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التعليم، على الرغم من كل شيء، جهد لتعزيز عملية النمو أو تشكيلها. وفي تخطيط التعليم من أجل الشباب، سيكون من غير احلكمة فعاًل أن يهمل 
املرء ما هو معروف عن النمو: معوقاته وفرصه. فنظرية التعليم -وهذا الكتاب سلسلة متارين عن مثل هذه النظرية- هي في احلقيقة نظرية عن كيفية دعم 

النمو والتطور بطرق مختلفة.

ومن املناسب، إذن، أن نبدأ مبشكلة النمو وأمناطها. فاملوضوع ليس مفهومًا متامًا حتى اآلن بأي وسيلة، لكن من الواضح أنه يبرز هناك احتاد جديد حلقول 
املعرفة سوف يؤسس ذات يوم “علوم النمو”، تلك املجاالت التي تعنى بفهم وتسهيل العمليات التي ينتقل بواسطتها البشر بسالسة من حالة العجز 

املطلق إلى حالة السيطرة على البيئة، األمر الذي يبدو ألسالفنا سيطرة رائعة بكل تأكيد.

أمناط النمو*

جيروم برونر

اجِللد” بالتأكيد وألسباب واضحة:  “تتوقف عند  النمو لن  إن علوم 
اللغة  اختراع  ما  وقت  في  يعيد  رمبا  ثقافة،  بدون  كنوع،  املرء 
إنسان  منو  لكن  ممكنًا،  قواه  عن  التعبير  جتعالن  اللتني  والتكنولوجيا 

الثقافة” من شأنه أن يكون صورة مختلفة بالفعل. “مجرد من 

ومواقع  اخلاص،  حتّكمه  موقع  من  املشكلة  مع  يتعامل  عالم  فكل 
التحكم حلسن احلظ كثيرة. ورمبا من األفضل لي أن أبدأ من نوع من 
املختلفني  وزمالئي  قادتني  التي  االعتبارات  وأتعّقب  الذاتية  السيرة 
كحل  اإلدراكية  العمليات  هذه  مثل  تطور  دراسة  في  للمشاركة 
املشكالت، وبناء املفاهيم والدالالت واملعاني، والتفكير، واإلدراك 
اإلستراتيجيات  –وهي  املفهوم  اكتساب  على  العمل  فبعد  احلسي. 
التي يكتشف الناس عن طريقها تكافؤًا في األشياء من حولهم- كنت 
معجبًا للغاية “مبنطقية” أو “عقالنية” بناء املفاهيم والدالالت واملعاني 

لدى اإلنسان البالغ.

وبينما لم تكن فعالية بناء املفاهيم ملوضوعاتنا ملحوظة للناس بشكل 
قوي -أي أنهم أضاعوا معلومات بأكثر الطرق تعقيدًا- مع ذلك، بدا 

أنهم يؤدون مهمة البحث عن معلومات بطريقة تعكس اعترافًا بالُنُظم 
البيئية املعقدة، وبقدراتهم اخلاصة احملدودة على معاجلة املعلومات، 
واخليارات  التخمينات  من  معينة  أنواع  صنع  في  املرتبطة  واملخاطر 
بالطبع. ويستطيع املرء أن يتبنّي اإلستراتيجيات املنهجية في السلوك 
ومحكمة  جيد  بشكل  ممارسة  لروتينيات  والتأطير  النوعية  لها  التي 

بقوانني.

عمليات  درسُت  الذين  الناس  سلوك  عن  قوله  ميكن  نفسه  والشيء 
املفاهيم.  بناء  العمل على  قبل سنوات عدة وخالل  إدراكهم احلسي 
اإلشارات  من  األدنى  احلد  يستخدمون  ال  بالعادة  البالغون  فالبشر 
كمنبر  يستخدمونها  أيضًا  بل  للمحفز،  السريع  العرض  يوفرها  التي 
الكثير  ولعل  التنبؤ.  عالية على  قدرة  لها  استنتاجات  إلى  منها  للقفز 
من  املعطاة  املعلومات  وراء  ما  إلى  الذهاب  يتطلب  اإلدراك  من 
خالل االعتماد على منوذج من عالم األحداث، التي جتعل عمليات 
ال  اإلدراك  في  فاالستعداد  ممكنًا.  أمرًا  والتنبؤ  واالستقراء  االستيفاء 
يعكس ُبنية احملفزات فحسب -ميزاته الوافرة الستخدام مصطلح أقل 
وحتى  ُمعطى.  سياق  في  أحداث  وقوع  إمكانية  أيضًا  بل  غموضًا- 
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مة  عندما يتم نزع السياق للحد األدنى لدى متييز الكلمات املفردة املقدَّ
في عروض موجزة، فإن سرعة اإلدراك ترتبط بشكل ملحوظ ضمن 
حدود متقاربة مع احتمال ظهور تلك الكلمات بلغة إجنليزية مطبوعة. 
رًا باعتباره  لذلك كان كتاب ثورندايك- لورج )Word Book( مبرَّ

األكثر مبيعًا في أوساط طالب اإلدراك!

قد يكون ما يدهشني إزاء كل هذا االنضباط العقالني هو رد فعل من 
جانبي جتاه مرحلة مبكرة تأّثرت فيها بعمق بدور العوامل احملفزة أو 
الدافعة في اإلدراك. ففي النهاية، فإن العاطفة والدافعية اللتني تفعالن 
في  وبالتالي  والتفكير،  اإلدراك  متامًا في  فعلهما ضمن حدود ضيقة 
كانتا واضحتنينْ في كل مكان، فهما  التوّحد،  العصبية” أو  “املظاهر 
الذي  بالقدر  ذاته،  بحد  التفكير  أو  اإلدراك  عمليات  في  تعمال  لم 
عملتا فيه بطريقة منعتا بها هذه العمليات من توجيه سيرهما. وحتى 
نزالء املستشفيات املصابون باالضطراب العقلي يستطيعون التفكير، 
أوهامهم  وبنية  الرائعة  العقلية  تبريراتهم  طريق  عن  ذلك  شوِهد  كما 
البروفيسور  وزميلي  اجليد  صديقي  كان  وقد  بإحكام.  املنسوجة 
غوردون ألبورت من بني أولئك الناس الذين اتهموني في تلك املرحلة 
بأنني “عقالني”. ورمبا كان ظهور دراستي بعنوان “دراسة التفكير”1 

)A study of Thinking( سببًا في إثارة ذلك.

ذلك  ظهر  أن  بعد  التالية،  املرحلة  كانت  األحوال،  من  حال  وبأي 
وكانت  اإلنسان،  عند  اإلدراكي  النشاط  أصول  استقصاء  الكتاب، 
النتيجة تتمّثل بأولى البدايات اخلاطئة الكثيرة التي منحتني كلها بعض 
األولى  البداية  تلك  الفكري.  للتطور  املالئمة  الدراسة  عن  األحكام 
حفزها البحث عن الالعقالني بعد موسم عقالني )أبولوني( طويل.

