
 

 

20 
 

 نبذة عن تاريخ  كتطور علم النفس النمو: الفصل الثالث - 3

 :تاريخ علم النفس النمو ك تطوره - 3-1

. تأثر علم النفس ُب غتاؿ حبوثو اضتديثة ك اجتاىاتو العلمية بفكر الفالسفة ك رجاؿ الدين كالنظريات النفسية             
 .حاكؿ اف يصور حياة اصتنُت ُب تطورىا ُب مرحلة قبل اظتيالد: أفالطوف*

يتفق مع  قاؿ اف الطفل يولد كعلقو صفحة بيضاء ك أكصى مبراعاة ميوؿ الطفل ك جتنب إجباره على أم سلوؾ ال :جوف لوؾ*

 . ك جعل التعليم قريب من اللعبأسئلتوطبيعتو ك الصرب على إجابة 

 . األنواع ك نشر كتابوأصل ُب االرتقاءالذم عرؼ بنظريتو اطتاصة ُب النشوء ك  :تشارلز داركين*

.  كانت حوؿ قوانُت الوراثةأحباثو :مندؿ*

 من نطفة داخل رحم األـ إٔب تطور ىذه النطفة ك اآلدمي كتاب اهلل حيث يشَت إٔب فتو الكائن إتباعًب  : اإلسالميعفي الشر ك*

 . أم جنُت اظتكتملأخرتصبح علقة ٍب تتطور ُب صورة مضغة ٍب تصبح عظاما ٍب ينشأ خلقا 

كمنذ مطلع القرف العشرين توالت الدراسات اصتديدة ُب علم النفس النمو ك اظتقاالت العديدة ُب غتاالت العلمية ك اليت حتوم         

 .من البحوث ُب علم نفس النمواآلالؼ 

 :لنمو انظريات -3-2

النموذج النظرم أداة منهجية لشرح كتفسَت الظواىر كالعالقات القائمة بينها، كلكل فتوذج جهازه اظتفاقتي كمبادئ تفسَتية         

 كتعترب النظرية مرحلة أخَتة ُب حتليل اظتعطيات اظتتعلقة مبجاؿ معُت كىي تقـو بوظيفة اختصار ،توضح العالقة بُت الظواىر كاظتتغَتات

كما تقـو بإنشاء أنساؽ تفسَتية أك شبو تفسَتية . ؼتتلف اظتراحل كاظتعطيات اليت مر منها البحث العلمي ُب تفسَت ظاىرة معينة 

 ككذا النظرية "إريكسوف" أك ُب بعده االجتماعي مع "فركيد"كنتكن اعتبار نظرية التحليل النفسي سواء مع . بكيفية ملتحمة كنسقية

 من أىم النظريات اليت قاربت النمو كحددت مراحلو كأغنت البحث السيكولوجي متجاكزة ظاىرة النمو إٔب "قبياجي"التكوينية مع 

 . االبستومولوجيا كالًتبية كالعالج النفسي

   : "فركيد" التحليل النفسي نظرية- 3-2-1

كىي قوة حيوية ك طاقة نفسية ، تتحرؾ  ) الليبدك ( أطلق عليها الشبق اإلنساف تولد مع  على كجود طاقة غريزية"فركيد"أكد        
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  . السلوؾ اإلنساين كتؤثر ُب

مراحل النمو  ىو حتديد مركز الليبدك، كىي تًتكز ُب مناطق ؼتتلفة من اصتسم عرب "فركيد" كمفتاح فهم السلوؾ اإلنساين عند      

 .اظتختلفة

  : ىذه اظتراحل ىي أىمك          

  :(األكلى من عمر الطفل  ) ةالفموم المرحلة -أ

ٓب   كاللساف كالفم ، كإذقمن عمر الطفل ، حيث لتدث اإلشباع عند الطفل من استثارة الشفا تغطي ىذه اظترحلة السنة األكٔب       

أك قضم األظافر أك رمبا  األصابع ، مص:  خالؿ ىذه اظترحلة بشكل مناسب فقد يطور الطفل عادات مثل مالفمويتم اإلشباع 

 .الطفل التدخُت ُب مراحل الحقة من عمر

  :( سنة 3 – 2من  ) المرحلة الثانية -ب

 من عمر الطفل، حيث يتزايد كعي الطفل باللذة النارتة عن حركة األمعاء على األغشية كتغطي العامُت الثاين كالثالث        

