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 المبادئ العامة كاىم مناىج البحث في علم النفس النمو : الفصل الرابع -4

 :ىم القوانين ك المبادئ العامة لنموأ- 4-1

 :النمو يتضمن تغيرات كمية ك كيفية- 4-1-1

 نتثل اصتانب الوظيفي اك األخر نتثل اصتانب البنائي اك الكمي ك إحداقتا النمو يتضمن كجهُت من التغَت أفكيعٍت ىذا              

 فتو األعضاء اظتختلفة ك زيادة حجمها فمثال يزداد حجم اصتهاز اعتضمي إال اف ىذه ،كمن األمثلة اليت تدؿ على فتو الكمي. الكيفي

. الزيادة ُب اضتجم يتبعها تغَت ُب الوظيفة

 :درجة ك منتظمةتالنمو عملية مستمرة ـ- 1-2- 4

 ك اضتمل حىت اكتماؿ النضج فإف كل مرحلة من مرحلة اإلخصابالنمو اإلنساين السوم عملية دائمة متصلة منذ بدأ              إف 

رحلة السابقة دتهد للمرحلة الالحقة ك ىذا يعٍت عدـ كجود كقفات أك فجوات آبقبلها ك تؤثر فيما بعدىا كما اف  النمو تتوقف على ما

ُب عملية النمو العادم ك لكن قد يكوف ىناؾ فتو كامن ك فتو ظاىر فعلى سبيل اظتثاؿ األسناف اليت تكونت ُب الشهر الرابع ك 

. اطتامس تبدأ ُب ظهور ُب العاـ األكؿ

 : خالؿ المراحل المختلفةثابتةمعادالت النمو غير - 4-1-3

للنمو مظاىر ؼتتلفة منها النمو اصتسمي ك العقلي ك اإلجتماعي ك اإلنفعإب ك كلها مًتابطة مع بعضها ك مؤثرة ُب بعضها            

قبل اظتيالد   ال يسَت بنفس اظتعدؿ خالؿ اظتراحل التالية فمثال معدؿ النمو اصتسمي خالؿ مرحلة ماإحداىاإال اف معادالت النمو ُب 

. أخرل منو ُب ام مرحلة أكثرمعدؿ سريع جدا 

 :النمو يسير كفق مراحل معينة ك كل مرحلة لها سمات خاصة ك مظاىر مميزة- 4-1-4

تكوف الصفة الغالبة ُب ىذا النمو ىي النمو اضتسي اضتركي العضلي للجسم ك العمل على ، اظتميزة ق  خصائصاىقلكل مر          

البيئة اليت ب  احمليطُت بينما تكوف الصفة الغالبة ُب مرحلة اظتراىقة ىي التوافق اإلجتماعي مع األفراد ك إتقاهناتعلم اظتهارات األساسية ك 

. يعيش فيها الفرد
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 :النمو يتأثر بالظركؼ الداخلية ك الخارجية- 1-5- 4

 ك االنفعإبظاىر النمو اصتسمي ك العقلي ك ـظركؼ الداخلية اليت تؤثر ُب النمو األساس الوراثي للفرد الذم لتدد اؿمن           

 فنقص إفرازات الغدة مثال قد يؤدم إٔب الضعف العقلي ك من الظركؼ اطتارجية اليت تؤثر ُب النمو التغذية ك النشاط الذم االجتماعي

 .ؽ النموم سوء التغذية ؽتا يعأمراض التعليم فنقص الغذاء مثال يؤدم إٔب كأساليبيتاح للطفل ك الراحة 

 : متداخلةقالنمو عملية معقدة جميع مظاىر- 4-1-6

فتو اإلنساف عاـ ك معقد ك اظتظاىر اصتزيئية فيو متداخلة مرتبطة فال نتكن فهم ام مظهر من مظاىر النمو إٔب عن طريق          

. االجتماعي مثال يرتبط ارتباطا كثيقا بالنمو العقلي ك اصتسمي ك االنفعإب فالنمو  ،دراستو ُب عالقاتو مع اظتظاىر األخرل

 :يخضع النمو لمبدأ الفركؽ الفردية-  1-7- 4

 كاضح ُب النمو اإلنساين ك أشارت كثَت من الدراسات اليت مبدأفالفركؽ ، متتلف األفراد من حيث سرعة النمو كما ككيفا          

 كجود فركؽ فردية ُب معادالت النضج حىت اف الكثَت من األطفاؿ يدخلوف التعليم األساسي عند األطفاؿتناكلت الطوؿ ك الوزف عند 

