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د .بنعي�سى زغبوش

مختبرالعلوم املعرفية
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا – فاس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – ظهراملهراز
«من ينظرإلى األشياء انطالقا من بداية نموها ،ومن أصلها
] [...سيحصل على النظرة األوضح إلى هذه األشياء» .أرسطو

 .1تقديم
إن مناسبة االنطالق من نص أرسطو ،كامنة في مرامي هذا الفصل ومقاصده ،إذ نهدف من ورائه،
ّ
تتبع تطور الدراسات حول الطفل :نظريا ومنهجيا ،منذ بدايات نشأتها وصوال إلى جعل الرضيع موضوعا
لها .ومن ثم ،نطمح من خالل بسط مضامين هذا الفصل ،إلى صياغة تركيب نظري ومنهجي ومناقشة
بعض ما توصلت إليه الدراسات واألبحاث في مجال دراسة الطفل عموما ،وكفاءات الرضيع املبكرة بوجه
مخصوص ،ليكون الغرض منه التعريف باإلشكاالت التي يخوض فيها الباحثون ،في محاولة لبلورة إشكاالت
جديدة للبحث «عندنا» (عندنا «نحن» بمعناها الثقافي) ،حتى ال نبقى خائضين في إشكاالت متجاوزة؛ كما
نهدف إلى لفت االنتباه إلى أن للغة العربية خصوصيات يلزم بيانها بالبحث والتنقيب حتى تستثمرالنتائج في
املجال التربوي والتعليمي ،ليس في تعليم اللغة العربية فقط ،بل في كل املواد التي تد ّرس باللغة العربية .ومن
أجل ذلك ،ستتمحور اإلشكالية العامة لهذا الفصل حول األبعاد الفطرية واملكتسبة للكفاءات املبكرة لدى
الطفل .ولصياغة مضامين هذا الفصل ،سنعتمد منهجية معرفية قوامها عدم التركيزعلى النتائج ذاتها ،بل
سنركزبالخصوص على مسارات الوصول إليها ،وبذلك سنعمل على تقديم إجراءات التجريب والقياس قبل
تقديم نتائج الدراسات.
نستشف من هذا التقديم أن مضامين هذا الفصل وحيثياته ونقاشاته تندرج ضمن اإلطار النظري
للعلوم املعرفية في بعدها السيكولوجي ،وإلى حد ما علم النفس العصبي .فالعلوم املعرفية ،حسب تعريف
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 )1993( Gardnerلهاُ ،ت ّ
عد محاولة معاصرة تستدعي مناهج إمبريقية للجواب عن أسئلة إبستمولوجية
قديمة ،وخصوصا تلك املتعلقة بطبيعة املعرفة ،ومكوناتها ،وأصولها ،وتطورها ،ومراميها .ومن ثم ،يكمن
هدفها في معرفة أصل املعرفة اإلنسانية ،وكيفية اكتسابها ،وتنظيمها ،وشكلها ،انطالقا من أسئلة محورية
تتعلق بكيفية إدراك املحيط ،واالحتفاظ بالتجارب ،والتواصل ،والتفكير ،والنمو بمكونيه :النضج والتعلم.
من أجل ذلك ،استعملت العلوم املعرفية مناهج كالسيكية من مثل املالحظة ،ودراسة مجموعات مختلفة،
واستعمال املنهج التجريبي؛ كما استعملت التقنيات الحديثة (الواقع االفترا�سي مثال) ،والتقييسات
الرياضية واملعلوماتية ،والتصويرالدماغي الوظيفي .إن توضيح أهمية هذه التقنيات سيكون محور اشتغالنا
أيضا في جزء الحق من هذا الفصل.
إن مثل هذه التحوالت النظرية واملنهجية ،ساعدت على ظهور مشاريع وإشكاالت بحث جديدة تتمثل
في دراسة «الرضيع املعرفي» أو «الكفاءات املبكرة» .فمنذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن ،ومع بداية
وصول نظرية بياجي إلى حدودها النظرية واملنهجية ،وظهور توجهات جديدة تسائل جزئيا أو كليا نظرية
بياجي :نظريا ،ومنهجيا ،وإبستمولوجيا وحتى تربويا ،أضحت النظرة إلى الرضيع تتغير من رضيع سلبي
وارتكا�سي إلى رضيع «كفء» له من الكفايات ما يحتاجه للتوافق مع وسطه بشكل ّ
فعال ،وحتى التأثير فيه
وإعادة بنائه؛ لكن الكشف عنها ،يستلزم تطويرتقنيات مالئمة للتواصل معه.
وبذلك ،أضحى لسيكولوجيا الرضيع وضع خاص في سيكولوجيا النمو .إن أصل هذه الخصوصية
ُ
ُيستمد من ثقل نظرية بياجي ،بنفس القدر الذي تستمد به من املعطيات التجريبية التي أفضت إلى إعادة
النظرالجذرية في نظرية بياجي (.)11 :2002 ،Lécuyer
من هذا املنطلق ،أصبحت كفاءات الرضيع ،إذن ،إشكالية محورية تؤثث مجاالت بحث العلوم
املعرفية عامة ،والسيكولوجيا املعرفية بوجه مخصوص ،وتوصلت بخصوصها إلى نتائج نوعية .فالرضيع
يتوفر على كفاءات سمعية تمكنه من التعرف على صوت أمه ،أو التعرف على لحن ،أو قصة تم حكيها،
والتعرف على لغته األم وإيقاعها ،وحتى التعرف على لغة أجنبية من نفس العائلة (راجع مثالMoon :
وآخرون1993 ،؛  Nazziوآخرون .)1998 ،وأكدت  )2000( Dehaene-LambertzوDehaene-Lambertz
آخرون ( )2002على أن الرضيع في شهرين من عمره ينشط مناطق الدماغ نفسها كما لدى الراشد عند
سماع لغته األم (انحياز نحو اليسار) ،وأن الفص الجبهي ينشط عند االستيقاظ وليس أثناء النوم ،وهو
ما يؤكد االستعداد الستقبال اللغة .كما أن الرضيع يستطيع التمييز قبل  12شهرا بين طيف واسع من
الفونيمات اللغوية ( .)2004 ،Cuhnوكشف البحث في الكفاءات الرقمية املبكرة ،أن الرضيع يمتلك معنى
العدد قبل اللغة ،أي قبل سنتين من عمره ( ،)2009 ،Houdéويستطيع القيام بعمليات حسابية بسيطة في
 5-4أشهر( ،)1992 ،Wynnويظهراكتساب ترتيب األعداد لديه (معرفة أن  8أكبرمن  4مثال) حوالي  11شهرا
( .)2002 ،Brannonويستطيع الرضيع أيضا إدراك الوجوه بعد ميالده مباشرة ،أي بعد  9دقائق من ميالده،
ويتوفر على حساسية خاصة تجاه تشكيالت الوجوه املخطوطة ( Gorenوآخرون .)1975 ،كما أن رضيعا
عمره يومان اثنان يفضل النظر إلى أشكال تشبه الوجوه أكثر من أشكال أخرى ()1961 ،Fantz؛ والرضيع
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قادر أيضا على إدراك تعابير الوجه وتقليدها ( Fieldوآخرون1982 ،؛  .)1986 ،Liebertكما أكد Bushnell
وآخرون ( )1989و  Pascalisوآخرون ( )1995أن للرضيع تفضيالت خاصة تجاه وجه أمه .ويتوفر الرضيع
قبال على شكل بصري لدوام املوضوع منذ  5-4أشهر ،أي بشكل مبكر أكثر مما اعتقده بياجي (،Wheeler
 .)31 :2009والرضيع قادر أيضا على إدراك أن األشياء الفيزيائية ال تتحرك لوحدها منذ شهرين ونصف؛
وبذلك ،يستطيع الرضيع منذ  5أشهر ّ
التنبؤ بمجرى الحدث ،وبنهايته األكثراحتماال (،)2009 ،Baillargeon
ألن الرضيع ،حسب  )2008( Jeannerodيمتلك مسبقا معرفة ساذجة وضمنية بالخصائص الفيزيائية
لألشياء .كما أن الرضيع يستطيع منذ  8أشهر فهم وجهة نظر اآلخر ،فهو يخمن نوايا شخص يريد الوصول
إلى �سيء معين دون تمكنه من ذلك ( .)Brandone & Wellman, 2009وأشار )2009( Houdéإلى أن سبيلكي
 Spelkeأوضحت أنه ابتداء من  6أشهر ،يعتبر الرضيع أن اإلنسان تحركه حياة ذهنية تميزه عن األشياء،
كما أشارإلى أن واين  Wynnأكدت أن الرضيع منذ  6أشهر ،يفضل األشخاص اللطفاء على األشرار .وأوضح
الباحثون أن الطفل الصغير يكشف عن كفاءات مذهلة للذاكرة ( ،)2009 ،Wheelerإذ منذ  8أشهر،
يتمكن بعض الرضع من تذكر موضع �سيء ُم ّ
خبإ ،حتى ولو لم يروه إال مرة واحدة .وهو ما سمح لبعض
السيكولوجيين باستنتاج وجود ميكانزمات للذاكرة مؤسسة بشكل متين (ذاكرة تقريرية  )déclarativeلدى
األطفال أقل من  9أشهر ( .)30 :2009 ،Wheelerوإلى حدود  8أشهر ،يمكن الحديث عن «وعي أدنى» لدى
الرضيع ( ،)Zelazo & Zelazo, 1998فعندما يرى أمه ،يكون واعيا بها بالرغم من أن وعيه متعلق كلية
بمحيطه اإلدراكي املباشر .والرضيع يمتلك كفاءات أخرى ال يتسع املقام لجردها كلها ،بالنظرإلى خصوصية
موضوعنا ،لكن يمكننا إجمال هذه التحوالت املتزامنة أحيانا واملتعاقبة أحيان أخرى في كون «النمو املعرفي
متواز» (:2009 ،Wheeler
سيرورة معقدة ،ودينامية ،حيث إن سلسلة من العوامل العقلية تنضج بشكل
ٍ
.)33
الجدول رقم  :1بعض كفاءات الرضيع وسن ظهورها
السن

بعد  9دقائق من امليالد
يومان اثنان
شهران
 3أشهر
 4أشهر
 5-4أشهر
 5أشهر
ابتداء من  6أشهر

الكفاءة

إدراك الوجوه
تفضيل النظرإلى أشكال تشبه الوجوه أكثرمن أشكال أخرى
تنشيط مناطق الدماغ نفسها كما لدى الراشد عند سماع اللغة األم
التمييزبين عددين
رصد أخطاء حسابية بسيطة
القيام بعمليات حسابية بسيطة
وجود شكل بصري لدوام املوضوع
إدراك أن األشياء الفيزيائية ال تتحرك لوحدها
ُ
تحرك اإلنسان حياة ذهنية تميزه عن األشياء
تفضيل األشخاص اللطفاء على األشرار
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في حدود  8أشهر
أقل من  9أشهر
حوالي  11شهرا
قبل  12شهرا
قبل سنتين

فهم وجهة نظراآلخر
ّ
تذكرموضع �سيء ُمخبإ رآه مرة واحدة
توفر«وعي أدنى» لدى الرضيع
وجود ميكانزمات للذاكرة مؤسسة بشكل متين (ذاكرة تقريرية)
اكتساب ترتيب األعداد
التمييزبين طيف واسع من الفونيمات اللغوية
امتالك معنى العدد قبل اللغة

إن هذه اإلحاطة السريعة بأهم ما درس لدى الرضيع من كفاءات ،يفيد أن كفاءات عديدة تتمظهر
بشكل متزامن لدى الرضيع قبل  12شهرا ،وتفيد أن البحث العلمي حول كفاءات الرضيع قد قطع أشواطا
كبيرة ،وأننا لم نعد نتحدث عن النمو قياسا بالسنوات (مثل تصنيف مراحل نمو الذكاء لدى بياجي) بل
نقيسه باألشهر أو األسابيع وباأليام أحيانا .إنه تدقيق جديد يلزمنا استيعابه ،ألن املقياس قد تغير بتغير
تقنيات دراسة الرضيع.
وبذلك ،نالحظ أنه منذ ثمانينات القرن املا�سي إلى اليوم ،تبلورت دراسات تجريبية نوعية في علم
النفس املعرفي ،مدعومة بدراسات في علم النفس العصبي ،تخص الرضيع وكفاءاته ،بالرغم من أن بدايات
التأسيس الفعلي ملثل هذه الدراسات (خصوصا على مستوى تطويرتقنيات البحث) بدأ مع بداية الستينات.
أما على املستوى النظري ،فمنذ ظهور كتاب «سيكولوجية الطفل» لبياجي ،الذي اقترح فيه نظرية لنمو
الذكاء ،أبرز الباحثون الكفاءات املبكرة لدى الرضيع ،واختالف استراتيجياته املعرفية ،كما أن تطور تقنيات
التصويرالدماغي وتقنيات حديثة أخرى ساهمت في تدعيم هذه املقاربات وتعزيزها وتطويرها وتعميقها ،كما
سنفصل القول فيها الحقا.
يلخص  Tomaselloهذا الغنى املعرفي بتأكيده أن اكتشافات السيكولوجيين النمائيين ،طيلة عقدي
الثمانينات والتسعينات« ،سمحت بفهم أن املولود الجديد والطفل الصغير يمتلكان في الواقع كفاءات
معرفية ،ال تتمظهربالضرورة في سلوكاتهم الظاهرة» (.)58 :1999 ،Tomasello
لكن أهم ما أفادتنا به الدراسات في هذا الحقل ،هو أن تمثل الرضيع للعالم ليس فوضويا كما كان
االعتقاد سائدا .كل املفاهيم التي اعتبر بياجي أنها تظهر بشكل متأخر (مثل :التفييء ،والعدد ،والطول،
والسببية) قد خضعت إلعادة النظر بأساليب منهجية جديدة ،أفضت إلى تأكيد أن الرضيع يمتلك قدرات
مبكرة أكثرمما كان االعتقاد سائدا.
للطفل إذن كفاءات موصوفة باملبكرة ،فما املقصود بها؟

206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

¢TƒÑZR ≈°ù«©æH .O

147

 .2الكفاءة :تحديدات عامة
لن نجعل من بيان مضامين الكفاءة (أو الكفاية) ومناقشة حيثياتها مبلغ اهتمامنا في هذا الفصل ،فهو
موضوع موسوم بغزارة اإلنتاج ،وعمق النقاش ،وتضارب التحديد أيضا ،في الحقول االقتصادية ،والتربوية،
والسيكولوجية ،وغيرها؛ لكن مقصدنا من استحضار بعض تحديدات «الكفاءة» ،يكمن في رصد بؤرتها
وأهم العناصر املكونة لها ،بغية مقاربتها ومناقشتها على خلفية تصورات الكفاءات املبكرة لدى الرضيع.
وبغض النظر عن التعاريف ذات األبعاد التربوية التي تقرن الكفاءة بالتعلم وحل املشكالت ،وتعتبرها نسقا
من املعارف (في مجاالت معرفية ووجدانية وحسية-حركية) ،وانتظامها وفق خطاطات إجرائية ملواجهة فئة
من الوضعيات (راجع مثال ،)2000 ،Allal :فإن التصور األقرب إلى موضوع دراستنا حول الرضيع ،يعتمد
مقاربة  )1995( Perrenoudالذي يعتبرأن الكفاءة تتطلب إدماج موارد معرفية مختلفة وتوظيفها في معالجة
وضعيات معقدة ،ونمثل لها من ميادين :الحساب ،والفيزياء ،والتعرف على الوجوه ،والتذكر وغيرها .وإن
كان األساس املشترك بين التعاريف السابقة والكفاءات املبكرة هو ارتكازها على معارف ومهارات ،فإن ما
يهمنا هو أصل هذه املعارف واملهارات وتمظهراتها :أأصل مصدره البرمجة الوراثية أم مقتضيات التعلم؟
هل هي استعداد فطري يتمظهر في إنجاز معين؟ أم بناء معرفي يعتمد الخبرة والتعلم؟ أم خليط بمقادير أو
«جرعات» ،كما يقول  ،)2009( Houdéبين هذا وذاك؟
في سياق بناء بعض عناصر الجواب عن السؤال السالف ،ندقق القول في التحديد العام ملفهوم
الكفاءة قبل أن ننظر في إمكانات تطبيقه على الرضيع من خالل نموذج التعرف على الوجوه ،ونموذجي
الحساب والعد.
يقول بيرونو  ،)1995( Perrenoudبخصوص ضبط مصطلح الكفاءة« :أقترح االحتفاظ بمفهوم
عال ،والتي تتطلب إدماج موارد معرفية متعددة في معالجة وضعيات
الكفاءات للمهارات من مستوى ٍ
معقدة .وهو ما يوحي على الفور بإمكانية تجزيء الكفاءة إلى مكونات أكثر خصوصية ،من مثل «عناصر
الكفاءة»  éléments de compétenceباصطالح التوجهات الكيبيكية  ،québécoisأو «القدرة» capacités
في مقاربات أخرى .أيا كان اسمها ،نعرف أن مجموع هذه املكونات ال يعادل الكفاءة الشاملة  .globaleوكما
هو الحال دائما في املنظومات الحية ،فالكل أكثر من االجتماع البسيط للعناصر ،ألنه يشكل نظاما ،كما
يذكرنا بذلك طارديف .)21 :1995 ، Perrenoud( ».)1995-1992( Tardif
إن بيان حدود الكفاءة ومضامينها من خالل النص السابق ،يقودنا إلى التمييزفيها بين وظيفة تكمن في
إدماج املوارد التي تستدعيها ،وبين مكونات (أو عناصر) تشكل الكفاءة ذاتها وال تستقيم دونها ،بالرغم من أن
الكفاءة ليست جمعا بسيطا ملجمل املكونات التي تشكلها .إال أن ورود مفهوم «القدرة» في النص السالف،
يفيد شكال على األقل ،أن جزءا منها ،أو أن أحد عناصرها ،تكون له أصول وراثية ،وأن كيفية «دمج املوارد»
وتعبئتها قد يكون خاضعا للتعلم ،أو قد يتأثر بالتعلم .إنه إشكال يالمس عن قرب مقاصد دراستنا الحالية.
ففي هذا الباب ،وارتباطا بخصوصيات الرضيع الذي نبغي بيان الكفاءة لديه ،نستحضر تعريف( Pomer-
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 leau & Malcuit 1983للكفاءة عندما ربطاها بالكفاءة القاعدية  ،compétence de baseومفادها أن
«الكفاءة القاعدية تفهم على أنها مجموع السلوكات (األفعال وردود األفعال) التي يمكن للطفل الصغير أن
ينجزها -باالرتكازعلى عدته البيولوجية -عندما تتهيأ الظروف ،والسياق ،والشروط البيئية».
إن أهمية هذا التعريف تكمن في تحديد الكفاءة عامة ،والكفاءة لدى الطفل الصغير خاصةّ ،
وحدها
كل مندمج يتبلور من خالل التقاء البرمجة الوراثية مع السياق البيئي ،ويتمظهرفي سلوكات معينةُ .ي ّ
ّ
لم هذا
النص األخير ،إذن ،بالكفاءة كما نتصورها .فهي مبرمجة وراثيا ،ولكنها تتمظهر في إنجاز معين وفق سياق
معين .واألهم من ذلك ،هو أن إمكانية مالحظة سلوك خارجي يحيل على كفاءة معينة ،كما سنرى ذلك
الحقا .إنه األمر الذي أجمله  )1997( Brazeltonفي كون كفاءات الرضيع هي القدرة  capacitéالفعالة على
توظيف االستعدادات  aptitudesالحسية والحركية للفعل في بيئته أو محاولة الفعل فيها .وبذلك تكون
االستعدادات الحسية الحركية معبرا البد منه للكشف عن الكفاءات ،فهي سبيل تمظهرها ،ومن خاللها
يمكننا أن نستنتج طبيعة الكفاءة ومؤداها .ومن ثم ،نتساءل :هل نظرات الرضيع مثال أوحركات عينيه تحيل
على كفاءة معينة لديه وتكشف مستوى نموها؟ أم أن األمر مرتبط بإبداعية الباحث ومهاراته البحثية:
نظريا ومنهجيا؟ إنه األمرالذي سنفصل القول فيه الحقا ،وسيكون املحور األساس لهذه الدراسة.

