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مقدمة

غريها،يقبلالاليتريبوالتجاملالحظةخاللمنالعمليفاحلقائقاكتشافيمتانهعىلمبنيةللعملالتقليديةالصورة▪

منال فاكرنقلعىلقادرةلغةابس تخداماملتعلمني،ا ىلفهيالبسالدقيقةمفاهمينقلعىلقامئالتعلميأ نينظرأ نوعليه

العاملحولتوالنظراياحلقائقمصادريهاملدرس يةالكتبفهياتكونبدقة(طالبا ىلمدرس)مبتدئا ىلخبري

.امللموس

ذامبااملتعلقةاحلجج▪ رضوريةتعدملالرمسيلتعلميابالالتحاققبلالعلمية،واملفاهمياملعرفةبعضابلفعلدلهيمال طفالاكنا 

.للعاملاخلاصفهمهمعمادلراس يةالفصوليدخلونال طفالأ نفكرةعامبشلكيقبلوالرايضياتالعلومتعلميجممتعل ن



مقدمة

American))العاملرؤيةخالهلمنيمتمنحىنيهبلاملعرفةمنمنظمجسمجمردليستالعلومأ نمعرفةاملعلمنيعىليتوجب▪

Association for the advancement of scienceهذهأ نتذكرالعلوم؟دلراسةأ خرىطرقوجودا ىلالسابقةالعبارةتشريهل

منحىنمصطلحتخداماسً حولالفكرةبدأ تمىت.الصةلذاتوال نظمةالطرقحولمنوذجاً تقدمأ فاكرأ ومنطيةنظروهجاتعنتعرباملعاين

Paradigmاحلادثلتغيرياا ىلكذكلويشرياملقبوةل،املشرتكةالنظروهجةأ نهعىلاملصطلحهذاعَرفمنأ ول1962كوهنتوماسيعترب؟

نصتاليتالسابقةلفرضيةاحملالشمس يةاجملموعةمركزالشمسأ نفرضيةحلتاملثالسبيلعىلسابقاً مقبوةلاكنتاليتالنظروهجةيف

.الشمس يةاجملموعةمركزيهال رضأ نعىل

العلميةاملناقشةوكذكل.هتممالحظالتفسريالتكنولوجياوتوظيفالتجاربا جراءا ىليلجؤونالعلامءأ نبسببحيدثهذاالفرضياتتغيري▪

ليهيتوصلونماونرش تثبيتيفكذكليسامهةحممكعلميةجمالتيفالعلامءا ليهيتوصلمانرشا ن.ذكليفمجيعاً تقدهمميفيسامهمماا 

طريقةيفا جيابياً يؤثركامحولنامنالعاملمعللكيفيةفهمنايفذكللكويؤثراخلاطئةالفرضياتويدحضالصحيحةوالفرضياتال فاكر

.للعلومتدريس نا



نقدًالنظرةًالتقليديةًللعمل

وضعا ىلالتدقيقهذاأ دىدوق.التعملوس يكولوجيةالعملوفلسفةاترخيخاللمن،للعملالتقليديةالنظرةحفصمتاخراجتاهمن▪

كبنيةالعملاجلديدلمنوذجايعترب.خمتلفبشلكالعلوميفوالتعملالعملطبيعةا ىلفيهيُنظر(Kuhn،1970)جديدمنوذجيفالعمل

نسانية أ صولحولالقدميةالطرقا ىليُنظرذلكل،نتيجة.اجلديدةللمعرفةالشخيصالبناءأ نهعىلالتعملا ىلوينظرواجامتعية،ا 

شاكليةأ هناعىلالعلوميفالتدريس .ا 



اترخيًوفلسفةًالعمل

نبين.العاملحولوجودةاملوالنظرايتالسابقةاخلربةمعمتشابكةاملالحظات.موضوعيغريأ نهعىلللعاملتصورانا ىليُنظر▪

للفرضياتاملوضوعيفحصالابعتبارهاالعلميةللطريقةالتقليديةالنظرةا ن.لفهمهالسابقةحماوالتنامنحولنامنللعاملمعىن

تتفقالاليتالصحيحةغريللفرضياترفضمنذكلعىليرتتبوما(املالحظاتعىلبناءً )ا شاكليةغريحقائقا ىلابلرجوع

.احلقائقهذهمع



س يكولوجيةًالتعمل

سابقفهممنجديدةعقليةنياتلًببناءوابعتباره،سابق ااملوجودةاملفاهميمعتفاعلأ نهعىلالتعملا ىلال حدثالنظرايتتنظر

والتعملاملعرفةيفالتجريبيةعيةالوًضالنظريةلتصوراتمضادةبتصوراتوجاءتاملعارصة،للرتبيةفكرايً ا طارا ًالبنائيةفأ صبحت

للواقع،حياديمالحظتعملامًلوأ نفقط،احلس يةللخرباتنتيجةوتكتشفاملتعمل،عنمس تقةلاملعرفةأ نترىاليتوالتعلمي،

ىلومييلاملعمل،حولممتركزالتعلميوأ ن ىلمنهواحداجتاهذايكونأ نا  .التعملل مناطريذكاهامتماً يويلوالالطالب،ا 



الالنظرةًالاجامتعيةًلتفكريًال طف

منبدال ًاجامتعيونلونفاعأ هنمعىلال طفالا ىلوينظراجامتعي،بناءأ هناعىلالطفوةلا ىليُنظراجامتعي،منظورومن▪

