
 تمهٌد " النمو" 

النمو اإلنسانً: هو عملٌة النمو والتغٌر عبر الزمان على مختلف المجاالت، بما فً ذلك النمو 

 البٌولوجً، المعرفً، االنفعالً، االجتماعً ثم اللغوي واألخالقً. 

السلوك عبر دورة علم نفس النمو: فرع من فروع علم النفس بهتم بدراسة الثبات والتغٌر فً 

الحٌاة من المهد الى اللحد، بما فً ذلك التغٌرات الكمٌة والتً هً تغٌرات فً الدرجة او المقدار 

 او التردد، والتغٌرات النوعٌة والتً هً تغٌرات فً العملٌات الوظٌفٌة، والبناء او التنظٌم.

 التغٌرات النمائٌة  -

ل الجٌنٌة والعوامل البٌئٌة وكل تغٌر ثابت فً ان هذه التغٌرات ناتجة عن التفاعل بٌن العوام

 السلوك ٌعزى الى هذا التفاعل وهو نتاج لعملٌة التعلم. 

اما النضج فهو تحقٌق للمخطط الجٌنً بكل ما ٌحمله هذا المخطط من برمجة تتحقق بالفعل فً 

ون من عمر الطفل بشكل الً وحتمً وقدري ما لم تحل ظروف بٌئٌة د (timing)لحظة زمنٌة 

 ذلك.

 األسس الفلسفٌة لعلم نفس النمو 

لعلم نفس النمو مصطلحاته الخاصة التً تمٌزه عن بقٌة العلوم، هو ٌستخدم مصطلحات سبق 

إضافة الى اعمال الفالسفة المعاصرٌن والتً  kantو Lockeتداولها من قبل فالسفة أمثال، 

ول "نظرٌة العقل" لدى الطفل تنامت تؤثر بقوة فً علم نفس النمو فأدبٌات هذا العالم الحدٌثة ح

 من خالل المالحظات التً قدمها الفالسفة. 

لذلك فان األسس الفلسفٌة التً ٌقوم علٌها علم نفس النمو تتمحور فً ثالث مفاهٌم اال وهً 

 )النظرٌة، التمثل، االعتقاد( 

 مبادئ النمو  -

م ان هناك مجموعة من  0221عام  نأشار روفن من جامعة فً والٌة فرجٌنٌا فً شهر حزٌرا

المبادئ تصف نمط وعملٌة النمو والتطور، هذه المبادئ تصف النمو المثالً كعملٌة متوقعة 

ومنتظمة، اال انه ٌمكننا التنبؤ بالكٌفٌة التً سٌتطور بموجبها معظم األطفال، حٌث انهم 

مستوى ٌتطورون بنفس الكٌفٌة على الرغم من وجود فروق فردٌة فً شخصٌات األطفال و

 انشطتهم، وفٌما ٌلً بعض هذه المبادئ 
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