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 عمم نفس النمو

 م.د حسنين ناجي حسين

 
 النمو العقمي )نظرية بياجيه في النمو العقمي ومراحمها(: ثالثا /
 او العمميات في تحدث التي التطورية التغيرات تمك بانو: العقمي النمو يعرف    

( والنسيان التذكر ،التخيل، والمالحظة االدراك واالستكشاف، النتباها) العقمية االنشطة
 . المختمفة العمرية المراحل في التقدم خالل لألطفال

 نظرية بياجيو في النمو العقمي :

يعد العالم السويسري بياجيو الرائد االول في دراسة النمو العقمي وقد أمضى      
وتأتي المعرفة عند بياجيو من ، عقل الطفلعامًا في محاولة تخطيط ( 05أكثر من )

الفعل فيو يرى ان الطفل يتفاعل مع االشياء الموجودة في البيئة التي يعيش فييا، 
، باألرضوينظر الييا ويقبميا ويضعيا في فمو ويضربيا  ممسيايو فيقول انو يمسكيا 

ات عقمية او بناءات او تركيبتتكون لديو مخططات  األشياءو ومن خالل ىذه االفعال 
خبرة عن ىذه االشياء يحتفظ بيا في  ، بمعنى آخر تتكون لديو صورة عقمية أوعنيا

 قائمة معموماتو العقمية .

االستعدادات الوراثية ، وال تأثيرات البيئة ،  ال تحكميمويرى بياجيو ان االطفال      
يشون فييا ، انما لدييم حب االستطالع واالكتشاف والنشاط الفعال في البيئة التي يع

فالطفل من وجية نظره مخموق نشيط فعال وايجابي يسير في خطوات النمو العقمي 
التي يحددىا النضج البيولوجي والخبرة التي اكتسبيا من البيئة ، فيو يستجيب وفقا 

 لمستوى فيمو وادراكو لممكونات االساسية ليا .



 

 

بيئة  أليكن ان يستجيب عمى ما سبق نستنتج ان اي طفال من االطفال يم وبناء    
و وادراكو لممكونات ، وذلك وفقًا لمستوى فيميئات بطريقة مختمفة عن اآلخرمن الب

اعل ويعتقد بياجيو ان تكيف الطفل مع البيئة ىو حاجة اساسية لتف ،االساسية ليا
، حيث يتعمم مواجية المشكالت والمصاعب التي الطفل مع البيئة المحيطة بيم

 عيا وفقًا لمستوى ادراكو ومن خالل ذلك تنمو قدراتو العقمية .تواجيو ويتعامل م

 

 ويقسم بياجيه التكيف الى عمميتين فرعيتين هما : 

: العممية التي يكتسب الطفل بواسطتيا المعمومات الجديدة عن االشياء  التمثل - 
ما الموجودة في البيئة ، فيدخميا في قائمة معموماتو العقمية ، ثم يصنفيا في ضوء 

: ىو اضافة الطفل  و بمعنى آخر يعرفو او يدركو من خالل درجة التفاعل معيا،
معمومات جديدة عن االشياء من خالل المخطط الذي يكونو عنيا ، فمثال يستطيع 

فيكتشف ان منيا ما يحدث اصواتا  باألرضالطفل ان يضرب عددا كبيرا من االشياء 
 ما ينكسر ومنا ما ينثني . عالية ومنيا يحدث اصواتا خافتة وان منيا

: العممية التي يراجع من خالليا االطفال المعمومات المخزونة لدييم  المواءمة - 
في قائمة المعمومات عن االشياء مع المعمومات الجديدة الخاصة بيا ، فيحوراىا او 

ىا وذلك من اجل التكيف مع متطمبات البيئة او الموقف الجديد واوضح مثال و ينظم
 امو واخالص سموك والده. ءدث حين يقمد الطفل بكاما يح

  مراحل التطور العقمي عند بياجيه : 

 ( سنة :5-0المرحمة الحسية الحركية ) –أوال  

  عمر الطفل من لحظة الميالد وحتى نياية السنة الثانية . وتشمل ىذه المرحمة     
اس والنشاطات الحركية ويحدث التعمم والنمو المعرفي في ىذه المرحمة من خالل الحو 

الفطرية المنعكسة والمخططات التي يتم تطويرىا  باألفعالويبدأ الطفل الرضيع حياتو 



 

 

اكثر تعقيدا وفي نياية ىذه المرحمة يبدأ االطفال باكتساب  سموكياتوتعديميا لتشكيل 
ة نظام رمزي بدائي كالمغة لمتفكير في االحداث الموجودة في بيئتيم وتمثيميا وفي بداي

، حيث ان االطفال يفشمون في يوم ثبات االشياءاالطفال مف ال يدركىذه المرحمة 
البحث عن االشياء التي تختفي من امام ناظرييم غير انيم في نياية ىذه المرحمة 

 يدركون مفيوم بقاء او ثبات االشياء فيبحثون عنيا بعد اختفائيا من امام اعينيم .

