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 المستخمص:
ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصكر مقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ في      

مدارس التعميـ العاـ مف خبلؿ بناء قائمة بالكفايات المقترحة، كقياس درجة أىميتيا مف كجية 
اء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميـ في الجامعات السعكدية. تـ استخداـ المنيج نظر أعض

( عضكان، كتمثمت أداة الدراسة باالستبانة، كقد أظيرت النتائج 54الكصفي، كتككنت العينة مف )
المكافقة عمى الكفايات المقترحة بشكؿ عاـ ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ 

. كجاء 0..3، كانحراؼ معيارم .7.42كجية نظر أفراد العينة بدرجة كبيرة بمتكسط حسابي مف 
ترتيب الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ مف كجية نظر 
أفراد العينة، حسب درجة أىميتيا عمى النحك التالي: كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية، 

التصميـ التعميمي، الكفايات القائمة عمى نظريات التعمـ، كفايات تصميـ الكسائط  كفايات
المتعددة، كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية. كقدَّمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات 
منيا: إدراج الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ 

لعاـ التابع لكزارة التعميـ. كما اقترحت الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تطكير كفايات ا
 أمناء مراكز مصادر التعمـ لمكاكبة التطكرات الحديثة بالمجاؿ.

 الكفايات، مراكز مصادر التعمـ، أمناء مراكز مصادر التعمـ. الكممات المفتاحية:
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Abstract 

     The study aimed at presenting a proposal for developing the 

competencies of the specialists of learning resource centers in General 

schools through a list of proposed competencies and evaluating their 

importance from the points of view of the staff of Learning Technology 

specializations at Saudi universities. The researcher used the Descriptive 

Method. The sample contained (45) staff members. Data was collected 

via a questionnaire. Generally, the results of the study showed a great 

approval upon the points of view of the sample members for the currently 

proposed competencies with an average of 2.57 and a standard deviation 

of .0.63. 

     The suggested competencies, according to the points of view of the 

sample members, are listed according to their importance as follows: 

Competencies of selecting the digital educational resources. 

Competencies of instructional design. Competencies based on learning 

theories. Competencies of designing multimedia. Competencies of using 

digital technological applications. 

     The researcher introduced some recommendations, the most important 

are: Adding the proposed competencies into the Regulatory Guides for 

General schools issued by the Ministry of Education. The researcher 

suggested conducting more researches about the improvement of the 

competencies of the specialists to keep up with field modern 

developments. 

Keywords: Competencies, Learning Resource Centers, Specialists of 

Learning Resource Centers.   
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 المدخل إلى الدراسة:
 المقدمة: 

يشيد العصر الحاضر تطكران سريعان كمتبلحقان في شتى مجاالت الحياة نتيجة لمثكرة      
          المعمكماتية كالمعرفية كالتقنية؛ مما أثر بشكؿ كاضح عمى منظكمة التعميـ، كنتيجة لذلؾ 

ات في اإلعداد كالتدريب ظيرت تحركات تنادم بإصبلحات تربكية كتطبيؽ مفيـك الكفاي
 بالمؤسسات التعميمية.

           ( أف مفيـك الكفايات جاء إلى مجاؿ التربية ليعمؿ54، ص7333كقد ذكر قنديؿ )     
عمى تحسيف البرامج التعميمية لكافة مستكيات المؤسسات التربكية بصفة عامة، مف خبلؿ التركيز 

نمية المعمكمات، كالميارات، كاالتجاىات المختمفة عمى الكيؼ في إعداد المعمـ كتدريبو عمى ت
لدل الطبلب إلى درجة عالية مف اإلتقاف، كقد عرفت البرامج التي بنيت كفؽ ىذا المفيـك 
بالبرامج القائمة عمى الكفايات، كما استخدـ مصطمح التربية القائمة عمى الكفايات 

Competency Based Education   ي تستخدـ تمؾ البرامجلمتعبير عف التربية الت           
 لتعميـ الطبلب.

ظير مفيـك الكفايات مع التقدـ الصناعي الذم صاحب الثكرة الصناعية، حيث ظيرت      
الحاجة إلى تطكير تقنيات العمؿ، كالتركيز عمى قياس األداء الفعمي مف كاقع العمؿ، مف حيث 

ؿ عمى تمؾ المعدالت، كمف ىنا ظيرت حركة الدقة، كالجكدة، كالسرعة في اإلنتاج لتدريب العما
اإلعداد كالتدريب عمى أساس الكفايات باعتبارىا غايات عميا تسعى إلييا المؤسسات لتطكير أداء 

ـ( إلى أف الكفايات ىي: " قدرات 7335(. كأشار الدريج )7332العامميف )خميس كآخركف، 
كاىا مف معارؼ، كميارات، كقدرات، مكتسبة تسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيف، كيتككف محت

كاتجاىات مندمجة بشكؿ مركب، كما يقـك الفرد الذم اكتسبيا بإثارتيا كتجنيدىا كتكظيفيا قصد 
 (.015مكاجية مشكمة ما كحميا في كضعية محددة" )ص

كاقتبس منيا الجرأة  ،كقد بدأ مدخؿ الكفايات كحركة تصحيحية لبيداغكجية األىداؼ     
كمستكيات األىداؼ المعرفية الحسية كالكجدانية، ليرجع إلى المكاد  ،شركط الصياغةك  ،كالشفافية

الدراسية حيكيتيا التي كادت أف تفقدىا حيث أقر بكجكد كفايات نكعية خاصة بمختمؼ كؿ تمؾ 
المكاد دكف أف ييمؿ الخطكات المنيجية التي تعتمد عمى الكفايات الممتدة، زيادة عمى تعاممو مع 

ت بشكؿ كظيفي في تنمية شخصية المتعمـ؛ ألنو يحتؿ مكاف الصدارة في العممية المحتكيا
التعميمية بناءن عمى مبادئ التدرج في التعمـ كمفيـك االستقبللية الذم يعد أىـ المفاىيـ المركزية 
لمدخؿ الكفايات في تأىيؿ المتعمـ كاندماجو في المجتمع بناءن عمى القدرات كالمؤىبلت التي 

 (.112،ص 7337ىذه الصفة )شكير، تخكؿ لو
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مما سبؽ يتضح أف الكفايات ىي كياف مركب، يتككف مف معارؼ، كميارات، كقدرات،      
كاتجاىات مندمجة بشكؿ مركب، كىي تيتـ بكؿ مككنات شخصية المتعمـ، سكاء عمى المستكل 

االنتقادات التي  العقمي، أك الحركي، أك الكجداني، فالكفايات مدخؿ تربكم استراتيجي جاء بعد
كجيت لمتدريس باألىداؼ، مف أجؿ تجاكز المفيـك الضيؽ لمسمكؾ كيدؼ إجرائي إلى مفيـك 

 القدرة الذم يشمؿ إنجازات متعددة كمترابطة كذات قكاسـ مشتركة.
تقـك مراكز مصادر التعمـ كما تقتنيو مف مصادر تعميمية دكران كبيران في تحقيؽ أىداؼ      

ية، كذلؾ لتأثيرىا الكبير في إيصاؿ المعمكمة إلى ذىف لطالب، كال يمكف ليذه العممية التعميم
دارتيا عمى  المصادر تحقيؽ األىداؼ إال إذا تكافر الكادر البشرم الذم يجيد التعامؿ معيا كا 
أعمى المستكيات كمف ىنا تنبثؽ أىمية كدكر أمناء مراكز مصادر التعمـ ككنيـ يساىمكف 

ديد في الممارسات التعميمية، كما أف ليـ دكران في اتخاذ القرارات المؤثرة كيشجعكف عمميات التج
( إلى أف 7312(. كقد تكصمت دراسة الحجيبلف )132، ص7310في العممية التعميمية )السيد، 

كاقع مراكز مصادر التعمـ في المممكة العربية السعكدية متبايف كال يرتقي إلى التطكر التقني 
كنتج عف  7303تحتاج إلى تطكير لتتكافؽ مع التكجو العاـ لتحقيؽ رؤية  المقبكؿ، كما أنيا

 الدراسة تقديـ رؤية مقترحة لتطكير مراكز مصادر التعمـ في المممكة.  
كُيعد تأىيؿ أمناء مراكز مصادر التعمـ تأىيبلن تربكيان كعمميان مف القضايا الميمة التي تمقى      

ميمي؛ كيرجع ذلؾ إلى الدكر الذم يقـك بو األميف في النيكض اىتمامان كبيران في المجاؿ التع
بالعممية التعميمية بشكؿ عاـ، كفي المركز بشكؿ خاص، كما أنو يحتاج إلى اكتساب كفايات 
خاصة تفرضيا التكجيات الحديثة فكؽ الكفايات العامة؛ كذلؾ لما ليا مف أىمية في تكضيح 

خداـ اإليجابي لمراكز مصادر التعمـ، كتفعيميا في المياـ كالكاجبات كالتي تضمف لنا االست
العممية التعميمية. كما ُتعد الكفايات بمثابة المعايير التي تعمؿ عمى مساعدة األمناء في تقييـ 

 أدائيـ كالكصكؿ بو لمستكل الجكدة.  
ء كلمكفايات أىمية كبيرة في مجاؿ العممية التعميمية بصفة عامة، كفي مجاؿ إعداد أمنا     

مراكز مصادر التعمـ بصفة خاصة؛ لذا أصبحت قضية إعداد األمناء إعدادان يقـك عمى الكفايات 
مف القضايا التي تمقى اىتمامان متزايدان في األكساط التربكية، كىذا يشير إلى أىمية الدكر الذم 

لصدد يقـك بو األمناء في تحقيؽ التطكر كالتحسيف المستمر في المجاؿ التعميمي، كفي ىذا ا
         ( إلى أف السبب كراء عدـ قياـ مراكز مصادر التعمـ7335أشارت نتائج دراسة مدني )

          بدكرىا ىك عدـ تكافر الكفايات المبلئمة ألداء العمؿ لدل األمناء، كما ذكر بأف تحديد
             ختبلؼكفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ يسيـ في تقديـ الخبرات الحقيقة لممتعمميف عمى ا

  ( األدكار155-153، ص7330تكجياتيـ كفركقيـ الفردية. كقد اقترح الصالح كآخركف )
كالمياـ ألميف مركز مصادر التعمـ كالكفايات الرئيسة المطمكبة لكؿ دكر تضمنت األدكار التالية: 

كفي  )مدير مركز معمكمات، مدير معمكمات، مستشار تعميمي، مطكر ميني، مدير تغيير(.
( خمس كفايات ألميف مراكز 734، ص7312محاكلة لتحديد ىذه الكفايات اقترح الحجيبلف )

 مصادر التعمـ شممت الكفايات )اإلدارية، اإلعبلمية، التقنية، االستشارية االجتماعية، المينية(. 
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(، كاألزرؽ 2.، ص1555يستند اشػتقاؽ الكفايات مف عدة مصادر ذكرىا الشامي )     
( كالتي يمكف اعتمادىا عند اشتقاؽ كفايات أمناء 54، ص7310(، كرضكاف )71ص ،7333)

 مصادر التعمـ:
  (task analysis) تحميل الميمة .1
  تحميؿ الميمة التي يقـك بيا التربكم: كيقصد بذلؾ الكصؼ الدقيؽ ألدكار التربكم، ثـ ترجمة

ػؿ المياـ، ككضع معايير ىذا الكصؼ إلى كفايات لمتدرب عمييا، كيتـ ذلؾ مف خػبلؿ تحمي
مرغكبة ألداء كؿ ميمة، ثـ ترجمة ىذه المعػايير إلػى أىداؼ تفصيمية ييتدم بيا في تقرير 
المحتكيات كالخبرات التعميمية كأساليب التقكيـ المبلئمػة لكؿ ىدؼ، أم أف كصؼ المياـ ما 

ر سعت دراسة ىك إالَّ تحكيؿ األىداؼ النيائية إلى أىداؼ ممكنة. ككفقان ليذا المصد
إلى تحديد الكفايات البلزمة لمتعميـ عف بعد مف خبلؿ أىداؼ سمككية  (7311)بركات، 

محددة في المجاالت التالية: الكفايات الشخصية، كاألكاديمية، كاالجتماعية، كاستخداـ 
         التقنيات اإللكتركنية. كقد أظيرت النتائج أف ممارسة عينة الدراسة لمكفايات البلزمة 
لمتعميـ عف بعد كانت بمستكل مرتفع جدان في جميع المجاالت، بينما كاف ىذا المستكل 
متكسطان في مجاؿ كفايات استخداـ التقنيات اإللكتركنية. كما ىدفت دراسة حسيف كشكيدف 

(Husain, Shuidan, 2020 القتراح قائمة باألدكار كالكظائؼ كالكفايات البلزمة ألمناء )
ئؿ في المدارس الماليزية كفقان لميارات القرف الحادم كالعشريف باإلضافة إلى المكتبات كالكسا

قياس مستكل كفايات األمناء كالتحديات التي تكاجييـ في إدارة المراكز. كقد تمثمت القائمة 
بالمجاالت التالية: إدارة مركز المصادر، كتنظيـ المكاد التعميمية، كمحك األمية المعمكماتية، 

