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حامًال یتجول آنذاك أحد یكن لم األول. الحاسوب نادي أطلقنا مذ الماضیة عشر الخمسة األعوام خالل كثیًرا التقنیات                    تغیرت

ویاهو غوغل الیوم—مثل اإللكترونیة المواقع أشهر أما قط. باإلنترنت سمعوا قد یكونوا لم الناس ومعظم محموًال،                  هاتًفا

إطالق إلى قادت التي واالحتیاجات الدوافع أن إال جذري، بشكل التقنیات تغیر ورغم بعد. وجدت قد تكن                   ویوتیوب—فلم

األفكار في نتفكر أن المفید من أن وجدنا لذا الیوم. البرنامج الستمرار حافًزا زالت وما نفسها بقیت الحاسوب نادي                     برنامج

نناقش ثم األول الحاسوب نادي أصول قصة الفصل هذا في نقص األول. الحاسوب نادي بدء على شجعتنا التي                    واألمور

 المبادئ األساسیة األربعة التي وجهت تطویر برنامج النادي منذ انطالقه عام 1993.

 كيف بدأ نادي الحاسوب

في الدراسیة العطلة أسبوع خالل المتاحف. أحد إلى األطفال من مجموعة لتسلل استجابًة األول الحاسوب نادي                  أنشئ

روبوتیة تجهیزات مستخدًما للعائالت الروبوتات في ورشًة بوسطن في الحاسوب متحف قدَّم ،1989 األول                دیسمبر/كانون

للجمیع. مفتوحًة المشاركة وكانت تي، آي إم جامعة في المیدیاالب من استعیرت LEGO/Logo لیغو/لوغو مجموعة                 من

المجموعة من صبي التقط واإلسبانیة. اإلنجلیزیة من مزیًجا بینهم یتحدثون أطفال أربعة من مجموعة جاءت الثاني الیوم                   في

لتشغیله للطاقة بمصدر توصیله كیفیة الصبي ُأري اللون. رمادي صغیًرا لیغو محرك العمر من تقریًبا عشرة الحادیة                   في

باشر هذا!" إلى انظروا میرا! "میرا، وینظروا: لیأتوا أصحابه منادًیا بحماس الصبي فهتف بالدوران، المحرك                 وأخذ

اآلخر تلو یوًما المتحف إلى األطفال عاد سیارتهم. بحركة للتحكم حاسوب برمجة وبدأوا اللیغو مواد من سیارة بناء                    األطفال

الروبوتات ورشة انتهت السیارة. لرفع رافعة وبرمجة ببناء قاموا الزمن من لفترة بالسیارة اللعب بعد المزید. لتعلم                   متلهفین

 مع نهایة األسبوع وأعیدت تجهیزات لیغو/لوغو إلى جامعة إم آي تي.

الكبیر، المتحف مصعد إلى المؤدیة األبواب ُفتحت عصًرا الثالثة الساعة في للغایة. هادًئا التالي األسبوع في المتحف                   كان

تجول موجودة. تعد لم التجهیزات أن لهم وضحنا "لیغو/لوغو؟" بالسؤال: سارعوا الذین وأصحابه الصبي بداخله                 وكان

فرًصا توفر وال األمد قصیرة للتفاعالت ُصممت المعروضات هذه ولكن المعروضات، یجربون وهم المتحف في                 األطفال

 للتصمیم المفتوح، فبدت علیهم خیبة األمل.
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األطفال من مجموعة من لالحتیاط إیاهم منبًها الموظفین إلى إلكترونیًة رسالًة بالمتحف مسؤول أرسل أسبوعین مرور                  بعد

في بحماس شاركوا من أنفسهم هم كانوا األطفال هؤالء أن تبین رؤیتهم. عند المتحف أمن ولتنبیه المتحف إلى                    یتسللون

 ورشة الروبوت، ولكنهم صاروا اآلن یتورطون بمشاكل مع األمن ألنهم كانوا یتسكعون في المتحف.

نجد لم ولكننا فیها، المشاركة األطفال لهؤالء یمكن المدرسیة بعد لألنشطة محلیة مراكز هناك كان إن لنعرف نستفسر                    صرنا

لقد الكبرى. بوسطن منطقة في للناشئة والمتاحة التقنیة على المعتمدة التعلیمیة البرامج من أیًضا تحققنا المنطقة. في منها                    أًیا

األساسیة، الحاسوب مهارات في دروس حضور أو تعلیمیة ألعاب لعب فرصة لألطفال توفر تقنیًة مجتمعیًة مراكز                  وجدنا

 لكننا لم نجد برامج توفر للناشئة فرًصا لتطویر مشاریعهم اإلبداعیة الخاصة.

