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 بالخمؽ والنفس عض اآليات القرانية التي تتعمؽ ب -
بػالقؽ واجػؿ مسػمى  إال) أو لـ يتفكروا في أنفسهـ ما خمؽ اهلل السموات واألرض وما بينهما  

 :  ( 8( ) الرـو
أ وشػيبة خمقكـ مف ضعؼ ثـ جعػؿ مػف بعػد ضػعؼ ثػوة ثػـ جعػؿ مػف بعػد ثػوة ضػعف ) اهلل الذي

 (  45يخمؽ ما يشاء وهو العميـ القدير ( ) الرـو : 
) ثػـ جعػؿ نسػػم  مػف سػػملة مػف مػاء مهػػيف ثػـ سػػوار ونفػج فيػ  مػػف روقػ  وجعػػؿ لكػـ السػػم  

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

 ( 141:  اإلنعاـبالقؽ ( ) إال تقتموا النفس التي قـر اهلل  ) وال
 (  4-1ثسـ بالنفس الموامة ( ) القيامة :أ يـو القيامة والب ) ال اثسـ

 (  88كسبت رهينة ( ) المدثر :  ) كؿ نفس بما
 بعض األقاديث النبوية الشريفة  التي تتعمؽ بالنفس -

 (  األنفس) اطمبوا القوائج بعزة 
 التي تتعمؽ بالخمؽ والنفس عمي ) عمي  السمـ (  اإلماـأثواؿ --

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

نػا) المهـ انػؾ اعمػـ بػي مػف نفسػي ،  ، نػا خيػرًا ممػا يظنػوف اعمػـ بنفسػي مػنهـ ، المهػـ اجعم وا 
 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 ( 

 تكرر لها ( ل  ما أكرارتقب لنفسؾ ، و  لغيرؾ ما أقب) 
 

    
 
 



 3 

 مفردات المنهج 
 المادة : عمـ نفس النمو                                                    الثالثةالمرقمة : 
  4عدد الساعات :                                                  االوؿ والثانيالفصؿ : 

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

 .( العوامؿ المؤثرة في النمو ) الوراثة ، البيئة (  4) 
أوالً  : العوامؿ الوراثية : معنى الوراثة ، كيؼ تعمؿ الوراثة ) الجينات والكروموسومات ، 

 .بالوراثة (  تتأثرالصفات التي 
 ثانيا : العوامؿ البيئة 

القالػة الصػقية  –لقامػؿ ا إالـثبؿ الوالدة المرقمة الجنينية وعواممها : تغذيػة  بيئة ما -1
 إمػراض – اإلشعاعتأثير  –لعقاثير والمخدرت ا رتأثي – االنفعاليةلمـ القامؿ ، القالة 

 .القامؿ  إالـ
 المجتم  وثقافت . تأثير -المدرسة تأثير – األسرةبعد الوالدة : تأثير  بيئة ما -4
 . الخصائص العامة لمنمو ) القوانيف العامة لمنمو ( -8
 -5اخػػتمؼ معػػدالت النمػػو  -8معػػدؿ سػػرعة النمػػو  اخػػتمؼ -4  مسػػتمرةعمميػػة  النمػػو -1

النمو عمميػة متفػردة  -6النمو عممية معقدة  -4تتاب  المراقؿ  أوتغير في معدؿ سرعة النمو 
. 
 :جوانب النمو  (  5) 

 .النمو الجسمي والقركي  -1
  نظرية بياجية في النمو العقمي ومراقمها ( ) : النمو العقمي -4

 . وسائؿ االتصاؿ والقراءة -النمو القركي –االستكشاؼ القسي  -مصادر المعرفة -
نوع  -فرص التعمـ -الذكاء -القس أعضاءالعوامؿ المؤثرة في النمو العقمي : قالة  -

 الجنس  –الخبرة 
 :النمو المغوي  -8

 مراقؿ نمو المغة  -اإلنسانيةالمغة  أهمية -الكمـ والمغة والفرؽ بينهما -

 العوامؿ المؤثرة في النمو المغوي  -

،القرماف ، المستوى االثتصادي  األسرةالصقة، الذكاء، جنس الفرد، قجـ  - -
 .  لألطفاؿوالمدرسة في النمو المغوي  األسرةواالجتماعي ، دور 

 النمو االنفعالي : -5 -
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 باءاإلكيؼ تنمو االنفعاالت ، دور النضج في النمو االنفعالي ، دور التعمـ ، دور   -
 والمعمميف .

