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 البناء على االهتمامات

متحف في تعلیمیًة منسقًة حینها كانت والتي Natalie Rusk َرسك ناتالي من مكالمًة تلقیت 1989 عام أیام أحد                    في

تمتد عطلة خالل المتحف ستزور التي والعائالت لألطفال العملیة األنشطة بعض تنظیم ناتالي أرادت بوسطن. في                  الحاسوب

في نطورها كنا التي LEGO/Logo لیغو/لوغو روبوتات مجموعات بعض استعارة وطلبت التالي، األسبوع               طوال

المتحف أعرت ولذا وأنشطتنا، تقنیاتنا جدید من بعٍض لتجریب جیدًة فرصًة ذلك في رأیت تي. آي إم جامعة في                     المیدیاالب

 مجموعًة من مواد لیغو/لوغو الخاصة بنا.

اإلنكلیزیة من بخلیط بعضهم مع یتحدثون أطفال أربعة من مجموعة المتحف أتت العطلة أسبوع من الثاني الیوم                   في

فنادى تشغیله كیفیة المتحف مشرفي أحد أراه صغیًرا. رمادًیا لیغو محرك عشرة الحادیة في منهم صبي التقط                   واإلسبانیة.

تعلموا ثم لیغو قطع من سیارة بناء على مًعا األطفال عمل هذا!" إلى انظر میرا! "میرا! ویشاهد: لیأتي بحماس                     صدیقه
1

وتعلم المزید لبناء متلهفین یوم بعد یوًما المتحف لزیارة األطفال عاد السیارة. بحركة للتحكم لوغو برنامج إنشاء                   كیفیة

لبناء لیغو/لوغو قطع آخرون أطفال استخدم السیارة. لرفع رافعة وبرمجة ببناء قاموا لفترة بالسیارة اللعب بعد                  المزید.

 وبرمجة آالت أخرى منها سیر ناقل لمعمل شوكوال ألهمهم به فیلم ویلي وونكا.

في البحثیة ومجموعتنا والمتحف األطفال بالتجربة: الجمیع استمتع تي. آي إم إلى لیغو/لوغو قطع األسبوع نهایة في                   أعدنا

"لیغو/لوغو؟" رأوها: عندما ناتالي وسألوا المتحف إلى التالي األسبوع في األطفال عاد هناك. تنته لم القصة لكن تي؛ آي                     إم

معروضات ولكن المختلفة، المعروضات مجربین المتحف في األطفال تجول متاحًة. تعد لم القطع أن ناتالي لهم                  بینت

بخیبة المتحف األطفال فغادر النهایة، مفتوحة التصمیم لتجارب فرًصا تتیح وال األمد قصیر للتفاعل عادًة م تصمَّ                  المتحف

 أمل.

1
  “¡Mira, mira!” من اإلسبانیة بمعنى “انظر! انظر!”.

 



مجموعة من لیحتاطوا إیاهم محذًرا فیه العاملین إلى إلكترونیًة رسالًة الحاسوب متحف في مسؤول أرسل أسابیع بضع                   بعد

لیغو/لوغو، نشاطات في بحماس شاركوا الذین نفسهم األطفال كانوا هؤالء أن اتضح المتحف. إلى تتسلل األطفال                  من

 وصاروا اآلن یتورطون بمشاكل مع أمن المتحف.

یذهبون مكان أي دون ولكن إبداعیة تصمیم مشاریع على للعمل متحمسون أطفال هاهم للمساعدة. متحفزین وناتالي                  كنت

هؤالء اهتمام تثیر قد المدرسة بعد برامج یقدم أیها كان إن باحثین المنطقة في المجتمعیة المراكز ناتالي مع تفحصت                     إلیه.

قدمت الحاسوب. على معتمدة أنشطة تقدیم للتو بدأت قد المجتمعیة المراكز كانت ،1990 عام الوقت، ذلك في                   األطفال.

أوقاًتا أخرى مراكز أتاحت فیما اإللكترونیة، والجداول النصوص معالجة برامج أساسیات لتعلیم دورات المراكز                بعض

لتطویر للناشئة فرًصا المراكز هذه أي یوفر لم ولكن للعب. الحواسیب استخدام للناشئة یمكن حین المفتوح                  لالستخدام

 مشاریعهم اإلبداعیة الخاصة.

