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 ممخص البحث:
 البرمجدددة بمكع دددا  التعميميدددة االنلدددظة ىددددل ال ادددا الدددن الكلددد  عدددؽ  اعميدددة

 لددد  الاسددا ن التفكوددر ميددارا  تنميددة  ددن البنددائن الددتعمؼ نمددؾ   عمددن القائمددة المممؾسددة
 . تدائيةاإل المرحمة تبلموذ

ثدددددبلو مجمؾعدددددا    دددددابظة ريبدددددن    وقددددد اسدددددتحدم  ال احمدددددة الت دددددميؼ التج
باسددددتحداه مددددني  ال اددددا  ،( مددددت التظبودددد  القبمددددن وال عددددد  الدوا  ال ادددداوتجددددريبوتوؽ

مكع ا  البرمجة المممؾسدة  روودؾ ( والمتغودرا  مت تاديد المتغور المستقمة  التجريبن 
 .التابت متممل  ن  ميارا  التفكور الاسا ن(

م اددددا متمممددددة  ددددن  مكع ددددا  البرمجددددة تددددؼ إعددددداد مددددادل المعالجددددة التجريبيددددة ل 
قائمدة وأدوا  ال ادا التدن تمممد   دن   ورووؾ  عمن شدكل عرويدة  ومتاىدة( ،المممؾسة

بميارا  التفكور الاسا ن أروت مااور( وإخت ار التفكور الاسا ن وجاء عمدن أرودت  ندؾد 
غة جمل  رمجية( ووظاقة مبلح –الحؾارزميا   –حل الملكبل   –  الترموز والتجريد 

تمموددذ ( 23 ( سددنؾا  مكؾنددة مددؽ :-9 األطفددا   طبدد  ال اددا عمددن عونددة مددؽ ،األداء
وتجددريبوتوؽ( تناولدد  المجمؾعددة  ،لددن ثددبلو مجمؾعددا    ددابظةوتمموددذل وتددؼ تقسدديميؼ إ

ؽ اسدددتحدم  الضدددابظة مفددداهيؼ وميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن بالظريقدددة التقمود دددة  دددن حدددو
المممؾسة  ن حل ملدكمة الحدرو  مدؽ المتاىدة  مكع ا  البرمجة  المجمؾعتوؽ التجرووتوؽ

معالجدة اإلح دائية لنتدائ  تدؼ اجدراء ال ،ولدن ااند  متعاوندة والمانيدة متنا سدةالتجروية األ
 . القبمن/بعد ( التظبو 

وجدداء  النتددائ  م ادددل عمددن وجددؾد  ددروص    داللددة اح ددائية  ددوؽ متؾسددظا  
تؽ   ددددن اخت ددددار التفكوددددر بودرجددددا  طددددبلع المجمؾعددددة الضددددابظة والمجمددددؾعتوؽ التجددددري

عمن وجدؾد  دروص  د داللدة  ل الح المجمؾعتوؽ التجرووتوؽ اما أكد  النتائ  الاسا ن
 ددن اددل مددؽ اخت ددار  ددوؽ متؾسددظا  درجددا  طددبلع المجمددؾعتوؽ التجددريبوتؽ  اح ددائية

 .داء ل الح التظبو  ال عد  لممجمؾعة المتعاونةالتفكور الاسا ن ووظاقة مبلحغة األ
نتددائ  ال اددا م ادددل عمددن  اعميددة مكع ددا  البرمجددة المممؾسددة  ددن وويددذا جدداء  

 .فكور الاسا ن لتبلموذ المرحمة اإل تدائيةتنمية ميارا  الت
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Summary:  

The effectiveness of educational activities with Tangible 

programming blocks based on the model of constructive learning 

lopment of Some mathematical thinking skills among on the deve

primary school students 

The aim of this research is to reveal the effectiveness of 

educational activities in concrete programming cubes based on 

the model of constructivist learning in the development of 

computational thinking skills among primary school students. 

    The researcher used the experimental design of three groups 

(control and experimental) with the pre- and post-application of 

the research tools, using the experimental research method with 

determining the independent variable (cubes of concrete 

programming (robot) and dependent variables (computational 

thinking skills). 

     Preparation of the experimental processing material for the 

research (concrete cubes programming, robot in the form of 

Arabic and maze) and research tools, which were (a list of skills 

of computational thinking (four axes) and the test of 

computational thinking and came on four items (coding and 

abstraction - problem solving - algorithms - sentences The study 

applied to a sample of children (8-9) years consisting of (12) 

pupils and they were divided into three groups (control and 

experimental) The control group dealt with the concepts and 

skills of computational thinking in the traditional way, while the 

experimental groups used cubes programming The concrete in 

solving the problem of exit from the experimental maze was the 

first cooperative and the second competing, was the statistical 

treatment of the results of application (tribal / post). 

The results confirmed the existence of statistically significant 

differences between the mean scores of the control group students 

and the two experimental groups in the computational thinking 

test in favor of the two experimental groups. Dimension of the 

cooperating group. 

Thus, the results of the research confirmed the effectiveness of 

concrete programming cubes in the development of 

computational thinking skills for primary school students. 
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:مقدمة  
 والعلدريؽ الاداد  القرن  طفل ميارا  لتظؾير الم ادرا  مؽ العديد عيؾر د أ

مبتكددرل تمكددؽ الددن االىتمدداه  ت ددميؼ وتظددؾير نمددا   متعددددل مددؽ الرووؾتددا  التعميميددة ال
مدددؽ خدددبل  مجمؾعدددة مددددؽ  وجذابددددة ممتعدددة مدددؽ والمعدددع والددددتعمؼ معدددا ووظريقدددةاألطفدددا  

 واحتياجاتو. نلظة التن تتناسع مت خ ائص الظفلألا
 لؤلطفدا  STEAM تعمديؼ  د  ،Bell Education Group  وقدد  ددأ  شدراة

 لدددييا واآلن ،3122 عدداه  دد  رووؾتيدة مدرسددة بإنلدداء أو  .عاًمدا 24 إلددن 4 عمددر مدؽ
 مدت ،ال دوؽ أناداء جميت    مدينة 211 مؽ أكمر    رووؾتية مدرسة 511 مؽ أكمر

 أكبددر لت دد ح ،متدددرع 611111 مددؽ وأكمددر مسددجل طالددع 211111 إلددن   ددل مددا
 االلعاع عمن القائؼ التعمؼ ومن ا  ،وتظؾير البرمجيا  ،ال وؽ    تعميمية مجمؾعة

  https://www.bellrobot.com/about.html) 

 Amanda Sullivan, Mollie Elkin, Marina ويلددور اددبل مددؽ
Umaschi Bers,2015 )لع دددة باعت اىدددا التعميميدددة الرووؾتدددا  الدددن النغدددر  تؾجيدددو 

 مدت التكنؾلؾجيدا لبلنحدرا  الم كدرل المرحمدة الطفدا  الفرصدة تتديح  Tangible مممؾسدة
 ممددددددل الريا ددددددية لممفددددداهيؼ أقددددددؾ    يددددددؼ عمدددددن تسدددددداعد  أنيددددددا كمدددددا اليندسددددددية والمفددددداهيؼ

 واللكل الاجؼ،العدد
 لدددددداراؾن  دددددن حددددددل األطفدددددا    جعددددددل ،ن الدددددتعمؼ باسددددددتحداه الرووؾتدددددا أكمدددددا 

الاسدا ن والدذ   عر دو  الملكبل  وتاموميدا وىدؾ مدا  ظمد  عميدو الدذ    عريدك بدالتفكور
Bers, M.U. ,2017) )  حل الملكبل  الحؾارزمية وتظؾير االتجاه التكنؾلؾج بأنو 

 اإلدراكد  مماليدة لمنمدؾ بإعت ارىدا ادال  الدن الرووؾتدا  ((Bers, M. ,2008 كمدا ينغدر
 الم كرل لمظفؾلة االجتماع  النمؾ واذلػ لارا وا

 وما كروسدؾ  ، وآ دل، جؾجدل،  العالميدة ممدل اللراا  مؽ ولذا اتجي  العديد
 جددددذع وسددددائل أىددددؼ مددددؽ باعت ارىددددا االلكترونيددددة لتددددؾ ور االلعدددداع  بددددذ  الجيددددؾد وغوددددرىؼ

 مدددددؾالن  دددددا ة الدددددنباإل ،واال تكدددددار لددددددييؼ عا  دددددداإل ،ميدددددارا  التحودددددل لتنميدددددةاألطفدددددا  
 أثندداء أقرانددو وودوؽ  ونددو تنلددأ  قدد التددن نسدانيةاإل العبلقددا  خددبل  مدؽ لمظفددل االجتمداعن

 Wang , Danli & Wang ,Tingting  and  مؽ كبل دراسة نتائ  وجاء  المعع،

https://www.bellrobot.com/about.html
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Zhen Liu,2014 )المتاىدة لع دة أن عمدن م اددل (T-Maze) شدكا أ مدؽ تعدد شدكل 
  جودددددل إمكانددددا   ا ( كمبوددددؾتر اجيددددزل  دددددون   المؾصددددؾلة غوددددر أو المممؾسددددة االنلددددظة

 تتديح تدؾ ور من دة خبل  مؽ الاسا ن التفكور العديد مؽ الميارا  منيا ميارا  لتنمية
 الفعم ، الؾق  و   م اشرل البرمجة اكؾاد  تعديل السماح مت البرمجة لبلطفا 

 Wang , Danli & Wang ,Tingting  and دراسدة نتدائ  أكدد  ولدذلػ
Zhen Liu,2014)  عدل  ردود تتديح أدال واقعيدة  أن لع دة المتاىدة ومكع دا  البرمجدة 

 التفكودددر ميدددارا  تنميدددة  دددن  اعميدددة و و االسدددتحداه سددديمة وصدددؾتية( واقعيدددة  رسدددؾمية
 ال اددا عونددة تلددجيت خددبل  مددؽ( واإل ددداع الملددكبل ، وتاموددل التجريددد،  ممددل الاسددا  

  ضدؾليؼ اثارلو  جديدل Maze Creation متعددل لممتاىا  اشكا  وانلاء ت ميؼ عمن
 سدددددديمة T-Maze أن عمددددددن م ادددددددل الدراسددددددة نتددددددائ  كمددددددا اكددددددد  اال ددددددداعن، وخيددددداليؼ

 وإنلدددداء المعددددع  دددد  الحاصددددة  ددددرامجيؼ  ندددداء عمددددن قددددادرون  وأنيددددؼ لؤلطفددددا  االسددددتحداه
 التفكودددر مفددداهيؼ حدددؾ األطفدددا   وعددد  زيدددادل  دددن ثدددراأل لدددو كدددان ممدددا بأنفسددديؼ متاىددداتيؼ
 الاسا  .

  ددن بفاعميددة المددتعمؼ اشددترا  تتدديح التددن التعميميددة االنلددظة أىميددة مددؽ وانظبلقددا
 الودددؾه طفدددل عددددادتسددداىؼ  دددن إ  التدددن الاسدددا ن التفكودددر ميدددارا  ىميدددةوأل الدددتعمؼ، عمميدددة
 الرووؾتددا  مدؽ التجدارع المتفرقدة إلنتدا  عيدر  العديدد  قدد ومفكدر الغدد مبدرم  لي د ح

 التقنيدا  أباداو مجمؾعدة  ؾاسدظة اإنتاجيد تدؼ التدن KIBO منيدا المممؾسدة  التعميميدة
 تنميدددة الدددن تيددددل الؾطنيدددة لمعمدددؾه الم سسدددة مدددؽ  تمؾيدددل تدددا تس جامعدددة  ددد  التظؾريدددة
 والمتفرعدددة ،الامقدددا  تكدددرار ،لمتسمسدددل  األساسدددية البرمجدددة وميدددارا  اليندسدددية المفددداهيؼ
وأالجيدزل لدتعمؼ  المارادا  مدت المعدع حرية خبل  مؽ مبرمجا الظفل  لي  ح( اللرطية

األطفددا   وخ ددائص الحتياجددا  وتمبيددة الترموددز والتفكوددر الاسددا ن  ددن جددؾ مددؽ التر يددو
 (8-5  أعمارىؼ تتراوح الذيؽ

 المروندددة عمدددناألطفدددا   قددددرل تعدددزز البرمجدددة مكع دددا  ان كدددد  الدراسدددا أ وقددد
 (Russ, S.W. ,2004)  واإل داع المعر ية،

 إمكانددا  الددن ال دداحموؽ انغددار الددن  ددررورل لفدد S. Grover وليددذا دعددن 
أكدد  عمدن   (Michael S. Horn, et.al,2009)دراسدة نامدا إ ،المممؾسدة البرمجدة
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المددداوس ودعدددؼ  الدددن المسدددتندل الكمبودددؾتر  دددرام  عدددؽ طفدددا لؤل المممؾسدددة البرمجدددة تفدددؾص 
سمي  ىذا وقد أ المت اد   وؽ التبلموذ التعاون،Tanggable المممؾسة  البرمجة أدوا 

ة قن تقمول عدد ساعا  تعامل الظفدل مدت اللاشدا  المحتمفدة  مكع ا  البرمجة المممؾس
 Amanda Sullivan, Mollie Elkin, Marina Umaschi)  وليدذا رأ  

Bers,2015)   األكاد ميدددة لتايقددد  تؾصددديا  المممؾسدددة البرمجدددة مسددداىمة مكع دددا 
 مدتاألطفدا    يدو يتعامدل الدذ  الؾقد  تاديدد عمدن أكدد  التدناألطفدا   لظدع األمريكية
  دددون  البرمجددة تعمددؼ اتاحدد  والتددن   قدد  ( الوددؾه خددبل  سدداعة 2:3  الكمبوددؾتر شاشددا 

 .لمظفل الذاتية الدا عية وزيادل األطفا    وؽ  نل  كمبوؾتر شاشة
 التد  (Brackmanmn, Christian P.et.al,2017  دراسدة نتدائ  وجداء 

 الدذيؽ التجريبيدة ةالمجمؾعد طدبلع أن م اددل إس انيا    ا تدائوتوؽ مدرستوؽ    أجري 
 بلدددكل لددددييؼ الاسدددا   التفكودددر ميدددارا  عدددززوا المؾصدددؾلة غودددر األنلدددظة  ددد  شددداراؾا
 ،التجرودددة خدددبل   لددداراؾا لدددؼ الدددذيؽ الضدددابظة المجمؾعدددة  ددد  أقدددرانيؼ مدددؽ أكمدددر ممادددؾ 
 التفكوددددر ميددددارا  تظددددؾير  ددددن  عالددددة تكددددؾن  قددددد المؾصددددؾلة غوددددر نلددددظةاأل أن  م ادددددل

 عمددن م ادددل( Paul Curzon, et.al, 2014  راسددةد نتددائ  اكددد  وامددا الاسدا ن
 أكبددر  يًمددا ومددنايؼ المؾصددؾلة غوددر األسددالوع اسددتحداه  ددن المعممددوؽ وا جا يددة  عاليددة

 اما،حديمدة تددريس أسدالوع تقدد ؼ  دن  ليدؼ مميمدة كاند   وأنيا الاسا ن التفكور لمفاهيؼ
  ا دل التد  ئيدةالمر  الفعدل ردود أن الدن اشار ( S. Grover, 2009   دراسة نتائ 
 بدداإلجراء البرمجددة اكددؾاد رودد  ليددؼ تتدديح المممؾسددة البرمجددة مكع ددا  مددؽ الظددبلع عمويددا
 الاسا ن التفكور  ن مياراتيؼ صقل عمن ويساعدىؼ اللاشة عمن يرونو الذد

 االكتسدددداع ىميدددةأ  عمدددن والم دددادرا  السدددابقة الدراسدددا  مدددؽ العديدددد ومدددت تأكودددد
 ممدل التفكودر عمن لتدريبيؼ الااسؾون التفكور لميارا  ةاال تدائي المرحمة لتبلموذ الم كر

 الدددن تيددددل تعميميدددة سياسدددة وو دددت  لمدددتعمؼ اىددددال بممابدددة اصددد ا  وانيدددا المبدددرمجوؽ
 دراسددددة منيددددا كددددؾاداأل  تعمدددديؼ البدددددء مددددؽ  دددددال  الااسددددؾون التفكسددددر بميددددارا  االىتمدددداه

 Valerie  Barr Mount& Holyoke Collegem,2011 
بقدر ابودر مدؽ االىتمداه عمدن مددار األعدؾاه  سا نالتفكور الامفيؾه   قد حغن
 متدد إلدن   دل لن  ق ،الااسع اآل  وأجيزل البرام   قت رعمن  يؾ الالعديدل الما ية، 
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 تؾجدو عيدر لدذا ،واليندسد ، وغورىدا مدؽ المجداال  الريا د  التفكودر  دوؽ حياتنا ليجمت
 المراحددددل جميددددت طدددبلع لددددد  اوتنموتيدددد الاسدددا   التفكوددددر ميددددارا  طبيعدددة تاديددددد نادددؾ

 مقددددررا  رأسدددديا وعمددددن الدراسددددية المقددددررا  تظبيقددددو واالسددددتفادل منددددو لجميددددتو  التعميميددددة،
المتسمسددل الددذ  ينظددؾ  عمددن الترموددز  التفكوددر ميددارا   العتمدداده عمددن اآللدد  الااسددع

   طفالنا  ن امور مؽ المؾاق  الاياتية ممل ارت الذ    سيؼ  عميا  ن تاسوؽ قدرا  أوا
اكددؾاد   دد  المظمددؾع الزمندد  التسمسددل بميددارل مددا نددص  دد  األحددداو ترتوددع درتيؼ عمددنقدد

اكتسددابو لميددارا    ددإن  ددن المسددتقبل، مبرمجدداً  ال ددغور الظفددل   دد ح لددؼ  ددإ ا ،البرمجددة
 بددددالعمؾه المتعمقددددة غوددددر لجميددددت المجدددداال  أساسدددد   عددددد متظمددددع عدددداه بلددددكل الترموددددز

 (3129 ،ك اس آ  عم  عزل  واال تكار والتكنؾلؾجيا
أن  دون  ،جميددت التح  ددا   ددوؽ حمقددة الؾصددل  الاسددا   التفكوددر  عددد وويددذا

 سدددتفادل مددؽ معر دددةاإل تقت ددر  دددبل  البرمجددة لغدددا  أو الكمبوددؾتر بدددأجيزل م اشددرل يددرت  
 القدددانؾن، الظددع، تمتدددد الددن المجدداال  المحتمفدددة منيددا االكددؾاد عمددن المبدددرم   قدد   ونمددا

عمدن الدرغؼ مدؽ تأكودد دور و التسدؾي   ،األعمدا  إدارل ،يةالسياسد العمدؾه الزراعدة، التعميؼ،
 وانيددا مددؽ أكمددر وأىددؼ المجدداال  التددن  ،تكنؾلؾجيددا المعمؾمددا   ددن جميددت مجدداال  الايددال

إال أن مقدررا  الااسدع اآللد  الزالدد   ،المحتمفدة يتمقاىدا الظدبلع  د  مدراحميؼ التعميميددة
زا  طبل ندا  ومدا ،والتعامدل معيداتلدغول التراز إلن حد ابور عمن تعميؼ الظدبلع ايييدة 
 يدتؼ ال الاسدا   التفكودر ميدارا  ومازالد  إلن حد ما متمقوؽ لمتقنيدة ولديس مظدؾريؽ ليدا

 بممابددة  عددد مددؽ انددو بددالرغؼ الجددامعن التعمدديؼ أو العدداه التعمدديؼ  دد  سددؾاءً  بفاعميددة تدريسدديا
 (3129،عزل عم  آ  ا اس  والعلريؽ الاادد القرن     رئيسية ميارل

لدن  درورل االىتمداه بالميدارا  األروعدة إ(Shuchi Grover,2018 ) ويلدور
 والعلددددريؽ الادددداد  القددددرن  مظمددددت منددددذ والتؾاصددددل( والتعدددداون  واإل ددددداع،،النقدد  التفكوددددر
 الدنغؼ اسدتيعاع زيدادل إلن هاالىتما ىذا وقدأد  الدراسية، المناى     أساسية كعناصر

 دددن المرحمدددة  االستق دددائ  والدددتعمؼ الملدددروعا  عمدددن القدددائؼ التعمددديؼ التعميميدددة ليدددا ممدددل
 .K-12  التعميمية مؽ

 القدرن  ميدارا  مجمؾعدة" عميو أطم  وقد الاسا   ىمية ميارا  التفكوروتأتن أ 
 ع ة،وويذاال ددد الكمودددر مدددؽ الملدددكبل  الدددذ  ال دددد ان يتعممدددو لادددل" والعلدددريؽ الادددادد

https://www.new-educ.com/author/azzahkabbasedtech
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 أخدر   أساسدية ميدارل Computational Thinking (CT  الاسدا   التفكودر أصد ح
 حدل عمدن القددرل وأن الظدبلع، لجميت تدريسيا لوتؼ السابقة روتاأل الميارا  الن تضال

 لجميددددت أساسدددد  متظمددددع اصدددد ح والحددددؾارزم  المنظقدددد  والتفكوددددر الاسددددا ية الملددددكبل 
 عدداه  دد " لمجميددت الااسددؾع عمددؾه" مريكيددةاأل المتادددل الؾال ددا  لم ددادرل تنفوددذا المجدداال 

 التظدددؾر اال تدائيدددة المرحمدددة طفدددل لمؾاجيدددة المناسددد ة البوئدددة تيوئدددة عموندددا ولدددذا ،3127
 ددذل   3123و ددن عدداه   عداالً . وملدداراا العددالؼ عددؽ بمعدز   كددؾن  ال حتددن التكنؾلدؾجن

لظددبلع منيددا م ددادرل ا لجميددت( CS  الكمبوددؾتر عمددؾه لتقددد ؼ جيؾدىددا العديددد مددؽ الدددو 
 التفكودر الاسدا ن  تظدؾير سدنغا ؾرل كماوصدف  ،"الذايدة األمدة" المممكة المتادل  بعندؾان

 إلددن وال ددوؽ ،الجنؾويددة كؾريددا إلددن  نمندددا مددؽ ،أخددر    مدددان وودددأ ". وطنيددة قدددرل" بأنددو
مدارسديا و دن  لددم  التفكودر الاسدا ن  د  النظداص واسدعة جيؾد  ذ  ،ونوؾزيمندا أستراليا

 .والريا يا  وغورىا مؽ المجاال  واليندسة والتكنؾلؾجيا العمؾه عمؼت
وا داة إلدخدا   وخارجيا، سياسدا  أورووا البمدان    مؽ العديد و ع  ولذا

بإعتباره مناأمم المالنبار  م Computer Thinking Skills الاسدا   التفكودر ميدارا 

كمدا أندو جدزء  الدؾاقع ، الؼالعد  د  الملدكبل  حدل اليتجدزأ مدؽ وجدزًءااالسرسيةمللبهنجةم
 ,How  الملكبل  حل حؾ  المزيد  يؼ عمن المبتدئؾن  المبرمجؾن  لمساعدل  رورد 

Meng -Leong ,et.al., 2018)  وليدددذا أكددد  دراسدددة(Valerie Barr 

Mount&Holyoke Collegem,2011 )لتاقودد   اسددتراتيجية و ددت  ددرورل عمددن
م:التراوز عمن خبل  مؽ يمنالتعم النغاه  ن الاسا ن بالتفكور االىتماه

الاسا    عمن أىمية ميارا  التفكور التن ت اد التعميمية و ت السياسا   -2
 مؽ خبل : K-12الظبلع مؽ  لتعميؼ

لؾ ت معايور دم  التفكور  الكمبوؾتر لعمؾه المينية المنغما  تلجيت -
  K-12 مؽ  الاسا ن

رلقبؾ  بااللتااص التكنؾلؾجيا امعيا إخت ارا   مؽ الاسا   التفكور دخا إ -
 .بالؾعائ  المحتمفة

 .المعمؼ إعداد  رام  التفكور الااسؾون  مؽ دم  ميارا  -



627 

 لجميت لممعمموؽ المين  التظؾير  ن الاسا ن التفكور دور عمن التأكود  -3
  .التح  ا 

جعل التفكور الاسا ن حمقة الؾصل  وؽ معممن المرحمة اال تدائية لجميت   -4
الكمبوؾتر باعت اره حبل  عمؾه    لمتح  وؽالمجاال  الدراسية وووؽ ا

