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 اسب اآلليفي الحامتالك معلمي الحاسب اآللي للمعايير المهنية الوطنية 
 

 مسعدالزيد  أحمد
 جامعة امللك سعود –الرتبية  كلية

 هـ1441/ 6/ 22 وقبل -هـ 1/4/1441 قدم للنشر

، من وجهة نظرهم يف احلاسب اآليل درجة امتالك معلمي احلاسب اآليل للمعايري املهنية الوطنيةالدراسة إىل التعرف على  هذه هدفت :صلخستالم
عداد استبانة لتحقيق اهلدف، ومت التحقق مت إو  ،وطبيعة العملواخلربة  اجلنساملعدل و إضافة إىل التعرف على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حسب متغري 

 مثانية عشر على موزعة فقرة( 89) من النهائية صورهتا يف وتكونت االستبانةحصلت مجيع املعايري على درجة ثبات عالية.  إذا وثباهتا، من صدقه
 امتالكأن  سةار الد أظهرت نتائج. يلاسب اآلحللتربويا   معلما  ومعلمة ومشرفا  ( 206من )وسبعة جماالت، ومت تطبيقها على عينة تكونت  ،معيارا  
سب اآليل الشائعة أهم تطبيقات احلاب عرفةامل)ملعيار  همبشكل عام كان متوسطا ، وأن درجة امتالك احلاسب اآليل يف للمعايري املهنيةاحلاسب  معلمي

املعدل ملتغري  تُعزى احلسابية املتوسطات( يف 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  النتائج أظهرت كما جدا . كان عاليا    (ومهارات صيانته
أمهية  ها:من من التوصيات واملقرتحات، موعةجم مت تقدمي ،الدراسة نتائج ضوء ويف. املشرفنيالعمل لصاحل طبيعة ري ملتغ فروق وجودو ، واجلنس اخلربةو 

، وتطوير برامج للتطور السريع يف اجملالنظرا  مستمر  وطويلة بشكلقصرية للحاسب اآليل، وتوفري برامج تدريبية  باملعايري املهنيةتعريف معلمي احلاسب 
 .إعدادهم

 .اآليلاحلاسب  ملعلمي املهنية املعايري املهنية،املعايري  :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

يعد التعليم قاطرة للتقدم والتنمية اجملتمعية بل مرتكز     
لألمن القومي للمجتمع يف مجيع اجملاالت، لذا تسعى 

ومراجعتها احلكومات لالهتمام به وتطويره وتطوير أنظمته 
يساهم يف رفعة اجليد (، فالتعليم  2008الدهان والعامري،)

كثرية التحديات ال ومواجهة(، 2013)الرديسي، األمم
تلفة  رعة يف جماالت احلياة املخلتطورات املتسال واملصاحبة

هذه التحديات كان  ةوملواجه . ورة املعلومات واالتصالكث
منظومتها التعليمية  لمؤسسات التعليمية من تطويرلالبد 

ت الفرد ومهاراته العلمية والعملية )الدهان لتنمية قدرا
مها هنضة األمة وتقديف  للمسامهة (2008والعامري، 

(، وهذا يتطلب إعادة بناء املنظومة 2012ورقيها)العرفج، 
للتغري السريع يف املعارف واالنفتاح االقتصادي  الرتبوية نظرا  

والثقايف وظهور الوظائف القائمة على املعرفة ملواكبة سوق 
تقدم والرخاء حيدث بتقدمي ، فال(2013 الرديسي،)العمل 

من خالل التأهيل للمعلمني للقيام  تعليم متميز
 .(2013بأدوارهم)رصرص، 

علمون يف تنوير الفكر وتغذية العقول وبناء امليسهم و   
فس السواعد وتطوير املهارات إلعداد جيل يشارك وينا

 فهم، (2012)العرفج، للتغلب على التحديات املتجددة
والقلب النابض  حجر األساس للنهوض بالعملية التعليمية

من  موتطويره م، وإعدادهالفاعل يف منظومة العملية التعليمية
املرتكزات اليت تضمن وجود معلمني ميكنهم حتقيق األهداف 

؛ 2015)احلريب، ولذا جند العديد من الدراسات ،املرجوة
؛ رصرص، 2013الرديسي،  ؛ 2016الشهري، السالمات و

 قويا  ومعاصرا  املعلمني تأهيال   تأهيلتؤكد على أمهية  (2013
الدور الفاعل القيام بو ، ميتلكون الكفايات الالزمة لإلصالح

يف األدوار  مجناحهب رسالة عظيمة، و أصحا ميف اجملتمع، فه
يف بناء جيل  موجودة إسهامه ممرهون بإعداده يؤدوهنااليت 

برامج إعداد  على ضرورة تطوير. لذا يأيت التأكيد املستقبل
للتنمية  املعلمني أثناء اخلدمة إلعداديف م ودعم التدريب املعل

ة حتديات العوملة والغزو ومواكب البشرية املتكاملة
 ،(Liakopoulou, 2011؛ 2013الرديسي، )الفكري

والرتكيز على إكساب املهارات املعلوماتية من أجل التعلم 
الذايت وحتقيق التفكري اإلبداعي ومتكني املعلم من إدارة 

للتغلب على مشكالت (، 1033مدي، احملالعملية التعليمية)
)خضر وأبو خليفة،  التفاوت يف التحصيل بني املتعلمني

جياد مداخل مناسبة لتطوير املنظومة وهذا يتطلب إ(، 1032
 التعليمية مبا يتوافق مع األسس الرتبوية والنفسية واالجتماعية

تتوافق مع ( 1035؛ احلريب 2008)الدهان والعامري،  والعلمية
التطورات امليدانية يف اجملال الرتبوي، ليتمكن املعلم من 

(، 1035توظيف مكتسباته يف تطوير أداء املتعلمني)احلريب، 
وتدريبه وفق معايري  همراجعة لضوابط اختيار  مع

إنشاء نظام للتقييم حبيث ميكن ب(، 1031مهنية)الرديسي، 
، (Liakopoulou, 2011تقييم املعايري املهنية للمعلمني )

املخرجات املتعلقة بدرجة تأثري اإلعداد، والتعلم ضبط و 
 .(1032)خضر و أبو خليفة، واملهنية والتدريب

تتم عملية التطوير وتسري عملية إعداد املعلم وحىت     
وتطويره واختياره وتدريبه وفق أسس علمية حتقق املراد منها، 

إعداد   برامجوتطوير برزت احلاجة إىل االهتمام بعملية تقومي 
وتوفري اخلطط التدريبية املستمرة  ،ايلالتعليم الع املعلم يف

، العملية التعليميةللتطوير وفق املستجدات احلديثة اليت ختدم 
( القضية الكربى اليت تثري 2009الشرعي) هايعدولذا 

املؤسسات التعليمية العاملية ملواجهة التحديات الداخلية 
، الربامج التعليمية وتطويرهاهذه إعادة النظر يف بواخلارجية 

عداد أزيادة ب (1033) مراعاة ما عرب عنه الزبيديمع 
والذي ميثل أضعاف األعداد املطلوبة للتوظيف،  ،اخلرجيني

اختيار األفضل منهم ليساهم بفاعلية يف  والذي يتطلب
حتسني العملية التعليمية، واملداومة على تطوير الربامج 

لمعايري احمللية ل ا  التعليمية النظرية والتدريبية العملية وفق
املهنية مع  (، فاملعايري1032أبو خليفة، والعاملية)خضر و 

املعارف املتخصصة واملهارات حمور تركيز لربامج إعداد 
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املعلمني، ألهنا حتدد طريقة املعلم يف التعامل والتعليم مع 
، ومن مث يكون تقييم مستوى التوجهات املهنية الطالب
ا يف املساعدة يف تطوير إعداد املعلم لاللتحاق  مهم  عامال  

 .(1035، خرونآتيغزة و )مبهنة التعليم مستقبال  
من األفكار الرتبوية  وية يعد  إن مفهوم املعايري الرتب     

ا احلديثة للمسامهة يف تطوير أنظمة املؤسسات التعليمية مب
خذ باملعايري فدواعي األلتطورات العاملية املختلفة، كب وايتوا 

داء يف العمل ألمهيتها يف جتويد األنظرا  يف العملية التعليمية 
الرتبوي ولتحقيق العدالة والتميز جلميع أفراد اجملتمع، وتوفري 

