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  علم نفس النموالمحاضرة األولى :

: هو العلم الذي ٌدرس سلوك الكائن الحً وما  وراءه من عملٌات عقلٌة  علم النفس

, ودوافعه  وآثاره , دراسة علمٌة ٌمكن على أساسها فهم وضبط السلوك والتنبؤ به 

 والتخطٌط له .

هو أي نشاط ) جسمً أو عقلً أو اجتماعً أو انفعالً ( ٌصدر من  والسلوك:

الكائن الحً نتٌجة لعالقة دٌنامٌكٌة وتفاعل بٌنه وبٌن البٌئة المحٌطة به .والسلوك 

 عبارة عن استجابة أو استجابات لمثٌرات معٌنة .

أو سٌكولوجٌة النمو فرع من فروع علم النفس ٌدرس النمو  وعلم نفس النمو

 فً الكائن الحً . النفسً

فٌهتم بدراسة سلوك األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ ونموهم النفسً منذ 

 بداٌة وجودهم , أي منذ لحظة اإلخصاب إلى الممات

سلسلة متتابعة متكاملة من التغٌرات تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج   النمو:

التً تتفتح خاللها إمكانٌات الفرد  واستمراره وبدء انحداره والنمو هو العملٌة العقلٌة

 الكامنة وتظهر فً شكل قدرات ومهارات وصفات وخصائص شخصٌة

النمو بمعناه النفسً ٌعنً  التغٌرات الجسمٌة والفسٌولوجٌة من حٌث :  ظاهرة النمو

الطول والوزن والحجم والتغٌرات التً تحدث فً أجهزة الجسم  وهذه التغٌٌرات 

 ٌة و المعرفٌة و السلوكٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة.تشمل التغٌٌرات العقل

 اهم عناصر التغٌٌر الذي ٌصاحب النمو :

 انتغٕٕش فٓ انىُع َانعذد َانحجم َ انشكم َوست األعضبء َ ثىبء انجسم. -

عمهٕخ تتضمه انتغٕٕش فٓ عضُ أَ َظٕفخ أَ وشبط أَ لذسح, َصُالً النضج : -

 إنّ مشحهخ االستعذاد انُظٕفٓ 

 مظهران رئٌسٌان:للنمو 



   ًالنمو العضوي )التكوٌنً( ٌشمل النمو الجسمً و الفسٌولوجً والحس 

    النمو الوظٌفً )السلوكً( ٌشمل نمو الوظائف النفسٌة والجسمٌة والنمو

 االنفعالً واالجتماعً

 أهمٌة دراسة علم نفس النمو:

 :من الناحية النظرية -

 اإلنسان بالبٌئة التً ٌعٌش فٌها . تزٌد من معرفتنا للطبٌعة اإلنسانٌة ولعالقة

 .تؤدي إلى تحدٌد معاٌٌر النمو فً كافة مظاهره وخالل مراحله المختلفةو

 : من الناحية التطبيقية -

تزٌد من قدرتنا على توجٌه األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ , وعلى التحكم 

 فً العوامل والمؤثرات المختلفة التً تؤثر فً النمو .

 ه بالنسبة لعلماء النفس :أهمٌت

تسبعذ األخصبئٕٕه انىفسٕٕه فٓ جٍُدٌم نمسبعذح األطفبل َانمشاٌمٕه  -

َانشاشذٔه َانشُٕخ , خبصخ فٓ مجبل عهم انىفس انعالجٓ َانتُجًٕ 

 َاإلسشبد انىفسٓ َانتشثُْ َانمٍىٓ .

تعٕه دساسخ لُاوٕه َمجبدئ انىمُ َتحذٔذ معبٕٔشي فٓ اكتشبف أْ اوحشاف أَ  -

اضطشاة أَ شزَر فٓ سهُن انفشد , َتتٕح معشفخ أسجبة ٌزا االوحشاف 

 َتحذٔذ طشٔمخ عالجً

 : أهمٌته بالنسبة للمربٌن

تسبعذ فٓ معشفخ خصبئص األطفبل َانمشاٌمٕه َفٓ معشفخ انعُامم انتٓ  -

 تؤثش فٓ ومٌُم .

