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برنامج مقياس علم النفس المرضي للمتمدرس 

مساعدة الطالب في التعرف على أهم االضطرابات و المشكالت النفسية الهدف من تدريس المقياس: 

األكثر شيوعا في المحيط المدرسي، و التي يمكن أن تظهر عند الطفل في مختلف مراحل تمدرسه. و 

 الهدف الثاني أن يكون الطالب في نهاية المطاف قادرا على رصد وتشخيص هذه االضطرابات. 

يتم دراسة هذه االضطرابات في ثالث محاور أساسية موزعة حسب مراحل التعليم والتمدرس التي يمر بها 

 الطفل و هي كالتالي:

 المحور األول: االضطرابات و المشكالت النفسية عند الطفل في مرحلة التعليم التحضيري 

 التربية التحضيرية مميزاتها و أهدافها.  -1

 قلق االنفصال عند الطفل. -2

االضطرابات اللغوية عند الطفل في مرحلة التعليم التحضيري ( اضطراب النطق، التأخر اللغوي،  -3

 تأخر الكالم، التأتأة).

 االضطرابات الحركية ومشكالت االستقرار الحركي عند الطفل. -4

 االنطوائية والعزلة ( ناتجة عن اضطراب نمائي شامل (التوحد) أو عن تخلف ذهني) -5

 المحور الثاني: االضطرابات و المشكالت النفسية عند التلميذ في المدرسة االبتدائية

 صعوبات التعلم عند التلميذ(صعوبات تعلم القراءة، عسر القراءة، عسر الحساب و عسر الكتابة). -1

 اضطرابات سلوكية ( السلوك العدواني أو العدوانية المفرطة). -2

 اضطرابات معرفية ( اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد). -3

 اضطرابات نفسية مدرسية ( الخوف من المدرسة أو الرهاب المدرسي). -4

 المحور الثالث: االضطرابات و المشكالت النفسية في مرحلة التعليم المتوسط و الثانوي

 اضطرابات السلوك ( العدوانية والعنف المدرسي). -1

 صعوبات التفكير ونقص دافعية التعلم.  -2

 التغيب عن المدرسة( الهروب والتخلي عن الدراسة). -3

استهالك المواد المهلوسة و اآلفات االجتماعية( التدخين، الكحول ، تعاطي المخدرات الجنوح و  -4

 ارتكاب الجريمة).
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  المحاضرة األولي: التربية التحضيرية مميزاتها و أهدافها

تعد التربية التحضيرية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطفل، ففي هذه المرحلة  تمهيد:  

يتواصل النمو الجسمي واالنفعالي و المعرفي عنده، و الذي يكون عبارة عن حلقة تواصل مكملة لألسس 

التربوية و التعليمة التي تلقاها في أسرته و سيكملها في المدرسة. كما تشمل التربية التحضيري على النمو 

اللغوي واالنفعالي و األخالقي والحسي الحركي. و بالمقابل يمكن أن يمر الطفل في هذه المرحلة 

بمجموعة من االضطرابات النفسية و السلوكية و كذا التعليمية، و التي يمكن معالجتها و التحكم فيها من 

خالل معرفة احتياجات الطفل في هذه المرحلة. و في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى تعريف التربية 

 التحضيرية مع ذكر أهم مميزاتها و أهدافها و أهم خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة. 

 مرحلة انتقال الطفل من محيطه األسري و إدماجه في  هي التحضيري:)التعليمالتربية (تعريف  -1
و من وسط شبه مدرسي (قبل مدرسي) ليتعلم أهم المكتسبات القبلية التي تضمن له تمدرس جيد الحقا. 