المتحف إلى تسللوا الذین األطفال واهتمامات احتیاجات تلبي التي التعلم مراكز من جدید نوع تصور ناتالي مع                   بدأت

،Computer Clubhouse الحاسوب نادي النتیجة المنطقة.كانت في الدخل منخفضة األحیاء أطفال من              وغیرهم

یستطیعون أشخاص إلى كذلك وإنما الرقمیة، التقنیات أحدث إلى الوصول مجرد لیس للناشئة یمكن حیث للتعلم                  مساحًة

 إلهامهم ودعمهم أثناء تطویرهم لمشاریع إبداعیة.

النادي یكون أن أردنا الشغف. اإلبداعي: للتعلم األربعة المبادئ ثاني إلى خاًصا انتباًها الحاسوب لنادي تصمیمنا أثناء                   أعرنا

علینا سیكون أنه إلى الحاسوب متحف إدارة مجلس في الناس بعض أشار وشغفهم. اهتماماتهم اتباع للناشئة فیه یمكن                    مكاًنا

أننا إال لطیًفا، سیكون الطعام بعض توفیر أن فكرنا أننا رغم ولكن المجيء. على الصغار لتشجیع یوم كل عصر البیتزا                      تقدیم

حًقا بها یهتمون مشاریع على للعمل فرًصا للناشئة أتحنا إذا بأنه شعرنا الصغار. هؤالء جذب مفتاح سیكون الطعام أن نر                      لم

 فإنهم سیحرصون على المجيء بوجود البیتزا ودونها.

والرسوم والفیدیو والموسیقى بالفنون المهتمون الناشئة بدأ .1993 عام األول الحاسوب نادي افتتحنا عندما حدث ما                  وهذا

والمشرفون فیه العاملون كان النادي یدخلون الصغار كان عندما أصدقائهم. بین األمر بنشر وقاموا إلینا، بالمجيء                  المتحركة

أشكاًال تأخذ االهتمامات كانت االهتمامات. بهذه مرتبطة بمشاریع البدء في یساعدونهم ثم اهتماماتهم عن یسألونهم                 البالغون

 مختلفة باختالف األطفال:

فیدیوهات،● صناعة كیفیة یتعلم أن مثًال البعض أراد محددة. وسائط أو تقنیات بشأن متحمسین الناشئة بعض                  كان

 وأراد آخرون تعلم كیفیة مزج الموسیقى، بینما أراد بعضهم تعلم كیفیة بناء روبوتات.

ذا● موقًعا التزلج یحب الحاسوب نادي في عضو فصنع بهوایاتهم. صلة ذات مشاریع على العمل الناشئة بعض                   أراد

 رسومات تظهر كیفیة أداء حیل متنوعة في التزلج.
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إلى● مؤخًرا هاجرت عائلته كانت النادي في عضو عمل حیاتهم. في محددًة أحداًثا الناشئة بعض إلهام مصدر                   كان

— األبعاد ثالثي ونموذج متحركة ورسوم فیدیو — المشاریع من سلسلة على طائرة متن على المتحدة                  الوالیات

 تبرز كلها طائرات.

صور● أي صغاًرا أبوهما توفي أخوین لدى یكن لم بهم. اهتموا أشخاًصا إلهامهم مصدر كان الصغار                  وبعض

 لوالدیهما مًعا، فاستخدما برنامج فوتوشوب Photoshop لمزج صور فردیة ألبیهما وأمهما.

مرة ذات أتت یوم. بعد یوًما النادي إلى بالقدوم واستمروا المشاریع، هذه على طویلة لساعات عادًة النادي أعضاء                    عمل

قالت األبعاد. ثالثیة متحركة رسوم مشروع على یعمل طالبها أحد ترى أن وأذهلها النادي، لزیارة محلیة مدرسة من                    معلمة

 المعلمة أنه كان دائم التشاغل عن واجباته ولم تره قط یعمل بهذا الجد.

بالقراءة ضئیًال اهتماًما یبدون ممن مراهق النادي. في آخرین أعضاء مع المشابهة الحاالت من الكثیر السنین عبر                   شاهدنا

آخر فتًى النادي. في یستخدمه المتحركة للرسوم احترافي لبرنامج المرجعي الدلیل قراءة في ساعات یقضي المدرسة                  في

 یبدو علیه عدم االهتمام أو تشتت الذهن في المدرسة یعمل دون توقف على مشاریع في النادي.

