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 لرؤية اململكة 
ً
 2030تحليل وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات وفقا

 هللا البراهيم أمل بنت عبد

 اململكة العربية السعودية || الرياض || جامعة امللك سعود||  كلية التربية || قسم املناهج وطرق التدريس

وتحديد مدى ، 2030ومات للمرحلة الثانوية وفق رؤية اململكة وتقنية املعل تحليل وثيقة منهج الحاسبإلى  هذه الدراسة تهدف :خلخ امل

في ضوء نتائج الدراسة. ولتحقيق ذلك اعتمدت  اآلليالرؤية التعليمية. ووضع مقترح لتطوير منهج الحاسب  هدا تضمين املنهج ل 

 2013قنية املعلومات "الخطة العاجلة" سنة املتمثلة في وثيقة منهج الحاسب وت وعينته ملجتمع الدراسة الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

 ةوتم تحليل املحتوى باالعتماد على أداة تحليل تم بناؤها من أداة محكمة سابقا. واشتملت أداة التحليل على خمس للمرحلة الثانوية.

البيانات. كما تم التحقق خدمت الساليب اإلحصائية ملعالجة است. و افرعي اهدف 29راتيجية وزعت على ستاال  هدا محاور أساسية لل 

 .من صدق التحليل وثباته عن طريق االتفاق عبر الزمن

وبنسب  2030راتيجية لرؤية اململكة ستاال  هدا غلب ال أاآللي تضمنت وثيقة الحاسب أن  ليها الدراسةإومن أهم النتائج التي توصلت 

س والذي ينص على "تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على على نسبة مئوية تم تحقيقها لصالح املحور الخامأمتفاوتة. حيث كانت 

وثيقة منهج أن  إلى . كما خلصت الدراسة2030والذي نصت علية رؤية اململكة ، تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل"

وذوي االحتياجات الخاصة" و" "تراعي الفروق الفردية أن  فرعيه في املنهج. كان من أهمها أهدا  ةالحاسب قد أغفلت تضمين أربع

 .في العملية التعليمية". وقدمت الدراسة بعض التوصيات لتطوير منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية المور تشرك أولياء 

 املرحلة الثانوية.، تحليل محتوى ، 2030رؤية اململكة ، اآلليوثيقة منهج الحاسب  فاايية:املكلمات ال

 مقدمة

يحقق التعليم أن  لذا فإن الدول املتقدمة تحرص على، تطور المم بتعليمها ومدى تطور هذا التعليميرتبط 

وخطط التنمية في الدول املتقدمة ترتبط بشكل مباشر بمناهج ، العامة للدولة لتحقيق التطور املنشود هدا ال 

اململكة العربية السعودية أن  حيثقدمه. و حيث تترجم مناهج التعليم الخطط املرسومة لتطوير املجتمع وت، التعليم

مصا  الدول املتقدمة؛ فقد رسمت خططا لتطوير املناهج مع إلى  التطور والوصول إلى  من الدول النامية التي تسعى

ها بخطط الدولة. ومن هذا املنطلق أنشأت شركة تطوير أهدافحيث تم ربط املناهج و ، الخطط التنموية للدولة

واملختصة في دراسة مناهج التعليم العام وتطويرها )شركة تطوير للخدمات  2012عام  للخدمات التعليمية

 (.2019، التعليمية

توجه الباحثون املختصون لدراسة املناهج ومدى توافقها مع ، 2016عام  2030ومع إطالق رؤية اململكة 

يعد علم تعليم الثانوي حيث واحدة من أهم مناهج ال اآلليمادة الحاسب أن  الشكو . خطط التنمية الجديدة

والتي يؤثر تطورها املتسارع تأثيرا كبيرا على  بشكل كبير في هذا العصر ة واملتغير  ةمن املواضيع املتجدد اآلليالحاسب 

 .ى اآلخر تطور العلوم 

 مشكلة الدراسة

ولة جميع مؤسسات الد نبدأ العمل على جميع الصعدة وم 2016في عام  2030طالق رؤية اململكة إمع 

 2020وأطلق برنامج التحول الوطني ، املرجوة هدا راتيجية ومشاريع لتحقيق ال استخطط إلى  الرؤية أهدا لترجمة 

ومن الجهات املشاركة في هذه املبادرة وزارة التعليم التي سارعت برسم خارطة الطريق  .2030أحد برامج رؤية اململكة 
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ة على تشجيع الباحثين يؤسسات التعليمة. كما عملت كل مؤسسة تعليملتطبيق رؤية اململكة في امل هدا وتحديد ال 

فعلى ، راتيجية وتقديم التوصياتستالرؤية في املؤسسات التعليمية ووضع الخطط اال  أهدا والباحثات لتطبيق 

( 2016، مؤتمر جامعة جدة، 2017، سبيل املثال تم تنظيم مؤتمرات علمية خاصة بالرؤية )مؤتمر القصيم

كمجلة العلوم التربوية في جامعة امللك سعود ، عدادا خاصة من املجلة لدراسة الرؤيةأبعض املجالت  وخصصت

 ."2030حيث أطلقت عدد "حوكمة التعليم في ضوء الرؤية 

تطوير املناهج. ومن إلى  ظهرت الحاجة، املنهج هو الساس الذي من خالله تترجم خطط التنميةأن  حيثو 

وأكدت  عداد املعلم والتنمية املهنيةإقصور في عدد من البرامج أبرزها قصور لدراسات وجود انتائج جانب آخر تشير 

أوصت عدد من ، 2030رؤية اململكة ونظرا لحداثة (.286، 2017، )الحماد على تطوير املناهج وتقويمها بشكل مستمر

، )الحمديالرؤية  أهدا توافق مع جراء املزيد من الدراسات وتقويم املناهج وتطويرها لتإالدراسات على ضرورة 

 (. 2019، )البراهيم واملهيزع اآللي( وخاصة مناهج الحاسب 2017، ؛ الزهراني2018

شارت العديد من الدراسات على ضرورة أكما  نتيجة البحوث والدراسات الدقيقة. ويعتمد بناء املناهج على

(.وقد 2014، هده العصر من تطور سريع ومطرد )سليمملا يش اآلليمراجعة املناهج الدراسية وخاصة منهج الحاسب 

أوردت وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات في التحدي الثامن "الشح الكبير في جهود البحوث التربوية الهادفة 

فادة من حصيلة التجارب السابقة في ستلتقويم مناهج وكتب الحاسب الحالية والسابقة. وبالتالي عدم تحقق اال 

وردت وثيقة الحاسب أ(". و 9، 2013، ود التطوير لهذه املناهج والكتب )شركة تطوير للخدمات التعليميةتوجيه جه

همية التنسيق بين شركة تطوير مع مركز الدراسات والبحوث في الوزارة لتنشيط البحوث والدراسات خاصة في أ"

 (.10، 2013، ة تطوير للخدمات التعليميةمجال تقييم املناهج واملقررات والكتب وقياس املخرجات التربوية" )شرك

ن على حد علم ( حتى اآل 2030ولن قلة من الدراسات تناولت تحليل منهج الحاسب على ضوء رؤية اململكة )

التعر  على مدى تحقيق منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية ، هذه الدراسة كانت فكرة، الباحثة

وذلك بمراجعة وثيقة منهج الحاسب للمرحلة الثانوية. وتحديد املتطلبات واملقترحة  2030رؤية اململكة  هدا ل 

اآللي تعد الساس لبناء املنهج حيث وثيقة الحاسب أن  حيث .ها في التعليمأهدافيتوافق مع الرؤية و  املنهج بمالتطوير 

 نها تعتبر البوصلة إلرشاد املختصين في بناء املنهج.إ

 أسئلة الدراسة

 ؟2030رؤية اململكة  أهدا ى توافق وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات مع ما مد -

 وينبثق من هذا السؤال السئلة التالية:

لتعليم الجيد واملنصف والشامل وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات لهد  ضمان اتضمين ما مدى  -1

  .؟للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

تحسين الهيئة التعليمية املحفزة لإلبداع نهج الحاسب وتقنية املعلومات لهد  ما مدى تضمين وثيقة م -2

 .؟واالبتكار

 .؟تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويمما مدى تحقيق وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات لهد   -3

 .؟لبةتعزيز القيم واملهارات للطما مدى تحقيق وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات لهد   -4

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية ما مدى تحقيق وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات لهد   -5

 .؟متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل
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 الدراسة أهداف

 :يما يلإلى  تهد  الدراسة الحالية

  2030لكة رؤية املم هدا للمرحلة الثانوي ل  اآلليالتعر  على مدى تضمين وثيقة الحاسب. 

