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•
•

تعريف الننو :
تغيريات داخلية عن طريق التفاعالت الكينيائية ...تغيريات كنية ..مثل الطول ،
الوزن  ،زيادة اخلاليا ...اخل .
سلسلة من التغيريات (الكامن –الظاهرية ) على التوالي بودف الوصول اىل الكنال .
تعريف النضج :
مستوى التغيريات اليت وصلت اليوا الننو ( تغيريات نوعية ) ..مثل املعدة – اهلضه
 ..الرئة – التنفس  ...اخل ...

•

ثيٍَاضةى طةشة ( منو ) :

•
•
•

• التطور  :الننو ( الكني )  +النضج ( النوعي )

•

طؤزاٌكازى لة ٌاوةوةى جةضتة زوودةدات لة زِيَطةى كازليَكى كيىياوى واتة طؤزاٌكازى ( ضةٌدايةتى ية ) :وةك  :كيَض  ،باآل،دزوضت بووُ و شياد
بووٌى خاٌةكاُ  ....ياُ ....شجنرية طؤزاٌكازى ( بيٍساو وٌةبيٍساو ) يةك بةدواى يةكة بةئاواجني طةيصنت بة تةواو بووٌى ( الكىاه ) ...

• ثيٍَاضةى ثيَطةيصنت ( النضج )  :ئاضتى ئةو طؤزاٌكازياٌةية كة طةشةى ثىَ ى طةيصتووة  ،كةواتة طؤزاٌكازى ( ضؤٌيةتى ية ) :
وةك ِ :ةزس ـ طةدة ....وضييةكاُ ـ ِةٌاضةداُ ِ....تد ...
طةشةكسدُ (تطور) = منو ضةٌدايةتى  +نضج ضؤٌايةتى
dr.d.jabbary2020- 2021
3

مباديء الننو

ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

الذطىر  :دحذز وفم مجمىعح من اللىانني الشاةح و ةعيذج العشىائيح ...
متاديء ( كىانني ) النمى :
 - 1النمى ....عمليح مطذمزج ومنذظمح ..وةعيذج عن االنلطاع و العشىائيح :
أضذمزاريح النمى ( عمليح االيض )  ...دون انلطاع ( حللاخ مذذاخلح ) ..
مزاحليح النمى ..مشل دعلم اللغح  ..أو امليشء
طةشة كردن  :بة ثىَ كؤوةلَيَك ياضاى ٌةطؤز زوودةدات و دووزة لة ِةزةوةكى

ثساٌطيجةكاٌى ( ياضاكاٌى ) طةشة كسدُ :
 -1طةشة كسدُ  ..ثسؤضةيةكى بةزدةواً و زِيَك و ثيَكة ،و دووزة لة ثضسِاُ و ٌازيَكى و ِةزِةوةكى :
بةزدةواوي طةشة ( ويتاثؤليصً ) ....بىَ ثضساُ ( باشٌةى لةٌاو يةك )
ِةٌطاو بةِةٌطاو  (...فيَسبووٌى شواُ ) ...طسوطاهَ ــ بيَصاز كةزة ...دواتس ...وٍطة وٍط ــ ٌةغىةيةكة بؤ خةوتٍى ...دواتس ...دةٌط ..كؤوةليَك دةٌط
...زضتةى يةك ووشة  ....قطةكسدُ ....
زؤيصنت ..تةقمَةى ضةز ضك ..دةضتةكاُ ..ثىَ يةكاُ ..طاكؤلَة ...زؤيصنت ..
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ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

 - 2النمى ....دشمل الذغيرياخ الكمي و النىعيح :
عنذما دشيذ ( طىل اليذ أو الطاق )  ...دذحطن( مطذىي عملها أو أدائها) ..
املعذج ..دذخذلف يف الحجم و الىظفيح – أدائه ...
الطفل  ...يهضم حليث ةطيط ........الكتري  ....ياكل و يهضم ما يشاء ...

