القضايا المنهجية المتعلقة بدراسة تفكير األطفال وتطبيقاتها البحثية

تقديم
د .فياض بن حامد العنزي
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
كلية الرتبية – جامعة الجوف

مقدمة
▪ الصورة التقليدية للعمل مبنية عىل انه يمت اكتشاف احلقائق يف العمل من خالل املالحظة والتجريب اليت ال يقبل غريها،
وعليه أن ينظر أن التعلمي قامئ عىل نقل مفاهمي دقيقة ال لبس فهيا اىل املتعلمني ،ابس تخدام لغة قادرة عىل نقل الفاكر من
خبري اىل مبتدئ (مدرس اىل طالب) بدقة تكون فهيا الكتب املدرس ية يه مصادر احلقائق والنظرايت حول العامل
امللموس.
▪ احلجج املتعلقة مبا اذا اكن الطفال دلهيم ابلفعل بعض املعرفة واملفاهمي العلمية ،قبل الالتحاق ابلتعلمي الرمسي مل تعد رضورية
لن جممتع تعلمي العلوم والرايضيات يقبل بشلك عام فكرة أن الطفال يدخلون الفصول ادلراس ية مع فهمهم اخلاص للعامل .

مقدمة
▪ يتوجب عىل املعلمني معرفة أن العلوم ليست جمرد جسم منظم من املعرفة بل يه منحىن يمت من خالهل رؤية العامل ( (American
 Association for the advancement of scienceهل تشري العبارة السابقة اىل وجود طرق أخرى دلراسة العلوم؟ تذكر أن هذه
املعاين تعرب عن وهجات نظر منطية أو أفاكر تقدم منوذجاً حول الطرق والنظمة ذات الصةل .مىت بدأت الفكرة حول اسًتخدام مصطلح منحىن
Paradigm؟ يعترب توماس كوهن  1962أول من َعرف هذا املصطلح عىل أنه وهجة النظر املشرتكة املقبوةل ،ويشري كذكل اىل التغيري احلادث
يف وهجة النظر اليت اكنت مقبوةل سابقاً عىل سبيل املثال حلت فرضية أن الشمس مركز اجملموعة الشمس ية حمل الفرضية السابقة اليت نصت
عىل أن الرض يه مركز اجملموعة الشمس ية.
▪ تغيري الفرضيات هذا حيدث بسبب أن العلامء يلجؤون اىل اجراء التجارب وتوظيف التكنولوجيا لتفسري مالحظاهتم .وكذكل املناقشة العلمية
ونرش ما يتوصلون اليه مما يسامه يف تقدهمم مجيعاً يف ذكل .ان نرش ما يتوصل اليه العلامء يف جمالت علمية حممكة يسامه كذكل يف تثبيت
الفاكر والفرضيات الصحيحة ويدحض الفرضيات اخلاطئة ويؤثر لك ذكل يف فهمنا لكيفية معل العامل من حولنا كام يؤثر اجيابياً يف طريقة
تدريس نا للعلوم.

نقدًالنظرةًالتقليديةًللعمل

▪ من اجتاه اخر مت حفص النظرة التقليدية للعمل  ،من خالل اترخي وفلسفة العمل وس يكولوجية التعمل .وقد أدى هذا التدقيق اىل وضع
العمل يف منوذج جديد ( )1970 ،Kuhnيُنظر فيه اىل طبيعة العمل والتعمل يف العلوم بشلك خمتلف .يعترب المنوذج اجلديد العمل كبنية
انسانية واجامتعية ،وينظر اىل التعمل عىل أنه البناء الشخيص للمعرفة اجلديدة .نتيجة ذلكل ،يُنظر اىل الطرق القدمية حول أصول
التدريس يف العلوم عىل أهنا اشاكلية.

اترخيًوفلسفةًالعمل

▪ يُنظر اىل تصوران للعامل عىل أنه غري موضوعي .املالحظات متشابكة مع اخلربة السابقة والنظرايت املوجودة حول العامل .نبين
معىن للعامل من حولنا من حماوالتنا السابقة لفهمه .ان النظرة التقليدية للطريقة العلمية ابعتبارها الفحص املوضوعي للفرضيات
ابلرجوع اىل حقائق غري اشاكلية (بناءً عىل املالحظات) وما يرتتب عىل ذكل من رفض للفرضيات غري الصحيحة اليت ال تتفق
مع هذه احلقائق.

س يكولوجيةًالتعمل

تنظر النظرايت الحدث اىل التعمل عىل أنه تفاعل مع املفاهمي املوجودة سابقا  ،وابعتباره بناء لبًنيات عقلية جديدة من فهم سابق
فأصبحت البنائية اطاراً فكرايً للرتبية املعارصة ،وجاءت بتصورات مضادة لتصورات النظرية الوضًعية التجريبية يف املعرفة والتعمل
والتعلمي ،اليت ترى أن املعرفة مس تقةل عن املتعمل ،وتكتشف نتيجة للخربات احلس ية فقط ،وأن املًتعمل مالحظ حيادي للواقع،
وأن التعلمي ممتركز حول املعمل ،ومييل اىل أن يكون ذا اجتاه واحد منه اىل الطالب ،وال يويل اهامتماً يذكر لمناط التعمل.

