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مدخل

»أريد قتل امللك«... عبارة تقع يف صميم التاريخ اإلنساني؛ 
فقد كانت عنواناً وسبباً للكثير من احلروب والثورات بحثاً 
عن االنتقام أو العدالة، وهي جملة مثقلة بالدم واألحقاد 
وقعها  ويتغير  كلياً  دالالتها  تنقلب  واآلمال،  والطموحات 
عند خروجها من فم طفلة بعمر خمس سنوات، وضمن 

دراما مبنية على اللعب ألجل التعلم.

طفلة تقول داخل الدراما »َحضرت تاجاً عليه سم... بدي 
أقتل امللك« دراما صممت لتعليم الطالبات معاني الوعد 
والعهد ومساعدة املظلومني. يف حلظة، تقوم طفلة بنقل 
وأكثر تعقيداً، منطقة أن  الدراما إلى منطقة أكثر عمقاً 
»نسمم امللك إلنقاذ آخرين«، فكرة الطفلة وتاجها املسمم 
عمال على توليد أفكار وأسئلة جديدة، ليس داخل الدراما 
ويف  املعلمة  تفكير  داخل  بل  فحسب،  مخططها  وحول 
مسار ممارساتها وتأمالتها أيضاً، فتوالدت األسئلة حتت 
تأثير هذه احلادثة الواقعية؛ حادثة أن تقدم طفلة بعمر 
مرسوم  تاج  شكل  على  مصمماً  مقترحاً  سنوات  خمس 
إلى  يتحول  امللكية  والهيبة  القوة  رمز  يعتبر  الذي  )التاج 
أداة لقتل امللك(، مع عبارة كالمية تؤكد الرغبة يف الفعل.

الدراما والبحث:
من تفكري األطفال
إلى تفكري المعلمة

فيفيان طنوس

مقدمة

أتت هذه الدراسة يف إطار محاولة فهم احلالة السابقة 
املوصوفة يف املدخل كحالة واقعية كان ميكن لها أن متر 
دون جلبة وتفكير من قبل املعلمة، لكن كون احلالة وردت 
ضمن وضعية معلمة تستخدم الدراما يف التعليم يف سياق 
تأملي،1 فقد أسست حلالة بحثية تطبيقية نظرية، حيث 
فجأة،  خرجت  التي  الشرارة  مبثابة  العبارة  هذه  كانت 
فنقلت القصة إلى مكان أكثر بعداً، وحّملتها بالكثير من 
املعنى، فأخذت الدراما ملنطقة جديدة، وطرحت العديد 
من التساؤالت التي مست مخطط املعلمة وتصوراتها عن 

الدراما وعن األطفال.

تتوالد،  أخذت  التي  األسئلة  ببناء  أوالً،  املعلمة،  قامت 
احلريف  باملعنى  تعيه  هل  قولها،  معنى  الطفلة  تعي  هل 
تدرك  وهل  اقترحته؟  الذي  الفعل  دالالت  تعي  هل  )أي 
أداة  إلى  )التاج(  امللكية  األيقونة  لتحويل  الرمزي  العمق 
إلغاء للملك عبر قتله حتى لو كان مجرد حدث مجازي؟(، 
هل تعي تبعاته الفعلية لو حدث؟ وهل تقدر على الدخول 
يف حوار فلسفي اجتماعي سياسي حول قضايا من نوع 

االنتقام والعدالة؟
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إن هذه األسئلة التي بدأت على شكل تبعات ملوقف عملي 
تطبيقي، وأفضت إلى حالة من احلوار النظري، إذ على 
املعلمة أن تفهم وضعية األطفال ومستوى تفكيرهم يف هذه 
بحثية،  غاية  تطورت ضمن  قد  )األسئلة(  فإنها  املرحلة، 
فمع كونها بدأت كتعبير عن منطق الضرورة العملية، لكنها 
البحثي  حتولت إلى مسألة بحثية عبر نقلها إلى املساق 
الذي كانت املعلمة تشارك فيه من موقعها املزدوج كمعلمة 
التطبيق  إلى حتولها من مقتضيات  أدى  وباحثة معاً، ما 
إلى  صفية،  حادثة  من  وانتقالها  الفهم،  مقتضيات  إلى 

موضوعة تأملية وسؤال يف مساق بحثي.

وعند بدء العمل لتحويلها إلى مسألة بحثية، بدأ التفكير 
يف كيف تصاغ على شكل سؤال بحثي، وبدأ توالد األسئلة 
املبكرة من  الطفولة  نوع: هل ميكن ألطفال يف عمر  من 
أن  أي مدى ميكن  وإلى  وتبعات عبارة كهذه؟  فهم معنى 
يفكر األطفال يف قضايا فلسفية من نوع الثورة والعدالة؟ 
وكيف ميكن مقاربة موضوعات مجردة وذات بعد فلسفي 
باملوقف  التفكير  عالقة  وما  العمر؟  هذا  يف  أطفال  مع 

الدرامي؟ وكيف يؤثر على طريقة تفكيرهم؟

مركز  يف  األطفال  تفكير  مسألة  وضعت  األسئلة  هذه 
يف  ومنشغلة  أوالً،  أطفال  معلمة  كونها  املعلمة؛  انشغال 
تعليمهم  مشاركة يف  جهة،  من  فهي،  مهني،  تطور  مسار 
وتنشئتهم بحكم املهنة، وهي متعلمة مشغولة يف الدراما؛ 
على  أثره  باكتشاف  ومعنية  جتربه،  الذي  املوضوع  أي 
هو  األهم  ولكن  وتطويرهم،  وتعليمهم  األطفال  تنشئة 
املعلمني  تكوين  غايتها  بحثية،2  حلقة  يف  مشاركة  كونها 
هو  هذا  والدراما،  التعليم  مجال  يف  كباحثني  واملعلمات 
السياق الطبيعي الذي تكونت فيه فكرة البحث وانبثقت 

منه مسألته وحددت توجهاته.

التفكري واألطفال: من سؤال البحث 
إلى البحث في السؤال

حتدد  كيف  أولها  كان  كثيرة  صعوبات  الباحثة  واجهت 
عن  بدرت  التي  العبارة  أن  وبخاصة  البحث،  منطقة 
الطفلة قد وجهت اهتمامها نحو تفكير األطفال، وقد أثر 
النقاش الذي دار يف احللقة البحثية على تصوراتها، فقد 
امللموس  التفكير  ثنائية  ديفيس  ديفيد  البروفيسور  طرح 

واملجرد، وأبدى اهتماماً يف القضية متسائاًل: هل ميكن 
مستوى  إلى  العمر  هذا  يف  األطفال  تفكير  يرتقي  أن 
ميتلك  هل  بسؤال:  املعلمة  فانشغلت  املجرد؟  التفكير 
األطفال القدرة على التفكير املجرد؟ وما هي السياقات 

التي ميكن توفيرها لهم ليحققوا هذا املستوى؟

لكن بعد الشروع يف بناء شكل البحث ومنهجيته، وجدت 
أن هذا السؤال ال ميتلك اإلمكانية املعرفية وال الضرورات 
العملية لطرحه، بل أكثر من ذلك، فطرحه بهذا الشكل، 
معهم،  العمل  ويف  األطفال،  تفكير  فهم  يف  إعاقة  ميثل 
املفتوح.  التفكير  فرصة  من  املعلمة  ويحرم  فيحرمهم 
أن  لألطفال  ميكن  هل  شكل:  على  السؤال  حتدد  فأن 
يفكروا تفكيراً مجرداً؟ فهذا ميثل حصر التفكير يف شكل 
مفاهيمي محدد مسبقاً، مينعك من استكشاف كيف يفكر 
على  اعتماداً  يفكروا،  أن  فرصة  منحوا  ما  إذا  األطفال 
ذواتهم، ويجعلك تبحث خارج نظريات علم نفس الطفل 
ومعطياته املعرفية التي قدمت إجابات متناقضة ومتنوعة 

عن هذا السؤال.3

يف ضوء معطيات خبرتي الشخصية كمعلمة يف توظيف 
التربوية،  النظرية  يف  وقراءاتي  األطفال،  مع  الدراما 
البحثي،  املساق  يف  زمالئي  مع  دارت  التي  واحلوارات 
انتقلت من سؤال البحث الذي كنت أظنه منجزاً ومحدداً 
إلى البحث يف السؤال؛ أي سؤال يجب أن أطرح؟ وكيف 
أصيغه بشكل مينحني فرصة البحث والتأمل واالنسجام 
مع معطيات النظريات التربوية، وبشكل مبرر، من حيث 

احلاجة التربوية.

البحث  سؤال  أصيغ  كيف  الثانية  الصعوبة  تولدت  وهنا 
علم  مجالي  يف  املعرفية  الطروحات  مع  يتواءم  بشكل 
البداية يف مقوالت  التربية. وقد علقت يف  النفس وعلم 
بياجيه  منوذج  أن  رأيت  ثم  األطفال،  منو  حول  بياجيه 
ولن  منها،  انطلقت  التي  احلالة  تفسير  على  يساعد  ال 
ميّكنني من بناء منظور فكري أضع فيه جتربتي وأسئلتي، 
تلك  بياجيه«،  مزاعم  تفنيد  »على  سأعمل  أنني  فكتبت 
العبارة التي أثارت نقاشاً عميقاً يف احللقة البحثية، وقد 
كنت  فقد  كتبت،  ما  متاماً  أعي  أكن  لم  أنني  أحسست 
أدرك  وال  بياجيه،  أبحاث  على  الكايف  االطالع  أملك  ال 
حقيقة دوره التأسيسي يف علم نفس الطفل، حيث كنت 
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قد اعتمدت يف فهم بياجيه على الدراسات واألبحاث التي 
تأسست على نقده، وتفكيك األطروحات التي انطلق منها، 

والنتائج واألفكار التي توصل لها.

