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مدى حتقيق مقررات احلاسب اآليل يف املرحلة 
( من وجهة نظر 2030الثانوية لرؤية اململكة )

 املعلمني واملعلمات
 

 

 **روان بنت فهد املهيزع      *أمل بنت عبد هللا البراهيم

 

  

إلى مبادرة جميع القطاعات إلى تفعيل ما ( أدى 2030إن بدء مرحلة جديدة في تاريخ اململكة العربية السعودية بإطالق رؤية اململكة ) _امللخص

جاء فيها ووضع الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف. ومن هذا املنطلق فقد هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مدى تحقيق مقررات الحاسب 

الهدف استخدمت الباحثتان املنهج  ( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب اآللي. ولتحقيق هذا2030اآللي في املرحلة الثانوية لرؤية اململكة )

الوصفي املسحي، كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الحاسب اآللي في اململكة العربية 

ت الحاسب اآللي. ( مستجيب ومستجيبة من معلمي ومعلما372السعودية، أما عينة الدراسة فقد تمثلت في عينة عشوائية بلغ حجمها )

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أن مقررات الحاسب تساهم في تحقيق األهداف املتعلقة بالعملية التعليمية في رؤية 

ما  ( وذلك من وجهة نظر معلمي/معلمات الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية حيث رأى أفراد العينة أن مقررات الحاسب تحقق2030اململكة )

% من األهداف املحددة في االستبانة ما بين درجتي التحقيق والتحقيق بدرجة متوسطة، بينما لم تحقق هدفي "إشراك أولياء األمور 93نسبته 

في العملية التعليمية" و"تنمية مهارات التعامل مع األمور املالية لدى الطلبة". وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات 

 قترحات.وامل

 (، معلمي الحاسب اآللي.2030: مقررات الحاسب اآللي، املرحلة الثانوية، رؤية اململكة )تفاايي املكلمات ال

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اململك  العربي  السعودي  -جامع  امللك سعود –كلي  التربي  _  أسااذ الحاسب التربوي املساعد*

 جامع  امللك سعود _ كلي  التربي _  محاضر في مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي**
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( من 2030مدى تحقيق مقررات الحاسب اآللي في املريل  الثانوي  لرؤي  اململك  )

 وجه  نظر املعلمين واملعلمات
 قدم امل. 1

تسعى اململكة العربية السعودية بخطى حثيثة نحو التقدم والنمو،      

ويظهر ذلك من خالل الخطط التنموية الخمسية والتي تعيش اململكة 

، والتي جاءت 2030بإعالن رؤية اململكة اليوم في ظل العاشرة منها متوجة 

بصياغة استراتيجية وخارطة إرشادية للتعامل مع التحديات املعاصرة في 

 بدأت في عام 
ً
م. وبذلك تبدأ 2016كافة املجاالت خالل خمسة عشر عاما

مرحلة جديدة في تاريخ اململكة العربية السعودية يتم السعي فيها لتحقيق 

تنمية واالقتصاد والوصول إلى التقدم واالزدهار األهداف املرسومة في ال

 املنشود.

وللتعليم أهمية عظمى في تحقيق أهداف الدول والنهوض بها إلى      

مصاف الدول املتقدمة، فهو حجر الزاوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

فمتى ما كانت منتجات النظام التعليمي صالحة صلحت القوى البشرية 

[. لذا فتحسين 1ضت الجريمة والجهل والفقر وارتقت األمة ]كاملة وانخف

العملية التعليمية يعد أحد أهم أولويات الكثير من الدول. ولم يعد الناتج 

 على اكتساب املعرفة بل أن هناك احتياج شديد ملجموعة 
ً
التعليمي قاصرا

 على العيش بنجاح 
ً
واسعة من النتاجات التعليمية ليكون الفرد قادرا

اكبة التطور السريع في هذا العصر منها ما يتعلق بالشخصية مثل: ومو 

األمانة والقدرة على القيادة والعمل في مجموعات، وأخرى تتعلق بمهارات 

التفكير وحل املشكالت واالستقصاء عن املعلومات والتعلم مدى الحياة 

 [.2وغيرها من املهارات ]

 تحمل في  واملتأمل بتفحص لرؤية اململكة يجد أن      
ً
تلك املهارات جميعا

ثناياها متطلبات ينبغي تحقيقها لدى أفراد املجتمع من أجل الوصول إلى 

األهداف املرسومة، وإحداث النهضة التنموية الشاملة والتعليم هو املفتاح 

[. لقد تضمنت 3للوصول إلى جيل يفي بمتطلبات هذه املرحلة اإلنتقالية ]

نظام التعليمي تم تحليلها وتفصيلها في منهجية الرؤية محاور عدة تتعلق بال

هذه الدراسة من قبل الباحثتان، إال أنها بشكل عام تتعلق بتطوير التعليم 

برؤية منظومية وتحسين أداء املتعلمين ومعايير األداء وتطوير املواهب 

[ و "سد الفجوة 4باإلضافة إلى رفع تصنيف وجودة األداء في الجامعات ]

لتعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام بين مخرجات ا

[ وقد 5وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية املناسبة" ]

 اختصرت األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني

 تلك املحاور. 2020

املجتمعات وتحقيق إن تطوير املناهج الدراسية يعد أداة فعالة لتطوير      

[ يستوجب ذلك توجيه هذه املناهج وتوظيفها للمساهمة في 6أهدافها ]

( وخاصة مناهج الحاسب اآللي والذي 2030تحقيق أهداف رؤية اململكة )

يتميز بأنه مجال دائم التجدد والتغير وفي هذه الدراسة فإن الباحثتان 

ملرحلة الثانوية تسعيان لتقييم مدى تحقيق مقررات الحاسب اآللي في ا

 ( من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.2030لرؤية اململكة )

 مشكل  الدراس . 2

 وى تحتمها تغيرات ــرورة قصــرة وضــــة مستمـــج عمليـــمناهـــر الــإن تطوي     

العصور، وتطور التخصصات ال سيما في املجاالت سريعة التغير والتطور 

كالحاسب اآللي باإلضافة إلى تجدد التوجهات التنموية واإلقتصادية للدولة 

والتي البد من تطوير املناهج لتسهم في  2030كإعالن رؤية اململكة 

وير تحقيقها. إن تطوير املناهج يعد من األسباب املهمة واألساسية لتط

[ بل هو من 7النتاجات التعليمية وتحقيق الكثير من أهداف الرؤية ]

[ وعملية تطوير املناهج البد أن تمر بعدة خطوات هي: تحديد 8متطلباتها ]

توجهات التطوير، ثم دراسة الواقع الحالي في ظل التوجهات املحددة 

، يليها وضع خطة شاملة للتطوير، ثم إعداد تصور مقترح للم
ً
نهج مسبقا

املطور ومن ثم تجريب املنهج املطور ثم تقويمه ثم االستعداد لتعميمه و 

 تعميمه ]
ً
 [. 9أخيرا

 لضرورة التأكد من تماش ي املناهج مع أهداف رؤية اململكة      
ً
فنظرا

( ومساهمتها في تحقيقتها ولقلة لدراسات التي تربط بين املقررات 2030)

 ل
ً
لعالقة الوثيقة بين تطور املجتمع الدراسية والرؤية السعودية ونظرا

[ فإن الباحثتان تسعيان من خالل هذه 6وتطوير املناهج الدراسية ]

الدراسة إلى تنفيذ الخطوتين األوليين في تطوير املنهج من خالل تحديد 

التوجهات لتطوير مقررات الحاسب للمرحلة الثانوية عن طريق تحليل 

وزارة التعليم في برنامج التحول أهداف الرؤية واألهداف االستراتيجية ل

الوطني للوصول إلى األهداف املتعلقة بالعملية التعليمية والكشف عن 

مدى تحقق هذه األهداف في مقررات الحاسب اآللي من وجهة نظر معلمي 

ومعلمات الحاسب اآللي فجاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس 

 التالي:

 أ. أسئل  الدراس 

 (؟2030قررات الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية رؤية اململكة )هل تحقق م

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

هل تضمن مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية التعليم الجيد  •

 للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة؟

بيئة التعليمية هل تحسن مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية ال •

 املحفزة لإلبداع واالبتكار؟

هل تطور مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية املناهج وأساليب  •

 التعليم والتقويم؟

هل تعزز مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية القيم واملهارات لدى  •

 الطلبة؟

رة نظام التعليم هل تعزز مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية قد •

 والتدريب على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل؟

 أهمي  الدراس ب. 

 يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

تتصدى هذه الدراسة ملوضوع حديث يحتاج الدراسة والبحث ولم يطرق  •

 من قبل حسبما توصلت إليه الباحثتان.

النظر إلى األثر الكبير للمقررات الدراسية في تحقيق تلفت هذه الدراسة  •

متطلبات الرؤية السعودية وإنتاج جيل مالئم للقرن الحادي والعشرين، 
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هذا الجيل الذي يشكل شريحة كبيرة من املجتمع حيث يقدر عدد طالب 

 وطالبة ] 177,229,2وطالبات املرحلة الثانوية بنحو ))
ً
 [.10طالبا

تعود بالفائدة على مطوري مقررات الحاسب اآللي  دراسة هذا املوضوع •

بتشخيص واقع تلك املقررات من حيث تحقيق أهداف الرؤية خاصة وأن 

هناك فقر في البحوث التربوية التي تهدف إلى تقويم مقررات الحاسب 

 [. 9,11الحالية ]

تفتح هذه الدراسة املجال أمام الباحثين لوضع خطط تطويرية  •

 اكب الرؤية.للمقررات بما يو 

إظهار ما للمناهج وأهدافها من ارتباط وأثر في تنمية املجتمع وتحقيق  •

 أهدافه.

من املمكن أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق املرحلة األولى من برنامج  •

 إلى تحقيق 2020التحول الوطني )
ً
( واملتمثلة في حصر التحديات سعيا

الرؤية في مقررات الرؤية من خالل الكشف عن مدى تحقق أهداف 

الحاسب اآللي من وجهة نظر املعلمين واالستفادة من نتائج هذه الدراسة 

 في تطوير املقررات في حال أسفرت النتائج عن حاجة إلى ذلك.

تلفت هذه الدراسة نظر املعلم إلى األهداف التي ينبغي تحقيقها لدى  •

 (.2030الطالب للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة )

 اف الدراس أهدج. 

يتمثل الهدف الرئيس لهذاه الدراسة في التعرف على مدى تحقيق مقررات 

( ويتفرع من هذا الهدف 2030الحاسب للمرحلة الثانوية لرؤية اململكة )

 األهداف التالية:

 ضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. •

 واالبتكار.تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع  •

 تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم. •

 تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبة. •

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على تلبية متطلبات التنمية  •

 واحتياجات سوق العمل.

 يدود الدراس د. 

حدود موضوعية: مقررات الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية للعام الدراس ي  •

1438-1439 . 