النظرةًالاجامتعيةًلتفكريًالطفال

▪ ومن منظور اجامتعي ،يُنظر اىل الطفوةل عىل أهنا بناء اجامتعي ،وينظر اىل الطفال عىل أهنم فاعلون اجامتعيون بدالً من
أن يصبحوا يف طور التحول اىل ذكل .وذلكل ينظر اىل الطفوةل والطفال عىل أهنام جديران ابلتحقًيق يف حد ذاهتام،
منفصلني عن وادلهيم أو مقديم الرعاية ،من منظور ما بعد احلداثة ،ينظر اىل الطفال عىل أهنام أعضاء يمتتعون ابلكفاءة
القوية والفاعلية يف اجملمتع ،ومن مث ،يُنظر اىل الطفال عىل أهنه م خرباء أقوايء وقادرين ومطلعني عىل حياهتم ،وميتلكون
املعرفة واملنظور والاهامتم اذلي يكتس به الطفال أنفسهم عىل أفضل حنو .

تأثريًالنظرةًالاجامتعيةًعىلًمهنجيةًدراسةًتفكريًالطفال
▪ حىت وقت قريب نسبيا ،اكنت البحوث تتناول أساسا الطفال ،وليس عىل الطفال أو الطفال .اترخييا ،اكن يُنظر اىل
الطفال عىل أهنه م أش ياء جيب دراس هتا ،ويُعتربون غري كفؤين وغري موثوق هبم وغري مكمتلني .ومع ذكل ،ومع ظهور
"ادلراسات الاجامتعية اجلديدة للطفوةل" واخلطاب الصحيح للطفال ،يُنظر اىل الطفال الآن عىل أهنم فاعلون
اجامتعيون "خرباء" يف حياهتم اخلاصة .وقد اكن هذا الهنج اجلديد يعين حتوالً مهنجيا ،ينطوي عىل ظهور مهنجيات حبثية
"تشاركية" جديدة ،وتكييف أساليب أكرث تقليدية ،مثل املالحظة والاس تبياانت ،وتطوير هنج متعددة الطرق ،مثل
"هنج الفس يفساء" اذلي وضعه الكرك وموس (.)2001

مهنجيةًدراسةًتفكريًالطفال
توجد ثالثة هنج خمتلفة للبحث مع الطفال:
• اليت تعترب الطفال تقريبا نفس البالغني وتس تخدم نفس الطرق املس تخدمة معهم.
• نظام يرى الطفال عىل أهنم خمتلفون متاما عن البالغني ويس تخدم االثنوغرافيا (مراقبة املشاركني) لفحص عامل الطفل.
• اليت تفهم الطفال عىل أهنا مشاهبة للبالغني ولكن مع خمتلف الكفاءات ،واليت وضعت مجموعة كبرية من التقنيات املبتكرة واملكيفة.

أمهيةًدراسةًتفكريًالطفالًيفًالعلوم
▪ يف الس نوات الخرية وبشلك مس متر يمت دراسة مفاهمي الطفال الصغار حول عدد من املوضوعات العلمية  ،وقد
دمعت نتاجئ البحث ذات الصةل بشلك كبري تطوير تعلمي عمل الطفوةل املبكرة حىت الآنً .ومع ذكل  ،وفقا للمنظور
الاجامتعي والثقايف ملفاهمي الطفال الصغار يف العلوم  ،يتبىن الطفال مجموعة متنوعة من النظرايت  ،لهنا تستند اىل
جتارهبم الثقافية اليومية  ،مما جيعل التصنيف صعبا للغاية .ذلكل يُقرتح أن يأخذ املعمل بعني الاعتبار مفاهمي الطفال
اذلين خياطهبم  .واليت من املفرتض مس بقا أن التصممي التعلميي للمعمل يتضمن اس تنتاج أفاكر طالبه.
▪ دراسة الفاكر احلقيقية للطفال حول الظواهر الطبيعية ميثل جماالً خاصا للبحث لس نوات ،و تكشف نتاجئ الحباث
أن الطفال الصغار يشلكون املفاهمي والآراء حول عدد من املوضوعات العلمية ومع ذكل  ،غالبا ما يًنقسم الباحثون
حول أصول وخصائص واس تغالل املعرفة السابقة للطفال  ،لهنا تستند اىل مناجه نظرية وخيارات مهنجية خمتلفة .مت
تطوير الكثري من التكهنات يف الس نوات الخرية حول الساليب املعمتدة دلراسة تفكري الطفال الصغار وخرباهتم .

منظريًدراسةًتفكريًالطفال
عىل مدى العقدين املاضيني تعد دراسة مفاهمي الطفال حول الظواهر الطبيعية قضية مركزية يف تعلمي العلوم ،فامي يتعلق ابلرأي
القائل بأن "العامل الوحيد الكرث أمهية اذلي يؤثر عىل التعمل هو ما يعرفه املتعمل ابلفعل  ،والتأكد من ذكل وتعلميه وفقا ذلكل"
(  .)1968 ،Ausubelومع ذكل  ،يشري اكمريون ( )2002اىل أن بياجيه ( ، )1929اذلي أجرى حبثا ملحوظا حول هذا
املوضوع قبل ) ،Ausubel (1968واملنظرين السابقني  ،صاغوا نظرية مماثةل ؛ ومع ذكل  ،يبدو أن "النتاجئ الًسابقة قد مت
جتاهلها يف الواقع اىل حد كبري من قبل مطوري املناجه واملعلمني  ،وحىت وقت قريب من قبل ابحثني أآخرين يف جمال تعلمي
العلوم أيضا" ( ،1985 ،Osborne and Freybergصفحة  )13واستناداً اىل أوسومل ،درايفر وايسيل ( )1978يقول" ان
الفاكر املس بقة ال تمتتع بوضع التفاهامت املعممة اليت يه من سامت املعرفة املفاهميية.

