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Jean Piaget (1896-1980)



Jean Piaget (1896-1980)

على دراسات)بياجيه يهتم بالمقام األول بعلم األحياء *

(.الحيوانات

.قت الحق بنظرية أصول المعرفةبوو*

ي تؤدي بالتعاون مع بينية يحاول فهم الصيرورات الت* 

.لمعرفة العالم

.والقصد من ذلك هو بناء نظرية عامة للمعرفة*



مسار بياجيه

دراسة اكتساب مفاهيم محددة : المرحلة األولى  .

3بين المقابلة اإلكلينيكية مع األطفال الذين تتراوح أعمارهم-
سنة10

روحي,  فكر سحري« ماذا يحرك الغيوم؟»السببية : مثال  ,
.منطقي

تنمية تنظيم جوانب محددة من منظور عالمي لل: المرحلة الثانية
.  المعرفية 

المقابلة اإلكلينيكية واستخدام المواد.

على سبيل المثال دوام الشيء أو ثباته.



Three Characteristics of Piaget’s Theory

• Biological model

• Structured theory 

• Stages



الوراثة أو البيئة؟

المعرفة، وفقا لبياجيه:

        (.وراثية)ليست مكونه عند الشخص مسبقا

و ليست ثابتة بالحقيقة والتي يمكن         استخالصها ا

.الحصول عليها

: نهج الكائنات

فإنها تصبحمن ثم ياكل معرفية بسيطة جدا،  بدءا به: فرد نشط باني للمعرفة

.الطفل كمكتشف وعالميرى أكثر تعقيدا مع الخبرة                   

عالم/ الطفل يوصفه بياجيه اكسبلورر 



المكتشف

 مكتشف

 

 
discoverer الكاشف    ,الم      ,مكتشف 

 
retriever مكتشف 

 
detector الم      ا  ,المكشاف   ا  ,مكتشف 

 
prospector   را   ,كشاف ,مكتشف ,م       ال    ,با 

 

 
  

 



مالمح نهج بياجيه

مالمح نهج بياجيه

(عملي وتفاعلي)التفاعلية العملية *

البنيوية*

البنائية*

نهج بياجيه المنهجي

طريقة السريرية أو العيادية*

طريقة حاسمة*

(تعليق)استطالعي *



التطور المعرفي

وظائف ثابتة هياكل متغيرة

مةوالميل للتنظيم والمنظ*

الميل إلى التكيف*

الهياكل المعرفية *

األساسية التي بنيت من 

خالل وظائف ثابتة



Schemas

• Concepts or mental frameworks 
that people use to organize and 
interpret information.

• Sometimes called schemes.

• A person’s “picture of the world”.



Development of Schemas
• Schemas are frameworks that develop to 

help organize knowledge

• Assimilation—process of taking new 
information or a new experience and 
fitting it into an already existing schema

• Accommodation—process by which 
existing schemas are changed or new 
schemas are created in order to fit new 
information



ACCOMMODATION / تكييف -اإلقامة 

accommodation 

 

 
 conditioning, air conditioning, accommodation تكييف

 
 success, accommodation, luck, god speed ت  ي 

 
 equipment, preparation, outfit, accommodation تج ي 

 

تس ية 

  ال   ا 

 



ASSIMILATION /  استيعا -امتصاص

Assimilation 

 

 
 استيعاب

absorption, assimilation, capacity, intake, ingestion,   

staffing 

 
 امتصا 

absorption, sucking, intake, assimilation, reduction, 

  imbibition 

 
 digestion, assimilation ه م

 



التطور المعرفي

.الذكاء هو حالة خاصة من التكيف البيولوجي*

.التكيف هو الميل للتأقلم مع المتطلبات البيئية*

ر ينطوي التطور المعرفي على العمليات التقدمية والتي تغي

هذا . وفقا لمتطلبات البيئية( مخططات)الهياكل العقلية في 

.يحدث من خالل عمليات االستيعاب واإلقامة



التمثيل/استيعاب

تدرج في مخططاتها المعطيات من 
الخبرة

صيانة

تأقلم الكائن مع البيئة

توازن

الموائمة/اإلقامة

تغيير مخططاتها للتأقلم مع 
معطيات جديدة

الجديد

الذكاء



تمثيل/استيعاب



موائمة/اقامة



pacifiers

One study had 1-month-old babies suck one of two 
pacifiers without ever seeing them