فهي تتيح التغذية الراجعة للمتعلمني، ولألسرة، وللمجتمع، 
مبكوناته  يو للمشاركة يف منظومة العلم الرتب للمجتمع الفرصة

، ومتثل املعايري املهنية (2008)الدهان والعامري،  املختلفة.
ادية تقدم رؤية النابعة من البحث الرتبوي مبادئ اسرتش

 مساسية اليت ينبغي أن ميتلكها املعلواضحة للعناصر األ
مو ليكون فعاال  يف جماله، وفق جمموعة من الفرضيات، فالن

 ااحملتوى املتغري يتطلب معلم  املهين للمعلم عملية مستمرة، و 
تغريات، وأن تتغري النظرة إىل التطوير املهين يتواكب مع هذه ال

من تدريب على مهارات لنقل املعلومات للطالب إىل توفري 
الفرصة للنمو املهين والتعلم بالبحث والتقصي، كما يتطلب 

بشكل  توفري الفرص للنمو املهين الواضح واملرتبط بعمل املعلم
 مناسب، إضافة إىل إتاحة الفرصة للمشاركة بفاعلية يف

ورسم السياسات وختطيط املنهج)الدرايسة،  التخطيط للمنهج
أمهية األخذ مبفهوم املعايري وتبنيها كمدخل (. و تربز 1031

إلصالح التعليم، وهتيئة البيئة الرتبوية لألخذ هبا قبل التطبيق 
إضافة  (2008الزهراين، األهداف )لتحقيق النجاح وحتقيق 
واقتدار،  كفاءة بكل ختّصصه تدريس إىل أهنا مُتكن املعلم من

كفأ أاستقطاب يف  القائمني على العملية التعليمية وتساعد
املتقدمني من خرجيي اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس 

لذا  هـ(1434 )املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل،
فمن املهم عقد ورش تدريبية للمعلمني لفهم ثقافة املعايري 

تطبيقها، وتدريب املعلمني على ترمجتها عمليا ،  وكيفية

واالهتمام بالتأهيل الرتبوي بكليات الرتبية بتقدمي برامج 
 وآخرون،متطورة تتناسب مع أدوار املعلم اجلديدة)فخرو 

1031). 
الدراسات واألحباث امليدانية أمهية دور املعلم،  تؤكد     

فاالرتباط اإلجيايب القوي بني مستوى التأهيل والتحصيل 
لمني يسهم يف حتسني وجتويد العملية عالدراسي للمت

التعليمية، لذا تفرض بعض النظم التعليمية قيودا  على 
من الكفاءة   ااملتقدمني للتعليم لتضمن بذلك مستوى مناسب  

يعد   وإذ(. 1031ايري املهنية للمدرسني )الرديسي، كاملع
يف العملية احلاسب روادا  وقادة للتقنية ودجمها  معلمو

ن لقيادة التقنية وتقدمي االستشارات التعليمية، فهم مؤهلو 
التقنية، وتقدمي الدعم للمعلمني اآلخرين يف جمال دمج التقنية 

التعليمية والتدريب الرتبوي مستخدمني التقنيات 
 أن يتوىلطلع الدول واجملتمعات توت، (Kabakci, 2015)بفاعلية
احلاسب الدور الريادي إلعداد جيل يشارك بفاعلية  معلمو

، ولذا سعت لالرتقاء يف اجملال التقنية للمنافسة العاملية
املناطة  ممهمته وا من حتقيقليتمكن ممبستوى الرضا لديه

لذا كان من املهم (، 2012)العرفج، موحتقيق رسالته م،هب
 والتخصصية،يسية التدر  موتنمية مهاراهت ،هبماالهتمام 

 ما  مه عنصرا   عد  يُ  ماحلاسب يف جماهل ين معلمفتمكُ 
التدريس وقيادة التقنية يف التعليم، وهذا يتحقق يف  ملنجاحه

مبتابعتهم للجديد يف التخصص وذلك لطبيعة املادة املتطورة 
بشكل دائم، وكيفية االستفادة منه يف العملية التعليمة 

 احلاسب تدريب معلميف، (ـ1035، وآخرون، حممود)
بالكفايات املهنية سيسهم يف توفري معلمني أكفاء يف 

سهمون يف دمج املهارات التقنية ملعلمي يُ  ،احلاسب
 ,Kabakci)   ؛ ـ1035 وآخرون، حممود)األخرى التخصصات 

2015 . 
مت إعداد املعايري املهنية للمعلمني يف أغلب لقد      

مبا فيها املعايري  السعودية، العربيةالتخصصات يف اململكة 
وزارة التعليم ممثلة املهنية ملعلمي احلاسب اآليل، بالتعاون بني 
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املركز الوطين و مبشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام 
 من اآليل احلاسب معلم معايري والقياس، وتتكونللتقومي 
 معلمي مجيع مع فيه يشرتك الذي العام اجلزء جزأين؛

.  بالتخّصص املتعّلق الثاين واجلزء األخرى، التخصصات
 بالتفصيل تتناوهلا معيارا ،( 33) على املشرتكة املعايري وتشتمل
 السعودية، العربية باململكة للمعلمني الوطنية املهنية املعايري
 بنية تتناول معيارا  ( 38) على التخصصية املعايري تشتمل فيما

 به، املرتبطة واملهارات املعارف و تدريسه وطرق التخّصص
 تطبيق تشمل فاعلة تدريسية ممارسات من هبا يتصل وما
 من املتوقعة والقيم ماتبالس   يوالتحل   اخلاّصة التدريس طرق
 ورالد   وسلوكاته ممارساته يف ميثل حبيث املتخصص املعلم
املركز الوطين للقياس والتقومي )اآليل  احلاسب معلم من املأمول

  .(5-4: 1434 يف التعليم العايل،

 الدراسات السابقة

( إىل قياس أثر ـ1035ن )يدراسة حممود وآخر سعت      
معلمي احلاسب اآليل  استخدام برنامج تدرييب لتدريب

أثناء اخلدمة على تنمية املهارات يف عدادية باملرحلة اإل
التدريسية واملهارات التخصصية لتدريس الربجمة، وقد توصلت 
الدراسة إىل حتديد قائمة باملهارات التدريسية ملعلمي احلاسب 

ذه والوسائل التعليمية اآليل كالتخطيط للدرس وتنفي
واسرتتيجيات التدريس والتقومي، واملهارات التخصصية كحل 
املشكالت وأنواع البيانات والعمليات، وقد قدمت الدراسة 

لدورات منها: االهتمام باواالقرتاحات و عددا  من التوصيات 
التدريبية ملعلمي احلاسب يف املهارات التدريسية والتخصصية 

التدريبية، وإجراء دراسة تقوميية ألداء  وحتديد االحتياجات
 معلمي احلاسب.

داء ( إىل تقييم األـ1031دراسة املطريي) وهدفت      
يف  ةيل يف املرحلة املتوسطالتدريسي ملعلمات احلاسب اآل

 (، إذISTEضوء معايري اجلمعية العاملية للتقنية يف التعليم)
قامت الباحثة بإعداد قائمة مبعايري األداء التدريسي ملعلمات 

احلاسب مقننة للبيئة السعودية مكونة من ستة معايري هي: 
وتوظيف بيئات  ،والتخطيط اجليد للتدريس ،التمكن العلمي

واستخدام اسرتاتيجيات تعلم وتعليم  ،تعلم وتعليم فعال
تعلم وتعليم وتقومي  ،هداف وطبيعة منهج احلاسبألمالئمة 
مؤشرا ، 38 ، وبلغ عدد املؤشرات التنمية املهنيةو  ،الطالبات
أداء معلمات احلاسب اآليل املتّصلة باملعايري الستة وقد كان 
حقق  يف حني ،احلد األدىن من الكفاية مل حيقق بشكل عام

معيار التمكن العلمي الكفاية فقط، وقد أوصت الدراسة 
اء التدريسي للمعلمني ودعم التثقيف م األديبأمهية املعايري لتقي

 هبا ونشرها.
( إىل معرفة كيفية Lim et al.,  2015وسعت دراسة )      

تصميم وتنفيذ دورة إعداد املعلم قبل اخلدمة يف تقنية 
املعلومات واالتصال، وفق الكفايات التعليمية يف جامعة 
مريالند الصينية، واعتمدت على نظام التصميم التعليمي 
لتطوير الكفايات التعليمية ملعلمي احلاسب قبل اخلدمة، ومت 

