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 :الملخص

على درجة توافر مهارات التفكير التصميمي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية  هدف هذا البحث إلى التعرف

حليل المحتوى، تفي المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف هذا البحث اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي متمثالً بأسلوب 

وفقاً بالمملكة العربية السعودية ( للمرحلة الثانوية 3) و (2) ( و1مات )الحاسب و تقنية المعلو اتمقررمحتوى حيث تم تحليل 

مهاراته الفرعية )التعاطف، التواصل مع اآلخرين، اإلحساس والذكاء العاطفي أوالً  وهي:لمهارات التفكير التصميمي الخمسة 

الذهني،  العصف،ثالثاً البحث وجمع المعلومات( )حل المشكالت،ديد المشكلة، ومهاراتها الفرعية تح ثانياً  بالمشكلة ، التنظيم(،

وضع الفرضيات واختبارها، ومهاراته الفرعية )إنشاء ، رابعاً ومهاراته الفرعية )الخرائط الذهنية، العصف الذهني الجماعي(

 تحليل المحتوى، ، و أعدت الباحثتان لهذا الغرض بطاقةار، ومهاراته الفرعية ) التقويم(صنع القر، خامساً النماذج األولية(

( 1توافر مهارات التفكير التصميمي بمقررات الحاسب وتقنية المعلومات )ل متوسط النسبة المئويةأن وأظهرت نتائج البحث 

مرتبة تنازليا توزعت بنسب متفاوتة على الخمسة مهارات ، (%18.91)فضة جداً بنسبة بلغت خمنللمرحلة الثانوية ( 3(و)2و)

( ومهارة )صنع القرار(  %21.11( ومهارة )العصف الذهني( بنسبة بلغت) %31.9المشكلة( بنسبة بلغت ) كاآلتي: مهارة )تحديد

( ومهارة )وضع الفرضيات واختبارها( بنسبة بلغت %1..1(  ومهارة )الذكاء العاطفي( بنسبة بلغت )%1..1بنسبة بلغت )

الحاسب و تقنية المعلومات استناداً على مهارات التفكير بناًء على هذه النتائج أوصى البحث بتطوير مقررات (، و%.14.4)

 ، واالهتمام بمهارات التفكير العليا الرتباطها بمهارات التفكير التصميمي مثل اإلبداع واالبتكار.التصميمي

 الحاسب وتقنية المعلوماتتحليل المحتوى، مهارات التفكير التصميمي،  الكلمات المفتاحية:
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Analysis of the Content of the Computer and Information Technology Course for the 

Secondary Stage in the Light of Design Thinking Skills 

 

Abstract: 

The aim of this research is to identify the degree of availability of design thinking skills in the 

computer and information technology course for the secondary stage in the Kingdom of Saudi 

Arabia. (1),(2) and (3)  according to the five design thinking skills: first, emotional intelligence 

and its sub-skills (empathy, communication with others, sense of the problem, organization), 

second, problem identification and its sub-skills (problem solving, research, and information 

gathering) Third, brainstorming and its sub-skills (mind mapping, collective brainstorming), 

fourth, develop and test hypotheses, and sub-skills (prototyping), fifth, decision making and sub-

skills (assessment). The two researchers developed a content analysis sheet for this purpose. The 

results of the research showed that the average percentage of the availability of design thinking 

skills in content computer science and information technology courses (1), (2) and (3) for the 

secondary stage is very low, with a rate of (19.87%), distributed in variable proportions among the 

skills. Five skills are ranked in descending order as follows: the skill (problem identification) with 

a percentage of (31.8%), the skill (brainstorming) with a percentage of (21.07%), the skill (decision 

making) with a percentage of (16.5%) and the ability (emotional intelligence) with a percentage 

of (16.1%) and the ability (development and hypothesis testing) with a percentage of (14.46 %), 

and based on these results, the research recommended developing computer and information. 

technology courses based on design thinking skills, paying attention to higher order thinking skills 

because they are linked to design thinking skills such as creativity and innovation. 

Keywords: Content Analysis, Design Thinking Skills, Computer and Information Technology 

 

 :المقدمة

األهداف التربوية العامة التي نطمح للوصول إليها من خالل على يُعتبر المنهج هو الركيزة األساسية في التعليم حيث إنه يحتوي 

هو كل  فالمنهج المعلم،قدم للمتعلمين عن طريق العديد من االستراتيجيات والطرق والوسائل التي يستخدمها المحتوى الذي يُ 

 الخبرات التي يكتسبها المتعلم تحت إشراف مؤسسته التعليمية وتوجيهها سواء كان ذلك داخل القاعة الدراسية أو خارجها.
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ويستخدم المنهج العديد من الوسائل واالستراتيجيات لتوفير أفضل فرص تعليمية للمتعلمين الكتساب الخبرات المرجوة من خالل 

 لالصفية.األنشطة الصفية وا

يم ناجح وإعداد تعل تحقيق هداف التربوية النهائية وهياأل لنتاجوعليه فإن تأثير المنهج على المتعلمين تأثير كبير ومهم ويؤدي 

لذلك كان تطوير التعليم والمنهج من ضمن الخطوات األولى في الطريق للتطّور  ،مواطن صالح بحيث يكون متعلم فّعال ومؤثر

 والتقدم.

في التعليم على تطوير المنهج والكتب المدرسية بحيث تكون معتمدة على الفهم بداًل  2131 المملكة العربية السعودية رؤيةركزت 

إلى مواءمة المنهج التعليمي مع متطلبات سوق العمل  وكفاءاتهم، باإلضافةمن الحفظ والتركيز على تطوير مهارات المتعلمين 

ا كما تهدف إلى جعل المناهج الدراسية المختلفة أكثر ترابطًا وتماسكً ، وبالتالي تعليم أكثر واقعية، ةومع واقع الحياة الحالية والعملي

 سواء في نفس المرحلة الدراسية أو المراحل المتتالية بما يسمى المدى والتتابع.

