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  :خلص امل 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب 
م 2020الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية طبعة 

ه , ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث 1441-1442,وتم تطبيقو خالل العام الدراسي 
ج الوصفي التحميمي)أسموب تحيل المحتوى(,وأعد الباحث ليذا الغرض أداة المني

)بطاقة تحميل المحتوى(  باالعتماد عمى قائمة مفاىيم العصر الرقمي التي أعدىا الدراسة
الباحث, وتم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتيا, وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 أىميا:
(  24(مفاىيم رئيسية يندرج تحتيا)6عصر الرقمي تحتوى عمى )قائمة بمفاىيم ال 

مفيوم فرعي, أن مفاىيم العصر الرقمي في كتب الحاسب وتقنية المعمومات توافرت بدرجة 
( كما اقترح الباحث إجراء بحوث ودارسات مستقبمية 4.16منخفضة جدا بمتوسط حسابي)

 تأتي استكمااًل لموضوع الدراسة الحالية.
المرحمة  - الحاسب وتقنية المعمومات - العصر الرقمي - المفاىيمالمفتاحية: الكممات 

 .المتوسطة
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Concepts of the digital age in computer books and information 

technology for the intermediate stage: an analytical study. 
Faisal Fahad  Mohmmad Alshammry Dr.                                                                       

Professor of curricula and methods of teaching computer assistant 
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Abstract  
 The study aimed to reveal the degree of availability of concepts of the 

digital age in the content of computer books and information technology for the 

intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia 2020 edition, and was 

applied during the academic year 1442-1441, and to achieve the goal of the 

study, the researcher used the descriptive analytical approach (content analysis 

method), The researcher prepared for this purpose the induction tool (content 

analysis card) by relying on the list of concepts of the digital age prepared by 

the researcher. Under it (24) a sub-concept, that the concepts of the digital age 

in computer books and information technology were provided at a very low 

level with an arithmetic average (4.16) as the researcher suggested conducting 

future research and studies that would complement the subject of the current 

study.  

 

Keywords: concepts - digital age -  computer and information technology - 

middle stage. 
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 املكدمة:

يتميز ىذا العصر بالمعرفة التي ال يحدىا زمان أو مكان وىي الثروة الحقيقية التي 
تيا بمتطمبات تتسابق عمييا الدول المتقدمة بل تتنافس تمك الدول عمى تزويد أفراد مجتمعا

ىذا العصر مما يكفل ليا التفوق عمى غيرىا من المجتمعات, وذلك ألن المعرفة تعد من أىم  
مصادر االقتصاد لممجتمعات المتقدمة لذا قامت كثير من الدول بتعديل قوانينيا من أجل 
نتاجيا بما يسيم في تحوليا إلى مجتمعات معرفية رقمية  تيسير الحصول عمى المعرفة  وا 

 (. ويسمى ىذا العصر بالعصر الرقمي.2020وزارة التعميم,)
وترتكز فمسفة العصر الرقمي عمى تزويد الطالب بالمفاىيم الرقمية التي تساعده فيما 
بعد عمى إتقان ميارات ىذا العصر وبذلك يتم التركيز عمى تفاعل المتعمم والتقميل من دور 

ا العصر ال يعتمد عمى ة الرقمية كما أن ىذالمعمم ليصبح دوره مرشد داخل البيئة التعميمي
 (. 2012معينين في وصول المتعمم لممعمومة.)الكسبجي, مكان وزمان

ويعرف العصر الرقمي بأنو ذلك العصر الذي يعتمد عمى االستخدام الواسع لتقنيات 
المعمومات واالتصاالت في بيئة التعمم الرقمية والتي تنعكس عمى كافة مكونات المنظومة 

 (.2018لتعميمية من طالب ومعممين ومنيج.)محمود,ا
, وىناك عدد من المفاىيم التي ترتبط بيذا العصر منيا مفيوم الذكاء الصناعي  

واألمن السيبراني,والواقع المعزز, والحوسبة السحابية,واألجيزة الذكيةوالتي أكدت كثير من 
, السعوي؛  2012 ,جبور )الدراسات عمى أىميتيا وضرورة إلمام الطالب بيا كدراسة 

     (. Southagate,EAL,2019؛ 2019, الشيخ؛   2018؛ آل عبد الجبار ,  2015
ويعد المنيج منظومة متكاممة تشمل الخبرات  واألنشطة والميارات الذاتية والتقنية 
عداده بشكل يتماشى مع التطورات الكبيرة التي  التي تقدم  لمطالب بيدف بناء شخصيتو وا 

 (.2015ىذا العصر .)العرنوسي وآخرون, يشيدىا
وانطالقًا من أىمية محتوى الكتاب المدرسي كعنصر ميم من عناصر المنيج والتي  

يعتمد عميو المعمم بشكل كبير في إعداد المتعمم وتزويده بالمفاىيم والميارات الالزمة, وألىمية 
لرقمية لمواكبة عصر الثقافة مقررات الحاسب اآللي في تزويد الطالب بالمفاىيم والميارات ا

الرقمية فقد برزت الحاجة إلى الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب 
 الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة.
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 مشكخلة الدراصة:

 تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
وى كتب الحاسب وتقنية ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محت     

 المعمومات لممرحمة المتوسطة ؟
 ويتفرع منو األسئمة التالية:              

ما مفاىيم العصر الرقمي الواجب توافرىا في محتوى كتاب الحاسب وتقنية المعمومات 
 لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ؟

ى كتب الحاسب وتقنية المعمومات ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتو 
 لمصف األول المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات  
 لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

وتقنية المعمومات  ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب
 لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات 
 لمصفوف األول والثاني والثالث المتوسط مجتمعة في المممكة العربية السعودية ؟ 

 أهداف الدراصة:

 تيدف ىذه الدراسة إلى: 
يد مفاىيم العصر الرقمي الواجب توافرىا في محتوى كتب الحاسب وتقنية تحد

 المعمومات لممرحمة المتوسطة.
الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية 

 المعمومات لمصف األول المتوسط.
ة الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقني 

 المعمومات لمصف الثاني المتوسط.
الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية 

 المعمومات لمصف الثالث المتوسط
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الكشف عن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية 
 المعمومات لمصفوف األول والثاني والثالث المتوسط مجتمعة.

 ة الدراصة: أهني

 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:
تقديم قائمة بمفاىيم العصر الرقمي مما يفيد مصممي في تطوير محتوى كتب 

 الحاسب وتقنية المعمومات في المرحمة المتوسطة.
قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في تطوير مقررات الحاسب وتقنية المعمومات في 

 المرحمة المتوسطة.
 حدود الدراصة:

عمى تحميل محتوى مقررات  في حدودىا الموضوعية اقتصرت ىذه الدراسة    
ودية في ضوء مفاىيم الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السع

 1441الدراسي  لمعام الفصل الدراسي األول تحميل المقررات الدراسية في وتم ,العصر الرقمي
 ىـ.   1442 –

  اصة:مصطخلحات الدر
 تتضمن مصطمحات الدراسة التعريفات التالية: 

 حتخليل احملتوى
يعرف بأنو: التفسير الموضوعي والمنيجي ألي محتوى وفق خطوات منيجية عممية  

ويعرفو الباحث إجرائيًا حصر كمي 2012) ,باستخدام األساليب اإلحصائية المختمفة.)طعيمو,
واردة في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات لمعبارات المتعمقة بمفاىيم العصر الرقمي ال

بيدف التحقق من توافر مفاىيم العصر  2020لمصف األول والثاني والثالث المتوسط طبعة 
 الرقمي في محتوى تمك الكتب. 
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 مفاهيه العصز الزقني 

يعرف الباحث مفاىيم العصر الرقمي إجرائيا بأنيا: تمك العبارات المتعمقة بمفاىيم  
الرقمي والواقع المعزز واألمن السيبراني والمصادر الرقمية واألجيزة الرقمية والحوسبة التحكم 

السحابية والتي يجب أن يتم تزويد طالب المرحمة المتوسطة بيا من خالل محتوى كتب 
 الحاسب وتقنية المعمومات.

