
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 -البويرة-جامعة اكلي محند اولحاج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 قسم: التدريب الرياضي
 مطبوعة تدرسية 

 
 

 

 

 

 

 اعداد:.أ.د منصوري                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200./.0202الجامعي:..الموسم 

 

 علم نفس النمو



 معلومات حول المقياس والمطبوعة
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 السنة الثانية ليسانسالمستوى الدراسي:.

 طبعية المقياس: سداسي                                  سنوي

 أهداف المقياس:

 .ان يتعرف الطالب على مفهوم النمو ومفهوم المرحلة 
  الطالب مظاهر النمو.ان يذكر 
 ان يتعرف الطالب على مفهوم علم نفس النمو 
 .ان يتعرف الطالب على العوامل المؤثرة في النمو 

 محتوى المقياس:

 مفاهيم علم النفس النمو 
 العوامل المؤصرة في النمو 
 نظريات النمو 
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 املحور ألاول: علم النمو 

يخضع الكائن الحي إلانساني منذ لحظة التكوين حتى الوفاة للتغير املستمر، فهو ليس في حالة استاتيكية  مقدمة:

ا يشمل كيانه ككل مركب ,ساكنة التشريحية،  -من النواحي الجسمية  :ولكنه ينمو خالل املراحل املتعاقبة التي يمر بها نموًّ

بما يحدد الخصائص التي تميزه كشخصية متفردة, وال تقف التغيرات  املعرفية، والانفعالية، والاجتماعية، -والعقلية 

ل أقل سرعة حتى التدهور الذي يخبره الكيان إلانساني في حاالت  عند حّد معين، ولكنها تستمر وإن كانت بمعدَّ

 الشيخوخة

شك أن دراسة سيكولوجية الطفولة مهمة في حد ذاتها ومفيدة بالنسبة لفهم مرحلة الطفولة، ودراسة سيكولوجية  ال

 ...املراهقة مهمة في حد ذاتها ومفيدة لفهم املرحلة التي تليها وهكذا 

حقائق بهدف توفير الو يعتبر علم نفس النمو كما سبق القول املجال الذي يشمل مراحل تطور الكائن الحي طوال حياته 

و املعلومات املتعلقة بمظاهر النمو املتعاقبة ن و التعرف على طبيعة العمليات النفسية املصاحبة للنمو و توقيت 

 حدوثها، وتحديد العوامل املؤثرة في تلك العمليات سلبا أو إيجابا كما أن هناك

ى قبل امليالد، وال  ع عملية وهكذا يكون النمو عملية مستمرة تبدأ حتَّ ا ما لم نتتبَّ سبيل إلى فهم الوليد البشري فهًما حقًّ

 حادث واحد من 
ّ

النمو الطويلة التي تطرأ عليه منذ نشأته خلية في بطن أمه حتى يبلغ النضج، فما مولد الطفل إال

النفسية غيرات الجسمية و سلسلة متتابعة من التغيرات, وليس بداية هذه التغيرات, غير أنَّ الفرد ال يكون دائًما واعًيا بالت

ًها  لها يكون الانتباه موجَّ التي تحدث باستمرار، ففي السنوات املبكرة من الحياة، حينما تكون التغيرات سريعة في معدَّ

إليها بسبب التوافقات املستمرة التي على الفرد أن يقوم بها حيال هذه التغيرات، كما أن هذه التغيرات تكون مرغوبة 

ا مع اتجاه الفرد نحو الرشد؛ حيث يمثل من الفرد؛ ألن ها تدل على أنه آخذ في النمو, ولكن هذا الانتباه يتناقص تدريجيًّ

م في السن" كل تغير إعالًنا له وللعالم املحيط به أنه يأخذ في  "التقدُّ

 :وفي الوقت الحاضر يتناول دراسة النمو إلانساني علمين أساسيين

عبر املراحل التاريخية  home sapiens وهو علم تطور النوع إلانساني phylogenesis النوعيعلم تطور الارتقاء  :ألاول 

 .املختلفة لإلنسانية, وهو موضوع علم التاريخ الطبيعي استناًدا إلى نظرية دارون

ويتناول نمو ألاورجانزم الفردي، وهو موضوع علم نفس  ontogenesis فهو علم نمو الفرد :أما العلم الثاني

الذي يتناول بالدراسة العلمية مظاهر التغير التي يخبرها  genetic" drvelopmental psychology" "التطوري" النمو

 .الكائن الحي إلانساني بهدف تفسيرها، والتنبؤ بها، وضبطها، وتوجيهها بما يحقق التطور ألامثل لنمو الطفل

وما وراءه من عمليات عقلية ، ودوافعه ودينامياته  وآثاره   ،هو العلم الذي يدرس سلوك الكائن الحي  علم النفس :

 . دراسة علمية يمكن على أساسها فهم وضبط السلوك والتنبؤ به والتخطيط له

هو أي نشاط ) جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي ( يصدر من الكائن الحي نتيجة لعالقة ديناميكية  والسلوك :

 . حيطة بهوتفاعل بينه وبين البيئة امل

 . والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات ملثيرات معينة

 وعلم نفس النمو أو سيكولوجية النمو فرع من فروع علم النفس يدرس النمو النفس ي في الكائن الحي .