يف جتاوز هذه الصعوبة، عملت على االّطالع على طروحات 
وتاريخي،  أصيل  بشكل  وأبحاثه  كتاباته  من  بياجيه 
وبخاصة كتابه التفكير واللغة عند األطفال، ثم االطالع 
على الطروحات التي انبنت على أبحاثه وقدمت نقداً لها 
يف  جديدة  مدرسة  شكلت  التي  فيجوتسكي  أبحاث  مثل 
برونر،  نظريات  تطورها  سياق  يف  تولدت  النفس،  علم 
ودونالد، وكذلك نظرت يف معطيات علم النفس العصبي 
التجريبي، ما مّكنني من وضع ظاهرة تفكير األطفال يف 
للتطورات  أوضح  ورؤية  النفس،  لعلم  التاريخي  السياق 
واالنقطاعات، ومكنني أكثر من التعرف على التناقضات 

يف مقوالت علم النفس، وفهم منطق وظروف تشكلها.

الصعوبة الثالثة كانت كيف أربط تفكير األطفال كموضوع 
يوظف  فني  كسياق  الدراما  مع  اجتماعي  تربوي  معريف 
سؤال  يف  وأصيغها  بحثية،  مسألة  يف  تعليمي  بقصد 
بحثي، وأقدم فرضية تُرّكز بحثي، وتوجه عملي التطبيقي 

والبحثي معاً.

من البحث في المشكلة
إلى إشكالية البحث

على  األطفال  قدرة  مدى  يف  تفكيري  انحكم  البداية  يف 
دونالدسون  وصفته  الذي  املجرد  التفكير  امتالك 
على  األطفال  قدرة  تؤكد  وهي  الالمتضمن«،  بـ«التفكير 
بلوغه وممارسته قبل التحاقهم باملدرسة، حيث تطرح أن 
األطفال قادرون على العبور يف تفكيرهم إلى منطقة التفكير 
املنطقي املجرد، »وقادرون على إثبات مهاراتهم كمفكرين 
وكمتمكنني يف استخدام اللغة«، طاملا كانوا »يتعاملون مع 
مهتمني  كانوا  وطاملا  باملعاني«،  احلياة احلقيقية احلافلة 
ومعنيني، ما يعني أن األطفال حسب طروحاتها ميكن أن 
يتجاوزوا التمركز حول أنفسهم ووجهة نظرهم، بل ميكنهم 
أكثر من ذلك حتقيق نوع من التفكير املتعدد، وطرح أكثر 
من وجهة نظر فـ«األطفال قادرون على فهم نوايا اآلخرين 
ووجهات نظرهم وأهدافهم، وقادرون على االستجابة لها 

إذا ما كانت لهم أهدافهم ونواياهم واهتمامهم«.4

هذا االستنتاج املعريف املثبت ضمن أبحاث علمية، تستند 
إلى أفكار فيجوتسكي وبرونر، ومعطيات علم األعصاب، 
منهجيات  على  تأسست  التي  والبحوث  النظريات  تلك 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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ما  وهذا  تصحيحها،  على  وعملت  بياجيه،  ومنجزات 
وطورت  توجهاتي  فصححت  تدريجياً،  إليه  توصلت 
يف  باستمرار،  نفسه  يصحح  مسار  هو  فالعلم  سؤالي، 
ضوء هذه املعرفة توالدت األسئلة بشكل جديد، ما جعل 
بوصفه  األطفال  تفكير  التساؤل حول  تنتقل من  األسئلة 
موضوعاً أو شيئاً، إلى كونه فعالية وصيرورة منو وحتول 
مستمرة، فأصبحت األسئلة من نوع: كيف يفكر األطفال؟ 
وكيف يطورون تفكيرهم؟ وما تأثير عملنا التربوي معهم 
على تطور تفكيرهم؟ إلى أي مدي ينشط أو يعيق عملية 
لدورها  املعلمة  رؤية  انعكس على  وهذا  الذهني؟  منوهم 
وفعلها معهم، فأصبحت تتساءل: إلى أي مدى يساهم ما 
تعمله معهم على توفير فرص حقيقية تساهم يف تنشيط 
أنفسهم؟  على  اعتماداً  تطويرها  من  ومتكينهم  قدراتهم 
عن  ولتصوراتها  تفعل  ملا  وعي  لديها  كان  درجة  أي  إلى 
تفكيرهم، ودورها يف رفع انخراطهم ومشاركتهم ومنوهم؟

البحث  إلى  الداخل  )يف  البحث  من  تنتقل  كثيرة  أسئلة 
يف اخلارج(، من البحث يف األطفال لرصد مسار منوهم 
يف  البحث  إلى  تفكيرهم،  لنضج  خريطة  ورسم  الفكري 
تأثيرها على  التي نوفرها لهم ومدى  الظروف واملواقف 

لتحقق  الالزمة  لالشتراطات  حتقيقها  ومدى  تفكيرهم، 
تطورهم؛ أي من البحث يف البنى الذهنية ومسارات النمو 
فحسب، إلى البحث يف السياقات االجتماعية التي يحدث 
وطريقة  تنشئة  كفعل  التربوي  الفعل  ويف  النمو،  فيها 

للتدخل يف تطور األطفال ومنوهم.

عملية  من  الداخل،  إلى  اخلارج  من  تنتقل  أخرى  أسئلة 
التفاعل التربوي بني األطفال والسياق واملوقف واملعلمة، 
إلى البحث يف تفكير املعلمة وتصوراتها عن األطفال وعن 
التفاعل  عملية  على  التصورات  هذه  وتأثير  تفكيرهم، 
أي  ومنوهم،  حركتهم  وأفق  األطفال  دور  وعلى  كلها، 
مراجعة تصورات املعلمة وأفكارها املسبقة )عن األطفال 
وعن تفكيرهم( على تعليمها لهم وتأثيرها على تفكيرهم؛ 
وتأثير ذلك على  تفكيرها عنهم كمعلمة،  التفكير يف  أي 
على  هذا  كل  وتأثير  معهم،  ودورها  وفعلها  عالقتها 
تفكير  يف  التفكير  من  التأمل  حتول  يعني  ما  تفكيرهم، 
األطفال لتطويره، إلى التأمل يف تفكيرها عنهم لتطويره، 
وشرعية  للتأمل بعداً شخصياً  وهذا حتول عميق يعطي 
معرفية، تهدف إلى حتقيق تغيير داخلي له تبعات عملية. 
إلى  األطفال  تفكير  بتطوير  االنشغال  من  انتقلت  فقد 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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تطوير تفكيرها عنهم، وإعالء سقف توقعاتها منهم، وهذا 
أعمق ما أجنزه تأملها البحثي.

وهكذا انتقل السؤال من سؤال حول ماهية تفكير األطفال 
واألطر  املرجعيات  حول  سؤال  إلى  ومستواه،  ومداه 
أصبح  بحيث  األطفال،  تفكير  على  تؤثر  التي  والظروف 
سمحت  توفرت  إذا  التي  واملمكنات  الظروف  ما  السؤال: 
تفكير  وثقافيًا؟  فلسفيًا  تفكيرًا  يفكروا  أن  لألطفال 
يسمى  ما  بناء  يف  وتوظيفها  املفاهيم  بناء  من  ميكنهم 

التفكير املجرد )الالمتضمن( أو االستنتاجي؟

منحى  الدراما  املعلمة  اّتخذت  املنطقة،  هذه  يف  للبحث 
تعليمياً جديداً، ووسيلة تساعدهم يف التعبير عن ذواتهم 
واختبار املواقف احلياتية واإلنسانية املختلفة يف سياقات 
مينحهم  ما  واضحة،  سلسة  بلغة  ومقدمة  لهم،  مألوفة 
الفرص الكتشاف األفكار املتضمنة فيها، وإيجاد مسارهم 
مألوفة  سياقات  يف  وتفكيرهم،  منطقهم  وبناء  داخلها، 
ومليئة باملعنى اإلنساني، ما يجعلها تساعدهم على فهم 

ذواتهم وفهم العالم من حولهم.

ولعب  املتخيلة،  السياقات  خالل  من  املقدمة  فالدراما 
يصغون  اجتماعياً  تفاعاًل  لهم  تخلق  أن  ميكنها  األدوار، 
نظره،  وجهة  عن  منهم  كل  ويعبر  البعض،  لبعضهم  فيه 
أحياناً  ويختلفون  أحياناً  يتفقون  ويتحاورون،  يتجادلون 
تنطلق من  النظر، وجهات نظر  أخرى من حيث وجهات 
من  يزيد  ما  تخيلي،  بأفق  وتتحرك  مجسدة،  سياقات 
النظر  ومحاولة  الذات  حول  الالمتركز  على  قدرتهم 
لألمور من خالل وجهات نظر اآلخرين، ما يعني جتاوز 
األطفال يف هذه املرحلة ما يسمى التمركز ذاتياً؛ أي عدم 
الظاهرة، وعدم فهم  املتعدد يف  املعنى  القدرة على رؤية 

وجهة النظر األخرى.

