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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

 الوقت - فهم التسلسل الزمني

في  يبدأ  فإنه  للغاية،  معقد  مجرد  مفهوم  الوقت  أن  من  الرغم  على 
ال  أنه  من  الرغم  وعلى  والدتهم.  فور  األطفال  عقول  في  التطور 
ميكن رؤيته أو ملسه، وأنه ال يترك أي أثر ظاهر، فإن األطفال الصغار 
يصبحون على دراية به بسرعة، فكما هو معروف جيدًا، سرعان ما 
النوم،  وبأوقات  والنهار،  بالليل  دراية  الصغار على  األطفال  يصبح 
كنهه  فهم  في  صعوبة  يجدون  ما  أن  إال  الطعام.  وجبات  وتناول 
أنهم يواجهون صعوبة في  إذ  الوقت،  -دون شك- هو قياس مرور 
في  صعوبة  يجدون  كما  األمر،  بهذا  املرتبطة  األعداد  مفاهيم  فهم 
ذلك،  مع  له.  فهمهم  ليظهروا  إليه  يحتاجون  الذي  اللغوي  التعبير 
فمن املستغرب أن األطفال يفهمون الوقت بطرق متنوعة ومعقدة تبعًا 

لتجاربهم الشخصية أو من خالل القصص.

 الوقت كتجربة شخصية

هناك أشكال كثيرة للوقت، مثل وقت األجيال، والوقت املوسمي، 
الذاتية،  جتاربنا  عن  ُيعبِّر  الذي  والوقت  والتقومي،  الساعة  ووقت 
والذي قد يقصر أو يطول بغض النظر عن الوقت “احلقيقي” كما يتم 
قياسه. وبطبيعة احلال، هناك الوقت التاريخي، وكل هذه األشكال 
األطفال  أن  األبحاث  أظهرت  وقد  الزمني.  بالتسلسل  عالقة  ذات 
“الساعة”  لوقت  فهمهم  بداية  في  كانوا  الذين  السابعة،  سن  في 
أو  “الذاتي”  الوقت  أن  فكرة  فهموا  قد  وكأنهم  بدوا  التقليدي، 

الوقت، والتسلسل الزمني، 
واللغة، والقصة1

بات هودلس2

املعيارية  النماذج  عن  يختلف  أن  ميكن  شخصية”،  كتجربة  “الوقت 
لقياس الوقت )Hoodless 2002(، فبعد سماع قصة “ابتعدي عن 
 Come Away from the Water، Shirley(( ”املاء يا شيرلي
تعليقات بعض األطفال بعمر  Burningham 1992((، عكست 
الوقت  عن  مختلف  “كتجربة”  الوقت  بأن  إدراكهم  أعوام  سبعة 

“امُلقاس”: “احلقيقي” أو 

بات هودلس: إذًا، ماذا بدا وكأنه يحدث للوقت بالنسبة لشيرلي؟

طفل: إنه كان أطول.

طفل: يبدو أنه أطول عندما تتخيل األشياء.

طفل: نعم، كما يحدث عندما تغط في النوم؛ تعتقد أن نومك كان 
لوقت قصير، ولكنه ليس كذلك.

طفل: وكما هو احلال في جتمع، تشعر أحيانًا أنه استمر لوقت طويل 
جدًا.

متطورًا  فهمًا  يظهرون  االبتدائية  املراحل  في  األطفال  أن  حني  وفي 
قراءة  في  صعوبات  واجهوا  منهم  الكثير  فإن  الوقت،  ملفاهيم  للغاية 
الساعة وفي فهم التسلسل التاريخي. تبحث هذه املقالة في تطور فهم 
في  لوحظ  كما  بالوقت  الصلة  ذات  واللغة  الوقت،  لقياس  األطفال 
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مشروعني بحثيني، وتقترح سباًل لتعزيز هذا التطور.

 ما املقصود بالتسلسل الزمني؟

بالنسبة  مركزٌي  أنه  على  الزمني  للتسلسل  وغيرها  احلكومة  تنظر 
التسلسل  ويتألف  الفاعل.  التاريخي  الفهم  يدعم  أنه  إذ  للتاريخ، 
اإلنسان  بتنظيم جتارب  النظرة من فكرة ذات صلة  لهذه  الزمني وفقًا 
للماضي  وفهمنا  ذاكرتنا  لتنظيم  األساسي  النظام  وُيعتبر  السابقة، 
وواقعيًا  عقالنيًا  الوقت  جتريد  جعل  إلى  نسعى  نحن  وقياسهما. 
أما  وغيرها،  الزمني  واجلدول  والتقومي  كالساعة  أجهزة  خالل  من 
وسياقات  بطرق  الزمني  والتسلسل  الوقت  عن  فيتعلمون  األطفال 
بترشيدها  وتقوم  جتاربهم،  بني  عقلية  روابط  تصنع  ومختلفة  عديدة 

وجعلها عقالنية بشكل تدريجي.