 :النمو االجتماعي  -4
  وأهميتهاالخبرات االجتماعية المبكرة  -
  المتأخرةمف نهاية السنة الثانية وقتى الطفولة  األطفاؿتطور نمو االجتماعي لدى  -
 النمو الخمقي  -6
 معنى السموؾ الخمقي  -
 تعمـ المفاهيـ الخمقية  -تطور النمو الخمقي ، تعمـ السموؾ الخمقي -
 جية وكوهمبرت اموجز لنظرية بي -
 :( مرقمة البموغ والمراهقة  4) 
 .معنى البموغ والمراهقة  -
 .عقمية  -انفعالية –تغيرات جسمية  -يرات المصاقبةالتغ -
 .مشكمت المراهقيف  أهـ -
 مظاهر السموؾ االجتماعي . أهـ -
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 الفصؿ األوؿ
 وتكوينيا بكل جوانبيا المختمفة ، وفي اإلنسانبناء شخصية  الطفولة مرحمة حاسمة في تعد    

بعادقيمو  تطوير حياتو ، وتؤثر في مقددار نجاحدو وفشدمو فدي كثيدر مدن الحدا ت  وأسموبتفكيره  وا 
قميددة عقبددل المدرسددة تكددون قدراتددو ال مددا الطفددل فددي مرحمددة إن إذفددي المراحددل ال حقددة مددن حياتددو ، 

بسيطة ومحدودة وذلك  ن تفكيره يكدون متمركدزاح حدول ذاتدو ورمزيدا ، كمدا واندو ييدل خياليدا ولديس 
نفعاليددة دندددما منطقيدداح حتددل يبمددل سددن السادسددة مددن العمددر ، وتشدديد قدراتددو الجسددمية والعقميددة وا 

، ويتسع نطاق تفكيره في كدل المجدا ت فدي كدل مرحمدة دمريدة فعنددما يدخل المدرسة نموا متزايدا 
 إلدل مدن التفكيدر الحسدي الدذت يعتمدد دمدل الحدواسنياية مرحمدة الطفولدة يتحدول تفكيدره  إلليصل 

ويدزداد مددا انتباىددو  أفضدلفسدير بدرجددة تالتفكيدر المجدرد الدذت يعتمدد دمددل التحميدل وا سدتنتاج وال
 أساسديادورا  سمة المراىقة ، ويمعب دمدم الدنفحمجردة ببداية دخولو في مر وخيالو وفيمو لممفاىيم ال

 في توضيح جوانب الشخصية وسموكو والعوامل التي تؤثر في كل المراحل . 
وراءه مدددن  ويعدددرل دمدددم الدددنفس دمدددل اندددو ذلدددك العمدددم الدددذت يددددرس سدددموك الكدددا ن الحدددي ومدددا     

 لسموك والتنبؤ بو والتخطيط لو .ضبط ادمميات دقمية دراسة دممية يمكن من خ لو فيم و 
الجسدددمية جابات اليوميددة  ا سدددت أوانددو تمدددك النشدداطات ل فيعددرل دمددد اإلنسدددانيالسددموك  إمددا      

مدع البي دة  أو اآلخدرينمدو مدع ماعالصادرة ددن الفدرد مدن خد ل ت( والعقمية وا جتمادية وا نفعالية 
مباشدرة ياىرت  (   يمكن مشاىدتو وم حيتو و  أوىذا النشاط   خارجي  أكانالمحيطة بو سواء 

نشددداط     أوالنشددداط الفسددديولوجي المفيدددي  أومثدددل النشددداط الفسددديولوجي الحركدددي  اآلخدددرينمدددن قبدددل 
مشدداىدتو مددن قبددل الليددر مثددل النشدداط العقمددي   التفكيددر ( أو النشدداط  داخمددي ريددر يدداىر ( يتعددذر

   الوجداني .
ل اندو   فدرم مدن فدروم دمدم الدنفس ييدتم بدراسدة ميداىر في حين يلرل دمم نفدس النمدو دمد      

نيايددة وجددوده فددي ىددذا العددالم دنددد  إلددل اإلخصددابلحيددة  بدددا وجددوده أت منددذ النمددو دنددد الفددرد منددذ
وا جتماديددة  نفعاليددةالنمددو   الجسددمية والعقميددة وا  أنددوامالممددات بحيددث تتندداول ىددذه الدراسددة كددل 