الذین األطفال من مجموعًة هاك جدیدة. تقنیات لتجریب متلهفین كانوا مختلًفا. أمًرا المتحف إلى المتسللون األطفال أراد                   لقد

ولكن محاولین، أیدیهم یمدون كانوا لقد تعلیمیة. قیمة ذات أنها نعلم مشاریع على للعمل المتحف إلى المجيء معاودة                    أرادوا
1

 ما من مكان یذهبون إلیه.

 إنشاء نموذج نادي الحاسوب

في وغیرهم الناشئة هؤالء واهتمامات احتیاجات یلبي التعلم مراكز من جدید نوع إنشاء إمكانیة باستكشاف لذلك                  شرعنا

إلى أیًضا وإنما الحاسوب، تقنیات أحدث مجرد إلى لیس یصلوا أن للناشئة فیه یمكن للتعلم مكان إنشاء هدفنا كان                     المنطقة.

استفدنا اهتماماتهم. من تنطلق إبداعیة لمشاریع تطویرهم في الناشئة لهؤالء والدعم اإللهام تقدیم یمكنهم الذین                 األشخاص

تعلیمیة مشاریع في الخاصة تجاربنا من وكذلك التربویین، والممارسین الباحثین أفكار أحدث من خططنا تطویر                 أثناء

مجلًسا ووضعنا محلیین شباًنا قابلنا كما للناشئة. مجتمعیة وبرامج جامعیة بحثیة مجموعات من استشاریین جمعنا                 تجریبیة.

 استشارًیا للنشء.

لنادي األربعة التوجیهیة المبادئ مبكر وقت في میزنا األول. الحاسوب نادي وخطط أفكار خرجت النقاشات هذه                  ومن

مع هام دور لعب في استمرت ولكنها الحاسوب، متحف في األول الحاسوب نادي إلعداد المبادئ هذه طبقنا                   الحاسوب.
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 توسع شبكة نادي الحاسوب إلى أكثر من مائة موقع خالل األعوام الخمسة عشر الماضیة.

 المبدأ األول: دعم التعلم عبر التجارب التصميمية

برأینا الرئیس العامل كان األول؟ الحاسوب نادي فكرة حفزت التي الشرارة كانت التي لیغو/لوغو ورشة نجاح سر كان                    ما

نقل التعلیمیة المبادرات من الكثیر تحاول األشیاء. وابتكار وإنشاء تصمیم في بنشاط المشاركون بها انهمك التي الطریقة                   هو

البناء على التركیز فیه ینصب والتعلیم للتعلم مختلف نموذج على الحاسوب نادي یعتمد المتعلمین. إلى المعلومات توصیل                   أو

 بدل  التدریس .

1
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سیمور طورها Constructionism بالبناء بالتعلم تعرف تعلیمیة فلسفة على النادي في التعلم منهجیة تعتمد الواقع،                 في

تؤكد فهي البناء. من نوعین على بالبناء التعلم فلسفة ترتكز تي. آي إم جامعة في األستاذ ،Seymour Papert                    بابرت
3

هذا یصنعوها . وإنما األفكار، الناس یتلقى ال العالم. في تجاربهم من المعرفة الناس فیها یبني نشطة عملیة هو التعلم أن                      أوًال

إلى بابرت أضاف .Jean Piaget بیاجیه جان طورها التي المعرفي للنمو البنائیة النظریة من یأتي البناء من                   الجانب

بناء في ینهمكون عندما خاصة بفعالیة جدیدًة معرفًة یبنون الناس بأن محاًجا البناء، من آخر نوًعا البناء عن بیاجیه                     مفهوم

متحركًة رسوًما یبرمجون أو أغنیًة یؤلفون أو قصیدًة یكتبون أو منحوتًة المتعلمون یبني قد لهم. شخصي معنًى ذات                    منتجات

 بالحاسوب، ولكن المهم هو أنهم ینهمكون بنشاط في إنشاء شيء ذي معنًى لهم أو لآلخرین من حولهم.

یصممون وإنما فحسب، الحدیثة التقنیات مع النادي في الناشئة یتفاعل ال النادي. في التعلم منهجیة جوهر هي األفكار                    هذه

فیدیوهاتهم النادي أعضاء ینشئ الویب، على والفیدیوهات المتحركة الرسوم مشاهدة من فبدًال باستخدامها.               ویبنون

 ورسومهم المتحركة. وبدًال من اللعب بألعاب الحاسوب، ینشئ أعضاء النادي ألعاب الحاسوب الخاصة بهم.
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أغنیة. كلمات تألیف إلى افتراضیة رقصات تنسیق إلى روبوتیة اختراعات بناء فمن كبیر، بشكل النادي في األنشطة                   تتنوع

یقدم األنشطة، هذه ولدعم التصمیم. عبر التعلم في الشباب إشراك مشترك: إطار إلى تستند كلها المتنوعة األنشطة هذه                    لكن

ولبرمجة الویب، على للنشر وأدوات ومعالجتها، الرقمیة الموسیقى لتسجیل أدوات تتضمن متنوعًة تصمیم أدوات                النادي