حتديًا  يعتبر  ما  كثيرًا  الزمني  التسلسل  مفهوم  أن  من  الرغم  وعلى 
ويساعدهم  بالهوية  األطفال  بشعور  يسهم  فإنه  الصغار،  لألطفال 
إنه ميّكنهم من فهم أن األحداث  بناء سياق عام لفهم احلاضر.  على 
ترتيبه،  يتم  أن  ميكن  املاضي  في  حدث  ما  وأن  تسلسل،  في  حتدث 
وأن فترات الزمن بني األحداث املتسلسلة ميكن قياسها. لذا، يدعم 
فضاًل  الزمنية،  بالفترة  الطفل  إحساس  تطوير  الزمني  التسلسل  فهم 
السببية. وقد أصبح  والعالقة  التغير  مثل  أخرى  أساسية  مفاهيم  عن 
“األسئلة الكبرى” في التاريخ يتطلب من  من املقبول عمومًا أن فهم 
األطفال تأسيس تسلسل زمني لألحداث في عقولهم، لتمكينهم من 

فهم دراساتهم في التاريخ بشكل كامل.

 اللغة والقصة

األطفال يعملون مع التسلسل الزمني: يحتاج األطفال إلى استخدام 
الزمني،  التسلسل  العمل مع  مجموعة واسعة من املهارات من أجل 
والكتب  القصص  وتقدم  اللغة.  من  املستمدة  املهارات  تلك  السيما 
املصورة واخليال التاريخي فرصة ممتازة لألطفال للحديث عن فهمهم 
تكون  أن  حتديًا  تشكل  التي  للقصص  وميكن  وتوسيعه.  واستكشافه 
الوعي  من  أبعد  هو  ملا  األطفال  فهم  اختبار  في  خاص  بشكل  مفيدة 
البسيط واملتتابع بالتسلسل الزمني، كما أنها متكن املعلمني من التحقق 
من تنوع استخدام األطفال للغة ونطاقه، من خالل طرح األسئلة على 
احلكايات، على سبيل  القصص وسرد  قراءة  أثناء جلسات  األطفال 
أو  بديلة؛  لنهايات  أفكار  طرح  تشجيع  أو  التنبؤ،  لتشجيع  املثال، 
من خالل استخدام قصص غير منظمة حسب تسلسل زمني لتحدي 
املتسلسل  السرد  عن  عندها  تنحرف  التي  النقاط  إليجاد  األطفال 
أو  املتوازية،  األوقات  أو  املاضي،  إلى  العودة  أوقات  مثل  زمنيًا؛ 
تتخلل  زمنية  فترات  القصة  فيها  حتذف  التي  الزمني  القطع  أوقات 

.)Hoodless 2002، 2006( األحداث

القصص، والنوع، والوقت: تنتمي القصص املستخدمة في األمثلة 
أدبي بشكل  الوقت” ويستخدمه كجهاز  “يتالعب مع  نوع  إلى  أدناه 
 Where( ”غير متسلسل زمنيًا. في قصة “حيث توجد األشياء البرية

من ورشة عمل حول التعلم في سياق.



75 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

 Maurice( للمؤلف موريس سينداك )The Wild Things Are
 Come( ”ابتعدي عن املاء يا شيرلي“ Sendak( )1970(، وقصة 
Away from the Water، Shirley( للمؤلف جون بيرنينجهام 
األطفال  شخصيات  تتحرك   ،)John Burningham( )1992(
يتعايش  الذي  املتخيل  الوقت  أو  وخارجه،  احللم  وقت  داخل 
مثل  قصص  أما  الكبار.  عالم  في  امُلقاس  املوضوعي  الوقت  مع 
 Our Island Story( )Marshall 1905،( جزيرتنا”  “قصة 
 Piers Plowman( ”بلومان بييرز  و”تواريخ   )Revised 1947
اجلدي”  و”سوار   )Histories( )Sarson and Paine 1930
)The Capricorn Bracelet( )Sutcliff 1973(، و”الرومان 
فقد   ،)The Rotten Romans( )Deary 1994( ”الفاسدون
واألحد  أعوام  العشرة  ذوي  األطفال  فهم  الستكشاف  استخدمت 
األطفال  إطالع  ومت  الزمني.  والتسلسل  الزمنية  للفترة  عامًا  عشر 
على هذه القصص من خالل قراءتها أواًل، أو من خالل الطلب من 
التحدث  املنزل، ومن ثم  بقراءتها في  األطفال األكبر سنًا أن يقوموا 
عنها باستخدام أسئلة مفتوحة مثل: “ما الذي يجري في هذه القصة 
بالقصة؟”  رأيك  هو  “ما  أو  سنًا(،  األصغر  )لألطفال  باعتقادك؟” 
انتباههم  لفت  الحقة  أسئلة  حاولت  فيما  سنا(،  األكبر  )لألطفال 