لكن تأثير كل من البرمجة الوراثية والسياق البيئي على نمو الكفاءة وتطورها أيضا ،يشكل إشكالية
مركزية في هذا الفصل .وبالنظر إلى اتساع حقل الدراسات في هذا الباب وغناها ،فإننا سنخصص القول
بكفاءتي الحساب ّ
والعد ،وكفاءة التعرف على الوجوه .وسنمثل بها لتوضيح أبعاد هذه اإلشكالية ،متسائلين
بداية عن الشروط العلمية واملوضوعية التي هيأت الظروف املالئمة للخوض في هذه اإلشكالية ،والتي يمكن
أن نجملها في :التحوالت النظرية والتحوالت املنهجية التي ساهمت في تطوير تقنيات البحث ،والتي أفضت
نتائجها إلى تحوالت في املواقف تجاه الطفل.
 .3تجديد النظرة إلى الطفل
ننطلق في تحليل هذه املسألة من السؤال التالي :هل يولد الفرد في درجة الصفرمن الذكاء أم يولد وهو
مزود بذكاء أو ذكاءات فطرية نوعية؟ وهل التراكم الزمني يؤدي إلى تراكم الذكاء ونموه كما هو سائد في بعض
املواقف النظرية وحتى بعض التصورات الشعبية؟ أم للذكاء مسارات نمو مختلفة ،قد يعرف فيها االرتقاء
وقد يعرف التقهقر؟
لن نخوض في مسألة الذكاء (راجع بعض هذا النقاش ضمن :زغبوش ،)2014 ،2012 ،ألنه يتطلب
منا عمال خاصا به ،كما لن نناقش أوجه العالقات بين الذكاء والكفاءة ،ألنها تخرج عن نطاق هذا الفصل،
بالرغم من أهمية دراسة هذه العالقة؛ وفي مقابل ذلك ،سنعمل في هذا الشق من الدراسة ،على التتبع
التاريخي لتطور دراسة الطفل عموما ،في محاولة منا لفهم كيف استطاع الباحثون الوصول إلى تيهيء
الشروط العلمية املوضوعية :املنهجية ،والتقنية ،والنظرية ،لدراسة كفاءات الرضيع ،بكل تعقيداتها
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النظرية واملنهجية ،وحتى على مستوى تفسير نتائج الدراسات التجريبية أو تلك املتمخضة عن التصوير
الدماغي.
دليلنا في سلك هذا املسلك ،ما عرفته السنوات األخيرة من تطور ملحوظ ،وتعمق في فهم املراحل
وامليكانزمات التي تسمح للفرد عموما ،والطفل بوجه مخصوص ،بفهم العالم (من كالم ،وحساب وتفاعل
مع اآلخرين ،وتذكروغيرها) ،يمكننا إجماله في املستويات التالية:
 .1.3على مستوى االهتمام بدراسة الطفل ذاته
حتى حدود القرن  ،18اعتبر الطفل كائنا غير ناضج وأن أفكاره ال أهمية لها .وكان ينظر إلى املولود
الجديد على أنه مجرد «أنبوب هضمي» ،وكائن ارتكا�سي ،ودون أي كفاءة ،ومجرد من أي عاطفة أو إحساس،
وال ذاكرة له ،وفي أحسن األحوال ،يعتبرعجينة ّ
طيعة يشكلها الوسط كما يشاء .لكن ،ابتداء من القرن ،18
ستتبلور بالتدريج مواقف نظرية مغايرة ،تنظرإلى الطفل على أنه كائن ينمو وينضج حركيا ونفسيا ،وفي اآلن
نفسه عنصريلزم تربيته بشكل مبكرأكثر ،وبأساليب تالئم مقومات نموه .وبذلك ،بدأ االهتمام الجدي من
قبل السيكولوجيين والبيداغوجيين بنمو الطفل وبفهم بنيات الذكاء لديه ،لدرجة أن  Stanley Hallأسس
ننة  1893أول مؤسسة للبحث في سيكولوجيا الطفلNational Association for the Study of Chil- :
 ،drenوطالبت  Maria Montessoriسنة  1907بتغييرأساليب التربية املتداولة ،واعتماد ما سمته «التربية
الجديدة» التي مفادها أن البيئة املالئمة واالستماع املستمريشجعان نمو الطفل وتطوره .كما انطلقت أولى
محاوالت قياس قدرات الطفل سنة  1903مع ظهور سلم بيني وسيمون  L’échelle Binet-Simonلتحديد
مستوى ذكاء الطفل في سن محددة.
إن ما يهمنا بالخصوص من هذه التحوالت ،ارتباطا بموضوع دراستنا على املستوى املنهجي ،هو بلورة
تقنيات جديدة للبحث نستشف بدايتها سنة  ،1924مع  Arnold Gesellالذي ّ
يعد أول من استعمل كاميرا
السينما لدراسة نمو الطفل .ساعدته هذه التقنية على الربط بين السلوكات التي يالحظها مع درجة نضج
الجهاز العصبي املركزي ،مبرزا بالخصوص استحالة تسريع النمو املعرفي للطفل في سن معينة من خالل
ّ
تعليمه بشكل مكثف .وبذلك ،سلط  Gesellالضوء على أهمية التقنيات الحديثة في البحث العلمي ،وفتح
الباب أمام توظيفها لدراسة الطفل.
 .2.3على مستوى التوجهات النظرية للنمو
أما على املستوى النظري ،واملتمثل أساسا في إبرازأهمية تأثيرالوسط االجتماعي في نموالطفل ،باعتباره
املحدد لنموه وتطوره ،فنستشف أولى محاوالتها من قبل  Vygotskyسنة 1934؛ وتأكيد  Wallonمنذ
 1941على أهمية االنفعاالت في التنشئة االجتماعية للطفل؛ وبيان  Piagetسنة  ،1947في مقاربته البنائية،
محاوالت الطفل فهم العالم منطقيا من خالل أفعاله وعملياته الذهنية ،واكتساب املعارف بالتدرج؛ لكن
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ما يهمنا أكثر منها ،ارتباطا بموضوع دراستنا على املستوى النظري أيضا ،هو اقتراح ،Thomas G.Bower
سنة  1974نظرية فطرية تفيد أن الطفل يمتلك منذ امليالد بعض الكفاءات التي تصلح أسسا الكتساب باقي
املعارف التي يحتاجها لنموه ،من جهة؛ ومن جهة أخرى ،مراجعة بعض البياجويين الجدد سنوات -1990
 ،2000مثل  Caseو Fidcherو ...Sieglerلبعض تصورات بياحي ،معتبرين أن النمو السيكولوجي للطفل
ليس مسارا خطيا ،لكنه موسوم بالتعرجات .وهو ما فتح الباب ألخذ املتغيرات السياقية والثقافية بعين
االعتبار بجدية أكبر في نمو الطفل .وبذلك ،برزت توجهات لها خلفيات نظرية متعارضة ومتناقضة أحيانا
(تأثيرالسياق أو تأثيرالوراثة) حول موضوع الدراسة نفسه وهو :نمو الطفل.
كما عرفت دراسة الطفل منذ سبعينات القرن املا�سي ،تعدد دراسات سيكولوجيا النمو التي تبرز غنى
الكفاءات التي يكتسبها املولود الجديد والطفل الصغير في مجال الوجدان ،والحركية ،واإلدراك واملعرفية
(Bideaud, Houdé & Pedinielli, 1995; Bonthoux, Berger & Blaye, 2004; Mehler & Dupoux,
 .)1990; Vauclair, 2004وإن كنا نسجل هنا أهمية مفهوم «االكتساب» الذي وإن كان جزئيا يمر بشكل
طبيعي نتيجة البرمجة الوراثية ،فإن جزأه اآلخرال يمكن أن يتحقق إال في سياق طبيعي .وبذلك ،وضع مفهوم
الثقافة موضع تساؤل أيضا .إذ نجد مثال أن عديدا من الباحثين ،من مثل ،)1973( Charlotte Hardman
انتقدوا الطريقة التي تركزبها العلوم اإلنسانية على التنشئة االجتماعية ،والتي ترى أن الطفل مثل إسفنجة
الثقافة (راجع .)51 :2010 ،Journet :فبغض النظرعن املواقف املتباينة من الثقافة باعتبارها سببا للهوية
االجتماعية ،أم نتيجة لها ،إضافة إلى التوجهات التي تعتبر الثقافة سابقة في الوجود على الطفل ،نجد
توجهات أخرى تعتبرأن اإلنتاجات الثقافية (أو الذاكرات الخارجية باصطالح  ))1999( Donaldالتي ستبلغ
لألجيال الالحقة ،ال تصبح مواضيع ثقافية إال عندما يستعملها اإلنسان ويمنحها تفسيرا واعيا في عالقته مع
اآلخر .وبذلك تتموضع الثقافة عموما على مستوى جماعي وليس فرديا .وهوما عبرت عنه )3 :2003( Rogoff
بمصطلح «املشاركة في الثقافة» .وبذلك توجد الثقافة على شكل عمليات ذهنية تخلق مستوى جديدا من
ً
الواقع .وتصبح الثقافة إذن ثقافة بعد الوعي بها ،أي بعد خضوعها للمعالجة املعرفية ،ومنحها داللة خاصة
وفقا لسياق الفرد (راجع هذا النقاش ضمن :زغبوش.)2012 ،
وبناء عليه ،يمكن التسليم مبدئيا ،ومن خالل مبدأ «التفاعل» ،أن الطفل ال يمتص كل �سيء ولكنه
وإلن كان متوافرا على الكفاءات الالزمة لذلك ،فإن هذه الكفاءات املبكرة
يفاوض كل �سيء ويبنيه معرفياِ .
تتخذ شكال معينا بناء على طريقة تأثير السياق على الطفل ،وبناء على طريقة تفاعل الطفل مع ثقافته.
وسنناقش هذه املسألة أكثرفي نقاط الحقة.
 .3.3على مستوى المواقف النظرية حول النمو
وفي سياق النقاش والتجاذب السابق حول األبعاد الفطرية واألبعاد الثقافية ،فإن التتبع التاريخي
لتطور الدراسات حول الطفل ،يفيد حصول جملة من التطورات التي سمحت بدراسة الطفل دراسة أدق،
إذ على مستوى نمو الطفل املعرفي ،وارتباطا بإشكالية هذا الفصل ،يمكن إجمالها في ثالثة توجهات كبرى
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(بغض النظر عن السلوكية التي ال تهمنا كثيرا في هذا النقاش ،والبنائية التي سنستحضر بعض منطلقاتها
الحقا) ،بالنظر إلى أن النمو تفاعل بين النضج والتعلم ،وقد تكون األولوية ألحدهما أو لكليهما (راجع بعض
أوجه هذا النقاش ضمن :زغبوش2012 ،ب):
* توجه فطري يميل كل امليل إلى أن محتوى الذهن مستقل عن التأثيرات الخارجية ،حيث نجد مثال
شومسكي ( )1959يقر بعدم إمكانية شرح اكتساب اللغة إال من خالل قدرات فطرية موجودة حتى قبل
امليالد .ومن ثم ،فإن شومسكي ( )1979يعتبر أن البنيات املعرفية واللسانية تعبير عن برنامج وراثي كوني.
فاإلنسان يمتلك «حالة أولية ،بمعنى حالة سابقة على التجربة» (شومسكي .)169 :1979 ،إن مفهوم حالة
أولية تفيد أن للذهن محتوى قبليا منذ امليالد ،وهو محتوى مستقل عن التأثيرات الخارجية (،Jeannerod
 .)78 :2008وبذلك ،دفعت اللغة بعض اللسانيين إلى افتراض وجود بنيات لسانية فطرية وكونية ()...
خاصة باإلنسان؛ في حين أن كفاءات الرياضيات أو كفاءات معرفية أخرى ليست كذلك (مثال،Pinker :
 .)1999ويعتبر  )48 :1999( Tomaselloأن هذه البنيات اللسانية الفطرية نتجت عن تأثيرات تاريخ الثقافة
اإلنسانية ،من حيث إن الكفاءات اللسانية تطورت قبل أن تتفرق الكائنات اإلنسانية شعوبا متمايزة.
وقد عرف هذا التوجه امتدادات له مع بعض التوجهات الفطرية في الحقل السيكولوجي والنورولوجي،
سنناقش بعضها الحقا ،خصوصا عند تناول الكفاءات املبكرة.
ثان يرجح أن يكون محتوى الذهن خاضعا للتفاعالت االجتماعية وسياقاتها .وقد عرف
* تصور ٍ
انطالقته مع تصورات فيكوتسكي  Vigotskyالتي استفاد منها برونر  ،Brunerكما استفاد من تصورات
بياحي ،وبلورها في تشكيل تيار جديد يربط نمو الوظائف السيكولوجية بالسياقات السوسيو-ثقافية ،من
جهة؛ ويعتبرأن النمو الذهني كامن في االستيعاب التدريجي إلنتاجات التاريخ والثقافة ،من جهة ثانية؛ ويرى
ً
ُ
أخيرا أن الحياة الذهنية تترجم أوال في التفاعل مع الغير ،وتدمج نتيجة هذه التفاعالت في سيرورة التفكير.
ويمكن إجمال هذا التصور في كون الذكاء -يبدو في جوهره -من إنتاج مجموعة بشرية (،Perret-Clermont
 .)1979وكانت أهم تجليات هذا التوجه في السيكولوجيا املتموضعة (راجع هذا التوجه ضمن Troadec :و
 Zarhbouchو2009 ،Frède؛ زغبوش وطرواديك.) 2012 ،
* تصور ثالث ال يركز ال على العوامل الداخلية وال على العوامل الخارجية مادامت كلها مجتمعة في
الطفل ،ولكنه يضع الطفل في بؤرة الدراسة ،من منطلق أن الطفل فاعل في تعلمه ،ويبني املعرفة بشكل
ذاتي نتيجة لتوفره على الكفاءات الالزمة لذلك .وقد تبلور هذا التوجه بالنظر إلى اهتمام السيكولوجيا
املعرفية بطبيعة املعارف «العفوية» أو «الساذجة» ،التي يبلورها األطفال حول الظواهر التي يالحظونها في
حياتهم اليومية (1998 ،Lautrey؛  .)1999 ،Mazensوقد ساهم هذا التوجه في الكشف عن الغنى املعرفي
الذي يبلوره الطفل قبل بداية التعلم املنظم ،وينظمه في نظريات ساذجة» ،تتمثل في نظريات سيكولوجية،
وأخرى بيولوجية ،وثالثة فيزيائية .إن املقصود بالنظريات الساذجة (في مقابل النظريات العلمية) ،هو نسق
من املعارف التي يبنيها الطفل بطريقة تلقائية وعفوية ،انطالقا من تجاربه اليومية ومالحظاته املباشرة
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للواقع .فهي تنتظم على شكل أنظمة تفسيرية منسجمة ،تسمح للطفل بالقيام بتفسيرات ُم َّ
عينة ملعطيات
الواقع وقراءتها وفهمها .وبذلك ،يكون الطفل عنصرا فاعال في تعلمه وبانيا ملعارفه ومنظما لها.
باعتماد الخلفيات النظرية السابقة ،وتشكيالتها ،وتداخالتها وحتى تعارضاتها ،يمكن إجمال األنماط
العامة لتصورات نمو الطفل املعرفي ،بالنظرإلى حالة معارفه األولية وحالتها النهائية (نسبيا) وفق املسارات
النمائية الثالثة التالية (راجع:)235-230 :2003 ،Troadec & Martinot :
 تصورات النمو األحادي :تقر بوجود مسار واحد للنمو بغض النظر عن تعدد السياقات ،وتكوناالختالفات في مراحل النمو األفقية فقط واملرتبطة بالسن.
 تصورات النمو املتعدد :احتفظت بمفهوم املراحل ولكنها اعتبرت أن السياقات املختلفة تف�سي إلىتبلور مراحل نمائية متشابهة أحيانا ،ومختلفة أحيانا أخرى.
 التصورات متعددة األبعاد للنمو :ومفادها أن السياقات أوالثقافات املختلفة تؤدي إلى أنماط مختلفةمن النمو.
تكمن أهمية التصور األخير في كونه يفسر ملاذا يتوافر الكل على االستعدادات الفطرية نفسها ،لكنها
تتشكل بأشكال مختلفة وفقا لسياقات تمظهرها وتأثرها بالبيئة املحيطة بها ،وتف�سي إلى تفرد كل فرد
بخصوصياته.
خالصة ملا سبق ،يمكن التأكيد على أن كل هذا الغنى العلمي :النظري واملنهجي ،قد تبلور ليجعل
من الطفل الصغير محور دراساته وبؤرتها ،ومجاال إلنتاج معرفة علمية غاية في الدقة .فاالنكباب على
دراسة الطفل وإنتاج املعارف حوله ،ساهم جذريا في تغيير التصورات التقليدية حول الطفل ،وقد لخص
 )2002( Hirschfeldالتوجهات السائدة في فكرة أن ما يحب األطفال التفكير فيه هو املحدد ملا سيفكر فيه
الراشدون ،وبذلك كتب  )2002( Hirschfeldبأن «الطفل هو أب الراشد» (راجع،)53 :2010 ،Journet :
األمر الذي مقصده االهتمام أكثر بالطفل والطفولة ،بالنظر إلى أن طفل اليوم هو راشد الغد .وهو األمر
الذي استلزم التنقيب عن أصل ّ
تكون املعرفية لدى الطفل ،وافتراض وجود كفاءات مبكرة أكثريلزم البحث
فيها ،بالرغم من أن التعبيرعنها يخرج عن منطق املعرفة الصريحة ّ
املعبرعنها مباشرة ،إلى منطق إدراكي آخر
يعتمد مؤشرات أخرى مثل حركة عيني الرضيع .إنها كفاءات ال يمكن إال أن تكون فطرية ،ومبرمجة وراثيا
من الناحية البيولوجية.
فكيف نفهم هذا التوجه ،وكيف نقتنع بوجود كفاءات مبكرة يصعب التعبير عنها شفويا؟ خصوصا
لدى من نشأ في وسط يمجد املعرفة الصريحة والعينية ،كما الحال في وسطنا.
ْ
تساؤلي  :)De Cruz & De Smedt )2010بأي طريقة تدعم األدلة
ننطلق في تحليل هذا اإلشكال من
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ّ
التجريبية وأدلة علم النفس العصبي الفرضية القائلة باالتجاه الفطري لدى الرضع؟ وهل توفراألطفال على
بعض املهارات الحسابية األولية ،تلعب دورا هاما في نمو املعرفة الرياضية؟
إن الجواب ،أو األجوبة املمكنة ،عن هذين السؤالين يستلزم أوال البرهنة على وجود الكفاءات املبكرة،
وكيفية الكشف عنها.
 .4مؤشرات الكفاءات المبكرة
تنطلق تصورات الذكاء الفطري من مسلمة مفادها أن الطفل يولد «جاهزا» ( ،)1999 ،Bideaudأي
مجهزا بالعدة الالزمة لنموه ،وقادرا على معالجة املعلومات التي يستقبلها من املحيط بشكل إدراكي خالص،
أي بدون تحويلها إلى لغة (باعتبارها موروثا ثقافيا) قد تعوق مكوناتها اللفظية أو املعجمية تطور قدرات
الفرد املعرفية (كما سنناقش ذلك الحقا لدى الطفل ولدى الراشد) .وقد أفضت هذه الدراسات إلى التأكيد
بأن ذهن الرضيع يحمل في ذاته ما يفيد قوانين نموه .وبذلك ،تؤكد هذه التوجهات على أن الرضيع يبدو أكثر
كفاءة مما كان يعتقد سالفا ( .)2001 ،Lécuyerفما قوانين النمو هاته التي يحملها الرضيع في ذاته ،ولنقل
بدقة أكثر :في دماغه؟
إن توضيح هذه الفكرة ،يفرض استحضار بعض املعطيات الفيزيولوجية والنورولوجية التي تفيد في
فهم ماهية الكفاءات املبكرة ومصدرها .وألنها تستع�سي على الفهم بالنظر إلى عدم تمظهرها بشكل صريح،
نحتاج بداية إلى استحضار بعض املعطيات العينية القابلة للمالحظة املباشرة؛ من مثل شكل الرأس
وحجمه ،كما نحتاج استحضاربعض املعطيات الناتجة عن استعمال تقنيات متطورة خاصة للكشف عما
يوجد داخل الرأس ،مدعومة بصور قابلة للمالحظة والتحليل والتفسير ،واعتمادها أساسا لبناء معرفة
نوعية.
 .1.4على مستوى الشكل الخارجي للرأس
ننطلق في توضيح هذه النقطة من واقعة أن الطفل يتوافر عند ميالده على عدة بيولوجية سيتم
تطويرها الحقا :فالرضيع يرى ،ويسمع ،ويتعرف على الروائح ،ويتذوق ...أي أن قنواته الحسية للتفاعل
مع العالم الخارجي تكون وظيفية منذ ميالده ،وحتى عندما يكون جنينا في بطن أمه .ويمكن التسليم ،بناء
على ذلك ،بأن الطفل يولد مكتمال ،أي مجهزا بالعدة األولية الالزمة لنموه وتطوره ،إنه «مجهز كلية»:
يدان ،ورجالن ،ورأس أكبر قليال مقارنة مع باقي ِنسب جسمه ،تشتغل داخله مختلف األجهزة (العصبية،
والدموية ،والتنفسية ،والهضمية .)...لكن السؤال الذي يحتاج التوضيح هو :ملاذا يولد الجنين (وحتى عندما
يكون في بطن أمه) برأس أكبر من باقي أعضائه بالنظر إلى تناسبها؟ وملاذا نسبة نمو باقي األعضاء تكون أكثر
من نسبة نمو الرأس بعد ذلك؟

206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

154

...ÜÉ°ùàc’Gh Iô£ØdG ÚH IôµÑŸG äGAÉØµdG

للجواب عن هذا السؤال ،نستعين بالشكل رقم ( )1التالي:

ال
(الم در:

س الس

رقم ( :)1ال را ال سدي

)

:

ر

فمن خالل تأملنا للشكل السابق ،نالحظ عدم تناسب الرأس مع باقي األعضاء أثناء الحمل وبعد
الوالدة ،ملاذا؟ وما الداعي ألن يكون رأس الفرد بهذا الحجم غير املتناسب مع الجسد وفقا لتغيرات النمو
الجسدي؟
قد يكون الجواب املباشر عن ذلك ،واملالئم له ،هو أن الرأس يتوافر على العدة العصبية الالزمة
للفرد عند ميالده ،وسترافقه طيلة حياته .فإن عدنا إلى كيفية تشكل الدماغ ،نجد أنه يصبح تقريبا مكتمل
البنيات األساسية وحتى الشكل الخارجي عند امليالد .فبعد أن كان الرأس يشكل نصف الجسد لدى الجنين
ُ
في شهره الثاني (أول صورة على اليمين) أضحى الرأس يشكل ربع الجسد عند امليالد ،وال يشكل سوى ثمن
طول الجسم عند بلوغ الفرد  25سنة (آخر صورة على اليسار) حيث ال يختلف الرأس كثيرا عن رأس طفل
عمره  12سنة على مستوى التناسب والشكل العام .فعلى امتداد عمرزمني مقداره حوالي  25سنة ،ال يتغير
حجم الرأس وشكله إال قليال مقارنة مع باقي مكونات الجسد.
ما النتيجة التي يمكن أن نستخلصها من املالحظات السالفة؟
يمكن أن نؤكد أن حجم الرأس دليل على توافر الفرد على كل ما يحتاجه من عدة عصبية ،ويتحول
الجسم بشكل جذري ليتالءم مع متطلبات الواقع واحتياجاته ،أو أن هذا الجسد ينمو وينضج ليصبح في
خدمة ما يوجد داخل الجمجمة ،أي الدماغ.
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 .2.4على مستوى محتوى الرأس
إن حاولنا معرفة ما يوجد داخل الرأس وكيف يتطور ،أي محتواه ،يمكننا االستعانة بالشكل رقم ()2
املوالي لتوضيح ذلك.

