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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة

 للدراسة  تمهيدال

اغبقبة اؼبعاصرة يف كثَت من دكؿ العامل الصناعية كالغَت صناعية مرحلة ما تسمى  شهدت
بثورة اؼبعلومات اليت تتضمن استخداـ اغباسب اآليل يف ـبتلف مناحي اغبياة كمن أنبها ؾباؿ 
التعليم كالتعلم, كما يبثل اغباسب اآليل اليـو أحد أىم اؼبعطيات اليت ال غٌت عنها لتطوير اغبياة, 

االستعداد للمستقبل كىو ما أدل إىل زيادة االىتماـ بو مؤخران يف ؾباؿ التعليم خصوصان, باعتبار ك 
أف اؼبعيار اعبديد يف اغبكم على االمية يف عصر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ربوؿ من عدـ 

 .عدـ معرفة استخداـ اغباسب اآليل معرفة القراءة كالكتابة إىل

ىذا البعد كلذلك اعادكا بناء توجيهاهتم الًتبوية كبو تعليم اغباسب اآليل كقد أدرؾ الًتبويوف 
للطالب يف اؼبدارس مث ادركوا أف التعليم كحده ال يكفي كذلك بعدما اثبتت الدراسات فاعلية 
استخداـ اغباسب اآليل يف كل األنشطة كفاعلية استخدامو كأداة مساعدة يف التدريس كتصميم 

ىت أصبح اغباسب اآليل عصب من أعصاب العملية الًتبوية يف كثَت من  الدركس كالوسائل, ح
 الدكؿ اؼبتقدمة .

ـ( أف اغباسب ليس من كماليات العملية التعليمة أك ؾبرد رفاىية أك 8222كلذلك يرل التودرم )
تسلية, بل ىو ضركرة ؼبواجهة زيادة أعداد اؼبتعلمُت بشكل حاد, كللقدرة على االستفادة من 

 اتو يف تغيَت أساليب التدريس, كربفيز الطالب, كدفع اؼبلل, كزيادة التحصيل .إمكاني

كاىتمت اؼبؤسسات التعليمية يف كل من متغَتات العصر كاغباجة إىل التغيَت كالتطوير, كؽبذا سعت 
دكؿ العامل بتطوير مناىجها الدراسية, كيبثل منهج اغباسب اآليل أحد ىذه اؼبناىج كأكثرىا حاجة 

اغباسب اآليل علم متطور كمتجدد, حيث ينص االىتماـ دبنهج اغباسب اآليل يف كل من ؛ألف 
 األىداؼ كاحملتول كطرؽ التدريس كاألنشطة ككسائل كتقنيات التعليم كالتقومي .
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كلكي يكوف ىناؾ عمل حقيقي فعلي فال بد أف نبدأ بإجراءات ما قبل التطوير كيف مقدمتها 
منهج اغباسب اآليل, كؽبذا ظهرت على الساحة العديد من دراسة اؼبشكالت اليت تواجو 

 الدراسات اليت تستهدؼ مشكالت منهج اغباسب اآليل كمناىج ـبتلفة أيضان.

 

  التعريف بالمشكلة

 كبَت, كنتج عن ذلك تدفق  ميادين اغبياةيف كثَت من  اكتطورن  ,جديدكل يـو   يف
 كظيفتوكاف   كل, كلذباستخداـ تقنيات اغباسب اآليلة كالقرية الصغَت   أصبحفالعامل  ,للمعلومات

, كتبنت حكومتنا الرشيدة يف اؼبملكة العربية للرقي باؼبخرجات التعليمية همميف اجملاؿ التعليمي 
مد بن سعود ؿب اإلماـالرائدة عبامعة  األدكاركمن  ,يف التعليم اآليلاغباسب  إدخاؿالسعودية 
 .لطالب اؼبعاىد العلمية  يلاآلاغباسب  تدريس منهج اإلسالمية

ؼبنهج اغباسب اآليل اػباص بوكالة اؼبعاىد  اتربوين  امث مشرفن  اكمن خالؿ عمل الباحث معلمن 
العلمية التابعة عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية الحظ شكول كثَت من اؼبعلمُت كالطالب 

حبصر استطالعي من خالؿ زياراتو , كقد قاـ ج اغباسب اآليل باؼبعاىد العلميةعند تدريس منه
دراسة بينيو :  من كل كدراسةالدراسات السابقة   إىلالرجوع نية كمتابعاتو للمعاىد العلمية ك اؼبيدا