 اءة، كاالتصاؿ كالتعاكف مع اإلدارييف كالمعمميف.  كنشر القر 
  :ينطمؽ ىذا الشكؿ مف فكرة أساسية كىي أف تحميؿ ميمات التعمـ كالتعميـ مف قبؿ التربكم

التعميـ يتضمف أنكاعان مف النشاط، كتحميؿ ىذه األنشطة يسمح باكتشاؼ ميارات أساسية 
  .الزمة ألدائيا بصكرة ُمرضية

 بلؿ استطبلع آراء الخبراء في المجاؿ: يقـك الخبراء بتحديد الكاجبات تحميؿ الميمة مف خ
كالمياـ التي تتصؿ بمينة التعميـ، كتضميف ما يركنو ضػركريان منيػا فػي برامج اإلعداد 
باعتبار أف العامميف في أم ميداف ىـ أقدر مف يحدد الكفايات البلزمػة لمعمؿ في ىذا الميداف 

ادر الميمة كاألساسية لتحديد الكفايات، حيػث إنػو يعتمد عمى ىذا المصدر يعد مف المص
اآلراء المكضكعية النابعة مف الدافع الميداني بكؿ مشكبلتو كاحتياجاتو. كقد رّكزت دراسة 

( عمى تصميـ نمكذج لكفايات العامميف بمراكز مصادر التعمـ في البحريف مف 7335)مدني، 
( كفاية مكزعة 131لعالـ العربي. كقد بمغت الكفايات )كجية نظر خبراء تقنيات التعميـ في ا

 ( كظيفة. كتكصمت الدراسة إلى كفايات محددة اتفؽ عمييا الخبراء.14عمى )
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 . اعتماد نظرية تربوية معينة:2
حيث تحدد الكفايات البلزمة لمتربكم مف خبلؿ المبادئ كالمفاىيـ األساسية التي تقـك 

نى أف تككف الكفايات التي يتـ اعتمادىا متفقة مع أسس ىذه عمييا نظرية تربكية معينة، بمع
النظريػة التربكية، كمع اإلطار الذم تعتمد عميو تمؾ النظرية لمعممية التعميمية، سكاء كانت 
تقميدية، أـ حديثػة، كبالتالي تختمؼ الكفايات تبعان الختبلؼ الطريقة، كبذلؾ يمكف اعتبار النظرية 

 ان الشتقاؽ الكفايات.التربكية مػصدران سميم
 . دراسة حاجات التالميذ:3
تركز ىذه الطريقة عمى تحديد حاجات المتعمميف في المدرسة، كترجمتيػا إلػى كفايػات يجب       

 أف تتكفر عند التربكم الذم يتصؿ بيـ.
كما يمكف تحديد الكفايات البلزمة مف خبلؿ إعادة تشكيؿ . تحميل محتوى المقررات الدراسية: 4

 المقررات المكجكدة كتحكيميا إلى عبارات تقػـك عمػى الكفاية.
 . تحميل الدوريات والبحوث العممية والميدانية ومراجعة قوائم تصنيف الكفايات:5

األبحاث كالدراسات التربكية معمكمات تساعد في تحديد الكفايات؛ ألنيا تعطي صكرة  تقدـ     
( إلى تحديد 7332د ىدفت دراسة )خميس كآخريف، متكاممة عف مككنات المكقؼ التعميمي. كق

كفايات تصميـ التفاعمية ببرامج الكسائط المتعددة لدل أخصائي تكنكلكجيا التعميـ. تـ تحديدىا 
( مؤشران، كأكضحت النتائج صبلحية جميع الكفايات 143( كفايات رئيسة تشمؿ )13في )

 مية ببرامج الكسائط المتعددة.ليطبقيا أخصائي تكنكلكجيا التعميـ عند تصميـ التفاع
 تصميـ ميارة لتنمية الكفايات عمى قائـ ( إلى تقديـ برنامج7313كىدفت دراسة )الحكلي،      

التقنيات، كتكصمت الدراسة إلى قائمة لكفايات تصميـ البرامج  لدل معممي البرامج التعميمية
( مجاالت 5اية مكزعة عمى )( كف75التعميمية الكاجب تكفرىا لدل معممي التقنيات، كضمت )

ىي: )كفاية التخطيط، كفاية التصميـ ككتابة السيناريك، كفاية اإلنتاج، كفاية التجريب كالتقكيـ(. 
( إلى تقديـ تصكر مقترح لبرنامج إعداد 7335كفي المقابؿ سعت دراسة )عمي كآخريف، 

لدراسة إلى كضع قائمة أخصائي تكنكلكجيا التعميـ قائـ عمى الكفايات المينية، كقد تكصمت ا
( .73بالكفايات المينية البلزمة ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية، اشتممت عمى )

( مجاالت رئيسية كىي: المفاىيـ كاألسس النظرية المرتبطة بتكنكلكجيا 2كفايات مكزعة عمى )
لكجيا التعميـ، صيانة أنماط تكنكلكجيا التعميـ، اختيار أنماط تكنكلكجيا التعميـ، استخداـ أنماط تكنك 

التعميـ، إنتاج المكاد التعميمية، استخداـ كتكظيؼ الحاسب اآللي كتطبيقاتو في مجاؿ التعميـ، 
دارة المكتبة الشاممة.  كا 



 د/ أسماء بنت سعد بن سعيد القحطاني         تصور مقترح 
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كقد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى عدة مصادر في عممية االشتقاؽ لكفايات أمناء مراكز      
النظرية التربكية، كتحميؿ الميمة، كتحميؿ الدكريات كالبحكث العممية، مصادر التعمـ تضمنت 

 كالميدانية، كمراجعة قكائـ تصنيؼ الكفايات.

(، كدراسة مصمحي 7315كبناء عمى ما سبؽ أكدت عدد مف الدراسات كدراسة الحربي )
ي (، كدراسة الحكل7311(، كدراسة بركات )7312(، كدراسة الحجيبلف )7312كالحجيبلف )

(، كدراسة عمي كآخريف 7332(، كدراسة خميس كآخريف )7335( ، كدراسة مدني )7313)
( أف كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ تحتاج إلى تطكير لتكاكب التطكر الكبير في 7335)

المصادر الرقمية، مع إجراء المزيد مف البحكث ليذه الكفايات لمكاكبة التطكر الحديث في 
المتغيرات كالمستجدات في نظـ التعميـ كالتعمـ، كالتطكر المتسارع في مجاؿ  المجاؿ، كلمكاجية

الثكرة المعمكماتية، كاالنفجار المعرفي المتزايد، كاالىتماـ بعقد دكرات تدريبية إلكساب األمناء 
 الكفايات البلزمة ليـ، كتطكير مياراتيـ خصكصان في المجاؿ التقني.

في ككنيا مترابطة عضكيان، ككؿ منيا يؤثر في اآلخر،  كتنبثؽ أىمية الكفايات المقترحة
حيث تتطمب كفايات التصميـ التعميمي، ككفايات تصميـ الكسائط المتعددة، ككفايات اختيار 
مصادر التعمـ الرقمية ككفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية اإللماـ بنظريات التعمـ، 

منو المبادئ التي تقـك عمييا عمميات التصميـ التعميمي  كالتي بدكرىا تمثؿ المصدر الذم اشتقت
 الذم يعد حمقة كصؿ ما بيف ىذه النظريات كتطبيقاتيا لحؿ المشكبلت التعميمية.

                   كيمكف القكؿ إف الدراسة الحالية تػتػبنى نظرية التكاصؿ الشبكي 
((Connectivisim Theory ( لجكرج سيمنزGeorge Siemens,2005)  التي تفسر ،

التعمـ في العصر الرقمي مف خبلؿ التركيز عمى االتصاؿ في الشبكات الرقمية؛ نظران لككف 
 التصكر المقترح لكفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ قائـ عمى التعمـ عبر االنترنت.    

در التعمـ مف كتحاكؿ الدراسة الحالية تقديـ تصكر مقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصا     
خبلؿ تقديـ قائمة لمكفايات أكثر تحديدان، كلـ تشر إلييا الدراسات السابقة، حيث يمكف االستفادة 
منيا في تحديد الكفايات ألمناء المراكز بشكؿ يسيـ في تكضيح الدكر المناط بيـ لمقياـ بمياميـ 

 بكؿ كفاءة كفاعمية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يونية   – السادس العدد  – 33الوجلد  67

 م2021

 

 مشكمة البحث:
الطبلع عمى الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ في مف خبلؿ ا نشأت مشكمة البحث     

( حيث ُكجد أنو يفتقد لذكر الكفايات المطمكب تكافرىا في .150إصداره الثالث )كزارة التعميـ، 
أمناء مراكز التعمـ، كاالكتفاء بذكر الكاجبات بشكؿ عاـ مع التطرؽ لممعارؼ كالميارات بشكؿ 

ت شاغمي الكظيفة بيذه المراكز يتطمب مؤىبلن عمميان مختصر جدان. كما كجدت بأف مكاصفا
يتمخص بالبكالكريكس، أك الدبمـك العالي في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات، كفي حالة عدـ تكفر 
متخصص يفضؿ مف لديو دكرات تدريبية ال تقؿ عف أربعة أسابيع، أك الخبرة بإدارة مركز 

مـ تعتبر أحد المجاالت الرئيسة في تخصص مصادر التعمـ، بالرغـ مف أف مراكز مصادر التع
تقنيات التعميـ، كتتطمب متخصصان يحمؿ مؤىبلن عمميان فييا ليتناسب مع طبيعة الكظيفة 
كالكفايات المطمكبة بيذه المراكز. كقد أدل ىذا إلى نتائج سمبية نظران لبلختبلؼ الحاصؿ بيف 

در التعمـ، كيمكف ألم متخصص المؤىؿ كالكظيفة، فطبيعة المكتبات تختمؼ عف مراكز مصا
 بالمجاؿ أف يبلحظ عدـ كفاية ىذا النكع مف التأىيؿ ألمناء مراكز مصادر التعمـ. 

كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى ما تكصمت إليو نتائج عدد مف الدراسات المتعمقة بكفايات      
كالية ( أف جميع المدارس في Kamal, Normah, 2012األمناء، كدراسة كماؿ كنكرماه )

تيرينجانك الماليزية ال تكظؼ أمناء محترفيف متفرغيف كمدربيف تدريبان كافيان، ككثيران ما يعمؿ بيا 
معممكف يفتقدكف لمخبرة المينية المناسبة، كىـ القائمكف عمى إدارة مركز المصادر بالمدرسة. 

ارية المسندة إلييـ كيرجع سبب ذلؾ إلى العبء التدريسي الكامؿ لؤلمناء كانشغاليـ بالمياـ اإلد
لذا فإف الكقت المستغرؽ لكجكدىـ بمركز المصادر ُيعد محدكدان. في حيف أكدت نتائج دراسة أبك 

( أف نقص األمناء المؤىميف يشكؿ عائقان رئيسيان أماـ Abuzaid, Singh, 2007زيد كسينغ )
 الطالب لمكصكؿ إلى المصادر بالمركز.

٪ مف أمناء المكتبات 21( أف Tan, Sing, 2015سينغ )بينما كشفت نتائج دراسة تاف ك      
كالكسائؿ في مقاطعة النجات، بماليزيا بحاجة إلى مزيد مف التدريب في تعميـ محك األمية 
المعمكماتية الفتقارىـ إلى الميارات البلزمة لمقياـ بدكر أخصائي المعمكمات. كفي المقابؿ كشفت 

( عف امتبلؾ األمناء في كالية Osadebe et al., 2018نتائج دراسة أكساديبي كآخركف )
إينكجك بنيجيريا لمكفايات بدرجة عالية في التدريس، كالتكجيو، كاستخداـ المصادر، كتطكير 
الميارات المعمكماتية كالقراءة بينما كانت بدرجة متكسطة في كفايات القيادة. كأكصت الدراسة إلى 

ف خبلؿ الحصكؿ عمى مؤىؿ في التدريس، كأمانة ضركرة اكتساب األمناء لمكفايات البلزمة م
المكتبات كالمصادر، كالتدريب أثناء الخدمة. كما تكصمت نتائج دراسة مصمحي كالحجيبلف 

( كفاية مف كفايات تقنيات التعميـ لدل أمناء مراكز مصادر التعمـ 53( إلى تكافر )7312)
 ( كفاية بدرجة كبيرة.04بدرجة عالية، يمارس منيا )
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(، كدراسة مصمحي 7315كاستنادان إلى تكصيات عدد مف الدراسات كدراسة الحربي )     
(، كدراسة الحكلي 7311(، كدراسة بركات )7312(، كدراسة الحجيبلف )7312كالحجيبلف )

(، كدراسة عمي كآخريف 7332(، كدراسة خميس كآخريف )7335(، كدراسة مدني )7313)
مراكز مصادر التعمـ تحتاج إلى تطكير لتكاكب التقدـ  ( التي أكدت بأف كفايات أمناء7335)

الكبير في المصادر الرقمية، مع إجراء المزيد مف البحكث ليذه الكفايات لمكاجية المتغيرات 
كالمستجدات في نظـ التعميـ كالتعمـ. كما تدعك الحاجة إلى ضركرة االستجابة لبلتجاىات الحديثة 

و تمؾ االتجاىات مف تغيرات كتطكرات لمتجديد في مجاؿ في مجاؿ تقنيات التعميـ، كما تفرض
 كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ.

