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 عمم نفس النمو

 م.د حسنين ناجي حسين

 الخصائص العامة لمنمو )القوانين العامة لمنمو( -ثالثًا:

 -يحدث النمو بطريقة تحكميا عدة مبادى وقوانين اساسية واىميا:

  النمو عممية مستمرة -0 

ات التي تحدث لمفرد في مختمف جوانبو العضوية والعقمية ال بمعنى أن التغير     
توقف طوال حياتو , ويغمب عمى ىذه التغيرات طابع البناء في المراحل األولى من 
العمر. بينما يغمب عمييا طابع اليدم في المراحل األخيرة منة , والنمو بيذا المعنى 

أخذنا  الحمقة التالية , فإذاسمسمة من الحمقات يؤدى اكتساب حمقة منيا إلى ظيور 
النمو الحركي مثال فإننا نجد أن الطفل يمر بالتطورات اآلتية : انتصاب الرأس ثم 

تتم ىذه العمميات بنفس  لجموس فالحبو فالوقوف فالمشي والقفز والتسمق , وال بد أن
أن يجرى ويقفز قبل  يمكن لترتيب , فال يمكن أن يمشى الطفل قبل أن يقف , والا

ذا كان النمو مجموعة من الحمقات فيي حمقات متصمة في  أن يتعمم المشي ىكذا , وا 
  لسمة واحدة ,وىى سمسمة النمو أو دورة النمو.

  :                           اختالف معدل سرعة النمو -5
بسرعة والكن ىذه السرعة ليست عمى  لإلخصابيسير النمو منذ المحظة االولى      

قبل الميالد ىي اسرع مراحل النمو ومعدل النمو فييا سريع  ما فمرحمة ,وتيرة واحدة
ىذه السرعة نسبيًا بعد الميالد اال انيا تظل سريع في مرحمة الرضاعة  وتبطئجدًا 



اكثر في السنوات التالية ثم تستقر سرعة النمو  تبطئومرحمة الطفولة المبكرة ثم 
سرع النمو في مرحمة المراىقة ثم تيدا ثم ي والمتأخرةنسبيًا في الطفولة الوسطى 

في نياية مرحمة المراىقة وبداية مرحمة النضج ثم يسير النمو ىكذا الى  وتستقر تماماً 
 مرحمة الشيخوخة فيبدا التدىور والضعف واالنحالل. تأتيان 

 اختالف معدالت النمو -3

م بسرعة واحدة لكل مرحمة من مراحل النمو سرعتيا الخاصة وال تنمو أجزاء الجس    
مختمف لتنمو جميع الوظائف العقمية بسرعة واحدة ويختمف الحجم النسبي  وال

سرعة في مرحمة  بأقصىاعضاء الجسم من مرحمة الى اخرى فالجمجمة مثاًل تنمو 
قبل الميالد ثم تيدأ ىذه السرعة بعد الميالد والمخ يصل الحجم النيائي الناضج  ما

ل اعضاء التناسل تنمو ببطء طوال فترة الطفولة سنوات ,بينما تظ 8-6بين سن 
 وىكذا لبقية اعضاء الجسم.

 

 تتابع مراحل النمو -4

صحيح ان حياة الفرد تكون وحدة واحدة اال ان نموه يسير في مراحل تتميز كل      
منيا بسمات وخصائص واضحة وان مراحل النمو تتداخل في بعضيا البعض حتى 

رحمة وبين بداية المرحمة التي تمييا اال ان الفروق بين ليصعب التميز بين نياية م
المراحل المتتالية تتضح بين منتصف كل مرحمة والمرحمة السابقة والمرحمة الالحقة 

وىذه وغيرىا  ...الخ( وناضج )متأخر ومتقدم, ونحن نسمع كثيرًا مصطمحات مثل
مرحمة ليا مظاىر مرجعي فكل  كإطار تشير الى مستوى النمو في المراحل المختمفة

 خاصة ومطالب مميزة لمنمو.