وطوال سنتني، عند البدء بأشياء أخرى أيضًا، أجنز كثيرون منا دراسة 
في مركز القاضي بيكر غايدانس حول طبيعة “معيقات التعلم” لدى 
األطفال. وتوّصلنا إلى أنه مثلما تسّلط الدراسات الباثولوجية حول 
تلف الدماغ الضوء على األداء اإلدراكي، فرمبا تركز أيضًا الدراسات 
وبناء  الفكري.  النمو  عملية  على  الفكري”  التطور  “إجهاض  حول 
على ذلك، كان لدينا أطفال قيد العالج، وأعطيناهم دروسًا خاصة 
وقد  مدرسية.2  صعوبات  من  يواجهونه  ما  جتاوز  على  ملساعدتهم 
أن  إذ  مستقباًل.  بي  اخلاص  بالبحث  تتعلق  قيمة  ذات  نقطة  اكتشفنا 
متطلبات  مع  يتأقلم  سلوك  بني  حتديده  من  بد  ال  حادًا  اختالفًا  هناك 
إنه  املشكلة.  في  الدخول  ضد  للدفاع  صمم  وسلوك  املشكلة، 
والقتال  جهة،  من  التنس  لعب  بني  املرء  يحدده  قد  الذي  االختالف 
ليس  واألخير  أخرى.  جهة  من  التنس  ملعب  عن  لالبتعاد  بضراوة 
مختلف  بهدف  محكوم  صعب  نشاط  إنه  للسابق:  مشّوهة  نسخة 
ومتطلبات مختلفة. ولعل “التشّوه” في النشاط التعلمي لألطفال غير 
تشّوهًا  يكن  لم  مساعدتهم،  ونحاول  نعلمهم  كنا  الذين  احملظوظني 
بقدر ما كان نتيجة لعملهم حول مجموعة من املشكالت تختلف عن 
تلك التي حددتها لهم املدرسة. ويستطيع املرء أن يقول عنها الشيء 
نفسه الذي قاله ديفيد بيج عن تعلم الرياضيات: عندما يعطي األطفال 
إجابات خاطئة فال يعني ذلك أنهم مخطئون في أغلب األحيان كونهم 
يجيبون عن سؤال آخر، واملهمة تكمن في اكتشاف أي سؤال يجيبون 
عليه بالفعل. وحال ما استطاع أطفالنا الذين يواجهون معوقات حمل 

إعطائهم فرصة  قادرين على  كنا  املشكالت كما هي محددة -عندما 
اآلخرين،  األطفال  كأداء  أداؤهم  كان   - النزاع  من  اخلالي  للتكيف 
التقنية  التعامل مع األدوات  يتعلموا جيدًا  لم  بأقل مهارة ألنهم  لكن 
للموضوعات التي كان ُيفترض أن يتعلموها. لقد قادتنا التجربة بعيدًا 
عن مزيد من دراسات السلوك املضطرب، ألن موضوعنا كان يجب 
أن يدرس كيفية التعامل مع املشكالت وليس كيفية جتنبها. ومهما كان 
الباثولوجية  التفادي ذا قيمة رمبا لفهم العمليات  موضوع التجنب أو 
الواسع  املجال  توفر معلومات ضئيلة عن  دراسته  أن  إال  )املرضية(، 
للنمو. كنا سنتعّثر في دراسات عن كيفية تعلم األطفال جتّنب التعلم، 
املزيد عن ذلك  أنني سوف أقول  لنا )مع  األمر الذي لم يشّكل هدفًا 
املتوالية  من  اآلخر  الطرف  على  للعمل  عدت  لذلك  بعد(.  فيما 
ما  هذا  القصوى.  درجتهم  الناس  يبلغ  كيف   -  )Continuum(
حصل، حيث أنني خالل بضع سنوات وجدت نفسي منخرطًا بعمق 
لدي من  مبا  كبير،  إلى حد  مرتبط،  ذلك  تعليمية. وألن  في شؤون 
خلفية تعليمية، لذلك دعوني أتعامل قلياًل اآلن مع ما هو مشمول في 
السهل متامًا أن نستخدم نظرية شخص مختارة  الفكري. فمن  النمو 
هناك  لكن  النمو،  لوصف  كوسيلة  السلوك  في  التحوالت  لتفسير 
إيجاد  نظرية  أي  على  الصعب  من  بحيث  النمو،  مظاهر  من  الكثير 
الطريقة  تكون  أن  وُيرّجح  جيد.  بشكل  التفسير  على  قادر  ما  شيء 
املوضوع، وضع  أعماق  التنقيب عن  نفسه من  املرء  ينقذ  لكي  املثلى 
إليها  االستناد  ميكن  التي  الفكري  النمو  طبيعة  حول  املعايير  بعض 
لقياس اجلهود اإلنسانية في التفسير. وتتضمن قائمتي األمور التالية:

من . 1 لالستجابة  املتزايدة  االستقاللية  طريق  عن  النمو  ُيشّخص 
قبل الطبيعة الفورية للحافز. فأكثر ما يفعله الطفل الصغير ميكن 
توّقعه من معرفة احلوافز التي تؤثر عليه في الوقت الذي يستجيب 
فيه أو قبيل ذلك الوقت. ويستحوذ قدر كبير من النمو على كون 
احلاالت  وجه  في  ثابتة  باستجابة  االحتفاظ  على  قادرًا  الطفل 
بيئة  حضور  في  استجابته  تغيير  تعلم  أو  احملّفزة  للبيئة  املتغيرة 
غير متغيرة للحافز. فهو يكسب حريته من السيطرة على احلافز 
السنوات  من خالل عمليات وسيطة كما أصبح ُيطلق عليها في 
بعض  االستجابة.  قبيل  احلافز  حتّول  التي  تلك  وهي  األخيرة، 
واالستجابة،  احملفز  بني  تأخيرًا  تطلب  الوسيطة  العمليات  هذه 
هذه  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  حتاول  ال  التي  النمو  نظرية  ولعل 
العمليات الوسيطة وطبيعة التحوالت التي جتعلها ممكنة، ليست 

علم نفس مثيرًا.
ينسجم . 2 تخزين”  “نظام  في  األحداث  إدراج  على  النمو  يعتمد 

مع البيئة. إنه هذا النظام الذي يجعل باإلمكان أن تذهب القدرة 
مناسبة  يواجهها في  التي  املعلومات  ما وراء  إلى  للطفل  املتزايدة 
منفردة. وهو يفعل هذا عن طريق خلق توقعات وتفسيرات من 

ن للعالم. منوذجه املخزَّ
واآلخرين . 3 الذات  إلبالغ  متزايدة  قدرة  الفكري  النمو  يتضمن 

ينوي فعله.  ما  أو  أو رموز ما فعله الشخص  عن طريق كلمات 
وهذه احملاسبة الذاتية أو الوعي الذاتي تسمح بانتقال من مجرد 
سلوك منّظم إلى ما يسمى سلوك منطقي. إنها العملية التي تقود 
األسلوب  ُيسمى  -ما  املنطقية  بالضرورة  النهاية  في  اعتراف  إلى 
التحليلي للفالسفة- وتأخذ البشر إلى ما وراء التكّيف التجريبي.
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معلم . 4 بني  ومشروط  منتظم  تفاعل  على  الفكري  التطور  يعتمد 
التقنيات  من  واسعة  مبجموعة  مزودًا  املعلم  ويكون  ومتعلم، 
املبَتَكرة مسبقًا، التي يعّلمها للطفل. لذلك من الواضح القول إن 
الطفل يولد في ثقافة ويتشّكل بها. وليس من اجللي كيف تتعامل 
النظرية النفسية للتطور اإلدراكي مع هذه احلقيقة. وعالوة على 
املنتظمة  العالقات  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  الضروري  من  ذلك، 
املتعلم -  املعلم-  للتعامل مع عالقة  الثقافة  توفرها  التي  املتنوعة 
 ... وأبطال،  ومعلمني،  خاصة،  تشخيص  وأرقام  العائلة، 

وهكذا.
التي . 5 اللغة،  وسيط  طريق  عن  كبير  حد  إلى  التعليم  تسهيل  يتم 

يستطيع  أداة  بل  فقط،  للتبادل  وسيطًا  ليست  باعتبارها  تنتهي 
املتعلم نفسه أن يستخدمها بعد ذلك جللب النظام في البيئة. إن 
طبيعة اللغة واملهام التي تقدمها يجب أن تكون جزءًا من أي نظرية 

تطور إدراكي.
مُيّيز التطور الفكري عن طريق زيادة القدرة على التعامل مع بدائل . 6

خالل  متنوعة  سياقات  إلى  والنزوع  واحد،  وقت  في  متعددة 
الفترة نفسها من الوقت، وتخصيص وقت وانتباه بطريقة مالئمة 
لهذه املطالب املتعددة. فهناك مسافة كبيرة بالفعل بني عقل الطفل 
السنوات  ابن  وقدرة   )One Track( التوّجه  أحادي  الصغير 

العشر على التعامل مع عالم معقد بشكل غير اعتيادي.

