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  علم نفس النموالمحاضرة األولى :

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

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

 والتخطٌط له .

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

الكابن الحً نتٌجة لعالقة دٌنامٌكٌة وتفاعل بٌنه وبٌن البٌبة المحٌطة به .والسلوك 

 عبارة عن استجابة أو استجابات لمثٌرات معٌنة .

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

 حً .النفسً فً الكابن ال

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:

اللها إمكانٌات الفرد واستمراره وبدء انحداره والنمو هو العملٌة العقلٌة التً تتفتح خ

 الكامنة وتظهر فً شكل قدرات ومهارات وصفات وخصابص شخصٌة

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

الطول والوزن والحجم والتغٌرات التً تحدث فً أجهزة الجسم  وهذه التغٌٌرات 

 و السلوكٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة. تشمل التغٌٌرات العقلٌة و المعرفٌة

 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 
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 :للنمو مظهران رئٌسٌان

   ًالنمو العضوي )التكوٌنً( ٌشمل النمو الجسمً و الفسٌولوجً والحس 

    النمو الوظٌفً )السلوكً( ٌشمل نمو الوظابف النفسٌة والجسمٌة والنمو

 االنفعالً واالجتماعً

 أهمٌة دراسة علم نفس النمو:

 :من الناحية النظرية -

 بة التً ٌعٌش فٌها .تزٌد من معرفتنا للطبٌعة اإلنسانٌة ولعالقة اإلنسان بالبٌ

 .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 .

 اء النفس :أهمٌته بالنسبة لعلم

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  -

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

 َ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 . -
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 ٕه تالمٕزي .تفٕذ فٓ إدسان انمعهم نهفشَق انفشدٔخ ث -

 :  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 . -

 تتٕح معشفخ انفشَق انفشدٔخ انشبسعخ فٓ معذالد انىمُ . -

 : همٌته بالنسبة لألفرادأ

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:

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

 .الوراثٌة والبٌبٌة 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

 .من التوافق ,مما ٌحقق الصحة النفسٌة حاضراً ومستقبالً 

ي إلى التنبؤ كهدف ربٌسً ٌساعد فً عملٌة التوجٌه مستقبالً,حتى ٌفٌد تؤد .4

 المجتمع أقصى فابدة من أبنابه.

 أهداف البحث العلمً:

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

د أٌضاً أن ال ٌقنع العالم بمجرد صٌاغة تعمٌمات تفسٌر الظاهرة  , بل ٌرٌ التنبؤ :

 ٌتنبأ بالطرٌقة التً سوف ٌعمل بها التعمٌم فً المستقبل .
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ٌكافح العالم للوصول إلى درجة من الفهم العمٌق للقوانٌن بحٌث ال ٌقف  الضبط :

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

 المهارات األساسٌة فً البحث العلمً:

 ابة والفهم والتلخٌص وجمع وجهات النظر ودراستهاالدقة فً القراءة والكت 

 الصبر والمثابرة وقبول التوجٌه والنقد 

  اتساع األفق وسعة االطالع واإلحاطة بالعلوم المتصلة بالتخصص , مع

 االهتمام بالمصادر األولٌة.

 ,فالجاهل ٌؤكد والعالم ٌشك والعاقل ٌتروى الشجاعة فً النقد والشك 

 االجنبٌة واإلحصاء التمكن من بعض اللغات 

 االهتمام بدراسة طرق عرض ونقد البحوث والدراسات والكتب العلمٌة 

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

 

 المحاضرة الثانٌة : مناهج البحث في علم نفس النمو
 

 المنهج التجرٌبًأوالً :

 -علم نفس النمو وذلك لسببٌن :: وهو من أدق طرابق البحث فً   

 0اقرب الطرابق للموضوعٌة   -1 

  0قدرة الباحث فً السٌطرة على العوامل المختلفة المؤثرة فً الظاهرة  -2 

والطرٌقة التجرٌبٌة تتبع الخطوات : ) الشعور بالمشكلة , وضعع الفعروض المقترحعة 

 تنتاجات ( لحلها ,اجراء  التجربة , الحصول على النتابج , وضع االس

وٌجري الباحث الدراسة لمعرفة العالقة بٌن متغٌرٌن هما المتغٌعر المسعتقل والمتغٌعر 

 التابع وٌختبر ذلك عن طرٌق التجربة لتعرف اثر المتغٌر األول فً الثانً مثل : 
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 ( اثر مشاهدة أفالم العنف فً السلوك العدوانً لألطفال )

ل و ) السلوك العدوانً ( متغٌر تعابع وٌعتم فـ )مشاهدة أفالم العنف ( هو متغٌر مستق 

اختٌععار مجمععوعتٌن لغععرض الدراسععة األولععى تسععمى  المجموعععة التجرٌبٌععة والثانٌععة 

تسمى الضابطة واألولى تعرض للمتغٌعر المسعتقل أمعا الضعابطة فتتعرك دون ذلعك ثعم 

فً نهاٌة التجربة ٌجري اختبار لمعرفة الفرق بعٌن المجمعوعتٌن وان أي فعرق ٌظهعر 

زى سببه إلعى اثعر المتغٌعر المسعتقل ورغعم دقعة الطرٌقعة التجرٌبٌعة اال انعه ٌصععب ٌع

ضبط المتغٌرات فٌها خصوصا فً الدراسات النفسٌة وكذلك صعوبة إخضعاع جمٌعع 

 الظواهر للتجربة لموانع أخالقٌة وإنسانٌة .

تقسععم عٌنععة الدراسععة الععى مجمععوعتٌن تسععمٌان : المجموعععة التجرٌبٌععة, والمجموعععة  

 ابطة الض

   

 العٌنة

 

ٌجب أن تكون المجموعتٌن متشابهتٌن  فً بداٌة التجربة لكل المتغٌرات مثل  

الجنس , السن,المستوى االجتماعً, وغٌرها. ثن تخضع المجموعة التجرٌبٌة 

للعامل المراد قٌاس أثره فً التجربة, وتبقى المجموعة الضابطة تحت الظروف 

 الطبٌعٌة :   

ة)الزمن+ ظروف الحٌاة العادٌة(,    المجموعة التجرٌبٌة ) المجموعة الضابط 

 الزمن+ ظروف البحث التجرٌبً(

ثم تختبران فً نهاٌة التجربة بالنسبة لمثٌرات السلوك و/أو مظاهر النمو )حسب 

 ظروف البحث التجرٌبً( .  

 تقسم المتغٌرات ثالثة أنواع:

 تجرٌبٌةالمجموعة ال المجموعة الضابطة
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مقداره لٌدرس اآلثار المترتبة  المتغٌر الذي ٌغٌر الباحث فً :هو المتغٌر المستقل

 على ذلك فً متغٌر آخر.

المتغٌر الذي ٌتغٌر بتغٌر المستقل أي إنه ٌنعكس علٌه آثار ما  :هو المتغٌر التابع

 ٌحدث من تغٌر فً التجربة  إذا كانت ثمة عالقة بٌن المتغٌرٌن .

فً المتغٌر المتغٌر الذي قد ٌؤثر  :هو المتغٌر الغرٌب أو الدخٌل أو غٌر التجرٌبً

 التابع , والذي ٌحاول الباحث أن ٌخلص من أثره بتثبٌته أو عزله.

مثال : أثر الدروس الخصوصٌة فً تحصٌل الطلبة, فالدروس الخصوصٌة متغٌر 

مستقل, والتحصٌل متغٌر تابع, والمتغٌر الغرٌب أو الدخٌل مثال بعد الطالب عن 

 مع اصدقابه.عابلته, أو الظروف األمنٌة, أو عالقات الطالب 

 تفسٌر نتائج التجربة

عادة ما تثبت نتابج التجربة الفروض أو تنفٌها . وعلى الباحث أن ٌتوخى الدقة 

 العلمٌة فً تحلٌل البٌانات لٌصل إلى نتابج ٌطمبن إلٌها

 الحقائق والقوانٌن والنظرٌة

سهلت وهكذا ٌصل الباحث الى الحقابق المتعلقة بالظاهرة .وإذا وصلنا إلى الحقابق 

 صٌاغة القوانٌن العلمٌة وعلى اساسها ٌستطٌع الباحث أن ٌضع النظرٌة 

 المنهج الوصفً المحاضرة الثالثة : 

 ٌهدف المنهج الوصفً إلى :

  جمع أوصاف دقٌقة علمٌة  للظاهرة التً ٌبحث فٌها ,  فً وضعها الراهن 

 . دراسة العالقات التً توجد بٌن الظواهر المختلفة 

  وصفًطرق المنهج ال

 ـ المالحظة العلمٌة1
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: ٌكون أساسها المشاهدة الموضوعٌة والتسجٌل بإزاء  المالحظة المنظمة الخارجٌة

 الشخص أو مظاهر ونواح سلوكٌة معٌنة

 : وتكون من الشخص نفسه لنفسه " التأمل الباطنً "  المالحظة المنظمة الداخلٌة

نها تكون سطحٌة ولٌست دقٌقة التً تأتً بالصدفة فإ المالحظة العرضٌة أو العفوٌة

 وغٌر عملٌة .