  .جؾىريًا لمملكبل   ن محتم  المجاال 
 تقدير اىمية عمن المدارس مس ول  تساعد الت  دوا المؾاد واأل تؾ ور  -5

      .ميارا  التفكور الاسا ن
  كؾن  أن  مكؽ نوإال أ بالااسع اآللن،  الاسا ن التفكور رت  ا ىذا وقد           

(  كمبوؾتر أجيزل   دون  المؾصؾلة غور ،حراية أو جسد ة أنلظة صؾرل    أ ًضا
وتعد االنلظة .السياص ىذا    حراية خؾارزميا  تفعول أو الاؾس ة مفاهيؼ لت ؾر

ييا المتعمؼ داخل أوخار  ن ي دالممارسا  والتفاعبل  التن  مكؽ أالتعميمية مؽ 
راء الحبرا  واكتساع الميارا   ن جؾ مؽ التلؾي  واالثارل  ساعد  ن اث المدرسة

 والمعارل وتساىؼ  ن زيادل  اعمية المتعمؼ  ن تاقو  االىدال التعميمية 
 Valerie Barr Mount& Holyoke)وقد أكد  دراسة ابل مؽ           

Collegem,2011) مبلئمة أكمر لتكؾن  عمن  رورل مبلئمة الف ؾ  الدراسية 
 مؽ خبل : الاسا   لممارسة التفكور

 التفكور الاسا ن مفاهيؼ بأىمية استحداه والظبلع المعمموؽ مؽ وعن ال زيادل -
  .الدراسية المناى  بجميت وو ت الامؾ  لمؾاجية الملاكل

لسيؾلة  أصغر مؾاجية الملاكل  تقسيميا الن أجزاء تدريع الظبلع عمن -
 كرلتأكودًا لف لآلراء تؾا   ووناء ،تجريدىا مؽ المؾ ؾعا  غور ال مةو  حميا،
 .القرار اتحا  ناؾ واحدل

 ي دد ما غال اً  الفلل أن واالعترال والفلل، النجاح مااوال  قبؾ  ثقا ة تنمية -
 .النجاح طري  لنإ
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 ISTE التعميؼ مجا     لمتكنؾلؾجيا الدولية الجمعية معايور  يبوؽ  ( 2  شكل

 3127 لمظبلع
 ISTE التعميؼ مجا     ؾجيالمتكنؾل الدولية الجمعية معايور جاء  كما         

 ونمّؾِىؼ، لتقّدِميؼ االظبلع  اتاجيا الت  والمعر ة الميارا  لت   3127 لمظبلع
 احد الاسا ن التفكور وجاء باستمرار ومتغّور متراب  عالم  مجتمت    ولممساىمة

 باستمرار متغور عالؼ متظم ا  لمؾاجية الظبلع لنمؾ البلزمة الميارا 
 دورا  ت ميؼ جي  العديد مؽ الجامعا  عمن مستؾ  العالؼ الن إعادلاتكما          

 التفكور الاسا ن منيا م ادئ واعتمادًا إلن لت  ح اكمر استنادا الكمبوؾتر، لعمؾه مقدمة
 ،ىار ارد ،ميليغان جامعة اللرقية كؾلؾمبيا ،كؾلؾرادو وال ة جامعة ،جامعة  راون 

 (J.M. Wing,2012)وغورىا مؽ الجامعا 

 

 الحمس STEAM لعمؾه ستيؼ(  3  شكل
 السنؾا     الاسا   لمتفكور اليادل سب  تتضح أىمية اإلدخا  ومما         
الكسا يؼ المفاهيؼ البرمجية  المرحمة اال تدائية،وخاصة تبلموذ  الم كرل التعميمية

 (الااسع االلن  استحداه باستحداه شكل مؽ اشكا  االنلظة غور المؾصؾلة   دون 
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Unplugged activity م مالنلنوسة مالبهنجة منكعبرت  Tangibleوننهر

programming blocks  
نادددؾ   تددر  ال احمدددة امكانيدددة ان تسددداىؼ مكع دددا  البرمجددة  دددن تاقوددد  االتجددداهو 

 التح  دددا  متعددددد تكامميدددا نيجدددا والريا ددديا  واليندسدددة والتقنيدددة العمدددؾه تعمددديؼ تكامدددل
 التح  دددا  محرجدددا  نتدددائ  تاسدددوؽ مدددنع سيسددداعد أندددو بدددو الميتمدددؾن  والتدددن  عتقدددد

 أو  STEM  ددد سددتؼ  عددرل مدا والريا ديا ( وىددؾ مدا واليندسدة والتقنيددة  العمدؾه األروعدة
 Arts and اإلنسددددانية العمددددؾه إلددددن A حددددرل ُ لددددور حوددددا ؛ STEAM سددددتيؼ

Humanities  تعمديؼاسدتناد منادن وقد يرجت  لػ الن STEM    إلدن النغريدة البنائيدة
الراددائز البنائيددة  ومددؽ ،تؾصددم  إلويددا منددذ ثبلثددة عقددؾد مددؽ العمددؼ المعر دد والنتددائ  التدد  

 STEAM سدتيؼ لعمدؾه(  3   شدكلكما يبين   ىد  STEM الت  يتردد صداىا مت تعميؼ
 :الحمس
 .أن التعمؼ عممية  ناءل ومنفتاة .2
 .أن الدوا ت والمعتقدا  جزء ال يتجزأ مؽ اإلدرا  .3
 .مية المعر يةأن التفاعل االجتماع  أمر أساس  لمتن .4
 بارعة (ابقةأن التعمؼ ينظم  مؽ المعارل واالستراتيجيا  والحبرا  الس .5

 (3129 يج ،
 National Governorsولددذا أوصددن تقريددر رابظددة الاكدداه الؾطنيددة     

Association NGA  بضدرورل  االىتمداه  تظبود  منادنSTEM  تعمدؼ  تدؾ ور  وئدا 
 والملدددداريت العمددددل ورش  دددد  لملدددداراؾن ا  سددددتمتت باوددددا الاقيقدددد ، العددددالؼ سددددياص  دددد 

بظريقة عممية مبتكرل تساعد الظالع عمن  يؼ وإدرا  مفداتيح العمدؾه  م ممة التعميمية،
المحتمفة بظريقة ميسرل وسيمة ووأسمؾع تفاعم  مندم  ومنفتح عمن البوئة، و د  سدياص 

تدأثرىا    معارل وميارا  المتعمؼ الاالية باوا تتلكل لد  المتعمؼ ميارا  نؾعية  م
 بارعدددددة  المنعزلدددددة عدددددؽ العدددددالؼ الدددددؾاقعن النغريدددددة المفددددداهيؼ عدددددؽ بعودددددداً  حياتدددددو الوؾميدددددة

 (3129 يج ،
  قدّدم  البرمجدة م دادئاألطفدا    تعمديؼ العالمية اللراا  كبر   أىتم  وليذا  

 المنظدددد  لفيددددؼ لؤلطفددددا  التفاعميددددة الدددددروس مددددؽ لمجمؾعددددة مجددددان  تظبودددد  آ ددددل شددددراة
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 Swift   ُ عدرل مدا وىدؾ  قد  المعدع طريد  عدؽ البرمجدة لغدا  ضبعد ولتعّمؼ البرمج 
Playground )جؾجددددل اعتمددددد  وقددددد Google الُمكّع ددددا  عمددددن  Blockly )لتعمدددديؼ 

 سدددوتعّمؼ  يدددؾ واحددددل،  رمجدددة  مغدددة الظالدددع ُتقّودددد لدددؼ التدددن البرمجددد ، المنظددد األطفدددا  
 معرو ددة ُمحتمفددة غددا  م الكددؾد عمددن االطددبلع بعددد  يمددا ووإمكانددو أواًل  البرمجدد  المنظدد 

 نفددس عمددن Microsoft ما كروسددؾ   شددراة كماأعتمددد ( Project Blocks  باسددؼ
 لع دددة ما كروسدددؾ    اختدددار  لؤلطفدددا  البرمجدددة لتعمددديؼ المؾّجيدددة ُم ادراتيدددا  ددد  المفيدددؾه

 Mine Craft )الختيددار الظفددل أمدداه المجددا   اتاددة البرمجددة، لتعمدديؼ كؾسددومة اللدديورل 
 صدعؾوة الميداه لتدزداد لآلخدر مكدان مدؽ بعدد  يمدا لنقميدا البددء، بلق المع ة مؽ شح ية

 الااسدؾو  التفكودر دمد   درورل لندا يتأكدد وويدذا( 3128 المدؾ،  دراس  الؾق  مرور مت
 المممؾسددة البرمجددة دوا أ خددبل  مددؽ ،علددر المددان  ال دد  حتددن الرو ددة مرحمددة مددؽ

 (.البرمجة مكع ا  
 ت ىمدو التدن والميدارا  ,المفداهيؼ ودؾهال طفدل ن  متمدػأىميدة أ تتضدحسب   ومما

 التفكوددر وايييددة الاسدا ن التفكوددر مفدداهيؼ تعمدؼ مددؽ  دددءاً  الادالن القددرن  تاددد ا  لمؾاجيدة
 التفكوددددددددددددر ويسددددددددددداىؼ" ،البرمجدددددددددددة اكدددددددددددؾاد  كتابدددددددددددة كيييدددددددددددة الدددددددددددن المبدددددددددددرمجوؽ ممدددددددددددل

 مدؽ العديدد مؾاجيدة عمدن التددريع  دن Computational Thinking (CT الاسدا  
 الحظدددددؾا  مدددددؽ سمسدددددمة عبدددددر ومنيجددددد  تامومددددد  نيددددد  إت ددددداع خدددددبل  مدددددؽ التادددددد ا ،

 ممدل المعمؾمدا  معالجدة بكيييدة ييدتؼ الاسدا    دالتفكور ،الملدكبل  لادل( خؾارزميا  
 .لناآل الااسع

مجمؾعدة  عمدن  وئة تعميمية قائمة تؾ ور  اىمية ال احمة وانظبلقًا مماسب  رأ  
 بلددكبل عمميدًا تظبيقو ددًا واقعيددا لتيوئددة ىؼتسددا   وئددة تعمدؼ حقيقيددة( المممؾسددة مدؽ االنلددظة

عددا رىؼ تميودددأ لددتعمؼ أ نعؾمددة منددذ الاسددا ن التفكوددر بعددض ميددارا  السددتيعاعاألطفددا  
 البرمجدددددددة مكع دددددددا  مدددددددؽ مجمؾعدددددددة خدددددددبل  مدددددددؽ اكدددددددؾاد البرمجدددددددة بالمغدددددددا  المحتمفدددددددة

 .المممؾسة رووؾ (
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 :مذكمة البحث
 ملكمة ال اا  ن النقا  التالية: تبمؾر 

المممؾسة و لػ  نلظةاأل تمػ  عالية تناول  الت  الدراسا  العروية    نقص  -
    عاه نقص  ؾجؾد( Marshall, P. Do,2007  كد  عميو دراسةأ ما

 .التعميم  ستحداهلئل المممؾسة الؾاجيا  لقيمة الداعمة التجريبية األدلة
ؼ الظبلع لمتعم اكتساع يد مؽ الدراسا  السابقة عمنالعدواىتماه  تراوز -

 .والتدريع عمن استحداه أحد لغا  البرمجة

الدراسا  التن تناول  ميارا  التفكور الاسا ن لد  أطفا  مرحمة  ندرل -
 .الظفؾلة الم كرل والتراوز عمن أحد لغا  البرمجة

نقص الدراسا  التن اىتم  بالتظبو  ال امن عمن تبلموذ المرحمة اال تدائية  -
 .(3128 وىذا ماأكد  عميو دراسة  ه و اما ،

 الاسا ن التفكور ميارا  بغرس الم ادرل  رورل لنإ ال احمة دعن ما وىذا
 عمن بالتغمع الغد مبرم  الوؾه طفل ليكؾن  اال تدائية المرحمة تبلموذ لد 

 .المبتدئؾن  المبرمجؾن  يؾاجييا قد الت  الماددل المفاهيمية العق ا 
 :الدؤال الرئيدى لمبحث

 نسهذج عمى القائسة السمسهسة البرمجة ميسية بسكعباتاالنذظة التع فاعمية ما    
 ؟ بتدائيةاأل السرحمة تالميذ لدى الحدابى التفكير مهارات تشسية فى البشائى التعمم

 ىذا الس ا  االسئمة الفرعية التالية: مؽويتفرع 
 الفعمية لمكع ا  البرمجة المممؾسة ؟ ما ىن ال ؾرل .2
  ؟ المممؾسة البرمجة بمكع ا  الم دال  التعميمية نلظةاأل ماطبيعة .3
  تدائية ؟اإل المرحمة ماميارا  التفكور الاسا ن لتبلموذ .4
مكع دددا  البرمجدددة المممؾسدددة عمدددن تنميدددة ميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن   اعميدددة مدددا .5

 لممجمؾعتوؽ التجرووتوؽ   المتعاونة /المتنا سة(؟
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  :أهداف البحث
 :إلنييدل ال اا الاالن          

قائمة بميارا  التفكور الاسا ن البلزمة الساسيا  البرمجة لن التؾصل إ .2
  .لتبلموذ المرحمة اال تدائية

 ناء ماتؾ  لبلنلظة التعميمية بمكع ا  البرمجة المممؾسة لميارا  التفكور  .3
  ةلاسا ن لتبلموذ المرحمة اال تدائيا

 .باستحداه مكع ا  البرمجة المممؾسة الاسا   تنمية ميارا  التفكور .4
 ن تنمية نلظة التعميمية بمكع ا  البرمجة األ عؽ مد   اعمية ل لكا .5

 . تدائيةتبلموذ المرحمة اإللد   الاسا نميارا  التفكور 
  أهسية البحث

 :لنإ  ال اا الاال ترجت أىمية
 تؾصول  ن المممؾسة المكع ا  ودور ىميةأ  لنإ بالمجا  الميتموؽ انغار لف  .2

 .المجردل المفاهيؼ
 وئة ولن    سمؼ تعمؼ البرمجة مؽ خبل  أبممابة خظؾل  تعدمية خم   وئة تعمي .3

 ن البرمجة( ا عض ميارا  التفكور الاسالؾعن   رمجة مممؾسة لتنمية 
 وؽ العالؼ الاقيق  تري  بمجمؾعة مؽ الكتل الحلبية االلكترونية  باستحداه

 .والعالؼ اال ترا  
نلظة منيجية أت ميؼ عمن والتعميؼ     التروية المحت ةتلجيت الجيا    .4

التروؾية المحتمفة لمرحمة  اجا  تيحمرنة و عالة منذ الظفؾلة، لمؾاك ة اال
 .عمن المستؾ  المام ، والعالمنالظفؾلة 

مؾاك ة التغورا  المتبلحقة لتكنؾلؾجيا المعمؾما  مؽ خبل  تبنن استرا جية  .5
 .ال تدائيةسا ن لتبلموذ المرحمة اماد ة جديدل لتنمية ميارا  التفكور الا

لتبلموذ المرحمة اال تدائية وتؾ ور  البرمجة تعمؼلالااجزالنفس  والعمم  اسر   .6
  .الؾق  والجيد الكتساع ميارا  التفكور الاسا ن
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والتكنؾلؾجية المتمممة  ن مكع ا   مكانيا  التروؾيةالمؽ اتؾعيك ابل  .7
ل الوؾه لي  ح طفلقرن الؾاحد والعلريؽ اطفا  اميارا   ة   تنميالبرمجة 

 .ىؾ مبرم  الغد
 أدوات البحث: 

 تممم  أدوا  ال اا  يما يمن:
    أدوا  تجريع متمممة:  

 است انة لتاديد ميارا  التفكور الااسؾون البلزه لتبلموذ المرحمة اال تدائية   -
  Maze الرووؾ ( والمتاىة المتغورل  مكع ا  البرمجة المممؾسة -

 :أدوا  قياس متمممة  ن (3 
 .الاسا ن لتفكورا اخت ار -
 بظاقة مبلحغة الداء ميارا  التفكور الاسا ن -

 عيشة البحث:
 مددؽ (سددنؾا 9-:  عونددة ال اددا بظريقددة علددؾائية بالمرحمددة العمريددة اختيددارتددؼ 

 جميًعدددا (  ندددوؽ ووندددا ، لددددييؼ23مدددؽ    العوندددة تكؾنددد بالمعددداد  و حضدددانة اودددديؾلجن 
 اسدتحده أو البرمجدة عدؽ مدنيؼ أد  عدرل لدؼ ولكدؽ الكمبودؾتر استحداه    الحبرل بعض

 رمجدددددة وتدددددؼ تقسددددديميؼ الدددددن ثدددددبلو مجمؾعدددددا    دددددابظة ومجمدددددؾعتوؽ  مدددددؽ أدوا  أد
 تجريبوتوؽ ( 

 :فروض البحث
(  وؽ متؾس  درجا  1.16ح ائية عند مستؾ   يؾجد  رص  و داللة إ -2

التظبو  القبمن ومتؾس  درجا  التظبو  ال عد  لممجمؾعة الضابظة 
وؽ  التعاونية/ التنا سية(  ن اخت ار التفكور الاسا ن والمجمؾعتوؽ التجريبوت

  .ل الح التظبو  ال عد  لممجمؾعتوؽ التجريبوتوؽ
 درجا  متؾس   وؽ( 1.16  مستؾ   عند ح ائيةإ داللة  و  رص  يؾجد -3

 اخت ار  ن لممجمؾعتوؽ التجريبوتوؽ التعاونية /التنا سية( ال عد  التظبو 
 .ولناأل التجريبية لممجمؾعة ال عد  التظبو  ل الح الاسا ن التفكور
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 درجا  متؾس   وؽ( 1.16  مستؾ   عند اح ائية داللة  و  رص  يؾجد -4
بظاقة   ن( التعاونية والتنا سية  التجريبوتوؽ لممجمؾعتوؽ ال عد  التظبو 

  .ولناأل التجريبية لممجمؾعة ال عد  التظبو  ل الح داءمبلحغة األ
 1.16 مستؾ   عند الضابظة والمجمؾعة بوتؽالتجري لممجمؾعتوؽ  اعمية تؾجد -5

 و قا العونتوؽ طبلع لد  الاسا ن التفكور لميارا   ن الكسع معد  عمن
 .ل بل  المعدلة الكسع لنس ة
 :حدود البحث

 تية:ال اا عمن الادود اآل اقت ر
 ( سنؾا 9-:مؽ سؽ  األطفا   حدود بلرية: تؼ تظبو  تجروة ال اا عمن عونة مؽ

االستظبلعية( حضانة  مدرسة العرووة لمغا  بالمعاد   التجروة حدود مكانية:
 كوديؾلجن بالمعاد   تجروة ال اا االساسية(

ر الاسا ن امدخل : اقت ر ال اا الاالن عمن بعض ميارا  التفكوحدود مؾ ؾعية
 لميارا  البرمجة.

 مشهج البحث:
  ستحدماحوا ،نوالمني  التجريبالمني  الؾصفن عتمد  ال احمة عمن ا           

ه استحدوتؼ ابناء أدوا  ال اا، لطار النغر  لم اا و إلا ناء  المني  الؾصفن  ن
تضمؽ الت ميؼ التجريبن و ال اا،   ن التظبو  المودانن لتجروةال اا التجريبن مني  
المممؾسة( ومجمؾعة  البرمجة مكع ا   باستحداه تجريبوتوؽ مجمؾعتوؽ لم اا

 . ة تقمودالظريقة الب  ابظة(
 متغيرات البحث:
 مكع ا  البرمجية المممؾسة  :المتغور المستقل

 ميارا  التفكور الاسا ن :المتغور التابت
 :مادة السعالجة التجريبية

 قؾه  (ة  ن ت ميؼ رووؾ  عمن شكل  عرويةتممم  مادل المعالجة التجريبي         
ؾسة   البرمجة الحلبية الممم تنفوذ تعميما  التبلموذ و قا لترتوبيؼ لمجمؾعة مؽ مكع ا

 لال ملكمة الحرو  مؽ المتاىة.
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 الترسيم التجريبيي:
ال احمدددة الت دددميؼ التجريبدددن  القبمن/بعدددد (    الدددمبلو مجمؾعدددا   اسدددتحدم 

( تمموذ وتمموذل وتؼ تقسيميؼ الن ثبلو مجمؾعا   23   حوا تكؾن  عونة ال اا مؽ
 :جدو  التالنكما يؾ ح  ن  ( طبلع لكل مجمؾعة 5متساوية   

 (  وؽ الت ميؼ التجريبن  والمبلو مجمؾعا 2جدو   
 انًجًىعة

انحطبيق انقبهً 

 دوات انقياسأل
 انًعانجة انحجريبية

دوات انحطبيق انبعذي أل

 انقياس

 ونًانحجريبية األ

 (سهىب انحعاونً)األ

 

 

 

 اخحبار يهارات

 انحفكير انحسابً

 

 

اسحخذاو يكعبات انبريجة 

ين  انًهًىسة نهخروج

انًحاهة بانثالخ يسحىيات 

 نهجًم انبريجية

 

 

 انحفكير يهارات اخحبار -

 انحسابً

 

 بطاقة يالحظة االداء-

 

 

 

 انحجريبية انثانية

 سهىب انحنافسً()أ

 انحفكير يهارات اخحبار انطريقة انحقهيذية

 انحسابً
 انضابطة

 

 :إجراءات البحث
 مددر ال اددا الاددالن بمجمؾعددة  سددؾلولتاقودد  اىدددال ال اددا السددا   تاديدددىا 

 جراءا  ال امية التالية:مؽ اإل
ة، ل اا  ن ت ميؼ المعالجة التجريبياعداد االطار النغر  الذ   ستند عميو ا-2

 .ثؼ تامول ومناقلة النتائ  ،وصياغة الفروض
 :إعداد أدوا  ال اا وإجازاتيا وتتممل  ن-3

  .قائمة بميارا  التفكور الاسا نم- أ
 ؾعة مؽ االنلظة الحاصة بميارا  التفكور الاسا نقائمة بمجمم- ع
 بظاقة مبلحغة االداءم-  
 مكع ا  البرمجة المممؾسة والرووؾ م- و

إجراء التجروة االستظبلعية لمادل المعالجة التجريبية  مكع ا  البرمجة المممؾسة( -4
 مؽ   ظيا ومد  صبلحوتيا لمتظبو . لمتأكد

مؾعا  مجمؾعتوؽ تجريبوتوؽ ومجمؾعة تاديد عونة ال اا وتقسيميا الن ثبلو مج-5
  . ابظة(
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 إخت ار التفكورالاسا ن( ثؼ  إجراء التجروة األساسية بالتظبو  القبمن ألدوا  القياس-6
 مكع ا  البرمجة المممؾسة( عمن المجمؾعتوؽ  تظبو  مادل المعالجة التجريبية

 .لممجمؾعة الضابظةالتجريبوتوؽ وتناو  ميارا  التفكور الاسا ن بالظريقة التقمود ة 
 تظبو  أدوا  القياس ال عد  لممجمؾعتوؽ التجريبوتؽ  إخت ار التفكور الاسا ن(-7

 .داءووظاقة مبلحغة األ
 .لممجمؾعة الضابظة (الاسا ن التفكور اخت ار  ال عد  أدال القياس تظبو -8
 .إجراء المعالجة االح ائية وتفسور النتائ  -9
 .استحبلص التؾصيا -:

 (جرائياإ)البحث  مرظمحات
 Effectiveness الفاعمية

 ق دددد  يدددا قيددداس تددددأثور مكع دددا  البرمجدددة المممؾسددددة لتاقوددد  أىددددال ال اددددا 
 سا ن لتبلموذ المرحمة اال تدائية.الماددل   ن تنمية ميارا  التفكور الا

 Activity Learning نذظة التعميسيةاأل 
ي دييددا التبلموددذ خددار  مددؽ التفدداعبل  والممارسددا  االستكلددا ية التددن  مجمؾعددة

الف ددددل الدراسددددن باسددددتحداه مجمؾعددددة مددددؽ مكع ددددا  البرمجددددة المممؾسددددة الثددددراء بعددددض  
 .ميارا  التفكور الاسا ن مؽ خبل  التجريع واالستكلال بأنفسيؼ

 Tangible programming blocks :البرمجية السمسهسةالسكعبات 
و مددا أ  unplugged activityنلددظة غوددر المؾصددؾلة األ شددكا شددكل مددؽ أ

