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 نظرية بیاجیه البنائیة في النمو المعرفي

Piaget's Theory of Cognitive 
Development 

 إعداد األستاذة / أ. علي راجح بركات
 قسم علم النفس ، جامعة أم القرى، طالبه ببرنامج الدكتوراه

 

ا ھبالطریقة التي تعمل ب تمھفي نیوشاتیل بسویسرا ، ا 6981ولد جان بیاجیه في عام 
و في سن الثالثة عشرة ھمقالته األولى و و ال یزال في سن مبكرة . كتبھالطبیعیة و البیئة

 . و في الثانیة والعشرین من العمرھجامعة نیوشاتیل و ونال الدكتوراه في علم األحیاء من
د ج ان ھللدراسات في مع و في سن الخامسة والعشرین أصبح مدیراھو 6896وفي عام 

كتابین ، كتاب اللغة والفكر عند الطفل  عد ذلك بثالث سنواتجاك روسو في جنیف ونشر ب
عند الطفل لتحدید أوجه االختالف في التفكیر ما بین  ، وكتاب الحكم والتفكیر االستداللي

 . وكیف یتطور نمو تفكیر الطفل في اتجاه أنماط تفكیر البالغین الطفل واإلنسان البالغ ،
في جنیف ، وبعد  ولي لدراسة المعرفة الوراثیةأسس بیاجیه المركز الد 6811وفي عام 

 . الجامعة في فخریا أستاذا ظل ، دھاعتزاله من رئاسة المع
كتبه كتاب علم األحیاء  مھأ من ، والغزارة بالوفرة كتاباته تمیزت دھالمع ذاھومنذ تأسیسه ل

كرسالة في  6869خالصة له عام  . والذي كان قد وضع 6811والمعرفة الذي نشر عام 
البیولوجي والنمو الفردي . وقارن بین العملیة التي  الحیاة یتحدث فیه عن العالقة بین التطور

، والعملیة  ةھج من اھبیئت في التغیرات مع تتكیف أن اھبموجب تستطیع الكائنات الحیة
 . أخرى ةھج من فیه یعیشون الذي للعالم أكثر مھف من اھاألطفال بموجب التي یستطیع

 . قضیة التعلم فیه یعالج المعرفیة البنى في الموازنة أو التفكیر تطور وھوالكتاب اآلخر 
 أساسیات النظریة

لإلنسان ،  مالعا الشكل تحدد التي العملیات نفس وھیرى أن ما ینظم نمو الذكاء  1 *
 . والتغیرات في فسیولوجیة جمیع األنظمة الحیة

األفراد  عند المعرفي التطور مراحل أو مھیؤكد على الوصف الدقیق لمستویات الف 2 *
 . مرحلة أخرى حیث یحاول اقتفاء أثر انتقال اإلنسان من مرحلة تطور معرفي إلى

من حوله ،  للعالم دقة أكثر ماھفمن خالل مبادئ الموازنة یستطیع اإلنسان أن یكون  3*
 . بیاجیه نظر وجه من التعلم مبادئ يھ ذهھو
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الطبیعیة  النمو المعرفي حصیلة التفاعل بین عوامل النضج البیولوجي والبیئة 4*
الخبرات المباشرة الناتجة  التفاعل ذاھواالجتماعیة والتوازن . ألن الطفل یكتسب من خالل 

 في اھأنماطا جدیدة من التفكیر بدمج ویكتسب ، البیئة ذهھعنه ، ویتعلم كیف یتعامل مع 
 داخل لتنتظم اھمن األنماط األقل نضجا أو تعدل اھقبل ما تسقط وقد ، المعرفي تنظیمه
 . الجدید النمط
التطور المعرفي لیس تطورا بل كیفي في أسالیب التفكیر ووسائله ،یخضع لتتابع متدرج  * 5

 . ممیزة خصائص اھ، له فئات أعمار تقریبیة لكل من
العقلیة للربط بین  2 الكفاءة اكتسب قد الطفل كان إذا إال المحدد ومھال یمكن تعلم المف 6*

التأملي التي تعتمد على تطویر  التجرید عملیة عن تنجم الكفاءة ذهھالمعلومات المتناثرة و
ذكاء كنظام وظیفي یضع ال وتطور.  ةھالمتشاب یمھالذكاء الذي یتجاوز نطاق الخبرة بالمفا

 الحدود لما یمكن أن یتم تعلمه
نحو الشعور )  التطور عملیة زیادة الوعي بین من یعرف وما یعرف ، عبر سني العمر * 7

