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 أوال: مدخل البحث
 : مقدمة البحث

في مراحل التعليي  لجميع الطالب بتدريس الحاسب اآللي  عالميا  االهتمام  تناميفي العقود األخيرة  
أساسيي إال أن هياا االهتميام قيد ربيك   ي ل . (Israel, Pearson, Tapia, et. al, 2015)قبيل الجيامعي 

اسيتددام بدال  من تعل  بيفية تطوير تقنييات ددديدة أ  بيفية ت غيل التقنيات الحاسوبية  على تعلي  الطالب 
 & Burke)التقنية ألغراض ابتكارية,   فقا  لهاا المدخل يعد الطالب متلقيين للتقنيية  ليسيوا مطيورين لهيا 

Kafai, 2014.) ت  توديه قدر أكبر من االنتباه ي مجال تعلي   تعل  الحاسب اآللي,  مع تنامي البحث ف
 ;Burke & Kafai, 2014)للتفكيير   اليتعل    ادبيدا    اعتبياره أداة  اسيوب دنبغيي الن ير إلييهالحإليى 

Harel Caperton, 2010.) 
 فييي هيياا السيييات, بينييع نتييائل عييدد ميين الدراسييات العلمييية أن مقييررات الحاسييب اآللييي فييي مدتلييف   

بينييع فعلييى سيبيل الم يال ا يية أرض خةيبة لتنميية العددييد مين مهيارات التفكيير. المراحيل التعليميية بانيع  م 
أن دراسيية ( المطبقية عليى عينية ميين الطيالب الجيامعيين األميري يين Pierce, 2011نتيائل دراسية يبيير)ي )

ة مهارات التفكير تنميل أحد مقررات الحاسب اآللي التمهيدية التي تربك على البرمجة قد بانع  م ا ة حافكا  
حاسييوبية تربييك علييى تعلييي  تالميييا ( برمجييية Lyons, 2011  ظفييع دراسيية يليييونكي )الناقييد لييدط الطييالب. 

الةفين الدامس  الساد) لبعض مهارات التفكير العليا من خالل مساعدته  على إن اء الةور   الرسيوم 
مه  ألساسيات البرمجة.  قد بينع نتائل هاه الدراسية  المعتميدة عليى منهجيية المتحربة   األلعاب أثناء تعل

سيييتددموا العدديييد مييين مهيييارات التفكيييير العلييييا   ييي ل متعمييي  أثنييياء دراسييية الحالييية الكيفيييية أن التالمييييا قيييد ا
 استددامه  لألداة البرمجية موضع البحث. 

ها من خيالل مقيررات تمن بين أه  مهارات التفكير التي يم ن تنميالتفكير الحاسوبي مهارات د تع   
ي التيي دتعيين الرئيسيية لعلي  الحاسيب اآللي الحاسب اآللي.  يهدف التفكير الحاسوبي إلى تلديص المهيارات 

 . (Basawapatna, 2012)في عةرنا الراهن على بل فرد تعلمها 
عقييود لكنييه منييا  computational thinking (CT) لقييد ظهيير مةييطلف يالتفكييير الحاسييوبيي  

لوصيف مجموعية مين  Jeanette Wingم حينميا اسيتددمته يدانييعي 2006اكتسب معنى ددديد فيي عيام 
.Czerkawski & Lyman, 2015, p)مهارات التفكير التي يحتاج الطالب إلى تعلمهيا  ي  . (57    فقيا  لي

(؛ يدتضييييمن التفكييييير الحاسييييوبي حييييل الم يييي الت   تةييييمي  اليييين     فهيييي  السييييلو  Wing, 2006ي يييينلي )
 يعد دوهر التفكير الحاسيوبي هيو ادنساني  من خالل االستناد إلى المفاهي  األساسية في عل  الحاسوبي 

 (. (Grover & Pea, 2013دعل الطالب يفكر ن بعلماء حاسوب عندما دوادهون م  لٍة ما 
تتضييمن اسييتددام مفيياهي  عليي    طريقيية أ  منهجييية لحييل الم يي الت عيين  الحاسييوبيالتفكييير  يعبيير   

 parallelism   المحاكيياة   الت ييغيل المتييكامن    الدوارزميييات   تحليييل الم يي الت الحاسييوب م ييل التجريييد 
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لحيييل الم ييي الت لييييس فقيييم فيييي مجيييال علييي  الحاسيييوب  لكييين فيييي العدديييد مييين التدةةيييات األخيييرط م يييل 
قيد رأت   . (Jackson & Moore, 2012, p. 149)ء   الهندسية   علي  االدتميا  األحيياء   الكيمييا

يدانييع  ييينلي أن التفكييير الحاسيوبي يجييب أن ي ييون م يل مهييارات القييراءة  الكتا ية أي مهييارة ضيير رية ألي 
 (. Wing, 2006)الحاسوب فحسب  المتدةةين فيشدص  ليس 

فييي مجييال تعلييي  الحاسييب اآللييي  معاصيير  فييي ضييوء أهمييية التفكييير الحاسييوبي ظهيير تودييه  ح ييي 
,  سييبل تنميييية هيياه المهيييارات لييدط الطيييالب  جمييييع دربييك عليييى تحددييد طبيعييية  مهييارات التفكيييير الحاسيييوبي

 مواكبية لهياا التوديه المراحل التعليمية  في دميع المقررات الدراسية  عليى رأسيها مقيررات الحاسيب اآلليي. 
 البح ي تأتي الورقة البح ية الحالية. 

 : البحث وتساؤالتمشكلة 
م  هيييو بيييالم يعيييد مييين بيييين أحيييد  2006ظهييير التفكيييير الحاسيييوبي  مفهوميييه المعاصييير فيييي عيييام  

 علييى الييرغ  ميين أن االتجاهييات المعاصييرة فييي تنمييية مهييارات التفكييير ميين خييالل مقييررات الحاسييب اآللييي. 
دة الماضيييية  فييي ن مفهييوم التفكيييير الحاسييوبي قيييد ح ييي  قيييدر ببييير مييين االهتمييام عليييى مييدار األعيييوام العدديي 

األدبيات التي تتنا ل تطبي   تنمية التفكير الحاسوبي في مراحل التعلي  قبل الجامعي ال تكال ضئيلة نسبيا  
 .Yadav, et) ما زلنا نعرف القليل عن تنمية التفكير الحاسوبي لدط طالب مراحل التعلي  قبل الجامعي  

al, 2011, Atmatzidou & Demetriadis, 2014, p. 44 عيض  أن(.  ذليم عليى اليرغ  مين 
.  عييال ة علييى ذلييم  دودييد قييدر ضييئيل ميين تنمييية هيياه المهييارات المقيياالت البح ييية قييد بييدأت بوصييف بيفييية 

االتفييييات حييييول اسييييتراتيجيات تقيييييي  نمييييو التفكييييير الحاسييييوبي لييييدط الطييييالب فييييي هيييياه المرحليييية ميييين التعلييييي  
(Astrachan, et. al, 2011 .) 

(  التيي بينيع Walliman, 2015 فيي ضيوء الم ي لة التيي حيددها ي  ليمياني ) عيال ة عليى ذليم 
أن مهيارات التفكيير الحاسييوبي ال ديت  تدريسيها  فاعلييية سيواءا  فييي المدرسية العلييا أ  فييي المرحلية الجام ييية  
ف نيييه توديييد حادييية لمكييييد مييين البحيييو  العلميييية التيييي تتنيييا ل بيفيييية تنميييية مهيييارات التفكيييير الحاسيييوبي ليييدط 

الت البح يييية التيييي تلقيييي الضيييوء عليييى طبي يييية الطالب. فيييي البيئييية العربيييية, دالحيييس نيييدرة الدراسيييات  المقيييا
  مهارات التفكير الحاسوبي  هو ما دوضف الحادة لبحو  ن رية تؤسس للمجال في البيئة العربية. 

