
: نظریة النمو العقلي لجان بیاجیھ

: 

عالم بيولوجيا سويسري اهتم إضافة إلى دراسة العمليات الحيوية للكائنات الحيـة   )Jean Piaget( بياجيهيعد جان 

عالم بيولوجيا إال إنه يعد أب علـم     بياجيهوبالرغم من أن   .لدراسة عملية النمو العقلي لإلنسان البيولوجيابتطبيق مبادئ  

 )The Psychology of Intelligence()م1950(النفس المعرفي ، وقد أسهم من خالل إصداراته وخاصة كتابه علم نفس الذكاء 

 .من تقديم عرضاً شامالً عن طبيعة الذكاء ومراحل النمو العقلي لألطفال والشباب والتي حددها بأربعة مراحـل أساسـية     

ويحدث التعلم نتيجة     .وأوضح بأن الفرد يتعلم من خالل تمثل ومواءمة الخبرات الجديدة بخبراته السابقة ومخططها الممثل      

لفقدان الفرد لالتزان الذي يحدث نتيجة لمواجهة الفرد لمشكل أو صعوبة ال يستطيع من خالل خبراته السابقة المحدودة من 

ومن أجل أن يستعيد الفرد توازنه من جديد فإن عليه القيام بنشاط منظم وواع للبحث عن المعرفة الجديـدة التـي           . حلها

ستمكنه من حل تلك الصعوبة ، ويؤدي تكرار فقدان االتزان واستعادة التوازن إلى تحقيق مستوى عال من القدرات العقلية 

  .هو سر النمو العقلي بياجيهولذلك فإن فقدان التوازن كما يرى  .لدى الفرد

 فويتيولجيفيتـش مفهـوم التنـاقض عنـد الـتربوي الروسـي        بياجيـه ويشبه مفهوم فقـدان االتـزان عنـد     

(Woutuljewitsch,1950 (  .   إن التناقض الرئيس في العملية التدريسية هو التنـاقض بيـن الخـبرات           فويتيولجيفيتشيرى

المحدودة التي يمتلكها الطفل وبين المتطلبات الجديدة التي يحتاجها حل المهمة أو المهام الجديدة التي ينبغي عليه التصدي       

ومن أجل حل التلميذ لهذا التناقض ، فإن عليه بذل نشاط هادف ومنظم الكتساب خبرة جديدة تسهم في تطويـر بنيتـه      . لها

بأن التناقض هو القـوة الدافعـة         فويتيولجيفيتشالتوازن سر نمو البنية المعرفية ،اعتبر    بياجيهومثلما اعتبر   . المعرفية

(driving force( في العملية التدريسية  لنمو البنية المعرفية لألطفال. 

 .والعوامل المؤثرة فيه  لبياجيهوسنحاول في اآلتي إعطاء تلخيص مركز لمراحل النمو العقلي 

:: 

1-  : Psychomotor Stage 

يتحقق النمو العقلي للطفل في مرحلة اإلحساس والحركة التي تمتد من الميالد وحتى السنة الثانية من عمـره ،      

 .من خالل استخدامه لحواسه المختلفة وتأديته لألفعال الحركية التي تمكّنه من التفاعل مع بيئته وتعلم سلوكيات جديـدة             

، وهي في الغالب أفعال ال إرادية وغير مترابطة   بهلكل فعل يقوم   )schemata(ويكّون الطفل في هذه المرحلة مخططاً ذهنياً  

، ثم تنمو لديه تدريجياً القدرة على تنسيق أحاسيسه وحركاته من خالل تجميع المخططات الذهنية الـتي اكتسبهـا سـابقاً      

فمن خالل سماعه المتكرر لصوت غلق باب منزلهم كل صباح ، عند ذهاب أبيه إلى العمل    .وترجمتها إلى سلوكيات جديدة  

، يدرك الطفل تدريجياً خروج األب من المنزل ، وعند رؤيته المتكررة ألبيه يعود إلى المنزل بعـد الظهـيرة ، يـدرك أن            

وعندما يتكرر خروج الطفل من المنزل مع أبيه في وقت معيـن         .األشياء تبقى في البيئة رغم اختفاءها من مجاله الحسي 

ثم يبدأ    .فإن إحساسه يقوده فيما بعد للبحث عن أبيه عندما يحين الموعد الذي تعود على الخروج فيه من المنزل مع أبيه        

الطفل تدريجياً بإجراء التجارب البسيطة وحل المشكالت التي تواجهه عن طريق المحاولة والخطأ ، ثم يبدأ في نهاية هـذه     

