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 اململكة يف الرقمية املهارات كتاب بني مقارنة
 يف املعلومات تقنية وكتاب السعودية العربية

مان سلطنة
ُ
 CSTA Grade 3-5 معايري ضوء يف ع

 * عبدالعزيز عبدهللا الفائز*    عبدالرحمن بن جديع الجديع*

 

  

تضمين    امللخص درجة  مقارنة  إلى  الدراسة  )هدفت  األمريكية   الحاسوب  علوم  معلمي  جمعية   CSTA) Computer Science Teachersمعايير 

Association    في كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس ابتدائي الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية وكتاب تقنية املعلومات لنفس

الباحثان املنهج   بإعداد بطاقة تحليل محتوى والتي  املرحلة في سلطنة عمان، واستخدم  الدراسة، وقاما  لتحقيق أهداف  الوصفي )تحليل املحتوى( 

في أبعادها    CSTA Grade 3-5بعد ترجمتها وتحكيمها، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة تضمين معايير    CSTA Grade 3-5تكونت من قائمة بمعايير  

تضمي  جاء  ُعمان؛ حيث  بسلطنة  املعلومات  تقنية  وكتاب  السعودية  العربية  اململكة  في  الرقمية  املهارات  كتاب  في  متفاوت  بشكل  ن  الخمسة جاءت 

البرمجة والخوارزم عد  بُ في  بنسبة  املعايير  في السعودية  الرقمية  املهارات  في كتاب  بلغ  21يات  في عمان  تقنية املعلومات  بينما كتاب  % لنفس  %0.23 

ا ذو داللة إحصائية عند مستوى  
ً
في تضمين البعد "البرمجة والخوارزميات" لصالح كتاب املهارات الرقمية في اململكة    0.01البعد، ووجد الباحثان فرق

ي حين أن بقية  األبعاد لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية، كما أن إجمالي تضمين املعايير في كتاب املهارات الرقمية في العربية السعودية، ف

فقرة. ويوص ي    420فقرة من أصل    12فقرة، وفي كتاب تقنية املعلومات بسلطنة ُعمان بلغ    300فقرة من أصل    112اململكة العربية السعودية، بلغ  

بت تطبيقاته،  الباحثان  من  أكثر  الحاسب  بعلوم  واالهتمام  التخصص،  مستجدات  لتسارع  دوري  بشكل  الحاسب  مناهج  تطوير  أهمها  من  وصيات 

ائمها مع  وإضافة البرمجة من مراحل مبكرة لتنمية مهارات التفكير املختلفة، وإجراء املزيد من دراسات التحليل ملناهج الحاسب للوقوف على مدى تو 

 يثة واملعايير العاملية في التخصص. االتجاهات الحد

 بطاقة تحليل محتوى  –  CSTAمعايير   –كتب مدرسية   –تحليل محتوى   –تقنية املعلومات   –املهارات الرقمية  -: منهج الكلمات املفتاحية 
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بين كتاب املهارات الرقمية في اململكة العربية السعودية وكتاب تقنية   مقارنة

 CSTA Grade 3-5املعلومات في سلطنة ُعمان في ضوء معايير 
 . املقدمة 1

عمليات  وأضحت  املجاالت،  مختلف  في  معرفية  ثورة  الحالي  العصر  يشهد 

تحسين التعليم والتعلم أولوية لكثير من الدول النامية واملتقدمة، لقناعتهم 

املستقبلية   واآلمال  األهداف  لتحقيق  التقدم  طريق  هو  التعليم  ، [1,2]أن 

والرقي التعليم،  إلصالح  التربويين  من  متعددة  نداءات  بمستواه،   وظهرت 

 . [3,4]ومعالجة عيوبه، وتطوير مبانيه وإمكاناته البشرية واملادية 

إن من أبرز ما أنتجته ثورة املعلومات الحاسب اآللي والذي يتم استخدامه       

التعليم والتعلم، ويمثل الحاسب أحد  أبرزها مجال  في كثير من املجاالت من 

اة واالستعداد للمستقبل، وهو ما أهم املعطيات التي ال غنى عنها لتطوير الحي

أدى إلى االهتمام به في مجال التعليم خصوًصا، باعتبار أن املعيار الجديد في 

الحكم على األمية في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال تحول من معرفة  

[ اآللي  الحاسب  استخدام  معرفة  عدم  إلى  والكتابة  يعد 4القراءة  ال  لذا   .]

العملية التعليمية أو مجرد رفاهية، بل ضرورة ملواجهة    الحاسب من كماليات

الطالب،  وتحفيز  التدريسية،  األساليب  في  منه  واالستفادة  املتعلمين  أعداد 

 [.5ودفع امللل، وزيادة التحصيل ]

ظهرت رؤى مختلفة بين ما يتم تناوله في مناهج الحاسب، فمنهم من يرى       

م من يضيف تطبيقات الحاسب أو اقتصاره على علوم الحاسب فقط، ومنه

هذا  لكون  يعزى  التباين  وهذا  املعلوماتية،  األمية  محو  أو  الرقمية  املواطنة 

توجيه   تحاول  عاملية  جهات  ظهرت  لذا  مستحدثاته،  وتتسارع  متجدد  العلم 

الحاسب   علوم  إلطار  التوجيهية  اللجنة  أبرزها  التباين  في   K12CS.orgهذا 

 K–12حيث أصدرت إطار تعليم علوم الحاسب    الواليات املتحدة األمريكية

Computer Science Framework    وانطلق من هذا اإلطار العديد من املعايير

معايير   مثل:  املجال  في  العاملية  املنظمات  من  عدد  عبر  التعليمية  واملناهج 

فأطلقت معايير ملحتوى علوم الحاسب،   CSTAجمعية معلمي علوم الحاسب  

 ملعلمي الحاسب.  واملعايير املهنية

 . مشكلة الدراسة 2

عام       رؤيتها  السعودية  العربية  اململكة  مواجهة  2016أطلقت  بهدف  م 

كالوصول  العاملية  التحديات  وكذلك  التعليم،  وتجويد  اإلقليمية  التحديات 

كما  العالم.  الجامعات  أفضل  مصاف  إلى  السعودية  الجامعات  من  بعدد 

على املكاسب التنموية وضمان استمرار نمو ركزت رؤية اململكة على املحافظة 

رؤية   وتمثل  والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  السعودية  العربية  اململكة 

املتقدمة   2030اململكة   الدول  مصاف  في  لتكون  للمملكة  طريق  خارطة 

[  
ً
وثقافيا  

ً
وتعليميا  

ً
على  6اقتصاديا اململكة  رؤية  احتوت  ا   96[. 

