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Abstract 

Due to the absence of scientific studies dealing with developmental changes in the physical and 

mental aspects of young and middle age individuals as a comparative study between the two stages, 

this research aims to identify the concept of developmental changes and the concept of the two stages 

of life (youth stage) In the field of psychology, as well as to identify the most important developmental 

similarities physical or mental between the two stages of young age and middle age, and the most 

important developmental differences between physical or mental between the two stages of youth and 

middle age, and similarities and differences Aspects of physical growth and mental growth in both 

stages of the age group of young people and middle-aged. The study used the comparative method due 

to its relevance to the subject of the study and in order to achieve its objectives. The study reached 

scientific results at the end of the study, which would enrich the field. The study recommended further 

studies in this field. 
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 الملخص
اندب العقلدي لددى أفدراد مرحلدة الشدباب نظرا  لعدم وجدود الدراسدات العلميدة التدي تتنداول التغيدرات النمائيدة فدي الجاندب الجسدمي والج

مفهددوم و التعددرف علددى مفهددوم التغيددرات النمائيددة  ، فدد ن هددذا البحددث يهدددف إلددىكدراسددة ماقارنددة بددين كددال المددرحلتينومرحلددة أواسددط العمددر 
التشدابهات النمائيددة التعدرف علددى أهدم إضددافة  إلدى  ،فدي مجددال علدم الدنفس المدرحلتين العمدريتين )مرحلددة الشدباب( و)مرحلدة أواسددط العمدر(

أهددم الفروقددات النمائيددة جسددمية كانددت أو عقليددة بددين كددال ، و جسددمية كانددت أو عقليددة بددين كددال المددرحلتين العمددريتين الشددباب وأواسددط العمددر
ن أوجددث التشددابث واالخددتالف بددين مظدداهر النمددو الجسددمي والنمددو العقلددي فددي كددال المددرحلتي، و المددرحلتين العمددريتين الشددباب وأواسددط العمددر

واسددتخدمت الدراسددة المددنها المقددارن نظددرا  لمالئمتددث لموضددوع الدراسددة، وسددعيا  لتحقيددق أهدافددث، وحددال   العمددريتين الشددباب وأواسددط العمددر.
لتساؤلتث، وتوصلت الدراسة إلى نتائا علمية في نهاية الدراسدة مدن شدأنها أن تاثدري المجدال، وأوصدت الدراسدة بد جراء مزيددا مدن الدراسدات 

 مجال.في هذا ال
 التغيرات النمائية، الجانب الجسمي، الجانب العقلي، مرحلة الشباب، مرحلة أواسط العمر. الكلمات المفتاحية:

 الـمـقـدمة:
أهتم علم النفس في السنوات اأخيرة في الموضوعات التي تؤكد على إيجابية الشخصدية اننسدانية، كالتفداؤل واالسدتقرار النفسدي، 

وتطدور النمدو الجسدمي، ومعندى الحيداة التدي تمثدل الموضدوعات انيجابيدة فدي علدم الدنفس، إذ تختلدف الحيداة مدن مجتمدع واالتزان العقلدي، 
إلى آخر ومن مدة زمنية إلى أخرى نتيجة الختالف القيم والعادات والتقاليد والثقافدة السدائدة، فضدال عدن مدا يمدر بدث اننسدان مدن ظدروف 
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كانت أم إيجا با  تدؤثر بشدكل مباشدر علدى حيداة الفدرد ومعنداه لنفسدث ولحياتدث السديما هنالدل عددة مصدادر لمعندى الحيداة حياتيث مختلفة سلبا  
 (.2003من خالل اأسرة والمجتمع والعالقات اننسانية القائمة في المجتمع الذي يعيش فيث الفرد )حمام ومصطفى، 

عدة التدي تحددث للفدرد عبدر حياتدث مندذ لحظدة انخصداب حتدى وعندما نبحث عدن معندى النمدو اننسداني نجدد بأندث العمليدات المتتاب
الممات، والتي تحدث تغيرات سلوكية ونمائية، وهو عمليدة ارتقائيدة متتابعدة فدي سلسدلة التغيدرات التدي تكشدف عدن إمكانيدات الفدرد بطريقدة 

لكائن الحي من جميع النواحي الجسمية (، ويعرف بأنث "سلسلة متتابعة من التغيرات التي تهدف إلى اكتمال نضا ا2002علمية )سليم، 
والعقليددة واالجتماعيدددة واالنفعاليددة وتحددددث هددذه التغيدددرات بتدددر تيددب معدددين، وبطريقددة يمكدددن التنبدددؤ بهددا كنتيجدددة للنضددا والخبدددرة" )الطدددواب، 

حدددث فجددأة (. ويعددرف ب "سلسددلة متتابعددة مددن التغيددرات التددي تهدددف إلددى اكتمددال نضددا الكددائن الحددي، وهددو بهددذا ال ي112، ص 1995
 (.257، ص 1994ولكنث يتطور بانتظام وبخطوات متالحقة" )الطيب، 

أما التطور اننساني فيعرف التغيرات الكمية والنوعية التي تطرأ على مظاهر الشخصية اننسانية، الجسمية والعقلية واالجتماعيدة 
(. أو "مددا يحدددث 89، ص 2005مددام حتددى ينضددا" )التددل، واالنفعاليددة والروحيددة والتددي تمتددد منددذ بدايددة الحمددل وتسددير باننسددان إلددى اأ

للكائن الحي من تغيرات كمية وزيادات في الحجم والبنية ستبدأ مع بداية تكوين البويضة المخلقة وتستمر حتى اكتمال النضا" )عالونة، 
 (.19، ص 1994

النمدو فدي كدل مراحدل الحيداة أحدد حقائقهدا، فنجدد فالحياة تمر في مراحل تجددها وتطورها بتغيرات بيئية وطبيعية متعاقبة، ويشدكل 
أن الحياة في سيرها ونموها تمر في مراحل متتابعة تشمل ما في الحيداة مدن كدائن حدي، يبددأ شديئا  صدغيرا  ثدم يكبدر وينمدو وتتغيدر معالمدث 

 (.2013رة من الضعف )خوج، حتى يصل إلى قمة اشتداده، لتبدأ بعد ذلل مرحلة الهرم والهبوط ويضعف تدريجيا  ليعود لمراحل مبك
يقول اهلل عز وجل في محكم كتابث )اهلل الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعدد ضدعف قدوة ثدم جعدل مدن بعدد قدوة ضدعفا  وشديبة 

( فمنحندى القدوة بدين ضدعفين، ووسدطا  بدين طدرفين، ويعدد الصدبا بكدل مدا فيدث مدن 54يخلق ما يشاء وهو العليم القددير( )سدورة الدروم، آيدة 
في الطفولة والمراهقة طرف الضعف اأول، ضعف التحول إلى الرشد، أما الشيخوخة بكل ما فيها من تددهور فهدي مرحلدة الضدعف نمو 

 (.1999الثاني، ضعف التحول عن القدرة، وبينهما قوة الرشد. )أبو حطب وصادق 
للتدأثير علدى شخصدية الفدرد، فد ذا تدم النمدو بشدكل  فالنمو اننساني بأشكالث النفسية واالجتماعية واالقتصادية والبدنية يمثل عوامدل

 سليم وصحي، يتشكل لدينا شخص سوي قادر على تحقيق احتياجاتث.
ذا كددان هددذا النمددو قددد تددأثر بددبعت المعيقددات نتيجددة للظددروف المحيطددة بالشددخص، فدد ن محصددلتث قددد تكددون إنسددان لديددث بعددت  وا 

 (Wang، 1997و 2005المشاكل االجتماعية والشخصية التي قد تعيقث من تحقيق ذاتث والتوافق مع البيئة المحيطة بث، )الزهراني، 
أو بدخخر بنمدوه النفسدي واالجتمداعي حيدث أن اريكسدون فدي صدياغتث لنظريتدث قدد أكدد  كما أن سمات الشخصية للفرد ترتبط بشدكل

علدددى دور المجتمدددع ودور اأفدددراد فدددي نمدددو الشخصدددية وتنظيمهدددا، وقدددد أدى هدددذا بالمشدددتغلين برعايدددة اننسدددان وخدمتدددث إلدددى أن يددددركوا أن 
هدا مجدرد بقايدا نحباطدات الطفولدة المبكدرة وصدراعاتها مشكالت الراشدين هي إخفاق في حل أزمات شخصيتهم وهم راشدين أكثر مدن كون

 (.2008)جابر، 
رادة واسددتمرارية، سددواء  حيددث أن الشخصددية هددي "ذلددل البندداء النفسددي الدددينامي المنددتظم والمتبلددور فددي سددياق سدديكولوجي لددث وعددي وا 

، وعندما يكون هنال اضطراب في الوعي أو كان زمنيا من الماضي التراكمي إلى الحاضر المعايش إلى المستقبل المتخيل، أو اجتماعيا
(، وتبعددددددددددددا  2009انرادة أو االتسدددددددددددداق فددددددددددددي البندددددددددددداء المتسددددددددددددق زمنيددددددددددددا واجتماعيددددددددددددا يحدددددددددددددث الخلددددددددددددل فددددددددددددي الشخصددددددددددددية )حنددددددددددددورة، 

( ف ن النمو النفس اجتماعي لإلنسان خدالل دورة حياتدث يمدر بثمدان مراحدل، تمثدل حاجدات Erikson،،:1968:1980:1982نريكسون)
و مددن كونهددا ناتجددا للتفاعددل بددين العوامددل البيولوجيددة مددن جهددة والعوامددل االجتماعيددة مددن جهددة أخددرى، والمددرور بهددذه المراحددل حقيقيددة للنمدد

كمخرجدددات لحدددل  -وبأزماتهددا وفاعليتهدددا يدددؤثر إيجابددا  أو سدددلبا  علدددى شخصددية الفدددرد وعلدددى صددحتث النفسدددية، إذ تلعدددب الفاعليددات المكتسدددبة
 في سلول اننسان وحياتث. دورا  حيويا   -اأزمات النمائية
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وبهذا يشير مصطلح النمدو بصدفة عامدة إلدى ذلدل التغيدر فدي الكدم والكيدف جميعهدا، فدي كدل جواندب اننسدان. أي يشدمل التكدوين 
الداخلي والخدارجي والنمدو الدوظيفي لاعضداء الجسدمية والنفسدية والعقليدة، فكدل التغيدرات التطوريدة التدي تسدير وتمضدي قددما  نحدو اكتمدال 

لنضددا لتشددكل فددي النهايددة كتلددة واحدددة تسددمى اننسددان، ال تحدددث فجددأة بددل تحدددث بشددكل تدددريجي ومسددتمر، بمعنددى أن النمددو كمددا يددراه ا
"فددالون" هددو مجموعددة المراحددل التددي يمددر بهددا اننسددان خددالل دورة حياتددث، وهددذه المراحددل ليسددت منفصددلة بددل هددي سلسددلة مددن التتابعددات 

 (.2010والمستمرة بشكل يجعل كل مرحلة امتدادا  وتمهيدا  للتي قبلها. )العزة، التطويرية والنمائية المتداخلة 
وبهددذا نجددد أن مظدداهر النمددو تشددكل عنددد اننسددان وحدددة متماسددكة ومتكاملددة تعمددل فددي انسددجام وتوافددق تددام، فهددي تددرتبط فيمددا بينهددا 

هددر منهددا أدى إلددى اضددطراب فددي عمليددة النمددو واأداء ارتباطددا  وظيفيددا  قويددا ، ولددذلل يالحددظ أنددث إذا حدددث اضددطراب أو نقددص فددي أي مظ
 الوظيفي للشخصية بشكلا عام.

