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 ةلجم ريرحت سيئر Moshe Y. Vardi يدراف هيشوم اناعد امدنع
Communications of the ACM ةرملل شتاركسب عمس فيك ركذ ،لاقملا لاسرإل 

 نأ تلواح فيك )بوساحلا مولع يف ةيعماج ةذاتسأ يهو( يل ةليمز ينتربخأ” :ىلوألا
 ناك اهل قار يذلا ديحولا ءيشلا نأو ،ةجمربلاب متهت عستلا تاونسلا تاذ اهتنبا لعجت
 “.شتاركس

 روطن نأ اندرأ .تاونس تس لبق شتاركس ريوطت انأدب امدنع هيلإ علطتن انك ام اذه
 لهسن نأ اندرأ .نيجمربمك طق مهسفنأ اوليختي مل نيذلا سانلل قوري ةجمربلا يف اًجهن
 ةيلعافتلا مهصصق اوجمربي نأ ،تامامتهالاو تايفلخلاو رامعألا لك نم ،عيمجلا ىلع
 اميف هوعنص ام اوكراشي نأو ،مهب ةصاخلا ةاكاحملا جماربو ةكرحتملا مهموسرو مهباعلأو
 .مهنيب

 بولا ىلع شتاركس عقوم راص ،2007 ويام/رايأ يف نلعلل شتاركس جورخ ذنم
)s://scratch.mit.eduhttp( نوكراشي سانأ دوجوب ،طاشنلاب اًجاض اًيمقر اًعمتجم 
 بويتوي” ىعدي شتاركس عقوم راص ىتح ،ضعب عيراشم مهضعب جزميو نوشقانيو
 ردصملا زامر عم ةحاتم اهلكو ،اًيموي عقوملا ىلإ ديدج عورشم 1500 نع ديزي ام ملاعلا ءاحنأ نم شتاركس وجمربم عفري “.ةيلعافتلا طئاسولا

source code ةيلعافتلا ةيرابخإلا فحصلاو باعلألا اًنمضتم ،ريبك لكشب عيراشملا نم عقوملا ىوتحم عونتي .جزملاو ةكراشملا ةيناكمإ عم ًاناجم 
 اهلكو ،ةيلعافتلا سوردلاو ةيموسرلا صقرلا تاقباسمو ةفلتخملا تابسانملاب ةئنهتلا تاقاطبو ةيضارتفالا تالوجلاو ةيملعلا ةاكاحملا جماربو
 .شتاركس ةطساوب ةجمربم

 كراشت نيغلابلا نم اهب سأب ال ًةعومجم نأ مغر ،)اًماع رشع انثا يه ةورذلاو( رشع ةسداسلاو ةنماثلا نيب عقوملل سيئرلا روهمجلا رامعأ حوارتت
 ىلإ ًةفاضإ ،ًةماه ًةيضايرو ًةيباسح ميهافم نوملعتي مهنإف ةيلعافتلا مهعيراشم ةكراشمو ةجمربلاب شتاركس ومدختسم موقي امدنع .كلذك
 سيئرلا انفده نإف ًةقيقحو .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيساسأ تاراهم اهلكو ،ينواعتلا لمعلاو يجهنملا لالدتسالاو يعادبإلا ريكفتلا ةيفيك
 نع ريبعتلل ةجمربلا مادختسا نم نينكمتملا ،نييجهنملا نيعدبملا نيركفملا نم ديدج ليج ةئشنت امنإو ،ةجمربلا اوفرتحيل سانلا دادعإ سيل
 .مهراكفأ
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 .يميلعتلا اهسردو اهتقباسمو الاب تاموسر ةلسلس نم تاطقل :1 لكشلا

 أدبنس اننكلو .عيمجلل لانملا ةلهسو ًةباذج ةجمربلا لعجل انتايجيتارتساو ،شتاركسل انريوطت تداق يتلا ةيميمصتلا ئدابملا لاقملا هذه يف حرطن
 طلسنل كلذو ،)الاب اهوعدنسو( شتاركس عقوم ىلع BalaBethany اهمسا ،اًماع 13 اهرمع ةاتف اهتروط يتلا عيراشملا نم ةلسلس فصوب
 .شتاركس اهب مدختست يتلا ةيفيكلا ىلع ءوضلا

 هذه دسجت ةكرحتم صصق ةجمربب ذخأت نأ شتاركس مادختسا اهئدب دنع يعيبطلا نم ناك اذلو ،ةكرحتملا موسرلا تايصخش مسرب الاب عتمتست
 لالخ نم مهباجعإ نيدبم يباجيإ لكشب نورخآلا عمتجملا ءاضعأ باجتسا ،شتاركس عقوم ربع اهعيراشم ةكراشمب تعرش امدعبو .تايصخشلا
 تاريثأتب اهمايق ةيفيك نع مهلاؤس ىلإ ًةفاضإ ،)“!!!!!!عورشملا اذه بحأ مك يهلإ اي” و “!عئار اذه” :لثم( عيراشملا هذه ىلع مهتاقيلعت
 لكشب ،ماظتناب ةديدج شتاركس عيراشم ةكراشمو ءاشنإ ىلع الاب كلذ عجش .)“؟ًافافش ودبي ام اًنئاك نيلعجت فيك” :لثم( ةنيعم ةيموسر
 .ينويزفلت لسلسم تاقلح هبشي