ً
هدف

ارتبط حين  في  التعليم، استراتيجًيا،  جودة  بتحسين  األهداف  هذه  بعض  ت 

التعليم،  على  الحصول  تكافؤ فرص  وتحسين  متكاملة،  تعلم  رحلة  بناء  مثل 

التحضير   في  األسرة  مشاركة  وتعزيز  األساسية،  التعليم  مخرجات  وتحسين 

على أن مستقبل أي بلد يبنى من   2030[، كما تؤكد رؤية  7ملستقبل أبنائها  ]

[، ومن هذا 8ة التأهيل وتوفير الفرص لجميع املواطنين ]خالل التعليم وإعاد

لطالب  الرقمية  املهارات  تعليم  مبادرة  منها  عديدة  مبادرات  ظهرت  املنطلق 

هيئة   مع  بالتعاون  التعليم  لتقنيات  تطوير  شركة  بقيادة  العام  التعليم 

االتصاالت وتقنية املعلومات وشركة تطوير للخدمات التعليمية تحت اشراف 

ة التعليم السعودية، حيث تم تأليف سلسلة من املناهج لتعليم املهارات وزار 

 الرقمية. 

، حيث تعد هذه 2040أطلقت دولة سلطنة عمان رؤية مماثلة وهي عمان      

اإلقليمية   املتغيرات  ومواكبة  التحديات  لعبور  عمان  لسلطنة  بوابة  الرؤية 

ف وتوليد  املتاحة  الفرص  استثمار  خالل  من  حيث والعاملية  جديدة،  رص 

 
ً
قائما  

ً
متنوعا  

ً
اقتصادا تبني  متقدمة  دولة  تكون  أن  إلى  عمان  تسعى سلطنة 

َفرص إلنتاج مجتمع مبدع معتز بهويته، مبتكر ومنافس 
ُ
على االبتكار وتكافؤ ال

عمان   لرؤية  االستراتيجية  التوجهات  أبرز  أحد  أن  كما  هو   2040عامليا. 

الع والبحث  والتعلم  بالتعليم  يهدف االهتمام  حيث  الوطنية،  والقدرات  لمي 

والشراكة   العالية  بالجودة  يتسم  تعليمي  نظام  إنتاج  إلى  التوجه  هذا 

الدين  ملبادي  ومراعية  للقيم،  معززة  تعليمية  مناهج  وتصميم  املجتمعية، 

ومواكبة   وتراثها،  عمان  تاريخ  من  ومستلهمة  العمانية،  والهوية  اإلسالمي، 

[. ومن هذا املنطلق ظهرت 9ومهارات املستقبل ] ملتطلبات التنمية املستدامة،  

 .2040الحاجة إلى تطوير املناهج العمانية لتساهم في تحقيق رؤية 

في إطار التعاون والتكامل بين دول الخليج قام مجلس التعاون لدول الخليج     

لوزراء  دورية  اجتماعات  بعقد  الخليج،  لدول  العربي  التربية  ومكتب  العربية 

التعليم بدول املجلس ملناقشة املوضوعات ذات األولوية، حيث كان أحد هذه 

العام،   التعليم  ملناهج  التطويرية  الشراكة  الحاجة املوضوعات  تأكدت  لذا 

إلجراء دراسات املقارنة والتحليل للكتب املدرسية والوقوف على مدى توائمها  

 -حسب حدود اطالعهما-مع االتجاهات واملعايير العاملية، ولم يجد الباحثان  

أي دراسة مقارنة لكتب الحاسب اآللي في اململكة العربية السعودية، فجاءت 

ارات الرقمية للصف الخامس ابتدائي الفصل هذه الدراسة ملقارنة كتاب امله 

لنفس  املعلومات  تقنية  بكتاب  السعودية  العربية  اململكة  في  الثاني  الدراس ي 

معايير   في ضوء  ُعمان  سلطنة  في  هذه CSTA Grade 3-5املرحلة  وتكشف   ،

 الدراسة عن األسئلة اآلتية: 

ا  • الفصل  الخامس  للصف  الرقمية  املهارات  كتاب  لدراس ي ما درجة تضمين 

 ؟ CSTA Grade 3-5الثاني في اململكة العربية السعودية ملعايير 

الدراس ي    • الفصل  الخامس  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  ما درجة تضمين 

 ؟ CSTA Grade 3-5الثاني في سلطنة ُعمان ملعايير 

الخامس   ما  • للصف  الرقمية  املهارات  كتاب  تضمين  في  االختالف  درجة 

الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية وكتاب تقنية املعلومات 

ملعايير   ُعمان  سلطنة  في  الثاني  الدراس ي  الفصل  الخامس   CSTAللصف 

Grade 3-5 ؟ 

 أهداف الدراسة  .أ

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

در   .1 الفصل معرفة  الخامس  للصف  الرقمية  املهارات  كتاب  تضمين  جة 

 .CSTA Grade 3-5الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية ملعايير 

الفصل   .2 الخامس  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  تضمين  درجة  معرفة 

 . CSTA Grade 3-5الدراس ي الثاني في سلطنة ُعمان ملعايير 
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ت  .3 ضمين كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس معرفة درجة االختالف في 

الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية وكتاب تقنية املعلومات 

ملعايير   ُعمان  سلطنة  في  الثاني  الدراس ي  الفصل  الخامس   CSTAللصف 

Grade 3-5 . 