 القوانين العامة للنمو:

 . النمو عملية مستمرة متدرجة تتضمن نواحي التغير الكمي والكيفي والعضوي والوظيفي

 . لنمو يعتمد على نضج الجهاز العصبيا

 . النمو يسير في مراحل

 . كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر مميزة



 . سرعة النمو في مراحله املختلفة

 . النمو يتأثر بالظروف الداخلية والخارجية

 
ً
 كليا

ً
 داخليا

ً
 . الفرد ينمو نموا

 النمو عملية معقدة جميع مظاهره متداخلة تد
ً
 موجبا

ً
 , مترابطة ترابطا

ً
 وثيقا

ً
 . اخال

 . الفروق الفردية واضحة في النمو , وكل فرد ينمو بطريقة وأسلوب خاص به

 . النمو يسير من العام إلى الخاص , ومن الكل إلى الجزء

 من الرأس إلى القدمين
ً
 طوليا

ً
 . النمو يتخذ اتجاها

 من املحور الرأس ي للجسم إلى ألاطراف الخارجية
ً
 مستعرضا

ً
 . النمو يتخذ اتجاها

 . النمو يمكن التنبؤ باتجاهه العام

 .الطفولة هي مرحلة ألاساس بالنسبة للنمو في مراحله

 توجد فترات حرجة في مسار النمو .

 مطالب النمو:

 : يمكن تقس ي مطالب النمو إلى

 أهم مطالب النمو وهو تحيقي الذات ويعتبر تحقيقه هو الهدف ألابعد ) ألاسمى( /1

 . مطالب النمو ألاساسية  ويعتبر تحقيقها من ألاهداف البعيدة /2

 . مطالب النمو العامة  ويعتبر تحقيقها من ألاهداف الوسطى /3

 / مطالب النمو الفرعية  ويعتبر تحقيقها من ألاهداف القريبة4

  مطالب النمو في مرحلة الطفولة : لب النمو خالل مراحل النمو املتتابعةأهم مطا

 . ـ املحافظة على الحياة1

 . ـ تعلم املش ي2

 . ـ تعلم استخدام العضالت الصغيرة3

 . ـ تعلم ألاكل 4

 . ـ تعلم الكالم5

 . ـ تعلم ضبط إلاخراج وعاداته6

 . , وألوان النشاط العاديةـ تعلم املهارات الجسمية الحركية الالزمة لأللعاب 7

 . ـ تعلم قواعد ألامن والسالمة8

 . ـ تحقيق ألامن الانفعالي9

 . ـ تعلم الارتباط الانفعالي بالوالدين وإلاخوة وآلاخرين 10

 ـ تعلم ضبط الانفعاالت وضبط النفس11

 : مطالب النمو في مراحله املراهقة 

 . نمو مفهوم سوى للجسم وتقبل الجسم

 . ( تقبل الدور الجنس ي في الحياة ) كذكر أو أنثى

 . تقبل التغيرات التي تحدث نتيجة للنمو الجسمي والفيسولوجي والتوافق معها

 . تكوين املهارات واملفاهيم العقلية الضرورية لإلنسان الصالح

 . استكمال التعليم



 . تكوين عالقات جديدة طيبة ناضجة مع رفاق السن من الجنسين

 . لثقة في الذات والشعور الواضح بكيان الفردنمو ا

. ) 
ً
 واجتماعيا

ً
 وانفعاليا

ً
 وعقليا

ً
 اختيار مهنة والاستعداد لها ) جسميا

 : مطالب النمو في مرحلة الرشد

 . تقبل التغيرات الجسمية التي تحدث في هذه املرحلة والتوافق معها

 . توسيع الخبرات العقلية املعرفية بأكبر قدر مستطاع

 .اختيار الزوجة أو الزوج

 . الحياة مع زوجة أو زوج

 . تكوين ألاسرة وتحقيق التوافق ألاسري 

 . تربية ألاطفال واملراهقين والقيام بعملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي لهم

 . التطبيع والاندماج الاجتماعي

 تكوين مستوى اقتصادي مناسب مستقر، واملحافظة عليه

 : مطالب النمو في مرحلة الشيخوخة

 . التوافق بالنسبة للضعف الجسمي ، واملتاعب الصحية املصاحبة لهذه املرحلة

 . القيام بأي نشاط ممكن يتالءم مع قدرات الشيخ

 . تحقيق ميول نشطة وتنويع الاهتمامات

 . التوافق بالنسبة لإلحالة إلى التقاعد أو ترك العمل

 التوافق بالنسبة لنقص 
ً
 . الدخل نسبيا

 . الاستعداد لتقبل املساعدة من آلاخرين وتقدير ذلك

 التوافق بالنسبة للتغيرات ألاسرية وترك ألاوالد لألسرة ، واستقاللهم في أسرهم الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النشأة والتطور 

 تمهيد:

 إلى مرحلة الشيخوخة، حيث 
ً
يقوم علم نفس النمو بالتركيز على مراحل نمو الفرد من أول مرحلة وهي الجنينية وصوال

يقوم بالتطرُّق إلى مظاهر النمو في املراحل العمرية وكيف تكون وبماذا تتصف، كذلك يتطّرق لصفات كل مظهر من 

قنوية والغدد الصماء وأماكن تواجدها وتاثير هرموناتها على النمو في املظاهر ومدى تاثيره على نمو الفرد وأنواع الغدد ال

حالتي الزيادة والنقصان في إلافراز، كما أّنه يتحدث عن تاثير البيئة على ألام ومدى انتقال آلاثار للجنين. يتطّرق علم 

