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 :الممخص
إن التغيرات النمائية ىي سمسمة متتابعة من التغيرات التي تيدف إلى 

نضج الكائن الحي من جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية  اكتمال
وتحدث ىذه التغيرات بترتيب معين وبطريقة يمكن التنبؤ بيا  واالنفعالية

كنتيجة لمنضج والخبرة. وعميو تتمخص مشكمة البحث الحالي بالتساؤالت 
اآلتية: ما مستوى التغيرات النمائية لدى المراىقين؟ ىل ىناك عالقة بين 
التغيرات النمائية بمختمف أبعادىا ) النفسية، المعرفية( لدى عينة من 

 باختالفمراىقين؟ ىل تختمف درجة التغيرات النمائية لدى المراىقين ال
الجنس والعمر؟ بناًء عمى ذلك ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى 
مستوى التغيرات النمائية لدى المراىقين. والتعرف عمى طبيعة الفروق بين 

( العمر -التغيرات النمائية وفقًا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
وتحقيقًا ليذه األىداف تم اختيار عينة من طمبة المدارس اإلعدادية التابعة 

( طالبًا وطالبة، 462لوزارة التربية والتعميم في العاصمة بغداد بمغ عددىم )
( سنة، موزعين عمى أربع مدارس 41 – 42تراوحت اعمارىم الزمنية بين )

اكوم لمتشخيص الباحثان كمقياس لمبحث عمى منظومة الريي واعتمد. 
البيانات الخاصة بالبحث، اشارت  الستخراجوالتدريب ألمعرفي المحوسب 

نتائج التحميل االحصائي الى ان مستوى التغيرات النمائية لدى العينة مرتفع 
(. وجود فروق ذات داللة احصائية 0...بداللة احصائية عند مستوى )

 .مائيةبين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في التغيرات الن
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Abstract: 

Developmental changes are a successive series of 

changes that aim to complete the maturity of the human 

beings from the physical, mental, psychological and 

emotional aspects. These changes occur in a specific 

order and in a predictable way as a result of maturity and 

experience. To achieve the aim of the research, a main 

question was created: what is the level of the 

developmental changes among adolescents? Is there a 

relationship between the psychological and cognitive 

developments? Is the degree of changes differ according 

to sex and age? Accordingly, the current research aimed 

to identify the level of developmental changes among 

adolescents and the differences between developmental 

changes according to some demographic variables (sex - 

age). To achieve the aims of the research, (264) 

secondary school students were chosen from four 

schools. The age of the participants was between (14-17) 

years. To measure the developmental changes, the 

Rehacom system was adopted. After the analysis, the 

results of the current research showed that the level of 

developmental changes was high and statistically 

significant. 
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 مشكمة البحث :
يرى بوضوح أنو إن المتتبع لعممية النمو االنساني في مراحميا العمرية المختمفة 

يتخمميا الكثير من التعقيد والمشاكل سواء كانت تمك المشاكل في الجوانب الجسمية أو النفسية 
أو المعرفية. تحتل مرحمة المراىقة خصوصية كبيرة لدى الباحثين في عمم النفس ألسباب عدة 

لتي تحدث في منيا أنيا من المراحل الحرجة خالل مرحمة النمو اإلنساني، لذا فان المشاكل ا
ىذه ألمرحمة أيًا كان نوعيا سوف تؤثر بشكل واضح عمى البناء النفسي والمعرفي في المراحل 

 الالحقة.
تنطمق مشكمة البحث الحالي من مسممات عدة تمت مالحظتيا بوضوح من قبل 

أو من خالل اطالع الباحثان عمى األدبيات  االعتياديةالباحثان سواًء كان ذلك في الحياة 
 دراسات السابقة في ىذا المجال. وال

تشير الدراسات العممية إلى أن التغيرات النفسية تبدو واضحة خالل ىذه المرحمة  
والتجديد ويسعى إلى تحقيق التطمع بشتى األساليب  االستقاللحيث يتطمع المراىق نحو 

بل وربما التمرد  واالندفاعشعوريا إلى أن يثبت نفسو بشيء من الثورية  والطرق، فانو يسعى ال
بو وبقيمتو  االجتماعيةإلى ان تعترف ىذه المنظومات  االجتماعيةعمى القواعد والقوانين 

 ( .461 - 466، 4999)جابر ،
السموكية  االنحرافاتمن دقة وجود ىذه المشاكل في المجتمع ودورىا في إثارة  لمتأكد

بسيطة لمتعرف عمى  استكشافية يةاستطالعالباحثان أن يقوما بدراسة  ارتأىلدى المراىقين، 
دور المجتمع في إثارة مثل ىذه المشكالت لدى المراىقين وأن المجتمع يساىم مساىمة سمبية 

مراىق أن المجتمع يقف عائقًا  ..4في ىذا المجال. أشار التحميل األولي من وجية نظر 
فالنمو النفسي الذي حاجاتيم بشكل كامل.  بإشباعيسمح ليم  أمام رغبات المراىقين وأنو ال

يتمثل بإحساس المراىق باليوية ويعتبر أحد المتطمبات التي يجب تحقيقيا تعتبر من وجية 
نظر المراىقين من التحديات الخاصة باإلضافة إلى أن اىم ما ينتظره ىو ان يجد مكانًا في 

 (33، 4996مجتمعو، وأن يكون لو ىوية لمذات تتفق مع فكرة اآلخرين عنُو )جالل ، 
يمكن النظر إلى مشكمة البحث ايضًا من وجية نظر منظري عمم النفس ومنيم "إريك 
أريكسون" الذي يعتبر أزمة اليوية من أىم مميزات مرحمة المراىقة، أألمر الذي قد يؤدي إلى 

في حال حدوث أي مشكمة في ىذه المرحمة، فاليوية من  اجتماعيةاختالالت نفسية وُأخرى 
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في مرحمة المراىقة وىذه المرحمة ال  االجتماعي" تعد المظير النفسي وجية نظر "أريكسون
يمكن تجاوزىا دون أن تكون لميوية شكاًل خاصًا بيا مما يؤثر بصورة أساسية عمى اآلخرين 

 (. 24 - 24، 4911)يعقوب ،
فيما يتعمق بالنمو المعرفي في مرحمة المراىقة فقد أشارت الدراسات العممية إلى أن 

لمراىقة تتميز بنضج القدرات العقمية وأن ىذه القدرات تستمر في النضج وتصل إلى مرحمة ا
التدريجي. من  االستقرارذروتيا في حدود سن السادسة عشرة ثم تبدأ بعد ذلك عممية 

المتغيرات الميمة والتي ليا عالقة بالنمو المعرفي في ىذه المرحمة ىو الذكاء، النشاط العقمي، 
التي تتمثل في إمكانية إدراك المراىق بشكل سريع لألمور البسيطة الذي يبدأ  السرعة اإلدراكية

بالتغير خالل مرحمة المراىقة والذي قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى التحصيل 
الدراسي مما قد يثير حفيظة الوالدين بسبب التأخر الدراسي الذي قد يصيب المراىق خالل 

ينخفض مع  أشارت العديد من الدراسات العممية إلى أن الذكاء ال المرحمة النمائية تمك. وقد
تقدم المراىق في العمر لكن بسبب ألتغير البايولوجي قد تتحول مصادر النمو إلى جوانب 
أخرى في مجمميا بايولوجية فتكون بحاجة كبيرة إلى طاقة الجسم مما قد يضعف جانب النمو 

 ( .14، 4992المعرفي في تمك المرحمة )سميمان، 
كذلك من المشاكل النمائية التي تترافق مع النمو المعرفي في مرحمة المراىقة تتمثل 
في القصور في المفاىيم الخاطئة أو المفقودة بسبب القصور في البيئة المعرفية مما يؤدي 
بالمراىق إلى نسيان الكثير من المعمومات التي تعرض الييا وىذا يؤثر سمبًا عمى قدرتيم عمى 

(. ومن ىنا يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عمى 31،  4..4ل المشكالت )فيمي ، ح
سؤال البحث الرئيسي وبعض األسئمة الفرعية األخرى منيا: ىل ىناك عالقة بين التغيرات 

 النفسية والمعرفية لدى عينة من المراىقين؟ 
 أهمية البحث

تكمن أىمية البحث الحالي في كونو يدرس أحد أىم المراحل النمائية أال وىي     
مرحمة المراىقة والتي تعد من أكثر المراحل التي يمر بيا الفرد حساسية وذلك بسبب التغيرات 
الجذرية والتحوالت الفسيولوجية التي تطرأ عمى الفرد والتي ليا انعكاسات كبيرة عمى السموك 

تي شكل كبير، كما تبحث الدراسة الحالية في عمق ىذه المرحمة والتغيرات النمائية الاالنساني ب
يميز  كانت التغيرات النفسية او والمعرفية ، كذلك إن ماء تحدث فييا بمختمف جوانبيا سوا
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البحث الحالي ىو تسميطو الضوء عمى العديد من جوانب النمو )النفسي، المعرفي( وبطريقة 
ه الجوانب من أىمية كبيرة لإلنسان وزيادة تأثيره عمى الطمبة خاصة في مرحمة تتبعية لما ليذ

حساسة كمرحمة المراىقة، لذلك فإن تأثير النمو النفسي والمعرفي لو آثار سمبية عمى كل من 
ويمكن أن تتوضح في زيادة درجات اليأس والعنف والعزلة  واالجتماعيالمستوى الشخصي 

وبيذا تكون التغيرات النمائية من العوامل الشديدة التأثير عمى المراىق  االنتباهالنفسية وتشتت 
(Davies, Stankov, & Roberts, 1998, 990 .) 

