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  تقـديـم
  )14 -12آية :(منونيقول اهللا سبحانه وتعالى في سورة المؤ

"لَقَدخَلَقْنَا و انلَالٍَة ِمن الِْإنسن سِطيٍن م*  ثُم لْنَاهعاٍر ِفي نُطْفَةً جِكيٍن قَرم*  النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُم 

 فَتَبارك آخَر خَلْقًا َأنشَْأنَاه ثُم مالَح الِْعظَام فَكَسونَا ِعظَاما الْمضغَةَ فَخَلَقْنَا مضغَةً الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا علَقَةً

اللَّه نسَأح الْخَاِلِقين " 

 ثُم علَقٍَة ِمن ثُم نُّطْفٍَة ِمن ثُم تُراٍب من خَلَقَكُم الَِّذي هو): "67آية (ويقول أيضاً في سورة غافر
كُمخِْرجِطفْلًا ي لُغُوا ثُمِلتَب كُمَأشُد وخًا ِلتَكُونُوا ثُمِمنكُم شُين وفَّى متَوُل ِمن يلُغُوا قَبِلتَبلًا وى َأجمسم 
لَّكُملَعو ِقلُونتَع"  

لقد وضح القرآن الكريم بشكل صريح مراحل خلق اإلنسان ومراحل النمو والتطور التي 
لتطور في السلوك اإلنساني وإن ظاهرة النمو وا. يمر بها في رحلته العمرية من مهده إلى لحده
 والكبير ورجل الشارع والمتخصص واألم واألب رهذه ليست بعيدة عن المالحظة العادية، فالصغي

وغيرهم يدركون جميعاً ومن قديم األزل أن اإلنسان ال يتغير فقط في حجمه ووزنه وطوله 
وقدرته على التكيف وعرضه منذ أن يولد على األرض؛ بل ينمو ويتطور أيضاً في فهمه وإدراكه 

وليس هذا بغريب . والتوافق، وما يمكن أن يقوم به من أعباء ومسؤوليات ومهارات وغير ذلك
على الطبيعة اإلنسانية؛  فاإلنسان يمتاز عن بقية المملكة الحيوانية بصفات أساسية تجعل من نمو 

تماعي وفي هذا ما سلوكه وتطوره خاصية الزمة لذلك السلوك؛ فهو يمتاز بأنه ناطق وبأنه اج
  .يشكل األساس الذي يجعل من سلوكه ظاهرة نامية متطورة

 والواقع أن ظاهرة النمو في السلوك اإلنساني إلى جانب أنها ظاهرة عامة، فإنها ظاهرة 
معقدة أشد التعقيد؛ ذلك أن لها جوانب متعددة متداخلة من الصعب فصلها، ليس فقط عن بعضها 

  .امل المختلفة المسئولة عنهاالبعض، بل أيضاً عن العو
ومن هذا المنطلق تم التركيز في هذا المساق على دراسة مراحل النمو والتطور اإلنساني    

منذ لحظة اإلخصاب، مع التركيز على العوامل التي تؤثر في ذلك وتوضيح واجبات النمو لكل 
  .مرحلة من المراحل التي يمر بها اإلنسان

لتي يعنى بها علم النمو والتطور والتي يسعى لإلجابة عنها وهناك الكثير من األسئلة ا
كيف يتطور النمو العقلي بحيث يصبح الفرد قادراً على استيعاب أعقد : ومنها على سبيل المثال

النظريات العلمية بعد أن كان في طفولته األولى ال يستطيع أن يميز بين اللهب واللعبة؟ ما هي 
اللغوي؟ متى يبدأ التفكير المنطقي عند األطفال؟ متى يستطيع الطفل المراحل التي يمر بها النمو 
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أن يمشي دون مساعدة؟ ما الذي يحدد قدرة الفرد على النمو بشكل عام، هل البيئة أم الوراثة أم 
  هما معاً؟ وكيف يتم هذا التحديد ؟ وهل لعملية التنشئة االجتماعية تأثير في ذلك؟

  
: طور يدرس ظاهرة نمو السلوك من جوانبها المختلفةوباختصار فإن علم النمو والت

كما أنه يدرس هذه الظاهرة في عالقتها بالمتغيرات . العقلية واالنفعالية والحركية واالجتماعية
األخرى كالتكوين البيولوجي والعوامل الوراثية والعوامل البيئية، وذلك حتى يكتشف العالقات 

  .وبين المتغيرات المسئولة عنها من ناحية أخرىالوظيفية بين هذه الظاهرة من ناحية 
  

  واهللا من وراء القصد
  

  عبد الكريم رضوان.أ
1/9/2007  
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  علم النمو والتطور
  

إن موضوع علم النمو والتطور والذي يعنى بدراسة التغيرات التي تطرأ على اإلنـسان و            
طفولة والمراهقة والرشد والـشيخوخة، أي      تؤثر في سلوكه وذلك عبر مراحله التي يمر بها من ال          

  .منذ بداية وجود اإلنسان ، أي منذ لحظة اإلخصاب إلى الممات 
سلسلة متتابعة متكاملة من التغيرات تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج واسـتمراره، وبـدء       : والنمو

فـي شـكل قـدرات      والنمو هو العملية التي تتفتح خاللها إمكانيات الفرد الكامنة وتظهر           .انحداره  
وإن ذلك التغير هو تغير مـستمر ودائـم لـدى الفـرد           . ومهارات وصفات وخصائص شخصية     

  ).training(أو التعلم ) maturation(ومرتبط بمراحل الحياة، وهذا التغير يعود إما للنضج
إذا كانت التغيرات تطرأ على النواحي البيولوجية والفسيولوجية والعصبية وتحدث فـي             : النضج*

فإن هذه التغيرات تـسمى     ) الفطرة(بيئة الجسم اإلنساني ووظائف أعضائه نتيجة للعوامل الوراثية         
  .نضجاً

أو ) الخبـرة ( ترجع في جوهرها إلى آثار الظروف البيئيـة          ةاإلنمائيإذا كانت التغيرات     : التعلم*
  .الممارسة أو التدريب تسمى تعلماً

  التعلم                           النضج               
      
  ) بينهما تفاعلية وعالقة تأثير وتأثرالعالقة   (

 وبـشكل   إنسانية دون أن يكون هناك نضج وكذلك النضج ال يتم بصورة            ثال يحد  التعلم   :مالحظة
وهنا نجد أن أنماط السلوك تنمو وتطور بفعل النضج والـتعلم       .  في وجود بيئة اجتماعية    إال إنساني

 نضج الجهـاز الكالمـي لديـه        إذاند الطفل ال يمكن أن يكون بالشكل المناسب إال          معاً، فالكالم ع  
  .وكذلك تعلم أن يتكلم وتدرب جيداً

  : نقاط مهمة في مجال النضج والتعلم** 
  .األفعال القائمة على أنماط نامية من السلوك تكون أكثر سهولة في التعلم - 
  .ريب للوصول إلى حد معين من الكفاية كلما كان الفرد أكثر نضجاً كلما قل مقدار التد - 
ظهـر  يإذا لم يكن النضج بالشكل المناسب فان التدريب المعطى للفرد في هذه الحالـة قـد ال          - 

  .تحسناً، أو قد يظهر تحسناً لحظياً غير دائم
             .نفعه إن التدريب السابق ألوانه يكون ضرره أكثر من  - 
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نموه المتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائمة       وتقوم دراسة سلوك الفرد في مراحل       ** 
   :يلي وتتناول هذه البحوث ما .العلميةعلى المالحظات والتجارب 

  
دراسة سلوك الفرد ونموه الطبيعي في إطار العوامل الوراثية والعضوية التـي             •

   .فيهتؤثر 
اء كانت  دراسة سلوك الفرد في إطار العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر فيه سو            •

   .اجتماعيةهذه العوامل جغرافية أو 
ثر سلوك ونمو األفراد في البيئة المحيطة بهم وفي الثقافة التي ينتمـون    أدراسة   •

   .إليها
دراسة أساليب التوافق االجتماعي واالنفعالي والعوامل التي تـؤثر فـي هـذا              •

   .التوافق
  

    :النموظاهرة 
يرات بأنواعها الجسمية و الفسيولوجية من حيـث    يعني ويتضمن التغ  : النمو بمعناه النفسي    

 والتغيرات التي تحدث في أجهزة الجـسم المختلفـة والتغيـرات العقليـة              والحجمالطول والوزن   
   .المختلفةالمعرفية والتغيرات السلوكية االنفعالية واالجتماعية التي يمر بها الفرد في مراحل نموه 

 النـوع في األعضاء وفي وظائفها فهناك التغير في        التغير التقدمي    ومن أهم عناصر النمو     
 كما فـي تغيـر عـدد        العدد وهناك التغير في     جنين،كما في تغير الحيوان المنوي والبويضة إلى        

 كما في تغير الطـول      الحجماألسنان من الطفولة إلى المراهقة حتى الشيخوخة ، وهناك التغير في            
ير نسب أعضاء الجسم خالل مراحل النمو المتتابعـة   كما في تغالشكلوالوزن ، وهناك التغير في      

 النـضج،  ويتجه النمـو نحـو       .وهكذا..  كما في تغير العضالت      بناء الجسم ، وهناك التغير في     
والنضج عملية تتضمن التغير في عضو أو وظيفة أو نشاط أو قدرة وصوال إلى مرحلة االستعداد                

ي الجسمية والعقلية واالنفعاليـة واالجتماعيـة ،   الوظيفي ، ويالحظ اطراد النمو في مختلف النواح  
ويسير النمو في تسلسل متتبعاً دورة ونسقا معيناً وتتميز كل مرحلة بمميزات خاصة تتوقف علـى                

  . وتبدأ دورة النمو كما ذكرنا من لحظة اإلخصاب وتنتهي عند الوفاة . سابقتها وتؤثر في تابعتها 
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  :    مجال علم النمو والتطورهناك اتجاهان للدراسة والبحث في 
   :للنمو مظهران رئيسيان يحددان االتجاه في دراسة علم النمو والتطور  

 ويشمل دراسة النمـو  ):Organic growth) (التكويني(دراسة النمو العضوي  •
الجسمي من حيث صـفات الجـسم الخاصـة كـالطول والـوزن ، والنمـو                

  .  وهكذا …ة ، والنمو الحسي الفسيولوجي من حيث نمو أجهزة الجسم المختلف
ويـشمل نمـو   ) : Functional growth) (الـسلوكي (دراسة النمو الوظيفي  •

وهكذا فـي   .…الوظائف النفسية و الجسمية والنمو االنفعالي والنمو االجتماعي       
   .المختلفةمراحل النمو 
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  "أهمية دراسة علم النمو والتطور"
  

وجية الطفولة مهمة في حد ذاتها ومفيدة بالنسبة لفهم مرحلة ال شك أن دراسة سيكول  
الرشد  ودراسة سيكولوجية المراهقة مهمة أيضا في حد ذاتها ومفيدة بالنسبة لمرحلة .المراهقة
 الشيخوخة، سيكولوجية الرشد مهمة كذلك في حد ذاتها ومفيدة بالنسبة لفهم مرحلة ودراسة

ي نمكن من قدموا لنا وللمجتمع كل عمرهم من أن يعيشوا ودراسة سيكولوجية الشيخوخة مهمة لك
   .المستطاعسعداء أصحاء جسمياً ونفسياً بقدر 

وفيما يلي موجز ألهمية دراسة علم النمو والتطور من الناحية النظريـة ومـن الناحيـة                  
وبالنـسبة  التطبيقية وبالنسبة لعلماء النفس وبالنسبة للمربين وبالنسبة للوالدين وبالنـسبة لألفـراد             

  :للمجتمع
   :النظريةمن الناحية  . 1
  تزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية ولعالقة اإلنسان بالبيئة التي يعيش فيها  •
تؤدي إلى تحديد معايير النمو في كافة مظاهره وخالل مراحله المختلفة مثـل              •

معايير النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي في مرحلة ما قبل الميالد           
  .فالشيخوخةثم مرحلة الطفولة ثم مرحلة المراهقة ثم الرشد 

  
   :التطبيقيةمن الناحية  . 2
 وعلـى   .والشيوختزيد من قدرتنا على توجيه األطفال والمراهقين والراشدين          •

التحكم في العوامل والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في النمو بما يحقق التغيرات            
  . قف التغيرات التي ال نفضلها ويقلل أو يو.غيرهاالتي تفضلها على 

يمكن قياس مظاهر النمو المختلفة بمقاييس علمية تساعدنا من الناحية النفـسية             •
والتربوية في مساعدة األفراد إذا ما اتضح شذوذ النمو في أي من هذه النواحي              

 .العاديعن المعيار 

   :النفسبالنسبة لعلماء  . 1
دة األطفـال والمـراهقين     تساعد األخصائيين النفسيين في جهـودهم لمـساع       

والراشدين والشيوخ خاصة في مجال علم النفس العالجـي والتوجيـه واإلرشـاد             
   .والمهنيالنفسي والتربوي 
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تعين دراسة قوانين ومبادئ النمو وتحديد معاييره في اكتشاف أي انحـراف أو              •
 وتتيح معرفة أسـباب هـذا االنحـراف         الفرد،اضطراب أو شذوذ في سلوك      

 .عالجهة وتحديد طريق

   
   :للمربيينبالنسبة  . 2

تساعد في معرفة خصائص األطفال والمراهقين وفي معرفة العوامل التي تؤثر            •
 وفـي بنـاء     ،الحيـاة  وفي طريق توافقهم في      سلوكهم،في نموهم وفي أساليب     

   .التربويةالمناهج وطرق التدريس وإعداد الوسائل المعينة في العملية 
الذكاء والقدرات الخاصة واالستعدادات والتفكيـر      يؤدى فهم النمو العقلي ونمو       •

والتذكر والتخيل والقدرة على التحصيل في العملية التربوية حيث يوصل إلـى            
  .  طرق التربية والتعليم التي تناسب المرحلة ومستوى النضجأفضل

 وأنهم يختلفون في قدراتهم     .تالميذهتفيد في إدراك المدرس للفروق الفردية بين         •
 وهكذا ال يكتفي المدرس بالتربيـة     الخ، … العقلية والجسمية وميولهم     وطاقاتهم

الجماعية بل يوجه انتباهه أيضاً إلى التربية الفردية حيث يراعـي كـل فـرد               
   .قدراتهحسب 

 فنقول علمت محمدا الحساب ومـن       مفعولين،ينصب  " علم"ونحن نعلم أن فعل      •
  .المتعلمية هنا يجب أن يحيط المعلم علماً بالمادة وبسيكولوج

 
   :للوالدينبالنسبة  . 3

تساعد الوالدين في معرفة خصائص األطفال والمراهقين مما يعينهم وينير لهم            •
   .ألوالدهمالطريق في عملية التنشئة والتطبيع االجتماعي 

تعين الوالدين على تفهم مراحل النمو و االنتقال من مرحلة إلي أخـرى مـن                •
 وال يعتبـرون المـراهقين      صـغار، اشدين  فال يعتبر األطفال ر    النمو،مراحل  
 وهكذا يعرفون أن لكل مرحلة من مراحل النمو خصائـصها المميـزة             أطفاال،

حيث تنمو شخصية الفرد بمظاهرها المختلفة الجسمية والعقليـة واالنفعاليـة و           
  .االجتماعية
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 فـال يكلـف الوالـدان    النمو،تتيح معرفة الفروق الفردية الشاسعة في معدالت     •
 ويكافئانه على مقدار جهده الذي   به،إال وسعه وال يحمالنه ما ال طاقة له         الطفل  

   .الفطريةيبذله وليس على مقدار مواهبه 
 

   :لألفرادبالنسبة  . 4
تفيد بالنسبة لألطفال ، وهم راشدو المستقبل ،فبفـضل فهـم أوليـاء األمـور                •

النمو والتطور  والقائمين على التربية والرعاية النفسية الطبية واالجتماعية لعلم         
أصبح التوجيه على أساس دليل علمي ممكناً مما يحقق الخيـر لألفـراد مـن               

  . الطفولة إلي الشيخوخة 
 طبيعة مراحل النمـو التـي       – بقدر مستوى نموه     -تساعد في أن يفهم كل فرد      •

 واصح شكل ممكن باعتبارهـا    وأكمليعيشها ويعتبر أن عليه أن يحياها بأوسع        
  .لغيرهال أن تكون وسيلة غاية في حد ذاتها قب

 أحـسن  بل يجب أن يحيا الطفولة على        رشده، أي أن الفرد ال ينبغي أن يضحى بطفولته من اجل           
  .وهكذا …وجه ممكن حتى يبلغ أكمل رشد ممكن 

   
   :للمجتمعبالنسبة  . 5

يفيد فهم الفرد ونموه النفسي وتطور مظاهر هذا النمو في المراحل المختلفة في              •
 تؤدى إلـى أحـسن نمـو    الممكنة التيوط الوراثية و البيئية  الشر أحسنتحديد  
   .المجتمع وحتى ال يخطئ في تفسيره تحقيقاً لخير الفرد وتقدم ممكن،

تعين على فهم المشكالت االجتماعية وثيقة الصلة بتكوين ونمو شخصية الفـرد       •
والعوامل المحددة لها مثل مشكالت الضعف العقلي والتأخر الدراسي والجنـاح          

   .منها الخ والعمل على الوقاية منها وعالج ما يظهر … االنحرافات الجنسية و
 مستوى  أفضلتساعد في ضبط سلوك الفرد وتقويمه في الحاضر بهدف تحقيق            •

ممكن من التوافق النفسي والتربوي االجتماعي والمهني بمـا يحقـق صـحته             
   .صالحالنفسية في الحاضر والمستقبل كمواطن 

 الدقيق بقدر اإلمكان كهدف رئيس يساعد في عملية التوجيه في           تؤدى إلى التنبؤ   •
  .أبنائهالمستقبل بالنسبة لكل فرد حتى يفيد المجتمع أقصي فائدة 
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  "علم النمو والتطور بين الماضي والحاضر والمستقبل"
   :األولىالبذور 

ت الفلـسفية  لقد وضعت البذور األولى لعلم النمو والتطور في التعـاليم الدينيـة والتـأمال        
 وحاول رجال الدين والفالسفة و العلماء على مر العصور إلقاء الـضوء علـى ظـاهرة                 القديمة،
   .النمو

   .الجنينوال شك أن اإلنسان البدائي قد تساءل وفكر في أطوار نموه ابتداء من طور 
   .تطورهاوتذكر كتب التاريخ أن إخناتون قد حاول أن يصور حياة الجنين في 

 عن التكاثر وذكر مبادئ النمو عند الطفل وخصائـصه فـي المراحـل              Platoأفالطون  وقد تكلم   
   .األساسالمختلفة وقيم جمهوريته على هذا 

 الطرق لتربيـة الـشباب وتهيئـتهم للمواطنـة أي           أفضلواهتم أفالطون كذلك باكتشاف     
   .صالحينليصبحوا مواطنين 

 في القرن السابع عشر     lock جون لوك     بوصف مرحلة المراهقة وذكر    Aristotleواهتم أر سطو    
 وقـال أن    .الجماعةالكثير عن عادات الطفل وكيفية تكوينها ودوافعه وأنواعها واتفاقها مع معايير            

  . الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء
ونـادى  ) Emil) 1762وكتب جان جاك رو سو في القرن الثامن عـشر كتابـه أيميـل              

ير عن نزعاته الطبيعية وتنمية مواهبه وقدراته التي حبته بهـا           بإعطاء الطفل حريته المطلقة للتعب    
 وال يفسد أحواله سوى تدخل      بطبيعته، ويرى رسو أن الطفل مخلوق بدائي نبيل وانه خير           .الطبيعة
 وقال أن الطبيعـة     .الطفل ومن ثم يجب أال يقحم الكبار آراءهم وال يفرضوا سلوكهم على             الكبار،

   .والمجتمعهي مصلح الفرد 
فـي التربيـة فـي      ) الذي تأثر بآراء رو سو     (pestalozziوقد أثرت نظريات بستالوزي       

وإذا كان شـريرا  . القرن التاسع عشر ، فهو يرى أن اإلنسان خير ويسعى دائماً إلي تحقيق الخير       
   .وجههفإن ذلك يكون بسبب غلق طريق الخير في 

     . مدرسة الحضانةنظام،و أسس  وانتشرت آراؤه عن استمرار النمو Frobelوجاء فروبل 
مباشرة في علم النمو والتطور حيث نشر       ) مطور نظرية التطور   (Darwinواسهم دارون     
   .1839 تحليالً لتاريخ حياة طفله األول الذي ولد سنة 1877في سنة 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Growth & Development  علم النمو والتطور
  

 11 

 والفطـيم والـدارج   وجدير بالذكر أن العرب قسموا مراحل النمو التي تبدأ بالجنين فالوليد        
) إذا سـقطت أسـنانه اللبنيـة      (و المثغـور    )  أشبار 5إذا بلغ طوله    (والخماسي  )  درج ومشى  إذا(