 كتب احلاصب وتكيية املعخلومات

عمى طالب الصف األول والثاني والثالث يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: الكتب المقررة  
المتوسط وتشمل )كتاب الحاسب وتقنية المعمومات لمصف األول المتوسط ,كتاب الحاسب 
وتقنية المعمومات لمصف الثاني المتوسط, كتاب الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الثالث 

 م. 2020المتوسط( طبعة 
 أدبيات الدراصة:

 مفاهيه العصز الزقني

العصر الرقمي في تسارع المعمومات والميارات والتطبيقات, والتغيرات السريعة يتميز  
في مختمف المجاالت, وىذا بدوره يمثل تحديًا  يواجو المتخصصين في تصميم المناىج 
الدراسية  في الحاجة إلى توظيف العديد من المفاىيم التقنية الحديثة في محتوى الكتب 

ب وتقنية المعمومات وذلك بيدف مواكبة الطالب لتغيرات ىذا الدراسية السيما مقررات الحاس
 العصر ومن أىم ىذه المفاىيم :

 احلوصبة الضحابية

يشترط الشخص أن يكون  تعتبر الحوسبة السحابية أكثر أمانا في حفظ البيانات وال 
موجودًا في مكان وزمان محددين فقط شرط توافر االتصال بشبكة اإلنترنت. 

(Jones&Sclater, 2010 يتم الوصول إلييا من خالل شبكة اإلنترنت, وتقوم عمى .)
أساس نقل المعمومات, وتخزينيا في مساحات خاصة , يتمكن من خالليا المستخدم مشاركة 
مجموعة من المصادر الرقمية, ويتمكن من نشرىا وتوفيرىا بأقل وقت وجيد 

(Donna&Miller,2013.) 
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بأنيا تقديم مجموعة من المصادر اإللكترونية  (2019يعرفيا)آل بنيان والعربي,  
كخدمات عبر شبكة اإلنترنت, من خالل استخدام المساحات التخزينية السحابية عبر 

 الحواسب المحمولة , واألجيزة الذكية. 
 األمً الضيرباىي

يعد األمن ركيزة أساسية ألي مجتمع من المجتمعات ,ويعتبر األمن السيبراني من  
ات التي تشكل قيمة أساسية ألنشطة الحكومات و األفراد عمى السواء وخصوصا قطاع الخدم

 (.2009عمى مستوى األمن التقني لمبيانات والمعمومات والشبكات الحاسوبية. )القحطاني, 
( األمن السيبراني بأنو: حماية جميع الموارد والمواد المرتبطة 2012يعرف)جبور, 

ات, مع إمكانية الحد من الخسائر واألضرار التي تترتب في بتقنيات شبكة االتصاالت والمعموم
  حال تحقق المخاطر والتيديدات.

 الذكاء االصطياعي

يعد الذكاء االصطناعي أحد أىم مجاالت العموم والتكنولوجيا التي ظيرت في ىذا 
العصر, , وييدف إلى فيم طبيعة ذكاء اإلنسان ومحاكاة سموكو عن طريق برامج حاسوبية 

 (.2019يقات ذكية واليدف تقديم روبوتات قادرة عمى التحرك والرؤية واالستماع )درار, وتطب
( الذكاء االصطناعي بأنو: آلة تستخدم الذكاء (Southagate,E.,AL,2019يعرف 

اإلنساني في إكمال ميمة ما, من خالل التخطيط والتعميم والتفكير وحل المشكالت. وىناك 
التي تميز الذكاء االصطناعي منيا: التعمم الذاتي ,التفاعمية عدد من الخصائص التعميمية 

 (.,Faggella 2019,المرونة ,التعمم عن بعد. )
 املصادر الزقنية

تعتبر المصادر الرقمية من أىم البدائل لممكتبات التقميدية وتتميز بوصول جميع 
أىم المفاىيم التي  ظروف المكان والزمان, وىي من المستخدمين  رقميًا لوثائقيا , متجاوزة

ظيرت في عصرنا الحالي ومن الميم جدا أن تدرج في محتوى الكتب الدراسية , وتتميز 
المصادر والمكتبات الرقمية بإتاحتيا مباشرة عمى شبكة اإلنترنت طوال الوقت وبالوصول إلييا 
ظ بشكل سريع وسيل, ومرونة تصفحيا والتنقل بين صفحاتيا, واالقتصادية في مكان الحف

(. ومن أشيرىا المكتبة 2015والتخزين, كما أنيا تساعد في نشر الثقافة الرقمية )بدوي,
 السعودية الرقمية.
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وتعرف المصادر الرقمية بأنيا وثائق وممفات إلكترونية يتاح لممستخدم الوصول 
السريع إلييا في صورة محتوى رقمي من خالل محركات البحث عبر شبكة اإلنترنت )حجازي 

 (.2019وحسن,
 الواقع املعشس

ظير في السنوات األخير مصطمح يطمق عميو الواقع المعزز تمكن ىذه التقنية 
المستخدم من التعامل الوحدات الرقمية في أي مكان يكون فيو , وتتيح الفرصة لو لممرور 

 بخبرات ومواقف وأدوار يصعب تحقيقيا في الحياة الواقعية.
لتقنية لممتعممين الوصول لممفاىيم والميارات في (. كما توفر ىذه ا2015) اليوسفي, 

جو من المتعة, وتتيح استخدام المعمومات من البيئة الخارجية في محيط يحاكي الواقع 
 (.2020الحقيقي.)الخيبري,

( الواقع المعزز بأنو: عبارة عن تقنية تتيح دمج الواقع 2019ويعرف )عالم, وكفاني, 
ى محتوى رقمي من الفيديوىات والصور الرقمية لتعزيز االفتراضي مع الحقيقي وتشتمل عم

 البيئة التعميمية بمعمومات تثري عممية التعامل مع الواقع الحقيقي.
 األجهشة الذكية 

انتشر في السنوات األخيرة استخدام األجيزة الرقمية الذكية و بذلك تزداد الحاجة  في 
يما في عممية التعميم والتعمم لما ليا األجيزة في جميع المجاالت, الستمك توظيف تطبيقات 

 (.2017من قدرة فاعمة في مساعدة الطالب في التعميم المستمر.)القحطامي,
وتعرف األجيزة الذكية بأنيا أجيزة رقمية صغيرة تحمل باليد تحتوي عمى عدد من 

عتمد التطبيقات الذكية ويتم تحميل ىذه التطبيقات بناء عمى نوعية برامج تشغيل الجياز, وت
براىيم,   (.2018عمى ما يسمى بمتاجر التطبيقات. ) عبد المجيد وا 

 :الدراصات الضابكة
سيتم تناول البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تحميل محتوى كتب الحاسب   

اآللي, وقد اعُتمد الترتيب الزمني لعرض البحوث والدراسات السابقة, فتم ترتيبيا من األقدم 
 توضيح ألىدافيا ومنيجيا وعينتيا وأىم نتائجيا. إلى األحدث مع 