 وأفكاره نشاطاته اھتستطیع ب التي للطریقة اإلنسان حساسیة ازدیاد وھالوعي ( ، و 
ذا العالم بصرف النظر عما إذا كان ھوتكیفا ل مرونة أكثر إیجابي بناء إقامة في امھاإلس

 . المطلقة أم ال بالحقیقة عالقة أیة الوعي ذاھل
التعلم الذي ینشأ  وھمن القضایا الرئیسیة أن التعلم الذي له معنى أو التعلم الحقیقي ،  8*

كنوع من الحلول بل أن التعزیز  عن التأمل أو التروي فالتعزیز عند بیاجیه ال یأتي من البیئة
 . ینبع من أفكار المتعلم ذاته

 نظریة إلى اھمن التعلم فإن نظریة بیاجیه أقرب إلى نظریة تولمان بالنسبة لقضیة قیاس 9*
 الطفل ذاھتحت صندوق ما فإن  حدیثا اخفاؤه تم شیئا یجد كیف یتعلم عندما فالطفل ، لھ

تعلم الخریطة المعرفیة لألشیاء العدیدة الموجودة  قد المخفیة األشیاء عن الكشف تعلم الذي
 حضور في اھأكثر من مجرد االستجابة التي ینبغي علیه تقدیم في الم جال ، فالطفل تعلم

 . معین مثیر
مصدر واحد  من أكثر تمثل وال خارجیة تعلم محددات اھاألحداث البیئیة ال تعدو كون 10*

 مما یدخل فیه من الخارج من مصادر المعرفة . والدماغ الناضج فیه من المعرفة أكثر بكثیر
طریق  عن اھتفسیر یمكن ال نموه طور في وھو الطفل اھیتعلم أشیاء ناكھ * 11
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 . الموازنة عملیة بیاجیه اھالمحددات المادیة واالجتماعیة والنضجیة ویطلق علی
المعلومات التي  بین یربط أن الطفل یستطیع اھعملیة الموازنة موروثة ، من خالل 12*

 . ي إلى الحد من التناقصتؤد بطرق اھیتلقا
 األطفال جمیع یتعلم كیف بمعرفة تمھوالتفسیر افي قضیة الشرح  13*

3 
ما تفسر  سؤال على الطفل إجابة فعملیة ، مھتفكیر من دىھتصحیح األخطاء على 

سنوات . فمجرد وصف  عدة تمتد زمنیة فترة عبر اھوتطویر العملیة ذهھبمالحظة بنیة 
 . العملیة ذهھل ا تفسیر اھعملیة التغیر تشكل في حد ذات

 البیئة مع اھنفس مواءمة إلى العضویة نزعة اعتبره الذي التكیف الرئیسیة یمھالمفامن  * 14
 . اھفی تعیش التي

المعروف لدى  العضویة تكیف طبیعة وصف في یتمثل لبیاجیه الحقیقي امھاإلس 15*
أو االستیعاب ، المواءمة (  علماء األحیاء منذ أكثر من مئة عام وفي تجزئته إلى : ) التمثل

 . للتكیف متفاعلتان دینامیكیتان عملیتان ماھو
 : يھتتضمن عملیة التوازن نوعین من االستجابات  16*

بدمج األمور  الفرد یقوم اھأ ( التمثل أو االستیعاب عبارة عن الطریقة العقلیة التي بواسطت
 عملیة وھالموجودة عنده ، و اإلدراكیة الجدیدة أو األحداث المثیرة ، في الم خططات العقلیة

یناسب التنظیم المعرفي الذي یمتلكه الفرد  شيء إلى الجدیدة واألفكار الخبرات تحویل
 . التنظیم ذاھ في اھودمج

 . عند الفرد القائمة المعرفیة البیئة مع الخارجي للواقع تكییف وھ المعنى ذاھفالتمثل ب
وأنماطه  العقلیة بناه في وتغییر تعدیل إلى الكائن نزعة يھب ( المواءمة أو المالءمة 

البیئة الخارجیة بمعنى أنه  المعرفیة السائدة ) االستراتیجیات المختزنة ( لكي یتكیف لمطالب
البیئة الخارجیة . فعندما یصحح الطفل  یتم تكیف النمط المعرفي للفرد لیتالءم مع عناصر

 ةبالمواءم یقوم وھقاموسه اللفظي ف
عملیة استعادة  التمثل والمواءمة مسؤولتان عن عملیة التكیف العام للكائن ، أو عملیة 17*

 . التوازن . والمواءمة بدون التمثل قد تؤدي إلى نتائج خاطئة
به العملیة  ونعني ، الفرد عند التكیف ومھبمف ترتبط داخلیة تنظیم عملیة وھالتوازن  18*
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 . معا ماھالتمثل والمواءمة أثناء تفاعل التي تحفظ التوازن بین
4 

