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سلطانه، محدا كثريا طّيبا بوايف نعمه فاحلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم 
ويكافئ مزيده ملا وفّقنا إليه من إمتام هذا العمل وبلوغ هذه الدرجة، فكل من 

 .فضله وجوده وكرمه

 مث نتوجه بالشكر اجلزيل إىل األستاذة الفاضلة 

إخراج هذا البحث بالصورة اليت هو  علىاليت أشرفت " نورية بن عدي.د"
 .إجناز هذه املذكرة طيلة عكوفنا علىا وتوجيهاهتا  لنا إرشاداهتبفضل  ،عليها

 :إىل جلنة القراءة واملناقشة ، املكونة من األستاذين نتوجهكما 

وهيبة وهيب  شاكرين هلم جتُشمُهم عناء القراءة /أمحد أمني دواح  و د/د
  .والتصويب 

 وال يفوتنا كذلك أن نتقدم بالشكر اخلاص والتقدير إىل

 .مال امللحقة اجلامعية مبغنيةكل أساتذة وع
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 على سّيدنا محّمد المبعوث رحمة للعالمين، وارض اللهّم على أصحابه  اللهّم صليّ 
مصابيح الهدى إلى يوم الّدين والّتابعين لهم على الدرب في حمل راية القرآن والكتاب 

 المبين
 :بعد الحمد هلل وشكره أهدي هذا العمل

وآمال مستقبلي ،إلى من قاسمتني آالم الحياة ،وأسكنتني بحرا  ،ديإلى من تسكن جس
 "أمي الغالية: "يغمره الحنان والتضحية والتسامح

 "أبي الغالي: "إلى من علمني البقاء ، و مأل دربي أمال، وعزما ، وعمال إلى منبع اإلرادة
 إلى أحبة قلبي أختي الحبيبة ، وأخواي العزيزين

 زمالء األعزاءإلى أعز الصديقات وال
 إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم قلبي

 .ثم إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي             
       

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 على سّيدنا محّمد المبعوث رحمة للعالمين، وارض اللهّم على أصحابه  اللهّم صليّ 
ابعين لهم على الدرب في حمل راية القرآن والكتاب مصابيح الهدى إلى يوم الّدين والتّ 

 المبين
 :بعد الحمد هلل وشكره أهدي هذا العمل

 التي زّودتني بالحنان والمحّبة، ومّدت، إلى إلى أغلى أم في الّدنيا 
 .لي يد العون في أيّامي، وتحّملت معي مصاعب الّسنين

 همومها،إلى أبي الغالي الذي تحّمل على كاهله أتعاب الدنيا و 
 .والذي لم يبخل علّي يوما بشيء

 أنتم من وهبتموني الحياة واألمل و شغف:أقول لهم 
 .االضطالع والمعرفة ،حفظكما اهلل وأطال في عمركما
 إلى من تقاسموا معي حنان والدتي وشاركوني في حب

 ، إلى أخواي"حنان"والدي أختي الغالّية 
 ".أيّوب " ، والكتكوت"جالل الدين"و" زهير"العزيزين 

 .صغيرهم و كبيرهم" صمداني"إلى عائلة 
، "حليمة"،"سناء:"إلى صديقاتي الوفّيات أذكر منهم

 ".خيرة"،"أميرة"،"أسماء"،"رقية"،"سارة"،"يسمينه"،"مريم"،"وفاء"،"نصيرة"
 .ثم إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي

       

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة
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 ةــــــممقدّ 

م البيان ، ومنّزل القرآن ، رّب اإلنس واجلان والّصالة والّسالم على أعظم خملوق احلمد هلل معلّ      
 :وأفضل إنسان ، وبعد 

موضوع احلاجات الّسيكولوجية لإلنسان حمورا من حماور البحوث والدراسات الّنفسية ،  باتلقد      
ة الطّاقة احملرّكة ملختلف دوافع الّسلوك اإلنساين ، بصفة عاّمة واالجتماعّية و الّّتبوية ألّّنا تعّد مبثاب

تزيد من نسبة الفهم لشخصية الطّفل ، اليّت تعّد من األركان أّنا كما ،وسلوك األطفال بصفة خاّصة 
يشعر من خالهلا طفل هذه املرحلة بالرّاحة ، األساسّية املهّمة يف حتقيق حالة نفسّية مستقرّة 

يف  .تتأثّر به شخصّية الطّفل تأثّرا بالغا  منائيامطلبا  أصبحفإشباع احلاجات الّنفسية  .واالطمئنان 
الحاجات الّنفسية لتالميذ المرحلة "وضوع م على اختيارنا وقعولذلك  .مراحل الّنمو املختلفة 

 "االبتدائّية في ضوء نظريات علم الّنفس الّتربوي 
اّلزم بني صفوف الطّلبة واملعّلمني بضرورة تطبيق نظريات علم وذلك رغبة مّنا يف نشر الوعي ال       

وحتسني مستوى الّتطبيق الّّتبوي يف املدرسة االبتدائّية ، للرّفع من مردودية الّتالميذ ، الّنفس الّّتبوي 
وما هي أهّم الّنظريات ، احلاجات الّنفسية  ما مفهوم: منطلقني من اإلشكاليات الّتالية ، اجلزائريّة 

حلاجات الّنفسية لتالميذ املرحلة ا ملختلف مدى إدراك وفهم املعّلمني متسائلني عناملفّسرة هلا ؟ 
 واقع الّتطبيق الّّتبوي للحاجات الّنفسية لطفل املرحلة االبتدائّية يف اجلزائر ؟ عناالبتدائّية؟ و 

على سبيل الذّكر ال احلصر استعنا ببعض املصادر واملراجع نذكر منها  اإلملام باملوضوع جل ألو       
المختصر في مبادئ علم الّنفس ومدخل الى "ألمحد زكي صاحل ، و "علم الّنفس الّتربوي "   : 

تعديل " حلسن منسي ، و"  علم نفس الطّفولة" لعبد الرمحن الوايف ، إضافة إىل  "علم الّنفس
سات الّنفسّية والّّتبويّة  ، وكذا لسهيلة كاظم الفتالوي ، وغريها من الّدرا "الّسلوك في الّتدريس 

  .الّدراسات اللسانّية الّتطبيقية اليت تتناول فن التدريس 
املنهج : منها  اكما اقتضت طبيعة البحث اعتمادنا على جمموعة من املناهج يكّمل بعضها بعض     

أثناء معاجلة  دناهُ الذي اعتم لتماشيه وطبيعة البحث ، واملنهج اإلحصائيّ  املدَعُم بالتحليلالوصفّي 
 .البيانات واملعطيات البيانّية 

افتتحناها مبدخل حتّدثنا فيه عن املفاهيم : ولإلجابة عن معظم الّتساؤالت املطروحة حّددنا خطّة      
واملصطلحات املتعّلقة مبوضوع الّدراسة ، أتبعناه بفصل أّول تناولنا فيه نظريّات احلاجات الّنفسية لدى 



 

 
 ج 

مستعرضني فيه  نظريات احلاجات الّنفسية وتصنيفاهتا " االبتدائّية وعالقتها بنمّوه الّسليم طفل املرحلة 
قة الّنمو املرحلة ، وعال هذه لدى تالميذ املرحلة االبتدائّية ، وأسس الّنمو الّسليم لدى طفل

ضوء خصائص ، أّما الفصل الثّاين فقد خّصصناه السّتاتيجيات املعّلم يف  يهباحلاجات الّنفسية لد
مرحلة الطّفولة الوسطى واملتأّخرة ، ونشاطات املعّلم يف ضوء اخلصائص الّنمائية لطفل املرحلة 

بينما أفردنا الفصل الثّالث  .االبتدائّية ، وعواقب عدم إشباع احلاجات الّنفسية لطفل هذه املرحلة 
يق الّّتبوي لنظريات احلاجات الّنفسية عرضنا فيه دراستنا امليدانّية لواقع الّتطب ، وقدللجانب الّتطبيقي

لتالميذ املرحلة االبتدائّية يف بعض املدارس اجلزائريّة ، كما ناقشنا النّتائج واملعطيات الواردة يف ضوء 
 .االستبيانات املقّدمة للمعّلمني 

وبة انتقاء وممّا ميكن ذكره يف باب الّصعوبات والعوائق اليت اعّتضت سبيل إجناز هذه املذّكرة صع     
املاّدة العلمّية من بعض املصادر واملراجع ، وقّلة اخلربة يف جمال البحث امليداين ، وما حيتاجه من وقت 
وصرب ، ورغم هذا فقد اجتهدنا و بذلنا جهدنا ، فإن أصبنا فمن عند اهلل ، وذلك ما كّنا نبغي ، وإن 

 .أخطئنا فمن عند أنفسنا  
حفظها اهلل  -"نورية بن عدي " دّكتورة م بالّشكر اخلالص إىل أستاذتنا الكما ال يفوتنا أن نتقدّ        

 . وفق معايري البحوث العلمية الّتبوية  اليت أعانتنا على إجناز هذه املذكرة –
وبعد فإنّه ال يسعنا يف اخلتام إاّل أن نعّتف باجلميل والفضل الكبري لكّل من تكّرم فأوالنا نصيبا     

            .ننا على حتّمل متاعب الّدراسة ومشاّق البحث من رعايته وأعا
 ب هلل التوفيق والّصواونسأل ا

 
 
 
 

 



 

 

 :مدخل 

 :مفاهيم ومصطلحات 

 :علم اّلنفس الّتربوي وأهدافه : أّوال
  

 :المرحلة العمرّية ألطفال الّطور االبتدائي : ثانيا 
 

 : الحاجات النفسية : ثالثا
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 يم ومصطلحات مفاه: مدخل       
إّن عملّية حتديد املفاهيم واملصطلحات تعّد على صعوبتها أوىل خطوات البحث العلمي، نظرا       

يقال لدى  ":" مفاهيم تربوية"يف كتابه  عزيزي عبد الّسالمألمهّيتها يف فهم املوضوع املطروح ،يقول 
د المفاهيم لغويّا وتصّوريّا ه ليس هناك ما هو أصعب من قضّية تحديعلماء الفكر والفلسفة أنّ 

،سواء كانت علمّية أو أدبّية أو فلسفّية أو تربويّة ،ذلك أّن المفاهيم كثيرا ما تتحّكم فيها 
وتطغى عليها تصّورات ومنطلقات تجعلها في غالب األحيان ذات طابع أيديولوجي يزيد من 

 .1"حصرها وتحديدها 
ها من باحث إىل آخر ،ليس انطالقا من أيديولوجّيته لذلك جند أّن املصطلحات خيتلف تعريف       

أضف إىل ذلك رؤيته اخلاّصة وفهمه هلذه . فحسب، بل ومن املصادر واملراجع اليت أخد منها ماّدته
املصطلحات وخباّصة يف العلوم اإلنسانّية ألّّنا وحبكم ماّدهتا وطبيعة موضوعاهتا ال حتكمها الّتجربة 

علم الّنفس  :بني املفاهيم اليت تتطّلب مّنا الّضبط والّتعريف يف هذا البحث ومن .العلمّية الّدقيقة 
 .الّتربوي وأهدافه ، المرحلة العمريّة ألطفال الطّور االبتدائي ،و الحاجات النفسية 

  : علم الّنفس الّتربوي وأهدافه: أّوال
 :مفهوم علم الّنفس الّتربوي -6

احّتاد علمني منفصلني مها الّّتبية وعلم الّنفس، ورغم ذلك فهو يعّد علم الّنفس الّّتبوي وليد        
علم مستقّل بنظريّاته وأحباثه ومشكالته ،عن املقّررات األساسّية الالزمة لتدريب املعّلمني يف كّليات 
ومعاهد الّّتبية وإعداد املدرّبني واملوّجهني يف برامج الّتدريب والّتأهيل مبختلف أنواعها ومستوياهتا 

باملبادئ الّنفسّية الّصحيحة اليت تتناول الّتعلم املدرسي لكي  واليت هتتّم يف األساس بتزويد املعّلمني،
 . 2يصبحوا أعمق فهما وأوسع إدراكا وأكثر مرونة يف املواقف الّتبوية املختلفة

نى بدراسة ذلك الحقل الذي يع": علم الّنفس الّّتبوي بأنّه الّزغلول عماد عبد الّرحيمويعّرف      
الّسلوك اإلنساني في مواقف الّتعلم والّتعليم من خالل الّتزويد بالمبادئ والمفاهيم والمناهج 

                                                
1
 . 5ص ، 5112،  ط.  د مفاهيم تربوية مبنظور سيكولوجي حديث ،عزيزي عبد الّسالم ، دار رحيانة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، - 
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واألساليب الّنظرية التي تمّكن من حدوث عملّية الّتعلم والّتعليم لدى األفراد ،وتساهم في 
 1."الّتعرف على المشكالت الّتربوية والعمل على حّلها والتخّلص منها 

هو تطبيق مبادئ علم الّنفس وقوانينه على ميدان الّتربية ":بقوله   عبد الّرحمن الوافيعرّفه كما ي
وصعوبات ،كضعف الّتالميذ في تعّلم  والّتعليم لحّل ما يقوم في هذا الميدان من مشكالت

مة اللغات أو في تدريس القراءة للمبتدئين بالطّريقة الكّلية،أو تدريس العلوم على صورة علوم عا
"2. 

تطبيق معطيات علم الّنفس في ميدان الّتربية، وأنّه الّدراسة :" فريى بأنّه  صابر خليفةأّما      
المنّظمة لدراسة تطّور الفرد في إطار األنظمة الّتربوية ،وأنّه يساعد المعّلم ليتعّهد تربّية تالميذه 

فرع من  ّن علم الّنفس الّتربويبالّنحو المناسب الذين يجعلهم مواطنين يتحّملون المسؤولية ،إ
فروع المعرفة الّتطبيقّية، إنّه الّدراسة العلمّية للّسلوك اإلنسانّي لغرض فهم ذلك الّسلوك والتنّبؤ 

 3."عنه وتوجيهه بواسطة الّتربية لكسب أهداف حياته 
واملواقف الّّتبوية  يّتضح من الّتعاريف الّسابقة أّن علم الّنفس الّّتبوي يهّتم بالّسلوك اإلنساينّ      

 .،إذن فهو على عالقة وثيقة بكّل من علم الّنفس العام من جهة،والّّتبية من جهة أخرى
 

 :أهداف علم الّنفس الّتربوي-2
يتمّثل يف توليد املعرفة اخلاّصة  األّول: يسعى علم الّنفس الّّتبوي إىل حتقيق هدفني أساسيني      

حنو منهجّي حبيث تشّكل نظريّات ومبادئ ومعلومات ذات صلة  بالّتعلم والّطالب وتنظيمها على
لعلم الّنفس الّّتبوي ،هو صياغة هذه املعرفة يف أشكال متّكن  الثّانيو اهلدف .بالّطالب والّتعلم 

 .املعّلمني والّّتبويني من  استخدامها و تطبيقها 
فهو علم سلوكي  .م الّنفس الّّتبوي يشري اهلدف األّول إىل اجلانب الّنظري الذي ينطوي عليه عل     

يتناول دراسة سلوك املّتعلم يف األوضاع الّتعليمية املختلفة حيث يبحث يف طبيعة الّتعلم ونتائجه 

                                                
 .52ص ، 5112،   5ط األردن ،  دار الكتاب اجلامعي ، عماد عبد الرحيم الزغلول ،   مبادئ علم النفس الّتبوي ، - 1
 .22ص  ، 2005  ، 2ط ، اجلزائر  ، ديوان املطبوعات ،  عبد الرمحن الوايف  ،  املختصر يف مبادئ علم الّنفس - 2
 .21 ، 20 ص ، 5112  ، 5 ط، ، األردن  عمان دار أسامة للنشر والتوزيع ، مبادئ علم الّنفس الّّتبوي ،صابر خليفة ،  - 3



  مفاهيم و مصطلحات: مدخل
 

 
4 

وقياسه، ويف خصائص املتعّلم الّنفسّية واحلركّية واالنفعالّية والعقلّية ذات العالقة بالعملّية الّتعليمية 
 1.ّشروط املدرسّية والبيئّية اليت تؤثّر يف فعالّية هذه العملّيةالّتعّلمّية، كما يبحث يف ال

ويشري اهلدف الثّاين لعلم الّنفس الّّتبوي إىل جانبه الّتطبيقي ،فبمجّرد توليد املعارف ووضع      
الّنظريات واملبادئ ذات العالقة بالّتعلم، فالطّالب اليضمن جناح عملّية الّتعليم ،إذ ال بّد من تنظيم 

ذه املعارف والّنظريات واملبادئ يف أشكال متّكن املعّلمني من استخدامها واختبارها وبيان مدى ه
وهلذين اهلدفني لعلم الّنفس الّّتبوي ،يتّم جتاوز مشكلة سّد . صدقها وفعاليّتها وأثرها يف هذه العملّية

