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 -بعض اآليات القرانية التي تتعمؽ بالخمؽ والنفس

( أو لـ يتفكروا في أنفسهـ ما خمؽ اهلل السموات واألرض وما بينهما إال بػالقؽ واجػؿ مسػمى

) ( الروـ) 8 :

( اهلل الذي خمقكـ مف ضعؼ ثـ جعػؿ مػف بعػد ضػعؼ ثػوة ثػـ جعػؿ مػف بعػد ثػوة ضػعفأ وشػيبة
يخمؽ ما يشاء وهو العميـ القدير ) ( الروـ ) 45 :

( ثػـ جعػؿ نسػػم مػف سػػملة مػف مػاء مهػػيف ثػـ سػوار ونفػج فيػ مػػف روقػ وجعػػؿ لكػـ السػػم

واإلبصار واألفئدة ثميم ما تشكروف ) ( السجدة ) 9:
( اهلل يتوفى األ نفس قيف موتها ) ( الزمر ) 54 :

( وال تقتموا النفس التي قرـ اهلل إال بالقؽ ) ( اإلنعاـ ) 141 :

( ال اثسـ بيوـ القيامة وال أثسـ بالنفس الموامة ) ( القيامة ) 4-1:
( كؿ نفس بما كسبت رهينة ) ( المدثر ) 88 :

-بعض األقاديث النبوية الشريفة التي تتعمؽ بالنفس

( اطمبوا القوائج بعزة األنفس )

--أثواؿ اإلماـ عمي ( عمي السمـ ) التي تتعمؽ بالخمؽ والنفس

( الهـ أنت خمقتني كما شئت  ،فارقمني كيؼ شئت  ،ووفقني لطاعتؾ ،قتى تكوف ثقتػي كمهػا
بؾ وخوفي كم منؾ )

( المهـ انػؾ اعمػـ بػي مػف نفسػي  ،وانػا اعمػـ بنفسػي مػنهـ  ،المهػـ اجعمنػا خيػ ارً ممػا يظنػوف ،
واغفر لنا ما ال يعمموف )

( ناؿ الفوز األكبر مف ظفر بمعرفة النفس مػف عػرؼ نفسػ جاهػدها  ،مػف عػرؼ نفسػ عػرؼ

رب مف عرؼ نفس كاف لغيرر اعرؼ )

( أقب لغيرؾ ما تقب لنفسؾ  ،و أكرار ل ما تكرر لها )
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المرقمة  :الثالثة

مفردات المنهج

الفصؿ  :االوؿ والثاني

المادة  :عمـ نفس النمو
عدد الساعات 4 :

(  ) 1عمـ نفس النمو ناشت وتطورر  ،تعريف  ،أهميت  ،أهمية دراسة معنى النمو  ،النضج
 ،التطور .

(  ) 4العوامؿ المؤثرة في النمو ( الوراثة  ،البيئة ) .

أوالً  :العوامؿ الوراثية  :معنى الوراثة  ،كيؼ تعمؿ الوراثة ( الجينات والكروموسومات ،

الصفات التي تتأثر بالوراثة ) .
ثانيا  :العوامؿ البيئة

 -1بيئة ما ثبؿ الوالدة المرقمة الجنينية وعواممها  :تغذيػة إالـ القامػؿ – القالػة الصػقية

لمـ القامؿ  ،القالة االنفعالية – تأثير العقاثير والمخدرت – تأثير اإلشعاع – إمػراض

إالـ القامؿ .

 -4بيئة ما بعد الوالدة  :تأثير األسرة – تأثير المدرسة -تأثير المجتم وثقافت .
 -8الخصائص العامة لمنمو ( القوانيف العامة لمنمو ) .

 -1النمػػو عمميػػة مسػػتمرة  -4اخػػتمؼ معػػدؿ سػػرعة النمػػو  -8اخػػتمؼ معػػدالت النمػػو -5
تغير في معدؿ سرعة النمو أو تتاب المراقؿ  -4النمو عممية معقدة  -6النمو عمميػة متفػردة

.

(  ) 5جوانب النمو :

 -1النمو الجسمي والقركي .

 -4النمو العقمي  ( :نظرية بياجية في النمو العقمي ومراقمها )

-مصادر المعرفة  -االستكشاؼ القسي – النمو القركي -وسائؿ االتصاؿ والقراءة .