اختالفًواتفاقًمنظريًدراسةًتفكريًالًطفال

بغض النظر عن كيفية وصف هذا النوع من املعرفة  ،مثل الفاكر املس بقة (أوزبل  ،)1968 ،وسوء الفهم (نوفاك،)1987 ،
أطر بديةل( ،سائق وايسيل ،)1978 ،والامنذج العقلية (كوليزن وجنترن )1987 ،والنظرايت البدهيية (ملكوسيك واكرغون،
 ،)1988هناك اتفاق عام عىل أن الطفال يأتون اىل املدرسة ابلفعل حيملون معتقدات حول كيفية حدوث الش ياء ،ودلهيم
توقعات تستند اىل التجارب السابقة اليت متكهنم من التنبؤ ابلحداث املس تقبلية (فوسنيادو ًوبروير .)1992 ,
وكام أشار كيند واتبر ( ،)2005غالباً ما يأيت الطفال اىل دروس العلوم مع مفاهمي بديةل (تسمى أيضاً مفاهمي خاطئة) للمواضيع
العلمية الرئيس ية .ومن مث ،فان حتديد هذه املفاهمي البديةل لها يعترب جانباً حاسامً من جوانب عمل املدارس حياول معاجلهتا من
خالل توفري اخلربات املناس بة يف جمال التعمل والتعلمي.

أدواتًدراسةًتفكريًالطفال

هناك قضية أخرى هتم الباحثني ويه الطرق اليت يعرب هبا الطفال عادة عن الفاكر واخلربات وميثلوهنا يف حياهتم اليومية  ،واليت تسمى
"مئات اللغات للطفال"
الطفال "يتحدثون" عن طريق االمياءات واحلراكت والرقص والغناء والرمس ،وهبذه الطريقة ،حياولون التواصل مع الآخرين.
ابركر ومري ( ،2003الصفحة  )33يقرتحان اعامتد مهنجيات حبث جامعة وقامئة عىل املشاركة حمورها الطفال ،اليت تسًتند اىل لغات
خمتلفة للطفال ،وقد تصبح الوسائل اخملتلفة للمتثيل واالتصال اليت يس تخدهما الطفال ،مثل الرس ًومات والقصص والغاين واالمياءات
واللعب الرمزي والتصوير الفوتوغرايف ،وما اىل ذكل ،يه الدوات املناس بة الس تكشاف تفكريمه ومع ذكل  ،قد يكون للك من هذه
الوسائل قيود خاصة .عىل سبيل املثال  ،عىل الرمغ من أن الرمس هو أحد أكرث النشطة ش يوعا مع الطفال الصغار  ،اال أن هناك
أطفاالً ال حيبونه بشلك خاص أو حىت يتجنبونه لهنم يشعرون أهنم ليسوا جيدين يف الرمس نظرا لنه من احملمتل  ،يف عدة مناس بات ،
أن يس تجيب الطفال اخملتلفون بشلك أفضل لساليب البحث اخملتلفة .

التطبيقاتًالبحثيةًدلراسةًتفكريًالطفال

▪ يعىن البحث يف فهم الطفال للرض بأصول معرفة الطفال ،وتغري حمتوى وهيلك مفاهميهم ،وكًيفية اكتساب التفكري
العلمي.
▪ ان دراسة فهم الطفال للرض توفر رؤى هممة يف أصول معرفة الطفال ،وبنية مفاهميهم ،وتطور الفاكر العلمية.
▪ أفاكر الطفال حول الرض .سواء اكن الطفال يعملون مثل العلامء اذلين يصممون جتارب جديدة الختبار الفرضيات
(التسطيح وادلمع) مث يتبادلون النتاجئ (الامنذج العقلية الاصطناعية) ويتناقشون بشأهنا مع اجملمتع العلمي (املعلمون
واملدارس) ،أو ما اذا اكنت العوامل الخرى مثل الثقافة والطر احمللية وامليتافزييقية تلعب دوراً حاسامً يف تفسري عامل
الطفال ،ينبغي أال يكون الرتكزي عىل الامنذج العقلية بقدر ما جيب أن يكون عىل الصور والتفسريات واملعتقدات.