هو نظرّي حبث، كعلم الّنفس ،وال الثّغرة بني الّنظرية والّتطبيق ،ألنّه يتضّمن هذين اجلانبني معا ،فال 
هو تطبيقّي حمض، كفّن الّتدريس ،بل حيتّل مركزا وسطا بينهما ،إاّل أّن ذلك ال حيول دون استفادة 
علم الّنفس الّّتبوي من الّنظريات واملبادئ واملعارف اليت توّلدها فروع علم الّنفس األخرى ،كعلم 

الّنفس االجتماعي ، وعلم الّنفس  نفس الّنمو، وعلم الّنفس الّتجرييب ، وعلم
 .وغريهم من الفروع التابعة لعلمي النفس والّتبية …2.اإلكلينيكي

ميكن لعلم الّنفس الّّتبوي أن جيمع بذلك أفضل ما جتىيء به هذه العلوم من نتائج، وأن حيّقق      
أكثر فعالّية وجودة  اهتماما مشّتكا بني االختصاص الّّتبوي واالختصاص الّنفسي ،حبيث جيعل عملها

. 
 :المرحلة العمريّة ألطفال الّطور االبتدائي : ثانيا 

 : الّتعريف بالمدرسة االبتدائّية-6
تّتفق مجيع الّتعاريف السوسيولوجّية اليت تناولت مفهوم املدرسة على أّّنا مؤّسسة اجتماعية      

، حني  إميل دوركايمة ،وهذا ما أّكد عليه أنشأها اجملتمع لتشارك األسرة يف عملّية الّتنشئة االجتماعي
وصفها بالّتعبري االمتيازّي للمجتمع ،حيث تتوىّل عملّية نقل القيم األخالقّية والثّقافّية واالجتماعّية 

أّن جمموعة العملّيات االجتماعية اليت تتّم داخلها ال ختتلف يف  ديوي جونويعترب  3لألطفال 
وبالّتايل هي مؤّسسة اجتماعّية تربويّة أوجدها اجملتمع  4.اخلارجية جوهرها عن العمليات اإلجتماعية

 .لتقوم بالّتنشئة االجتماعية ألفراده وفقا ملعامله احلضاريّة والثقافّية العاّمة

                                                
 . 00-01، ص  ، عّمان  علم الّنفس الّّتبوي ، عبد اجمليد نشوايت ، دار الفرقان للنشر والتوزيع - 1
 . 05املرجع نفسه ، ص   - 2
  .06، ص202  ط ، .د  دراسات يف علم االجتماع ،مصطفى حممد الشعبين ، دار الّنهضة ، مصر ، - 3
 .05ص  ت ،.د ط ،.د  الّّتبية واملنهاج ، فرانسيس عبد األنوار ، دار الّنهضة املصريّة ،القاهرة ، - 4
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تشّكل مرحلة الّتعليم االبتدائي ذي اخلمس سنوات مرحلة الّتعليم اإلجباري اليت تكفل الّتعليم      
 العام

 لّشعب باعتبارها القاعدة األساسّية ،فهي تظّم األطفال من سّن الّسادسة حّّت الثّانّيةجلميع أبناء ا
 عشر

 1.تقريبا وبشكل إلزامّي والّتعليم فيها باجمّلان 
 : تنظيم أطوار مرحلة التعيم اإلبتدائي-5

وجي ومبادئ مرحلة الّتعليم االبتدائي منّظمة يف ثالثة أطوار منسجمة تراعي متطّلبات العمل البيداغ
 :منّو الّتلميذ يف هذه املرحلة من العمر وهي 

حيث يشمل الّسنتني األوىل والثّانية فيه : ويعترب طور اإليقاظ والّتعلمات األّولّية:  الّطور األول-أ 
ُيشحن الّتلميذ ويكتسب الّرغبة يف الّتعلم واملعرفة كما جيب أن ميكن من البناء الّتدرجيي لتعّلماته 

 :ة عن طريق األّولي
،القراءة والكتابة فهيالّتعبري الشّ (اكتساب مهارات اللغة العربّية املتواجدة يف قلب التعّلمات  -

 .وتشّكل كفاءة عرضية أساسّية تبىن تدرجيّيا من خالل خمتلف األنشطة واملواد .(

 .بناء املفاهيم األساسّية للمكان والزمان  -

 املعارف اخلاّصة بكّل املواد مثل حل املشكالت  اكتساب املنهجّيات والطّرائق إضافة إىل -

الّتعداد ،معرفة األشكال والعالقات الفضائّية واكتشاف عامل احليوان والّنبات واألشياء الّتقنية -
 2.إخل  …البسيطة

 .وهو مرحلة يستعد فيها التلميذ لتلقي املادة املعرفية اليت يشتمل عليها الطور الثاين 
حيث يشمل الّسنتتني الثّالثة و الرّابعة وفيه : وهو طور تعميق الّتعلمات األساسّية : الّطور الثّاني-ب

يتّم تعميق الّتحكم يف اللغة العربّية عن طريق الّتعبري الّشفهي ، وفهم املنطوق واملكتوب والكتابة لذا 

                                                
  .222-222، ص  5،ج ت  .، د0دريس ،صاحل عبد العزيز  ، دار املعارف ،مصر ، طالّّتبية وطرق التّ  - 1
 
 . 52ت، ص .ط ، د.عني ميلة اجلزائر، د-الّدليل البيداغوجي ملرحلة الّتعليم االبتدائي،حممد صاحل احلثرويب، دار اهلدى -2
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واد األخرى  فهو يشّكل قطبا أساسيّا لتعّلمات املرحلة،كما يعين هذا الّتعّمق أيضا جماالت امل
 1.كالرّياضيات والّّتبّية العلمّية والّتكنولوجّية والّّتبّية اإلسالمّية واملدنّية ومبادئ اللغة األجنبّية 

 .وخيّص الّسنة اخلامسة ابتدائي : وهو طور الّتحكم يف اللغات األساسّية :الطور الثالث-ج
اءة ، والكتابة ، والّتعبري الّشفهي باللغة العربّية إّن تعزيز التعّلمات األساسّية خاّصة الّتحّكم يف القر     

الرّياضيات ،الّّتبية العلمّية والّتكنولوجّية ،والّّتبّية )، ويف املعارف املندرجة يف جماالت املواد األخرى 
تشّكل اهلدف الرّئيسي للمرحلة ، والذي ميّكن بواسطة  …)اإلسالمّية واملدنّية واللغة األجنبّية األوىل

لذا من ( امتحان ّناية املرحلة )ات ختامّية واضحة من إجراء تقومي ختامّي للّتعليم االبتدائي كفاء
اللغة العربّية  )الّضرورّي أن يبلغ املتعّلم يف ّناية املرحلة درجة من الّتحّكم يف اللغات األساسّية الّثالث

ّده ملتابعة مساره الّدراسي يف مرحلة الّتعليم تبعده ّنائيا عن األّمية، وتُع(. الّلغة الفرنسّية  –الرّياضيات 
وفيمايلي تبيان هلذه املراحل، واألهداف واألطوار اهلاّمة ،اليت تكّون يف جمموعها  .2املتوّسط بنجاح

 :التعليم االبتدائي يف اجلزائر يف اجلدول التايل 
 
 

 الّطور األّول  الّطور
 (سنتان )

 الّطور الثّاني
 (سنتان) 

 الث الّطور الثّ 
 (سنة واحدة )

الّسنة األولى والّسنة  المستوى
 الثّانية

الّسنة الثّالثة والّسنة 
 الّرابعة

 الّسنة الخامسة
 

اإليقاض والّتلقين  الهدف
 األّولي

تعميق الّتعّلمات 
 األساسّية

الّتحّكم في الّلغات 
 األساسي

 

    .دائي ومستوياهتا وأهداف كّل طورميّثل املّدة الّزمنّية ألطوار الّتعليم االبت(: 10)جدول رقم 

 : الحاجات النفسية : ثالثا  

                                                
 .52املرجع نفسه، ص  - 1
،  5112ط ،  .د اللجنة الوطنية للمناهج ، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ، اجلزائر ،الوطنية، بتدائي ،وزارة الّتبيةمناهج السنة اخلامسة ا - 2

 43ص 
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إّن املتصّفح ملعاجم اللغة قد يقف على أكثر من معىن للفظ احلاجة ،ففي لسان العرب  :لغة-أ   
 .احلاجة من حوج احلاجة و احلائجة: البن منظور 

َها ﴿ :املأربة وهي معروفة ، وقوله تعاىل ُلُغوا َعَليـْ  1.﴾َحاَجًة يف ُصُدورُِكْم  َولَِتبـْ
وِحوٌج وحاج حيوج حْوجاً أي  يقال يف نفسي حاجة وحائجة وحوجاء واجلمع حاجات وحوائج وحاج ٌ

 :وهي تنطوي على أربعة أبعاد متداخلة  2.احتاج
أو ( الطّعام ،الّشراب )تشري إىل املأرب أو الّشيء الذي حنتاج إليه سواء كان هذا الّشيء ماّديا -0

 .(إخل…العالقات االجتماعية ، األمن ،الّنوم )مادي غري 
 3.تشري إىل املوقف الّنفسي الفكري للفرد واجملتمع حيال احلاجة -2
وهواستعمال املفهوم على نقيضه اجلديل وهو الاًلحاجة أوغياب احلاجة هكذا تصبح احلاجة هي -2

 .الفقر والعوز والبؤس
 : أّن فالن حباجة إىل ماء يساوي قولنا:وهو أّن احلاجة تعين الّضرورة فقولنا-4
 

 . 4ما أحوجين إىل هذا األمر إمّنا يعين ما أضّرين إىل هذا األمر : أّن من الّضرورة إرواء عطشه ،وقولنا 
يعّرف علماء الّنفس احلاجة بأّّنا حالة لدى الكائن احلّي تنشأ عن احنراف أو حيد : اصطالحا-ب

وهكذا ترتبط احلاجة باحملافظة على  .املثلى الالزمة حلفظ بقاء الكائن احلّي الّشروط البيولوجّية احليويّة 
 5.الكائن احلّي وبيئته اخلارجّية ومن مث يعبئ الكائن احلّي نشاطه لتحقيق حالة االتّزان 

وتعّرف احلاجة بأّّنا رغبة طبيعية يهدف الكائن احلّي إىل حتقيقها مبا يؤّدي إىل الّتوازن الّنفسي     
و ميكن أن تدرك طبيعة احلاجات الّنفسّية ، ومدى أمهّيتها للطّفل عندما توجد  .واالنتظام يف احلياة 

صعوبات أو ظروف حتول دون إشباعه هلذه احلاجات ،حبيث تظهر على الطفل عالمات الّتوّتر 
 .، وعدم اإلتزان واملرض النفسي  6واالضطراب والقلق وعدم الّشعور بالّسعادة 

                                                
 . 01: اآلية  سورة غافر ، -1

 . 622ص  ، 0مج ، 5112 ، ط   .د ، القاهرة ، دار احلديث ، (ح وج)ابن منظور ، مادة  لسان العرب ، - 2
لنيل شهادة  املاجستري   إشراف نادية بعيبع ، رسالة مقدمة ، لبىن بن دعيمة يم الثانوي إىل اخلدمات اإلرشادية ، حاجات التالميذ يف مرحلة التعل 3-

  .20ص ، 5110، جامعة خلضر، باتنة  يف علم النفس املدرسي ، 
 .2ص ، 0205 ، 05،ع   اجلزائر  العلمي ، حممد أمحد الزغيب ، جمّلة اجلامعة ، وزارة الّتعليم العاىل والبحث اإلطار املفهومي للحاجة ، - 4
 .22ص ،5102   ، ط. د اجلزائر ، دار اخللدونية ، أيوب دخل اهلل  ، علم الّنفس الّّتبوي ، - 5
 . 02،ص5112/ 5115و عالجها، نبيلة عباس الشورجبي، دار النهضة العربية ،القاهرة ،دط ، املشكالت النفسية لألطفال أسباهبا -6
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وللحياة ( حياة فيزيولوجية )شيء ضروري الستقرار الحياة :" على أّّنا  حامد زهرانرّفها ويع    
وتتوّقف كثير من خصائص الّشخصية على حاجات الفرد ( ةحاجات نفسيّ )بأسلوب أفضل 

ومدى اشباعها وإّن فهم حاجات الفرد وطرق إشباعها يرفع من قدرتنا للوصول إلى أفضل 
إنّها افتقار إلى :"  ويضيف قائال1."والّتوافق الّنفسي والصّحة الّنفسّية مستوى للّنمو الّنفسي 

وتقّسم الحاجات إلى ...شيء إذا وجد حّقق اإلشباع ،والرضا ،واالرتياح للكائن الحّي 
 2." فيزيولوجّية ونفسّية وكلتاهما توّجه الّسلوك إلى إشباعهما

الة داخلّية للفرد تشعره باالحتياج أو الّنقص لشيء وبناء على الّتعريفات الّسابقة للحاجة فهي ح    
ما ،ممّا يؤّدي به إىل الّشعور بالقلق والّصراع واالضطرابات الّنفسّية ، وإشباعها يؤّدي بالفرد إىل الّتوازن 

 .واالرتياح العام 

                                                

  .25، ص5110منو الطفولة واملراهقة ، زهران حامد عبد السالم ، عامل الكتب ، القاهرة ، داط ، علم نفس  -2
 .22، ،ص 0202، 5الصحة النفسية والعالج النفسي ، زهران حامد عبد السالم ، عامل الكتب ،القاهرة ، ط -2



 

 :الفصل األول 

نظريات الحاجات النفسية لدى طفل المرحلة اإلبتدائية 

 ليموعالقتها بنموه الس

نظريات الحاجات النفسية وتصنيفاتها لدى : المبحث األول

 .تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 أسس النمو السليم لدى طفل هذه المرحلة : المبحث الثاني

 . (النوم _ الغذاء –اللعب )

عالقة النمو بالحاجات النفسية لدى طفل هذه :المبحث الثالث 

 .المرحلة 
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 .الحاجات النفسية وتصنيفاتها لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية نظريّات :المبحث األول 
إّن املتصّفح للّدراسات املقَدمة يف علمي الّنفس والّّتبّية سرعان ما سيدرك أنّه التوجد نظريّة      

حمّددة تفّسر احلاجات الّنفسّية للّتالميذ فهي عديدة ومتنوّعة ،إذ أّن كّل نظريّة من الّنظريات اليت 
لذلك  وموضوع احلاجات من املوضوعات الواسعة،. ولت احلاجات الّنفسّية تفّسر جانبا مهّما منهاتنا

 :فإّن كّل الّنظريات تكّمل بعضها البعض ، ومن أبرز هذه الّنظريات مايلي 
 : نظريّة رودلف دريكرز-6

يف البيت  أّن الطّفل خملوق اجتماعي يسعى جاهدا لكي يكون له مكان رودلف دريكرزيرى      
،ويف املدرسة ، ويف العامل الذي يعيش فيه ،فهو حباجة إىل أن يكون مقبوال اجتماعيا ولذلك فإن أّي 

ولقد بىن دريكرز نظريّته على .احنراف يقوم به الطّفل ماهو إاّل دليل على تكوين أفكار خاطئة لديه 
 :بعض األسس منها 

ة ألحد على اآلخر ، فهي تسعى أساسا إىل إشباع الّناس خملوقات متساويّة يف قيمتها،ال أفضليّ -
احلاجة االنتماء والّشعور بالكفاءة والّتقدير من قبل أولئك الّناس الذين نرغب يف الّتقرب منهم 
،وعندما حيّس الفرد بالرّفض وعدم االنتماء فإنّه يعمل جاهدا على قلب الوضعّية من الّشعور بالفشل 

االتصال ، ويعمل كّل املستحيل من أجل التعويض عن هذا الّشعور والعزلة إىل شعور بالّنجاح و 
 .بتحقيق الّتفوق بأي شكل من األشكال 

يهدف الّناس من وراء كّل سلوك إىل حتقيق هدف معني ،ولذلك فإّن معرفة الغرض من معتقدات -
ى كل فرد أسلوبه فعلى املدى البعيد يوجد لد.الفرد ومشاعره وأفعاله تساعد كثريا يف فهم هذا الفرد 

الّشخصي يف طموحاته يف االنتماء والكفاءة االجتماعية يف الّتواصل ،ويتحّدد األسلوب الّشخصي 
. لكّل فرد بناء على مفهومه عن نفسه الذي يكّونه من خالل خرباته اليومّية يف التفاعل مع النّاس

ليهم أن يكونوا األوائل يف كّل وخيطىء البعض حينما يتصّورون أّن حتقيق االنتماء والقبول يفرض ع
 1.عمل يقومون به

 
 : نظريّة سيجموند فرويد وماكدوجال-2

                                                
 

 86.،02ص ،  2005، 0ط نشر والتوزيع ،األردن ،دار الشروق لل تعديل السلوك يف التدريس ،سهيلة حمسن كاظم الفتالوي ، - 1