في مجملها  األولى ألنأحسن من التعليم التحضيري التربية التحضيرية األفضل أن نستعمل مصطلح 
 وعلى تهذيب و ديمومة تربية الطفل في الجانب السلوكي األخالقي، ثم يأتي تربويتركز على الجانب ال

التعليم التحضيري مخصص . و بحيث يربط الُمعلِّم بين هاذين الجانبين،الجانب المعرفي و الحسي الحركي
لألطفال الذين لم يبلغوا سن القبول في المدرسة، وهو تعليم الغاية منه هو استدراك جوانب النقص في 

التربية العائلية وتهيئة األطفال للدخول إلى المدرسة، وذلك بتعويدهم العادات العلمية الحسنة وتربيهم على 
ويرى رابح تركي أن التعليم التحضيري في الجزائر يستغرق مّدة سنتين  . العمل الجماعيكذاحب العمل و 

 . سنوات6و4ويقبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 هو المكان 2008حسب الدليل التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية  القسم التحضيري:تعريف  -2

برنامجا خاصا ه ويتلقى األطفال في المؤسساتي الذي ينظر فيه المربي للطفل على أنه مازال طفال.
تحضيرا لاللتحاق بالسنة األولى من التعليم االبتدائي كما توفر لهم بيئة غنية  بتربيتهم وتهيئتهم لمّدة سنة

 على نموهم.  بالوسائل واألساليب التي تساعد
يقوم المعلم بدور أساسي في تحقيق األهداف والمناهج التربوية،  دور معلم التعليم التحضيري: -3

ونجاح المعلم يتطلب منه أن يكون حريصا على تجديد معلوماته حول خصائص نمو الطفل وتخطيط 
وتجهيز بيئة التعلم المناسبة  و التفاعل والتواصل مع األطفال و تعليمهم إتقان المهارات المختلفة البرامج

التمهيد وٕاثارة انتباه األطفال نحو موضوع  ذلك من خالل و إلشباع الحاجات الفردية والجماعية لألطفال.
 االهتمام بالتنمية العقلية  واستخدام لغة بسيطةهم، باإلضافة إلى مراعاة الفروق الفردية بين و النشاط

   .   مع هذه الفئةأسلوب التعزيز الفوري المستمردون أن ننسي استعمال لألطفال 

 :نمو الطفل في هذه المرحلة مايليخصائص أهم  خصائص نمو الطفل ما قبل المدرسة:  -4
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 من العضالت الصغيرة، لذا كثرالعضالت الكبيرة أعند الطفل في هذه المرحلة تنمو  :النمو الحركي 4-1
وليست تلك التي تحتاج إلى الكبيرة  العضالت غالبا يستخدم فيها التي يقوم بهاالمهارات الحركية ن فإ

  الحركي.قدرا كبيرا من التوازن يحقق الطفل ي سن الخامسةو ف .استخدام العضالت الدقيقة

أغلب علماء النفس على أن الفترة الممتدة بين الرابعة والسادسة من العمر مرحلة مليئة بالنشاط و لقد اتفق 
ويصبح قادرا على استعمالها  لحركية، وتشهد عضالت الطفلوكثرة اإلى اللعب فيها الطفل  يتجه ،والحركة

ورسم أشكال مختلفة.     وبالتالي يصبح قادرا على التحكم في القلم،والتحكم فيها

 عند المعرفية قدرات العقلية والمرحلة أساس تكوين كل هذه التعتبر  النمو المعرفي والعقلي للطفل: 4-2
ه لديصبح ت و،تزداد قدرته اللغويةو القدرة على استخدام الرموز والصور الذهنية  حيث تنمو لديه .الطفل

هذه المرحلة. في لطفل لاألسلوب السلوكي المميز   التقليد والمحاكاة. و يعدأساليب جديدة للعب اإلبداعي
على التفكير رته تزداد قدو يستطيع طفل ما قبل المدرسة أن يستخدم عمليات معرفية كاإلدراك والتذكر. 

  سريع الملل ويحب التغيير. يكون ميل لحب االستطالع و يكثير األسئلة و و يصبح والتخيل.