 - 2طةشة كسدُ ِ ...ةز دوو طؤزاٌكازى ضةٌديةتى و ضؤٌيةتى دةطسيَتةوة :
كة دةضت دزيَر ئةبيَت  ...ئاضتى كازكسدٌةشي باشرت ئةبيَت ....
طةدةى وٍاهَ و طةوزة ...لة ضايص و وةشيفةى ِةزس كسدُ ...دةطؤزىَ ..
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مباديء الننو

ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

 - 3النمى ....يذخذ ادجاهاً فزدياً :الفزوق الفزديح واضحح يف النمى،وكل فزد ينمى
ةطزيلح واضلىب خاص ةه....

• أكل الفزوق الفزديح مىجىدج الطفىلح املتكزج ..
• ومع دلذم العمز دشداد الفزوكاخ الفزديح ...حطث التيئاخ ( االجذٌلعيح ،
الجغزافيح  ...الخ )
• الذىائم ( املذجانطح ) من نفظ التىيضح املللحح ...فزوق ...

 -3طةشة كسدُ  ...الى وسؤظـــ بةزةو تاكايةتى زيَضكة دةطسىَ ..:
وسؤظــ وةك ِةووو كةس واية ...وةك ِةٌديَك كةس واية ...بةالًَ لةِيض كةضيَكض ٌاضيَت ...
بضوكرتيَ جياواشى تاكايةتى لةضةزتايي وٍالَى ية  ...وتا طةوزةتس بيت جياواشى شياتس ...بةثىَ ى ذيٍطةى كؤوةالَيةتى ،
ئابووزى  ،جوطسافى ِ....تد
دواٌةى ( مجكى ليَكضوو ) ...يةك ِيمكةى ثيرتاوة  ...جياواشى ِةية ...
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مباديء الننو

ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

 – 4اخذالف معذل و نطث النمى ....يف املزاحل الحياج املخذلفح :
الطفل(  9شهز  9 ...يىم ) ـ ( 3كغم  45،ضم )....هل دذكزر هذا النطتح يف مزحلح اخزي ؟

 – 5النمى ...يعذمذ يف النىادج عىل النضج و الذعلم :
دجزةح العامل ( جيشل ) الزكض عىل الذرج ..
الدحذز الذعلم ..دون النضج  ...الطفل و كزاءج املىادج الصعتح للفهم ..

 -4تيَكساى زِيَرةى طةشةكسدُ دةطؤزى لة ِةووو قؤٌاغةكاٌى ذياٌدا وةك يةك ٌية :
وٍالَى (  9واٌط و  9زؤذ ) ـ ( 3كغي  45،ضي )لةِيض كاتيَكى بةً واوةية ٌ...يية !
 -5طةشة ئاكاوى ثسؤضةى ثيَطةيصنت و فيَسبووٌة :
(جتسبة جيصه) ...زاكسدٌى ضةز ثيمكاٌة (تا ثيَطةيصنت ٌةبيَت -فيَسبوُ ٌى ية )
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مباديء الننو

ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

– 6جىانث و مظاهز النمى دطري ةرسعاخ مخذلفح :
لكل جانث ( اللغىي  ،الجطمي  ،العلًل ... ،الخ ) رسعذها الخاصح ةها ...
أخذالف يف الرسعح و الىكر ....يف منى الجىانث املذنىعح ...
النمى الجطمي  ...االكرث ...يف الطفىلح واملزاهلح ..
النمى اللغىي  4 – 2 ...ضنىاخ  ...النمى الجنيس ...املزاهلح ...
النمى االنفعايل  ...ةعذ املزاهلح ...

