إدراك مفهوم الزمان وأتثريه على اكتساب اللغة عند الطفل
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: ملخص
 تساعده على التصور الذهين،تعترب اللغة الوسيلة األكثر موضوعية فهي متكن الطفل من االحتكاك مع اآلخرين وابلتايل اجملتمع
. وأخريا اإلدراك املسبق للفعل وحماولة متثيله ذهنيا،والتفكري وحماولة فهم الرموز واملعاين القائمة يف اللغة والكالم
 فهي متكنه من القيام، أما مفهوم الزمن على اعتبار أنه يصنف ضمن خمتلف املفاهيم املعرفية اليت يوليها الطفل اهتماما ابلغا
 فبالرغم من ان الطفل اليدرك الزمن بصفة دقيقة إال أنه يستطيع إدراكه كتسلسل يف عالقته مع األنشطة اليت، ابلفعل والشعور به
يقوم هبا دائما ابالعتماد على مرجع جد مهم واملتمثل يف اللغة واللعب الرمزي وهذا ما سنحاول معاجلته يف هذا املقال من خالل
2  رائز اللغة ورائز بياجي اخلاص مبفهوم الزمن على عينة من أطفال عاديني يرتاوح سنهم من: تطبيقنا الختبارين مها على التوايل
. سنوات ينتمون إىل والية اجلزائر العاصمة هبدف معرفة مدى أتثري اللغة على اكتساب مفهوم الزمن عند الطفل7 إىل
Résumé :

La langue est le moyen le plus objectif qui permet à l'enfantl'interactionavec les autres et par
conséquent la communauté, l'aider à la perception mentale, de penser et d'essayer de comprendre
les symboles et les significations existantes dans les discours , et enfin la réalisation du pré- acte et
essayer de le représenter mentalement.
L'enfant donne un grand intérêt à la notion du temps sur le terrain, du faite que cette dernière lui
permet d'agir, de sentir, même si l'enfant n'est pas parfaitement capable de percevoir le temps ,
mais il peut le percevoir comme une séquence dans sa relation avec ses activités quotidiennes ,en
s'appuyant sur des repères très importants ,et qui sont :la langue et le jeu symbolique et c'est ce que
nous allons essayer de traiter dans cet article par l'application de nos tests qui sont , respectivement :
teste de langage et teste de Piaget ,sur un échantillon d'enfants de 2 à 7 ans , appartenant à la
province d'Alger, afin de déterminer l'effet de la langue sur l'acquisition de la notion de temps .

املـ ــقدمــة:
لقد حظي الطفل ابهتمام كبري من قبل الباحثني املختصني يف علم النفس املعريف حيث درسوا كيف يتطور و ينمو هذا
الكائن احلي مرحلة مبرحلة ،و لعل ما جذب انتباههم بصفة معمقة هو كيفية تشكل األبنية املعرفية لدى الطفل عرب مراحل منوه،
و تعد هذه األبنية املعرفية األساس لتعلم الطفل الكثري من املفاهيم األساسية ( مفهوم الفضاء  ،الزمن  ،السببية  ،إدراك الشكل و
ا حلجم و الصورة اجلسدية واجلانبية )  ،ولعل أهم ابحث يف هذا املستوى نذكر بياجي الذي اعترب من مؤسسي علم النفس
التكويين  ،حيث اهتم ابلكشف على ذهنية الطفل وامليكانزمات العمليات الذهنية اليت يتم هبا تفكريه وادراكه  ،إذ قام بتقسيم
مراحل منو التفكري عند الطفل إىل أربعة مراحل  :املرحلة احلسية ـ احلركية ( من صفر إىل عامني )  ،مرحلة ما قبل املفاهيم ( من
سنتني إىل سبعة سنوات )  ،مرحلة العمليات احملسوسة ( من سبعة إىل اثىن عشرة سنة )  ،مرحلة العمليات اجملردة ( من اثىن
عشرة سنة فما فوق )  ،وقد توصل هذا األخري من خالل مالحظته وتطبيقه لروائز على األطفال إىل حتديد مميزات وخصائص
كل مرحلة  ،فمثال يعتقد بياجي أن التصورات الفضائية هامة جدا يف دراسة الذكاء ألهنا تدل على ميكانزمات التفكري وتطوره
عند الطفل  ،وحياول بياجي دراسة هذا املوضوع يف كتابه " تصور املكان عند الطفل " والصعوبة الكربى يف حتليل التطورات
املكانية تعود إىل أن العالقات الفضائية متر مبرحلتني  :املرحلة اإلدراكية أو احلسية ن احلركية واملرحلة التصورية او الذهنية وكل هذا
يظهر مع تعلم اللغة عند الطفل واليت متكنه من التفكري واالدراك عن طريق الرموز والتصورات الذهنية  ،وما يهمنا حنن هنا هو
مفهوم الزمن  ،فالطفل حيدق بشيء موجود داخل مكان و هذا الشيء حيدث عرب تسلسل و تتابع زمين معني ،و هذا البناء الزمين
إذا مل يكتسب بصفة سليمة فإنه يصبح اضطرااب ،و تصاحبه العديد من االضطراابت األخرى.حيث نقصد هنا ابلعمليات الزمانية
العمليات الذهنية القائمة على تنظيم األحداث واألعمال وتنسيقها من حيث توافدها  ،يف الزمن إلمتام عمل ما  ،وتدخل يف هذا
الباب عمليات التجزئة والضم فمثال تنقسم مثال الساعة إىل دقائق والدقائق إىل ثواين والثواين تنضم إىل دقائق والدقائق إىل ساعات
 ،وحياول بياجي يف كتابه " تطور مفهوم الزمن واملكان عند الطفل " حيث هذا املصطلحان مرتبطان مع بعضهما البعض  ،ومها
يفسران عالقات املداخلة والتنظيم املرتبطة بتحركات األشياء وتنقالهتا  ،وركز كذلك بياجي يف دراسته هلذا املفهوم حاول ربطه
كذلك ابلظاهرات الطبيعية والعمليات اخلارجية  ،ومن انحية أخرى ارتباط الزمن ابلنواحي السيكولوجية أي حبياة الطفل اليومية