كتأسيسان عمى ما سبؽ ظيرت الحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية، كانبثقت مشكمة الدراسة      
الحالية، كتحددت في السؤاؿ الرئيس اآلتي: ما التصكر المقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز 

 در التعمـ في مدارس التعميـ العاـ؟مصا
 أسئمة البحث:

 يمكن تحديد السؤال الرئيس لمدراسة كالتالي:
 ما التصكر المقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ؟

 ويتفرع منو األسئمة التالية:
 تعميـ العاـ؟ما الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس ال -
ما درجة األىمية لمكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ مف  -

 كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميـ؟
 ما التصكر المقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ؟ -

 أىداف البحث:
 مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ. تحديد قائمة الكفايات المقترحة ألمناء -
التعرؼ عمى درجة األىمية لمكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ  -

 العاـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميـ؟
 إعداد تصكر مقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ. -

 :أىمية البحث
 إثراء األدب التربكم بتحديد الكفايات البلزمة ألمناء مراكز مصادر التعمـ. -
 االستفادة مف قائمة الكفايات المقترحة في قياس كفاءة أداء أمناء مراكز مصادر التعمـ. -
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مساعدة القائميف عمى العممية التربكية بتطكير مراكز مصادر التعمـ، كتأىيؿ أمنائيا  -
 ي تساعدىـ عمى أداء مياميـ.بالكفايات المقترحة الت

المساىمة في إعداد برامج التطكير الميني ألمناء مراكز مصادر التعمـ في ضكء الكفايات  -
 المقترحة.

 حدود البحث:
الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ كالتي تتمثؿ بالكفايات الحدود الموضوعية:  -

اختيار مصادر  -تصميـ الكسائط المتعددة -التصميـ التعميمي -التالية: )نظريات التعمـ
 استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية(. -التعمـ الرقمية

 .أعضاء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميـ في الجامعات السعكديةالحدود البشرية:  -
 ـ.7373-ق1557الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الحدود الزمانية:  -
 تعميـ بالجامعات السعكدية.قسـ تقنيات الالحدود المكانية:  -

 مصطمحات البحث:
( بأف الكفايات "تصؼ الحد األدنى لؤلداء، كعندما 1555المقاني كالجمؿ، ) ذكرالكفايات:  -

يصؿ أم فرد إلى ىذا الحد فإف ىذا يعني أف الفرد كصؿ إلى حد يساعده عمى أداء ىذه 
قدرات يعبر عنيا بعبارات ( الكفايات بأنيا: "7330(، كعرفت )الفتبلكم،125الكفاية" )ص

سمككية تشمؿ في مجمميا جكانب )معرفية، كميارية، ككجدانية( تككف األداء النيائي المتكقع 
إنجازه بمستكل معيف ُمرٍض مف ناحية الفاعمية، كالتي يمكف مبلحظتيا كتقكيميا بكسائؿ 

 (. 75المبلحظة المختمفة" )ص
ؼ، كالقدرات، كالميارات، كاالتجاىات التي مجمكعة مف المعار وُتعرَّف إجرائيًا بأنيا: 

تصميـ  -التصميـ التعميمي -يمتمكيا أميف مركز مصادر التعمـ في مجاؿ )نظريات التعمـ
استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية(  -اختيار مصادر التعمـ الرقمية -الكسائط المتعددة

ة كفاعمية، كالتي اكتسبيا مف خبلؿ كيمارسيا داخؿ المركز بشكؿ ممحكظ كقابؿ لمقياس بكؿ كفاء
 برنامج محدد لو عدة أىداؼ مبنية عمى أساس معايير مكضكعة لتحقيؽ الكفاية البلزمة.

( بأنو: "فرد مؤىؿ في المجاؿ 7330عرفيا )الصالح كآخركف، أمناء مراكز مصادر التعمم:  -
دارة الت دارة المكاد ينفذ عمميات المركز كميامو المختمفة مثؿ إدارة العامميف، كا  سييبلت، كا 

كاألجيزة كغيرىا، كيضطمع بأدكار مدير مركز المعمكمات، كمدير معمكمات، كمستشار 
 (.41تعميمي، كمطكر ميني، كمدير تغيير" )ص

، أك ماجستير، أك أخصائي حاصؿ عمى مؤىؿ عاؿٍ وُيعرَّف إجرائيًا بأنو:      دكتكراه( في )دبمـك
 أميف مركز مصادر التعمـ بالمدارس التابعة لكزارة التعميـ. كيعمؿ بكظيفةتخصص تقنيات التعمـ،
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جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 
 منيج الدراسة:

كظفت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ لمتكصؿ إلى قائمة بالكفايات المقترحة 
 ألمناء مراكز مصادر التعمـ، كأيضان في كصؼ كتحميؿ األدبيات ذات الصمة بمشكمة البحث،
ككصؼ كبناء مادة الدراسة، كأداتيا، كفي تفسير كمناقشة النتائج. كما تـ استخداـ المنيج 
الكصفي المسحي؛ لمتعرؼ عمى درجة أىمية الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ مف 
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ، ثـ الخركج بتصكر مقترح حكؿ 

 ات.ىذه الكفاي
 مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميـ في 
 ـ.7373-ىػ1557الجامعات السعكدية خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 

 عينة الدراسة:
( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس بتخصص 54تككنت العينة في ىذه الدراسة مف )

ىػ لمفصؿ الدراسي األكؿ، كقد تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية 1557يـ لمعاـ الجامعي تقنيات التعم
 مف مجتمع الدراسة.

 أداة الدراسة:
 انطالقًا من أىداف الدراسة ومشكمتيا، تم تصميم أداتي الدراسة كالتالي:
ايات تـ بناء قائمة بالكفأواًل: قائمة بالكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم: 
 المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ، كذلؾ في ضكء الخطكات التالية:

  :تمثؿ اليدؼ مف القائمة تحديد الكفايات المقترحة ألمناء تحديد اليدف العام من القائمة
مراكز مصادر التعمـ المراد قياس درجة أىميتيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في 

 جامعات السعكدية.تخصص تقنيات التعميـ في ال
 :تحديد مصادر اشتقاق القائمة 
تحميؿ األدبيات، كالدراسات، كالمنشكرات التي تناكلت كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ؛  -

كنظريات التعمـ، كالتصميـ التعميمي، كالتعمـ اإللكتركني، كالتطبيقات الحديثة بالمجاؿ؛ كذلؾ 
( 7330)الصالح كآخركف، لتعمـ، كمنيا الشتقاؽ قائمة كفايات أمناء مراكز مصادر ا

( 7317( ك)عبدالعاطي كأبك خطكة، 7311( ك)الصالح، 7335( ك)ماير،.733ك)خميس، 
( 7313( ك)الحكلي، 7335( ك)مدني، 7332ك)خميس، ( 7334)الصالح، كدراسة 

( ك)مصمحي كالحجيبلف، 7312( ك)القحطاني، 7312( ك)الحجيبلف، 7311ك)بركات، 
 (.7315ي، ( ك)الحرب7312
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األخذ بمبلحظات بعض المختصيف في المجاؿ، كذلؾ لممساعدة في تحديد الكفايات الرئيسة،  -
 كاشتقاؽ الكفايات الفرعية ألمناء مراكز مصادر التعمـ.

 :إعداد قائمة الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم في صورتيا األولية وضبطيا 

ر التعمـ، كذلؾ مف خبلؿ مصادر االشتقاؽ السابؽ تـ تحديد كفايات أمناء مراكز مصاد
ذكرىا، ثـ كضعيا في صكرة قائمة أكلية تتككف مف خمس كفايات رئيسة، تتضمف كفايات 

 -اختيار مصادر التعمـ الرقمية -تصميـ الكسائط المتعددة -التصميـ التعميمي -نظريات التعمـ)
كؿ كفاية مف ىذه الكفايات مجمكعة مف  تحت استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية(. كيندرج

 ( كفايات.135الكفايات الفرعية، البالغ عددىا )

مف  مجمكعةكبعد إعداد القائمة بصكرتيا األكلية، تـ ضبطيا، كذلؾ بعرضيا عمى 
المحكمكف مف آراء كمقترحات  أبداهالخبراء كالمحكميف في مجاؿ تقنيات التعميـ. كفي ضكء ما 

النيائي عمى  شكمياحت قائمة الكفايات تتصؼ بالصدؽ، كقد اشتممت في تػـ األخذ بيا، أصب
كمئة كثبلث كفايات فرعية، كبيذا أمكف الحصكؿ عمى قائمة الكفايات  ،خمس كفايات رئيسة

 ألمناء مراكز مصادر التعمـ.

 :التحقق من صدق قائمة الكفايات 

الدراسة، تـ عرضيا عمى  لمتحقؽ مف صدؽ قائمة الكفايات كمناسبتيا لتحقيؽ أىداؼ     
 Lawsheمجمكعة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ تقنيات التعميـ، كتـ استخداـ معادلة الكشي 

لحساب معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف عمى مدل تمثيؿ الفقرة لمكفاية التي تندرج تحتيا، كنص 
 (Arye & Scally, 2014, p.79)المعادلة عمى النحك التالي 

CVR =  

عدد  Content Validity Ratio ،neإلى نسبة صدؽ المحتكل  CVRحيث تشير      
عدد المحكميف، كاعتبر  Nالمحكميف الذيف اتفقكا عمى أف الفقرة تنتمي لمكفاية التي تندرج تحتيا، 

تمثؿ قيمة حرجة لمصدؽ، كبيذا فإف الفقرات التي تتجاكز ىذه النسبة ُتعد  3.4الكشي أف نسبة 
 ناسبة لتمثيؿ الكفاية التي تندرج تحتيا، كجاءت النتائج عمى النحك المكضح في الجدكؿ التالي:م



 د/ أسماء بنت سعد بن سعيد القحطاني         تصور مقترح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يونية   – السادس العدد  – 33الوجلد  66

 م2021

 رررر

كفايات قائمة عمى 
 نظريات التعمـ

كفايات التصميـ 
 التعميمي

كفايات تصميـ الكسائط 
 المتعددة

كفايات اختيار مصادر 
 التعمـ الرقمية

كفايات استخداـ تطبيقات 
 التكنكلكجيا الرقمية

رقـ 
رقـ  CVR الفقرة

رقـ  CVR الفقرة
رقـ  CVR الفقرة

رقـ  CVR الفقرة
 CVR الفقرة

1 0.6 1  0.80  1  1.00  1 0.60 1  1.00  
7 1 7  0.60  7  0.80  7 0.80 7  1.00  
0 0.4 0  0.60  0  0.40  0 1.00 0  0.80  
5 0.6 5  0.80  5  0.60  5 0.60 5  0.80  
4 0.8 4  1.00  4  0.80  4 1.00 4  1.00  
. 0.6 .  1.00  .  1.00  . 1.00 .  1.00  
2 0.6 2  0.60  2  0.60  2 0.60 2  0.60  
2 0.6 2  0.60  2  0.60  2 0.80 2  0.80  
5 0.8 5  1.00  5  1.00  5 0.60 5  0.80  

13 0.6 13  0.60  13  0.60  13 0.40 13  0.60  
11 0.6 11  0.40  11  0.60  11 0.60 11  0.40  
17 0.8 17  0.60  17  0.40  17 0.80 17  0.60  
10 0.6 10  0.80    10 1.00 10  0.80  
15 0.8 15  0.80    15 1.00 15  0.40  
14 0.6 14  1.00    14 0.60 14  0.80  
1. 1 1.  1.00    1. 0.80   
12 0.8 12  0.80    12 0.80   
12 1 12  0.60    12 0.60   
15 0.4 15  0.60    15 1.00   
73 0.8 73  1.00    73 0.40   
71 0.8 71  0.80    71 0.60   
77 0.4 77  0.60    77 0.80   
  70  0.40    70 0.60   
  75  0.60    75 0.60   
  74  0.80        
  7.  0.60        
  72  1.00        
  72  1.00        
  75  0.60        
  03  0.80        

(، 5..3)تفاؽ عمى المحكر األكؿ ككؿ بمغتكفي ضكء النتائج السابقة يتضح أف نسبة اال      
ة االتفاؽ كجاءت نسب(،3.4كالتي جاءت بنسب أقؿ مف) 77، 15، 0كتـ تعديؿ صياغة الفقرات 
كبمغت نسبة االتفاؽ عمى ،70، 11تـ تعديؿ صياغة الفقرتيف(، ك 3.25)عمى المحكر الثاني ككؿ

ة االتفاؽ عمى ، كجاءت نسب17، 7(، كتـ تعديؿ صياغة الفقرتيف3.27)ككؿلثالث المحكر ا
د بمغت ، أما المحكر الخامس فق73، 13(، كتـ تغيير صياغة الفقرتيف3.20)المحكر الرابع ككؿ

، أم أف نتائج ىذا التحكيـ 15كتـ تغيير صياغة الفقرة (،3.22نسبة اتفاؽ المحكميف عميو)
عمى قائمة الكفايات بشكؿ قرات، كبمغت نسبة اتفاؽ المحكميف ف 13أسفرت عف تغيير صياغة 

 .Lawsheكبيذا فيي تتجاكز النسبة الحرجة التي حددىا الكشي  (3.25) عاـ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يونية   – السادس العدد  – 33الوجلد  67

 م2021

 

ثانيًا: استبانة تحديد درجة األىمية لكفايات أمناء مراكز مصادر التعمم موجية 
 ية.ألعضاء ىيئة التدريس بتخصص تقنيات التعميم في الجامعات السعود

 :قياس درجة األىمية لمكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر  تحديد اليدف من األداة
 التعمـ مف كجية نظر ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ في الجامعات السعكدية.

