
 

 مقدمة بحث عن النمو اإلنساني

نتناول في هذا البحث المهم مسألة النمو اإلنساني، هذا النمو الذي ال يتوقف على كافة المستويات واألصعدة عند 

اإلنسان، فمنذ بداية تشكل اللقاء بين النطفة والبويضة في الرحم تبدأ مسيرة النمو وتأخذ بالتنامي مع الوقت رويداً 

ولة المبكرة ومن ثم المتوسطة فالمتقدمة، إلى مرحلة دخول سن رويداً حتى دخول المخاض فالوالدة ومراحل الطف

المراهقة فالشباب فالشيخوخة، إذاً النمو ال يتوقف إال عند تشكل مرحلة الهدم والتراجع الصحي عند بلوغ سن معين، 

 .من الناحية الجسدية، أما من الناحية النفسية والعقلية فالنمو متواصل

 pdf بحث عن اللياقة القلبية التنفسية وأهميتها :شاهد أيًضا

 بحث عن النمو اإلنساني

إن النمو اإلنساني هو النمو من عدة جهات وبعدة مراحل، فمن الناحية الجسدية هناك نمو في الحجم والبنية من حيث 

الزيادة في الطول والعرض والوزن والحركة، ومن الناحية النفسية تطور الوظائف النفسية وارتقائها من حيث المقدرة 

على إيجاد حل للمعوقات بالتغلب عليها من خالل التفكير واالستنتاج  على التفكير والتعلم والتذكر والتطور بالمقدرة

ألسبابها بمقدرات ذاتية خالقة ومتوافقة مع المألوف في المجتمع، بحيث يكون اإلنسان رديف جديد للمجتمع اإلنساني 

 [1].بإبداعه وتوافقه معه

 بحث عن تنظيم الوقت وأهميته في حياة اإلنسان :شاهد أيًضا

 خصائص النمو

طبيعة المرحلة العمرية، وذلك  يجب تفهم خصائص النمو عند كل مرحلة عمرية من أجل التعامل معها بما ينسجم مع

 :من خالل اآلتي

 ولها خاصية :مرحلة الطفولة المبكرة: 

o النمو الجسدي. 

o النمو الحركي. 

o النمو الفسيولوجي. 

o النمو الحسي. 

 ولها خاصية :مرحلة الطفولة المتقدمة: 

o تأمين المعلومات . 

o تأمين االحتياجات من اإلرشادات والتوصيات. 

o  الطبيعية وغير الطبيعيةتقييم السلوكيات . 

o الدعم والمساندة والتشجيع. 

 أسماء مراحل نمو اإلنسان

لكل مرحلة من مراحل نمو اإلنسان تسمية تطلق عليها، وكذلك لها خصوصية يجب التعامل وفقها بما ينسجم ويتناسب 

 :مع طبيعتها، ومراحل النمو هي

 مرحلة األجنة. 

 مرحلة الرضاعة. 

 الطفولة المبكرة. 

 الطفولة المتوسطة مرحلة . 
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 مرحلة الطفولة المتأخرة. 

 مرحلة المراهقة. 

 مرحلة بلوغ سن الرشد. 

 مرحلة الهرم والشيخوخة. 

 مجاالت النمو االنساني

 :يمر النمو اإلنساني بمجاالت نوردها كما يلي

 مجال النمو الجسدي. 

 النمو المعرفي. 

 النمو االجتماعي. 

 النمو العاطفي. 

يكتسب هويته من حيث اكتساب المهارات الحركية واللغةوضمن هذه المجاالت  والشخصية الذاتية  

 .والفهم األخالقي واالجتماعية

 مراحل النمو في علم النفس

يرصد علم النفس مراحل النمو اإلنساني ويصنفها ما بين الطفولة والمراهقة والشباب والشيخوخة، فهو يدرس نموها 

ة بالشخص خالل مراحله العمرية المتعددة، ومن ثم يتابع دراسة السلوك من خالل المؤثرات الخارجية المحيط

الصادر عن هذا الشخص في كل مرحلة من مراحله العمرية بناًء على المؤثرات، ومن ثم االنفعاالت النفسية تجاه تلك 

علم النفس المؤثرات من قبل الشخص، وبعد ذلك يتفرع علم النفس إلى التخصص بكل مرحلة عمرية، بحيث هناك 

 .الطفولة، وعلم نفس المراهقة، وعلم نفس الشباب، وعلم نفس الشيخوخة

 بحث عن اختيار الصديق مع مقدمة وخاتمة جاهز :شاهد أيًضا

 خاتمة بحث عن النمو اإلنساني

وهكذا نصل إلى ختام بحث عن النمو اإلنساني، هذا النمو الذي يمر بعدة مراحل، وتلك المراحل هي الطفولة ومن ثم 

 .المراهقة فالشباب فالشيخوخة، ويكون نموه في البداية بالحجم والبنية والطول والوزن، ومن ثم النمو اإلدراكي
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