ومداركه الزمنية عن نفسه وعن ارتباطه ابآلخرين مبا يف ذلك قضية السن  ،فبالرغم من أن إدراك الطفل للزمن ال يكون دقيقا يف
هذه الفرتة من العمر ( من سنتني إىل سبع سنوات ) إال أنه ال يستطيع أن يدركه كتسلسل يف عالقته ابألنشطة  ،فهو يذكر ما قام
به يف يومه  ،ويراعي يف ذلك تتابع حدوثه  ،ويتسع عنده مدلول الزمن قليال فيدرك الصباح واملساء .
ويعترب اخليال خاصية معرفية رئيسية يف هذا العمر  ،واللعب االهبامي هو أوضح جمال تتجلى فيه هذه اخلاصية  ،ويذهب بياجي
إىل أن طفل هذه املرحلة ( سنتني إىل سبع سنوات ) قادر على تكوين الوحدات املعرفية ( الشكل التصوري العام  ،الصورة
الذهنية  ،الرموز  ،املفاهيم ) .
واستنادا إىل كل ما سبق البد من التنويه إىل أن مفهوم الزمن ال ميكن أن يكتسب بدون استخدام اللغة ويتمكن من متثيل
املوضوعات عن طريق اخلياالت والكلمات .ومن هذا املنطلق ميكن طرح اإلشكال التايل :
" هل تؤثر البنية الزمانية على اكتساب اللغة عند الطفل ؟.

مفهوم البنية الزمانية :
توصل "بياجيه" إىل نتيجة مفادها أنه لتعلم أي شيء عن العامل يتطلب معرفة سابقة ببعض املفاهيم األساسية املتعلقة ابلزمان و
املكان،كما قال أبن مفاهيم مثل املدة (الفرتة الزمانية) و العمق هي مفاهيم ال يتعلمها اإلنسان بل هي فطرية  ،وكما أنه يوافق
على أهنا مفاهيم أساسية  ،و لكنه توصل إىل نتيجة مفادها أن الطفل يقوم ببنائها تدرجيياً من خالل عملية املوازنة (علي حسني
حجاج ،1990:ص  )288ومن خالل تطوره ومنوه و عليه فمفهوم الزمن عن الطفل كأيت :
1ـ الزمن ال يرى و ال يالحظ كاألشياء و املكان .
 2ـ عند "بياجيه" الزمن هو جمرد دميومة يتم الشعور هبا خالل القيام ابلفعل اخلاص .
 3ـ الزمن هو جمرد دميومة بسيطة  ،جمرد شعور مبرور األفعال املتتالية املاثلة يف حاالت الوعي (مرمي سليم 2002ص .)186
 4ـ النمو الزمين يعين "عندما يرمي الكرة بيديه وميسكها هنا ال تبلغ أكثر من الالزم سرعة كبرية للطفل ريف الوقت الذي حيضر فيه
إلمساكها اثنية يف حني أن سرعة الكرة مبقارنة السرعات .

أخريا نستطيع أن نعرف البنية الزمانية على أهنا القدرة على :
5ـو ً
* إدراك و احلكم على أتثرياته ملختلف مكوانت الزمن مثل النظام و املكتسبات كالفرتة  ،الفاصلة  ،السرعة  ،املدة  ،اإليقاع
(إمساعيل العيس د.ن ص ص .)36,37
* التوجه يف الزمان يؤخذ مثل مكتسب خطي متعاقب ال يقبل االنعكاس و االنكسار .
* ينظم الزمن خمتلف آلياته و عناصر ووسائله حيث يتم الوصول و احلصول على زمن هلدف موضوعي ( Bruno De
. )liévre,Luciestses pag79

بعض املفاهيم املرتبطة ابلبنية الزمانية :
يسعى الفرد إىل أن يستوعب البيئة اليت يعيش فيها و يتكيف معها بواسطة عملييت االستيعاب والتالؤم،والذكاء ال يظهر فجأة
ولكنه توازن،وجهد مستمر إلدخال اجلديد يف إطار البنيات العقلية املوجودة سابقا وإجياد بنيات جديدة أكثر تكامال،ومنها البنية
الزمنية ولفهمها واتضاحها ال بد لنا من حصر املفاهيم املرتبطة هبا ومنها:
*التكيف:وهو نوع من أنواع التوازن بني عملييت االستيعاب ()Assimilationوالتالؤم( )Accommodationفالتطور يف
نظر بياجيه هو عملية انتقال مستمر يف حالة توازن قوي.
التكيف واملالئمة واالستيعاب هي مفاهيم بيولوجية ولكنه حاول أن يطبقها يف سيكولوجية الذكاء،مبعىن أن هذه املفاهيم ترميإىل أتسيس"احلياة"و"احلفاظعليها"،ولذلك لتحقيق التوازن بني اجلسم وما حييط به من أجل استمرارية احلياة.
إن كل سلوك قائم على التفكري يظهر وكأنه عملية تكيف (رافع النصري،2003،ص)50:إذا اختل التوازن القائم بني الكائن والبيئة والسلوك اجلديد يرمي إىل إعادة التوازن.*االستيعاب()assimilationوهو امتصاص اجلسم لبعض العناصر وحتويلها إىل عناصر جديدة،وهي عملية متجهة من اخلارج
إىل الداخل.