تتكدددؾن مدددؽ ثبلثددة أندددؾاع مدددؽ وحددددا  بلددكل مددداد   Tangible ظمدد  عمويدددا المممؾسدددة 
المبرمجددة  عؾ سددا؛ اتمددة المنظدد  لاامدددخل  المسددح االلكترونددن(البندداء: اتمددة المستلعر

إجدراًء مجسدؼ( مدؽ اتدل المنظد   وتممل ال اتمة الرووؾ (  اتمة السمؾ  امحر خورا وأ
ستحداه الكامورا يدوًيا بالممكع ا   (Scan)بعمل مسح  موذ قؾه التبل معونة أوونية تد  

نددو ؾا  حددل الملددكمة المددراد حميددا امددا أالمعبددر عددؽ خظدد اللتقددا  صددؾرل التسمسددل الكتمدد 
 يددد  اتدددل  مكدددؽ تجميعيدددا مًعدددا  معبدددرا عدددؽ مجمؾعدددة مدددؽ ميدددارا  التفكودددر الااسدددؾون،

 مة ما.منظ  معوؽ  عبر عؽ ميارا  التفكور الااسؾون لال ملكلتلكول 
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 Computational Thinking skills (CTمهارات التفكير الحاسهبي )
وت دددميؼ ،التامول ىددؾ مددا ظم  عميددو المنظدد  البرمجددن  ويلددتمل عمددن جؾانددع

 ,decomposition, algorithmic design الحؾارزميدا  والتعمديؼ والتجريدد والتقوديؼ
generalization, abstraction   بلدكل ا دداعن منيدا   يدن ميدارا  لادل الملدكبل

التفكورالمنظقدددن  ميدددارل العدددد الاسدددا ن، ميدددارل المقارندددة، ميدددارل التسمسدددل، رسدددؼ الحدددرائ ،
 (3125أمل عبد العزوز خؾتانن ،(الترتوع 

 Model of constructive learning الشسهذج التعمم البشائى
   الدددوربلالتفاعددل يددوؽ المعمددؼ والمددتعمؼ مددؽ خدد قددائؼ عمددنمتدددريس ل نمددؾ   ىددؾ

 ندداء المعر ددة الجديدددل  دد  مؾاقدد  معمؾمدداتيؼ ومعددار يؼ  دد  باسددتحداه ، لممتعممددوؽالنلدد  
ستكلددال، مرحمددة الدددعؾل، مرحمددة اال  روددت مراحددلأل او قددالنمددؾ   ويددتؼ  ،جديدددلال الددتعمؼ

 .جراءمرحمة التفسورا  واقتراح الامؾ ، مرحمة اتحا  اإل
 :ي طار الشظر اإل

 :نذظة التعميسيةاأل  أواًل:
استغبل  الظاقا  والمؾاىع الكامنة لد  التبلموذ  تسعن األنلظة التعميمية إل        

ة  تؾ ور الارية الختيار وممارسة االنلظة التن تتؾا   مت قدراتيؼ ومياراتيؼ واتاح
 سمؾع العممن  ن ال اا واكساع القدرل عمن حل الملكبل  الفرصة لمتدريع عمن األ

رويدددة ان االنلدددظة التعميميدددة ال ددديية  تمدددارس داخدددل وقدددد اتفددد  العدددامموؽ  دددن مجدددا  الت
المدرسة( والبلصديية  تمدارس خدار  المدرسدة( مدؽ الممارسدا  التعميميدة اال جا يدة التدن 

ميدددددددداراتيؼ واسدددددددددتعداداتيؼ العمميدددددددددة  تعمددددددددل عمدددددددددن مسددددددددداعدل التبلموددددددددذ  دددددددددن اكتلدددددددددال
تكاممددة ... وتؾعيفيددا  ددن المجدداال  المناسدد ة ليددا  يدددل اعددداد شح ددية م،واالجتماعيددة

 ( :311مؽ النؾاحن العممية  والمقا ية واالجتماعية  عبلء صادص،
( بأنيا وسومة 3115ويعر يا ال مؽ   اروص عبده  ميو، أحمد عبد الفتاح        

الاوؾية عميو، و لػ مؽ خبل  تعامل التبلموذ مت البوئة  وحا ز إلثراء المني  وإ فاء
الن تنمية معار يؼ  الحبرا  التن ت ددة(  يدل اكتساع المايظة  انسانية وماد 

 بظريقة م اشرل.
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( بأنيددا جميددت الجيددؾد التددن  قددؾه  يددا 3117  صددبلح الددديؽ عر ددو،  عر يدداكمددا 
التبلموذ و د   رندام  معدوؽ وو د  مودؾليؼ واسدتعداداتيؼ وقددراتيؼ داخدل الف دل وخارجدو 

يددددة و ددددن  ددددؾء وتاقودددد  اىدددددا ا تروؾ وتادددد  اشددددرال المعمددددؼ لحدمددددة المقددددررا  الدراسددددية 
 .مكانا  المتاحة ويعتبر جزءا مؽ تقؾيؼ العممية التعميميةاإل

اعت دددار مكع دددا  البرمجدددة المممؾسدددة مدددؽ االنلدددظة غودددر ال ددديية غودددر  ويمكدددؽ
مدرسدة  دن التدن  مكدؽ اسدتحداميا خدار  ال Unplugged Code cubes المؾصدؾلة

مكددؽ اجرائددو دون وتعددرل االنلددظة المؾصددؾلة "بانددو نلددا    عددالؼ واقعددن غوددر ا ترا ددن
اسدددددتحده أجيدددددزل الكمبودددددؾتر، والعديدددددد منيدددددا يتظمدددددع   سددددداطة الؾرقدددددة والقمدددددؼ  قددددد  لادددددل 

ويمكدؽ ان تدؾ ر خبدرا  تعاونيدة  ا)(https://www.edison.k12.ng.usالملدكبل 
  مكدددؽ مممؾسدددة مدددؾاد اومنتجدددا  بمدددؾاد وتزويددددىؼ التفاعدددل  لمملددداراوؽ تتددديح مممؾسدددة
 .معيا والتعامل مراجعتيا

  Tangible programming blocks  ثانيًا: مكعبات البرمجة السمسهسة
 فكرة عسل مكعبات البرمجة السمسهسة: 

  عددل ردود مددت حيددة  رمجددة واجيددة تددؾ ر لؤلطفددا  اقت دداد ة  رمجيددة أدال   ىدد 
 ممدل الاسدا   التفكودر را ميدا تنميدة  دن  اعمية و و االستحداه سيمة وصؾتية رسؾمية

  Wang , Danli & Wang ,Tingting(  واإل دداع الملدكبل ، وتامودل التجريدد، 
and Zhen Liu,2014   والرووؾتددا  لتنفوددذ  ال لددر  ددوؽ قددؾه عمددن  كددرل التعدداون ت

مكع دا  مدؽ ال باسدتحداه مجمؾعدة مؽ االوامدر البرمجيدة بلدكل حقيقدن ومممدؾسسمسمة 
 المؾصدؾلة غودرالمممؾسدة أو   ظمد  عمويدا مكع دا  البرمجدةد بعداالمجسدمة ثبلثيدة األ

Unplugged blocks، لدن أو التيدار الكيرودن، أ  غودر المت دمة بدأجيزل الااسدع اآل
 الكترونيدة، الدؾاح ع دارل عدؽ)مArduinoالدؾاح االرديندؾ ِ  تقؾه  كرل عمميا عمدن  رمجدةو 

 Micro م دددغر دقوددد  مدددتاكؼ مدددؽ خدددبل  ،البرمجيدددة الجمدددل واتابدددة  رمجتيدددا يدددتؼ
Controllers األوامددددر، ومؾاجيددددة مجمؾعددددة مددددؽ التاددددد ا   مئددددا  لعمددددل  رمجتددددو يددددتؼ

 ددا ة الددن ماسددح باإل المستلددعرا  مجمؾعددة طريدد  عددؽ لددؾان(األ ممددل الارارل، الضددؾء،
 لمجمؾعددة المكع ا  الترتوددع( الكتمدد  التسمسددل صددؾرل  قددؾه بالتقددا ( Scaner   ددؾئن

  والتن  عبر عنيا الرووؾ . ما ملكمة لال منظ   رمجن معوؽ تلكل التن

https://www.edison.k12.ng.us)ا
https://www.edison.k12.ng.us)ا


629 

 مكهنات مكعبات البرمجة السمسهسة: 
العديد مؽ الدراسا  مكع ا  البرمجة مؽ مجمؾعة مؽ االجزاء التاليدة:  تناول 

i Wang(Danl   Zhen Li.U,2014) and  ,Tingting Wang  ,ودراسدة 

Amanda Sullivan, Mollie Elkin, Marina Umaschi Bers,2015 
 دون  Tangible Programming Blocks السكعبات أوالكتل السمسهسة -2

أو  )امر  رمجن معوؽ( عبرعؽ IDولكل مكعع اار   ا  تؾصيبل  ايروية
 إلن الؾعيفة التن ي دييا المكعع  تلور أ قؾنة متمفيؾه  رمجن بسي  

 Output امحر  تنفوذ أوامر الكتل البرمجية الن  ما قؾه ىؾRopot  الروبهت -3
 .تلتمل عمويا المكع ا  المممؾسة الحؾارزمية التن اليياكل تجسد الت  
 Sensors  االستذعار أجهزة -3

 و د  ،مكع دا  البرمجدةاألطفدا    دوؽ التفاعل التاحة ىنا المستلعرا  تستحده
تميوددأ  ،البرمجيدة تنفودذ الجممدة آلية وشدرو  عمناألطفا   لتعرل كمااولة نفسو الؾق 
 ،الادددرارل درجدددة عارممدددل استلددد If- Thenمدددر البرمجدددن لمفيدددؾه األاألطفدددا   لتقبدددل

جدراء خظدؾا   رمجيدة معوندو حتدن  مكدؽ إ شد ء  عدل التدن تتظمدع مدؽ الظفدل والضؾءأ
 .اتماه خظؾا  المع ة

 Computer Vision System  الكسبيهتر رؤية نظام -5
لمسح الكتل البرمجية و قا لترتوع  كمبوؾتر بجياز رقمية عؽ اامورا ع ارلىؾ  

خدر  ليقدؾه الروودؾ  األ لمكتدل بالنسد ة مؾقعيدا تاديددتمقائًيدا و  رقمد  رمدز المكع ا  إلن
 .وامر تنفوذ تمػ األ

 :العالقة بين متغيرات البحث
  بي:مكعبات البرمجة السمسهسة والتفكير الحدا

لع دة  الاالن عمن تقد ؼ بعض مفاهيؼ التفكور الاسا ن مؽ خبل  ال اا  قؾه 
رت دا  القدؾ  مدت معغدؼ اال األنلدظة  ا التدن تعتبدر مدؽ  (Maze)اليروع مؽ المتاىدة

 Danli Wang, Tingting Wang, and Zhen)ويددر  اددبل مددؽ  ،طفددا األ
Liu,2014) مددددت ميددددارا   المتاىددددة يتناسددددع بلددددكل ابوددددرلع ددددة سددددتعارل ان اسددددتحداه و أ

 التفكوددر خظددؾا  وات دداع عمددن التفكوددرتافوددز الظفددل عمددن   يددن تعمددلالتفكوددر الاسددا ن 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24719575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24719575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24719575


62: 

واعددداد خؾارزميددا  محتمفددة  الحددرو  مددؽ المتاىددة ثندداءأحددل الملددكبل  الحددؾارزمن  ددن 
الاددددرارل،  ،المددددؾن أثندددداء الحددددرو  مددددؽ المتاىددددة ممددددل  لمؾاجيددددة التاددددد ا  التددددن يؾاجييددددا 

 ن ىندددا  ارت دددا   دددوؽ متغودددر ال ادددا المسدددتقل  مكع دددا وويدددذا تدددر  ال احمدددة أ ،الضدددؾء(
  ميارا  التفكور الاسا ن(. المممؾسة( والمتغور التابت البرمجة

 اف مكعبات البرمجة السمسهسةأهد  
طفدددل القددرن الادداد  والعلدددريؽ اتجيدد  العديددد مددؽ الم دددادرا  لتظددؾير ميددارا  

 مكع ددا  وجذابددة وتعمددل ممتعددة بظريقددة والتعدداون  النقدددد والتفكوددر الملددكبل  حددل ممددل
التسمسدم   وات اع المنظ  الملكبل  المما رل  ن حل عمن المممؾسة عمن تنمية البرمجة

 المممؾسدة تائ  الم اشرل والفؾرية لمجمل البرمجية والتن تغير  ن الاراا مؽ خبل  الن
مدداوس  السددتحداه الااجددة دون  لمرووددؾ  المعبددرعؽ التسمسددل المنظقددن لمجمددل البرمجيددة،

 دن تاقود   ن تسداىؼ مكع دا  البرمجدة المممؾسدةر  ال احمدة إمكانيدة أالااسع اآللن وتد
 يمن: ما

 والعقمية واكمر الارايةاألطفا   ائصجعل عمميا  البرمجة مناس ة لح  -
 واقعن ثبلث  عالؼ    البرمجية التعميما  مؽ خبل  تنفوذ ومتعة واقعية
  .ومممؾس والا ؾ  الفؾر  الم اشر لنتائ  البرمجة تفاعم  األبعاد

 .مؽ خبل  ت اد  وجيا  النغر والتفكور النقدد التعاون  -
  .النقد  والتفكور الملكبل  حل  ن الظفل قدرا  تنميو -
  .ال عاع لمؾاجية مبتكرل حمؾ  تقد ؼ عمن القدرلاألطفا   اكساع -
 .المحتمفة اال تكارية الامؾ  تقد ؼ عمناألطفا   تلجيت -

كد  عمن  عالية التن أ (3115 نجؾ  ال او ،وىؾ مايتف  مت دراسة           
لظفل  ن تنمية وا ن المفاهيؼ المستن ظة مؽ  وئةاستحداه الؾسائل التعميمية المعتمدل عم

 ،التناعر ،العبلقا  الزمانية والمكانية ،المفاهيؼ الريا ية ممل تعمؼ مفاهيؼ التسمسل
 .الترتوع
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 لمروبهتات التعميسية: السشاسب الترسيم معايير
 ,Amanda Sullivan, Mollie Elkinاسدتظاع الفريد  الم دمؼ لمروودؾ  

Marina Umaschi Bers,2015) اصدفا  والمعدايور المناسد ة ان  اددد بعدض المؾ
 لت ميؼ وانتا  الرووؾتا  التعميمية  الطفا  المرحمة الم كرل منيا: 

 مؽ خاما  مناس ة وسيمة االستحداه  الرووؾتا  أجزاء ينت  أن  جع -
 ،الكمبوؾتر معدا  مؽ األدنن  جع الن  الاد الرووؾ   رمجة  جع ان  عتمد -
 طفا   مؼ الرووؾتا   بلكل  جذاع  اال أن  جع -

 :تجارب شركات البرمجة العالسية

 تجدارع  ) Apple, Google, Microsoftاتجي  معغدؼ اللدراا  العالميدة  
لي دد اؾا مبددرمجوؽ المسددتقبل متقنددوؽ األطفددا   المنظدد  البرمجددن لددد   ندداءمتعددددل ناددؾ 

لمفاهيؼ التفكور الاسا ن والبرمجة ولبلشترا  والمساىمة  دن  نداء ُمجتمعدا  قؾيدة ومدؽ 
 :التجارع ىذه
     Appale Macintoshتجربة شركة آبل  -7

تظبود  مجدان  متدؾّ ر  ،(Swift Playgroundما ُ عرل  د   آ ل  قّدم  شراة
 الدن  يددلتمجمؾعدة مدؽ الددروس التفاعميدة لؤلطفدا   ع ارلعؽ لاؾاسع "آي اد" المؾحية 
 ةد البرمجيدداؾ كددحوددا  قددؾه الُمددتعّمؼ بكتابددة اال ،طريدد  المعددععددؽ تعّمددؼ المنظدد  البرمجدد  

 أثنددداء المعدددع  ىرا ، ولجمدددت الجدددؾ خدددرمدددؽ مكدددان آلالحددداص  نقدددل اللح دددية  الكرتؾنيدددة 
وتددزداد درجددة تعقوددد الدددروس وتحتمدد  الميدداه مددت مددرور الؾقدد ، لمؾصددؾ  الددن اليدددل 

المنظقدد  وجعددل بعددض التفكوددر  البرامجددن القددائؼ عمددن الرئيسددن ىددؾ تعمدديؼ الظفددل التفكوددر
كتابدددة تفاصدددول التعميمدددا  البرمجيدددة لبعدددد  لدددػ  لي دددل ؾلالمفددداهيؼ البرمجيدددة أمدددر مدددأل

 .بلكل يدود 

( لتظدددؾير ألعددداع Legoثدددؼ تعاونددد  آ دددل مدددت بعدددض اللدددراا  ممدددل "ليغدددؾ"   
واستحداه تقنية و  الكؾد لمقتظفا  وإال بل  عمن الساع وتقؾه تفاعمية تت ل بالااسع

لظفددل، لُت دد ح العمميددة " مؾتددؾو" يددتؼ الددتاّكؼ  يددا أ ًضددا عبددر تعميمددا   رمجيددة  كتبيددا ا
 لؤلطفا  الذيؽ ُ فّضمؾن ىذا النؾع مؽ النلا .  ومناس ةُممتعة أكمر وونتائ  مممؾسة 
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 Google تجربة شركة جهجل العالسية  -1
( لتعمددديؼ المنظددد  البرمجددد ، Blocklyاعتمدددد  جؾجدددل عمدددن لع دددة الُمكّع دددا   

آ دل  ونمدا ىدد   الدن تعمدؼ  لكنيا لؼ ُتقّود الظالع  مغة  رمجة واحددل، ممممدا  عمد  شدراة
الظالع المنظ  البرمج  أواًل ووإمكانو  يما بعد االطبلع عمن الكؾد بأ  لغة مؽ لغا  

ل البرمجة مدؽ خدبل  ترتودع مجمؾعدة مدؽ الُمكّع دا  البرمجيدة إلنجداز بعدض الميداه ممد
خر ، واالطبلع عمن النتيجدة ومعر دة األخظداء مدؽ نقل شح ية الكرتؾنية مؽ نقظة أل

ت دايايا وإنيداء الميّمدة باللدكل األممددل ثدؼ تعاوند  جؾجدل مدت ُمحتبدرا  جامعددة  أجدل
( الددذد Scratch Blockly( إلطددبلص تظبودد  "سددكراتش  مددؾام "  MIT"إه آد تدد "  
 كر، لكؽ  رسؾما  وشح يا  ُمحتمفة. امل نفس الف

 Mine Craft Microsoft  ييكروسىفثججربة شركة  -3

لع ددة  مددؽ خددبل ،البرمجددةاألطفددا     لتعمدديؼشددراة ما كروسددؾ م ددادرل  جدداء   
 اتادددة المجدددا  أمددداه  ( اللددديورل اؾسددومة لتعمددديؼ البرمجدددةMine Craft"مددايؽ ارا ددد "  
زداد الميددداه وتدددلنقميدددا مدددؽ مكدددان لآلخدددر  قبدددل البددددء ا لح ددديأحدددد الالظفدددل الختيدددار 

ة، ت دميؼ ُمغدامرا   مراحدل( خاّصدة بالمع دلمظفل اما ُ مكؽ  ،صعؾوة مت مرور الؾق 
أو ت ميؼ خرائ  لمعع  ويا، باوا  لعر الُمتعّمؼ بأنو ُ ساىؼ    المع ة التد  ُ فضدّميا، 

     األمر الذد سُياّفزه عمن االستمرار    التعّمؼ والتظّؾر أكمر وأكمر. 
نما جداء  نداء   العالمية  لؤللعاع علؾائًيا، وإلؼ  كؽ اختيار اللراا خوراوأ    

 يددؼ بااجددة للدد ء  جددذ يؼ مددؽ جيددة، ومددؽ جيددة فددا  األط عمددن خ ددائص نمددؾ ولعددع
أخددر  سددب  ليددؼ التعامددل معددو،  ُمعغددؼ األلعدداع المؾّجيددة لمفئددا  العمريددة ال ددغورل  قددؾه 
البلعع  ويا  نقل شح ية ارتؾنية مؽ مكان لآلخدر، وجمدت النقدا  التد  تدأت  بأشدكا  

 .ُمحتمفة مؽ أجل إتماه المياه
 Computer thinking (CTسهبي )حاالتفكير ال ثالثُا:

 بأنددو (,M.U. Bers 2017,و  ,Wing) .J (2006 مددؽ كددل عر دو    
 المفداهيؼ عمدن باالعتمداد ،ال لرد  السمؾ  و يؼ ،النغؼ ت ميؼ ،الملكبل  لال طريقة"

 حدددل تلدددمل التددد  الميدددارا  مدددؽ مجمؾعدددة عمدددن ينظدددؾد و  الكمبودددؾتر، لعمدددؾه األساسدددية
 .الريا يا  مت التلابو مت ج مني وتامول ،والتعبور والت ميؼ ،الملاكل
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 مدددؽ ادددل تلدددار  ندددات  بأندددو  (3125،خؾتدددانن العزيدددز عبدددد أمدددل  تعر دددو كمدددا         
 مددا ملددكمة حددل  يددا  مكننددا التدد  العامددة الظددرص   دد  اليندسدد  التفكوددر ،التامومدد  التفكوددر

 الريا د  التفكودر ومدت الاياتيدة العامدة الملدكبل  لادل العمم  التفكور مت يتلار  كما
 :يتضمؽ بأنو (2::2ا راهيؼ، عؾاط   ليوإ اشار  لذ ا

 خبل : مؽ المنظقن والاكؼ التفكور عمن الظفل قدرل تنمية -2
 المحتمفة االشياء  وؽ العبلقا  ادرا  عمن الظفل قدرل تنمية  -3
  والترتوع التسمسل ادرا  عمن الظفل قدرل تنمية -4

 (CSTA) لدد اآل الااسددع عمددؾه لمعممدد  األمريكيددة الرابظددة تناولدد  امددا 
 https://id.iste.org (ISTE)  التعمديؼ  د  لمتكنؾلؾجيدا الدوليدة الجمعيدة مدت بالتعاون 
 : تتضمؽ الملكبل  لال عممية انو عمن الاسا ن التفكور

 .حميا مؽ اآلل  الااسع تمكؽ بظريقة الملكبل  وصياغة تاديد -2
 لمبيانا . لمنظق ا والتنغيؼ التامول -3
 .البيانا  لتممول والمااكال النما   استحداه- 4
 .الحؾارزم  التفكور خبل  مؽ الامؾ  أتمتة- 5
 الحظدؾا  مدؽ و اعميدة كفداءل األكمدر المدزي  إلدن لمؾصدؾ  الممكندة الامدؾ  تنفودذ-  6

 .والم ادر
 عمدن وتظبيقيدا منيدا واالسدتفادل  الااليدة الملدكمة حدل عمميدة مدؽ واالسدتفادل التعميؼ-7

   .الملا ية الملكبل 

 أن Holyoke,2011) Mount & Barr (Valerie مدؽ ادل يدر   وودذلػ  
 ال كمبودؾتر جيداز مدت تنفودذىا  مكدؽ بظريقدة الملدكبل  لال ني   عد الاسا ن التفكور
 مجمؾعدة مسدتحدموؽ األدوا  منلئ   ولكؽ لؤلدوا  مستحدموؽ مجرد الظبلع لي  ح

 الددن لمؾصددؾ  البيانددا  وتاموددل لمعالجددة التكددرار، ،التعمدديؼ التجريددد، ممددل المفدداهيؼ، مددؽ
 لادددل الظريقدددة بأندددو الاسدددا   التفكودددر الدددن االشدددارل  مكدددؽ ولدددذا ا داعيدددة، وا كدددار حمدددؾ 

 الملكبل 

https://id.iste.org/
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 اال تكدددددار حدددددؾ  علدددددر المدددددامؽ ACM بمددددد تمر الاسدددددا ن التفكودددددر جددددداء وقدددددد
 3128el,at,.Christianنالتفكورالاسددددددا  الكمبوددددددؾتر عمددددددؾه تعمدددددديؼ  دددددد  والتكنؾلؾجيددددددا

(Brackmann,  
 ال التددن والعمميددا  المفدداهيؼ مددؽ مجمؾعددة عمددن الاسددا ن التفكوددر ينظددؾ   كمددا