 .المرحلة باستخدام الرموز اللغوية للتعبير عن أحاسيسه 

2- :)Preoperational Stage( 

لدى الطفل في هذه المرحلة التي تمتد من السنة الثانية وحتى السابعة من عمره استخدامه للرموز اللغوية  يتعزز
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والصور ، ويتطور لديه التفكير الرمزي األمر الذي يساعده في تكوين مخططات ذهنية جديدة يتمكن مـن خـالل ربطهـا             

كما تنمو أيضاً في هـذه        .بخبراته المكتسبة في المرحلة الحس حركية من اكتساب خبرة جديدة ودمجها في بنيته المعرفية 

المرحلة قدرات الطفل على التقليد والمحاكاة ، وتنمو لديه خاصية الفضول أو حب االستطالع من خالل طرحـه المتكـرر        

كما تنو لدى الطفل أيضاً في هذه المرحلة العمرية نزعة الذات ،      .لألسئلة في محاولة لمعرفة األشياء والظواهر من حوله 

في هذه المرحلة إلى        ويعتبر أن األشياء من حوله موجود من أجله ، وأن وجهة نظره هي دائماً الصحيحة ، ويميل كذلك     

 .االنعزال عن أقرانه وال يحاول تكوين عالقة صداقة معهم

إضافة إلى ذلك فإن تفكير الطفل في مرحلة ما قبل العمليات هو تفكير ساكن من منطلق أن عمليات التفكير لديـه تكـون       

 .متمركزة على بعد واحد للشيء أو للموضوع ويصعب عليه إدراك إن كانت له أبعاد كثيرة 

 

3-  : )Concrete Operational Stage( 

تمتد هذه المرحلة من بداية السنة الثامنة وحتى السنة الحادية عشرة ، يتمكن الطفل خاللها من تعديل تصوراته          

عن األشياء والظواهر التي خبرها في المرحلة السابقة ، ويكون قادراً على عمل استنتاجات منطقية قائمة على الخـبرات    

 .المادية المحسوسة وليس على التمثيل الرمزي ، كعمليات التصنيف والترتيب ومعالجة األرقام وغيرها 

4-  )Formal Operational Stage( 

يكون فيها الفرد قادراً        تبدأ هذه المرحلة في السن الثانية عشرة وتمتد إلى السنوات الالحقة من عمر اإلنسان،     

على استخدام العمليات العقلية للوصول إلى استنتاجات منطقية تعتمد على الخبرات المادية المحسوسة وباستخدام التفكير        

 .المجرد أيضاً 

  :الخصائص اآلتية  )Flavell 1963) فالفلومن الخصائص المهمة لهذه المرحلة يوضح 

يستطيع المراهق البدء بدراسة المشكالت عن طريق التفكير في جميع العالقات الممكنة التي تكون صحيحة من خالل        -1    

المعلومات ، بعد ذلك يحاول من خالل التجريب والتحليل المنطقي التوصل إلى العالقـات الـتي تكـون صـادقة         

 .وحقيقية 

، مستخدماً الفرضيات التي يمكـن   االستنتاجية  -تتكون لدى المراهق القدرة على التعامل مع العالقات الفرضية                    -2       

 .قبولها أو رفضها 

يستطيع المراهق استخدام التفكير االفتراضي من خالل استخدام التفكير الرمزي بدالً من تعاملـه مـع األشـياء                   -3       

 .المحسوسة

يستطيع المراهق استخدام التحليل المركب ، كما يستطيع تحديد جميع العالقات الممكنـة المتضمنـة فـي المشكلـة          -4    

 .وفحصها جميعاً بشكل مركب 

: 

 بياجيـه يتأثر النمو العقلي للفرد ويتحدد انتقاله من مرحلة إلى أخرى نتيجة لتأثير أربعة عوامل أساسية حددها            

 :على النحو اآلتي

  التوازن .4و,التفاعل مع البيئة االجتماعية.3الخبرات أو التفاعل مع البيئة،.2النضج ،.1
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بالتغيرات التي تحدث في الجوانب البدنية والعقلية للفرد ، وبخاصة التغـيرات       لبياجيهيتأثر النمو العقلي بالنسبة  

بيـن نـوعين مـن        بياجيهوميز    .كما يتأثر النمو العقلي أيضاً بالخبرات التي يكتسبها الفرد    .في المخ والجهاز العصبي  

وفيما يتعلق بالخبرة الفيزيائية فهي تفاعل      .  )    (الرياضية  –والخبرات المنطقية   )البدنية(الخبرات هي الخبرات الفيزيائية  