 لمين على اتخاذ قرارات مهنيةوتهدف هذه الرؤية إلى سد الفجوة بين النواتج التعليمية ومتطلبات سوق العمل ومساعدة المتع

لم لزيادة اإلنتاج وبالتالي تحسين بيئة التع، وتدريبهم وتسهيل انتقالهم بين المسارات التعليمية المختلفة، محددة ومتناسبة مع أنماطهم

 يم العالمية.تعلكما تعمل على مساعدة المتعلمين على تحقيق نتائج أعلى من المتوسط الدولي في مؤشرات ال، واإلبداع واالبتكار

 .وبناًء على ما سبق فإن التركيز حاليًا ومستقباًل يقوم على تنمية وتطوير مهارات المتعلمين التفكيرية من خالل العملية التعليمية

حيث أن تشجيع المتعلمين ، بشكل خاص هناك حاجة ماسة لتطوير هذه المهارات وتقنية المعلوماتومن خالل تدريس الحاسب 

اط في العمليات التفكيرية والتطبيق خاصةً أن مناهج الحاسب اآللي تعتبر مناهج تطبيقية وعملية تمكننا من ترجمة على االنخر

ومن أبرز هذه النماذج التي ظهرت حديثًا ، هذه التطبيقات إلى نماذج فعالة في حل المشكالت في الحياة الواقعية لدى المتعلمين

 ير التصميمي الذي يُعتبر نموذًجا لربط المعرفة العلمية بتطبيقاتها التقنية.على الساحة التربوية هي نموذج التفك

في صقل معارف ومهارات المتعلمين  –وهو أحد عناصر المنهج  -واعتماًدا على أهمية عرض المحتوى المعرفي والتعليمي 

 ة المعلوماتوتقنيوي في منهج الحاسب أهتم األدب الترب، حتى يصبحوا فاعلين في حياتهم ومجتمعهم ووطنهم وتنمية شخصياتهم

وفقًا للمستجدات  تعليميةال هإجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت تطوير محتوياتتم وطرق واستراتيجيات تدريسه حيث 

 ويعد التفكير التصميمي من إحدى أهم هذه المستجدات. ،التربوية العلمية والعملية

عرض المحتوى التعليمي بصورة مشكالت واقعية تثير اهتمام المتعلمين وتشجعهم على استخدام ويقوم التفكير التصميمي على 

( التفكير Beckman & Barry, 2017فقد عّرف كل من بيكمان وباري )، معارفهم وخبراتهم السابقة لحل هذه المشكالت

وإيجاد حلول عملية وإبداعية ابتكارية لحل  ،التصميمي على أنه عملية تطوير للقدرات التصميمية في ابتكار منتجات جديدة

يكسن بينما أوضح هنر، المشكالت وتلبية احتياجات المجتمع من خالل توظيف المعارف والمهارات العلمية والعملية على حد سواء

ج ( أنه يعبر عن الكيفية والطريقة التي يجرب بها المتعلمين المنهHenriksen & Richardson, 2017وريتشاردسون )

، سياق العلم قدًما في يالدراسي واألنشطة التعليمية والمهام الدراسية لتحليل المشكالت بشكل أفضل وتحديد الطرق الواعدة للمض

 يدعو ويقود المتعلمين إلى التفكير خارج الصندوق واكتساب خبرات ومنظور أوسع عن العالم. يوبهذا فإن التفكير التصميم

 :مشكلة البحث

من خالل علم تأهيل المتلتدعم مناهج التقنية الرقمية تحقيق أهداف التنمية والتطور التي تتطلع إليها المملكة العربية السعودية 

 .( ـه1441تقويم التعليم والتدريب، )هيئة وإنتاجها بالمعارف، والمهارات الحديثة الالزمة الستخدام التقنية الرقميةتزويده 
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ل ح وابتكارية فيت مهارات التفكير التصميمي التي تساعد المتعلمين في الوصول إلى حلول إبداعية هذه المهارا ومن أبرز

 المشكالت.

صميم خدمة تمن ثم فكر به وما يعاني منه وياالنغماس في حياة المتلقي ويدرس ما يحتاجه و إلى التفكير التصميمي حيث يهدف

ظهر التفكير التصميمي في ممارسات متعددة في قطاعات تعليمية مختلفة وقطاعات متنوعة وقد ، منتج أو برنامج أو نظامو أ

ن ، ألن المستفيدين المعنيين أصبحوا جزًءا رئيسيًا موالحلول المقترحةأخرى، وأظهر اختالفًا نوعيًا في األفكار وتصميم البرامج 

 عملية التفكير والتصميم واإلنتاج.

 -الهندسة  -م بالتصمي ترتبطلتفكير التصميمي هو منهجية قابلة للتطبيق في جميع المجاالت التي ال أن ا( 2114)محمود ،  يذكر

اً ألهمية ونظر، برنامجمن خالل تصميم منتج أو  على دمج الشعور واالبتكار والواقع في تلبية احتياجات العميل لقدرتهانظًرا 

توى مقرر ن بتحليل محافي المجال الرقمي قامت الباحثت خصوًصالدى المتعلمين وتطويرها مهارات التفكير التصميمي بلمام اإل

وعليه  مهارات أساسية للتفكير التصميمي خمستحتوي على من خالل اعداد بطاقة تحليل محتوى التقنية الرقمية للمرحلة الثانوية 

 يمكن تحديد مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال التالي:

كة العربية للمرحلة الثانوية بالمملالحاسب وتقنية المعلومات في محتوى مقرر مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها  ما

 السعودية؟

 :أسئلة البحث

 :ؤالين الرئيسيين التاليينتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على الس

في ية للمرحلة الثانوالحاسب وتقنية المعلومات ر ما مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها في محتوى مقر .1

 المملكة العربية السعودية؟

عربية للمرحلة الثانوية بالمملكة الالحاسب وتقنية المعلومات  ما مدى توافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر .2

 السعودية؟

 :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يلي:

  انويةللمرحلة الثالحاسب وتقنية المعلومات المفترض توافرها في مقرر تقديم قائمة بمهارات التفكير التصميمي. 

  للمرحلة الثانويةالمعلومات  الحاسب وتقنيةمقرر توافر مهارات التفكير التصميمي في قياس مستوى. 

  الحاسب وتقنية المعلومات لدى متعلمي المرحلة كساب مفاهيم ا والتي تساعد فيتوضيح مهارات التفكير التصميمي

 الثانوية.

 :أهمية البحث

 تمثلت أهمية البحث فيما يلي:

 في تطوير مقررات الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة  تساعد والتي يقدم البحث قائمة بمهارات التفكير التصميمي

 الثانوية.

  لمين في المرحلة للمتعبالنسبة همية مهارات التفكير التصميمي أإلى المناهج  تطوير فيتوجه نظر التربويين والمختصين

 الثانوية.
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 .أهمية استخدام مهارات التفكير التصميمي في المجال الرقمي 

 التفكير التصميمي في تنمية مهارات التفكير والربط بين المعارف والمفاهيم العلمية بالتطبيقات العملية  توضيح عالقة

 .على أرض الواقع ومهارة حل المشكالت؛ مما يؤدي إلى رفع جودة نواتج ومخرجات العملية التعليمية

  التدريب و تزويد المتعلمين وي استثمار التعليم ف 2131يأتي هذا البحث مواكباً لمتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية

 تطوير المقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة.من خالل بالمعارف والمهارات 

 .تناول هذا البحث أحد االتجاهات الحديثة وهو التفكير التصميمي 

  باإلضافة إلى ، مناهج الدراسيةفمن المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة مطوري ومصممي الومن ناحية أخرى؛

ر إضافة مهارات التفكيالمعلمين والمعلمات المتخصصين في مجال الحاسب اآللي والتقنيات الرقمية وذلك من خالل 

 في تدريس الحاسب اآللي لتعزيز اكتساب المتعلمين للمفاهيم الحاسوبية والتقنية. التصميمي