 استنادا  إلى ذلم تتم ل م  لة البحث الحالي في ضعف االهتمام  مهارات التفكيير الحاسيوبي فيي 
ن مفهييوم  خةييائص  مهييارات التفكييير الحاسييوبي  سييبل مراحييل التعلييي  المدتلفيية  الحاديية إلييى الك ييف عيي 

 تحا ل هاه الورقية البح يية اددا ية تنميتها من خالل مقررات الحاسب اآللي  استددام التعل  ادلي تر ني. 
 عن التساؤالت التالية: 

 ما مفهوم  خةائص التفكير الحاسوبي؟  -1
 حل التعلي  قبل الجامعي اكتسابها؟ ما مهارات التفكير الحاسوبي التي يحتاج دميع الطالب  مرا -2
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مييا االسييتراتيجيات التعليمييية  المنهجييية المالئميية لتنمييية مهييارات التفكييير الحاسييوبي ميين خييالل مقييررات  -3
 الحاسب اآللي؟ 

 كيف يم ن االستفادة من تقنيات التعل  ادلي تر ني في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي؟  -4
 : أهمية البحث

لل ييييييا فيييييي القيييييرن الحيييييادي  الع يييييرين لقيييييد أصيييييبف التفكيييييير الحاسيييييوبي   م ا ييييية مهيييييارة رئيسيييييية  
(Astrachan, et. al, 2011 يي  يينلي عليى معلميي الحاسيب اآلليي دتعيين  (Wing, 2006)(,   فقيا  لي

. التعلي  طالبه  يطرت التفكير م ل علماء الحاسب اآلليي سواءا  بانوا متدةةين فيي الحاسيب اآلليي أم 
لتنا ل التفكير الحاسوبي  مهاراته  طرت تنميتها  الدراسية العلميية  بداصية  من ث  ف ن هنا  حادة ماسة 

في ضوء ندرة الدراسات العربية التي تتنا ل هاا المجيال.  بالتيالي, ف نيه مين المتوقيع أن ي يون لهياا البحيث 
 ين المهتمييين بتنمييية مهييارات التفكييير   يي ل أهمييية ببيييرة  النسييبة للبيياح ين فييي تعلييي  الحاسييب اآللييي,  البيياح

قيدم هياا البحيث األسيا) دعيداد أد ات لمييا) مهيارات عام في الميواد الدراسيية األخيرط.  مين المتوقيع أن ي
التفكييير الحاسييوبي,  التةييمي  التعليمييي لبرمجيييات  مقييررات  اسييتراتيجيات تعليمييية مقترحيية لتنمييية مهييارات 

. بما دلفع هاا البحث ن ر معلمي الحاسب اآلليي ألهميية مهيارات التفكيير التفكير الحاسوبي لدط الطالب 
الحاسيييوبي  بيفيييية تنميتهيييا,  يبيييرز أهميييية هييياه المهيييارات لةييينا  القيييرار  مةيييممي المنييياهل الدراسيييية فيييي 

 المملكة  حيث يم ن تضمين هاه المهارات في المناهل الدراسية المدتلفة. 
 : منهج المبحث

تعتمد الورقة البح ية عليى مينهل البحيث الوصيفي التحليليي مين خيالل مرادعية األدبييات  الدراسيات  
يفيييد فييي اددا يية عيين تسيياؤالت الميدانييية التييي تتنييا ل مفهييوم  مهييارات التفكييير الحاسييوبي  اسييتدال  مييا 

احيث رئيسيية البحث األربعة.  فيي ضيوء هياا المينهل ديت  اددا ية عين تسياؤالت البحيث مين خيالل ثيال  مب
 يجييب عين التسياؤلين األ ل  ال ياني للبحيث الحيالي. أميا المبحيث  التفكير الحاسيوبي  مهاراتيهأ لها دتنا ل 

 يجييييب عييين التسييياؤل   تنميييية مهيييارات التفكيييير الحاسيييوبي فيييي مقيييررات الحاسيييب اآللييييال ييياني فيربيييك عليييى 
 يجييب  ي تنمية مهارات التفكير الحاسيوبيد ر التعل  ادلي تر ني ف المبحث ال الث ال الث للبحث,  يتنا ل 

 عن التساؤل الرا ع  األخير للبحث. 
 اإلجابة عن تساؤالت البحث  ثانيًا:

 المبحث األول:  التفكير الحاسوبي ومهاراته
 مفهوم التفكير الحاسوبي:

العدديد   تقيدي  تي م, 2006فيي عيام أل ل ميرة  مفهوميه الحيالي منا ظهور مفهوم التفكيير الحاسيوبي 
 ض لبعض منها في الفقرات التالية. من التعريفات له  التي نعر 
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ُيعيييرف التفكيييير الحاسيييوبي عليييى أنيييه يعملييييات التفكيييير المتضيييمنةي فيييي صيييياغة  حيييل الم ييي الت 
 ,Cuny, Synder & Wing طريقية يم ين تنفيياها  فاعليية  اسيتددام أحيد أن مية معالجية المعلوميات )

ي(. 2010 مجموعييية مييين فييي ن التفكيييير الحاسيييوبي دتضيييمن ( Basawapatna, 2013 سيييا ا اتناي )"  فقيييا  لييي
عملييييات التفكيييير تيييرتبم  المهيييارات الرئيسيييية للحاسيييب اآلليييي  التيييي يجيييب أن دتقنهيييا الجمييييع م يييل صيييياغة 
الم يي الت   تن ييي  البيانييات منطميييا    أتمتيية الحلييول ميين خييالل التفكييير الدييوارزمي   تم يييل البيانييات ميين 

 ل التجريد. خال
 ميين أبييرز تعريفييات التفكييير الحاسييوبي التعريييف اددرائييي اليياي قدمتييه الرا طيية األمري ييية لمعلمييي 

.  يةييف هيياا (ISTE)للتقنييية فييي التعلييي   ةالد لييي للجم ييية (  التعييا ن مييع CSTAعلييوم الحاسييب اآللييي )
الدةيائص  -ال تقتةير عليىلكين  -التعريف التفكير الحاسوبي على أنها عمليية لحيل الم ي الت تتضيمن

من استددام الحاسب اآللي  األد ات األخرط للمساعدة على  ( صياغة الم  الت  طريقة تم ن1) التالية:
( تم يييل البيانييات ميين خييالل التجريييدات م ييل النميياذج 3( التن ييي  المنطقييي للبيانييات  تحليلهييا. )2حلهيي . )

( تحددييد   تحليييل   تنفيييا الحلييول المم نيية 5وارزمي. )( أتمتيية الحلييول ميين خييالل التفكييير الديي 4 المحاكيياة. )
( تعميي   االسيتفادة مين عمليية حيل 6للوصول إلى المكيل األك ر بفاءة  فاعلية من الدطوات  المةيادر. )

 Computer)الم  لة التي دتعامل معها الفرد  االستفادة منها  تطبيقها عليى ميدط  اسيع مين الم ي الت 
Science Teachers Association, 2011.)   

 يتيف تعريف ي ينلي لمهارات التفكيير الحاسيوبي أن تكيون مالئمية للتطبيي  عبير مجياالت متعيددة. 
فوفقا  لي ي ينلي ف ن يالتفكير الحاسوبي يم ل طريقة يحل بهيا الب ير الم ي الت   هيو لييس محا لية أن يفكير 

لحاسيوبي اسيتددام التفكيير  يتضيمن التفكيير ا (.Wing, 2006, p. 35)الب ير م يل أدهيكة الحاسيوبي 
   الموائميية بييين األنمييا  parallel thinking   التفكييير المتييواز المنطقييي   التفكييير الدييوارزمي   التجريييد 

pattern-matching . 
 computer يياهب التفكيير الحاسيوبي إليى ميا هيو أ عيد مين المفهيوم التقلييدي للتنيور الحاسيوبي  
literacy  ي ير إلى االستددام الكفء للتقنية  بما داهب لما هو أ عد مين الطالقية  الايfluency  التيي 

تربييك علييى المهييارات التييي تم يين الفييرد ميين اسييتددام التقنييية. فييالتفكير الحاسييوبي دتضييمن مهييارات تعليمييية 
 (. Weinberg, 2013, p. 54)تعمل على تحسين طريقة تعامل الفرد مع الم  الت الحاسوبية 

  يستند التفكير الحاسوبي إلى سبع من المبادئ الرئيسية للحوسبة   هي: 
 الحوسبة هي ن ا  إنساني إبداعي.  -1
يعمييل التجريييد علييى تقليييص المعلومييات  التفاصيييل للتربيييك علييى المفيياهي  التييي تسيياعد علييى فهيي   حييل  -2

 الم  الت.  
 تيسر البيانات  المعلومات عملية تكوين المعرفة.  -3
 هي أد ات لتطوير  التعبير عن حلول للم  الت الحاسوبية.  Algorithmsالدوارزميات  -4
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 . computational artifactsالبرمجة هي عملية إبداعية ُت مر عن إنتاج أد ات حاسوبية  -5
تعمييل األدهييكة  األن ميية الرقمييية  ال ييب ات التييي تييربم بييينه  علييى تسييهيل تطبييي  المييداخل الحاسييوبية  -6

 لحل الم  الت.  
لحوسيييبة عليييى ادبيييدا  فيييي المجييياالت األخيييرط م يييل: العليييوم الطبي يييية   العليييوم االدتماعيييية  تسييياعد ا -7

  ادنسانيات   الطب   الفنون   الهندسة   إدارة األعمال. 
 خصائص التفكير الحاسوبي

 (Wing, 2006ي ينلي )في مقالتها الرائدة التي قدمع لمفهوم التفكير الحاسوبي, حددت  
 الدةائص الرئيسية للتفكير الحاسوبي  ذلم على النحو التالي: 