أو رمبا يكون طوياًل جدًا  قائمة احلد األدنى،  مقام  يقوم ذلك  سوف 
بنود عديدة متداخلة بشكل واضح. دعوني اآلن أحتّول  إلى  بالنسبة 
القليلة  التجارب  وبعض  احملددة  النظرية  املالحظات  بعض  إلى 

لتوضيحها، ورؤية ما ميكن أن ُيقال بشأن املسائل التي وصفناها.

التطور.  نظرية  في  مركزيًا  أمرًا  أمرًا،  أعرض  بدء  ذي  بادئ  دعوني 
اليوم  اإلدراكي  التطور  مجال  في  تأثيرًا  األكثر  الشخصية  أن  شك  ال 
التي  واألجيال  فنحن   .)Jean Piaget( بياجيه  جني  شخصية  هي 
تلحق بنا سوف نشعر باالمتنان لعمله الريادي الفذ. ومع ذلك، غالبًا 
ما ُيفّسر بياجيه بالطريقة اخلاطئة عن طريق أولئك الذين يعتقدون أن 
معني  فهو  معرفية.  إنها  كذلك.  ليست  إنها  نفسية.  الرئيسية  مهمته 
بعمق بطبيعة املعرفة بحد ذاتها، املعرفة كما توجد مبراحل مختلفة في 
تطور الطفل. وهو أقل اهتمامًا بشكل ملحوظ بالعمليات التي جتعل 
النمو ممكنًا، ويعاجلها بنظرية االحتماالت للتوازن والالتوازن – دورة 
بني التكيف مع البيئة ومتّثل البيئة مع املخطط الداخلي. وهي ليست 
بفهمنا  ساهم  الذي  الالتوازن  للتوازن-  السهل  مفهومه  الواقع  في 
يظهرها  التي  املعرفة  لطبيعة  الالمع  املنهجي  وصفه  هي  بل  للنمو. 
م  ُتعلَّ األوصاف  وهذه  التطور.  مراحل  من  مرحلة  كل  في  األطفال 
األطفال،  ملشكالت  احللول  عن  تبّلغ  التي  املنطقية  البنية  سياق  في 
وما  البارعة.  ومعاجلاتهم  تفسيراتهم  عليها  ُتبنى  التي  واالفتراضات 
فعله هو أن يكتب النظرية املنطقية املفهومة ضمنًا التي يواصل الطفل 
في  أخطاء  ثمة  بالتأكيد  الفكرية.  املهام  مع  التعامل  في  عليها  العمل 
وصفه الرسمي الذي يلقى هجومًا من جانب املنطقيني والرياضيني، 
كبير هو مدى  فما هو مهم بشكل  ليس هنا وليس هناك.  لكن ذلك 
جدوى وقوة عمله الوصفي. لكن ال يشكل هذا الوصف الرسمي، 
النمو.  لعمليات  نفسيًا  وصفًا  أو  تفسيرًا  األشكال،  من  شكل  بأي 
يتعامل  الواقع، السؤال ألي شخص  فالشفافية الوصفية تطرح، في 

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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مع التفسير النفسي.

دعوني أعطي مثااًل مأخوذًا من دراسة حديثة أجِريت في مختبرنا.3 
من  أي  قول  مهمة  أعطوا  وقد   .11-4 عمر  في  أطفااًل  درسنا  فقد 
الكوبنينْ كان ممتلئًا، وأي منهما كان فارغًا. فاألطفال في هذه األعمار 
األكواب  من  أزواج  إزاء  املالئم  الرد  إعطاء  في  صعوبة  لديهم  ليس 
مختلفة.  مبستويات  أم  نفسه  باملستوى  ممتلئة  أكانت  سواء  املتماثلة، 
الكوب  ف  نقدم كوبنينْ نصف ممتلئني بكمية غير متكافئة. ونعرِّ اآلن 
 )A( الطفل سيقول إن بـ )A(، وغالبًا ما جند أن  أكبر  املمتلئ بكمية 
 .)B( أكثر خلّوًا من )A( ثم يواصل القول إن ،)B( ممتلئ أكثر من
أو أنه سيقول إن كليهما ممتلئان بشكل متكافئ، لكن )A( أكثر خلّوًا. 

يبدو هذا شيئًا غير عادي بالنسبة لنا، ألنه يبدو كتناقض واضح.

بشكل  حتصل  التي  األخطاء  نسبة  أن  للدهشة  إثارة  أكثر  كان  وما 
متناقض من جانب أطفال بعمر 4 ولغاية 9 سنوات، كانت تزداد مع 
العمر بداًل من أن تتناقص كما قد يعتقد املرء. واحلقيقة، مع أكواب 
سنوات   5 بسن  أطفال  بني  األخطاء  بلغت  متكافئة،  غير  مياه  بكمية 
 7 بسن  أطفال  52 % وبني  سنوات  ست  بسن  أطفال  وبني   ،% 27
هذه الزيادة املدهشة في التناقض املنطقي  يفّسر  وما  سنوات 68 %. 
القول  أو  ُخلوًا،  أكثر  أنه  بعد ذلك  امتالء والقول  أكثر  الشيء  اعتبار 
إن كال الوعاءين ممتلئان بالتساوي والزعم بعد ذلك أن أحدهما أكثر 
ُخلوًا. هناك بديالن؛ األول أن يكون األطفال األكبر سنًا أقل منطقًا، 
وأقل اهتمامًا بالتطابق، األمر الذي يبدو بالتأكيد بعيد االحتمال في 
ضوء ما نعرفه أيضًا عن النمو الفكري بني أعمار 4 و11 سنة. والبديل 
اآلخر أن ال يكون التناقض املنطقي هو القضية أبدًا، وأنه نتاج ثانوي 
لبعض جوانب العملية النفسية، رمبا للطريقة التي يدأب األطفال على 

حتديدها واحلكم على االمتالء واخلواء.

إن نظرة إلى كيفية إطالق أحكام بسرعة يؤكد وجهة النظر األخيرة. 
فجميع األطفال في نطاق العمر الذي درسناه يحكمون على االمتالء 
بداًل  للمراقبة  مباشرًا  أسلوبًا  ذلك  في  مستخدمني  نفسها،  بالطريقة 
الكوب  فذلك  االحتماالت.  إلحصاء  املباشر  غير  األسلوب  من 
ُحكم عليه بأنه أكثر امتالء، وأن فيه بوضوح الكمية األكبر من املاء، 
واإلشارة املرغوبة للكمية األكبر هي مستوى املاء، أو حيث يتساوى 
مستوى املاء، بعد ذلك مدى عرض الكوب، أو عندما يكون العرض 
معايير  وجميعها  الكوب.  ارتفاع  ثم  ومن   ، متماثلنينْ املاء  ومستوى 
أطفال  أطلقها  التي  باألحكام  اآلن  فكروا  لكن  إليها.  اإلشارة  ميكن 
بأعمار مختلفة فيما يختص بأي الكوبنينْ أكثر خلوًا. فاألطفال األكبر 
ملساحة  مكّملة  عالقة  على  مبنيًا  لالهتمام  مثيرًا  متاسكًا  طوروا  سنًا 
خلوًا”  “أكثر  لهم  وبالنسبة  صحيحة.  غير  أنها  مع   - وخالية  مألى 
مألى،  غير  ملساحة  األكبر  احلجم  على  يستحوذ  الذي  الكوب  تعني 
متامًا كما تعني “أكثر امتالء” الكوب الذي يستحوذ على احلجم األكبر 
متناقضة  استجاباتهم  تبدو  النتيجة،  ملساحة مألى. حسنًا. لكن في 
من الناحية املنطقية. فالكوب الذي ُحِكم عليه بأنه أكثر امتالء يصبح 
أيضًا الكوب الذي ُيحكم عليه بأنه أكثر خلوًا – بالنظر لوجود كوب 
النصف. من جهة أخرى،  كبير وكوب صغير، كالهما ممتلئ حتى 
للسائل:  القليلة”  “الكمية  مع  اخللو  سنًا  األصغر  األطفال  يساوي 