  :الكفايات المقترحة ألمناء  اعتمد محتكل االستبانة عمى قائمةتحديد محتوى االستبانة
( 130تتفرع إلى ) ،( كفايات رئيسة4شممت ) ،ـ في صكرتيا النيائيةمراكز مصادر التعم

 كفايات فرعية.
 :)تحديد صدق المحتوى )صدق المحكمين 

لمتحقؽ مف صدؽ محتكل االستبانة، كمدل تمثيؿ أبعاد االستبانة لكفايات أمناء مراكز 
التأكد مف دقة مصادر التعمـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ، ك 

الصياغة المغكية كالعممية لعبارات االستبانة، كالتحقؽ مف مدل مبلءمة العبارات لممحاكر المنتمية 
إلييا، فقد تـ عرض الصكرة األكلية لبلستبانة عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ 

ُيمكف مف تعديبلت عمى تقنيات التعميـ، لبلسترشاد بآرائيـ في النقاط السابقة، كالتعرؼ عمى ما 
تمؾ الصكرة األكلية، كفي ضكء مبلحظات المحكميف تـ إجراء التعديبلت المكضحة في جدكؿ 

(، كالذم يكضح المقارنة بيف عدد العبارات في الصكرة األكلية لؤلداة، كالتعديبلت المقترحة 1)
 مف قبؿ المحكميف. 

 لية لألداة والتعديالت المقترحة(: المقارنة بين عدد الفقرات في الصورة األو 1جدول )
 من قبل المحكمين 

 محاكر االستبانة
الصكرة 
 األكلية

بعد 
 التعديبلت التعديؿ

 تعديؿ صياغة إضافة حذؼ عدد الفقرات
 - - - 77 77 كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ

 تعديؿ كممة برنامج إلى منتج - 1 03 01 كفايات التصميـ التعميمي
 قرة كاحدةتعديؿ صياغة ف

 - - 0 17 14 كفايات تصميـ الكسائط المتعددة

تعديؿ كممة الجميكر  1 7 75 74 كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية
 المستيدؼ إلى المتعمميف

 تعديؿ صياغة فقرتيف - 1 14 .1 كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية
  1 2 130 135 اإلجمالي
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 ساق الداخمي:التحقق من صدق االت
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية 

( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس، ممف ال ينتمكف إلى عينة الدراسة، كمف ثـ .1مككنة مف )
، تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو

 (.7كجاءت النتائج عمى النحك المكضح في جدكؿ )
 (: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو2جدول )

 المحكر الرابع المحكر الثالث المحكر الثاني المحكر األكؿ
كفايات قائمة عمى نظريات 

ائط كفايات تصميـ الكس كفايات التصميـ التعميمي التعمـ
 المتعددة

كفايات اختيار مصادر 
 التعمـ الرقمية

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

1 3..45** 1 3..22** 1 3.225** 1. 3.250** 
7 3.222** 7 3.245** 7 3.25.** 12 3.4.0** 
0 3.250** 0 3..15* 0 3.20.** 12 3.455* 
5 3.472* 5 3.457* 5 3.253** 15 3..50** 
4 3.205** 4 3..15* 4 3.241** 73 3.200** 
. 3..17* . 3.4.2* . 3.251** 71 3..57** 
2 3.407* 2 3.457* 2 3.233** 77 3.402* 
2 3.2.5** 2 3..15* 2 3..50** 70 3.210** 
5 3..45** 5 3..25** 5 3..27** 75 3..1.* 
 **3.225 11 **.3.23 11 **.3.23 11 المحكر الخامس **27..3 13 **25..3 13 **45..3 13
17 3.4.3* 17 3..00** 17 3..27** 

كفايات استخداـ تطبيقات 
 التكنكلكجيا الرقمية

 المحكر الرابع **25..3 10 **44..3 10
كفايات اختيار مصادر  **3.254 15 **23..3 15

 *13..3 14 *3.474 14 التعمـ الرقمية
 رقـ  **3.2.0 .1 **21..3 .1

 العبارة
معامؿ 
 االرتباط

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 **3.223 12 **45..3 12 االرتباط

12 3..25** 12 3.2.0** 1 3.457* 1 3.2.7** 
15 3.4.0* 15 3.423* 7 3.247** 7 3.2.5** 
73 3.243** 73 3.211** 0 3.441* 0 3.217** 
71 3..72** 71 3.243** 5 3.250** 5 3.257** 
77 3.215** 77 3..02** 4 3.450* 4 3.251** 
  70 3.2.0** . 3..25** . 3.272** 
  75 3.2.0** 2 3..40** 2 3.272** 
  74 3.23.** 2 3.445* 2 3...3** 
  7. 3..00** 5 3.414* 5 3..05** 
  72 3..1.* 13 3..1.* 13 3.471* 
  72 3.513** 11 3.251** 11 3.235** 
  75 3..25** 17 3..57** 17 3.471* 
  03 3.2.0** 10 3.215** 10 3.472* 

 15 3..27** 15 3.403* 
14 3.421* 14 3.205** 

 0.01* مستوى داللة     0.05** مستوى داللة 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يونية   – السادس العدد  – 33الوجلد  67

 م2021

 

كيتضح مف تمؾ النتائج أف درجة كؿ عبارة ترتبط بمعامؿ ارتباط داؿ مع الدرجة الكمية 
( إلى 3.34لممحكر الذم تنتمي إليو، كتراكحت مستكيات الداللة لمعامبلت االرتباط بيف )

مية لكؿ محكر كالدرجة الكمية (، كبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الك3.31)
 (.0لبلستبانة ككؿ، كجاءت النتائج عمى النحك المكضح في جدكؿ )

 (: عامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لالستبانة3جدول )

 معامبلت االرتباط أبعاد االستبانة
 **3.575 كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ

 **3.530 كفايات التصميـ التعميمي
 **3.214 كفايات تصميـ الكسائط المتعددة

 **3.512 كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية
 **3.214 كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية

كمف الجدكؿ السابؽ يتضح أف درجة كؿ محكر مف محاكر االستبانة ترتبط بمعامؿ 
كمية لبلستبانة، كبذلؾ يمكف القكؿ بأف مع الدرجة ال 3.34ارتباط داؿ عند مستكل داللة 

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي.
 كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر -تـ حساب معامؿ الثبات الفا: التحقق من ثبات االستبانة

 (. 5االستبانة، كلبلستبانة ككؿ، كجاءت النتائج عمى النحك المكضح في جدكؿ )
 الثبات لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل (: معامالت4جدول )

 معامؿ الثبات عدد الفقرات محاكر االستبانة
 3.505 77 كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ

 3.5.7 03 كفايات التصميـ التعميمي
 3.572 17 كفايات تصميـ الكسائط المتعددة

 3.505 75 كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية
 3.512 14 تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية كفايات استخداـ
 3.521 130 االستبانة ككؿ

تشير تمؾ النتائج إلى أف معامبلت الثبات مرتفعة لجميع محاكر االستبانة، كتراكحت تمؾ      
( لمحاكر االستبانة، أما معامؿ الثبات لبلستبانة ككؿ فقد بمغ 3.5.7-3.512القيـ بيف )

 ثبات االستبانة كصبلحية استخداميا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.(، كتؤكد ىذه القيـ 3.521)
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 :التقدير الكمي ألداة االستبانة 

تـ استخداـ التقدير الكمي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبانة، كفؽ تدريج ثبلثي      
           حسب درجة األىمية لكؿ عبارة تبعان الستجابات أفراد العينة عمى النحك التالي: ضعيفة
)درجة كاحدة(، متكسطة )درجتاف(، عالية )ثبلث درجات(، كتـ حساب متكسط الكزف النسبي 

( 7(، ثـ إيجاد طكؿ الفئة مف خبلؿ قسمة المدل )7=1-0لبلستجابات مف خبلؿ قسمة المدل )
، كمف ثـ إضافة طكؿ الفئة ألصغر درجة في ...3(، أم أف طكؿ الفئة = 0عمى عدد الفئات )

(، كُيمكف تكضيح التقدير الكمي الستجابات أفراد العينة كمتكسط الكزف النسبي 1اس كىي )المقي
 (.4لكؿ استجابة عمى النحك المكضح في جدكؿ )

 (: التقدير الكمي الستجابات أفراد العينة عمى االستبانة5جدول )

 عالية متكسطة ضعيفة درجة األىمية

 0 7 1 التقدير الكمي

 0-7.05 7.00-2..1 ...1-1 يمتكسط الكزف النسب

 بعد إتماـ إجراءات التحقؽ مف صدؽ كثبات إعداد االستبانة في صورتيا النيائية :
عبارات مكزعة عمى  130االستبانة، تـ صياغة االستبانة في صكرتيا النيائية، كتككنت مف 

التعميـ  خمسة محاكر رئيسة تمثؿ الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس
العاـ، كتشمؿ الكفايات التالية: كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ، كفايات التصميـ التعميمي، 
كفايات تصميـ الكسائط المتعددة، كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية، كفايات استخداـ 

كؼ الحالية تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية، كتـ تطبيؽ االستبانة إلكتركنيان، كذلؾ في ضكء الظر 
التي فرضتيا أزمة ككركنا، باإلضافة إلى اإلفادة مف المزايا العديدة التي تتحقؽ نتيجة 
التطبيؽ االلكتركني لبلستبانة كمنيا: سيكلة التكاصؿ مع أفراد العينة، كمنحيـ الكقت الكافي 

لطبيعة إلبداء استجاباتيـ عمى عبارات االستبانة، خاصة كأف عددىا كبير إلى حد ما نظران 
المكضكع محؿ الدراسة، كيتيح تطبيؽ األساليب اإلحصائية بصكرة أكثر سيكلة، باإلضافة 

      إلى المزايا المادية كالبيئية المتحققة نتيجة تداكؿ االستبانة إلكتركنيان.
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 األساليب االحصائية:
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 ساؽ الداخمي لبلستبانة.معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب صدؽ االت -
 كركنباخ لحساب ثبات االستبانة. -معامؿ ألفا  -
 التكرارات، كالنسب المئكية لحساب استجابات أفراد العينة عمى عبارات االستبانة. -
 المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية. -

 نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا:
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

كالذم ينص عمى: ما الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ      
العاـ؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تػـ تحميؿ األدبيات، كالدراسات السابقة، كالمنشكرات التي 
تناكلت كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ؛ كنظريات التعمـ، كالتصميـ التعميمي، كالتعمـ 

ركني، كالتطبيقات الحديثة بالمجاؿ؛ كذلؾ الشتقاؽ قائمة كفايات أمناء مراكز مصادر اإللكت
                (7335( ك)ماير، .733( ك)خميس، 7330)الصالح كآخركف، التعمـ، كمنيا 

            (7334)الصالح، ( كدراسة 7317( ك)عبدالعاطي كأبك خطكة، 7311ك)الصالح، 
             ( 7311( ك)بركات، 7313( ك)الحكلي، 7335 ( ك)مدني،7332ك)خميس، 
( ك)الحربي، 7312( ك)مصمحي كالحجيبلف، 7312( ك)القحطاني، 7312ك)الحجيبلف، 

تـ التكصؿ لمقائمة في شكميا النيائي، كقد اشتممت عمى خمس كفايات رئيسة، كمئة (. 7315
 ألكؿ.كثبلث كفايات فرعية. كبذلؾ فقد تمت اإلجابة عف السؤاؿ ا

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
كالذم ينص عمى: ما درجة األىمية لمكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في      

 مدارس التعميـ العاـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ؟
نحرافات المعيارية الستجابات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاال     

أفراد العينة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة، كمف ثـ حساب درجة األىمية لكؿ عبارة، كلكؿ 
 محكر مف محاكر االستبانة عمى حدة، كفيما يمي عرض لمنتائج الخاصة بمحاكر االستبانة:

 المحور األول: كفايات قائمة عمى نظريات التعمم: -
ابات أفراد العينة عمى المحكر األكؿ )كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ( عمى جاءت استج     

 (:.النحك المكضح في جدكؿ )
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 (: استجابات أفراد العينة عمى محور )كفايات قائمة عمى نظريات التعمم(6جدول )          

 كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 ىميةاأل

 كبيرة 0.58 2.38 ُيخبر المتعمـ بدقة عف المخرجات المحددة التي سيحققيا مف التعمـ. 1
 متكسطة 0.68 2.24 ُيجرم اختبار سمكؾ مدخمي أك متطمبات سابقة لممتعمـ لتحديد مدل جاىزيتو لمتعمـ الجديد. 7
 كبيرة 0.49 2.62 ُينظـ المحتكل بشكؿ متسمسؿ لتحقيؽ التعمـ. 0
 كبيرة 0.48 2.67 قدـ تغذية راجعة لممتعمـ ليتحقؽ المتعمـ عف مدل تقدمو أك احتياجو لتصكيب مسار تعممو.يُ  5
 كبيرة 0.37 2.84 يستخدـ أساليب التعزيز المناسبة. 4
 كبيرة 0.55 2.56 يختار المناسب لمكاقع المكاد عمى الشاشة. .
 كبيرة 0.55 2.49 لخ عمى الشاشة.ُيحدد مكاصفات النص كالصكت كالصكرة كالحركة...إ 2
 كبيرة 0.71 2.36 ُينسؽ كال ُيحدث تداخؿ بيف الكسائط المتعددة. 2
 كبيرة 0.61 2.64 يضع المعمكمات الميمة في كسط الشاشة. 5
 كبيرة 0.63 2.47 يستخدـ المنظمات التمييدية. 13
 كبيرة 0.51 2.51 ف مف تمييزىا بصريان.ُيحدد المعمكمات التي تمثؿ أىمية كبرل في التعمـ بشكؿ يمكّ  11
 كبيرة 0.5 2.4 ُيزكد بنماذج مفاىيمية كالتي يمكف لممتعمـ استخداميا السترداد المعمكمات المخزنة لديو. 17

10 
يستخدـ أسئمة قبمية لتحفيز التكقعات لدل المتعمميف كتنشيط المعمكمات لدييـ، كالمساىمة في 

 رفع الدافعية لدييـ.
 كبيرة 0.45 2.73

 متكسطة 0.84 2.2 يستخدـ اختبارات قبمية لتنشيط بنية المعمكمات السابقة التي يحتاجيا التعمـ الجديد. 15
 كبيرة 0.5 2.44 ُيجزئ المعمكمات إلى أجزاء صغيرة لتحاشي التداخؿ أثناء معالجتيا في الذاكرة العاممة. 14

1. 
أمكف ذلؾ مف أجؿ تشجيع أنماط الترميز لدل  ُيقدـ المعمكمات نصيان كلفظيان كبصريان كمما

 المتعمـ.
 كبيرة 0.46 2.71

 كبيرة 0.43 2.76 ُيحفز المتعمـ لمتعمـ. 12
 كبيرة 0.47 2.69 ُيبقي المتعمـ نشطأ يمارس أعماالن ذات معنى عمى مستكل عاؿ مف المعالجة. 12

15 
المعمكمات مف المعمـ مف خبلؿ يتيح الفرصة لممتعمـ في بناء المعرفة لديو بدالن مف قبكؿ 

 تحكـ المتعمـ في مسار التعمـ كتحكير دكر المعمـ إلى التكجيو كاإلرشاد كاإلشراؼ كالتنظيـ.
 كبيرة 0.5 2.6

73 
ُيقدـ أنماطان مف التعمـ التعاكني مف خبلؿ عمؿ المتعمـ مع المتعمميف اآلخريف كالعمؿ مع فرؽ 

 العمؿ كالتي تمكف المتعمـ مف االستفادة مف المعمكمات كالخبرات لدل اآلخريف.
 كبيرة 0.5 2.58

 كبيرة 0.5 2.53 ُيتيح الكقت كالفرصة لممتعمـ مف أجؿ أف يعّبر عف أفكاره. 71

77 
تيح التفاعؿ لممتعمـ كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مستكيات أعمى مف التعمـ كالتفاعؿ االجتماعي يُ 

 الذم يكظؼ السياؽ في التعمـ.
 كبيرة 0.4 2.8

 كبيرة 0.56 2.56 اإلجمالي
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يتضح مف النتائج السابقة مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية تمؾ الكفايات ألمناء      

(، كجاءت استجاباتيـ .7.4مـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )مراكز مصادر التع

(، كفقرة كاحدة 7.25-.7.0فقرة بدرجة كبيرة كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف ) 71عمى 

 (.7.75بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي )

أف  كترجع ىذه النتيجة إلى عدة أسباب منيا أف أمناء المراكز ككنيـ تربكييف؛ لذا ينبغي     

يككف لدييـ إلماـ بالنظريات التربكية التي تساعدىـ في فيـ طبيعة التعمـ، كما تتطمبو مف شركط 

ينبغي تكافرىا لنجاح ىذه العممية، كما أف ىذه النظريات تساعد أمناء المراكز ككنيـ مصمميف 

كأخيران تمثؿ تعميمييف عمى تقديـ مبررات منطقية عند اتخاذىـ لقرارات معينة في عممية التصميـ. 

ىذه النظريات المصدر الذم اشتقت منو المبادئ التي تقـك عمييا أكثر العمميات في التصميـ 

 التعميمي، كىي الكظيفة األساسية لممتخصص في تقنيات التعميـ.

( التي أظيرت مستكل عاليان في 7311كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بركات،      

ديمية كالتربكية في التعميـ عف بعد. كما اتفقت أيضان مع نتائج دراسة ممارسة الكفايات األكا

( كالتي كشفت عف امتبلؾ األمناء في كالية Osadebe et al., 2018أكساديبي كآخريف )

 إينكجك بنيجيريا لمكفايات بدرجة عالية في مجاؿ التدريس.

 المحور الثاني: كفايات التصميم التعميمي: -

أفراد العينة عمى المحكر الثاني )كفايات التصميـ التعميمي( عمى النحك جاءت استجابات      

 (.2المكضح في جدكؿ )
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 (: استجابات أفراد العينة عمى محور )كفايات التصميم التعميمي(7جدول )

 كفايات التصميـ التعميمي ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 األىمية

 كبيرة 0.37 2.84 لممنتج.ُيحدد مدل حاجة المتعمميف   1
 كبيرة 0.63 2.51 يحمؿ خصائص المتعمميف المستيدفيف بالمنتج. 7
 متكسطة 0.67 2.33 يحدد المتطمبات القبمية لممنتج. 0
 كبيرة 0.37 2.84 يحدد األىداؼ العامة المرجك تحقيقيا مف المنتج. 5
 كبيرة 0.29 2.91 يحدد المحتكل التعميمي الذم يحقؽ األىداؼ لممنتج. 4
 كبيرة 0.46 2.8 ُيحدد األىداؼ السمككية لممنتج. .
 كبيرة 0.25 2.93 ُينظـ المحتكل التعميمي لممنتج. 2
 كبيرة 0.34 2.87 يختار االستراتيجيات التعميمية المناسبة لمحتكل المنتج. 2
 كبيرة 0.42 2.78 يختار الكسائؿ التعميمية لممنتج. 5
 كبيرة 0.39 2.82 المناسبة لمحتكل المنتج. ُيصمـ أدكات القياس 13
 كبيرة 0.39 2.82 ُيصمـ شاشات المنتج التي يتعامؿ معيا المتعمـ. 11
 كبيرة 0.56 2.69 ُيحدد المكاقع التي يحدث فييا تفاعؿ بيف المتعمـ كالمنتج. 17
 كبيرة 0.58 2.73 ُيحدد التغذية الراجعة المناسبة لمحتكل المنتج. 10
 كبيرة 0.5 2.58 د أنماط االستجابة التي ستستخدـ في المنتج كمكضع كؿ منيا.ُيحد 15
 كبيرة 0.73 2.49 ُيحدد مكاصفات المنتج في السيناريك. 14
 كبيرة 0.63 2.47 يحدد المتطمبات المادية كالبشرية البلزمة إلنتاج المنتج.  .1
 كبيرة 0.71 2.36 يضع خطة كجدكؿ زمني إلنتاج المنتج. 12
 كبيرة 0.48 2.76 يختار البرنامج المناسب لتصميـ المنتج. 12
 متكسطة 0.75 1.98 يستخدـ برامج معالجة كتحرير الصكر المساعدة في اإلنتاج. 15
 متكسطة 0.71 2.04 يستخدـ برامج معالجة كتحرير الصكت المساعدة في اإلنتاج. 73
 متكسطة 0.6 1.91 في اإلنتاج.يستخدـ برامج معالجة كتحرير الفيديك المساعدة  71
 كبيرة 0.5 2.53 ُينتج المنتج في صكرتو األكلية. 77
 كبيرة 0.61 2.38 ُيجرب المنتج عمى عينة مف المتعمميف. 70
 كبيرة 0.65 2.62 ُيجرم التعديبلت البلزمة عمى المنتج في ضكء نتائج التجريب. 75
 كبيرة 0.59 2.71 ُيخرج المنتج في صكرتو النيائية. 74
 كبيرة 0.62 2.56 ُيعد الدليؿ اإلرشادم لممعمـ كالمتعمـ عمى استخداـ المنتج. .7
 كبيرة 0.6 2.67 ُيتيح االستخداـ الفعمي لممنتج في بيئة التعمـ الحقيقية.   72
 كبيرة 0.62 2.44 ينشر المنتج في بيئة التعمـ. 72
 كبيرة 0.61 2.64 ممنتج.يختبر صبلحية البرنامج بعد االستخداـ الفعمي ل 75

03 
يتخذ القرار المناسب حكؿ المنتج في االستمرار باستخدامو أك تعديمو أك إلغائو في ضكء 

 نتائج االستخداـ الفعمي.
 كبيرة 0.6 2.67

 كبيرة 0.64 2.59 اإلجمالي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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مناء يتضح مف تمؾ النتائج مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية تمؾ الكفايات أل     

(، كجاءت استجاباتيـ 7.45مراكز مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )

(، كأربع عبارات 7.22-.7.0( عبارة بدرجة كبيرة، كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف ).7عمى )

 (.7.00-1.51بدرجة متكسطة بمتكسطات حسابية تراكحت بيف )

لرئيسية ألمناء المراكز ىي التصميـ التعميمي ككنيـ كترجع ىذه النتيجة إلى أف الميمة ا     

متخصصيف بتقنيات التعميـ، لذا ينبغي أف ُيممكا بالخطكات الرئيسية كالفرعية لعممية التصميـ 

التعميمي عند تصميـ المنتج، حتى تتـ ىذه العممية عمى أكمؿ كجو، كيخرج لنا منتج يتسـ 

 بالكفاءة كالفاعمية.

( كالتي تكصمت إلى درجة أىمية كبيرة 7335يجة مع نتيجة دراسة )مدني، كتتفؽ ىذه النت     

في كفايات اختصاصي تقنيات التعميـ خصكصان ما كاف متعمقان بتصميـ التعميـ، كمعالجة جكانب 

يجاد الحمكؿ لممشكبلت التربكية. كما اتفقت مع دراسة         القصكر في العممية التربكية، كا 

ي تكصمت إلى أف الكفايات ليا أثر إيجابي في تحسيف الجانب المعرفي ( كالت7313)الحكلي، 

كاألدائي في ميارات تصميـ البرامج التعميمية لدل أخصائي تقنيات التعميـ مما يؤكد عمى 

( كالتي تكصمت إلى درجة 7312أىميتيا، كاتفقت أيضان مع نتيجة دراسة )مصمحي كالحجيبلف، 

 فايات التصميـ التعميمي لدل أمناء مراكز مصادر التعمـ.تكافر كممارسة عالية في مجاؿ ك

 المحور الثالث: كفايات تصميم الوسائط المتعددة: -

جاءت استجابات أفراد العينة عمى المحكر الثالث )كفايات تصميـ الكسائط المتعددة( عمى      

 (.2النحك المكضح في جدكؿ )



 د/ أسماء بنت سعد بن سعيد القحطاني         تصور مقترح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يات تصميم الوسائط المتعددة((: استجابات أفراد العينة عمى محور )كفا8جدول )
المتكسط  كفايات تصميـ الكسائط المتعددة ـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 األىمية

 كبيرة 0.4 2.8 يستخدـ تصميمان متناسقان ككاضحان لنكع كحجـ كلكف الخط. 1
 كبيرة 0.45 2.73 يقتصد في استخداـ الخطكط كاأللكاف كأشكاؿ الخطكط لمحفاظ عمى بساطة التصميـ. 7
 كبيرة 0.51 2.69 يختار األشكاؿ كالرمكز التعبيرية كاأللكاف المناسبة لؤلىداؼ كالمحتكل التعميمي. 0
 كبيرة 0.5 2.58 يعرض الكممات كالصكر المكافقة ليا متجاكرة مكانيان. 5
 كبيرة 0.5 2.56 يعرض الكممات كالصكر المكافقة ليا تزامنيان. 4
 كبيرة 0.59 2.51 حركة كالنص المسمكع تزامنيان.يعرض الصكر المت .
 كبيرة 0.5 2.4 يحذؼ الكممات كالصكر كاألصكات الدخيمة. 2
 كبيرة 0.57 2.64 يستخدـ الصكر كالرسـك الكاضحة. 2
 متكسطة 0.85 2.31 يستخدـ الصكر كالرسـك الحديثة لجذب االنتباه. 5
 كبيرة 0.87 2.44 يستخدـ أصكاتان كمؤثرات صكتية كاضحة. 13
 متكسطة 0.45 2.27 يعرض انتقاالت متنكعة بيف المشاىد. 11
 كبيرة 0.8 2.36 ُيتيح لممتعمـ التحكـ في تقديـ العرض أك تأخيره أك إيقافو. 17

 كبيرة 0.62 2.52 اإلجمالي

مناء يتضح مف النتائج السابقة مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية تمؾ الكفايات أل     
(، كجاءت استجاباتيـ 7.47مراكز مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )

(، كجاءت 7.23-.7.0( فقرات بدرجة كبيرة، كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف )13عمى )
 (.7.01-7.72المكافقة عمى فقرتيف بدرجة متكسطة بمتكسطات حسابية تراكحت بيف )

نتاج الكسائط المتعددة؛ لذا كترجع النتيجة ىنا إ      لى أف أحد مياـ األمناء ىي القياـ بتصميـ كا 
ينبغي أف ُيممكا بمبادئ التصميـ البصرم لمكسائط المتعددة حتى يتمكنكا مف التصميـ كاإلنتاج 

 بمكاصفات عالية؛ كبالتالي يتحقؽ اليدؼ الذم ُصممت مف أجمو ىذه الكسائط. 