للتسلسل الزمني.

 وقت الساعة

تعامل أطفال احلضانة في املثال أدناه، لدى مناقشة قصة “حيث توجد 
التي  نفسها  بالطريقة  رمبا  جديدة،  لغوية  معارف  البرية” مع  األشياء 
يتعامل بها األطفال الصغار جدًا مع استخدام اللغة في سرد احلكايات 
هذه  تكون  رمبا   .)1993( فوكس  مقالة  في  ُوثَِّقت  والتي  بأنفسهم، 

مرحلة مهمة مبكرة من استخدام األطفال لوقت “الساعة”.

بات هودلس: كم من الوقت كان ماكس )Max( بعيدًا؟

طفل: اثنان وإحدى عشرة دقيقة.

طفل: ال بد أن واحدًا وإحدى عشرة دقيقة أكثر من الالزم.

يجد األطفال الصغار الذين لم يطوروا بعد مفاهيم األرقام الصحيحة 
بطريقة  الوقت  قياس  استخدام  في  صعوبة  لوصفها  الالزمة  واللغة 
مناسبة، إذ عادة ما يقومون بصياغة بيانات غير دقيقة لدى محاولتهم 

جتربة هذه الكلمات.

األطفال في سن ست وسبع سنوات: وردت دقة قياس الوقت بشكل 
الذين حاول  أكبر في حديث األطفال في سن ست وسبع سنوات، 
بعضهم أن يكون في غاية الدقة. اعتقد األطفال في سن ست وسبع 
أو  “ساعتني  لقرابة  الشاطئ  على  كانوا  ووالديها  شيرلي  أن  سنوات 
ثالث ساعات” أو “ساعتني ونصف الساعة”، كما اعتقدوا أن احللم 
رمبا كان قد استغرق “اثنتي عشرة ساعة”، ألن “الليل يستغرق اثنتي 
عشرة ساعة”. كان أولئك األطفال على دراية أيضًا بأنه على الرغم 
فإن  فقط،  قليلة  لساعات  الشاطئ  والدي شيرلي جلسا على  أن  من 

شيرلي، في حلمها، كانت بعيدة أليام وليال. لقد فهموا مغزى هذه 
املصطلحات، وكانوا قادرين على استخدامها بطريقة مناسبة.

األطفال في سن ثماني وتسع سنوات: كانت املفردات التي استخدمها 
األطفال في سن ثماني وتسع سنوات أكثر تقدمًا إلى حد كبير:

بات هودلس: لكم من الوقت تعتقدون أن والدي شيرلي كانا على 
الشاطئ؟

طفل: نحو ساعتني، ألنهما لم يريدا أن ميكثا طوياًل.

طفل: غادرا في حدود الساعة الثالثة تقريبًا.

الطبيعة  ويحددون  األسباب  ويوردون  يقدرون  هنا  األطفال  كان 
املترددة ألفكارهم مع استخدام مصطلحات زمنية بكل سهولة. يبدو 
أن هذا النوع من املفردات كان قد تأسس وأخذ مكانه في ذخيرة الطفل 

اللغوية بحلول سن الثامنة أو التاسعة.