 :البحث حدود

تي لمرحلة الثانوية الفي ايقتصر موضوع البحث على تحليل محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات  الحدود الموضوعية:

 تطبقها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

تاب ك)نظام المقررات(  لمرحلة الثانويةا المقررة على طالب وطالبات الطالب تاب: يقتصر هذا البحث على كالحدود المكانية

( والذي يتكون من سبع 2( والذي يتكون من سبع وحدات، وكتاب الحاسب وتقنية المعلومات )1وتقنية المعلومات )حاسب ال

 ( والذي يتكون من ست وحدات.3، وكتاب الحاسب وتقنية المعلومات )وحدات

 .ـه1443 : تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعيالحدود الزمانية

 :البحثمصطلحات 

 :Content)) المحتوى

" المعالجة التفصيلية لموضوعات المقرر في الكتب، فإن كان المقرر قد حدد ووضع في فهرس الكتاب،  :يُعرف المحتوى بأنه

ل عادة على متفإن التناول التفصيلي لهذه الموضوعات كما وردت في الكتاب المدرسي هي التي يطلق عليها محتوى المنهج، ويش

 (..1م،  2113)اللقاني والجمل  عارف ومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانين ونظريات"حقائق وم

( 2( و)1ضمنة في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات )التعريف اإلجرائي للمحتوى: وحدات وموضوعات المادة التعليمية المُ 

 )نظام المقررات(. المرحلة الثانويةفي ( 3و)

 :(Content Analysis) تحليل المحتوى

التي صممت لتفسير وتصنيف المادة الدراسية بما فيها  واإلجراءات الفنيةيعّرف تحليل المحتوى على أنه "مجموعة األساليب 

 .(٠١١ص ،٣١٠٢)الزويني وآخرون، الكتاب"في واالفكار المتضمنة  النصوص المكتوبة والرسومات والصور

نظام ) الوصفي الكمي لمحتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية : التحليلعلى أنه وتعرفه الباحثتان إجرائياً 

 هـ في ضوء مهارات التفكير التصميمي.1443للعام الدراسي بالمملكة العربية السعودية  المقررات(

 (Design Thinking) التفكير التصميمي

ناسب وينتهي بحلول جديدة تم ابتكارها بحيث ت ،الذي نصمم الحلول لهيبدأ مع مشكلة المستفيد  ،هو النهج اإلبداعي لحل المشكالت 

 (.Brown,T., & Wyatt, J, 2010احتياجه )
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هو أسلوب حل المشكالت الواقعية ذات العالقة بالمفاهيم الحاسوبية باستخدام خمس مراحل متداخلة  :إجرائيًا التفكير التصميمي

أفضل عليم ت( لوصنع القرار ،وضع الفرضيات واختبارها ،توليد األفكار ،المشكلةتحديد  ،ومتفاعلة مع بعضها وهي: )التعاطف

 في المرحلة الثانوية.

 :والدراسات السابقة النظري اإلطار

 خطواتهو مفهومة ،لتفكير التصميميا :المحور األول

 :  التفكير التصميميأوًلا

. سيرعليهاي بخطوات منظمة تميزوالذي ي التصميمالتخطيط و يعد التفكير التصميمي من المفاهيم الحديثة التي ترتبط بمجالي

اهتمام التربويين والمهتمين بتطوير مهارات التعلم والتعليم، فهي تُعد أداة مثالية تحفز المتعلمين  التفكير التصميمي أثارت عمليةو

 . والتخيلوالمالحظة  البحث والخبرةعلى ابتكار وإنتاج حلول مبنية على 

 مفهوم التفكير التصميمي ثانياا: 

لمشكالت التي تتطلب لأنه وسيلة حل  على( Goldman and Kabayadondo،2111)يُعرف التفكير التصميمي من قبل 

 .مجموعة معقدة من المهارات والعمليات والعقول، والتي تساعد على إيجاد حلول ابتكارية جديدة لهذه المشكالت

تم من خاللها يلحصول على تغذية راجعة لنماذج أولية،  وابتكارلتجريب، لفرصة تيح تُ  تحليلية، ويعرف أيضاَ بأنه عملية إبداعية

 (..211)حسان، بلورة الفكرة

التفكير التصميمي بأنه: عملية ابتكار محورها اإلنسان، وتركز على المالحظة ( ٣١١۲، Lockwoodيعرف توماس اوكوود )و

 .واختبارهاوضع الفرضيات وتصور األفكار و ،والتعاون والتعلم السريع

 . المختلفة تحدياتالحلول الجديدة لل وابتكار وإنتاج، محورية اإلنسان في التفكير التصميميونالحظ أن التعريفات السابقة تركز على 

ي تجديد بالتفاعل وذلك يُسهم فويُضيف هذا النمط من التفكير على البيئة الدراسية الكثير من المثيرات مما يجعلها بيئة غنية 

 كما يعمل على ترسيخ المفاهيم العلمية والعملية وبناء، وتعزيز المهارات ومنها مهارات التفكير واالرتقاء باألداء العام للمتعلمين

لتصميمي يركز اإذ أن التفكير ، التفكير التصميمي ومهارات منهج علمي للتفكير اإلبداعي والناقد لدى المتعلمين واكسابهم أسلوب

هم المفاهيم فهو يركز على ف ومنها: التفكير التكاملي ويعزز الكثير من المهارات التي تميّزه عن غيره من أنواع التفكير المختلفة

متعلمين مهارات التعاون واالتصال الفّعال مع للويُضيف ، العلمية حيث ينظر لألحداث بالصورة الكلية ال الصورة المجزأة

وأيًضا ممارسة التطبيق العملي أثناء العمل على ، ضافةً إلى التفكير في حل المشكالت باستخدام المنطق االحتماليإ، اآلخرين

مما يهيئ المتعلمين للعمل على ما يناسبهم ومواجهة التحديات المستقبلية في أعمالهم المختلفة بكفاءة عالية ، النماذج واختبارها

 وفاعلية كبيرة.