رتنت لتسهيل تبادل اخلربات استخدام منصة التعلم عرب اإلن
يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعليم 
والتعلم. وتوصلت الدراسة إىل أن طرائق التدريس املبتكرة مع 
احملتوى وبدعم من املنصة عن بعد تعزز من فعالية الكفايات 

 التقنية يف التعليم.  
( إىل تقييم Kabakci, 2011) وهدفت دراسة كوباكي     

الكفاية املهنية ملعلمي تقنية املعلومات يف تدريسهم، 
مستخدما  بطاقة املالحظة، لدراسة حالة لعدد سبعة معلمني، 
وتوصلت الدراسة إىل أن كفايات املعلمني كانت عالية يف 

 وتنفيذ أنشطةاستخدام املواد التعليمية واألدوات التقنية 
مستوى الكفاية عندهم يف اخنفض يف حني التقييم والتقومي، 

 تطور الطالب. مفاهيم استخدام التقنية ومتابعة
إىل بناء قائمة باملعايري ( 2008)ينهدفت دراسة الزهرا     

املهنية ألداء معلمي الرياضيات باململكة العربية السعودية، 
ودرجة توافرها لدى جمموعة من معلمي الرياضيات بلغت 

ومعرفة العالقة االرتباطية بني مستوى األداء ( معلما ، 45)
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توصلت الدراسة إىل  والهبم يف مادة الرياضيات، طل وحتصي
توافر املعايري املهنية الكلي لدى املعلمني وغري مقبول  ضعف

تربويا ، كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائيا  
 ء املعايريو رياضيات باملرحلة الثانوية يف ضبني أداء معلمي ال

يف مادة الرياضيات،  املهنية ومتوسطات حتصيل الطالب
وقد أوصت  وعدم وجود فروق تعزى للخربة التدريسية،

ح صالها لإلخذ باملعايري املهنية وتبنيالدراسة بأمهية األ
 .مي، وهتيئة البيئة الرتبوية لذلكالتعلي
( بالتعرف على درجة 1031) وهتتم دراسة الدرايسة     

التزام معلمي العلوم باملعايري املهنية للمعلمني وعالقتها 
 معلما   50) ) منبالتخصص ومدة اخلدمة لعينة تكونت 

ومعلمة استخدمت معهم بطاقة مالحظة، وأظهرت نتائج 
الدراسة إىل أن درجة االلتزام كانت متوسطة، ووجود فروق 

-10ذوي اخلدمة من ) تعزى لسنوات اخلدمة لصاحل املعلمني

للتخصص لصاحل املعلمني يف  جود فروق تعزىو ( سنوات، و 6
ختصص الفيزياء، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف املعايري 

 املهنية للمعلمني وإعداد املعلمني.
( إىل 1032وهدفت دراسة السالمات والشهري )     

للمرحلة لمي العلوم عالتعرف على مستوى األداء التدريسي مل
لكة العربية علمني باملمميف ضوء املعايري املهنية لل االبتدائية

قد توصلت ( معلما ، و 29تكونت العينة من )السعودية، و 
داء التدريسي الدراسة إىل نتائج من أمهها أن مستوى األ

متوسطا  لألداة كاملة  نملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية كا
ة بعدد من التوصيات، منها: ا، وقد أوصت الدراسوجماالهت

 دتبين كليات الرتبية للمعايري املهنية للمعلمني يف برامج إعدا
 املعلم، واالهتمام بالتدريب. 

إىل دراسة هدفت ( 1032) وأبوحليقة وأجرى خضر 
لدى خرجيي  حتديد درجة حتقق بعض املعايري املهنية العلمية

واآلداب اجلامعية يف األونروا من وجهة  لعلوم الرتبويةكلية ا
 خرجيا   (50( فردا ، منهم )113نظرهم، ومت تطبيقها على )

( معلما  ومعلمة، من املعلمني اجلدد، وأظهرت نتائج 50)و

كبريا ،   كان  امتالك العينة للمعايري بشكل عامأن الدراسة إىل 
وعدم وجود فروق تعزى للجنس أو اخلربة، وعدم وجود 
عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني املعدل الرتاكمي للطلبة 

 اخلرجيني والدرجة الكلية للمقياس كامال .
 ( دراسة هدفت إىل التعرف1031) وأجرى احلاسري 

جنليزية للكفايات التقنية على درجة امتالك معلمي اللغة اإل
واحتياجاهتم التدريبية يف ضوء املعايري املعتمدة، ومت استخدام 

للمرحلة الثانوية اإلجنليزية ( معلما  يف اللغة 312االستبانة مع )
اإلجنليزية باملدينة املنورة، وأظهرت النتائج امتالك معلمي اللغة 

وسطة، وعدم وجود فروق ذات للكفايات التقنية بدرجة مت
إال يف  ثر اخلربة يف مجيع الكفاياتحصائية تعزى ألداللة إ

وكانت لصاحل  نتاجية واملمارسة املهنية،التقومي والتقييم واإل
فوق، وعدم وجود فروق ذات داللة  فما (10) اخلربة من

حصائية تعزى ألثر الدورات التدريبية إال يف التكنولوجيا إ
 واملفاهيم، والتعليم والتعلم واملنهج.

 التعرف على ( إىل2015) الطراونةدراسة  هدفت     
 يف ناملتعاونو ن املعلمو  ميتلكها اليت التدريسية الكفايات
 عينة تكونتو . نظر املعلمني وجهة من املتعاونة املدارس
 استخدام استبانةومت  ومعلمة، معلما  ( 98) من الدراسة
 وتوصلت. جماال   مثانية عشر فقرة، تشمل( 52) من مكونة
 التدريسية للكفايات املعلمني املتعاونني امتالكإىل  سةار الد
 الصفات للتدريس، التخطيط: ، وفق اآليتاألربعة اجماالهت يف

 وأظهرت نتائج. التدريس تقومي التدريس، تنفيذ الشخصية،
 يف 0.05عند  إحصائية داللة ذات فروق وجودالدراسة إىل 
 تُعزى املتعاونوناملعلمون  ميتلكها اليت التدريسية الكفايات
 اخلربة ذوي املعلمني ولصاحل ،اخلربة سنوات ملتغري عدد
 األعلى.
( إىل التعرف على 2016دف دراسة ربايعة و زكارنة)وهت     

درجة التزام املعلم الفلسطيين باملعايري املهنية ملهنة التعليم، ومت 
 فلسطني،استخدام االستبانة اليت بنيت وفق املعايري املهنية ب

( مشرفا ، وقد 25لما  و)( مع249وتكونت العينة من )
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 املعلمني باملعايري املهنية كانتأظهرت النتائج أن درجة التزام 
كانت   يف حني، والدرجة الكلية، ممتازة على مجيع اجملاالت
شرفني الرتبويني، ووجود فروق دالة جيدة من وجهة نظر امل

دالة بني تقدير  وجود فروقو ملتغري اجلنس ولصاحل املعلمات، 
املشرفني واملعلمني لدرجة التزام املعلمني باملعايري املهنية على  

 كامل األداة، ومجيع اجملاالت لصاحل املعلمني.
وميكن مالحظة أن معظم الدراسات السابقة تتفق يف      

يف  أمهيتها،ات والتأكيد على موضوع املعايري املهنية والكفاي
 دراسة السالماتد أن  التخصص، فنجيفتلف خت حني

 حليقة (، و خضر وأيب2014) ة(، والدرايس2016والشهري )
(، 2014( يف ختصص العلوم، وكانت دراسة املطريي)1032)

دراسة (، و Kabakci,2011كوباكي)و  (،2015ن )يوحممود وآخر 
(Lim, et al.,  2015يف ختصص احلاسب )  اآليل، و يف
كانت  يف حني(، 1031جنليزي كانت دراسة احلاسري)اإل

ن أوميكن مالحظة  ( يف الرياضيات.1008) دراسة الزهراي
 تدرييب ربنامجبالدراسات اليت هتتم باحلاسب اآليل ارتبطت 

دراسة ككفايات تعليمية   أو ةصيمهارات ختص لتدريبهم وفق
أو  (Lim, et al.,  2015)و (ـ1035ن )يحممود وآخر 
املطريي  كدراسة،  جديدةلى األداء وبناء معايري عاقتصرت 

(، أو تقييم الكفاية املهنية لعدد حمدود من 2014)
ولعل ما مييز هذه الدراسة أهنا  ،(Kabakci,2011)املعلمني