حدد معالم سلوكه تتشكل شخصيته، وتطفل تهذه الفترة من حياة الفي  النمو االجتماعي للطفل: 4-3
 االستعدادات الوراثية والقيم والمعايير ، على عدة عوامل منهاطفلاالجتماعي ويعتمد تحديد شخصية ال

 (التنشئة لتي ينتمي إليها، وأساليب الثواب والعقاب التي يتعرض لها في األسرةاالتي تسود الثقافة 
ينمي قدرته تجعله تكوين الطفل لرفاق من مثل سنه ف، أقرانه، والتفاعل الذي يتم بينه وبين االجتماعية)

 أول األسس االجتماعية.  دعلى األخذ والعطاء وتنشأ لديه فكرة الحق والواجب والتي تع

 كما تتنوع بحيث ينتاب الطفل ،تتميز االنفعاالت في هذه المرحلة بالشدة والحدة النمو االنفعالي: 4-4
مشاعر الخوف وتظهر االنفعاالت المتمركزة حول الذات كالخجل والشعور بالنقص واإلحساس بالذنب 

الغيرة لديه تنموا عند الطفل، كما المخاوف  التقليل أو زيادة  دور كبيرا فيية وللتنشئة األسر.ولوم النفس
  نتيجة التمييز بين اإلخوة خاصة عند ميالد طفل جديد.

 يعتبر شيء أساسي، فالطفل يجد لذة في ممارسة حواسه الذينمو الحواس، هو  النمو الحسي: 4-5
فهو شغوف بلمس األشياء وتذوقها والنظر إليها واكتشافها، و يكتشف مفاهيمه عن المسافة والشكل 

والحجم خالل خبرته بالموضوعات التي تحيط به، وهذه القدرة الحسية الحركية كما يقول "بياجيه" هي  
أساس الذكاء، في هذه المرحلة يكون إدراك الطفل للمسافات غير دقيق في أول األمر أما عن إدراك 

األحجام فإن الطفل في العام الثالث يستطيع أن يقارن بين األحجام المختلفة الكبيرة والصغيرة فالمتوسطة. 
 يتميز البصر بالطول وتسهل رؤية الكلمات الكبيرة ويميز الطفل في هذه المرحلة بين األلوان ويسميها.
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يتطور السمع تطورا سريعا من حيث قوة التمييز السمعي ويالحظ أهمية حاسة السمع بالنسبة للنمو 
 اللغوي.

 عنصر يإن الكتساب اللغة دور كبير في التحكم في الوظيفة التعبيرية وكما ه النمو اللغوي: 4-6
النمو اللغوي يمر بمراحل عديدة منها: مرحلة فساعد في فهم احتياجات الطفل وفي نمو ذكائه، تإذ  أساسي
التعبير عما يريده من خالل  و استخدام الكلماتثم يبدأ بكل أو أغلب ما يقال يفهم الطفل أي أن الفهم: 

 .تزداد المفردات التي يستخدمها في البيت والمدرسة و استخدام بعض الكلمات.

قسام إلى تنشئة الطفل تنشئة متكاملة من جميع هذه األتسعى أهداف أقسام التعليم التحضيري: -5
  النواحي تمكنه من بدء المرحلة االبتدائية بنجاح ويمكن أن نلخص أهم أهدافها فيما يلي:

تهدف التربية التحضيرية إلى تنمية قدرات الطفل العقلية، ذلك ألن هذا الجانب يساعد  التنمية العقلية:-
 والعاطفية والجسمية والحسية والحركية، ويقصد بالقدرات العقلية االجتماعيةعلى نمو جوانب أخرى 

الذكاء، التذكر، االنتباه، المالحظة وغيرها من القدرات، إضافة إلى كل ما يتعلمه الطفل من معارف وما 
يكتسبه من مهارات عقلية ونمو هذه القدرات يسهل على الطفل عمليات كثيرة منها إعداده لبدء تعلمه 

  القراءة والكتابة والحساب في صورة منظمة. 