یفعلونه ما باستمرار النادي أعضاء یختار االختیار. حریة من بكثیر أكبر قدًرا للنشء النادي یتیح المدارس، بمعظم                   مقارنًة

ذاتًیا، الموجه التعلم في خبرة اكتساب على الناشئَة النادي في والعاملون المشرفون ویساعد یعملون. من ومع یفعلونه                   وكیف

 مساعدین إیاهم على تمییز اهتماماتهم ومواهبهم والثقة بها وتطویرها وتعمیقها.

محمولة هواتف أحد لدى یكن لم الوقت ذلك في خلت. سنًة عشرین من أكثر منذ األول الحاسوب نادي بدأنا مذ الكثیر                       تغیر

الشبكات وانتشار األبعاد ثالثیة الطابعات وجود مع للغایة مختلفة الیوم التقنیات باإلنترنت. سمعوا قد كانوا الناس من                   والقلیل

منخفضة المجتمعات في تنتشر ناٍد مائة تضم عالمیة شبكة إلى لیتحول توسع بوسطن في األولي النادي أن كما                    االجتماعیة،

نادي شبكة في والتعلم التحفیز تغذیة في مستمًرا المتغیرات، هذه وسط أهمیته على حافظ الشغف لكن العالم. حول                    الدخل

 الحاسوب.

 جدران عريضة

و"األسقف المنخفضة" "األرضیات أهمیة على عادًة بابرت سیمور یؤكد والتعلیم، التعلم لدعم المصممة التقنیات مناقشته                 عند

كذلك لهم تتیح وأن منخفضة)، (أرضیات للبدء سهلًة وسائل للمبتدئین تؤمن أن علیها فعالًة تكون كي التقنیة أن یقول كان                      المرتفعة."

مربعات برسم البدء مثًال لوغو البرمجة لغة في لألطفال یمكن مرتفعة). (أسقف الوقت بمرور تعقیًدا أكثر مشاریع على للعمل                     طرائق

 ومثلثات بسیطة، ولكنهم تدریجًیا یستطیعون إنشاء أشكال هندسیة أكثر تعقیًدا بمرور الوقت.

أرضیات إلى ونسعى سیمور نصیحة نتبع فإننا جدیدًة وأنشطًة تقنیات الحیاة، مدى أطفال روضة البحثیة، مجموعتي تطور                   عندما

من واسع بمجال وتوحي تدعم تقنیات تصمیم نحاول أننا أي عریضًة. جدراًنا آخر: بعًدا أیًضا أضفنا ولكننا مرتفعة، وأسقف                     منخفضة

مسالك تأمین المهم من بل عاٍل، سقف نحو منخفضة أرضیة من ینطلق وحید مسلك تأمین الكافي من لیس المشاریع. أنواع                      مختلف

لدیهم المختلفین األطفال وألن — الشخصیة واهتماماتهم شغفهم من تنطلق مشاریع على كلهم األطفال یعمل أن نرید ألننا لم؟                     متعددة.
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مشاریع على العمل األطفال جمیع یستطیع بحیث المشاریع من المختلفة األنواع من الكثیر تدعم تقنیات بحاجة فنحن مختلفة،                    اهتمامات

 ذات مغزًى شخصي لهم.

لیس — المشاریع من واسع مجال إنشاء للناس یمكن بحیث بتصمیمها جلي بشكل قمنا مثًال، سكراتش البرمجة لغة تطویرنا                     أثناء

تطویر من غایتنا فإن وبالمثل المحاكاة. وبرامج المتحركة والرسوم والموسیقى والفنون التفاعلیة القصص أیًضا وإنما فقط،                  األلعاب

وإنما فحسب، التقلیدیة الروبوتات لیس — اهتماماتهم إلى ترتكز مشاریع إنشاء من الجمیع تمكین هي جدیدة روبوتیة تقنیات                    وتقدیم

التي المشاریع تنوع هو معاییرنا أهم أحد فإن وورشاتنا تقنیاتنا لنجاح تقویمنا وفي كذلك. الموسیقیة واألدوات التفاعلیة                   المجسمات

 ینشئها الناس. إن كانت المشاریع كلها تشبه بعضها البعض فإننا نشعر بأن هناك خلًال ما وبأن الجدران لم تكن عریضًة بما یكفي.