حدود مكانية: تمت هذه الدراسة في اململكة العربية السعودية في مدراس  •

 املرحلة الثانوية نظام مقررات أو نظام فصلي. 

حدود زمانية: تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام  •

 1439(/)1438اس ي الدر 

 حدود بشرية: معلمي ومعلمات مقرر الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية. •

 مصطلحات الدراس ه. 

 )املعاني الجامع  •
َ
ذ فَّ

َ
َجَز، ن

ْ
اُه: أن اَن َيَتَمنَّ

َ
َق َما ك معجم عربي  -تحقيق: َحقَّ

 عربي(.

 بأنه: مدى مساهمة مقررات       
ً
وتعرف الباحثتان تحقيق إجرائيا

 (2030لي في املرحلة الثانوية في تنفيذ أهداف رؤية اململكة )الحاسب اآل

 املوضوعات التي ُيفَرُض  •
ُ
: مجموعة

ً
 مقررات الحاسب اآللي إجرائيا

الب والطالبة في مادة الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية د
َّ
راسُتها على الط

لة الثانوية بصفوفها األول والثاني والثالث وفي النظامين التعليميين في املرح

 الفصلي واملقررات.

(: خارطة طريق للتنمية االقتصادية في اململكة 2030رؤية اململكة ) •

العربية السعودية والتي تقوم على ثالثة محاور مجتمع حيوي، اقتصاد 

مزدهر، وطن طموح وذلك لتعزيز ركائز القوة للمملكة العربية السعودية 

 [. 12يلية قابلة للتنفيذ ]وقد ترجمت هذه الرؤية إلى أهداف تفص

: بأنها األهداف االستراتيجية 2030وتعرف الباحثتان رؤية اململكة )
ً
( إجرائيا

للرؤية السعودية واملتعلقة بالعملية التعليمية والتي تم التوصل إليها من 

خالل مراجعة الوثائق الخاصة بالرؤية ومراجعة املقاالت واألبحاث املتعلقة 

 بالرؤية والتعليم.

 اإلطار النظري . 3

 (2030رؤية اململكة )

ُبنيت هذه الرؤية على ثالثة أسس انبثقت مما امتازت به اململكة       

العربية السعودية من خصائص، هذه املرتكزات كما نصت عليها األهداف 

[ هي: العمق العربي واإلسالمي، 12,13االستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية ]

الرائدة، والتميز الجغرافي لربط القارات. وتعتمد الرؤية القوة االستثمارية 

على ثالثة محاور هي: املجتمع الحيوي، االقتصاد املزدهر والوطن الطموح 

 والتي تتعاون لتضاعف االستفادة من األسس.

وقد تمت ترجمة توجهات الرؤية والتزاماتها إلى أهداف استراتيجية      

ء ومستهدفات لها، وكذلك هيكلة هذه قابلة للتنفيذ ووضع مؤشرات أدا

األهداف بشكل يضمن تحديد أدوار الجهات ذات العالقة. وضعت هذه 

ا 
ً
الهيكلة في ثالثة مستويات حولت الرؤية السعودية إلى ستة وتسعين هدف

استراتيجًيا. ولتحويل هذه األهداف إلى الصيغة التنفيذية فقد صممت 

ر في كل خطة تنموية خمسية. اعتمد عدد من البرامج التنفيذية والتي تطو 

رجب  27مجلس التنمية والشؤون االقتصادية في جلسته املنعقدة بتاريخ 

برنامًجا، ولتحقيق مخرجات كل برنامج أطلقت عدد 12قائمة تضم  1438

من املبادرات بآليات مختلفة حسب طبيعة البرنامج للمساهمة في تحقيق 

 [.12األهداف االستراتيجية للرؤية ]

( هو برنامج 2030إن أحد البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية اململكة )     

التحول الوطني والذي يعتبر جزء من خطة تحقيق رؤية اململكة، والذي 

يشارك في تنفيذه أربع وعشرون جهة حكومية، ُرسم لكل منها أهداف 

 استراتيجية تسعى لتنفيذها. لكل هدف تم تحديد ارتباطه بأهداف الرؤية

ومؤشرات لقياس األداء وقيم مستهدفة تسعى الجهة للوصول إليها. وأخرى 

مرجعية تشكل قيم ملؤشرات األداء نجحت دول أخرى في الوصول إليها 

[13.] 

 (2030االهتمام بالتعليم ورؤية اململكة )

( بدأت عمليات تشجيع البحث العلمي 2030ومع إعالن رؤية اململكة )      

التعليم والجامعات واملراكز واملجالت البحثية وعقدت من قبل وزارة 

املؤتمرات حول ما يتعلق بالرؤية من موضوعات ومدى تحقيق القطاعات 

 لالقتصاد القائم على املعرفة 
ً
واملجاالت املختلفة ألهدافها وذلك تحقيقا

باستثمار نتائج البحث العلمي في معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية 

 مع الخطة التنموية والتعل
ً
يمية وتحويل املعرفة إلى ثروة وذلك تماشيا

 لرؤية اململكة )
ً
( 2030العاشرة للمملكة والتي تشكل في مجملها تحقيقا

[14.] 

بمشاركة  2016في بداية العام  2020انطلق برنامج التحول الوطني      

ه وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة، وتم رصد التحديات التي تواج



2030 

23 

التعليم، وبناء األهداف العامة للتعليم، ومؤشرات قياس األداء، وكذلك 

[. 15بناء املبادرات التعليمية والتربوية املحققة لبرنامج التحول الوطني ]

لقد حظي التعليم باهتمام كبير في الرؤية السعودية حيث أجمع على ذلك 

التعليم قد  [ أن مفردة4العديد من الباحثين والكتاب فقد ذكر عقاال]

مرة في نص الرؤية السعودية. كما اتضح أن التعليم كان العنصر  32وردت

األساس ي في الرؤية والذي تنطلق منه الخطط لتطوير العناصر التنموية 

[ حينما وصف التعليم بأنه 17[. وقد أكد على ذلك الحربي ]16األخرى ]

ل الجانب العصب الرئيس ي لتشكيل املواطن ومستقبل الوطن وأنه يشك

األبرز في الرؤية السعودية حيث يسير جنبا إلى جنب مع جميع الجوانب 

 التطويرية األخرى.

من خالل االستعراض السابق للرؤية يظهر ما أولته اململكة العربية      

 من قيادات هذه الدولة 
ً
حفظهم -السعودية من اهتمام بالتعليم إدراكا

املة للدولة ومواطنيها فلم يتم االكتفاء ألهميته في تحقيق التنمية الش -هللا

بالتخطيط فقط بل ورصدت األموال للتنفيذ والتطوير حيث كشف بيان 

وزارة املالية أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي 

مليار ريال، متضمنة ميزانية لعدد  192وتدريب القوى العاملة بلغ ما يقارب 

 5( بمبلغ 2030ومشاريع تحقيق رؤية اململكة ) من املبادرات من برامج

معلم ومعلمة  5000[. كما تم تدشين برنامج لتدريب 18مليارات ريال ]

 لالستفادة من أساليب التدريس الحديثة وذلك لتتناسب مع خطة 
ً
دوليا

 [.17التحول الوطني ورؤية اململكة ]

 مقررات الحاسب اآللي في اململكة العربية السعودية

إن اإلملام بالثقافة الرقمية وإتقان مهارات الحوسبة وتقنية املعلومات      

السيما في –وتفعيلها باألسلوب املناسب يعد من العوامل املهمة والبارزة 

املؤدية إلى الرقي بالتعليم واملجتمع وتنمية كل فرد من  -العصر الحاضر

 من متطلبات القرن الحادي والعشري
ً
ن حيث أفراده بل وتعد متطلبا

يساهم تفعيل اإلمكانيات التقنية بالشكل املناسب في بناء مهارات التفكير 

الناقد وحل املشكالت واإلبداع والتواصل والبحث العلمي لدى الفرد والتي 

تساعده على البقاء واالزدهار والتطور والتطوير في عالم معقد ومترابط 

[19.] 

 منها لم تغفل اململكة عن أهمية التقنية وا      
ً
كتساب مهاراتها وإيمانا

بذلك فقد كانت مبادرة "التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب 

[. وقد 13,14]2020واملعلم" هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 

أدركت اململكة أهمية محو األمية املعلوماتية لتحقيق أهداف تنمية البالد 

هـ  1405أدخل الحاسب اآللي في عام منذ أكثر من ثالثة عقود، حينما 

 
ً
كمادة دراسية ضمن برنامج التعليم الثانوي املطور)للبنين( الذي كان قائما

ه تم 1417\1416ه. وفي عام 1411في ذلك الوقت، ثم تم إيقافه في عام 

 للتغير املتسارع في هذا املجال وكذلك تمت 
ً
تحديث مناهج الحاسب نظرا

 إلى حصتين زيادة الحصص املقررة للما
ً
دة من حصة واحدة أسبوعيا

للصفوف )أولى، ثاني، ثالث( ثانوي. وتم وضع خطة دراسية وتأليف كتب 

جديدة ملنهج الحاسب وتطبيقها بمدارس وزارة املعارف في عام 

 ه. 1419\1418

 من األهداف العامة لسياسة التعليم في السعودية والتي تؤكد      
ً
وانطالقا

األخذ بمستجدات العلم والتقنية فقد استمر  في أحد محاورها على

االهتمام بتطوير وتحسين مناهج الحاسب اآللي وموضوعاتها وتم إطالق 

العديد من املبادرات من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع 

الخاص والتي سعت إلى التوسع في تعليم الحاسب. كما أطلقت الوزارة 

دالة على االهتمام بالتقنية مثل املشروع الوطني العديد من املشاريع ال

الستخدام الحاسب في التعليم والذي يهدف إلى تفعيل دور التقنية في 

العملية التعليمية وتوفير معامل الحاسب املزودة بتقنيات الفصول 

والذي طبق 1422/1421الذكية، تال ذلك إطالق مشروع "تأهيل" في عام 

ارس بالتعاون مع الجمعية السعودية في مجموعة مختارة من املد

 للحاسبات وذلك لتأهيل خريجي الثانوية العامة في مجال تقنية املعلومات.