 تفكير التصميميخطوات ال: ثالثاا 

تأتي و ياجاتهم،الحتويستخدم ممارسو التفكير التصميمي الخطوات وفقاً ، والمرونةبالسالسة ميز خطوات التفكير التصميمي تت

 :كاآلتيخطوات التفكير التصميمي 

تهم في حيااالندماج من خالل ؛ وذلك الذين يقومون بالتصميم لهم األشخاصعن طريق الحلول  مصممو ستلهميُ  ، حيثاإللهام. 1

 : ما يلي ، وتتضمنلحاجاتهمإلى فهم عميق  والوصول

 .تحديًا للمصممين ومحددة وتُعتبرمقصودة تحديد التحدي، فكل عملية تصميم تبدأ بمشكلة  -
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 .الفئة المستفيدة من التصميمممكن من المعلومات من قدر  جمع أكبرفيها تم يو، خطيط منهجية البحث وجمع المعلوماتت -

الفرضيات  نتجونوي، تحديد الفرص المتاحة للتصميمبيقوم مصممو الحلول ، في مرحلة اإللهام المستفيدد التعلم من عب، التصور. 2

  يلي:ما  وتتضمن، للحلول الممكنةللوصول  ويختبرونها

 يتم فيها تحويل االستنتاجات إلى أفكار ملموسة.ل، توليد األفكار -

 حسيننستمر في عملية الت حتى ةالحصول على المعلومليسهل أيًضا تبادل األفكار مع اآلخرين و يسهلل ،بناء النموذج األولى -

 . والتطوير

 مصدر رئيس لتطوير النموذج. تعتبر فهي  ،المالحظات والتغذية الراجعة وردود الفعل واستقبالاختبار النموذج  -

 فيدين. لتغذية الراجعة من المستتبعاً لنه باستمرار يثم تجريبه وتحس، ذجفي النمو المالحظاتو من التغذية الراجعة المالئمدمج  -

ويتضمن  ،على كيفية جعل النموذج مشروعاً حقيقياً يكون  فيهاالتركيز و، يد النهائيفالمست إلىتم فيها نقل الحل يو، التنفيذ .3

)هواري  ثرلقياس األ وأخيراً التخطيط، توسعة نطاق المشروع، ثم إطالق التصميم، ثم ابتكار خطة العمل من الخطوات التالية بدايةً 

 (.1441والمعمار،

خطوات غير  ( بأنهاAmbrose & Harris،2118,وهاريس ) قبل إمبروسمن  كرتسبعة ذُ وأيضاً هناك مرحل و خطوات 

 واحد وهي:  في وقتخطية ولكن قد تحدث معاً 

 التحديدDefined  ،والعوامل المؤثرة فيها. ومستهلكيها : يتم فيها تحديد األهـداف، والقضية المراد حلها 

  ثالبح:Research   اآلراء المهمة. و المعلومات المتعلقة بالمشكلة، تاريخها ومحاوالت الحلول السابقة فيها جمعيتم 

 التصورIdeate  :ومناقشتها. فكار دون تقييمهامن األ عددذهني وتوليد أكبر العصف ال فيها إجراء يتم 

 وضع النموذج المبدئي :Prototyping وتقييمها وتصحيحهامرحلة جمع األفكار هي و . 

 االختيارSelection  األقوى بينها.المفاضلة بين األفكار وانتقاء : تتم فيها 

 التنفيذImplementation :  تنفيذالوهي مرحلة. 

 مالتعلLearning  :طابق تمن نجاحها من خالل جمع البيانات والتحقـق  وقياسالفكرة  لتعديلراجعة التغذية خذ الأيتم فيها و

 الحل مع الهدف المنشود.

 التعليمبالتفكير التصميمي وعالقته المحور الثاني: 

لعصر التقني هذا ا من الطبيعي أن يتطلبإنه أن تكون ناجًحا في عالم اليوم المعتمد على التكنولوجيا العالية والمنافسة العالمية ف

المهارات  هومن هذ، ا كان مطلوب سابقًامختلفة عمّ المن االشخاص أن يواكبوا هذا التطور وأن يستعينوا بمجموعة من المهارات 

 (.Shute & Becker, 2010) هي ما يسمى بمهارة التفكير التصميمي

م قيل أيًضا أن البرامج الهندسية يجب أن تخرج مهندسين يمكنهم تصمي ،التصميم بمفهومة الواسع النشاط الرئيسي للهندسةر يعتب

 (. Evans, McNeill, & Beakley, 1990مثل حل المشكالت )، حلول فعالة لتلبية االحتياجات االجتماعية

ل فإن الكثير القو فالخطوة األولى لحل أي مشكلة هي التصميم. واستناًدا إلى ذلك االنتشاروالتصميم هو نشاط بشري طبيعي واسع 

دون أنهم يؤبوإن لم يكونوا في الغالب على دراية أو إدراك ، يصممون ويعملون كمصممين طوال حياتهم المهنية كانوامن العلماء 

 (. Braha & Maimon, 1997ذلك في عملية التصميم ومراحله المختلفة المتدرجة )
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الكثير من المؤسسات على اختالف مجاالتها التصميم لبرامجها وليس فقط ولألهمية الكبرى التي يحظى بها التصميم فقد أضافت 

 للمؤسسات الهندسية.

ونًا رئيسيًا عد مكوذلك ألن تصميم المنتجات والخدمات يُ ، فبدأ التفكير التصميمي أيًضا يحظى باهتمام متزايد في إعدادات العمل

أسلوب مجال ولشركات المعروفة سلكت والتزمت بأن تصبح رائدة في للقدرة التنافسية في مجال األعمال لدرجة أن العديد من ا

 (.Dunne & Martin, 2006التصميم )

إال  ،وعلى الرغم من أن التفكير التصميمي أصبح جزًءا ال يتجزأ من مجاالت التصميم والهندسة باإلضافة إلى األعمال التجارية

لتعليم في القرن الحادي والعشرين عبر التخصصات واختالف المجاالت ألنه أنه يمكن أن يكون له أيًضا تأثير إيجابي كبير على ا

ب من المتعلمين فمثاًل في البيئات األكاديمية يُطل ،باإلضافة إلى التفكير الناقد، يتضمن التفكير اإلبداعي في إيجاد حلول للمشكالت

النجاح في  وبالتالي مساعدة المتعلمين على، حلواًل ابتكاريةالقراءة بشكل نقدي والتفكير بالحلول المنطقية وحل المشكالت المعقدة 

 هذا العالم الرقمي المترابط الذي نعيش فيه.

لتصميمي التفكير ا ،فيجب على المعلمين دعم المتعلمين في تطوير وصقل مهارات القرن الحادي والعشرين )على سبيل المثال

وتهيئهم حتى  ،عزز مهارات حل المشكالت لديهم وتهيئهم لسوق العملوالتفكير المنظومي ومهارات العمل الجماعي( التي ت

 .يصبحوا مواطنين صالحين ألنفسهم ولمجتمعهم ووطنهم

 مهارات التفكير التصميمي ومهارات الحاسب اآلليالمحور الثالث: 

وف يغير من على التقنية فإن ادخاله س والعتمادهسيؤدي إدخال التفكير التصميمي للمناهج التعليمية إلى تطوير التعليم والتعلم؛ 

منسوبو  وسيحول جميع، تعامل المدارس مع الحوسبة والتكنولوجيا والمعلومات والرقميات وبذلك يتم القضاء على األمية التقنية

ين لسوق مإن هذا التغيير يدعم المعلمين لتجهيز المتعل، المدرسة من مستهلكين سلبيين للحاسب إلى مبتكرين ومبدعين ومصممين

 العمل على اختالف مجاالتهم؛ وذلك ألن التفكير التصميمي في أساسه يعتبر حل لمشكلة ما على شكل مراحل. 