 .الفضالت اظتخاطية للمنطقة الشرجية ،كإلشباع اضتاجة اضتيوية للتخلص من

 �العناد كالبخل تنبع من اطتربات اليت نتر  :  أف بعض اطتصائص اليت يتمتع هبا الفرد ُب مراحل الحقة من حياتو مثل"فركيد"كيرل  

 .ُب ىذه اظترحلة هبا الطفل

  :(  سنوات6 – 3من  ) الثالثة المرحلة -ج

يتعلق بأمو ككتد أف   أف الطفل"فركيد"فمن كجهة نظر  عند األطفاؿ الذكور "أكديب"تُت ، عقدة عقد كتعرب ىذه اظترحلة عن         

" فركيد"أبيو فيتطور لديو األنا األعلى ، أما عند اإلناث فيعتقد  األب منافسا قويا لو ، كضتل ىذه العقدة يتبٌت الطفل مبادئ مثل

ختشى العقاب على يد أمها كتبنيها القيم كاظتثل اليت حتًتمها فيتطور  من خالؿ تطور مشاعرىا ؿتو األب كلكنها" إلكًتا "كجود عقدةب

 . األنا األعلى لدل اإلناث

  :(البلوغ – 6من  ) المرحلة الرابع -د

الطاقة ، كيكرس الطفل كقتو ك طاقتو للتعلم كاألنشطة البدنية ك  ،كتتسم باعتدكء ُب الكموف مرحلة يطلق عليها              ك

 . معهم اىتماـ الطفل من الذات إٔب اآلخرين من خالؿ تكوين العالقات كالصداقات االجتماعية ، كيتحوؿ

   : )المراىقة ( الخامسة المرحلة -ىػ
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بالنسبة  ، كتغطي ىذه اظترحلة فًتة اظتراىقة ، كتصبح مهمة الفرد أف لترر نفسو من كالدية، يطلق عليها اظترحلة التناسلية             ك

البنت فتسعى إٔب الزكاج كأف تنفصل عن األبوين ،  للذكور فإف ذلك يعٍت التخلص من تعلقو بأمو ، كأف كتد حياة خاصة بو ، أما

  .  كتقيم أسرهتا كحياهتا اطتاصة

إؾتاب  ناجحا ُب ىذه اظترحلة ك اظتراحل السابقة ، فإف ذلك يقود إٔب االستقاللية ك النضج ك كإذا كاف التطور ُب النمو             

 . األطفاؿ كتربيتهم

    :، حيث ُب نظريتو مستويات الشعور"فركيد "كتناكؿ             

 . كل ما يعيو الفرد ُب ضتظة معينو ىو:  الشعور - 

 . ىي الذكريات اظتخزكنة كاليت نتكن استدعاؤىا:  ما قبل الشعور - 

استدعاؤىا كلكن تظهر ُب  اليت تؤثر ُب السلوؾ ، كال نتكن كىو أعمق اظتستويات النفسية ، كيتكوف من الذكريات :الالشعور - 

 .اللساف األحالـ كزالت

 : كقسمها إٔبةُب نظريتو مكونات الشخصي " فركيد " أيضاكتناكؿ             

  . مبدأ اللذة  ىو مصدر الطاقة كالغرائز ، كاضتاجات ، كىو ال شعورم كال منطقي كيوجهو:الهو - 

 )مركز الصراع)ة كاصتزء اآلخر ال شعورم ، كيعترب اصتهاز اإلدارم للشخصي جزء منو شعورم : األنا -

  . كيضم القيم الدينية كاألخالقية ، كيؤثر على السلوؾ كنتثل الضمَت: األنا األعلى -

 .الثالث كغالبا ما لتدث صراع بُت اظتكونات       

 :"قبياجي" نظرية النمو المعرفي -3-2-2

 كاىتم بدراسة فتو اظتفاىيم األساسية عند الطفل مثل مفهـو الزماف ، مفهـو اظتكاف ،  على النمو اظتعرُب ،"قبياجي"ركز             

 .مفهـو العدد ، مفهـو اظتساحة

        �  ك الوظائف العقلية البنية العقلية :    إٔب التطور اظتعرُب من زاكيتُت قتا"قبياجي"كينظر 

 :بياجيو مراحل النمو عند -3-2-2-1-

  : ك تتميز مبا يلي (العاـ الثاني– الميالد  من) المرحلة الحسية الحركية*

 (. ردكد أفعاؿ للمثَتات ( الطفل أفعاؿ بدائية نتارس-
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  . ضتل اظتشكالت ، كبداية التخيل ك الكالـ ، كاظتشي اكتشاؼ طرؽ جديدة-