واستعادة التوازن في  یعتبر النمو العقلي أو المعرفي سلسلة من عملیات اختالل التوازن 19*
 . والمواءمة بصورة متكاملة أثناء التفاعل مع البیئة باستخدام عملیتي التمثل

تدریجیة  صورةب اھت لییحدث االنتقال من مرحلة نمائیة عقلیة إلى المرحلة التي * 20
 ، واضح بشكل اھبإدراك نامیة ، یحدث اختالل التوازن عند الفرد عندما ال تسعفه بناه العقلیة

وتعلم بنى عقلیة أو استراتیجیات جدیدة  باكتساب ذلك ویتم المواءمة عملیة إلى یؤدي مما
مواقف  یواجه أن إلى التوازن ذاھ، ویحتفظ الكائن ب تساعد الكائن على استعادة التوازن

 ویكتسب یتعلم كذاھتوازنه من جدید ویعمل على استعادته من جدید و جدیدة أخرى ، فیختل
 . اھویرقى من مرحلة نمائیة إلى المرحلة التي تلی

لیس على ما  شیئا ناكھعملیة التوازن تبدأ ببعض االضطراب إذ یشعر اإلنسان بأن  * 21
حدة االضطراب ، سواء بما  من أجل ال عمل على تخفیف یرام ، فیطلق بعض التنظیمات

 . ( معلومات جدیدة ) التمثل یتوفر لدیه من معلومات ) المواءمة ( أو بتعلم
 الشكلي أو ريھالظا االحتفاظ یعنى احتفاظ الشيء ببعض خواصه بالرغم من تغییره 22*

 . الحسیة العملیات مفتاح وھو
 : يھأنماط االحتفاظ ف 23*

 1)  اھترتیب أعید لو حتى وھأ حفظ الع دد : یبقى عدد عناصر المجموعة كما 
 . ( سنوات 7

 8 1)  اھشكل اختلف لو حتى يھب حفظ المادة : تبقى كمیة المیاه كما 
 .( سنوات

 ج حفظ الطول : یبقى مجموع أطوال خط ما ثابتا حتى لو انقطع
 . ( سنوات 8 1ورتب كیفما اتفق ) 

 يھة : تبقى كمیة السطح التي تغطت بأرقام معینة كما د حفظ ا لمساح
 . ( سنوات 9 9)  األرقام ذهھبغض النظر عن ترتیب 

 10 9 (شكله تغیر لو حتى وھحفظ الوزن : یبقى وزن شيء كما  ھ
 .سنوات
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 و حفظ الحجم : تبقى كمیة سائل ما ثابتة بغض النظر عن الشكل الذي
5 

 .( أي یبقى حجم المادة ثابتا رغم اختالف الشكل سنوات 61یأخذه السائل ) أكثر من 
عقلیا أي قدرته  األولى حالته إلى الشيء إرجاع على الطفل قدرة يھقابلیة العكس  24*

 اھبإعادت الكمیة نفس يھالمعجون  على إدراك أن كرة المعجون التي تحولت إلى حبل من
 . عقلیا السابق اھشكل إلى

وتقرر ما یمكن  أو األبنیة العقلیة إلى القدرات العقلیة لدیه تشیر التراكیب المعرفیة 25*
 الممكن من التراكیب ذهھ مةھومسا التكیف عملیة من جزء يھاستیعابه في زمن محدد ، و

 . تمامھإلیه بعنایة وا واإلصغاء طفل مالحظة تم إذا اھمالحظت
مع البیئة  الفرد تفاعل خالل من اھتمثل التراكیب المعرفیة الخبرات التي تم تطویر 26*

 التراكیب ذهھتكون  والظروف المحیطة ، وتراكیب الفرد تراكمیة عبر سنین حیاته . وقد
إذا كانت  المرحلة الحسیة وتكون رمزیة ضمن تقع للفرد النمائیة المرحلة كانت إذا حسیة

 . المجرد التفكیر مرحلة يھمرحلة الفرد النمائیة 
الفرد كان  مع العمر نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة ، وكلما نما تتغیر التراكیب العقلیة 27*

 . نوعا بشكل أسرع تفاعله مع البیئة أكثر خصبا وثراء ، وبالتالي تطورت خصائص ذكائه
ما من مراحل  یشیر البناء العقلي إلى حالة التفكیر التي توجد لدى الفرد في مرحلة 28*
 . حیاته
 أدوات يھأو ، ما عمل في وضعت معرفیة تراكیب اھنتعرف العملیات العقلیة بأ 29*
التركیب المعرفي موضع  یضع حیث عقلیة بعملیة یقوم فإنه ، الطفل یفكر فعندما ، التفكیر