 الطرٌقة الطولٌة التتبعٌة -2

من أقدم وأبسط طرق البحث فً علم نفس النمو وفٌها ٌتتبع الباحث النمو النفسً من 

كافة مظاهره لفرد أو جماعة من األفراد على طول فترة زمنٌة معٌنةتعتمد هذه 

تبع مجموعة من األفراد لمعرفة الطرٌقة على بحث الظاهرة النفسٌة من خالل ت

التغٌرات الحادثة لدٌهم فً جانب من الجوانب مع التقدم فً العمر. تعرف هذه 

الطرٌقة بأنها تتبع مجموعة من األفراد ذوي العمر الواحد تقرٌباً لمدة طوٌلة 

نسبٌاً.أن التتبع فً الطرٌقة الطولٌة ٌتم عبر الباحث حٌث ٌجمع البٌانات عن العٌنة 

 من مرة, حتى ٌسجل التغٌرات التً حدثت مع التقدم فً العمر أكثر

لكن كم مرة ٌجمع الباحث البٌانات عن العٌنة ؟أو ما الفترة الفاصلة بٌن مرات جمع 

 البٌانات ؟ 

 هذا األمر ٌعتمد على عدة أمور كالتالً:

ن طبٌعة التغٌر الذي ٌدرسه الباحث : هل التغٌر سرٌع, وبالتالً تكون المدة بٌ-1

مرات جمع البٌانات قصٌرة, حتى ال ٌفوت الباحث نمط من التغٌر,مثل وزن الطفل 

عند المٌالد, أما فً الحاالت التً ٌكون التغٌر المتوقع بطٌباً فال مانع من إطالة المدة 

 بٌن مرات جمع البٌانات.

ٌها مدى تأثر أفراد العٌنة بجمع البٌانات وتقبلهم : من خالل الطرٌقة التً ٌتم ف -2

جمع البٌانات عنهم والتً قد تكون من النوع الذي ٌمل منه المفحوصون أو 
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ٌتضاٌقون منه, مثل جمع البٌانات عن طرٌق أداء اختبارات صعبة, أو ملء 

استبٌانات طوٌلة, وهذا ٌترتب علٌه التقلٌل من مرات جمع البٌانات إلى الحد الذي ال 

 ٌؤثر على الهدف.

ع البٌانات فً الطرٌقة الطولٌة ٌحتاج إلى متابعة وجهد إمكانات الباحث : إن جم-3

كبٌر, فإذا كانت إمكانات الباحث محدودة, فإن هذا مبرر إلطالة المدة بٌن مرات 

جمع البٌانات للتقلٌل منها شرٌطة أال ٌؤثر ذلك على قٌمة النتابج . وإال علٌه أن 

جمع البٌانات إلى حد ٌقصر الفترة العمرٌة التً ٌدرسها خٌر له من تقلٌل مرات 

 كبٌر.

 مزاٌا الطرٌقة الطولٌة

 قٌاس النمو الحقٌقً: من خالل مقارنة نفس األفراد مع تقدمهم فً العمر.-1

إمكانٌة تتبع حالة أو حاالت معٌنة من أفراد العٌنة :عند وجود فرد درجاته غٌر -2

 طبٌعٌة سواء زٌادة أو نقصاً.

نة:فالباحث ٌتابع مجموعة واحدة وبالتالً معرفة الظروف السابقة ألفراد العٌ -3

ٌعرف إلى حد ما الظروف واألحداث التً حصلت للمجموعة فً المدة الماضٌة 

 والتً كان ٌتابعهم فٌها.

 مشكالت وعٌوب الطرٌقة الطولٌة

 طول الوقت المستغرق, والجهد والتكلفة المترتبة على ذلك. -1

العٌنة :قد ال ٌكون لها عالقة بطبٌعة  المواصفات التً ٌختار الباحث على ضوبها -2

 البحث وقد تؤثر فً مدى تمثٌل العٌنة لمجتمع الدراسة.

تسرب العٌنة : وٌقصد به تناقص العٌنة مع مرور الوقت ألسباب عدٌدة:  -3

كاالنتقال من المنطقة, أو الوفاة, أو عدم الرغبة فً مواصلة االشتراك, وغٌرها من 

 األسباب.
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بج بالعٌنة: النتابج المستخلصة من هذه الطرٌقة تكون مقصورة على محدودٌة النتا-4

مجموعة البحث نتٌجة لما مروا  به من ظروف تارٌخٌة وال تنطبق على عٌنات 

 أخرى فً زمن آخر.

اختالف ظروف جمع البٌانات فً اوقات مختلفة : نتٌجة ما ٌقع للمجتمع بشكل  -5

ألوقات المختلفة, وهذا ٌؤدي إلى فروق عام أو لتلك المجموعة من أحداث فً تلك ا

فً النتابج بٌن مرات جمع البٌانات فٌظن الباحث بأن كل الفروق فً النتابج بسبب 

التقدم فً العمر, بٌنما قد تكون كلها أو نسبة منها بسبب اختالف ظروف جمع 

 البٌانات.

البٌانات,  أثر تكرار جمع البٌانات نتٌجة تعرض افراد العٌنة مرات عدٌدة لجمع -6

أقلها مرتان وهذا التكرار قد ٌؤثر فً بعض الدراسات وقد ال ٌؤثر فً بعضها :)ال 

ٌؤثر عندما تكون عن طرٌقة المالحظة أو عندما تكون قٌاسا لألبعاد الجسمٌة مثال( 

بٌنما ٌؤثر نتٌجة لخبرات المفحوصٌن فً أداء المقاٌٌس المختلفة التً ٌطبقها علٌهم 

لمللهم. وبالتالً ٌنتج لدٌنا فرق بٌن التطبٌقٌن ٌظن الباحث بأنه  الباحث, أو نتٌجة

 بسبب النمو, وهو بسبب الخبرة أو الملل.

 ـ الطرٌقة المستعرضة3

وفٌها ٌدرس الباحث مظاهر  النمو المختلفة فً عٌنة ممثلة كبٌرة العدد من األفراد 

نات الخاصة فً سن معٌنة وٌطبق علٌهم وسابل الحصول على المعلومات والبٌا

 بمظاهر النمو فً هذه السن

فً هذه الطرٌقة ال ٌنتظر الباحث أفراد العٌنة وال ٌتتبعهم لمدة زمنٌة طوٌلة لٌنظر 

التغٌر الحادث لهم مع التقدم فً العمر. وإنما ٌقوم الباحث بمقارنة مجموعات مختلفة 

 من األعمار.

موعات, كل مجموعة وتعرف الطرٌقة المستعرضة: بأنها مقارنة عدد من المج 

 تمثل سناً معٌنة, على أن ٌتم جمع البٌانات فً وقت واحد تقرٌباً.
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 مزاٌا الطرٌقة المستعرضة

 توفٌر الوقت والجهد والمال 

 تعطً نتابج سرٌعة 

 الطرٌقة الطولٌة المستعرضة-4

هذه الطرٌقة فً واقع األمر هً جمع بٌن الطرٌقتٌن فً آن واحد.تعرف بأنها تتبع 

لمجموعات كل مجموعة تمثل سنا معٌنة لفترة طوٌلة نسبٌاً مع استبعاد عدد من ا

المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرٌة للدراسة.هذه الطرٌقة من الناحٌة العملٌة 

 تحتاج إلى جهد أكثر من الطرٌقتٌن السابقتٌن لكنها أكثر فابدة من الناحٌة العملٌة.

 مصادر ووسائل الحصول على المعلومات:

المعلومات التً ٌخلفها الصغار,  -تارٌخ الحٌاة, -دراسة الحالة, -مقابلة الشخصٌة , ال

 ذكرٌات الراشدٌن والشٌوخ. -مذكرات المراهقٌن ,  -

 العوامل المؤثرة فً النـــمــــوالمحاضرة الرابعة : 

 -هً العوامل التً تسبب حدوث التغٌرات التً تالحظ فً النمو وهً :

, النضج -التعلم-النضج, -الغذاء, –الغدد, –الوراثة والبٌبة, -, البٌبة-الوراثة, 

 عوامل اخرى.-والتعلم, 

 العوامل الوراثٌةأوالً: 

: هً انتقال السمات من الوالدٌن الى ابنابهما وتمثل كل العوامل الداخلٌة الوراثة 

 التً كانت موجودة عند بدء الحٌاة )اإلخصاب( وتنتقل للفرد عن طرٌق المورثات

 )الجٌنات( التً تحملها الكروموسومات التً تحتوٌها البوٌضة المخصبة

: المحافظة على الصفات العامة للنوع والساللة واألجٌال وحمل  هدف الوراثة

 الصفات القرٌبة من المتوسط .
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فصٌلة -الشعر -لون الجلد -عمى اللون -لون العٌنمن الصفات الوراثٌة الخالصة:

 سمشكل الوجه والج  -الدم

 –داء السكري  -امراض شراٌٌن القلب التاجٌة األمراض التً تنتقل بالوراثة :

 االمراض العقلٌة -ضغط الدم  -متالزمة داون  -السرطان  

 العوامل البٌئٌةثانٌاً:  

تمثل البٌبة كل العوامل الخارجٌة التً تؤثر تأثٌر مباشر أو غٌر مباشر على الفرد , 

, الثقافٌة .ولها دور -الحضارٌة-االجتماعٌة, -المادٌة, وتشمل كل العوامل البٌبٌة 

 كبٌر اٌجابً فً تشكٌل شخصٌة الفرد و انماط سلوكه.

