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Abstract: 

The concept of time has cultural characteristics, as it is the product of a 

symbolic communicative context that draws its characteristics from its 

founding group.  Hence, the concept of time is shaped and represented 

mentally according to its socio-cultural context. Accordingly, it seems 
legitimate to examine its cultural specificity.  

This study tackles the nature of the spatial representation of the 

concept of time, as this latter is carried through cultural mediums, 

namely the oral and written language. The target group includes 32 

unschooled children aged between 10 and 11. It is worth mentioning 
that many intercultural studies have indicated the existence of a 

definite, statistically significant relationship between the concept of time 

on the one hand and the direction of writing on the other hand. As the 

spatial representation of the concept of time in children of French 

culture is from left to right, influenced by the direction of French 

writing. Whereas, the spatial representation of the concept of time in 
children of French-

directions of French writing from left to right and Arabic from right to 

left. 

The study confirms, in its third context, the spatial representation of 
the concept of time among uneducated children who do not know how 

to read and write, the results of previous studies on the concept of time 

in its relationship to the direction of writing. Where the space-time 

presentation of the images by the experimenter. 
Studies, with their integral depth, confirm that it is a matter of cultural 

learning; the school institution as a social unit with symbolic and 

communicative contexts works to impart our concepts, including the 

concept of time, the characteristics of the socio-cultural context. The 
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child, during his development and passing through socio-cultural 

institutions, integrates these characteristics in the framework of 

cognitive units that govern his subsequent cognitive functioning. 

Key words: Cognitive Integration, Educational Extensions, Intercultural 

Studies. 
 
 
 
 

: ثقافية-التكامل المعرفي في سياق الدراسات البين   
 تجاه الكتابة والتمثيل المكاني لمفهوم الزمن نموذجاإاالمتدادات التربوية للعالقة بين 

 
 2 حسبية الطايفي البرنوصي

 
 

 الملخص
له خصائص  يكتسي مفهوم الزمن خصائص ثقافية، بما هو نتاج سياق تواصلي رمزي يُحم ِّ

نه وإرساءه تمثال ذهنيا يتم وفق سيرورة منغمسة في  المجموعة المؤسسة لهذا السياق، فتكو 

 االجتماعي، ليكسبنا بذلك شرعية فحص خصوصيته الثقافية.  –سياقها الثقافي 

كون محموال عبر وسائط ثقافية كاللغة الشفوية أو المكتوب، على اعتبار أن مفهوم الزمن ي
طفال غير متمدرس،  32تتناول هذه الدراسة طبيعة التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى 

ثقافية إلى -سنة. فقد أشارت نتائج دراسات بين 11سنوات و 10تتراوح أعمارهم بين 
من من جهة واتجاه الكتابة من جهة وجود عالقة ذات داللة إحصائية مؤكدة بين مفهوم الز

أخرى؛ إذ يكون التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى األطفال ذوي ثقافة فرنسية من اليسار 
إلى اليمين، بتأثير اتجاه الكتابة الفرنسية. في حين، يكون التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى 

 يمينو) (يسار يمين)مغاربية في كال االتجاهين  –األطفال ذوي ثقافة فرنسية 
، أي في شكل صيغة توافقية بين اتجاهي الكتابة الفرنسية من اليسار إلى اليمين ر(يسا

 والعربية من اليمين إلى اليسار. 
ن  تؤكد الدراسة بسياقها الثالث، التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى أطفال غير متمدرسين مم 
ال يعرفون القراءة والكتابة، نتائج الدراسات السابقة حول مفهوم الزمن في عالقته باتجاه 

 يمينو ،يسار بالتعدد والتنوع )يمين هذه الفئةالكتابة؛ حيث يتسم التوجه الزمكاني لدى 
 أسفل...(، مهما كان اتجاه تقديم الصور من قبل المجرب. أعلى، وأسفل أعلىو ر،ايس

تؤكد الدراسات بعمقها التكاملي أن األمر يتعلق بتعلم ثقافي؛ فالمؤسسة المدرسية كوحدة 
اجتماعية بسياقات رمزية تواصلية تعمل على إكساب مفاهيمنا، ومنها مفهوم الزمن، 

االجتماعي. فالطفل أثناء تطوره ومروره عبر مؤسسات -خصائص السياق الثقافي
ثقافية يدمج هذه الخصائص في إطار وحدات معرفية تحكم اشتغاله المعرفي -اجتماعية

 .الحقا
 .ثقافية-الدراسات البين، االمتدادات التربوية، التكامل المعرفي :الكلمات المفتاحية

 

 
 

 :المقدَّمة
 المعرفية والثقافة

منذ أن نب ه  مؤثرا على نمو الجهاز العصبي،و االلتفات إلى البعد الثقافي، عامال فاعال في البناء المعرفيلقد تم  

Changeux ( مليار من الخاليا العصبية، والتي 100إلى صعوبة االعتقاد بأن بنية الدماغ، التي تضم حوالي مائة )

( ألف جينة فقط 22في تفاصيلها من قبل اثنين وعشرين )تضم كل منها آالف المشابك العصبية، يمكن أن تكون محددة 
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في إشارة إلى دور العوامل التاريخية والسياق الثقافي واالجتماعي في نمو الفرد وتطوره. (. 53-46: 2011 ،زغبوش)

 ، كماثقافي إلى ما هو معرفي –االنتقال مما هو اجتماعي  نموذجأبحاث ونظريات لسانية وسيكولوجية عديدة  دعمت

 .االجتماعي –بداللة السياق الثقافي  معرفيأخرى حديثة على تحديد خصائص االشتغال ال انكبت