أطلق مشروع امللك عبد هللا لتطوير التعليم العام  1429وفي عام       

والذي يهدف إلى إكساب الطالب قيم ومهارات ومعارف واتجاهات تؤهلهم 

شرين وبناء مجتمع املعرفة وذلك من خالل للعيش في القرن الحادي والع

طرح العديد من البرامج الخاصة بتطوير العاملين في حقل التعليم وتطوير 

املناهج وأدوات التعلم ودمج التقنية في العملية التعليمية. ولتحقيق ذلك 

سند إليها تنفيذ ذلك 
ُ
تم إنشاء شركة تطوير للخدمات التعليمية التي أ

التعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك كان بمرسوم املشروع إلى جانب 

 . 1429ملكي عام 

 بعمل خطة       
ً
لقد قامت شركة تطوير للخدمات التعليمية مؤخرا

لف فريق بعمل 
ُ
استراتيجية لتطوير املناهج ومنها مناهج الحاسب. وقد ك

ساسها وثيقة ملنهج الحاسب تحوي املعايير التي ينبغي أن تبنى املناهج على أ

واملوضوعات التي ينبغي تدريسها للطالب وتوزيعها على املراحل الدراسية 

ومؤشرات األداء التي ينبغي تحقيقها وذلك لضمان تمكن الطالب من 

الكفايات واملعارف املهمة في مجال الحاسب اآللي. بنيت هذه الوثيقة 

إلى  باالعتماد على الخبرات العالية لخبرات معديها إلى جانب الرجوع

توصيات عدد من الهيئات الدولية والتي تحدد معايير وأطر بناء مناهج 

 CSTA ((The Computer Scienceالحاسب، من هذه الهيئات منظمة 

Teachers Association  بالواليات املتحدة األمريكية. وقد تم تشكيل هذه

وية في الوثيقة الخاصة بالحاسب اآللي بما يالئم واقع تعليم املرحلة الثان

 [.11,16السعودية ]

إن مناهج الحاسب اآللي اليوم هي نتاج تعاون وزارة التعليم وشركة      

تطوير حيث بنيت باالعتماد على الوثيقة الخاصة بمنهج الحاسب وتقنية 

املعلومات بما يالئم الواقع التعليمي وبما يتسق مع املستجدات العاملية في 

التربوية في تصميم وبناء املناهج. ولكن  املجال وبمراعاة أحدث التوجهات

هل تالئم هذه املناهج توجهات اململكة العربية السعودية اليوم وتساهم في 

تحقيق األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم وبالتالي املساهمة في تحقيق 

(؟ تسعى الباحثتان من خالل هذه الدراسة إلى بحث 2030رؤية اململكة )

ات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية في تحقيق رؤية مدى مساهمة مقرر 

 من منظور معلمي ومعلمات الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية.  2030اململكة 

 الدراسات السابق . 4

العالقة بين تطوير املناهج وتطوير املجتمع عالقة طردية. فاملجتمعات      

[. ويؤكد 20التعليم ]املتقدمة حضاريا نجدها في مصاف الدول املتقدمة في 

[ على أهمية تطوير املناهج باملؤسسات التعليمية في ظل 6العيساوي ]

التطور والتداخل الحضاري في العصر الحالي. وقد تناول تطوير املناهج 

عدد من الباحثين والباحثات فعلى سبيل املثال في دراسة استقصائية قام 

 ية وتطوير املناهج التعليمية. [ بتقديم مقترح إلصالح النظم التعليم20نوح ]
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 حيث أكد الباحث ان التطوير في املناهج يصاحبه تطور في املجتمع.

[ مقترح لتطوير مناهج العلوم الطبيعية بعد دراسة 21وقدم األحمدي ]     

مسحية ملتطلبات التطوير وتقويم منهج العلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية 

( من خالل آراء 2030لرؤية اململكة )بناء على األهداف االستراتيجية 

املشرفين واملعلمين واملختصين في العلوم الطبيعية، وقد أكد األحمدي 

[ حاجة مناهج العلوم الطبيعية إلى التطوير لتواكب أهداف الرؤية. 21]

وتم دراسة مناهج العلوم الطبيعية ومدى تحقيقها ألهداف مشروع تطوير 

هة نظر املعلمات واملوجهات، وقد أظهرت املنهج بطريقة املواءمة من وج

الدراسة تأكيد العينة بأن املشروع أسهم في تطوير املناهج وفق معايير 

 [. 22عاملية ]

وفي دراسة لتقييم املناهج الدراسية في املرحلة الثانوية من وجهة نظر     

املعلمين كان نسبة املؤيدين تطوير املناهج عالية، وأكدت الدراسة على 

[. وفي دراسة 23اجة إلى تطوير املناهج في جميع العلوم لهذه املرحلة ]الح

( 2030استقصائية لدور معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق رؤية اململكة )

أظهرت الدراسة حماس املعلمين واملعلمات وتطلعهم للمشاركة في التطوير 

 [.24بما يتوافق والرؤية ]

 وحرص الباحثون على دراسة وتط     
ً
وير منهج الحاسب االلي وفقا

ملتطلبات املجتمع وقد حظيت مناهج ومقررات الحاسب بدراسات عديدة 

[ حيث قامت الباحثة 25لتطويرها. من هذه الدراسات دراسة الصقري ]

بدراسة تحليلية لتقويم كتاب الحاسب اآللي للصف األول متوسط، 

فاوتة حيث ظهرت وأظهرت النتائج ان مهارات التفكير قد ضمنت بنسب مت

مهارات التذكر وجمع املعلومات والتوليد والتنظيم بنسبة عالية وعلى 

وتحديد العالقات والتلخيص وإعادة  العكس مهارات تحديد املشكالت 

 البناء وبناء املعايير والتي لم تضمن.

وتم دراسة وتحليل محتوى مقرر الحاسوب في التعليم على أساس      

ومدى توفرها، حيث بينت نتائج الدراسة على احتواء الثقافة الحاسوبية 

مقرر الحاسب على الثقافة الحاسوبية بشكل فوق املتوسط واكتساب 

 [.26الطالبات هذه الثقافة ]

[ أن محتوى كتاب الحاسب اآللي 27وأسفرت دراسة فياض وإبراهيم ]     

الثقافة  -للصف الثاني املتوسط لم يشمل محاور التنور التقني 

( الخمسة ومعاييرها، وقدمت الدراسة Technological Literacyلتقنية)ا

 مقترح لتطوير املناهج الدراسية ملادة الحاسب االلي.

[ تم تحليل محتوى كتابي الحاسوب 28وفي دراسة أمين ويوسف ]     

للمرحلة املتوسطة وفقا لعمليات العلم )األساسية واملتكاملة( وقد أظهرت 

وى الكتابين في تضمين عمليات العلم األساسية النتائج ضعف محت

واملتكاملة وإن كان كتاب الحاسوب للصف األول املتوسط تضمن 

 العمليات بشكل أكبر.

[ ملقرر الحاسب اآللي للصف الثاني 29وقامت دراسة الفتالوي وعبد ]     

متوسط بتحليل مدى تضمين املقرر ملهارات التفكير املنطقي، واستخدمت 

ة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن الكتاب يحتوي الدراس

 على مهارات التفكير املنطقي بنسبة متوسطة.

وتم تقييم مقرر الحاسب من زاوية أخرى فقد قامت دراسات عديدة      

بتقييم منهج الحاسب اآللي وفقا آلراء العاملين في هذا املجال. ففي دراسة 

كتاب الحاسب للصف األول املتوسط من وجهة [ تم تقييم 30الهزاني ]

نظر املعلمات، وأسفرت النتائج عن كون منهج الحاسب للصف األول 

متوسط يحتاج إلى تحسين األنشطة التعليمية وأساليب التقويم. وكذلك 

تم أخذ آراء املعلمين في تقويم منهج الحاسب للصف األول الثانوي 

يير الواجب توفرها في منهج الحاسب الصناعي، وقد بينت الدراسة أن املعا

 [.31اآللي بالصف األول الثانوي الصناعي كانت بنسبة متوسطة ]

[ فقد أخذت وجهة نظر الطالبات باإلضافة إلى 32أما دراسة فودة ]

املعلمات لتقويم منهج الحاسب للمرحلة الثانوية وأظهرت نتائج الدراسة 

طالبات على حد سواء في منهج أن هناك صعوبات كثيرة تواجه املعلمات وال

الحاسب اآللي. وتم استطالع رأى املشرفين التربويين واملديرين ومعلمي 

الحاسب في منهج الحاسب اآللي للمرحلة املتوسطة وأظهرت نتائج الدراسة 

بأن املنهج لم يحقق األهداف املرجوة وذلك بسبب عدد من املعوقات منها 

 [.33خطيط والتدريب ]اإلمكانات املادية واملناهج والت

( اشتغل الباحثون للعمل على تحقيقها 2030ومع إطالق رؤية اململكة )     

في الدراسات حول مناهج التعليم واملقررات فعلى سبيل املثال تم دراسة 

[ ومدى تحقيقها 21[ ومناهج العلوم الطبيعية ]24منهج اللغة اإلنجليزية ]

 . 2030ج بما يوافق مع رؤية اململكة لرؤية اململكة واقتراح تطوير املناه

[ تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي القائم 34وفي دراسة الشهري ]      

على املسح املكتبي لتحليل مدى توافق أبحاث املاجستير والدكتوراه 

وأبحاث التخرج ملرحلة البكالوريوس مع األهداف الرئيسية لرؤية اململكة 

وقد  2020والبنود التنفيذية لهذه الرؤية في برنامج التحول الوطني  2030

خرجت الدراسة ببعض التوصيات من أهمها ضرورة التعاون بين قطاعات 

التنمية على املستوى املحلي واإلقليمي والوطني ومراكز األبحاث لضمان 

[ والتي انتهجت املنهج الوصفي 35هذا التوافق. وفي دراسة الحماد ]

التحليلي تم الكشف عن واقع الشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم 

العام ومعوقاته وقد أوصت هذه الدراسة باالستفادة من الدراسات 

العاملية والدراسات السابقة في هذا املجال ألجل تحقيق أهداف رؤية 

وذلك نتيجة ملا أسفرت عنه النتائج من وجود قصور في الشراكة  2030

بين الجامعات ومؤسسات التعليم العام وذلك في عدد من املجاالت منها: 

 املهنية وتنمية مهارات طالب املرحلة الثانوية.  التنمية

 لبناء الشراكات األكاديمية 7وفي دراسة العامري ]      
ً
 مقترحا

ً
[ قدم تصورا

في برامج التعليم العالي التربوية في الجامعات السعودية على ضوء نموذج 

تدويل التعليم وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها أن من أهم 

بناء الشراكة األكاديمية لتطوير برامج الدراسات العليا إعداد البرامج  آليات

املشتركة وإضفاء البعد الدولي على املناهج التي تحترم التعددية الثقافية، 

كما أشار البحث إلى ضعف مناسبة مخرجات برامج الدراسات العليا 

قنية التربوية لسوق العمل، وذلك لعدم امتالك الخريجين ملهارات الت

الحديثة ومهارات االتصال والتواصل في العمل. وقد وضعت دراسة الجنهي 

 لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي 36وأبو الفضل ]
ً
 مقترحا

ً
[ تصورا

 لرؤية 
ً
بالتركيز على دور عمادة  2030واحتياجات سوق العمل وذلك تحقيقا

رؤية مستقبلية [ تم التوصل إلى 37خدمة املجتمع. وفي دراسة الهاجري ]

لجامعة امللك خالد في ضوء التوجهات املستقبلية العاملية وبناء خريطة لها 

وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات منها االستثمار األمثل للتكنولوجيا 

 في العملية التعليمية.