 يمكن تمخيص األهمية النظرية والتطبيقية لمبحث الحالي بجممة من النقاط:
تعد الدراسة الحالية عمى حد عمم الباحثان الدراسة الميدانية األولى التي ستدرس  .4

 ظاىرة التغيرات النمائية لدى المراىقين .
إن المرحمة العمرية التي يستيدفيا البحث ىي مرحمة المراىقة، والتي تحدث فييا  .4

 العديد من التغيرات النمائية التي تؤثر عمى جوانب الشخصية.
إن البحث في الجوانب النمائية وما ليا من تغيرات في ىذه المرحمة يساعد الوالدين  .3

ن في فيم ىذا الجانب في حياة المراىق ومعرفة األسباب والنتائج المترتبة والمرشدي
عمى ذلك مما يسمح بمساعدة المراىق والوقوف إلى جانبو عمى تجاوز المرحمة بشكل 

 سميم وواضح. 
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى التعرف عمى:
 مستوى التغيرات النفسية والمعرفية لدى المراىقين.  .4
طبيعة الفروق بين التغيرات النفسية والمعرفية وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية  .4

 )الجنس، العمر(. 
 تحديد المصطمحات 

 النمو النفسي: عرفه كل من:
Erikson) ,1972 ,45):  اإلحساسىو الوعي الشعوري الداخمي الذي يتضمن 

 بارتباطو، المتمثل في إحساس الفرد واالستمراريةبالتفرد والوحدة والتآلف الداخمي والتماثل 
 بماضيو وحاضره ومستقبمو، ممثال في احساس الفرد بذاتو كوحدة واحدة. 
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السمسمة المتتابعة المتماسكة من التغيرات التي (: هو 4,  2002)البنا ومحيسن ,
تيدف إلى اكتمال نضج الكائن الحي بيذه السمسمة إلى أن يصل إلى ذروة النضج ثم ياخذ في 

 بعد ذلك حتى تنتيي حياتو.  النحدارا
 النمو المعرفي: عرفه كل من:

التي تمكن الفرد من تنظيم الخبرات  االستعدادات: ىو ( 27,  1986)بياجيه , 
 الخارجية في ضوء ما يوجد لديو من تكوينات وأبنية تتشابك معًا لتصبح أنظمة معرفية .

تحدث من خالل عمميتي التمثل : تغيرات في البنى المعرفية (16, 2000)قطامي ,
والموائمة بحيث يصبح الفرد أقدر عمى تناول األشياء عنو في الزمان والمكان ومعالجتيا، 

 الطرائق غير المباشرة في حل المشكالت. استخداموعمى 
ىي مرحمة االنتقال من الطفولة إلى الرشد ثم النضج وىي مرحمة استعداد  المراهقة :

وتأىب لمرحمة الرشد وتمتد من العقد الثاني من عمر الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر 
( سنة . 44- 44تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام او عامين اي بين ) 

 (....4، 32)زىران ،
 ر النظري والدراسات السابقة االطا

 : Adolescenceمفهوم المراهقة 
أشارت الدراسات العممية إلى أن ىناك صعوبة قي تحديد متى تبدأ ومتى تنتيي فترة 

والثقافات وكذلك   األزمنة اختالفالمراىقة وتعود تمك الصعوبات إلى عدة أسباب منيا 
حسب  باألفراداالجتماعي الخاصة  في صيرورة النمو الفسيولوجي والنفسي و  االختالف

المجتمعات ، باإلضافة إلى أنواع وأشكال التربية التي تخص كل مجتمع عمى حدة ) االشول 
 ،4..1  ،0.9.) 

توصل العمماء والدارسين في ىذا المجال إلى ثالث تقسيمات  االختالفاتونتيجة ليذه 
بينيا ىي حدود افتراضية أو مراحل متداخمة وغير منفصمة عن بعضيا البعض والحدود 

التقسيمات كاآلتي: المراىقة  وتأتيتقريبية فقط بسبب التداخل بين مظاىر النمو المختمفة ، 
سنة وتتميز بظيور  42إلى  44المبكرة : اتفق الباحثون عمى انيا فترة تتراوح مدتيا من 

معوض ، عالمات النضج مع تناقص السموك الطفولي واكتمال وظائف النضج لدى الذكر)
سنة وتتميز بشعور  41إلى  40(. المراىقة الوسطى : وتمتد ىذه المرحمة من  40،  4992
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والنضج ويعبر عن ىذه الفترة بأنيا قمب مرحمة المراىقة حيث تنضج  باالستقالليةالمراىق  
العديد من المظاىر المميزة لدى المراىق ويتجو نحو الحياة وتقبل كل ما فييا من تشابو 

: وتتراوح المرحمة األخيرة من مراحل  المتأخرة(. المراىقة  13،  4990فات) زىران ،واختال
سنة وفي ىذه الفترة يحاول المراىق جاىدا إلى توحيد جيوده نحو  44إلى  41المراىقة من 

 (. 4.1،  4990ر في البيئة )زىران، تكيفو مع مجتمعو والتوافق مع الظروف الجديدة التي تم
 النمو النفسي

إن التغيرات اليرمونية والجسدية لدى كال الجنسين ) اإلناث والذكور( ليا أثر  بالغ   
، حيث يكون المراىق شديد الحساسية  والشعور   االجتماعيةعمى الصورة الذاتية  والعالقات 

أسموب  اتخاذبالقمق  والتوتر نتيجة التغيرات السريعة التي تطرأ عمى جسمو ، ويبدأ في 
السمبية  والتي غالبا ما تنعكس عمى ثقتو بنفسو ،وتتشكل لدى المراىق الرؤى  المقارنات 

واألفكار حول إثبات دوره في المجتمع من خالل تشكل ىوية األنا واالحساس بيا، حيث يبدأ 
بيويتو عن طريق الخروج من الروابط األولية  والتي تربطو باألم  واألب،  فيذه  اإلحساس
تعيقو في الوصول إلى إدراك ذاتو بوصفو فردًا متميزًا، و تكون  -همن وجية نظر –الروابط 
كممة )أنا( في اإلشارة إلى نفسو ، و يعد مفيوم اليوية من اإلسيامات التي تقدمت  استخدام

لألنا فعممية تشكل اليوية تتم من  االجتماعيبيا نظرية العالم )أريكسون( عن النمو النفسي 
ممراىق وىي تؤثر نفسيًا و بشكل متزامن عمى جميع مستويات ل االجتماعيةخالل الثقافة 

المعرفية والتي عن طريقيا يستطيع الفرد أن ُيقيم نفسُو في ضوء فيمو العميق لما ىو  الوظيفة
دراكو لنظرة اآلخرين فيو وىي بيذا عممية نفسية  تكون قابمة لمنمو  اجتماعيةعميو وا 

 (. 469،  9..4والتغير)فروم ، 
 معرفيالنمو ال

يؤدي النمو المعرفي دورًا ميمًا في حياة اإلنسان لذلك البد من فيم طبيعة ىذا النمو. 
إن ما يميز مرحمة المراىقة ضمن النمو المعرفي ىو وصول المراىق إلى مرحمة التفكير 
الشكمي ) ألعمميات المجردة ( والتي أشار الييا بياجيو حيث يعبر المراىق عن قدرتو في 

لطفل في العاشرة من العمر  بالنسبةالمفاىيم والرموز غير المحسوسة  والتي تكون  التعامل مع
أمرًا صعبًا ومتعذرًا ، فالمراىق في ىذه المرحمة من العمميات المجردة يصبح أكثر نضجًا ، 
عطاء  كما يكتسب المراىق الحرية والمرونة في التفكير، ونتيجة لذلك يستطيع ضبط أفكاره وا 
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(. 430، 9..4تعميالت والتفسيرات لمظواىر المختمفة التي تمر أمامو )غباري ، الكثير من ال
تتميز العمميات المعرفية لدى المراىق  بالعديد من المظاىر التي تطرأ عمى التفكير والذكاء 

 (. 464،  3..4واإلدراك والتخيل والذاكرة ) الشرقاوي ، 
 النظريات التي فسرت التغيرات النفسية والمعرفية

 نظرية التحميل النفسي -اوالً 
يعتبر ) سيجموند فرويد ( من المساىمين بشكل أساسي في التعرف عمى        

طبيعة النمو اإلنساني ، معتبرًا التدرج في النمو اإلنساني ضمن مراحل معينة ، وقد سميت 
عمى منحى المرحمة المعتمدة ،   العتمادىانظرية ) فرويد ( بنظرية ) التحميل النفسي ( وذلك 

 باإلضافة إلى تأكيدىا الدور الحيوي الذي تمعبو الخبرة في نمو شخصية الفرد.
ت رئيسية وىي )الجانب البيولوجي، إن شخصية الفرد عند فرويد تتضمن ثالثة مكونا 

( وىذه المكونات ليست أجزاء من سيام المجتمع في بنية الشخصية، إالجانب النفسي
نما تشير إلى أنظمة متسقة  الشخصية وال ىي موضوعا مكانيًا او نوعيًا عند الشخصية وا 

العقمية وتتفاعل مع بعضيا البعض، وقد وضع رائد التحميل النفسي  لمعقل فيي تنظم الحياة
-Super، االنا االعمى  Ego، االنا IDاليو نظمة رئيسية لمشخصية وىي : )( ثالثة أ)فرويد
Egoرغم من أن كل جزء من ىذه األجزاء يختمف عن اآلخر من حيث وظائفو (. وعمى ال

