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 المقدمة :

وردت فً القران الكرٌم الكثٌر من االٌات القرانٌة التً تدل على خلق هللا تعالى لالنسان ومن  

ل ق كُ  الَِّذي ُهو  }هذه االٌات  اب   مِّن مــخ  ْطف ة   ِمن ُثمَّ  ُتر  ل ق ة   ِمنْ  ُثمَّ  نُّ ْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفالا  ٌُْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ع   لِت 

ُكمْ  ُكوُنوا ُثمَّ  أ ُشدَّ ٌُوخاا  لِت  ِمنُكم ُش ن و  فَّى مَّ و  ْبلُُغوا ق ْبلُ  ِمن ٌُت  لِت  الا  و  ّماى أ ج  س  لَّكُ  مُّ ل ع  ْعِقلُون   مْ ــو   { ت 

 .7ٙ االٌةغافرسورة

ٌفٌد علم النفس بشكل عام فً فهم السلوك وضبطه وتوجٌهه والتنبؤ به ، بٌنما ٌفٌد علم النفس 

هه والتنبؤ به من بدء حٌاته الى نهاٌتها . النمو بشكل خاص فً فهم سلوك الفرد وضبطه وتوجٌ

من العلماء والمربٌن والوالدٌن والمجتمع واالفراد نفسهم فً فهم وتفٌد دراسة علم نفس النمو كل 

 النمو وخصائصه وتتبع مراحله المختلفة .

 العرض :

ابتداء  اذ ٌعرف  النمو : ) سلسلة من متتابعة من التغٌرات تحدث فً اجهزة واعضاء االنسان 

من مرحلة ما قبل الوالدة الى اخر مرحلة من حٌاته ، وٌؤثر النمو السابق من هذه السلسلة فً 

 النموالالحق مما ٌؤدي الى استكمال دورة النمو عند االنسان وٌسمى بالنضج (.

 وٌقسم علم النفس النمو الى عدة فروع النظرٌة والتطبٌقٌة هً :

علم  –علم النفس التكوٌنً  –علم النفس الفارق  –فس النمو اوال: الفروع النظرٌة :) علم الن

 علم النفس الحٌوان ( . –علم النفس النمو –علم النفس الشواذ  –النفس االجتماعً 

 –علم النفس االداري  –علم النفس الصناعً  –ثانٌا : الفروع التطبٌقٌة :) علم النفس التربوي 

علم  –علم النفس االرشادي  –علم النفس القضائً  – علم النفس الجنائً –علم النفس التجاري 

 علم النفس العسكري ( . –النفس الكلٌنكً 

وتتضح اهمٌة علم النفس النمو من الناحٌة النظرٌة فً معرفة الطبٌعة االنسانٌة فضال عن عالقة 

نفعالً االنسان بالبٌئة فً مراحل مختلفة من النمو على وفق معاٌٌر النمو الجسمً والعقلً واال

 واالجتماعً .

اما اهمٌتة من الناحٌة التطبٌقٌة فهً تزٌد من تزٌد من توجٌه االطفال والمراهقٌن والراشدٌن 

 والشٌوخ وعلى التحكم فً العوامل الوراثٌة المختلفة، كما ٌساعد من الناحٌة النفسٌة والتربوٌة .

مرحلة  -مرحلة الرضاعة -ٌنٌة ( مرحلة ما قبل الوالدة )المرحلة الجن ) وتقسم مراحل النمو الى

الطفولة الطفولة تضم )الطفولة المبكرة ،الطفولة المتوسطة ، المتاخرة ( ومن ثم مرحلة 

المراهقة وتقسم الى المراحل ) المراهقة المبكرة ، المراهقة المتوسطة ، المراهقة المتاخرة ( 

المراحل بمظاهر عدة  فضال عن مرحلة الرشد ومرحلة الشٌخوخة وتتسم كل مرحلة من هذه

لتحقق لالنسان حاجاته ورغباته .وهذا النمو ٌتم على وفق تختلف من مرحلة الى اخرى 

خصائص او مبادىء اوقوانٌن عامة للنمو تتضمن تغٌرا كمٌا ونوعٌا )وظٌفٌا( ٌسٌر من داخل 

فردٌة الى خارج ومن االعلى الى االسفل على وفق عملٌات معقدة ومستمرة على وفق الفروق ال



من مرحلة الى اخرى معتمدة على على محصلة عاملٌن )الوراثة والبٌئة ( ومدى تاثٌر احدهما 

 على االخر . 