 ثدددددم مرحمدددددةل المدددددي د بدددددق يدددددة ابتدددددداء مدددددن مرحمدددددة مدددددالالمتتا الدددددب ( دبدددددر مراحدددددل النمدددددو000000
( ثدم  المتدخخرة -الوسدطل –المراىقدة  المبكدرة  رورا بمرحمدة( مدالمتدخخرة-الوسدطل -المبكدرة الطفولدة

ونتدا    الدراسة دمل الم حية العممية الدقيقدة ىذه مرحمة الشيخوخة ، وتعتمد وأخيرامرحمة الرشد 
  .التي تتعمق بالنمو  اإلحصا يةالبحوث والدراسات التحميمية 

 
 
 

 أواًل : نبذة عف نشأة وتطور عمـ نفس النمو 
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والقدوانين  المبدادئتعد التعداليم الدينيدة والتدخم ت الفمسدفية ألفمسدفية القديمدة أول مدن وضدعت       
سدفة ، فقد حاول رجال الدين والف  األخراالكا نات الحية  أو اإلنسانلياىرة النمو دند  األساسية

والمراحدددل التدددي مدددر بيدددا ، وكدددذلك  اإلنسدددانالنمدددو دندددد  دمدددل مدددر العصدددور السدددابقة دراسدددة يددداىرة
البدددا ي  اإلنسددان إنمنيدا تطبيقيددة ، وممددا  شدك فيددو  أكثددرالعوامدل التددي تددؤثر فييدا بصددورة نيريددة 

الجندين ، فكتدب التداريب مدن مرحمدة  ابتددءافي العصور القديمة قد تساءل أو فكر فدي مراحدل نمدوه 
يعطي تصوراح دن مراحل تطور الجنين في  إناخناتون وىو احد فرادنة مصر قد حاول  إنتذكر 

 قبل الو دة والعوامل المؤثرة . مرحمة ما
العامدة لمنمدو  المبدادئ، كما قددم مجموددة مدن  اإلنسانكيفية التكاثر دند  أف طونويوضح       
الطرا ق لتربية  أفضلكل مرحمة من مراحل النمو ، وتحدث دن  ، وكذلك خصا ص األطفالدند 

الطرا ددق لتربيددة  أفضددل، وكددذلك خصددا ص كددل مرحمددة مددن مراحددل النمددو ، وتحدددث دددن  األطفددال
 ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع . موتييؤى األطفال
لتي تؤثر فييدا ، فقد اىتم بوصل مرحمة المراىقة نيريا وتحدث دن العوامل ا أرسطو إما        

( وجيددة ل مددبددان تع فنددادتوتددربيتيم ،  األطفددال تنشدد وتربويددة تطبيقيددة فددي  وقددد اتجددو   جددون لددوك ح
والمدرسدددة والمجتمدددع دمدددل تكدددوين العدددادات الجديددددة والمفددداىيم الصدددحيحة التدددي تتفدددق مدددع  األسدددرة

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

الحريدة الكاممدة لمتعبيدر  إدطداءم دمدل 2671روسو في كتابو أميل دام  أكدفي حين             
الطفل مخمدوق نبيدل وخيدر بطبيعتدو  إنة مواىبو وقدراتو ، فيو يرا تنميالطبيعية و  واستعداداتدن 
فرضددوا سددموكيم ي و  أرا يددميقحددم الكبددار  إ سددوا تدددخل الكبددار ومددن ثددم يجددب  أحوالددويفسددد  ، و 

 دمل الطفل . 
  بالجنين ثم الوليدد  فتبدأ األطفالالعرب قد قسموا مراحل النمو لدا  إنوجدير بالذكر            

أشدددددبار بمدددددل طولدددددو خمسدددددة  إذايمشدددددي والخماسدددددي أت  إندرج واسدددددتطام  إذاوالددددددارج أت  والفطددددديم
كدددان  إذا الناشدد رم دددالدا مددة والمتر  أسددنانونبتددت  إذاالمبنيددة والمثلددر  أسددنانوسددقطت  إذاالمثلددور و 

 كان بمل الحمم . إذاالمراىق  أو( سنوات ، ثم البالل  2 0تجاوز دمره  
 إندمددل  أكددد و اإلنسدداندددن اسددتمرار دمميددة النمددو دنددد آراءه فروبددل فقددد انتشددرت  إمددا           

نيدام  سداس، وان كدل مرحمدة تدؤثر دمدل التدي تمييدا ، وقدد  اإلنسدانددة يمدر بيدا ىناك مراحدل متعد
 التربية في الحضانة والروضة .