ك يدرس كيف تؤثر الانفعاالت نفس النمو لعدد من أنواع النمو ومنها؛ النمو الجسدي والحركي واللغوي والعقلي، كذل

 سلوك ألاطفال واملراهقين العدوانيين وألاسباب التي تدفعهم 
ً
على الفرد؛ كالخوف والقلق والخجل والغيرة، يدرس أيضأ

للسلوك العدواني، يدرس بعض السلوكات غير املرغوبة؛ كالكذب والسرقه التي قد يقوم بها الطفل أو املراهق، كما 

 .ة الاجتماعيه في النمو السليم للفرد ويذكر أهم أدوار علماء النفسيبحث في دور التنشئ

 يهتم بصفة عامة بدراسة التغيرات في السلوك على مدى 
ً

ا من فروع علم النفس، ومجاال يعتبر علم نفس النمو فرًعا هامًّ

مجال نمو الطفل، ومع حياة الكائن الحي، وقد كانت معظم ألابحاث والنظريات في مجال علم نفس النمو محصورة في 

 أننا نؤكد على العمليات املتعلقة بالتغير في السلوك 
ّ

أنه أحياًنا يستند إلى أبحاث أجريت على كائنات غير إنسانية، إال

 إلانساني في فترة الطفولة املبكرة والالحقة، ومن أهم الدراسات التاريخية وأغناها باملعلومات، نجد أن أبحاث كيسن

kessen "1965"  ستيفنسون و stevenson "1968"وسيرز ، sears "1975"  قد أطاحت بالتأثيرات الفلسفية والاجتماعية

 .التي شكلت هذا املجال, والتي سنقدمها هنا كتاريخ مختصر لعلم نفس الطفل

روا كثيًرا في طبيعة الطفل, وألاسباب التي تؤدي إلى النمو, وكما أن ألاباء وغيرهم 
َّ
كبار قد من الورغم أن الفالسفة فك

ا به للبحث العلمي 
ً
 معترف

ً
 أن دراسة نمو الطفل لم تصبح مجاال

ّ
لوا كثيًرا من املعلومات املعقولة عن ألاطفال، إال سجَّ

 في أواخر القرن التاسع عشر، عندما قام ج. ستانلي هول 
ّ

بتطبيق أعمال شارلز  stanly hall بالنسبة لعلماء النفس إال

 س.دراوين في مجال علم النف

بة داخل رحم ألام،  علم نفس النمو أحد فروع علم النفس، ويهتم بدراسة الكائن إلانساني منذ تكوين البويضة املخصَّ

 
ً

، فكهال
ً

ا، فرجال ، فمراهًقا، فشابًّ
ً

تعددت  ولقد  ونمّو الجنين في فترة الحمل، فالوالدة، ثم بعد الوالدة رضيًعا، فطفال

 أنها تشير في معظمها تعريفات علم نفس النمو ومجال دراس
ّ

 :إلى أنه -صراحة أو ضمًنا-ته، إال

ة التغيرات التي تحدث للكائن الحي إلانساني خالل دور الحياة"
َّ
خالل املراحل " life cycle الدراسة العلمية لكاف

ٍم تنازلي في أواخر ال "الحيوية
َّ
م تصاعدي في مقتبل العمر، ثم في هضبة العمر، وختاًما في سل

َّ
تتناول  بحيث عمر؛في سل

رات املختلفة في كل مرحلة من النواحي الجسمية، والعقلية، والانفعالية، والاجتماعية، والسلوكية، كما  :مظاهر التغيُّ

بهدف وصف هذه - تتناول الكيفية التي يكتسب بها الطفل الخبرات واملهارات املختلفة، وطرق تفكيره، وأساليب تعلمه

كالتكوين البيولوجي والعوامل الوراثية والبيئية، والكشف عن كل ما يؤثر  :ع بعضها ومع غيرهااملظاهر وبيان ارتباطها م

مة للتغيرات النمائية بغية تحقيق أهداف نظرية وتطبيقية، 
َّ
ل إلى القوانين واملبادئ املنظ عليها سلًبا أو إيجاًبا، والتوصُّ

يزة لكل مرحلة من مراحل العمر الزمنية، وبحيث تمدنا هذه مستخدمة في ذلك املنهج العلمي لبيان أنواع السلوك املم

الدراسات باملعلومات التي تجعلنا أكثر قدرة على فهم شخصية الطفل وسلوكه وأهدافه واتجاهاته وميوله، ومشكالته، 

 وتجعلنا أقدر على توجيهه وتربيته.