فالشددباب يمثددل فددي كددل أمددة عمودهددا الفقددري، وقلبهددا النددابت، ويدددها القويددة التددي تبنددي وتحمددي، ومخددزون طاقتهددا المتدددفق الددذي 
وجبددت العنايددة بهددم، والحددرص علددى حسددن تددربيتهم  يماهددا حيويددة ونشدداطا ، وهمددزة الوصددل التددي تددربط بددين الحاضددر والمسددتقبل، ومددن هنددا

عدادهم، ويعتبر الشباب وقودا  لحركدات التغييدر فدي كدل المجتمعدات، لمدا يتمتعدون بدث مدن حماسدة القلدب، وذكداء العقدل، وحدب المغدامرة  وا 
 (.2001أو تراثا  صحيحا  )الدويش، والتجديد، والتطلع دائما  إلى كل جديد، والثورة على التبعية والتقاليد، إال ما كان دينا  قويما ، 

أما الكهل أو الكهولة وهي مرحلة عمرية تقع فدي نطداق أواسدط العمدر، وهدي مرحلدة النضدا واالكتمدال، والضدعف، واالنحددار مدن 
اقص نمددو العمددر، يصددل الكهددل فيهددا إلددى اسددتقاللث الددذاتي وتكييددف آمالددث لمظدداهر بيئتددث ومطالبهددا وهددي مددن الناحيددة الفيزيولوجيددة تبدددأ بتندد

(. مدن هندا 2012اننسان عن مستوى الذروة وقمة نضا شخصيتث نفسيا  واجتماعيا  التي بلغها في مرحلة اكتمدال الشدباب، )أبدو عمشدث، 
جاءت الفكرة اأساسية للبحث والتي يتضدمن محتواهدا دراسدة ماقارندة لمرحلدة الشدباب ومرحلدة أواسدط العمدر )الكهولدة( مدن حيدث التغيدرات 

ي كددال الجددانبين الجسددمي والعقلددي حتددى نسددتطيع أن نستشددف أبددرز التطددورات النمائيددة فددي كددل مرحلددة منهمددا، ونبددين إذا مددا كددان النمائيددة فدد
 هنال تشابهات أو فروقات في الجانبين الجسمي والعقلي بين كال المرحلتين الشباب وأواسط العمر.

 مشكلة الدراسة
لماء النفس بدراسة ا لسلول اننساني الذي يصدر عن اننسان في مراحلث العمرية الماختلفة باعتباره ثمرة بالرغم من تزايد اهتمام عا

 لتفاعل الفرد مع بيئتث الداخلية أو الخارجية، وسواء  أكان هذا السلول معبرا  عن نشاط جسدمي أم عقلدي أم انفعدالي أم اجتمداعي، وبدالرغم
لفة بدء  من مرحلة الحضانة والطفولة المابكرة، وانتهاء  بمرحلة الشيخوخة، ونظرا  من تعدد التغيرات النمائية في مراحل عمر اننسان المخت

(، Shehu.1998(، ودراسددة )1990لتوصدديات الدراسددات التددي بحثددت فددي النمددو اننسدداني مددن المنظددور اننسدداني، مثددل: دراسددة )التددل، 
سدات النفسددية المقارندة بدين التطدورات النمائيدة فدي مظداهر نمددو (؛ ونظدرا  لقلدة الدرا2009(، ودراسدة )الشدريفين، 2007ودراسدة )الشدريفين 

سدنة(، تدأتي الحاجدة هاندا إلدى إفدراد 40-60سدنة( ومرحلدة أواسدط العمدر )20-40اننسان بمراحلث المختلفدة، وخصوصدا  مرحلدة الشدباب )
الفروقدات والتشدابهات بدين كالتدا المدرحلتين دراسة تختص بمقارنة مظاهر النمو الجسمي والنمو العقلي والتي من خاللها نستطيع أن نبلور 

العمددريتين بطريقددة علميددة، وبأسددلوب مابسددط حتددى نسددتطيع تقددديم رؤيددة واضددحة عددن هددذه التطددورات النمائيددة. مددن خددالل مددا سددبق فقددد فدد ن 
-40مرحلدة الشدباب )مشكلة الدراسدة الحاليدة تكمدن فدي التعدرف علدى التغيدرات النمائيدة فدي الجاندب الجسدمي والجاندب العقلدي لددى أفدراد 

 سنة(، ومعرفة الفروق النمائية في كال الجانبين الجسمي والعقلي بين كلتا المرحلتين العمريتين.40-60سنة( ومرحلة أواسط العمر )20
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في الجوانب اآلتية:
  سدنة( 20-40الجسمي والجاندب العقلدي لددى أفدراد مرحلدة الشدباب )أهمية الموضوع الذي تتناولث، وهو التغيرات النمائية في الجانب

 سنة(.40-60ومرحلة أواسط العمر )
 .بيان مفهوم التغيرات النمائية في مجال علم النفس 
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 .)بيان مفهوم المرحلتين العمريتين )مرحلة الشباب( و)مرحلة أواسط العمر 
  سنة(.20-40مرحلة الشباب )التعرف على التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في 
 ( 40-60التعرف على التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في مرحلة أواسط العمر.)سنة 
 .التعرف على أهم التشابهات النمائية جسمية كانت أو عقلية بين كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر 
 لية بين كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر.التعرف على أهم الفروقات النمائية جسمية كانت أو عق 
 .وصف وتحليل مظاهر النمو الجسمي والنمو العقلي في كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر 

 أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 النفس. .التعرف على مفهوم التغيرات النمائية في مجال علم1
 . التعرف على مفهوم المرحلتين العمريتين )مرحلة الشباب( و)مرحلة أواسط العمر(.2
 سنة(.20-40. التعرف على التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في مرحلة الشباب )3
 سنة(.40-60. التعرف على التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في مرحلة أواسط العمر )4
 ى أهم التشابهات النمائية جسمية كانت أو عقلية بين كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر.. التعرف عل5
 . التعرف على أهم الفروقات النمائية جسمية كانت أو عقلية بين كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر.6
 لنمو العقلي في كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر.. معرفة أوجث التشابث واالختالف بين مظاهر النمو الجسمي وا7
 

 تساؤالت الدراسة:
مددا التغيددرات النمائيددة فددي الجانددب الجسددمي والجانددب العقلددي لدددى أفددراد مرحلددة  يتمحــور الســؤال الرئيســي فــي هــ ح الدراســة حــول        
ه ا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية، وهي علـى النحـو  ويتفرع عنسنة( ؟، 60-40سنة( ومرحلة أواسط العمر )20-40الشباب )
 التالي:

 .ما مفهوم التغيرات النمائية، النمو الجسمي، النمو العقلي، مرحلة الشباب، مرحلة أواسط العمر 
 ( 20-40ما التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في مرحلة الشباب.)سنة 
  سنة(.40-60مرحلة أواسط العمر )ما التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في 
 .ما أوجث التشابث واالختالف بين مظاهر النمو الجسمي والنمو العقلي في كال المرحلتين العمريتين الشباب وأواسط العمر 

 :مسوغات الدراسة
 من أهم المسوغات التي دعتني للقيام به ح الدراسة، اآلتي:

 ( نتيجدة أنندي 40-60سنة( ومرحلة أواسط العمدر )20-40بيان التغيرات النمائية جسمية كانت أو عقلية في مرحلة الشباب ،)سدنة
 لم أجد دراسة تاقارن بين كال المرحلتين العمريتين من خالل التطورات النمائية المختلفة في كل مرحلة.  

 ابهات النمائيدة فدي كدال المدرحلتين العمدريتين باعتبارهمدا مدن أهدم المراحدل العمريدة االسهام في تقديم رؤية علمية عدن الفروقدات والتشد
 التي يمر بها اننسان في حياتث.

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي:

 باب ومرحلة أواسط العمر.التغيرات النمائية في الجانب الجسمي والجانب العقلي لدى أفراد مرحلة الش الحدود الموضوعية، وتتمثل في:
 سنة(.40-60سنة( ومرحلة أواسط العمر )20-40تتمثل الحدود البشرية في مرحلة الشباب من ) الحدود البشرية:
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 منهج الدراسة وخطواته:
خطدوات المدنها ، وتمثلدت تستخدم الدراسة الحالية المنهج المقارن نظرًا لكونه منهجًا مالئمًا لمعالجة مشكلة الدراسة وتحقيق أهـدافها

 المقارن في الدراسة الحالية على النحو التالي:
سدنة(، وبيدان مفهومهدا وعدرت مطالدب النمدو 60-40سدنة( ومرحلدة أواسدط العمدر )20-40. تقديم إطار نظري عن مرحلتي الشدباب )1

 في كل مرحلة منهما.
-60سدنة( ومرحلدة أواسدط العمدر )40-20ريتين الشدباب ). وصف وتحليل التغيرات النمائية الجسمية والعقلية في كدال المدرحلتين العمد2

 سنة(.40
 سنة(.60-40سنة( ومرحلة أواسط العمر )20-40. عقد مقارنة تفسيرية بين مرحلة الشباب )3
سدنة( 20-40. بيان أوجث التشابث واالختالف بين مظاهر النمدو الجسدمي والنمدو العقلدي فدي كدال المدرحلتين العمدريتين مرحلدة الشدباب )4
 سنة(.60-40مرحلة أواسط العمر )و 

  مجتمع الدراسة:
 سنة(. 60-40سنة(، ومرحلة أواسط العمر )20-40يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في مرحلة الشباب )

 عينة الدراسة:
-40الشدباب )تتمثل عينة الدراسة في التغيرات النمائية بدد )الجانب الجسدمي، والجاندب العقلدي( بكدال المدرحلتين العمدريتين مرحلدة 

 سنة(.40-60سنة( ومرحلة أواسط العمر )20
 مصطلحات الدراسة:

 فيما يلي تعريفا  ماختصرا  لمصطلحات الدراسة:
  التغيرات النمائيةDevelopmental changes : 

تاعرف التغيرات النمائّية بأنها عبارة عن مجموعة من التغّيرات المتتابعة التي يمر بها الفرد منذ والدتث وخالل مراحل نموه الجديدة 
في مختلف النواحي الجسمّية، والنفسّية، والعقلّية، واللغوّية، واالجتماعّيدة، فدي نظدام متعاقدب متفاعدل حتدى الوصدول إلدى مرحلدة نضدوجث، 

(. كمدددا تاعدددرف بأنهدددا العمليدددات المتتابعدددة التدددي تحددددث للفدددرد عبدددر حياتدددث مندددذ لحظدددة انخصددداب حتدددى 2013شخصدددّيتث )القاسدددم، واكتمدددال
الممات، والتي تحدث تغيرات سلوكية ونمائية، وهو عمليدة ارتقائيدة متتابعدة فدي سلسدلة التغيدرات التدي تكشدف عدن إمكانيدات الفدرد بطريقدة 

أنهددا "سلسدددلة متتابعددة مددن التغيددرات التدددي تهدددف إلددى اكتمددال نضددا الكدددائن الحددي مددن جميددع الندددواحي (، وتاعددرف ب2002علميددة )سددليم، 
الجسدددمية والعقليدددة واالجتماعيدددة واالنفعاليدددة وتحددددث هدددذه التغيدددرات بتدددر تيدددب معدددين، وبطريقدددة يمكدددن التنبدددؤ بهدددا كنتيجدددة للنضدددا والخبدددرة" 

 (. 112، ص 1995)الطواب، 
  الجانب الجسميPhysical side : ياعرف الجانب الجسمي بأنث عبارة عن: )التطور الهيكلي أجزاء الجسم والتي تتباين توقيتدات

(. كما يادرف بأندثا 1999بدء وتوقف فترات نموها ومعدالت تطورها، وهي تتضمن القياسات الجسمية وتركيب ونمط الجسم( )راتب، 
(. ويدرى 1997شكل أعضاء الجسم بمختلف مظاهرها( )رضدوان،  عبارة عن: )النمو الفسيولوجي والبدني، حيث تحدث تغّيرات في

التغيددرات فددي أعضدداء  –نمددو الطددول والددوزن  –الباحددث بددأن النمددو الجسددمي هددو عبددارة عددن التغيددرات التددي تحدددث فددي النمددو الهيكلددي 
 صفات الجسم الخاصة. –الجسم 

  الجانب العقليMental side:  علدى السدلوكيات، اآلداءات السدلوكية لافدراد فدي أعمدارهم إن النمو العقلي يعني التغيدرات الطارئدة
( كمددا يعددرف النمددو العقلددي 2011الزمنيددة المختلفددة وفددي المقدداييس التددي تقدديس اأداء العقلددي بدرجددة مددن الصدددق والثبددات )رضددوان، 

لتذكر، التفكير، التخيل والدذكاء على أنث تطور العمليات العقلية من بدأ اندرال الحسي إلى الذكاء، فيشمل بذلل: اندرال الحسي، ا
 (.2010)الطاهر، 
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  مرحلة الشبابYoung adulthood):)  مرحلة الشباب هي مرحلة عمرية يمر بها اننسان، تبدأ من سن البلوغ )أي حوالي سدن
ونها إلدددى الخامسدددة عشدددرة مدددن العمدددر( وتنتهدددي تقريبدددا  فدددي سدددن اأربعدددين، وهندددال مدددن يجعلهدددا تنتهدددي قبدددل اأربعدددين، وآخدددرون يوصدددل