الوقت  قياس  الزمني:  التسلسل   
مصطلحات  باستخدام  املاضي  يف 

ِسياقية

استخدامهم  هو  الزمني  للتسلسل  األطفال  فهم  على  املؤشرات  أحد 
الدقيق للمصطلحات السياقية وقدرتهم على استخدامها في التعليل. 
املصطلحات السياقية هي الكلمات املستخدمة في وضع األحداث في 
يرى  حني  وفي  و”قبل”.  و”اآلن”،  “آنذاك”،  مثل  الوقت  تسلسل 
البعد  “صعوبات كبيرة في فهم  لـِ  البعض أن هذه املصطلحات سبب 
 ،)Reynolds and Hodkinson 2011( ملجتمعنا”  الزماني 
األحداث  وضع  من  األطفال  متكني  في  يتمثل  غرضًا  تخدم  فإنها 
محددة  عالقة  ذات  مصطلحات  تعلم  مت  طاملا  الزمان  تسلسل  في 
تتعلق  كلمات  استخدام  محاولة  في  األطفال  يبدأ  أيضًا.  باملوضوع 
وقد  مبكرة،  سن  في  سياقية  مبصطلحات  بدءًا  الزماني  بالتسلسل 
على  االستخدام  في  استمرت  املصطلحات  هذه  أن  أبحاثي  أظهرت 
نطاق واسع من قبل األطفال من الفئات العمرية األكبر، وأنه كانت 
في  سنوات  وثماني  سبع  سن  في  األطفال  بني  ملحوظة  زيادة  هناك 
االستخدام التلقائي للمصطلحات الزمانية عند قيام األطفال بالتعليل 

.)Hoodless 2002(

في  األطفال  مهارة  تباينت  الزمني:  التسلسل  في  األطفال  مهارة 
إلى حد كبير  استخدام مصطلحات مثل األيام واألسابيع والسنوات 
حتى سن الثامنة أو التاسعة، عندما أصبحوا يدلون بتعليقات أكثر دقة 
سمعوها،  كلمات  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  أطفال  ينتزع  وباستمرار. 
في  األطفال  استخدم  املقابل،  في  الئق.  غير  بشكل  ويستخدمونها 
سن ست وسبع سنوات عند حديثهم عن مغامرة شيرلي على سفينة 
في  منوًا  أظهروا  كما  الزمانية،  باملصطلحات  معرفتهم  القراصنة، 
التاريخية  الفترات  لوصف  املناسبة  السياقية  باملصطلحات  معرفتهم 

واملعاهدات املتسلسلة زمنيًا:
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بات هودلس: متى حدث هذا، اآلن أو منذ فترة بعيدة؟
طفل: منذ فترة بعيدة، بسبب القوارب، القوارب الشراعية.

مثل  وحوش  وحوش،  هناك  كان  ملا  اآلن،  هذا  كان  لو  طفل: 
الديناصورات.

طفل: قوارب القراصنة.
هناك  كان  رمبا  حسنًا،  كالقراصنة.  شيء  هناك  ليس  طفل: 

قراصنة، ولكن منذ ماليني وماليني ماليني السنني.
بات هودلس: هل ميكن أن يحدث هذا اليوم؟

طفل: ال.
طفل: كان ذلك منذ حوالي ستني عامًا.

طفل: ال، 70.
إلى  تشير  )فيما  اليوم؟  هذا  يحدث  أن  ميكن  هل  هودلس:  بات 

الصفحة املقابلة حيث يظهر والد شيرلي على الشاطئ(؟
اجلميع: نعم.

يكون  أن  ميكن  القراصنة،  عدا  فيما  الصورة،  في  ما  كل  طفل: 
صحيحًا.

حتت  ذهب  يوجد  ألنه  صحيحًا،  يكون  أن  ميكن  الكنز  طفل: 
األرض. ميكن أن يكون صحيحًا قبل خمسة أيام.

سواء  املصطلحات،  من  مجموعة  يستخدمون  األطفال  هؤالء  كان 
فهمهم  لشرح  الزمني،  التسلسل  عن  دقة  أكثر  تعابير  أو  سياقية 
معرفتهم  املثال،  سبيل  على  استخدموا،  فقد  الوقت،  الختالفات 
معارف  طرح  في  مختلف  عصر  إلى  تعود  الشراعية  القوارب  بأن 
النطاق  واسع  بالتمايز  ناشئ  وعي  وجود  عن  كشفت  أخرى  عرضية 

في التسلسل الزمني.

من  أوسع  مجموعة  سنوات  وتسع  ثماني  بعمر  األطفال  استخدم 
و”بني  و”مضى”،  و”اآلن”،  “التالي”،  مثل  السياقية  املصطلحات 
عشية وضحاها”، و”طوال الوقت”. كانت ردود الفعل التالية منطية 

لهذه الفئة العمرية:

بات هودلس: كم من الوقت بدا أن حلم شيرلي استغرق؟
طفل: عصورًا.

طفل: تستغرق محاربة القراصنة والسير على الدكة عصورًا.
بات هودلس: هل تعتقدون أن حلمها بدا أطول من الوقت الذي 

ميضونه في الواقع على الشاطئ؟
طفل: أطول بكثير – رمبا ليوم.