  2030تقديم مقترح لتطوير منهج الحاسب بما يتناسب مع رؤية اململكة. 

 أهمية الدراسة

الرؤية  هدا الولى التي تناولت تحليل محتوى وثيقة منهج الحاسب وفقا ل باعتبارها  الدراسة تبرز أهمية 

على واضعي  لذا توجبسريع مادة الحاسب من املواضيع املتطورة بشكل ، كما أن على حد علم الباحثة 2030

 تكمن فيما يلي: الدراسة الحاليةهذه أهمية ومن هذا املنظور فإن املناهج مواكبة هذا التطور. 

  اآلليأهمية التطوير للمناهج بصفة مستمرة وخاصة في مجال علوم الحاسب. وإبراز أهمية مادة الحاسب 

 .فيد في تحقيق ذلكوالدراسة ست الرؤية التي يمكن تحقيقها من خالله أهدا و 

  رؤية اململكة  أهدا املناهج االهتمام الكبر لتحقيق  يتولأن  توجيه القائمين على التعليم بضرورةقد تفيد في

2030. 

  باقتراح بعض املواضيع التي يمكن تضمينها في منهج  اآلليتوجيه نظر مطوري مناهج الحاسب قد تفيد في

 .2030الحاسب لتحقيق رؤية اململكة 

  2030تباعها لتحقيق رؤية اململكة إالساليب التي يمكن اآللي إلى توجيه معلم الحاسب املؤمل أن تعزز من. 

 يدود الدراسة

  :للمرحلة الثانوية. اآلليفي التعليم في محتوى وثيقة الحاسب  2030رؤية اململكة  أهدا الحدود املوضوعية 

  :الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية في اململكة  اقتصر هذا البحث على محتوى وثيقةالحدود املكانية

شاري بشركة تطوير للخدمات التعليمية. ستالعربية السعودية والتي كتبها مجموعة من الباحثين من الفريق اال 

وتم اختيار تحليل وثيقة الحاسب بدال من كتاب الحاسب لن الوثيقة أكثر شمولية من الكتاب املدرس ي 

راتيجيات وطرق التدريس ستالتعليمية واملحتوى واال  هدا لى املحاور الساسية لبناء املنهج وال والحتوائها ع

 .والتقويم

  وثيقة الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية في اململكة العربية الحدود الزمانية: تم تحليل محتوى

 .(2013تم إصدارها في عام )، السعودية

 مصطخلحات الدراسة

 بأنها: (2030ية اململكة )رؤ تعرف 

خارطة طريق للتنمية االقتصادية في اململكة العربية السعودية والتي ("2030كما وردت في موقع رؤية اململكة ) -1

وذلك لتعزيز ركائز القوة للمملكة العربية ، وطن طموح، اقتصاد مزدهر، تقوم على ثالثة محاور هي مجتمع حيوي 

راتيجية وبرامج تحقيق ستاال  هدا )ال  "تفصيلية قابلة للتنفيذ أهدا إلى  يةالسعودية وقد تم ترجمة هذه الرؤ 

 (.2016، الرؤية
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راتيجية التي يمكن تحقيقها من خالل املؤسسات ستاال  هدا ( "بأنها ال 2019من البراهيم واملهيزع ) وعرفها كل   -2

وبرنامج التحول  2030ة اململكة إجرائية تتعلق باملؤسسات التعليمية ومنبثقة من رؤي أهدا التعليمية وهي 

 (.7) "2020الوطني 

 2030وتعر  رؤية اململكة )
 
خطة تنموية شاملة تعتمد على التنمية االقتصادية للدولة وتقوم  :بأنها ( إجرائيا

راتيجية قابلة للتنفيذ في است أهدا . وينبثق منها وطن طموح، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي على ثالث ركائز 

 لتعليمية.املؤسسات ا

وتقنية املعلومات بالتعليم الثانوي )للصفين  اآلليراتيجية متكاملة ملنهج الحاسب است: خطة اآلليوثيقة الحاسب  -3

في نظام  3وحاسب  2ثاني والثالث الثانوي في مدارس التعليم العام وتحفيظ القران الكريم وحاسب لا

التثقيف املعلوماتي لفراد املجتمع. وقد طورت إلى  د تهو . عند إعداد املنهج والتي يمكن تطبيقها، املقررات(

شركة تطوير للخدمات )CSTA (The Computer Science Teachers Association)على معايير منظمة ءالوثيقة بنا

 (.2013، التعليمية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

ولى ضمن برنامج التعليم الثانوي ا للمرة ال دخالهإمنذ  اآللياهتمت وزارة التعليم بتطوير منهج الحاسب 

في التعليم  اآلليدخال منهج الحاسب إ( ثم تبع ذلك بعدة سنوات إقرار 1406-1405املطور بنين في العام الدراس ي )

( أطلقت وزارة التعليم مع 2012وفي عام )، (2013، )شركة تطوير للخدمات التعليمية 1417الثانوي للفتيات عام 

وتقنية املعلومات  اآللير مشروع امللك عبدهللا لتطوير املناهج. وكان من بينها تطوير منهج الحاسب شركة تطوي

 CSTA (The Computer عداد وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات على معايير منظمةإللمرحلة الثانوية. وتم 

Science in the Digital Age).  ل مع منهج املرحلة املتوسطةوكان الهد  من إعداد الوثيقة التكام. 

بتوجيه خطط التنمية في مؤسسات الدولة بما فيها املؤسسات  2030ومن ثم جاء إعالن اململكة لرؤية 

وتطوير عملية التعليم لنها الركيزة الولى لتحقيق الخطط التنموية. وسعت ، التعليمة بمواكبة الخطط الطموحة

. 2030راتيجيات التعليم انطالقا من رؤية اململكة استفي رسم  2020الوطني  وزارة التعليم مع إطالق مبادرة التحول 

راتيجية للمؤسسات التعليمية على محوري الرؤية )مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر( كما أشار ستاال  هدا وترتكز ال 

هو "بناء  2030كة ول هد  لتطوير التعليم في ضوء رؤية اململأأن  (2018(. وذكرت وزارة التعليم )2018حمدي )ال 

وربط ذلك ببرامج إعداد املعلم وتطويره املنهي". ، وآلية تفعيلها، وسبل تطويرها، هاأهدافو ، فلسفة املناهج وسياساتها

 خداماستو ، وقد حددت أهم التحديات التي تواجه املؤسسات التعليمية وهي: مستوى املناهج الحالية متدني

(. ومن هذا املنطلق تم تحديد 2018، وضعف مستوى التقويم )وزارة التعليم، راتيجيات التقليدية في التدريسستاال 

ومن ضمنها هد  تطوير املناهج وأساليب التعليم ، 2020راتيجية للتعليم في برنامج التحول الوطني ستاال  هدا ال 

  .وتطوير التعليم ( بتأهيل املعلمين2017ويمكن تحقيق محور الرؤية اقتصاد مزدهر كما ذكر الحماد )، والتقويم

ملراجعة املناهج التعليمية  2020وبرنامج التحول  2030طالقة رؤية اململكة إنشط عدد من الباحثين مع و 

( على أهمية التطوير لجميع عناصر التعليم 2016أكد الحربي )الرؤية في التعليم. حيث  أهدا وكيف يمكن تحقيق 

ن التحول الوطني سيشمل املعلم أو ، 2030عدة في رؤية اململكة يسير مع التطوير على جميع الصأن  والذي يجب

التعليم هو الساس الذي تقوم علية الرؤية وبرنامج التحول. وقد أوصت أن  (2016والطالب واملنهج. وأكد الدخيني )