 (:Grover,2018 Shuchi   منيا كمبوؾتر جياز عمن تعتمد
 واألنما  algorithms والحؾارزميا  logic المنظ  ممل المفاهيؼ مجمؾعة -

patterns والتجريد abstraction  يؼوالتعم generalization والتقويؼ 
evaluation واألتمتة automation 

 ملاكل الن decomposing الملكبل  تامول ممل العمميا  مؽ مجمؾعة -
 وإعادل ،(الترموز خبل  مؽ عادلً   حسا ية أدوا  وإنلاء حميا لسيؾلة  رعية

and Testing األخظاء وت ايح واالخت ار genrealion الامؾ  استحداه
ingdebugg  

 .واإل داع التعاون  ممل والؾجدانية االجتماعية الميارا  مؽ مجمؾعة -
   :الحدابي التفكير مهارات

for Society International التعميؼ  ن لمتكنؾلؾجيا الدولية الجمعية اشار  
 Education(ISTE) in Technology 12 لمتعمديؼ الاسدا   التفكودر الدن-K عداه 

 التفكودر يددعميا التد  الميدارا  عمدن الضدؾء القداء مدؽ زيدًدابم االىتمداه بضرورل 3122
 منيا: (Jennings,2018) Johnالاسا  
 والجديد التعقود مت التعامل    المقة   
 ال ع ة الملاكل مت العمل    االستمرار 
 بحظؾل( خظؾل دلول غياع     الغمؾض مت التسامح 
 المفتؾحة الملكبل  مت التعامل عمن القدرل 
 ملتر  حل أو ىدل لتاقو  اآلخريؽ مت والعمل التؾاصل نعم القدرل 

 الدراسدا  مدؽ العديدد تناولتيدا كما الاسا ن التفكور  لميارا  عرض يم  و يما
 (3129الك اس، ا   عزل (,Grover,2018 Shuchi  منيا
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  thinking Algorithmic الخهارزمي التفكير مهارة (7)
 مؽ مجمؾعة خبل  مؽ الااسؾوية  الملكبل حل إلن لمؾصؾ  تت ت طريقة ىؾ

 الحظدؾا  تمدػ عمد  ويظمد  ما، ش ء عمل كييية لؾص  أو ما ملكمة لال الحظؾا 
 والعمميدا  المدخبل  مؽ لمجمؾعة متسمسل إلجراء تجريد عؽ ع ارل  ين ،بالحؾارزمية

 مدؽ العديدد الؾاحددل لمملدكمة ىندا   كدؾن  أن يمكدؽو  ،المظمؾودة المحرجدا  الن لمؾصؾ 
Tim Duncan& Caitlin  بعدض عمدن بعضديا  فضدل والتدن لاميدا، زميدا الحؾار 

Bell,2014))واممددا التنفوددذ،...( سددرعة المسددارا ،  عدددد المعددايور مددؽ لمجمؾعددة و قددا 
 قدراءل عمدن القددرل تعدد ولدذا ،دقود  بلدكل التنفودذ لمكمبودؾتر تتديح دقيقة الحؾارزمية كان 
 تعميمددا  كتابددة تتضددمؽ حوددا الاسددا   كوددرلمتف ىامددا قبميدداً  متظم دداً  الحؾارزميددا  و يددؼ

   حاسؾوية عممية لتنفوذ بحظؾل خظؾل مرت ة ووا اة ماددل
 Decomposition  التحميل مهارة (1)

 لتقدد ؼ،الملدكبل  حدل خؾارزميدا  لبنداء اليامدة المراحل احد التامول ميارل تعد
 مميددددا الع مددددؽ لمجمؾعددددة الااسددددع تنفوددددذ لمراحددددل الماددددددل اإلرشددددادا  مددددؽ مجمؾعددددة

 والتعامل إدارتيا  مكؽ صغورل أجزاء إلن الملكبل  تقسيؼ    التامول ويتممل ،الماددل
 المعقددل الملكبل  حل  مكننا حتن األصغر الملكبل  ىذه مؽ لكل حل وتقد ؼ معيا،

  سيؾلة اكمر ت  ح باوا ال ساطة غا ة    األصغر األجزاء ت  ح أن إلن
 Abstraction التجريد مهارة (4 

 غوددر التفاصددول أوإق دداء وعددز  الملددكمة جؾانددع أىددؼ تاديددد خبلليددا مددؽ يددتؼ   
  التجريدد مدا، ملكمة لال البلزمة التفاصول مستؾ   لتاديد و لػ بالملكمة ال مة وثيقة

 جميت مت التعامل إلن اال ظرار مؽ  دالً  والغمؾض التعقود، إلدارل األشياء ت سي  ىؾ
 حددل  ددن اخددر   مددرل  سددتحده  نمددؾ   الحددرو  امكانيددة مددت الميمددة، غوددر التفاصددول
 .الال خظؾا  تكرار مؽ  دالً  المماثمة الملكبل 

   patterns and Generalising والسحاكاة التعسيم مهارة (4)
 مجمؾعددة مددت واالسددتحداه لمتكيددك قا مددة حمددؾ  إنلدداء عمددن القدددرل ىددؾ التعمدديؼ 

  د  المسدتحدمة العمميدا  مدؽ االسدتفادل التعمديؼ ميدارا  وتتضمؽ الملكبل  مؽ خر  أ
 الملدا ية، الملدكبل  مدؽ متنؾعدة مجمؾعدة عمدن وتظبيقيدا معوندة حاسدؾوية ملدكمة حل
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 إلددن ويلددار ،السددابقة الملددكبل  حددل إلددن اسددتناداً  أسددرع بلددكل الجديدددل الملددكبل  لاددل
 جددزًءا أو حددبلً  بأخددذ التعمدديؼ ويددتؼ ،"والتعمدديؼ األنمددا  عمددن التعددرل" :بأنددو أ ًضددا التعمدديؼ

 وميدداه ملدداكل، لاددل تظبيقيددا  مكددؽ باوددا وتعميميددا مددا  خؾارزميددة( ملددكمة حددل مددؽ
  مماثمة أخر  

   Debugging والتقهيم األخظاء ترحيح (مهارة5) 
 لملدكمة حدل أ ضل اختيار واذلػ ،وت ايايا األخظاء تاديد عمن القدرل ىؾ

 مدؽ التأكدد يؽاآلخدر  والعمدا  ألعمالدو نقددد تقوديؼ إجدراء عمدن الظالدع قدرل  ين  معونة
 االخظددداء تاديدددد مدددت ،لميددددل الؾصدددؾ   دددن لمملدددكمة المقتدددرح الحدددؾارزم  الادددل كفددداءل

 وسددديؾلة ،التنفودددذ  سدددرعة ،منيدددا المعدددايور مدددؽ مجمؾعدددة  دددؾء  ددد  التعدددد بل ، واقتدددراح
  النقد  التفكور ميارا  عمن  لػ  ن معتمدا االستحداه(،
 :الحاسهبي التفكير خرائص

 Wang , Danli & Wang ,Tingting  and) 3125(مدؽ كدل شدارأ   
Zhen Liu, التددابت والبلسدمكية السدمكية واالت داال  الكمبودؾتر عمدؾه مجمدس قيداه الدن 

 مدت" لمجميدت الاسدا   التفكودر" حدؾ  العمدل ورش مدؽ سمسمة بعقد الؾطنية لؤلكاد ميا 
 K-12 لظددبلع تدريسدديا  مكددؽ التدد  الكمبوددؾتر لعمددؾه األساسددية المفدداهيؼ عمددن التراوددز

/  البياندا  تممودل/  األنمدا  عمدن التعدرل/  التامودل  ممدل الاسا   التفكور وخ ائص
 التد  المتغودرا  وتاديد ،ما ملكمة تامول خبل  مؽ( والحؾارزميا /  التجريد/  التعميؼ
العداه وقددد  الادل عنيدا يندت  التدن خؾارزميدا  وإنلداء ،البياندا  تممودل مدت عمويدا تنظدؾد 
 Jeannette) لتيا الرائدل الت  قدم  لمفيدؾه التفكودر الااسدؾو    مقا” وين “حدد  

M. Wing, 2008) ة   التاليالتفكور الاسا صخ ائ:          
 Conceptualizing not التراوز عمن المفاهيؼ وليس البرمجة -2

programming حوا إن عمؼ الااسع اآلل   عن  ما ىؾ أكمر مؽ اؾن
يؾ يتظمع تفكورا عند مستؾيا  متعددل مؽ ع  اسالفرد قادرًا عمن  رمجة الا

 .التجريد
ميارل   يؾ Fundamental not rote skill ميارل رئيسية وليس  روتونية -3

يتعوؽ عمن ال شحص أن  كؾن متقنا ليا حتن  كؾن قادرًا عمن التعا ش    
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، أما الميارل الروتونية  ي  ميارل يتؼ باعت اره ميارل رئيسية المجتمت المعاصر
 .ذىا بلكل آل تنفو

 ممل  ن التفكور ال لر مااولة  عن  وال لمملكبل  ال لر حل طريقة عؽ  عبر -4
  A way that humans not computers think اآللن الااسع أجيزل

 Complements التفكور الريا   واليندس ويتكامل مت يتضمؽ  -5
mathematical and Engineering thinking    ستند عمؼ حوا 

بناء لاآلل  بلكل جؾىرد إلن التفكور الريا   والتفكور اليندس  الااسع 
 .أنغمة تتفاعل مت واقت الايال

يراز عمن المفاهيؼ الااسؾوية كما   عيراز عمن األ كار وليس األدوا   اس -6
الوؾمية ممل  الايالدارل إلالملكبل ، حل الت  يتؼ استحداميا لمتعامل مت 

 .اآلخريؽؾاصل والتفاعل مت التميارا  و  ،الميارا  اجتماعية
ارت اطدا  يرت  كل التح  ا   يؾ ل  رور  ومفود   ساالتفكور الا  عدولذا 

و يؼ السدمؾ  ال لدرد الدذد  عتمدد عمدن  ،وت ميؼ األنغمة ،حل الملكبل  ص بظر  وثيقا
ا  غمؾض  استعداد لمؾاجية العقم  الجمؾد ، واسرالمفاهيؼ األساسية لعمؾه الكمبوؾتر

العمددددددل  ددددددن  أصددددددااع مددددددؽ العديددددددد وليددددددذا ي اددددددد  التعمدددددديؼ( ال ددددددمة ا   أو ملددددددكمة
بلدكل  المؾ دؾعا  رؤيدة  مكدنيؼ الذيؽ بال اا عؽ "األشحاص التح  ا  المحتمفة

  "التؾجيو مؽ قدر بأقل مبتكرل حمؾ  وتقد ؼ بأنفسيؼ أكبروأعم  والتفكور
 :البحث لستغيرات الشظرية سساأل

  Structural theoryالبشائية الشظرية
أىتمدداه التروؾيددؾن بالنغريددة البنائيددة مددؽ اكمددر  مددؽ الدراسددا  الددن العديدددتلددور   

حودا البنائيدة المعر يددة  (Sjoberg,s,2007) مدؽ زاويدة  مسديية منيددا دراسدة ادل مددؽ
"لبياجيددددو " التددددن تدددددور حددددؾ  التظددددؾر المعر ددددن لمظفددددل الددددذ   ادددددو مددددؽ خددددبل  دمدددد  

  الجديدل  ن مااولة ترسيخ مفاهيؼ جديدل  المعمؾما  والحبرا  السابقة لد و مت الحبرا
 التفاعدل مدت البوئدة   نداء الفرد معر تدو مدؽ خدبل  جتماعية "لييجؾتسكن" الذ  استندواال

 والراد كالية " لكبلسر مود " 
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 Borich)كما تناولتيا الدراسا  المتعددل بالعديد مؽ التعريفا  منيا تعريك         
andTombari,2010)   ليؼ  ناء معر تيؼ ماه المتعمموؽ يتيح يؾ ر  رص أبأنيا "ني

الحاصة حؾ  مايتؼ تعممو  دم  البناء المعر ن السا   واال كار والاقائ  الجديدل" 
م اًد عمن الدور اال جا ن لمظفل وليس السمبن الستق ا  ولبناء   قدجاء التعريك،

  وتبنن بلل  عا . ل تستقبل  ،المعر ة اللا ية الذ  اليتؼ استق اليا بلكل سمبن
 السمسهسة البرمجة ومكعبات البشائية الشظرية

  بندداء تددر  ال احمددة امكانيددة تبنددن النغريددو البنائيددة  ددن ال اددا الاددالن سددب  ممددا
ويمكددؽ ان  المعمددؼ  عمددن اعتمددادىؼ  ددداًلمؽ بأنفسدديؼ، إلويددا والؾصددؾ  لمعددار يؼاألطفددا  

المتاىددة(  واقعددن،   مددة، عددالؼومي حقيقيددة بملددكبل  الظالددع يؾاجددو عندددما  لددػ يتاقدد 
بلدددكل م اشدددر معتمددددًا عمدددن المعر دددة السدددابقة مدددت  ممدددا يتددديح ليدددؼ الفرصدددة  نددداء المعر دددة

 م اشددر  نددائن بلددكل الملددكبل  وحددل االستكلددا   لمددتعمؼ راجعددة تغذ ددة امكانيددة  تقددد ؼ
 حددددل  ددددن أىميددددة األكمددددر األجددددزاء عمددددن التراوددددز مددددؽ الظددددبلع وواقعددددن لتمكددددوؽ و ددددؾرد 

 عمددددن قائمددددة تعمددددؼ اىميددددة مددددؽ خددددبل  تيوئددددة  وئددددة االقددددل جددددزاءاأل اسددددت عادو  الملددددكبل 
 مددؽ نددؾع الحددداو والاددؾارا  لممناقلددا  الفرصددة واتاحددة الددرأ  والتعبوددرعؽ الد مقراطيددة

  جديدل. معر ة مؽ يؾاجو وما لممتعمؼ السابقة الحبرل  وؽ التكيك
ممة  رمجية ويتؼ  لػ مؽ خبل   مجمؾعة المكع ا  التن تعبر ال منيا عؽ ج

 مسددتؾيا   والتغمددع عمددن التاددد ا  اثندداء المعددع واإل ددداع تلددجت عمددن التجريددعبسدديظة 
حؾارزمن القائؼ عمن حل عما  عقمو والتفكور المجية( مما يمجأ الظالع الن أ الجمل البر 

 ،باسددتحداه مجمؾعددة مددؽ الجمددل البرمجيددة لمحددرو  مددؽ المتاىددةثندداء المعددع الملددكبل  أ
بعددددض ميدددددارا  التفكوددددر الاسددددا ن بظريقدددددة مممؾسددددة غودددددر طفدددددا  األ ويمددددارس خبلليددددا

   التكرارا  ،اللرو  الحؾارزميا ، ا ترا ية  ممل
 النغرية م ادئ مؽ الكمور البرمجة المممؾسة تظبو   مكع ا  وويذا تتيح        

   :منيا المعر و  ناء عمن تعمل لمتعمؼ  وئة بممابة باعت ارىا البنائية
 لمتمموذ اثناء المكتممة المعر ة  نقل المعمؼ ال قؾه بشفده همعارف الظالب بشاء -

 مت تعاممة اثناء عقمو داخل التمموذ يبنويا وانما المكع ا  عمن اعتماه
 .لممعر ة واالستنتا  التكرار تتيح التن المكع ا 
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 ن تتددديحامدددا  مكدددؽ أ  الدرررابقة خبراتررره عمرررى بشررراء السعمهمرررات الظالرررب يفدرررر -
 مدؽ لد دو مدا عمدن  نداء معر دة مدؽ  سدتقبمو مدا تفسدور مودذلمتم الفرصة المكع ا 
 .المايظة بالبوئة سابقة وروظيا معمؾما 

 الظفهلرة السبكررة مرحمة اطفال نسه وخرائص مع احتياجات تهافق السكعبات -
 ، وددر   حؾاسددو عددؽ طريدد  الحددارج  العددالؼ مددؽ الظفددل معمؾماتددو  كتسددع حوددا

 مددا وىددذا وتفا دديا األشددياء  ممددس الظفددل شددغ   بلحدد  لددذا ،ويتددذوص  ،ويسددمت
 .البرمجة المممؾسة  مكؽ تؾ ره مؽ خبل  مكع ا 

 المفداهيؼ  نداء المكع دا  حودا  مكدؽ ان تتديح .السفراييم بشراء شرر  االستدالل -
 لممكع ا  الفعمن الؾاقت مؽ التمموذ ىا  ستمد استداللية استنتاجا  أساس عمن

 ىدؾ المتاىدة مدؽ الحدرو  ثنداءأ التمموذ خظأ أن إ  التعمم شر  السحاولة والخظأ -
  ددون  صداياة نعتبرىدا التد  المعر دة  نداء يتؼ تجاوزه خبل  مؽ ومؾق   رصة
 .لممعمؾمة وتكرار تمقوؽ

  مارس البرمجة مكع ا  خبل   مؽ بالتمقين وليس بالتجربة التعمم يقترن  -
   .مممؾسة عممية بظريقة الااسؾون التفكور لمفاهيؼ التمموذ

  Cognitive Load Thearyفىالسعر  الحسل نظرية 
بعددددض ميددددارا  األطفددددا   نلددددظة المكع ددددا  المممؾسددددة عمددددن تعمدددديؼأتعتمددددد     

التفكودددر الاسدددا ن عدددؽ طريددد  تقسددديؼ الميدددارا  الدددن مجمؾعدددة مدددؽ الملدددكبل  البرمجيدددة 
 اإلدراكدد ، الزائددد الامددل مددؽاألطفددا   ووسدديظة( و لددػ لاما ددة صددغورل ال ددغورل ميارا 

 السددا   جوددًدا المفيؾمددة القاعدددل إلددن بسددي  متدددر  بلددكل جديدددلال الميددارا  إ ددا ة ويددتؼ
التنفوددذ الددؾاقعن المممددؾس والرؤيددة  يتدديح كمددا ،تعمميددا مددؽ خددبل  ثددبلو مسددتؾيا   لمع ددة

ب دددريا تحييدددك العدددعء  االخظددداء البرمجدددة، واكتلدددال اكدددؾاد تراودددع ال  دددرية لددددالال 
 مكؽ ان تساىؼ  ن  والمتاىة البرمجة مكع ا  نوليذا رأ  ال احمة أ ،المعر ن لبلطفا 

الظفل الن    ل ان الن ال عؾوة بلكل متدرجة الاسا ن التفكور بعض ميارا  تنمية
     .صعؾوة أكمر  رمجية كتابة جمل
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 model of constructive learningنسهذج التعمم البشائى 
 ،مددن م ددادئ النغريددة البنائيددة منيدداتعدددد  النمددا   واالسددتراتيجيا  المعتمدددل ع

نمدؾ   دورل الدتعمؼ نمدؾ   الدتعمؼ  Concept Maps Modelنمدؾ   خدرائ  المفداهيؼ 
  (7E)، نمدؾ   دورل الدتعمؼ السد اعية Generative Learning Modelالتؾلودد  

 .وغورىا مؽ النما   التن اثبت  نتائ  العديد مؽ الدراسا   اعموتيا ...،
عمؼ البنائن احد نما   التدريس التن تعتمد عمن النغرية البنائية ويعمل ويعد نمؾ   الت 

  أريت مراحل بلموذ عمن يناء مفاهيميؼ ومعار يؼ العممية مؽ خمساعدل التبل عمن
أخورا ستكلال، ومرحمة اقتراح التفسورا  والامؾ ، و ى : مرحمة الدعؾل، ومرحمة اال

( 3114،( ويضيك  حسؽ زيتؾن 3114ن،وآخرو  ،النجدد أحمد مرحمة اتحا  القرار 
 :ىدال التن  مكؽ االعتماد  ويا عمن نمؾ   التعمؼ البنائن منياواأل مجمؾعة

 :يمن رت ا   أىدال الدرس بماا -2
  يؼ المتعمؼ لممعمؾما  األساسية مفيؾه، مبدأ، قانؾن أساس ، نغرية( -
 تظبو  المتعمؼ ىذه المعمؾما     مؾاق  تعمؼ جديدل. -
 االستنتا ... الخ(. ،ممل المبلحغةرا  ال اا العمم  تنمية ميا -
 حل الملكبل ، اإل داع ، الناقد ممل تنمية أنؾاع التفكور  -
 ناؾ مؾ ؾع الدرس.المتعمموؽ  تنمية اتجاه  -
  ري . ن عمل الأو  التعاوننوالعمل  نمية ميارا  المناقلة والاؾار -
 .ميةوالايال الوؾ إعيار العبلقة  وؽ العمؼ والتكنؾلؾجيا  -

 المكانية تظبو  النمؾ  عدد المتعمموؽ مناس ة  -3
تؾ ور م ادر التعمؼ واألجيزل البلزمة لممارسة المتعمموؽ لؤلنلظة االستكلا ية  -4

 والتؾسيعية.
 قدرل المتعمموؽ عمن االنض ا  الذات  وااللتزاه    العمل.-5

مت انلظة احل  و االروت مر ال احمة مناس ة نمؾ   التعمؼ البنائن تر   وويذا
التعمؼ باستحداه  مكع ا  البرمجة المممؾسة وتظبو  الكمور مؽ م ادئ النغرية البنائية 

 نائية( مت السماح تلغول  رنامجيؼ بظريقة تدريجية  عؽ طري  السماح لؤلطفا   
 بالمااولة والحظأ والتاق  مؽ صاة البرمجة لمتعرل عمن الملاكل وتاديدىا
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هيميؼ العممية ومعار يؼ إلن مساعدل التبلموذ عمن  ناء مفا النمؾ   ويسعنعبلجيا.و 
روت مراحل ى : مرحمة الدعؾل، ومرحمة االستكلال، ومرحمة اقتراح أمؽ خبل  

 . والتكنؾلؾجياالتفسورا  والامؾ ، ومرحمة اتحا  القرار، ولكل منيا جان ان العمؼ 
  مرحمة الدعهة: (2 

 
 ريسلمتد البنائن النمؾ   لمراحل(  4  شكل

مدددؽ  ،ةنلدددظاالمجمؾعدددة مدددؽ راكيؼ  ددد  تشدددال الظدددبلعتيددددل الدددن جدددذع انت ددداه 
ويدتؼ  ،ندما   د  تعممدولبل المفيؾه الجديد ودعؾتيؼو الدرس  ع  تافوزىؼ الن مؾ ؾ بلخ

  :  أسالوع ومناح  متعددل منيابل لػ مؽ خ
 عرض مؾاق  متناقضة أو محالفة لماس لمعاه 
 عرض صؾرل تقترح وجؾد اشكالية حقيقية 
 طرح اسئمة مؽ قبل المعمؼ تستدع  التفكور.  
 تيؼ وتمورىؼ  كريا وتد عيؼ الن ال اا ا  الت  تتاد  قدر بلطرح الملك

 .والتق   والتنقوع
 :ستكذافمرحمة اال (3 

 د   المتعممدوؽبددأ ي حودا، صبلدكل خدا المتعممدوؽتتمراز ىذه المرحمدة حدؾ   
سدئمة التد  جابدة عدؽ االالأو انلظة مااولوؽ الؾصؾ  الدن حدل الملدكمة األالتفاعل مت 

  مجمؾعددا  تعاونيددة لمناقلددة مددا بلطرحدد   دد  مرحمددة الدددعؾل، وقددد  كددؾن  لددػ مددؽ خدد
سدددالوع المسددداندل  ددد  االومدددؽ ، نلدددظة والفعاليدددا  التعميميدددةجدددراء االإ  بل قدددده ومدددؽ خددد

عدداع التعميميدددة، والع ددد  الددذىن  وتؾعيدددك اسدددتراتيجية حدددل لتظبودد  ىدددذه المرحمدددة البل
 .الملكمة
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 :حمة التفديرات واقتراح الحمهلمر  (3)
الظم دددة إلدددن المفددداهيؼ المظمؾودددة عدددؽ طريددد  تفسدددور النتدددائ   ويدددا يتؾصدددل      

  التفددددداوض بل  الم اؾثدددددة، والمفا دددددمة  ونيدددددا مدددددؽ خدددددبلوالامدددددؾ  المظروحدددددة لمملدددددك
المعمؾمدددا  والامدددؾ  ومراجعتيدددا ونقددددىا، وتبنددد  التفسدددورا  جديددددل ووالتدددال   جتمددداع اال

يتممدل دور المعمدؼ  د  تنغديؼ المناقلدا  و  لال والمعر ة الراىندة والحبدرا المؾاءمة  وؽ ا
وادارتيددا  دد   وئددة مرياددة وتقدددير أ كددار الظم ددة  المتعممددوؽ كددار والامددؾ   ددوؽ الوتؾجيددو ا