 العوامؿ المؤثرة في النمو العقمي  :قالة أعضاء القس -الذكاء -فرص التعمـ -نوعالخبرة – الجنس

 -8النمو المغوي :

 الكمـ والمغة والفرؽ بينهما -أهمية المغة اإلنسانية -مراقؿ نمو المغة -العوامؿ المؤثرة في النمو المغوي

  -الصقة ،الذكاء ،جنس الفرد ،قجـ األسرة ،القرماف  ،المستوى االثتصاديواالجتماعي  ،دور األسرة والمدرسة في النمو المغوي لألطفاؿ .

 -5 -النمو االنفعالي :
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-

كيؼ تنمو االنفعاالت  ،دور النضج في النمو االنفعالي  ،دور التعمـ  ،دور اإلباء

والمعمميف .

 -4النمو االجتماعي :

 -الخبرات االجتماعية المبكرة وأهميتها

 -تطور نمو االجتماعي لدى األطفاؿ مف نهاية السنة الثانية وقتى الطفولة المتأخرة

 -6النمو الخمقي

 -معنى السموؾ الخمقي

 تطور النمو الخمقي  ،تعمـ السموؾ الخمقي -تعمـ المفاهيـ الخمقية -موجز لنظرية بياجية وكوهمبرت

(  ) 4مرقمة البموغ والمراهقة :
 -معنى البموغ والمراهقة .

 التغيرات المصاقبة -تغيرات جسمية – انفعالية -عقمية . -أهـ مشكمت المراهقيف .

 -أهـ مظاهر السموؾ االجتماعي .
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الفصؿ األوؿ
تعد الطفولة مرحمة حاسمة في بناء شخصية اإلنسان وتكوينيا بكل جوانبيا المختمفة  ،وفي

تطوير قيمو وابعاد تفكيره وأسموب حياتو  ،وتؤثر في مقددار نجاحدو وفشدمو فدي كثيدر مدن الحدا ت
فددي الم ارحددل ال حقددة مددن حياتددو  ،إذ إن الطفددل فددي مرحمددة مددا قبددل المدرسددة تكددون قد ارتددو العقميددة

بسيطة ومحدودة وذلك ن تفكيره يكدون متمركد احز حدول ذاتدو ورمزيدا  ،كمدا واندو ييدل خياليدا ولديس

منطقي داح حتددل يبمددل سددن السادسددة مددن العمددر  ،وتشدديد قد ارتددو الجسددمية والعقميددة وا نفعاليددة دندددما
يدخل المدرسة نموا متزايدا  ،ويتسع نطاق تفكيره في كدل المجدا ت فدي كدل مرحمدة دمريدة فعنددما

يصل إلل نياية مرحمدة الطفولدة يتحدول تفكيدره مدن التفكيدر الحسدي الدذت يعتمدد دمدل الحدواس إلدل
التفكيدر المجدرد الدذت يعتمدد دمددل التحميدل وا سدتنتاج والتفسدير بدرجددة أفضدل ويدزداد مددا انتباىددو

وخيالو وفيمو لممفاىيم المجردة ببداية دخولو في مرحمة المراىقة  ،ويمعب دمدم الدنفس دو ار أساسديا
في توضيح جوانب الشخصية وسموكو والعوامل التي تؤثر في كل المراحل .

ويع ددرل دم ددم ال ددنفس دم ددل ان ددو ذل ددك العم ددم ال ددذت ي دددرس س ددموك الك ددا ن الح ددي وم ددا وراءه م ددن

دمميات دقمية دراسة دممية يمكن من خ لو فيم وضبط السموك والتنبؤ بو والتخطيط لو .

إمددا السددموك اإلنسدداني فيعددرل دم دل انددو تمددك النشدداطات أو ا سددتجابات اليوميددة الجسددمية

والعقمية وا جتمادية وا نفعالية ) الصادرة ددن الفدرد مدن خد ل تعاممدو مدع اآلخدرين أو مدع البي دة
المحيطة بو سواء أكان ىذا النشاط خارجي أو ياىرت ) يمكن مشاىدتو وم حيتو ومباشدرة

مددن قبددل اآلخ درين مثددل النشدداط الفسدديولوجي الحركددي أو النشدداط الفسدديولوجي المفيددي أو نشدداط

داخمددي ريددر يدداىر ) يتعددذر مشدداىدتو مددن قبددل الليددر مثددل النشدداط العقمددي التفكيددر ) أو النشدداط
الوجداني .