(إلى تحميل محتوى مقرر الحاسب في التعميم وفقًا 2014ىدفت دراسة )سميم , 
لمعايير الثقافة الحاسوبية في المممكة العربية السعودية , وتكونت عينة الدراسة من كتاب 
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بية في جامعة الممك استخدام الحاسب اآللي في التعميم المقرر عمى طالب كمية التر 
عبدالعزيز, واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي , وكان من أبرز نتائج الدراسة 

 تركيز المحتوى عمى الجانب المعرفي عمى حساب الجانب المياري.
براىيم,   ( إلى تحميل محتوى كتاب الحاسب لمصف 2016وىدفت دراسة ) فياض وا 

تقني , وتمثمت عينة الدراسة في كتاب الحاسب لمصف الثاني الثاني المتوسط وفقًا لمتنور ال
المتوسط في العراق واستخدمت الباحثان المنيج الوصفي التحميمي , وكان من أبرز نتائج 
ىذه الدراسة ضعف توافر محاور التنور التقني في محتوى كتاب الحاسب لمصف الثاني 

 المتوسط .
ىدفت إلى تقويم محتوى منيج التكنولوجيا لممرحمة ( دراسة 2018وأجرت )أبو العون ,       

, وتكونت عينة الدراسة من كتب ISTEاألساسية في فمسطين في ضوء المعايير العالمية  
المرحمة األساسية لمصفين التاسع والعاشر , واستخدم الباحثة المنيج الوصفي التحميمي , 

 ر العالمية في محتوى ىذه الكتب .وكان من أبرز نتائج الدراسة تباين نسب توافر المعايي
( ىدفت إلى الكشف عن درجة توافر الميارات 2019بينما دراسة )العنزي والعقاب , 

الحاسوبية الالزمة لسوق العمل في محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لمصف األول 
يمي وكان من الثانوي في المممكة العربية السعودية واستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحم

أبرز نتائج الدراسة أن درجة توافر الميارات الحاسوبية في كتاب الحاسب لمصف األول كان 
 منخفضة .
( ىدفت إلى تحميل محتوى كتب التكنولوجيا 2019في حين أن دراسة )العيد ,  

االساسية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين في فمسطين وتكونت عينة الدراسة من 
تكنولوجيا لممرحمة األساسية من الصف الخامس إلى الصف التاسع واستخدمت الباحثة كتب ال

المنيج الوصفي التحميمي , وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة أن نسبة توافر ميارات القرن 
( وىي نسبة ضعيفة لتوافر تمك 20الحادي والعشرين في محتوى ىذه الكتب بمغ نسبة )%

 الميارات.
( إلى تحميل وثيقة منيج الحاسب وتقنية المعمومات 2019سة )البراىيم , وذىبت درا   

التعميمية , وتمثمت عينة الدراسة في وثيقة منيج  2030لممرحمة الثانوية وفق رؤية 
الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة الثانوية , واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي , 
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 2030سة أن الوثيقة تضمنت أغمب أىداف رؤية المممكة وكان من أبرز نتائج ىذه الدرا
 التعميمية .

 التعكيب عخلى الدراصات الضابكة:

؛ فياض  2014اختمفت الدراسة الحالية من حيث اليدف مع دراسة كل من:)سميم,       
براىيم,  ؛ البراىيم,  2019؛العيد,  2019؛ العنزي والعقاب,  2018؛ أبو العون,  2016وا 

ما اتفقت الدراسة الحالية في إتباع المنيج الوصفي التحميمي)أسموب تحميل (. ك2019
 المحتوى( مع جميع الدراسات السابقة.

ولكنيا اختمفت من حيث العينة المستخدمة مع جميع الدراسات السابقة ولكنيا اتفقت       
بينما ( .2019؛ البراىيم,  2019 في الحدود المكانية مع دراسة كل من: ) العنزي والعقاب,
براىيم,  2014اختمفت في الحدود المكانية مع دراسة كل من:)سميم,  ؛  2016؛ فياض وا 

 ( .2018أبوالعون, 
 ميهج الدراصة

استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى طريقة تحميل     
المرحمة المتوسطة في ضوء  المحتوى؛ لتحميل محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات في

  مفاىيم العصر الرقمي.
 دلتنع الدراصة وعييته:

تكون مجتمع الدراسة من  جميع محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة     
 , وىو نفسو عينة الدراسة كما ىو موضح بالجدول التالي:2020المتوسطة طبعة 

 9جذول 

 نهًزحهخ انًتىسطخيحتىي كتت انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد 

 يحتىي كتت انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهًزحهخ انًتىسطخ انكتبة

انحبست وتقُيخ 

انًؼهىيبد نهصف 

 األول انًتىسط

 ػذد انصفحبد ػذد انًىضىػبد ػذد انىحذاد

 صفحخ202 يىضىع40 وحذاد6

انحبست وتقُيخ 

انًؼهىيبد نهصف 

 انثبَي يتىسط

 

 وحذاد5

 

 يىضىع51

 

 صفحخ175

ست وتقُيخ انحب

انًؼهىيبد نهصف 

 انثبنث  انًتىسط

 

 وحذاد5

 

 يىضىع35

 

 صفحخ223
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 مواد الدراصة

إعداد قائمة بمفاىيم العصر الرقمي الواجب توافرىا في كتب الحاسب وتقنية المعمومات 
 لممرحمة المتوسطة.

 تم تحديد المفاىيم وفق الخطوات التالية: 
والفرعية من خالل مراجعة األدبيات والدراسات  إعداد قائمة أولية بالمفاىيم الرئيسية -

 السابقة.
عرض قائمة المفاىيم عمى المحكِّمين المتخصصين في المناىج وطرق تدريس الحاسب  -

 اآللي.
 تعديل القائمة في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتيم. -
نت من ستة مفاىيم رئيسية يندرج ت -  24حتيا صياغة قائمة نيائية بالمفاىيم التي تكوَّ

 مفيوم فرعي كالتالي: 
 املفهوو الزئيط األول: التحكه الزقني 

 مفاىيم فرعية كالتالي: 4)يندرج تحتو )  
 الروبوتات -
 أنظمة إدارة التعمم الرقمية -
 الذكاء االصطناعي -
 المدن الذكية -

 املفهوو الزئيط الجاىي: الواقع املعشس 

 ( مفاىيم فرعية كالتالي:  4يندرج تحتو )  
 لعاب اإللكترونيةاأل  -
 المحاكاة  -
 الفيديو الرقمي -
 المحتوى الرقمي   -
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 املفهوو الزئيط الجالح: األمً الضيرباىي 

 ( مفاىيم فرعية كالتالي:  4يندرج تحتو ) 
 أمن المعمومات  -
 أمن الشبكات  -
 جدران الحماية  -
 تشفير المعمومات -

 املفهوو الزئيط الزابع: املصادر الزقنية 

 مفاىيم فرعية كالتالي:  4)يندرج تحتو )  
 قواعد المعمومات  -
 المكتبات الرقمية  -
  الرقميةمحركات البحث  -
 المستودعات الرقمية -

 املفهوو الزئيط اخلامط: األجهشة الزقنية

 ( مفاىيم فرعية كالتالي:  4ويندرج تحتو )   
 األجيزة الذكية - -
 (   ANDROIDنظام أند رويد )  - -
 (   (IOSنظام آبل  - -
 بيقات األجيزة الذكية متجر تط - -
         املفهوو الزيئط الضادظ: احلوصبة -
 كالتالي:( مفاىيم فرعية   4ويندرج تحتو )          -
 التخزين السحابي - -
 Drop box)دروب بوكس) - -
 ( Drive)  Googleقوقل درايف    - -
      ICloud)االيكالدود )   - -