  بل كار والامؾ  المقترحدة لمملدكمة أو الملدكشترا  معيؼ    تقويؼ ااالواقتراحاتيؼ واال
 ؽ الال والمعر ة الراىنة والحبرا المظروحة، ومؽ ثؼ التؾ و   و

تيدل ىذه المرحمة الن تؾسيت وتعمو  تعمؼ الظم ة  :جراءمرحمة اتخاذ اإل  (5 
لويا    المرحمة المالمة إوالمعارل والميارا  الت  تؾصمؾا  كار والمفاهيؼ ؤلل

ثر التعمؼ أأد انتقا   ،نلظة السابقةباأل صمة جراء أنلظة  ا  إ  بلمؽ خ
 .يمية جديدلتعم الن مؾاق 

 :إجراءات تجربة البحث
بمراجعددددة بعددددض النمددددا   الحاصددددة بالت ددددميؼ التعميمددددن انمددددؾ      عظيددددة 

ونمددددؾ    عبددددد المظيددددك الجددددزار،  ،(3118( ونمددددؾ    حسددددؽ ال دددداتت،3114خمدددديس، 
طدار العداه لمت دميؼ تدؼ و تمػ النمدا   الدن حدد ابودر  دن اإل(ولما تتلار  وتتلاب3113

 رودت مراحدل  التامودل،(  المكدؾن مدؽ أ3114    عظيدة خمديساالعتماد عمن نمؾ   
لتقارودددو مدددت طبيعدددة ال ادددا والتقدددؾيؼ النيدددائن(  التظبوددد ، والت دددميؼ، التظدددؾير التعميمدددن،

 ( 5اما يتضح مؽ شكل    الاالن
 Analysis  مرحمة التحميل ولى:السرحمة األ 

 تحميل خرائص الستعمسين عيشة البحث-7
تبلموذعوندة ال ادا مدؽ حودا الح دائص وسدمؾايؼ تؼ التعرل عمن خ ائص 

المدددخمن وخبددراتيؼ السددابقة المرت ظددة بمؾ ددؾع ال اددا وقددد حدددد  ال احمددة عونددة ال اددا 
، بالمعدداد  وقددد تددؼ Kedulgy Nursery( سددنؾا  باضددانة :-9بمجمؾعددة اطفددا   

  مقا مة عونة ال اا لمتعرل عمن اىتماماتيؼ ودا عوتيؼ ناؾ مؾ ؾع ال اا. 
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 هداف العامة مكعبات البرمجة السمسهسة فى ضهء قائسة السهاراتتحديد األ  -3
اعتمد ال اا عمن قائمة بميارا  التفكور الاسا ن التن تؼ تاديدىا حوا  ممل 

عة مؽ االىدال كل ماؾر مؽ مااور القائمة ىدل عاه تندر  تاتو مجمؾ 
 : ىدال العامة  ن تنمية ميارا لفرعية وتتممل األا
  الاسا ن المرت ظة بالنؾاحن االجتماعية التفكور ميارا  -
  بميارا  االت ا  ميارا  التفكور الاسا ن المرت ظة -
 الاسا ن المرت ظة بالريا يا  التفكور ميارا  -
 الاسا ن المرت ظة بعمؾه الااسع اآللن التفكور ميارا  -

الممارسة الفعمية، لتنمية بعض  لمتبلموذ  واقعية تتيح تعمؼ  وئة  تؾ ور :راتخاذ القرا-4
 البرمجة مكع ا  حل الملكبل  باستحداه الاسا ن مؽ خبل  مراحل ميارا  التفكور

 الاران طبيعة النمؾ مت تتناسع امكانيا  مؽ المكع ا  المممؾسة تؾ ره لما المممؾسة
ال سيظة التن تتناسع مت  البرمجية الجمل مؽ مؽ خبل  مجمؾعة لمظفل، والمعر ن

  .تبلموذ المرحمة اال تدائية
  Design  الترسيم :السرحمة الثانية 

 ترسيم االهداف التعميسية  (7)
تؼ تاديد قائمدة  د عض ميدارا  التفكودر الاسدا ن التدن  مكدؽ ان تسداىؼ مكع دا     

  ن:  ىدال اقيقيا لد  عونة ال اا وتممم  األالبرمجة المممؾسة  ن ت
 :أهداف مرتبظة بسهارات التفكير الحدابى والشهاحى االجتساعية -

 تنميو اإلصرار عمن مؾاجية الملكبل  ال ع ة. -
 .تنمية روح التعاون مت اآلخريؽ  ن حل الملكبل  -
 ؽ.تنمية روح النقد البناء آلراء اآلخري -

 .أهداف مرتبظة بسهارات التفكير الحدابى ومهارات االترال -
 ؽ ويعبر عؽ آرائو بلكل سميؼ مني .ة مت االخرييتؾاصل بفاعمي -
 . جود المناقلة مت زمبلئو بلكل مؾ ؾعن -

 
 



722 

 أهداف مرتبظة بسهارات التفكير الحدابى والسهارات الرياضية. 
 : يت ت خظؾا  حل الملكبل  لمحرو  مؽ المتاىة عؽ طري 

 .رتوع مكع ا  البرمجة و قا لحظؾا  حل الملكبل  لمحرو  مؽ المتاىةت -
 .منياة والمكع ا  المستحدمة لمحرو  ا    وؽ شكل المتاى ظ -
 يت ت الاكؼ المنظفن عمن االشياء مؽ خبل : -
  موز  وؽ وعائ  مجمؾعة المكع ا  المممؾسة -
   ن  مجمؾعة المكع ا  حسع مستؾا اتيا -
 يرتع مجمؾعا  المكع ا  المممؾسة  و قا لعبلقا  التسمسل والتتابت -
 كير الحدابى وعمهم الحاسبأهداف مرتبظة بسهارات التف 

و   مددؽ المتاىددة( بالمغددة التقمود ددة أ عبددر عددؽ  خؾارزميددة حددل الملددكمة  الحددرو  -
 بالرمؾز

 (Secunce التسمسل االو  بمستؾايتيا لال الملكبل  خؾارزميا    ميؼ -
 ( If-Then اللر   المانن بمستؾايتيا لال الملكبل  خؾارزميا    ميؼ -
 (Loop   التكرارا المالا بمستؾايتيا  لال الملكبل خؾارزميا    ميؼ -
  ظا    وؽ أشكا  رمؾز خرائ  التد   واستحدامتيا -
  ظا    وؽ أشكا  ورمؾز خرائ  التد   مت مكع ا  البرمجة المممؾسة -
 الملكمة الؾاحدل لال متعددل خؾارزميا    ميؼ -
  قيؼ الحؾارزميا  المقدمة مؽ االخريؽ بلكل مؾ ؾعن  -
 ت ايايا زميا  المقترحة ويساعد  ن الحؾار  كتل  االخظاء -
 .لمبرمجة البلزمة وامرواأل التعميما  وات اع تنفوذ  ن الدقة أىمية يدر  -

 ترسيم انذظة مكعبات البرمجة السمسهسة   -1  
وقددددد  ،جرائيددددةديددددد االنلدددظة التدريبيددددة لتاقوددد  األىدددددال العامدددة واإلتدددؼ تا     

جددددداء  األنلدددددظة بلدددددكل مممدددددؾس ممممدددددة لميدددددارا  التفكودددددر الاسدددددا ن ممممدددددة لمؾاقددددد  
 اواددددؾاد عددددؽ مجمؾعددددة مددددؽ الجمددددل البرمجيددددة معبددددرل إلددددن وملددددكبل  واقعيددددة وترجمتيددددا

 جداء  االنلدظة  تقدد ؼ عوندة  البرمجدة، لغدا  مدؽ لغدة أد  ددون التراودز عمدن البرمجة
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ؾعددة مددؽ الملددكبل   تنفوددذ االنلددظة البرمجددة لاددل مجم بمكع ددا  مرئدد  ال اددا لتمموددل
 التالية: 

 Sequence التسمسل بحؾارزمية المتاىة مؽ الحرو  :و األ النلا  -
 If- then اللر  خؾارزمية باستحداه المتاىة مؽ الحرو  :و األ النلا  -
  Loopالتكرار خؾارزمية باستحداه المتاىة مؽ الحرو : المالا النلا  -
شدكا  القياسدية مراحدل حدل الملدكبل  باسدتحداه األؽ النلا  الرابت: التعبودر عد  -

 .لحرائ  التد  
وقددد راعدد  ال احمددة مجمؾعددة مددؽ النقددا  عنددد اجددراء النلددا  باسددتحداه مكع ددا  

  :يمن البرمجة ما
 لال ملكمة الحرو  مؽ المتاىة  واإل داع التجريع عمن  التلجيت -
عدددد مددرا   –المددؾن  – الضددؾء  المعددع ثندداءأ التاددد ا  مددؽ مجمؾعددة تقددد ؼ -

 ه االسكنر لتزيد عؽ ثبلو مرا   ن المستؾ  المالا التكرار(  المكعع أما
 دون معر ة سابقة  باعما  جديدل  التلجيت عمن القياه -
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 ( ميارا  التفكور الاسا ن ومجمؾعة االنلظة3ويؾ ح الجدو  
 النشـاط مهارات التفكٌر الحسابى

 التفكٌر (مهارة1)
 الخوارزمً

Algorithmic 
thinking 

 التفكٌر الخوارزمى للخروج من المتاهة:ولالنشاط األ
 الخوارزمٌة خالل من الٌه الوصول المراد الهدف بتحدٌداألطفال  ٌموم-1

  بخطوة خطوة التعلٌمات من كمجموعة
بتحدٌد واستكشاف المنطك الذى ٌمكن تنظٌم وترتٌب مكعبات األطفال  ٌموم-2

 للخروج من المتاهة  ة الملموسة(البرمجة)الكتل البرمجٌ
للخروج أو إنشاء( ابة خطوات خوارزمٌة حل المشكلة )بكتاألطفال  ٌموم-3

 المتاهة باللغة الطبٌعٌة او بالرموز
ٌموم بتصمٌم خوارزمٌة بترتٌب  مجموعة مكعبات البرمجة  وتمثٌل -3

ج خطوات الحل بشكل مرئً  بمكعبات البرمجة الملموسة لحل مشكلة  الخرو
 Sequence التسلسل بخوارزمٌة للمستوٌات الثالث للخوازمٌة  من المتاهه

 بخوارزمٌة ،( الثانى المستوى) If-Then بخوارزمٌة ،( ولاأل المستوى)

 ( الثالث المستوى) Loopالتكرار 

( مهارة حل المشكالت 2)

solving Problem  

 التحلٌل-أ

( الى مراحل ها )المتاهةشاكل الكبٌرة وتحلٌلالم بتفتٌتاألطفال  ٌموم
وخطوات صغٌرة  والتعبٌر عن كل مرحلة اومساحة بالمتاهة  ومساحات

بكتابة خطوات واتجاهات الخروج من المتاهة  خطوة خطوة تم ٌموم بترتٌب 
المكعبات وفما لتحلٌل المتاهة جز جزء الى ان ٌخرج من المتاهة 

 كامال)الوصول للحل(

جراءات جودة على المكعبات للتعبٌر عن اإلالرموز الموألطفال ا ٌستخدم  الترمٌز والتجرٌد-ب
 والحركات المختلفة للروبوت )العربٌة( 

بالمطابمة بٌن االشكال الهندسٌة لخرائط التدفك ووظٌفة االشكال األطفال  ٌموم
 فى مراحل حل الخوارزمٌات    

 شكال مختلفة تموم الباحثة بتغٌر وإعداد المتاهه بأ  التعمٌم-ج
 والتحدٌات الشروط  مجموعة خالل من المتاهة شكل بتحدٌد األطفالوٌموم 
 وفما الملموسة البرمجة مكعبات بترتٌب  الخاصة المراراتاألطفال  وٌتخذ

 .الشرطٌة( تكرار، الخوازمٌات المختلفة)التسلسل، باستخدام للظروف
دما بوضع خوارزمٌات لحل مشكلة الخروج من المتاهة مستخاألطفال  وٌموم

 .المهارات السابمة
 

ج اكتشاف االخطاء 
 وتصحٌحها

عندما ٌالحظون عدم  بهم الخاصة خوازمٌات الحل أخطاءاألطفال  ٌكتشف
متولع وعدم تنفٌذ الروبوب للتعلٌمات  هو كما )العربٌة( تحرن  الروبوت

 .بشكل دلٌك وسلٌم

 سباباأل منالشة وٌتبادلون  ئهمزمال مع خطاءاأل بمنالشةاألطفال  ٌموم (مهارة التفكٌر النالد3)
لحل مشكلة الخروج من المتاهة من  جدٌدة خوارزمٌة بتمدٌم الحل والتراح
 خالل 

توجٌه الباحثة انتباه زمالئهم مع  من الممدمة بمنالشة الحلولاألطفال  ٌموم 
 بموضوعٌة اآلخرٌن من الممدمة والحلول المنطك لى ضرورة نمدالتالمٌذ إ
سباب اتخاذ لرار الحل والبراهٌن أل الحجج بتمدٌم لممدمةا الحلولوتبرٌر 

  بخوارزمٌه ورفض االخرى
(مهارات اجتماعٌة  4)

 ومهارات التواصل
ٌتعاون التالمٌذ فى وضع خطة حل الخروج من المتاهة ومتابعة نتائج الحل 
مع اصرارهم على الخروج من المتاهة عند الخطأ واعادة ترتٌب المكعبات 

 دٌدةبخوارزمٌة ج
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 تحديد طرق واستراتيجات التعمم -3
ة الدددددددعؾل روعالمراحددددددل األو  و نمددددددؾ   الددددددتعمؼ البنائيددددددعمددددددن  ال احمددددددةأعتمددددددد  

تمرادددز الدددتعمؼ حدددؾ  المدددتعمؼ ودوره  تحدددا  القدددرار( الدددذ  اتددداح/االستكلدددال/ التفسدددور / إ
لجمدل النل  واال جا ن الكتلال القاعدل مؽ خبل  الممارسة والنلا  واسدتقراء لقؾاعدد ا

األطفددا   عمددن اسددتراتيجية العددرض البيددانن لتعريددك  ددا ة الددن االعتمددادباإل ،البرمجيددة
العرويددة( لتاريكددو وخروجددو مددؽ   بمكع ددا  البرمجددة المممؾسددة وايييددة  رمجددة الرووددؾ 

سدددمؾع التعدددداونن واالسدددمؾع التنا سددددن عمددددن األ ىددددذا باال دددا ة الددددن االعتمددداد، المتاىدددة
  داخل المجمؾعا ( 

 :لثالثة: التظهير التعميسىالسرحمة ا
تؼ ت ميؼ مكع ا  البرمجة المممؾسة لتساىؼ  ن تاقو  مجمؾعة مدؽ اىددال  

التفكودددر الاسدددا ن وقامددد  ال احمدددة باالسدددتعانة بمينددددس حاسدددع آلدددن النتدددا  الروودددؾ  
مكع ددا  البرمجددة المممؾسددة الكتل البرمجيددة( يددتؼ الددتاكؼ مددؽ خبلليددا   العرويددة( وورمجددة
  .لال الملكمة والحرو  مؽ المتاىة  العروية( الرووؾ  ن نقل وتاريػ 

  :جزاء التاليةجاءت مكعبات البرمجة مكهنة من األو 
   :مكعبات البرمجة السمسهسة (2 
 عددؽ والمسددئؾلة جددراءا واإل التددد    دد  الددتاكؼ هياكددل خلددبية تممددل ىددن اتددل 

 ع ددارل عددؽ عمددن الجممددة (ID)مددزودل بكددرو   ،الرووؾ  العرويددة( ونقددل تاريددػ
  .البرمجية

   تددؼ ل دد  الكددرو IDالحاصددة البرمجيددة( ( عمددن المكع ددا  الحلددبية  الجممددة 
  جداء  التكدرار( ،اللدر  ،التسمسدل  لمحؾارزميدة مستؾيا  مكعع لممبلو بكل

 بالمكع ا  اما يمن: مجيةالبر  الجمل
 ,Start,End وامر لمحؾارزميددددة  التسمسددددل( بدددداأل و المسددددتؾ  األ -

Right,Left,Forward    
 بدالتكرار الحاصدة البرمجيدة الجممدة اشدتمم  عمدن المانن التكرار( المستؾ   -

Loop ممل Repeat, No Repeat  
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 الحاصة البرمجية الجممة المستؾ  المالا لمحؾارزمية  اللر ( احتؾ  عمن -
المددددددؾن  األزرص أو والم دددددد اح االزرص  لمددددددؾن  اللدددددر  مكعددددددع مددددددتباللدددددر  

 .حمراأل

 
 (ال احمة اعداد  المممؾسة البرمجة لمكع ا  نالنيائ اللكل تبوؽ( 2  صؾرل

 الفعددل لكددل مكعددع لوؾ ددح( رمددز  ا قؾنددا  عمددل تددؼ Action الجممددة  او 
 النيدددائن اللدددكل ( 2  رقدددؼ صدددؾرل وتؾ دددح مكعدددع كدددل ي دييدددا التدددن (البرمجيدددة
 . المممؾسة البرمجة لمكع ا 

  )العربية(: الروبهت (3 
لعمددل بالمندداجؼ واعتمددد  ددن جدداء الرووددؾ  عمددن شددكل عرويددة التددن تسددتحده  ددن ا

و قددددًا لمددددمبلو مسددددتؾيا   البرمجيددددة اكددددؾاد الجمددددل  االردينددددؾ( لبندددداء عمددددن لددددؾح  رمجتيددددا
  ددد  الدددتاكؼ لتقدددؾه  تفودددذ التعميمدددا  والتدددد   و قدددا لترتودددع التممودددذ ليياكدددل  ارىا،السدددا  
جدددزاء التاليدددة  العرويدددة( مدددؽ األ الروودددؾ  جددداء واالجراءا  المكع دددا  البرمجدددة( التدددد  

 (:3 صؾرل رقؼ 
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 (Loop( تبوؽ لؾحة االدخا  المستحدمة  ن خؾارزمية التكرار  3صؾرل  
مفتدددداح لبدددددء تنفوددددذ الرووؾ  العرويددددة( الوامددددر  :ازرارالددددتاكؼ  ددددن التلددددغول  -2

 (Rest)ومفتاح العادل التلغول  ،(start)مكع ا  البرمجة
مدددل مسدددتؾ  الج ازرار اختيدددار الجمدددل البرمجيدددة ثدددبلو مفددداتيح الختيدددار  -3

 البرمجية:
 المستؾ  االو : لمجمل البرمجية التسمسلSquansc  
 :البرمجية التكرار  لمجمل المستؾ  الماننLoop 
 :البرمجيةاللر  لمجمل المستؾ  المالا If- Then 

  سدددتحده لقدددراءل ومسدددح اتدددل البرمجدددة المكع ا ( Scanner الزرررهئى الساسرررح (4 
 وإرساليا عمن الفؾر إلن  رنام  الرووؾ .
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 تسدتحده الدخدا  عددد مدرا  تكدرار الارادة لتنفودذ مجمؾعدة أوامدر: دخرالاإل لهحة (5 
ازرار الدددددددددتاكؼ  دددددددددن تلدددددددددغول  ( تبدددددددددوؽ4صدددددددددؾرل    صدددددددددؾرل  Reprat التكدددددددددرار

 .البيانا  وشاشة Scannerوا  الرووؾ  العروية(
 Loopبالمستؾ  المالا  لمحؾارزميا   (6 
المؾجدؾد  IDيدار ا  شاشة البيانا  تؾ ح االوامر  الجممدة البرمجيدة( وتقدؾه بإع (7 

عمن المكعع شاشة  غير عمويا االكؾاد البرمجية بعد مسدح المكع دا  باسدتحداه 
 Scannerا 

م  اح امامن  ضئ بالمؾن االخضر عند قراءل الرووؾ  لبلوامر المؾجؾدل عمن  (8 
  قدددددؾه  Sencors والمستلدددددعرا  مجمؾعدددددة مدددددؽ المؾصدددددبل  المكعدددددع المممدددددؾس

االزرص مدؽ المتاىدة وىندا ال سدمح بمدرور العرويدة جياز االستلعار بالتقا  المدؾن 
ىندددددددددددددا المدددددددددددددؾن األزرص  حودددددددددددددا  عتبدددددددددددددر  If-Thenقبدددددددددددددل اسدددددددددددددتحداه األمدددددددددددددر 

....شدكل مددؽ أشدكا  التاددد ا  التدن يؾاجييددا الظفدل أثندداء الحدرو  مددؽ ،أواألحمر
المتاىة ولذا  قؾه  برمجة الرووؾ  لمتغمع  لػ التاد  وليستظيت الرووؾ  تكممة 

 التاحدة ىندا المستلدعرا  وتسدتحده األوامدر والحدرو  مدؽ المتاىدةوتنفوذ مجمؾعدة 
 عمددناألطفدا   لتعددرل نفسددو امااولدة الؾقد  و دد  ،والنغداهاألطفددا    دوؽ التفاعدل

               .البرمجية تنفوذ الجممة آلية وشرو 

 

 البرمجية الجمل اكؾاد  رمجة  ن المستحده االردينوؾ لمؾح( 5 صؾرل شكل
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 المتاراة الفؾاصل ومجمؾعة المتاىة شكل بوؽت(  6  صؾرل

 و  ؾاصدددل متارادددة تسدددتحده  جددداء  المتاىدددة ع دددارل عدددؽ لدددؾح Maze المتاىدددة (3 
 ،خددبل  مجمؾعددة مددؽ الفؾاصددل وااللددؾاح الرأسددية لبندداء وتغوددر شددكل المتاىددة مددؽ

-If      عمدددن بعدددض اللدددرو  التدددن جددداء  لتنفودددذ أمدددر اشدددتمم  المتاىدددةكمدددا 
Then جدددزاء المتاىدددة ولكدددن تمدددر العرويدددة عمدددن ص  دددن أحدددد أاالمدددؾن األزر  منيدددا

 (:شكل   المؾن االزرص  قؾه الظفل  برمجة الرووؾ  بالمكع ا  الحاصة  يا
 لسرحمة الرابعة: التقهيم الشهائي:ا

 ت ميؼ أدوا   القياس بال اا و قا الىدال ال اا       
  أستبانة بسهارات التفكير الحدابى 
 ر الحدابىمحتهى انذظة مهارات التفكي 
  بظاقة مالحظة االداء لسهارات التفكير الحدابى 

 استبانة بسهارات التفكير الحدابى  - أ
 :الهدف من االستبانة-

تيددددل االسدددت انة الدددن تاديدددد قائمدددة بميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن التدددن  مكدددؽ تنموتيدددا 
 .باستحداه مكع ا  البرمجة المممؾسة

 :يةصياغة مفردات االستبانة فى صهرتها السبدئ-
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طبلع عمن العديد مؽ الدراسا  التن تناول  ميارا  التفكور بلكل عاه تؼ اإل         
واسددتن ا  مجمؾعددة مددؽ الميددارا  وصددياغتيا بلددكل  ،والتفكوددر الاسددا ن ب ددقة خاصددة

 .مؾ ؾعن قا ل لمتنفوذ
 بط قائسة مهارات التفكير الحدابي.ض -
و قدا لبلىددال العامدة لمبرندام  وقدد تدؼ تؼ تاديد قائمدة بميدارا  التفكورالاسدا ن         

تامول الميارا  الن  أروت ( ميارا  رئيسية وتنقسؼ ال ميارل رئيسية الن مجمؾعة مدؽ 
  .الميارا  الفرعية

 التحقق من صالحية االستبانة
تدؼ عدرض االسدت انو عمدن مجمؾعدة مدؽ الماكمدوؽ  دن مجدا   :صدق االتداق الداخمى

 دددددا  بميدددددارا  التفكودددددر الاسدددددا ن، الدقدددددة العمميدددددة التح دددددص لمتأكدددددد مدددددؽ بمدددددد  االرت
لمميدددارا ، وو دددؾح ال دددياغة المغؾيدددة وتدددؼ اجدددراء بعدددض التعدددد بل  المقترحدددة مدددؽ قبدددل 
الماكموؽ، وجاء  االست انة  ن صؾرتيا النيائية ملتممة عمن  أروت( ميارا  رئيسية، 

درجدا  ادل كما قامد  ال احمدة باسداع صددص االتسداص الدداخمن لبلسدت انة  دوؽ مجمدؾع 
ع ددارل والمجمددؾع الكمددن لدددرجا  الماددؾر الددذ  تنتمددن اليددو ىددذه الع ددارا  والتددن جدداء  
بمعددامبل  ارت ددا  دالددة  حوددا ان القدديؼ الماسددؾوة لمعددامبل  االرت ددا  اكبددر مددؽ القدديؼ 

 (2  عمن صدص مااور االست انو مما  ( ممايد1.12الجدولية عند مستؾ   
  ىاختبار مهارات التفكير الحداب -ب

 و قا لبلجراءا  التالية:  االخت ارتؼ إعداد 
 التفكوددر قيدداس بعددض ميددارا  الددن األخت ددار ىدددل :تحديررد الهرردف مررن األختبررار -2

   المممؾسة البرمجة مكع ا  بإستحداه تنموتيا  مكؽ ن التنالاسا 
تدؼ صدياغة مفدردا  االخت دار عمدن شدكل مجمؾعدة مدؽ  :األختبرار مفرادات صياغة -3

 وقدددد ال ادددا لعوندددة والعمريدددة التعميميدددة المرحمدددة مدددت تتناسدددع لتدددن  مكدددؽ ان االنلدددظة  ا
 تضمؽ االخت ار التماريؽ التالية:

 Codesالترموز والتجريد لبلشياء والاراا  :و األ التمريؽ -
 حل الملكبل   الحرو  مؽ المتاىة( :المانن التمريؽ -
 Loop Algorithm واللر خؾارزمية التكرار  :المالا التمريؽ -
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 شكا  اليندسية لحرائ  التد  األ :الرابت تمريؽال -
 الحامس: امما  الجمل البرمجية التمريؽ -
جددداء األخت دددار ملدددتمبل عمدددن اا دددة الميدددارا  الدددؾاردل  دددن ماتدددؾ  األنلدددظة   

ميدددارل حدددل  ،ويقددديس ادددل مدددؽ ميدددارل التجريدددد والتعمددديؼ المممؾسدددةالمكع دددا  البرمجيدددة  
الشددكا  اليندسددية لحددرائ  التددد  ( امددا جدداء  ا ،الملددكبل ، ميددارل التفكوددر الحددؾارزمن

 مفراد  االخت ار لتقيس مستؾيا  التامول والتظبو  و قا لمستؾيا  االىدال " مؾه
 :تحديد تعميسات االختبار- 4

دد مفرداتددددو وطريقددددة جدددداء  تعميمددددا  االخت ددددار مؾ دددداة طبيعددددة االخت ددددار وعدددد       
 االجابة عمويؼ.