لنفسية: الفصل األول   نظريات الحاجات ا
 

 
11 

وتعّد من أهّم الّتصنيفات الكالسيكّية للحاجات حيث تبّنت الغريزة كأساس فطري لكّل سلوك      
افعة للّسلوك وتعرف الغريزة عادة بأّّنا أمناط فطريّة معّقدة من االنعكاسات العضويّة واالستعدادات الدّ 

 . ماكدوجال وفرويدومن وراد الّتصنيف الغريزي للحاجات .…لدى أفراد الّنوع واجلنس
فقد كان أكثر أصحاب نظريات الغرائز ،حيث يرى أّن الغرائز ميول تّتصف  ماكدوجالفأّما 

ا استعداد بالعرضّية وأّّنا متوارثة وتسعى إىل أهداف ،ومن أقواله نستطيع إذن أن نعّرف الغريزة بأّنّ 
فطري أو نفسي جسمي موروث ،جيعل صاحبه يدرك بعض األشياء املعّينة أو يلتفت إليها مّث خيرب 
عند إدراكه هلا نوع مّعينا من االستثارة االنفعالية مثّ يسلك بإزائها على حنومعني أو خيرب يف نفسه على 

الجّتاه العام حني افّتض وجود أقرب إىل ا ماكدوجال وكان…األقّل نزعة تدعوه إىل أن يسلك كذلك
 1.عدد قليل من الغرائز 

غرائز حفظ الذات الغرائز فكانت نظريّته األوىل للغرائز تقابل جمموعتني كبريتني  فرويدأّما      
،اآلراء األوىل اليت وّجهت إىل حفظ الفرد وإىل إشباع حاجاته احليويّة مثل اجلوع أوالعطش الجنسية 

واآلراء الثانية وجهت إىل حفظ ( غرائز النفس )اجات اجلسم البيولوجية والعمل إذن من أجل ح
النوع وهذه الغرائز عددها يساوي عدد احلاجات اجلسمّية اليت تثريها وقد قّسمها إىل قسمني 

 :رئيسيني
وهي اليت هتدف للحفاظ على كل من الفرد واجلنس عن طريق إشباع ":البناء " غريزة الحياة -أ

 .ام ،اجلنس ،اهلواء ،املاء ،وهتدف غرائز احلياة إىل الّتطّور والّنمو حاجيات الطّع
وتعين أّن األشياء ترجع إىل أصوهلا وتنقسم ومتوت،وكل فرد لديه رغبة ":الهدم "غريزة الموت -ب

هلذه الغريزة حّقها مثل غريزة احلياة ألّّنا تعمل داخليا وهبدوء،  فرويدالشعورية للموت ،ومل يعط 
املهم يف غريزة املوت هو االعتداء ، وأّن الرغبة يف املوت موّجهة حنو األشياء غري الفرد  واجلانب

 .، وهذا ما مل يذكره بياجيه يف نظرية احلاجات البيولوجية والنفسية للفرد 2نفسه
 : نظريّة بياجيه-3

                                                
  .52،  52ص ،1988 ،0ط القاهرة ، دار الشروق ، موراي ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة ، الدافعية واالنفعال ، -1

 . 01، ص  0220 ، ط .، احتاد الكتاب العرب ، د زين الدين خمتاري   املدخل إىل نظرية النقد النفسي ، 2-
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األساسية عند الطّفل مثل  يف نظريّته على الّنمو املعريف واهتّم بدراسة منّو املفاهيم"بياجيه " رّكز     
عّدة مبادئ أساسية لنظريّته وهي اإلنسان  بياجيهمفهوم األشياء ومفهوم الّزمن ،ومفهوم العدد ،وقّدم 

 :يرث نزعتني أساسّيتني مها 
 .هو الّنزعة اليت تضيف وتنّسق العمليات واخلربات يف نظم مّتابطة ومتماسكة  : الّتنظيم-
ّتوافق مع البيئة خالل الّتعامل املباشر معها ،وفيما يلى املراحل اليت ختّص وهو الّنزعة لل:  التكّيف-

 : الّنمّو املعريّف يف الطّفولة الوسطى ومظاهرها 
 :ومن خصائصها " سنوات 21إلى 22ماقبل العمليات من "المرحلة قبل اإلجرائية -
ستجابات جديدة، االهتمام بالّتفكري تآزر بني الّتنظيمات،منّو اللغة والّتمركز حول الّذات والقيام با-

 .سنوات 10سنوات 12الّرمزي ، منّو الّتفكري احلدسي مابني 
 :املعرفة وهلا أربع حمّددات-
 .حيث يّتّكز االنتباه على عنصر واحد يف املوقف مع إمهال الباقي :الّّتكيز*
 .ول والكم والوزن واحلجمالطّ : يف احملافظة على اخلصائص والّصفات املستمرّة مثل :عدم الثّبات *
 .وإمكان متابعة أو فهم اخلصائص الّدينامية : الّّتكيز على العناصر الثّابثة من الواقع *
أي عدم إمكان فهم كيف أّن الّشيء قد يتغرّي مّث يعود إىل حالته :عدم إمكانية الفكر للعكس *

 .1األصلية
 :ئصها ومن خصا: سنة 66ألى  20مرحلة العملّيات الحّسية من -
 : واخلربات إىل فئات ماّدية تنم إجنازات أربع رئيسية هي ( احملسوسة)تصنيف األشياء املاّدية -
احملافظة على اخلصائص : الثّبات.*القدرة على تركيز اإلنتباه على أكثرمن عنصر يف املوقف: التوزع*

 .والّصفات املستمرّة مثل الّطول والكّم والوزن واحلجم 
من خالل الّتتابع الدينامي الكّلي وليس جمّرد البداية : لّتغريات يف األشياء واملواقفبداية إدراك ا*

 .الثّابثة ونقاط الّنهايات
 .2إمكان فهم أّن آثار سلوك أو حتويل ميكن أن ينعكس بفعل تايل: قابلية الفكر للعكس *
 : نظرية إركسون-2

                                                
  .62، ص  5110،  0الّنفسي احلركي عند الّطفل ، ليونيل روسان ، عويدات للنشر والطباعة ، لبنان ، ط الّتفّتح-1
 . 006، ص 0200، 5 نظريات الّتعلم والّتعليم ، رمضان القّذايف ، الّدار العربية للكتاب ، ط-2
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فهي تتناول الّدوافع احليويّة واإلنفعالية وطرق الّتوفيق وهي تعترب من الّنظريات الّنفسّية الّدينامية ،     
 :  إركسونبينهما وبني متطّلبات البيئة االجتماعية ،وفيما يلي ملّخص لنظريّة 

وهي مرحلة سّن الدراسة ، وتسّمى املثابرة  : 62إلى  21مرحلة االجتهاد مقابل القصور من -
قارن تقدير الذات مع اآلخرين يف بيئة الّصف مثال  يف مقابل الّنقص وتنتج فيها الكفاءة ، فالطّفل ي

 .احلمل األكرب يف هذه املرحلة على املعّلم بأن ال يشعر األطفال بالّنقص  إركسونقدراهتم ، ووضع 
ومتّثل املدرسة واملدّرسني يف هذه املرحلة وأساليب الّتعليم عنصرا أساسيا يف مناء الّشعور باإلجناز      

الّدونية ، فاملدّرس اجلّيد هو من ينّمي يف الطّفل إحساسه بالّتفّوق والّتحصيل والكفاءة ، أو الّشعور ب
إذا كان واعيا وعيا تاما هبذه املرحلة من مراحل حياة الطّفل ، ألّن تقدير ما يقوم به الطّفل واالعّتاف 

 .1جبهده جيعله أكثر محاسا واجتهادا ومثابرة
سان ناجح وفّعال اجتماعّيا له حقوق وعليه واجبات جتعل مثابرته فشعور الفرد بقيمته كإن      

واجتهاده غري حمصور يف اإلجنازات الّّتبويّة أو املهنّية ، بل يتعّدى ذلك ليشمل العالقات الّشخصّية 
والثّقة ، وأنّه فرد له تأثريه فيمن حييطون به بشكل إجيايب ولديه املقدرة واالستطاعة للوصول إىل حتقيق 

  .رّكز يف نظريّته على الّنمّو الّنفسي االجتماعي  إركسون،  وعليه فإّن 2هداف اجتماعّيةأ
 : نظريّة موراي-2

إىل الّشخصّية كتكوين فرضّي يسيطر على اخلربة وحيكم أمناط فعل الفرد   مورايلقد نظر      
ة يف املّخ ،وهذه القّوة واستخدام لفظ حاجة يف معاجلته للعمليات الّدافعية ، ولفظ حاجة ميّثل قوّ 

تنّظم الفعل واإلدراك والعملّيات املعرفّية األخرى إلشباع تلك احلاجة وهي تقود اإلنسان ألن يبحث 
عن املالبسات البيئية املناسبة له ، ولكي يتجّنب املالبسات غري املالئمة ،فهي إذن القّوة الّدافعة 

لّنظرية يتمّثل يف أّن القّوة الّدافعة تنطلق أصال ممّا لديه والقّوة املوّجهة لسلوك اإلنسان ،وأساس هذه ا
من حاجات ،واحلاجة هي اليت جتعل الفرد يبذل من مواقف غري مشبعة إىل مواقف حتّقق له إشباع 
هذه احلاجة وهذه احلاجات ليست فّعالة دوما وإمّنا تستدعيها املثريات داخلّية كانت كاجلوع والعطش 

ملثريات تؤّدي  بالفرد إىل سلوك معنّي إلشباع احلاجة ، علما أّن إشباعها ال يعين ،أو خارجّية وهذه ا
 .3إنتقاءها ولكن تنحيتها جانبا لكي تنشأ مرّة أخرى إذا توّفرت املواقف املؤّدية هلا

                                                

 . 012، ص  5100،  0ط مل الكتب احلديث ، األردن ،اجتاهات علم النفس ، أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ، سامي حمسن اخلتاتنة ، عا-0
 . 012املرجع نفسه ، ص 2-

 . 5112، ص  0222ط ،  .مبادئ الّصحة الّنفسّية ، حممد عبد الظّاهر ، دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، د- 3
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واحلاجة هي مفهوم إفّتاضي ، فالغرض الّتعرف عليها وبياّنا وقد حّددها موراي خبمسة معايري ميكن 
 :اسها حتديد فعالّية هذه احلاجات يف الّسلوك وهي على أس

 .توابع الّسلوك و نتيجته الّنهائّية -
 .منط الّسلوك املّتبع للوصول إىل تلك الّنتيجة -
 .اإلدراك االنتقائي جملموعة من املوضوعات واالستجابة ملؤثّرات حمّددة -
 .جة الّتعبري عن االنفعاالت أو املشاعر اليت تّتصل بتلك احلا-
إبداء الرضاعند حتقيق اإلشباع هلذه احلاجة أو عدم الرضا عند اإلخفاق يف الوصول إىل الّنتائج -

 .1املرجّوة من الّسلوك املتعّلق هبا
 :مفاهيم احلاجة وحّددها بثالث مفاهيم هي  مورايولقد بنّي 

، وشّدة حيث ال بّد أن تكون هناك حاجات أكثر إحلاحا من حاجات أخرى :شّدة الحاجة *
احلاجة ترتبط طرديّا بشّدة الّدافع ،حيث أّن الّدافع ينشط إلشباع حاجة أشّد درجة ال بّد أن يكون 

 .أكثر قّوة من الّدافع الذي ينشط إلشباع حاجة ذات شّدة أقل 
وهذه املرونة الزمة الكتساب احلاجة والّشمول وسعة املدى وتفّسر كون احلاجة :مرونة الحاجة *

 .املوقف مشتّقة من 
وهذا املفهوم يؤّكد اجملال الّنفسي للفرد من ناحية االتّزان واالستقرار أو التوتّر :ديناميكية الحاجة 

 .وهو ما جيعله يف حالة حركة دائمة  2وعدم االتّزان
 :نظريّة أبراهام ماسلو-1

يسّمى هبرمّية احلاجات  يكمن أساس الّنظريّة اإلنسانّية يف الّدافعية عند هذا العامل الّنفسي فيما     
نظاما  ماسلوالذا فقد وضع  .حيث أوضح أنّه ال ميكن وصف حافز يف عزلة عن احلوافز األخرى

 :هرمّيا سباعّيا للحاجات معرّبا عنها بفئتني 
لدى الفرد يف إشباع رغباته ،وقد افّتض بأنّه حسب الّنظام " حاجات الّضعف وحاجات الّنموّ " 

نسان تتابعا حسب الّّتتيب الّتصاعدي الّتايل منطلقا من الّرغبات األدىن حنو اآليت تنمو رغبات اإل
الّرغبات األعلى ، كذلك فإّن هذا الّنظام يقوم على أساس األمهّية الّنسبّية إلشباع احلاجات اليت هي 

                                                
حممد ، أطروحة مقدمة لشهادة الدكتوراه ، جامعة منتوري ، دوافع تلميذ الطور الثانوي حنو ممارسة الّتبية البدنية ، مراد خليل ، إشراف شليب -1

  .000، ص  5100قسنطينة ، 
  . 510، ص0200ط ،   .، د موسوعة علم النفس ، أسعد رأفت ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، لبنان -2 
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يت هي يف يف املستوى األعلى من الّسلم اهلرمي اليت ال تظهر أو ال تتكّون حّّت يتّم إشباع احلاجات ال
وذلك كما هو   1املستوى القاعدي حبّد معنّي ميكن للحاجات اليت يف املستويات الّتالية من الّظهور

 :مبنّي يف الّشكل الّتايل 

  
 –التدرّج اهلرمي للحاجات وفقا لنظريّة ماسلو   -(:15)جدول رقم 

ليت تكفل بقاء الفرد مثل على احلاجات ا -كما حّددها ماسلو–وتشتمٌل احلاجات الفزيولوجية      
أّما احلاجة إىل األمن والّسالمة فتشري إىل رغبة الفرد يف احلماية .احلاجة إىل اهلواء والّشراب والطّعام 

 .من اخلطر والّتهديد واحلرمان 
أّما احلاجة إىل .كما حّدد احلاجات االجتماعّية بأّّنا الّرغبة يف االنتماء واالرتباط باآلخرين       
تبار أو تقدير الّذات فهي رغبة الفرد يف حتقيق إمكاناته وتنميتها ،ويعتمد حتقيق الّذات على االع

املعرفة الواضحة لدى الفرد بإمكاناته الّذاتية وحدودها، أّما احلاجات اجلمالّية فتأيت يف قّمة احلاجات 
 .2األساسّية للفرد

وقدرة على تفسري الّسلوك اإلنساين ، وهو يرى من أكثر نظريّات احلفز شيوعا  ماسلووتعّد نظريّة     
أن سلوك الفرد يأيت نتيجة الحتياجات غري مشبعة ، إذ   ال بّد من إشباعها حسب األمهّية إذا رغب 

 .الفرد يف إستخدام هذه احلاجات 
 أسس الّنمّو الّسليم لدى طفل المرحلة االبتدائية :المبحث الثاني 

تكمن يف الّتغذية املفيدة ،ويف الّنوم املريح ويف الّلعب الّنافع ،حّّت يتسىّن  إّن أسس الّنمّو الّسليم     
لنا إعداد أجيال ساملني من الّناحية اجلسمّية والّنفسّية حيث إنه كّلما كانت تغذية الطّفل على سبيل 

 …املثال حسنة ،كّلما كان منّوه اجلسمي سليما ، وهكذا 
 : تغذية الطّفل( 1

                                                
 . 06، ص  0222ط ،  .، د ، القاهرة الدافعية ، أمينة إبراهيم شليب ، مصطفى حسني باهي ، مركز الكتاب للنشر -1
 . 22، ص  5112،ط.دعليم والّتكوين عن بعد ، اجلزائر،الّّتبية وعلم الّنفس ، وزارة الّّتبية الوطنية ، مديرية الّتكوين ، الديوان الوطين للت-2
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ية الطّفل اجلّيدة دورا هاّما وفّعاال وبنّاء لنمّوه ،وهي حاجة ماّسة لبناء جسمه وقواه تلعب تغذ     
العقلّية فهو يف حاجة ماّسة إىل العناصر الغذائّية األساسّية اليت حتتوى على الربوتينات والفيتامينات 

ولقد دّلت .من املواّد الّضروريّة ،والوحدات احلراريّة املوجودة  يف املواد الّنشويّة والسّكريّة  إىل غري ذلك 
بعض الّدراسات على أّن جسم اإلنسان حيتاج إىل أطعمة خمتلفة لنمّوه منّوا جّيدا  سليما وقيامه 
بوظائفه على الوجه األحسن ، وهذه الّدراسات أّكدت أيضا على ضرورة  تواجد العناصر األساسّية 