 . إجراء عقلي التطبیق ، ویفكر ویناقش ویتساءل ، إلنه یقوم بأداء
6 

التفكیر یدخر لدى  من اللون ذاھالقیام بالعملیات العقلیة یتطلب استخدام الرموز ، و 30*
صفة ممیزة لإلجراء ) العملیة  مھاألطفال إلى ما وراء المرحلة قبل اإلجرائیة أو الحدسیة ،وأ

 . العقلیة ( إمكانیة عكسیة
مثیرات الب  مع تفاعله عند الفرد یهاعقلیة إلى العملیات التي یلجأ إلتشیر الوظیفة ال 31*

 . موروثة يھف وبالتالي اإلنسان عند تتغیر ال ثابتة يھو اھیئة التي یتعامل مع
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فالطفل یستخدم  الفعلیة لإلجراءات المالحظ الدلیل يھاألنماط المنتظمة من السلوك  32*
أداء السلوك الذي تحل به المسألة  التراكیب أو األبنیة العقلیة للقیام بوظائف عقلیة تمكنه من

 . ةھالمواقف المشاب في ولةھالسلوك بس المنتظم من النمط ذهھ. ویمكن إ عادة 
النفسي ، ففي  یشیر الالتمركز إلى القدرة على اعتبار أكثر من عامل واحد في الموقف 33*

اعتماد الشكل أو المقدار أو  مناقشة المحافظة أو الثبات یجب أن یكون الطفل قادرا على
الطویل  قبل سن المدرسة إلى أن اإلناء الطفل بھالحجم في آن واحد معا . فسوف یذ

االرتفاع وحده . والتصنیف ألكثر من متغیر ال یمكن  یحتوي على ماء أكثر ألنه یركز على
الالتمركز . ویمكن أن یكون الطفل قادرا بدون الالتمركز على  أن یتحقق ما لم یتحقق

 كالب بیض إلى اھالحیوانات كالقطط والكالب . ولكن ال یكون قاد ر على تصنیف تصنیف
 . صفة ممیزة بیض وسود ما لم یكن قادرا على أن یأخذ باالعتبار أكثر منوسود وقطط 

أو النظام ولیس  البنیة داخل من تكون التي(  ریةھالجو)  الداخلیة الحاجة يھالدافعیة  34*
 طریق عن اھأو تؤید نفس من خارجه . ألن األبنیة العقلیة قبل التطور والتوظیف ، تدیم

یوجد اتجاه داخلي للتمثل ومالءمة البنیة  تأثیرات التمثل والمالءمة حیثیف الكثیر في التوظ
 . العقلیة
 : یمیز بیاجیه بین نوعین من المعرفة 35*

7 
الرضیع یرى مثیرا  فالطفل الحرفي اھأ ( المعرفة الشكلیة و تشیر إلى معرفة المثیرات بمعنا

 . متمثال في حلمة زج اجة اإلرضاع فیبدأ في مص الزجاجة
 اھجاءت تسمیت ناھوتعتمد معرفة األشكال على التعرف على الشكل العام للمثیرات ومن 

 . العقلیة المحاكمة من تنبع ال ذهھو الشكلیة بالمعرفة
التوصل إلى  ب معرفة اإلجراء ) الفعل ( وتنبع من المحاكمة العقلیة فقد و تنطوي على

 . االستدالل في أي مستوى من المستویات
والعملیات العقلیة  المعرفیة التراكیب من نمطا يھیرى أن المرحلة المعرفیة في النمو  36*
 في األطفال لدى اھوالتي تختلف عن عمریة مرحلة في األطفال لدى رھتظ التي یمھوالمفا
في المراحل ، إذ ال یمكن أن ینتقل الطفل إلى مرحلة  التتابع من والبد.  أخرى عمریة مرحلة

 . اھبالمرحلة السابقة ل دون أن یمر
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البیئة ، والذي  التقدم الذي یحرزه الطفل عبر المراحل یقرر قدرته على التكیف مع* 37
 بتعلم تغییره یمكن ال اھمرحلة من یعني التفاعل بین الخبرة والنضج . ومعدل القدم في كل

 . معین بتوجیه أو
 : يھو المعرفي النم مراحل من رئیسیة مراحل أربع ناكھ* 38

السنة الثانیة تقریبا  ایةھن وحتى الوالدة من المرحلة ذهھأ ( المرحلة الحسیة الحركیة ، وتمتد 
االحساسات والمعالجات الیدویة . وال یعي  عبر الفترة ذهھویحدث التعلم بشكل رئیسي في 

