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 قراءة في النمو األخالقي والمعرفي عند األطفال

 
  لورنس كوهيلبرج

 ١علي بن شرف الموسوي. د: ترجمة
 

ها دائما مندمجة في حركة ة مطلقة ولكنحاري حالة ف حال تكون الرو"
بح ص يستمران هذا التدرج الكمي الم. ديداجلة لتعطي نفسها شكال صمتوا
ديد، جالشكل النحوببطء وبهدوء   تنمو؛هافس تعلم ني الروح الت ألنبة نوعيةوث

وينحسر هذا األنهيار، الذي . رخاآل رح عالمها السابق تلوصا من جزءمذيبة 
ث انقالب خاطف، كالبرق، حدوير من الصفات الكلية، يوما عن طريق غال ي

 ."ديدجالم العرح الص ةموعجيبرز في م
 "جياالفينومينولو "كتاب علم الظاهراتل، من مقدمة ج هي-

 
 ...لطافهأ الطفل بين حظال

 خطوط الكتابة أو الض بعىدمه، ترقانظر عند 
 ريةشاة البحيه عن الحلمظأيا من شبعض ال

 للتعلم، يداده فنا جسكلت نفش
 ان،جأو مهرفاف ز

 ازة،جنوفاة أو 
 ن قلبه،اآلي وهذه األفكار ه
 :طر اغنيتهؤوعلى أساسها ي

 يعدل لسانهس ثم
 ث عن العمل، الحب والنضالحدتيل

 ولكن ليس لمدة طويلة
 قبل ان يلقي بهذا حانبا،

                                                 
∗ Kohelberg, L. (1984). The Psychology of Moral Development: Essays on 
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 ديدجر خ وفحوبمر
 ،اغير دورا آخرصل الثمماليلعب 

 "ته الضاحكةحلمر"أل من وقت آلخر مي
 ميع الناس لعمر الشلل،جر حدث ينيح

 ؛تي ومعها عدتهاأاة تحيان ال
 .ياه المتناكانت تقليدا ن كل مهنته أكما لو

 حك؛اتساع رو ا يناقضج خارانت يامن تعطي شكال
 ك، ثبترا فظحتفضل فيلسوف تأانت 

 ،مىفعينك وسط الع
 ود،خلم، تقرأ عمق الص البكم والطووس

 ....الدختصطاد ابدا بالعقل ال
 يخاللان أفكار ماضينا تتهجن 

 ؟بركة خالدةهي هل 
 لكذة كحقيقليست في ال

 ؛ أكثر من ذلكت به يستأهلحم رارأمان 
  عقيدة للطفولةسطرية والفرحة، أبحانها ال

 أ لهذاأنشلم 
 ؛يحدغنية الشكر والمأل

 ولكن تلك األسئلة المعضلة
 سوسة وغير المحسوسة،حألمور المل

 ،ختفي منا، تطتتساق
 وقخلة لمغ مفرجسهوا

 ....تدور في عوالم غير مدركة
 .ريحات الفناءصورث، تدز د وورأو -

 
 ه هذاجي نظرة طفل، وتوخاللية العالم من ؤهو را نهدف هالان 

الثورة  وبناء على.  وتابعيهخلفائهه وجيالعمل عبر نظرية تطور المعرفة لبيا
 فرضياته نظرت للطفل على انه فإن الطفل سعلم نففي ه جيالتي احدثها بيا

 فرويد ان جدولقد و. لح مرت عبر مراذه هلن فلسفة الطفأ وسوففيل
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ولكن . سجنيا الوالدة والموت والضاين، كانوا يهتمون بقداشاألطفال كالر
س جنة كبيرة بالوالدة والموت والجد ان األطفال كانوا مهتمين بدرجه وجيبيا
ة باصول االشياء، وفيما يعنيه الفضاء والوقت واالص كانوا يفكرون في أهمألن
سمون باسم  ييهتم بها الكبار الذينر، وفي كل االشياء شير والخقع والاوالو

لحات األساسية، طصموالسوفا فإنك تدير اهتمامك نحولكي تكون فيل. "فالسفة"
 روللمرو. رة، وهذا هو بالذات ما يهتم به األطفال اليافعونخبناف الصأو ا
نا أو. - الفلسفة-ية العالم أو ؤت نوعية في رحواللك يعني تذ فإن حلبالمرا

ي ف النوعية حل وراقب المراف الطفل كفيلسوفشه قد اكتجياقول بأن بيا
 .كثير على بياحيهبكرا بقة محقياء ج فاشية عالم الطفل، ولكن االكتؤر
 

 فل هما مظهران الكتشاص الفهذا اين افتتح بهمذن النصين اللإ
إذ أن . نسانيإلل التطور احمرالر لعقلية الطفل وشالقرن التاسع عي رومانسي

أو (ي تطور األفكار الثـقافية فن يتين المتوازيتحل المرن اىرأ" لجهي"
والمراحل، . تسفالء الفابن في رك، وفي تطور الطفل، كالهما يشا)الفلسفة

دة جدي أشكالتكوين  قل، ثمع للالذاتيمن البناء ، تبدأ "هيجل"كما يشير نص 
عن " ورثووردز "ويعبر . يدةجدم  وتقود إلدراك عوالديمةقيب األشكال الذت

أوال، ان . ل كبأني وفنان وفيلسوففية للطئة الثناعيية للطبسنماية الروؤالر
وان ". ةيرحة والحالفر "ييدته هقم، عحال العب وفنان و"ورث ووردز"طفل 
ورها، د ثقافته وم لتعل"يتناهمالتقليد الال "ي هي الظاهرة الت-الطفلأي - مهنته

 "كتسبالم"يد جد بالفن ال"لةكشتمال" ألدواره وفاعل يقة تشريع عفوحقي يه
انب الواضح من ج كان الإذاف. "ريةشاة البحيمه بالحلا من شظاي"يمثل ي والذ
نب االعمق هو جاال، الفنان والممثل، فإن الخيلية الطفل هو العب القع
لة المعضلة عن ئسألبا" الد الممتليءخما بالعقل الئطاد دايص"الذي " الفيلسوف"
 ."يختفوسات، التي تتساقط، وتحسات وغير المسسوحالم
  

ÒìÜîÐ×@ÝÐİÛa@ZpbjrÛa@ñ‹ØÏ@
 

ورة عن الطبيعة الثنائية للطفل كالعب صول رسم ادعنا نح
" المتساقطات" ؛يرغطريق دراسة تعامل الطفل مع الثبات والت وف عنسوفيل
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التي " وساتحسالملاوات ساألسئلة المعضلة عن المحسو" و"ياتختفالم"و
 .درسها بياجيه
اء خفاإللشديد لألطفال الصغار بلعبة االستمتاع اه ان جي بياأىلقد ر

 التمييز بين المظهر  مشكلة-ةققيحرفة ما هي العسبب االهتمام بمن بكا
 .قةحقيوال
 

، ياء ألنهم يميزون بين المادي والمعنوخف االةبعون لحبان األطفال ي
وصول إلى الون دفإذا كانوا يري. مةئألنهم يبنون عالما من المواد الثابتة والدا

 غطيت بمنديل، ألنها لم ين هإلك، ذتوقفوا عن يقة فإنهم سرعان ما التية مدم
هر الثامن عشر، فإنهم يعرفون ان المواد ش الفيو. ودة بالنسبة اليهمجتعد مو
وا ست غتها، ولكن ليس قبل ان يبلؤيا ريعولم يستط ولوحتى دة جوتظل مو
مادة ما على انها ية الطبيعة الفيزيائية والشكل لؤكون باستطاعتهم رسيسنوات 

 .هرهاجوير في غتتهر ظير في المغير متغيرة، فاالشياء التي تتغ
 

 ييرغيع تطفع ان المواد تستا الطفل اليسما يبعث السرور في نفمانه ل
لة يتشكهم ة بأنحقيقعرون شعبوا وهم يلين ان يعشكلها، ويمكن الطفال الياف

 رادصل االشياء مكشوتكون هذه السيولة في . وقاتخلمن األشخاص والم
 االعياد حدففي ا. انا أخرىحيدرا للمتعة اصيانا، بينما تكون محق الللق

بسناه أياه الثم .  سنوات، زي كلبثالثالتنكرية، اشترينا لولدي الذي بلغ لتوه 
هل انت كلب ام انت "فسألته، . ك بفرحةح وض،"نا كلبأ": ة فقالمرآامام ال

المطبخ، وأخذ   ثم ركض نحو،"حقيقي انا كلب، كلب "ابأج ف"ي؟يقة صبحق
. كدا مرة أخرى ان يقضمهاؤول متظاهرا مرة ومحاويت الكالب، وسكب

وللقول بأن الطفل هو فيلسوف فإن ذلك يعني ان األطفال يهتمون 
فيلسوف  ك وللقول بأن الطفل يتطور؛رةخبناف الأصات األساسية وحلصطبالم

لف عن ختطفال تألللية صك يعني ان المصطلحات األساسية االذلفإن 
 ةسفن فالحونحن مضطرون للقول اننا ن. ليةصطلحاتنا األساسية االصم
مقدار فهمنا بنية على م رخيقيقة والحضا، وان أفكارنا عن الواقع والأي
 .ولناعقل
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 اتحلطمثلة للمصأالشكل كوات ب والثةدانف المصمنا خدلقد است

 عند ديدكل جشد في جألنها توف نصات كبة الثرمنا فكخدولقد است. اسيةساأل
ان الثبات التعلمي ). ١ فة في جدولّرمع(فترة عامة جديدة من التفكير  كل

 : مستوياتةثالرئيسي أو االستقرار في عالم الراشدين يتطور عبر ثال
كي يكون الطفل قد رح سحية المستوى الاالمستوى التجريدي المنظم وفي نه

ومع ذلك فإن الطفل لم يدرك . ان والزمانم ثبات االشياء في المكهتمكن من ف
 سيحدية المستوى الاوعند بد. ا ال يتغيرهبعد أي مميزات المادة يتغير وأي

سيسى فإن الطفل، مثل ولدي، ال يتمكن من استيعاب كل الثوابت أالت
ن يستطيع حيا في سن السادسة إلى السابعة، ه يتم وضع اسسإنمااألساسية، و

خدام عمليات متينة األساس، أي، العمليات المنطقية في الطفل االستدالل باست
المستوى العملي المنظم،  اما في. الجمع والطرح واالحتواء والمبادلة وهكذا

 استخدام اللومن خ. فإن الثوابت التي تكونت هي القوانين الطبيعية األساسية
تغير االختبار النظري االستنتاجي، يستطيع الطفل البالغ ان يعي ثوابت الم

فعندما يعطى بندوال ويطلب اليه معرفة ما الذي يحدد فترة اهتزازه، . المقنن
فإن الطفل البالغ يستطيع ان يكتشف العالقات الثابتة بين فترة اهتزاز البندول 

م هوهم يفعلون ذلك ألن. م عدم تناسب بقية المتغيراتهوطول الوتر ويف
 صوالتجريب المنظم لفحقادرون األن على التبرير النظري االستنتاجي 

 .النظريات
 

@áçìÛaIbíŒbnäÐÛa@HØÐn×‹îÀ@Én¿@@Ç@èòÛìÐİÛa@‡@
 

وابت ثسس للؤان الكثيرين ال يفكرون في الطفل كفيلسوف أو كم
م ينصتون لهذه هوبدال من ذلك، فإن. األخرى النابعة من الخبرة نافصواال

بير عن رغبات ، للتع)أو الفنتازيا ("وهمال" ي لوكانت من وحااألمور كم
 .ا واقع البيئة الخارجيةهماني الطفل التي ال يضبطأو
 

 "الوهم"طفال ال تنكر وجود أللوبالرغم من ان نظرة التطور المعرفي 
 لعبة واألطفال يتحركون "الوهم"ان . ا تفسرها بطريقة مختلفةهعندهم، فإن
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ومع ذلك فليس وضع . االجسام لة من اللعبة إلى وضع الوعي نحوهوبس
، كما انه ليس محفزا "عملية ابتدائية"اللعب عندهم اهمال للواقع وليس 

 متل - بقدر ما هو موجه؛يمية للجنس والعدوانيةهبالدرجة األولى بالدوافع الب
ان لعبة الطفل، .  نحوالتحكم في الواقع ذاته-نحوالعالم" مهعمل"اتجاهات 

تبريرا  "د، وهى ليستا مثلما يفعل الفيلسوف الراشهنبي بالطبع، ليست تأمال
ين أو هما تكن حالة األطفال العبين، أو منتبهونحتاج هنا لمالحظة انه م. "نقيا

م ه وتصنيفاته يبقى محفوظا، وانع األساسي للواقههم فإن مستوى توج؛خائفين
 .م مع الحقيقةهيتعاملون حتى عند لعب

 
 كل بسكويت الكالب فليس ذلك ألي حاجةأل ابني انه يوعندما مثّ

 وضع اللر الواقع المتميز من خهبقدر ما كان مجهودا لتاكيد مظ؛ فمية
م هلما هو الحال مع أوضاعث م-وتعكس أوضاع اللعب عند األطفال. اللعب
ضيح هذه تول و. وتصورهم للواقعالتفكير،في م العامة ه، طريقت-الجادة
ة هذه الدراس.  اللعب والجدصرينمن عضقوم بمناقشة دراسة تتأ سالنقطة،

 تحضيرها لرسالة اللخ) ١٩٦٩عام  (سياريتا دي فرقامت بها الطالبة 
وقد ابتدأت بمالحظات عن شعور الطفل . اهالدكتوراه التي اشرفت علي

فتها بالنسبة لرد صيه، بنفس الطريقة التي وصغير فيما يخص ثبات الشخصال
ون كثيرا تلفخ األطفال يألنونظرا . فعل ابنى في العيد التنكري السابق الذكر

 متنوعة، فقد ألزياءم بالنسبة للناس المقنعين أو المرتدين هفي ردور افعال
وبدال من وضع . لدراسة منظمة لثبات انفعاالت األطفال اخترنا وضعا آخر

ة نشطة مدربة ط على قشغير متوحصقناع على انسان، وضعنا قناع كلب 
ة، كان األطفال في  القطة المتنكرهواستجابة للسؤال عن هذ. ا ميناردهاسم

ا طعام الكالب إذا ها األن كلب ويطعمونهسن الثالثة والرابعة يميلون للقول بأن
ين لما يحدث، هقد كانوا منتبفاما األطفال في سن السادسة . اعطوا االختيار

 .كما فعل الكثيرون ممن هم في سن الخامسة ذلك
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 لمنطقياوفي عر للتطور المهيجل بياومراحفترات : )١(ول دج
 مظاهرها الفترة

 .)راديإاللا( الفعل المنعكس -١المرحلة 

رد الفعل ( تناسق الفعل المنعكس والترداد الحسحركى -٢المرحلة 
 .)يالدائرى األول

ية ر ثانه نشاطات لجعل االحداث الممتعة في البيئة تظ-٣المرحلة 
 .)رد الفعل الدائري الثانوي(

يات، والبحث عن االشياء هاوالن/  السلوك ذوالمعاني-٤المرحلة 
 .المختفية

رد الفعل الدائرى ( جديدة يمعانل البحث التجريبي -٥المرحلة 
 .)الثالثى

 ١الفترة 
السن من (

 -الوالدة
 -)سنتين
فترة 

الذكاء 
الحس 
 حركي

 

عاني الجديدة لمرية لو استخدام الخيال في االبداعات التص-٦المرحلة 
 .والحوادثوفي استذكار االشياء 

 ٢الفترة 
السن (
٥-٢(- 

ر يالتفك
الرمزي 

والحدسي، 
أو ما قبل 
 المنطقي

ا بعالقات هل االستدالالت عبر انطباعات أو رموز ال تحتفظ بينصتتوا
) ١ (:لـ هو احساس "التفكير الخيالي"وهذا . منطقية أو ثبات
ل للحوادث الظاهرة أو المتصورة والمواد الحقيقية، صالتشويش الحا

التشويش الحاصل لمظاهر التغير الكيفي ومظاهر التغير الكمي ) ب(و
 .مع التغير الحقيقي

 ٣الفترة 
السن (
٦- 
١٠(- 

التفكير 
العملي 

 التاسيسي

 من التقسيم والعالقات والكميات هجتتواصل االستنتاجات عبر من
المواد "ا ها بأنهمنطقية ويشار الية ابتثبحيث تبقي على خصائص 