حيث  من  أصغر  بأنه  انطباعًا  يعطي  بحيث  خلوًا  أكثر  الكوب  ذلك 
يكونون  بحيث  نتيجة،  إلى  يصلون  ذلك  على  وبناء  السائل.  كمية 

منسجمني في أحكامهم بخصوص االمتالء واخللو.

ما هو مثير لالهتمام من الناحية النفسية في أداء هؤالء األطفال ليس 
الذهن  توّقد  تطور  ما  حد  وإلى  أفعالهم.  لردود  املنطقية  اخلاصية 
األصغر  فاألطفال  سنًا.  األكبر  األطفال  استجابات  في  أكبر  بشكل 
على  احلكم  في  للماء  واضحة  كمية  وحيدًا،  معيارًا  يستخدمون  سنًا 
أكثر  املاء =  قليل من  امتالًء،  أكثر  املاء =  االمتالء واخللو: مزيد من 
معظم  مع  وُيسَتخدم  التجربة،  على  قائم  جيد  حكم  هذا  خلوًا. 
منها في نطاق حجم اآلخر. لكن  التي يكون كل  الزوجية  األكواب 
متغّيرينْن  بفصل  بدأوا  لقد  سنًا.  األكبر  األطفال  يفعل  ماذا  الحظوا 
مع  التعامل  يستطيعون  ال  وبينما  ممتلئة-  ومساحة  خالية  -مساحة 
يستطيعون  فهم  اخلارجي،  املنطق  معيار  طريق  عن  باستمرار  االثننينْ 
أنه ألنهما  التعامل معهما بشكل منفصل. وحقيقة األمر  على األقل 
-سموها  اإلشارة  على  ُتبنى  تعريفات  على  مقتصرينْن  يزاالن  ال 
معاجلة  اآلن  إلى  يستطيعون  ال  فإنهم  شئتم-  إذا  مزعومة  تعريفات 
النسبية  إزاء  الفضول  يثير  النسبية. وما  املتغيرينْن عن طريق استخدام 
هو أنه ال ميكن اإلشارة إليها طاملا أنها حصيلة عالقة ملتغّيرينْن اثنني. 
إن االعتبار املنطقي، إذن، يروي القليل عن التطور النفسي، مع أنه 
ونحن  األطفال.  ميتلكها  التي  املعرفة  توصيف  في  بالتأكيد  يساعد 
نعلم من واقع مزيد من البحوث، على سبيل املثال، أن خطوة فصل 
للتفكير  الفور،  على  الطفل،  تقود  اخلالية  واملساحة  املمتلئة  املساحة 
فكرة  تولد  سنوات،  عشر  بسن  ذلك،  وبعد   . االثننينْ بني  بالعالقة 
للتلميح  احلاجة  لتنامي  بل  للمنطق،  ليس  والشكر  النسبية،  املالءمة 

إلى اإلشارة اإلدراكية لكل فكرة.

نستطيع أن نتعلم بالتأكيد درسًا من هذه التجربة البسيطة خارج نطاق 
نقد الوصف املنطقي كوسيلة لتفسير طبيعة النمو اإلدراكي. ماذا يعني 
اإلشارة  إلى  يضطر  بحيث  أشياء  تعريف  في  مقيدًا  الطفل  يكون  أن 
إلى امليزات احملددة ألفكاره؟ وبأي طريقة يتوّصل إلى فصل مظاهر 
“مساحة خالية” و”مساحة ممتلئة”؟  إلى  مختلفة للشيء، مثل كوب 

هذه أسئلة تقودنا إلى الوراء إلى معاييرنا.

التعبير  أو  “التمثل”  ومسألة  والثانية،  األولى  معاييرنا  لنأخذ 
الراهنة  احلوافز  من  الطفل  حترر  كيفية   :)Representation(
التي  والقواعد  منوذج،  إطار  في  املاضية  التجربة  على  واحملافظة 
فالكثير من  النموذج.  املعلومات واسترجاعها من هذا  حتكم تخزين 
أبحاثنا كانت موجهة نحو شرح هذه املسألة. ما املقصود بالتمثيل؟ ما 
املقصود بترجمة اخلبرة إلى منوذج عاملي؟ دعوني أقترح أن هناك ثالث 
طرق على األرجح ينجز بها البشر هذا العمل الفذ. واألول من خالل 
كلمات،  وال  صورة  لها  منلك  ال  كثيرة  أشياء  نعرف  فنحن  العمل. 
أو  كلمات  استخدام  طريق  عن  شخص  ألي  تعليمها  الصعب  ومن 
التنس  بيانية وصور. وإذا حاولتم تدريب شخص على لعب  رسوم 
سوف  هوائية،  دراجة  قيادة  طفل  تعليم  أو  اجلليد  على  التزلج  أو 
البيانية  الرسوم  أهمية  جانب  إلى  اللفظي  التعبير  بانعدام  تصطدمون 
سنوات  بضع  قبل  إبحار  مرشد  عن  )سمعت  التعليم.  عملية  في 
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كان منشغاًل مع طفلنينْ في حديث بالصوت العالي حول “فك احلافة 
الطفالن كل كلمة، لكن اجلملة  املرساة”. فهم  األمامية للشراع عن 
كثيرة  أشياء  مثل  صادمًا،  أداء  كان  بعضالتهما.  اتصااًل  تخلق  لم 
جتري في املدرسة(. وهناك نظام ثاٍن للتمثيل يعتمد على تنظيم املرئي 
ورمبا  تلخيصية.  صور  استخدام  على  باالعتماد  آخر  حسي  نظام  أو 
نبحث، كما في جتربة ماندلر،4 عن طريقنا عبر متاهة حتوالت عقدة 
حبل، ومن ثم التعلم املكثف في مرحلة محددة، والتوصل إلى متييز 
مسار أو منوذج ميكن تخيلهما. وتوّصلنا للحديث عن الشكل األول 
أنه  العملي” )Enactive(، والثاني على  “النشاط  أنه  للتمثيل على 
النشاط التصوري أو األيقوني. ويتم التحّكم بالتمثيل األيقوني بشكل 
للتنظيم اإلدراكي، والتحوالت  املبادئ األساسية  أساسي عن طريق 
االقتصادية في التنظيم اإلدراكي الذي وصفه أتنيف-5 تقنيات لتوفير 
العملي”  “النشاط  املعلومات واالستكمال واالستقراء. ويقوم متثيل 
)Enactive( )الفّعال(، كما يبدو، على تعلم االستجابات وأشكال 

التعّود على ما يبدو.