مرتبطة باملعايري املهنية ملعلمي احلاسب اآليل واملعتمد من 
لى درجة امتالكهم للمعايري،  تعرف عتسعى للوزارة التعليم 

 هنا تنطلق من وجهة نظر املعلمني أنفسهم. كما أ

 مشكلة الدراسة 

بأمهية املعايري  املعاصرة الرتبوية التوجهات مع ا  توافق     
؛ 2014الدرايسة، ؛ 1031رصرص، )للمعلمني املهنية 

؛ ربايعة و زكارنة، 2015 ، وآخرون ؛ حممود1031الرديسي، 
 ؛وتشجيعها وأمهية استمرار الدراسات املرتبطة هبا ،(1032

تأثريهم للمسامهة يف التطوير املهين للمعلمني للمحافظة على 

 أمهية من وانطالقا   (،Celik, 2011على املتعلمني ) الفاعل
ضعف اتضح  ، إذيلملعلمي احلاسب اآلاملستمر  التشخيص

فبعضهم ينقصه التأهيل الرتبوي، اإلعداد ملعلمي احلاسب 
احلاجة ماسة فالتأهيل العلمي،  ينقصه هم اآلخربعضو 

إلعادة تأهيلهم ووضع الربامج التدريبية املناسبة هلم)احمليسن، 
ية هن، ونظرا  ملسامهة الباحث يف إعداد املعايري امل(1001

عرفة املالحظه من ضعف ما  وملعلمي احلاسب اآليل، 
اللقاءات  عن طريقمي احلاسب لعن قبل مباملعايري املهنية م

وزارة اشرتاط  إضافة، ومع املشرفني الرتبويني هماملتكررة مع
للتعني يف  التعليم االختبارات املهنية ملعلمي احلاسب اجلدد

، وسعي وزارة التعليم لتطبيق رخصة املعلم على جمال التعليم
جاءت هذه الدراسة لمني وفقا  للمعايري املهنية، فقد عامل

للمعايري املهنية  معلمي احلاسب امتالك درجةللتعرف على 
 .من وجهة نظرهم اآليلمي احلاسب لعمل

 أهمية الدراسة

 :أيتي فيمامهية الدراسة أتكمن  
 املهنية املعايري على للتعرف احلاسب معلمي تفيد (3

 .على حتقيقها لملتخصصهم، والع
املعايري املهنية،  التوافق مع التوجهات احلديثة بتبين (3

 .هبا لتطوير أداء املعلمني والعمل على التعريف

ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف تشجيع القائمني على  (1
إعداد املعلمني على مراجعة براجمهم وتطويرها يف ضوء 

 .املعايري املهنية

 املسامهة يف تقدمي مقرتحات ميكن أن تسهم يف برامج (1
مبا يتوافق  أثناء اخلدمةيف وتطويره  اآليلإعداد معلم احلاسب 

 التوجهات احلديثة.مع 

 ف الدراسةأهدا
 هتدف هذه الدراسة إىل:

 معلمو ميتلكها اليت الوطنية املهنية املعايري تقّصي (3
 نظرهم. وجهة من اآليلاحلاسب 
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امتالك د ما إذا كانت هناك فروق يف درجة ديحت (1
 متغري باختالف ختتلفاملهنية  لمعايريل معلمي احلاسب

 والعمل.واخلربة  اجلنسونوع  املعدل

 أسئلة الدراسة

للمعايري  اآليل ومشريف احلاسب درجة امتالك معلمي ما (3
 ؟اآليل احلاسب ملعلمياملهنية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يف  (1
احلاسب للمعايري املهنية يف  ومشريف درجة امتالك معلمي

متغريات هذه الفروق إىل تعزى ككل، وهل ختصصهم  
 (؟العملاخلربة، نوع اجلنس، املعدل، )الدراسة 

 الدراسة  حدود

 .العربية السعودية باململكةوزارة التعليم : احلدود املكانية
املهنية ملعلمي احلاسب املعايري التخصصية  :احلدود املوضوعية

املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة العربية من  اآليل
 .السعودية

مادة ومشرفو ومشرفات  ومعلمات معلمو: احلدود البشرية
 . يف التعليم العام احلاسب اآليل

 الدراسيمن العام الفصل الدراسي األول  الزمانية:احلدود 
 .هـ1437-1438

 مصطلحات الدراسة

 أن جيب الذي ما حتدد وصفية عبارة هي: المهنية المعايير
 للقياس الوطين املركز. )به القيام يستطيع وما املعلم يعرفه

 (.6:هـ1436 العايل، التعليم يف والتقومي

 وصفية عبارات :اآلليالحاسب  لمعلمي المهنية المعايير
 بتخصص واملرتبطة تدريسها وطرق واملهارات املعارف حتدد

 يف يلاحلاسب اآل معلم يعرفها أن جيب واليت احلاسب اآليل
 .السعودية العربية اململكة

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
ملناســـــــبته لطبيعــــــــة  الوصـــــــفياســـــــتخدم الباحـــــــث املــــــــنهج      

يعتمــد هــذا املــنهج علــى دراســة الواقــع احلــايل كمــا  إذالدراســة، 
 .أسئلة الدراسة جابة عنإلليقدم وصفا  شامال  و هو يف الواقع، 

 وعينتها  مجتمع الدراسة

معلمي ومعلمات ومشريف  منجمتمع الدراسة  نتكو      
يت ال لبعض إدارات التعليمومشرفات مادة احلاسب اآليل 

اون كإدارة تعليم الرياض احلاسب التع فيها مشرفو أبدى
باململكة العربية السعودية، الشمالية وحائل والنماص  واحلدود

من العام الدراسي  األولالفصل الدراسي  واملنتظمني
( فردا ، حسب 2500قرابة )، والبالغ عددهم ه1437/1438

وقد  .إفادة اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي بوزارة التعليم
إذ مت التنسيق مع  مشريف  ،افرد  ( 206بلغت عينة الدراسة )

 رسال االستبانة اإللكرتونيةإلبإدارات التعليم احلاسب اآليل 
اإلرسال والتذكري هبا، على فرتات ، و إعادة جملتمع الدراسة

 .، لزيادة عدد املشاركنيمتباعدة

 1 جدول
 الشخصية الخصائص وفق الدراسة عينة توزيع

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 % 1.0 2 مقبول املعدل
 % 26.2 54 جيد
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 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 % 45.6 94 اجيد جد  
 % 27.2 56 ممتاز
 % 100.0 206 اجملموع

 % 31.1 64 ذكر اجلنس
 % 68.9 142 أنثى
 % 100.0 132 اجملموع

 % 11.2 23 سنوات 3أقل من  اخلربة
 % 45.1 93 سنوات 01-3بني 

 % 43.7 90 سنوات 01أكثر من 
 % 100.0 206 اجملموع

 % 88.80 183 معلم حاسب العمل
 10.20% 21 مشرف تربوي

 1.00% 2 أخرى
 % 100.0 206 اجملموع

 أداة الدراسة

االطـــــالع علـــــى البحـــــوث  لتحقيـــــق أهـــــداف الدراســـــة، مت     
ـــــــت موضـــــــوعات مشـــــــاهبة،  ـــــــيت تناول ـــــــاءمت  ووالدراســـــــات ال  بن

 ملكــةبامل اآليل احلاســب ملعلمــي املهنيــة للمعــايري وفقــا  ســتبانة اال
تعـــديل مـــع ، تســـاؤالت الدراســـة عـــنلإلجابـــة  الســـعودية العربيـــة

مراعــاة مت قــد و االســتبانة،  مــع طبيعــةتناســب ارات لتبعــض العبــ
اجلـزء األول عبـارة ، ينأمكونـة مـن جـز وكانـت ، األسس العلميـة

قــــــة عصــــــائص عينــــــة أســــــئلة للمتغــــــريات ذات العال أربعــــــةعــــــن 
العمــل(، وتكــون اجلــزء  اخلــربة،نــوع اجلــنس،  املعــدل،الدراســة، )
 ،والرياضــيات )احلســابســبعة جماالتمــن  االســتبانة الثــاين مــن
 ،احلاســـب تطبيقـــات و ،احلاســـب علـــوم و ،احلاســـب وهندســـة

 واحلاســــــــب ،التــــــــدريس واســــــــرتاتيجيات ،والتعلــــــــيم واحلاســــــــب
و ، معيــارا   مثانيــة عشــر، واشــتملت هــذه اجملــاالت علــى واملــنهج(