من الدراما إلى السؤال

أثناء االنخراط يف عملية بناء البحث كمسألة )إشكالية( 
)الختبار  تعلمي  تعليمي  كسياق  الدراما  وتنفيذ  بحثية، 
السياق  العمل داخل  تنامى  تعليم األطفال،  فاعليتها( يف 
حول  دراما  يف  والطفالت  أنا  انخراطنا  أثناء  الدرامي، 
قصة مريان والريشة السحرية. قالت الطفلة: »حضرت 

له تاج عليه سم - بدي اقتل امللك«، وتولد من قول الطفلة 
تساؤالت عدة مثل: هل تفكر الطفالت يف التاج املسموم 
وفقط؟ وهل هو نوع من اللعبة أم تقف خلف ذلك نزعة 
بالشر؟ هل ميكن لطفالت يف هذا  انتقام ومقابلة الشر 
العمر أن يفكرن بهذه الطريقة؟ أن نرد األفعال الشريرة 
مبثلها؟ أم أن ما تسعى إليه الطفالت هو شيء أبعد من 
اللعبة وأعمق من االنتقام؟ هل ميكن أن يفكرن يف القتل 
هنا  العدالة؟  إلى  الوصول  أجل  من  ضرورة  أو  كطريقة 
السؤال الذي حملته معي وناقشته فيما كنا نعمل ضمنه 

)احللقة البحثية(.

أخذنا وقتاً طوياًل ونحن نناقش محتوى التفكير وشكله من 
خالل نقاش حديث الطفالت، ومتحور النقاش حول: هل 
كانت الطالبة تدرك البعد النظري الكامن خلف عبارتها؟ 
هل عبرت بشكل واضح عن كونها تبحث من خالل القتل 
عن العدالة؟ هل ميكن لطالبة يف هذا العمر أن تصل إلى 
هذا الشكل من التفكير حيث تتحدث عن مفاهيم مجردة 

من نوع العدالة وحق الناس يف الكفاح من أجلها؟

أصبح هذا احلوار يف صميم البحث، حيث كنت أخطط 
عبر بحثي لفحص سؤال أشكال تفكير األطفال يف هذا 
العمر، وهل ميكن لألطفال يف هذا العمر التفكير بشكل 
التفكير  )شكل  واحملسوس،  امللموس  الشكل  يتجاوز 
استخدام  على  تقوم  التفكير  من  أشكال  نحو  املتضمن(5 
املفاهيم وبناء العالقات بينها بشكل نظري دون تضمنها 

يف أشكال وقوالب ومالبس محسوسة ومجسدة؟

وكيف ميكن للدراما أن توفر لألطفال سياقات تساعدهم 
على تطوير أشكال متعددة من التفكير وصواًل إلى أشكال 
)غير  املجرد  النظري  كالتفكير  التفكير  من  متطورة 
املتضمن(، كتفكير فلسفي يحدث عبر الكلمة ومن خالل 

توسط الثقافة؟

التي ظهرت  التفكير  ومنطقة  السابقة  األسئلة  على  بناء 
يف الدراما األولى، قمت بتخطيط دراما أخرى يف سياق 
مختلف وأدوار مغايرة، حاولت من خاللها أن أجيب عن 
األسئلة التي انبثقت؛ إما لدحض وإما لتأكيد ما توصلت 
فرضية تبني أن تطور التفكير عند األطفال ال  إليه من 
التفكير  من  واحد،  اجتاه  ويف  ومباشر  بشكل خطي  يتم 
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امللموس أو املتضمن إلى التفكير غير املتضمن )املجرد(، 
)امللموس  الشكلني  بني هذين  تشعبي، حيث  هو منو  بل 
واملجرد( هناك أشكال متعددة من التفكير التي تتوسط 
والسياقي  القصصي،  السردي  التفكير  مثل  بينهما 

احلدثي، واللعبي التخيلي.

من السؤال إلى الدراما
يف ضوء السؤال البحثي الذي انبثق واالفتراض الذي مت 
اقتراحه للفحص، قمت بتصميم دراما جديدة تساعدني 

يف فحص كيف يفكر األطفال وضمن أي مرجعيات.

فالدراما الثانية كانت تدور حول موضوع مركزي غاية يف 
وما عالقتها مبفهوم  تعنيه،  وماذا  وهو احلرية،  األهمية 
األمان، فقد متحورت حول عصفور عاش يف قفص جميل، 
توفرت فيه كل أسباب السعادة والراحة. عاش العصفور 
واحتضنته،  أحبته  عجوز  امرأة  عند  القفص  ذلك  يف 
وقدمت له احلماية واألمان ليعيش بحسب وجهة نظرها 

يف أمان دون أن يحتاج إلى شيء.

العجوز  املرأة  منهم  طلبت  صيادين  دور  الطفالت  لعبت 

إليها  وإعادته  العصفور  ذلك  عن  البحث  يف  مساعدتها 
ألنها خائفة من تعرضه ألي أذى، وألنها تؤكد أنه عاش 
عندها بأمان وسعادة. انطلقت الطالبات يف رحلة للبحث 
عن ذلك العصفور يف الغابة، حيث قررن أنه يتواجد هناك 

بالتأكيد حيث موطنه األصلي.

تتبعن أثره وأمسكن به، ودار حوار طويل معه، حاولن من 
خالله إقناعه بضرورة عودته إلى املرأة العجوز والعيش 
وأن  له،  أمناً  األماكن  أكثر  القفص  ألن  القفص،  بداخل 
الطفالت  كانت  خطر.  لعالم  خروج  هو  منه  اخلروج 
محمالت بوجهة نظر العجوز التي كن يدافعن عنها، وعلى 
قناعة بأنها األفضل له. يف هذه املرحلة، قدمت الطفالت 
وجهة النظر االجتماعية السائدة وبررنها من خالل تبني 
وكذلك  البيت،  قيمة  حول  السائد  االجتماعي  اخلطاب 
وجهة نظرهن الشعورية كونه سياقاً عائلياً يوفر احلماية 

والرعاية.

لكن عبر تطور الدراما واجهن حينها وجهة نظر أخرى من 
قبل ذلك العصفور، حيث رفض القفص بكل ما يعنيه من 
أمان وسعادة، موضحاً أن احلرية تعني أكثر من ذلك، وأن 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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جتلي احلرية مع كل ما تتضمنها من مخاطر يجعله يعيش 
بسعادة تفوق السعادة املتوفرة يف مكان يتوفر فيه كل سبل 

السعادة املصطنعة على الرغم من توفر األمان فيه.

بني  النقاشات  وحتتدم  األفكار  تتضارب  كانت  بينما 
يتخذنه  أن  عليهن  يجب  الذي  القرار  حول  الطفالت 
إلى مجموعتني، وكل  انقسمن  العصفور، فقد  بخصوص 
واحدة دافعت عن فكرتها من وجهة نظرها، وكل مجموعة 
لقد  برأيها،  األخرى  إقناع  فيها  حتاول  مبررات  قدمت 
التي  نقاشاتهن  يف  احلياتية  أمورهن  من  الكثير  جلنب 
ساعدت كثيراً يف توضيح أفكارهن، ويف إقناع األخريات 

بوجهة نظرهن باملوضوع.

كغرض  الدراما  البحثية:  المنهجية  في 
للبحث وسياق للتفكري فيه وتطوي�ره

لماذا الدراما؟
يف  »إنسان  باجتاه  يتنامى  بتوتر  مشحون  سياق  الدراما 
التعليم  يف  استخدامها  مبرر  يأتي  هنا  ومن  معضلة«. 
بشكل عام، ويف هذه التجربة التأملية بشكل خاص، حيث 
هي كشكل فني ميلك قدرة كبيرة على استحضار سياقات 
وتوترات  ورموز  واهتمامات  بتحديات  مشحونة  ثقافية 
ومشاكل تتطلب من املشاركني معايشة احلدث، والتموضع 
يف مركزه )املعضلة(، ما يدفعهم جللب الثقافة الكامنة يف 
كخبرة  املبنية  االجتماعية  التجربة  ويف  الذاتية  جتربتهم 
جماعية، واللعب بها وعبرها ضمن أدوار منبنية توفر لهن 

فرصة االستكشاف اآلمن.

فالدراما تساعد األطفال، والبالغني أيضاً، على أن يعرفوا 
ومعرفة ماهية  البشرية،  )موقعهم( من رحلة  يقفون  أين 
هو  ما  رؤية  على  فتساعدهم  فيه،  يحيون  الذي  املجتمع 
حقيقي وما هو غير حقيقي يف ظل توفر سياقات، وما 
بالثقافة  باهتماماتهم من جهة، وصلة  تتضمنه من صلة 
عبر السرد الدرامي واملعضلة من جهة أخرى. فهي ترتبط 
الشخصي،  وتتعامل مع  املتواجدين فيه،  الواقعي  بالعالم 
حيث جوهرها كما يرى البروفيسور ديفيد ديفيس هو يف 
فاذا  الشخصي،  إلى  االجتماعي  العبور من  قدرتها على 
بقي العمل يف احليز االجتماعي ولم ينتقل إلى الشخصي، 

فهذا يحرم الدراما من دراميتها.6

عبر الدراما تنقلب األدوار التقليدية، حيث يتكلم األطفال 
أطفالها  لتعرف  لها  فرصة  يشكل  ما  املعلمة،  وتصغي 
أكثر وحاجاتهم ومفاهيمهم يف احلياة، وهذان ضروريان 
يقول غاردنر:  بدورها كمعلمة كما  القيام  ملساعدتهم يف 
»يجب أن نضع انفسنا داخل رؤوس طالبنا، ونحاول أن 
وقواهم«،  ومفاهيمهم  مصادرهم  املستطاع  بقدر  نفهم 
على  املبني  الفعل  خالل  من  أعلى  مبستوى  وإخراطهم 

الدور.