*التالؤم:فهي ترتبط بتجربة الكائن احلي واحتكاكه ابلعامل اخلارجي احمليط به،وهي عملية تشمل التغريات احلاصلة يف اجلسم جتاه
املثريات اخلارجية،وتتجه من الداخل إىل اخلارج ()jean piaget1932.p177
*األنوية:وهي حالة ذهنية متتاز بعدم القدرة على التمييز بني الواقع واخليال،بني الذات واملوضوع،وبني األان واألشياء القائمة يف
العامل اخلارجي،وتظهراألنوية يف كالم الطفل وتفكريه،ويف إدراكه للعامل اخلارجي،وهلذه الذهنية صفات متعددة .
أ-اإلحيائية:وتعين أن الطفل يعطي احلياة والشعور لألشياء اجلامدة واملتحركة فالشيء اخلارجي يبدو مزود ابحلياة والشعور
والقصدية.
ب-االصطناعية:يعتقد الطفل حىت حدود سن السابعة أن األشياء مصنوعة إما من قبل اإلنسان،أو أهنا تصنع نفسها بنفسها.
ج-الواقعية:إن"بياجيه"وأحباثه تدل على أن الطفل يدرك األشياء عن طريق أتثريها الظاهر أو نتائجها احملسوسة وال يربطها أبسباهبا
احلقيقية،فهي تكتفي ابلفعل احملسوس كما هو،ويتقبله عفواي دون حتليل أو تفسري مقبول وذلك أن األنوية تشكل عائقا يف طريق
فهم الواقع.
ومن أجل جعل منو الطفل مفهوما استخدم"بياجيه"مفهوم "املرحلة"،وذلك أن مرحلة النمو تعين الفرتة املؤقتة اليت تتصفمبجموعة من أنواع السلوك اليت تسمح للطفل شكال من التكيف مع البيئة،وأول ما يتعلمه الطفل
يسمى":االنعكاسالدائري"،فالطفل الذي استطاع يف حلظة ما أن يسبب أي حركة فإنه سيعيد هذه احلركة من أجل إجياد التأثري
الذي ينتظره.
د-دميومة الشيء:حسب"بياجيه"دميومة الشيء هو أول أشكال االحتفاظ اليت حتدث الحقا مثل االحتفاظ ابلعدد أو الكمية أو
ابلوزن أو ابلوزن...اخل.
إذ يتفاعل تناسق الشيء ومميزاته املكانية يف بناء عامل من اجملموعات حيث التنقالت والتغريات املتمثلة تتداخل بني احلركات املرئية
وتكملها يف كل حقيقي متالحم(مرمي سليم،2002،ص)40

مراحل اكتساب البنية الزمانية:

إن الشيء واملكان والب يئة والزمن،تعود مجيعها إىل البنية العقلية ذاهتا وبناؤها يتم معا ابلتفاعل فيما بينها،هذا التداخل هو أكثر دقة
ابلنسبة للزمن منه لسائر الفئات،فمن الصعب البحث عن تكوين التسلسل الزمين الذي يبنيه الطفل يف داخله وال يظهر إىل اخلارج
كتصرفات ابإلمكان مالحظتها مثلما حيدث يف املكان أو الشيء وتدل سائر الفئات على مفهوم زمين من هنا أمكن الكشف
عن البنية الزمانية من خالل مراحل النمو اليت وضعها بياجيه عن الطفل(مرمي سليم,2002,ص)187
-1أوال:الذكاء احلسي احلركي( :)sensori-motriceومتتد هذه املرحلة من الوالدة وحىت السنة الثانية،وقد وصف بياجيه
هذه املرحلة أبهنا التفكري عن طريق احلركة،ومتتاز هذه املرحلة ينمو احلواس،وتطور احلركاتوهذا ما يساعدالطفل على إدراك احمليط
اخلارجي،والتنقل يف املكان وتقسم هذه املرحلة إىل ست()06مراحل اخلاصة ابلنمو العقلي هلذه املرحلة:
-1-1املرحلة األوىل والثانية(من 0إىل الشهر األول):يستحيل قليل األشكال األولية الزمن مباشرة،لكن اختبار التصرفات يف
دميومتها تتيح القول"أنه ال يوجد مفهوم الزمن ميكن تطبيقه على املظاهر اخلارجية وال يوجد جمال زمين يستطيع أن يشمل سري
األحداث حبد ذاهتا مستقال عن الفعل اخلاص"(مرمي سليم،2002،ص،)186كما أن الزمن ابلنسبة للفرد يف أول حياته هو زمن
عملي يقرب من املسافة العملية اليت يدركها الطفل أيضا يف هاتني املرحلتني،ويف أزمنة مبكرة من النشاط املنعكس للطفل وتكوين
عاداته األوىل،فإن الرضيع يكشف عن قدرته على القيام بعمليتني تتصالن برتتيب األحداث يف تسلسل زمين،فهو يعرف أوال كيف
ينسق حركاته يف الزمن،وكيف ينجز أفعاال قبل غريها يف ترتيب منتظم،فهو يعرف مثال كيف يفتح فمه ويلصقه ابلثدي قبل القيام
بعملية الرضاعة وكيف يوجه يده إىل فمه أو حىت إىل إصبعه قبل وضع اإلصبع بني شفتيه كما أنه يبدأ اثنيا ابتداء من املرحلة الثانية
كيف ينسق إدراكاته يف الزمن أو حىت كيف يستخدم أحد اإلدراكات كعالمة على اآلخر فهو مثال من الشهر إىل الشهرين يرف
كيف يدير رأسه حني يسمع صوات وحياول أن يرى ما يسمع،ويف هذه احلالة يسبق اإلدراك السمعي ابنتظام اإلدراك البصري ولكن
ليس لدى الطفل خالل هاتني املرحلتني إدراك للزمن ،إن كل ما ميكن قوله حسب رأي "بياجيه" هو أنه ليس هناك بعد مفاهيم
عن الزمن ميكن تطبيقها على الظواهر اخلارجية كما أنه ليس هناك جمال زمين يشمل األحداث ذاهتا مستقلة عن الفعل الذايت أو
الشخصي إن فكرة الزمن لدى الطفل يف هاتني املرحلتني هو جمرد شعور غامض ابملدة اتبع أو كامن يف أفعال الطفل ذاته( .مرمي
سليم.2002ص)76

