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ملخص:
بات من الواضح ّ
أن هذا العصر ّ
يتميز باملعرفة وبالتغ ّيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتقني وتكنولوجيا
املعلومات .ونظرا التساع استخدام التطبيقات املحوسبة في املدارس وفي أماكن العمل وفي البيوت ،تزداد الحاجة يوما
بعد يوم إلى قوى عاملة لديها الخبرة واملهارات الضرورية للعمل وإلى خبراء لديهم القدرة على إنتاج مثل هذه التطبيقات.
وبناء على ذلك ،أخذ الكثير من الباحثين باالقتناع بضرورة تدريس مفاهيم علم الحاسوب والبرمجة في املدارس .فالعديد
ّ
من األبحاث واملقاالت األكاديمية الحديثة تشير إلى أهم ّية الشروع في تدريس مفاهيم علم الحاسوب ومنها موضوع
ّ
البرمجة لطالب املدارس مبكرا لتشمل املرحلة االبتدائية أيضا .تعود أسباب هذا املطلب في األساس إلى أ ّن تدريس
مفاهيم علم الحاسوب والبرمجة في سن مبكر يساهم في تنمية مهارات حل املشكالت ،ومهارات التفكير الخوارزمي،
ومهارات العمل باملشاركة وغيرها من املهارات الحيوية املطلوبة من كل خ ّريج في هذا العصر املتقدم تكنولوجيا .والسؤال
الذي يرد هنا :أين نحن في مدارسنا العربية املحلية من هذا املطلب؟

 .1مقدمة
ّ
تركز مناهج تعليم الحاسوب للمدارس االبتدائية والعدادية في معظم الدول على تدريس موضوع التنور الحاسوبي الذي
يعنى في األساس باستخدام واع ومفيد لألدوات التكنولوجية وما ينتج عنها والذي يتعامل بشكل عام مع املعلومات من
خالل برمجيات وأجهزة حاسوبية متن ّوعة .في السنوات الثالثة األخيرة ازدادت محاوالت تدريس مفاهيم علم الحاسوب
والبرمجة ضمن املنهاج التعليمي للمدرسة االبتدائية في بعض الدول وعلى رأسها بريطانيا .تعود أسباب هذا التغيير إلى
االعتقاد بأ ّن تدريس الطالب مفاهيم علم الحاسوب والبرمجة في سن مبكر من شأنه أن يساهم إلى ّ
حد كبير في أيجاد
ّ
الخبرة لدى الطالب وتطوير مهارات التفكير العليا لديهم .كما وأنه سيساعد على تقريب الطالب من موضوع البرمجة

وإعدادهم كمبرمجين في املستقبل.
يهدف هذا املقال إلى مقارنة منهاج تدريس الحاسوب املطبق في املدارس لدينا مع منهاج تدريس الحاسوب املطبق في
بريطانيا وإلى طرح اقتراحات وتوصيات بشأن تعديل منهاج التعليم الحالي ليتناسب مع التطورات الراهنة في مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 .2خلفية نظرية
ّ
مستمر في محاوالت دمج الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في السيرورة
يالحظ في العقود األخيرة ازدياد
ّ
التعليمية أيضا ضمن املدارس االبتدائية والعدادية .وهذه املحاوالت غالبا ما تركز على تطبيق التكنولوجيا لكساب
الطالب مهارات حاسوبية أساسية مه ّمة له من خالل استخدام برامج الحاسوب املختلفة (مثل برامج معالجة النصوص،
والجداول اللكترونية ،والعروض املحوسبة وغيرها) ،وعلى تدريس مواضيع مختلفة مثل العلوم والرياضيات باستخدام
ّ
مخصصة لها ،وعلى اعتماد النترنت كمصدر للمعلومات وكأداة اتصال بين املشاركين في العملية التعليمية.
برمجيات
ّ
جميع هذه االستخدامات التي تعتبر أمثلة لمكانيات دمج الحاسوب والتكنولوجيا في التعليم تمثل فقط جزءا من
ّ
موضوع ّ
التنور الحاسوبي وال تشمل تدريس املفاهيم األساسية املتعلقة بمجال علم الحاسوب وال حتى مبادئ البرمجة؛
ّ
وذلك ّ
ألن موضوع التنور الحاسوبي يركز في األساس على التعامل مع املعلومات من خالل برمجيات وأجهزة حاسوبية
ّ
سيما ّ
متنوعة .ال ّ
أن املصادر املتعلقة بتدريس البرمجة في املرحلة االبتدائية ( Curtis, 2013; Proulx, 1993; Futschek,
 )2006; Fessakis, Gouli & Mavroudi, 2013; Guynn, 2015تشير إلى أهمية فهم نظريات أساسية في علم الحاسوب
كونها تدعم بشكل كبير عملية تعلم املواضيع العلمية التي يدخل فيها الحاسوب ،وتساهم في تطوير مهارات تفكير مختلفة
منها التفكير املنطقي ( )logical thinkingوالتفكير الخوارزمي ( )algorithmic thinkingلدى الطالب ،وتعرض مفاهيم
أساسية مهمة َّ
تم تطويرها في مجاالت علمية أخرى.
ّ
علم الحاسوب ( )Computer Scienceهو مجال واسع يحتوي على الكثير من املواضيع والحقول الفرعية ،ويركز موضوع
ّ
علم الحاسوب على تدريس الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات التي تشكل األساس آللية نقل املعلومات وتشغيلها
وتحويلها ،وذلك استنادا إلى دراسة برمجيات وعتاد الحاسوب بشكل علمي مج ّرد .يبحث علم الحاسوب في استخدام
الحوسبة بجميع أشكالها لحل املشكالت من منظور علمي رياض ي (.)Computer Science = Computation + Information
وغالبا ما يشمل ذلك تصميم وبرمجة ما ّ
ً
يسمى "البرمجيات" ( )Softwareلكي تستعمل هذه كأداة لحل تلك املشكالت.
فيذكر ّ
عند الحديث عن البرمجيات ُ
بأن علم الحاسوب ُيعنى ب ـ“طريقة” بناء البرمجيات بناء على أسس علمية ورياضة
ً
استخداما في تلك البرمجيات .يض ّم علم الحاسوب العديد من املجاالت الفرعية مثل:
وبدراسة الخوارزميات األنسب
نظريات الحوسبة والخوارزميات ،البرمجة وهندسة البرمجيات ،مباني البيانات ،أنظمة قواعد البيانات ،الذكاء
االصطناعي وغيرها.
أ ّما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICT: Information and Communication Technologyفهو مجال آخر ُيعنى
بمسائل أخرى ،مثل طرائق استخدام البرمجيات وأجهزة االتصال والشبكات الرقمية املختلفة بصورة واعية ومفيدة.
ويهدف أيضا إلى تصميم وتطوير أنظمة معلومات ّ
تلبي احتياجات الشركة أو ّ
املؤسسة أو املجتمع .يعتمد مجال تكنولوجيا
ّ
متطورة بهدف حفظ ومعالجة وحماية البيانات وأيضا إدارتها والقيام
املعلومات واالتصاالت على استخدام تقنيات
بنقلها.
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في سنوات الثمانينيات من القرن املاض ي كان عدد املدارس الثانوية في البالد التي ُيد َّرس فيها موضوع البرمجة
والخوارزميات قليال جداّ .إال ّأنه مع بداية القرن الحالي تقريبا ليست ّثمة مدرسة ثانوية واحدة ال ُت ّ
درس هذا املوضوع في
إطار علم الحاسوب كتخصص أساس ي (חזן ,לוי ,לפידות; ّ .)2002
إن التطورات الحاصلة في مجال علم الحاسوب وفي

مجال طرائق تدريسه ( )Computer Science Educationواملوا ّد التعليمية التابعة له ساهمت في جعل املدارس الثانوية
ّ
ُ
تقبل على دمج هذا املوضوع في مواضيع التخصص التي يختارها الطالب مثل الفيزياء واللكترونيكا والعلوم األخرى.