علم في ضوء امل إلعداد( على التقويم املستمر وتطوير املناهج. وكان 2018دراسة العتيبي وعون واملبارك والعمري )

كما في دراسة التويجري ، هوتطوير  ولت العديد من الدراسات تقويم نظام أعداد املعلمأالرؤية النصيب الكبر حيث 
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تم اقتراح تصور لتطوير البرنامج وفقا للرؤية.  2030( وبعد دراسة برنامج أعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة 2017)

واقترحت الدراسة تصور مقترح ، عداد معلمي التعليم العامإضعف إلى  (2018وتوصلت دراسة باعثمان والسديري )

. كما أظهرت النتائج قصور في عدد من البرامج أبرزها قصور اعداد املعلم 2030إلعداد املعلم وفقا لرؤية اململكة 

 (.2017، والتنمية املهنية وأكدت على تطوير املناهج وتقويمها بشكل مستمر )الحماد

( بالكشف عن دور معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية في تطوير منهج مادة 2017سة الزهراني )وقامت درا

اتجاه معلمي ومعلمات أن  . وكشفت الدراسة2030راتيجية لرؤية اململكة ستاال  هدا اللغة اإلنجليزية بما يحقق ال 

العلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية وما يمكن  ( بدراسة منهج2018حمري )اللغة اإلنجليزية للتطوير املنهي عالي. وقام ال 

. حيث قام الباحث بتصور 2030راتيجية لرؤية اململكة العربية السعودية ستاال  هدا تطويره في املنهج ليتوافق مع ال 

ا تم توزيعه، 2030بانة بمتطلبات التطوير وفقا لرؤية اململكة استمقترح آللية تطوير املنهج. ولتحقيق ذلك تم تصميم 

وصت أعلى عينة من املتخصصين في تعليم العلوم. وأظهرت النتائج املوافقة على متطلبات التطوير املقترحة. و 

مدى  (2018) دراسة الحربيقد أظهرت الدراسة بتطوير منهج العلوم الطبيعية بناء على التصور املقترح للدراسة. و 

طالع است( تم 2019البراهيم واملهيزع )وفي دراسة  .الرؤيةتضمين مفاهيم  في املتوسطة قصور مناهج العلوم باملرحلة

. 2030عن مدى تحقق مقررات الحاسب للمرحلة الثانوية لرؤية اململكة  اآلليوجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب 

راتيجية لرؤية اململكة ستاال  هدا ن املقررات تحقق ال أمعلمي ومعلمات الحاسب يتفقون بأن  وقد كشفت الدراسة

 %(.93بنسبة ) 2030

ففي دراسة  عدة ابعاد من قبل الباحثين بغرض تطوير املنهج. اآللياتخذ تحليل محتوى منهج الحاسب و 

( تم تحليل محتوى مقرر الحاسب في التعليم وفق معايير الثقافة الحاسوبية والتي تم إعدادها من قبل 2014سليم )

سفرت الدراسة عن تناول مقرر الحاسب ملعايير الثقافة الحاسوبية أالباحثة وفقا للدبيات والدراسات السابقة. وقد 

% وهي نسبة جيدة وقد أوصت الدراسة بتضمين املقررات الدراسية لنسبة أكبر من معايير الثقافة 81بنسبة 

ال الجانب املعرفي تم التركيز علية بشكل أكبر من املجال الوجداني واملجأن  إلى شارت الدراسةأالحاسوبية. كما 

 املعرفي من معايير الثقافة الحاسوبية.

وتقنية املعلومات ودليل املعلم للصف  اآللي( بتحليل محتوى كتاب الحاسب 2015وقامت الباحثة الصقري )

كتاب أن  الول متوسط وفقا ملهارات التفكير املتضمنة في نموذج مارزانو لبعاد التعلم. وأشارت نتائج الدراسة

عدد من مهارات التفكير بنسب مئوية متفاوتة. فقد كانت أعلى نسبة ملهارات  احتوى على الحاسب ودليل املعلم

ولم يتضمن املحتوى ملهارات )تحديد  وأقلها مهارتي التكامل والتقويم.، التذكر وجمع املعلومات والتوليد والتنظيم

، التلخيص، تحديد الخطاء، الرئيسةتحديد الفكار ، تحديد العالقات، صياغة السئلة، هدا صياغة ال ، املشكالت

 بناء املعايير(.، إعادة البناء

خذت تحليل املحتوى وفقا للتنور التقني لكتاب الحاسب للصف أ( فقد 2016أما دراسة فياض وإبراهيم )

انب والتصميم "ج، والتقنية واملجمع، املتوسط. وتم بناء أداة التحليل وفقا ملحاور التنور التقني: طبيعة التقنية

 هناك ضعفأن  والعالم املصمم. وبينت نتائج التحليل، وقدرات لدعم العالم التقني، مهاري"
 
في تمثيل محاور التنور  ا

ى غير اآلخر حيث لم يتضمن الكتاب عدد من محاور التنور التقني. وكان تمثيل املحاور ، التقني في كتاب الحاسب

 يير في كتاب الحاسب.متناسق. وقد أوصت الدراسة بمقترح لتضمين املعا

  ى خر أوفي دراسة 
 
ملهارات التفكير املنطقي  تم تقويم محتوى كتاب الحاسب للصف الثاني متوسط وفقا

دبيات السابقة. واتفقت نتائج البحث بمراجعة ال  أهدا (. وصممت أداة التحليل لغرض 2017، )الفتالوي وعبد

%( من مهارات 80ث تضمن كتاب الحاسب على نسبة )(. حي2015ليه دراسة الصقري )إالدراسة مع ما توصلت 
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التفكير املنطقي. حيث حصلت مهارات جمع املعلومات وتذكر املعلومات ومهارات توليد املعلومات على نسبة مئوية 

عالية. وعلى العكس من ذلك كانت مهارات تحليل املعلومات ومهارات تنظيم املعلومات. وقد أغفل تضمين محتوى 

 رات تقويم املعلومات.الكتاب ملها

ومن بعد آخر تم تحليل محتوى كتابي الحاسب للمرحلة املتوسطة وفقا لتصنيف زيتون لعمليات العلم 

نسبة تضمين عمليات العلم في محتوى كتابي الحاسب بنسبة أن  )الساسية واملتكاملة(. وأظهرت نتائج الدراسة

الكتابين لم يراع فيهما توزيع عمليات العلم الساسية  محتوى أن  %(. كما بينت النتائج16، 49%( و )50,84)

 (.2018، التركيز كان على عمليات العلم الساسية أكثر من املتكاملة )أمين ويوسفأن  إلى واملتكاملة الكتابين باإلضافة

واملحتوى والنشطة التعليمية  هدا )ال  للصف الول متوسط اآلليكتاب الحاسب تم تحليل محتوى و 

واملحتوى  هدا ال أن  وأظهرت النتائج، تقييمه من وجهة نظر املعلماتليب التقويم والشكل العام للكتاب( و وأسا

، )الهزاني والشكل العام تتحقق بدرجة عالية بينما النشطة التعليمية وأساليب التقويم تحقق بدرجة متوسطة

2013.) 