مجموعًة استهدفت والتي تنظیمها، في تي آي إم جامعة في البحثي فریقي وساعد أسبوعین امتدت روبوتات ورشة أصف كمثال                     دعني

إن الورشة: في للفتیات تحدًیا قدمنا عشرة. والثالثة العاشرة بین أعمارهن تتراوح ممن بوسطن في الحاسوب نوادي أحد من الفتیات                      من

 كنتن ستخترعن شیًئا لتحسین حیاتكن الیومیة فماذا ستخترعن؟

كرات الیدویة: الحرف بمواد مألى طاولة هناك كانت والمواد. األدوات من المختلفة األنواع من الكثیر الورشة في الفتیات لدى                     كان

هذه جانب إلى هناك كانت ملونة. وأقالم مقوى وورق وخیطان الستایروفوم من وكرات األنابیب تنظیف وأعواد اللباد من                    وصفائح

فكانت األخرى الطاولة على أما والتوصیل. للقطع أخرى وأدوات الغراء ومسدسات والمقصات الالصقة الشرائط من كمیات                  المواد

محركات أیًضا وإنما البنى، من وغیرها المنازل بناء في المستخدمة التقلیدیة لیغو مكعبات فقط تحوي ال لیغو قطع من دالء                      هناك

 وحساسات لیغو وجیًال جدیًدا من اللبنات القابلة للبرمجة والصغیرة بما یكفي لحملها في راحة كفك.

استخدمت ثم لیغو مكعبات من البیت تانیا بنت تربیه. ألیف لفأر بیًتا إنشاءه: أرادت ما مباشرًة عرفت المواد هذه تانیا شاهدت                       عندما

آلي باب إضافة فقررت الحدیثة، الراحة وسائل بعض لفأرها یكون أن كذلك تانیا أرادت األثاث. وإضافة لتزیینه الیدویة الحرف                     مواد

مر كلما قربه. للبرمجة قابلة ولبنًة إضاءة حساس ووضعت البیت باب إلى محرًكا تانیا وصلت الكبیرة. المتاجر في الموجود ذلك                      یشبه

 الفأر قرب الباب وقع ظله على حساس اإلضاءة مؤدًیا إلى فتح الباب.

اإلضاءة حساس استخدام بوسعها أن أدركت ثم األلیف، لفأرها راحة وسیلة یكون أن سوى البدایة في الباب من تانیا غرض یكن                       لم

الفأر تنشیط یتتبع برنامًجا فكتبت تجربة، إجراء وقررت نومها أثناء اللیل طوال فأرها یفعله عما تانیا تساءلت فأرها. عن بیانات                      لجمع

الفأر یفعله كان ما معرفة استیقاظها عند تانیا بوسع كان الطریقة بتلك البیت). من الفأر وخروج دخول یتتبع (أي اإلضاءة                      لحساس

یكون أن بالفأر یفترض كان عندما اإلطالق على نشاط أي دون تمر الزمن من طویلة فترات هناك كانت اكتشفته؟ الذي ما اللیل.                        طوال

البیت من ویخرج یدخل الفأر كان فیما وذلك مراًرا ویغلق یفتح البیت باب كان بالنشاط. ملیئة أخرى أوقات هناك كانت ولكن                       نائًما،

 بشكل متكرر.

كانت العجالت. على التزلج ماریة هوایة كانت تماًما. مختلف مشروع على تعمل ماریة كانت لفأرها بیت بناء تجرب تانیا كانت                      فیما

بها تنطلق كانت التي السرعة مقدار عن تساءلت ولطالما تستطیعها، سرعة بأقصى قریبة حدیقة في عجالتها على التزلج تحب                     ماریة

 في الحدیقة. ربما یمكن للبنات لیغو القابلة للبرمجة مساعدتها في معرفة ذلك؟

صغیر مغناطیسي حساس استخدام كیفیة ثم ومن التزلج حذاء عجالت بأحد صغیر مغناطیس تثبیت كیفیة ماریة المیسرین أحد                    أرى

كل في عجالتها تدورها التي المرات عدد تعرف أن ذلك بواسطة ماریة استطاعت بجواره. المغناطیس فیها یمر مرة كل                     الستشعار
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إلى یشیر السرعة مقیاس تشاهد كانت أمها سیارة تركب ماریة كانت عندما الساعة. في كأمیال سرعتها معرفة أرادت ولكنها                     ثانیة،