( كالتي حققت درجة أىمية 7332ة دراسة )خميس كآخركف، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيج     
 كبيرة لكفايات تصميـ التفاعمية ببرامج الكسائط المتعددة لدل أخصائي تقنيات التعميـ.

 المحور الرابع: كفايات اختيار مصادر التعمم الرقمية: -
لرقمية( جاءت استجابات أفراد العينة عمى المحكر الرابع )كفايات اختيار مصادر التعمـ ا

 (.5عمى النحك المكضح في جدكؿ )
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 (: استجابات أفراد العينة عمى محور )كفايات اختبار مصادر التعمم الرقمية(9جدول )
المتكسط  كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية ـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 األىمية

 كبيرة 0.34 2.87 األخطاء اإلمبلئية كالنحكية.يختار محتكل المصادر المتميز بالحداثة كالدقة كخمكه مف  1
 كبيرة 0.62 2.60 يختار محتكل المصادر المتميز بالتدرج في مستكيات صعكبتو. 7
 كبيرة 0.45 2.73 يختار محتكل المصادر المبلئـ لمسياؽ المحمي. 0
 كبيرة 0.69 2.56 .71يختار محتكل المصادر المبلئـ لميارات القرف  5
 كبيرة 0.57 2.64 تكل المصادر المرتبط بخبرات العالـ الكاقعي.يختار مح 4
 كبيرة 0.55 2.71 يختار محتكل مصادر التعمـ الرقمية المبلئمة لخصائص المتعمميف. .
 كبيرة 0.29 2.91 يختار محتكل المصادر المبلئـ في عمقو كاتساعو في معالجة المفاىيـ لمستكل المتعمميف. 2
 كبيرة 0.25 2.93 عمـ الرقمية الداعمة ألىداؼ التعمـ لممقررات.يختار مصادر الت 2
 كبيرة 0.47 2.84 يختار مصادر التعمـ الرقمية المتميزة في أسمكب عرضيا بالبساطة كالكضكح. 5
 كبيرة 0.25 2.93 يختار مصادر التعمـ الرقمية المتميزة بسيكلة االستخداـ. 13
 كبيرة 0.44 2.89 بلئمة لمتدريس التقميدم كاإللكتركني.يختار مصادر التعمـ الرقمية الم 11
 كبيرة 0.81 2.47 يختار مصادر التعمـ الرقمية الجاذبة النتباه الطالب. 17
 كبيرة 0.63 2.69 يختار مصادر التعمـ الرقمية المناسبة ألساليب التعمـ لمطبلب. 10
 كبيرة 0.42 2.78 لتعميـ.يختار مصادر التعمـ الرقمية المبلئمة الستراتيجيات ا 15
 كبيرة 0.76 2.44 يختار مصادر التعمـ الرقمية الداعمة لنشاطات التعمـ المختمفة. 14
 كبيرة 0.39 2.82 يختار مصادر التعمـ الرقمية الداعمة لمتفاعبلت اليادفة كالمتنكعة. .1
 كبيرة 0.37 2.84 يختار مصادر التعمـ الرقمية التي تكفر تغذية راجعة شاممة كبناءة. 12
 كبيرة 0.51 2.49 يختار مصادر التعمـ الرقمية المشجعة لمطالب عمى تكليد األسئمة حكؿ المعمكمات التي تقدميا.  12
 كبيرة 0.49 2.62 يختار مصادر التعمـ الرقمية المصممة كفقان لمبادئ تصميـ المرئيات البصرية. 15
 كبيرة 0.63 2.51 يات تدعـ المركنة في الكقت كالمكاف.يختار مصادر التعمـ الرقمية تستخدـ تقن 73
 كبيرة 0.54 2.58 يختار مصادر التعمـ الرقمية األسيؿ كاألرخص كاألقؿ حاجة لتكفر دعـ فني لممتعمميف. 71
 كبيرة 0.48 2.67 يختار مصادر التعمـ الرقمية التي تستخدـ طرؽ تقكيـ متنكعة كبديمة. 77
 كبيرة 0.63 2.53 الرقمية التي تكفر فرص التقكيـ القبمي لميارات المتطمبات السابقة. يختار مصادر التعمـ 70
يختار مصادر التعمـ الرقمية التي تكفر تغذية راجعة بعد نياية التقكيـ، كتكجييات لممتعمـ مف  75

 خبلؿ تعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ لديو.
 كبيرة 0.4 2.8

 رةكبي 0.52 2.7 اإلجمالي

يتضح مف النتائج السابقة مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية تمؾ الكفايات ألمناء      
(، كجاءت استجاباتيـ 7.23مراكز مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )
 (.7.50-7.55عمى جميع الفقرات بدرجة كبيرة، كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف )

لنتيجة ليذا المحكر إلى أف أحد مياـ أمناء المراكز ىك تقكيـ مراكز مصادر التعمـ كترجع ا     
كتطكيرىا؛ لذا ينبغي أف تتـ عممية االختيار لمصادر التعمـ الرقمية كفؽ معايير محددة لضماف 

 كفاءة كفاعمية ىذه المصادر، كبالتالي تحقؽ الفائدة لممركز كركاده.



 د/ أسماء بنت سعد بن سعيد القحطاني         تصور مقترح 
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        ( كالتي تكصمت7312تيجة دراسة )مصمحي كالحجيبلف، كاتفقت ىذه النتيجة مع ن     
إلى درجة تكافر كممارسة عالية في مجاؿ كفايات اختيار تقنيات التعميـ لدل أمناء مراكز 

 مصادر التعمـ.
 المحور الخامس: كفايات استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية: -

مس )كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا جاءت استجابات أفراد العينة عمى المحكر الخا     
 (.13الرقمية( عمى النحك المكضح في جدكؿ )

                 (: استجابات أفراد العينة عمى محور )كفايات استخدام تطبيقات10جدول )
 التكنولوجيا الرقمية(

المتكسط  كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 يارمالمع

درجة 
 األىمية

 كبيرة 0.25 2.93 يستخدـ المكتبات الرقمية في عمميات البحث مثؿ المكتبة الرقمية. 1
 كبيرة Dropbox  2.56 0.5يستخدـ تطبيقات الحكسبة السحابية لمكصكؿ إلى ممفاتو كتخزينيا مثؿ  7
 كبيرة Prezi. 2.44 0.76يستخدـ تطبيقات تصميـ العركض التقديمية االحترافية مثؿ  0
يستخدـ أنظمة إدارة التعمـ كالمحتكل في التعمـ المدمج كالتعميـ عف بعد مثؿ نظاـ أكادككس/  5

 الببلؾ بكرد.
 كبيرة 0.59 2.71

 متكسطة 0.52 2.16 يستخدـ تطبيقات الكاقع االفتراضي في عرض المحتكل التعميمي.  4
 متكسطة 0.69 2.29 ثؿ ركاؽ." مMOOCsيستخدـ المقررات اإللكتركنية المفتكحة " .
 كبيرة 0.62 2.42 يستخدـ بيئات التعمـ اإللكتركنية المختمفة. 2
 متكسطة 0.52 2 يستخدـ االنفكجرافيؾ التعميمي بأنكاعو في تصميـ كعرض المحتكل التعميمي. 2
 كبيرة 0.5 2.4 يستخدـ الكتاب اإللكتركني في تصميـ كعرض المحتكل التعميمي. 5
 كبيرة 0.43 2.76 في دعـ عممية التعمـ. 7ـ أدكات الكيب يستخد 13
 متكسطة 0.58 1.93 يستخدـ القصة الرقمية في تصميـ كعرض المحتكل التعميمي. 11
 متكسطة 0.91 1.89 يستخدـ تقنية البارككد في تصميـ المحتكل كاألنشطة التعميمية. 17
 كبيرة 0.61 2.36 يمية.يستخدـ تطبيقات التعمـ النقاؿ في العممية التعم 10
يستخدـ كائنات التعمـ الرقمية المخزنة بالمستكدعات الرقمية لتكظيفيا في مكاقؼ تعميمية  15

 مختمفة.
 كبيرة 0.63 2.49

 كبيرة Google Docs . 2.62 0.49يستخدـ تطبيقات قكقؿ في البحث كالمجاؿ التعميمي مثؿ  14
 كبيرة 3.42 7.53 اإلجمالي

النتائج السابقة مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية تمؾ الكفايات ألمناء  يتضح مف     
(، كجاءت استجاباتيـ 7.53مراكز مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )

(، كجاءت 7.50-.7.0( فقرات بدرجة كبيرة، كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف )13عمى )
 (..7.7-1.25درجة متكسطة، بمتكسطات حسابية تراكحت بيف )المكافقة عمى خمس فقرات ب

كترجع ىذه النتيجة إلى ضركرة االستجابة لبلتجاىات الحديثة في المجاؿ مف خبلؿ تفعيؿ      
تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية لمكاكبة التطكر، كمكاجية المتغيرات في نظـ التعميـ كالتعمـ كالتطكر 

 لمعمكماتية كاالنفجار المعرفي المتزايد.المتسارع في مجاؿ الثكرة ا
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( كالتي اقترحت كفايات تقنية 7312كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الحجيبلف،      
( 7312تتضمف استخداـ مستحدثات تقنيات التعميـ. كما اتفقت مع دراسة )مصمحي كالحجيبلف، 

ات استخداـ تقنيات التعميـ لدل كالتي تكصمت إلى درجة تكافر كممارسة عالية في مجاؿ كفاي
( كالتي أظيرت 7311أمناء مراكز مصادر التعمـ. بينما تتعارض مع نتيجة دراسة )بركات، 

مستكل متكسطان في ممارسة كفايات استخداـ التقنيات اإللكتركنية في التعميـ عف بعد. أيضان 
التي كشفت عف ( ك Osadebe et al., 2018اتفقت مع نتائج دراسة أكساديبي كآخركف )

 امتبلؾ األمناء في كالية إينكجك بنيجيريا لمكفايات بدرجة عالية في مجاؿ استخداـ المصادر.
كُيمكف إيجاز النتائج السابقة لكؿ محكر عمى حدة كلؤلداة ككؿ عمى النحك المكضح في      

 الجدكؿ التالي:
 (: نتائج محاور االستبانة11جدول )

عدد  الكفايات ـ
 العبارات

متكسط ال
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

 0 .3.4 .7.4 77 كفايات قائمة عمى نظريات التعمـ 1
 7 5..3 7.45 03 كفايات التصميـ التعميمي 7
 5 7..3 7.47 17 كفايات تصميـ الكسائط المتعددة 0
 1 3.47 7.23 75 كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية 5
 4 342 7.53 14 ت التكنكلكجيا الرقميةكفايات استخداـ تطبيقا 4

 0..3 7.42 130 اإلجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ترتيب الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس      
التعميـ العاـ مف كجية نظر أفراد العينة، حسب درجة أىميتيا عمى النحك التالي: كفايات اختيار 

، كفايات التصميـ التعميمي، الكفايات القائمة عمى نظريات التعمـ، كفايات مصادر التعمـ الرقمية
تصميـ الكسائط المتعددة، كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية. كما جاءت المكافقة عمى 
الكفايات المقترحة بشكؿ عاـ ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ مف كجية 

. كبذلؾ يمكف 0..3، كانحراؼ معيارم .7.42عينة بدرجة كبيرة، كبمتكسط حسابي نظر أفراد ال
القكؿ بأنو مف الضركرم تضميف تمؾ الكفايات في التصكر المقترح لكفايات أمناء مراكز مصادر 

 التعمـ في مدارس التعميـ العاـ.
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 

 كير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ؟كالذم ينص عمى: ما التصكر المقترح لتط
يعتبر التصكر المقترح خطة مستقبمية تـ تطكيرىا كفقان لمنتائج التي كشفت عنيا الدراسة      

الحالية، بغرض تطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ. كلئلجابة 
 ت التالية:عف ىذا السؤاؿ تـ بناء التصكر المقترح كفؽ الخطكا
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 انطمؽ التصكر المقترح مف عدة منطمقات كىي:أواًل: منطمقات التصور المقترح: 
أف الكفايات ُتعد مف االتجاىات الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في تحسيف البرامج كمستكيات  .1

 األداء.