 . ( فقرة89)

 2 جدول
 االحاسب ومعاييره مجاالت المعايير المهنية لمعلمي
 المعايير اسم المجال رقم المجال

2و  1 احلاسب والرياضيات 1  
4و  4 هندسة احلاسب 2  
11و  1و  5و  6و  7 علوم احلاسب 4  
11و  9 تطبيقات احلاسب 4  
 12 احلاسب والتعليم 7
15و  17و  14 اسرتاتيجيات التدريس 6  
11و  16و  14 احلاسب واملنهج 7  
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( Likert Scale) اخلماســيومت اســتخدام مقيــاس ليكــرت      
درجـــات(، 4يكـــون موافـــق بشـــدة ) إذلقيـــاس مـــدى االســـتجابة 

(، غــري موافــق بشــدة درجتــني(، غــري موافــق )درجــات3 موافــق )
درجة امتالك  حساب ومت (.صفر)غري متحقق ،(ة واحدةدرج)

 اجـــد   منخفضـــة :)الـــوزن: النســـبة(: وفـــق اآليت، املعـــايري املهنيـــة
 متوســــــطة:) ،(2.80مــــــن أقــــــل – 2 منخفضــــــة) ،(2مــــــن أقــــــل)

 عاليـــة) ،(3.6مـــن أقـــل –3.2عاليـــة: ) ،( 3.2مـــن أقـــل -2.80
 ةقبولـــــنســـــبة املالروعـــــي يف ذلـــــك التقســـــيم  ، إذ(4-3.6ا: جـــــد  

مـــــن درجـــــة  %50كحـــــد أدىن وهـــــي   التعلـــــيم يف وزارة لتـــــدريسل
 االختبـــــارات املهنيـــــة للمعلمـــــني والقائمـــــة علـــــى املعـــــايري املهنيـــــة

 .للمعلمني

 وثباتها صدق أداة الدراسة
 مت االتساق الداخلي ألداة الدراسـة، صدق من للتحقق    
تعلــيم احلاســب جمــال  متخصصــني يفعلــى حمكمــني  هاعرضـ
 منهم  ، وطلبواملناهج وطرق التدريس اآليل،
 ،مـــــن حيـــــث صـــــحة العبـــــارة أداة الدراســـــةيف  الـــــرأيإبـــــداء 

 ومالءمتها ،ووضوحها
 .كــل عبــارة للمحــور الــذي تتبعــه  وانتمــاءالبحــث، ملوضــوع 

الـيت أوصـى  واإلضـافات مت إجراء التعديالتوبعد التحكيم 
 هبــا احملكمــون حــىت اكتملــت أداة الدراســة بصــورهتا النهائيــة.

لألداة باستخدام معامل كما مت حساب االتساق الداخلي 
 .االرتباط بريسون

 3جدول 
 الكلية والدرجة الدراسة أداة معايير بين االرتباط معامالت

 معامل االرتباط المعيار معامل االرتباط المعيار
1 .710** 10 .835** 
2 .627** 11 .627** 
3 .708** 12 .764** 
4 .750** 13 .655** 
5 .800** 14 .703** 
6 .774** 15 .722** 
7 .794** 16 .742** 
8 .753** 17 .710** 
9 .522** 18 .747** 

 ( أو أقل0.01** دالة عند مستوى )

الدرجة الكليـة كـان ب احملاور( أن ارتباط 1اجلدول رقم )يوضح 
جتــــاوز  فقــــدوثيقــــا ،  تــــرتبط ارتباطــــا   احملــــاورن مجيــــع إ إذ، عاليــــا  

، وكانـت مجيـع فقـرات 511.0 عامل االرتباط جلميـع الفقـراتم

، وهــــذا (0.01) أقــــل مــــن األداة دالــــة إحصــــائيا  عنــــد مســــتوى
ـــــــــــداخليصـــــــــــدق األداة بطريقـــــــــــة االتســـــــــــاق مؤشـــــــــــر إىل  . ال

 4 جدول
 الدراسة أداة لمكونات كرونباخ ألفا معامل قيم

 معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار

1 .903 10 .845 
2 .966 11 .851 
3 .770 12 .878 
4 .740 13 .883 
5 .904 14 .865 
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 معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار

6 .843 15 .865 
7 .885 16 .889 
8 .770 17 .949 
9 .783 18 .869 

                          977. )األداة(جميع المحاور                 

م معامــل ألفــا كرونبـــا  ااســتخدمت للتحقــق مــن ثبــات األداة   
(Cronbach's Alpha)، معامـل قيم( 1وضح اجلدول رقم )وي 

يـــــق اســـــتخدام عـــــن طر  الدراســـــة أداة ملكونـــــات كرونبـــــا  ألفـــــا
ة قيمــة ألفــا كرونبــا  لثبــات أداة الدراســ معامــل ألفــا كرونبــا .

 رياملعـايراوح معامـل الثبـات جلميـع ، وتـ(0.111) املـةلألداة ك
ممـا يشـري إىل ثبـات النتـائج الـيت  (،0.122 - 0.110ما بني )

ـــة ميكـــن أن تســـفر عنهـــا أداة الدراســـة  البحـــث لغايـــات ومقبول
 العلمي.

 اإلحصائيةالمعالجة 

تســـــــاؤالت الدراســـــــة اســـــــتخدم الباحـــــــث  عـــــــنلإلجابـــــــة      
الوصــــــــــــفية  يــــــــــــة: اإلحصــــــــــــاءاتاآلتاألســــــــــــاليب اإلحصــــــــــــائية 

، رافـــات املعياريـــة، النســـب املئويـــة(احلســـابية، االح )املتوســـطات
واختبـــار ت، ، معامـــل االرتبـــاط بريســـون، و لفاكرونبـــا أمعامـــل 

واختبــــار ، One Way ANOVAحتليــــل التبــــاين األحــــادي و 
 .فيهيش

 عرض النتائج ومناقشتها

يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم عرض النتائج ومناقشتها     
، ةالثمانية عشر  حول حماور الدراسة وفقا  ملرئيات عينة الدراسة

ما درجة السؤال:  ، لإلجابة عنبشكل عام وجماالت الدراسة
ملعلمي  امتالك معلمي ومشريف احلاسب اآليل للمعايري املهنية

 احلاسب اآليل؟

 4جدول 
 االمتالكالحسابي واالنحراف المعياري وترتيبها ودرجة حسب المتوسط  للمعاييراستجابات العينة 

رقم ال المتوسط  المعايير 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 الفقرات

 الدرجة الترتيب

 منخفضة 16 1 0.74 2.67 ة املتعلقة بعلم احلاسب اآليلاألساسي  ة يتقن املهارات الرياضي   1

 منخفضة 18 8 0.93 2.02 يلّم بالتصميم املنطقي. 2

 متوسطة 7 4 0.65 3.07 يعرف عمارة احلاسبات اآللية. 3

 متوسطة 6 4 0.65 3.18 يعرف شبكات احلاسب وتصميمها. 4

 منخفضة 17 2 0.83 2.52 .األساسّيةيعرف لغات الربجمة واملفاهيم الربجمية  5

 متوسطة 12 2 0.72 2.84 .يعرف أنظمة قواعد البيانات واستخداماهتا 6

 متوسطة 11 5 0.86 2.85 يعرف أمن املعلومات. 7

 عالية 5 5 0.63 3.21 .يعرف نظم التشغيل 8

 1 6 0.45 3.60 يعرف أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة ومهارات صيانته. 9
 عالية
ا  جد 

10 
يعرف مهارات وأساليب املعرفة والعمليات والتفكري واالستقصاء، وعالقة 

 متوسطة 9 4 0.80 2.91 احلاسب اآليل ببقية التخّصصات.

 عالية 2 1 0.72 3.40 يعرف القضايا األساسّية يف حمتوى احلاسب اآليل وعالقة احلاسب باجملتمع. 11
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رقم ال  المعايير 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 الدرجة الترتيب الفقرات

12 
والتطبيقات التقنية احلديثة واستخداماهتا يف يعرف أهم التقنيات واألدوات 

 منخفضة 15 2 0.85 2.75 التعليم.

13 
يعرف طرق تدريس منهج احلاسب اآليل جبانبيه النظري والعملي مبا يؤدي إىل 

 عالية 4 5 0.72 3.28 رفع مشاركة الطالب وفهمهم ألسس علم احلاسب والتمّكن من مهاراته.