وناقد،  مستقل  بشكل  التفكير  مرحلة  بداية  في  األطفال  هؤالء  كان 
الزمنية  الفترة  طول  حول  شكوكهم  لنقل  مترددة  لغة  مستخدمني 

املقترحة في القصص.

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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تسلسل  سرد  خالل  األحداث  تسلسل   
زمني

تطور  من  التاريخ  على  التركيز  ذات  الدراسات  من  العديد  حتققت 
 Levstic( مصورة  لبطاقات  تسلسل  وضع  على  األطفال  قدرة 
في  اعتيادية  ألحداث  أو   ،)and Barton 1996؛ West 1981
 Friedman 1982؛ Thornton and( اخلاصة  اليومية  حياتهم 
السرد   )1993( فوكس  يعتبر  ذلك،  ومع   .)Vukelich 1988
ُينظر  تسلسل.  في  الزمني  التسلسل  وضع  أشكال  من  شكاًل  نفسه 
الناشئة  األطفال  قدرة  على  آخر  مؤشر  أنه  على  السرد  تسلسل  إلى 
نتائج  تقترح  زماني.  سياق  في  األحداث  ترتيب  مع  التعامل  على 
اللغة، والذاكرة  املتزايدة في استخدام  أن مهارات األطفال  البحوث 
وفهم بنية القصة مكنتهم من ضم عناصر أخرى كثيرة في كل إجابة مع 
زيادة نضجهم )Hoodless 2002(، ففي حني أن عدد اإلجابات 
زيادة  هناك  كانت  العمرية،  الفئات  جلميع  مرتفعًا  بقي  البسيطة 
سن  حدود  في  تعقيدًا  األكثر  املتسلسلة  اإلجابات  نسبة  في  ملحوظة 
الستة أو السبعة أعوام، فيما كان األطفال في سن الثمانية أو التسعة 

أعوام قادرين على وضع عدد من األفكار في تسلسل في رد واحد:

بات هودلس: برأيك، ماذا يحدث في القصة؟

طفل: حسنًا، أعتقد أن والديها يستريحان على الشاطئ. أرادت 
بأن  لها  يسمح  لم  تستطع.  لم  ولكنها  للسباحة  الذهاب  شيرلي 
للسباحة، ولذا  باردًا جدًا وغير مالئم  اجلو كان  نفسها ألنه  تبلل 

ذهبت في رحلة في قارب.

أصبح هؤالء األطفال أكثر مهارة في تقدمي إجابات منطقية وتلخيص 
القصص مستخدمني مجموعة متنوعة من حروف العطف والكلمات 
في  األطفال  أن  يبدو  و”لذلك”.  و”ألن”،  “ولكن”،  مثل  الرابطة 
أساس  على  واملسببات  االحتماالت  ويناقشون  يعللون  املرحلة  هذه 

فهمهم للتسلسل الزمني لألحداث.

واألوقات  الزمنية  بالقفزات  الوعي   
املتوازية

فهم األطفال أيضًا القفزات الزمنية، أو “القفزات” في الوقت، التي 
)فترات  قطع  القفزات  هذه  تشمل  القصص.  في  تستخدم  ما  عادة 
الصلة  ذات  غير  واألحداث  الوقت  من  فترة  وحذف  الوقت،  من( 
بحبكة القصة، واألوقات املثيرة، والعودة بالزمن للماضي، والقفز 
بالزمن للمستقبل. هناك جانب آخر مهم فيما يتعلق بترتيب التسلسل 
مختلفة  أحداث  تقدمي  يتم  حيث  املتوازية،  األوقات  وهو  الزمني، 
كما لو أنها تقع في وقت واحد. يدل فهم األطفال لألوقات املتوازية 
نهم من  على متتعهم بفهم داخلي لترتيب التسلسل الزمني، الذي مكَّ

التحرك بداخله.

أمثلة: حدد بحثي أمثلة على فهم مبكر لألوقات املتوازية في نصوص 

لسن ستة أو سبعة أعوام:

بات هودلس: ماذا كان يحدث في تلك القصة برأيك؟

 ... وأبوها  أمها  يقوله  كان  ملا  تستمع  شيرلي  تكن  لم  طفل: 
بعيدًا، واعتقدت  تبحر  القراصنة وكانت  ألنها كانت على سفينة 
البحرية  األعشاب  وحتضر  احلجارة  ترمي  كانت  أنها  )والدتها( 

معها.
)والدة  وكانت  أحد،  ألي  تستمع  تكن  لم  أعرف،  أنا  طفل: 

شيرلي( تكرر ... شيرلي، هل ترغبني في شرب أي شيء؟

جتربتني  االعتبار  في  يأخذوا  أن  على  قادرين  األطفال  هؤالء  كان 
 West( متزامنتني، وكانوا بذلك على وعي مبفهوم مهم وهو التزامن
وهو مفهوم وجد   ،)West 1993( املتوازية  األوقات  أو   ،)1981
فيه ويست )West( نقطة قوة في فهم التسلسل الزمني املتطور لدى 

األطفال الصغار.