احتواء ) ١: (ضم هذه العمليات المنطقية مثل وت"ةالتاسيسي
التقسيمات ذات المستوى االدنى في التقسيمات ذات المستوى 

 ب، >أ التعرف على انه إذا كانت (التسلسل األنتقإلى ) ٢ (؛األعلى
االضافة والمضاعفة المنطقية ) ٣(، جـ >أ :  اذنجـ، >وب 

 ،ولطسيم، والحفظ الرقم، وفرعية التق) د (؛للكميات والتقسيمات
 .راء التغير الظاهرن ووالكتلة م

 .رار تكوين العالقات الرقمية والكمية الستق-٢المرحلة الفرعية 
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تصبح االستنتاجات عبر العمليات المنطقية على أساس االفتراضات 
. "ك، االستدالل حول االستداللكذل. "العمليات المتوقفة على العمليات"و

را، العزل يواخ. وأيضا بناء انظمة لكل العالقات والمضامين المحتملة
 . النظرياتصاالستنتاجي النظري للمتغيرات وفح

 
.  تكوين صورة معاكسة الشياء القابلة للتبادل-١المرحلة الفرعية 

ريق هذا الف: مثال ذلك قولنا(لى تكوين تقسيمات سلبية عكالقدرة 
ية العالقات المتبادلة في ؤ، أو ر)جينهتفون مبتهيضم كل الذين ال ي

 عرفة ان السائل الموجود في األنبوبة ذات الشكلم: مثاله(ذات الوقت 
U رفي األنبوبة العلويين بسبب الضغط ط يكون في مستوى واحد في

 ).المتوازن

 ثالثية راضات أو عالقاتت القدرة على تنظيم اف-٢المرحلة الفرعية 
 "وج"ن أ و"جو"طول من أ "بوب"م انه إذا كان هف: الثم(الجوانب 

 ).ثةثالر الصقأ يعتبر "جو"، فإن "دك"ر من صاق
 

 ٤الفترة 
السن (

 سن -١١
 -)الرشد

التفكير 
العملي 
 النظامي

 

بناء كل احتماالت . قي المنظمقي التفكير الح-٣المرحلة الفرعية 
 المنظم للمتغيرات، واالختبار النظري صلالترابط في العالقات، الف

 .االستنتاجي
 

جلب االهتمام رد فعل األطفال في سن الخامسة الذين لم ومما ي
ا جينيس، قد هعلى سبيل المثال، فإن احداهن واسمف. لما كان يحدث اهوينتب

ا تراجعت هولكن. اهى اللطف قبل ان يوضع القناع عليهعاملت القطة بمنت
ئلت، ردت ان وعندما ُس. ة للحيوانصبحدة بعد وضع القناع، مع نظرة متفح

ي داخل فمه، فإنه سوف عإذا ما وضعت اصب"ن هو كلب، واضافت، الحيوا
ا، هغط عليوعندما ُض. ا لم تحاول التجريبه اال ان"لن يعضني، اليس كذلك

ا هغط عليها أكثر، قالت انن القطة تحولت إلى كلب، ولكن عندما ُض إقالت
ا هواخيرا، وافقت على احتضان. ا وجه كلب فقطلهليست كلبا حقيقيا ، بل 

ئلت فيما إذا كانت القطة كلبا حقيقيا، وكان مرة أخرى، ُس. ولكن بحذر شديد
نا ساشعر أف. قد انه كلبتم كلب؟ اعأ هي المشكلة، هل هي قطة ذهه "جوابها،

ولكن عيناه مازالتا عينا قطة فكيف يكون كلبا؟ اعتقد انه .... انه كلب . ذنيهأب
 ".كلب
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ية متفتحة لمعرفة هوية ن لجينيس اتجاها اكتشافيا وعقلية علمإ
 نظرة عقلية مغلقة تقرر حبتصس ببعيد ليا ستلغى في زمن لهالحيوان، اال ان

ما ه كالبا محان القطط قطط وان الكالب كالب، وال يمكن للقطط ان تصب
 .حدث

 
 ار ان األطفال يفكرونهظإللماذا قامت ريتا دي فاريس بالدراسة؟ 

 التقادات الموجهة لبياجيه انه يسنفاإل. حقيقة بطريقة مخالفة للراشدين
وقد توسعت األنتقادات . جابات سخيفةإاألطفال اسئلة سخيفة ويحصل على 

دلى به األطفال لبياجيه ال يعود أالقائمة على التحليل النفسي لتقول بأن ما 
 تهسئل الستجاباتهم التخيلية ألإنماات منطقية أو حقيقية مختلفة وه توجألي

 اننا وجدنا ان عاطفة وسلوك األطفال في هذا اال. قعيةالمجردة وغير الوا
، هم "نه كلبإ" وان أولئك األطفال الذين قالوا همالوضع جاء منسجما مع اقوال

ف اوومخ.  مرعوبين عموماوافقط الذين رفضوا ان يحتضنوا القطة وكان
األطفال في هذا الوضع، مثل طفلي الذي يلعب ببسكويت الكالب، يعكس 

 .م العميقةهم أو أوهامهوفايرهم عن الحقائق، وليس مخمستوى تفك
 

@ Láç‡yìÛ@æë‹ØÐí@ÞbÐ þaëòîbþa@áçŠbØÏc@y@oîÛ—@òÜî
@‹’bj¾a@áîÜÈnÛa@

 
م يفكرون هاألطفال هم فالسفة يستدعي القول بأن ن القول بأنإ
 الذي يقوم به للتعليمتي كنتيجة مباشرة أت  األساسية الهموان أفكار. لوحدهم
األفكار األساسية ستبقى رغم تعليم ه ، وان هذاآلخرونون أو األطفال الراشد

 . سوف يوضح هذايراس الفصل الدل فيصوما يح. الراشدين
 
بار في اناء من الفخار امام طالب فصل دراسي صضع نبات ُو

 ان يتعرفوا فيما إذا كان ذلك الكائن نباتا أو حيوانا وكيف طلب منهمو
 جميع األطفال عدا واحدا فقط انه اتفقاخيرا .  ذلكم االستدالل علىهبامكان

بي صاما ال. ضم الطعام، وهكذا دواليكهنبات وان النباتات ال تتحرك، وال ت
الذي لم يوافق اآلخرين فقد قال انه ما زال يفكر في انه حيوان متنكر في 
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 الحيوان يتحول ألنن يقرر، أومع ذلك، ال يستطيع المرء "وقال . شكل نبات
لقد جعل المعلم . "ا شخصا قادماهعة إلى نبات في كل مرة يرى فيبسر

 وفي هذه الحالة، لم تكن التجربة هي التي تسببت في ؛ستغربينموالطالب 
وهذه . ا، وإنما فكرته الخاصة بههاعتقاده ان باستطاعة االشياء تغيير هويت

دين على  للراشةالت التي تفرض الحقائق الثقافياوم تماما المحاوالفكرة تق
 .الطفل

 
 وليس لدى المعلمين مشكلة في تقبل األنطباع السائد بأن األطفال

. "خيالية" أمورم عندما يرتكبون اخطاء أو عندما يتحدثون بهيفكرون بأنفس
م هإنما تزداد مشكلة المعلمين في التعرف على ان األطفال يفكرون بأنفس

ويحب المعلم ان . حيحةم صهعندما يكون تفكير األطفال سليما وتكون اجابت
. ا لهه المعلم هو الذي درسألنحيحة صيصدق بأن الطالب يجيب االجابة ال

ا التي هحيحة بالطريقة ذاتصولكن األطفال يبتدعون االجابات األساسية ال
ستخدم بعض المستخلصات من أوكمثال، س. ا االجابات الخاطئةه بيبتدعون

 بياجيه، سألت األطفال اليهل صتوفبناء على ما . ، هو الحلمآخرامر واقعي 
 حلما سيئا، وإذا ما استيقظوا -مهلمرة واحدة في حيات إذا ما حلموا ولو
وقد اخبرتنا سوزي وهي طفلة في الرابعة من .. ءيم السهفزعين من حلم

نعم، كنت خائفة، وكانت معدتي : " وقالتعمالقت بعمل ما حلهنأها، رعم
هل كان عمالقا "ا بعد ذلك هسألتو". قترتعش وبكيت واخبرت امي عن العمال
 كان هناك ام انه قل لك فقط ان العمالحقيقيا أو مجرد خيال كاذب؟ هل خّي

. يقة، ولكنه غادر عند استيقاظيقانه كان هناك ح"جابت أ ف"كان هناك حقيقة؟
 . "ثار قدمه على االرضآت أيقد رو
 

 لكونها نتاجناء على أفكار بياجيه، فإن استجابة سوزي ال ترفض بو
ا تمثل الفشل العام للطفل الناشيء في التمييز بين ه ولكنشخيال موح

لة بمكان التعرف على ان هوومن الس. المكونات المعنوية والمادية للخبرة
 ومن. ا الكباره شيئا علمه لسا، وليها نابع منهر سوزي عن حلميتفك
قدم في العمر عن ور ان التفكير األكثر واقعية لدى الطفل المتصعوبة تصال
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 حال أيوالفكرة الواقعية عن الحلم، تعكس ب. الحلم هو تفكير غير متعلم أيضا
واقعية لال الفكرة اسلما تعكثمرحلة معينة وتكوينا معرفيا متطورا، بالضبط م

 الخطوات الفعلية أو مراحل التطور )٢(ين جدول بوي. عن الحلم لدى الطفل
وتتحقق الخطوة األولى قبل سن . ماالحال عن لي اعتقادات الطففي وجدت الت

من معرفة ان ضالخامسة عند اغلبية اطفال الطبقة الوسطى االميركيين، وتت
الخطوة القادمة، والتي تتحقق مباشرة بعد ذلك، . ا حقيقيةثم ليست احدااالحال
 األطفال يوفي سن السادسة يع. مية االحالؤين رآلخرنه ال يمكن أوهي 

ن إلى ان االحالم هوم، وفي سن السابعة يتنبله تحدث داخبوضوح ان االحالم
 .مه أفكار ناتجة عنيه
 

 .ا تكون تنظيما أو تسلسال ثابتا في التطورهشرنا لأن الخطوات التي أ
 وا خطوةزابت في التطور، فإن األطفال الذين اجتاث كان هناك ثمة تنظيم إذاف

ات السهلة في التسلسل وا أيضا كل الخطوزعوبة في التسلسل فقد اجتاصاشد 
وعلى .  لكل المواد السهلة)على الجدول ("+ "وا على عالمات موجبةصلوح

تازوا الخطوة، والذين تعرفوا على جسبيل المثال، فإن كل األطفال الذين ا
وان عدم . ١ و٢االصل الداخلي للحلم، يجب ان يكونوا قد اجتازوا الخطوتين 

على - مجمل عينة الدراسةهم- اطفال ١٠٥ طفال فقط من ١٨تمكن 
واء تحت واحدة من هذه النظم لهو دليل مقبول على وجود تسلسل ثابت ضاألن

 في حد يعنيوان التطور التدريجي في فكرة الحلم ال . في تطور فكرة الحلم
. قافةـثير الثأذاته ان المراحل النهائية ليست نتاجا لتعليم الراشدين أو ت

قافة يعتقد راشدوها ان االحالم حقيقية ـب لثذهأ ان ّيولتوثيق هذا فإن عل
ة التطور األخالقي لدى المجموعة الماليزية االصل سففي اثناء درا. وخارجية

ثلها مثل بقية القبائل االمية ميال ايوان، فقد وجدت ان اتا، التي تقطن ت)يالاات(
يبة  مقابلتي الشخصية لطبخاللوقد قدم مثال لذلك . ميعتقدون بواقعية االحال

صابتي بنزلة برد ذهبت اليها نظرا إل. القرية العجوز ذات السنوات السبعين
ت بأفعى ما انني حله، ذكرت لحص عملية الفل وخال،ا معالجتيهوطلبت من

ربما تكون مريضا بسبب ما حلمته البارحة وان "ي جابتنأف. في الليلة الماضية
جابتنى أف" عى حقيقية؟هل كانت أف"ا ه وسألت٠"ك مريضاتاالفعى هى التي جعل
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باح شار فإن االهإذا فعلت شيئا سيئا في الن- يستخدم االفعى  شبح، ولكنهكال"
 عن جسدك يبقى في الفراش ولكن روحك تغادر موإ -يلي اللتعاقبك ف

م، هوالطبيبة، كبقية راشدي قبيلة اتأيال الذين تحدثت الي ٠"االشباح للجبال
م، مثل االشباح، ليست أفكارا الاالحو. الروح والحلم مع االشباح قرنوا

 الحلم تغادر الروح الجسد لوليست اشياء وإنما تسبب بواسطة االشباح وخال
 .وتتعامل مع االشياء في امكنة بعيدة

 
ورا ماديا للحلم عبر صر تيال يطّوا اتصبي، فإن ١١وحتى السن 

بمعنى و. ن، ولكن ببطء أكثروالخطوات التي يطورها األطفال االميركي نفس
 ١١يال يميلون لتطوير فكرة مادية عن الحلم حتى سن اطفال اتأ، فإن آخر

 يفكرون بعدم -أي األطفال-مهرغم ان كبارهم يتمسكون بنظام ديني يجعل
-ا يؤكد ان اكتشاف األطفال للطبيعه المادية للحلم هو ذوه. مادية االحالم

 .حدده ما تعلموهيم ولم هاكتشاف
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  واتايالتسلسل تطور فكرة الحلم لدى األطفال االميركيين: )٢(جدول 

 
 
 

  مقياس التنظيمطإنما
 

 الخطوات
 

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 

 معرفة ان اشياء أو -يغير حقيق
افعال الحلم هي غير واقعية أو ليست 

 .حقيفة موجودة في الغرفة
 

- + + + + + + 

 معرفة ان الناس -غير مرئي
 .مهحالمية اؤم رهاآلخرين ال يمكن

- - + + + + + 

 معرفة ان الحلم ياتي -ياصل داخل
 .مهمن داخل

 

- - - + + + + 

 معرفة ان احداث -توضيع داخلي
 .الحلم تدور داخلهم

- - - - + + + 

 معرفة ان الحلم ليس -ر مادييغ
 مادة محسوسة وإنما فكرة

- - - - - + + 

 معرفة ان االحالم ال -يتسبيب ذات
 أو أي اطراف تحدث بسبب الرب

أخرى وإنما بسبب عمليات التفكير 
 الداخلية

 

- - - - - - + 

----)٨ إلى ٤= المدى( متوسط عمر األطفال االميركيين في مرحلة أو تنظيم معين  
٤,٦/٤,١٠/٥,٠/٥,٤/٦,٤/٦,٥/٧,١٠ 

-------------)١٨ إلى ٧= المدى( يال في تنظيم معينامتوسط عمر اطفال ات
-------- ٨/٨/١٠/١٦/١٢/١١ 

 ١٨= غير المطابقين؛ ٧٢ =عدد األطفال االميركيين المطابقين ألنماط المقياس

 ٣= طابقينم، غير ال١٢= يال المطابقين ألنماط المقياساعدد اطفال ات
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ïÓý‚c@ÒìÜîÐ×@ÝÐİÛa@
 

ن معظم التربويين المتقدمين لم يرفضوا مراحل بياجيه المعرفية، إ
فهى تتكلم عن منطق الطفل وتصوراته للعالم . دودةحم وجدوها مهولكن

والموقف . طفل اإلجتماعي والعاطفيالا لم تتكلم عن عالم هالطبيعى ولكن
بياجيه على التطور لهو إمكانية تطبيق المرحلة المنطقية األساسية  المتخذ هنا

 االعتراض على ذلك بأن هناك مراحل أو يتأوي. العاطفي واإلجتماعي للطفل
فالتطور اإلجتماعي . ازية في التطور المعرفي واالحتماعيمميزات متو

 وهو يحتوي على منطق أكثر ؛واألخالقي أكثر من مجرد تطور معرفي
. ي فكريا عن العالم الطبيعاي تحتوي منطقالتتعقيدا، ولكنه احد األمور 

 تمتلك يوتعتبر المراحل األخالقية أكثر المراحل اإلجتماعية االلزامية الت
لزامية ويعزى السبب في ان أكثر المراحل اإلجتماعية اإل. هاا بصاقا خنطم

 وإنما ،عنى بالعالم الطبيعي وحسبا ُيفهي أخالقية إلى عدم كون الطفل فيلسو
ولتبيين معنى هذا، دعني . فيلسوفا أخالقيا يهتم بتصنيف الخير والشر