كذلك ساهم التطور املتسارع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في جعل هذه التكنولوجيا جزءا أساسيا من
حياة كل فرد في مجتمعات القرن الواحد والعشرين حيث يت ّم االعتماد عليها بشكل أساس ي ومستمر ،األمر الذي يثير
ّ
اهتمام األجيال الناشئة ويشجعهم لإلقبال على تعلم املواضيع املتعلقة بهذه التقنيات الحديثة.
ّ
ّ
في املدارس الثانوية ،يتعلم الطالب ضمن تخصص علم الحاسوب (بمستوى  5وحدات) املفاهيم األساسية املتعلقة بعلم
الحاسوب بشكل واسع نوعا ما ويمارسون البرمجة وتطوير البرمجيات خالل سنوات التخصص الثالثةّ .أما في املدارس
العدادية فيركز املنهاج التعليمي املقترح من قبل وزارة التربية والتعليم للمدارس العربية على تعليم الطالب مضامين
َّ
تتعلق بمبنى الحاسوب ،إدارة قواعد البيانات ،بناء املواقع وأسس البرمجة؛ بينما يكون التركيز في املدارس االبتدائية على
تدريس وتدريب الطالب على برامج الرسم ،معالجة النصوص ،الجداول اللكترونية والبحار اآلمن في النترنت (بياعة،
خاصة بهذه املجاالت ،إذ ّ
ّ
إن هذه املهارات أصبح ال غنى عنها في هذه األيام بل
 )2011من أجل إكسابهم مهارات حاسوبية
ّ
ويتوجب على كل فرد أن يلتزم بها كي يستطيع التعامل مع اآلخرين بالشكل السليم واآلمن من خالل الحاسوب وشبكة
النترنت.
ّ
أساسيات ومفاهيم علم الحاسوب للجيل الصغير من الطالب ال يقصد بهذا تعليمهم مواضيع
عند الحديث عن تدريس
ّ
تابعة ّ
للتنور الحاسوبي أو اكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإنما املقصود هو دعمهم وتشجيعهم على تعلم
أسس البرمجة والتفكير الخوارزمي والتفكير البداعي من خالل ممارسة ّ
حل املشكالت أو املسائل والتعبير عنها ،األمر الذي
يساهم في تطوير مهارات التفكير التحليلي والخوارزمي ومهارات ّ
حل املسائل لديهم .قبل حوالي  30عاما قال سيمور بيبرت
(ّ )Seymour Papert
أن علم الحاسوب يعطي األطفال إمكانية االنشغال بتطوير أفكار ّ
قوية .فاألطفال بطبيعتهم هم

مبدعون ويح ّبون أن يصنعوا أشياء .وهم ّ
يتمتعون بخيال خصب ويح ّبون دوما التعبير عنه كما وأ ّنهم يح ّبون صناعة
ّ
أشياء جميلة وممتعة ليجذبوا انطباع من حولهمّ .
إن البرمجة تمكن األطفال من القيام بكل ذلك معا كونها تتم ّيز بالعمل
ّ
البداعي ،وفيها التجارب واملتعة ،وتن ّمي القدرة والدقة في التفكير .لهذا السبب وألهمية هذا املوضوع ،يالحظ في السنوات
ّ
مستمر في تطوير األلعاب التعليمية وبيئات البرمجة املسلية التي يتيح استخدامها تطوير مهارات التفكير
األخيرة تزايد
ُ
الخوارزمي ( )Algorithmic Thinkingومهارات ّ
حل املشاكل لدى املستخدمين والتي تع ّد نقطة انطالقة لتعريف املستخدم
ّ
ّ
بأسس البرمجة دون الخوض بشروحات وتفصيالت مركبة بالنسبة لهذا الجيل.
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إ ّن العديد من املصطلحات كالتفكير الخوارزمي أو ّ
الحل الخوارزمي ترتبط باملصطلح "خوارزمية" ( )Algorithmوهي كلمة
مشت ّقة من لفظ اسم العالم الرياض ي محمد بن موس ى الخوارزمي الذي عاش في بغداد بين سنة 780ه و 850ه.
الخوارزمية عبارة عن مجموعة نهائية من التعليمات َّ
املعرفة بدقة لوصف طريقة ح ّل مشكلة معطاة ومح ّددةّ .أما
ّ
التفكير الخوارزمي فهو سيرورة ح ّل املشكلة ويض ّم مجموعة من القدرات املتعلقة بفهم وبناء الخوارزميات ( Futschek,

 ،)2006; Yadin, 2013ومن أهمها :القدرة على تحديد وتحليل املشكلة بشكل دقيق ،القدرة على تحليل وتنظيم البيانات
بطريقة منطقية ،القدرة على تحديد وفحص وتطبيق الحلول املمكنة وأيضا القدرة على تعميم وتطبيق هذه السيرورة
بأكملها على مشاكل أخرى.