للقرائن  أقرب  إشارات  أعوام  التسعة  أو  الثمانية  بعمر  األطفال  قدم 
استخدام  في  املؤلف  بأسلوب  وعيًا  أكثر  وكانوا  والبصرية،  النصية 

حدثني متزامنني:

بات هودلس: هل هي تربت على الكلب أو متشي على الدكة؟
طفل: رمبا تقوم بكال األمرين سويًا.

بات هودلس: كيف ميكن لها أن تقوم بكال األمرين سويًا؟
على  وتربت  بالقراصنة(  )وحتلم  نائمة  تكون  أن  ميكن  طفل: 

الكلب.

الستة  سن  قبل  حتى  قادرين،  األطفال  كان  زمني:  بتسلسل  التفكير 
والسبعة أعوام، على التفكير خارج ترتيب التسلسل الزمني لألحداث 
لتفسير  اقتراحات  األحيان  بعض  في  وقدموا  بل  القصة،  قدمتها  التي 
كيف كان عشاء ماكس ال يزال ساخنًا، مثل أن “... قد تكون أمه قد 
جاءت ووضعت العشاء على الطاولة بينما كان ماكس يغط في حلمه 
ولم ترد أمه أن توقظه”. ليس هذا فحسب، ففي إحدى املناسبات كان 
أحد األطفال قادرًا على رؤية أن حدثًا مستقبليًا ميكن أن يقدم حاًل للغز، 

“قد يكون طعام إفطاره ... ميكن أن يكون ذلك في اليوم التالي”.

أظهر أحد األطفال بعمر الثماني سنوات وعيًا بالطريقة التي استخدم 
من  بداًل  القصة،  في  فقط  تظهر  “إنها  الزمني:  القطع  املؤلف  بها 
السؤال ثالث مرات”. أدرك هذا الطفل أن تكرار السؤال نفسه، كما 
ما كان مطلوبًا كان  القصة، وأن كل  يبطئ  قد  فعلت والدة شيرلي، 
ما، أن هذا األمر قد حدث. إذًا، فبحلول سن  بطريقة  “اإلظهار”، 
بالتسلسل  املتعمد  بالتالعب  وعيًا  أكثر  األطفال  بدا  والتاسعة  الثامنة 
أحد  علق  اجلدي،  سوار  قصة  قراءة  فبعد  القصة،  داخل  الزمني 
األطفال في العاشرة من عمره على كيفية “قفز” القصة من حدث إلى 
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يرى  أن  على  قادرًا  الطفل  ذلك  كان  الزمن.  من  أجزاء  فاقدة  آخر، 
حذف  خالل  من  القارئ  اهتمام  على  للحفاظ  جهازًا  كان  ذلك  أن 
 Hoodless( مقاطع من الوقت لم تكن لها أية عالقة بحبكة القصة

.)2006

 الوعي باملواقف والقيم السابقة

كشفت املزيد من األبحاث على أطفال في العاشرة واحلادية عشرة من 
العمر، باستخدام اخليال التاريخي كمحفز، عن وجود وعي بالتغيير 
عقود  من  تاريخي  خيال  كتب  عرض  فعند  التاريخية.  الفترات  بني 
باحلقبة  شعورًا  األطفال  أولئك  أظهر  العشرين،  القرن  في  مختلفة 
الزمنية، إذ حتدثوا عن أوقات مثل “الستينيات من القرن العشرين”. 
مستمدة  قرائن  يستخدمون  كانوا  للكتب  األولي  تفحصهم  وخالل 
واملواد  القصص،  تلك  عمر  أنه  يبدو  ما  مثل  الزمني  التسلسل  من 
في  ملساعدتهم  وغيرها،  الطباعة،  ومنط  صناعتها،  في  املستخدمة 
تشكيل فرضيات حول تلك القصص وترتيبها ضمن تسلسل. وعلى 
تاريخية محددة،  فترات  في  يتمكنوا من وضعها  لم  أنهم  الرغم من 
ما  وسرعان  الصحيح،  الزمني  التسلسل  في  بثقة  وضعوها  فإنهم 
بالنسبة  جدًا  مهمة  تعتبر  التي  املادية  الفوارق  بتحديد  األطفال  بدأ 
اللغة  استخدام  يدل  املثال،  سبيل  فعلى  النصوص،  أليديولوجية 
األطفال  القراء  الفاسدون”  “الرومان  قصة  في  التوضيحية  والرسوم 
أنتج في  قد  أن يكون  املاضي، وال ميكن  كتابًا من  أن هذا ليس  على 
التي  الرسالة  أو  أيًا من األسلوب  أن  يدركون  املاضي. كان األطفال 
تنقلها القصة كان ميكن أن يكون مقبواًل في عصر غابر في أعمال مثل 