 الدرجة الكمية لالختبار  -4
  .درجة 51تؼ تاديد الدرجة الكمية لبلخت ار  د           
 مفتاح ترحيح االختبار-5

  .عداد نمؾ   لبلجابة عؽ مفرادا  االخت ار تسييبل لمت ايحتؼ إ           
 .تحديد صدق االختبار -6

( مدددؽ المتح  دددوؽ  دددن 6تدددؼ عدددرض ال دددؾرل المبدئيدددة لبلخت دددار عمدددن عددددد 
مددؾاطؽ القددؾل والضددع  والسددتظبلع آرائيددؼ حددؾ  مددد   عمددن لمؾقددؾلتكنؾلؾجيددا التعمدديؼ 

دقددددة وو ددددؾح ال ددددياغة المغؾيددددة لمفددددردا   ،مناسدددد ة االخت ددددار لمددددا ييدددددل اليددددو ال اددددا
وتدؼ تعدديل بعدض  ،االخت ار، وأ ضا مد  مناس ة ع ارا  االخت دار أل دراد عوندة ال ادا

 .المبلحغا  حؾ  صياغة المفراد  لتتناسع مت عونة ال اا
 :تظالعية الختبار التفكير الحدابىالتجربة االس

قام  ال احمة  تظبو  اخت ار التفكور الاسدا ن  دن صدؾرتو النيائيدة عمدن عوندة 
 وث اتدددو االخت دددار صددددص مدددد  لمؾقدددؾل عمدددن ،العروودددة لمغدددا  مدرسدددةمدددؽ تبلمودددذ مدددؽ 

  االخت ار. االخت ار وحساع معامل السيؾلة وال عؾوة لمفردا  زمؽ ولتاديد
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 بيق االختبارتحديد زمن تظ -
 :-9تؼ  تظبو  االخت ارعمن عونو استظبلعية مؽ طفا  تتراوح اعمدارىؼ مدؽ          

سددنؾا  وحسدداع متؾسددد  الددزمؽ الدددذ  اسددتغرقو اسددرع طفدددل  ددن االنتيددداء مددؽ االخت دددار 
 .دقيقة 56وأبظأ طفل  وجاء الزمؽ 

 ( 46  طالع( + زمؽ أبظأ 66  طالعأسرع  زمؽ   
 3 

     اداء مالحظة بظاقة -د
 :السالحظة هدف بظاقة 

ىدددد   بظاقدددة المبلحغدددة الدددن التعدددرل عمدددن مسدددتؾ  أداء طدددبلع المجمدددؾعتوؽ 
 التعاونيددة /التنا سددية( لميددارا  التفكوددر الاسددا ن و اعميددة مكع ددا  البرمجددة  التجددريبوتؽ

 دددن تنميدددة ىدددذه الميدددارا  وتكؾنددد  بظاقدددة المبلحغدددة مدددؽ سدددتة مااور أنلدددظة( رئيسدددية 
نلددظة وميددارا   رعيددة تددؼ صددياغة ع ارتيددا بظريقددة سددمؾاية حتددن  مكددؽ ملددتممة عمددن أ

أد   –صدددفر  أد  بلدددكل صدددايح  ،3،2قياسددديا مدددت التقددددير الكمدددن لمسدددتؾيا  األداء
 ( وقام  ال احمة بالتأكد مؽ صدص وث ا  ال ظاقة  يما يمن:لؼ ي د  -بمساعدل  

 :صدق بظاقة السالحظة
مؾعدددة مدددؽ كميا المبددددئن عمدددن مجبعدددرض بظاقدددة المبلحغدددة بلددد ال احمدددةقامددد  

 ددداء آرائيددؼ حددؾ  مددد  و ددؾح الع ددارا  ومددد  مناسدد ة الماكمددوؽ مددؽ المتح ي ددؽ إل
ثؼ قامددد  ال احمدددة بدددإجراء التعدددد بل  و قدددا ،الع دددارا  لقيددداس ميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن

لنسددع اتفدداص الماكمددوؽ والتددن تراددز  حددؾ  ا ددا ة بعددض الع ددارا  وتعددديل ال ددياغة 
 .المغؾية

  :اب ثبات بظاقة السالحظةحد-3
قامدددد  ال احمددددة  تظبودددد  بظاقددددة المبلحغددددة عمددددن نفددددس العونددددة المسددددتحدمة  ددددن 

الخت دار ميدارا  التفكودر الاسدا ن لمعر دة مدد  مناسد ة ميدارا   االسدتظبلعنالتجريع 
ال ظاقددة مددؽ ناحيددة ال ددياغة المفغيددة والت ددميؼ لمراحددل األداء المحتمفددة باأل ددا ة الددن 

لتاديد نسع االتفاص لاساع ث ا  ال ظاقة  معادلة " اؾور"ال ظاقة  حساع معامل ث ا 
تقددديراتيؼ   ددوؽ االتفدداص معامددل عددؽ طريدد  تعدددد المبلحغددوؽ لممجمؾعددة الؾاحدددل وحسدداع

    = االخت ار زمؽ
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عمددددن أداء ادددددل مجمؾعدددددة باسدددددتحداه معادلدددددة " ادددددؾور" وقدددددد  مغددددد  نسددددد ة االتفددددداص  دددددوؽ 
  .وتيا لمتظبو  % ممااشار الن ث ا  بظاقة المبلحغة وصبلح4:المبلحغوؽ 

 :الشهائى التقهيمو  التجريب :الرابعة السرحمة -4

  
 

 ( لعونة ال اا أثناء التظبو  القبمن الخت ار التفكور الاسا ن7صؾر  
لرووؾ   العروية( عمن مجمؾعة تؼ عرض مكع ا  البرمجة وا المرحمة ن ىذه 

المرجددددؾل  ىدددددالأللمتأكددددد مددددؽ مددددد  صددددبلحوتيا لتاقودددد  ا مددددؽ األسدددداتذل المتح  ددددوؽ
امددا  ،صدداة ودقددة االكددؾاد المسددتحدمةو  مكع ددا  البرمجددة اسددتحداه سدديؾلة مددؽ ولمتاقدد 

قامددددد  ال احمدددددة  تظبوددددد  النمدددددؾ   ااًلولدددددن عمدددددن المجمؾعدددددة المسدددددتحدمة  دددددن التجرودددددة 
ا جا يددددا  وسددددمبيا  االسددددتظبلعية الخت ددددار ميددددارا  التفكوددددر الاسددددا ن لمؾقددددؾل عمددددن 

تجرودددة  و قدددا لمدددا تدددؼ تدويندددو مدددؽ مبلحغدددا   جدددراء بعدددض التعدددد بل النمدددؾ   ثدددؼ تدددؼ إ
مددؽ  بددالتظبو  عمددن ثددبلو تبلموددذ مددؽ خددار  عونددة ال اددا لمتأكددد مددؽ خمؾىددا المسددتحده
 البرمجية األخظاء

 :أجراء تجربة البحث :الخامدة السرحمة
 :التظبيق القبمى لتجانس الثالث مجسهعات :أوال

ال اددا لممجمؾعددا  الددمبلو مددؽ  قامدد  ال احمددة بالتأكددد مددؽ تجددانس ا ددراد عونددة         
ناااأم ااااءماجاااهالمتالياااءمالتباااريأملتظبوددد  القبمدددن الخت دددار التفكودددر الاسدددا ن ا خدددبل 

ANOVAمال تبرهمالتفكيهمالاسربىمم

لمتعددددددرل عمددددددن داللددددددة الفددددددروص  ددددددوؽ  نتيجددددددة التاموددددددل (4جدددددددو    يؾ ددددددحو  
  ددوؽ رص لمفدد(  ل  قيمددة أن نجددد التفكور الاسدا ناخت ددار  المجمؾعدا  الددمبلو  ددن درجددا 
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  نددددؾد جميددددت  ددددن  القبمددددن القيدددداس  ددددن الددددمبلو ال اددددا مجمؾعددددا  درجددددا  متؾسددددظا 
 عنددد دالددة غوددر قيمددة وىددن( 11:.1 -صددفر   ددوؽ تراوحدد  الاسددا ن التفكوددر الخت ددار
  دوؽ إح دائياً  دالدة  دروص  وجدؾد عده( ل لد  الجدولية  القيمة  مغ  حوا حرية درجا 

 إلن  لور مما الاسا ن التفكور ميارا  خت ارال القبم  التظبو     المبلو المجمؾعا 
 التجرودددة  ددددء قبدددل الاسدددا ن التفكودددر ميددارا  مسدددتؾد   ددد   الدددمبلو المجمؾعدددا  تجددانس
 المقدمددة التجريبيدة المعالجددة الدن  عددؾد التجرودة بعددد  غيدر  ددرص  ا  إعت دار  مكددؽ وودذلػ

 المبلو. لممجمؾعا 
   التظبو  القبم   ن  لمبلو (ا  االمجمؾع يؾ   تامول الت ايؽ  تجانس ( 4جدو  

 اخت ار ميارا  التفكور الاسا ن

 

 بنىد االخحبار

 )ف( انكهً داخم انًجًىعات بين انًجًىعات
يسحىي 

 انذالنة

يجًىع 

 انًربعات
  د.ح

يجًىع 

 انًربعات
  د.ح

يجًىع 

 انًربعات
    د.ح

انحجريذ 

 وانحعًيى
6.66 2  42.66 9  40.66 11  6.643 

غير 

 دال

 صفر  11 9.66  9 9.66  2 صفر ًشكالتحم ان
غير 

 دال

خىارزيية 

 انحكراروانشرط
2.66 2  10.66 9  26.66 11  6.566 

غير 

 دال

 6.966  11 12.66  9 16.66  2 2.66 خرائظ انحذفق
غير 

 دال

 6.203  11 11.660  9 11.66  2 6.660 جًهة بريجية
غير 

 دانة

  :البشائىالتعمم   لشسهذج اوفق ثانيا: تظبيق السعالجة التجريبية
 ددأ تظبود  التجرودة  مدؽ التظبود  القبمدن الخت دار التفكودر الاسدا ن االنتيداءبعد 

 :واستمر لمدل ثبلو اسا يت متتالية وتنفوذ التجروة اما يمن :312 ن  دا ة شير يؾنيو 
ميددارا  التفكوددر الاسددا ن بالظريقددة التقمود ددة بددإجراء  تناولدد  المجمؾعددة الضددابظة -

دقيقدددة   46-36و جمسدددا  لتبلمودددذ المجمؾعدددة الضدددابظة تتدددراوح الجمسدددة مدددؽ ثدددبل
 لكل جمسة متضمنو المفاهيؼ االساسية لمبرمجة لممؾ ؾعا  التالية:

  مفيؾه الحؾارزميا.  
  خظؾا  حل الملكبل. 
 لمبرمجة البلزمة وامرواأل التعميما  وات اع تنفوذ  ن الدقة أىمية.  
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 وامر البرمجةاد أاستحداه الرمؾز والتجريد العد.  
  و ات اع التفكور المنظقن لكتابة أوامر البرمجة.أىمي 
 ندؾاع الجمدل البرمجيدة الدمبلو   أSequence-Loop – IF-Then)  

 اليندسية لحرائ  التد   ووعائفيا.شكا  األ -
تدددددؼ اسدددددتحداه إجدددددراء التظبوددددد  لممجمدددددؾعتوؽ التجدددددرووتوؽ   التعاونية/التنا سدددددية(:  -

لمممؾسددة  ددن التدددريع عمددن مؾاجيددة وحددل الملددكبل   خددرو  مكع ددا  البرمجددة ا
 المكع دددا  مدددؽ الجمدددل البرمجيدددة بنددداءالعرويدددة مدددؽ المتاىدددة( بمسدددتؾايتيا الدددمبلو  

  قدؾه والتد  التدد   واالجدراءا   د  الدتاكؼ هياكدل تممدل الحلبية المممؾسدة والتدن
 اليددددل الدددن لمؾصدددؾ  الؾقددد ، مدددرور مدددت الميددداه وتحتمددد ،  تنفودددذىا الروودددؾ 

  الكتسدداع المفدداهيؼ االاسددا ن تميودددا تنميددة بعددض ميددارا  التفكوددر الرئيسددن ىددؾ
بالمراحدل االروعدة و قدا لنمدؾ   الدتعمؼ البنائهدو مدر التظبود  وقدد  االساسية لمبرمجة

 :التالية
 : الدعهة مرحمة  (7)
    لتيوئددتيؼ لممجمددؾعتوؽ التجددريبوتوؽ التبلموددذ ا ىددان تنلددي  الددن المرحمددة ىددذه ىددد 

 النلدا  بمؾ دؾع ال دمة  ا  السابقة الحبرا  باستدعاء الجديدل الحبرا  الستق ا 
 حؾلنددا، مددا كددل  ددن االلددن الااسددع أىميددة عددؽ معمؾمدداتيؼ واسددتدعاء  ضددؾليؼ ثددارلوإ

 جيددزلاأل مددؽ وغورىددا والظبيددة المنزليددة جيددزلاأل ومعغددؼ السدديارا  قيددادل تعتمددد حوددا
 مدؽ مجمؾعدة عمدن  لدػ  دن لمعتمدد ،كدؾاداأل مدؽ مجمؾعدة عمدن معيا نتعامل التن

 الاسددا ن والتفكوددر البرمجددة حددؾ  سددئمةاأل مددؽ مجمؾعددة بظددرح البرمجيددة التعميمددا 
 .وامراأل لمجمؾعة لناآل الااسع ءادأ واييية

  )قام  ال احمة بعرض مقظت  وديؾ لممجمؾعتوؽ التجرووتوؽ   التعاونيدة   التنا سدية
المممؾسددددة  البرمجددددة مكع ددددا  تقددددؾه  يددددو ال احمددددة   تعريددددك المجمددددؾعتتوؽ بمكؾنددددا 

 التالية: مكؾناتيا وتؾ يح استحدامو واييية جزء كل ووعيفة
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   العروية(الرووؾ -  
 (:جمل  رمجيةمكع ا  البرمجة   –       

   مكع ا  البدا ة والنيا ةStart/End  
   لممتاىدددة  لمحدددرو  مدددؽ مكع دددا  الارادددا Forward ,backward 

(Right, Left, 
 كرار  مكع ا  التLoop    )Repeat /not Repeat   
 )  مكع دا  اللدر  Blue Blocks,If X Then Y/ Red Lamp 

,Red blocks,Blue Lamp      
 Sensorsمجمؾعة المستلعرا  –   
 زرار التاكؼ أ –   
 ( Loopلؾحة االرقاه المستحدمة الدخا  عدد مرا  ا   –   
 Scanner شاشة الماسح الضؾئن  -   

 Maze تاىةالم -   
  حد التمموذا  تقؾه باستحداه مجمؾعة المكع ا   لتنفوذ الثؼ تؼ عرض مقظت  وديؾ

  .ميمة الحرو  مؽ المتاىة  بمستؾياتيا المبلو
  Exploration Phase مرحمة االستكذاف  (1)

 عمددن تعتمددد االولددن مجمددؾعتوؽ الددن التجريبيددة العونددة  تقسدديؼ ال احمددة وقامدد    
 المجمؾعددة وات عدد  المجمؾعددة  ددرادأ  ددوؽ والمناقلددا   كدداراأل د  ت ددا التعدداونن سددمؾعاأل

 لن الال الملكبل   ن الؾصؾ  إ العونة  رادأ  وؽ التنا س سمؾعأ المانية التجريبية
طدددار فكودددر باريدددة  دددن إعتمدددد  ىدددذه المرحمدددة مدددؽ التجرودددة عمدددن المااولدددة والحظدددأ والتا 

والتق ددن  ددن  بددالتفكور  االندددما ود ددت ال احمددة التبلموددذ وحددميؼ عمددن  ،النلددا  المظددروح
 ،المجمؾعة ا راد مت المتاىة مؽ الحرو  كييية حؾ   ضؾليؼ ويد عيؼ ،مؾ ؾع النلا 

عمن   ناءً  المكع ا  اختيار الفرض ال ايح لترتوعو  واتا تيا الال  ر يا  وصياغة
 الغمددؾض حدداجز لكسددر التميماددا  لدد عض تقددد ؼ ال احمددة مددت ،الفددرض الددذ  تددؼ اختيدداره

وقد اشتمم  مرحمة االستكلدال لممجمدؾعتوؽ عمدن األنلدظة  المتاىة مؽ العروية و لحر 
 :التالية
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 مرن الخرروج مذركمة السمسهسرة لحرل البرمجة بسكعبات السرئي تسثيلال :ولالشذا  األ 
 (ول)السدتهى األ  Sequence التدمدل بخهارزمية الستاهة

 

 " تؾ ح استحداه عونة ال اا لمكع ا  البرمجة (8صؾرل  
واتابة خؾارزمية الحرو  مؽ المتاىة باستحداه المغة الظبيعية او   ت ميؼ قؾه 

 خظدؾا  عدؽ المعبر االجرائن التسمسل وأ لمتد   و قا البرمجة مكع ا  وترتوعالرمؾز 
 بعمددل التمموددذ  قددؾهSequence التسمسددل  االو  بمسددتؾاىا  حميددا المددراد الملددكمة حددل

 مكع دا   الكتمد  التسمسل صؾرل اللتقا  Scanner باستحداه لممكع ا  (Scan) مسح
 مدا ملدكمة لال الاسا ن التفكور ميارا  عؽ  عبر معوؽ منظ  تلكول التن ،(البرمجة

 لترتوع و قا المتاىة مؽ لمحرو  المياه مؽ مجمؾعة لتنفوذ( العروية الرووؾ  تؾجيو لوتؼ
 ".التجريد  لمرحمة" مجية ر  ترجمة  بممابة الرووؾ  حراة تعد ووذلػ، البرمجية الجمل

 مرن الخرروج مذركمة لحرل البرمجة السمسهسة بسكعبات السرئي التسثيل :الشذا  الثاني
  )السدتهى الثانى( If-Thenالذر  الستاهة باستخدام خهارزمية

 المانن بالمستؾ   المتاىة مؽ العروية لحرو  جديدل ملكمة بظرح ال احمة قام          
 مجمؾعدددة الدددن التبلمودددذ انغدددار تؾجيدددو مدددت( If– Then جيدددةالبرم الجممدددة خدددبل  مدددؽ

التبلموددذ بددالحظؾا  السددابقة ويقددؾه  الملددكمة لاددل عمويددا االعتمدداد  مكددؽ التددن المكع ددا 
 .با ا ة بعض مكع ا  البرمجة الجديدل
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 مرن الخرروج مذركمة لحل السمسهسة البرمجة بسكعبات السرئي التسثيل :الثالث الشذا 
 (الثالث السدتهى ) Loopالتكرار هارزميةخ باستخدام الستاهة
 المالددا بالمسددتؾ   المتاىددة مددؽ العرويددة لحددرو  جديدددل ملددكمة بظددرح ال احمددة تقددؾه       

( Loopالتكدرار  عمويدا أومدا ظم  Repeat, No Repeat البرمجية الجممة خبل  مؽ
 الاريدة حمدةال ا  تتديح كمدا خبل ا، روتأ مؽ اكتر المستقيؼ الظري  كان ا ا تستحده التن

ليؼ بالمااولدة والحظدأ و دن  تؾجيو والسماح مكع ا  البرمجة دون  مت لمتعامل  لمتبلموذ
  مكدددددؽ تؾجيدددددو أنغدددددار التبلمودددددذ الدددددن بعدددددض  األمدددددر لدددددزه إ او  ،الحمددددد  أو الاودددددرل حالدددددة

  ن مقظت الفوديؾ.  ليؼ  قدم  الت  المعمؾما 
 

   
األستكلال ننتقل الن المرحمدة المانيدة  ن ووعد إنتياء التبلموذ مؽ مرحمةواآل           

 .وىن تفسور وصياغة المفاهيؼ
  Explanation Phase مرحمة التفدير  - (3)

ىد   ىذه المرحمة الن صياغة المفاهيؼ والقؾاعد التدن تعدرض ليدا التبلمودذ أثنداء       
يؼ المرحمة السابقة، وتقدؾه ال احمدة  تلدجيت التبلمودذ عمدن عدرض تجدروتيؼ وتقدد ؼ مبدررات

وتلددجيت  ، ددن حددل الملددكبل ، وصددياغة المراحددل التددن مددروا  يددا اثندداء حددل الملددكبل 
خدددريؽ واحتدددراه ونقدددد أراء زمبلئدددو بلدددكل التبلمودددذ عمدددن تفسدددور الامدددؾ  المقدمدددة مدددؽ األ

 .وصاة التنفوذ ،الملكمة و قًا لعدد المسارا  المقدمة لال مؾ ؾعن وتقيؼ الامؾ 
لن تظبو  ماتعممدو التبلمودذ الدن تظبيقدا  والتن تسعن إالن المرحمة التالية ن ننتقل واآل

 جديدل 
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 :جراءاإلمرحمة اتخاذ  (4)
والمفدددداهيؼ   كددددارؤلىددددذه المرحمددددة الددددن تؾسدددديت وتعمودددد  تعمددددؼ الظم ددددة ل  ىددددد  

مرت ظدددددة وىندددددا  قدددددؾه الظدددددبلع بدددددالرو  والتعبودددددر عدددددؽ جديددددددل  لمؾ دددددؾعا والميدددددارا  
مدت المستحدمة  ن خدرائ  التدد    يةمجمؾعة االشكا  اليندسخؾارزميا  حل الملكمة ب

لحدددرائ   حدددا وتؾجيدددو التبلمودددذ عمدددن تظبوددد  المفددداهيؼ السدددابقة مدددت التظبيقدددا  الجديددددل
السدددتحداه وتؾعيدددك  نتقدددا  اثدددر الدددتعمؼ الدددن مؾاقددد  تعميميدددة جديددددلالتدددد   وودددذلػ تدددؼ ا
المقدمددة  وتقدديؼ الامددؾ  تلددال أخظدداء الحؾارزميددا  وت ددايايامددت اكمكع ددا  البرمجددة 