أمـا القـدرات      .الفرد مع األشياء المحسوسة في بيئته ، يتعرف من خاللها على أسمائها وأوزانها وخواصها وغيرهـا       

أمـا التفاعـل     .المنطقية الرياضية فهي األفعال العقلية التي يمارسها األفراد لتكوين مخططات ذهنيـة وفقـاً لخـبراتهم     

باعتباره أساس مهم لنمـو      االجتماعي وهو العامل الثالث المؤثر في النمو العقلي فهو تفاعل الفرد مع اآلخرين في بيئته 

  .المنطق وعمليات التفكير المجرد

عن غيره من علماء النفس المعرفي فهـو التـوازن الـذي     بياجيه بهأما العامل الرابع المؤثر في النمو العقلي واختص  

 .يعتبره سر النمو المعرفي 

:Equilibrium( ( 

يمكن تعريف التوازن بأنه حالة االستقرار في البنية المعرفية للفرد ، ويتطلب نمو هذه البنية فقدان الفرد لهـذا             

ويحدث فقدان االتزان عندما يواجه الفرد موقف مشكل يثير لديه تناقض بين مـا يعرفـه ومـا ال      .االستقرار أو التوازن  

ومن خالل سلسلة من حاالت التوازن وفقـدان االتـزان           .يعرفه ، فيسعى إلى حل هذا التناقض من أجل استعادة توازنه  

أي أن يكـون    .المعرفي تنمو البنية العقلية للفرد وتنضج شريطة أن ال يؤدي فقدان االتزان إلى تثبيط الهمـم واإلحبـاط    

مستوى المهام الجديدة التي ينبغي على الفرد مواجهتها وحلها تتناسب مع طبيعة بنيته العقلية الحالية وخالية من التعقيـد     

  .كما ينبغي أن ال تكون بسيطة مبتذلة ال تثير دوافعه للتصدي لها

والتكيـف    )Organization(أساسيتين لديـه همـا التنظيـم          قدرتينإن استعادة الفرد لتوازنه مشروط بتوفر  بياجيهويرى  

)Adaptation(. 

ويتجلى التنظيم في قدرة الفرد على تجميع الخبرات وترتيبها وإعادة ترتيبها وتوضيح العالقات التي تربط بينها مـن اجـل       

  .تكوين صورة كلية لبنية المعرفة والعمل على إعادة ترتيب هذه البنية بعد اكتسابه خبرات جديدة

أما التكيف فهو محاولة الفرد تعديل بنيته المعرفية من أجل تحقيق االنسجام والتناغم مع الظـروف والمواقـف الجديـدة       

  .الناشئة عن تفاعله مع البيئة 

  :ويسعى الفرد إلى تحقيق التكيف من خالل عمليتين أساسيتين هما 

  Assimilationالتمثيل             -1                  

   Accommodationالتواؤم             -2                  
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 يوضح مراحل النمو العقلي والعوامل المؤثرة فيه ) 5 (شكل رقم 
  

فيؤدي التمثيـل إلـى فقـدان         .أن التمثيل والتواؤم عمليتان متالزمتان وضروريتان لنمو البنية العقلية للفرد   بياجيهيرى  

 .االتزان عند الفرد ويحاول من خالل التواؤم استعادة توازنه 

والتمثيل هو محاولة الفرد حل المشكلة التي تواجهه من خالل خبراته المكتسبة سابقاً ، وعندما ال يستطيع حلهـا كاملـة      

والتوقف عند نقطة معينة ، فإن ذلك يثير لديه تساؤالت عديدة في ذهنه عن أسباب عجزه في الوصول إلى الحل النهائـي          

للمشكلة ، يتعرف بعدها إلى إن استخدامه لخبراته السابقة غير كاف لحل المشكلة وإنه أمام صعوبة حقيقية تتطلب منـه       

  .البحث عن معرفة جديدة تعينه على حلها ، فيبدأ بفقدان اتزانه 

ويقصد بالتواؤم محاولة الفرد تعديل استجاباته من خالل القيام بنشاط ما للبحث عن إجابات للتساؤالت التي بـرزت لديـه       

نتيجة عدم توافق بنيته المعرفية السابقة مع المتطلبات الجديدة الضرورية لحل المشكلة ، وكنتيجة لهـذه العمليـة فإنـه        

  .يضيف بنية معرفية جديدة إلى بنيته المعرفية السابقة ويعمل على استعادة توازنه

 .فالتمثيل هو العملية التي يفقد من خاللها الفرد اتزانه ، ويعمل من خالل عملية التواؤم إلى استعادة توازنه