اآلالت وإلنشاء وعرضها، األبعاد ثالثیة نماذج ولتصمیم والفیدیو، الصور ولمعالجة المتحركة، والرسوم              الحاسوب

االحترافیة، األدوات إلى للمبتدئین المخصصة البرمجیات من بسرعة النادي أعضاء ینتقل ما عادًة بها. والتحكم                 الروبوتیة

الشبان أحد یبدأ قد فمثًال التقنیة. والطالقة الثقة من المزید بناء نحو یتجهون فإنهم األدوات هذه النادي أعضاء یستخدم                     وفیما

الستكشاف Photoshop فوتوشوب إلى ینتقل ثم ،KidPix كیدبكس مثل بسیط رسم برنامج باستخدام صور                إنشاء

لتحریك Flash فالش أو Scratch سكراتش استخدام یتعلم ثم تقدًما، أكثر الصور لمعالجة وتقنیات بصریة                 مؤثرات

 ابتكاراته.

بتعلم یكتفون ال وهم بواسطتها. أنفسهم عن التعبیر یتعلمون وإنما فحسب، األدوات هذه استخدام النادي شبان یتعلم                   ال

من االستفادة وكیفیة المشروع، مفاهیم تحدید كیفیة أیًضا: الجید المصمم عمل أسالیب یتعلمون بل فحسب، التقنیة                  التفاصیل

منظور من المشروع رؤیة وكیفیة لها، خطط كما األمور تجري ال عندما البدائل وإیجاد المثابرة وكیفیة المتاحة،                   المواد

 اآلخرین. باختصار: إنهم یتعلمون كیفیة إدارة مشروع معقد من مبتداه إلى منتهاه.

الشكل (انظر اإلبداعي التصمیم دورة نسمیه ما عبر یتحركون فإنهم تصمیمیة، مشاریع على النادي أعضاء یعمل                  عندما

ویشاركون البدائل، ویختبرون أفكارهم، على اعتماًدا مشروعًا وینشئون فعله، یریدون ما یتخیلون العملیة هذه في .(1,1                

جدیدة أفكار تخیل إلى بهم یؤدي كله بها—وهذا مروا التي التجربة في ویتفكرون اآلخرین، مع وإنشاءاتهم                  أفكارهم

واختبار وتجربتها الخاصة أفكارهم تطویر یتعلمون فإنهم وتكراًرا مراًرا العملیة هذه الشبان یخوض عندما جدیدة.                 ومشاریع

 حدود األشیاء وحل المشكالت وتلقي مالحظات اآلخرین وتولید أفكار جدیدة اعتماًدا على تجاربهم.

3
.Papert, 1993 انظر  
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  انظر الفصل الثالث من الكتاب.
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 الشكل 1,1: دورة التصمیم اإلبداعي

الشكل هذا یدخلهم مشهد. إلى وإضافتها ألنفسهم صور التقاط مثل نسبًیا، بسیطة تصمیمیة بمشاریع الناشئة یشرع ما                   عادة

الذي المشهد نوعیة بتخیل مثًال یبدؤون فقد جلستین. أو جلسة امتداد على اإلبداعي التصمیم دورة في المشاریع من                    األولي

ثم مثًال)، محبب مكان أو ریاضي (حدث إلیها خلفیة إلضافة یعدلونها ثم ألنفسهم، صورًة یلتقون ثم إنشاءه،                   یریدون

بعد المشاریع. من لمزید أفكاًرا ویناقشون اآلخرین على ویعرضونها الصورة یطبعون ثم مختلفة، بصریًة مؤثرات                 یجربون

 شيء من التفكر قد یقررون إضافة المزید من الشخصیات إلى المشهد والدخول في حلقة جدیدة من دورة التصمیم اإلبداعي.

أزمنًة تتطلب أكبر خطًطا عادًة یطورون فإنهم التصمیم لعملیة المختلفة والجوانب لألدوات إتقاًنا أكثر الناشئة یصبح                  عندما

هذه تصیر ما عادة موسیقي. أللبوم األغاني من مجموعة أو معقد األبعاد ثالثي نموذج أو متحركة رسوم إنشاء مثل                     أطول،

 المشاریع معقدًة وتضم عدًدا أكبر من الناس یعملون مًعا كفریق.

 المبدأ الثاني: مساعدة األعضاء على االنطالق من اهتماماتهم

المساقات من العدید وتركز التعلم. دوافع على ولیس التدریس طرائق على عادًة التربویة المذاهب في التركیز                  ینصب

عند للتعلم. الطالب یدفع قد الذي السبب تبحث ما نادًرا لكنها تدریسه، ینبغي وما التدریس كیفیة على للمعلمین                    الموجهة

األداء. على المعتمدة والمكافآت كالدرجات الخارجیة والدوافع الحوافز على غالًبا التركیز ینصب التحفیز، مسألة                تناول
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على الطالب لتحفیز یحتاجون أنهم المعلمین بعض یفترض ولذا بطبیعته. ممل التعلم أن األشخاص من العدید یفترض                   لماذا؟

 التعلم إلى تقدیم المكافآت أو تحویل المادة الدراسیة إلى لعبة تنافسیة ُتمنح فیها الجوائز للحاصلین على أفضل النتائج.