إطار  وتماشياً مع هذا تم طرح، يعد تطوير وتعزيز اإلبداع ومهارة حل المشكالت لدى المتعلم هدفًا رئيسيًا لمتعلم الحاسب اآلليو

 حدى هذه المهارات هي: التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي. مهارات أساسية وإ 1عمل مكون من 

، ااكتشاف المشكالت وحلهو ،جديدة وجهات نظر النشط عنالبحث و، من عدة عناصر مثل: "التفكير الخيالي اتتتكون هذه المهار

 .باإلضافة إلى االبتكار والمجازفة، تقديم الحلو الجديدة االبتكاريةو

التصميمي ومهارات الحاسب اآللي مشتركة في أصلها فجميعها يؤدي إلى حل مشكلة ما أو ابتكار حل لمسألة إن مهارات التفكير 

 .معينة

 مهارات التفكير التصميمي المشتركة مع مهارات الحاسب اآللي:

 )التعاطف(: الذكاء العاطفي .1

التعاطف  علمالمتهذا ألن التفكير التصميمي يتطلب من و، الذكاء العاطفي هو مهارة أساسية ألي شخص مهتم بالتفكير التصميمي

 وأيًضا استيعاب ،وفهم مشكالتهم ومساعدتهم في حلها من خالل تقديم الحلول المختلفة واالبتكارية لهم هموفهم اآلخرينمع 

 .مختلفة تحقيقه من أهداف وما يودونرغباتهم 

الخطوة و يةاألساسالمرحلة خرى في التفكير التصميمي؛ وذلك ألنها فبدون التعاطف ال يمكننا إكمال أي مرحلة من المراحل األ

 .األولى في عملية التفكير التصميمي
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 الشخصيات وذلك من خالل تفاعل وتعاطف المتعلمين مع، إن التعاطف يهدف للحصول على حلول فّعالة للمشكلة القائمة

بزاوية المتأثر يقوم بجمع ما يحتاجه من معلومات مرتبطة بالمشكلة  فعندما ينظر المتعلم للمشكلة، والمجتمعات المعنية بالمشكلة

يتعين على المعلم طرح المشاكل الواقعية من بيئة المتعلم نفسه ومن العالم الواقعي أو  أنه كما، من خالل المالحظة أو المقابلة

ن في هذه المرحلة من مراحل التفكير بَل المعلم تكون أقرب للواقع والمستقبل بهدف دمج المتعلميمشكالت مفترضة من ق  

 التصميمي.

تشمل و اآلخرينتطويرها للتواصل مع  عليناالتي يجب مهمة أيًضا و فإن مهارات الذكاء العاطفي األخرى، إلى التعاطف ةً إضاف

 .الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي والتحفيز

المشكالت والمسائل وتسهيل معظم العمليات التي نحتاجها في عصرنا وعند النظر للحاسب اآللي فهو باألصل وجد لحل الكثير من 

كما أن التطبيقات ومواقع التواصل التي نستخدمها في كل يوم كان أصلها يوًما ما فكرة أثارت تعاطف شخص وانجذابه ، الحالي

 بمنتج أو خدمة تفيد الكثير من مستخدميها. تنتهيإليها مما جعل هذه الفكرة أخيًرا 

  تحديد المشكلة: .2

ل وهي من أهم مراح، بعد المرحلة األولى من التفكير التصميمي وهي اإلحساس بالمشكلة تأتي مرحلة تحديد المشكلة مباشرةً 

ير دقيق فإنه ألن التحديد عندما يكون غ، التفكير التصميمي؛ وذلك ألنها تكون مرتبطة بحلول المشكلة التي يتوصل إليها المتعلمين

بصياغة المشكلة عن طريق طرح العديد من االستجابات  يقوم المتعلمينلذلك و، حتًما لحلول غير سليمة وصحيحةسيقود 

ات بجمع البيان قامواواالقتراحات والحلول التي ظهرت معهم في المرحلة األولى وهي اإلحساس بالمشكلة والتعاطف معها بعدما 

ويجب على المعلم توجيه المتعلمين إلى خصائص المشكلة ، التي واجهتهم والمعلومات الالزمة وصياغة التحديات والعقبات

 ومن ضمن ذلك أن تكون ذات معنى وواقعية وقابلة للتنفيذ.، القائمة

حديد المشكلة بت قاموا قد عندما يكتب المتعلمين المسائل البرمجية فإنهم، على سبيل المثالوفي مجال البرمجة في الحاسب اآللي 

 سليم.الصحيح وهو الحل ال الذي توصلوا إليه أواًل وذلك للوصول لحل هذه المسألة المحددة بحيث يكون الحل

 العصف الذهني:  .3

ن خالل ن ميعلمجمعها المتقام بجميع المعلومات التي  استخدام فياألساسية المهمة  تكون في مرحلة التفكير في التفكير التصميمي

 .للمشكلةالرحلة واستخدامها في التفكير في الحلول الممكنة خريطة رسم ن ثم وم ،بحثهم

ي كما أن العصف الذهن، التعليمفي  ومبتكرة أمر حيوي حّرةإن امتالك القدرة على طرح األفكار حول الحلول المحتملة بطريقة 

فكار إذ أن المسائل الحاسوبية تتطلب العديد من األ ،مجاالت الحاسب اآللي المختلفة في تعلمالتعليم وال عمليتي أمر مهم للغاية في

 للحلول المختلفة.ل الوصومن ثم تسريع باإلضافة إلى اختصارها و وبيةمشكالت الحاسالفي حل المسائل و

 يلي: التي يتم االستفادة منها بشكل شائع في التفكير التصميمي ماوتتضمن بعض طرق العصف الذهني 

 :  (Mindmappingذهنية )الخريطة ال -

 .طريقة لتنظيم المعلومات حول موضوع أو فكرة مركزية بطريقة غير خطية إلظهار روابط فريدةوهي 

 : (Storyboardingتصّور القصة ) -

 حل.هذا ال ويستمرون في االستفادة من المؤدية إلى النقطة التي يختارون فيها حالً  ينمالمتعلرحلة  خطوات لتتبعطريقة 

 : (Crowdstorming)الجماعي الذهني العصف -
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 مما يولد الكثير من األفكار ،(بالمعلومات جماعيًاالعصف الذهني التعاوني بين عدد كبير من األشخاص )بطريقة تذكرنا وهو 

 التي يمكننا االستفادة منها.

 : (Prototyping) النماذج األولية -

 .القائمةمشكلة العملية إنشاء نماذج أولية للحلول لقياس كيفية أدائها ومعالجة 

 اضاتاالفتر المشكالت ووضع تحدي على المعلم والمتعلمين كفريقجب ي ،عملية العصف الذهني فإنه في ما تقدم خاللومن 

تواجههم بالشكل الذي يحافظ على تدفق األفكار قد والتحديات التي  ومواجهة تجريبهاو المتنوعةالحلول  واقتراح واختبارها

 وابتكارها ألنها حتًما ستصل بهم لحلول إبداعية.