 عالية 3 3 0.76 3.29 للحاسب يف التعليم العام وأنظمة التدريس وتعليماته.يعرف املناهج احلالية  14

15 
يظهر اّطالع ا ومتابعة لألحباث اجلديدة يف جمال التدريس الفّعال للحاسب، 

 منخفضة 14 3 0.94 2.76 وكيفّية تعّلم وتعليم الطالب حمتوى احلاسب يف اجملاالت املختلفة.

16 
يفهم مهارات تعّلم احلاسب لدى الطالب، ويظهر مسؤوليته يف تطوير 
 متوسطة 8 5 0.79 3.06 مهارات تعّلم احلاسب لدى طالبه، وجتاوز الصعوبات اليت يواجهوهنا.

17 
يستخدم موضوعات الربجمة واخلوارزميات لتنمية وتعزيز مهارات التفكري العليا 

 منخفضة 13 4 1.05 2.79 لدى طالبه.

18 
يبنّي أمهّية حتليل وتصنيف البيانات يف تطبيقات وبرامج وأدوات احلاسب 

 واالستفادة منها.
 متوسطة 10 1 0.94 2.91

عبارة واحدة ن أ( ميكن مالحظة 6ومن خالل اجلدول رقم )
" ة جدا  "عاليمتالك معلمي احلاسب هلا كانت درجة ا

 التاسع" املعيار ، وهي اليت متثل1.2مبتوسط حسايب بلغ 
يعرف أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة ومهارات 

احلاسب  بسبب احلاجة املستمرة للتعامل مع هعل"، ولصيانته
عند يف معمل احلاسب اآليل و جمال العمل  يف وتطبيقاهتا
إضافة إىل الشخصي لكل من املعلم واملشرف،  االستخدام

تدريبية يف مراكز التدريب وما  أن أغلب ما يقدم من دورات
أثناء تأمني معامل احلاسب يرتكز على هذه يف تم توفريه ي

ن معلم احلاسب يتوىل غالبا  صيانة ات والصيانة، إذ إالتطبيق
يف حني  لعدم توفر فين متخصص يف املدارس،  نظر ا معمله
ترتاوح  إذ، "عالية" ذات درجة امتالك معايري ةأربعكانت 
 حسب املتوسط احلسايب املعايري ، وأرقام3.40) -3.21بني)

القضايا (، وهي احملاور اليت ترتبط ب8,13,14,4,11)هي تنازليا  
، األساسّية يف حمتوى احلاسب اآليل وعالقة احلاسب باجملتمع

املناهج احلالية للحاسب يف التعليم العام وأنظمة  ومعرفة
طرق تدريس منهج احلاسب اآليل ، و التدريس وتعليماته

. ولعل ارتفاع االمتالك نظم التشغيل ا ، ومعرفةعمليو  ا  نظري
قررات احلاسب يربره املزاولة املستمرة هلا يف تدريسهم مل

 من وتركيز الكثري م املستمر على املناهج،هاطالعاآليل، و 
 يف حني الدورات التدريبية املقدمة هلم على هذه اجملاالت

ا  يف درجة متلك معلمي احلاسب لعدد تظهر النتائج اخنفاض
م احملاور حسب املتوسط وأرقا بلغت ستة حماور، املعايريمن 

ترتاوح املتوسطات  إذ (2,5,1,12,15,17) اتنازلي   احلسايب
حقق متوسطا  الثاين  فاملعيار(، 2.02 -2.79) احلسابية بني

( وهي درجة امتالك منخفضة، 2.02) متوسطهبلغ  احسابي  
عدم مزاولتهم هلا يف تدريسهم خنفاض هو املربر هلذا االولعل 

 وقلة الربامج التدريبية ذات ،نظرا  لعدم تضمني املقررات هلا
دراستهم هلا يف ب الرتباطها هباالعهد  ِقدمىل إ، إضافة العالقة
 اجلامعية.املرحلة 

 6جدول

 ستجابات العينة للمجاالت حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيبها ودرجة االمتالكا
رقمال  الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 

 منخفضة 7 0.76 2.34 الرياضياتو  احلساب 1
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رقمال  الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 
 متوسطة 2 0.59 3.12 احلاسب هندسة 2

 متوسطة 4 0.58 2.99 احلاسب علوم 3

 عالية 1 0.56 3.30 احلاسب تطبيقات 4

 منخفضة 6 0.85 2.75 والتعليم احلاسب 5

 متوسطة 5 0.74 2.94 التدريس اسرتاتيجيات 6

 متوسطة 3 0.71 3.09 واملنهج احلاسب 7
 متوسطة 68.6 28.2 املةداة كاأل 

    

ميكن مالحظة عدم وجود أي ( 6ومن خالل اجلدول رقم )
وجود جمال ميكن مالحظة جمال بدرجة عالية جدا ، كما 

للمعايري املهنية كانت درجة امتالك معلمي احلاسب واحد  
ثل مي الذي وهو ،(3.3)مبتوسط حسايب بلغ "عالية "  فيه

تضمن عله بسبب ، ول"تطبيقات احلاسب "اجملال الرابع
مقررات احلاسب اآليل يف التعليم هلذه التطبيقات، واستخدام 

ذات  جماالتكانت أربعة   يف حني، املعلمني هلا يف تعليمهم
(، 2.94 -3.12) ترتاوح بني إذ"، متوسطةدرجة امتالك "

 )وأرقام اجملاالت حسب املتوسط احلسايب تنازليا  هي 

أن جمالني كانت  (5رقم ) كما يتضح من اجلدول(،   6,3,7,2
توسط فقد كان املدرجة امتالك املعايري املهنية "منخفضة"، 

)احلاسب والرياضيات(، ولعل  للمجال األول (2.34)سايباحل
بعدم  عدم توفر التدريب، وقناعة بعضهمعدم املمارسة، و 

كانت درجة االمتالك   تها هلم يف الفرتة احلالية، يف حنيأمهي
(، 2.75بلغ ) توسط حسايبمنخفضة للمجال اخلامس مب

ن املواضيع تضمن هذا اجملال للعديد مب ذلك ريوميكن تفس
نية يف التعليم والتعلم اإللكرتوين احلديثة يف توظيف التق

وأنظمة إدارة التعلم واملكتبات الرقمية، وهي من املواضيع اليت 
مل تتضمنها برامج إعداد معلمي احلاسب اآليل يف الفرتة 

كما ميكن مالحظة أن درجة امتالك معلمي   .السابقة
" "متوسطة ، كانتلألداة كاملةاحلاسب للمعايري املهنية 

وهي تتوافق مع ما توصل له  ،(2.89)مبتوسط حسايب بلغ 
 احلاسريو ، (1032والسالمات والشهري ) (1031) الدرايسة

 أبوحليقة خضر و (و2015الطراونة) كدأ يف حني(، 1031)
 واقتصر ربايعة وزكارنة ،لمعايريل العينة امتالك( على 2016)
 حني يف ،لمعايري دون املشرفنياملعلمني ل( امتالك 1032)

توافر املعايري يف ضعف  إىل وجود (2008توصل الزهراين)
وأشارت ، الرياضيات املهنية الكلي لدى معلمي

يف  احلد األدىن من الكفاية ( إىل عدم حتقق1031املطريي)
 املعايري ملعلمات احلاسب، ورغم أن النتيجة متقاربة إىل حد
ما لكن الفرق قد يكون بسبب أن هذه الدراسة من وجهة 

 .نظرهم
 لإلجابـــة عـــنيف هـــذا اجلـــزء ســـيتم عـــرض النتـــائج ومناقشـــتها و 

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد الســـؤال الثـــاين: 
مســـتوى يف درجـــة امـــتالك معلمـــي ومشـــريف احلاســـب للمعـــايري 

، وهـــــل تعـــــزى هـــــذه الفـــــروق إىل امال  ة يف ختصصـــــهم كـــــاملهنيـــــ
(؟ ة )املعـــــدل، نـــــوع اجلـــــنس، اخلـــــربة، العمـــــلمتغـــــريات الدراســـــ

 7جدول 
 .الدراسة وفقاً لمتغير المعدل مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 والرياضيات احلساب
 091. 2.181 1.237 3 3.710 بني اجملموع

   567. 202 114.544 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع
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 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 احلاسب هندسة
 225. 1.465 506. 3 1.518 بني اجملموع