مة الدراسة, الذي نص عمى وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئ 
 التالي: 
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ا مفاىيم العصر الرقمي الواجب توافرىا في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات م -
 لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ؟

 أدوات الدراصة: 

تم بناء أداة الدراسة باالعتماد عمى قائمة مفاىيم العصر الرقمي التي أعدىا الباحث     
بقا ,وتم التأكد من صدقيا وذلك بعرضيا عمى عدد من المتخصصين في مناىج وطرق مس

تدريس الحاسب اآللي, وتم التعديل وفق مالحظات المحكمين, وبذلك تكونت األداة)بطاقة 
( ميارة فرعية. ولمتأكد من ثبات 24( مفاىيم رئيسية يندرج تحتيا )6تحميل المحتوى( من )

بعد مرور أسبوعين عمى التحميل األول بإعادة التحميل مرة أخرى  أداة الدراسة قام الباحث
( وىي نسبة (93.61,وتم حساب الثبات باستخدام معادلة ىولستي حيث بمغت نسبة الثبات 

عالية مما يدل عمى ثبات عالي  لألداة, وسيتم الحكم عمى درجة التوافر من خالل الجدول 
 التالي:

 9جذول 

افز يفبهيى انؼصز انزقًي في كتت انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهًزحهخ انُست انًئىيخ نذرجخ تى

 انًتىسطخ

 درجخ انتىافز انُسجخ

 غيز يتىافز %                         0

 يتىافز ثذرجخ يُخفضخ جذا   %20%  إنً 0.01يٍ 

 يتىافز  ثذرجخ يُخفضخ %40%  إنً  20أكجز يٍ 

 تىسطخيتىافز ثذرجخ ي %60%  إنً 40أكجز يٍ 

 يتىافز ثذرجخ ػبنيخ %80%  إنً  60أكجز يٍ 

 يتىافز ثذرجخ ػبنيخ جذا   %100%  إنً 80أكجز يٍ 

 :إجزاءات حتخليل احملتوى

 هدف التحخليل

تيدف عممية تحميل المحتوى إلى الكشف عن توافر مفاىيم العصر الرقمي في كتب  
 ة العربية السعودية.الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة في المممك

 عيية التحخليل

تكونت عينة التحميل من جميع الموضوعات الواردة في محتوى كتب الحاسب وتقنية      
 م.2020المعمومات لممرحمة المتوسطة طبعة 
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 وحدة التحخليل

 اعتمد الباحث الكممة كوحدة تحميل. 
 فئة التحخليل

مفاىيم العصر الرقمي الست  تمثمت فئة التحميل بالمفاىيم الفرعية المنبثقة من 
 الرئيسية.

 خطوات التحخليل

قراءة محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات لمصف األول والثاني والثالث المتوسط  
 بشكل دقيق.

 تم استثناء مقدمات الكتب والفيارس والصور والتركيز فقط عمى المحتوى العممي. -
 فرعي في بطاقة التحميل. وضع عالمة )_ ( في المكان المخصص لظيور كل مفيوم -
 تفريغ نتائج التحميل الخاصة بكل كتاب في جدول مستقل.  -

 :أصاليب املعاجلة اإلحصائية 
 استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية, ومعادلة ىولستي لحساب ثبات أداة الدراسة.     

 ىتائج الدراصة وتفضرياتها:

ن درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي ىدف الباحث من دراستو ىذه إلى الكشف ع     
في كتب الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة, وسوف يوضح الباحث فيما يمي 

ل بحسب تسمسل أسئمتيا:  النتائج التي توصمت إلييا الدراسة بشكل مفصَّ
 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني:

ى كتب الحاسب وتقنية المعمومات لمصف ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتو  -
 األول المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب التكرارات, والنسب المئوية, والمتوسطات     
 الحسابية, وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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 9جذول 

ًتىسطبد انحسبثيخ، وانزتت نتىافز يفبهيى انؼصز انزقًي في كتبة حسبة انتكزاراد، وانُست انًئىيخ، وان

 انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهصف األول انًتىسط.

 

يفبهيى انؼصز 

انزقًي 

 انزئيسيخ

 درجخ انتىافز انُسجخ انتكزار انًفبهيى انفزػيخ

 غيز يتىافز 0 0 انزوثىتبد انتحكى انزقًي

 

 غيز يتىافز 0 0 أَظًخ انتؼهى انزقًيخ

 غيز يتىافز 0 0 انذكبء االصطُبػي

 غيز يتىافز 0 0 انًذٌ انذكيخ

 يُخفضخ جذا   2.01 3 األنؼبة االنكتزوَيخ انىاقغ انًؼشس

 

 يُخفضخ جذا   1.34 2 انًحبكبح

 يُخفضخ جذا   4.02 6 انفيذيى انزقًي

 غيز يتىافز 0 0 انًحتىي انزقًي

األيٍ 

 انسيجزاَي
 غيز يتىافز 0 0 دأيٍ انًؼهىيب

 

 غيز يتىافز 0 0 أيٍ انشجكبد

 غيز يتىافز 0 0 جذراٌ انحًبيخ

 غيز يتىافز 0 0 تشفيز انًؼهىيبد

انًصبدر 

 انزقًيخ
 غيز يتىافز 0 0 قىاػذ انًؼهىيبد

 غيز يتىافز 0 0 انًكتجبد انزقًيخ 

 يُخفضخ جذا   2.86 4 يحزكبد انجحث انزقًي 

 غيز يتىافز 0 0 انًستىدػبد انزقًيخ 

األجهشح 

 انزقًيخ
 يُخفضخ 34.22 51 انجهبس انذكي

 يُخفضخ جذا   16.77 25 َظبو تشغيم )أَذرويذ( 

 يُخفضخ 39 26.17 (iosَظبو تشغيم ) 

 9.39 14 يتجز انتطجيقبد 
 يُخفضخ جذا  

 

انحىسجخ 

 انسحبثيخ
 غيز يتىافز 0 0 انتخشيٍ انسحبثي

 يُخفضخ جذا   0.67 1 دروة ثىكس 

 يُخفضخ جذا   2.68 4 قىقم درايف 

 غيز يتىافز 0 0 االيكالود 

     

  99.95 149 انًجًىع 

 يُخفضخ جذا   4.16  انًتىسط انؼبو 

( أن درجة تـوافر مفـاىيم العصـر الرقمـي فـي محتـوى كتـب 3يتضح من الجدول رقم )  
( عبـارة تراوحـت 24يـا )الحاسب وتقنية المعمومات لمصـف األول المتوسـط, والبـالغ عـدد عبارات
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( ,  14( عبــارات ,وغيــر متــوافره بعــدد)8( عبــارة و منخفضــة جــدا بعــدد )2مــا بــين منخفضــة )
 (.4.16ودرجة ىذا المحور بشكل عام  منخفضة جدًا حيث بمغ متوسط النسب الحسابي )

 اليتائج املتعخلكة بالضؤال الفزعي الجالح:

ى كتب الحاسب وتقنية المعمومات ما درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في محتو  
 لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب التكرارات, والنسب المئوية,      
 والمتوسطات الحسابية, وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

 9جذول 

انًتىسطبد انحسبثيخ، وانزتت نتىافز يفبهيى انؼصز انزقًي في كتبة حسبة انتكزاراد، وانُست انًئىيخ، و

 انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهصف انثبَي انًتىسط.