ثم جاءت نيرية دارون في النشدوء وا رتقداء التدي كدان ليدا اثدر مباشدر فدي دمدم نفدس             
الطفدل  إلدلالنمو وتتبع مراحمو ، وتتبع العمميات العقمية ومياىر السموك في تطورىا مدن الحيدوان 
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 أصدبحتفدي تعدديل السدموك ، فبدذلك  وأثرىدادارون دمدل دور البي دة  أكدإلل اإلنسان الراشد ، وقد 
 دندما ندرس النمو . أساسيادراسة البي ة دام  

( الددذت يعتبددره الكثيددرون مددن مؤسسددي دمددم نفددس النمددو فقددد نشددر  2881بريددر    إمددا            
ل بشدكل ددام ونمدو فدبعنوان " دقل الطفل " ، وقد تناول فدي ىدذا الكتداب نمدو الط المانياكتابو في 

 بصفة خاصة . واإلرادةالشعور والذكاء 
وفي العصر الحديث تقدمت وسدا ل البحدث والدراسدات التجريبيدة ، فقدد اتجدو العممداء              

دمددل دممدداء التربيددة بعممددا يم المتتابعددة .، وسدداىم  مراحمددونحدو دراسددة ميدداىر النمددو المتكاممددة فددي 
العمدل والنشداط  أىميدةدمدل  أكدد( الدذت  2181 -2881 ء العممداء جدون ديدوت   ؤ ىد رأسودمل 

 في حياة الطفل وتربيتو خ ل جميع مراحل نموه .
من المعمومات حول ياىرة النمو ، ونذكر دمل  األكبروقد فدم دمماء النفس الجزء               

الو يدددات ي  دمدددم نفدددس النمدددو فددد دا دددد مدددن روار مي ىدددل الدددذت لمدددع اسدددمو كنسدددبيل المثدددال مدددنيم سدددتا
طرا ددددق البحدددث فددددي ىددددذا العمدددم وقدددددم الكثيددددر مددددن ددددددا م  إرسدددداء، واسدددديم فدددي  األمريكيددددةالمتحددددة 

 أىميددة( دمدد  لددو  2101والمددراىقين وتعددد كتاباتددو دددن المراىقددة دددام    األطفددالالمعمومددات دددن 
 كبيرة في ىذا العمم .

فدي ميددان دراسدة دمدم نفدس النمدو     جدان  أسدما يمعدت مالعممداء الدذين ل أىمومن               
اريك اريكسون في دراسة النمو العقمي والنمو النفسي ا جتمدادي (   بياجية ، وسيجان وجودادر و 

النمدو ا نفعدالي (   دورث    ىيمين تومدون فدي دراسدة النمدو الجسدمي (   ارثدر جيبرسدمد فدي دراسدة
مكارثي في دراسدة النمدو الملدوت (   كدولبرك فدي دراسدة النمدو الخمقدي (   ارنولدد جيدزل فدي دراسدة 

 مراجل النمو (
 وأوا ددلالقددرن التاسددع  أواخددرالعمميددة لعمددم نفددي النمددو فددي  األسددسوضددعت  إن ومنددذ               
 اتجاىات ر يسة ىي   أربعةسار ىذا العمم المتطور في   القرن العشرين

لمطفدددل ودور البي دددة والخبدددرات  السدددموك الم حدددي أكددددا تجددداه السدددموكي   البي دددي ( الدددذت  -2
 وك .المكتسبة في تعمم الطفل لمسم

من داخل الطفل وييير في  يختيالنمو  إندمل  أكدا تجاه الوصفي   المعيارت ( الذت  -1
 . بالتفصيلدمل طول مراحل النمو المتتالية التي يمكن وصفيا  عتتاب

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

الطفددل النددامي رفددي د قتيددا مددع  إلددل  نيريددة المجددال ( الددذت ينيددر   المجدداليتجدداه ا  - 1 
 القوا الديناميكية لبي تو 
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وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة في دمم نفس النمو وزادت في وقتندا الحاضدر بدرجدة كبيدرة 
 ،حدوث والعربيدة قدد انفدردت بنشدر ىدذه الب األجنبيدةنجد الكثير من المج ت العمميدة  إنناحتل 

مددن البحددوث فددي دمددم نفددس النمددو وفددي كافددة ميدداىره  اآل لوتحددوت ىددذه المجدد ت العمميددة 
 ا جتمادية ، وىكذا ، وقي كافة مراحل النمو . -ا نفعالية   –الجسمية  –العقمية 
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