رقم ( :)2مسار
ال
(الم در: :

الدما وم وا س الس
ر
)

إن ألقينا نظرة على ما يحدث داخل الدماغ من خالل االستعانة بالشكل رقم ( ،)2ومقارنته مع الشكل
رقم ( )1السابق الذي يفيد أن الجسم يحتاج حوالي  25سنة ليكتمل نموه ،نالحظ النمو الهائل للدماغ
بين  4أسابيع و 40أسبوعا ،حيث يتخذ الدماغ شكال شبه نهائي .وباستحضار الشكل السابق أيضا (راجع:
 ،)56 :2010 ،Lagercrantzنالحظ توالي مراحل معينة تتميز بخصوصيات نمائية محددة .ففي مرحلة
«التكاثر املكثف للخاليا العصبية» َّ
يسجل انفجار للخاليا العصبية ،إذ تتكاثر في أسابيع قليلة بسرعة هائلة
(حوالي  3000في الثانية) .أما بخصوص مرحلة «هجرة الخاليا العصبية» ،فإن الخاليا التي تكونت في األنبوب
ُ
العصبي  tube neuronalتهاجرإلى األعلى وت ْبرعم في قمة الجهازالعصبي .ورغم ذلك ،نالحظ في مرحلة «املوت
ُ
َّ
ستتعزز تلك التي
املبرمج للخاليا» ،أن الخاليا واملشابك العصبية التي لم تستعمل سيصيبها التلف ،في حين
تم تنشيطها بمثيرات الواقع .أما مرحلة «التشبيك وإعادة التنظيم» فيعني أن الباحات الدماغية ستتشابك
فيما بينها وستنتظم جزئيا وفقا لنشاطات الرضيع (اإلدراك البصري ،اللمس ،السمع .)...ويمكن إجمال
مسارتشكل الدماغ في كون نموه عبارة عن سيرورة دينامية يتدخل فيها ظهور بعض البنيات الخلوية وغياب
بعضها ( Togaوآخرون.)23 :2009 ،
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أكد ( Changeuxنقال عن  )59 :2010 ،Lagercrantzهذا الطرح عندما قدرأن بنية الدماغ تضم حوالي
 100مليارمن الخاليا العصبية ،وكل منها يضم بين ألف و 10آالف مشبك عصبي .لكن هذا العدد الهائل من
الخاليا العصبية ومشابكها ،سيتناقص إلى النصف متأثرة بتعرضها للتنبيهات الخارجية :فالخاليا التي تنبهها
األعضاء الحسية تنمو وتتطور ،وتلك التي ال يتم تنبيهها تموت وتندثر( .)1يجب إذن أن يستقبل األطفال
املثيرات املعرفية واالجتماعية والوجدانية الضرورية في اللحظة املناسبة ،لكي تنموالتعلمات وتوظف بشكل
سليم ،وإال بقي هذا الجهاز العصبي املعقد دون وظيفة .وفي إطار التصور نفسه ،يعتبر  ( Changeuxنقال
عن  )80 :2007 ،Théoduleأن التفاعل مع العالم الخارجي يساهم في انتقاء بعض االقترانات وإقصاء
عدد كبير منها أيضا .وهو أمر عبرت عنه  )38 :2009( Baillargeonبذكاء عندما اعتبرت أن الرضع «عميان»
كتسب فيها ُم ّ
بالنسبة للمعلومات التي لم يتعلموها في وضعية معينة .يوحي هذا النموذج أن السن التي ُي َ
تغير
ما بالنسبة لصنف معين من األحداث ،تتعلق أساسا بالسن الذي تعرض فيه الرضيع لوضعيات مالئمة
( .)38 :2009 ،Baillargeonومن ثم ،يفيد هذا املعطى أهمية السياق الخارجي في اتخاذ البنية العصبية
الدماغية شكال معينا ،بل وأن نموها رهن بما تعرض له الطفل من مثيرات خارجية.
يدقق  Togaوآخرون ( )2009هذه املسألة أكثر عندما اعتبروا أنه عند امليالد ،يكون عدد الخاليا
مستقرا ،وتبدأ مسألة التنظيم ،من خالل خلق الروابط بين الخاليا العصبية ،وكذا ربط العالقات بين
مناطق الدماغ( ،)2خصوصا على مستوى القشرة  cortexالدماغية .فاهتمام الباحثين بالقشرة الدماغية
مرده إلى كونها مركز وظائف مهمة ومختلفة مثل البصر والسمع واللغة ،أو أكثر من ذلك ،مركز التخطيط
لألفعال ( Togaوآخرون .)24 :2009 ،ويعتبرالباحثون ذاتهم (نفسه )23-22 :أن الحد األق�سى من الروابط
في القشرة البصرية  ،cortex visuelيتحقق حوالي  4أشهر بعد امليالد ،ثم يبدأ تشذيب الروابط بين الخاليا
العصبية ،وفي املرحلة قبل املدرسية يكون عدد الروابط تقريبا هو نفسه لدى الراشد (أي في القشرة
البصرية) .لكن في القشرة قبل الجبهية الوسطى  ،cortex préfrontal médianوهي منطقة دماغية تتدخل
في الوظائف املعرفية العليا ،يكتمل الحد األق�سى من الروابط بينها حوالي  4-3سنوات ،وال يكون التشذيب
ملموسا إال أواسط املراهقة أو نهايتها (راجع أيضا .)Huttenlocher, 1979 :ونوضح هذا األمر من خالل
الدخول أكثر إلى محتوى الدماغ ،مستعينين بالشكل رقم ( )3املوالي الذي يمثل نمو النسيج العصبي لدماغ
الطفل.
 1نشيرإلى أنه ابتداء من سنة  ،1990أفادت بعض الدراسات الحديثة أن بعض املناطق من الدماغ تظل قادرة على
إنتاج خاليا عصبية جديدة لدى الراشد طيلة الحياة ،وهو ما يتعارض والفكرة الشائعة التي مفادها أن مخزون
الخاليا العصبية يكتمل عند امليالد (راجع تفاصيل أوفى ضمن ،)2011 ،Laroche :ويمكن أيضا مراجعة فصل
إسماعيل علوي في هذا الكتاب للمزيد من التوضيح حول هذه املسألة.
 2قد نجد بعض التدقيقات األخرى في هذا السياق ،والتي تعتبر أن مناطق الدماغ ال تترابط فقط فيما بينها ،ولكنها
تتمايزأيضا ،إذ كما تقول  ،)2003:117( Dehaene-Lambertzال يطابق تعلم اللغة تعبئة مناطق دماغية جديدة،
بل يطابق تمايزاملناطق الدماغية ذاتها.
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مولود جديد
ال

رقم (:)3

ور النس

الع

طفل  3أشهر
ي (الم در:

:

طفل سنتين
)

من خالل تأملنا لتعدد التشعبات العصبية في الشكل رقم ( ،)3نسجل كيف يختلف النسيج العصبي
بين املولود الجديد ،وطفل  3أشهر ،وطفل سنتين ،حيث نالحظ كيف تتكثف الروابط بين الخاليا العصبية
حتى حدود سنتين من امليالد ،األمرالذي يف�سي مباشرة إلى استخالص أنها ناتجة عن تأثيرات مثيرات املحيط
وتنبيهاتها الجديدة ،والتي يتفاعل معها الدماغ ويحولها إلى روابط جديدة أيضا ،تستوعب مثيرات املحيط.
إن تأكيد هذه التحوالت على مستوى البنية الدماغية ،يمكن أن نتلمسه في دراسة حول  45طفال
بين  5سنوات و 11سنة ،تم تصوير دماغهم مرتين بفاصل مقداره سنتان (راجع،)Sowell & al., 2004 :
والتي أوضحت ارتباطا إحصائيا داال بين ازدياد دقة القشرة الجبهية  cortex frontalوالقشرة الجدارية
اليسرى  pariétal gaucheوبين االرتفاع املستمر للكفاءات أثناء إنجاز اختبار الضبط الشفوي .من خالل
هذه النتائج ،يبدو من املعقول أن نفكر في كون نمو القشرة مرتبطا فعليا بالتحوالت املعرفية حسب Toga
وآخرين (.)27 :2009
وعليه ،فمن «يقول نموا ،يقول دينامية ،وحركة ،وتحوال .إن نمو الدماغ البشري ال يستثنى من هذه
القاعدة» ( Togaوآخرون .)22 :2009 ،ومن ثم ،يمكننا القول إن الكفاءة مصدرها الدماغ وتتطور في تفاعلها
مع املحيط .وبذلك ،أضحى نمو الطفل حسب  ،)1992( Karmiloff-Smithتفاعال بين السيرورات الفطرية
الخاصة واملحيط الفيزيقي واالجتماعي-الثقافي .وهو األمر الذي يستلزم مناقشة التفاعل بين الفطري
واملكتسب ،من منطلق أن الطفل املزود بكفاءات فطرية «سيكبر في عالم ثقافي» كما يقول Tomasello
( ،)13 :1999ويفسر ذلك بكونه سيمتلك املفتاح السوسيو-معرفي لالنفتاح على العالم .إال أننا لن نناقش
هذا األمر ،إال في ارتباط نمو مفهوم العدد لدى الطفل في مرحلة أولى ،مبرزين تأثيرالوضعية التجريبية على
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النتائج املستخلصة ،قبل أن نعمل في مرحلة ثانية على توضيح كفاءة العد والحساب لدى الرضيع ،لننهي
هذا النقاش بإثارة مسألة اللغة (باعتبارها إنتاجا ثقافيا) وتأثيرها على نمو هذه الكفاءات وتطورها .منطلقنا
في ذلك ،األسئلة التالية :كيف تطورت دراسات مفهوم العدد؟ وهل العدد حالة أولية سابقة على التعلم ،أم
أنه خاضع للتعلم؟ وقبل ذلك ،كيف استطاع الباحثون دراسة هذه الكفاءات الفطرية؟
 .5تحوالت على مستوى التقنيات المنهجية وأساليب التجريب
ندين لبياجي بأولى الدراسات حول بناء الواقع لدى األطفال الصغار .فمنذ أواسط  ،1930أثارت
مالحظاته عديدا من األسئلة حول فهم األشياء ،واملكان ،والزمان والسببية لدى األطفال الصغار .لقد
فحص ردود فعل الرضيع في عديد من املهام .ورغم املساهمة النوعية لدراسة بياجي للطفل ،يفرض السؤال
املوالي نفسه على منطق التحليل ،بالنظر إلى تطور البحث العلمي :هل الرضع «علماء» أكثر مما اعتقده
بياجي؟
للجواب عن هذا السؤال ،ننطلق من واقعة أنه منذ سنوات  70من القرن املا�سي ،انكب الباحثون
يي العلوم املعرفية على دراسة الطفل ،لكنهم واجهوا صعوبات تجعل دراسته أعقد من دراسة الراشد (De-
 ،)115 :2003 ،haene-Lambertzونجملها في اثنتين:
الصعوبة األولىُ :يدرس الراشد في حالة مستقرة ،فكل راشد عادي تابع دراسته األساسية ،يعرف لغته
األم والحساب ...أما معارف الطفل فتتعلق بعمره ،ويمكن أن تكون متغيرة جدا في الشطرنفسه من العمر.
الصعوبة الثانية :تكمن في إنتاج وضعية تجريبية حيث يستطيع الطفل إبرازقدراته الفعلية.
كيف تم تجاوز هذه الصعوبات؟
إن الجواب عن هذا السؤال يحمل في طياته بعدا تأريخيا لتطور دراسة معرفيات الطفل ،منها :مفهوم
االحتفاظ ومفهوم العدد ،ومن خالله سنعمل على توضيح كيف أن أساليب التجريب وتقنياته قد تؤثرسلبا
على النتائج املستخلصة ،أو قد تدفع بها في اتجاه معين.
 .1.5مفهوم العدد لدى الطفل ومتغيراته المنهجية
نسوق ثالثة نماذج لتوضيح ذلك ،وسيكون منطلقنا من املعرفية الرقمية ،باستحضارنموذج مشهور
لتأثيرالوضعية التجريبية على فهم الطفل لها ،وتمظهرهذا الفهم في إنجازاته املتعلقة باالحتفاظ بالعدد.
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 .1.1.5نموذج بياجي Piaget
ّ
حسب بياجي ونموذجه املبني على مراحل تشبه السلم ،يجب انتظار أن يصل الطفل  7-6سنوات
لكي يصل املرحلة أو «الدرجة» املطابقة الكتساب مفهوم العدد .فقد أوضح بياجي (Piaget & Szeminska,
 )1967أنه عندما نبسط أمام أطفال عمرهم  5-4سنوات (مرحلة التمثل قبل-العملياتي) سلسلة من 6
متواز ،ونسألهم عما إذا كان هناك كؤوس أكثر أو قنينات أكثر
كؤوس تقابلها سلسلة من  6قنينات بشكل
ٍ
أو العدد نفسه منهما ،يجيب األطفال بأن لدينا ال�سيء نفسه .ولكن إذا تم توسيع املسافة بين القنينات
بحيث يصبح صف القنينات أطول من صف الكؤوس ،يجيب األطفال بوجود قنينات أكثر .حتى حدود 7-6
سنوات ،يخطئ الطفل ،ويقر بأن الصف األطول يضم عناصر أكثر .إنه يرتكب خطأ «الحدس اإلدراكي».
بعد هذه السن ،يستطيع األطفال تمييزمفهوم العدد عن مفهوم الطول .وبذلك ،اهتم بياجي أساسا بالسن
التي يكتسب فيها الطفل مفهوم العدد ،وهذا يعني أن الطفل في مرحلة التعليم األولي لم يكتسب بعد مفهوم
العدد .إن منطق نموذج الساللم ،قاد بياجي إلى أن يهتم خصيصا بأفعال  actionsالرضيع (املرحلة املسماة
«حسية-حركية») ،مقتصرا في دراسته للمفاهيم واملبادئ املعرفية على األطفال األكبرسنا.
إال أنه من خالل مالحظة أفعال الرضع ،ولكونهم غير متقنين لها وغير مهرة فيها ،يقر البعض اليوم
(راجع ،)2009 ،Houdé :بأن بياجي لم يستطع قياس ذكائهم الفعلي ،ولم تكن «األفعال» األسلوب املالئم
الختبارالذكاء .كما يمكن تفسيرملاذا يتأخرظهور العدد عند الطفل لدى بياجي من خالل توجهه االبستيمي،
الذي يكمن في دراسة تاريخ الذكاء اإلنساني من خالل دراسة تطور ذكاء الطفل ،والتطور من البسيط إلى
املعقد .ومن ثم ،قد نقول إن التوجه االبستمولوجي لبياجي طغى على توجهه السيكولوجي .فهو يعتبر أن
املعنى الذي يمنحه الطفل للعدد مرتبط بنموكفاءاته املنطقية :االحتفاظ ،والترتيب ،والتصنيف ،باعتبارها
بنيات منطقية أولية وسابقة على اكتساب مفهوم العدد ذاته .فبياجي يعتبر أن الطفل ال يمكنه أن يبني
العدد إال عندما يمتلك أدوات منطقية .وبذلك ،فإن أهم انتقاد ُو ّجه لبياجي ،يكمن في أنه لم يهتم بنشاط
العد لدى الطفل ،ألن العد بالنسبة له ،ليس جزءا من املنطق ،ولكنه يعكس فقط متواليات تم حفظها
عن ظهر قلب وال تستلزم أي تفكير خاص .ورغم ذلك ،يبقى بياجي في مقاربته االبستمولوجية أول من اعتبر
الطفل كعالم صغير(راجع.)21 :2009 ،Houdé :
ومن أجل فهم هذه املسألة أكثر ،ننطلق من واقعة أن األبحاث تكاد تجمع على أن الطفل يتعلم الكالم
في سنتين اثنتين تقريبا ،وعند بلوغه سنتين ونصف تقريبا ،يبدأ في استظهار كلمات تعين أعدادا ،ثم يشرع
في القيام بالعمليات الحسابية باستعمال الكلمات املطابقة لألعداد .وإن كان األطفال في حوالي  5سنوات
فقط يسندون قيمة عددية ألسماء األعداد ،ويفهمون أن هدف العد هوتكميم مجموعة معينة ،وأن الكلمة
األخيرة املنطوق بها تمثل عدده ،ليصبحون أكثر دقة في نتائجهم بعد ذلك ( Robert Sieglerو،John Opfer
 .)237 :2003فكيف تؤثراللغة على الحساب؟
وإن افترضنا أن الرضيع يمتلك حس العدد أو كفاءته ،كما سندقق ذلك الحقا عند مناقشة الكفاءات
206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

160

...ÜÉ°ùàc’Gh Iô£ØdG ÚH IôµÑŸG äGAÉØµdG

املبكرةَ ،
فلم يخلط الطفل حتى  7سنوات بين الطول والعدد؟ وما الدراسات التي سمحت بإعادة النظر في
تصورات بياجي؟
 .2.1.5نموذج ميهلر وبيفر Mehler & Bever
أعاد  )1967( Mehler & Beverتجربة بياجي من خالل تعويض الكؤوس والقنينات بالكريات .billes
ّ
صفت الكريات على صفين :األول منهما يضم  4كريات متباعدة ،ويضم الثاني منهما  6كريات متقاربة ،حيث
صف الكريات الست أقصر من صف الكريات األربع .عندما يطلب من أطفال  4-3سنوات ما الصف الذي
ُ
به كريات أكثر ،يشيرون إلى صف األربع ،أي األكثر طوال؛ لكن إذا تم تغيير الكريات بالحلوى ،وطلب منهم
ليس تحديد الصف الذي به كريات أكثر ،ولكن صف الحلوى الذي يريدون أكله ،فاألطفال يختارون الصف
الذي به ست من الحلوى ،ولو كان أقصرطوال؛ أو بتعبير« ،)2009( Houdéيهرع» أطفال سنتين إلى الصف
األقصر ،وبذلك ينجح أطفال سنتين في هذه املهمة .وقد عبرهودي  )2006( Houdéعن ذلك بدعابة قائال:
يدفع االنفعال والنهم (يتعلق األمربأكل عدد أكبرمن الحلوى) بالطفل إلى أن يصبح «عالم رياضيات» في سن
مبكر أكثر مما اعتقده بياجي ،ويجعالنه بشكل من األشكال يقفز على مرحلة الحدس اإلدراكي التي وضعها
بياجي .إن املسألة ،في تقديرنا ،تكمن في البحث عن الطريقة املثلى للتواصل مع الطفل.
وقد دقق  Mehlerو )1967( Beverفي دراستهما هذه املعطيات أكثر ،والتي تفيد التضارب بين األجوبة
الصحيحة والخاطئة في التجربة نفسها ،ولخصاها كالتالي :يميز األطفال بين سنتين و 6أشهر و 3سنوات
وشهرين بشكل صحيح العدد املطابق لألشياء في صفين اثنين؛ بين  3سنوات وشهرين و 4سنوات و 6أشهر،
يشيرون إلى الصف األطول الذي يحتوي عددا أقل من األشياء وكأنه يحتوي أشياء «أكثر»؛ ثم بعد  4سنوات
و 6أشهر ،يميزون من جديد بشكل صحيح بين الحالتين .وعليه ،نالحظ أن نمو هذه الكفاءة ال يتبع مسارا
خطيا تراكميا ،ولكنه موسوم بالتراجع أحيانا .ويؤكد  Beverوآخرون ( )1968ذلك من خالل واقعة أن طفل
سنتين و 6أشهريستطيع االحتفاظ بالعالقات بين املثيرات في حالة تحولها ،وأن الطفل األكبرسنا يفقد هذه
القدرة مؤقتا بسبب تبعيته للتعميمات اإلدراكية (مثال« :إذا بدا الصف أطول ،فإنه يضم عناصر أكثر»).
هذا الجواب اللفظي يعتبر خطأ في الحدس اإلدراكي (الطول = العدد) .وبناء على ما سبق ،فإن مهارة التمييز
لدى األطفال الصغار توضح أن القدرة املنطقية املتدخلة في العمليات املعرفية توجد مبكرا لديهم أكثر مما
تم التواضع عليه قبال (.)Mehler & Bever, 1967
 .3.1.5نموذج هودي Houdé
لقد أوضح هودي مع فريقه أن ما يطرح فعليا مشكال للطفل في املهمة التي بلورها بياجي ،ليس العدد
ذاته ،ألنه يستعمله مبكرا ،ولكن كف االستراتيجية اإلدراكية غيراملالئمة ،بمعنى كف وهم «الطول يساوي
العدد» ( .)Houdé & Guichard, 2001من أجل ذلك ،أعاد هودي تجريبيا دراسة املهمة التي وظفها بياجي
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مع أطفال من  8سنوات .قدم لهم على الحاسوب مهمتين اثنتين :بداية ،كما بياجي ،يعرض صفين بطولين
غير متساويين مكونين من عدد القريصات نفسه ،ثم يعرض صفين اثنين حيث األكثر طوال يضم عددا أكبر
من القريصات .وبعد ذلك ،اقترح على األطفال هاتين الوضعيتين ،ولكن بالترتيب العك�سي ،وسألهم في كل
مرة :هل يضم الصفان العدد نفسه من القريصات؟ كان املؤشر الذي اعتمده هو قياس زمن النفاذ قبل
توفرالجواب .توصل هودي إلى نتيجة مفادها أن األطفال يمضون وقتا أطول في حل الوضعية ،حيث الطول
يتغايرمع العدد عندما ُي َ
قترح عليهم في املرحلة الثانية من االختبار .وهذا يعني أنهم كفوا استراتيجية «الطول
يساوي العدد» لحل الوضعية األولى ،وأن عليهم إعادة تنشيطها بعد ذلك.
وبذلك ،ال يكمن نمو الذكاء فقط في بناء استراتيجيات معرفية جديدة وتنشيطها ،كما اعتقد ذلك
ّ
بياجي ،لكن على الطفل أن يتعلم كيف يعطل استراتيجيات تتنافس في دماغه ( .)2009 ،Houdéومن ثم،
يتخذ النمو معناه في تعلم كف بعض املعارف في لحظات معينة .على املستوى الدماغي ،إن القشرة قبل
الجبهية  cortex préfrontalهي املؤهلة ملعالجة سيرورة املراقبة والكف .إال أن دراسات التصوير الدماغي
أوضحت أنها تنضج ببطء من امليالد إلى سن الرشد ( .)20 :2009 ،Houdéوبذلك نالحظ أن هودي قدم
الحجة التجريبية في دراسته ّ
ودعمها بالحجة من التصوير الدماغي .إنه املسلك الذي أضحى يسلكه جل
الباحثين السيكولوجيين حاليا .فهل أضحت النورولوجيا جزءا من الحجة العلمية في السيكولوجيا؟ وهل
يجب االحتياط من ابتالع النورولوجيا للسيكولوجيا مستقبال؟ سؤاالن سيجيب عنهما مستقبل البحث
العلمي.
 .2.5التمثالت الرقمية والتمثالت المكانية
إن كان الحدس اإلدراكي« :الطول=العدد» ،حسب بياجي ،هو العلة وراء ارتكاب الطفل لألخطاء،
فكيف يتعامل الطفل مع التمثالت الرقمية والتمثالت املكانية؟
أوضح  Sieglerو )237 :2003( Opferالتداخل بين التمثل الرقمي والتمثل املكاني بشكل مميز ،عندما
طلبا من متمدرسين صغار (متوسط سنهم هو 7.9 :و 9.6و )11.8وطلبة؛ القيام بمهمتين :تكمن األولى في
إظهار رقم للمشارك والطلب منه تقدير موضعه على خط األرقام ،وتكمن الثانية في إظهار موضع على خط
األرقام ومطالبة املفحوص بتقدير الرقم املطابق له .وضعت األعداد على سطر طوله  25سم مع وجود  0في
جانبه األق�سى األيسرو 100أو  1000في جانبه األق�سى األيمن(.)3
بالنسبة للسلم « :»100 – 1تضم املجموعة ”أ” القيم71 ،42 ،18 ،6 ،4 ،2 :؛ وتضم املجموعة ”ب”
القيم.86 ،67 ،25 ،6 ،3 ،2 :
 3نالحظ أن اتجاه الخط من اليسار إلى اليمين ،ونتساءل :كيف سيكون الحال مع العربية حيث تقرأ من اليمين إلى
اليسار ،في حين أنه عند كتابة األرقام ،يتم إنجازها من اليسارإلى اليمين؟
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بالنسبة للسلم « :»1000 – 1تضم املجموعة ”أ” القيم780 ،230 ،71 ،18 ،6 ،4 :؛ وتضم املجموعة
”ب” القيم.810 ،390 ،86 ،25 ،6 ،2 :
برر الباحثان اختيار األرقام السابقة بالعمل على التقليل من أهمية بعض املعارف ،من مثل أن 50
توجد في منتصف املسافة بين  0و .100تكمن أهمية هذه املهمة في أنها تعكس الخصائص القاعدية للتحويل
بين التمثالت الرقمية والتمثالت املكانية ،دون أن يشترط ذلك معرفة خاصة بوحدات القياس .لهذه املهمة
أيضا صالحية إيكولوجية كبيرة مادام األطفال معتادين على الخطوط الرقمية ،ألنها تظهرعلى الجدران وفي
الكتب املدرسية (.)Siegler & Opfer, 2003
الحظ الباحثان في خالصة دراستهما أنه حتى  7سنوات ،يمثل األطفال على السلم األعداد الصغيرة
بمساحات أكبر تفوق ما يفعله األطفال األكبر سنا منهم .لكنهم تعلموا في  9سنوات كيف يضعون األعداد
بشكل منتظم أكثر ،وتوصلوا في حوالي  12سنة إلى توزيعها بشكل صحيح على السطر ،كما يفعل ذلك
الراشد .بفضل هذا التمثيل املكاني املنتظم ،استخلص الباحثان أنه يمكن لألطفال القيام بقياسات أو حل
مشكالت رياضية بالدقة الالزمة (.)Siegler & Opfer, 2003
من خالل هذه الدراسة ،نفهم الخلل املنهجي الذي تخلل دراسة بياجي ونفهم أيضا الخلط الذي يقع
فيه األطفال في تجربته .فاختبارات بياجي كانت تتطلب استحضارأكثرمن كفاءة ،وهو ما ينم عن تأخرظهور
كثيرمن الكفاءات في دراسة بياجي.
نستخلص من الدراسات السابقة كيف تطورت دراسة الظاهرة نفسها وتغيرت النتائج املتمخضة عنها
بتغير مناهج دراستها .إن مثل هذه التحوالت هي التي دفعت  )2009( Houdéإلى االعتقاد بإمكانية الحديث
اليوم عن سيكولوجيا جديدة للطفل .تقود هذه السيكولوجيا إلى إعادة فحص نموذج بياجي لسببين .من
جهة ،يتوافرالطفل مسبقا على قدرات معرفية معقدة بما فيه الكفاية ،وكذلك معارف فيزيائية ،ومنطقية
ورياضية وأخرى سيكولوجية غير قابلة لالختزال في وظيفة حسية حركية خالصة .من جهة أخرى ،إن
تتابع نمو الذكاء حتى سن الرشد يكون مقرونا بأخطاء منطقية ،وبانحيازات إدراكية لم تتنبأ بها النظرية
البياجوية .فعوض اتباع مسار يقود دون عودة إلى الوراء من املرحلة الحسية الحركية إلى مرحلة التفكير
املنطقي ،بعد  12سنة ،يتقدم ذكاء الطفل بشكل ثنائي االتجاه (.)19 :2009 ،Houdé
نخلص مما طرحناه في النقاط السابقة ،إلى أن اختالف تصرف األطفال واستجاباتهم في وضعيتين
تجريبيتين مختلفتين ،ال يتعلق إذن بالكفاءات الرقمية لديهم ،ولكنه يتعلق بما يفهمونه من الوضعية
التجريبية وما يريد الراشد منهم أن يفعلوه ()116 :2003 ،Dehaene-Lambertz
ما يمكن االتفاق عليه ،كما اعتقد ذلك بياجي ،وبعده هودي ( ،)2009أن الطفل يشبه عاملا صغيرا:
لكي ينمو ،عليه أن يكتشف قوانين اشتغال الواقع من خالل حواسه وأفعاله وأفكاره .إنه األمرالذي سنعمل
على توضيحه أيضا في النقاط املوالية.
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 .3.5نمو مفهوم االحتفاظ ودوام الموضوع
إن استحضار مفهوم االحتفاظ يفيدنا أيضا في توضيح كيف تتغيرالنتائج بتغير الوضعيات التجريبية
ومناهجها .فقد كتب بياجي ،مثال ،أنه «حوالي  7-5أشهر ،عندما يريد الرضيع اإلمساك ب�سيء ونغطي هذا
ال�سيء بقماش أو ننقله خلف حجاب ،يجمع الرضيع ببساطة يده التي مدها قبال ،أو إذا كان ال�سيء موضوع
اهتمامه (مثل الرضاعة) ،فإنه يبدأ بالبكاء أو الصراخ من اإلحباط :يتصرف كما لو أن ال�سيء قد تال�سى»
(.)Piaget & Inhelder, 2004 : 20
ويؤكد هذا الطرح  )82 :2008( Bee & Boydمن خالل اعتبار الرضيع الذي مازال في املرحلة الحسية
الحركية ،ليس له أي وعي بدوام املوضوع ،ويفقد االهتمام بلعبته بمجرد أن ال يراها ،وال �سيء في سلوكه
يشير إلى أنه يعرف أن املوضوع يستمرفي الوجود في مكان ما .إن الرضيع ال يجد اللعبة قبل  8أشهر ،بل إنه
ال يبحث عنها حتى .بمجرد أن تغيب اللعبة عن ناظريه ،يصبح األمروكأنها أضحت خارج وعيه.
لكن  )34 :2009( Baillargeonترى أنه من خالل مالحظة أن األطفال الصغار ال يبحثون عن ال�سيء
املخفي ،استنتج بياجي أنهم ال يعتبرون أن هذه األشياء تستمرفي الوجود .فلماذا ال يبحث الرضيع عن اللعبة
التي تغيب عن ناظريه؟ للجواب عن ذلك ،نقدم تفسيرين اثنين:
 التفسيراألول :ينطلق من أن املقاربة املنهجية لبياجي تطرح مشكال .ألنه من خالل دراسة قدرة الرضععلى البحث عن �سيء ُم ّ
خبإ ،فإننا ال نختبر فقط مواقفهم حول تمثل وجودها ( ،)Bower, 1974لكننا نختبر
أيضا كفاءاتهم في التخطيط للحركات الضرورية لهذه املهمة من البحث وتنفيذها .إال أن قدرات األطفال
الحسية الحركية محدودة جدا في سنهم الصغيرجدا .وبذلك ،ال يفشل األطفال في االختبارألن معارفهم غير
كافية ،ولكن ألن قدراتهم محدودة جدا .ومن ثم ،وألسباب تتعلق باملنهج ،مال بياجي إلى التقليل من أهمية
قدرات التفكير لدى الرضيع .وعليه ،فإن طبيعة املنهجية التي اعتمدها بياجي أفضت إلى نتائج معينة .ومن
خالل وعي الباحثين بهذا املشكل ،كما تقول  ،)35 :2009( Baillargeonبدأوا بتطويرمقاربات أخرى.
 التفسير الثاني :يكمن في أن سبب عدم بحث الرضيع عن اللعبة ال يرجع إلى تعقد املهمة ذاتها،فاالختالف يتعلق بصيغة التمثل النورومعرفي املطلوب .لكي يجد الطفل ال�سيء الذي غاب عن حقله
ُ
امل ّ
خبإ ،واستثمارهذا التمثل لتوجيه
البصري ،يجب أن يتوافرعلى القدرة على تشكيل تمثل ذهني للموضوع
فعله .إال أن الرضيع ليست له هذه القدرة بعد .فهو ال يتوافر بعد على النضج الضروري لهذه البرمجة
الحركية القصدية ( .)Wheeler & al., 1997: 331وبما أن وعي الطفل متعلق كلية بمحيطه اإلدراكي
املباشر ،فقد أثبتت الدراسات الحديثة ،حسب  ،)31 :2009( Wheelerوجود شكل بصري لدوام املوضوع
منذ  5-4أشهر.
من خالل التفسيرين السابقين ،وباستحضار الدراسات السالفة حول مفهوم العدد ،نسجل أن
تغير تقنيات البحث ّ
دراسة الرضيع تستلزم بلورة طرق جديدة للبحث .وإن كان ّ
يؤدي إلى نتائج متغايرة،
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فكيف نكشف عن معرفيات الرضيع وكفاءاته؟ وكيف استطاع الباحثون تجريبيا دراسة الرضيع الذي
تعوزه اللغة ،للتواصل مع الباحثين وتبليغهم تمثالته؟ علما أن الرضيع ال يتكلم وال يتواصل باللغة بعد ،أو
أن اللغة ذاتها تكون سببا في بعض األخطاء التي يرتكبها الطفل ،كما أكدت ذلك دراسات أخرى سنتطرق
إليها الحقا.
 .6الرضيع وخصوصيات تقنيات البحث
إن األجوبة عن األسئلة السابقة ،تكمن في استثماراإلمكانات التقنية التي عرفت تطورا كبيرا في مجاالت
مجاورة لعلم النفس ،إضافة إلى استثمار بعض املعطيات النظرية الخاصة بالتعلم ،من مثل أن التعلم قد
ينتج عن التعود ،أوقد ينتج من خالل االرتباطات ،أوعن وجود القدرة على التقليد لدى الرضع (& Meltzoff
 ،)Moore, 1977تسمح له بالتعلم من خالل املالحظة والتقليد .لكن أهم هذه األنواع ،التعلم السريع وغير
املكلف معرفيا ،الناتج عن التعود/التفاعل مع الجديد ،كما أشارإلى ذلك .)1994( Pascalis & de Schonen
فعلى اعتبارأن الرضيع ال يتكلم بعد ،من الصعب أن نتمثل ما الذي يجري في رأسه .من هذا املنطلق،
ولدراسة الكفاءات املبكرة لدى الرضيع وفهمها في إطارالعلوم املعرفية ،توظف النوروسيكولوجيا التصوير
الدماغي ،في حين أن السيكولوجيا التجريبية تحاول تحديد خصائص مراحل املعالجة التي تحدث بعد املثير
لدى األشخاص العاديين ،وغالبا بفضل قياس زمن االستجابة ( )2003 ،Dehaene-Lambertzمن مثل
قياس زمن تثبيت النظرعلى املثير .وبذلك يكمن هدف السيكولوجيا التجريبية في مناولة الشروط التجريبية
لتحديد مراحل املعالجة التي يقطعها املثير ،وتحديد طبيعة التمثالت التي تم النفاذ إليها بالتتابع .فكيف تم
تطويع هذه التصورات املنهجية لدراسة كفاءات الرضيع؟
للجوب عن هذا السؤال ،ننطلق من مبدأ أسا�سي :إن كانت اللغة تعوز الرضيع ،فإن التواصل ال
يعوزه .وبذلك ،يتم اعتماد مؤشرات أخرى لنشاطه املعرفي أثناء تفاعله مع معطيات الواقع ،من مثل :إيقاع
دقات القلب ،أو إيقاع التنفس ،أو إيقاع مص حلمة الرضاعة ،أو تثبيت النظر على مثير معين ...فإذا نظر
الرضيع ملدة أطول إلى وضعية غيرمنتظرة أكثرمن وضعية منتظرة ،يمكن أن نفترض ،حسب Baillargeon
( )35 :2009أنه يمتلك انتظارا معينا فيما يخص مجرى املشهد ،وأنه مندهش من خرق هذا االنتظار .وبذلك
يكون طول النظر إلى املثير مؤشرا على أن الرضيع رصد خلال ما في املثير ،أو أنه اكتشف حالة جديدة .إنه
اكتشاف ملستوى آخرمن التواصل مع الرضيع.
وبذلك ،يكمن هذا األسلوب التجريبي فيما يلي :يهتم الرضيع بمشهد معين لفترة زمنية معينة ،فينظر
ّ
إليه مطوال ،وبعد أن يصيبه املشهد أو املثير بامللل،
سيحول ناظريه عنه .لكن إذا الحظ مشهدا غير عادي
أو مثيرا جديدا ،فإن الرضيع يفتح عينيه أكثر ويشرع في مص الحلمة بشراهة ،أو يثبت بصره أكثر على املثير
الجديد ،أوترتفع دقات قلبه أوسرعة تنفسه .إن الرضيع مندهش أوقلق أومهتم ...بهذا الحدث أواملثير .إنها
استجابات الرضيع التي يمنحها الباحث معنى معينا ،وتف�سي إلى استخالص نتائج نوعية.
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وتلخص  )56 :2000( Baillargeonهذا التحول في قولها إنه «إن كان بياجي اقترح أساسا تمارين ملناولة
األشياء ،فإن الباحثين املعاصرين يعملون أكثر على وضعيات االنتباه» .وترتكز وضعيات االنتباه على ميل
الرضيع إلى النظر مطوال إلى املثيرات الجديدة أكثر من املثيرات املألوفة (راجع مثال1964 ،1961 ،Fantz :؛
.)1970 ،Fagan
 .1.6تعدد تقنيات البحث بتعدد استجابات الرضيع
عموما ،يمكن تلخيص تقنيات اختباراألطفال الذين ال يتكلمون ،في أر ٍبع وفق سنهم:
 )1في األسابيع األولى :تستعمل غالبا «تقنية املص غير الغذائي”  ،succion non nutritiveباستعمال
حلمة اصطناعية مزودة بمجسات املرتبطة بأجهزة التسجيل لقياس الضغط .تتأسس هذه التقنية على
أن إدراك الرضيع لحدث جديد (وإذن يكون جديرا باالهتمام) سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة مص الحلمة .إن
الرضيع مهتم باملوضوع .وقد استعملت مثال ( Anne Christopheيمين الصورة رقم  )1وفريقها هذه التقنية
لقياس ردود فعل الرضيع تجاه الكلمات التي يسمعها ،وتجاه ّ
تغيراتها (راجعDiop, Bertal, Margules & :
.)Christophe, 2009

