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املشكالت التدريسية التي تواجه معلمات احلاسب  
وتقنية املعلومات يف نظام املقررات للمرحلة 

الثانوية مبدينة الرياض ومقرتحاتهن يف حتسني 
 عملية التدريس

 

 عبير محمد عبداللطيف العرفج**                 رمش ناصر سعد القحطاني*

 

  

_ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على املشكالت التدريسية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات للمرحلة  امللخص

ب  الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة مكونة من أربعة محاور، تم تحكيمها وحسا 

ختيرت عشوائًيا وبلغت )صدقها وثب
ُ
( معلمة من معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام  59اتها، وذلك قبل توزيعها على أفراد العينة التي ا

في نظام   املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض. وتوصلت الدراسة إلى أن املشكالت التدريسية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات

املشكالت  ملقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن يمكن ترتيبها كالتالي: املشكالت اإلدارية، تليها املشكالت التعليمية، ثم ا

طالبات( التي  املتعلقة بال-التعليمية-املتعلقة بالطالبات. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول املشكالت )اإلدارية

عزى ملتغير املؤهل العلمي، وملتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس في نظام املقررات. بينما توجد فروق ذات دال
ُ
لة  تواجه معلمات الحاسب ت

للمرحلة   إحصائية في استجابات أفراد العينة حول مقترحات املعلمات في تحسين عملية تدريس الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات

( لصالح من مؤهلهن بكالوريوس. وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي: العمل باملقترحات التي وافقن عليها 0.012الثانوية، عند مستوى الداللة )

ن األعمال املعلمات لتحسين عملية تدريس الحاسب، تزويد املدارس بميزانية خاصة بالتجهيزات، إعفاء معلمات الحاسب وتقنية املعلومات م

اإلدارية وإحتساب نصابهن في العمل اإلداري لصيانة املعمل، التعميم على مكاتب التعليم بضرورة إقامة ورش تعريفية عن نظام املقررات  

 ومتطلباته، وذلك لجميع الطالبات في نهاية املرحلة املتوسطة أو بداية املرحلة الثانوية. 

 اإلدارية، نصاب املعلمة. : التجهيزات، األعباءالكلمات املفتاحية
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التدريسية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات املشكالت 

 للمرحلة الثانوية بمدينة الرياض ومقترحاتهن في تحسين عملية التدريس
 . املقدمة 1

يشغل التعليم مكانة بالغة األهمية ألي مجتمع حضاري؛ ذلك ملا له من      

آثار مترتبة على بناء أفراد صالحين، منتجين، ومؤثرين في مجتمعاتهم، 

وقائمين بالنهضة الحضارية واالجتماعية واإلقتصادية وبما يلبي حاجات 

 املجتمع ويواكب التطورات املحلية والعاملية.

عد املرحلة      
ُ
الثانوية مرحلة مهمة للمتعلمين في التعليم العام؛ فهي  وت

القاعدة األساسية للدارسة الجامعية، ومرحلة تأهيلية للحياة العملية. 

فينبغي تزويد الطالب والطالبات في هذه املرحلة باملعلومات األساسية 

واملهارات واالتجاهات التي تنمي شخصياتهم في جميع جوانبها املعرفية 

.والنفسي
ً

 ومتكامال
ً

 ة واالجتماعية والعقلية والبدنية، وإعدادهم إعداًدا شامال

وإيماًنا من وزارة التعليم بأهمية تطوير التعليم عموًما والتعليم الثانوي       

بشكل خاص، فقد سعت إلى تطوير خطة دراسية بنظام املقررات، لتلبي 

عصر املعرفة، وقد   حاجات املجتمع االجتماعية والتنموية، ولتالءم تطورات

وتاريخ  701م ب/ 7توجت هذه الخطة بموافقة املقام السامي رقم 

وتاريخ  39086هـ، وتبعها موافقة املقام السامي رقم 1425/ 10/ 11

هـ على التوسع في نظام املقررات ليكون موازًيا للنظام الثانوي 1433/ 08/ 21

 [. 1القائم ] 

التربوية املعاصرة، ونظريات التعلم ويستند نظام املقررات على التوجهات      

والتعليم التي ترتكز على الدور النشط للطالب في عملية تعلمه وفق النظرية 

على خبراته  -بعد هللا-البنائية، بحيث يّولد معرفته الخاصة به اعتماًدا 

الذاتية، ويدمجها في بناءه املعرفي بشكل ذي معنى، وبالتالي يحقق النظام 

لتعلم والنمو الذاتي واالكتشاف، والبحث والتفكير لدى االستقاللية وا

 [.1الطالب ]

[ إلى أن هناك بعض األهداف في 2وتوصلت نتائج دراسة العبدالكريم ]     

نظام املقررات باململكة العربية السعودية تحتاج املزيد من الدعم لتحقيقها 

ية من خالل كتنمية االتجاهات نحو العمل املنهي، ودعم الجوانب التطبيق

 ممارسة األنشطة واملهارات املهنية وزيادة التربية البدنية ومجاالت الفنون.

[ بأن نظام املقررات باململكة العربية 3بينما أظهرت نتائج دراسة آل مقبل ]      

السعودية يركز على تنمية مواهب الطلبة واملشاركة في األنشطة الطالبية 

 ميولهم، وذلك من وجهة نظر الطلبة.ومراعاة وتلبية حاجات الطلبة و 

وُيعد منهج الحاسب وتقنية املعلومات أحد أهم مناهج املرحلة الثانوية؛        

نظًرا ملا يسعى إليه من أهداف تساهم في تأهيل الطالب باملعارف والقدرات 

العملية التي تسهل دخوله لسوق العمل، وتعزيز مهاراته في التواصل 

هر أهمية االجتماعي واستخدام الحاسب كأداة انتاجية لتنمية املجتمع، تظ

معرفة ما إذا كان هناك مشكالت تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات 

في نظام املقررات للمرحلة الثانوية بمدينة الرياض ومقترحاتهن في تحسين 

 عملية التدريس بما يضمن تحقيق األهداف املرجوة.

 . مشكلة الدراسة 2

قررات يساعد على [ إلى أن نظام امل4توصلت دراسة الرميح والشايع ]      

استخدام استراتجيات حديثة في التعليم، ويؤهل الطالب لاللتحاق 

بالجامعات، كما أنه يساهم في تنمية شخصية الطالب، بينما توجد هناك 

عدد من املشكالت وهي: ضعف مشاركة املعلم في تصميم املقرر الدراس ي 

د الساعات وتقويمه، قلة العدد الكافي من املعلمين وصعوبة تناسب عد

املخصصة لتدريس املقرر مع كمية املحتوى، ضعف إملام الطالب بمتطلبات 

النظام مما يؤثر على تحصيلهم سلًبا وتزايد نسبة غيابهم، وحاجة املدارس إلى 

 ميزانية خاصة بالتجهيزات، وضعف إملام املشرف التربوي بجوانب النظام. 

صعوبات إدارية تواجه  [ وجدا أن هناك5وفي دراسة للحبيب والعتيبي ]

مديرات املدارس الثانوية الحكومية املطبقة لنظام املقررات في مدينة 

 الرياض.

[ وجود مشكالت تدريسية تواجه معلمي 6كما أظهرت نتائج دراسة الحربي ]

العلوم الطبيعية في نظام املقررات للمرحلة الثانوية بمنطقة القصيم مرتبة 

املتعلقة باملعلم، ثم املشكالت املتعلقة بالطالب، ثم تنازلًيا كالتالي )املشكالت 

 األنشطة التعليمية، ثم التقويم(.

هـ  1440 -1439هذا وقد سعت وزارة التعليم مع بداية هذا العام الدراس ي      

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق نظام املقررات في جميع املدارس الثانوية 

هـ، يوضح عزم 04/1439/ 15( وتاريخ 58895باململكة، وأصدرت تعميم رقم )

الوزارة على تطبيق نظام املقررات في جميع املدارس الثانوية بشكل مرحلي 

  -1439خالل ثالث سنوات بدًءا بالصف األول ثانوي في العام الدراس ي 

هـ، وأنها ستقوم بتقديم البرامج التدريبية الالزمة ملنسوبي املدارس 1440

 ي( خالل الفصل الثاني لهذا العام الدراس ي.الثانوية )النظام الفصل

ازدياد عدد طالبات املرحلة الثانوية وعدد املدارس، حيث بلغ عددهن  ومع      

( 
ً

( مدرسة، منها 663( طالبة بمنطقة الرياض، موزعات في )148562إجماال

( مدرسة أهلية، وذلك حسب آخر إحصائية 164( مدرسة حكومية، و)499)

 [. 7لوزارة التعليم ]

جه معلمات الحاسب وملعرفة ما إذا كان هناك أي مشكالت تدريسية توا

وتقنية املعلومات باملرحلة الثانوية )نظام املقررات(، تحددت مشكلة الدراسة 

 في السؤال الرئيس: 

ما املشكالت التدريسية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في 

 نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن؟

  

 أ. أسئلة الدراسة 

 تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:ي

ما املشكالت اإلدارية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في  .1

 نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن؟

ما املشكالت التعليمية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في  .2

 قررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن؟نظام امل

ما املشكالت املتعلقة بالطالبات التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية  .3

املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة 

 نظرهن؟
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علومات ما مقترحات املعلمات في تحسين عملية تدريس الحاسب وتقنية امل .4

 في نظام املقررات للمرحلة الثانوية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء مجتمع الدراسة حول   .5

عدد سنوات  -املشكالت التدريسية والتي تعزى للمتغيرات )املؤهل العلمي 

 الخبرة في التدريس في نظام املقررات للمرحلة الثانوية(؟

 ب. أهمية الدراسة 

 النظرية:األهمية 

تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية املرحلة الثانوية في بنية التعليم العام،  •

عد الحلقة الوسطى بين التعليم األساس ي والتعليم العالي، وهي مرحلة 
ُ
حيث ت

 تأهيل للحياة العملية.

إثراء الجانب العلمي والبحثي فيما يتعلق بتطبيق نظام املقررات في اململكة  •

 السعودية. العربية

 األهمية التطبيقية:

تقديم رؤية واضحة للمشكالت التي تواجه تدريس الحاسب وتقنية  •

املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية، مما يساعد متخذي القرار 

 بوزارة التعليم، واملعلمين، واملهتمين على تالفيها والتقليل من آثارها السلبية.