-2-1املرحلة الثانية( :من  3أشهر إىل  6أشهر) األفعال الذاتية:
يف هذه املرحلة يصبح الطفل قادرا أن يرد أفعال وأن يرتبها مع ما ينتج من ذلك من نتائج وآاثر من حوله ،فابتداء من هذه املرحلة
يتعدل املوقف لدى الطفل إىل احلد الذي يبدأ فيه الطفل يتعامل مع األشياء ويستفيد من عالقاهتا املتبادلة خالل القبض على
األشياء املرئية وبذلك يتجاوز التسلسل الزمين نطاق العالقات العملية اخلالصة ،ولكن هذا االمتداد يف الزمن إىل حركات األشياء
يظل خاضعا لشرط أساسي هو أنه حيدث فقط إىل احلد الذي تتوقف فيه احلركات على الفعل الشخصي ،بعبارة أخرى يبدأ الزمن
ينطبق على تتابع الظواهر ،ولكن بقدر ما يكون هذا التتابع راجعا إىل تداخل الطفل ذاته ،وهذا النمط من التسلسل الزمين هو
الذي يسميه "بياجيه" (التسلسل الذايت) فهو إذن مرحلة انتقالية بني التسلسل العملي والتسلسل املوضوعي ،وبوجه عام ،ميكن
القول أن طفل هذه املرحلة يكون قادرا على تتابع األحداث عندما يكون هو نفسه قد أحدث هذا التتابع ،أو عندما يكون
مفهوم "القبل"و"البعد" قد ارتبط أبفعاله الذاتية ،أما إذا كانت احلوادث املدركة تلي الواحدة األخرى مستقلة عن ذاته ،فإنه ال
يدرك ترتيب احلدوث وتتابعه ولسنا نقصد يف هذا الصدد أن طفل هذه املرحلة يعجز عن إدراك مظاهر هذا الرتتيب أو التتابع،
ولكن نقصد فقط أنه يف مثل هذه الظروف يكون للذاكرة العملية املرتبطة ابحلركات الذاتية أسبقية أولوية على أية عملية موجهة
ابلوقائع الفرعية الثالثة مستقيال(مرمي سليم،2002،ص)77
-3-1املرحلة الرابعة(يف الشهر التاسع)بداية الزمن املوضوعي:خالل هذه املرحلة يبدأ الزمن ابلتطابق وتؤدي األحداث
املستقلة عن الطفل إىل تكوين التسلسل املوضوعي(مرمي سليم،2002،ص)187مبعىن تشهد هذه املرحلة قوال من التسلسل
الزمين الذايت إىل التسلسل الزمين املوضوعي ولكي نفهم كيف ختتلف هذه املرحلة عن سابقتها،ميكن أن نضع تطور الزمن يف
عالقته بتطور أو منو األشياء أو املكان أو العلة،من املعروف أن طفل هذه املرحلة يبدأ ابلنسبة ملفهوم الشيء أي يف البحث عن
األشياء اليت ختتفي وراء احلواجز،فمفهوم"قبل""،بعد" يطبق من اآلن فصاعدا على إزاحات األشياء ذاهتا،وليس فقط على حركات
الطفل يف سياق هذه األفعال،أي أن هنالك تقدما أكيد يف حتديد األشياء أو املوضوعات يف التتابع الزمين،وذلك عندما يربط
الطفل بني الشيء ما بوصفه الوسيلة أو السبب وبني شيء آخر بوصفه النتيجة أو األثر(وبذلك أييت بعد ويلي األول زمانيا)،ميكن
القول أن أمناط السلوك املتعددة املميزة هلذه املرحلة الرابعة توضح كيف أن الزمن الذي كان كامنا من قبل يف الفعل الذايت
وحده،يبدأ يطبق على األحداث اخلارجية عن الذات(مرمي سليم،2002،ص)77