 



 

  النمو عممية معقدة -5

النمو مظير عام معقد والمظاىر الجزئية الخاصة منو متداخمة فيما بينيا      
من مظاىر النمو اال  ايمكن فيم أي مظير تداخاًل وثيقًا ومرتبطة فيما بينيا بحيث ل

رى فالنمو العقمي مثاًل مظير خاص عن طريق دراستو في عالقاتو مع المظاىر االخ
من مظاىر النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الجسمي واالنفعالي واالجتماعي ويالحظ 
ان الطفل الذي يتجاوز نموه العقمي المتوسط العام يميل الى ان يكون كذلك من 

يميل حيث النمو الجسمي واالنفعالي بينما الطفل المتخمف عقميًا عن المتوسط العام 
   الى ان يكون كذلك من حيث النمو الجسمي واالنفعالي واالجتماعي.

 

 النمو عممية متفردة -6

فرد ينمو بطريقتو وبمعدلة, ومع ذلك فإن الموضوع  بأن كل اإلنسانييتسم النمو     
عمى وجو الخصوص خبرة فريدة, وليذا فإن  اإلنسانييخضع لمدراسة العممية والنمو 

ن السموكية قد ال تطبق عمى كل فرد بسبب تعقد سموك اإلنسان, القواني ما يسمى
التي يعيش فييا, وتعقد التفاعل بينيما, ومن المعموم في فمسفة العمم أن  وتعقد البيئة

المعنى الكمى لمقانون إذا لم يتضمن معالجة مفصمة لكل حالة من  ال يقدمالتعميم 
نفس النمو لو الحق في الوصول يصدق عمييا , ومعنى ىذا أن عمم  الحاالت التي

إلى قوانينو وتعميماتو , إال أننا يبقى معنا الحق دائمًا في التعامل مع اإلنسان موضع 
 كائن فريد.أنو البحث فيو عمى 

 

  رابعًا: جوانب النمو

 النمو الجسمي : – 0
يحدث التطور الجسمي عند الرضيع بسرعة كبيرة بحيث يبدو ان حجم الطفل     

تتميز مرحمة الرضاعة بالسرعة المتناىية في النمو  مياراتو تتغير يومياً وشكمو و 



وتتميز السنة االولى من حياة الطفل بالنمو والنضج السريعين فعند الوالدة يزن الطفل 
(غرام ويصل وزنو في نياية السنة االولى الى ثالثة 0033-0333في المتوسط بين)

( سم, 00(سم ومحيط جمجمتو )03طولو )كان عميو عند الوالدة ويكون  اضعاف ما
( طول 4/1ويكون راس الطفل عند الوالدة كبيرًا بالنسبة لجسمو اذ يبمغ ما نسبتو)

( طول 4/1ويبمغ طوليما مع الحوض) الجسم وتكون الساقان قصيرتان نسبياً 
أما في السنة الثانية فيستمر التطور بنسبة اقل ومع انتياء مرحمة الرضاعة ,  الجسم
( سم 03-83( كغم ويصل طوليم ما بين )14ح وزن معظم االطفال حوالي)يصب

ويميل الذكور في ىذه المرحمة الى ان يكونوا اكثر طواًل واكثر وزنًا من االناث ,وفي 
الوقت الذي يستمر فيو نمو الطفل ويتزايد من خاللو حجمو الكمي فان االجزاء 

بموغ فيصبح طول الساقين نصف اما عند ال ,المختمفة لمجسم تنمو بنسب مختمفة
ويكون الجذع  ,( الطول الكمي8/1الطول الكمي لمراشد ويبمغ طول الراس ما نسبتو)

ثم يتسارع نمو الجذع واالطراف ويكون نمو  لألطرافطوياًل عند الوالدة بالنسبة 
وىذا ما يسمى بمفيوم )التطور النسبي( الذي يرتبط بتطور  الراس والوجو بطيئاً 

( سم في 04جسم المختمفة اذ يزيد طول المولود في السنة االولى )اعضاء ال
وهناك مبدآن (سم في السنة الثانية 13المتوسط ثم يتناقص التطور فيزيد الطول )

  في نسب نمو الجسم وهما : رئيسيان يصنعان التغيرات
 :مبدا االتجاه من االعمى الى االسفل اواًل:
الل فترة ما قبل الوالدة يتطور الراس بسرعة فخ القدمينأي من الراس الى       

( 4/1تفوق كثيرًا بقية اجزاء الجسم السفمية وعند الوالدة يكون طول الراس حوالي )
( ىذا الطول ويالحظ ان الجزء 0/1طول الجسم أما الساقين فتشكالن فقط حوالي)