 ٔؤدْ فٍم انىمُ انعمهٓ َومُ انزكبء َانمذساد انخبصخ . -

 انمعهم نهفشَق انفشدٔخ ثٕه تالمٕزي .تفٕذ فٓ إدسان  -

 :  أهمٌته بالنسبة للوالدٌن



تسبعذ انُانذٔه فٓ معشفخ خصبئص األطفبل َانمشاٌمٕه ممب ٔعٕىٍم , َٔىٕش  -

 نٍم انطشٔك فٓ عمهٕخ انتىشئخ .

 تعٕه انُانذٔه عهّ وفٍم مشاحم انىمُ َاالوتمبل مه مشحهخ إنّ أخشِ . -

 سعخ فٓ معذالد انىمُ .تتٕح معشفخ انفشَق انفشدٔخ انشب -

 : أهمٌته بالنسبة لألفراد

تفٕذ ثبنىسجخ نألطفبل , فجفضم انفٍم نعهم وفس انىمُ أصجح انتُجًٕ عهّ أسبس  -

 دنٕم عهمٓ ممكىبً 

 تسبعذ فٓ أن ٔفٍم كم فشد طجٕعخ انمشحهخ انتٓ ٔعٕشٍب  -

 أهمٌته بالنسبة للمجتمع:

و فً تحدٌد أحسن الشروط ٌفٌد فهم الفرد ونموه النفسً وتطور مظاهر النم .1

 .الوراثٌة والبٌئٌة الممكنة

تعٌن على فهم المشكالت االجتماعٌة وثٌقة الصلة بتكوٌن ونمو شخصٌة  .2

 .الفرد والعمل على الوقاٌة منها وعالج ما ٌظهر منها

تساعد فً ضبط السلوك وتقوٌمه فً الحاضر بهدف تحقٌق أفضل مستوى  .3

 .النفسٌة حاضراً ومستقبالً من التوافق ,مما ٌحقق الصحة 

تؤدي إلى التنبؤ كهدف رئٌسً ٌساعد فً عملٌة التوجٌه مستقبالً,حتى ٌفٌد  .4

 المجتمع أقصى فائدة من أبنائه.

 أهداف البحث العلمً:

 صف الظاهرة إلى تقدٌم تفسٌر لها : ٌجب أن ٌتخطى البحث العلمً مجرد والتفسٌر 

مٌمات تفسٌر الظاهرة  , بل ٌرٌد أٌضاً أن ال ٌقنع العالم بمجرد صٌاغة تع التنبؤ :

 ٌتنبأ بالطرٌقة التً سوف ٌعمل بها التعمٌم فً المستقبل .

ٌكافح العالم للوصول إلى درجة من الفهم العمٌق للقوانٌن بحٌث ال ٌقف  الضبط :

 .بل ٌزٌد من قدرته على ضبط الظاهرات واألحداث. عند حد التنبؤ



 العلمً:المهارات األساسٌة فً البحث 

 الدقة فً القراءة والكتابة والفهم والتلخٌص وجمع وجهات النظر ودراستها 

 الصبر والمثابرة وقبول التوجٌه والنقد 

  اتساع األفق وسعة االطالع واإلحاطة بالعلوم المتصلة بالتخصص , مع

 االهتمام بالمصادر األولٌة.

 ,والعاقل ٌتروىفالجاهل ٌؤكد والعالم ٌشك  الشجاعة فً النقد والشك 

 التمكن من بعض اللغات االجنبٌة واإلحصاء 

 االهتمام بدراسة طرق عرض ونقد البحوث والدراسات والكتب العلمٌة 

 مراعاة االتجاه الرأسً ال األفقً فً البحث أي االهتمام بالعمق ال باالتساع. 

 


