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 مراحل نمو اإلنسان : المحاضرة التاسعة :

  -وتشمل على أربعة مراحل صنفها علماء نفس النمو لتسهٌل الدراسة  وهً : 

  أوال : مرحلة الطفولة :

وتشمل حركة النمو فً مختلف أبعاده فً التكووٌ  والنموو والتروور خوثل ا نوً       

 -عشر سنة وتتمٌز بأربع مراحل جزئٌة هً :

مرحلووة مووا ابوول المووٌثد  المرحلووة الجنٌنٌووة  : وتبوودأ موو  لحيووة التكوووٌ  وتنتهووً   -أ

 بالوالدة .

 مرحلة المهد  الرضاعة  : وتبدأ م  المٌثد وتنتهً بنهاٌة السنة ال انٌة .   -ب 

 مرحلة الرفولة المبكرة : تبدأ م  العام ال الث وتنتهً بنهاٌة السنة الخامسة .   -ج 

 لة المتأخرة : وتبدأ م  السنة ال ال ة حتى المراهق . مرحلة الرفو  -د 

   ثانيا : مرحلة المراهقة :

وتشوومل حركووة النمووو وترووور الفوورد مووا بووٌ  الرفولووة والرشوود والمشووكث  التووً      

    -ٌواجهها وتفاعله مع البٌئة وتشمل  ثث مراحل هً :

نهاٌووة الرابعووة مرحلووة المراه ووة المبكوورة : تبوودأ موو  السوونة ال انٌووة عشوور حتووى  - أ

 عشر عند البن  وعند الولد م  بداٌة ال ال ة عشر حتى نهاٌة السادسة عشر .    

مرحلة المراه ة الوسرى : وتكو  م  بداٌة الخامسة عشور حتوى نهاٌوة السوابعة  -ب 

 عشر عند البن  وم  بداٌة السابعة عشر حتى نهاٌة ال امنة عشر عند الولد .

مرحلة المراه ة المتأخرة : وتكوو  مو  بداٌوة ال امنوة عشور وتسوتمر حتوى نهاٌوة  -ج 

 العشرٌ  عند البن  وم  بداٌة التاسعة عشر حتى نهاٌة العشرٌ  عند الولد .

   ثالثا : مرحلة الرشد :
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وٌيهر على حركة النمو التكوٌنً والويٌفً النضج والوة السورعة وتكوو  علوى      

  - ثث مراحل هً :

 سنة م  العمر   39نهاٌة  – 21مرحلة الرشد المبكرة  : وت ع بٌ     - أ

 سنة م  العمر  59نهاٌة  – 44مرحلة الرشد الوسرى : وت ع بٌ     - ب

 سنة م  العمر     65نهاٌة  – 64مرحلة الرشد المتأخرة : وتبدأ م    –ج 

 :  رابعا مرحلة الشيخوخة

سوووة والسوووتٌ  وٌسوووتمر تنووواا  ال ووودرا  وتكوووو  بوووداٌتها فالبوووا فوووً نهاٌوووة الخام     

  الجسمٌة وويائف الحواس وٌحصل فٌها الوه  والهرم  م االنحدار وأخٌرا المو  . 

 كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر مميزة . 

مرجعا ٌنسب الٌه سلوك الفرد  هناك معاٌٌر للنمو فً كل مرحلة م  المراحل.وتعتبر

 .ولمعرفة ذلك ٌجب أ  نعرف نسبة الذكاء

 العمر الع لً                        

                          x   144----------------------------نسبة الذكاء=

 العمر الزمنً                      

 

 سنوا  8                        

 x   144     =84----------------------------الذكاء=نسبة 

 سنوا  14                      

 مطالب النمو

  ًتعنً بالكشف ع  المستوٌا  الضرورٌة التً ٌحب أ  ٌمتلكها الفرد ف

 المراحل المختلفة 

  تعنً مدي تح ق الفرد  إلشباع الرفبا  ومستوي نضجه وترور خبراته

 التً تتناسب مع سنه 
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  مجموعة السلوكٌا  التً  ٌمتلكها االفراد فً كل  مرحلة 

 :ٌمك  ت سٌم مرالب النمو إلى 

 مراحل النمو

 تربوٌا   العمر الزمنً المرحلة

م  اإلخصاب إلى  ما ابل المٌثد

 المٌثد
   الحمل  

 المٌثد ـ أسبوعٌ  المهد

 أسبوعٌ  ـ عامٌ 

 الولٌد

 الرضاعة

 الرفولة المبكرة

 الوسرىالرفولة 

 الرفولة المتأخرة 

 السنوا 

3   ,4   ,5 

6    ,7   ,8 

9   ,14  ,11 

 ما ابل المدرسة + الروضة

 التعلٌم األساسً    الصفوف ال ث ة األولى 

  

التعلٌم األساسً  الصفوف ال ث ة الوسرى 

  

 المراه ة المبكرة 

 المراه ة الوسرى

 المراه ة المتأخرة 

12   ,13  ,14 

15   ,16  ,17 

18 ,19  ,24  ,

21 

التعلٌم األساسً   الصفوف ال ث ة األخٌرة 

  

 المرحلة ال انوٌة

 التعلٌم العالً

  64ـ  22 الرشد

حتى  64م   الشٌخوخة

 المو 

 

 مياهره النمو 



5 
 

 النمو الهٌكلً ـ نمو الرول والوز   النمو الجسمً

نمو ويائف أعضاء أجهزة الجسم المختلفة , م ل : نمو الجهاز العصبً , وضربا   النمو الفٌسولوجً

 ال لب ....... ألخ

 نمو حركة الجسم وانت اله ـ المهارا  الحركٌة النمو الحركً

نمو الحواس المختلفة   السمع والبصر والشم والذوق واإلحساسا  الجلدٌة  النمو الحسً

 كاإلحساس باأللم والجوع والعرش وامتثء المعدة والم انة واإلحساسا  الحشوٌة

 نمو الويائف الع لٌة م ل الذكاء العام وال درا  الع لٌة المختلفة  النمو الع لً

 نمو السٌررة على الكثم ـ عدد المفردا  ونوعها النمو اللغوي

 نمو االنفعاال  المختلفة وترور يهورها النمو االنفعالً

نمو عملٌة التنشئة والتربٌع االجتماعً للفرد فً األسرة والمدرسة والمجتمع وفً  االجتماعًالنمو 

 جماعة الرفاق

 نمو الجهاز التناسلً وويٌفته النمو الجنسً

 نمو الشعور الدٌنً ـ نمو  المفاهٌم الدٌنٌة النمو الدٌنً

 الخل ٌةترور مياهر السلوك الخل ً ـ تعلم المبادئ  النمو الخل ً 

 

 