الخمسين، ولكن الراجح من هذا التحديد أن مرحلة الشباب تبدأ من سن العشرين وتنتهي في سن اأربعدين مدن العمدر، أن اننسدان 
 (.1418في هذه السن يصل إلى حده في النمو )العيد، 

سدن اأربعدين داخلدة فدي هدذا المعندى، واأصل اللغوي لكلمة الشباب يدل على أمدرين: النمداء، والقدوة، ونجدد فدي القدرآن الكدريم أن 
(، وهددذا معندداه أن اننسددان )إذا بلددب أشددده( أي قددوي 15)اأحقدداف:)كمددا فددي قولددث سددبحانث وتعددالى: )حتددى إذا بلددب أشددده وبلددب أربعددين سددنة

 (.1419وشب )وبلب أربعين سنة( أي تناهى عقلث وكمل فهمث )ابن كثير، 
  مرحلة أواسط العمرAdulthood):) أنها المرحلة العمرية التي تقع  وهي عبارة : عن مرحلة متوسطة بين الّشباب والّشيخوخة، أيِّ

بين سن اأربعين إلى الستين من عمر اننسان، يكون اننسان فيها على مشارف التقاعد، فيبدأ في التدقيق بما حققث ونجح بث ومدا 
 .(1996أخفق بث أيضا ، وهنا يحاول إنجاز ما أخفق بث سابقا  )سعد، 

 اإلطار النظري:
تتدددّرج مراحددل عمددر اننسددان مددن طفددل إلددى شدداب إلددى كهددل وفددق سددنوات متتابعددة، فتعتمددد كددّل مرحلّددة علددى المرحلددة الّسددابقة لهددا، 
لتشّكل تكامال  ليس منفصدال  فيمدا بينهدا، وتكدون بدذلل أحدداثها غيدر منفصدلة عّمدا سدبق، بدل تكدون كدل مرحلدة جديددة مزّيددة ومضدافا  إليهدا 

 المراحل الّسابقة والتجارب. خبرات
وذلل من  -فمما ال شل فيث أن اننسان عندما يولد يكون في حالة من الضعف وعدم القدرة، ويعتمد كل االعتماد على اآلخرين 

غيرهددا، حيددث يولددد ضددعيفا مفتقددرا إلددى العديددد مددن القدددرات والمهددارات العقليددة والحسددية والجسددمية واالجتماعيددة. و  -خددالل رعايددة أسددرتث لددث 
ولكن بمرور الزمن نجد حالث يتغير من وضع إلى وضع، ومن مرحلة إلى أخرى، وهذا ما يطلق عليدث مصدطلح "النمدو"، وبدذلل فد ن مدن 

 خصائص اننسان ككائن حي، وكغيره من الكائنات الحية اأخرى النمو.
نفس وجسد، والجسد هو أول وسيلة لالتصال بين يعتبر الجسم والنفس وحدة متكاملة يؤثر كل منهما ويتأثر، فاننسان عبارة عن 

الدددنفس والمحددديط كمدددا أندددث العامدددل اأساسدددي فدددي النشددداط وكدددل عضدددو يدددؤدي الوظيفدددة لضدددمان االتصدددال المباشدددر بدددين العدددالمين الدددداخلي 
ن تعرت الفرد إلى أي إصابة عضوية قد يؤدي ذلل إلى خلل في تلل الوحدة النفسية الجسدية.  والخارجي، وا 

دت تعريفات النمو وتنوعت، وقد يرجع ذلدل أهميدة هدذه العمليدة فدي حيداة اننسدان، حيدث تتنداول مراحدل نمدوه المختلفدة، لذلل تعد
 وذلل ابتداء من مرحلة انخصاب مرورا بمرحلة الطفولة والمراهقة، والرشد، ووصوال إلى مرحلة الشيخوخة.

متتابعدة مدن التغيدرات التدي تهددف إلدى اكتمدال نضدا الكدائن الحدي مدن  وفي هذا انطار يرى كثيرا  من العلمداء النمدو بأندث "سلسدلة
جميدع النددواحي الجسددمية والعقليددة واالجتماعيددة واالنفعاليددة، وتحدددث هددذه التغيدرات بترتيددب معددين وبطريقددة يمكددن التنبددؤ بهددا كنتيجددة للنضددا 

 (.1995والخبرة" )الطواب، 
مددن تغيددرات تهدددف إلددى غايددة واحدددة محددددة هددي اكتمددال النضددا، ومدددى كمددا يعددرف النمددو علددى أنددث: "سلسددلة متتابعددة متماسددكة 

 (.1999استمراره وبدء انحداره" )عوت، 
ويعدددرف النمدددو فدددي علدددم الدددنفس بأندددث: "تغيدددرات محدددددة يمدددر بهدددا الكدددائن اننسددداني أو الحيدددواني مدددن مرحلدددة التكدددوين إلدددى الممدددات" 

 (.1997)البسيلي وآخرون، 
 (.2008"التغيرات التي تطرأ على سلول اننسان نتيجة الخبرة والنضا معا" )العتوم وآخرون، كما يشار إلى النمو على أنث: 

وتناول )صالح( النمو على أنث: "عملية داخلية دورية متصلة، تحددث باسدتمرار دون توقدف، وهدي لدذلل عمليدة متصدلة واحددة..." 
 (.2009، )صالح
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اهرة طبيعيدة يخدتص بهدا الكدائن الحدي، وتسدير بدث خدالل مراحدل متعدددة ومتداخلدة هي عبارة عن ظ وب لك يمكن القول بأن مسألة النمو
 تشمل كل الجوانب التي تخص ذلل الكائن الحي.

نموه منذ لحظة انخصاب، فيصبح جنينا في بطن أمث، ثدم يواجدث الددنيا مندذ لحظدة مديالده، ويمدر خدالل رحلدة يبدأ اننسان رحلة 
 .النمو إلى أن يصل مماتث بعد بلوغث مرحلة الشيخوخة حياتث بمراحل متعددة ومتعاقبة من

إن عملية النمو تتخللها تغيرات في جوانب عديدة عند اننسان، وهذا التغير والتطور يسير في تتابع دون انفصال، وهو يصاحب 
والعقلدددي والوجدددداني اننسدددان لددديس فدددي الجاندددب الجسدددمي فقدددط، بدددل تشدددمل كدددل الجواندددب عامدددة، بحيدددث يشدددمل النمدددو الجاندددب الجسدددمي 

إذن "فدراسددة نمددو حيدداة الفددرد فددي ضددروبها  .واالجتمدداعي، وتكددون هددذه العمليددة مترابطددة ومتناسددقة فيمددا بينهددا لتأخددذ شددكل وحدددة متكاملددة
ئقدث السدامية العادية المألوفة، وفي مسالكها الدنيا انجرامية، وفي آفاقها العليا العبقرية، هدف قوي يسعى إليث العلدم ليوجدث النمدو نحدو طرا

ومجاريث التي تتفق ومواهب اأفراد، حتى ال تميل بهدم السدبل، وال يقعدد بهدم العجدز والتقصدير عدن بلدوغ أهددافهم التدي يسدعون اليهدا أفدرادا 
 (.2008ويسعون اليها جماعات، ويسعى اليها النوع اننساني كلث )السيد، 
اجتهدوا للبحث في مسألة النمو لدى اننسان رغم بعت االختالفات فدي  وفي هذا انطار نجد العديد من العلماء والباحثين الذين

وذلل كما يتبين مدن خدالل  تصنيف المراحل النمائية في هذا الموضوع، ولكن منهم من توصل إلى تقسيم عملية النمو إلى مراحل محددة
 (2005: )زهران، الجدول التالي

 

من خالل عرت الجدول السابق الدذي يبدين تقسديم مراحدل النمدو عندد اننسدان عبدر مسديرة حياتدث إلدى سدتة مراحدل، يتددرج  يتضح
 فيها عمره من بداية مرحلة انخصاب التي يصبح فيها جنينا في رحم أمث، إلى أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة.

 العوامل المؤثرة في النمو:    
إن عملية النمو لدى الكائن الحي بعامة، واننسان على وجث الخصدوص عمليدة متشدابكة ومعقددة متداخلدة تسدير بنسدق وانتظدام   

العمليددة تتددأثر بشددكل  هددذهلتشددمل جميددع نددواحي الكددائن البشددرى سددواء أكانددت جسددمية أم عقليددة أم اجتماعيددة أم معرفيددة أم غيرهددا، إال أن 
ط بها من ظروف ومداخالت وتدخالت سدواء مدن طدرف بيئدة الفدرد الذاتيدة أو البيئدة االجتماعيدة والطبيعيدة مباشر أو غير مباشر بما يحي

 التي تحيط بث، ولذلل ف ن عملية النمو تؤثر فيها جملة من العوامل التي سيأتي ذكر أهمها بشكل مختصر، وذلل على النحو اآلتي:
 الوراثة:

كبيرا  وهاما   الوراثةتلعب مسألة  ، وبشكل واضح أكثر في الجاندب الجسدمي عندد اننسدان مدن الجواندب اأخدرى، بحيدث يحمدل دورا  
 الجنين الصفات التي تخص والديث، وذلل مثل لون البشرة، والطول، والشعر، والذكاء وغيرها من الصفات الجسمية اأخرى.

 تربويا العمر الزمني المرحلة
 الحمل من انخصاب إلى الميالد ما قبل الميالد

 المهد
 أسبوعين -الميالد 

 عامين -أسبوعين 
 الوليد

 الرضاعة
 ما قبل المدرسة + الروضة سنوات 5، 4، 3 الطفولة المبكرة
 التعليم اأساسي )الصفوف الثالثة اأولى( سنوات ٨، ٧، ٦ الطفولة الوسطى
 اأساسي )الصفوف الثالثة الوسطى(التعليم  سنوات ١١، ١٠، ٩ الطفولة المتأخرة
 التعليم اأساسي )الصفوف الثالثة اأخيرة( سنوات ١٤، ١٣، ١٢ المراهقة المبكرة
 المرحلة الثانوية سنة 17، 16، 15 المراهقة الوسطى
 التعليم العالي سنة 21، 20، ١٩، ١٨ المراهقة المتأخرة

 سنة 60- 22من  الرشد
 

 الموتسنة حتى  60من  الشيخوخة
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ي نعرفها في الوالددين، ولكدن فدي الوقدت نفسدث، وبذلل يتبين "أن الخصائص الجسمية لاطفال يمكن التنبؤ بها من الخصائص الت
مدن جيدل إلدى جيدل  Recessive Traitاأطفدال يختلفدون عدن الوالددين اختالفدا جوهريدا بسدبب وجدود سدمة وراثيدة متنحيدة  بعتنجد أن 

بث الطفل والديث" )زهدران، ، وعلى هنا ال يلزم دائما أن يشDominant traitسابق؛ أي متنحية أو مختفية وراء السمة المتغلبة أو السائدة 
2005.) 
 الغدد:

تعتبر الغدد أحد العوامل الهامة في عملية نمو اننسدان، حيدث توجدد عددة أندواع داخدل الجسدم مدن الغددد التدي عنددما تكدون قائمدة 
وال تقدوم بددورها بعملها على الوجدث المطلدوب، يكدون البددن متوازندا فدي نمدوه، وعلدى العكدس مدن ذلدل فعنددما تضدطرب إفدرازات تلدل الغددد 
 على الوجث المطلوب داخل جسم اننسان، يختل ذلل النمو، بل وقد يكون سهل انثارة في بعت الظروف النفسية أحيانا .