إن عليي  الحاسييب  Conceptualizing, not programmingالتربيييك علييى المفيياهي   ليييس البرمجيية  -1
ميا هيو أك ير مين بيون الفيرد قيادرا  عليى يعنيي ر م ل علماء الحاسيوب برمجة.  التفكيالمجرد اآللي ال يعني 

 برمجة الحاسوب فهو دتطلب تفكير عند مستويات متعددة من التجريد. 
: تعنيي المهيارة Fundamental, not rote skillالتفكيير الحاسيوبي مهيارة رئيسيية  ليسيع ر تينيية  -2

حتييى ي ييون قييادرا  علييى التعييايا فييي المجتمييع  امييتقن لهيي دتعييين علييى بييل شييدص أن ي ييون  مهييارةالرئيسييية 
 ي مهارة دت  تنفياها    ل آلي. أما المهارة الر تينية فه ,المعاصر

 A wayالتفكير الحاسوبي هي الطريقة التي يفكر بها الب ر  ليس الطريقة التي يفكر بها الحاسيوب  -3

that humans, not computers, think : إن التفكييير الحاسييوبي يعبيير عيين طريقيية يحييل بهييا الب يير
الم يي الت  ال يعنييي محا ليية الب يير التفكييير م ييل أدهييكة الحاسييوب. إن أدهييكة الحاسييوب ال تتسيي   المهييارة 
 الدييال الياي دتمتيع  يه الب ير لكين ميع اسييتددام الب ير ألدهيكة الحاسيوب في نه  ي ونيوا قيادرين عليى تعكيييك 

 ل الم  الت    ل أفضل. قدراته  على ح
 Complements mathematicalالتفكيير الحاسيوبي ي ميل  يتضيمن التفكيير الرياضيي  الهندسيي  -4

and engineering thinking :التفكير لى التفكير الرياضي,   ند عل  الحاسب اآللي    ل دوهري إيست
الهندسي من حييث أنيه دتضيمن بنياء أن مية تتفاعيل ميع  اقيع الحيياة.  تعميل القييود المفر ضية عليى أدهيكة 
الحاسوب على إدبار علماء الحاسب اآللي عليى التفكيير   ي ل حاسيوبي  لييس فقيم   ي ل رياضيي.  فيي 

اضيية  لييس االقتةيار فقيم ظل إم انية بناء عوال  افتراضية ف نه يم ن لعلماء الحاسب هندسية أن مية افتر 
 على العال  المادي. 

ال دربك التفكير :  Ideas, not artifactsدربك التفكير الحاسوبي على األفكار  ليس األد ات فحسب   -5
الحاسوبي على مجرد البرمجيات  األدهكة التي دت  إنتادها  لكنه دربك أيضا  على المفاهي  الحاسوبية التي 

 مع الم  الت  حلها   إدارة حياتنا اليومية   التواصل  التفاعل مع اآلخرين.  دت  استددامها للتعامل
 التفكير الحاسوبي مفيد ألي شدص في أي م ان. -6
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 أهمية التفكير الحاسوبي
يعد التفكير الحاسوبي أحد أبرز ال قافات الجدددة التي يجب أن دتسلف بها الفرد فيي القيرن الحيادي  

القييول أنييه دتعييين علييى أي فييرد ي يييا فييي هيياا العةيير أن يمتلييم  لييو النييار اليسييير ميين  الع ييرين.  يم يين 
 ,Wingالتفكييير الحاسييوبي. فييالتفكير الحاسييوبي  النسييبة ألي فييرد يعنييي أي ي ييون قييادرا  علييى مييا دلييي: )

2011, p. 4) 
 فه  الجوانب المدتلفة للم  الت التي يم ن التعامل معها من خالل الحوسبة.  -1
 يي  مدط مالئمة  عض األد ات  األساليب الحاسوبية لحل م  لة معينة. تق -2
 فه  دوانب القوة  الضعف في األد ات  األساليب الحاسوبية.  -3
 توظيف أ  تعددل األد ات أ  األساليب الحاسوبية  ما يساعد على تحقي  استددام دددد لها.  -4
 إتاحة فر  الستددام الحوسبة  طريقة ددددة.  -5
ت الحوسبية في أي مجيال آخير غيير الحاسيب اآلليي سيواء فيي العليوم الطبي يية أ  تطبي  االستراتيجيا -6

  االدتماعية أ  الرياضيات. 
 مهارات التفكير الحاسوبي:

دتضمن التفكير الحاسوبي عيدد مين المهيارات الرئيسيية لعيل مين أبرزهيا بميا ديابر بيل مين يسييلبي  
( أن التفكير الحاسيوبي دتضيمن المهيارات الرئيسيية التاليية: التفكيير Selby & Woollard, 2013  الردي )

 التقيييوي   abstraction   التجرييييد decomposition    التحلييييل Algorithmic thinkingالديييوارزمي 
Evaluation :فيما دلي عرض مودك لهاه المهارات  . 

عرف التفكير الدوارزمي على أنيه طريقية للوصيول : يُ Algorithmic thinkingالتفكير الخوارزمي  -1
 ,Curzon, et. al, 2014)إلى حل للم  الت الحاسوبية من خالل التحددد الواضيف للدطيوات الالزمية 

p. 2)( تعد القدرة عليى قيراءة  فهي  الدوارزمييات متطلبيا  قبلييا  هيام فيي التفكيير الحاسيوبي  .Walliman, 
2015, p.10 بمييا تعييد بتا يية أ   إعييداد الدوارزميييات ,)Algorithms  دييكء هييام ميين التفكييير الحاسييوبي

 هيييييي عمليييييية تتضيييييمن بتا ييييية تعليميييييات محيييييددة   اضيييييحة مرتبييييية خطيييييوة  دطيييييوة لتنفييييييا عمليييييية حاسيييييوبية 
 (.  (Atmatzidou & Demetriadis, 2014ما
ديييييكاء الم ونييييية للم ييييي الت  التحلييييييل هيييييو طريقييييية للتفكيييييير   يييييأن األ :decomposition التحليلللللل -2

 الدوارزمييييات   األد ات   العملييييات   األن مييية الحاسيييوبية المدتلفييية.  هيييو ميييا يسييياعد الفيييرد عليييى فهييي  ميييا 
تتضييمنه ميين أدييكاء  م ونييات   حلهييا   تطويرهييا  تقويمهييا بييل علييى حييدة, بمييا يجعييل الم يي الت المعقييدة 

.  يتضيمن (Curzon, et. al, 2014, p. 2)أسيهل فيي الحيل  األن مية الكبييرة أسيهل فيي التةيمي  
التحليييل قييدرة الفييرد علييى تحددييد الجوانييب الهاميية للم يي لة الحاسييوبية  التربيييك عليهييا   القييدرة علييى تحويييل 
الم  لة من مجال إلى آخر   القدرة على تقسي  الم  لة إلى م  الت فرعية,  القدرة على تحددد العمليات 
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حيييل الم ييي لة   القيييدرة عليييى التكاميييل بيييين هييياه العملييييات لتةيييمي  الحوسيييبية التيييي يم ييين اسيييتددامها فيييي 
 (. (Walliman, 2015خوارزميات 

يعد التجريد  م ا ة عملية التفكير األك ر أهمية  األعليى مسيتوط فيي التفكيير : abstractionالتجريد  -3
(.   ُيعرف التجريد على أنه عملية تكوين شييء ميا دتسي   البسياطة مين Wing, 2011, p. 2الحاسوبي )

شيييء آخيير معقييد  ذلييم ميين خييالل عييكل أ  إقةيياء التفاصيييل غييير الوثيقيية الةييلة  ذلييم عيين طرييي  إيجيياد 
 & tangible details Atmatzidouاألنميا  الوثيقية الةيلة  فةيل األفكيار عين التفاصييل الماديية 

Demetriadis, 2014)ت  استددام التجريد للك ف عن الدةائص الرئيسية الم تربة بين مجموعة (.  ي
من األشياء في الوقع الاي دت  فيه تجاهل الفر ت غير  ثيقية الةيلة فيميا بينهيا. فعليى سيبيل الم يال  تعيد 
الدوارزمية تجريدا  لعملية تتضمن مدخالت   تنفيا سلسلة من الدطوات   الوصول إلى نواتل أ  مدرديات 

 (.  Wing, 2011, p. 2مل على تحقي  هدف من ود  )تع
التأكد من بفاءة الحل الدوارزمي المقترح للم  لة الحاسوبية   يتضمن التقوي : evaluation التقويم -4

  ال تتضيييمن هييياه المهيييارة مجيييرد تقيييوي  ميييدط صيييحة الدوارزمييييات . فيييي تحقيييي  الهيييدف المن يييود مييين  رائيييه
فيي لدوارزمييات اتقيوي  , لكنهيا تتضيمن ((Walliman, 2015, p. 11  مالئمتهيا لحيل الم ي لة فحسيب 

