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 األولالفصل 
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة
ُيعّد الحاسب مفتاح الن ضة االقتصادية والفكرية فدي المجتمد  الحددي  حيد  يفدت      

 تعصددلل و أمددام الطددالب فرصددًا وميفيددة متعددددة نمددرًا الرتباطددع بشددتى المسددارات الم نيددة
ومن خاللدع يدتم وييقة بالمجاالت العلمية المتنّوعة ميل الرياضيات والفيزياء وال ندسة ال

توميددف المعلومددات لحددل المشددكالت وتنميددة االبتكددار. وتددرى جمعيددة معلمددي الحاسددب 
أن الحاسدب  Computer Science Teachers Association (CSTA)اآللدي

يتضددددمن التصددددميم واإلبدددددات وحددددل المشددددكالت وتحليددددل مجموعددددة متنوعددددة مددددن الحلددددول 
 م فددي تنميددة الم ددارات العليددا فددي الممكنددة للمشددكلة والتعدداون وم ددارات العددرض بمددا يسدد

لتعبير عدددن أفكدددارهم بطدددرق عرفدددي وهدددذه الم دددارات تسدددم  للطدددالب بددداتصدددنيف بلدددوم الم
تمكدن م مدن المنافسددة فدي العدالم الددذي يعيشدون فيددعل لديس علدى صددعيد اسدتخدام التقنيددة 
 فحسدددددددددبل بدددددددددل إبددددددددددات وابتكدددددددددار حلدددددددددول تحسدددددددددن نوعيدددددددددة الحيددددددددداة ألفدددددددددراد المجتمددددددددد 

(CSTA,2008)  . 

وزارة  تحرصومن منطلق تلك األهمية االقتصادية والفكرية للحاسب اآللي     
التعليم مدارس تدريس الحاسب في في المملكة العربية السعودية على  لتعليمالتربية وا
البنين اليانوية مدارس في هد 0225تدريس الحاسب اآللي عام  ابتدأحي  العامل 

في عام  اآللي لطالبات المرحلة اليانويةتدريس الحاسب المطورة. يّم تبعع 
 مادةً غير أساسية )تيقيفيةا ولم يعتمد ُدّرس باعتباره مادة هد؛ حي  0205/0202

تدريس اعتمد  ه0230 في عامهد. ومؤخرًال 0205/0201أساسية إاّل في عام 
 طالبات المرحلة المتوسطة.طالب و ل اآلليالحاسب 
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ي مراحل التعليم العام اهتمام الباحيين وقد نال مجال تدريس الحاسب اآللي ف
والمختصين في المناهج وطرق التدريس نمرًا لحداية تدريسعل والوقوف على 

محمد )ومن ا دراسة . إيجابيات تدريسع  والمعوقات التي تواج ع واقتراح الحلول ل ا
ال والتي هدفت إلى اقتراح السبل المناسبة لتصميم مناهج تعليمية 0220 لالجويبر

متعلقة بتطبيقات الحاسب وتحديد محتويات ا وفق األهداف التعليمية ومستوى المرحلة 
ا والتي هدفت إلى معرفة واق  0220ل جار اس الغامدي )الدراسية. وكذلك دراسة 

ألفت )لتي تواجع معلمّي الحاسب. ودراسة الحاسوب في التعليم اليانويل والمشكالت ا
ال وهدفت إلى تقويم من ج الحاسب اآللي من وج ة نمر المعلمات 0223ل فودة

ا التي استعرضت إجراءات تدريس مقرر 0225 لسعد الدايل)والطالبات. ودراسة 
الحاسب اآللي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية لكما استطلعت 

ة آراء المعلمين والطالب حول متطلبات استخدام الحاسب عند تدريس م أو الدراس
ا تقويمًا لتجربة 0221ل مريم السيف)دراست م لمادة الحاسب اآللي. وتناولت دراسة 

ت اني )دراسة  وكشفت يم األهلي من وج ة نمر المعلمات.الحاسوب في التعل
تحّديات وصعوبات من  من  ما يواجع تدريس الحاسب اآلليعا 0221ل المزيني

نوره )دراسة اآللي في المرحلة اليانوية. و  وج ة نمر مشرفات ومعّلمات الحاسب
استعرضت واق  استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا  التيا 0225 لال زاني

المعلومات في المدارس اليانوية للبنات في مدينة الرياض من وج ة نمر المعلمات 
ا مشكالت تدريس الحاسب اآللي 0200لغادة السبيعي)والطالبات. وناقشت دراسة 

 للمرحلة المتوسطة من وج ة نمر الطالبات والمعلمات والمشرفات.