 30 أو 40 مًیال في الساعة مثًال. كم كانت سرعة حذاء التزلج مقارنًة بسرعة السیارة؟

األمر یكن لم إذ منتبهًة تكن لم ماریة ولكن أخرى، إلى قیاس وحدة من التحویل كیفیة للطالب عرض قد ماریة مدرسة في المعلم                         كان

العجالت. على متزلجًة بها تنطلق التي السرعة مقدار تعرف أن حًقا وترید اآلن مهتمة ماریة لكن األهمیة. من قدر على یبدو                       حینها

إلى الثانیة في الدورات لتحویل الالزمة والقسمة الضرب بعملیات القیام كیفیة العمل ورشة في المیسر من العون ببعض ماریة                     عرفت

 أمیال في الساعة. لم تكن السرعة الناتجة عالیًة كما كانت تأمل، ولكنها كانت شدیدة السرور بمعرفتها على أي حال.

وكان لیلة، كل مذكراتها في وترسم تكتب التیشا كانت لمذكراتها. حمایة نظام على تعمل التیشا كانت الغرفة من المقابل الطرف                      في

أرادت للبرمجة القابلة لیغو لبنة لعمل عرض مشاهدة بعد سواها. أحد علیه یطلع أن ترد ولم للغایة شخصي طابع ذا تدونه ما                        معظم

آلة زر لضغط آلیًة وصممت المذكرات دفتر إبزیم إلى لمس حساس بوصل التیشا قامت مذكراتها. لحمایة طریقة إلى التوصل                     التیشا

بتشغیل فقم المذكرات) دفتر إبزیم (على مضغوًطا اللمس حساس كان إذا للبرمجة: القابلة للبنة بسیطة شرطیة قاعدة وكتبت                    التصویر،

ستلتقط التصویر آلة فإن التیشا غیاب في المذكرات فتح آخر شخص أي أو أخوها حاول فإن التصویر. آلة زر بضغط ستقوم التي                        اآللیة

 صورًة كدلیل على ما جرى.

وبعضها جدید بعضها — المواد من متنوعة مجموعة إلى بسهولة الوصول الفتیات بوسع كان الورشة. نجاح في عوامل عدة                     ساهمت

الوقت أیًضا لدیهن كان لخیالهن. العنان إطالق على ساعد مما — متقدمة تقنیة ذو اآلخر والبعض التقنیة منخفض بعضها                     مألوف.

كما األمور تجري ال عندما بدیلة توجهات وإیجاد وللتفكر مستعصیة، مشاكل مواجهتهن عند وللمواظبة واالستكشاف، للتجریب                  الكافي

به یقدمون الذي نفسه بالقدر األسئلة یطرحون كانوا والذین والحریصین المبدعین المشرفین من فریق من الدعم تلقین أنهن كما                     ینبغي.

 اإلجابات. شجع المشرفون الفتیات باستمرار على تجریب أفكار جدیدة ومشاركة أفكارهن مع بعضهن البعض.

ماریة وكانت األلیف، لفأرها ولكن فأر ألي بیًتا تبني تانیا تكن لم اهتماماتهن. متابعة في الفتیات دعم هو أهمیًة األكثر العامل                       وكان

من متنوع طیف إلى للورشة العریضة الجدران أدت تملك. ما أغلى تحمي فكانت التیشا أما المفضلة، بهوایتها مرتبطًة بیانات                     تجمع

 المشاریع — وتدفق كبیر من اإلبداع.

 المتعة الجادة

"االستثمار المقولة: هذه على تحویًرا سأقترح العائدات." أفضل دوًما یثمر المعرفة في "االستثمار مرة: ذات فرانكلین بنجامین                   كتب

 في االهتمام یثمر دوًما أفضل المعارف."

— أكبر وبجد أطول لفترات العمل في ورغبًة اندفاًعا أكثر سیكونون أنهم الواضح فمن بها یهتمون مشاریع على الناس یعمل                      عندما

التفكیر. في جدیدًة أسالیب وتطویرهم جدیدة أفكار إلى وصولهم احتمال من یزید واندفاعهم شغفهم إن األمر. في ما كل لیس ذلك                       ولكن

 إن استثمارهم في اهتماماتهم یعود علیهم بمعرفة جدیدة.