ال ور رقم  :1مؤشر ا م

ال م (الم در:

:

)

 )2ابتداء من شهرين اثنين ،يمكن استعمال التخطيط الكهربائي للدماغ (اختصارا)EEG :
 ،l’éléctro-encéphalographieوتكمن هذه التقنية في تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة
مجسات موضوعة على رأس الطفل (الصورة رقم  .)2عند تقديم مثير (مثل ضوء ،أو صورة ،أو صوت)،
سيتغير النشاط العصبي للمنطقة الدماغية التي تعالج املثير؛ وبالتالي ،سيتغير النشاط الكهربائي املحصل
عليه على مستوى سطح الرأس .وبتكرار هذه املهمة ،يمكن استخالص متوسطات النشاط الكهربائي
املسجل ،للحصول على ما يسمى ”اإلمكانات املستدعاة من قبل املثير”.
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ال ور رقم  :2وير دما ال ف وا
( EEGالم در.)2009) :

ال

ال ر ا ي ل دما
)

 )3ابتداء من  4أشهر ،يمكن للطفل التحكم في اتجاه بصره ،وهو ما ييسر عمل الباحثين تجريبيا .إذ
يمكن استعمال تقنيات تجريبية متعددة تتضمن قياس السلوك البصري للطفل .إحداها تكمن في «إشراط
اتجاه النظر» .مثال :يد َّرب الطفل على أن يدير رأسه عند سماعه كلمة معينة من خالل جذب انتباهه
بواسطة لعبة أو صورة؛ ثم يسمع كلمات أخرى تنطق مقرونة مع صور أخرى ،من خالل قياس الزمن الذي
يمضيه الطفل في النظرإلى كل صورة ،يتم قياس اهتمامه بالكلمات املرتبطة بها .كما يمكن دراسة السلوك
الحركي والتوجيه البصري والتفاعل االجتماعي بواسطة آلة عبارة عن قبعة مزودة بكاميرا لتعقب حركة
العين  eye-trakingيضعها الطفل فوق رأسه ()Franchak & autres , 2010؛ وتساعد هذه اآللة أيضا على
فهم اإلدراك البصري لدى األطفال ()Johnson & Shuwairi, 2009؛ كما تفيد في فهم كيفية تتبع الطفل
ملوضوع متحرك بهدف تقييم القدرات البصرية لديه  .) )Bendersky & Sullivan, 2007ويلخص Lécuyer
( )26 :2002أهمية هذه التقنية في كون «ظهور آالت تعقب حركة العينين القابلة لالستعمال مع الرضع،
تسمح للباحثين بمعرفة ،ليس فقط أن الرضيع ينظر إلى حدث أكثر من اآلخر ،ولكن ستسمح لهم أيضا
بمعرفة أين يبحث الرضيع عن املعلومات .وبذلك يستفيد الباحثون من مؤشرين اثنين لدراسة الرضيع
عوض االقتصارعلى مؤشرواحد.
 )4التصويرالدماغي .بالنظرإلى بطء الدراسات التجريبية ،استعمل التصويرالدماغي أوال لدى الراشد
( ،)20 :2009 ،Houdéفهو يسمح بفهم أفضل للطريقة التي تنتظم بها القدرات الذهنية ،ومن أجله ،امتد
سستعماله إلى األطفال ،حيث أضحى يعرف انتشارا أكثرفي السنوات القليلة املاضية .إال أن Dehaene-Lam-
 )117 :2003( bertzترى «أن التصوير بالرنين املغناطي�سي الوظيفي ال يفيد كثيرا في دراسة الطفل بسبب
تطور بنياته الدماغية».
ويلخص  )2002( Lécuyerهذا الغنى املنهجي وتأثيره على طبيعة النتائج املتوصل إليها بقوله :إن
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«املنهجية تشرط بقوة تطور األبحاث في هذا املجال» (ص )26 .أي كفاءات الرضيع .ويضيف الباحث نفسه
أن إمكانية التساؤل عن القفزات املنهجية املحتملة مستقبال ،ستقودنا مباشرة إلى التفكير في التصوير
الدماغي الوظيفي ،لكنه يقربوجود «أسباب أخالقية ستحد بقوة من استعماله في مستقبل قريب» (نفسه:
 .)26إال أن  )20 :2009( Houdéيعتبر أن التصوير بالرنين املغناطي�سي الوظيفي  IRMfيبقى أحد األدوات
املستقبلية الختبارالنظريات الجديدة في النمواملعرفي انطالقا من وضعيات تجريبية مفتاحية من مثل مهمة
القريصات لبياجي .وبذلك ،تكمن أهمية تصور هودي ،في املزج بين التجريب والتصوير.
 .2.6البراديغم التجريبي لدراسة الرضيع
بفضل تطور وسائل تقنية لم يكن بياجي يتوفر عليها :التصوير والحاسوب ،يستطيع الباحثون اليوم
القياس الدقيق لزمن التثبيت البصري املرتبط بصنف املثيرات التي يتم عرضها على الرضيع .وبذلك ،تكمن
هذه املنهجية الجديدة والبديلة في رصد ردود األفعال البصرية للرضيع عن مثيرات يقدمها السيكولوجي.
لكن صعوباتها وتعقيداتها تكمن في تطوير وضعية تجريبية قادرة على أن تثير لدى الرضيع الجواب
املنتظر .إن البراديغم التجريبي املالئم لهذا التصور املنهجي يكمن في البراديغم األكثر استعماال وهو «التعود-
الال-تعود»  habituation-déhabituationعلى استجابة سلوكية من مثل تثبيت البصر .ويكمن املسار
التجريبي لهذا البراديغم كالتالي :يثبت الرضيع مثال بصره على صورة يوجد بها أربعة أشياء .بمجرد أن ال
ينظر الرضيع إلى الصورة ،فإن املجرب الذي يراقبه (الصورة رقم  )3من خالل ثقب محدث فوق الصورة،
يستعمل زرا مرتبطا بالحاسوب ،لقياس زمن تثبيت النظر .ثم يقدم املجرب صورة أخرى تضم أربعة أشياء
أيضا ،وتتكرر هذه العملية حتى يصبح الرضيع غير مهتم بالصور ،مثال أن ال ينظر إليها إال ملدة ثلث زمن
تثبيت النظر على أكبر تقدير .يقدم الباحث عندئذ صورة تتضمن  8أشياء .إذا نظر الرضيع إليها من جديد
لوقت أطول ،يستخلص الباحث أن  8أشياء عنصرجديد يجدد اهتمام الرضيع ،وأن الرضيع يمكنه التمييز
بين  4و 8أشياء (راجع مثال تجربة  .)Xu & Spelke, 2000يستعمل الباحثون ،طبعا ،إجراءات عدة للمراقبة
تسمح لهم بالتأكد من أن الفرق بين  4و 8هو الذي يجعل الطفل يستجيب؛ مثال :االستمرار في تقديم 4
أشياء لنصف األطفال (املجموعة الضابطة) وتقارن إنجازاتهم مع إنجازات مجموعة األطفال التي تم تغيير
العدد لديهم (املجموعة التجريبية) .كما يتم التحكم في حجم األشياء وكثافتها لتفادي أن يستجيب األطفال
لهذه املتغيرات وليس للعدد ،الخ (راجع مثال دراسة  Izardوآخرين.)2008 ،
ويمكن تمثيل مسار «التعود-الال-تعود» حسب عدد املحاوالت ونسبة زمن تثبيت النظر من خالل
الشكل رقم ( )4الذي بلوره :)1998( Richardson

206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

168

...ÜÉ°ùàc’Gh Iô£ØdG ÚH IôµÑŸG äGAÉØµdG

ال

)1998

رقم  :4المن ن النمو ي ل عود (الم در:

من خالل الشكل السالف ،نالحظ أن زمن تثبيت النظرينخفض بين محاولة وأخرى عند تقديم املثير
نفسه للرضيع ،وهو ما يفيد حدوث نوع من التعود لديه على املثير ،ويكون هذا االنحدار حادا بين املحاولة
الثانية واملحاولة الثالثة ،وال يعيرها انتباها في املحاولة السادسة ،وبعد تغيير املثير وتقديم بند االختبار
الجديد ،يتجدد انتباه الرضيع لهذا املثيرفي أول ظهور له ،وينظرإليه في زمن يوازي في مقداره محاولة التعود
الثالثة.
ُ
استعمل مثل هذه البراديغم بنجاح الختبار كفاءات الرضع في مختلف األعمار ،في مجال العدد،
واللغة ،والتعرف على األشياء ،والتعرف على الوجوه ،والتصنيف ،ودوام املواضيع؛ وإجماال ،في كل مجاالت
الوظائف املعرفية ( .)2003 ،Dehaene-Lambertzإنه األمر الذي سنوضحه من خالل دراسة التعرف على
الوجوه ،والحساب ،والعد.
 .3.6تأسيس المسار التجريبي لدراسة التعرف البصري
مع بداية سنوات  ،1960طور  Robert L. Fantzطريقة جديدة وعبقرية ،سمحت باكتشاف بعض
كفاءات الرضيع ،وأحدثت ثورة في دراسة نمو مفاهيم الطفل وذكائه ،وتمثلت في إدخال براديغم «التفضيل
البصري» في املسارالتجريبي .كان املنطلق من ظاهرة «التعود» ،ومفادها أنه عند تقديم �سيء جديد للرضيع
(مثال صورة على الشاشة) ،فإنه يثبت نظره عليها .وبعد التعود عليها ،فإن عيناه تحيدان عنها .لكن إذا أقلقه
�سيء ما أو ضايقه أو أثاره ،فإن زمن تثبيت النظرعليه يطول :إنه مؤشرعلى تعرضه لضغط معين.
بناء على مالحظة  Fantzاملتمثلة في كون الرضيع ينظر إلى األشياء املختلفة لفترات مختلفة من
الزمن ،بلور طريقة تجريبية ساعدت الباحثين على دراسة اإلدراك البصري لدى الرضيع ،يتمثل مسارها
وأهم شروطها في التالي :يوضع الرضيع في «غرفة البحث» ( Looking chamberالصورة رقم  )3املتضمنة
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لشاشتين للعرض البصري ،مثبتتين فوق رأس الرضيع في الجهتين املقابلتين ملجاله البصري؛ يستطيع
املجرب النظر إلى عيني الرضيع عبر ثقب مخصص لذلك؛ إذا كان تركيز الرضيع على شاشة عرض واحدة،
يمكن للمجرب أن يرى انعكاسها على عيني الرضيع؛ ويستطيع املجرب تحديد املدة الزمنية لنظرالرضيع إلى
كل شاشة عرض على حدة ،بواسطة زر في متناول يديه؛ واملقارنة بعد ذلك إحصائيا بين أزمنة تثبيت النظر
ارتباطا باملثيرات التي تم تقديمها.

ال ور رقم :3

ر ال

ال ي ور ا

(الم در:

)1961

باستعمال هذه التقنية في مجال تعرف الرضيع على الوجوه ،استخلص  )1961( Fantzخالصة أولى
مفادها أن رضيعا عمره فقط يومان اثنان ،ينظرمطوال إلى مثيرات عبارة عن أشكال تشبه الوجوه ،أكثرمن
نظره إلى أقراص حمراء ،أو بيضاء ،أو صفراء؛ كما الحظ ،من جهة أخرى ،أن رضيعا عمره بين أسبوعين
وثالثة أسابيع ،يفضل النظر مطوال إلى أشكال (وجه ،قطعة من املواد املطبوعة) أكثر من النظر إلى أقراص
حمراء ،أو صفراء ،أو بيضاء (الشكل رقم .)5
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ال

رقم  :5النس الما وي ل م ن ر ا

فا ل ا ش ا وا لوان (الم در:

:

).