 :أصبح علم نفس النمو يشتمل على امليادين التالية :وبهذا املعنى

 .يكولوجية الطفولةس-1

 .سيكولوجية املراهقة-2



 .سيكولوجية الرشد والشيخوخة-3

مات املختلفة لعلماء النفس هذا العلم بهذا الاسم "علم نفس النمو"، منذ عام 
َّ
ت اليهئات واملنظ ، 1594ولقد أقرَّ

وهذا  نمو النفس ي،واندمجت أقسامها املتخصصة في الطفولة واملراهقة في قسم واحد متخصص في دراسة ظاهرة ال

أن الخواص املختلفة الظاهرة النمو أصبحت واضحة املعالم، وتمايزت في خصائصها عن أطوارها، واستقامت  :يعني

 .كميدان مستقّلٍ من ميادين علم النفس الحديث

ة يشترك فيها جميع أفراد النموئ قوانين ومباد : يتميز نمّو إلانسان بأنه ليس عملية عشوائية، بل يخضع ملبادئ عامَّ

ين في معرفة العوامل الفردية  ن آلاباء واملرّبِّ
ّ
الجنس البشري، هذه املبادئ أو القوانين تسهم في فهم ظاهرة النمو، وتمك

ؤ بمسار نمو الفرد وتوجيهه بما يحقق صالح الفرد والبيئية التي يحدث النمو في إطارها، كما تساعد في التنب

 :وهذه القوانين واملبادئ التي تحكم سير النمو هي ,واملجتمع

 .النمو كمي وكيفي مًعا: فالكمُّ والكيف في النمو مظهران ال يمكن فصلهما-1

 :ينمو في الوظائف التي تقوم بها هذه ألاعضاء فالطفل كما ينمو في أعضاء جسمه،

ل السوائل إلى هضم الطعام الجامد وتحويله إلى عصارة يتمثلها تعود بالفائدة فالجهاز 
ُّ
الهضمي للطفل يتحّول من تمث

راد النمو .على الطفل ِّ
ّ
 .ومثل هذا يقال في تآزر أعضاء الحّس والحركة باط

 .في نضج إلادراك والقدرة على الاستدالل العقلي :وأيًضا

مة: ون-2
َّ
ردة ومنظ

َّ
م في طريقها بسرعة هائلة، وتظل آخذة هذا  :عني باطرادهاالنمو عملية مط أنها ال تكاد تبدأ حتى تتقدَّ

وإذا كنا نعجب كيف أن هذا الكائن حديث الوالدة الذي ال حول له وال قوة، وال  .الطريق حتى تصل إلى آخر الشوط

م والتوافق مع البيئة ل له اكتسابات تتابع " مهارة أو خبرة، ال يلبث أن يصبح بهذا القدر من التقدُّ  ألنه يتحصَّ
ّ

وما ذلك إال

يحمل في باطنه دوافعه إلى التقدم، والارتقاء، ومواجهة مواقف الحياة،  organism ؛ فالجهاز إلانساني"في سرعة وترتيب

ل ف ف بها بما لديه من ذكاء موروث وخبرة مكتسبة. ولو أننا تركنا الطفل ولم نتدخَّ تربيته لنما  يوالاستجابة لها، والتكيُّ

من تلقاء ذاته، وإنما يكون تدخلنا لتقويم أعواجاج أو انحراف نخش ى أن يعوق سير النمو الطبيعي إيماًنا منا بأنَّ أي 

 انحراف

والتنبؤ ، علم النفس هو دراسة السلوك بشتى مفاهيمه بهدف وصفه، وتحليله، وقياسه ،وتفسيره: تعريف علم النفس

 .به، وضبطه وتقويمه، إرشادا وعالجا

النمو عبارة عن سلسلة من التغيرات املختلفة الجوانب، التي تهدف إلى غاية مرتبطة باكتمال النضج : مفهوم النمو

 .واستمراره وهو يحدث بطريقة خاصة تحكمها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في إلانسان

 النمو:مظاهر 

ان كلمة النمو في معناها الضيق تتضمن التغيرات الجسمانية و البدنية من حيث الطول و الوزن و الحجم نتيجة     

جة الى ما سبق التغير في السلوك و املهارات نتي التفاعالت الكيماوية في الجسم.ولكن في معناها العام تشمل باالضافة

نشاط الانسان و الخبرات التي يكتسبها عند استعمال عضالته و اعصابه و حواسه وباقي اجزاء جسمه.وللنمو مظاهر 

 وهي:

 جوانب النمو مظاهر النمو

صفات الجسم، القدرات نمو الطول والوزن، النمو الهيكلي، التغيرات في أنسجة وأعضاء الجسم،  النمو الجسمي

 .الجسمية الخاصة، العجز الجسمي الخاص

نمو وظائف أعضاء الجسم املختلفة مثل: نمو الجهاز العصبي، وضربات القلب، وضغط الدم،  النمو الفسیولوجي

 .والتنفس، والهضم، وإلاخراج ...إلخ .النوم، والتغذية، الغدد الصماء التي تؤثر إفرازاتها في النمو



 نمو حركة الجسم وانتقاله املهارات الحركية، وما يلزم إلانسان منأوجه النشاط املختلفة في الحياة. لحرکيالنمو ا

نمو الحواس املختلفة: البصر، والسمع، والشام، والتذوق، والاحساسات الجلدية، والاحساسات  النمو الحس ي

 الجوع، العطش، امتالء املعدة واملثانة ...إلخ الحشوية: كاالحساس باأللم ،

نمو الوظائف العقلية املعرفية مثل: الذكاء العام، والقدرات العقلية املعرفية املختلفة. العمليات  النموالعقلي املعرفي

 الخ...العقلية العليا: كاالدراك، والحفظوالتذكر، والانتباه، والتخيل، والتفكير ..إلخ، التحصیل

 نمو السيطرة على الكالم، عدد املفردات ونوعها، طول الجملة النطق، املهارات اللغوية اللغوي  النمو 

نمو الانفعاالت املختلفة وتطور ظهورها مثل: التهيج والانشراح، والبهجة، والحنان والانقباض،  النمو الانفعالى

 والحب، والغضب، التفزز والخوف، .والغيرة... إلخ

 النمو الاجتماعي

  

نمو عملية التنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي للفرد في ألاسرة واملدرسة واملجتمع وفي جماعة 

 الرفاق، املعايير الاجتماعية، ألادوار الاجتماعية، القيم الاجتماعية، التفاعل الاجتماعي ...إلخ.