 ،هب موقت اميف هلمكأب شتاركس عمتجم كارشإ نم اهعنمي امع ام ةلحرم يف تلءاستو ،اهتالسلسم ىلإ ًايرود ةديدج تايصخش ةفاضإب الاب تماق
 اهتايصخش نم ةدحاول تخأ ميمصت شتاركس عمتجم يف نيرخآلا ءاضعألا نم ًةبلاط ،ةقباسم نالعإل ديدج شتاركس عورشم ءاشنإب تماق اذلو
 ىقلت “.قرزألا وأ رمحألا :رعشلل نينوللا نيذه دحأ رتخا” :لثم ،ةديدجلا ةيصخشلل تابلطتملا نم ًةمئاق عورشملا ضرع .)1 لكشلا رظنا(
 تايصخش مسر ةيفيك فرعت ال اهنكلو ةكراشملا تدارأ اهنأ تلاق يتلا عمتجملا ءاضعأ نم ةدحاو نم اهدحأ ناك ،قيلعت ةئام نم رثكأ عورشملا
 ةرشع ثالث يف ةكرحتملا موسرلا تايصخش نيولتو مسر ةيفيك ليصفتلاب ّملعي رخآ شتاركس عورشم ءاشنإب الاب تماق انه .ةكرحتملا موسرلا
 .ًةوطخ

 ةيميلعتلا سوردلاو تاقباسملاو صصقلا( عيراشملا عاونأ نم اًعساو ًالاجم ًةيطغم ،شتاركس عورشم يتئام نم رثكأ تكراشو الاب تجمرب
 .قيلعت 12000 نم رثكأ ًةيقلتم ،شتاركس عمتجم يف ارًيبك ًىدص اهتاعورشم تقالو ،كلذ ءانثأ ةينفلاو ةيجمربلا اهتاردق تروطتو ،)اهريغو

 ؟ةجمربلا اذامل

 راغصلا نم ريثكف ،]15[ ةيمقرلا تاينقتلا عم لماعتلا يف ةرهاظلا مهتقالطل اًرظن “ةرطفلاب نويمقر” مهنأب ءشنلا ىلإ ةراشإلا فولأملا نم راص
 يف نيقلط كلذ مهلعجيأ نكلو .رسيو ةلوهس لكب بولا حفصتو تنرتنإلا ىلع باعلألا ةسراممو ةيصنلا لئاسرلا لاسرإب عقاولا يف نوموقي
 اهموسر وأ اهباعلأ عنص عيطتست طقف مهنم ًةلق نأ الإ ،موي لك ةيمقرلا طئاسولا عم نولماعتي ءالؤه نأ مغر ؟ةثيدحلا تاينقتلا عم لماعتلا
 “.ةباتكلا” نع نوزجاع مهنكلو “ةءارقلا” نوعيطتسي ءشنلا مظعم نأ ول امك ،اهب ةصاخلا ةاكاحملا جمارب وأ ةكرحتملا
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 حفصتلاو ةثداحملا ىلع ةردقلا درجم تسيل اهارن امك digital fluency ةيمقرلا ةقالطلا نإ
 ةطساوب راكتبالاو ءاشنإلاو ميمصتلا ىلع ةردقلا كلذك ينعت امنإو ،ةفلتخملا طئاسولا عم لعافتلاو
 .ةجمربلا نم ءيش ّملعت كيلع كلذك نوكتلو .اهعيراشم يف الاب تلعف امك ،]16[ ةثيدحلا لئاسولا
 ةطساوب هؤاشنإ كنكمي ام لاجم ًالثم ريبك لكشب عسوت يهف ،ةميظع دئاوف ةجمربلا ىلع ةردقلل نإ
 .هّملعت كنكمي ام لاجم كلذك عسوت امك ،)كسفن نع اهب ّربعت يتلا ةيفيكلا كلذكو( بوساحلا
 ىلع دعاست ذإ ،computational thinking يباسحلا ريكفتلاب ىمسي ام اًديدحت ةجمربلا معدت
  modularizationتادحو ىلإ ةئزجتلا لثم( تالضعملا لحو ميمصتلل ةماه تايجيتارتسا ّملعت
 نأ امبو .]18[ ةجمربلا نع ةديعب ىرخأ تالاجم يف اهقيبطت نكمي يتلاو ،)يراركتلا ميمصتلاو
 لمأتلا ةصرف كل رفوت اهنإف ،تالضعملا لح يف كتاءارجإل ةيجراخ تاليثمت ءاشنإ نمضتت ةجمربلا
 .]2[ اهتاذ دحب ريكفتلا ةيلمع يف رّكفتلا ىتحو ،صاخلا كريكفت يف

 ةقباسلا ثاحب,ا

 نرقلا نم تانينامثلا رشعو تانيعبسلا رشع رخاوأ يف روهظلاب ةيصخشلا بيساوحلا تأدب امدنع
 ةطيسب جمارب ةباتك ةيفيك ذيمالتلا نم نييالملا سرادملا فالآ تّملعف ،ةجمربلا ةيفيك مهلك لافطألا ميلعتل يئدبم سامح كانه ناك ،يضاملا
 ةغل ]Mindstorms ]13 ىّمسملاو 1980 ماع رداصلا Seymour Papert ترباب روميس باتك مّدق امك .Basic كسيب وأ Logo وغول مادختساب
 سامحلاب نيملعملاو لافطألا ضعب تألم ةديدجلا تايناكمإلا هذه نأ مغر نكلو .ميلعتلاو ّملعتلا بيلاسأب رظنلا ةداعإ يف ساسأ رجحك وغول
 كلذ ذنم بوساحلا راصو ،بيساوحلل ىرخأ تامادختسا ىلإ هجتت تذخأ ام ناعرس سرادملا مظعم نأ الإ ،ةيباجيإ تالوحت هاجتاب مهتعفدو
 ال قيض ينقت طاشنك ةجمربلا ىلإ مويلا سانلا مظعم رظنيو .ةجمربلا ّملعت طقف مهنم ليلقلا نأ الإ ،لافطألا ةايح يف روضحلا عساو تقولا
 .صاخشألا نم ًةدودحم ًةحيرش الإ بساني

