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 ترجمة: عبد الرحمن يوسف إدلبي

مفرداتي: من مهًما جزًءا السیارة أجزاء أسماء شكلت بالعربات. بالًغا اهتماًما كونت قد كنت عمري من الثانیة أبلغ أن                     قبل

أن قبل طبًعا سنوات عدة انقضت التفاضلي. الترس وبالذات التروس وعلبة الحركة نظام قطع بمعرفة تحدیًدا فخوًرا                   كنت

الدائریة األجسام تدویر أحببت المفضلة. هوایتي بالتروس اللعب صار ذلك حدث أن بمجرد ولكن التروس، عمل كیفیة                   أفهم

 حول بعضها كالتروس، وبالطبع كان أول مشروع لي بقطع المیكانو هو نظام تروس بسیط.

االتجاه، بهذا یدور الترس "هذا والنتائج: األسباب من سالسل وصنع رأسي في التروس عجالت تدویر على معتاًدا                   صرت

خطیًة سلسلًة یتبع ال الذي التفاضلي كالترس منظومات في خاصًة متعًة وجدت ولذا..." االتجاه، بذاك ذاك یدور أن بد                     فال

مقدار على اعتماًدا العجلتین على مختلفة بأشكال توزیعها یمكن الحركة نقل ذراع في الحركة ألن السببیة من                   بسیطة

كلًیا وقابلًة لقوانین خاضعًة تكون أن ما منظومة بوسع أن اكتشفت عندما حماسي تام بوضوح أتذكر تواجهانه. الذي                    المقاومة

 للفهم دون أن تكون معینًة بصرامة.

االبتدائیة. المدرسة في سته ُدرِّ شيء أي من بالریاضیات تطوري في إسهاًما أكبر كان التفاضلیة بالتروس عملي أن                   أعتقد

من مثالین بوضوح أتذكر دونها. مجردًة ستبقى كانت والتي رأسي إلى األفكار من الكثیر نموذًجا بصفتها المسننات                   حملت

+ 3س (مثل المتغیرین ذات بالمعادالت لي احتكاك أول واستدعى كتروس، الضرب جدول أرى كنت المدرسة.                  ریاضیات

عدد ثمَّ ومدرًكا وع س بین العالقة یمثل لترس ذهنًیا نموذًجا إنشائي بمجرد مباشرًة. ذهني إلى التفاضلي الترس (10 =                      4ع

 األسنان التي احتاجها كل ترس، صارت المعادلة صدیًقا أرتاح له.

االستیعاب عن لمفهومه نموذًجا لي بالنسبة لي الحادثة تلك شكلت كثیرة بسنوات بعدها Jean Piaget لبیاجیه قرأت                   عندما

االستیعاب یحصر بیاجیه یكاد حقها. فكرته یعط لم المفهوم لهذا نقاشه بأن مباشرًة صدمت أني إال ،assimilation                 
1

لسحب فعالة طریقة التروس في المعادالت استیعاب أن شك ال وجدانًیاكذلك. مكوًنا هناك أن إال وحسب، اإلدراكیة                   بجوانبه

صبغ في ساهمت كهذه استیعابات أن من متأكد أنا ذلك. من أكثر هو بما یقوم االستیعاب أن إال جدید، أمر على سابقة                        معرفة

التكیف1 یتكون فیها. التغیرات مع التأقلم وتعلم للتعلم للبیئة المستمر االستخدام وهو الذهني، النمو مبادئ أهم adaptation التكیف أن بیاجیه یرى                       

جدیدة وخبرات معلومات أخذ هو االستیعاب .accommodation والتواؤم assimilation التمثل) (أو االستیعاب متكاملتین: عملیتین                من

اإلحاطة عن قاصرًة تكون عندما مسبًقا المكتسبة المفاهیم وتعدیل مراجعة فهو التواؤم أما العالم، عن مسبًقا المكتسبة المفاهیم جملة ضمن                      واستیعابها

ما وفق فسیعاملها خشخاشة أو كدمیة جدیدة خبرات یصادف عندما أمه ثدي مص تعلم الذي فالرضیع معها. لتتناسب العالم في الجدیدة                       بالخبرات

(التواؤم). ذلك وفق الذهنیة بناه ویعدل تطعمه ال األغراض هذه أن سیتعلم ما سرعان ولكنه (االستیعاب)، لیمصها فمه في ویضعها مسبًقا                       یعرفه

 (المترجم)
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معرفتي بحكم العربات. مع المبكرة الطفولیة خبراتي إلى أصلها رد یمكن والتي لي، بالنسبة عاطفیة بصبغة                  الریاضیات

من نابًعا كونه من ال عنه یعرفه ما قلة أمام بالتواضع شعور من ینبع الوجداني للجانب إهماله أن فهمت ببیاجیه                      الشخصیة

 إحساس متعجرف بعدم أهمیته. لكن دعني أعد إلى طفولتي.

أصًال. به یأبهوا لم أو المسننات في الكامن السحر یفهموا لم — جلهم بل — الكبار بعض أن باكتشاف األیام أحد في                        فوجئت

البساطة بالغ لي كان لما یمكن كیف قط: تفارقني لم االكتشاف هذا بدأها التي األسئلة ولكن كثیًرا، بالمسننات أفكر عدت                      ما

 أن یكون ملتبًسا على بقیة الناس؟ علل أبي الفخور بي األمر "بكوني ذكًیا."

