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 الماحضرة الثانٌة 

 الخصائص العامة للنمو ) القوانٌن العامة للنمو (

 -ٌحدث النمو بطرٌقة تحكمها عدة مبادى وقوانٌن اساسٌة واهمها :

 النمو عملٌة مستمرة  – 1

بمعنى ان التؽٌرات التً تحدث للفرد فً مختلؾ جوانبه العضوٌة والعقلٌة ال توقؾ 

طوال حٌاته , وٌؽلب على هذه التؽٌرات طابع البناء فً المراحل االولى من العمر 

بٌنما ٌؽلب علٌها طابع الهدم فً المراحل االخٌرة منة , والنمو بهذا المعنى سلسلة 

منها إلى ظهور الحلقة التالٌة , فاذا اخذنا النمو من الحلقات ٌؤدي اكتساب حلقة 

الحركً مثالً فإننا نجد ان الطفل ٌمر بالتطورات االتٌة : انتصاب الراس ثم الجلوس 

فالحبو فالوقوؾ فالمشً فالقفز والتسلق , وال بد ان تتم هذه العملٌات بنفس الترتٌب 

ي وٌقفز قبل ان ٌتعلم فال ٌمكن ان ٌمشً الطفل قبل ان ٌقؾ , وال ٌمكن ان ٌجر

المشً هكذا واذا كان النمو مجموعة من الحلقات فهً حلقات متصلة فً سلسلة 

 واحدة , وهً سلسلة النمو او دورة النمو .

 اختالف معدل سرعة النمو  – 2

ٌسٌر النمو منذ اللحظة االولى لألخصاب بسرعة والكن هذه السرعة لٌت على 

وتٌرة واحدة , فمرحلة ما قبل المٌالد هً اسرع مراحل النمو ومعدل النمو فٌها 

سرٌع جداً وتبطئ هذه السرعة نسبٌاً بعد المٌالد اال انها تظل سرٌع فً مرحلة 

ر فً السنوات التالٌة ثم تستقر الرضاعة ومرحلة الطفولة المبكرة ثم تبطئ اكث

سرعة النمو نسبٌاً فً الطفولة الوسطى والمتأخرة ثم ٌسرع لنمو فً مرحلة 

المراهقة ثم تهدأ وتستقر تماماً فً نهاٌة مرحلة المراهقة وبداٌة مرحلة النضج ثم 

 ٌسٌر النمو هكذا إلى ان تأتً مرحلة الشٌخوخة فٌبدأ التدهور والضعؾ واالنحالل . 

 



 اختالف معدالت النمو  – 3

لكل مرحلة من مراحل النمو سرعتها الخاصة وال تنمو اجزاء الجسم بسرعة واحدة 

وال تنمو جمٌع الوظائؾ العقلٌة بسرعة واحدة وٌختلؾ الحجم النسبً لمختلؾ 

اعضاء الجسم من مرحلة إلى اخرى فالجمجمة مثالً تنمو بأقصى سرعة فً مرحلة 

هذه السرعة بعد المٌالد والمخ ٌصل الحجم النهائً الناضج ما قبل المٌالد ثم تهدأ 

سنوات بٌنما تظل اعضاء التناسل تنمو ببطء طوال فترة الطفولة  8 – 6بٌن سن 

 وهكذا لبقٌة اعضاء الجسم .

 تتابع مراحل النمو  – 4

صحٌح ان حٌاة الفرد تكون وحدة واحدة اال ان نموه ٌسٌر فً مراحل تتمٌز كل منها 

بسمات وخصائص واضحة وان مراحل النمو تتداخل فً بعضها البعض حتى 

لٌصعب التمٌز بٌن نهاٌة مرحلة وبٌن بداٌة المرحلة التً تلٌها اال ان الفروق بٌن 

المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة المراحل المتتالٌة تتضح بٌن منتصؾ كل مرحلة و

ونحن نسمع كثٌراً مصطلحات مثل ) متأخر ومتقدم , وناضج .... الخ ( وهذه 

وؼٌرها تشٌر إلى مستوى النمو فً المراحل المختلفة كإطار مرجعً فكل مرحلة 

 لها مظاهر خاصة ومطالب ممٌزة للنمو .

 النمو عملٌة معقدة  – 5

هر الجزئٌة الخاصة منه متداخلة فٌما بٌنها تداخالً النمو مظهر عام معقد والمظا

وثٌقاً ومرتبطة فٌما بٌنها بحٌث ال ٌمكن فهم اي مظهر من مظاهر النمو اال عن 

طرٌق دراسته فً عالقاته مع المظاهر االخرى فالنمو العقلً مثالً مظهر خاص من 

الجتماعً وٌالحظ مظاهر النمو ٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالنمو الجسمً واالنفعالً وا

ان الطفل الذي ٌتجاوز نموه العقلً المتوسط العام ٌمٌل إلى ان ٌكون كذلك من حٌث 

النمو الجسمً واالنفعالً بٌنما الطفل المتخلؾ عقلٌاً عن المتوسط العام ٌمٌل إلى ان 

 ٌكون كذلك من حٌث النمو الجسمً واالنفعالً واالجتماعً .



 النمو عملٌة متفردة  – 6

لنمو االنسانً بأن كل فرد ٌنمو بطرٌقته ومعدلة , ومع ذلك فإن الموضوع ٌتسم ا

ٌخضع للدراسة العلمٌة والنمو االنسانً على وجه الخصوص خبرة فرٌدة , ولهذا 

فإن ما ٌسمى القوانٌن السلوكٌة قد ال تطبق على كل فرد بسبب تعقد سلوك االنسان 

ٌنهما , ومن المعلوم فً فلسفة العلم ان وتعقد البٌئة التً ٌعٌش فٌها وتعقد التفاعل ب

التعمٌم ال ٌقدم المعنى الكلً للقانون اذا لم ٌتضمن معالجة مفصلة لكل حالة من 

الحاالت التً ٌصدق علٌها , ومعنى هذا ان علم نفس النمو له الحق فً الوصول 

نسان موضع إلى قوانٌنه وتعمٌماته , اال اننا ٌبقى معنا الحق دائماً فً التعامل مع اال

 البحث فٌه على انه كائن فرٌد .