ما للمرحلة الثانوية فكانت دراسة أ، رحلة املتوسطةنها ركزت في الغالب على املأيالحظ في الدراسات السابقة 

، (2010، تقويم كتاب مبادئ الحاسب واملعلومات للصف الول الثانوي من وجهة نظر املعلمين )املطرفي والسعايدةل

الخليفة وقامت  وقد أوص ى الباحثون بضرورة تدريب القائمين على اعداد املناهج.، بانة لهد  البحثاستوتم بناء 

وتشير ، (بتحليل محتوى كتب الحاسب الثانوي في ضوء أبعاد املواطنة الرقمية ملنظمة تعليم الفطرة السليمة2017)

لريبيل ومنظمة الفطرة السليمة في كتب الحاسب وتقنية  نتائج البحث من غياب أغلب معايير املواطنة الرقمية

  .املعلومات

 منهجية الدراسة وإجراءاتها -3

 منهج الدراسة

 هدا خدم السلوب الوصفي التحليلي باعتباره أكثر مناهج البحث العلمي مالءمة ل استهذا الدراسة  تم في

الدراسة )تحليل محتوى(. والهد  الرئيس ي من املنهج الوصفي هو فهم الظاهرة في الوقت الحاضر كما هي في الواقع 

ا لفهم الحاضر والتطوير للمستقبل. ومن والتعر  من خالله عن الظاهرة ومضمونه، ووصفها وصفا كميا او نوعيا

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق ، أنواع املنهج الوصفي "التحليل او التفسير العلمي املنظم

، جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وتحليله وإخضاعها للدراسة الدقيقة" )خندقجي

 (.194، 2012، خندقجي

 مجامع الدراسة وعينتها

تشمل الدراسة دراسة  إذأقوى الدراسات  ما يجعلها منفي الدراسة الحالية يتطابق املجتمع مع العينة وهذا 

 -كان مجتمع الدراسة هو "وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات" للمرحلة الثانويةفقد لجميع مجتمع الدراسة. 

بعاد ما ال استشاري بشركة تطوير للخدمات التعليمية. وهو عينة البحث مع ستعداد الفريق اال إ، الخطة العاجلة

تحليله كمقدمة الوثيقة وتوزيع الوحدات التعليمية على لمثل املحتوى العلمي الذي تهد  الدراسة الحالية ي

 (.تم تحليلها في الوثيقة التييوضح الصفحات  1الصفو  والحصص والخاتمة )جدول 
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 .اآلليتحليله من وثيقة منهج الحاسب  مما ت تفصيل (1) جدول 

 ما تم تحليله عدد الصفحات محاوى الوثيقة

 0 5 الغال  والفهرس

 0 5 مقدمة

 4 4 .معايير تدريس الحاسب

 1 2 املستويات الثالثة للمعايير

 0 2 فلسفة منهج الحاسب

 18 18 .مجاالت ووحدات ومفردات املنهج

 0 3 لى الصفو  والحصصتوزيع الوحدات التعليمية ع

 19 19 .العامة والخاصة هدا ال 

 2 7 .راتيجيات التعلم والتعليم والنشطة في املنهجاست

 2 2 .أساليب التقويم في املنهج

 0 3 مصفوفة املدى والتتابع ملنهج الحاسب

 0 3 معايير التأليف لكتب منهج الحاسب وتقنية املعلومات

 0 3 الخاتمة

 46 74 االجمالي

 أداة الاحليل

خدام بطاقات تحليل املحتوي واعتماد وحدة الفكرة )الصريحة أو الضمنية( كوحدة للتحليل وجمع استتم 

منهج و  2030توافق مع رؤية اململكة تالتعليمية التي  هدا باالعتماد على قائمة بال  تحليلعداد أداة الإوتم ، البيانات

 أهدا أداة لقياس إلى  تم التوصل 2030والدراسات حول رؤية اململكة  . وبعد مراجعة االدبيات السابقةالحاسب

حيث تم ، محكمة (2019، )البراهيم واملهيزعسابقة دراسة الرؤية التي يمكن تحقيقها من خالل منهج الحاسب في 

ومن ثم 2030رؤية اململكة  أهدا املتعلقة بالتعليم من  هدا ل خلصت ااستالتأكد من صدق وثبات الداة. وقد 

ت. وقد تضمنت أداة التحليل خمسة محاور رئيسة انبثق منها املتعلقة بمنهج الحاسب وتقنية املعلوما هدا تكوين ال 

 الفرعية. هدا ( من ال 29)

 صدق الاحليل وثباته

وللتأكد من صدق التحليل تم مقارنة الساليب املتبعة في التحليل بأساليب عدد من الباحثين في تحليل 

(. وكذلك 2018، املطيري ، 1438، املقاطي، 2018، مين ويوسفأ، 2016، وفياض وإبراهيم، 2014، ى )سليماملحتو 

ما ثبات أوقد أكد صحة أسلوب التحليل. و ، عرض عينة من املادة املحللة على محكم مختص في البحوث التربوية

ويعر  بحصول الباحث -لثبات عبر الزمنا-التحليل فقد تم قياسه عن طريق االتفاق في نتائج التحليل عبر الزمن 

(. حيث تم تحليل عينة من 2013، حاتم، العرنوس، )الزويني على نفس النتائج بعد تحليل املحتوى في أوقات متباعدة

خراج نتائج التحليل كال على حدة. وحساب معامل الثبات بين التحليلين استاملحتوى مرتين بينهما فاصل زمني. وتم 

العامة ملنهج  هدا وقد اختيرت معايير املنهج واملجاالت والوحدات التعليمية وال  .(Holsti) ة هولستيباعتماد معادل

 .كعينة للتحقق من ثبات التحليل، الحاسب
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 معادلة هولستي:

 (2+وحدات تحليل  1*الوحدات املشتركة( / )وحدات التحليل 2معامل الثبات = )

 الزمن. ناائج تحليل وثيقة املنهج عبر ( 2)جدول 

 122 الاحليل األول 

 115 الاحليل الثاني

 103 الويدات املشتركة

ن فإ، نتائج تحليل العينة عبر الزمن وبحساب معامل الثبات باعتماد معادلة هولستي 2يتضح من الجدول 

 جيدا حيث يعد معدل الثبات مقبوال إذا كان ، (%86.9)يساوي  معامل الثبات
 
، ي)الدليم% 70أكثر من ويعتبر معامال

2015.) 

 األساليب اإليصائية

 خدام الساليب التالية:استالدراسة ب أهدا تم معالجة البيانات إحصائيا بما يخدم 

 الرؤية تم تحقيقه في وثيقة الحاسب. أهدا  التكرارات: حيث تم حساب مجموع تكرارات كل هد  من 

  لتحديد مدى تضمين ، ققة في وثيقة الحاسباملتح هدا النسب املئوية: حساب النسب املئوية لتكرارات ال

 .2030رؤية اململكة  هدا وثيقة منهج الحاسب ل 

  معادلة هولستى(Holsti).لحساب معامل الثبات لتحليل املحتوى عبر الزمن من قبل الباحثة: 

اة فادة من أداة سبق التحقق من الصدق الظاهري لها وصدق املحتوى لدستتم اال  إذأداة تحليل املحتوى 

 التحليل كما بين سابقا في مبحث أداة البحث.

 طريقة تحليل املحاوى 

وفياض  ؛2014، دبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة سواء بتحليل املحتوى )سليمبعد مراجعة ال 

داة التحليل من دراسة أاختيرت ، 2030رؤية اململكة  أهدا ( ومقارنة ب2018، مين ويوسف؛أ2016، وإبراهيم

حيث تم اعتمادها ، واملتعلقة بمنهج الحاسب 2030رؤية اململكة  أهدا والتي حددت  (2019، راهيم واملهيزع)الب

 :بطاقة تحليل املحتوى. واتخذ تحليل وثيقة الحاسب وتقنية املعلومات الخطوات التاليةتصميم كقائمة ل

  قراءة متمعنه للقائمة في بطاقة التحليل وفهم كل محور.  

  للفهم وبدون محاولة للتحليل، الحاسبقراءة وثيقة. 

 قراءة فاحصة ودقيقة. والقيام بالتحليل للعبارات ، قراءة ملحتوى الوثيقة بعد فترة قصيره من القراءة الولية

 .في بطاقة التحليل وتسجيل رقم الهد  املحقق هدا الصريحة او الضمنية التي تتوافق مع ال 

 رات لكل هد  وذلك بكتابة التكرار لكل الهد خدام بطاقة التحليل لحساب التكرااست. 

 جمع التكرارات وحساب النسب املئوية. 