الطفل إذ يالئم باستمرار نحو االستيعاب الدينامي لمجريات الواقع،  تنزع مخططات الفعلففي سياق المقاربة التكوينية، 

ة في عايناحتواء خصائص الموضوعات واألفعال الم ن طريق( عAccommodation des schèmesمخططاته )

قادرا على إدراك ح يصبوالتي بفضلها (، Assimilation des schèmesاستيعاب المخططات أو )ها بيئته واستيعاب

التي تحدد  ،التمثالت ةطاالتعرف على موضوع أو وضعية أو حدث ما وس ستدعيي، إذ الخصائص المختلفة للموضوعات

 (.Piaget ،1945 :286-287) طيطية لمعرفة الموضوعاألشكال التخ

، السيرورات المعرفية المالحظ بخصوصمسألة التنوع ال يعلل  القدرات الفطرية فاختالأن  Bruner (1966)ويرى 

نظام يتشكل عن " ، بما هوالنمو المعرفيا في ماه ادور لعوامل التربوية والخصائص االجتماعية والثقافيةحيث يسند ل

تمكن الفرد ي ، فبواسطتهاتمثل اللغة إحدى هذه التقنيات، حيث طان عدد من التقنيات الخارجية المقدمة للطفلباست طريق

  .من ترميز التجارب واستحضار الوقائع

 فيوتن يتم في ارتباط بالواقع الفعلي،ال  مفاهيمالخطاطات ووساطة اللغة، هاهنا، أو أية أداة ثقافية أخرى، تعني أن انبناء ال

العالم ف ي ينتمون إليه.االجتماعي الذ –سيادة سيرورة تطورية واحدة بالنسبة لجميع األطفال مهما كان الوسط الثقافي 

نالحظ أن  ،في كل سياق ثقافي .هو منذ البدء يدخل منظومة دالالت خاصةوالفرد،  لىمحمول عبر سياقات ثقافية سابقة ع

أي بناء كيانات ثقافية نوعية  ،ن بناء خطاطات جسدية ومفاهيم زمكانيةاألمر يتعلق بمنطق تفكير أبوي، مسؤول ع

Benoit) ،2002 :68 المتعلقة بعملية تربية الطفل والعناية به، وكذا تمثالت األبوين واإلجراءاتالعادات (، إذ 

لفردي االمعرفي  لتنظيما منحوالوسائل المادية والرمزية التي ت ،أساس األنشطة اليومية هي الطفل وتطوره،بخصوص 

المعرفي  تطورال ةوثير الخصائُص السياقية تباين   عليه، تفسرو (.Harkness1997 :21 .و Superه الخاص )شكل

 أشكال تنظيمهم لوقائع العالم. المحدود فيال تنوع  ، والطفال من نفس السن ينتمون لثقافات مختلفةأل

(، على خلفية عالقة ما هو فطري كوني )بنيات اإلدراك، 2012توصلت، أيضا، دراسة كل من زغبوش وطرواديك )

والمعالجة، والفهم( بما هو ثقافي مكتسب )طريقة تنظيم المعلومات ذهنيا والتعبير عنها واقعيا(، إلى أن مستوى تطور 

تواه عند األطفال المغاربة بفارق يصل أربع سنوات، وأن بعض مفاهيم علم الفلك لدى األطفال السويديين يتجاوز مس

الثقافي المغربي يفسر إلى حد ما هذه المعطيات، إذ يرجئ تعليم مفاهيم علم الفلك حتى سن عشر -السياق االجتماعي

وات سنوات في المدرسة المغربية، في حين أن مثل هذه المفاهيم تكون واضحة بالنسبة لألطفال السويديين منذ ست سن

ونصف السنة، كما يعتمد التعليم النظامي المغربي أسناد الكتاب المدرسي موردا ثقافيا وحيدا لتطويرها دون غيرها، زيادة 

 على ضعف التبريرات العلمية وحضور قوي للحجج ذات الصبغة الدينية. 

 مفهوم الزمن.2

من والز   مان ... وأزمن بالمكان، طال عليه الز   :من الشيءوأز   اسم لقليل الوقت وكثيره ... :مانجاء في لسان العرب: "الز 

ا الزمن عند المتكلمين فهو: "عبارة عن متجدد معلوم، يقد ر به متجد د  .(199/ 13)ابن منظور، دت:  أقام به زمانا" أم 

آخر موهوم، كما يقال: أتيتك عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك 

ع ل ُم الحدث ووعاؤه؛ 152: 1987المعلوم زال اإليهام" )الجرجاني،  أي العالمة أو اإلشارة التي تدل  (. وبذلك، فالزمن م 

: 2000عليه وتحد ده. أما أرسطو فيربط الزمان بالحركة: "الزمان هو مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر" )روسان، 

( هذه العالقة بين الزمن والحركة يقول: "يرى أرسطو أن من أهم خصائص 49: 1977(، ويشرح فخري )102

وجب أن يكون الزمن متصال مثلها، وثانيا: أن الحركة يمكن أن تقسم إلى ما قبل وما بعد، الحركة، أنها متصلة أوال، ف

فوجب إذا تقسيم الزمان إلى ما قبل وما بعد. فنحن ندرك الزمان كلما أدركنا الماقبل والمابعد من أحوال الحركة، وعندها 

"، فالزمن يعد  الحركة واألحداث ال  واقعة ضمنه، كما أن  الحركة مؤشر عليه.فقط نتحقق من أن الزمان قد مر 

ثالثة أصناف: الزمان الفلسفي أزلي أبعاده غير محددة بالوجود المادي؛ ثم أن الزمن ( 12-10: 1986المطلبي )يرى 

الزمان الفلكي والزمان اللغوي، إذ يشير األول إلى آلة قياس اإلنسان األحداث والخبرات، أو هو ذلك القسم من الوجود 
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يخضع للزمن ويجري فيه كأحداث الطبيعة والتاريخ، كما أن للثاني أبعادا من قرب وبعد واستمرار وانقطاع، وله الذي 

محسوسة ومجسمة، يعبر عنها تمفصل ثالثي  قيمةمما يعني أن كالهما ب ،آالت قياسه الخاصة به من صيغ ومركبات

ء الحركة وعا، إذ الزمن ن األحداث وبعد الزمنالتضايف بيوعليه، فعالوة على  األبعاد: ماض وحاضر ومستقبل.