• When shown 
both pacifiers, 
infants stared 
more at the one 
they had felt in 
their mouth



Assimilation

• Interpreting a new experience within 
the context of one’s existing schemas

• The new experience is similar to 
other previous experiences



Accommodation

• Interpreting a new experience by 
adapting or changing one’s existing 
schemas

• The new experience is so novel the 
person’s schemata must be changed 
to accommodate it





عالم صغير

البناء القائم/محاولة الستيعابها بالنظام الحالي: تجربة جديدة

استخدام خططنجاح                توازن                 

فشل         خلل           تغيير بالبناء





م     مر لة م  مرا ل ال م 

.  اتوالصيروراذا اعتبرنا الوظائف , صيرورة مستمرة= تطور *

.األبنيةاذا نظرنا الى , مستمرغير 

مرحلة النمو التي تتميز بطريقة : من مراحل التطورمرحلة * 

.، وفقا ألنماط معينةبالعالممعينة للتفكير 

.ليامختلفة نوعيا عن السابقة والتالية ومتسقة داخ: كل مرحلة*

مراحلبين تكامل هرمي *

مراحل رئيسية*



وصف جيل مرحلة 

المحفزات ماذا يستطيع ان يفعل باألشياء ومع , قاعدةيستوعب الطفل العالم على

.الحسية
س/ 0-2 الحسية الحركية

(الكلمات والتصورات بالعقل)يمثل األشياء بعقله ويستطيع استعمال الرموز  س/ 2-7 ما قبل العمليات

...(تسلسل, تبويب)يظهر التفكير المنطقي والقدرة على عمل أعمال عقلية  س/ 7-12 العملية

استنتاجي-قادر أن ينظم المعرفة بطريقة نظامية ويفكر بشكل منطقي س/ 12من المجردة

الذهني/مراحل التطور المعرفي



(شهرا18/24-0)الحسية الحركية 

* م ر س"ل" ا عكاس"الت  ل م  كا    ي."

 * يستم  المعر ة    العال  م  ال  اس  اإلجراءا

. ل  الكا  ا 

.شياءال ي ج    اك تمثيل   لي  ا لي للكا  ا     األ* 

 * المر لة ال سية ال ركية م سمة إل  س  مرا ل

ر ية 



نمط صارم من العمل            نمط عمل مرن

عمل أنماط العمل معزولة                  نمط منسق

سلوك رد الفعل                           السلوك المتعمد

اإلجراءات العلنية                  تمثيالت عقلية

الحركيةإنجازات المرحلة الحسية 



الست للفترة الحسية الحركيةالمراحل 

(ديدةعلى كائنات جيتم تطبيقها )ممارسة ردود الفعل (: أشهر0-1)1.

ردود أفعال دائرية والتي تتمحور حول الجسد( أشهر1-4)2.

, أعمال على أغراض)ردود أفعال دورية ثانوية ( أشهر4-8)3.

(.  نظرة وفهم, دراسة نتيجة العمل

سلسلة من : وسائل)أنماط من اإلجراءات الذكية ( شهر8-12)4.

محاوالت من االستيعاب للغرض -األعمال لوصول الهدف

(  بمخططات قائمة للتعرف عليها

-أعمال مركبة على األشياء)ردود أفعال ثالثية ( شهر12-18)5.

(تغييرات لالختبار وفهم أف ل لألحداث-تجارب وأخطاء

-يءثبات الش: تمثيل عقلي للواقع)تفكير رمزي ( شهر18-24)6.

(تخطيط عمل على أساس واقع متخيل–لعب رمزي 

Sensomotorio.ppt#1. Diapositiva 1


اكتساب ثبات الكائن   

يذهب اهتمام الطفل به سريعا, عندما يختفي كائن من الرؤية -في البداية 

, عند اختفاء الكائن–من الشهر  الرابع 

ينظر الطفل أكثر ويحدق لالتجاه الذي اختفى منه



البحث عن الشيء المختفي

-8 يايب   الب   ال عال    الشيء الم ت ي ج – ش ر 

8-12ي ايب   الب   ال عال بال  طة التي ا ت  ,  ش ر   .