الحاسب وتقنية املعلومات لتقديم مقترحات  إتاحة الفرصة ملعلمات  •

 تساهم في تحسين عملية التدريس.

نشر الوعي بمتطلبات نظام املقررات للمرحلة الثانوية باململكة العربية  •

 السعودية.

 ج. أهداف الدراسة 

 هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

املعلومات  تحديد املشكالت اإلدارية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية .1

 في نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن.

تحديد املشكالت التعليمية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات  .2

 في نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن.

جه معلمات الحاسب وتقنية تحديد املشكالت املتعلقة بالطالبات التي توا  .3

املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض من وجهة 

 نظرهن.

مقترحات املعلمات في تحسين عملية تدريس الحاسب وتقنية املعلومات في  .4

 نظام املقررات للمرحلة الثانوية.

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أراء مجتمع الدراسة حول   .5

 عدد   -املشكالت التدريسية والتي تعزى للمتغيرات )املؤهل العلمي 

 سنوات الخبرة في التدريس في نظام املقررات للمرحلة الثانوية(.

 د. حدود الدراسة 

م املقررات في الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة في البحث حول نظا .1

 املرحلة الثانوية، وكيفية تحسين عملية تدريس الحاسب وتقنية املعلومات.

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام  .2

 هـ. 1439-1440

الحدود املكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في مدارس البنات للمرحلة  .3

 الثانوية بمدينة الرياض.

الحدود البشرية: تم تطبيق هذه الدراسة على معلمات الحاسب وتقنية  .4

 املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية.

 

 هـ. مصطلحات الدراسة

نظام املقررات: هو هيكل تعليمي مواٍز ألنظمة التعليم الثانوي، يتكون من 

ن برنامج مشترك يدرسه جميع الطالب، ثم يتفرع إلى مسارين تخصصيي

أحدهما للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم الطبيعية يتجه الطالب للدراسة في 

أحدهما، باإلضافة إلى برنامج اختياري يختار الطالب منه ما يناسبه وبما ال 

 [.1( مقررات ]4يقل عن مقررين وال يزيد عن )

املرحلة الثانوية: هي مرحلة لها طبيعتها الخاصة من حيث سن الطالب 

موهم فيها، وتستدعي هذه املرحلة ألوانا من التوجيه واإلعداد، وخصائص ن

تبدأ بعد نيل الشهادة املتوسطة أو ما يعادلها، وتستمر مدة الدراسة فيها 

 [. 8ثالث سنوات وتنتهي بنيل الشهادة الثانوية ]

معلمات الحاسب وتقنية املعلومات )إجرائًيا(: هن املعلمات املخوالت من 

فاياتهن ومؤهالتهن بتدريس منهج الحاسب وتقنية املعلومات وزارة التعليم لك

 لطالبات املرحلة الثانوية بنظام املقررات.

 . اإلطار النظري 3

 األسس واملرتكزات التي يقوم عليها نظام املقررات:

 [: 1يقوم نظام املقررات على عدد من األسس على النحو التالي ]

على مقررات دراسية إجبارية . التكامل بين املقررات: يشتمل النظام 1

، وتساعد الطالب على إبراز طاقاته وتنمية 
ً
واختيارية يكمل بعضها بعضا

 ميوله ومواهبه.

. املرونة: يتيح النظام للطالب فرصة تسجيل عدد الساعات التي يرغب في 2

دراستها، كما يتيح فرص الحذف واإلضافة، ويعطي الطالب فرصة للدراسة 

 بالفصل الصيفي.

اإلرشاد األكاديمي: ملساعدة الطالب في فهم الخطة الدراسية وتذليل . 3

 الصعوبات التي تواجهه.

. التقويم: يقوم على مجموعة من األساليب واألهداف املتنوعة حسب كل 4

تخصص. والرسوب في مقرر معين ال يتطلب إعادة السنة، ويسمح النظام 

ضع بعض املقررات دراسة املقرر الذي رسب فيه في فصل آخر. كما تخ

 للتقويم املستمر.

التراكمي: ويمثل متوسط جميع الدرجات للمقررات الدراسية التي  . املعدل5

 درسها الطالب بنجاح خالل الفصول الدراسية باملرحلة الثانوية.

 أهداف منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية )نظام املقررات(:

لة قام فريق من الخبراء التربويين والتقنيين على تطوير مناهج الحاسب باملرح

الثانوية بما يتالءم مع التوجهات العاملية واملستجدات التقنية مراعية أحدث 

 التوجهات التربوية في بناء املنهج وذلك لتحقيق األهداف 

 [: 9اآلتية ]

 . تأهيل الطالب باملهارات والقدرات العميلة التي تسهل دخول سوق العمل. 1

ما يمكن الطالب من . بناء الجوانب املعرفية لعلوم وهندسة الحاسب ب2

 مواكبة التقدم العلمي واستكمال دراسته الجامعية بنجاح.

. اكتساب مهارات لتوظيف تقنية الحاسب واملعلومات في التعلم الذاتي 3

 وبناء املشاريع.

. الحصول على املعارف والتدريب الكافي بما يتيح للطالب بناء قدراته 4

 عاملية.للحصول على شهادات قياسية 

. تعزيز مهارات وقدرات استخدام تقنية املعلومات للتواصل االجتماعي 5

 واملشاركة في تحقيق التنمية باملجتمع السعودي.
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. تعزيز وتطوير املعارف العلمية واملهارات العملية وقدرات استخدام 6

 الحاسب كأداة إنتاجية.

 دور املعلم في نظام املقررات:

د نصاب املعلم بـ   4حصة/ أسبوعًيا، و 20حصة أسبوعًيا بواقع: 24 ُيحدَّ

طالًبا لكل معلم تزيد أو  20حصص توزع بين اإلرشاد األكاديمي )بمتوسط 

تنقص وفق إمكانيات املدرسة( أو النشاط الطالبي أو االنتظار أو بها جميًعا 

[1 .] 

تي ويَقّوم املعلم الطالب باستخدام أدوات ووسائل منها )يتم اختيار األداة ال

تتناسب وطبيعة املقرر(: االختبار التحريري القصير، االختبار الشفوي، 

االختبار العملي، الواجب املنزلي، املشروع، البحث، التقارير العملية، 

 [. 1املالحظة، ملف األعمال ]

وينبغي على معلم الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية في نظام      

لطالب في معمل الحاسب من خالل ابتكار املشاريع املقررات تفعيل مشاركة ا

التقنية وتوظيفها في عمليات التعليم والتعلم، وتحتوي مناهج الحاسب 

املطورة قسًما للتدريبات العملية واملشروعات التقنية، وهذه التدريبات 

واملشروعات تظل محدودة في عددها وتنوعها، لذا ُينصح املعلم بتوجيه 

تفي بها، وأن يحاول بنفسه اكتساب املزيد من املهارات الطالب بأن ال يك

والقدرات التقنية، وأن يخصص وقًتا للتدريب على هذه التقنية، وأن يحاول 

 [. 9أيًضا تطويع التقنية بشتى صورها كوسيلة تعليمية للمقررات األخرى ]

ومع ضرورة تهيئة كافة الظروف لضمان تحقيق األهداف املرجوه من النظام؛ 

[ أشارت بأن هناك صعوبات إدارية تواجه 5أن دراسة الحبيب والعتيبي ] نجد

املدراس املطبقة لنظام املقررات وكانت أهمها: قلة األماكن املخصصة 

 ملمارسة األنشطة، وقلة املخصصات املالية للمدرسة.

[ إلى وجود مشكالت تتعلق باملعلم في نظام 6كما أشارت دراسة الحربي ]      

أهمها: ضعف مشاركة املعلم في تصميم املقرر الدراس ي وتقويمه،  املقررات

ضعف فاعلية البرامج التدريبية املقدمة للمعلم، قلة الحوافز املادية 

واملعنوية التي تساعد املعلم على النمو املنهي، ضعف تركيز املعلم في التدريس 

 نتيجة تكليفه بأعمال أخرى مثل اإلرشاد األكاديمي.

 ت السابقة . الدراسا4

[ دراسة بهدف التعرف على اتجاهات الطالب نحو 10أجرى بوسيل ]      

املدرسة الثانوية وتوقعاتهم التعليمية، حيث يدرس التغييرات في مواقف 

املاضية ويربطهم بالتوقعات  25الطالب تجاه املدرسة على مدى السنوات الـ 

ة متزايدة على الدرجات التعليمية. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: هناك منافس

بين الطالب، زيادة الوعي بأهمية التعليم ملستقبل الطالب املنهي، وهناك 

 استياء متزايد من املدرسة.

[ إلى التعرف على نظام اختيار املقررات 11وهدفت دراسة مسعود ]       

واملبادئ التي يقوم عليها النظام ومدى جدواه والحلول املقترحة للتصدي 

النظام، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة  ملعوقات

للتعرف على آراء الطالب، ومديري اإلدارات التعليمية، وآراء أساتذة 

الجامعات من عدة أقاليم بجمهورية مصر، وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد 

علم، من الصعوبات التي تواجه النظام منها: عدم مراعاة النظام لحرية املت

وعدم مراعاته للحاجات النفسية وإغفال امليول املهنية، وعدم توافر املعامل 

املجهزة، وأن كثرة الرسوب والتسرب وعدم تفريد التعليم، وغلبة الطبيعة 

اللفظية لم تكن مشكالت ذا أهمية. ومن أهم الحلول املقترحة: تعديل نظم 

دمة، وإيجاد مصادر تمويل االمتحانات، وتدريب املعلمين وتأهيلهم أثناء الخ

 أخرى.