ا يمنحه وضعية إجرائية تستجيب لشروط البحث العلمي والمناولة  والت مفصل، قابل للقياس والتقييمفهو بعد ، واألحداث مم 

 التجريبية.

أسلوب  تصور ضروري طرححيث كان من ال ،أما الزمن عند العلماء، فهو مفهوم أساس البد منه لضبط التجربة العلمية

مقياس دقيق للزمن  وذلك على خلفيةتحقيق النتائج نفسها، مع علمي يكفل إجراء التجربة بواسطة علماء مختلفين، 

الحقيقي  ،"المطلق لمفهوم الزمن نيوتنالذي أفرده  التصور.  خير مثال على ذلك جميعلومرجعية ثابتة له بالنسبة ل

والواقع  (.442: 1998)الجابري،  الديمومة"بانتظام ويسمى ينساب  ،ارجيبأي شيء خله عالقة ال  ، والذيالرياضيو

عجزها عن تفسير  حقائق الكون، إال أن   كثير من أن النظرة النيوتنية للكون ذي الزمن والمكان المطلقين نجحت في تفسير

"لقد سبق ت نظرتنا للكون، ظواهر أخرى طرحها تقدم العلم استلزم ظهور النسبية، التي كان من أهم نتائجها أن تغير

الزمان، وأن تفكيك -للنظرية النسبية أن كشفت لنا عن أن المكان والزمان في إطار وحيد ذي أربعة أبعاد، هو إطار المكان

، األساس(. إذ الفكرة 439: 1998هذا اإلطار الوحيد إلى مكان وزمان منفصلين، أمر يتعلق بكل مالحظ" )الجابري، 

بعد "الزمن" إلى أبعاد المكان الثالثة لتشكل ما يسمى بمتصل "الزمكان" الذي ينحني بفعل الطاقة والمادة، ولما  ضم   هاهنا،

كان "الزمكان" منحنيا فإن مسارات األجسام تظهر منحنية في المكان أثناء الحركة، وتنحني في الزمن بأن تبطئ زمنها 

  الخاص نتيجة تأثير جاذبية الكتل.

هما مساهمان نشيطان في دينامية ف ، بتعيين موقعها وتحديد لحظة حدوثها،الزمن والمكان نسبة إلىألحداث ا ومنه، تموضع

  ألحداثه. ليسا خلفية ثابتةو الكون

الذي يظهر في صورة  ،االنتظام الكامن في الطبيعةفي إشارة إلى ، (23: 1992)جرانت،  "التغير"، أيضا، هو الزمن

أو العالقة بين )الزمن هو "نظام ارتباط الحركات  . بتعبير آخر،في شعورنا بانسياب الزمن اسببيكون و ،انتظام للحركة

)زغبوش،  سواء كانت طبيعية أو باطنية كاألحداث التي نعيد بناءها بواسطة الذاكرة" ،التي تحدث في المكان (الحركات

ثالث خصائص  Barreau (1974)حدد (. وعلى ضوء هذا التضايف بين الزمن والحدث في المكان، ي12: 1987

ختزل التعاقب الذي ينفسه، ثم وقت الحداث في مجموعة من األيفيد وجود ؛ أولها التآني الذي مفهوم الزمنلجوهرية 

متوالية من قياس ل ريقةتطبيق ط بما هية وممديال، فحداثاألوالترتيب الزمني في متوالية خطية وحيدة من اللحظات 

فإدراك الزمن يتطلب إدراك العالقة التي تربط بين الحركات التي تعرفها األجسام في . وعليه، أحاديعلى خط األحداث 

 . من خالل تآنيها أو تعاقبها أو ديمومتها ،مكان معين

( وفريس 1946مثال أعمال بياجي )، دةيعد دراساتتظهر عالوة على دالة الصلة بين الزمن والحركة في المكان، 

تمظهرات عالقة بين مجال الزمن والفضاء (، أن للNúñez ،1999راجعة تفاصيل أوفى ضمن: )يمكن م( 1957)

في االستعماالت اليومية، كلمات  ،لزمنلستعار ت ذإ ؛من مالحظتها في كثير من الثقافاتا كونيا طابع ، تكتسيةسيكولساني

Sweetser(2001 ) و Núñezفي هذا السياق، يقترح وعبارات وصور خاصة بحقول داللية أخرى لإلفادة عنه. 