 2.1تدريس البرمجة ومفاهيم علم الحاسوب في جيل مبكر – الثورة الهادئة
ّ
ما من شك ّ
أن تكنولوجيا الحاسوب بشكل عام أصبحت تؤثر بشكل كبير على سيرورة التعليم والتعلم في املدارس بجميع
ّ
ظل هذه البيئات الحديثة تكنولوجيا نجد ّ
مراحلها .في ّ
أن الطالب يتعلمون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وتوظيفها
ّ
ألهدافهم التعليمية وأحيانا الشخصية ّ
لكنهم قليال ما يتعلمون عن كيفية عمل هذه التكنولوجيا ( .)Morrison, 2013من
هنا ازدادت األصوات بين ّ سين والباحثين وخاصة في الدول الغربية ،التي تنادي بضرورة ّ
سد هذه الفجوة وتمكين
املدر
الطالب من اكتساب مهارات البرمجة ومهارات التفكير الخوارزمي وير ْون فيها من مهارات القرن الحالي .في الواقع ،تقف
وراء هذه املطالبات التي تنادي بتعليم البرمجة للجيل الصغير أيضا شركات عمالقة مثل جوجل ( )Googleوإنتل ()Intel
َّ
بل وأيضا منظمات مختلفة منها مثال  code.orgوالتي تبحث جميعها عن أفضل طريقة يمكن من خاللها وضع الحواسيب
بين أيدي الطالب مهما كانت جنسيتهم أو مهما كان وضعهم االجتماعي ( .)Guynn, 2015هذا التحول الكبير ُوصف على
ّ
أنه ثورة هادئة تهدف إلى إدخال تعليم مفاهيم علم الحاسوب والبرمجة في مناهج التعليم ابتداء من املدارس االبتدائية
ّ
نتطرق إلى الدوافع الرئيسية التي ّأدت إلى ارتفاع أصوات املنادين بضرورة تدريس أسس علم
( .)Curtis, 2013فيما يلي
الحاسوب والبرمجة في جيل مبكر.
 2.1.1تطوير مهارات تفكير عليا مختلفة
من املعروف ّ
أن تعلم الرياضيات والعلوم يمنح الطالب إمكانية ح ّل املسائل بطريقة هادفة .تشير بروليكس ( Proulx,
 )1993إلى أ ّن "قواعد اللعبة" أو قواعد املسألة تكون موجودة ومعطاة في مثل هذه املسائل .وإستراتيجيات ّ
حل هذه
املسائل تعتمد على أفكار ومفاهيم قد ّ
تم وضعها في الدرس .بعض الطرائق املبتكرة لتعليم الرياضيات تصر على أن
يشترك الطالب في اختراع املعادالت والعالقاتّ .أما في موضوع علم الحاسوب فالوضع مختلف بعض الش يء .االختالف
ى ّ
يتمثل في ّ
أن الطالب عند كتابته وتصميمه للخوارزمية (والتي تعتبر أساس
الرئيس ي بين علم الحاسوب واملواضيع األخر
عمليا يبتكر "قواعد اللعبة" بنفسه .لكي ينجح الطالب في هذا األمر عليه أن ّ
كل نوع من البرمجة) فهو ّ
يعبر عن أفكاره
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ّ
بوضوح ّ
الكالمية أم بلغة البرمجة) .بشكل
تام وبال غموض وأن يستخدم مصطلحات دقيقة (سواء أكانت باللغة الطبيعية
عام هناك العديد من الحلول للمسألة أو للمشكلة املطروحة ،وعلى الطالب أن يبحث ويستكشف الفروق بين هذه
الحلول املمكنة وأن يقارن بينها بشكل عميق ّ
ليحدد ًّأيا من هذه الحلول هي األفضل ولكي يستطيع تعليل اختياره في حال
لزم األمر .من الواضح ّ
ّ
سيمر في تجربة غنية تسمح له بتطوير مهارات تفكير عليا مختلفة
أن الطالب في مثل هذه الحاالت
يمكن له أن يستثمرها أيضا في مواضيع تعليمية أخرى .باستثناء الكتابة البداعية ،ال يوجد مجال تعليمي في املدرسة
ّ
االبتدائية أو العدادية ،تتوفر فيه لدى الطالب الحرية في البحث عن إمكانيات مختلفة للحل والقدرة على االنخراط
واملشاركة في التفكير البداعي كما هو الحال في علم الحاسوب ( .)Proulx, 1993وهذا بالطبع يمكن أن يحصل فقط
عندما تدعم العملية التعليمية ومناخها هذا النوع من البداع.
ّ
ننوه كذلك ّ
ّ
بأن هناك أمورا أخرى يمكن أن يتعلمها الطالب من خالل دراستهم ملواضيع علم الحاسوب والبرمجة كون
هذا املجال فيه العديد من أشكال االنضباط ( .)Payne, 2015; Proulx, 1993فمثال يعتبر البرنامج الذي يبرمجه الطالب
غير كامل وغير سليم ما دام ال يعمل وفق جميع الشروط األولية ووفق كل إدخال قانوني لهذا البرنامج .حصول أمر كهذا
ُ
يقود الطالب إلى التفكير حول فحص جميع املُدخالت القانونية املمكنة وهل ّ
ّ
املرجوة.
تؤدي هذه املدخالت إلى النتائج
ّ
كذلك يتعلم الطالب من هذه التجربة كيفية تنظيم عمله ،البحث عن جميع الشكاليات املمكنة وتحليل املشكلة بشكل
ّ
للحل
عميق ودقيق من أجل وضع الحلول الصحيحة لها .بالضافة إلى ذلك ،يقوم الطالب بمقارنة الطرائق املختلفة
واالستفادة من النهج األمثل الذي من شأنه أن ّ
يؤدي إلى ّ
الحل األفضل.
الحل املختلفة ّ
ّ
يؤديان أيضا إلى التعرف على الفكرة املركزية
هذه السيرورة من التعلم وهذا التفاعل بين األفكار وطرائق
محدودياته أيضا .في الحقيقةّ ،
ّ
يتعين على كل
من وراء بناء الحاسوب وإلى فهم أساس ي لطريقة عمل الحاسوب وفهم
ّ
ّ
متعلم أن يعي أوجه القصور ألنظمة الحاسوب والمكانيات املختلفة املتعلقة بوقوع الخطأ وسوء االستخدامّ .
إن
شخص
إدراك هذه األمور بالضافة إلى معرفة ّ
املكونات الرئيسية داخل جهاز الحاسوب يمكن أن يساعد في تحديد ّ
أي املسائل أو
ّ
ّ
املشكالت التي من السهل أو الصعب حلها بواسطة الحاسوب (.)Proulx, 1993
كما أسلفناّ ،
معينة للتعبير عن خوارزمية ّ
فإن البرمجة تهدف في األساس إلى كتابة برامج حاسوب بلغة برمجة ّ
محددة
تهدف إلى وضع حل ملسألة او مشكلة معطاة ( .)Program = Algorithm + Dataقبل كتابة البرنامج ذاته بلغة البرمجة،
ّ
ّ
فإن املبرمج ّ
ّ
ّ
الحل بشكل دقيق ومدروسّ .يتفق العديد من
ويحدد كذلك خطوات
للحل
يحدد لنفسه فكرة واضحة
الباحثين ( )Proulx, 1993; Futschek, 2006; Fessakis, Gouli & Mavroudi, 2013على ّ
أن الطالب خالل هذه السيرورة

ّ
نمي ّ
يتعلم فيها كتابة الخوارزميات والبرمجة ويمارسها بأساليب وأنماط مختلفة ،يستطيع أن ُي ّ
ويطور لنفسه العديد
التي
من مهارات التفكير العليا ( )Higher-order thinking skillsمن ّ
أهمها مهارات التفكير الخوارزمي ( Algorithmic thinking
حل املشاكل ( )Problem solving skillsوالتي ُتع ّد ّ
 )skillsومهارات ّ
مهمة أيضا لتخصصات أخرى وليس فقط لتخصص
ّ ّ
ّ
أن تعلم البرمجة يساعد على
وتمتد أيضا إلى الحياة اليومية ( .)Lye & Koh, 2014; Payne, 2015كما
علم الحاسوب ،بل
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تطوير مهارات مختلفة لها وزنها في الحياة اليومية ،كمهارات التعاون ،ومهارات التفكير املنطقي والقدرة على تفكيك مسألة
َّ
صغريات .كذلك يساهم تعلم البرمجة في تطوير القدرة على تحمل مواجهة الصعاب وعدم التر ُ
مركبة إلى مسائل ُ
اجع
ّ
ُ
والتخاذل عند مواجهة مسألة مركبة وصعبة بل القيام باملحاولة وبذل الجهد من جديد من زوايا أخرى ،واملثابرة حتى
ّ
املرجوة .بالضافة إلى ذلك ،تتيح البرمجة للطالب إمكانية التعبير عن اهتماماته ،مشاعره ،وأفكاره
الوصول إلى النتيجة
التي من املمكن استشعارها من خالل املشاريع التي ُيطورها الطالب.
 2.1.2تطوير املهارات التعاونية
ّ
ّ
عندما يتعلم ويمارس الطالب البرمجة ومواضيع أخرى في مجال علم الحاسوب بمجموعات عمل صغيرة ،نتوقع أن تتطور
ّ
وإنما ّ
لديهم ليس فقط مهارات التفكير الخوارزمي ومهارات ّ
تتطور كذلك املهارات التعاونية ( Collaborative
حل املشاكل
 )skillsالتي تعتبر في غاية األهمية باعتبارها عنصرا أساس ّيا يخدم العمل املشترك في تطوير البرمجيات واملشاريع .هناك
اتفاق على أ ّن دراسة علم الحاسوب وتطوير البرمجيات هي مبنية أيضا على التفاعل االجتماعي حيث أ ّن الحلول الج ّيدة
تأتي كنتيجة للعمل التعاوني وليس كنتيجة للعمل الفرد ّي ( ;McDougall & Boyle, 2004; Teague & Roe, 2007
.)Winkler et al., 2014
تشير العديد من األبحاث ( )Benaya & Zur, 2007; McKinney & Denton, 2006; Teague & Roe, 2007; Tibi, 2015إلى
أ ّن البرمجة بالتعاون تزيد من فهم الطالب للمادة التعليمية ،وتؤ ّدي إلى تقديم حلول برمجية أفضل ،وترفع من مستوى
التحصيل العلمي لديهم ،كما ّ
وتؤدي إلى تطوير املهارات التعاونية لديهم.