ذاهتام،حديفيقابلتحًقجديرانأ هنامعىلوال طفالالطفوةلا ىلينظروذلكل.ذكلا ىلالتحولطوريفيصبحواأ ن

ابلكفاءةيمتتعونءأ عضاأ هنامعىلال طفالا ىلينظراحلداثة،بعدمامنظورمنالرعاية،مقديمأ ووادلهيمعنمنفصلني

معىلال طفالا ىليُنظرمث،ومناجملمتع،يفوالفاعليةالقوية وميتلكونحياهتم،عىلعنيومطلوقادرينأ قوايءخرباءأ هنه

نفسهمال طفاليكتس بهاذليوالاهامتمواملنظوراملعرفة .حنوأ فضلعىلأ 



ا ىليُنظراكنرخييا ،ات.ال طفالأ وال طفالعىلوليسال طفال،أ ساساتتناولالبحوثاكنتنسبيا،قريبوقتحىت▪

معىلال طفال ظهورومعذكل،ومع.مكمتلنيوغريهبمموثوقوغريكفؤينغريويُعتربوندراس هتا،جيبأ ش ياءأ هنه

آنال طفالا ىليُنظرلل طفال،الصحيحواخلطاب"للطفوةلاجلديدةالاجامتعيةادلراسات" فاعلونأ هنمعىلال

حبثيةمهنجياتظهورعىلينطويمهنجيا ،حتوال ًيعيناجلديدالهنجهذااكنوقد.اخلاصةحياهتميف"خرباء"اجامتعيون

مثلالطرق،متعددةجهنوتطويروالاس تبياانت،املالحظةمثلتقليدية،أ كرثأ ساليبوتكييفجديدة،"تشاركية"

.(2001)وموسالكركوضعهاذلي"الفس يفساءهنج"

فكريًال طفالتأ ثريًالنظرةًالاجامتعيةًعىلًمهنجيةًدراسةًت



:ال طفالمعللبحثخمتلفةهنجثالثةتوجد

.معهماملس تخدمةالطرقنفسوتس تخدمالبالغنينفستقريباال طفالتعترباليت•

ثنوغرافياويس تخدمالبالغنيعنمتاماخمتلفونأ هنمعىلال طفاليرىنظام• .الطفلعاملصلفح(املشاركنيمراقبة)اال 

.واملكيفةاملبتكرةالتقنياتنمكبريةمجموعةوضعتواليتالكفاءات،خمتلفمعولكنللبالغنيمشاهبةأ هناعىلال طفالتفهماليت•

مهنجيةًدراسةًتفكريًال طفال



لعلومأ مهيةًدراسةًتفكريًال طفالًيفًا

وقد،العلميةاملوضوعاتمنعددحولالصغارال طفالمفاهميدراسةيمتمس متروبشلكال خريةالس نواتيف▪

آنحىتاملبكرةالطفوةلعملتعلميتطويركبريبشلكالصةلذاتالبحثنتاجئدمعت للمنظوروفق ا،ذكلمعًو.ال

ا ىلتستندل هنا،لنظرايتامنمتنوعةمجموعةال طفاليتبىن،العلوميفالصغارال طفالملفاهميوالثقايفالاجامتعي

ال طفالمفاهميالاعتباربعنياملعمليأ خذأ نيُقرتحذلكل.للغايةصعب االتصنيفجيعلمما،اليوميةالثقافيةجتارهبم

.طالبهأ فاكراجاس تنتيتضمنللمعملالتعلمييالتصمميأ نمس بق ااملفرتضمنواليت.خياطهبماذلين

اجماال ًميثلالطبيعيةالظواهرحوللل طفالاحلقيقيةال فاكردراسة▪ ال حباثنتاجئتكشفولس نوات،للبحثخاص 

آراءاملفاهمييشلكونالصغارال طفالأ ن الباحثوننقسمًيماغالب ا،ذكلومعالعلميةاملوضوعاتمنعددحولوال

مت.خمتلفةمهنجيةراتوخيانظريةمناجها ىلتستندل هنا،لل طفالالسابقةاملعرفةواس تغاللوخصائصأ صولحول

.وخرباهتمالصغارفالال طتفكريدلراسةاملعمتدةال ساليبحولال خريةالس نواتيفالتكهناتمنالكثريتطوير



ابلرأ ييتعلقفاميالعلوم،ميتعليفمركزيةقضيةالطبيعيةالظواهرحولال طفالمفاهميدراسةتعداملاضينيالعقدينمدىعىل

"ذلكلوفق اوتعلميهذكلمنوالتأ كد،ابلفعلاملتعمليعرفهماهوالتعملعىليؤثراذليأ مهيةال كرثالوحيدالعامل"بأ نالقائل

(Ausubel،1968).احبث اأ جرىاذلي،(1929)بياجيهأ نا ىل(2002)اكمريونيشري،ذكلومع هذاحولملحوظ 

Ausubelقبلاملوضوع متقدسابقةاًلالنتاجئ"أ نيبدو،ذكلومع؛مماثةلنظريةصاغوا،السابقنيواملنظرين،(1968)

آخرينابحثنيقبلمنقريبوقتوحىت،واملعلمنياملناجهمطوريقبلمنكبريحدا ىلالواقعيفجتاهلها تعلميجماليفأ