رب نابعة من اتجو تنطلق من إسقاط استنتاجات التي معرفيةالميكانيزمات يمث ِّالن لل ،لمتصل "الزمكان" ينتصوري ينمجاز

إذ  يقحم ذاتية المتكلم، المجاز الزمني األول .( للخروج بنتائج تهم مجال هدف )مجال الزمن(مكانمجال أصل )مجال ال

 تقام عالقة بين موقع زمني معين )حاضر مجاز،ففي هذا ال .يمثل داخله الحاضر، وما خلفه ماض، وما أمامه هو المستقبل

ماض أو مستقبل( وموضع المتكلم، إذ أن األشياء واألحداث الزمنية تتمحور في دينامية حول الثنائية أمام/ خلف، وفي أو 

ا بخصوص  عالقة مع المتكلم. فذاتية المتكلم محايدة خارج الزمن، حيث تموضع األحداث الزمنية  ،ز الزمني الثانيالمجاأم 

في الفضاء في عالقة مع بعضها على خط أفقي أمام المتكلم، وتتتابع داخل وحدة متحركة، كما لو تعلق األمر بمقاطع 

  .حكاية

تقسيمات مجرد هي تزامن، تعاقب، ديمومة(  ،مستقبل، ماض، حاضرلمفهوم الزمن ) سالفةالالمستويات  جدير بالذكر أنو

من الدالالت المتعددة لكلمة "زمن" وال تخضع  ركبة، تتقاطع دوما مكونة وحدة مهامنهجية بهدف تبسيط الرؤية وتوضيح

مثال ما هي إال الفاصل بين ترتيبات التعاقب، وال يمكن أن نجد حدودا واضحة  (أو الديمومة)فالمدة  ،لمثل هذا التقسيم

 بينهما.

ا سبق في عالقته ب العالقة التي تربط تجريبيا، إلى أن مفهوم الزمن هو  ما سننكب على دراسته والتعامل معهنخلص، مم 

 ،المواقع الزمنية الثالثة: الماضيلتعاقب بيرتبط ا .مكان من خالل تآنيها أو تعاقبها أو ديمومتهاالبين الحركات في 
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مجاز مسهم للزمن يتجه  ي شكلف أساسا، االجتماعي–سياق الثقافي ، محكوم في ذلك بخصوصيات الوالمستقبل ،الحاضرو

اللغة  كتابةات جاه تأثير بمجسدا في التوجه من اليمين إلى اليسار على خط أفقي أو العكس،  ،من الماضي إلى المستقبل

  . تهااءقرو

 .مفهوم الزمن: من السياق الثقافي إلى االشتغال الذهني3

خالل أطوار  ،رتبط بهايمكونات المؤسسة االجتماعية التي باقي كما Norbert (1999 ،)حسب  ،مفهوم الزمنتمثل يُ 

ها يتوافق وطابع  ضبط ذاتي  ليطور أسلوب ،جماعته الزمنية إكراهات ،في النمو همع تدرج، الفرد بيتشرإذ  ؛التنشئة

بنية الشخصية. فيبدو ما يقوم به األفراد من إدماج ألحداث واقعهم داخل  منوعي زمني خاص وجزء أساس هو النظامي، 

شكله األولي في " الزمن. وهكذا يتخذ "خاصية اجتماعية صرف وسياقات زمنية وكأنه خاصية فطرية طبيعية، بينما ه

منظور خاص وتصورات  إلى ...( تتم استناداوتنظيفه ،وإرضاعه ،حمل الطفل)ية عادات التربفممارسة  ؛باآلخر ةعالق

جسم الطفل ماديا العناية، في تعاطيها مع  وظيفةوفر ت . وهكذا)عندنا، نفعل هذا، نقول هذا، نفكر هكذا ...(عينة ثقافية م

أكثر لتكوين أفراد يستجيبون لقواعد يميل  ،ففي مجتمع صناعي. مفهوم "الزمن االجتماعي" لتثبيت سياقا مناسبا ،رمزياو

قد تتم تغذية الطفل ، في حين ال غير يحصل الطفل على غذائه عند ساعة محددة، عمل"–خاصة في إطار العالقة "زمن

لذلك، تم  التحضيض على ضرورة  ط الزمني.بال تعرف هذا النوع من الض ،مجتمعات أخرىفي طلب )صراخ( كل عند 

 .(Montangero ،1977) وم الزمن وتطوره نسبة إلى مجتمع بعينهاالهتمام بنمو مفه

هذا التوجه؛ فمن منطلق  Pluriculturelمتعددة الثقافات  اتبيئي مع عناصر من الدراسات في مجال التقاطع الثقافزك ت 

القواعد االجتماعية  مع ن بشكل مندمجولمعرفة ما إذا كانت مفاهيم ثقافة جديدة تتكو ،مفاهيم تتطور في إطار سياقاتهاالأن 

 تأثير الوسط متعدد الثقافات على تمثلحول  Troadec (2005) و Ysosخلص  معها، تكاملوفي  للثقافة األصل

مغاربية من أعمار مختلفة باستجابات  –ثقافة فرنسية  يطفال ذو( 53ثالثة وخمسين )من مقارنة استجابات  ،الزمن مفهوم

من  :في اتجاه واحديتم  ةفرنسي ةثقاف يألطفال ذولالتوجه الزمكاني إلى أن  من ثقافة فرنسية،  طفال( 83ثالثة وثمانين )

"اللفظي" سلوكهم  وأ (طعاالمق داخلترتيب األحداث ) الحسي"–"الحركي همسلوك، سواء تعلق األمر باليسار إلى اليمين

حركيا" من اليمين إلى –" سلوكا "حسياةمغاربي–ةسي"فرن ةاألطفال ذوو ثقاف ييبد(؛ بينما شفويا األحداث التعبير عن)

  حضور النموذجين الثقافيين معا. ما يعكس ،لمعاكسجاه افي االت   الفظيوسلوكا اليسار، 

لنماذج الثقافية بثقافة أخرى، إلى تحوالت على مستوى ا الفئة الثانية ، نتيجة ات صال أطفالتثاقفالعملية ومنه، تؤدي 

التعبير شفويا وفق تعكسها الصيغة التكاملية التي يبلورها هؤالء األطفال بين خصائص النموذجين الثقافيين؛ األصلية، 

–، في حين يحضر نموذج الثقافة األصل في التعبير الحسيةالفرنسي متأثرين بات جاه الكتابة في اللغة يمين"-االتجاه "يسار

