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 نظريات النمو المحاضرة الثامنة : 

 -:ما ٌاتً  فً علم النفس بصفة عامة النمو من أشهر نظرٌاتان  

  لصاحبها سٌغموند فروٌد نظرية التحليل النفسي: -1

بشٌكوسلوفاكٌا  1581ولد فً ’ وهو  من  األطباء  فً الجراحة الدماغٌة           

سبب األمراض ت التًان االضطرابات االنفعالٌة  :وتقول نظرٌته ’  من أصل ٌهودي

جملة من الخبرات الجنسٌة المؤلمة التً تعود إلى مرحلة  هاسبب’  الهٌستٌرٌة

ففسر كثٌر من تصرفات الطفل كالتلذذ فً رضاعة ثدي أمه، ومص  الطفولة،

األصابع تفسٌرا جنسٌا وادعى أن النمو النفسً ٌمر بمراحل حسب مكان اللذة فً 

 ااهتم فروٌد باألحالم و تفسٌرهو جسمه ، ومن هنا ٌحصل الكبت، والعقد النفسٌة ، 

تر و القلق نتٌجة نظرا ألهمٌتها  فً التنفٌس االنفعالً و خفض درجة التو

 الصراعات الالشعورٌة.

  لصاحبها ارٌك ارٌكسون : نظرية النمو النفسي االجتماعي -2  

الجانب    وأكد على’ الذي أٌد فروٌد فً بعض القضاٌا و خالفه الرأي فً بعضها

حٌث ٌشٌر تحقٌق الذات الى نجاح وتمكن الفرد من حل ازمة النمو ،  االجتماعً

د قسم النمو الى ثمانٌة مراحل كلها تتمٌز بازمة مختلفة ما عدا وق ’بطرٌقة مقبولة

 وهً:، المرحلة االخٌرة من النمو

وفً هذه المرحلة ٌعتمد الطفل فً كل   سنة(:  1الى 0الثقة مقابل عدم الثقة)من -
 حٌث ٌشعر بالراحة و الطمأنٌنة.’ شًء على أمه

  سنوات(: 3الى  1االستقاللٌة مقابل الخجل و الشك)-

حٌث ان شعور الطفل بالحرٌة و  ستوات(: 1-3المبادأة مقابل الشعور بالذنب)-

 االستقالل ٌدفعه الى الشعور بالمبادأة والمسؤولٌة و الثقة فً نفسه و فً قدراته.



ترجمة خٌاالته و’  االستقاللٌةبٌبدأ الطفل حٌث  سنة(:11- 1الكفاءة مقابل الدونٌة)-

جٌعا ممن حوله) الوالدٌن( كلما تقدم أكثر نحو األحسن فكلما لقً تش’ و تجسٌد أفكاره

 وزاد تقدما نحو االحسن.

الهوٌة مقابل اضطراب الدور ) المراهقة(:حٌث تطرأ على الفرد تغٌرات مختلفة -

 نٌبحث المراهق عف  وهنا تظهر بحدة أزمة الهوٌة ’ السٌما على الناحٌة الجسمٌة

و تفادٌا لكل أنواع المشاكل التً ٌمكن ’ معنى لوجوده و فلسفة واضحة للحٌاة

للمراهق أن ٌقع فٌها كاإلدمان و جنح األحداث ٌجب أن ٌكون بجانبه من ٌساعده 

 وٌأخذ بٌده إلى بر األمان.

القدرة على مشاركة  االخرٌن دون الخوف على فقدان  ًهو األلفة مقابل االنعزال:-

 أي وجود استعداد حقٌقً لربط عالقات اجتماعٌة مع االخرٌن.’أمور ذاتٌة

اإلنتاجٌة مقابل الركود:و ٌقصد اٌرٌكسون  باإلنتاجٌة فً هذه المرحلة  كل -

النجاحات التً ٌحققها الفرد فً حٌاته كإنجاب األوالد  ورعاٌتهم و 

ته و وٌستثمر طاقا’ فالشخص المنتج هو من ٌكون واعٌا بقضاٌا المجتمع’تربٌتهم

 استعداداته فً تحقٌق النجاحات على جمٌع األصعدة.

’ تتشكل هذه المرحلة كنتاج و خالصة للمراحل السابقة تكامل الذات مقابل الٌأس:-

حٌث ٌسافر كل فرد فً ماضٌه و ٌجول كل ذكرٌاته إذ ٌقف على كل إخفاقاته و 

 نجاحاته.

ولم ٌحددها فً ’ نمائٌةو خالصة هذه النظرٌة هً أن ارٌكسون فسر كل المراحل ال

وظفته مٌادٌن كثٌرة فً مواقف ’خمس مثلما فعل فروٌد كما أضاف مصطلحا اخر

 .مختلفة و هو مصطلح "الهوٌة"

   جون بياجيه صاحبها النمو المعرفي :  نظرية-3 

 نتٌجة ألربعة عوامل رئٌسٌة: والذي ٌكون حسب رأٌه   أكد على النمو المعرفً 



الذي ٌعد من أهم العوامل التً تؤثر فً طرٌقة فهمنا العالم من  النضج البٌولوجً* 

حولنا ، إذا تعد التغٌرات البٌولوجٌة التً ٌمر بها الفرد موروثة بفعل التركٌب 

 الجٌنً الذي ٌرثه الفرد فً لحظة التكوٌن .