 تناك ؟اهيلع تقلع يتلا ةركبملا لامآلا ىوتسم ىلإ ىرخألا تاردابملاو وغول َقرت مل َملو ؟ةجمربلا لافطألا ميلعتل يئدبملا سامحلاب ّلح يذلا ام
 :كلذ ءارو لماوع ةدع كانه

 .ةجمربلا دعاوق نم نّكمتلا نم لافطألا مظعم عنم امم ،مادختسالا يف ةبوعصلا ةغلاب ىلوألا ةجمربلا تاغل تناك •
 طوطخ مسرو ةيلوألا دادعألا نم ةحئال ديلوت لثم( ةلصب مهتاربخ وأ راغصلا تامامتهال ّتمت ال ةطشنأ ربع ًةداع ةجمربلا تمُِّدق •

 .)ةطيسب
 ربكأ قمعب فاشكتسالا عّجشي نم وأ ،ماري ام ىلع رومألا يضمت ال امدنع داشرإلا مّدقي نم اهنع باغ تاقايس يف اًبلاغ ةجمربلا تمُِّدق •

 .حيحصلا هاجتالا يف رومألا ريست امدنع

 اًصرف رارمتساب رفوت( “عفترم فقسو”)اهمادختساب ءدبلا لهسي( “ةضفخنم ةيضرأ” تاذ نوكت نأ ةجمربلا تاغل ىلع نأب ترباب روميس َّجاح
 عيراشملا طامنأ نم ديدعلا معدت( “ًةضيرع ًاناردج” كلذ ىلإ ًةفاضإ ةجمربلا تاغل جاتحت .)تقولا رورمب ديقعتلا ةديازتم عيراشم ءاشنإل
 فقسلا/ةضفخنملا ةيضرألا ةيثالث قيقحت نإ .)رمألا يف اوطرخني نأ مهعيمج ةفلتخملا ّملعتلا طامنأو تامامتهالا ووذ عيطتسيل ةفلتخملا
 .]3[ لهسلا رمألاب طق نكي مل ةضيرعلا ناردجلا/عفترملا

 لثم( ًةيفارتحا ةجمرب تاغل ضعبلا مدختساف ،]7[ نيقهارملاو لافطألل ةجمربلا ميدقت ىلإ ةريخألا ماوعألا يف تالواحملا نم ديدعلا تعس
Flash/ActionScript، لثم( نيئشانلا نيجمربملل اًصيصخ ترُّوط ًةديدج تاغل نورخآ مدختسا امنيب Alice ]7[ و Squeak Etoys ]5[(. دقل 

 رثكأ ةيضرألا لعجن نأ انيلع نأ انرعش دقف اًديدحتو .ةرفوتملا تارايخلا نع اًمامت نيضار نكن مل اننكلو ،شتاركس يف انلمع اونغأو ءالؤه انَمهلأ
 .يباسحلا ريكفتلا رّوطت معد ىلع ةظفاحملا عم ،اًضرع رثكأ ناردجلاو اًضافخنا

 ،ربكأ ًىزغم تاذ اهلعجو ،tinkerable ثبعلل ًةيلباق رثكأ اهلعج :شتاركس ميمصت ءانثأ ةيرهوج ئدابم ةثالث فادهألا هذه قيقحتل انعضو
 .شتاركس ميمصت ةيلمع ئدابملا هذه نم لك اهب تداق يتلا ةيفيكلا ةيلاتلا ماسقألا يف شقانن .ىرخألا ةجمربلا تائيب نم ًةيعامتجا رثكأ اهلعجو

 .شتاركس يف ةيجمرب عطاقمل جذامن :2 لكشلا
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 ثبعلل ًةيلباق رثكأ

 لكشب ،Lifelong Kindergarten ةايحلا ىدم لافطأ ةضور ،MIT Media Lab يت يآ مإ ةعماجب بالايديملا يف ةيثحبلا انتعومجم تلمع
 .]17[ ىرخأ ةيتوبور تاعومجمو LEGO Mindstorms زمروتسدنيام وغيل ةعومجم ريوطت يف ًةدعاسم ،تاونس ةدعل وغيل ةكرش عم قيثو
 ًائيلم ًاقودنص لافطألا طعأ .انل ماهلإ ردصم كلذ ناكو ،وغيل تابعكم ةطساوب نونبيو لافطألا اهب بعلي يتلا ةقيرطلاب نينوتفم انك املاطلو
 فادهألاو ططخلاف ،ًةديدج اًراكفأ ٍذئدنع جتانلا لكشلا مهيطعيسو ،اًعم تابعكم ةعضب نيبكرم ،ثبعلاب روفلا ىلع نورشابيسو تابعكملا هذهب
 .مهئانبو مهبعل ءانثأ اهب نوجرخي يتلا صصقلاو لاكشألا عم ًةلماكتم روطتت

 يتلا ةيموسرلا “ةيجمربلا تانبللا” نم ةعومجم ىلع شتاركسل ةيوغللا دعاوقلا دمتعت .ًالثامم اًروعش شتاركسب ةجمربلا ةيلمع رفوت نأ اندرأ
 عّضوتتس يتلا ةيفيكلا ىلإ ريشت تانبللا ىلع ليصوتلا تاءوتن نإف وغيل تابعكم يف امكو .)2 لكشلا رظنا( جماربلا ءاشنإل اًعم لافطألا اهعّمجي
 .ثدحيس ام ةدهاشمل ةفلتخم تاعباتت وأ تاليكشت يف اهايإ نيعّمجم ،تانبللاب ثبعلاب ةطاسب لكب لافطألا أدبي نأ نكمي .اًعم تانبللا اهب
 ةبرجتلاو ًةضفخنم ةيضرألا لعجي امم ،ةيديلقتلا ةجمربلا تاغل يف ةمدختسملا ميقرتلا تامالع وأ ةضماغلا ةيوحنلا دعاوقلا نم ءيش كانه سيل
 .ًةبوعل