االعلوم Osborne)"أ يض  and Freyberg،1985،يسيلدرايفر،أ وسوملا ىلواستنادا ً(13صفحة ا ن"يقول(1978)وا 

.املفاهمييةاملعرفةسامتمنيهاليتاملعممةالتفاهامتبوضعتمتتعالاملس بقةال فاكر

منظريًدراسةًتفكريًال طفال



،(1987نوفاك،)الفهموسوء،(1968،أ وزبل)املس بقةال فاكرمثل،املعرفةمنالنوعهذاوصفكيفيةعنالنظربغض

يسيلسائق)بديةل،أ طر ،واكرغونملكوسيك)البدهييةوالنظرايت(1987،وجنترنكوليزن)العقليةوالامنذج،(1978،وا 

ودلهيمل ش ياء،احدوثكيفيةحولمعتقداتحيملونابلفعلاملدرسةا ىليأ تونال طفالأ نعىلعاماتفاقهناك،(1988

ىلتستندتوقعات .(1992,برويرًوفوسنيادو)املس تقبليةابل حداثالتنبؤمنمتكهنماليتالسابقةالتجاربا 

للمواضيع(خاطئةمفاهميأ يضاً تسمى)بديةلمفاهميمعالعلومدروسا ىلال طفاليأ يتماغالباً ،(2005)واتبركيندأ شاروكام

منمعاجلهتاحياولاملدارسعملجوانبمنحاسام ًجانباً يعتربلهاالبديةلاملفاهميهذهحتديدفا نمث،ومن.الرئيس يةالعلمية

.والتعلميالتعملجماليفاملناس بةاخلرباتتوفريخالل

طفالاختالفًواتفاقًمنظريًدراسةًتفكريًالً 



تسمىواليت،اليوميةحياهتميفوميثلوهناواخلرباتال فاكرعنعادةال طفالهبايعرباليتالطرقويهالباحثنيهتمأ خرىقضيةهناك

طفالاللغاتمئات" "لل 

.الآخرينمعالتواصلحياولونالطريقة،وهبذهوالرمس،والغناءوالرقصواحلراكتاال مياءاتطريقعن"يتحدثون"ال طفال

لغاتا ىلتندتًساليتال طفال،حمورهااملشاركةعىلوقامئةجامعةحبثمهنجياتاعامتديقرتحان(33الصفحة،2003)ومريابركر

واال مياءاتوال غاينوالقصصماتالرسًومثلال طفال،يس تخدهمااليتواالتصالللمتثيلاخملتلفةالوسائلتصبحوقدلل طفال،خمتلفة

هذهمنللكيكوندق،ذكلومعتفكريمهالس تكشافاملناس بةال دواتيهذكل،ا ىلوماالفوتوغرايف،والتصويرالرمزيواللعب

هناكأ نا ال،غارالصال طفالمعش يوع اال نشطةأ كرثأ حدهوالرمسأ نمنالرمغعىل،املثالسبيلعىل.خاصةقيودالوسائل

االرمسيفجيدينليسواأ هنميشعرونل هنميتجنبونهحىتأ وخاصبشلكحيبونهالأ طفاال ً ،مناس باتعدةيف،احملمتلمنل نهنظر 

.اخملتلفةالبحثل ساليبأ فضلبشلكاخملتلفونال طفاليس تجيبأ ن

أ دواتًدراسةًتفكريًال طفال



التفكرياكتسابيفيةوًكمفاهميهم،وهيلكحمتوىوتغريال طفال،معرفةبأ صوللل رضال طفالفهميفالبحثيعىن▪

.العلمي

ن▪ رضال طفالفهمدراسةا  .العلميةاكرال فوتطورمفاهميهم،وبنيةال طفال،معرفةأ صوليفهممةرؤىتوفرلل 

الفرضياتارالختبجديدةجتاربيصمموناذلينالعلامءمثليعملونال طفالاكنسواء.ال رضحولال طفالأ فاكر▪

املعلمون)العلميجملمتعامعبشأ هناويتناقشون(الاصطناعيةالعقليةالامنذج)النتاجئيتبادلونمث(وادلمعالتسطيح)

عاملتفسرييفاسام ًحدوراً تلعبوامليتافزييقيةاحملليةوال طرالثقافةمثلال خرىالعواملاكنتا ذاماأ و،(واملدارس

.واملعتقداترياتوالتفسالصورعىليكونأ نجيبمابقدرالعقليةالامنذجعىلالرتكزييكونأ الينبغيال طفال،

ريًال طفالالتطبيقاتًالبحثيةًدلراسةًتفك



(ونوفاكاومنوس ب)ال وليةًدلراسةًتفكريًال طفالًاحملاوالتً

ولكها،كوينكجسدوال رضاجلاذبية،وتأ ثريال رض،لشلكال طفالمفاهميعىلأ وال ً(1976)ونوفاكنوس باوميركز▪

ال طراس تخدامىلعتركزاليتاملقابةل،بأ س ئةليتعلقوفامي.ال سايسالفكلعملدراسةيفحموريةبأ هنامعروفة

ا ذاننظرًسأ ين"و،”كرة؟شلكعىلال رضأ نتعتقدجيعكلاذليما"و،”ال رض؟شلكهوما"مثل،والرسومات،