ولكن الطفل مل ينجح بعد يف تعزيز نفسه من أسبقية النشاط الذايت،وتكوين مفهوم ثبات الشيء يعد من األمثلة الواضحة على
الرتتيب الزماين يف هذه املرحلة،فالطفل يكون قادر على البحث عن الشيء املختفي وراء حاجز أو ستارة أو عندما يكون احلاجز
موضوعا يف الشيء والعني،ويف هذه احلالة يعد تسلسل اإلدراكات يف الزمن منطا سلوكيا مهما (.مرمي سليم ،2002 ،ص .)78
-4-1املرحلة اخلامسة(بداية الشهر العاشر)التسلسل املوضوعي:مع بداية أمناط السلوك يف هذه املرحلة،واليت يظهر معظمها
حوايل السنة،يتجاوز الزمن ابلتحديد حدود املدة الكامنة يف النشاط الذايت ليطبق على األشياء ذاهتا،وبذلك يكون احللقة املتصلة
واملنظمة اليت تربط أحداث العامل اخلارجي بعضها ببعض،فقد ربط"بياجيه"بني فكرة الزمن وفكرة ثبات الشيء(دميومة
الشيء)،وفكرة املكان والعلة بقوله":يف الوقت الذي تكف فيه األشياء أن تصبح جمرد أو مادة حتت تصرف الشخص،وتنظيم يف
عامل اثبت وواقعي،يف الوقت الذي يتحرر فيه املكان من املنظور اخلالص ابلفعل الفردي،ويصبح قائما كبناء يف هذا العامل،يف الوقت
الذي تتجاوز فيه العلة فعالية النشاط الذايت،وتنسق الظواهر اخلارجية فيما بينها فإن من الطبيعي أن خيضع الزمن لقانون تطوري
مماثل،ويصبح حقيقة موضوعية ترتابط مع العلة واملكان والثبات إذا نظران إىل فكرة ثبات الشيء جند أن أمناط السلوك املميزة هبذه
املرحلة اخلامسة تتكون من البحث املنظم عن الشيء املختفي أو الغائب،وذلك أبن أيخذ الطفل يف اعتباره تتابع النقالت اليت مير
هبا الشيء وعلى ذلك فعندما جيد الطفل الشيء يف مكان(أ) مث يراه خيتفي يف املكان(ب)،وهذا معناه من انحية الزمن أن الطفل
يتذكر اإلزاحات املتتابعة ويضعها يف ترتيبها الصحيح حقيقة قد يتعرض أن الشخص رمبا قد نسي املوضوع(أ)ويبحث عن الشيء
يف املوضوع(ب) لسبب بسيط وهو آخر موضع الحظ الطفل فيه الشيء املختفي،نظرا ألن الطفل كان خالل املرحلة
الرابعة،يذهب ابلتأكيد إىل املوضع(أ)فإن مثل هذا االعرتاض ليس له ما يربره فاملوضع(أ)له األسبقية يف الذاكرة على
املوضع(ب)ألنه مرتبط ابلنجاح العملي،وعليه فإن الطفل ومنذ اللحظة األوىل يكون قادرا على إقامة تسلسل موضوعي،مبعىن أنه
قادر على ترتيب األحداث اخلارجية يف نظام زماين حقيقة أن التسلسل املوضوعي الناشئ يضل مرتبطا فقط ابألحداث اليت
تدركها مباشرة،وال ميتد بعد ذلك إىل اإلزاحات اليت ميكن تصورها،ولعل مرجع ذلك الصعوبة التصور وليس صعوابت الرتتيب يف
الزمان"(مرمي سليم،2002،ص)79
-5-1املرحلة السادسة(يف هناية السنة الثانية) التسلسل التصوري:وفيها تتكون عالقة القبل والبعد يفضل استدعاء األشياء
واملواقف السابقة والغائبة،حيث يصبح الطفل قادرا على أن يركز ذلك يف زمن متثيلي جيمع يف "أان ذاتية" والعامل(مرمي سليم،ط،2

،2002ص )187للتوضيح أكثر فإن حتصيل التسلسل التصوري الزمين السابق الذكر،إن هو إال حماولة واحدة من بني حماوالت
عديدة لتحرير العقل من اإلدراك املباشر ملصلحة النشاط العقلي القادر على وضع معطيات هذا اإلدراك املباشر يف عامل اثبت
متسق،لكن التوسع يف هذا اجملال الزمين أكثر من ثبات األشياء،وفكرة املكان والعلة،حيتاج إىل منو التصور فإذا كان من املمكن أن
نصادر على ثبات األشياء يف تكوين جمموعات حقيقية من النقالت واإلزاحات وربط األشياء أو احلركات هبا بروابط علة دون ترك
اجملال اإلدراكي،فإن أية حماولة إلعادة بناء املاضي أو التنبؤ ابملستقبل تفرتض مقدما وجود تصور،فالطفل يعيش احلاضر
فقط،ولكنه فيما بعد يستطيع أن يتذكر أحدااث ماضية ويتوقع أحدااث مستقبلية(حممد عبد هللا العارضة،ط1،2003ص)188
وهذا التصور اندرا ما حيصل قبل املرحلة السادسة،فما أن يتحرر التمثيل العقلي من اإلدراك املباشر ويصبح قادرا على العمل دون
سند خارجي،حىت يتحدد التسلسل املوضوعي هو نفسه يف املستقبل ويف املاضي يف صورة تسلسالت تصورية،ويعتقد"بياجيه"أن
الطفل يف هناية هذه املرحلة يبدأ يف فهم الزمن كوسط عام شأنه يف ذلك شأن املسافة واملكان،ميكن أن حيدد موضع الذات
واألشياء األخرى ابلنسبة لبعضها البعض.
وغين عن البيان أن تطور إدراك الزمن ال يكتمل بعد يف املرحلة احلسية-احلركية،إال أنه قد وصل على األقل إىل املرحلة اليت ميكن
فيها للطفل أن حيدد الدميومة أو املدة اخلاصة ابلذات وعالقتها ابلنسبة لألشياء اخلارجية،وبذلك يصبح السبيل ممهدا ومهيأ لرتتيب
تسلسلي ومتتابع لألحداث زمانيا،وذلك ابلرجوع إىل عوامل ومؤشرات خارجية(مرمي سليم،ط،2002، 2ص)80