 مف لكشب )رّرك و رارمتساب رّرك لثم( مكحتلا ىُنب تلِّكُشف .ًايدعاوق ًةحيحص نوكت امدنع الإ اهضعب ىلع قبطنت اليكل شتاركس تانبل تلِّكُش
 ،دادعألل يواضيب لكش :اهديعت يتلا ميقلا طامنأل اًعبت ٌةلَّكشم يهف ام اًميق ديعت يتلا تانبللا امأ ،اهلخاد تانبل عضو بوجوب يحوتل حوتفم
 اًميق جاتحت اهنأ ىلإ ًةريشم لكشلا ةسَّدسم تاغارف )ىتح رّرك و اذإ لثم( ةيطرشلا تانبللا يوتحتو .)ةينايلوبلا( ةيقطنملا ميقلل سدسمو
 .ًةيقطنم

 ريوطتل ىقيسوملاب نوثبعي نيذلاو ،بوه بيهلا صارقأ ولغشم اهب موقي يتلا ةيلمعلا نم َُّقتشا ذإ ،ثبعلا ةركف هتاذ “شتاركس” مسالا سكعي
 ثدحي امل لثامم رمألا اذه .ةيعادبإ لاكشأب اًعم ةيقيسوملا عطاقملا نيجزام ،مهيديأب ًةرسيو ًةنمي ىقيسوملا تاناوطسأ ريودت ربع ةديدج عطاقم
 .تاوصألاو ىقيسوملاو روصلاو ةكرحتملا موسرلاو تاموسرلا جزمُت ذإ ،شتاركسب ةجمربلا ءانثأ

 ىلع تاليدعت ءارجإ كلذك كنكميو .ًةرشابم اهذيفنت أدبيل تانبللا نم ةسدك رقن ىوس كيلع امف ،ريبك ردقب ًةيلعافت نوكتل شتاركس تمّمُص
 ام ؟يزاوتلا ىلع لمعت ةيجمرب عطاقم ءاشنإ ديرتأ .يراركتو يدعاصت لكشب ةديدج راكفأ رابتخا لِّهسي امم ،ذيفنتلا ديق يه اميف ةسدكلا
 .يلسلستلا ذيفنتلاك اًيهيدب يزاوتملا ذيفنتلا لعج ىلإ كلذ نم انفدهو ،ةيجمربلا تانبللا نم ةددعتم تاسدك ءاشنإ ىوس كيلع

 وأ ةيفاضإ تانبل كرت كناكمإب هنأ ىتح ،)3 لكشلا رظنا( يقيقح بتكم حطس لثم ودبتل شتاركس يف ةيجمربلا عطاقملا ةقطنم تمّمُص
 تاغل مظعم يلعت .بيرجتلاو ىضوفلا نم ءيشب سأب ال هنأ يه كلذ يف ةنمضملا ةلاسرلا نإ .اًقحال اهتجتحا لاح يف كانهو انه ةرثانتم تاسدك
 ثبعلا ربع يدعاصتلا ريوطتلا باسح ىلع لفسألا ىلإ ةمقلا نم طيطختلا ةيجهنم نأش نم )بوساحلا مولع تاررقم كلذكو( ةجمربلا
 .نيططخملاب اهبيحرت ردق نيثباعلاب بحرت شتاركس نأ الإ ،بيرجتلاو

 عورشملا ذيفنتل Squeak ةغل انرتخا دقف ،شتاركس ءاشنإ ءانثأ هانعبتا يذلا انبولسأ عم قستي يدعاصتلا يراركتلا ميمصتلا ىلع انزيكرت نإ
 اهنم ًةيلوأ جذامن رارمتسابو اًيناديم انربتخا ،2007 ماع شتاركس قالطإ لبقو .يراركتلا ميمصتلل امك ةعرسب ةيلوأ جذامن ريوطتل ةبسانم اهنأل
 .]4[ رابتخالا نيدايم نم انتتأ يتلا تاحرتقملاو تاظحالملا ىلع ًءانب ليدعتلاو حيقنتلاب رركتم لكشب موقنل ،ةيعقاولا مادختسالا فورظ نمض
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 .شتاركس يف ةيبرعلا مدختسملا ةهجاو :3 لكشلا

 ربكأ ًىزغم تاذ

 انميمصت ءانثأ انعضو كلذلو ،اًيصخش مهل ةميق تاذ عيراشم ىلع نولمعي امدنع رثكأ نوعتمتسيو لضفأ لكشب نومَّلعتي سانلا نأ ملعن اننإ
 :نييميمصت نيرايعمل ًةيلاع ًةيولوأ شتاركسل

 نم سانلا عيطتسيل ،)ةاكاحملا جماربو ةكرحتملا موسرلاو باعلألاو صصقلا( عيراشملا نم ةفلتخملا عاونألا نم ديدعلا معد يأ ،عونتلا وه لوألا
 شتاركس عيراشم ىلع ًةيصخش ًةفص سانلا ءافضإ ليهست يأ ،صيصختلا وه يناثلا رايعملاو .اهب نومتهي عيراشم ىلع لمعلا تامامتهالا فلتخم
 .]14[ تاموسرلا ءاشنإو تاوصألا ليجستو ةيقيسوملا عطاقملاو روصلا داريتسا لالخ نم كلذو ،اهنوئشني يتلا

 ةينفلا لامعألا نأل ،داعبألا ةيثالث لدب داعبألا ةيئانث روصلا ىلع زيكرتلا ًالثم انررقف ،ةيميمصتلا انتارارق نم ديدعلا يف ناتيولوألا ناتاه ترَّثأ
 دح ىلإ زارطلا ميدق شتاركس عيراشم يف داعبألا يئانث بولسألا ىري دق ضعبلا نأ مغرو .صيصختلاو داريتسالاو ءاشنإلا يف لهسأ دعبلا ةيئانث
 .داعبألا ةيثالث ميمصتلا تائيب هدقتفت اًصيصختو ًايرصب اًعونت اهعومجمب سكعت شتاركس عيراشم نأ الإ ،ام