مييا إذا بانيييع سييريعة  ميييا ي فيييي   مييا إذا بانيييع اقتةييادية فيييي اسيييتددام ضييوء معيييادير متعييددة أخيييرط م يييل 
 . (Curzon, et. al, 2014),  ما إذا بانع أكفء مقارنة  غيرها المةادر   مدط سهولة استددامها

تحددييد األخطيياء فييي المنطييي   Debuggingتتضييمن مهييارات تةييحيف األخطيياء تصللحيا األخءللا :  -5
المنفاة,  هي تستند إليى التغايية الرادعية التيي يحةيل عليهيا الطيالب   يأن ميا صيمموه المتبع أ  األن طة 

ميين خوارزميييات  يقومييون بتقييويمه  فييي ضييوئها  هييو مييا دتضييمن أيضييا  مرادعيية القواعييد أ  االسييتراتيجيات 
ر الناقيد المتبعة.  تعد هاه المهارة مهمة في بل من البرمجية  التفكيير الحاسيوبي ن يرا  ألنهيا تتضيمن التفكيي 

 (.    Kazimoglu, et. al, 2012 اددرائي  )
تتضمن مهارات التعمي  االستفادة من العملييات المسيتددمة فيي حيل م ي لة حاسيوبية معينية التعميم :  -6

. (Atmatzidou & Demetriadis, 2014, p. 45) تطبيقهيا عليى مجموعية متنوعية مين الم ي الت 
قييية لحيييل الم ييي الت الجدديييدة   ييي ل سيييريع اسيييتنادا  إليييى الم ييي الت  يم ييين الن ييير إليييى التعميييي   م ا ييية طري

السيا قة التييي قييام الفييرد  حلهييا. فيييم ن للفييرد اسيتددام خوارزمييية حلييع م يي الت معينيية سييا قة  تعييددلها لحييل 
 . (Curzon, et. al, 2014, p.3)م  الت م ابهة 

 يطلييي  عليهيييا أيضيييا  بنييياء النمييياذج  هيييي عيييرض للدوارزمييييات  تتضيييمن : Simulationالمحاكلللا   -7
 ,Kazimoglu, et. al)تةيمي   تطبيي  نمياذج الحاسيوب اسيتنادا  إليى الدوارزمييات التيي تي  تةيميمها 

2012)  . 
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ت ير هاه المهارات إلى الجانب االدتماعي Socializing: المهارات االجتماعية للتفكير الحاسوبي   -8
لحاسييوبي  اليياي دتضييمن التنسييي    التعييا ن أ  المنافسيية أثنيياء مراحييل حييل الم يي الت الحاسييوبية  للتفكييير ا

  (Kazimoglu, et. al, 2012, p. 525) بناء الدوارزميات   تةحيف األخطاء   المحاكاة 
 ترتبم  مهارات التفكير الحاسوبي عدد من النواحي الوددانية الهامة من قبيل: ثقة الفرد في قدرته  

عليييى التعامييييل مييييع التعقيييييد   ادصيييرار علييييى العمييييل فييييي الم يييي الت الةييي بة   القييييدرة علييييى التعامييييل مييييع 
الغموض   القدرة على التعامل مع الم ي الت المفتوحية   معرفية الفيرد بنقيا  قوتيه  ضيعفه عنيد العميل ميع 

 . (Barr & Stephenson 2011)اآلخرين 
 التفكير الحاسوبي في مقررات الحاسب اآلليالمبحث الثاني: تنمية مهارات 

اختتمع ي ينلي مقالتها الرائدة عين التفكيير الحاسيوبي بيدعوة المعلميين إليى يتوسييع نطيات األن يطة  
التعليمية الهادفة إلى دعل التفكير الحاسوبي أمرا  مألوفا   النسبة للطالب  توعيته   ميمة  قوة عل  الحاسب 

 بعد ن ر هاه المقالية مباشيرة  شير  األكياديميون  المتدةةيون فيي تعليي   (.Wing, 2006, p. 35)اآلليي 
مقيررات الحاسيب اآلليي  طبيي  مهيارات التفكيير الحاسيوبي فييعلوم الحاسب اآللي في البحث حول بيفيية ت
المبحيث  فيي  (.Weinberg, 2013) م ل العليوم  الرياضييات   بالم تطبيقها في المواد الدراسية األخرط 

االهتمييام علييى مناق يية عييدد ميين المبييادرات  األطر حييات التييي ربييكت علييى تنمييية مهييارات  ب الحييالي, دنةيي 
 اسييييتددام مييييداخل  اسييييتراتيجيات تعليمييييية  منهجييييية ال تعتمييييد  الضيييير رة علييييى الييييتعل  التفكييييير الحاسييييوبي 

هييدف تنمييية مهييارات التفكييير  نبييدأ  مناق يية المقييررات  المنيياهل الدراسييية التييي تيي  تةييميمها بادلي تر نييي. 
 ذليم قبيل التطيرت إليى االسيتراتيجيات  Curriculum solutionsالحاسيوبي أميا يعيرف  يالحلول المنهجيية 

  المداخل التعليمية التي ت  توظيفها في األدبيات لتنمية مهارات التفكير الحاسوبي. 
أعيد أعضياء مين هيئية التيدريس  جامعية يبيورد ي مقيررا  فيي التفكيير  ففيما دتعلي   يالحلول المنهجيية, 

الحاسييوبي لطييالب التدةةييات العلمييية.  قييد  ظييف هيياا المقييرر مييدخل الييتعل  القييائ  علييى الم يي الت مييع 
التربييييك عليييى االكت ييياف العلميييي مييين خيييالل الطيييرت الحاسيييوبية المسيييتندة إليييى مبيييادئ علييي  الحاسيييب اآلليييي 

(Hambrusch et al., 2009.)  :قد استند هاا المقرر الدراسي إلى خمس من المبادئ األساسيية   هيي 
( تقدي  أم لة  ثيقة الةلة  النسبة للطالب  بلغية مألوفية 2( التربيك على أساسيات التفكير الحاسوبي  )1)

ى ( التأكيد عليى تربييك لغية البرمجية علي 4( التدريس  التطبي  على م  الت  طريقة ذات معنى  )3له   )
( االسيتددام الفعيال للتم ييل البةيري.  قيد بينيع نتييائل 5التفكيير الحاسيوبي  لييس البرمجية فيي حيد ذاتهييا  )

بين مسف قبلي  آخر  عدي ت  تطبيقه على الطالب الم اربين تطبي  هاا المقرر ميدانيا   دود فر ت دالة 
 . مهارات التفكير الحاسوبي  المكيد من مقررات الحاسوب  تنميةزيادة تطلع الطالب لاللتحات أبرز 

 تنميية ( منهل تعليمي يستهدف تنمية مهارات التفكير الحاسوبي Booth, 2013يبو  ي ) صم   
اتجاهات الطالب نحيو اسيتددام الحاسيوب  التقنيية. تي  تطبيي  هياا المقيرر الدراسيي عليى عينية مين طيالب 

 قييد ربييك هياا المقييرر عليى مييا دليي: تجريييد  تحليييل  .الجامعية غييير المتدةةيين فييي عليوم الحاسييب اآلليي
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 فه  مفاهي  البرمجة الرئيسية   ,problem abstraction and decompositionالم  الت الحاسوبية  
 من خيالل التطبيي    التعرف إلى دوانب القةور التطبيمية  الن رية المتعلقة  التعامل مع الحاسب اآللي.

دام ميينهل البحييث شييبه التجريبييي )كميينهل بمييي(,  المقييابالت الكيفييية شييبه الميييداني  دمييع البيانييات  اسييتد
المقننة مع دميع طالب المجموعة التجريبية بينع نتائل الدراسة أن الطالب الم اربون فيي المقيرر قيد زاد 
مستوط استددامه  الستراتيجيات التفكير الحاسوبي في حل الم  الت بما تحسنع اتجاهاته  نحو التفكير 

 اسوبي  تقلص قل  الحاسوب لدده     ل ديد.الح
لتنمييية  علييى صييعيد آخيير حييا ل  عييض البيياح ين اآلخييرين توظيييف اسييتراتيجيات  مييداخل تعليمييية  

 ,Mingoالقائمة. ففي دراسة أدراها يمينجوي ) مهارات التفكير الحاسوبي في إطار مقررات الحاسب اآللي
طالييب ملتحقييين  أحييد مقييررات التنييور الحاسييوبي  باسييتددام  600( علييى عينيية تتضييمن أك يير ميين 2013

تيأثير  authentic learning strategiesالمينهل شيبه التجريبيي, تبيين أن السيتراتيجيات اليتعل  الحميقيي 
قيي هيو إسيتراتيجية إيجابي على تنمية الجوانب المعرفية  الداف ية لمهارات التفكير الحاسيوبي.  اليتعل  الحمي