 أهمية الدراسة  .ب

اململكة    تطوير  • في  ابتدائي  الخامس  للصف  الرقمية  املهارات  كتاب  محتوى 

، من خالل تعزيز نقاط  CSTA Grade 3-5العربية السعودية بناًء على معايير  

 قوة وتحسين نقاط الضعف في الكتاب.

في سلطنة    • ابتدائي  الخامس  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  محتوى  تطوير 

، من خالل تعزيز نقاط قوة وتحسين  CSTA Grade 3-5عمان بناًء على معايير 

 نقاط الضعف في كتاب. 

 تقديم اداة لتحليل محتوى كتب الحاسب اآللي وتقنية املعلومات.   •

بتطوير كتب   • املتعلق  ـــربوي  التـــــ األدب  إثراء  في  البحث  هذا  ُيسهم  أْن  يمكن 

 الحاسب اآللي وتقنية املعلومات املدرسية. 

 ج. حدود الدراسة

لحدود املوضوعية: مقارنة كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس ابتدائي ا  •

الثاني )الطبعة   العربية السعودية للفصل الدراس ي  ( بكتاب 1440في اململكة 

الدراس ي  للفصل  في سلطنة عمان  ابتدائي  الخامس  للصف  املعلومات  تقنية 

 . CSTA Grade 3-5( في ضوء معايير 1436الثاني )الطبعة 

 طار النظري . ال 3

( األمريكية   الحاسوب  علوم  معلمي  جمعية   CSTA) Computerمعايير 

Science Teachers Association  علوم ملحتوى  معايير  الجمعية  أصدرت   :

الحاسب  علوم  في  وأداءه  معرفته  للطالب  ماينبغي  توضح  حيث  الحاسب، 

معايير   وأضحت  الدراسية،  املراحل  مناهج   CSTAبجميع  لبناء  موجهة 

ومن الواليات األمريكية التي [10] . الحاسب في الواليات األمريكية ودول العالم

[، نيو هامشير  13[، يوتاه ] 12[، ويسكونسن ]11اعتمدت املعايير:  فيرجينيا ] 

[14[ كاليفورنيا   ،]15[ نيفادا   ،]16[ كونيتيكت   ،]17[ ايوا  واشنطن 18[،   ،]

[ ،  22[، كما أن روسيا تعتمد هذه املعايير]21يمونغ ] [، وا20[، ميشيغان ]19]

 [ . 23وكذلك بريطانيا وايرلندا وإيطاليا وسكوتلندا]

معايير      األساسية    CSTAتهدف  علومه  في  اآللي  الحاسب  في  األمية  محو  إلى 

في  واملساهمة  وتقييمها،  الدراسية  الكتب  تصميم  وتوجيه  الطالب،  لجميع 

معلم برامج  وتطوير  خمسة  إعداد  من  املعايير  هذه  وتتألف  الحاسب،  ي 

 [، على النحو التالي:24مفاهيم أساسية، وسبع ممارسات أساسية ]

 املفاهيم األساسية في املعايير:   •

 هي مجاالت املحتوى الرئيسية في مجال علوم الحاسب اآللي:

 (Computing Systemsنظم الحوسبة ) .1

 ( Networks & Internetالشبكات واإلنترنت ) .2

 (Data & Analysisتحليل البيانات ) .3

 (Algorithms & Programingالبرمجة والخوارزميات ) .4

 [ 24]. (Impacts of Computingآثار الحوسبة ) .5

   ( الدراسية  الصفوف  لجميع  تدريسها  يتم  الخمسة  املجاالت  ( K-12هذه 

والتي قسمت إلى خمس مستويات وهي: املستوى األول )من رياض األطفال إلى  

الخامس(،  حتى  الثالث  الصف  )من  الثاني  واملستوى  الثاني(،  الصف 

الرابع  واملستوى  الثامن(،  حتى  السادس  الصف  )من  الثالث  واملستوى 

عشر  الحادي  )الصفوف  الخامس  واملستوى  والعاشر(،  التاسع  )الصف 

ع في والثاني  والكفايات  املعارف  من  التمكن  إلى  الطالب  إيصال  بغرض  شر(. 

 علوم الحاسب اآللي في الواليات املتحدة األمريكية والعالم. 

 املمارسات األساسية في املعايير:  •

يتعلمون  وهم  الطالب  يستخدمها  التي سوف  التفكير  وطرق  السلوكيات  هي 

 وينفذون مختلف املفاهيم املوصوفة في اإلطار.

1.  ( الشاملة  الحوسبة  ثقافة   Fostering an Inclusive Computingتعزيز 

Culture ) 

 ( Collaborating Around Computingالتعاون حول الحوسبة ) .2

 Recognizing and Definingالتعرف على املشكالت الحاسوبية وإدراكها ) .3

Computational Problems ) 

4.  ( املجرد  التفكير  واستخدام   Developing and Usingتطوير 

Abstractions ) 

 ( Creating Computational Artifactsإنشاء القطع الحاسوبية ) .5

6.  ( وتطويرها  الحاسوبية  القطع   Testing and Refiningاختبار 

Computational 

Artifacts ) 

 . [(Communicating About Computing [24التواصل عن الحوسبة  .7

 مستويات املعايير  .أ

تقسيم مستويات املعايير إلى خمس مستويات تبدأ من رياض األطفال إلى    تم

في  اآللي  الحاسب  علوم  في  والكفاية  املعرفة  إلى  إليصالهم  العامة  الثانوية 

( الجدول  ويوضح  والعالم،  األمريكية  املتحدة  املستويات 1الواليات  هذه   )

 واملفاهيم املتضمنة فيها. 