 ن في اململكة في ضوء ـر املعلميــة لتطويــرحــر مقتــم معاييـــم تقديـــد تــوق     
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[ حيث أوص ى الباحث بالعمل على 38اسة السالم ]الرؤية وذلك في در 

اعتماد تلك املعايير في استقطاب وتدريب املعلمين في ضوء الرؤية. وقد 

[ توصيات في مجال تطوير برامج 2قدمت دراسة التويجري و املحيميد ]

إعداد املعلم وذلك بعد انتهاج منهج البحث النوعي في إعداد تصور مقترح 

باستخدام أداتي تحليل  2030د املعلم في ضوء رؤية ملخرجات برامج إعدا

 األدبيات ومجموعات التركيز.

من االستعراض السابق لبعض الدراسات نجد أن العديد منها قد ركز      

 بأساليب مختلفة فدراستي نوح ]
ً
[ و 20على أهمية تطوير املناهج إجماال

وعالقتها بتطور [ قد سلطت الضوء على أهمية تطوير املناهج 6العيساوي ]

املجتمع والتي توافق الدراسة الحالية في إبراز أهمية تطوير املناهج 

الدراسية. ومن زاوية أخرى فقد اهتمت عدد من الدراسات بتقويم مناهج 

[ و 22ملواد مختلفة وتطويرها بناء على معايير متنوعة كما في دراسة عمر]

 [ حيث ركزتا على مناهج العلوم.21األحمدي ]

أما في مناهج الحاسب اآللي فقد أجريت العديد من الدراسات التحليلية     

[. كما اهتمت 25,26,27,28,29ملقررات حاسب آلي في مراحل مختلفة ]

بعض الدراسات والتي تتوافق مع منهج الدراسة الحالية بآراء معلمي 

اختلفت باختالف -ومعلمات الحاسب اآللي في مدى تحقق أهداف معينة 

[ 30في مناهج الحاسب اآللي كما في دراسة الهزاني ] -الدراساتأهداف 

.32[ و قد أضافت فودة ]31والبيطار ]
ً
 [ رأي الطالبات أيضا

وبالنسبة للدراسات التي تعلقت بالرؤية السعودية والتعليم يالحظ أنها      

 تسعى إلى تطوير عناصر أساسية في العملية التعليمية بما يحقق 
ً
جميعا

[ تم 7[ والعامري ]36لرؤية ففي دراستي الجنهي و أبو الفضل ]أهداف ا

التركيز على تطوير املناهج بالشراكات الدولية وتطوير مخرجات التعليم 

 
ً
العالي لسد الفجوة بينها وبين متطلبات سوق العمل. وباعتبار املعلم عنصرا

 في العملية التعليمية فقد سعت دراسة التويجري و املحيميد
ً
[ 2] أساسيا

[ إلى تطوير معايير وإعداد تصور لتطوير املعلمين وبرامج 38والسالم ]

 مستقبلية 
ً
إعدادهم. كما رسمت الكثير من الدراسات توجهات وخططا

 لتحقيق الرؤية ]
ً
[. كما سعت 2,37,38ملؤسسات مختلفة وذلك سعيا

بعض الدراسات إلى تقييم الواقع الحالي و وضع املقترحات لتطويره 

[، وفي هذه الدراسة فإن الباحثتين تسعيان إلى تقييم الوضع الحالي 34,35]

(( 2030ملقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية في مدى تحقيقها لرؤية 

من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب اآللي وتقدمان التوصيات املختلفة 

اث مرتبطة للتطوير بناء على نتائج الدراسة. ولم تتوصل الباحثتان إلى أبح

 لحداثة موضوع الرؤية السعودية 
ً
بشكل مباشر بموضوع الدراسة نظرا

وعدم وجود دراسات أجنبية تدعم هذا املوضوع وفقر الدراسات في تقييم 

مقررات الحاسب اآللي، لذا تم االكتفاء باالستعراض واالستشهاد باملقاالت 

اهج بشكل عام و املطروحة في هذا املجال واألبحاث املتعلقة بتطوير املن

 بموضوع الدراسة رغم 
ً
األبحاث املتعلقة بالتعليم والرؤية األقرب ارتباطا

 قلتها بحسب علم الباحثتين.

 وإجراءات . الطريق 5

 منهج الدراس . أ

( في مقرر 2030تبحث هذه الدراسة في مدى تحقق أهداف الرؤية )       

لة الدراسة تم اختيار الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية ولإلجابة على أسئ

املنهج الوصفي املسحي للكشف عن مدى تحقيق مقررات الحاسب اآللي 

( من منظور معلمي/معلمات 2030في املرحلة الثانوية لرؤية اململكة )

الحاسب اآللي وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة والتي صممت 

 وفق معيار ليكرت الخماس ي.

 مجامع الدراس  وعينتها ب.

شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات الحاسب اآللي باململكة      

 بأن البعض 1439-1438العربية السعودية في املرحلة الثانوية لعام 
ً
هـ علما

معلم  6329منهم يقوم بتدريس أكثر من مرحلة دراسية وبلغ عددهم 

ال ومعلمة حسب افادة اإلدارة العامة للمعلومات وقياس األداء )تم ارس

اإلدارة العامة -ايميل الكتروني الى وكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات

ادارة املعلومات ودعم القرار(. وبالنسبة لعينة -للمعلومات وقياس األداء

 لتعبئة االستبانة 
ً
الدراسة فقد تم اختيار املعلمين واملعلمات عشوائيا

 وذلك عن طريق إرسال االستبانة اإل
ً
لكترونية عشوائيأ املصممة إلكترونيا

( حيث أنهما األكثر WhatsApp ،Twitterعبر مواقع التواصل االجتماعي )

 والحتوائهما على 
ً
استخداما بين املعلمين واملعلمات واألسهل استخداما

حسابات ومجموعات رسمية للمعلمين واملعلمات في تخصصات مختلفة 

  372منها الحاسب اآللي. وقد شملت العينة 
ً
 والتي تشكل تقريبا

ً
% 6فردا

 بأنه تم استبعاد استبان
ً
تين لم يتم اإلجابة فيها من مجتمع الدراسة، علما

على جميع األسئلة. ويتضح وصف أفراد عينة الدراسة حسب البيانات 

 ( 1الديموغرافية في الجدول )

 1 جدول 

 وصف أفراد العين  يسب الجنس، املؤهل الدراس ي، نوع املؤهل، عدد سنوات الخبرة

 النسب  لعددا املاغيرمساويات  املاغير الديموغرافي

 76.1 283 ذكر الجنس

 23.4 87 أنثى

 88.2 328 بكالوريوس املؤهل الدراس ي

 10.5 39 ماجستير

 8. 3 دكتوراه

 84.7 315 تربوي  نوع املؤهل

 14.8 55 غير تربوي 

 5.4 20 أقل من سنة عدد سنوات الخبرة

 11.8 44 سنوات 5إلى  1من 
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 43.5 162 سنوات 10إلى  6من 

 38.7 144 سنوات 10أكثر من 

 معلمي مثلت الدراسة عينة غالبية أن السابق الجدول  من ويتضح      

 خبرة لديهن%( 82.2) أن حيث الخبرة ذوي  من اآللي الحاسب ومعلمات

 اكثر 38.7%و سنوات، 10-6 من 43.5)% الحاسب منهج تدريس في طويلة

 التربوي  املؤهل حاملي من العظمى النسبة وكذلك ،(سنوات 10 من

(84.7 .)% 

 
ً
 الدراسة إجراءات :ثالثا

 كانت األولى املرحلة مراحل، ثالث إلى الدراسة إجراءات تقسيم تم      

. بالتعليم املتعلقة األهداف وتحديد 2030 اململكة رؤية أهداف تحليل

 قياسه يمكن ما وتصنيف التنفيذية األهداف تحليل هي الثانية واملرحلة

 واألخيرة الثالثة املرحلة أما. الثانوية املرحلة في الحاسب بمنهج صلة وذا

 جمع تم ثم ومن. والثبات الصدق من والتأكد االستبانة بناء فكانت

  البيانات
ً
 معلمي رأي باستطالع وذلك االستبانة، هذه باستخدام كميا

 اململكة لرؤية الحاسب منهج تحقيق مدى عن الثانوية املرحلة ومعلمات

 عن عبارة وهي االستبانة فقرات على االستجابة درجات وتقسم(. 2030)

 درجات خمس إلى الذكر السابقة املراحل في استخالصها تم التي األهداف

 يحقق ال يحقق، ال متوسطة، بدرجة يحقق يحقق، كبيرة، بدرجة يحقق)

 .لليكرت الخماس ي املقياس حسب( كبيرة بدرجة

 الدراس  أداة ج.

 الرؤية أهداف لتحليل وذلك مراحل عدة خالل من االستبانة تصميم تم

 الدراسة تركيز إلى اإلشارة وتجدر الحاسب ومنهج بالتعليم صلة ذا هو وما

 مقررات في تحققها ومدى بالتعليم املتعلقة السعودية الرؤية أهداف على

 للحاسب التخصصية لألهداف التطرق  دون  الثانوية للمرحلة الحاسب

 :املراحل لهذه استعراض يلي وفيما. اآللي

 األولى املرحلة

 وتحديد بالتعليم املتعلقة الرؤية أهداف استخالص إلى املرحلة هذه تهدف

 لبرنامج االستراتيجية األهداف ارتبطت. الدراسة ملوضوع مناسب هو ما

 ثالثة في التحول  ميثاق في ورد كما الرؤية بأهداف 2020 الوطني التحول 

 :كالتالي أهداف

 .الوطن ألبناء مستقلة شخصية وبناء اإليجابية القيم ترسيخ •

 العمل سوق  ملوائمة الالزمة واملهارات باملعارف املواطنين تزويد •

 .املستقبلية

 .منهم االستفادة وحسن الشباب مهارات تنمية •

 االستراتيجية األهداف[ 13] الوطني التحول  برنامج وثيقة أوردت كما

 :يلي كما التعليم لوزارة

 .الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع الجيد التعليم ضمان .1

 .وتطويرهم وتأهيلهم املعلمين استقطاب تحسين .2

 .واالبتكار لإلبداع املحفزة التعليمية الهيئة تحسين .3

 .التعليم لقطاع املالية الكفاءة تحسين .4

 .والتقويم التعليم وأساليب املناهج تطوير .5

 .للطلبة واملهارات القيم تعزيز .6

 واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية والتدريب التعليم نظام قدرة تعزيز .7

 .العمل سوق 

 .والتدريب التعليم في والخاص األهلي القطاع مشاركة رفع .8

 األهداف أن الباحثتان ترى  السابقة، األهداف وتحليل االطالع خالل ومن

 :يلي كما هي بالدراسة الصلة ذات

 .الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع الجيد التعليم ضمان .1

 .واالبتكار لإلبداع املحفزة التعليمية الهيئة تحسين  .2

 .والتقويم التعليم وأساليب املناهج تطوير .3

 .للطلبة واملهارات القيم تعزيز .4

 واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية والتدريب التعليم نظام قدرة تعزيز .5

