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  أ. د . اكرم ياسين محمد                        ة  لثالمحاضرة الثاعلم النفس النمو                         

 

-: اهمية دراسة معنى النمو   

  تشتمل عممية النمو عل شيئين ىما : الزيادة والتغيير ، فعندما ينمو الشيء يزداد حجمًا وفي الوقت    

حال الى حال اذ ان ورقة الشجر تكبر وتزداد حجمًا كمما نمت قمياًل ولكننفسو يتغير ىذا الشيء من   

.  ال يتغير شكميا االساسي  

-: مرحمة البموغ اذن ااما الفراشة بالمقابل فإنيا تمر بمراحل نمائية مختمفة نوعيًا وقبل وصولي      

. االداءفالنضج يتغير نحو الزيادة في العدد والنسب ويأخذ التحسن في   -    

. اما التطور يتضمن تغير نحو الزيادة او النقصان -    

. الزيادة في الطول نمو كسر يد طفل بفعل عوامل بيئية تطور -    

:-  * النضج 

البيضة  التغيرات الجسمية التي تحدث بعد الوالدة والتي تكمل النمو البيولوجي من" يعرف النضج بانو   
. ان سموك الطفل في كافة انحاء العالم ينمو وفق التدريب عينو"  النموالى الراشد المكتمل  المخصبة  

الظروف والمالبسات المحيطة يتقمبون قبل ان يستطيعوا الجموس فاألطفال الطبيعيون بغض النظر عن     

يستطيعون الجموس بمفردىم ثم يقفون وىم ممسكون بشيء ، فمصطمح النضج  وىم مستندون وبعد قميل
انماط السموك التي تعتمد بصورة كبيرة عمى نمو الجسم والجياز العصبي كذلك فان  بروزيعني  انما 

كثيرًا عمى العوامل الوراثية ، ففي مرحمة الحمل تضع الوراثة برنامجًا إلمكانات معينة لنمو  النضج يعتمد
ا ويتحقق تدريجيًا كمما نممن ىذه المكانات يكون مكتماًل جزئيًا فقط عند الوالدة  العضوي والكثير الكائن

.  االنسان اثناء الحياة   
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واالصابات قبل وعقب  وتمعب البيئة دورًا حيويًا ايضًا في النضج فيمكن لممؤثرات الكيميائية والحسية    
.  بالنضج ولكنو ال يغير من تتابعو االمكانات النامية ويمكن لمتدريب ان يبطئ او يسرع الوالدة ان تشكل  

:-  * التطور 

نموه  انو ذلك التجديد المستمر في ذات االنسان الذي يحقق وجوده اثناء مراحل" يعرف التطور عمى     
   . " وخالل عمميات تكيفو

االعضاء  ىو تمك التغيرات الكمية والنوعية التي تحدث في البناء الجسمي لإلنسان ووظائف" ويعرف    
   ."  في البيئة عمى تمك التغيراتوتأثير العوامل الخارجية  واالجيزة الجسمية

  يبدا الطفل باستخدام عضالتو حتى عندما يكون جنين ان اول الحركات لمجنين يمكن مالحظتيا في    

ثم  الزحف من ليتمكنوااالسبوع العشرين من الحمل وبعد الوالدة تنمو عضالت االطفال حيث يبدا تطورىا 
. الحبو ثم الوقوف  

  قدرة االصابع وااليدي تتطور سريعًا ليظير تطور ىذه الميارة بشكل واضح كما ان ان ميارة استخدام    

عمى  االطفال عمى اصدار االصوات تتطور ايضًا بشكل سريع وان بعض االطفال يصبحون قادرين
ة  .بعض االصوات التي يمكن ان تشكل الحروف في االسابيع القميمة االولى بعد الوالدأخراج   

 :-  * التعلم 

تفاعمو مع تغير دائم نسبي في السموك يحدث نتيجة الخبرة والممارسة لمفرد نتيجة "يعرف النمو عمى انو    

" . البيئة التي يعيش فييا أو مع اآلخرين   

والنضج والتعلم (التطور) العالقة بين النمو  *  * 

الييدروجين  لمنمو مترابطان كترابطان النضج والتعمم يتفاعالن ويؤثران معًا في عممية النمو وىما بالنسبة    

يتكمم اال اذا نضج واالوكسجين لمماء ، فال نمو بال نضج وال نمو بال تعمم ، فمثاًل الطفل ال يستطيع ان  
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. جيازه الكالمي واال اذا تعمم الكالم   

اذن النضج والتعلم ال يمكن اعتبارهما سببين منفصلين انما هما عمالن متفاعالن يؤثران معاً في    

... الخ  فلكي يتم النمو في أي جانب من جوانب النمو سواء كان جسمي ، عقلي ، انفعاليالنمو ، عملية 

  . النضج والتعمم البد من

  

   

 

 

 

 

 

 

  