د هعي  المراحل االربع للتفكير األخالقي والذي وجدناه فزجاإيض براستع
 بمثال عن احد ابنائى في سن الخامسة، والذي سيوضح أبدأوس. الطفولة

ضا ان األطفال يبتدعون أيوهو يوضح . خالقي من التنظيم األ١المرحلة 
بوان المغرمان ا األهد التي يبذلهوم الخاصة بهم بالرغم من كل الجهأخالقيات
 .مهبتربيت

 
المين والنباتيين انضم ابني وهو في سن الخامسة إلى حركة المس

وبالرغم من . من السوء قتل الحيوانات) كما قال(ورفض اكل اللحم ألنه 
نائه عن عزمه بالتجادل حول الفرق بين القتل المبرر ثوالت والديه إلامح

ل كل اعضاء ثمع ذلك، وم. رهووغير المبرر، فقد بقي نباتيا لمدة ستة ش
وفي ليلة ما، . "مشروعة" أشكال القتل ضحركة السلم، فقد اعترف بأن بع

. يد حيوان الفقمةصويتضمن وصفا لرحلة  ت له كتابا عن حياة االسكيموأقر
انت تعرف ان هناك لحما واحدا "ة غضب جدا وقال، صكان ينصت للق وبينما

 مانع  وعليه فال،ا عادة سيئة ان نقتل الحيواناتهان. سآكله، هو لحم االسكيمو
 ."-أي االسكيمو-م هكلأمن 
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، فإن ١بين انه بالرغم من كونه في المرحلة أريد أوال ان أن اآل
من األساسيات األخالقية االهتمام . ١أخالقياته ما زالت أخالقيات المرحلة 

 استجابة عاطفية ألنهعلم وإنما مت مثل هذا االهتمام ألنبحياة اآلخرين، ليس 
 .فطرية

 
، فمثل هذا "لبانا حقيقة ك"ر سابقا وهو يقول، خشرت لولدي اآلأوقد 

ان االلم عند الموت هو استجابة . العرض الذاتي يقود طبيعيا للتعاطف
وفي هذا المثال، . كيده عالمياأيته وتاة لرعجعاطفية طبيعية، رغم عدم الحا

ج النباتيين وكذلك إلى الرغبة في قتل هدت إلى سلوك نأفإن قيمة الحياة 
، االعتقاد بالعدل يلقيمي العالمتت من النظام اأيرة خوالرغبة اال. االسكيمو

 - العين بالعين، والسن بالسن-ا هنا باألنتقام والعقوبةهر عنوعّب(والتبادلية 
يء االعتقاد بأن أولئك الذين ينتهكون حقوق اآلخرين جوفي مستويات أعلى، ي

اذن، التعاطف والعدل هما ). م باالحترامهال يمكن ان يتوقعوا مقابلة حقوق
 وكل مستوى أعلى هو مستوى جديد في شعور ؛ألخالقيأساس النظام ا
ونظرا ألنه يعكس هذا الشعور من القيم والعدل، فإن . التعاطف والعدل

وقد أطلق بياجيه على المرحلة .  هي بكل وضوح مرحلة أخالقية١المرحلة 
ا هكالوبالرغم من امت. سم مرحلة الطاعة المختلطة للراشدين واألنظمةإ ١

ا مازالت البناء األخالقي هاص، فإنصالتاكيد على الطاعة والق هذاالنموذجي ل
م في هوعادة ما كان اطفال ما قبل المدرسة الذين تحدثنا الي.  للطفليالذات
وقد أطلقنا على هذه . ة مبكرة وانانية في تفكيرهم عن الخير والشرحلمر

. حبهأ ا يكون الخير ما احبه والشر ما الهوفي". المرحلة صفر"المرحلة اسم 
 الموجود في "الخير"كدين عن مدى متأواألطفال في هذه المرحلة غير 

ه حبم هو ما تهير بالنسبة لخن الإ. "رةخّي"ا ها اآلخرون بأنهاالشياء التي يعنون
انا "قال احد أوالدي، وهو في المرحلة صفر، . م وما يكون ممتعا ولذيذاهانفس
نا ان نكون أشخاصا سيئين فباستطاعت.  النارأطلق وعندما أكبر فسيقاس
أو باستطاعتنا ان نكون أشخاصا طيبين، .  وهؤالء يطلقون النار-صاوصول

  في المرحلة٠"واألشخاص الطيبون يطلقون النار على األشخاص السيئين
 هو "األشخاص الشريرين" و"األشخاص الخيرين"فر، يكون االختالف بين ص
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. نهم يتصرفون بطريقة مختلفة أليسارهم، ولص وانت"األشخاص الطيبين"قوة 
 .صفر مرحلة التمحور حول الذات اذن، المرحلة

 
حب فقط بل أ الخير والشر هما ما امهو، ال يعود مف١ في المرحلة

واالشياء .  هما قيمتان موجودتان"الشر" و"الخير"، و"القتل شر" ذلك، يتقدمان
 العين بالعين، وهناك شعور بالعدل متل مبادلة. ما ان تكون خيرة أو شريرةإ

اما . اهفعال الشر يجب معاقبتأا وهر يجب مكافأتخيفعال الأوالسن بالسن، و
، هي مرحلة ١اذن، المرحلة . ى قوة السلطاتهأساس القوانين والعقاب ف

 يعتبر ،) تقريبا٨ أو ٧من سن  (٢ في المرحلة.  والعقاب والطاعةالتوصيف
اهتمامات الذات أو اآلخرين الذي يحقق هدفا أو يخدم هو دائيا، فأير خال

فالخير . كنسبة لي لكنه ليس كذلك بالنسبة لالشيء خير ب. اهالقريبين من
تلف خوعليه، عندما ي. ا لكجيدنسبي، فما هو جيد بالنسبة لي ربما ال يكون 

ويجرى التوافق أو المبادلة . فقةص برميض، لنتبادل وناالخير عندنا، فلنتق
 هذه، اسم أخالقية ٢  أخالقية المرحلةونطلق على. لحة الطرفينصلم

ون، مما ا اسم أخالقية التعهاوقد أطلق بياجيه علي. التناسبية والتبادلية االدائية
ون في اا الفعلية، رغم الحقيقة القائلة بحدوث تعهأعلى من مرتبت ا تبدوهيجعل

وبتتبع الجدول التطوري، فإن .  من حيث الشعور بالهدف والتبادل٢ المرحلة
 عندما كان في سن ٢  االدائي في المرحلةيذا التوجه التناسبهدي تحرك لول
 للنظام ةئمة جدا بالنسبورة مالص، ويتم التعبير احيانا عن هذه المرحلة ب٧

انت تعرف، ان السبب الذي "وقد اخبرني ولدي في ذلك الوقت، . األخالقي
ك شرطة، كل لم يكن هنا ولو. م من الشرطةهيمنع الناس من السرقة هو خوف

ال نسرق ألننا نخطيء ان ) ومعظم الناس (يخبرته اننأف". انسان سوف يسرق
واب جوكان . فعلنا ذلك، وألننا ال نريد اآلخرين ان يسلبوا منا اشياءنا، وهكذا

 ترتكب السرقة في االفمن الحمق  ذا الشكل،ها بهال استطيع ان افهم"ابني، 
األمور الصحيحة، وكل األسباب  وبالطبع، فقد ذكرت كل ٠“غياب الشرطة

. التي تجعلنى ال اسرق رغم عدم وجود الشرطة، فإنه ظل يعتقد انني غبي
، المرحلة التي ينصح ٢ل إلى المرحلة صوتصرف بنفس الطريقة، عندما و

 ٩وهو في سن “ تما باآلخرين هيكون م” و"طيبا"فيها الطفل ان يكون 
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ك على وضع نفسك في مكان كمن في قدرتي، ٣ان جوهر المرحلة . سنوات
لقد استطاع ولدي في . شياء من خالل تصور اآلخرين لالظرالناآلخرين و

نتفعين مثله هو، اال انه لم م النظر للسرقة من منظور الناس ال٢لة حالمر
ن في واآل. يا من اصحاب الممتلكاتايستطع وضع نفسه في موضع الضح

فعندما سألت طفلي، وهو األن في . دل هو القاعدة الذهبيةع، فإن ال٢المرحلة 
ان تكون " اجاب "هم ان تكون طيبا، أو ان تكون ذكيا؟ما هو األ"، ٣المرحلة 

 كنت خنزيرا لن يكون الناس إذا ف-طيبا، ألنك ان كنت انانيا، لن تكون سعيدا
 كنوع من أنواع ٢  لقد قام هنا بتعميم التبادلية االدائية للمرحلة."طيبين معك
ام اآلخرين بالتفكير قثار حيث وضع نفسه في ميماعي المقترن باإلالعقد االحت

 .في سبب طيبته مع اآلخرين وطيبتهم معه
 

 ان يكون ي أو المرباألب لماذا يجب على أوضحن اريد ان اآل
 سنوات، لم يترك اهتمامه ٩ فأحد أوالدي، وله ؟أخالقيا حقيقيا فيلسوفا

نقاذ حيوان تعادل بالضبط حياتك إلبالحيوانات بعد، واخبرني ان المجازفة ب
لكن الحيوانات ال تعادل “ فقلت له. قاذ انساننإلك  بحياتةا المجازفهفي أخالقيت

. نا انسألنكد هذا ألنك اناني، وقانت تعت“فكان رده  ٠“في قيمتها قيمة الناس
اما الحيوان فال يعتقد بذلك، انه يعتقد انه يستحق نفس القدر الذي يستحقه 

انات ال تعتقد وانت انسان واناني، ولهذا تحب الناس أكثر ولكن الحي. األنسان
ولكنك ان كنت .  كيف ستناقش هذا؟ يجب ان تكون فيلسوفا حقيقياناآل. "مثلك

حتار في اما إذا لم تكن فيلسوفا، فإنك ست. مهحة كالصكذلك، فلربما تقر ب
ظام والسلطة ، القائل بالن٤  في استخدام قانون المرحلةأ وستبداإلجابة
 .الوالدية

 
ìàäÛaë@ïÓý‚þa@ŠìİnÛa@À‹È¾a@

 
 ن التطور األخالقي واإلجتماعي هو أكثر منأية هذا البند اقلت في بد

فر من صوالطفل في المرحلة . كونه مجرد تطور معرفي ولكنه يعتمد عليه
وعندما . النظام األخالقي يعيش أيضا المرحلة قبل المنطقية وقبل التجريدية

 ؛ سنوات، كان ولدي يمر بالمرحلة صفر من النظام األخالقي٤ عمره كان



 18 
  
  

 ٠“انتم سيئون ولست انا " هوعندما يفعل امرا سيئا، ويقال له ذلك، يكون رد
 ورائها منطق أخالقيات المرحلة صفر، وإذا يتخف“ الدفاعية“هذه الجملة 

ك ك سيء ألنفإنسيء على الطفل، الفعلت شيئا غير جيد كاطالقك صفة 
، فإنه يعي انه إذا كان سيئا فليس من I وفي المرحلة. (شعوره“ جرحت“

السوء معاقبته أو اطالق اسم سيء عليه، ألنه يشعر بعدل قانون العين بالعين 
فر من النظام ص الوقت الذي كان فيه في المرحلة سوفي نف). والسن بالسن

وعلى . ل بياجيهاألخالقي، كان أيضا في المرحلة ماقبل المنطقية على مراح
سميك سيئا أعندما اصبح كبيرا وانت صغيرا س“سبيل المثال، فقد ذهب للقول 

 ان تفكيره مبني على أساس التنظيم قبل المنطقي ٠“قفاكصفعك على أوس
وبينما . غرصنسان الكبير ال يبقى وكلما كبر هو، فنحن نوهو ان حجم اإل

ن أي خطوة معرفية معينة عرفية، فإم المراحل األخالقية المراحل اليتواز
ذلك ان التفكير األخالقي يحتاج إلى .  الموازية لهااألخالقيةتسبق الخطوة 

أكثر من المنطق الموضوعي، فيشترك فيه المنطق الذاتي، أو ادعاءات 
ولهذا السبب، يعتمد التطور والتربية . وأفكار اآلخرين، األكثر تعقيدا وحذقا

بية المعرفيان ولكنهما يحتاجان أيضا إلى ان على التطور والترتاإلجتماعي
 .خبرة اجتماعية متميزه أكثر بكثير من الخبرة المعرفية

 
@bãþa@Ýya‹ßIpa‰ÛaH@

 
 باإلضافة إلى مراحل التطور المميزة مثل تلك المعرفية واألخالقية،

فإن الحدس يخبرنا ان هناك وحدة في الشخصية تربط كل الخبرات مع 
لحد ما، ان الذات كل يتطور، وليس تطورها . اتذو البعضها تعرف باألنا، أ

ان وحدوية . وظيفة ومرحله معرفية فقط، أو وظيفة ومرحلة أخالقية فقط
هي في االصل متكيفة وموجهة نحوالعالم الخارجي، تبحث عن  الذات أو األنا

وفي النظرية النفسية .  أو كثيرا بنفسهاحقيقة العالم، وهي واعية قليال
األنا ب )بقليل أو بكثير( يهة، تعتبر األنا المتطورة والمتكيفة شبالتحليلية
وهى ليست مبدأ التطور األخالقي والجنسي، بل هي في حرب مع . المعرفية

يزة، فسوف اوللمم. األخالقيات غير المعقولة لألنا العليا ولطلبات الهو المنسية
وهذه . النفسجنسيةكد على مراحل التطور في الوحدة المعرفية واألخالقية وؤن
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 فإن ،وفي جزء منها. ات في عالقتها باآلخرينذالوحدة تكتمل حول تصور ال
ي تقريبا من حيث زتنظيم األنا يمثل نزعة الطفل ليكون في مستوى متوا

وفي جزء منها، . يمثل وحدة هدف التطور  فهو؛التطور المعرفي واألخالقي
لتطور المعرفي واألخالقي،  أكبر من مجرد ااأيضا، تمثل أدوار األنا شيئ

 .قتها بالواقع اإلجتماعي والطبيعيعالفهي تمثل تصورات الذات في 
 

 ، ولكنها متصلة ببعضها، لتعريف تطورةرحت عمليات مختلفقتُاوقد 
، )١٩٤٧(، فروم )١٩٥٠(اريكسون : الباحثيناألنا بواسطة العديد من 

، وكيجان )١٩٦٨ (ن دن ديلا، ف)١٩٧٦(، لويفنجر )١٩٥٣(ن اسوليف
 األنا، فإن هناك أدوار النظر عن االختالفات في تصور ضوبغ). ١٩٨٢(

يدة بين مقاييس نضج األنا المبنية على التدريجات المختلفة جعالقة 
وكما أوضح ). ١٩٦٨، ن دن ديلا ف؛١٩٦٤ن، ماكولوف، وستاجر، اسوليف(

ن لوينفجر، فإن كل مقاييس تطور األنا تتصل ببعضها بغض النظر ع
نظريتها ذلك ان كل تدريجات تطور األنا مبنية على نظم كثيرة ومعينة في 
التطور الزمني للذات واالتجاهات اإلجتماعية، بغض النظر عن االفتراضات 

 .النظرية الناتجة عن تلك التطورات
 

 وبينما يوجد هناك اتفاق عريض نظريا وعمليا حول مستويات تطور
وهذا نابع من . ف دقيق ومقبول لمراحل الذاتالذات، فإنه لم يكن هناك تعري

ل الذات، عكسا للمراحل األخالقية والمعرفية، ال حن مراأ أولهما، :سببين
 وإنما ؛تعرف بواسطة ما يعتقده الطفل أو يضعه في شكل كلمات مباشرة

تعرف عن طريق الحاالت المتنوعة للذات التي تقف وراء استخدام الكلمات 
ن مفاهيم مختلفة للذات أو األنا، فهم، اذن، والنظريون يضعوبما ان . واألفكار

 هو ،الختالفلوالسبب الثانى . سيخرجون بتعريفات مختلفة لمراحل الذات
. عرفيةماالفتراضات المختلفة عن عالقة مراحل األنا بالمراحل األخالقية وال

رفة والمقاييس المتنوعة ععمليا، لقد وجدت عالقة جيدة بين مستوى الم
مستوى الذات، وبين مقاييس مستوى الذات ومستوى الحكم األخالقي ل
وعليه، فمن ). ١٩٦٨ن دن ديل، ا، ف١٩٦٤ن، ماكولوف، وستاجر، اسوليف(
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ها الصعوبة معرفة أي منظورات التطور يجب ضمه لتعريف مراحل األنا وأّي
ومن . ال كتطور أخالقي ومعرفي وكنقيض لتطور األناصيجب تعريفه منف