  طاء تكرارية

12-18ع بع  ال يستطي. يب   مت  رآه بالمر  األ ير , ش ر

ت يل ال ركا  التي ل  يرا ا

18-24ت  بع   , يستطيع الط ل تمثيل الكا    إيجا ه, ش ر

. ركا  ل  ترى    ط ت  االست الل  لي ا



(1971، باور)استمرار وجود الكائنات 



(1991، باي رج  )ا س ا  جس  مت رك 

أشهر ونصف5أطفال من 



اكتساب بجيل السنتين

.السببية,  يم مة الكا  ، المكا   ال ما : ظ  ر م ا ي * 

ظ  ر التمثي  * 

التي فيها األشياء لها وجود مادي، مكاني وزماني ولها , يتصرف الطفل في بيئة* 

.مصادر مستقلة من السببية

.قوة ويستطيع رؤية اآلثار للكائن كمصدر–الطفل يبني األسباب عندما يرى النتائج * 

اغ يمثل ذاته ويتخيل تحركاته بالفر, يدرك الطفل أي ا جسده ككائن من بين آخرين* 

.كما لو رآها من الخارج 



Conservation

Number



Conservation

Length



Conservation

Substance



Conservation
Liquid



(سنوات7-2)ما قبل العملي . 2

,  لالتقليد المؤجقادرا على استخدام الرموز  الطفل * 

يل مخططات لغوية وأنماط لفظية لتمث)اللغة , اللعب الرمزي

(.الواقع

ها، العقلية ما زالت غير منتظمة ومنسقة فيما بيناألعمال * 

، ال توجد المهمةوتركز على جانب واحد في وقت واحد من 

-المن ويةاإلجراءات )هناك عمليات عقلية بالمعنى الكامل 

(المذوته, العمليات المدخلة

لماذا ؟



العمليات العقليةباستخدام عقبات 

المرك ية  ي ال ا * 

الر  ية* 

الص بة* 

الم ط ي ت كير ما قبل* 



المركزية في الذات

–  ط إ راك  ت كير الك   م  م ظاره الش صي * 
.  تجربة الث   غي  

ه    ال  ر   ل  ال مرك ية بالتطبيق  ي رؤيت*

ر ي   ار  –    ال  ر   ل      الع قا   المسببا  *

(.م   ل جي)



واحده, من خالل سلسلة من الصور لمناظر طبيعية, يسأل الطفل الختيار
.التي تتوافق مع وجهة نظر مختلفة عنه

سنوات، األطفال غير قادرين على تخيل ما يمكن أن تكون 8حتى جيل 
.وجهة نظر شخص آخر

مهمة الجبال الثالثة



اآل ري  م   ج ا   ظر ا تراض 
(1978)  جس ،    ال س  م  م تبسة 

سنوات5و 3:6األطفال ما بين 



الروحية

.ةالنساب مالمح الكائنات الحية إلى كائنات غير حيالميل * 

ائنات القدرة على التمييز بين األشياء غير الحية من الكعدم * 

"هل يأسف الكرسي أن يجلس شخص ما عليه؟". الحية

التمييز التدريجي:

كل شيء له روح ووعي

فقط األشياء التي تتحرك لها روح

ياتتحرك تلقائهي التي فقط , األشياء التي لها روح

الحيوانات واألشخا  لها روح



تصلب فكري

:بطرق مختلفة، على سبيل المثاليتجلى * 

داث الميل إلى التفكير في األشياء واألح: الرجعة*  

ي عكس يفشل ف. أوال-بالترتيب الذي تم اختباره أصال

ثار الطفل غير قادر على إلغاء اآل. التسلسل عقليا

اءات المترتبة على العمل الذهني من خالل تنفيذ إجر

.عقلية أخرى عكسها

رهم يبدو تفكي: التكيف مع التغيير بالمظهرصعوبة * 

الحسي، الذيأولي للجهاز مسيطر عليه من مخطط 

(.مثل الكلب مع قناع القط)ال يمكن تجاهله 



تفكير ما قبل المنطقي

مل الطفل ال يستطيع ع, التفكير ليس منطقيا بعد* 
.إنساب أو استنتاج

انهم يميلون لرؤية أن هناك عالقة سببية بين اثنين من * 
أو الواحد , فقط ألن العنصرين تواجدا سويا , عناصر ملموسة 
. تلوى اآلخر

