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  أ. د . اكرم ياسين محمد                 عشر      ثانية المحاضرة /  ال       علم النفس النمو            

 

:  االجتماعيـــ النمو خامسًا /   

تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة تنشئة اجتماعية حيث يكون انماء الطفل اليدف الرئيسي لعديد من    
البرامج التعميمية وىي مطمب رئيسي من مطالب النمو وفي ىذه المرحمة يتعمم الطفل اآلداب االجتماعية 

 ،الجتماعية والتمييز بين الصح والخطأ العامية وكيفية التعامل مع االخرين واالشياء ويتعمم القيم واالدوار ا
يمعب االباء دورًا بارزًا في ىذه المرحمة فيما يمثالن نماذج الدور االجتماعي وينقالن لمطفل االتجاىات 

 والقيم عن طريق التدريب وممارسة العقاب والثواب والتقمص .

: االجتماعيوجهات نظر في تفسير النمو  -  

تحدث فرويد عالم النفس عن النمو االجتماعي في مرحمة الطفولة المبكرة التي تمتد من سن الثالثة      
.عممية تنشئة اجتماعية ييتم فييا الطفل  باعتبارىاوحتى السادسة   

لقد اىتم جورج ميد بدراسة عالقة المغة بالتنشئة االجتماعية وقر بوحدة قدرة لدى الفرد عمى االتصال     
عل من خالل رموز تحمل معان متفق عمييا اجتماعيًا .والتفا  

ثم  3661وقدم كل من باندورا و ولترز في كتابيم التعمم االجتماعي ونحو الشخصية الصادر عام    
  نظريتيم في التعمم االجتماعي التي تستند الى (  3666) كتاب المبادئ في تعديل السموك لباندورا عام 

OPERANT CONDITIONING مفيوم التطويع الفعل(    ) ركز فييا عمى دور التعزيز والمحاكاة في 
التحكم بالسموك وتحدثا عن عممية تعديل السموك وتطبيقيا بشكل منتظم ومدبر لتغير سموك الفرد 

في التطويع الفعال لمسموك مؤكدين عمى ثالثة قضايا رئيسية في  ( سكينر) مستمدين افكارىما من اعمال 
-التعمم االجتماعي تمثمت في :  

وينقص بنقصانيا . بازديادىاان الكثير من التعمم االنساني ىو دالة لمالحظة سموك االخرين اي يزيد  -3  

. ةاننا نتعمم بالمحاكاة من خالل التعزيز وان استمرار التعزيز يدعم المحاكا -2  
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انو يمكن تفسير المحاكاة او التعمم في المالحظة من خالل مبادئ التطويع الفعال مع افتراض صحة  -1
القول بأن البشر يتخيمون بواسطة العمميات العقمية الوسيطة التعزيز المترتب عمى سموكيم وكذلك توقع 

. السموك الناتج  

 -: ان استنتج باندورا بها قام التً المختلفة الدراسات خالل ومن    

 . معه التفاعل اعقاب فً شخصً لتقلٌد متزاٌداا  مٌالا  ٌظهرون االطفال -1

 . امرأة لسلوك تقلٌدهم من اكثر بالغ لرجل العدوانً السلوك ٌقلدون االطفال -2

 . التقلٌد احداث فً التأثٌر نفس لها المتحركة الصور فً المتمثلة والنماذج الحٌة النماذج -3

 ٌكافأ لم كان مما اكثر السلوك هذا ٌقلدون العدوانً سلوكه على ٌكافأ نموذجاا  ٌشاهدون الذٌن االطفال -4

 . عوقب قد انه او

 . القوة هذه مثل ٌملك ال الذي النموذج من اكثر تقلٌده ٌتم تعزٌزه قوة لدٌه تكون الذي النموذج -5

 النماذج من اكثر لهم االخرٌن تقلٌد ٌنتزعون واالقوٌاء واالكفاء االجتماعٌة المكانة ذوي االشخاص -6

 . الصفات هذه تمتلك ال التً

 

-:التعلـــــــــم بالمالحظـــــة والتقلــــــــــيد  -  

 يمر التقميد منذ بداية مرحمة الطفولة في عدد من المراحل المختمفة :

باالبتسام او الضحك او البكاء او الصراخ اذا رأى التقميد المنعكس : وىو الدور الذي يقوم فيو الطفل  -3
غيره يفعل ذلك ويظير ىذا السموك عند االطفال خاصًة في الشيور الستة االولى من عمره ويبقى مالزمًا 

 لو بقية حياتو .

الدافع لو فيندفع الى التقميد من تمقاء نفسو بقوة  ألغراضوفيو يقمد الطفل غيره تقميدًا  التقميد التمقائي : -2
فالطفل يحاكي اىل  ،الفطري وتمثل سموكيات االطفال في السنوات الخمس االولى ىذا النوع من التقميد 

 بيتو في تنشئتيم وطرق معيشتيم ونظاميم في االمور الحياتية المعتادة ليم .
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د التمقائي في ان التقميد التقمصي : يشبو ىذا النوع التقميد التقميدي الى حد بعيد لكنو يختمف عن التقمي -1
الطفل لو طريقتو الخاصة في التقميد حسبما يمميو عميو خيالة وتكون المؤثرات عادًة ىي الصور العقمية 

يقمد حرفيًا كما يفعل في التمقائي بل يستوحي خيالو فيغير ويبدل فيما يراه ويكون  فيو ال السابقةلمدركاتو 
من التقميد يساعد عمى تطوير تفكيره وفتح الباب امام منو صور واشكال عديدة وجديدة ومثل ىذا النوع 

.نحوه العقمي واالستفادة بمن حولو في تعمم الكثير من عادة المجتمعات وانماط السموك المختمفة من الناس  

التقميد المقصود : وىي المحاكاة التي تيدف الى الوصول الى غاية يريدىا الفرد فالطفل يغير من  -4
يجرب نغمو اخرى حتى يتقن الكممة التي يريدىا واذا ما راقو عمل انتبو اليو بشكل صوتو وفي ليجتو و 

 ارادي والحظ طرق ادائو ثم قمده بعد ذلك .

يعجبيم  تقميد المثل العميا : تكون اعمال الفرد في ىذا النوع من التقميد محكومة الى حدًا ما بأعمال ما -5
الصفات التي تروقو افكارًا عامة يتخذىا مثاًل عميا يسترشد من مشاىير الناس وعظمائيم وبذلك يكون من 

يعمل ويقول . بيا في كل ما   

 


