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  أ. د . اكرم ياسين محمد                        المحاضرة الثامنة  علم النفس النمو                         

 

-: ثانيا / النمو الحركي   

  الجوانب الجسمية بعد ان تمكن الطفل من المشي ومع زيادة النمو في الجياز العصبي واتزان النمو في 

نمو العضالت وتدعيم الجسم  ةحيث طول اليدين والساقين ومع زيادمن حيث الراس الى الجسم ومن 
فتزداد مياراتو في الجري والقفز والتسمق  بالعظام يصبح بإمكان الطفل تحقيق نوع من التآزر بين حركاتو

اذ نجده يسعى نحو رفاق المعب ، فيركب الدراجة بتوازن الفت لالنتباه ويقوم  وصعود السمم ونزولو
وبمعنى اخر لقد  همالبسو لمذىاب لمحمام وارتدائيا بعد ذلك ويتناول طعامو وشرابو بمفرد بميارات خمع

ثقتو بنفسو ، تمك الثقة التي ساعده نشاطو الحركي عمى تقميد الكبار فيما يمارسونو من اعمال مما يزيد  

الجسم عالقة  ان لبنية ( شيرلي) وقد تبين في دراسة  تساعده في قضاء الكثير من حاجاتو االساسية
النحاف ذوي العضالت والعظام الصغيرة يمشون مبكرين قبل االطفال  بالنمو الحركي اذ تبين ان االطفال

. والبدينين الممتمئين  

العضالت  : سيطرة الطفل التدريجية عمى العضالت الكبيرة ثم ويعرف النمو الحركي عمى أنو**  
الجموس والحبو والزحف  فل عمى عضالتو الكبيرة الىالصغيرة كمما تقدم بالعمر ، ويؤدي سيطرة الط

فتؤدي الى القدرة عمى مسك االشياء  والوقوف والمشي والركض أما سيطرتو عمى العضالت الدقيقة
. الدقيقة التي تتطمب الميارات والكتابة واستعمال االدوات وغيرىا من االعمال  

-1 المهارات الحركية :-  

االمثل لتعمم الكثير  امرا ىاما في الحياة اليومية لمطفل وتعد مرحمة الطفولة العمرتعتبر الميارات الحركية 
في تعمم الميارة بسيولة ، كما انيم اكثر  فاألطفال اكثر قدرة لمتكيف من المراىقين والراشدين من الميارات

ومسؤولياتيم ، كما انيم ال  لدييم الوقت الكافي لقمة واجباتيم مغامرة واندفاعا لتعمم االشياء الجديدة ويتوفر
اعادة الحركات مما يؤدي الى ضبط الحركات بكفاءة ، ويتطور النمو الحركي من يضجرون من تكرار او  
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في الطاقة  الحركات العشوائية الى الحركات اليادفة الموجية ومن العام الى الخاص ومن االسراف
يعتمد عمى ميارة اتقان الوقوف وميارة حركة  مثاليا فالمشي الجسمية الحركية الى االقتصاد والتوفير

ة .العام لمجسم وتمعب العضالت الصغيرة دورا ىاما في تحديد الميار  االرجل وميارة االتزان  

-2 اساليب تعمم المهارات الحركية :-   

لتعمم ميارة  التعمم عن طريق المحاولة والخطأ : فالطفل يحاول ان يقوم بحركات عشوائية مختمفة. 1   

. وىذا يتيح تعمم الميارة بشكل افضل      

بشكل أفضل  وىذه الطريقة في تعمم الميارات -التعمم عن طريق التقميد او مالحظة الراشدين :. 2    

أ .   من طريقة المحاولة والخط   

دي الميارة يؤ  التمرين والتدريب، ان توجيو تعمم الميارة الذي يعتمد عمى نماذج جيدة في بداية تعمم. 3  
 الى تعمم أفضل .  

العوامل المؤثرة في النمو الحركي. 3 :-  

الصحة الجسمية  : ان االطفال الذين يتعرضون لألمراض او الضعف العام فيحالة الطفل الصحية -أ
فانو سيؤثر بالتأكيد عمى نموىم  ، وبذلك والحديد الذي يبطئ نمو العظام أو الكساح كنقص الكالسيوم

. الحركي  

بالطفل تمعب دورا  : أثبتت الدراسات والبحوث أن الظروف البيئية التي تحيطالمحيطة بالطفل البيئة -ب
الحضانة والروضة ، المعممين في  ، المدربين في دور االباء)  ميما في النمو الحركي فمثاَل تشجيع

كل ذلك سيساعد االمكانيات والظروف المناسبة ليم فأن ر ألطفال عمى النشاط والحركة وتوفيل ( المدارس
. بالشكل السميم الذي يكسبيا المرونة واالتزان الحركي ا عمى تنميتيا وتوجييي  
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بين مستوى  : أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت عمى االطفال لتعرف طبيعة العالقة الذكاء -ج
النمو الحركي، مقارنة نقصَا في  الذكاء والميارات الحركية أن االطفال المتخمفين عقمي َا يعانون من وجود

. تفوقَا في مياراتيم الحركية بأقرانيم الموىوبين الذين يتسمون بالذكاء ىم أكثر  

البيئية كالحرمان الذي  : ان تعرض الطفل لالضطرابات النفسية الناتجة عن الضغوطالصحة النفسية -د
حركي بشكل خاص وعمى النمو عمى النمو ال الشعور بالنقص أو الغيرة من االخرين سيؤثر بالتأكيد يولد

يكونون أكثر نمو حركيَا وتفوقَا في الميارات الحركية مقارنة  بشكل عام ، فاألطفال االصحاء نفسيا
. بأمراض نفسية معينة الذين يعانون من الخجل واالنطواء والسمبية باألطفال المصابين  

الميارات الحركية  : أجمع معظم العمماء في عمم نفس النمو عمى ان الذكور يتفوقون في الجنس -ه
. واليدوية عمى االناث  

مراحل نمو المهارات الحركية -4 :-  

: يتمكن الطفل السميم الذي ال يعاني من اية مشكالت وراثية او بيئية منالجموس. 1 السيطرة عمى  

. ىذه الميارة بالتدريج   

 عمى االرض ثم  : فاألطفال يحبون اوال ان يتحركوا بمساعدة ايدييم فقط وبطونيموالزحف  الحبو. 2
يزحفون عمى ايدييم وارجميم وىكذا حتى ينتقموا  اً ثانيا اي يتحركون بواسطة اليدين والركبتين واحيان يزحفون

.   الى مرحمة اخرى  

األمر  الحركية ففي بادئ مرحمة بالسيطرة عمى مجموعة من الميارات: تبدأ ىذه الالوقوف والمشي . 3   

عمى نفسو او بمساعدة االخرين او االعتماد يشد الطفل نفسو الى االعمى ليتمكن من الوقوف باالعتماد  

القيام بميارات الوقوف والمشي بمفرده ، وبعد ذلك يتمكن من عمى بعض االثاث المنزلي ثم يتمكن من  

. مراعاة الفروق الفرديةبالعمر مع  حركية اكثر كمما تقدم  

  