 : واختبارهاوضع الفرضيات  -4

لمتعلمين أثناء اختيارهم حالً ل عملية تخطيط رحلة وهي ،تضمن تخطيط الرحلةهي عملية توضع الفرضيات واختبارها 

 يفكرون فيه؟ما الذي يشعرون به وما الذي ما الذي يرونه و ،لمشكلة ما تواجههم

 وتتكون خريطة الرحلة عادةً من ثالث مراحل وهي كالتالي:

 ولكنه ال يعرف حتى اآلن كيفية تحديدها. ما مشكلة: يصبح الفرد مدرًكا ألعراض مشكلة أو تحٍد أو فرصةالالوعي ب 

 يارات مختلفة للمضي قدًما.تخايفكر اآلن في ، النظر في الحلول الممكنة: بعد أن يحدد الفرد مشكلته أو فرصته 

  :يتخذ قراره النهائي. و اآلنه، ياراتهتخاقام الفرد بتضييق نطاق بعد أن تحديد أفضل السبل للمضي قدًما 

فعلى سبيل المثال يمكن لشخص واحد أن يقضي سنوات في إدراك مشكلة أو  ،هذه المراحل ليست بالضرورة أن تكون خطية

 بينما قد يتحرك شخص آخر ذهابًا وإيابًا بين المرحلتين ،المتوافرة ويتخذ قراًرا نهائيًا االختياراتثم يفكر بسرعة في  ،هدف ما

شكلة فقط ليدرك أنه يحل م ،وقد يمضي شخص ما في جميع المراحل الثالث ،األوليتين ولكن ال ينتقل أبًدا إلى المرحلة األخيرة

 يعد تخطيط الرحلة مهارة مهمة ألي شخص مهتم بالتفكير التصميمي. ، ولى مرحلة الوعيخاطئة مما يدفعه إلى العودة إ

 :صنع القرار -5

ويتم  ،مينوالتي قام بإعدادها المتعل وضع الفرضيات واختبارهاالمرحلة السابقة وهي وثقيًا ب اترتبط ارتباطً  صنع القرارإن مرحلة 

 ،فيها مراجعة آلية عملهم على النماذج ومشاركتها؛ وذلك بهدف الحصول على التغذية الراجعة حول الفكرة المصممة ونتائجها

 ومن ثم إجراء التعديالت بناًء على تلك النتائج.

 :الدراسات السابقة

مشكالت  يئةهإن استخدام التفكير التصميمي في التعليم عموًما وفي تعليم الحاسب اآللي خصوًصا يقدم المحتوى التعليمي على 

مما يجعلهم يوظفون ما تعلموه من مفاهيم وخبرات علمية وعملية اكتسبوها في التوصل لحلول  ،حياة المتعلمر في واقعية ولها أث

فة. كما أن التدريس المستند للتفكير التصميمي يتيح للمتعلمين التطبيق بفاعلية وممارسة ما تعلموه مثمرة لهذه المشكالت المختل

 كما أنه ينمي المهارات العليا من التفكير كالتحليل والتطبيق واالبداع. ،في حياتهم الواقعية

 الكتشاف والتي هدفت (2121 ،خلف ،)الزبيديأُجريت العديد من الدراسات واالبحاث التربوية ومنها دراسة فقد  لسياقاوفي هذا 

أثر تدريس وحدة تعليمية في العلوم قائمة على التفكير التصميمي في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثامن 

 وبتطوير وحدة الكهرباء في حياتنا؛  ،باستخدام المنهج شبه التجريبي التفكير الشكلي لديهن ضوءاألساسي في 
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وكشفت النتائج عن وجود فروق  ،( طالبة31قام الباحثان بتطبيق الوحدة المطورة على المجموعة التجريبية المكونة من ) حيث

 دالة إحصائيًا في معدل اكتساب المفاهيم الفيزيائية ويُعزى ذلك إلى استراتيجية التدريس المستندة للتفكير التصميمي.

لمعلمين المرحلة االبتدائية من خالل  الحاسوبتطوير اإلبداع في علوم ( O'Callaghan, Connolly،2121هدفت دراسة )كما 

نهج واتبع البحث الم ،من خالل نموذج مقترح يعتمد على مهارات معينة مثل االبداع وحل المشكالتوذلك  ،التفكير التصميمي

النتائج إلى  وخلصت ،جنبًا إلى جنب مع النتائج النوعية والكمية روع المقترحشالمتنفيذ  آلية استعرضت الدراسةحيث المختلط 

 حل المشكالت مهارات بالغة األهمية في تعليم الحاسب اآللي.مهارة أن مهارات التفكير التصميمي المتمثلة بمهارات االبداع و

على المشروع وفق المنحى التكاملي كشف عن أثر توظيف التعلم القائم التي هدفت لل( 2121)أبو عودة وأبو موسى،  دراسة وفي

 ،في تنمية مهارات التفكير التصميمي لدى طالبات الصف التاسع األساسي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي

 حيث طبقت الدراسة باستخدام بطاقتي تحليل المحتوى والمالحظة، وأظهرت نتائج الدراسة األثر اإليجابي على التدريس وفق

 التعلم القائم على المشروع في تنمية مهارات التفكير التصميمي.

إلى تحديد خطوات التفكير التصميمي وإعداد أنموذج لتطوير المنهج باستخدام التفكير  قد هدفت (2121)الناجي، دراسة وكانت

ناسبة ي وتبين من خالل النتائج مالتصميمي والتأكد من مناسبة النموذج لتطبيقه في الواقع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف

 خطوات النموذج وإجراءاته لتطوير المنهج بنسبة مرتفعة جداً وإمكانية تطبيقه كذلك بنسبة مرتفعة جداً.

( دراسة هدفت لقياس أثر استراتيجية قائمة على مدخل التفكير التصميمي في تدريس الرياضيات على 2118)رزق، أجرتكما 

اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وأظهرت نتائج الدراسة ولبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، الكفاءة الذاتية لدى طا

 ( لصالح المجموعة التي تم تدريسها بمدخل التفكير التصميمي.α=0.01وجود فرق ذي داللة إحصائية عند )

حلة ميمي كاستراتيجية بديلة للتعلم والتعليم للمر( دراسة عن استخدام استراتيجية التفكير التص2119 ،أجرى )شيفلي وآخرونو

االبتدائية في جزر )ترينندا وتوباجو( التابعة ألمريكا الجنوبية هدفت لتنمية الوعي النقدي وتحسين مهارات التفكير الناقد للمتعلمين 

لى المنهج بحيث يستند إلى التفكير التصميمي ويركز ع بتطوير واتبع البحث المنهج النوعي )دراسة الحالة(؛ حيت قام الباحثون

في قرية )أكوراس( لهذا المنهج لمدة  متعلًما( 19والبالغ عددهم) االبتدائيطلبة الصف الرابع  ضواعرّ ومهارات التفكير الناقد 

رفة العلمية لدى لم المعتعويشجع المستند للتفكير التصميمي يعزز  المنهجإلى أن  حثالب وخلصت نتائج ،ثالثة أسابيع ونصف

من روح  يعززو المتعلممن مهارات التفكير الناقد لديهم؛ مما يدعم التعلم المتمركز حول  وينميالتوعية النقدية  ويطور ،المتعلمين

 .المتعلمينالعمل التعاوني بين 

هارات التفكير التصميمي في تنمية مهدفت إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم على التي ( 2111 ،العمري ،وفي دراسة )العنزي

ج تدريبي قائم وقاموا بتطبيق برنام ،استخدم الباحثان المنهج التجريبيو ،التفكير االبداعي لدى الطالب الموهوبين في مدينة تبوك

المجموعة التي لصالح ( α= 1.11على التفكير التصميمي وكشفت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ُدربت على التفكير التصميمي.