: تعمل البٌبة االجتماعٌة الى لتحول الفرد الى شخصٌة اجتماعٌة البٌئة االجتماعٌة

 -بمجموعة من العوامل أهمها:

ً والدٌنً ومستوى الذكاء :التعلٌم والوسط الثقافً والخلق اهم العوامل المؤثرة 

وسن الزواج واستقراره وعدد األطفال....الخ  وتزداد الفروق كلما تدرجنا صعوداَ 

 أو هبوطاَ على سلم الطبقات االجتماعٌة.

:ٌكتسب الفرد انماط السلوك ونماذجه وسمات شخصٌته من  التنشئة االجتماعٌة

 خالل عملٌة التنشبة االجتماعٌة, 

امل التأثٌر االجتماعً ثم الصحبة والرفاق ثم المجتمع الكبٌر واألسرة هً ابرز عو

 ووسابل االعالم ودور العبادة والنمط الثقافً الذي ٌنمو فً اطاره الفرد

: تسهم فً عملٌة النمو االجتماعً  بدلٌل اختالف االدوار  البٌئة الحضارٌة

 االجتماعٌة لكال الجنسٌن فً البٌبات والثقافات المختلفة .

بظروفها الطبٌعٌة واالقتصادٌة والبشرٌة لها تأثٌرها فً النمو  ئة الجغرافٌه :البٌ

 ففً السالالت واألجناس البشرٌة
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: المعاٌٌر االجتماعٌة والقٌم الخلقٌة والتعالٌم  ومن الخصائص البٌئٌة الخالصة

الدٌنٌه,   وكلما كانت البٌبة صحٌة ومتنوعة كان تأثٌرها حسنا وكلما كانت البٌبة 

غٌر مالبمة اثرت تأثٌرا سٌبا على النمو ,  وكما أن الجوع ٌؤدي الى الهزال او 

الموت كذلك بالفرد حٌن ٌجوع عقلٌا و انفعالٌا ,   وكما تأثر البٌبة فً الفرد فأن 

الفرد ٌؤثر فً البٌبة , فالطفل العدوانً والمتأخر عقلٌا ٌؤثر فً والدٌه فٌجعلهما 

 كً ٌجعل والدٌه فً حاله نفسٌه جٌدة.عصابٌٌن  والطفل الودٌع الذ

 الوراثة والبٌئةثالثاَ:

من الصعب فصل اثر الوراثة عن البٌبة إال من الناحٌة النظرٌة وهناك سمات تتأثر 

بالوراثة والبٌبة معا :هً فً معظمها استعدادات وراثٌة تعتمد على البٌبة فً 

 نضجها وتتأثر بها 

مثل الذكاء والتحصٌل الدراسً ,  فالوراثة ال  : سمات تتأثر بالوراثة والبٌئة معا

تصل الى مداها الصحٌح إال فً البٌبة المناسبة لها وعلى المربٌٌن ان ٌعملوا على 

 تهٌبة العوامل البٌبٌة المساعدة على نمو استعدادات الفرد الوراثٌة. 

 :الغددرابعاَ 

غد وافرازاتها تأثٌرها جهاز الغدد له اهمٌة كبٌرة فً تنظٌم النمو ووظابف الجسم ولل

 الواضح فً النمو,

 والغدد نوعان: 

 :تطلق افرازاتها فً الدم مباشرة وتتحكم فً وظابف الجسم. صماء ال قنوٌة - أ

:تطلق افرازاتها فً قنوات الى المواضع التً تستعمل فٌها, كالقناة قنوٌة     - ب

 الهضمٌة .

ثر على سلوكه بصفة عامة, والتوازن فً افراز الغدد :ٌجعل الفرد سلٌماً نشطاً وتؤ

أما اضطراب الغدد فانه ٌحدث اضطرابا حٌوٌا وتشوها جسمٌا ونفسٌا  وردود الفعل 

السلوكٌة المرضٌة وٌزٌد فً حدة السمات النفسٌة العادٌة .)الشعور بالنقص 
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واإلحباط وتهدٌد األمن والشعور بالذات وتكون مفهوم الذات السالب وتنشط حٌل 

 بب سوء التوافق النفسً واالجتماعً واضطراب الشخصٌة(.الدفاع النفسً وٌس

 الغذاءخامساَ:

 .الغذاء له وظابف حٌوٌة هامة وٌتأثر نمو الفرد بنوع وكمٌة الغذاء

 وظائف الغذاء

 بناء الخالٌا التالفة وتكوٌن خالٌا اخرى جدٌدة 

 تجدٌد وتولٌد الطاقة 

 تشغٌل الفكر 

 )بناء انسجة الجسم )البروتٌنات 

 جسم بالمركبات األساسٌة لحفظ الصحة )االمالح المعدنٌة امداد ال

 والفٌتامٌنات والماء(

ونقص الغذاء أو سوبه ٌرتبط بمشكالت النمو. والمقصود هنا هو النقص المستمر 

لفترات طوٌلة,  كالمجاعة وعدم توفر غذاء نوعً ٌستفٌد منه الجسم وٌؤدي نقص 

 الغذاء الى امراض كثٌرة منها:

  فً النمو ولٌن العظاماخفاق الفرد 

 ضعف المناعة ومقاومة األمراض 

  سوء التغذٌة ٌؤدي الى 

 تأخٌر النمو 

 نقص النشاط 

 التبلد والسقم والهزال وربما الموت 

 نقص وسوء التغذٌة لهما اثأر ضارة على مستوى التحصٌل 

 اضطراب التوازن الغذائً:
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ة و والسكرٌة والنشوٌة, عدم تناسق المواد الغذابٌة,البروتٌنٌة والدهنٌوهو       

الذي  ٌؤدي الى اضطراب النمو بصفة عامة والغذاء الملوث سببا مهما فً تأخر 

نمو األطفال وربما الى الموت, كما ان   االنفعاالت تؤدي  الى اضطراب فً عملٌة 

الهضم فتعطل معدل انتقال الغذاء فً الجسم وتؤثر فً التمثٌل الغذابً مما ٌؤدي 

الشهٌة , أما االفراط فً تناول  الغذاء فخطورته ال تقل عن سوء  الى اضطراب فً

 أو نقص التغذٌة. 

 النضجسادساَ:

هو عملٌة النمو الطبٌعً التلقابً وٌشترك فٌها األفراد جمٌعاً تنتج عنها تغٌرات      

منتظمة فً سلوك الفرد بصرف النظر عن التدرٌب والخبرة وهو أمر تقرره 

ٌظل فً انتظار بلوغ البناء الجسمً درجة من النضج كافٌة الوراثة,  وكل سلوك 

 للقٌام به. 

 التعلمسابعاَ:

هو التغٌٌر فً السلوك نتٌجة للخبرة والممارسة وٌتضمن النشاط العقلً وما ٌنتج   

عنه من مهارات ومعارف وعادات واتجاهات و قٌم ومعاٌٌر وتلعب التربٌة دورا 

 مهما فً ذلك.
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 دور المؤسسات االجتماعٌة فً النمولخامسة : المحاضرة ا

  -مـقـدمـة  :   

تنتيةةةة  الة  ةةةةي   مإن التربيةةةة  لةةةةة الجتميةةةة  اي تتم يةةةة  التةةةةة يةةةةت  بت ت ةةةةمل 
اإلنسةةةمني  تةةةن  تيةةة   عانبةةةةم الج ميةةة  عالن سةةةي  عاي تتم يةةة  عال سةةةتي    ع لةةة  ع  ةةةم 

تتم يةةة  التةةةةهم   يةةةةم ع  ةةةم لتجةةةميير ال تم ةةة  السةةةما ة عجيتةةةةم عات ملمتةةةةم عا  عار اي 
نتةةةم تبةةة   تةةة   لمغتةةةةم عتجمنيةةةةم عرتعللةةةم عالتربيةةة  ي ت ت ةةةر  مةةةة التجمةةةي  الت رسةةةة   عا 
الط ل تن  ب اي  حيمته بملتيال  عتنتةة بتةةيي  الت تتة  لةه إلةو ت ةعاي ا  يةر   ع مةة 

نتةم تبة   بب اية  الحيةمة  ةة   سةرة عتنتةةة  ل   إن التربي  ي تب   بملت رس  عتنتةة بةم عا 
بنةميتةةةم  ةةة الت تتةة  عتةةم الت رسةة   ع التجمةةي  الت رسةةة بهم ةة  تراحمةةه ابت اايةة  ع منعيةة  
ع مليةةة  عب تيةةة   نعا ةةةه  ةةةم  نظةةةرك ع نةةةة  تمةةةة  عتهنعلةةةع ة إي حم ةةة  تةةةن الحم ةةةمت  
التةةة يةةت   يةةةم  ةةلر تةةن التربيةة  ع مةةة  لةة   ي ةةم  ةةإن التربيةة   تميةة  تسةةتترة تنةةة  تةة  

الحيةةمة عتسةةتتر تجةةه  ةةة لةة ي الحيةةمة عي  ةة  لةةةم  ةةة ا سةةرة ع ةةة ع ةةع  اإلنسةةمن  ةةة 
 الت رس  ع ة  تي  التةهيالت ا  رى .