ي استقالل جسم ه عن المثیرات البیئیة المحیطة به ، كما ال یع المرحلة ذهھالطفل في بدایة 
ویغدو  ، البیئة عن استقالله تدریجیا یدرك أنه إال المثیرات ذهھالحسیة بینه وبین  العالقات

األصوات والحركات وذلك  تقلید أو باألشیاء واإلمساك معین دفھقادرا على التحرك نحو 
یحدث نوع من التآزر البصري  المختلفة حیث من خالل تحسن قدرته على تنسیق حواسه

(  الثالث البعد إدراك)  اھالطفل تدریجیا اإلمساك باألشیاء التي یرا السمعي اللمسي إذ یتعلم
 إنجاز على قادرا المرحلة ذهھ ایةھن في ویغدو اھمصادر األصوات التي یسمع إلى والنظر

الجسمیة  ، األمر الذي یمكنه من أدا ء الحركات التناسق الحسي الحركي على نحو جید
 اھایتھویكتسب في ن المثیرات یمییز المرحلة ذهھنسبیتین . والطفل في  ودقة ولةھبس

 ، اھاألشیاء مرتبطا بإدراكه الحسي ل وجود یعد لم إذ األشیاء(  بقاء)  أو ثبات فكرة تقریبا
 حسیا اھیدرك لم ولو موجودة فاألشیاء

8 
الموجودة في  ویتضح نمو مخطط بقاء األشیاء من خالل بحث الطفل عن األشیاء غیر

ویصبح قادرا على بعض  اللغة باكتساب یبدأ المرحلة ذهھ ایةھمجاله البصري . في ن
 إلى یشیر مما ، دافھالوصول إلى بعض األ النشاطات أو األنماط السلوكیة التي تمكنه من

 زال ما ره تفكی أن إال ، اھالنظم للبیئة التي یعیش فی بعض وجود معرفة اكتسب أنه
 وھف ، اھبالخبرات الحسیة المباشرة ، واألفعال الحركیة المرتبطة ب ليأو  نحو على محدودا

 واألنماط األفعال طریق عن بل ، داخلیة تخیالت أو تصورات طریق عن دافهھأ یتمثل ال
 . اھأداء یستطیع التي رةھالسلوكیة الظا

السابعة ،  ب ( مرحلة ما قبل اإلجرائیة أو ما قبل العملیا ت وتمتد من السنة الثانیة حتى
اللغویة ، ویتمكن الفرد من أن  الرموز استخدام ویتسع اللغوي النمو یزداد المرحلة ذهھوفي 
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والكلمات . وال یزال متمركزا حول ذاته ، فالعالم  یتمثل الموضوعات عن طریق الخیاالت
 بعد على بناء لموضوعات ا ویصنف ، اآلخرین نظر ةھوج یدور حوله وال یستطیع تصور

 البصري اإلدراك ویتقدم الحفظ یمھالمرحلة یبدأ باستخدام العدد وینمي مفا ایةھ. وفي ن واحد
 . على التفكیر المنطقي
ما بین السابعة  المادیة أو الفترة اإلجرائیة المحسوسة ) العینیة ( وتمتد ج ( مرحلة العملیات

 : المرحلة ذهھ به تمیز ما مھوالثانیة عشرة من العمر وأ
 ● . االنتقال من اللغة المتمركزة حول الذات إلى اللغة ذات الطابع االجتماعي

الملموسة یحدث التفكیر المنطقي عبر استخدام األشیاء والموضوعات المادیة  . 
 ● 8)  في والوزن(  1)  سن في للكتلة البقاء ومھیتطور مف ) .

لتمثیل الداخلیة ا على القدرة وتعني ة العكسی أو المقلوبیة ومھیتطور مف ● 
 . لعملیة عكسیة

 ● . أبعاد أساس على سالسل في اھیصنف الموضوعات ویرتب
 ● ( ب من أطول أ)  العالقة مفردات مھیف

 ●في االحتماالت المستقبلیة دون خبرة مباشرة بالموضوعات  فشل التفكیر
 . المادیة
القیام بالعمل  إن امتالك أنماط التفكیر الحسي المتقدمة ، تجعل الطفل قادرا على 39 *

 : المدرسي الذي یتضمن السلوكات اآلتیة
9 

 ● باألفعال مباشرة صلة تقیم التي البسیطة والفرضیات یمھیستوعب المفا
 النباتات مثل) مبسطة ارتباطات ضوء في اھالمألوفة ، والتي یمكن شرح

 . (أكثر سمادا أعطیت اھاألطول ألن
 ●یتتبع التعلیمات خطوة خطوة كالوصفة الطبیة ) تصنیف الكائنات الحیة 