اثنيا :مرحلة الصور العقلية(التفكري التصوري):
وهي من(2سنة إىل4سنوات)حيث تنمو خالهلا ابلتدرج الصور املعرفية الداخلية للطفل عن العامل اخلارجي وقوانينه وعالقاته
الكثرية،وتسري هذه املرحلة بطريقة تدرجيية،فالصورة اإلمجالية التصورية يف أنظمة مرتابطة يسميها "بياجيه"أدائية أو إجرائية هذا معناه
أن األفعال الداخلية اليت هي عناصر النظام ختضع لقوانني عقلية هي قوانني اجملموعات أو التجمعات( مرمي
سليم،2002،ص ) 80:وحني حيدث ذلك فإن الطفل يكون قد وصل إىل إدراك بعض املفاهيم الزمانية مثل أمس وغدا وعندما
يصل إىل السنة الرابعة يدرك شطري النهار(صباح ومساء) (خليل ميخائيل معوض،2003،ص)206

-3اثلثا :مرحلة الذكاء احلدسي أو العمليات البيانية:وهي متتد من 7إىل 11سنة حيث يرتبط اإلدراك ابحلواس،ويبدو يف هذه
املرحلة الطفل معقوال ومنظما يف توافقه مع عامل األشياء احمليطة به،كما يكتسب مفهوما بدائيا من الزمان واملكان واملنطق،وهي
مفاهيم تنتظم يف ضوئها فكرتنا عن األحداث واألشياء(مرمي سليم،2002،ط،2ص )80:حيث يكون الطفل سن اخلامسة
يعرف األايم (السبت،األحد)...وعالقتها ابألسبوع.
 -4رابعا:مرحلة العمليات الشكلية:وهي من 11فما فوق حيث يصل التفكري إىل التفكري املنطقي عند الكبار حيث ميكنه
التعامل مع الواقع بنجاح،حيث تتبلور العمليات املنطقية الرايضية ولكن هذه العمليات تبقى حمصورة يف نشاطات الطفل احلسية
ويكتشف الطفل بعض خصائص األشياء،ويظهر مفهوم االحتفاظ ابلكمية والوزن،أما االحتفاظ ابحلجم فيكون يف هناية هذه
املرحلة،ويفهم الطفل بعض خصائص العمليات مثل:التعداد والتجميع،وكذلك يستطيع أن يدرك العمليات العكسية( jean
. )piaget,p:187

العوامل املؤثرة على اكتساب البنية الزمانية:
-1العوامل الوراثية:تعترب الوراثة عامال هاما يؤثر يف النمو بشكل عام،ويتضح ذلك عند متالزمة داون حيث ميتاز الطفل
ابلتخلف العقلي،وغريهم من املتخلفني عقليا مما يؤدي إىل انعدام أو أتخر تشكل البنية الزمانية.
-2العوامل البيئية :إن البيئة األسرية،والبيئة االجتماعية خبصائصها الثقافية واالقتصادية،وأخريا البيئة الطبيعية هي اليت تقرر املدى
الذي ستصله اخلصائص الوراثية لإلنسان،إذ قد تتدخل العوامل البيئية لتعطيل منو وتطور البيئة الزمانية وقد تكون عامل لنموها
وتطورها بشكل سليم.
-3العوامل البيولوجية:
*جهاز العدد:له أمهية كبرية يف تنظيم النمو ووظائف اجلسم وللغدد وإفرازاهتا أتثري واضح يف عملية النمو وخاصة الغدد الصماء
منها.

*الغدة الدرقية :تلعب دورا يف النمو خاصة يف مرحلة الطفولة ومن هرموانهتا اليت تفرزها "الثريوكني" الذي يؤثر على كل من اجلهاز
العضلي والعصيب خصوصا على سرعة العمليات الدماغية (العقلية) ونقص إفرازها يف الطفولة بسبب حالة من الضعف وابلتايل ال
يدرك وال تتشكل لديه البيئة الزمنية.
*اجلهاز العصيب :العمليات العقلية ومنها اكتساب البيئة الزمنية
*الغذاء :اجلدير ابلذكر أن أحباث عدة ،قد أجريت يف اآلونة األخرية بني ارتباط التغذية بسالمة النمو العقلي والصحي ال سيما يف
فرتة التكوين وهذا ينطبق على اكتساب البيئة الزمنية لدى الطفل (مرمي سليم ط،2،2002ص ص .)28-19

اآلاثر املرتتبة عن اضطراب البنية الزمانية :
التأثري على الدراسة:
الطفل يعاىن من صعوابت يف كتابة و قراءة احلروف ابلرتتيب.نفس املشكلة عند إعادة إنشاء اجلملة. يفهم فيما يتعلق ابجلانبية ،لن جند مصطلحات (كلمات) ولكن مستوايت نضج. جيد الطفل صعوبة يف إعادة ترتيب اجلمل عندما تكون كلماهتا غري مرتبة (السبت...حممد...معي...يف مرح...لعبت) .صعوبة يف ترتيب األعداد.التأثري على السلوك.
جيد الطفل صعوبة يف سرد احلكاايت.ينسى الرتتيب الذي جيب عليه لبس لباسه.-ينسى الرتتيب الذي جيب فيه أن يدور على املربعات ،أوال إىل اليسار مث إىل اليمني مث إىل اليمني مرة أخرى.

