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  أ. د . اكرم ياسين محمد                        المحاضرة التاسعة علم النفس النمو                         

 

-: / النمو العقمي ثالثا   

العقمية  االنتباه  يعرف النمو العقمي : بانو تمك التغيرات التطورية التي تحدث في العمميات او االنشطة  
خالل التقدم في المراحل العمرية  التخيل، التذكر والنسيان لألطفال، واالستكشاف ، األدراك والمالحظة 

.  المختمفة  

: تزداد تساؤالت الطفل عن االشخاص واالشياء والظروف االنتباه واالستكشاف  - تخمق االحداث وغالبا
يداه ،اذ انو يحاول ان يستكشف  عادة تركيب كل ما تقع عميوما ينيمك الطفل في تقميب وتفكيك وا التي

الفرد وبيئتو ، اذ نسميو نوع من المعب باألشياء  االمور وليس االستكشاف حدثا عابرا بل ىو تفاعل بين
ال يستيان بو ، وال يمكن النظر اليو باعتباره وسيمة لمتسمية  والكممات ، والمعب في حياة الطفل امر

ا .  تعمما لألدوار ونمو لإلمكانات واستكشافا لمبيئة ومؤثراتي افقط وانموقضاء الوقت     

:  التذكر والنسيان - بالشحنة العاطفية المرافقة لمخبرة كأن تكون خبرة سارة او مزعجة ولقد وجد ان تذكر
الخبرات التي االطفال يزداد اذا كانت  ان تذكر الطفل لما مر بو من خبرات مع بداية ىذه المرحمة يرتبط

وليست سمعية فقط . رة ن استرجاعيا مقرونة بالصوت والصو يحاولو   

اقوى مما ىي عميو عند من يكبرىم  كما لوحظ ان مقدرة االطفال عمى التذكر اآللي في ىذه المرحمة   
بدون تعديل ولكن مع نياية ىذه المرحمة يالحظ ان  شيد واالغاني تحفظ عن ظير قمب كمفاألنا ، سنا 
كان ما يراد استرجاعو محمال بالمعنى وقائما عمى نوع من الفيما لمدى الزمني لالحتفاظ يزداد اذا    

: يعتبر التخيل من المكونات اليامة لحياة الطفل العقمية فنجد الطفل يعبر  التخيل -  مشاىداتو اليومية او
. في البيئة وقد يستند الى انشطتو في المعب مع االقران عن  

ما عرضت عمى  ا: منذ بداية ىذه المرحمة يطرأ عمى الطفل تطورا في االدراك ، فاذاالدراك والمالحظة  -  
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في ىذا السن يعدد لك ما يراه  سنوات صورة تتألف من عناصر متعددة فان الطفل ( 2 )طفل في عمر 
. وذاك رجل ، وىذه طفمة كرسي ، وتمك سيدة ، في الصورة دون تعميق او تفسير فيقول ىذا بيانو ، وذاك  

تجمس عمى  ةسنوات فأنو يقول ان السيد ( 7أو   6  )اما اذا عرضت نفس الصورة عمى طفل في عمر   
    أما اذا عرضت عمى طفل آخر بعمر ،  الكرسي واماميا البيانو والرجل يجمس بجوارىا والطفمة ترقص

م عمى ادراك العالقات بين اجزائيا ومكوناتيا الصورة تقو  سنة نجد ان ادراكو ومالحظتو لعناصر ( 11 ) 
الكرسي وتعزف عمى البيانو ، وان الرجل يجمس بجوارىا وىو مسرورًا  ، فيقول ان السيدة تجمس عمى

طربًا عمى انغام الموسيقى . والطفمة يرقص  

العالقات والربط عمى ادراك  الطفل قادراً  ان ىذا التطور يدل عمى تطور النمو العقمي والذكاء فيصبح    
. بين االشياء عمى اساس العمة والمعمول  

:-  ** نظرية بياجيو في النمو العقمي 

عامًا في محاولة  يعد العالم السويسري بياجيو الرائد االول في دراسة النمو العقمي وقد أمضى أكثر من
ل مع االشياء الموجودة وتأتي المعرفة عند بياجيو من الفعل فيو يرى ان الطفل يتفاع تخطيط عقل الطفل