عبر توظيف فكرة اإلصغاء للطالبات أثناء الدراما وحتليل 
للدخول  طريقة  بوصفها  وأفعالهم  ورسوماتهم  أقوالهم 
إلى عقولهم، متكنُت، كمعلمة، من الدخول إلى عقولهن، 
وإيجاد  الذهنية،  رسوماتهن  أو  إلى خرائطهن  واالهتداء 
طريقي لكي أفكر معهن وألجلهن، كأمنا أوجدت تصقيلي 

اخلاص إلى عقولهن.

فاعلة، خضت  تعلمية  كمنهجية  الدراما  استخدمت  لذا، 
فيها مع طفالتي رحلة دخلن من خاللها إلى منطقة تعكس 
ألفهمهن  عقولهن  إلى  أدخل  أن  وتساعدني  تفكيرهن، 
أكثر، من خالل بناء سياق فاعل وله معنى بالنسبة لهن؛ 
سياق قادر على دعوتهن إلى الدخول واستضافتهن، سياق 
ميلك ما يدهشهن ويستفز فيهن روح املبادرة واملشاركة، 
ألنه محمل باهتماماتهن، وميلك درجة من املألوفية، وله 
عن  نحكي  فهنا  لهن،  مثير  مضمون  وجود  فيهن.  صلة 
العصفور  إيجاد  يف  مساعدتهن  إلى  عجوز حتتاج  امرأة 
الثقايف  الذي ترك قفصه، فاملرأة العجوز ضمن السياق 
االجتماعي للطالبات هو سياق يفترض وجوب مساعدتها 
قوي  اجتماعي  رمز  أخرى  ناحية  من  وهي  إليه،  ويدعو 
من  العصفور  وكذلك  االجتماعية،  وتقاليدها  لألسرة 
املخلوقات احملببة لديهن ويثير اهتمامهن، وهو يف جانب 
الطبيعي  فمن  ولذلك  للرعاية،  حاجته  يف  يشبههن  منه 
أن ترى الطفالت يف قفص العصفور صورة للبيت، وهذا 
ما كان، حيث ربطن كثيراً بني القفص واألسرة ومفاهيم 

األمان واحلماية.

األطفال  صلة  بناء  مت  الدرامي،  للعب  التحضير  وعبر 
مع السياق القصصي، وما يحدث فيه من مضمون، فلم 
تلعب،  قصة  أصبحت  بل  تسرد،  قصة  مجرد  األمر  يعد 
إلى  )األعراف(  املستمع  ملوقع  الطالبات  يعني جتاوز  ما 
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موقع الشعور، بدأن الدخول يف مجال الرغبات واملخاوف، 
مرحلة  ففي  وموجوداته.  للقفص  بنائهن  يظهر يف  وهذا 
الدراما  ألن  املمكن،  التعلم  فرص  تطورت  السياق،  بناء 
وظفت لعب )قصة( األطفال ونقلتها من قصة ألجل اللعب 

إلى قصة ألجل التعلم، فصار التعليم أكثر وضوحاً.

إضافة إلى أهمية الشكل السردي اخليالي، كانت القضية 
املطروحة ذات صلة قوية باهتماماتهن وعاملهم، وبالتالي 
بهن، مثل  ن تفكيراً مستقاًل خاصاً  بدأن يفكرن بها، وكوَّ
إعداد  أثناء  ففي  القصة،  خالل  من  األكل  توفير  فكرة 
مكاناً  القفص  يكون  أن  على  كمعلمة  عملت  القفص، 
وأغراض  أشياء  تصميم  يف  الطالبات  وبدأت  سعيداً، 
فكرة  الطفالت  طرحت  عندما  ولكن  يسكنه،  من  تسعد 
نعد كل  ملاذا  الطعام، وسألتهن:  كبيرة من  كميات  إعداد 
هذه الكميات؟ أجنب أنه قد يحدث ويكون هناك حصار 
اليرموك،  مخيم  أطفال  يجوع  كما  العصفور  ويجوع  ما، 
حيث تزامن العمل باملشروع مع أحداث حصار اليرموك، 

وموت األطفال جوعاً فيه.

سياق البحث ومراحل بنائه

مرحلة ما قبل البحث، تشبه مرحلة ما قبل النص أو ما 
قبل التجربة، حيث تضمنت:

طرح فكرة االنخراط يف بحث تأملي عبر العمل ضمن أ. 
حلقة بحثية تستمر ملدة سنتني بإشراف البروفيسور 
ديفيد ديفيس، وتضم 6 معلمني فلسطينيني يعملون يف 
حقل التعليم يف مدارس متنوعة )حكومية وخاصة(، 
كنت  حيث  تعليمية،  منهجية  الدراما  ويستخدمون 
البحث  ممارسة  إلى  احللقة  وهدفت  منهم،  واحدة 

التأملي يف توظيف الدراما.
حتقيق ب.  يتم  وبالتالي  بحثي،  كغرض  الدراما  اعتماد 

غايتني يف هذا املجال، هما التمكن من توظيف الدراما 
كمنهجية يندر استخدامها يف املدارس الفلسطينية، 
ومتكننا كمعلمني من توظيفها كسياق تعليمي وكغرض 

بحثي يتم من خالله جمع البيانات وقراءتها 
سنتني، ت.  مدة  تستمر  لقاءات  لبرنامج  التخطيط  مت 

بواقع لقاءين كل سنة تتزامن مع زيارات البروفيسور 
لقاء،  كل  أيام   5-4 مبعدل  فلسطني  إلى  ديفيس 

إضافة إلى لقاءات دورية كحلقة بيننا كزمالء، نناقش 
من خاللها أي تطورات أو تأمالت يف التطبيقات التي 

نفذت والبيانات التي مت جمعها.

مرحلة االنخراط في الحلقة البحثية
مت التركيز يف هذه املرحلة من بناء احللقة، بشكلها أ. 

األولي، على متكيننا كمعلمني من التخطيط الدرامي 
 4 استمرت  عمل  ورشة  لنا  نظمت  حيث  والتطبيق، 
أيام قمنا من خاللها بالعمل على تخطيط بنى درامية 
تتناسب مع إعمار طالبنا واهتماماتهم، تبادلنا خاللها 
املخططات وحتاورنا بخصوصها وطبقنا أجزاء منها؛ 
أن  تساؤالت ميكن  أي  وإثارة  علينا،  بهدف فحصها 

تولدها الدراما، وإيجاد إجابات حولها.
قمنا بتطبيق املخططات يف صفوفنا، وكل مع طالبه، ب. 

تبعته نقاشات فردية  البروفيسور ديفيس،  وبحضور 
عميقة حول الدراما وممارستنا لها، وتفاعل طالبنا 

فيها 

مرحلة بناء الدراما كغرض بحثي
بعد تطبيقات عدة لبنى درامية مختلفة مع طالبنا، بعضها 
كان بحضور ديفيس، وبعضها اآلخر كنا نقوم بها ونعود 
ومع  صفوفنا  يف  نفذناه  فيما  معاً  نتأمل  بحثية  كحلقة 
طالبنا، وتوجيه بعضنا البعض، حيث متكنا حينها بشكل 
وباملناطق  طالبنا،  بحاجات  عميق  تفكير  بناء  من  أكبر 
الدرامية  وبالبنى  معهم،  عليها  العمل  نريد  التي  البحثية 
بياناتها، بحيث  وتطبيقها وجمع  بتخطيطها  التي سنقوم 

تتناسب واملنطقة البحثية لكل منا.

قمُت يف البداية بتطبيق دراما اعتمدت، بشكل أساسي، 
على التمكن من بناء مخطط يحتوي على عناصر الشكل 
تطبيق  إلى  انتقلت  ثم  بتطبيقه،  وقمت  للدراما،  الفني 
السحرية«،  والريشة  »مريان  بعنوان  كانت  أخرى  دراما 
تعليمي  حملتوى  وكبناء  للبحث  املعتمدة  الدراما  لتكون 
استمر  التي  املجرد،  األطفال  تفكير  على  أثره  وقياس 
تطبيقها مدة شهرين، مبعدل حصة أسبوعياً بواقع ساعة 
تطبيقية، لطالبات بعمر خمس سنوات يف صف يحتوي 

على 25 طالبة.

الفيديو،  كاميرا  عبر  احلصة  بتصوير  أقوم  حينها  كنت 
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وأعاود مشاهدتها بعد االنتهاء منها وتفريغها وبناء أسئلة 
مقابالت  وإجراء  البحثية،  منطقتي  مناطق حتاكي  حول 
ملجموعة  موجه  كسؤال  جماعية  وأخرى  فردية  بعضها 
إضافة  الصوتي،  التسجيل  عبر  البيانات  وجمع  الصف، 
أقوم  الذي  اليومي  املالحظات  لدفتر  استخدامي  إلى 
بتدوين أهم املالحظات التي حدثت قبل التطبيق وأثناءه 
وبعده، ولها عالقة بكل ما يدور من دراما وبحث، حيث 

كنت أبحث حينها عن التفكير املجرد عند األطفال.