يعتبر التعلم التعاوني أيضا مه ّما ملراحل الد اسة املستقبلية وللعمل املستقبلي إذ ّ
إن التطور التكنولوجي يفرض على
ر
الدارسين والعاملين ضمن املشاريع املختلفة العمل بمجموعات من خالل استخدام أدوات اتصال تكنولوجية متن ّوعة
للتجسير بين الفارق الزمني والتجسير بين البعد الجغرافي فيما بينهم م ّما يو ّ
ضح ضرورة اكتساب املهارات التعاونية
ومهارات االتصال لدى الطالب خالل مرحلتهم التعليمية األولى ( ;Benaya & Zur, 2007; Ben-Jacob et al., 2000
.)McKinney & Denton, 2006
 2.1.3اكتساب مفردات في اللغة اإلنجليزية
تستخدم لغات وبيئات البرمجة مفردات اللغة النجليزية لكتابة التعليمات واألوامر التابعة للبرنامج .هذه الكلمات عادة ما
تكون غير معروفة للطالب في السن املبكرة ّ
مما يستوجب فهمها ّأوال ليستطيع الطالب أن يدرك معناها ،ومن ث َّم
استخدامها بالشكل الصحيح .من ضمن األمثلة الشائعة على هذه الكلمات في املرحلة األولى نجد كلمات مثل move, left,
 right, up, down, rotate,وغيرها .بالضافة إلى تعلم معاني املفرداتّ ،
فإن هذه التجربة وخصوصا عندما تكون
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متواصلة ،سترفع من قدرات الطالب على القراءة والكتابة لهذه املفردات وغيرها؛ وبهذا يكون الطالب في حالة ّ
يطور فيها
ّ
تلقائيا ودون أن يقصد فعل هذا األمر.
لدى نفسه مهارات القراءة والكتابة ملفردات اللغة النجليزية
ُ
تعتمد بيئات البرمجة املرئية املع ّدة في األساس الستخدام طالب املدارس االبتدائية على استخدام الوسائط املتعددة
ّ
ّ
ومسلية يقض ي فيها الطالب وقتا أطول دون أن ّ
يمل .ضمن هذه البيئات يمكن
( )Multimediaمن أجل خلق بيئة جذابة
ّ
تمثل التعليمات التي يمكن استخدامها من أجل ّ
حل املسألة املعروضة ،وهذا من شأنه أن
سماع تلفظ الكلمات التي
يساعد الطالب على تطوير مهارات النطق الصحيح لهذه الكلمات إلى جانب ممارسة مهارات االستماع ( & Chang
.)Lehman; 2002
 2.1.4املتعة والتنافس اإليجابي
ّ
ّ
ّ
املخصصة للجيل الصغير تعتمد في األساس على التعلم من خالل اللعب
بالضافة إلى ما ذكر أعاله فإ ّن بيئات البرمجة
ّ
( )Game Based Learningوالذي ُيع ّد واحد من أه ّم طرائق التعليم اليوم خصوصا في مجال الحاسوب .تساهم طريقة
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
التعلم من خالل اللعب في جعل عملية التعلم أمرا مسل ّيا وممتعا بالنسبة للطالب وفي نفس الوقت يكتسب الطالب
َّ
خالل اللعب املهارات التعليمية املرصودة ( .)Barichello, 2013; Payne, 2015; Winkler et al., 2014كذلك تعتمد البرامج
ّ
ّ
ّ
التعليمية هذه على فكرة التعلم بمراحل ،حيث ينتقل الطالب من املرحلة الحالية التي هو بصددها إلى املرحلة التي تليها
ّ
فقط بعد أن يكون قد أت ّمها بنجاح .تساعد عملية التعلم بمراحل ومستويات على تجزئة املادة التعليمة ووضع تسلسل
منطقي ومناسب لحراز التقدم .في املقابل ،تساهم األلعاب املبنية على مراحل ومستويات في خلق روح التنافس بين
ّ
ّ
الطالب .فالطالب يحاول في هذه الحاالت أن ُيظهر أمام رفاقه أنه تخطى مراحل أكثر منهم وأنه األسبق ضمن مجموعته
األمر الذي من شأنه أن يساعد على خلق روح التنافس اليجابي بشكل عا ّم لدى الطالب.
 2.1.5الطلب املتزايد على املبرمجين وخريجي علم الحاسوب
ّ
باألخص الدول الغربية ودول مثل اليابان وكوريا
إ ّن التط ّور العاصف في مجال التكنولوجيا والعلوم قد نقل العالم و
والصين من اقتصاد املعلومات إلى اقتصاد املعرفة ،حيث ّ
أن تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTوتعزيز
ّ
استخدامها يعتبر حجر الزاوية للبنية االقتصادية في هذه الدول .وهذا التطور
املستمر يعتبر سببا آخر الزدياد األصوات
التي تنادي بضرورة تعليم مفاهيم علم الحاسوب ومبادئ البرمجة في جيل مبكر بهدف تحضير جيل يستطيع أن ّ
يلبي
طلبات أسواق العمل في هذه الدول في املستقبل .وعليه ،أصبحت وظائف البرمجة من أكثر الوظائف املطلوبة في هذه
األيام في العالم وهي من بين الوظائف التي يدفع لها أعلى الرواتبّ .
بالرغم من الطلب الواضح على املبرمجين في هذه
الفترة وكما سيكون في السنوات املقبلةّ ،
فإن تعليم البرمجة قد تراجع في العقد السابق في بعض الدول بشكل واضح.
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ّ
ففي الواليات املتحدة األمريكية يتعلم فقط  %2من الطالب موضوع البرمجة بينما  %60من الوظائف املطلوبة في سوق
العمل هي وظائف تتعلق ببرمجة الحاسوب (.)Arial, 2013
ّ
تشير العديد من الحصائيات التوقعية إلى ّ
أن الطلب على الوظائف املتعلقة بعلم الحاسوب والبرمجة وتكنولوجيا
ومستمر في السنوات القادمة في العالم بشكل ّ
ّ
عام وفي الواليات املتحدة
املعلومات واالتصاالت سيزداد بشكل ملحوظ
ّ
ّ
خاص .ووفق بيانات مؤ ّسسة العلوم الوطنية األمريكية ( ،)National Science Foundationمن املتوقع أن يكون
بشكل
في سنة  2020حاجة لقرابة املليون وظيفة في مجال الحوسبة والبرمجة إضافة إلى عدد ّ
خريجي علم الحاسوب من
الجامعات واملعاهد في تلك الفترة ( ،)Arial, 2013بحيث سيكون الطلب األكبر على ّ
مطوري البرمجيات ( Morrison,
.)2013
ّ
املتوقع ّأال يقتصر ازدياد الطلب على املبرمجين ّ
وخريجي علم الحاسوب فقط في الواليات املتحدة بل سيكون األمر
من
املتقدمة تكنولوجيا؛ ّ
ّ
مشابها في غالبية الدول
ألن التقدم والتطور التكنولوجي في مثل هذه الدول يعتبر حجر الزاوية للبنية
االقتصادية فيها أيضاّ ،
وألن الشركات العاملة في هذه املجاالت لديها فروع في دول مختلفة وعقود عمل مع شركات في
ّ
أمكان مختلفة في أنحاء العالم .في املقابل ،ال يمكن للدول
األقل تقدما في مجال تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن تبقى مكتوفة األيدي ّ
ألن تأثيرات الشركات العمالقة غالبا ما ستصل إلى غالبية الدول التي تستخدم أو تستهلك هذه

ّ
التقنيات الحديثة ّ
سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوظائف في هذه املجاالت بهدف دمج التقنيات الحديثة ،على
مما
ّ
األقل ،ضمن مرافق الدولة .بالضافة إلى ذلك ،من املتوقع أن يؤ ّدي تدريس البرمجة في جيل مبكر إلى زيادة العنصر
ّ
النسائي وأيضا زيادة نسبة العاملين من األقليات املختلفة ضمن شركات الهايتك األمر الذي سيضيف إليها تنوعا مه ّما