ويضربيا البيئة التي يعيش فييا ، فيقول انو يمسكيا وبتممسيا وينظر الييا ويقبميا ويضعيا في فمو في  

تركيبات عقمية عنيا ،  باألرض ، ومن خالل ىذه االفعال باألشياء تتكون لديو مخططات او بناءات او
.  يحتفظ بيا في قائمة معموماتو العقمية االشياءآخر تتكون لديو صورة عقمية أو خبرة عن ىذه  بمعنى  

لدييم حب االستطالع  اوال تأثيرات البيئة ، انم ال تحكميم االستعدادات الوراثية ويرى بياجيو ان االطفال  
من وجية نظره مخموق نشيط فعال  واالكتشاف والنشاط الفعال في البيئة التي يعيشون فييا ، فالطفل

النضج البيولوجي والخبرة التي اكتسبيا من البيئة ، ا وات النمو العقمي التي يحددىوايجابي يسير في خط
ان اي ، وبناء ًا عمى ما سبق نستنتج  اوادراكو لممكونات االساسية لي فيو يستجيب وفقا لمستوى فيمو

لمستوى  البيئات بطريقة مختمفة عن اآلخر ، وذلك وفقاً  طفال من االطفال يمكن ان يستجيب ألي بيئة من
ليا . فيمو وادراكو لممكونات االساسية  
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المحيطة بيم ،  ويعتقد بياجيو ان تكيف الطفل مع البيئة ىو حاجة اساسية لتفاعل الطفل مع البيئة    
وفقًا لمستوى ادراكو ومن خالل ا  حيث يتعمم مواجية المشكالت والمصاعب التي تواجيو ويتعامل معي

-: ويقسم بياجيو التكيف الى عمميتين فرعيتين ىم ذلك تنمو قدراتو العقمية    

  في البيئة : العممية التي يكتسب الطفل بواسطتيا المعمومات الجديدة عن االشياء الموجودة التمثل -

من خالل درجة التفاعل  ، فيدخميا في قائمة معموماتو العقمية ، ثم يصنفيا في ضوء ما يعرفو او يدركو
االشياء من خالل المخطط الذي يكونو  ىو اضافة الطفل معمومات جديدة عنبمعنى آخر : و  ،ا معي

كبيرا من االشياء باألرض فيكتشف ان منيا ما يحدث ًا عنيا ، فمثال يستطيع الطفل ان يضرب عدد
. خافتة وان منيا ما ينكسر ومنا ما ينثنيًا اصواتا عالية ومنيا يحدث اصوات  

  المعمومات من خالليا االطفال المعمومات المخزونة لدييم في قائمة : العممية التي يراجع المواءمة -

من اجل التكيف مع  عن االشياء مع المعمومات الجديدة الخاصة بيا ، فيحورانيا او ينظمانيا وذلك
الطفل بكل امانو واخالص سموك والده متطمبات البيئة او الموقف الجديد واوضح مثال ما يحدث حين يقمد  

:-  ** مراحل التطور العقمي عند بياجيو 

-2 ) سنة . 1 ) -: المرحمة الحسية الحركية –أوال    

 ويحدث التعمم والنمو وتشمل ىذه المرحمة عمر الطفل من لحظة الميالد وحتى نياية السنة الثانية      
حياتو باألفعال الطفل الرضيع  في ىذه المرحمة من خالل الحواس والنشاطات الحركية ويبدأ المعرفي

لتشكيل سموكيات اكثر تعقيدا وفي نياية ىذه  والمخططات التي يتم تطويرىا وتعديميا الفطرية المنعكسة
كالمغة لمتفكير في االحداث الموجودة في بيئتيم وتمثيميا  المرحمة يبدأ االطفال باكتساب نظام رمزي بدائي

االشياء ، حيث ان االطفال يفشمون في البحث عن  االطفال مفيوم ثبات وفي بداية ىذه المرحمة ال يدرك
  غير انيم في نياية ىذه المرحمة يدركون مفيوم بقاء او ثبات، امام ناظرييم  االشياء التي تختفي من