 CSTAمستويات معايير  1جدول 

The Identifier Code Corresponding to : 

Level – Concept – Number 

Key Identifier code 

Grades K-2 1A Levels 

Grades 3-5 1B 

Grades 6-8 2 

Grades 9-10 3A 

Grades 11-12 3B 

Computing Systems CS Concepts 
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Networks & Internet NI 

Data & Analysis AD                       

Algorithms & Programing AP 

Impacts of Computing IC 

 . الدراسات السابقة 4

[ األسمري وشريفي  معايير  25استخدم   ]CSTA   مدى على  للكشف  دراسة  في 

تقنية   و  اآللي  الحاسب  مقررات  تدريس  من  اآللي  الحاسب  معلمي  تمكن 

  34املعلومات املطورة من وجهة نظر املعلمين واملشرفين، بلغت عينة الدراسة  

املن في املرحلة املتوسطة والثانوية، وتم استخدام   
ً
 ومشرفا

ً
هج الوصفي معلما

عالية   درجة  لديهم  اآللي  الحاسب  معلمي  أن  إلى  الباحثان  وتوصل  التحليلي، 

معايير   أغلب مجاالت  في  التمكن  إلى  CSTAمن  تحتاج  املعايير  بعض  أن  إال   ،

أهم  ومن  والبرمجة،  التفكير  مجالي  في   
ً
خصوصا لديهم  التعزيز  من  مزيد 

هج الحاسب اآللي وتقنية  توصيات الدراسة أن يراعي املسؤولين عن تأليف منا

احتياجات  وتلبية  واملعرفي  التقني  التقدم  ناحية  من  املادة  طبيعة  املعلومات 

 املعلمين التدريبية لكي يكونوا قادرين على تدريسها. 

أجرى       مناهج    [Tran  &  26] Stoilescuكما  محتوى  لتحليل  مقارنة  دراسة 

( االتصال  وتقنية   Information and Communicationاملعلومات 

Technology - ICT  املعادلة لثالث ثانوي في -( للسنة األخيرة للمرحلة الثانوية

السعودية العربية  باململكة  التعليمي  فيتنام،    -النظام  و  استراليا  دولتي  بين 

مناهج   في  واالختالفات  املتشابهات  تحليل  على  الدراسة  ركزت  من   ICTحيث 

وتقويمه  التعليمية  سياساتها  مناهج  ناحية  وسجلت  وسياساتها   ICTا، 

هذا  ويعزى  استراليا،  لدولة  لصالح  ملحوظ  تفوق  وتقويمها  التعليمية 

االختالف إلى عوامل كثيرة منها األوضاع االقتصادية والثقافية لدولة استراليا  

مناهج   تدريس  استراتيجيات  إلى  املدارس،   ICTباإلضافة  في  تضمينها  ودرجة 

 في كل من الدولتين.    ICTكما كشفت الدراسة عن ضعف التطوير املنهي ملعلمي 

[ عبدالعزيز  بين    [27وقام  الرقمية  املواطنة  تعليم  حول  مقارنة  بدراسة 

املدارس املصرية واألوروبية، كان الغرض من الدراسة االستفادة من التجربة  

تعلي  األوروبية   مجال  بهدف في  املصرية  املدارس  في  الرقمية  املواطنة  م 

املتعلقة   التعليمية  املمارسات  تحسين  في  تساهم  توصيات  إلى  الوصول 

شبكة   على  االفتراض ي  التجول  أثناء   
ً
خصوصا لإلنترنت  اآلمن  باالستخدام 

الدولتين،   بين  االختالف  و  التشابه  أوجه  من  عدد  الباحث  ووجد  اإلنترنت، 

يتمثل   التشابه  التعدي اإللكتروني فكان  باالهتمام بموضوعات محددة مثل: 

على  الحماية  ووسائل  اإلنترنت،  على  اآلمن  االستخدام  قواعد  اإلنترنت،  على 

اإلنترنت و غيرها من املواضيع، كما تنظم الدولتان حمالت توعية في املدارس 

ملجتمع واملجتمع املحلي لتوعية الطالب واملعلمين وأولياء األمور وكافة أعضاء ا

األوروبية   املدارس  أن  في  االختالف  وجه  وتمثل  الرقمية،  املواطنة  بقضايا 

الرقمية   املواطنة  قضايا  ملناقشة  الدراسية  الساعات  من  عدد  تخصص 

في  ما 
ٔ
ا املختلفة،  الدراسية  املقررات  مع  القضايا  لهذه  دمجهم  إلى  باإلضافة 

العل الجهات  تتحملها  الرقمية  املواطنة  قضايا  فإن  على مصر  تشرف  التي  يا 

باملدرسة:   يتعلق  ما  ومنها  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  وأوصت  التعليم، 

وتدريب  إلزامي،  الحضور  يكون  أن  على  للطالب  تدريبية  عمل  ورشة  إقامة 

املقررات   )-معلمي  بـ  الصلة  ذات  موضوعات   -(ICTغير  تدريس  طريقة  على 

املواطنة قضايا  لدمج  كصورة  اإلنترنت  على  غير    السالمة  بمقررات  الرقمية 

 الحاسب اآللي و تقنية املعلومات.  