  ( سنة :7-5)مرحمة ما قبل العمميات  -ثانيا  

ونمو القدرات في ىذه المرحمة يعتمد االطفال بدرجة كبيرة عمى ادراكيم لمواقع      
، ولكنيم المحسوسة لألشياء، فيم غالبًا ما يحمون المشكالت بمعالجتيم العقمية

يواجيون صعوبات كبيرة في حل الصورة االكثر تجريدًا لنفس المشكالت فعمى سبيل 
، الصندوق االكبر من بين ثالثة صناديق ىذه المرحمة بسيولةقد يحدد طفل  المثال
ان يعالج نفس الطفل الصورة المجردة ليذه المشكمة بالسؤال الموجو  ال يستطيعولكنو 

 لو كاالتي : اذا كان )أ( اكبر من )ب( و)ب( اكبر من )ج( اي الثالثة اكبر ؟
 : ىذه المرحمة انجازات رئيسة ميمة ىيوتتضمن 

 م المغة .استخدا - 

 العدد .... الخ ( . الزمن، تكوين المفاىيم البسيطة ) المكان، - 

، المكنسة كحصان ( شتراك في المعب باستخدام الخيال)تستخدم العصا كسيفاال - 
طفل القدرة عمى التصنيف من حيث ) المون والحجم والشكل( فمثال اذا طمب من  -

ون والبعض اآلخر احمر بعضيا ، بعضيا ابيض المتصنيف مجموعة من البطاقات
صغير واآلخر كبير وبعضيا مستدير واآلخر مربع الشكل والطفل الذي يفيم 

  ) لمون والحجم والشكل ( .جميع البطاقات في مجموعات طبقا ً التصنيف يمكنو ت

 

 



 

 

  ( سنة :00-7مرحمة العمميات المحسوسة ) –ثالثا   

بقتين في قدرة االطفال عمى استخدام تتميز ىذه المرحمة عن المرحمتين السا      
المنطق الذي يعتمد عمى المعمومات الحسية البسيطة في فيم طبيعة االشياء كما ان 
القدرة عمى التصنيف تتطور اكثر من المرحمة السابقة، وكذلك عمى التمييز فالطفل 

الصفات  تتأثريفيم بان الصفات الحسية لمحجم او الشكل يمكن ان تتغير بدون ان 
االساسية ليا فمثال عندما يطمب منو عن طريق التجربة ان ) ينقل سائل عصير او 
ماء من زجاجة قصيرة وواسعة الى اخرى طويمة واقل اتساعاً ( ثم يوجو السؤال االتي 
: ىل اختمفت كمية السائل ام ال ؟ فالطفل الذي يستخدم العمميات المحسوسة يستنتج 

، في حين طفل مرحمة ما قبل ر لعدم استبعاد شيء منور لم تتغيان كمية العصي
العمميات يعتقد ان مقدار العصير قد ازداد الن مستواه في الزجاجة اصبح اكثر 

 .  ارتفاعاً 

  سنة فما فوق ( : 05مرحمة العمميات المجردة ) التفكير المجرد ( )  –رابعا   

ين قدرة عمى فم المنطق في ىذه المرحمة تتطور لدى االطفال او المراىق       
المجرد اي انيم يفكروا في عممية التفكير نفسيا ويستخدمون االستنباط في الوصول 

عمى فرضيات مسبقة فمثاًل  مناسبة لمشكالتيم ويعممون بناء الى اجابات وحمول
وجدت نفسي افكر في مستقبمي المراىق في عممية التفكير نفسيا) ( يفكر)التفكير
ر في سبب تفكيري في مستقبمي ثم بدأت افكر في السبب الذي بدأت افك إذوعند 

( لمشكمة ما كما ان الفرد يكون قادرًا عمى كيري في مستقبميجعمني افكر في سبب تف
 ايجاد عدد من البدائل الكثيرة لحل نفس المشكمة .

  مصادر المعرفة االستكشاف الحسي :  -

النسان وعن طريقيما نكتشف البيئة تمعب الحواس الخمسة دورًا كبيرًا في حياة ا    
من حولنا فعن طريق العين الباصرة يشاىد كل ما موجود حولو من اشياء وعن 
طريق االذن يسمع االصوات ويميز صوت الجرس عن صوت جريان الماء وعن 



 

 

طريق االنف يشم العطور ويميز رائحة الورد عن رائحة الدواء وعن طريق الممس 
و نعومتيا وعن طريق الذائقة يميز الحمو من المر فيي عبارة يميز االشياء خشونتيا أ

عن اجيزة دخول المعمومات الى عقل االنسان ومعموماتو منذ ان يولد الى ان يموت 
نتاج الحواس ثم يجري عمييا العمميات العقمية من تحميل وتركيب  باألساسىي 

 وتمييز واستنتاج فيدخميا في الذاكرة .

