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 المحاضرة الثالثة 

 النمو العقلي ) نظرية بياجيه في النمو العقلي ومراحلها 

بانه تلك التغٌرات التطورٌة التً تحدث فً العملٌات او  -يعرف النمو العقلي :

واالستكشاف , االدراك والمالحظة , التخٌل , التذكر  االنشطة العقلٌة ) االنتباه

 والنسٌان ( لألطفال خالل التقدم فً المراحل العقلً :

ٌعد العالم السوٌسري بٌاجٌه الرائد االول فً دراسة النمو العقلً وقد امضى اكثر 

( عاماً فً محاولة تخطٌط عقل الطفل  , وتأتً المعرفة عند بٌاجٌه من 05من )

و ٌرى ان الطفل ٌتفاعل مع االشٌاء الموجودة فً البٌئة التً ٌعٌش فٌها الفعل فه

فٌقول انه ٌمسكها وٌلمسها وٌنظر الٌها وٌقبلها وٌضعها فً فمه وٌضربها باألرض 

, ومن خالل هذه االفعال واالشٌاء تتكون لدٌه مخططات او بناءات او تركٌبات 

و خبرة عن هذه االشٌاء ٌحتفظ بها عقلٌة عنها بمعنى اخر تتكون لدٌه صورة عقلٌة ا

 فً قائمة معلوماته العقلٌة .

وٌرى بٌاجٌه ان االطفال ال تحكمهم االستعدادات الوراثٌة , وال تأثٌرات البٌئة , انما 

لدٌهم حب االستطالع واالكتشاف والنشاط الفعال فً البٌئة التً ٌعٌشون فٌها , 

بً ٌسٌر فً خطوات النمو العقلً فالطفل من وجهة نظره مخلوق نشٌط فعال واٌجا

التً ٌحددها النضج البٌولوجً والخبرة التً اكتسبها من البٌئة فهو ٌستجٌب وفقاً 

 لمستوى فهمه وادراكه للمكونات االساسٌة لها .

وبناء على ما سبق نستنتج ان أي طفالً من االطفال ٌمكن ان ٌستجٌب ألي بٌئة من 

وذلك وفقاً لمستوى فهمه وادراكه للمكونات  البٌئات بطرٌقة مختلفة عن االخر ,

االساسٌة لها , وٌعتقد بٌاجٌه ان تكٌف الطفل مع البٌئة هو حاجة اساسٌة لتفاعل 

الطفل مع البٌئة المحٌطة بهم , حٌث ٌتعلم مواجهة المشكالت والمصاعب التً 

 ٌة .تواجهه وٌتعامل معها وفقاً لمستوى ادراكه ومن خالل ذلك تنمو قدراته العقل

 



 مراحل التطور العقلي عند بياجيه 

 ( سنة  2 – 1المرحلة الحسية الحركية ) –اوالً 

وتشمل هذه المرحلة عمر الطفل من لحظة المٌالد وحتى نهاٌة السنة الثانٌة وٌحدث 

التعلم والنمو المعرفً فً هذه المرحلة من خالل الحواس والنشاطات الحركٌة وٌبدأ 

التً ٌتم تطوٌرها الطفل الرضٌع حٌاته باألفعال الفطرٌة المنعكسة والمخططات 

داً وفً نهاٌة هذه المرحلة ٌبدأ االطفال باكتساب وتعدٌلها لتشكٌل سلوكٌات اكثر تعقٌ

نظام رمزي بدائً كاللغة للتفكٌر فً االحداث الموجودة فً بٌئتهم وتمثٌلها وفً 

بداٌة هذه المرحلة ال ٌدرك االطفال مفهوم ثبات االشٌاء , حٌث ان االطفال ٌفشلون 

نهاٌة هذه المرحلة  فً البحث عن االشٌاء التً تختفً من امام ناظرٌهم غٌر انهم فً

 ٌدركون مفهوم بقاء او ثبات االشٌاء فٌبحثون عنها بعد اختفائها من امام اعٌنهم .