التي و  واختالف المتغيرات المؤيرة في تدريس الحاسب اآللي  برغم تنّوتو  
على متغير أساسي يؤدي  أكّدت هذه الدراسات ن نتائجهذه الدراسات  فا كشفت عن ا

ت هياًل  عت هيل أهميةدورًا كبيرًا في تدريس الحاسب اآللي وهو معلم الحاسب اآللي و 
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 وتحسين تدريسع الحاسب اآللي في التعليم العام من جلضمان تحقيق أهداف  مستمراً 
بمعلم الحاسب أهمية العناية  الدراسات وأوضحت نتائج هذه. والحفام على جودتع

تدريس نجاح تنفيذ المن ج الدراسي قائم على كفاءة  ب ن بّينت في توصيات او ل اآللي
 .ع الم نيالمعلم ومدى تمكنّ 

لمن ج إلى أنشطة تعليمية يومية يترجم افالمعلم بما يملك من معرفة وم ارات  
ول ذا  ؛تعليميةال  مخبرات على بناءالفي ف م المن ج و  بيئة تساعد الطالبم مصوي

السبب ُيْجم  المختصون في التربية على ارتباط نوعية التدريس مباشرة بنوعية 
المعلم. ويشددون على أن طريق تحسين جودة مخرجات التعليم يبدأ من معلٍم كفء 

 .ا0202)كيري كينديل يملك م ارات تدريس تؤهلع لتحمل المسؤولية 

ال يئات التربوية الرائدة  تدعول والمعلمبين التدريس تالزمية العالقة  وفي سياق     
باعتباره أحد  عتدريسجودة العناية بعلى األداء التدريسي للمعلم و  التركيز إلىعالميًا 
تطوير القدرات االهتمام بضرورة وتنادي ب؛ اإلصالح التربوي للمدرسة الحدييةركائز 

. (Barber, et, al. 2007)الم نية للمعلمين إذا ما أريد تحقيق الجودة في التعليم 
  ويائق ال يئات والمحافل العلمية اآلتية : في اإلشاراتوردت ميل هذه و 

  االتحاد العالمي للتربيةInternational Alliance of Leading 
Education Institutes (IALEI)  

  تقريرّي مؤسسة ماكنزي آند كومبنيMckinsey & Company  0226لعام 
 .م0202و

  بالمملكة العربية المنتدى الدولي الياني للتعليم الذي نممتع وزارة التربية والتعليم
 ا. 0200السعودية )

  م.0202/0200تقرير المعرفة العربي للعام  
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  مؤتمر القمة الدولية للتدريسInternational Summit on the Teaching 
Profession (ISTP)   الفصل هي الذي أكد على أن جودة المعلم في

العنصر األعمم ت ييرًا في المدرسة وفي تعّلم الطالب. وشّدد المشاركون في 
فّعال  مؤتمر القمة الدولية للتدريس على أن المعلمين جزء أساسي في أي حل

 باألدوات التي تساعدهم على قيادة التغيير.  وينبغي تزويد المعلمين
  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليمWorld Innovation Summit for 

Education (WISE)  

التحوالت المتسارعة في العلوم والتقنية وتفجر المعرفة وما  نفا وعلى نحو مواٍزل
تطوير  تُلزمت ييرات  أحديتتبعع من تغيير في البنية االجتماعية بقيم ا ويقافت ا 

آلية  تبّنيوتطوير التدريس يقتضي  .ومراجعتع لتعزيز جودتع وتميزه التدريس
تساعد وتشج  المعلمين على المساهمة ب فضل ما لدي م من  واضحة محددة

الحكم من خالل هذه اآللية  المتبعة  يمكن إمكانات م نية وذهنية وجسدية. و 
في ضوء مجموعة من األسس  توض    للمعلماألداء التدريسي  مستوىعلى 
  .بم نة التدريس المعلمعالقة 

ومن هنا يرى خبراء التربية حاجة المعلم إلى معايير ُيقاس ب ا ما يقوم بع من       
 سلوكيات وممارسات وأفكار ليميز الصحي  من الخط  بما يس م في نموه الم ني

المستويات المعرفية واألدائية واألخالقية للمعلم  وتحدد في ا. التدريسي أدائعوتحسين 
ما التمكين للمعلم ب ميل هذه المعاييرل  لك تحققوبذ . اتجاه تنمية م نة التدريس

مستوى أداء المعلم  ا يقاس في ضوئ  حي  .مسؤولية ومساءلة وشفافية ه منوفر ت
وتعطي المعلم الحافز للوصول للصورة لعن الذاتية في الحكم على هذا األداء  بعيداً 

احتياجات  في ضوءبناء برامج النمو الم ني  وتس لالميالية المرجوة في أدائع 
 ا.0226)ُبشرى العنزيل المعلمين 
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دراسة تقييمية حول ت يير  اLauer ,et.al, 2005) وفي هذا الصددل أجرى     
مائة ويالية   اخالل ل راج المعايير على التدريس وتعلم الطالب في التعليم العام

 .األمريكيةالواليات المتحدة أداء المعلمين في المعايير في  تناولت ت ييرعشر بحيًا 
على  فّعال وواض ت يير  ذووأشارت الدراسة إلى أن التقييم القائم على المعايير 

الدراسات ب ن المعلمين غّيروا   وأم رت هذهل يتدريسمستوى أداء المعلم ال
وسارعوا إلى تحسين ممارسات م. وتبّنوا ممارسات تعليمية مركزة على اإلصالح 

 أدائ م.