احملاوالتًالوليةًدلراسةًتفكريًالطفالً(نوس باوم ونوفاك)

▪ يركز نوس باوم ونوفاك ( )1976أوالً عىل مفاهمي الطفال لشلك الرض ،وتأثري اجلاذبية ،والرض كجسد كوين ،ولكها
معروفة بأهنا حمورية يف دراسة عمل الفكل السايس .وفامي يتعلق بأس ئةل املقابةل ،اليت تركز عىل اس تخدام الطر
والرسومات ،مثل" ،ما هو شلك الرض؟” ،و "ما اذلي جيعكل تعتقد أن الرض عىل شلك كرة؟” ،و "أين سًننظر اذا
أردان رؤية الرض؟”" ،ملاذا ال نرى شلك الكرة للرض؟" و "ماذا حنتاج اىل القيام به اذا أردان أن نرى شلك الرض؟"
ويف وقت الحق ،اس تخدمت صور خمتلفة ولكرة أرضية كدوات خالل املقابةل .وتُنتج النتاجئ اليت توصل الهيا الطفال
مخسة مفاهمي ،عىل النحو املوجز أدانه.

نتاجئًدراساتًً(نوس باوم ونوفاك) أثناءًفرتةًالامثنيات

دراسةًفوسنيدو وبروير
أجرت فوسنيادو وبروير مقابالت مع  60تلميذاً ترتاوح أعامرمه بني  6و 11س نة (الصفوف الوىل والثالثة والصفة اخلامسة) يف
الوالايت املتحدة المريكية .وس ئل الطفال  48سؤالا؛ وتناقش فقط الس ئةل الـ  15حول شلك الرض يف هذه ادلراسة .
اكنت النتاجئ متسقة مع العمل السابق اذلي قام به نوس باوم وأآخرون ،ولكن بدالً من اس تخدام مصطلح "مفاهمي" لوصف أفاكر
الطفال ،فضل فوسنيادو وبروير مصطلح "الامنذج العقلية" ،اذلي ميكن وصفه بأنه هيألك ديناميكية ًمقيدة ابالفرتاضات املس بقة
(احلدس) الاكمنة اليت نعيشها عىل سطح مس ت ٍو ،وأن الش ياء غري املدعومة تسقط.
وجادلت فوسنيادو وبروير ( )1992بأن الحباث السابقة قد كررت أن نوس باوم ونوفاك ( )1976لن يعرفا كيف مت تصنيف
التالميذ عىل أهنم حيملون فكرة معينة وما اذا اكنت هذه املفاهمي قد اس تخدمت بطريقة متسقة ومهنجية من قبل الطفال اذلين مت
تعييهنم هلم.

دراسةًفوسنيادو ورفاقهً
" أس ئةلًتتعلقًابلرض"
 .1ماًهوًشلكًالرض؟
 .2ماًيهًالطريقةًاليتًننظرًهباًاىلًالرض؟
 .3ماًفوقًالرض؟
 .4ماذاًيوجدًحتتًالرض؟ً"
 .5ماًيهًجوانبًالرض؟
 .6هلًميكنكًرمسًصورةًللرض؟
 .7يفًهذاًالرمسًً،أرينًاىلًأينًيتجهًالقمرًوالنجوم .ارمسًالسامء؟
 .8أرينًأينًيعيشًالناس؟
( .9أً) هذهًصورةًمزنل .هذاًاملزنلًعىلًالرضًً،أليسًكذكل؟
(ب) كيفًتكونًالرضًهناًمسطحةًقبلًأنًجتعلهاًتدور؟
(ج) هلًميكنكًرشحًهذاًأكرثًبقليل؟

 .10اذاًمشيتًلعدةًأايمًيفًخطًمس تقميًً،فأينًس ينهتييًبكًالمر؟
( .11أً) هلًس تصلًيوماًاىلًهنايةًالارضًاوًاىلًحافهتا؟
(ب) هلًللرضًهنايةًأمًحافة؟
 .12هلًميكنكًالسقوطًمنًتكلًالهنايةًأوًاحلافة؟
 .13أينًتقع؟
 .14الآنًً،أريدكًأنًتريينًأينًالصني؟
 .15أخربينًالآنًماًهوًحتتًالرض؟

نتاجئًدراساتًفوسنيادو ورفاقهًطوالًفرتةًالتًسعينيات
أن الطفال يف الصف الول (ال س امي املرحةل الوىل) يتبنون عادةً اطارا أوليا  ،يمتحور حول التجربة اليومية عىل الرمغ من تقييدهام
بفكرتني مدجمتني  ،والكهام مقاومة للتغيري :هذه الش ياء تسقط لسفل وأن الرض مسطحة .يف املقابل  ،يف الصف الثالث
(املرحةل الثانية)  ،عندما يمت اخبار الطفال أن املعرفة العلمية تعلمنا أن الرض عىل شلك كرة  ،فاهنم سوف يس توعبون هذه
املعلومات العلمية مع افرتاضاهتم القدمية  ،أي أن الرض مسطحة  ،مما يؤدي اىل يتبىن الطفال منوذجا اصطناعيا لرشح شلك
الرض  .عىل سبيل املثال  ،فامي يتعلق بمنوذج "الرض املزدوجة"  ،يرى الطفال أن هناك نوعني من الرض :الرض اليت
يعيشون علهيا  ،ويه مسطحة  ،والخرى يف الفضاء  ،عىل شلك كرة.
ومع ذكل  ،اعمتد العديد من الطفال يف الصف اخلامس (املرحةل الخرية) منوذج اجملال الصحيح .أطرح احلجة القائةل بأن هذه
املراحل تتسبب يف قيام العديد من مناجه العلوم يف خمتلف البدلان ابزاةل موضوعات عمل الفكل يف الصفوف الوىل أو عدم تضمني
هذا املوضوع عىل االطالق يف الس نوات الابتدائية .