لطاملا كان مرادا (.)Guynn, 2015

 .3الوضع الحالي في مدارسنا العربية
 3.1تطور مناهج تدريس التنور الحاسوبي واملعلوماتية وعلم الحاسوب في املرحلتين االبتدائية واإلعدادية
ّ
التنور الحاسوبي واملعلوماتية وعلم الحاسوب في املرحلتين االبتدائية
فيما يلي سنتط ّرق إلى املنهاج املت َّبع في تدريس
والعدادية في املدارس العربية في البالد؛ وذلك لفحص مكانة تدريس علم الحاسوب ومهارات البرمجة والتفكير الخوارزمي
ّ
التنور الحاسوبي واملعلوماتية وعلم
ضمنه .لهذا الغرض نستعرض ّأوال مل َّخصا حول التطور التاريخي ملناهج تدريس
الحاسوب في املرحلتين االبتدائية والعدادية (جدول  .)1ثانيا نستعرض مختصرا لتوصيات مفتش الحوسبة في املدارس
العربية بخصوص مضامين ّ
التنور الحاسوبي وعلم الحاسوب للصفوف األول حتى التاسع (جدول .)2
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جدول  :1يعرض الجدول التالي تلخيص التطور التاريخي ملناهج تدريس ّ
التنور الحاسوبي واملعلوماتية وعلم الحاسوب في املرحلتين االبتدائية
والعدادية كما جاء في مقال "منهاج الحاسوب" الذي كتبه مفتش الحوسبة للمدارس العربية في وزارة املعارف (بياعة.)2011 ،
السنة

اسم املنهاج

1990

التعرف على الحاسوب – مدخل إلى

الهدف املركزي
ّ
شدد هذا املنهاج على أهم ّية تعريف التالميذ بمبنى الحاسوب ،ومسار عملية

معالجة املعلومات

معالجة املعلومات ،والتخطيط والبرمجة؛ وذلك من أجل تجهيزهم الستخدام

1994

تكنولوجيا املعلومات في إطار منهاج
"تدريس التكنولوجيا في املرحلة
العدادية"

1996

تدريس العلوم والتكنولوجيا في املرحلة
العدادية

2004

معايير في املعلوماتية

الحاسوب في حياتهم املستقبلية
ّ
شدد هذا املنهاج على أهمية تدريس التطبيقات الحاسوبية واألدوات الرئيسية
ّ
في مجال تكنولوجيا املعلومات ،مثل :مولدات الرسمات ،معالجات النصوص،
ّ
مولدات العروض ،الجداول اللكترونية وقواعد البيانات
ّ
شدد هذا املنهاج على دمج تدريس العلوم والتكنولوجيا معا ،واعتبر الحاسوب
وتطبيقاته املختلفة أحد فروع التكنولوجيا أال وهو "تكنولوجيا املعلومات"
ّ
ركز هذا املنهاج على االستخدام الذكي للمعلومات ،على كل أنواعها وطرائق
تمثيلها ،من أجل الوصول إلى هدف ّ
محدد

ّ
التنور الحاسوبي وعلم
جدول  :2يعرض هذا الجدول بشكل مختصر توصيات مفتش الحوسبة في املدارس العربية بخصوص مضامين
الحاسوب للصفوف األول حتى التاسع (بياعة:)2011 ،
الصف
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

مضامين
ّ
مولد الرسمات  ،Paintالنترنت وأخالقياتها ،مبنى الحاسوب
معالج النصوص  ،Wordالنترنت وأخالقياتها ،مبنى الحاسوب ،نظام التشغيل ،إدارة املل ّفات...
ّ
مولد العروض  ،Power Pointالنترنت واملعلوماتية ،بحث عن معلومات ،استراتيجيات بحث
ذك ّية ،مبنى الحاسوب ،تعميق فهم التلميذ ملبنى الحاسوب واألجهزة املحيطة به...
الجدول اللكتروني  ،Excelاالتصال في النترنت وأخالقياته ومخاطره ،مبنى الحاسوب
ُ
نظم معلومات  ،Accessبناء مواقع إنترنت بواسطة FrontPage
بناء مواقع إنترنت بلغة  ،HTMLبيئة عالمي -الصغير
برمجة بلغة  ،VB.NETمبنى الحاسوب ،طريقة العد بامليزان الثنائي ،تمثيل األعداد والتحويل من
العشري للثنائي وبالعكس ،كتابة برامج بلغة اآللة...

من الجدولين  1و  2املعروضين أعاله ّيتضح ّ
أن منهاج تدريس ّ
التنور الحاسوبي واملعلوماتية وعلم الحاسوب في املرحلتين
ّ
االبتدائية والعدادية ّ
مستمرة تهدف إلى أن يتماش ى مع التطورات التكنولوجية والعلمية املحيطة
يمر في عملية تطوير
بهذه املواضيع لتتناسب في كل حقبة من الزمن مع هذه التطورات.
من استعراضنا ملناهج تدريس الحاسوب بمسمياتها املختلفة للمرحلتين االبتدائية والعدادية منذ سنوات التسعين وحتى
ّ
قبل سنتين ( )2013-2012وجدنا أ ّن املفاهيم املتعلقة بعلم الحاسوب مثل التفكير الخوارزمي والبرمجة وح ّل املشكالت

ُ
لم تكن مدرجة أساسا في هذه املناهج ،بل استبعدت كل ّيا في هاتين املرحلتين سوى ما وجدناه من بعض التوصيات
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وبعض الوحدات التجريبية للمرحلة العدادية ،نذكر منها وحدات تصميم صفحات إنترنت بلغة  HTMLوتعليم البرمجة
في بيئة  VBالتي كانت تهدف في األساس إلى انكشاف الطالب على بعض موا ّد علم الحاسوب وتهيئتهم للمرحلة الثانوية.