مو وفي السنة السفمي من الجسم يبدأ باالرتفاع تدريجيًا الى اعمى مع تقدم عممية الن
( الجسم وتزداد نسبة الساقين بحيث 0/1الثانية من العمر تصبح نسبة الراس حوالي )

 الطول الكمي لمجسم. نصف (0/1تصبح )



 
 :مبدا االتجاه من الداخل الى الخارج ثانيًا:
ان النمو يستمر في التقدم من القريب الى البعيد او من المركز الى خارج      

نمو القمب والجياز التنفسي يسبق بروز االطراف والنمو المثال الجسم فعمى سبيل 
  الحركي يبدأ بالذراع فاليد فاألصابع .

  في سموك الطفل : وتأثيرههمية النمو الجسمي أ

لمنمو الجسمي اىمية كبيرة في سموك الطفل حيث يؤدي نمو عضالت الجسم      
واع النشاطات التي يقوم بيا الى حدوث بعض التغيرات في القدرات الحركية وفي ان

الطفل خاصة االلعاب الرياضية ويؤدي نمو الجياز العصبي الذي ىو جزء من 
, فمثال يرتبط السموك االنفعالي لمطفل الى ظيور انماط جديدة من السموك الجسم

ارتباطا مباشرا بقدرتو عمى ادراك المعاني التي تواجيو في المواقف المختمفة . كما 
بول االجتماعي الذي يتمتع بو الطفل ترتبط كذلك بقدرتو عمى فيم افكار ان درجة الق

وعمى اية حال فان النمو الجسمي يؤثر عمى سموك الطفل اما  االخرين ومشاعرىم .
المباشر يحدد قدرة الطفل عمى ما يقوم بو من  فالتأثيربصورة مباشرة او غير مباشرة 

االمراض او االعاقات الجسمية فانو  اداء فمثال اذا كان نموه الجسمي خاليا من
غير المباشر  التأثيراما  .فق مع اقرانو ومجاراتيم في المعبسيكون قادرا عمى التوا

لمنمو الجسمي عمى سموك الطفل فانو يتعمق باالتجاه نحو ذات الطفل وذات االخرين 
ال ف انو السمين( الذي يكتشمعيم فمثال الطفل البدين) توافقووالذي بدوره يؤثر عمى 

االستمرار والمعب كبقية اقرانو في لعبة ما ككرة القدم مثال بسبب وزنو الثقيل  يستطيع
فضال عن ذلك  ال يحبونوفانو سيتولد لديو الشعور بالنقص سيما اذا تصور بانيم 

االثر الذي يتركو ادراكو لمكيفية التي ينظر بيا االخرون الى حجمو ومظيره الخارجي 
  البدين عمى مفيومو لذاتو او تصوره لنفسو .

 

 



 

  العوامل التي تؤثر في النمو الجسمي : -5

تؤثر الحالة الصحية في النمو الجسمي لمطفل , فاذا كانت  -:  الحالة الصحية-أ 
الصحية التي يمر بيا الطفل خالل مراحل نموه غير جيدة او انو يتعرض  الظروف

كبيرا عمى صحتو الجسمية ويؤدي الى  تأثيراالى االمراض بشكل مستمر فكل ذلك لو 
 اعاقتو الجسمية .

تؤثر االسرة من الناحيتين البيئية والوراثية فبعض العوامل الوراثية  -: االسرة-ب 
اما ان تساعد  فأنيال واثقل من غيرىم اما العوامل البيئية تجعل االطفال اسمن واطو 

عمى تحقيق االمكانات الوراثية لمنمو الجسمي الى اقصى ما تسمح بو ىذه االمكانات 
مموثات البيئة كالمواد الكيمياوية واالشعاعية عمى  تأثيرعمى ذلك )  ال تساعداو انيا 

 اعاقة في النمو الجسمي( . المورثات في خاليا الجسم والتي يحتمل ان تحدث

ىو اصل المادة التي تعمل عمى تكوين الجسم ونموه اذ ان  الغذاء -: التغذية -ج 
لممواد الغذائية وظائف حيوية ىامة مثل توليد الطاقة الالزمة لتحريك العضالت 
ومنيا الكربوىيدرات والمواد الدىنية وبناء انسجة الجسم عند النمو ومنيا البروتينات 

دي الغذاء غير الكافي او غير الكامل الى اخفاق الفرد في تحقيق امكانات نموه ويؤ 
 ,ويؤدي نقص التغذية الى عدة امراض منيا مرض لين العظام عمى سبيل المثال 

  الى انو يؤدي الى ضعف الفرد في مقاومة االمراض . باإلضافة

( الذي األدرينالينون )اذ تسبب زيادة في افراز ىورم -: االضطرابات االنفعالية -د 
يعطل انتاج ىرمون النمو في الغدة النخامية )حدوث التقزم او العممقة عند 

 االشخاص( مما يؤدي الى اعاقة النمو الجسمي.