[ كان هدفها تقييم طالب وطالبات املرحلة 2أما دراسة العبدالكريم ]       

الثانوية في اململكة العربية السعودية ملدى تحقيق نظام املقررات ألهدافه 

املحددة، ومدى استفادتهم من هذه التجربة، واستخدم الباحث استبانة 

( طالًبا وطالبة في سبع إدارات تعليمية 2274بلغت )وزعها على عينة عشوائية 

)جدة، الرياض، تبوك، املدينة املنورة، عسير، املنطقة الشرقية، الحدود 

الشمالية(، وأوضحت النتائج أن معظم أفراد العينة يرون أن هناك بعض 

األهداف تحققت مثل: اكتساب املعارف والسلوكيات اإلسالمية، وبعض 

ة، وتحسين القدرة على االتصال والتواصل، وأن هناك بعض املهارات الحياتي

األهداف تحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيقها كتنمية االتجاهات نحو العمل 

املنهي، ودعم الجوانب التطبيقية من خالل ممارسة األنشطة واملهارات 

 املهنية، وزيادة التربية البدنية ومجاالت الفنون.

[ إلى الكشف عن صعوبات تطبيق األنشطة 12ي ]وهدفت دراسة الجهيم      

التعليمية املتضمنة في مقررات العلوم الشرعية في املرحلة الثانوية )نظام 

املقررات( من وجهة نظر املعلمين واملشرفين التربويين في مدينة الرياض، 

( معلًما 50واستخدم الباحث املنهج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات من ) 

كمشرفين في اإلدارة العامة للتعليم بالرياض تم اختيارهم بطريقة  ويعملون 

عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى أن الصعوبات التي تحول دون تطبيق 

األنشطة التعليمية في مقررات العلوم الشرعية )نظام املقررات( في املرحلة 

الثانوية جميعها متصلة بمحور الطالب، وال توجد فروق ذات داللة 

ئية بين استجابات عينة الدراسة تعود الختالف املؤهل الدراس ي إحصا

 وسنوات الخبرة.

[ دراسة بهدف التعرف على واقع تطبيق النظام 4وأجرى الرميح والشايع ]      

الثانوي املطور، واملشكالت التي يواجهها املعلمون والكشف عن الفروق بين 

قررات باملدارس الثانوية املعلمين واملعلمات حول مشكالت تطبيق نظام امل

املطورة بالقصيم، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، وقاما بتصميم 

( معلًما 270بنًدا، وبلغت عينة الدراسة ) 80محاور و 6استبانة تكونت من 

ومعلمة في املدارس املطبقة لنظام املقررات بمنطقة القصيم، وتوصلت 

استخدام استراتيجيات حديثة في  الدراسة إلى أن نظام املقررات يساعد على

التعليم، ويؤهل الطالب لاللتحاق بالجامعات، كما يساهم في تنمية شخصية 

الطالب، وأن هناك عدد من املشكالت التي تواجههم منها: قلة عدد املعلمين، 

 عن تكليف املعلم بأعمال أخرى، وضعف إشراكهم في تصميم املقرر 
ً

فضال

تبادل الخبرات بين املعلمين، وضعف إملام الدراس ي وتقويمه، وضعف في 

املشرف التربوي بجوانب النظام، وعدم تناسب عدد الساعات املخصصة 

لتدريس املقرر مع كمية املحتوى، وضعف إملام الطالب بمتطلبات النظام مما 

يؤثر على تحصيلهم سلًبا، مع تزايد في نسبة غيابهم، وهناك مشكالت تتعلق 

توافر مراجع لبعض املقررات، ووجود مواضيع قديمة  في املنهج منها: قلة

جًدا، وتأخر في وصول الكتب الدراسية، كما أن املدارس في حاجة مليزانية 

خاصة بالتجهيزات، ولم يتضح وجود أي فروق في اتجاهات أفراد العينة بين 

املعلمين واملعلمات حول مشكالت تطبيق نظام املقررات. وأوصت الدراسة 

علمين بأسس النظام ولوائحه وقواعده، وتدريب مديري املدارس بتعريف امل

واملعلمين على نظام املقررات، وإعداد دورات وبرامج للمعلمين في استراتيجات 
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التدريس الحديثة، وإتاحة الفرص للمعلم في تصميم املقرر وتقويمه، 

 والتوسع في تحويل املدارس الثانوية لنظام املقررات.

[ التي هدفت إلى التعرف على الصعوبات 5وفي دراسة الحبيب والعتيبي ]      

اإلدارية والتعليمية التي تواجه مديرات املدارس الثانوية الحكومية املطبقة 

لنظام املقررات بمدينة الرياض، استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وتم 

وبات محاور )الصعوبات اإلدارية، الصع 3توزيع استبانة مكونة من 

التعليمية، املقترحات(، على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهن 

( مديرة، وتوصلت الدراسة إلى: وجود صعوبات إدارية تواجه مديرات 30)

املدارس الثانوية الحكومية املطبقة لنظام املقررات من وجهة نظرهن ومنها: 

ملالية للمدرسة، قلة األماكن املخصصة ملمارسة األنشطة، قلة املخصصات ا

ارتفاع نصاب املعلمات من الساعات التدريسية، تكليف املعلمات بأعمال 

أخرى كاإلرشاد األكاديمي. وصعوبات تعليمية منها: كثافة محتوى بعض 

املقررات مقارنة بعدد الساعات املعتمدة. ولم يكن هناك اشكالية من ناحية 

الطالبات عن املدرسة. ضعف التحصيل الدراس ي للطالبات، أو كثرة غياب 

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر املديرات حول 

الصعوبات اإلدارية والتعليمية تعزى إلى سنوات الخبرة. واقترحت الدراسة 

بعض الحلول منها: توعية املعلمات بشكل أكبر حول نظام املقررات وأساليب 

ية لتتالءم مع عدد الساعات، التقويم فيه، معالجة محتوى املقررات الدراس

 زيادة املخصصات املالية للمدارس، تقليل عدد الطالبات في الفصل الواحد.

[ إلى الكشف عن عالقة مخرجات أنظمة 13وهدفت دراسة الرشيدي ]    

التعليم الثانوي العام املتمثلة في نظام الفصلين ونظام املقررات والنظام 

مية بجامعة الكويت، واستخدم الباحث املوحد باختبار القدرات األكادي

طريقة تحليل املحتوى، وأظهرت النتائج أن نظام املقررات هو الخيار املفضل 

لغالبية الطالب، وتبين من نتائج تحليل اختبار القدرات لألعوام املاضية أن 

طالب نظام الفصلين كانوا أفضل في األداء األكاديمي في املواد الثالث 

 غة اإلنجليزية، الكيمياء(.)الرياضيات، الل

[ دراسة بهدف معرفة املشكالت التدريسية التي 6وقد أجرى الحربي ]      

تواجه معلمي العلوم الطبيعية في نظام املقررات للمرحلة الثانوية بمنطقة 

ّبقت على عينة 
ُ
القصيم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وأَعّد استبانة ط

ياء، كيمياء، أحياء(، وتوصلت الدراسة إلى وجود ( معلم علوم )فيز 105بلغت )

مشكالت متعلقة باملعلم )ضعف مشاركة املعلم في تصميم املقرر الدراس ي 

وتقويمه، ضعف فاعلية البرامج التدريبية املقدمة للمعلم، قلة الحوافز 

املادية واملعنوية التي تساعد املعلم على النمو املنهي(، تليها مشكالت متعلقة 

لب )محدودية البرامج التعريفية بنظام املقررات قبل إنهاء الطالب بالطا

املرحلة املتوسطة، ضعف إملام الطالب بالخطة الدراسية لنظام املقررات(، 

ثم األنشطة التعليمية )أعداد الطالب يحد من تطبيق األنشطة التعليمية، 

صة يحد من قلة توافر األدوات الالزمة إلجراء األنشطة التعليمية، زمن الح

إجراء األنشطة التعليمية(، ثم التقويم )ضعف اهتمام التقويم بالجانب 

املشروع، التقرير العلمي،  العملي، كثرة أعباء املقرر املرتبطة بالتقويم مثل:

ملف األعمال، االختبار العملي(، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

ت وفًقا لسنوات الخبرة لصالح إحصائًيا في تقدير العينة لدرجة وجود املشكال 

 املعلمين ذوي سنوات الخبرة األقل.

[ إلى التعرف على فاعلية نظام املقررات 3وقد هدفت دراسة آل مقبل ]      

باملدارس الثانوية باململكة العربية السعودية، واستخدم الباحث املنهج 

ئية بلغت محاور، وزعت على عينة عشوا 3الوصفي، وأَعّد استبانة مكونة من 

( طالًبا من املدارس الثانوية في املدينة املنورة، وأظهرت نتائج الدراسة 170)

أن نظام املقررات يركز على تنمية مواهب الطالب واملشاركة في األنشطة 

 الطالبية ومراعاة تلبية حاجات الطلبة وميولهم.

ة لجمع [ استخدمت االستبان14أما دراسة تشيوك، وونغ، أيوب، ومحمود ]     

البيانات عن تصورات املعلمين ألي ابتكار مهم ليتم تنفيذه لتحسين الحالة 

الحالية من أجل زيادة استيعاب التعلم، وتم الحصول على وجهات نظر 

من معلمي املدارس الثانوية من ثالث مدارس ثانوية في ماليزيا.  60وتجارب 

علمون، والعقبات وسلطت النتائج الضوء على الفوائد كما ينظر إليها امل

الرئيسية التي يواجهونها واالقتراحات للتحسين. واآلثار املترتبة على إعداد 

 املعلم، وجهود تطوير املوظفين ومقترحات إصالح التعليم.

 التعليق على الدراسات السابقة 

تعددت أهداف الدراسات التي تناولت موضوع نظام املقررات في التعليم       

ا هدفت لدراسة الواقع وفاعلية النظام ومدى تحقيقه الثانوي فمنها م

[، ودراسة 2[، ودراسة العبد الكريم ]11ألهدافه كما في دراسة مسعود ]

[. ومنها ما اقتصرت لحصر 3[، ودراسة آل مقبل ] 4الرميح والشايع ]

[، ودراسة الرميح 12املشكالت في تطبيق النظام كما في دراسة الجهيمي ]

[. ومنها ما 6[، ودراسة الحربي ]5اسة الحبيب والعتيبي ][، ودر 4والشايع ] 

هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطلبة واملعلمين وتصوراتهم لتحسين التعلم 

[. أما دراسة 14] [، ودراسة تشيوك وآخرون 10كما في دراسة بوسيل ]

[ فتفردت للكشف عن عالقة مخرجات أنظمة التعليم الثانوي 13الرشيدي ]

باختبار القدرات بجامعة الكويت وذلك باستخدام طريقة تحليل املتعددة 

 املحتوى. 