وهدذه الغددد متعددددة، ولكدل منهدا وظيفددة خاصدة، وتسدير فددي مسدارات يخدتص بهددا كدل ندوع منهددا. ولدذلل فد ن الغدددد وبشدكل رئيسددي 
 كالتالي:تنقسم إلى عدة أنواع وهي 

 غدد قنوية:
حين مروره بها، وتخلط هذه المواد، ثم تفرزها خالل قنواتهدا، تمامدا كمدا  الدمإن الغدد القنوية "هي التي تجمع موادها اأولية، من 

 (.1999تفعل الغدة الدمعية، إذا تجمع من الدم والماء وبعت اأمالي المعدنية، ثم تخلطها لتكون من ذلل كلث الدموع" )عوت، 
 غدد صماء:

الخاصددة بهددا مددن الدددم مباشددرة، ثددم تحولهددا إلددى مددواد كيميائيددة معقدددة التركيددب  اأوليددةأمددا الغدددد الصددماء "فهددي التددي تجمددع المددواد 
 (.1999تسمى الهرمونات، ثم تصبها مباشرة في الدم دون االستعانة بقناة خاصة تسير فيها هذه الهرمونات" )عوت، 

 غدد مشتركة:
"تفددرز إفددرازا خارجيددا وداخليددا معددا، ومددن هددذه الغدددد البنكريدداس الددذي يسدداهم إفددرازه فددي عمليددات الهضددم والتمثيددل  وهددي الغدددد التددي

 الغذائي، وداخليا هرمون اأنسولين، والغدد الجنسية التي تكون الخاليا الجنسدية )البويضدات لددى اأنثدى والحيواندات المنويدة لددى الدذكر،
 (.2013رة الهرمونات الجنسية" )خصيفان وآخرون، كذلل تفرز داخليا في الدم مباش

 البيئة:
للبيئدة دورهدا الفاعدل فدي عمليددة النمدو لددى اننسدان، ويبدددو أن تأثيرهدا أكثدر مدن غيرهدا فددي النمدو العقلدي والوجدداني واالجتمدداعي، 

حظة انخصاب، وهدي تشدمل العوامدل الماديدة وبذلل فهي "كل العوامل الخارجية، التي تؤثر تأثيرا  مباشرا  أو غير مباشر على الفرد منذ ل
 واالجتماعية والثقافيدة والحضدارية. وهدذه العوامدل تدؤثر علدى الفدرد قبدل الدوالدة وبعددها، ومدن الصدفات البيئيدة الخالصدة والتدي ال دور فهيدا

 (.1989الوراثية: المعايير االجتماعية والقيم اأخالقية والتعاليم الدينية والعادات والتقاليد" )سمارة وآخرون،  للعوامل
 الغ اء: 

ال شل أن الطعام يلعب دورا هاما وكبيرا في عملية النمو من خالل عمليات الهضدم التدي تحددث داخدل الجسدم لتكدوين بنيدة الفدرد 
 لخاليا المستهلكة من خالل قيام الفرد باأنشطة والحركة خالل حياتث من ناحية أخرى.من ناحية وتجديد اأنسجة وا

وبالوقوف عند هذه العمليات، ف ذا كانت عملية الهدم أكبر وأكثر من عملية البناء؛ نتيجة تعرت اننسدان إلدى مدرت يعوقدث عدن 
م بالتبدداطؤ أو التوقددف، يددنجم عددن ذلددل تعددرت الكيددان النفسددي النمددو يددت يكددونحركتددث وأداء وظيفيتددث أو التعددب، أو ضددعف التغذيددة، بددذلل 

 (.1999( )عوت، 2005والبدني للوهن والنقص في النمو، ويصبح النمو من نمو سليم عادي إلى نمو غير طبيعي وشاذ )زهران، 
 وفيما يلي عرضًا لكال المرحلتين العمريتين موضوع البحث:

 الرشد الُمبكر( سنة( )مرحلة 40 -20أواًل: مرحلة الشباب )
 وتحقيق أسرة تكوين فيها إلى يسعى الفرد أن اننسان حياة في المهمة المراحل منالمبكر أو مرحلة الشباب  الرشد مرحلة تعبر
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وقد  المجتمع، ومع الذات مع التوافق أجل من معقول أسلوب ب تباع وذلل االجتماعيةمسؤولياتث  وممارسة النفس، على واالعتماد الذات،
 إلدى يصدل اننسدان أن النضدوج بمرحلدة وتسدمى أيضدا العمدر، أواسدط مرحلدة يسدميها مدا فمدنهم الرشدد، فتدرة تحديدد فدي العلمداء اخدتالف
 (.2001، الشاذلي (سنة 53 إلى سنة 22 سن من الرشد مرحلة وتمتد وانفعالث، جسمث وعقلث في أبعاده جميع في شدار  تكامل

عمدا يقولدث وعمدا يفعلدث إال أندث فدي هدذه  مسدؤوال  ويحدث في هذه المرحلة تغيرات فيزيولوجية ونفسية واجتماعية للفرد فيصبح راشدا  
 (.2008المرحلة ومع تقدم العمر تصحبث مجموعة من الضغوط واأزمات التي تحدث في حياتث )الداهري، 

وضدعفا ، فهدو يخدرج إلددى الددنيا صدغيرا  ضدعيفا ، ال يعلدم شديئا ، ثددم  قدوةفداوت مدن هندا نالحدظ أن اننسدان يمدر فدي حياتددث بمراحدل تت
 يكبر شيئا  فشيئا ، فيقوى جسمث وتنمو حواسث ويزداد عقال  وعلما ، حتى يبلب أشده.

 وفيما يلي عرضًا له ح المرحلة من خالل النواحي اآلتية:
 الناحية األولى: مفهومها ومطالبها:

يعرفها الصدوفي بأنهدا" مرحلدة القدوة والعطداء فدي حيداة اننسدان، وتنحصدر بدين العدام الخدامس عشدر والعدام  فلفظ )مرحلة الشباب(
(، ويعرفهددا الجعددب بأنهددا " مرحلدددة قددوة بددين ضددعفين، قدددوة بددين ضددعف الطفولددة وضدددعف 2004اأربعددين مددن عمددر اننسددان" )الصدددوفي،

 (.2011سنة )الجعب،  40-15الشيخوخة، وهي مرحلة عمرية بين 
 يصدل التي الزمنية الفترة الرشد باعتبارها سن إلى باحثون أشار وقدkimmel،1980)مرحلة الرشد مرحلة تتسم بالتعقد والتغير )

 سدوق ويددخل المدرسدي تعليمدث ينهدي الدذي الفدرد علدى تظهدر التي المرحلة وهي Optional period اختيارية نمو مرحلة إلى الفرد فيها
 . keniston،1971)سنة ) 18 سن حوالي عند عادة المرحلة هذه وتكون العمل

ويعرفهددا آخددر بأنهددا مرحلددة النضددوج أن اننسددان يصددل فددي هددذه المرحلددة إلددى تكامددل نضددوج راشددد فددي جميددع أبعدداده التكوينيددة فددي 
 (.www.ketalbpedia.comسنة ) 40إلى  22جسمث وعقلث وانفعالث ومجتمعث وتمتد هذه المرحلة من سن 
واكتمال الشخصية وفيها يتم االستكمال الرسمي، والبدء في االنخراط  النضاوتعرف أيضا  مرحلة الرشد المابكر بأنها: هي مرحلة 

وتكدوين أسدرة ورعايتهدا وانشدراف علدى توجيههدا، وبددء مسدؤوليات الوظيفدة مدع تكددوين  معدثالمهندي، واختيدار شدريل الحيداة وتعلدم المعيشدة 
جماعدة أو جماعددات اجتماعيدة، وتمتددد هدذه المرحلددة مدن نهايددة فتدرة المراهقددة واكتشداف الشدداب لهويتدث المتميددزة حتدى بدايددة الشديخوخة )بددن 

 (.2011الصغير، 
سن الثانيدة والعشدرين سدنة إلدى سدن اأربعدين سدنة مدن عمدر اننسدان، وأهدم مدا  وتعرف أيضا  بأنها المرحلة العمرية التي تمتد من

 يميز هذه المرحلة التي تلي مرحلة المراهقة هو اهتمام الفرد بتكوين المودة مع اآلخرين في حالة نجاي عالقاتث االجتماعيدة أمدا فدي حالدة
 (.2008عدم نجاي هذه العالقات ف نث يقع فريسة للعزلة. )أحمد، 

سدن الخامسدة عشدرة مدن العمدر( وتنتهدي تقريبدا  فدي سدن  حدواليشباب مرحلة عمرية يمدر بهدا اننسدان، تبددأ مدن سدن البلدوغ )أي ال
اأربعددين، وهنددال مددن يجعلهددا تنتهددي قبددل اأربعددين، وآخددرون يوصددلونها إلددى الخمسددين، ولكددن الددراجح مددن هددذا التحديددد أن مرحلددة الشددباب 

، أن اننسددان فددي هددذه السددن يصددل إلددى حددده فددي النمددو. واأصددل اللغددوي لكلمددة الشددباب يدددل علددى تنتهددي فددي سددن اأربعددين مددن العمددر
حتدى إذا بلدب أشدده  أمرين: النماء، والقوة. ونجد في القرآن الكريم أن سن اأربعين داخلة في هذا المعنى، كما في قولث سبحانث وتعدالى 

ننسان )إذا بلب أشدده( أي: قدوي وشدب )وبلدب أربعدين سدنة( أي: تنداهى عقلدث وكمدل فهمدث ، وهذا معناه أن ا(15)اأحقاف:  وبلب أربعين سنة
 (.158)ابن كثير، 
 سامي محمد ملحم أن مرحلة الرشد يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين، هما: ويرى

 سنة. 40وحتى سن  21وتمتد هذه المرحلة من سن  مرحلة الرشد المبكر )بلوغ الرشد(:*
 (.2004سنة )ملحم،  60سنة وحتى سن  40وتمتد من سن  الرشد األوسط ووسط العمر )بلوغ األشد(:مرحلة *

 (:2004: أن مطالب النمو في مرحلة الرشد المبكر تتمثل في )ملحم، هافجهرستويرى 

http://www.ketalbpedia.com/
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 اختيار شريل الحياة. -
 تعلم العيش مع شريل الحياة. -
 بداية تكوين أسرة. -
 تربية اأطفال. -
 البيت. إدارة -
 البدء في مهنة. -
 تولي المسؤولية المدنية. -
 إيجاد مجموعة اجتماعية متجانسة ينسجم معها. -

 في مرحلة الرشد المبكر تتمثل في المطالب اآلتية: المطالب( أن أهم 2008ويرى )عجاج، 
 تقبل التغيرات الجسمية والتوافق معها. -
 توسيع الخبرات العقلية المعرفية. -
 الزوجة وتحقيق التوافق الزواجي. -الزوج  اختيار -
 تكوين اأسرة وتحقيق التوافق اأسري. -
 تربية اأطفال والمراهقين. -
 االهتمام بعملية التطبيع االجتماعي والمسؤولية االجتماعية. -
 ممارسة المهنة وتحقيق التوافق المهني. -
 تكوين مستوى اقتصادي ومادي مناسب. -
 الشيوخ.تقبل الوالدين و  -
 تنمية الهوايات واشباع الحاجات. -
 تكوين فلسفة الحياة. -
 تحقيق االتزان االنفعالي. -

 الناحية الثانية: الخصائص العامة لمرحلة الشباب )الرشد المبكر(:
رسداء قواعدد  تمثل هذه المرحلة ذروة إنتاج الفرد والوصول إلى تمام النضا حيث يطلق عليها الباحثون بمرحلدة الكفداي والتندافس وا 

نمددوه علددى مدددى نجاحددث أو فشددلث مسددتقبال وعندددما يتخلددف  مطالددبالحيدداة علددى أسددس ثابتددة ويددؤثر مدددى نجدداي الفددرد أو فشددلث فددي تحقيددق 
ن نواحيددث الجسددمية أو العقليددة المعرفيددة أو االنفعاليددة العاطفيددة أو االجتماعيددة فدد ن الفددرد يجددد صددعوبة فددي النضددا بددالفرد فددي أي ناحيددة مدد

ت تكيفث لمطالب بيئتث مما يؤثر في أنماط السلول التي ياحدثها، ولذلل نالحظ عليث الحساسية والعدوانية واالندفاعية وغيرها مدن السدلوكيا
 (.1979؛ الهاشمي، 2000تكيفث )مخيمر، التي تعبر عن عدم 

وتتمّيز هذه المرحلة من حيداة اننسدان بعددد مدن الخصدائص الرئيسدية التدي تميزهدا عدن غيرهدا مدن مراحدل النمدو اننسداني وتتمثدل 
 في:
 :تمثل مرحلة الرشد المبكر أكثر اأدوار أهمية في حياة المرء خاصة وأنها ترتبط بعملية الزواج والوالدية واننجاب. اإلنجاب 
 الفرد في هذه المرحلة من العمر يتزوج وينجب وينخرط في عمل يظل يؤّديث معظم حياتث فهو يتبع نمطا ثابتدا نسدبيا مدن  الستقرار:ا

 السلول في مجاالت الحياة.
 :يعتمد على نفسث لحل مشاكلث ويحقق نوع من االستقاللية حيث يكّون عائلة خاصة بث ويستقل عن والديث. االستقاللية 
 (2009يتخذ قرارات صعبة تحدد مسيرة حياتث المستقبلية. )الريماوي،  قرارات الهامة:اتخا  ال 
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 الناحية الثالثة: النمو الجسمي لمرحلة الشباب )الرشد المبكر(:
وسن الثالثينات يكون الفرد قد وصل  العشريناتفي مرحلة الرشد وخاصة ما يتعلق منها بالفترة الزمنية التي تترا وي ما بين أوائل 

 إلى قمة نموه البيولوجي والفسيولوجي.
 في النمو الجسمي في هذه المرحلة نالحظ فروقا بين الجنسين، ويصل الفرد إلى التغير العضوي:

حمل في مثل هذه السن، قمة قّوتث الجسمية عادة عند وصولث إلى الحد اأقصى للطول، كما يصل إلى قمة التخزر في القوة والنشاط والت
 ووصول وظائف جسمث الحسية والعصبية إلى أعلى مستوى لها.