  : كتتميز مبا يلي ) سنوات 7 – 2من  ما قبل العمليات ( اإلجرائية المرحلة قبل*

عمليات  مثل ) يعود ضتالتو ك عدـ فهم أف الشيء نتكن اف يتغَت )النمو اظتعرُب ُب ىذه اظترحلة ىي عدـ الثبات من أىم مظاىر- 

 ( الطرح

  تتميز بنمو اللغة كالتفكَت عند الطفل- 

  :يلي كتتميز مبا ) سنة 11-7اإلجراءات المادية من سن  ( مرحلة العمليات الحسية* 

  .  )اْب...األقصر – األطوؿ – األصغر – األكرب ( تصنيف األشياء اظتادية احملسوسة- 

   . (اْب...الشهر – اليـو – األمس )إدراؾ الزمن- 

  كتركيزه فتو القدرة على توزيع االنتباه ،- 

 ( الضرب ك القسمة ، الطرح ، اصتمع : مثاؿ)على قابلية التفكَت العكسي  القدرة- 

  : كتتميز مبا يلي ) المراىقة (  الصوريةاإلجراءاتمرحلة *

 .(اْب...التعاكف ، العدؿ ، مفهـو اطتَت مثل ( فتو القدرة على التفكَت اجملرد- 

 . القدرة على حل اظتشكالت-  

  .التخيل ك استخداـ الرموز كفهم الكتابات ك األمثلة فتو القدرة على - 

  : "فاريكسو"  االجتماعيةالنفسيةالنظرية - 3-2-3 

 تتضمن حتوؿ نقطةذتاف مراحل من الطفولة إٔب الشيخوخة ، ككل مرحلة دتثل  أف فتو الشخصية يتم ُب" ريكسوفا" يرل            

  . خطرا ، كاآلخر يتضمن خاصية مرغوبة أحدقتا: اجتماعية يعرب عنها اجتاىاف أزمة نفسية

 .اظترحلة التالية على أف األزمة النفسية االجتماعية كتب أف حتل قبل أف ينتقل الفرد بنجاح إٔب"ريكسوفا" كأكد         

  :ريكسوفا مراحل النمو النفسي االجتماعي عند- 3-2-3-1

 :(العاـ األكؿ ) مرحلة الثقة عدـ الثقة*

 ا ُب نفسو كُب الوالدين ، كإذةالثق  حاجاتو األساسية كشعر أف العآب آمن من حولو ، تًتىب فيوإشباعحصل الرضيع على  إذا         

  . األساسية غَت كافية ، ينمو لدية اطتوؼ كعدـ الثقة فشل ُب ذلك ككانت الرعاية ك إشباع اضتاجات
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  :(سنوات3 – 2 )الذاتي مقابل الشك مرحلة التحكم*

 أما الفشل ُب ذلك مع نقص اظتساندة ، ،ك الكالـ ، يؤدم إٔب الشعور باإلرادة  التحكم ُب عمليات اظتشي ، كاإلخراج          

 . إٔب شعور الطفل باطتجل ك الشك ُب الذات كالشك ُب اآلخرين يؤدم

  :( سنوات5-4)في مقابل الذنب مرحلة المبادرة*

  ، فإف ذلك يؤدم إٔب اظتبادرة ، أما إعاقة نشاطو كعدـ اإلجابةأسئلتو ف، كأجيب ع إذا أتيحت الفرصة للطفل للعب حبرية           

   . ، كاعتبارىا مصدر ضيق يؤدم إٔب الشعور بالذنبأسئلتو فع

  :( سنة11-6)االجتهاد مقابل القصور مرحلة*

تعزيزا  كاظتثابرة ُب اظتدرسة ، كعن طريق التشجيع يتعلم اظتثابرة كاالجتهاد ، أما إذا تلقى ينمو لدل الطفل الشعور باالجتهاد           

 .بالقصور نتنعو من احملاكلة سالبا فقد يشعر بعجزه عن أداء األعماؿ اظتطلوبة منو ، كينمو لديو شعور

  :(سنة18-12)الذاتية مقابل تشوش الدكر مرحلة*

الطفرة اصتسمية ، كمن خالؿ حتديد اعتوية كاالىتمامات لتقق اظتراىق ذاتو ، أما  يكوف اظتراىق ُب مرحلة تساؤؿ تصاحب           