"ال رض؟شلكنرىأ نأ ردانا ذابهالقياما ىلحنتاجماذا"و"لل رض؟الكرةشلكنرىالملاذا"،”ال رض؟رؤيةأ ردان

لهياتوصلاليتالنتاجئوتُنتج.املقابةلخاللك دواتأ رضيةولكرةخمتلفةصوراس تخدمتالحق،وقتويف ال طفالا 

.أ دانهاملوجزالنحوعىلمفاهمي،مخسة



رتةًالامثنياتأ ثناءًف( ونوفاكنوس باوم)نتاجئًدراساتًً



وبرويرفوسنيدودراسةً

يف(اخلامسةوالصفةوالثالثةال وىلالصفوف)س نة11و6بنيأ عامرمهترتاوحتلميذاً 60معمقابالتوبرويرفوسنيادوأ جرت

.ادلراسةهذهيفال رضشلكحول15الـال س ئةلفقطوتناقشسؤالا؛48ال طفالوس ئل.ال مريكيةاملتحدةالوالايت

آخرون،نوس باومبهقاماذليالسابقالعملمعمتسقةالنتاجئاكنت أ فاكرلوصف"اهميمف"مصطلحاس تخداممنبدال ًولكنوأ

املس بقةابالفرتاضاتقيدةًمديناميكيةهيألكبأ نهوصفهميكناذلي،"العقليةالامنذج"مصطلحوبرويرفوسنيادوفضلال طفال،

.تسقطاملدعومةغريال ش ياءوأ نمس تٍو،سطحعىلنعيشهااليتالاكمنة(احلدس)

تصنيفمتكيفيعرفالن(1976)ونوفاكنوس باومأ نكررتقدالسابقةال حباثبأ ن(1992)وبرويرفوسنيادووجادلت

متاذلينال طفالقبلمنومهنجيةمتسقةبطريقةاس تخدمتقداملفاهميهذهاكنتا ذاومامعينةفكرةحيملونأ هنمعىلالتالميذ

.هلمتعييهنم



؟ماًهوًشلكًال رض. 1

ىلً. 2 ال رض؟ماًيهًالطريقةًاليتًننظرًهباًا 

ماًفوقًال رض؟. 3

يوجدًحتتًال رض؟ً. 4 "ماذًا

؟ال رضماًيهًجوانبً. 5

رض؟. 6 لل  هلًميكنكًرمسًصورًة

ىلًأ ينًيتجهًالقمرًوالنجوم. 7 الرمسً،ًأ رينًا  لسامء؟ارمسًا. يفًهذًا

؟أ رينًأ ينًيعيشًالناس. 8

مزنل( أً . )9 صورًة املزنلًعىلًال رضً،ًأ ليسًكذكل؟. هذًه هذًا

مسطحةًقبلًأ نًجتعلهاًتدور؟( ب) كيفًتكونًال رضًهنًا

أ كرثًبقليل؟( ج) هلًميكنكًرشحًهذًا

أ ايمًيفًخطًمس تقميً،ًفأ ينًس ينهتييًبكًال م. 10 مشيتًلعدًة ذًا ر؟ا 

اىلً( أً . )11 هنايةًالارضًاوًاىلًحافهتا؟هلًس تصلًيومًا

رضًهنايةًأ مًحافة؟( ب) هلًلل 

هلًميكنكًالسقوطًمنًتكلًالهنايةًأ وًاحلافة؟. 12

أ ينًتقع؟. 13

الآنً،ًأ ريدكًأ نًتريينًأ ينًالصني؟. 14

أ خربينًالآنًماًهوًحتتًال رض؟. 15

ورفاقهًفوسنيادودراسةً

"أ س ئةلًتتعلقًابل رض" 



اعادةً يتبنون(ال وىلاملرحةلس اميال)ال ولالصفيفال طفالأ ن تقييدهاممنالرمغعىلليوميةاالتجربةحوليمتحور،أ ولي اا طار 

الثالثالصفيف،لاملقابيف.مسطحةال رضوأ نل سفلتسقطال ش ياءهذه:للتغيريمقاومةوالكهام،مدجمتنيبفكرتني

هذهيس توعبونوفسفا هنم،كرةشلكعىلال رضأ نتعلمناالعلميةاملعرفةأ نال طفالا خباريمتعندما،(الثانيةاملرحةل)

اال طفاليتبىنا ىليؤديمما،مسطحةال رضأ نأ ي،القدميةافرتاضاهتممعالعلميةاملعلومات شلكلرشحصطناعي اامنوذج 

اليتال رض:ال رضمننوعنيهناكأ نال طفاليرى،"املزدوجةال رض"بمنوذجيتعلقفامي،املثالسبيلعىل.ال رض

.كرةشلكعىل،الفضاءيفوال خرى،مسطحةويه،علهيايعيشون

هذهبأ نلقائةلااحلجةأ طرح.الصحيحاجملالمنوذج(ال خريةاملرحةل)اخلامسالصفيفال طفالمنالعديداعمتد،ذكلومع

زاةلالبدلانخمتلفيفالعلوممناجهمنالعديدقياميفتتسبباملراحل تضمنيعدمأ وال وىلصفوفاليفالفكلعملموضوعاتاب 