تم  تأكيد هذه النتيجة في السياق المغربي، . ثير ات جاه الكتابة في اللغة العربية، بتأ"يسار-يمينوفق االتجاه " ،الحركي تلقائيا

( طالبة وطالبا 141( حول التمثيل المكاني والحركي للزمن لدى )2006حيث توصلت دراسة زغبوش وطرواديك )

ر( يسا يمينو)يسار(  يمينمزدوجي اللغة، من الناطقين باللغتين العربية والفرنسية، إلى أنهم يستعملون االتجاهين )

معا، في حالة التمثيل المشخص للسهم الزمني. في حين يرتبط ات جاه السهم الزمني بالسياق اللغوي الذي تفرضه الوضعية 

 اإلنجازية بشكل وثيق، حالة التمثيل غير المشخص للسهم الزمني.

ل بخصائص السياق الثقافي النسق الرمزي الذي يتبلور ضمنه، خاصة االجتماعي -من منطلق أن مفهوم الزمن محم 

إحدى الحلول الممكنة  ، فإن(23: 2006، طرواديكو زغبوش، ما يجعله مفهوما نسبيا "ببنية وداللة خاصتين" )اللساني

هو التعاون الفع ال بين الباحثين من ثقافات مختلفة  ،إلنتاج معرفة علمية أقل تمركزا حول اإلثنية ،في المجال العلمي

(Bissani ،وZarhbouch ،وTroadec ،2013) لمقاربة تطور المفاهيم، وإجالء سيرورات بنائها، وتوصيف ،

  أشكال تمثلها.

 

 

 .الدراسة الميدانية: المحددات الشكلية والخطوات المنهجية4

  .سياق الدراسة وفرضيتها1.4
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ه الحركة في المكان تنوعا  هو مفهوم مجرد، تمكن اإلحاطة به الزمن مفهوم من طريق االستعارات المكانية؛ إذ يعكس توج 

، ممثال بات جاه كتابة النسق الرمزي اللسانيالثقافي، خاصة -في صيغ تمث له الذهني، بتأثير خصائص السياق االجتماعي

التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى األطفال ذوي ثقافة فرنسية من اليسار إلى اليمين، بتأثير اتجاه  ا كانإذف اللغة وقراءتها.

، ر(يسا يمينو) (يسار يمين)مغاربية في كال االتجاهين –لدى األطفال ذوي ثقافة فرنسية، والفرنسية الكتابةو القراءة

بين  توافقية   صيغة   ة والفرنسية مثل هذه االزدواجية في الت وجه،كما يظهر الطالب المغاربة من الناطقين باللغتين العربي

ا يؤكد أن ات جاه قراءة اللغة وكتابتها هو الذي يوجه التمثيل المكاني لمفهوم الكتابة الفرنسية والعربيةالقراءة واتجاهي  ، مم 

زمن، ما تعلق منه بالتعاقب في ارتباط مثيل المكاني لمفهوم البطريقة تجريبية التالزمن؛ فإننا في هذه الدراسة نختبر 

غير مغاربة لدى أطفال بالمواضع الزمنية الثالثة: الماضي والحاضر والمستقبل انسجاما مع الدراسات السابقة، 

. حيث نفترض أن هذه الفئة ال تظهر أي تأثر بخصائص اللغة المكتوبة والمقروءة، وال يتقيد تمثيلها المكاني متمدرسين

 ر(، كما هو شأن فئة المتمدرسين الذين خبروا القراءة والكتابة.يسا يمينو) (يسار يمينن باالتجاهين: )لمفهوم الزم

 .عينة الدراسة2.4

 (11عشر ) ( سنوات وإحدى10عشرة )أعمارهم بين تتراوح  مغربيا، طفال( 32تمت الدراسة بمشاركة اثنين وثالثين )

 ، وال يعرفون القراءة والكتابة،، غير متمدرسينمن اإلناث (16)ومن الذكور  (16(، )10,49توسط سن بلغ )سنة بم

 وأغلبهم يزاول حرفة.

 .أدوات الدراسة3.4
(، تعبر سم12 ×سم 12كل وحدة تتألف من ثالث صور مربعة الشكل ) ،وحدات من الصور ضمت أدوات البحث ست

 إلى من اليسار كمااليسار  إلىمن اليمين  يكون ترتيبهاخلف(، حتى  –عن أحداث متتابعة زمنيا من كال الجهتين )أمام 
  (.2( و)1ممكنا، وذاك حسب معطيات الجدولين ) اليمين

 يمين ←: تنظيم وحدات الصور وفق االتجاه يسار (1) رقم الجدول

 األحداث  1 الصورة 2الصورة  3الصورة 
              
 الوحدات 

 :1 الوحدة طفل ينام  شخص يوقظه الطفل ينهض من النوم 
 االستيقاظ

 : الطبخ2 الوحدة طفلة تقشر الخضر  تطبخها  تقدمها في إناء 

الطفل يغسل اآلنية التي 
 شرب فيها 

 : اإلفطار3 الوحدة شخص يصب حليبا للطفل الطفل يشرب الحليب 

: كرة 4 الوحدة طفل يحمل كرة  الطفل يقذف الكرة  الطفل يكسر النافذة بالكرة 
 القدم

 : الشاطئ5 الوحدة طفل ذاهب إلى الشاطئ الطفل يسبح  الطفل يجفف نفسه 

إنجاز  :6 الوحدة الطفل ينظر إلى السبورة الطفل ينجر التمرين  الطفل يصحح التمرين 
 تمرين

