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 امللخص

التعميم العام إلكساب معممات  ؛ىذا البحث إلى وضع تصور مقترح لتطوير مركز مصادر التعمم ىدف 
مكانات المادية التي يجب أن يوفرىا مركز مصادر التعمم المواصفات واإل وتحديد ،ونيلكتر ميارات التعميم اإل 

الخدمات واألنشطة التي يقدميا مركز  وتحديدلتنمية ميارات معممات التعميم العام الستخدام التعميم اإللكتروني، 
، باإلضافة إلى تحديد ميارات  معممات مدارس التعميم العام ميارات التعميم اإللكترونيإلكساب  مصادر التعمم

وذلك ، خدام المنيج الوصفي التعميم اإللكتروني لمعممات مدارس التعميم العام. ولتحقيق أىداف الدراسة تم است
وائية بسيطة من معممات . وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشةانداة جمع البيانات وىي االستبأبتطبيق 

المرحمة المتوسطة بمدارس التعميم العام التابعة لمكتب التربية بالروابي بمدينة الرياض في الفصل الدراسي 
( معممة. 180وبمغ حجم عينة الدراسة ) ،( معممة1166ىـ والبالغ عددىَن ) 1438 -ىـ 1437األول 

كما اتضح أن مكانات المادية لمركز مصادر التعمم. واإلة إلى وجود ضعف في المواصفات وأشارت نتائج الدراس
%( من أفراد عينة الدراسة 70ن )إيقدميا مركز مصادر التعمم، حيث  في الخدمات واألنشطة التي اك ضعفً ىنا

باإلضافة  ،ة التي يقدميا مركز مصادر التعممعمى أي ُبعد من أبعاد محور واقع الخدمات واألنشط غير موافقات
%( من أفراد عينة 45.78ن )إوني لدى المعممات، حيث إلى وجود ضعف عام في ميارات التعميم اإللكتر 

   .الدراسة ال يوافقن عمى محور ميارات التعميم اإللكتروني الخاصة بالمعممات

 ، ميارات التعميم اإللكتروني.مركز مصادر التعمم_ الكممات المفتاحية
 

Abstract 

 The aim of this Search is to develop  A proposed scenario for the development of 

the LRC to provide the general Education teachers with the skills of e-Learning, and to 

identify the specifications, material capabilities, services and activities that the LRC 

must provide to develop the e-learning skills of general education teachers. In addition 

to defining the e-Learning skills of general school teachers, & Identify e-learning skills 

for teachers. Use the descriptive approach by the data collection tool, the questionnaire. 

The study sample was selected in a simple random way from the intermediate stage 

teachers in the schools of the Bureau of Education in Rawabi in Riyadh in the first 

semester 1437H - 1438H, the number of (1166) teachers and the size of sample study 

(180) teacher, The results of the study indicate a weakness in the specifications, material 

capabilities, services and activities provided by the LRC, where (70.0%) of the study 

sample did not agree on any dimension of the center of the services and activities 

provided by the LRC. There is a general weakness in the skills of e-learning among the 

teachers, that (45.78%) of the sample do not agree on the focus of e-learning skills of 

teachers. 

Key Word_Learning Resources Centere, Learning skills. 
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 ملكدمةا 

إن دخول أجيزة الحاسب اآللي وبرمجياتو، والبرامج التعميمية واإلنترنت في العممية التعميمية، أحدث فييا   
في تقدم وتطور  اليوم في وسائل االتصال لو دور كبيريشيده العالم، كما أن التقدم التقني الذي اوتقني   اعممي   اتطورً 

د من األىداف التعميم، ومن مظاىر التطور في العممية التعميمية ظيور التعميم اإللكتروني، والذي يسعى لتحقيق العدي
 ،[1] التعميميةكساب المعممين الميارات التقنية الستخدام التقنيات التعميمية الحديثة في العممية إوالتي من أىميا ىو 

من القرن  0661انو منذ عام  من أىم المستحدثات التكنولوجية د  أن التعميم اإللكتروني يعإلى  [2]وأشار التركي 
لما يممك من مزايا  ؛حد االتجاىات الحديثة في التعميملمعتمدة عمى تقنيات االتصاالت اإللكترونية، كما يعد أاالفائت 

عديدة كزيادة التحصيل لدى المتعممين، باإلضافة إلى سيولة التواصل والحوار وحصول المتعممين عمى التغذية 
الراجعة وتوفير الوقت والجيد، والسرعة في تحديث المحتوى التعميمي، باإلضافة إلى أنو يساعد المتعمم عمى التعمم 

من المتعممين قادرين عمى تحمل مسؤولية تعمميم ويزيد من فرص  ي يخمق جيًل الذاتي والتعمم المستمر األمر الذ
   االستمرار في عممية التعمم.

فمسفة  أن [3] عمياننيا تتفق مع فمسفة التعميم اإللكتروني حيث يذكر أي فمسفة مراكز مصادر التعمم نجد النظر فوب
مراكز مصادر التعمم تؤكد عمى التعمم الذاتي والتعمم المستمر ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين، والتي بدورىا 

لممتعمم في العممية التعميمية. كما لم يعد المعمم المصدر  المعمم من ممقن إلى موجو ومرشد يم في تحويل دورستُ 
التعمم أكثر من أسموب ومصدر لمتعمم مما يؤدي الى زيادة التعمم في الكم الوحيد لممعرفة حيث توفر مراكز مصادر 

فاعمية التعميم اإللكتروني باختلف أدواتو  إلى، [20] الزىرانيودراسة  ،[18] الخطابي، وىذا ما أشارت دراسة والنوع
 متنوعة لدى المتعممين.المستخدمة في زيادة التحصيل لدى الطلب وزيادة دافعيتيم لمتعمم وتنمية الميارات ال

 -ىـ 1420ولقد تم إنشاء مراكز مصادر التعمم في وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية مطمع العام الدراسي   
ا الستخدام التقنية في التعميم فيي ليست مجرد مكان القتناء فعمي   اصبحت مراكز مصادر التعمم تطبيقً أىـ، و 1421

وذلك  ؛قبل المعممين من ياوتوظيفاألجيزة والمواد التقنية فحسب، بل ىي تتعدى ذلك إلى استخدام تمك المقتنيات 
بالعممية  الرغم من الدور الذي يقوم بو مركز مصادر التعمم في النيوضعمى و [4]. في العمية التعميمية لتحقيق تقدم

زال المعممون ما ارات التعميم اإللكتروني والتي ميكساب المعممين إسيم في التعميمية إال أنو يحتاج إلى تطوير ليُ 
إلى أن المعممين لدييم قصور في ميارات  [6] والقحطاني [5]الردادي من  عانون من ضعف فييا، حيث أشار كل  ي

ثناء الخدمة ليتمكنوا من استخدامو لمواكبة مستجدات أاجة إلى تدريب وأنيم بح ،التعميم اإللكتروني وأدواتوتوظيف 
 العصر في عممية التعميم.

عمى ميارات التعميم اإللكتروني التي يجب أن تكتسبيا  الى تحديد بدال من التعرف وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف  
رس التعميم امعممات مدرس التعميم العام ووضع تصور مقترح لتطوير مركز مصادر التعمم وذلك إلكساب امعممات مد

من مواكبة التقدم التقني، وذلك من خلل ما يوفره من بيئة تعميمية  لكتروني، مما يمكنينالتعميم اإل ميارات العام 
معممات مدارس التعميم اإللكتروني لدى وظيف تم في سيإلكترونية غنية بمصادر التعمم اإللكترونية والتي بدورىا تُ 

مصطمح توظيف اوقع وادق من مصطمح ميارات  تحقيق األىداف التربوية والتعميمية المنشودة. ومن َثمالتعميم العام، 
  .التعمم االلكتروني ىل يصح ان نقول اكساب المتعمم معارات التعمم التقميدي
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 : البحح مظهلة 

زال التعميم التقميدي ما مدارس التعميم العام، إال أنو  من التوجو العالمي لتفعيل التعميم اإللكتروني في الرغمعمى       
في استخدام المعممين لمتعميم اإللكتروني في  اك ضعفً أن ىنا [7] الزىرانيىو السائد في مدارسنا، حيث بينت دراسة 

 دواتو.  أمى استخدام التعميم اإللكتروني و وأوصى بضرورة تدريب المعممين ع ،مدارس التعميم العام
ميارات التعميم اإللكتروني المتوفرة لدى معممات  تحديد بعض اسة استطلعية بيدفقام الباحثان بإجراء در قد و     

عمى عينة من معممات مدارس التعميم العام بمدينة الرياض لمعام  ةانم، حيث تم توزيع استبمدارس التعميم العا
 منين  ُكن   ((%33.3ن أظيرت نتائج الدراسة أ( معممة، حيث 54ىـ( ، بمغ حجميا )1438 -ىـ 1437الدراسي )
 (%40.7) نأعرفة بذلك ، كما عمى م لم يكن   (%66.7)دواتو، في حين ان أرفة بمفيوم التعميم اإللكتروني و عمى مع

دواتو في العممية ألكتروني و منين ال يستخدمن التعميم اإل  (59.3%) دواتو ، أماألكتروني و منين يستخدمن التعميم اإل 
في حين كانت  ،(%24.1)دواتو أتدريبية عن التعميم اإللكتروني و منين بدورات  التعميمية ، وبمغت نسبة من التحقنَ 

ذا كانت المدرسة توفر بيئة إا بمغت نسبة القبول عن ما يضً أ، %76))نسبة اللتي لم يمتحقن بدورات تدريبية 
، (%87) ، في حين بمغت نسبة الرفض لذلكفقط %13) )دواتو أمى استخدام التعميم اإللكتروني و تعميمية تساعد ع

ا دواتو كانت نسبة القبول منخفضة جد  أوني و لكتر خاصة بالتعميم اإل  عمم يقدم خدماتذا كان مركز مصادر التإوحول ما 
 .(%92.6) ما نسبة الرفض فقد حققت نسبة عالية حيث بمغتأ،  %7.4))حيث بمغت 

 وكذلكى المعممات، في ثقافة التعميم اإللكتروني لد اومن خلل نتائج الدراسة االستطلعية تبين أن ىناك ضعفً        
واتو في العممية دأو  لكترونياستخدام التعميم اإل دى إلى قمة أمر الذي لكتروني األالتعميم اإل  عداد الستخدامضعف في اإل

دواتو، وانخفاض الدور أمية لتطبيق التعميم اإللكتروني و ا عدم مناسبة البيئة التعمييضً أظيرت النتائج أالتعميمية، كما 
لكتروني اللزمة لمواكبة التطورات السريعة المعممات ميارات التعميم اإل كساب الذي يقوم بو مركز مصادر التعمم إل 

مشكمة الدراسة في التساؤل . وعميو يمكن حصر [8]والمتلحقة ليذا العصر، والتي تتفق مع نتائج دراسة الشقير
 التالي:  الرئيس

 لكتروني؟يم العام ميارات التعميم اإل المقترح لتطوير اللزم لمركز مصادر التعمم إلكساب معممات التعم ما التصور  
 

 وينبثق من ىذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 : أسئلة الدراسة 

ميارات معممات التعميم العام  مكانات المادية التي يجب أن يوفرىا مركز مصادر التعمم لتنميةما المواصفات واإل 1-
 الستخدام التعميم اإللكتروني؟

نشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم إلكساب معممات مدارس التعميم العام ميارات التعميم الخدمات واأل ما 2- 
 اإللكتروني؟ 

 يا لمعممات مدارس التعميم العام؟كسابإلكتروني اللزم ما ميارات التعميم اإل  -3
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 يداف الدراسةأ 

 :ىدف الدراسة الحالية إلى
 لكتروني.عميم العام ميارات التعميم اإل مصادر التعمم إلكساب معممات التوضع تصور مقترح لتطوير مركز 

 مكانات المادية لممركزتحديد المواصفات واإل -1
 تحديد ميارات التعميم اإللكتروني لمعممات مدارس التعميم العام. -2
 الخدمات واألنشطة التي يجب أن يوفرىا مركز مصادر التعمم لتنمية ميارات معممات التعميم العام الستخدام  تحديد -3