ومكوناتو ومبادئو التي يعمل بيا إال أن جميعيا تتفاعل معًا بشكل يصعب فصل تأثير كل 
 (. 03،  4914جزء منيا ) ىول ولندزي ، 

قسم فرويد النمو النفسي إلى أربع مراحل وفقًا لنوع وطبيعة المراحل التي يمر بيا 
يث يستمد الطفل طاقاتو الغريزية في كل مرحمة من أعضاء جسمو وتتمخص المراحل: ح

المرحمة الفمية : تبدأ ىذه المرحمة في السنة األولى من عمر الطفل لقد أكد ) فرويد( أن 
الطفل عندما يستمر بعممية الرضاعة ليس لمحصول عمى الغذاء فقط ولكنو يعتبر ىذه العممية 

(. المرحمة الشرجية : وتبدأ ىذه المرحمة  229،  1..4اتيا )االشول ، لذة ومتعة في حد ذ
في السنة الثانية من عمر الطفل ، ومن المعروف أنو بعد ىضم الطعام تتراكم المخمفات في 
النياية السفمى من القناة اليضمية لتطرد من خالل الفعل المنعكس عندما يكون الضغط عمى 

(. المرحمة الجنسية :  24،  .499وى محددًا ) جابر ، عضالت الشرج العاصرة بمغ مست
بين الرابعة  والسادسة من عمر الطفل حيث يجد الطفل المذة في  وتمتد ىذه المرحمة ما
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أعضائو التناسمية ويستمد اإلشباع منيا ، وفي ىذه المرحمة تنشأ ) عقدة  أوديب ( ومفادىا أن 
ويقابل ىذا الموقف عقدة نفسية أخرى تتكون  يةالكراىالذكر ينجذب جنسيا نحو أألم وتتولد 

لدى الفتاة وتسمى ) عقدة ألكترا( التي تنجذب الفتاة نحو أبييا بمقابل مشاعر غيرة أو كره نحو 
(. مرحمة الكمون : تمتد ىذه المرحمة من عمر الخامسة  أو  09،  4..4أألم ) المميجي ، 

 اسمعشر من العمر وقد أطمق عمييا ) فرويد ( السادسة وحتى بدايات المراىقة أي في الثانية 
نما ىي مرحمة تثبيت لمخبرات   مرحمة الكمون ، وىي ليست مرحمة جنسية كباقي المراحل وا 

(. المرحمة  11،  4991الطفل من المراحل السابقة. ) عبد الرحمن ،  اكتسبياوالسمات التي 
ا ، حيث يكون العضو التناسمي ىو بعدى التناسمية : وتبدأ ىذه المرحمة في سن البموغ وما

المصدر األساسي لشعور المذة والتوتر الجنسي بينما تكون االعضاء االخرى أقل اىمية ) 
 (.  4.3،  4.41الرقاد ، 

 
 : ثانيا // نظرية النمو النفسي االجتماعي

رائد ىذه النظرية عالم النفس االمريكي )إريك أريكسون( حيث تعتبر من أولى 
الفرد من الطفولة حتى الشيخوخة. فيي " نظرية نفسية  ارتقاءلتي تتعامل مع النظريات ا
، فقد بنى )أريكسون ( أفكاره عمى نظرية فرويد في التحميل النفسي، فقد كان من  اجتماعية

( في " تفسير الكثير من زمة اليويةأسيم بمصطمح )أوائل الميتمين بعمم النفس الطفل ، كما أ
 (. 204،  1..4المراىقة )االشول ، ظواىر مرحمة 

( في نظريتو يمعب دورا ىاما ففي كل مرحمة من مراحل Crisis) األزمةإن مفيوم 
( فيذه النقطة  Turning Pointالنمو الثمانية يوجد بيا أزمة معتبرًا بذلك أنيا نقطة تحول )

ن بالطفل/ المراىق إلى اذا ما تم التعامل معيا بنجاح وبشكل إيجابي فسيصل الوالدا األزمةأو 
بالثقة مقابل   اإلحساسنقطة االمان. وىذه المراحل ىي: مرحمة الميد أو ) الرضاعة ( : 

فقدان الثقة : يقابل العام أألول من حياة الطفل المرحمة االولى من مراحل النمو النفسي 
اصة أألم وذلك االجتماعي ، حيث االعتماد  بالمقام أألول في ىذه المرحمة عمى الوالدين وخ

(. الطفولة المبكرة :  14،  0..4لتمبي حاجيات الطفل أألساسية )العتوم واخرون ، 
باالستقالل الذاتي مقابل الخجل  والشك : في ىذه المرحمة يبدا الطفل عامو الثاني   اإلحساس

ل الذاتي في مقاب باالستقالل اإلحساسيتمثل بازمة  ليواجو مطمبا جديدا في النمو وىو ما
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تعتمد عمى ثالث متغيرات ىي تحقيق  الحاجات  فأنياالشك والخجل ولظيور ىذه أألزمة 
البيولوجية  والتي ليا ارتباط وثيق  بالنضج، ايجاد حل ألزمة الثقة من المرحمة السابقة، 

مقابل الشعور   المبادأةقبل المدرسة: مرحمة  التي تحيط  بالطفل. سن ما االجتماعيةالعوامل 
: وتكون بدايات ىذه المرحمة بدخول الطفل العام الثالث وتبقى ضمن مرحمة الطفولة بالذنب 

(. سن المدرسة : المثابرة مقابل 44،  3..4)عسيري ،  المبكرة لعمر ست سنوات تقريباً 
ي حتى بالنقص : وتمتد ىذه المرحمة من عمر الست سنوات إلى بداية المراىقة أ  اإلحساس
و األنا في ىذه المرحمة ويرتبط نموىا بثالث عوامل وىي وصول ( حيث ينم44 – 44سن ) 

 0..4الزىراني ، زمة المرحمة )، والحل اإليجابي ألاالجتماعيةالطفل إلى النضج ، والتنشئة 
اليوية : وتبدأ مع بدايات البموغ من عمر  اختالط(. المراىقة:  اليوية مقابل 42-41، 
عن  االستقاللىقة أو الشباب حيث يتقدمون نحو ( سنة فيذا السن ىو سن المرا .44-4)

(. الرشد المبكر :الشعور  باأللفة   4.1،  9..4األسرة وتحقيق النضج الجسمي ) غباري ، 
ىذه المرحمة من نياية فترة المراىقة  امتدادوالعزلة : ويكون  باالغترابوالمودة مقابل الشعور 

ووضوح اليوية حتى نياية مرحمة الرشد ففي ىذه الفترة يبدأ المراىق بتطوير ىويتو ليصبح 
منتصف العمر: مرحمة اإلنتاجية مقابل  .(.40، 4991)ابو جادو،  شخصًا متفردًا ومستقالً 

( سنة. وتسمى ىذه 60 -30إلى منتصف العمر من عمر )الركود : وتمتد ىذه المرحمة 
حاطتيم  بالرعاية  المرحمة بمرحمة التولد أي مرحمة اإلنجاب والرغبة فييم وتحمل مسؤوليتيم وا 
نجابيم ال يكفي ليتم الحكم عمى الشخص بأنو قد نما لديو  والحب ،ولكن الرغبة في األطفال وا 

نما العنصر االساسي ىو مدى تغذي ة األطفال ىذا المكون السوي من مكونات الشخصية وا 
شباعيم )عويضة ،  (. سن الشيخوخة : التكامل مقابل اليأس: تقابل المرحمة  .1،  4996وا 

األخيرة من مراحل النمو وتمتد من بعد سن الخمسين فيي مرحمة الشيخوخة وفي ىذه المرحمة 
يقف اإلنسان عمى تمة محطات العمر الذي مضى وما أنجز من أىدافو فإذا كانت منظمة 

حياتو غير  رأىمتحققة بشكل صحيح فأنو ينمو لديو شعورًا بتكامل الذات ، أما إذا وأىدافو 
 463، 2..4منظمة ومتناثرة وال أىداف فييا فإن اليأس والقنوط  والحسرة مأواه ) عالونو ، 

 .) 
  ( : 1982 – 1896نظرية النمو المعرفي )جان بياجيه( )// ثالثا
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ن في بزوغ التيار المعرفي ، وتعتبر نظريتو من يعتبر )بياجيو( من أىم المساىمي   
 (. 39،  9..4أىم نظريات النمو المعرفي شيوعا في ميدان عمم النفس ) سميم ، 

 مراحل النمو المعرفي عند )بياجيه ( :
المرحمة األولى )المرحمة الحسية الحركية (: تبدأ من الميالد حتى السنة الثانية من  -4

 من التفكير والقيام ببعض األنشطة الحسية الحركية عمر الطفل حيث يتمكن الطفل
 (..49، 4990، الزيات)

سنة ويقسميا بياجيو  1إلى  4قبل العمميات( : وتبدأ من  المرحمة الثانية ) مرحمة ما -4
 يرى إلى نوعين :  حسب ما

الطفل في  اندماجسنة ومن جوانبيا الواضحة ىي  2إلى  4قبل العمميات من  مرحمة ما - أ
الطفل المغة  الستخدامالمعب الرمزي ) اإلييامي ( بدياًل عن المعب الحركي وىي بداية 

 كوسيمة لمتواصل مع العالم الخارجي .
الطفل أن يستخدم  باستطاعةسنة حيث يكون  1إلى  2مرحمة الطور الحسي وتمتد من  - ب