في الشكل رقم ( )5السابق ،حيث العمود األسود يمثل نتائج رضع سنهم بين  8أشهرو 12شهرا؛ والعمود
الرمادي الذي يمثل نتائج رضع سنهم أكثر من  12شهرا ،نالحظ أنه إن كان الفارق طفيفا بين أزمنة تثبيت
النظر على األقراص مهما كان لونها( ،)4فإن هذا الفارق يصبح أوضح بالنسبة للقرص الذي يمثل وجها،
ويكون هذا االهتمام أوضح بالنسبة للرضع الذين عمرهم بين  8أشهرو 12شهرا.
وفي تجربة أخرى ،الحظ  )1961( Fantzأن الرضيع يفضل النظر إلى صورة وجه إنساني عادي أكثر
من صورة وجه خصائصه غير منتظمة (أماكن العينين واألنف والفم في غير موضعها) أو شكل وجه تغيب
خصائص الوجه عنه (الشكل رقم  .)6فقد الحظ  Fantzأن الرضيع يفضل النظرإلى الشكل  aأكثرمن النظر
إلى الشكل  ،bويفضل النظرإلى الشكلين  aو bأكثرمن النظرإلى الشكل .c

ال

رقم  :6ا

ار ش ا الو و (الم در:

:

)

خالصة ملا سبق ،نالحظ من خالل النموذج السالف ،أن استعمال التقنيات املالئمة للتواصل مع
الرضيع أفضت إلى نتائج نوعية .وبذلك ،انتقل هذا األسلوب في البحث وتقنياته ،من مجال كفاءة التعرف
على الوجوه إلى البحث في كفاءات معرفية أخرى .فهل يمكن استعمال هذه التقنيات ضمن براديغم التثبيت
 4قد نستخلص من هذه التجربة أن اللون ال يثيراهتمام الرضيع في هذه السن .لكن هذا األمريثيرلدينا سؤاال آخر:
هل االهتمام باللون مسألة ثقافية ،يتعلمها الطفل من محيطه؟ وبالتالي ،يكون للون داللة ثقافية.
206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

¢TƒÑZR ≈°ù«©æH .O

171

البصري لدراسة كفاءات أخرى مثل كفاءة الحساب وكفاءة العد؟
إنها املسألة التي سنبسطها بتفصيل في النقطة املوالية.
 .7الرضيع وكفاءة الحساب
سنستعير في تحليل هذه النقطة بعض أبعاد مقاربة بياجي االبستمولوجية ،باعتباره أول من اعتبر
الطفل كعالم صغير واعتبر النمو املعرفي كتاريخ مختصر للعلوم ( .)21 :2009 ،Houdéمن هذا املنطلق،
يمكننا القول إن رصد بعض مظاهر التطور التاريخي للعد والحساب ،قد يسعفنا في فهم نمو كفاءة العد
والحساب لدى الطفل ،والعكس صحيح أيضا .فمن خالل رصد حيثيات نمو هذه الكفاءة لدى الطفل،
يمكننا أيضا فهم كيفية تطور العد والحساب لدى اإلنسان عامة.
 .1.7نظرة عن التطور التاريخي للعد والحساب
في سياق رصد التطور التاريخي للعد والحساب ،نستحضر تأريخ جورج إيفراح  )1981( Ifrahلألرقام.
فهو يعتبر أن العد والحساب نشاطان مألوفان لدرجة تبدو معه األرقام جزءا مندمجا من تراثنا املوروث
بشكل من األشكال عن تطور الجنس البشري .ومع ذلك ،يعتبر  )1981( Ifrahأن األرقام اختراع عظيم،
بنفس أهمية اختراع النار ،أو العجلة أو املحراث .إنها لم تظهر مكتملة دفعة واحدة ،بل لديها أصل وتاريخ.
إنها ظهرت تدريجيا عبر مسارات كثيرة من املحاولة والخطأ ،ومن اإلنجازات الكبيرة والتعثرات ،أو حتى
النكوصات.
فإن كانت الكتابة ،حسب  )2007( Dehaeneظهرت منذ حوالي  5400سنة عند البابليين؛ فإن تاريخ
األرقام ،حسب  ،)1981( Ifrahبدأ دون شك منذ ما يزيد قليال عن  5000سنة لدى االسومريين بالخصوص،
فحتى قبل معرفة الكتابة ،كانوا منشغلين باملحاسبة ،وتخيلوا الرموز التي انبثق منها الرقم ...ثم تبعته
الكتابة .وفي السياق نفسه ،يقر  )46 :1999( Tomaselloبوجود «نوع من التماثل مع الكتابة ،فالرياضيات
املعقدة ال يمكن إنجازها إال باستدعاء بعض أنواع الرموز الغرافية (رسومية)».
ويضيف  )1981( Ifrahأن تاريخ األرقام قصة تستحق اسمها :فهو يشير إلى أصل العد لدى قبائل
أستراليا ،الذين لم يكونوا يعرفون العد إال إلى الرقم أربعة ،وقبائل املايا الذين كانت حساباتهم أدق .لكنه
يشير (من بين ما يشير إليه) أيضا إلى أن الصفر مثال لم يخترعه العرب ،ولكن اخترعه الهنود Hindous
( .)Ifrah, 1981ونجد ما يشبه هذا القول األخيرعند  )1947( Pierre Brunetفي قراءته لكتاب )1946( Taton
ّ
عندما أشارإلى تأثربعض املؤرخين الغربيين «باألرقام التي حملها العرب من الشرق» (ص )189 .ويقصد بها
األرقام العربية ،ليؤكد أيضا (كما فعل  )Ifrahأن األرقام العربية أصلها من الشرق.
لكن  )46 :1999( Tomaselloيقر بأن نظام األرقام الذي يصفه تحديدا «بالعربي» ،متطور مقارنة
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باألنظمة الغربية القديمة (األرقام الرومانية مثال) .باستعمال األرقام العربية ،التي تتضمن الصفر ونظام
موضعة لتعيين الوحدات التي لها حجم معين ،انفتحت أمام العلماء الغربيين (ليسوا وحدهم بالطبع) أبعاد
جديدة في العمليات الرياضية (.)1954 ،Danzig
وبغض النظر عن هذه النزعة اإلقصائية لكل ما أنتجه الفكر العربي اإلسالمي لدى بعض املفكرين
الغربيين ،فإن أهمية كتاب  )1946( Tatonتكمن في توضيح أن تاريخ الحساب أساسا ،باعتباره إنتاجا ثقافيا
إنسانيا ،حديث العهد ،إن قارناه بتطور الثقافة اإلنسانية عامة ،وتطور على مراحل متعاقبة .فالباحث
يشير إلى أن «الصفر» لم ينضاف إلى العمليات الحسابية إال في القرن  ،12وأن عالمتي الزائد ( )+والناقض
( )-ظهرتا في القرن  ،15كما أن عالمتي الضرب (×) والقسمة (÷) ظهرتا في القرن  ،16في حين أن عمليات
الحساب العشري ظهرت في فرنسا سنة .1792
وبذلك ،يمكن استخالص تأخر ظهور بعض الرموز الحسابية تاريخيا ،وأن العمليات الحسابية
برموزها ،إنتاج ثقافي بامتياز ،تطور بتطور الثقافة اإلنسانية ومستلزمات تعقد العالقات اإلنسانية:
االجتماعية واالقتصادية والعلمية ...لكن دخول الحساب الدقيق إلى الحضارة اإلنسانية جعل سرعة
إنجازاتها تتضاعف وتتسم بدقة متناهية.
إن ما يهمنا من هذا التقديم هو التساؤل :هل فعال أن تأخر ظهور الحساب الدقيق في الحضارة
اإلنسانية ،قد يجعلنا نسلم بتأخرظهور الحساب لدى الفرد ،كما فعل بياجي مع الذكاء في بعده االبستيمي؟
أم هناك تدقيقات وتمييزات أخرى يجب أخذها بعين االعتبارفي هذا التصور؟
 .2.7الرضيع وكفاءة حساب األعداد الصغيرة
ننطلق في تحليل هذه املسألة من قولة  )46 :2009( Etienالتي مفادها أنه «قبل أن نتكلم أو نحسب
بشكل صريح بوقت طويل ،تكون بنياتنا الدماغية مهيأة ملواجهة مشاكل حسابية .فحوالي  3أشهر ،يستطيع
الرضيع التمييز بين عددين ،وفي  4أشهر ،يستطيع رصد أخطاء في عمليات حسابية بسيطة» .فكيف يتم
التأكد من أن األطفال يعرفون العد والحساب دون أن يتكلموا؟ وكيف توصل الباحثون إلى هذه الخالصة؟
بالنظر إلى الدراسات الحديثة التي أكدت توفر كفاءة حسابية مبكرة لدى الرضيع ،فإننا نستحضر
الحجج على ذلك من الدراسات التجريبية والدراسات التي تستعمل التصويرالدماغي تقنية لها.
 .1.2.7الحجة التجريبية
أولى املحاوالت الرائدة في هذا املجال ،نستشفها من دراسة  )1992( Karen Wynnحول الجمع
والطرح لدى الرضيع .فقد أوضحت أن األطفال ،وخالفا ملا ظنه بياجي ،يتوفرون على معنى األعداد قبل
 6سنوات بكثير .من أجل ذلك ،وفي إطار براديغم التفضيل البصري املبني على قياس زمن تثبيت النظر
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على املثيرات ،استعملت الباحثة عدة تجريبية مسلية :تقدم للرضع من  4إلى  5أشهر من العمر ،مسرح
عرائس تتحرك داخله دمى شبيهة بالفأر ميكي ( Mickeyاملشهور في عالم الرسوم املتحركة) .يتابع الرضيع
حدثا ممكنا (1ميكي1+ميكي=2ميكي) أو حدثا غير ممكن تم إنجازه ببعض الخدع (1ميكي1+ميكي=1ميكي
أو 1ميكي1+ميكي=3ميكي).
ويكمن املسار التجريبي املفصل في الخطوات التالية (الشكل رقم  :)7تدخل يد من الجانب األيمن من
ُ
ُ
دخل
املسرح ثم تضع دمية أولى ،وتخرج فارغة ،ثم تحجب هذه الدمية بواسطة حجاب .ثم يرى الرضيع اليد ت ِ
دمية ثانية مماثلة لألولى إلى املسرح ،وتمرخلف الحجاب ،ثم تخرج فارغة .بعد ذلك يزال الحجاب لتنكشف
النتيجة .في بعض الحاالت املسماة «األحداث الصحيحة» ،توجد دميتان باملسرح (1ميكي1+ميكي=2ميكي)؛
وفي حاالت أخرى ،أي «األحداث الخاطئة» ،ال توجد سوى دمية واحدة (1ميكي1+ميكي=1ميكي) حيث
تم سحب الدمية الثانية دون أن يدرك الرضيع ذلك؛ أو توجد ثالث دمى (1ميكي1+ميكي=3ميكي) ،حيث
أضيفت دمية ثالثة في غفلة من الرضيع .وكذلك األمربالنسبة للطرح ،أي2 :ميكي1-ميكي=2ميكي أو 1ميكي.
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رقم  :7العد ال ري

لواي ومسار ا (الم در:

)

ر

عد ر م

الحظت واين أن الرضيع يبدو مندهشا من «األحداث الخاطئة» أو غير املنتظرة ،بدليل مؤشر زمن
ُ
تثبيت النظرعليها ،إذ أنه ينظرإلى املشهد الخاطئ أو غيراملنتظرفي زمن يفوق زمن نظره إلى مشهد «األحداث
الصحيحة» أو املنتظرة .يلخص  )19 :2009( Houdéذلك بقوله :إن قياس زمن التثبيت البصري يوضح أن
الرضيع يدرك أخطاء الحساب ،فهو ينظرمطوال إلى املشهد عندما يكون الحدث غيرممكن ألنه مندهش من
هذا الحدث غيراملتوقع.
باستعمال هذه املنهجية الجديدة ،كشفت دراسة  Wynnأن الرضيع ينجز ،منذ  4أشهر ،دون
صعوبة ،عمليات الزائد  2=1+1والناقص  .1=1-2وقد فسرت  Wynnاختالف مؤشر أزمنة النظر إلى
«األحداث الصحيحة» (أي املتوقعة) و»األحداث الخاطئة» (أي غيراملتوقعة) ،بأنه يوضح أن الرضع قادرون
على رصد أخطاء الحساب .إن هذه القدرة الرقمية تم إثباتها أيضا لدى بعض القردة التي لها «دماغ دون
لغة» مثل الرضيع اإلنساني ( .)19 :2009 ،Houdéإنه األمر الذي يفيد أن القيام بالعمليات الحسابية في
هذه السن املبكرة مستقل عن اللغة.
من خالل اإلجراءات التجريبية لهذه الدراسة ،أكدت واين  )1992( Wynnوجود قدرة مضبوطة على
القيام بعمليات حسابية لدى الرضيع .ومن ثم ،يمكن اإلقراربأن استعمال العدة التجريبية املالئمة لدراسة
الرضيع ،إضافة إلى املالحظة الدقيقة واملنهجية للباحث ،واالستنتاج املالئم ،تف�سي مجتمعة إلى نتائج مهمة
ونوعية .إن بلورة األسلوب املالئم للتواصل مع الطفل ،يسمح بالكشف عن معرفياته.

206 -143-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

¢TƒÑZR ≈°ù«©æH .O

175

 .2.2.7الحجة من التصوير الدماغي
تنطلق دراسة  )2006( Berger, Tzur & Posnerمن النقاش الدائر حول ما إذا كانت زيادة وقت النظر
لدى الرضيع ،يرتبط بانتهاك توقعاته لألحداث التي تجري أمامه .من أجل ذلك ،تم تحليل نشاط دماغ رضع
بعمر يتراوح بين  6و 9أشهر ،باعتماد تحليل النتائج املتمخضة عن تقديم الحلول الصحيحة والخاطئة
لعمليات حسابية بسيطة ،على سبيل املثال ،عرض  ،1+1أي :دمية واحدة على الشاشة ،مع دمية أخرى
تنضاف إليها من وراء حجاب ،يليها حل يتضمن دميتين (حل صحيح) أو دمية واحدة (حل غير صحيح) .بدا
الرضع ينظرون أكثرإلى الحلول غيرالصحيحة منها إلى تلك الصحيحة .إن اإلمكانات املتعلقة بالحدث ،تفيد
أن الوقت مختلف بين الشرطين ،مع زيادة النشاط السلبي لحالة الحل غير الصحيح .إن التحليل الطيفي
( Spectral analysisالشكل رقم  )9يبين شبكة مشابهة لشبكة الكبار عند مراقبة العمليات الحسابية
الصحيحة وغير الصحيحة .وتظهر هذه النتائج :أوال أن شبكة الدماغ املتدخلة في اكتشاف الخطأ يمكن
تحديدها في مرحلة الطفولة ،وثانيا أن هذه الشبكة يمكن أن تدعم وجود ارتباط بين وقت النظر وانتهاك
التوقعات ()Berger & al., 2006: 12649
كما تم تأكيد نتائج دراسة واين  Wynnعلى مستوى النشاط الدماغي من قبل  Bergerوآخرين
( .)2006فقد تمت نمذجة املثيرات نفسها التي استخدمتها واين ،باعتماد عدتها التجريبية نفسها .إذ تم
تزويد الرضع بين  6و 9أشهر بشبكة من اإللكترودات (أقطاب كهربائية)  électrodesلتسجيل نشاطهم
الدماغي (الصور أسفل الشكل رقم  ،)8ووضع الرضع أمام شاشة تعرض بشكل متسلسل عملية حسابية
منجزة بمساعدة دمى (الصور أعلى الشكل قم  .)8لم ُت ّ
قدم الدمى في مسرح صغير مباشرة ،كما الحال في
ر
تجربة واين ،بل قدمت مسجلة بواسطة الفيديو ،لكي يكون زمن العرض هو نفسه بالضبط بالنسبة لكل
رضيع ،ولكي تكون سرعات االستجابة قابلة للمقارنة فيما بينها .ويمكن تلخيص اإلجراءات التجريبية لهذه
الدراسة في الخطوات التالية:
استعملت الدمى إلنجاز عمليات حسابية مختلفة (1=1+1؛ 2=1+1؛ 1=1-2؛  )2=1-2وتم تصويرها
وعرضها على شاشة مسطحة بحجم  21بوصة .تظهرمراحل املثيرات من جهة نظراألطفال (في أعلى الشكل
رقم  ،)8وتظهرمراحل املثيرات (أسفل الشكل رقم  )8من جهة كاميرا فيديو العرض التي تواجه وجوه الرضع
لحساب زمن نظرهم ،مع مرآة وراء الطفل تشيرإلى املحفزات التي تم عرضها (.)Berger & al., 2006 : 12650
وعوض قياس زمن تثبيت النظرمؤشرا للدراسة ،سجلوا النشاط الدماغي للرضع بواسطة مخطط النشاط
الدماغي ( EEGالشكل رقم  ،)9وأنجزوا خرائط طبوغرافية تبين توزيع الجهد وتحديد التأثيرعلى فروة الرأس.
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ال

رقم  :8ق ا الن ا الدما ي ل ر
:
(الم در:

نا ن ا العم ا ال سا
)

من خالل نتائج هذه الدراسة ،الحظت  Andrea Bergerومعاونوها وجود نشاط مختلف يحدث في دماغ
الرضيع ،حسب ما إذا تم تقديم «حدث صحيح» (أعلى يسار الشكل رقم  )9أو «حدث خاطئ» (أعلى يمين
الشكل رقم  .)9وتوضح  )2006( Bergerنتائج دراستها كالتالي« :الحظنا استجابة دماغية لدى الرضع ،عندما
يتفاعلون مع األحداث الحسابية الخاطئة ،مشابهة جدا لتلك التي تالحظ لدى الراشدين الذين يواجهون
معادلة حسابية خاطئة (أسفل الشكل رقم  .)9إنها استجابة دماغية متخصصة في رصد الخطأ .ونتيجة
لذلك ،فالرضع قادرون على رصد األخطاء الحسابية» .وتلخص  )47-46 :2009( Etienهذه النتائج في كون
املناطق الدماغية التي تتدخل في رصد األخطاء تبدو وظيفية (أي تقوم بوظيفتها) قبل سنة واحدة من عمر
الطفل.
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ال

رقم  9الن ا الدما ي لد ال ف ( ي ا
(الم در:
ال

) والراشد ( ي ا
:

و

ف )

ال و ال

و ر

)

ما امليكانزمات التي يستطيع الرضيع بواسطتها معالجة هذه العمليات الحسابية؟
اقترح بعض الباحثين ،حسب  ،)2009( Etienأن الطفل الصغير يستطيع القيام بعمليات الجمع
والطرح فقط ألنه يستطيع االحتفاظ في الذاكرة بالدمى ويتتبع تحركات كل واحدة منها حسب مرور الزمن.
يمنح الرضع مسددا ذهنيا  pointeur mentalلكل �سيء مدرك .لكن ،إذا لم يكن للطفل إال هذا الجهاز،
سيفشل حتما بمجرد أن يصبح عدد األشياء التي يجب تتبعها كبيرا .إال أن  Wynnو،)2004( McCrink
أوضحتا أن رضع  9أشهر يمكنهم أيضا القيام بعمليات حسابية تتضمن أعدادا أكبر من مثل  5+5أو .5-10
نستنتج إذن ،أن للرضع جهازا رقميا يسمح بتمثل تقريبي لكل من األعداد الكبيرة والصغيرة ،إضافة إلى جهاز
املسددات الذهنية املقتصرة على األعداد الصغيرة.
 .3.7الرضيع وكفاءة تقدير األعداد الكبيرة
من أجل تحليل هذه املسألة ،نستحضر دراسة  Izardوآخرين ( )2008التي تفيد أنه مهما كانت ثقافة
األفراد وتربيتهم ،فإنهم يمتلكون كفاءات حسابية حدسية ،أكدتها دراسات اعتمدت مناهج سلوكية أفضت
إلى كون هذه الكفاءات حاضرة منذ الشهور األولى من عمرالرضيع .وباملنطق نفسه الذي اعتمدناه في بسط
كفاءة الحساب ،سنبحث عن الحجة لكفاءة تقدير الكميات لدى الرضيع من خالل الدراسات التجريبية
والدراسات التي تعتمد التصويرالدماغي.
 .1.3.7دراسات تجريبية
إضافة إلى كفاءة الحساب لدى الرضيع التي أوضحتها واين ،كشفت  Xuو )2000( Spelkeألول مرة
عن كفاءة التمييز بين أعداد كبيرة لدى الرضع سنة  .2000هاتان السيكولوجيتان اختبرتا كفاءة الرضيع
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املرتبطة بمعنى األعداد :أي التمييزبين عددين من األشياء.
َ ّ
تمثل املسار التجريبي لهذه الدراسة في الخطوات التالية :عرضتا على الشاشة صورا (أو لوحات)
مكونة من غيمات من النقاط أمام رضع عمرهم  6أشهر (الشكل رقم  .)10كانت الصور تضم العدد نفسه
من النقاط (مثال  8نقاط) ،لكن حجم النقاط وتموضعها يختلف من صورة إلى أخرى (العمود األيمن من
الشكل رقم  .)10بعد تقديم عدد من الصور بالعدد نفسه من النقاط ،تظهر على الرضع عالمات امللل .في
هذه اللحظة ،تدرج الباحثتان صورا تحتوي على أعداد مختلفة (مثال  16نقطة) (العمود األيسرمن الشكل
رقم  ،)10األمر الذي يتمخض عنه تجدد اهتمام الرضع بالصور ،ويتمظهر ذلك في أنهم أضحوا ينظرون
ملدة أطول إلى الشاشة ،مؤكدين بذلك أنهم قادرون على التمييزبين  8نقاط و 16نقطة (.)48 :2009 ،Etien
أو

التعود

االختبار

ال

رقم  :10نود ا

ار ال م

 8و 16نق

(الم در:

و

)B5 :2000

تلخص  Xuو )B5 :2000( Spelkeنتائج دراستهما كالتالي« :يميزرضع عمرهم ستة أشهربين مجموعات
كبيرة من املواضيع على أساس عددها عندما يتم التحكم في متغيرات خارجية أخرى ،شريطة وجود تمييز
بين مجموعات تختلف بنسبة كبيرة تصل النصف ( 8نقاط مقابل  16نقطة) .هذه الكفاءة التقريبية لتمثل
العدد ،تتطور بوضوح لدى الرضع قبل اللغة والعد الرمزي» .باملقابل ،أوضحت هذه الدراسة أن الرضع ال
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يميزون  8نقاط عن  12نقطة .لكن في دراسة الحقة ( ،) Xu; Spelke & Goddard, 2005تم الكشف عن
كون رضع عمرهم  6أشهريميزون بين غيمة من  16نقطة وأخرى من  32نقطة ،ولكنهم ال يميزون  16نقطة
عن  24نقطة.
وهكذا تلخص  )48 :2009( Etienنتائج هذه الدراسة في كون إنجازات الصغار تتعلق بشكل قوي
بنسبة التباين  ratioالقائمة بين العددين ،إذ ينجحون في هذه السن (أي  6أشهر) في نسبة مقدارها ½
(النصف) ويفشلون في نسبة مقدارها ( 3/2الثلثان) .لكن  Liptonو )2003( Spelkeأوضحتا أيضا أن رضعا
عمرهم  9أشهر يتوصلون إلى تمييز  8نقاط عن  12نقطة (نسبة  ،)3/2وتوصلت  )2007( Xu & Arriagaإلى
النتيجة نفسها مع رضع  10أشهر(الشكل رقم  ،)11كما سنوضح ذلك فيما سيأتي.

