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 م /  ( مراحــل النمــو ) 
مفھوم المرحلة:  -۱  

یشیر ھذا المفھوم إلى مجموعة من الظواھر أو األنماط السلوكیة التي تقترن معا أثناء حدوثھا بحیث 
معینة فتحددھا وتمیزھا عن غیرھا من المراحل ، یمكن تصنیفھا منطقیا أو عزوھا إلى مرحلة نمو 

كاألنماط السلوكیة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة أو غیر ذلك. عموما، 
یستخدم مفھوم المرحلة في علم النفس للداللة على تغیرات الواضحة التي تتناول أنماط السلوك في 

دم عدد من العلماء النفس أمثال فروید وبیاجھ وبرونو وكولبرج فترات النمو المتعاقبة . وقد استخ
وأریكسون مفھوم المرحلة في وصف جوانب النمو ، كالنمو المعرفي، والنمو األخالقي، والنمو النفسي 

                                                                                                                 . واالجتماعي
  -  : أسس تصنیف مراحل النمو

 من الفرد وانتقال تدرج، في السنة فصول تتداخل كما البعض بعضھا مع تتداخل النمو مراحل إن
 بدایة عن مرحلة نھایة تمییز الصعب ومن فجائیا، ولیس تدریجیا یكون التالیة المرحلة إلى مرحلة

 كل منتصف في تتضح المتتالیة المراحل بین الفروق أن إال ناألحیا من كثیر في تلیھا التي المرحلة
 كما والدراسة البحث عملیة وتیسر وتحلیلھا وصفھا لیسھل مراحل إلى النمو ظاھرة وتقسم. مرحلة
 آلخر عالم من األسس ھذه وتختلف النمو، مراحل ضوئھا على تصنف أسس عدة وھناك القول، سبق

 الجزء في ونستعرض ، وأفكاره رؤیتھ منھا ویستمد علیھا ستندی التي والنظریة البحث میدان حسب
 الغدد إفراز أن مؤداھا مقاومة على األساس ھذا ویقوم النمو، مراحل تصنیف أسس أھم اليالت

 المراحل إلى النمو یقسم وعلیھ أخرى، إلى نمائیة مرحلة من االنتقال للفرد یتیح لھرموناتھا الصمـــاء
                                                                                  .  تاليال الجدول في الموضحة

 المرحـــــلة الفتـــرة الزمنیـــة للمرحلــة
 ما قبل المیالد تبدأ من تلقیح البویضة حتى الوالدة

 المھد ( الولید ) وتمتد من الوالدة وحتى نھایة األسبوع الثاني
یة األسبوع الثالث وحتى نھایة السنة الثانیةتبدأ من بدا  الرضـــاعة 

 الطفولة المبكرة تمتد من بدایة السنة الثالثة حتى نھایة السنة الخامسة
 الطفولـــة الوسطى من بدایة السنة السادسة حتى نھایة السنة الثامنة

رةالطفولة المتأخ من بدایة السنة التاسعة حتى نھایة السنة الحادیة عشرة  
 المراھقة المبكرة من بدایة السنة الثانیة عشر وحتى نھایة السنة الرابعة عشرة
 المراھقة الوسطى تبدأ في السنة الخامسة عشر وتنتھي في السنة السابعة عشرة

 المراھقة المتأخرة من السنة الثامنة عشرة وتنتھي في العشرین
نمن الحادیة والعشرین وتنتھي في التاسعة والثالثی  الرشـــد المبكر 

 وسط العمر تبدأ من األربعین وحتى الستین
 الشیخوخة   من الستین حتى نھایة العمر



 
تصنیف مراحل النمو العضوي -  
األســــاس التربوي التعلیمي::یصنف التربویون النمو إلى مراحل تعلیمیة لتالئم النظام المدرسي  

داف تربویة معینة بغرض توفیر الخبرات التعلیمیة لكل والجامعي وقد انشىء ھذا التصنیف لتحقیق أھ
 فرد حسب المرحلة التي یمر بھا كل طالب.

ا األساس كما یأتيھذوتصنف مراحل النمو وفقا ل  
  Per School Stage   أ- مرحلة ما قبل المدرسة 

ة العام الثالث، ومرحلة ریاض تقسم ھذه المرحلة إلى مرحلتین ، مرحلة الحضانة التي تبدأ في العام األول وحتى نھای
 األطفال التي تبدأ من بدایة العام الرابع وحتى نھایة العام الخامس . 

Lower Elementary Stage  ب- مرحلة المدرسة االبتدائیة الدنیا 
طفولة ل االبتدائي وتنتھي بإنھائھ للصف الثالث االبتدائي وتقابل ھذه المرحلة مرحلة التبدأ بدخول الطفل للصف األو

 الوسطى . 
Higher Elementary Stage  جـ- مرحلة المدرسة االبتدائیة العلیا 

 تبدأ بدخول الطالب الصف الرابع االبتدائي وتستمر حتى انتھاء الصف السادس وتقابل مرحلة الطفولة المتأخرة . 
Preparatory Stage  د- مرحلة المدرسة االعدادیة 

ودخول الفرد مرحلة المراھقة المبكرة. تقابل ھذه المرحلة مرحلة البلوغ  
Secondary Stage  ه- مرحلة المدرسة الثانویة 

 وتقابل مرحلة المراھقة الوسطى.
Higher Education Stage مرحلة التعلیم العالي  -و  

. وتقابل مرحلة المراھقة المتأخرة وبدایة مرحلة الرشد  
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