قصة “حكاية جزيرة”:

بات هودلس: كيف ميكننا ترتيب هذه الكتب وفقًا لعمرها؟ ماذا 
عن تصميم الكتب، هل تعتقدون أنه يخبركم أي شيء؟

طفل: نعم، من الواضح أن ذلك كان في وقت أولي فيه للملك 
ينبغي لي أن أعتقد أن  اعتبار أكثر من هذه األيام، لذا ال  وامللكة 
الكتاب صدر في حقبة امللكة احلالية. كما أن الكتاب أكبر حجمًا 

أيضًا ... وميكنك احلصول على كتب أصغر اليوم.
طفل: رمبا إذا بحثت في الكتابة، إذ أنك تعلم أن الكتابات األقدم 
حتوي كلمات وتعابير من اإلجنليزية القدمية مثل “أولئك” وأشياء 

من هذا القبيل ... .
أنه  كما  أكثر،  ومصور  ملون   )Deary( الكتاب  هذا  طفل: 

مغلف.
طفل: وفيه مصطلحات مثل “احلراث”، لذا فهو قدمي جدًا ألنه 

ال توجد محاريث ... .
في  مختلف  بشكل  كتبت  الكلمات  بعض  أن  كما  طفل: 
كلمة  كتبت  األخرى  اإلصدارات  ألن  أيضًا،  الكتابات  تلك 

.)cea( في نهايتها بدال من )icca( ِبــــــ )Bodacea(
.)Bodacea( طفل: نعم، أنا أعرف

القصة  كتابة  الذي متت  الوقت  إلى  استند  أنه  أعتقد  نعم،  طفل: 

وهناك  احلرب  في  انتصروا  عندما  حدث  وكأنه  ذلك  بدا  فيه. 
يبدو  الكثير من احلديث عن االنتصار، وأنا أجد أن ... ولكن 

أنها تخرج من الوقت.

يزالون  ال  األطفال  رياض  مرحلة  في  األطفال  أن  من  الرغم  على 
يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم بوضوح، فإن هؤالء األطفال 
دراية  على  كانوا  بسرعة.  النص  “تلخيص”  على  قادرين  كانوا 
بالتغيرات في استخدام اللغة على مر الزمن، كما يتضح من أسئلتهم 
األطفال  أحد  أظهر  امللكي،  النظام  إلى  إشارة  ففي  العناوين.  حول 
املاضي موقف  في  أنه كان هناك  فهم  إذ  القيم واملواقف،  ر  بتغيُّ وعيًا 
أكثر احترامًا جتاه النظام امللكي. كان آخر األطفال املتحدثني ينظر إلى 
املعلومة  هذه  واستخدم   ،)Marshall 1905( للنص  أقدم  إصدار 
املادية لتساعده في إصدار حكمه بشأن أسلوب لغة الكتاب، وكيف 

عبر هذا عن املواقف السائدة في ذلك العصر.

ميكن للتعرض ملجموعة واسعة من النصوص من املاضي تعميق فهم 
األطفال للتسلسل الزمني، كما ميكن له أن يبني كيف تتغير القصص 
التاريخية مع كل إعادة سرد للقصة وفقًا للمواقف والقيم السائدة في 
ذلك الوقت. تبدو هذه أفكارًا معقدة للغاية بالنسبة لألطفال الصغار، 
هؤالء  أن  النقاش  مجموعات  في  تعليقاتهم  من  واضحًا  بدا  ولكن 
فحسب،  نفسه  التاريخ  تقدير  على  ليس  قادرون،  األطفال  القراء 
وإمنا أيضًا على الشهادة عن غير قصد عن الوقت الذي كتبت فيه تلك 