. عنيا بعد اختفائيا من امام اعينيم االشياء فيبحثون  
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) سنة .   7 - 2)  -:مرحمة ما قبل العمميات  - ا  ثاني

المشكالت  المرحمة يعتمد االطفال بدرجة كبيرة عمى ادراكيم لمواقع ، فيم غالبًا ما يحمونفي ىذه     
االكثر تجريدًا لنفس ة بمعالجتيم لألشياء المحسوسة ، ولكنيم يواجيون صعوبات كبيرة في حل الصور 

الثة الصندوق االكبر من بين ث المشكالت فعمى سبيل المثال قد يحدد طفل ىذه المرحمة بسيولة ،
  لو  المجردة ليذه المشكمة بالسؤال الموجوة صناديق ولكنو ال يستطيع ان يعالج نفس الطفل الصور 

) ج ( أي الثالثة أكبر . اكبر من (ب) و (ب) اكبر من ( أ) كاالتي : اذا كان   

-: وتتضمن اىم االنجازات الرئيسة   

 .  - استخدام المغة 

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

تستخدم العصا كسيف ، المكنسة كحصان )االشتراك في المعب باستخدام الخيال  ( .  - 

  مجموعة فمثال اذا طمب من طفل ما تصنيف ( المون والحجم والشكل )القدرة عمى التصنيف من حيث  -

كبير وبعضيا مستدير  صغير واآلخرمن البطاقات ، بعضيا ابيض المون والبعض اآلخر احمر بعضيا 
لمون  )في مجموعات طبقا  مربع الشكل والطفل الذي يفيم التصنيف يمكنو تجميع البطاقات واآلخر

( . والحجم والشكل  

   ( سنة . 11 – 7)  -:مرحمة العمميات المحسوسة  –ثالثا  

عمى  استخدام المنطق الذي يعتمد تتميز ىذه المرحمة عن المرحمتين السابقتين في قدرة االطفال عمى     
اكثر من المرحمة  الحسية البسيطة في فيم طبيعة االشياء كما ان القدرة عمى التصنيف تتطور المعمومات

الشكل يمكن ان تتغير بدون  السابقة ، وكذلك عمى التمييز ، فالطفل يفيم بان الصفات الحسية لمحجم او
ينقل سائل عصير او ماء  )التجربة ان  دما يطمب منو عن طريقان تتأثر الصفات االساسية ليا فمثال عن

ثم يوجو السؤال االتي : ىل اختمفت كمية  (اتساعا  من زجاجة قصيرة وواسعة الى اخرى طويمة واقل
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العمميات المحسوسة يستنتج ان كمية العصير لم تتغير لعدم استبعاد  السائل ام ال ؟ فالطفل الذي يستخدم
مرحمة ما قبل العمميات يعتقد ان مقدار العصير قد ازداد الن مستواه في  حين طفلشيء منو ، في 

ًا .  ارتفاع الزجاجة اصبح اكثر  

  .( سنة فما فوق  12( ) التفكير المجرد  )مرحمة العمميات المجردة  –رابعا 

يفكروا في عممية  يمفي ىذه المرحمة تتطور لدى االطفال او المراىقين قدرة عمى فم المنطق المجرد اي ان 
لمشكالتيم ويعممون بناءًا  التفكير نفسيا ويستخدمون االستنباط في الوصول الى اجابات وحمول مناسبة

وجدت نفسي افكر في  )التفكير نفسيا  يفكر المراىق في عممية (التفكير  )، عمى فرضيات مسبقة فمثاًل 
مستقبمي ثم بدأت افكر في السبب الذي جعمني افكر في  مستقبمي وعندئذ بدأت افكر في سبب تفكيري في

كما ان الفرد يكون قادرًا عمى ايجاد عدد من البدائل الكثيرة لحل  ا ،لمشكمة م (سبب تفكيري في مستقبمي 
.  نفس المشكمة  

 

 

 

 

 

 

  