 جتميةة  التربيةة  هتةةم تت ةةر بميسةةتترار عالتهمتةةل التةةةمر إليةتةةم تت ةةر  ي ةةم 
ب نةةةم جسةةت  تةةةتره  بةةين التجمةةي  الت رسةةة عفيةةر الت رسةةة  ةةةة تةةت   ةةة  تةةمهن   يةة ة 

 تم ةة  ا جةةران  ةةة الةةةمرع عالتمجةةب ع ةةة  عر الجبةةم ة عتحةةت تنةةةم التنةةلل عالت رسةة  ع 
ت  ير ال حم   عاإل ا   عال  م   العطني  هتةم  نةةم تةت   ةة  لتةمن ت تم ة  عتحةت تة  ير 
جةةعى تتجةة  ة يهةةعن  ةةة بج ةةةم ا ب تجمتةةم ع ةةة بج ةةةم ام ةةر يهةةعن التةة ر  تجمتةةم 

 م ...... عله ا .عال ملث يهعن ر ل ال ين تجمتم عالراب  يهعن ال رين تجمت
علة تت  حي تم ع  ت  نم رلم تن تجمة  عتةتجم  عتعجةر تجميتةة عت م ةل تة  
ل ا التعجةر عاهتسةمب لمحمةعل التةة تعرسةت  ةة تعا ةة  التةةهالت الت تم ة   ةة لة ا 

 التعجر .

ل ي التؤسسمت تجرر " بتؤسسمت التنةةا  اي تتم ية  "  ع " عهةميت التنةةا  
م تعهم  تن جبل الت تت  بمل يم  بجتمي  التنةا  عيطمق  ميةةم اي تتم ي  " بم تبمر  نة

البجض " عسماط التنةةا  اي تتم ية  "  بم تبمرلةم عسةيطم بةين الت تتة  عا  ةرا   عتجة  
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ا سرة عالت رس  ع تم ة  الر ةمق  ع ا جةران ععسةمال اإل ةال  تةن  لة  لة ي التؤسسةمت 
  ة التنةا  اي تتم ي  

  -أواًل: األسرة: 
تبةةةر ا سةةةرة ا  ةةةل الةةة ك نةةةة   نةةةه  تيةةة  التؤسسةةةمت اي تتم يةةة  ا  ةةةرى تج

 ةةةة  سةةبق التؤسسةةمت ظةةةعرا بةةل إنةةةم  سةةبق تةةن الت تتةة  ن سةةه عهمنةةت ا سةةرة جةة يتم 
ت ةةةةع  بهةةةةل العظةةةةمار اي تتم يةةةة  عتطةةةةعير الحيةةةةمة   ةةةةة الت تتجةةةةمت عتج ةةةة لم  نةةةةةات 

ة لةة ي التؤسسةةمت تؤسسةةمت ا تتم يةة    ةةرى عبةة  ت تنت ةةل بجةةض عظةةمار ا سةةرة إلةة
 لت ع  بةم .

ا سةةةرة بطبيجتةةةةم اتحةةةم  تم ةةةماة تةةةؤ ك إليةةةه ايسةةةتج ا ات عال ةةة رات الهمتنةةة   ةةةة 
الطبيج  البةري  التة تت ه ب طرتةم إلة التعا   عالجيش ت  ام ةرين تةن بنةة اإلنسةمن 
عي يطيةةق ال ةةر  تنةةم  ن يجةةيش تن ةةر ا إي ل تةةرة ج ةةيرة . عا سةةرة ب ع ةةم ةم عتراسةةيتةم 
 بةةمرة  ةةن نظةةم  ا تتةةم ة تربةةعك ينبجةةث  ةةن ظةةرعر الحيةةمة عالطبيجةة  التم مايةة  لمةةنظ  
عا ع ةةةةةمع اي تتم يةةةةة  علةةةةةة  ةةةةةرعرة حتتيةةةةة  لب ةةةةةمر ال ةةةةةن  البةةةةةةرك ع عا  الع ةةةةةع  
اي تتةةةم ة عجةةة   ع ع ان سةةةبحمنه عتجةةةملة  ةةةة اإلنسةةةمن لةةة ي ال ةةةرعرة ب ةةة    طريةةة  

عن اآلخر وهما الرجـ  والمـر ة  اهمغني ألحد عيتح ق  ل  ب  ل ا تتمع هةمانين ي 
") الةرع   أنفسكم أزواجـا لتسـكنوا إلي ـا قا  عز وج  : " ومن  ياته أن خمق لكم من

32 .  ) 
تحتل ا سرة تساعلي   بم تبمرلةم  عل ت ةمل تربةعك يتعا ة   يةه الط ةل عيت م ةل 

م اتةةه تجةه   يةةةم ينةمل ال ةةر  ت عتةمت نتةةعي الج مةةة عال سةتة عال ةةحة  عتنةةم يسةةت ة  
عت مليةةة ي عجيتةةةه عيةةةتجم  التجةةةمعن عالت ةةةحي  عالع ةةةمر عال ةةة ق عالجطةةةر  مةةةة ام ةةةرين 
ةةةةبمع حم متةةةه ا سمسةةةي  هتةةةم تبةةة   تنةةةةم  عل  طةةةعات  عاحتةةةراتة  عتحتةةةل التسةةةاعلي  عا 
الط ل لالت مل بملجمل  التحيط به عتهعين ال برات التة تجينه  مةة الت م ةل تة  بياتةه 

   ملط ل ي لب إلة الت رس  عتجةه البيةت ب براتةه عتؤ راتةه التم ي  عاي تتم ي  عتن  
 م سرة تتجة  بملتةهيل  عالتطبية  اي تتةم ة  ةةة تحةيط تربةعك بمل ر ة    بع ه  م  .
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ا علةةو يةةت   يةةةم إهسةةمبه المغةة  عال ةةي  عتجةةميير السةةمع  ع ةةبطه عيهتسةةب بةةةم  سةةمليب 
 التجمتل اي تتم ي  .

  -ثانيا : المدرسة  : 

الت رسةة  لةةة التؤسسةة  اي تتم يةة  الرسةةتي  التةةة ت ةةع  بعظي ةة  التربيةةة  تجتبةةر 
عن ةةةةل ال  م ةةةة  التتطةةةةعرة عتةةةةع ير الظةةةةرعر التنمسةةةةب  لمنتةةةةع  سةةةةتيم ع  ميةةةةم عا تتم يةةةةم 
عان جمليم ع نةم التؤسس  التة بنملم الت تت  تن   ل تح يق  ل ا ه ع ن تم يبة   الط ةل 

   بةه  ةة التنةةا  اي تتم ية   ةة ا سةرة تجميته  ة ا سرة يهعن ج  جطة  ةةعطم ي بة
عبملتملة ي  ل الت رس  علع تلع  بمله ير تن التجميير اي تتم ية  عال ةي  عايت ملةمت 

حيةث يمت ةة بت تع ة  تةن  تعسةي  الة اارة اي تتم ية  لمط ةلعتم ت ةع  بةه الت رسة  لةع 
الر ةةمق عهةة ل  يةةتجم  الط ةةل اله يةةر تةةن التجةةميير اي تتم يةة  بةةةهل تةةنظ  هتةةم يتجةةمعن 
 عار ا تتم يةة    يةة  هةة ن يةةتجم  الح ةةعق عالعا بةةمت ع ةةبط اين جةةميت  عالتع يةةق بةةين 
الحم ةةمت ال م ةةة  بةةةه عحم ةةةمت ام ةةةرين عهةة ل  يةةةتجم  التجةةةمعن عاين ةةةبمط السةةةمعهة 

يتةةةة  ر التمتيةةةة  بةةةةملتنةع ال راسةةةةة بتجنةةةةمي العاسةةةة   متةةةةم ع  م ةةةة  عتنتةةةةع  ع ةةةةة الت رسةةةة 
 ة  يته تن هم    عانبةم .