 التعميم اإللكتروني.     
 :الدراسة  أيمية 

  يم الدراسة الحالية في النقاط التالية:سقد تُ  
 س التعميم العام.ر الكتروني لمعممات مداإل  ا عمى إكساب ميارات التعميمتطوير مركز مصادر التعمم بحيث يكون قادرً  -1
 في مواكبة التطور اإللكتروني المتسارع والتحول التدريجي من التعميم التقميدي لمتعميم اإللكتروني. سياماإل -2

 دواتو في العممية التعميمية.ألكتروني و المعممات عمى استخدام التعميم اإل عداد إفي  سياماإل3- 
 جديدة لمطوري التعميم والقائمين عمى تخطيطو. آفاق فتح4- 
 .فادة الباحثين والميتمين بمجال مراكز مصادر التعممإمر الذي يترتب عميو ا لمدراسات السابقة، األتعتبر الدراسة امتدادً 5- 

   حدود الدراسة
 .ه 1438- ه1437: تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول لعام ةالزمانيالحدود 
 : مراكز مصادر التعمم لمدارس التعميم العام لمبنات والتابعة لمكتب التربية بالروابي بمدينة الرياض.ةالمكاني ودالحد
   : معممات المرحمة المتوسطة بمكتب التربية بالروابي بمدينة الرياض.ةالبشري ودالحد

 : مصطلحات الدراسة

 مًارات التعليم االلهرتوني 

جراءات في ا  بو عضو ىيئة التدريس من عمميات و "مجموع ما يقوم  بأنيا [9] خطوةيعرفيا أبو     
تمفة لتحقيق تعمم كفء دارة مصادر التعميم اإللكتروني المخا  نتاج واستخدام وتقويم و ا  تحميل وتصميم و 

 .وفعال"
معممين من اكتساب ساليب العممية التي ُتمكن الواألا بأنيا" الطرق جرائي  إويعرفيا الباحثان 

دارةنتاج واستخدام و ا  ميارات تصميم و  دواتو من خلل برامج التدريب التي يقدميا أالتعميم اإللكتروني و  ا 
 مركز مصادر التعمم".
  :مزنز مصادر التعلم

مصادر التعمم بأنو " مكان لمتعمم والدراسة الفردية والجماعية يتيح فرصة  مركز [10]البدوي عرف    
االطلع الفردي أو االستماع أو المشاىد الفردية كما يتيح فرصة لممدرس أن يوجو المتعمم ويقود 

الكتب  :غير التقميديةلتعميمية التقميدية منيا و عممية التعمم وأن يكون محتواه شامًل لكل المواد ا
والمطبوعات بأنواعيا والخرائط والتسجيلت الصوتية المصورة والوثائق واألفلم السينمائية وآالت 

 .لتربوية الحديثةالختبارات االتعمم وا
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بيئة تعميمية تحتوي عمى العديد من مصادر التعمم :"بأنو اجرائي  إويعرفيا الباحثان 
تساب المعارف نشطة، التي تساعد عمى اكخدمات واأل جية وتقدم العديد من الوالمستحدثات التكنولو 
م في رفع ُيسيىميا ميارات التعميم اإللكتروني وميارات البحث واالتصال، كما أوالميارات التي من 

 .داء ودعم العممية التعميمية"األ مستوى
 

 :اإلطار الهظزي

الناجمة عن التقدم العممي والتكنولوجي وتقنية المعمومات، لذا أصبح من يتميز ىذا العصر بالتغيرات السريعة      
الضروري عمى النظام التربوي مواكبة ىذه التغيرات لمواجية المشكلت التي قد تنجم عنيا مثل كثرة المعمومات وزيادة 

رائق عديدة لمتعميم عدد المتعممين ونقص المعممين وبعد المسافات، وقد أدت ىذه التغيرات إلى ظيور أنماط وط
والتعمم، خاصة مع ظيور الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات، والتي جعمت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى 
زيادة الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين، وحاجة المتعمم لبيئات غنية متعددة المصادر لمبحث والتطوير الذاتي، 

الطرائق والوسائل الجديدة في التعميم والتعمم، ومن ذلك ظيور التعمم اإللكتروني، والذي فظير الكثير من األساليب و 
يعرف بأنو طريقة لمتعمم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصورة 

بعد أو في الفصل الدراسي، أي ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن 
 .استخدام التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة

كما أن التعميم التقميدي في القوت الراىن لم يضفي الجديد عمى المحتوى التعميمي لألجيال ألنو وحده ال يستطيع    
عات العربية تحتاج لنقمة بالكم والنوع لطلب القرن الواحد والعشرين، حيث ان مواكبة الفكر العصري، كما أن الجام

مستوى التعميم متدن جدًا مقارنة بالدول العالمية، لذا وجدة الباحثة أن التوجو إلى تطبيق آليات تعميمية مساندة 
ىو من أىم التحديات التي يجب  لمتعميم التقميدي كالتعميم اإللكتروني ليا القدرة عمى تحسين ودعم بناء جيل متميز

 .عمينا العمل عمييا
التعميم اإللكتروني ىو الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعميم حيث تعتمد عمى  نأ [1] وعميانويذكر الشبول  

من استخدام وسائل العرض اإللكترونية وانتياًء ببناء  االتقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التعميمي لممتعممين، بدءً 
  المدارس الذكية.

نو ال يوجد اتفاق كامل حول تحديد مفيوم أ [1]ولقد تعددت تعريفات التعميم اإللكتروني، ويشير الشبول وعميان    
شامل لمصطمح التعميم اإللكتروني فمعظم المحاوالت واالجتيادات التي قضت بتعريفو نظر كل منيا لمتعميم اإللكتروني 

 حسب طبيعة االىتمام والتخصص. بمن زاوية مختمفة 
لتقديم البرامج التعميمية أو التدريبية  منظومة تعميمية تعممية التعميم اإللكتروني بأنو " منظومة  [11]يعرف سالم و   

، لممتعممين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية مثل اإلنترنت
أجيزة ، د اإللكترونيالبري، التمفون، األقراص الممغنطة ،القنوات المحمية أو الفضائية لمتمفاز، اإلذاعة، اإلنترانت
عد ...( لتوفير بيئة تعميمية / تعممية  تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل المؤتمرات عن بُ ، الحاسوب

 .التفاعل بين المتعمم والمعمم" الذاتي و ا عمى التعمم م بمكان محدد اعتمادً الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزا
سموب حديث لمتعميم والتعمم باستخدام الوسائل اإللكترونية من التقنيات الكمبيوترية أبأنو "  [12]  الطحانويعرفو 
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يصاليا بين المعمم والمتعمم بشكل سيل وسريع". والمقصود  الحاسب واالنترنت من خلل برامج تربوية وتعممية وا 
إلكترونية غنية بمصادر التعمم اإللكترونية وقد تكون التعميم اإللكتروني في ىذا البحث ىو: "طريقة تعميمية تقدم بيئة 

رات اللزمة لو، بحيث يمكنيم من كساب المعممين المياإالتعمم، كما يحتاج إلحداثو إلى  ىذه البيئة مركز مصادر
 ".قل جيدأدواتو بأقصر وقت و أل المعمومات لممتعممين باستخدام يصاإ
راطي المعمومات ى توجيو المتعممين لخبرات متنوعة في عالم ديموقعمقوم فت فمسفة التعميم اإللكترونيأما    

عداد ىيئة التدريس استخدامو لمتنظيم اإل لكترونية متنوعة، وبإبعرضو لطرق تعمم  لكتروني الفعال لقاعات الدراسة، وا 
المتنوعة ومن بينيا ستراتيجيات دوات تعميمية تحددىا األنشطة واإللمتعامل مع التجييزات التكنولوجية واستخداميا كأ

ومن المبادئ التي تؤسس  .امج، التعميم التعاوني باإلنترنتالمناقشات الجماعية، المحادثة العالمية، التفاعلت مع البر 
، أن التعميم اإللكتروني وسيط تكنولوجي لتنفيذ التعميم، ويمكن [13]التعميم اإللكتروني والتي ذكرىا خميس  انظري  

ث يقوم عمى أساس مداخل ذج مختمفة وفي فمسفات تربوية مختمفة كالبنائية والسموكية، حيتطبيقو من خلل نما
ستراتيجيات المختمفة مثل التعمم البنائي ، إذ يمكن تطبيقو مع المداخل واإلستراتيجياتو وليس العكسا  التعميم و 

 ودعم عمميتي التعميم والتعمم.، وتسييل ونو يستخدم في توصيل المحتوى وعرضأوالتشاركي وغيرىا، باإلضافة إلى 
وعميو فإن فمسفة مراكز مصادر التعمم تتفق مع فمسفة التعميم اإللكتروني من حيث التعمم الذاتي والتعمم المستمر 

خرين والتفاعل معيم في المجاالت التي تناسب ميوليم عممين والتعمم من خلل مشاركة اآلومراعاة الفروق الفردية لممت
  ي التعمم التعاوني والتشاركي والذي تؤكده النظرية البنائية لبياجيو. واىتماماتيم، أ

 ىما: ،لكترونينوعين رئيسين من التعميم اإل  أن ىناك [14] شواىينذكر و   
 .لكتروني المتزامنالتعميم اإل  -1
 .لكتروني غير المتزامنإل التعميم ا -2
 :عمى النحو اآلتيتعدد مفيرى أن أنواع التعميم اإللكتروني  [12]  الطحانوأما   
 لزمن حدوثو. االتعميم اإللكتروني تبعً  -1
 لطبيعة تمقي المعمومات المقررة. االتعميم اإللكتروني تبعً  -2
 لمصادر الحصول عميو. االتعميم اإللكتروني تبعً  -3
 اإللكتروني حسب تمركز التعميم.  التعميم -4
 إلى أن التعميم اإللكتروني يسعى إلى تحقيق األىداف التالية: [11]  سالمشار أو   
 بيئة تعميمية تعممية تفاعمية من خلل تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع في مصادر المعمومات والخبرة.توفير  -
 .دعم عممية التفاعل بين الطلب والمعممين -
 التقنيات التعميمية الحديثة.إكساب المعممين الميارات التقنية الستخدام  -
 إكساب الطلب الميارات أو الكفايات اللزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعمومات. -
نمذجة التعميم وتقديمو في صورة معيارية، واالستغلل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بيا من وسائط  -

 متعددة.
 ية حتى يتواكب مع التطورات العممية والتكنولوجية المستمرة والمتلحقة.تطوير دور المعمم في العممية التعميم -

 ألىداف التعميم اإللكتروني ما يمي: [1]ويضيف الشبول وعميان     
 الشعب الدراسية.و زيادة فاعمية المدرسين وزيادة عدد الطلب  -
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 عطاء مفيوم أوسع لمتعميم المستمر. ا  نشر التقنية في المجتمع و  -
 تقميل األعباء اإلدارية لممعمم، مثل استلم الواجبات، وتسجيل الحضور، وتصحيح االختبارات. -
تظير أىمية التعميم اإللكتروني من كونو النموذج الجديد الذي يعمل عمى تغيير الشكل الكامل لمتعميم التقميدي و    

ا، كما ألىمية التعميم اإللكتروني، بأنو مفيد في تنمية المعممين تربوي   [12]داخل المؤسسة التعميمية ويذكر الطحان 
نو يساعد عمى الوصول بسيولة إلى مصادر تعمم معتمدة عمى الوسائط المتعددة مما يشجع المتعمم عمى مواصمة أ

نو يساعد في تحقيق أمرونة في المحتوى، باإلضافة إلى  عن أنو يوفر الالتعمم ويشجعو عمى التزود بالمعرفة، فضًل 
ىداف التعميمية بكفايات عالية واقتصاد في الوقت والجيد، ويحفز المتعمم باالعتماد عمى نفسو في اكتساب الخبرات األ

تصورات راء و آلى استقصاء إىدفت  والتي  [15]خرونوآ لوراينوفي دراسة  والمعارف ويكسبو أدوات التعمم الفَعالة.
لكتروني و ما أضافو من مزايا تعمم اليزيا حول تجربتيم في التعمم اإل عدة مدارس في مطلب لممرحمة الثانوية من 

نترنت طريقة التعمم اإللكتروني عبر اإل  طبيعة التفاعل، كانت النتائج تفضيل استخدامالزمان و لدييم من حيث المكان و 
صوتية سماعية، وحوارات بحثية  لكترونية من فيديو وأشرطةعمى، تبعيا في النسبة األشرطة اإل ىي النسبة األ

الدراسة أن المعممين  أظيرتلكتروني المباشر، كما ي االستخدام كانت عبر التعميم اإل ا فومنتديات، والنسبة األقل حظ  
 يستخدمون الكمبيوتر لمساعدتيم في التدريس، ولمساعدة الطلب كذلك في القيام بتأدية مياميم.