 عرض ومناقشة الناائج -4

وذلك ، في هذا املبحث عرض لنتائج تحليل وثيقة الحاسب وتقنية املعلومات وفقا للعمليات السابقة الذكر

رؤية اململكة  هدا ل  اآلليحاسب سعيا لإلجابة على سؤال البحث والكشف عن نسبة تضمين محتوى وثيقة ال

2030. 
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 .اآلليول املاضمنة في وثيقة الحاسب املحور األ  هدافالاكرارات والنسب املئوية وترتيبها أل (3)جدول 

 الاكرارات هدافاأل  م
النسبة 

 املئوية
 الترتيب

A 
املحور الول: ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز 

 لحياةفرص التعلم مدى ا
0 0 - 

1 
يكتسب الطالب من خاللها السس والنظريات واملفاهيم الضرورية 

 اآلليوالحديثة في مجال الحاسب 
26 63.41 1 

 2 19.51 8 تنمي مهارة اتخاذ القرار 4

 3 14.63 6 تنمي مهارات البحث العلمي 6

 4 2.44 1 تنمي مهارة التفكير الناقد 3

 - 0 0 االحتياجات الخاصةتراعي الفروق الفردية وذوي  2

 - 0 0 تساعد على بناء شخصية قيادية 5

 100 41 املجموع

( من 6، 4، 3، 1) هدا حققت ال  اآلليوثيقة منهج الحاسب أن  (3كما يوضح الجدول السابق جدول )

التعليمية  دا ه"لل  ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياةاملحور الول "

التعليمية لرؤية اململكة  هدا ( من مجموع ال % 26.45وتمثل نسبة )، ( تكرارا41. وبتكرار بلغ )2030لرؤية اململكة 

 كما في الدراسة.

يكتسب الطالب من خاللها السس والنظريات والذي ينص على "، (1الهد )أن  ويالحظ في الجدول السابق

( تكرار وبنسبة مئوية قدرها 26بتكرار بلغ)، " جاء في املرتبة الولىاآلليفي مجال الحاسب واملفاهيم الضرورية والحديثة 

حيث أنه هو الهد  الساس ي في مادة الحاسب. ، اآللي%(. وكان متوقعا تحقيق هذا الهد  في منهج الحاسب 63.41)

االحتياجات  وذوي تراعي الفروق الفردية ( وتنص على "5، 2) هدا التي لم تتضمنها الوثيقة هي ال  هدا أما ال 

 " على التوالي.تساعد على بناء شخصية قيادية" و"الخاصة

 .اآللياملحور الثاني املاضمنة في وثيقة الحاسب  هدافأل الاكرارات والنسب املئوية وترتيبها (4)جدول 

 الاكرارات هدافاأل  م
النسبة 

 املئوية
 الترتيب

B 0 0 ة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكاراملحور الثاني: تحسين البيئ - 

 1 66.67 20 تربط املعار  بالحياة اليومية 8

 2 26.67 8 تشجع على تقديم الحلول والفكار املبتكرة 9

 3 6.67 2 تقدم نماذج ناجحة لالبتكار 10

 - 0 0 تستخدم التقنيات الحديثة في التدريس 7

  100 30 املجموع 

 اآلليوثيقة منهج الحاسب  التي تحققها هدا نتائج التكرارات الخاصة باملحور الثاني لل  (4يوضح جدول )

"تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع  ثاني( من املحور ال10، 9، 8) هدا حققت ال و ، 2030لرؤية اململكة 

( من مجموع %19.35وتمثل نسبة )، ( تكرارا30. وبتكرار بلغ )2030التعليمية لرؤية اململكة  هدا لل واالبتكار" 

 التعليمية لرؤية اململكة كما في الدراسة. هدا ال 
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"تربط املعار  بالحياة اليومية " جاء في املرتبة  ينص على والذي، (8) الهد أن  ويالحظ في الجدول السابق

ذلك في عدة مجاالت ضمنا  قد أكدت الوثيقة على(. و %66.67( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )20بتكرار بلغ)، ولىال 

 نص على" تستخدم التقنيات الحديثة في التدريس".ي( و 7الهد  )فهو التي لم تتضمنها الوثيقة  هدا ما ال وصريحا. أ

خدام التقنيات استراتيجيات الحديثة أو ستاملقترحة ولم تؤكد على اال  تراتيجياستحيث عرضت الوثيقة بعض اال 

 الحديثة في التدريس.

 .اآللياملحور الثالث املاضمنة في وثيقة الحاسب  هدافأل الاكرارات والنسب املئوية وترتيبها  (5)جدول 

 الاكرارات هدافاأل  م
النسبة 

 املئوية
 الترتيب

 1 45.45 5 تركز على التعليم القائم على املشاريع 11

12 
تركز على الطالب كمحور للعملية التعليمية واملعلم كمسهل 

 لعملية التعليم
2 18.18 2 

 2 18.18 2 تطبق نظام التقويم املستمر 13

C 4 9.091 1 املحور الثالث: تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم 

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

 وغيرها(
1 9.09 4 

 - 0 0 في العملية التعليمية المور تشرك أولياء  15

  100 11 املجموع 

"تطوير املناهج  ثالثاملحور المن  أهدا أربعة  حققت اآلليوثيقة منهج الحاسب أن  (5الجدول )من ضح يت

 (14، 13، 12، 11) هدا توزعت على ال  .2030التعليمية لرؤية اململكة  هدا لل وأساليب التعليم والتقويم" 

 التعليمية لرؤية اململكة كما في الدراسة. هدا ال ( من مجموع % 7.09وتمثل نسبة )، ( تكرارا11وبتكرار بلغ )

 والذي، (%45.45وبنسبة مئوية قدرها ) ات( تكرار 5بتكرار بلغ)، ولىاملرتبة ال على  (11الهد ) حيث حصل

 في التعلم القائم على املشاريع في ينص على" تركز على التعليم القائم على املشاريع" 
 
 كامال

 
وقد خصصت الوثيقة مبحثا

 وكان متوقع راتيجيات التعلم والتعليم والنشطة في املنهج.استل فص
 
ما أ .اآلليتحقيق هذا الهد  في منهج الحاسب  ا

 ."في العملية التعليمية المور تشرك أولياء " ( وتنص على15التي لم تتضمنها الوثيقة وهي الهد  ) هدا ال 

 .اآلليحور الرابع املاضمنة في وثيقة الحاسب امل هدافالاكرارات والنسب املئوية وترتيبها أل (6)جدول 

 الترتيب النسبة املئوية الاكرارات هدافاأل  م

D 4 9.09 1 املحور الرابع: تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبة 

 1 27.27 3 تغرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني 19

 1 27.27 3 تعزز قيم اإلتقان واالنضباط 17

 4 9.09 1 تعزز قيم العدالة والشفافية 18

 - 0 0 تعزز قيم الوسطية والتسامح 16

 - 0 0 تعزز قيم ضبط النفس 20

 1 27.27 3 تعزز املسؤولية الفردية 21

  100 11 املجموع 
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. لياآلاملحور الرابع املتضمنة في وثيقة الحاسب  هدا ل التكرارات والنسب املئوية وترتيبها يبين  (6الجدول )

، 18، 17رقم ) هدا وظهر جليا تعزيز القيم في ال  تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبةوقد أكدت وثيقة الحاسب على 

 ( من مجموع%7.09وتمثل نسبة )، ( تكرارا11.وبتكرار بلغ )2030التعليمية لرؤية اململكة  هدا ال (من 21، 19

 هدا اما ال %(. 27.27( وبنسبة مئوية )3ارات متساوية )على تكر ، (21، 19، 17) هدا . حيث حصلت ال هدا ال 

( وتنص على" تعزز قيم الوسطية والتسامح " و"تعزز قيم 20، 16) هدا هي ال لهذا املحور ف التي لم تتضمنها الوثيقة

 .التواليضبط النفس " على 

 .اآلليفي وثيقة الحاسب املحور الخامس املاضمنة  هدافالاكرارات والنسب املئوية وترتيبها أل ( 7)جدول 

 الترتيب النسبة املئوية الاكرارات هدافاأل  م

E 
املحور الخامس: تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على تلبية 

 متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل
5 8.06 6 

 1 32.26 20 خدام التقنيةاستتعزز مهارات  23

 2 12.90 8 تنمي مهارات العمل الجماعي 24

 3 11.29 7 تنمي مهارات التواصل االجتماعي 25

 3 11.29 7 هدا تنمي مهارات التخطيط وتحديد ال  27

 3 11.29 7 تركز على تعلم مهارات حل املشكالت وليس على املعار  22

 6 8.06 5 تنمي مهارات التعلم الذاتي 29

 8 3.23 2 املالية المور تنمي مهارات التعامل مع  26

 9 1.61 1 هارات إدارة الوقت وتحديد الولوياتتنمي م 28

  100 62 املجموع 

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على في املحور الخامس " اآللياملتضمنة في وثيقة الحاسب  هدا أما ال 

هج وثيقة من فقد حققت، (7الجدول السابق جدول ) هاكما يوضح" تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

ينص  بأعلى تكرار والذي، (23) هذا املحور بتكرارات متفاوتة حيث تم تضمين الهد  أهدا جميع  اآلليالحاسب 

ومن املتوقع تحقيق (. % 32.26( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )20بتكرار بلغ)، خدام التقنية"است"تعزز مهارات  على

( "تنمية 28ونال الهد  ) .اآلليمنهج الحاسب تم تحقيقها في التي ي هدا منهج الحاسب لهذا الهد  لنها من أهم ال 

%(. ويوضح الجدول  1.61( بنسبة مئوية )1)مهارات إدارة الوقت وتحديد الولويات" على أقل تكرار في هذا املحور 

ملكة رؤية امل(تكرارا بشكل مجمل والذي أكدت عليه 5الوثيقة قد أكدت على هذا املحور بتكرار بلغ )أن  السابق

2030. 

 .اآللياملاضمنة في وثيقة الحاسب  األساسيةاملحاور  هدافأل الاكرارات والنسب املئوية وترتيبها  (8)جدول 

 الترتيب النسبة املئوية الاكرارات املحور  م

E 
املحور الخامس: تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على تلبية 

 متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل
62 40 1 

A 
املحور الول: ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع 

 وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
41 26.45 2 

B 3 19.35 30 املحور الثاني: تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكار 

C :4 7.09 11 تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم املحور الثالث 
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 الترتيب النسبة املئوية الاكرارات املحور  م

D 4 7.09 11 لرابع: تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبةاملحور ا 

  100 155 املجموع 

 هدا ال  منللتكرارات والنسب املئوية ملجموع كل محور  تلخيص( 8الجدول السابق جدول ) يلخص

"تعزيز قدرة نظام  على ينص والذي الخامس املحور أن  أعاله الجدول  ويوضح(. 2030) اململكة لرؤية التعليمية

( تكرارا 62) بلغتعليم والتدريب على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل" قد حصل على أعلى تكرار ال

( كما في الدراسة. ويتضح من نتائج 2030التعليمية لرؤية اململكة ) هدا %( من مجموع ال  40) مئويةبنسبة 

 هدا ال  جميع تحقيق تم حيث الحاسب منهج في املحور  هذا تضمين الوثيقة إعدادالتحليل حرص القائمين على 

 .املحور  بهذا الخاصة

" تعزيز القيم واملهارات لدى  والرابع" تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم"  الثالث املحور  حصل بينما

على  رغمبال%(  7.09مئوية ) بنسبة( 2030التعليمية لرؤية اململكة ) هدا الطلبة" على أقل تكرار بين محاور ال 

حور الرابع ذكر بشكل واضح في الوثيقة ونص على املحور ولم يكن تكراره املأن  النتائج وتوضح .منهما محور  كلأهمية 

 ( تكرارا.11عالي في الوثيقة )

 :مناقشة الناائج

وكذلك من وثيقة  2030املستقاة من وثيقة رؤية اململكة  هدا تم تحليل وثيقة منهج الحاسب على ضوء ال 

وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات تحقق أن  كما بينا سابقا. وتظهر نتائج الدراسة الحالية 2020تحول الوطني ال

( 2030التعليمية لرؤية اململكة ) هدا الرؤية الخاصة بالتعليم العام. حيث شملت جميع محاور ال  أهدا غالب 

وتختلف النتيجة عما  .ي يجب على أسئلة الدراسة( نسبة تحقق كل هد  والذ1كما يوضح الشكل )(%79وبنسبة )

راتيجية لرؤية ستاال  هدا تحقق ال  اآلليالحاسب قررات مأن  ( من2019إلية دراسة البراهيم واملهيزع ) تتوصل

 املعلم يكمل املقرر ويمكنأن  . وقد يعود السببمعلمي ومعلمات الحاسب %(من وجهة نظر 93بنسبة ) 2030اململكة 

 عنها الكتاب املدرس ي. لالتي يغف هدا يحقق ال أن 

الرؤية  أهدا وقد حققت جميع املعايير التي يقوم عليها منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية 

الرؤية التي تحققها املحاور واملجاالت والوحدات  أهدا بنسبة متفاوتة لكل معيار. حيث كان هناك اتساق بين 

راتيجيات استالرؤية مع  أهدا العامة للمنهج. وكان هناك اتساق في تحقيق  هدا هج وال التعليمية ومفردات املن

وثيقة منهج الحاسب أن  وأساليب التقويم التي تم تحليلها في وثيقة املنهج. ويجدر بالذكر ، التعلم والتعليم والنشطة

 (.2016ابريل  25وافق امل 1437رجب  18) 2030( قبل رؤية اململكة 2013عداده في عام )إتم  اآللي
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املحور الخامس "تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب على تلبية متطلبات أن  ظهرت نتائج الدراسةأحيث 

. فقد تم ى اآلخر غلب عناصر املقرر وحقق أكثر تكرارا من املحاور أالتنمية واحتياجات سوق العمل" قد تحقق في 

في إعالنها للرؤية عن هذا املحور بشكل  2030نصت رؤية اململكة  وقد، (أهدا  8املحور ) أهدا تغطية جميع 

كدت وثيقة الحاسب عليه أ(. وكذلك 13) "صريح واساس ي "بنــاء منظومــة تعليميــة مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل

يم الثانوي على ن ال تقتصر مناهج الحاسب للتعلأفي عرض فلسفة منهج الحاسب للمرحلة الثانوية باململكة على "

ساس العلمي الصحيح للطالب يضا متطلبات العصر من بناء ال أخدام الحاسب ولكن تلبي ستاملهارات العامة ال 

(. وحقق املحور 17، 2013، سوق العمل" )شركة تطوير للخدمات التعليميةإلى  واملهارات الالزمة لتهيئته للدخول 

حيث نصت ، للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة" املرتبة الثانيةاالول "ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل 

 (.13) "عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، رؤية اململكة على التركيز "على توفير الفرص للجميع

يم" واملحور الرابع املحور الثالث "تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقو أن  تظهر النتائج اآلخر وعلى االتجاه 

قل املحاور تحقيقا في وثيقة منهج الحاسب. وهذا يتوافق مع ما بينته وزارة أ، "تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبة"

راتيجيات التقليدية في ستخدام اال استن أهم التحديات التي تواجه املؤسسات التعليمية هو أ( ب2018التعليم)

الرؤية  أهدا ب على مطوري املناهج التعليمية الخذ بعين االعتبار لتحقيق فيج.وضعف مستوى التقويم، التدريس

)وثيقة برنامج التحول راتيجية لوزارة التعليم لتحقيق الرؤية ستاال  هدا ( من ال 6، 5وهي تمثل الهد  ) التعليمية:

 (.2016، الوطني

، قة منهج الحاسب ملرحلة الثانويةالرؤية التي تحققها وثي أهدا أن أعلى  وتبين نتائج الدراسة الحالية

". اآللي( "يكسب الطالب من خاللها السس والنظريات واملفاهيم الضرورية والحديثة في مجال الحاسب 1الهد  )

خدام التقنية". وهي ما يحقق املعايير است( "تعزيز مهارات 23( "ربط املعار  بالحياة اليومية". والهد  )8والهد  )

في الواليات املتحدة  CSTAنهج الحاسب وتقنية املعلومات ملرحلة الثانوية املأخوذة من معايير التي يقوم عليها م

يكون منهج الحاسب شامال للبعاد التي يحتاجها الطالب في العالم اليوم... صممت أن  االمريكية وذلك "لضمان

