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  أ. د . اكرم ياسين محمد                        المحاضرة األولى  علم النفس النمو                         

 
 الفصل األول 

-: النمو نفس علم  

-: وتطوره نشأته    

 لقد وضعت البذرة االولى لعمم نفس النمو في التعاليم الدينية والتأمالت الفمسفية القديمة وحاول العمماء    
وتذكر كتب التاريخ ان اخناتون في الحضارة  ور القاء الضوء عمى ظاىرة النمووالفالسفة عمى مر العص 

فقد ، اما في الحضارة االغريقية واليونانية  ، تطورىا حياة الجنين في المصرية القديمة قد حاول ان يصور
وخصائصو في المراحل المختمفة ، واىتم ارسطو  تكمم افالطون عن التكاثر وذكر مبادئ النمو عند الطفل
. في عممية التنشئة االجتماعية برعاية نمو فردية الطفل واكد اىمية االسرة كعامل مؤثر   

  عادات ودوافع الطفل وكيفية تكوينيا وانواعيا واتفاقيا مع ذكر جون لوك في القرن السابع عشر من    

جباره ا معايير الجماعة وقال ان الطفل يولد وعقمو صفحة بيضاء واوصى بمراعاة ميول الطفل وتجنب  

. يتفق مع طبيعتو عمى اي سموك ال   

  حريتو المطمقة عن اعطاء الطفل كتابو اميل امن عشر فقد كتب جان جاك روسو فياما في القرن الث   

وانو ويرى روسو ان الطفل مخموق بدائي ، لمتعبير عن نزعاتو الطبيعية وتنمية مواىبو وقدراتو الفطرية  

الطفل . خير بطبيعتو وال يفسد احوالو سوى تدخل الكبار وعمييم ان ال يفرضوا آرائيم وسموكيم عمى  

  وجاء من  تأثر بآراء روسو في تربية الطفل اما في القرن التاسع عشر فقد اثرت نظريات بستالوزي الذي 

. بعده فروبيل وتيدمان بآرائيم حول النمو ومراحمو وقوانينو   

اذا )اما بالنسبة لمعرب والمسممين فقد قسموا مراحل النمو التي تبدأ بالجنين فالوليد والفطيم والدارج     

) أذا نبت  والمثغر (اذا سقطت اسنانو المبنية  ) والمثغور( بمغ خمسة اشبار) والخماسي اذا( درج ومشى   
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( .  اذا بمغ الحمم ) واليافع المراىق (اذا يتجاوز عمره عشر سنوات )  والمترعرع الناشئ (اسنانو الدائمة   

دراسة  اما في العصور الحديثة فقد تقدمت وسائل البحث والدراسات التجريبية اتجو نشاط العمماء نحو  
التربية  وكيف يسمك االطفال والمراىقون وساىم عمماء، مظاىر النمو المتكاممة في مراحمو المتتابعة 

جميع تربيتو خالل و  ومنيم جون ديوي في القرن العشرين وقد نادى بأىمية العمل والنشاط في حياة الطفل
 دراسة النمو العقمي فقد قاما بجيود كبيرة في مجال ،  جان بياجيو واريك اريكسون نموه امامراحمو 

الوقت الحاضر بدرجة والنفسي واالجتماعي وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة في عمم نفس النمو في  

النمو. كبيرة حتى لنجد الكثير من المجالت العممية تنشر بحوث في مجال عمم نفس  

-: تعريف علم نفس النمو   

  الجسمية )ىو فرع من عمم النفس الذي ييتم بالدراسة العممية لكافة التغيرات السموكية النمائية  

التي تطرا عمى الفرد خالل مراحل نموه المتتابعة،   (الخ  االجتماعية ، االنفعالية ... الفسيولوجية ، ،  

تي تفسر جوانب السموكابتداءًا من لحظة االخصاب وحتى الممات بيدف كشف القوانين والمبادئ ال  

. في مراحل العمر المختمفة واسباب التغيرات من مرحمة عمرية الى مرحمة اخرى  

 

 

 

  