مرحلة بناء البحث
التي طبقتها كمادة  الدراما  أنني سأعتمد  كنت اعتقدت 

أساسية للبحث »مريان والريشة السحرية«، ضمن:
اجلذب، أ.  حققت  قصة  على  واملبني  احملكم  املخطط 

وانتقلت إلى الهوس مع طالباتي، وجمعت من خاللها 
مجموعة  عبر  مناقشتها  ومتت  املطلوبة،  البيانات 
ديفيس  ومراسلة  البحثية،  احللقة  مع  اللقاءات  من 
بخصوصها، ومدى تأثيرها كبنية درامية على السؤال 

البحثي.
انبثقت ب.  اعتمادها،  املفروض  للدراما  التطبيق  أثناء 

التفكير  أبعد من منطقة  لدي منطقة بحثية جديدة 
العمرية، حيث طرحت  املرحلة  املجرد اخلاص بهذه 
مادة جديدة للبحث تعتمد على ردود فعل الطفالت 
يدل  تفكيراً  خاللها  من  أظهرت  حيث  الدراما،  يف 
على عمق كبير يف املفاهيم املجردة، وبناء عليه قررت 
تخطيط بنية درامية جديدة تتضمن سياقات لفحص 
األطفال  تفكير  أشكال  يفحص  أعمق،  بحثي  سؤال 

بشكل أكثر شمولي.
إجابات ت.  البحث عن  يعمل على  بناء مخطط جديد   

دراما  بتخطيط  قمت  عليه،  وبناء  أكبر،  لسؤال 
واالختبار،  للبحث  كسياق  والقفص(  )العصفور 
التصوير  عبر  البيانات  وجمع  بالتطبيق  وقمت 
والتفريغ وإجراء املقابالت مع الطالبات وبعض األهل 
وتسجيلها صوتياً، والتدوين املستمر يف دفتر احلقل، 
فيها،  والتأمل  حتليلها  يتم  جداول  يف  وتضمينها 
من  املنتجة  وللمواد  لها  الشخصية  قراءتي  وتضمني 
رسومات للطالبات، إضافة إلى التوسع يف القراءات 
النظرية، بحيث تعدت نظريات بياجيه، وفيجوتسكي، 
علم  يف  قراءات  إلى  لتصل  وبرونر،  ودونالدسون، 

النفس الثقايف وعلم النفس العصبي.

مرحلة بناء االطار الفكري
بالكتابة  قمت  بيانات،  من  بجمعه  قمت  ما  على  بناء 
األولية للبحث، حيث تطرقت إلى وصف الدراما األولى، 
وما توصلت إليه عبرها، وبناء الدراما الثانية، والبيانات 
التي  النقاشات  وتضمني  عليها،  حصلت  التي  اجلديدة 
دارت ضمن احللقة البحثية بحضور البروفيسور ديفيس 
التربوية  النظرية  بالقراءات  وباالستعانة  وزمالئي، 
ما  وتصنيف  األطفال،  تفكير  تناقش  التي  والنفسية 

حصلت عليه يف جدول.

مع  للعمل  صبيح  صبيح  الدكتور  إلينا  انضم  ذلك  بعد 
التي قمت  البحثية  املادة  قراءة  احللقة، حيث عمل على 
لقاءات   3 ضمن  حولها  مبالحظات  ومدني  بكتابتها، 
فردية، ولقاءين جماعيني مع احللقة، وبحضور ومشاركة 
الباحثني وسيم الكردي ومالك الرمياوي من مؤسسة عبد 
الثرية  احملسن القطان، حيث كانت لديهما مالحظاتهما 
أيضاً، وبناء عليه، اقتنعت بضرورة إعادة كتابة البحث يف 

ضوء املالحظات اجلديدة.

مرحلة إعادة الكتابة
يف ضوء املعطيات اجلديدة والقراءات التاريخية الثقافية 
والنفسية اخلاصة بالطفولة التي قمت بجمعها وقراءتها 
وربطها مبا توصلت إليه عبر البحث والدراما، عملت على 
إعادة كتابة البحث من جديد، كتابة تضمنت، يف البداية، 
مروراً  البحث،  مضمار  يف  خضتها  التي  التجربة  كل 
البحثي،  مبوضوعي  ارتبطت  التي  والنظريات  باملنهجية 
وانتهاء بالفرضية البحثية املبنية على املمارسة التطبيقية 

والتحليلية التي استمرت قرابة السنتني.

اإلطار الفكري: مفهوم التفكري 
ومرجعياته

التجربة،  من  تولدت  التي  األسئلة  يف  النظر  خالل  من 
والبحث يف وجهات النظر التربوية، أخذت الفكرة البحثية 
تنمو باجتاه بنائها كمسألة أو إشكالية بحثية تدور حول 
تفكير األطفال، لكنها أخذت تتسع وتأخذ أبعاداً جديدة، 
فقد أخذت تتجاوز النموذج اخلطي، فتطور التفكير عند 
الطفل وتبلور الذكاء »ال يجري على منط مستقر؛ أي على 
أساس خط بياني مستمر من املرحلة احلسية –احلركية 
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حتى مرحلة الفكر املجرد، بل إنه ينمو بشكل عجيب، إذ 
ميتاز بتباينات غير متوقعة؛ سواء من ناحية تقدمه املعريف 
الفجائي أو تراجعه وانتكاسه«،7 ما يعني عدم البقاء يف 
على  أنبنى  الذي  والثابت  املستقر  اخلطي  الشكل  أسر 

تصور بياجيه التصاعدي لسلم النمو التطوري.

ذلك التحرر الذي أطلق األسئلة باجتاه تصور أكثر تعقيداً 
والتوجهات  الراهنة،  الفلسفية  التصورات  إلى  وأقرب 
واالنبعاثات  بالتحوالت  يؤمن  تصور  النسبية،  املعرفية 
واالنبثاقات، بشكل يعني أن على مسألة البحث وإشكاليته 
أن تتضمن الطبيعة التحولية االنبثاقية والتحولية اللولبية 
للتفكير عامة، وتراعي ذلك عند معاجلة تفكير األطفال. 
تصور منسجم مع التوجهات التي تنطلق من فهم سياقي 
عالئقي نسبي للحركة والتطور، تصور ينسجم مع الرؤية 
احلديثة »للزمن العلمي كونه خطاً يتضمن نقاط توقف، 
ومتزقات  تسارع،  وأنفاق  تراكم،  وآبار  انقطاع،  وفترات 
منديل  »هيئة  يشبه  العلمي  التاريخ  يجعل  ما  وثغرات«، 

مدعوك متروك يف أسفل جيب سترة«.8

لوصف  كمجاز  املدعوك  املنديل  سير،  ميشيل  يقترح 
الذكاء  تطور  عالقة  »إن  الزمن،  عبر  الفكر  تطور  شكل 
بالواقع والزمن هي أقرب من ناحية الوصف إلى الهندسة 
الشيء  موقع  بدراسة  تعنى  التي  )التوبولوجيا(  الالكمية 
إلى األشياء األخرى، ال بالنسبة إلى شكل الشيء وحجمه، 
والتفاعل،  اجلوار،  عالقات  يف  يبحث  علم  فالتوبولوجيا 
واحلوار، والتمزق، ولذلك فهو أقرب لوصف تطور الذكاء 
والتفكير البشري من الهندسة اخلطية الرقمية، أي علم 
املسافات احملددة بدقة والثابتة التي اعتمدها سلم التطور 

السابق كما هو يف الشكل التطوري عند بياجيه.9

إن التصور التجاوري يرى التفكير كقدرة على استدخال 
)األدوات،  ومخزوناتها  منتجاتها  وتوظيف  الثقافة 
واإلشارات، والرموز، واألنشطة، والطقوس، والقيم( أثناء 
التدخل أو االنخراط يف العالم ألجل فهمه وتشكيله ضمن 
التفكير  إن  أي  لإلنسان؛  ومقصودة  مرغوبة  نشاطات 
الثقافة واخلبرة اإلنسانيتني يف  القدرة على توظيف  هو 

حتقيق رغبات اإلنسان وحاجاته بشكل مقصود.

والتجاور،  التشعب  مبدأ  على  التفكير  مسألة  انفتاح  إن 

يجعل العملية البحثية تصحح نفسها، وتوسع فضاء الرؤيا 
التفكير  أشكال  يف  البحث  من خالل  املفاهيم،  وخريطة 
عند األطفال، ويف كيفية ظهورها وتفاعلها بدل تصنيفها 

املسبق وحشرها يف تصور سلمي ثابت.

التشعبي  النموذج  إلى  اخلطي  النموذج  من  وباالنتقال 
التجاوري التفاعلي، لم يعد تفكيري محصوراً باالنتقاالت 
اخلطية لتطور التفكير عند األطفال، وال باملقياس التفاضلي 
بني شكل تفكير وآخر، بل إن األمر أصبح أكثر وضوحاً، 
التفكير  من  محدد  شكل  نحو  موجهاً  السؤال  يعد  فلم 
باعتباره الشكل األرقى، فطاملا أن التفكير ال يتطور بشكل 
تصاعدي انتقالي، بل يف شكل منحنيات دائرية وحلزونية 
متشعبة، ما يعني أن أشكال التفكير سوف تتجاور وتتفاعل 
وتنبثق من بعضها، وتتراجع وتتشكل مرات ومرات، فهي 
إذن سيرورة تشكل وتداخل؛ سيرورة قابلة لتوليد تطورات 
احلديث  إمكانية  عدم  يعني  ما  النتكاسات،  التعرض  أو 
والبيئة  الوسط  عن  منعزل  كموضوع  األطفال  تفكير  عن 
النشاط  أن  وبخاصة  فيهما،  يحيون  اللذين  االجتماعيني 
اجلماعي االجتماعي له تأثير وعالقة يف تنمية تفكيرهم 
التاريخية  نظريته  يف  فيجوتسكي  أوضح  كما  كأطفال 
وال  يحدث  ال  األطفال  تفكير  أن  يرى  حيث  االجتماعية، 
ينمو ويتطور إال ضمن السياق االجتماعي، وضمن عملية 
تاريخية، فالنمو الثقايف لألطفال يحدث أوالً، على املستوى 
االجتماعي، وثانياً على املستوى النفسي، إذ تظهر القدرة 
تظهر  ثم  اجتماعية،  كمقولة  الناس  بني  أوالً  الوظيفة  أو 

داخل الطفل كمقولة ذاتية.10

طريق  عن  تشكيلهما  يتم  اإلنسانيان  والتفكير  فاخلبرة 
العمليات النفسية والعقلية التي تنشأ وتتطور من خالل 
اليومية،  حياتهم  ميارسون  وهم  للبشر  اليومية  اللقاءات 
تلك التصورات التي طرحاها فيجوتسكي وبرونر، وأفضت 

إلى مبدأ البناء الثقايف للتفكير بشكل تاريخي.