 (.12، 2013، مات التعليميةاملعايير لتغطي خمسة أبعاد في كل املستويات الدراسية ")شركة تطوير للخد

راتيجية ستاال  هدا وثيقة منهج الحاسب قد أغفلت عددا من ال أن  وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية

أن  في العملية التعليمية" مع المور من املحور الثالث "تشرك أولياء  15لرؤية اململكة في التعليم. ومن أهمها الهد  

في محور مجتمع ، (28")في العملية التعليمية المور أولياء  إشراكدت "سنعمل على قد أك 2030وثيقة رؤية اململكة 

لم يتحقق وهو من التحديات  "تستخدم التقنية الحديثة في التدريس" 7الهد  أن  حيوي. واظهرت النتائج كذلك

ق هذا الهد  )البراهيم على عدم تحقي اآلليومعلمات الحاسب  معلمو (. وقد اتفق 2018برزتها وزارة التعليم )أالتي 

 (.2019، واملهيزع

املحور الرابع "تعزيز القيم واملهارات لدى الطلبة" من املحاور املهمة التي نصت عليها رؤية أن  شارت النتائجأو 

"سنرسخ القيم االيجابية في شخصيات ابنائنا عن طريق املنظومة التعليمية والتربوية بجميع  2030اململكة 

(. ويحققه معيار منهج 28) ")الطالب( ذا شخصية مستقلة تتصف بروح املبادرة واملثابرة والقيادية مكوناته...ليكون 

 أهدا 4ومع ذلك فان وثيقة املنهج حققت ، الحاسب الخامس " التأثيرات املجتمعية والعاملية والخالقية للحاسب"

"قيم  20الوسطية والتسامح" الهد   "قيم 16للمحور. حيث اغفلت الوثيقة من تحقيق الهد   أهدا  6من أصل 

وربطته بمحور الرؤية وطن طموح )وزارة  2020التعليم  أهدا ضبط النفس" وهي من القيم املهمة التي نصت عليها 

القيم )وجدانية( من املنهج الذي يتم تحقيقها ضمنيا وتعتمد على أن  إلى يعزى السببأن  (. ويمكن2018، التعليم

ويبرز هنا أهمية تدريب املعلمين  ( وال يمكن قياسه كهد  في وثيقة املنهج.2015، الدروس )حامدثناء إعطاء أاملعلم 
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( والتي أكدت على أهمية اعداد 2018ثناء التدريس. وهذا يتفق مع نتائج طه )أالرؤية  أهدا واملعلمات على تطبيق 

، (2018ت عليه دراسة باعثمان والسديري )وما أكد(.2030املعلم وتطويره مهنيا للتمكن من تحقيق رؤية اململكة )

املنهج أن  أكد معلمي ومعلمات الحاسب. 2030املعلم وفقا لرؤية اململكة  إلعداد واقترحت الدراسة تصور مقترح

وعلى ، (2019ليه دراسة البراهيم واملهيزع )إاملالية" حسب ما توصلت  المور أغفل هد  "تنمى مهارات التعامل مع 

وثيقة منهج الحاسب حققت هذا الهد  في مرور الطالب بتجربة أن  هرت نتائج الدراسة الحاليةعكس من ذلك أظ

وحدة عمارة  أهدا ثمار العائد. فعلى سبيل املثال حددت الوثيقة من ستشراء الحاسب ومقارنة السعار باملنفعة واال 

 (". 43ثمار)ستثمار في التقنية واملردود على اال ستن يفهم تكلفة اال أالحاسب "

من التحديات التي تواجه تدريس الحاسب في التعليم العام " التفاوت الكبير أن  ذكرت وثيقة منهج الحاسب

... وجود شريحة من الطالب في كل مدرسة  المور في مستويات الثقافة املعلوماتية واملهارات لدى الطالب ولدى أولياء 

الية ومهارات متفاوتة متعلقة بالبرمجة وعلوم وهندسة الحاسب" و ممن يتمتعون بمستويات عأتقريبا من املوهوبين 

( "تراعي 2وثيقة املنهج اغفلت الهد  )أن  (. واظهرت نتيجة التحليل9، 2013، )شركة تطوير للخدمات التعليمية

من جدر الفروق الفردية وذوي االحتياجات الخاصة" حيث لم يتحقق في أي من العناصر التي تم تحليلها وكان ال 

 مطوري وثيقة منهج الحاسب وضع هذا التحدي في الحسبان والعمل على التغلب على هذا التحدي من خالل املنهج.

 الخالصة

على الرغم . 2030في هذه الدراسة تم تحليل وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات في ضوء رؤية اململكة 

وثيقة منهج أن  إلى فقد أشارت نتائج الدراسة، 2030 وثيقة املنهج تم إعدادها قبل صدور رؤية اململكةأن  من

فرعية  أهدا وقد أغفلت عن تحقيق خمسة ، ملحاور الرؤيةراتيجية ستاال  هدا ال الحاسب قد احتوت على جميع 

وتقدم الدراسة بعض التوصيات التي من شأنها املساعدة في تطوير منهج الحاسب.  راتيجية للتعليم.ستاال  هدا من ال 

بحاث والدراسات كيد على ما ذكرت وثيقة منهج الحاسب حيث يمكن التغلب على هذه التحديات بتشجيع ال والتأ

  .وتشجيع تحليل الكتب واملقررات بغرض تطوير املناهج، التربوية

 الاوصيات:

 :عدد من التوصياتإلى  وقد خلصت الدراسة

 ملا له من دور كبير في تطبيق محاور الرؤية ، دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل املعلم ةتوص ي الدراسة بإقام

 راتيجية. ستوخاصة في التقويم واال 

 المور ولياء أفعلى سبيل املثال يمكن عمل معارض ودعوة ، مهم جدافي العملية التعليمية المور أولياء  إشراك 

 لتقويم مشاريع الطالب وإعطاء التغذية الراجعة.

  جميع الطالب وذوي االحتياجات الخاصة.  إشراكيمكن من خاللها وضع خطة بالتعاون مع إدارة املدرسة

 جميع الطالب من جميع املستويات. إشراكنشطة التي يضمن من خاللها ويجب على املعلم االهتمام ببناء ال

 منهج وتطبيقه في الصف. ويوص ي البحث مطوري املناهج على إلى  التأكيد على أهمية عملية تحويل الوثيقة

العامة للمقرر ومن ثم معايير منهج الحاسب  هدا تب املدرسية بشكل هرمي ال كء املقررات والأهمية بنا

وإذا كان  .للمرحلة الثانوية وكذلك املجاالت ومن ثم الوحدات التعليمية. وتتوزع املحاور على املعايير الساسية

 املنهج.ناء بتحقق في املعايير وال تحقق في الوحدات فهذا مؤشر خلل في  أهدا هناك 
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 املراجع:قائمة 

. الرابط 1440 /4 رداده فياست. تم 2030 (. التعليم ورؤية السعودية2018وزارة التعليم )  -

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

(. تصور مقترح ملتطلبات تطوير مناهج العلوم الطبيعية للمرحلة 2018على بن حسن بن حسين )، الحمدي -

من وجهة نظر املختصين في تعليم  2030راتيجية لرؤية اململكة العربية السعودية ستاال  هدا نوية في ضوء ال الثا

  .508-479، (3)30 (.2030الرياضيات. مجلة العلوم التربوية)حوكمة التعليم وفق رؤية اململكة 

حلة املتوسطة وفقا لعمليات (. تحليل محتوى كتابي الحاسوب للمر 2018ميسم رعد )، لندا طالب. يوسف، أمين -

  .402-371. 95العلم. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. 