 .العمل سوق 

 الثانية املرحلة

 قياسها يمكن أهداف إلى العامة األهداف تحليل إلى املرحلة هذه تهدف     

 والدراسات لألبحاث الرجوع خالل ومن. الدراسة في املشاركين لدى

- العامة األهداف تحليل تم وتحليلها املهتمين آراء أخذ وكذلك السابقة،

 الجدول  في كما قياسها يمكن أهداف إلى -لالستبانة كمحاور  اتخذت والتي

(2[ :)5,12,13,15,19] 

 2جدول 

 االستبان  وعبارات محاور 

 العبارة

 املحور األول: ضمان الاعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص الاعلم مدى الحياة

 الطالب من خاللها األسس والنظريات واملفاهيم الضرورية والحديثة في مجال الحاسب اآللي يكتسب 1

 تراعي الفروق الفردية وذوي االحتياجات الخاصة 2

 تنمي مهارة التفكير الناقد 3

 تنمي مهارة اتخاذ القرار 4

 تساعد على بناء شخصية قيادية 5

 تنمي مهارات البحث العلمي 6

 الثاني: تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكاراملحور 

 تستخدم التقنيات الحديثة في التدريس 7

 تربط املعارف بالحياة اليومية 8

 تشجع على تقديم الحلول واألفكار املبتكرة 9
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 تقدم نماذج ناجحة لالبتكار 10

 املحور الثالث: تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم

 تركز على التعليم القائم على املشاريع 11

 تركز على الطالب كمحور للعملية التعليمية واملعلم كمسهل لعملية التعليم 12

 تطبق نظام التقويم املستمر 13

 تستخدم أساليب مختلفة للتقويم )مشاريع، اختبارات، املالحظة.. وغيرها( 14

 التعليميةتشرك أولياء االمور في العملية  15

 املحور الرابع: تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبة

 تعزز قيم الوسطية والتسامح 16

 تعزز قيم اإلتقان واالنضباط 17

 تعزز قيم العدالة والشفافية 18

 تغرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني 19

 تعزز قيم ضبط النفس 20

 تعزز املسؤولية الفردية 21

 املحور الخامس: تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

 تركز على تعلم مهارات حل املشكالت وليس على املعارف 22

 تعزز مهارات استخدام التقنية 23

 تنمي مهارات العمل الجماعي 24

 تنمي مهارات التواصل االجتماعي 25

 مهارات التعامل مع األمور املاليةتنمي  26

 تنمي مهارات التخطيط وتحديد األهداف 27

 تنمي مهارات إدارة الوقت وتحديد األولويات 28

 تنمي مهارات التعلم الذاتي 29

 األداة وثبات صدق

 املحكمين من مجموعة على عرضها تم األداة صدق من للتأكد       

 و مساعد أستاذ علمية بدرجات التدريس وطرق  املناهج في املتخصصين

 بنودها ومالءمة أهمية حيث من األداة تحكيم منهم طلب حيث. أعلى

 ألهداف الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات تحقيق مدى لقياس

 أي تعديل أو حذف أو وإضافة بالتعليم، واملتعلقة( 2030) اململكة رؤية

 صورتها في االستبانة احتوت وقد. تعديله أو حذفه أو إضافته يرون بند

 املحكمين بآراء األخذ وبعد محاور  خمسة على مقسمة بنًدا 32 على األولية

 النهائية بصورتها االستبانة خرجت والتعديل والحذف اإلضافة حيث من

 . محاور  خمسة على مقسمة بنًدا وعشرين بتسعة

 معامل بحساب لألداة الداخلي اإلتساق صدق من التأكد تم وقد      

 والدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل بين( Pearson) بيرسون  ارتباط

 كانت االرتباط معامالت جميع أن واتضح إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية

  دالة
ً
 لعبارات عال   إتساق على يدل وهذا 0.01 مستوى  عند إحصائيا

 ارتباط معامالت تراوحت لقد. لها الداخلي الصدق وارتفاع االستبانة

 فكانت الثاني للمحور  بالنسبة أما 0.812 و 0.733 بين األول  املحور  عبارات

 للمحور  وبالنسبة ،0.820 و 0.866 بين متراوحة لعباراته االرتباط معامالت

 تراوحت الرابع املحور  في و. 0.815 و 0.688 بين تراوحت فقد الثالث

 الخامس للمحور  وبالنسبة 0.875و 0.793 بين للعبارات االرتباط معامالت

 حساب تم كما. 0.864 و 0.761 بين االرتباط معامالت تراوحت فقد

 واملجموع الخمسة االستبانة محاور  درجات مجموع بين االرتباط معامل

  االرتباط معامالت جاءت وقد االستبانة لدرجات الكلي
ً
 دالة جميعا

 
ً
 كما لالستبانة عال   بنائي صدق على يدل مما 0.01 مستوى  عن إحصائيا

 (.3) الجدول  في

 باستخدام الثبات معامل احتساب تم فقد األداة ثبات من وللتحقق

 إلى تشير عالية درجة وهي( 0.966) قيمته بلغت وقد ألفا كرونباخ معادلة

 .األداة تطبيق صالحية

 االستبان  ملحاور  االرتباط معامل 3 جدول 

 معامل االرتباط املحور 

 0.812 0.733 االول 

 0.866 0.820 الثاني

 0.815 0.688 الثالث

 0.875 0.793 الرابع

 0.864 0.761 الخامس

 
ً
 اإلحصائية املعالجات: خامسا

  الدراسة تساؤالت على واإلجابة البيانات لتحليل الباحثتان استخدمت      

 الحزم برنامج باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد

 Statistical Package For Social Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية
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(SPSS )االنحرافات الحسابية، املتوسطات املئوية، النسب التكرارات،: وهي 

 تم أن بعد وذلك. بيرسون  ارتباط معامل ألفا، كرونباخ معادلة املعيارية،

 وللحكم(. 4)جدول  في يتضح كما اآللي الحاسب على البيانات وتنظيم ترميز

 االستبانة عبارات تشكل التي األهداف تحقق مدى في املعلمين إجابات على

 في املوضح املعيار اعتماد تم فقد الثانوية املرحلة في الحاسب مقررات في

 (.4) جدول 

 4جدول 

 (الخماس ي ليكرت مقياس) األداة في املساخدم الادرج وفق البدائل توزيع

 ال تحقق بدرج  كبيرة ال تحقق تحقق بدرج  ماوسط  تحقق تحقق بدرج  كبيرة درج  الاحقق

 5 4 3 2 1 الترميز

 5.00-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80-1.00 املدى

 الناائج ومناقشتها. 6

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها قامت الباحثتان      

بحساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات 

احتساب الرتب املعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات االستبانة بحيث تم 

 وقد كانت النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة 
ً
 كما يلي:بحسب األعلى تحققا

تمثل سؤال الدراسة الرئيس في السؤال التالي: هل تحقق مقررات الحاسب 

(؟ تفرع من هذا السؤال خمسة 2030اآللي للمرحلة الثانوية رؤية اململكة )

 :أسئلة فرعية كانت إجاباتها كما يلي

السؤال األول: هل تساهم مقررات الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية في 

 ضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة؟

 5 جدول 

 األول  باملحور  الخاص  االستبان  لبنود والرتب املعياري  واالنحرافات الحسابي  واملاوسطات املئوي  والنسب الاكرارات

رقم 

 العبارة

الاكرارات  العبارة

 والنسب

املاوسط  درج  الاحقيق

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درج   الترتيب

تحقق  الاحقيق

بدرج  

 كبيرة

تحقق  تحقق

بدرج  

 ماوسط 

ال 

 تحقق

ال تحقق 

بدرج  

 كبيرة

يكتسب الطالب من خاللها  1

األسس والنظريات واملفاهيم 

الضرورية والحديثة في 

 مجال الحاسب اآللي

 تحقق 1 9667. 2.43 13 22 143 126 66 ك

بدرجة 

 قليلة

٪ 17.7 33.9 38.4 5.9 3.5 

تراعي الفروق الفردية و ذوي  2

 االحتياجات الخاصة

تحقق  6 1.020 2.93 19 92 134 94 31 ك

بدرجة 

 متوسطة

٪ 8.3 25.3 36.0 24.7 5.1 

تحقق  4 9420. 2.72 11 65 135 130 29 ك مهارة التفكير الناقد تنمي 3

بدرجة 

 متوسطة

٪ 7.8 34.9 36.3 17.5 3.0 

تحقق  3 1.029 2.62 13 61 121 123 52 ك تنمي مهارة اتخاذ القرار 4

بدرجة 

 متوسطة

٪ 14.0 33.1 32.5 16.4 3.5 

تساعد على بناء شخصية  5

 قيادية

تحقق  5 1.087 2.91 18 108 111 91 42 ك

بدرجة 

 متوسطة

٪ 11.3 24.5 29.8 29.0 4.8 

 تحقق 2 1.125 2.58 15 71 103 108 73 ك تنمي مهارات البحث العلمي 6

٪ 19.6 29.0 27.7 19.1 4.0 

تحقق بدرجة  1.028 2.70 املتوسط الحسابي العام

 متوسطة

 تحقيق لدرجات الحسابية املتوسطات بأن( 5) الجدول  من يتبين      

 االستبانة في املحور  هذا ضمن املذكورة لألهداف اآللي الحاسب مقررات

 على يدل مما( 2.43-2.93) بين تراوحت قد املعلمين نظر وجهة من

 كما املحور  هذا في املختلفة الفقرات على لإلجابات الشديد التجانس

 املتوسط من ويتبين ،(0.942-1.125) بين املعيارية االنحرافات تراوحت

 املقياس فئات من الثالثة الفئة في يقع والذي( 2.70) العام الحسابي

 الحاسب معلمي أن( متوسطة بدرجة تحقق) درجة إلى تشير والتي الخماس ي

 للجميع الجيد التعليم ضمان تحقق اآللي الحاسب مقررات بأن يرون اآللي

 .متوسطة بدرجة الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز

  في الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات تساهم هل: الثاني السؤال

 واالبتكار؟ لإلبداع املحفزة التعليمية البيئة تحسين
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 6جدول 

 الثاني للمحور  االستبان  بنود وترتيب املعياري  واالنحرافات الحسابي  واملاوسطات املئوي  والنسب الاكرارات

رقم 

 العبارة

الاكرارات  العبارة

 والنسب

املاوسط  درج  الاحقق

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درج   الترتيب

تحقق  الاحقيق

بدرج  

 كبيرة

تحقق بدرج   تحقق

 ماوسط 

ال 

 تحقق

ال تحقق 

بدرج  

 كبيرة

 تستخدم التقنيات 1

الحديثة في 

 التدريس

 2.31 22 35 83 127 103 ك

 

1.149 

 

 قليلة 1

٪ 27.7 34.1 22.3 9.4 5.9 

تربط املعارف  2

 بالحياة اليومية

 قليلة 2 1.029 2.33 13 33 102 140 82 ك

٪ 22.0 37.6 27.4 8.9 3.5 

تشجع على تقديم  3

الحلول واألفكار 

 املبتكرة

 2.49 12 50 109 136 63 ك

 