بالطبيعة،  أنه رمزي  اللغة. وسمته  أو  بالكلمات  أخيرًا، هناك متثيل 
إلى جانب سمات محددة لألنظمة الرمزية التي أصبحت ُتفهم اآلن 
هوكيت،6  يصوغها  )كما  ارجتالية  تكون  )الكلمات(  فالرموز  فقط. 
ليس هناك تشابه بني الرمز والشيء، لذلك فإن احلوت ميكن أن يعني 
مخلوقًا ضخمًا ومخلوقًا صغيرًا ال ميكن رؤيته بالعني املجردة(، وهي 
بعيدة من حيث اإلشارة إليها، ودائمًا ما تكون منتجة تقريبًا إلى حد 

قواعد  لديهما  للرمز  نظام  أي  أو  اللغة  أن  ناحية  من  توليدية  أو  كبير 
عقب  على  رأسًا  الواقع  تقلب  أن  ميكنها  التي  اجُلمل  وحتّول  لتشكل 

خلف ما هو ممكن من خالل األفعال أو الصور.

نحوية  قانونية  حتّوالت  بإنتاج  لنا  تسمح  املثال،  سبيل  على  فاللغة، 
جتعل من السهل واملجدي االقتراب من احتماالت معلنة حول الواقع 
بطريقة ملفتة جدًا للنظر. نحن نراقب حدثًا ونحّوله إلى رمز -الكلب 
رموز  مجموعة  إلى  االنتقال  نستطيع  اللفظ  هذا  فمن  الرجل.  عض 
ماذا  يفعل،  لم  وإذا  يفعل؟  لم  أم  الرجل  الكلب  عض  هل  ممكنة- 

سيحصل؟ وهكذا.

وتتيح لنا القواعد أيضًا طريقة منظمة إليضاح االقتراحات االفتراضية 
التي رمبا ال يكون لها عالقة بالواقع – “املخلوق اخلرافي في احلديقة”، 

“في البدء كانت الكلمة”. “أنا أخاطب مثلثًا، أحجية”، 

على  -قدرته  الرمزي  للنظام  أخرى  ميزة  أيضًا  أذكر  أن  ويجب 
االنضغاط- ميزة تسمح بتكثيف النظام )F = MA Or S = ½ gt²( أو 
“اللون الرمادي هو كل النظرية/األخضر ينمي شجرة احلياة الذهبية”، 
وفي كل حالة تكون القواعد عادية متامًا، ولذلك يكون الضغط الداللي 
هائاًل. وقد اقترح علي زميلي جورج ميللر رقمًا سحريًا 7+2 باعتباره 
مجال االنتباه اإلنساني أو الذاكرة الفورية.7 نحن في احلقيقة مقيدون 
باملدى الزمني املتاح لنا. دعوني أقترح هنا فقط أن الضغط أو التكثيف 

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء نفذها املركز ضمن مشروع التطوير الشامل لرياض األطفال في القدس بتمويل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
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وسيلة منأل بها فتحاتنا السبع بالذهب بداًل من نفايات املعادن.

وما هو مثير لالهتمام بشكل مستمر حول طبيعة التطور الفكري هو 
أنه، كما يبدو، يدير مسار هذه األنظمة الثالثة للتمثيل إلى أن يصبح 

املرء قادرًا على قيادة املسارات الثالثة كلها.

التي  األفعال  جهة  من  واألشياء  األحداث  ُتعّرف  املبكرة  الطفولة  ففي 
حيث  للعواطف،  لينغ  جيمس-  بنظرية  املرء  ر  وُيذكَّ إزاءها.  ُتتخذ 
تشعرون مبوجبها بالفزع ألنكم تهربون. وأما الغرض )Object( هو 
الغرض  فكرة  لنمو  الكالسيكي  بياجيه  وصف  ولعل  املرء.  ينتجه  ما 
دمية  مع  م  ُيقدَّ واحدة،  سنة  بعمر  طفل  األفضل:  هو  يزال  ال  الدائم 
مفّضلة عنده، لن يبكي جراء نزعها منه إال إذا كان ميسك بها بيده. فيما 
بعد، يجلب انتزاعها دموعًا إذا راح يحرك يده لبلوغها. وال يزال هناك 
ما يكفي إلثارة سخطه، بحيث ُتنَتزع الدمية عندما تسقط عيناه عليها.

حتت  ُوضع  الذي  الغرض،  أن  ُيكَتَشف  عندما  يبكي  سوف  أخيرًا، 
غطاء في وقت سابق، قد أصبح مفقودًا عند الرجوع إليه.

الفعل.  على  معتمدة  ليست  استقاللية  تطور  باختصار  األغراض  إن 
“احلفرة  وكذلك  للهز”،  األطفال  “خشخيشة  البداية  في  كانت  فإذا 
للحفر” فسيكون باإلمكان تصويرهما إلى حد ما فيما بعد أو فهمهما 

بدون فعل.

وما يظهر الحقًا في التطور يعتبر إجنازًا عظيمًا. فالصور تطور وضعًا 
يصبح  سنوات  ثالث  وبسن  للفعل.  ملِخصات  وتصبح  استقالليًا، 
احليوية،  قوانني  ضحية  فهو  احلسي.  للتشتت  مثاليًا  منوذجًا  الطفل 
الذي  الالمع  الشيء  هذا  مع  املواجهات  من  سلسلة  فعله  وأمناط 
شيء  إلى  املقابل  في  الطريق  يتيح  رائع  لوني  بشيء  حينذاك  ُيستبَدل 
البصرية  الذاكرة  وتبدو  دواليك.  وهكذا  الحق،  وقت  في  مزعج 
الفضول  يثير  وما  كبير.  بشكل  ومحددة  ملموسة  املرحلة  هذه  في 
كافية  اللحظة  وصورة  اللحظة،  مخلوق  الطفل  أن  الفترة  هذه  حول 
إنتاج  إعادة  الطفل  ويستطيع  للوضع.  واحدة  بسمة  عليها  ومسيطر 
األشياء التي كانت هناك من قبل – بالشكل الذي كانت عليه من قبل. 
وأعمدة  صفوف  في  أكواب  تسعة  من  منوذج  إنتاج  إعادة  ويستطيع 
يفعل ذلك  أنه  منتظم. واحلقيقة  يختلفان بشكل  وارتفاع  دائرة  بقطر 
وهو بسن سبع سنوات. لكنه يستطيع فقط إعادة إنتاج الترتيب كما 
رآه - لنقل بارتفاع يتزايد من اليسار إلى اليمني وقطر دائرة من األعلى 
لألسفل. إن القدرة على بناء مناذج متكافئة )على سبيل املثال، بقطر 
دائرة يختلف من اليسار إلى اليمني( يفقد الطفل األصغر، حيث أنه 
السنوات  ابن  الطفل  خذوا  أو  يغير.8  أن  ال  لكن  ينسخ  أن  يستطيع 
باملستوى  مملوء  منهما  كل  متكافئني،  بكوبنينْ  ُيواَجه  حيث  اخلمس، 
نفسه من املاء. سوف يقول إنهما متساويان. واآلن اسكبوا محتوى 
واحدًا من الكوبنينْ في كوب آخر أكثر طواًل وأكثر نحافة واسألوا إذا 
ما كانت هناك الكمية نفسها للشرب في كليهما. سوف ينكر الطفل 
مشيرًا إلى أن أحدهما أكثر امتالء ألن املاء أكثر ارتفاعًا. هذا الضعف 
اخلارجي لألشياء هو  الشكل  في  عبر حتوالت  الكمية  ثبات  متييز  في 

أحد أبرز مظاهر هذه املرحلة.