 العوامل المؤثرة على التغير العضوي للفرد:
 يتأثر التغير العضوي للفرد في هذه المرحلة والمراحل التي تتبعها بعدد من العوامل من أبرزها:

المختلفة، وهي التي تحدد بعت خدواص الفدرد الرئيسدية مثدل الطدول ولدون  هي إحدى المحددات الرئيسية للحياة في أبعادها الوراثة: .1
 الشعر وشكلث ولون العينين وقابلية انصابة بأمرات معينة مثل السرطان والسكري. الخ.

 لكل مهنة آثارها انيجابية أو السلبية على المشتغلين بها. المهنة: .2
نوع الغذاء يؤثر على حياة الفرد فالزيادة في نسبة المواد الدهنية في غذاء الكبار يؤدي إلى زيدادة ترسديب مدادة الكولسدترول  التغ ية: .3

 في اأوعية الدموية.
أشارت نتائا الدراسات التي أجريت على التغير العضوي للفدرد، أن كثدرة اسدتخدام عضدو مدا مدن أعضداء  تنشيط األجهزة العضوية: .4

خر شيخوختث وأن لكل جهاز عضوي مرحلة يصدل فيهدا إلدى ذروة قوتدث ثدم ينحددر تددريجيا بعدد ذلدل نحدو الشديخوخة، شدأنث الجسم يؤ 
 في ذلل شأن الجسم البشري كوحدة واحدة.

فدة، البيئة بنوعيها االجتماعية والطبيعية تؤثر هي أيضا  على معدل التغير العضوي لدى الكائن الحي في مراحل نموه المختل البيئة: .5
-397، ص ص 2004كما تؤثر على مدى سرعة أو بطء ظهور مظاهر الشيخوخة من مجتمدع آلخدر ومدن بيئدة أخدرى )ملحدم، 

401.) 
سددنة(  40 -20بددأن مدن أهددم مظداهر وخصدائص النمددو الجسدمي لمرحلددة الرشدد المبكدر )مرحلددة الشدباب  ويـ كر بــاحثون وخـرون

 اآلتي:
تسداق تدام بدين جميدع مظداهر النمدو الجسدمي والفسديولوجي كدالتوازن بدين نمدو العضدالت يصل الفرد خدالل هدذه المرحلدة إلدى تدوازن و  .6

ونمدددو العظدددام والتدددخزر بدددين النمدددو العصدددبي والعضدددلي ممدددا يؤكدددد الدقدددة فدددي اندرال والحركدددات، والتناسدددق فدددي االسدددتجابات للمثيدددرات 
 المختلفة.

صددة قددوة العضددالت والعظددام والجلددد وكددذلل اأجهددزة الفسدديولوجية اللياقددة البدنيددة الكاملددة حيددث تصددل القددوة إلددى أعلددى مسددتوى لهددا خا .7
 وأوجث النمو الداخلي كافة مع السيطرة العقلية والحسية والحركية الكاملة على جميع أنشطة وأجهزة الجسم وأطرافث المختلفة.

يهددا حيددث يبلددب الرياضددي نجوميتددث الميددل إلددى مزاولددة اأنشددطة الرياضددية واالهتمددام بهددا والتخصدديص فددي األعدداب المفضددلة والتفددوق ف .8
خددالل العقدددين اأولددين مددن هددذه المرحلددة وعددادة مددا يددالي رياضددات معينددة كحمددل اأثقددال والمالكمددة والمصددارعة والرياضددة المغددامرة 

 (.1987( )المليجي، 1998شائعة بين الراشدين )الزيني، 
(، أن مرحلددة الشددباب أو مددا 2011و )غددانم؛ قيلبددوي، ( 1999( و )العيسددوي، 2001كمددا يددذكر كاددلق مددن )قندداوي؛ عبددد المعطددي، 

 عاما " وحتى سن اأربعين، وتمتاز بالخصائص اآلتية:21تاسمى بالراشد المبكر هي تلل الفترة التي تمتد من سن الرشد القانوني "
 .يتم فيها الزواج واالنجاب :  الرشد المابكر هو طور اننجاب، أيِّ
  االستقرار.الرشد المابكر هو طور 
  الرشددد المابكددر هددو طددور الحددل المسددتقل للمشددكالت ففددي هددذا الطددور مددن العمددر يواجددث الشددباب مشددكالت عديدددة جديدددة تختلددف فددي
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 جوهرها عن تلل التي كان يواجهها في المراحل السابقة من حياتث.
 .الرشد المابكر هو طور القرارات الهامة 

 مثل في اآلتي:ويؤكدون على أن أهم مظاهر النمو الجسمي تت
  خالل طور الرشد المابكر وخاصة  أوائل العشرينيات وحتى أوائل الثالثينيات من العمر يكون الفرد قد وصل إلى قمة نموه البيولوجي

 والفسيولوجي وبالطبع ال تصل جميع أجهزة الجسم إلى قمة النمو في وقتا واحد.
 ول في القامة، أما الوزن فعلدى العكدس مدن ذلدل ال يصدل إليدث اننسدان إال خالل الرشد المابكر يكون معظم الناس قد بلغوا أقصر ط

 في الطور التالي )وسط العمر(.
  كذلل ف ن عددا  من الوظدائف الحسدية والعصدبية تصدل إلدى مسدتوياتها القصدوى خدالل فتدرة الرشدد المابكدر فالحددة البصدرية والسدمعية

 يبلغان أقصى قوتهما في سن العشرين.
 لل ف ن الوزن الكلي للمخ واأنماط الناضجة للموجات الكهربائية للمخ تم اكتمالهما في مرحلة الرشد المبكر.إضافة  إلى ذ 
 .إضافة  إلى أن الشباب هم أكثر أفراد المجتمع صحة ، وأسباب الوفاة لديهم ترجع إلى الحوادث أكثر منها إلى اأمرات 

 لرشد المبكر(:الناحية الرابعة: النمو العقلي لمرحلة الشباب )ا

( أن في مرحلة الرشد يكتمل نمو الفرد الجسمي وتصل وظائفث إلى حدها اأقصى، 1991تذكر )آمال صادق وفؤاد أبو حطب، 
إلى قمة اأداء خالل هذه المرحلة وتشير بحوث ودراسات في هذا الصدد إلى  معظمهاوكذلل الحال للقدرات العقلية المعرفية التي تصل 

أن المهام التي تتطلب سرعة في زمن االستجابة والذاكرة المدى القصير، والقدرة على إدرال العالقات المعقدة تؤد ى في هذه المرحلة من 
 المتميزة باأصالة والمرونة تكون في أعلى مستوياتها.العمر بدرجة عالية من الكفاءة وأن العديد من القدرات االبتكارية 

( بدأن النمدو العقلدي والمعرفدي للراشددين يتسدم بثالثدة 1989( و )اأشدول، 1998( و )السيد، 2013ويذكر كل من )عبد الباقي، 
 خصائص رئيسية، هي:

 :إلدى تكدوين جديدد أكثدر شدموال  واتسداقا  وهدذا  يسعى الراشدون في تفكيرهم إلى إحدداث التكامدل بدين جواندب المعرفدة للوصدول التكامل
يعني أنث بينم نجد المراهق يفتقر في تفكيره على الوصول إلى نسق واحد من التفكير المجرد العام ومنظم حول بعدت المبدادف فد ن 

 الراشد ينظر إلى المعرفة على أنها تكامل ضمن أنساق متعددة متناقضة.
 :كيدر المراهدق يميدل إلددى أن يكدون مطلقدا ، نجدد الراشدد أكثدر تقدبال  لوجدود أنسداق معرفيدة مختلفددة بعدد أن كدان تف النسـبية فـي التفكيـر

متنافسددة ومتعارضددة ولعددل هددذا يسددبب اتسدداع العددالم االجتمدداعي للراشددد وزيددادة معارفددث، وقيامددث بددأدوار اجتماعيددة عديدددة وتعرفددث علددى 
 وجهات نظر مختلفة بل ولتبينث لها.

  فدي تقبدل متناقضدات الواقدع والتعدايش مدع مشدكالت الحيداة والوصدول إلدى حلدول بديلدة لمشدكالتث فدي ضدوء  للراشـدالتفكيـر العقالنـي
دراكهم أن التناقت هو خاصية من خصائص عالم الحقيقة والواقع.  الواقع وبذلل يتحقق التوازن االنفعالي واالستقرار النفسي، وا 

( أن القدرات العقلية المعرفية تصل إلدى قمدة أدائهدا خدالل هدذه 2012 ؛ جميل،2010؛ إسماعيل، 1998ويذكر كل من )عقل، 
 العقلي في مرحلة الشباب )الرشد المبكر( ما يأتي: النموالمرحلة، ومن أهم مظاهر 

 :يكون ضدمن المرحلدة التدي حدددها بياجيدث فدي نموذجدث العقلدي وهدو مدا يسدمى بمرحلدة العمليدات الشدكلية أو الصدورية، والتدي  ال كاء
 م باستخدام طرق االستدالل الفرضي االستنباطي والتفكير المجرد في مختلف المجاالت الحياتية.تتس

أظهددرت نتددائا معظددم الدارسددات ثباتددا  فددي بعددت القدددرات ومنهددا )الرياضددية، المنطقيددة التحليليددة، الميكانيكيددة(، بينمددا  القــدرات الخاصــة:• 
 غوية وخاصة الجانب اللفظي، التعامل االجتماعي(.أظهرت قدرات قليلة استمرت في الزيادة ومنها )الل

 أشارت الدارسات إلى حدوث تغيرات في طريقة التفكير بعد الوصول إلى مرحلة التفكير المجرد( التفكير:• 
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مدخ قدد تبلب الذاكرة بنوعيها قصيرة المددى وطويلدة المددى ذروتهمدا خدالل مرحلدة الشدباب؛ أن جميدع الوصدالت العصدبية فدي ال ال اكرة:• 
 اكتملت فتكون )ذاكرة الكبار أكثر انتقائية من الصغار(.

 تشير الدارسات إلى أن السن التي يبلب انبداع فيها ذروتث تختلف باختالف مجال انبداع في هذه المرحلة العمرية. اإلبداع:• 
 سنة( )مرحلة وسط العمر( 60 -40ثانيًا: مرحلة أواسط العمر )

دخدول الفدرد سدن اأربعدين تبددأ  سدنة ومدع 60 سنسنة حتى  40ة اننتاج المتناقص وتمتد من سن مرحلة وسط العمر هي مرحل
 مرحلة جديدة من حياة اننسان.

الفرد تدل علدى انتقالدث مدن مرحلدة الرشدد المبكدر إلدى مرحلدة وسدط  جسمويشير الباحثون أن هنال عالمات يمكن مالحظتها على 
 العمر.