رداد من رؤية اململكة العربية ست(. تم اال 2016راتيجية وبرامج تحقيق الرؤية. )ستاال  هدا ال  -

  http://vision2030.gov.sa/ar/media-center 2030 السعودية

التعليم الشامل وفق رؤية  في (. تصور مقترح إلعداد معلم التعليم العام2018ن. )، والسديري ، ش.، باعثمان -

، (24)6، مجلة التربية الخاصة والتأهيل: مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل .2030اململكة العربية السعودية 

  https://search.mandumah.com/Record/930403 مسترجع من .135-165

في املرحلة الثانوية لرؤية اململكة  اآللي(. مدى تحقيق مقررات الحاسب 2019ن. )روا، أمل. املهيزع، البراهيم -

 (.12من وجهة نظر معلمين ومعلمات. مجلة جامعة شقراء )مقبول للنشر(. العدد ) 2030

. 2030(. تصور مقترح ملخرجات برامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2017أ.)، التويجري  -

، القصيم: جامعة القصيم، م: جامعة القصيم2030اث مؤتمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية أبح

  https://search.mandumah.com/Record/869522 . مسترجع من256 - 201

الوجدانية في مواد التربية اإلسالمية بمرحلة الساس. دراسات  هدا (. موقف تطبيق ال 2015نجوى. )، الحامد -

 .164-121. 4ية. تربو 

الع اململكة رؤية في املتضمنة العلمية املفاهيم ضوء في املتوسطة باملرحلة العلوم مناهج تطوير (.2018على.)،الحربي -

  .132-109، (61)، سعود امللك جامعة النفس: وعلم التربية رسالة مجلة م.2030 السعودية ربية

- 27، (247)، املعرفة: وزارة التعليم بوابة التحول. : التعليم2030 (. رؤية السعودية2016غ. )، الحربي -

  https://search.mandumah.com/Record/735230 مسترجع من .29 

أبحاث  ة السعودية.(. الشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العام باململكة العربي2017مي. )، الحماد -

 - 258، القصيم: جامعة القصيم ، م: جامعة القصيم2030مؤتمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 

  https://search.mandumah.com/Record/869527 . مسترجع من291

ة العربية (. تحليل محتوى كتب الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية باململك2017نورة. )، الخليفة -

السعودية في ضوء أبعاد املواطنة الرقمية ملنظمة تعليم الفطرة السليمة. )رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية 

 التربية. جامعة امللك سعود.

الردن. عالم  -(. مناهج البحث التربوي منظور تربوي معاصر. إربد2012نوا . )، محمد. خندقجي، خندقجي -

 الكتب الحديث.

  .164، (247مجلة املعرفة. وزارة التعليم. ) .2030 (. التعليم مفتاح الرؤية2016حمد. )م، الدخيني -

 مطبعة باب املعظم.  (. االختبارات واملقاييس التربوية والنفسية. بغداد.2015احسان عليوي )، الدليمي -

https://search.mandumah.com/Record/735230
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عودية: رداد من رؤية اململكة العربية السست(. تم اال 2016رؤية اململكة العربية السعودية. ) -

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

. املجلة العربية للعلوم ونشر 2030(. دور معلمي اللغة االنجليزية في تحقيق رؤية 2017) نورا.، الزهراني -

  .126-111(. 1)1البحاث.

 االردن. (. املناهج وتحليل الكتب. دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان:2013)، حاتم، العرنوس، الزويني -

قطاب وإعداد وتدريب املعلمين في اململكة العربية ست(. تطوير معايير مقترحة ال 1438علي يحيى. )، السالم -

: . القصيم2030 كتاب أبحاث مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية .2030 السعودية في ضوء رؤية

  .355-320، جامعة القصيم

تحليل محتوى مقرر الحاسوب في التعليم وفقا ملعايير الثقافة الحاسوبية وتحديد  (.2014رانيه يوسف.)، سليم -

  .347-317(. 2)22العلوم التربوية. مصر. درجة اكتساب طالبات الدبلوم التربوي بجامعة امللك عبد العزيز لها.

(. وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية. شركة تطوير 2013) شركة تطوير للخدمات التعليمية. -

  للخدمات التعليمية.

 https://www.t4edu.com/arالرابط .2018/ 11/ 1(. مسترد في 2019ة. )شركة تطوير للخدمات التعليمي -

ومات ودليل املعلم للصف الول وتقنية املعل اآللي( تقويم محتوى كتاب الحاسب 2015لولوة ابراهيم. )، الصقري  -

)رسالة ماجستير(.كلية التربية. جامعة  املتوسط في ضوء مهارات التفكير املتضمنة في نموذج مارزانو التعلم

  القصيم.

(. تطوير نظام اعداد معلم املرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء الرؤية 2018أماني. )، طه -

 .134-109(. 205معية املصرية للقراءة واملعرفة. ). الج2030الوطنية 

نظام التعليم التقني ملواكبة تطلعات رؤية اململكة  (.2018و. )، و العمري ، ع.، املبارك، و.، عون ، ع.، العتيبي -

، (114)، 29، كلية التربية -مجلة كلية التربية: جامعة بنها  في ضوء التجربة اليابانية. 2030العربية السعودية 

  https://search.mandumah.com/Record/906152 مسترجع من .76 - 49

(. تحليل محتوى كتاب الحاسوب للصف الثاني متوسط 2017هاله محمد.)، عبد فاطمة عبد االمير.، الفتالوي  -

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

(. تقويم كتاب الحاسوب للصف الثاني املتوسط وفقا للتنور 2016زينب حازم )، ابراهيم، ابتسام حسين، فياض -

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

تقويم كتاب مبادئ الحاسب واملعلومات للصف الول الثانوي في اململكة  (.2010م. )، والسعايدة، م.، املطرفي -

)رسالة ماجستير غير  هاستية من وجهة نظر املعلمين واملشكالت التي تواجه الطلبة في در العربية السعود

  https://search.mandumah.com/Record/555590 عمان. مسترجع من، منشورة(. الجامعة االردنية

ا رسالة مجلة بلي.املستق التفكير مهارات ضوء في الثانوي  الول  للصف الفيزياء محتوى  تحليل (.2018وفاء.)،املطيري  -

  .77-53 (:61)، سعود امللك جامعة النفس: وعلم لتربية

(. مدى تضمين حقوق االنسان في مقرر الحديث للمرحلة الثانوية لنظام املقررات في 1439صالح. )، املقاطي -

مجلة اململكة العربية السعودية في ضوء مشروع إعالن حقوق اإلنسان ملجلس التعاون )دراسة تحليل محتوى(. 

 .126-57(. 15العلوم التربوية. )

http://vision2030.gov.sa/ar/media-center
http://vision2030.gov.sa/ar/media-center
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املدرس ي للصف االول متوسط من وجهة نظر معلمات  اآللي(. تقييم كتاب الحاسب 2013نورة سعود )، الهزاني -

املناهج وطرق  للمرحلة املتوسطة في اململكة العربية السعودية. مجلة دراسات في اآلليالحاسب 

  .79-34 (.197) التدريس.

رداد من رؤية اململكة العربية ست(. تم اال 2016لتحول الوطني.)وثيقة برنامج ا -

  http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf :2030 السعودية

. تم 2030 (. التعليم ورؤية السعودية1438وزارة التعليم. ) -

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

 

 

 

  

Analysis of the document of computer and information technology curriculum according  

to Saudi vision 2030 

Abstract: The study aims to analyses the document of computer and information technology curriculum for the Secondary 

stage according to Saudi vision 2030. The study applied analytical descriptive approach, the sample of the study was “The 

Curriculum of Computer and Information Technology "urgent plan" in 2013 for the Secondary stage. 

The content was analysed using an analysis tool, which constructed based on the strategic objectives of Saudi Vision 2030. 

It is content of five main themes, divided on 29 sub-goals. Statistical methods were utilized to process data frequencies and 

percentages. The validity and consistency of the analysis was verified by agreement over time. 

The study found that, the Curriculum document included most of the strategic objectives of Saudi vision 2030. The highest 

theme found was fifth theme "strengthening the capacity of the education and training system to meet the requirements of 

development and the needs of the labour market". Furthermore, the computer curriculum document has neglected/ignore 

to include four sub-objectives in the curriculum. The most important of which was "considering individual differences and 

special needs" and "involve parents in the educational process". Finally, some recommendations were proposed for the 

development of Curriculum document in the light of the study’s results. 

Keywords: Curriculum document of computer and information technology, Saudi vision 2030, Content analysis, Secondary 

stage. 

 