بتشكل  عالقة  له  أن  أفترض  أن  أحب  الفرق؟  يصنع  الذي  ما  ترى 
ترجمة  يقوم على  الذي  )للتعبير(،  الرمزي  النظام  أي  الثالث  النظام 
تصنع  التي  هي  ذاتها  بحد  اللغة  ليس  بوضوح  لكن  لغة.  إلى  اخلبرة 
أنه استخدام للغة كأداة للتفكير، وعملية تذويتها،  الفرق، بل يبدو 
الوقت  الغامضة في نفس  او  واستخدام كالمات مناسبة لكن محيرة 
اللغة باعتبارها امتدادًا  هو الذي يهم. فالطفل الصغير جدًا يستخدم 
في  كلمة  استخدام  احتمال  أن  حديث  عمل  ويظهر  تقريبًا.  للتأشير 
في  الغرض  كان  إذا  كبير  إلى حد  يتزايد  للطفل  املبكرة  اللغوية  املهنة 
اليد أو في مرمى البصر. وبالتدريج فقط ُتستخَدم الكلمات لترمز إلى 
أشياء ليست حاضرة كما أنه في وقت متأخر تصبح الكلمات وسيلة 
للتعامل مع تصنيفات، وال يزال ثمة وقت طويل قبل مالءمة مثل هذه 
الكلمات البعيدة املشار إليها عن طريق أداة القواعد التحويلية بطريقة 
التغلب  تتطلب  مهام  في حل مشكالت عقلية -  للمساعدة  مصممة 
االتصال  أداة  الكلمات  تصبح  الحق  وقت  في  وحتى  عوائق.  على 
للتعامل ضمن فئات املمكن، واملشروط، واملشروط املناقض للواقع، 
ما  واملفردات  للكلمات  فيها  يوجد  التي ال  الكبيرة  العقل  وفي مملكة 
تشير إليه بشكل مباشر بتجربة فورية. ولذلك، فإنه في هذه املمالك 
ُتبنى التمثيالت القوية لعالم خبرة املمكن وُتستخدم كنماذج بحث في 

حل مشكلة.

ذ التحوالت -من متثيل فعال إلى أيقوني، ومن كليهما إلى  كيف ُتنفَّ
متثيل رمزي- مسألة حتتمل النقاش وتبعث على القلق. وباختصار، 
سوف تبدو املسألة كما لو أن نوعًا معينًا من تشكيل الصورة أو تشكيل 
مخطط -مهما أطلقنا على األداة التي تقدم محفزات للفعل في وقت 
واحد، تقدمه بتمثيل فوري- يأتي على األرجح بشكل أوتوماتيكي 
العصبي  النظام  يحّول  كيف  لكن  االستجابة.  الستقرار  مسايرًا 
أمر غير  بياني، فذلك  أو رسم  إلى صورة  سياالت من االستجابات 

مفهوم ببساطة.

بعض  نفحص  -سوف  تفكير  كوسيلة  اللغة  الستيعاب  وبالنسبة 
األولى  اخلطوة  أن  أعتقد  ذاتها-  اللحظة  في  السلوك  على  تأثيراتها 
وأشير  وزمالئه.9  براون  روجر  جانب  من  اقُتِرحت  قد  إجابة  نحو 
الطفل  بني  التبادل  وحول  املبكر،  اللغة  تعلم  حول  مالحظاتهم  إلى 
واملعلم، بحيث يأتي الطفل بلفظ بصيغة قواعدية خاصة به، ثم يوّسع 
الطفل ويحّوله بشكل مثالي إلى صيغة قواعدية لشخص  املعلم لفظ 
الشخص  منوذج  مع  اختياريًا  لفظه  الطفل  يطابق  ذلك  وبعد  بالغ، 
من  والثالثة  الثانية  السنتني  على  مبدئيًا  املالحظات  وتقتصر  البالغ. 
يستمر  العملية  لهذه  التوسيع  بعض  أن  أفترض  أن  وأحب  احلياة. 
واألطفال  واملعلمني،  األمور،  أولياء  مع   - الطفولة  مراحل  خالل 
على  ويشتمل  قائم،  ولكنه  وضوحًا،  أقل  يكون  وقد  سنًا.  األكبر 
حتصل  أن  “ميكنك  الكعك”،  قطعة  “أريد  وحتولي.  تشّكلي  تبادل 
تناول  من  “انتهيت  بيضتك”.  تناول  من  انتهيت  إذا[  ]أو  بعد  عليها 
بيضتي اآلن”. وهكذا دواليك. وأشك إلى حد ما بأن يرتبط جزء من 
هذا احلوار احلاصل املوّسع بتعلم املفردات الصغيرة – إذا، إلى، من، 
فوق، وما مياثلها. فهذه الكلمات األخيرة بالطبع هي التي يستحوذ 
الكلمات  وهي  بالغ،  شخص  خطاب  اكتسابه  خالل  الطفل  عليها 
إلى شكل يجعل  لتحويل خبرة معقدة وتوّقع معقد  تعتبر مهمة  التي 
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املراجعة الداخلية ممكنة.

والصور  الكلمات  بني  لالختالف  إثارة  األكثر  التفسير  ح  ُيوضَّ ورمبا 
هارفارد.10  في  ذ  ُتنفَّ أخرى  بتجربة  للخبرة  تضمني  أو  كوسائل 
فاألطفال كانوا بسن 4 - 7 سنوات. وكانت التجربة تقوم على مناقشة 
رواية. وكانت على النحو التالي: إذا تعامل الطفل مع أشياء بشكل 
اللغة  لديه  يكون  قد  أنه  ومع  صورتها،  خصائص  ناحية  من  عادي 
الرأي  أن  بد  فال  قوة،  أكثر  نحو  لغويًا على  معها  للتعامل  الضرورية 
واحلجم من خالل ظهور األشياء تثبط وتكبح دون استخدامه للفئات 
اللغوية للتعامل مع الوضع. على سبيل املثال، في جتربة الصيانة، إن 
للشرب  كمية  أكثر  يعني  “العالي”  املياه  مستوى  العتبار  املعتاد  امليل 
قد يكون مألوفًا جدًا وتلقائيًا ملنع الطفل من توظيف وسائل أكثر قوة 
أن يحصل على  املرء  األمر كذلك، عندئذ على  وإذا كان  للتحليل. 
أواًل  املشكلة  يحل  الطفل  جعل  طريق  عن  األداء  في  ملموس  حتّسن 
“في رأسه” قبل أن يرى العروض، بحيث يتيح املجال للتمثيل اللغوي 
أو الرمزي قبل أن يتمكن النموذج األيقوني من احتكار الوضع. وقد 
مت ذلك، حيث ُوضعت شاشة أمام كوبني من الزجاج وقد غطتهما 
الكوب  في  النموذجي  الكوب  ُصّب  ثم  أعالهما. ومن  ما عدا  كليًا 
اآلخر خلف الشاشة. بعد ذلك ُسئل األطفال ما إذا كان هناك الكمية 
نفسها للشرب في الكوب املخّبأ. وبإصدار أحكامهم بوجود الشاشة 
هناك، ُعرض عليهم الكوبان مباشرة وقد أزيلت عنهما الشاشة. ماذا 
اآلن: أكثر، أقل، أم الكمية نفسها؟ نصف األطفال بسن 4 سنوات، 
وفي الواقع جميع األطفال اآلخرين، قالوا عندما اسُتخدمت الشاشة 
إن كمية املياه هي نفسها. وفي الواقع ال يقول أطفال بسن 4 سنوات 
أو 5 سنوات هذا الشيء في جتارب من دون شاشة حاضرة، وكذلك 
حوالي نصف البالغني 6 و7 سنوات فقط. وعندما ال يجري عرض 
يتراجع متامًا من هم  بعالم األغراض،  ثانية  بالشاشة وُيواَجهون مرة 
يتمّسكون  حيث  اآلخرون،  يتراجع  ال  لكن  سنوات،  أربع  بسن 
“تبدو  تفسيراتهم:  الحظوا  لكن  تطورًا.  األكثر  اللغوية  بروايتهم 
مختلفة، لكنها ليست كذلك بالفعل”. أو “إنها )كمية املاء( ال تتغير 
الفوري  الظهور  التحرر من  فاللغة توفر وسائل  عندما تصبها فقط”. 

