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   القوانين العامة للنموالمحاضرة السابعة : 

 -توصلت الدراسات إلى العديد من القوانين والمبادئ العامة للنمو وأهمها ما يأتي :

 النمو عمليه مستمرة متدرجة تتضمن نواحي التغير الكمي والنوعي : -1

ويعني أن النمو عمليه دائمة متصلة منذ بدد  الممدح متدى تمدان الناد  وان  دح       

مرمله من مرامح النمو تتوقف على مدا قبلهدا وت تو دد اتدرات أو وقفدات ندي النمدو 

 ول ن يو د نمو  امن ونمو ظاهر ونمو سريع وأخر بطي .

  النمو يسير في مراحل : -2

ح تتددداخح مددع بعاددها الددبعص متددى ليصددع  ويعنددي أن النمددو يسددير نددي مرامدد     

التميددب بددين نهايددة المرملددة وبدايددة المرملددة التددي تليهددا ات ان الفددرو  تتادد  نددي 

 منتصف المرملة عن المرملة السابقة والالمقة لها .

 كل مرحله لها سمات خاصة ومظاهر مميزة : -3

اال لعد  اططفداح تتميب  ح مرمله من نمو اإلنسان بأن لها سدماتها الخاصدة بهدا نمد  

ني الطفولة المب رة يتميب بخاصية وتنظدين يختلدف عدن اللعد  ندي الطفولدة المتدأخرة 

 وذلك تبعا للمرملة النمائية التي يمر بها الطفح .

 سرعة النمو ليست ثابتة : -4

ت يسير النمو على وتيرة وامدة   نهو أسرع ما ي ون ندي مرملدة ماقبدح المديالد      

ول ن يبقى سريعا ني مرملة المهد ات إنه ني الطفولة المتداخر  يبطدئ ان يبطئ نسبيا 

 ان يسرع ني بداية المراهقة ويبطئ بعدها .     

 النمو يتأثر بالظروف الداخلية والخارجية: -5

من الظروف الداخلية المؤارة ني النمو الورااة وإندرابات التددد ومدن الظدروف      

  0علن ,الرامةالخار ية المؤارة التتذية ,الت



 ترتبط مظاهر النمو يبعضها ارتباطا وثيقا :  -6

النمو مظهر عان معقد و دح مظهدر مدن مظداهر  يدرتبط مدع المظداهر اطخدر  نمداال 

 0النمو العقلي يرتبط مع مظاهر النمو ال سمي واتنفعالي وات تماعي 

 : وجود الفروق الفردية في النمو - 7

على الرغن من إن اإلنراد يمرون بمرامح النمو بنفس التتابع إت انهن  يختلفدون       

نددي مددا بيددنهن مددن ميددم سددرعة النمددو  مددا ونوعددا ومينمددا نتمدددم عددن متوسددطات 

اطعمار ماال لظهور اتادراس اطولدى أو بدايدة المفدي نهدذ   لهدا متوسدطات وهدذا 

ابع العان من النمو ات أن توقيت المظداهر يعني ان اطنراد رغن انهن يمرون بنفس التت

 0السلو ية وال سمية يتباين من نرد الى اخر

  النمو يتخذ اتجاها طوليا من الرأس الى القدمين : -8

يت ه النمو ندي التطدور العادوا والدوظيفي طوليدا مدن الدراس الدى القددمين وبدذلك   

ي دون الطفدح بدايدة قدادرا نان وظائف اط با  العليدا مدن ال سدن تسدب  السدفلى نمداال 

 0على تمريك الرأس  قبح ان يمرك يديه ان قدميه 

النموووو يتخوووذ اتجاهوووا مستعرضوووا مووون المحوووور الرريسوووي للجسوووم  لوووى ا طوووراف  -9

 : الخارجية 

يت ه النمو ات اها مستعراا من ال دذع الدى اططدراف ويسدب  ت دوين اط دبا        

 موالوسطى من ال سن اط با  البعيدة أا الن

 


