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

 

  الفصل الثالث 

-العامة للنمو ) قوانيين النمو العامة ( :الخصائص  -    

     -ا :يحدث النمو بطريقة تحكميا عدة مبادئ وقوانين اساسية مني

:- -1 النمو عملية مستمرة   

بمعنى ان التغيرات التي تحدث لمفرد في مختمف جوانبو العضوية والعقمية ال تتوقف طوال حياتو ،     
عمى ىذه التغيرات طابع البناء في المراحل االولى من العمر ، بينما يغمب عمييا طابع اليدم في  ويغمب

ى اكتساب حمقة منيا الى ظيور االخيرة منو ، والنمو بيذا المعنى سمسمة من الحمقات يؤدي ال المراحل
فاذا اخذنا النمو الحركي مثاًل فإننا نجد ان الطفل يمر بالتطورات اآلتية : انتصاب الرأس  التالية ، الحمقة

فالوقوف فالمشي والقفز والتسمق ، والبد ان تتم ىذه العمميات بنفس الترتيب ، فال يمكن  فالحبو ثم الجموس
وال يمكن ان يجري ويقفز قبل ان يتعمم المشي وىكذا ، واذا كان النمو ان يقف  قبل ان يمشي الطفل

. حمقات متصمة في سمسمة واحدة وىي سمسمة أو دورة النمو مجموعة من الحمقات فيي  

-2 اختالف معدل سرعة النمو :-  

حمة مايسير النمو منذ المحظة االولى لإلخصاب بسرعة ولكن ىذه السرعة ليست عمى وتيرة واحدة ، فمر     

ىذه السرعة نسبيًا بعد الميالد اال وتبطئقبل الميالد ىي اسرع مراحل النمو ومعدل النمو فييا سريع جدًا   

اكثر في السنوات تبطئانيا تظل سريعًا في مرحمة الرضاعة ومرحمة الطفولة ومرحمة الطفولة المبكرة ثم   

يسرع النمو في مرحمة المراىقة ثم تيدأ وتستقرالتالية ثم تستقر نسبيًا في الطفولة الوسطى والمتأخرة ثم   

 تمامًا في نياية مرحمة المراىقة وبداية مرحمة النضج ثم يسير النمو وىكذا الى ان تأتي مرحمة الشيخوخة
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. فيبدأ التدىور والضعف واالنحالل   

-3 اختالف معدالت النمو :-  

الجسم بسرعة واحدة وال تنمو جميع الوظائفلكل مرحمة من مراحل النمو سرعتيا الخاصة وال تنمو اجزاء    

 العقمية بسرعة واحدة ويختمف الحجم النسبي لمختمف اعضاء الجسم من مرحمة الى اخرى فالجمجمة مثالً 

 تنمو بأقصى سرعة في مرحمة ما قبل الميالد ثم تيدأ ىذه السرعة بعد الميالد والمخ يصل الحجم النيائي

سنوات ، بينما تظل اعضاء التناسل تنمو ببطء طوال فترة الطفولة وىكذا لبقية (  8 – 6الناضج بين )     

. اعضاء الجسم   

:- تتابع مراحل النمو -    4  

صحيح ان حياة الفرد تكون وحدة واحدة اال ان نموه يسير في مراحل تتميز بسمات وخصائص واضحة   
ز بين نياية مرحمة وبين بداية المرحمة مراحل النمو تتداخل في بعضيا البعض حتى ليصعب التميي وان

ا .  التي تميي  

اال ان الفروق بين المراحل المتتالية تتضح بين منتصف كل مرحمة والمرحمة السابقة والمرحمة الالحقة     

ىذه وغيرىا تشير ( ...الخ أخر ، متقدم ، طفولي ، ناضج ..مت )ونحن نسمع كثيرًا مصطمحات مثل   

المراحل المختمفة كإطار مرجعي فكل مرحمة ليا مظاىر خاصة ومطالب مميزة الى مستوى النمو في 
. لمنمو  

-5 النمو عملية معقدة :-  

 النمو مظير عام معقد والمظاىر الجزئية الخاصة منو متداخمة فيما بينيا تداخاًل وثيقًا ومرتبطة فيما بينيا 
تو في عالقاتو مع المظاىر االخرى بحيث اليمكن فيم أي مظير من مظاىر النمو اال عن طريق دراس

مثاًل مظير خاص من مظاىر النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الجسمي واالنفعالي ،   العقمي  فالنمو
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ويالحظ ان الطفل الذي يتجاوز نموه العقمي المتوسط العام يميل الى ان يكون كذلك من  واالجتماعي
المتخمف عقميًا عن المتوسط العام يميل الى ان يكون كذلك  واالنفعالي بينما الطفل حيث النمو الجسمي

. واالنفعالي واالجتماعي من حيث النمو الجسمي  

-6 النمو عملية منفردة :-  

  يتسم النمو االنساني بأن كل فرد ينمو بطريقتو وبمعدلو ، ومع ذلك فان الموضوع يخضع لمدراسة العممية 

تنطبق  فريدة ، وليذا فان ما يسمى القوانين السموكية قد ال والنمو االنساني عمى وجو الخصوص خبرة  

ا  .كل فرد بسبب تعقد سموك االنسان ، وتعقد البيئة التي يعيش فييا ، وتعقد التفاعل بينيمعمى    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