مساعدة األطفال على النمو الجسمي السليم  من أهداف التربية التحضيرية أيضا التنمية الجسمية:-
العناية بالصحة: العناية ريق لم تسانده تنمية عقلية واجتماعية ويتم النمو الجسمي عن ط والذي ال يتم ما

 ه.حواسه وتنمية عضالت السليمة و التغذيةو بصحة 

يركز هذا الجانب على اللعب كونه يسمح بتنمية الحركات الحرة للعضالت  -التنمية الحسية الحركية:
الصغيرة والكبيرة واكتشاف الحواس و تمكين الجسم من ممارسة وظائفه الحسية الحركية، كاللعب عن 

 طريق صنع نماذج من الطين أو ركوب الدراجة، إضافة إلى اللعب عن طريق لوحات التشكيل و األلغاز. 

إن التربية التحضيرية تهدف إلى تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية تسمح له  أن يتكيف  التنشئة االجتماعية:-
مع  الوسط الذي يعيش فيه، كما يندمج مع مجموعة الرفاق بحيث يكون صداقات و ينطبع بسلوكات و 
 تقاليد وقيم المجتمع الذي يعيش فيه، كما تنمو لديه بعض الصفات كالحب،روح المبادرة ، الثقة بالنفس.

آداب المعاملة وتكسبه االتجاهات والميول والقيم تعلم الطفل ضرورة تقديم أنشطة  التربية الدينية:-
المناسبة نحو مخلوقات اهللا ، فالتربية الدينية مطلوبة وجزء هام من التربية الشاملة المتكاملة. 
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الغاية من النشاطات الممهدة للقراءة  تدريبهم على ممارسة األنشطة الممهدة للقراءة والكتابة والحساب:-
و هي جعل الطفل يتعود على سماع األصوات والنطق بها في تسلسل، وٕادراك حدود الكلمة وشكلها العام 
  تصحيح لغته حتى ينمي رصيده اللغوي الذي يساعده على ممارسة القراءة في مرحلة التعليم االبتدائي.

وتقوية التآزر )األصابع(أما تدريبات الكتابة فتهدف إلى تمكين الطفل من التحكم في عضالته الدقيقة 
على نقل الطفل من والعمل الحسي الحركي، وذلك بتدريبه على مسك القلم والتخطيط به وضبط اتجاهه، 

كما يحتاج  مرحلة رسم الخطوط العشوائية إلى رسم خطوط هادفة كالخطوط األفقية والعمودية والمائلة.
 . الرياضية المفاهيموظفي والحسابيصبح قادرا على فهم لغة األرقام، ويتعلم لالطفل تعلم مبادئ الحساب 

على الدور اإليجابي الذي يلعبه التعليم التحضيري  اإلجماع التام تم  أهمية برامج التعليم التحضيري:-6
في حياة الفرد بحيث يكسب الطفل قواعد االنضباط االجتماعية والتوافق مع البيئة المحيطة ويعلمه 

 كما أن ،العادات واحترامها والتقاليد واالمتثال لها ويساعد في تكوين عادات الطفل وسلوكاته االجتماعية
لبرامج التعليم .أهمية التعليم التحضيري تكمن في مساعدة األطفال على النمو السليم في بيئة تربوية سليمة

  ما قبل المدرسة أهمية كبيرة تتمثل في: التحضيري الخاصة بطفل

ما قبل المدرسة التي يمضي فيها الطفل مرحلة لنمو وٕاثراء معارفه في للطفل جو مالئم وفير ت -
 يستفيد من الخبرات التي ال يحصل عليها في المنزل.  جزء من يومه و

تهيئ الطفل لدخول المرحلة الموالية من التعليم الرسمي، وذلك من خالل تزويده بالمبادئ  -
والمهارات األساسية التي تكون لديه االستعداد لذلك التعليم، كما تهيئه نفسيا واجتماعيا لينتقل من مراحل 

 .االعتماد على ذاته إلى تفاعله مع اآلخرين

  تعويده على العمل الفردي أو الجماعي.و تدريب الطفل  -

  اهتمام الطفل بالموضوعات الحيوية في تنمية ميوله وتكوين مهارات العلمية. زيادة -

توفير الخبرة األكاديمية عند الطفل والمتمثلة في بناء النمو اللغوي والخبرة القرائية واألنشطة التي  -
 من شأنها أي تثير فيه االهتمام بالكتابة والحساب.