والبالغ المراهق  )  سنوات 10إذا كاد يجاوز    (والمترعرع الناشئ   ) إذا نبتت أسنانه الدائمة   (والمثغر  
  ).الحلمإذا بلغ (
  

  : العصور الحديثة 
سات التجريبية اتجه نشاط العلمـاء نحـو   وفي العصور الحديثة عندما تقدمت وسائل البحث والدرا       

  . دراسة مظاهر النمو المتكاملة في مراحله المتتابعة وكيف يسلك األطفال و المراهقون 
 فـي القـرن     Deweyوساهم علماء التربية بعلمهم ، وعلى رأس هؤالء جـون ديـوي               

ع مراحـل نمـوه ،      وقد نادى بأهمية العمل والنشاط في حياة الطفل وتربيته خالل جمي          . العشرين  
  . كذلك اهتم علماء األحياء بالعوامل الوراثية وأهميتها بالنسبة للبيئة 

  : الوقت الحاضر 
ومنذ أن وضعت األسس العلمية لعلم النمو والتطور في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن                

  : العشرين سار هذا العلم نامياً في أربعة مناح رئيسية هي في
ي الذي أكد السلوك المالحظ للطفل ودور البيئة والخبرات فـي           المنحى السلوك  •

  السلوك تعلم 
المنحى الوصفي المعياري الذي يؤكد أن النمو يأتي من داخل الطفل ويظهـر              •

  .  تتابع على طول مراحل النمو المتتالية التي يمكن وصفها بالتفصيليف
 مبنياً على الحوافز    منحى التحليل النفسي الذي قدم مفهوماً جديداً عن الشخصية         •

  . الالشعورية
منحنى نظرية المجال الذي ينظر إلى الطفل النامي في عالقاتـه مـع القـوى                •

   .لبيئتهالدينامية 
وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة في علم النمو والتطور وزادت في الوقت الحاضـر بدرجـة               

وتحـوى هـذه   . ر هـذه البحـوث     المجالت العلمية قد انفردت بنش     الكثير من كبيرة حتى لنجد أن     
   .المجالت العلمية اآلالف من البحوث في علم النمو والتطور

     .ولقد تزايد االهتمام في مصر في السنوات األخيرة بالدراسات الخاصة بعلم النمو والتطور
   .ينمووهكذا نرى أن علم النمو والتطور مازال 
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  مفاهيـم أساسيـة
   :موضوع علم النمو والتطور

 بدراسة ما يحدث للظاهرة السلوكية من تغير وتطور على طـول            النمو والتطور  علم   يهتم  
  . الرحلة الزمنية التي تقطعها الحياة اإلنسانية 

وظاهرة النمو أو التطور في السلوك اإلنساني هذه ليست بعيدة عن المالحظـة العاديـة ،                 
يدركون جميعاً ، ومن قـديم      فالصغير والكبير ورجل الشارع والمتخصص واألم واألب وغيرهم         

األزل ، أن اإلنسان ال يتغير فقط في حجمه ووزنه وطوله وعرضه منذ أن يولد علـى األرض ،       
بل ينمو ويتطور أيضا في فهمه وإدراكه وقدرته على التكيف والتوافق ، وما يمكن أن يقـوم بـه     

  . نمو ويتطور وباختصار فإن سلوكه أيضاً ي. من أعباء ومسؤوليات ومهارات وغير ذلك 
وليس هذا بغريب على الطبيعة اإلنسانية ، فاإلنسان يمتاز عن بقيـة المملكـة الحيوانيـة                  

بصفات أساسية تجعل من نمو سلوكه وتطوره خاصية الزمة لذلك السلوك ، فهو يمتاز بأنه ناطق                
فقدرة . وبأنه اجتماعي ، وفي هذا ما يشكل األساس الذي يجعل من سلوكه ظاهرة نامية متطورة                

 وكـذلك  الخاصـة، اإلنسان على التعامل بالرموز اللغوية تجعله قادراً على أن يستفيد من خبراته       
 كذلك  الرمزي،من خبرات الغير من حوله سواء عن طريق التفاعل المباشر أم عن طريق التعلم               

 إعـداده   فإن توزيع األدوار في المجتمع الذي يعيش فيه والذي ال يستطيع أن يعيش بدونه يقتضي              
وهي أطول طفولة فـي      الطفولة، ويستغرق هذا اإلعداد طول فترة       مستقبالً،للدور الذي سيقوم به     

   .الحيوانيةالمملكة 
لذلك كله فإنه ال يكفي لتحقيق توافقه مع البيئة التي يعيش فيها أن يصلب عوده فقط كمـا يحـدث             

وكه في قوالـب محـددة ال تتغيـر وال    لبقية األنواع األخرى في المملكة الحيوانية أو أن يبقى سل        
  . تتطور ، بل ال بد لتحقيق التوافق أن يتطور سلوكه مع أطوار نموه المختلفة 

  فمن ناحية اإلمكانيات إذن نجد أن اإلنسان مزود بكل ما يساعده على النمو والتطور  •
  . في السلوك كما في الجسم 

مل العبء الـذي يفرضـه عليـه         يتطور حتى يح   ينمو وأن ومن ناحية المطالب عليه أن       •
 وباختصار فإن الظاهرة السلوكية عند الفرد اإلنساني هي ظاهرة نامية متطورة            .المجتمع

بما يتوافق وطبيعته المختلفة عن طبيعة باقي الكائنات في المملكة الحيوانية التـي ينتمـي     
ك اإلنساني  ظاهرة نمو السلو  ( هو دراسة هذه الظاهرة    النمو والتطور  وموضوع علم    .إليها

  ) وتطوره
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 فإنها ظـاهرة    عامة، إلى جانب أنها ظاهرة      اإلنساني،والواقع أن ظاهرة النمو في السلوك       
 ليس فقط عن بعـضها      فصلها، ذلك أن لها جوانب متعددة متداخلة من الصعب          التعقيد،معقدة أشد   

 في هذه المرحلة أن      عنها، لذا فقد يكون من المفيد      المسئولةالبعض بل أيضا عن العوامل المختلفة       
   .الموضوع إيضاحاً بضرب أمثلة للمشكالت التي يتضمنها هذا النمو والتطورنزيد موضوع علم 

  :مثالً إلى اإلجابة عنها النمو والتطورمن األسئلة التي يسعى علم 
كيف يتطور النمو العقلي بحيث يصبح الفرد قادراً على استيعاب اعقد النظريات العلميـة               •

   في طفولته األولى ال يستطيع أن يميز بين اللهب واللعبة ؟بعد أن كان
 غوي ؟لما هي المراحل التي يمر بها النمو ال •

 متى يبدأ التفكير المنطقي عند األطفال ؟  •

 وهل يختلف تفكير األطفال عن تفكير الكبار من هذه الناحية ؟  •

راهق وتهـدأ نـسبياً فـي       لماذا تعنف الحياة االنفعالية عند طفل ما قبل المدرسة وعند الم           •
 المراحل األخرى ؟

 هل هي البيئة أم الوراثة أم همـا معـاً ؟            عام،ما الذي يحدد فدرة الفرد على النمو بشكل          •
 وكيف يتم هذا التحديد ؟

 بل كيف تتشكل سمات سلوكه وشخصيته بـشكل عـام     نفسه،كيف تتشكل فكرة الفرد عن       •
 عبر المراحل المختلفة ؟ 

   االجتماعية تأثير في هذا االتجاه ؟ وهل لعملية التنشئة •
  

 العقليـة   :المختلفـة  يدرس ظاهرة نمو السلوك من جوانبهـا         النمو والتطور وباختصار فإن علم    
 كما أنه يدرس هذه الظاهرة في عالقتها بالمتغيرات األخـرى           .واالجتماعيةواالنفعالية والحركية   

 وذلك حتى يكتشف العالقـات الوظيفيـة        يئية،الب والعوامل   ةالوراثيكالتكوين البيولوجي والعوامل    
 تتـضح  هذا وسوف    .أخرىبين هذه الظاهرة من ناحية وبين المتغيرات المسئولة عنها من ناحية            

 كلما تقدم الدارس في استيعابه للموضـوعات        سعهذه األبعاد للدراسة السيكولوجية للنمو بشكل أو      
  .بعد سيأتي ذكره فيما العلم مماالمختلفة لهذا 
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  :النمو معنى 
  ما معنى النمو على وجه التحديد ؟ وما هي المظاهر المختلفة التي يمكن أن نالحظه فيها ؟

    
  :تعريف النمو

 والتي تظهـر    متكامل،  مجموعة من التغيرات المتتابعة التي تسير حسب أسلوب ونظام مترابط           
هذا التعـرف علـى النمـو     وينطبق. الحيفي كل من الجانب التكويني والجانب الوظيفي للكائن        

 مع مـرور  –، فالنمو بهذا المعنى يتضمن أي نوع من التغير يطرأ         .معاًاإلنساني وغير اإلنساني    
 على أي جانب من جوانب الكائن الحي سـواء كـان ذلـك متعلقـاً ببنائـه                 –فترة زمنية معينة    

   .فيهاة التي يعيش التشريحي أم تكوينه البيولوجي أم وظائفه الفسيولوجية أم نشاطه في البيئ
   .للنمووال يخرج مفهوم النمو في السلوك اإلنساني عن ذلك المفهوم العام   

 وهي بحكـم طبيعـة ذلـك الكـائن     .اإلنسان النشاطات التي يقوم بها   مجموعفالسلوك ما هو إال     
 يخضع لمجموعة من التغيرات المتتابعـة التـي تـسير حـسب     – كما سبق إن أشرنا  –البشري  

 وقد اصطلح على تـسمية هـذه        متعاقبة،ظام متكامل أثناء مرور الفرد بمراحل زمنية        أسلوب ون 
   .بالنموالمجموعة من التغيرات المتتابعة 

وبدون الدخول في طبيعة عملية النمو هذه أو مبادئها العامة مما سيكون له نـصيبه مـن                   
النقـاط  أن نوجه النظـر إلـى       نود   – فإننا استكماالً لتحديد مفهوم النمو       آخر،المناقشة في مكان    

   :اآلتية األساسية
 أن هذا التغير في السلوك الذي نطلق عليه مصطلح النمو ال يحدث مستقالً عن التغير الـذي   :أوالً

يتم في النواحي األخرى للكائن البشري ولذلك فإننا في دراستنا لنمو السلوك ال بد أن ندرس نمـو     
 وفي هذا   .ذاتهقة النمو في النواحي األخرى بنمو السلوك        اإلنسان بشكل عام مع التركيز على عال      

  -): Gisele(اإلطار من النظرة المتكاملة في دراسة نمو السلوك يقول جزيل 
هر الحياة النفسية لإلنسان بل إنـه       واإن النمو ليس مجرد تعبير يطلق على ظاهرة متغيرة من ظ          "

   :و يشملعملية متكاملة من التغير المتداخل 
   .الفرد التشريحي في تكوين الجانب  .  أ

   .الفسيولوجيالجانب   .  ب
   .السلوكيالجانب .    ج
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وهي بذلك عملية تغير يمكن تقييمها وقياسها بدقة كبيرة وذلك لوضع مبادئ عامـة تحكـم هـذا                  
  " النمو

وخالصة القول في هذه الناحية أن نمو السلوك عملية متكاملة ال يمكن فهمها إال في إطار                  
   .عامشاملة لعملية النمو اإلنساني بشكل من الدراسة ال

   
 أن هذا التغير في السلوك الذي نطلق عليه مصطلح النمو قد ال يكون بالضرورة تغيرا فـي             :ثانياً

اتجاه الزيادة أو التحسن بل قد يكون أيضا تغيراً في اتجاه النقص أو االضمحالل أو االنحـالل أو         
   .الضمور

 و لكن واقع األمر أنهما متكامالن       .متعارضالوجهين للنمو   وقد يبدو ألول وهلة أن هذين ا      
 حقاً أن بعض المراحل قد يتميز باتضاح أحد الوجهين          تقريباً،و يحدثان معا في كل مراحل النمو        

  .اآلخروتفوقه في حين قد تتميز مراحل أخرى باتضاح للوجه 
 الزيادة وآخـر فـي اتجـاه         ولكن ال تخلو مرحلة من مراحل النمو اإلنساني من تغير في اتجاه           

االضمحالل على أن التغير بشكل عام يتجه نحو الزيادة في المراحل األولى للحياة ثم يبدأ يتجـه                 
 فتستمر الزيادة في الوظائف الحيوية لإلنسان إلـى منتـصف العقـد             .االضمحاللبعد ذلك نحو    

   .الوظائف هذه الخامس تقريباً ثم يبدأ بعد ذلك التدهور واالضمحالل يأخذ طريقة إلى
 أحيانـاً فـي اتجـاه       عديدة، وتغيرات   لتغيرات،إن كل مظاهر النمو في حياة اإلنسان تتعرض          "

 فهناك غدد تزدهر ثم تموت وشـهية تبـدأ كبيـرة            .واالنحاللالزيادة وأحياناً في اتجاه التدهور      
 تخبـو حتـى      وقوة في الجسم تستمر في الزيادة ثم تبدأ بعد ذلك          واضح،خطيرة ثم يتعبها ضعف     
 بأنه علـم دراسـة   النمو والتطور لذلك فإننا نميل إلى تعريف علم    .وهكذاتضمحل في الشيخوخة    

التغير في السلوك اإلنساني عبر المراحل الزمنية المتعاقبة سواء كان هذا التغير في اتجاه الزيادة               
   ".النقصانأم في اتجاه 
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  النموقياس 
 لذا  .متعاقبةأ على الفرد من تغير خالل مروره بفترات زمنية          لقد عرفنا النمو بأنه ما يطر       

 .فيهـا فإن قياس النمو يكون في الواقع عن طريق قياس هذا التغير في جميع األبعاد التي يحـدث   
  فما هي هذه األبعاد ؟

   :التاليعلى النحو ) الذي نقيس النمو من خالله( يمكن تمييز األبعاد التي يحدث فيها التغير 
  
   :الطبيعيةالتغير في األبعاد  .1

ونقصد بذلك ما يحدث من تغير للكائن النامي في الطول والعرض والحجم والوزن وهـذا               
الجانب من التغير هو من أكثر جوانب التغير وضوحاً كما أن قياسه أمر سهل كقيـاس أي تغيـر    

   .آخرطبيعي 
   :السلوكيةالتغير في كم مقدار الظواهر  .2

 قراءتهـا،  في عدد المفردات أو عدد الكلمات التي يمكن          اللغوية، الحصيلة   كالتغير في كم    
 أو التغير في مـدة االنتبـاه وعـدد          حسابية، أو حل مسائل     كالمشي،أو التغير في سرعة األداء      
   الزمن المستغرق بين حدوث المثير وظهور االستجابة وخاصةإليها،األشياء التي يمكن أن ننتبه 

الناحية الكمية في السلوك هو أبسط طرق قياس السلوك وإن كان بالطبع            وقياس التغير من      
   .الفردأكثر صعوبة من قياس األبعاد الطبيعية لنمو 

فوحدة القياس في السلوك ليست من التحديد والوضوح بالدرجة التي تكون عليها وحدة القياس في               
لب على العديد من المشكالت فـي       األبعاد الطبيعية، على أن القياس السيكولوجي قد نجح في التغ         

   .الصددهذا 
   :النسبالتغير في  .3

إن التغير ال يتم بنسب ثابتة في جميع المراحل وال في جميع أجزاء الجسم أو في جميـع                    
  .المختلفة بل المالحظ أن التغير يحدث بنسب مختلفة في نواحي النمو السلوك،نواحي 

مه بما يقرب من الثلث ولكنها عند الراشد ال تزيد نـسبتها     فرأس الجنين مثالً تبلغ نسبتها إلى جس      
 فحتى في الشيخوخة مثالً تصبح نسبة األنف        .يتوقف والتغير في النسب دائم ال       .سدسهللجسم عن   

   .الشبابإلى الوجه الضامر للمسن أكثر مما كانت عليه وهو في مرحلة 
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 بل أنه ظـاهرة واضـحة       حده،و في النسب على نواحي النمو الجسمي        يقتصر التغير وال    
   .األخرىأيضاً في الجوانب 

 فهي تقل بـشكل     للتعبير، التغير في نسبة البكاء مثالً كوسيلة        ذلك،ولعل من األمثلة البارزة على      
 كذلك تقل نسبة المخاوف عنـد الطفـل فـي    .الطفلجوهري عند المراهقين عما كانت عليه عند  

 والخيال يشكل نسبة كبيرة من حياة الطفل المبكـرة          .بكرةالمالمرحلة المتأخرة عنها في المرحلة      
فإذا بلغ مرحلة متأخرة قلت لديه نسبة اإلغراق في الخيال هذه وزادت نسبة التفكيـر والتوافـق                 

   .وهكذا الواقعي،
   :قديمةالتغير من حيث هو اختفاء خصائص  .4

 وقـد  ،)الـصنوبرية سية و  كالتيمو(فقد تختفي غدد عرفت في الطفولة بأن لها دوراً كبيراً             
   .العمر بالتدريج بعد السادسة عشر من النمو، مثل هرمون غدة،يتوقف إفراز 

 ويختفـي االلتـصاق     الطفل، الواضحة في سلوك     اآلخرين،كذلك قد تختفي خاصية االتكال على       
األشـياء   ويختفي الصراخ كوسيلة للحصول علـى       مستنداً، ويختفي سلوك الزحف والمشي      باألم،
   .الخ..اللبنية األسنان تفيوتخ

   :جديدةالتغير من حيث ظهور صفات .  5
  :النموتظهر الصفات الجديدة للسلوك على طول مراحل   

 وتظهر على البنين    .عنهم مثل المشي والكالم وتناول الطعام الجاف ومخالطة الغير بعد العزوف           
   .وهكذا والثانوية،والبنات أعراض النمو الجنسي األولية 

مكن القول بأن اختفاء صفات قديمة وظهور صفات جديدة يشكالن معاً المظهر الكيفـي              وي  
 أي يعكسان التغير من الناحية الكيفية في حين أن الجوانب األخرى للتغيـر التـي سـبق                  للتغير،

   .الكميةذكرها إنما تعبر عن التغير من الناحية 
 كما أن الوصف الكامل للنمو ال بد أن         .اةالحيويستمر التغير كيفاً وكما بالطبع على طول مراحل         

   .معاًيتضمن الناحيتين 
   :التغيرالتغير في معدالت .6

وال يكفى أن نصف التغير من النواحي السابقة فقط بل ال بد أيضاً من وصـف معـدالت                    
  .النمو وذلك أن التغير ال يحدث بمعدالت ثابتة على طول مراحل .التغير

  .الحياةو النقصان ال تسير بمعدل ثابت على طول مراحل  بمعنى آخر فإن الزيادة أ
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 ويقصد بالمعدل متوسط ما يتم من تغير في أي مقياس من المقاييس السابقة في فترة معينة مـن                  
  .الفترة منسوباً إلى ما كان عليه في بداية الزمن،
 فـي المتوسـط   رطـل )  7.5( إذا زاد وزن الطفل من الميالد إلى آخر السنة األولى من      : فمثالً
 )%200(رطل في المتوسط فإننا نقول أن معدل زيادة الوزن في السنة األولى هـو               )  21.5(إلى

  .تقريباً )%17 = 12 /200 (ويمكن أن نقول أن معدل زيادة الوزن في الشهر الواحد هو
   

 اختالف معدالت التغير في مراحل النمو المختلفـة       – كما سنرى    –ومما يميز النمو عامة       
 فمثالً نجد أن النمو الجسمي يسير بمعدل كبير جداً في سنتي المهد ثم يبطـئ تـدريجياً حتـى                  –

 ونجد أن معدل النمو العقلي يبطئ بشكل ملحـوظ مـع            .والمراهقةالعاشرة ثم يزداد عند البلوغ      
 وال شك أن متغير معدل النمو يعطينا الشيء الكثير عن العوامل المختلفـة              .وهكذامرحلة البلوغ   

   .النمولتي تؤثر في عملية ا
   :واجباتالتغير فيما يستطيع الفرد أن يقوم به من  .7

 وهي  جزئية،الواقع أن جوانب التغير السابق اإلشارة إليها تعبر جميعاً عن النمو من نواح              
 وعلى ذلك فإن االقتصار عليها يعطينـا  موحداً،بذلك ال تتضمن نمو الفرد باعتباره كائناً اجتماعياً   

 وتالفيـاً لهـذا     .االجتماعيـة  وخاصة من الناحية الكلية والناحية       النمو،رة ناقصة عن عملية     صو
 فهو  وأشمل،إلى النمو من زاوية أخرى أعم       ) Havighurst ،1953( هافيجهرستالنقص نظر   

النمو في السلوك اإلنساني يعنى انتقال اإلنسان ف كل مرحلة من مراحل حياتـه مـن                "يرى أن   
 وهكذا يـسير  .عنهإلى مستوى آخر يختلف ) Developmental Tasks( النمو مستوى واجبات