)أي من الصورة( باعتبارها القاعدة الوحيدة للحكم.

درسنا  فقد  كاملة.  القصة  ألجعل  اللغة  عن  آخر  شيئًا  أقول  دعوني 
بيئتهم  في  األشياء  تشابه  األطفال  بها  ينسب  التي  الطريقة  بالتفصيل 
والثانية  الثالثة  فبني سن  متشابهة.11  األشياء  إن  القول  يتم  كيف   –
للتكافؤ تشترك معًا في مجموعة  إيجاد قواعد  الطفل  يتعلم  عشرة، 
املستوى:  رفيعة  قاعدة  باعتبارها  املنطق  علماء  عنها  يتحدث  أشياء 
مشتركة.  ميزة  تظهر  جميعها  ألنها  متماثلة  األشياء  تعتبر  حيث 
وقبل ذلك، ال يكون التكافؤ هو التكافؤ الصحيح للشخص البالغ. 
املطاف  نهاية  في  جميعها  واحلليب  والبطاطا،  واخلوخ،  فاملوز، 
ذلك،  قبل  لكن  املثال.  سبيل  على  لألكل،  جميعها  ألنها  متشابهة 
والبطاطا  واخلوخ  أصفر،  كليهما  ألن  متشابهني  واخلوخ  املوز  كان 
الغداء  على  تناولتها  واحلليب  والبطاطا  واخلوخ  قشرة،  لديهما 
إلى  أدخلتها  إذا  أنك  حيث  من  خياليًا  معقدة  قواعد  تلك  أمس. 
وقدرة  باالعتبار  جديرة  ذاكرة  متابعتها  تتطلب  سوف  الكمبيوتر، 
احمللي  التشابه  مع  تتعامل  كلها  القواعد  هذه  ومثل  املعاجلة.  على 

في املظهر. فالطريق إلى جتميع ما هو تابع يوفر نوعًا من التحرر من 
الطفل  تفكير  التمييز في  يوازي منو  التشابهات احمللية. وهذا  فورية 
بني املظهر والواقع الذي ذكرناه من قبل. وهو ُيقاَرن أيضًا بالتغّير في 
اإلستراتيجيات للحصول على معلومات. نحن نشترك في عشرين 
لعبة أسئلة مع األطفال. وإلى أن يسيطروا على قاعدة التكافؤ ذات 
مباشرًا  اختبارًا  لألطفال  التقليدي  السؤال  يكون  العالي،  املستوى 
للفرضية. إن األسئلة غير املباشرة واحملددة التي تهدف إلى تضييق 
مجموعة املمكنات نادرًا ما يتم طرحها. وبالنسبة إلى طفل صغير، 
يعتبر السؤال أداة للحصول على املعلومات التي ميكن اإلشارة إليها 
ماذا  بشجرة.  واصطدمت  الطريق  عن  سيارة  “انعطفت  كمسبب: 
السائق  تعرض  “هل  الطريق؟”،  عن  أحد  أزاحها  “هل  حصل؟”، 
إلى لسعة نحلة؟”. القاعدة املثلى توفر الطريقة لتكديس املعلومات، 
وطريقة التعامل مع سالسل طويلة من االستدالل. فاملسألة ال تتعلق 
أكبر، وذك هو عضو من  الشيء فحسب، بل بعضو من طبقة  بهذا 

طبقة أكبر وأكبر، ... وهكذا.

بدأنا  التي  الفكري  النمو  إلى معايير  دعوني أعود مرة أخرى وأخيرة 
البيئة  عن  لالستجابة  املتزايد  -االستقالل  بأولها  يتعلق  ففيما  بها. 
املباشرة- أعتقد أننا بدأنا فقط نفهم التمثيالت املستخَدمة كوسائط. 
الدوام  على  لدي  كان  فقد  هنا.  الذاتية  السيرة  إلى  أعود  دعوني 
أكانت  سواء  باالستثارة،  االستجابة  رهن  نظريات  إزاء  صعوبات 
االستثارة  بني  للروابط  كمنتج  التعزيز  أم  التجاور  فكرة  على  تقوم 
سيطرة  من  للسلوك  املتزايد  التحرر  تفسير  ولعل  واالستجابات. 
املرئية  غير  الصغيرة  الفواصل  إدخال  طريق  عن  الفورية  االستثارة 
)s’s، r’s( بني الدافع واالستجابة النهائية، يبدو لي غير مجٍد. فأنا 
أميل اآلن إلى التفكير بأن نظرية االستثارة-االستجابة النقية رمبا تكون 
املتعلم  يستخدم  عندما  احلاصلة  التعلم  لطريقة  منصفًا  دقيقًا  وصفًا 
طفل  وضع  إلى  بالتحول  أو  صغير  كطفل  سواء  العملي؛  التمثيل 
صغير عن طريق اجلهاز التجريبي املبتَكر للعالم النفسي الذي يحول 
دون وقوع أي شيء باستثناء االستجابة العلنية. حيث أالحظ باهتمام 
منوذجهم  باعتباره  ويقدم  بافلوف،  منوذج  بإهمالهم  الروس،  أن 
الوحيد للتعلم والنمو، تخّطوا بذلك كل الطريق نحو نظام ثاٍن بارز 
يقوم على وساطة اللغة بني الدافع واالستجابة. وأعتقد أنهم يسيرون 
ما وراء  إلى  ُقدمًا  املضي  إذا كان هدفهم هو  الصحيح،  الطريق  على 

تعلم الطفل.

بامتياز  رائعًا  نظامًا   )Gestalt Theory( اجلشتالت  نظرية  وتعتبر 
الظواهر  حتليل  على  بقوة  يرتكز  الذي  األيقوني،  النموذج  لتحليل 
البسيطة للتجربة والطريقة التي يرتبط بها اإلدراك والذاكرة عن طريق 
احلالية  اجلديدة  النظرة  عمل  من  فالكثير  الظاهري.  التشابه  قاعدة 

ه بشكل مماثل إلى النموذج األيقوني. القدمية في اإلدراك كان ُيوجَّ

الفكري  والتنظيم  العقلية  الصور  في  تؤثر  املؤثرة  الدافعية  فالعوامل 
بشكل الفت للنظر، وحتديدًا عندما ُتسَتخدم مادة االستثارة املستنفدة 

ويصبح التصنيف اللغوي غامضًا.

إن السمة العقلية املتواصلة للسلوك التي أشرت إليها مبكرًا تدخل 
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الصورة عندما يكون هناك تذويت لتقنيات رمزية- اللغة في شكلها 
الطبيعي، ومن ثم اللغات املصطنعة للعدد واملنطق. لكن ثمة طرقًا 
دعوني  أحدها.  الرمزي  والنموذج  املعلومات،  ملعاجلة  متعددة 
حولنا،  الفضولية  الالعقالنية  من  الكثير  بأن  الشك  عن  أعرب 
واألشكال املضطربة، إضافة إلى األشكال القوية مثل االستعارات 
الشعرية، مشتقة من عملياتنا األيقونية والنشاط العملي املعتمد على 

التجربة.