يفبهيى انؼصز انزقًي 

 انزئيسيخ
 درجخ انتىافز انُسجخ انتكزار انًفبهيى انفزػيخ

 غيز يتىافز 0 0 انزوثىتبد انتحكى انزقًي

 

 يتىافزغيز  0 0 أَظًخ انتؼهى انزقًيخ

 يُخفضخ جذا   1.36 2 انذكبء االصطُبػي

 يُخفضخ جذا   6.16 9 انًذٌ انذكيخ

 يُخفضخ 38.35 56 األنؼبة االنكتزوَيخ انىاقغ انًؼشس

 

 يُخفضخ جذا   6.16 9 انًحبكبح

 يُخفضخ جذا   1.36 2 انفيذيى انزقًي

 يُخفضخ جذا   2.05 3 انًحتىي انزقًي

 يُخفضخ جذا   15.75 23 ؼهىيبدأيٍ انً األيٍ انسيجزاَي

 

 غيز يتىافز 0 0 أيٍ انشجكبد

 يُخفضخ جذا   6.16 9 جذراٌ انحًبيخ

 غيز يتىافز 0 0 تشفيز انًؼهىيبد

 غيز يتىافز 0 0 قىاػذ انًؼهىيبد انًصبدر انزقًيخ

 غيز يتىافز 0 0 انًكتجبد انزقًيخ 

 غيز يتىافز 0 0 يحزكبد انجحث انزقًي 

 غيز يتىافز 0 0 بد انزقًيخانًستىدػ 

 يُخفضخ جذا   10.27 15 انجهبس انذكي األجهشح انزقًيخ

 يُخفضخ جذا   3.42 5 َظبو تشغيم )أَذرويذ( 

 يُخفضخ جذا   5 3.42 (iosَظبو تشغيم ) 

 غيز يتىافز 0 0 يتجز انتطجيقبد 

 غيز يتىافز 0 0 انتخشيٍ انسحبثي انحىسجخ انسحبثيخ

 غيز يتىافز 0 0 دروة ثىكس 

 يُخفضخ جذا   0.68 1 قىقم درايف 

 غيز يتىافز 0 0 االيكالود 

  95.14 146 انًجًىع 

 يُخفضخ جذا   3.96  انًتىسط انؼبو 
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أن درجـة تـوافر مفـاىيم العصـر الرقمـي فـي محتـوى كتـب  (4)يتضح من الجـدول رقـم  
( عبـارة تراوحـت 24بـالغ عـدد عباراتيـا )الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الثاني المتوسـط, وال

(  11( عبــارة ,وغيــر متــوافره بعــدد)12( عبــارة ,و منخفضــة جــدا بعــدد )1مــا بــين منخفضــة )
عبــارة , ودرجــة ىــذا المحــور بشــكل عــام  منخفضــة جــدًا حيــث بمــغ متوســط النســب الحســابي 

(3.96.) 
 اليتائج املتعخلكة بالضؤال الفزعي الزابع:

م العصــر الرقمــي فــي محتــوى كتــب الحاســب وتقنيــة المعمومــات مــا درجــة تــوافر مفــاىي 
 لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية ؟ 

ـــة,        تمـــت اإلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال مـــن خـــالل حســـاب التكـــرارات, والنســـب المئوي
 والمتوسطات الحسابية, وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

 5جذول 

كزاراد، وانُست انًئىيخ، وانًتىسطبد انحسبثيخ، وانزتت  نتىافز يفبهيى انؼصز انزقًي في كتبة حسبة انت

 انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهصف انثبنث انًتىسط.
يفبهيى انؼصز انزقًي 

 انزئيسيخ
 درجخ انتىافز انُسجخ انتكزار انًفبهيى انفزػيخ

 ػبنيخ 61.75 281 انزوثىتبد انتحكى انزقًي

 
 يُخفضخ جذا   1.53 7 ظًخ انتؼهى انزقًيخأَ

 غيز يتىافز 0 0 انذكبء االصطُبػي
 غيز يتىافز 0 0 انًذٌ انذكيخ

 يُخفضخ جذا   7.60 35 األنؼبة االنكتزوَيخ انىاقغ انًؼشس

 
 يُخفضخ جذا   9.01 41 انًحبكبح

 يُخفضخ جذا   0.87 4 انفيذيى انزقًي
 ذا  يُخفضخ ج 1.31 6 انًحتىي انزقًي

 غيز يتىافز 0 0 أيٍ انًؼهىيبد األيٍ انسيجزاَي

 
 غيز يتىافز 0 0 أيٍ انشجكبد
 غيز يتىافز 0 0 جذراٌ انحًبيخ
 غيز يتىافز 0 0 تشفيز انًؼهىيبد

 يُخفضخ جذا   2.41 11 قىاػذ انًؼهىيبد انًصبدر انزقًيخ
 يُخفضخ جذا   2.63 12 انًكتجبد انزقًيخ 
 يُخفضخ جذا   7.91 36 ييحزكبد انجحث انزقً 
 غيز يتىافز 0 0 انًستىدػبد انزقًيخ 

 يُخفضخ جذا   2.85 13 انجهبس انذكي األجهشح انزقًيخ
 غيز يتىافز 0 0 َظبو تشغيم )أَذرويذ( 
 غيز يتىافز 0 0 (iosَظبو تشغيم ) 
 غيز يتىافز 0 0 يتجز انتطجيقبد 

 فضخ جذا  يُخ 1.31 6 انتخشيٍ انسحبثي انحىسجخ انسحبثيخ
 يُخفضخ جذا   0.21 1 دروة ثىكس 
 يُخفضخ جذا   0.43 2 قىقم درايف 
 غيز يتىافز 0 0 االيكالود 
  99.82 455 انًجًىع 
 يُخفضخ جذا   4.15  انًتىسط انؼبو 
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( أن درجة تـوافر مفـاىيم العصـر الرقمـي فـي محتـوى كتـب 5يتضح من الجدول رقم )  
( عبـارة تراوحـت 24ت لمصف الثالث المتوسط, والبـالغ عـدد عباراتيـا )الحاسب وتقنية المعموما

(  11( عبــارة ,وغيــر متــوافره بعــدد)12( عبــارة,و منخفضــة جــدا بعــدد )1مــابين عاليــة بعــدد )
عبــارة , ودرجــة ىــذا المحــور بشــكل عــام  منخفضــة جــدًا حيــث بمــغ متوســط النســب الحســابي 

(4.15.) 
 اخلامط: اليتائج املتعخلكة بالضؤال الفزعي

مــا درجــة تــوافر مفــاىيم العصــر الرقمــي فــي محتــوى كتــب الحاســب وتقنيــة المعمومــات  
 لمصفوف األول والثاني والثالث المتوسط مجتمعة في المممكة العربية السعودية ؟ 

تمــــت اإلجابــــة عــــن ىــــذا الســــؤال مــــن خــــالل حســــاب التكــــرارات, والنســــب المئويــــة,       
 لنتائج كما يوضحيا الجدول التالي:والمتوسطات الحسابية, وقد جاءت ا

 6 جذول

حسبة انتكزاراد، وانُست انًئىيخ، وانًتىسطبد انحسبثيخ، وانزتت نتىافز يفبهيى انؼصز انزقًي في كتت 

 انحبست وتقُيخ انًؼهىيبد نهًزحهخ انًتىسطخ يجتًؼخ.
يفبهيى انؼصز 
 انزقًي انزئيسيخ

 تىافزدرجخ ان انُسجخ انتكزار انًفبهيى انفزػيخ

 يُخفضخ 38.02 281 انزوثىتبد انتحكى انزقًي
 يُخفضخ جذا   0.94 7 أَظًخ انتؼهى انزقًيخ 

