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 مدخل لعلم النفس النمو: الفصل الثاني - 2

  :تمهيد- 2-1

ك علم نفس النمو بصفة خاصة، .تفيد دراسة علم النفس بصفة عامة ُب فهم السلوؾ ك ضبطو ك توجيهو ك التنبؤ بو              

  .يفيد ُب فهم سلوؾ الفرد ك ضبطو ك توجيهو ك التنبؤ بو، فهو ينمو عرب ؼتتلف مراحل اضتياة

 مع معظم اظتواضيع الرئيسية ُب غتاالت علم النفس ك السلوؾ اكعلى الرغم من الصلة الوثيقة بُت ىذاف العلماف ك تعاملهم            

 : اإلنساين ُب الغالب، إال أف علم نفس النمو يتميز بسمات أقتها

  .عدـ االكتفاء بوصف الظاىرة أك مقارنتها ك التعامل معها كظواىر نفسية جامدة ك معزكلة عن باقي اظتظاىر النفسية األخرل- 

استخالص العناصر ك السمات اليت دتيز أية ظاىرة من الظواىر النمو خالؿ مراحل تطورىا ٍب العمل على دمج تلك اظتظاىر ك  -

  .إبرازىا ُب شكل تطور سلوكي

  .العالقة اظتتينة القائمة بينو ك بُت فركع علم اضتياة جبميع جوانبو، ؽتا أسهم بشكل كاضح ُب إثراء غتالو ك توسيع آفاقو -

الواضح من خالؿ اإلطالع على الكتب ك األحباث ك الدراسات اليت أجريت ُب ىذا اجملاؿ االنشغاؿ حوؿ اإلجابة  ك             

  :عن التساؤالت التالية

  كيف ك ظتاذا يصبح الفرد كما ىو ُب مراحل النمو اظتتتالية؟ -

   الوراثية ك ظركفو البيئية ؟إمكاناتوما ىي  -

  ؟ما ىي أسباب ك أعراض ك عالج مشكالت النمو  -

لذا نتكن اعتبار كل تلك األعماؿ ك الدراسات ك األحباث ُب غتاؿ علم نفس النمو مادة علمية عتا تطبيقاهتا الًتبوية اظتباشرة          

ك قبل اطتوض ُب . ُب اضتياة العملية، ُب األسرة، ُب اظتدرسة ك اجملتمع،ك ىو سبب تركيز ػتتول اظتقياس على فًتة الطفولة ك اظتراىقة 

  .ذلك نرل أنو من الضركرم التعريف بعلم نفس النمو ك مفهومو، إضافة إٔب أقتية ك أىداؼ ىذا العلم ك ىو موضوع احملاضرة اظتوالية

  :مفهـو علم نفس النمو - 2-2

 ك آثاره، قديناميكياتىو العلم الذم يدرس سلوؾ الكائن اضتي، ك ما كراءه من عمليات عقلية، دكافعو ك " يعرؼ علم النفس النمو بأنو
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  ".دراسة علمية نتكن على أساسها فهم ك ضبط السلوؾ ك التنبؤ بو ك التخطيط لو

فرع من فركع علم النفس، ك يهتم بدراسة مظاىر الكائن اضتي ك تطوره، ك تفحص سلوكو ك :" كما يعرؼ على انو            

العمليات العقلية اظتؤدية إليو، ك الكشف عن دكافع السلوؾ ك نتائجو، ك البحث عن العوامل اظتساقتة ُب النمو ك التطور بشكل علمي 

   " ضبطو، ك إمكانية التنبؤ بوكيؤدم إٔب فهم ذلك السلوؾ 

:   ك ينقسم إٔب فرعُت"غتاؿ كاسع من غتاالت علم النفس"علم نفس النمو على انو " الباربا . س.ر"ك يعرؼ           

  .علم نفس النشوء ك التطور، الذم يدرس نشوء العمليات النفسية لدل الكائنات اضتية، سواء ُب شكلها البسيط أك اظتعقد :أكال

 .  علم نفس تطور الكائن اضتي ك الذم يهتم بدراسة اجتاىات النمو ك التطور لدل الكائنات عن طريق دراسة كائن كاحد فقط:ثانيا    

   :موضوع علم نفس النمو-2-3

يعترب علم نفس النمو من العلـو ذات اصتوانب اظتتعددة، ك تشمل دراستو التعامل مع اظتتغَتات السلوكية ك النفسية للكائن                 