 جوانب النمو 

 النمو الجسمً : – 1

ٌحدث التطور الجسمً عند الرضٌع بسرعة كبٌرة بحٌث ٌبدو ان حجم الطفل 

وشكله ومهارته تتؽٌر ٌومٌاً تتمٌز مرحلة الرضاعة بالسرعة المتناهٌة فً النمو 

وتتمٌز السنة االولى من حٌاة الطفل بالنمو والنضج السرٌعٌن فعند الوالدة ٌزن 

صل وزنه فً نهاٌة السنة ( ؼرام وٌ 0033 – 0333الطفل فً المتوسط بٌن )

(سم ومحٌط 03االولى إلى ثالثة اضعاؾ ما كان علٌه عند الوالدة وٌكون طوله )

( سم , وٌكون راس الطفل عند الوالدة كبٌراً بالنسبة لجسمه اذ ٌبلػ  00جمجمته )

(طول الجسم وتكون الساقان قصٌرتان نسبٌاً وٌبلػ طولهما مع  4/1ما نسبته )

اقل ومع لجسم , اما فً السنة الثانٌة فٌستمر التطور بنسبة (طول ا 4/1الحوض )

( كؽم وٌصل طولهم 14انتهاء مرحلة الرضاعة ٌصبح وزن معظم االطفال حوالً )

( سم وٌمٌل الذكور فً هذه المرحلة إلى ان ٌكونوا اكثر طوالً 03-83ما بٌن )

ٌتزاٌد من خالله واكثر وزناً من االناث , وفً الوقت الذي ٌستمر فٌه نمو الطفل و

حجمه الكلً فان االجزاء المختلفة للجسم تنمو بنسب مختلفة , اما عند البلوغ 

( 8/1فٌصبح طول الساقٌن نصؾ الطول الكلً للراشد وٌبلػ طول الراس ما نسبته )



ثم ٌتسارع نمو  الطول الكلً , وٌكون الجذع طوٌالً عند الوالدة بالنسبة لألطراؾ

نمو الراس والوجه بطٌئاً وهذا ما ٌسمى بمفهوم ) التطور الجذع واالطراؾ وٌكون 

 النسبً ( الذي ٌرتبط بتطور اعضاء الجسم المختلفة 

 العوامل التً تؤثر فً النمو الجسمً  – 2

تؤثر الحالة الصحٌة فً النمو الجسمً للطفل , فاذا كانت  -الحالة الصحٌة : –أ 

ل نموه ؼٌر جٌدة او انه ٌتعرض الظروؾ الصحٌة التً ٌمر بها الطفل خالل مراح

إلى االمراض بشكل مستمر فكل ذلك له تأثٌراً كبٌراً على صحته الجسمٌة وٌؤدي 

 إلى اعاقته الجسمٌة .

تؤثر االسرة من الناحٌتٌن البٌئٌة والوراثٌة فبعض العوامل الوراثٌة  -االسرة : –ب 

ئٌة فأنها اما ان تساعد تجعل االطفال اسمن واطول واثقل من ؼٌرهم اما العوامل البٌ

على تحقٌق االمكانات الوراثٌة للنمو الجسمً إلى اقصى ما تسمح به هذه االمكانات 

ملوثات البٌئة كالمواد الكٌمٌاوٌة واالشعاعٌة على  او انها ال تساعد على ذلك ) تأثٌر

 المورثات فً خالٌا الجسم والتً ٌحتمل ان تحدث اعاقة فً النمو الجسمً ( 

الؽذاء هو اصل المادة التً تعمل على تكوٌن الجسم ونمو اذ ان  -التغذٌة : –ج 

للمواد الؽذائٌة وظائؾ حٌوٌة هامة مثل تولٌد الطاقة الالزمة لتحرٌك العضالت 

ومنها الكربوهٌدرات والمواد الدهنٌة وبناء انسجة الجسم عند النمو ومنها 

كامل إلى اخفاق الفرد فً تحقٌق البروتٌنات وٌؤدي الؽذاء ؼٌر الكافً او ؼٌر ال

امكانات نموه وٌؤدي نقص التؽذٌة إلى عدة امراض منها مرض لٌن العظام على 

 . سبٌل المثال , باإلضافة إلى انه ٌؤدي إلى ضعؾ الفرد فً مقاومة االمراض

اذ تسبب زٌادة فً افراز هورمون ) االدرٌنالٌن(  -االضطرابات االنفعالٌة : –د 

اج هرمون النمو فً الؽدة النخامٌة ) حدوث التقزم او العملقة عند الذي ٌعطل انت

 االشخاص ( مما ٌؤدي إلى اعاقة النمو الجسمً .



فعندما نقارن اطفاالً من نفس االعمار  -المستوى االجتماعً واالقتصادي : -هـ 

ٌعٌشون فً بٌئات مختلفة , نجد ان نمو االطفال الجسمً ) لو نأخذ على سبٌل 

وزن الجسم ( الذٌن ٌعٌشون فً البٌئات التً تفتقر إلى الجانب االجتماعً المثال 

واالقتصادي اقل )وزنا( من االطفال الذٌن ٌعٌشون فً بٌئات ذات مستوى اجتماعً 

    واقتصادي ؼنً .

  