   ".العمرفي سلسلة متتابعة من الواجبات حتى يصل إلى نهاية 
هو المستوى السلوكي الـذي  : واجب النمو  ":هافيجهرستوفي تحديده لواجبات النمو يقول        

ويعتبر نجاح الفـرد فـي تحقيـق       .الحياةيتوقع أن يصل إليه الفرد في مرحلة معينة من مراحل           
 ومؤهالً ضرورياً لتحقيق واجبات متتالية في مراحل النمـو  وإيجابيته، مصدراً لسعادته ما،واجب  
 فإنه قد يؤدى بـه إلـى الـشعور        واجبات النمو المطلوبة   نم أما فشله في تحقيق واجب       .الالحقة

ـ ال واجبـات    تحقيق وإنجاز ) وربما استحالة ( وبالتالي إلى صعوبة     بالتعاسة،  فـي المراحـل     ونم
   ".الالحقة

وباختصار فإن مفهوم واجبات النمو يشير إلى ما يتوقع المجتمع أن يكون الطفل قـد                •
  .معينةتعلمه في سن 
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   :هما ويتضح من تحديد هافيجهرست للنمو النفسي على هذا النحو أنه يهتم بأمرين 
   .اإلنسانالجانب االجتماعي في نمو  . 1
   .ككلنمو الفرد  . 2
  

هذا وقد حدد هافيجهرست مستويات مختلفة متتابعة لواجبات النمو تميـز مراحـل نمـو               
 ولذلك اعتبر من أوائل من أبرزوا االخـتالف         وأخرى، وتفرق تماماً بين مرحلة      اإلنسان،

بين مراحل الحياة ككل ن إلى جانب ما يحدث فيها من التغيرات الجزئية مما ال حصر له                 
واجبات النمو عند هافيجهرست حتى يمكن أن نوضح مفهوم         ويجدر بنا هنا إن نستعرض      

   .االجتماعيةالنمو النفسي من هذه الناحية الكلية 
  

  : واجبات النمو عند هافيجهرست
  )السادسةمن الميالد حتى نهاية السنة (:المبكرة ةأو الطفول مرحلة الحضانة :أوالً

   :ينجزوفيها يجب على الطفل أن 
   .المشيتعلم  . 1
   .جافول طعام تعلم تنا . 2
   ).إبدالدون لجلجة أو (تعلم الكالم الصحيح  . 3
   .اإلخراجتعلم ضبط  . 4
  . تعلم الفوارق الجنسية والحياد في السلوك الجنسي  . 5
في الهضم وعدم القيء أو االضطراب      (تحقيق االستقرار الفسيولوجي الكامل      . 6

   ).التنفسي
ألقارب وعالقات  ا(تكوين مفاهيم سهلة بسيطة عن الواقع االجتماعي والمادي          . 7

   ).األسراألهل واألصدقاء ومستوى 
 – احترام   – كراهية   –حب  ( والغير   واإلخوةتعلم االرتباط العاطفي بالوالدين      . 8

   ).تقدير
   .األخالقيةتمييز الخطأ من الصواب وبدء تكوين الضمير والحاسة  . 9
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  )  العمرمن السابعة إلى آخر الثانية عشرة من (:المتوسطة مرحلة الطفولة :ثانياً
   :ينجزوفيها يجب على الطفل أن 

   .العاديتعلم المهارات الضرورية لأللعاب الرياضية واللعب  . 1
 فهـم وإدراك    ).األنوثـة تنمية الـذكورة أو     (تكوين اتجاهات صحيحة عن الذات المثالية        . 2

   .الضعفجوانب القوة ونواحي 
   .السنتعلم معاشرة ومسايرة أنداد  . 3
   .مالمالئتعلم الدور الجنسي  . 4
   ).والكالمالقراءة والكتابة والحساب (تنمية المهارات األساسية والضرورية للمرحلة  . 5
 – البيـع  –الملكية الفرديـة   (تكوين مفاهيم صحيحة عن نواحي الحياة اليومية الضرورية          . 6

   ).الخ … التجارة – العمل – الوظيفة – المكسب – األمن –الشراء 
الجمالية والدينيـة واألخالقيـة     (مط القيم الضرورية    تنمية الضمير والمستوى األخالقي ون     . 7

   ).واالقتصادية
تنمية االتجاهات المالئمة نحو الجماعات االجتماعية والمؤسسات التي يجب أن يؤثر فيهـا         . 8

   ).الخ … المسجد أو الكنيسة – القبيلة – المدرسة –األسرة (ويتأثر بها 
  

  ) العمر حتى الحادية والعشرين من الثالثة عشرة من (:المراهقة مرحلة :ثالثاً
   :اآلتية وفيها يجب على المراهق أن ينجز أساليب التوافق 

   .األنثوييتقبل الذات الجسمية والدور الذكرى أو  . 1
األنداد الذين تقر الثقافـة     (يكون عالقات جديدة مع أنداد السن من نفس الجنس أو            . 2

   ).معهمتكوين عالقات 
   .الراشدينن وغيرهم من االستقالل العاطفي عن الوالدي . 3
   .المبكراستعدادا للرشد ) باإلعداد المهني ( تحقيق ضمان االستقالل االقتصادي  . 4
   .المهنياالختيار واإلعداد  . 5
   .المدينةوالمناقشة في المجاالت تنمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية للتفاعل  .6
   .لهااإلعداد المطالبة بالسلوك والمسؤولية المدنية واالجتماعية و . 7
   ).الزواجيخطوة ضرورية للتوافق (اإلعداد للزاوج والحياة األسرية  . 8
  بناء نظام من القيم والضمير المناسب تتفق والصورة العملية المالئمة للعالم  . 9
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  )من سن الحادية والعشرين إلى األربعين من العمر( مرحلة الرشد المبكر :رابعاً
   :كاآلتي ينجز مستويات من التوافق  الراشد أن اإلنسان وفيها يجب على

   ).الجنسينمن (أن يختار رفيق الحياة  . 1
   .العمريتعلم الحياة من شريك  . 2
   .رعايتهايبدأ في تكوين األسرة ويحسن  . 3
  . يتعلم وسائل تنشئة األطفال . 4
   ).للفني(وإدارة األسرة ) للفتاة(يحسن إدارة المنزل  . 5
   .مهنيةيبدأ احتراف وظيفة  . 6
  . ت المدنية التي يطالب بهايتحمل المسؤوليا . 7
  ).  وينضم إلى من يجانسونه ويؤنسونه من األنداد(يبحث عن تكوين الجماعات االجتماعية  . 8
  

  )من األربعين إلى الستين (:العمر مرحلة أواسط :خامساً
   :اآلتية وفيها ال بد أن يتوافر للرجل والمرأة إنجاز مستويات التوافق 

   .للراشدينتويات االجتماعية واألسرية والمدنية يحقق درجة من النجاح في المس . 1
   .عليه أنسب ويحافظ معيشييحقق مستوى  . 2
   .مسئولينيعاون في تنشئة المراهقين واألطفال ليصبحوا راشدين سعداء  . 3
   .الراشدينتنمية الهوايات والميول الالزمة ألنشطة وقت الفراغ عند  . 4
   .امالًعأن يربط الفرد نفسه بجماعة يعتبر فيها عنصراً  . 5
   .معهايتقبل تغيرات أواسط العمر الفسيولوجية ويتكيف  . 6
   .يعايشهميتوافق مع سلوك اآلباء من المسنين والكهول ممن يلزم أن  . 7
  

  )ما بعد الخامسة والستين من العمر (:الشيخوخة مرحلة :سادساً
دهور الذي أسلفنا   يلزم للكهل هنا أن يحقق التوافق لتغير آخر هو التغير في اتجاه االضمحالل والت             

   :يأتيلذلك يرى هافيجهرست أن من أهم واجبات النمو في هذه السن ما . اإلشارة إليه 
  .الحيويةالتوافق مع نقص القوة  . 1
   .السنالتوافق مع التقاعد ونقص الدخل والمعاش في هذه  . 2
   ).الزوجةالزوج أو (التوافق مع موت رفيق الحياة  . 3
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   .السن نفس تكوين صداقة واضحة مع األنداد من . 4
   .المدنيةتحقيق مواجهة الواجبات  . 5
   .الجسمتحقيق تنظيم عضوي من حيث األداء ورعاية  . 6

  :والخالصة
 أن نمو السلوك باعتباره تغيراً يطرأ مع سلوك الكائن البشري في أثناء مروره بمراحـل               

   :اآلتيةحياته المختلفة يمكن التعرف عليه من النواحي 
   مقدار الظواهر السلوكية أو الصفات الوظيفية األخرى ما يحدث من تغير في كم أو •
   ما يحدث من تغير في األبعاد الطبيعية للكائن اإلنساني  •
   النسب التي يحدث بها ذلك التغير  •
   ظهور صفات جديدة واندثار صفات أخرى  •
   المعدالت في ذلك التغير •
  . ه المجتمع  ثم أخيرا ما يستطيع أن يقوم به الفرد من واجبات يفرضها علي •

  
  :نجد مما سبق ما يلي

  .اإلنسانارتباط المطالب بدورة حياة  - 
  اللـذي يـصيبه    السيطرة المبكرة على مطالب كل مرحلة يكون بمثابة النتيجة للنضج السريع           - 

  .الفرد
طاقة الفرد ونشاطه تساعد في السيطرة على مطالب النمو خاصة في المراحل المبكـرة مـن                 - 

  .النمو
يشون في بيئة توفر لهم فرص التعلم يكونون أسرع إنجازا للمطالب من الذين             األطفال الذين يع   - 

  .يعيشون في بيئة أقل
  .األطفال الذين يتلقون التوجيه من األسرة والمدرسة يميلون إلى التعلم بسرعة أكبر - 
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  للنموأهداف الدراسة العلمية 
علمية لظاهرة النمو هذه ومـا      واآلن ما هي األهداف التي نرمي إليها من وراء الدراسة ال            

  هي الفوائد العملية التي يمكن أن تحققها لنا هذه الدراسة ؟ 
إن الدراسة العلمية لظاهرة ما تقتضي منا أوالً رصد هذه الظاهرة رصداً دقيقاً باستخدام المقـاييس         

ـ        .النواحيالتي تساعدنا على وصف هذه الظاهرة من جميع          فية  وبعد القيام بهـذه العلميـة الوص
   :يليالتسجيلية الدقيقة يمكن تحديد األهداف العلمية التي نسعى إليها فيما 

 عن طريق إقامة العالقات الوظيفية بين الظاهرة في مختلـف نواحيهـا        : النمو فهم ظاهرة  . 1
   .لهاوبين الظواهر األخرى التي تعتبر مقدمات سببية ضرورية 

  .لعلما بحدوث الظاهرة موضوع قدرتنا على التنبؤزيادة  . 2
 فإذا عرفنا األسباب أو العوامل المؤثرة التي تؤدى إلى حدوث الظاهرة اسـتطعنا أن نتنبـأ                  

بوقوع الظاهرة بدرجة ما بين درجات االحتمال تتناسب مع مقدار الدقة والشمول التي تمت بها               
  . المسئولةمعرفة العوامل 

 : موضوع الدراسة النمو على ضبط ظاهرةالقدرةزيادة  . 3

رفنا األسباب واستطعنا أن نتحكم في العوامل المؤثرة فـي حـدوث الظـاهرة كـان          فإذا ع   
  . اإمكاننا بالتالي التأثير في حدوث الظاهرة ذاتها وفي أي مظهر من مظاهرهب

   :اآلتي يمكن أن تجمل في  لدراسة علم النمو والتطورألهداف والفوائد العمليةا •
I.  راحلهمالوصول إلى معايير للنمو في كل مرحلة من.   

ويمكن الوصول إلى هذه المعايير بقياس التغير في أبعاد النمو المختلفة عند عينة ممثلة في               
   .المراحلجميع 

ومن معالجة هذه القياسات إحصائياً نستطيع أن نحصل على معايير للنمو فـي جميـع األعمـار                 
الطفـل  صة في بداية حيـاة   وخامتقاربة، وأحياناً ما تكون هذه األعمار الزمنية  المطلوبة،الزمنية  
 وأحياناً مـا  .مباشرة ما يستطيع أن يقوم به معظم األطفال مثالً يوماً بعد يوم عقب الوالدة     فنعرف

تكون هذه األعمار الزمنية متباعدة نسبياً فتمثل مراحل معينة من مراحل العمر كمرحلة الطفولـة         
ع مدى المرحلة فتشمل سنتين أو ثالثًـا أو   المبكرة مثالً أو الطفولة المتأخرة أو المراهقة حيث يتس        

   .الزمنيأربعاً من عمر الطفل 
 بمعلومات زاخرة في هذا المجال فقد عملت قوائم عديدة لما يمكـن             النمو والتطور ولقد أمدنا علم    

  .مثالُأن يقوم به الطفل في سنواته األولى 
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ـ      ،)كالـذكاء ( كما حصلنا على معايير في النمو العقلي         ن النـواحي االنفعاليـة      وفـي غيـره م
   .وهكذاواالجتماعية والحسية والحركية 
 تركزت حتى وقت قريب جداً في الحصول علـى          النمو والتطور والواقع أن معظم دراسات علم      

   .النمومثل هذه المعايير في جميع النواحي التي يمكن أن ينظر منها إلى عملية 
طوة األولى من خطوات أي دراسـة علميـة         ومع ذلك يعتبر الوصول إلى مثل هذه المعايير الخ        

  .أوضحناوهي خطوة الحصول على رصد دقيق للظاهرة موضوع البحث كما سبق أن 
  
II .  النموتقييم عملية:  

 أن نحكم على عملية النمو بالنسبة لفـرد مـا أو            ابإمكانن وبعد حصولنا على تلك المعايير يصبح       
 فنحكم على طفـل مـا       ،مماثلةدر في حاالت    جماعة معينة بأنها تقصر أو تزيد عن المتوسط المق        

بأنه متخلف في النمو العقلي مثالً أو على آخر بأنه عبقري سابق لمن هم في نفس سـنه وعلـى                    
   …ثالث بأنه ناضج انفعالياً أو اجتماعياً وهكذا 

  
III . المناسبة الدراسيةمقرراتال ومناهجالضع القدرة على و :  

 في كـل  – في المتوسط   –كتسبه الفرد من خبرات      على أساس من توقعاتنا لما يمكن أن ي         
 وبذلك نوفر الوقت والجهود والمال الذي يصرف هباء إذا مـا حاولنـا        ،حياتهمرحلة من مراحل    

 هذا باإلضافة إلى مـا قـد      .الكتسابهاإكساب هذه الخبرات في مرحلة ال يكون الفرد فيها مستعداً           
اط من جراء القيام بمحاوالت تعليمية أو تربويـة         نقع فيه نحن القائمين على تنشئة الطفل من إحب        

 ومن ناحية أخرى فإننا إذا تجاوزنا الوقت المناسب للحصول على ما نريد فقد يصبح               ،غير مثمرة 
  .من الصعب بعد ذلك أو من المستحيل أن نحصل عليه

االسـتعداد   فنحن ال نعلم القراءة مثالً في سـن الثالثـة إذا عرفنـا أن    :كثيرة واألمثلة على ذلك  
لتعلميها يبدأ بشكل عام في الخامسة وال نعلم حفظ المعلقات في المدرسة االبتدائية إذا عرفنـا أن                 

وال ننوع التعليم في المرحلـة االبتدائيـة وإنمـا          ، التاليةالقدرة على حفظها إنما تبدأ في المرحلة        
التنـوع فـي بدايـة مرحلـة     ننوعه في المرحلة الثانوية إذا عرفنا أن القدرات تبدأ في الظهور و     

   .وهكذاالمراهقة 
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IV.  النموالكشف عن العوامل المؤثرة في عملية.  
ن معرفة المعايير والقياس عليها واالستفادة عملياً منها ليست هي األهداف النهائيـة             إ حيث  

ما هي هذه العوامل ؟ وكيف نؤثر في عملية النمو ؟ هل هي الوراثـة أم          إذن  .العمليةمن الدراسة   
   .الخ...وهكذا البيئة أم هما معاً ؟ وما هو دور كل منهما إن وجد ؟ هي

 وخاصـة  فقـط، والواقع أن هذا الهدف لم يلق اهتماماً من الدارسين لعملية النمو إال حديثاً     
فيما يتصل ببيان العالقات الوظيفية بين عوامل التنـشئة االجتماعيـة وتـشكيل سـلوك الطفـل               

 يتعلق بدراسة العالقات بين مظاهر النمو من ناحية وبـين العوامـل           أي فيما  مستقبالً،وشخصيته  
وكان الباحثون فـي    .أخرى عنها من ناحية     مسئولةالثقافية والمتغيرات البيئية األخرى التي تعتبر       

 بل وحتى العالقات الوظيفية بين      .فقطهذه النواحي يعتمدون على ما جاء من المصادر اإلكلينيكية          
وعملية النمو لم يتم االهتمام بها إال حديثاً فقط عندما نما فرع الميكروبيولـوجي              العوامل الوراثية   

و لعل السبب في التركيز في البداية على دراسة معايير النمو ووصف سلوك الطفل في كل طور                 
من أطوار نموه هو سهولة الحصول على مقاييس في هذا الصدد أما عن تأثير البيئة االجتماعيـة              

 وكذلك تحديد المتغيرات الوراثية التي تـؤثر        به،بين الطفل والعوامل الثقافية المحيطة      أو التفاعل   
 فكان ال بد لنا أن ننتظر حتى تنمو أساليب البحث العلمـي وأدواتـه               مستقبالً،على تشكيل سلوكه    

 وتحتل المكان الالئق بها ضمن موضوعات       الباحثين،لكي تصبح هي األخرى موضع اهتمام من        
   .النموس علم النف

  
V .  والتطورالنمومجال على التنبؤ في القدرة زيادة : 

 فإننـا  بينهـا،  ذلك أننا إذا كنا سنحدد العوامل المؤثرة في عملية النمو والعالقـات الوظيفيـة    
 وتزداد قـدرتنا  معينة،نستطيع عندئذ أن نتوقع أن يكون النمو بشكل معين إذا توافرت ظروف    

 المـسئولة فة بالعوامل المؤثرة أي كلما نمت معرفتنا بالمتغيرات         التنبؤية هذه كلما ازددنا معر    
 وعندئذ نصبح في موقف أحسن من حيث الحكم علـى األسـاليب التربويـة       .النموعن عملية   
 بنـاء علـى     خاطئ، فنستطيع أن نقول أن هذا أسلوب سليم وهذا أسلوب           المختلفة،والتعليمية  

  .نتائجدى إليه هذه األساليب أو تلك من قدرتنا التنبؤية بالنسبة لما يحتمل أن تؤ
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VI.  النموالتحكم في ظاهرة القدرة على. 