و   Kargiban  &28] Kaffashأجرى   املعلومات  مناهج  بين  مقارنة  دراسة   ]

االتصال   والواليات   ICTتقنية  املتحدة  اململكة  دول:  لستة  الثانوية  للمرحلة 

إلى    املتحدة االمريكية و كندا والصين والهند و ماليزيا، حيث هدفت الدراسة 

االتصال   تقنية  و  املعلومات  مناهج  بنية  تدريسها    ICTوصف  واستراتيجية 

 من الدول الستة، بهدف الوصول إلى نموذج مقترح إلصالح او 
ً
وتعلمها في كال

في دولة الباحثين، باإلضافة إلى   ICTتغيير مناهج املعلومات و تقنية االتصال  

منهج   تدريس  نحو  الدول  الخبرات  املمارسات لتحد  ICTتحليل  أفضل  يد 

مناهج   ان  إلى  الدراسة  وخلصت  تجاهه،  ماليزيا   ICTالتدريسية  و  الصين  في 

تتبنى املدرسة السلوكية في تطويرها، بينما اململكة املتحدة والواليات املتحدة 

االمريكية و كندا والهند تبنى املدرسة البنائية، كما وجد الباحثان اختالفات 

باالست يتعلق  فيما  ملنهج  كثيرة  التقويمية  و  التدريسية  بين    ICTراتيجيات 

الدول، ولسبب عدم ارتباط هذه النتيجة بالدراسة الحالية لم يتم استعراض 

 هذه االختالفات بشكل تفصيلي.

 التعليق على الدراسات السابقة 

من خالل مراجعة األدبيات ونتائج الدراسات السابقة، يتضح انعدام وجود     

للد مماثلة  قلة دراسات  إلى  باإلضافة  أهميتها،  يزيد  مما  الحالية  راسة 

بين   املعلومات  وتقنية  اآللي  الحاسب  مناهج  مقارنة  إلى  تهدف  التي  الدراسات 

أن   كما  النامية،  الدول  املناهج  تطوير  بهدف  املتطورة  والدول  النامية  الدول 

( عامي  بين  محصورة  استعراضها  تم  التي  السابقة  (، 2018-2012الدراسات 

 &  Kargiban[،  27]  فقت الدراسة الحالية مع دراسات كل من عبدالعزيزوات

[28] Kaffash ،Tran & 26] Stoilescuدراسة مقارنة-[ في نوع الدراسة-. 

[، و عبدالعزيز 25]   تختلف الدراسة الحالية عن دراسة األسمري وشريفي    

[27  ،]Kargiban  &  [28] Kaffash  ،Tran  &  26] Stoilescu]    في الهدف العام

دراسات الهدف من  كان  بين     [9,19,25]حيث  الشبه واالختالف  إيجاد أوجه 

[ دراسة  من  الهدف  كان   
ً
وأيضا املبحوثة،  قدرات   [ 25العناصر  استكشاف 

.  بينما الدراسة الحالية قارنت بين  CSTAاملعلمين التدريسية بناًء على معايير  

معايير   ضوء  في  كتابين  األمريكية  محتوى  الحاسوب  علوم  معلمي  جمعية 

CSTA هذه نتائج  ربط  من  يتمكنا  لن  الباحثان  فإن  االختالف  هذا  بسبب   ،

 الدراسات بنتائج الدراسة الحالية لعدم توافقها. 

 . الطريقة واالجراءات 5

"طريقة   وهو  املحتوى،  تحليل  بأسلوب  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  اتبعت 

ا أجل  من  تطبيقها  يتم  ملحتوى بحث  ومنظم  هادف  كمي  إلى وصف  لوصول 

 [.29أسلوب االتصال" ]

 مجتمع وعينة الدراسة  .أ

مجتمع الدراسة من جميع موضوعات كتاب الطالب املهارات الرقمية    يتكون 

للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية وكتاب 

الثاني في سلطنة   الطالب تقنية املعلومات للصف الخامس الفصل الدراس ي 

.
ً

 ُعمان، وعينة الدراسة تمثل املجتمع كامال
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 أداة الدراسة  .ب

الباحثين  تم     قبل  من  املحتوى(  تحليل  )بطاقة  الحالية  الدراسة  أداة  بناء 

والتي تم الحصول عليها من   CSTA Grade 3-5والتي تكونت من قائمة معايير  

وترجمتها، وتكونت األداة من     https://www.csteachers.orgموقع الجمعية

و  5 األول    21أبعاد  البعد  تحت  ويندرج  الثاني   3معيارا،  والبعد  معايير، 

الرابع   والبعد  معيارين  الثالث  والبعد  البعد   10معيارين،  وأما  معايير، 

 معايير.   4الخامس فيندرج تحته 

 فئات التحليل: تم تحديدها كما يلي:

 .CSTA Grade 3-5في األبعاد الرئيسة ملعايير  فئات التحليل الرئيسة: تمثل -

 .CSTA Grade 3-5فئات التحليل الفرعية: تمثلت في املعايير  -

ملالئمتها   - للتحليل  كوحدة  الفكرة  وحدة  الباحثان  اختار  التحليل:  وحدة 

 لطبيعة الدراسة وأهدافها. 

امل  • من  اثنين  على  ترجمتها  بعد  بعرضها  الباحثان  قام  األداة:  حكمين  صدق 

 املتخصصين بعلوم الحاسب للتأكد من مناسبتها واالستفادة من آرائهم. 

للصف   • الرقمية  املهارات  كتاب  من  األولى  الوحدة  اختيار  تم  األداة:  ثبات 

أحد  قبل  من  تحليله  وتم  عشوائيا  السعودية  العربية  اململكة  في  الخامس 

بعد   الثاني  التحليل  كان  حيث  التحل  14الباحثان،  من  وتم يوم  األول،  يل 

 . 0.83حساب نسبة االتفاق بين التحليلين من معادلة هولستي والتي بلغت 

ومعادلة   املئوية،  والنسب  التكرارات  املستخدمة:  اإلحصائية  األساليب 

 هولستي، ومعادلة فرق النسب.