رض أو جدران أو أسقف، أبيئة مرنة لمتعمم، بل  "بأنيا بيئة التعميم اإللكتروني  [16]عبد الحميد  ويعرف   
ارسيم أو منازليم أو في أي مكان جيزة الكمبيوتر في مدأمام أفييا المتعممون تتخطى حدود الزمان والمكان، يجمس 

بأساتذتيم بشكل متزامن أو غير خر يدرسون مقررات مبرمجة عمى الكمبيوتر أو من خلل مواقع اإلنترنت، ويتصمون آ
ويعتبر الباحثان أن مراكز   ساتذتيم".أمعمومات، ويتفاعمون مع زملئيم و متزامن لمحصول عمى الحوار والمصادر وال

حتوي عمى تطويرىا بحيث ُتكون بيئة تعمم إلكتروني ت يضرور ال مادية، منالعام بيئات تعمم  مصادر التعمم في التعميم
والمستحدثات التكنولوجية، بحيث تقدم العديد من الخدمات اإللكترونية لممعمم والمتعمم، والتي  التعمم العديد من مصادر

، داء ودعم العممية التعميميةسيم في رفع مستوى األتساعدىم عمى اكتساب المعارف وميارات البحث واالتصال كما تُ 
  .[17]العممية التعميمية  في لكترونيمن الدراسات، فاعمية التعميم اإل  نتج عن العديد حيث
المتطمبات تختمف من  هطمبات المادية وغير المادية، وىذمن المت لكتروني ال بد من توفر عددعند تطبيق التعمم اإل و   

لكتروني كما ييا، ومن أبرز متطمبات التعمم اإل جية إلى أخرى بحسب حجم الجية التعميمية ونوع التعميم المستخدم ف
 ما يمي: [1]وعميان ذكر الشبول 

نترنت ووسائط متعددة وغير ا  جيزة حاسب وبرامج تعميمية و أحتية التكنولوجية، وتتضمن توفير توفير البنية الت -1
 ذلك.

 تدريب الطلب والمعممين عمى استخدام الحاسوب واإلنترنت في التعميم. -2
غير معتمدة عمى  مكانت معتمدة أأبناء المناىج الدراسية والمواد التعميمية المعتمدة عمى التكنولوجيا سواء  -3
 نترنت.اإل 
 جيزة والشبكة بصورة دائمة أثناء استخدام المعممين لمتكنولوجيا في التعميم.توفير الدعم الفني وصيانة األ -4
 أن متطمبات تطبيق التعميم اإللكتروني ىي: إلى [21]وخمصت دراسة العامر   
 نترنت.دوات المعتمدة عمى اإل لكتروني واألاستخدام البريد اإل ك تطمبات اللزم توافرىا في المعممالم -1
 لي وممحقاتو.رفة الطالب لمتعامل مع الحاسب اآلمعالمتعمم ك المتطمبات اللزم توافرىا في -2
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 لمقرر.امحتوى ك في المنيج المتطمبات اللزم توافرىا -3
 شبكة اإلنترنت.و  أجيزة الحاسبالتعميمية كالمتطمبات اللزم توافرىا في البيئة من  -4
 في دراستو متطمبات التعميم اإللكتروني إلى: فقد صنف [19]الرزاق عبد  أما 

 .المعدات والبنية التحية1- 
  .البرمجيات والتطبيقات -2
 .لعنصر البشريا -3
وبالنظر إلى المتطمبات السابقة فإننا نجد أنو البد من تطوير مراكز مصادر التعمم كي تكون قادرة عمى أن    

كساب ميارات التعميم اإللكتروني إسيم وبشكل فعال في تفي بمتطمبات تطبيق التعميم اإللكتروني، األمر الذي يُ 
 لمعممات التعميم العام وىو ما تيدف إليو الدراسة.

"مجموعة المعارف والكفايات واالتجاىات  وُتعرف بأنيا ن يكتسبيا المعممأينبغي متعميم اإللكتروني لميارات  وىنالك  
عضاء المجتمع بأىمية مناقشتيا أة التعميم اإللكتروني والتي يرى المتعمقة بموضوعات التعميم في مجتمع ممارس

بمياميم في بيئة التعميم االلكتروني بشكل فعال وبمستوى واكتسابيا من خلل التفاعل في ذلك المجتمع لمقيام 
 [9]ويعرفيا أبو خطوة . [22]دوات القياس المعدة ليذا الغرض"أمطموبة والمتوقعة وتقاس من خلل المواصفات ال

نتاج واستخدام وتقويم ا  جراءات في تحميل وتصميم و ا  بو عضو ىيئة التدريس من عمميات و بأنيا "مجموع ما يقوم 
  دارة مصادر التعميم اإللكتروني المختمفة لتحقيق تعمم كفء وفعال".ا  و 
 كسابيا لممعمم بما يمي:إارات التعميم اإللكتروني اللزم مي [1]وعميان ويعدد الشبول   

 واًل: املًارات العامة:أ

 وقسميا إلى:
التعرف عمى برمجيات التشغيل والوسائط التي يعمل بيا الحاسب، مثل  ميارات متعمقة بالثقافة الحاسوبية -1

 الفيروسات وطرق الوقاية منيا وغير ذلك.و 
خراج، دخال واإلأرة، وكيفية التعامل مع وحدات اإلميارات استخدام الحاسوب مثل استخدام لوحة المفاتيح والف2- 

 ثناء االستخدام.أمى المشكلت الفنية التي تواجيو ومجموعة األوفيس، والتغمب ع
نترنت في استخدام شبكة اإل و ات اإللكترونية، ميارات متعمقة بالثقافة المعموماتية مثل التعرف عمى مصادر المعموم3- 

 .العممية التعميمية
القدرة و : ميارات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة مثل القدرة عمى إنزال الممفات من أو إلى الشبكة وحفظيا، اثانيً 

 .نترنتي مجموعات النقاش المتاحة عبر اإل عمى المشاركة ف
 .نترنترة المقرر عمى شبكة اإل داإوميارات مثل ميارات التخطيط،  اعداد المقررات إلكتروني  إا: ميارات ثالثً 
تطبيق التعميم اإللكتروني تعود لألمية التقنية، والتكمفة المادية لمعوقات ك ىنان أ [16]ذكر عبد الحميد و    

عف دور ا ض، وأيضً اوتعميمي   اتربوي   امشرفً بوصفو الدور الذي يقوم بو المعمم لمتجييزات التقنية وصيانتيا، وضعف 
نو يمكن تصنيف معوقات تطبيق التعميم أ [1]في حين يرى الشبول وعميان مؤسسة تعميمية. ونيا المدرسة ك

 أنواع: ةاإللكتروني إلى ثلث
 تتمثل في عدم قناعة صناع القرار في المؤسسات التعميمية بأىمية التعميم اإللكتروني وتطبيقو.و معوقات قيادية:  -1
 ت.جيزة الحاسب، وشبكة اإلنترنأمعوقات مادية: تكمفة توفير  -2
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ويضيف  دواتو.أالتعامل مع التعميم اإللكتروني و معوقات بشرية: وتتمثل في نقص الكفاءات والكوادر المدربة عمى  -3
إلضافة إلى حاجز المغة، لمعوقات تطبيق التعميم اإللكتروني، عدم نشر ثقافة الحاسوب في المجتمع، با [23]شحاتة 
 المكتبات اإللكترونية. عباء الممقاة عمى المعمم، وعدم توفروكثرة األ

ونشر كساب ميارات التعميم اإللكتروني لممعممات، إكز مصادر التعمم، بحيث يعمل عمى البد من تطوير مر  لذا   
  عمى تذليل العقبات التي تقف في طريق تطبيق التعميم اإللكتروني. اقادرً  يكونو ثقافة استخدام التقنية في التعميم، 

أفرز ذلك التقدم العديد من . حيث ز بيا العصر الذي نعيشو اليوموسمًة تمي   اطابعً  التقني التقدم والتطورحيث أصبح 
ال يتجزأ من  اوأصبحت جزءً  بل، يمت وبشكل فع ال في تطوير العممية التعميميةسأالوسائل والتقنيات الحديثة التي 

عناصر العممية التعميمية، حيث تعمل المؤسسات التعميمية عمى توظيف تمك التقنيات من خلل تدريب المعممين عمى 
األفلم التعميمية والوسائط التعميمية منيا نتاج بعض المواد التعميمية إبل ويتعدى ذلك إلى تدريبيم عمى  استخداميا،

نشاء مراكز مصادر التعمم والعمل عمى تطويرىا بحيث يتم تجييزىا بالعديد من إذلك  ن دواعي، وكان ماالمتعددة ونحوى
ساليب العممية أمن أحدث  د  اث التعميم اإللكتروني الذي يعحدإتعميمية، لُتكون بيئة قادرة عمى األجيزة والمواد ال

تباع األساليب ادر التعمم ُتمكن المعمم من أن مراكز مصاإلى  [10]شار البدوي أالتعميمية في الوقت الحاضر. حيث 
، وتدريبو عمى ذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي يوفرىا لو مركز مصادر ىاوتطوير  الحديثة في تصميم الدروس

فإن وجود مراكز مصادر التعمم بالمؤسسات التعميمية أصبح ال غنى عنو اليوم، وذلك لمواكبة التقدم التقني  لذاالتعمم. 
التي ظيرت عمى مصادر لمتطورات  اوفقً قد تطور مفيوم مركز مصادر التعمم  أن ونجد ي يشيده العصر الحديث.الذ

مع  قد اتفقتيفات التعريفات المتعمقة بمراكز مصادر التعمم إال أن تمك التعر  تعدد وعمى الرغم منشكاليا، أالمعمومات و 
أو تصميم معين لبيئة تعميمية متكاممة تتبع مؤسسة تعميمية "نظام متكامل . حيث ُعرف بأنو فمسفة مصادر التعمم

)المدرسة(، ويسعى إلى تحقيق أىدافيا من خلل القيام بمجموعة من الوظائف والعمميات واألنشطة وتقديم سمسمة 
يدة وغنية ا، وذلك عن طريق توفير مجموعة ج والمعمم ثانيً من الخدمات المكتبية والمعموماتية التي تخدم المتعمم أوالً 

من مصادر التعمم والمعمومات بكافة أشكاليا )المطبوعة وغير المطبوعة(، ودمجيا مع كل ما قدمتو التكنولوجيا من 
 .[3]لعممية التعميمية والتعممية" مواد ووسائل وأجيزة وتقنيات متطورة من أجل تطوير ا

بأنو " بيئة تعميمية تحتوي عمى العديد من مصادر التعمم  اجرائي  إعرف الباحثان مركز مصادر التعمم وي   
تساب المعارف والميارات التي من نشطة، التي تساعد عمى اكجية وتقدم العديد من الخدمات واأل والمستحدثات التكنولو 

 العممية التعميمية".داء ودعم األىميا ميارات التعميم اإللكتروني وميارات البحث واالتصال، باإلضافة إلى رفع مستوى أ
 وىي:من النقاط  في عددأىمية مراكز مصادر التعمم وضرورة إقامتيا داخل المؤسسة التعميمية وتبرز   
 توفر مراكز مصادر التعمم البيئة المناسبة التي تمكن الطالب من استخدام مصادر متنوعة لمتعمم. -
ثارة اىتماميم. امختمفً  اتقدم مراكز مصادر التعمم نموذجً  -  عن الحصة الصفية مما يساعد في جذب الطلب وا 
 يوفر في النفقات اللزمة لتجييز جميع الغرفة الصفية بالتقنيات التعميمية. اتقدم بديًل اقتصادي   -
 تساعد في تنظيم المصادر التعميمية وتصنيفيا مما يسيل الوصول إلييا. -
دون التقيد بالحصة الصفية وما  من األوقات التي يختارىا والموضوعات التي يفضمياتتيح لممتعمم فرص التعمم في  -

 يقدم فييا.
 .[4] ووسائمون التعمم وأساليب التعمم وذلك بتغيير مكا ؛كسر الجمود في الجدول المدرسي التقميدي -
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تحسين النجاح األكاديمي  ن مركز مصادر التعمم كان لو دور فَعال فيأ [24]ألكسندر نتج عن دراسة لقد و      
 لممتعممين.