   :النهاية وهذا هو ما يهدف إليه كل علم في 
  ". أن يصل اإلنسان إلى التحكم في الظاهرة موضوع دراسته "

 هو أن يوجه النمو اإلنـساني فـي االتجـاه      مو والتطور نالومعنى التحكم هنا بالنسبة لعلم        
 فإذا كنا نستطيع أن نحدد العوامل التي تؤثر في عملية النمو ونستطيع             .فيهلمطلوب أو المرغوب    ا

أن نتنبأ بأن ظروفاً معينة تؤدى إلى أن يسير النمو بشكل معين فإننا عندئذ نستطيع أن نرتـب أو                   
 ونستطيع أن ننصح اآلبـاء والمعلمـين والمؤسـسات          سوى،نوفر الظروف التي تؤدى إلى نمو       

لتربوية واالجتماعية بأن يتبعوا أساليب معينة في عملياتهم التربوية إذا أرادوا للطفـل أن ينمـو                ا
بل نـستطيع أن نعـرف      .  وأن يتجنبوا أساليب أخرى لكي يقوه من االنحراف وهكذا         سليماً،نمواً  

جيـة   أسـاليب عال بإتباعأيضاً كيف نتحكم في ظواهر النمو االنحرافي نفسه فتعالج هذه الظواهر     
 ونستطيع أيضاً أن نقيم الظروف الثقافية التي نعيش فيها من حيث تأثيرهـا فـي عمليـة               .خاصة
 ونستطيع أن نخطط لظروف مثلى تلتزم بها المؤسسات االجتماعية إذا كان لهـا أن تكفـل          النمو،

  يدخل ضمن دائرة هذا    عالج، من وقاية إلى تحسين إلى       :هذا كل   .األمثلاستمرار النمو ف النهج     
 وهو في النهاية هدف يساعد الفرد       النمو، وهو هدف التحكم في ظاهرة       النمو والتطور الهدف لعلم   

    .بهاعلى أن ينشأ محققاً للتوافق في البيئة التي تعيش 
تلك هي أهداف الدراسة العلمية للنمو وهي باختصار تتلخص في مساعدتنا على تخطي وتوفير              *

   .ويالسالظروف المثلى للنمو اإلنساني 
  
  

   والتطورمبادئ عامة للنمو
   

 في استخدامها للمصطلحات التي تعالج هـذا         والتطور علم النمو التي تعنى ب  كتب  التختلف  
 وغيرها يـستخدم  النمو،الموضوع فنجد أن بعضها يستخدم خصائص النمو والبعض اآلخر مبادئ     

ه المـصطلحات وإذا    هذالخ من    … وآخر يستخدم مصطلح مميزات النمو       النمو،مصطلح قوانين   
كنا نستخدم مصطلح مبادئ النمو فإنه يجب أال يغيب عن أذهاننا المصطلحات األخرى التي تتناول               

  .الموضوعنفس 
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 ومـع  بالـضبط،  وقبل أن نعرض مبادئ النمو نود أن نؤكد أنه ال يوجد فردان متشابهان      
ء يميلون إلى السير وفقاً لتتابع عام        فكل األطفال األسويا   منتظماً،ذلك فإن عملية النمو تتبع نموذجاً       

 وإذا كان لكل طفل نموذج فريد للنمو إال أن هذا النموذج مرتبط بعـدة      اإلنساني،للنمو مميز للنوع    
 وتؤثر بدرجة هائلة في الـشكل       النمو اإلنساني مبادئ أو قوانين أو خصائص عامة مميزة لتطور         
   .البنائيكويني الذي يأخذه النمو وفي مستوى النضج الوظيفي والت

  
   :اإلنساني  والتطور أو الخصائص التي تحكم عملية النمو،والقوانينلمبادئ ا

   :واالنتظاممبدأ االستمرار والتفاعل أو االستمرار : أوالً
النمو عملية مستمرة متدرجة تبدأ منذ اللحظة األولى التي تتكون فيها البويضة المخـصبة              

ويستمر نمو الخصائص الجسمية والعقلية بالتدريج حتى تصل         النضج،حتى وصول الفرد إلى تمام      
  .المتأخرةهذه الخصائص إلى أقصى نموها خالل فترة المراهقة 

 فعملية النمو عملية مستمرة بمعنى أن التغير في السلوك يظل يأخذ مجراه بشكل مطرد طيلة حياة                
ة فكلها نتاج النمو الذي بـدأ       الفرد فليس هناك خصائص سواء جسمية أو عقلية تنمو بطريقة فجائي          

.  إلـى أن يـتم النـضج       يوجد نمو كامن ونمو ظاهر، ونمو بطئ ونمو سريع         ولكن   .الميالدقبل  
فظهور عالمات محددة في النمو ال يعني أنها تظهر فجأة أو دفعة واحدة ولكن قـد يـسبقها نمـو                  

  .  كامن
ألولى من عمر الطفـل تنمـو بـشكل         قد يبدو لنا األسنان األولى التي تظهر خالل السنة ا         : فمثال
ولكن حقيقة األمر عكس ذلك فهي تبدأ في النمو من الشهر الخامس من تكوين الجنين فـي          . فجائي

  . رحم األم، على الرغم من أنها ال تخرج من اللثة إال في حوالي اشهر الخامس بعد الميالد
ى الفرد يؤدى إلى ظهور شـكل       والنمو كذلك عملية ديناميكية بمعنى أن كل شكل للسلوك ينمو لد          

 أن نضع حداً فاصال بين مرحلـة        – وفقاً لهذا المعنى     –ال نستطيع   السلوك الذي يليه وهكذا، لذلك      
 وطالما أن عملية النمـو ديناميكيـة        .النمو وهذا هو معنى االستمرار والتفاعل في عملية         وأخرى،

وها الطفل في عملية النمو متـأثرة  ومطردة أو متتابعة لذلك فإن كل خطوة من الخطوات التي يخط    
  . بالخطوة السابقة عليها كما أنها تؤثر في الخطوة الالحقة لها

نجد أن هذه المهارة تتطـور  " وهي إحدى المهارات الحركية"ففي نضج مهارة المشي عند األطفال    
ع من الحبو إلى الزحف ثم الوقوف، فالوقوف يسبق المشي ثم يمشي باضطراب ويمشى خطوة ويق              

وهكذا حتى يتم التناسق والتآزر بين حركات الساقين والذراعين والجسم بصفة عامة أو التوازن أو             
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االتزان الجسمي العام حتى يستطيع الطفل العادي أن يمشى في الشهر الخامس عشر، وهكذا فكـل      
  . خطوة تمهد الطريق للخطوة التالية

و بين عشية وضحاها ولكنه ينمو بالتدريج مـن         كذلك فإن الطفل ال يستطيع الكالم بين يوم وليلة أ         
ثم اللعب الكالمي إلى مرحلة اللغة اإلشارية أو فهم اللغة ثم فـي             . .المناغاةإلى  . .الصراخمرحلة  
   :الصدد بهذا )أحد العلماء الذين اهتموا بعلم النمو والتطور ( ويقول جيزل.الكالمالنهاية 

 يتكلم، ويلفق أو يكذب قبل أن يقول الصدق، ويرسم          كل طفل يجلس قبل أن يقف، ويناغي قبل أن        "
دائرة قبل أن يرسم المربع، ويكون أنانياً قبل أن يكون غيرياً، و يعتمد على الغير قبل أن يـستطيع     

  " االعتماد على نفسه 
حالة " ومن أوضح األمثلة على هذا التتابع المطرد أو التغيرات المنتظمة أثناء عملية النمو              

تشابه مع بيئة الرحم، فهم     تت حضانةالذين يوضعون أحياء في      ) (premature"مبتسرين  األطفال ال 
ينمون بنفس معدل نمو األطفال الذين يبقون في الرحم نفس الفترة الزمنية، فكأن والدتهم المبكـرة                

  .أكثرلم تجعلهم يسبقون فجأة مرحلة نموهم الطبيعية بشهر أو بشهرين أو 
 معظم األطفال بترتيب يكاد يكون واحداً وفي وقت يكاد يكون متقاربـاً              فأشكال السلوك تظهر في   

   .أيضاً
تثير قضية مهمة في مجال النمو اإلنـساني  ) خاصية االستمرار واالنتظام(هذا المبدأ وهذه الخاصية 

فهل العمر الزمنـي دالـة علـى النمـو          . وهي قضية العالقة بين النمو والزمن أو العمر الزمني        
  معنى آخر هل الزمن هو المقابل للنمو اإلنساني أو هو دليل النمو؟اإلنساني؟ ب

هناك من الباحثين من يعتقد ذلك إلى حد أنهم وضعوا قوائم باألحداث والتغيـرات التـي                 
في حين نجد البعض األخر يرى أن العمر في حـد           . تطرأ على حياة اإلنسان مع تقدمه في العمر       

كما " زمناً أجوف " أن العمر ليس     ىيرو، وهناك طرف ثالث     للنمذاته ليس هو المعادل الموضوعي      
   .دائماًأن النمو ال يمكن أن يحدث في فراغ زمني وإنما يحدث فيه 

 التطور اإلنساني ومن ثم فالزمن كمفهوم مجـرد أو منفـصل ال             هو مجال ونحن نرى أن الزمن     
ل الـسياق االجتمـاعي    ويتحدد معناه من خالمعنى،وجود له أصال فالزمن مصطلح خام غفل بال  

 من حيث هو وعي بالوجود اإلنساني في عالقته         اإلنسان، فال وجود للزمن خارج وعي       التاريخي،
 فالتاريخ الفردي واالجتماعي على السواء ليس إال حركة من الماضي           واالجتماعي،بالعالم المادي   

  . إلى المستقبل وإذا لم يع اإلنسان هذه الحركة فهو ال يعي وجوده
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   :كلية مبدأ التداخل أو النمو ظاهرة :انياًث
ظاهرة النمو اإلنساني ظاهرة عامة وكلية وشاملة وليست بأي حال من األحـوال ظـاهرة     
جزئية باإلضافة إلي أنها ظاهرة كلية موحدة فإنها ظاهرة معقدة أشد التعقيد فعناصرها أو مكوناتها               

ا البعض بل أيضا عن العوامل المختلفـة        متعددة متداخلة ومن الصعب فصلها ليس فقط عن بعضه        
  . المسئولة عنها

ونحن إن كنا نصف عملية نمو السلوك أو تطوره من نواح مختلفة فليس معنـي هـذا أن                    
النمو في كل ناحية من هذه النواحي يتم بشكل مستقل عن النواحي األخرى، فجوانـب النمـو أو                   

ية والحركية واللغوية ال يستقل أحدها أو ينفـصل         عناصره الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعال    
عن األخر وإنما هي مترابطة ومتداخلة فيما بينها تداخالً وظيفيا بحيث أن أيا من العناصر يـؤثر                 
في العناصر أو المكونات األخرى والفصل هنا بين مكونات النمو وعناصـره فـصل تعـسفي أو            

ل مهمة الدارسين سواء كانوا طالبا أو باحثين أي         اصطناعي ألسباب عملية بحتة الهدف منها تسهي      
  .تسهيل عملية الوصف والتحليل العلمي

 وعلينا أن نتعامل معها من خالل هذه النظرة الكلية الـشمولية ولـيس    فالنمو ظاهرة كلية   
  . النظرة الجزئية

  :ولتوضيح هذا الكالم نسوق المثال التالي*  
ل الذاتي مع نهاية السنة األولي أو بداية السنة الثانية حتى            لنأخذ سلوك االستكشاف وتعلم االستقال    

السنة الثالثة، فهذا السلوك ظاهرة كلية وشاملة وعامة وهو ظاهرة معقدة أشـد التعقيـد ومتفاعلـة      
 )فسلوك االستكشا  (وعناصره أو مكوناته وجوانبه متعددة متداخلة فإذا أردنا أن نحلل هذا السلوك           

  : تفاعالته نجدها علي النحو التاليإلي عناصره وجوانبه و
 :الجانب العضوي أو التكويني ) 1

  . النضج وخاصة نضج العضالت الكبيرة والتآزر العصبي الحركي
 .الزحف ومهارة المشي: الجانب الحركي ) 2

 :الجانب العقلي ) 3

 االستكشاف أو االستطالع حيث يكون الطفـل قـد تعلـم أن             :واللغوي" مهارة إدراكية    "
  . ا أو دواما وأنه يستطيع أن يحدث شيًئا من التغيرات في العالم حولهلألشياء ثباتً

 :الجانب االجتماعي ) 4

  .  المشي يؤثر في نمو السلوك إذ عن طريقه تتسع دائرة اتصاالت الطفل باآلخرين وتتنوع
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 :الجانب االنفعالي ) 5

 ترسي قواعـدها   فبداية شعور الطفل بالثقة في مقدرته علي التعامل مع البيئة تعامالً فعاالً         
 فيما بين السنة األولي والثالثة وتحتل تصرفات األم وأسلوب تعاملها مـع الطفـل    - أي الثقة  –

 فـاألم التـي     .وكفهأهمية بالغة في تنمية هذا الشعور بالثقة واالستقالل أو العكس أي تعطيله             
 تـسمح   تتقبل الطفل وتمنحه الحب وتعطي له حرية التصرف وتسمح له باستكشاف عالمه أي            

 وتعلم االعتمـاد    بالنفس،له باالستقالل الذاتي المعقول ممزوجا بالحب كل هذا يؤدي إلي الثقة            
علي الذات والسلوك المستقل والتصرف بتلقائية وإقدام علي حل المشكالت التي تواجهه فهـي              

تـي  تثبت االستجابات الجديدة وتشجع الطفل علي االستمرار في االستكشاف في حين أن األم ال 
أو األم الـسلبية    ) التي تقيم وزنًا أكبر للنظام والنظافة     (تفرط في الحماية أو األم شديدة التزمت        

 أنهن يصبحن مصدر إحبـاط    من حيث التي تنبذ الطفل أو األم التي ال تكترث بالطفل يتشابهن           
م للطفل ويمنعن الطفل من النشاط االستكشافي التلقائي مما يؤدي إلي القلق والـصراع وعـد              

  . التوافق عند الطفل في السنوات التالية من حياته
فاألبوين اللذان يعاقبان الطفل باستمرار علي إفساد نظام البيت أو اللذان يحدثانه دائماً عن              

  .مدي خطورة التسلق علي األشياء يوجدان رابطة بين القلق واستجابة االستكشاف
  

   -: مبدأ الفروق الفردية: ثالثا
األطفال يكشفون عن درجة كبيرة من التشابه من حيث ترتيب مراحل النمو          بالرغم من أن      

المختلفة بخصائصها العامة وتتشابه في معدالت النمو وفي سرعة النمو إال أن كل فرد ينمو فـي                 
  . إطار هذه الخصائص العامة وفقًا لقياسات خاصة به

ص به فهو حالـة متفـردة وفريـدة         فالنمو اإلنساني يتسم بأن كل فرد ينمو بطريقته وبمعدله الخا         
والبحث العلمي ال يقتصر علي دراسة الحاالت الفردية فقط وإنما ينطلق من هذه الحاالت الفرديـة             

ومن شروط التعميم هنا أن تكون عينة الدراسة ممثلـة          . ثم يلجأ إلي التعميم علي الحاالت المماثلة      
  . للمجتمع األصل

لـي لغـة المعـايير وعلـي رأس هـذه المعـايير                         وعلي الرغم من التعميم باالعتماد ع       
. تظل هناك فروق فردية بين الناس في جميع الصفات الجسمية والـسلوكية تقريبـا    ) المتوسطات( 

فالمعايير السلوكية والتي تستخدم أو تعتمد علي المتوسطات ال تنطبق علي كل فرد بـسبب تعقـد                 
  .فيها وتعقد التفاعل بينهما أي يسبب تعقد  ظاهرة النموسلوك اإلنسان وتعقد البيئة التي يعيش 
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 فلغة المتوسطات أو المعايير ما هي إال تجريدات أو ملخصات رياضية نستخلصها لكـي نعمـم                
وعلينا أن نحذر دائما من تحويل هذه المعـايير إلـي          . النتائج علي معظم األفراد في مرحلة معينة      

يتمثل في إجبار أنفسهم وإجبار اآلخرين علي االلتـزام بمـا           قع الناس في خطأ فادح      ي كي ال قيود  
  . تحدده هذه المعايير ويدركونه بالطبع علي أنه النمط المثالي للنمو

فالطفل والراشد أيضا واإلنسان عامة هو في جوهره متفرد بناء علي مسلمة             عامة بصورة  
عض فيما يمتلكونه مـن خـصائص   الفروق الفردية والتي تعني أن األفراد يختلفون عن بعضهم الب 

جسمية وعقلية ونفسية وكذلك في أساليب سلوكهم وسماتهم الشخصية وغير ذلك من نواحي النمـو       
فلو أخذنا أي صفة من هذه الصفات نجد أنها موزعة بين األفراد من نفس السن والجنس                . المختلفة

ني أن غالبية األفراد متوسـطون      والذي يع . تبعا لما يسمي في اإلحصاء بمنحنى التوزيع االعتدالي       
  . وأن قلة منهم تتفوق علي هذا المتوسط وأن قلة أخرى مقابلة تقل عنه بالنسبة ألية خاصية نفسية

هـذا المـدى مـن      " مدي السواء "ويتوزع المتوسطون من األفراد علي مدي واسع يسمي         
وزن مـثالً ولكـن فـي       المقاييس قد يكون مستحبا في بعض األحيان كما هو الحال في الطول وال            

أحيان أخرى قد تؤكد الثقافة ناحية التفوق وهي صفات تتمتع بها قلة من األفراد في نفـس الـسن                   
  :وذلك كما هو الحال في الذكاء مثالً وإليك المثال التالي علي مدي السواء بالنسبة للوزن

مـن طـول    % 10 -، +وزن الفرد عادة يتحدد منسوبا إلي طوله فمدي السواء يتراوح بـين       * 
  .  سم من طوله100الفرد بعد حذف أو إسقاط 

وتوجد الفروق الفردية أيضا إلي جانب الظواهر المختلفة في النمـو     : الفروق الفردية في السرعة   *
في معدالت النمو وفي سرعة النمو، حيث يختلف األفراد فيما بينهم من حيث سرعة النمـو وقـد                  

تظل قائمة في مراحل النمو المختلفة فاألطفال الـذين يظـل   دلت المالحظات علي أن هذه الفروق       
ن بطيئي النمو يواصلون نموهم ببطء طوال       إنموهم محافظًا علي نفس نسبة السرعة هذه في حين          

  . حياتهم
بحاث علي أن األطفال الذين كانوا يتصفون بطول القامة في فترة عمريه معينـة               األ وتدل

ما يظل قصيروا القامة علي معدل طـولهم فـي المراحـل            يتصفون بالطول في فترات أخرى بين     
وكذلك الحال بالنسبة للنمو العقلي فاألذكياء يميلون إلي الثبات في ذكائهم والمتوسـطون             . المختلفة

يميلون إلي الثبات في توسطهم والمتخلفون كذلك يبقون كما هم متخلفون وتدل المالحظات العلمية              
المعتوهين يتأخرون في نموهم الجسمي والنفسي واالجتمـاعي        علي أن ضعاف العقول من البله و      
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وتدل أيضا علي أن األذكياء يراهقون قبل األغبياء أي أنهم يبدون ميالً إلي التبكير في النمو خالل                 
  . مرحلة الطفولة

إلي جانب الفروق الفردية في مظاهر النمو وفي معدله وفي سرعته توجد أيـضا فـروق                
فتختلف سرعة النمو عند الذكور عنها عند اإلناث فمثالً نجد          ) الذكور واإلناث (فردية بين الجنسين    

فروقًا في الوزن بين البنين والبنات حيث يزيد البنين أكثر من البنات في معظم مراحل النمـو إال                  
 سنة تقريبا حيث نجد أن البنات يسبقن البنين في هذه المرحلـة وبـذلك        14-9في المرحلة ما بين     

  .  الفتى عن رشدها مبكرةً الفتاةلفتاة قبل الفتي وتبلغل ةراهقترة المكون فت
علي أن الفروق الجنسية ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالفروق الموجودة بين أفراد الجـنس الواحـد                 
األمر الذي يقلل من أهميتهما التربوية واالجتماعية فال يبدو أن هناك فروقًا تذكر بين الجنسين من                

 ولكن يبدو أن هناك فروقًا أعظم بكثير فيما يتعلق بالميول وسمات الشخصية والطالقة              حيث الذكاء 
  . إلي تأثير البيئة االجتماعية وليس ألي شيء آخروجه الخصوصاللفظية ولعل هذا راجع علي 

   
  : مبدأ اتجاه النمو أو االتجاهات األساسية للنمو: رابعا

         ا فللنمو اتجاهات محددة تحكـم       ذكرنا فيما سبق أن النمو ال يسير سيرا أو اعتباطيا عشوائي
  نمو وتطور الكائن اإلنساني سواء من الناحية البنائية أو الوظيفية فالنمو يتخذ العديد من االتجاهات

  :  اتجاهات النمو 
  .  ذيلي، أو االتجاه الطولي– عجزي أو االتجاه الرأسي –االتجاه الرأسي  -1
  ). االتجاه المستعرض(راف االتجاه من الوسط إلي األط -2
  . االتجاه من العام إلى الخاص -3
  . االتجاه المضاد أو االضمحالل -4
  

I. : االتجاه الطولي" عجزي –االتجاه الرأسي :"  
 عجزي أو االتجاه الطولي أن النمو يتجه في تطوره العضوي           –المقصود باالتجاه الرأسي    
ا من الجسم تسبق األجزاء الـسفلي       أي أن األجزاء العلي    .القدمينوالوظيفي من الرأس إلي     

  .في نموها البنائي التكويني والوظيفي قبل وبعد الميالد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Growth & Development  علم النمو والتطور
  

 33 

أو العضوية فإن تكوين األجزاء العليا من جـسم الجنـين            فمن الناحية التكوينية البنائية    
يسبق األجزاء السفلي الوسطي واألجزاء السفلي منه حيث ينمو رأس الجنين قبل أن تتخذ              

  .  النهائي وتظهر براعم الذراعين قبل أن تظهر براعم الساقينأرجله شكلها
 فتظهر الحساسية الجلدية في األجزاء العليا مـن الجـسم       من الناحية الوظيفية  أما    

قبل ظهورها في األجزاء السفلي فيستجيب الوليد لوخز األلم الذي يـصيب وجهـه فـي                
الذي يصيب قدميـه آنـذاك إال إذا     الساعات األولي من حياته لكنه ال يستجيب لوخز األلم          

تعددت مرات الوخز واشتد به األلم لكنه يستجيب مباشرة للوخز البـسيط الـذي يـصيب              
  .قدميه عندما يتطور به النمو إلى هذا المستوي

 ويوجد نفس هذا التركيب في الوظائف الحركية فيستطيع الطفل أن يتحكم فـي حركـات               
ات يديه وقدميه فالطفل المستلقي علي ظهـره أو         رأسه قبل أن يستطيع أن يتحكم في حرك       