 * واجبات )مسئوليات ( المدرسة في عممية التنشئة االجتماعية :

 ت ي  الر مي  الن سي  لمط ل عتسم  ته  ة حل تةمهمه .-2

 اي تتم ي  .تجميته هير يح ق  ل ا ه بطري   تالات  تت ق ت  التجميير -3

 ترا مة ج رات الط ل  ة هل تم يتجمق بجتمي  التربي  عالتجمي  .-4

 ايلتتم  بملتع يه عاإلرةم  التربعك عالتةنة لمطملب .-5

ايلتتةةةم  ال ةةةمي بجتميةةة  التنةةةةا  اي تتم يةةة  تةةةن  ةةةالل التجةةةمعن تةةة  التؤسسةةةمت -6
 اي تتم ي  ا  رى  م   ا سرة . 

  تمن نتع الط ل نتعا ن سيم عا تتم يم سميتم :ترا مة هل تم تن ة نه -7
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 دور العالقات االجتماعية في المدرسة   في عممية النمو :  

إن الجالجةةمت بةةين التجمتةةين عالتالتيةة  ي ةةب  ن ت ةةع   مةةة  سةةم  تةةن ال يت راطيةة  -2
 عالتع يه عاإلرةم  السميتين .

تةةن التجةةمعن عال ةةة   إن الجالجةةمت بةةين التالتيةة   ن سةةة  ي ةةب  ن ت ةةع   مةةة  سةةم -3
 التتبم ل .

الجالجةةةمت بةةةين الت رسةةة  ي ةةةب  ن تهةةةعن  ااتةةة   ايت ةةةمل عتمجةةةب ت ةةةمل  امبةةةمر -4
عالتجمتين  عرا لمتم  ة إحة اث  تمية  تهمتةل بةين البيةت عالت رسة   ةة  تمية  التنةةا  

 اي تتم ي  .

شـئة وتمارس المدرسة العديد من األساليب النفسية واالجتماعيـة فـي عمميـة التن
 االجتماعية وهي :

     ال ي  السما ة  ة الت تت  عبةهل تبمةر ع ريح  ة تنملع ال راس   . -2
تع يه النةمط الت رسة بحيث يؤ ك إلة تجمي  ا سمليب السمعهي  اي تتم ية   -3

 الترفعب  يةم عتجم   التجميير اي تتم ي  عا  عار اي تتم ي  .

رسةةةةي   ةةةةة تجمةةةة  ال ةةةةي  عايت ملةةةةمت ال ةةةةعاب عالج ةةةةمب عتتمرسةةةةة  السةةةةمط   الت  -4
 عالتجميير عا  عار اي تتم ي  .

 الجتل  مة  طم  الط ل ان جمليم  ن ا سرة . -5

 ت  ي  نتم ج لمسمع  اي تتم ة السعك . -6

 جيم  الت ر  ب عر ا تتم ة  اا  الت  ير  ة التمتي  . -7

 الت ر  يت ل سمط  ي    ال يت  الجمت  . -8

ــا يحــدد  المجتمــ  المــدرس كمنفــس لمسياســة الت-8 ــدم م ــي المجتمــ  يق ــة ف ربوي
خالص وموضوعية   بأمانة وا 

 * أهمية التفاع  بين البيت والمدرسة :
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إن الت م ل بين البيت عالت رس   رعرة تمح  تطمبةم ت مح  ا ط مل بم تبمر  ن 
البيةةت عالت رسةة  لتةةم التسةةاعين  ةةن تربيةة  عتنةةةا  ا ط ةةمل ع ن  عر هةةل تةةنة  يهتةةل 

 الجعاتل التة تتحه   ة  لتي  الت م ل تم يمة : ام ر عتن

إ ةةةة ا  التالتيةةةة   ةةةةة ال ةةةة عر جةةةة  ي مةةةةل تةةةةن  ر ةةةة   ع التمتيةةةة   ةةةةة الح ةةةة   -2
 ال راسي  تتم يست  ة ت عي  ل ا الت م ل بينةتم .

ت بيت التةمرات التجميتية  التةة يتجمتةةم ا ط ةمل  ةة الت رسة   ةإن  لة  يحتةمج  -3
 . إلة التتمبج  بين البيت عالت رس 

لتنةةة  حةةة عث التغيةةةب  ع التسةةةرب  نةةة  ا ط ةةةمل يبةةة  تةةةن اسةةةتتراري  اإلةةةةرار  -4
  مة ا ط مل تن جبل البيت عالت رس  .

التةةةةهالت ا سةةةري  تةةةؤ ر بةةةةهل هبيةةةر  مةةةة تح ةةةيل التالتيةةة  ال راسةةةة تتةةةم  -5
 يؤ ك إلة  رعرة التجمعن بين البيت عالت رس .

 

 عية في النموالمحاضرة السادسة : تكممة دور المؤسسات االجتما

 ثالثاً: األقران :

هةةل   مةةو الةةرف  تةةن  لتيةة  ا سةةرة هحم ةةن يسةةت بل الط ةةل تنةة  تعلةة ي عيجنةةة بةةه
تةن حيمتةه ينطمةق ليستهةةر الجةمل  ال ةمر ة تةن حعلةه  الجنمي   إنه  ة ترحم  تت  تة 

عيةةل ا  التتمتةةه تبم ةةم بملحيةةمة اي تتم يةة   ةةمرج ت ةةمل ا سةةرة حيةةث يمت ةةة ب تم ةةمت 
التي يرتبط ب ـا الطفـ  فـي حياتـه المبكـرة مشـاركا تة تجتبر  علو ال تم ةمت المجب ال

ب ة    م ةة  بت تع ة  ال عا ةة  الجمتةة   زمــال   فــي الخبــرة العامــة لمعــب مــ  االلتــزام
 عال  عع لم يع  التة ي ر ةم نةمط ل ي ال تم    مة ال ر  

 تم ة  المجةب عتطمق  مة ل ي ال تم   إطالجمت تتج  ة تنةم  تم   ا جةران   ع 
   ع تم ةةة  ا  ةةة جمر عالةةةةم  ....... فيةةةر  ن لةةة ي اإلطالجةةةمت التتجةةة  ة تهةةةم  تةةةةير 

 إلة ةةر عاح  لع تم  ال تم   التة يم   إليةم ال ر   مرج إطمر  سرته .
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عتةةةهل لةة ي ال تم ةة   حةة  ا عسةةمط اي تتم يةة  التربعيةة  الرايسةةي  التةةة تةةؤ ر  ةةة 
 ةةةةي  عاي تتم يةةة  عالج ميةةة  عا هم يتيةةة  عتت ةةةةل ال ةةةر   مةةةة ت تمةةةر التسةةةتعيمت الة 

 راسةةةتةم تحةةةعر  يلتتةةةم   ةةةمل  الةةةن   عالتربةةةة ع ةةةمل  اي تتةةةمع حيةةةث تمت ةةةة  لةةة ا ة  
حةةةةعل  ةةةةة  الهي يةةةة  التةةةةة يجتةةةةل بةةةةةم ا جةةةةران  هعسةةةةيط تةةةةن عسةةةةماط التربيةةةة  عالتنةةةةةا  
اي تتم يةةة   ع هجمتةةةل تةةةن  عاتةةةل التةةة  ير  ةةةة ة  ةةةي  النمةةةةةر تةةةن  ةةةة  عهنمجةةةل 

 ل  م   الت تت  ع متل تن  عاتل التغيير  يةم تن  ة    رى .

علةةة تمجةةب  عرا لمتةةم  ةةة تربيةة  الةةنشر ع ةةة إهسةةمبه ه يةةر تةةن ا نتةةمط السةةمعهي  
عالتجةةمرر عايت ملةةمت علتةةةمرات عال ةةي  عالت مليةة  عالجةةم ات ع ةةم ة تةةم يهةةعن تةة  ير لةة ي 

 ال تم   فير ت  ع   ع فير تبمةر لم ر  .

 جران  ة الت  ير  مة    ماةم ت  تج   الحيمة عانةغمل ا سةرة بة تعر يل ا  نتع ا
  ةةرى ت ةةةجر تةةن  عرلةةةم التربةةعك علةةةة تنتةةة   ةةةعلم عتةة بري  مةةةة تطملبةةةم عجيتةةةةم 
عات ملمتةةةةم ال م ةةة   جةةةن طري ةةةةم يتجةةةرر  مةةةة تجةةةمنة  تةةةعر ه يةةةرة ي يسةةةتطي   ن 

تم  نةم  ت ن  ميه بةم . يجر ةم  ن طريق ا سرة إتم  نةم ي تجر ةم عا 

ت ةةةةةع   تم ةةةةة    ا جةةةةةران  ع ال ةةةةةحب   ع الةةةةةةم  بةةةةة عر لةةةةةم   ةةةةةة  تميةةةةة  التنةةةةةةا  
اي تتم ي  ع ة النتع اي تتم ة لم ر   ةة تؤ ر  ة تجةمييري اي تتم ية  عتتهنةه تةن 
ال يم  ب  عار ا تتم ي  تتج  ة ي تتيسر لةم  مر ةم علنم  ر ةمق ع جةران يةةترهعن تجةم 

 ة بتطملبةم عحم متةم عتظملرلم عج  يؤ ك  ل  إلة التسةمعاة بيةنة   ة ترحم  نتع عاح
عيتعجةةر تةة ى تةة  ر ال ةةر  ب تم ةة  ا جةةران  مةةة  ر ةة  عياةةه لةةةم عتةة ى ت بمةةه لتجمييرلةةم 
 عجيتةم عات ملمتةم ع مة تتمس    را  ل ي ال تم   عنعع الت م ل ال ما  بين   را لم .