ظرنا، من الممكن ان تكون مراحل األنا أكثر من مراحل معرفية وجهة ن
ير مراحل يوفي الحقيقة، ان الدليل المتوفر باستخدام معا. ولكنها ستعتمد عليها

األنا المتنوعة تفترض ان مراحل بياجيه المعرفية ضرورية ولكنها ليست 
طفال ويجب ان يكتسب كل األ. شرطا كافيا الكتساب مراحل األنا الموازية

في مرحلة ذات معينة مرحلة معرفية موازية، ولكن ال ينظم كل األطفال في 
 .مرحلة معرفية مفهومهم وخبرتهم عن الذات في مرحلة ذاتية مواكبة

 
لة مرحلة المعرفة بمرحلة األنا، من المفيد تصور صوإليضاح 

المراحل المعرفية كمراحل منطقية ومراحل األنا كمراحل في توجيهات 
ولقد  .في تطور األنا“ بنائي"وهذا مفهوم . قع، الفيزيائي واإلجتماعيالوا

انتهينا من وصف توجه الطفل للواقع كجزء من مراحله أو مراحلها 
ومع ذلك فجوهر المراحل المعرفيه منطقي وكذلك عالقات السببية، . المعرفية

مل ا مشكلة مميزة للطفل كفيلسوف ان يتاإنهولحد ما ف.  والزمن،الفراغو
الم الخارجي ومع اآلخرين، عأو العقل يتواصل مع ال) أو ذاتها(كيف ان ذاته 

لقد عبر بياجيه عن وجهة نظره . الفيزيائى واإلجتماعي“ الواقع“بمعنى، 
خر أ اما عمله المت؛“مفهوم الطفل عن الواقع" المبكرة والقوية في كتابه األول

أو كعالم يهتم ويوضح ل تطور الطفل، ال كفيلسوف، وإنما كمنطقي اوفتن
هو   ما؟يقةقهي الح  ما:د يفكر بتمعن فيشان الفيلسوف الرا. الخبرة الطبيعية

ا؟ وقد كشف عمل بياجيه المبكر ه العالقة بيني وما ه؟ أو ما هي النفس؟العقل
ان . هذه األسئلة، ولكنها ليست معطاة بمنطقهم مباشرةلعن اجابات األطفال 

 بين الذاتية ةن الممكن بناء تمييزات معينالمنطقية تجعل م العمليات
والموضوعية في مفهوم الطفل عن الواقع، ولكنهم ال يبدونها دائما بشكل 

وهذه التمييزات المتنامية بين الذاتية والموضوعية، بدورها، تعيد . مباشر
موعة تركيبية من األفكار جالنفس هي م. تعريف النفس والعالم الخارجي

 على س جزئيا، تعتمد اعادة التعريفات المتطورة للنف.والمشاعر في الجسم
. سم وبالعالم الخارجىجتغيير المفاهيم الخاصة بعالقة األفكار والمشاعر بال
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وبتصور مراحل األنا في شكل تطور مفاهيم العقل والنفس في صلتهما 
العقل ( تمثل سلسلة من التمايزات للذاتى -حل أي المرا-واقع، فإنهاالب

 تحوبا بترابطاصم) يريب الحسجالمادة والت(عن الموضوعى ) والنفس
ولحد ما، فإن هذه المراحل .  غير الذاتيعافضل لعالقات النفس مع الواق

مثال، . مشاعره، وتحكيمه األخالقيواالدراكية تعيد تعريف معارف الطفل، 
في مرحلة مبكرة، يشوش األطفال امنياتهم بما هو خير وما هو شر، كجزء 

وفي مرحلة متقدمة، . يال الداخلى والواقع الخارجيللخ الواسع ششويمن الت
ا يعتنقهبالقوانين واالعتقادات األخالقية التي “ الواجب واألخالقي“يربكون 

مجتمعهم، كجزء من التشويش المعرفي العام لما سرى مفعوله من حقيقة أو 
سن وفي مرحلة أخرى أكثر تقدما، في . وعةمخير وما تعتقد به المج

المراهقة، تتمايز المثاليات األخالقية عن الواقع اإلجتماعي، وتتمايز الحقيقة 
 .تهااالمثالية عن ما يعتقده اآلخرون أو عن المعرفة الحقيقية ذ

 
  غير"الحوادث”  و"الواقعى"ن أول تمييز يقوم به الطفل يكون بين إ

نب من جوانب اجوفي حالة مفهوم الطفل عن الحلم، رأينا ان أول . عيةقالوا
ي هو ما يمكن لمسه عان الواق". واقعيا"لحلم هو انه ليس لاتية المكتشفة ذال

 . وينتهى عبر الزمنيوحمله، وما هو قو
 

 رايوفي هذه المرحلة المبكرة من التطور، يعادل الواقعى قليال أو كث
 هو غير ا، ومي موجود خارج جسميما هو واقع. ما يوجد في الخارج

ها غير أنوالطفل يفهم االحالم في البدء على . اخل جسميواقعي موجود د
 غير ثواقعية وبعد ذلك مباشرة يفكر فيها على انها جسدية ولكنها حواد

وعندما يسوي الطفل، الواقعي بالخارج، فإن الواقعى . واقعية داخل الجسم 
ته، ا هى الجسم ذسوالنف. يكون خارجيا وفوريا، وليس شيئا يفكر أو يحس به

وفي حوالي السابعة إلى الثامنة يعيد األطفال تنظيم .  يقوم به الجسموما
وعندها، ). سدىجأو ال(سم جوال) أو الفكري(خبراتهم حول التمييز بين العقل 

، أو كنشء داخلى اال انه جزء )التفكير، التحدث(يعامل العقل كنشاط جسمي 
 ي، العقلصلين في كل شخص الجديد لوجودين منفزهذا التميي. من الجسم
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قة األطفال بالواقع، وللقيم عالوالجسدى ، تفسح المجال لعدة تغيرات هامة في 
 الواقع بعين االعتبار، فإن أخذوب. اآلخرين ربطوا انفسهم بها وبالناس يالت

، لكي يرتبط بالواقع فإن ذلك يتطلب التفكير، والذكاء، “عقل “األنللطفل 
ياء، األش في "هناك في الخارج “ةبساطان القيم ليست ب. ويتطلب نشاطا فكريا

. ، باستخدام الطفل لها واستمتاعه بهاأيل، فولة بعقل الطصوإنما هي مو
ن نفسه أو نفسها كجسم وعقل مع بعضهما، وببعض ويشاهد الطفل اآل

وهكذا فإن األطفال . كم الجسم والعواطف الجسميةح بأن العقل ياإلحساس
 .س عن القوة الجسمية والقسريقادون لتميبز اإلرادة وضبط النف

 
 التنظيم الثاني للواقع، والذي أخذ في فترة المراهقة بشكل نموذحي،

 ان ممكنان من األفكار والخبرة ويرسممسجيرى ان العقلي والفيزيائي كالهما 
الذات “وهذا يقود إلى نظام . عي بين ما هو ذاتي وما هو موضواتمييز
. عارف أو الخبير عن أي شىء تعرفه، وهي الذات التي تميز ال“الفائقة

 ان تسال عن كل شىء تعرفه أو تعتقد به، وهي "فائقةالالنفس “ويمكن لهذه 
 .ات، واألهدافد في األفكار، والمعتق"ةذاتها التجريبي "محددة بواسطة

 
وبالرغم من احتمال ان تكون النفس الفائقة أكثر األمور الحقيقية 

ييز الجديد بين النفس الذاتية أو الفائقة عن بالنسبة للمراهق، فإن هذا التم
ية الذي خصقل، والدور يثير لغز أو أزمة الشعالذات التجريبية للجسم، وال

يجب على النفس الفائقة ان تختار على أي شكل ). ١٩٦٤(وصفه اريكسون 
ييز مولقد ركزنا في ت. من أشكال النفوس المحتملة الكثيرة سوف تكون

 ذاتي عن الموضوعي على إمكانية ذاتانيةالمراهق المبتديء لل
)subjectivizing(كل شيء . 
 

ويحتاج اقامة عالقة متوازنة بين الذاتي والموضوعى إلى تمييز 
وج األنا، تتمايز ضوعند هذه النقطة من ن. جديد، بين المنطقي وغير المنطقي

مؤطرة  وال"الذاتية“األخالقيات المحكومة بالمنطق والشمولية عن األخالقيات 
وتتمايز طريقة التحكيم والشمول القائمة على المنطق العلمى عن ؛ قافياـث
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المعرفة االعتباطية والذاتية والمتغيرة، وتتميز الذات كمتخدة لقرار عن الذات 
ن كذات فريدة وال ينظر للذات بعد اآل. العاطفية والمرتابة التي يعيقها التحرر

اإلجتماعية في القيم والحقيقة والخبرة ولكن كذات مكافحة الكتساب العمومية 
 من مراحل تطور موهذا التمييز هو آخر مرحلة واضحة المعال. الجمالية

 المنطقية، واألخالقية المنطقية، األسساألنا، واإلحساس بالذات المرتبطة ب
 .بداع اإلجتماعيواإل

 
¾a@òÔîÔy@ô‡ß@ìç@bßÝya‹@

 
خذنا بعين االعتبار  ما قيل عن الطفل كفيلسوف إذا أصدعنا نلخ

ما الذي اقصده بوجود المراحل . المراحل المعرفية واألخالقية وجود
المناقشات الحاذقة حول المراحل، يتم النظر اليها قليال أو معظم المعرفية؟ في 

لدينا مراحل وضعها فرويد، واريكسون، . ت نظرية مفيدةخياالا كركثي
ون من بعيد أو قريب تصورات وكل هذه المراحل ربما تك. ل، وبياجيهجيزو

 وبالتأكيد ال يمكن ان تكون جميعها حقيقة أو ؛تجريدية مفيدة لعملية التطور
وببسط البحث في . واقعا، ولربما من غير المجدي توقع عدم وجود أي منها

ميم بحث يظهر ان ص وغيري قد شغلنا لتيعقيد المنطقي، فإننتال مثل هذا
 .ية التطورلخالل عمالمراحل قواعد حقيقية تتواجد 

 
 مستويات الفلسفة الطبيعية عبر تقسيمات اربع رئيسية): ٣(دول ج

المستوى
 

 -النفس
 العالم
 

ماديال -الفكري
 

  المظهر-الواقعي
 

 -ا لعارف
 المعلوم

 
٠١ 
 ةيالذات

سن (
٤-٧( 

: افتراضي
واثق، نفس 

ال . جسمية
 تمتاز عن

 "ذاتها"
 .المنعكسة

/ بدائي: احادي
 .ديستمييز ج

يمتاز المرئي  ال
. وغير المرئي
ن اقابلية ذوب

بين  متبادلة
 .العقل والجسم

: موضوعى
 ضرـتفت
وجود . قعيةواال

وري ــبسيط وف
ياء ـلألش

ال  .ةــالخارجي
ي ــالواقع يمتاز

: دىئعقا
 األفكار

 ومركباتها ال
تتمايز معرفة 

مباشرة 
. ليةآو

يقة والحق
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ن ـــع
. اعيــالالصن

الواقع مرتبك مع 
 .حياةال

الخارجية 
 المنفردة
ة ــمعروف

 وتحت تصرف
 .السلطة

٢ .
الفردية 

سن (
١٢-٨( 

 النفس :فردي
ص خشي ه

أو محدد، انت 
. انا
 صورــت

 شخص
. ركـمتح
أو  درصم

 .اداة

 يمتاز :عضوي
العقل عن 
الجسم كعضو 
شبه دماغي 

ة قييتحكم في ب
 ىمحتو. الجسم

العقل منفصل 
 .وغير مرئي

 :واقعى ساذج
 اس مباشرساح

 الواقع بتأكيد
هو  والمظهر

 دويبالطريقة التي 
 ء وهذايبها الش

. هو الواقع
الواقعي مميز عن 

 .الخيالي

: تجريبي
 تمايز الفكر
. عن الشىء

والخبرة 
تحدث مباشرة 
. من الشيء

دق هو صوال
 الحقيقة

المطلقة 
 باستمرار

 وهو ضد
الكذب ويدرك 

 .ذاتيا ويؤكد

٣ .
م نقسااإل
سن (

١٢(+ 

 :يتقاسم
س هي النف
النفس (قل عال

 أكثر) العقلية
 من الجسم

النفس (
). سميةجال

الصفات 
الذاتية 
 الوحيدة،

راء، اآل
د، أو ئالعقا
. القيم
ذات ـــال

ية ـالداخل

 ثنائي غير
العقلي : ضجنا

يمتاز  المجرد
عن الفيزيائي 

 مثلاسك المتم
الوسط المائع 
 وغير المرئي

العقلي 
والفيزيائي 
كدرجتين 
 .متضاربتين

هر مظ ال:واقعي
واقعي، ا عموم

ضيف ا يلكن ربم
ا يهالعقل تشو

العقلى . ياصشخ
 رهو معتقد اكث

 . واقعانهمن كو

 :اجتماعي
ق ئحقا

متماسكة 
 معروفة

. ألفرادل
الحقيقة 
كعرض 

اجتماعي 
جدير 
 ديقصبالت

شك ) متشابك(
ث حدي
 .وءنشال
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 صيلة تمتازاال
عن المظهر 

الخارجي 
الكاذب 

شخصية (
أو اجتماعية 

س ذات ــنف
 .)دور

 
 
 

٠٤ 
 الثنائية

 سن(
١٨(+ 

: حوهري
: النفس كنظام

الروح، 
الذكاء، 

المنطق، 
 أو ة،صيالشخ

. تحكم ذاتي
 الذاتى لد

خواص عقلية 
. يائيةزوفب

الذات،  مفهوم
“ نيإ”أو 
. "ناأ“وليس 

الذات 
والتصور 
 .التعميمي

: ديكارتي
الثنائية بين 

ي االلالنظام 
 يالموضوع

لعالقة السبب 
. ب علميامسبالب

الذاتيات  وعالم
والروح 
العقائدي 

، ضالغر
ألو ال. والسبب

عن  عي يمتاز
 .يالوع

 

يفترض : ثنائى
مفهوم . عالواق

يمتاز عن  الشىء
. الظاهرة نفسها

 األساسيالواقع 
 ينونقانظام شبه 

يولد المظاهر 
 .)المعلومات(
 
 
 
 
 

: يجابيإ
 تعميم المعرفة

ستقرائي ا
للمالحظة 

. البناءة للعالم
 التي الحقيقة
الواقع  تتبع

ممكنة التكرار 
 وتحقق
 ارباخت عبر
ذج والنم

 اإلجتماعي
 ليديقالت
 خراآل"يعرف و

 ريغ" يالعموم
المتحيز 
 الموقف

 .الموضوعي
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مية والتجريبية عن المراحل األساسية ما هي المفاصمن الخصائضتت
 :يلى
 .تغير نوعي في شكل االستجابة. ا
 .عدا في الظروف الحرجة في التطور ماترتيب متقادم وثابت . ٢
ر صا إلى عنامنطقيقة لها وتحتاج بتكامل كل مرحلة مع المرحلة السا. ٣

 .ة السابقةحلالمر
 .متماسك“  منظم- منطقي وتجريبي-كّل" كل مرحلة أن. ٤
 

 مراحل بياجيه المعرفية“ بوجود“كدت على انه من الممكن القول ألقد 
ولكون مراحل . ائص بصورة حسنة معقولةخصنظرا ألنها توافق هذه ال

لقد جذبت مراحل فرويد، . يودة، فإنها تقدم دليال واضحا للمربججيه موابي
ل األنتباه إلى جوانب هامة من تطور زومراحل اريكسون، ومراحل جي

وال . الطفل، ولكنها ال توجد بنفس الطريقة التي توجد عليها مراحل بياجيه
الستجابات لل ثقافة مباشرة من خالل ترتيب ثابت يمكن مراقبة األطفال في ك

ل، زالمتماسكة المنظمة عندما يتم تنظيم المراقبة بصورة مراحل فرويد، وجي
خرى األوالسبب في هذا، جزئيا، يعود إلى ان هذه المراحل . واريكسون

في حالة . راضية ال يمكن مراقبتهاافت فهي اشتقت من مواقف ؛نظرية
ل وفرويد، نجد ان البناء يزل تلك الموضوعة من قبل جراحل الناضجة مثمال