   345. 202 69.731 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 323. 1.168 393. 3 1.179 بني اجملموع

   336. 202 67.956 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 273. 1.307 402. 3 1.205 بني اجملموع

   307. 202 62.055 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 144. 1.825 1.299 3 3.896 بني اجملموع

   712. 202 143.767 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 128. 1.918 1.044 3 3.132 بني اجملموع

   544. 202 109.913 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 واملنهج احلاسب
 158. 1.752 881. 3 2.644 بني اجملموع

   503. 202 101.606 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 172. 1.683 519. 3 1.556 بني اجملموع

   308. 202 62.253 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع

 داللة ذات فروق وجود عدم( 1) رقم اجلدولمن  ني  يتب
 املهنية للمعايري احلاسب معلمي امتالك درجة بني إحصائية

 ملتغري وفقا  جمال  كل مستوى وعند جمتمعة، للمجاالت
 على يدل وهذا دالة، غري( ف) قيم عيمج جاءت إذ املعدل،

 يف استجابة أفراد العينة على اليؤثر املعدل اختالف أن

احلاسب مقارنة ، و لعل حداثة تدريس املهنية املعايري امتالك
دل عينة الدراسة كان غالبية معباملقررات األخرى، كما أن 

ا جد   تقدير ممتاز و جيدمن حصل على ن إ مرتفعا ، إذ
 .من أفراد العينة (72.8%ثل)مي

 .جدول 
 الجنس لمتغير تبعاً  الدراسة عينة إجابات بين الفروق نتائج

 الداللة مستوى ف المعياري االنحراف الحسابي الوسط عدد الجنس المعيار
 800. 065. 73134. 2.4263 64 ذكر الرياضيات و الحساب

 77159. 2.3082 142 أنثى
 079. 3.124 44658. 3.2910 64 ذكر الحاسب هندسة

 63049. 3.0467 142 أنثى
 090. 2.898 45511. 3.1767 64 ذكر الحاسب علوم

 61184. 2.9031 142 أنثى
 015. 6.016 37492. 3.5310 64 ذكر الحاسب تطبيقات
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 59341. 3.2027 142 أنثى
 458. 552. 70199. 3.1433 64 ذكر والتعليم الحاسب

 85160. 2.5727 142 أنثى
 131. 2.300 61321. 3.1570 64 ذكر التدريس استراتيجيات

 77686. 2.8462 142 أنثى
 552. 355. 62254. 3.2763 64 ذكر والمنهج الحاسب

 73639. 2.9998 142 أنثى
 230. 1.447 45778. 3.0695 64 ذكر المجاالت جميع

 58125. 2.8101 142 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة  (8) اجلدول رقم يتضح من
متوسطات درجات الذكور واإلناث يف  إحصائية بني

وهي  كاملةم للمعايري املهنية ملعلمي احلاسب لألداة  هامتالك
( بوجود فروق 1032) و زكارنة ختالف ما توصل له ربايعة

باستثناء جمال وكذلك جلميع اجملاالت ، ولصاحل اإلناث
 بني إحصائية داللة ذات يوجد فروق تطبيقات احلاسب إذ

، كون واإلناث لصاحل الذكور الذكور درجات متوسطات
 املتوسط احلسايب للذكور أكرب من املتوسط احلسايب لإلناث،

وجود جتهيزات يف بلصاحل الذكور و وميكن تفسري هذا الفرق 
تنقالهتم ، وسهولة تواصل املعلمني و ةمناسبالبنني مدارس 

 . لالستفادة من التقنيات

 2جدول 
 العملالدراسة وفقاً لمتغير  مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  الدراسة مجاالت

 والرياضيات احلساب
 002. 6.413 3.514 2 7.028 بني اجملموع

   548. 203 111.227 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع

 احلاسب هندسة
 001. 7.172 2.351 2 4.702 بني اجملموع

   328. 203 66.547 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 003. 6.088 1.956 2 3.912 بني اجملموع

   321. 203 65.223 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 022. 3.899 1.170 2 2.340 بني اجملموع

   300. 203 60.920 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 002. 6.274 4.298 2 8.596 بني اجملموع

   685. 203 139.067 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 026. 3.723 2.000 2 4.000 بني اجملموع

   537. 203 109.045 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 029. 3.592 1.782 2 3.564 بني اجملموع واملنهج احلاسب
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 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  الدراسة مجاالت

   496. 203 100.686 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 001. 7.273 2.133 2 4.266 بني اجملموع

   293. 203 59.543 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (9) اجلدول رقم يتضح من
متالك معلمي ( بني درجات ا0.05) ةلالدال عند مستوى

)معلم  احلاسب للمعايري املهنية تبعا  ملتغري طبيعة العمل
ألفراد العينة، وذلك للمجاالت جمتمعة، وعند  ومشرف(

مستوى كل جمال، وباستخدام اختبار شيفيه أظهر أن التغري 
، وهي ختالف ما توصل له ربايعة لصاحل املشرفني الرتبويني

ولعل ذلك  ( بوجود فروق لصاحل املعلمني،1032) زكارنةو 
ختيار ر أنفسهم، وأن ايمن تطو  املشرفنيمتكن  ببسب
إضافة إىل سهولة  ،أو وفق شروط مناسبة بعنايةكان فني  املشر 

 مشاركتهم يف األنشطة والفعاليات واملؤمترات مقارنة باملعلمني
 .الذين يثقل عاهلهم األعباء الدراسية

 16جدول
 الخبرةالدراسة وفقاً لمتغير  مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 الرياضيات و احلساب
 065. 2.768 1.570 2 3.140 بني اجملموع

   567. 203 115.115 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع

 احلاسب هندسة
 528. 641. 224. 2 447. بني اجملموع

   349. 203 70.802 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 798. 226. 077. 2 153. بني اجملموع

   340. 203 68.981 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 074. 2.633 800. 2 1.599 بني اجملموع

   304. 203 61.660 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 074. 2.632 1.866 2 3.733 بني اجملموع

   709. 203 143.930 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 051. 3.028 1.637 2 3.275 بني اجملموع

   541. 203 109.770 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 واملنهج احلاسب
 137. 2.010 1.012 2 2.024 بني اجملموع

   504. 203 102.226 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 602. 509. 159. 2 318. بني اجملموع

   313. 203 63.491 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع
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 داللة ذات فروق وجود عدم( 30اجلدول رقم )من  يتبني  
 املهنية امتالك معلمي احلاسب للمعايري درجة بني إحصائية

 أقل)للخربة  جمتمعة، وعند مستوى كل جمال وفقا  للمجاالت 
سنوات(،  30 من سنوات، أكثر 30-1 سنوات، بني 1 من
ع قيم )ف( غري دالة، وهذا يدل على أن يجاءت مج إذ

اختالف اخلربة اليؤثر على استجابتهم يف امتالك املعايري 
 .، ولعل هذا يسبب طبيعة التخصص وأنه متجدداملهنية

 واالقتراحات أبرز النتائج والتوصيات

 الباحث إىل عدد من التوصياتتوصل ويف ضوء ما سبق،  
 :، من أمههاواالقرتاحات

  احلاسب،  ملعلمي املهنية عن املعايري توعوية برامجتقدمي
 .ممن هم على رأس اخلدمة

  العمل على تطوير برامج إعداد معلمي احلاسب، بشكل
مستمر يتوافق مع التطورات واملستجدات احلديثة، ليتمكن 

 مهامه بشكل مناسب. املعلم من أداء

  إجراء املزيد من الدراسات والتطوير للمعايري املهنية
 ملعلمي احلاسب اآليل.