مفهوم اضطراابت البنية الزمانية :
-1هو اضطراب يف إدراك الطفل ملفاهيم الزمان والشعور هبا بصورة صحيحة.
-2أو هو عدم اكتساب الطفل و أتخره يف اكتساب الزمن.

عوامل اضطراب البنية الزمانية:
هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تكون هي السبب وراء اضطراب البنية الزمانية عند الطفل منها:
-1اضطراابت اإلدراك:
-1-1صعوبة اإلدراك أو التعبري البصري:وهي قد ال تدل على مشكالت يف حده البصر،وإمنا هي خاصة ابلتعامل مع مثريات
حجم األشياء وأشكاهلا واملسافات القائمة بينها،وإدراك العمق مما يؤدي إىل مشكالت يف إدراك واستخدام احلروف واألعداد
والكلمات واألشكال ويعوق عملية القراءة والكتابة والرسم،كذلك اخللط يف تقدير املسافة بني شيئني هو نوع آخر من صعوابت
اإلدراك البصري(هدى عبد هللا احلاج،عبد هللا العشاوي،2004،ص)113
-2-1صعوابت اإلدراك أو التمييز السمعي:وهي ال تدل على مشكالت يف حده السمع وإمنا تتعلق بصعوبة استكشاف أو
معرفة أوجه الشبه واالختالف بني درجات الصوت واتساقه ومعدله ومدته مما يشكل قيدا على التمييز بني احلروف واملقاطع
والكلمات،وينتج عن هذا صعوبة يف تعلم القراءة ابلطريقة الصوتية وهجاء احلروف(كرميان حممد بدير،2007،ص)222
-3-1صعوابت اإلدراك التمييز احلس-حركي:وهي تتعلق بصعوابت حركات اجلذع والذراع والساقني واألصابع وأجزاء الرأس
واجلهاز الكالمي ووضع األطراف الذي يفرتض أن تقدم للفرد تغذية راجعة يف صورة معلومات عنأوضاع اجلسم والظروف البيئية
مما يساعده يف تناول معطيات الوسط الذي يعيش فيه،والفشل يف هذا يعوق منو املهارات اليدوية اليومية والكتابة اليدوية واحلركات
اإليقاعية،وممارسة بعض األنشطة الرايضية.
-4-1صعوابت اإلدراك التمييز البصري-احلركي:وهي تتعلق بثالثة أمور:

-1التمييز بني اجلانبني األمين واأليسر من اجلسم واستخدام كل منهما بفاعلية أثناء نشاط الطفل.
-2حتديد اجتاه اجلسم أثناء األنشطة التعليمية .
-3التطور من توجيه اليد للعني يف املرحلة املبكرة من العمر إىل توجيه العني لليد عن املراحل التالية حني يتطلع الطفل إىل استقبال
اخلربات التعليمة(كرميان حممد بدير،2007،ص)223
-5-1صعوابت التسلسل:وهي تتعلق برتتيب األشياء واحلروف والكلمات واألرقام واألشكال مما يشكل صعوبة يف تعلم القراءة
والكتابة واملهارات احلركية(كرميان حممد بدير،2007،ص)224
-2اضطراب االنتباه.
-3اضطراب يف الصورة اجلسمية:يتمثل اضطراب يف الصورة اجلسمية عند الطفل يف عدم قدرة الطفل على التمييز بني أعضاء
جسم ه بشكل سليم،فهو ال يعرف اليد،أو الوجه أو الرجل...وغريها من أعضاء جسمه أو الظهر،فإذا كان الطفل لديه هذا التشوه
يف صورة اجلسم فإنه يتبع عنه كذلك تشوه يف اكتساب البنية الزمانية ملا هلما من ارتباطبتعلم مثل هذه املفاهيم.إضافة إىل اضطراب
يف اجلانبية أي أن الطفل خيلط بني ميينه ويساره يف جسمه فإذا طلبنا منه أن يرينا يده اليمىن فهو ال يعرفها أن تقع ابلنسبة
جلسمه،أو عينه اليسرى.
-4البيئة األسرية:لألسرة دور كبري يف اكتساب الطفل وتعليمه خمتلف املفاهيم،وخاصة املتعلقة ابلزمان منها،فإذا كانت األسرة
تويل اهتماما كبريا ابلطفل وتعليمه فإنه يكون اكتسابه للزمان بصورة صحيحة أما إذا كان مهمل والوالدين ال يصححان األخطاء
اليت تصدر عن الطفل ويرتكاهنا ترتسخ يف ذاكرته ابلصورة اخلاطئة فإنه سيكون هنا اضطراب يف البنية الزمانية.