بطنه يستطيع رفع رأسه بواسطة عنقه قبل أن يستطيع أن يفعل ذلك برفع صدره وقبل أن                
يستطيع الطفل الجلوس ويستطيع الطفل أن يتحكم في عضالت الجذع قبل أن يتحكم فـي               

مـن ضـبط   عضالت الذراعين والرجلين، ويتحكم في ذراعيه ورجليه قبـل أن يـتمكن           
  . عضالت القدمين واليدين

فالطفل في سن العشرين أسبوعا علي سبيل المثال يتمتع بالقدرة علي التحكم فـي              
عضالت عينيه والرأس والكتفين ولكن ال يزال الجذع رخوا بحيث يستلزم إسـناده علـي              
 الكرسي لكي يتمكن من االحتفاظ بوضع الجلوس وهو حينما يحبو يجيد استخدام يديه فـي              

  . استخدام رجليهحينما يجيدتعلم المهارة ثم يتطور به النمو فيمشي 
   

II .  االتجاه المستعرض"االتجاه من الوسط إلى األطراف "  
ال يسير النمو فحسب من الرأس إلي القدمين في اتجاه المحور الرأسي أو الطولي ولكـن                

تقدم من القطاعات   يتقدم أيضا في اتجاهه المستعرض األفقي من الجذع إلي األطراف أي ي           
المركزية إلى القطاعات الطرفية من الجسم، وبذلك يـسبق تكـوين ووظـائف األجـزاء               

النمو المتعلق بـأجهزة التـنفس   الوسطي من الجسم األجزاء البعيدة عند األطراف، أي أن      
  . والهضم يسبق النمو الخاص باألطراف مثل الذراعيين والساقين

 فالسيطرة الحركية تتدرج من الذراع إلى اليد إلى         أما من ناحية الوظيفية الحركية      
 فالطفـل  وأصابعه،األصابع فالوليد يبدي حركات إجمالية للذراع والساعد قبل تحريك يديه  
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يمسك األشياء المختلفة براحة يده قبل أن يصبح قادرا علي التقاطهـا بأصـابعه وحـدها                
يمسك به في وضع الكتابة العـادي       فالطفل يمسك القلم براحة يده كلها قبل أن يستطيع أن           

  . كذلك التقاط أو القبض علي الكرة وأيضا مسك النقود وكيفية إعطائها للبائع
هذا النموذج العام للنمو ال يتغير بتغير سرعة النمو فكل األطفـال تمـر بـنفس                  

 وتبين دراسة جيزل أن األطفال الذين يولـدون       . األشكال الرئيسية في أوقات واحدة تقريبا     
قبل اكتمال مدة الحمل الطبيعية أو الذين يولدون بعد الموعد الطبيعي يتبعون فـي نمـوهم     

  .نفس الترتيب التكويني بصرف النظر عن عدم انتظام الميالد
 أن ضعاف العقول والعباقرة من األطفـال يتبعـون فـي        بعض العلماء  وقد وجد   

عة النمو فقط وال يحدث شـذوذ       نموهم النموذج العام لألطفال العاديين مع اختالف في سر        
  . عن النموذج العام إال في حاالت نادرة

  
III . االتجاه من العام إلى الخاص :  

يسير النمو من العام إلي الخاص ومن الكل إلى الجزء ومن المجمل إلى المفصل               
ومن الالمتمايز إلي المتمايز فالطفل يستجيب في بادئ األمر استجابات عامة ثم تتخصص             

ويصدق هذا المبدأ علي نمو الوظائف العقلية صدقه علي نمو النماذج           . اد دقة وتتنوع وتزد 
الحركية، ففي كل مظاهر النمو الحركي أو العقلي تكون استجابات الطفل ذات نمط عـام               

  .قبل أن تصبح متخصصة
  

  : مظاهر النمو من العام إلى الخاص
كل جسمه في بادئ األمر فإذا      ويتضح هذا أوالً في االستجابات الحركية، فالوليد يتحرك         * 

أراد في السنة األولي من عمره أن يبلغ شيًئا وقع عليه بصره اتجه نحوه بكل جسمه قبـل              
أن يتعلم كيف يحرك يديه فقط ليصل إليه وال يستطيع تركيز الحركة في اليـدين إال بعـد           

ي يـد  فترة من النضج ويحتاج إلى فترة أطول من النضج قبل أن يستطيع حصر الحركة ف      
  . واحدة دون أخري أما التحكم في حركة إصبع دون آخر فتأتي في نهاية األمر

 من حيث نضج وظيفة اإلبصار فالطفل ينظر لألشياء المحيطة به نظرة كلية عامـة               أما* 
قبل أن ينتبه إلى المكونات الجزئية لها والطفل يستطيع أن يرى األشياء الكبيـرة قبـل أن            
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الصغيرة ألن حركات عينيه غير متسقة بدرجة كافية في البدايـة           يتمكن من رؤية األشياء     
  . للتركيز علي األشياء أو الموضوعات الصغيرة

وفي الكالم يبدأ الطفل بأصوات عامة مختلطة ثم تتآلف األصوات وتتبلور فـي كلمـات               *
  .متميزة المعالم

ما للداللة علـي أي  وفي النمو اللغوي يستخدم الطفل كلمة بابا للداللة علي أي رجل وما     * 
   األفراد المختلفينامرأة ثم بعد ذلك يميز بين 

وفي االنفعال يستجيب الوليد في البداية استجابة عامة ثم تتمايز إلى ضيق عام وبعـدها               *
 تقزز، خوف، ثـم تتمـايز       غضب،إلى ارتياح عام ثم تتمايز استجابات الضيق العام إلى          

  .  وهكذا----استجابات االرتياح العام إلى مرح عطف 
  

IV. االتجاه المضاد أو االضمحالل :  
يتراجع النمو في هيئته البنائية التكوينية الوظيفية تراجعا يهدف إلي النقـصان واالنحـالل         
والشيخوخة والهرم كما كان يسير حثيثًا نحو الزيادة والقوة واالكتمال هذه وتسير الزيـادة              

صان في مـستهل الحيـاة و مقتبـل العمـر     جنبا إلى جنب مع النقصان فتفوق الزيادة النق    
. وتتساويان ويتعادل أثرهما عند اكتمال النضج والرشد ثم يتفوق النقصان عند الـشيخوخة          

وتنساب اتجاهات الضعف في عكس االتجاهات التي كانت تندفع فيها مظاهر النمو والقـوة    
اتزانهـا  فتبطؤ حركات األرجل فبل أن تبطؤ حركات الرأس وترتعش األصـابع وتفقـد              

  .وتوافقها الحركي قبل أن تضعف راحة اليد
   

  : مبدأ اختالف معدل النمو: خامسأ
ال تنمو كل المظاهر السلوكية والتكوينية بنفس السرعة أو بنفس المعدل فمعدل النمو العام                

ال يدل إال علي المظهر العام لتغير الفرد وتطوره في إطار مراحل نموه ومعنـي ذلـك أن لكـل                  
 مظاهر النمو المنحني الخاص به فأجزاء الجسم ال تنمو بسرعة واحدة فلكل مظهر من               مظهر من 

مظاهر النمو سرعته الخاصة به كذلك ال تنمو جميع الوظائف العقلية بسرعة واحدة فكل وظيفـة                
  . من الوظائف العقلية تنمو بسرعة خاصة وتنضج في وقت بالذات

مرحلة ما قبل الميالد ثم تهدأ هذه السرعة بعـد  فالجمجمة مثالً تنمو بأقصى سرعة لها في      
  . الميالد ثم تكاد تستقر بعد ذلك حتى يصل الفرد إلي اكتمال نضجه عند الرشد
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 سنوات ولكن يتحقق له الكثير مـن        8 إلى   6يصل إلى الحجم النهائي الناضج بين       : والمخ  
. ي نموه حتى بعد سن العـشرين      النمو من حيث التنظيم بعد هذه الفترة العمرية بينما يظل القلب ف           
  . أما القدمان واليدان فتبلغ أقصي نموها في بداية مرحلة المراهقة

  
  :مبدأ أن الطفولة هي مرحلة األساس بالنسبة للنمو في مراحله التالية: سادساً

  .المختلفةمرحلة الطفولة هي أساس بناء شخصية الفرد وتوافقه في المراحل   
لسلوك غير السوي يرجع أساسه إلى مرحلة الطفولة، وتلعـب التنـشئة   إن السلوك السوي وكذلك ا    

  . االجتماعية دوراً هاماً في ذلك
 هي عملية اسـتدخال ثقافـة       ):للفردعملية تشكيل السلوك االجتماعي      (:عملية التنشئة االجتماعية  

ئن المجتمع في بناء شخصية الطفل، وعملية تطبيع وتحويل الفرد من كـائن بيولـوجي إلـى كـا              
  .اجتماعي
إن السلوك الذي يوضع أساسه في الطفولة يميل إلى الثبات النسبي ولكنـه قابـل للنمـو          : مالحظة

  .والتعديل والتغيير تحت ظروف التوجيه واإلرشاد والعالج
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  خلق اإلنسان في القرآن
   :النبوية في القرآن الكريم والسنة ةالمعلومات الجيني

 النبوية التي يرجـع     ة القرآن الكريم والسن   عن مراحل خلق اإلنسان في    هنا سيتم الحديث    و  
  تاريخها إلى قبل أربعة عشر قرن فيما يتعلق بعلم األجنة ؟ 

لقد وصف القرآن الكريم والحديث الشريف في القرن السابع الميالدي وبأسـلوب رفيـع                
بمصطلحات علمية لم يوفـق     علمي دقيق الكثير من هذه المكتشفات المدهشة التي اكتشفت حديثا و          

ف علمـي لمراحـل   ص وهذا أمر منطقي إذ أن تقديم و    .إليهاعلماء األجنة إلى يومنا هذا للوصول       
 .لدراسـتها التخلق البشري يتطلب الحصول على عدد كبير من األجنة البشرية في عمـر معـين            

غير يوم بعـد يـوم      ويصعب تماما حتى يومنا هذا تجميع هذه السلسلة علما بأن التخلق البشري يت            
 فالبد أن نستيقن أن الخالق الذي ال يغفل عن خلقه لحظة هو الـذي يعلـم ذاك                  ،وساعة بعد ساعة  

 ) 17 :سورة المؤمنين" (وما كنا عن الخلق غافين"
  

   :اإلنسانيمراحل تطور الجنين 
   :التاليةيؤكد القرآن الكريم مراحل تطور النمو والتخلق البشرى في اآليات 

ثم خلقنا النطفة علقـة  *  قرار مكين  فيثم جعلناه نطفة* قنا اإلنسان من ساللة من طين ولقد خل "
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا أخـر فتبـارك اهللا       

  ).14-12 :المؤمنين" (أحسن الخالقين 
ساني إلى ثالث مراحل أساسـية      لقد قسمت هذه اآليات الكريمات مراحل تطور الجنين اإلن        

  .التراخيوفصلت كل منها بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب مع 
   .النطفةفالمرحلة األولى هي مرحلة  . 1
 - العظـام    - المـضغة  – العلقة   :أطواروهي أربعة   (ق  يوالمرحلة الثانية هي مرحلة التخل     . 2

  )واللحم
   .األخرىوالمرحلة الثالثة هي مرحلة النشأة  . 3

ة التخليق من األسبوع الثالث حتى نهاية األسبوع الثامن وأهم ما يميزها هو التكاثر              تمتد مرحل 
 مما يجعل وصف التخليق وصفا دقيقا معبـرا         .لخاليا ونشاطها الفائق في تكوين األجهزة     لالسريع  

 حيث ينتقل من مظهر غير متميـز إلـى     للجنين،عن طريقة العمليات الداخلية والمظهر الخارجي       
ا ألن العمليات التخليقية للجنين تتم بسرعة كبيرة وتتالحق فيها األحداث          اني متميز ونظر  مظهر إنس 

الذي يفيد الترتيـب    ) الفاء(خالل هذه الفترة فإننا نلحظ أن القرآن الكريم قد استعمل حرف العطف             
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ـ        )ثم(لربط بين أطوار هذه المرحلة والحرف       لمع التعقيب    ى  للترتيب مع التراخـي واالنتقـال إل
   .الثالثةالمراحل 

  
    :النطفةمرحلة :  أوالً

 منها القليل من الماء والـذي يعـدل قطـرة    النطفة في اللغة العربية تطلق على عدة معانٍ   
  ).ماءفلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه (وجاء في حديث شريف 

مر يهودي   ":قالي اهللا عنه أنه     ويشير إلى ذلك ما رواه أحمد عن عبد اهللا بن مسعود رض           
ن هذا يزعم أنه نبي     إبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي              

 يا محمد مم يخلق اإلنـسان ؟  :قاله عن شيء ال يعلمه إال نبي قال فجاء حتى جلس ثم         نسألفقال أل 
  ؟"لق من نطفة الرجل ونطفة المرأة يا يهودي من كل يخوسلم،فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه 

وتمر النطفة  ضة وينتهي بطور اإلنغراس     وين المنوي والب  واويبدأ مصطلح النطفة من الحي    
   :التاليةخالل تكوينها باألطوار 

a (  الماء الدافق  
فلينظر اإلنسان مم خلق    "يخرج ماء الرجل وماء المرأة متدفقا ويشير إلى ذلك قوله تعالي            

وصلب الرجـل هـو     ) 7-5 :الطارق" (يخرج من بين الصلب والترائب       * خلق من ماء دافق   * 
بة وهي الضلعة فقوة الدفق هذه الزمة لنقل الحيوان المنوي مـن المهبـل              يظهره وترائب جمع تر   

 للحركـة الذاتيـة للحيـوان       إضافة ذلك   .فالوبوداخل الرحم حتى مكان التقائه بالبويضة في قناة         
 البروستاجالندين التي تحدث تقلصات     ي توجد بماء الرجل مثل مادة     المنوي والعناصر األخرى الت   

كما أن قوة دفق مـاء  ، في الرحم مما يساعد في نقل الحيوانات المنوية مكان اإلخصاب بقناة الرحم 
المرأة تحمل البويضة عبر قناة الرحم تساعدها في ذلك ماليين األهداب الكاسية للقناة والتي تدفعها               

ومن المعلوم أن ماء المرأة ورحمها يحويان عناصر أخرى تساعد وتشارك          . خصابدفعا لمكان اإل  
في عملية اإلخصاب منها بعض اإلنزيمات التي تفرزها بطانة الرحم وقناته التي تجعـل الحيـوان     

  .المنوي قادرا على اإلخصاب
b ( لساللةا:  

لفظ ساللة في اللغة بعدة     يأتي  ). 8:السجدة  " (ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهين       "  يقول تعالى   
والمـاء المهـين    . كما تعني أيضا السمكة الطويلـة     ، انتزاع الشيء وإخراجه في رفق    : معان منها 

وأن واحدا  ، المراد به ماء الرجل فإذا نظرنا إلى الحيوان المنوي فسنجده في شكل السمكة الطويلة             
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ويحدث عقـب ذلـك     ، قها لغشائها من مئات الماليين ينتزع انتزاعا في رفق ليلقح البويضة باخترا         
مباشرةً تغيير سريع في ذلك الغشاء يمنع دخول بقية الحيوانات المنوية وبدخول الحيوان المنـوي               
البويضة تتكون النطفة االمشاج ويشير الحديث النبوي إلى أن اإلخصاب ال يحدث من كـل مـاء                 

  . الرجل وفي ذلك يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه مسلم في صحيحه من حديث طويل)  الماء يكون الولدما من كل(

c( النطفة االمشاج:  
  )2:الدهر" (--إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج: " يقول تعالى

تأخذ البويضة الملقحة شكل قطرة فهي نطفة ومعنى نطفة أمشاج أي قطرة مختلطة مـن مـاءين                 
نقطة هامة تتصل بهذا النص وهـي أن        وهناك  ). zygote(وهي ما تعرف علميا بكلمة الزايجوت       

كلمة نطفة اسم مفرد أما كلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة تماماً وهي صفة جمع تصف كلمـة                  
نطفة المفردة التي هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخالط متعددة تحمل صـفات األسـالف                 

كل النطفة ولكنها تنقسم إلـى خاليـا        واألحفاد لكل جنين وتواصل هذه المرحلة نموها وتحتفظ بش        
وبعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية مـن  ) Blastomeres(أصغر فأصغر تدعي قسيمات جرثومية    

وبعد خمسة أيام من اإلخصاب تسمى النطفة كـيس الجرثومـة    ) Morula(الخاليا تعرف بالتوتيه    
)Blastocyst (        قسام النطفة إلى خاليـا فـإن       مع انشطار خاليا التوتية إلى جزأين وبالرغم من ان

طبيعتها ومظهرها ال يتغيران عن النطفة ألنها تملك غشاء سميكاً يحفظها ويحفظ مظهـر النطفـة           
ولتتبين دقة وعلمية وشمولية المصطلح القرآني في هذه المرحلة مقارنة بالمصطلح العلمي              .فيها

  .الحديث
  :ه األلفاظفالمصطلح العلمي الحديث يصف النطفة بعد اإلخصاب بهذ

  .زايجوت -1
 طور الخليتين -2

 طور أربع خليات -3

 التوتية  -4

 كيس الجرثومة -5

فالجنين إلى هذا الوقت    " نطفة أمشاج "في حين أن القرآن يصف هذه المراحل كلها بكلمتين          
من ناحية الوصف في شكل قطرة فهو نطفة أما مضمونها وما يحدث بداخلها عبر عنه القرآن                
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يعطي الشكل الخارجي   " نطفة أمشاج " كثيرة فالمصطلح القرآني     بكلمة أمشاج أي تحمل أخالطاً    
  .وحقيقة التركيب الداخلي بينما ال تسعفنا المصطلحات الحديثة بهذه المعاني

  
  : نتائج تكوين النطفة األمشاج

  :الخلق/ أ
 حامال وراثيا 23فالحيوان المنوي يوجد به ، وهو البداية الحقيقة لوجود الكائن اإلنساني

هذا العدد هو نصف حامالت الوراثة في ،  حامال وراثيا أيضا23وجد في البويضة كما ي
وباندماج الحيوان المنوي في البويضة تتكون الخلية الجديدة والتي تحمل ، أي خلية إنسانية

وبهذا يتحقق الوجود اإلنساني ويتقرر ،  حامال وراثيا مساويا في العدد للخلية اإلنسانية46
  .يد ألن كل الخطوات التالية ترتكز على هذه الخطوة وتنبثق منهابه خلق إنسان جد

  
  ):البرمجة الجينية(التقدير / ب

في أول مراحل النطفة األمـشاج   ) الخلق والتقدير (أشار القران إلى هاتين العمليتين المتعاقبتين       
ـ " (من نطفة خلقه فقـدره    * من أي شيء خلقه   * قتل اإلنسان ما أكفره   : "في قوله تعالى   ورة س

والتقدير هو التروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته فبعد ساعات مـن تخلـق      ) 19-17عبس  
إنسان جديد في خلية إنسانية كاملة تبدأ عملية التقدير والبرمجة الجينيـة والتـي تحـدد فيهـا         
الصفات المميزة والتي تميزه عن سائر البشر أجمعين ونجد إشارة إلى هذا التباين واالختالف              

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوبا            " صفات الخلق في قوله تعالى    في  
 واألرض واخـتالف    تومن ءاياته خلق السماوا   " وفي قوله تعالى  ) 13الحجرات  " (--وقبائل

واخـتالف  (ورد في تفسير ابن كثير ، )22الروم " (ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين 
حالهم فجميع أهل األرض بل أهل الـدنيا منـذ           ي اللغات واختالف ألوانهم وهي    يعن) ألسنتكم

كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان ولـيس يـشبه            ، خلق اهللا آدم إلى قيام الساعة     
واحد منهم األخر بل البد أن يفارقه بشيء من السمة أو الهيئة أو الكالم ظاهرا أو خفيا يظهر                  

ولو توافق جماعة في صفة     ، وهيئة ال تشبه أخرى   ، ه منهم أسلوب بذاته   عند التأمل في كل وج    
من جمال أو قبح ال بد من فارق بين كل واحد منهم وبين األخر هذا االختالف الذي يميز كل                   
فرد في هذه الدنيا عن األخر ال بد أن يكون في الساللة التي خلق منها اإلنسان ابتداء مـن آدم      

إن اهللا خلق آدم من قبضة قبـضها مـن جميـع          " ى اهللا عليه وسلم     عليه السالم حيث قال صل    
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، األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض فجاء منهم األحمر واألبيض واألسـود وبـين ذلـك             
حسن صـحيح وهـذا     : أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال     " والخبيث والطيب وبين ذلك   

وذكر ، )12:المؤمنون)( من ساللة من طين    ولقد خلقنا اإلنسان  : (الحديث عله يفسر قوله تعالى    
  .ابن كثير أن هذا اإلنسان هو آدم عليه السالم