 يُخفضخ جذا   0.27 2 انذكبء االصطُبػي
 يُخفضخ جذا   1.21 2 انًذٌ انذكيخ

 يُخفضخ جذا   12.71 94 األنؼبة االنكتزوَيخ انىاقغ انًؼشس
 يُخفضخ جذا   7.03 52 انًحبكبح 

 يُخفضخ جذا   1.62 12 ذيى انزقًيانفي
 يُخفضخ جذا   1.21 9 انًحتىي انزقًي

 يُخفضخ جذا   3.11 23 أيٍ انًؼهىيبد األيٍ انسيجزاَي
 غيز يتىافز 0 0 أيٍ انشجكبد 

 يُخفضخ جذا   1.21 9 جذراٌ انحًبيخ
 يُخفضخ جذا   1.08 8 تشفيز انًؼهىيبد

 يُخفضخ جذا   1.48 11 قىاػذ انًؼهىيبد انًصبدر انزقًيخ
 يُخفضخ جذا   1.62 12 انًكتجبد انزقًيخ 
 يُخفضخ جذا   5.27 39 يحزكبد انجحث انزقًي 
 غيز يتىافز 0 0 انًستىدػبد انزقًيخ 

 يُخفضخ جذا   10.69 79 انجهبس انذكي األجهشح انزقًيخ
 يُخفضخ جذا   3.38 25 َظبو تشغيم )أَذرويذ( 
 خفضخ جذا  يُ 39 5.27 (iosَظبو تشغيم ) 
 يُخفضخ جذا   1.89 14 يتجز انتطجيقبد 

انحىسجخ 
 انسحبثيخ

 يُخفضخ جذا   0.81 6 انتخشيٍ انسحبثي

 يُخفضخ جذا   0.27 2 دروة ثىكس 
 يُخفضخ جذا   0.43 6 قىقم درايف 
 غيز يتىافز 0 0 االيكالود 
  100 739 انًجًىع 
 يُخفضخ جذا   4.16  انًتىسط انؼبو 
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( أن درجة تـوافر مفـاىيم العصـر الرقمـي فـي محتـوى كتـب 6من الجدول رقم )  يتضح 
ــالغ عــدد عباراتيــا ) ــة المتوســطة مجتمعــة, والب ــة المعمومــات لممرحم ــارة 24الحاســب وتقني ( عب

( عبــارة ,وغيــر متــوافره 20( عبــارة و منخفضــة جــدا بعــدد )1تراوحــت مــا بــين منخفضــة بعــدد )
محور بشكل عـام  منخفضـة جـدًا حيـث بمـغ متوسـطو الحسـابي ( عبارة , ودرجة ىذا ال 1بعدد)

(4.16.) 
 مياقشة اليتائج

ــوافرت بمتوســط نســب   ــاىيم العصــر الرقمــي ت ــى أن مف ــائج ىــذه الدراســة إل توصــمت نت
( وبدرجــة تــوافر منخفضــة جــدا فــي محتــوى كتــب الحاســب وتقنيــة المعمومــات لممرحمــة  (4.16

إلــى حداثــة مفــاىيم العصــر الرقمــي وعــدم مواكبــة  المتوســطة ,وقــد يعــزو الباحــث ىــذه النتيجــة
 مصممي محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة لمتغيرات ىذا العصر.

 واتت درجة توافر مفاىيم العصر الرقمي في الكتب الثالث كالتالي: 
بمغ متوسط النسبة المئوية لمفاىيم العصر الرقمي فـي محتـوى كتـاب الحاسـب وتقنيـة 

( و ىي النسبة األعمى لتوافر مفاىيم العصـر الرقمـي 4.16لمعمومات لمصف األول المتوسط )ا
ــثالث وىــذا التفــوق نســبي نظــرا لتوافرىــا بدرجــة منخفضــة جــدًا , ويعــزو  فــي محتــوى الكتــب ال

 الباحث ىذه النتيجة إلى أن مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لمصف األول
ــيم العــام فيكــون تركيــز محتــواه عمــى المتوســط  ىــو أول مقــرر حاســوبي لطــ الب التعم

 المعارف والمفاىيم الحاسوبية أكثر من الميارات التطبيقية .
وجاءات جميع المفاىيم الفرعية ما بـين منخفضـة ومنخفضـة جـدا وغيـر متـوافره وىـذه 
النتيجــة تختـــف مـــع بعـــض األىـــداف العامـــة لتـــدريس مقـــرر الحاســـب وتقنيـــة المعمومـــات فـــي 

ــة الم ــاء المعــارف والميــارات الســتخدام الحاســب المرحم ــى ابن ــاني نــص عم توســطة فاليــدف الث
وتقنيــة المعمومــات , كمــا تختمــف ىــذه النتيجــة مــع اليــدف الخــامس الــذي نــص عمــى اتييئــة 
الطالــب بالمعــارف العمميــة الالزمــة لتحقيــق التكامــل مــع مــنيج الحاســب وتقنيــة المعمومــات فــي 

ـــي (, كمـــا تختمـــف ىـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة )البـــراىيم, 2020م,المرحمـــة الثانويـــةا.)وزارة التعم
بـــراىيم,  2019) ؛العنـــزي  2016, واتفقـــت ىـــذه النتيجـــة  مـــع دراســـة كـــل مـــن: ) فيـــاض وا 
 .  2019)؛ العيد,  2019والعقاب, 
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بينمــا بمــغ متوســط النســبة المئويــة لتــوافر مفــاىيم العصــر الرقمــي فــي كتــب الحاســب  
ث المتوسـط فـي الترتيـب الثـاني مـن حيـث تـوافر مفـاىيم العصـر وتقنية المعمومـات لمصـف الثالـ

( , وىــذا يــدل عمــى توافرىــا بدرجــة منخفضــة جــدا , كمــا أتــت  (4.15الرقمــي بمتوســط نســبة  
جميـع المفـاىيم الفرعيـة بـين عاليـة ومنخفضـة جـدا وغيـر متـوافره وىـذا يـدل عمـى ضـعف كبيـر 

ية المعمومـات لمصـف الثالـث المتوسـط ,وقـد لتوافر تمك المفاىيم في محتوى كتاب الحاسب وتقن
يعــزو الباحــث ىــذه النتيجــة  تركيــز محتــوى ىــذا الكتــاب عمــى الجانــب الميــاري دون المفــاىيم 

بـراىيم,  ؛العنـزي والعقـاب,  2016العممية واتفقت ىـذه النتيجـة  مـع دراسـة كـل مـن:) فيـاض وا 
 .2019)؛ العيد,  2019

ــوا  ــغ متوســط النســبة المئويــة لت فر مفــاىيم العصــر الرقمــي فــي كتــب الحاســب فيمــا بم
(كأقــل النســب بــين محتــوى الكتــب الــثالث  (3.96وتقنيــة المعمومــات لمصــف الثــاني المتوســط 

,كما أن المفاىيم الفرعية تراوحت بين منخفضة ومنخفضـة جـدا وغيـر متـوافره ,وىـذا يـدل عمـى 
معمومـات لمصـف الثـاني ضعف كبيـر لتـوافر تمـك المفـاىيم فـي محتـوى كتـاب الحاسـب وتقنيـة ال

المتوسط ,وقد يعزو الباحث ىذه النتيجة  تركيز محتوى ىذا الكتاب عمى الجانب الميـاري دون 
المفاىيم العممية مع أنو يجب تزويد الطالب بتمك المفاىيم ليجيد مستقبال إجـادة الميـارات التـي 