 اعية : ثار األقران في عممية التنشئة االجتم

التسةةةم  ة  ةةةة النتةةةع ال سةةةتة  ةةةن طريةةةق تتمرسةةة  النةةةةمط الريم ةةةة عالنتةةةع -2
الةعايةةةةمت عالنتةةةةع اي تتةةةةم ة  ةةةةن طريةةةةق تتمرسةةةة    الج مةةةةة  ةةةةن طريةةةةق تتمرسةةةة

 الةعايمت .

 تهعين تجميير ا تتم ي  عتنتي  الحسمسي  عالن   نحع بجض التجميير . -3
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 .ال يم  ب  عار ا تتم ي    ي ة ت ل ال يم ة  -4

التسم  ة  مة تح يق  ل  تطملب النتع اي تتم ة علع ايست الل عاي تتةم   -5
  مة الن   .

 تنتي  ات ملمت ن سي  نحع ه ير تن تع ع مت البيا  اي تتم ي  . -6

 إتمح   ر   الت رب  عالت ريب  مة ال  ي  عالتستح ث تن تجميير السمع  . -7

 إتمح   ر   ت مي  سمع  الهبمر . -8

 إتمح   ر   تحتل التساعلي  اي تتم ي  . -9

 * م ام ووظائف األقران ودورها التربوي :

 يتهن إ تمل العظمار عالتةم  التربعي  التة تؤ يةم  تم   ا جران  يتم يمة :

تح ةةق  تم ةة  ا جةةران لم ةةر  إةةةبم م لمحم ةةمت الن سةةي  عاي تتم يةة  هملحم ةة   -2
 تةن الن سةة عفيرلةم ع لة   ةة  الجتةه إلة الت  ير عالحم ة  إلةة ايطتانةمن عا

تةةة    ةةةرا  لةةة ي ال تم ةةة  تتةةةم ي  ةةةة  مةةةة ت مع ةةةه عتعتراتةةةه التر ةةةي  عي ةةةعك 
ارتبمطةةه ب   ةةمر  تم تةةه عحبةةه لةةة  عتجم ةةه بةةة  عانتتماةةه لم تم ةة  ععياةةه لةةةم 
عاإل الي عالت منة  ة سبيمةم عبتجبير   ر  إن  تم ة  الر ةمق تت ةل ت ة را 

 سةةة لم ةةر   ملتةةةمر   ةةة ايلتتمتةةمت عالتةةةهالت بحةة  لمةة    اي تتةةم ة عالن
 اتةةه تت ةةل  ن ةةر  ةة ب لمطةةرار الت تم ةة   ةةة ال تم ةة  بمإل ةةم   إلةةة  ن 
الت بةةةةةل التسةةةةةتتر لمج ةةةةةع  يةةةةةةم يؤهةةةةة  لةةةةةه جيتتةةةةةه هةةةةةة ي ع  رانةةةةةه هةةةةةةري  

 ا تتم ة .

تسةةةةة   تم ةةةة  ا جةةةةران  ةةةةة تنتيةةةة  ال ةةةةر   مةةةةة تحتةةةةل التسةةةةاعلي  اي تتم يةةةة   -3
اي تةرار بح ةعق ام ةرين عترا متةةم علة ي  طةعة لمتة  تةن  عتغر   ةة جيتة 

 طةةةةةعات التربيةةةةة  عالتنةةةةةةا  اي تتم يةةةةة  إ   نةةةةةه لهةةةةةة يجتةةةةةرر الط ةةةةةل بح ةةةةةعق 
ام رين يب  تن  ن يتمر   ل   تميةم تةن  ةالل  نةةطته عت م مةه تة  ر مجةه 
 إن الط ل بمرتبمطه بمم رين تن ر مجه يهتسب الع ة بمل يع  عال عابط التةة 
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 ةم ال تم    مة ال ر  .... حيث ي    الط ل ت  ر مجه ل عا ة  المجبة  ت ر 
  عيجتبر ال  عع لة ي ال عا    عل ال رع  التة يتجمتةم الط ةل تةن حيمتةه تة

 ام رين .

تجتل  تم   ا جران  مة  بط سمع  ال ر   ة التعاجةر الت تم ة  لةة بة ل   -4
م  نةةه حتةةو يةةةجر هةةل ينتتةةعن إليةةة ن  اة  جملةة  ل ةةبط سةةمع  ا   ةةمر الةة ي

 ر   يةم بملت بل ينبغة  ن ي  ة  لمتجةميير التةة تحهة   تم تةه هتةم ي ةب  ن 
ن  تم ةةةة  الر ةةةةق تتةةةةمر   ر ةةةة  تةةةةن  ي  ةةةة  ل عا ةةةة   لجمبةةةةةم  ةةةةال ي مل ةةةةةم عا 

 ال بط  هبر تتم تتمرسه فيرلم تن ال تم مت  ع الهبمر الراة ين .
  إلةةة ا تيةةمر ر ةةمجة  تةةن ا  يةةمر ع  ةةم التربةةعن عامبةةمر إلةةو الجنميةة  بتع يةةه  بنةةماة

ال ةةةةملحين  ينةةةةم ع م ةةةةم عسةةةةمعهم حتةةةةو ي تةةةة عا بةةةةة  عيهتسةةةةبعا تةةةةنة  ال ةةةة مت الحتيةةةة ة 
عا  ةةالق ال م ةةم  ع ن ي نبةةعل  ت ملطةة  ا ةةةرار حتةةو ي ي مةة عل  عيسةةمهعا  طةةري ة  

 التجعج .

عجةةة   ةةةمر  ةةةة الحةةة يث الةةةةرير  ةةةن النبةةةة )ي( جةةةمل : )ت ةةةل ال مةةةي  ال ةةةملح 
تةةةم  ن  عال مةةةي  السةةةعر هحمتةةةل التسةةة  عنةةةم ل الهيةةةر  حمتةةةل التسةةة  إتةةةم  ن يةةةة ي  عا 

تةم  ن ت ة   تم  ن ت ة  تنةه ريحةم طيبة  عنةم ل الهيةر إتةم  ن يحةرق  يمبة  عا  تبتمع تنه عا 
 تنه ريحم  بي   (".

ع ةةةة حةةة يث ل ةةةر جةةةمل رسةةةعل ان ) ةةةمة ان  ميةةةه عسةةةم  (") التةةةرر  مةةةة  يةةةن  ميمةةةه 
  ك ي ملل (".  مينظر  ح ه  تن ي ملط ..

 رابعا : وسائ  اإلعالم 

إن لعسةةمال اإل ةةةال   عر هبيةةةر  مةةةو هةةل الت تتةةة  ع  ع ةةةم ا ط ةةةمل   نةةةةم        
ت مطب ت تع   حعا    ت جمه يسةت  عيةرى عي هةر عيت ةعر. عاإل ةال  بعسةمامه يتة  
ال ر  ب ري تجم  تستترة ت ى الحيمة عيسةم  ي  مةة تعا ةة  تتطمبةمت النتةع التتلاية ة 
عالتتغيرة عالتة ل  تج  التؤسسمت التربعي  النظمتي  جم رة عح لم  مة تع يرلةم  ةة ظةل 

 الحملة تن ان  مر تجر ة . رتم يةة ي الج 
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عتةةن التالحةةظ  ن العظةةمار التةةة تؤ يةةةم عسةةمال اإل ةةال  لمت تتةة  تتنةةعع تبجةةم 
 يحتيم ةةمت هةةل ت تتةة  تةةن الت تتجةةمت عتةةن  ةة   ةةإن عسةةمال اإل ةةال  تت ةةل ات ةةمي
ع ي م بملتنةا  اي تتم ي  حيث تؤ ك  عرا تةتم  ة تعسي  ل ةمق ال ةر  عا  ةرار ح ةيمته 
تةةن التجر ةة   يسةةت  عيةةةرى  ةةةيمر لةة  يتجر ةةةةم تةةن جبةةل هتةةم تسةةةم    مةةة ر ةة  تسةةةتعى 
تطمجةةمت ا  ةةرا  إلةةة حيةةمة    ةةل تتةةم يةةؤ ر بةةةهل إي ةةمبة  ةةة تطةةعر الحيةةمة عت ةة تةم 

 -ا تةت  عتح ق ت تع    ل ار تنةم :نحع ا   ل   ع ميه  ةة تؤ ك ا عار 

تسةةجو عسةةمال اإل ةةال  بت تمةةر  ةةةهملةم عتسةةتيمتةم إلةةة تح يةةق الج يةة  تةةن ا لةة ار 
 علة  مة النتع التملة :

تربيةةةة  النةةةةم  عتجمةةةةيتة  عتةةةةع يةة  إلةةةةة إتبةةةةمع ا  ةةةةعل عالجةةةةم ات عا  ةةةةرار  -2
 اي تتم ي . 