 االجتماعُت ك اظتعلمُت ك االخصائُت اآلباءك فهم ىذا اظتبدأ ُب غاية األقتية عند ، سن السادسة غَت ناضجُت لبداية القراءة ك الكتابة 

.  اطتاطئاإلرشادف الفشل ُب التعرؼ على ىذه الفركؽ ُب معادالت النمو نتكن اف يكوف مصدرا لسوء الفهم ك ال

 : لكل عملية نمو مرحلة حرجة -4-1-8

ىذه اظترحلة يكوف فيها الطفل مهيئا لتعليم مهارات معينة فالطفل يتعلم الزحف ُب الشهر اطتامس ك يقف ُب الشهر العاشر         

هتيأت الظركؼ اظتناسبة للتعليم ُب الفًتة اضترجة فإف نتائج ىذا التعليم تكوف مناسبة بعكس  تقريبا ك يبدا السَت عند دتاـ السنة ك اذا ما

ما اذا ًب التعليم مبكرا اك ُب كقت متأخر عن الفًتة اضترجة للمهارة فإنو ُب ىذه اضتالة ياٌب بنتائج غَت مرضية فالطفل الذم يتم تعليمة 

.  ُب السن اظتبكرة قد تنحٍت عظاـ الساقُت لديو تقوساظتشي

 : النمو يسير من العاـ إلى الخاص -4-1-9

 االستجابة عامة ٍب تتفرغ ىذه ةبادئ األمر استجابُب  فيستجيب الفرد  ،زءِب اإٔب اطتاص من الكل إٔبالعاـ من يسَت النمو          

. نو لترؾ كل جسمو ُب بادئ األمر ٍب اليدين ٍب بيد كاحدةا ؼق دقة فمثال الطفل الصغَت لكي يصل إٔب شيء يأكلأكثرك تصبح 

 : ك من الداخل إلى الخارجاألسفل النمو يسير من األعلى إلى  -4-1-10
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سبق السفلى حيث تنضج منطقة الرأس أكال ٍب عضالت الذراع فالصدر فعضالت البطن ٍب تيقصد بذلك األجزاء العليا          

.  اجتاه النمو من الداخل إٔب اطتارج فيعٍت فتو عضالت الكتف أكال ٍب الكوع ٍب الرسغ ٍب األصابعأما  ،القدمُت

: لعاـ للنموا يمكن التنبؤ باالتجاه  -4-1-11

من اظتميزات اليت دتيز ظاىرة النمو النفسي انو نتكن تنبؤ حبدكثو فنتوقعو ك ننتظر حدكثو قبل اف لتدث فنحن نتوقع ُب كقت         

 على اظتشي ُب مرحلة معينة نتوقع ظهور بعض عالمات اليت تدؿ على البلوغ ك يتمشى قمعُت زحف الطفل كما نتوقع كقوفو ٍب قدرت

 .  ك كذلك التنبؤ هباةاإلفتائي النمو فأىداؼ علم نفس النمو فهم ك ضبط ك التحكم ُب الظواىر باجتاهمبدأ التنبؤ 

  :مناىج البحث في علم نفس النمو - 4-2

تعترب اظتناىج ك الطرؽ العلمية للبحث ضركرية لبناء أساس سليم لنمو العلم، ك لقد تقدمت مناىج ك طرؽ البحث ُب علم        

نفس النمو ُب مراحلو اظتتتابعة ك أصبحت اآلف أكثر علمية، ك هتدؼ إٔب الوصوؿ إٔب حقائق ك قوانُت ك نظريات راسخة ُب علم 

  .نفس النمو

يوجد منهج كاحد صاّب لدراسة كل مظاىر النمو بل متتلف منهج الدراسة ك طريقتو حسب اظتوضوع، لذلك من الضركرم  كال       

   :اإلحاطة بأىم مناىج البحث ُب ىذا العلم ك ىي

  : المنهج التجريبي-1

  :يعترب أدؽ اظتناىج ك أفضلها ك ذلك لسببُت رئيسُت قتا            

  .أنو أقرب اظتناىج إٔب اظتوضوعية عكس بعض اظتناىج اليت تتصف بدرجة عالية من الذاتية-

  .يستطيع الباحث الذم يتبع اظتنهج التجرييب السيطرة ك التحكم ُب العوامل اظتختلفة اليت نتكن اف تؤثر على الظاىرة السلوكية -

كالباحث الذم يستخدـ اظتنهج التجرييب ال يقتصر على غترد كصف الظواىر اليت تتناكعتا دراستهن ك إفتا يدرس متغَتات ىذه الظاىرة 