 نمو الجهاز التناسلي ووظائفه، أساليب السلوك الجنس ي )وله جانبان: جانب جسمي و جانب نفس ي( النمو الجنس ي

 

 نشأته وتطوره

لقد وضعت البذرة الاولى لعلم نفس النمو في التعاليم الدينية والتأمالت الفلسفية القديمة وحاول العلماء والفالسفة 

 على مر العصور القاء الضوء على ظاهرة النمو

وتذكر كتب التاريخ ان اخناتون في الحضارة املصرية القديمة قد حاول ان يصور حياة الجنين في تطورها ، اما في 

الحضارة الاغريقية واليونانية فقد تكلم افالطون عن التكاثر وذكر مبادئ النمو عند الطفل وخصائصه في املراحل 

 اهمية الاسرة كعامل مؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية املختلفة ، واهتم ارسطو برعاية نمو فردية الطفل واكد

ذكر جون لوك في القرن السابع عشر من عادات ودوافع الطفل وكيفية تكوينها وانواعها واتفاقها مع معايير الجماعة 

وقال ان الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء واوص ى بمراعاة ميول الطفل وتجنب اجباره على اي سلوك اليتفق مع 

 يعتهطب

اما في القرن الثامن عشر فقد كتب جان جاك روسو في كتابه اميل عن اعطاء الطفل حريته املطلقة للتعبير عن نزعاته 

الطبيعية وتنمية مواهبه وقدراته الفطرية ويرى روسو ان الطفل مخلوق بدائي وانه خير بطبيعته وال يفسد احواله 

  وسلوكهم على الطفل سوى تدخل الكبار وعليهم ان ال يفرضوا آرائهم

اما في القرن التاسع عشر فقد اثرت نظريات بستالوزي الذي تأثر بآراء روسو في تربية الطفل وجاء من بعده فروبيل 

 . وتيدمان بآرائهم حول النمو ومراحله وقوانينه

مش ى ( لدارج ) اذا درج و اما بالنسبة للعرب واملسلمين فقد قسموا مراحل النمو التي تبدأ بالجنين فالوليد والفطيم وا

والخماس ي ) اذا بلغ خمسة اشبار ( واملثغور ) اذا سقطت اسنانه اللبنية ( واملثغر ) اذا نبت اسنانه الدائمة ( واملترعرع 

 ( الناش ئ )اذا كان يتجاوز عمره عشر سنوات ( واليافع املراهق ) اذا بلغ الحلم

الدراسات التجريبية اتجه نشاط العلماء نحو دراسة مظاهر النمو اما في العصور الحديثة فقد تقدمت وسائل البحث و 

املتكاملة في مراحله املتتابعة وكيف يسلك الاطفال واملراهقون وساهم علماء التربية ومنهم جون ديوي في القرن العشرين 

ه واريك اريكسون وقد نادى بأهمية العمل والنشاط في حياة الطفل وتربيته خالل جميع مراحل نموه اما جان بياجي

ي علم ف فقد قاما بجهود كبيرة في مجال دراسة النمو العقلي والنفس ي والاجتماعي وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة

 .نموتنشر بحوث في مجال علم نفس ال نفس النمو في الوقت الحاضر بدرجة كبيرة حتى لنجد الكثير من املجالت العلمية

 



 اهمية دراسة علم نفس النمو

ان دراسة سيكولوجية الطفولة مهمة في حد ذاتها ومفيدة بالنسبة لفهم مرحلة املراهقة وهذه املرحلة مهمة لدراسة 

مرحلة لدراسة الرشد ومن ثم لفهم مرحلة الشيخوخة ودراسة مرحلة الشيخوخة مهمة لكي تمكن من قدموا لنا 

قدر املستطاع ، وفيما يلي موجز ألهمية دراسة وللمجتمع كل عمرهم من ان يعيشوا سعداء اصحاء جسميا ونفسيا ب

 علم نفس النمو :ـ

 ـ من الناحية النظرية:ـ1

 .أ ـ تزيد من معرفتنا للطبيعة الانسانية ولعالقة الانسان بالبيئة التي يعيش فيها

عالي وغيرها ي والانفب ـ تؤدي الى تحديد معايير النمو في كافة مظاهره ومراحله املختلفة مثل معايير النمو العقلي والجسم

 .وفي كل املراحل

 :ــ من الناحية التطبيقية2

أـ تزيد من قدرتنا على توجيه الاطفال واملراهقين والراشدين والشيوخ وعلى التحكم في العوامل واملؤثرات التي تؤثر في 

 .النمو بما يحقق التغيرات التي نفضلها على غيرها

 . مقياس علمية تمكننا من مساعدة الافراد اذا ما اتضح شذوذ في النموب ـ يمكن قياس مظاهر النمو املختلفة ب

 :ــ بالنسبة لعلماء النفس3

أـ تمكن الاخصائيين في هذا املجال ملساعدة الاطفال واملراهقين والراشدين والشيوخ في مجال علم النفس العالجي 