 نتائج ال.6

بالدراسات   سيجيب الربط  دون  مناقشتها  مع  الدراسة  أسئلة  على  الباحثان 

تمكن  عدم  في  تلخيصها  يمكن  والتي   
ً
سابقا املذكورة  لألسباب  السابقة 

علمهما-الباحثان   الحاسب   -حسب حدود  ملناهج  مقارنة  دراسات  إيجاد  من 

 اآللي أو تحليل محتوى وفق معايير عاملية. 

در   .أ ما  األول:  السؤال  للصف إجابة  الرقمية  املهارات  كتاب  تضمين  جة 

العربية السعودية ملعايير   في اململكة  الثاني   CSTAالخامس الفصل الدراس ي 

Grade 3-5 ؟ 

املهارات     كتاب  محتوى  بتحليل  الباحثان  قام  السؤال  هذا  على  لإلجابة 

الرقمية للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية  

معايير  باستخ واستخالص  سابًقا  إليها  املشار  املحتوى  تحليل  بطاقة  دام 

CSTA Grade 3-5    ،املتضمنة فيها، ومن ثم حساب التكرارات والنسب املئوية

( ملعايير  2والجدول  املئوية  والتكرارات  النسب  يبين   )CSTA Grade 3-5 

ني في املضمنة في كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس الفصل الدراس ي الثا

 اململكة العربية السعودية. 

 2جدول 

 املضمنة في كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية. CSTA Grade 3-5النسب والتكرارات املئوية ملعايير 

 النسبة املجموع  التكرار  املعيار # البعد 

 %5.6 17 5 األجزاء الداخلية والخارجية ألجهزة الكمبيوتر لتشكيل النظام  وصف عمل 1 الحوسبة نظم  1

 12 تكامل املكونات املادية مع املكونات البرمجية لتنفيذ املهام 2

تحديد الحلول املحتملة للمشاكل البسيطة باستخدام استراتيجية استكشاف األخطاء  3

 الشائعة

0 

الشبكات  2

 واالنترنت 

تخطيط كيفية تقسيم املعلومات الى أجزاء صغيرة ثم إرسالها كحزم من خالل أجهزة  1

 متعددة عبر الشبكات واالنترنت وإعادة تجميعها

0 9 3% 

 9 األمن السيبراني في العالم الحقيقي، وحماية املعلومات الشخصية  عرض مشاكل 2

 %7.6 23 16 تنظيم وتقديم البيانات التي تم جمعها بصريا لتوضيح العالقات بينها  1 تحليل البيانات 3

استخدم البيانات لتمييز أو اقتراح عالقات السبب والنتيجة، والتنبؤ بالنتائج، أو فكرة   2

 التواصل

7 

البرمجة  4

 والخوارزميات 

 

 %21 63 0 لنفس املهمة وتحديد األكثر مالءمة  مقارنة وتنقيح الخوارزميات املتعددة  1

 0 انشاء البرامج التي تستخدم متغيرين لتخزين البيانات وتعديلها 2

 24 إنشاء البرامج التي تتضمن التسلسالت واألحداث والحلقات الشرطية  3

إلى مشكالت فرعية أصغر يمكن التحكم فيها لتسهيل عملية  تحليل )تقسيم( املشكالت 4

 تطوير البرنامج 

2 

أو إضافة  برنامج جديد،لتطوير  ،تعديل أو إعادة دمج أو دمج أجزاء من برنامج موجود 5

 تقدمة ميزات م

10 

في وتضمين وجهة نظر اآلخرين تطوير برنامج و تكرارية للتخطيط ال اتعملياستخدام ال 6

 تفضيالت املستخدم 

2 

 0 مراعاة حقوق امللكية الفكرية وإعطاء اإلسناد املناسب عند إنشاء البرامج أو إعادة مزجها  7

)تحديد وإصالح األخطاء( برنامج أو خوارزمية لضمان تشغيله على النحو   اختبار وتصحيح 8

 املطلوب 

4 

أثناء مراحل تصميم  األقران عند التعاون مع  املعلم،مع توجيهات  مختلفة،القيام بأدوار  9

 البرنامج وتنفيذها ومراجعتها 

3 

 18 البرمجية،وصف الخيارات التي تم إجراؤها أثناء تطوير البرنامج باستخدام التعليقات  10
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 النسبة املجموع  التكرار  املعيار # البعد 

 واملظاهرات  العروض، 

والتعبير عن كيفية تأثير هذه التقنيات على املمارسات   العالم،التي غيرت  مناقشة التقنيات 1 الحوسبة آثار  5

 الثقافية وتأثرها بها 

0 0 0% 

 وسهولة استخدامها املنتجات التقنيةعصف الذهني لتحسين إمكانية الوصول إلى ال 2

 لتلبية االحتياجات املتنوعة ورغبات املستخدمين 

0 

 0 اإلنتاج في الحاسبالبحث عن وجهات نظر متنوعة لتحسين   3

واالمتناع عن النسخ أو االستخدام املواد  اإلبداعي،استخدم املجال العام أو وسائط املشاع  4

 التي تم إنشاؤها من قبل اآلخرين دون إذن 

0 

)  يتضح    (، أن تضمين محتوى كتاب املهارات الرقمية للصف 2من الجدول 

العربية السعودية ملعايير   في اململكة  الثاني   CSTAالخامس الفصل الدراس ي 

Grade 3-5    تكراًرا األكثر  بالنسبة  جاء  والخوارزميات  البرمجة  ُبعد  %، 21في 

مقرر  أهداف  من  رئيس  هدف  البرمجة  كون  ذلك  سبب  الباحثان  ويعزو 

بنسبة   البيانات  تحليل  ُبعد  يليه  الرقمية.  نظم 7.6املهارات  ُبعد  ثم   %

بنسبة   بنسبة  5.6الحوسبة  واالنترنت  الشبكات  ُبعد  ثم  ُبعد %3  وجاء   %

% حيث لم يتم تضمين أي محتوى لهذا البعد. 0تضمين آثار الحوسبة بنسبة  

البعد مثل الح في هذا  في ذلك لورود أفكار  الباحثان السبب  فاظ على ويعزو 

للمعايير   األول  باملستوى  اإلنترنت  استخدام  عند    Grades K-2الخصوصية 

االحتكام   تم  الدراسة  هذه  ولكن  الرقمية،  املهارات  كتاب  محتوى  مع  تتوافق 

الثاني   املستوى  ملعايير  آثار Grade 3-5فيها  في  املستوى  هذا  فمواضيع   ،

الرقمي املهارات  مقرر  بينما  متقدم،  مستواها  الخامس الحاسب  للصف  ة 

 االبتدائي أول مقرر يدرسه للطالب في هذا املجال. 