االعمار  فعندما نقارن اطفاال من نفس -: المستوى االجتماعي واالقتصادي -هـ  
عمى سبيل المثال  نأخذلو , نجد ان نمو االطفال الجسمي)يعيشون في بيئات مختمفة

الذين يعيشون في البيئات التي تفتقر الى الجانب االجتماعي وزن الجسم(



واالقتصادي اقل )وزنا(من االطفال الذين يعيشون في بيئات ذات مستوى اجتماعي 
 .واقتصادي غني

  -ثانيا // النمو الحركي : 

الجياز العصبي واتزان بعد ان تمكن الطفل من المشي ومع زيادة النمو في        
النمو في الجوانب الجسمية من حيث الراس الى الجسم ومن حيث طول اليدين 

الطفل  بإمكانوالساقين ومع زيادة نمو العضالت وتدعيم الجسم بالعظام يصبح 
تحقيق نوع من التآزر بين حركاتو فتزداد مياراتو في الجري والقفز والتسمق وصعود 

بتوازن الفت لالنتباه  الدراجةسعى نحو رفاق المعب , فيركب اذ نجده ي السمم ونزولو
ويقوم بميارات خمع مالبسو لمذىاب لمحمام وارتدائيا بعد ذلك ويتناول طعامو وشرابو 
بمفرده .وبمعنى اخر لقد ساعده نشاطو الحركي عمى تقميد الكبار فيما يمارسونو من 

عده في قضاء الكثير من حاجاتو اعمال مما يزيد ثقتو بنفسو , تمك الثقة التي تسا
وقد تبين في دراسة )شيرلي( ان لبنية الجسم عالقة بالنمو الحركي اذ  االساسية .

تبين ان االطفال النحاف ذوي العضالت والعظام الصغيرة يمشون مبكرين قبل 
  االطفال الممتمئين والبدينين .

ة عمى العضالت الكبيرة ويعرف النمو الحركي عمى أنو: سيطرة الطفل التدريجي     
ثم العضالت الصغيرة كمما تقدم بالعمر , ويؤدي سيطرة الطفل عمى عضالتو الكبيرة 

أما سيطرتو عمى العضالت  الى الجموس والحبو والزحف والوقوف والمشي والركض,
الدقيقة فتؤدي الى القدرة عمى مسك االشياء والكتابة واستعمال االدوات وغيرىا من 

 . قيقة التي تتطمب المياراتاالعمال الد

  الميارات الحركية : -1

تعتبر الميارات الحركية امرا ىاما في الحياة اليومية لمطفل وتعد مرحمة        
اكثر قدرة لمتكيف من  فاألطفالالطفولة العمر االمثل لتعمم الكثير من الميارات 

غامرة واندفاعا لتعمم , كما انيم اكثر مالراشدين في تعمم الميارة بسيولةالمراىقين و 
ال االشياء الجديدة ويتوفر لدييم الوقت الكافي لقمة واجباتيم ومسؤولياتيم , كما انيم 



, مما يؤدي الى ضبط الحركات بكفاءةمن تكرار او اعادة الحركات  يضجرون
ويتطور النمو الحركي من الحركات العشوائية الى الحركات اليادفة الموجية ومن 

 ص ومن االسراف في الطاقة الجسمية الحركية الى االقتصاد والتوفير.العام الى الخا
مثاليا فالمشي يعتمد عمى ميارة اتقان الوقوف وميارة حركة االرجل وميارة االتزان 

 العام لمجسم وتمعب العضالت الصغيرة دورا ىاما في تحديد الميارة .

 
 

  -اساليب تعمم المهارات الحركية : -0

المحاولة والخطأ : فالطفل يحاول ان يقوم بحركات عشوائية التعمم عن طريق  -1
 مختمفة لتعمم ميارة وىذا يتيح تعمم الميارة بشكل افضل .