1.028 

 

 قليلة 3

٪ 16.9 36.6 29.3 13.4 3.2 

تقدم نماذج  4

 ناجحة لالبتكار

 متوسطة 4 1.113 2.72 22 76 101 121 50 ك

٪ 13.4 32.5 27.2 20.4 5.9 

 قليلة 1.08 2.47 املتوسط الحسابي العام

 املتوسط بأن السابق الجدول  في اإلحصائية املؤشرات من يتضح      

 فئات من الثانية الفئة في يقع( 2.47) العينة أفراد الستجابات العام

 إلى تشير التي الفئة وهي( 2.60 -1.81) بين تتراوح والتي الخماس ي املقياس

 اآللي الحاسب ومعلمات معلمي أن يعني مما ،"بدرجة قليلة تحقق" درجة

 تعليمية بيئة تحسين في املساهمة تحقق اآللي الحاسب مقررات بأن يرون

 لالستجابات الحسابية املتوسطات تراوحت وقد. واالبتكار لإلبداع محفزة

 واالنحرافات( 2.31- 2.72)بين املحور  هذا ضمن املختلفة األهداف في

 (.1.149 -1.028) بين تراوحت املعيارية

 في الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات تساهم هل: الثالث السؤال

 والتقويم؟ التعليم وأساليب املناهج تطوير

 7 جدول 

 الثالث للمحور  االستبان  بنود وترتيب املعياري  واالنحرافات الحسابي  واملاوسطات املئوي  والنسب الاكرارات

رقم 

 العبارة

الاكرارات  العبارة

 والنسب

املاوسط  الاحقيقدرج  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درج   الترتيب

تحقق  الاحقيق

بدرج  

 كبيرة

تحقق  تحقق

بدرج  

 ماوسط 

ال 

 تحقق

التحقق 

بدرج  

 كبيرة

تركز على التعليم القائم  1

 على املشاريع

 قليلة 3 1.086 2.54 19 49 114 122 66 ك

٪ 17.7 32.8 30.6 13.2 5.1 

على الطالب كمحور  تركز  2

للعملية التعليمية واملعلم 

 كمسهل لعملية التعليم

 قليلة 2 1.093 2.40 17 45 90 138 80 ك

٪ 21.5 37.1 24.2 12.1 4.6 

تطبق نظام التقويم  3

 املستمر

 متوسطة 4 1.217 2.77 33 84 77 118 58 ك

٪ 15.6 31.7 20.7 22.6 8.9 

مختلفة تستخدم أساليب  4

للتقويم)مشاريع، اختبارات، 

 املالحظة.. وغيرها(

 قليلة 1 1.080 2.11 16 24 72 134 124 ك

٪ 33.3 36.0 19.4 6.5 4.3 

تشرك أولياء االمور في  5

 العملية التعليمية

 كبيرة 5 1.143 3.58 80 151 63 56 20 ك

٪ 5.4 15.1 16.9 40.6 21.5 

 متوسطة 1.124 2.67 العاماملتوسط الحسابي 

 أن نجد السابق الجدول  في اإلحصائية املؤشرات تفحص خالل من      

 بين تفاوتت قد املحور  هذا عبارات على واملعلمات املعلمين استجابات

 " تحقق ال" ودرجة" تحقق" درجة
ً
 املستخدم الخماس ي للمقياس وفقا

 تفاوتت معيارية وانحرافات( 3.58 -2.11) بين تراوحت حسابية بمتوسطات

 تحقق الحاسب مقررات بأن العينة أفراد رأى حيث(. 1.143-1.080) بين

 نظام تطبيق متوسطة بدرجة وتحقق املحور  هذا ضمن املدرجة األهداف

. التعليمية العملية في األمور  أولياء إشراك تحقق ال ولكنها املستمر التقويم

 يقع والذي( 2.67) العينة أفراد إلجابات العام الحسابي املتوسط كان وقد

 الخماس ي املقياس ضوء في" متوسطة بدرجة تحقق" درجة ضمن

  متوسطة بدرجة يساهم الحاسب مقرر  أن املشاركون  يرى  حيث. املستخدم
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 . والتقويم التعليم وأساليب املناهج تطوير في

  في الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات تساهم هل: الرابع السؤال

 الطلبة؟ لدى واملهارات القيم تعزيز

 8جدول 

 الرابع للمحور  االستبان  بنود وترتيب املعياري  واالنحرافات الحسابي  واملاوسطات املئوي  والنسب الاكرارات

رقم 

 العبارة

الاكرارات  العبارة

 والنسب

املاوسط  الاحقيق درج 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درج   الترتيب

تحقق  الاحقيق

بدرج  

 كبيرة

تحقق  تحقق

بدرج  

 ماوسط 

ال 

 تحقق

التحقق 

بدرج  

 كبيرة

تعزز قيم الوسطية  1

 والتسامح

 متوسطة 6 1.086 2.619 20 56 115 121 58 ك

٪ 15.6 32.5 30.9 15.1 5.4 

اإلتقان تعزز قيم  2

 واالنضباط

 قليلة 2 1.022 2.46 10 48 116 127 69 ك

٪ 18.5 34.1 31.2 12.9 2.7 

تعزز قيم العدالة  3

 والشفافية

 قليلة 4 1.037 2.56 12 62 103 138 55 ك

٪ 14.8 37.1 27.7 16.7 3.2 

تغرس املبادئ والقيم  4

الوطنية وتعزيز 

 االنتماء الوطني

 قليلة 3 1.143 2.53 20 60 91 124 75 ك

٪ 20.2 33.3 24.5 16.1 5.4 

تعزز قيم ضبط  5

 النفس

 1.062 2.616 17 61 109 129 54 ك

 

 متوسطة 5

٪ 14.5 34.7 29.3 16.4 4.6 

تعزز املسؤولية  6

 الفردية

 قليلة 1 9848. 2.41 8 43 111 141 67 

 18.0 37.9 29.8 11.6 2.2 

 قليلة 1.067 2.54 الحسابي العام املتوسط

 في الكبير التجانس يتضح السابق الجدول  في اإلحصائية املؤشرات من    

 هذا ضمن املدرجة األهداف تحقق مدى على العينة أفراد استجابات

 تراوحت حيث الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات في املحور 

 الهدف حاز وقد( 2.619-2.41) بين لالستجابات الحسابية املتوسطات

 مقررات في التحقق حيث من األولى املرتبة على"  الفردية املسؤولية تعزز "

 للمتوسط بالنسبة أما. املحور  هذا في العينة أفراد نظر وجهة من الحاسب

 في تساهم الثانوية املرحلة في الحاسب مقررات كون  في لالستجابات العام

 ضمن يقع والذي( 2.54)بمقدار فكان الطلبة لدى واملهارات القيم تعزيز

 ".تحقق" درجة إلى تشير والتي الخماس ي املقياس في الثانية الفئة

 في الثانوية املرحلة في اآللي الحاسب مقررات تساهم هل: الخامس السؤال

 واحتياجات التنمية متطلبات تلبية على والتدريب التعليم نظام قدرة تعزيز

 العمل؟ سوق 

 9جدول 

 الخامس للمحور  االستبان  بنود وترتيب املعياري  واالنحرافات الحسابي  واملاوسطات املئوي  والنسب الاكرارات

رقم 

 العبارة

الاكرارات  العبارة

 والنسب

املاوسط  درج  الاحقيق

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درج   الترتيب

تحقق  الاحقيق

بدرج  

 كبيرة

تحقق  تحقق

بدرج  

 ماوسط 

ال 

 تحقق

التحقق 

بدرج  

 كبيرة

تركز على تعلم  1

مهارات حل املشكالت 

 وليس على املعارف

 قليلة 5 1.021 2.55 14 52 114 137 53 ك

٪ 14.2 36.8 30.6 14.0 3.8 

تعزز مهارات  2

 التقنيةاستخدام 

 قليلة 1 1.011 2.20 8 33 87 140 102 ك

٪ 27.4 37.6 23.4 8.9 2.2 

تنمي مهارات العمل  3

 الجماعي

 قليلة 3 1.014 2.30 9 35 103 134 89 ك

٪ 23.9 36.0 27.7 9.4 2.4 

تنمي مهارات التواصل  4

 االجتماعي

 قليلة 2 1.053 2.24 8 44 80 135 103 ك

٪ 27.7 36.3 21.5 11.8 2.2 

تنمي مهارات التعامل  5

 مع األمور املالية

  متوسطة 8 1.174 3.06 36 115 97 78 43 ك

٪ 11.6 21.0 26.1 30.9 9.7 

 قليلة 6 1.051 2.57 17 51 118 127 57 تنمي مهارات  6
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التخطيط وتحديد 