دون ممتاز، نحو على یتعلمون الواقع وفي یتعلمون، أشخاص عن األمثلة من العدید ستجد المدرسة، خارج نظرت إذا                    لكنك

بها یهتمون التي المشاریع على بالًغا تركیًزا المدرسة في ضئیًال انتباًها ُیبدون الذین الشبان ُیظهر ما عادًة معلنة.                    مكافآت

یعزو األمر، حقیقة وفي التزلج. لوح على حركات تأدیة أو الغیتار على العزف تعلم في طواًال ساعات یقضون قد                     حًقا.

طفولتهم. في اهتماماتهم إلى مجاالتهم في ونجاحهم انخراطهم الناجحین المهنیین من وغیرهم والعلماء المصممین من                 العدید

 فمن الواضح إذن أن اهتمامات الشبان مورد كبیر ال یستثمر كما ینبغي.

ویسعون أنفسهم تلقاء من الشبان یعمل للتعلم، "دفعهم" فبدل به. یقومون بما الشبان یهتم عندما للتعلیم الدافعة القوة                    تتغیر

أعمق أفهاًما أیًضا سیطورون بل فحسب، اندفاًعا أكثر الشبان یصبح أن على األمر یقتصر ال والنصائح. األفكار                   خلف

 وصالت أثرى بالمعرفة.

المتصلة المعارف من ضخمة شبكات بناء بوسعهم ولكن سطحیًة، أو تافهًة البدایة في الناشئة اهتمامات بعض تبدو                   قد

التحدي ویكمن أخرى. واختصاصات بمواضیع روابط إلى یؤدي أن موضوع أي في المتعمق للبحث یمكن إذ                  باهتماماتهم،

أحدهم اهتمام یقود فقد اكتماًال. أكثر لتصیر وتطویرها الروابط هذه صنع على النشء لمساعدة وسائل إیجاد في                   التربوي

أو الزمن عبر المركبات تطور تاریخ أو التوازن فیزیاء أو التروس عمل استقصاء إلى المثال سبیل على الدراجات                    بركوب

 التأثیر البیئي لوسائل النقل المختلفة.

عموًما الفرص من العدید الدخل مرتفعة األسر من الشبان یمتلك بینما إذ اهتماماتهم. تطویر في النشء لدعم النادي م                    ُصمِّ

الحاسوب نادي یرتادون الذین الشبان فإن مثًال)، المتخصصة والمخیمات الموسیقیة (الدروس اهتماماتهم على               للبناء

واستكشاف لتمییز الالزم الدعم وال المصادر لدیهم لیست منهم الكثیرین أن إذ النوع، هذا من أقل فرًصا عادًة                    یمتلكون

 مجاالت اهتمامهم المحتملة، ناهیك عن البناء علیها.

الشبان جمیع اختار لقد خیار: على ینطوي النادي إلى المجيء فمجرد الخاصة. خیاراتهم تقریر على النادي مرتادو ع                   ُیشجَّ

المشاركون یواجه النادي، دخولهم وبمجرد یشاؤون. كما والمغادرة المجيء ویمكنهم المكان، في التواجد النادي                في

هؤالء ومشرفوه النادي موظفو یساعد العمل. یریدون من ومع فعله وكیفیة یفعلونه ما ماهیة بخصوص خیارات                  باستمرار

وتطویرها بها والثقة ومهاراتهم اهتماماتهم تمییز على إیاهم مساعدین ذاتًیا، الموجه التعلم خبرة اكتساب على                 الشبان

 وتعمیقها.

أحالمهم، تتبع حریة الشبان منح ینبغي لهم. یحلو ما یفعلون تركهم مجرد لیست اهتماماتهم تطویر على النشء مساعدة                    إن

ووسائط والرفوف الجدران على النادي في توجد حقیقة. إلى األحالم هذه لتحویل الالزم الدعم إلى أیًضا بحاجة                   ولكنهم

فعله یمكنهم عما فكرًة المكان مرتادي لمنح ُصممت والتي المشاریع، نماذج من كبیرة مجموعات المختلفة                 التخزین

إرشادیة وكتیبات ومجالت كتب فیها مكتبًة یحتوي ركن ناٍد كل في یوجد منها. االنطالق یمكنهم متعددة بنقاط                   وتزویدهم
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ثم المشاریع، نماذج أحد بمحاكاة الشبان من العدید یشرع راحة). أكثر القراءة لجعل أریكة (وكذلك المشاریع بأفكار                   مألى

 یعملون على تنویعات على الموضوع، وسرعان ما یطورون مساراتهم الخاصة النابعة من اهتماماتهم الشخصیة.