تقـو دراسة سلوؾ الفرد ُب  ، كاضتي عن طريق دراسة مظاىر النمو اصتسمية ك العقلية ك االجتماعية ك االنفعالية عرب مراحل النمو اظتختلفة

  :كالتجارب العلمية، كتتناكؿ ىذه البحوث ما يلي ق اظتتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائمة على اظتالحظاتكمراحل ٖب

  .ق الطبيعي ُب إطار العوامل الوراثية ك العضوية اليت تؤثر فيوكدراسة سلوؾ الفرد ك ٖب- 

  .امل البيئية اظتختلفة اليت تؤثر فيو سواء كانت ىذه العوامل جغرافية أك اجتماعيةكدراسة سلوؾ الفرد ُب إطار الع- 

  .دراسة أثر سلوؾ فتو األفراد ُب البيئة احمليطة هبم ك ُب الثقافة اليت ينتموف إليها- 

    .دراسة أساليب التوافق الشخصي ك االجتماعي ك االنفعإب ك ما يؤثر ُب ىذا التوافق -

لقد ظل علم نفس النمو ػتل جدؿ بُت اظتختصُت فيو ك غَتىم حوؿ تشابو أك اختالفو مع مواضيع علـو أخرل خاصة علم          ك 

  .نفس الطفل

  .يهتم بدراسة سلوؾ الطفل ك العمليات النفسية اظتصاحبة لو:غتاؿ علم نفس الطفل * 

يهتم بدراسة التغَتات السلوكية ذات العالقة بتطور العمر لدل اإلنساف، مثل دراسة تغَت سلوؾ األطفاؿ خالؿ :غتاؿ علم نفس النمو *

  .مراحل فتوىم ك تطورىم اظتختلفة
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   : النمومفهـو-2-4

كاالجتماعية ، كاالنفعالية ، كالعقلية ، تلك التغَتات االرتقائية البنائية اليت تطرأ على الفرد ُب ؼتتلف النواحي اصتسمية "             ىو

  "كحىت انتهاء حياتوتكوينو كذلك منذ ضتظة ، 

  : النمو علم النفسأىمية دراسة-2-5

ال شك أف دراسة سيكولوجية الطفولة مهمة ُب حد ذاهتا ك مفيدة بالنسبة لفهم مرحلة الطفولة، كدراسة سيكولوجية            

  ... اظتراىقة مهمة ُب حد ذاهتا ك مفيدة لفهم اظترحلة اليت تليها ك ىكذا

ك يعترب علم نفس النمو كما سبق القوؿ اجملاؿ الذم يشمل مراحل تطور الكائن اضتي طواؿ حياتو هبدؼ توفَت اضتقائق ك           

اظتعلومات اظتتعلقة مبظاىر النمو اظتتعاقبة ك التعرؼ على طبيعة العمليات النفسية اظتصاحبة للنمو كتوقيت حدكثها، كحتديد العوامل 

اظتؤثرة ُب تلك العمليات سلبا أك إكتابا كما أف ىناؾ عدة أسباب كراء االىتماـ بنمو الكائن اضتي بصفة عامة، ك نتكن تلخيص أقتية 

  :دراسة ىدا العلم ُب عدة نقاط أقتها

  :من الناحية النظرية- 1

  :تزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية ك لعالقة اإلنساف بالبيئة اليت يعيش فيها ك ذلك من خالؿ -

ساعدة لتلك العوامل على تأدية عملها ٓبالتعرؼ على تأثَت كل من العوامل الوراثية ك البيئية على النمو، ؽتا يؤدم إٔب توفَت العناصر ا -

  .ُب أحسن الظركؼ ك حتقيق أفضل النتائج اإلكتابية اليت نتكن توقعها

   (القذاُب، بدكف سنة) تؤدم إٔب حتديد معايَت النمو ُب كافة مظاىره ك خالؿ مراحلو اظتختلفة -

  : من الناحية التطبيقية- 2

تزيد من القدرة على توجيو األطفاؿ ك اظتراىقُت ك التحكم ُب العوامل ك اظتؤثرات اظتختلفة اليت تؤثر ُب النمو ك ذلك من خالؿ  - 