 3.2تدريس علم الحاسوب في املناهج الحالية للمدارس االبتدائية واإلعدادية في البالد باملقارنة مع املناهج
الحالية في بريطانيا
ذكرنا سابقا أ ّن مناهج تدريس الحاسوب في البالد وغيرها في تطور مستم ّر لتتماش ى مع التطورات التكنولوجية والعلمية
املتغيرة .ما يهمنا في هذا القسم هو استعراض تدريس علم الحاسوب في املناهج الحالية للمراحل ما قبل الثانوية في
إسرائيل وفي بريطانيا .نستعرض ذلك بحسب التفصيل التالي:
 .1تدريس علم الحاسوب في املناهج الجديدة للمدارس االبتدائية في البالد
نجد في املنهاج الجديد لتدريس الحاسوب للمدارس االبتدائية تغيرا مع ّينا نحو إدخال تدريس بعض مفاهيم علم
الحاسوب والبرمجة إلى هذه املرحلة .بخالف املناهج السابقة ،نجد أ ّن املنهاج الجديد (لسنة  )2015-2014يذكر أهدافا
أكثر وضوحا لتدريس علم الحاسوب والبرمجة ويقترح وحدة تعليمية اختيارية تحت عنوان علوم الحاسوب والروبوتيكا
(מדעי המחשב ורובוטיקה) .من األهداف التي يذكرها املنهاج الجديد لهذه الوحدة ما يلي :انكشاف الطالب على مفاهيم
ّ
في الفيزياء والكهرباء ،إلى جانب ذلك ،يت ّم التركيز على مبادئ تطوير التفكير الخوارزمي بواسطة أدوات روبوتية .ويركز
ّ
املنهاج على تدريس مفاهيم أساسية ملواضيع متن ّوعة مع الدمج بين التجربة ،والتعلم ،والتدريب العملي بالروبوتات .لم
ّ
يح ّدد املنهاج أل ّي الصفوف أو املستويات االبتدائية ُمع ّدة هذه الوحدة ،إال ّأنها على ما يبدو مع َّدة للصفوف االبتدائية
العليا (الخامس والسادس) (משרד החינוך ,תכנית לימודים במדעי המחשב ורובוטיקה לבתי ספר יסודיים.)2014 ,
ّ
املفاهيم األساسية التي جاءت في منهاج التدريس السابق تركز على أن يتع ّرف الطالب على عالم الروبوت واستخداماته
ُ
وكيفية التحكم به عن طريق البرمجةـ فيتع ّرف على املصطلحات البرمجية بدءا باستقبال املدخالت وإخراج النتائج
وعمليات التحكم واالشتراط والحلقات ،وذلك بطريقة التجربة والتمرن والتدريب بالضافة إلى التعليم النظري.
 .2تدريس علم الحاسوب في املناهج الجديدة للمدارس االبتدائية في بريطانيا
تعتبر بريطانيا أ ّول دولة عملت على إدخال تعليم علم الحاسوب والبرمجة بصورة جدية في منهاج التدريس للمرحلة
ّ
االبتدائية والعدادية ،إذ قامت في عام  2013بوضع خطة ومنهاج تعليم ّي قوم ّي يهدف إلى دمج هذه املواضيع ضمن
ّ
الصفوف االبتدائية والعدادية .وقد ت ّم تب ّني خطة هذا املنهاج ابتداء من أيلول لعام  .2014تهدف الخطة بشكل عام إلى
مساعدة الطالب على فهم وتطبيق املبادئ واملفاهيم األساسية التابعة لعلم الحاسوب بما في ذلك املنطق ،والتجريد،
والخوارزميات وعرض البيانات .وكذلك تهدف الخطة إلى تقوية قدرات الطالب على تحليل املشكالت باستخدام
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ّ
املصطلحات الحاسوبية والحسابية وإلى تمكينه من تكرار تجاربه العملية املكتسبة املتعلقة بكتابة برامج حاسوب من
أجل ح ّل هذه املشكالت أو املسائل.
وفق املناهج الجديدة التي وضعت في بريطانيا لتدريس علم الحاسوب للمدارس االبتدائية ،يت ّم تدريس علم الحاسوب
ّ
لفئتي جيل :مبكرة ومتأخرة .املرحلة االبتدائية األولى املبكرة ( )Key Stage Oneلسنوات  6 – 2واملرحلة االبتدائية الثانية
ّ
املتأخرة ( )Key Stage 2لألجيال ما بين  .11 - 7فيما يلي ،نستعرض األهداف التي وضعت لك ّل مرحلة.1
ّ
 بعد إنهاء الطالب املرحلة االبتدائية األولى ( ،)Key Stage Oneمن املفروض أن يتمكنوا من إنشاء وتصحيح برامج
حاسوب بسيطة بالضافة إلى استخدام للتكنولوجيا بصورة واعية وآمنة .كذلك يد َّرسون ليفهموا ما هي
الخوارزميات ،وكيف يمكن تطبيقها ضمن برامج أجهزة الحاسوب الرقمية ،ومعرفة كيف أ ّن هذه البرامج مك ّونة
من أوامر دقيقة ومتسلسلة.
ّ
 في املرحلة االبتدائية الثانية ( ،)Key Stage 2يتعلم الطالب كيف يص ّمموا ويكتبوا البرامج التي تح ّقق هدفا مح َّددا
ّ
والتي تشتمل على التحكم ومحاكاة عمل أ ّي جهاز ،ويتعلم الطالب كذلك شبكات الحاسوب والتفكير املنطقي
الكتشاف وتصحيح أخطاء في الخوارزميات.
ّ
ّ
تعليقا على هذا املنهاج ،تقول املؤلفة ( )Sophie Curtis, 2013إ ّن هذا ليس تغييرا تطوريا فحسب بل إنه تطور كل ّي في
تدريس علم الحاسوب (الحاسوبية) ،حيث كان قبل ذلك يعتمد في األساس على تعليم برامج األوفيس.
 .3تدريس علم الحاسوب في املناهج الجديدة للمدارس اإلعدادية في إسرائيل
بخالف منهاج التدريس الجديد للمرحلة االبتدائية الذي جعل تدريس علم الحاسوب يجري من خالل استخدام
الروبوتات ،فإ ّن املنهاج التجريبي الجديد للمرحلة العدادية جاء أكثر ّ
تنوعا وأكثر شموال من منهاج املرحلة االبتدائية .فجاء
ّ
مفصال وشامال لكافة الصفوف من السابعة وحتى التاسعة.
املنهاج

(משרד החינוך ,תכנית הלימודים הניסויית בחטיבת

הביניים)2014 ,

يشتمل املنهاج على ثالث وحدات إلز ّ
امية واثنتين اختياريتين:

الوحدات اللز ّ
امية هي :مبادئ الخوارزميات وعلم الحاسوب ( 60ساعة) ،أسس الجداول اللكترونية ( 20ساعة)،
وموضوع السايبر والنترنت ( 40ساعة).
ّ
على ال ّرغم من ّ
أن املنهاج لم يح ّدد لغة برمجة بعينها لتدريس مبادئ الخوارزميات وعلم الحاسوب إال أ ّن شارحوا املنهاج
يقترحون بيئة البرمجة سكراتش  Scratchويوصون بتثبيتها على الحواسيب وربطها بشبكة النترنت.
1

Computing programs of study for Primary Schools (September 2013), key stages 1 and 2, National curriculum in England, retrieved on 15-82015, from: http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/primary_national_curriculum_-_computing.pdf
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الوحدتان األخريان الختيار واحدة منهما ،هما :مبادئ الروبوتات ( 60ساعة) وبرمجة جهة الزبون في إحدى البيئات التالية:
( 60( )Html5 + CSS3 + JavaScriptساعة).
يوص ي املنهاج بتدريس الوحدات السابقة وتوزيعها بحسب الصفوف ،كالتالي:
 الصف السابع  -مبادئ الخوارزميات وعلم الحاسوب في بيئة سكراتش Scratch
 الصف الثامن  -برمجة جهة الزبون في ( / )Html5 + CSS3 + JavaScriptأو مبادئ الروبوتات
 الصف التاسع  -موضوع السايبر والنترنت وأسس الجداول اللكترونية
الهدف من املنهاج الجديد لتدريس علم الحاسوب للمرحلة اإلعدادية
حددت ّ
بخالف املناهج في السنوات السابقة 2التي ّ
بأن الهدف الرئيس ي من تدريس علم الحاسوب في املرحلة العدادية هو
ّ
تحضير الطالب ملتابعة دراسة علم الحاسوب في املرحلة الثانوية ،فإ ّن املنهاج التجريبي الحالي يؤكد أ ّن الهدف الرئيس ي
من تدريس علم الحاسوب في املرحلة العدادية هو تزويد الطالب باملعرفة واملهارات املطلوبة من أ ّي إنسان في القرن
الواحد والعشرين ،وليس تخريج طالب مبرمجين أو علماء حاسوب وال حتى لتحضيرهم لدراسة علم الحاسوب في املرحلة
الثانوية.3
ّ
هذا وجدير بالذكر أنه على ال ّرغم من هذا التغيير في أهداف املنهاج التجريبي الحالي فإ ّن املضامين ال تزال هي نفسها
املضامين في املنهاج السابق! في رأينا ،إ ّن هذا ال يكفي ،بل ال بد وأن يتبع هذا التغيير في األهداف تغيير في املضامين أيضا.
 .4تدريس علم الحاسوب في املناهج الجديدة للمدارس اإلعدادية في بريطانيا
إ ّن مناهج التدريس والخطة التي وضعت في بريطانيا منذ عام  2013لتدريس علم الحاسوب في املدارس والتي ت ّم تب ّنيها
ّ
منذ مطلع أيلول عام  ،2014شملت أيضا املدارس العدادية بصورة بارزة .ركزت هذه املناهج على تدريس علم الحاسوب
للمرحلة العدادية حسب التفصيل التالي:4

2منهاج تدريس علم الحاسوب للمرحلة العدادية السابق الصادر عن الدائرة للعلم والتكنولوجيا ّ
التابع لقسم هندسة البرمجة في وزارة املعارف على الرابط التالي:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4570CA91-6BAB-4D90-B8E5-4418CBCEBF43/177251/2210132.pdf