 ًةيادب مهفأ مل ينأب فارتعالا َّيلع” :هيلفط ىلإ شتاركس مّدق بوساحلا مولعب صتخمل يهو ،ديج لكشب صيصختلا ةميق ةيلاتلا ةنيودتلا تسكع
 دحأ .يل اًحوضو رثكأ كلذ ادغ شتاركس عم نالعافتي ّيلفط ةيؤر دعب نكلو ،يروحم لكشب طئاسولا ىلع لافطألل ةجمرب ةغل دامتعا ةرورض
 يصخش ًىوتحم ةفاضإ لافطألل اهليهست ربع كلذو ،ةديدج قئارطب ًةيصخش ريوطتلا ةبرجت لعجت اهنأ وه شتاركس يف ًةعور ءايشألا رثكأ
 ةفاضإ اعاطتسا ،ةبيجع ءايشأب موقت قودنص وأ ةره لعجل ةدرجم جمارب ريوطتب يلفط مايق ىلإ ًةفاضإ .ريوطتلا ةيلمع يف ةيلاعفب ةكراشملاو
 “.ّملعتلا ىلع مهثحو حرملا نم تاعاس مهاطعأ امم ،شتاركس ةئيب ىلإ ةصاخلا مهتاوصأو مهروص
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 .شتاركس مادختساب ةأشنم ةراتخم عيراشم نم تاطقل :4 لكشلا

 يتلا تارادصإلا نيب حوارتت يتلا باعلألا نم ريثكلا عقوتم وه امك كانه .شتاركس عقوم ىلع رهظت يتلا عيراشملا عونتب رارمتساب لهذن اننإ
 لكشلا رظنا( عيراشملا نم ىرخأ فانصأ كانه نكلو ،اهراكفأ يف اًمامت ةليصألا كلت ىلإ )Donkey Kong لثم( ةروهشم باعلأ ديلقت يف دهتجت
 لثم( لافطألا اهانمتي ةيليخت تاربخ ىرخأ عيراشم قثوتو ،)ئطاشلا ىلع ةيلئاع ةزاجإك( ةيتايح تاربخ شتاركس عيراشم ضعب قثوت .)4
 امنيب ،)ريدقتلا لئاسرو داليملا دايعأ تاقاطب لثم( طباورلا ةيوقت ىلإ شتاركس عيراشم ضعب فدهت .)نيرخآلا شتاركس يمدختسم ءاقلل ةلحر
 ماع ةيكيرمألا ةيسائرلا تاباختنالا لالخ امأ .)تاناويحلا ةلماعم ةءاسإو يرارحلا سابتحالا لثم( ةنيعم ةيعامتجا اياضقب ةيعوتلل ىرخأ مَّمُصت

 عيراشملا نم ةلسلس دعب اميف ترهظو ،نيكام نوجو امابوأ كاراب :كاذنآ ةسائرلا يحشرم لوانتت يتلا عيراشملا نم ةجوم ترهظ دقف 2008
 “.شتاركس سيئر” وه ملاعملا حضاو ريغ بصنم يف شتاركس عمتجم نم ءاضعأ نييعتل تجور يتلا

 هيف رفاست ،ضرألا مولع ررقمل اًعورشم اًماع رشع ةثالث هرمع يدنه ذيملت أشنأ ًالثمف .ةيسردم ةطشنأ ةجيتن ىرخألا عيراشملا ضعب رهظت
 يسريجوين نم رخآ ًىتف ماقو .اهتلحر ءانثأ اهب رمت يتلا ةفلتخملا تاقبطلا فصي يتوص ليجست عم ،ضرألا زكرم ىلإ ًةكرحتم ةينوترك ةيصخش
 فده ناكو ،ةيعامتجالا تاساردلا ررقم يف اهمدختسيل Rapa Nui يونابار ىعدت ةريزج ىلع ةايحلل ةاكاحم ءاشنإب اًماع رشع ةعبرأ هرمع
 .ةريزجلا كلت ىلع داصتقالاو ةيلحملا ةفاقثلاب نيرخآلا فيرعت عورشملا

 ةيضايرو ةيباسح ميهافم ّملعت ىلإ نيقاوتو نيزهاج مهدجن اننإف اًيصخش مهل ًىزغم تاذ عيراشم ىلع شتاركس ومدختسم لمعي امدنع
 يف ةيلعافت ةبعل ةجمربل شتاركس مادختسا دارأ يذلا ،اًعيبر رشع ةثالثلا اذ يبصلا ،لوؤار ًالثم ذخ .)5 لكشلا رظنا( مهعيراشمب قلعتت ةماه
 .طاقنلا ديصرب ظافتحالا ةيفيك فرعي مل هنكلو ،ةبعلل ةيساسألا لاعفألاو تاموسرلا ءاشنإب ماق دقف .]9[ ةسردملا دعب هروزي يذلا ةطشنألا زكرم
 ًةرشابم لوؤار كردأ انهو ،شتاركس يف ريغتم ءاشنإ ةيفيك ثحابلا هارأف ،ةدعاسملا هنم لوؤار بلط زكرملا اذه انقيرف نم ثحاب راز امدنع
 :ًالئاق ثحابلا اًحفاصم هدي ّدم اهدعبو ،تاريغتملا ةدايز نع ةلوؤسملا تانبللاب بعلي أدبف ،طاقنلا عومجمب ظافتحالل همادختسا هنكمي فيك
 ؟تاريغتملا مهنوسّردي امدنع مهبالط نم ركشلا نوقلتي نماثلا فصلا يّملعم نم مك هسفن يف ثحابلا لءاست انه “.اًركش ،اًركش ،اًركش”