              
 األحداث

 الوحدات 

   3 الصورة 2الصورة   1الصورة 

: 1الوحدة 
 االستيقاظ

 الطفل ينهض من نومه  شخص يوقظه طفل ينام 

 تقدمها في إناء تطبخها طفلة تقشر الخطر  : الطبخ 2الوحدة 

شخص يصب حليبا  : اإلفطار3الوحدة 
 للطفل 

الطفل يغسل اآلنية التي شرب  الطفل يشرب الحليب
 فيها

 الطفل يكسر النافذة بالكرة الطفل يقذف الكرة طفل يحمل كرة  : كرة القدم 4الوحدة 

 الطفل يجفف نفسه الطفل يسبح طفل ذاهب إلى الشاطئ : الشاطئ 5الوحدة 
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 يسار← الصور وفق االتجاه يمين : تنظيم وحدات 2الجدول 

 
 .منهجية الدراسة3.4

لتوجه الحركي والتعبير الشفوي أثناء عملية التمثيل المكاني لمفهوم الزمن خالل إجراء لكل من االمالحظة اعتمد منهج 
تم تقسيم أفراد العينة  عملية الحكي.، ثم أثناء وذلك عند ترتيب الصور في شكل متوالية أحداث متتابعة زمنيا ،االختبار

تقدم الصور ألفراد المجموعة األولى من اليمين  ،فردا بالنسبة لكل مجموعة( 16ستة عشر )( إلى مجموعتين من 32)
وتقدم ألفراد المجموعة الثانية من اليسار إلى اليمين حسب اتجاه الكتابة ، إلى اليسار حسب اتجاه الكتابة والقراءة العربية

  ية.والقراءة الفرنس

 
 (: صور وحدة كرة القدم مرتبة من اليسار إلى اليمين1الصورة رقم )

 
 (: صور وحدة كرة القدم مرتبة من اليمين إلى اليسار2الصورة رقم )

إما من اليمين إلى  ،بمرحلة التعرف على الصور التي يقدمها الفاحص أمامه على الطاولة ،بالنسبة لكل فرد ،يبدأ االختبار

تقدم له ف، °180ــطاولة أخرى تحجبها عن األولى ستارة بعد إنجازه لدورة تقدر بإلى ينتقل الطفل . ثم لعكساليسار أو ا

يطلب . لنموذج المقدم من طرف الفاحصايعيد تنظيمها وفق ، حتى إبراز وجهي كل صورةمع غير مرتبة  ةالصور الثالث

مع  المجرب، بموازاةيسجل  .أن يحكي القصة التي تعبر عنها الصور المرتبة ،وقد رتب الصور فوق الطاولة ،من الطفل

تنظيم  المهي أة مسبقا، والتي خص ت مختلف ردود األفعال الصادرة عن الطفل حسب مقتضيات شبكة المالحظة لك،ذ

( أو 1ص2ص3)صترتيب مواضع الصور: ، وتنظيم آخرأو  ج(بأو )أ أ( ب: )جالصور

. في ترتيب آخر( أو 3ح2ح1( أو )ح1ح2ح3)حترتيب الحكي: ، وترتيب آخرو ( أ3ص2ص1)ص

 من خاللذي يقترحه المجرب(، التجاه الاقبول أو رفض للمفحوص )المعرفية  ةمرونالمدى مرحلة أخيرة، يتم تعرف 

: "طفل آخر رتب الصور بهذه الطريقة، هل هذا فقط بالنسبة للوحدتين الخامسة والسادسة تقديم نموذج آخر لتنظيم الصور

 (.ال–ال) ( أونعم–الأو ) (ال–نعمأو ) (نعم–نعم)تسجيل اإلجابة:  ثم ،"؟" "كيف عرفت ذلكممكن؟

 عرض البيانات وتحليلها .4.4

: إنجاز 6الوحدة 
 تمرين

الطفل ينظر إلى 
 السبورة 

 الطفل يصحح التمرين  الطفل ينجز التمرين
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جاه وضع ات  ثم  ،طريقة تنظيم الصورأساس:  المجموعتين وفق ثالثة معايير الخاصة بكلتا تحليل نتائج الدراسة الميدانيةتم   
النشاط ، الذي يخص  نظام الحكيف ،الحركي–الحسي هنشاطمن خلل  ،الصور في المستوى األفقي أمام الطفل نسبة لبعضها

 .اللفظي للطفل أمام الحكاية بعد موضعة الصور
 أ.المستوى الوصفي

( تنظيم الصور وفق الترتيب 10-11فقط من أطفال المرحلة العمرية ) %2ال يستطيع  ،طريقة تنظيم الصورفيما يتعلق ب
تنظيم الصور وفق  منهم %98ستطيع ج(، في حين يبأو )أ  أ( ب: )جإحدى القاعدتين حسبالصحيح 

ا يعني ، ر(يسا يمين)لالتجاه  44%و (يسار يمين)لالتجاه  %54وذلك بنسبة  ،الترتيب الصحيح أن عملية التنظيم مم 
يستطيع تكوين مفهوم واضح  إن الطفلهذه المرحلة فقط يمكن القول  عندعمرية أقل، فهاته تبقى غير واردة عند فئة 

  .للزمن، إذ يتمكن من تكوين متواليات زمنية صحيحة
 

 : النسب المئوية لتنظيم الصور(3رقم ) الجدول

 – [11 السن اتجاه تنظيم الصور
10[ 

 44% أ بج

 54% جبأ 

 98% المجموع

 
، بما 53,33%( يسار يمين) التجاه، وا%38ر( يسا يمينفقد بلغت نسبة االتجاه )الصور،  ةوضععن ات جاه مأما 