 . ( باستخدام مفتاح التصنیف
 ● . (اھأخت أخت اھبأن البنت وعي)  بسیط موقف في النظر يھیصل بین وج

 ● بدون ذلك یفعل لكنه ما رةھیبحث ویعرف المتغیرات التي سببت ظا
 . كاف غیر وبشكل جیةھمن
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 ● . یقوم بمالحظات ، ویأتي بدالئل وعالقات ولكنه ال یعتبر كل االحتماالت
 ● . یستجیب للمسائل الصعبة بحل ال یكون صحیحا بالضرورة

 ذهھتقریبا وفي  الصوریة وتبدأ في سن الثالثة عشرة د ( المرحلة المجردة أو الفترة اإلجرائیة
ویعلل ب ناء على فرضیات یعزل  ، منطقیة افتراضات ویتابع بالمجردات الفرد یفكر المرحلة

 الفرضیة باألمور تماھبانتظام ، ویصبح م عناصر المشكلة ویعالج كل الحلول الممكنة
 األیدیولجیة والمشكالت والمستقبلیة

 : التالیة األنماط الصوري أو الشكلي التفكیر مرحلة في الفرد رھیظ 40*
النظریة التجریبیة  أ ( التفكیر التوافقي حیث یأخذ في اعتباره العالقات في ضوء الظروف

 . جيھوبشكل من
 الموصوفة بمتغیرات المواقف في اھب ( التفكیر التناسبي ویتعرف على العالقات ویفسر
 . العلمیة القونین مھف في میتهھأ نظریة مجردة أو قابلة للمالحظة . وللتفكیر التناسبي
احتمالیه ، وأن أیة  اھنفس لطبیعیة ا رھح ( التفكیر االحتمالي حیث یعرف حقیقة أن الظوا

،  تتضمن اعتبارات احتمالیة أن یجب تفسیریة صیغة أي أو اھمجمالت یتم التوصل إلی
 . الیومیة تحتوي على تفكیر احتمالي حتى أن األحداث األرضیة كنشرة الحوال الجویة

 ألحداث وا رھد ( التفكیر االرتباطي إذ یستطیع الفرد أن یقرر ما إذا كانت الظوا
المظلمة والمطر  معا ، فعندما یعرف الطفل أن السحب السیر إلى تمیل اھمتصلة ، أو أن

 . النمط ذاھیفكر ب فإنه اآلخر دون ماھدث أحیانا أحدیسیران معا ولكن قد یح
10 
ضرورة أن  ویعرف ، االفتراضات جمیع باالعتبار یأخذ أن ویستطیع االفتراضي التفكیر(  ھ

كل المتغیرات ما عدا  یأخذ باعتباره جمیع المتغیرات المعروفة . ویصمم اختبارا تضبط فیه
 والخصائص والعالقات یمھبالمفا الذي یجري البحث عنه . والمفكر الشكلي یفكر المتغیر
ویستخدم الرموز لشرح وتوضیح الحقائق المجردة ،  والنظریات والمسلمات المجردة النظریة

التي ذكرت سابقا بشكل دائم . ویستطیع توضیح عملیات تفكیره  ویستخدم أنماط التفكیر
 . على أخطائه ویستوثق مما توصل إلیه ویتعرف
 ضروري أمر علیه يھالقدرة على التفكیر في األشیاء بما لیست * 41

من تراثنا  جزء اھلإلدراك ذي المعنى وذلك لیس مجرد استعادة تذكر أحداث سابقة ولكن
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،فاإلدراك  بالغة التعقید اھولكن المادیة البیئة مع التفاعل طریق عن اھالبیولوجي یتم تنشیط
 . إذا بحث نشط

Inference * 42 فالمدرك غالبا  یشیر بیاجیه إلى البحث العقلي النشط المسمى االستدالل
النشاط العقلي المتمثل في  طریق عن عنه یبحث الذي الشيء وھ) ما یعرف ( من قبل ما 

ل أو الخارجي لالستدال رھالمظ وھالبصریة  دةھاالستدالل . والبحث القائم على المشا
 . النشاط العقلي

إجراء خالق  وھالتعلم إجراءات جدیدة ، ولیست مجرد استعمال لإلجراءات القدیمة ف * 43
وله بنیة تختلف نوعا عن المحاولة والخطأ الخاصین بإجراء سابق، ینبعث من تفكیر المتعلم 

 . تأملیة وخالقة ومن اإلجراءا ت القدیمة من خالل عملیة عضویة
فكرة تعمیم  القضیة ذهھ وتتحدى ، ما استدالل على ینطوي مكتسب ومھكل مف * 44