أما التفسير العلمي لهذا االختالف بين البشر فهو ما قدره اهللا سبحانه وتعالى في اخـتالف                
بين كل فرد وآخر والتي ورثناهـا       ) تالكر وموسوما (الجينات الموجودة في حامالت الوراثة      

آالف الجينات والتي تحمل من المعلومات فيمـا يكـون عليـه            ، دم بالنطفة األمشاج  من أبينا آ  
لو كتـب علـى     الجنين في مستقبل حياته من صفات ظاهرة أو خفية تحمل من المعلومات ما              

هذا في الخلية الواحدة فتصور كم عدد الخليات في الجسم          ، صفحات لمأل خمسة ماليين صفحة    
تمأل وعدد األقالم التي تكتب وحجم المداد الذي يستعمل ويمتـد           الواحد وكمية الصفحات التي     

بك الخيال لكل البشر والحيوان والنبات هذا الخيال ال يوازيه إال خيال آخر هـو أن تطـوف                  
بخيالك في كل األرض تنتزع منها شجرة شجرة حتى تأتي على كل ما فيها من أشـجار ثـم                   

أقالم ثم تجيء إلى البحر فتجعله مداداً للكتابة    تصنع من كل شجرة ما يمكن أن يصنع منها من           
ولو إنما فـي    " ثم تجد أن البحر ليس وحده إنما وراءه سبعة أبحر وصدق اهللا العظيم إذ يقول                

األرض من شجرٍة أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمـات اهللا إن اهللا عزيـز       
ر مدادا لكلمات ربي لنفد البحـر قبـل أن تنفـد            قل لو كان للبح   : " وقوله) 27: لقمان" (حكيم

  ).109: الكهف".      (كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
وقد اكتشف العلماء حديثا أن هناك منطقة بعينها موجودة في الطرف القصير من كروموسـوم           

 major)       وهـذه المنطقـة جيناتهـا تعنـى بـالتوافق النـسيجي وتـسمى            6رقم 

histocompatibility complex),  وهي التي ترسل المعلومات لصناعة مركبات بروتينيـة 
مهمتها استقبال األجسام الغريبة وعرضها لخاليا المناعة المتخصصة للـتخلص منهـا وهـذه      
الجينات اشتهرت بالتباين واالختالف على مستوى الشعوب والقبائل وأصبح يستخدمها علمـاء            

  . وأصلها وهجرتهااالجتماع واألعراق لتمييز الشعوب
  
  :تحديد الجنس/ ج

 ويتضمن التقدير الذي يحدث في النطفة األمشاج تحديد الذكورة واألنوثة           وإلى 
النجم "(وأنه خلق الزوجين الذكر واألنثى من نطفة إذا تمنى"هذا تشير األية في قوله تعالى 
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 Yيضة يحمل الكروموسوم فإذا كان الحيوان المنوي الذي نجح في تلقيح البو، ) 45-46
  . كانت النتيجة أنثى بإذن اهللاXكانت النتيجة ذكرا وإن  كان يحمل كروموسوم 

  
  :الحرث/ د

متحركة وتظل كذلك إلى أن تصير أمشاجا ) اإلنغراس(تبقى النطفة إلى ما قبل طور الحرث 
ويدخل الملك على " وبإلتصاقها بالرحم تبدأ مرحلة اإلستقرار التي أشار إليها الحديث النبوي 

رواه مسلم وفي نهاية مرحلة النطفة ..." النطفة بعدما تستقر بالرحم بأربعين أو خمسين يوما
األمشاج ينغرس كيس الجرثومة في بطانة الرحم بما يشبه إنغراس البذرة في التربة في عملية 

أتوا حرثكم نساؤكم حرث لكم ف" وإلى هذه العملية تشير اآلية في قوله تعالى ، حرث األرض
وبهذا اإلنغراس يبدأ طور الحرث ويكون عمر النطفة حينئذ ستة ، )223البقرة " (أنى شئتم

  .أيام
والبذرة تغرس في داخل األرض فتنمو فتكون منها الجذور التي تأتي بالماء والغذاء ويكون 

ون منها وكذلك النطفة تنمو فتك، منها الساق الذي يحمل هذا الغذاء ألوراق الشجرة وثمارها
المشيمة التي تأتي بالغذاء ويكون منها الحبل السري بمثابة ساق الشجرة الذي ينقل الغذاء 
للجنين وكما تنمو الشجرة في أرض مكينة فكذلك الجنين يستقر وينمو في قرار مكين وهو 

  ). 13: المؤمنون" (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين" قال تعالى ، رحم أمه
وة وهذا يشير إلى عالقة الرحم بجسم األم وموقعه المثالي لتخلق ونمو ومكين تعني مثبت بق

  . كائن جديد
  
  )واللحم، العظام، المضغة، العلقة (: مرحلة التخلق وهي أربعة أطوار: ثانياً

  : طور العلقة .1
  -:وردت كلمة علقة في كتب اللغة بالمعاني األتية

  .ء مالفظة علقة مشتقة من علق وهو اإللتصاق والتعلق بشي
والعلقة دودة في الماء تمتص الدم وتعيش في البرك وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق 

  .بها والعلق هو الدم عامة والشديد الحمرة أو الغليظ أو الجامد أو الرطب
وجاءت لفظة علقة مطلقة في القران الكريم لتشمل المعاني المذكورة التي تقدمت وتتجلى هذه 

حتى . وردت في النص القرأني فيما توصل إليه العلم الحديث عن هذه المرحلةالمعاني التي 
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تتوزع تماما وتستغرق هذه العملية أكثر من أسبوع حتى تلتصق النطفة بالمشيمة البدائية 
وبذلك يتعلق الجنين بالمشيمة وهذا يتفق ، بواسطة ساق موصلة تعرف فيما بعد بالحبل السري

أما إذا أخذنا المعنى الحرفي للعلقة ، لذي يعتبر أحد مدلوالت علقةمع معنى التعلق بالشيء ا
فإنا نجد إن الجنين يفقد شكله المستدير ويستطيل حتى يأخذ شكل الدودة ثم يبدأ ، ) دودة عالقة(

إذ تتغذى من دماء الكائنات األخرى ويحاط ، في التغذي من دم األم مثلما تفعل الدودة العالقة
  . وهو السلى أو األمنيون مثلما تحاط الدودة بالماءالجنين بماء مخاطي

نجد أن المظهر الخارجي للجنين وأكياسه يتشابه ، وطبقا لمعنى دم جامد أو غليظ الفظ العلقة
مع الدم المتخثر الجامد ألن القلب األولى وكيس المشيمة ومجموعة األوعية الدموية تظهر في 

عية حتى وإن كان الدم سائال رطبا وال يبدأ الدم في هذه المرحلة ويكون الدم محبوسا في األو
الدوران حتى نهاية األسبوع الثالث وبهذا يأخذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع كونه 

  .دما رطبا
وكذلك النطفة تغرس في الرحم فتنمو فتكون منها المشيمة التي تأتي بالغذاء ويكون منها الحبل 

  .السري بمثابة ساق الشجرة
وهكذا فإن التعبير القرأني حلقة يتسع فيشمل وصف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقة كما 

  .ييشمل األحداث الداخلية كما يدل لفظ علقة على تعلق الجنين بالمشيمة
باإلضافة إلى ذلك فقد أظهر القرأن التحول البطيء من نطفة إلى علقة والذي يستغرق أسبوعا 

  ).ثم(بإستعمال حرف العطف 
  

  :طور المضغة .2
في نهاية مرحلة العلقة ثم يتحول إلى مرحلة المضغة في  ) 24-23(يكون الجنين في اليومين 

في الظهور ) Somites(ويكون هذا التحول سريعا جدا وتأخذ العلقات ) 26-25(اليومين
ويصف القرآن هذا التحول السريع للجنين من طور العلقة إلى المضغة بإستخدام حرف 

  .الذي يفيد التتابع السريع لألحداث) ف(العطف 
  :مصطلح المضغة

  : المضغة في اللغة تأتي بمعاني متعددة منها
  شيء الكته األسنان -
 وفي قوله مضغ األمور يعني صغارها -
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 وذكر عدد من المفسرين أن المضغة في حجم ما يمكن مضغة -

إذ وجد ، ا المعنىلقد أوضح علم األجنة الحديث مدى الدقة في إختيار تسمية مضغة بهذ
أنه بعد تخلق الجنين والمشيمة في هذه المرحلة يتلقى الجنين غذاءه وطاقته وتتزايد بذلك 
عملية النمو بسرعة ويبدأ ظهور الكتل البدنية المسماة فلقات التي تتكون منها العظام 

  .والعضالت
غة عليها طبقات ونظرا للعديد من الفلقات التي تتكون فإن الجنين يبدو وكأنه مادة ممضو

ومثلما تتغير المادة الممضوغة بإستمرار نتيجة طبع األسنان مع ، أسنان واضحة فهي مضغة
حركتهما في الفم فكذلك الجنين في طور المضغة يتغير شكله وسرعان ما تتمايز الفلقات إلى 
خاليا تتطور إلى أعضاء مختلفة وبعض األجزاء واألجهزة تتكون في مرحلة المضغة 

فإنا خلقناكم من تراب ثم " ....عض األخر في مراحل الحقة وإلى هذا تشير اآلية الكريمة  والب
  ).5سورة الحج ...." (من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة

سم في نهاية 1وأما األمر الثاني وهو أن مضغ األمور صغارها فإن طول الجنين حوالي 
زة اإلنسان تتخلق في مرحلة المضغة ولكن في صورة برعم وبما أن جميع أجه، هذه المرحلة

  .سم1إنسان طوله ، فالمضغة أصغر حجم إلنسان تخلقت جميع أجهزته، 
فإنه ، )في حجم ما يمكن مضغه(والمعنى الثالث الذي ذكره بعض المفسرين للمضغة 

هذا تقريبا و، سم1ففي نهاية هذا الطور يكون طول الجنين ، سينطبق ثانية على حجم الجنين
أصغر حجم لمادة يمكن أن تلوكها األسنان وأما طور العلقة السابق فإن حجمه صغير ال يتيسر 

  ...طوال وينتهي طور المضغة بنهاية األسبوع السادس) ملم3.5(مضغه إذ يبلغ
  
  :طور تكوين العظام .3

الهيكل ألن الجنين يأخذ شكل العظام بإنتشار ، فالطور الذي يلي المضغة هو طور العظام
ويشير حرف العطف ف إلى قصر الفترة الزمنية بين طور المضغة ، العظمي في هذا الطور 

وطور العظام ويظهر في األسبوع السابع ويشير حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي 
إذا مر بالنطفة ثنتان : "رواه حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).عون ليلة بعث اهللا ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها عظامهاوأرب
كما ، ويتخذ الجنين في بدء طور العظام المظهر اإلنساني الذي يميزه عن غيره من األجنة

وتبدأ في هذا الطور الخاليا غير المتخصصة ، ) صورها(يصف الحديث الشريف ذلك بكلمة 
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ى أجزاء وظيفية متنوعة وينجم عن هذه العملية تكون للجنين في التخصص وتتحول إل
األعضاء وتهيئتها الالزمة للحياة  ويتخذ هذا الطور مظهرا أكثر استقامة كما ورد في القرآن 

  ).7: االنفطار " (الذي خلقك فسواك فعدلك"الكريم 
  
  ):العضالت(طور الكساء باللحم  .4

تمام األسبوع الثامن وتأتي عقب مرحلة تبدأ هذه المرحلة في أواخر األسبوع السابع إلى 
وبنهاية هذه المرحلة تتعدل ، )14: المؤمنون ..." (فكسونا العظام لحما"...العظام مباشرة  

الصورة اآلدمية للجنين وتتناسق األعضاء بصورة أدق وبذلك يبدأ الجنين في الحركة في نهاية 
  .السبوع الثامن

  
  : مرحلة النشأة: ثالثاً

النشأة في األسبوع التاسع ويكون معدل النمو بطيئا حتى األسبوع الثاني عشر تبدأ مرحلة 
وحينئذ يدخل طورا جديدا من النمو السريع والتغير الكبير  وقد ذكر القرآن هذا الطور في 

  ).14: المؤمنون.." (ثم أنشاناه خلقا آخر".. األية الكريمة 
  إرتفع ، نما ، بدأ: هاولها عدة معان من) نشأ(كلمة نشأة مشتقة من فعل 

  المعنيان التاليان، )ثم أنشأناه خلقا أخرا(وقد ورد عن علماء التفسير في هذه األية 
  .تطور الجنين إلى مخلوق ناطق يسمع و يبصر/ أ

  .نفخ الروح في الجنين/ ب
مع أنشأناه ليفيد أن مرحلة النشأة تأتي بعد مرحلة الكساء ) ثم(وقد ورد حرف العطف 

ى التراخي في الزمن بصورة تدريجية إذ يستمر من األسبوع التاسع وحتى نهاية باللحم عل
  .الحمل أي األسبوع الثامن والثالثين

  : خصائص مرحلة النشأة
  :التطور لالعضاء واألجهزة/ 1

في هذه المرحلة تتم تهيئة األعضاء واألجهزة للقيام بوظافها حتى يصبح اإلنسان كائنا 
 إلى ذلك المفسرون تحدث هذه العمليات كما هو مذكور في اآليات كما أشار، سميعا بصيرا

  )8-7اإلنفطار"(في أي صورة ما شاء ركبك* الذي خلقك فسواك فعدلك "الكريمات
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) عدلك(تعني جعل الشيء مستويا ومستقيما ومهيأ ألداء وظائفه وتعني كلمة ) سواك(فكلمة 
رحلة يتحدد الجنس بصورته النهائية ذكر تغير الشكل والهيأة لتكوين شيء محدد وفي هذه الم

  :أم انثي والجدير بالذكر إن تحديد الجنس يحدث في ثالثة خطوات
  )التقدير(الخطوة األولى في مرحلة النطفة * 
الخطوة الثانية في مرحلة الكساء باللحم حيث يتم تمايز غدتي التناسل على شكل خصيتين * 

  .أو مبيضين
  . النشأة بتميز األعضاء التناسليةالخطوة الثالثة في مرحلة* 
  :نفخ الروح/ 2

اإلسراء " (ويسألونك عن الروح قل الورح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال" 
، " ثم أنشأناه خلقا آخر" تتناول هذا الموضوع برفق ونقول أن النصوص القرأنية ، ) 85

روى اإلمام مسلم في صحيحه عن عبد والنبوية تشير إلى أن الروح تنفخ في مرحلة الجنين و
أن أحدكم يجمع " اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ثم يكون في ذلك مضغة مثل ، في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك 
ه وأجله وعمله وشقي أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزق، ذلك
  ".سعيد
  

  أقل مدة للحمل
يصبح الجنين بعد مرحلة النشأة خلقا آخرا قادرا على الحياة داخل وخارج الرحم وذلك 
  :عند تمام الشهر السادس من تخلقه ويتفق هذا المعني مع معاني اآليات القرأنية الكريمة التالية

  )15األحقاف .. " (وحمله وفصاله ثالثون شهرا" ..قال تعالى 
  )14لقمان .. " (وفصاله في عامين" ..قال تعالى 

البقرة ..." (والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" وقال تعالى 
233.(  

فهذه اآليات وبعملية حسابية بسيطة تدل على أن أدنى مدة للحمل هي ستة أشهر وبهذا 
طالب رضي اهللا عنه وأقره على ذلك الصحابة رضوان اهللا أفتى أمير المؤمنين على بن أبي 

عليهم أجمعين وهذا ما أثبته العلم وهي إستحالة قدرة الجنين على التنفس قبل نهاية األسبوع 
  .الرابع والعشرين
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  :المخاض والوالدة
والتي من معانيها تيسير طريق الجنين لتسهيل ) 20:عبس" (ثم السبيل يسره" يقول تعالى 

إال أن ، دة حيث تبدو قناة الوالدة في وضعها الطبيعي ممرا يصعب مرور الجنين منه الوال
  .عوامل كثيرة تسهل عملية الوالدة منها

وهو هرمون يفرزه المبيضان والمشيمة يؤدي إلى تراخي أربطة : هرمون ريالكسين/ 1
  .مفاصل الحوض وتليين عنق الرحم

الذي يتكون من نسيج ،  العلوي من الرحموهي تبدأ في الجزء: تقلصات عنق الرحم/ 2
العضالت المتقلصة المتحركة النشطة الشيء الذي يؤمن القوة الالزمة لدفع الوليد خالل الجزء 

  .السفلي الساكن الرقيق من الرحم
وهي عبارة عن كيس الماء األمنيوني الذي يحيط بالجنين ويحفظه طيلة فترة : أغشية السلى/2

ميكانيكية التي تتعرض لها أمه ويسهل حركته داخل الرحم وهذه الحمل من الصدمات ال
  .األغشية عندما تتمزق ايذائا بالمخاض تكون سطحا لزجا ناعما ينزلق الجنين عليه

  
  

  خـاتــمـة
بمصطلحات علمية ، إن ما سبق ذكره يبين إعجاز القرأن الكريم في وصف خلق اإلنسان

ت التي تحدث في كل طور وفي مراحل محددة تصف المظهر ببالغة رائعة وتعكس العمليا
ورأينا مطابقة ، وحروف عطف مناسبة تشير إلى الفوارق الزمنية في التحول، البداية والنهاية

الحقائق العلمية الحديثة لما نص عليه القرأن وال يفوتنا هنا أن نذكر أن القرأن هو الحق 
فما ، ) 42: فصلت" (تنزيل من حكيم حميدال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه " المطلق 

ويجدر بنا أن ، وافق القرأن من حقائق علمية هو تأكيد لصحتها وما خالف القرآن فهو باطل
نذكر أن القرأن ليس كتابا علميا في علم األجنة أو الطب أو علم الحيوان أو النبات وما سواها 

، لبعض األيات الكونية للتفكر والتدبرإنما هو منهج حياة وفيه إشارات ، من العلوم الكونية
الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في " والذي نحسبه من أجل العبادات 

: آل عمران" (خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار
191.(  
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حلو لبعض الناس أن يسموه إن ما أوردناه ليس هو بتفسير عصري للقرأن الكريم كما ي
وليس هو بمحاولة إلستكشاف كيفية خلق اإلنسان ألن كيفية خلق اإلنسان إستأثر بها اهللا وحده 

" ما أشهدتهم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا " 
  ).5: الكهف (

نطفة من أبيك ، يمنى أيها اإلنسان الكريم لقد رأيت كيف أن خلقك بدأ بنطفة من مني 
ثم إلتقت النطفتان لتكون نطفة واحدة ولتبتدئ رحلة الخلق بتقدير العزيز ، ونطفة من أمك

تقدير للمستقبل وإخراج له من ، تقدير الخصائص والصفات، الحكيم تقدير الزمان والمكان
  .ألحفادغيب الماضي وذلك بنقل الخصائص عبر الجينات من اآلباء واألجداد إلى األبناء وا

، زعيما أو عظيما، أنت أيها اإلنسان ومهما كان أمرك ومهما صار شأنك صغيرا أو كبيرا
  .عالما أو جاهال كنت ماء مهيناً وبقدرة اهللا أصبحت سميعا بصيرا، ملكا أو رئيسا

ولما كانت البداية من نطفة فكذلك تكون النشأة األخرى والذي قدر على الخلق أول مرة 
  . أخرىأهون عليه مرة

فينبغي عليك أيها اإلنسان إن تذكرت خلقك وقدرة اهللا وفضله عليك في ذلك أال تنسى أن 
" ثم إنكم يوم القيامة تبعثون* ثم إنكم بعد ذاك لميتون" اهللا قادر على أن يميتك ثم يبعثك 

ن فالموت نهاية الحياة األرضية وبرزخ ما بين الدنيا واآلخرة وهو إذ،  )16 – 15المؤمنون (
طور من أطوار النشأة اإلنسانية وليس نهاية األطوار ولذلك نجد أن القرأن ماذكر خلق 
اإلنسان إال وأعقبه أو أحيانا سبقه بالتذكير على قدرة اهللا في النشأة األخرى والبعث والرجوع 

  .اليه وأحيانا ذكر مصير الكافرين والفجار إلى الجحيم واألبرار في النعيم
  :مثلة لهذه األيات الكريماتوفيما يلي نورد أ

ثم إذا شاء * ثم أماته فأقبره* ثم السبيل يسره* من نطفة خلقه فقدره* من أي شي خلقه" 
  ).22-18: عبس" (أنشره

* فجعل منه الزوجين الذكر واألنثى* ثم كان علقة فخلق فسوى* ألم يك نطفة من مني يمنى"
  ).40-37: القيامة" (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثالث ذلكم اهللا ربكم له الملك ال إله ".. 
إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا * إال هو فأليه تصرفون

 عليم يرضه لكم وال تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه
  ).7-6الزمر " (بذات الصدور
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ثم خلقنا النطفة * ثم جعلناه نطفةً في قراٍر مكين* ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين" 
علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا ءاخر 

المؤمنون " . (إنكم يوم القيامة تبعثونثم * ثم إنكم بعد ذلك لميتون* فتبارك اهللا أحسن الخالقين
12-16.(  

إنه على * يخرج من بين الصلب والترائب* خلق من ماٍء دافٍق* فلينظر اإلنسان مم خلق"
  ).8-5: الطارق" (رجعه لقادر

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع * ثم جعل نسله من ساللٍة من ماٍء مهين" 
وقالوا أءذا ضللنا في األرض أءنا لفي خلٍق جديد بل هم * تشكرونواألبصار واألفئدة قليال ما 

-8السجدة " (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون* بلقاء ربهم كافرون
11.(  
: النجم"(وأن عليه النشأة األخرى* من نطفٍة إذا تمنى* وأنه خلق الزوجين الذكر واألنثى" 

45-47.(  
وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال * ان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبينأو لم ير اإلنس" 

: يس" (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلٍق عليم* من يحِي العظام وهي رميم
77-79.(  
إنا هديناه السبيل إما شاكراً * إنا خلقنا اإلنسان من نطفٍة أمشاٍج نبتليِه فجعلناه سميعاً بصيراً" 

إن األبرار يشربون من كأٍس كان * إنا أعتدنا للكافرين سالسال وأغالالً وسعيراً* وإما كفوراً
  ).5-2اإلنسان " .(مزاجها كافورا 

يا أيها الناس إن كنتم في ريٍب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم " 
  ).5: الحج..." .( من مضغٍة مخلقٍة وغير مخلقة

في أي صورٍة ما شاء * الذي خلقك فسواك فعدلك* أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريميا " 
إن *يعلمون ما تفعلون* كراما كاتبين* وإن عليكم لحافظين* كال بل تكذبون بالدين* ركبك

  ).14-6: االنفطار ". (وإن الفجار لفي جحيم* األبرار لفي نعيم
وجعل القمر فيهن نوراً *  سبع سماواٍت طباقاألم تروا كيف خلق اهللا* وقد خلقكم أطوارا" 

: نوح" (ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا* واهللا أنبتكم من األرض نباتا* وجعل الشمس سراجا
14-18.(  

  صدق اهللا العظيم
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Death 
 
 

Old age 
Over 65 y. 