 :منهج البحث

نظام ) أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي متمثالً بأسلوب تحليل محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية

 المقررات( في ضوء مهارات التفكير التصميمي.
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 :مجتمع البحث

العربية  المقررات( بالمملكة )نظام( للمرحلة الثانوية 3( و)2( و)1يتمثل مجتمع البحث في كتب الحاسب وتقنية المعلومات ) 

الجامعة  أقرب للتخصص فيألنهم في المرحلة الثانوية للمتعلمين وذلك ألن اإللمام بمهارات التفكير التصميمي مهمة  ،السعودية

 وأقرب أيًضا لسوق العمل.

 :عينة البحث

 نفسه.تكونت عينة البحث من مجتمع البحث 

 :أداة البحث

 .قائمة ضمت عدداً من مهارات التفكير التصميمي أعدت الباحثتانعلى أسئلته  تحقيقاً ألهداف البحث وإجابةً 

 بناء بطاقة تحليل المحتوى

رعية مهارات ف عشرومهارات أساسية،  خمسمحتوى والتي تكونت من بتحويل قائمة المهارات إلى بطاقة تحليل  الباحثتان تقام

 وتم إتباع الخطوات التالية إلجراء التحليل:

  الهدف من بطاقة التحليل: الكشف عن درجة توافر مهارات التفكير التصميمي في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات

 للمرحلة الثانوية.

 ؛ لمناسبتها لطبيعة البحث وأهدافه.وحدات التحليل: تم اختيار وحدة الفكرة 

 ( 1مجموعة التحليل: تضمن جميع موضوعات وحدات مقرر الحاسب وتقنية المعلومات) (2و) (3و) بحيث يتضمن ،

 التحليل األنشطة والصور وأسئلة نهاية الدرس، ومشاريع واختبارات الوحدة.

  خطوات التحليل 

o  صورتها النهائية. ومؤشراتها فيقراءة قائمة المهارات 

o  ( قراءة دقيقة.3و) (2و) (1) موضوعات وحدات مقرر الحاسب وتقنية المعلوماتقراءة 

o ( في المكان الخاص بكل مؤشر حسب ظهورها في المكان المحدد لها في بطاقة التحليل.وضع عالمة ) 

o .تفريغ نتائج التحليل في جدول مخصص لهذا الغرض 

o  التفكير التصميمي في المقررات موضع البحث وفق التالي: وتضمن مهاراتالحكم على توافر 

 النسبة المئوية درجة التوافر

 إلى من

 %21 %1 متوفر بدرجة منخفضة جداً 

 %41 %21 متوفر بدرجة منخفضة

 %1. %41 متوفر بدرجة متوسطة

 %91 %1. متوفر بدرجة عالية

 %111 %91 متوفر بدرجة عالية جداً 

 الحكم على نتائج الدراسةجدول (: 1) جدول
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 :نتائج البحث

ب وتقنية الحاسمهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها في محتوى مقرر  ماالذي ينص على " :اإلجابة على السؤال األول

 للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية؟"المعلومات 

 البحثية ومنها ما يلي: تمت اإلجابة على هذا السؤال خالل عدد من اإلجراءات

 ة المعلوماتوتقنيمقررات الحاسب  في توضيح الهدف من بناء قائمة مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي أن تتوفر 

 بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.

  التربوي المتعلق بمهارات عدد من المصادر والمراجع لالعتماد عليها في بناء هذه القائمة، ومن أهمها: األدب مراجعة

التفكير التصميمي، والدراسات السابقة التي تناولت التفكير التصميمي ومهاراته، وباإلضافة إلى اإلطار المفاهيمي للبحث 

 الحالي.

  كالتالي:توزعت مهارات فرعية  عشرمهارات أساسية و خمسمكونة من إعداد قائمة بمهارات التفكير التصميمي 

 التنظيم(. بالمشكلة،وعدد مهاراته الفرعية )التعاطف، التواصل مع اآلخرين، اإلحساس  الذكاء العاطفي، .1

 .(حل المشكالت، البحث وجمع المعلوماتالفرعية )تحديد المشكلة، ومهاراتها  .2

 العصف الذهني، ومهاراته الفرعية )الخرائط الذهنية، العصف الذهني الجماعي(. .3

 (.إنشاء النماذج األوليةالفرعية )، ومهاراته وضع الفرضيات واختبارها .4

 (.)التقويمصنع القرار، ومهاراته الفرعية  .5

 الحاسب وتقنية ا مدى توافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر"مالذي ينص على  :اإلجابة على السؤال الثاني

 ".للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟المعلومات 

 م
المهارة 

 األساسية

 التكرارات

مجموع 

 التكرارات

 النسبة المئوية

 
 درجة التوافر

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (1المعلومات )

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (2المعلومات )

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (3المعلومات )

الذكاء  1

 العاطفي
1 2. . 38 1..1% 

متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 

2 
 %31.9 11 21 31 21 تحديد المشكلة

متوفر بدرجة 

 منخفضة 

العصف  3

 الذهني
11 11 18 11 21.11% 

متوفر بدرجة 

 منخفضة 

وضع  4

الفرضيات 

 واختبارها

13 12 11 31 14.4.% 
متوفر بدرجة 

 منخفضة 
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1 

 %1..1 41 11 11 14 صنع القرار
متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 

 242 1. 111 14 المجموع

مجموع النسب 

المئوية لكل 

 المهارات معاً 

88.83% 

مجموع  بالمرحلة الثانوية = وتقنية المعلوماتمتوسط النسبة المئوية لمهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر الحاسب 

  %18.91عددها = ÷ النسب

 ( في ضوء مهارات التفكير التصميمي3و) (2و) (1ملخص نتائج تحليل مقررات الحاسب وتقنية المعلومات )(: 2) جدول

تكراراً( لكتاب   14تكراراً(، ) 242)  ل السابق ملخص نتائج التحليل حيث بلغت مجموع التكرارات لكل الكتبيوضح الجدو

تكراراً( لكتاب الحاسب وتقنية  1.(، )2) تكراراً( لكتاب الحاسب وتقنية المعلومات 111(، )1) الحاسب وتقنية المعلومات