مناذجًًفوسنيادو ورفاقهًأثناءًفرتةًالًتسعينيات

Paradigm shift
أجًرى شولزت وزمالؤه  2001مقابالت مع  25طفالً سويدايً ترتاوح أعامرمه بني  11-6عاما و ختتلف نتاجئ هذا البحث اختالفا
جذرايً عن تكل املذكورة سابقا ؛ مل يُظهر مجيع الطفال أي مشلكة يف فهم أن الرض كروية .يقرتح شولزت وزمالؤه ) (2001أن
الطفال حيتاجون اىل املعرفة املناس بة املتعلقة ابلرض  ،ولكن أيضا الدوات املفاهميية املناس بة للمساعدة يف احلصول عىل نظرة اثقبة
ملفهوم الرض ككرة .ويف هذا الس ياق  ،يُذكر أن الطفال "دلهيم اماكنية الوصول اىل احدى الدوات الثقافية اليت من الواحض أهنم
تعلموا بواسطهتا التفكري بطريقة معقدة "
س يغال  ،برتوورث  ،وأآخرون )2004( .يعترب اس تخدام الرسومات مشلكة يف اظهار البعد الثالث يف مس توى الص ًورة  ،وقد يعزز
"المتثيل اليقوين (الواقع البرصي) ليتعارض مع المتثيل الرمزي (الواقعي فكرايً  ،واملنقول ثقافيًا) لـ شلك الرض ومن مث  ،فأن
اس تجاابت الطفال وتفكريمه يف أس ئةل الباحثني يتأثران بس ياق االتصال اذلي مت انشاؤه بني املشاركني.
حيث أن جمرد اضافة الكرة الرضية يف املقابالت يسمح للطفال بتقدمي خطاب خمتلف بشلك كبري عىل الرض.

أس ئةلًالرضًيفًدراساتً(شولزت وس يغال) أثناءًفرتةًالالفية
 )1ماًهوًهذاً[جمسمًالرض]؟
( )2هلًتبدوًالرضًهكذا؟
( )3هلًتعرفًأينًالسويدًعىلًالكرةًالرضية؟
( )4هلًكنتًيفًبعضًالبدلانًالخرى؟ًهلًميكنكًالعثورًعلهياًعىلًالكرةً
الرضية؟
( )5هلًتعتقدًأنهًميكنكًالعثورًعىلًاملزيدًمنًالبدلانًأوًالماكن؟
( )6ماًيهًاملناطقًاخلرضاء /الزرقاء /البنيةًعىلًالكرةًالرضية؟
( )7هلًميكنًللناسًأنًيعيشواًيفًمجيعًأحناءًالعامل؟
( )8هلًيعيشًالناسًيفًالرجنتني؟
( )9هلًيعيشًالناسًيفًأسرتاليا؟
( )10أليسًمنًالغريبًأنًالناسًميكنًأنًيعيشًيفًأسرتاليا؟
( )11الًتسقط؟

انتقاداتًجوهريةًدلراساتً(نوس باوم ونوفاكًأثناءًفرتةًالامثنيات)
( فوسنيادو ورفاقهًأثناءًفرتةًالتسعينيات)
وجد شولزت وزمالؤه أن الطفل يف الصف الثاين  ،أثناء املقابةل " ،مل جيد صعوبة يف فهم حقيقة أن الناس يعيشون يف أسرتاليا ،
ومل تر أي يشء واقعي يف فكرة أن الناس سوف يسقطون من الرض ومع ذكل  ،عندما سأل احملاورون "ما اذا اكنت تعتقد
أنه من الغريب أن يعيش الناس يف نصف الكرة اجلنويب  ،سعى الطفل اىل "العثور عىل يشء غريب يف املوقف لالمتثال
اللزتاهما مكسامهة يف حمادثة مس مترة  ،جميبا  "،حس نا  ،لنه اكن هناك الكثري من احلرائق هناك .تسًتخدم هذه النتاجئ لدلالةل
عىل أن ما ذكره الطفال يف املقابةل يرتبط ارتباطا وثيقا ابملقابل .ذلكل  ،فان ما يقوهل الطفال ال خيص الفرد فقط  ،مما يعين أن
صنع الفاكر هو أمر فردي واجامتعي .
ُطرح عىل الطفال نفس الس ئةل كام يف ادلراسات السابقة  ،ولكن مت اس تخدام الكتابة العطاء فرصة للطفال ملناقشة
اجاابهتم مع أقراهنم .مت اس هتداف فصلني يف املرحةل الابتدائية من الصف الثاين  8س نوات وفصل خمتلط من الصف الرابع اىل
اخلامس  11-10عاما مع تزويد الطفال ابلتعلاميت اليت حيتاجوهنا للعمل معا وللحصول عىل التوصل اىل اتفاق بشأن االجاابت
اليت جيب كتابهتا يف ورقة الس ئةل .اكن الطفال قادرين عىل اس تخدام وسائل مساعدة مثل خريطة العامل والكرة الرضية ،
واليت ميكن أن تساعد يف حل الس ئةل  .تشري النتاجئ اىل أن الطفال اذلين يس تخدمون نفس املصنوعات اليدوية  ،مثل الكرة
الرضية.