(  باإلضافة إلى قدرتو  المغة لبعض المفاىيم العددية مثل ) أكبر ، أصغر ، أكثر ، أقل
عمى التصنيف عمى أساس بعد واحد كالمون أو الشكل حيث ال يستطيع تصنيفيا بناًء 

 (. 300،  4919عمى أساسين معًا كالشكل والمون ) حسان ، 
سنة فعندما يصل  44إلى  1المرحمة الثالثة ) مرحمة العمميات المادية ( : وتمتد من  -3

بعة فإنيم يصمون إلى مرحمة التطور المعرفي حيث الطفل إلى سن السادسة او السا
 (.  360،  4919يسمييا بياجيو العمميات المادية ) حسان ، 

سنة فأكثر وتسمى ىذه  44المرحمة الرابعة ) مرحمة العمميات المجردة ( : تبدأ من  -2
المرحمة  والتي تعتبر من المراحل األخيرة من نظرية )بياجيو( ضمن مراحل التفكير 

 (. 363،  4919طقي  بالعمميات المجردة أو الشكمية أو أألساسية ) حسان ، المن
 دراسات سابقة في النمو النفسي: 
 (   2010دراسة ) المعموري ,  -1

 االجتماعي وعالقته  بالتوافق النفسي لدى المراهقين"  –" النمو النفسي 
االجتماعي  والتعرف عمى التوافق  –البحث التعرف عمى النمو النفسي  استيدف

النفسي  والعالقة بينيما لدى عينة من المراىقين، ومن أجل التحقق من أىداف البحث قام 
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االجتماعي ومقياس التوافق النفسي وبعد أن استخرج  –الباحثان ببناء مقياس لمنمو النفسي 
حثان بتطبيق المقياسين عمى عينة من طمبة المرحمة اإلعدادية ليما الصدق  والثبات قام البا

( طالبًا تم اختيارىم بطريقة عشوائية. وبعد معالجة البيانات احصائيًا، توصل  ..4قواميا ) 
بين التوافق النفسي  االجتماعي وما –الباحثان إلى ان ىناك عالقة ارتباطية بين النمو النفسي 

 (.414، .4.4% ()المعموري،63يم )اذ بمغ معامل االرتباط بين
 دراسات سابقة في النمو المعرفي 
  (2001دراسة الرافعي ) -4

"اثر بعض المقررات المقدمة لمطالب الجدد بكمية المعممين  بالدمام في نمو مرحمة 
 التفكير التجريدي وفق نظريه بياجيه"

ىدفت الدراسة إلى معرفة مرحمة التفكير التي يقع فييا الطالب الجدد بكمية المعممين  
بعض المقررات  تأثيروالكشف عن الفروق في مرحمة التفكير تبعا  لمتخصص وايضا معرفة 

التي يدرسيا الطالب في الكمية في نمو مرحمة التفكير التجريدي. و تألفت عينة الدراسة من 
( طالبًا  .0، لغة عربية ، عممي ( بواقع ) قرآنيةيمثمون ثالث تخصصات ) ( طالبًا  .40)

لكل تخصص. واستخدم الباحث اختبار االستدالالت المنطقية لقياس مرحمة التفكير التجريدي 
وفق نظرية بياجيو. اما الوسائل االحصائية التي استخدميا الباحث فيي: معامل ارتباط 

نتين مستقمتين، مربع كاي. وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: إن بيرسون، االختبار التائي لعي
%( من عينة البحث يقعون في 46أغمبية عينة البحث يقعون في مرحة التفكير المحسوس )

المرحمة االنتقالية ، لم يصل احد من افردا العينة إلى مرحمة التفكير التجريدي رغم ان متوسط 
يبا ، عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الدرجة ( سنة تقر 3..49العمر لمعينة ىوه )

الكمية لمرحمة التفكير، ال يوجد تأثير لبعض المقررات المقدمة لمطالب الجدد لكمية المعممين 
 (...4، 4..4في نمو التفكير التجريدي تبعا  لمتخصص()الرافعي، 

 اوال: منهج البحث:  
التتبعي ) التطوري ( الذي يتناسب مع  الباحثان في ىذه الدراسة عمى المنيج اعتمد

طبيعة ىذه الدراسة فالمنيج التتبعي ييتم بقياس مقدار التغير والتطور الذي يحدث بفعل عامل 
 (. 344،  4.43الزمن عمى ظاىرة او خاصية معينة لدى العينة ) الشربيني واخرون ، 

 ثانيا: مجتمع البحث 
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ة الثانوية في الصف ) الثالث ، والرابع تحدد مجتمع البحث األصمي من طمبة المرحم
، الخامس ، السادس ( في مدارس ) قضاء الكرخ االولى / بغداد ( لمدراسة الثانوية الصباحية 

تخصصاتيم  واختالفالجنس ) ذكورًا واناثًا (  باختالف( ،  4.44/  .4.4لمعام الدراسي ) 
ًا ألىمية المرحمة العمرية التي يمرون بيا ) األدبية ، والعممية (  وقد تم اختيار ىذه الفئة نظر 

وماليا من أىمية في التغيرات النفسية والمعرفية والتي تؤثر في شخصية المراىق وتشكيل 
االجتماعي والتربوي  اإلحصاءىويتو خالل ىذه المرحمة ، بمغ عدد المدارس حسب مديرية 

وتمميذة بواقع  ( تمميذاً 3.411(( مدرسة حيث يبمغ عدد تالميذىا 63(التابعة لوزارة التخطيط
 ( يوضح ذلك: 4( اناثًا.  والجدول ) .4031( ذكورًا و) 40402)

 
 
 

 أفراد مجتمع البحث موزعين حسب المدارس والنوع  (1جدول رقم )
عدد  اسم المدرسة ت

 الطمبة
عدد  اسم المدرسة ت

 الطمبة
عدد  اسم المدرسة ت

 الطمبة
اعدادية العامرية  4

 لمبنات
ثانوية الفضيمة  44 2.4

 لمبنات
اعدادية العراقي  23 240

 لمبنين
044 

ثانوية الفردوس  4
 لمبنات

ثانوية الكفاح  43 240
 لمبنات

ثانوية الكرخ  22 234
 لمبنين

033 

ثانوية صفية  3
 لمبنات

ثانوية زينب  42 213
 لمبنات

ثانوية عمر  20 220
 لمبنين

012 

ثانوية ورقة   2
 لمبنات

فمسطين  ثانوية 40 2.3
 لمبنات

اعدادية  26 .24
 الداوودي

04. 

ثانوية حطين  0
 لمبنات

اعدادية  46 234
اجنادين 
 لمبنات

اعدادية  21 244
 المنصور

044 

مدرسة ابن سينا  6
 لمبنات

اعدادية  41 244
 الفاروق لمبنات

اعدادية  21 243
 مصطفى بنين

03. 
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عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

اعدادية االنفال  1
 لمبنات

ثانوية الجامعة  41 .39
 لمبنات

ثانوية الرائد  29 .22
 لمبنين

014 

اعدادية البيان  1
 لمبنات

ثانوية  49 2.9
الخضراء 

 لمبنات

ثانوية السالم  .0 222
 لمبنين

09. 

اعدادية الرحمن  9
 لمبنات

ثانوية الحارثية  .3 240
 لمبنات

ثانوية الفارابي  04 240
 لمبنين

031 

ثانوية ام سممة  .4
 لمبنات

الحوراء ثانوية  34 231
 لمبنات

ثانوية عمار  04 232
 لمبنين

044 

اعدادية الغزالية  44
 لمبنات

ثانوية السياب  34 244
 لمبنات

اعدادية  03 .24
 الخضراء

091 

ثانوية دجمة  44
 لمبنات

ثانوية المامون  33 ..0
 لمبنات

اعدادية القدس  02 244
 لمبنين

094 

ثانوية النبوغ  32 241 ثانوية سكينة 43
 لمبنات

اعدادية االمين  00 221
 لمبنين

291 

اعدادية الكرخ  42
 لمبنات

ثانوية النضال  30 .20
 لمبنات

اعدادية الداخمية  06 230
 لمبنين

049 

ثانوية الحكمة  40
 لمبنات

ثانوية اليرموك  36 2.2
 لمبنات

اعدادية الطارق  01 241
 لمبنين

023 

ثانوية عتبة بن  46
 الغزوان

اعدادية  31 ..2
 العامرية لمبنين

اعدادية الكندي  01 066
 لمبنين

034 

اعدادية الرسالة  41
 لمبنات

اعدادية  31 264
 المتنبي لمبنين

اعدادية المامون  09 022
 لمبنين

066 

اعدادية بغداد  41
 لمبنات

ثانوية  39 233
المتفوقين 

 لمبنين

ثانوية االندلس  .6 043
 لمبنين

02. 
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عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

ثانوية االيالف  49
 لمبنات

اعدادية  .2 243
 الغزالية لمبنين

ثانوية بالل  64 093
 لمبنين

092 

ثانوية التالف  .4
 لمبنات

اعدادية  24 234
 المصطفى

ثانوية سيبويو  64 ..6
 لمبنين

04. 