 3منهاج تدريس علم الحاسوب التجريبي للمرحلة العدادية ( )2015-8-15الصادر عن الدائرة للعلم والتكنولوجيا ّ
التابعة لقسم هندسة البرمجة في وزارة املعارف على
الرابطhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/csit/TochnitLimudim/chativa/ :

4

Computing programs of study for Secondary Schools (September 2013), key stages 3 and 4, National curriculum in England, retrieved on 15-82015, from: http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/secondary_national_curriculum_-_computing.pdf
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ّ
ّ
في املرحلة الثالثة (( )Key Stage 3السنوات  )7،8،9وجيل ( ،)14 - 11يتعلم الطالب املنطق والجبر البولياني ،ويتعلمون
ّ
فهم الخوارزميات التي تعكس التفكير الحاسوبي والخوارزمي .وكذلك يتعلمون كيفية عمل البرمجيات واألجهزة
اللكترونية وكيفية "تفاهمها" معا في جهاز الحاسوب وفي غيره من األجهزة (أسس الشبكات).
ّ
إ ّن األهداف التي وضعت في املنهاج الدراس ي للحوسبة في هذه املرحلة جاءت لتؤكد بأ ّن جميع التالميذ:
.1
.2
.3
.4

يستطيعون فهم وتطبيق مبادئ ومفاهيم علم الحاسوب األساسية بما في ذلك التجريد ،واملنطق ،والخوارزميات
وتمثيل البيانات.
يستطيعون تحليل املشاكل بمفاهيم علم الحاسوب ،واكتساب تجربة عملية متك ّررة في كتابة برامج حاسوب من
أجل ح ّل مثل هذه املشاكل.
يستطيعون تقييم وتطبيق تكنولوجيا املعلومات بما في ذلك تكنولوجيات جديدة أو غير مألوفة ،تحليليا ،من أجل
ح ّل املشاكل.
أن يكونوا مستخدمين مسئولين ،مخت ّ
صين ،واثقين ومستخدمين مبدعين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ّ
مما ذكر أعاله يبدو البندان الثالث والرابع مألوفين من خالل املناهج السابقة ،في حين أ ّن البندين األول والثاني هما
جديدان .هذه البنود جاءت لتغ ّير الفكرة النمطية بأ ّن موضوع علم الحاسوب هو موضوع جامعي ُمع ّد للمخت ّ
صين ذوي
املستوى العالي والذين يرغبون في الحصول على وظيفة في الشركات الصناعية .لذا ،فإ ّن امليزة الجديدة والرئيسية للمنهاج
ّ
ّ
الجديد تتمثل في أنه يق ّدم موضوع علم الحاسوب على أنه موضوع جوهري وأساس ي مثل الرياضيات وموضوع علم
األحياء ،ويجب أن تمنح الفرصة لكل تلميذ لكي يدرس هذا املوضوع في املرحلة االبتدائية جنبا إلى جنب مع ما يس ّمى

بموضوع التنور الحاسوبي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( .)ICTوهذا ما ّ
تم إدراجه في املنهاج الجديد تحت املس ّمى
حاسوبية ( )Computing = Computer Science + ICTوالذي يجمع بين املوضوعين معا.

 3.3بيئات حديثة لتدريس البرمجة والتفكير الخوارزمي
خالل العشر سنوات املاضية حدث تقدم كبير في مدى التنوع والوفرة في بيئات البرمجة املع َّدة للتدريس .فظهرت بيئات
حديثة لتعليم مفاهيم علم الحاسوب ومهارات البرمجة .تمتاز أكثر هذه البيئات بأ ّنها بيئات مرئية بحيث يستطيع التلميذ
متابعة مراحل البرمجة ونتائجها بصورة تفاعلية ومرئية في نفس الوقت م ّما يح ّفز الطالب على متابعة البرمجة ويح ّفزه
كذلك على تكرار التجربة في حال الخطأ من دون ملل أو الشعور بالحباط .إ ّن هذه امليزات تجعل هذه البيئات مالئمة
وتناسب املبتدئين واألجيال الصغيرة .في القائمة أدناه ،بعض من األمثلة لهذه البيئات التي من املمكن تب ّنيها في تدريس
ّ
البرمجة للمرحلة االبتدائية والعدادية .هذه القائمة ليست كاملة وليست الوحيدة ،وتقديمها هنا إنما جاء ل ُيظهر مدى
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التن ّوع والوفرة في مثل هذه البيئات من ناحية ومن ناحية ثانية لتكون رّبما نقطة بداية ملن يريد أن يبدأ ،على أن يجد
غيرها.
http://scratch.mit.edu

 سكراتش ()Scratch

www.khanacademy.org

 أكاديمية خان ()Khan Academy
 أكاديمية السالحف ()Turtle Academy

http://turtleacademy.com/playground/en
http://www.calormen.com/jslogo/
أو http://education.mit.edu/starlogo
http://www.kodugamelab.com

 لوجو ()Logo
 كودو ()Kodu

إ ّن علم الحاسوب يعنى أكثر بتطبيق األفكار وليس باألدوات التكنولوجية أو لغات البرمجة .وعليه ،فاللغة التي نختار
ليست هي امله ّمة ،بل األهم أن يشعر الطالب بأ ّنهم قادرون على البرمجة ويثقون بأنفسهم ،ويدركون أيضا أن هناك لغات
ّ
برمجة متع ّددة وكل لها ميزاتها وأن يشعروا بالراحة لتعلم لغة أخرى جديدة .بناء على ذلك ،يوص ى أن يتعلم التالميذ
البرمجة في بيئتين أو أكثر على أن تكون إحداها لغة برمجة نصية ( ،)Textual Languageحتى قبل أن يصلوا إلى املرحلة
العدادية (.)Simon, 2014

 3.4خالصة املقارنة بين مناهج تدريس علم الحاسوب والبرمجة في كل من البالد وبريطانيا
إ ّن املتم ّعن في املنهاج البريطاني الوطني الحالي ( )2015-2014لتدريس علم الحاسوب والبرمجة في املدارس االبتدائية
واالعدادية يجد تطورا كبيرا وخطة ثورية باملقارنة واملناهج الحالية املوجودة عندنا في البالد ،من ناحية األهداف ومدى
تب ّنيها ملفاهيم علم الحاسوب والبرمجة ،ومن ناحية شمول هذه املناهج واحتوائها على مضامين متن ّوعة لتدريس هذه
املفاهيم ،ومن ناحية استغراقها للمراحل االبتدائية والعدادية ،ومن ناحية توفير املوارد التعليمية املالئمة والكافية
لتطبيق هذه املناهج ،مثل الكتب املو ّجهة للمعلم وللطالب وك ّراسات العمل والبيئات املحوسبة وغيرها ،وأيضا من ناحية
إقامة مراكز لالستكمال وتهيئة املعلمين لتدريس مثل هذه املضامين .صحيح أ ّن املناهج الحالية في البالد في تطور مستم ّر
ّ
لك ّنه بطيء باملقارنة مع التغيرات العلمية والتكنولوجية الكبيرة التي تلف مناحي الحياة في املجتمع واملؤ ّسسات والشركات.