للصف   .ب املعلومات  تقنية  كتاب  تضمين  درجة  ما  الثاني:  السؤال  إجابة 

 ؟ CSTA Grade 3-5الخامس الفصل الدراس ي الثاني في سلطنة ُعمان ملعايير 

 3جدول 

 .املضمنة في كتاب تقنية املعلومات للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في سلطنة عمان CSTA Grade 3-5وية ملعايير النسب والتكرارات املئ

 النسبة املجموع  التكرار  املعيار # البعد 

 %0 0 0 األجزاء الداخلية والخارجية ألجهزة الكمبيوتر لتشكيل النظام  وصف عمل 1 الحوسبة نظم  1

 0 تكامل املكونات املادية مع املكونات البرمجية لتنفيذ املهام 2

تحديد الحلول املحتملة للمشاكل البسيطة باستخدام استراتيجية استكشاف   3

 األخطاء الشائعة 

0 

تخطيط كيفية تقسيم املعلومات الى أجزاء صغيرة ثم إرسالها كحزم من خالل أجهزة  1 الشبكات واالنترنت  2

 متعددة عبر الشبكات واالنترنت وإعادة تجميعها

0 9 2.1% 

 9 األمن السيبراني في العالم الحقيقي، وحماية املعلومات الشخصية  عرض مشاكل 2

 %0.47 2 2 تنظيم وتقديم البيانات التي تم جمعها بصريا لتوضيح العالقات بينها  1 تحليل البيانات 3

استخدم البيانات لتمييز أو اقتراح عالقات السبب والنتيجة، والتنبؤ بالنتائج، أو   2

 فكرة التواصل 

0 

البرمجة  4

 والخوارزميات 

 

 %0.230 1 0 لنفس املهمة وتحديد األكثر مالءمة  مقارنة وتنقيح الخوارزميات املتعددة  1

 0 انشاء البرامج التي تستخدم متغيرين لتخزين البيانات وتعديلها 2 

 0 إنشاء البرامج التي تتضمن التسلسالت واألحداث والحلقات الشرطية  3

إلى مشكالت فرعية أصغر يمكن التحكم فيها لتسهيل   تحليل )تقسيم( املشكالت 4

 عملية تطوير البرنامج

0 

أو  برنامج جديد،لتطوير  ،تعديل أو إعادة دمج أو دمج أجزاء من برنامج موجود 5

 تقدمة ميزات مإضافة 

0 

وتضمين وجهة نظر اآلخرين تطوير برنامج و تكرارية للتخطيط ال اتعملياستخدام ال 6

 في تفضيالت املستخدم 

0 

مراعاة حقوق امللكية الفكرية وإعطاء اإلسناد املناسب عند إنشاء البرامج أو إعادة  7

 مزجها 

1 

)تحديد وإصالح األخطاء( برنامج أو خوارزمية لضمان تشغيله على  اختبار وتصحيح 8

 النحو املطلوب 

0 

أثناء مراحل   األقران عند التعاون مع  املعلم،مع توجيهات  مختلفة،القيام بأدوار  9

 تصميم البرنامج وتنفيذها ومراجعتها 

0 

 0وصف الخيارات التي تم إجراؤها أثناء تطوير البرنامج باستخدام التعليقات   10
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 النسبة املجموع  التكرار  املعيار # البعد 

 واملظاهرات  العروض، البرمجية،

والتعبير عن كيفية تأثير هذه التقنيات على  العالم،التي غيرت  مناقشة التقنيات 1 الحوسبة آثار  5

 املمارسات الثقافية وتأثرها بها 

0 0 0% 

 وسهولة استخدامها املنتجات التقنيةعصف الذهني لتحسين إمكانية الوصول إلى ال 2

 لتلبية االحتياجات املتنوعة ورغبات املستخدمين 

0 

 0 اإلنتاج في الحاسبالبحث عن وجهات نظر متنوعة لتحسين   3

واالمتناع عن النسخ أو   اإلبداعي،استخدم املجال العام أو وسائط املشاع  4

 االستخدام املواد التي تم إنشاؤها من قبل اآلخرين دون إذن 

0 

)  يتضح الجدول  الخامس 3من  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  تضمين  أن   ،)

ُبعد الشبكات واالنترنت جاء  الثاني في سلطنة ُعمان ملعايير  الفصل الدراس ي 

% ثم ُبعد 0.47% وهو األكثر، يليه ُبعد تحليل البيانات جاء بنسبة  2.1بنسبة  

بنسبة   والخوارزميات  الحوس0.23البرمجة  آثار  تضمين  وجاء  ونظم %،  بة 

% حيث لم يتم تضمين أي محتوى لهذين الُبعدين، ويعزو 0الحوسبة بنسبة  

الباحثان هذه النتيجة إلى اهتمام مقرر تقنية املعلومات في عمان بتطبيقات 

 الحاسب وثقافة الحاسب، حيث شكلت النسبة األكبر من املحتوى. 