التي تحرص عمى تقدم نبع من فمسفة المؤسسة التعميمية بأن فمسفة مراكز مصادر التعمم ت [3]يذكر عميان و   
المتعممين. وفي ضوء مفيوم مركز مصادر التعمم وأىدافو تقوم الفمسفة النظرية لمراكز مصادر التعمم عمى األسس 

 التالية:التربوية والنفسية 
 تكامل المعرفة وتنوع مصادرىا. -
 ضرورة تكامل الخبرة التعميمية.  
 تطور مفيوم الوسائل التعميمية المكتوبة والمرئية والمسموعة. -
 التأكيد عمى التعمم الذاتي.  -
 في الحصول عمى الخبرة. لممتعممالدور اإليجابي  -
 تنوع أساليب التعمم والتعميم. -

 .المدرس وفمسفة التدريستغيير دور  -
كما وتؤكد فمسفة مراكز مصادر التعمم عمى أن الطلب يتعممون فييا من خلل المشاركة الفعالة، سواء بالقول أو   

الىتماماتيم والوقت المتاح ليم، وىذا ما يؤكده بياجيو  ااالستماع أو العمل، والتفاعل في المجاالت التي يرغبونيا طبقً 
شراف وتوجيو إتعممو، ويتم ذلك بشكل منظم وتحت في  اساسي  أا يعد نشاط المتعمم وتفاعمو عنصرً  في نظريتو، عندما

 .[25]المعمم 
نما  بدر التعمم ليست مجرد تزويد الطلإن وظيفة مركز مصافومما سبق  والمعممين بالمواد التعميمية عمى اختلفيا، وا 

ساليب التدريس والذي أت التقنية، ومساعدتيم عمى تطوير لو دور إيجابي يتمثل في تدريب المعممين عمى مستحدثا
  .سواء م الذاتي والتعمم الجماعي عمى حد  ساليب، مما يضمن لمطالب التعمك األيعد التعميم اإللكتروني من أحدث تم

 الشابكة الدراسات. 4

كانت عن تأثير التعمم اإللكتروني والرقمي في المدارس االبتدائية والثانوية،  دراسة [26]تونمي وآخرون  أجرى  
ة ومنتجة نو وسيمة فعالأس يساعد عمى تعزيز التعميم، كما أن تطبيق تكنولوجيا التعمم اإللكتروني في المدار نتج منيا 

شارت أالطلب عمى المشاركة واإلنجاز. و نو يدعم التواصل بشكل أفضل ويساعد المعممين و ألمتعميم، باإلضافة إلى 
ن التعمم اإللكتروني يساعدىم في الحصول عمى مصدر غير محدود أا إلى أن معظم الطلب اتفقوا عمى الدراسة أيضً 
 .من المعمومات

إلى معرفة أبرز الوسائل المساعدة عمى تطبيق التعميم اإللكتروني واستخدمت الباحثة  [27]دوم وىدفت دراسة   
 مجال تكنولوجيا في المتخصصين التدريس ىيئة أعضاء من عضو (300) الدراسة عينة المنيج الوصفي وبمغت

ضعف البنية التحتية،  التربوي، وكان من أىم النتائج التطوير إدارة في والمتخصصين اإللكتروني والتعميم التعميم
  لكتروني.المعممات عمى استخدام التعميم اإل وأوصت بضرورة تدريب المعممين و 

فييا المنيج الوصفي، وتكونت عينتيا من جميع معممي العموم بالمرحمة  اتبع دراسة [7]الزىراني جرى وأ  
ا لمعموم، وتم ومشرفً  ا( معممً 145المتوسطة وجميع مشرفي العموم الطبيعية في مدينة الطائف والبالغ عددىم )

تفعيل التعميم اإللكتروني في التعميم العام ومعوقات ن من مشكلت ألجمع البيانات، ونتج عنيا  أداةً استخدام االستبانة 



 .ترونيـــــــــيم اإللكـــــارات التعلــــام مهــــيم العــات التعلـــــاب معلمـــــادر التعلم إلكســـــز مصــــوير مركـــــــترح لتطــــــور مقــــــــتص

- 11 - 
 

يم في تفعيل مثل سبضرورة تجييز البنية التحتية التي تُ  وصت، وأالتعميميةىو الضعف العام في البنية التحتية لمبيئة 
 .النوع من التعميم ىذا

ــ والتي تجعل من الصعب تطبيقو ـــ لكتروني معوقات توظيف التعميم اإل  أن أىم [28]العواودة دراسة  وتوصمت  
ومعوقات متعمقة بالتعم م اإللكتروني  التحتية والدعم الفني، والمادية والبنيةكانت المعوقات المتعمقة بالجوانب اإلدارية 

 معوقات تتعمق بالمدرس والطالب.نفسو، باإلضافة إلى 
 حول والطلب األساتذة استجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن [29] الحوامدةدراسة  وكشفت  

 صعوبات ومجال اإللكتروني، التعميم في مجال بالخبرة تتعمق صعوبات مجال في اإللكتروني، توظيف التعميم صعوبات
 بالطلب. تتعمق صعوبات ومجال التحتية بالبنية تتعمق
معممو المرحمة الثانوية بمكة  الدراسةعينة  وكانت ،الوصفيالمنيج فييا  استخدم دراسة [30]يوسف  جرىوأ  

تم تطبيقيا لمكشف عن مشكلت استخدام لمدراسة  أداةً ستبانة واستخدم اال .معمًما 279)) والبالغ حجمياالمكرمة، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدراسة أىم النتائج التي توصمت إلييا  ومن .تقنيات التعميم اإللكتروني

   .مشكلت استخدام تقنيات التعميم اإللكتروني تعزى لسنوات الخبرة، وااللتحاق بالدورات التدريبية
إلى أن من أىم الصعوبات التي تواجو معممي الرياضيات في استخدام التعميم  [6]دراسة القحطاني  وتوصمت  

اإللكتروني بمدارس المرحمة المتوسطة كانت تتمثل في قمة الدورات التدريبة المتخصصة في التعميم اإللكتروني 
 لممعممين باإلضافة الى عدم وجود بيئة تعميمية مناسبة.

 مجتمع وتألف ،البيانات لجمع أداةً  واالستبانة الوصفي دراسة استخدم فييا المنيج [31]  وقد أجرى الشايع  
 أىم . وكان منا( معممً 165في المرحمة المتوسطة بمدينة بريدة وبمغ حجم العينة ) العام التعميم معممي من الدراسة
 التعمم مصادر المعممين لمراكز استخدام عمى المؤثرة السمبية العوامل الدراسة أن من أىم إلييا توصمت التي النتائج
   الطلب. بأعداد مقارنة األجيزة عدد وقمة التعمم مصادر مركز في اإلنترنت خدمة توفير عدم في تتمخص
  
لمدراسة، وكانت عينة الدراسة  أداةً ة دراسة استخدم فييا المنيج الوصفي المسحي، واالستبان [32]  القرنيجرى وأ

لب البيئة مركز مصادر تعمم بمحافظة القنفذة، وكان من أىم نتائج الدراسة أن جميع مطا ( أمين64مكونة من )
، وأوصى بضرورة االىتمام بالبنية التحتية لمراكز اميم   امطمبً  التعميمية الستخدام اإلنترنت في مركز مصادر التعمم تعد  

 مصادر التعمم.
 مركز استخدام في الشرعية العموم معممي تواجو التي المعوقاتالتعرف عمى  إلى دراسة ىدفت [8]جرى الشقيرأ

 اإلدارية، الجوانب الفنية، الجوانب التلميذ، المعممين،:  اآلتية بالمحاور المتعمقة االبتدائية التعمم بالمرحمة مصادر
 امشرفً ( 49) من البحث عينة وتكونت المسحي، الوصفي المنيج واستخدم الرياض، بمدينة اإلمكانات المادية،

 المعوقات عدد من المستخدمة ونتج عن الدراسة وجود األداة ىي االستبانة وكانت ، الشرعية لمعموم امعممً ( 183)و
 ميارات ضعف التدريبية، و الدورات قمة :التعمم وكان من أىميا مصادر الشرعية لمركز العموم معممي باستخدام تتعمق
    وضيق مساحة المركز. ،المركز في المتاحة األجيزة استخدام في الشرعية العموم معممي بعض
ىدفت إلى الوقوف عمى واقع مراكز مصادر التعمم في مدينة الرس، واستخدم المنيج  دراسة [33] العنزيجرى وأ

وكان من أىم نتائج  ،مناء مصادر تعمما من معممين ومشرفين وأفردً  (270)  الوصفي وتكونت عينة الدراسة من
وصى بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين عمى استخدام وأن، راسة توفر مراكز لمصادر التعمم وأمناء مفرغيالد
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التقنية كذلك زيادة البرامج التدريبية لألمناء، وتوفير االعتمادات المالية الكافية لمعمل عمى حل المشكلت المادية 
 بالمركز.

بدراسة ىدفت الى معرفة العوامل المؤدية إلى عزوف المعممين عن استخدام مراكز مصادر   [34]وقام الجميعي
التعمم لتلفييا وذلك من خلل الوقوف عمى واقع مراكز مصادر التعمم في محافظة القويعية، واستخدم المنيج 

ة ملحظة الواقع والثانية ى أداولا وتم تطبيق أداتين في الدراسة، األ ( معممً 583) الوصفي، وبمغ حجم عينة الدراسة
استخدام المركز  قبال المعممين عمىا والتي تزيد من إيجابً ائج الدراسة أن العوامل المؤثرة إىم نتة، وكان من أاناالستب

لى العزوف عن وتؤدي إ ان من العوامل المؤثرة سمبً كما أنترنت السريع، ووجود أجيزة العرض، ىي توفر خدمة اإل 
 وعدم وجود ميزانية مخصصة لممركز. ،ز، صغر مساحة المركزاستخدام المرك

 التعليل على الدراسات الشابكة

خدم في تمك الدراسات استُ  ،ودراسات تتعمق بمصادر التعمم اإللكترونيدراسات تتعمق بالتعميم الباحثان عرض  
داة ت أاستخدم ةانفباإلضافة إلى االستب [34]  الجميعيفيما عدا دراسة ، بياناتالة لجمع يسأداة رئة اناالستب

مناء أ –مشرفين  -تنوعت عينة الدراسات السابقة )معممين الملحظة. تم استخدام المنيج الوصفي في تمك الدراسات.
 مركز مصادر التعمم(.

 لكتروني نجد:وبالرجوع إلى الدراسات المتعمقة بالتعميم اإل 
 لعممية التعميميةلكتروني لو فاعمية في اأن التعميم اإل  -
 نترنت ونحوهة تعميمية مجيزة ببنية تحتية من إبيئ البد من توفرالتعميم اإللكتروني  لتطبيق -
 لكترونيب عمى ميارات استخدام التعميم اإل لى التدرييحتاج المعممون إ -
 :لييا يتبينفبالرجوع إأما الدراسات المتعمقة بمراكز مصادر التعمم   
 التحتية لمراكز مصادر التعممضعف البنية  -
 مكانات المادية المتوفرة بالمركزضعف اإل -
 العزوف عن المركز مما يؤدي إلىنترنت عدم توفر اإل  -
 مراكز التعمم ألمناءقمة الدورات التدريبية  -
 .اعتمادات مالية تكفي باحتياجات المركز عدم وجود -
    تصور مقترح لتطوير مركز مصادر التعمم إلكساب ل الباحثان عمى وضع عم ،لدراسات السابقةبالرجوع إلى او   

 ، تمك الميارات التي أصبح من الضروري التمكن منيا لمواكبة لكترونيالتعميم العام ميارات التعميم اإل معممات    
 التعميم في العصر الحديث.   