 ( سنة  7- 2مرحلة ما قبل العمليات ) –ثانياً 

فً هذه المرحلة ٌعتمد االطفال بدرجة كبٌرة على ادراكهم للواقع ونمو القدرات 

لجتهم لألشٌاء المحسوسة , ولكنهم العقلٌة , فهم غالباً ما ٌحلون المشكالت بمعا

ٌواجهون صعوبات كبٌرة فً حل الصورة االكثر تجرٌداً لنفس المشكالت فعلى 

سبٌل المثال قد ٌحدد طفل هذه المرحلة بسهولة الصندوق االكبر من بٌن ثالثة 

صنادٌق ولكنه ال ٌستطٌع ان ٌعالج نفس الطفل الصورة المجردة لهذه المشكلة 

له كاالتً : اذ كان )أ( اكبر من )ب( و )ب( اكبر من )ج( أي بالسؤال الموجه 

 ؟ وتتضمن هذه المرحلة انجازات رئٌسٌة مهمة هً : الثالثة اكبر

 استخدام اللغة  -

 تكون المفاهٌم البسٌطة ) المكان , الزمن , العدد ...... الخ ( -

 المكنسة كحصان ( االشتراك فً اللعب باستخدام الخٌال ) تستخدم العصا كسٌف , -



القدرة على التصنٌف من حٌث ) اللون والحجم والشكل ( فمثالً اذا طلب من طفل  -

تصنٌف مجموعة من البطاقات , بعضها ابٌض اللون والبعض االخر احمر بعضها 

صغٌر واالخر كبٌر وبعضها مستدٌر واالخر مربع الشكل والطفل الذي ٌفهم 

 مجموعات طبقاً ) اللون والحجم والشكل ( التصنٌف ٌمكنه تجمٌع البطاقات فً

 ( سنة : 11 – 7مرحلة العمليات المحسوسة ) –ثالثاً 

السابقتٌن فً قدرة االطفال على استخدام المنطق تتمٌز هذه المرحلة عن المرحلتٌن 

الذي ٌعتمد على المعلومات الحسٌة البسٌطة فً فهم طبٌعة االشٌاء كما ان القدرة 

اكثر من المرحلة السابقة , وكذلك على التمٌٌز فالطفل ٌفهم  على التصنٌف تتطور

بان الصفات الحسٌة للحجم او الشكل ٌمكن ان تتغٌر بدون ان تتأثر الصفات 

االساسٌة لها فمثالً عندما ٌطلب منه عن طرٌق التجربة ان ) ٌنقل سائل عصٌر او 

م ٌوجه السؤال ماء من زجاجة قصٌرة وواسعة إلى اخرى طوٌلة واقل اتساعاً ( ث

االتً : هل اختلفت كمٌة السائل ام ال ؟ فالطفل الذي ٌستخدم العملٌات المحسوسة 

ٌستنتج ان كمٌة العصٌر لم تتغٌر لعدم استبعاد شًء منه , فً حٌن طفل مرحلة ما 

قبل العملٌات ٌعتمد ان مقدار العصٌر قد ازداد الن مستواه فً الزجاجة اصبح اكثر 

 ارتفاعاً .

 سنة فما فوق ( 12مرحلة العمليات المجردة ) التفكير المجرد ( )  – رابعاً 

فً هذه المرحلة تتطور لدى االطفال او المراهقٌن قدرة على فم المنطق المجرد أي 

انهم ٌفكروا فً عملٌة التفكٌر نفسها وٌستخدمون االستنباط فً الوصول إلى اجابات 

رضٌات مسبقة فمثالً ) التفكٌر (ٌفكر وحلول مناسبة لمشكالتهم وٌعللون بناء على ف

المراهق فً عملٌة التفكٌر نفسها ) وجدت نفسً افكر فً مستقبلً وعند اذ بدأت 

افكر فً سبب تفكٌري فً مستقبلً ثم بدأت افكر فً السبب الذي جعلنً افكر فً 

سبب تفكٌري فً مستقبلً ( لمشكلة ما كما ان الفرد ٌكون قادراً على اٌجاد عدد من 

 بدائل الكثٌرة لحل نفس المشكلة .ال



 وسائل االتصال والقراءة :