 ربطتنتائج الدراسات والتقارير األهمية المتزايدة للمعاييرل فان  ل ذه نمرًا و       
بين المعايير وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم باعتبار المعايير محدّدة لمستويات 

. وعّدت نتائج هذه الجودة المنشودة في منمومة التعليم والتعّلم بكل عناصرها
لتقييم لتحسين األداء ومنطلقًا لعملية أساسًا لعملية التقويم وا المعايير الدراسات
 ا0223دراسة )عالء زايدل وأشارتل لمساءلةا وتعزيز التدريسم نية  ورف التطوير 

أن تحسين األداء التدريسي في ضوء المعايير هو تجويد للعملية التعليمية التي  إلى
وبذلك يصب  األداء التدريسي للمعلم أحد  عتبر المعلم أحد أضالع ا الرئيسة؛ي

المعايير الرئيسة للحكم على جودة التعليم العام بما يتناسب م  االتجاهات التربوية 
 الحديية.

تقويم األداء التدريسي لمعلم الحاسب اآللي في ضوء  دوريتض   وبذلك 
دارت ا من حي   المعايير العالميةل حي  تعد هذه المعايير نموذجًا لضمان الجودة وا 

)عفت  تحسين المدخالت والعمليات للوصول لمخرجات تحقق األهداف المنشودة
 ا. 0225الطناويل 

المعيددداري وتحقيدددق الجدددودة فدددي العالقدددة بدددين األداء التدريسدددي  تلدددك وفدددي إطدددار     
العديدددد مدددن المنممدددات الم نيدددة التربويدددة وال يئدددات العلميدددة  أصددددرتالعمليدددة التعليميدددة 
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ضددمن  ألن الحاسددب مددنو  .معددايير لكددل مجددال تخصصددي ومعلميددعقائمددة المتخصصددة 
الجمعيدة العالميدة خدالل السدنوات األخيدرة؛ فدان  المجاالت التدي شد دت اهتمامدًا متزايدداً 

 International Society for Technology inفدددي التعلددديمللتقنيدددة 
Education(ISTE)  بالتعددددددداون مددددددد  المجلدددددددس القدددددددومي العتمددددددداد إعدددددددداد المعّلمدددددددين

National Council  for Accreditation of  Teacher Education 
(NCATE)معددايير خاصددة بمعلمددي الحاسددب اآللدديل أطلددق علي ددا اسددم  قائمددة نشددرت ل

 National Educationalلتعلدديم الوطنيددة لمعلمددي الحاسددب اآللددي )معددايير تقنيددة ا
Technology Standards for computer science educatorsوالمعروفدة  ا

ألداء معلمدددددي  هدددددذهل معدددددايير معددددداييرقائمدددددة اللوتّضدددددمنت  NETS.cseاختصدددددارًا بدددددد 
والف ددم  الحاسددب اآللددي تتطلددب أن ُيْم ددر معلددم الحاسددب اآللددي حدددًا أدنددى مددن المعرفددة

دارة الفصددل والتقددويم وكافددة الجوانددب  واألداء فدي مجدداالت التخطدديط والتدددريس والدتعلم وا 
زيددد مددن فاعليتددع األداء التدريسددي لمعلددم الحاسددب وت الم نيددة المسدداهمة فددي رفدد  مسددتوى

 في أداء م امع. 

لتقييم األداء التدريسي لمعلمات  NETS.cseاستعانت الباحية بمعايير قد و     
لغياب المعايير المحليةل وسعيًا نحو  الحاسب اآللي في المرحلة المتوسطةل نمراً 

 وموائمةً تجربة المعايير العالمية المعتمدة من قبل هيئات علمية ل ا مكانت ا 
 الحتياجات معلمات الحاسب اآللي.

 مشكلة الدراسة
المملكة  داخليس الحاسب اآللي في التعليم العام تناول عدد من الباحيين تجربة تدر 

تطبيق التجربة  منخالل فترات سابقة  بالدراسة والبح  وخارج ا العربية السعودية
ت لطالبا ةأساسي ُأعتمد مادة الحاسب اآللي  أن . ذلكفي المرحلة المتوسطة بالمملكة
وقد استعرضت الباحية بعض تلك الدراسات  ه.0230المرحلة المتوسطة في عام 
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لتوضي  أهم المشكالت السابقة بتدريس الحاسب اآللي وما تميلع تلك المشكالت من 
تلقي بمالل ا على واق  األداء التدريسي الحالي لمعلمات الحاسب اآللي قد صعوبات 

 بالمرحلة المتوسطة. 