 %. 5,67األخرى سوى  ، في حين ال تمثل نسبة باقي األشكال%91,33 مجموعه
 

 الصور : النسب المئوية حسب اتجاه موضعة(4رقم ) الجدول

 – [11 السن الصور ةوضعماتجاه 
10[ 

 38,00% 1ص2ص3ص

 53,33% 3ص2ص1ص

 91,33% المجموع

 .الصور ةوضعما تم رصده بخصوص نظام م  مالنتيجة تقترب  ،اتجاه الحكيبخصوص 

 
 : النسب المئوية التجاه الحكي(5رقم ) الجدول

 – [11 السن اتجاه الحكي
10[ 

 44,00%  1ح2ح3ح

 54,00% 3ح2ح1ح

 98,00% المجموع

 

لقاعدة ا % من األطفال الزمن مكانيا وفق38ما يقرب من  يمثل ،والسلوك اللفظي الحركي-الحسيبين السلوك  جمعا 

 يمين) جاه تقديم الصور من طـرف الراشـدمهما كان ات  ( 1ح 2ح3؛ ح1ص 2ص3ر( )صيسا يمين)

؛ 3ص2ص1( )صيسار يمين)لقاعدة ا% منهم الزمن مكانيا وفق 54كما يمثل ، (يسار يمين)أو  ر(يسا

 . وعليه،%8تصل فنسبة باقي األشكال األخرى أما مهما كان اتجاه التقديم من طرف المجرب،  (3ح2ح1ح

 باعتبار تقارب نسبتي كال شكلي التمثيل المكاني: تجاه،التمثيل المكاني لمفهوم الزمن لدى الطفل غير المتمدرس ثنائي االف

 . (يسار يمين)و ر(يسا يمين)
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 الحركي-لسلوك الحسيل المئويةلنسب ا (:2) رقم مبيان       لسلوك اللفظي ل المئويةلنسب ا (:1) رقم مبيان              

 
 ب. تأثير اتجاه تقديم الصور  

حسب  6,56، بمتوسط 7,6لتنظيم الصور  المتوسط العامأما عن تأثير اتجاه تقديم الصور على طريقة تنظيمها، فقد بلغ 
اختالف اتجاه تقديم الصور من طرف الراشد  فبرغم .(يسار يمين) حسب االتجاه 8,56ر( ويسا يمين) االتجاه

؛ 30؛ درجة الحرية=2,531، فإنه ال يسجل أي اختالف في تنظيم الصور بينهما )ت=دراسةمجموعتي ال تابالنسبة لكل
 ج(.بو)أ أ( ب)ج ترتيبلا يستطيعون تنظيم الصور وفق غير المتمدرسين طفالفاأل ،غير دالة إحصائيا(

؛ درجة 2,426)ت= إنه ال يوجد أي اختالف بين المجموعتينففيما يخص تأثير ات جاه تقديم الصور على نظام موضعتها، 

الخاص المتوسط العام إذ ينبئ جاه تقديم الصور من طرف الراشد، ت  ابالرغم من اختالف  غير دالة إحصائيا(؛ 30الحرية=

، واالتجاه 8,31متوسط ( ب1ص2ص3االتجاه )ص يتم وفق هاأن ترتيبب 7,2الصور  ةوضعمنظام ب

 .6,06( أيضا بمتوسط 3ص2ص1)ص

؛ درجة 1,652)ت= بداللة اتجاه تقديم الصور بين مجموعتي عينة الدراسةحكي الفي ترتيب  ، أيضا،اختالف يوجد ال

يظهر من جديد  7,3فإن المتوسط العام  ،جاه تقديم الصور من قبل الراشدفكيفما كان ات   إحصائيا(.غير دالة ؛ 30الحرية=

 (.  3ح2ح1( و)ح1ح2ح3غير المتمدرسين يحكون القصة في االتجاهين: )حأن األطفال 

ر(، يسا يمين)التجاه حسب ا 4,94متوسط ، بجاه تقديم الصوركان ات  مهما  5,9لعدد الصور المقلوبة المتوسط العام بلغ 

؛ درجة 2,402)ت=بين المجموعتين عدد الصور المقلوبة  اختالف في (، وعليه، اليسار يمين)تجاه حسب اال 7,00و

 غير دالة إحصائيا(.؛ 30الحرية =

 ن أطفال مدينة فاسفإالصور في المستوى األفقي أمام الطفل أو حكي القصة،  ةوضعمسواء تعلق األمر بنظام  وعليه،

، مع جاه تقديم الصورات  مهما كان  ن يمثلون مفهوم الزمن من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين،غير المتمدرسي

 (.يسار يمين) هيمنة لالتجاه

 ج.المرونة المعرفية

إيجابية  تهمأجوب، حيث كانت معظم الراشد طرفباالتجاه الموحى به من  ،%100يقرب من ما  ،طفاليقبل األ 
  (. غير دالة إحصائيا ؛1 = ؛ درجة الحرية 1,032= 2كا( جاه تقديم الصوركيفما كان ات  ، (32/31)

 
 الراشد قبل االتجاه الموحى به من داللةتردد األجوبة ب (:6الجدول رقم )

 )ال( )نعم( 

 1 15  ريسا يمين

 0 16 يسار يمين

 1 31 المجموع

 وهل يتعلق األمر بقول "نعم" ظنا منهم أنها ما يريد الراشد سماعه أو ينتظره الباحث؟ أ ؛هناهالكن السؤال المطروح 

 كال االتجاهين بالنسبة لهما فعال؟   ىيتساو
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 .خالصات واستنتاجات5

 يمينر(، مع هيمنة االتجاه )يسا يمين( و)يسار يمينيمثل األطفال غير المتمدرسين مفهوم الزمن وفق االتجاهين ) 