ما أسفرت عنو الدراسات السابقة مف نتائج كتكصيات حكؿ ضركرة تطكير كفايات أمناء  .7
 مصادر التعمـ. مراكز

ضركرة االستجابة لبلتجاىات الحديثة في مجاؿ تقنيات التعميـ، كما تفرضو مف تغيرات  .0
 كتطكرات لمتجديد في كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ. 

 ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية عف درجة األىمية الكبيرة لمكفايات المقترحة. .5

 ثانيًا: أىداف التصور المقترح:
اليدؼ العاـ لمتصكر المقترح ىك تقديـ قائمة لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ في      

 مدارس التعميـ العاـ. كيرتبط بيذا اليدؼ األىداؼ الفرعية التالية:

تحديد كفايات نظريات التعمـ، كقياس درجة أىميتيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  .1
 في تخصص تقنيات التعميـ.

يد كفايات التصميـ التعميمي، كقياس درجة أىميتيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تحد .7
 في تخصص تقنيات التعميـ.

تحديد كفايات تصميـ الكسائط المتعددة، كقياس درجة أىميتيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة  .0
 التدريس في تخصص تقنيات التعميـ.

قياس درجة أىميتيا مف كجية نظر أعضاء تحديد كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية، ك  .5
 ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ.

تحديد كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية، كقياس درجة أىميتيا مف كجية نظر  .4
 أعضاء ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميـ.

 ثالثًا: الفئة المستيدفة:
راكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ بالمممكة يستيدؼ التصكر المقترح أمناء م     

 العربية السعكدية.
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 رابعًا: الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم:
 فيما يمي الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ:     

 لتعمم(: الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر ا12جدول رقم )
 الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم

 كفايات قائمة عمى نظريات التعمم م
 ُيخبر المتعمم بدقة عن المخرجات المحددة التي سيحققيا من التعمم. 1
 ُيجري اختبار سموك مدخمي أو متطمبات سابقة لممتعمم لتحديد مدى جاىزيتو لمتعمم الجديد. 2
 ل متسمسل لتحقيق التعمم.ُينظم المحتوى بشك 3
 ُيقدم تغذية راجعة ليتحقق المتعمم عن مدى تقدمو أو احتياجو لتصويب مسار تعممو. 4
 يستخدم أساليب التعزيز المناسبة.  5
 يختار المناسب لمواقع المواد عمى الشاشة. 6
 ُيحدد مواصفات النص والصوت والصورة والحركة...إلخ عمى الشاشة.  7
 ال ُيحدث تداخل بين الوسائط المتعددة.ُينسق و  8
 يضع المعمومات الميمة في وسط الشاشة. 9
 يستخدم المنظمات التمييدية. 10
 ُيحدد المعمومات التي تمثل أىمية كبرى في التعمم بشكل يمكن من تمييزىا بصريًا. 11
 معمومات المخزنة لديو في الذاكرة.ُيزود بنماذج مفاىيمية والتي يمكن لممتعمم من استخداميا السترداد ال 12
 يستخدم أسئمة قبمية لتحفيز توقعات المتعممين، وتنشيط معموماتيم، والمساىمة في رفع الدافعية لدييم. 13
 يستخدم اختبارات قبمية لتنشيط بنية المعمومات السابقة التي يحتاجيا التعمم الجديد. 14
 شي التداخل أثناء معالجة المعمومات في الذاكرة العاممة.ُيجزئ المعمومات إلى أجزاء صغيرة لتحا 15
 ُيقدم المعمومات نصيًا ولفظيًا وبصريًا كمما أمكن ذلك من أجل تشجيع أنماط الترميز لدى المتعمم. 16
 ُيحفز المتعمم لمتعمم. 17
 ُيبقي المتعمم نشطأ يمارس أعمااًل ذات معنى عمى مستوى عاٍل من المعالجة. 18

19 
م إلى يح الفرصة لممتعمم في بناء المعرفة لديو بداًل من قبول المعمومات من المعمم من خالل تحكم المتعمم في مسار التعمم وتحوير دور المعميت

 التوجيو واإلرشاد واإلشراف والتنظيم.

20 
رق العمل والتي تمكن المتعمم من االستفادة من المعمومات ُيقدم أنماطًا من التعمم التعاوني من خالل عمل المتعمم مع المتعممين اآلخرين والعمل مع ف
 والخبرات لدى اآلخرين. 

 ُيتيح الوقت والفرصة لممتعمم من أجل أن يعّبر عن أفكاره. 21
 ُيتيح التفاعل لممتعمم لتحقيق مستويات أعمى من التعمم والتفاعل االجتماعي الذي يوظف السياق في التعمم. 22
 التعميمي كفايات التصميم م
 ُيحدد مدى حاجة المتعممين لممنتج.  1
 يحمل خصائص المتعممين المستيدفين بالمنتج. 2
 يحدد المتطمبات القبمية لممنتج. 3
 يحدد األىداف العامة المرجو تحقيقيا من المنتج. 4
 يحدد المحتوى التعميمي الذي يحقق األىداف لممنتج. 5
 ج.ُيحدد األىداف السموكية لممنت 6
 ُينظم المحتوى التعميمي لممنتج. 7
 يختار االستراتيجيات التعميمية المناسبة لمحتوى المنتج. 8
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 الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم

 يختار الوسائل التعميمية لممنتج. 9
 ُيصمم أدوات القياس المناسبة لمحتوى المنتج. 10
 ُيصمم شاشات المنتج التي يتعامل معيا المتعمم. 11
 ا تفاعل بين المتعمم والمنتج.ُيحدد المواقع التي يحدث فيي 12
 ُيحدد التغذية الراجعة المناسبة لمحتوى المنتج. 13
 ُيحدد أنماط االستجابة التي ستستخدم في المنتج وموضع كل منيا. 14
 ُيحدد مواصفات المنتج في السيناريو. 15
 يحدد المتطمبات المادية والبشرية الالزمة إلنتاج المنتج.  16
 دول زمني إلنتاج المنتج.يضع خطة وج 17
 يختار البرنامج المناسب لتصميم المنتج. 18
 يستخدم برامج معالجة وتحرير الصور المساعدة في اإلنتاج. 19
 يستخدم برامج معالجة وتحرير الصوت المساعدة في اإلنتاج. 20
 يستخدم برامج معالجة وتحرير الفيديو المساعدة في اإلنتاج. 21
 تج في صورتو األولية.ُينتج المن 22
 ُيجرب المنتج عمى عينة من المتعممين. 23
 ُيجري التعديالت الالزمة عمى المنتج في ضوء نتائج التجريب. 24
 ُيخرج المنتج في صورتو النيائية. 25
 ُيعد الدليل اإلرشادي لممعمم والمتعمم عمى استخدام المنتج. 26
 بيئة التعمم الحقيقية.  ُيتيح االستخدام الفعمي لممنتج في  27
 ينشر المنتج في بيئة التعمم. 28
 يختبر صالحية البرنامج بعد االستخدام الفعمي لممنتج. 29
 يتخذ القرار المناسب في االستمرار باستخدام المنتج أو تعديمو أو إلغائو في ضوء نتائج االستخدام الفعمي. 30
 كفايات تصميم الوسائط المتعددة م
 م تصميمًا متناسقًا وواضحًا لنوع وحجم ولون الخط.يستخد 1
 يقتصد في استخدام الخطوط واأللوان وأشكال الخطوط لمحفاظ عمى بساطة التصميم. 2
 يختار األشكال والرموز التعبيرية واأللوان المناسبة لألىداف والمحتوى التعميمي. 3
 يعرض الكممات والصور الموافقة ليا متجاورة مكانيًا. 4
 يعرض الكممات والصور الموافقة ليا تزامنيًا. 5
 يعرض الصور المتحركة والنص المسموع تزامنيًا. 6
 يحذف الكممات والصور واألصوات الدخيمة. 7
 يستخدم الصور والرسوم الواضحة. 8
 يستخدم الصور والرسوم الحديثة لجذب االنتباه. 9
 يستخدم أصواتًا ومؤثرات صوتية واضحة. 10
 يعرض انتقاالت متنوعة بين المشاىد. 11
 ُيتيح لممتعمم التحكم في تقديم العرض أو تأخيره أو إيقافو. 12
 كفايات اختيار مصادر التعمم الرقمية م
 يختار محتوى المصادر المتميز بالحداثة والدقة وخموه من األخطاء اإلمالئية والنحوية. 1
 درج في مستويات صعوبتو.يختار محتوى المصادر المتميز بالت 2
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 الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمم

 يختار محتوى المصادر المالئم لمسياق المحمي. 3
 .21يختار محتوى المصادر المالئم لميارات القرن  4
 يختار محتوى المصادر المرتبط بخبرات العالم الواقعي. 5
 يختار محتوى مصادر التعمم الرقمية المالئمة لخصائص المتعممين. 6
 ر المالئم في عمقو واتساعو في معالجة المفاىيم لمستوى المتعممين.يختار محتوى المصاد 7
 يختار مصادر التعمم الرقمية الداعمة ألىداف التعمم لممقررات. 8
 يختار مصادر التعمم الرقمية المتميزة في أسموب عرضيا بالبساطة والوضوح. 9
 يختار مصادر التعمم الرقمية المتميزة بسيولة االستخدام. 10
 يختار مصادر التعمم الرقمية المالئمة لمتدريس التقميدي واإللكتروني. 11
 يختار مصادر التعمم الرقمية الجاذبة النتباه الطالب. 12
 يختار مصادر التعمم الرقمية المناسبة ألساليب التعمم لمطالب. 13
 يختار مصادر التعمم الرقمية المالئمة الستراتيجيات التعميم. 14
 ار مصادر التعمم الرقمية الداعمة لنشاطات التعمم المختمفة.يخت 15
 يختار مصادر التعمم الرقمية الداعمة لمتفاعالت اليادفة والمتنوعة. 16
 يختار مصادر التعمم الرقمية التي توفر تغذية راجعة شاممة وبناءة. 17
 حول المعمومات التي تقدميا. يختار مصادر التعمم الرقمية المشجعة لمطالب عمى توليد األسئمة  18
 يختار مصادر التعمم الرقمية المصممة وفقًا لمبادئ تصميم المرئيات البصرية. 19
 يختار مصادر التعمم الرقمية تستخدم تقنيات تدعم المرونة في الوقت والمكان. 20
 عممين.يختار مصادر التعمم الرقمية األسيل واألرخص واألقل حاجة لتوفر دعم فني لممت 21
 يختار مصادر التعمم الرقمية التي تستخدم طرق تقويم متنوعة وبديمة. 22
 يختار مصادر التعمم الرقمية التي توفر فرص التقويم القبمي لميارات المتطمبات السابقة. 23
 ل تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لديو.يختار مصادر التعمم الرقمية التي توفر تغذية راجعة بعد نياية التقويم، وتوجييات لممتعمم من خال  24
 كفايات استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية م
 يستخدم المكتبات الرقمية في عمميات البحث مثل المكتبة الرقمية. 1
 . Dropboxيستخدم تطبيقات الحوسبة السحابية لموصول إلى ممفاتو وتخزينيا مثل  2
 .Preziلعروض التقديمية االحترافية مثل يستخدم تطبيقات تصميم ا 3
 يستخدم أنظمة إدارة التعمم والمحتوى في التعمم المدمج والتعميم عن بعد مثل نظام أكادوكس/ البالك بورد. 4
 يستخدم تطبيقات الواقع االفتراضي في عرض المحتوى التعميمي.  5
 ق." مثل رواMOOCsيستخدم المقررات اإللكترونية المفتوحة " 6
 يستخدم بيئات التعمم اإللكترونية المختمفة. 7
 يستخدم االنفوجرافيك التعميمي بأنواعو في تصميم وعرض المحتوى التعميمي. 8
 يستخدم الكتاب اإللكتروني في تصميم وعرض المحتوى التعميمي. 9
 في دعم عممية التعمم. 2يستخدم أدوات الويب  10
 ميم وعرض المحتوى التعميمي.يستخدم القصة الرقمية في تص 11
 يستخدم تقنية الباركود في تصميم المحتوى واألنشطة التعميمية. 12
 يستخدم تطبيقات التعمم النقال في العممية التعميمية. 13
 يستخدم كائنات التعمم الرقمية المخزنة بالمستودعات الرقمية لتوظيفيا في مواقف تعميمية مختمفة. 14
 . Google Docsات قوقل في البحث والمجال التعميمي مثل يستخدم تطبيق 15
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 خامسًا: الجيات المعنية بتطبيق التصور المقترح:
 كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية. -
 اإلدارات التعميمية. -
 مكاتب التعميـ. -
 كميات التربية. -
 مدارس التعميـ العاـ. -
 مراكز مصادر التعمـ. -

 صور المقترح:سادسًا: متطمبات تطبيق الت
 الدعـ كالتأييد مف كزارة التعميـ لمجيات ذات العبلقة كالتي تقـك عمى تطبيؽ التصكر. -
 تكفير مصادر التعمـ الرقمية بمراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ. -
 تكفير الدعـ المادم كالبشرم لتطبيؽ التصكر المقترح. -
 قترح.تدريب الجيات ذات العبلقة بتطبيؽ التصكر الم -
 تشكيؿ لجاف مف قبؿ الكزارة لمقياـ بعممية التقكيـ كالمتابعة. -
 إكساب جميع القائميف عمى تطبيؽ التصكر الميارات البلزمة. -
 تكفير قكائـ لتقييـ أداء األمناء في ضكء الكفايات المقترحة. -

 سابعًا: آليات تطبيق التصور المقترح:
 ترح كتكجيو الجيات ذات العبلقة لمقياـ بالميمة.مكافقة كزارة التعميـ عمى تطبيؽ التصكر المق -
 تطكير برامج إعداد أمناء مراكز مصادر التعمـ في ضكء الكفايات. -
 تزكيد مشرفي األمناء بالكفايات المقترحة. -
 تكفير اإلمكانات كالمصادر البلزمة لمتصكر المقترح. -
 قترح.إعطاء الكقت الكافي كمراعاة تفرغ القائميف عمى تطبيؽ التصكر الم -
 إعداد البرامج التدريبية ألمناء مراكز مصادر التعمـ في ضكء الكفايات المقترحة. -
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تنفيذ البرامج المساىمة في عممية التطكير الميني لؤلمناء في ضكء الكفايات المقترحة عف  -
 طريؽ: كرش العمؿ، كالبرامج التدريبية.