 جزاءاتالطزيكة واإل

 مهًج الدراسة

ييتم ىذا  مة لطبيعة ىذه الدراسة، حيثءمناىج البحث مل أكثر والذي يعد  اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي،   
من خلل التعبير النوعي الذي يصف الظاىرة  ادقيقً  ا، بوصف الظاىرة وصفً [35]خرون آكما ذكر عباس و  ،المنيج

   .ياوحجم يوضح مقدار الظاىرة ارقمي   اويوضح خصائصيا، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفً 
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 جمتمع الدراسة  

شخاص الذين يشكمون موضوع مشكمة البحث، وىو جميع العناصر "جميع األفراد أو األشياء أو األ بأنو يعرفو   
 .[35]ذات العلقة بمشكمة الدراسة التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عمييا نتائج الدراسة"

لمكتب التربية بالروابي  ةالدراسة من معممات المرحمة المتوسطة بمدارس التعميم العام التابعويتكون مجتمع   
لمبيانات  ا( معممة وفقً 1166) ىـ والبالغ عددىن 1438 -ىـ 1437بمدينة الرياض في الفصل الدراسي األول 

 لمتربية والتعميم بمنطقة الرياض.اإلدارة العامة دارة التخطيط والتطوير بإعمييا من  ُحصلاإلحصائية التي 
 عيهة الدراسة

بأنيا "العينة التي يتم اختيارىا بطريقة يكون فييا لكل فرد في  ُعرفتتم اختيار العينة العشوائية البسيطة والتي   
عينة حيث بمغ حجم  .[35] خر من المجتمع"آرتباط ذلك االختيار باختيار فرد المجتمع فرصة االختيار نفسيا، دون ا

 ( معممة.180الدراسة )
ويوضح الجدول التالي خصائص عينة الدراسة بحسب متغيرات العمر والمؤىل العممي وسنوات الخبرة في 

 وأدواتو فقط. ال التعميم اإللكترونيجالتدريس والخبرة في الحاسب وعدد الدورات التي تم حضورىا في م
 ((1خذٔل 

ػذد ٔ –انخجشح فٙ انحبعت -عُٕاد انخجشح فٙ انزذسٚظ  -انًؤْم انؼهًٙ-ػُٛخ انذساعخ حغت )انؼًشرٕصٚغ أفشاد 

 بل انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ ٔأدٔارّ فقظ(انذٔساد انزٙ رى حضٕسْب فٙ يد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

انُغجخ  انؼذد انًغزٕٚبد انًزغٛشاد

 انًئٕٚخ

 %3.33 6 عُخ 30إنٗ  25يٍ  انؼًش

 %18.89 34 عُخ 35إنٗ  31يٍ 

 %41.11 74 عُخ 40إنٗ  36يٍ 

 %36.67 66 عُخ 45إنٗ  41يٍ 

 %100 180 انًدًٕع

 %2.78 5 دثهٕو دٌٔ اندبيؼٙ انًؤْم انؼهًٙ

 %86.67 156 ثكبنٕسٕٚط

 %10.00 18 يبخغزٛش

 %0.56 1 دكزٕساح

 %100 180 اإلخًبنٙ

 

 

 

 

 عُٕاد انخجشح فٙ انزذسٚظ

 %7.78 14 أقم يٍ خًظ عُٕاد

 10عُٕاد إنٗ  5يٍ 

 عُٕاد

53 29.44% 

 %15.00 27 عُخ 15عُخ إنٗ  11يٍ 

 %47.78 86 عُخ فأكثش 16يٍ 

 %100 180 اإلخًبنٙ

 %14.44 26 يُخفضخ انخجشح فٙ انحبعت

 %67.22 121 يزٕعطخ

 %18.33 33 اػبنٛخ خذ   

 %100 180 اإلخًبنٙ

ػذد انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ رى 

يدبل انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ حضٕسْب فٙ 

 ٔأدٔارّ فقظ

 %33.89 61 نى أحصم ػهٗ أ٘ دٔسح

 %46.67 84 دٔساد 5أقم يٍ 

 %14.44 26 دٔساد 10 – 5يٍ 

 %5.00 9 أكثش يٍ ػشش دٔساد

 %100 180 خًبنٙاإل
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 ة الدراسةاأد

متيا لممنيج الوصفي المتبع ءمللسئمتيا و أىداف الدراسة ولإلجابة عمى أأداة االستبانة بناء عمى  الباحثان ستخدما
عمى محكمين من  اوعرضي ا، والتحقق من الخصائص السيكومترية ليةانام الباحثان ببناء االستبق وقد ،في الدراسة

القسم األول يختص بيانات عامة عن المعممة ويتضمن )العمر،  :من قسمين  يا، وتم تصميمياوخارج داخل الجامعة
يا في المؤىل العممي لممعممة، سنوات الخبرة في التدريس، الخبرة في الحاسب، عدد الدورات التدريبية التي حضرت

 عمى النحو اآلتي:محاور  ةالقسم الثاني من ثلثتكون و دواتو فقط(، أمجال التعميم اإللكتروني و 
ول: المواصفات واإلمكانات المادية لمركز مصادر التعمم لتنمية ميارات معممات التعميم العام أل المحور ا

 ( عبارة.26الستخدام التعميم اإللكتروني، واشتمل عمى )
المحور الثاني: الخدمات واألنشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم لمعممات مدارس التعميم العام لتنمية  

 ( عبارة مقسمة عمى النحو التالي:88لكتروني، وتكون ىذا المحور من )ميارات التعميم اإل 
 ( عبارات.7نشطة الخاصة بالتصميم، واشتمل عمى )الخدمات واأل -
 ( عبارة.12الخدمات واألنشطة الخاصة بالتدريب، واشتمل )-
 ( عبارة.12الخدمات واألنشطة الخاصة باإلنتاج، واشتمل عمى )-
 ( عبارات.8الخاصة باستخدام األنشطة، واشتمل عمى )الخدمات والنشطة -

 ( عبارة.23احملور الجالح: مًارات التعليم اإللهرتوني اليت جيب توافزيا يف معلمات مدارض التعليم العام، واطتمل على )

 ( عبارة.88وبذلك بمغ عدد العبارات المدرجة تحت المحاور الثلثة )
   واعتمدت اداة الدراسة عمى المقياس الخماسي ليكرت: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير   

 موافق بشدة(.
( 3( درجات، محايد )4( درجات، موافق )5دخال: موافق بشدة )تم منحيا الدرجات التالية عند اإلوقد   

 (. 1( درجتان، غير موافق بشدة )2درجات، غير موافق، )
ي.قق من صلحيتيا لمتطبيق الميدانتم اتباع الخطوات التالية لمتح ةانولتحقق من صلحية االستب

  صدم أداة البحح
 تم التأكد من صدق األداة عن طريق:

 أواًل: الصدم الظايزي لألداة:

يا األولية عمى مجموعة داة بصورتقياس ما وضعت لقياسو، تم عرض األ داة الدراسة فيألمتعرف عمى مدى صدق   
ام وفي ضوء آرائيم داة ومدى وملءمتيا للستخدمحكم، وذلك لمعرفة آرائيم في األ (18ن، وعددىم )ومن المحكم

 جراء التعديلت اللزمة لزيادة فاعمية االستبانة ووضوحيا.إوملحظتيم تم 
 اخلي:: صدم االتشام الداثانًي

قام الباحثان بالتطبيق عمى عينة  ،لمتأكد من االتساق الداخمي لعبارات االستبانة الذي ُيعزز صدق األداة       
( Pearson( من معممات المدارس التعميم العام، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون )40استطلعية مكونة من )

بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكمية لمُبعد والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة، وأيًضا تم حساب معامل 
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االرتباط بين الدرجة الكمية لكل ُبعد وبين الدرجة الكمية لممحور الذي ينتمي إليو وأخيًرا بين الدرجة لكل محور وبين 
 ( والجدول التالي يوضح ذلك:SPSSبرنامج ) إجمالي االستبانة، واسُتخدم لذلك

 
 (2خذٔل )

 (40يؼبيالد اسرجبط ثٛشعٌٕ نقٛبط انؼالقخ ثٍٛ انذسخخ انكهٛخ نكم يحٕس ثبنذسخخ انكهٛخ نالعزجبَخ )ٌ=

 يؼبيم االسرجبط انًحٕس

 **0.885 انًحٕس األٔل: انًٕاصفبد ٔاإليكبَبد انًبدٚخ نًشكض يصبدس انزؼهى

 **0.912 َشطخ انزٙ ٚقذيٓب يشكض يصبدس انزؼهىذيبد ٔاألانًحٕس انثبَٙ: ٔاقغ انخ

 **0.676 انًحٕس انثبنث: يٓبساد انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انخبصخ ثبنًؼهًبد

محاور االستبانة ( أن جميع معاملت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور من 2يتضح من الجدول رقم )  
(، وأدنى قيمة 0.912(، حيث بمغت أعمى قيمة )0.01ا عند مستوى )جة الكمية للستبانة دالة إحصائي  والدر 
(، مما يشير عمى تحقق صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة، وأن أداة الدراسة تحقق فييا درجة عالية 0.676)

 عت من أجمو.من الصدق، ومن ثم مقدرتيا عمى قياس ما ُوض
 ثبات أداة البحح

( من معممات مدارس 40وقد تم التحقق من ثبات االستبانة وذلك بالتطبيق عمى عينة استطلعية مكونة من )  
التعميم العام التابعة لمكتب التربية بالروابي بمدينة الرياض، حيث تم حساب ثبات االستبانة وذلك باستخدام معامل 

جمالي  Cronbach's Alphaثبات ألفا كرونباخ  ويوضح الجدول التالي معامل الثبات ألبعاد ومحاور االستبانة وا 
 االستبانة.

 (3خذٔل )

 (40يؼبيالد ثجبد يؼبدنخ أنفب كشَٔجبخ ألثؼبد االعزجبَخ ٔيحبٔسْب )ٌ=

 يؼبيم أنفب كشَٔجبخ ػذد انؼجبساد انًحٕس انجُؼذ/

 0.95 26 انًبدٚخ نًشكض يصبدس انزؼهىانًحٕس األٔل: انًٕاصفبد ٔاإليكبَبد 

 0.94 7 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبنزصًٛى

 0.97 12 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبنزذسٚت

 0.96 12 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبإلَزبج

 0.94 8 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبعزخذاو األخٓضح

 0.99 39 ٚقذيٓب يشكض يصبدس انزؼهىَشطخ انزٙ انًحٕس انثبَٙ: ٔاقغ انخذيبد ٔاأل

 0.98 23 انًحٕس انثبنث: يٓبساد انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انخبصخ ثبنًؼهًبد

 0.98 88 إخًبنٙ االعزجبَخ

( أن قيم معاملت ثبات محاور االستبانة ذات ثبات عاٍل، حيث بمغ الثبات الكمي لممحور 3تبين من الجدول رقم )  
ثاني: واقع (، كما بمغ الثبات الكمي لممحور ال0.95األول: المواصفات واإلمكانات المادية لمركز مصادر التعمم )

(، وبمغ معامل ثبات المحور الثالث: ميارات 0.99نشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم بأبعاده )الخدمات واأل 
( مما يشير إلى تمتع 0.98معامل ثبات إجمالي االستبانة ) (، وقد بمغ0.98التعميم اإللكتروني الخاصة بالمعممات )

 االستبانة بدرجة ثبات عالية.
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 تصحيح أداة الدراسة

ولتسييل تفسير النتائج تم استخدم األسموب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عمى بدائل المقياس. حيث تم إعطاء 
(، ثم تم 1، غير موافق بشدة =2، غير موافق = 3، محايد = 4، موافق = 5وزن لمبدائل: )موافق بشدة = 
 مستويات متساوية المدى من خلل المعادلة التالية: ةتصنيف تمك اإلجابات إلى خمس

