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 *التغريات االنفعالية واملزاجية

 

 

*تتصف احلالة اإلنفعالية بعدم الثبات اإلنفعايل 

 والتناقض الوجداين

 *ظهور اخليال اخلصب وأحالم اليقظة

*الشعور بالقلق واإلستعداد إلثبات الذات 

 واإلستقاللية

 

 

 

 التعامل األبوي-1

 إشعاره بالتقبل والتقدير-2

 ية النمو اإلنفعايل السوي وتعزيزهرعا-3

 وتفهم سلوكه

إشباع حاجات النمو وحاجاته -4

اإلجتماعية ليستطيع التعبري عن انفعاالته 

 تعبريا صحيحا 

جتنب السخرية أو اإلستهزاء أو العقاب -5

 البدين يف حال صدر عنه سلوكيات خاطئة 

وراء التصرفات . فهم األسباب الكامنة 6

واالنفعاالت الظاهرة وعالجها باألساليب 

التربوية والنبوية املناسبة كاإلقناع 

 واحلوار والتفهم

. تنمية الثقة بالنفس وإشعاره بالقبول 7

واالحترام ليتمكن من التحكم يف انفعاالته 
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والضغوط الداخلية الناجتة عن التغريات 

الكيمائية داخل جسده ومساعدته على 

حاالت اليأس أو اإلحباط الذي قد  ختطي

 يشعر هبا 

 

 اخلصائص االجتماعية

*مييل املتعلم اىل االتصال الشخصي ومشاركة 

 األقران يف األنشطة املختلفة

 *مييل اىل اإلهتمام باملظهر واألناقة

 *مييل اىل اإلستقالل اإلجتماعي

 *مسايرة اجلماعة والرغبة يف تأكيد الذات

 *البحث عن القدوة

*منو القدرة على فهم ومناقشة األمور اإلجتماعية 

 واليت تتعلق

 جبالزوا 

 *احلساسية للنقد وامليل اىل اجلدل مع الكبار

توجيه املتعلم إىل أمهية أختيار الرفاق  -1

 الصاحلني

 إبراز سري الصحابة والصاحلني-2

 لالقتداء هبم

. يوضح له يف هذه املرحلة أنه أصبح مكلفا 3

 شرعا إذا مت بلوغه

 احترام رأيه وعدم حتقريه-4

 . احترام ميوله ورغباته وتوجيهها5

 . إشعاره بأمهية التعاون االجتماعي6

 . بناء العالقات القوية بني املريب واملتعلم7

 التجاوز عن سيائته-الناء عليه –التشجيع 

 *التغريات اجلسمية واحلركية

 *الزيادة يف النمو اجلسمي 

 حيث يزداد الطول والوزن

 *يظهر عدم التناسق يف اجزاء اجلسم

اإلبتعاد عن النشاطات واأللعاب اليت -1

 تتطلب جهدا ألن جسم املراهق يف حالة منو

جتنب الركيز على النمو العقلي على  -2

 حساب النمو اجلسمي
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 *يهتم باأللعاب الرياضية

 *اإلقبال على تناول الطعام بشراهة

 *يكون التوافق احلركي أكثر توازنا

عدم التكليف باألعباء اليت تتطلب  -3

يعرب عن قوته جهدا ألن املظهر اخلارجي ال

 الفعلية

تتميز هذه املرحلة بإتقان املهارات . 4

احلركية الدقيقة فتوظف الطاقات يف 

 األلعاب احلركية املناسبة

 االستقاللية 

*تظهر يف التمسك برأي املراهق متسكا شديدا 

يصعب عليه احلياد عنه مهما أقنعه األباء أو 

 املعلمني بفكرة أو برأي آخر بديل ومتثل هذه

املرحلة العمرية ماتعرف مبرحلة الفطام النفسي 

واإلجتماعي والتحرر واإلعتماد على النفس 

اعتمادا كليا  هذه اخلصائص تعمل على إثبات 

ه أصبح يف عامل الذات وتأكيد املراهق لنفسه بأن

 صي وتفكريه الذايتالكبار برأيه الشخ

 التعامل األبوي -1

 عدم إجباره على اختاذ القرارات -2

 رية يف اختيار أصدقائهترك احل -3

 مع التوجيه املقنع واملتابعة املباشرة

ستقالل دون إمهاله احترام رغبته يف اال -4

 وترك رعايته

 تنمية اجتاه النضج واملسؤولية  -5

 

 اخلصائص الدينية 

  ظهور اإلجتاه الديين والتفكري يف أمور الدين

مناقشة األراء الدينية  –بصفة مستمرة 

لدرجة التشكك الشديد الواضح فيها أو 

تزويده باملعلومات الثقافية والدينية  -1

وإشباع دوافعه امللحة هلذه األمور 

 اهلامة لدية .