ان . بي ينضج الحقاص ع-ولوجيزي فيأساس األساسي يقوم على يالنظر
يولوجي يزث هذا األساس الفيمرحلة يشتق من حللالسلوك الحقيقى 

، هناك النزعات والدوافع جيولوزيوباإلضافة إلى األساس الفي. االفتراضي
 يفترض وبصورة نمودجية ياعية التوة للمالحظة والالالفسيولوجية غير القابل

 .األخرى لمينها في المراحضت
 

 بالمقارنة، تعرف المراحل المعرفية واألخالقية على انفراد في أي
احل مرنسان ان يتقبل تطور يستطيع اإلو. ولوجية أو نفسية معينةزينظرية في

التي  لتفكير المكشوفةمراحل البناء بأنها اساليب اوتعرف . بياجيه المعرفية
ومن الواضح، . "صهالتشخي“ ليسوا في حاجة ميقول بها الطفل ويفعل، وه
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احل البناء، وأولها افتراض ان هناك رعينة لمراقبة مميجب وضع افتراضات 
أساس منطقي له،  اسلوبا أو اتساقا فيما يتعلق بتفكير الطفل، مما يعنى وجود

ان وصف األساس المنطقى لعقل . رغم كونه ليس مماثال لمنطق الراشدين
ل، مع ذلك، ال يعتمد على دعم نظرية نفسية بعينها أو أية نظم فالط

دبى أو عالم األان مهمة واضع تعريف المراحل تشبه مهمة الناقد . افتراضية
أو  منة في عمل ارسطوي يحاول تحليل نماذج األفكار المتضذاألنسانيات ال

. األنسانياتان مقابالت طبيب األطفال النفسي تشكل مادة عالم . شكسبير
 ان أفكارا معينة ترتبط ى هو، إذا ادع- بالنسبة اليه-واختبار دقة التفسير

مكنة أداخل تلك المادة، فإن هذه العالقة تكون ذات معنى في  بطرق معينة
 األنسانياتان قبول تحليل علم . عام من المادة أو في المادة بشكل أخرى

كذلك فإن . ية ارسطوصال يعتمد على قبول النظرية النفسية لشخ لفكر ارسطو
 .قبول التحليل المنظم لمراحل الطفل ال يتضمن تعهدا لنظرية شخصية الطفل

 
بالطبع هناك خطوة تعميم وضعت بواسطة علماء نفس المراحل ال 

قد يقوم بتحليل نموذج من فكر شخص، بينما ان النا. األدبيالناقد  بواسطة
يحلل عالم نفس المراحل نموذجا شائعا لكل األطفال عند مستوى معين من 

 يجعل من هذا تعميما يجب على عالم نفس المراحل التمييز يولك. التطور
ستنتاج أو اال والثقافي المتغير لتفكير الطفل ونموذج صيبين المحتوى الشخ
 وعلى سبيل المثال، ففي الرد على المشكلة األخالقية .تنظيم تفكير الطفل

جابة إته، قالت جن يسرق الدواء لينقذ زوأحول ما إذا كان على الزوج 
ن يسرق أ عليه ّنأ) ٢المرحلة (عين من في مستوى ييوانياطفال تألنموذجية 

اما . يكلف الكثير من المال من اجل جنازتهاسالدواء نظرا ألن وفاة زوجته، 
حتوى بعينه، وهو الجنازة مفال االميركيون فلم يشيروا ابدا لهذا الاألط

خدم مع محتوى من باب الباهظة، ولكن نفس التركيب البراجماتي للتبرير استُ
“ التركيب"حيح بين صان التمييز ال". ية باألطفالا والعنخنه يحتاج للطبإ“
 أخذت اإذف. بة وطويلةععند وصف المراحل يعتبر عملية ص" المحتوى”و

، فإنه سيكون لديك مراحل بدون عمق لفهم الطفل “محتوى"كـ كثيرا جدا 
، فستكون "محتوى"ـ يرا جدا ككثوإذا تركت ). أو تطورها(الواحد وتطوره 
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 المدرجين تحت األفرادولكن ليس لكل -ورة للمرحلة حقيقية لبعض صلديك 
ة جدية، نظرا هذه المشكل. ، بدال من نمط يتواجد في كل فرد-تلك المرحلة
موعات أو جة المرحلة هي نظرية حول كل األفراد، وليست عن ميألن نظر
نظرية المرحلة تقول بأن كل فرد، يدرس طوليا، يحب ان . طفالمعدالت أل

. يب مرحلي وبنفس النظام دائماتوة واحدة فقط كل مرة عبر ترخطرك حيت
 المراقبة أو إلى ة فيحوأي انحراف عن هذا النظام ال يعزى إلى اخطاء واض

الحية مفهوم المرحلة ص أو خلل يشكك في ص للنكومحفزيء جافضغط م
لما مثسلها، تماما لغفال سلسلة في مرحلة من قبل طفل واحد يلغي تسفإ. ذاته

وبهذا . ان عدم اتباع قانون التعلم من قبل شخص مهمل ال يجعله قانونا
لسلة المراحل األخالقية ة في سيمن عيناتنا الطول% ٤راف حالمعنى، فإن ان

خطاء أطر أ اخلر دبعتيوال فقط عندما بون مقكسفل ياألخالل التحرك إلى 
 .عادة االختبارإ -ختباراال سييامق
 

 صخلص إلى القول، ان مراحل البناء هى أوصاف لعدد من خصائن
وإذا كانت المراحل موجودة، فإن كل األفراد يجب ان يقعوا . الفكر المتشابكة

أو ان يكونوا خليطا من (توافقة ضمن واحد من هذه المراحل مبصورة 
وباإلضافة لذلك، كل األفراد يجب ان يتقدموا بنظام ). ينتراومرحلتين متج

وإذا كان من الممكن استيفاء هذه الشروط، فإن . خطوة عبر المراحل الخطوة
 .، بغض النظر عن الطرح النظري“حقيقية“من الممكن القول ان المراحل 

 
األسس الفكرية والمحتوى العلمي : راحل البناء ومراحل التحليل النفسيم

 عند فرويد
 

 ي،دعاء بأن مراحل البناء التي وصفناها حقيقية، فكأناإلبالنظر إلى 
 ال ينأير حقيقية، رغم غ ىخراأل أّدعي ان المراحل النظرية ،بطريقة أخرى

ف في نظرتها ل تختخرىاألت المراحل ان مدخال.  انها خاطئه تماماعيّدأ
 ي، فههوعلي. يبتهك في ترسور في األفكار والعواطف، وليطمحتوى المتلل

من مراحل تان موعتان متوازيتان متنافسجليست متعارضة من حيث كونها م
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 -ية في صورة المحتوى العقليولربما تقوم المراحل المعرف. البناء المعرفي
ا مراحل طأتهفي التطور اخيا مهمة كثيرة ا قضزاإبر ب-مبل هى عادة تقو

 حقيقي التسلسل واألنتظام ىان هذا المحتو  لوك كماقش ذلاوسوف نن. بناءال
 يجعل ي ألن محتوى مرحله البناء المعطاة هو الذ،لكل األفراد، وهو كذلك

عملت عند الكتابة عن مراحل الطفل المعرفية ستلقد ا. الطفل ذا حساسية
ير سفي تفو . للفنتازيايف التحليل النفساصواألخالقية امثلة معروفة من أو

فر صمرحلة التحليل النفسي، نجد ان طفل مرحلة ماقبل العمل ومرحلة ال
فتعليقاته األخالقية كانت مليئة . “يأوديب”  أو "ييبضق-عبادي“األخالقية كان 

. "آكال للحومهم"وانا كالميا عدكانت  سكيمومالحظاته عن اإل، وتقامنباإل
نكاره بأنه وإ. "أوديبية"ر هو كانت بغر عندما يكصباه يأان ومالحظاته عن 

 .نكارلإل“ ميكانيكية دفاعية“سيء كانت 
 

 ان بناء أو رظهألت ان او، حساخرخالل مناقشة الفنتازيا كفكر 
يتحدد ال عاطفيا، “ أعبم"فكر األطفال، حتى في حالة كون محتواه  سلوبأ
والذي ) عند مستوى معين(تنتاج التكيفي  باالسإنما و"ليةاألوبفنتازيا العملية "

لت كدليل على ذلك دراسة أموقد ت. لآلخرينيصالها إيخدم تنظيم خبرتهم و
يس، والتي تظهر ان سلوك األطفال وتفاعلهم العاطفي مع تغير القطة ادي فر

ام عن الثبات، عإلى كلب قد تحدد بدرجة كبيرة بواسطة مستوى تفكيرهم ال
ر ي تفكىوبقول هذا فليس ينكر ان محتو.  والفنتازيا بواسطة العواطفسولي

 بضمن ان هذا المحتوى الفرويدى يجتاألطفال يمتلك عناصر فرويد، وإنما ي
طقية لألطفال ند بواسطة، األفكار ما قبل الملان يفهم بتناغم مع، وجزئيا يتو

" دائيةبتاإلالعملية "قحاما لفنتاريا إ وان هذا المحتوى الفرويدى ليس -ينفعاليا
 االوإليضاح هذه النقطة دعنا نورد مث. التكيفية“ ملية الثانويةعال "أفكارفي 

 :حام الفنتازياق تفسير التحليل النفسى إلمآخر، مثال يقد
 

استطيع ان “امسة لتوه، خغ السنه اللبى بص، جيميدلى بها أاستجابة تلقائية 
 عدلأا مستعارا وربس شعألستطيع ان أ. ني استطيعإ. نت تعرفأصبح بنتا، أ
سيكون من المقبول ظاهريا نسبة . "نجرتي بحيث استطيع الكالم مثل البنتح

ته في مانى الصبى ومشكالأن أالمنطق غير الناضج لهذه الجملة إلى حقيقة 
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بأن يكون . اماتهمهذا المجال كانت قوية لدرجة كافية ألن تهيمن على اهت
 . يا أو دقيقاعواق
 

الحديث التالي ) "م "مجري التجربة(للكاتب  كان ىوفي مناسبة آخر
 :يمع جيم

 
 غر الطائرات عندما تطير بعيدا في الجو؟صهل ت: م

 .نعم، انها في الحقيقة تصغر جدا: جيمي
 صغيرة؟ هل هي تصغر حقيقة، أو انها تبدو: م

 .انها تصغر حقيقة: جيمي
 ما الذي يحدث للناس في الداخل؟: م

 .انهم ينكمشون: جيمي
 غروا؟ص من الممكن ان ينكمشوا وان يكيف: م

 .وسهمؤنهم يقطعون رإ: جيمي
 

ددة ببواعث، حخذ كجمل مؤن هذه الجمل من الممكن أيضا ان تإ
 ثة، في المحادضحومن الوا. مي العامجيوليست كانعكاس لمستوى تفكير 

يحا، وانتهى إلى وضع صحانية، ان جيمي ال يعبأ من كون كالمه ثال
دور (وفي بعض االحيان ربما كان جيمي يهتم كثيرا جدا . "خيالية"تجابات سا
، ولكن إذا كان )ال الطائرةؤس(دا ج ال، وفي بعض االحيان قلي)جنسال

مستوى تفكيرة العام متشابه، فمن الصعوبة البقاء على القول بأن هذا 
. المستوى هو نتاج عوامل البناء العاطفي وليس عوامل البناء المعرفي

يمان جيمي بأنه يستطيع ان يكون بنتا، متناغم مع إى ان والفكرة هنا ه
 وليس مع كونه خياليا في مشكلة معينة ،كره ما قبل المنطقيلفاالسلوب العام 

 .مع فكره ذي التوجه الواقعى
 

 اح الطريقة التي يمكنضي من المفترض أيضا استعماله إل،خيرأمثال 
لقد مررت بتجربة عنذ . تقديم المحتوى الفرويدي في مستوى تفكير معين

 الذين يعترضون ٢اختباري لطفلة حول حفظ الكتلة وسوف تسعد الفرويديين

                                                 
 نسبة إلى فرويد  2
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عرضت . "فرد معرفي بحت"ل كـ  التي تفترض الطف٣على نظرة البياجيين
، حيث ان كرتين من "حفظ الكتلة"لطفلة عمرها خمس سنوات مشكلة 

التجربة بعمل ي رقام مج. يتين في الحجم تتغيران في الشكلاوتسملصال صال
 ها على شكلت وطلب إلى الطفلة ان تعمل كر"قجس"كرته على شكل 

 أو فيما إذا ؟ بعدها فيما إذا ما زالت الكرتان بنفس الحجمسألو. "فطيرة"
كرتى أكبر، “ندهاش تام، قالت الطفلة، ا وب؟خرىاألدة أكبر من حكانت وا

فطيرتها حول وتقدمت لتطوق “ نظر، انني استطيع تغطية كرتك كلهاا
ية ؤان لدى الفرويديين قليال من الصعوبة في ر. خفته تماماأسجق، حتى ال
ستجابة كاستجابة رمزية التجاه أوديبى جنسي لدى الطفلة، تستعرض به اإل
تناسلية األكثر بروزا العضاء األمام أعضائها التناسلية ونشاطها الجنسي أ

نه أنا نبرز نهذا التفسير ولكن لن ننكر حون.  الجنسى األكبر للذكراطوالنش
 الفرويدي، فإن مستوى تفكيرها في هذه المهمة ىبالرغم من وجود المحتو

حتفاظ بالكتلة متوافقة مع مستوى تفكيرها في وظائف اإلوالتي فشلت خاللها ب
 .“فرد معرفي بحت” كـ انها تصل اليها والتي يبدو٢بياجانية

 
 محتوى األفكار ر ان بعضاظهإوفي هذا القسم، سوف نحاول 

هتمامات والذي يعزى من قبل الفرويديين لطفل ما قبل المدرسة االو
ليس فقط متسق مع تنظيم البياجيين لبناء طفل ما قبل المدرسة “ ديبىاألو"

ولكنه تولد فعليا بواسطة نظام الفكر ما “ قبل منطقي”أو “ يقبل عمل“كفرد 
 من قبل ضتمثيل الواقع المفترفع المتكيفة لاي للطفل وبواسطة الدولقبل العم
هود ما جوعلى وجه التحديد، ان تولد المحتوى الفرويدي ينتج عن ال. بياجيه

 يماعاإلجتجسادهم بالواقع أ صائصقبل المنطقية لألطفال وذلك لربط خ
ين، غوكما قلنا سابقا، وجد فرويد ان األطفال، مثلهم مثل البال. والفيزيائي

لجنس، ولكن بياجيه وجد ان األطفال مهتمين مهتمين بالوالدة والموت وا
طلحات صنس ألنهم فالسفة يعتنون بالمجبالوالدة والموت والة لدرجة كبير
 ركزت عليها ينيفات البسيطة للخبرة التصوالت. نيفات الخبرةصالبسيطة وت

المنطق، ورة، خبدراسات بياجيه عن األطفال هي التصنيفات الرسمية لل

                                                 
 نسبة إلى بياجيه   3
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وهناك، أيضا، تصنيفات بسيطة . لمادة، وهكذاوالسببية، وا والزمن،
ية نوع صل تلك التي تخص الجنس وشخثنيفات مصلمحتويات الخبرة، ت

عتبار في تضييق اإل ينيفات فصويساعد أخذ هذه الت.  والحياة والموتسالجن
الهوة بين مراحل البناء ومراحل محتويات الفكر الموضوعة من قبل فرويد 

 .وغيره
 

áîÄämë@Ñ aìÈÛaŠbØÏþa@@
 

 بمشكلة ربط تنظيم تتصلن مشكلة ربط تنظيم األفكار بمحتواها إ
 ان المراحل تغفل المحتوى، كما يبدو ويبدو. حاسيساألاألفكار بالعواطف أو 

داء تجريديا أنكار فإن مراحل البناء تعطى إودون . كذلك انها تهمل العواطف
، فإن “المعرفة“مثل بحتا فقط للعواطف وتطورها، ومن المهم مالحظة انه، 

وفي الحقيقة، نجد ان التمييز بين المعرفة . هي بناء منظم" العواطف"
دينا معرفة دون عواطف وال عواطف دون لريد فقط، فليس جوالعواطف هو ت

وكلما تغيرت هذه . م تصورا عن العالم والذاتضفكل عاطفة ت. معرفة
مع ة يخالقأاطف وتتطور عو. التصورات مع التطور، كذلك تفعل العواطف