في حين يلرل دمم نفدس النمدو دمدل اندو فدرم مدن فدروم دمدم الدنفس ييدتم بد ارسدة ميداىر

النمددو دنددد الفددرد منددذ بدددا وجددوده أت منددذ لحيددة اإلخصدداب إلددل نيايددة وجددوده فددي ىددذا العددالم دنددد

الممددات بحيددث تتندداول ىددذه الد ارسددة كددل أن دوام النمددو الجسددمية والعقميددة وا نفعاليددة وا جتماديددة

000000الد ددب ) دبد ددر م ارحد ددل النمد ددو المتتاليد ددة ابتد ددداء مد ددن مرحمد ددة مد ددا قب د دل المد ددي د ثد ددم مرحمد ددة

الطفولدة المبكدرة -الوسدطل-المتدخخرة) مدرو ار بمرحمدة المراىقدة المبكدرة – الوسدطل -المتدخخرة ) ثدم
مرحمة الرشد وأخي ار مرحمة الشيخوخة  ،وتعتمد ىذه الدراسة دمل الم حية العممية الدقيقدة ونتدا
البحوث والدراسات التحميمية اإلحصا ية التي تتعمق بالنمو .

أوالً  :نبذة عف نشأة وتطور عمـ نفس النمو
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تعد التعداليم الدينيدة والتدخم ت الفمسدفية ألفمسدفية القديمدة أول مدن وضدعت المبدادئ والقدوانين

األساسية لياىرة النمو دند اإلنسان أو الكا نات الحية األخرا  ،فقد حاول رجال الدين والف سدفة
دمددل مددر العصددور السددابقة د ارسددة يدداىرة النمددو دنددد اإلنسددان والم ارحددل التددي مددر بيددا  ،وكددذلك

العوامدل التددي تددؤثر فييدا بصددورة نيريددة أكثددر منيدا تطبيقيددة  ،وممددا شدك فيددو إن اإلنسددان البدددا ي
في العصور القديمة قد تساءل أو فكر فدي م ارحدل نمدوه ابتددءا مدن مرحمدة الجندين  ،فكتدب التداريب

تذكر إن اخناتون وىو احد فرادنة مصر قد حاول إن يعطي تصو احر دن مراحل تطور الجنين في

مرحمة ما قبل الو دة والعوامل المؤثرة .

ويوضح أف طون كيفية التكاثر دند اإلنسان  ،كما قددم مجموددة مدن المبدادئ العامدة لمنمدو

دند األطفال  ،وكذلك خصا ص كل مرحمة من مراحل النمو  ،وتحدث دن أفضل الط ار ق لتربية
األطفددال  ،وكددذلك خصددا ص كددل مرحمددة مددن م ارحددل النمددو  ،وتحدددث دددن أفضددل الط ار ددق لتربيددة

األطفال وتييؤىم ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع .

إما أرسطو فقد اىتم بوصل مرحمة المراىقة نيريا وتحدث دن العوامل التي تؤثر فييدا ،

وقددد اتجددو جددون لددوكح ) وجيددة تربويددة تطبيقيددة فددي تنش د و األطفددال وت دربيتيم  ،فنددادت بددان تعم دل

األسد درة والمدرس ددة والمجتم ددع دم ددل تك ددوين الع ددادات الجدي دددة والمف دداىيم الص ددحيحة الت ددي تتف ددق م ددع

المعايير التي تحكم ذلك المجتمع وررسيا منذ نعومة أيفاره  ،وذلك ن" الطفل من وجيدة نيدره

يولد ودقمو صفحة بيضاء "

في حين أكد روسو في كتابو أميل دام 2671م دمدل إدطداء الحريدة الكاممدة لمتعبيدر

دن استعداداتو الطبيعية وتنمية مواىبو وقدراتو  ،فيو يرا إن الطفل مخمدوق نبيدل وخيدر بطبيعتدو

 ،و يفسددد أحوالددو سددوا تدددخل الكبددار ومددن ثددم يجددب إ يقحددم الكبددار أ ار يددم و يفرض دوا سددموكيم
دمل الطفل .

وجدير بالذكر إن العرب قد قسموا مراحل النمو لدا األطفال فتبدأ بالجنين ثم الوليدد

والفطد دديم والد دددارج أت إذا درج واسد ددتطام إن يمشد ددي والخماسد ددي أت إذا بمد ددل طولد ددو خمسد ددة أشد ددبار
والمثلددور إذا سددقطت أسددنانو المبنيددة والمثلددر إذا نبتددت أسددنانو الدا مددة والمترد درم الناش د إذا كددان
تجاوز دمره  ) 2 0سنوات  ،ثم البالل أو المراىق إذا كان بمل الحمم .

إمددا فروبددل فقددد انتشددرت آراءه دددن اسددتمرار دمميددة النمددو دنددد اإلنسددان و أكددد دمددل إن

ىناك م ارحدل متعدددة يمدر بيدا اإلنسدان  ،وان كدل مرحمدة تدؤثر دمدل التدي تمييدا  ،وقدد سداس نيدام

التربية في الحضانة والروضة .