دراسة السكراف , ك ىػ(4181دراسة الشبل), ك ىػ(4181دراسة اغبسن), ك (Bennettىػ 4141)
 دراسة القحطاينك  ,ىػ(4142دراسة اؼبعيقل ), ك ىػ(4146دراسة القركين), ك ق(4144)
 ,ىػ(4144دراسة األضبدم ), ك ىػ(4141دراسة معافا), ك ىػ(4186دراسة القرين ), ك ىػ(4188)

تتمحور حوؿ عناصر , ك ت يف تدريس منهج اغباسب اآليلتبُت من خالؽبا أنو يوجد مشكال
ككسائل كتقنيات التعليم التعليمة  األنشطةك كطرؽ التدريس األىداؼ كاحملتول  التالية : اؼبنهج

 كالتقومي .
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 أسئلة الدراسة

 ؿ الرئيس التايل :اؤ كن بلورة مشكلة الدراسة يف السما تقدـ يب يف ضوء
ما مشكالت تدريس منهج الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية بالمعاىد العلمية من وجهة 

 ؟  تصور مقترح لمعالجتهاال ماو  نظر معلمي الحاسب اآللي
 كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة التالية :   
 ما مشكالت أىداؼ مقرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية من كجهة نظر اؼبعلمُت ؟ -4
 ما مشكالت ؿبتول مقرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية من كجهة نظر اؼبعلمُت ؟ -8
 لمية من كجهة نظر اؼبعلمُت ؟ما مشكالت طرؽ تدريس مقرر اغباسب اآليل باؼبعاىد الع -4
 قرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية من كجهة نظر اؼبعلمُت ؟األنشطة التعليمية ؼب ما مشكالت -1
قرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية من كجهة نظر ؼب كتقنيات التعليم كسائل ما مشكالت -1

 اؼبعلمُت ؟
 باؼبعاىد العلمية من كجهة نظر اؼبعلمُت ؟ما مشكالت تقومي مقرر اغباسب اآليل  -6
 ؟ باؼبعاىد العلمية اغباسب اآليلمنهج ما التصور اؼبقًتح غبل مشكالت تدريس  -1

 أىداف الدراسة

 ربقيق األىداؼ اآلتية : البحث إىل يهدؼ
 التعرؼ على مشكالت أىداؼ مقرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية . -4
 اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية . التعرؼ على مشكالت ؿبتول مقرر -8
 قرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية .مطرؽ تدريس التعرؼ على مشكالت  -4
 قرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية .ؼب األنشطة التعليميةالتعرؼ على مشكالت  -1
 قرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية .ؼبكسائل كتقنيات التعليم التعرؼ على مشكالت  -1
 مقرر اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية . على مشكالت تقومي التعرؼ -6
 ىذه اؼبشكالت.ل كضع توصيات كمقًتحات مالئمة غب -1
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 أىمية الدراسة

 : النقاط التالية تكمن أنبية الدراسة يف

 ية :ملأ( أنبية ع
 يل يف اؼبعاىد العلمية .تطور منهج اغباسب اآلنبية أباؼبسئولُت تبصَت  -4
 ر باقي اؼبقررات .يتطو بضركرة االىتماـ  إىل اؼبسئولُتتنبيو  -8
 اقًتاح بعض اغبلوؿ اؼبناسبة لتاليف تلك اؼبشكالت . -4

 ب( أنبية تطبيقية :       
 .تقدـ بعض اؼبقًتحات لتطوير منهج اغباسب االيل  -4    
 يف تطوير مناىج اغباسب اآليل يف اؼبعاىد العلمية . تفيد اؼبسؤكلُت -8    
    

 حدود الدراسة

صبيع معلمي اغباسب اآليل باؼبعاىد العلمية يف  صبيع اؼبعاىد باؼبملكة العربية  الحدود المكانية :
 . السعودية
 ىػ .4141 /ىػ 4141دراسي الثاين لعاـ الالفصل  : الزمنيةالحدود 

اصر عن, كيشمل عاىد العلمية للمرحلة الثانويةمنهج اغباسب اآليل يف اؼب - الحدود الموضوعية :
سائل كتقنيات التعليم ك ك التعليمية  كاألنشطةطرؽ التدريس : األىداؼ كاحملتول ك التالية اؼبنهج 
 .كالتقومي
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 مصطلحات الدراسة

  : ابأهن اكيبكن تعريفه : المشكالت التدريسية
 دكف كربوؿ اؼبعلمُت تواجو ريسية ىي عقباتبأف اؼبشكالت التد ـ(4331,  أبو عواد) اييعرفه   

 غَت أك اؼبعرفية أك اؼبادية أـ البشرية اإلمكانات يف نقصنا كانت سواء الطلبة لدل التعليم ربقيق
 . ذلك