صعوبًة أكثر وجدتها أشیاء فعل بإمكانهم كان التفاضلي الترس یفهموا لم الذین الناس بعض أن إدراكي علي نغص                    لكن

استطعت إن سهًال یصبح شيء أي التعلم: یخص فیما أساسیًة حقیقًة أعتبره زلت ما الذي األمر صیاغة ببطء بدأت                     بكثیر.

أطور أیًضا هنا كنت الصعوبة. بالغ یغدو أي شيء ألي فیمكن تستطع لم إن إما النماذج. من الخاصة مجموعتك في                      استیعابه

 طریقًة في التفكیر متوافقًة مع بیاجیه.  ال بد لفهمنا للتعلم أن یكون تكوینیًا ، أي ال بد أن یشیر إلى أصل المعرفة.

عن السؤال عودي بشكل یطرح ما وهذا لدیه. المتاحة النماذج على یعتمدان إیاه تعلمه وكیفیة تعلمه للمرء یمكن ما                     ماهیة

وعن البعض، بعضها من الذهنیة البنى نمو كیفیة عن تكون أن ینبغي التعلم" "قوانین فإن ولهذا النماذج. لتلك تعلمه                     كیفیة

 كیفیة اكتسابها خالل ذلك لكل من شكلها المنطقي وشكلها الوجداني.

اإلدراكي التركیز من أبعد تذهب (genetic epistemology) تكوینیة معرفیة لنظریة تطبیقیة ممارسة هو الكتاب                هذا

یمكن التي الظروف خلق على یركز التربوي للبحث جدیًدا منظوًرا یطور إنه الوجداني. بالشق اهتمام تضمین إلى                   لبیاجیه

مراًرا نفسي أجد بهذا القیام خالل الماضیین. العقدین خالل به القیام أحاول كنت ما هذا تتجذر. أن تحتها الذهنیة                     للنماذج

التروس عن أتعلم أن بإخباري أحد قیام عدم أوًال أستحضر التفاضلي. الترس مع تعاملي من عدة لجوانب                   مستحضًرا

احتكاكي أن ثالًثا وأستحضر الفهم. مع جنب إلى جنًبا حٌب، مشاعر،  فیها كان بالتروس عالقتي أن ثانًیا أستحضر                    التفاضلیة.

آثار "قیاس" حاول العلمي" للمنهج "متبع تربوي نفس عالم أي أن لو الثاني. عامي في كنت عندما جرى بالتروس                     األول

مرور بعد إال ظهرت ما أنها أظن ولكني عمیقة، نتائج االحتكاك لهذا كان لقد غالًبا. اإلخفاق نصیبه لكان االحتكاك                     هذا

 سنوات عدیدة، وما كان الختبار "قبلي" و"بعدي" في عمر الثانیة إال أن یفوتها.

الریاضیة األفكار من العدید لشرح الترس استعمال یمكن طفولتي. تروس إلى للنظر جدید بإطار بیاجیه أبحاث                  زودتني

النظامیة بالمعرفة اتصاله إلى إضافًة ذلك. من أكثر یقدم ولكنه النسبیة، الحركة أو كالمجموعات والفعالة                 "المتقدمة"

الترس، تصبح أن یمكنك الطفل. لدى والحركیة الحسیة المخططات أي الجسد"، بـ"معرفة كذلك یتصل فإنه                 للریاضیات،

هي — آن في والحسیة المجردة — المزدوجة العالقة هذه معه. والدوران محله نفسك بإسقاط دورانه كیفیة تفهم أن                     ویمكنك

یتصرف الحقة، فصول في سأطوره الذي المصطلح حسب الذهن. إلى فعالة ریاضیات حمل على القدرة الترس یعطي                   ما

.transitional object الترس هنا  ككائن انتقالي 

طفل لكل یتاح قد وبذلك لألطفال، تروس مجموعة تصمیم یقترح فقد بها واقتنع قصتي مونتسوري مدرسة أتباع أحد سمع                     لو

ال ما وهو التروس ، هوى في وقعت لقد مغزاها. عن بالقصة یبتعد ذلك على التعویل ولكن عشتها. التي التجربة یعیش                      أن
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بقیة مع حدوثه تكرار افتراض للمرء یمكن وال للغایة، شخصًیا أمًرا كان وقع ما "ذهنیة". جوانب مجرد إلى اختزاله                     یمكن

 األطفال بالشكل نفسه تماًما.

اآلالت أقدر هو الحاسب به. القیام للحواسیب یمكن قد به القیام للتروس یمكن ال ما التالي: بالشكل أطروحتي اختصار                     یمكن

الوظائف آالف وتأدیة األشكال بآالف التشكل یستطیع أنه وبما المحاكاة. على وقدرته شمولیته هو جوهره إن التحول.                   على

مرنة أدوات إلى الحواسیب لتحویل الماضي العقد طوال محاوالتي حصیلة هو الكتاب هذا األذواق. آلالف یروق أن                   فبوسعه

 بما یكفي لیستطیع الكثیر من األطفال، كل على حدة، أن ینشئ لنفسه شیًئا یماثل ما كانته التروس لي.
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