 ًةيعامتجا رثكأ

 معد هدارفأ عيطتسي عمتجمب ةغللا طبترت نأ يغبني شتاركس حجنت يكلف ،]12[ بولا ىلع اهعقوم ريوطتب قيثو لكشب شتاركس ريوطت طبتري
 .]1[ اهيلع ءانبلاو مهضعب لامعأ نم ةدافتسالاو مهنيب اميف نواعتلاو مهضعب دقنو
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 كعورشم عفرُيل ةكراشملا ةنوقيأ رقنا .ةهجاولا ىلعأ يف نيتزرابلا “ةكراشم” ةنوقيأو ةمئاق دوجوب شتاركس ةهجاو يف نمضم ةكراشملا موهفم نإ
 ىلع عورشملا دوجو لاح “.عيراشملا ثدحأ” عم شتاركس عقومل ةسيئرلا ةحفصلا ةمق يف رهظيس ثيح ،)6 لكشلا رظنا( شتاركس عقوم ىلإ
 رز رقنب( هحلاصل تيوصتلاو هيلع قيلعتلاو ،)افاج ةغلب ينبم لغشم مادختساب( هحفصتم يف عورشملا ليغشت وضع يأ عيطتسيس عقوملا
 ىلع ةكراشملا عيراشملا عيمج يعادبإلا عاشملا ةصخر يطغت( ةمدختسملا ةيجمربلا عطاقملا ةعجارمو هتيؤرل هليزنتو ،)“ t?iLove ؟هتببحأ”
 .)شتاركس عقوم

 يمدختسم نم ديدعلل ةبسنلابو .اهقالطإ تلت يتلا اًرهش نيرشعلاو ةعبسلا يف شتاركس عقوم ىلع عورشم نويلم فصن نم رثكأ ةكراشم تمت
 ،مهل ريبك زفاح يه – نيرخآلا شتاركس يمدختسم نم حئاصنلاو تاقيلعتلا يقلتو – ريبك روهمج ىلع مهعيراشم ضرع ةصرف نإف شتاركس
 نوملعتيو ةديدج عيراشمل راكفأ ىلع شتاركس ومدختسم عّلطي ذإ ،ماهلإلل اًردصم عقوملا ىلع ةدوجوملا عيراشملا نم ةمخضلا ةبتكملا لكشت امك
 وغول ةغلل نإ ةرم تاذ Marvin Minsky يكسنم نفرام لاق .عقوملا ىلع ةدوجوملا عيراشملا فاشكتسا لالخ نم ةجمربلا يف ةديدج تاينقت
 هنإف ،ةميظعلا ةيبدألا لامعألا ةءارقب ًةداع ماهلإلا ىلع نوئدتبملا باتكلا لصحي امنيبف .]11[ بدألا نم ريثكلا سيل نكلو ًةميظع ًةيوغل دعاوق
 .شتاركس ةغلب بوتكملا “بدألا” ةعيلط وه شتاركس عقوم نأ الإ ،راغصلا نيجمربملا مهلتل ةميظعلا وغول عيراشمل ةلثامم ةبتكم دجوت مل

 ،اهيلع ءانبلاو مهضعب عيراشمو روصو راكفأ فييكتو ةراعتساب رارمتساب عمتجملا ءاضعأ موقي ذإ ،نواعتلل ًةبصخ ًةيضرأ كلذك عقوملا لّكشي
 تارشع لاثملا ليبس ىلع كانهف ،عقوملا ىلع ةدوجوم ىرخأ عيراشم ىلع تاليدعت جاتن يه عيراشملا نم ةئاملاب رشع ةسمخ قوفي امو
 ةبعللا نيسحت مهتالواحمو ةديدج تازيم ةفاضإب شتاركس يمدختسم مايق نع ةجتانلا Tetris ةطقاستملا راجحألا ةبعل نم تارادصإلا
 .ةقباس شتاركس عيراشم نم ةقتشم اهلكو ،تاقباسملاو ىمدلا سبالم ليدبت عيراشم نم تارشعلا كلذك كانه .رارمتساب

 .مهنم“نوقرسي” نيرخآلا نأ نم نيكاش ،ىرخأ عيراشم ءانب يف مدختست مهعيراشم تناك امدنع ًةيادب نيجعزنم شتاركس يمدختسم ضعب ناك
 نم انفده .ردصملا ةحوتفم تاعمتجملا اهنم قلطنت يتلا راكفألا نعو ةكراشملا ةميق نع شتاركس عقوم تايدتنم ىلع تاشاقن ىلإ كلذ داق

 .ةيضايرلاو ةيباسحلا ميهافملا ىلإ ريشي )ةركلا دادترا نع ةبعل نم( شتاركس يف يجمرب يعطقم نع لاثم :5 لكشلا

 ِّريغتم

 راركت ةقلح

 ةّيطرش ةرابع

 ةيئاوشع دادعأ
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 عيراشم يف اهومدختسيل مهعيراشم ىلع تاليدعت نورخآلا يرجي امدنع ءايتسالا لدب زازتعالاب شتاركس ومدختسم اهيف رعشي ةفاقث قلخ كلذ
 همادختساو عورشم ليدعتب مويلا مهدحأ موقي امدنعف .ةيلقعلا هذه عيجشتو معدل عقوملا ىلإ ةديدج تازيم رارمتساب فيضن نحنو ،ةديدج
 عيراشملا ىلإ طباور اًضيأ عورشم لك يوتحيو .يلصألا هفلؤمل هبسنيل يلصألا عورشملا ىلإ ريشي ًاطبار اًيئاقلت فيضي عقوملا نإف ديدج عورشم يف
 .شتاركس عقومل ةسيئرلا ةحفصلا ىلع زراب لكشب ىرخأ عيراشم يف اًمادختساو ًاقاقتشا عيراشملا رثكأ رهظتو ،هنم ةقتشملا