البرامج المعدة ألطفال التربية التحضيرية تلعب دورا مهما في إنماء قدراتهم العقلية، االجتماعية  -
 والحسية الحركية ولذلك اشتملت على نشاطات مختلفة تتماشى مع رغبات ومتطلبات األطفال.

البرامج يجب أن تراعي ميول واهتمامات األطفال، وتراعي كذلك الفروق الفردية الموجودة بينهم  -
 .سواء من حيث مستوى استيعابهم للمعلومات أو قدراتهم العقلية والمعرفية والجسمية

لقد وضعت مجموعة من البرامج الخاصة بطفل ما قبل المدرسة  مبادئ تنظيم برامج التربية التحضيرية:
  وذلك وفق قواعد ومبادئ منظمة في االنتقال من عنصر إلى آخر وهذه المبادئ تتمثل في:
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نبدأ في تعليم الطفل بكل ما يراه وما يحس به حتى تتكون لديه  االنتقال من المحسوس إلى المجرد:
أفكاره األساسية حول هذه المواضيع، ثم ننتقل به إلى المعلومات المجردة التي ال يمكنه أن يراها أو يحس 

 ولكنه يتخيلها أو يتصورها في عقله ويساعد في هذا المعلومات السابقة التي كونها من خالل تعلمه. ،بها

نبدأ دائما في تعليم األطفال األشياء البسيطة والسهلة للفهم واإلدراك،  التدرج من البسيط إلى المعقد:
وحتى وٕان كانت المعلومات التي يجب على الطفل أن يتلقاها معقدة فيجب على المربين أن يقدموها 

لألطفال بشكل مبسط، بعد ذلك يكون تدرج في التعقيد إلى أن يصل بالطفل إلى المعلومات المعقدة.  

 خبراته في يالحقائق بالنسبة للطفل هي كل ما يعيشه ويحسه أ  المفاهيم:إلىاالنتقال من الحقائق 
  لعالقات بين األشياء واألحداث. و يفهم االحقائق يبني مفاهيمه الجديدة،تلك من خالل والحياة، 

المعلوم عند الطفل هو كل ما يوجد في محيطه وما يراه في البيئة  االنتقال من المعلوم إلى المجهول:
التي يعيش فيها، ثم ننتقل به إلى المجهول الذي ال وجود له أو بعيد عن بيئة الطفل التي يعيش فيها.  

جاء في منهاج التربية التحضيرية العديد من األنشطة المحددة  أهم النشاطات في القسم التحضيري: 
والمقترحة، التي يمكن للمعلم أو المربي أن يقوم بها مع األطفال وهذه النشاطات موزعة حسب البرنامج 

  التربوي الذي سطرته وزارة التربية الوطنية ومن أهم هذه النشاطات ما يلي:

يحرص المعلم في هذا النشاط على تحفيظ األطفال بعض السور القرآنية  نشاط التربية اإلسالمية:
القصيرة، كما يعمل على غرس الروح الدينية في نفوسهم وذلك بتوجيه سلوكاتهم وتهذيبها بتربيتهم على 

 آداب ليمهمالمواقف األخالقية مثل العناية بنظافة األطراف والثياب والمحافظة على نظافة المكان، وتع
ويعتمد المربي أو المربية عند تقديمه لنشاط التربية اإلسالمية في  الجلوس واألكل والحديث واالستئذان

 .شكل قصة مبسطة تحمل المغزى المراد الوصول إليه

يعتمد المربي في تقديم النشاطات المتعلقة بالتربية الرياضية في صورة حسية  نشاط التربية الرياضية:
 فيبتعد عما ،تيح لألطفال فرصا لتدريب مهاراتهم في مجال التعامل مع األعداد واألشكاليملموسة حتى 