الجدید یشبه أو یماثل المثیر  المثیر ، القائلة بانتقال االستجابة إلى مثیر جدید ألن المثیر
 مھاستنتاجات ضوء في مھیخترعون إجابات األصلي الذي استدعى االستجابة . إن األطفال

 ذاھو مشابه مثیر إلى اھینسبون مھإلى مثیر جدید ، لكن قدیمةسبون استجابة ین ال مھأن أي
 . استدالال أو استنتاجا معقدا یتطلب االختراع

11 
في  التعلم عملیة تدریجیة من عملیات إبعاد األخطاء عن طریق إعادة التفكیر * 45

 ائیةھاألخطاء الن األسباب التي أدت إلى قیام تلك األخطاء . ومع ذلك فإن القضاء على
االستدالل یحدث عن طریق عملیة  ذاھو.  باالستدالل القیام على المعرفیة القدرة یقتضي

 التنظیم الذاتي ، ولیس عن طریق حفظ
 

  .للطفل مھأحد اھیلقن التي اإلجابات ارھواستظ
 بل ، الثوابت یتذكرون ال فالمتعلمون.  الموازنة رھجو وھالتنظیم الذاتي  * 46

الكمیة ( وذلك عن  على المحافظة أو الدائمة األشیاء مثل)  الثوابت ذاھ ببناء یقومون مھإن
 اختیار طریق عن اھیستقبلون التي اإلجابات مھطریق سلسلة من األفكار المعدة لف

 األسئلة بناء في التالمیذ اھالمعرفیة التي استخدم القاعدة في اإلجابات تمثل ویمكن مھأسئلت
. 
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التي تعطي  التنظیم الذاتي یختلف عن طریقة المثیر واالستجابةتأكید بیاجیه على  * 47
إعطاء سلسلة من األمثلة  طریق عن سقراط طریقة عن ویختلف.  كمثیرات اھاألسئلة فی

  .التي توصل الطالب إلى اإلجابة الصحیحة
بصورة أفضل لو  منه التأكد یمكن التمثل ذاھ المعرفیة عد القوا في اھتمثل لھفاألسئلة یس

  .قام التلمیذ ببناء أسئلته الخاصة
التنبؤات  یتم التعلم القائم على المعنى عندما یزیل المتعلم تناقضا أو تعارضا بین * 48

األخطاء تتناقض مع  قیام وضرورة مھوالنتائج . واألخطاء ضروریة للتعلم القائم على الف
 تعلیم عن ینجم إنما مھالقائم على الف تعلممبا دئ تعدیل السلوك ووفق تعدیل السلوك فإن ال

التشكیل البطيء المتدرج مبادئ جدیدة دون أن یخمن  خالل من الطالب یتعلم حیث مبرمج
 یحدث التنظیم الذاتي الذي یمیز الموازنة فإن التلمیذ بحاجة إلى المرور خطأ إطالقا . وحتى

التعارض  عظم األحیان عنم في ینجم االضطراب ذاھبخبرة بعض أ نماط االضطراب . و
المعرفیة والتي تمثل النتیجة  مھبین التنبؤ والنتیجة فالخطأ یؤدي بالتالمیذ إلى تعدیل قاعدت

  .المعدلة القدیمة المعرفیة مھقاعدت في رةھالظا
سابقة غیر  مھالتعلم القائم على المعنى یحدث عن طریق نفي ) إلغاء ( مستویات ف * 49

یحل التعارض وتزاح  یتم القضاء على التناقض بفعل اإللغاء أو اإلنكار ، وفیه كاملة حیث
 والقضاء النفي من أشكال اھالعقبات ، وتسد الثغرات وكل

12 
على نفي الطرح .  على مشكلة من المشاكل ، فجمع األعداد عملیة إجرائیة محسوسة تقوم

 في الطفل قبل من اھكن استخدامیم (والقضیة التي تقول أن ) س قد تحدث أحیانا بدون ص
 ذهھالقضیة القائلة بأن ) ص ( شرط الحصول ) س (  لنفي الصوریة اإلجرائیة المرحلة
 الفترة في الطفل اھالنفي منحدرة مباشرة من أنماط النفي التي تعلم من المتقدمة األنماط

من أنواع تطور  نوع كل وخالل.  اھالحسیة الحركیة ، وفترة ما قبل العملیات اإلجرائیة وغیر
 اھعلى الطریقة التي یستخدم فی القائمة مھالف من مختلفة مستویات الطفل رھالنفي ، یظ