 0.80= 5( ÷ 5-1عدد بدائل المقياس = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل عمى مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:

  

   (4خذٔل )
 

 ٚجٍٛ رٕصٚغ يذٖ انًزٕعطبد ٔفق انزذسج انًغزخذو فٙ أداح انجحث

 يذٖ انًزٕعطبد انٕصف

 -5  4.21 يٕافق ثشذح

 4.20   - 3.41 يٕافق

 3.40  -  2.61 يحبٚذ

 2.60  - 1.81 غٛش يٕافق

 1 -1.80 غٛش يٕافق ثشذح

 

 حتليل البيانات

 تية:ساليب اإلحصائية اآلقام الباحثان باستخدام األ ؛إلجراء التحميلت اإلحصائية اللزمة لموصول إلى ىدف البحث   
معامل ارتباط  - االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  -التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة  

 معامل ثبات "ألفا كرونباخ". -"بيرسون 
 ائج ـــالهت 

مكانات المادية التي يجب أن يوفرىا مركز مصادر التعمم لتنمية ميارات معممات السؤال األول: ما المواصفات واإل
 التعميم العام الستخدام التعميم اإللكتروني؟

مكانات المادية التي يجب أن يوفرىا مركز مصادر التعمم السابق ولمتعرف عمى المواصفات واإلولإلجابة عمى السؤال   
لتنمية ميارات معممات التعميم العام الستخدام التعميم اإللكتروني تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

 المحور األول: الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لممتوسط الحسابي لعبارات 

المواصفات واإلمكانات المادية لمركز مصادر التعمم وذلك من وجية نظر أفراد العينة من معممات المدارس التعميم 
 العام كما ىو موضح فيما يمي:
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   (5خذٔل )
 

 ٚجٍٛ انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانزشرٛت نهًزٕعظ انحغبثٙ 

 ألفشاد انؼُٛخ حٕل ػجبساد انًحٕس األٔل: انًٕاصفبد ٔاإليكبَبد انًبدٚخ نًشكض يصبدس انزؼهى

 انؼجبسح و
يٕافق 

 ثشذح
 غٛش يٕافق يحبٚذ يٕافق

غٛش يٕافق 

 ثشذح

انًزٕعظ 

 ثٙانحغب

االَحشاف 

ت انًؼٛبس٘
رٛ
زش
ان

 

 رٕفش أيبكٍ نهزؼهى انزارٙ 1
 2.46 47 47 46 36 4 ك

 

1.15 

 

7 

 % 2.22 20 25.56 26.11 26.11 

2 

 

رٕفش قبػخ نهزؼهى اندًبػٙ رحزٕ٘ 

هجٙ ػهٗ أخٓضح انحبعت ر

 احزٛبخبد انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

 2.5 50 45 35 45 5 ك

 

1.22 

 

6 

 
% 

2.78 25 19.44 25 27.78 

3 

 
رٕفش أيبكٍ خبصخ ثبنزذسٚت ػهٗ 

 َٙانزؼهٛى اإلنكزشٔ

 2.22 59 53 41 24 3 ك

 

1.1 

 

9 

 % 1.67 13.33 22.78 29.44 32.78 

4 

 

د انزقُٛخ انزٙ رٕفش انزدٓٛضا

عزشارٛدٛبد إرغبػذ ػهٗ رطجٛق 

 انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

 2.33 56 51 39 26 8 ك

 

1.19 

 

8 

 
% 

4.44 14.44 21.67 28.33 31.11 

5 

 
رٕفش عجٕسح رفبػهٛخ ثدًٛغ 

 يهحقبرٓب

 2.85 45 26 37 55 17 ك

 

1.35 

 

1 

 % 9.44 30.56 20.56 14.44 25 

6 

 

يٍ أخٓضح انحبعت  ارٕفش ػذد  

ركفٙ نخذيخ انًغزفٛذاد يٍ اٜنٙ 

 انًشكض

 2.1 72 49 33 21 5 ك

 

1.14 

 

12 

 
% 

2.78 11.67 18.33 27.22 40 

7 

 

رٕفش يهحقبد انحبعت اٜنٙ كـ 

ٓضح )طبثؼخ، يبعحخ ضٕئٛخ، أخ

 ػشض(

 10 1.26 2.19 71 52 17 31 9 ك

% 
5 17.22 9.44 28.89 39.44 

8 

 
جكخ إَزشَذ يٍ قجم انًشكض يضٔد ثش

 ٔصاسح انزؼهٛى

 1.97 89 36 30 21 4 ك

 

1.16 

 

17 

 % 2.22 11.67 16.67 20 49.44 

9 

 
ًٚكٍ يُبعجخ يٕقغ انًشكض حٛث 

 انٕصٕل إنّٛ ثكم ٚغش ٔعٕٓنخ

 2.51 58 32 41 38 11 ك

 

1.3 

 

5 

 % 6.11 21.11 22.78 17.78 32.22 

10 

 
 انًشكض رٔ يغبحخ كبفٛخ

 2.61 50 41 36 35 18 ك

 

1.34 

 

3 

 % 10 19.44 20 22.78 27.78 

11 

 
 انًشكض رٔ رٕٓٚخ خٛذح

 2.61 46 42 42 36 14 ك

 

1.28 

 

3 

 % 7.78 20 23.33 23.33 25.56 

12 

 
ح انًُبعجخ يٍ حٛث رٕفش اإلضبء

 انكى ٔانزٕصٚغ

 2.72 44 34 44 44 14 ك

 

1.29 

 

2 

 % 7.78 24.44 24.44 18.89 24.44 

13 

 

رٕفش ٔصالد اإلَزشَذ ثشكم 

 يُبعت

 2.06 75 48 32 21 4 ك

 

1.12 

 

14 

 % 2.22 11.67 17.78 26.67 41.67 

14 

 
رٕفش شجكخ داخهٛخ ثٍٛ أخٓضح 

 نٙ ثبنًشكضانحبعت اٜ

 1.93 80 55 28 12 5 ك

 

1.06 

 

20 

 % 2.78 6.67 15.56 30.56 44.44 

15 

 

رٕفش ثشايح اإلَزبج انًزؼذدح ػهٗ 

 Movieانحبعجبد االنٛخ يثم 

Maker َِٕٔح 

 21 1.01 1.92 82 44 42 10 2 ك

% 
1.11 5.56 23.33 24.44 45.56 

16 

 
رٕفش ثشيدٛبد رؼهًٛٛخ يثم 

 حبكبح ٔاألنؼبة انزؼهًٛٛخانً

 1.86 85 47 37 10 1 ك

 

0.97 

 

22 

 % 0.56 5.56 20.56 26.11 47.22 

17 

 
نًؼبيم االفزشاضٛخ رٕفش ثشيدٛبد ا

 نزذسٚظ انؼهٕو

 1.95 73 53 45 8 1 ك

 

0.94 

 

18 

 % 0.56 4.44 25 29.44 40.56 

18 

 
 رٕفش ثشيدٛبد انزذسٚت ٔانًًبسعخ

 1.95 77 49 43 8 3 ك

 

1 

 

18 

 % 1.67 4.44 23.89 27.22 42.78 

19 

 
أخٓضح انحبعت رٕفش ثشايح حًبٚخ 

 اٜنٙ يٍ انفٛشٔعبد

 2.08 74 47 34 21 4 ك

 

1.13 

 

13 

 % 2.22 11.67 18.89 26.11 41.11 

20 

 
 إنكزشَٔٛخرٕفش دسٔط رؼهًٛٛخ 

 1.98 73 61 25 18 3 ك

 

1.05 

 

16 

 % 1.67 10 13.89 33.89 40.56 

21 

 رٕفش حقبئت رذسٚت رارٛخ 
 1.84 84 54 30 10 2 ك

 

0.97 

 

23 

 % 1.11 5.56 16.67 30 46.67 
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 انؼجبسح و
يٕافق 

 ثشذح
 غٛش يٕافق يحبٚذ يٕافق

غٛش يٕافق 

 ثشذح

انًزٕعظ 

 ثٙانحغب

االَحشاف 

ت انًؼٛبس٘
رٛ
زش
ان

 

22 

 

زشَٔٛخ رٕفش حقبئت رؼهًٛٛخ إنك

 نًخزهف انًقشساد انذساعٛخ

 1.82 85 56 28 9 2 ك

 

0.95 

 

25 

 % 1.11 5 15.56 31.11 47.22 

23 

 
ًٚكٍ يٍ رٕفش ثشٚذ إنكزشَٔٙ 

 خالنّ انزٕاصم يغ انًشكض

 2.02 76 51 30 19 4 ك

 

1.1 

 

15 

 % 2.22 10.56 16.67 28.33 42.22 

24 

 
انٕٚت يثم يحشكبد  رٕفش رطجٛقبد

 انجحث ٔانزصفح

 11 1.18 2.13 74 45 29 28 4 ك

% 2.22 15.56 16.11 25 41.11 

25 

 

رٕفش االشزشاك فٙ انًٕاقغ 

اإلنكزشَٔٛخ انًزخصصخ فٙ انًٕاد 

انؼًهٛخ فٙ يدبل انؼهٕو ٔانذسٔط 

 انًخزهفخ

 1.83 85 52 32 10 1 ك

 

0.95 

 

24 

 

% 
0.56 5.56 17.78 28.89 47.22 

ت رٕفش يكزجخ إنكزشَٔٛخ غُٛخ ثبنكز 26

 اإلنكزشَٔٛخ فٙ يخزهف انًدبالد

 26 0.96 1.81 89 51 27 12 1 ك

% 0.56 6.67 15 28.33 49.44 

  1.12 2.16 انًزٕعظ انؼبو

يتضح من الجدول أعله وجيات نظر أفراد العينة حول درجة موافقتين عمى عبارات محور المواصفات واإلمكانات   
( وىو متوسط يقع في الفئة 5.0من 2.16المتوسط الحسابي العام ليذا المحور )المادية لمركز مصادر التعمم، وكان 

الثانية من فئات المقياس الخماسي مما يعني أن معظم أفراد عينة الدراسة ال يوافقن عمى المواصفات واإلمكانات 
 المادية لمركز مصادر التعمم بدرجة )غير موافق( وذلك بشكل عام. 