تعليمية تضع المتعلمين في مواقف من  اقع الحيياة  اسيتددام مجموعية متنوعية مين أن يطة اليتعل  التفاعليية 
(Lombardi, 2007 .) بم يييييال آخييييير لتوظيييييف اسيييييتراتيجيات اليييييتعل  الحميقييييي لتنميييييية مهيييييارات التفكيييييير 

تعطييي الطييالب  مقترحيية قييدمها ي سييوه  زمييالءهي  إسييتراتيجيةمقييررات الحاسييب اآللييي الحاسييوبي ميين خييالل 
فييير  لتطبيييي  مهيييارات التفكيييير الحاسيييوبي فيييي العدديييد مييين التدةةيييات العلميييية مميييا ديييوفر فييير  بينيييية 

سيياعد المعلمييين فييي تةييمي  تطبيقييات حميمييية لحييل الم يي الت  الييتعل  التعييا ني,  يم يين أن ت التدةةييات 
راتيجية دعيييداد الطيييالب للتعاميييل ميييع التحيييديات التيييي  قيييد تييي  اسيييتددام هييياه ادسيييت . ذات معنيييى للطيييالب 

ت التفكيير يطرحها أي مجال حاسوبي  ذلم من خالل  ضع الطالب في مجاالت متعددة فيها تلعب مهارا
 . (Soh et al., 2009)الحاسوبي د را  حاسما  

 Kolb'sليب  استنادا  إلى إطار عمل ن ري مستمد من ن رية التعل  الدبري أ  التعل   الدبرة لكو 

Experiential Learning Theory (ELT) ,ي بيو ي  سيعى(Booth, 2013)  إليى تنميية مهيارات
التفكير الحاسيوبي  مين خيالل التربييك عليى أهميية الدبيرة بيدال  مين الجوانيب المعرفيية  السيلوبية فيي تفسيير 

راسته طب  يبو ي التعل  الدبري أسبوعيا  حيث طلب من المتعلمين الم اربة فيي ن يا  لحيل .  في د التعل 
الم ييي الت  اسيييتددام التفكيييير الحاسيييوبي.  بعيييد بيييل در) طليييب مييينه  التأميييل فيييي خبيييراته .  اسيييتنادا  إليييى 

ة   تةوراته  تةوراته  حول الفائدة العملية لكل إستراتيجية حاسوبية   تةوراته  عن استددام ادستراتيجي
 عن مدط فاعليته  حول ما يجب عليه  عمله مستقبال   استددام استراتيجيات حل الم  الت  فاعلية. 

في مقررات الحاسيب اآلليي  في إطار إستراتيجية التعل  القائ  على الم ر عات رأط ي فيليبسي أنه 
تغيييير محييل اهتمييام الم يير عات يم يين للمعلمييين ت ييجيع طالبهيي  علييى التفكييير   يي ل حاسييوبي ميين خييالل 

األد ات  creatingإلييييى يابتكيييياري  Usingميييين التربيييييك علييييى ياسييييتددامي  المطلوبيييية ميييين الطييييالب  التقنييييية
عملييييات تفكيييير تيييرتبم  معالجييية  الطيييالب عليييى ممارسييية ت يييجيع المعلوميييات.  يتطليييب م يييل هييياا التحيييول 
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 .Phillips, 2009, p) مفياهي  عليوم الحاسيب اآلليي   بي  ببيير مين األفكار المجردة البيانات   استددام
نييه ميين الضيير ري  النسييبة للمعلمييين طييرح أسييئلة مدتلفيية تييرتبم  حييل الم يي الت أبمييا رأي ي فيليييبس ي  .(1

 استددام تقنيات الحاسب اآلليي مين قبييل: ميا دوانيب القيوة  الضيعف فيي الياباء ادنسياني  الحاسيوبي؟ ميا 
مل معها؟  بيف يم ن حلهيا؟  بييف يم ين توظييف التقنيية لحيل الم ي لة؟ مدط صعوبة الم  لة التي تتعا

  .(Phillips, 2009, p. 1) ما االستراتيجيات الحاسوبية التي يم ن توظيفها؟ 
مفاهي   مهارات التفكير الحاسيوبي فيي أن يطة تعليي  الحاسيب  تطبي   في إطار س يه إلى إدراج  

 علييى توظيييف (Webb, 2013ي يييبي ), ربييك فييي الواليييات المتحييدة المتوسييطةاآللييي لطالبييات المرحليية 
لتنمييية هيياه المهييارات  تعكيييك  scaffolded examplesإسييتراتيجية تعليمييية تعتمييد علييى األم ليية الداعميية 
 قييد تضييمنع ادسييتراتيجية التعليمييية المطبقيية العددييد ميين  إحسييا) الطالبييات  الكفيياءة الااتييية فييي الحاسييوب.

ة من أبرزها استددام مفردات التفكيير الحاسيوبي   أن يطة التجرييد  التنقيل بيين المسيتويات المدتلفية األن ط
.  قيد تي  تقيدي  مفياهي  التفكيير الحاسيوبي من التجريد   تةمي  الدوارزمييات   ممارسية التفكيير الديوارزمي

 أبيييرزت نتيييائل  لتعليميييية.للطالبيييات معيييكزة  أم لييية داعمييية   بتييياب عمليييي لتيييوديههن أثنييياء أداء األن يييطة ا
التطبيي  المييداني للدارسية طريي  دميع البيانيات  اسيتددام المقيابالت ال دةيية ميع الطالبيات  المالح يات 
الةفية لما يقمين  يه مين أن يطة   اسيتبيان تي  تطبيقيه قبيل  بعيد تطبيي  ادسيتراتيجية, بينيع نتيائل الدراسية 

 في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي لدط الطالبات.  التأثير اديجابي دستراتيجية األم لة الداعمة
البييياح ين اسيييتراتيجيات اقتيييرح  عيييض  ,السيييتراتيجيات التعليميييية المعر فييية بادضيييافة إليييى اسيييتددام ا 

 نماذج تدريسية خاصة لتنمية مهارات التفكير الحاسيوبي.  مين أبيرز األم لية عليى ذليم النميوذج التدريسيي 
الب المييرحلتين دراسية علييى عينية مين طي  اليادن طبقيوا  (Lee et al., 2011)ليي  زميالؤهي الياي قدميه 

-use-modify-create frame ي ادبييدا  -التعييددل -االسييتددامي اسييتددام نمييوذج  المتوسييطة  العليييا
work  هيييو نميييوذج دتضييييمن ثيييال  مراحييييل للن يييا  المعرفيييي المةيييياحب للتفكيييير الحاسييييوبي.  قيييد اقتييييرح 

البيياح ون هنييا ثييال  ميين الدطييوات المتمييادكة لييدع  نمييو التفكييير الحاسييوبي. أ لهييا توصيييته   اسييتددام بيئيية  
ثالثية المراحل دشرا  الطالب في التفكير الحاسوبي  هاه المراحل هي حاسوبية ثرية. ثانيا  اقترحوا عملية  

.  فيييييي مرحلييييية االسيييييتددام يسيييييتددم المتعلميييييون األداة Createاالسيييييتددام  التعيييييددل  ادبيييييدا  أ  ادن ييييياء 
ديييت  تعيييددل األداة المتاحييية  modifyالحاسيييوبية لحيييل  عيييض الم ييي الت الحاسيييوبية.  فيييي مرحلييية التعيييددل 

ا الوظيفي  من ث  السماح  حل م ي الت أك ير تعقييدا .  أخييرا  تيأتي مرحلية ادن ياء  فيي هياه لتحسين أدائه
المرحليية يقييوم الطييالب بتةييمي  أداتهيي  الحاسييوبية الداصيية. أمييا الدطييوة ال ال يية فهييي التنقييل بييين مجيياالت 

ل إلييى آخيير. الم يي الت   إعطيياء المتعلمييين فرصييا  لتطبييي  مهييارات التفكييير الحاسييوبي الم تسييبة ميين مجييا
 يدتت  الباح ون مقالته   طرح رأدهي  القائيل  أنيه دتعيين إتاحية الفير  للطيالب لممارسية التفكيير الحاسيوبي 
في مرحلة مب رة. أما المالح ة األخيرة  فتم لع في أن التفكيير الحاسيوبي يحيد  فيي إطيار متةيل دتعيين 

 تنميته عبر الوقع. 
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 في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي المبحث الثالث: دور التعلم اإلليكتروني
المتنوعيية قييد تقنيييات الييتعل  ادلي تر نييي ألدبيييات فييي هيياا المجييال دالحييس أن ميين خييالل مرادعيية ا 
 ت .  اسييتنادا  إلييى هيياه األدبيييات ف نييه يم يين تةيينيف اسييتدداماد ر هييام فييي تنمييية التفكييير الحاسييوبيلعبييع 