  .النفي
  :يھ مھللف مستویات ثالثة ناكھ * 50

  .أ ( المستوى األول ینكر فیه الطفل حدوث االضطراب أو التناقض
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یكون قادرا على التعویض  الطفل بوجود االضطراب لكنه ال ب ( المستوى الثاني یعترف فیه
  .عنه تماما

  .عنه تماما د ( المستوى الثالث یستطیع فیه الطفل أن یعترف باالضطراب وبالتعویض
للتغذیة الراجعة  آلیا نتاجا ولیست ذاته الفرد ماھجمیع أشكال النفي ) اإللغاء ( یبین * 51

  .من البیئة
ویقبض  ل إلى زجاجة الرضاعةیص فالطفل ، الراجعة التغذیة بآلیة بیاجیه تمھي * 52

تزید احتمال تكرار  أن اھشأن من األعمال ذهھ وكل ، اھویمص فمه إلى اھویحضر اھعلی
  .ومرات مرات التتابع ذاھ

تفترض أن  التي الراجعة للتغذیة(  المیكانیكیة)  اآللیة النظر ةھیختلف بیاجیه مع وج * 53
الكائن الحي حساس بصورة آلیة للتغذیة الراجعة على استجاباته، والبد للكائن الحي أن یبني 

 اھتطبیق یمكن اھذات النظر ةھالمتقدم . ووج المالءمة بین التغذیة الراجعة والسلوك النامي
  .التعزیز أنواع مختلف على

تخضع  التعلم حدود ألن نسبي ومھاالستعداد التطوري للتعلم عند بیاجیه له مف * 54
المرحلة من أسالیب التفكیر  ذهھ یمیز وما ، الطفل اھلمرحلة النمو المعرفي التي ینتمي إلی

  .وأنماطه
13 
 

ومع  ، اھإن إتاحة العدید من الفرص أمام األطفال للتفاعل مع األشیاء وتجربت * 55
  .المعرفي مھتطور مھف على كثیرا تساعد مھاألشخاص ومناقشت

 اھوله فی أشیاء اھأن كل طفل في كل عمر یكون لدیه بعض األمور التي یعرف عن * 56
 بعض اھیكون لدیه حول عندما خاصة وآرائه معرفته صحة من متأكدا یكون ال ولكنه ، آراء

  .شكوكا في معرفته وآرائه لدیه تثیر بحیث المتعارضة أو المتناقضة دھالشوا
  :يھ نھالعوامل التي تسبب حدوث أو تعجیل نمو الذ * 57

تشریحیة ووظیفیة في  أ ( عامل النضج العصبي حیث ترافق عملیة النضج البیولوجي تغیرات
 التفكیر عن المسؤول وھالعصبي  ازھوالج ، العصبي ازھالج اھجمیع أعضاء الجسم ومن

  .تزداد بازدیاد عمره أي بزیادة نضجه على التفكیر الطفل وقابلیة ، إجراءات من یرافقه وما
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والتجول وتفحص  ب ( الخبرات الفیزیائیة ، فنتیجة للنمو البیولوجي یستطیع الطفل الحركة
والتفحص كلما زاد نضج الطفل ،  االستكشاف على القابلیة ذهھاألشیاء المجاورة ، وتزداد 

غریبا ، فإن ذلك یكون بمثابة المنبه له . لیتفاعل معه  شیئا أو جدیدا جسما الطفل دھفإذا شا
  ویكون بالتالي فكرة عنه

، فاألطفال  ج ( الخبرات االجتماعیة التي تنجم عن التفاعالت المتبادلة بین الطفل وأقرانه
المعلم ، ذلك ألن الطفل ال  من یتعلموه ما تفوق قد كثیرة أشیاء البعض مھیتعلمون من بعض

الرأي بسیطا ، إال أنه یتردد كثیرا عندما  كان ماھجد مع أقرانه في إبداء رأیه میتردد ، إن و 
 في الطفل ألن ، به مھسخریت أو مھمن مھغضب معلمیه خشیة أما الرأي ذاھیدلي ب
 دائما الصائب وھیكون شدید المركزیة في التفكیر ویعتقد أن رأیه  العمر من األولى السنوات

 المركزیة تبدأ بالزوال تدریجیا إذا ما أتیحت للطفل فرص التف اعل مع اآلخرین ذهھو ،
  .مھواالستماع إلى آرائ

إلیه كلما اختل . ویختل  حیث أن طبیعة الفرد تكون عادة في حالة توازن وتمیل التوازند ( 
 طریق عن التوازن تحقیق على نھویعمل الذ خارجیة اتھالتوازن عادة بسبب وجود منب

 تلك اھتسبب التي والخبرات بالمعلومات اھالقدیمة التي یحتوي والخبرات المعلومات ربط
  ) .اتھالمنب
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