.الابتدائيةالس نواتيفاال طالقعىلاملوضوعهذا

سعينياتورفاقهًطوالًفرتةًالًتفوسنيادونتاجئًدراساتً



تسعينياتورفاقهًأ ثناءًفرتةًاًلفوسنيادومناذجًً



25ًمعمقابالت2001وزمالؤهشولزتىأ جًر اختالف االبحثهذانتاجئختتلفوعاما11-6بنيأ عامرمهترتاوحسويدايً طفال 

أ ن(2001)وزمالؤهشولزتيقرتح.كرويةال رضأ نفهميفمشلكةأ يال طفالمجيعيُظهرمل؛سابق ااملذكورةتكلعنجذرايً 

اولكن،ابل رضاملتعلقةاملناس بةاملعرفةا ىلحيتاجونال طفال اثقبةنظرةعىلاحلصوليفاعدةللمساملناس بةاملفاهمييةال دواتأ يض 

أ هنمالواحضمناليتالثقافيةال دواتا حدىا ىلالوصولا ماكنيةدلهيم"ال طفالأ نيُذكر،الس ياقهذاويف.ككرةال رضملفهوم

"معقدةبطريقةالتفكريبواسطهتاتعلموا

آخرون،برتوورث،س يغال ظهاريفمشلكةالرسوماتاس تخداميعترب(2004).وأ يعززوقد،رةالصًومس توىيفالثالثالبعدا 

فأ ن،مثومنال رضشلكلـ(اثقافي ًواملنقول،فكرايً الواقعي)الرمزيالمتثيلمعليتعارض(البرصيالواقع)ال يقوينالمتثيل"

نشاؤهمتاذلياالتصالبس ياقيتأ ثرانالباحثنيأ س ئةليفوتفكريمهال طفالاس تجاابت .اركنياملشبنيا 

ضافةجمردأ نحيث طفاليسمحاملقابالتيفال رضيةالكرةا  .ال رضعىلكبريبشلكخمتلفخطاببتقدميلل 

Paradigm shift



؟[جمسمًال رض]ماًهوًهذًا( 1

هلًتبدوًال رضًهكذا؟( 2)

ال رضية؟( 3) هلًتعرفًأ ينًالسويدًعىلًالكرًة

كرًةهلًكنتًيفًبعضًالبدلانًال خرى؟ًهلًميكنكًالعثورًعلهياًعىلًال( 4)

ال رضية؟

نهًميكنكًالعثورًعىلًاملزيدًمنًالبدلانًأ وًال ماكن؟( 5) هلًتعتقدًأ 

ال رضية؟/ الزرقاء/ ماًيهًاملناطقًاخلرضاء( 6) البنيةًعىلًالكرًة

يفًمجيعًأ حناءًالعامل؟( 7) هلًميكنًللناسًأ نًيعيشوًا

هلًيعيشًالناسًيفًال رجنتني؟( 8)

هلًيعيشًالناسًيفًأ سرتاليا؟( 9)

أ ليسًمنًالغريبًأ نًالناسًميكنًأ نًيعيشًيفًأ سرتاليا؟( 10)

الًتسقط؟( 11)

لفيةأ ثناءًفرتةًالا( وس يغالشولزت)أ س ئةلًال رضًيفًدراساتً



،أ سرتاليايفيعيشونلناساأ نحقيقةفهميفصعوبةجيدمل"،املقابةلأ ثناء،الثاينالصفيفالطفلأ نوزمالؤهشولزتوجد

تعتقدنتاكا ذاما"احملاورونسأ لعندما،ذكلومعال رضمنيسقطونسوفالناسأ نفكرةيفواقعييشءأ يترومل

لالمتثالاملوقفيفغريبيشءعىلالعثور"ا ىلالطفلسعى،اجلنويبالكرةنصفيفالناسيعيشأ نالغريبمنأ نه

لدلالةلالنتاجئهذهتخدمتسً .هناكاحلرائقمنالكثريهناكاكنل نه،حس ن ا"،جميب ا،مس مترةحمادثةيفمكسامهةاللزتاهما

ايرتبطاملقابةليفال طفالذكرهماأ نعىل أ نيعينمما،فقطالفردخيصالالال طفيقوهلمافا ن،ذلكل.ابملقابلوثيق اارتباط 

.واجامتعيفرديأ مرهوال فاكرصنع

ملناقشةلل طفالةفرصال عطاءالكتابةاس تخداممتولكن،السابقةادلراساتيفكامال س ئةلنفسال طفالعىلُطرح

ا ىلالرابعالصفمنخمتلطوفصلس نوات8الثاينالصفمنالابتدائيةاملرحةليففصلنياس هتدافمت.أ قراهنممعا جاابهتم

ا11-10اخلامس اال جاابتبشأ ناتفاقا ىللالتوصعىلوللحصولمع اللعملحيتاجوهنااليتابلتعلاميتال طفالتزويدمععام 

،ال رضيةوالكرةاملالعخريطةمثلمساعدةوسائلاس تخدامعىلقادرينال طفالاكن.ال س ئةلورقةيفكتابهتاجيباليت

الكرةمثل،اليدويةوعاتاملصننفسيس تخدموناذلينال طفالأ نا ىلالنتاجئتشري.ال س ئةلحليفتساعدأ نميكنواليت

.ال رضية

(رتةًالامثنياتونوفاكًأ ثناءًفنوس باوم)انتقاداتًجوهريةًدلراساتً

(ورفاقهًأ ثناءًفرتةًالتسعينياتفوسنيادو) 