التحليل ومعنى التجربة

الدراما سياق تعلمي يستهدف املعنى؛ املعنى الذي ينتجه 
األفراد يف الظرف االجتماعي املعاش، لذا فاملعايشة متثل 
جوهر الدراما، ويف أثناء العمل تقدمت الطالبات باجتاه 

بناء املعنى من خالل الكلمة.
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املروي  احلدث  جتاه  رؤيتهن  عن  يعبرن  الطالبات 
بالكلمات، تعبيرات من نوع: »الغابة مخيفة«، »ال يستطيع 
تعتني  حتى  للقفص  يعود  الزم  وحده،  العيش  العصفور 
اخلطاب  تعكس  أولية  وانطباعات  تعبيرات  العجوز«،  به 
السائد، وتتمحور حول مفاهيم اخلوف واحلماية، القفص 
كمكان آمن، وهذا يؤكد أن الطالبات يفكرن، من املمكن 
رد ذلك لكونه تفكيراً بسيطاً أو مجسداً، من خالل رؤية 
بل  كمفهوم  األمان  يرين  ال  العمر  هذا  يف  الطالبات  أن 
منظور  من  حتليله  أيضاً  ميكن  لكن  القفص،  يف  يرينه 
أنه تفكير مركب، لكنه تفكير اجتماعي؛ أي محصور يف 
رددت  الطالبات.  عليها  تنشأ  التي  االجتماعية  املفاهيم 
الطالبات: أنا ال أخرج من البيت إال مع أمي، أمي تطعمني 
وحتميني ال تسمح لي باخلروج واللعب لكنها حتبني. من 
هذه العبارات ميكن رؤية الصلة بني مفهوم البيت ورمزية 
القفص، وبني حاجة الطفلة لألم وحاجة العصفور للعجوز 

صاحبة القفص.

ميكن فهم ما تقوله الطالبات على أنه ال يعكس مستوى 
املعطى  ضمن  تفكيرهن  يعكس  ما  بقدر  تفكيرهن 
االجتماعي لهن، ما يعني أن تفكير الطالبات ليس مرتهناً 
ملستواهن العمري أو قدراتهن الذهنية، بل مرتهن ملعايير 
أهمية  تؤكد  بالتنشئة،  عالفة  ذات  ومفاهيم  اجتماعية 

البيت وقدسية األسرة وخطورة اخلارج.

من  الطالبات  الدراما متكن  بدأت  القصة،  التقدم يف  مع 
قفص  حتضير  خالل  فمن  واأليقونة،  بالصورة  التعبير 
العصفور، أظهرت الطالبات ارتباط القفص مبفهومهن عن 
ين على أن يكون قفصاً واسعاً، وأن تكون  البيت، حيث أصرَّ
الطالبات  ذكرت  فقد  آمناً،  يكون  أن  واألهم  ألعاب،  فيه 
أهمية وجود فتحات حتى يتنفس، )لكن الزم تكون صغيرة، 
حتى ال تدخل األفعى أو الفأر أو القطة...( لقد شكل مفهوم 
األمن أولوية، لكنه بقي ممثاًل ومتضمناً كخطر يف األفعى 

والقطة واألمان مرتبط مبتانة القفص وصغر فتحاته.

الطالبات وبشكل جماعي على ضرورة وجود  لكن ركزت 
كميات من األكل، فلم يتركن قضية األكل للعجوز، لتعدها 
وبالتالي  للواقع،  األقرب  هو  هذا  أن  مع  يومي،  بشكل 
الطالبات  أمهات  وملموس، حيث  لتفكير مجسد  األنسب 
يحضرن لهن األكل بشكل آني، كل وجبة يف موعدها، فما 
معنى التمسك بإعداد كميات كبيرة من الطعام يف القفص؟

أثناء محاورة الطالبات تبني أن سبب حتضيرهن لكميات 
الطعام يعود إلى أن أطفال مخيم اليرموك احملاصر بسبب 
احلرب ميوتون جوعاً، هنا يظهر شيء يدفع إلى التفكير، 
الواقع، وحتت ضغط  يفكرن بسبب حدث من  الطالبات 
يحكم  ما  أن  يؤكد  هذا  االجتماعي،  واحلديث  اإلعالم 
تفكيرهن ليس منو قدراتهن فحسب، بل هو نوع احلديث 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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موت  )حدث  احلدث  ومركزية  الواقع  وثقل  االجتماعي، 
أطفال جوعاً( ولكن هذا، أيضاً، يؤكد قدرتهن على جلب 
القصة،  اإلعالم، وحدث من احلياة ودمجه يف  خبر من 
والقياس عليه، وطرح حل حلماية العصفور من املجاعة 

الناجتة عن احلرب بتحضير كميات من الغذاء.

الصورة،  توظيف  يف  الطالبات  دخلت  الدراما،  تطور  مع 
يف  أعلى  مرحلة  الدراما  بلغت  هنا  باجلسد،  تبنى  صورة 
واحلركة  والهيئة  باجلسد  مرحلة جتسيده  املعنى،  جتسيد 
بناء صور  من  الطالبات  مكن  ما  الوجه،  ومالمح  واإلشارة 
متخيلة للعصفور يف القفص، وصور أخرى له يف الغابة، وقد 
حيث  واملجتمع،  العجوز  نظر  وجهة  األولى  الصور  عكست 
العصفور سعيد وآمن، فالصور كانت لعصفور يلعب باأللعاب، 
ينظر من الفتحات، يقفز ويغرد، يأكل ويشرب، وإذا كان هذا 
يعكس حاجيات الطالبات، إال أنه أيضاً يعكس الفكر السائد 

)األيديولوجيا( املتضمن يف التنشئة االجتماعية.

اخلارج،  خطورة  عكست  فقد  الثانية،  الصور  وكذلك 
األشجار،  من  يجرح  فقد  للتهديد؛  معرض  فالعصفور 
أو سوف يأكله األسد، أو األفعى، ارتباط اخلارج بالبرد 
واخلوف واخلطر واجلوع، ولكن ميكن فهم هذا االرتباط 
يف أن اخلارج كان مرّمزاً يف عقولهن بالغابة، حيث أصرت 
والغابة خطيرة.  الغابة  إلى  ذهب  قد  أنه  على  الطالبات 
املرتبط  النفسي  عبر  يفكرن  الطالبات  إن  القول  ميكن 
الغابة، فالغابة يف  تلقن لهن عن خطورة  التي  بالقصص 
هي  أو  فيها،  أطفالهم  عن  اآلباء  تخلي  تعني  القصص 
مكان الذئب الذي يتبرص باألطفال هناك، وهذا ال يعكس 
سياقاً نفسياً أو قدرات ذهنية، بقدر ما يعكس أيديولوجيا 
ومعايير اجتماعية معبأة يف القصص التي تسرد لألطفال 

يف البيت والروضة.

بل  فحسب،  بقدراتهن  مؤطراً  ليس  الطالبات  فتفكير 
نسردها  التي  القصص  وبنوعية  لهن  بحديثنا  مؤطر  هو 
عليهن، أي أن تفكيرهن يف جانب كبير منه ليس محكوماً 
بقدراتهن ومنوهن العضوي على أهميته، بل هو مرتبط 

بنوع التعليم والتنشئة املقدمة لهن.

فيما بعد، تطورت الدراما من الصور الساكنة إلى املشهدية 
املتحركة، حيث تلتقي الطالبات بالعجوز، العجوز التي هي 

»املعلمة يف دور«، هنا يتضاعف التأثير، املعلمة وسلطتها 
أسري  اجتماعي  كرمز  العجوز  سلطة  سياق  يف  توضع 
قوي، وتطلب العجوز من الطالبات مساعدتها يف إيجاد 
العصفور، وتعرب عن خوفها عليه وعن اهتمامها ورعايتها 

له، تتبنى الطالبات وجهة نظر العجوز.

لقد ظهر تنبي الطالبات لوجهة نظر العجوز؛ سواء كان 
لتطابقها مع توجهاتهن النفسية التي ترى أن اخلروج من 
أسرية  سلطة  متثل  العجوز  لكون  أم  الضياع،  هو  البيت 

مجتمعية، وأخرى ذات صلة برمزية املعلمة.

رسم  خالل  من  النظر  لوجهة  الطالبات  تبني  ظهر  لكن 
الغابة، وبذل جهد يف رسم حدودها وأشجارها وما فيها 
وكذلك  وعتمة...  وصخور  وآبار  وكهوف  شالالت  من 
الطرق واالجتاهات، ثم إعداد أدوات الرحلة ومستلزمات 

املخاطرة لدخول الغابة وإعادة العصفور.