: 

قد اهتم بصورة أساسية بدراسة مراحل النمو العقلي لإلنسان والكيفية التي يتطور بها ،           بياجيهيمكن القول بأن  

والعوامل المؤثرة فيه ولم يعمل بصورة مباشرة على تطوير نموذج للتعليم والتعلم ، وإن تطبيقاتها في الواقع التربوي قـد   

بأنه تم التحقق من صالحية نتائج   )Peter G. Dean( ديين جيوأوضح بيتر   .أنجزها عدد من التربويين الذين تأثروا بنظريته

وقد تم تطبيقها في البداية علـى تعلـم    .بحوث جانيه ألطفال بريطانيا ، على الرغم من عدم وجود اتفاق على كل تفاصيلها 

 النم      و العقل       ي 
 لبیاجی            ھ

حركیة الحس        
الت     وازن

التنظی         مالتكی         ف

التمثی          لالت     واؤم

المج  ردة

 العملی       ات 
الحس       یة

 م   ا قب   ل
العملی       ات 

 البیئ               ة
 االجتماعی           ة

النض      ج  البیئ          ة
 المادی    ة

 
ح  ل ھ  ي     یتك  ون م  ن أرب  ع مرا

یت     أثر بأربع     ة عوام     ل 

طل       ب ق       درتین أساس       یتین ھم       ا  یت

حق     ق م     ن خ     الل عملیتی     ن   یت

فق     دان االت     زان  اس      تعادة الت      وازن 
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 أنشطة للتفكري عن األفعال

 أنشطة التفكير المجرد

وقد تم تطبيقها في البداية علـى تعلـم    .بحوث جانيه ألطفال بريطانيا ، على الرغم من عدم وجود اتفاق على كل تفاصيلها 

 "من خـالل مشـروع        بياجيهمحاوالت توسيع عمل   1974األطفال للرياضيات في المدارس االبتدائية ، وبدأت منذ العام  

بلندن الهادف إلـى تحديـد التسلسـل أو           )Chelsea( شيلسيافي كلية   "مفاهيم الرياضيات والعلوم في المدرسة الثانوية  

 )Loughborough(  لوفبـورو فـي جامعـة       1978وفي ارتباط بهذا المشروع تم البدء في عام      .التطور الهرمي لالستيعاب 

ويأمل .)Chance and Probability concepts(  "مفاهيم الفرصة واالحتمال "للتكنولوجيا بعمل دراسة أخرى عرفت بمشروع 

متكاملة يمكن استخدامها كموجه عند القيام بإصالح           الباحثون من خالل نتائج هذين المشروعين إلى بناء خارطة مفاهيم  

 .مناهج الرياضيات في أي مدرسة ثانوية
  

                         

 يوضح أنواع األنشطة التي يمكن للتالميذ القيام بها بحسب أعمارهم )6(شكل رقم 

ست مراحل لتعليم وتعلم الرياضيات كما يوضحها   )Zoltan Dienes( دينيزطوّر  لبياجيهوباالستفادة من نظرية النمو العقلي 

 :وهي  )7(شكل رقم 

 )Preliminary activities( )اللعب الحر(مرحلة األنشطة التمهيدية   .1      

 )Structured activities(مرحلة األنشطة البنائية   .2      

 )Intuitive abstraction activities(مرحلة األنشطة الحدسية المجردة   .3      

 )Representation activities(مرحلة األنشطة التصويرية أو التمثيلية   .4      

 )Examination & description activities(مرحلة األنشطة الرمزية   .5      

 )Axiomatic formulation activities(مرحلة صياغة البديهيات .6

  
 المدرسة
 االبتدائية

 المدرسة
 المتوسطة

 المدرسة
 الثانوية

 التفكير
 الحدسي
 العمليات
  المادية

 العمليات
 المجردة

 أنشطة للتفكري املنطقي عن األشياء واألحداث
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 )Examination & description activities(مرحلة األنشطة الرمزية   .5      

 )Axiomatic formulation activities(مرحلة صياغة البديهيات   .6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدينيزيوضح أنشطة تعليم وتعلم الرياضيات  )7(شكل رقم 

 

 .عن هذا النموذج في المراجع الخاصة بطرائق تدريس الرياضيات اضافيةويمكن لطلبة الرياضيات الحصول على معلومات 

خليل (فقد أوضح     .في الواليات المتحدة األمريكية     لبياجيهكما تمت محاوالت أخرى لتطبيق نظرية النمو العقلي          