انتقاداتًجوهريةًدلراساتً(نوس باوم ونوفاكًأثناءًف ًرتةًالامثنيات)
( فوسنيادو ورفاقهًأثناءًفرتةًالتسعينيات)
ذكر شولزت وزمالؤه أنه عندما يسأل الطفال  ،اذا كنت س متيش لعدة أايم يف خط مس تقمي  ،حيث س تنهتيي  ،فان معىن لكمة "مس تقمي"
ميثل مشلكة يف هذا الس ياق كطريقة لفهم "مس تقمي" خيتلف كثريا عام يقصده الطفال بلكمة حياول الطفال االجابة عىل السؤال من خالل
اظهار معنيني مرتبطني ارتباطا وثيقا لللكمة :املعىن الول هو امليش مبارشة عرب املناظر الطبيعية  ،حيث ميكن أن يكون البحر حاجزا  ،بيامن
يتعلق املعىن الثاين ابلسفر بشلك مس تقمي  ،والبحث عن خط مس تقمي  ،مثل طريق اخلروج من وطهنم .
ميكن اعتبار لك من اجملسامت والرمس والتفاعل اللفظي عىل أهنا موارد حتدث فرقا يف االجاابت اليت يقدهما الًطفال يف حاةل املقابةل
وحاةل اجراء البحوث داخل الفصول ادلراس ية.

انتقاداتًشولزت ورفاقهًلدلراساتًالسابقةًاملمتدةًًمنًعامًً 1976اىلًعامً2000

أن الطفال ينتجون رسومات الرض غري العلمية لهنا تيسء فهم الاجتاهات والس ئةل املس تخدمة من قبل فوسنيادو وزمالهئا.
وقد مت مؤخرا التحقيق يف هذا الاحامتل من قبل نوبزو وابانجيواتيك ( )2005وابانجيواتيك ( )2003اذلين قدموا فوسنيادو
ورفاقه ( )1992هممة الرمس ل  350طالب جامعي .واكن أقل من نصف صور هؤالء البالغني علمية ،و ٪15اكنت متطابقة مع
صور الطفال املسطحة واجلوفة والرضية املزدوجة .وكشفت مقابالت املتابعة أن الرسومات غري العلمية نًتجت عن اساءة تفسري
البالغني لالجتاهات اليت أعطاها منظرو المنوذج العقيل للطفال الصغار ،أو من عدم معرفهتم لرمس الرض والناس يف نفس
الصورة .وتتعلق مشلكة مهنجية ذات صةل ابس تخدام فوسنيادو للس ئةل املفتوحة واملكررة.

انتقاداتًس يقالًورفاقة لدلراساتًالسابقةًاملمتدةًًمنًعامًً 1976اىلًعامً2000

يشري س يقال وأآخرون ( )2004اىل أن الطفال كثرياً ما يسيئون تفسري الغرض من هذه الس ئةل ،وابلتايل يعطون اجاابت
ال متثل وهجات نظرمه الفعلية .عىل سبيل املثال ،يف دراسة فوسنيادو وبروير ( ،)1992السؤال "اذا كنت قد مشيت لعدة
أايم يف خط مس تقمي أين س ينهتيي بك المر؟" غالباً ما أاثرت اجاابت غري ذات صةل مثل "يف ماكن ما يف الصحراء" أو "يف
والايت ومدن خمتلفة" .وذلكل تكرر السؤال ابعادة صياغة (عىل سبيل املثال'' ،ماذا لو واصلت امليش؟''؛ ''هل من أي
وقت مىض تصل اىل حافة الرض؟'") .ومن املرحج أن يقدم الطفال مجموعات متسقة من الردود عىل طريقة الاس تجواب
هذه اما كوس يةل للشعور بأفاكرمه اخلاصة  -اليت غالباً ما تكون غري متسقة (س يقال1997 ،؛  .)2001س يغال ،ووترز،
ودينوي1988 ،؛ Siegalوأآخرون )2004 ،أو يف حماوةل لتقدمي ما يعتقدون أن املقابةل يه االجابة الصحيحة (دواندلسون،
1978؛ هيوز وغريف1983 ،؛ س يغال وسوراين.)2004 ،

نتاجئًدراساتًنوس بام ورفاقهًفوسينادو وبروير عىل الس ياقًالتعلميي

وخيلص بياجيه  ،1929رمبا قبل الوان ،اىل أن تعلمي الطفال الصغار عن "وهجة نظر كوبرنياكن للنظام الشميس "س يكون "عدمي
الفائدة متاما "لهنم "ال يس تطيعون فهم ذكل ،مع تفسرياهتم اليت تؤدي اىل تشوهات غريبة ".بعد دراسات بياجيه ،الكثري من
البحوث يف جمال تعلمي الفكل قد وهجت التغريات اليت حدثت يف تعلمي العلوم عىل مدى العقود الربعة املاضية.

وقد اعرتفت Vosniadouوزمالؤها دور الثقافة يف تطوير مفهوم علمي للرض ،واقرتحوا أن هذا اكن ال يذكر يف مرحةل
الطفوةل املبكرة “نظراً للقوة الساحقة اليت يعاين مهنا الطفال من القيود اليت يمت من خاللها تفسري جتارب البيئة احمللية املسطحة
واملدعومة" ( ،Panagiotaki ،Nobesوأآخرون.)2005 .