لتـدريس مقـرر الحاسـب  ترتبط بتمك المفاىيم . وىذه النتيجة تختمـف مـع  أحـد األىـداف العامـة
فـــي المرحمـــة المتوســـطة بأنـــو يجـــب بنـــاء المعـــارف والميـــارات الســـتخدام الحاســـب وتقنيـــة 

ممــا يعنـــي أن المعــارف والمفــاىيم  يجــب أن تقــدم عمـــى  2020) المعمومــات)وزارة التعمــيم,
 ,2019)الميارات بينما ظيرت النتائج عكس ذلك. وتختمف ىذه النتيجة مع دراسـة )البـراىيم, 

براىيم,  ؛  2019؛العنـزي والعقـاب,  2016وتتفق ىذه النتيجة  مع دراسة كل من: ) فياض وا 
 .  2019)العيد, 

أما فيما يتعمق بـأكثر المفـاىيم تـوافرا فـي محتـوى الكتـب الـثالث  حمـت مفـاىيم الـتحكم  
( و يعــزو الباحــث 292الرقمــي فــي المرتبــة األولــى بــين مفــاىيم العصــر الرقمــي بــأعمى تكــرار) 

ىذه النتيجة إلى حرص القائمين عمى تصميم محتوى مقررات الحاسب وتقنيـة المعمومـات عمـى 
تضــمين مفــاىيم الــتحكم الرقمــي والــذكاء الصــناعي فأنظمــة الــتحكم الرقمــي أصــبحت لغــة ىــذا 

 (.  2019العصر  وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ) البراىيم, 
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األجيـزة الرقميـة بدرجـة تـوافر منخفضـة جـدا  بينما أتت مفاىيم الواقع المعزز ومفـاىيم 
,فيمــا أتــت مفــاىيم األمــن الســيبراني والمصــادر الرقميــة والحوســبة الســحابية مــا بــين منخفضــة 
جــدا وغيــر متــوافره حيــث لــم يتــوافر مفيــوم أمــن الشــبكات فــي جميــع كتــب الحاســب وتقنيــة 

أحد المفـاىيم الميمـة لألمـن المعمومات لممرحمة المتوسطة عمى الرغم من أىمية ىذا المفيوم ك
السيبراني ,كذلك لم يتوافر مفيوم المستودعات الرقمية بـالرغم مـن أىميـة ىـذا المصـطمح كأحـد 

 أىم المصادر الرقمية لموثائق اإللكترونية في شبكة اإلنترنت.
ويــرى الباحــث أىميــة تضــمين تمــك المفــاىيم فــي كتــب الحاســب وتقنيــة المعمومــات فــي  

بدرجة كبيـرة بمـا ليـا مـن أىميـة كبيـرة فـي تييئـة الطالـب لتطبيـق الميـارات المرحمة المتوسطة 
المرتبطــة بيــذه المفــاىيم فــي المرحمــة الثانويــة وىــذا مــا أكــدت عميــو األىــداف العامــة لتــدريس 
الحاســـب وتقنيـــة المعمومـــات بضـــرورة تكامـــل مـــا يتعممـــو الطالـــب فـــي كتـــب الحاســـب وتقنيـــة 

ع ما سوف يتعممو في كتب الحاسب وتقنية المعمومـات فـي المعمومات في المرحمة المتوسطة م
 المرحمة الثانوية.
 التوصيات:

 لنتائج ىذه يوصي الباحث بما يمي:في ضوء ىذه ا  
تطوير محتوى كتب الحاسـب وتقنيـة المعمومـات بمـا يضـمن تـوافر مفـاىيم العصـر الرقمـي  -

 بدرجة مناسبة.
ــب الحاســب وت - ــوى كت ــى تصــميم محت ــائمين عم ــد الق ــاىيم تزوي ــة المعمومــات بقائمــة مف قني

 العصر الرقمي.
ـــب الحاســـب وتقنيـــة المعمومـــات)أمن  - ـــت فـــي محتـــوى كت ـــام بالمفـــاىيم التـــي أىمم االىتم

 الشبكات, المستودعات الرقمية(. 
 املكرتحات:  

 دراسات المستقبمية, منيا:بعض ال يقترح الباحث
دى مراعاتيا لمفاىيم تقويم كتب الحاسب وتقنية المعمومات لممرحمة المتوسطة في م -

 العصر الرقمي.
 إجراء المزيد من الدراسات حول تطوير مقررات الحاسب وتقنية المعمومات في التعميم العام. -
 تحميل محتوى كتب الحاسب وتقنية المعمومات في ضوء ميارات العصر الرقمي. -
 .إجراء دراسة مماثمة عمى كتب الحاسب وتقنية المعمومات في المرحمة الثانوية -
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 املزاجع

 العزبية: املزاجع أواًل:

تقووايم صوتوواه ص اوونن عوتي اواميوون وألص وألووف ع  ن وويف  وو  (. 2019أبووا عونووانس ين ووصين  ن وو   
. عومنصنوف عس ويصيف بةو  . (  ونوف صنم وتي  ريو  ص ةوا    .  ISTE أل طين    ضوا  عوصنونيي  عوننوصيوف

  أل طين.
 صووط عوووتنألم عوتةوون ي   وو  بي ووف أثوو  (. 2019آل ب يووننس  ووا د ابووا عر اعون بوو  س  ي وو  صوصووا  

صمألوف يأليووف عوت بيووف بمنصنووف . عووا وبف عو ووونبيف وت صيووف عوي نيونن عوتي اواميووف ووواه صنألصونن عوون وو  ع ووو 
 .579-559(س2  35أ ياطس 

 ناأليف ع تخاعم تق يف عواعقع عوصن      ت صيوف (. 2018آل ابا عومبن  س بن صه  نوح اثصنن  
. يأليووف عونألووام (  وونوف صنم ووتي  ريوو  ص ةووا   .    عونألووام بنوص وألووف عابتاع يووف صاوون عن عوت ييوو  عونألصوو  بصقوو

 عامتصنايفس منصنف عسصنم صوصا بن  ناا عس يصيف . عوصصأليف عون بيف عو ناايف.
(.  ناأليف بنض تطبيقونن عووتنألم عسويت ا و  عوص تةو  س 2015باايس صوصا صوصا ابا عواناي  

وت صيوف صاون عن ع وتخاعم عوصيتبونن عو قصيوف وواه أص ون  ص عيو  ص ونا  بونوتنألم عوبث عوثنبونس اعو ةو  عو وال 
 .514-460(س 4 163صمألف عوت بيف بمنصنف ع  ه س بص طقف ا ي  اعتمنهنتام  واهن. 
( . توأليوول اثيقووف صوو اس عوون وو  اتق يووف عوصنألاصوونن ا قوون  و ؤيووف 2019عوبوو عهيم س أصوول ابوواعر   

 . 51 - 35(س 3 5بيف وألنألام ا ة  ع بونث سعوصمألف عون  .  0202عوصصأليف 
(.  ناأليوف ع وتخاعم ع وت عتيميف عووتنألم 2019ومن يس ومن  ابا عووصيا او نس  ا عن صوصوا  

عوصنيووواي  ووو  ت صيوووف صاووون عن تاظيوووي عوص ووونا  عو قصيوووف  ووو  عوألةوووف عون بيوووف وووواه تيصيووو  عو وووي عوثووون   
 .563 -541س  (30 117صمألف يأليف عوت بيف بمنصنف ب انس عسااعاي. 