إعطاؤه املعلومات بشكل مقنع وهادئ  -2
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األلتزام التام والتمسك بالعقيدة بالتزام 

  0كامل 

  تظهر املناقشات اجلدلية حول املوضوعات

الدينية ، وحيث تكون آراؤه وأفكاره يف مثل 

هذه األمور ، مبا يتوافق ويشبع رغبته 

 الشديدة يف إظهار رأيه وسط األخرين

  غالبا ماجند املراهق يتذبذب بني الشك

واليقني واإلميان يف فترات كثرية ، حماوال 

التفسري حىت يصل إىل نوع من اإلستقالل 

النفسي يتمثل يف أحد موقفني متضادين فإما 

يتجه حنو التدين واالتزان ، وإمايتجه حنو 

التشكك واحلرية ، فهو إما يتجه حنو الطرف 

الطرف السالب ..  املوجب ، وإما يتجه حنو

ويف كل احلالتني تشتد انفعاالته وتتميز 

 آراؤه وأفكاره بالتعصب والتمسك الشديد

وعن طريق القدوة العملية والسلوك 

 .العملي التطبيقي 

 اخلصائص املعرفية والعقلية

  يتميز املتعلمون يف هذه املرحلة بالنمو

 العقلي كما وكيفا 

 ينمو الذكاء العام بسرعة 

التدريب على استخدام األسلوب العلمي  -1

 يف التفكري

واجبات تكييف األنشطة والعمل وال -2

حسب قدرات املتعلمني وميوهلم 
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  سرعة التحصيل الدراسي وامليل اىل بعض

 املواد الدراسية 

  تنمو القدرة على تعلم املهارات واكتساب

 املعلومات

 إىل  يتطور اإلدراك من املستوى احلسي

 املستوى اجملرد

  يزداد اإلعتماد على الفهم واإلستدالل

 واإلستنتاج واصدار األحكام على األشياء 

 تتكون املفاهيم املعرفية عن اخلري والشر 

  تتضح طرق وعادات التحصيل الدراسي

 والتعبري عن النفس .

 واجتاهاهتم الفكرية

 استخدام احلوار العقلي واإلقناع -3

حماولة إجياد الشراكة الفاعلة بني  -4

املدرسة واملزنل أو احللقة واملزنل لتوحيد 

 الرؤى واملفاهيم.

إجياد البيئة املالئمة للنمو العقلي  -5

 والفكري للمتعلم.

ف وبناء تنمية روح اإلستطالع واإلكتشا -6

 القناعات .

التعلم والتدرب الذايت من خالل مصادر  -7

 املعرفة خاصة التقنية .

تقبل كثرة انتقادات املتعلم نتيجة منو  -8

 التفكري اجملرد لديه.

إعطاؤه فرصة للتفكري يف مشكالته  -9

يف التوجيه   واحنصار دور املعلم

 واملساعدة
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 –ويتم النضج اجلسمي مع هناية هذه املرحلة 

  زيادة طفيفة يف الطول لدى اجلنسني 

  زيادة واضحة يف بالوزن خصوصا لدى الذكور 

 . تكتمل األسنان الدائمة 

 . تستقر مالمح الوجه 

 . يالحظ حتسن يف صحة املراهق 

 .يقترب النشاط احلركي من االستقرار 

  تزداد املهارات احلسية احلركية بشكل عام 

تفهم طبيعة النمو جبميع أشكاله  -1

 هبذه املرحلة .

مساعدته على تفهم طبيعة النمو  -2

 السريع والتغريات اجلسدية .

يف تكوين العادات  املساعدة -3

اجلسمية احلركية الصحيحة من 

 خالل التوعية ومن خالل املشاركة 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  تزداد القدرات العقلية اخلاصة تزداد القدرة على

التحصيل ونقد مايقرأ من معلومات ويستطيع 

 اإلحاطة مبصادر املعرفة املتزايدة 

  يتبلور التوجه حنو التخصص 

ملصادر املعرفة اخلارجية  توجيهه-1

 املناسبة 

الرتيبة اإلبتعاد عن الطرق اإللقائية -2

عتماد على األساليب اليت تنمي واال

 التفكري 
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 نتباهتزداد القدرة على التركيز واال 

  تصبح لديه القدرة على التحليل والربط وحل

 املشكالت املعقدة 

  القدرة على تذكر األمساء واألشخاص واألماكن

 خاصة ماوافق منها اهتمامه 

 بتكاري ينمو لديه التفكري اال 

  القدرة على اختاذ القرارات 

تشجيع النقد البناء واتاحة الفرصة -3

 لطرح آرائه 

اإلعتناء مبحتوى مايقدم له من أدله -4

 واستشهاد وترابط منطقي 

السعي لإلقناع بأدلة موضوعية -5

 ة وعلمي

احلفاظ على الطاقة العقلية وعدم -6

 إشغاهلا مباالفائدة منه من أبواب العلم 

 تأمني الكتب الشيقة واملفيدة للمتعلم-7

إرشاده للتخلص من معوقات التفكري -8

السليم كالتعصب واملبالغة والغلو 

 والتعميم اخلاطئ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

يتجه التطور اإلنفعايل مع هناية املرحلة حنو النضج 

 –والثبات حيث يالحظ 

 القدرة على األخذ والعطاء 

  القدرة على املشاركة اإلنفعالية 

 الواقعية يف تفهم األخرين 

  امليل حنو الرأفة والرمحة 

توطيد العالقة املبنية على الثقة  -1

 واإلحترام

املراهق وهواجسه  تفهم قلق -2

 خبصوص املستقبل ومساندته 

إجياد اإلنتماء واملشاركة  -3

اإلجتماعية واإلنسانية )حتقيق املكانة 

 اإلجتماعية (
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  زيادة اإلخالص والوالء 