.فكلما نمى طبٌعٌة ٌحدث عندما تتفاعل العوامل البٌولوجٌة مع البٌئة ال * التوازن:

فرد جسدٌٍا كانت قدرته على الحركة والتفاعل مع المحٌط الذي حوله أفضل، ومع ال

التجرٌب والفحص والمالحظة تتطور عملٌاتنا العقلٌة، وان التغٌرات الحقٌقة فً 

 التفكٌر تحدث من خالل عملٌة التوازن التً تمثل نزعة الفرد لتحقٌق التوازن.

اآلخرٌن من حولنا وبالتالً ٌؤثر هذا  عم:كلما ننمو نتفاعل الخبرات االجتماعٌة * 

فً نمونا المعرفً من خالل التعلم من خبرات اآلخرٌن وسلوكٌاتهم.اتبع بٌاجٌه 

"الطرٌقة الكلٌنٌكٌة"فً البحث السٌكولوجً فً عالم الطفولة لسبر أغوار نمو 

وما ٌتسمون به فً سٌاق العملٌة النمائٌة من خصائص متمٌزة وهذه  األطفال

اتسمت بالبساطة والصراحة والعلنٌة، وٌعد بٌاجٌه أن هناك عملٌات معٌنة  الطرٌقة

منها عملٌة التكٌف مع البٌئة من  ، وتعمل على االرتقاء العقلً ،لم تعتكمن وراء ال

 ناحٌة وعملٌة تنظٌم الخبرة من ناحٌة آخرى.

ستٌعاب وعملٌة التكٌف فً نظر بٌاجٌه تبنى على ركٌزتٌن متكاملتٌن هما عملٌتا"اال

أو التمثل" فاالستٌعاب هو عملٌة تلقً المعلومات عن أحداث البٌئة فهمها 

واستخدامها فً نشاط معٌن . فً حٌن تلعب المواءمة دورا مهما فً مجال التكٌف 

ألنها ترتكز على تغٌر األفكار حتى تتسق وظروف الموقف الجدٌد أو القدرة على 

تابعات األفعال هذه مصطلح المخطط تعدٌل ظروف البٌئة، وٌطلق بٌاجٌه على ت

 الذي ٌعد تمثال عقلٌا.

 *الخبرات الطبٌعٌة باألشٌاء.

 خصائص الطفل المعرفية :

 ـ التركز حول الذات:



هً حالة ذهنٌة تتسم بعدم القدرة على تمٌٌز الواقع من الخٌال والذات من الموضوع 

 واألنا من األشٌاء الموجودة فً العالم الخارجً.

 ة:اإلحٌائٌ-

ٌضفً الطفل الحٌاة والمشاعر على كل األشٌاء الجامدة والمتحركة ، فالشًء 

 الخراجً ٌبدو له مزودا بالحٌاة والشعور.

 االصطناعٌة:-

ٌعتقد الطفل أن األشٌاء فً الطبٌعة من صنع األنسان لذلك فإنها تتأثر برغٌاته 

 وأفعاله عن بعد.

 ـ الواقعٌة:

ٌرها الظاهر أو نتائجها المحسوسة وال ٌربطها ٌدرك الطفل األشٌاء عن طرٌق تأث

 بأسبابها الحقٌقة فهو ٌكتفً بالفعل المحسوس.

 المراحل العامة للنمو المعرفي عند بياجيه:

 أوالً: المرحلة الحسٌة الحركٌة:

"من المٌالد وحتى العامٌن" وتمثل الصورة المبكرة للنشاط العقلً للطفل الرضٌع  

المتمثلة فً استخدام االستكشاف الحسً والمعالجة الٌدوٌة.وهً عبارة عن أفعال 

 فترات  1انعكاسٌة فطرٌة، وتتضمن هذه المرحلة 

لة الثانٌة )من سنتٌن وحتى سبع سنوات( وهً المرح ثانٌا: مرحلة ما قبل العملٌات

من مراحل النمو العلقً المعرفً عند جان بٌاجٌه وٌطلق علٌها مرحلة ما قبل 

 المفاهٌم ومرحلة التفكٌر التصوري .

حٌث  ()من سبع سنوات وحتى إحدى عشر سنة ثالثا:مرحلة العملٌات المحسوسة

ٌستطٌع الطفل فً هذه المرحلة ممارسة العملٌات التً تدل على حدوث التفكٌر 



أي القدرة على التفكٌر المنظم إال أنه مرتبط على نحو وثٌق  ، طقًالمن

 بالموضوعات واألفعال المادٌة والمحسوسة والملموسة.

التً تعد مرحلة من  (سنة وحتى الرشد11رابعا:مرحلة العملٌات الشكلٌة المجردة )

كلٌة، مراحل النمو العقلً المعرفً التً حددها بٌاجٌه، وسمٌت بمرحلة العملٌات الش

حٌث ٌتمكن الطفل فً هذه المرحلة من تكوٌن المفاهٌم والنظر إلى األشٌاء من 

 جهات مختلفة ومعالجة عدة أشٌاء فً وقت واحد

 