ال

رقم  11نود ا
(الم در

ار ال ر ا ول ل م
:

 8نقا و 12نق
)

في التجربة األولى من دراسة  )106 :2007( Xu & Arriagaتم تقديم مجموعة من لوحات (أو صور)
التعود بترتيب اعتباطي لكل طفل .يرى املشاركون في التجربة لوحة واحدة في كل محاولة ،والتي تبتدئ
بنصف ثانية كحد أدنى للنظرإلى الشاشة ،وتنتهي بثانيتين بعد أن يزيح الطفل ناظريه عنها .إن معيارالتعود
يتحدد من خالل تناقص زمن نظر الطفل بنسبة  50%أو أكثر في ثالث محاوالت متتالية ،مقارنة مع مجموع
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زمن النظر في املحاوالت الثالث األولى ،والتي يكون مجموعها على األقل  12ثانية .إن الحد األق�سى لعدد
محاوالت التعود هو  .14وبعد مرحلة التعود ،تظهرللطفل الشاشات الست لالختبار(اللوحات يسارالشكل
رقم  )11والتي تتبع نفس اإلجراء والتتابع بين العددين.
أفضت هذه التجربة إلى كون أطفال  10أشهر يميزون بين  8عناصر و 12عنصرا ،عندما يتم ضبط
املتغيرات املتصلة بها من مثل املساحة العامة ،والكثافة املتوسطة للعناصر ،ونسبة سطوع ضوء العرض،
وحجم العنصراملعروض ،في حين أن أطفال  6أشهرغيرقادرين على التمييزبين  8عناصرو 12عنصرا (& Xu
 .)Spelke, 2000; Lipton & Spelke, 2003توحي هذه النتائج أن األطفال الذين يكبرون ،يصبحون قادرين
على تمييزالفروق بين ما يعرض عليهم إن جاءت نسب التباين  ratiosصغيرة (.)Xu & Arriaga, 2007 :106
أما في التجربة الثانية من الدراسة نفسها ،فأوضحت  Xuو  )106 :2007(Arriagaأن األطفال من 10
أشهريفشلون في التمييزبين  8عناصرو 10عناصر ،أي نسبة  .5/4إنها نتائج تتما�سى ونتائج دراسة  Liptonو
 )2003(Spelkeباستعمال مثيرات صوتية ،حيث ينجح الرضيع في نسبة  3/2ويفشل في نسبة .5/4
تفيد هذه الدراسات في فهم كيف ينمو تمييز العدد لدى الطفل .إن واقعة وجود تشابه في مساري
النموعلى مستوى التمييزالسمعي والتمييزالبصري (Brannon, 2002; Xu, 2003; Xu & Spelke, 2000; Xu
 )& al., 2005; Lipton & Spelke, 2003, 2005تتوافق مع فرضية وجود ميكانيزم واحد مسؤول عن تعميم
تمثل األعداد املجردة .يكون هذا امليكانيزم غير جيد وغير دقيق في بداية النمو (حوالي  6أشهر) ،ويصبح أدق
شيئا فشيئا طيلة السنة األولى من عمرالطفل (تحسن حوالي  10-9أشهر) .هذا التحسن يسبق ظهور العد
الشفهي حوالي السنتين؛ باملقابل «هناك احتمال قليل على أن يكون متأثرا بتعلم اللغة» (Xu & Arriaga,
 .)2007: 107وقد يكون تحسن القدرات البصرية لدى الطفل هو املسؤول عن مسار النمو الذي يشهده.
وبالرغم من أن هذه النتائج تتوافق مع فكرة أن تمثالت األرقام املجردة موجودة في الطفولة الصغرى ،فإن
دراسات أخرى ضرورية حول رصد التحويل بين-الصيغي  cross-modalلتقديم حجج إمبريقية مباشرة أكثر
(.)Xu & Arriaga, 2007: 107
إن كانت الدراسات التجريبية أثبتت كفاءة الرضيع في التمييزبين أعداد كبيرة ،فهل تم تدعيم نتائجها
بواسطة التصويرالدماغي في املهام نفسها؟
 .2.3.7دراسات تعتمد التصوير الدماغي
للجواب عن السؤال السابق ،نستحضردراسة  Véronique Izardوآخرين ( )2008الذين انطلقوا من
مبدإ مفاده أنه مع أطفال صغار جدا ،ال يمكن للدراسة أن تؤسس على قياس زمن تثبيت النظر ،وبالتالي،
استعملت الباحثة ومعاونوها في هذه الدراسة منهجية تصويرالنشاط الدماغي بواسطة التخطيط الكهربائي
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الدماغي  ،EEGإلظهار أن دماغ الرضع يرمز املعلومات الرقمية وكذا خصائص األشياء بشكل منفصل ،منذ
ثالثة أشهرمن العمر.
فأثناء تسجيل النشاط الدماغي لرضع عمرهم  3أشهر ،استعملت في الدراسة شاشة لتقديم سلسلة
مسترسلة من الصور املختلفة على مستوى املوضوع الذي تتضمنه (بط أو كالب )...أو على مستوى عدد
املواضيع املتضمنة فيها ( 4أو ( )8الشكل رقم .)11

ال

رقم  :11ال ور ( و ال و ا ) المس عم

يا

2009

ار (الم در:

)264

تضمن اإلجراء التجريبي الخطوات التالية :قدم لرضع عمرهم ثالثة أشهرسلسلة من اللوحات البصرية،
تتغير فيها مثيرات العدد عرضيا .تظهر على الشاشة صور تحتوي عددا محددا من رؤوس البط أو رؤوس
الكالب ،متموضعة في أماكن مختلفة (تظهر كل صورة ملدة ثانية ونصف) .بعد فترة التعود ،تظهر صور
االختبار(من بين  4صور محتملة).

ال

رقم  12ا

ا الدما

ل را العدد و المو وع ند الر
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الحظ كل من  Izardو )264 :2009( Piazzaلدى ثالث مجموعات من األطفال ،أن التغييرات في العدد
تؤدي إلى استجابة الدماغ في زمن مقداره حوالي  800جزء من الثانية بعد عرض املثيرات ،بغض النظر
عن حجم العدد املقدم .وباستحضار الشكل رقم  ،12سجلت الدراسة استجابة دماغية دالة أثناء تغير
العدد .فعندما قارنت  Izardوآخرون ( )2008اإلمكانات البصرية املستدعاة من خالل إدراج تغيرات غير
متوقعة (إما تغييرهوية األشياء :بط أو كالب ،أو تغييرعددها 4 :أو  )8على صور تمثل مجموعات من األشياء،
الحظوا أنه لدى الراشد ،كما لدى طفل  4سنوات ،يرتكز معنى األعداد على نظام ثنائي الطرف ملناطق
أخدود الفص الجداري الداخلي  ،un système bilatéral d’aires du sillon intra pariétalمختلف عن
النظام البطني القفوي-الصدغي  système ventral occipito-temporalالذي يرمز هوية األشياء .إن نتائج
التصوير الدماغي ونماذج املوارد الدماغية التي أعيد بناؤها ،تكشف االنفصال نفسه لدى رضع  3أشهر،
فاملناطق الدماغية املنشطة عند االستجابة لهذه املثيرات تتخذ مسارين :عندما تتغيرهوية املواضيع تنشط
املناطق الصدغية البطنية  ،aires temporales ventralesفي حين أنه عندما يتغير عدد املواضيع تتدخل
فيها ،إضافة إلى ذلك ،الشبكة الجدارية قبل الجبهية .réseau parieto-prefrontal
وبذلك ،أظهرت نتائج هذه الدراسة أن االستجابة الدماغية عند تغيرعدد األشياء (أي 4 :أو  )8تختلف
عن االستجابة الدماغية عند تغيراألشياء ذاتها (أي :رؤوس البط أو رؤوس الكالب) ،مادامت مناطق الدماغ
املتدخلة فيها ليست نفسها .ومن ثم ،تؤكد نتائج دراسة  Izardوآخرين ( ،)2008إذن ،واقعة أن معنى األعداد
يتطور بشكل مستمر ،مع توضيح انحياز مبكر في تنظيم الدماغ ،والذي يمكنه بعد ذلك توجيه الكفاءات
الجديدة املكتسبة نحو مجموعة محدودة من الباحات الدماغية .وتجمل  )49 :2009( Etienهذه الفكرة في
كون «موضعة التأثيرات العددية على مستوى الفص الجداري  lobe pariétalيمكن أن يبدو وكأنه ُمنبئ بما
يالحظ في مهام املقارنة العددية والحساب لدى الراشد».
وعليه ،يبدو أن «التمثالت التقريبية للعدد تنمو باكرا ،وربما منذ امليالد» ،حسب مالحظة Izard
وآخرين ( ،)2008وهو ما يفيد أن املعنى الفطري للعدد ،مبرمج وراثيا لدى الرضع ،ويسمح لهم بالقيام بمهام
تقريبية.
من خالل استحضار املعطيات الخاصة بالحساب وتقدير األعداد ،نستنتج أن الرضيع يفهم بعض
أوجه علم الحساب« ،مادام الدماغ البشري يمتلك آلية إلدراك الكميات الرقمية ( )...منذ السنة األولى من
الحياة» (دياين .)47 :1997 ،Dehaene
 .4.7العد والحساب ونمو الذاكرة
إن كان التفسير أعاله يبرز قدرات الرضيع على القيام بعمليات حسابية دقيقة وكذا تقدير الكميات،
باعتماد مسددات ذهنية معتمده االحتفاظ بالذاكرة ،من جهة؛ ومن جهة أخرى ،وجود جهاز رقمي يساعد
على القيام بهذه الوظيفة؛ وباستحضار مسار نمو الذاكرة لدى الطفل ،نتساءل :متى يستطيع الرضيع
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توظيف ذاكرته بشكل يسمح له بالقيام بالعمليات الحسابية؟ وهل يتدخل املجرب بشكل غيرمباشرفي إثارة
ذاكرة الرضيع عند استعمال براديغم التعود؟
للجواب عن هذه األسئلة ،نستحضر سيرورات نمو نوعين من الذاكرة :ذاكرة التعرف ،والذاكرة
الداللية ،محاولين مقارنة مراحل نموها مع مراحل تطور قدرة الرضيع على حل العمليات الحسابية الدقيقة،
انطالقا من كون القيام بالعمليات الحسابية يستلزم تعبئة معرفة متعلقة بال�سيء موضوع االنتباه والذي ال
يدرك مباشرة فقط ،لكنه يحتاج أيضا تخزين املعلومات في الذاكرة واستحضارها وتوظيفها.
فيما يخص ذاكرة التعرف ،أوضحت أعمال  )1997( Carolyn Rovee-Collierأن ذاكرة الرضيع يمكن
تنشيطها من خالل إشراط مالئم منذ شهرين أو  3أشهر ،وهي مرحلة عمرية تسبق املرحلة العمرية التي
أنجزت فيها واين دراستها (أي  5-4أشهر) .يتم تعليم الرضيع في دراسة  )1997( Rovee-Collierكيف يضرب
برجله لتحريك شكل معلق فوق مهده (الصورة رقم  .)4بعد مرحلة من التعود ،يحرك الطفل رجله بقوة
أكثرعند رؤية شكل رآه سابقا ،أكثرمن شكل آخرلم يختبره.

ال ور رقم  :4ر

 3ش ر نا

ر ال ا ر (الم در:

:

)

باستثمار هذا االختبار ،استخلصت  )31 :2009( Wheelerأن ذاكرة التعرف لدى الرضيع تستجيب
لعدد كبير من املتغيرات التي تؤثر بشكل نمطي على ذاكرة التعرف لدى أطفال أكبر سنا والراشدين (مثال،
عند زيادة املدة الزمنية التي تفصل لحظة رؤية ال�سيء آلخرمرة) .بشكل عام ،إن ذاكرة التعرف لدى الرضيع
يمكن إثارتها من خالل التقنيات املنهجية نفسها التي تستعمل لتنشيط ذاكرة الراشد .وبذلك ،نالحظ أن
الرضيع قادرعلى تخزين املعلومات ،واستحضارها ،وتوظيفها من خالل أسلوب مالئم له ،ويستثمرطريقته
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الخاصة في التعبيروالتواصل .وهو ما يتطلب تنشيطا خاصا للذاكرة.
ُ
أما الذاكرة الداللية ،التي تقرن غالبا بذاكرة املفاهيم والفئات ،فيتمظهر نشاطها لدى الرضيع حوالي
 8أشهر ،لكي تتدعم أكثر السنة املوالية .يصبح الطفل قادرا على إدماج مواضيع ،وأشخاص ،وأماكن،
ومفاهيم غير قابلة للنفاذ اللحظي من طرف الحواس .وكما تشهد على ذلك مدونات اآلباء الذين طلب
السيكولوجيون منهم تسجيل مالحظاتهم فيها ،فإن الطفل يبحث عن �سيء ُم ّ
خبإ حتى ولو لم يره إال مرة
واحدة ( .)32 :2009 ،Wheelerإنه األمر الذي يفسر القيام بعمليات أعقد في دراسة واين  Wynnوماك
كرينك  .)2004( McCrinkولكن يصعب التأكيد بأن الذاكرة الداللية تتدخل في العمليات الحسابية
البسيطة كما درستها واين ( ،)1992ألن هذه الذاكرة ال تصبح عملية إال في  8أشهر .وبذلك ،يمكن الجزم بأن
الرضيع يستعمل أساليب خاصة للقيام بالعمليات الحسابية ،قد يكون معتمدها اإلدراك فقط في مرحلة
أولى ( 5-4أشهر) ،ويستطيع توظيف عمليات معرفية أخرى في مرحلة الحقة من نموه (ابتداء من  8أشهر).
إنها فرضية تحتاج التأكيد.
ومن ثم ،يبقى السؤال التالي مشروعا :كيف يستطيع الرضيع القيام بالعمليات الحسابية إجرائيا؟
أخذا بعين االعتبارتعقد العمليات الحسابية رغم أنها أقرب إلى التذكراللحظي ،وتستلزم تدخل ذاكرة العمل
كما أسسها بادلي  ،)2000 ،Baddeley ،1975 ،Baddeley & Hitch( Baddeleyوالتي يبدوأنها تكون وظيفية
أكثرمن الذاكرة الداللية التي تحتاج وقتا أطول لنضجها ،بالنظرإلى ارتباطها بتعلم املفاهيم .إنه األمرالذي
يستلزم ،في تقديرنا ،دراسة نموذاكرة العمل لدى الرضيع .ويشير )20 :2009( Houdéملاما إلى هذا األمردون
أن يعمقه ،عندما قال إن «الرضيع يحتفظ بالعدد الدقيق للمواضيع املنتظرة منه في ذاكرة عمله ،ويستنتج
نتيجة معينة» ،لكنه أتى بهذا األمرليوضح أن الرضيع يوظف مجموعة من العمليات املعرفية في سن تسبق
بكثيرما اعتقده بياجي.
إن كان الحساب يتطلب معطيات لفظية ويتطلب أيضا االحتفاظ باملعطيات وتسلسلها والتي ال تظهر
إال حوالي  8أشهر ،بعكس ذاكرة التعرف التي تتبلور ابتداء من شهرين أو ثالثة أشهر ،يمكن الجزم أن
العمليات التي يقوم بها الرضيع ،وإن كانت صحيحة شكال ،فإن معتمدها ليس عمليات حسابية باملعنى
الدقيق لها ،وكما هو متعارف عليها ،ولكنها عبارة عن قدرة إدراكية خاصة بالرضيع تساعده على تنظيم
العالم بشكل معين ،مادام عالم الطفل ليس فوضويا ،بل منظما بطريقته الخاصة ،قبل أن تتدخل الثقافة
إلعطائه شكال ومسارا خاصين ،يكون معتمده الرمز .ربما تعوزنا تصوراتنا عن فهم كفاءات الرضيع،
تصورات بلورناها من خالل نظامنا التعليمي الذي يرسخ التعامل مع املعارف الصريحة أكثر ،واملعبر عنها
بشكل صريح أيضا ،وبها يقاس التعلم ،وال ترسخ أساليب التفكير املنطقي املبني على املالحظة الهادفة
واالستنتاج املنطقي من خالل االستقراء واالستنباط .فللرضيع قدرات ال نستوعبها بمنطق تفكيرنا الحالي،
وقد تؤثر هذه النظرة سلبا على نتائج الدراسات التي يمكننا «نحن» القيام بها مستقبال إن هيأنا الشروط
املالئمة لها :تقنيا ومنهجيا.
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لكننا نتساءل سؤاال مشروعا آخر :كيف يتم تفسير أن بياجي الحظ أخطاء التمييز بين األعداد لدى
األطفال الذين يتكلمون حتى حدود  6سنوات؟ وإن كان ما سبق يف�سي إلى وجود كفاءة حسابية مبرمجة
وراثيا ،فهل تخضع لتأثيرالعوامل الثقافية ومتغيراتها املتمثلة أساسا في الرموز اللغوية؟
 .8كفاءة اللغة وكفاءة الحساب
إن الجواب عن السؤال السالف ،يتطلب منا مناقشة تأثير كفاءة اللغة على كفاءة الحساب ،بالنظر
إلى أن نمو الذكاء لدى الطفل ،حسب  ،)2005( Houdéليس خطيا ،بل يتضمن مراحل من النكوص.
وبذلك ،يؤدي أحيانا االشتغال باللغة أثناء الحساب «إلى أخطاء غير موجودة مع الذكاء البصري-املكاني،
األسرع ،واألكثرسيولة ،واألكثراقتصادا من وجهة نظرالكلفة املعرفية» ،كما يوضح ذلك  .Houdéومن ثم،
ّ
عين األعدادُ ،ت ّ
التحدث بلغة ال تتضمن كلمات ُت ّ
غير طريقة إدراك كميات دقيقة لدى
نطرح سؤاال آخر :هل
املتكلمين بهذه اللغة؟ سنحاول توضيح هذه املسألة ومناقشتها لدى األطفال والراشدين الذين ال يتوفرون
على الكلمات الخاصة التي ُت ّ
عين األعداد ،وسننطلق بداية من رصد تأثيراللغة على الحساب.
 .1.8تأثير اللغة على الحساب لدى الطفل
أكد  )1997( Houdéو Houdéو )2005( Bryantوجود أخطاء حسابية مصدرها اللغة في دراستهما،
من خالل إعادة استعمال عدة املسرح الصغير لواين  ،Wynnلكن هذه املرة ،يطلبان من األطفال أن يكون
الجواب شفويا (عوض قياس زمن تثبيت النظر) :على األطفال أن يقولوا ما إذا كان الحدث املقدم لهم
«صحيحا» أو «خاطئا» .أفادت النتائج أن أطفاال عمرهم سنتان ،يخطؤون الجواب ،ويعتبرون مثال ،أن
العملية  3=1+1صحيحة .إنه خطأ ال يرتكبه أطفال صغارعمرهم  5أشهر( ،)Hodent, C. et al., 2005كما
الحظنا ذلك في دراسة واين ( .)1992لكن األهم من ذلك ،أن هودي (نقال عن )49 :2009 ،Etien :الحظ أن
«هذا الخطأ ال يالحظ إال لدى األطفال الصغار الفرنكفونيين الذين تم استجوابهم في باريس ،ولم يالحظ
لدى األطفال األنجلوفونيين من السن نفسه املستجوبين في أكسفورد» .كيف ذلك؟
قدم  Houdéو )2005( Bryantتفسيرا لذلك مؤسسا على االختالف بين لغتي األطفال .إذ تستعمل
في الفرنسية كلمة « »unللتعبير عن املفرد وكلمة « »desللتعبير عن الجمع ،لكن كلمة « »unتستعمل أيضا
للعد (« .)»un, deux, trois, etcوبذلك ،ينشأ الخلط في ذهن األطفال الفرنكفونيين عند التمييز بين املفرد
والجمع الذي يقابل الواحد مع كل األعداد األخرى من جهة ،ومن جهة أخرى ،الحساب الدقيق .ال تطرح
لغة الصغاراألنجلوفونيين هذا االلتباس ،ألنه في اللغة االنجليزية ،توجد كلمة « »aلتعيين املفرد و«»some
لتعيين الجمع ،في حين توجد كلمة « »oneللعد ( .)…one, two, threeحسب  ،)2005( Houdéيف�سي هذا
التشارك اللفظي بين  unللمفرد و  unللرقم والعد إلى عديد من الخلط من صنف  3=1+1لدى األطفال
الفرنسيين ولكن ليس لدى األطفال اإلنجليز.
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وهكذا ،يؤكد هودي (نقال عن )50 :2009 ،Etien :وجود «قدرة بصرية للحساب مشتركة بين جميع
الرضع ،لكن نمو هذه القدرة الفطرية تتبع مع ذلك مسارات مختلفة حسب اللغة التي يتعلم األطفال الكالم
بها» .من خالل دراسة هودي السابقة ،والتي أكدها بدراسة مقارنة أخرى مع أطفال إسبان وفرنسيين وإنجليز
وفلنديين (راجع  Lubinوآخرين ،)2006 ،نسجل تأثر الحساب باللغة؛ وبذلك ،تبدو اللغة إذن أساسية في
نمو املعرفية الرقمية لدى الطفل ،وقد تقوده في اآلن نفسه إلى ارتكاب بعض األخطاء بالنظر إلى التباس
بعض املفردات لدى األطفال من ثقافات مختلفة .وقد نجد تفسيرا لهذا األمرفي الدراسات التي انصبت على
بعض القبائل التي تفتقرإلى املفردات التي تحيل على األرقام ،كما سنناقش ذلك في النقاط املوالية.
 .2.8تأثير اللغة على الحساب لدى الراشد
ننطلق في مناقشة هذه النقطة من التساؤل التالي :ما الحدود التي تسمح لألطفال باملرور من معنى
تقريبي لألعداد إلى التحديد الصحيح للمفهوم ،والضروري للقيام بالحسابات الدقيقة؟ وهل يمكن للفرد
القيام بالعمليات الحسابية الدقيقة عندما تنعدم في لغته الكلمات التي ُت ّ
عين األرقام؟
لتوضيح العالقات املوجودة بين كفاءة اللغة وكفاءة الحساب ،يجب أن يكون باإلمكان دراسة كفاءات
ّ
الحساب في وضعيات تغيب عنها لغة األعداد أو تكون مقلصة .ولفهم العالقات الرابطة بين اللغة والقدرة
على العد والحساب ،يدرس الباحثون مجموعات بشرية تمتلك مفردات حسابية محدودة ،وهو ما يتحقق
يعدون إلى ثالثة فقط ،وعند أفراد قبيلة املُ ُ
ثثال عند د اسة أفراد قبيلة البيراها  Pirahãالذين ّ
ندروكوMun-
ر
ُ
ّ
 durucusالذين لديهم معجم يعين أعدادا تتراوح بين  1و .5وبذلك نستحضر دراسات تجريبية أجريت مع
أفراد هذه القبائل ،وفق موقفين نظريين متمايزين :موقف يسلم بكون اللغة تحدد الفكر ،وموقف آخر
يرجح أن القدرة على الحساب مستقلة عن اللغة.
 1.2.8اللغة تحدد الفكر
تستوطن قبيلة البيراها  Pirahãغابة األمازون .ما يميز لغتهم أنها ال تتوافر على كلمات لتعيين األلوان
وال يمارسون الرسم .لكن اهتمام  )2004( Gordonبها كامن في محدودية نظام األرقام لديهم .تبين هذه
الدراسة افتقاد البيراها للمقومات اللغوية التي تسمح بالتعبير عن الكميات بالتدقيق .إذ يتم التعبير عن
األرقام باستعمال كلمات من مثل« :حوالي واحد»« ،تقريبا اثنان» ،ثم «كثيرا» .وعلى الرغم من هذا النقص
على مستوى الوحدات اللغوية التي تعين األعداد ،فإنه عند اختبارأفراد البيراها في مهام التطابق matching
 tasksاملستخدمة من قبل  ،Gordonكانوا قادرين على إنجاز التطابق بدقة عندما تكون أعداد األشياء
كبيرة ،ولكنهم كانوا غيردقيقين في املهام التي تستدعي الذاكرة.
استخلص  )2004( Gordonوجود صعوبات لدى أفراد البيراها في العد بواسطة أعداد أكبرمن ثالثة،
ومن ثم ،اعتبر أن الفرد ال يستطيع القيام بالعمليات الحسابية عندما تنعدم الكلمات التي ّ
تعين األرقام في
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لغته ،وأن اللغة تشرط القدرات املعرفية .وهو ما يجعله يرجح فرضية :اللغة تحدد الفكر.
فهل فعال أن اللغة تحدد الفكر ،وأن أي قصور في اللغة سينعكس سلبا على الكفاءات املعرفية؟
 .2.2.8القدرة على الحساب التقريبي مستقلة عن اللغة
لتدقيق النظر في خالصات  ،)2004( Gordonدرس فريق بحث متعدد التخصصات ( Picaوآخرون،
ندروكو باألمازون .إن االهتمام بأفراد قبيلة املُ ُ
2007 ،2004؛  )2008 ،Izardأفراد قبيلة املُ ُ
ندروكو كامن في
نظام العد لديهم ،إذ ميزة لغتهم أن معجم أسماء األرقام فيها ال يتجاوز الرقم  ،)5(5وبعده تستعمل كلمات
أخرى ولكن ليس بشكل نسقي ،من مثل :هناك العشرات .والرقم  5نفسه الذي يفيد أيضا «يد» ،يستعمل
عندما يتراوح العدد بين  4و 10أشياء.
تبين االختبارات املنجزة مع هؤالء األفراد أن لهم صعوبات في إنجازعمليات حسابية «أولية» بخصوص
كميات دقيقة ،لكنهم يتوفرون على قدرة تقريبية لألعداد مشابهة لباقي الشعوب .كيف ذلك؟
أخضع  Picaوآخرون ( 55 )2004جال وامرأة وطفال من املُ ُ
ندروكو ،الختبارات حسابية تتضمن املقارنة
ر
والتقديروالحساب ،وقارنوا نتائجهم مع نتائج  10من الفرنسيين باعتبارهم عينة ضابطة .كان هدفهم يكمن
في تقييم قدرات الحساب الدقيق وقدرات الحساب التقريبي لديهم .تضمنت الدراسة اختبارات تسمية
األعداد ،واختبارات املقارنة بين أعداد كبيرة من النقاط ،واختبارات حسابية تقريبية من خالل إضافة
مجموعة من النقاط إلى مجموعة أخرى ومقارنة النتيجة مع مجموعة ثالثة؛ واختبارات الحساب الدقيق
من خالل استعمال أعداد صغيرة ال تتجاوز العشرة ،من مثل طرح عدد من عدد آخرأو إضافة عدد إلى عدد
آخر.
كان اإلجراء التجريبي كامنا فيما يلي :باستعمال شاشة حاسوب ،عرض الباحثون على أفراد املُ ُ
ندروكو
غيمة تضم  20نقطة وأخرى تضم  80نقطة ،فتمكنوا من تحديد أي غيمة تضم نقاطا أكثر .ثم اختبر
الباحثون قدرتهم على حل تقريبي للعمليات :إذ جمعت غيمتي النقاط املستعملتين في االختبار السابق (20
و 80نقطة) في صندوق واحد ،وطرح عليهم سؤال متعلق بمكان وجود نقاط أكثر :في الصندوق أم في غيمة
جديدة تظهرلهم .ينجح املُ ُ
ندروكو في القيام تقريبيا بعملية الجمع ،ماداموا يقارنون بدقة العددين .وبذلك،
تتشابه نتائج املُ ُ
ندروكو والفرنسيين عندما يتعلق األمرباختبارالتقدير.
تعين األعداد في لغة املُ ُ
نستنتج إذن أنه بالرغم من محدودية الكلمات التي ّ
ندروكو وافتقادهم القدرة
الحسابية الدقيقة بمجرد ما يتطلب األمرتوظيف قيم أكبرمن  ،5من مثل عدم قدرتهم على القيام بعمليات
الطرح بالنسبة ألعداد تتراوح بين  1و( 8مثل  ،)4-6فإن  ،)2008( Izardتلخص هذه الوضعية بكون
 5الرقم واحد  ،pangالرقم اثنان  ،shep-shepالرقم ثالثة ( edapangمعناه يدان وواحد) ،الرقم أربعة ( edadipdipومعناه يدان واثنان)،
الرقم خمسة ( pang-pang-biومعناه يد).
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«إنجازاتهم كانت غير جيدة بوضوح بالرغم من أن النتيجة املطلوبة كانت دائما أصغر من هذه القيمة» ،أي
العدد  .5وباملقابل ،فإنهم يمتلكون قدرة على تقدير الكميات ،ويمكنهم أن يقارنوا ويضيفوا بشكل تقريبي
كميات أكبربكثيرمن العدد  .5وفي هذه النقطة ،ال تختلف قدراتهم املعرفية تماما عن شعوب أخرى تمتلك
لغة رياضية متكاملة ( Picaوآخرون ،)2007 ،ولديهم قدرة معرفية للحساب التقريبي مثل باقي الشعوب .إذ
يحصل املُ ُ
ندروكو والفرنسيون على النتائج نفسها عند املقارنة بشكل تقريبي بين كميات أكبر من الرقم 5
( ،)50 :2009 ،Etienأي تقديرالكميات دون عدها.
بناء على ما سبق ،وخالفا الستنتاجات  ،)2004( Gordonاستنتج  Picaوآخرون ( )2004وجود قدرة
حسابية مشتركة بين كل الناس ،واملتجلية في تقدير الكميات الكبيرة ،مستقلة عن اللغة وضبط الحساب
الدقيق .حسب  Picaوآخرين ( ،)2004إن كون املُ ُ
ندروكو يجدون صعوبات في إنجاز العمليات الحسابية
الدقيقة يمكن تفسيره بطريقتهم الخاصة في الحساب .فهم يستعملون تقنية بدائية (الصور رقم  )5مؤسسة
على أصابع اليدين والرجلين( .)6وهو ما ال يسمح لهم بالربط بين اسم العدد مع كمية تتجاوز الرقم  .5إال أن
هذه العملية (التي سماها  Picaوآخرون «ترسيخ األعداد»  )cristallisation des nombresهي التي تسمح
بانبثاق الحساب الدقيق.