مثال مساعدة األفراد على فهم أنفسهم ك ما ينتاهبم من تغَت يرتبط مبراحل النمو اظتختلفة، ك تقبل اظتظاىر اظتصاحبة لو، ك التوافق مع 

  . عآب الواقع

نتكن قياس مظاىر النمو اظتختلفة مبقاييس علمية تساعدنا على من الناحية النفسية ك الًتبوية ُب التكفل باألفراد، إذا ما اتضح  -

 *.شذكذ النمو ُب أم ناحية عن اظتعيار العادم
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  :بالنسبة لعلماء النفس- 3

خاصة ُب غتاؿ علم ... تساعد دراسة ىذا العلم األخصائيُت النفسانيُت ُب جهودىم ظتساعدة األطفاؿ ك اظتراىقُت ك الراشدين -

  .النفس العالجي ك التوجيو ك اإلرشاد النفسي ك الًتبوم ك اظتهٍت

ك تتيح . كما تعُت دراسة قوانُت ك مبادئ النمو ك حتديد معايَته ُب اكتشاؼ أم اؿتراؼ أك اضطراب أك شذكذ ُب سلوؾ الفرد -

  .معرفة أسباب ىذا االؿتراؼ ك حتديد طريقة عالجو

  :لنسبة للمدرسينبا - 4

تساعد ُب معرفة خصائص األطفاؿ ك اظتراىقُت ك ُب معرفة العوامل اليت تؤثر ُب فتوىم ك أساليب سلوكهم، ك ُب طرؽ توافقهم ُب  -

  .اضتياة، ك ُب بناء اظتناىج ك طرؽ التدريس ك إ عداد الوسائل اظتعينة ُب العملية الًتبوية

يؤدم فهم النمو العقلي ك فتو الذكاء، ك القدرات اطتاصة ك االستعدادات ك التفكَت ك التذكر ك التخيل ك القدرة على التحصيل  -

حيث لتاكؿ الوصوؿ إٔب أفضل الطرؽ الًتبوية ك التعليمية اليت تناسب مرحلة النمو ك  (تطور اظتلكات العقلية)ُب العملية الًتبوية

   .مستول النضج اظتالئم

ك هبذا …تفيد ُب إدراؾ اظتدرس للفركؽ الفردية بُت تالميذه، ك أهنم متتلفوف ُب قدراهتم ك طاقاهتم العقلية ك اصتسمية ك ميوعتم -

   .يوجو اظتدرس انتباىو لألفراد ك يراعي قدراهتم ك ال يكتفي بالًتبية اصتماعية

  : بالنسبة لألفراد - 5

فبفضل فهم أكلياء األمور ك القائمُت على الًتبية ك الرعاية النفسية كاالجتماعية ك . تفيد بالنسبة لألطفاؿ ك ىم راشدك اظتستقبل- 

  .الطبية لعلم نفس النمو، أصبح التوجيو على أساس دليل علمي ؽتكنا ؽتا لتقق اطتَت لألفراد من الطفولة إٔب الشيخوخة

طبيعة مرحلة النمو اليت يعيشها ك يعترب أف عليو أف لتياىا بأكسع ك أصح ك – بقدر مستول فتوه – تساعد ُب أف يفهم كل فرد -

أكمل شكل ؽتكن باعتبارىا غاية ُب حد ذاهتا قبل أف تكوف كسيلة لغَتىا، أم أف الفرد ال ينبغي أف يضحي بطفولتو من أجل رشده، 

   .أكمل رشد ؽتكن بل كتب أف لتيا الطفولة على أحسن كجو ؽتكن حىت يبلغ

  :بالنسبة لألكلياء- 6

تساعد األكلياء ُب معرفة خصائص األطفاؿ ك اظتراىقُت ؽتا يعينهم ك ينَت عتم الطريق ُب عملية التنشئة ك التطبيع االجتماعي  -
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   .ألكالدىم

ك ىكذا ...تعُت األكلياء على تفهم مراحل النمو كاالنتقاؿ من مرحلة إٔب أخرل من مراحل النمو، فال يعتربكف اظتراىقُت أطفاال -

   .يعرفوف أف لكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها اظتميزة حيث تنمو شخصية الفرد مبظاىرىا اظتختلفة

تتيح معرفة الفركؽ الفردية الشاسعة ُب معدالت النمو،فال يكلف الوالداف الطفل غال كسعو ك ال لتمالنو ما ال طاقة لو بو، ك  -