 .  العالقات السببية بُت ىذه اظتتغَتاتأبك لتدث ُب بعضها تغيَتا مقصودا ك يتحكم ُب متغَتات أخرل ليتوصل 

 .ظاىرة، ىدؼ، فركض، جتربة، نتائج، حقائق، قوانُت نظرية:  ىذا اظتنهج كفق التسلسلُبكتسَت الدراسة 

تدكر الدراسة حوؿ ظاىرة من ظواىر النمو يدكر حوعتا سؤاؿ أك مشكلة تتحدل تفكَت الباحث ك تدعوه إٔب حلها ك : الظاىرة *

  .ظاىرة جناح األحداث: تعترب اظتشكلة سؤاؿ لتتاج إٔب جواب مثال
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لتدد الباحث اظتشكلة على أساس تعريف ك بلورة الظاىرة بوضوح ك جتميع عالمات االستفهاـ احمليطة بالظاىرة، : حتديد اظتشكلة *

   ما ىي األسباب اضتقيقية لظاىرة جناح األحداث؟: مثال

. التفسَت، التنبؤ الضبط: ك عادة ما تكوف أىداؼ البحث العلمي ُب غتاؿ علم نفس النمو ك علم النفس العاـ ىي: تبياف اعتدؼ *

الفرض عبارة عن تفسَت ػتتمل أك إجابة مؤقتة إلشكالية يضعها الباحث ك تكوف قابلة للتحقق أك الرفض بعد : فرض الفركض *

   .التجريب

يقـو هبا الباحث ىادفا إٔب حتقيق فركضو كلها أك بعضها أك رفضها كلها أك بعضها، ك يشًتط إف تكوف التجربة موضوعية : التجربة *

  .ك دقيقة ك يقـو الباحث فيها بالتجريب على عينة جتريبية ؽتثلة جملتمع أصلي مبعٌت أف عتا نفس خصائصو قبل تعميم النتائج النهائية

ك ىي ما يتم التوصل إليو بعد حتليل البيانات ك تفسَتىا ٍب صياغة القوانُت ك على أساسها يضع الباحث نظرية : نتائج البحث *

   .حوؿ الظاىرة اليت عاصتها بالدراسة

   :المنهج الوصفي-2

يتناكؿ اظتنهج الوصفي الظواىر النفسية كاطتوؼ، الغضب، القلق، اإلنطوائية ك التوتر، كما يتناكؿ دراسة التاريخ التطورم لبعض مظاىر 

  :ك تتم الدراسة الو صفية بطريقتُت قتا، النمو ُب ؼتتلف غتاالتو

 :الطريقة الطولية-3

 كُب ىذه الطريقة يتبع الباحث الظاىرة النمائية عرب الزمن، فلو كاف الباحث ينظر ُب النمو اللغوم لدل طفل من اظتيالد إٔب        

  . سنوات، فإف عليو مالحظة فتو اللغوم طواؿ ىذه الفًتةستس

كتنطبق ىذه الطريقة على عينات صغَتة جدا قد تصل إٔب فرد كاحد ك تتطلب مزيدا من الوقت ك اصتهد ك الصرب، لكن         

  .النتائج ُب الغالب يصعب تعميمها

  :الطريقة العرضية -4

لتاكؿ الباحث استخداـ ىذه الطريقة توفَتا للوقت ك اصتهد، ك ذلك من خالؿ تقسيم الفًتة الزمنية اظتراد تتبع الظاىرة عربىا          ك

إٔب فًتات عمرية لتددىا الباحث ٍب يأخذ عينات كبَتة كل عينة منها تغطي فًتة عمرية فرعية ٍب لتسب اظتتوسط اضتسايب ظتعدؿ كجود 

الظاىرة ُب كل فئة ليصل ُب النهاية إٔب استخراج متوسطات كل فئة عمرية من الفئات اليت حددىا الباحث لتمثل اظترحلة الكلية اظتراد 
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  .تتبع فتو الظاىرة عربىا

ك أخَتا ينتظر من الباحث أف يقدـ أكصافا دقيقة للظاىرة على شكل جداكؿ النمو تصبح معايَت للظاىرة اظتدركسة نتكن       

تطبيقها على أفراد آخرين، إضافة لذلك ينتظر من الباحث الوصفي أف يكشف عن اظتتغَتات أك العوامل ذات العالقة بالظاىرة ك 

  .نوعية العالقات الوظيفية عتذه اظتتغَتات بالنسبة للظاىرة موضوع الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