توافر الوجبات املتوازنة  احملتويّة على خمتلف  املواّد يف الطّعام  نوعا وكّمية ، كما أحّلت على لزوم 
 . 1الغذائّية اليت حتتاج إليها أجهزة اجلسم ألداء مهامها

أّما سوء الّتغذيّة ونقص العناصر الغذائّية اليت تبين اجلسم فقد تعّطل الّنمّو اجلسمي والعقلي ،      
ة بالّنمّو العقلي خباّصة يف مرحلة الطفولة األوىل حيث دّلت بعض األحباث العلمّية على ارتباط الّتغذيّ 

، وأّن تأّخر الّنمّو العقلي يعّوق الطّفل على االكتساب والتعّلم ويؤثّر مستقبال على جّل قدراته 
وميكننا الّتعّرف و التثّبت من منّو الطّفل منّوا سليما مبراقبة زيادة وزنه وطوله مراقبة .اجلسديّة والعقلّية

فإذا .2عاقبة  كما يتّم ذلك مبقارنة وزن الطّفل ومنّوه يف كل مرّة بوزنه وطوله يف املرّة الّسابقةدوريّة مت
 .تناسبت زيادة طوله ووزنه مع عمره بشكل تصاعدي أمكننا اإلطمئنان على منّوه الّسليم 

 : أهّمية الّنوم(2
ساس الصّحة اجلسمّية وعامل هاّم للغاية يعترب الّنوم يف حياة كّل إنسان أمرا له قيمة حيويّة ألنّه أ     

الصّحة الّنفسّية للطّفل تعتمد : " أنّ  عباس محمد عوضيقول الباحث .يف الصّحة الّنفسّية للفرد 
خاّصة على كّمية معقولة من الّنوم ، كذلك فإّن قيام أجهزة الجسم بأداء وظيفتها  على نحو 

اإلجهاد الجسمي والعصبي ال سبيل إلى الّتغّلب جّيد يتطّلب أيضا كّمية مناسبة من الّنوم ، ف
 .3" عليه إال عن طريق الّنوم 

حالة طبيعّية متكّررة يتوّقف فيها " بأنّه جمعة سّيد يوسفوميكن تعريف الّنوم حسب الباحث      
الكائن الحّي عن  اليقظة ، وتصبح حواّسه معزولة نسبّيا عّما يحيط به من أحداث إاّل وأّن 

                                                
 . 020، ص   5112،  0، دار هومة ، ط عبد الرمحن الوايف   مدخل إىل علم النفس ،- 1
 . 022ع الّسابق ، ص املرج -2
 .202، ص  5101،  2علم النفس الّنمو ، حممد قاسم عبد اهلل ، دار الفكر ، عمان ، ط-3
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طفال إلى الّنوم تختلف بإختالف العمر، والجنس ، والحالة الجسمّية والصّحية وغير حاجة األ
  .ولكنها تبقى من أهم احلاجات حلفظ التوازن البدين واجلسمي  .1" ذلك من العوامل

وتؤّدي قّلة الّنوم بالّصغار والكبار إىل الّشعور باإلرهاق واإلجهاد وإىل عدم القدرة على اإلنتاج       
ك ألّن الّنوم عملّية فيزيولوجّية كيميائّية تعيد إىل الكائن البشري توازنه الفيزيولوجي والّنفسي ، يقول ذل

بعض األطفال يصابون باضطرابات الّنوم ،حيث تسّمى بمشاكل الّنوم  :"  حسن منسيالباحث 
  .2"ومنها نجد األرق وهو عدم قدرة الطّفل على الّنوم وعند استيقاظه يشعر بالّتعب 

وحاجته إىل الّنوم الكثري حاجة طبيعّية  .فالّنوم حالة من الرّاحة الّنفسّية اليت حيظى هبا الطّفل      
فعملّية الّنوم الّسريع اليت تبطأ تدرجيّيا بتقّدم الطّفل يف عمره ، تستنفذ منه جمهودا كبريا يستغل يف 

له من تعويض هذا اجملهود يف أثناء الّنوم  عملّية اهلدم والبناء الاّلزمني ألنسجة اجلسم،  وال بدّ 
،وخيطئ من يعتقد أّن الطّفل ال يبذل جمهودا فهو ميشي ، ويتأمل ،ويفّكر ،وجيري ،وهذا كله ممّا 
يساعده على فهم العامل احمليط به، وبذلك يصري اكثر شعورا باألمن وتكييفه لرغباته 

 .فل  ولكّنها ال ميكن أن تنعدم واحلاجةإىل الّنوم تقّل كّلما كرب الطّ .3وحاجاته
 : دوافع الّلعب(3

يعّد الّلعب ّّسة ممّيزة حلياة األطفال حيث يستغرق جزءا كبريا من وقتهم ،ويرى علماء الّنفس أّن      
الّلعب ميّثل أرقى وسائل الّتعبري يف فّتة الطّفولة ،ويشّكل عاملهم  اخلاص بكّل ما فيه من خربات 

يع جوانب الّنمو االنفعالّية ، واالجتماعّية ،واملعرفّية والّنفسّية احلركّية وكذلك تؤّدي إىل تنمية مج
أّن  بياجيهولقد تناول كثري من العلماء والباحثني  يف جمال الّّتبّية مفهوم الّلعب حيث يرى  .الّسلوكّية 

يت من الطّفل بغرض كما يرى أّن اللعب يكون بدافع ذا  .إمياءات الطّفل تكفي لإلشارة إىل أنّه يلعب
حتقيق الّسرور واملتعة لذاته ، وأنّه يعّد أحد متطّلبات الّنمو للطفل ،ويعرّب كذلك عن منّوه ، إذ أّن 

 .4لكّل مرحلة منّو ألعاهبا اخلاّصة هبا
وحتّدد فائدة الّلعب بالّنسبة للطّفل مبدى ما حتّققه له هذه األلعاب اليّت يقوم هبا من إشباع حلاجياته 

فسّية واالجتماعّية تبعا للمرحلة العمريّة اليت وصل إليها،   وحيّقق للطّفل إشباع  حّب الّسيطرة  النّ 

                                                
 . 020،ص 5111ط ،  .االضطرابات السلوكية وعالجها ، مجعة سيد يوسف ، دار غريب ، القاهرة ، د- 1
 . 050، ص  0220، 0علم نفس الطفولة ، حسن منسي ، دار الكندي ، عمان ، ط -2
 .502 ،502ص  ،0225 ،  2أسس الصحة النفسية ، لعبد العزيز القويصي ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط-3
 . 02، ص  5112،  5فلسفة اللعب ، حممد احلمامحي ، مركز الكتاب والنشر ، القاهرة  ، ط-4
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سنة ، كما  05-16وإظهار الكفاءة على أقرانه ، وخباّصة يف مرحليت الطّفولة الوسطى واملتأّخرة من 
 .1يعّد اللعب أحد الوسائل اليت يعرّب هبا الطّفل عن نفسه

، كذلك ( كاللغة)ية نفسّية تساعد على هتيئة الطّفل للّتلّقي والتعّلم ومنّو أدوات التعّلم وللعب أمهّ      
جيذب انتباه الطّفل إىل الّتعليم ويشّوقه  إليه ، ويتيح له الفرصة للّتعبري عن حاجاته وميوله ورغباته اليت 

إذ غالبا ما حيكم جمتمعنا  2ه فرصة التغرّي يعرّب عنها الّتعبري الكايف يف حياته الّنفسّية الواقعّية ، ويعطي ل
على ظاهرة اللعب بالّسلبّية عند األطفال ، ويف العادة يوجه اللوم على الطّفل اللعوب ، أو يطالبه 
اآلباء من حني إىل آخر بالكّف عن اللعب ، حيث يعتربونه مضيعة للوقت ، ويعتقد الكثري من 

وب و الفشل يف الّدراسة ، ولو حبثنا يف األمر لوجدنا أّن ذلك اآلباء أن الطّفل اللعوب يتوقع له الّرس
الطّفل اللعوب الذي ال حيّتمه اآلباء هو أهّم األنشطة بالّنسبة للطّفل ، حيث أّن ما ميّيز الطّفل يف 

فالطّفل أثناء  3وسرعة إكتسابه للمهارات احلركّية املختلفة  هذه املرحلة قدرته على الّنشاط احلركي ،
عب يعرّب وجيّرب ويبين معارفه ويهيكل أفكاره ويشّكل رؤيته للعامل وحيّقق ذاته ويتفاعل مع اآلخرين اللّ 
. 

 عالقة النمو بالحاجات النفسية لطفل المرحلة اإلبتدائية : المبحث الثالث 
يذهب علماء الّنفس يف العصر احلديث إىل القول بأّن إشباع حاجات الفرد يؤّدي إىل أن يشّب      

بشخصّية سويّة ، خالية من األمراض واألزمات واالضطرابات اليت قد تنتج من احلرمان من إشباع 
احلاجات و يلزم أن يكون هذا اإلشباع معتدال فال يزداد إىل حّد اإلفراط وال يقّل إىل حّد الّتفريط يف 

 تناوله يؤّدي إىل ذلك اإلشباع ، فاحلرمان من الطعام مثال يؤّدي إىل الّضعف واهلزل واإلفراط يف
وال تقتصر حاجات اإلنسان على احلاجات البيولوجية أي احليوية ، ولكن  .الّتخمة وأمراض الّسمنة 

هناك احلاجات الّنفسّية واالجتماعية وللحاجات الّنفسّية أمهّية كربى يف حتقيق تكّيف الفرد ومتّتعه 
 4بيولوجية بالصّحة الّنفسّية والعقلّية وتفّوق تأثيري احلاجات ال

                                                
ديف ، إشراف بروحممد ، رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم  سيكولوجية اللعب ودورها يف خفض السلوك العدواين لدى األطفال ، مجال- 1

 . 22،ص 5102الّتبية  جامعة ملود معمري ، تيزي وزو،
 .22ص  نفسه ، املرجع،- 2
56، ص 5110،  5اللعب بني النظرية والتطبيق ، سلوى حممد عبد الباقي ، مركز االسكندرية للكتاب ، القاهرة ، ط- 3

  

 . 002، ص 0200 ط ، .د  ، بريوت   ،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ، عيسوي عبد الرمحن  عالج النفسي احلديث ، اإلسالم وال-4
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وال شّك أّن عملّية الّتطّور والّتغيري يف حاجات اإلنسان تعكس نتائج جتاربه وخربته يف إشباع      
فإذا كان اإلنسان يقابل دائما بصعاب يف إشباع بعض حاجاته فقد يدعوه هذا إىل .تلك احلاجات 

أكرب ، كما أّن انتقال  نبذ تلك احلاجات والتحّول إىل حاجات أخرى جديدة يكون احتمال إشباعها
الفرد وتطّوره يف خمتلف أطوار حياته ومراحله العمريّة يفرض عليه الّتغيري يف احلاجات فحاجات الطّفل 

 1.طبعا ليست كحاجات املراهق والّشيخ 
بني احلاجات والّدوافع  ربيلأّن الطّفل منذ ميالده  ولديه حاجات نفسّية ، وال يفّرق  ريبليعترب      
ل أن الطّفل حمتاج إىل الّتغذية ، وحمتاج إىل األمن حيث يهرب من املٌقّلقات اليت تثريه ، وحمتاج فيقو 

وهذه الَدوافع أو احلاجات مل يتعّلمها الطّفل أويكتسبها ولكّنها موجودة فيه …أيضا للمحبة واحلنو
يدة فتجده يف حاجة إىل بالفطرة ، وبزيادة منّوه وزيادة اتصاالته يبدأ يف اكتساب دوافع أوحاجات جد

وبالّتايل فإّن احلاجات موجودة ومرتبطة …الّتقدير واالنتماء واحملّبة واألمن وإىل النجاح وهكذا
 2باإلنسان تزداد معه وتنمو معه وتنتهي مبوته

وللّتطبيقات الّّتبويّة دور هاّم يف إشباع حاجات تالميذ املرحلة االبتدائية فهم يقبلون على      
ونشاطهم حبماسة قوية وإرتياح ورضا كبريين ، ألّنم يشعرون بأن مايقومون به يشبع هدفا  دراستهم

عندهم هو استكمال نقص لديهم أو إستعادة توازّنم من جديد ومن متطلبات إشباع احلاجات لدى 
 التالميذ مايلي 

اجات إشباعا أن يعىن مبرور الّتالميذ يف خربات مشّتكة تناسبهم وتساعدهم على إشباع هذه احل-
 .سليما مرغوبا فيه 

يتطّلب أن تعىن املدرسة بالّنقاط اليت تناسب مستوى منو الّتالميذ وتساعدهم على وسائل إشباع -
 3.احلاجات الالزمة لنجاح حياهتم 

ابتعاد املعّلم عن أساليب تثبيط املهّمة واإلحباط والّتحقري ووسائل العقاب ملعاجلة قصور الّتالميذ  -
كليف الّتالميذ بواجبات منزلّية مرهقة واألخذ بعني االعتبار القصور يف منو العضالت الّدقيقة وعدم ت

 .عند أطفال هذه املرحلة 
                                                

 .525ص  ، 0200، 2السلوك التنظيمي ، السلمي علي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط-1

 . 20دمات اإلرشادية ، لبىن بن دعيمة ، ص حاجات التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي إىل اخل-2

 .511س ، ص  .، د 6أسسها وتنظيماهتا وتقومي أثرها ، عبد اللطيف فؤاد إبراهيم ، مكتبة مصر ، ط املناهج-5
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على املعّلم االهتمام باألساليب الّتدريسية اليت تزيد من فرص الّتعليم والّتعّلم ومنها استخدام -
ب الّنقد والّتوبيخ والّتحقري آلثارهم الّسّيئة يف أساليب الّتعزيز اإلجيايب قدر املستطاع مع مراعاة حج

 .عملّييت تعليم وتعّلم الّتالميذ 
إتاحة الفرصة للّتالميذ لتفسري الظواهر ، وللبحث والّتحليل واالختبار ، حّّت يتسىّن للمعّلم يف تفّهم -

 ة فيما بينهم تفكريهم ومستوياهتم العقلّية لفرض استثمارها يف التدريس ومراعاة الفروق الفرديّ 
على املعّلم مناقشة تالميذه يف هذا السّن وحماولة إقناعهم يف االمتناع عن أداء األعمال واأللعاب -

وتشجيعهم على استبدال تلك األعمال …اليت تسّبب ضرر أو عاهات مستدمية أو مرض
 .واملمارسات ألداء أعمال تتماشى مع قدراهتم

وهكذا خيترب كل تلميذ قدراته ويكتسب  …إلختبار قدراهتم  إتاحة الفرصة لتالميذ هذه املرحلة-
اخلربة عن حتقيق الّنجاح تلو الّنجاح، أّما إذا فشل يف حتقيق إحدى حماوالته فعليه أن يتقّبل الفشل  

 1.كنتيجة حتمّية للخطأ أو جتاوزه حّّت ال يشّكل عقبة يف حتقيق غاياته 
 من املواقف الفشل واإلحباط يف حتقيق رغباته وإشباع فاحلياة تتمّيز بتعّرض اإلنسان لكثري     

حاجاته  ونتيجة لذلك ينفعل ويتأمّل أّما حتقيق هذه احلاجات فيؤّدي إىل الّسرور والّتوازن الّنفسي ، 
وهكذا تتبني العالقة بني إشباع احلاجات الّنفسّية ومتّتع الّشخص بالصّحة الّنفسّية وإّن إشباع 

لة انفعالية إجيابّية يطلق عليها الّشعور بالّلذة ، أّما عدم إشباعها أو اإلشباع غري احلاجات يتوافق حبا
الكامل فيّتافق حبالة انفعالية سلبية يطلق عليها الشعور باألمل واالنفعاالت ترافق احلاجات دائما 

 . عندما ال تشبع تكون على شكل توتّر وعندما تشبع يزول هذا التوتّر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 002-002تعديل السلوك يف التدريس ، سهيلة حمسن كاضم الفتالوي ، ص - 1
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 .خصائص مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة: المبحث األول 
سنوات وتنتهي عندما يبلغون ما ( 16)يلتحق باملدرسة االبتدائية األطفال الذين بلغوا من العمر      
حتديد  سنة،وهي بذلك تتزامن مع مرحليت الطّفولة الوسطى واملتأّخرة ، حيث سنتطّرق إىل( 05)بني 

 .خصائص كّل مرحلة متوّخني إيراد بعض احلقائق العلمّية والّنفسّية 
 :  (سنوات0إلى 1من )خصائص مرحلة الطّفولة الوسطى ( 0

متتاز هذه املرحلة مبجموعة من اخلصائص متّيز كل جانب من جوانب الّنمّو املختلفة عند        
 :الّتلميذ  نعرضها كما يلي 