السؤال الثاني: ما الخدمات واألنشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم إلكساب معممات مدارس التعميم العام       
 ميارات التعميم اإللكتروني؟

ولإلجابة عمى السؤال السابق ولمتعرف عمى الخدمات واألنشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم إلكساب 
ات التعميم اإللكتروني تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية معممات مدارس التعميم العام ميار 

والترتيب لممتوسط الحسابي لعبارات المحور الثاني: واقع الخدمات واألنشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم عمى 
صة بالتدريب، الخدمات مستوى أبعاده األربعة )الخدمات واألنشطة الخاصة بالتصميم، الخدمات واألنشطة الخا

واألنشطة الخاصة باإلنتاج، الخدمات واألنشطة الخاصة باستخدام األجيزة( وذلك من وجية نظر أفراد العينة من 
 وأظيرت النتائج ما يمي: معممات المدارس التعميم العام

 (6خذٔل )

 ٚجٍٛ انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانزشرٛت نذسخبد يٕافقخ أفشاد انؼُٛخ حٕل 

 ٕس ٔاقغ انخذيبد ٔاألَشطخ انزٙ ٚقذيٓب يشكض يصبدس انزؼهىأثؼبد يح

 دسخخ انًٕافقخ انًزٕعظ انحغبثٙ انجُؼذ
 انزشرٛت

 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبنزصًٛى
1.85 

 غٛش يٕافق
4 

 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبنزذسٚت
1.94 

 غٛش يٕافق
3 

 انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبإلَزبج
2.0 

 غٛش يٕافق
2 

انخذيبد ٔاألَشطخ انخبصخ ثبعزخذاو 

 األخٓضح

2.12 
 غٛش يٕافق

1 

يتضح من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة غير موافقات عمى أي ُبعد من أبعاد محور واقع الخدمات   
 .واألنشطة التي يقدميا مركز مصادر التعمم
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كسابيا لمعممات مدارس التعميم العام؟ ولإلجابة عمى السؤال إلكتروني اللزم التعميم اإل ال الثالث: ما ميارات السؤ 
السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لممتوسط الحسابي 

وذلك من وجية نظر أفراد العينة من معممات لعبارات المحور الثالث: ميارات التعميم اإللكتروني الخاصة بالمعممات 
 المدارس التعميم العام كما ىو موضح فيما يمي:

 ( 7خذٔل )

 ٚجٍٛ انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانزشرٛت نهًزٕعظ انحغبثٙ

 ألفشاد انؼُٛخ حٕل ػجبساد انًحٕس انثبنث: يٓبساد انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انخبصخ ثبنًؼهًبد 

 انؼجبسح و
يٕافق 

 ثشذح
 يحبٚذ يٕافق

غٛش 

 يٕافق

غٛش يٕافق 

 ثشذح

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

ت انًؼٛبس٘
رٛ
زش
ان

 

1 

 
خذاو انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انًؼشفخ ثبعز

 ٔأدٔارّ

 2.87 36 19 68 47 10 ك

 

1.17 

 

4 

 % 5.56 26.11 37.78 10.56 20 

2 

 
عزشارٛدٛبد انزؼهٛى إانقذسح ػهٗ اعزخذاو 

 اإلنكزشَٔٙ

 2.86 32 29 59 52 8 ك

 

1.15 

 

5 

 
% 4.44 28.89 32.78 16.11 17.78 

3 

 

هٛى انقذسح ػهٗ يزبثؼخ اندذٚذ فٙ يدبل انزؼ

 اإلنكزشَٔٙ ٔأدٔارّ ٔرٕفٛشْب

 2.88 30 29 65 45 11 ك

 

1.15 

 

2 

 % 6.11 25 36.11 16.11 16.67 

4 

 

انًؼشفخ انًزدذدح ثبنًغزحذثبد 

يدبل رقُٛخ انًؼهٕيبد انزكُٕنٕخٛخ فٙ 

 ٔاالرصبالد

 2.74 35 32 67 37 9 ك

 

1.14 

 

10 

 
% 

5 20.56 37.22 17.78 19.44 

5 

 

زٕٖ انزؼهًٛٙ إنٗ انقذسح ػهٗ رحٕٚم انًح

 دسٔط إنكزشَٔٛخ

 2.67 33 51 46 42 8 ك

 

1.15 

 

14 

 % 4.44 23.33 25.56 28.33 18.33 

6 

 
 ح ػهٗ اعزخذاو انفصٕل االفزشاضٛخانقذس

 2.44 36 58 62 19 5 ك

 

1.02 

 

20 

 % 2.78 10.56 34.44 32.22 20 

7 

 

م يغ ثشيدٛبد انًؼبيم انقذسح ػهٗ انزؼبي

 االفزشاضٛخ

 2.35 40 64 54 17 5 ك

 

1.02 

 

21 

 % 2.78 9.44 30 35.56 22.22 

8 

 

انقذسح ػهٗ إداسح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ 

 ل أَظًخ إداسح انزؼهى اإلنكزشَٔٙخال

 16 1.1 2.53 39 51 48 40 2 ك

% 1.11 22.22 26.67 28.33 21.67 

9 

 

إلنكزشَٔٛخ انقذسح ػهٗ إداسح انًهفبد ا

 سعبل، حفظ(إ)فزح، حزف، اعزقجبل، 

 2 1.29 2.88 36 37 37 53 17 ك

% 9.44 29.44 20.56 20.56 20 

10 

 

ذاو ثشايح انًحبدثخ ػجش انقذسح ػهٗ اعزخ

 اإلَزشَذ

 2.72 41 41 42 40 16 ك

 

1.28 

 

12 

 % 8.89 22.22 23.33 22.78 22.78 

11 

 

ؼبيم يغ إَٔاع انجشٚذ انقذسح ػهٗ انز

 اإلنكزشَٔٙ

 2.76 44 33 44 41 18 ك

 

1.32 

 

9 

 % 10 22.78 24.44 18.33 24.44 

12 

 

ٗ اعزخذاو شجكخ انحبعت فٙ انقذسح ػه

 انًشكض

 2.77 42 34 45 42 17 ك

 

1.3 

 

8 

 % 9.44 23.33 25 18.89 23.33 

13 

 
 خ اإلنكزشَٔٛخانقذسح ػهٗ انجحث ثبنفٓشع

 2.52 48 41 51 29 11 ك

 

1.22 

 

17 

 % 6.11 16.11 28.33 22.78 26.67 

14 

 

َزبج انٕعبئظ انقذسح ػهٗ رصًٛى ٔإ

 انًزؼذدح انزؼهًٛٛخ

 2.49 44 47 53 28 8 ك

 

1.15 

 

18 

 % 4.44 15.56 29.44 26.11 24.44 

15 

 

انزًكٍ يٍ انًٓبساد األعبعٛخ نزصًٛى  

 َزبخٓبإبئت اإلنكزشَٔٛخ ٔانحق

 2.31 50 54 51 20 5 ك

 

1.08 

 

22 

 % 2.78 11.11 28.33 30 27.78 

16 

 

غ اإلنكزشَٔٛخ انقذسح ػهٗ اعزخذاو انًٕاق

 ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ

 2.91 38 31 41 49 21 ك

 

1.33 

 

1 

 % 11.67 27.22 22.78 17.22 21.11 

17 

 

جشيدٛبد انقذسح ػهٗ رحًٛم ٔرثجٛذ ان

 انزؼهًٛٛخ

 2.8 36 43 36 51 14 ك

 

1.27 

 

6 

 % 7.78 28.33 20 23.89 20 

18 

 

ٛى صفحبد انقذسح ػهٗ إَشبء ٔرصً

 إنكزشَٔٛخ ػهٗ اإلَزشَذ

 23 1.07 2.29 50 57 46 24 3 ك

% 1.67 13.33 25.56 31.67 27.78 

انقذسح ػهٗ رطجٛق قٕاػذ األيٍ ٔانغاليخ  19

 بيم يغ األخٓضح انزؼهًٛٛخػُذ انزؼ

 11 1.27 2.73 38 44 42 40 16 ك

% 8.89 22.22 23.33 24.44 21.11 

20 

 
 ٔفٛظانقذسح ػهٗ انزؼبيم يغ ثشايح األ

 2.79 42 39 33 46 20 ك

 

1.35 

 

7 

 % 11.11 25.56 18.33 21.67 23.33 

21 

 

ًٛى انؼشٔض انزقذًٚٛخ انقذسح ػهٗ رص

 االحزشافٛخ

 2.69 40 42 45 39 14 ك

 

1.25 

 

13 

 % 7.78 21.67 25 23.33 22.22 
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 انؼجبسح و
يٕافق 

 ثشذح
 يحبٚذ يٕافق

غٛش 

 يٕافق

غٛش يٕافق 

 ثشذح

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

ت انًؼٛبس٘
رٛ
زش
ان

 

22 

 

زبج يٍ يٓبساد رصًٛى ٔإَانزًكٍ 

 انًحزٕٖ انزؼهًٛٙ اإلنكزشَٔٙ

 2.49 44 52 43 33 8 ك

 

1.18 

 

18 

 % 4.44 18.33 23.89 28.89 24.44 

ٔاعزخذاو االخزجبساد انقذسح ػهٗ رصًٛى  23

 اإلنكزشَٔٛخ

 15 1.2 2.56 42 51 42 35 10 ك

% 5.56 19.44 23.33 28.33 23.33 

  1.19 2.65 انًزٕعظ انؼبو

   

معظم قيم االنحراف المعياري لعبارات محور ميارات التعميم اإللكتروني الخاصة بالمعممات بين  تنحصر
عمى التعامل ( وكان أقل انحراف معياري لمعبارتين )القدرة عمى استخدام الفصول االفتراضية، القدرة 1.35 -1.02)

 .مع برمجيات المعامل االفتراضية(
 . مهاقظة الهتائج7

 ميارات لتنمية التعمم مصادر مركز يوفرىا أن يجب التي المادية مكاناتواإل المواصفات السؤال األول: ما
 اإللكتروني؟ التعميم الستخدام العام التعميم معممات

 المواصفات في اقصورً  ىناك أن اتفقت عمى الدراسة عينة من %64.53)) أظيرت النتائج أن نسبة   
 وذلك( موافق غير) درجة ويقابل( 2.16) المحور ليذا العام المتوسط التعمم، وجاء مصادر لمركز المادية واإلمكانات

وعشرين عبارة من عبارات محور المواصفات واإلمكانات المادية لمركز  نلم يوافقن عمى اثنتي عام. حيث إنين بشكل
المركز لم يوافقن عمى العبارة ) من أفراد عينة الدراسة( %69.44)مصادر التعمم بدرجة )غير موافق(. كما أن نسبة 

من أىم متطمبات  (، والذي يعد  1.97( حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )مزود بشبكة إنترنت من قبل وزارة التعميم
تطبيق التعميم اإللكتروني في العممية التعميمية، ومن خلل النتائج نجد أنيا تدل عمى أن تجييز مركز مصادر التعمم 

زال يعاني من نقص شديد في البنية التحتية، حيث نجد أن أغمب مراكز المادية بمدارس التعميم العام ما  باإلمكانات
م العام ليست سوى غرفة تحتوي عمى سبورة تفاعمية مرتبطة بجياز العرض. وبذلك فإن مصادر التعمم بمدارس التعمي

نترنت في جميع مراكز مصادر التعمم والتي أوصت بضرورة توفير اإل  [31] ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الشايع
 [34]ودراسة الجميعي [32] القرنيجيزة، كما وتتفق مع دراسة من األ بوتزويدىا بالبرمجيات التعميمية والعدد المناس

نترنت، حاسب، واإل والذي طالب بضرورة االىتمام بالبنية التحتية لمراكز مصادر التعمم من خلل تزويدىا بأجيزة 
الدراسة من خلل النتائج  اظيرت الدراسة أيضً يل البريد اإللكتروني بالمركز. وأوقاعات التعمم الذاتي، باإلضافة إلى تفع

(، مما جعل ىناك 2.22خاصة بالتدريب عمى التعميم اإللكتروني حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )عدم توفر أماكن 
 افإن النتائج السابقة تتفق أيضً  لذا ؛في دور المركز في القيام بتدريب المعممات عمى ميارات التعميم اإللكتروني اضعفً 
مشكلت تفعيل  ا أن من أىموالتي نتج عني [7] الزىرانيدراسة ، و [6]دراسة القحطاني و  ،[30]دراسة يوسف مع 

دراسة العامر . كما وتتفق مع التعميم اإللكتروني في التعميم العام ىو الضعف العام في البنية التحتية لمبيئة التعميمية
منيا، و لتعميمية اتتعمق بالبيئة  تطبيق التعميم اإللكترونيلمتطمبات ىناك نتج منيا أن  والتي [19]عبد الرزاق ، و [21]

 ، والتي تعاني مراكز مصادر التعمم من ضعف التزويد بيا.شبكة اإلنترنت، أجيزة الحاسب
 العام التعميم مدارس معممات إلكساب التعمم مصادر مركز يقدميا التي نشطةواأل  الخدمات السؤال الثاني: ما

  اإللكتروني؟ التعميم ميارات
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واقع من أفراد عينة الدراسة غير موافقات عمى أي ُبعد من أبعاد محور  (%70)أظيرت النتائج أن نسبة   
في الخدمات واألنشطة الخاصة باستخدام األجيزة ، وقد جاء ُبعد نشطة التي يقدميا مركز مصادر التعممالخدمات واأل 

بمتوسط اصة باإلنتاج واألنشطة الخ الخدمات(، يميو في المرتبة الثانية ُبعد 2.12المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، ونجد أن 1.94المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )الخاصة بالتدريب في  الخدمات واألنشطة(، أما ُبعد 2.0حسابي )