الحواس هً وسائل االتصال بالعالم الخارجً تكتشف وتحول وترسل المعلومات 

الحسٌة ولكل حاسة عنصر اكتشاف ٌسمى المستقبل وهو خلٌة او مجموعة خالٌا 

مصممة بطرٌقة خاصة لنوع معٌن من الطاقة وهناك خالٌا خاصة باألذن تستجٌب 

خصٌصاً لتسجٌل الصوت او ذبذبات الهواء فً صورة طاقة حركٌة وهناك خالٌا 

خاصة بالعٌن حساسة للضوء فً صورة طاقة مغناطٌسٌة كما ٌنبه العٌن اٌضا 

الضغط والذبذبة وكل هذه الحواس تحول الطاقة الواردة إلى اشارات كهربائٌة 

االتصاالت واذا كانت الطاقة كٌمٌائٌة حتى ٌمكن الجهاز العصبً استخدامها فً 

نبضات عصبٌة كً الواردة لنا بدرجة كافٌة من الشدة نقل المعلومات فأنها تستثٌر 

تنقل المعلومات المشفرة حول خصائص المثٌر المختلفة خالل الٌاف عصبٌة خاصة 

 إلى مناطق معٌنة من المخ .

  العوامل المؤثرة في النمو العقلي

 النمو العقلً ومنها :هناك عدة عوامل تؤثر فً 

ان اجسادنا مجهزة بأنظمة متخصصة لجمع المعلومات  -حالة اعضاء الحس : -

التً تسمى بالحواس او االجهزة الحسٌة التً تمكننا من التقاط المعلومات بحٌث 

نتمكن من التخطٌط والتحكم فً سلوكنا والتحرك بموجبها وان أي خلل او ضرر 

على نموه المعرفً والعقلً وقد قٌل فً التراث ) من ٌصٌب أي حاسة تؤثر بالتالً 

 فقد حاسة فقد علماً ( 

ان الذكاء ٌعتبر احد مظاهر النمو العقلً اذ ان الذكاء ٌنمو مع التقدم فً  -الذكاء : -

العمر اضافة إلى ذلك ان الموهوبٌن فً العادة ٌظهرون تفوق ملحوظ فً المدرسة 

ٌطورون هواٌاتهم بمستوى اعلى من االطفال وان لهم مدى واسع من االهتمامات و

العادٌٌن وانهم ٌمارسون العاباً مختلفة وٌقرؤون الكثٌر من الكتب ولنهم ٌكونون اكثر 

 تكٌفاً من االطفال العادٌٌن .



ٌتطور النمو العقلً بذهاب الطفل إلى المدرسة اذ ٌؤثر االلتحاق  -فرص التعلم : -

انها المؤسسة التربوٌة الرسمٌة التً وكلها  بالمدرسة فً نمو الطفل العقلً حٌث

المجتمع بثقافته لتقوم بعملٌة التربٌة والتعلٌم وتلعب دوراً مهماً فً حٌاة الطفل حٌث 

تعلمه انماطاً كثٌرة من السلوك الجدٌد وتنمٌة مهاراته العقلٌة واالكادٌمٌة وتوسع 

الطفل الذي لم ٌحالفه  حصٌلة ثقافته وتمكنه من ممارسة العالقات االجتماعٌة بعكس

 الحظ للذهاب إلى المدرسة حٌث ال ٌتطور نموه كطفل المدرسة .

ان لنوع الخبرة التً ٌخزنها االنسان فً عقله بناء على التجارب  -نوع الخبرة : -

التً مر بها دور كبٌر فً نموه العقلً ففً مرحلة الطفولة ٌمٌل إلى التفكٌر فً ما 

عناه ومن ثم ٌتطور لٌتخلص من التفكٌر الحدسً مر به من خبرات لٌستكشف م

لٌصبح تفكٌره منطقً بناء وكلما كانت معلوماته قائمة على استخدام التذكر 

 والتطبٌق والتنظٌم لخبراته السابقة كان نموه العقلً اسرع والعكس صحٌح .

وجد ان هناك فروق فً الطرٌقة الت تتعامل بها ادمغة الذكور وادمغة  -الجنس : -

الناث مع اللغة والمعلومات واالفعال والحكم على سرعة االشٌاء فالعدٌد من ا

الدراسات تدل على وجود هذه الفروق ومن امثلتها هناك منطقة فً الفص الجداري 

مساحتها اكبر لدى الذكور منها لدى االناث وهً المسؤولة على االحساسات 

ال بٌن حجم هذه المنطقة الجسمٌة والمعالجة اللغوٌة وقد وجد ان االرتباط ع

والقدرات الرٌاضٌة العقلٌة بٌنما هً على عكس ذلك فً حالة االناث وهنا منطقتا 

الفص الجبهً والفص الجداري ذات عالقة باللغة وهما اوسع فً حالة االناث منها 

    فً حالة الذكور .

    