لتدريسي لمعلمي الحاسبل اء اتّدني األدالدراسات  تلك من خالل فحص تبين وقد
ا وجود بعض المشكالت التي يتعرض  0222محمد طوالبعل  أشارت دراسة )حي  

إلي ا معلم الحاسوب. فمعلمي الحاسب يعانون ماهرة االحتراق النفسي بدرجة عاليةل 
ورضاهم عن العمل كان متوسطًال وف م م للتعّلم التعاوني كان متوسطًال ويواج ون 

الطلبة بشكل فرديل وصعوبة في تقويم أداء الطلبةل ويعانون من  صعوبة في متابعة
مشكالت في تطبيق بعض مبادئ التدريس الفّعال وخاصة تلك المتعلقة بالتقويم 

 الصفي وتوضي  األهداف.

ا إلى ندرة المراج  التي توض  طرق 0220أكدت دراسة )جار اس الغامديلو 
لحاسوبل واختالف نمام التقويم للجانب التدريس ونقص المراج  المتعلقة بمناهج ا

العملي وصعوبتع للمعلم والطالبل وقلة الدورات التدريبية لمعلمي الحاسب وعدم 
 وجود دوريات وكتب متخصصة في مجال الحاسوب في المكتبة.

ا عدددم وجددود ج ددة مسددؤولة و متخصصددة 0223 ألفددت فددودةل ضددحت دراسددة )فيمددا أو 
 اإلشدراف والمتابعدة الفنيدة والتقنيدة للمدادة. حدين غدابفدي لمتابعة  مادة الحاسب اآللي 

ا إلددددى عدددددم وجددددود مشددددرف 0221نب ددددت دراسددددة )طددددالل عددددامرلل وفددددي هددددذا الصدددددد
ن وجد فيكون أقدم المعلمدين وال تزيدد خبرتدع عدن أربد  أو خمدس  متخصص للحاسب وا 
سددنواتل ف ددو فددي األصددل زميددل دراسددة للمعلددم الددذي يشددرف عليددع أو أقدددم منددع ببضددعة 

قلددة ورش العمددل والدددورات التدريبيددة المرتبطددة بتقنيددة المعلومددات  باإلضددافة إلددىام. أعددو 
 وندرت ا رغم أهميت ا في صقل األداء التدريسي لمعلم الحاسب اآللي.
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م حاسدب فدي التعلديم معلد 2222علدى   CSTAدراسة أجرت دا  -أكدتع  –واألمر ذاتع 
دعم الجمدداعي داخددل المدددارس %  مددن م إحساسدد م بالعزلددة لضددعف الدد35 العددام  وأكدددّ 

 جمعية معلمددددددي الحاسددددددب اآللدددددديوفددددددي اإلدارات التعليميددددددة. وفددددددي اسددددددتطالت آخددددددر لددددددد
Computer Science Teachers Associations CSTA  تدم تطبيقددع علددى

و التغيدر التقندي  ضعف معدرفت مأن  تبين من تحليل نتائجع الحاسب األليل قد معلمي
تدريس الحاسب اآللي فدي التعلديم  ون ا عندواج أهم التحديات التي ي يعتبرا منلسري  ا

 العام.

وتعكس هذه التحديات مدى الصعوبات التي تالقي ا معلمات الحاسب اآللي وألقت 
ء المعلمة بمالل ا على أدائ ن التدريسيل ويقّوي الفرضية التي تربط بين ضعف أدا

حي  أشارت  ا0223سة )ألفت فودةل درا وهذا ما أكدتعوتّدني تحصيل الطالباتل 
أن المعلومات التي اكتسبن ا الطالبات في ن اية السنة الدراسية لمقرر الحاسب  إلى

اآللي كانت ضعيفة جدًال خاصة المعلومات العلمية المستمدة من المن ج الدراسي. 
ا من انخفاض نسبة تحقق 0220وما أسفرت عنع نتائج دراسة )سماح محمدل 

معرفية ذات المستويات العليا واألهداف الم ارية لدى الطالب في مادة األهداف ال
 الحاسب اآللي. 

وجود العديد من المشكالت التي تعترض أداء معلمات  تبّينمما سبق  
تقصي الحاسب اآللي كما أوضحت ا الدراسات السابقةل والواق  يفرض علينا األن 

الحالية في مل التجربة الجديدة لتدريس الحاسب اآللي لطالب المرحلة  أبعاد المشكِلة
التدريسي لمعلمي  األداءالمتوسطةل حي  لم تتناول أي دراسة سابقة ما يتعلق بتقويم 

مما  –على حد علم الباحية  –بعد تطبيق المقرر بالمرحلة المتوسطة  اآلليالحاسب 
ى واق  األداء التدريسي لمعلمات الحاسب استلزم إجراء دراسة استطالعية للتعرف عل

ا من مشرفات 00مقابلة م  عدٍد ) اآللي بالمرحلة المتوسطة حي  أجرت الباحية
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عنيزة والبدائ  ب إدارات التربية والتعليم الحاسب اآللي بالمدارس المتوسطة في كل من
 ل ا اآلتي:واق  األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآلليل واتضّ  خال لمعرفةوبريدة 

  من معلمات الحاسب اآللي ما زلن يدرسن 52اتفاق ن على أن اكير من %
مما يؤير علي جودة المخرجات  بطريقة تقليدية قائمة على المحاضرة والتلقين