من شبكات بناء بوسعهم سیكون والتشجیع الدعم من الصحیح الشكل مع ولكن القیمة، قلیلة أو ضحلًة الناشئة اهتمامات بعض تبدو                      قد

وتطور التوازن وفیزیاء التروس عمل مبادئ بحث إلى یقود أن یمكن مثًال الدراجة بركوب اهتماًما إن باهتماماتهم. متصلة                    المعارف

 العربات عبر التاریخ أو اآلثار البیئیة لوسائط النقل المختلفة.
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ولكنهم — انتباه أدنى إال الصف في المطروحة األفكار یعیرون وال المدرسة خذلتهم شباًنا عادًة أقابل الحاسوب نوادي أزور                     عندما

 عندما یحتكون باألفكار نفسها في إطار مشروع یهتمون به في نادي الحاسوب فإنهم ینهمكون بعمق في استكشافها.

على الفیدیو بألعاب اللعب یحب كان والذي لیو، اسمه العمر من عشرة الثالثة في یافًعا أنجلس لوس في الحاسوب لنادي زیارة في                        قابلت

إلنشاء سكراتش استخدام لیو تعلم Yasmin Kafai كافائي لیاسمین البحثیة المجموعة من مشرفین مع العمل خالل من                   الحاسوب.

ذلك على بالغ بجد عمل أنه الواضح من وكان سكراتش، بواسطة أنشأها التي ألعابه إحدى باعتزاز لیو أراني الخاصة.                     ألعابه

  المشروع؛ أي أن لیو نّمى شغًفا في إنشاء األلعاب انطالًقا من اهتمامه باللعب بها.

تستطیع كانت لو بكثیر لالهتمام إثارًة أكثر ستكون لعبته أن لیو رأى بالضیق. یشعر لیو كان النادي فیه زرت الذي الیوم في                        ولكن

القیام كیفیة یعرف لم ولكنه الوحوش أحد بقتل اللعبة في الرئیسة الشخصیة فیها تقوم مرة كل في النقاط تزداد أن لیو أراد النقاط.                         تسجیل

 بذلك. كان قد جرب مجموعًة من الوسائل إال أن أًیا منها لم یفلح.

تلقائًیا سكراتش فقامت النقاط ، أسمیناه متغیر بإنشاء مًعا قمنا ثم المتغیرات. قبل: من شاهدها قد یكن لم سكراتش في خاصیًة لیو                       أریت

النقاط قیمة إلى للوصول الجدیدة البرمجیة اللبنات من مجموعًة أضاف كما النقاط ، قیمة ُیظهر الشاشة إلى صغیر صندوق                    بإضافة

فأضاف به، القیام علیه ما عرف اللبنة لهذه لیو مالحظة بمجرد .1 بمقدار النقاط غیر األمر: هذا تحمل اللبنات إحدى كانت                       وتعدیلها.

اإلثارة علیه وبدت البرنامج، تعدیل بعد ثانیًة لعبته جرب ثم النقاط. قیمة تزداد أن فیه أراد مكان كل في برنامجه إلى الجدیدة اللبنة                         هذه

 الشدیدة وهو یرى النقاط تزداد في كل مرة یغلب فیها الوحش في اللعبة.

ألنهم طالبهم یشكرهم الجبر مدرسي من كم وتساءلت: لیو حماس سرني شكًرا!" شكًرا! "شكًرا! بحماس: هاتًفا لیصافحني یده لیو                     مد

الهتمامات بصلة تمت ال بأشكال المتغیرات عن تتحدث الجبر دروس معظم ألن طبًعا، یحدث ال ذلك إن المتغیرات؟ عن                     علموهم

 الطالب وشغفهم. ولكن تجربة لیو في نادي الحاسوب كانت مختلفة، إذ اهتم بالمتغیرات ألنه كان مهتًما بلعبته.