كبیر تنوع الناشئة لدى المحتملة. والمسارات المشاریع من التنوع بالغة مجموعًة البیئة دعَمِت إن إال المنهجیة هذه تفلح                    ال

الحاسوب یلعب االهتمامات. هذه لتجاري المختلفة األنشطة من كبیًرا تنوًعا النادي یحتاج ولذا المختلفة، االهتمامات                 من

والعلوم والفن كالموسیقى المختلفة المجاالت من العدید في مشاریع تصمیم تدعم شاملة" "آلة أنه إذ هنا، محورًیا                   دوًرا

مشارٌك جوارهم إلى یجلس فیما متحركة، رسوم إلنشاء حاسوًبا الناشئة من اثنان یستخدم قد لحظة أي وفي                   والریاضیات.

 آخر یستخدم حاسوًبا مشابًها لبرمجة مشروع روبوتي.

یتضمن مثًال مرئي موسیقي تسجیل فإنشاء المختلفة. المجاالت من متنوعة مجموعة في خبرًة عادًة النادي مشاریع                  تتطلب

المضغوط، القرص على لیوضع األلبوم غالف وتصمیم الفیدیو، ومعالجة وتصویر الصوت، استودیو في الموسیقى                تسجیل

مهارات وتعلم مًعا بالعمل اهتماماتهم بمختلف النادي ألعضاء المشاریع هذه مثل تسمح للفرقة. إلكتروني موقع                 وإنشاء

 جدیدة من بعضهم البعض.

اهتماماتهم، من االنطالق على الناشئة یشجع النادي أن یسمعون فعندما التوجیهي. المبدأ هذا تفسیر أحیاًنا البعض                  یسيء

المثال، سبیل فعلى بأنفسهم. شيء كل فعل النادي ألعضاء ویتركوا تماًما أیدیهم یرفعوا أن البالغین على أن یفترضون                    فإنهم

فعارضه متحركة، مصورة قصص إنشاء تعلم على لمساعدتهم النادي ألعضاء بورشة القیام یقترح أحدهم مرة ذات                  سمعنا

مقصد لیس ذلك ولكن الخاصة." اهتماماتهم لیتَّبعوا النادي أعضاء نترك إننا النادي. في ورشات نقیم ال "نحن موضًحا:                    آخر

في الدعم من كبیًرا قدًرا عادًة یحتاجون لكنهم یستكشفونه، ما اختیار حریة للناشئة یكون أن المهم من التوجیهي. المبدأ                     هذا

صنع تعلم األعضاء جمیع على فیها ُیفرض إلزامیًة ورشًة النادي بتنظیم لنرضى كنا ما فیها. والمضي اهتماماتهم                   تمییز

تقدیم الرائع من أن نرى فإننا عدمها، من المشاركة اختیار حریة األعضاء لدى أن طالما لكن متحركة. مصورة                    قصص

(أو اهتمامهم تثیر التي المجاالت اكتشاف على النادي أعضاء تساعد أن الورشات هذه لمثل یمكن النادي. ألعضاء                   ورشات

 ال تثیره)، وتساعدهم أیًضا على تعلم مهارات جدیدة تفیدهم في السعي وراء اهتماماتهم.

 المبدأ الثالث: رعاية مجتمعات منبثقة من المتعلمين

مقدمة تواجه مستقیمة صفوف في طاوالت على توضع حاسوًبا بثالثین طفًال لثالثین المعد التقلیدي الحاسوب مختبر ز                  ُیجهَّ

المقابل وفي بمفرده. كل ولیعملوا الغرفة مقدمة في الموجود المعلم مواجهة في األطفال لیجلس التصمیم هذا ُأعدَّ                   الغرفة.

 صممنا الحیز المكاني في النادي بهدف واضح هو تشجیع التعاون ودعمه.

في الطاوالت وتوضع مًعا، الشبان عمل لتسهیل ثالثة أو كرسیان حاسوٍب طاولة لكل یوضع النموذجي الحاسوب نادي                   ففي

النادي كراسي لجمیع الغرفة. أنحاء في للتجول أكبر بمساحة یسمح مما الغرفة أطراف على تتوضع صغیرة                  مجموعات

حاسوب على یجري ما لیرى بسرعة االنزالق أحدهم فیستطیع أسهل بشكل بعضهم مع بالتفاعل لألعضاء لتسمح                  عجالت

حیث القریة، وسط العامة االجتماع بساحة شبیهًة لتكون علیها حواسیب ال كبیرة خضراء طاولة ناٍد كل وسط توجد                    آخر.

6 



لتناول ببساطة المشاریع—أو ولیبنوا الیدویة والمصنوعات والرسومات الخطط على والعمل األفكار لتبادل الناس               یتجمع

 وجبة خفیفة وتبادل األخبار.