 ةلثمألا دحأ ناك .كانه ةدوجوملا ىرخألا عيراشملا نع تاليلحتو تاعجارم مِّدقت ذإ ،هسفن شتاركس عقوم ىلع عيراشملا ضعب زيكرت ُّبَصني
 ،شتاركس عمتجم رابخأ مدقيل )شتاركس عيراشم يف يضارتفالا نئاكلا( شتاركس ّره رهظأ يذلاو ،)شتاركس رابخأ ةكبش( SNN ىعدي ةركبملا
 اًرابخأ مدقت ةيقيقح رابخأ ةرشن ناك هنأ اًقحال انل نيبت نكلو ،رابخألا ةرشنل ةاكاحم عورشملا نأ ًالوأ اننظ .CNN يف رابخأ مدقم ناك ول امك
 تالجملاو ةيرابخإلا تارشنلا ديازت ىلإ ًايدؤم ،نيرخآ SNN عورشم مهلأ .يضارتفالا شتاركس عمتجم وه يقيقح عمتجم تامامتها سمت
 .شتاركس عمتجم نع ريراقت ضرعتل شتاركسب ةجمربم اهلكو ،عقوملا ىلع زافلتلا ضورعو

 .اهجاتنإ ىلع ةردقلا نيقرفتم مهل نكت مل عيراشم ءاشنإ ىلع اًعم اولمعيل ،شتاركس عقوم ىلع “تاكرش” نورخآ شتاركس ومدختسم سسأ
 ءيلم عورشم ءاشنإب ،شتاركس عقوم ىلع BeeBop بوبيب اهمساو اًماع رشع ةسمخ اهرمع ةيزيلكنإ ةاتف تماق امدنع تاكرشلا ىدحإ تأدب
 .مهل اًصيصخ ةممصم تانئاك ىلع لوصحلل مهتابلط اوعضي نأو مهعيراشم يف اهمادختسا ىلع نيرخآلا تعجشو ،ةكرحتملا تانئاكلا تاموسرب
 اهتلأسو ،ةكرحتملا بوبيب تاموسر ،كلذك ةرتلكنإ نم ،تاونس رشع اهرمع ىرخأ ةاتف تبحأ .باعتأ نود ًايراشتسا ًالمع كلذب قلطت تناك دقل
 “ةدوجلا ةيلاع باعلألا جاتنإل” .Mesh Inc اهمسا ًةرغصم ًةكرش امهنالعإ ىلإ نواعتلا اذه ىدأ .اهعيراشم دحأل ةيفلخ ءاشنإب بغرت تناك نإ
 اًمامت ديج جمربم انأ” :ًالئاق هتامدخ ضرعف ةكرشلا ضرعم رمعلا نم ةرشع ةعبارلا يف يسريجوين نم ًىتف فشتكا مايأ ةعضب دعب .شتاركسب
 .تايفلخلا كيرحت يف هتربخل اًماع رشع دحأ هرمع ةدنلريإ نم يبص اًقحال ةكرشلا ىلإ مضناو “.ةلثامم ءايشأو جماربلا حيقنتب ةدعاسملا دوأو

 دعب اهتربخ اًماع رشع ةثالث اهرمع اينروفيلاك نم تنب هب تفصو ام يلي اميفو ،ّملعتلا نم ةددعتم عاونأل اًصرف نواعتلا نم لاكشألا هذه حتفت
 :شتاركس تاكرش ىدحإ تأدب نأ

 دقل .ةديدجلا ءايشألا نم ريثكلا تّملعتو تاقادصلا نم ديدعلا تنّوك يننأ وه اًعم باعلألا ءاشنإل ةكرش ميظنت يفو شتاركس يف ليمجلا”
 ةيجمربلا اهعطاقم يف رظنلل اهليزنتو مامتهالل ةريثم تارثؤم اهل ىرخأ باعلأ ةعلاطم لالخ نم ةجمربلا نم ةفلتخملا عاونألا نع ريثكلا تّملعت
 تنسحت ينكلو ،شتاركس مادختسا تأدب امدنع ةياغلل ةديج ةنانف يننأ كلذك دقتعأ نكأ مل !اًقح ةجمربلا بحأ انأ .اهليدعت مث نمو اهتانئاكو
 ررحمو بوشوتوفلا لثم جمارب مادختساب مسرلا ةسراممو مهلاؤسو ةينفلا نيرخآلا عيراشم يف رظنلا لالخ نم كلذو ،نيحلا كلذ ذنم ارًيثك
 شتاركس بحأ انأ .اًعم نولمعيو نيسمحتم سانلا نم ةعومجم ءاقبإ ةيفيك وهو ،يتكرشل يترادإ ءانثأ رخآ اًرمأ تملعت .شتاركس يف مسرلا
 درجم بحأ ال .اهليزنتو اهتدهاشمو اهب بعللا عتمملا نم عيراشمو ًاباعلأ عنصن اننأل ،كوبسيفلا لثم ةيعامتجالا تاكبشلا وأ تانّودملا نم رثكأ
 “.ديدجو عيدب ءيش نع ثدحتلا بحأ امنإو ،بولا ىلع نيرخآلا عم ثيدحلا

 ةمجرتب حمست ًةيتحت ًةينب انأشنأف ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةكراشملاو نواعتلا عجشنل تاغللا نم ديدعلا ىلإ شتاركس ةمجرتل ًةيلاع ًةيولوأ انعضو
 نيعبرأ نم رثكأ ىلإ تامجرتلا نيعوطتملا نم ٌةيملاع ٌةكبش كلذ رثإ تمّدق .ةيدجبأ فورح ةعومجم يأب ةغل يأ ىلإ ةيجمربلا شتاركس تانبل
 هتغلب ةيجمربلا شتاركس تانبل علاطي مهنم لك اميف ،مهنيب اميف شتاركس عيراشم ةكراشم نآلا ملاعلا لوح لافطألا عيطتسي كلذبو ،ًةغل
 .ةصاخلا