: أنهدا المرحلدة العمريدة التدي تقدع بدين سدن اأربعدين إلدى السدتين مدن وهي عبارة عن مرحلة متوسطة  بدين الّشدباب والّشديخوخة، أيِّ
عمر اننسان، يكون اننسان فيها على مشارف التقاعد، فيبدأ في التدقيق بما حققث ونجح بث وما أخفق بث أيضدا ، وهندا يحداول إنجداز مدا 

 (.1996أخفق بث سابقا  )سعد، 
العمددر مرحلددة اننجدداز بالنسددبة لحيدداة الفددرد، وفيهددا يصددل الفددرد إلددى قمددة اأداء ويجنددي ثمددار سددنوات انعددداد  وتمثددل مرحلددة وسددط

ت الطويل والعمل الشاق في المراحل واأطوار السابقة، ويكون قد اكتسب قددرا  كافيدا  مدن الخبدرة خدالل التعلديم المسدتمر، والعمدل، والعالقدا
يا  من الحكم السليم والتقدويم الجيدد فدي عالقاتدث مدع اآلخدرين، ويكدون مركدزه المدالي قدد تددعم، واتضدحت لدث اننسانية مما يهيئ لث قدرا  كاف

اأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، حتى أن عددا  مدن البداحثين يدرى بدأن هدذه المرحلدة تمثدل قمدة المنحندى السدوي الدذي يبددأ بهدا االنحددار 
 .(Merriam & Mohamad, 2000مر بها اننسان )التدريجي نحو اكتمال دورة الحياة التي ي

 (:1998أهم مظاهر هذه المرحلة بما يلي )السيد،  تلخيصهذا ويمكن 
 .التحرر من تبعات وظيفة اأبوة أو اأمومة 
 .التخفيف من اأعمال التي تدعو إلى شدة التنافس 
  عنها الستحالة تحقيقها فيما بقي لث من العمر.شعور الفرد بأنث قد حقق اأهداف التي رسمها في بدء حياتث، أو عزوفها 
 .شعور الفرد بزيادة حريتث نتيجة تخففث من كثير من أعباء الحياة 
 .يجد الفرد في هذه المرحلة من حياتث الفرص المتعددة للتعبير عن ذاتث 

 وفيما يلي عرضًا له ح المرحلة من خالل النواحي اآلتية:
 ومطالبها:الناحية األولى: مفهومها 

تاعرف مرحلة وسط العمر بأنها عبارة عن: )تلل المرحلة التي يبدأ فيها الفدرد بدالتخلي عدن الخصدائص الجسدمية والسدلوكية للرشدد 
ليبدددأ فددي الدددخول فددي عهددد جديددد تنشددأ فيددث خصددائص جسددمية وسددلوكية جديدددة حيددث تتندداقص الحيويددة الجسددمية والجنسددية( )عبددد اغفددار، 

2007.) 
وتنتهدي بسدن السدتين مدن العمدر، وفيهدا تحددث  العمدرنها عبدارة عدن: )المرحلدة العمريدة التدي تبددأ بسدن اأربعدين مدن كما تاعرف بأ

 (.1998تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية وعقلية واجتماعية وعاطفية متعددة ومتنوعة( )شاكر، 
نَساَن ِبَواِلَدْيهِ : ]تعدالىوهذه المرحلة يمثلها قولث  ْيَنا اإلِْ ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشـْهًرا  َوَوصَّ ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُّ

َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضـاُح َوَأْصـِلْ    َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َحتَّٰى ِإَ ا َبَلَغ َأُشدَُّح َوَبَلَغ َأْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمتَ 
نِّي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  يَِّتي ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَك َواِ   (.15[ )األحقاف: ِلي ِفي ُ رِّ

دين  س دن ة ( ذلدل حدين تكاملدت حجدة اهلل عليدث، وسدير عندث جهالدة شدبابث وعدر  ب عا ب ل دب  أ رب ف ويفسر ابن جرير الطبري رحمث اهلل قولث )و 
 (.2001الواجب هلل من الحق في بر والديث )الطبري، 
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 ( في النقاط اآلتية:2012أما مطالبها فقد  كرها )أبو سعد؛ الختاتنة، 
التكيددف مددع التغيددرات الجسدددية لوسددط العمددر حيددث أن اأشددكال سددتتغير ولدديس ب مكددانهم الجددري بسددرعة، ورفددع اأثقددال الكبيددرة،  .1

 ة.وفقدان القدرة على القدرة الجنسي
 تحقيق النجاي والتفوق وانبداع في العمل بسبب خبرتهم وأقدميتهم. .2
 توالي المسؤولية االجتماعية والمدنية. .3
 دفع اأطفال نحو بلوغ سعيد ومسؤول. .4
 إنعاش الزواج هنا عليهم تحدي ننعاش الزواج ويمكن أن ينفصل اأزواج في منتصف العمر. .5
 ين في السن.إعادة توجيث الذات نحو الوالدين والمتقدم .6
 إعادة ترتيب اأدوار الجنسية. .7
 تطوير شبكة اجتماعية وأنشطة تتعلق بوقت الفراغ. .8
 إيجاد معنى جديد للحياة حيث يفحص الفرد مشاعره واتجاهاتث وقيمث وأهدافث. .9

 ومن بين المطالب في مرحلة وسط العمر يجب أن تتوافر في الرجل إنجاز مستويات التوافق اآلتية:
 الفرد نفسث بجماعة ويعتبر عنصرا  فعاال  فيها.* أن يربط 

 * يتقبل التغيرات الفيزيولوجية ويتكيف معها.
 * يتوافق مع سلول اآلباء المسنين والكهول مما يلزم أن يعايشهم.

 يحقق درجة من النجاي في المستويات االجتماعية واأسرية والمدنية للراشدين. -
 عليث.يحقق مستوى معيشي أنسب ويحافظ  -
 ( www.framadani.comيعاون في تنشئة المراهقين واأطفال ليصبحوا راشدين سعداء مسؤولين. يانظر: ) -

 الناحية الثانية: الخصائص العامة لمرحلة وسط العمر )الرشد المتوسط(:
 طور أوساط العمر )مرحلة الرشد المتوسط( في النقاط التالية:( الخصائص العامة لHurlock , 1980تلخص " هيرلول " )

إن مرحلة أوساط العمدر هدي الفتدرة التدي يتخلدى فيهدا الفدرد عدن الخصدائص الجسدمية والسدلوكية للراشدد، ويبددأ الددخول فدي عهدد  .1
 ة جديدة.جديد تنشأ فيث خصائص جسمية وسلوكية جديدة، ومع هذه التغيرات يبدأ الراشد في تعلم أنماط سلوكي

طور وسط العمر يتطلب إعادة التكيف للتغيرات الجسمية واأدوار المتغيرة، ولو أن التكيف لبعت اأدوار الجديدة يكون شاقا ،  .2
 ومن ذلل التكيف االقتراب من التقاعد ووفاة رفيق الحياة في بعت اأحيان، وخلو البيت من اأبناء ... إلخ.

فيدث يصدل المدرء إلدى قمدة اأداء ويجندي ثمدار سدنوات انعدداد الطويدل والعمدل الشداق فدي طور وسط العمر هو وقت اننجاز، ف .3
المراحل واأطوار السابقة، وفيث يكون المرء قد حّصل قدرا  كافيا  من الخبدرة والعالقدات اننسدانية ممدا يهيدئ لدث قددرة علدى الحكدم 

 الصحيح، أو التقسيم الجيد للعالقات االجتماعية.
سددط العمددر مرحلددة ذروة إنتدداج الفددرد والوصددول إلددى إتمددام النضددا ومرحلددة االسددتقرار واالسددتقاللية ومرحلددة الددزواج تعتبددر مرحلددة و  .4

 واننجاب.
 التخفيف من اأعمال التي تدعو إلى شدة التنافس. .5
 ن العمر.شعور الفرد بأنث قد حقق اأهداف التي رسمها في بدء حياتث، أو عزوفث عنها الستحالة تحقيقها فيما بقي لث م .6
 شعور الفرد بزيادة حريتث نتيجة لتخففث من كثير من أعباء الحياة. .7
 يجد الفرد في هذه المرحلة من حياتث الفرص المتعددة للتعبير عن ذاتث. .8

 

http://www.framadani.com/
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 الناحية الثالثة: النمو الجسمي لمرحلة وسط العمر )الرشد المتوسط(:
يمكدن مالحظتدث مدن قبدل اآلخدرين فالجلدد يفقدد بعدت مرونتدث ممدا يتميز الفرد في مرحلدة وسدط العمدر بتغيدر علدى النمدو الجسدمي 

أيضدا ، ويبددأ الشدعر فدي الخفدة ويتحدول إلدى اللدون الرمدادي، كمدا يظهدر  يؤدي إلى ظهور التجاعيد فيث كما تفقد بعت اأعضاء مرونتها
د النسداء، كمدا تقدل القدوة العضدلية بشددكل الشديب وتدزداد نسدبة وزن الجسدم التدي ترجدع إلدى الددهنيات، وتكدون مشددكلة السدمنة أكثدر حددة عند

 (.2002مستمر )العزة، 
أشارت الدراسات والبحوث إلى أن الوراثة تتحكم جزئيدا  علدى اأقدل فدي معددالت التددهور الجسدمي لددى اأفدراد والمصداحب للتقددم 

تزيدد فدي هدذه المرحلدة قابليدة الفدرد لإلصدابة في العمر بانضافة إلى عدد من العوامدل البيئيدة التدي تلعدب دورا بدارزا فدي هدذا المجدال كمدا 
ببعت اأمرات، خاصة إذ ارتبطت عادات الفرد الشخصية بد: التدخين، تعاطي الكحدول والمخددرات، الندوم اأقدل مدن سدبع سداعات فدي 

 (.1993الليل. الخ )الصمادي، 
يددة فددي أعضددائث الجنسددية والتناسددلية، فيبدددأ كمددا أشددارت الدراسددات والبحددوث أنددثا تطددرأ علددى الفددرد فددي هددذه المرحلددة تغيددرات جوهر 

التناقت التدريجي لكل من اأستروجين والبروجسترون في أواخر الثالثينات وأوائل اأربعينات مما يساعد على توقف الطمث عندد المدرأة 
لرجددال ففددي حددوالي سددن الددذي يسددتغرق فتددرة زمنيددة تمتددد مددن سددنتين إلددى خمددس سددنوات وبالتددالي تعجددز المددرأة عددن الحمددل. أمددا بالنسددبة ل

 (.1993الخمسين ينقص في هرمون التستيرون، وهذا النقص الهرموني يؤدي إلى نقص في عدد الحيوانات المنوية )الصمادي، 
( أن مددن مظدداهر النمددو الجسددمي التددي يتميددز بهددا الفددرد فددي 1999( و )صددادق؛ أبددو حطددب، 1998)البهددي،  كمــا يــ كر كــل مــن
 مرحلة وسط العمر ما يأتي:

 جلد يفقد مرونتث مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد عليث.ال 
 . تفقد بعت أعضاء الجسم مرونتها أيضا 
 .يبدأ الشعر في الخفة ويتحول إلى اللون الرمادي 
 .كما يظهر الشيب على الشعر 
 .تزداد نسبة وزن الجسم 
 .ظهور مشكلة السمنة لدى النساء 
 .قل الكفاءة في التنفس 
 جسم.ظهور اأمرات على أجهزة ال 
  التغير في أعضاء الحس حيث يبدأ هبوط القوة البصدرية لددى الفدرد، ويبددأ إنسدان العدين بالتنداقص ممدا يدؤدي إلدى قلدة الضدوء الدذي

 يدخل إلى العين.
  ظهور فقدان السمع، وخاصة  إدرال النغمات ذات التردد المرتفع، ويحدث نقص بسيط في حواس الذوق والسدمع والحساسدية اللمسدية

 ر اأربعينيات من عمر اننسان، ويزداد النقص مع التقدم في العمر.في أواخ
 .وتحث تغيرات على الجهاز العصبي للفرد فيتناقص وزن المخ 
  تظهددر عليددث تغيددرات جوهريددة فددي أعضددائث الجنسددية والتناسددلية خاصددة انندداث والتددي ياطلددق عليهددا سددن اليددأس ممددا يددؤدي إلددى نقددص

 الهرمونات الجنسية.
لدراسددات والبحددوث فددي مجددال الصددحة والمددرت علددى الناحيددة الجسددمية إلددى أن الوراثددة تددتحكم جزئيددا  علددى اأقددل فددي كمددا أشددارت ا

ا معدالت التدهور الجسمي لدى اأفراد والمصاحب للتقدم في العمر، بانضافة إلى عددا من العوامل البيئية التي تلعب دورا  بارزا  فدي هدذ
طددالق، أو تغييددر محددل العمددل أو محددل انقامددة تشددكل أيضددا  مواقددف ضدداغطة تسددرع بالتقدددم فددي السددن، المجددال، فوفدداة أحددد الددزجين، أو ال

 (.1999وتزيد من قابلية الفرد لإلصابة ببعت اأمرات )صادق؛ أبو حطب، 
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التقددم فدي  وأبرزت عددا  من الدراسات عددا  من العوامل التي تلعب دورا  هامدا  فدي التغلدب علدى التغيدرات الجسدمية التدي تصداحب
العمر، بالطريقة التي يتناول بها الفرد حياتث في هذه المرحلة مدن العمدر، وأشدارت تلدل الدراسدات إلدى أن بعدت العدادات الشخصدية التدي 