 وصاة التنفوذ. ،الملكمة و قًا لعدد المسارا  لال
 ثالثًا: التظبيق البعدى الدوات القياس

التعاونيدة والتنا سدية( مدؽ اسدتحداه ء طبلع عونة ال ادا التجدريبوتوؽ  بعد انتيا
مكع دددا  البرمجدددة لمحدددرو  مدددؽ المتاىدددة بمسدددتؾياتيا الدددمبلو ووعدددد مقا مدددة عوندددة ال ادددا 

تدؼ تظبود  اخت دار  ،ل الملكبل  بمسدتؾياتيا الدمبلوالضابظة ومناقلتيؼ  ن خظؾا  ح
ميددددارا  التفكوددددر الاسددددا ن لمددددمبلو مجمؾعددددا  ووظاقددددة مبلحغددددة االداء لممجمددددؾعتوؽ 
التجريبونوؽ، وتؼ عمل التامول األح ائن وإستحبلص نتائ  ال اا وتفسور النتائ   ن 

  . ؾء الدراسا  السابقة
 :هانتائج البحث ومشاقذتها وتفدير رابعًا: عرض 

 Statistical ح دددائناإل لبرندددام االح دددائية باسدددتحداه ا لمعالجدددةتمددد  ا 
Package Of Social Sciences) SPSS  لدة الفدروص  دوؽ اللدراسدة د ،لتظبود

خت ددار ميددارا  التفكوددر وال عددد  المتؾسددظا  درجددا  عونددة ال اددا  دد  التظبودد  القبمدد  
 مكع ددددا   وددددر المسددددتقلالمتغحجددددؼ اثددددر لمتعددددرل عمددددن ، ووظاقددددة المبلحغددددة ،الاسددددا ن

فنما يلى عرض تفصنلى لنتائج و، التفكور الاسا ن( البرمجة المممؾسة( والمتغور التابت

 .البحث وتفسنرها
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 :سئمة البحثأجابة عن أوال: اإل
 :ولاإلجابة عن الدؤال األ  -ا

 ول عمى "ما هى الرهرة الفعمية لسكعبات البرمجة السمسهسة؟" نص الدؤال األ 
 لظع األمريكية األكاد مية تؾصيا  لتمبن المممؾسة البرمجة مكع ا  جاء           

 تعمددؼ تاحدد وأ الكمبوددؾتر شاشددا  مددت األطفددا  تعامددل سدداعا  عدددد مددؽ بالاددد األطفددا 
العرويددددة(   امددددا تددددؼ انتددددا  الرووددددؾ  كمبوددددؾتر، شاشددددة  دددددون  البرمجددددة اساسدددديا  بعددددض

 ت أطفا  العونو.مؾاد بسيظة وألؾان جذابة لتتناسع موالمكع ا  مؽ 
ة  الروودؾ ( الدذ   قدؾه  تنفودذ جدزاء العرويدمؾ اا مكؾندا  واجدزاء المكع دا  وأ       

  :وامر والجمل البرمجية والتن تكؾن  مؽاأل
يددددددتؼ التعددددددرل عميددددددو مددددددؽ خددددددبل   (ID)مجمؾعددددددة مددددددؽ اددددددرو  ولكددددددل اددددددار   -2

  Scannerا 
  رمجة لؾح االردينؾ(   باستحداه عروية رووؾ  عمن شكل -3
  Scanner ؾئن ماسح  -4
  Sencorsالمؾصبل  والمستلعرا   -8

شاشدددددددة  غيدددددددر عمويدددددددا االكدددددددؾاد البرمجيدددددددة بعدددددددد مسدددددددح المكع دددددددا  باسدددددددتحداه  -9
 Scannerا 

 Loopلؾحددة ادخددا  تسددتحده لتاديددد عدددد مددرا  تكددرار الاراددة لتنفوددذ خؾارزميددة -7
 ( Repratمجمؾعة اوامر التكرار

وتراودع  تغوودرلم احمة  التن تتيح ومتغورل المستؾيا  متعددل T-Mazeمتاىة  -8
والمسدارا  المسدمؾح  الحاصدة بانفسديؼ المتاىدو امدا تتديح لمتبلمودذ  نداء متداىتيؼ

 مددؽ اليددروع العدداع لبندداء  المتاراددة الكتددل مددؽ مجمؾعددة باسددتحداه  يددا، عددؽ
  .واقعن لبناء وتجسود ،المستؾيا  متعددل المتاىة
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 العربية   ) لمروبهت الشهائى الذكل تبين( 9) صهرة  لسكعبات البرمجة السمسهسة  الذكل تبين( 8) صهرة

 :جابة عمى الدؤال الثانىاإل -2
 :ينص الس ا  المانن عمن

 ؟ "لسؤداة بسكعبات البرمجة السمسهسة"ما طبيعة االنذظة التعميسية ا 
جابددة عددؽ ىددذا السدد ا  مددؽ خددبل  عددرض مرحمددة االستكلددال اثندداء اإل لقددد تددؼ          

 يمن: االنلظة  ن صؾرتيا النيائية اماجاء   التظبو  العممن حوا
 مدؽ العرويدة لحدرو ( التسمسل و مستؾد األالب خؾارزمية ت ميؼ :و النلا  األ 

 المتاىة مت التعبور باالشكا  اليندسية لحرائ  التد  
 مسددتؾد المداننالب خؾارزميددة ت دميؼ :النلدا  المددانن If-Then ) العرويددة لحددرو 

 .كا  اليندسية لحرائ  التد  شالمتاىة التعبور باأل مؽ
  التكدددرار المالدددا بالمسدددتؾد  خؾارزميدددة  ت دددميؼ :المالدددا النلددداLoop)  التعبودددر

 .شكا  اليندسية لحرائ  التد  باأل
عمن مجمؾعة مؽ التاد ا  التن اتاح  التنؾع  ن النلا  لتاقو   االعتمادتؼ 

ا ة االمددؾن الامددر  ددالحؾارزميددا  السددابقة باسددتحداه مجمؾعددة مددؽ المستلددعرا  منيددا  ا
 .جزاء المتاىةواألزص عمن بعض أ
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 :الثالث الدؤال عمى جابةاإل-3
 نص الدؤال الثالث عمى: 
 ؟" االبتدائية السرحمة لتالميذ الحدابى التفكير مهارات "ما 

بمعالجدددة البياندددا  التدددن ح دددم  عمويدددا مدددؽ تظبوددد  االسدددت انة  ال احمدددةقامددد   
والقيمدددة الؾزنيدددة لكدددل ميدددارل مدددؽ  سددداع الدددؾزن النسدددبنرا  الماكمدددوؽ وحباسدددتحداه تكدددر 

وقد اختدارا  ال احمدة ميدارا  التفكودر الاسدا ن  ،الميارا  التن اشتمم  عمويا االست انة
( ا   كدؾن ىدؾ االكمدر تكدرارًا ار أعمدن لمبندد  مدرت   جددا ومدرت  التن جداء   نسد ة تكدر 

امددا الميددارا  التددن ززنيددا  ووزنيددا النسددبن عددالن لمتعبددر عددؽ ميددارا  التفكوددر الاسددا ن
النسبن منحفض تؼ است عادىا مؽ القائمة وصل عدد الميارا  التن تضمنتيا االست انو 
 دددن صدددؾرتيا النيائيدددة الدددن أرودددت ميدددارا  رئيسدددية مرت ظدددة بميدددارا  التفكودددر الاسددددا ن 

است انة ميارا  التفكودر  ( 3   ويؾ ح جدو  متفرعة الن مجمؾعة مؽ الميارل الفرعية
 ا ن  ن صؾرتيا النيائية اما يمن:الاس
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 الماؾر االو : ميارا  ( يبؽ الؾزن النسببن لميارا  التفكور الاسا ن5جدو   
 االجتماعية بالنؾاحن المرت ظة الااسؾو  التفكور

 مدى االرتباط المهارات م
 الوزن
 النسبى

المٌمة 
مرتبط  الوزنٌة

 جدا
 مرتبط

مرتبط 
 لحد ما

 غٌر
 مرتبط

غٌر 
مرتبط 
 مطلما

لحل على العمل  ٌصر 
 المشكالت الصعبة

 مرتفع 3.643 0 0 1 4 12

ٌتعاون مع زمالئه   
 للوصول لحل المشكالت 

 منخفض 1.511 0 10 4 3 0

ٌثابر على مواجهة  
 الصعوبات وحل المشكالت 

 مرتفع 3.364 0 0 0 4 13

ٌحترم وٌنتمد آراء زمالئه  
 بموضوعٌة  وٌبرر آرائه

 مرتفع 3.00 0 3 2 13 2

ٌمدم المساعدة لالخرٌن  
 لحل المشكالت عند الحاجة 

 منخفض 1.643 3 2 10 2 0

ٌبادر بتمدٌم الرآى والفكر  
 المستمل

 مرتفع 3.051 0 0 2 12 3

 لحل الوصول ٌنافس على  
 المشكالت

 مرتفع 3.523 0 0 2 4 11

 المشكالت مع ٌتعامل 
المفتوحة فى شتى 

 المجاالت
 مرتفع 3.643 0 0 1 4 12

المشاكل  مع ٌتعامل بثمة 
 والتعمٌد ذات الغموض

 مرتفع 3.112 0 0 0 2 15

 الحلول فى الدلة عن ٌبحث 
 الممدمة

 مرتفع 3.123 0 0 0ـ 3 14

ٌتبع الدلة فى تنفٌذ  
وامر وتسلسل األ

 والتعلٌمات البرمجٌة  
 مرتفع 3.364 0 0 0 4 13

مددن ميددارا  مرت ظددة بددالنؾاحن االجتماعيددة  ا  ملددتمبل ع السحررهر األولجدداء 
ال ددددع ة  الملددددكبل  حددددل ال ددددمة بميددددارا  التفكوددددر الاسددددا ن ممددددل ال االصددددرار عمددددن

 واحتدراه آرا ء االخدريؽ ،المما رل والمنا سدة الملكبل  لال لمؾصؾ   زمبلئو مت التعاون 
 الدقدة ؽعد والم دادرل ي ادا الملكبل   ا  الغمؾض والتعقود وحل ال عؾوا  مؾاجيةو

المقدمدددددة  قدددددد ح دددددم  ميدددددارا  التفكودددددر الاسدددددا ن المرت ظدددددة بدددددالنؾاحن  الامدددددؾ   دددددن
( ماعددا ادبل مدؽ الميدارل 4.99-4.1االجتماعية عمدن نسد ة اتفداص عاليدة تتدرواح  دوؽ  

( وترجددت ال احمدددة      2.7-2.6(  قددد ح ددم  عمددن نسددد ة اتفدداص منحفضددة  3,6رقددؼ  
مايتف  تقرير الجمعية الدولية لمتكنؾلؾجيا  ن  وىؾولذا ح ل المعيار عمن نس ة اتفاص 



767 

التعميؼ التن اكد  عمن تدعيؼ ميارا  التفكور الاسا ن بميدارا  المقدة  دن التعامدل مدت 
 (Jennings,2018) Johnالتعقود والجديد والتعامل مت الملدكبل  المفتؾحدة ودراسدة 

 التدن االجتماعيدة ا الميدار  مدؽ بمجمؾعدة الاسدا ن التفكودر ميدارا  تدعيؼ تناول  التن
 الملكبل  حل ميارا  تدعؼ

 االتصال بمهارات المرتبطة الحسابى التفكير مهارات :يالمحور الثان
 مدى االرتباط المهارات م

الوزن 
 النسبى

المٌمة 
 الوزنٌة

مرتبط 
 جدا

 مرتبط
مرتبط 
لحد 
 ما

غٌر 
 مرتبط

غٌر 
مرتبط 
 مطلما

ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن  1
 التلحل المشك

 متوسط 2.112 0 0 4 11 2

ٌعبر عن آرائه اثناء  2
المنالشة مع زمالئه بشكل 

 واضح
 مرتفع 3.112 0 0 0 2 15

ٌستمع آلراء اآلخرٌن وٌبنى  3
 االفكار لتكامل علٌها

 مرتفع 3.112 0 0 0 2 15

اثناء  وٌجٌب األسئلة ٌطرح 4
 تنفٌذ االنشطة

 مرتفع 3.051 0 0 4 1 5

 والعبارات تالكلما ٌستخدام 5
 الموضوعى بالمجال الخاصة

 متوسط 2.235 0 4 5 1 0

ت دا  التدن تسداىؼ رت ظ  ميارا  التفكور الاسا ن بمجمؾعة مدؽ ميدارا  االا
والتعبودددر عدددؽ اآلراء  ؾ دددؾح بإسدددتحداه الع دددارا    كددداراأل وت ددداد  لتكامدددل دددن التفاعدددل 

كور الاسا ن المرت ظة  قد ح م  ميارا  التف الؾا اة المرت ظة بالمجا  المؾ ؾعن
( وويذا 4.99-4.16بالنؾاحن بميارا  األت ا  عمن نس ة اتفاص عالية تترواح  وؽ   

( التدن 6عددا ادل مدؽ الميدارل رقدؼ   مدا ،ح ل الماؾر المدانن عمدن نسد ة اتفداص مرتفعدة
ىميددة التعبوددر عددؽ قيمددة متؾسددظة اال أن ال احمددة تددر  أ ( ب3.346جدداء   نسدد ة اتفدداص  

  المجددا  حتددن  سدديل التؾاصددل حاصددة بكددل مجددا  باالعتمددادعمن م ددظماااال كددار ال
 خريؽ  ن المجا  الؾاحد مت اآل

 التفكوددر ارت ددا  الددن اشددار الددذ  ((Jennings,2018مددا يتفدد  مددت دراسددة وىددؾ
  ملتر  واحد ىدل لتاقو  خريؽاآل مت العملو  التؾاصل عمن بالقدرل الاسا ن
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 :بالرياضيات المرتبطة لحسابيا التفكير مهارات :حور الثالثمال
الوزن  مدى االرتباط المهارات م

 النسبى
المٌمة 
الوزن
 ٌة

مرتبط 
 جدا

مرتبط  مرتبط
 لحد ما

غٌر 
 مرتبط

غٌر 
مرتبط 
 مطلما

        مهارة حل المشكالت (1)

 مرتفع 3.124 0 0 1 1 15 تحدٌد المشكلة 1-1

1-1-
1 

ٌحدد الهدف من حل 
 المشكلة 

 مرتفع 3.341 0 0 0 1 16

1-1-
2 

معولات ومحددات  ٌحدد
  حل المشكلة 

 مرتفع 3.365 0 0 2 0 15

1-1-
3 

ٌكتشف اكثر من  طرٌمة  
لحل المشكلة )للخروج 

 او النشاء المتاهة(

 مرتفع 3.365 0 0 1 2 14

 تحلٌل 1-2
 لمشكلةا

Decomposition   

 مرتفع 3.306 0 0 2 1 14

1-2-
1 

 أجزاء إلى المشكلة ٌمسم
 مشكالت أو ٌرةصغ

 فرعٌة

 مرتفع 3.124 0 0 0 3 14

1-2-
2 

 الهامة ٌحددالجوانب
 الحاسوبٌة للمشكلة

 مرتفع 3.365 0 0 1 2 14

1-2-
3 

 المشكلة اجزاء بٌن ٌربط
عاللات   روابط خالل من
 وضوح على تعمل

 ادق بشكل المشكلة

 مرتفع 3.306 0 0 1 3 13

 ٌدجرت 1-3
 Abstraction المشكلة 

 مرتفع 3.643 ــ ــ 2 2 13

1-3-
1 

 المهمة التفاصٌل ٌحدد
 تسلٌط إلى نحتاج التً

 التفاصٌلو علٌها الضوء
 تجاهلها ٌمكن التً

 مرتفع 3.511 ــ 1 1 2 13

1-3-
2 

التفاصٌل غٌر  ٌستبعد
بحل  الوثٌمة الصلة

 المشكلة

 مرتفع 3.511 0 0 3 1 13

1-3-
3 

ٌختار خطوات  الحل 
الصحٌحة وٌستبعد غٌر 

 رٌةالضرو

 مرتفع 3.365 0 0 0 4 13

 حل ومحاكاة متعمٌ 1-4
المشكالت

Generalization   

       

1-4-
1 

حل المشكالت الجدٌدة ٌ
إلى مستندا  فى ولت الل

 .المشكالت السابمةحل 

 مرتفع 3.306 0 1 1 0 15

1-4-
2 

 المشكلة لحل هٌكلة ٌحدد
 االخرى والمشكالت
 المشابهة

 مرتفع 3.112 0 0 1 0 16
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الوزن  مدى االرتباط المهارات م

 النسبى
المٌمة 
الوزن
 ٌة

مرتبط 
 جدا

مرتبط  مرتبط
 لحد ما

غٌر 
 مرتبط

غٌر 
مرتبط 
 مطلما

        مهارة التفكٌر النالد  (2)

 من الممدمة الحلول ٌمٌم 2-1
  االخرٌن

 مرتفع 3.112 0 0 0 2 15

ٌتخذ لرار الحل االمثل  2-2
على أسس وبراهٌن 

 سلٌمة 

 مرتفع 3.643 0 1 1 1 14

ٌبررالحلول الممدمة  2-3
 بتمدٌم الحجج والبراهٌن

 مرتفع 3.511 0 1 2 0 14

حلول وال المنطك ٌنتمد 2-4
 اآلخرٌن من الممدمة

 بموضوعٌة

 مرتفع 3.341 0 0 0 1 16

ميدددددارا  التفكودددددر الاسدددددا ن المرت ظدددددة بالريا ددددديا  ل شدددددتمل المادددددؾر المالددددداا
وقدد جداء  جميدت  ميارل حل الملدكبل  وميدارل التفكورالناقدد ممل الميارا مجمؾعة مؽ 

وىؾمددايتف   (4.99-4.69  نددؾد الميددارا  الفرعيددة  نسدد ة ارت ددا  مرتفعددة تراوحدد   ددوؽ 
 Shuchi Grover,2018,Brackman Christian,2017مدددت دراسدددة ادددل مدددؽ

 روعدةاأل بالميدارا  االىتمداه  درورل عمن أكد الذ  Grover,2018) (Shuchودراسة
  دن الدراسدية المنداى   دن أساسدية اعناصدر واالت دا ( والتعداون  واال دداع النقد  التفكور
 K)-(12 التعميمية المرحمة

 :لىاآل الحاسب بعلوم المرتبطة الحسابى التفكير مهارات الرابع: المحور
 مدى االرتباط المهارات م

الوزن 
 النسبى

المٌم
ة 

الوز
 نٌة

مرتب
ط 
 جدا

مرتب
 ط

مرتبط 
لحد 
 ما

غٌر 
مرتب
 ط

غٌر 
مرتب
ط 

 مطلما

 التفكٌر مهارة (1)
 Algorithmic الخوارزمً
thinking 

 

       

 الٌه وصولال المراد ٌحدد الهدف 1-1
 الخوارزمٌة خالل من

15 2 0 0 0 3.112 
مرت
 فع

 لحل خوارزمٌة بتصمٌم ٌموم 1-2
 .الكمبٌوتر بدون مشكلة

13 4 0 0 0 3.365 
مرت
 فع

 من كمجموعة برنامج ٌبنى 1-3
 خطوة بخطوة  التعلٌمات

15 1 1 0 0 3.124 
مرت
 فع

خوارزمٌة حل  خطوات ٌكتب 1-4
المشكلة ) للخروج أو إنشاء( 

 لمتاهة باللغة التملٌدٌة او بالرموزا
16 1 0 0 0 3.341 

مرت
 فع
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 مدى االرتباط المهارات م

الوزن 
 النسبى

المٌم
ة 

الوز
 نٌة

مرتب
ط 
 جدا

مرتب
 ط

مرتبط 
لحد 
 ما

غٌر 
مرتب
 ط

غٌر 
مرتب
ط 

 مطلما

 التعلٌمات من سلسلة وٌحلل ٌصف 1-5
 .سوف ٌتم اتباعها التً

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فع

 
1-6 

ٌمدم سلسلة من الخطوات 
 3.113 0 0 0 2 15 لمواجهة الموالف المختلفة

مرت
 فع

 ٌنشئ خوارزمٌة التسلسل 1-3

Sequence ت لحل المشكال

 من مجموعة وتنفٌذ لترتٌب
  واحد خطى التعلٌمات بشكل

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فع

 لحل الشرط خوارزمٌة ٌنشئ 1-1

 If Then وفما لماعدة  المشكالت

 التعلٌمات من مجموعة تنفٌذ -أ   
 الشرط توفر اذا
التعلٌمات  من مجموعة تنفٌذ -ب  

 االخرى فى حالة عدم توفرالشرط 

13 0  0 0 4 
مرت
 فع

 Loopالتكرار خوارزمٌة ٌنشئ 1-3

 ٌكرر) أشكاله أبسط فً للتعلٌمات
 تحمك عند تعلٌمات مجموعة تنفٌذ

 الشرط لعدد معٌن

 4 0 0 ـ ـ 13
مرت
 فع

1-
10 

 تنفٌذ ٌعبر عن خطوات
 األشكال باستخدام الخوارزمٌة
العداد  علٌها المتفك الهندسٌة

 : خرائط التدفك  التالٌة
 بداٌة لتحدٌد البٌضاوي الشكل -

  ونهاٌتها الخوارزمٌة
 التنفٌذٌة للعملٌات المستطٌل-

  العادٌة
 تموم التى للعملٌات المعٌّن-

 ما    من توافر شرط  بالتحمك
  منطمٌا   لرارا   لتنفٌذ   
متوازى المستطٌالت الدخال  -

 البٌانات واخراج المعلومات
 ،العملٌات بٌن تربط االسهم -

 تسلسلها وتبٌّن

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فع

 بٌن والممارنة الترتٌب مهارة (2)
 ( الحروف- )االرلام المجموعات

ٌرتب مجموعة من االرلام وفما 
ألسالٌب خوارزمٌات الترتٌب 

 –االدراج   -المختلفة )االختٌارى
 السرٌع(

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فع

االختٌارى  خوارزمٌة الترتٌب 2-1
 لمجموعة من االرلام:

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

مرت 3.511 0 0 2 3 12 فى عنصر اصغر أو اكبر بتحدٌد-2
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 مدى االرتباط المهارات م

الوزن 
 النسبى

المٌم
ة 

الوز
 نٌة

مرتب
ط 
 جدا

مرتب
 ط

مرتبط 
لحد 
 ما

غٌر 
مرتب
 ط

غٌر 
مرتب
ط 

 مطلما

 مجموعة االرلام غٌر المصنفة 1-1
 وٌمارن به بالى االرلام

 فعة

  باإلدراج الترتٌب خوارزمٌة 2-2
12 3 2 0 0 3.511 

مرت
 فعة

2-
2-1 

ا أى باختٌار مجموعة  من عنصر 
وٌمارن به  المصنّفة غٌر االرلام 

فى المكان  م ٌضعهث بالى االرلام
 الصحٌح لٌكون لائمة مرتبه 

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

 السرٌع الترتٌب خوارزمٌة  2-3
12 3 2 0 0 3.511 

مرت
 فعة

2-
3-1 

عنصر من العناصر بشكل  ٌختار
)المحور(  ً   عشوائ

ٌموم  بممارنة العنصر العشوائى 
 بالعناصر االخرى واحد تلو االخر

 المحور من األكبر االرلام ٌضع 
 واحدة فرعٌة مجموعة فً

 فرعٌة مجموعة فى واالصغر
 اخرى
 هاتٌن بٌن المحوري العنصر ٌضع

 الفرعٌتٌن المجموعتٌن
ٌموم بترتٌب االرلام لكل مجموعة 

 على حدا

 3.511 ــ ــ 2 3 12
مرت
 فعة

 العشرى والنظام الثنائى النظام (3)
System Binary,Decimal 

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

 النظام من كال مكونات ٌحدد 3-2
 الثنائى والنظام العشرى

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

 العشرى النظام من االعداد ٌحول 3-4
   والعكس الثنائى للنظام

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

 ٌمكن عشرى اكبرعدد ٌحدد 3-5
 مجموعة من علٌه الحصول
 الثنائى النظام بطالات

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

 ٌمكن عشرى عدد اصغر ٌحدد 3-6
 النظام بطالات من علٌه الحصول
 الثنائى

12 3 2 0 0 3.511 
مرت
 فعة

االخطاء  مهارة اكتشاف وتصحٌح (4)
Debugging   

       