"مس تقمي"لكمةعىنمفا ن،س تنهتييحيث،مس تقميخطيفأ ايملعدةس متيشكنتا ذا،ال طفاليسأ لعندماأ نهوزمالؤهشولزتذكر

خاللمنالسؤالعىلاال جابةال طفالحياولبلكمةال طفاليقصدهعامكثري اخيتلف"مس تقمي"لفهمكطريقةالس ياقهذايفمشلكةميثل

ظهار امرتبطنيمعنينيا  االبحريكونأ نميكنحيث،الطبيعيةاملناظرعربمبارشةامليشهوال ولاملعىن:لللكمةوثيق اارتباط  بيامن،حاجز 

.وطهنممناخلروجطريقمثل،مس تقميخطعنوالبحث،مس تقميبشلكابلسفرالثايناملعىنيتعلق

املقابةلحاةليفطفالالً يقدهمااليتاال جاابتيففرق احتدثمواردأ هناعىلاللفظيوالتفاعلوالرمساجملسامتمنلكاعتبارميكن

جراءوحاةل .ةادلراس يالفصولداخلالبحوثا 

(ةًالامثنياتونوفاكًأ ثناءًفرًتنوس باوم)انتقاداتًجوهريةًدلراساتً

(ورفاقهًأ ثناءًفرتةًالتسعينياتفوسنيادو) 



.وزمالهئاوسنيادوفقبلمناملس تخدمةوال س ئةلالاجتاهاتفهمتيسءل هناالعلميةغريال رضرسوماتينتجونال طفالأ ن

فوسنيادوقدموااذلين(2003)وابانجيواتيك(2005)وابانجيواتيكنوبزوقبلمنالاحامتلهذايفالتحقيقمؤخرامتوقد

معمتطابقةاكنت٪15وعلمية،البالغنيهؤالءصورنصفمنأ قلواكن.جامعيطالب350لالرمسهممة(1992)ورفاقه

تفسريا ساءةعنتجتًنالعلميةغريالرسوماتأ ناملتابعةمقابالتوكشفت.املزدوجةوال رضيةواجلوفةاملسطحةال طفالصور

نفسيفوالناسال رضلرمسمعرفهتمعدممنأ والصغار،لل طفالالعقيلالمنوذجمنظروأ عطاهااليتلالجتاهاتالبالغني

.واملكررةاملفتوحةلل س ئةلفوسنيادوابس تخدامصةلذاتمهنجيةمشلكةوتتعلق.الصورة

ىلًعام1976ًورفاقهًلدلراساتًالسابقةًاملمتدةًًمنًعامًًشولزتانتقاداتً 2000ا 



آخرونس يقاليشري ا جاابتيعطونوابلتايلال س ئةل،هذهمنالغرضتفسرييسيئونماكثريا ًال طفالأ نا ىل(2004)وأ

لعدةمشيتقدكنتا ذا"السؤال،(1992)وبرويرفوسنيادودراسةيفاملثال،سبيلعىل.الفعليةنظرمهوهجاتمتثلال

يف"أ و"الصحراءيفامماكنيف"مثلصةلذاتغريا جاابتأ اثرتماغالباً "ال مر؟بكس ينهتييأ ينمس تقميخطيفأ ايم

عادةالسؤالتكرروذلكل."خمتلفةومدنوالايت أ يمنهل''؛''امليش؟واصلتلوماذا''املثال،سبيلعىل)صياغةاب 

الاس تجوابةطريقعىلالردودمنمتسقةمجموعاتال طفاليقدمأ ناملرحجومن."('ال رض؟حافةا ىلتصلمىضوقت

ماهذه ،ووترزس يغال،.(2001؛1997س يقال،)متسقةغريتكونماغالباً اليت-اخلاصةبأ فاكرمهللشعوركوس يةلا 

آخرون،Siegal؛1988،ودينوي ،دواندلسون)الصحيحةاال جابةيهاملقابةلأ نيعتقدونمالتقدميحماوةليفأ و(2004وأ

.(2004وسوراين،س يغال؛1983وغريف،هيوز؛1978

ىلًعام1976ًلدلراساتًالسابقةًاملمتدةًًمنًعامًًورفاقةانتقاداتًس يقالً 2000ا 



الس ياقًالتعلمييعىلوبرويرفوسينادوورفاقهًنوس بامنتاجئًدراساتً

عدمي"س يكون"الشميسللنظامكوبرنياكننظروهجة"عنالصغارال طفالتعلميأ نا ىل،ال وانقبلرمبا،1929بياجيهوخيلص

منالكثري،بياجيهدراساتبعد."غريبةتشوهاتا ىلتؤدياليتتفسرياهتممع،ذكلفهميس تطيعونال"ل هنم"متاماالفائدة

.املاضيةعةال ربالعقودمدىعىلالعلومتعلمييفحدثتاليتالتغرياتوهجتقدالفكلتعلميجماليفالبحوث

مرحةليفيذكرالاكنهذاأ نواقرتحوالل رض،علميمفهومتطويريفالثقافةدوروزمالؤهاVosniadouاعرتفتوقد

املسطحةاحملليةالبيئةجتاربتفسريخاللهامنيمتاليتالقيودمنال طفالمهنايعايناليتالساحقةللقوةنظرا ً“املبكرةالطفوةل