نتاجئًدراساتًنوس بام ورفاقهًفوسينادو وبروير عىلًالسًياقًالتعلميي

البدهييات القوية للطفال جعلها مقاومة للتعلمي يف هذا اجملال ،وينبغي أن تكون املهمة الرئيس ية للمعلمني لتحدي بدهييات
الطفال.
وس يكون لوهجة النظر هذه تأثري عىل املناجه ادلراس ية ،حيث أن اجمللس الوطين للبحوث يف الوالايت املتحدة المريكية
( )1996ذكر أنه ينبغي تأخري التدريس الرمسي ملفاهمي شلك الرض وجاذبية الرض حىت الصفوف من الرابع اىل اخلامس عندما
"ميكن للطالب البدء يف بناء منوذج يرشح العالقات البرصية واملادية بني الرض والشمس والقمر والنظام الشميس".

نتاجئًدراساتًشولزت ورفاقهًعىلًالس ياق التعلميي

يعتقد شولزت ،ساجلول ،وأآخرون ( ،)2001ونوبيس ،ومور ،وأآخرون ( ،)2003س يغال ،ابتروورث ،وأآخرون،)2004(،
هانوست وكياكس ( )2007ابانجيواتيك ،ونوبيس ،وأآخرون ،)2009(،وفري دي ،ونوبيس ،وأآخرون)2011( ،
أن املفاهمي اخلاطئة اليت أبلغ عهنا منظرو الامنذج العقلية يه اىل حد كبري خلل يف املهنجية وعندما ال يكون هناك حدس قوي
يؤدي اىل تشكيل مناذج ذهنية ساذجة مامتسكة للرض  ،فان اكتساب املعرفة العلمية يف هذا اجملال ميكن أن حيدث يف وقت
مبكر ومع مقاومة قليةل نسبياً.

تفسرياتًسببًاختالفًنتاجئًادلراساتًمنًعامً 1976حىتًعرصانًاحلايل
اكن دلى أطفال مجموعة واسعة من الفاكر  -املتناقضة يف بعض الحيان  -حول الرض ،واليت مت التعبري عهنا بعدة طرق .مل
يكشف عهنا ،اذلي مت اجراؤه من خالل املقابالت الشخصية يف س ياق أضيق  ،عن هذا التنوع يف تفكري الطفال .عادةً ما
تسجل الساليب التقليدية ردود الطفال الولية عىل أس ئةل الباحثني  ،بيامن يف بعض احلاالت ال يًتأكدون من طريقة تفكريمه
يبدو أن تنوع النشطة مسح للطفال ابلتعبري عن أفاكرمه مبساعدة وسائل خمتلفة ويف مراحل خمتلفة من العملية .اس تخدم أيضا
أدوات حبث بديةل وكشف عن مجموعة واسعة من أفاكر الطفال ،مل تنجح معلية البحث يف تصوير البعاد الاجامتعية والثقافية
لتفكري الطفال .عالوة عىل ذكل  ،يف هذه احلاةل  ،مل يمت تنفيذ طريقة البحث يف فصل رايض الطفال ولكن مرة أخرى تضمنت
املقابالت الشخصية .اكتشاف أآخر مثري لالهامتم اكنت أفاكر بعض الطفال  ،كام مت التعبري عهنا يف أنشطة خمتلفة  ،متناقضة.
يعزو ابحثون أآخرون هذه التناقضات يف تفكري الطفال اىل حقيقة أن متثيالهتم يه مزجي من اخلربات واملعلومات من مصادر
خمتلفة (الكبار  ،الصور  ،الكتب  ،املعتقدات  ،اخل)).

عيناتًمنًنتاجئًدراساتًالرضًيفًًالس ياقًاًلسعوديً
"أدواتًالرمس"

(الصفًالول) يقولًأنً"الناسًيعيشونًفوقًالرضًوليسًمثلًالش يطانًاذليًيعيشًحتتًالرض
وًلنًيعيشًالناسًحتتًالرض"

عيناتًمنًنتاجئًدراساتًالرضًيفًًالس ياقًاًلسعوديً
"أدواتًالرمس"

الصفًالثالثًيقولًً"هللاًخلقًالناسًوس مينحهمًلكًاملواردًللعيش"

دراسةًتفكريًالطفالًللرضًالس ياقًالسعودي" املقابةل اللفظية"
بعض الطفال يشريون اىل أهنم يعتقدون أن الرض خلقها هللا فقط لغراض العبادة والصالة .هذه الطريقة يف النظر اىل الرض
ُصيل.
يمت تشبهيها ابلنظر الصويل عن الكون .الرض خلقت فقط للعبادة; الصالة ليس للعب أو يلهون .الًرض خلقت لتعيش وت ه ً
أريد أن أموت لقابل هللا يف يوم القيامة ألتقي الهيي وسأذهب اىل اجلنة وس يكون دلي لك يشء ليس مثل الرض اليت دلهيا
الكثري من الش ياء السيئة .اجلنة أفضل بكثري من الرض .أيب أخربين أن لك يشء تريده يف اجلنة س يكون كل.
خلق هللا ليل هنار فقط للصالة  ،دلينا يوم فيه رشوق الشمس لنصيل الفجر  ،ودلينا ليةل يف غروب الشمس لنصيل املغرب.