  ميةم .ت بيت ال ي  عالتبم ئ عايت ملمت الجمت  عالتحم ظ   -3

  ت  ا  بمر عت سيرلم عالتجميق  ميةم . -4

   ت  النم   ن طريق ال  مي  عاإل الن . -5

 الت م ل اي تتم ة بين ا  را  عال تم مت .  تتيح  ر  -6

جنم ة  عتسميتة  . -7  تر يه النم  عا 

 اإلرةم  عالتع يه عبيمن التعاجر عايت ملمت . -8

 الت  ير . -9

   .تنتي  الجالجمت اي تتم ي  بين النم -:

التربيةةة  عالتجمةةةي  بطريةةةق لم  ةةة  عتع ةةةةه تةةةن  ةةةالل التم ليةةةعن التربةةةعك  -21
 عاإل ا    ع ال حر  ع الت م  الت رسي  .

 -ولكن الواق  يبين أدوارا سمبية لوسائ  االعالم من ا:

 التبملغ   ة ال يمل علي  العاج . -2

  رض التةمل  التسيا . -3

 عالتع يه.الترهيل  مو ال همل  عالتسمي   مو حسمب ال ما ة  -4

 تلعير الح ماق  حيمنم   ع التنمجض  ة  ر ةم بين عسيم  عا رى. -5
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 وسابل اإلعالم غالبا فهً ذات اتجاه واحد . -5
 تسعى الجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهور . -6
اإلعععالم مؤسسععة االجتماعٌععة تسععتجٌب إلععً البٌبععة التععً تعمععل فٌهععا أهععداف  -7

 وسابل اإلعالم 
 

   ن العامة للنموالقوانٌالمحاضرة السابعة : 

 -توصلت الدراسات إلى العدٌد من القوانٌن والمبادئ العامة للنمو وأهمها ما ٌأتً :

 النمو عملٌه مستمرة متدرجة تتضمن نواحً التغٌر الكمً والنوعً : -1

وٌعنً أن النمو عملٌه دابمة متصلة منذ بعدء الحمعل حتعى تمعام النضعج وان كعل       

توقف على معا قبلهعا وال توجعد ثغعرات أو وقفعات فعً النمعو مرحله من مراحل النمو ت

 ولكن ٌوجد نمو كامن ونمو ظاهر ونمو سرٌع وأخر بطًء.

  النمو ٌسٌر فً مراحل : -2

وٌعنععً أن النمععو ٌسععٌر فععً مراحععل تتععداخل مععع بعضععها الععبعض حتععى لٌصعععب      

ق تتضععح فععً التمٌععز بععٌن نهاٌععة المرحلععة وبداٌععة المرحلععة التععً تلٌهععا اال ان الفععرو

 منتصف المرحلة عن المرحلة السابقة والالحقة لها .

 كل مرحله لها سمات خاصة ومظاهر ممٌزة : -3

تتمٌز كل مرحله من نمو اإلنسان بأن لها سعماتها الخاصعة بهعا فمعثال لععب األطفعال   

فً الطفولة المبكرة ٌتمٌز بخاصٌة وتنظعٌم ٌختلعف ععن اللععب فعً الطفولعة المتعأخرة 

 عا للمرحلة النمابٌة التً ٌمر بها الطفل .وذلك تب

 سرعة النمو لٌست ثابتة : -4

ال ٌسٌر النمو على وتٌرة واحدة   فهو أسرع ما ٌكون فعً مرحلعة ماقبعل المعٌالد      

ثم ٌبطا نسبٌا ولكن ٌبقى سرٌعا فً مرحلة المهد اال إنه فً الطفولة المتعاخره ٌبطعا 

 عدها .     ثم ٌسرع فً بداٌة المراهقة وٌبطا ب
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 النمو ٌتأثر بالظروف الداخلٌة والخارجٌة: -5

من الظروف الداخلٌة المؤثرة فً النمو الوراثة وإفعرازات الغعدد ومعن الظعروف      

  0الخارجٌة المؤثرة التغذٌة ,التعلم ,الراحة

 ترتبط مظاهر النمو ٌبعضها ارتباطا وثٌقا :  -6

ٌعرتبط معع المظعاهر األخعرى فمعثال  النمو مظهر عام معقد وكعل مظهعر معن مظعاهره

 0النمو العقلً ٌرتبط مع مظاهر النمو الجسمً واالنفعالً واالجتماعً 

 : وجود الفروق الفردٌة فً النمو - 7

على الرغم من إن اإلفراد ٌمرون بمراحل النمو بنفس التتابع إال انهم  ٌختلفعون       

ا نتحععدث عععن متوسععطات فععً مععا بٌععنهم مععن حٌععث سععرعة النمععو كمععا ونوعععا وحٌنمعع

األعمار مثال لظهور االضعراس األولعى أو بداٌعة المشعً فهعذه كلهعا متوسعطات وهعذا 

ٌعنً ان األفراد رغم انهم ٌمرون بنفس التتابع العام من النمو اال أن توقٌت المظعاهر 

 0السلوكٌة والجسمٌة ٌتباٌن من فرد الى اخر

  مٌن :النمو ٌتخذ اتجاها طولٌا من الرأس الى القد -8

ٌتجه النمو فعً التطعور العضعوي والعوظٌفً طولٌعا معن العراس العى القعدمٌن وبعذلك   

فان وظابف األجزاء العلٌعا معن الجسعم تسعبق السعفلى فمعثال ٌكعون الطفعل بداٌعة قعادرا 

 0على تحرٌك الرأس  قبل ان ٌحرك ٌدٌه ثم قدمٌه 

األطوووراف النموووو ٌتخوووذ اتجاهوووا مستعرضوووا مووون المحوووور الرئٌسوووً للجسوووم إلوووى  -9

 : الخارجٌة 

ٌتجه النمو اتجاها مستعرضا من الجعذع العى األطعراف وٌسعبق تكعوٌن األجعزاء       

 الوسطى من الجسم األجزاء البعٌدة أي النمو
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 نظرٌات النمو المحاضرة الثامنة : 

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

  سٌغموند فروٌد لصاحبها نظرٌة التحلٌل النفسً: -1

بشٌكوسلوفاكٌا  1856ولد 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

ن تصرفات الطفل كالتلذذ فً رضاعة ثدي أمه, ومص ففسر كثٌر م 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 , 

تٌجة نظرا ألهمٌتها  فً التنفٌس االنفعالً و خفض درجة التوتر و القلق ن

 الصراعات الالشعورٌة.

  لصاحبها ارٌك ارٌكسون : نظرٌة النمو النفسً االجتماعً -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

الى ثمانٌة مراحل كلها تتمٌز بازمة مختلفة ما عدا وقد قسم النمو  ’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(: 6-3مقابل الشعور بالذنب)المبادأة -

 االستقالل ٌدفعه الى الشعور بالمبادأة والمسؤولٌة و الثقة فً نفسه و فً قدراته.
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ترجمة خٌاالته و’  االستقاللٌةبٌبدأ الطفل حٌث  سنة(:11- 6الكفاءة مقابل الدونٌة)-

ه) الوالدٌن( كلما تقدم أكثر نحو األحسن فكلما لقً تشجٌعا ممن حول’ 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

نواع المشاكل التً ٌمكن و تفادٌا لكل أ’ 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:-

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

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

النجاحات التً ٌحققها الفرد فً حٌاته كإنجاب األوالد  ورعاٌتهم و 

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

 ة.استعداداته فً تحقٌق النجاحات على جمٌع األصعد

’ 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 ’ و خالصة هذه النظرٌة هً أن ارٌكسون فسر كل المراحل النمابٌة

وظفته مٌادٌن كثٌرة فً مواقف ’ف مصطلحا اخرخمس مثلما فعل فروٌد كما أضا

 .مختلفة و هو مصطلح "الهوٌة"

   جون بٌاجٌه صاحبها النمو المعرفً :  نظرٌة-3 

 نتٌجة ألربعة عوامل ربٌسٌة: والذي ٌكون حسب رأٌه   أكد على النمو المعرفً 
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عالم من الذي ٌعد من أهم العوامل التً تؤثر فً طرٌقة فهمنا ال 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 البٌبة ال * التوازن:

الذي حوله أفضل, ومع الفرد جسدٌٍا كانت قدرته على الحركة والتفاعل مع المحٌط 

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  ع:كلما ننمو نتفاعل مالخبرات االجتماعٌة * 

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

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

وما ٌتسمون به فً سٌاق العملٌة النمابٌة من خصابص متمٌزة وهذه  األطفال

اك عملٌات معٌنة الطرٌقة اتسمت بالبساطة والصراحة والعلنٌة, وٌعد بٌاجٌه أن هن

منها عملٌة التكٌف مع البٌبة من  , وتعمل على االرتقاء العقلً ,لم تعتكمن وراء ال

 ناحٌة وعملٌة تنظٌم الخبرة من ناحٌة آخرى.