 الغضب سخطا أخالقيا في الطفولة مع حبصي.  األخالقيمي نظام التحكتغيرات
 ضور الفكر الخلقي، ويصبح الخوف من العقاب ذنبا في سن متقدم بعطت

ف بين الخوف من العقاب والخوف من الذنب نوعية وليس االختال. الشىء
التفكير عن اإلحساس حساس المؤلم، وإنما هو في كيفية إل لالأصجسدية أو 

لم يرتبط بسلسلة من يتضمن ان توقع األ" الخوف من العقاب“ان . المؤلم
لم ناتج عن عملية ؤداث الخارجية، اما الذنب فيتضمن بأن اإلحساس المحاأل

تالف النوعي بين الخوف والذنب، يكون خذن، فاإل إ.يداخلية للتحكيم الذات
وبهذا القول فإننا نعني ان العواطف، . "تنظيميا"فضل، بصورة أ أو، "معرفيا"

وعليه، فإن . وهي تتطور، تتغير في البناء أو التنظيم كما تفعل المعارف
تطور األفكار والعواطف، هو تطور بنائى مواز، حيث يكون فيه تغير بناء 

 . المعرفيبناءالعواطف موازيا لدرجة كبيرة لتغير ال
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 سنا نقول ان التطورعند قولنا ان للعواطف مركبات بنائية، فل
 قابل الختزال التطور المعرفي أو ان تغيرات المحتوى التطورية يالعاطف

: ول على نظريتينحصوإنما نقول اننا ال نستطيع ال.  تغير البناءلقابلة الختزا
وفي االيام المبكرة لنظرية . في، وأخرى للتطور العاطفيرواحدة للتطور المع

يرات ث الشتقاق تطور األفكار من نظرية الم جهدكالتحليل النفسي، كان هنا
وبناء على هذه النظريات المبكرة، . التي استخدمت لشرح التطور العاطفي

كانت شكال مخففا من ) لية الثانويةعمال (ةفإن األفكار الواقعية والمنطقي
، وهذا التخفيف ناشىء عن )ليةوالعملية األ(المثيرات -الفنتازيا المحددة

ولقد . كذا دواليكهخير، وتبديد الطاقات النفسية، والدفاعات، وأتباط، والحاإل
رأينا انه يتعذر الدفاع عن وجهة النظر القائلة بأن فكر الطفل اليافع يعتبر 

وبمعرفة هذا، فإن معظم المحللين اليوم يقرون بتطور مجال . فنتازيا مخففة
مليات البسيطة  ولكنهم ال يقرون ان الع،في األنا“ ذاتي خال من المشكالت“

يجب ان تتطابق مع حياة الطفل العاطفية األكثر تعقيدا، والتي يرون انها 
 .رات البيولوجيةثيتتحدد بدرجة كبيرة بالم

 
لقد خلصنا من نقاش انه في الحين الذى توجد فيه المثيرات الفيزيائية 

تماعية إجطور مباشرة إلى عواطف تتش، فإنها ال تتولد أو طكالجوع والع
 العاطفي -وبدال من ذلك، فنحن نعتقد ان التطور اإلجتماعي. قعمأ

     يتا عليه روبرت وأطلقوالمعرفي له نفس الطبيعة الحافزة البسيطة، والتي 
وهذا هو الميل . affectance motivation  الوجدانيةيةاسم الدافع) ١٩٥٩(

ضة، ولتعزيز للتكيف مع أو تسيد البيئة، للتفتيش عن األمور الجديدة والمتعار
 وبعيدا عن كونهم مخلوقات تستطيع االستجابة للمثيرات. ونشر الذات

تشاف عالمهم، يتسيدونه أو كالبسيطة، يفتش األطفال الرضع بنشاط ال
ان النشاطات والعواطف اإلجتماعية . يحاكونه، ويتكيفون أو يتوافقون معه

وليس من المثيرات من نفس الدوافع الوجدانية،  المبكرة لألطفال الرضع تنشأ
، فإن بسمة الرضيع )١٩٧١ ( كيجانأوضحوكما . باعاتشالفمية واإل

وجهي أو غير (حسي -دراكيإاإلجتماعية هى ابتسامة موجهة إلى مثير 
والرضع . لفة والنفورتوازن معين من األى  والذي يحتوي عل)وجهي
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نتظام ابتغير يوما يبتسمون اليه . لوفمأيبتسمون عند تعرف مفاجىء على ال
 .اء التقدم المعرفيبنر يمع السن نظرا لتغ

 
ïävÐäÛa@ŠìİnÛa@¶g@À‹È¾a@ŠìİnÛa@Ý‚‡ß@

 
ذن، هو ان مناطق األنا المحملة عاطفيا أكثر إليه، إن ما نهدف إ

والتطور األخالقي محددان بواسطة نفس التنظيمات المعرفية والنزعات 
 المناطق هو ه التطور في هذرغم اننا ال نقول ان(الحافزة التي ناقشناها 
 ما عنيناه، دعنا نتحول إلى المنطقة التي حولكي نوض). تطور معرفي مطلق

سوف نحاول ان . عظم اسهاماته، التطور النفسجنسىأ التحليل النفسي هاقدم في
ر النفسجنسى وبقى على العديد من المالحظات الفرويدية ولكن نظهر ان التطن

ليب التفكير المعرفي واألخالقي وان تطور اسيتضمن عملية متماسكة أل
يق ر عن طسالطفل في هذه المنطقة يحدث بواسطة دافعية الكفاءة، ولي

 ال يتضمن ان الطفل ليس مهتما بشدة "عرفيمال“وهذا المدخل . المثيرات
ليس األطفال اليافعون مهتمون أو معتنون بأن أ. ها فرويدضعيا التي وابالقض

ليس األطفال اليافعون مهتمون أ. حن نعتقد انهم مهتمونكلوا وان يؤكلوا؟ نأي
جساد اآلخرين وكيف يربطونها ببعضها أبأعضائهم التناسلية وجسدهم و

ولكننا، مع ذلك، ال نعتقد اننا في حاجة الفتراض . البعض؟ نعم، انهم مهتمون
من المشكوك فيه ان لدى  ويبدو.  لشرح هذه االهتماماتةيرات شبقيثم

ل تلك التي يمتلكها الراشدون، ثيافعين مثيرات جنسية قوية جدا، ماألطفال ال
 أفكاروما يمتلكون هو اهتمام أو افتتان ب. فهم ال يستطيعون ذلك فسيولوجيا

هذا نظرا ألن تصوراتهم عن العالم . "جنسية"مى معينة من الممكن ان تس
. يراإلجتماعي تتركز حول أفكارهم عن اجسادهم وأفكارهم عن اجساد الغ

االتصال الجسدي و، ني اعية هى افعال جسدية؟ والمشاعر تعمجتفعال اإلألفا
ان الغضب يعني تعاركا جسديا وتحطيما . "شبقية"ورة، تكون صبهذه ال
فكير األطفال متماسك، تتركز األفكار والعواطف حول أفكار توألن . جسديا

 "العدوانية”و“ ةيالجنس”  والتي أطلق عليها الفرويديون اسماءيالنشاط الجسد
وإذا ما سألنا عن أهمية هذه النشاطات أو عن دور ). ١٩٦٦برج، هيلكو(

 يرتبط بها، فإننا يجب ان نتحول إلى مشكلة ذات أهمية يالطفل الجنسى الذ
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في البدء من . ية الفرد لذاته كصبي أو بنتؤ مشكلة ريأساسية للطفل، اال وه
بي أو بنت تساعد في شرح ص كية المعرفية للطفلهوديق ان الصالصعب الت

ع ذلك، دليل ماال ان هناك، . اهتمامات الطفل بالجنس والنشاطات الجنسية
هذا الدليل جاء من .  النفسجنسياطمثير عن أهمية الهوية المعرفيه في النش
عن التطور النفسجنسي ) ١٩٥٧(دراسات موني، هامبسون، وهامبسون 

 الواحد هرمونيا والجنس سجن، وهم األفراد ذوي ال-جمع خنثى-للخناث
عموما، لقد قام هؤالء . عضاء التناسلية الخارجيةالمضاد من حيث صفات األ

عدت لهم، بغض النظر عن ألتي اية صاألفراد بضبط جيد للدور أو الشخ
رى عملية جراحية عند جوعادة ما ت.  هرمونيا أو وراثيا"الحقيقي“جنسهم 

لجنس المضاد هرمونيا أو وراثيا، وذلك من ا“ حقيقة "اف ان األطفال هم شاكت
وقد بينت الدراسات انه إذا اجريت . نثى هوية جنس الطفل كذكر أو احيصحلت
، فإن الفرد يتكيف معها وفي فترة ٤-٢ الهوية هذه قبل سن ححيصملية تع

المراهقة تؤدى الوظائف الجنسية بصورة طبيعية من حيث هوية الجنس 
ولديه مشكلة   فإن الفرد ينمو٤ -٢ح بعد سن  إذا تم التصحيأما. حةمصحال

. يقين حول الوظيفة الجنسية من حيث هوية الجنس المصححةمواضطراب ع
ومن الواضح، ان ما يشكل حرجا للوظيفية الجنسية هو ان الفرد يعين نفسه 

وهوية الجنس .  في الطفولة المبكرةنثىهوية الجنس كذكر أو ال) أو نفسها(
ا أو بالعقد العاطفية مثل عقدة جيئا يعطى بالبيولويت ش معرفة، وليسيهذه ه

ونظرا . وهوية الجنس هذه ال تصبح مستقرة حتى سن الرابعة. أوديب وحلها
 قابلة للتغيير يالمعرفي العام للثبات، فه س تعتمد على النموجنألن هوية ال

ت مهمة س ان هوية الجنس ليعلى.  قبل هذه الفترةصحيحعن طريق الت
نف الجنس أو ص بل ان ، الجنسي عند البلوغ وحسبط من اجل النشالألطفال

هم تصنيف بارز يقوم األطفال اليافعين بتعيين انفسهم من أهوية الجنس هو 
ان هوية الجنس هي فكرة عادية عن صفة بارزة لكيفية معاملة . خالله
 بوة وليست كذلك األضمخيف لبع وهي بارزة بشكل. بوين للطفل اليافعاأل
نيف سبة لألطفال، ألنها التصنة بشكل مخيف بالزال انها دائما بارإ. ضهملبع
نيف صوالت. لعام األساسي الوحيد أو الدور الذى عينوا انفسهم لممارستها

طفال هو النظرة للطفل على انه ضد  األخر لهوية الذات عنداألساسي اآل
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 ؛تةنس، فإن هوية العمر غير ثابجوعلى النقيض من هوية ال. الراشد
 ثبات هوية العمر ياه فقضايصبحون راشدين، وعلسيفاألطفال يعرفون انهم 

 .ال تثار بنفس الشكل
 

 نيف العام الوحيد الثابت والذي يستطيع األطفالصوألن الجنس هو الت
ان وضع انفسهم واآلخرين تحته، فإنه يأخذ أهمية عظيمة في تنظيم 

 ذلك، نحتاج للدخول إلى لىوبناء ع. تصوراتهم وانفعاالتهم اإلجتماعية
انها تكون غائبة في السنة  ويبدو. التطور الفعلى لهوية الجنس األساسية

ن األطفال واألولى أو السنتين األوليتين من العمر، ولكن في سن الثالثة، يعن
وعند السنة .  اآلخرين بدقة جزئيةسنفسهم بطريقة صحيحة ويعنونون جنأ

 الوعي بأن الجنس ال ضدقة، ويظهرون بعالرابعة، يعنون األطفال الجنس ب
وعلى سبيل المثال، اظهر جوني، البالغ من العمر اربع . يمكن ان يتغير

ليك إ. هبات الجنس لجيمي الصغير الذي بلغ الرابعة لتوثسنوات ونصف، 
 :المحادثة

 
 .سأكون صانع طائرات عندما أكبر: جوني الكبير
 .كون أماأعندما أكبر س: جيمي الصغير

  .باأال، ال تستطيع ان تكون أما، يجب ان تصبح : ني الكبيرجو
 .ال، سوف اصبح أما: جيمي الصغير
 .ماانت لست بنتا، ال تستطيع ان تكون أ، فكال: جوني الكبير

 
كد في سن الثالثة أو الرابعة، أنما يبدأ ثبات هوية الجنس في التبيو

الفات ختيرتبط با فإن هذا الثبات ال يمتلك قاعدة منطقية واضحة، وال
وعليه، تصبح هوية . تناسلية حتى بلوغ السادسة أو السابعة تقريبا-عضوية

حسية، في -دراكيةإالطفل الجنسية هوية غير قابلة للتغير بصورة منطقية أو 
ت المعرفية األخرى غير القابلة انفس السن الذي يطور فيه الطفل الهوي

 لهم  عند سؤالنا-من قبل األطفال-هضان هذا االرتباط قد تم استعرا. للتغير
ب والقطط يس عن الكالا فريها دتلأنفس األسئلة عن نوع الجنس التي س

ول البنت إلى صبى إذا ما أحبت حفقد سألنا إذا كان من الممكن ت. المقنعة



 37 
  
  

 قبل بلوغ سولي. بيان أو لبست ثيابهمصذلك، وإذا ما قصت شعرها مثل ال
كد تماما من ان البنت ال أمعظم األطفال الت عالسادسه أو السابعة يكون في وس

وقد . يمكن ان تكون صبيا بغض النظر عن التغير في المنظر أو السلوك
بدى األطفال، الذين اظهروا ثبات الهوية في مهمة واحدة، ثباتا في مهام أ

 .أخرى
 

 .فكرة منفردة، اال وهي هوية الجنس  األن عن نموىلقد تكلمنا حت
نس الطفل جات المتطورة في بناء هوية ر ان التغييلتنظيمويتضمن مدخلنا ا

الجنس والتي -وردالمعرفية انعكست على التغيرات المتطورة في اتجاهات 
عتبار اتجاه وإذا أخذنا في اإل. درست بصورة موسعة لدى األطفال اليافعين

م عن طريق اختبارات متنوعة عن أولوية األهداف األنوثة الذي قّي-الذكورة
بي من انه صوليس من المدهش، انه إذا ما وثق ال. نشطة الجنسية المنشأاألو

ينة بينما عنسه التغير، وتعلم ان الصبيان يحبون انشطة مجحتمل يصبي ال 
وفي سن . بيانصنشطة أخرى، فإنه سوف يفضل أمور الأحب البنات ت

إنهم ل األطفال إلى حد هوية الجنس األعلى، فصالسادسة أو السابعة، عندما ي
األنوثة هذه، بحيث -د األعلى الختبارات أولوية الذكورةحيصلون كذلك إلى ال

ص االختيارات الصحيحة خفيما ي% ١٠٠إلى % ٨٠وح درجاتهم مابين اتتر
ت بقدر ما آا استجابة إلى التمرين الثقافي أو المكافذوال يعد ه. لنفس جنسهم

. مرينألزى ذلك ومن الممكن ان يع. هو تطور أكبر لثبات هوية الجنس
 واألنشطة الجنسية دوارأللم يمتلكون القليل بالنسبة هنأأولهما اعتقادهم 

عتقاد بقدرته على  االفعندما ترك جيمي البالغ من العمر اربع سنوات. شأالمن
ما، فإنه تخلى أيضا عن االعتقاد ان بقدرته ان يصبح ممرضة أو أان يصبح 

.  األنثويةىاب البنات أو اللعب بالدمارتداء ثييستطيع  صسكرتيرة أو أي شخ
المتعلقة “ أنا “سة أو السابعة، يوازن األطفال في قولهم دوفي سن السا

نت ال تريد أستطيع ان تكون انثى فتانت ال . ونقيمي جنسية بمالبهويتهم ا
وثانيهما، هو . نت ال تريد ذلكأذلك، وانت ال تستطيع ان تكون ممرضة ف

نفسه والتفكير بجدية عن ذات الفرد، وعن ما هو لرد الميل الطبيعى لحب الف
فإذا ما كان الصبيان اآلخرون يشبهون الذات، . بب اليهاحمرتبط بها أو م
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 يبلغ من العمر اربع لقد عبر صبي، تحب البنات  تحبهم أكثر ممانتأف
 السبب، تدخل اخوه لوية حاضن أطفال ذكر، وعندما سأل عنسنوات عن أو
يل نفس ضويتطلب تف. “يألنه بنفسه صب“ سبع سنوات ليقول، البالغ من العمر

ورا في التقسيمات المنطقية طالجنس بطريقة تصنيفية أو متسقة نموا فكريا وت
قران بيان تحت الخامسة، على األصوينطبق حب نفس الجنس، عند ال. ابتةثال