يهدف هذا النشاط لمساعدة األطفال على تنمية اتجاهات إيجابية نحو التعامل مع المفاهيم و هو مجرد، 
  تمكين األطفال من إدراك مفاهيم الرياضيات األساسية.  تنمية بداية التفكير المنطقي. و الرياضية

يهيئ الطفل نفسيا وحركيا لممارسة هو يعتبر نشاط الخط من النشاطات الممهدة للكتابة، ف : نشاط الخط
 قادرا على مسك القلم  والكتابة في األطوار الدراسية المقبلة، إذ يصبح بإمكانه التحكم في عضالته الدقيقة

 .والتخطيط به، وضبط اتجاهاته
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إن تعلم القراءة ال يختلف كثيرا عن تعلم اللغة المنطوقة، فالطفل في المرحلة التحضيرية  نشاط القراءة:
يبدأ بالتعرف على األصوات اللغوية والحروف الهجائية، الهدف من التعرف على الحروف ليس حفظها 
وٕانما حتى نعود الطفل على سماع األصوات والنطق بها نطقا سليما، فالنشاطات الممهدة للقراءة تهدف 

إلى مساعدة الطفل على التخلص من العيوب النطقية وتكسبهم رصيدا لغويا يساعدهم على ممارسة 
 .القراءةالفعلية في المرحلة الدراسية المقبلة

يعتبر نشاط التعبير من النشاطات المهمة في المجال اللغوي بالنسبة للمرحلة  نشاط التعبير الشفهي:
التحضيرية، باعتبار أن التعبير أداة تواصل واتصال شفوي، والطفل في هذه المرحلة يأتي برصيد لغوي 

بسيط اكتسبه من الوسط العائلي واالجتماعي الذي نما فيه، إن الطفل حين يلتحق بالقسم التحضيري يتكلم 
 بحيث اللهجة العامية وبالتالي يجب على المربي أن ينطلق من لغته العامية لترتقي إلى لغة المدرسة.

تصحيح ألفاظ الطفل المنحرفة  تثبيت وتعزيز المكتسبات اللغوية الصحيحة لدى الطفل.يعمل على 
تدريب  تنظيم لغة الطفل وتزويده بما يحتاجه من ألفاظ وصيغ للتعبير عما يدور في أفكاره. وتهذيبها. 

 الطفل على التخاطب والتحاور. 

يهدف هذا النشاط إلى تنمية حواس الطفل وجعله يميز بين الواقع والخيال وبين األلوان  نشاط المالحظة:
واألشكال، ومعرفة مكونات األشياء بتفكيك أجزائها، فاالهتمام بحواس الطفل هو المركز الذي يدور عليه 

 على اكتشاف المحيط و تنظيم تهالنشاط، والهدف العام لهذا النشاط هو إشباع ميل الطفل و مساعد
 مدركاته وتصحيح  التصورات التي كونها عن العالم المحيط به.

 يهدف هذا النشاط إلى مساعدة الطفل على االكتشاف التدريجي لقدراته نشاط التربية النفسية الحركية:
وٕادراك جسده وتصوره ذهنيا وتحديد وضعه بالنسبة لألشياء، كما يمكنه من  التحكم في جسده أثناء اللعب 
والحركة و تدريبه على ممارسة حركات تتطلب استعمال عدة أعضاء جسمية بكيفية منسجمة، كما تساعد 

التربية النفسية الحركية على تمكين الطفل من ممارسة التعبير التلقائي حول مواقف مثيرة مقترحة من 
 المربي أو المربية وهذا ينمي روح اإلبداع عن طريق التعبير بالحركة واللعب. 

فمن خالله يندمج  ،ته الطفلعلى  تشكيل جوانب شخصيه اللعب يساعد نشاط اللعب واأللعاب التربوية:
نمي حواسه وعضالته و يفه الطفل في أدوار يعيشها و يستثمر فيها قدراته الشخصية ومهاراته وذكائه،

تساعد على التكيف التي لعاب األمثل األلعاب الرياضية التي تساعد على تحقيق التوازن الحركي 
 االجتماعي مثل تقمص األدوار وتمثيلها. 

 