 اسييييتددام الحاسييييب اآللييييي (1) تقنيييييات الييييتعل  ادلي تر نييييي فييييي هيييياا المجييييال إلييييى فئتييييين رئيسيييييتين  همييييا:
( تقييدي  أد ات برمجييية 2)للطييالب.  مهييارات التفكييير الحاسييوبي   لتقييدي  مفيياهي   ادنترنييع بوسييائم تعليمييية

 متنوعة للطالب للتةمي   استددامها  من ث  ممارسة مهارات التفكير الحاسوبي    ل تطبيقي. 
.  ميين األم ليية علييى ذلييم ييياهاميين المحييا الت التييي تيي  تنف أربييع إذا مييا تنا لنييا الفئيية األ لييى, نجييد  

 هيي ل بية ألغياز ديت  اسيتددامها بمنةية للعيب  Escape Machineتطبي  حاسوبي اسمه يآلية الدير جي 
(.  ي مين الهيدف مين Weller, Do & Gross, 2008) لتعليي  الطيالب أسياليب التجرييد ال يائعة الفعالية

هييياا التطبيييي  فيييي تعليييي  مفييياهي  التفكيييير الحاسيييوبي لطيييالب مراحيييل التعليييي  قبيييل الجيييامعي  اسيييتددام أد ات 
الدراسة.  في إطار دراسة استطالعية أدراها ي يلر  زمالؤهي على اقتةادية  شائعة االستددام في حجرات 

عينية ميين طييالب الجامعية   دييد الطييالب أن هيياه البرمجيية م ييوقة  عملييع علييى إشيراكه  فييي تعليي  التفكييير 
 الحاسوبي في إطار بيئة تعا نية. 

 ذلييم  Teraاي  اقتييرح البيياح ون فييي دامعيية بييولينل دييرين تطبيقييا  حاسييوبيا  أطلقييوا عليييه مسييمى يتييير 
 هيو ميدخل ديت  اسيتددامه  visual analysisلتطبيي  ميدخال  بينيي التدةةيات يسيمى التحلييل البةيري 

لطالب علوم الحاسيب اآلليي.  التحلييل البةيري هيو عمليية ديت   visual literacyلتدريس ال قافة البةرية 
مييات المرتبطية بهياه التلميحيات استددامها الستك اف التلميحات البةرية في أحيد الةيور  تحدديد الدوارز 

Mingo, 2013)) . 
ن ام تعليمي دددد يستهدف تدريس مهارات التفكير   بتةمي (  Walliman, 2015ي  ليماني )  قام

.  يتيييألف ن يييام يدينوسيييعي مييين أداة برمجيييية  مييينهل Genostالحاسيييوبي أطلييي  علييييه مسيييمى يدينوسيييعي 
تعليمي دتضمن تدريس مهارات التفكير الحاسيوبي مين خيالل التوضييف  أم لية مطبقية عليى البنيى البرمجيية 

الطيييالب  التطبيييي  المييييداني للن يييام عليييى عينييية مييين األساسيييية  تةيييمي  الدوارزمييييات.  قيييد بينيييع نتيييائل 
 المقترح في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي لدط الطالب. فاعلية الن ام التعليمي  الجامعيين

.  هيو ن يام BLASTedلمسيتندة إليى الوييب ن يام يبالسيتيدي ا توظييف التقنييات  من األم لية عليى 
ديييت  تنفيييياه مييين خيييالل أحيييد مواقيييع الوييييب التعليميييية  يسيييتهدف طيييالب األحيييياء   عليييوم الحاسيييب اآلليييي  

 يربك هاا الن ام على تقدي  القضايا المهمية  (.Adams, Matheson & Pruim, 2008) الرياضيات 
الةييلة عيين الجينيييات فييي التفكييير الحاسييوبي لطييالب األحيييياء عيين طرييي  تقييدي  المعلومييات الدلفيييية  ثيقيية 

أعضياء هيئية  الدوارزميات.  بنتيجة للعمل على تطوير هياا الن يام  فقيد أشيار البياح ون إليى أهميية عميل 
فييي فييرت عنييد تةييمي  المييواد التعليمييية بينييية التدةةييات. بمييا أكييد ا علييى أهمييية تييوفير الوقييع  التييدريس

 (.Adams, et al., 2008) العمليات لتطبي  التدريس البيني التدةةات  فاعلية 
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أما الفئة ال انية من تطبيقات التعل  ادلي تر ني فيي تنميية مهيارات التفكيير الحاسيوبي  خالفيا  للفئية  
األ لى فتربك على ممارسة الطالب    ل تطبيقي لمهارات التفكير الحاسوبي في تةمي  منتودات خاصة 

 به   ذلم  استددام أد ات برمجية دت  تقديمها له . 
  الييبعض علييى هيياه النوعييية ميين البرمجيييات أد ات البرمجيية التييي دنفيياها المسييتددم النهييائي  ُيطليي 

End-user programming tools؛ ,  هيي تيوفر فير  فرييدة لتحقيي  أهيداف تنميية التفكيير الحاسيوبي
فهي تسمف للطالب ذ ي الدبرة المحد دة أ  الادن ليس لدده  أي خبرة  أن تكون لدده  القدرة على تةمي  
ألعاب أ  بيرامل أخيرط م يل بيرامل محاكياة ل ياهرة ميا در نهيا فيي حجيرة الدراسية.  بالتيالي فييم ن أن تكيون 

التفكير الحاسوبي سا قة اليابر  هاه األد ات  م ا ة الدطوة األ لى نحو تنمية أغلب إن ل  ي ن بل مهارات 
(Basawapatna, 2013) . فيما دلي دت  عرض أم لة متنوعة لبرمجيات ت  اسيتددامها   ي ل نيادف فيي 

 ذلييم ميين خييالل تكليييف الطييالب  اسييتددامها لتةييمي  قةييص  ألعيياب  تنمييية مهييارات التفكييير الحاسييوبي
  نماذج محاكاة. 

فييي هيياا المييدخل, دييت  ميين بييين األم ليية البييارزة فييي هيياا المجييال.    Stories تعييد برمجيية القةييص 
ي دراسة ي بيلهيري  يبيو"ي بما ف ت جيع الطالب على إعداد قةص من تأليفه   استددام أد ات حاسوبية

 Storytelling Aliceتي  اسيتددام برمجيية   التيي فيهيا (Kelleher, Pausch et al. 2007) آخيرين 
 ي جع هاا المدخل الطالب   التفكير الحاسوبي. ف ية الطالب لتعل  مفاهي  البرمجيةكعامل نادف دثارة دا

علييى العةييف اليياهني ألفكيياره   ميين ثيي  تحويييل هيياه األفكييار إلييى حييل تطبيقييي.  ن ييرا  ألن القةييص ذات 
طبيعيية متسلسييلة ف نييه يم يين اسييتددامها بأسييا) لتييدريب الطييالب علييى مفيياهي   مهييارات التفكييير الحاسييوبي 

 (. Webb, 2013ساسية )األ
 & Kazimoglu, Kiernan, Bacon)ي بيل مين ي بيازيمودلو  بيرنيان  بياكون  م نيون  قيدم  

Mackinnon, 2012)   للتعل  القائ  على األلعاب التعليمية  نموذج إبداعيgames-based learning 
(GBL)   لتعل  مهارات التفكير الحاسيوبي يعتميد عليى تةيمي  األلعياب فييه يم ين للطيالب ممارسية  تنميية

 قد بانع الل بة التي ت  تةميمها هي ل بة مهارات التفكير الحاسوبي لدده  بد ن معرفة سا قة  البرمجة. 
النمييوذج ميييدانيا  علييى عينيية .  قييد تيي  تطبييي  Program your robot عنييوان قيي  ببرمجيية إنسييانم اآللييي 

ميين طيالب الجامعيية ادنجليييك الملتحقيين  أحييد المقيررات التمهيدييية فييي البرمجية الحاسييوبية  ميين  25قوامهيا 
خالل استطال  آراء الطالب أ ضف أغلب الم اربين أن الل بة مناسبة    ل ديد لمسياعدة الطيالب عليى 

مهيارات التفكيير الحاسيوبي بميا يعبير عنهيا  قيدرته  عليى   فه  المفاهي  الرئيسية للبرمجة الحاسيوبية  تنميي
 حل الم  الت الحاسوبية.

أداة تةيمي   ((Atmatzidou & Demetriadis, 2014يأتماتكيد   ديمتريتسي   ظف بل من   
عليى عينية  Lego Mindstorms NXT 2.0الر بوتات التعليمية المعر فة  اسي  يريجيو مادنيد سيتر مكي 

طالب  طالبة  المرحلة ال انوية الفنيية فيي د لية اليونيان  اسيتددام المينهل التجريبيي  تي  دميع  35تتضمن  
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البيانييات  اسييتددام اسييتبيان  إدييراء مقييابالت شدةييية مييع الطييالب مييع تحليييل بر توبييوالت التفكييير  ةييوت 
تفكيير الحاسيوبي  أنهي  اسيتددموا مهيارات عال.  قد بينع النتائل أن الطيالب أصيبحوا أك ير ُألفية  مفياهي  ال

التفكيييير الحاسييييوبي  هييييي مهيييارات التجريييييد   التعمييييي    تةييييمي   اسيييتددام الدوارزميييييات   التحليييييل   حييييل 
 الم  الت   التربيب  طريقة مرضية لحل الم  الت المقدمة له . 