دراسةًتفكريًالطفالًللرضًالس ياقًاًلسعوديً
"داخلًالفصلًادلرايس"
معمل :يف الرايض عىل سبيل املثال ،عندما نصوم؟

معمل :ملاذا دلهيم وقت "العشاء "و"دلينا وقت "املغرب "؟

طالب  :معاً يف رمضان.

طالب  :لننا نعيش يف مدن خمتلفة.

معمل :يف أي وقت ي ُسمح هل ابلرشب وتناول الطعام يف رمضان؟

معمل :اذاً أخربين كيف وصلنا اىل اململكة العربية السعودية؟

طالب  :معا نفطر يف وقت املغرب (وقت الصالة) عندما تغرب الشمس.

طالب :مشينا البدلان والبدلان والبدلان مث نعود مرة أخرى.

معمل :حنن ال نفطر يف نفس الوقت ،عىل سبيل املثال مدينة عرعر ويف مدينة الرايض؟

معمل :كيف نعود مرة أخرى؟

طالب  :يف الرايض يألكون قبلنا وس يكون هلم صالة العشاء (صالة الليل).

طالب  :مشينا مث نعود مرة أخرى ،اذا جئت اىل أمرياك والطريق س يعود يل اًىل اململكة
العربية السعودية.

طالب :لن الوقت س يكون خمتلفاً من عرعر اىل الرايض .نألك يف وقت املغرب،
وس يألكون يف وقت العشاء.

معمل :حنن ندور حول الرض ونعود اىل اململكة العربية السعودية .الرض دائرة .

معمل :فلامذا يفطر الناس يف الرايض أمامنا؟

طالب  :اذا أهنينا مجيع البدلان وسوف نعود مرة أخرى اىل نفس البدلان سًنعرب نفس
البدلان مرة أخرى.

التوصياتًوادلراساتًاملس تقبليةًحولًدراسةًتفكريًالطفال
ميكن انتاج ممارسات ال ارشادية بشلك جامعي يف ثقافات معينة بدالً من اعتبار الامنذج العقلية عامالً من العوامل الساس ية يف تفسري احلديث عن
عمل الطفال  .ان أقوال الطفل ليست أبداً خاصة هبم؛ بدال من ذكل  ،تأيت هذه االجاابت نتيجة للتفاعل مع الآخر  ،ولكن ذلكل ،هناك حاجة اىل

النظر عن كثب يف الس ياق املبارش( التواصل الفظي  /التواصل ادليين  /التواصل احلضاري) من أجل فهم كيف يتحدث الطفال ابلطريقة اليت
يتحدثون هبا  .ومن المهية أن ندرس يف املس تقبل اجلوانب اخملتلفة لهذا املنظور التعلميي حول تدريس الظواهر ال ًطبيعية يف فصول رايض الطفال
ابس تخدام تصاممي وأدوات مهنجية خمتلفة (اس تكشاف أفاكر الطفال ،وأنشطة التعمل ،والتنفيذ ،والتقيمي) فامي ًيتعلق ابلظواهر أو املفاهمي الطبيعية
الخرى ،فضال عن مجموعة متنوعة من فصول رايض الطفال اليت تضم طالاب من خلفيات اجامتعية ثقافية خمتلفة.
يقول الطفال ما يريد مهنم البالغني أن يقولون (توجيه الطفال حنو اجاابت حمددة مس بقاً) .وقد حاول الباحثون تقًليل هذه اخملاطر من خالل

التأكيد عىل الطفال وطمأنهتم بأنه ال توجد اجاابت حصيحة أو خاطئة ،وعن طريق اختيار الغرف املناس بة يف بيئة املدرسة ،مثل غرف النشطة،
أو غرفة اخملتربات ،واليت متثل ما بني العاملني الرمسي وغري الرمسي للمدرسة.

التوصياتًوادلراساتًاملس تقبليةًحولًدراسةًتفكريًالطفال
ميكن أن يستند تصممي الاس تكشاف املًتعمق لفاكر الطفال ،اليت حتلل اجلوانب املهنجية املرتبطة ابلبحوث املًتعلقة بفكر الطفال .ومن اجلوانب

اليت تبدو ذات أمهية خاصة لتصممي العملية والنشطة ذات الصةل املنظور املتعلق بزتويد الطفال مبجموعة متنوعة من وسائل التعبري واالتصال.
ومن املهم حقاً أيضاً أن يستند تصممي العملية والنشطة اىل اخلصائص والعادات الاجامتعية الثقافية للطفال اذلين خياطهبم ،حبيث يكون للنشطة
بعض املعىن للطفال ،وتكون قريبة من جتارهبم وتثري اهامتهمم ،فضالً عن مساعدهتم عىل متثيل تفكريمه وايصاهل.
رضوري اس تخدام أساليب
الطفال الصغار غالبا ما حيتاجون اىل مساعدة ملعرفة الغرض من السؤال ،والرسومات وتعلاميت واحضة ،وذلكل ،مفن ال ً
خمتلفة ميكن أن تساعد الطفال عىل التعبري عن ما يريدون.

شكراًجزي َالً