(، وأن متوسط النسبة المئوية لتوافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة 3) المعلومات

، وأن المهارات الخمسة األساسية قد تضمنها منخفضة جداً وهي تعتبر نسبة  (%18.91)  الثانوية بالمملكة العربية السعودية

هارة )تحديد مبالمرتبة األولى  حلتبالمملكة العربية السعودية بنسب متفاوتة، حيث محتوى مقررات الحاسب وتقنية المعلومات 

 .%.14.4بنسبة بلغت  )وضع الفرضيات واختبارها( ، وحلت بالمرتبة األخيرة مهارة%31.9المشكلة( بنسبة بلغت 

 ي:للمرحلة الثانوية تنازلياً كاآلتويمكن ترتيب تضمن مهارات التفكير التصميمي في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات 

مهارات ، ويعود ذلك لتعدد أنشطة الوحدات التي تهتم وتنمي %31.9)تحديد المشكلة( بنسبة بلغت المرتبة األولى مهارة  -

متطلبات تحديد المشكلة والبحث وجمع ب مقارنة، لكنها تعتبر نسبة منخفضة لدى المتعلمالبحث وجمع المعلومات 

 التفكير التصميمي.المعلومات في 

محتوى مقررات الحاسب وتقنية المعلومات في ، مضمنة %21.11بنسبة بلغت المرتبة الثانية مهارة )العصف الذهني(  -

صل للمستوى المطلوب من مهارات التفكير التصميمي فهي تعتمد على توليد أكبر عدد ال تبمستوى منخفض وولكنها 

 ئل والمشكالت التقنية.من األفكار إذ انها تساهم في حل المسا

مستوى  ذلك النخفاضويعزى جًدا ، وتعتبر نسبة منخفضة %1..1المرتبة الثالثة مهارة )صنع القرار( بنسبة بلغت  -

 التفكير التصميمي األخرى. مهارات

يعود انخفاض توافرها لعدم وجود األنشطة والمشاريع و، %1..1المرتبة الرابعة مهارة )الذكاء العاطفي( بنسبة بلغت  -

 تساعد المتعلم على تحديد المشكلة ووضع الخطط و الحلول لها. بالمشكلة والتيالتعاطف واإلحساس  تعتمد علىالتي 

رة بمهاترتبط هذه المهارة ارتباطاً وثيقاً ، %.14.4المرتبة الخامسة مهارة )وضع الفرضيات واختبارها( بنسبة بلغت  -

 االبتكارية إذ انه لم يعط المتعلمين الفرصة الكافية لوضع فرضياتهم الخاصة واختبارها.الحلول  وتصميمتحديد المشكلة 

( 3( و)2( و)1مقررات الحاسب وتقنية المعلومات ) التصميمي فيوجود مهارات التفكير انخفاض  من خالل ما سبق يتضحو

 .للمرحلة الثانوية
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 :التوصيات

 ادة فعاليةفي زي إلسهامها البحث تتضح أهمية بناء وتصميم المناهج وفق مهارات التفكير التصميمي هذا في على ما تقّدموبناًء 

 الي:توصي الباحثتان بالتمهارات المتعلمين ونواتج العملية التعليمية، وبناًء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

 التفكير التصميمي. لمهاراتوتقنية المعلومات استناًدا  اآلليالحاسب  منهجتطوير  -

 ضرورة االهتمام بمهارات التفكير العليا الرتباطها بمهارات التفكير التصميمي مثل اإلبداع واالبتكار. -

 تي تخدمالإجراء المزيد من الدراسات البحثية حول أسلوب التفكير التصميمي وذلك للحصول على المزيد من النتائج  -

 راحل التعليمية المختلفة وعلى المتغيرات التابعة لهذه المراحل.الم

 نا فيما يساعدفي التعليم ممهارات التفكير التصميمي تهدف إلى تنمية  للتفكير التصميمي إعداد وتطبيق ورشات عملية -

 معلومات.تقنية الالحاسب اآللي و مقرراتوالخروج منها بتوصيات تساعد معّدي  معرفة مستوى التفكير لدى المتعلمين

 

 :المقترحات

 التفكير التصميمي.تصميم وحدة مقترحة للحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات  -

 تحليل محتوى مقرر الحاسب للمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات التفكير التصميمي. -

وتقنية  التفكير التصميمي في تدريس الحاسب اآلليإقامة دورات تدريبية للمعلمين لتوضيح أهمية وكيفية استخدام أسلوب  -

 المعلومات.

 

 المراجع العربية:

(. أثر توظيف التعلم القائم على المشروع وفق المنحى التكاملي في تنمية 2121أبو عودة، محمد فؤاد، أبو موسى، أسماء حميد )

وية القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الترب مجلة جامعةمهارات التفكير التصميمي لدى طالبات الصف التاسع األساسي. 

 (.33)12 ،والنفسية

 دار صفاء للنشر والتوزيع. المناهج وتحليل الكتب. (.٣١٠٢) حيدر. ضياء، حاتم، ،ابتسام، العرنوسيالزويني، 

. فاعلية برنامج تدريبي قائم على التفكير التصميمي في تنمية مهارات التكفير 2111 ،عبد العزيز ،سالم والعمري ،العنزي

 .91-9. ،(4).. المجلة التربوية الدولية المتخصصةاالبداعي لدى الطالب الموهوبين بمدينة تبوك. 

، القاهرة: عالم 3التدريس، ط م( معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق 2113) ، عليوالجملاللقاني، أحمد 

 الكتب.

-11(،21)21،، مجلة كلية التربية(، أنموذج تطوير المنهج باستخدام التفكير التصميمي2121)عمر، الناجي، عبد السالم بن 

11.. 

م(. فاعلية برنامج التدريب العملي الصيفي ستيم في تطوير التفكير التصميمي والفهم التصوري عند ٣١٠٢) سيد.باسر  حسان،

 .٠۲٤- ٠٤٠ص  .٠۲، مج ٣ .العلميةمجلة التربية  مصر.طالب المدارس المتوسطة في 

(. أثر استراتيجية قائمة على مدخل التفكير التصميمي في تدريس الرياضيات على الكفاءة 2119حنان عبد هللا أحمد. ) ،رزق

-221 ،(111)111 ،دراسات عربية في التربية وعلم النفسالذاتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، 

241. 
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 /https://www.vision2030.gov.sa/ar ،(2131) السعوديةرؤية المملكة العربية 

(. أثر تدريس وحدة تعليمية في العلوم قائمة على التفكير التصميمي في 2121محمود حسن. )، ، نانسي عادل، بني خلفالزبيدي

مجلة الجامعة اإلسالمية . ضوء التفكير الشكلي لديهن اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثامن األساسي في

 (.29).ية، للدراسات التربوية والنفس

 ،اإلطار التخصصي لمجال تعلم التقنية الرقمية ه(.1441)والتدريب، هيئة تقويم التعليم 

https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
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