حيث تبين من النتائج أن  .بالتصميم الخاصة واألنشطة الخدمات ُبعد عمى يوافقن ال الدراسة عينة أفراد من( 74%)
. ُبعد الخدمات واألنشطة الخاصة بالتدريبلدراسة ال يوافقن عمى جميع عبارات من أفراد عينة ا (%73.57)نسبة 

أفراد عينة الدراسة ال يوافقن عمى جميع عبارات ُبعد الخدمات واألنشطة من  (%69.26)كما أظيرت النتائج أن نسبة 
ال يوافقن عمى جميع أفراد عينة الدراسة من ( %63.40). في حين تبين من النتائج أن نسبة الخاصة باإلنتاج

 .عبارات ُبعد الخدمات واألنشطة الخاصة باستخدام األجيزة
في الخدمات واألنشطة التي يقدميا  اشديدً  ان ىناك ضعفً النظر إلى النتائج السابقة يمكن أن نستنتج أوب   

حيث لم تحصل أي عبارة من جيزة(، يتعمق بـ )التصميم، التدريب، اإلنتاج، استخدام األ مركز مصادر التعمم سواء فيما
ن ضعف )موافق بشدة(، وبذلك يمكن القول أعمى استجابة بدرجة )موافق( أو  ات المحور الثاني بأبعاده األربعةعبار 

ئج تتفق مع نشطة التي يقدميا المركز، وىذه النتاالخدمات واأل استخدام المعممين لمتعميم اإللكتروني يعود إلى ضعف 
 ؛ثناء الخدمةأأن المعممين بحاجة إلى التدريب  في [5] دراسة الرداديو  ،[2]دراسة التركينيا العديد من الدراسات، م

دراسة القحطاني  دواتو في العممية التعميمية. كما وتتفق النتائج السابقة معوأ ليتمكنوا من استخدام التعميم اإللكتروني
الرياضيات في استخدام التعميم اإللكتروني بمدارس أن من أىم الصعوبات التي تواجو معممي والتي نتج عنيا  [6]

المرحمة المتوسطة كانت تتمثل في قمة الدورات التدريبة المتخصصة في التعميم اإللكتروني لممعممين باإلضافة الى 
كانات مج السابقة لمدراسة الحالية، حيث أثبتت النتائج ضعف اإلثبتتو النتائ، وىذا ما أعدم وجود بيئة تعميمية مناسبة

وبذلك  نشطة التي يقدميا المركز والتي يعد التدريب من أحد أبعاده.يقدميا المركز، وضعف الخدمات واأل المادية التي 
نشطة التي يقدميا وني يعود إلى ضعف في الخدمات واأل ن ضعف استخدام المعممين لمتعميم اإللكتر أيمكن القول 

 المركز.
 العام؟ التعميم مدارس لمعممات كسابياإ اللزم لكترونياإل  التعميم ميارات السؤال الثالث: ما

 اإللكتروني التعميم ميارات عمى يوافقن ال الدراسة عينة من أفراد (%45.78)أظيرت النتائج أن نسبة   
، (محايد) بدرجة الموافقة يقابل وىو( 2.65) الحسابي بشكل عام ليذا المحور المتوسط بالمعممات، وقد بمغ الخاصة
من محور ميارات التعميم اإللكتروني  ةعبار  عشرة أفراد العينة يوافقن إلى حد ما عمى أربع ( من%27.05ن )إحيث 

، حيث نجد أن االستجابة ليذه العبارات ىي بدرجة )محايد( وليست بدرجة )موافق( الخاصة بالمعممات بدرجة )محايد(
حاجة إلى المزيد من الخدمات زلَن في  االميارات، بل مسن متمكنات من تمك ل نين)موافق بشدة( وىذا يدل عمى أ أو

 اتعبار  تسع واألنشطة ليصمَن إلى درجة االكتساب والتمكن من الميارات اللزمة لمتعميم اإللكتروني. في حين نجد أن
أن معظم قيم االنحراف المعياري لعبارات محور ميارات التعميم  . كمابدرجة )غير موافق( كانتمحور ىذا المن عبارات 

)القدرة عمى استخدام  تين( وكان أقل انحراف معياري لمعبار 1.02-1.35)اإللكتروني الخاصة بالمعممات تنحصر بين 
عميم ، وىذا يثبت ضعف ميارات التالقدرة عمى التعامل مع برمجيات المعامل االفتراضية(، الفصول االفتراضية

اإللكتروني لدى المعممات والذي تيدف الدراسة الحالية إلى التطوير لمركز مصادر التعمم إلكسابيَن ميارات التعميم 
ودراسة   [27] اإللكتروني، وتتفق ىذه النتيجة وىي ضعف ميارات التعميم اإللكتروني لدى المعممات مع دراسة دوم
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ا مع دراسة البنية التحتية لتطبيق التعميم اإللكتروني، كما اتفقت أيضً في ضعف  [29] ودراسة الحوامدة [7] الزىراني
 لكتروني لدى المعممين. في ضعف ميارات التعميم اإل   [28]العواودة في
التي من شأنيا  مكانات الماديةضعف اإل في [29] الحوامدةومما سبق فإن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة   

 ودراسة الجميعي [32]والقرني   [31] ا مع دراسة الشايعيضً كما وتتفق نتائج الدراسة أ روني. لكتتطبيق التعميم اإل 
الطلب، والتي تعد  بأعداد مقارنة األجيزة عدد وقمة التعمم مصادر مركز في اإلنترنت خدمة توفير في أن عدم [34]

التدريبية،  الدورات قمة في [33] العنزيو  [8] ا مع دراسة الشقيريضً من اإلمكانات المادية الضرورية. وتتفق أ
 المركز وضيق مساحة المركز. في المتاحة األجيزة المعممين في استخدام مياراتضعف و 

تصور مقترح لتطوير مركز مصادر التعمم عمى نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية تم وضع  وبناءً   
 ىداف المركز والتطوير اللزم لو.أرؤية ورسالة و ا متضمنً  لكترونيالتعميم العام ميارات التعميم اإل إلكساب معممات 

رح لتطوير مركز مصادر التعمم إلكساب ميارات التعميم اإللكتروني تالنموذج المق 1))يبين الشكل رقم و   
عمى النحو اآلتي:لمعممات مدارس التعميم العام 

 

 لتطوير مركز مصادر التعمم إلكساب مهارات التعميم اإللكتروني لمعممات مدارس التعميم العام.النموذج المقترح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قسامأ ةستح من ر حيث يتكون النموذج المقت
 قسم التعمم الذاتي.-3قسم التعمم الجماعي. -2دارة المركز. إقسم -0
 قسم الصيانة.-6قسم المكتبة.   -5 التعميم اإللكتروني.قسم -4

 دارة املزنز، ويتهوى مو: إا: قشم أوًل
 أمين المركز، يشرف ويدير جميع أقسام مركز مصادر التعمم المقترح.-0
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 أمين المكتبة، يتولى جميع الميام المتعمقة بالمصادر المطبوعة بالمركز.-2 
فني صيانة أجيزة، -4ز. جميع الميام المتعمقة بوسائل وتقنيات التعميم بالمركاخصائي تقنيات تعميم، يتولى -3

خبرة بكل ما يخص التعميم  ومدرب، ويكون لدي-5جودة بالمركز. خبرة واسعة بصيانة جميع األجيزة المو  وويكون لدي
 لديو القدرة اإللكتروني، كما يكونكساب ميارات التعميم إا عمى تدريب المعممين عمى قادرً ويكون اإللكتروني وأدواتو، 

مما يجعل المعممين قادرين عمى مواكبة التطورات  ؛مجال التعميم اإللكتروني وأدواتوعمى متابعة كل ما يجد في 
 يم في الرقي بالعممية التعميمية.سوالمستحدثات، وبذلك يُ 

 ويتكون من قاعة تحتوي عمى: : قشم التعلم اجلماعي،اثانًي
بيق التعميم من أجيزة الحاسب اآللي تفي بمتطمبات تط بجميع ممحقاتيا، جياز عرض، عدد سبورة تفاعمية
نترنت، إسيم في تحقيق فمسفة المركز، شبكة من الطاوالت والمقاعد بشكل مجموعات مما يُ  اإللكتروني، عدد كافٍ 

 من حيث الكم والتوزيع.شبكة داخمية تربط بين أجيزة المركز، وتوفر التيوية الجيدة واإلضاءة المناسبة 
 ويتكون من:، : قشم التعلم الذاتياثالًج

من أجيزة الحاسب اآللي، وبرمجيات تعميمية )تدريب وممارسة،  لفردية لمقراءة، عدد كافٍ امن المقصورات  عدد كافٍ 
 محاكاة(، حقائب تدريب ذاتية، حقائب تعميمية إلكترونية لمختمف المقررات الدراسية.

 ويتكون من الوحدات التالية: التعليم اإللهرتوني،: قشم ارابًع
  وحدة التدريب، وىي الوحدة المسؤولة عن تدريب المعممين عمى استخدام التعميم اإللكتروني وأدواتو، وعمى

أو في التعميم اإللكتروني مما يمكنيم من اكتساب ميارات التعميم اإللكتروني، سواء في التصميم،  كل ما يجد  
 اإلدارة.أو االستخدام،  أواإلنتاج، 

  جيزة المركز، كما وتزود المركز باألجيزة الضرورية لو، أاإلنترنت، وتكون مسؤولة عن جميع وحدة األجيزة و
 وحصر األجيزة التالفة أو األجيزة التي تحتاج إلى صيانة، كما أنيا مسؤولة عن تزويد المركز باإلنترنت.

 سيم في تقدم العممية يا يتم تصميم العديد من الوسائل التقنية التي تٌ وحدة التصميم التعميمي اإللكتروني، وفي
 تصميم القصص الرقمية، والبرمجيات التعميمية والحقائب التعميمية، والوسائط المتعددة.ومنيا التعميمية، 

  في وحدة التصميم التعميم اإللكتروني. ونتاج ما تم تصميمإوفييا يتم  نتاج التعميمي اإللكتروني،وحدة اإل 
 ويتكون من: : قشم املهتبة،اخامًش

  مكتبة المطبوعات، وفييا جميع المطبوعات من كتب ومعاجم وموسوعات ودوريات ونحوه ويتم فيرستيا
 بشكل إلكتروني مما يمكن من سيولة الوصول لممطبوعات.

 مفيرسة بشكل إلكتروني، تحتوي عمى جميع  المكتبة اإللكترونية، وىي عبارة عن مكتبة إلكترونية
المقررات الدراسية، وعمى كتب إلكترونية بمختمف المجاالت، وعمى وسائط متعددة تخدم المقرر، ودروس 
تعميمية معدة باستخدام برنامج السبورة التفاعمية، وعمى روابط إلكترونية تعميمية، باإلضافة إلى اإلشراك 

 المحمية والعالمية.في قواعد البيانات لممكتبات 
  وحدة التصوير، وتكون مزودة بالماسح الضوئي، وآلة التصوير، والطابعة، وكل ما يخدم عمميات النسخ

 والطباعة.
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 ويتكون من وحدتين: ،: قشم الصيانةاسادًس
  وحدة صيانة المطبوعات، وىي المسؤولة عن صيانة جميع المطبوعات بالمركز، من تجميد، وتغميف، أو

 وطمب نسخ جديدة.اتلف 
  وحدة صيانة األجيزة واإلنترنت، وىي المسؤولة عن صيانة جميع األجيزة الموجودة بالمركز، باإلضافة

 إلى صيانة الشبكة الداخمية بين أجيزة الحاسب، وصيانة اإلنترنت.

 التوصيات

 ىي: ،سفرت عنيا الدراسة الحالية كانت لمباحثة عدة توصياتأفي ضوء النتائج التي 
 ىتمام بالبنية التحتية لمراكز مصادر التعمم بمدارس التعميم العام.اال 
 .توفير ميزانية مالية لتمبية احتياجات مراكز مصادر التعمم 
  األخذ بالنموذج المقترح لتطوير مركز مصادر التعمم إلكساب ميارات التعميم اإللكتروني لمعممات مدارس

 التعميم العام.
  لكتروني في عصر التقنية واالتصالالتأكيد عمى ضرورة اكتساب المعممين لميارات التعميم اإل.
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