[، ودراسة الرميح 12واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من الجهيمي ]      

[ في هدفها 6[، ودراسة الحربي ]5[، ودراسة الحبيب والعتيبي ]4والشايع ]

[ 12اسة الجهيمي ]ملعرفة املشكالت التي تواجه تطبيق النظام، غير أن در 

اقتصرت على صعوبات تطبيق األنشطة في مقررات العلوم الشرعية، ودراسة 

[ تناولت املشكالت بشكل عام لجميع معلمي املواد 4الرميح والشايع ]

[ اهتمت بوجهة نظر مديرات 5الدراسية املختلفة، ودراسة الحبيب والعتيبي ]

علوم الطبيعية، بينما الدراسة [ موجهة ملعلمي ال6املدارس، ودراسة الحربي ]

 الحالية تناولت أغلب املشكالت املحتملة التي تواجه 

 معلمات الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية في نظام املقررات.

[، ودراسة العبدالكريم 11كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة مسعود ]     

[ ودراسة الحبيب 4والشايع ][، ودراسة الرميح 12[، ودراسة الجهيمي ]2]

[، ودراسة تشيوك 3[، ودراسة آل مقبل ]6[، ودراسة الحربي ]5والعتيبي ]

 [ في استخدام أداة االستبانة.14وآخرون ]

واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري 

 وإعداد أداة االستبانة.

 جراءات اإل و  الطريقة. 5

 الدراسة أ. منهج 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو 

 [. 15الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا ]
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 ب. مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراسة من جميع معلمات الحاسب وتقنية املعلومات  تكون      

( 196للمرحلة الثانوية في نظام املقررات بمدينة الرياض، وقد بلغ عددهن )

معلمة، حسب اإلحصائية التي تم الحصول عليها بالتواصل مع إدارة 

التخطيط واملعلومات باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبر البريد 

 (:1(، ويوضح ذلك الجدول )researches@riyadhedu.gov.saتروني )اإللك

 1جدول 

 هـ 1440إحصائية أعداد معلمات الحاسب للمرحلة الثانوية )مقررات( لعام 

 أهلي  حكومي  التخصص  نوع التعليم  املرحلة مكتب التربية

 3 28 حاسب عام بنات تعليم املرحلة الثانوية البديعة

 0 5 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية الحرس

 6 15 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية الروابي 

 2 13 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية الشفا

 11 18 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية النهضة 

 1 18 حاسب عام بنات تعليم املرحلة الثانوية جنوب

 20 25 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية شمال 

 7 13 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية غرب 

 3 8 حاسب تعليم عام بنات املرحلة الثانوية وسط 

 53 143 املجموع

 الدراسة عينة. ج

 من معلمة( 59) وبلغت البسيطة، العشوائية بالطريقة العينة اختيار تم

 ، (2) جدول  في املوضح النحو على الرياض مدينة في التعليم مكاتب جميع

 البحوث في مقبولة نسبة وهي املجتمع، حجم من%( 30.1) العينة وتمثل

 [.16( ]مئات) نسبًيا صغير مجتمع ألفراد الوصفية

 2 جدول 

 الرياض مدينة في التربية مكاتب على الدراسة عينة توزيع

 املجموع  وسط غرب شمال جنوب  النهضة  الشفا الروابي  الحرس  البديعة  مكتب التربية

 59 3 5 12 8 8 6 5 1 11 عدد املعلمات 

 :العلمي  املؤهل حسب العينة أفرد توزيع

 العلمي  مؤهلهن العينة أفراد من% 78 أن ( 3) الجدول  من يتضح

 .عليا دراسات مؤهلهن منهن% 22 وأن  بكالوريوس،

 3 جدول 

 العلمي  املؤهل  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة )%( التكرار املؤهل العلمي 

 78 46 بكالوريوس

 22 13 دراسات عليا 

 100 59 املجموع

 :املقررات نظام في التدريس في الخبرة سنوات عدد حسب العينة أفراد توزيع

 في  خبرتهن سنوات عدد العينة أفراد من% 39 أن ( 4) الجدول  من يتضح     

 كانت  منهن% 30.5 وأن  فأكثر، سنوات 6 من كانت املقررات نظام في التدريس

 أقل إلى –سنوات 3 من خبرتهن كانت منهن% 25.4 وأن  سنة، من أقل خبرتهن

 .سنوات 3 من أقل إلى - سنة من خبرتهن كانت منهن% 5.1 وأن  سنوات، 6 من

  4 جدول  

 املقررات نظام في  التدريس في الخبرة سنوات  عدد حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة )%( التكرار عدد سنوات الخبرة 

 30.5 18 أقل من سنة 

 5.1 3 سنوات  3إلى أقل من  -من سنة

 25.4 15 سنوات  6إلى أقل من  –سنوات  3من 

 39 23 سنوات فأكثر  6

 100 59 املجموع

 الدراسة  أداة. د

 للمرحلة املعلومات وتقنية الحاسب ملعلمات موجهة استبانة إعداد تم

 .الدراسة أهداف لتحقيق ملناسبتها الثانوية،

 الدراسة إجراءات. هـ

 مشكلة  وصياغة الدراسة بموضوع املتعلقة األدبيات على االطالع تم -

 والتواصل  النظري، اإلطار وبناء املنهجية، األهداف، وتحديد الدراسة،
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 إحصائيات على للحصول  الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة مع الرسمي 

 .الدراسة بموضوع متعلقة

 املشكالت  اإلدارية، املشكالت) محاور  أربعة من تكونت والتي  االستبانة بناء -

 الحاسب، معلمات تواجه التي  بالطالبات املتعلقة املشكالت التعليمية،

 عدد على عرضها وتم ،(الحاسب تدريس عملية تحسين  في املعلمات مقترحات

 وتم الظاهري، صدقها من والتأكد لتحكيمها املجال في املتخصصين  من( 6)

 .املحكمين  مرئيات وفق التعديل

 .وتحليلها البيانات، وجمع العينة على بتوزيعها االستبانة تطبيق -

 .التوصيات صياغة ثم ومن النتائج، ومناقشة تفسير -

 الدراسة أداة صدق

 كل بين  االرتباط معامالت بحساب وذلك الداخلي االتساق صدق قياس تم

 هو  كما إليه، تنتمي  الذي للمحور  الكلية والدرجة املحور  عبارات من عبارة

  دالة االرتباط معامالت جميع أن يتضح حيث ،(5) بالجدول  موضح
ً
 إحصائيا

 املحور  فقرات بين  الداخلي االتساق إلى  يشير مما ،(0.01) مستوى  عند

 .للمحور  الكلية والدرجة

 5 جدول 

 إليه  تنتمي الذي للمحور  الكلية بالدرجة املحور  عبارات  من  عبارة لكل االرتباط معامالت

 معامل االرتباط م 

 املحور الثالث  املحور الثالث  املحور الثاني  املحور األول 

1 0.445** 0.597** 0.811** 0.704** 

2 0.529** 0.700** 0.786** 0.778** 

3 0.555** 0.646** 0.826** 0.431** 

4 0.520** 0.480** 0.745** 0.355** 

5 0.705** 0.631** 0.574** 0.550** 

6 0.650** 0.824** 0.765** 0.698** 

7 0.801** 0.764**  0.737** 

8 0.732** 0.497** 0.625** 

9 0.572** 0.576**  

10 0.489**  

11 0.498** 

 0.01 عند دالة)**( 

 الدراسة أداة ثبات 

  ألفا كرونباخ معادلة باستخدام األداة ثبات حساب تم

Alpha Cronbach’s، من جزء لكل الثبات معامل قيمة( 6) الجدول  ويوضح 

 على يدل مما مرتفعة الثبات معامالت قيم أن  يتضح حيث االستبانة، أجزاء

 .الثبات من عالية بدرجة يتمتع االستبيان  أن 

 6 جدول 

 االستبانة محاور   من  محور  لكل الثبات معامالت قيم

 معامل الثبات  املحور 

 0.817 اإلدارية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية من وجهة نظرهن  املشكالت

 0.815 املشكالت التعليمية التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية من وجهة نظرهن 

 0.844 املتعلقة بالطالبات التي تواجه معلمات الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية من وجهة نظرهن  املشكالت

 0.736 املعلمات في تحسين عملية تدريس الحاسب وتقنية املعلومات في نظام املقررات للمرحلة الثانوية مقترحات

 0.889 كامل االستبانة

 اإلحصائية املعالجة أساليب

 :التالية األساليب باستخدام اإلحصائية املعالجة تمت

 مدى  لتحديد( Pearson Correlation Coefficient) بيرسون  ارتباط معامل. 1

 .الدراسة ألداة الداخلي االتساق

 .األداة ثبات لحساب( Alpha Cronbach’s) ألفا كرونباخ معامل. 2

 .الدراسة أفراد لوصف املئوية والنسبة التكرارات. 3

 أفراد استجابات اتجاهات ملعرفة املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط. 4

 .العينة

 ملعرفة  وذلك مستقلتين  لعينتين ( Mann-Whitney) وتني  مان  اختبار. 5

 .العلمي  املؤهل متغير بحسب اإلحصائية الفروق

 الفروق ملعرفة وذلك( Kruskal - Wallis) والس كروسكال اختبار. 6

 .املقررات نظام في التدريس في الخبرة سنوات عدد متغير بحسب اإلحصائية

 (:7) جدول  كالتالي( الخماس ي ) املقياس حساب تم كما. 7

 4( = للمقياس قيمة أصغر) 1 –( للمقياس قيمة أكبر)

4/5  =0.80                  0.80+1  =1.80    

1.80+0.80  =2.60        2.60+0.80  =3.40 

3.40+0.80  =4.20        4.20+0.80  =5 
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 7 جدول 

وافقة درجة حساب طريقة  الخماس ي  للمقياس  امل

وافقة  املتوسط   درجة امل

 أوافق بشدة   5 – 4.21

 أوافق  4.20 – 3.41

 محايد 3.40 – 2.61

 ال أوافق 2.60 – 1.81

 ال أوافق بشدة  1.80 – 1

 ومناقشتها النتائج. 6

 الحاسب معلمات تواجه التي  اإلدارية املشكالت ما: األول  السؤال إجابة

  من الرياض مدينة في الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية

 نظرهن؟ وجهة

 أفراد موافقات لدرجات املعيارية واالنحرافات املتوسطات( 8) الجدول  يبين 

 :عبارة كل ورتبة العينة

 8 جدول 

 نظرهن  وجهة من الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب معلمات تواجه التي اإلدارية املشكالت حول   العينة أفراد رأي

  م 

 العبارة

وافقة  االنحراف  املتوسط  درجة امل

 املعياري 

 الترتيب

وافق   أ

 بشدة 

وافق وافق محايد  أ وافق  ال أ ال أ

 بشدة 

كثرة األعباء اإلدارية املكلفة بها املعلمة كاإلرشاد   1

 األكاديمي، النشاط، نظام نور... وغيرها.