 والتوجيه والارشاد النفس ي والتربوي واملنهي

واملبادئ النمو وتحديد معايير في اكتشاف أي انحراف أو اضطراب او شذوذ في سلوك الفرد وتتيح ب ـ دراسة قوانين 

 .معرفة اسباب هذا الانحراف وتحديد طريقة عالجه

 ــ بالنسبة للمربين والاباء:4

  .مهأـ تساعد في معرفة خصائص الاطفال واملراهقين وفي معرفة العوامل التي تؤثر في نموهم وفي اساليب سلوك

 . ب ـ يؤدي الى فهم النمو العقلي ونمو الذكاء والتفكير والذكاء والقدرة على التحصيل في العملية التربوية

 . ج ـ فهم مراحل النمو والانتقال من مرحلة الى اخرى من النمو والخصائص كل مرحلة

ين الطفل الا وسعه وال يحملوه ما ال دـ معرفة الفوارق الفردية الشاسعة في معدالت النمو فال يكلف الوالدان واملرب

 طاقة له به

كما شجعت التربية الاسالمية على فهم الطفل والتقريب منه ملعرفة العوامل التي تؤثر في نموه سواء كانت نفسية او 

جسمية ونجد خير دليل على ذلك من خالل حديث الرسول )ص( ))من كان له صبي فليتصابى له(( حيث نالحظ ان 

 لهاملعلم الا 
ً
  ول للبشرية يؤكد على الاب بان يقترب من ابنه ويالعبه ويمهد الن يكون صديقا

 : بالنسبة للمجتمع-9

 .يفيد فهم الفرد ونموه النفس ي في تحديد احسن الشروط الوراثية والبيئية املمكنة التي تؤدي الى احسن نمو ممكن -أ

كوين ونمو شخصية الفرد والعوامل املحددة لها مثل مشكالت تساعد على فهم املشكالت الاجتماعية وثيقة الصلة بت -ب

 .الضعف العقلي والتأخر الدراس ي والانحرافات الجنسية

تساعد على ضبط سلوك الفرد وتقويمه بهدف تحقيق افضل مستوى ممكن من التوافق النفس ي والتربوي والنفس ي  -ج

 والاجتماعي واملنهي



اكد الدين الاسالمي على دراسة وفهم الانسان لجميع جوانب نفسه وهذا واضح من خالل احاديث الامام علي )ع( حيث 

قال في هذا الجانب )عجبت ملن ال يعرف نفسه كيف يعرف غيره ( فمن خالل معرفة النسان نفسه يستطيع ان يتعامل 

 داق لحديث الرسول)ص( )خير الناس من نفع الناسح(مع غيره بصورة سليمة في اطار الاخالق الحميدة ليكون مص

 أهداف علم نفس النمو

يمكن القول أن لسيكولوجية النمو هدفين أساسين : أولهما الوصف الكامل والدقيق قدر الامكان للعمليات النفسية         

ير ل عمر , وثانيهما : تفسعند الناس فى مختلف اعمارهم واكتشاف خصائص التغير الذى يطرأ على هذة العمليات فى ك

التغيرات العمرية ) الزمنية ( فى السلوك أى أكتشاف العوامل والقوى والتغيرات التى تحدد هذة التغيرات , ثم أضيفت 

 أهداف أخرى تتصل بالرعاية والنعاونة والتحكم والتنبؤ , أو باختصار التدخل فى التغيرات السلوكية

 : وصف التغيرات السلوكية-1

على الرغم من ان هدف الوصف هو أبسط أهداف العلم إال أنة أكثرها أساسية , فبدونة يعجز العلم عن التقدم الى     

اهدافة الاخرى , والوصف مهمتة الجوهرية ان يحقق الباحث فهما افضل للظاهرة موضع البحث , ولذلك فالباحث فى 

 على أسئلة هامة مثل :
ً
متى تبأ عملية نفسية معينة فى الظهور ؟ وما هى الخطوات  علم نفس النمو علية ان يجيب أوال

التى تسير فيها سواء نحو التحسن أو التدهور؟ وكيف تؤلف مع غيرها من العمليات النفسية ألاخرى أنماطا معينة من 

أ : متى يبدالنمو ؟ مثال ذلك اننا جميعا نالحظ تعلق الرضيع بامة وان الام تبادل طفلها هذا الشعور , والسؤال هنا 

شعور التعلق فى الظهور ؟ وما هى مراحل تطورة ؟ وهل الطفل املتعلق بأمة تعلقا آمنا يكون أكثر قدرة على الاتصال 

 بالغرباء أم أن هذة القدرة تكون أكبر لدى الطفل ألاقل تعلقا بأمة ؟ هذة وغيرها اسئلة من النوع الوصفى

عتمد على املالحظة , أى من خالل مشاهدة الاطفال والاستماع اليهم , ويجاب عن هذة الاسئلة بالبحث العلمى الذى ي

وتسجيل مالحظاتنا بدقة وموضوعية . وال شك أن مما يعيننا على مزيد من الفهم أن مالحظاتنا الوصفية تتخذ فى 

و ع الطفل أالاغلب صورة النمط أو املتوالية , وحاملا يستطيع الباحث أن يصف اتجاهات نمائية معينة ويحدد موض

املراهق أو الراشد فيها فأنة يمكنة الوصول الى الاحكام الصحيحة حول معدل نموة , وهكذا نجد أن هدف الوصف فى 