 السؤال الثالث: ما درجة االختالف في تضمين كتاب املهارات   إجابة .ت

الرقمية للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية  

سلطنة   في  الثاني  الدراس ي  الفصل  الخامس  للصف  املعلومات  تقنية  وكتاب 

 ؟ CSTA Grade 3-5ُعمان ملعايير  

بتطبيق معادلة فرق النسب بين نسب لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان  

لـ   الرئيسة  املعايير  الرقمية     CSTA Grade 3-5تضمين  املهارات  كتاب  في 

للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية السعودية وكتاب 

ُعمان   سلطنة  في  الثاني  الدراس ي  الفصل  الخامس  للصف  املعلومات  تقنية 

 ( يبين ذلك. 4هذه الفروق.  والجدول )ملعرفة الداللة اإلحصائية ل

كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في اململكة العربية  في  CSTA Grade 3-5الفرق بين نسب تضمين املعايير الرئيسة لـ  4جدول 

 السعودية وكتاب تقنية املعلومات للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في سلطنة ُعمان. 

 الداللة  عمان السعودية الدولة 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  البعد 

 دال غير  %0 0 %5.6 17 الحوسبة نظم 

 غير دال %2.1 9 %3 9 الشبكات واالنترنت 

 غير دال %0.47 2 %7.6 23 تحليل البيانات

 0.01دال عند  %0.23 1 %21 63 البرمجة والخوارزميات

 غير دال %0 0 %0 0 الحوسبة آثار 

  0.01(، أنه يوجد فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  4من الجدول )  يتضح

للصف  الرقمية  املهارات  كتاب  في  والخوارزميات"  "البرمجة  البعد  تضمين  في 

تقنية   وكتاب  السعودية  العربية  اململكة  في  الثاني  الدراس ي  الفصل  الخامس 

وفي بقية    املعلومات للصف الخامس الفصل الدراس ي الثاني في سلطنة ُعمان، 

األكبر   التضمين  يالحظ  كما   ، إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  األبعاد 

السعودية حيث  العربية  اململكة  في  الخامس  للصف  الرقمية  املهارات  لكتاب 

في   املعايير  تضمين  أصل    112بلغ  من  تقنية    300فقرة  كتاب  في  بينما  فقرة 

فقرة من أصل   12يير في  املعلومات للصف الخامس في عمان بلغ تضمين املعا

التي    420 الباحثان ذلك الهتمام وثيقة مبادرة املهارات الرقمية  فقرة، ويعزو 

بني عليها كتاب املهارات الرقمية للصف الخامس في اململكة العربية السعودية  

تقنية   كتاب  اهتمام  انصب  بينما  والبرمجة،  الحاسب  علوم  بتضمين 

 ى تطبيقات الحاسب وثقافته. املعلومات للصف الخامس في عمان عل

 . التوصيات7

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحثان التوصيات التالية: 

لجميع   -1 املعلومات  وتقنية  اآللي  الحاسب  كتب  محتوى  في  النظر  إعادة 

علوم   في  العاملية  واالتجاهات  املعايير  وفق  وتطويرها  الدولتين  في  املراحل 

 الحاسب.

وتحديثهما   موائمة  -2 الحاسب،  ملعلمي  املهنية  املعايير  مع  املحتوى  معايير 

 بشكل دوري، لتسارع مستحدثات التخصص.

الطالب   -3 إكساب  في  الكبير  ألثرها  مبكرة  مراحل  من  بالبرمجة  االهتمام 

 مهارات التفكير املنطقي واإلبداعي والناقد. 

الحا  -4 ملناهج  املحتوى  تحليل  دراسات  من  املزيد  على إجراء  للوقوف  سب 

 مدى مقاربتها لالتجاهات الحديثة واملعايير العاملية في التخصص. 
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COMPARING BETWEEN THE SAUDI 

DIGITAL SKILLS TEXTBOOK AND 

OMANI INFORMATION TECHNOLOGY 

TEXTBOOK BASED ON CSTA GRADE 3-5 

STANDARDS 

 
ABDULRAHMAN BIN JUDAI 'AL-JUDAI'*           ABDULAZIZ ABDULLAH AL-FAIZ** 

 

ABSTRACT_The study aimed to compare the degree of inclusion of Computer Science Teachers Association 

(CSTA) Grade 3-5 standards in both the Saudi Digital Skills textbook for the 5th grade second semester and the 

Sultanate of Oman Information Technology textbook for the same grade level. The researchers used the 

descriptive approach (content analysis) to achieve the study objectives. Therefore, they designed a content 

analysis card containing a list of CSTA Grade 3-5 standards after being translated and validated by a panel of 

experts. The study results indicated that the degree of inclusion of CSTA Grade 3-5 standards differed in the two 

textbook books - Digital Skills (Saudi Arabia) and Information Technology (Oman). The inclusion of CSTA 

Grade 3-5 standards in "programming and algorithms" dimension in the Digital Skills textbook came at 21%, 

while the Information Technology textbook was 0.23% for the same dimension. However, the researchers found 

a statistically significant difference at the level of 0.01 in the inclusion of the dimension "programming and 

algorithms" in favor of the Saudi Digital Skills textbook. In contrast, the rest of the standards' dimensions 

showed no statistically significant differences. Nonetheless, the results showed that the Saudi Digital Skills 

textbook included 112 ideas of the standards out of 300 ideas. In comparison, the Omani Information 

Technology textbook has included 12 ideas of the standards out of 420 ideas. The researchers recommend 

reviewing and developing the Computer Science (CS) textbooks for all grades periodical. The CS textbooks’ 

developers should focus on Computer Science more than its application and add coding in the early stages of 

education. Also, the researchers recommend conducting more studies in analyzing CS curricula to determine the 

extent of their compatibility with modern trends in local and international standards. 

KEYWORDS: Curriculum - Digital Skills - Information Technology - Content Analysis - Textbooks - CSTA 

Standards - Content Analysis 
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