يلجأ اظتراىق إٔب التعلق ببطل أك   الدكر ، كلكي يعوض ذلك التشوش ُب الدكر فقدبتشوششعر بعدـ حتقيق ذاتو ، فإنو يشعر  اذا

  . شخص مثإب لكي لتقق ذاتو

 :(سن الرشد المبكر) مقابل االنعزاؿ مرحلة التواد- 6

 إذا جتنب أما اضتميمة معو ، ة ، كتنمو العالؽاألخر من اصتنس كالتزاكجآخر ،  لتاكؿ الراشد أف يربط ذاتو بشخص              

 .الذات  ينتج عن ذلك االنعزاؿ ك االستغراؽ ُبلذاتواضتميمة يسبب اطتوؼ من هتديداهتا  العالقة

  :(الرشد األكسط ) مرحلة التولد مقابل الركود - 7

كاإلنتاج  الوالدية ، كيبدأ ُب االىتماـ بالرعاية ك إرشاد األجياؿ التالية ، كيهتم بالعمل تظهر ُب ىذه اظترحلة اظتشاعر           ك

  . فقط كالشخص الذم ال نتلك تلك االىتمامات يصبح راكدا مهتما بذاتو.. كاالبتكار 

  :...التكامل مقابل اليأس مرحلة- 8

الزكج أك الزكجة ، يؤدم  مرحلة الشيخوخة ، إذا تقبل اظتسن حياتو كعجزه ك مرضو ، كخركجو إٔب التقاعد ، كفقد كدتثل           
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كالشعور بأف الوقت فات كال نتكن تعويض الفرص اليت فاتت ،فإف  ذلك إٔب التكامل ك التماسك ، كاضتكمة ، أما عدـ دتاسك األنا

 .اطتوؼ ُب آخر مراحل العمر ذلك يؤدم إٔب اليأس ك

 :"ارنولد جيزؿ "نظرية النضج-3-2-4

  .اطتاصةفتو حيث لعبت دكرا ىاما ُب الدراسات النفسية اؿ النظريات اعتامة ُب تفسَت إحدلتعترب ىذه النظرية  -1

 متشاهبوف دتاما ك ذلك ألهنم متأثركف أهنم بيولوجية ك من كجهة نظر الناس أصوؿ التشاهبات النمائية عتا أف "جيزؿ"يرل - 2

 .بعوامل داخلية كاحدة ك ٓب ينكر جيزؿ اكتساب الطفل معلومات عن طريق اطتربة مباشرة

نظريات " بأصحاب ك كذلك علماء التحليل النفسي على مراحل النمو ك عتذا يسموف "بياجيو" ك "جيزؿ" كيؤكد كل من - 3
. "اظتراحل

 ":ركبرت ىافجهرست"نظرية - 3-2-5
، حيث يعترب النمو بأنو سلسلة من الواجبات كتب "مطلب النمو"نظريتو من خالؿ تقدنتو ظتفهـو " ىافجهرست" قدـ       

أف تتحقق ُب إطار زمٍت ػتدد لتحقيق التقدـ النهائي على ؿتو صحيح للفرد، كيقصد مبطلب النمو ذلك اظتطلب الذم يظهر ُب فًتة 
ما من حياة الفرد، كالذم إذا ما حتقق إشباعو بنجاح أدل إٔب شعور الفرد بالسعادة ما يعٍت حتقيق مطالب النمو اظتستقبلية، بينما 

 .يؤدم الفشل ُب إشباعو إٔب عدـ الرضا ك الشقاء ك الرفض من اجملتمع كعدـ التوافق مع مطالب اظتراحل التالية من اضتياة
  كما ترل ىذه النظرية إٔب أف النمو ىو نتاج تفاعل بُت النواحي البيولوجية ك النمط الثقاُب للمجتمع الذم يوجد فيو الفرد 

كمستويات طموحو، كعلى ذلك فإف بعض اظتطالب تظهر كنتيجة للنمو العضوم، مثل اظتشي ُب سن معينة من حياة الطفل كبعضها 
يظهر عن آثار ك الضغوط الثقافية للمجتمع مثل تعلم القراءة ك الكتابة كبعضها ينتج من القيم اليت يعيش هبا الفرد كمن مستول 

 . الطموح الذم يهدؼ إليو
  
 
 
 
 
 
 
 
 