ثانوية التراث  44
 العربي

اعدادية اليمن  24 241
 لمبنين

اعدادية ضاري  63 .00
 لمبنين

049 

 44224   9111   1901 المجموع 
     30187   المجموع الكمي 

 ثالثا: عينة البحث
بعد ان تم حصر مجتمع العينة لطمبة الثانوية في قضاء الكرخ األولى التابعة 

لممدارس والطمبة بواقع  ( مدرسة تم االختيار عشوائياً 62لمحافظة بغداد والمنضوين تحت )
طالبًا وطالبة ، موزعين  (462( لإلناث، اشتممت العينة عمى )4، )( لمذكور4( مدارس )2)

، وموزعين حسب الصف الدراسي اذ بمغت ( طالبة401طالبًا، و) (4.6حسب الجنس إلى )
، وطالبة( طالبًا .0( طالبًا وطالبة ، والصف الرابع اعدادي )10عينة الصف الثالث متوسط )
وطالبة ( طالبًا 19( طالبًا وطالبة ، والصف السادس اعدادي ).0والصف الخامس اعدادي )

 (.4.44/ .4.4من طمبة مدارس الثانوية التابعة لقضاء الكرخ األولى لمعام الدراسي )
 رابعًا: ادوات البحث

مائية والتي من متطمبات اىداف البحث الحالي توافر أدوات لقياس التغيرات الن    
األدبيات ، وبعد إطالع الباحثان عمى المعرفي(، والنمو النفسيالنمو بدورىا تشمل كل من )

المتعددة والدراسات المتعمقة بالتغيرات النمائية، تم االعتماد عمى منظومة الريياكوم 
(RehaCom Cognitive System:وذلك لألسباب التالي ) 

تعد من المنظومات الحديثة عالية الجودة بشكل يتزامن مع التطور العممي  .4
 والتكنولوجي الحاصل 

ات النفسية والعالجية التخصصية الفريدة من تعد منظومة الريياكوم من المنظوم .4
 نوعيا لما ليا من وظائف متعددة في التشخيص والتأىيل والتدريب والعالج المعرفي.
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 المنظومة عمى التعامل مع بيانات كثيرة جدا . اختباراتقابمية  .3
خارج المختبر النفسي لتصبح  االختباراتسيولة حمل المنظومة والتنقل بيا إلجراء  .2

 إحدى منظومات المختبر النفسي المحمول .بذلك 
منظومة الريياكوم الحصول عمى النسب التي تتميز بالدقة والموضوعية  استخداميوفر  .0

النفسية والمعرفية المعقدة  االختباراتبشكل تام وخالي من األخطاء حيث تجعل من 
 والمعمقة بسيطًا ومريحًا. 

 بالمنظومة تعريف
منظومة )الريياكوم المعرفي لمتشخيص والتدريب  باسموتعرف ىذه المنظومة     

 rehabilitation)من  Reha – Comاشتقت  كممة ريياكوم  المعرفي المحوسب( حيث
assessment Cognitive Modeling  ومنيا جاء اسم المنظومة. فيو نظام شامل )

عد ىذه األداة ومتطور من البرامج إلعادة التأىيل اإلدراكي بمساعدة الكمبيوتر حيث تسا
المعرفية التي تؤثر عمى جوانب معينة من  االضطراباتالعممية المعالج في اعادة تأىيل 

التركيز والذاكرة واإلدراك وأنشطة الحياة اليومية ، فمن خالل حل الميام سيتم تنشيط عمميات 
 الدماغ وتحسين وظائفو الميمة واستعادتيا.

  مميزات منظومة الريهاكوم المعرفية
لغة من مختمف لغات العالم حيث يتدرب المراجعون بمغتيم أألم من  44توفرة في م .1

 دون تكمفة اضافية .
برنامج تدريبي وعالجي في الوظائف  40تركيب الوحدات : تضم المنظومة أكثر من  .7

 المعرفية االساسية.
التكيف والتفرد : تمتاز البرامج التدريبية في منظومة الريياكوم المعرفية بالتكيف   .4

التمقائي الذي يكيف تعقيد كل ميمة بشكل تمقائي إلى االداء الفعمي لممراجع كما يوفر 
البرنامج فرصة لمتحدي مما يجعل عممية التدريب والعالج محفزة ومجنبة لمممل 

 واالحباط .
ك الكثير من الدراسات التي تدعم عمميا فعالية منظومة الريياكوم الفعالية : وىنا .3

تحرزه من تقدم في عمل تمك  ومدى كفاءتيا في العمميات والوظائف المعرفية وما
 الوظائف. 
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، لوحة المفاتيح، Hardwareأقسام المنظومة: يمكن تقسيم  المنظومة إلى ) األدوات 
تشغيل، وحدات الفحص والتشخيص، البرامج أداة الحماية الترخيص، برمجيات نظام ال

 التدريبية(. اما أدوات البحث التي تم استخداميا من المنظومة
: ىو القدرة  "Logical Reasoning "LOGT أألول :االستدالل المنطقي االختبار

يجاد  واتخاذعمى حل المشكالت  القرار اثناء األداء والمواقف الضاغطة من خالل التحميل وا 
المنطقية والقدرة عمى تفسير المواقف ضمن التفكير لموصول إلى القرار الصحيح   العالقة

(. حيث تقيس ىذه األداة النمو النفسي من خالل عممية اتخاذ  55 ص4.49,  )عبد الغني
 القرار، وتقيس النمو المعرفي من خالل حل المشكالت.

 
 
 
 

 Spatial direction of numbersاالختبار الثاني : البحث المكاني الرقمي 
search : 
لقياس  قدرات  اإلدراك البصري وسرعة األداء يستخدم البحث المكاني الرقمي    

. حيث يقيس النمو المعرفي من خالل السرعة العاممة أو مستوى األداء  االنتباهوتشتت 
 واإلدراك البصري .ويرتبط بسرعة األداء اإلدراكي المعرفي والميارات العاممة.

 : االختباراتمؤشرات صدق وثبات 
 المكانيقامت الشركة المنتجة الختبارات االستدالل المنطقي، والبحث 

، وقد االختباراتالرقمي()اختبارات منظومة الريياكوم( بالتحقق من مؤشرات صدق وثبات 
بمؤشرات  االمذكورة إنف االختباراتحصمت الباحثة عمى شيادة جودة تؤكد استمرار تمتع 

الرقمي بأنواع من  المكانيالصدق والثبات. تتمتع اختبارات االستدالل المنطقي والبحث 
 الصدق يمكن عرضيا كالتالي:

الذي يحقق الوظيفة التي وضع من اجميا  االختبارالصادق ىو  االختبارالصدق: إن 
ق يعني مقدرة بشكل جيد وبالدرجة التي يكون فييا قادرا عمى تحقيق اىداف محددة، والصد

 .ألجموعمى قياس ما وضع  االختبار
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التجريبي في  الميداني قالتطبيالصدق التجريبي: تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل  -4
الذي قامت بو الشركة المصنعة، اذ شممت العينة التي خضعت  االختبارتحميل واعداد 

 االختبارم طبق ( شخص من جميع االعمار، ث..0الختبار االستدالل المنطقي عمى )
( شخص. فيما شممت العينة التي خضعت ..3عمى عينة من كبار السنة بمغت )

( شخص من مرحمة الطفولة ومرحمة المراىقة .63الرقمي عمى ) المكانيالبحث  الختبار
( شخص من عمر ..2بمغت ) االنفعالي. إضافة إلى خضوع عينة الختبار التحكم 

( شخص. اشارت .31نة من كبار السن بمغت )عمى عي االختبار( ثم طبق 40-43)
 يتمتع بمستوى عال من الصدق. االختبارالنتائج جميعيا إلى إن 

استنادا إلى البناء النفسي لمظاىرة المراد  االختبارصدق البناء: يقصد بو تحميل درجات  -4
يقيس خاصية معينة وقد  االختبارقياسيا، وىو المدى الذي يمكن إن نقرر بموجبيا إن 

 حقق ذلك عن طريق المؤشر التالي:ت
الرقمي واختبار التحكم  المكانيإن بناء اختبار االستدالل المنطقي واختبار البحث 

مستوى عال من الدقة الستخراج الدرجات الكمية الخام بقد بطريقة ال لبس فييا و  االنفعالي
رتباطيا بدرجات االفراد والمعيارية لالختبار التي تعتبر بمثابة قياسات محكية إنية عن طريق ا

الذي تنتخب فقراتو وفق ىذا المؤشر يمتمك صدقا بنائيا، لذا فإن  واالختبارعمى االستجابات، 
من  االختبارتصميم  بإجراءاداة البحث صادقة بنائيا عمى وفق ىذا المؤشر وذلك عند القيام 

 قبل الشركة المصنعة.
 : Reliabilityالثبات 
او الدقة في اداء االفراد، واالتساق في  االختبارالثبات ىو االتساق في نتائج      

ن  الثابت ىو الذي يعطي النتائج ذاتيا اذا اعيد تطبيقو مرة  االختبارالنتائج عبر الزمن، وا 
(. لقد تم تقدير ثبات 496، .4.4اخرى بعد مرور فترة من الزمن عمى ذات العينة )  النجار،

عن طريق حساب معامل الفا كرونباخ الذي يسير إلى االتساق الداخمي بين فقرات  االختبار
فما فوق(  10..معامل الثبات الحاصل من ىذه التجارب ىو ) وكان A ،B االختبار

-228, 2000صالح,)االختباروبالنتيجة توافر الدالئل التي تشير إلى موثوقية عالية في 
230 .) 
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بشكل دقيق وعمى وفق  االختباراتمن اجل إن تكون الباحثة متمكنة من اجراء 
الشروط والطرق التي وضعتيا الشركة المصنعة، اشتركت الباحثة في دروة تدريبية لمدة يومين 