ال ور رقم  :5ريق العد ند المندرو و
(الم در :ال ري الم

ي ال ام

ا ال دي والر
رقم )6

 6اجع الشريط املوالي لالطالع على كيفية حساب املُ ُ
ندروكو بواسطة أصابع اليدين والرجلين ،وعند االقتضاء،
ر
ْ
سستعمال ِرجلي الجالس بجانبهhttp://www.dailymotion.com/video/xehgor_pierre-pica-cognition-ca- :
pacites-ari_tech
ويمكن الرجوع إلى موقع املركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا  CNRSلالطالع على بعض الصور التي توثق لكيفية
إجراء الدراسة واألدوات املستعملة فيهاhttp://www2.cnrs.fr/presse/communique/566.htm#global :
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وبذلك تكمن أهمية الدراسة السابقة في بيان أن نظاما رقميا محدودا يسمح على األقل بتطوير
الحساب التقريبي .وبالرغم من معجم محدود للكلمات التي ُت ّ
عين األعداد ،يبدو أن استقرار نظام معرفي
خاص بتقدير الكميات ،يرتبط باإلدراك اللحظي واملضبوط لها ( .)Pica & Lecomte, 2008وهو ما ّ
يدعم
خالصة  Picaوآخرين ( )2004التي مفادها أن كفاءة الحساب التقريبي كفاءة معرفية قاعدية مشتركة بين
كل الناس ،يمكن أن تكون مستقلة عن اللغة .وبذلك تتعارض هذه النتيجة مع خالصات ،)2004( Gordon
والتي ترى أنه ال يمكن مقارنة كفاءات البيراها مع قدرات شعوب أخرى ألنها مختلفة عنها .ومن خالل غياب
أسماء األرقام ،يعارضون أيضا أطروحة سابير ووولف  Sapir/Whorfالتي بلوراها في بداية القرن املا�سي،
والتي تعتبرأن الكفاءات تتغايربشكل واسع من شعب إلى آخر ،حسب قدرة التعبيرفي لغتهم.
أكدت هذه الدراسات ،إذن ،أن القدرات الحسابية (وحتى الرياضية) مستقلة عن النظام اللساني
(راجع مثال Revkin :وآخرون .)2008 ،وبالرغم من أن اللغة ليس لها دور مؤسس بما أن معنى األعداد ،أي
الحساب التقريبي ،حاضر قبل أن يعرف األطفال الكالم ،فإن اللغة تبدو ضرورية الكتساب مفهوم العدد
الدقيق ( ،)50 :2009 ،Etienومن ثم ،القيام بالعمليات الحسابية الدقيقة واملعقدة .وبذلك ،توحي هذه
ً
الدراسات بأن قدرة اإلنسان على الحساب التقريبي مستقلة عن اللغة ،ويكون الحساب الدقيق جزءا
من االختراعات التي تتغاير بشكل واسع من شعب إلى آخر ( Picaوآخرون)2004 ،؛ أي أن اللغة املخصصة
لألعداد الدقيقة تعتبراختراعا ثقافيا بدال من كونها لغة كونية ،وأن الكلمات التي ُت ّ
عين األعداد ال تغيرتمثلنا
الكامن للعدد( .)Frank & al., 2008
فمن خالل تمييز  Picaوآخرين ( ،)2004بين الكفاءة واإلنجاز ،أوضحوا أن املُ ُ
ندروكو يظهرون كفاءة