 
Middle age 

40-65 y. 
 
 

Young adulthood 
20-40 years 

 
 

Adolescence 
12-20 years 

 
Late childhood 

6-12 years 
 
 

Early childhood 
1-6 years 

 
Infancy 

Birth-1 year 
 

Uterine life 
0-9 months 

 
Conception 

 
 

The ascending stages of life
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Growth & developmental Theories 
 
 
1- Psychosexual analytic theory [1856-1939].  
2- Cognitive    theory.  
3- Psychosocial theory.  

Each of psychosexual, cognitive, and psychosocial   
Theories are important determinants of the individuals  
Development As they all describe the developmental  
Stages of the individual & the tasks that should be accomplished in each 
stage from the point of view  
  Theorists. 

 
Importance  
It is helpful to the pediatric nurse to know the developmental tasks that 
the child should accomplish in His/ Her developmental stage & assist 
him/ Her in accomplishing them. 
 
Decrease Accomplishment & development = Mental Illness.    
    

Freud’s psychoanalytical theory 
 

Stresses on the importance of biology & unconscious Thought in 
development and psychosexual stages. 
 
World’s    view ============== organic.  
 
 * As long as the forces of the id, ego, & superego are  
Fairly well balanced the personality function smoothly  
But if the balance is lost between the three conflicting  
Forces, psychological problems will develop. 
 
* Problems can also arise out the psychosexual stages of  
 Development when fixation occurs, it means that some  
Part of the mind is sealed off from further development. 
* Every fixation leaves the individual more like an infant & less like an 
adult.  
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* The basis of Freud’s theory of development is derive from that the sexual 
energy of the “id” finds different  
Sources of satisfaction stages of psychosexual development.  
 

1- Oral stage           birth---- 1 year. 
 

2- Anal stage           1--------- 3 years. 
 
  3- Phallic stage    3--------- 6 years. 
 

4- Latency stage   6 --------- 11 years. 
 
           5- Genital stage            11 --------- Adulthood. 
 
1-Oral stage (birth – 1 year):   
Infant gets pleasure from sucking and swallowing and it takes one picture 
from the following: 
A- Oral receptive personality. 

When the child continues to seek the pleasure through the mouth by 
overeating and smoking. 

B- Oral aggressive personality. 
Oral pleasure frustrated he seeks aggressive pleasure through the 
mouth by being verbally hostile to others. 
2- Anal stage:  (1-3 years): 
 Toilet training children gets pleasure from expelling feces: 
 

2. Anal stage (1- 3 years) it takes one picture from the following: 
• Anal retentive : 

If the child has excessive punishment for failure during toilet training, 
the child gaining his satisfaction from holding back feces and show 
neatness. 

• Anal expulsive: 
Child gains pleasure from expelling the body’s waste products. If the 
child is over satisfied in this stage he will gives feces especially at in 
appropriate time and show messiness. 
 

3- Phallic stage: (3-6 years): 
Satisfaction is focused on genitals and child begins to enjoy touching his/her 
genitals and develop sexual attraction to the parent of the opposite sex: 
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1. Oedipus complex with mother 
2. Electra complex with father  
 
4- Latency stage:  (6-11 years): 
In this stage the sexual energy is sublimated and converted into socially 
valued activities in school work, riding bicycles and playing. The sexual 
interest is relatively inactive. 
 
5- Genital stage:   (11- adulthood): 
Sexual desires and interests are directed toward one’s pears. 

Adolescent Boy → girl friend. 
Adolescent Female → boy friend 

This is the beginning of mature adult sexuality sublimation in this stage 
became more important as sexual and aggressive “id” motives become 
transformed into energy for marriage and occupation. 
 
N.B: 
These stages must be satisfied enough, if satisfied the person will become 
emotionally mature, if no the person will find difficulty and unresolved 
conflicts at any stage → appears through dreams or thoughts and 
inappropriate emotions. 
 

 
Piaget’s theory 

(1896-1980) 
Cognitive process: 
In order to under stand Piaget theory you should recognize on 4 major 
cognitive processes which are: 
1- Schemas: 
It is a method of dealing with the environment that can be generalized to 
many situations. 
2- Equilibrium: 
It is the achievement of balance between internal and external forces. 
3- Adaptation:   - Assimilation 

 - Accommodation 
Change of internal forces to adapt with extern environ circumstances 
4- Conservation: 
Ability of child to conserve concept of numbers and quantities. 
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*Stages of cognitive development: 
1- Sensory motor stage (birth-2 years) 
2- Pre-operational thought (2-7 years) 
3- Concrete operational thought (7-12 years) 
4- Formal operational thought (12-18 years) 
 

1- Sensory motor stage: (birth –2 years) 
During this period infants learn through the senses (see, hear and touch) and 
motor abilities (grasping, kicking).  
At the end of stage start symbolizing, playing e.g.  
Doll = sister. 
 
2- Pre operational stage (2-7 years) 
Thoughts become more symbolic can arrive at answers mentally instead of 
through physical attempt. Child is egocentric unable to see the point of view 
of another. 
 
3- Concrete operational stage (7-12 years) 
Thoughts become increasingly logical and coherent. Children are able to 
classify, sort, and order. They conserve volume; weight and numbers remain 
the same even.  
Though outward appearances are changed. Thoughts become less self-
centered and consider points of view other than there own thinking has 
become socialized. 
 
4- Formal stage (operational) ( 12-18 years) 
Adaptability and flexibility is characteristic. Adolescent can think in abstract 
thinking forms, use abstract symbols and draw logical conclusions from a set 
of observations, can make hypothesis and test them. Although they may 
confuse the ideal with the practical, they can deal with and resolve most 
contradictions in the world. 
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Erik Erickson's Theory 
(psychosocial development) 

 
  Erickson's Theory includes eight general age groupings with a set of 
orderly, acquired behaviors for each stage from infancy to old age. Erickson 
sees each stage as a conflict between opposite values, with accomplishment 
of that stage being determined by a resolution of the conflict. Progression 
through the earlier stages should be considered because it may have an 
impact on how the child develops. And when the critical issues at each stage 
of life are resolved, the individual goes on to the next stage, although some 
back sliding may occur at times. 
When a critical issue remains unresolved, the individual ordinarily has 
difficulties in adjusting to the next stage in life. 
"The individual change from stage to other stage by achieving 
developmental tasks of each stage". 
 
 * Stages of growth and development according to Erickson's Theory: 
1.Trust versus Mistrust: 
Period: from birth to approximately 18 months. 
This is the stage, which forms the base of subsequent personality. 
In this stage the quality of the relationship between infant & primary 
caretaker (mother or other) is important. 
If a relationship between infant & his or her mother was good & warmth, 
this lead infant to trust mother, &enter this stage perfectly, & vice versa. 
 
2.Autonomy versus Shame / Doubt: 
Period: from 18 months to 4 years. 
In this stage &with trust, the infant can now discover his own behavior. The 
toddler becomes assertive & wants to explore himself & explore his 
environment. And without trust the infant can not explore any thing, 
&become schizoid &does not share in every thing.  
 
3. Initiative versus Guilty: 
Period: from 4-6 years. 
Here language & good locomotion gives the youngster ability to expand 
imagination .the development of conscience begins. If child can not be 
initiative he becomes guilty one. 
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4. Industry versus Inferiority: 
Period: from 6 – 12 years. 
This is the primary school age, the child begins to differentiate between 
work (especially school work) &play. He learns to enjoy his work for the 
pleasures he gains from it.  
 
5. Identity versus Diffusion: 
Period: from 12 – 18 years. 
In this stage the adolescent is learning about who he is, where he wants to 
go, and what he wishes to do with his life .He is putting it all together for 
adulthood. 
 
6. Intimacy versus Isolation: 
Period: from 18 - 40 years. 
The young adult is concerned with establishing sexual intimacy, which is 
usually centered on marriage. Final career choices become important. If he 
failed to achieve that, he isolates from society. 
 
7. Generatively versus Stagnation: 
Period: from 40 – 65 years.  
In this stage the concern in middle adulthood is to contribute something of 
lasting value to youth and society. Adjusting to a change in sexual activity 
becomes important, but if he can’t make adjustment stagnation become the 
result.  
 
8. Integrity versus Despair:  
Period: from 65 years till death.  
Accepting one’s life for what it was and enjoying what has been promotes 
integrity. Feeling useful and enjoying respect is important.  
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Compassion of the Piagetian, Freudian & Eriksonian stages of development 
Period Piaget’s theory Freud’s theory Erickson's theory 

60-death   Ego integrity Vs. 
despair 

40-60 y.   Generatively Vs. 
stagnation 

18-40y.   Intimacy      Vs. 
Isolation 

12- 18y. Formal s. 
operational s. 

Genital s. Identity           Vs. 
diffusion 

5 –12 y. Concrete 
operational s. 

7 –12 y. 

Latency s. 
6-11y. 

Industry Vs.            
Inferiority             6- 

12 y. 
 

3 – 5 y. Pre operational s.  
2 –7 y. 

Phallic s. 
3 –6 y. 

Initiative Vs. guilt 4-
6y. 

1-3 y. Sensory motor s. 
1-2 y. 

Anal s. 1-3 y. 
Oral s. 0-I y. 

Autonomy Vs. 
shame &doubt     18 

m. –4 y. 
Trust Vs. mistrust 0-

18m. 
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Nursing implications in Freudian & Eriksonian stages of development 
stage Freudian theory  Eriksonian theory 
Infant Provide the oral stimulation 

by giving pacifiers, don't 
discourage thumb sucking. 
Breast feeding may provide 
more stimulation than 
formula feeding because it 
requires the infant to 
expend more energy.   

Provide a primary care giver. 
Provide experiences that add to 
security, such as soft sounds and 
touch. Provide visual stimulation 
for active child involvement.    

Toddler Help children achieve 
bowel and bladder control 
without undue emphases on 
its importance. If at all 
possible, continue bowel 
and bladder training while 
child is hospitalized. 
    

Provide opportunities for 
decision making, such as 
offering choices of clothes to 
wear or toys to play with. Praise 
for ability to make decisions 
rather than judging correctness 
of any one decision.   

Preschool Accept child sexual 
interest, such as fondling 
his or her genitals, as a 
normal area of exploration. 
Help parents answer childes 
questions about birth or 
sexual differences.      

Provide opportunities for 
exploring new places or 
activities. Allow play to include 
activities involving water; clay 
(for modeling) or finger paint.    

School age Help the child have positive 
experiences so his or her 
self esteem continues to 
grow and the child prepares 
for the conflicts of 
adolescence.  

Provide opportunities such as 
allowing child to assemble 
supplies for dressing changes 
(short projects finished 
completely), so the child feels 
rewarded for accomplishment. 

Adolescent Provide opportunities for 
the child to relate with 
opposite sex; allow child to 
verbalize feelings about 
new relationships.   

Provide opportunities for the 
adolescent to discuss feelings 
about events important to him or 
her. Offer support and praise for 
decision making. 
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Factors that affecting growth &development: 
 

1. Heredo constitutional factors: 
These are responsible for characteristics of pattern of individual growth, 
certain anomalies, some of familiar diseases, certain types of short stature. 
 

2. Congenital factors: 
They affect fetal or postnatal growth. 
  

3. Endocrine factors: 
Result in normal variations among individuals. 
 

4. Environmental factors: 
They can affect the growth & development of the fetus through their effect 
on the pregnant mother, as well as, the growth & development of the infant 
& child. 
 

5. Nutritional factors: 
Nutritional deficiencies produce growth defects, as in rickets. 
  

6. Activities : 
Activities are essential for normal growth & development. Bedridden child 
would not grow as an active one. 
 

7. Injuries & illnesses: 
Occurring during birth or later , can affect growth &development through 
the damage they cause to vital organs. 
 

8. Psychological factors: 
Severe psychological stress can decrease growth rate e.g. mental 
deprivation and anorexia nervosa.  
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Developmental psychologists try to describe &explain the systematic 
changes that occur in people throughout the life cycle. How ways of thinking 
&reasoning change as people grow older is just one of many topics of G&D. 
Do newborn infants perceive the world differently than adults do, and if so 
in what ways? Why will a four-year old tell you that a lump of clay grows 
“bigger” as it is rolled into a snake, whereas an eight-year – old can easily 
see that the amount of clay stays the same? Do they decline in old age as 
many people assume? How can we explain the individual differences that 
develop in people? (It is lie in a complex interplay of genes &environment). 
 
Assessing development over time:  

One special measurement problem that psychologist’s face is assisting 
how &why people change over time. 
To study how behavior changes over time; researchers may use either a 
longitudinal study, in which the same group of people is examined, at 
intervals over a period of years, or cross-sectional study, in which the same 
people of different ages are assessed simultaneously. 
The longitudinal approach is more reliable, but it is very time consuming. 
 
Developmental sequences:    

A fundamental principle of human development is that changes occur 
in broadly predictable patterns, or developmental sequences. 
Nowhere are these sequences more apparent in physical growth maturation. 

• At birth a human infant is, physically speaking, far from just a 
miniature adult. Aside from the newborn’s relative weakness &lack of 
muscular coordination, a baby’s body is proportioned very differently 
than an adult’s. 

A baby’s head is huge compared with the torso الجذع, &the legs are bent 
&stubby. But all this changes dramatically over the next years 

• By the time children enter school, their bodies have taken on more 
mature proportions, in addition to increasing in strength, coordination, 
&height. 

• Then, at puberty, further physical changes occur, usually quite rapidly. 
A boy’s shoulders broaden girl’s breasts &pelvis enlarges. 

• Less sudden but equally predictable are the physical changes that occur 
through adulthood. 

• With middle age the body generally thickens &the muscles begin to 
lose their tone.  

• By old age, changes in the skeleton often cause the body to shorten, 
&posture may become slightly stooped. 
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NB: Although the sequences associated with physical development are 
probably the most apparent, they are not the only ones. 
 Similar developmental sequences occur in other areas, from perceptual 
abilities to intellectual skills to styles of social interaction. Of course, all 
people develop differently in many respects. Some, for instance, reach 
puberty much sooner than others. All, however, eventually undergo much 
the same developmental changes. 
 

Body measurements & developmental landmarks provide the best 
&most practical means of evaluating the health of child deviation from 
normal standards alert the physician to look for the cause. 
Diseases tend to affect the growth more in periods of rapid growth 
&development. 
 
**Growth: 
 “It is an increase in size by multiplication of cells, and increase in their 
numbers & intra cellular substances.”  
G&D is a continuous process starting from conception until maturity (about 
20 years of age). 

• Rate of growth is more important than actual size, &data should be 
recorded in absolute figures as well percentiles.  
(Will be discussed later). 
 
**Development: 
“It is a maturation of organs &systems, gaining of skills, ability of adaptation, 
assume responsibilities, development can not be measured simply.” 
 
Length & height: 
Length:  “It is a crown heel measurement in recumbent position.” 
Height:  “It is a crown heel measurement in standing position.” 
N.B.: length is used from birth – 5 years of age. Height is used after 5 years 
of age; they differ by 0.5- 1 cm. 
 
A: in uterus (fetal): - 

1. Maximal growth in length of the fetus occurs during the 6th & 7th 
months of pregnancy. 

2. Rate of growth is extremely rapid by 8th month of pregnancy, fetus 
achieves 80% of its birth length, &50% of its birth weight. 

3. After the second month of pregnancy, the relative increase in length 
is due to growth of extremities. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Growth & Development  علم النمو والتطور
  

 62 

B: neonatal period (0 – 28 days). 
1. Birth length averages (50 cm.). 
2. First-born infants are smaller than later born ones. 
3. At birth the ratio of lower to upper segments of the body is 1: 1.7, 

later the legs grow more rapidly, &the ratio becomes 1: 1. 
 
C: childhood: - 

• Spurt of growth occurs at puberty onset. 
• Changes in height are less, in response to factors that affect the 
growth, than changes in weight. 

• Length at one year of ages average 75cm. 
• Birth length is doubled at 4 years,  &tripled by age of 13 years. 
    Formula: “length (cm) after the first year: = age (y) x 5+80.” 

• At 2 years age midpoint of the body is umbilicus, at adulthood 
midpoint is the pubis. 

 
D: pubescence: -  
The earlier the age of puberty, the taller the child, with early cessation of 
growth. 
If growth increase fast, reduction of growth occur fast also. 
 
** Environmental factors: 
Maximal gain in height occurs in spring, & minimal gain occurs in fall. 
This is less apparent in higher socioeconomic classes than in lower ones. 
 

Weight 
 “It is the best index of nutrition &growth. So we can assess nutritional 
status for baby from changes in his /her weight.” 
 
A: neonatal:  
-Average birth weight is (3 – 3.5) kg. 
NB: at birth: baby loses up to 10%of his birth weight in the first    3 –4 days 
of life, due to loss of meconium, urine, edema, less intake. But regain his 
birth weight by 10 days of age. 
 
B: childhood: 

• During the first year: baby gains 3/4kg per month for the first 4 
months, &1/2kg per month for second 4 months, &1/4kg per month for 
the third 4months. 
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• Birth weight is doubled by age of 4-5 months, tripled by first year 
of life, &quadrupled by end of second year of life. 

• At 7 years of age average child gains 7 times his birth weight. 
• Formula: “Weight (2-7 years) =age (y) x 2+8. 
                      Weight (8-12 years) =age (y) x 3.” 
 
C: adolescence: 
Period of rapid weight gain occur before menarche in girls. It is the period of 
rapid growth. 
 

Head &Skull: 
Head measurement is an accurate index of brain growth, and is better than 
the size, or the presence of fontanels.  
A: in uterus: 
 Head growth is greater than the rest of the body. 
 
B: newborn: 
 At birth the head is 3/4 it’s mature size, &the rest of the body is only 1/4 of 
its adult size. 
 
C: childhood: 
• At birth, the head is1/4 of the body length & at 25 years of age it’s 
1/8 of body length. 
• At birth head circumference is 33-37 cm. For the mature newborn. 
• Increase by 0.5 cm./ year till the age of 7 years. 
• Increase by 1/3 cm. /year from 8-12 years of age. 
• At 6 months of age head circumference is 44 cm.  
• At one year of age head circumference is 47 cm. 
• At 2 years of age head circumference is 49 cm. 
• At 4 years of age head circumference is 50 cm. 
• At 12 years of age head circumference is 52-55 cm. 
 

Brain growth 
- 50% in the first year. 
- 75% in the second year. 

     - 95% in the 4-5 years of life. 
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fontanels 
- At birth skull has 6 fontanels: anterior f., posterior f.,  2 sphenoid f., 

&2 mastoid f. 
- Anterior fontanel closes at 10-18 months. 
- Posterior fontanel closes by 2 months of age, or may be close at birth. 

 
 

Nervous system 
• Myelinization: - 
 Begins at the fourth fetal month.  