ِ -6ةزيةك لة اليةٌةكاٌى طةشةكسدٌى وسؤظـــ زيَرةو خيَسايى تايبةتى خؤى ِةية :
اليةٌةكاٌى طةشة ( شواٌى  ،جةضتةيي  ،عةقمَى ِ ،ةلَضوٌى  ،ئةخالقى ِ....تد ) ..
ئةً اليةٌاٌة ..بةيةك كات و يةك خيَسايي ٌ...ازؤُ ...جياواشى ..كات و خيَسايي ..
طةشةى جةضتةيي ...شؤزتسيَ ...وٍالَى ضةزةتايي و ِةزشةكازي

طةشةى شواٌى ...وٍالَى  4 – 2ضالَى  ....شؤزتسيَ ...
 8طةشةى ضيَكطي ِ ...ةزشةكازى  ...طةشةى ِةلضووٌى ...دوايي ِةزشةكازى ...
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ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

– 7النمى يذخذ ادجاهاً طىلياً (من الزأص اىل اللذمني) ..وأفلياً ( وضط الجطم
سم اىل االطزاف ) ...
االول ..طىلياً ...سم ...أفلياً ..
دذكىن الزأص ..سم الزكتح والعنم ....الخ
دذكىن االعضاء الذاخليح ...سم اليذ و االصاةع ...
هذا املتذأ ...داخذ صىرج عكطيح يف الشيخىخح

 - 7ثسؤضةى طةشةكسدُ بةزيَضكةى دزيَرى ضتووٌى (لةضةزةوة بؤ خوازةوة) وة ثاٌى ئاضؤيى (لة
ٌاوةٌدى لةشةوة بؤ ئةً الو ئةً ال) طةشة دةكات :
يةكةجماز ضتووٌى ...دواتس ئاضؤيي ...يةكةجماز ضةزى دزوضت ئةبيَت ..ئيٍجا ون وضيٍط ِ....تد ..
يةكةجماز ئةٌداوةكاٌى ٌاوةوة دزوضت ئةبَ ..ئيٍجا شاُ وباهَ و دةضت و ثةجنة
ئةً ِاوكيَصةية ...لة ثريى ثيَضةواٌةية !!!...
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ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

– 8النمى عمليح مذنىعح و معلذج ...جميع مظاهزه مذذاخلح دذاخال وسيلاً و
ومذفاعلح  ....دفاعالً مذتادالً...
أضطزاب يف ايح جانث من النمى  ...أضطزاب االخز ..
دخلف العلًل ...دخلف يف اللغىي – اجذٌلعي – انفعايل ....الخ

-8طةشة كسدُ ثسؤضةيةكى ِةوةاليةٌةوِ ،ةووو اليةٌةكاُ ثابةٌدُ بة يةكرتةوة و ،كازيطةزياُ ِةية
لةضةز يةكرت :
تيَكضووٌى طةشةيةك ....شمَةذاٌى طةشةيةكى تس ...
دواكةوتٍى ذيسى ....دواكةوتٍى شواُ – كؤوةاليةتى – ِةلضووٌى ِ....تد
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مباديء الننو

ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ

–9النمى نذاج عىامل (الىراسح و التيئح ) ..
الذكاء (  %80الىراسح  % 20 .....التيئح ) ..
–10الفرتج الحطاضح – الحزجح يف النمى..
إنجاس مهٌلخ محذدج يف الىكر املحذد ..دعىيضها يف املطذلتل ..شته مطذحيلح ..
(العامل ايذارد و الطفلذني الذئتذني – غاةح افريون ) ..

 -9طةشة ئاكاوى فاكتةزى بؤواوةو ذيٍطةية :
شيسةكي ( بؤواوة  +ذيٍطة ) ...
 -10واوةى ِةضتياز بؤ طةشة ( الفرتة احلرجة ) :
ئةجناوداٌى ِةٌديَك تاضك و كسداز لةو كاتةدا ..دواتس قةزةبوو كسدٌةوةى شةمحةتة ئةطةز ئةضتةً ٌةبيَت ...
شاٌا ئيتازد ( دوو كضة طوزطةكة ) ...دازضتاٌى ئةظريؤٌى فةزةٌطا...
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