 (. .44/4.4/.3لغاية  .49/44/4.4من )
 نتائج البحث

 الهدف االول:  التعرف عمى مستوى التغيرات النفسية والمعرفية لدى المراهقين 
من اجل تحقيق ىذا اليدف والذي تساءل عن مستوى التغيرات النمائية بجوانبيا 

و اتخاذ القرار( لمتعرف  سرعة رد الفعل)النفسي، المعرفي( قام الباحثان بتطبيق مقياسي )
)حل المشكالت واالدراك البصري( لمتعرف عمى التغيرات  عمى التغيرات النفسية، ومقياسي

( طالبًا وطالبة، وبعد ان 264المعرفية ضمن منظومة الريياكوم عمى عينة البحث البالغة )
تمت معالجة البيانات احصائيا تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكامل 

سنة ولكال المتغيرين. بمغ المتوسط  41ة سنة و الفئة العمري 42العينة )الفئة العمرية 
سنة( عمى مقياس ) سرعة رد الفعل واتخاذ  42الحسابي لعينة البحث من ذوي الفئة العمرية )

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي عمى 14.25( وبانحراف معياري مقداره )491.20القرار ( )
( وبانحراف معياري قدره 1261.68مقياس )حل المشكالت واالدراك البصري ( لذات الفئة )

(. كذلك قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي لمتغيري ) سرعة رد الفعل ، واتخاذ 10.53)
سنة( حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفئة  41القرار ( لعينة البحث من ذوي الفئة العمرية )

نحراف معياري قدره ( با523.55العمرية عمى مقياس ) سرعة رد الفعل ، واتخاذ القرار (  )
(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لنفس الفئة عمى مقياس )سرعة رد الفعل واتخاذ 14.16)

(. كذلك قام الباحثان بحساب المتوسط 10.51( وانحراف معياري )1763.45القرار( )
الحسابي لمعينة عمى مقياس ) حل المشكالت ، واالدراك البصري (، واشارت نتائج التحميل 

( وانحراف 2.44سنة( قد بمغ ) 42ائي إلى ان المتوسط الحسابي لمفئة العمرية )االحص
 41( بينما بمغ المتوسط الحسابي عمى ذات المقياسين لمفئة العمرية )4.14معياري مقداره )

(. بعد ذلك قام الباحثان بحساب االختبار التائي 4.16( وانحراف معياري )1.22سنة( )
ختبار عمى حدة. اشارة نتائج التحميل االحصائي إلى ان القيمة التائية لعينتين مستقمتين ولكل ا

وىي اكبر من القيمة  4.31عمى اختبار ) سرعة رد الفعل ، و اتخاذ القرار ( قد بمغت 
 ( يوضح ذلك3. والجدول )4.96المحسوبة عند مستوى داللة 
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 لمبعد النفسي والمعرفي ( نتائج افراد مجتمع البحث حسب متغير العمر بالنسبة3جدول ) 
جانب  العينة

 النمو
الفئة 

 العمرية
 المتوسط التغيرات

Mean 
SD t 

المحسو 
 بة

t  
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
 

462 

  النفسي
42 

سرعة رد 
 الفعل

491.20 42.4
0 

 
 
 

4.31 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.96 

 
 
 
 
 
 
 
 

464 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دال

اتخاذ 
 القرار

1261.6
8 

10.5
3 

 
 

41 

سرعة رد 
 الفعل

523.55 14.1
6 

اتخاذ 
 القرار

1763.4
5 

10.5
1 

المعر 
 في

 
 

42 

حل 
المشكال

 ت

4.44 4.14 4.40 
 
 
 
 

االدراك 
 البصري

4.4. 4.44 

 
 

41 

حل 
المشكال

 ت

2.22 4.16 

االدراك 
 البصري

3.34 4.43 

 
يشير الجدول اعاله إلى ان ىناك تغيرات نمائية  ضمن مجالي النمو المعرفي والنمو 
النفسي وتم قياسيا من خالل اختبارات  )سرعة رد الفعل ، واتخاذ القرار ، حل المشكالت ، 

( 42،  41( بين الفئتين ) 0...اإلدراك البصري( ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
،  .4.4( و ) المعموري  20، 1..4) وايت لدراسة الحالية مع دراستي سنة. تتفق نتائج ا

( التين اشارتا إلى ان ىناك تغيرات نمائية في الجانبين النفسي والمعرفي تحصل لدى 414
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المراىقين مع تقدم العمر، بينما تختمف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من ) مرسي 
لتي أشارت إلى انو ليس من الضروري ان يحدث (  ا92، 4.40( و )صالح 24،  2..4

  التغير النمائي عمى الجانبين النفسي والمعرفي مع تقدم عمر المراىق. 
يمكن تفسير ىذه النتيجة انو عمى الرغم من الضغوط النفسية التي يعيشيا المراىق 

متوافقة مع ما في العراق اال ان التغيرات النمائية بجانبييا النفسي والمعرفي كانت منطقية و 
، 1..4دراسة وايت، أشارت اليو اغمب الدراسات سواء كانت العربية او االجنبية  منيا )

إلى ان الصعوبات والمشاكل بل وحتى الضغوط  (414، .4.4، )و دراسة المعموري ،(20
التي تعيشيا بعض البمدان قد تؤدي بشكل او باخر إلى  Traumatic  Stressorsالنفسية

نمو نفسي ومعرفي مبكر لدى فئة المراىقين نتيجة الوعي الذي يتشكل بسبب تمك الظروف 
الصعبة ، وىذا ربما يعود حسب وجية النظر النفسية إلى  طبيعة التوافق الذي قد يكّونو 

التنشئة )االسرة والمدرسة( في ىذه  المراىق مع البيئة المحيطة والتي تركز عميو مصادر
المرحمة الحرجة ، كذلك ان طبيعة الجانب النفسي وما يتضمنو من رغبات ودوافع وطريقة 
التعامل مع مختمف الضغوط التي يشيدىا المراىق تشكل بدورىا مفيوم الذات لبحث الفرد عن 

يرافقو من توتر وقمق  ىويتو فالنمو النفسي يرتبط بعوامل عديدة منيا التغير الجسمي وما
عمى ادراك الفرد و إلى تقبل  تأثيرإلى النمو المعرفي وما لو من  فضال ومشكالت نفسية

المجتمع والذي يعد عامال اساسيا في النمو النفسي ، كذلك فان الرؤية النظرية التي تبناىا 
 اإلحساسعمى البحث الحالي تشير إلى ان المراىق في ىذه المرحمة العمرية يزداد تركيزا  

والثقافية  االجتماعيةإلى ان طبيعة التغيرات  فضال،   وزيادة والوعي واالدراكبيويتو 
واالقتصادية واالمنية التي تشيدىا الساحة العراقية سواء في الماضي او الحاضر منحت 

ل ذواتيم من خال وتأكيدعام (  الفرصة الكتشاف ىوياتيم  41من ذوي الفئة العمرية ) ألبنائيا
تحديد اىدافيم واتخاذ القرارات الخاصة بمستقبميم وعالقاتيم مع االخرين فيذه الجوانب تصب 

اليوية النفسية وتتفق ىذه النتيجة مع نظرية اريكسون والتي تفسر النمو النفسي في  تأكيدفي 
ايجاد الفرد ليويتو والتخمص من االزمات التي تعيق نموه االمر الذي يؤدي إلى مزيد من 

نمو في الجانب النفسي. لم يغفل الباحثان طبيعة المجتمع العراقي في تفسيرىا ليذه النتيجة، ال
فواقع التعميم والظروف االقتصادية التي تمر بيا البالد نتيجة التغيرات  المتعاقبة عبر الزمن 

 .او باخر في ظيور نتيجة ىذا اليدفمن فترات ىدوء إلى انتفاضات قد تكون ساىمت بشكل 
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كذلك أشارت نتائج التحميل االحصائي إلى ان ىناك فروقا ذات داللة احصائية في   
اختبارات النمو المعرفي والتي تتضمن ) حل المشكالت ، واالدراك البصري ( بين االفراد من 

سنة( ولصالح الفئة العمرية  41سنة( واالفراد من ذوي الفئة العمرية ) 42ذوي الفئة العمرية )
يوضح ذلك. تشير ىذه النتيجة بوضوح إلى ان ىناك تغيرات عمى  ( 4) دول االكبر، والج

( سنة ولصالح االفراد  41. 42من ذوي الفئة العمرية )  مستوى الجانب المعرفي بين الفئتين
( لدييم  41من ذوي الفئة العمرية االكبر وىذا يدل إلى ان االفراد من ذوي الفئة العمرية ) 

رفي وتبين ذلك من الخمفية النظرية لمتغيرات النمائية التي استندت عمييا ارتفاع في النمو المع
 اختبارات ) حل المشكالت ، واالدراك البصري (. 

توصمت اليو بعض الدراسات في ىذا المجال ومنيا دراسة )  تتفق ىذه النتيجة مع ما
، 1..4()موسى،44-4،  4..4( ودراسة ) خطابية و الصارمي .46، 2..4موسى 
( التي أشارت إلى ان ىناك زيادة وتغير واضح في مستوى النمو المعرفي لدى  .46

ات اخرى مثل دراسة المراىقين االكبر عمرا، بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراس
( التي توصمت إلى ىناك انخفاض في مستوى النمو المعرفي لدى ..4، 4..4)الرافعي ، 
( يتمتعون  41يمكن تفسير النتيجة ان افراد العينة من ذوي الفئة العمرية ) المراىقين. 