 تامارس من قابل اأفراد في مرحلة وسط العمر ترتبط بالصحة والمرت، وتمتد آثارها إلى الشيخوخة، ومن هذه العادات:
 .التدخين 
  المسكرات والمخدرات.تعاطي 
 .النوم اأقل من سبع ساعات في الليل 
 .عدم تناول طعام انفطار 
 .زيادة الوزن 
 .عدم ممارسة األعاب الرياضية بشكل منتظم 
  ،(.1999( و)صادق؛ أبو حطب، 452، ص2004اأكل بين الوجبات. )ملحم 

 الناحية الرابعة: النمو العقلي في مرحلة وسط العمر:
 كان هنال افترات أن الذكاء مثلث فدي ذلدل مثدل القدوة العضدلية، وطدول يصدل إلدى أقصدى نمدوه مدع نهايدة المراهقدة  حتى وقت قريب

وبدايددة الرشددد إال أن البحددوث الحديثددة أكدددت علددى أن النمددو العقلددي يسددتمر حتددى وسددط العمددر وقددد اسددتخدمت نسددبة الددذكاء قددد تكددون 
 أي عمر يصل الفرد إلى قمة أدائث على اختبار الذكاء؟ لقياس نسبة ذكاء أطفال وتالميذ وجامعات ولكن في

لقد أكدت البحوث الطولية على أن التحسن في درجات اختبارات الذكاء تستمر حتى سن العشدرين ومدا بعدده بقليدل قدد يصدل إلدى 
ت ثقافيدة وتغيدرات فدي أدوار سنث وفي رأى )أن ستازى( أن االختالف بين نتائا البحوث المبكرة والمتدأخرة إنمدا يعكدس إلدى تغيدرا 25سن 

 (.2002القياس )سليم،
  ،فاختبارات الذكاء المبكرة ومنها مقياس بينث أعده في اأصل لاطفال ثم عدل محتواه فيما بعد بحيث بالئم أغرات قياس الراشددين

مالئمددا وكافيددا يسددمح  أمددا فددي الوقددت الحاضددر فقددد ظهددرت وتطددورت أدوات قيدداس مالئمددة للراشدددين تسددتثير اهتمامدداتهم وتهيددئ سددقفا  
بظهددور تحسددن مسددتمر ومددن ناحيددة أخددرى فقددد الحددظ أنددث حتددى عندددما يعدداد تطبيددق االختبددارات المبكددرة فددي الدراسددات الحديثددة تكددون 
المتوسددطات أعلددى ممدددا كانددت عليدددث فددي الوقدددت الماضددي، وهدددذا الكسددب انضددافي يعدددزى فددي جدددوهره إلددى العوامدددل التربويددة الثقافيدددة 

 (.2009)ياسين، 
 ن الدراسددات الحديثددة تؤكددد أن النمددو العقلددي يسددتمر حتددى وسددط العمددر، ويحدددث النمددو بشددكل خدداص فددي كددل مددن القدددرات العقليددة إ

 (.2004والمعرفية التي تتدأثر بتراكم خبرات الحياة. )ملحم، 
مددل مسددئولياتث القانونيددة ( أن الراشددد فددي مرحلددة منتصددف العمددر مددن الناحيددة العقليددة أو النمددو العقلددي يتح2010يددذكر )الزينتدداتي، 

واالجتماعيددة كافددة دليدددل علددى تكامددل النمدددو العقلددي ويتحمددل مسدددئولية سددلوكث نتيجددة ندراكدددث الددواعي للعالقددات التدددي تددربط بددين الظدددواهر 
واقدف بأسدلوب السلوكية وحقائق اأمور المجرد وغير المباشرة كما يستطيع إدرال المستقبل القريب والبعيدد، إضدافة  إلدى إدراكدثا الدواعي للم

واقعددي ومنطقددي وعقالنددي ولددم تعددد اآلراء واأفكددار االجتماعيددة والسياسددية واالقتصددادية مقبولددة إال بعددد تمحيصددها ومناقشددتها وقياسددها، كمددا 
ة أو تظهدر لديدث القددرة علدى النقددد البنداء مدع الميدل إلددى القدراءة لددى الشدرائح المتعلمددة مدع الجديدة فدي مزاولددة المهندة واالسدتمرار فدي صدديغ

ومتابعدة المواضيددع واالنتبداه لكددل  المنطقديطريقة لالرتزاق اأعمال الحدرة أو أحدد المهدن المختلفدة اأخدرى، والقددرة علدى التركيدز والتفكيدر 
 جزئيدات الموقدف أو المشكلدة أو الموضوع.

  ،والذي يتمثل في اآلتي:من أهم المشكالت المعرفية التي تظهر أحيانا  في مرحلة منتصف العمر اضطرابات اندرال 
 الهلوسات السمعية والبصرية والشمية والذوقية واللمسية. الهلوسات: وهي إدرال خاطئ لمثير حسي موجود في الواقع الخارجي مثل -
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السددمع والبصددر والشددم والتددذوق واللمددس )الشددعراني،  الخددداع: هددو إدرال خدداطئ مددع وجددود مثيددر حسددي، ويوجددد الخددداع عددن طريددق -
2009.) 

من المسائل الهامة التي طارحت حول ذكاء الراشدين ما ياسمى بحد النمدو العقلدي ونعندي بدذلل العمدر الدذي يصدل فيدث الفدرد إلدى و 
اختبارات الذكاء، وقد أكدت البحوث الطولية التي أاجريت في الخمسينيات من القرن الماضي  تقيسهاقمة أدائث في الوظائف النفسية التي 

 (.1998اختبارات الذكاء تستمر حتى سن العشرين وما بعده بقليل )البهي، أن التحسن في درجات 
وتشددير نتددائا بعددت الدراسددات إلددى أن نمددو الوظددائف العقليددة فددي مرحلددة الرشددد المتوسددطة )أواسددط العمددر( عددادة  مددا يكددون وفددق 

لددل التددي يفتددرت أنهددا مرتبطددة بسددالمة وكفددداءة نمددوذجين همددا: القدددرات المتبلددورة والقدددرات غيددر المتبلددورة فالقدددرات غيددر المتبلددورة هددي ت
اأنظمة الفسيولوجية العصبية، كما ترتبط بتلل الوظائف العقلية التدي تصدل إلدى ذروتهدا فدي بدايدة مرحلدة الرشدد، أي تلدل المهدارات التدي 

رى تعتمدد القددرات المتبلدورة تمكن الشخص من إدرال العالقات المركبدة وتكدوين المفداهيم والتجريدد واسدتخالص المعداني، أمدا مدن جهدة أخد
علددى اكتسدداب الفددرد للمعلومددات والمهددارات الهامددة للثقافددة والحضددارة التددي نحياهددا فددي عصددرنا الحددديث، وتتضددمن تلددل القدددرات المفددردات 

 (.1994اللغوية والتفكير الحسابي، والمعلومات العامة، والمعرفة االجتماعية )معوت، 
بصددورة نسددبية أو يتزايددد فددي بعددت جوانبددث خددالل مرحلددة  ثابتددا  أن النمددو العقلددي المعرفددي يبقددى  وتشددير نتددائا دراسددات باباليددا وبيلددي

الرشددد الوسددطى، فاأحكددام اأخالقيددة تميددل إلددى االرتفدداع إلددى أعلددى معدددل لهددا فددي بدايددة منتصددف العمددر، كمددا يظهددر علدديهم اختالفددا  عددن 
نتدداج أكثددر االسددتراتيجيات مددن حيددث الفعاليددة فددي  المراحددل اأولددى مددن حيددث الفحددص والتأمددل االنتقددائي لمحتويددات المشددكلة المعروضددة، وا 

خراجهددا، بمعنددى آخددر يتصددف تفكيددر حددل المشددكلة فددي مرحلددة الرشددد الوسددطى بأنددثا أكثددر انتظامددا  ومنطقيددة، وكفدداءة  متابعددة المعلومددات وا 
 (.1986وفعالية عن ذي قبل )بهادر، 

 :حلة الرشد المبكر ومرحلة وسط العمرالناحية الخامسة: مطالب الحياة السوية في مر 
مددن العدداملين فددي الوظددائف الفنيددة العالميددة واسددتطاع أن 150أجددرى دراسددة علددى  Thomae)( أن تومدداي )2004يددذكر )ملحددم، 

 يحدد أربعة مطالب في هذه السن كي يتمكن الراشد من تجاوز أزماتث:
 تحقيق الذات واالحترام الشخصي.  تحقيق نجاي مهني أو عمل ليس من أجل الثروة فقط بل من أجلب .1
 نجاي الحياة الزوجية. .2
 التوافق مع الواقع. .3
 التغلب على رتابة الحياة والخوف من التغيير. .4

 اآلتية: المطالب( يذكر 2006بانضافة إلى هذا نجد أيضا  أن )الخالدي، 
 تقبل التغيرات الجسمية التي تحدث في هذه المرحلة والتوافق معها. -
 الخبرات العقلية المعرفية بأكبر قدر مستطاع.توسيع  -
 تربية اأطفال والمراهقين والقيام بعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي لهم. -
 التطبيع واالندماج االجتماعي. -
 ممارسة المهنة وتحقيق التوافق المهني. -
 تكوين مستوى اقتصادي مناسب ومستقر والمحافظة عليث. -
 المدنية وتحمل المسؤولية االجتماعية والوطنية.ممارسة الحقوق  -
 إيجاد وتكوين روابط اجتماعية تتفق مع الحياة الجديدة. -
 تكوين وتنمية الهوايات المناسبة لهذه المرحلة. -
 تكوين فلسفة عملية للحياة. -
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 تحقيق االتزان االنفعالي. -
 نتائج البحث:

العقلي لدى أفراد مرحلة الشباب  والجانبللتغيرات النمائية في الجانب الجسمي  توصل البحث من خالل العرت للدراسة الماقارنة
 ومرحلة أواسط العمر إلى نتائا متعددة ومتنوعة، هي:

  أن النمددو اننسدداني مجموعددة مددن العمليددات المتتابعددة التددي تحدددث للفددرد عبددر حياتددث منددذ لحظددة انخصدداب حتددى الممددات، والتددي
ة، وهو عملية ارتقائية متتابعة في سلسلة التغيرات التي تكشف عدن إمكانيدات الفدرد بطريقدة علميدة تحدث تغيرات سلوكية ونمائي

 ومنظمة.
  النمو اننساني بأشكالث النفسية واالجتماعية واالقتصادية والبدنية يمثل عوامل للتأثير على شخصية الفرد، فد ذا تدم النمدو بشدكل

 تحقيق احتياجاتث.سليم وصحي، يتشكل لدينا شخص سوي قادر على 
  أن التغيرات النمائّية عبارة عن مجموعة من التغّيرات المتتابعدة التدي يمدر بهدا الفدرد مندذ والدتدث وخدالل مراحدل نمدوه الجديددة فدي

مختلددف النددواحي الجسددمّية، والنفسددّية، والعقلّيددة، واللغوّيددة، واالجتماعّيددة، فددي نظددام متعاقددب متفاعددل حتددى الوصددول إلددى مرحلددة 
 واكتمال شخصّيتث. نضوجث،

  أن الجانددب الجسددمي عبددارة عددن: )التطددور الهيكلددي أجددزاء الجسددم والتددي تتبدداين توقيتددات بدددء وتوقددف فتددرات نموهددا ومعددددالت
 تطورها، وهي تتضمن القياسات الجسمية وتركيب ونمط الجسم(.

  لافراد في أعمارهم الزمنية المختلفة وفي المقاييس إن النمو العقلي يعني التغيرات الطارئة على السلوكيات، اآلداءات السلوكية
 التي تقيس اأداء العقلي بدرجة من الصدق والثبات.

  أن مرحلة الشباب هي مرحلة عمرية يمر بها اننسان، تبدأ من سن البلوغ )أي حوالي سدن الخامسدة عشدرة مدن العمدر( وتنتهدي
اأربعددين، وآخددرون يوصددلونها إلددى الخمسددين، ولكددن الددراجح مددن هددذا تقريبددا  فددي سددن اأربعددين، وهنددال مددن يجعلهددا تنتهددي قبددل 

التحديد أن مرحلة الشباب تبددأ مدن سدن العشدرين وتنتهدي فدي سدن اأربعدين مدن العمدر، أن اننسدان فدي هدذه السدن يصدل إلدى 
 حده في النمو.