 2 0.689 4.64 0 1 4 10 44 ك

% 74.6 16.9 6.8 1.7 0 

 8 1.06 4.10 1 6 6 19 27 ك ارتفاع نصاب املعلمة من الساعات التدريسية. 2

% 45.8 32.2 10.2 10.2 1.7 

قلة الحوافز املادية التي تساعد املعلمة على النمو   3

 املنهي. 

 4 0.726 4.56 0 1 5 13 40 ك

% 67.8 22 8.5 1.7 0 

قلة الحوافز املعنوية التي تساعد املعلمة على  4

 النمو املنهي. 

 6 0.878 4.49 1 2 3 14 39 ك

% 66.1 23.7 5.1 3.4 1.7 

املقرر،   إنهاء على املعلمة أداء تقويم عند التركيز  5

 كيفية تنفيذه. على وليس

 7 0.979 4.34 1 3 6 14 35 ك

% 59.3 23.7 10.2 5.1 1.7 

 9 1.07 3.92 1 6 12 18 22 ك عدم إملام إدارة املدرسة بنظام املقررات.  6

% 37.3 30.5 20.3 10.2 1.7 

 11 1.13 3.81 3 4 14 18 20 ك بعض اإلداريات للتغيير.  مقاومة 7

% 33.9 30.5 23.7 6.8 5.1 

صعوبة إعداد الجدول الدراس ي بما يتالءم مع   8

 احتياجات نظام املقررات. 

 10 1.14 3.85 1 9 10 17 22 ك

% 37.3 28.8 16.9 15.3 1.7 

ضعف التجهيزات املادية والفنية ملعمل الحاسب   9

 باملدرسة. 

 3 0.835 4.58 1 1 4 10 43 ك

% 72.9 16.9 6.8 1.7 1.7 

عدد أجهزة الحاسب في املعمل ال يغطي عدد   10

 الطالبات.

 5 0.935 4.53 0 5 3 7 44 ك

% 74.6 11.9 5.1 8.5 0 

التقنيات التعليمية الالزمة لتدريس مقرر   نقص 11

 الحاسب.

 1 0.544 4.75 0 12 0 12 46 ك

% 78 20.3 0 1.7 0 

 0.551، االنحراف املعياري العام = 4.32املتوسط الحسابي العام = 

 موافقات  العينة أفراد أن ( 4.32) والبالغ العام الحسابي املتوسط من يتضح

 . املحور  هذا عبارات على بشدة

 في " الحاسب مقرر  لتدريس الالزمة التعليمية التقنيات نقص" مشكلة وجاءت

 اإلدارية األعباء كثرة" تليها(. 4.75) الحسابي املتوسط بلغ حيث األولى، املرتبة

 حيث ،"وغيرها... نور  نظام النشاط، األكاديمي، كاإلرشاد املعلمة بها املكلفة

 (.4.64) الحسابي املتوسط بلغ

 الحاسب ملعمل والفنية املادية التجهيزات ضعف" العبارات وتلتها     

 عدد" ،"املنهي  النمو على املعلمة تساعد التي  املادية الحوافز قلة" ،"باملدرسة

 املعنوية الحوافز قلة" ،"الطالبات عدد يغطي ال املعمل في الحاسب أجهزة

 على املعلمة أداء تقويم عند التركيز" ،"املنهي  النمو على املعلمة تساعد  التي 

 أنه إذ األولى، للعبارتين  منطقي تتابع في" تنفيذه كيفية على وليس املقرر، إنهاء

 القيام على تشجيعها في لساهم للمعلمة املعنوية أو املادية الحوافز ُوجدت لو

 .إضافي عبء اعتباره دون  اإلدارية باألعمال
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 : األخيرة املراتب في التالية األربع العبارات جاءت ثم

 عدد لكون  ذلك ُيعزى  وقد ،"التدريسية الساعات من املعلمة نصاب ارتفاع" -

 املشترك، البرنامج في  مقررين) مقررات 3 النظام هذا  في الحاسب مقررات

 التعليم، وزارة) فقط مقرر  لكل ساعات( 5) وبمعدل( اختياري  ومقرر 

  أكثر املعلمة بها املكلفة اإلدارية األعباء كانت وبالتالي ،(15 م،2016
ً

 إشكاال

 . التدريسية الساعات من نصابها من املعلمة على

 الدراس ي  الجدول  إعداد صعوبة" ،"املقررات بنظام املدرسة إدارة إملام عدم" -

 ، "للتغيير اإلداريات بعض مقاومة" ،"املقررات نظام احتياجات مع يتالءم بما

 نظام في التدريس في خبرتهن الالتي املعلمات نسبة لكون  ذلك يعزى  وقد

 في  موضح هو كما العينة أفراد من% 39 بلغت فأكثر سنوات 6 من املقررات

 يكن لم وبالتالي املدرسة نفس في خبراتهن تكون  قد أنه يعني  مما ،(4) جدول 

 . لإلدارة بالنسبة الجديد بالش يء املقررات نظام

 تذكر، لم التي  األخرى  اإلدارية املشكالت بعض  املعلمات  بعض أضافت وقد

 :كالتالي عبارة لكل واحد تكرار بواقع وذلك

 من  أخرج األحيان  من فكثير املعمل وتجهيز لصيانة يكفي ال املعلمة وقت" -

 وقت يأخذ والبرنامج املعمل تجهيز والبرنامج املعمل جهزت  ما ثاني  أدخل أول 

 ".الحصة زمن من

 ".العلوم شأن  شأنه معمل ملحضرة املعمل يحتاج" -

 ".معمل محضرة توفر عدم -االختبارات أعباء - املنهج كثافة" -

( ووقت جهد) من تتطلبه وما املادة طبيعة وتغافل املعلمة نصاب إلى  النظر" -

 املعلمة قبل من املبذول  الجهد وتجاهل األخرى  باملواد مقارنة مضاعف

 العمل  ساعات ضمن من احتسابه وعدم املعمل في تقضية التي  والوقت

 ". الصحيح الوجه على التعليمية العملية لسير منها املطلوبة

 املكلفة اإلدارية األعباء كثرة"  العبارة كون  سبب أيًضا تؤيد العبارات هذه     

 الثانية املرتبة في" وغيرها... نور  نظام النشاط، األكاديمي، كاإلرشاد املعلمة بها

 باستمرار  الحاسب أجهزة وصيانة البرامج فوجود اإلدارية، املشكالت من

 معلمة ستضطر املهمة بهذه يقوم من توفر عدم حال ففي ضروري، ش يء

 أن  نجد  ولذلك. املقرر  أهداف لتحقيق تطوًعا املهمة بتلك القيام الحاسب

 جاءت " اإلدارية األعمال من املعلومات وتقنية الحاسب معلمات  إعفاء" عبارة

 التعليم  دليل نص ما ذلك ويعزز  املعلمات، مقترحات محور  في األولى املرتبة في

  حصة 24 ب املعلم نصاب يحدد: "أن  على املقررات نظام الثانوي 
ً
 أسبوعيا

،/ حصة (20: )بواقع توزع
ً
 األكاديمي  اإلرشاد بين توزع حصص( 4)و أسبوعيا

  بها أو االنتظار أو الطالبي النشاط أو
ً
 [.  1" ]جميعا

 جًدا  صعب للمعلمة مناهج ٦ املدارس بعض  في.. للمعلمة املناهج تعدد" -

 ".الحاسب ملعلمة

 أنها ُوجد املقررات بنظام تدريسها في املعلمة لهذه الخبرة لسنوات بالرجوع

 حديثة املدرسة كون  للمعلمة مناهج 6 وجود سبب يعزى  فقد ،(سنة من أقل)

 باإلضافة املقررات نظام تشمل املدرسة أن  يعني  مما املقررات، نظام تطبيق في

 سيخف مؤقت وضع وهذا املناهج، تعددت وبالتالي الفصلي النظام إلى

 .املقررات نظام تطبيق أثناء بالتدريج

 ". يعقل هذا هل جهاز ٢٥ على طالبه 700" -

 ".األعطال ومشاكل املطلوبة البرامج توفر عدم" -

 ".البرامج عمل عدم" -

 املادية التجهيزات ضعف(: "8) الجدول  عبارات ضمن العبارات هذه تندرج

 ال املعمل في الحاسب أجهزة عدد"  و ،"باملدرسة الحاسب ملعمل والفنية

 ".الطالبات عدد يغطي

 إلى توصلت التي [ 11] مسعود دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق      

 املعامل توافر عدم: منها النظام تواجه التي  الصعوبات من عدد وجود

 التي  املشكالت من عدد ذكرت التي [ 4] والشايع الرميح ودراسة املجهزة،

 املعلم  تكليف: ومنها املقررات نظام تطبيق في واملعلمات املعلمين  تواجه

 الحبيب  ودراسة. بالتجهيزات خاصة مليزانية املدارس وحاجة أخرى، بأعمال

 قلة: منها املدارس مديرات تواجه صعوبات وجود إلى توصلت التي [ 5] والعتيبي 

 للمدرسة، املالية املخصصات قلة األنشطة، ملمارسة املخصصة األماكن

 التي [ 6] الحربي ودراسة. األكاديمي  كاإلرشاد أخرى  بأعمال املعلمات تكليف

 واملعنوية املادية الحوافز قلة: منها النظام تعوق  مشكالت وجود إلى توصلت

 األنشطة إلجراء الالزمة األدوات توافر وقلة الطالب، أعداد وكثرة للمعلم،

 .التعليمية

 الحاسب معلمات تواجه التي  التعليمية املشكالت ما: الثاني السؤال إجابة

 من  الرياض مدينة في الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية

 نظرهن؟ وجهة

 أفراد موافقات لدرجات املعيارية واالنحرافات املتوسطات( 9) الجدول  يبين 

 :عبارة كل ورتبة العينة

 9 جدول 

 نظرهن  وجهة من الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب معلمات تواجه التي التعليمية املشكالت حول   العينة أفراد رأي

  م 

 العبارة

وافقة  االنحراف  املتوسط  درجة امل

 املعياري 

 الترتيب

وافق   أ

 بشدة 

وافق ال  محايد  أ

وافق  أ

وافق  ال أ

 بشدة 

 9 1.02 3.24 2 13 19 19 9 ك مقرر الحاسب غير واضحة.  أهداف 1

% 10.2 32.2 32.2 22 3.4 

 8 1.06 3.41 3 8 19 20 9 ك تركز أهداف مقرر الحاسب على الجانب املعرفي.  2

% 15.3 33.9 32.2 13.6 5.1 

ضعف تركيز أهداف مقرر الحاسب على املهارات   3

 الحركية.