علم نفس النمو يمر بمرحلتين أساسيتين : أوالهما الوصف املفصل للحقائق النمائية , وثانيهما ترتيب هذة الحقائق فى 

  ماط قد تكون متآنية فى مرحلة معينة , أو متتابعة عبر املراحل العمرية املختلفةاتجاهات أو انماط وصفية , وهذة ألان

 : تفسير التغيرات السلوكية-2

الهدف الثانى لعلم نفس النمو هو التعمق فيما وراء الانماط السلوكية التى تقبل املالحظة , والبحث عن اسباب     

على تعليل الظواهر موضع البحث من خالل الاجابة على سؤال ملاذا حدوثها أى هدف التفسير , والتفسير يعين الباحث 

 ؟ بينما الوصف يجيب على الشؤال : ماذا ؟ وكيف؟

ومن الاسئلة التفسيرية : ملاذا يتخلف الطفل فى املش ى أو يكون أكثر طالقة فى الكالم , أو أكثر قدرة على حل املشكالت     

حد ترجع هذة التغيرات الى " الفطرة " التى تشمل فيما تشمل الخصائص البيولوجية  املعقدة بتقدمة فى العمر ؟ والى أى

  والعوامل الوراثية ونضج الجهاز العصبى , أو الى " الخبرة " أى التعلم واستثارة البيئة

تنتج من هذا نس فمثال اذا كان الاطفال املتقدمون فى الكالم فى عمر معين يختلفون وراثيا عن املتخلفين نسبيا فية    

أن معدل التغير فى اليسر اللغوى يعتمد ولو جزئيا على الوراثة , أما اذا كشفت البحوث عن أن الاطفال املتقدمين فى 

الكالم يلقون تشجيعا أكثر على انجازهم اللغوى ويمارسون الكالم اكثر من غيرهم فاننا نستنتج أن التحسن فى القدرة 

  ى العمر يمكن ان يرجع جزئيا على ألاقل الى الزيادة فى الاستثارة البيئيةاللغوية الحادث مع التقدم ف

 

 



  التدخل فى التغيرات السلوكية-3

الهدف الثالث من اهداف الدراسة العلمية لنمو السلوك النسانى هو التدخل فى التغيرات السلوكية سعيا للتحكم     

  فيها حتى يمكن ضبطها وتوجيهها والتنبؤ بها

وال يمكن ان يصل العلم إلى تحقيق هذا الهدف إال بعد وصف جيد لظواهرة وتفسير دقيق صحيح لها من خالل    

تحديد العوامل املؤثرة فيها , لنفرض أن البحث العلمى أكد لنا ان التاريخ التربوى الخاطىء للطفل يؤدى بة إلى أن 

ع الافراد , أن هذا التفسير يفيد فى اغراض العالج من خالل يصبح بطيئا فى عملة املدرس ى , ثائرا متمردا فى عالقاتة م

 عديدة لعل أهمها 
ً
تصحيح نتائج الخبرات الخاطئة , والتدريب على مهارات التعامل مع آلاخرين , وقد يتخذ ذلك صورا

 . التربية التعويضية , والتعلم العالجى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النموالبحث في علم نفس النمومناهج وطرق البحث في علم نفس 

وإذا كانت نتائج  test اختبار الافتراضات املنبثقة من نظرية :أحدها ,يؤدي البحث في علم نفس النمو عدًدا من الوظائف

البحث تتفق والافتراضات اكتسبت النظرية قيمتها الحقيقية, أما إذا كان البحث ال يعزز الافتراضات، فإننا نبدأ في 

 النظرية أو في صالحية البحث الختيار الافتراضات. التشكيك في 

ووظيفة البحث هذه هامة في تحديد عمومية النظرية، والدرجة التي تستطيع بها النظرية تفسير السلوك في أكثر من 

 .موقف معين, أو مع أكثر من عينة في ألاطفال

مو:ولذلك، فإن البحث يساعد على تطوير إيجاد افتراضات جديدة حول السلوك والن :والوظيفة الثانية للبحث هي

النظرية وتحديد أبعادها, وقد يؤدي البحث إلى تركيبات جديدة تتصل بالنظرية املعنية أو النظرية الجاري اختبارها, 

وبذلك فإن البحث يساعد على تطوير النظرية باقتراح كيفية تحسينها, وبهذه الطريقة يعتبر البحث أداة حاسمة لتعيين 

 هات التي يجب أن تغّير إليها النظرياتالاتجا

ومن خالل البحث نستطيع تحديد صالحية :  املساعدة على تفسير السلوك والتنبؤ به :الوظيفة الثالثة للبحث هيو

البيانات النظرية كتفسير لسلوٍك ما, وهناك أنواع أخرى من البحث تسمح باستخراج تنبؤات تجعلنا في موقف أفضل 

 لتحديد الظروف الالزمة إلحدث سلوك معين

 مناهج البحث في علم نفس النمو

 : املنهج التجريبي
ً
 . أوال

 . علم نفس النموهذا هو أدق مناهج البحث في 

 . أنه أقرب املناهج إلى املوضوعية

  يستطيع الباحث الذي يتبع املنهج التجريبي السيطرة على العوامل املختلفة

 : وتسير الدراسة حسب هذا املنهج في التسلسل آلاتي

 ) ظاهرة ـ مشكلة ـ هدف ـ فروض ـ تجربة ـ نتائج ـ حقائق ـ قوانين ـ نظرية ( .