 أنهدددا ا : لمرحلدددة العمريدددة التدددي تقدددع بدددين سدددن أن مرحلدددة وسدددط العمدددر عبدددارة عدددن مرحلدددة متوسدددطة بدددين الّشدددباب والّشددديخوخة، أيِّ
اأربعدين إلدى السدتين مدن عمددر اننسدان، يكدون اننسدان فيهدا علددى مشدارف التقاعدد، فيبددأ فدي التدددقيق بمدا حققدث ونجدح بدث ومددا 

 أخفق بث أيضا ، وهنا يحاول إنجاز ما أخفق بث سابقا .
 مدن العوامدل منهدا: )الوراثدة، البيئدة، الغددد، الغدذاء(، فهدذه  أن عملية النمدو اننسداني فدي ماختلدف المراحدل العمريدة تتدأثر بالعديدد

 العوامل تاشكل البؤرة الرئيسية المؤثرة على عملية النمو اننساني في أطواره المختلفة.
  أن مرحلددة الرشددد المبكددر )مرحلددة الشددباب( هددي مرحلددة النضددا واكتمددال الشخصددية وفيهددا يددتم االسددتكمال الرسددمي، والبدددء فددي

لمهندي، واختيددار شدريل الحيدداة وتعلدم المعيشددة معدث وتكدوين أسددرة ورعايتهدا وانشددراف علدى توجيههددا، وبددء مسددؤوليات االنخدراط ا
الوظيفة مع تكوين جماعدة أو جماعدات اجتماعيدة. فدي حدين نجدد أن مرحلدة الرشدد الوسدطى )أواسدط العمدر( تلدل المرحلدة التدي 

لوكية للرشد ليبددأ فدي الددخول فدي عهدد جديدد تنشدأ فيدث خصدائص جسدمية يبدأ فيها الفرد بالتخلي عن الخصائص الجسمية والس
 وسلوكية جديدة حيث تتناقص الحيوية الجسمية والجنسية.

   .أن مدن أهدم مطالدب النمدو فدي مرحلدة الرشددد المبكدر )اختيدار شدريل الحيداة. تعلدم العدديش مدع شدريل الحيداة. بدايدة تكدوين أسددرة
فددي مهنددة. تددولي المسددؤولية المدنيددة. إيجدداد مجموعددة اجتماعيددة متجانسددة ينسددجم معهددا. تقبددل  تربيددة اأطفددال. إدارة البيددت. البدددء

الزوجددة وتحقيدق التوافددق الزواجددي. تكددوين  -التغيدرات الجسددمية والتوافددق معهدا. توسدديع الخبددرات العقليددة المعرفيدة. اختيددار الددزوج 
هتمام بعملية التطبيع االجتماعي والمسؤولية االجتماعية. ممارسدة اأسرة وتحقيق التوافق اأسري. تربية اأطفال والمراهقين. اال
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المهندددة وتحقيدددق التوافدددق المهندددي. تكدددوين مسدددتوى اقتصدددادي ومدددادي مناسدددب. تقبدددل الوالددددين والشددديوخ. تنميدددة الهوايدددات واشدددباع 
 الحاجات. تكوين فلسفة الحياة. تحقيق االتزان االنفعالي.

فددي مرحلددة الرشددد الوسددطى )أواسددط العمددر( تتمثددل فددي اآلتددي: )التكيددف مددع التغيددرات فددي حددين نجددد أن مددن أهددم مطالددب النمددو 
الجسدية لوسط العمر حيث أن اأشكال ستتغير وليس ب مكانهم الجري بسرعة، ورفع اأثقدال الكبيدرة، وفقددان القددرة علدى القددرة 

. تدددوالي المسدددؤولية االجتماعيدددة والمدنيدددة. دفدددع الجنسدددية. تحقيدددق النجددداي والتفدددوق وانبدددداع فدددي العمدددل بسدددبب خبدددرتهم وأقددددميتهم
اأطفددال نحددو بلددوغ سددعيد ومسددؤول. إنعدداش الددزواج هنددا علدديهم تحدددي ننعدداش الددزواج ويمكددن أن ينفصددل اأزواج فددي منتصددف 

نشدطة العمر. إعادة توجيث الذات نحو الوالددين والمتقددمين فدي السدن. إعدادة ترتيدب اأدوار الجنسدية. تطدوير شدبكة اجتماعيدة وأ
 تتعلق بوقت الفراغ. إيجاد معنى جديد للحياة حيث يفحص الفرد مشاعره واتجاهاتث وقيمث وأهدافث.

  فددي مرحلددة الرشددد المبكددر )مرحلددة الشددباب( نالحددظ أن الفددرد قددد وصددل إلددى قمددة نمددوه البيولددوجي والفسدديولوجي، كمددا يصددل الفددرد
لنمددو الجسددمي والفسدديولوجي كددالتوازن بددين نمددو العضددالت ونمددو خددالل هددذه المرحلددة إلددى تددوازن وتسدداق تددام بددين جميددع مظدداهر ا

العظدددام والتدددخزر بدددين النمدددو العصدددبي والعضدددلي ممدددا يؤكدددد الدقدددة فدددي اندرال والحركدددات، والتناسدددق فدددي االسدددتجابات للمثيدددرات 
ث اننسدان إال فدي المختلفة، ويكون معظم الناس قد بلغوا أقصر طول في القامة، أما الدوزن فعلدى العكدس مدن ذلدل ال يصدل إليد

الطور التالي )وسط العمر(، كذلل ف ن عدددا  مدن الوظدائف الحسدية والعصدبية تصدل إلدى مسدتوياتها القصدوى خدالل فتدرة الرشدد 
المابكددر فالحدددة البصددرية والسددمعية يبلغددان أقصددى قوتهمددا فددي سددن العشددرين، إضددافة  إلددى ذلددل فدد ن الددوزن الكلددي للمددخ واأنمدداط 

 هربائية للمخ.الناضجة للموجات الك
في حين نجد أن مرحلة الرشد الوسطى )وسط العمدر( فدي مجدال النمدو الجسدمي تختلدف عدن مرحلدة الشدباب )الرشدد المبكدر( فدي 
عدة مناحي فنجد أن الفرد يتميز في مرحلة وسط العمر بتغير النمو الجسمي الدذي يمكدن مالحظتدث مدن قبدل اآلخدرين فالجلدد يفقدد بعدت 

ظهور التجاعيد فيث كما تفقد بعت اأعضاء مرونتها أيضا ، ويبدأ الشدعر فدي الخفدة ويتحدول إلدى اللدون الرمدادي،  مرونتث مما يؤدي إلى
كما يظهر الشيب وتزداد نسبة وزن الجسم التي ترجع إلى الدهنيات، وتكون مشكلة السمنة أكثر حدة عند النساء، كما تقل القوة العضلية 

نمو الجسمي التي يتميز بها الفرد فدي مرحلدة وسدط العمدر مدا يدأتي: )الجلدد يفقدد مرونتدث ممدا يدؤدي من أهم مظاهر البشكل مستمر. وأن 
إلددى ظهددور التجاعيددد عليددث. تفقددد بعددت أعضدداء الجسددم مرونتهددا أيضددا . يبدددأ الشددعر فددي الخفددة ويتحددول إلددى اللددون الرمددادي. كمددا يظهددر 

منة لددى النسدداء. قددل الكفدداءة فددي التددنفس. ظهددور اأمددرات علددى أجهددزة الشديب علددى الشددعر. تددزداد نسددبة وزن الجسددم. ظهددور مشددكلة السدد
الجسم. التغير في أعضاء الحس حيث يبدأ هبوط القوة البصرية لدى الفرد، ويبدأ إنسان العين بالتناقص مما يؤدي إلى قلة الضوء الدذي 

، ويحدددث نقددص بسدديط فددي حددواس الددذوق والسددمع يدددخل إلددى العددين. ظهددور فقدددان السددمع، وخاصددة  إدرال النغمددات ذات التددردد المرتفددع
والحساسية اللمسية في أواخر اأربعينيات من عمر اننسان، ويزداد الدنقص مدع التقددم فدي العمدر. وتحدث تغيدرات علدى الجهداز العصدبي 

عليهدا سدن اليدأس ممدا  للفرد فيتناقص وزن المخ. تظهر عليث تغيرات جوهرية في أعضائث الجنسية والتناسلية خاصة اننداث والتدي ياطلدق
 يؤدي إلى نقص الهرمونات الجنسية.

  أن القدرات العقلية المعرفية تصل إلى قمة أدائها خالل مرحلة الرشد المبكر إضافة  إلى أن القدرة على إدرال العالقات المعقددة
المتميدزة باأصدالة والمروندة تكدون  تؤد ى في هذه المرحلة من العمر بدرجة عالية من الكفداءة وأن العديدد مدن القددرات االبتكاريدة

في أعلى مستوياتها. وتبلب الدذاكرة بنوعيهدا قصديرة المددى وطويلدة المددى ذروتهمدا خدالل مرحلدة الشدباب؛ أن جميدع الوصدالت 
 العصبية في المخ قد اكتملت فتكون )ذاكرة الكبار أكثر انتقائية من الصغار(.

مددن الناحيدة العقليددة أو النمددو العقلدي يتحمددل مسدئولياتث القانونيددة واالجتماعيددة  فدي حددين نجدد أن الراشددد فدي مرحلددة منتصددف العمدر
كافة دليل على تكامدل النمدو العقلدي ويتحمدل مسدئولية سدلوكث نتيجدة ندراكدث الدواعي للعالقدات التدي تدربط بدين الظدواهر السدلوكية وحقدائق 

والبعيدد، إضدافة  إلدى إدراكدثا الدواعي للمواقدف بأسدلوب واقعدي ومنطقدي  اأمور المجرد وغير المباشدرة كمدا يسدتطيع إدرال المسدتقبل القريدب
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رة وعقالني ولم تعد اآلراء واأفكار االجتماعية والسياسية واالقتصادية مقبولدة إال بعدد تمحيصدها ومناقشدتها وقياسدها، كمدا تظهدر لديدث القدد
جديددة فددي مزاولددة المهنددة واالسددتمرار فددي صدديغة أو طريقددة لالرتددزاق علددى النقددد البندداء مددع الميددل إلددى القددراءة لدددى الشددرائح المتعلمددة مددع ال

وقددف اأعمال الحرة أو أحد المهن المختلفة اأخرى، والقدرة على التركيز والتفكير المنطقدي ومتابعدة المواضيددع واالنتبداه لكددل جزئيددات الم
فدي مرحلدة منتصدف العمدر اضدطرابات اندرال، والدذي يتمثدل  أو المشكلدة أو الموضوع. ومن أهم المشكالت المعرفية التدي تظهدر أحياندا  

 في اآلتي:
 الهلوسات السمعية والبصرية والشمية والذوقية واللمسية. الهلوسات: وهي إدرال خاطئ لمثير حسي موجود في الواقع الخارجي مثل -
 والشم والتذوق واللمس.السمع والبصر  الخداع: هو إدرال خاطئ مع وجود مثير حسي، ويوجد الخداع عن طريق -

 توصيات البحث:
انشددكاليات التدي تطدرأ علددى المراحدل العمريددة فدي حيدداة  حدليوصدي البحدث بعددددا مدن التوصدديات العلميدة التدي بدددورها ستسدهم فددي 

 اننسان، ومنها التوصيات اآلتية:
 كال المرحلتين العمرتين مرحلة الرشد المبكر  إجراء المزيد من الدراسات التربوية المقارنة لمظاهر النمو االجتماعية والنفسية في

)الشباب( ومرحلة الرشد الوسطى )وسط العمر( من أجل الوصول إلى نتائا علمية تبين أبرز االختالفات والفدروق والتشدابهات 
 إن وجدت بين كال المرحلتين العامريتين.

  المرتبطة بمجال تعلديم نفدس الكبدار ممدا يسداهم فدي التدرويا لهدذا تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبراما التدريبية
 المجال، وتكوين روابط وصالت مع المؤسسات واأفراد المهتمة بهذا المجال الهام والذي يشمل أغلب شرائح المجتمع.

  اد فددي مرحلددة الرشددد إجددراء دراسددات ميدانيددة للحصددول علددى نتددائا علميددة تسددهم اسددهاما  فعدداال  فددي قيدداس نسددبة الددذكاء لدددى اأفددر
المبكددر، وأيضددا  فددي مرحلددة الرشددد الوسددطى )وسددط العمددر( مددن أجددل الوصددول إلددى مقيدداس ماقددنن للددذكاء حسددب الظددروف البيئيددة 

 والمؤثرات االجتماعية التي تؤثر بشكل أو بخخر على النمو العقلي ونسبة الذكاء لدى اأفراد في مراحلهم العمرية المختلفة.
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