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

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

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 

تعدٌل ظروف البٌبة, وٌطلق بٌاجٌه على تتابعات األفعال هذه مصطلح المخطط 

 .الذي ٌعد تمثال عقلٌا

 *الخبرات الطبٌعٌة باألشٌاء.

 خصائص الطفل المعرفٌة :

 ـ التركز حول الذات:
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هً حالة ذهنٌة تتسم بعدم القدرة على تمٌٌز الواقع من الخٌال والذات من الموضوع 

 واألنا من األشٌاء الموجودة فً العالم الخارجً.

 اإلحٌابٌة:-

والمتحركة , فالشًء  ٌضفً الطفل الحٌاة والمشاعر على كل األشٌاء الجامدة

 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:

ٌدرك الطفل األشٌاء عن طرٌق تأثٌرها الظاهر أو نتابجها المحسوسة وال ٌربطها 

 الحقٌقة فهو ٌكتفً بالفعل المحسوس.بأسبابها 

 المراحل العامة للنمو المعرفً عند بٌاجٌه:

 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  6عكاسٌة فطرٌة, وتتضمن هذه المرحلة ان

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

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

 المفاهٌم ومرحلة التفكٌر التصوري .

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

ٌستطٌع الطفل فً هذه المرحلة ممارسة العملٌات التً تدل على حدوث التفكٌر 
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أي القدرة على التفكٌر المنظم إال أنه مرتبط على نحو وثٌق  , المنطقً

 بالموضوعات واألفعال المادٌة والمحسوسة والملموسة.

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

مراحل النمو العقلً المعرفً التً حددها بٌاجٌه, وسمٌت بمرحلة العملٌات الشكلٌة, 

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

 جهات مختلفة ومعالجة عدة أشٌاء فً وقت واحد

 نسان : مراحل نمو اإلالمحاضرة التاسعة :

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

  أوال : مرحلة الطفولة :

وتشمل حركة النمو فً مختلف أبعاده فً التكعوٌن والنمعو والتطعور خعالل اثنعً       

 -عشر سنة وتتمٌز بأربع مراحل جزبٌة هً :

ة( : وتبععدأ مععن لحظععة التكععوٌن وتنتهععً مرحلععة مععا قبععل المععٌالد )المرحلععة الجنٌنٌعع  -أ

 بالوالدة .

 مرحلة المهد )الرضاعة( : وتبدأ من المٌالد وتنتهً بنهاٌة السنة الثانٌة .   -ب 

 مرحلة الطفولة المبكرة : تبدأ من العام الثالث وتنتهً بنهاٌة السنة الخامسة .   -ج 

 حتى المراهق . مرحلة الطفولة المتأخرة : وتبدأ من السنة الثالثة   -د 

   ثانٌا : مرحلة المراهقة :

وتشععمل حركععة النمععو وتطععور الفععرد مععا بععٌن الطفولععة والرشععد والمشععكالت التععً      

    -ٌواجهها وتفاعله مع البٌبة وتشمل ثالث مراحل هً :

مرحلععة المراهقععة المبكععرة : تبععدأ مععن السععنة الثانٌععة عشععر حتععى نهاٌععة الرابعععة  - أ

 د من بداٌة الثالثة عشر حتى نهاٌة السادسة عشر .    عشر عند البنت وعند الول



34 
 

مرحلة المراهقة الوسطى : وتكون من بداٌة الخامسة عشعر حتعى نهاٌعة السعابعة  -ب 

 عشر عند البنت ومن بداٌة السابعة عشر حتى نهاٌة الثامنة عشر عند الولد .

ر حتعى نهاٌعة مرحلة المراهقة المتأخرة : وتكعون معن بداٌعة الثامنعة عشعر وتسعتم -ج 

 العشرٌن عند البنت ومن بداٌة التاسعة عشر حتى نهاٌة العشرٌن عند الولد .

   ثالثا : مرحلة الرشد :

وٌظهر على حركة النمو التكوٌنً والوظٌفً النضج وقلعة السعرعة وتكعون علعى      

  -ثالث مراحل هً :

 ( سنة من العمر 39نهاٌة  – 21مرحلة الرشد المبكرة  : وتقع بٌن )  - أ

 سنة من العمر( 59نهاٌة  – 40مرحلة الرشد الوسطى : وتقع بٌن )  - ب

 سنة من العمر(    65نهاٌة  – 60مرحلة الرشد المتأخرة : وتبدأ من ) –ج 

 :  رابعا مرحلة الشٌخوخة

وتكعععون بعععداٌتها غالبعععا فعععً نهاٌعععة الخامسعععة والسعععتٌن وٌسعععتمر تنعععاقص القعععدرات      

  ها الوهن والهرم ثم االنحدار وأخٌرا الموت . الجسمٌة ووظابف الحواس وٌحصل فٌ

 كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر ممٌزة . 

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

 .ولمعرفة ذلك ٌجب أن نعرف نسبة الذكاء

 العمر العقلً                        

                          x   100----------------------------اء=نسبة الذك

 العمر الزمنً                      

 

 سنوات 8                        

 x   100     =80----------------------------نسبة الذكاء=
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 سنوات 10                      

 مطالب النمو

  الضرورٌة التً ٌحب أن ٌمتلكها الفرد فً تعنً بالكشف عن المستوٌات

 المراحل المختلفة 

  تعنً مدي تحقق الفرد  إلشباع الرغبات ومستوي نضجه وتطور خبراته

 التً تتناسب مع سنه 

  مجموعة السلوكٌات التً  ٌمتلكها االفراد فً كل  مرحلة 

 :ٌمكن تقسٌم مطالب النمو إلى 

 مراحل النمو

 ٌاً تربو العمر الزمنً المرحلة

من اإلخصاب إلى  ما قبل المٌالد

 المٌالد
 ) الحمل (

 المٌالد ـ أسبوعٌن المهد

 أسبوعٌن ـ عامٌن

 الولٌد

 الرضاعة

 الطفولة المبكرة

 الطفولة الوسطى

 الطفولة المتأخرة 

 السنوات

3   ,4   ,5 

6    ,7   ,8 

9   ,10  ,11 

 ما قبل المدرسة + الروضة

الثالثة األولى )التعلٌم األساسً( ) الصفوف 

) 

التعلٌم األساسً) الصفوف الثالثة الوسطى 

) 

 المراهقة المبكرة 

 المراهقة الوسطى

 المراهقة المتأخرة 

12   ,13  ,14 

15   ,16  ,17 

18 ,19  ,20  ,

21 

التعلٌم األساسً ) الصفوف الثالثة األخٌرة 

) 

 المرحلة الثانوٌة

 التعلٌم العالً

  60ـ  22 الرشد
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حتى  60من  ةالشٌخوخ

 الموت

 

 مظاهره النمو 

 النمو الهٌكلً ـ نمو الطول والوزن  النمو الجسمً

نمو وظابف أعضاء أجهزة الجسم المختلفة , مثل : نمو الجهاز العصبً , وضربات  النمو الفٌسولوجً

 القلب ....... ألخ

 نمو حركة الجسم وانتقاله ـ المهارات الحركٌة النمو الحركً

نمو الحواس المختلفة ) السمع والبصر والشم والذوق واإلحساسات الجلدٌة  حسًالنمو ال

 واإلحساسات الحشوٌة كاإلحساس باأللم والجوع والعطش وامتالء المعدة والمثانة

 نمو الوظابف العقلٌة مثل الذكاء العام والقدرات العقلٌة المختلفة  النمو العقلً

 م ـ عدد المفردات ونوعهانمو السٌطرة على الكال النمو اللغوي

 نمو االنفعاالت المختلفة وتطور ظهورها النمو االنفعالً

نمو عملٌة التنشبة والتطبٌع االجتماعً للفرد فً األسرة والمدرسة والمجتمع وفً  النمو االجتماعً

 جماعة الرفاق

 نمو الجهاز التناسلً ووظٌفته النمو الجنسً

 ً ـ نمو  المفاهٌم الدٌنٌةنمو الشعور الدٌن النمو الدٌنً
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 تطور مظاهر السلوك الخلقً ـ تعلم المبادئ الخلقٌة النمو الخلقً 

 