(. ا مووف عصووتيل صنألصوونن عوص وألووف عوثن ايووف بصون ظووف 2020عوخيبوو ي س  ووب يف صوصووا اثصوونن  
 .152 -119س 119.  عبطف عوت بايين عون  س عوخ ن وصان عن تاظيي عو ين  عا ط نا     عوتنأليم

مألووف عوص(. أخيقيوونن عووو ين  عو وو نا  اعو ابووان: ا ع ووف توأليأليووف. 2019ا ع س خايمووف صوصووا  
 .271-237(س3  6عوااويف ونألام عوصيتبنن اعوصنألاصننس 

(. أثوو  بنووض تطبيقوونن عوووتنألام عو قتوونل األووا ت صيووف صاوون عن عووووي 2015عو وونايس  ووا   صوصووا  
ا قوووف صقاصوووف إووووا عونوووااي  ووو  صووونا  عو ينضوووينن وووواه طنوبووونن عو وووي عوثووون   عوثووون اي  ووو  صاي وووف ب يوووا . 

 ويت ا   اعوتنأليم ان بعناس عو ينض.عوصؤتص  عوااو  عو عبع وألتنألام عس
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توأليل صوتواه صقو   عوون وا   و  عوتنألويم ا قون  وصنونيي  ( . 2014 أليم س  ع يه يا ي  اقه  
  وونوف  . عوثقن ووف عوون ووابيف اتوايووا ا مووف عيت وون  طنوبوونن عوووابألام عوت بوواي بمنصنووف عوصألوول ابوواعون ي  واوون

 منصنف عوقنه   . ص  .(.صنم تي  ري  ص ةا  
( . أث  عختيي يثن ف عوا ن ط عو قصيف اب  تطبيقنن عووا بف  2019عوةيخس ص عا با عواين     

عوصمألووف  عو ووونبيف  وو  ت صيووف عوتو وويل عوا ع وو  ووواه طووي  عوص وألووف عوصتا ووطف بصوو اس عوون وو  ع ووو . 
 .227 -212س 25عوااويف وألنألام عوت بايف اعو   يفس 

بوو عهيمس ان ووم   (. ت ووصيم بي ووف تنألووم إويت ا يووف قن صووف األووا عوايوو  2018ابووا عوصميوواس أوصووا اعم
عوتةوون ي  وت صيووف صاوون عن ت ووصيم اعم توونن تطبيقوونن عوااعتووي عو ييووف اعوثقووف  وو  عوووتنألم عو قصوو  ووواه طووي  

 .71-28( س 1  7عوصمألف عوااويف عوت بايف عوصتخ  ف س منصنف عوصألل خنوا. 
 ف: ص ااصووووهس أ  ووووه سع ووووتخاعصهتوأليوووول عوصوتوووواه  وووو  عونألووووام عس  وووون ي(.2012طنيصفس ةوووواي  

 سص   ساع  عو ي  عون ب .
(. ناأليوف عوصقوو  عن عسويت ا يوف عوص تاوووف 2019اويمس  ؤه ص وط ا اي وون  س ا ون  ص ووط ا  

Mooc   وو  ت صيوووف صاووون عن ت وووصيم اعم توونن عواعقوووع عوصنووو   وصنألصووونن عوصتا ووطف اعوثن ايوووف  ووو  اعاي ومووو 
 .249  -189  نس عوصمألف عوااويف وألتنأليم بنس تبنو ناايف. 

(. توأليل صوتاه صق   عوون و  اتق يوف 2019عون  ي س و ف  ينض اعونقن  س اباعر صوصا  
صمألوف عوبووث ( وأل ي ع ال عوثن اي    ضا  عوصان عن عوون ابيف عوي صف و وا  عونصول . 1عوصنألاصنن  

  477. – 475 س(6 20عونألص     عوت بيف بيأليف عوت بيف بمنصنف اين ةصي س 
توأليوول صوتوواه يتوو  عوتي اواميوون وألص وألووف ع  ن وويف  وو  ( . 2019ونيووا س  ووصيف إبوو عهيم  وويم  ع

  نوف صنم تي  ري    . ضا  صان عن عوق ن عووناي اعونة ين س اصاه عيت ن  طألبف عو ي عوننة  وان
 . عومنصنف عس يصيف بة   .  أل طين .(ص ةا  

بووو عهيم س  ي ووو  مووون م .  ( . تقوووايم يتووون  عوون وووا  وأل وووي 2016  يووونض س عبت ووونم و وووين اعم
-480س51صمألووف عوبووواث عوت بايووف اعو   ووويف س عوثوون   عوصتا ووط ا قوون  وألت ووا  عو قصوو  اصقت وووونن تطوواي د. 

509 . 
(. ننويوووف ب  ووونصس تنأليصووو  بن وووتخاعم ع ماووو   عو ييوووف  ووو  ت صيوووف 2017عوقوطووونص س صوصوووا األووو   

 .182 -153(س 6 21ت بيف عوخن ف اعوتأهيلس صمألف عوعوصان عن عوألةايف و اي عسانقف عو ي يف. 
( .صوواه توواع   عووواا  بوون صن عو وويب ع   ووواه طووي  اطنوبوونن 2019عوقوطوون  س  ووا د  ن وو   

صمألوووف مصنيوووف عامتصووونايين  ووو  عوةووون قفس عومنصنووونن عو وووناايف صووون ص ظوووا  عمتصووونا : ا ع وووف صياع يوووف. 
 .120-80(س 36 144
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ساصونن ساع  أ ونصف وأل ةو   ا   و  عوتنألويم اون بنواعوموا (.2012عوي م س  أل طين صوصا أوصوا 
 اعوتا يع.

( . صقاصنن ت صيف عوصاع ا عوبة يف ع ينايصيف بمنصنوف ب اون 2018صوصاا س اا  صوصاا اباعر  
-2(2 90ا. صمألوف يأليوف عوت بيوف بمنصنوف ي و  عوةويخ س    عون   عو قصو  اعواعقوع ا وي ن ياهنن عوص وتقبل

89. 
سعو  وول  يتوون  عوون وو  اتق يووف عوصنألاصوونن وأل ووي ع ال عوصتا ووط( .2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   ع الس ا ع   عوتنأليم عو ناايف.
س عو  ووول يتوون  عوون ووو  اتق يووف عوصنألاصوونن وأل وووي ع ال عوصتا ووط(.2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   عوثن  س ا ع   عوتنأليم عو ناايف
سعو  وول  يووف عوصنألاصوونن وأل ووي عوثوون   عوصتا ووطيتوون  عوون وو  اتق ( .2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   ع الس ا ع   عوتنأليم عو ناايف.
س عو  وول يتوون  عوون وو  اتق يووف عوصنألاصوونن وأل ووي عوثوون   عوصتا ووط(.2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   عوثن  س ا ع   عوتنأليم عو ناايف.
س عو  وول عوثنوووث عوصتا ووطيتوون  عوون وو  اتق يووف عوصنألاصوونن وأل ووي ( .2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   ع الس ا ع   عوتنأليم عو ناايف.
س عو  وول يتوون  عوون وو  اتق يووف عوصنألاصوونن وأل ووي عوثنوووث عوصتا ووط( .2020 ا ع   عوتنألوويم . 

 عوا ع   ع الس ا ع   عوتنأليم عو ناايف.
توا يي   ناأليوف ع وتخاعم تي اواميون عواعقوع اعوصواصس اأث هون  و . (2015)عويا   س  ي و  و ون. 

 . منصنف عوياين.(  نوف صنم تي  ري  ص ةا    .عوياين   ااوف ع بمايف عس مألي يف  ط نل عو ينض 
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