 6م 1.03 3.71 1 7 15 21 15 ك

% 25.4 35.6 25.4 11.9 1.7 

ضعف تركيز أهداف مقرر الحاسب على املهارات   4

 الوجدانية.

 6م 1.03 3.71 1 7 15 21 15 ك

% 25.4 35.6 25.4 11.9 1.7 

 2 1.18 4.19 2 5 9 7 36 ككثافة محتوى مقرر الحاسب ال تتناسب مع الزمن   5
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 3.4 8.5 15.3 11.9 61 % املخصص لتدريسه.

 5 1.10 3.90 2 6 9 21 21 ك املحتوى ال يلبي حاجات الطالبات. 6

% 35.6 35.6 15.3 10.2 3.4 

 3 1.12 4.02 3 4 6 22 24 ك املحتوى ال يلبي ميول الطالبات.  7

% 40.7 37.3 10.2 6.8 5.1 

 4 1.15 3.95 2 6 10 16 25 ك الطالبات.عدم كفاية الوقت لإلجابة عن أسئلة  8

% 42.4 27.1 16.9 10.2 3.4 

كثرة أساليب التقويم املطلوبة في نظام املقررات )مشروع،   9

 ملف إنجاز، اختبار العملي، اختبار النظري(.

 1 1.07 4.42 3 2 2 12 40 ك

% 67.8 20.3 3.4 3.4 5.1 

 0.691، االنحراف املعياري العام = 3.83الحسابي العام =  املتوسط

 أن ( 3.83) والبالغ العام الحسابي املتوسط من لنا يتضح( 9) الجدول  من

 .املحور  هذا عبارات على موافقات العينة أفراد

 مشروع،) املقررات نظام في املطلوبة التقويم أساليب كثرة" عبارة وجاءت      

 بلغ حيث األولى املرتبة في(" النظري  اختبار  العملي، اختبار إنجاز، ملف

 على بشدة موافقات العينة أفراد أن  على يدل  مما ،(4.42) الحسابي املتوسط

 ونصاب  إدارية أعمال من املقررات نظام في املعلمة مهام لكثرة نظًرا. ذلك

 نحو املعلمات نظر وجهة تتغير فقد  التقويم، أساليب كثرة ترى  لذلك تدريس ي 

 أعمالها تخفيف عند التعليم عمليات أهم من هو الذي التقويم أساليب

 .األخرى  اإلدارية

 تراوحت  حيث املحور  فقرات بقية على العينة أفراد موافقة وتمت      

 مقرر  محتوى  كثافة" بعبارة بدًءا ،(3.41) و( 4.19) بين  الحسابية املتوسطات

 عبارات  بثالث  وانتهاءً  ،"لتدريسه املخصص الزمن مع تتناسب ال الحاسب

 على الحاسب مقرر  أهداف تركيز ضعف: "وهي منطقًيا متتابعة جاءت

 املهارات  على الحاسب مقرر  أهداف تركيز ضعف"و ،"الحركية املهارات

 لتساوي ( السادسة) واحدة مرتبة في العبارتين جاءت حيث" الوجدانية

 ".  املعرفي الجانب على الحاسب مقرر  أهداف تركز" عبارة ثم التكرار،

 غير الحاسب مقرر  أهداف" لعبارة محايدات العينة أفراد أن  نجد  حين  في

 أهداف وضوح على يُدل مما ،(3.24) الحسابي املتوسط بلغ حيث" واضحة

 .األهداف لكافة املوضح املعلم لدليل املعلمات ورجوع املقرر 

 تذكر، لم التي  األخرى  التعليمية املشكالت بعض املعلمات بعض أضافت وقد

 :كالتالي عبارة لكل واحد تكرار بواقع وذلك

 تواجه التي  واألعباء املشاكل لتالفي العملي للجانب مستمر التقويم يكون  أن " -

 وهذا  ،"النهائي بالنظري  ويكتفى العملي، النهائي االختبار في الحاسب معلمة

كر ما يؤيد
ُ
 متابعة عن تشغلها املعلمة بها املكلفة األعباء كثرة أن  من أعاله ذ

 .الطالبات وتقويم

 ".الطالبة تفيد ال برامج على يحتوي  املقررات منهج" -

 الذكية األجهزة في وخاصة الحديثة للمواضيع املنهج مواكبة عدم" -

 ".والبرمجة

 مقرر  لتدريس  الالزمة التعليمية التقنيات نقص" لـ  ذلك ُيعزى  قد      

 فقد " باملدرسة الحاسب ملعمل والفنية املادية التجهيزات ضعف" و" الحاسب

 فأغلب اإلدارية، املشكالت محور  من والثالثة األولى املرتبة العبارتين  احتلت

 املدارس جميع في األجهزة جميع على وتثبيتها مجانية غير تكون  الجيدة البرامج

 تحديثات  بدون  املدارس في الحاسب أجهزة أغلب تبقى لذلك كثيًرا، مكلف

 .املقررات موضوعات تتحدث ال وبالتالي سنوات، لعدة

  إلى  توصلت التي [ 11] مسعود دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق       

 لحرية النظام مراعاة عدم: منها النظام تواجه التي  الصعوبات من عدد وجود

 ودراسة. املهنية امليول  وإغفال النفسية للحاجات مراعاته وعدم املتعلم،

 خالل  من التطبيقية الجوانب دعم أهمية ذكرت التي [ 2]  العبدالكريم

 الرميح ودراسة. البدنية التربية وزيادة املهنية، واملهارات األنشطة ممارسة

 عدد تناسب عدم املقررات نظام في الصعوبات من ذكرت التي [ 4] والشايع

 مواضيع ووجود املحتوى، كمية مع املقرر  لتدريس املخصصة الساعات

 في  كثافة هناك أن  ذكرت التي [ 5] والعتيبي  الحبيب ودراسة. جًدا قديمة

[  6]  الحربي ودراسة. املعتمدة الساعات بعدد مقارنة املقررات بعض محتوى 

 أعباء كثرة العملي، بالجانب التقويم ماهتما ضعف هناك أن  إلى توصلت التي 

 األعمال،  ملف العلمي، التقرير املشروع،: مثل بالتقويم املرتبطة املقرر 

 .العملي االختبار

 نظام أن  أظهرت التي [ 3] مقبل آل دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتختلف

 .وميولهم الطلبة حاجات تلبية يراعي املقررات

 معلمات تواجه التي  بالطالبات املتعلقة املشكالت ما: الثالث السؤال إجابة

 مدينة في الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب

 نظرهن؟ وجهة من الرياض

 أفراد موافقات لدرجات املعيارية واالنحرافات املتوسطات( 10) الجدول  يبين 

 :عبارة كل ورتبة العينة

 نظرهن  وجهة  من الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب معلمات تواجه التي بالطالبات املتعلقة املشكالت حول  العينة أفراد رأي 10 جدول 

  م 

 العبارة

وافقة  االنحراف  املتوسط  درجة امل

 املعياري 

 الترتيب

وافق   أ

 بشدة 

وافق ال  محايد  أ

وافق  أ

وافق  ال أ

 بشدة 

 4 1.14 3.80 2 8 9 21 19 ك عدم انضباط الطالبات بالحضور الصفي. 1

% 32.2 35.6 15.3 13.6 3.4 

 6 1.13 3.41 2 13 14 19 11 ك عدم إقبال الطالبات على العمل الجماعي. 2

% 18.6 32.2 23.7 22 3.4 
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 5 1.07 3.76 1 8 12 21 17 ك مشاركة الطالبات في األنشطة التعليمية. عدم 3

% 28.8 35.6 20.3 13.6 1.7 

 3 1.04 3.85 1 6 13 20 19 ك عدم قيام الطالبات بالواجبات املطلوبة. 4

% 32.2 33.9 22 10.2 1.7 

بعض موضوعات مقرر الحاسب وتقنية  صعوبة 5

 املعلومات على الطالبات. 