ل والذي من ش نع أن يفقد تدريس الحاسب أهدافع األساسية. وقصور التعليمية
تدريس التي تركز على م ارات معلمة الحاسب اآللي المتصلة بطرائق ال

عمليات التحليل والتركيب وحل المشكالت. إضافة إلى ضعف الم ارات 
الخاصة بتحفيز دافعية الطالبات للتعلم السّيما وأن طبيعة المادة المنطقية تميل 
إلى التجريدل وتّدني اإلبدات في تقديم التغذية الراجعة وم ارات إدارة العمل داخل 

ضعف تفاعل معلمات  -المشرفات التربويات–كدت معمل الحاسب اآللي. وأ
الحاسب اآللي م  األدوار الجديدة للمعلم. وغياب توميف التنوت التقني في 
البرمجيات والتطبيقات لصال  أدائ ن التدريسي رغم تخصص ن في هذا 

 المجال.
  ضعف المتابعة واالهتمام والبرامج التي ُتعنى بمعلمات الحاسب اآللي

موهن الم ني والعلمي إلنشغال مشرفات الحاسب بت سيس قسم وبتطويرهن ون
 الحاسب اآللي وعبء األعمال اإلدارية.

  تّدني اهتمام معلمة الحاسب اآللي ب دائ ال رغم تميزها األكاديميل لغياب
الحوافز وضعف أساليب التقويم مما أدى بالبعض إلى الالمباالة وعدم االهتمام 

الراجعة وتدني المنافسة العادلة وغياب التطوير  وفقدان اليقة وغياب التغذية
 والتحفيز.
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 المعلمات يحملن مؤهل البكالوريوس في تخصص غير الحاسب اآللي  بعض
دارة دروس و بعض ال شرح ويواج ن تحديًا في دارة معمل الحاسب اآللي وا  ا 

 المجموعات وتطبيق التعلم التعاوني.

للدراسة االستطالعية تتفق م  نتائج الدراسة التي قام ب ا ) سعد  ةوالنتائج السابق
م  ا ب دف تقويم تجربة إدخال الحاسب اآللي في التدريس الصفي في 0200الدايلل 

مدارس التعليم العام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حي  أشارت النتائج 
دريب أيناء الخدمة وقبل ال وزيادة إلى عدم رضا معلمي الحاسب اآللي عن كفاية الت

 العبء التدريس للمعلم وعدم توافر األج زة والمختبرات بدرجة كافية.  

تدني مستوي المخرجات  من يؤكد ما جاء من نتائج الدراسة االستطالعية كما
أن ضعف قدرات المتعلم  لا في دراستع0200خالد الدندنيل ما أشار إليع )التعليمية 

هو نتيجة تدني م ارات توميفع للحاسب  على التواصل والتفكير والمناقشة «الطالب»
كشفت نتائج الدراسة عن تدني عدد  اآللي واستخدامع ألدوات التقنية الحديية كما

الحصص الدراسية المخصصة لتعليم الحاسب اآلليل وما يرتبط بع من تطبيقات 
بالحاسب اآللي للطالبل باإلضافة إلى تعليميةل وقلة توفر برامج تعليمية ذات صلة 

 ضعف اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام وسائل تقنية حديية في نشاط التعليم.

وما يؤكد تدني المخرجات التعليمية لتدريس الحاسب اآللي نتائج فريق المملكة 
العربية السعودية المشارك في أولمبياد الحاسب في دورتع اليانية والعشرين عام 

مل إذ جاء ترتيب المملكة العربية السعودية الساب  والستين من تسعين دولة 0202
 The 22nd Internationalمشاركةل وحصل الفريق المشارك على درجة صفر )

Olympiad in Informatics,2010ا. 
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مستوى  تقييمت سيسًا على ما سبقل جاءت فكرة هذه الدراسة التي تسعى إلى   
معلمة الحاسب اآللي وفق معايير م نية معتمدة من قبل الجمعية األداء التدريسي ل

 International Society for Technology inالعالمية للتقنية في التعليم 
Education (ISTE) س م في كشف لتُ  ليل ومعدة خصيصًا لمعلمي الحاسب اآل

آلليل جوانب القصور التي تحول دون تحقيق الجودة في تدريس وتعليم الحاسب ا
سعيًا نحو معالجت ا واستدراك ما تدعو الحاجة إلى استدراكعل للوصول بتدريس 

من ج الحاسب  أهدافالحاسب اآللي إلى المستوى الذي تست دفع الجودة ويحقق 
 .اآللي للمرحلة المتوسطة

 أسئلة الدراسة

 الدراسة عن السؤال الرئيس التالي: أجابت

الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء ما مستوى األداء التدريسي لمعلمات 
 ؟ العالمية للتقنية في التعليم معايير الجمعية

 األسئلة الفرعية التالية: وتفرت من السؤال الرئيس

ما معايير األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في  .3
 ؟ العالمية للتقنية في التعليم ضوء معايير الجمعية