 بشكال   الخوازمٌات وٌشرح ٌمرأ 4-1
 صحٌحا  

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فعة

 االستراتٌجٌات المواعد ٌراجع 4-2
 وفما تالخوارزمٌا فً المتبعة
 النالد التفكٌر لمهارات

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فعة

مرت 4 0 0 0 0 13 المحدد للهدف الوصول من ٌـتأكد 4-3



762 
 مدى االرتباط المهارات م

الوزن 
 النسبى

المٌم
ة 

الوز
 نٌة

مرتب
ط 
 جدا

مرتب
 ط

مرتبط 
لحد 
 ما

غٌر 
مرتب
 ط

غٌر 
مرتب
ط 

 مطلما

 فعة الخوارزمٌة خالل من

تأكد من كفاءة الحل الخوارزمً ٌ 4-4
 الممترح للمشكلة الحاسوبٌة

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فعة

خوارزمٌة األخطاء فً  ٌكتشف 4-5
 الحل وٌصححها

13 0 0 0 0 4 
مرت
 فعة

بعمدؾه الااسدع االلدن ميارا  التفكور الاسا ن المرت ظدة الرابت ل الماؾرشتمل ا
النغددددددداه المندددددددائن  ،الترتودددددددع والمقارندددددددة،مجمؾعدددددددة مدددددددؽ الميدددددددارا  التفكودددددددر الحدددددددؾارزمن

اكتلددال وت ددايح االخظدداء وقددد جدداء  جميددت  نددؾد الميددارا  الفرعيددة  نسدد ة ،والعلددر  
 Shuchiوىؾمدايتف  مدت دراسدة ادل مدؽ  (5.11-694. ارت ا  مرتفعدة تراوحد   دوؽ 

Grover,2018,Brackman Christian,2017 ودراسددددددددة (Shuch
Grover,2018) الااسدددع مدددت لمعمدددل تميوددددا الحدددؾارزمن التفكودددر اىميدددة التأكودددد عمدددن 

 .لناآل

  :مشاقذة فروض البحث وتفديرها :ثانيا
 :و يما يمن سؾل يتؼ عرض النتائح و قا لفروض ال اا

 لشتائج الستعمقة بالفرض االول الذى نص عمى:ا 
 درجددددا  متؾسدددد   ددددوؽ( 1.16  مسددددتؾ   عنددددد اح ددددائية داللددددة  و  ددددرص  "يؾجددددد

الضدددددابظة  لكدددددل مدددددؽ المجمؾعدددددة ال عدددددد  التظبوددددد  درجدددددا  ومتؾسددددد  التظبوددددد  القبمدددددن
 المتعاونددددددة والمتنا سددددددة( المسددددددتحدموؽ لمكع ددددددا  البرمجددددددة  التجددددددريبوتوؽ والمجمددددددؾعتوؽ

 لممجمؾعتوؽ التجريبوتؽ"  ال عد  التظبو  ل الح الاسا ن التفكور خت ارأ  ن المممؾسة
ولمتاقدد  مددؽ صدداة الفددرض قامدد  ال احمددة بقيدداس الفددرص  ددوؽ متؾسدد  درجددا  التظبودد  
القبمددددن وال عددددد   ددددن أخت ددددار التفكوددددر الاسددددا ن لمددددمبلو مجمؾعددددا  باسددددتحداه اخت ددددار 

Mann Whitney   عة اما يتضح  ن الجددو  ( ا راد لكل مجمؾ 5ل غر حجؼ العونة
 ( المتؾسظا  الاسا ية واالنارا ا  المعيارية لكل مجمؾعة مؽ6  
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الفروص  وؽ متؾسظا  درجا    (Mann Whitney)( يؾ ح نتائ  اخت ار6جدو   
التظبو   القبمن والتظبو  ال عد  الخت ار التفكور الاسا ن لممجمؾعة الضابظة 

 والمجمؾعتوؽ التجرووتوؽ

 المجموعة
وسط  مت

الرتب 
 المبلى

متوسط 
الرتب 
 البعدى

االنحرافات 
المعٌارٌة 

 لبلى

االنحرافات 
المعٌارٌة  

 بعدى
 لٌمة)ف(

مستوى 
 الداللة

 

 0.164 3.476 2.500 10.500 11.00 الضابطة
غير 
 دالة

 دالة 17.678 1.581 1.315 33.00 10.500 التجرٌبٌة)تعاونبة(
 دالة 17.00 7.975 3.416 33.500 125500 التجرٌبٌةالتنافسٌة(

المجمؾعددا  الددمبلو التددن اشددتمل عمويددا ال اددا  ددن القيدداس القبمددن وال عددد  الخت ددار    
وا دح  دن متؾسد  درجدا   وجدؾد  درص التفكور الاسا ن امتغودر مسدتقل ويبدوؽ الجددو  

والخت دددار   دددن اخت دددار التفكودددر الاسدددا ن، التظبوددد  القبمدددن وال عدددد  لممجمؾعدددا  الدددمبلو
 قامدد  ال احمددة بالكلدد  عددؽ داللددة الفددروص وص اإلح ددائية  ددوؽ المتؾسددظا  معنؾيدة الفددر 
 دوؽ متؾسدظن درجدا  التظبود  القبمدن وال عدد  لكدل مدؽ الدمبلو مجمؾعدا   االح ائية

 ،المجدولددة لممجمددؾعتوؽ التجددرووتوؽ القيمددة مددؽ أكبددر وقددد جدداء  قيمددة  ل( الماسددؾوة
المدانن لم ادا الدذ   لدور الدن  ولذا  أنو تدؼ قبدؾ  الفدرض ،وأصغر لممجمؾعة الضابظة

التجددريبوتوؽ التددن  المجمددؾعتوؽ طددبلع درجددا  متؾسددظن  ددوؽ اح ددائيا دا  وجددؾد  ددرص 
الضددابظة  المجمؾعددة طددبلع درجددا  أسددتحدم  مكع ددا  البرمجددة المممؾسددة ومتؾسددظن

 .التن اعتمد  عمن الظريقة التقمود ة  ن اخت ار التفكور الاسا ن
 :نى الذى نص عمىالشتائج الستعمقة بالفرض الثا

 درجددددا  متؾسدددد   ددددوؽ( 1.16  مسددددتؾ   عنددددد اح ددددائية داللددددة  و  ددددرص  "يؾجددددد
 دددن اخت دددار التفكودددر ( المتعاوندددة والمتنا سدددة التجدددريبوتوؽ لممجمدددؾعتوؽ ال عدددد  التظبوددد 
 المتعاونة" التجريبية لممجمؾعة ال عد  التظبو  ل الح الاسا ن

رص  ددوؽ متؾسدد  درجددا  التظبودد  ولمتاقدد  مددؽ صدداة الفددرض قامدد  ال احمددة بقيدداس الفدد
 ال عد  لكل  ن المجمؾعتوؽ التجريبوتؽ  ن اخت ار التفكور الاسا ن
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الفروص  وؽ متؾسظا  درجا   (Mann Whitney)( يؾ ح نتائ  اخت ار7جدو    
التظبو   ال عد  الخت ار التفكور الاسا ن المجمؾعتوؽ التجرووتوؽ المتعاونة / 

 المتنا سة(

 د.ح المجموعة
وسط الرتب مت

 البعدى

 االحرافات المعٌارٌة

 لٌمة)ف(
 الداللة

 

 بعدى لبلى

 دالة 23.631 2.512 1.315 33.00 3 التجرٌبٌة)تعاونبة(

 دالة 21.00 1.315 3.416 33.500 3 التجرٌبٌةالتنافسٌة(

( نجددددد ان ىنددددا   ددددرص وا ددددح  ددددوؽ متؾسدددد  درجددددا  3والنغددددر الددددن جدددددو   
ن درجدددددا   اخت دددددار التفكدددددر الاسدددددا   ل دددددالح المجمؾعدددددة المجمدددددؾعتوؽ التجدددددريبوتؽ  ددددد

المتعاونة وترجت ال احمة  لػ الدن ان التفاعدل والتؾاصدل مدت االخدريؽ امراساسدن لتنميدة 
 Jhon)المعدددارل والميدددارا  وىدددؾ مدددا أكدددد  عميدددو الدارسدددا  السدددابقة منيدددا دراسدددة

Jenninng,2014)  االخددريؽ التددن اشددار  الددن أىميددة التؾاصددل والتفاعددل والعمددل مددت
 لتاقو  ىدل واحد ملتر 

 :الذى نص عمىو  الشتائج الستعمقة بالفرض الثالث
 عمددن 1.16 مسددتؾ   عنددد لضددابظة واالمجمؾعددة التجددريبوتؽ لممجمددؾعتوؽ  اعميددة تؾجددد "

 الكسدددع لنسددد ة و قدددا عوندددة ال ادددا لدددد  الاسدددا ن التفكودددر لميدددارا   دددن الكسدددع معدددد 
 ل بل " المعدلة

 المممؾسدة البرمجدة مكع دا  ما اعميدة "الرابع الرذى يرشص عمرى الشتائج الستعمقة الدؤال
 لممجمددددؾعتوؽ اال تدائيددددة المرحمددددة تبلموددددذ لددددد  الاسددددا ن التفكوددددر ميددددارا  تنميددددة عمددددن

 ؟"(المتنا سة/ المتعاونة   التجرووتوؽ
 لاسدداع ،”بددبل ”  تظبودد  معادلددة تددؼولمتأكددد مددؽ  اعميددة مكع ددا  البرمجددة المممؾسددة  

   لميارا  التفكور الاسا ن لممجمؾعتوؽ الضابظة والتجريبيةالمعد الكسع نس ة
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الاسا ن لممجمؾعتوؽ  ل عض ميارا  التفكور المعد  الكسع ( نس ة 8جدو   
 الضابظة والتجريبية

 المجموعة
المتوسط 
 (1المبلى)م

 

المتوسط 
 (2البعدى)م

نسبة الكسب 
 المعدلة

 الداللة
 

 لةغٌر دا 0.0233 10.500 11.00 الضابطة

 دالة 1.561 33.00 10.500 التجرٌبٌة)تعاونبة(

 دالة 1.253 33.500 12.500 التجرٌبٌةالتنافسٌة(

باسداع نسد ة معدد    عمويدا الا دؾ  تدؼ التد  النتدائ  يبوؽ(  8  ويبوؽ جدو 
 الكسع ل بل  بالمعادلة التالية 

   2ه-3ه                          2ه-3ه                        
 دددددددددددددددددد  +د    دددددددددد    =س ة الكسع ن

 الدرجة العغمن لبلخت ار                                                                                               2ه -الدرجة العغمن لبلخت ار    
ائية  ددوؽ متؾسددظن ن ىنددا   ددروص    داللددة اح دد(  نجددد أ 8  ووددالنغر لمجدددو       

درجدددا  اخت دددار ميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن القبمدددن وال عدددد  لممجمدددؾعتوؽ لكدددل مجمؾعدددة 
  لممجمؾعدة الضدابظة ىد  عمن حدا وان نس ة الكسع المعد  لميارا  التفكور الاسدا ن

 اعميدددددة  عمدددددن لماكدددددؼ( " 2.3  بدددددبل "  اقترحيدددددا التددددد  النسددددد ة أصدددددغرمؽ  ( 6.6290
وىدددن نسددد ة غودددر دالدددة عمدددن الكسدددع  ،البرمجدددة المممؾسدددة( المتغودددر المسدددتقل  مكع دددا 

لميارا  التفكور الاسا ن و قا لمظريقة التقمود ة،  ونماجداء  نسد ة الكسدع لممجمدؾعتوؽ 
المكع ددا  المممؾسددة، حوددا جدداء  نسدد ة الكسددع  م ادددل عمددن  عاليددة التجددريبوتوؽ دالددة

ن اقتراحيدا "بدبل " مماي ادد المعد  الماسؾوة لممجمؾعتوؽ التجريبوتؽ أعمهمؽ النسد ة التد
ميددددارا  التفكورالاسددددا ن  بعددددض تنميددددة  دددد  عمددددن  عاليددددة مكع ددددا  البرمجددددة المممؾسددددة 

لممجمدددؾعتوؽ التجدددريبوتوؽ امدددا جددداء  نسددد ة الكسدددع ل دددالح المجمؾعدددة التجريبيدددة التدددن 
 يدددتؼ  لددػ وعمددن ،تعاوندد   ددن اسددتحداه المكع دددا  المممؾسددة عمددن المجمؾعددة التنا سدددية

 جابة عمن الس ا  الرابت لم اا.لمالا لمدراسة واإلاا الفرض قبؾ 
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 :الشتائج الستعمقة بالفرض الرابع الذى نص عمى
 التظبوددد  درجدددا  متؾسددد   دددوؽ( 1.16  مسدددتؾ   عندددد اح دددائية داللدددة  و  دددرص  "يؾجدددد

 االداء مبلحغددددة بظاقددددة  ددددن( المتعاونددددة والمتنا سددددة  التجددددريبوتوؽ لممجمددددؾعتوؽ ال عددددد 
 المتعاونة" التجريبية لممجمؾعة عد ال  التظبو  ل الح

 ولمتاق  مؽ  لػ الفرض تؼ ات اع الحظؾا  التالية:
/التنا سية(   ن تظبو  مبلحغة تؼ رصد درجا  عونة الدراسة التجريبوتوؽ التعاونية -2
 .داءاأل
حسددددداع درجدددددا  بظاقدددددة المبلحغدددددة االداء لكدددددل طالدددددع عمدددددن حددددددا لممجمدددددؾعتوؽ  -3

  .التجريبوتوؽ
 رتع لممجمؾعتوؽ.حساع متؾس  ال -4
التعدددددرل عمدددددن داللدددددة الفدددددروص وقيمدددددة   ( لددددددرجا  االداء ال عدددددد  لممجمدددددؾعتوؽ  -5

 .التجريبوتوؽ
( وجدددؾد داللدددة لددددرجا  بظاقدددة المبلحغدددة بلدددكل اجمدددالن 5ويؾ دددح جددددو            

حودددا ان جددداء  قيمدددة   ( الماسدددؾوة اكبدددر مدددؽ قيمدددة   (لجدوليدددة  ممدددا يدددد  عمدددن 
  اا التجريبية المتعاونة.عونة ال حدوو تقده  ن اداء

 ( ل ظاقة المبلحغة لممجمؾعتوؽ التجريبوتؽ  التعاونية /التنا سية(9جدو    

 المجموعة

متوسط الرتب 
 البعدى

االنحراف 
 المعٌارى

 )ت( )د.ح(
 الداللة

 
 تنافسٌة تعاونٌة تنافسٌة تعاونٌة

 10.50 35.00 داء المالحظاأل
1.31

5 
3541

6 
 دالة 77.747 6

 التفكودددر ميدددارا  عمدددن المممؾسدددة البرمجدددة مكع دددا   اعميدددة عمدددن  لدددػ اددددوي  
دراسددددددة   مددددددت واالتفدددددداص االجتمدددددداعن والتفاعددددددل التؾاصددددددل بميددددددارا  وارت اطددددددو الاسددددددا ن

(Michelle T.Tannock,2009) عمن اتاح  االنلظة المممؾسدة بلدكل  أكد  التن
  وئددة تعزيددز  دد  عاليددة  أكمددر أنيدداو تعدداونن يتدديح الفرصددة لبلسددتماع ال كددار اددل ملددار 

ىددددال العامدددة لممجمؾعدددة مدددؽ األ جدددزًءا الفرد دددة األىددددال  ويدددا ت ددد ح أن  مكدددؽ شددداممة
نغددر  وجيددا  المممؾسدة تلددمل التعاونيددة المممؾسدة والحبددرا  التعاونيدة امددا ان االنلددظة
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 عمددن  ندداء عبلقددا  متعاونددة مددؽ خددبل  القدددرل عمددن والقدددرل ،المت دداد  واالحتددراه ،مت ادلددة
  .اعاالستم

  :نتائج البحث تفدير ومشاقذة
مؽ خبل  مبلحغة ال احمة اثناء  ترل تظبود  الد ح مدت المجمؾعدة االسدتظبلعية 
وعونددددة ل لمتعامددددل مددددت ال اددددا التجريبيددددة تسددددتظيت ان ت اددددد ال احمددددة ان جميددددت ا ددددراد 
المجمدددؾعتوؽ التجدددرووتوؽ تمتعدددؾا باال جا يدددة والامددداس اثنددداء  تدددرل التظبوددد   دددل ان مدددازا  

ع العونددو لدددييؼ الرغ ددة اللددديدل لتكددرار التجروددة مددرل اخددر  وىؾمددا اتضددح  ددن الفددرص طددبل
الكبوددددر  ددددوؽ درجددددا  المجمؾعددددة الضددددابظة والمجمؾعددددة التجريبيددددة  ددددن اخت ددددار التفكوددددر 
الاسددا ن،وترجت ال احمددة  لددػ الددن نمدد  المكع ددا  المممؾسددة الددذ  اخددذ شددكبل وطريقددة 

كل العمريددة والتددن و ددر  المعمؾمددة بلدد  ددن ىددذه المرحمددةاألطفددا   قري ددة مددؽ خ ددائص
ة المجمؾعة اما ترجت ال احمة ا جا ي ،جزاء صغورلماسؾس وواقعن م س  ومقسؼ الن أ

لددن التفاعددل وت دداد  االراء  ددوؽ ا ددراد المجمؾعددة امددا  سدداعد الدددم  التجريبيددة المتعاونددة إ
ذ معر تيؼ بلكل ناء التبلمو وؽ مكع ا  البرمجة المممؾسة ونمؾ   التعمؼ البنائن عمن  

تعز    جا ن معتمديؽ عمن استحداه معار يؼ السابقة عم  تاقيقو ومؽ ىنا ااننل  وإ
 :ال احمة النتائ   السا   عر يا الن

 وئدة تعمدؼ اتاح  مكع ا  البرمجة المممؾسة الفرصدة أمداه تبلمودذ عوندة ال ادا  -
مدؾس لادل المم المرئد  سداعدتيؼ عمدن التممودل واقعهة مممؾسة وليس  ا ترا هة

 .غور ا ترا ية لملكبل  بلكل واقع 
التبلمودددددذ وشدددددعؾرىؼ بالفرحدددددة والمتعدددددة  برمجدددددة  كمدددددا الحغددددد  ال احمدددددة حمددددداس -

 .المكع ا  بلكل صايح وخرو  العروية مؽ المتاىة
تعتمد عمويا مكع ا  البرمجة  دن  والمممؾسة الت  المرئية كما ساىم  الظريقة -

 ريقة عممية وواقعية وسريعة النتائ  والمنظ  بظ والامقا  الحؾارزميا  تفيؼ
 الملدداراوؽ  ددوؽ و ددر  مكع ددا  البرمجددة المممؾسددة جددؾ مددؽ الاريددة والتؾاصددل -

المعر دددة  تعزيدددز إلدددن اد  الملدددكبل  بلدددكل تعددداونن حدددل عمدددن  عممدددؾن  الدددذيؽ
 .بلكل واقعن
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 كماجدددددداء  المكع ددددددا  البرمجددددددة المممؾسددددددة ماققددددددة لم ددددددادئ النظريددددددة البنائيددددددة -
الددم   تبلموذ مؽ خدبل معغؼ ال وجذعوالممل، وال عؾوة،  بالجمؾد، وال عدعؽ

 وؽ المكع ا  المممؾسة ونمؾ   التعمؼ البنائن الذ  اتاح الفرصة ال راد العوندة 
 :مؽ خبل أ كار جديدل  تظبو  وتؾلود

 .نغماس    ال اا واالكتلال وليس التا ولاإل -
 .الظريقة التقمود ةلكؼ اليائل مؽ المعمؾما  وااال عد عؽ  -
 .ماؾار، واالكتلالل ة لمظالعفرصالتؾ ور  -
التجريدددع والتاقددد  و المغدددامرل تدددؾ ور و المتعدددة والتلدددؾي  والرغ دددة  زيدددادل -

 .الؾاقعن المممؾس العمم 
  لددني  ماققددة المممؾسددة المكع ددا  جدداء  STEM    حددؾ  يتماددؾر الددذ 

 لبنددداء عدددالمن اتجددداه اصددد ح والدددذ  المتعدددددل لممجددداال  الرئيسددد  الماتدددؾ  
 العمددددؾه  ددددوؽ الدددددم   ددددن المتمممددددة والعلددددريؽ الؾاحددددد القددددرن  طفددددل ميددددارا 

Science التقنيددددددددددددددددددددددددددة Technology  :اليندسددددددددددددددددددددددددددة Engineering :
   Mathematicsالريا يا 

  :التهصيات
 ال احمة بالتالن:  ن  ؾء النتائ  التن أسفر عنيا ال اا الاالن تؾصن           

 األطفددددا   مدددؽ عدددددا وعمدددرا بدددرتنفودددذ  رندددام  الدراسدددة الااليدددة عمدددن عونددددا  أك
 .بلكل أوست باقن المدارسلمتاق  مؽ إمكانية تعميمو عمن 

 لما ليا مؽ أثر    ترسيخ األطفا   األنلظة المبتكرل والممورل الىتماهب االىتماه
 .أساسيا  اكتساع المعر ة

  ال ادددا  االسدددتفادل بقائمدددة ميدددارا  التفكودددر الاسدددا ن التدددن اسدددفر  عنيدددا نتدددائ
 تدائيدة المفداهيؼ االساسددية لمبرمجدة باعت ارىدا حجددز مودذ المرحمددة اإلالكسداع تبل

 .الزاوية لممبرم  ال غور
 ال د  حتدن الرو دة مدؽ الحبدرل  ود  مدؽ المعممدوؽ إلشدرا  الااسدمة األىمية 

 دددن ادمددا  ميدددارا  التفكوددر الاسدددا ن  ددن جميدددت المددؾاد الدراسدددية  علددر المددان 
 .لظبلع ناؾ التفكور الااسؾونالحداو التغوور  ن التعميؼ و ن اتجاه ا
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 :البحهث السقترحة
 االحتياجدددددا   ود األطفدددددا   مدددددت المممؾسدددددة البرمجدددددة مكع دددددا   اعميدددددة دراسدددددة 

 .الحاصة
  دراسدددة  اعميدددة المكع دددا  االلكترونيدددة عمدددن بعدددض ندددؾات  الدددتعمؼ االخدددر  ممدددل

 التجاه ناؾىا والتفكور اال تكار .ا
   وددرا  ت ددنييية أخددر  ممددل السددؽ االلكترونيددة مددت متغدراسددة  اعميددة المكع ددا

 .سمؾع المعر نوالجنس واأل
 مكؾنددددا  مددددؽ تجعددددل جديدددددل مدرسددددية حؾسدددد ة مندددداى  الدددددو  مددددؽ العديددددد تقددددده 

 .أساسية الاسا   والتفكور البرمجة
 ثدددر بعدددض المتغودددرا  ممدددل ال دددؾ  والارادددة،....  دددن مرحمدددة ماقبددددل دراسدددة أ

   .المدرسة
 تنميددة  دد  والتعدداونن التنا سدد  تعمؼالدد  اعميددة حددؾ  الدراسددا  مددؽ المزيددد إجددراء 

 .الااسؾون التفكور ميارا 
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 اال مان
(. مفيدؾه المدني  الدراسدن والتنميدة المتكاممدة  دن مجتمدت المعمر دة  رؤ  3117صبلح الديؽ عر ة  -
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  .القاىرل، دار ق اء لمظ اعة والنلر والتؾزيت .(. تظؾر تكنؾلؾجيا التعميؼ3114  عظية خميس  -
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(. اعميدة  رنددام  مقتدرح لتنميددة مفداهيؼ التسمسددل والدزمؽ والمكددان لظفدل ماقبددل 3115نجدؾ  ال دداو  -

 .طفا امية رياض األ ،القاىرل عةجام ،رسالة ماجيستور غور منلؾرل ،المدرسة
(. تقؾيؼ تؾجيدا  الدراسدا  وال ادؾو  دن مجدا  تكنؾلؾجيدا 3128  ه ة اما  لظفن عبد الاكؼ-

رسددالة ماجيسددتور غودددر  ،كميددة الترويدددة النؾعيددة ،جامعدددة عددوؽ شددمس.التعمدديؼ بجامعددة عددوؽ شددمس
 .منلؾرل

 ،مديؼالتع تظدؾير   نؾلؾجيا المعمؾمدا  واالت داال   دو  الستحداه تكورقة بامية: الم تمرالدولن األ -
 .مدينة م ار  لمتعميؼ
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