حسابية كونية في تقديركميات كبيرة .وإن كانت إنجازاتهم غيرجيدة في الحساب الدقيق ،فالسبب يعود إلى
غياب كلمات خاصة لتعيين األعداد .وبناء عليه ،يعتبر Picaوآخرون ( )2004أن اإلنسان يمتلك كفاءات غير
لفظية تسمح له بتقييم تقريبي للكميات ،ويوظف نظاما للعد مؤسس على اللغة للحساب الدقيق .ومن هذا
املنطلق ،يؤكد  Dehaeneأيضا فرضية أن املُ ُ
ندروكو لم يطوروا معنى األعداد ،باعتماده حجة مستقاة من
التصويرالدماغي ،إذ الحظ تنشيطا مختلفا ملناطق الدماغ عندما يقوم الفرد بالحساب الدقيق أوبالحساب
التقريبي .واستنتج من ذلك أن الحساب التقريبي كفاءة معرفية مشتركة بين كل الناس ،في حين يتطور
الحساب الدقيق بعد ذلك ،وهوما لم يطوره شعب املُ ُ
ندروكو .إنه ليس اختالفا في الكفاءة ولكنه اختالف في
اإلنجاز (راجع .)2003 ،Dehaene :وبذلك ،يمتلك اإلنسان معنى األعداد ،في استقالل عن ثقافته أو تربيته
أو لغته .هذا التوجه أدى ببيكا  Picaإلى تبني فرضية أن ظهور الحساب الدقيق يستلزم ،مثل الكتابة ،إعادة
تدويرعصبي  ،recyclage neuronalومفاده أن اإلنسان غير ُم ّهيإ بيولوجيا لهذه الكفاءة .إنه التصور نفسه
الذي يتبناه  )2007( Dehaeneحول الكتابة ،مادام الدماغ غير مهيأ بيولوجيا لذلك ،مثلما هو الحال مع
تقدير الكميات ،مفندا كون التغيرات التي تحدث على تشكيل الدماغ ليس لها حدود ،بل هي مقيدة بقيود
الدماغ.
تكمن أهمية مثل هذه الدراسات فيما تسمح به من توضيح للعالقات القائمة بين النظام الحسابي
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والنظام اللغوي ،وفهم طبيعة القدرة اللغوية وأصلها وتأثيرها على التغايرات اللسانية .وتكمن أهميتها أيضا
في تأكيدها ملا تم الكشف عنه من أنظمة فرعية لنظام الحساب لدى األطفال الصغار (راجع مثالTalbot, :
2006؛ .)Holt, 2008
نختم هذا الجزء باستخالص وجود «اختالفات ثقافية كبيرة في املمارسات الحسابية املتوافرة .إن
الحاجات الحسابية ،بالنسبة لألفراد ،كما هو الشأن بالنسبة للمجتمعات ،ليست هي نفسها .فمعظم
الثقافات واألفراد محتاجون إلى أن تكون لهم حسابات ،لتقييم ممتلكاتهم» ( .)46 :1999 ،Tomaselloفما
الذي سيحسبه املُ ُ
ندروكو ،وعيشهم معتمد على الصيد والقطف ،ويتطلب مشاركة الجميع ،والغابة ملك
للجميع؟
 .9بين الفطري واملكتسب ومستقبل البحث العلمي
بالنظرإلى ما ناقشناه سالفا حول الخصوصيات الفطرية لنمو الرضيع ،وتماشيا مع األفكارالتي يمكن
وسمها «بالساذجة» لدى الراشد ،يميل اآلباء إلى االعتقاد أنهم يعلمون كل �سيء ألبنائهم :امل�سي ،والكالم،
والتفكير ...وإن كان كل هذا مجرد وهم؟
باستحضار ما ناقشناه سالفا ،نسجل أن بعض السيكولوجيين يقرون اليوم بكون القدرات الذهنية
األساس (التفييء ،والتخزين بالذاكرة ،والحلم ،والتفكير ،والتعلم) ليس مصدرها اآلباء .فالحكايات التي
يحكيها مثال اآلباء ،ستؤثرال محالة على أحالم الطفل ،لكنها لن تعلمه كيف يحلم ( .)Bléandonu, 2002إن
الفرد ال يتعلم أن يحب ،فحتى ولو حرم الشخص من الحب ،يمكن للطفل أن يحب والديه (Calkins & Bell,
 .)2009قد يبلغ اآلباء للطفل هذا املعتقد أو ذاك لكنهم ال يعلمونه كيف يعتقد .يبلغ اآلباء بعض معارفهم
ألبنائهم لكنهم ال يعلمونهم كيف يتعلمون ،وكيف يعالجون املعلومات .إنها قدرات فطرية تجعل ذهن الطفل
شغوفا بالتعلم ( ،)Gopnik, Meltzoff & Kunl, 2000وتأتي الثقافة بعد ذلك لتمنحه شكال معينا .وبذلك،
نخلص إلى أن اإلنسان مزود بقدرات تمكنه من العيش ،وتكت�سي طابعها املميزفي سياق املمارسة االجتماعية
والثقافية.
وبناء عليه ،ليس ألننا برهنا تجريبيا أو بواسطة التصوير الدماغي على وجود كفاءات مبكرة ال يمكن
الشك فيها لدى الرضيع ،يجب نفي الدور األساس للبيئة التي يتطور فيها ،كما نالحظ ذلك في بعض التوجهات
الفطرية املتطرفة .فقد الحظ مثال ( Changeuxنقال عن  )59 :2010 ،Lagercrantzأنه من الصعب االعتقاد
بأن بنية الدماغ ،التي تضم حوالي  100مليارمن الخاليا العصبية ،وكل منها يضم بين ألف و 10آالف مشبك
عصبي ،يمكن أن تكون محددة في تفاصيلها من قبل  22ألف جينة فقط .إنه األمرالذي يستدعي بالضرورة
مناقشة تأثيرالبعد الثقافي على نمو الجهازالعصبي للطفل ،وعالقته مع موروثه البيولوجي.
لكن بقي أن نعرف «كيف نمر من الجينات إلى الذكاء ،عبر الدماغ والتجربة» حسب :2009( Houdé
 .)21فإذا كان الرضيع يتوافرمسبقا على قدرات رقمية في  4أشهر ،فإنها قدرات أولية ،ستصبح أكثرغنى مع
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تطور اللغة لديه ومع التعليم املدر�سي .لكن بعض التالميذ فقط سيصبحون نوابغ في ذلك ،وسيكون ملعظم
األطفال قدرات متوسطة في الرياضيات .وألننا ال نعرف بعد ،ال�سيء الكثيرعما يجري في الدماغ في كل مرحلة
من مراحل التعلم« ،يجب إقران سيكولوجية النمو املعرفي مع التصوير الدماغي وعلم الوراثة للجواب عن
هذه األسئلة» (.)21 :2009 ،Houdé
من جانبه ،يعتبر ،)2009( Gardnerأنه حتى أولئك الذين يؤيدون بشكل نسقي التفسيرالجيني للذكاء،
يقبلون بأن للبيئة بعض التأثير .وكل البيولوجيين يؤكدون على أن البيئة تمارس تأثيرها منذ بداية حياة
َ
الفرد .فالكل يتفق على ضرورة أخذ العامل ْين معا بعين االعتبار .يبدأ الخالف عندما يتعلق األمر بحساب
«جرعاتهما» ،حسب  ،)2009( Houdéأي :ما جزء املسؤولية التي تتحملها الوراثة وما الجزء الذي تتحمله
البيئة؟ هو ذا السؤال املهم بالنسبة لغاردنر( ،)Gardner, 2009الذي يعتبرأننا ال نعرف إال القليل عن الدور
الذي تلعبه الوراثة في معظم أشكال الذكاء .إن فرضية  ،Gardnerووفقا لتصوره حول الذكاءات املتعددة،
تكمن في كون قسط الوراثة يتغيرمن شكل آلخرمن الذكاء ،ويحتمل أنه مرتفع أكثرفي حالة الذكاء املنطقي
الريا�سي أو الذكاء املوسيقي منه بالنسبة للذكاء بين الفردي أو ذكاء البيئة الطبيعية .لكن األمر يبقى مجرد
فرضيات حسب  .)8 :2009( Gardnerوعلى اعتبارأن السيرورات املعرفية التي تتدخل في إنجازات ما نسميه
عامة الذكاء ،هي «إنتاجات الدماغ» ،ليس من املستغرب أن نبحث عن حدود مساهمة الجينات (املورثات)
في الذكاء (.)Roubertoux & Carlier, 2009: 10
لكي نقدم بعض عناصر الجواب حول نقاش «جرعات» الفطري واملكتسب كما سماها Houdé
( ،)2009تم توظيف التصوير الدماغي لدراسة التوائم (راجع ،)Thompson & al., 2001 :باعتماد قاعدة
البيانات الفيلندية للتوائم ،حيث ُي ّبوب كل التوائم املولودين في فنلندا منذ  .1940استعمل الباحثون
قاعدة البيانات هذه الستكشاف مناطق الدماغ التي تتطور تحت مراقبة وراثية محضة ،وتلك األكثر
حساسية للتأثيرات الخارجية.
من خالل دراسة  40راشدا من التوائم املولودين بين  1940و 1957بفنلندا ،كانت النتيجة األوضح
تتعلق بالقشرة الجبهية  :cortex frontalحيث يقترن حجم املادة الرمادية بشكل وثيق لدى التوائم الفعليين
منه لدى التوائم غير الفعليين .وهكذا ،يبدو أن نمو القشرة الجبهية ،املتدخلة في مراقبة السلوكات ،تكون
بشكل ضيق تحت املراقبة الجينية/الوراثية أكثر من مناطق أخرى ،مثال ،تلك املتدخلة في الذاكرة والتعلم
(.)Toga, Thompson & Sowell, 2009
فإن كانت األبحاث السابقة لم تحسم بشكل قطعي في رصد تأثيرات البيئة على الكفاءات الفطرية،
يمكن القول مبدئيا ،على األقل ،بأنها قد تؤثرفي اتجاهين متعارضين ،وفقا للمثالين املواليين:
* تأثير إيجابي رصدته  )2009 ،2000( Baillargeonعند دراستها للرضيع الذي يمتلك انتظارات حول
العالم الفيزيائي منذ شهرين ونصف من عمره ،إذ يستعمل الرضيع قواعد بسيطة أو عددا صغيرا من
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املبادئ العامة لتمثل العالم الفيزيائي .وتتطور القواعد أثناء تعرضهم ألوضاع متغيرة أكثر فأكثر .إذ كلما
تعرض األطفال لوضعيات متغيرة ،كلما أخذوا بعين االعتبارخصائص األشياء أكثرفأكثر ،كلما اغتنى تمثلهم
حول العالم الفيزيائي أكثرفأكثر(.)34 :2009 ،Baillargeon
* تأثيريمكن وصفه بالسلبي في دراسة  )2004( Kuhlالتي خلصت إلى أن كفاءة التمييزبين طيف واسع
من الفونيمات ،تتراجع لدى الطفل األمريكي بعد  12شهرا من والدته ،لصالح الفونيمات املكونة تحديدا
للغته األم .وبذلك تكون لغة الوسط (باعتبارها ثقافة) سببا في تقلص كفاءة التمييز بين الفونيمات لدى
الطفل .وقد يكون األمرمفهوما بالنظرإلى مطلب نجاعة اشتغال الدماغ ،والذي سيحتاج فقط إلى فونيمات
محددة في اللغة املستعملة في الوسط.
لخص ( Changeuxنقال عن  )59 :2010 ،Lagercrantzالنقاش السالف في كون اإلنسان يتوافر على
كفاءات مبكرة ،مبرمجة وراثيا ،لكن تعرضه للمثيرات الخارجية يعتبرعامال حاسما في تشكيل هذه القدرات
بشكل معين .وفي السياق عينه ،تستحضر  )1994( Spelkeو )1994( Leslieنتائج الدراسات حول تمثل
العالم الفيزيائي ،لتؤكدان أن الرضع يفسرون األحداث بمساعدة عدد صغير من «املبادئ العامة» .هذه
املبادئ التي يمكن اعتبارها «فطرية» ،وتشكل مرجعا سببيا يسمح للرضع بالتنبؤ بسيرورة األحداث .وبناء
عليه ،تلخص  )36 :2009( Baillargeonنتائج هذه األبحاث بقولها إن «معظم الباحثين اليوم يتفقون على
وجود هذه املبادئ العامة ،بالرغم من أن أصلها وطبيعتها الزالتا موضوع خالف» .وبذلك نعود إلى نقطة
الصفرفي هذا النقاش.
 .10خالصات وآفاق
تتمثل إجماال الخالصات التي يمكن الخروج بها مما ناقشناه سلفا في هذا الفصل ،في املستويات
األربعة التالية:
 .1.10خصوصيات الطفل املعرفية
إن استحضارمجمل ما ناقشناه في هذا الفصل ،خصوصا املتعلق منه بالكفاءات املبكرة لدى الرضيع،
يسمح لنا ببلورة جملة من االستنتاجات املرتبطة بالخصوصيات املعرفية للطفل ذاته ،نجملها كالتالي:
 ننفي صفة «صفحة بيضاء” أو ”طاولة ممسوحة» عن الطفل ،ونقربتوفره على كفاءات معرفية منذبداية حياته ،وهي سابقة على التعلم ومستقلة عنه .فالطفل يبني املعارف بشكل ذاتي ،وبذلك فاألطفال
فاعلون في نموهم لتوفرهم على كفاءات مبرمجة وراثيا .إال أن كفاءات األطفال تتغاير باختالف ذكاءاتهم
وأساليب نموهم ،التي تتأثر بالتفاعالت االجتماعية وبسياقهم وثقافتهم ،وتمنح نموهم املعرفي شكال معينا.
فاألطفال ،كما قالت « ،)2009( Baillargeonعميان» فقط بالنسبة للمعلومات التي لم يتعلموها في وضعية
معينة .ومن ثم ،يفيد هذا املعطى أهمية البيئة املحيطة في تطويركفاءات الطفل.
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 يمكن أن نستخلص أيضا أن الراشد الزال يحمل نظرة ”ساذجة” عن الطفل (يتساوى الراشدوالطفل في املعرفة الساذجة) ،وأنه لم يستوعب بعد أن الطفولة هي العمر الفلسفي (يمطر الطفل والديه
باألسئلة) ،انطالقا من كون ”ذهن الطفل شغوفا بالتعلم .إنه فضولي ومنتبه ومستكشف عفوي” (Gop-
ااألسئلة)،
 .)nik & al., 2000ومن ثم ،ال يوجد طفل كسول بحمولة الكلمة التعليمية ،بل يوجد طفل ال يستجيب
ُ َ
النتظارات الراشد  :طفل لم تستثركفاءاته بالشكل املالئم ،أو لم يجد السياق املالئم إلبرازها.
وعليه ،فاملناهج الجديدة ملالحظة الرضع والتي مثلنا لها بدراسة ّ ،)1961( Fantz
وعمقناها أكثر
باستحضار كفاءات الرضيع ،خصوصا الدراسات التجريبية لكفاءة العد والحساب ،ودراسات تصوير
ُ
النشاط الدماغي أيضا ،تظهرأن عالم الرضع الذهني بعيد عن أن يكون فوضويا وغيرعقالني ،أو أن ذاكرته
تشبه ذاكرة الراشد فاقد الذاكرة كما اعتقد البعض حسب  .)31 :2009( Wheelerفالرضيع يبدو أكثر
ففاءة مما كان يعتقد سالفا ( ،)2001 ،Lécuyerوتعود كفاءاته إلى «إرثه الوراثي” حسب  MehlerوDu-
 ،)1990( pouxوالتي تجعله فضوليا ومنتبها ومستكشفا بشكل عفوي ،إنه يعتبر مثل باحث بما في الكلمة
من معنى ( ،)Gopnik & al., 2000خصوصا عندما يجد السياق الخصب لتطوير كفاءاته ،بالنظر إلى أن
العالم الثقافي الذي سيكبر فيه الطفل ،سيمنحه املفتاح السوسيو-معرفي لالنفتاح على العالم ،حسب
.)1999( Tomasello
 .2.10على مستوى الوضعية التجريبية ومنهجها
يتفاعل الطفل مع الواقع (سمعيا وبصريا) ّ
ويعبر عن تفاعله باستجابات حركية (النظر ،حركات
الرأس ،التنفس ،دقات القلب ،مص الحلمة .)...وعليه ،يمكن توظيف «اإلشراط» (حركة ،مكافأة) ،و»زمن
التثبيت النسبي» ،و«التعود على الجديد وطريقة التفاعل معه» ...للكشف عن كفاءات الرضيع املبكرة .إن
املسألة مرتبطة بإبداع الباحث تقنيات بحثية مبتكرة مالئمة لدراسة أساليب تفاعل الطفل مع الواقع،
مقرونة بفرضيات ّ
مجددة ،ومرتبطة أيضا بصبر الباحث واملجرب ،وبمساهمة اآلباء في البحث العلمي،
للكشف عن أساليب مبتكرة للتواصل مع الرضيع ،تراعي خصوصياته املتمثلة في غياب اللغة عنها.
وعليه ،فإن خلق وضعيات تجريبية في املختبر ،ضرورية في اإلجراء العلمي ملراقبة البرامترات التجريبية.
إنه مسار من مسارات تعميق معارفنا حول نمو هذه اآللة املعقدة جدا والتي هي دماغ اإلنسان «فاألطفال
آالت للتعلم» حسب  .)34 :2009( Baillargeonواعتبارا لذلك ،وباقترابنا من علوم التربية ،والسوسيولوجيا،
واألنثربلوجيا ،يمكننا دون شك ،كما يقول  ،)21 :2009( Houdéخلق وضعيات تجريبية أكثر قربا من واقع
الطفل .وبذلك ،نالحظ أن الدراسات حول الرضيع ال تجري إال في املختبر ،ما قد يثير معه طرح النقاش من
جديد حول مدى مطابقة النتائج للواقع ،على اعتبار أن كفاءة اإلنسان تتمظهر أساسا بشكل طبيعي في
الواقع وليس بشكل اصطناعي في املختبر .إنه نقاش يذكرنا بذلك الذي دارفي بدايات دراسة الذاكرة تجريبيا
بين إبنكهاوس  Ebbinghausالذي درسها في املختبروبارليت  Bartlettالذي حاول أن يخرجها إلى الواقع (راجع:
زغبوش2012 ،أ) .لكن  )39 :2009( Baillargeonتعتبرأن «ما هو صالح في املختبرصالح أيضا في البيت».
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 .3.10على مستوى االستلزامات التربوية
إن عدم استيعاب الراشد لكفاءات الطفل املبكرة تتجلى في غياب بلورة نظام تعليمي يتما�سى وهذه
الكفاءات .إن أنظمتنا التعليمية تركزعلى املخزون االنفعالي القاعدي لكل إنسان ،متمثال في الوعد والوعيد،
وبذلك ال تطور الجانب العقالني املبني على الحوار ،بل ترسخ انفعاالت سلطوية من مثل الخوف والشعور
بالذنب ...من الحصول على درجات متدنية ،وبذلك تكون النقطة في االمتحان هي محور العملية التعليمية،
وليس املتعلم.
ارتباطا بهذه املسألة األخيرة ،يمكن القول إن اقتناعنا بأن كل األطفال يشتركون في كفاءات معينة،
ويتفرد كل طفل بكيفية تمظهرها وفق أسلوب تنبيهها في سياقها ،تتمخض عنه استلزامات تربوية ،يجب أن
تتمظهرفي ّ
تعدد طرقها بتعدد كفاءات األطفال .ويمكن توضيح هذه املسألة من خالل تصورين:
 في سياق الذكاءات املتعددة ،يعتبر  )2009( Gardnerأنه حتى اآلن ،تم تفضيل املدارس املؤسسةعلى تعليم متشابه بالنسبة للكل .حيث تد ّرس املواد نفسها ،وبالطريقة نفسها ،لكل التالميذ ،ثم نخضعهم
بعد ذلك لالمتحانات نفسها؛ ُويعتبرهذا النظام عادال في نظرنا ،بما أنه يعامل كل األطفال بالطريقة نفسها.
إال أن  Gardnerيعتبره نظاما غير عادل كلية .فقد تم مسبقا اختيار نمط معين من الذكاء (عامة ،خليط
من الذكاء اللساني واملنطقي الريا�سي) ،ونجهد أنفسنا في جعل أي طفل مشابه لهذا البروطوتيب .يعتقد
 Gardnerأنه من العدل أكثرتنويع تقديم محتويات التدريس ،وفقا لقدرات التالميذ؛ وفي اآلن نفسه ،يجب
أن نمنح للتالميذ إمكانية إظهار ما فهموه وما استوعبوه بأشكال مختلفة( .مثال ،أن يفهم الطفل درسا في
امليكانيكا ،معناه أنه قد يجيب شفويا بشكل جيد ،وقد تكون ممارسته العملية جيدة أيضا) وهو ما يسميه
 :)9 :2009( Gardnerمدرسة «متوافقة مع حاجيات التالميذ».
 ومن جانبه ،يعتبر )2009( Houdéأنه في مؤسسات مهن التربية ،يظل فقط التعليم املستلهم لنظريةبياجي قائما دائما .ويرتكز التعليم دائما على فكرة أنه يجب مراكمة املعارف وتنشيط الوظائف املعرفية
( .)21 :2009 ،Houdéوبذلك ،يقترح هودي أن النمو ليس فقط بناء استراتيجيات معرفية وتنشيطها كما
ظن ذلك بياجي ،ولكن النمو أيضا يكمن في تعلم كيفية كف استراتيجيات تتصارع فيما بينها .وبذلك يعطي
هودي معنى نوعيا للتعلم خاصة والنمو عامة .وهو ما يجب أن يتمظهرفي النظامين :التربوي والتعليمي.
إن الحجة على أن التعلم ليس هو مراكمة املعارف ،نستشفه من كون أطفال  8أشهريتذكرون موضع
�سيء ُم ّ
خبإ .وين�سى الطفل نفسه ،في  4سنوات ،جملة تلفظ بها للتو .فذاكرة اإلنسان نفسها ال تتطور بشكل
خطي ( ،)30 :2009 ،Wheelerوال تصبح أنجع مع التقدم في السن ،بل تعرف فترات من املد والجزر .وهذا ما
يبدو أنه يسير ضد الفكرة السائدة املشتركة بين اآلباء واملدرسين والسيكولوجيين ،والتي مفادها أن قدرات
الذاكرة يجب أن تتطور بانتظام طيلة السنوات األولى من الحياة ( .)31 :2009 ،Wheelerوبذلك ،نالحظ
أنه حتى في مجال نمو الذاكرة ،ننطلق من مسلمات بياجي ،التي تفيد أن الذكاء تراكمي ومتطور عبرمراحل؛
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ونجهد أنفسنا في أجرأتها في التعليم ،مع ما يخلق للطفل من مشاكل مرتبطة بانخفاض تقديره لذاته ،لكونه
غير قادر في مراحل معينة على استيعاب بعض التعلمات ،بالرغم من أنها ناتجة عن مسار نمائي طبيعي
للطفل.
هل لكون الباحثين أكدوا من خالل دراساتهم وجود كفاءات مبكرة لدى الطفل ،يجب أن نقتنع بأنه
يلزم إعادة النظرفي النظام التعليمي ككل ،وتأسيس مبادئه منذ امليالد ،من خالل نظام تربوي جديد يساعد
على إثارة كفاءات الرضيع وتنبيهها؟ إن كان األمر كذلك ،كيف يمكن أجرأته واقعيا في املمارسة التعليمية
التعلمية؟ وما تكلفته املادية؟ وما تأثيره على ضوابط األنظمة االجتماعية وعالقاتها املبنية بشكل متمركز
حول النظام الحالي من التعليم؟
إنها أسئلة تحتاج إلى مزيد من البحث والتفكير أيضا في كيفية تحويل نتائج الدراسات السيكولوجية
والنوروسيكولوجية إلى نظام تربوي متماسك ،ومنسجم ،ومالئم ملقتضيات نمو الطفل.
وإن كانت البيئة والثقافة تشكالن الكفاءات التي تطرقنا إليها بشكل معين ،فكيف نستفيد من حيثيات
هذه اإلشكالية لدراسة واقعنا الثقافي عامة ،واللغوي بوجه مخصوص؟
إن هذا السؤال يلزمه بعض التوضيح :فالطفل املغربي على مستوى عام مثل باقي أطفال العالم ،له
من الكفاءات املبكرة ما لدى باقي األطفال ،وبذلك ّ
نقر بمشروعية االستفادة من الدراسات الغربية التي
أشرنا إليها في هذا الفصل ،وقابليتها لتفسير جزء كبير من النمو املعرفي لدى الطفل املغربي ،إال أن سياق
تبلور هذه الكفاءات يمنح بعض الخصوصيات لطريقة تشكلها ،وهو ما يعطي املشروعية بإلحاح لضرورة
القيام بدراسات محلية تنصب على هذا املتغيرالسياقي.
 .4.10خصوصيات اللغة العربية ومستقبل البحث العلمي
الزم هذا الفصل من بدايته ،هدف إثارة االنتباه إلى جديد إشكاالت البحث الحالية ،ومنهجيته،
وتقنياته ،وإن كانت إمكانات الباحثين في العلوم اإلنسانية «عندنا» («عندنا» بمعناه الثقافي ،أي «النحن» في
مقابل اآلخرين) ،بالنظر إلى هزالتها ،ال تسعف في القيام بدراسات من خالل تصوير النشاط الدماغي (اللهم
إن تم عقد شراكات مع باحثين في علوم األعصاب بكليات الطب مثال)؛ يمكن على األقل جعل اللغة العربية
محور دراساتنا وأبحاثنا التجريبية ومتغيراتها األساس ،من خالل رصد تأثيرها في قدرات العد والحساب لدى
املتعلم لتطوير أسلوب تعليمي يراعي خصوصيات اللغة العربية .فكيف تؤثر اللغة باعتبارها إنتاجا ثقافيا
على معرفيات الطفل؟
إن مشروعية الطرح السالف ،نستشفه من املالحظات التالية:
 باستحضاردراسة  )2005( Houdéحول تأثيراللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية على الحساب ،يمكنالقول إن اللغة الفرنسية ّ
تعين العدد املفرد بتركيب مثل « »un chienوفي اإلنجليزية « ،»one dogوحينها
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ً
ً
تكون الكلمة التي تفيد العدد واضحة ومستقلة ،بصريا أو سمعا .إال أنه في العربية ،نجد أن العدد قد يكون
متضمنا في الكلمة على شكل ضمير مستتر من مثل «كلب» (أي كلب واحد) ،ويستنتج وجوده السامع أو
القارئ ذهنيا .فما هومركب من كلمتين في الفرنسية واإلنجليزية يصبح متضمنا مع الكلمة –ضميرمستتر -في
اللغة العربية .وبالنسبة للجمع ،نجد أيضا تركيبات لغوية في الفرنسية من مثل  des chiensأو في اإلنجليزية
 ،some dogsفي حين أنه في العربية يتدخل املكون الصرفي لهذا الغرض ،فنجد مثال كلمة ”رجال” أحيانا
(وقد ناب األلف وسط الكلمة عن الجمع) ،وقد تتدخل فيها قواعد النحوأيضا من خالل الحركات اإلعرابية:
ً
ٌ
جال” ،وقد تكون بأشكال أخرى” :مجاالت ،فيلة ،قرود ”...حسب صيغ التذكيروالتأنيث،
”رجال” ”رجاال” ”ر ٍ
وحسب أصل الكلمة الثنائي أو الثالثي ...إضافة إلى وجود املثنى (الذي يغيب عن اإلنجليزية والفرنسية)
الخاضع أيضا للتصريف وقواعد النحو” :كلبان” ،أو”كلبين”( ...أي أن العدد ”اثنان” متضمن في نهاية الكلمة
من خالل مورفيمي الثنية” :األلف والنون” أو ”الياء والنون”) ثم ابتداء من ثالثة ،يقرن الرقم مع الكلمة
في تركيب واحد :ثالثة رجال ...فيم�سي حينها فقط العدد واضحا ومتمثال في وحدة مستقلة .وعليه ،نجد
في العربية أن بعض املورفيمات تنوب عن العدد ،وليتمكن الطفل من الحساب ،عليه أن يكون فاهما
لقواعد الصرف ومتمكنا منها ،ومتمكنا أيضا من قواعد اإلعراب .فالرقم ” ”26مثال الذي ندركه بصريا،
ً
ٌ
”ستة وعشرين” ،أو ٌ
”ست
مكون من رمزين ( 6و )2وفق موضع كل منهما ،قد يكون ”ستة وعشرون” ،أو
”ست وعشرين” ،وبذلك يتخذ الرمز البصري نفسه صيغا لغوية نطقية مختلفة؛ في حين
وعشرون” ،أو ٍ
نقرأه مثال بالفرنسية بالطريقة نفسها؛ كما يتخذ الرقم ” ”1صيغا مختلفة عندما يقرن مع العشرات ،كأن
نقول” :أحد عشر” ،أو ”إحدى عشر” ،أو ”واحد وعشرون” ...ونجد صيغا أخرى في الرقم ” ”2عندما يقترن
بالعشرات ،كأن نقول” :اثنتا عشر” ،أو ”اثنا عشر” ،أو ”اثنتي عشرة” ...وبذلك يكون تساؤلنا عن كيفية
تأثير هذه املتغيرات اللغوية (النحوية والصرفية) على كفاءة الحساب وعلى نموها لدى الطفل مشروعا،
ويجب أن يكون مشروع بحث مستقبلي من أجل تعميق الدراسات في هذا الباب ،من أجل بلورة طرق تربوية
وتعليمية ّ
تيسر تعلم الحساب والعد .لكن السؤال التالي يظل قائما :هل هذه الخصوصيات اللغوية تساهم
في تأسيس مرونة ذهنية لدى الطفل أم تعقد مسارات معالجة العد والحساب لديه؟
 من جانب آخر ،إن عمليات العد تتأسس على ضبط اإلضافة التي تتأسس بدورها على عملية الجمع: 10+7=17فنقول بالعربية” :سبعة عشر” أو ”سبع عشرة” ،أي نبدأ بالوحدات وتليها العشرات (أي من
األصغر إلى األكبر) ،في حين نجد العكس في الفرنسية ،إذ يبدأ القارئ بالعشرات ثم الوحدات ”»dix-sept
(أي من األكبر إلى األصغر) .وبذلك قد نتساءل :هل يرجع ذلك إلى تأثير اتجاه القراءة والكتابة؟ هذا السؤال
العام يرتبط بأسئلة فرعية قد نجملها مؤقتا في التالي :هل يؤثر نظام القراءة ذاته على تعلم الحساب؟ وهل
يسر تعلم الحساب والقيام بالعمليات الحسابية أم ُي ّ
ُي ّ
عسره؟ وهل يؤثر ذلك على االشتغال املعرفي للطفل
ككل؟ بالنظرإلى أن اإلدراك البصري لألعداد سهل وسلس ،لكن تحويلها إلى لغة منطوقة أو مكتوبة ،يصبح
غاية في التعقيد ،خصوصا إن أضفنا إليها قواعد النحو والصرف.
 وإن كان تركيب الوحدات والعشرات يستلزم عملية الجمع ( ،)20+6=26فإن تركيب املئات يستلزمعملية الضرب ،فنقول مثال « 300ثالثة مائة» أو «ثالث مائة» :أي « ،»100×3وهنا ال يختلف العد في العربية
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عنه في اللغة الفرنسية « ،»trois centوال يوجد اختالف بينهما أيضا في اآلالف (ثالثة آالف)trois mille ،
واملاليين (ثالثة ماليين )trois million ،واملاليير (ثالثة ماليير .)trois milliard ،لكن عند إضافة الوحدات أو
العشرات أو املئات ،إلى الرقم (مثال  )365تتغيرمعه طريقة القراءة بين العربية (ثالث مائة وخمسة وستون)
ً
والفرنسية ( .)trois cent soixante cinqففي الفرنسية تقرأ بداية املئات ثم العشرات فالوحدات (أي :من
العدد األكبر إلى العدد األصغر) ،وفي العربية تقرأ أوال املئات ثم الوحدات فالعشرات .لكن ترتيب القراءة
نفسه في اللغة العربية يطرح مشكال مرتبطا بالعادة .فاألصل في قراءة األرقام بالعربية ،حسب املختصين
في فصاحة اللغة العربية ،يبتدئ بالوحدات ثم العشرات ثم املئات( ...أي :من األصغر إلى األكبر تماشيا مع
اتجاه قراءة اللغة العربية) مثال ،3621 :تقرأ« :واحد وعشرون وست مائة وثالثة آالف» ،لكن جرت العادة
(ربما تحت تأثيرلغات أخرى مثل الفرنسية) أن يقرأ كثيرمن الناس ابتداء من اآلالف ثم املئات ثم الوحدات
فالعشرات (ثالثة آالف وست مائة وواحد وعشرون).
وبذلك ،يكون العدد عادة مركبا من الجمع والضرب ،يوظفها الطفل لتحليل العدد وفهمه .لكن هناك
أيضا طريقة في قراءة األرقام ،وهناك تدخل لقواعد النحو والصرف يلزم أخذهما بعين االعتبار ،وإال جنح
القارئ إلى الحساب بالدراجة (ذهنيا أو نطقا) ،في حالة الفشل في تحديد الخصوصيات النحوية والصرفية
وضبطها ،كما نالحظ ذلك في حياتنا اليومية.
وبذلك نتساءل :كيف نطور دراسات من هذا القبيل ونوظفها لتيسير عملية تعليم الحساب باللغة
العربية؟ إن مشروعية هذا السؤال كامنة في أن استيراد طرق جاهزة لذلك ،توظفها لغات أخرى ،لن يكون
مجديا ،في تقديرنا ،وقد يكون معيقا لعملية التعلم ،بالنظرإلى خصوصية كل لغة في هذا الباب.
من جانب آخر ،قد نتساءل أيضا عن عدد الوحدات اللغوية التي تعين األرقام في كل لغة ،وقد نتساءل
عن مدى تأثيرها على تيسير تعلم الحساب أو تعسيره ،وعلى إنجاز العمليات الحسابية أيضا ،إن انطلقا من
أن كثرة أسماء األرقام (الناتج عن تطبيق قواعد النحو والصرف) قد يعقد عملية تعلمها أوال ،ويعقد القيام
بالعمليات الحسابية ثانيا.
وفي هذا الباب ،نجد على مستوى الوحدات املعجمية املستعملة للحساب ،اختالفات بين العربية
والدارجة املغربية والفرنسية .ففي الفرنسية ،يمكن التمييز بين  26كلمة( )7لتعيين األعداد ،بغض النظر
عن الجنس والعدد باستثناء «( »unأو )uneالتي تستعمل أيضا للمفرد .أما في اللغة العربية ،فنجد في األصل
 25كلمة( ،)8لكنها تخضع للمتغيرات النحوية (الضم والرفع والكسرأو التنوين) واملتغيرات الصرفية :املذكر
Zéro – un – deux - trois – quatre – cinq – six – sept – huit – neuf – dix – onze – douze – treize – quatorze 7
.– quinze – seize – vingt – trente – quarante -cinquante – soixante – cent – mille – million – milliard

 8وهي كما يتم تعليمها في بداية التعليم املدر�سي  :صفر  -واحد – اثنان – ثالثة – أربعة – خمسة – ستة –
سبعة – ثمانية – تسعة – عشرة – أحد(عشر)  -إثنا(عشر) – عشرون – ثالثون – أربعون – خمسون – ستون
– سبعون – ثمانون – تسعون – مائة – ألف – مليون – مليار.
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واملؤنث؛ واملفرد واملثنى والجمع .وفي الدا جة املغربية ،فيمكن أن ّ
نعد  32كلمة( )9مختلفة لتعيين األعداد.
ر
ورغم هذا العدد الكبير من املفردات التي تعين األرقام في الدراجة املغربية ،فإننا نفترض ،باعتماد
دراسات بعض الباحثين حول تأثير الدوارج على اللغة العربية (راجع مثال1998 ،Maamouri :؛ ،Ibrahim
2011؛  ،)2004 ،2003 ،Saegh-Haddahdأن معظم من يقوم بعمليات حسابية ،يستعمل الدارجة
في ذلك ،ونقصد به تحويل الشكل املرئي للرقم إلى لغة داخلية منطوقة ،وفقا لتصور بادلي (Baddeley
 )1975 ،& Hitchلذاكرة العمل ،وأحيانا قد يحوله إلى اللغة الفرنسية ،عندما يرتفع املستوى التعليمي
خصوصا ملن كان توجهه علميا أو متأثرا باللغة الفرنسية .فلماذا يجنح املتعلم إلى استعمال الدارجة أو
الفرنسية في الحساب؟ هل األمرراجع إلى تعقد العمليات الحسابية باللغة العربية نتيجة ارتباطها العضوي
باملتغيرات النحوية والصرفية؟ إنها فرضيات تستحق الدراسة وتتطلب التأكيد التجريبي خدمة للتربية
والتعليم .لكن السؤال املطروح في هذه الحالة :ملاذا يستعمل املتلقي أسماء األرقام بالدارجة بالرغم من
عددها الذي يفوق عدد أسماء األرقام في اللغة العربية؟ وهل هو تأكيد ضمني ملشروعية القول بأن الدراجة
فعال لغة الطفل األم؟
إن الهدف من املالحظات األخيرة حول الحساب ،يكمن في الدعوة إلى خلق مشاريع بحث مستقبلية
متعددة التخصصات (سيكولوجيا ،لسانيات ،علوم األعصاب وغيرها) حول خصوصيات اللغة العربية
والحساب ،كما يلزم طرح النقاش حول الرصد الدقيق لخصوصيات اللغة العربية وتأثيرها في العمليات
الذهنية والبنيات املعرفية الثاوية خلف الحساب ،من بينها ذاكرة العمل (راجع مثال تأثير العربية والدارجة
على سعة ذاكرة العمل ،ضمن :زغبوش وطرواديك.)2013 ،
أخيرا ،يمكن القول إن اللغة ذاتها طورها اإلنسان ليتواصل بها مع اآلخرين ،بالنظرإلى أن اللغة كانت،
ومازالت ،أداة لتحقيق البعد االجتماعي-التواصلي لإلنسان (إضافة إلى وظائف أخرى) .فاللغة حسب
« Le petit Larousseقدرة  facultéخاصة باإلنسان على التعبير عن تفكيره من خالل نظام ُم َ
بنين من
العالمات» ،وعندما نقول التعبير ،فإنه يفترض ضمنا عالقة تواصلية بين طرفين على األقل .لكن الحساب،
في تقديرنا ،يمثل التوجه الفرداني لدى اإلنسان ،عندما أملت ضرورات عد ما يمتلكه الفرد ،وأضحى معها
وسيلة ّ
ّ
والتفرد وحتى التسلط؛ وبالتالي ،فالضرورات االقتصادية أملت تطور الحساب ،في حين أن
للتميز
الضرورات االجتماعية والتواصلية أملت تطور اللغة .لكن اللغة والحساب في األخير نظامان متشابهان:
ّ
فكالهما يشتغل بالرموز ،وكالهما يسمح بالتجريد ،وكالهما يمكن اإلنسان من استحضار عناصر الواقع في
غيابها ،أي استحضارها رمزيا ،وكالهما يتكون من عدد محدود من العناصر ،يمكن من خاللها إنجاز ما ال
نهاية له من التراكيب ،وفقا لطريقة اشتغال الدماغ ،كما أقر بذلك  ،)2007( Dehaeneوكالهما من إنتاج
الدماغ ،وخاضعان لقيوده.
 9صفر  -واحد – جوج – ثالث – ربع – خمس – ست – سبع – تمني  -تسعود/تسع – عشر – حداش – طناش –
طلطاش – ربعطاش – خمسطاش – سطاش – سبعطاش – تمنطاش – تسعطاش – عشرين – ثالثين – ربعين
– خمسين – ستين – سبعين – تمانين – تسعين  -ميا – ألف – مليون – مليار.
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