 اعادة النظر يف اآلمال واملطامح 

 حتقيق األمن العاطفي 

  املراهق يف احلب متضمنا عدة دوافع وقوع

 –النشوة -التسامح–الغضب  –وانفعاالت مثال 

 األمل 

  متجيد األطفال والزنوع حنو املثالية 

  تبلور بعض من العواطف الشخصية مثل

 )اإلعتداد بالنفس ، العناية باملظهر..

 جتنب اللوم واإلنتقاد املباشر  -4

تفهم مرحلة الصراع بني احلاجة  -5

خاصة املادية واملالية وبني استقالل 

الفكر والقرارات واملسانده والتوجيه 

 وتفهم  الالزم حبب

تفهم إحساسه باخلجل من بعض  -6

املظاهر اجلسمية غري املكتملة أو غري 

 املتوازنة وميله لإلنطواء 

تقدمي احلب واحملبة وبناء األلفة  -7

والذي يعترب احلل األقوى ملعظم 

 مشكالته اإلنفعالية والنفسية 

 احلماس الديين 

 ديين واجتماعي للمشاركة يف اجلماعات  اندفاع

 الدينية أو األنشطة الدينية 

  وجود ارتباط واضح بني النمو الديين والنمو

 األخالقي 

  النمو الديين املكتسب يف املراحل السابقة يؤثر كثريا

يف استقراره يف مراحل حياته وعلى صحته النفسية 

 تعزيز قوة اإلميان-1

 تقوية التقوى يف النفس -1

 اإلعتناء بالقران الكرمي  -2

 تالوة وحفظا وتدبر

التعاون والتشارك يف اداء  -3

 العبادات 

اإلعتناء مبعرفة أمساء اهلل  -4

وصفاته من أجل التعرف على اهلل 
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 وحمبته وطاعته  وبالتايل سلوكه الديين واإلجتماعي واألخالقي 

إجياد بيئة وأنشطة التنافس  -5

 والتسابق يف اخلري والطاعات

 

  حتقق القدرة على التناسل فهي مرحلة متام النضج

 اجلنسي

  اجلنسية الغريية تنمو ويزداد اإلرتباط بني

 اجلنسني 

  تندمج مشاعر الرغبة اجلنسية مع مشاعر احملبة

 والتقدير واإلعجاب فتزداد املشاعر اجلنسية عمقا

  يالحظ التوجه حنو الزواج والبحث عن شريك

 ة ميلؤها احلب والرومانسية احلياة بنظرة مثالي

  حتدث اخلطوبة عند اإلناث أكثر منها عند الذكور

 يف هذه املرحلة 

  يالحظ عند الفتيان احللم اجلنسي ، اإلحتالم

بسبب مايسمى البطالة اجلنسية أو العكس اللجوء 

إىل السلوك اجلنسي قبل الزواج يف حال عدم 

 التربية اجلنسية السليمة 

تفهم الدوافع اجلنسية واعتماد  .1

احلوار والصراحة والثقافة اجلنسية 

 العلمية 

تقدمي التوعية اجلنسية من منظور  .2

 ديين وأخالقي

شغل وقت الفراغ بأنواع النشاط  .3

 البناء الصارف عن اجلنس

اإلهتمام بقضاء وقت الفراغ يف  .4

أنشطة مجاعية مفيدة وهادفة ويف 

 ممارسة اهلوايات وامليول

بإضرار وآثار التعامل اجلنسي توعية  .5

 احملرم
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  يقوم بتعميم املفاهيم  األخالقية وفقا للمواقف اليت

 يتعرض هلا 

  تتعدد معايري السلوك األخالقي وتتعارض فما هو

 مقبول له قد يكون ممنوعا على غريه 

  قد يالحظ بعض التساهل بالنسبة لبعض معايري

 السلوك األخالقية كالغش مثال جيد له مربا واضحا 

  تربز ثقة املراهق بنفسه حول معايري السلوك

األخالقية بتحديد ماهو صحيح وماهو خطأ على 

 أساس حكمه

 اجياد البيئة األخالقية الصحيحة  -1

العناية مبجاالت النشاط اليت حتقق  -2

 ية األخالقية املطلوبة أهداف الترب

احلث على حفظ القران والتخلق  -3

 خبلقه

عتناء بشمائل وخلق احلث على اال -4

 النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 

 