كانت  بمستوى عالي من النمو المعرفي وىذه النتيجة متوافقة مع ما أشارت اليو الدراسات سواء
( ودراسة ) خطابية و الصارمي 2..46.24المجال ومنيا دراسة )موسى،العربية ام االجنبية 

ان المستوى الجيد من التجريد والذي يكتسبو المراىقين حيث أشارت إلى  ( 4-44، 4..4
من البيئة قد يؤدي بشكل او باخر إلى نمو معرفي مبكر ، وىذا قد يعود حسب وجية النظر 

سنة(  41او  46ى انو مع تقدم العمر والولوج في مرحمة المراىقة المتوسطة )المعرفية إل
والتركيز . قد يبدو من المفيد  االنتباهيؤدي إلى امتالك المراىق قدرات معرفية جيدة تمكنو من 

ايضا ان نشير إلى دور التطور التكنولوجي في مجال االنترنت واالتصاالت ادى إلى سيولة 
ومات مما ادى إلى اكتساب المراىق كل ماىو جديد من معمومات الحصول عمى المعم

 وتقنيات وامكانات معرفية عديدة ، فضال  عن ذلك فان المعرفة المرتبطة بعائمة الطالب وما
وى جيد من التجريد يتوافق مع ما تقدمو من سبل لممعرفة والمناىج الدراسية و التي تتميز بمست

 قد ساىم في ظيور نتيجة ىذا اليدف . تطمبو حاجات المراىق المعرفية 
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الهدف الثاني: التعرف عمى طبيعية الفروق بين التغيرات النفسية والمعرفية وفقا 
 لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس والعمر( 

 ( نتائج افراد العينة حسب النوع بالنسبة لمتغيرات النمائية )النفسية والمعرفية(4جدول )
رد الفعل , اتخاذ سرعة  العدد المتغير

 القرار
 حل المشكالت االدراك البصري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 4.14 7.93 10.37 238.70 10.43 422.57 106 ذكور
 1.82 4.85 15.64 90.08 15.41 554.30 158 اناث

القيمة التائية 
 المحسوبة

8.11 15.14 2.39 

 1.96 1.96 1.96 القيمة الجدولية
 262 262 262 درجة الحرية

 0.05 0.05 0.05 مستوى الداللة
يشير الجدول اعاله إلى وجود تغيرات نمائية  بين الجنسين ) ذكور ، واناث ( في 
اختبارات كل من ) سرعة رد الفعل ، واتخاذ القرار ، واالدراك البصري ، وحل المشكالت ( 

( وانحراف معياري  244.01حيث تبين ان متوسط اختبار ) سرعة رد الفعل ( لمذكور بمغ ) 
( وانحراف معياري  .431.1اإلدراك البصري ( لذات الجنس بمغ )  ( ، ومتوسط ) 23..4) 
(، في 2.42( بانحراف معياري )  1.93) حل المشكالت( )  اختبار( ، ومتوسط  31..4) 

، (40.24( وانحراف معياري ) .002.3)  لإلناثحين بمغ متوسط اختبار ) سرعة الفعل (  
( ، ومتوسط اختبار ) حل 1...9ة ) ومتوسط اختبار )اإلدراك البصري ( لذات الفئ

( . وان القيمة التائية المحسوبة الختبار  4.14( بانحراف معياري قدره ) 2.10المشكالت ( )
( عند مستوى داللة  4.96ولية ) ( اكبر من القيمة الجد1.44) سرعة رد الفعل(  ىو )

مى ) السرعة في رد ( ، مما يدل عمى ان االناث اكثر قدرة ع 464( ودرجة حرية )  0...)
 . الفعل ( من الذكور
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وتفسر ىذه النتيجة انو عمى الرغم من الظروف التربوية واالجتماعية التي تجمع بين 
وىذه النتيجة  االنتباهافراد العينة مما سبب تقارب في النتيجة اال ان االناث تتفوق في متغير 

نيا دراسة متوافقة مع ما أشارت اليو الدراسات السابقة سواء كانت العربية ام االجنبية  م
لدى اغمب االناث مرتفع نتيجة تقبل في التغيرات  االنتباه( ان 92،  4.40صالح وحميد، )

زيادة ( والتي قد تؤدي بشكل او بآخر إلى ن ) بيولوجية ، ونفسية ، ومعرفيةالحاصمة لين م
في وقت مبكر لدى فئة المراىقات، وىذا ربما يعود حسب وجية النظر النفسية إلى  االنتباهفي 

ان االناث اكثر انتباىا ودقة في العممية التعميمية باعتبارىا فرصة يجب اقتناصيا بشكل 
مناسب لتحقيق احالمين .كذلك فان الرؤية النظرية التي تم تبنييا في البحث الحالي تشير 

كل ما ىو مميز وذلك يعود إلى التجديد  إلنتاجلى القدرة االبداعية التي تمتمكيا االناث إ
. كذلك ان القيمة  االنتباهوالتفكير بحرية والخوف من الفشل ، االمر الذي يؤدي إلى مزيد من 

( وىي اكبر من القيمة 40.42التائية المحسوبة الختبار ) اإلدراك البصري ( قد بمغت )
( وتدل ىذه النتيجة 464( ودرجة حرية ) 0...( عند مستوى داللة )4.96ة البالغة ) الجدولي

إلى اختبار )حل  فضال( . اكثر قدرة عمى ) اإلدراك البصري لصالح الذكور اي انيم
(  4.96( اكبر من القيمة الجدولية )  4.39المشكالت ( فقد بمغت القيمة التائية المحسوبة ) 

( ، مما يدل عمى ان الذكور اكثر قدرة عمى  464( ودرجة حرية ) 0...عند مستوى داللة ) 
اإلدراك  وحل المشكالت . ويمكن تفسير ىذه النتيجة انو عمى الرغم من الضغوط النفسية 
واالجتماعية التي يعيشيا المراىق  في العراق اال ان التغيرات النمائية بجانبييا النفسي 

مع ما أشارت اليو الدراسات سواء كانت العربية او االجنبية والمعرفي كانت متوافقة ومنطقية 
( والتي أشارت إلى ان 414،  .4.4( )ودراسة المعموري 20، 1..4منيا  ) دراسة وايت 

ظروف المجتمع الذي يعيشو المراىق قد يؤدي بشكل او باخر إلى نمو نفسي ومعرفي من 
. الظروفنتيجة الوعي الذي تفرضو تمك خالل اتخاذ القرار وحل المشكالت واالدراك البصري 

وىذا ربما يعود إلى ان الذكور يشعرون ان لدييم االمكانية والقدرة عمى حل المشكالت وايجاد 
الحمول التي تناسب الموقف ،كذلك فان الرؤية النظرية التي تم تبنييا في البحث الحالي تشير 

والتي تنمي لدييم حب السيطرة   جتماعيةاالإلى ان الذكور مدركين لقدرتيم وطبيعتيم لمتنشئة 
والتفوق في مختمف مجاالت الحياة االمر الذي يؤدي إلى مزيد من النمو في التركيز وحل 
المشكالت واتخاذ القرارات ،قد يبدو من المفيد ايضا ان نشير إلى طبيعة المجتمع العربي 
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عف او قوة القدرة عمى حل الذي يتميز بمساندة الرجل في مختمف ادواره والذي يساىم في ض
 المشكالت واتخاذ القرار والتركيز في المواقف .

( نتائج افراد العينة حسب متغير العمر بالنسبة لمتغيرات النمائية )النفسية 5جدول )
 والمعرفية(

سرعة رد الفعل , اتخاذ  العدد العمر
 القرار

 حل المشكالت االدراك البصري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

14 
 سنة

131 478.93 15.54 231.67 10.07 4.71 4.26 

17 
 سنة

133 523.55 14.16 763.45 10.51 7.44 3.86 

القيمة التائية 
 المحسوبة

2.38- 4.18- 2.15- 

القيمة 
 الجدولية

1.96 1.96 1.96 

 262 262 262 درجة الحرية
 دال دال دال الداللةمستوى 

تشير نتائج الجدول اعاله إلى وجود تغيرات نمائية  في اختبارات كل من ) سرعة رد 
( فقد 41،  42الفعل ، اتخاذ القرار ، اإلدراك البصري ، حل المشكالت  ( بين الفئتين ) 

االفراد من تبين من خالل النتائج اعاله ان متوسط ) سرعة رد الفعل ، اتخاذ القرار ( لدى 
( ، ومتوسط  40.02راف معياري ) ( وانح211.93( ىو )  42ذوي الفئة العمرية ) 

( ،  1...4وانحراف معياري )  ( .434.61( لذات الفئة العمرية قد بمغ ) إلدراك البصريا)
( . في 2.46( وبانحراف معياري ) 2.14إلى متوسط اختبار ) حل المشكالت( )  فضال

من ذوي الفئة العمرية  لإلفرادتبار ) سرعة رد الفعل ، واتخاذ القرار(  حين بمغ متوسط  اخ
(، ومتوسط اختبار ) اإلدراك البصري ( لفئة  42.46( وانحراف معياري ) 043.00( ) 41)
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( ( ، ومتوسط اختبار )حل المشكالت04..4( وانحراف معياري )163.20( قد بمغ ) 41ال)
سرعة رد مة التائية المحسوبة  لالختبار )( وان القي3.16)( وانحراف معياري  1.22بمغ ) 

( 4.96( وىي اصغر من القيمة الجدولية البالغة ) -4.31الفعل ، واتخاذ القرار ( بمغت )
(، في حين بمغت القيمة التائية المحسوبة  464( و درجة حرية )0...عند مستوى داللة ) 