يتمّيز طفل هذه املرحلة بازدياد يف الّنمّو اجلسمي من حيث الّطول والوزن   : جانب النمو الجسمي*
 2إىل 2سم ، والوزن مبعدل 2,5متّثل سنويا حوايل )ففي سّن الّسادسة يزداد الّطول زيادة ملحوظة 

بريين ، ويتميز أطفال هذه املرحلة حبيويّة ونشاط ك 1، ويقّل هذا املعّدل بازدياد العمر الزمين ( أرطال 
من خالل منّو املهارات احلركّية اليت تعتمد على حركّية العضالت الكبرية ، أّما بالّنسبة للحركات اليت 
تعتمد على العضالت الّدقيقة وتتأّخر نسبيا ، كما يالحظ أّن طفل هذه املرحلة يزداد عنده التوافق 

 .فضل يف فهم احمليط والتعامل معه وذلك ما يكسبه مهارات أ2.بني العني واليد يف األعمال اليدويّة 
من أهّم ممّيزاته أنّه تزداد سرعة االستجابات احلركية بزيادة عمر :  حركي –جانب الّنمو الحّسي * 

الطّفل ، حيث أثبتت الّدراسات أّن هناك عالقة ارتباطية بني سرعة االستجابات احلركّية وقّوهتا وبني 
، حيث يّتسم بعض األطفال بالّنشاط احلركي الزّائد ويعجزون ( ا طوال ووزن)قّوة الطّفل وزيادة منّوه 

عن االستمرار ساكنني ملدة من الّزمن ، وقد يواجهوا العديد من املشاكل داخل املدرسة واألسرة،  لذا 
 3 .جيب توجيههم بعناية والتقليل من سلوكّياهتم العدوانّية والّتخريبّية

ائصه ازدياد الّنمو يف إدراك الطّفل للعامل اخلارجي ، أّما قدرته من أهّم خص : جانب الّنمو العقلي* 
، وقد 4على فهم األشياء اجملردة فهي تبدو واضحة وجلية يف هذه السّن ، كما تظهر قّوة تفكريه اجملّرد 

بينت املالحظة العلمّية أّن إدراكه يف هذه املرحلة يكتسي الصبغة الكّلية ، أي أنّه يدرك املوضوعات 

                                                
 .005ص  ت ،.ط ، د .، القاهرة ، د  األجنلو املصريةعلم النفس والتعليم ، عزيز حنا وآخرون ، مكتبة - 1
 . 62، ص  0262ط ، . ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، د علم النفس الّتبوي ، أمحد زكي صاحل- 2
 . 10 ص ، 0206 ط ،.د اإلسكندرية ، التلميذ يف التعليم األساسي،سلسلة علم النفس املعاصر،-3
 .06، ص 0200،   محد عبد اهلل أمحد وفهيم مصطفى حممد ،الدار املصرية ، اللبنانية ، القاهرةالطفل ومشكالت القراءة ، أ-4
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أي  1ارجّية وال يهتّم باجلزئيات اليت تّتّكب منها املوضوعات ، مع زيادة قدرته على الّتجريد اخل
 .الّتفكري الّذهين 

إّن الّنمّو االنفعايل و االجتماعي مرتبطان ارتباطا وثيقا   : االجتماعي–جانب النمو اإلنفعالي *
اعده على تشكيل عالقات اجتماعّية فازدياد مستوى الّنضج االنفعايل ومدى ثباته لدى الطّفل يس

إجيابّية إذ تتمّيز هذه املرحلة بتناقض حّدة االنفعاالت اليت كانت تنتابه ، حيث يبدأ بضبط نفسه 
ويعتدل يف حالته املزاجية ويستقّل شخصيا ، فيقّل اعتماده على والديه وتبدأ دائرة االّتصال مع 

قادر على إشباع حاجته فهو أكثر استقاللّية ،ولكن  اآلخرين تّتسع مع ازدياد ثقته بنفسه ، ليصبح
 2. تنتابه فّتات من الّضيق والكراهّية خاّصة إذا وّجهت إليه الّتوجيهات الكثرية 

إّن اللغة بنوعيها الّلفظية وغري الّلفظية تعّد وسيلة لالتصال االجتماعي  : جانب النمو اللغوي* 
   وي يف هذه املرحلة بالغ األمهّية بالّنسبة للّنمو العقلي ، االجتماعي والعقلي والثقايف ، ويعترب الّنمّو اللغ

كلمة وتزداد املفردات   5211واالنفعايل ، إذ يدخل الطّفل املدرسة وقائمة مفرداته تضّم أكثر من 
 .3عن ذي قبل يف كّل مرحلة% 21حبوايل 
له استعدادات مستبقة قبل االلتحاق  أّن الطّفل عبد السالم زهرانأّما فيما خيّص القراءة فريى      

باملدرسة ، ويبدو ذلك يف االهتمام بالّصور والّرسومات والكتب واجملاّلت والّصحف ، إذ يستطيع يف 
 .4هذه املرحلة متييز املّتادفات ومعرفة األضداد

يف هذه املرحلة تصدر أحكام أخالقّية على أساس والّثواب : الديني–جانب النمو األخالقي *
كما ذكرت يف   .العقاب املتوّقع فقط ، فالّسلوك احلسن والّصحيح هو الذي يثاب عليه الطّفل و 

وعلى اآلباء واملرّبني االقتداء هبا يف سلوكاهتم مع أبنائهم  -صلى اهلل عليه وسّلم -أحاديث الرسول
 .وة احلسنة لسلوكهم الّسلوك احلسن واألخالقي ، وذلك مبساعدهتم على أن جيعلوا من أنفسهم القد

أّما الّنمو الّديين يف هذه املرحلة فيتميز بالّنفعية ، حيث يكون أداء الفروض وسيلة لتحقيق منفعة      
، كاحلصول على لعبة أو الّنجاح يف االمتحان ، لذا جيب على الوالدين واملربني االهتمام بتعليم أصول 

                                                
 .52، ص  0266ط ،  .، د ، حممد مصطفى زيدان مكتبة النهضة العربية ، القاهرة .دراسة موضوعية شاملة  –املدرسة االبتدائية -1
 .055، ص  0220ط ،.، د  ان وآخرون ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرةالنمو الطبيعي للطفل ، أجاثا باويل ، ترمجة وهيب ّسع-2
 . 21، ص 0202،  2اللغة والطفل ، حلمي خليل ، دار النهضة العربية ، بريوت ، ط -3

 .525، ص 0222،  2علم النفس الطفولة واملراهقة ، حامد عبد السالم زهران ، عامل الكتب القاهرة ، ط- 4
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وإتابة الطّفل عليها يف 1ّصالة منذ سّن الّسابعة الّدين وأركانه ومبادئه يف نفوس األوالد ، وتعليم ال
 .حال استجابته لذلك 

 (:62إلى  9من ) خصائص مرحلة الطفولة المتأخرة ( 5
هناك العديد من اخلصائص متّيز طفل هذه املرحلة نقّسمها إىل اخلصائص الّتالية ، وذلك انطالقا من 

 :تهجناها يف ذكر خصائص الطفولة الوسطى وهي جوانب منّوه املختلفة وفق الطّريقة نفسها ، اليت ان
من أهّم خصائصه اهتمام الطّفل جبسمه حيث ينمو مفهوم اجلسم لديه : جانب النمو الجسمي*

وبذلك يؤثّر يف منّو شخصيّته وتتعّدل الّنسب اجلسمّية ، وتصبح شبه قريبة من خصائص  الرّاشدين  
وتتكّون وتصبح أقوى من ذي قبل ، ويشهد الّطول  حيث تستطيل األطراف ، ويزداد  الّنمو العضلي

يف الّسنة ، حيث تزداد املهارات اجلسمّية وتعترب %( 01)يف الّسنة ، بينما يشهد الوزن %( 2)زيادة 
أساسا ضروريّا لعضويّة اجلماعة والّنشاط اجلماعي، وتزداد قدرته على مقاومة املرض بدرجة ملحوظة  

ر مثابرة ، وتبدو الفروق الفرديّة بصورة واضحة ، فجميع األطفال ال ويكون أكث.ويتحّمله الّتعب 
 .2ينمون بنفس الطّريقة أو بنفس املعّدالت 

يصل الّنضج احلّسي إىل ذروته يف متام سّن الّتاسعة ، ومع  :الحركي  -جانب الّنمو الحّسي * 
ى العضالت الّدقيقة ، وبعد ذلك فإّن الطّفل يف هذه املرحلة ال يزال ضعيف احلركة اليت تعتمد عل

كما   3الّتاسعة يصبح مسيطرا على حركاته الّدقيقة ، وذلك نتيجة للّنضج الواضح يف املهارات العقلية 
ومييل الطفل يف هذه املرحلة إىل النشاط احلركي ، وجيب أن يقضي معظم وقته خارج املنزل فيمارس 

 .4لدرّاجات والقفز العايلخمتلف احلركات املتنّوعة كألعاب املطاردة وركوب ا
يزداد ميل الطّفل إىل االستطالع ، ويظهر ذلك يف رغبته بكشف أسرار  : جانب الّنمو العقلي*

بيئته ويّتسع انتباهه وإدراكه للعامل اخلارجي ، حيث يصطبغ إدراكه بالّصفة الكّلية ، أّما يف سّن 
مّيز بأّّنا أرقى فكريّا من جمرد الوصف الذي العاشرة فما فوق فينتقل إىل مرحلة تفسري العالقات ، وتت

تتمّيز به مرحلة الثّامنة والّتاسعة و تزداد قدرته على الّتجريد ، ويقّل تفكريه املرتبط باحملسوسات 

                                                
1
 . 565، 560ص  ، نفسه  املرجع- 

 . 562،  562علم نفس النمو ، الطفولة واملراهقة ، حامد عبد السالم زهران ، ص - 2
 . 01،ص  0266علم النفس الّتبوي ، أرترجيتس وآخرون ، ترمجة عبد العزيز القوصي وآخرون ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، - 3

ــ 51وفهيم مصطفى حممد ، ص الطفل ومشكالت القراءة ، أمحد عبد اهلل أمحد  -  4
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وظيفّيا ، مث يتطّور  –تدرجيّيا  فبعدما كان تفكري الطّفل حسّيا صرفا ، يصبح يف هذه املرحلة عملّيا 
 1.األمر إىل تفكري صرف يف آخر 

يستمّد الطّفل حمصوله اللغوي من اخلربة العلمّية املتمثّلة يف تعامله مع البيئة  :جانب الّنمو اللغوي * 
فيّتسع قاموسه اللغوي  ( كّما وكيفا )املاّدية واالجتماعية ويف حوايل سّن الّتاسعة تزداد قدرته الّلغوية 

ففي سّن العاشرة يكون قد اكتسب  2ة والكتابة حيث يظهر منّوه اللغوي يف قدرته على تعلم القراء
احملصول اللغوي الكايف ، ومنت قدراته احلركّية إىل احلّد الذي يساعده على الّسيطرة على القلم ، ومييل 

وخيتلف منو مفردات الطّفل باختالف حميط أسرته والظّروف الّّتبوية اليت  .إىل الكتابة اجلّيدة املنتظمة 
نزل واملدرسة ، فالطّفل بشكل عام عندما يدخل املدرسة االبتدائية يتمّتع حبصيلة لغويّة تتهّيأ له يف امل

 .3جّيدة ، جيب أن يعمل املعّلم على تنميتها وتصحيحها
متّثل هذه املرحلة حمطّة إلعادة استيعاب الطّفل للخربات :  االجتماعي –جانب الّنمو االنفعالي * 

رب مرحلة االستقرار والثّبات االنفعايل ويطلق عليها بعض الباحثني االنفعالّية الّسابقة ، حيث تعت
، ويالحظ فيها ظبط االنفعاالت وحماولة الّسيطرة على الّنفس ويتّضح امليل للفرح ،   الطفولة الهادئة

كما تنمو االجّتاهات الوجدانية اإلحيائّية ، وتقّل مظاهر الّثورة اخلارجية ، حيث يتعّلم الطّفل كيف 
ازل عن حاجته العاجلة اليت قد تغضب والديه ومعّلميه ، فيعرف الطّفل املزيد من املعايري يتن

واالجّتاهات الّدميقراطّية والّضمري ومعاين اخلطأ والّصواب ويهتّم بالّتقييم األخالقي للّسلوك ، حيث 
جلماعي معظم وقته يزداد احتكاكه جبماعات الكبار وتأثري مجاعة الرّفاق عليه ، أين يستغرق العمل ا

، ويّتضح الّتوحد مع اجلماعات أو املؤّسسات بفوز رفيقه أو مدرسته يف مباراة ما ، ويبتعد كل من 
 4.اجلنسني عن صداقة اجلنس اآلخر 

 :األخالقي  –جانب الّنمو الّديني * 
و الواحد األحد هو يف هذه املرحلة يتعّلم ويكتسب الطّفل املفاهيم الّدينية ويدرك أّن اهلل تعاىل ه     

ويدرك اآلذان وأوقات   .خالق الكون وخالق اإلنسان ، وهو موجود يف كّل مكان يرانا وال نراه 
الّصلوات املفروضة وأّن اجلّنة يدخلها أصحاب فعل اخلري واحلسنات والّنار فيها عذاب ملن يعمل الّشر 

                                                
 .551-500علم النفس الّتبوي ، أمحد زكي صاحل ،  -1
 . 006علم النفس الّتبوي ، أرجتيتس وآخرون ، ترمجة عبد العزيز القوصي وآخرون ، ص  -2

 .550-551،ص  0201، 2حبوث يف علم النفس العام ، فايز حممد علي احلاج ، املكتب اإلسالمي ، بريوت لبنان ، ط - 3
 

 . 506 ، 502علم نفس منو الطفولة واملراهقة ، حامد عبد السالم زهران ، ص - 4
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 الّّتبية الّدينية ، وعدم حتميلهم ماال طاقة والّسيئات  وجيب على الوالدين واملرّبني مراعاة االعتدال يف
أّما الّنمو األخالقي فتحّدد يف هذه املرحلة اجّتاهات الطّفل األخالقية اليت تلّقاها يف األسرة  .هلم به 

ويف املدرسة فيتعّلم ما هو حالل وما هو حرام ، أي ماجيب فعله وما ال جيب فعله ، وذلك باالعتماد 
اكتسبها مثل الّصدق واألمانة واإلحسان ، واجلدير ذكره هو أّن الطّفل ينمو على املفاهيم اليت 

 .1أخالقيا حسب ما تدّرب وتعّود  عليه يف أسرته ، لكنّنا ال نستطيع التنبؤ كيف يصبح بعد ذلك
وخالصة القول أّن مطالب الّنمو هذه تّتصل بتقدير حاجات الطّفل وإشباعها تعّد دليال جيدا       
 .نامج من برامج رعاية الطّفولةألي بر 

 
 
 
 
 
 
 

 .االبتدائية نشاطات المعلم في ضوء الخصائص النمائية لطفل المرحلة: المبحث الثاني 
الّشخص المكّلف بتربية وتعليم الّتالميذ ، حيث يقوم بنقل مختلف :" ف املعّلم بأنّهيعرّ      

يذ من تلك العلوم ، منذ التحاقهم المعارف والعلوم ، كما يقوم بمراقبة ما اكتسبه الّتالم
وهو عامل رئيسي يف أي نظام تعليمي كما أنّه ركن أّويل يف كّل إصالح  2"بالمدرسة االبتدائية 

لذا عليه  53.تربوّي وّنضة علمّية، وهو األمني األّول على رعاية العملّية الّتعليمّية وحتقيق أهدافها
يف اخّتاذ القرارات املناسبة اخلاّصة بتنظيم تعّلمهم ، وحتسني حتّمل املسؤولية الكبرية اجّتاه تالميذه 

عملّية الّتدريس، يف ضوء خصائصهم النمائية واحتياجاهتم ، اليت تفرضها جوانب منّوهم املختلفة ، 

                                                
 .020مدخل إىل علم النفس ، عبد الرمحن الوايف ، ص-1

 .61ص  ،5112 ، ط .جهود اليونيسكو يف تطوير التعليم األساسي ، صالح الدين املتبويل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، مصر ، د- 2
 . 02، ص 0205 ،  50دئ الّتبية العلمية ، عبد احلميد حممد اهلامشي ، دار النشر بريوت ، طمبا- 3
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سواء اجلسمّية أو العقلّية أو االنفعالّية أو االجتماعّية وفيمايلي عرض لعدد من املبادئ واألسس اليت 
 : اهتا من قبل املعلم أثناء تنظيمه للعملّية الّتعليمّية الّتعلمية جيب مراع

 :   ما يجب مراعاته في ضوء خصائص الّنمو الجسمي-أ
جيب على املعّلم مراعاة األمور الّتالية يف تنظيم تعّلم الّتالميذ من أجل تنمّية قدراهتم اجلسمّية   