توافر تلك المعايير في األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآللي ما مدى  .0
 بالمرحلة المتوسطة؟

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآللي  .3
 ُيرج  إلى متغيري )المؤهلل عدد سنوات الخبرةا ؟
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 أهمية الدراسة :
 أهمية الدراسة في النقاط اآلتية: ّلتتمي

دراسة الحالية إس امًا علميًا وعمليًا في مجال ضبط جودة األداء تقّدم ال .0
التدريسي لمعلمة الحاسب اآللي بالنمر للمعايير العالمية ك داة لتشخيص 
أدائ ا وتعزيز ودعم قدرات ا الذاتية للوصول إلى أعلى مستويات التميز 

وآليات  واإلتقان في مل ش  الدراسات العربية المعنية بتدريس الحاسب اآللي
 تطويره.

يمكن أن تعطي مؤشرًا عن مستوى ممارسات معلمات الحاسب اآللي  .0
بالمرحلة المتوسطة على نحو يمكن اإلفادة منع على المستوى اإلجرائي 
المتصل بوزارة التربية والتعليم للعمل على معالجة أوجع الضعفل وأيضًا على 

 ة.مستوى البح  العلمي بفت  آفاق وأولويات بحيية جديد
دعم معلمة الحاسب اآللي في التعرف على المعايير والمؤشرات العالمية التي  .3

 تمكن ا من تطوير ومراجعة أدائ ا في ضوئع. 
مساعدة المشرفات التربويات للحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في الوقوف  .2

على أداء معلمة الحاسب اآللي من خالل أداة البح  التي تم تصميم ا ل ذا 
 الغرض.

 أهداف الدراسة :
األداء  تقييمبناء على مشكلة الدراسة المصاغة فيما سبقل فان الدراسة ت دف إلى 

العالمية للتقنية في  التدريسي لمعلمات  الحاسب اآللي في ضوء معايير الجمعية
 وتنطلق منع األهداف اآلتية : التعليم.
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التدريسي لمعلمات إعداد قائمة بالمعايير التي يجب توافرها في األداء  .0
العالمية للتقنية  الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير الجمعية

 بعد تقنين ا لتتناسب م  البيئة السعودية. في التعليم
تقييم األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء  .0

 تلك المعايير.
 أدائ ا التدريسي. مستويالتعرف على دور مؤهل المعلمة وخبرات ا في  .3

 فروض الدراسة:
مجموعة من الفرضيات مرتبطة بالسؤال الياني واليال  من أسئلة الدراسة  تصيغ

 على النحو التالي:

يقل مستوى األداء التدريسي لمعلمات الحاسب االلي بالمرحلة المتوسطة عن  .0
 .لكلي ببطاقة المالحمةفي األداء ا حد الكفاية

ا بين متوسطي درجات 25ل2يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .0
معلمات الحاسب اآللي الحاصالت على بكالوريوس في التخصص والمعلمات 
الحاصالت على البكالوريوس في غير التخصص ببطاقة مالحمة األداء 

لوريوس في التدريسي لصال  معلمات الحاسب اآللي الحاصالت على بكا
 التخصص.

ا بين متوسطي درجات 25ل2) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .3
المعلمات ذوات الخبرة والمعلمات حدييات التخرج ببطاقة مالحمة األداء 

 التدريسي لصال  المعلمات ذوات الخبرة.

 حدود الدراسة :
 نتائج هذه الدراسة على الحدود اآلتية: تقتصر ا 
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 تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام ود الزمانية: الحد
 هد.0235هد/0232الدراسي 

  :هذه الدراسة على معلمات الحاسب اآللي في مدارس  طبقتالحدود المكانية
 التربية والتعليم بالرس. إلدارةالمرحلة المتوسطة بالتعليم العام  التابعة 

  :يم األداء التدريسي يالدراسة على تق هذه اقتصرتالحدود الموضوعية
 لمعلمات الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير الجمعية

 العالمية للتقنية في التعليم.
 تقييم األداء التدريسي لمعلمات الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة  اقتصر

على الجانب المعرفي والجانب الم اري خالل إجراءات تنفيذ الدرس داخل 
 حجرة الصف.

  المحددة  في أداء معلمة الحاسب اآللي ومؤشرات ا لتحقق المعاييرحد الكفاية
 ار أو مؤشر علىحصول المتوسط الحسابي لكل معي هو ببطاقة المالحمة

الدرجة الكليةل وقد تم تحديد تلك النسبة في ضوء الدراسات من  65%
 المرتبطة بمجال البح .واألدبيات السابقة 

  تم تحديد المعلمات ذوات الخبرة بمن دّرسن لمدة خمس سنوات أو تزيد. وفي
المقابل ُحددت المعلمات حدييات التخرج لمن تقل سنوات تدريس ا عن خمس 

 .سنوات

 أدوات الدراسة :

بطاقة مالحمة األداء التدريسي لمعلمات واحدة هي  أداةاعتمدت الدراسة على 
معايير الجمعية العالمية للتقنية في الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء 

 .التعليم
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 الدراسة: خطوات
بمتغيرات مراجعة البحو  والدراسات السابقة والتقارير والويائق ذات العالقة  -1

الدراسةل واالسترشاد ببعض قوائم المعايير العالمية التابعة للجمعيات 
 والمؤسسات التربوية المتخصصة.