ومحتَرف فني محتَرف من مزیٌج إبداعي، تصمیم (استودیو) ُمحتَرف بأنه إحساًسا لیمنح للنادي المكاني الحیز                 ُصممت

ولكننا بها)، مبالًغا حتى (أو مهمة غیر التصمیمیة الخیارات بعض تبدو قد للروبوت. ومختبر للفیدیو ومحتَرف                  موسیقي

ترتیب فإن النادي الشبان یلج أن بمجرد وأنشطتهم. المشاركین سلوك على عمیق بشكل یؤثر المكان تصمیم أن                   وجدنا

نوادي أحد مدیر الحظ وخیالهم. اهتمامهم إلثارة واألمثلة األدوات رؤیة بوسعهم ویكون فعله، یمكن بما یشي                  المكان

أن النادي موظفي من العدید وأشار معلقة. إنارة تركیب بعد الشبان سلوك في هائًال إیجابًیا تغیًرا بدهشة الجدیدة                    الحاسوب

 الكراسي المتحركة، رغم تشتیتها لالنتباه أحیاًنا، زادت فرص المشاركة والتعاون بین أعضاء النادي وجعلتها أكثر سهولة.

فریق أي في بالعمل أحد ُیكلَّف ال وبالمثل، الوقت. بمرور وتتطور تنمو فهي جامدة، كیانات النادي في المشاریع                    لیست

المشتركة االهتمامات حول ملتفًة رسمي غیر بشكل التصمیم فرق ل ُتشكَّ الوقت. بمرور المجتمعات تنبثق بل                 بعینه،

 ألعضائها. تكون هذه المجتمعات حیویًة ومرنًة، وتتطور لتلبي احتیاجات المشروع واهتمامات المشاركین.
5

المشرفین من ثقافًیا متنوًعا فریًقا الحاسوب نوادي تعیِّن التعاون، من التطور في المستمرة األشكال هذه                 لدعم

المدربین دور المشرفون یلعب والتقنیة. والعلوم والموسیقى الفنون مجاالت في جامعیین وطالًبا              البالغین—مختصین

الیوم في ویتواجد بوقتهم، المشرفین من العدید یتطوع أندیتهم. إلى جدیدة مشاریع أفكار جالبین والمستشارین،                 والمحفزین
6

في المشاركین مع روبوتیة مشاریع على مهندسون یعمل فقد المثال، سبیل وعلى النادي. في ثالثة أو مشرفان                   العادي

یتعاملوا لم الذین للشبان بالنسبة تفاعلیة. ألعاب على ومبرمجون متحركة، ورسوم رسومیة مشاریع على وفنانون                 النادي،

مهنیة مسارات في أنفسهم لیتصوروا األهمیة بالغة فرصة فهذه اختصاصیة، أو أكادیمیة وظائف في بالغین أشخاص مع                   قط

 مشابهة.

إلى الدخل منخفضة األحیاء في الناشئة یحتاج ال التقنیة. إلى الوصول مجرد من أكثر هو ما النادي یوفر الشكل                     وبهذا

التقنیات هذه استخدام كیفیة یعرفون الذین األشخاص إلى الوصول إلى أیًضا بل فحسب، الحدیثة التقنیات إلى                  الوصول

المجتمع في للناس جدیدًة وسیلًة موفرًة مستثَمر، غیر محلي مورد من النوادي تستفید لالهتمام. ومثیرة إبداعیة                  بأشكال

 لیشاركوا مهاراتهم مع النشء المحلي.

على یعملون وهم البالغین لمشاهدة نادرًة فرصًة الفقیرة األحیاء من القادمین للشبان النادي یوفر للمشرفین،                 بإشراكه

شبان ویشجعون الخاصة مشاریعهم على منهم الكثیر یعمل إذ فحسب، والمساعدة الدعم المشرفون یوفر ال                 مشاریعهم.

البالغین من األمثل بالشكل یتعلمون األطفال بأن القول إلى John Holt هولت جون ذهب إلیها. االنضمام على                   النادي

لرؤیتي بالرسم األطفال یهتم أن أمل على الرسم أمارس "لن أنفسهم: البالغون) (أي بها یهتمون أشیاء على یعملون                    الذین

 أرسم. دع األشخاص الذین یحبون الرسم  فعالً  یرسمون، دعهم یرسمون حیث یمكن لألطفال مشاهدتهم."
7

5
.Resnick, 1996 انظر  

6
  انظر الفصل الثامن من الكتاب.