 1 1.16 3.98 2 8 4 20 25 ك

% 42.4 33.9 6.8 13.6 3.4 

 2 1.08 3.92 2 4 13 18 22 ك قلة إملام الطالبات بنظام املقررات.  6

% 37.3 30.5 22 6.8 3.4 

 0.830، االنحراف املعياري العام = 3.78الحسابي العام =  املتوسط

 موافقات  العينة أفراد أن ( 3.78) والبالغ العام الحسابي املتوسط من يتضح

 . املحور  هذا عبارات على

 صعوبة" بعبارة بدًءا ،(3.41)  و( 3.98) بين  الحسابية املتوسطات تراوحت

 وانتهاءً  ،"الطالبات على املعلومات وتقنية الحاسب مقرر  موضوعات بعض

 ".الجماعي العمل على الطالبات إقبال عدم" بعبارة

 الثالثة،  املرتبة في" املطلوبة بالواجبات الطالبات قيام عدم" عبارة وجاءت

 مقرر  موضوعات بعض صعوبة" األولى املرتبة في التي  لـلعبارة ذلك ُيعزى  وقد

 ". الطالبات على املعلومات وتقنية الحاسب

 املرتبة في جاءت" الصفي بالحضور  الطالبات انضباط عدم" عبارة أما

 الطالبات إملام قلة" الثانية املرتبة في التي  للعبارة ذلك ُيعزى  وقد الرابعة،

 ". املقررات بنظام

 إقبال  عدم" و" التعليمية األنشطة في الطالبات مشاركة عدم" العبارتين  بينما

 سبب ُيعزى  وقد األخيرة، املرتبتين  في جاءت" الجماعي العمل على الطالبات

 املقررات نظام في املطلوبة التقويم أساليب كثرة" لـ عليها العينة أفراد موافقة

 املرتبة احتلت التي (" النظري  اختبار العملي، اختبار إنجاز، ملف مشروع،)

  في الحماس الطالبة ُيفقد مما السابق، املحور  في األولى

 .الجماعي والعمل التعليمية باألنشطة املشاركة

 أن  كشفت التي [ 12] الجهيمي دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق

 ودراسة. للطالب تعود التعليمية األنشطة تطبيق دون  تحول  التي  الصعوبات

 إملام وضعف النظام تواجه التي  املشكالت من ذكرت التي [ 4]  والشايع الرميح

 نسبة في تزايد مع سلًبا، تحصيلهم على يؤثر مما النظام بمتطلبات الطالب

: بالطالب متعلقة املشكالت من ذكرت التي [ 6] الحربي ودراسة. غيابهم

 املرحلة الطالب إنهاء قبل املقررات بنظام التعريفية البرامج محدودية

 .املقررات لنظام الدراسية بالخطة الطالب إملام وضعف املتوسطة،

 ذكرت  التي [ 5] والعتيبي  الحبيب دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتختلف

 آل ودراسة. املدرسة عن الطالبات غياب كثرة ناحية من اشكالية وجود بعدم

 األنشطة في املشاركة على يركز املقررات نظام أن  أظهرت التي [ 3] مقبل

 .الطالبية

 تدريس عملية تحسين  في املعلمات مقترحات  ما: الرابع السؤال إجابة

 الثانوية؟ للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب

 أفراد موافقات لدرجات املعيارية واالنحرافات املتوسطات( 11) الجدول  يبين 

 :عبارة كل ورتبة العينة

 الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب تدريس  عملية تحسين في املعلمات مقترحات حول  العينة أفراد رأي 11 جدول 

  م 

 العبارة

وافقة  االنحراف  املتوسط  درجة امل

 املعياري 

 الترتيب

وافق   أ

 بشدة 

وافق وافق ال  محايد  أ وافق  أ ال أ

 بشدة 

تهيئة البيئة املدرسية بما يتناسب مع نظام  1

 املقررات من حيث التجهيزات الفنية.

 6 0.908 4.63 2 1 2 7 47 ك

% 79.7 11.9 3.4 1.7 3.4 

تهيئة البيئة الصفية املالئمة لطبيعة املقرر  2

 الحاسب.

 5 0.886 4.64 1 3 1 6 48 ك

% 81.4 10.2 1.7 5.1 1.7 

إعفاء معلمات الحاسب وتقنية املعلومات من  3

 األعمال اإلدارية.

 1 0.446 4.80 0 0 1 10 48 ك

% 81.4 16.9 1.7 0 0 

 8 0.978 4.36 0 5 6 11 37 ك تقليل عدد الحصص في اليوم الدراس ي. 4

% 62.7 18.6 10.2 8.5 0 

الحاسب في نظام معالجة محتوى مقررات  5

 املقررات لتتالءم مع عدد الساعات.

 3 0.534 4.69 0 0 2 14 43 ك

% 72.9 23.7 3.4 0 0 

تدريب املعلمات بشكل أكبر حول نظام املقررات   6

 وأساليب التقويم فيه. 

 7 0.703 4.54 0 1 4 16 38 ك

% 64.4 27.1 6.8 1.7 0 

الطالبات وأولياء أمورهن حول نظام  توعية 7

 املقررات. 

 4 0.663 4.64 0 1 3 12 43 ك

% 72.9 20.3 5.1 1.7 0 

إنشاء قناة تواصل لنقل الخبرات والتعاون بين   8

 معلمات الحاسب في نظام املقررات. 

 2 0.485 4.73 0 0 1 14 44 ك

% 74.6 23.7 1.7 0 0 

 0.430، االنحراف املعياري العام = 4.62الحسابي العام =  املتوسط
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 موافقات  العينة أفراد أن ( 4.62) والبالغ العام الحسابي املتوسط من يتضح

 . املحور  هذا عبارات على بشدة

 ابتداءً  ،(4.36) و( 4.80) بين  الحسابية املتوسطات قيم تراوحت وقد      

". اإلدارية األعمال من املعلومات وتقنية الحاسب معلمات إعفاء" بعبارتي

 في الحاسب معلمات بين والتعاون  الخبرات لنقل تواصل قناة إنشاء" وعبارة

 في النظام بتطبيق البدء تم ألنه الحالية الفترة في سيما وال ،"املقررات نظام

 الالتي املعلمات من الخبرات لنقل وذلك باململكة؛ الثانوية املدارس كافة

. النظام هذا متطلبات تطبيق في املستجدات للمعلمات النظام في خبرة لديهن

 وأساليب املقررات نظام حول  أكبر بشكل املعلمات تدريب " عبارتي وجاءت

 .األخيرة املرتبتين  في" الدراس ي  اليوم في الحصص عدد تقليل" و ،"فيه التقويم

 في  عملها وقت للمعلمة يحتسب: "بقولها مقترح املعلمات إحدى وأضافت      

 هذا  يكون  وقد ،"عمل كحصة نصابها من للدرس وتهيئته مشاكله لحل املعمل

 فنصاب  املدارس في املعمل ألجهزة دورية صيانة وجود لعدم الحلول  أحد

 لنظام الثانوي  التعليم دليل عليه نص ما حسب  املقررات نظام في املعلم

 بين  توزع( حصص 4)و أسبوعًيا،( حصة 20: )بواقع( حصة 24) املقررات

  بها أو االنتظار أو الطالبي النشاط أو األكاديمي  اإلرشاد
ً
 تم فإذا ،[1] جميعا

 4) نصابها بقية واحتساب اإلدارية األعمال من الحاسب معلمة إعفاء

 النظام من املرجوة األهداف تحقيق في سيساهم املعمل لصيانة( حصص

 .عالية وبجودة

 أهم من ذكرت التي [ 11] مسعود دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق      

 الرميح ودراسة. الخدمة أثناء وتأهيلهم املعلمين  تدريب املقترحة الحلول 

 وقواعده، ولوائحه النظام بأسس املعلمين  بتعريف أوصت التي [ 4] والشايع

 الحبيب ودراسة. املقررات نظام على واملعلمين  املدارس مديري  وتدريب

 أكبر بشكل املعلمات توعية: منها الحلول  بعض اقترحت التي [ 5] والعتيبي 

 املقررات  محتوى  معالجة فيه، التقويم وأساليب املقررات نظام حول 

 .الساعات عدد مع لتتالءم الدراسية

 مجتمع  أراء بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الخامس السؤال إجابة

 -العلمي  املؤهل) للمتغيرات تعزى  والتي  التدريسية املشكالت حول  الدراسة

 ؟(الثانوية للمرحلة املقررات نظام في التدريس في الخبرة سنوات عدد

 اإلحصائية الفروق ملعرفة( Mann-Whitney) ويتني  مان  اختبار استخدام تم

 (:12) جدول  في النتائج وتتضح العلمي، املؤهل متغير بحسب

 12 جدول 

 العلمي  املؤهل متغير  بحسب العينة أفراد إجابات بين الفروق  لبيان( Mann-Whitney) ويتني مان اختبار 

 الداللة اإلحصائية معامل مان ويتني قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  املؤهل العلمي  املحور 

 املحور األول 
 1387.50 30.16 بكالوريوس

291.50 0.891 
 382.50 29.42 دراسات عليا 

 املحور الثاني
 1402.50 30.49 بكالوريوس

276.50 0.680 
 367.50 28.27 دراسات عليا 

 املحور الثالث
 1412.50 30.71 بكالوريوس

266.50 0.551 
 357.50 27.50 دراسات عليا 

 املحور الرابع
 1514.50 32.92 بكالوريوس

164.50 0.012* 
 255.50 19.65 دراسات عليا 

 0.05 عند دالة)*( 

 :يلي ما( 12) الجدول  من يتبين 

 حول  العينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 معلمات  تواجه التي ( بالطالبات املتعلقة-التعليمية-اإلدارية) املشكالت

 وجهة من الثانوية للمرحلة املقررات نظام  في املعلومات وتقنية الحاسب

عزى  نظرهن
ُ
 البيئة لكون  ذلك سبب يكون  وقد العلمي، املؤهل ملتغير ت

  واحدة، الدراسية واملرحلة ألخرى، مدرسة من كثيًرا تختلف ال املدرسية

 .واحد مصدرها واللوائح النظام وأن 

 مقترحات حول  العينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 نظام في املعلومات وتقنية الحاسب تدريس عملية تحسين  في املعلمات

 مؤهلهن من لصالح( 0.012) الداللة مستوى  عند الثانوية، للمرحلة املقررات

 بكالوريوس مؤهل يحملن الالتي املعلمات لكون  ذلك ُيعزى  وقد بكالوريوس،

 املقترحات  توافقت فبالتالي بينهن الخبرات وتبادل لتدريب بحاجة أنهن يرون 

 . لصالحهن الفرق  وكان  حاجاتهن مع

 الفروق ملعرفة( Kruskal - Wallis) والس كروسكال اختبار استخدام تم كما

 املقررات، نظام في التدريس في الخبرة سنوات عدد متغير بحسب اإلحصائية

 (: 13) جدول  في النتائج وتتضح

 13 جدول 

 املقررات نظام في  التدريس في  الخبرة سنوات عدد متغير  بحسب العينة أفراد إجابات بين الفروق لبيان( Kruskal - Wallis) والس كروسكال اختبار 

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل مربع كاي  درجة الحرية متوسط الرتب  عدد سنوات الخبرة  املحور 

 املحور األول 

 26.11 أقل من سنة 

3 7.17 0.067 
 9.33 سنوات  3أقل من 

 35.4 سنوات  6أقل من  – 3

 32.22 سنوات فأكثر  6

 املحور الثاني
 26.47 أقل من سنة 

3 4.23 0.237 
 14.83 سنوات  3أقل من 
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 32.10 سنوات  6أقل من  – 3