االضطراابت املصاحبة الضطراب البنية الزمانية:

-1إضطراب الكالم.
-2أتخر اللغة :و هي متعلقة ابلفهم حيث جند الطفل جيد صعوبة يف فهم املفاهيم اجملردة املتعلقةابلزمان و املكان كما يتعذر
عليه إعادة تلخيص قصة و يصعب عليه التحكم فيه تسلسل املنطقي لألحداث .كما نالحظ كذلك كالم خمتصر جدا أو أخطاء
تركيبية واضحة تؤثر على مفاهيم الزمان و املكان(حممد حولة،2007،ص.)40
-3عسر القراءة و الكتابة :الصعوبة يف القراءة و الكتابة تصحب عادة مبشاكل تتمثل فيه اضطراب اجلانبية ،و املخطط
اجلسمي ،صعوبة يف القضاء الزمين و املكاين و خاصة نقص يف أتسيس اللغة الشفهية و لكن هذه تبقى متغرية حسب حاالت
فقد جند يف بعض األحيان أطفاال يعانون من عسر القراءة والكتابة مع اكتساهبم ملفاهيم الزمان و املكان و اجلانبية و خمطط
اجلسمي بشكل جيد و العكس حيث جند أطفاال يكتبون و يقرؤون بشكل جيد ،و لكن يعانون مشاكل يف املفاهيم األساسي
الزمانية املكانية و اجلانبية و املخطط اجلسمي(.حممد حولة،2007،ص)77

عالج اضطراابت البنية الزمانية:
-1إعادة بناء اإلدراك ابلصورة الصحيحة.
-2إعادة تصحيح صورة اجلسم:ويتم تصحيح صورة اجلسم بطريقتني حىت يتمكن الطفل من معرفة كل أعضاء جسمه وهذاعن
طريق املرآة:حيث يقف الطفل أمام مرآة كبري حبيث متكنه من مشاهدة كامل جسمه،مث نطلب منه التعليمة التالية :أرين عينك
مثال،أرين رأسك...وهكذا وهو ينظر إىل نفسه يف املرآة ونقوم مبساعدته إذا مل يتعرف على أعضاء جسمه .كذلك عن طريق
استخدام اللعب مثل لعبة "الدمية" حيث نعطي للطفل دمية مث نقول له أبن يفككها أي يصبح كل عضو فيها على حدى،مث
نعطيه التعليمة التالية:ركب يد الدمية يف املكان املناسب،أو قم إبعادة تركيب الدمية كل عضو يف موضعه الصحيح حيث يقوم
املعاجل مبساعدته على إدراك املواضع الصحيحة لألعضاء.
وهكذا يصبح الطفل قادر على معرفة كل أعضاء جسمه وأين تتموضع منه دون خلط فيما بينها
-3إرشاد األسرة:حيث نقوم إبعادة اهتمام األسرة ابلطفل وتصحيح كل املفاهيم اخلاطئة عنده.

-4متارين إعادة بناء الزمن عند الطفل:
-1متارين اإليقاع:
-1-1التحرك أو التنقل: Déplacementوتتمثل يف اقرتاح بعض احلركات احلرة على إيقاع موسيقى متزامنة احلركات مع
اإليقاع املوسيقي،ونطلب من الطفل التحرك والتنقل وفقا للصوت املوسيقي املسموع،حيث استعملنا إيقاع موسيقى قريب من
املشية العفوية لألطفال مث إيقاعات موسيقية خمتلفة الدرجة بطيء،متوسط،سريعة.
-2-1ابستعمال الكرية:يتناول األطفال أبيديهم كرية ويقومون بتنططها عموداي على سطح األرض وفق إيقاع أغنية ما.
*ويف حالة أخرى املنشط يقوم بضرب طبلة(دف) إيقاع املشي،يتكون من أربع أزمنة ميشي األطفال حول مقرهم وأثناء أربع أزمنة
يقومون إبرسال الكرة يف اهلواء مث يلتقطوهنا.
-2-1كرة الصياد:تشكل دائرة حيث تكون األبعاد بني األطفال(املسافة)متساوية ومعلمة يف األرض بتموضع
اثنني(الصيادان)خارج الدائرة،أما بقية األطفال فداخلها،ميرر الصيادان الكرة حماولني ملس أكرب عدد ممكن من األرجل،األطفال
الذين ملستهم الكرة خيرجون خارج الدائرة رفقة الصيادين...وهدف من هذا التمرين هو إعادة بناء مصطلح قبل وبعد عند األطفال
من خالل ملسهم ألرجل األطفال اآلخرون.
التطور الزماين(االمتداد الزماين):عند استعمال األطفال الكرة فإهنم يستطيعون.إدراك املدة الزمنية الكرة تسقط ببطيء.-قذف كرتني خمتلفتني النوع،مقارنة سرعيت السقوط احلر.

إستنتاج عام :
من خالل مامت عرضه عن كيفية تشكل املفاهيم الزمانية عند الطفل و اضطراابهتا ،نستنتج أن الزمان عند الطفل يف ابدئ األمر هو
جمرد شعور بتعاقب األحداث لكنه غري مدرك لذلك ألن هذه األفعال حتدث يف الزمن فهو إذن يتطور عرب مراحل منوه ،حىت

يتشكل الزمن لديه بشكل واضح ،فيكتسب و يتعلم و يفهم الصباح ،املساء ،القبل ،البعد ،و أايم األسبوع ويتعرف على الوقت
من الساعة احلائطية إال أن تعلم هذا املوضوع عند الطفل قد يتعرض لبعض االضطراابت فتعيق تعلمه مفاهيم الزمان أساسا أو أنه
يولد و لديه هذا االضطراب"التخلف العقلي مثال".وأن اللغة تؤثر ابإلجياب وابلسلب على اكتساب هذا املفهوم .
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