مرهونة  أو  مجسدة  ذهنية  حالة  يعكس  ال  العمل  هذا  إن 
يعكس  املعلمة، وإمنا  أو  العجوز  لوجهة نظر  بالتبعية  فقط 
من حيث  للعالم،  وفهمهن  بتفكيرهن  ذاتية خاصة  قناعات 
الطالبات  اجنذاب  وثانياً  الضياع،  وخطورة  البيت  مركزية 
وجتسيد  جتسيده  العالم،  تخيل  العالم،  يف  اللعب  للعب؛ 
يف  رغبتهن  وجتسيد  وخياالتهن،  وهواجسهن  مخاوفهن 
يفهم  الطالبات قد  فعل  إن  دور.  لهن  يكون  أن  الفعل، ويف 
على كونه تبعية لوجهة نظر العجوز وللمعايير االجتماعية، 
يف  واعية  غير  كانت  لو  حتى  رغبة  يتضمن  أيضاً،  ولكنه، 
يعني  ما  بها،  خاص  دور  أو  دورها  وحتقيق  الذات  حتقيق 
يعكس  الذي  الوقت  يف  فإنه  بالتالي  استقالليتها،  حتقيق 
كالم الطالبات طاعتهن للعجوز واملرجعيات التي متثلها، فإن 
فعلهن يعكس رغبة الذات يف حتقيق الدور وبناء االستقاللية.

سارت الدراما حتى هذه اللحظة ضمن املنطق الواقعي، 
والطالبات تصرفن وفكرن ضمن املنطق نفسه، أي يفكرن 
وحتت  االجتماعية،  املفاهيم  وضمن  قدراتهن،  ضمن 
رغبة العجوز أو رغباتهن الشعورية املشّكلة بتأثير البيت 
التي  الرمزية  املعلمة  سلطة  وضمن  والقصص،  واألسرة 

تروي القصة وتقود الدراما.

املعايير  متطلبات  مع  ليس  الطالبات  تفكير  تساوى  وقد 
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أبعد  والسلطات االجتماعية والرمزية فحسب، بل ذهب 
صيد  شبكة  بتصميم  الطالبات  قامت  حيث  ذلك،  من 
بالقوة  حلمله  صغير  قفص  وحتضير  العصفور،  لصيد 
وإعادته إلى القفص، ويتضح هنا أن تفكير الطالبات قد 
انحكم متاماً مبنطق القصة ومنطق الواقع؛ واقع يرى أن 
أداة  الشبكة  وأن  القفص،  هو  للعصفور  احلقيقي  املكان 

ليس لصيده بقدر ما هي حلمايته.

لكن الدراما تبلغ احلد األقصى للواقع ال لتقف عنده، بل 
اخليال،  منطق  هو  آخر  ملنطق  وتدخل  تتجاوزه  أن  ألجل 
منطق فاجأ الطالبات، فحني وصلن الغابة وحضرن أنفسهن 
لصيد العصفور، تفاجأن أن العصفور يطلب احلديث معهن، 
ويطلب أن تقترب واحدة منهن تسمعه وتنقل ما يقوله لها 

إلى البقية، وتلعب املعلمة دور ذلك الوسيط.

خلخلة  اخللخلة؛  ملبدأ  بالتأسيس  الدراما  تقوم  هنا 
يعني  يتكلم  عصفور  واملنطق،  الواقع  وخلخلة  القصة، 
االنصياع  من  الطالبات  حرر  وهذا  الواقع،  ملنطق  كسراً 
ملنطق الواقع، ووفر لتفكيرهن حرية احلركة اآلمنة، نحن 
الثانية  واخللخلة  أمناً،  اكثر  نحن  إذن،  متخيل  عالم  يف 
الطالبات هل  يسأل  العصفور، حيث هو  ما سيقوله  هو 

تعتقدن أنه يجب أن أعود إلى القفص؟

نتائج كبيرة على  لم يحقق  للطالبات  العصفور  إن سؤال 
أكدن  حيث  نظرهن،  ووجهة  الطالبات  رأي  مستوى 
لكنه  القفص،  إلى  العودة  له  األفضل  من  أنه  باإلجماع 
كسؤال حقق نوعاً آخر من اخللخلة، كأنه حرر الطالبات 
من االنقياد ملنظور العجوز ووعدها باملساعدة، العصفور، 
أيضاً، يسألنا ويريد رأينا نحن، هو يثق بنا، ولذا تخلت 

الطالبات عن فكرة صيده، وأصبحن يفكرن يف إقناعه.

العجوز،  لصالح مساعدة  العصفور  باصطياد  القرار  من 
من  كبيرة  مسافة  باحلوار،  إعادته  على  العمل  قرار  إلى 
التخليات، ليس التخلي عن الشبكة كأداة إلعادته، بل هو 
التخلي عن تبني منظور العجوز واملجتمع )إسقاط فكرة 
الصيد(، والبدء بإيجاد طريقة تخصهن؛ إيجاد طريقتهن 

اخلاصة يف إعادته؛ أال وهي إقناعه.

وأثناء العمل على إقناعه، لم تقدم الطالبات أبعد مما ذكرنه 

يف بداية القصة عن أهمية البيت كمكان آمن يوفر األكل 
والشرب واحلماية واألسرة، وعندما سألهن العصفور عن 
باخلروج  العجوز  له  تسمح  أن  الطالبات  اقترحت  اللعب، 
ساعة من القفص والطيران يف الغرفة... لقد بقي الطرح 
والتفكير الذي يقف خلفه مجسداً يف املعايير ويف األشياء 

وضمن وجهة نظر واحدة هي وجهة النظر املعيارية.

القناعات، فالعصفور،  إن إقناع العصفور هو بداية تغيير 
أفكاراً  يقدم  فهو  قوله،  يريد  ما  لديه  احلوار  عبر  أيضاً، 
ووجهات نظر تفتح أمام الطالبات عاملاً جديداً. هو سعيد 
يف الغابة، هو يدرك أن هناك حيوانات خطيرة، لكنه يعرف 
كيف يحمي نفسه منها، ولكن هناك حيوانات كثيرة تربطه 
بها صداقة، وهو يف الغابة يعيش حراً، يأكل ما يريد، ويفعل 

ما يرد، ويقرر أفعاله، ويتحمل مسؤولية االعتناء بنفسه.

النظر اجلديدة ليس مجرد وجهة  إن ما طرح يف وجهة 
نظر ضد وجهة نظر سابقة، بل إن ما طرح هو مفاهيم 
مفاهيم  تستعمل  الطالبات  بعض  بدأت  لقد  جديدة، 
جديدة، وتؤيد بقاء العصفور يف الغابة من منطلق أن له 
الطالبات  بدأت  فيها. ألول مرة  فيها، وهو حر  أصدقاء 
يرين  بل  كمفهوم،  فقط  ليس  احلرية،  مفهوم  تستعمل 
ارتباطاته أيضاً بالقرار وباملسؤولية وباخلروج من قفص 

اآلخرين إلى املكان الذي يخصنا.

إلى حوار بني  انتقال احلوار من عصفور وطالبات،  ويف 
حوار(، ظهر شكل  حالة  )طالبات يف  أنفسهن  الطالبات 
بني  حواراً  أضحى  فقد  االلتزام،  ويف  التفكير  يف  جديد 
العجوز  )وعد  مرجعيتهن  تعد  ولم  مسؤوالت،  طالبات 
مبساعدتها( وال )وعد العصفور بنصحه(، بقدر ما أضحى 
منطقية،  أكثر  أو  صحة،  األكثر  هو  ما  قيمية  مسؤولية 
أم  العجوز،  بيت  يف  القفص  يف  عصفور  عدالً،  اكثر  أو 

عصفور حر يف الغابة!!

نظر مختلفة،  وجهات  الطالبات  قدمت  احلوار  أثناء  يف 
تفكير  يعد  لم  مفاهيم.  باستخدام  منهن  كل  وقامت 
أصبحن  امللموس،  أو  باملجسد  مرتبطاً  الطالبات 
يستخدمن مفاهيم من نوع الصداقة واحلرية، وإن بقيت 
وأننا  خطرة،  تكون  قد  احلرية  أن  ترى  الطالبات  بعض 

نحتاج إلى احلماية أكثر.
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صالت  إيجاد  يف  الطالبات  بدء  هو  أكثر  الالفت  لكن 
للعصفور  الطالبات: ميكن  تقول  املفاهيم.  وعالقات بني 
ال  كطفالت  نحن  الطيران.  يستطيع  ألنه  حراً،  يكون  أن 
نطير، لذلك صعب أن نكون حرات مثله، أو ميكن أن نتركه 

يكون حراً، إذا كان فعاًل قادراً على حماية نفسه.

مجردة  قيمة  أو  كمفهوم  احلرية  من  احلوار  تطور  لقد 
والقوة  بالقدرة  احلرية يف عالقتها  كعالقة،  احلرية  إلى 
واملسؤولية، هنا لم تقف الطالبات عند توظيف املفاهيم 
والعالقات، بل تطور التفكير باجتاه جلب خبرات حياتية 
وأمثلة واقعية، لقد عادت الطالبات مرة أخرى من عالم 
التي تشبه  العودة  لكنها ليست  الواقع،  إلى عالم  اخليال 

حلظة الدخول، بل هي عودة مزودة بطاقة استكشاف.

طالبة تؤكد أنه ال يجوز أن نعيد العصفور للقفص؛ القفص 
معتقالت  يف  املعتقل  خالها  قصة  وتستحضر  سجن، 
االحتالل وتقول: »خالي يف السجن، ال يفعل شيئاً سوى 
يستطيع  ال  السقف،  يف  والبحلقة  الفرشة  على  النوم 
لساعة  باخلروج  له  يسمح  السجان،  مع  املفتاح  اخلروج، 
واحدة، يضحك معنا أثناء الزيارة، لكنه بعد الزيارة يبكي 

مع أنه رجل«.