 يعيق اكتساب بعض المفاهيم األساسية على سبيل* 

( الحفاظ عل األول)التخزين : المثال 



(العملي/التنفيذمرحلة ما قبل )حفظ الكتلة 

piaget2.mov


(سنة11-7)عملي محسوس 

.القدرة على عدم المركزية بوجهة النظر الخاصةعدم *

منظم بعمليات عقلية  التفكير *

رة أشكال من وية إلجراءات مختب: العقليةالعمليات *

يوجد : ةوتتميز باالنعكاسي. بالسابق على العالم المادي

.إللغاء تأثير العمل الذهني عند القيام بآخرخيار 

محسوسة ملموسة ومحددة على حاالت العمليات *

المشار إليها من تجارب وخبرات مباشرة



االكتساب بالمرحلة العملية المحسوسة

يمكن انجاز . تنظيم العناصر عقليا وفقا لمعايير معينة: تسلسلية*

.استدالالت انتقالية

يير تصنيف األشياء في مجموعات بناء على معا: التصنيف*

.ئاتفي فإدراج : مثال. معينة، وتحديد العالقات بين المجموعات

.فكرة ناضجة أكثر عن العدد وثباته: عدد*

.الكتلة, الحجم, على الحجم ، الطول، العدد( الحفاظ)ثبات *

.من االعتماد على االدراك لالعتماد على المنطق



(عاما11من )الرسمي 

 ل   ي  يك   الش ص قا ر, ال   األقص  لل كر*

ربة إجراء ت كير ص يح     ال اجة للب اية م  تج

.ةمعي ة،  الت  ق م  الم طق م    ل تجربة معي 

ت تاجي يستطيع الش ص تط ير ت كير م ط ي  اس*

. ا ترا ي



استحواذ/اكتساب

أشياء القدرة على التفكير عن: عن التجريداتالتفكير *

.لم يجربها مباشرة

اب القدرة على جعل اقتراحا عام، وحس: المنطقتطبيق *

".إذا، إذن"العواقب على أساس 

دقيق الت, القدرة على بناء الفرضيات: مشاكل متقدمحل *

قبل عقليا بالنتائج واقتراح العديد من الحلول الممكنة

.تقديمها إلى التحقق



التفكير 
-االفتراضي
االستنتاجي

انه يسمح ألداء العمليات 
المنطقية على مبادئ 

نظرية -افتراضية
.ةواستخال  النتائج المناسب

بعد تحديد العوامل المحتملة 
التي تنطوي عليها ظاهرة 
ة ما، فإنه يغير بطريقة منهجي
.لرؤية ماذا تسبب بالظاهرة



مساهمات هامة
.اري تلف ت كير األط ال    يا    ت كير الكب*

ي طلق التط ر المعر ي م   ال ال    يستمر*

يتعل  األط ال مع الت شيط*

:ال الال  الترب ية*

المشاركة ال عالة*

التعل  بالممارسة*

ةب اء بي ة م     لتع ي   ي ة مست لة للمعر *

التكيف مع الم ا  إل  المست ى المعر ي للط ل*



اال ت ا ا 
ب ق   ترى بعض الم ارا  المكتسبة: التشاؤ  بت يي  م ارا  األط ال

الب   بصريا    الشيء, سبق إ ا قيس  باست  ا  طر    رى 
 ش ر  (Bower.)3, الم ت ي

)McGarigle e Donaldson  س  ا  4ثبا  الع   بجيل(

  األسل:

تأثير البي ة االجتما ية  الث ا ية

اللغة

الم ا  المأل  ة

معر ي؟  لة    ية باأل اء ال" تست ر»  اك جيل معي  : التط ر بمرا ل  .
7   األط ال ال ي  ت ل   مار  : األ ا ية/ ل  سبيل المثال المرك ية

.(   ال س  )س  ا   ي بعض ال اال  ال يتصر    بمرك ية 



بياجيهالمنتقدة بنظرية الجوانب 

 ليل (: 1980)ا ت ا  مارغري     ال س   1.

ل  ل  ال كر   ا ي مع األط ال  ي س  ما قب

الم رسة

  ر اللغة2.

ع ا ظر التجربة م)  لة سارية الم ع ل قلي  3.

(.رجال الشرطة



JEAN PIAGET (1896-1980)