 األهداف

 15.3 34.1 31.7 13.7 4.6 

مهارات إدارة تنمي  7

الوقت وتحديد 

 األولويات

 متوسطة 7 1.033 2.68 14 67 125 116 48 ك

٪ 12.9 31.2 33.6 18.0 3.8 

تنمي مهارات التعلم  8

 الذاتي

 قليلة 4 1.048 2.44 14 42 112 129 73 

 19.6 34.7 30.1 11.3 3.8 

 قليلة 1.051 2.51 املتوسط الحسابي العام

 الحسابي املتوسط أن يتضح( 9) الجدول  في اإلحصائية املؤشرات من     

 والتي الخماس ي املقياس في الثانية الفئة ضمن يقع والذي( 2.51) هو العام

 الحاسب مقررات أن يرون العينة أفراد أن أي ،"تحقق" درجة إلى تشير

 نظام قدرة تعزيز في املساهمة عام بشكل تحقق الثانوية املرحلة في اآللي

. العمل سوق  واحتياجات التنمية متطلبات تلبية على والتدريب التعليم

 أنها نجد املحور  هذا عبارات على واملعلمات املعلمين استجابات إلى وبالنظر

 " تحقق ال" ودرجة" تحقق" درجة بين تفاوتت
ً
 الخماس ي للمقياس وفقا

 وانحرافات( 3.06– 2.2) بين تراوحت حسابية بمتوسطات املستخدم

 مقررات بأن العينة أفراد رأى حيث(. 1.014-1.174) بين تفاوتت معيارية

 بدرجة وتحقق املحور  هذا ضمن املدرجة األهداف تحقق الحاسب

 تحقق ال ولكنها األولويات وتحديد الوقت إدارة مهارات تنمية متوسطة

 .املالية األمور  مع التعامل مهارات تنمي

 وتفسيرها النتائج مناقشة -11

 اآللي الحاسب مقررات تحقيق مدى عن الكشف إلى البحث هذا سعى    

 وذلك بالتعليم واملتعلقة( 2030) اململكة رؤية ألهداف الثانوية للمرحلة

: يلي كما النتائج جاءت وقد اآللي الحاسب ومعلمات معلمي نظر وجهة من

 مقررات أن عليها الحصول  تم التي البيانات تحليل خالل من اتضح

 سعت فقد(. 2030) اململكة رؤية أهداف عام بشكل تحقق اآللي الحاسب

 واالبتكار لإلبداع املحفزة التعليمية البيئة تحسين إلى الحاسب مقررات

 من وذلك املحور  هذا ضمن املندرجة األهداف تحقق خالل من وذلك

 الحاسب مقررات تستخدم" الهدف احتل فقد العينة أفراد نظر وجهة

 وترى  التحقق درجة حيث من األولى املرتبة" التدريس في الحديثة التقنيات

 بالتقنية اآللي الحاسب معلمة/معلم ارتباط إلى يعود ذلك كون  الباحثتان

" اليومية بالحياة للمعارف الحاسب مقررات ربط" يليه. ومستحدثاتها

 وثيق ارتباط ذات اآللي الحاسب مادة موضوعات كون  إلى ذلك ويعزى 

 تشجع" الهدف كان الثالثة املرتبة وفي. وأحداثه اليوم املعلوماتي باملجتمع

 املرتبة وفي" املبتكرة واألفكار الحلول  تقديم على اآللي الحاسب مقررات

 مقررات تقدم" الهدف جاء" متوسطة بدرجة موافق" بدرجة األخيرة

 لنتيجة موافقة النتيجة هذه جاءت" لالبتكار ناجحة نماذج الحاسب

  اآللي للحاسب أن إلى أشارت والتي ،[40] الجمل دراسة
ً
  دورا

ً
 في متوسطا

 تكون  أن ينبغي الحاسب مادة أن رغم الطلبة، لدى اإلبداعي التفكير تنمية

 التركيز يتم أن يجب لذلك اإلبداعي، التفكير مستوى  رفع في مساهمة مادة

 استراتيجيات استخدام على املعلمين تدريب على املعلم إعداد برامج في

 بأن اإلشارة تجدر ولكن. الرؤية مع يتوافق بما اإلبداعي التفكير تنمي

 كانت املحور  هذا أهداف تحقق مدى على لإلجابات الحسابية املتوسطات

 . متقاربة

، النتائج تحليل في السابق املبحث في الدراسة بينت كما     
ً
 بأن إحصائيا

 كانت وقد الطلبة لدى واملهارات القيم تعزيز على تعمل الحاسب مقررات

  واملهارات القيم تحقيق درجة
ً
: يلي كما الحاسب معلمات/معلمي لرأي وفقا

  األعلى املهارة كانت
ً
 تعزيز يليها الفردية املسؤولية تعزيز املقررات في تحقيقا

 االنتماء وتعزيز الوطنية والقيم املبادئ غرس ثم واالنضباط، اإلتقان قيم

 ضبط قيم تعزيز يليها والشفافية العدالة قيم تعزيز ثم ومن الوطني

  النفس،
ً
 املنهج في املعلم دور  ويظهر والتسامح، الوسطية قيم تعزيز وأخيرا

 . القيم هذه لتعزيز

 تلبية في الحالية الحاسب مقررات مساهمة إلى العينة أفراد أشار كما      

 متطلبات أهم مع تتوافق والتي العمل سوق  واحتياجات التنمية متطلبات

 برنامج في التعليم لوزارة االستراتيجية األهداف أهم ومن السعودية الرؤية

، التالية لألهداف تحقيقها خالل من وذلك[. 13,36] الوطني التحول 
ً
 تنازليا

 ثم االجتماعي، التواصل مهارات تنمية يليها التقنية استخدام مهارات تعزز 

 يليها الذاتي التعلم مهارات تنمية ثم ومن الجماعي العمل مهارات تنمية

 تنمية ثم ومن املعارف على وليس املشكالت حل مهارات تعلم على التركيز

 .األهداف وتحديد التخطيط مهارات

 تنمية متوسطة بدرجة تحقق الحاسب مقررات أن العينة أفراد ويرى      

 مهارات تنمية تحقق ال بينما األولويات وتحديد الوقت إدارة مهارات

 مادة كون  إلى النتيجة هذه الباحثتان وتعزو . املالية األمور  مع التعامل

 التحديثات وتحوي  التقنية استخدام على تعتمد مادة اآللي الحاسب

 تلك تنمية تدعم التي الجماعية املشاريع من الكثير املادة لتلك الجديدة

 البحث تتطلب التي األنشطة من الكثير على احتوائها جانب إلى املهارات

 والتي املالية األمور  مع التعامل تنمية مهارة ولكن. املشكالت وحل العلمي

 تمكين ضمن السعودية للرؤية التفصيلية النشرة في عليها التأكيد جاء

 لذا تحققها العينة أفراد يرى  لم[ 5,35] للمواطن االجتماعية املسؤولية

 دمجها يمكن والتي واملشاريع األنشطة بعض إضافة ضرورة الباحثتان ترى 

 وترى  العصر هذا متطلبات من تعد والتي املهارة هذه لتطوير املنهج ضمن

  هذه لتطوير املناسبة املقررات من اآللي الحاسب مقرر  بأن الباحثتان

 .متنوعة موضوعات وضمن مختلفة بأساليب املهارة

 للمرحلة اآللي الحاسب مقررات أن ظهر فقد النتائج خالل ومن      

 الجيد التعليم بضمان املتعلقة األهداف متوسطة بدرجة تحقق الثانوية

 األهداف تحقيق خالل من وذلك الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع

  األعلى حسب مرتبة متوسطة بدرجة التالية
ً
 اتخاذ مهارة تنمية: تحقيقا

 قيادية شخصية بناء على املساعدة الناقد، التفكير مهارة تنمية القرار،

 
ً
 الباحثتان وتشير. الخاصة االحتياجات وذوي  الفردية الفروق مراعاة وأخيرا

 دعمه يمكن املقررات في متوسطة بدرجة األهداف هذه تحقق أن إلى
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 يكون  قد والتي املنهج عناصر من وغيرها التدريس وطرق  األنشطة بواسطة

 تحقق العينة أفراد ويرى . املهارات هذه وتحقيق بناء في األكبر األثر لها

 اكتساب: الحاسب مقررات في املحور  هذا أهداف ضمن التالية األهداف

 مجال في والحديثة الضرورية واملفاهيم والنظريات األسس الطالب

 ناتج ذلك بأن الباحثتان وترى . العلمي البحث مهارات وتنمية اآللي الحاسب

 دعم تم ما وكذلك التقنية للنهضة واملواكب الحاسب ملناهج التطوير من

 والتي العلمي البحث مهارات تنمية تستلزم ومشاريع أنشطة من به املقررات

 [.2]العصر متطلبات من تعتبر

  متوسطة بدرجة اآللي الحاسب مقررات حققت وقد هذا     
ً
 أيضا

 من وذلك والتقويم التعليم وأساليب املناهج تطوير عملية في املساهمة

 اململكة في الثانوية للمرحلة اآللي الحاسب ومعلمات معلمي نظر وجهة

 الحاسب مقررات تطبيق تحقيق خالل من وذلك السعودية، العربية

 الستخدام املقررات وتحقيق متوسطة بدرجة املستمر التقويم لنظام

 وتركيزها( وغيرها... املالحظة اختبارات، مشاريع،) للتقويم مختلفة أساليب

 للعملية كمحور  الطالب على التركيز و املشاريع، على القائم التعليم على

 تشرك ال املقررات هذه أن اال التعليم لعملية كمسهل واملعلم التعليمية

 إلى املحور  هذا نتائج نعزو  أن ويمكن. التعليمية العملية في االمور  أولياء

 أما الطالب، تقويم في وأسلوبه املعلم نشاط على املستمر التقويم اعتماد

 وجعل املشاريع على واالعتماد للتقييم مختلفة أدوات الستخدام بالنسبة

 املادة لطبيعة كناتج ضروري  ذلك فإن التعليمة العملية مركز الطالب

 أولياء إلشراك وبالنسبة. والعملي النظري  الجزء بين تجمع التي العلمية

 رؤية بها تنادي التي الضروريات من فإنها التعليمية العملية في األمور 

 قبل من وتعزيزه الجانب بهذا االهتمام من البد لذا[ 5,28( ]2030) اململكة

 .املقررات هذه على القائمين

/ املعلمين إجابات تركزت قد بأنه النتائج مراجعة عند املالحظ ومن      

  االستبانة فقرات جميع في املعلمات
ً
 فقرة لكل الحسابية للمتوسطات وفقا

 فقرتين ماعدا متوسطة بدرجة والتحقيق املحدد للهدف التحقيق درجة في

 أن وهي( تحقق ال) فئة ضمن يقع لها الحسابي املتوسط كان والتي فقط،

 األمور  مع التعامل مهارات تنمي الثانوية للمرحلة اآللي الحاسب مقررات

 األمور  أولياء تشرك الثانوية للمرحلة اآللي الحاسب مقررات أن و املالية،

 .تفصيله سبق كما التعليمية العملية في

 الاوصيات. 7

 الدراسة توصلت السابق املبحث في مناقشتها تم والتي الدراسة لنتائج وفقا

 :كالتالي وهي 2030 اململكة رؤية أهداف لتحقيق التوصيات من جملة الى

 اآللي الحاسب مقررات أهداف توافق مدى في الدراسات من املزيد إجراء •

 . 2030 اململكة رؤية أهداف مع

 الحاسب مقررات تقويم مجال في واألبحاث الدراسات من املزيد إجراء •

 .وتطويرها

 املرحلة في اآللي الحاسب مقررات ضمن ومشاريع أنشطة إضافة ضرورة •

 .املالية األمور  مع التعامل مهارات تنمية على تساعد الثانوية

 أولياء إشراك يحقق بما الثانوية للمرحلة اآللي الحاسب مقررات تطوير •

 .التعليمية العملية في األمور 

 التحول  وبرنامج 2030 اململكة رؤية لشرح عمل ورش عقد ضرورة •

  تحقيق يـف مساهمتهم وتفعيل الثانوية مرحلةـال ومعلمات يــعلمـمـل يــالوطن

 .املنهج خالل من الرؤية

 الخاتمة -13

 الثانوية للمرحلة اآللي الحاسب مقررات أن الدراسة هذه أكدت     

 اململكة رؤية في التعليمية بالعملية املتعلقة األهداف تحقيق في تساهم

 للمرحلة اآللي الحاسب معلمات/معلمي نظر وجهة من وذلك( 2030)

 الرؤية أهداف بعض على التركيز أهمية إلى النتائج أشارت وقد. الثانوية

 كإشراك اآللي، الحاسب مقرر  في تلبيتها عدم الحالية الدراسة أظهرت التي

 والتي. املالية األمور  مع التعامل ومهارة التعليمية العملية في األمور  أولياء

 من عدد إلى اإلشارة تمت وأخيرا. وتفسيرها النتائج عرض في تفصيلها ورد

 اململكة رؤية لشرح عمل ورش عقد مثل الدراسة توصيات في التوصيات

 .الوطني التحول  وبرنامج( 2030)

 املراجع

 العربي  املراجع أ.