العالميددة للتقنيددة فددي التعلدديم بعددد ترجمت ددا وتقنين ددا  إعددداد قائمددة بمعددايير الجمعيددة -2
علددددددى البيئددددددة السددددددعودية مددددددن خددددددالل عرضدددددد ا علددددددى مجموعددددددة مددددددن المحكمددددددين 

مددن مناسددبة تلددك المعددايير لمددن ج الحاسددب اآللددي بالمملكددة المتخصصددين للت كددد 
 وصالحيت ا لتقييم األداء التدريسي لمعلمة الحاسب اآللي .

فددي ضددوء اإلجددراء السددابق تددم صددياغة قائمددة بمؤشددرات األداء التدريسددي لمعلمددات  -3
العالميدة للتقنيدة فدي  الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير الجمعية

 في صورت ا المبدئية وتحكيم ا.التعليم 
إعددداد قائمددة بالمعددايير الالزمددة لتقيدديم األداء التدريسددي لمعلمددات الحاسددب اآللددي  -4

العالميدددة للتقنيددة فدددي التعلددديم فدددي  بالمرحلددة المتوسدددطة فدددي ضددوء معدددايير الجمعيدددة
 صورت ا الن ائية.

 تصميم بطاقة مالحمة ألداء معلمة الحاسب اآللي في ضوء قائمة المعايير -5
 السابق إعدادها.

 حساب صدق ويبات بطاقة المالحمة.  -6
تطبيق بطاقة المالحمة على معلمات الحاسب اآللي عينة الدراسة من خالل  -7

 زيارات صفية.
تحليددددل نتددددائج تطبيددددق بطاقددددة المالحمددددة للوقددددوف علددددى مسددددتوى األداء التدريسددددي  -8

 لمعلمات الحاسب اآللي حسب متغيرات الدراسة.
  ا ومناقشت ا .تفسير النتائج وتحليل -9

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  -11
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 مصطلحات الدراسة :
  Assessingالتقييم  

والمعايير  لعملية إصدار قرار أو حكم في ضوء معطيات البيانات المتوافرة أوالً  
ويتفق هذا م   .ا0223)نزار العانيل محمد مقدادل وراشد الدوسريل  المعتمدة يانياً 

ا " ب نع عملية إصدار حكم بناء على معايير 520: 0223ما أورده )كمال زيتونل 
معينة في ضوء بيانات أو معلومات )كمية أو كيفيةا عن فكرةل أو ماهرةل أو 

ا ب ن التقييم 0565موقفل أو سلوك". ويرى فؤاد أبو حطب وسيد أحمد عيمان)
نات أو معلومات)كمية أو كيفيةا عن ماهرة عملية جم  وتصنيف وتحليل وتفسير بيا

أو موقف أو سلوك بقصد استخدام ا في إصدار حكم أو قرار. ويعّرفع دوني 
Downi   ب نع إعطاء قيمة لشيء ما وفقًا لمستويات وضعت أو حددت سلفًا )سب

 ا.0551محمد أبولبدةل

لتدريسي لمعلمة األداء ا مستوى وتعرفع الباحية إجرائيا ب نع عملية إصدار حكم على
الحاسب اآللي داخل حجرة الصف وفقا لمستوى تحقيق ا للمؤشرات المعيارية ببطاقة 

 المالحمة المعدة ل ذا الغرض.

  Teaching Performance األداء التدريسي  

ويعرفع حسن شحاتة وآخرون ب نع سلوك المعلم قبل وأيناء مواقف التدريس سواء 
األداء هو الترجمة الفعلية لما يقوم بع المعلم من داخل الفصل أو خارجع وهذا 

تخطيط مسبق وسلوكيات أو استراتيجيات تدريس أو في إدارتع للفصل أو مساهمتع 
في األنشطة المدرسية أو غيرها من األعمال التي تس م في تحقيق تقدم تعلم الطالب 

)حسن شحاتة وآخرونل  بما يكسب م معارف وم ارات واتجاهات وقيم
ا ب نع كل أنوات السلوك الصادر 0225ا.كما يعرفع )عبدالرزاق الجنابيل05ل0223
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عن المعلم والمعبر عنع ب نشطة وممارسات والتي تمكنع من أداء م امع التعليمية 
ا ب نع مجموت 0226والتربوية بما يحقق أهداف معدة سلفًا. وعّرفع )أحمد العباديل

ا المعلم ب دف تحسين عملية التعليم والتعلم األنشطة والعمليات التدريسية التي يؤدي 
بما ينمي قدرات واتجاهات وميول الطالبل وزيادة معارف م بما يحقق أفضل 
مخرجات تعليمية ممكنةل وذلك باتبات مجموعة من إجراءات التدريس المخططة سلفًا 
والموج ة لتنفيذ التدريس بغية تحقيق أهداف محددة وفق ما هو متوفر ومتاح من 

 مكانات.إ

وتعّرفع الباحية إجرائيًا : بانع سلوك وممارسات معلمة الحاسب اآللي بالمرحلة 
المتوسطة خالل تنفيذ الدرس بحجرة الصف لتحقيق أهداف من ج الحاسب اآللي 

 بنجاح في ضوء المؤشرات المعيارية المحددة بالدراسة.