, فتؤدم عملية التدريس منأك اؼبواقف اليت تنتج ؾبموعة من اغباالت  يقصد بو التعريف إجرائيا :
 .كعدـ ربقق األىداؼ اؼبرجوة على الوجو اؼبطلوب  ىاإىل عرقلة سَت 

  كيبكن تعريفو بأنو : : المنهج
ـ( بأنو ؾبموعة متنوعة من اػبربات اليت يتم تشكيلها كاليت يتم 8224, كاعبملييعرفو )اللقاين    

إتاحة الفرصة للمتعلم للمركر هبا كىذا يتضمن عمليات التدريس اليت تظهر نتائجها فيما يتعلمو 
كقد يكوف ىذا من خالؿ اؼبدرسة كمؤسسات اجتماعية أخرل ربمل مسؤكلية الًتبية  ,التالميذ

 كيشًتط يف ىذه اػبربات أف تكوف منطقية كقابلة للتدريس كالتأثَت.

  ,كطرؽ تدريس ,كؿبتول ,من أىداؼ تربوم يتضمن عناصر مكونةـبطط  التعريف إجرائيا :
كاف أ, مرتبطة باؼبعلم كاؼبتعلم كؾبتمعو سواءن وميكتق ,كتقنيات التعليمككسائل  ,كأنشطة تعليمية

 , بقصد اإلسهاـ يف ربقيق النمو اؼبتكامل .اداخل اؼبدرسة أك خارجه

جهاز إلكًتكين يبكن برؾبتو ـ ( بأنو 8223)كنساره ك عطار ,  من عرفو كله  :الحاسب اآللي 
اغبسابية كاؼبقارنات اؼبنطقية , كإجراء العمليات ة البيانات كزبزينها كاسًتجاعهاليقـو دبعاعب

 .ستخالص اؼبعلومات اؼبفيدة منها ال
يبكن استخدامو يف اجملاؿ التعليمي كاجملاؿ اإلدارم ىو عبارة عن جهاز إلكًتكين  التعريف إجرائيا :

بية كزبزين البيانات كاسًتجاعها عند اغباجة و ة البيانات كالعمليات اغباسعاعبدبيقـو كالتنسيقي ك 
 . ايؽبإ
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ـ( أف اؼبرحلة الثانوية يف  8222يشَت السنبل كاػبطيب كمتويل كعبداعبواد ) المرحلة الثانوية :
اؼبملكة العربية السعودية مدهتا ثالث سنوات دراسية , كتقبل طالهبا من اغباصلُت على شهادة 

رحلة يتقدـ الكفاءة "اؼبتوسطة" بعد أف يكونوا قد أسبوا اػبامسة عشرة من العمر, كيف هناية ىذه اؼب
الطالب إىل امتحاف عاـ يبنح الناجحوف فيو شهادة الدراسة الثانوية العامة اليت تؤىلهم لاللتحاؽ 

 باعبامعة .
كيف الوقت اغبايل ال يوجد امتحاف عاـ عبميع الطالب يف اؼبملكػة كإمبػا يقػـو معلمػو كػل مدرسػة    

 بتجهيز االمتحاف النهائي لطالهبم .
ؼبرحلة الثانوية ىي هناية سلم التعليم العاـ, أك اغبلقة األخَتة من حلقات ا التعريف إجرائيا :

ؼبواصلة الدراسة اعبامعية, أك  عد الطالبى التعليم العاـ, تستقبل من هبتاز اؼبرحلة اؼبتوسطة بنجاح, كتي 
 خوض اغبياة العملية.

 

تعٌت , سعود اإلسالميةة اإلماـ ؿبمد بن تابعة عبامع مؤسسة تربويةىي  :المعاىد العلمية   
/  1411صدر األمر السامي الكرمي رقم كقد , لشريعة اإلسالمية كاللغة العربيةاعلـو  يف دبناىجها

ىػ بإبقاء اؼبعاىد العلمية مرتبطة جبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 4182/  2/  43ـ ب كتاريخ 
الدراسة فيها ست سنوات توازم اؼبرحلتُت اؼبتوسطة كالثانوية الشرعية دبراحل  مدةك  ,اإلسالمية

  .السنوات الستف يكمل الطالب دراستو , كال يشًتط أية السعوديةالتعليم العاـ باؼبملكة العرب
 , تتوزع يف صبيعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالميةتتبع جامع ىي مؤسسة التعريف إجرائيا :  

, كيف اآلكنة ة العربية كمل تغفل اغباسب اآليل, كهتتم دبواد الشريعة كاللغلكة العربية السعوديةأكباء اؼبم
 .اؼبواد العلمية إليها  األخَتة مت إضافة بعض
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