7
  انظر Holt, 1977 (ص 5).
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األكثر المهارة تكون قد التغیر، سریعة الیوم مجتمعات ففي یتعلمون. البالغین رؤیة بفرصة أیًضا النادي في الشباب                   یحظى

یتعلمون وهم البالغین مراقبة الناشئة على أن البدیهي من أن ُیرى قد جدیدة. أشیاء تعلم على القدرة هي اإلطالق على                      أهمیًة

التي المواقف المعلمون یتجنب ما فعادًة المدرسة. في كذلك یكون ما نادًرا الحال لكن بدورهم، جیدین متعلمین یصبحوا                    لكي

یحظون النادي في الطالب لكن المعرفة. إلى افتقارهم الطالب یرى أن یریدون ال إذ یتعلمون، فیها الطالب یراهم أن                     یمكن

یوم ذات منهم العدید وأذهل النادي، في المشاركین لبعض بالغًة صدمًة ذلك ویشكل بالتعلم، متلبسین البالغین مشاهدة                   بفرصة

 رؤیتهم أحد موظفي النادي یصیح قائًال: "لقد تعلمت شیًئا للتو!" بعد االنتهاء من تنقیح معضلة برمجیة شائكة.

منطقة أندیة أحد في جدید روبوتي مشروع بدء المحلیة الجامعات أحد من علیا دراسات طالبا قرر المثال، سبیل                    على

في المشروع أخذ عندما ولكن یفعالنه. بما خاًصا اهتماًما الشبان من أي یبدي أن دون أیام لعدة وحدهما عمال                     بوسطن.

فرصًة المشروع في آخر رأى فیما الروبوت، أعلى یتوضع جدید مكّون بناء أحدهم وقرر الشبان، بعض لذلك تنبه                    التبلور

الشبان بعض مساهمة كانت روبوتات. عدة على یعملون الناس من صغیر فریق هناك كان شهر مرور وبعد البرمجة.                    لتعلم

مؤقًتا المشروع فریق إلى فینضمون آلخر، وقت من آخرون شاركهم بینما یوم. كل علیه وعملوا المشروع من أساسًیا                    جزًءا

مختلفة—وهي أوقات وفي متفاوتة بدرجات المشاركة فرصة مختلفین لشبان العملیة هذه أتاحت حین. بعد یغادرونه                 ثم

أن وبعد .Legitimate Peripheral Participation المشروعة الجانبیة المشاركة الباحثین بعض یدعوها             عملیة
8

الشبان یبدأ الوقت، مرور ومع كمشرفین. یتصرفون أخذوا النادي في الموجودة التقنیات في طالقًة أكثر الشبان بعض                   صار

 االضطالع بالمزید من األدوار التوجیهیة، مساعدین في تعریف الوافدین الجدد على معدات النادي ومشاریعه وأفكاره.

 المبدأ الرابع: خلق بيئة يسودها االحترام والثقة

كذلك ینبهرون لكنهم النادي. ألعضاء التقنیة والقدرات الفنیة اإلبداعات تبهرهم ما عادًة النادي، في الزوار یتجول                  عندما

على قائمة ثقافة لتعزیز كبرى أولویًة الحاسوب نادي منهجیة تولي إذ البعض، بعضهم النادي شبان بها یعامل التي                    بالطریقة

النادي شبان لتمكین جوهري أمر هي وإنما فحسب، الوقت لقضاء جذاًبا مكاًنا النادي من تجعل ال القیم هذه والثقة.                     االحترام

من أًیا أن والواقع الحدیثة. التقنیات استخدام في طالقتهم وتطویر اهتماماتهم وتتبع المخاطر وارتیاد جدیدة أفكار تجریب                   من

 المبادئ التوجیهیة األخرى غیر ممكن التطبیق دون وجود بیئة یسودها االحترام والثقة.

یقدم والمعدات. األدوات واحترام األفكار واحترام الناس احترام مثل النادي، في "االحترام" لمفهوم األبعاد من العدید                  هناك

الوصول للمشاركین یتاح األولى اللحظة فمن باحترام، النادي شبان معاملتهم خالل من ُیحتذى مثاًال النادي وموظفو                  مشرفو

هو هذا؟" استخدام بإمكاني أن تعني "هل مثل سؤال الخاصة. أفكارهم تطویر على عون وُیشجَّ الثمن باهظة معدات                   إلى

 سؤال شائع یسأله الناشئة عند ارتیادهم النادي للمرة األولى واكتشافهم الموارد والخیارات المتاحة لهم.

أفكار لتجربة "باألمان" یشعروا لم ما المتاحة الفرص من االستفادة من الشبان یتمكن لن الخیارات، هذه كل توفر مع                     حتى

في أما منهم. السخریة حتى أو علیهم األحكام إطالق من خوًفا بذلك القیام في األماكن من العدید في الشبان یتردد                      جدیدة.

8
.Lave & Wenger, 1991 انظر  
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أو ارتكبها ألخطاء أحٍد انتقاد ینبغي وال واالستكشاف، للتجریب باألمان یشعرون المشاركین جعل هو الهدف فإن                  النادي

 أفكار "سخیفة" طرحها.