وصفها  ميكن  التفكير،  من  مرحلة  وصلن  الطالبات 
ليست  ولكنها  العالقات،  وعبر  املفاهيم  عبر  بالتفكير 
معطيات  شكل  على  هي  بل  منعزلة،  ومفاهيم  عالقات 
ثقافية وخبرات حياتية جتمع املفاهيم باألحداث واملواقف، 
واالختالفات  التشابهات  وترى  السياقات  بني  وتقارن 
وتقدم معايير جديدة ووجهات نظر بناء على فهم جديد.

الطالبة لم تكن جتهل واقعة السجن، ولكنها لم تستحضرها 
يف البداية، ولم تَر العالقة بني السجن والقفص مجسدة 
ثانياً،  أوالً، وللصف  يف الشكل مثاًل، ولم جتلبها لذهنها 
بني  تكن  لم  املقارنة  إذاً،  احلرية.  مفهوم  ظهور  بعد  إال 
قفص وسجـن، بل هي مقارنة بني احلرية واالستعباد، بني 
احلرية والقهر. خالي ال ميكنه أن يخرج ألن املفتاح مع 
السجان، هي مقارنة بني مفاهيم، واملقارنة بني العصفور 
واخلال هي نتاج فهم املفهوم، ولكنه لم يبق مفهوماً يقدم 
فلسفياً، بل قدم عن طريق قصة، عن طريق حدث، من 

خالل سياق هو سياق ثقايف سياسي.

لم تقف الدراما هنا، بل أخذت احلدث إلى ذروته، فكما 
إلى  وطالبات،  عصفور  حوار  حالة  من  احلوار  نقلت 
تطلب  العجوز  حيث  ثالثة،  مرة  نقلته  حوار،  يف  طالبات 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.

مة
عل

م
 ال

ري
فك

ى ت
 إل

ل
فا

ط
األ

ري 
فك

ن ت
 م

ث:
بح

وال
ما 

درا
ال



49 رؤى تربوية - العددان 56-55

البحث عن  ماذا حصل يف عملية  لتسأل  الطالبات  لقاء 
العصفور، الطالبات أمام حتدٍّ جديد.

العجوز(  ستكون  )ألنها  املعلمة  عن  يبتعدن  الطالبات 
ورأي  موقف  على  ويتفقن  اختالفاتهن  يخفني  للتشاور، 
واحد، الطالبات يواجهن العجوز بوجهة نظر جديدة، لم 
تقدم من وجهة نظر مختلفة فحسب، بل كن ضد العجوز 
نفسها، وضد وجهة نظرها، لم يبق املوضوع مجرد رأيني، 
الطالبات يؤكدن أنه ال يجوز لها سجن العصفور، وأنه ال 

يحق لها أن حتتفظ به.

غير  أنه  نعرف  نكن  لم  يقلن  بالوعد،  تذكرهن  وعندما 
وينجب  الغابة  يف  يعيش  أن  يريد  أنه  وعلمنا  سعيد، 
عصافير ويصبح عنده أسرة. لقد استعملن منطق احلياة 
الوجود يكمن يف  والرعاية، فجوهر  ضد منطق احلماية 

الدور، ويف بناء احلياة، وليس يف احلياة اآلمنة فقط.

ولم يقف األمر هنا، ألن الطالبات استخدمن مفاهيم من 
نوع: ستكونني ظاملة إذا وضعت العصفور يف القفص، ال 
يجوز أن تتسلي بالعصفور ألنك وحيدة، اشتري تلفازاً أو 

مذياعاً أو لعبة، تسلي بأي شيء واتركي العصفور حراً.

هل ميكن قراءة ذلك على كونه تفكيراً منطقياً، هو تفكير 
يف املنطق فيه الكثير من االفتراضات والعالقات والنتائج، 
ولكنه، أيضاً، تفكير ثقايف، يحتكم للقيم ويراجع ما كان 
مسلمات أو أيديولوجيات. إنه تفكير ثقايف ونقدي، وفيه 
وتعاطف  األخرى،  النظر  لوجهة  وتفكيك  للصالت  بناء 
مع وجهة نظر مغايرة، بل وتبنيها، وأبعد من ذلك بناؤها 

بشكل ثقايف وقيمي.

لقد وقفت الطالبات يف وجه العجوز وضد وجهة نظرها، 
رمزية  وجه  ويف  واملجتمعية  األسرية  املرجعية  وجه  يف 
املعلمة، حينها متكنَّ من بناء وجهة نظر خاصة بهن، بناء 
باجتاه  ناٍم  )تشعبي(  خطي  غير  تفكير  وبناء  استقاللية 

أشكال متنوعة من التفكير.

إن هذا الشكل من التحول يعود، يف جزء كبير منه، إلى 
واملوقف  السياق  لتضافر  فرصة  وفرت  حيث  الدراما، 
واحلدث واجلسد معاً يف حركية ثقافية، ما مّكن الطالبات 

من جتاوز املعايير االجتماعية والسلطة الرمزية للمعلمة، 
والسلطة االجتماعية للتنشئة.

إن تفكير الطالبات منا وتطور وحترر، ليس ألن قدراتهن 
منت فجأة، بل ألنهن حتررن من األسر لتوقعات املعلمة 
ومن سلطة التنشئة، ومن ثقل املعايير، إن الدراما وسياقها 
املتخيل قد حرر الطالبات من ثقل الواقع وحرر املعلمة من 
أيضاً  هو  الطالبات  فما حرر  وتوقعاتها،  رمزيتها  سطوة 

حترر املعلمة من تصوراتها.

التي  الدراما  القفص،  من  اخلروج  يف  يكمن  السر  إن 
مهدت  القفص  من  العصفور  خروج  قصة  على  بنيت 
أو  الرمزي  القفص  من  الطالبات  خروج  يف  وساهمت 
املعلمة من تصوراتها عنهم،  الثقايف االجتماعي، وخروج 
هذا ما توصلت إليه الدراسة: إن تطوير التفكير يرتبط 
مبدى اخلروج خارج األقفاص التي متنع التفكير، احلدود 

والشروط واملفاهيم والتصورات املسبقة.

خاتمة

يف  معلمة  تأمل  يف  لتجربة  خالصة  البحث  هذا  يعتبر 
جتربتها التي بنيت على توظيف الدراما كمنهجية تعليمية 
فلسطني  ويف  عام،  بشكل  العربي  عاملنا  يف  حديثة  فنية 
بشكل خاص، حيث أسست التجربة كتجربة مزدوجة تقوم 
على تطوير ممارسة املعلمة للمنهجية بهدف تطوير مهني 
من  البحث  عملية  يف  والتفكير  جهة،  من  موجه  تعليمي 
الدراما يف  وقدرة  وبالتالي فحص ممكنات  أخرى،  جهة 
حتقيق تعليم نوعي، حيث طبقت هذه التجربة مع طالبات 
التفكير  تطور  فحص  بغاية  سنوات(   6-5( بعمر  روضة 

لديهن.

انتقلت الدراسة من سؤال متحور حول مدى قدرة انتقال 
من  أو  املجرد،  إلى  من احملسوس  األطفال  عند  التفكير 
مت  البحث  تطور  بعد  لكن  الالمتضمن،  إلى  املتضمن 
التفكير لصالح  رؤية  املسار اخلطي يف  التخلي عن هذا 
ممكنات  رؤية  على  القادر  واملتداخل،  املتشعب  املسار 

التفكير عند األطفال وقدراتهم.

كانتا  البحث، حدثت حركتان متعاكستان  تقدم  يف سياق 
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انتقل  حيث  نتائجه،  تطور  ومن  البحث  تطور  من  جزءاً 
النظر يف تفكير األطفال من الداخل إلى اخلارج؛ أي من 
إلى  النظر يف مسار تفكير األطفال كعملية منو داخلية، 
النظر يف السياقات والشروط التي يحدث فيها التفكير، 
وانتقل التأمل يف عمل املعلمة من اخلارج إلى الداخل؛ أي 
من النظر يف أساليبها وفعلها إلى النظر يف تصوراتها عن 

األطفال وعن تفكيرهم.

مؤطراً  ليس  الطالبات  تفكير  أن  إلى  الدراسة  توصلت 
وبنوعية  لهن،  بحديثنا  مؤطر  هو  بل  فقط،  بقدراتهن 
القصص التي نسردها عليهن، أي أن التفكير عند األطفال 
غير محكوم بعمرهم الزمني، أو بقدراتهم الذاتية فقط، 
مبرجعيات  محكومة  اجتماعية  سياقية  عملية  هو  بل 
الرمزية  وسلطتها  لألطفال  املعلمة  نظرة  منها  متعددة 
املرجعات  إلى  إضافة  وسياقاته،  التعليم  وأمناط  عليهم 

الثقافية االجتماعية. فما يحدد تفكير األطفال أو يؤثر 
فيه، بشكل كبير، هو ليس قدراتهم الذاتية فحسب، بل 
معايير الثقافة التي يفكرون من خاللها، وطريقة التعليم 
الطالب ومن  املعلمة من  نظر  فيها وجهة  وأمناطه، مبا 

طرق تفكيرهم.

ومما توصلت له العملية التأملية، أن أفضل ما ميكن أن 
هو  تفكيرهم،  تطوير  من  أطفالها  لتمكني  املعلمة  تقدمه 
أن تطور فكرتها هي عنهم، وتؤمن بقدراتهم على التفكير 
فرصاً  وتخلق  لذلك،  مناسبة  سياقات  وتوفر  املتعدد، 
تتحكم  التي  واملعايير  التفكير  حدود  لتتعدي  ومناخات 
بتفكير الطالب وتوجهها؛ فتوسيع التفكير مرتبط بتوسيع 

سياقاته وحدوده.
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