 33.37 سنوات فأكثر  6

 املحور الثالث

 31.81 أقل من سنة 

3 2.47 0.481 
 42 سنوات  3أقل من 

 30.30 سنوات  6أقل من  – 3

 26.83 سنوات فأكثر  6

 املحور الرابع

 27.61 أقل من سنة 

3 1.08 0.781 
 29 سنوات  3أقل من 

 28.80 سنوات  6أقل من  – 3

 32.78 سنوات فأكثر  6

 0.05 عند دالة)*( 

 :يلي ما( 13) الجدول  من يتبين 

 حول  العينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 معلمات  تواجه التي ( بالطالبات املتعلقة -التعليمية -اإلدارية) املشكالت

 وجهة من الثانوية للمرحلة املقررات نظام  في املعلومات وتقنية الحاسب

عزى  نظرهن،
ُ
  وقد . املقررات نظام في التدريس في الخبرة سنوات عدد ملتغير ت

 ألخرى،  مدرسة من كثيًرا تختلف ال املدرسية البيئة لكون  ذلك سبب يكون 

 . واحد مصدرها واللوائح النظام وأن  واحدة، الدراسية واملرحلة

 حول  العينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 في  املعلومات وتقنية الحاسب تدريس عملية تحسين  في املعلمات مقترحات

عزى  الثانوية، للمرحلة املقررات نظام
ُ
 التدريس  في الخبرة سنوات عدد ملتغير ت

 وجود على العينة أفراد جميع التفاق ذلك يعود قد. املقررات نظام في

 تعالج املقترحات كانت وبالتالي( بالطالبات متعلقة -تعليمية -إدارية) مشكالت

 .املشكالت هذه من بعًضا

 لعدم توصلت التي [ 12] الجهيمي  دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق      

 الختالف  تعود الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 تكشف لم التي [ 4]  والشايع الرميح ودراسة. الخبرة وسنوات الدراس ي  املؤهل

 حول  واملعلمات املعلمين  بين  العينة أفراد اتجاهات في فروق أي وجود عن

 أظهرت  التي [ 5] والعتيبي الحبيب ودراسة. املقررات نظام تطبيق مشكالت

  حول  املديرات نظر وجهات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

عزى  والتعليمية اإلدارية الصعوبات
ُ
 .الخبرة سنوات إلى ت

 وجود أظهرت التي [ 6] الحربي دراسة: مع الحالية الدراسة نتائج وتختلف

 لسنوات وفًقا املشكالت وجود لدرجة العينة تقدير في إحصائًيا دالة فروق

 .األقل الخبرة سنوات ذوي  املعلمين  لصالح الخبرة

 الحاسب  معلمات تواجه التي  التدريسية املشكالت ما: الرئيس السؤال إجابة

 من  الرياض مدينة في الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية

 نظرهن؟ وجهة

 تواجه التي  التدريسية املشكالت أن  نجد النتائج استعراض خالل من      

 في الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب معلمات

 حيث اإلدارية املشكالت: كالتالي ترتيبها يمكن نظرهن وجهة من الرياض مدينة

 بلغ  حيث التعليمية املشكالت تليها ،(4.32) العام الحسابي املتوسط بلغ

 بلغ حيث بالطالبات املتعلقة املشكالت ثم ،(3.83) العام الحسابي املتوسط

عد(. 3.78) العام الحسابي املتوسط
ُ
 مقررات  لحاجة نظًرا منطقية نتيجة وت

 املشكالت  ضمن سيكون  فيها نقص أي فبالتالي خاصة لتجهيزات الحاسب

 .األولى املرتبة في كانت لذلك اإلدارية

 التوصيات. 7

 :يلي بما الدراسة توص ي  نتائج من إليه التوصل تم ما على بناءً 

 تدريس  عملية لتحسين  املعلمات عليها وافقن التي  باملقترحات العمل -

 .الثانوية للمرحلة املقررات نظام في املعلومات وتقنية الحاسب

 .الفنية واألعمال للتجهيزات خاصة بميزانية املدارس تزويد -

( التخصصات جميع) املعلمات تكليف بعدم املدارس قائدات على التأكيد -

 لنظام الثانوي  التعليم دليل في املحدد النصاب عن تزيد إدارية بأعمال

 .املقررات

 وإحتساب  اإلدارية األعمال من املعلومات وتقنية الحاسب معلمات إعفاء -

 .املعمل لصيانة اإلداري  العمل في نصابهن

 املقررات نظام عن تعريفية ورش إقامة بضرورة التعليم مكاتب على التعميم -

 املرحلة بداية أو املتوسطة املرحلة نهاية في الطالبات لجميع وذلك ومتطلباته،

 . الثانوية

 املراجع 

 العربية  املراجع. أ

 اإلصدار املقررات، نظام الثانوي  التعليم دليل(. 2016. )التعليم وزارة[ 1]

 .التربوية والبرامج املناهج وكالة السادس،

 التعليم تحقيق مدى(. 2013. )محمد عبدهللا صالح الكريم، العبد[ 2]

 من ألهدافه السعودية العربية اململكة في املقررات بنظام الثانوي 

 امللك جامعة التربوية، العلوم مجلة. والطالبات الطالب نظر وجهة

 . 444 -419 ص ص ،(2) 25 سعود،

 الثانوية املدارس في التعليم نظام فاعلية(. 2017. )ناصر علي مقبل، آل[ 3]

 نظر وجهة من السعودية العربية باململكة( املقررات نظام) املطورة

 ص ص ،(3) 44 األردنية، الجامعة التربوية، العلوم -دراسات. الطلبة

119- 136. 

 تطبيق مشكالت(. 2014. )صالح علي والشايع، عبدالرحمن، فهد الرميح،[ 4]

 وجهة من القصيم منطقة في املطورة الثانوية باملدارس املقرر  نظام

  أصول  قسم -التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. املعلمين  نظر

 .بريدة القصيم، جامعة التربية،

. خلف حنس صالحة والعتيبي، علي، محمد عبدالرحمن الحبيب،[ 5]

 الحكومية الثانوية املدارس مديرات تواجه التي  الصعوبات(. 2015)
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 مجلة. نظرهن وجهة من الرياض مدينة في املقررات لنظام املطبقة

 .581  -534 ص ص ،(166) العدد األزهر، جامعة التربية،

 تواجه التي  التدريسية املشكالت(. 2017. )مصلح معتق عبدهللا الحربي،[ 6]

 بمنطقة الثانوية للمرحلة املقررات نظام في الطبيعية العلوم معلمي 

  -43 ص ص ،(9) 1 غزة، والنفسية، التربوية العلوم مجلة. القصيم

68 . 

 . هـ1439 -1438 املالي للعام السنوي  التقرير(. ت.د. )التعليم وزارة[ 7]

 اللجنة. اململكة في التعليم سياسة وثيقة(. 1416. )والتعليم التربية وزارة[ 8]

 .العامة األمانة التعليم، لسياسة العليا

 وتقنية الحاسب ملقرر  املعلم دليل(. 1435. )والتعليم التربية وزارة[ 9]

 العربية اململكة(. املقررات نظام -الثانوي  التعليم: )املعلومات

 .السعودية

 املقررات  اختيار بنظام الدراسة(. 2009. )محمد سيد سناء مسعود،[11] 

 التربية مستقبل. واملتطلبات الشروط الثانوي  التعليم في الدراسية

 .152  -63 ص ص ،(60) 16 والتنمية، للتعليم العربي املركز العربية،

 تطبيق  صعوبات(. 2014. )إبراهيم عبدالرحمن أحمد الجهيمي،[ 12]

 املرحلة  في الشرعية العلوم مقررات في املتضمنة التعليمية األنشطة

 في التربويين  واملشرفين  املعلمين  نظر وجهة من( املقررات نظام) الثانوية

  15 البحرين، جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة. الرياض مدينة

 .296  -259 ص ص ،(3)

 أنظمة مخرجات لنتائج مقارنة دراسة(. 2016. )عنيزان غازي  الرشيدي،[13] 

 اختبار في( املوحد -املقررات -الفصلي) الثالثة العام الثانوي  التعليم

  الكويت،  جامعة التربوية، املجلة. الكويت بجامعة األكاديمية القدرات

 . 52 -13 ص ص ،(119) 30

 النفسية العلوم في البحث مناهج(. 2014. )محمود رجاء عالم، أبو[ 15]

 .للجامعات النشر دار: القاهرة(. 9 ط) والتربوية

 واملعايير املعاينة أساليب(. 1435. )محمد سيد أحمد متولي،[ 16] 

 .سعود امللك جامعة: الرياض. االستبيان  لتصميم اإلحصائية

 األجنبية املراجع. ب

[10]  Boesel. D. 2001. Student Attitudes toward High School and 

Educational Expectations. Paper presented at the Annual 

Meeting of the American Educational Research Association. 

Seattle, WA. 

[14]  Cheok. M., Wong. S., Ayub. A. & Mahmud. R. 2017. Teachers’ 

Perceptions of E-Learning in Malaysian Secondary Schools. 

Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5 (2): 

20- 33 . 
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the teaching problems facing computer and information technology 

teachers in courses system of secondary school in Riyadh from their point of view. The study using the 

descriptive methodology, and create a questionnaire consisting of four axes, which was arbitrated and 

calculated validity before distributed to randomly selected members (59) computer and information technology 

teachers in Riyadh. The results of the study have found that the teaching problems it can arranged as follows: 

administrative problems, educational problems, then problems related to students. There are no differences 

between members to the in problems (administrative - educational - related to students) by qualification, and 

the number of years of teaching experience in the courses system. While there are differences in their 

suggestions to improvement the teaching process at the level of (0.012) for the benefit of their bachelor degree. 

Accordingly, the study recommended the following: work on the suggestions that it approved from computer 

teachers. Provide the schools with a budget for special equipment. Exemption of computer and information 

technology teachers from administrative work and calculating their hours in administrative work for the 

maintenance of laboratory. Inform the educational offices of the need to do workshops about the courses 

system and requirements, at the end of the intermediate or the beginning of the secondary school . 

KEYWORDS: equipment, administrative burdens, teacher hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 