 Assessing Teaching Performance تقييم األداء التدريسي 

عّرفع محمود الحيلة ب نع عملية من جية منممة مخططة تتضمن إصدار األحكام ي 
على المعلم و ت دف إلى التطوير والتحسين واإلصالح م  محاولة إرجات القصور 

 ا.0555)محمد الحيلةل في أداء العمل إلى أسبابع

سلوك وتعّرف الباحية تقييم األداء التدريسي إجرائيًا ب نع عملية إصدار حكم على 
وممارسات معلمة الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة خالل تنفيذ الدرس بحجرة 
الصف لتحقيق أهداف من ج الحاسب اآللي بنجاح ويعّبر عنع بالدرجة التي تحصل 
علي ا المعلمة في بطاقة مالحمة األداء التدريسي المعّدة في ضوء المؤشرات 

 المعيارية المحددة بالدراسة.
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  Standards  المعايير

عّرف قاموس اكسفورد المعايير ب ن ا مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة 
محددة من الجودة ينمر إلي ا ك دف محدد مسبقًا للمس لة التعليمية أو كمقياس لما 

ا 0226لا. وعرف ا محمود الناقة )0533)مرعيل هو مطلوب تحقيقع من أغراض
فات ومتطلبات قياسية لشيء أو عمل أو أداء ما ب ن ا عبارات تحدد شروطًا ومواص

بحي  تصف هذه المعايير الشيء أو العمل أو األداء في أجود صورة وأكمل ا في 
المستويات أو  ا ب ن ا0225مل مروف وسياقات معينة. ويرى )محمد نصرل

المعايير المقننة التي اصطل  علي ا عالميًا والتي ينبغي توفرها لقياس مدى أداء 
جرائيًا. كما تعبر عما يتوق  حدويع في أداء المعلم است دافًا الم علم كميًا وكيفيًا وا 

لتحقيق الجودة الشاملة ومن العرض السابق يتض  أن المعايير هي المستويات 
التقديرية لألداء ف ي بذلك مقياسًا للتقدير والتقييم للحكم على جودة وتحسن البرنامج. 

موج ات موضوعية وعلمية مقننة يتم من خالل ا  وتعرف أيضًا ب ن ا محكات أو
)زياد  الحكم على مستويات األداء وتقويم مدى اإلنجاز في تحقيق األهداف المطلوبة

وعرفت أيضًا ب ن ا "نموذج لألداء يتم  ا.030ل0226الجرجاوي وجميل نشوانل
توى ت سيسع بمعرفة هيئات علمية وم نية ل وت تي صياغة المعيار لكي تعبر عن مح

علمي فتكون بذلك قابلة للتطبيق وقاعدة أساسية مرشدة للعمل")ألفت شقير وآخرون ل 
 ا.253: 0226

 :  معايير الجمعية العالمية للتقنية في التعليم

 Internationalهي معايير عامة محددة من قبل الجمعية العالمية للتقنية في التعليم 
Society for Technology in Education(ISTE)   خاصة بمعلمي الحاسب

اآللي بالواليات المتحدة تم إعدادها بالتعاون م  المجلس القومي العتماد إعداد 
 National Council for Accreditation of Teacher م0222 المعّلمين عام
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Education (NCATE) لوتّضمنت معايير عامة ألداء معلمي الحاسب اآللي
معلم الحاسب اآللي حدًا أدنى من المعرفة والف م واألداء في تتطلب أن ُيْم ر 

دارة الفصل والتقويم وكافة الجوانب الم نية  مجاالت التخطيط والتدريس والتعلم وا 
المساهمة في رف  مستوى األداء التدريسي لمعلم الحاسب ويزيد من فاعليتع في أداء 

 . اNETS for Computer Science Educators," 2013)"م امع 

ب ن ا معايير عامة لتقويم الم ارات والمعارف التي يحتاج ا  وتعرفها الباحثة إجرائيا  
 لتقييممعلموا الحاسب لتدريس الحاسب في التعليم العام وتستخدم في الدراسة الحالية 

األداء التدريسي لمعلمة الحاسب اآللي بالمرحلة المتوسطة بعد تقنين ا في ضوء 
 ذ الدرس داخل حجرة الصف. مؤشرات تصف السلوك المتوق  من المعلمة أيناء تنفي
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