   .يكافئانو على مقدار جهده الذم يبذلو ك ليس على مقدار مواىبو الفطرية

  :بالنسبة للمجتمع- 7

يفيد ُب فهم الفرد ك فتوه النفسي ك تطور مظاىر ىذا النمو ُب اظتراحل اظتختلفة ُب حتديد أحسن الشركط الو راثية ك البيئية اظتمكنة  -

   .اليت تؤدم إٔب أحسن فتو ؽتكن، ك حىت ال متطئ ُب تفسَته حتقيقا طتَت الفرد ك تقدـ اجملتمع

تعُت على فهم اظتشكالت االجتماعية كثيقة الصلة بتكوين ك فتو شخصية الفرد ك العوامل احملددة عتا مثل مشكالت الضعف  -

   .ك العمل على الوقاية منها ك عالج ما يظهر منها... العقلي ك التأخر الدراسي ك اصتناح ك االؿترافات اصتنسية

تساعد على ضبط سلوؾ الفرد ك تقونتو ُب اضتاضر هبدؼ حتقيق أفضل مستول ؽتكن من التوافق النفسي ك الًتبوم ك االجتماعي  -

   .ك اظتهٍت مبا لتقق صحتو النفسية ُب اضتاضر ك اظتستقبل كإنساف صاّب

تؤدم على التنبؤ الدقيق بقدر اإلمكاف كهدؼ أساسي يساعد ُب عملية التوجيو ُب اظتستقبل بالنسبة لكل فرد حىت لتقق اجملتمع  -

  أقصى فائدة من أبنائو

 : أىداؼ علم النفس النمو- 2-6

 للعمليات النفسية عند اإلمكافأكعتما الوصف الكامل كالدقيق قدر : ؽتكن القوؿ أف لسيكولوجية النمو ىدفُت أساسُت              

تفسَت التغَتات العمرية :  كثانيهما ، العمليات ُب كل عمر ق يطرأ على ىذالذم كاكتشاؼ خصائص التغَت أعمارىمالناس ُب ؼتتلف 

 ٍب أضيفت أىداؼ أخرل تتصل بالرعاية  ، التغَتات ق العوامل كالقول كالتغَتات اليت حتدد ىذاكتشاؼ مُب السلوؾ أ (الزمنية  )

  . أك باختصار التدخل ُب التغَتات السلوكية،كالتحكم كالتنبؤ 
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 : كصف التغيرات السلوكية-  2-6-1

 إٔب يعجز العلم عن التقدـ ق فبدكف، ىدؼ الوصف ىو أبسط أىداؼ العلم إال أنة أكثرىا أساسية أفعلى الرغم من          

 كلذلك فالباحث ُب علم نفس ، للظاىرة موضع البحث أفضل لتقق الباحث فهما أف اصتوىرية ق كالوصف مهمت، األخرل أىدافو

 اطتطوات اليت تسَت فيها سواء ؿتو مأ عملية نفسية معينة ُب الظهور ؟ كما قدمىت تب:  كتيب أكالن على أسئلة ىامة مثلأف قالنمو علي

 رتيعا نالحظ تعلق أنناالتحسن أك التدىور؟ ككيف تؤلف مع غَتىا من العمليات النفسية األخرل أفتاطا معينة من النمو ؟ مثاؿ ذلك 

ىل   ؟ كق مراحل تطورممىت يبدأ شعور التعلق َب الظهور ؟ كما ق: كالسؤاؿ ىنا ,  تبادؿ طفلها ىذا الشعور األـ كاف بأموالرضيع 

 ؟ ق القدرة تكوف أكرب لدل الطفل األقل تعلقا بأـق تعلقا آمنا يكوف أكثر قدرة على االتصاؿ بالغرباء أـ أف ىذقالطفل اظتتعلق بأـ

 .الوصفي من النوع أسئلة كغَتىا قىذ

 كاالستماع األطفاؿ من خالؿ مشاىدة مأ,  يعتمد على اظتالحظة م الذالعلمي بالبحث األسئلة قككتاب عن ىذ                

 األغلبكال شك أف ؽتا يعيننا على مزيد من الفهم أف مالحظاتنا الوصفية تتخذ َب . كتسجيل مالحظاتنا بدقة كموضوعية  , إليهم