الشخصیتین هاتین ولجعل شخصیتین. عن متحركًة قصًة تصنع عشرة الثانیة في فتاة كانت سكراتش: مجتمع في شائعة كهذه                    قصص

طفلة والمسافة. والسرعة الزمن بین العالقة عن تتعلم أن علیها كان عندها لتلتقیا نفسه الوقت في الشاشة على معینًة نقطًة                      تصالن

الثالث، الصف في دراسیة لمادة Charlotte’s Web شارلوت شبكة كتاب عن متحرًكا تقریًرا تصنع كانت التاسعة في                   أخرى

عملیة الحجم. لتغییر الریاضي والمفهوم للمنظور الفني المفهوم عن تتعلم أن علیها كان مختلفة مسافات على تظهر الحیوانات                    ولجعل

وتغییر والمنظور والسرعة المتغیرات عن لیتعلموا بجد عملوا القصص هذه في فاألطفال سهلة، تكن لم األطفال بها مر التي                     التعلم

 الحجم — وكانوا مستعدین للعمل بجد ألنهم كانوا شغوفین بالمشاریع التي كانوا یعملون علیها.

في التعلیمیة المواد وناشرو المعلمون یحاول التعلم. من النوع هذا لوصف hard fun الجادة المتعة مصطلح بابرت سیمور                    استخدم

معظم كذلك. لیست األمر حقیقة ولكن أسهل، األمور تكون أن یریدون األطفال أن معتقدین أسهل، الدروس جعل األحیان من                     كثیر

 األطفال مستعدون للعمل بجد — بل متحمسون لذلك — طالما أنهم یشعرون باإلثارة حیال األشیاء التي یعملون علیها.

سماع الشائع من النشاط. بذلك المرتبطة األفكار في منهمكین كذلك یصبحون فإنهم الجادة المتعة من نشاط في األطفال ینهمك                     عندما

ینبغي ال لكن خاللها." یتعلمون أنهم معه األطفال یدرك ال الذي الحد إلى للغایة ممتعة "هي التي النشاطات عن برًضا یتحدثون                       البالغین

جدیدة. واستراتیجیات بأفكار صراحًة یفكروا وأن یخوضونها التي التعلم بتجربة األطفال یتفكر أن القیِّم من أن إذ هدفنا، ذلك یكون                      أن

كیف ذلك؟ غیر فعله یمكنها الذي ما المتغیرات: عن المزید یتعلم أن أراد لعبته، في النقاط لحفظ المتغیرات لیو استخدم أن بعد                        فمثًال

 یسعه استخدامها بشكل آخر؟
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Edith Ackermann أكرمان إیدیث النمو نفس عالمة وصفت والتفكر. االنغماس من متعاقبة بأطوار تمر التعلم تجارب أفضل                   إن

للخوض یتحمسون فإنهم حیالها شغف یتملكهم مشاریع على الناس یعمل عندما والتراجع . الخوض مصطلحي مستخدمًة                 العملیة

عالم علیها یطلق حالًة یدخلون إنهم الوقت. بمرور یشعروا أن دون طواًال ساعات علیها للعمل مستعدین ویكونون فیها،                    واالنغماس

 النفس میهاي تشیكِسنتمیهاي Mihaly Csikszentmihalyi اسم  التدفق flow — أي االنهماك التام في النشاط.

المختلفة، األفكار بین روابط الناس یصنع التفكر عبر إذ تجاربهم. في ویتفكروا الوراء إلى خطوًة الناس یخطو أن أیًضا المهم من                       ولكن

قد مستقبًال. جدیدة وحاالت سیاقات إلى تعلموه ما لنقل استعداًدا أكثر ویصبحون فعالیة، أكثر االستراتیجیات ألي أعمق فهًما                    ویطورون

 یكون االنغماس دون تفكر مرضًیا للنفس، لكنه لن یكون وافًیا بالغرض.

في طالبي یبحث عندما كافًة. األعمار من المتعلمین مع یصح وهذا والتفكر، االنغماس دورة یغذي الذي الوقود هو الشغف                     إن

حیالها، شغف یتملكهم مواضیع یجدوا أن الجوهري من أن أخبرهم فإني ألطروحاتهم مواضیع عن تي آي إم جامعة في العلیا                      الدراسات

یشعرون علیهم ستأتي أوقاًتا وأن والمحبطات، العقبات من الكثیر وتعترضه للغایة شاق عمل أطروحة وكتابة البحث أن لهم                    وأوضح

هم مواضیع على یعملوا أن هي التحدیات كل عبر والمثابرة الثبات من لیتمكنوا الوحیدة الطریقة االستسالم. وشك على أنهم                     فیها

 شغوفون حًقا حیالها.
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