ئج البحكث العالمية في مجاؿ إصدار النشرات كالمطبكعات كالدكريات ككذلؾ الترجمات لنتا -
 كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ كالتي تسيـ في تحسيف أداء األمناء.

إعداد بطاقات التقكيـ في ضكء الكفايات المقترحة يتـ في ضكئيا قياس أداء أمناء مراكز  -
 مصادر التعمـ.

 ب عمييا:ثامنًا: المعوقات التي قد تواجو التصور المقترح والحمول المقترحة لمتغم
 :المعوقات التي قد تواجو التصور المقترح 
 حداثة فكرة التصكر المقترح قد تستغرؽ كقتان في الكصكؿ لمجيات المعنية مف أجؿ تطبيقيا. -
 عدـ تكفر ميزانية مخصصة لبرامج التدريب حكؿ التصكر المقترح. -
 مـ.عدـ مناسبة بعض مؤىبلت األمناء مع الكظيفة المطمكبة بمراكز مصادر التع -
التحديات التقنية التي يكاجييا بعض األمناء في كيفية استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية  -

 نظران لعدـ امتبلكيـ لمميارات البلزمة. 
 كجكد المشاكؿ الفنية المتعمقة بجكدة االتصاؿ بشبكة االنترنت. -
 در بالمركز.عدـ إجادة بعض األمناء لمغة اإلنجميزية مما يحد مف االستفادة مف المصا -
 عدـ كجكد الحكافز التشجيعية لمستخدمي تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية بالمراكز. -
 كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ بعض أمناء مراكز مصادر التعمـ. -
 عدـ مناسبة بعض بيئات مراكز مصادر التعمـ لتطبيؽ التصكر المقترح. -
 :الحمول المقترحة لمتغمب عمى المعوقات 
 ي لدل أمناء مراكز مصادر التعمـ بأىمية الكفايات كدكرىا في تحسيف األداء.تنمية الكع -
 تكفير ميزانية مخصصة لمبرامج المساىمة في تطبيؽ التصكر المقترح. -
 تكفير مصادر التعمـ الرقمية المناسبة بمراكز مصادر التعمـ. -
 راكز مصادر التعمـ.تقديـ الحكافز التشجيعية المادية كالمعنكية لمميتميف بكفايات أمناء م -
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 تقديـ الدكرات التدريبية ككرش العمؿ لنشر ثقافة كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ. -
 تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة بمراكز مصادر التعمـ. -
 تكفير الدعـ الفني لمكاجية المشكبلت كحميا بمراكز مصادر التعمـ.  -

 قترحات:ممخص نتائج الدراسة والتوصيات والم
 :ممخص نتائج الدراسة 

 في ضوء اإلجابة عن أسئمة الدراسة وتفسيرىا؛ فإنو يمكن تمخيص النتائج فيما يأتي:
مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية الكفايات القائمة عمى نظريات التعمـ ألمناء مراكز  .1

 (..7.4مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )
أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية كفايات التصميـ التعميمي ألمناء مراكز مصادر  مكافقة .7

 (.7.45التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )
مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية كفايات تصميـ الكسائط المتعددة ألمناء مراكز  .0

 (.7.47بمغ )مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ 

مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية كفايات اختيار مصادر التعمـ الرقمية ألمناء  .5
 (.7.23مراكز مصادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )

مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى أىمية كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية  .4
 (،7.53صادر التعمـ، كبمتكسط حسابي عمى المحكر ككؿ بمغ )ألمناء مراكز م

جاء ترتيب الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ مف كجية  ..
نظر أفراد العينة، حسب درجة أىميتيا عمى النحك التالي: كفايات اختيار مصادر التعمـ 

فايات القائمة عمى نظريات التعمـ، كفايات تصميـ الرقمية، كفايات التصميـ التعميمي، الك
 الكسائط المتعددة، كفايات استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية.

جاءت المكافقة عمى الكفايات المقترحة بشكؿ عاـ ألمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس  .2
( كانحراؼ 7.42التعميـ العاـ مف كجية نظر أفراد العينة بدرجة كبيرة كبمتكسط حسابي )

 (.0..3معيارم )
 بناء التصكر المقترح لتطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ في مدارس التعميـ العاـ. .2
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 :توصيات الدراسة 
 بناًء عمى ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي:

نظيمي لمدارس التعميـ إدراج الكفايات المقترحة ألمناء مراكز مصادر التعمـ في الدليؿ الت .1
 العاـ الصادر مف كزارة التعميـ.

االستفادة مف التصكر المقترح في إعداد بطاقة تقكيـ يتـ في ضكئيا قياس كفايات أمناء  .7
 مراكز مصادر التعمـ.

 إعداد برامج التطكير الميني ألمناء مراكز مصادر التعمـ في ضكء الكفايات المقترحة.  .0
 :مقترحات الدراسة 

 ضكء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية: في     
إجراء المزيد مف الدراسات عف تطكير كفايات أمناء مراكز مصادر التعمـ لمكاكبة التطكرات  .1

 الحديثة بالمجاؿ.
إجراء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات المقترحة لتدريب أمناء  .7

 صادر التعمـ عمى تنمية بعض الميارات التقنية.مراكز م
 إجراء دراسة عف تقكيـ أداء أمناء مراكز مصادر التعمـ في ضكء الكفايات المقترحة. .0



 د/ أسماء بنت سعد بن سعيد القحطاني         تصور مقترح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يونية   – السادس العدد  – 33الوجلد  777

 م2021

 رررر

 المراجع العربية:
. لبناف، بيركت: دار عمم النفس التربوي لممعممينـ(. 7333األزرؽ، عبدالرحمف صالح. )
 الفكر العربي.

(. التعميـ اإللكتركني كتأثير عمى ممارسة كفايات التعميـ عف بعد ـ7311بركات، زياد أميف. )
مجمة اتحاد الجامعات لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة. 

 .720-750(، 3.األردف، ) - العربية
ـ(. رؤية نظرية مقترحة لتطكير مراكز مصادر التعمـ في 7312الحجيبلف، محمد إبراىيـ. )

جامعة  – مجمة البحث العممي في التربيةالعربية السعكدية.  مدارس المممكة
 .715-122(، 13)12عيف شمس: كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، 

مجمة . 7303ـ(. تطكير مراكز مصادر التعمـ في ضكء رؤية 7315الحربي، ىيفاء أحمد. )
 .45-53(، 0)10 – العموم التربوية والنفسية

برنامج قائم عمى الكفايات لتنمية ميارة تصميم البرامج التعميمية ـ(. 7313الحكلي، خالد. )
 . )رسالة ماجستير(، الجامعة اإلسبلمية: غزة.لدى معممي تكنولوجيا التعميم

. جميكرية مصر العربية، تكنولوجيات إنتاج مصادر التعممـ(. .733خميس، محمد عطيو. )
 القاىرة: دار السحاب لمنشر.

ـ(. تحديد 7332كعبدالحميـ، طارؽ عبدالسبلـ كعميكة، صبلح أميف. ) خميس، محمد عطية
كفايات تصميـ التفاعمية ببرامج الكسائط المتعددة لدل اخصائي تكنكلكجيا 

تكنولوجيا التعميم اإللكتروني -المؤتمر العممي السنوي الحادي عشرالتعميـ. 
عية المصرية القاىرة: الجم – وتحديات التطوير التربوي في الوطن العربي

 . .72-7.0(، 12لتكنكلكجيا التعميـ، )
 مطبعة النجاح الجديدة. ،. المغرب: الدار البيضاءالكفايات في التعميمـ(. 7335الدريج، محمد )

الكفايات المينية الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي من ـ(. 7310رضكاف، بكاب )
)رسالة دكتكراه(، جامعة  .طمبة جامعة جيجل أنموذجاً  -وجية نظر الطمبة
 سطيؼ: الجزائر.

ـ(. تقدير اختصاصي مراكز مصادر التعمـ الحتياجاتيـ المينية. 7310السيد، محمد آدـ. )
 .132(، 7)05 -مجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفس
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الكفايات التربوية األساسية لدى معممي التربية الخاصة فـي ـ(. 1555الشامي، فدكل. )
، مكتبة مركػز القطػاف لمبحػث كالتطكير )رسالة ماجستير(. افظات غزةمح

 .التربكم: غزة
 ،المغرب .-مقارنة نظرية وتطبيقية-مدخل لمكفايات والمجزوءات ـ(. 7337حسف. )، شكير

 الممتقى لمطباعة.
اإلطار المرجعي ـ(: 7330الصالح، بدر كالمناعي، عبداهلل كحكيـ، أحمد كالبدرم، أحمد. )

 . الرياض: مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.شامل لمراكز مصادر التعممال
ـ(: التعمـ اإللكتركني كالتصميـ التعميمي: شراكة مف أجؿ 7334الصالح، بدر بف عبداهلل )

المؤتمر العممي العاشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم: تكنولوجيا الجكدة. 
القاىرة: جامعة عيف شمس،  – ودة الشاممةالتعميم اإللكتروني ومتطمبات الج

415-455. 
موقع كسؿ(.  453ـ(. قراءات في التصميـ التعميمي )مقرر 7311الصالح، بدر بف عبداهلل )

ـ، كمتاح عمى 03/2/7373. تـ االسترجاع في تقنية التعميم
https://2u.pw/Hnvg8. 

التعمم اإللكتروني الرقمي ـ(. 7317تع كأبك خطكة، السيد عبدالمكلى. )عبدالعاطي، حسف البا
 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.اإلنتاج -التصميم-النظرية

الكفايات المينية ألخصائي تكنولوجيا ـ(. 7335عمي، سامية عمي كمحمد، فارعة حسف. )
رسالة دكتكراه(، ) .-دراسة تحميمية-التعميم ودور برنامج اإلعداد في تنميتيا 

 معيد الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة: مصر.
. األردف: دار األداء-التدريب-الكفايات التدريسية المفيومـ(: 7330الفتبلكم، سييمة محسف. )

 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
حث العممي ـ(. كاقع استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية في الب7312القحطاني، أسماء سعد. )

مجمة لدل طبلب كطالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة أـ القرل. 
 .757-7.0(، 75)110جامعة بنيا،  –كمية التربية 

 . الرياض: دار النشر الدكلي لمنشر كالتكزيع.التدريس و إعداد المعممـ(. 7333قنديؿ، يس )

https://2u.pw/Hnvg8
https://2u.pw/Hnvg8
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. معجم المصطمحات الربوية المعرفةـ(. 1555المقاني، أحمد حسيف كالجمؿ، عمي أحمد. )
 القاىرة: عالـ الكتب.

. ترجمة: ليمى النابمسي، الرياض: التعمم بالوسائط المتعددةـ(. 7335ماير، ريتشارد إم. )
 مكتبة العبيكاف.

ـ(. تصميـ نمكذج لكفايات العامميف بمراكز مصادر التعمـ في 7335مدني، محمد عطا. )
مجمة كنكلكجيا التعميـ في العالـ العربي. البحريف مف كجية نظر خبراء ت

 .702-150، 75 - الدراسات االجتماعية
ـ(. كاقع كفايات تقنيات التعميـ لدل 7312مصمحي، أحمد محمد كالحجيبلف، محمد إبراىيـ. )

مجمة بحوث عربية في أمناء مراكز مصادر التعمـ بصبيا كمدل ممارستيـ ليا. 
 .747-734، 17 - مجاالت التربية النوعية

 ، اإلصدار الثالث.تطويرـ(. الدليؿ اإلجرائي لمدارس التعميـ العاـ. 7314كزارة التعميـ. )
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