  لقراءة :وسائل االتصال وا - 

الحواس ىي وسائل االتصال بالعالم الخارجي تكتشف وتحول وترسل       
المعمومات الحسية ولكل حاسة عنصر اكتشاف يسمى المستقبل وىو خمية او 
مجموعة خاليا تستجيب بطريقة خاصة لنوع معين من الطاقة وىناك خاليا خاصة 

ء في صورة طاقة حركية مصممة خصيصًا لتسجيل الصوت أو ذبذبات اليوا باألذن
وىناك خاليا خاصة بالعين حساسة لمضوء في صورة طاقة مغناطيسية كما ينبو 
العين ايضًا الضغط والذبذبة وكل ىذه الحواس تحول الطاقة الواردة الى اشارات 
كيربائية كيميائية حتى يمكن الجياز العصبي استخداميا في االتصاالت واذا كانت 

تستثير نبضات  فأنيادرجة كافية من الشدة نقل المعمومات الطاقة الواردة لنا ب
عصبية كي تنقل المعمومات المشفرة حول خصائص المثير المختمفة خالل الياف 

 عصبية خاصة الى مناطق معينة من المخ .

  العوامل المؤثرة في النمو العقمي :

 ىناك عدة عوامل تؤثر في النمو العقمي ومنيا : 

: ان اجسادنا مجيزة بأنظمة متخصصة لجمع المعمومات  سحالة اعضاء الح - 
التي تسمى بالحواس أو االجيزة الحسية التي تمكننا من التقاط المعمومات بحيث 
نتمكن من التخطيط والتحكم في سموكنا والتحرك بموجبيا وأن أي خمل أو ضرر 

تراث ) من يصيب أي حاسة تؤثر بالتالي عمى نموه المعرفي والعقمي وقد قيل في ال
 فقد حاسة فقد عمماً ( .



 

 

: ان الذكاء يعتبر احد مظاىر النمو العقمي اذ ان الذكاء ينمو مع التقدم  الذكاء - 
في العمر اضافة الى ذلك ان الموىوبين في العادة يظيرون تفوق ممحوظ في 
المدرسة وان ليم مدى واسع من االىتمامات ويطورون ىواياتيم بمستوى اعمى من 

الكثير من الكتب وانيم  ويقرؤونديين وانيم يمارسون العابًا مختمفة ال العاالطفا
 يكونون اكثر تكيفًا من االطفال العاديين .

: يتطور النمو العقمي بذىاب الطفل الى المدرسة اذ يؤثر االلتحاق  فرص التعمم - 
كميا بالمدرسة في نمو الطفل العقمي حيث انيا المؤسسة التربوية الرسمية التي و 

المجتمع بثقافتو لتقوم بعممية التربية والتعميم وتمعب دورًا ميمًا في حياة الطفل حيث 
تعممو انماطًا كثيرة من السموك الجديد وتنمية مياراتو العقمية واالكاديمية وتوسع 
حصيمة ثقافتو وتمكنو من ممارسة العالقات االجتماعية بعكس الطفل الذي لم يحالفو 

  يتطور نموه كطفل المدرسة . المدرسة حيث ال الحظ لمذىاب الى

: ان لنوع الخبرة التي يخزنيا االنسان في عقمو بناء عمى التجارب  نوع الخبرة - 
التي مر بيا دور كبير في نموه العقمي ففي مرحمة الطفولة يميل الى التفكير في ما 

الحدسي  مر بو من خبرات ليستكشف معناىا ومن ثم يتطور ليتخمص من التفكير
وكمما كانت معموماتو قائمة عمى استخدام التذكر والتطبيق  ءليصبح تفكيره منطقي بنا

 والتنظيم لخبراتو السابقة كان نموه العقمي اسرع والعكس صحيح .

: وجد ان ىناك فروق في الطريقة التي تتعامل بيا ادمغة الذكور وادمغة  الجنس - 
والحكم عمى سرعة االشياء فالعديد من  االناث مع المغة والمعمومات واالفعال

الدراسات تدلل عمى وجود ىذه الفروق ومن امثمتيا ىناك منطقة في الفص الجداري 
مساحتيا اكبر لدى الذكور منيا لدى االناث وىي المسؤولة عمى االحساسات 
الجسمية والمعالجات المغوية وقد وجد ان االرتباط عال بين حجم ىذه المنطقة 

الرياضية العقمية بينما ىي عمى عكس ذلك في حالة االناث وىنا منطقتا والقدرات 
الفص الجبيي والفص الجداري ذات عالقة بالمغة وىما اوسع في حالة االناث منيا 

  في حالة الذكور .