فكروا باعتماد النمو على تفاعل املعلم-املتعلم املشروط، وفشل النمو 
حاالت  باستثناء  عنه،  القليل  نعلم  نحن  غائبًا.  ذلك  يكون  عندما 
والشخص  الطفل  بني  باالتصال  نقص  هناك  يكون  حيث  متطرفة، 
أن  ميكن  احلوار  أن  ما،  حد  إلى  نعلم،  نحن  سقراط،  فمع  البالغ. 
العمق واحلكمة. ولألسف،  إلى اكتشاف أشياء عظيمة  الناس  يقود 
املستعَبد  الفتى  أن  باستثناء  باحلوار  التعلم  القليل جدًا عن  نعلم  نحن 
ال بد أن يكون قد حصل على مترين أو خبرة من املنزل لكي يستفيد 
من سقراط. فهو ال ميكن، إذا ما استخدمنا تعبيرنا احلالي، أن يكون 
هربرت  وجورج  فيجوتسكي12  من  كل  اقترح  وقد  ثقافيًا.  حرَم  قد 
ميد13 أن التفكير الالحق غالبًا ما يكون نسخة داخلية عن فن احلوار 
احلالي. وهناك ابتكارات تساعد، كما في احلوار بني املفكر وكلماته 
أسلوب  فإن  التأمل،  هذا  مثل  في  الحقًا.  بها  فّكر  التي  املكتوبة 
بشكل  مهمًا  بالتأكيد  يصبح  ذاك،  أو  النوع  بهذا  املالحظات  تدوين 
كبير، سواء أكان ذلك بالنماذج، والصور، والكلمات، أم بالرموز 
عن  جدًا  القليل  نعرف  ونحن  فجوة،  هناك  أخرى،  مرة  الرياضية. 

استخدام كتاب املالحظات، والرسم البياني، واملخطط التمهيدي في 
العمل التفكيري التأملي.

وبالتأكيد كلما عرفنا أكثر عن ميزات اللغة ومواطن القوة فيها، فسوف 
نعرف أكثر عن الطريقة التي ميكن أن تكون أداة مساعدة للتفكير. رمبا 
كان هناك تركيز كبير جدًا على ما ُيطلق عليه فرضية هورفيان – أي أن 
اللغات املختلفة تبني واقعًا بشكل مختلف ملستخدميها. أكثر من ذلك 
على  اللغة  تأثير  كيفية  غرار  على  العام  السؤال  هو  املوضوع  هذا  في 
أو نستخدم.  نتحدث  لغة  النظر عن أي  العمليات اإلدراكية، بغض 
فالتركيز اجلديد على مسّلمات اللغة يفترض نقطة بداية جيدة. ترى 
للغة؟  العامة  امليزات  أكثر  ناحية  من  التفكير  تلي  التي  النتائج  هي  ما 
ذاك هو االهتمام الذي يقودني إلى وضع اللغة في وسط املسرح لدى 

التفكير بطبيعة التطور الفكري.

ورصد  للبيئة  املتعددة  باجلوانب  لالهتمام  املتزايدة  القدرة  ولعل 
طبيعة  على  جزئيًا  يعتمد  كالهما   - ذاته  الوقت  في  مختلفة  سياقات 
القدرة  تنمو  فهل  عامله.  إلى  النظام  جللب  الطفل  جانب  من  التمثيل 
أنها  أم  الفورية؟  الذاكرة  في  اكتمااًل  أكثر  قدرة  نطور  االنتباهية؟ هل 
غرار  على  متثيلية  تقنيات  نطور  ونحن  الدائمة  األشياء  تلك  ببساطة 
2 املمتلئ بذهب أنقى وأكثر نقاوة؟ أعترف  ذلك الرقم السحري 7 + 
بجرم سري بأن هناك كنوزًا ال بد من اكتشافها في فهم الوسائل التي 
مع  للتعامل  املفرط  وميلهم  تشتتهم  على  األطفال  يتغّلب  بواسطتها 

إحدى سمات البيئة في الوقت ذاته.

من مساق توظيف الدراما في التعليم الذي نفذه املركز ضمن مشروع التطوير الشامل لرياض األطفال في القدس بتمويل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
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أخيرًا هناك مسألة تطور احملاسبة الذاتية التي تسمح للطفل النامي أن 
والتعليل.  للمنطق  الواعي  إلى االستخدام  متكّيف  ينتقل من سلوك 
أن  معقواًل  يبدو  إذ  املنطقية.  الضرورة  فكرة  على  أركز  دعوني 
التعامل  عدم  عملية  على  تعتمد  املنطقية  الضرورة  فكرة  أن  نفترض 
املقترحات  طبيعة  مع  بياجيه،  صاغها  كما  بل،  مباشرة  اخلبرة  مع 
وراء  ما  إلى  نذهب  الطريقة  بهذه  ألننا  نفسها.   )Propositions(
اخلصائص التجريبية )األمبريقية( ألحداث واقعية، متامًا كما يشتغل 
بني  الفرق  إنه  اللغة.  إليه  تشير  عما  عوضًا  اللغة  على  الرياضيون 
معاملة الرموز كما لو أنها شفافة ومعاملتها كما لو أنها غامضة، ألجل 

أنفسهم وفيما يخصهم فقط.

إن فكرة الضرورة املنطقية تكمن في مكان ما بني ما يفعله طفل غير 
هناك  بأن  إميانًا  نطور  فنحن  بالرياضيات.  يفعله متخصص  وما  واٍع 
 B، B من  أعظم   A األحداث.  وطبيعة  املقترح  شكل  بني  عالمة 
أعظم من C، وبالتالي فإن A أعظم من C ألن ذلك يحصل بالطبيعة 
الواقع  وفي  بالطبيعة.  يعمل  بيرس،  عند  البراغماتي  الفهم  حسب 
فيهم  الرموز  بتنظيم  االهتمام  إلى  هناك  من  خطوة  بأنها  أشك  أنا 
)األطفال( وعن أنفسهم متامًا كما في الرياضيات الصرفة، واملنطق، 
أحد  أن  هو  عليه  ألّح  ما  األحوال،  من  حال  وبأي  اللغويات.  أو 
مصادر الوعي الذاتي في التطور الفكري يشتمل على وعي بالرموز 

التي نقلنا إليها التجربة.

دعوني أخلص إلى نتيجة نهائية. فما قلته يفترض أن النمو العقلي، 
نحو  اخلارج  من  النمو  على  يعتمد  باالعتبار،  جدير  مبقياس  هو 
حوار  في  وُتنَقل  الثقافة  في  تتجّسد  التي  بالتقنيات  إملام   - الداخل 
بشكل ملحوظ  احلالة  الثقافية. وتصبح هذه هي  باألدوات  متصل 
قدرًا  هناك  للثقافة، ألن  الرمزية  واألنظمة  اللغة  معًا  تشترك  عندما 
الرمزي  الثقافة لتشكيل االستخدام  النماذج املوجودة في  وافرًا من 
أظن أن الكثير من  والظروف.  األشكال  اختالف  – معلمون على 
بأشكال  ترميزها  وإعادة  اخلاصة  آثارنا  حول  بالدوران  يبدأ  النمو 
ثم  ومن  نراه،  أو  نفعله  كنا  ومبا  بالغني،  معلمني  مبساعدة  جديدة 
تشكيلها  مت  جديدة  مبنتجات  للتنظيم  جديدة  مناذج  إلى  باالنتقال 
بواسطة أنظمة الترميز هذه. نحن نقول: “أرى ما أفعله اآلن”، أو 
ُتشّكل في أنظمة متثيلية  اجلديدة  فالنماذج  الشيء”.  هو  ذاك  “إذن 
العملية  قلب  بأن  للتفكير  يقودني  ما  وهذا  متزايد.  بشكل  قوية 
لترجمة  واحلوارات  املساعدة  الوسائل  توفير  من  يتكون  التعليمية 
اخلبرة إلى أنظمة أكثر قوة للرموز والتنظيم. ولهذا السبب أعتقد أن 
نظرية للتطور يجب أن ترتبط بنظرية معرفة ونظرية تعليم، أو ُيحكم 

عليها بانعدام جدواها.
ترجمة: عيسى بشارة
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