 فرصا يصنع السعودي التعليم سوق (. 2016. )مشاعل العمر،[ 1]

. التعليم وزارة. املعرفة مجلة. 2020 في ترليون  1.4 بقيمة استثمارية

 .13 ،(247) السعودية،

 تصور (. 2017.)عبدهللا سلطان املحيميد، محمد؛ أحمد التويجري،[ 2]

 العربية اململكة رؤية ضوء في املعلم إعداد برامج ملخرجات مقترح

 في السعودية الجامعات دور  مؤتمر أبحاث كتاب. 2030السعودية

 .144-143 ص القصيم، جامعة :القصيم ،2030 رؤية تفعيل

. املعرفة مجلة. 2030 الرؤية مفتاح التعليم(. 2016. )محمد الدخيني،[ 3]

 .164 ،(247)السعودية،. التعليم وزارة

 تم. متميز لتعليم وأهميتها 2030 اململكة رؤية(. 2016. )فهد عقاال،[ 4]

-https://najrannow.com/a: اآلن نجران من االسترداد

rticles/7749.html/ 

 اململكة رؤية من االسترداد تم(. 2016. )السعودية العربية اململكة رؤية[ 5]

 http://vision2030.gov.sa/ar/media-center: السعودية العربية

 تطوير خالل من العوملة مواجهة(. 2014. )احمد محمد العيساوي،[ 6]

 مجلة(. تحليلية دراسة) التعليمية باملؤسسات واملناهج التعليم

 .175-151(. 19)6. والحضارية التاريخية الدراسات

 لبرامج األكاديمية الشراكات بناء(. 1438. )محمد عبدهللا العامري،[ 7] 

 نموذج ضوء في السعودية الجامعات في التربوية العليا الدراسات

 دور  مؤتمر أبحاث كتاب(. مقترح تصور )العالي التعليم تدويل

 جامعة: القصيم. 2030 رؤية تفعيل في السعودية الجامعات

 .141-106 ص القصيم،

 ومناهج بشرية تنمية« 2030 رؤية» في التعليم(. 2016. )سعد الغشام،[ 8]

-http://www.alhayat.com/A: من االسترداد تم. متطورة

rticles/15393244/ 

 ديبونو مركز. املناهج تطوير(. 2015. )محمد محمود ميرفت علي،[ 9] 

 .التفكير لتعليم

  من االسترداد تم(. 2016.)والتدريب التعليم :لإلجصاء العامة الهيئة[ 10]

https://www.stats.gov.sa/ar/867  

 الحاسب منهج وثيقة(. تاريخ بال. )التعليمية للخدمات تطوير شركة[ 11]

ــويــالثان ةـــرحلــللم اتـــمعلومــال ةـــوتقني   اتــدمــــللخ رـــتطوي ةـــشرك. ةـ
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 .التعليمية      

 االسترداد تم(. 2016. )الرؤية تحقيق وبرامج االستراتيجية األهداف[ 12]

 2030 السعودية العربية اململكة رؤية من

 http://vision2030.gov.sa/ar/media-center 

 اململكة رؤية من االسترداد تم(. 2016.)الوطني التحول  برنامج وثيقة[ 13]

-http://vision2030.gov.sa/sites/defau: 2030 السعودية العربية

lt/files/NTP_ar.pdf 

: من االسترداد تم(. 2015. )وأولوياتها العاشرة التنمية خطة موجز[ 14]

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/pl

anning_cycle_repository/saudi_arabia/10th-development-

plan-.pdf 

 االسترداد تم. 2030 السعودية ورؤية التعليم(. 1438. )التعليم وزارة[ 15]

 https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx: من

 رؤية تضمنته الذي الجديد ما(. 2016. )صالح سارة الشويعر،[ 16] 

 الوئام صحيفة من االسترداد تم. للتعليم؟« 2030» اململكة

 : االلكترونية

 http://www.alweeam.com.sa/40872/ 

. التحول  بوابة التعليم 2030 السعودية رؤية(. 2016. )غازي  الحربي،[ 17]

 .27 ،(247) السعودية،. التعليم وزارة. املعرفة مجلة

 تحقيق لبرامج دعًما للقطاع ملياًرا 192 خصصت امليزانية: التعليم[ 18]

: االلكترونية الطائف صحيفة من االسترداد تم(. 2017. )2030 رؤية

http://www.altaif.org/index.php/news/details/38850/2017-

12-19 

(. مترجم) عبدهللا بن بدر الصالح، تشارلز؛ فادل، بيرني؛ تيرلنج،[ 19]

 في الحياة مدى التعلم: والعشرين الحادي القرن  مهارات(. 2013)

 .66-61 ص سعود، امللك جامعة: الرياض. زمننا

 في تطويرها التعليمية النظم إصالح(. 2007. )مسعد محمد نوح،[ 20]

 اآلداب مجلة. كمدخل التعليمية املناهج تطوير: التغيير سياق

 .109-95(. 5)4. االجتماعية والعلوم

 ملتطلبات مقترح تصور (. 2018) حسين بن حسن بن على األحمدي،[ 21]

 األهداف ضوء في الثانوية للمرحلة الطبيعية العلوم مناهج تطوير

 نظر وجهة من 2030 السعودية العربية اململكة لرؤية االستراتيجية

 حوكمة) التربوية العلوم مجلة. الرياضيات تعليم في صصيناملتخ

 .508-479 ،(3)30(. 2030 اململكة رؤية وفق التعليم

 مناهج تطوير مشروع تحقيق مدى(. 2017. )جعفر سعاد عمر،[ 22]

 التربويات املشرفات نظر وجهة من الهدافه الطبيعية العلوم

 التربية كلية مجلة. السعودية العربية باململكة العلوم ومعلمات

 .156-114. 10. الخرطوم جامعة

 الدراسية املناهج تطوير ،(2017. )خلف ندية جبر،. مراد مائدة محي،[ 23]

 محافظة في الثانوي  التعليم مدارس في املدرسين نظر وجهة من

 .20-1(. 5)42.االنسانية للعلوم البصرة ابحاث مجلة البصرة،

 تحقيق في االنجليزية اللغة لميمع دور (. 2017. )عوضة نورا الزهراني،[ 24]

 .126-111(. 1)1.األبحاث ونشر للعلوم العربية املجلة. 2030 رؤية

 االلي الحاسب كتاب محتوى  تقويم( 2015. )ابراهيم لولوة الصقري،[ 25]

 ضوء في املتوسط األول  للصف املعلم ودليل املعلومات وتقنية

 رسالة) التعلم مارزانو نموذج في املتضمنة التفكير مهارات

 .القصيم جامعة. التربية كلية(.ماجستير

 في الحاسوب مقرر  محتوى  تحليل(. 2014.)يوسف رانيه سليم،[ 26]

 اكتساب درجة وتحديد الحاسوبية الثقافة ملعايير وفقا التعليم

 العلوم .لها العزيز عبد امللك بجامعة التربوي  الدبلوم طالبات

 .347-317(. 2)22.مصر. التربوية

 كتاب تقويم(. 2016) حازم زينب ابراهيم، حسين، ابتسام فياض،[ 27]

 ومقترحات التقني للتنور  وفقا املتوسط الثاني للصف الحاسوب

 .509-480(. 51. )والنفسية التربوية البحوث مجلة.تطويره

 كتابي محتوى  تحليل(. 2018) رعد ميسم يوسف،. طالب لندا أمين،[ 28]

 في عربية دراسات. العلم لعمليات وفقا املتوسطة للمرحلة الحاسوب

 .402-371. 95. النفس وعلم التربية

 تحليل(. 2017.)محمد هاله عبد،. االمير عبد فاطمة الفتالوي،[ 29]

 التفكير مهارات وفق متوسط الثاني للصف الحاسوب كتاب محتوى 

 .104-82(. 53. )والنفسية التربوية البحوث مجلة .املنطقي

 املدرس ي االلي الحاسب كتاب تقييم(. 2013) سعود نورة الهزاني،[ 30]

 االلى الحاسب معلمات نظر وجهة من متوسط االول  للصف

 في دراسات مجلة. السعودية العربية اململكة في املتوسطة للمرحلة

 .79-34(. 197. )التدريس وطرق  املناهج

 للصف االلي الحاسب منهج تقويم(. 2013.)محمد حمدي البيطار،[ 31]

 التربية كلية مجلة. املعلمين نظر وجهة من الصناعي الثانوي  االول 

 .58-1(.2)29. باسيوط

 الثانوية مدارس في االلي الحاسب منهج تقويم(. 2003. )الفت فودة،[ 32]

 املعلمة نظر وجهة من البنات لتعليم العامة الرئاسة في للبنات

-153(. 1)16. االسالمية والدراسات التربوية العلوم مجلة. والطالبة

188. 

 أهداف تحقيق مدى(. 2012.)ابراهيم بن زيد بن منصور  الخثالن،[ 33]

 باململكة املتوسطة املرحلة مناهج في االلي الحاسب إدخال مشروع

(. 3)30. النفس وعلم التربية في عربية دراسات. السعودية العربية

253-282. 

 طالب ومشاريع العليا الدراسات أبحاث(. 1438. )فائز الشهري،[ 34]

 اإلمام بجامعة واإلقليمي الحضري  التخطيط بقسم النهائية السنة

 كتاب. 2030 اململكة رؤية قيقحت في ودورها الفيصل عبدالرحمن

. 2030 رؤية تفعيل في السعودية الجامعات دور  مؤتمر أبحاث

 .69-7 ص القصيم، جامعة: القصيم

 ومؤسسات الجامعات بين الشراكة(. 1438. )محمد مي الحماد،[ 35]

 الجامعات دور  مؤتمر أبحاث كتاب. باململكة العام التعليم

 ص القصيم، جامعة: القصيم. 2030 رؤية تفعيل في السعودية

197-228. 
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ABSTRACT_ The Kingdom of Saudi Arabia start new stage, by launching the vision of the Kingdom Saudi 

Vision (2030). As a result, all sectors start to develop strategic plans to achieve the vision goals, one of them 

is the Ministry of Education. This paper analized computer courses in light of Saudi Vision (2030) from the 

perspective of computer teachers in high school. To answer the research questions a questionnaire has been 

developed based on the goals of the Vision 2030 to fulfill the study aims. A 372 of the computer teachers in 

high school in the Kingdom of Saudi Arabia were participated in this study. The sample of the study was 

selected randomly. The study results have revealed that, the computer courses present the vision 2030 related 

to the educational sector from the point of view of high school computer teachers. It is found that computer 

courses satisfied 93% of the vision goals related to education between (fulfill and moderately fulfill). 

Nevertheless, did not satisfy the goal of involving the parents in the educational process nor developing skills 

of dealing with students’ financial issues. Finally, the paper came out with number of recommendations and 

suggestions. 

KEYWORDS: Computer Courses, High school, Saudi Vision (2030), Computer Teachers. 

 

 

 

 