 :واحلركّية 
 .رسة االهتمام بالّتعليم عن طريق املما*

 .االهتمام بالصّحة اجلسمّية للطّفل * 
 .االهتمام بالّّتبّية الرّياضّية اليت تليّب حاجات اخلصائص الّنمائية للطّفل * 
 .مالحظة مستوى الطّفل اجلسمي قبل البدء يف تعليمه مهارة حركية معّينة *
جيب أن يهّيأ له الظّروف : مثال فلكي يعّلمه مهارة الكتابة  .إثارة اهتمام الطّفل واالستجابة مليوله *

 .اليت حتّفزه على االهتمام هبذه القدرة احلركّية ويقبل عليها بشغف ومحاس 
 1.تشجيع الطّفل عند تعّلمه ملهارة ما ، وذلك ملساعدته  على الّتقدم فيها باستمرار *

 :ما يجب مراعاته في ضوء خصائص الّنمو العقلي -ب
 :ور الّتالية يف تنظيم تعّلم الّتالميذ من أجل تنمية قدراهتم العقلّية جيب على املعّلم مراعاة األم

تصحيح مفاهيمهم اخلاطئة عن العامل احمليط هبم ومساعدهتم على تكوين مفاهيم صحيحة عن *
 .طريق العمل واحملسوسات 

 .ارخيية وإدراك مدهتا مساعدهتم على إدراك مفاهيم الّزمان واملكان وفهم تسلسل احلقب التّ *
  .طريق الفعاليات العلمّية واخلربات احلسّية  العمل على تكوين مفاهيم الوزن الّصحيحة عندهم عن*
 .اعتماد طريقة االستكشاف يف تعلمهم باعتبارها الطّريقة الفضلى يف تنمية العقل وتطويره *
جها من أجل مساعدهتم يف منّو اتاحة الفرصة هلم للتفاعل مع زمالئهم داخل غرفة الّصف وخار *

 .لغتهم وحتقيق منّو اجتماعي سليم 
 .تدريبهم على استخدام أساليب الّتعلم الّذايت من أجل الوصول إىل املعلومات بأنفسهم *
العمل على توسيع اهتماماهتم العقلّية وتنمية حّب االستطالع واستغالل استعداداهم الستكشاف *

 2.بيئتهم احمللّية 
                                                

 .62ص  أيوب دخل اهلل ،   علم النفس الّتبوي ،- 1
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 :ب مراعاته في ضوء خصائص النمو االنفعالي ما يج-ج
 :جيب على املعّلم مراعاة األمور الّتالية يف تنظيم تعّلم الّتالميذ من أجل تأمني منّو انفعايل مناسب 

 .توفري بيئة صّفية مالئمة تسهم إجيابيا يف تطّور سلوكهم االنفعايل *
 .واالطمئنان  إحاطتهم جبّو عائلي يتوّفر هلم فيه الّشعور باحملّبة*
 .فهم وتقّبل مشاعرهم حنو أنفسهم وحنو العامل احمليط هبم *
العمل على إشباع حاجاهتم الّنفسّية خاصة احلاجة اىل احلّب والّشعور باألمن، والّتقدير ، والّنجاح *

 .واالنتماء إىل اجلماعة 
 .إفساح اجملال أمامهم للّتعبري عن آرائهم وانفعاالهتم *
وبني التوتّرات االنفعالّية العالّية ، ومساعدهتم يف الّسيطرة عليها وضبطها والّتحكم يف  احللول بينهم*

 .ردود أفعاهلم 
تأمني خربات اجتماعّية مناسبة ألعمارهم وإفساح اجملال هلم يف اللعب مع أطفال يف سّنهم كي *

 1 .يتعّلموا من خالل ذلك الّتعبري عن شعورهم وانفعاالهتم بطريقة سليمة
 :ما يجب مراعاته في ضوء خصائص الّنمو االجتماعي -د

الّتالميذ من أجل تأمني منّو اجتماعي سليم  جيب على املعّلم مراعاة األمور التّالية يف تنظيم تعّلم     
: 
أن يكون املعّلم قدوة لتالميذه يف مجيع تصرّفاته ، داخل غرفة الّصف وخارجها حّّت حيظى *

 .الّصاحل الذي يتعّلمون منه العادات اجلّيدة  باحّتامهم ويكون املثل
 .تعويد الّتالميذ على حمّبة اآلخرين واحّتامهم وتقديرهم والتمّتع مبشاركتهم العمل*

تأمني بيئة اجتماعّية يشعر فيها الّتالميذ باالرتياح والرضا نتيجة مشاركتهم لزمالئهم يف األلعاب * 
 .فعاليات األخرى اجلماعّية وخمتلف أنواع الّنشاطات وال

تشجيع الّتالميذ على إحياء املناسبات املختلفة واملشاركة يف اإلعداد هلا وتنفيذها ملا لذلك من أثر *
 .يف تنمية روح الّتوافق االجتماعي عندهم 

إشراك الّتالميذ يف إعداد قواعد الّسلوك واملعايري داخل الّصف وخارجه ، ويف مناقشة ما ينبغي اخّتاذه *
 .راءات لتحسني سلوك اجلماعة من إج

                                                                                                                                                   
 

1
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تشجيع الّتالميذ على املشاركة الفاعلة يف خمتلف الّلجان واألنشطة املدرسّية ملا لذلك من أثر يف *
 .تنمية روح الّتعاون واكتساب املعايري والقيم واالجّتاهات الدميقراطّية 

تشكيل شخصّية الفرد املستقبلّية   ويّتضح من خالل الّسياق األمهّية البالغة ملرحلة الطّفولة يف       
وعلى ذلك فإنّنا إذا وّفرنا طفولة سعيدة موّفقة ألطفالنا كانوا األكثر احتماالت ، راشدين أسوياء 
خالني من العقد واالضطّرابات ، فمرحلة الطّفولة هي املرحلة اليت تتكّون فيها جذور الّشخصية 

 .1وأصوهلا األوىل
 مهّمته جيب أن يكون على معرفة جيدة باملاّدة اليت يعملها ، وأن يعي متاما وحّّت ينجح املعّلم يف     

خصائص املتعّلمني الّنمائية وحاجاهتم وقدراهتم ونفسياهتم ، وأن يكون ذا قدرة عالية على الّتفاعل 
معهم  هذا إىل جانب قدرته يف توظيف طرائق وأساليب الّتدريس والّتقومي اليت تسهم يف حتقيق 

ف العملّية الّتعليمية الّتعلمّية ، وهتيئة األجواء الصّفية املناسبة لنقل املعارف واخلربات اليت من أهدا
 .شأّنا أن ترفع مردودية الّتلميذ وفرص جناحه 

 عواقب عدم اشباع الحاجات النفسية لطفل المرحلة االبتدائية : المبحث الثالث 
س مشاكل التكّيف اليت تواجه الطّفل، مبعىن أّن إّن عدم إشباع احلاجات الّنفسّية هو أسا    

الّشخصّية ال تتحّقق هلا الصّحة الّنفسّية الّسليمة اليت هتدف إىل توافق الفرد مع بيئته اخلارجّية إاّل إذا 
 2.أشبعت هذه احلاجات وشعر الفرد أّن حاجته قد أشبعت فعال 

ق الفرد يتوّقف على مدى إشباع حاجاته لتأكيد أّن تواف  "يونج"وقد ذكر العامل النفسي الّتبوي      
ذاته ، واألدوار املختلفة اليت يقوم هبا أثناء تفاعله مع بيئته املاّدية واالجتماعّية تتمّثل يف األهداف 

أّن كثريا من املشكالت يف مرحلة الطّفولة متيل  "جون بلبي"والطرق اليت ميّيزها يف جمال حياته ، ويرى 
مل يكن الطّفل قد حّقق اإلشباعات البيولوجّية والّنفسّية مع األّم أثناء الطّفولة  إىل أن حتدث إذا

املبّكرة ، وتنتقل هذه املشكالت مع الطّفل إىل املرحلة اليت تليها يف حياته وهي مرحلة الطّفولة 
لّسابقة اكتساهبا الوسطى واملتأّخرة اليت توصف بأّّنا مرحلة إتقان للخربات واملهارات اللغوية والعقلّية ا
ينتقل  –أيضا  –، حيث ينتقل تدرجييّا من مرحلة اللعب إىل مرحلة االتقان ، والطّفل يف هذه املرحلة 

                                                

 . 220، ص   0222 ،  2ار العلوم العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، طمشكالت الطفولة واملراهقة ، عبد الرمحن عساوي ، د 1-
 . 06س ، ص .ط ، د.النمو النفسي للطفل ، مصطفى زيدان ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، د- 2
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من مرحلة اخليال إىل الواقعّية واملوضوعّية ، وينتقل من مرحلة الّتمركز حول الّذات إىل الغرييّة واالنتماء 
 1.الّتفاخر يف الّنواحي اجلسمّية واحلركّية بنوع خاص إىل اجلماعات املنّظمة فيميل إىل الّتنافس و 

ويؤّكد علماء الّنفس على األمهّية البالغة هلذه املرحلة العمريّة يف حياة الطّفل ، وهو يتعّرض لكثري      
 اليت تأخد شكال عاّما من الّتأثري والتأثّر يف جمال الفرد ، ومبعىن آخر فإنّ  من القوى اخلارجّية والداخلّية

الّتوافق لدى أطفال هذه املرحلة ميكن أن ينتج عن إشباعهم لكثري من الّدوافع االجتماعّية اليت تنشأ 
عن احلضارة  واجملتمع والّتفاعل اإلنساين ، وميكن لألسر أن تكفل ألطفاهلا ما حيتاجون إليه من طعام 

 حياهتم ، فهم حباجة وماء و ملبس و مأوى ،ولكن ليس كّل ذلك هو  ما حيتاج إليه األطفال يف
للحّب والعطف واحلنان و القبول االجتماعي ، واملرغوبّية من اآلخرين ، كذلك إىل شعورهم بالتفّوق 
على أقراّنم وزمالئهم ، وإىل روح الّزعامة والّسيطرة يف بعض األحيان ، وهي مجيعا دوافع اجتماعية 

 .2يشعر هبا األطفال وحيتاجون إىل إشباعها 
رمان من إشباع حاجات طفل املرحلة االبتدائّية إىل الفشل الّدراسي أو الّرسوب املدرسي ويؤّدي احل

وهو عدم قدرة الّتلميذ على حتصيل ما يكفيه من نقاط لينتقل إىل القسم األعلى ، ممّا جيعله يعيد 
يقضيها الرسوب هو إزياد عدد السنوات التي " :بأنّ  منير محّمد مرسيالّسنة اليت درسها ويعرّفه 

 3. "التلميذ بالمدرسة فوق العدد القانوني لسنوات المرحلة التعليمية 
وقد خيفى على الكثريين أّن الّرسوب ليس أمرا آنيا بل إّن جذوره متتّد إىل نقص يف إشباع بعض 
احلاجات  وقد يكون للمدرسة أو األسرة أو املعّلمون أو اجملتمع أو أمور أخرى دور يف رسوب الّتلميذ 

ومن هنا فإّن على األهل أو املسؤولني أاّل يلجؤوا مباشرة إىل تأنيب الّتلميذ وتذنيبه ، بل عليهم أن  ،
يبحثوا عن األسباب أو العوامل اليت أّدت إىل ذلك ، ألّن ظاهرة الّرسوب قد تظهر كنتيجة ملشكلة 

 4.يذ واحدة  وقد تتظافر عّدة مشكالت لتؤّدي إىل تديّن الّتحصيل العلمي للّتلم

                                                
بيل ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة عمل الطفل وأثره يف النمو املعريف وإشباع احلاجات النفسية ، سهام حممد عبد اهلل ، إشراف كبشور كوكو قم- 1

 . 21، ص 5110الدكتوراه يف علم الّنفس ، جامعة اخلرطوم ، 
 

 . 20املرجع السابق ، ص -2
 . 021، ص 0220، 0ختطيط التعليم واقتصادياته ، حممد منري مرسي ، عامل الكتب القاهرة ، ط-3
 . 052، ص 0222،  ط.ملركز العريب للخدمات الطالبية ، عمان ، دالقلق والّتحصيل الّدراسي ، عائدة عبد اهلل أبو الصائبة ، ا-4
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كما يعّد اخلوف والقلق من العوامل اليّت تؤثّر على حتصيل الّتلميذ فبعض الّتالميذ جيد صعوبة يف     
الّتكّيف مع جّو املدرسة ويفشل يف مواجهة املواقف الّتعليمية املختلفة وهذا ما يؤّدي إىل بروز 

 1.اضطرابات تتسّبب يف الّرسوب املدرسي 
مهّية إشباع حاجات الطّفل إاّل أنّه جيب أن يكون اإلشباع بالقدر املطلوب وبالّرغم من ضرورة وأ     

حّّت ال تكون الّنتيجة عكسية ، فمثال حاجة الطّفل للّتعبري عن ذاته وإمكاناته وقدراته جيب أن ال 
تدفعنا إىل إرهاقه باملسؤوليات الزّائدة وحتّمل األعباء حيث أّن ذلك ينتج عنه اإلحساس مبشاعر 

لفة من العداء والكراهّية وانتقاص الذات وعدم القدرة على االخنراط يف لعب األطفال وهلوهم خمت
 .وأنشطتهم املختلفة والّظهور مبظهر احلزم واجلدّ 

                                                
النفس االهدار الّتبوي لدى طلبة كلية العلوم باجلامعة ، احلاج قدوري إشراف عبد الكرمي قريشي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم - 1

 . 20، ص 5112املدرسي جامعة ورقلة ، اجلزائر ، 
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 :الدراسة الميدانية 
 :عينة الدراسة 

عمال الّّتبوية ، تدعيم الّدراسة جبانب تطبيقي قمنا فيه باختيار اقتضت طبيعة البحث يف األ      
هي عبارة عن جمموعة من التالميذ حيٌث مّت اختيار عّينة عشوائية تشمل على ثالثة :عّينة للدراسة 

التّابعة ملديرية الّّتبية لوالية تلمسان واملوّزعة على ثالث ميذا موّزعني على بعض االبتدائيات عشر  تل
 :ابتدائيات حسب الّتوزيع يف اجلدول الّتايل 

ية
ائ
تد

الب
 ا
سة

در
لم

ا
 

 

ي
كل

 ال
دد

لع
ا

 

 

ور
ذك

ال
 

 

ث
نا
إل
ا

 

 

 العمـــــــــــــــر

 بالسنوات

 

 

 

 القسم الدراسي
5-

6
 

7-
8

 

9-
0
1

 

0
0

-
0
1

 

ا
ي

ير
ض

ح
لت

 

ى
ول

 أ
نة

س
ية 

ان
أث
ة 

سن
 

ثة
ثال

ة 
سن

عة 
اب
لر

 ا
نة

س
 

ة 
سن

ال
سة

ام
خ

 

محمد 

 الواسني

 مغنية

17 

 

16 10 1 1 0 1 0 0 0 0 - 3 

بورديم  

 مختار

 باب العسة

10 11 11 1 1 - - 1 - 0 0 

 

- - 

 بسام محمد

 باب العسة

11 11 11  0 0 - - - 

 

- 0 - 0 

 

 .بالنسبة لعينة الدراسة  يوضح اإلجابات املقدمة( : 12)جدول رقم 
 

 :الزماني والمكاني للدراسة   االطار
يف   5106 – 5102: لقد جرت الّدراسة امليدانية أثناء الفصل الثّالث من الّسنة الّدراسية      

 .ابتدائيات تابعة لدائرة مغنية وباب العسة
 :أداة الدراسة-



لثالث لميدانية: الفصل ا   الدراسة  ا
 

 
35 

احلاجات الّنفسية عند التاّلميذ يشمل على أكثر  متثّلت أداة الّدراسة يف استبيان خمّصص لقياس      
واحلاجة /احلاجة للكفاءة / احلاجة لالستقاللية : من ثالثني سؤاال ، يدور حول األبعاد التالية 

 .لالنتماء 
 يتكون من جزأين :  شكل االستبيان -

تعليمات   ،جنس التلميذ ، العمر ،القسم الدراسي ،: يشمل املعلومات الّشخصية: اجلزء األّول  -
 .االجابة 

 .يشمل عبارات االستبيان يف شكله النهائي  : اجلزء الثّاين  -

 :تتمّثل طريقة االستجابة يف:  تقدير درجة االستجابة
إذا كانت العبارة تنطبق على الطّفل : نعم  " اختيار استجابة واحدة من ثالث استجابات هي      

كانت العبارة تنطبق بعض الشيء على املفحوص إذا   "إىل حد ما " ، ( ثالث درجات) وتعطى 
إذا كانت العبارة ال تنطبق على املفحوص وتعطي درجة واحدة ، أي  "ال" ، ( درجتان ) وتعطى 

لكل من هذه االستجابات على الّّتتيب بالنسبة للعبارات اإلجيابية ،   3،  2، 1ختصص الدرجة 
بية ، ومن مث تراوحت درجات االستجابة من بالنسبة للعبارات السل  2،  5، 0وختصص الدرجة 

 .درجة ( 20-000)
  مت اجناز االستبانة باالستعانة مبختصني تربويني. 