آخرون،Nobes،Panagiotaki)"واملدعومة .(2005.وأ



ياقًالتعلمييعىلًالسً وبرويرفوسينادوورفاقهًنوس بامنتاجئًدراساتً

بدهيياتلتحديمعلمنيللالرئيس يةاملهمةتكونأ نوينبغياجملال،هذايفللتعلميمقاومةجعلهالل طفالالقويةالبدهييات

.ال طفال

ال مريكيةملتحدةاالوالايتيفللبحوثالوطيناجمللسأ نحيثادلراس ية،املناجهعىلتأ ثريهذهالنظرلوهجةوس يكون

عندمااخلامسا ىلرابعالمنالصفوفحىتال رضوجاذبيةال رضشلكملفاهميالرمسيالتدريستأ خريينبغيأ نهذكر(1996)

."الشميساموالنظوالقمروالشمسال رضبنيواملاديةالبرصيةالعالقاتيرشحمنوذجبناءيفالبدءللطالبميكن"



آخرون،ساجلول،شولزتيعتقد آخرونومور،،ونوبيس،(2001)وأ آخرون،،ابتروورثس يغال،،(2003)وأ ،(2004)وأ

آخرون،،ونوبيس،ابانجيواتيك(2007)وكياكسهانوست آخرون،،ونوبيسدي،وفري،(2009)وأ (2011)وأ

قويحدسهناكيكونالوعندمااملهنجيةيفخللكبريحدا ىليهالعقليةالامنذجمنظروعهناأ بلغاليتاخلاطئةاملفاهميأ ن

وقتيفحيدثأ ننميكاجملالهذايفالعلميةاملعرفةاكتسابفا ن،لل رضمامتسكةساذجةذهنيةمناذجتشكيلا ىليؤدي

.نسبياً قليةلمقاومةومعمبكر

التعلمييورفاقهًعىلًالس ياقشولزتنتاجئًدراساتً



مل.طرقبعدةهناعالتعبريمتواليتال رض،حول-ال حيانبعضيفاملتناقضة-ال فاكرمنواسعةمجموعةأ طفالدلىاكن

ماعادةً .ال طفالتفكرييفالتنوعهذاعن،أ ضيقس ياقيفالشخصيةاملقابالتخاللمنا جراؤهمتاذليعهنا،يكشف

تفكريمهطريقةمنتأ كدونًيالاحلاالتبعضيفبيامن،الباحثنيأ س ئةلعىلال وليةال طفالردودالتقليديةال ساليبتسجل

ااس تخدم.العمليةمنةخمتلفمراحلويفخمتلفةوسائلمبساعدةأ فاكرمهعنابلتعبريلل طفالمسحال نشطةتنوعأ نيبدو أ يض 

والثقافيةالاجامتعيةال بعادتصويريفالبحثمعليةتنجحملال طفال،أ فاكرمنواسعةمجموعةعنوكشفبديةلحبثأ دوات

تضمنتأ خرىمرةولكنفالال طرايضفصليفالبحثطريقةتنفيذيمتمل،احلاةلهذهيف،ذكلعىلعالوة.ال طفاللتفكري

آخراكتشاف.الشخصيةاملقابالت .متناقضة،خمتلفةأ نشطةيفعهناالتعبريمتكام،ال طفالبعضأ فاكراكنتلالهامتممثريأ

آخرونابحثونيعزو مصادرمنواملعلوماتاخلرباتمنمزجييهمتثيالهتمأ نحقيقةا ىلال طفالتفكرييفالتناقضاتهذهأ

خل،املعتقدات،الكتب،الصور،الكبار)خمتلفة ((.ا 

حىتًعرصانًاحلايل1976تفسرياتًسببًاختالفًنتاجئًادلراساتًمنًعامً



الناسًيعيشونًفوقًال رضًوليسًمثلًالش يطانًاذليًيعيشًحتتًال رض"يقولًأ نً( الصفًال ول)

" حتتًال رضيعيشًالناسًوًلنً

سعوديًعيناتًمنًنتاجئًدراساتًال رضًيفًًالس ياقًاًل

"أ دواتًالرمس"



"هللاًخلقًالناسًوس مينحهمًلكًاملواردًللعيش"الصفًالثالثًيقولًً

سعوديًعيناتًمنًنتاجئًدراساتًال رضًيفًًالس ياقًاًل

"أ دواتًالرمس"



ال رضا ىلالنظريفةالطريقهذه.والصالةالعبادةل غراضفقطهللاخلقهاال رضأ نيعتقدونأ هنما ىليشريونال طفالبعض

ًلتعيشخلقتضال ًر.يلهونأ وللعبليسالصالة;للعبادةفقطخلقتال رض.الكونعنال صويلابلنظرتشبهيهايمت .وتُصيله

لهييأ لتقيالقيامةيوميفهللال قابلأ موتأ نأ ريد دلهيااليتال رضمثلليسيشءلكدليوس يكوناجلنةا ىلوسأ ذهبا 

.كلكونس ياجلنةيفتريدهيشءلكأ نأ خربينأ يب.ال رضمنبكثريأ فضلاجلنة.السيئةال ش ياءمنالكثري

.املغربلنصيلالشمسغروبيفليةلودلينا،الفجرلنصيلالشمسرشوقفيهيومدلينا،للصالةفقطهنارليلهللاخلق