من املالحظ أيضا أ ّن أهداف املناهج الجديدة في بريطانيا تعنى بأفكار ومفاهيم علم الحاسوب أكثر م ّما تعنى باألدوات
ّ
التكنولوجية .وتر ّكز هذه املناهج على تعلم مهارات البرمجة ومفاهيم علم الحاسوب وال ّ
تعين أداة تكنولوجية بعينها وإنما
تطرح بعض األمثلة ملثل هذه األدوات.
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 .4خالصة وتوصيات
في هذا املقال استعرضنا فوائد تدريس البرمجة وأساسيات علم الحاسوب لدى الطالب في جيل مبكر ،وتط ّرقنا إلى مناهج
التدريس الحالية في البالد وفي بريطانيا للمرحلتين االبتدائية والعدادية ،ووجدنا أن هناك حاجة ما ّسة إلى تطوير املناهج
عندنا في البالد لتتالءم والتطور العلمي والتكنولوجي الكبير في الحياة واملجتمع .كما واستعرضنا في هذا املقال أمثلة من
بيئات برمجية حديثة لتدريس وتطوير مفاهيم علم الحاسوب والبرمجة والتي نعتقد بإمكانية دمجها بسهولة وبشكل مالئم
لتدريس علم الحاسوب في املرحلتين االبتدائية والعدادية.
ذكرنا أعاله ّأنه نظرا للتغييرات العملية والتكنولوجية الكبيرة ،هناك حاجة ّ
ماسة إلى تطوير املناهج الحالية عندنا في
إسرائيل لتدريس علم الحاسوب والبرمجة في املرحلتين االبتدائية والعدادية ،وعليه نوص ي بتحديد ما هي املفاهيم في
علم الحاسوب والبرمجة التي من امله ّم تدريسها في هاتين املرحلتين .وبناء على ذلك ،طرحنا في هذا املقال ّ
مسودة أولية
ملنهاج تدريس البرمجة والتفكير الخوارزمي للمرحلتين االبتدائية والعدادية كنقطة انطالقة نحو تطوير املناهج الحالية
لتدريس علم الحاسوب( .ملحق .)1
وعليه ،نعرض فيما يلي مجموعة من التوصيات واالقتراحات التي من املمكن أن تساهم في إجراء التغييرات الالزمة على
ّ
املناهج الحالية علها تتماش ى والتطورات العلمية والتكنولوجية.
 إقامة لجان مخت ّ
صة بهدف تحديد املضامين للمنهاج الجديد لتدريس علم الحاسوب والبرمجة في املدراس
االبتدائية والعدادية.
 أن تهت ّم اللجان بتحديد املفاهيم األساسية لعلم الحاسوب كموضوع علمي مستقل ،مثل تمثيل البيانات،
والبرمجة ،والتفكير الخوارزمي.
 تخصيص ساعات أكثر يس هذه املناهج باعتبار ّ
أن علم الحاسوب أصبح موضوعا أساسيا كالرياضيات
لتدر
والعلوم.
 من أجل تدريس املفاهيم األساسية في علم الحاسوب كتدريس التفكير الخوارزمي والبرمجة ،نوص ي بتب ّني
واستغالل بيئات برمجية مرئية وتفاعلية تجمع بين التسلية والتحدي والتحفيز على البداع في ح ّل املشكالت.
ّ
ومن املف َّ
ضل اختيار بيئات تعتمد اللغة العربية ،وهي متوفرة.
ّ
 تأليف كتب للمعلمين وللطالب وك ّراسات عمل الستخالص مضامين املنهاج الجديد والستغالل مثل هذه البيئات
مع التركيز على املفاهيم األساسية لعلم الحاسوب.
 أن تقام دورات استكمال لتأهيل وتهيئة املعلمين بما يتناسب مع مضامين والتصور الفكري الجديد لهذه املناهج
ودعمهم بطرائق تدريس حديثة تتناسب واألجيال الصغيرة.
 إجراء دراسات ميدانية وأبحاث تقييم عند تطبيق التجارب األولية في تدريس املناهج الجديدة.
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َ
ملحق  :1مسودة أولية ملنهاج تدريس البرمجة والتفكير الخوارزمي للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية
ّ
املسودة املواضيع األساسية التي من ّ
املهم أن تكون ضمن منهاج تدريس البرمجة والتفكير الخوارزمي
تعرض هذه
للمرحلتين االبتدائية والعدادية .هذه املواضيع تأتي إلى جانب منهاج تدريس التنور الحاسوبي املوجود حاليا وال تعتبر
ّ
ّ
املخصصة للمرحلة االبتدائية من الصف الثالث
املسودة إلى قسمين :القسم األول يعرض املواضيع
بديال عنه .تنقسم
ّ
وحتى السادس ،والقسم الثاني يعرض املواضيع املخصصة للمرحلة العدادية من الصف السابع وحتى التاسع .في كلتا
املهم ّ
املرحلتين ،من ّ
تبني طريقة التدريس اللولبية والتي تعتمد على تدريس املواضيع في السنوات املختلفة مع التوسع
والتعمق في كل سنة .كما ومن الجدير ذكره ّ
أن تدريس هذه املواضيع يمكن أن ّ
يتم باستخدام بيئات برمجية مختلفة
مختصة ّ
ّ
بتبني هذه املواضيع ومالءمتها
املرئية وغير املرئية منها والتي عرضنا قسما منها في املقال أعاله ،على أن تقوم لجان
مع بيئات البرمجة املناسبة في منهاج أكثر شمولية وتفصيال.

املرحلة االبتدائية
 ملحة تاريخية عن تطور الحاسوب (.)Computer History Museum
 فهم ما هو "الخوارزم" وتطبيقاته في نواحي حياتية متعددة.
 كيفية كتابة وتطبيق الخوارزم على شكل برنامج حاسوب.
 كتابة ،وفحص وتطبيق خوارزميات وبرامج بسيطة.
ّ
ّ
الحل لهذه املشكالت دون استخدام الحاسوب
متدرجة الصعوبة مع مناقشة طرائق
 عرض مشكالت
( .)structured problem solvingبالطبع في هذه املرحلة يمكن ّ
تبني فعاليات تستخدم أدوات مختلفة لتوضيح
ّ
املشكلة وطرائق حلها مع ومن دون حاسوب (أنظر موقع .)/http://csunplugged.org
 تعلم التفكير املنطقي ّ
وحل املسائل.
 تعلم تحليل و ّ
حل املشكالت من خالل تبسيطها وتفكيكها إلى أجزاء أصغر.
 التركيز على التحليل واالستنتاج املنطقي لشرح طريقة عمل بعض الخوارزميات البسيطة والتنبؤ بكيفية
تصرفها.
تؤدي إلى تحقيق أهداف ّ
 تصميم وكتابة وفحص البرامج التي ّ
محددة.
ّ
املتغيرات والصور املختلفة لإلدخال والخراج.
 تعلم التسلسل ،واالنتقاء والتكرار في كتابة البرامج والعمل مع
 تعلم نظام ّ
العد الثنائي واملنطق البولياني بصورة َّ
مبسطة.
 معرفة أنواع مختلفة من البيانات بصورة َّ
مبسطة ،ومعرفة كيفية تمثيل البيانات وحفظها في الحاسوب.
 فهم مبادئ عمل شبكات الحاسوب بما في ذلك شبكة النترنت.
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املرحلة اإلعدادية
في هذه املرحلة يمكن تدريس جميع املواضيع التابعة للمرحلة االبتدائية مع تعمق أكثر ،ومن املمكن إضافة املواضيع
التالية:
 التعرف على األنواع املختلفة للغات البرمجة والفروق بينها.
ّ
 فهم سيرورة البرمجة ّ
لحل مسائل أكثر تركيبا من املسائل التي في املراحل السابقة.
ّ
وللمتغيرات وكيفية تخزين البيانات في الحاسوب.
 تعلم أنظمة األعداد ،واألنواع املختلفة للبيانات
 التعرف على مباني البيانات املختلفة ،كاملصفوفات ،والفئات.
 التعليمات املشروطة والتكرار.
 املنطق البولياني وأنظمة التشفير.
دوال واستدعاء ّ
دوال بسيطة ،كتابة ّ
 استخدام ّ
دوال.
 العتاد املادي للحاسوب :الوحدة املركزية ،أنواع الذاكرة ،النواقل املختلفة .وكذلك توضيح تفاعل هذه
الوحدات معا.
 طريقة عمل بروتوكوالت االتصال املشهورة.
 توضيح َّ
مبسط لسيرورة تطوير البرمجيات والعمل في مجموعات على تطوير مشروع متواضع ّ
لحل مشكلة.
ّ
 التمش ي مع تطور علم الحاسوب والحوسبة في املاض ي والحاضر واملستقبل.
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