- At birth: all cranial nerves are myelinated, except optic and olfactory 
nerves.  

- Autonomic nervous system is mature at birth.  
- Myelinization of spinal cord, cerebral cortex, is not complete until 2 

years of age.  
 

Reflexes 
Cough Moro’s, chvostek’s, walking, patellar grasp reflexes are present at 
birth.  
- At 6 months of age superficial reflexes are present.  
- Blood – brain barrier is more permeable during infancy, than later in 
life. 
 

Respiratory system 
• In uterus: - 
 Respiratory movements take place in uterus by movement of amniotic fluid.  
 
• Newborn: -  
- Respiration triggered at birth by stimulation of tactile, thermal 
receptors, as well as hypoxia.  
- Respiration is mainly diaphragmatic in first year of life 

 
• Childhood: -  
Respiratory rate decreases as the age advance that’s to say respiratory rates 
decreases by the age increase. 
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Sinuses 
o Newborn: -  

- Mastoid process is a single cell at birth.  
 

o child hood: -  
- Maxillary, ethmoid sinuses are present at birth, but not aerated, 

become visible on x-ray at 6 months of age.  
- Frontal sinuses are visible on x-ray at age of 3–9 years  

    
Cardiovascular system 

A: Heart rate: - 
Decrease with age, fetal heart rate average 150 BPM, at birth H.R is 130 
BPM, 105 BPM in 2nd year of life, 70 BPM in 10th year of life. 
  
B: Blood pressure: -  

- Systolic blood pressure is lowers at birth.  
- Pulmonary and systemic B.P is approximately the same during first 

weeks of life. 
  

C: Heart sounds: -  
- Pulmonary component of the 2nd heart sound is louder than the aortic.  
 

D: Blood volume: -  
Average 80- 110 ml. /Kg. In   the newborn. 
  
 E: Anatomic changes: -  
- Ductus arteriosus, and foramen ovale close functionally soon after 
birth.  
- Ductus arteriosus: Anatomic closure by 4 months of life.  
- Foramen ovale: Anatomic closure by the end of the first year of life.  
 

The blood 
* In uterus: -  
-Blood -forming centers are in connective tissue, later, liver, spleen, 
mesonephros, and finally the bone marrow assume blood forming function.  
- At birth: blood- forming centers are mainly in bone marrow.  
-  Liver, spleen function as blood- forming centers at time of stress only. 

  
       * Newborn: -  

Delayed clamping of the umbilical cord at birth, for 2- 3 minutes, will make 
HCT 7% higher, than if the cord clamped earlier. 
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 **Fetal Hemoglobin, It makes:  
- 80% of the total Fetal Hemoglobin at birth.  
- 75% of the total Fetal Hemoglobin at 2 weeks of age. 
- 55% of total Fetal Hemoglobin at 5 weeks.  
- 5% of total Fetal Hemoglobin at 20 weeks. 

  
**White cells: -  
- Higher at birth, fall over 2- 3 weeks then rises again.  
- Sedimentation rate: children have higher S.R than the adults.  
 

Gastrointestinal tract 
• Enzymes: -  
-Newborn is deficient in amylase enzyme; it rises in concentration by 3 
months of age.  
-Lipase activity is low in early childhood.  
-Trypsin activity is adequate since birth, except in premature. 
  
• Stomach capacity: 
 -At birth its 30 –90 ml.  
- At one month of age. 90 –150  ml. 
 

Urinary system 
A: In uterus:  
Kidney functions, and contributes some urine to the amniotic fluid, but has 
No role in regulation of electrolytes.  
 
B: Newborn: 
Urine has specific gravity of 1.015, dilute during the first weeks of life.  
 

Fat, Muscles, Body water: 
A: Fat: 
Body contains equal amount of fat, and protein at birth, and shortly after 
that, then the amount of fat exceeds that of protein.  
 
B: Muscles: 
At birth muscles constitute 20 –25% of total body weight. 
 
C: Body water: 
It’s contains 95% of body weight in early fetal life,     
   65 –75% of body weight at birth, 55 –70% at maturity.  
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Organ of special senses 
-At birth: Newborn has mature sensory receptors for pressure, pain, 
temperature, they are present on body surface, mouth, external genitalia, also 
newborn has mature pain receptors in viscera.  

- Newborn has mature taste receptors.  
- Newborn has mature olfactory receptors.  
- Newborn can hear immediately after birth, but with different 

response. 
 
Vision: 

- Visual system is relatively immature at birth. 
- Newborn is hyperopic.  

   
Immune Mechanism 

• In uterus:  
-Antibodies of low molecular weight (7s IgG) is present in high 
concentration in fetal blood, but that of high molecular weight (19s IgM) is 
found in low concentration in fetal blood. 
-Placenta can pass (IgG) only, mainly in last trimester of pregnancy. 
-IgM is synthesized in fetal blood in response to infection. 
Bone age: estimated by doing X – rays of wrists, &hands. 
Evaluated by the appearance, &union of various epiphyseal centers. 
 
• At birth: 
-Full term newborn has 5 ossific centers, distal end of femur, proximal end 
of tibia, calcaneous, talus, cuboid. 
-Calcification begins during the 5th week of fetal life. 
- The clavicle is the first bone to calcify. 
- Carpal bones (8 bones) start to ossify at 2 months of age, then one 
ossific center appears per year. 
 

Dental growth &development: 
Time of eruption of primary, &permanent teeth: 

Age of eruption of primary teeth (months) 
Deciduous teeth Maxillary Mandibular 
Central incisors 6 – 10 5 – 8 
Lateral incisors 8 – 12 7 – 10 

Cuspids (canines) 16 – 20 16 – 20 
First molars 11 – 18 11 – 18 

Second molars 20 –30 20 – 30 
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Age of eruption of permanent teeth(years) 
Permanent teeth Maxillary Mandibular 

Central incisors 7 –8 6 – 7 
Lateral incisors 8 – 9 7 – 8 

Cuspids(canines) 11 – 12 9 – 11 
First pre molars 10 – 11 10 – 12 

Second premolars 10 – 12 11 – 13 
First molars 5.5 – 7 5.5 – 7 

Second molars 12 – 14 12 – 13 
Third molars 17 – 30 17 – 30 

 
NB: Delay in teeth eruption may be an indication of retardation of osseous 
development. 
 

Assessment of growth 
 
Percentile growth curve: it is a scientific curve used for assessing the 
improvement of growth and development during infancy period 
Characters of percentile growth curve: 

1. Percentile curve for weight, height, and head circumference. 
2. Percentile curve varies from boys to girls. 
3. Percentile curves vary from community to another. 
4. Percentile curve must be revised every 10 years. 

If deviates due to some reason, he/ she must return to normal growth by 
catch up mechanism (growth). 
Catch up growth defined as: unusual acceleration of growth rate following 
recovery from disease. 
Slowing of growth velocity, to return to child’s original percentile follows 
this acceleration. 
 

• Normal child should lies between 3rd  & 97th percentile, so there is 
wide range of normal variations physical growth. 
Levels of percentile curve 

1. The level at which 50% are above, 50%are below it = the 
average = 50th percentile. 

2. 25th percentile = below average i.e. 25%below it &75% are 
above it. 

3. 10th percentile = low normal i.e. 10% below it &90% above it. 
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4. 3rd percentile = lowest normal i.e. 3% below it &97%are above 
it. 

5. 75th percentile = above average i.e. 75% below it &25% above it. 
6. 90th = high normal i.e. 90% below it &10%above it. 
7. 97th percentile = highest normal i.e. 97% below it                        

& 3% above. 
 
 
NB: 
• assessment of physical growth is usually carried out by using tables, 

&charts. 
• Periodic assessment of infant & child permits early detection of growth 

Deficiencies, & deviations from normal standards. 
• The measurements, which are commonly done, (weight, head 

circumference, chest circumference, & length) 
• Comparison of the child’s percentile with those of the previous 
examinations of the same child can detect abnormalities in his growth. 
• Not all measurements of the same child necessarily fall into the 
same percentiles, but each measurement should follow it’s own percentile 
in a healthy child. 
 

Psychomotor development 
Psychomotor development depends on the integrity, &maturity of 

nervous system. 
Rate of development varies among children, but sequence of development is 
the same in all the children. 
 

Motor development 
A: In prone position: 
Newborn posture: – the pelvis is high off the couch, the knees are drawn up 
under the abdomen. 
-1 ½ months: baby flat on the couch, &able to lift chin up. 
-3 months: rests on forearm. 
-6 months: rests on hands, &extends arms, pull himself forward with hands, 
abdomen flat on couch. 
-10 months: creeps on knees & hands walk like a bear on feet &hands, 
assumes upright posture & walk assisted. 
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B: In ventral suspension: 
Baby begins to hold his head up &straighten his back more &more. 
 
C: In supine position: 
Newborn has a position of flexion. 
• 1 month: marked head lag when pulled to sitting position. 
• 3 months: less head lag. 
• 4 months: head doesn’t lag. 
• 5 months: lift head from supine position when about to be pulled up. 
• 6 months: lifts head spontaneously. 
 
D: Sitting position: 
- 5 –6 months: sits with hands forward for support. 
- 7 – 9 months: sits without support. 
- 10 months: sits &can lean forward to pick up toy. 

 
E: standing position: 
- 6 months: stands with support. 
- 10 months: walks with two-hand support. 
- 12 months: walks with hand support. 
- 13 months: walks without support. 
- 18 months: gets up stairs. 
- 24 months: gets down stairs. 
 

Use of hands 
• 1 month: hand predominantly closed. 
• 2 months: hands often open. 
• 3 months: loss of grasp reflex. 
• 4 months: hands come together, pull dress over face. 
• 5 months: voluntary grasp, plays with toes, objects to mouth. 
• 6 months: holds rattle, grasp feet. 
• 8 months: radial grasp, finger thumb position. 
• 12 months: stops putting object to mouth. 
• 18 months: holds pencil with fist, &make a line. 
• 2 years: turns door knob, unscrew, and put on shoes. 
• 2 ½ years: hold pencil in hand, begins to draw. 
• 3 years, dresses, &UN dresses. 
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Development of vision 
- Birth – 2 weeks: eyes are closed in bright light, &at 2weeks transitory 
fixation. 
- 2 weeks – 2 months: eyes open physiological nystagmas. 
- 3 – 4 months: fixation, convergence, focusing. 
- 5 – 6 months: follow-moving objects. 
- 7 – 8 months: follow thrown object, can differentiate different colors. 

 
Development of hearing 

• 1 – 2 months: infants respond to loud sound &noise by sudden jerky 
movement &crying. 

• 3 – 4 months: responds to loud sounds by cessation of movements, 
&stops crying. 

• 5 – 6 months: turns head toward direction of voice. 
• 1 year: turns head when called by name.  
 

Intellectual “social” development 
- 1 ½ - 2 months: social smile. 
- 3 – 4 months: recognizes mother &relatives. 
- 4 months: laughs. 
- 6 months: start to imitate. 
- 7 months: draws attention to himself. 
- 10 months: wave bye – bye. 

 
Speech development 

Depends on good hearing, good memory, and integrity of articulation 
organs. 
• 1 ½ months: vocalizes after smile. 
• 4 months: laughs. 
• 7 months: says syllables: ba – da – ker. 
• 8 months: compound syllables: Baba, dada. 
•  10 months: one word with meaning. 
• 1 year: 2 – 3 words with meaning.  
• 2 years: 2 – 3 words together to make a sentence.  
• 3 – 4 years: sentence of 12 words. 
 

Sphincter control 
Depends on mental development, training, peripheral &local spinal reflexes 
with high control. 
It’s achieved usually between 2 – 4 years of age. 
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Neonatal reflexes 
 

Most of the newborn physical behavior appear to be reflexive in 
nature, as the newborn’s nervous system matures, these reflexes disappear & 
are replaced by more voluntary, coordinated movements. 
The absence or persistence of the early reflexes used to evaluate the health 
&maturation of nervous system. 
 

Moro’s reflex 
Elicited by placing the infant in supine position, support the head with 
examiner’s hand, &suddenly withdraw the supported hand to allow the head 
to fall back 10 –15 degrees. 
The reflex consists of extension, followed by flexion &abduction of arms 
&to a lesser degree the legs. 
-Present at birth, &disappears by 3 – 6 months of age. 

- Absent reflex in: brain – damaged babies, depressed babies due to 
narcotic at birth. 
**A symmetrical reflex  can occur in:  
• Fracture of clavicle. 
• Fracture of humorous. 
• Brachial plexus palsy. 
• Shoulder dislocation. 
NB: persistent reflex occurs in cerebral palsy. 
 

Stepping reflex 
Elicited by holding the infant upright, &inclined forward, with the sole of 
the foot touching flat surface. 
The infant starts to make stepping movements. 
** Appear at birth &disappear by 6 months age. 
 

Placing reflex 
Infant’s head upright, the dorsum of the foot is drawn along the under 
edge of a table. 
The response is flexion, followed by extension of the leg stimulated. (The 
baby is stepping on the table). 
** Appear at birth &disappear by 6 weeks of age. 
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Tonic neck reflex 
This reflex done by, the head of the supine infant is rapidly turned to one 
side. 
The response is extension of upper arm, and leg on that side, and flexion 
on other side. 
**Appear at 2 months of age, &disappear by 6 months. 
** Persistence for 6 –9 months occurs in spastic cerebral palsy.   
 

Neck righting reflex 
Consists of rotation of the trunk in the direction in which the head of the 
supine infant is turned. 
* Appears by age of 4 – 6 months, &disappear by age of 24 months. 
* Absent, or decreased in infants with cerebral palsy. 
 

Landau reflex 
Elicited by supporting the infant, in prone position, with the examiner 
hand under abdomen. 
The response consists of extension of the head, trunk, hip, when the head 
is flexed, the infant trunk, and hip also flex. 
Appear at 3 months of age, &disappear by age of 24 months. 
 

Parachute reflex 
The infant is suspended in prone position, suddenly allowed to fall for a 
short distance. 
The response consists of extension of the arms, hands & fingers. 

• Appear at age of 9 months, &persists there after. 
 

Suckling reflex 
Elicited by stroking of lips by examiner finger or other thing, the infant 
make suckling movements &try to catch examiner finger by his mouth. 
 

Rooting reflex 
Elicited by stroking the infant’s cheeks, infant’s  mouth is turned toward 
the stimulus. 
NB: both reflexes (Suckling reflex & rooting reflex) 
Are present at birth &disappear by 4 months of age (when baby is awake), 7 
months (when baby is asleep). 
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Grasp reflex 
Elicited by applying light pressure on the palms, or soles, which are 
closed around the stimulating object. 
 
-Palmer grasp: appears at birth, disappears at 6months of age. 
 
-Planter grasp: appears at birth, disappears at 10 months of age.  
 

 
Factors affecting fetal development 

 
1. Chromosomal factors: 
a. These are inherited factors that lead to malformations of the 
fetus. 
b. Nothing can be done to prevent chromosomal abnormalities, 
only to avoid, when possible, situations that is associated with high 
incidence of abnormalities like: exposure to X – rays especially during 
the first trimester of pregnancy. 
c. Mothers under age of 16 years & over age of 35 years have 
higher incidence of malformed babies i.e. (Down’s syndrome).  

 
2. Developmental factors (environmental factors): - 
-These factors affect the fetal development since the fetus is very 
dependent on the environment provided by his mother. 
-  Many substances can pass through the placental barrier to affect the 
fetal development. 

 
3. Teratogens: 
- These are substances that are known to cause congenital 
malformations. 

 
**Examples of Teratogens &their effect on the fetus: 

I. Drugs of the mother: 
- Alcohol: causes neonatal addiction, intrauterine growth retardation 
(I.U.G.R.), cleft palate, cardiac anomalies, postnatal growth retardation, 
increased fetal perinatal death rates, hyperactivity, &learning disabilities 
later on. 
-Aspirin: causes neonatal bleeding. 
 
-Cigarette smoking: causes prematurity, I.U.G.R., anomalies, spontaneous 
abortions. 
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- Corticosteroids: cause anomalies, cleft lip, I.U.G.R. 
- Tetracycline’s: cause discoloration of permanent teeth, 

&inhibited bone growth. 
- Thiouracil: causes neonatal goiter.   

 
II. radiation: Produce anomalies, microcephally, and leukemia.  

 
III. maternal diseases: 

- TORCH’S infections: produce, jaundice, blood diseases, 
microcephally, I.U.G.R., mental retardation, cardiac defects, blindness, 
&deafness.  

• DIABETES: causes large birth weight, stillborn babies, & 
anomalies. 
 

4. Maternal environment: 
Fetal development is greatly affected by maternal health  &nutritional 

intake. 
**Maternal nutrition: 
 -Maternal Nutrition State during the last 4 months of pregnancy 
appears to be critical for optimum fetal development.  
-Inadequate maternal nutrition during pregnancy can produce babies with 
low birth weight & prematurities. 
 
** Maternal diseases: 
* Chronic maternal diseases may lead to congenital anomalies of the fetus 
e.g. mothers with cardiac disease, or anemia, may have babies with 
I.U.G.R., anomalies.  
* Stress: can lead to increase incidence of anomalies. 
* Drugs taken by mother: 
Some drugs have teratogenic effect on the fetus &therefore, mother 
should avoid taking any drug during pregnancy unless prescribed by 
doctor. 
 

5. fetal factors: 
• Placental defects lead to I.U.G.R. or fetal death. 
• Twinning: twin pregnancy has higher incidence of premature birth, 
perinatal deaths, &sometimes lead to neonatal problems as occurs in 
“fetal transfusion syndrome”(one twin  pales anemic, the other twin is 
plethoric). 
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Puberty & adolescence 
 
Adolescence: - period of transition from childhood to adulthood, 
arbitrarily extending from age of 14 years till age of 19 years. 
Puberty: period at which reproduction is possible. 
 
Endocrinological aspects of puberty adolescence: 
 

1. hypothalamus : 
  Production of luteinizing hormone releasing factors (L.H.R.F.), which 
stimulate secretion of (L.H.) & (F.S.H.) from anterior pituitary. 
 
2. Anterior pituitary:  

Secretion of L.H.& F.S.H. from anterior pituitary, which act on 
gonads stimulating secretions of estrogen & progesterone in female. 
 
3.gonads: 
A: testosterone: secreted by “leydig cells” mainly, marked rise at onset of 
puberty resulting in: development of secondary sexual characters in 
males. (Anabolic effect). 
B: estrogen: secreted by the ovaries (follicle & corpus), marked rise at 
puberty resulting in: 
- Mammary gland &reproductive organs development. 
- Development of normal female configuration. 
- Anabolic effect. 
C: progesterone: secreted by corpus luteum. It has the following effects: 
*Synergistic effect on the development of secondary sexual characters. 
*Regulate secretory phase of menstrual cycle. 
 
4. Adrenal cortex:   
Androgens greatly rise at puberty &stimulate growth of pubic &axillary 
hair in female, they have complementary effect for testosterone in male. 
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Sexual development 
 
Female: 

• In girls the earliest sign of puberty is the appearance of a bud of 
glandular mammary tissue under areola resulting in nipple &breast 
projecting forward, at this time marked rise of estrogen level leads to 
proliferation &maturation of vaginal epithelium.  

• The breast continues to enlarge the areola increases in diameter 
&becomes deeply pigmented; the maximum height velocity has been 
achieved.             In late puberty breast has smooth contour in profile. 

• Development of pubic & axillary hair is stimulated by androgens, 
as body fat increases, &the broader pelvic skeleton develops, the typical 
female body shape appears. 

• The mean time for completion of sexual maturation is 4 years for 
the breast, &3 years for pubic hair. 

•   Menarche occur 2 – 3 years after onset of puberty with mean age 
of 13 years old, &range of 9 – 16 years. 
 
Male: 

• In boys the earliest clinical sign of onset of puberty is testicular 
enlargement, then thinning of scrotum which enlarges &becomes more 
pigmented, while penis lengthens, &later broadens, variable degree of 
gynecomastia may occur. 

• Pubic hair grows in diamond pattern, hair appear on face, body 
axilla & extremities 2 years after pubic hair. 

• Variable amount of acne may occur, the voice deepens under 
testosterone stimulation, and the accessory sexual organs develop. 

• Prostate &seminal vesicles enlarge, and secretory activities 
develop. 

• Linear growth with increase in bone size, muscle bulk &body 
weight, broadening of shoulders occur. 

• The mean time required for completion of sexual maturation is 
about 3 years. 

• Penis growth begins on average of 12 ½ years of age, and is 
complete at 14 ½ years of age. 
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Male and female Sexual development 
Gender Change Age at onset (years) Age at completion 

(years) 
Breast buds 

 
8 – 13 

 
13 – 18 

 
 
 

Female Menarche 
 

9 – 14 14 – 18 
 

Testicular 
enlargement 

10 – 13 
 

13 – 17  
 

Male Nocturnal 
emissions 

 

11 13 
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