 ةيلبقتسملا تاهجوتلا

 ةوطخك شتاركس )]8[ يلكريب اينروفيلاك ةعماجو درافراه ةعماج لثم تاعماجلا ضعب ىتحو( ملاعلا لوح سرادملا نم ديازتم ددع مدختسي
 يتلا ةجمربلا ةغل نع شتاركس تايدتنم ىلع نآلا ةرئادلا تاشاقنلا نم ددع كانه ؟دعب يتأيس يذلا ام :انه يعيبطلا لاؤسلا .ةجمربلا يف ىلوأ
 ًىنب حئاوللا ءاطعإو ضارغألا ةثارو لثم( شتاركس ىلإ ةمدقتم تازيم ةفاضإل تابلطلا نم ديدعلا ىقلتنو ،شتاركس دعب اهمادختسا يغبني
 “.ةيلاتلا ةوطخلا” يه اهسفن شتاركس نوكت نأ لمأ ىلع )ةيدوع
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 ضيرعتو ةيضرألا ضيفخت ىلع سيئرلا انزيكرت ءاقبإل ططخن اننإ
 يمدختسم ضعبل مهملا نم .فقسلا عفر سيلو ،ناردجلا
 مولع وأ ةجمربلا فارتحا نوديري نيذلا كئلوأ ًةصاخو ،شتاركس
 نيريثكلل ةبسنلاب نكلو .ىرخأ ةجمرب ةغل ىلإ لاقتنالا ،بوساحلا
 ًاطيسو ةجمربلا نوري نيذلاو ،نيرخآلا شتاركس يمدختسم نم
 ،مهتاجايتحا بسانت شتاركس نإف ،ةنهم ىلإ اًراسم سيلو ريبعتلل
 ريبعتلا نم ديدج لاكشأ بيرجت ةلصاوم اهمادختساب مهنكمي ذإ
 نوقّمعي اميف ،عيراشملا نم اًعساو ًالاجم نيجتنم ،سفنلا نع
 نم ًاليلق اًردق نإ .ةيباسحلا راكفألا نم ةيرهوج ةعومجمل مهمهف
 .اًديعب ًاطوش مهب يضمي ةجمربلا

 وه شتاركس نم ةيلبقتسملا تارادصإلا ريوطت ءانثأ انفده نإ
 انرّوط دقل .ًةيعامتجا رثكأو ،ًىزغم ربكأو ،ثبعلل ًةيلباق رثكأ اهلعج
 سانلا نِّكميل Scratch Sensor Board شتاركس تاساسح حول
 يئايزيفلا ملاعلا يف ثادحألا سَّسحتت شتاركس عيراشم ءاشنإ نم
 ةزهجألا ىلع لمعي شتاركس نم اًرادصإ رّوطن امك ،اهل بيجتستو
 تانايبلا ىلإ لوصولا سانلا عيطتسيل بولل اًرادصإو ،ةلومحملا
 .ًةرشابم بولا ىلع ةطشنألا ةجمربو

 ،ةركبملا اهلحارم يف اهونبت نم عم شتاركس تحجن دقف ،]10[ ًةينقت تسيلو ًةيوبرتو ًةيفاقث شتاركس هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأ نوكت امبر
 نّوبرملا كراشي ثيح ،Scratch-Ed وه اًديدج اًيمقر اًعمتجم اًرخؤم انقلطأ .عسوأ قاطن ىلع اهرشنل لضفأ يوبرت معد ميدقتل ةجاحب اننكلو
 لكشب بيساوحلاو اًصوصخ ةجمربلا ىلإ سانلا ةرظن يف ةيعون ةلقن ىلإ ةجاح كانه ،اًمومع .شتاركسل مهسورد ططخو مهتاربخو مهراكفأ
 ةردابم كلتمتس طقف ذئدنعو ،لعافتلاو حفصتلا درجم سيلو ءاشنإلاو ميمصتلا نمضتيل “ةيمقرلا ةقالطلا” موهفم عيسوت ىلإ ةجاحب نحنف ،ماع
 .اهتاناكمإ ىصقأ ىلإ ءاقترالا ةصرف شتاركس لثم

 ليمجلاب نافرع

 ءاضعألاو ءاقدصألا ركشن نأ دون .شتاركس اهيلع تيُنب يتلا راكفألا يف مهنم رثكأ مهسأو ،شتاركس ريوطت يف صاخشألا نم ديدعلا مهاس
 Han Xu و Dave Feinberg و Tammy Stern مهنم صخنو ،شتاركس ىلع اولمع نيذلا Lifelong Kindergarten ةعومجم يف نيقباسلا
 Grace و Kylie Pepplerـل نونتمم اننأ امك .Paula Bonta و Nick Bushak و Oren Zuckerman و Leo Burd و Margarita Dekoli و

Chui ةذاتسألل يثحبلا قيرفلا يف نيرخآلا ءاضعألاو Yasmin Kafai ريوطت نم ةركبملا لحارملا يف ةيناديم ثاحبأ يف اوكراشو اورجأ نيذلاو 
 National Science نم مدقملا يداملا معدلا ردقن .Alan Kay و Seymour Papert لامعأ اهتمهلأو ريبك لكشب شتاركس ترثأت .شتاركس

Foundation )ةحنملا ITR-0325828( و Microsoft و Intel Foundation و Nokia و MIT Media Lab. يف ةروكذملا لافطألا ءامسأ لك 
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