 : ومن أهم أهداف البحث العلمي ما يلي

 . التفسير : يجب أن يتخطى البحث العلمي مجرد وصف الظاهرة إلى تقديم تفسير لها

 أن يتنبأ بالطريقة التي سوف يعمل بها 
ً
التنبؤ : ال يقنع العالم بمجرد صياغة تعميمات تفسير الظاهرة  , بل يريد أيضا

 . التعميم في املستقبل

ح العالم للوصول إلى درجة من الفهم العميق للقوانين بحيث ال يقف عند حد التنبؤ , بل يزيد من قدرته الضبط : يكاف

 على ضبط الظاهرات وألاحداث .

 : ويقسم هذه املتغيرات إلى ثالثة أنواع

 وهو املتغير الذي يغير الباحث في مقداره ليدرس آلاثار املترتبة على ذلك في متغير آخر املتغير املستقل :

املتغير التابع : وهو املتغير الذي يتغير بتغير املستقل , أي إنه ينعكس عليه آثار ما يحدث من تغير في املتغير املستقل إذا 

  كانت ثمة عالقة بين املتغيرين

أو غير التجريبي : وهو املتغير الذي قد يؤثر في املتغير التابع , والذي يحاول الباحث أن يخلص املتغير الغريب أو الدخيل 

 من أثره بتثبيته أو عزله

 : املنهج الوصفي : يهدف املنهج الوصفي إلى جمع أوصاف دقيقة علمية للظاهرة موضوع في وضعها الراهن , وإلى 
ً
ثانيا

 . ات املختلفةدراسة العالقات التي توجد بين الظاهر 

 : ومن أهم طرق املنهج الوصفي املستخدمة في علم نفس النمو ما يلي



 : ـ املالحظة العلمية1

املالحظة املنظمة الخارجية : يكون أساسها املشاهدة املوضوعية والتسجيل بإزاء الشخص أو مظاهر ونواح سلوكية 

 . معينة

 . " لنفسه " التأمل الباطنياملالحظة املنظمة الداخلية : وتكون من الشخص نفسه 

 املالحظة العرضية أو العفوية التي تأتي بالصدفة فإنها تكون سطحية وليست دقيقة وغير عملية .

 : ـ الطريقة الطولية2

من أقدم وأبسط طرق البحث في علم نفس النمو وفيها يتتبع الباحث النمو النفس ي من  تعتبر الطريقة الطولية التتبعية

  كافة مظاهره لفرد أو جماعة من ألافراد على طول فترة زمنية معينة

 : ـ الطريقة املستعرضة3

هم وسائل طبق عليوفيها يدرس الباحث مظاهر  النمو املختلفة في عينة ممثلة كبيرة العدد من ألافراد في سن معينة . وي

 الحصول على املعلومات والبيانات الخاصة بمظاهر النمو في هذه السن .

  : ـ الطريقة الارتباطية4

 ( إما أن تكون العالقة الارتباطية ) طردية / موجبة ( أو تكون العالقة الارتباطية ) عكسية / سالبة

 : ـ الطريقة إلاكلينكية5

 . الفحص الطبي

 . دراسة تاريخ الحالة

 . الاختبارات السيكولوجية ويتفرع منها

 . أ/ تشخيص الحالة

 . ب/ تفسير الحالة

 . ج/ وضع التصميم العالجي

 . د/ اختيار الفروض

 هـ/ النتائج .

 : ـ طريقة املقابلة الشخصية6

 . تسجيل تاريخ الحياة

 . تسجيل تاريخ الحالة

 : ـ طرق أخرى 7

 . رسومات ألاطفال

 . مذكرات املراهقين

 مذكرات الراشدين .

 

 

 

 



 العوامل التي تؤثر في النمو

 : الوراثة

 . الوراثة هي انتقال السمات من الوالدين إلى أوالدهما 

 . وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلية التي كانت موجودة عند بدء الحياة , أي عند إلاخصاب

هره , نوعه ومداه , زيادته ونقصانه , نضجه وقصوره وتعتبر الوراثة عامال مهما يؤثر في النمو من حيث : صفاته ومظا

 . ..... وهكذا

 : البيئة (2

 أو غير مباشر على الفرد , منذ أن تم إلاخصاب وتحددت 
ً
 مباشرا

ً
تمثل البيئة كل العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيرا

 . لثقافية والحضاريةالعوامل الوراثية . وتشمل البيئة بهذا املعنى العوامل املادية والاجتماعية وا

 : الغدد (3

جهاز الغدد له أهمية كبيرة في تنظيم النمو ووظائف الجسم . وللغدد وإفرازاتها ) الهرمونات ( تأثيرها الواضح في عملية 

 النمو

 : الغذاء (4

لوك ة والسالغذاء الذي يأكله إلانسان هو أصل املادة التي تعمل على تكوين الجسم ونموه , واملصدر ألاساس ي للطاق

 
ً
 وعقليا

ً
 . جسميا

 : النضج (5

 , والتي تتمخض عن تغيرات منتظمة في 
ً
يتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي التي يشترك فيها ألافراد جميعا

 . سلوك الفرد

 : التعلم (6

 ة مستمرةمن السلوك بصفنحن نعلم أن التعلم هو التغير في السلوك نتيجة للخبرة واملمارسة , ويتعلم ألاطفال الجديد 

 مراحل النمو:

 
 