. ابغر والراشدين األاآلباءوتنطبق، عند سن السادسة أو السابعة، على . فقط
 دون االم إلى أول عبور ألبد ليير مقاييس األولوية والتقلشوفي هذه السن، ت

 .نسي لتفضيل نفس الجنسج-نوع
 

ذكورة بدعى يب، وكذلك ما  عادة بمماثلة األعىوهكذا، فإن ما يد
 .المعرفي لهوية الصبي الجنسية م، ينموان مع وخارج النمواأل
 

هاته وقيمه حول هوية يته واتجاشخصم الطفل ن وبعد ان نظّاآل
 عندما دخلنا في ؟جنسه، يجب علينا ان نتساءل ما هي هذه االتجاهات والقيم

يا التفوق لجنس على اعدت لدور الذكر واألنثى وقضأ التي صائصبحث الخ
ل في صر، وجدنا ان هناك تقريبا نفس األنتظام المعرفي المتطور الحاآخ

بيان تقريبا ان الذكور أكثر صرى كل اليوعند سن السادسة . هوية الجنس
وجزئيا، فإن هذا هو أيضا الميل . كاء من األناثذسلطا وتقوة، وعدوانية، و

 هذا، مع ذلك، كل شيء يسول.  لنسبة القيمة إلى ما يشبه ذاتهصبيالقديم لل
وقد بينت دراسات .  في نفس سنه يتفقن معهنألن معظم البنات اللتين ه
ومن خالل عملنا . الشخصية تعتبر عالميةاط ألنمالثقافات المتوازية ان هذه إ

ية صب آباؤهم قد طوروا نفس إنماط شخوجدنا ان الصبيان السود ممن تغّي
. همؤبيان السود والبيض ممن تواجد آباصب في نفس السن التي طورها الاأل

 الطفل اليافع المرتبطة بالجنس صرجوعا إلى النظام القائل بأن أدوار وخصائ
سميا، وبأنهم جنظرا لتصور الذكور بأنهم األكبر . ئص الجسدترتبط بخصا

اقوى وأكثر نشاطا من األناث، فمن المفترض أيضا ان يكون لديهم ما يمكن 
وانية، عدسمية، مثل، الجائص ص نفسية أكثر من كونه خصائص خهان نعتبر

ائص الجسمية صان الطفل ال يميز بين الخ. المكر، والسيادةوالظلم، و
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وهذا . سدية توازن بالذكاء والعدوانية والسيادةج فالقوة والطاقة ال؛ةوالنفسي
سمية تقترن جائص الص والقيم النفسيه من الخصالميل الشتقاق الخصائ

فالصبيان ال يمكن ان يكونوا .  المرسومينيفية للدور الجنسصبنظرة الطفل الت
ار التي ونحن نعتقد ان األدو. ممرضات، والبنات ال يمكن ان يكن جنودا

 الجنسين ان يلعباها اال انها تشغل عادة من قبل الذكور قد اسندت يمكن لكال
بدور الطبيب والشرطي وانتهاء  نيفي إلى جنس الذكور، ابتداءصبشكل ت

 ان يكون ممرضة بأي طريقة أكثر من عدم ي يمكن للصبوال. بدور الرئيس
سادسة هو ذكر لة اومن المحتمل ان نقول ان صبي السن. بح أماصتمكنه ان ي

حد كبير في ذلك ابواه، وانه حقا بهذه  متعصب مليء بالزغب، يشبه إلى
 النظر عن كيف تمت تربيته في المجتمع الذي يمارس تمييزا ض بغكذلك

المعرفي تعدل،  خرة من النموتأولحسن الحظ فإن المراحل الم. نسجلدور ال
 .بص هذا التعيأو تلطف، أو تلغ

 
 المعرفي لمفاهيم دور الجنس ألن تالية من النمووتحدث المرحلة ال

األطفال يعيدون تعريف األدوار فيما يتعلق بموقعهم في تنظيم أخالقي يعرف 
وعندما يقارن تالميذ الصف . فات الجسديةص فيما يتعلق بالسبالمجتمع ولي

ف الخامس االبتدائى بالنسبة لمفاهيم واتجاهات صاألول االبتدائي بطالب ال
 بتطور المفاهيم الخلقية طجنس فقد رأينا اختالفات كبيرة ترتبدور ال

فات النفسية بين الذكور الف الخامس، ينظر لالختص الفي. اإلجتماعية
يات وليس من امال والغفات بين اآلانها تشتق من االختال واألناث كما لو

سهاب أكثر، فإن االختالفات بين الذكور إوب. اختالفات الجسد الفيزيائية
األناث تنظر بصورة االختالفات في األدوار اإلجتماعية التي يلعبونها بدال و

ف صب اليرى طال. فات الفيزيائية والبيولوجيةصيتها بصورة الؤمن ر
ى األدوار الجنسية معرفة بالتوقعات والعادات اإلجتماعية أو ئامس االبتداخال

ة اإلجتماعية يفظيرجع إلى الو ف في توقعات الدورختالالان ا. المشتركة
وقد املت األدوار . للدور، وإلى وظيفته بالنسبة إلى اآلخرين والمجتمع

لعبوها ي التي يتوقع طالب الصف الخامس االبتدائي ان ،سيةناإلجتماعية الج
حدد توعليه، فإنه في هذا السن، ت. ياتهمانفسها على امانيهم وغ، في المستقبل



 40 
  
  

كيد على األدوار أ بواسطة التة كبيرةجهوية الطفل الجنسية وقيمه لدر
لبة في التمييز عن صكيد األدوار اإلجتماعية هذا قاعدة أماعية، ولتجتاإل

أو -احيانا، في فترة المراهقة، يطور العديد من األطفال. طريق الجنس
 االجتماعي سية ثابتة من أدوار الجنخص ألنماط ش تأكيدا مستقال-معظمهم

لونها يص للذكورة واألنوثة التي ةشخصي أو مثاليات اويطورون رموز
 .بطموحهم الخاص بهم

 
 يمكن يجنسفسة، فإن عدة منظورات لتطور األطفال النصوفي الخال

وهذه .  وتطور األنايتفهم كامتداد لتوجهات التطور األخالقي والمعرف ان
ن من يخرباآلاط ب والبنت، وحول االرتيبصتولد عدة اهتمامات دقيقة حول ال

 .ه، وحول أدوار الفرد المستقبليةد ض الجنس أوسنف
 

 ختلف بينت التي "الموجبة”أو " األخالقية"ساليب ولقد ركزنا على األ
وجه تطور مفاهيم دور الجنس من خاللها دافعية تالزيادة والنقصان والتي 
وتركز نظرة التحليل النفسي على الجانب المظلم . الطفل لالحترام والتسيد
 برسم روابط بين أفكار ي كما ه تهتمنسية، حيث انهاالتجاهات الطفل النفسج

وكما تم مناقشته في . الرشدينعند مراض النفسية وخبرات الطفولة وبين األ
، فإن المجهود الفرويدى )١٩٧٠لبرج، الكروس، وركس، هيكو(مكان آخر 

م لمراض النفسية التي يعاني منها الراشدون بأفكار الطفولة وخبراتها  األطلرب
ومع ذلك، فهناك . اجحة تماما، وذلك بعد تقييمها بدليل البحوث المطولةتكن ن

 أو كثيرا من حساب اعر الطفل مهملة قليالشجانب مظلم من أفكار وم
 األنسان ان يرى الطفل عرنا، يستطيظومن وجهة ن. التطور المعرفي
ظلم من االهتمامات االيجابية للطفل مان لديه الجانب ال الفرويدي كما لو

تمل ان يمتلك يح بالعدل وهو ما ييجابإحساس إان لدى الطفل . يانجلبياا
ولدى الطفل اهتمام . ر والعقابأجانبا مظلما كمدعاة الستغراق كامل مع الث

وإليضاح . مكانه ان يظلل االهتمام المظلم بالموتإا بملها وهو صوأ بالحياة
 شخالقي الذى نوق النقطة دعنا ننتقل إلى الجانب المظلم من التطور األههذ

تعتمد الفكرة األخالقية الفرويدية . من قبل المحللين النفسيين بصفة األنا العليا
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فتها وكالة صغيرة صعلى أساس الفكرة المسيحية المشهورة عن الضمير ب
ق الخاأل) أ: (وعليه، فهي تركز على ان. بهانات وتؤلذداخل الرأس تحذر ا

) ج(ات واألنا، ذسطة وكالة مميزة عن البوا) ب(كانت عقابا وعقابا ذاتيا، 
لك فقد ركز ذوباإلضافة ل. تماعي المحيط بهاجوعن تصور الذات للوضع اال

فرويد على التماثل بين خلق الطفل اليافع وخلق الراشد المذنب ذنبا موقعا 
للكآبة في النفس، أو جالبا لجنون االرتياب واالضطهاد والعظمة، أو مورثا 

 .للعصاب
 

 حساسا بأن أخالقيات طفلإتقال إلى هذه النقاط، فإن هناك نالوبا
ور التحليل صمن “ ديبيةتأاألنا العليا ال“ورة ص ممكنة التمييز في ١المرحلة 
باء والسلطات دائما على حق، آلتقدون بأن ا يع١ ان اطفال المرحلة. النفسي

ب  األوامر في غياعوتطا. عتبر مبرراي) حتى القاسي منه(وان العقاب 
ن يعتقد أومن الممكن . حساس الغامض بالعقاب المحتومالسلطة نظرا لأل

له أو الطبيعة بمعاقبة الفعل الطفل بالعدل الحلولي المالزم، حيث يقوم اإل
، يوفي العادات الدينية للمذهب الكالفينى القاس.  حتى وان لم يره انسانيءالس

ن طريق االعتقاد يتم تشجيع هذا اإلحساس بالعدل الباطني في الطفل ع
وتحت مثل هذه االعتبارات فال مدعاة . المحتومة جهنم بالخطيئة القاتلة ونار

غم ور. "ارمةصاألنا العليا ال“، صفات ١ للدهشة من اظهار طفل المرحلة
 تتضمنه ييق والذعميعاب الذنب الست اليافع السعة اللالطفذلك، فليس لدى 

يز عن مت ان الذنب الواضح، المتينت الدراسابقد لف. يةلفرويدية ارالنظ
الخوف، يبدأ في الظهور في الفترة السابقة للمراهقة مباشرة وذلك خالل 

ميل المشاعر األخالقية تة إلى ذلك، فضاوباإل .يديةلالمراحل األخالقية التق
وفي سن الخامسة، كان . غير المنطقية لألطفال اليافعين للزوال اثناء تطورهم

 .ية تمنعه من اكل االشياء الح"انا عليا متزمتة "Iلمرحلة جتاز اي الذي يلولد
 .رارفسيسرق ان كان بوسعه ال“ مريضا نفسيا “صبحعة، ابوفي سن السا

 
، واألفكار والمشاعر “الضمير“، فإن تطور  معينةومن وجهة نظر
يا يلمسها اإلحساس الخلقي امر واحد من عدة قضأعن العقاب والذنب، هو 
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 بعالقات الوجدان يبالوعوحساس يتطور بالعدل، إبا بللطفل وترتبط قري
ومن الممكن ان يكون لهذا . بمفاهيم القانون، وهكذا دواليكووالسلطة، 

في بعض األطفال جانب مظلم، ولكن هذا الجانب المظلم ال يعرف “ التطور“
 .التطور نفسه

 
 يل النفسي،حلرى مثل مراحل التخاأل“ المراحل“، نجد ان صةخالالو

 ةعادإومن الممكن . م تصورات ومالحظات هامة تغفل في التصور البنائيتقد
صياغة هذه التصورات في جزء كبير منها بنجاح وبطريقة يمكن معها ان 

ويعتبر مثل هذا التكامل مهمة كبيرة . تتكامل ونظرية التطور المعرفي
 كذلك  بالنسبة للتربوي، اال انهاةوقد ال تكون هذه المهمة أساسي. للمستقبل

 .بالنسبة للفهم االكلينيكي للطفل الواحد
@

òíìiÛa@òîÜàÈÛaë@õbäjÛa@Ýya‹ß@
 

ساد االعتقاد لمدة طويلة ان مضامين المراحل في التربية االبتدائية قد 
.  التلقائيلنمومدخال يقدم للطفل األمن والحرية في ا دخال سلبيا،مستتبع ت

الذي يحتاج للسقي فقط لكي ينمو وكان المجاز التمثيلي للنمو هو ذلك النبات 
لة عتمد هذا المجاز على الفكرة القائاوقد . والذي ال يمكن قسره على النمو

 حبي وانها تتضصولة بأسالك مع الجهاز العصبأن المراحل فطرية أو مو
وبمقارنة . الفيزيائي أو العصبي تدريحيا في عالقة منتظمة مع العمر والنمو

اد، وهو مجاز ضكان هناك مجاز تمثيلى م للنمومع هذا المجاز التمثيلي 
كبدالة (لة، بدالة آقل عوفي هذا المجاز، كان ال. التزاملية السلوكية والبيئية

رجات بعد استالمها للمدخالت وتزامل ما بين المدخالت خدر مصت) الهاتف
وكلما زادت مدخالت البيئة من خالل التعليم المناسب، كلما . والمخرجات
. تماعية مناسبةإجرجات بشكل مهارات اكاديمية وعادات زادت المخ

ود المراحل جول ديوي وبياجيه ان يبرهنا ان وا النظرتين، حيزة كالاوبمم
وتعتمد المراحل على . ر في التطور كحوار بين األطفال والبيئةيفكالتيتطلب ا
 بيولوجية عالمية معينة في الطفل ولكنها تعتمد أيضا على صخصائ

 .فلطمية لخبرة أو بيئة الخصائص عال
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وهي مرحلة الفهم، ان تتطور بدون ، وال يمكن للمرحلة المعرفية
وعليه، فإن طبيعة المراحل، تحدد عن . سم أو عالمجشيء معروف، مثل 

بيعة العالم اإلجتماعي والفيزيائي بنفس القدر الذي تحدد فيه عن ططريق 
احل عالمية، فإن تصورات ونظرا لكون المر. طريق طبيعة الكائن البيولوجي

 عالمية عن العالم، خصائصالخبرة عن العالم الذي ترتبط به مراحلنا تكون 
، صائصمن هذه الخضوتت. خصائص يمتلكها العالم في أي ثقافة أو عائلة

 تتبع قانون الطبيعة الكوني والخبرات يالخبرات مع االجسام الفيزيائية الت
 عل تنبثق عن ثوابت عالمية التفاي والتتماعية ذات الخصائص العالمية،جاإل
تماعي، بعيدا عن حقيقة ان كل األطفال هم انفس في عالم من األنفس إلجا

مم بثوابت عالمية معينة أموعات، وجمواألخرى المنظمة في صورة عوائل، 
تماعي والفيزيائي هذه إلجوإذا ما كان لدى العالمين ا. من القوانين والعدل
تلفة تماما في خلخبرة، فلماذا يجري تصورها بطريقة مالخصائص العالمية ل

 ولماذا يتحرك بعض األطفال بسرعة أكبر من سواهم من ؟مراحل مختلفة
الم يرى بطريقة مختلفة في مراحل مختلفة ألن عمرحلة إلى التالية لها؟ ان ال

 منظمة ،برة العالمية هذه، كالقوانين الفيزيائية والقوانين الخلقيةخص الئخصا
ففي كل مرحلة، ال تكون اساليب التفكير . طرق مختلفة عند كل مرحلةب

انعكاسا مباشرا لنماذج البيئة ولكنها نتيجة التفاعل بين نماذج أفكار الطفل 
ويطلق على نموذج . اه االتزان أو التعادلجالنشطة ونماذج التفاعل العامل بات

االتزان في المرحلة ويعطل هذا النموذج أو . "مرحلة“االتزان المكتسب اسم 
ئمة بين بناء المرحلة والخبرة، مما يؤدي إلى نموذج جديد الدنيا بافتقاد المال

من الفعل ورد الفعل مع العالم، الذي يقود بدوره إلى مرحلة جديده، وهي 
 .اتزان أو تعادل جديد

 
 وتختلف البيئات في كمية االتارة التي تقدمها وفي الدرجة التي

وعليه، . -أو نشاطاتها- ها مستوى تطور الطفل ونشاطاتهثارة بتضارع اإل
ثارة من اجل التحرك للمرحلة التالية إلربية، هو تقديم اتفإن دور الخبرة في ال