 لمي احلاسب، بتفريغهم عمل أمهية التدريب املستمر
مديري املدارس واملناهج وغريها لدورات مشاهبة لدورات 
، وملدة فصل دراسي يف إحدى املعمول به يف وزارة التعليم
 .ملواكبة التسارع التقين اجلامعات، كل مخس سنوات

 المراجع

 بــداهلل.، و الســعدوي، عثمــانالرتكــي، عو ، يصــلعبــدالفتاح، فو .، حممــدتيغــزة، أ
(. املمارسات التقوميية ملعلمـي العلـوم مبرحلـة التعلـيم املتوسـط يف 2016)

جملـــــة الدراســـــات ضـــــوء تصـــــنيف األداء حســـــب االختبـــــارات الدوليـــــة. 
 . 318 - 320 (،3)1سلطنة عمان،  -الرتبوية والنفسية 

جنليزية باملرحلة الثانوية اللغة اإل ي(. درجة امتالك معلم1031)مين.احلاسرى، أ
اجمللـة .هتم التدريبيـةايات تكنولوجيا التعلـيم واحتياجـاة املنورة لكفىف املدين

 .139 - 121، 1السعودية،  ،العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعية

واقــع برنــامج إعــداد معلمــي الرتبيــة البدنيــة جبامعــة  (.1035احلــريب، مشــعان. )
الرتبيـــة  رســـالة .امللـــك ســـعود يف ضـــوء املعـــايري املهنيـــة الوطنيـــة للمعلمـــني

  .305-.13، 53. السعودية– وعلم النفس
(. درجـــة حتقـــق بعـــض املعـــايري 1032) بتســـام.، و أبـــو خليفـــة، اازيخضـــر، غـــ

ـــــوم الرتبويـــــة واآلداب  ـــــة ومؤشـــــرات أداء خرجيـــــي كليـــــة العل املهنيـــــة العاملي
العلــــوم  -دراســــات اجلامعيــــة يف األونــــروا مــــن وجهــــة نظــــرهم أنفســــهم. 

 . 729-711ملحق ، ،11ردن، ماأل- الرتبوية

ــــزام درجــــة .(1031) اهلل. عبــــد الدرايســــة، ــــوم معلمــــي الت  املهنيــــة باملعــــايري العل
 العلـوم: للبحـوث اخلليل جامعة جملة. املتغريات بعض ضوء يف للمعلمني
 .321-311(، 1)1: اإلنسانية

(. املعــــــايري الرتبويــــــة: دراســــــة 1008) عيد.، و العــــــامري، ســــــســــــنالــــــدهان، ح
 . 118 - 108،  (4)16مصر، -العلوم الرتبوية وصفية. 
(. املعـــــايري املهنيـــــة للتـــــدريس وضـــــرورهتا للتعلـــــيم يف 1031) ري.الرديســـــي،  ـــــ

 . 51 - 33 (،1)5السودان، م -جملة كلية الرتبية السودان. 
(. تصــــور مقــــرتح لتطــــوير أداء معلمــــي الرياضــــيات 1031) ســــن.رصــــرص، ح

جملـــة اجلامعـــة اإلســـالمية ة املعاصـــرة. مبـــدارس غـــزة يف ضـــوء املعـــايري املهنيـــ
ون البحـث العلمـي والدراسـات العليـا شـؤ  -للدراسات الرتبوية والنفسـية 

 . 112 - 151، (1)13فلسطني،  -غزة  -باجلامعة اإلسالمية 
 قبــــول اختبــــارات يف العــــامل جتــــارب (. بعــــض1033القــــوي. ) الزبيــــدي،  عبــــد
 .51-50، 21عمان.  سلطنة - الرتبوي التطوير جملةاملعلمني. 
واقـــع أداء معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة الثانويـــة يف (. 1008) .الزهـــراين، حممـــد

ـــة املعاصـــرة وعالقـــة ذلـــك بتحصـــيل طالهبـــم ، رســـالة ضـــوء املعـــايري املهني
 دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية.

عـداد املعلـم بكليـة الرتبيـة إ(. دراسـة تقومييـة لربنـامج 1001) .الشـرعي، بلقـيس
اجمللـة األكـادميي.  االعتمـاد معايري متطلبات وفق جامعة السلطان قابوس

 . 50-3، 1،العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي
مســتوى أداء معلمــي العلــوم  .(1032)حممــد  ،الســالمات و ،خالــد ، الشـهري

جملــة احتــاد . وديباملرحلــة االبتدائيــة يف ضــوء املعــايري املهنيــة للمعلــم الســع
 .318 - 330، 1 ،اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس

الكفايــات التدريســية الــيت ميتلكهــا الطلبــة املعلمـــون  (.2015) .حممــد، الطراونــة
ـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر املعلمـــــني املتعـــــاونني ـــــدربون يف املـــــدارس املتعاون . املت

 .831-801 (،1)11، م، اجلامعة األردنيةدراسات العلوم الرتبوية
(. الرضـا الـوظيفي للمعلمـني املختصـني يف احلاسـب 1031العرفج، عبداإلله. )

جملــة جامعــة أم . يف حمافظــة األحســاء علــيم العــام )بنــني(مبــدارس الت اآليل
 .111-111(، 3)1القرى للعلوم الرتبوية والنفسية.

(. برنامج تدرييب 1031)واألكرف، مباركة.  درية،املالكي، بو ،  فخرو، عائشة
مقــــرتح لتنميــــة مهــــارات إعــــداد أدوات تقيــــيم  رجــــات الــــتعلم يف ضــــوء 

الكويـــــــت، -اجمللـــــــة الرتبويـــــــة ة قطـــــــر. املعـــــــايري املهنيـــــــة للمعلمـــــــني بدولـــــــ
11(302) ،311 – 383. 

http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
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ــــــة لواقــــــع اســــــتخدام معلمــــــات و 1031) وى.احملمــــــدي، جنــــــ (. دراســــــة توعوي
مشـــرفات الرياضــــيات باملرحلــــة املتوســـطة للتقنيــــات و احلاســــب اآليل يف 

. جملــة ضـوء معــايري اإلنكيــت للجــودة الشــاملة باململكــة العربيــة الســعودية
  . 333 - 21،  (1)32مصر، - تربويات الرياضيات

أثر استخدام  .(1035) .أماين عبداحلميد، و ،  تار ،أمحد ، و صابر حممود،
املهــارات التدريبيــة لــدى معلمــي  برنــامج تــدرييب مقــرتح علــى تنميــة بعــض

 عـني - الرتبيـة كليـة جملـة. اإلعدادية أثناء اخلدمـة احلاسب اآليل باملرحلة

 .12-35(، 3)39. مصر– مشس

 يف العـــــام التعلـــــيم يف تعلـــــيم املعلوماتيـــــة(. 1001).بـــــراهيم عبـــــداهلل إ ،احمليســـــن
 نظـرة: نتجـه؟ أن جيـب وأيـن ؟ اآلن حـن أيـن  :السعودية العربية اململكة
ـــة ـــة دولي العلـــوم الرتبويـــة والدراســـات  -جملـــة جامعـــة امللـــك ســـعود. مقارن

 .(1)35اإلسالمية، 

 معلمـــي معـــايريهــــ(. 1434) .التعلـــيم العـــايلاملركـــز الـــوطين للقيـــاس والتقـــومي يف 
مشـــروع امللـــك عبـــداهلل بـــن عبـــدالعزيز لتطـــوير  ،الريـــاض اآليل، احلاســـب

 التعليم العام.

إطار املعايري املهنيـة ه(. 2143) .املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل
مشــروع امللــك عبــداهلل  ،الريــاض للمعلمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية،

 بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

تقييم األداء التدريسي ملعلمة احلاسـب اآليل (. 1031) .مشعان ةنور  املطريي،
 باملرحلــــة املتوســــطة يف ضــــوء معــــايري اجلمعيــــة العامليــــة للتقنيــــة يف التعلــــيم

 .ديةالسعو جامعة القصيم، كلية الرتبية، )رسالة ماجستري غري منشورة(.  
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 Abstract: This study aimed to identify the level of computer science teachers' possession of the national professional 

standards in computer science according to their perspective. It also explored the opinions of the study sample according to 

the variables of grade point average (GPA), gender, experience and nature of work. The validity and reliability of the 

questionnaire were verified, and all standards were of a high degree of constancy. The researcher has prepared a 

questionnaire of 89 paragraph divided into 18 standards and 7 areas and applied to a sample of (206) teachers and educational 

supervisors of Computer Science. The finding of the study uncovered that computer science teachers’ possession of 

professional standards in computer science was moderate, while possessing the standard (knowledge of the most important 

and common applications of computer and maintenance skills) was very high. The findings also showed no statistically 

significant differences (0.05) in averages that can be related to the rate of experience and gender variable, while there are 

differences for the nature of the work variable in favor of supervisors. The researcher, according to the mentioned findings of 

the study, has made some recommendations and proposals, including: the importance of acquainting the computer science 

teachers with the professional standards of computer science, provide short and long term training programs on continuous 

basis due to the rapid development in the area, and to develop programs to prepare them.  

Key words: Professional standards, professional standards for computer science teachers. 

 

 