كحاظتا يستطيع الباحث أف يصف اجتاىات فتائية معينة كلتدد موضع الطفل أك اظتراىق أك الراشد فيها فأنة , صورة النمط أك اظتتوالية 

: كىكذا ؾتد أف ىدؼ الوصف َب علم نفس النمو نتر مبرحلتُت أساسيتُت ,  الصحيحة حوؿ معدؿ فتوة األحكاـ الوصوؿ أب قنتكن

 األفتاط قد تكوف متآنية قكىذ,  كصفية أفتاط اضتقائق َب اجتاىات أك قكثانيهما ترتيب ىذ, أكالقتا الوصف اظتفصل للحقائق النمائية 

 . أك متتابعة عرب اظتراحل العمرية اظتختلفة, ُب مرحلة معينة 

 :  تفسير التغيرات السلوكية-  2-6-2

 حدكثها أسبابكالبحث عن ,  السلوكية اليت تقبل اظتالحظةاألفتاطالنمو ىو التعمق فيما كراء  اعتدؼ الثاين لعلم نفس             ك

 على سؤاؿ ظتاذا ؟ بينما الوصف اإلجابةكالتفسَت يعُت الباحث على تعليل الظواىر موضع البحث من خالؿ ,  ىدؼ التفسَت مأ

   ماذا ؟ ككيف؟: ؤاؿسكتيب على اؿ

أك أكثر قدرة على حل اظتشكالت ,  أك يكوف أكثر طالقة ُب الكالـ مظتاذا يتخلف الطفل ُب اظتش:  التفسَتية األسئلةكمن           

اليت تشمل فيما تشمل اطتصائص البيولوجية كالعوامل الوراثية " الفطرة"  التغَتات أبقاظتعقدة بتقدمة ُب العمر ؟ كأب أل حد ترجع ىذ

 اظتتقدموف ُب الكالـ ُب عمر معُت األطفاؿ كاف إذافمثال  .  التعلم كاستثارة البيئةمأ" اطتربة  " إٔبأك , كنضج اصتهاز العصيب 
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أما اذا كشفت ,  يعتمد كلو جزئيا على الوراثة م نستنتج من ىذا أف معدؿ التغَت ُب اليسر اللغوقمتتلفوف كراثيا عن اظتتخلفُت نسبيا ُب

 نستنتج فإننا من غَتىم أكثر كنتارسوف الكالـ م الكالـ يلقوف تشجيعا أكثر على اؾتازىم اللغوُب اظتتقدمُت األطفاؿالبحوث عن أف 

 . أف التحسن َب القدرة اللغوية اضتادث مع التقدـ َب العمر نتكن اف يرجع جزئيا على األقل أب الزيادة َب االستثارة البيئية

كَب األغلب ؾتد اف من الواجب علينا لتفسَت ظواىر النمو أف نستخدـ اظتغارؼ اظتًتاكمة َب ميادين كثَتة أخرل من علم          

 كالوراثة كعلم كظائف االجتماعي كالدافعية كعلم النفس كاإلدراؾالنفس كغَتة من العلـو مثل نتائج البحوث َب غتاالت التعلم 

 . االنثركبولوجيا  كاألعضاء

 : التدخل فى التغيرات السلوكية- 2-6-3

 ىو التدخل َب التغَتات السلوكية سعيا للتحكم فيها حىت اإلنساين الدراسة العلمية لنمو السلوؾ أىداؼعتدؼ الثالث من           كا

 .  نتكن ضبطها كتوجيهها كالتنبؤ هبا

 كتفسَت دقيق صحيح عتا من خالؿ حتديد قكال نتكن اف يصل العلم إٔب حتقيق ىذا اعتدؼ إال بعد كصف جيد لظواىر         

 للطفل يؤدل بة إٔب أف يصبح بطيئا َب عملة اطتاطئ الًتبوم أكد لنا اف التاريخ ملنفرض أف البحث العلم, العوامل اظتؤثرة فيها 

,  العالج من خالؿ تصحيح نتائج اطتربات اطتاطئة أغراضأف ىذا التفسَت يفيد َب  , األفراد مع قثائرا متمردا َب عالقات, ماظتدرس

 . كالتعلم العالجى, كقد يتخذ ذلك صوران عديدة لعل أقتها الًتبية التعويضية , كالتدريب على مهارات التعامل مع اآلخرين 