 يجعل العالم مترابطا خومن اجل تماسك المرحلة المكتسبة في تنظيم راس
 .منطقيا، هادفة، ومكانا مفهوما
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 ضح المتطورة الذى يمكن ان يوالقيةخليك مثاال ملموسا للتربية األإو
سن من (يافعة لنا، ان الطفولة اـفكما بّي. لصاألفكار المعروضة في هذا الف

، من ٣ة وحتى المرحل ١من الممكن ان تمتد من المرحلة )  سنوات١٠ إلى ٣
 سنوات، يمكن ان تضم ١٠  إلى ٧ سن ومن. تطور المراحل األخالقية

مينة مكتبة أدارت أ لقد ،٣إلى المرحلة  ١لة حغرفة الدراسة طالبا من المر
ول مأزق افتراضي حناقشة م جين جيل، عى، تديفي مدينة نيوجيرس

لبرج هيكو ("القيم: االشياء األولى: "واننخرجت في سلسلة شرائح افالم بعأ
 ١٠ إلى ٦والتي تعرض مشاكل مناسبة لألطفال من سن ) ١٩٧٣ وسيلمان،
خرجت بدورها في أف الثاني قد صوكانت مناقشة جين جيل لل. سنوات

لبرج وسيلمان، هيكو(" استراتيجية لتدريس القيم ":بعنوان(صورة شرائح افالم 
١٩٧٣.( 

 
امعة جلقد درست جين جيل في ورشة عن التربية األخالقية في 

يها ع جين جيل، من خالل وألستاذةوقد هدفت ا. دارة المناقشة إهارفارد قبل
 شة التي سوف تثير تفكير طالبها للتحرك نحو إلى قيادة المناقحلبالمرا
تحديا بواسطة تفكير األطفال  ١وقد واجه اطفال المرحلة . ة التاليةحلالمر

، ٢ كما تعلم اطفال المرحلة. ومالوا لفهمه وتقليده ٢اآلخرين في المرحلة 
ل اسئلة جيلت جين أوعليه فقد س. ٣ بدورهم من االستنتاج في المرحلة

 .راحل االستنتاجيةتستنبط هذه الم
 

ن جيل واعية بالمباديء ت جيوباإلضافة إلى الوعي بالمراحل، كان
 بياجيه واتباعه ان األطفال ياذ يدع. البياجانية عن التضارب المعرفي

رض المعرفي، عبر مواجهة ايتحركون إلى المرحلة التالية عبر خبرات التع
فكير في مرحلتهم، وإلى المشاكل التي تقود إلى التناقض الذاتي وصعوبة الت

 .النظام في المرحلة التالية
 

 عرضدام هذا المبدأ عن طريق خوقد تسهلت جهود جين جيل الست
ق الذي زوالمأ. م وضعت من قبل بوب سيلمان نفسه افالحشرائ مآزق على
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. بطلته هوليو "انت وعدت“ب عنوانه طاره الطالإ جين جيل في شستناق
ها طلب منها، بعد ان سقطت اشجار، ولكن ابكانت هولي تحب ان تتسلق اال

وقد وعدت هي بذلك، اال ان ظرفا . سلق ثانيةلتوجرحت، ان تعده بعدم ا
بت أديق لها شجرة وصلقد تسلقت قطة . مأزقال ووضع هولي في حدث
. طيع التسلق فقد طلب من هولي ان تساعدهيستديق ال صوبما ان ال. النزول

ب عليها ان تتسلق إذا اريد للقطة جن الواخر ولربما يكون مأان الوقت مت
وليس من الخطر في شيء ان تتسلق في هذا الوقت . الصغيرة ان تنجو

ن تنقذ القطة أو أ-  ان تفعلي على هوليما الذ. بالذات ولكن هولي وعدت
 معرفيا ألنها ورطة اان تفي بوعدها؟ ان مشكلة هولي اثارت تعارض

تار ما بين قيمتين خ ان يخصب من الشقي يطلالخان المأزق األ. أخالقية
وفي معظم األوضاع، ليست القيمة األخالقية للوفاء . متعارضتين أخالقيا

اال انها في مأزق هولي . نقاذ حياةإلبالوعد متعارضة مع قيمة أخالقية أخرى 
. سنتين ولكنهما متعارضتانحب على هولي ان تختار بين قيمتين جفي. ككذل

هما إلى اعتبار األسباب لكل قيمة أساسية وأسبابا افضل ختيار بينويتطلب اإل
ويتسائل العديد . ق النافع سيكون مثيرا للجدلمأزوهذا يعني ان ال. لكل واحدة

زق في الوقت الذي سيكون من مألماذا يكون عرض ال” باءآلمن المدرسين وا
الء المدرسين ال يعتقدون ؤان امثال ه. "لي عن الوعد؟خة فية التكمالح
وبدال من ذلك، فإنه يعتمد . وجوب اعتماد السلوك األخالقي على االستنتاجب

يمان الطفل إ يد التي تعيد تأكع واألوضاصعلى وعظ الراشد وعلى القص
 وث اظهرت، منذ أيام هارتشورن وميحبينما نجد ان الب. بسلطة الراشد

 الفعل ثير على االستنتاج األخالقي أوأ، ان الوعظ يفعل القليل للت)١٩٢٨(
 وهذا ؛ هو ان يعظوا اآلخرينيوما يتعلمه األطفال من الوعظ الدين. قيألخالا

 .تعلم تكيفي
 

هم ن ألنديشم الراظدل عند معجرا للي مثير مأزق هولبعتيوال 
حة ان تتراجع هولي عن الوعد لكي تنقذ حياة القطة ص ىعلن وفقيوا

 ل؟ر كذلك بالنسبة ألطفال جين جيمولكن هل األ. الصغيرة
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 فبعد الحصول على بعض ؛لخص ما حدث في المناقشةأدعوني 
. ف إلى مجموعات صغيرةصراء األولية، قامت جين جيل بتقسيم الاآل

واحتوت كل مجموعة بعض الطالب الذين يعتقدون ان على هولي ان تتسلق 
وبعدها تحركت من . ا ممن يعتقدون ان عليها اال تفعل ذلكضرة، وبعجالش
 .آلخرلصغاء ألسباب التي يسوقها بعضهم اإلرى تطالبهم موعة إلى أخجم
 

قال . موعات، كان هارولد ونيكول وكاثي يتناقشونجفي احدى الم
حسنا، هي في .  كانت ستتراجع عن وعدهاإنجد من السليم أ“: هارولد

وهو . وعد بالضبط، ألنها تنقذ حياة القطة الصغيرةالالحقيقة ال تتراجع عن 
وبعدم السماع ألكثر من ذلك من هارولد، . "رد كلمة وعدافضل بكثير من مج

ومن . ٣  أو المرحلة ٢فنحن ال نعرف فيما إذا كان استنتاجه في المرحلة 
، تكون ردود ١ففي المرحلة .  ورفضها١ الواضح انه قد اجتاز المرحلة

وفي . كال السحرية..  عن الوعود، كلمات كالي مثل السرقة والتخلصفات
ي والحجارة ان تكسر عظامك صممكن للعلتعرف انه من ا ٣ و ٢المرحلة 

 “مخلف الوعد”أو “ السارق“ل مثكلمات لال يمكن ابدا  الوقت ولكن في ذات
رد كلمة، والكلمات ليست جيدة مثل جالوعد م"لقد قال هارولد ان . ن تؤذيكأ

 ."القطط
 

ن على أتوافق فلم . ولم تتبع نيكول استناج هارولد بصورة تامة
هارولد، وما الذي "وعندما سئلت لماذا؟ كان جوابها . لي أن تتسلق الشجرةهو

اج تستن في االيابة نيكول تأتج ان است.”في المشاكلسيحدث، سوف تقع 
سلطة، لل بالنسبة لنيكول هو الطاعة يحوما هو صح. ١األخالقي للمرحلة 

في سوف تقع “ء صحيحا هو العقاب، يوالسبب في كون الش. بألوهي هنا ا
 وحسب وإنما في يان نيكول ليس لديها اعتقاد في سلطة والد هول. “المشاكل

له سوف إذا كانت كاثوليكية، فإن اإل“لقد قالت، . والدها المقدس أيضا
عدها، اما إذا لم تكن كذلك، وكنت انت يهوديا، فلن تحصل على ساي

 .“المساعدة
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على  ارولد بأن، فلم تتفق كاثي مع ه٣ هناك المرحلة ٢بعد المرحلة 
ولكن، يا هارولد، ان القطة ليست قطتها “: لقد قالت. هولي ان تتسلق الشجرة

 .“فهي ليست مشكلتها. وليس عليها ان تقلق بشأنها
 

ل من كلمة الوعد كان ضالقطة الحية اف د قلنا ان تفكير هارولد بأنقل
خبار عن إلولكننا ال نستطيع ا. ١رفضا للمرحلة الدنيا، هو تفكير المرحلة 

 لقد قال الحقا .خاصيجابي الماهي المرحلة التي كان فيها تفكير هارولد اإل
إذا لم تساعد “قال هارولد . خريناآلبعض االشياء التي تهم مشاعر وتوقعات 

وسوف .  آخرخصديقها، فإنها سوف تجرح مشاعر شصالقطة الصغيرة و
فعال لمشاعر اآلخرين ألئج اا ان هارولد معني بما تحدثه نت.”يتفهم والدها ذلك

 .غيرةصولديه اهتمام عاطفي بحياة القطة ال
 

تي يجتازها هارولد على  ال٣ي في المرحلة قخالالحكم األكيز ن ترإ
يات من اغ الين محاكمةرخالتقمص العاطفي يعني انه يحاكم، ويتوقع من اآل

ب ان يكون متعاطفا، أيضا، بحيث يصبح منظور وعلى األ. وراء االفعال
يفهم  ٣ ان تفكير هارولد في المرحلة. يان والعقاب غير مرعبعصال

وباستطاعته كذلك التعامل مع تفكير . كولي، عند ن١ ويدحض تفكير المرحلة
ان القطة ليست قطتها وال يجب ان “: لقد قالت كاثي. يثعند كا ٢المرحلة 

ولكنها ستشعر “: وكان جواب هارولد. "شكلتهامليست ي وه. تقلق عليها
 .“ديقهاصء جدا في عقلها ألنها جرحت مشاعر يشعور سب
 

مكان المأزق األخالقي إ، تفسيرا لماذا بن االفالم، اذحلقد قدمت شرائ
أوال، ألن المأزق والتضارب يبرز المشكلة : دي للتطور األخالقيؤي ان
 ثانيا، ألن التعرض الستنتاج األطفال اآلخرين في المراحل ؛عادة التفكيرإو

،  ٢ان التعرض للمأزق ولتفكير مرحلة . قود إلى بعض االستيعاباألعلى ي
. ٢إلى المرحلة  ١رك من المرحلة حعند هارولد ساعد نيكول للت ٣ومرحلة 
كان . "ما الذي سيحدث ان بقيت على الشجرة؟ ستموت“ل جيري أوعندما س
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ول لقد اكتسبت نيك. "، كاثي، ما الذي ستقولين بهذا الشأن؟احسن“تعليق نيكول 
 .بعضا من اهتمام هارولد عن نتائج القيمة المتعلقة بالقطة وغيرت فكرها

 
ت بها جين م بحثيا واضحا بأن مناقشات مثل التي قالقد جمعنا دليال

ي، تطور ال يوجد في غرف الدرس بدون هذا قخالأدي إلى تطور ؤت جيل
  .االتجاه

 
، اشرف بوب سيلمان على ورشة عمل ١٩٧٤خالل خريف عام 

ية ماساتشوستس، وبعدها طلب الثاني بجامعة كمبريدج، بوال درسي الصفلم
فوفهم الدراسية وقيادة صزق على أاليهم ان يعرضوا الشرائح الفلمية للم

ص من المناقشات صوكان هناك عشرة ح. مناقشاتها مثلما فعلت جين جيل
وقد اندهش بعض المدرسين . حول شرائح االفالم على مدى خمسة اسابيع

 استمروا في القيام بها لبقية أيام بحيثجة كافية بالمناقشات األخالقية بدر
ق زبداعهم أو طالبين من التالميذ ان يطرحوا مآإالسنة، طارحين مآزق من 

ث ثالريبية الجوقد تم مقابلة األطفال من الصفوف الدراسية الت. خاصة بهم
ونها الحقا وكذلك زق التي سيناقشآوقد سئلوا عن الم. قبل المناقشات مباشرة
ية السنة، وقد اواجريت معهم مقابلة أخرى في نه. ختبارعن بعض مآزق اإل

.  األطفال قبل وبعد تجربة المناقشةحلت هذه المقابالت لتعريف مرادماستخ
قبل المناقشات كان كل الطالب في الصفوف الدراسية في مرحلتنا األولى من 

فوف الدراسية صال الفاط رك ثلثوبعد المناقشات تح. االستنتاج األخالقي
وقد وضع .  كانوا في مرحلتنا الثانية،التجريبية مرحلة واحدة إلى االمام

ل الطالب صيث ال يححربة جموعات ضابطة للتجن اضافيان كمصفاسيلمان 
موعات الضابطة، كان كل جوفي هذه الم. على مناقشات أخالقية طوال العام

موعات الضبط أي جلم يكن في م. عامية الافي نه ١ في المرحلة طالبال
. ل لثلث األطفال الخاضعين للتجربةصطالب تحرك مرحلة إلى االمام، كما ح

 .مكان المناقشات األخالقية ان تبرز الفرقإولذا فإن ب
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ن وقد عرفنا ان التربية األخالقية تستطيع ان تقودنا إلى تطور اآل
ا السؤال ليس نفسيا فقط، وهذ. المرحلة، دعنا نتساءل عما إذا كانت جيدة

جابة عن هذا قي جيدا؟ ولإلألخاللماذا يعتبر التطور ا. وإنما فلسفي والهوتى
لون ضفة فهم يفسفألنهم فال. طفال انفسهملألينا ان ننصت لال الفلسفي عؤالس

 .التطور، ويفضلون أعلى مرحلة يتمكنون من فهمها
 

ألن كل مرحلة عليا لماذا يفضل األطفال المرحلة التالية لمرحلتهم؟ 
ابة عن ج أو لإل،قيةاألخالل المشاكل حفضل في قدرتها لأعتبر مرحلة ت

ل أويس.  باالهتمام حول الوقوع في المشاكل١ المرحلة أتبد. األسئلة األخالقية
يستطيع طفل المرحلة ال و“ ب ان يعرف؟أللولكن من أين " ٢طفل المرحلة 

جابة عن  مشاكل في اإل٢ المرحلةبينما تحدث لطفل . الؤ السك اجابة ذل١
اما ” ب؟لماذا الوفاء بالوعد طالما لن يعرف األ“: ة، من بابصاسئلته الخا

لماذا المحافظة “: ، مثال٢ سئلة طفل المرحلةأل فلديه االجابة ٣ طفل المرحلة
فضل أ ٣واستنتاج المرحلة . "األخالقية طالما ليس هناك نتائج انانية مباشرة؟

ق هولي، الحل العادل مأزؤدي إلى حل افضل وأكثر عدال لأيضا، ألنها ت
 ه عادل ألن٣ن تفكير هارولد في المرحلة إ. ب، وللقطة، وللصديقلألبالنسبة 

دام خاست. خراآللشخص  في حذاء انفسكضع : ةبيالقاعدة الذه خفاءبستخدم ي
 .قمأزح لهذا الصحيالقاعدة الذهبية يقود إلى حل، الحل ال

 
قية إلى االعتماد على الالهوت خالاج التربية األوبينما ال تحت

لقد قالت نيكول . الهوتيينلميع اج أخالقيا يتقاسمه أفليس هناك مبدح، واضال
ولكن انبياء اليهود، . له لن يساعدك إذا كنت يهوديا، ولست كاثوليكياان اإل

دة ان القاع. وعيسى، وبوذا وكونفوشيوس يتماثلون في اعتناق القاعدة الذهبية
. ألخالقياتل ي هي األساس العاطف-ضع نفسك في مكان اآلخرين- الذهبية

واة، والتبادلية االمسووالعدل يعني القسط، . القاعدة الذهبية هي العدل أيضا
 صق على التقم االخالسسؤوكل الثقافات وكل الديانات ت. بين األشخاص

لنا األخالقية هي وكل مرحلة من مراح.  والعدل، على القاعدة الذهبيةيالعاطف
 .مرحلة أعلى في فهم هذه العالميات الخلقية