ثم جاءت نيرية دارون في النشدوء وا رتقداء التدي كدان ليدا اثدر مباشدر فدي دمدم نفدس

النمو وتتبع مراحمو  ،وتتبع العمميات العقمية ومياىر السموك في تطورىا مدن الحيدوان إلدل الطفدل
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إلل اإلنسان الراشد  ،وقد أكد دارون دمدل دور البي دة وأثرىدا فدي تعدديل السدموك  ،فبدذلك أصدبحت

دراسة البي ة دام أساسيا دندما ندرس النمو .

إمددا بريددر  ) 2881الددذت يعتب دره الكثيددرون مددن مؤسسددي دمددم نفددس النمددو فقددد نشددر

كتابو في المانيا بعنوان " دقل الطفل "  ،وقد تناول فدي ىدذا الكتداب نمدو الطفدل بشدكل ددام ونمدو
الشعور والذكاء واإلرادة بصفة خاصة .

وفي العصر الحديث تقدمت وسدا ل البحدث والد ارسدات التجريبيدة  ،فقدد اتجدو العممداء

نحدو د ارسددة ميدداىر النمددو المتكاممددة فددي مراحمددو المتتابعددة  ،.وسدداىم دمددل دممدداء التربيددة بعممددا يم
ودمل رأس ىدؤ ء العممداء جدون ديدوت  ) 2181 -2881الدذت أكدد دمدل أىميدة العمدل والنشداط
في حياة الطفل وتربيتو خ ل جميع مراحل نموه .

وقد فدم دمماء النفس الجزء األكبر من المعمومات حول ياىرة النمو  ،ونذكر دمل

سددبيل المثددال مددنيم سددتانمي ىددل الددذت لمددع اسددمو ك ار ددد مددن رواد دمددم نفددس النمددو ف دي الو يددات

المتح دددة األمريكي ددة  ،واس دديم ف ددي إرس دداء دد ددا م ط ار ددق البح ددث ف ددي ى ددذا العم ددم وق دددم الكثي ددر م ددن
المعمومددات دددن األطفددال والم دراىقين وتعددد كتاباتددو دددن المراىقددة دددام  ) 2101دم د لددو أىميددة
كبيرة في ىذا العمم .

ومن أىم العممداء الدذين لمعدت أسدما يم فدي ميددان د ارسدة دمدم نفدس النمدو

جدان

بياجية  ،وسيجان وجودادر واريك اريكسون في دراسة النمو العقمي والنمو النفسي ا جتمدادي )

ىيمين تومدون فدي د ارسدة النمدو الجسدمي ) ارثدر جيبرسدمد فدي د ارسدة النمدو ا نفعدالي ) دورث

مكارثي في د ارسدة النمدو الملدوت ) كدولبرك فدي د ارسدة النمدو الخمقدي ) ارنولدد جيدزل فدي د ارسدة

مراجل النمو )

ومنددذ إن وضددعت األسددس العمميددة لعمددم نفددي النمددو فددي أواخددر القددرن التاسددع وأوا ددل

القرن العشرين سار ىذا العمم المتطور في أربعة اتجاىات ر يسة ىي

 -2ا تج دداه الس ددموكي البي ددي ) ال ددذت أك ددد الس ددموك الم ح ددي لمطف ددل ودور البي ددة والخبد درات
المكتسبة في تعمم الطفل لمسموك .

 -1ا تجاه الوصفي المعيارت ) الذت أكد دمل إن النمو يختي من داخل الطفل وييير في
تتابع دمل طول مراحل النمو المتتالية التي يمكن وصفيا بالتفصيل .

 -3ا تجاه التحميمي النفسي ) الذت قدم مفيومدا جديددا ددن الشخصدية مبينندا دمدل الحدوافز
ال شعورية

 - 1ا تجدداه المجددالي

القوا الديناميكية لبي تو

نيريددة المجددال ) الددذت ينيددر إلددل الطفددل النددامي رفددي د قتيددا مددع
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وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة في دمم نفس النمو وزادت في وقتندا الحاضدر بدرجدة كبيدرة

حتل إننا نجد الكثير من المج ت العمميدة األجنبيدة والعربيدة قدد انفدردت بنشدر ىدذه البحدوث ،
وتحددوت ىددذه المج د ت العمميددة اآل ل مددن البحددوث فددي دمددم نفددس النمددو وفددي كافددة ميدداىره

العقمية – الجسمية – ا نفعالية  -ا جتمادية  ،وىكذا  ،وقي كافة مراحل النمو .
0

8