جان  )اذ وضحت الكثٌر من النظرٌات  عملٌة النمو للطفل من جوان مختلفة واهمها نظرٌة   

البنٌة العقلٌة وٌرى فهم النمو المعرفً ٌعتمد على منظورٌن هما ) فً النمو العقلً (بٌاجٌة 

والوظائف العقلٌة ( وٌوضح التفكٌر بعلم االحٌاء معتمدا على )التنظٌم ، التكٌف( واالكٌف 

 بدورة ٌعتمد على )التمثٌل و الموائمة (اذ  بٌن ان الذكاء ٌنمو تدرٌجٌا مرورا بمراحل مختلفة .

غة عادة مكتسبة مثل ٌة )سكنر( التً تعتمد على المثٌرواالستجابة وان اللاما النظرٌة السلوك

العادت السلوكٌة االخرى اذ ٌؤكد ان الطفل ٌولد وعقله صفحة بٌضاء واكتساب اللغة عن طرٌق 

 التدرٌب والتقلٌد المتواصل .

وتناولت النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة  )تشومكسً ( اللغة هً قدرة فطرٌة غرٌزٌة لدى االنسان 

ترى ان الطفل ٌولدوعقلة صفحة بٌضاء كونها انها  مهه النظرٌة رفضت النظرٌة السلوكٌة التً

ولدٌه القدرة على الرؤٌة ترى ان الطفل ٌولد ولدٌه القدرة على تعلم اللغة واكتسابها مثل ما ٌولد 

 بصورة فطرٌة .

اما نظرٌة )كولٌرك ( تعد هذه النظرٌة مطورة لنظرٌة جان بٌاجٌه فً النمو االخالقً مقسمة 

 الى ثالث مستوٌات .

عند انتقال االنسان الى مرحلة المراهقة والتً تعنً انتقال االنسان من مرحلة الطولة الى و

مرحلة الرشد فهً مرحلة تاهب لمرحلة الشباب فهً مرحلة استٌقاظ االنفعاالت والحاجات 

المختلفة مرحلة وضوح القدرات واالمكانات الجسمٌة والعقلٌة وغٌرها .وتتسم هذه المرحلة 

المظاهر الجسمٌة والفسٌولوجٌة والعقلٌة واالنفعالٌة  ٌق وبالثورة والشك ،وتبدأبالقلق والض

 بالظهور ، والتخلو هذه المرحلة من المشكالت ومنها :للمراهق واالجتماعٌة الممٌزة 

 التقلٌدي ( . –الغرضً  –الدفاعً  –االلتباسً  –.الكذب : ) الخٌالً ٔ

 .النزعة االعتدائٌة )العدوان( .ٕ

 تأخر الدراسً  .. الٖ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( م ٕٗٔٓ، اعداد م.د مرٌم خالد مهدي ، ) محاضرات فً علم النفس النمو المصدر المعتمد   -

 

 

 

 



 المعوقات :

فضال عن غٌابات لم تصادفنً مشكالت كبٌرة فً اتمام المادة الدراسٌة سوى  كثرت العطل 

 .طلبات تاجٌل االمتحانات الشهرٌة كثرة  ومن ثمالطلبة 

 : التوصٌات

اوصً الطلبة بضرورة االهتمام الطلبة بهذه المادة الدراسٌة كونها من صمٌم عمل المعلم 

الجامعً  ال سٌما وهً تزٌد من علمٌته فً كٌفٌة التعامل مع التالمذه فً المرحلة االبتدائٌة على 

 ٌرات النمو المختلفة.تغوفق 

 

 

 

 

 مدرس المادة                                                                       

 م. بتول فاضل جواد                                                                  

 

 

 