وىذه الطريقة في تعمم  -التعمم عن طريق التقميد او مالحظة الراشدين : -0
 الميارات بشكل افضل من طريقة المحاولة والخطأ .

لميارة الذي يعتمد عمى نماذج جيدة في التمرين والتدريب, ان توجيو تعمم ا -0
                     بداية تعمم الميارة يؤدي الى تعمم افضل.

 
  :العوامل المؤثرة في النمو الحركي -0

او الضعف  لألمراضان االطفال الذين يتعرضون  حالة الطفل الصحية: - أ
لعظام كنقص الكالسيوم والحديد الذي يبطئ نمو ا العام في الصحة الجسمية,

  عمى نموىم الحركي. بالتأكيدأو الكساح, وبذلك فانو سيؤثر 

: أثبتت الدراسات والبحوث أن الظروف البيئية التي البيئة المحيطة بالطفل - ب
المربين  تحيط بالطفل تمعب دورا ميما في النمو الحركي فمثاَل تشجيع)االباء,

عمى النشاط  لألطفالفي دور الحضانة والروضة , المعممين في المدارس( 



والحركة وتوفير االمكانيات والظروف المناسبة ليم فأن كل ذلك سيساعد 
  عمى تنميتيا وتوجيييا بالشكل السميم الذي يكسبيا المرونة واالتزان الحركي.

: أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت عمى االطفال لتعرف طبيعة الذكاء-ج 
حركية أن االطفال المتخمفين عقميَا يعانون العالقة بين مستوى الذكاء والميارات ال

من وجود نقصَا في النمو الحركي, مقارنة بأقرانيم الموىوبين الذين يتسمون 
  بالذكاء ىم أكثر تفوقَا في مياراتيم الحركية.

ان تعرض الطفل لالضطرابات النفسية الناتجة عن  الصحة النفسية: -د 
عور بالنقص أو الغيرة من االخرين الضغوط البيئية كالحرمان الذي يولد الش

, كي بشكل خاص وعمى النمو بشكل عامسيؤثر بالتأكيد عمى النمو الحر 
فاألطفال االصحاء نفسيَا يكونون أكثر نمو حركيَا وتفوقَا في الميارات الحركية 
مقارنة باألطفال المصابين بأمراض نفسية معينة الذين يعانون من الخجل 

 واالنطواء والسمبية.

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

 :مراحل نمو المهارات الحركية-3

من اية مشكالت وراثية او بيئية  ال يعاني: يتمكن الطفل السميم الذي الجموس -1
االولى من السنة  من الجموس لمدة قصيرة وبشيء من المساندة في االشير

 االولى ثم يبدا من السيطرة عمى ىذه الميارة بالتدريج .

يحبون اوال ان يتحركوا بمساعدة ايدييم فقط  فاألطفال:  الحبو والزحف -0
وبطونيم عمى االرض ثم يزحفون ثانيا اي يتحركون بواسطة اليدين والركبتين 

 الى مرحمة اخرى .واحيانا يزحفون عمى ايدييم وارجميم وىكذا حتى ينتقموا 

: تبدأ ىذه المرحمة بالسيطرة عمى مجموعة من الميارات  الوقوف والمشي -0
االمر يشد الطفل نفسو الى االعمى ليتمكن من الوقوف  بادئالحركية ففي 



باالعتماد عمى نفسو او بمساعدة االخرين او االعتماد عمى بعض االثاث 
وبعد ذلك يتمكن من القيام المنزلي ثم يتمكن من الوقوف والمشي بمفرده , 

 بميارات حركية اكثر كمما تقدم بالعمر مع مراعاة الفروق الفردية .

 

 

 
  :المصادر

(. عمم نفس النمو )الطفولة والمراىقة( . كمية 0338لمرشدي , عماد حسين ) -1
 التربية االساسية .

الطريحي , فاىم حسين وحسين ربيع . عمم نفس النمو . كمية التربية / قسم  -1
 العموم التربوية والنفسية .

, دار صفاء  1( . عمم نفس النمو لمطفل . ط0330مجيد , سوسن شاكر )  -0
  االردن . –لمنشر والتوزيع , عمان 

 
 
 
 
 
 
 