( 4.96اصغر من القيمة الجدولية البالغة )  ( وىي -2.41الختبار ) اإلدراك البصري ( )  
( ، كذلك فان القيمة التائية الختبار ) حل  464( ودرجة حرية )  0...عند مستوى داللة ) 
( عند مستوى داللة  4.96ولية ) ( اصغر من القيمة الجد-4.40المشكالت (البالغة )

 ( . 464( ودرجة حرية )  0...)
( اكثر قدرة عمى  41الفراد من ذوي الفئة العمرية ) يمكن تفسير ىذه النتيجة ان   

وبالتالي كمما زاد العمر كمما كان االفراد اكثر قدرة عمى اتخاذ القرار والسرعة في رد  االنتباه
إلى حل المشكالت واالدراك البصري.  وىذه النتيجة متوافقة ومنطقية مع ما  فضالالفعل 

( .46،  2..4ة او االجنبية منيا دراسة ) موسى أشارت اليو الدراسات سواء كانت العربي
واالدراك والتركيز في حل  االنتباهالتي أشارت إلى ان التقدم بالعمر يؤدي إلى زيادة في 

المشكالت والسرعة في رد الفعل نتيجة الوعي الذي يتشكل لدى ىذه الفئة من المراىقين، وىذا 
( تتكون لدييم قدرات معرفية تكاد  41ية ) قد يعود  إلى ان المراىقين من ذوي الفئة العمر 

تصل إلى قمة ادائيا اضافة إلى ان العديد من القدرات التي تتسم بالمرونة تظير في اعمى 
مستوياتيا ، كذلك الوعي والذاكرة بنوعييا قصيرة المدى وطويمة المدى تقترب من بموغ ذروتيا 

وىا .  كذلك فان الرؤية النظرية التي ، الن جميع الوصالت العصبية في الدماغ قد اكتمل نم
تبناىا الباحثان تشير ان المراىق  في ىذه الفئة العمرية يستطيع القيام  بربط الظواىر 
السموكية واالمور المجردة و ادراك الموقف برؤية مجردة ، قد يبدو من المفيد ايضا ان نشير 

 اه لمموقف او المشكمة.إلى قدرة المراىق عمى التفكير المنطقي والتركيز واالنتب
: في ضوء المعطيات التي اسفرت عنيا المعطيات الميدانية ليذه الدراسة التوصيات 

 يمكن تقديم جممة من التوصيات والتي من المؤمل ان يكون ليا مردود تطبيقي وفعمي . 
االىتمام بالمراىق وفيم حاجاتو ضمن اطار تعاون مشترك بين االسرة والمدرسة ليستطيع  .4

 مراىق بذلك فيم ذاتو . ال
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عمى الرعاية التي تقدميا المدرسة من خالل البرامج التي تتبناىا في زيادة وعي  التأكيد .4
 المراىق والتي قد تسيم في التقميل من ممارسة االنماط السموكية السمبية .

 إلى فيم االسرة فضالضرورة االىتمام في قدرات و مواىب المراىقين وزيادة الثناء عمييم  .3
والمدرسة سموكيات المراىقين نتيجة التغيرات البيولوجية والنفسية والمعرفية الحاصمة في 

 ىذه المرحمة الحرجة . 
تقديم المساعدة لممراىقين من الذين يعانون من مشكالت نفسية ودراسة قضاياىم دراسة  .2

 شاممة. 
في زيادة الثقة  من الميارات التي تمتمكيا المراىقات وتقديم يد العون لين االستفادة .0

 و ضبط النفس  تجاه االحداث والمواقف التي يتعرضن ليا في حياتين اليومية.  بأنفسين
استكماال لما توصل اليو البحث الحالي، يقترح الباحثان اجراء البحوث المقترحات: 

 التالية:
 العالقة بين الصحة النفسية والتغيرات النمائية لممراىقين .  .4
 الثانوية  تالميذلدى  باألبداعالنمو المعرفي وعالقتو  .4
االستفادة من مقاييس الدراسة الحالية من خالل منظومة الريياكوم في اجراء بحوث  .3

 ودراسات اخرى في المجتمع.  
 المصادر العربيةقائمة 

 ، دار المسيرة ، عمان. 4، ط  عمم النفس التربوي،  4991ابو جادو ، صالح ،  .4
،  عمم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة،  1..4عادل عزالدين ، الشول ، ا .4

 مكتبة االنجمو المصرية ، مصر.
، مكتبة االنجمو   عمم النفس المعرفي المعاصر،  3..4الشرقاوي، انور محمد ،  .3

 المصرية ، القاىرة ، مصر.
، كمية التربية الحكومية ،  عمم النفس النمو،  4..4لبنا ، انور ، محيسن ، عون ، ا .2

 غزة.
، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع  نظريات الشخصية،  4999جابر ، عبدالحميد ،  .0

 القاىرة ، مصر. 
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، ترجمة سمير عمي، دار ثقافة االطفال، التطور العقمي لدى الطفل، 4916بياجيو، جان،  .6
 بغداد، العراق.

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر  4ط  , , الطفولة والمراهقة 4996جالل ، سعد ،  .1
 ، دار الجيل بيروت،لبنان.4،طاساسيات عمم النفس التطوري،4919حسان ،شفيق فالح، .1
اثر بعض المقررات المقدمة لمطالب الجدد بكمية ، 4..4،يحيى بن عبد، الرافعي .9

رسالة ماجستير،  المعممين بالدمام في نمو مرحمة التفكير التجريدي وفق نظرية بياجية,
 كمية التربية. جامعة ام القرى،

، دار المامون لمنشر  , نظريات الشخصية وقياسها 4.41ألرقاد ، ىناء خالد ،  ..4
 والتوزيع ، االردن .

، عالم النشر ،  0، ط  عمم النفس النمو،  4990زىران ، حامد، عبد السالم ،  .44
 .القاىرة

، عالم الكتب ، القاىرة ،  س االجتماعيعمم النف، ...4زىران، حامد عبد السالم ،  .44
 مصر.

اجتماعي وفق نظرية اريكسون وعالقته  –النمو النفسي ،  0..4، نجمة ،  الزىراني .43
بالتوافق والتحصيل الدراسي لدى عينة من الطالب وطالبات المرحمة الثانوية في مدينة 

 السعودية .، رسالة غير منشورة ، جامعة ام القرى ، المممكة العربية الطائف 
االسس المعرفية لمتكوين العقمي و تجهيز ،  4990، فتحي مصطفى ،  الزيات .42

 ، مصر . 4، مطابع الوفاء ، ط المعمومات 
، سايكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها أألساسية ،  4992سميمان ، عمي السيد ،  .40

 الدار العربية لمعموم ، بيروت .
هج البحث في العموم التربوية والنفسية منا،  4.43لشربيني ، و اخرون ، ا .46

 ، مكتبة الشقري ، جدة ، المممكة العربية السعودية . واالجتماعية
، دار الكتب والوثائق ،  منظومة الريهاكوم المعرفية،  4.49عبد الغني ، ىدى ،  .41

 بغداد ، العراق .
، دار  عمم النفس التربوي،  0..4، عدنان ، عالونة ، شفيق و اخرون ،  العتوم .41

 المسيرة ، عمان ، االردن .
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عالقة تشكل هوية االنا بكل من مفهوم الذات و التوفق ،  3..4عسيري ، عبير ،  .49
، مدينة الطائف ،  النفسي و االجتماعي العام لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية

 رسالة غير منشورة ، جامعة ام القرى ، السعودية .
، دار الكتب العممية لمنشر  عمم النفس النمو،  4996عويضة ، كامل محمد ،  ..4

 والتوزيع ، بيروت ، لبنان .
سايكولوجية النمو االنساني بين الطفولة والمراهقة ،  9..4غباري ، ثائر ابو شعيرة ،  .44

 ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .
، ترجمة محمود حمود ، مكتبة االنجمو  المجتمع السوي،  9..4فروم، ايريك،  .44

 المصرية ، القاىرة .
المدخل المنظوري في مواجهة التحديات ، 4..4هلل ، الصبور، افيمي، امين ، عبد .43

 دار المعارف، القاىرة.  المعاصرة المستقبمية,
، االىمية لمنشر والتوزيع ،  , نمو الطفل المعرفي والمغوي ...4قطامي ، يوسف ،  .42

 عمان ، االردن .
 ، دار النيضة العربية ، بيروت .عمم النفس النمو ،  9..4سميم، مريم،  .40
االجتماعي وعالقته  -دراسة النمو النفسي، .4.4لمعموري ناجح ، عمي، المعموري، ا .46

عة بابل، ، مجمة العموم االنسانية، كمية التربية، جامبالتوافق النفسي لدى المراهقين
 العراق.

، دار  3، ط الطفولة والمراهقة  –سايكولوجية النمو ،  4992معوض ، ميخائيل ،  .41
 الفكر الجامعي االسكندرية .

، دار النيضة العربية ، بيروت ،  عمم النفس الشخصية،  4..4لمميجي ، حممي ، ا .41
 لبنان .

اخرون ، الييئة ، فرج احمد و  نظريات الشخصية،  4914ىول ، ك ، وليندزي ، ج ،  .49
 والنشر ، القاىرة ، مصر .  لمتأليفالمصرية العامة 

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ازمة الهوية والشباب، 4911يعقوب، غسان،  ..3
  ،بيروت.
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