(. ومع ذلك ال يمكن تعليل حضور االتجاهين معا بتأثير ات جاه القراءة والكتابة النعدام صلتهم بالخبرتين، على عكس يسار

األطفال المتمدرسين الذين يظهرون تأثرا واضحا بات جاه القراءة والكتابة. في حين، يعلل سياق إنجاز المهمة هذه 

يعرض الصور أمام الطفل في وضع أفقي على الطاولة األولى، يستطيع  المعطيات، فبتأثير من المجرب الراشد، إذ

(، 2006األطفال تمثيل مفهوم الزمن أفقيا وفق أحد االتجاهين. توافق هذه النتيجة ما توصل إليه زغبوش وطرواديك )

لسياق اللغوي الذي حيث يبدو أن ات جاه التمثيل غير المشخص للسهم الزمني )حالة النص المكتوب( مرتبط بشكل وثيق با

تفرضه الوضعية اإلنجازية، وذلك عكس التمثيل المشخص للسهم الزمني )الرسم(، حيث يتم استعمال االتجاهين معا 

للمهمة  المكانية إلى تأثير مهم للخصائص Borodistky ((2000(. كما سبق أن أشار يسار يمينر( و)يسا يمين)

 الزمني للمفحوصين. اإلنجاز على

(، الذي يحظى في سياق الثقافة العربية يسار يمينغير المتمدرسين االتجاه ) المغاربة لى ذلك، يفضل األطفالعالوة ع

المسلمة بمكانة خاصة، فاألكل يتم باليد اليمنى، كما تقدم األطراف اليمنى على اليسرى أثناء الوضوء، والبدء بالسالم يكون 

من مجموع  %8الحركي واللفظي، -للتمثيل، ببعديه الحسيي األشكال األخرى نسبة باق من اليمين باتجاه اليسار... بلغت

( قبالة يسار يمين( قبالة المجرب، و)يسار يمين، و)أسفلأعلى، وأسفل ←أعلىالتمثيالت، وضمت االتجاهات )

معطيات شبكة المجري، ووفق خط مائل من اليمين إلى اليسار، ووفق خط مائل من اليسار إلى اليمين(، حيث كانت 

تم  االكتفاء لدى األطفال غير المتمدرسين، و ،استيعاب كل أشكال التمثيل المكاني لمفهوم الزمنقاصرة عن  المالحظة

باإلشارة إليها ضمن صنف "ات جاه آخر". مع قلة ترد دها، تنبئ هذه األنماط من الت وجه في المكان، مادام أن  كال من ات جاه 

واإلكراهات السياقية للمهمة ال يمكنهما تعليل حضورها، عن إمكانات متعددة لتمثيل مفهوم الزمن لدى قراءة اللغة وكتابتها 

التطور في إطار مؤسسات ثقافية  الطفل غير المتمدرس، ال تظهر عند أقرانه من المتمدرسين. وعليه، نتساءل عم  إذا كان

ن؟ أم زوايا نوعية للنظر بعد أن كانت الرؤية من مختلف اجتماعية يعمل على خلق التقاطع بين عدة زوايا لرؤية الكو

  وممكنة؟ الزوايا واردة

 يمينغير المتمدرسين بالسياق المكاني للمهمة في تمثيلهم لمفهوم الزمن وفق االتجاهين ) األطفال يتأثر عام، بشكل

رب، كما تسهم العادات الثقافية في ر(، وذلك من بين إمكانات أخرى للتمثيل ال تنش ط بوحي من الجيسا يمين( و)يسار

  (.يسار يمينتزكية حضور االتجاه )

ن وتلقيو ،المعرفية ممنظومتهجتماعية أفراد المؤسسة االهو حامل ثقافة المجتمع، وعبره يعي النسق الرمزي اللساني 

بناء صرح مختلف فاللغة وسيط  ؛إما بشكل صريح أو ضمني ،اتجاهات وقيم ومفاهيمتبلور لديهم وت ،الخبرات والمهارات

 عدالة، والقيمةوال ،ومراكز اهتمامه، كمفهوم العمل هوالمرتبطة بحاجيات ،بيئة الفرد تأثثالتمثالت والتصورات التي 

فالطفل أثناء تطوره ومروره عبر  ،تعلم ثقافي هأنمثلها مفهوم الزمن، إذ تؤكد الدراسات الثقافية بعمقها التكاملي و .وغيرها

تعدد نظم التمثل كما تؤكد  الذهني،في إطار وحدات معرفية تحكم اشتغاله  هايستدمج خصائص ،ثقافية-ت اجتماعيةمؤسسا

 .  الزمني

تعكس النماذج الت وليفية لمفهوم الزمن مرونة معرفية وقدرة تكيفية عالية لدى العناصر من أوساط متعددة الثقافات، ينبئ 

ا في بناء قدرات ذهنية نوعية وتحقيق عدالة اجتماعية بأن اغتناء الوسط، خاصة في بعده ال نظامي، قد يكون رافدا مهم 

معرفية؛ فغالبا ما عد  النظام التربوي التعليمي وسيلة المجتمعات لتحقيق العدالة االجتماعية وحصر الفوارق ما قبل 

هنية، والمهارية، واالنفعالية، بغض النظر مدرسية، لما يتيحه من تكافؤ الفرص أمام األفراد وإمكانات لتطوير قدراتهم الذ

 عن الفروق الفردية التي يلجون بها المدرسة، من حيث النوع أو االنتماء الثقافي والطبقي أو مستوى القدرات الذهنية...

ي سياق ثقافية بضرورة المقاربة الثقافية للبحث العلمي، بل عل ها أحد أهم شروط الموضوعية ف-توحي نتائج الدراسات البين

 العلوم االجتماعية، والسبيل الجتناب التصورات المتمركزة ثقافيا. 
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