رضًالس ياقً "اللفظيةاملقابةل" السعوديدراسةًتفكريًال طفالًلل 



؟نصومعندما،املثالسبيلعىلالرايضيف:معمل

.رمضانيفمعاً :طالب

؟رمضانيفالطعاموتناولابلرشبهليُسمحوقتأ ييف:معمل

.الشمستغربعندما(الصالةوقت)املغربوقتيفطرنفمعا:طالب

؟الرايضمدينةويفعرعرمدينةاملثالسبيلعىل،الوقتنفسيفنفطرالحنن:معمل

.(الليلصالة)العشاءصالةهلموس يكونقبلنايأ لكونالرايضيف:طالب

؟أ مامناالرايضيفالناسيفطرفلامذا:معمل

،املغربوقتيفنأ لك.الرايضا ىلعرعرمنخمتلفا ًس يكونالوقتل ن:طالب

.العشاءوقتيفوس يأ لكون

رضًالس ياقًاًل سعوديًدراسةًتفكريًال طفالًلل 

"داخلًالفصلًادلرايس"

؟"املغرب"وقتدلينا"و"العشاء"وقتدلهيمملاذا:معمل

ننا:طالب .خمتلفةمدنيفنعيشل 

ذا ً:معمل ىلوصلناكيفأ خربينا  ؟السعوديةالعربيةاململكةا 

.أ خرىمرةنعودمثوالبدلانوالبدلانالبدلانمشينا:طالب

؟أ خرىمرةنعودكيف:معمل

اململكةىلاً يلس يعودوالطريقأ مرياكا ىلجئتا ذا،أ خرىمرةنعودمثمشينا:طالب

.السعوديةالعربية

ىلونعودال رضحولندورحنن:معمل .دائرةال رض.السعوديةالعربيةاململكةا 

نفسنعربسً البدلاننفسا ىلأ خرىمرةنعودوسوفالبدلانمجيعأ هنيناا ذا:طالب

.أ خرىمرةالبدلان



نتاجميكن عناحلديثتفسرييفاس يةال سالعواملمنعامالً العقليةالامنذجاعتبارمنبدال ًمعينةثقافاتيفجامعيبشلكا رشاديةالممارساتا 

آخرمعللتفاعلنتيجةاال جاابتهذهتأ يت،ذكلمنبدالهبم؛خاصةأ بدا ًليستالطفلأ قوالا ن.ال طفالعمل ا ىلحاجةهناكذلكل،نولك،ال

اليتابلطريقةال طفالدثيتحكيففهمأ جلمن(احلضاريالتواصل/ادليينالتواصل/الفظيالتواصل)املبارشالس ياقيفكثبعنالنظر

ال طفالرايضفصوليفبيعيةالًطالظواهرتدريسحولالتعلميياملنظورلهذااخملتلفةاجلوانباملس تقبليفندرسأ نال مهيةومن.هبايتحدثون

الطبيعيةاملفاهميأ وابلظواهرتعلقًيفامي(والتقيميوالتنفيذ،التعمل،وأ نشطةال طفال،أ فاكراس تكشاف)خمتلفةمهنجيةوأ دواتتصامميابس تخدام

.خمتلفةثقافيةاجامتعيةخلفياتمنطالابتضماليتال طفالرايضفصولمنمتنوعةمجموعةعنفضالال خرى،

خاللمناخملاطرهذهليلتًقالباحثونحاولوقد.(مس بقا ًحمددةا جاابتحنوال طفالتوجيه)يقولونأ نالبالغنيمهنميريدماال طفاليقول

،ال نشطةغرفمثلملدرسة،ابيئةيفاملناس بةالغرفاختيارطريقوعنخاطئة،أ وحصيحةا جاابتتوجدالبأ نهوطمأ نهتمال طفالعىلالتأ كيد

.للمدرسةالرمسيوغريالرمسيالعاملنيبنيمامتثلواليتاخملتربات،غرفةأ و

كريًال طفالالتوصياتًوادلراساتًاملس تقبليةًحولًدراسةًتف



اجلوانبومن.ال طفالبفكرتعلقةامًلابلبحوثاملرتبطةاملهنجيةاجلوانبحتللاليت،ال طفالل فاكرتعمقامًلس تكشافالاتصممييستندأ نميكن

.واالتصالالتعبريوسائلنممتنوعةمبجموعةال طفالبزتويداملتعلقاملنظورالصةلذاتوال نشطةالعمليةلتصمميخاصةأ مهيةذاتتبدواليت

نشطةيكونحبيثخياطهبم،ناذليلل طفالالثقافيةالاجامتعيةوالعاداتاخلصائصا ىلوال نشطةالعمليةتصممييستندأ نأ يضا ًحقا ًاملهمومن لل 

طفال،املعىنبعض يتفكريمهمتثيلعىلمساعدهتمعنفضالً اهامتهمم،وتثريجتارهبممنقريبةوتكونلل  .صاهلوا 

أ ساليباس تخداموريالرًضمفنوذلكل،واحضة،وتعلاميتوالرسوماتالسؤال،منالغرضملعرفةمساعدةا ىلحيتاجونماغالباالصغارال طفال

.يريدونماعنالتعبريعىلال طفالتساعدأ نميكنخمتلفة

كريًال طفالالتوصياتًوادلراساتًاملس تقبليةًحولًدراسةًتف



جزيالًَ شكراً 