 :أبعاد المقياس 
أي احلاجة إىل الّشعور بأّن أنشطة الفرد وأهدافه من اختياره  " : autonomy احلاجة لالستقالل

 "وتّتفق مع قيمه واهتماماته الداخلية 
استعداد نفسي ينطوي على تقدير الّذات والثّقة بالّنفس  " : competence ءةاحلاجة للكفا

 "وإمكانية الوصول إىل األهداف املرغوبة
احلاجة إىل الّشعور باألمن الناتج عن االرتباط باآلخرين والعمل  " : relatedness احلاجة لالنتماء

 " معهم بأسلوب تعاوين استمتاعي مرتبط بروابط انفعالية محيمة
 : الفقرة ذات الرقم(12)احلاجة لالستقاللّية ومشل على:  البعد األول 
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5- 2 – 6- 01 – 02 -50- 52 – 50 – 52 – 22- 22 – 26 . 
 :ذات الرقم : فقرة( 00)ومشل على احلاجة للكفاءة  :البعد الثاني 

0- 2 – 05 – 02 – 02- 00- 5252 – 20 -25 -22 . 

 :ذات الرقم  فقرة(02)ومشل على  احلاجة لالنتماء :البعد الثالث 
2- 2 – 0 – 0- 00 -06 – 00 -02 – 51 – 55 -56 – 50 – 21 -20 . 

 :تصحيح االستبيان 
 الحاجات النفسية        

 
 نسبة الدرجات

المجموع   
 الكلي

 للدرجات

الحاجة الى           
 االستقاللية

الحاجة الى     
 الكفاءة

الحاجة الى      
 االنتماء

 درجة 21 درجة 22 درجة 21 درجة 73 دنيا درجة
 درجة 12 درجة 23 درجة 21 درجة 65 درجة متوسطة
 درجة 11 درجة 77 درجة 75 درجة 222 درجة قصىوى

 
 .يوضح احلد األدىن واحلد األقصى ألبعاد احلاجات النفسية بالنسبة الستجابات تالميذ املرحلة االبتدائية ( : 12)جدول رقم 
المدرسة 

 بتدائيةاال
 

 التالميذ
الحاجة الى      

 االستقاللية
الحاجة الى 

 الكفاءة
الحاجة الى 

 االنتماء
المجموع  

 الكلي
 
 
 
 

 واسيني
 محمد

 ذكر:2تلميذ 
 قسم تحضيري 

 درجة 25 درجة 75 درجة 12 درجة 72

 ذكر : 1تلميذ 
 قسم أولى ابتدائي 

 درجة26 درجة 73 درجة 71 درجة 15

 ذكر : 7تلميذ 
 م ثانية ابتدائي قس

 درجة 51 درجة 21 درجة 13 درجة 22

 أنثى :1تلميذ 
 قسم ثالثة ابتدائي 

 درجة 21 درجة 72 درجة 13 درجة 11

 ذكر : 6تلميذ 
 قسم خامسة ابتدائي 

 درجة 12 درجة 71 درجة 15 درجة 16

 درجة 23 درجة 75 درجة 77 درجة 11 ذكر : 5تلميذ 



لثالث لميدانية: الفصل ا   الدراسة  ا
 

 
37 

 قسم خامسة ابتدائي 

 ذكر : 3ذ تلمي
 قسم خامسة ابتدائي 

 درجة 15 درجة 71 درجة 16 درجة 17

 
 –مغنية –يوضح استجابات املقدمة بالنسبة لتالميذ ابتدائية واسيين حممد ( : 12)جدول رقم 

 

المدرسة 
 االبتدائية

 
 التالميذ

الحاجة الى       
 االستقاللية

الحاجة الى    
 الكفاءة

الحاجة الى  
 االنتماء

   المجموع
 الكلي

 
بورديم 
 مختار 

 أنثى :7تلميذ 
 قسم ثالثة ابتدائي 

 درجة 30 درجة 03 درجة 52 درجة 03

 ذكر : 5تلميذ 
 قسم ثانية ابتدائي 

 درجة 30 درجة 03 درجة 51 درجة 53

 أنثى :0تلميذ 
 قسم تحضيري 

 

 درجة 737 درجة 17 درجة 05 درجة 53

 ذكر : 1تلميذ 
 قسم تحضيري 

 درجة 33 درجة 03 درجة 03 درجة 51

 
- باب العسة- يوضح استجابات املقدمة بالنسبة لتالميذ ابتدائية بوردمي خمتار ( : 16)جدول رقم 

 
المدرسة 
 االبتدائية

 

 التالميذ

الحاجة الى           
 االستقاللية

الحاجة الى     
 الكفاءة

الحاجة الى      
 االنتماء

المجموع   
 الكلي

 ذكر : 7ذ تلمي بسام محمد

 قسم خامسة ابتدائي
 درجة 33 درجة 01 درجة 53 درجة 53

 ذكر:5التلميذ 

 قسم ثالثة ابتدائي

 درجة 33 درجة 07 درجة 53 درجة 53

   -باب العسة-يوضح استجابات املقدمة بالنسبة لتالميذ ابتدائية بسام حممد  ( : 10)جدول رقم 
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 :ير ومناقشة الّنتائجستف
 : الكلي لالستجاباتبالنسبة للمجموع  - أ

نلمّح أّن االستجابات كانت أغلبها فوق املتوّسط بالّنسبة لكّل تالميذ املدارس يف      
درجة واليت تُعّد درجة فوق ( 62)كما سّجلنا أن أضعف نسبة هي  .االبتدائيات الّثالث 

يدرس بقسم سنوات و   10يبلغ من العمرحتّصل عليها تلميذ املتوّسط على اعتبارات االستبيان،
السنة الثّانية ابتدائي ، كما ُسجِّل عند هذا الّتلميذ أضعف درجات مقارنة بالنّتائج احملّصل عليها 
من قبل عّينة الّدراسة واليت ختّص كل من بعد االستقاللية، وبعد االنتماء،هذه الّنتائج اليت تبدو 

قد حتمل العديد من املعاين ألّن قّلة  يف بداية األمر على أّّنا ضعيفة باملقارنة مع باقي الّتالميذ
ومها بعدان مهّمان بالّنسبة لتكوين الّشخصية .الّتحصيل مشلت اجملموع الكلّى للّدرجات 

املستقبلّية ، كما ميكن اإلشارة إىل أّن مثل هذه الّنتائج تدفع بنا إىل القول أّن الّتلميذ يعاين نوعا 
اليت قد تؤثّر على الّسري الّسليم لنواحي حياته وكذلك من العزلة وقّلة االعتماد على الّنفس  و 

 .مردوده الّدراسي وعالقاته االجتماعية
درجة واليت تعكس مدى إشباع ( 010)أّن أعلى نسبة يف حتصيل الدرجات كانت ب كما       

ة الّتلميذ حلاجاته الّنفسية ،على خمتلف األبعاد املرصودة يف الدراسة ، قد ُسجِّلت  عند تلميذ
درجة وهي (20)بالقسم الّتحضريي ، كما ُسجِّلت أعلى نسبة فيما خيص بعد االنتماء ب 

نسب جّد مقبولة إذا ما قورنت باجلانب العمري للّتلميذة ، حيث أّن الّنتائج املستخلصة من 
خالل االستبيان تعرّب على أّن السلوكيات اليت تتمّتع هبا الّتلميذة هي تعبري واضح على مدى 

ستقبلي هلا، ونلمح كذلك أّّنا ابنة ملعّلمة يف املدرسة وكما هو معروف وعي 
ُ
العائلة بالّتكوين امل

: من الّناحية الّتكوينية للّشخصية فإّن الطفل يف مراحل عمره األوىل يرتكز على خاّصيات منها
املالحظة  التقّمص والتقليد ، ومها يساعدان إىل حّد كبري يف إسقاط جّل الّسلوكات والّتعامالت

 .يف البيئة احمليطة بالطّفل على استجاباته إّما من الّناحية اإلجيابية أو الّسلبية 
هذه الّنتيجة تدّل على إشباع حاجات املرحلة هلذه الّتلميذة واالستعداد للّدخول يف       

يف تقّبل الّتكيف االجتماعي والتقّبل الّشخصي والّتحصيل الّدراسي انطالقا من عدم وجود عوائق 
الغري وحسن التعامل مع األقران بدون ضغط أو إكراه بل بسالسة وليونة واستمتاع، هذا ما يعرّب 

 .بارتياح عن املستقبل االجتماعي للّتلميذة 
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 :بالنسبة ألبعاد االستبيان-ب
وهو بعد يف غاية األمهّية يف حياة الفرد والذي يؤّهله من معرفة : الحاجة إلى االستقاللية -0

 .وقات بني األنا واآلخر وجيّسد شخصية الطّفل السويّة املسؤولة مستقبال الفر 

تراوحت االستجابات بعد تفريغها  لتعرّب عن درجات متفاوتة يف هذا البعد ولعّل أقّل درجة 
درجة واليت تعّد درجة متوّسطة من حيث متّتع الطّفل باستقالليته واليت ( 02: )سّجلت هي 

سنوات ويدرس بقسم الّسنة الثّانية ابتدائي ،ولعّل هذه 10غ من العمرُسّجلت لدى تلميذ يبل
، ووجوده يف وسط النتيجة تعكس نوعّية تعّلق الّتلميذ بوسطه العائلي وقّلة اعتماده على نفسه

رمّبا ال يشجع على بذل اجلهد الّشخصي أو غياب الّتحفيزات املّادية واملعنوية من أجل الّشعور 
تها يف الّسلوك والّدوافع عن احمليطني هبا كل هذا مع مراعاة جوانب أخرى قد ال بالذات واستقاللي

 .تظهر يف االستبيان كاجلانب الّصحي واالجتماعي االقتصادي للعائلة والعالقة  بني أفراد األسرة
كما سّجلت أعلى درجة يف هذا البعد ، واليت وجدت ضمن استجابات تلميذ من قسم          

درجة واليت تقارب الدرجة الكّلية القصوى يف ( 20:)انت نتيجة وصف استجاباته هي ك.الّتحضريي
درجةوهي تدّل على مقدرة عالية وكافية يف االستقاللية ( 26:)حتصيل االستجابات واليت تقدر ب

ري وقّلة االتكالية على الغ يها من الناحية الشخصية والعائلية واملقدرة على الثقة بالنفس واالعتماد عل
كما سّجل الّتلميذ نسبة . وهي نسبة تتوافق مع باقي األبعاد األخرى كُبعد الكفاءة وبعد االنتماء

إذ تعّد نسبة جّد مرضية لتلميذ يف الّتحضريي ، .درجة( 26)عالية يف الّدرجة الكّلية للمقياس وهي 
جود صفات سلبية كرهاب هذه الّنتائج تعكسّ مدى متّتع الطّفل حبرّية التصرف والعمل بعفوية وعدم و 

ميكن هلذا الطّفل يف املستقبل أن  .املدرسة أو العزلة عن األقران أو التشبث باألم ورفض جّو املدرسة 
يدرك حقائق األمور واألشياء بطريقة سريعة وتكون تعامالته مع من حييطون به تّتسم بالليونة والثّقة 

 .س قوية وثابثة فيهم ومبقدوراته وامكانياته وبناء حياته على أس
وهو بعد يهتّم أساسا بتحقيق بعض اخلصائص الّنفسية السلوكية اليت  :الحاجة الى الكفاءة -5

تشمل جانب تقدير الذات ، والثقة بالنفس، والقدرة على حتقيق األهداف يف حدود االستطاعة 
هذا البعد يعّد ركيزة أساسية املتعلقة بنواحي االهتمامات، وتطّلعات الّتلميذ اآلنية واملستقبلّية، كما أّن 

 .يف صناعة رجل الغد 
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بالّرجوع إىل وصف الّتالميذ يف هذا البعد نلمح أّن جّل الّتالميذ قد حتّصلوا على نسب فاقت       
احلّد املتوّسط ،وهو ما يّدل على كيفيات تعامل الّتالميذ يف الوسط املدرسي و تعامالهتم الّداخلية من 

درجةو قد سّجلت عند (51)وغريهم ،أّما أخفض نسبة ، سجلت فقد كانت احّتامهم لذواهتم  
سنوات ، ممّا جيعل منه طفاًل حيتاج إىل مواساة ومرافقة  0تلميذ من قسم السنة الثالثة يبلغ من العمر 

 أو معّلميه، كما.يف كيفية أداء األعمال وإجناز الواجبات واملهام البسيطة املوّكلة إليه من قبل عائلته 
أّن نسبة االستبيان يف جهته الكّلية يعكس نقص الّتلميذ يف احلاجة إىل الكفاءة ، وقد تكون هناك 
عّدة مربرات هلذا الّنقص امللحوظ مقارنة مع تقدمه يف املسار الّدراسي ومنّوه الّنفسي واجلسدي الذي 

م خاصية ميكن االعتماد يتطّلب املزيد من اإلجناز يف هذه احلاجات ، خاّصة إذا ما اعتربنا أّن أه
عليها مستقبال ويف كل الظّروف واملواقف هي الثّقة بالّنفس وتقدير الّذات، والبعد عن املقارنة مع 
اآلخرين ، وانتقاص الذات  والضعف والتقهقر واالنسحابية اليت قد تطغى على العديد من املواقف 

ر باحلياة الّدراسية أو احلياة األسريّة أو املهنية أو اليت قد يتعرض هلا يف حياته املستقبلية سواء تعّلق األم
 .العالقات االجتماعّية 

درجة ، عند تلميذ من قسم الّسنة (22)كما أّن أعلى نسبة سّجلت يف هذا البعد كانت       
اد اخلامسة ابتدائي وهي نتيجة مقاربة للحّد املطلوب عند الّتالميذ ،خاّصة إذ ما اعتربنا أّن الّتلميذ يزد

يف منّوه اجلسمي وتزداد معه تطّلعاته املستقبلّية  واكتشافه للوسط الذي يعيش فيه وبداية الّدخول يف 
مرحلة املراهقة ، حيث  يالحظ على الّتالميذ يف مثل هذا الّسن الَرغبة يف تويل األمور بتلقائية والرغبة 

وتويل املسؤولية داخل املنزل واالستجابة  يف إظهار الكفاءة ولعب دور الّزعامة وسط الّتالميذ واألقران 
مع  .ألوامر األسرة  خاصة تلك اليت تتطّلب اختاذ قرارات أو القيام مبهمات داخل البيت أو خارجه 

مراعاة القسم النهائي الذى يدرس فيه وهو قسم تنتهي معه مرحلة التعليم اإللزامي ليؤهله من بعد 
الذي اعتاده طيلة السنوات املاضية إضافة إىل تعّدد ذلك إىل قسم أعلى وطور آخر خيتلف عن 

االختصاصات يف الّطور اإلكمايل وزيادة عدد األساتذة ، هذا األمر الذي يستدعى من التلميذ قّوة 
الّتكيف وإثبات اجلدارة والكفاءة ألجل الّدراسة يف هذا املستوى كما أنّه ميكن اعتباره حتديا آخر 

اليت وجب على الّتلميذ الّتعود عليها من أجل بناء شخصيته والزيادة من  يضاف إىل قائمة الّتحديات
 .الّتقدير الّداخلي للممارسات اليت يقوم هبا داخل الّصف الّدراسي، و ما بني األقران، ويف املنزل 
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لبعد االنتماء خصائص ال غىن عنها يف بناء شخصية الطّفل وإحساسه :الحاجة إلى االنتماء -2
الَرغبة يف الّتعامل معهم ومساعدهتم والوقوف إىل جانبهم واالستمتاع ملساعدهتم مثلما باآلخرين و 

أشرنا يف اجلانب الّنظري من الدراسة ،وكّل ذلك يرجع بالّشعور باألمن واالرتياح ملا يقوم الّتلميذ من 
 .جمهودات ترمي يف جمملها إىل استفادة اآلخرين من خدماته 

تبيان احملّصلة الستجابات التالميذ، واليت تعكس تصرّفاهتم االجتماعية اليت وبالرجوع إىل نتائج االس
تدل على أّن الطّفل أثبت نوعا من التكّيف االجتماعي ، الذي يرمي يف جممله إىل تقّبل الغري، 
والّتفاعل واالندماج معه ، ذلك يف حدود تقبل الغري وجتّنب العزلة اليت حتمل اجلوانب الّسلبية يف 

لها ، واليت قد تشّكل صورة خاطئة أو غري واضحة عن الذات ،كما قد تشّوه فكرة الّتعرف على جمم
اآلخر الذي يعّد خمتلفا يف العديد من اجلوانب ، كلُّ حسب بيئته ، واستعداداته ، وتطلعاته ، وتنشئته 