( Repenning, Webb & Ioannidou, 2010 تنا لييع دراسيية يريبينيينل   يييب  أدنانييد ي ) 
برنامجا  تعليميا  دت  تطبيقه  عد انتهاء اليوم الدراسي يستهدف طالب المرحلة المتوسطة.  في هاا البرنيامل 

.  قد مهارات التفكير الحاسوبيعلى ممارسة  توظيف الطالب لمساعدة ت  استددام تةمي  األلعاب بآلية 
ر معتييادة ميين م يياربة الطييالب فييي ممارسيية بينييع النتييائل األ لييية لهيياا البرنييامل  دييود مسييتويات عالييية  غييي 

التفكيييير الحاسيييوبي.  عيييال ة  عليييى ذليييم  فقيييد أثمييير هييياا البحيييث عييين تحدديييد مجموعييية مييين األد ات لتيييدريس 
التفكير الحاسوبي.  قد ت  تةمي  هاه األد ات لدع  التدريب  حيث ي ون لهيا تيأثير قيوي عنيد تطبيقهيا فيي 

 (.Repenning et al., 2010)مناهل التعلي  قبل الجامعي 
برمجييييييات المحاكييييياة  التم ييييييالت البةيييييرية  النمادييييية  قيييييد ربيييييك عيييييدد آخييييير مييييين البييييياح ين عليييييى 

Simulations, Visualizations and Modeling  .تعيد برمجييات لتنميية مهيارات التفكيير الحاسيوبي 
خيالل معالجية عناصير المحاكاة  النماذج مفيدة لمساعدة الطالب على التعامل مع الم ي الت المعقيدة مين 

الةييييوت  الةييييورة  غيرهييييا ميييين العناصيييير ميييين خاللهييييا ي ييييعر ن  االسييييتمتا   يم يييين أن ي ونييييوا مبييييدعين 
(Webb, 2013, p. 29 ن يرا  ألن برمجييات المحاكياة يم ين أن ت يجع الطيالب عليى التفكيير   يأن  .)

البيانيييات  األفكيييار لحيييل  البيانيييات  تولييييد  اسيييتددام األفكيييار  فضيييال  عييين ت يييجيعه  عليييى اسيييتددام  تربييييب 
الم يييي الت فيييي ن برمجيييييات المحاكيييياة تعييييد مفيييييدة   يييي ل خييييا  دشييييرا  الطييييالب فييييي التفكييييير الحاسييييوبي 

(Phillips, 2009) . 
ميا قيام  يه   من األم لة على االستفادة من برمجيات المحاكاة في تنمية مهيارات التفكيير الحاسيوبي 

,  الاي صيم   طبي  أداة برمجيية أطلي  عليهيا مسيمى يمجموعية (Basawapatna, 2013)ي  اسا ا اتناي 
ممارسة من خاللها يم ن للطالب  Simulation Creation Toolkitأد ات تةمي  برمجيات المحاكاةي  

مهيييارات التفكيييير الحاسيييوبي مييين خيييالل ن يييا  لتةيييمي  بيييرامل محاكييياة.  ال تتطليييب هييياه البرمجيييية   تطبيييي 
مجيية  يييت  اسييتددامها   يي ل مباشيير لعمييل نمييوذج م ييا ه ل يياهرة ميين  اقييع مسييتوط مرتفييع ميين المعرفيية  البر 

ميين  21اختبييار هيياه البرمجييية ميييدانيا , تيي  دمييع البيانييات ميين الحييياة يحييا ل الطييالب تم يلهييا.  فييي إطييار 
مين طيالب الةيف السيا ع  45طالب الةف الساد) ليس لدده  أي خبيرة سيا قة فيي البرمجية فضيال  عين 

فيي البرمجية.  قيد بينيع نتيائل التطبيي  الميدانيية أن هياه األداة تعيد  م ا ية خطيوة أ ليى  لدده  خبيرة محيد دة
فعالة نحو تم ين الطالب من إعداد برامل للمحاكياة فيي البيئية الةيفية. بميا بينيع النتيائل أن ادسيتراتيجية 

كيير الحاسيوبي فيي البيئية التي ت  توظيفها في البرمجية  م ا ة إسيتراتيجية  اعيدة لتطبيي   تنميية مفياهي  التف
  الةفية.



 15 

( إليى أنيه لكيي تحقي  األد ات البرمجيية سيا قة اليابر Booth, 2013, p. 17يبيو  ي ) ي يير  
األهداف المن ودة من  راء استددامها لتنمية التفكير الحاسوبي, ف نه مين المهي  أن تتيوافر بهيا الدةيائص 

 التالية:
  سرعة.  أ  البرمجية  ما يم ن الطالب من إنتاج الل بة :low thresholdالبداية البسيطة  •
حميميية أ  برمجيية  حييث يم ين للطيالب إنتياج ل بية  :has high ceilingأن ي يون لهيا سيقف عيال  •

 قابلة للت غيل  تقوم  سلوبيات متطورة. 
دعميا  للطيالب فيي دمييع المهيارات  أن يقيدم مقيرر الحاسيب اآلليي: أي scafolds Flowتوافر اليدع   •

  بالم لمساعدة الطالب للتغلب على التحديات المةاحبة الستددام األداة. 
أن تسيياعد علييى انتقيييال أثيير اليييتعل : أي أن تسيياعد األداة المسيييتددمة  الميينهل التعليميييي الطييالب أثنييياء  •

   الحاسوب. تةمي  الل بة  أن تساعده  على نقل ما تعلموه إلى تطبيقات الحقة في عل
أي أن تكيييون أن يييطة تةيييمي  الل بييية سيييهلة  :supports equityأن تيييدع  تكيييافؤ الفييير  التعليميييية  •

 الوصول  م يرة للداف ية  غض الن ر عن الجنس  عرت الطالب. 
أن ي يييون  مقيييد ر دمييييع  :systemic and sustainable صيييالحة للجمييييعأن تكيييون من وميييية    •

 . ل التعليمي للتدريس لجميع الطالب هالمعلمين استددام األداة  المن
 بادضافة لميا تقيدم مين ميداخل  أد ات لتنميية مهيارات التفكيير الحاسيوبي, ف نيه مين المهي  ادشيارة  

إليييى  عيييض النميييياذج لمقيييررات  بيييرامل شيييياملة تيييدمل االهتمييييام  مهيييارات التفكيييير الحاسييييوبي فيييي المحتييييوط 
لتنمييية مهييارات التعليمييي,  اسييتددام مييداخل تعليمييية فعاليية, فضييال  عيين توظيييف أد ات الييتعل  ادلي تر نييي 

 التفكير الحاسوبي. 
 فييي هيياا السيييات, طييورت دامعيية يكييارنيجي ميلييوني مقييرر لتنمييية مهييارات التفكييير الحاسييوبي دربييك 
على فه  طبيعة  قوة الحوسبة بدال  من التربييك عليى البرمجية  اسيتددام خريطية التيدف   أداة محاكياة ُأطلي  

 يتضييييمن هييييياا المقييييرر ع ييييير  (.Cortina, 2007)أ  الطييييير الجيييييارح  Raptorعليهييييا مسييييمى يرابتيييييوري 
موضوعات محددة في الحوسبة فيها يستددم الطالب أداة المحاكاة بهدف التعرف إلى الكيفية التي دت  بها 
العميييل الحوسيييبي  تجرييييب مجموعييية متنوعييية مييين الدوارزمييييات لدراسييية عمليييية الحوسيييبة.  بيييالرغ  مييين أن 

ارنة   مقرر البرمجة الاي قام بتدريسه نفيس دردات الطالب بانع أقل    ل  سيم في المقرر الحوسبي مق
األستاذ  ف ن الطالب  دد ا المقرر الحوسبي أك ر إثارة لالهتمام  رأ ا أنه من الضير ري أن ي يل ديكءا  ال 

 التعليمي.   دتجكأ من برنامجه
مقرر يحمل مسمى يمقرر أساسييات الحاسيوب لطيالب  (Le & Wang, 2012يلي   انلي ) صم   

الجامعةي  هو مقرر  لتيدريس التفكيير الحاسيوبي لطيالب الفرقية األ ليى الملتحقيين  أحيد المقيررات التمهيديية 
فييي الحاسييب اآللييي  غييير المتدةةييين فيييه.  قييد تيي  تةييمي  المقييرر اسييتنادا  إلييى مجموعيية ميين المبييادئ 

خلفيييية معرفيييية للطيييالب عييين بيفيييية عميييل الحاسيييوب   تعرييييف الطيييالب  الرئيسيييية للحوسيييبة   هيييي: تقيييدي 
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 أساسييييات التفكييييير الحاسييييوبي   تيييدريس اسييييتراتيجيات  طييييرت حييييل الم ييي الت الحاسييييوبية   يييي ل متعميييي  
 قييد تضييمن هيياا المقييرر  شييامل   أن تربييك األد ات التعليمييية المسييتددمة علييى مبييادئ التفكييير الحاسييوبي. 