.)Hoodless 2006( النصوص

الزمني  التسلسل  تدريس  اخلالصة:   
من خالل اللغة والقصة

السرد  وقت  بفهم  املتعلقة  املهارات  بني  الوثيقة  العالقات  تنعكس 
املشتركة  املفردات  التاريخ في  املتسلسل زمنيًا في  القصة والوقت  في 
إلى  احلاجة  النقاشات  خالل  األطفال  معظم  استشف  فقد  بينهما، 
استخدام  وإلى  الزمني،  التسلسل  وإلى  الوقت  قياس  إلى  الرجوع 
مصطلحات محددة للقيام بذلك، حتى في سن مبكرة جدًا، ولكن 
سن  بعد  ما  حتى  بدقة  محدودة  ظلت  بذلك  القيام  في  مهاراتهم 
مهمًا  دورًا  التاريخي  السرد  ويلعب  القصة  تلعب  لذا،  السابعة. 
بسبب  ليس  املاضي،  عن  التعلم  على  األطفال  قدرات  تنمية  في 
ذات  واللغة  الزمنية  املفاهيم  بسبب  أيضًا  وإمنا  فحسب،  مضمونهما 

الصلة بالوقت اللتني يستحدثانهما.

التسلسل  قياس  فهم  على  األطفال  بقدرة  االستخفاف  مت  لقد 
العديد  في  القدرة  هذه  على  التأكيد  من  التقليل  مت  كما  الزمني، 
عدم  إلى  كبير  حد  إلى  هذا  ويعود  املاضي،  في  الدراسات  من 
 Stevenson and Pollitt( مواءمة املهام التي أعطيت لألطفال
املتمثلة  املألوفة  الوسيلة  مع  العمل  فعند  ذلك،  ومع   .)1986
كان  السرد،  بأجهزة  وعيًا  أكثر  األطفال  أصبح  وكلما  بالقصة، 
األطفال الذين نوقشت األبحاث حولهم أعاله أقدر بصورة متزايدة 
على استخدام طائفة واسعة من املفاهيم واملصطلحات عند احلديث 
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عن البعد الزمني. لقد تطور فهمهم للتسلسل الزمني إلى درجة كان 
فيها األطفال بعمر ثماني وتسع سنوات قادرين على فهم ومناقشة 
ومع  الزمني.  التسلسل  ترتيب  خارج  أنها  الحظوا  التي  األحداث 
في  األطفال  يبدأ  القصة،  استخدام  عند  للمعلم  مناسبة  تدخالت 
حول  والتعقيد  التطور  في  غاية  فهم  تطوير  في  عشرة  احلادية  سن 
 .)Hoodless 2006( التاريخية  والفترات  الزمني  التسلسل 
 Thornton and Vukelich(( وفوكيليتش  ثورنتون  ويدعو 
1988(( إلى تدريس محدد ملصطلحات لغوية متخصصة ذات صلة 
 )Hodkinson( بالوقت، في حني أظهرت أبحاث هودكينسون
أن قدرات األطفال على فهم التسلسل الزمني ال تتحدد بالنضوج، 
احلاسمة  األهمية  على  أكد  كما  كبيرًا،  تنوعًا  تتنوع  أن  ميكن  وأنها 
الصلة  ذات  واللغة  الزمني  بالتسلسل  يتعلق  فيما  محدد  لتعليم 

.)Hodkinson 2003( بالوقت

بتسلسل  املاضي  عن  التعلم  كان  إذا  ما  القول  الصعب  من  صعوبة: 
زمني يساعد األطفال فعاًل في فهم التسلسل الزمني. ما يبدو أن بحثي 
الوقت  عن  واحلديث  والتفكير  والقراءة  االستماع  أن  هو  إليه  يشير 
بها  يعمل  التي  الطريقة  على  التعرف  من  األطفال  متّكن  املاضي،  في 
جاء  “هل  قبيل  من  أسئلة  بطرح  الطفل  يبدأ  عندما  الزمني.  التسلسل 
الفايكنج قبل الفيكتوريني أم بعدهم؟” ميكنك أن تكون على يقني من 
جتارب  متثل  ذلك،  إلى  الزمني.  التسلسل  في  التفكير  في  بدأوا  أنهم 
السنوات  في  مفيدة  انطالق  نقاط  املصورة  وكتبهم  الشخصية  األطفال 
التاريخية  والروايات  التاريخي  اخليال  قصص  مناقشة  وتقدم  األولى، 
الزمني  التسلسل  في  جيدًا  يفكرون  يجعلهم  متزايد  نحو  على  حتديًا 
في  بدقة  الزمنية  املصطلحات  استخدام  منهم  ويتطلب  لألحداث، 

تعليالتهم.
ترجمة: عدنان جوالني

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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