ته نظريات احلاجات كما أثبت االجتماعية وخرباته الّسابقة، و كل هذا ممّا لُه تأثريه على مستقبل ،
 .النفسية اليت اقّتحها علماء الّنفس الّتبويني 

درجة عند تلميذ من قسم الّسنة (00)ونالحظ أّن أخفض نسبة سجلت يف هذا البعد كانت      
سنوات ، واليت تعكس نسبة أقل من املتوّسط وهي نسبة ضعيفة  0الثانية ابتدائي  يبلغ من العمر 

ت احملّصلة من جهة ، وبالنسبة للّتحصيل يف االستبيان من جهة أخرى ،كما مقارنة مع باقي الّدرجا
أن الَضعف يف هذه احلاجة بالنسبة هلذا الّتلميذ رافقت حصوله على أضعف نتيجة يف املقياس الكّلي 

درجة  ، هذه النتائج تعكس النقص اجللَي يف إشباع الّتلميذ للحاجة إىل ( 62)واليت قّدرت ب 
موعة الرفاق واحمليط به سواء تعلق األمر بالوسط املدرسي أو العالقات داخل األسرة ، اليت االنتماء جمل

ميكن تفسريها على أّّنا عالقات فقرية من حيث مردود الّتعامل والّتواصل الذي ال غىن عنه يف بناء 
 من خالل األسرة فرد يّتسم حبّب الذات والّتفاعل مع ظروف الغري، وهذا ال يتأّتى يف بداية األمر إال

اليت تعّد الّنواة األولية واألساسية اليت تنمي يف األطفال حمبة لآلباء واألّمهات واإلخوة وباقي أفراد 
اجملتمع واليت تشّكل من جهة أخرى جسرا لبناء عالقات اجتماعّية مثمرة ، وهذا ما تؤّكده نظريّة 

 .أبراهم ماسلو للحاجات النفسية 
درجة عند تلميذة من قسم الّسنة اخلامسة (20)سبة سجلت يف هذا البعد كانت كما أّن أعلى ن      

وتعد أعلى نسبة مسّجلة حيث ( 010)ابتدائي ، والًذي توافق يف  جمملها الّنسبة الّنهائية اليت تقّدر 
تعكس ، مقدرة الّشخصية على الّتكيف مع الوسط االجتماعي خاصة ، وتزامن االستجابات مع 
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مسة من املرحلة االبتدائّية وهي مرحلة انتقالّية للّتعبري عن الذات والكفاءة يف املرحلة الّسنة اخلا
املتوّسطة والّنتائج املسّجلة يف االستبيان تعّد حقيقية ألّّنا ترافقت مع الّنتيجة الكلّية وبعد االنتماء ، 

يف خمتلف التخّصصات ، الذي يساعد التلميذ يف مرحلته الالحقة على التعرف بزمالء جدد وأساتذة 
واليت يكون فيها هذا التلميذ أمام فرصة إثبات الّذات يف املرحلة اإلكمالية وباقي مراحل التعليم 

 .األخرى 
ونستخلص من خالل الّنتائج اليت أسفرت عنها االستبانة أّن توزيع احلاجات ميختلف  داخل      

، ففي القسم األول والذي يشمل التحضريي  من مرحلة عمريّة ألخرى( االبتدائي)الّطور الواحد 
والسنتني االوىل والثانية و املعروف بطور اإليقاظ ، يلّح املتعلم على ميوله على إشباع رغباته االنفعالّية  
كاحلاجة إىل احلّب واالنتماء ، كما تبدأ حاجات احلرص على القبول االجتماعي يف الّظهور بإحلاح 

أو ما يعرف بطور تعميق التعّلمات، حّت أّن اهلاجس األكرب بالنسبة لتالميذه بدءا من الّسنة الثالثة ، 
السنة الرابعة و خاصة اخلامسة، يتمّثل يف احلاجة إىل إثبات الكفاءة ، والقدرة على القيام باألشياء 

 .اليت يقوم هبا الكبار ، وهو ما يعرف بطور التحكم يف اللغات األساسية 
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 :تمة خا
وبعد دراستنا املتواضعة ملوضوع احلاجات النفسية لتالميذ املرحلة االبتدائية خلصنا إىل النتائج     

 :التالية 
علم النفس الّتبوي هو وليد علمي الّتبية وعلم النفس يهتم بدراسة السلوك االنساين يف املواقف -

 .حتكمهم يف خمتلف األوضاع الّتبوية الّتبوية التعلمية ، ويزود املعلمني بالنظريات اليت تسهل 
تنقسم مرحلة التعليم االبتدائي إىل ثالث أطوار منسجمة وهي طور اإليقاظ و التعلمات األولية -

 .وطور تعميق التعلمات األساسية وطور التحكم يف اللغات األساسية 
حتقيقها وإشباعها تعرب احلاجات النفسية يف مضموّنا عن مطلب أو رغبة أساسية للطفل يسعى إىل -

ليحافظ بذلك على بقائه وتوازنه النفسي وتفاعله مع اجملتمع ، وهي مطلب ضروري الستمرار النمو 
والصحة النفسية ، حيث يؤدي عدم القدرة إىل إعاقة النمو الشخصي واالجتماعي لطفل هذه 

 .املرحلة 
فسية ، فكل واحدة تفسر تعددت نظريات علم النفس الّتبوي اليت تناولت موضوع احلاجات الن-

 :ومن أبرزها  جانبا مهما من اجلوانب السيكولوجية لإلنسان
 .نظرية رودلف دريكرز

  .   نظرية سيجموند فرويد وماكدوجل 
 . نظرية بياجيه

 . نظرية إريكسون
 .نظرية موراي 

 .نظرية ابراهام ماسلو
ان يف تغذيته وذلك حتقيقا حلاجته يف حية ارتباطا وثيقا باالتز ترتبط حاجة الطفل إىل الرعاية الصَ -

النمو السليم واالتزان اجلسمي حيث يكمن النمو السليم لطفل املرحلة االبتدائية يف التغذية املفيدة 
 .والنمو املريح واللعب النافع 

إن إشباع احلاجات النفسية للطفل يؤدي به إىل الشعور بالسرو و االكتفاء، وباللذة والتوازن -
 .النفسي 

سنة ، 05إىل  16تتزامن فّتة املرحلة االبتدائية مع مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة أي ابتداء من -
ويف هذه الفّتة ميتاز الطفل بنمو جسمي ، حسي حركي ، عقلي انفعايل اجتماعي ، إضافة إىل النمو 
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الضروري على اللغوي واألخالقي الديين ، وهي تتصل بتقدير حاجات الطفل وإشباعها ، ولذلك من 
 .معلم هذه املرحلة أن يكون مطلعا على أنواع النمو ومراحله وخصائصه عند تالمذته 

حاجات الطفل كل ال يتجزأ فهي متداخلة و يؤثر إشباع إحدى احلاجات على إشباع البقية ، وإن -
ة ما مل أي حماولة تستهدف النظر والّتكيز على إشباع حاجة معينة دون سواها ستكون مستورة وناقص

 .يتم اعتبارها يف صورهتا الشمولية املتكاملة واملتداخلة مع بقية احلاجات 
 .……إن بقية حاجات الطفل يعترب عامال أساسيا يف حتقيق النمو اجلسمي و العقلي -

 .وتكيفه مع الوسط الذي يعيش فيه وحتقيق سعادته وصحته النفسية واتزانه العاطفي 
لتفريط يف عدم  تقدميها يف وقتها وبالقدر االزم يعد من األسباب املؤدية إن إمهال إشباع احلاجات وا-

لعدم قدرة الطفل على النمو املتكامل السليم ، وإىل احنرافه بل وحّت إعاقته عن القيام بدوره الطبيعي 
 .يف اجملتمع 

األسرة إن فهم منو الطفل يف جوانبه اجلسمية العقلية يؤثر يف حياة الطفل خاصة على مستوى -
 واملدرسة 

 إن عملية الَّتبية والتعليم جيب أن ترتبط بإشباع حاجات الطفل، وتنطلق من استعداداته وقدراته -
الطفل ال ميثل فقط أداة أو مرآة عاكسة الستقبال املعلومات أو املعارف وإمنا بكونه أيضا عنصرا 

 .ه وميوله إجيابيا يكيف هذه املعلومات ويفهمها يف إطار شخصيته واستعداد
 : اقتراحات
بناء على  النتائج املتحَصل عليها ، ويف ختام هذا البحث نبادر  بتقدمي بعض املقّتحات           

اليت تثمن ما بذلناه من جهد يف سبيل السعي إىل نشر معرفة أكرب بني أوساط املعلمني مبوضوع 
 .احلاجات النفسة وطرق إشباعها يف الواقع الّتبوي 

واقع الّتبوي ميلي على املعلم ضرورة اإلملام بنظريات علم النفس الّتبوي و فهم اجلانب أصبح ال-
 .النظري للحاجات النفسية للتالميذ على اختالف أعمارهم وخاصة يف طور الطفولة األوىل 

على األولياء تقدمي الرعاية الكافية ألطفاهلم مع احلرص على عدم االهتمام املفرط هبم لتجنب -
 .ق املرضي وفقدان الثقة بالنفس واآلخرين التعل

ضرورة قيام املعلمني بنشاطات ال صفية من أجل تنمية روح العمل اجلماعي لألطفال وجتسيد روح -
 .التعاون ، واالنتماء ،و التقبل واالحّتام 
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ضرورة احلرص على توفري أجواء تثقيفية ترفيهية يف شكل نشاطات داخل االبتدائية كاملسرح ، -
 .عب تقمص األدوار من أجل تعزيز الثقة بالنفس ول
القيام مبعارض من صور وأفالم كرتون تدعو للنجاح واختيار مهنة املستقبل من أجل رفع املعنويات -

  .وبذل جهد يف التحصيل الدراسي والشخصي
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 :من أجل إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في األدب من ملحقة مغنية   تحت عنوان 

 -الحاجات السيكولوجية لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء نظريات علم النفس التربوي 

أجل القيام بالدراسة الميدانية  ويتمثل في  وصف حالة تلميذ يعرفه قدم هذا اإلستبيان الموجه للمعلمين من 

 .المعلم من أجل الوقوف على حاجاته النفسية في المرحلة اإلبتدائية 

 .أجل إتمام هذا البحث  منفالرجاء المساعدة 

 

 

 :القسم الدراسي                   :العمر                    ( ......) أنثى)..... ( ذكر :    التلميذ جنس

 

  تعليمات االجابة

 :أقرأ كل عبارة مث قرر-

 "نعم"بين القوسين الموجودين أسفل ( صح)اذا كانت العبارة تنطبق على الطفل ضع عالمة  - أ

  الى حد ما -بين القوسين الموجودين أسفل ( صح)الطفل بعض الشئ ضع عالمة  اذا كانت العبارة تنطبق على - ب

 " ال"بين القوسين الموجودين أسفل ( صح)العبارة ال تنطبق ضع عالمة  اذا كانت - ت

 

 ال توجد اجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، وأي اجابة تعتبر صحيحة عندما تعبر عن شعور طفلك بصدق-
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الى  نعم العبــــــــــــــــــــــارة 

 حد ما

 التنطبق

    يبذل أقصى جهد عندما يقوم بعمل ما 0
     خيتار ما يناسبه من األعمال اليت تقدم له 5
    ال خيشى القيام بأي عمل مبفرده 3
    ال يفضل مشاركة أصدقائة يف األنشطة املختلفة 2
    يقضي الفسحة مع زمالئه 2
    حيرص على اّناء العمل الذي يقوم به 6
    يذهب عند اجلريان مبفرده 0
    تكرر غيابهيسأل عن زميله عندما ي 0
    حيرص على النجاح يف األعمال اليت يقوم هبا 2
    يرتدي وخيلع مالبسه مبفرده 01
    حيب أن يتواجد مع زمالئه 00
    يقوم بأعمال هلا قيمتها 05
    يشارك يف احلفالت اليت تقام يف األعياد واملناسبات 02
    يعتمد على نفسه يف تناول طعامه 02
    يف حل املشكالت اليت تواجهه يفكر 02
    يدافع عن زمالئه يف املواقف اليت تتطلب ذلك 06
    يساعد األطفال األصغر منه أثناء اللعب 00
    يستطيع االستمرار يف العمل لفّتة دون الشعور بالتعب 00
    يستمتع مبشاركة زمالئه يف عمل ما 02
    عب مبفردهيفضل اللعب مع زمالئه بدال من الل 51
    يعرب عن نفسه يف مواقف كثرية 50

 
    حيب أن يشاركه أصدقاءه يف األنشطة املختلفة 55
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    يتخلى عن القيام بأي عمل صعب 52
    باستمرار حيرص على تعلم أشياء جديدة 52
    ال يعتين بنظافة ملبسه 52
    ال يؤذي زمالءه أثناء اللعب 56
    لعاب املناسبة لسنه مع اآلخرينحيب أن يلعب األ 50
    حيب أن يكون صداقات 50
    يعتمد على نفسه يف مجيع تصرفاته 52
    يتأثر مبشاعر أصدقائه من حزن أو فرح 21
    يشعر بالسعادة حينما يقدم شئ يسعد اآلخرين 20
    ينجح يف أي عمل يقوم به ويناسب امكانياته 25
     حجرته مبفردهيعّتض على النوم يف 22
    دائما يطلب مساعده اآلخرين 22
    يقوم مبفرده بعمل أشياء تتناسب مع قدراته 22
    مرتبط بأمه أكثر من أي فرد آخر 26
يفضل اجللوس مبفرده عن اجللوس مع اآلخرين من األصدقاء  20

 أو األقارب
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 :مصادر والمراجع قائمة ال

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع *

 : المصادر-أ

 .2224، 1لسان العرب ،ابن منظور ،دار الحديث، القاهرة ،داط ، مج .0

 :المراجع -ب

اتجاهات علم النفس ، أحمد عبد اللطيف أبو أسعد ، سامي محسن الختاتنة ، عالم الكتب الحديث ، األردن  .5

 .2266،  6،ط

 .6992،  3لنفسية ، لعبد العزيز القويصي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، طأسس الصحة ا .2
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 :ملخص
لقد أصبحت الدراسات الجامعية تعنى بالبحث في الواقع التربوي، كنتيجة حتمية لما يعيشه هذا القطاع من حاجة 

اإلصالح،وقد سعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الحاجات السيكولوجية لطفل المرحلة  دائمة إلى
االبتدائية،رغبة منا في اإلشارة إلى الجهود المبذولة من طرف الدولة،لتدعيم المعلمين بأحدث ما توصلت إليه 

 .األبحاث في علم النفس التربوي 
نظريات الحاجات النفسية،سيحاول في جانبيه النظري والتطبيقي أن يعكس ولعل بحثا كهذا،يتناول واقع تطبيق    

مدى وعي المعلم الجزائري بحاجة التلميذ إلى الفهم و االهتمام، بالقدر الذي يوفر له الصحة النفسية 
 .ستعدا،لخوض تجربة التحصيل العلمي الناجحمالمالئمة،والتوازن الجسمي الذي يجعله مؤهال و 

 . الطفل ، الحاجات السيكولوجية ، علم النفس التربوي ، الحقل التربوي ، المتعلم ، المعلم :احيةالكلمات المفت

Abstract: 
The first syclestudies have becomeconcerned about the 
educativeresearch، and since،thissector has necessitated constant 
reforme.thisstudyseeks to investigate the psychologicalneeds of the child 
in the primaryschool،ourdesireis to highlight the efforts of state to 
strengthenteachers about the latestraesearch in 
educationalpsychology،ourwork looks in the reallities of the application of 
thearies of psychologicalneeds. If reflects the 
algerionteacherawareness،the needs for the child to understand and pay 
attention in the order to providehim the mental health and physical balance 
wichwillenableit to beaccepted and ready to fight the 
educationalattainment of a successfulexperience. 
Key words: Teacher - learner - the field of education - Educational 
Psychology  - physiological needs- the child. 
 

Résumé: 
Les ètudes du premier cycle sont devenucesprèouccpèès par la 
recharcheèducateve et puisque ce secteur a unrnecesstè constante a 
la reforme ،cette ètude cherche a etudier les besions psychologiques 
chez l’enfant en stade primaire ;notre dèsir est de souligner les 
enffortsdèplayès par l’ètay pour renforcer les enseignants des 
dernière recharches en psychologe de lèducation .notre travail 
cherche dans la rèalite de l’applicationdesthèaries des besions 
psycho elle reflète la prise de conscience de l’enseignant algèien que 
besion de l’èlève a comprendre et a prèter l’attention dans le but de 
lui fournir la santeè mentale approprieè et l’èquilèbreohysique qui lui 
permetteonr d’ètre admis et prèt a se batte le niveau de scolari d’une 
experiencerècussie. 
Mots-clés: enseignant - apprenant - champ éducatif - psychologie 
éducative - besoins psychologiques - enfants 
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Mots clés:Allitération،rythme،termes،artistiquesexternelle(extérieure) 
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