ئيسيية تربيك عليى تم ييل المعلوميات الرقميية  تةيمي   تن يي  الحاسيب اآلليي  مجموعة من الموضوعات الر 
 أن مييية ت يييغيله  أساسييييات التفكيييير الحاسيييوبي   أساسييييات الدوارزمييييات  أنيييوا  البيانيييات   االسيييتراتيجيات 
الدوارزمييية   الدوارزميييات األك يير اسييتدداما .  قييد ربييك المقييرر علييى عييدة مهييارات للتفكييير الحاسييوبي  هييي 

لتجريد   األتمتة   حل الم  الت.  اعتميد المقيرر عليى عيدة أد ات م يل الر بيوت التعليميي  محير   حيث ا
 لتقييوي  فاعلييية البرنييامل تيي  تطبييي  اسييتبيان  دودييل  برمجيتييي المحاكيياة سيي راتا  أليييس  برمجييية رابتييور.

طاليب  طالبية مين  55دتألف من ع ر أسئلة مفتوحة لتقوي  مدتلف دوانب المقيرر  ذليم مين  دهية ن ير 
تدةةييات علمييية مدتلفيية التحقييوا بهيياا المقييرر.  قييد بينييع نتييائل التطبييي  تحقييي  المقييرر التييدريبي ألغلييب 

 أهدافه المن ودة. 
 ثالثًا: خاتمة البحث

 في ضوء تقدم في المباحث ال ال  السا قة الابر ف نه يم ن استدال  عدد من النتائل الهامة: 
التفكير الحاسوبي مجموعة من المهارات الرئيسية التي يجب أن دتحلى بها أي فرد ي يا في  تضمند -1

 األسييا)  ات هيياه المهييار  تربييك  القييرن الحييادي  الع ييرين سييواءا  أكييان متدةييص فييي الحاسييب اآللييي أم ال. 
ي على استددام مبيادئ الحوسيبة  مفاهيمهيا الرئيسيية لحيل الم ي الت التيي يم ين حلهيا مين خيالل اسيتددام 

في العدديد مين التدةةيات األخيرط  لييس الحاسيب اآلليي فحسيب  ي.  يم ن تطبي  هاه المهارات الحوسبة
 ء  غيرها. م ل العلوم الطبي ية   العلوم االدتماعية  النفسية  الرياضيات  ادحةا

دربك التفكير الحاسوبي  األسا) على عملية حل الم  الت  هو طريقة يفكير بهيا الب ير  لييس محيل  -2
 اهتمام التفكير الحاسوبي أن يفكر الب ر م ل الحاسوب. 

دتضييمن التفكيييير الحاسييوبي مهيييارات التفكييير الديييوارزمي  التحلييييل  التجريييد  التقيييوي . بمييا ديييرتبم بهييياه  -3
دد مييين النيييواحي الوددانيييية  االدتماعيييية الهامييية م يييل: ثقييية الفيييرد فيييي قدرتيييه عليييى التعاميييل ميييع المهيييارات عييي 

 الم  الت المعقدة  الة بة. 
متدةةة تربيك عليى تنميية   برامل تعليمية يم ن تنمية مهارات التفكير الحاسوبي من خالل مقررات  -4

 هاه المهارات على نحو مقةود  هادف. 
تنوعة من االستراتيجيات التعليمية التي برهنع البحو  العلمية على فاعليتها يم ن توظيف مجموعة م  -5

فييي تنمييية مهييارات التفكييير الحاسييوبي م ييل: اسييتراتيجيات الييتعل  الحميقييي   الييتعل  القييائ  علييى الم يير عات  
  التعل  الدبري   حل الم  الت   األم لة الداعمة. 

مهييارات التفكييير الحاسييوبي تربييك  األسييا) علييى دعيي   قييدم  عييض البيياح ين نميياذج متدةةيية لتنمييية -6
الطالب أثناء عملية ممارسة  توظييف هياه المهيارات لحيل  عيض الم ي الت الحاسيوبية  مين أبيرز األم لية 

 (. Lee et al., 2011على ذلم النموذج التدريسي الاي قدمه )
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الحاسييوبي سييواءا  ميين خييالل اسييتددام دلعييب الييتعل  ادلكتر نييي د را  محوريييا  فييي تنمييية مهييارات التفكييير  -7
تعليمية لتقدي  مفاهي   مهارات التفكيير الحاسيوبي للطيالب أ  مين خيالل  سائمالحاسب اآللي  ادنترنع بو 
مهيارات التفكيير الحاسيوبي   ي ل تطبيقيي  اسيتددام أد ات برمجية   توظييف توفير فر  للطالب لممارسة

بييرامل أخييرط   سيييطة ال تحتيياج أن ي ييون لييدط الطييالب خبييرة فييي البرمجيية  هييي تسييتددم لتةييمي  ألعيياب أ 
 م ل برامل المحاكاة. 

 : استنادا  إلى ما ت  تقديمه في هاه الورقة البح ية  توصي الباح ة  التوصيات التالية: التوصيات
إتبا  مداخل بينية التدةةات لتنمية مهارات التفكير الحاسوبي تتضمن فر  لتطبي  هاه المهارات   -1

 في تدةةات  مواد دراسية متنوعة م ل: الرياضيات  الفيكياء  األحياء  العلوم ادنسانية  االدتماعية. 
لمهيارات التفكيير الحاسيوبي دتعيين أن تتبنى المملكة م ير   لوضيع معيادير  مؤشيرات  اضيحة المعيال   -2

 جميع المراحل التعليمية إتقانها,  تكون أسا) لتضمين هاه المهارات في المناهل الدراسية. على الطالب  
إعداد أد ات برمجية  اللغة العربية لتدريب الطالب على مهارات التفكير الحاسوبي مين خيالل مقيررات  -3

 راسية. الحاسب اآللي  غيره من المقررات الد 
تسييتهدف تنمييية مهييارات التفكييير  متدةةيية  مبسييطة إعييداد منيياهل  مقييررات  بييرامل تعليمييية صيييفية -4

 الحاسوبي لدط طالب المراحل التعليمية المدتلفة. 
اسييتفادة معلمييي الحاسييب اآللييي ميين اسييتراتيجيات التعلييي  الحميقييي  الييتعل   ييالدبرة  الييتعل  القييائ  علييى  -5

 الم ر عات  ذلم لتنمية مهارات التفكير الحاسوبي لدط طالبه . 
إدراج مفاهي   مبادئ  مهيارات  أسياليب تنميية مهيارات التفكيير الحاسيوبي ضيمن مقيررات إعيداد دمييع  -6

  المقدمة للمعلمين أثناء الددمة.  التنمية المهنية براملي بليات التربية  في المعلمين ف
تعييد هيياه الدراسيية خطييوة أ لييية علييى طرييي  تقييدي  مفهييوم  مهييارات التفكييير الحاسييوبي : البحللوا المقترحللة

فيي  تنميتها لدط الطيالب.  هنيا  حادية لمكييد مين البحيو   الدراسيات العربيية التيي تتنيا ل هياا المجيال.   
 هاا الةدد تقترح الباح ة إدراء الدراسات  البحو  التالية: 

 إعداد  تقنين مميا) مقترح لميا) مهارات التفكير الحاسوبي لدط طالب مراحل التعلي  قبل الجامعي.  -1
فاعلية برنامل تدريبي مقترح في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي من خالل مقرر الحاسيب اآلليي ليدط  -2

 عينة من طالب  طالبات المرحلة ال انوية. 
المرحليية ال انوييية علييى سييبل تنمييية مهييارات التفكييير الحاسييوبي معلمييي برنييامل مقتييرح لتييدريب عينيية ميين  -3

 المهارات لدط طالبه . لدط طالبه   أثره على تنمية هاه 
تقوي  مدط توافر مهيارات التفكيير الحاسيوبي ليدط عينية مين طيالب الجامعيات السيعودية المتدةةيين  -4

 في عل  الحاسب اآللي. 
مدط ممارسة معلمي الحاسب اآللي  المملكة العربية السعودية ألن طة التعلي   التعل  التي تربيك عليى  -5

 ي.تنمية مهارات التفكير الحاسوب
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