من جامعة كاليفورنيا قد قام بتطوير برنامج لتدريس العلوم في المرحلة              Karplus  كاربلسبأن روبرت     )1996الخليلي  

كما   .)Science Curriculum Improvement Study (SCIS)) م أطلق عليه مشروع تحسين منهاج العلوم      1959االبتدائية عام   

تتكون من ثالث     )Learning Circle(أسماها دورة التعلم      بياجيهطريقة لتدريس العلوم كتطبيق على نظرية          كاربلسطور  

والخطوات هي  .، التمثل ، التواؤم والتنظيم  بياجيهخطوات ، تقابل كل خطوة من هذه الخطوات خطوات تكون المعرفة عند    

: 

 التمثل                           Gathering Information    جمع المعلومات 

 التواؤم                        Concept Invention    استخالص المفهوم   -1      

 التنظيم                             Concept Applicationتطبيق المفهوم   -2      

في تطوير المناهـج      بياجيهوال توجد في حقيقة األمر دالئل واضحة عن مدى نجاح هذه المحاوالت لتطبيق نظرية  

فـي   بياجيـه بهذا الصدد بأنه في مسعى التربويين لتطبيق بحوث   )1995،  جالدهورن(وأوضح  .وتصميم طرائق التدريس 

 :تؤكد وجهة النظر األولى على ضرورة أن يترجم المنهج نظرية المراحـل         .تطوير المناهج ظهرت وجهتي نظر مختلفتين 

أما االتجاه الثانـي      .أي يجب أال يضع المنهج في مرحلة معينة متطلبات إدراكية ال يستطيع الطفل في تلك المرحلة تدبرها     

وقد واجهت كلتـا      .محاولين ابتكار مناهج من شأنها تيسير النمو اإلدراكي        بياجيهفقد تملكتهم الرغبة للتدخل في مراحل  

فواجهت الطلبـة مثـال       .لبياجيهلمراحل النمو العقلي        المجموعتين مشكالت عديدة ، نتجت عن االلتزام بالتدرج الهرمي 

صعوبات في تعلم مواضيع تعليمية لعدم تناسبها مع مستوى تطورهم العقلي من ناحية ، أو ألن مثل هذه المواضيع قد تـم      

النهايةالبداية

األنشطة- أوالً
التمهيدية

األنشطة-ثانياً 
التركيبية

أنشطة حدسية- ثالثاً
مجردة

أنشطة- رابعاً
تمثيلية

أنشطة رمزية- خامساً

صياغة- سادساً
البديهيات

التعرف على مكونات
المفهوم

تحديد بنية المفهوم

ترتيب خصائص
المفهوم واستخالص

نتائج

التعبير عن المفهوم
بالرمز

فهم بنية المفهوم
بالمثال

التعرف على الخواص
المشتركة للمفهوم
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: نظریة النمو العقلي لجان بیاجیھ

 ديكـوورث وقد بينت ذلـك       .تحديدها في مرحلة متأخرة من نموهم العقلي ويكونوا غير محتاجين لتعلمها من ناحية أخرى    

(Duckworth ( "     بقولها إما أن نكون مبكرين جداً لذا فال يستطيع الطلبة تعلمها وإما أن نكون متـأخرين جـداً وهـم اآلن

 . "يعرفونها 

  :كاآلتي  بياجيهإلى نتيجة أخرى ال تدعم نظرية  )Gelman & Bailargeon) وبيالرجيون جيلمانكما توصل كل من 

،   بياجيـه في اعتقادنا أن هناك بينة ضعيفة تدعم فكرة المراحل األساسية في النمو اإلدراكي من النوع الذي وصـفه           " 

وزيادة على ذلك فإن طفـل        .ومرة تلو األخرى توضح الدالئل على أن لدى الطفل ما قبل العمليات قدرة أكثر من المتوقع     

العمليات الحسية يستطيع عمل مفاهيم بتصنيفات مختلفة دون استخدام نوعية البنيات المتداخلـة الـتي تتطلبهـا نظريـة         

إال أنه اختلف معه فيما يتعلق بضرورة مراعاة التسلسل       بياجيهبدراسات  برونروعلى الرغم من تأثر   ."المراحل العامة  

والتتابع الهرمي لمراحل النمو العقلي وأكد على إن الطفل يمكن أن يتعلم أي موضوع في أي مرحلة من مراحـل النمـو      

 .برونر نموذجالعقلي ، األمر الذي سيوضحه 

  

 م1994 عدن جامعة كویران عوضالوھاب  عبد .، دالتدریس طرائق الى مدخل كتاب من

 محفوظة الحقوق كافة
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