حدث قد لتنمو. وقًتا تحتاج (واألشخاص) األفكار أن المفهوم من إذ أفكارهم، لتجریب یحتاجونه الذي الوقت كلُّ للناشئة                    یتاح

تأخر دارج كطفل ذلك، بعد ولكنها أخرى، تلو مرًة الصور بعض معالجة في أسابیع النادي في جدیدة مشاِركة أمضت                     أن

 عن أقرانه في تعلم الكالم  ثم صار یتحدث جمًال كاملًة، أخذت تستخدم هذه الصور لصنع رسوم متحركة مذهلة.

أحد "ال قائًال: المدرسة من أكثر للنادي حبه سبب المشاركین أحد وضح والخیارات. الحریة من بكثیر النادي شبان                    یحظى

النادي مشرفو به یقوم فما مرتفع. توقعات وسقف عالیة معاییر ترافقها الحریة هذه لكن أنفاسك." علیك یحصي                   هنا

آراء وتقدیم لهم مساوین كزمالء معاملتهم وإنما لذواتهم، تقدیرهم لتعزیز الناشئة على الثناء توزیع ببساطة لیس                  وموظفوه

األفكار ما ذلك؟ بعد فعله یمكنكم الذي "ما الدوام: على یسألونهم إنهم جدیدة. احتماالت في للنظر ودفعهم حقیقیة                    ومالحظات

في جدیدًة أسالیب أیًضا وإنما فحسب، الحاسوب في جدیدًة مهارات یتعلمون ال النادي شبان من العدید لدیكم؟" التي                    األخرى

 التعامل. ُیعاَمل شبان النادي باحترام وثقة—وُیتوقع منهم أن یعاملوا اآلخرین بالشكل نفسه.

 تطور المبادئ التوجيهية

للشبكة المشتركة للقیم إطار توفیر في الماضیة، عشر الخمسة األعوام عبر األربعة، التوجیهیة المبادئ هذه                 استمرت

هذه تطورت العالم، حول جدیدة نواٍد افتتاح فمع ساكنًة، لیست المبادئ هذه لكن الحاسوب. نوادي من التوسع في                    المستمرة

 المبادئ التوجیهیة لتناسب السیاقات الجدیدة.

حاسوب نادي في واألعضاء والمشرفین الموظفین بمجتمع نفكر كنا مثًال، المنبثق" "المجتمع عن البدایة في تحدثنا                  فعندما

فیها تتعاون أطًرا لتطور أسوارها خارج یدها تمد النوادي بدأت إذ الوقت، مرور مع تطورت "المجتمع" فكرة ولكن                    منفرد.

الممتد المجتمع المجتمعات: من آخر نوع على تركز أخذت النوادي من والمزید المزید افتتاح ومع المحلیة. مجتمعاتها                   مع

على ناد كل في والموظفین والمشرفین األعضاء بین التفاعالت خالل من جدیدة أفكار تنبثق وكما العالم. حول النوادي                    من

 حدة، فإن أفكاًرا جدیدًة  تنبثق أیًضا من خالل التفاعالت بین شبكة النوادي حول العالم.

من متزاید عدد أعرب وقد فحسب. الحاسوب نادي على ُتقَصر أن التوجیهیة المبادئ هذه على یفرض ما هناك                    لیس

وكان الحاسوب. نادي علیها یقوم التي التعلم بمنهجیة اهتمامهم عن األخیرة السنوات في المجتمعیة والمنظمات                 المدارس

التدریس عن المختلف األمر وهو المشاریع، إنشاء في الناشئة مع المتعاونین المشرفین دوَر اهتماًما لقیت التي الجوانب                   أحد

Vivian وونغ وفیفیان Barton Hirsch هیرش بارتون ویصف المدرسیة. بعد البرامج من العدید في السائد                 الفردي

في واعٌد توجٌه بأنها الحاسوب نادي منهجیة Handbook of Youth Mentoring الشبان توجیه دلیل في Wong                

 التوجیه في المراكز التي تقدم أنشطًة بعد مدرسیة.
9
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.Hirsch & Wong, 2005 انظر  
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بتطبیق المهتمین البرامج وموظفي المربین بین والصالت الدعم توفیر هو القادمة السنوات في الرئیسة التحدیات أحد                  إن

فحسب، للتقنیة اإلبداعیة التطبیقات إلى لیس الوصول ازدیاد فمع المحلیة. سیاقاتهم في الحاسوب لنادي التوجیهیة                 المبادئ

وواثقین ُكفئین كمفكرین لیتطوروا بفرص العالم حول الشبان من المزید سیحظى وداعم، حیوي تعلم مجتمع إلى أیًضا                   وإنما

 وإبداعیین.

 مالحظة

و Resnick & Rusk, 1996a و Resnick, Rusk, & Cooke, 1998 في سابًقا المقال هذه من أجزاء                   ظهرت

.Resnick & Rusk, 1996b 
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