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 اإلهذاء
 

 ا ككفاءن.ب  ح بيننا زاؿ حييايالذم رحل كما  ،إذل كالدم، طّيب اهلل ثراه كأسكنو فسيح جناتو

مت رل كػل رعايػة بنهػ  ا د  كالديت العزيزة اليت قػ -أطاؿ اهلل يف عمرىا على طاعتو-إذل نبع اغبناف 

 إذل بر األماف. الدائم، كدعائ ا الهاحل الذم أنار رل الطريق كأكصلين

 لػػػػت  يػػػاء كأعبػػػاء تربيػػػػة أبنػػػائي، زكجػػػيت ال اليػػػػة م  إذل مػػػا كػػػاركتين مرػػػػوار دراسػػػيت كسػػػاندتين، كرب

 )أـ كليد(.

 كليد.ك كقرة عيين: ؼبى،  ابين  إذل 

 عبداهلل.ك ضبداف، ك : ؿبمد، يتإذل إخو 

 إذل أخوايت الكرديات.

 إذل أقارء كأصدقائي ككل طالب للمعرفة.

 يعنا أىدم ىذا اعب د اؼبتواضع، سائبلن اهلل العلي القدير أف ينفع بو.إذل ىؤالء صب

 الباحث                                                                              
 

 
 
 
 



 ق 

 شكر ورقذير
لػػ  كّ األ مل ػػعم اإلنسػػاف مػػا دل يعلػػم، كالهػػبلة كالسػػبلـ علػػى م  ل ػػم بػػالقلم، عل ػػاغبمػػد هلل الػػذم ع      
 ؿبمد با عبد اهلل كعلى آلو كص بو أصبع ، كبعد:     ،ريا، نبينا كحبيبنا كخامت رسلناخ  كاآل

ل أكالن ض  ف و اؼبتف ،أ رل أسباب إسباـ ىذه الدراسةي  الذم أعانين كى ،أضبد اهلل العلي القدير      
 :-جل كأنو-قاؿ قد ف ،النعمسب انو كتعاذل. لذا كجب علّي أف أككره كأضبده ؼبزيد ما  ،كآخرنا

أف ككر الناس جزء ما ككر  -صلى اهلل عليو كسلم-كقد أخرب النيب  ."كلئن شكرتم ألزيدنكم"
، فكاف لزامنا علّي أف ((ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس)) :-صلى اهلل عليو كسلم- قاؿ  ،اهلل
 راسة.و خبالص الركر كالتقدير إذل كل ما كاركين إسباـ ىذه الدج  أتو 

ضبػػد كأبػػدأ كأخػػص بالرػػكر كالتقػػدير كعنػػيم االمتنػػاف سػػعادة األسػػتاذ الػػدكتور/ إبػػراىيم بػػا أ      
، الذم من ين كقتو، كعلمو، كإركاده، كتوجي ػو، فبػا كػاف لػو األثػر دراسةعادل، اؼبررؼ على ىذه ال

 يف إقباز ىذه الدراسة، فجزاه اهلل خري اعبزاء. 

كنسػػارة، كسػػعادة   ؿبمػػد بػػا ع مػػافاذ الػػدكتور/ إحسػػاف بػػا األسػػت كالرػػكر كالعرفػػاف لسػػعادة      
مػػػا ك  ،يف ربسػػين ا اكمسػػاهت م ،دبناقرػػة خطػػة الدراسػػة ا، علػػى تكرم مػػؿبمػػد الػػدكتور/نبيل السػػيد

 مة.ي  ه ما آراء كتوجي ات قياأبد

، كنسػػػارة  ؿبمػػد بػػا ع مػػافإحسػػاف بػػػا كمػػا أسػػجل كػػكرم كتقػػػديرم إذل األسػػتاذ الػػدكتور /       
ستاذ الػدكتور/ ضػيل اهلل بػا عػواض بػا ضبػود ال بيػيتم لتفضػل ما بقبػوؿ مناقرػة ىػذه الدراسػة، كاأل

 كتقدًن اؼبل وظات القيمة.

كالرػػػكر موصػػػوؿ لكػػػل مػػػا سػػػاىم يف إخػػػراج ىػػػذه الدراسػػػة، كمػػػن م ؿبكمػػػي أداة الدراسػػػة،       
 .، كاؼبعلم ، كاختهاصيي مراكز مهادر التعلمكاؼبررف  الرتبوي 

 



 ك 

 انذراصخ مهخص
يف اؼبرحلػػة ال انوي ػػة دبدينػػة الػػرس مػػا  الػػتعلم ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إذل التعػػرؼ علػػى كاقػػع مراكػػز مهػػادر     

تفػػرّع مػػا سػػؤاؽبا الػػرئيس كالػػذم  ،ي مراكػػز مهػادر الػػتعل ميكج ػة ننػػر اؼبرػػرف  الرتبػػوي ، كاؼبعل مػػ ، كاختهاصػػ
كاقع تنوع كأككاؿ مهادر  -2ا حيث اؼبباين كالتج يزاتكاقع مراكز مهادر التعل م م -1كىي:  ،طبسة ؿباكر

كاقع أككاؿ  -4ؼبقتنيات مراكز مهادر التعل م كاقع التننيم الفين -3اؼبعلومات اؼبتاحة يف مراكز مهادر التعل م
الػيت أىم اؼبركبلت كاؼبعوقات اؼبادية كالبرػرية  -5رطة يف مراكز مهادر التعل مكاألن كالربامج اػبدمات اؼبقدمة

ؿبػور خػاص بالوضػع  -6م ام ا كربقيق أىداف ا اؼبنرودة تواجو مراكز مهادر التعل م يف اؼبرحلة ال انوي ة يف أداء
 .كتمل على طبس فقراتاكقد  ،الراىا للعامل  يف تلك اؼبراكز

 ،اسػػةالدر  الػػذم مت تطبيقػػو علػػى ؾبتمػػعك  .كلت قيػػق أىػػداؼ الدراسػػة اسػػتحدـ الباحػػث اؼبػػن ج الوصػػفي       
بلػ  عػدد قػد ي مراكز مهػادر الػتعل م دبدينػة الػرس. ك يكاختهاص كاؼبعل م ، اؼبررف  الرتبوي ، :كالذم يتم ل يف

(. كقػػد مت اختيػػار عينػػة الدراسػػة باسػػتحداـ طريقػػة العينػػة العرػػوائية البسػػيطة كالػػيت 623أفػػراد ؾبتمػػع الدراسػػة )
 بانة.ككانت أداة الدراسة االست فردان، (272تكونت ما )

التكػػػػرارات، كالنسػػػػب اؼبملويػػػػة، كاؼبتوسػػػػطات اغبسػػػػابية،  سػػػػتحدـ الباحػػػػث يف اؼبعاعبػػػػة اإلحهػػػػائية:كقػػػد ا       
 عينة الدراسة.    أراءلوصل  مكاؼبتوسطات اغبسابية اؼبوزكنة، كاالكبرافات اؼبعيارية

 ككاف من أىم نتائج ىذه الدراسة ما يلي:
بدرجػة عاليػة،  تػوافر مبػم مركػز مهػادر الػتعلم دبدينػة الػرس -2يػة، التوافر ج ػاز عػرض البيانػات بدرجػة ع -1
زيػادة نهػاب اؼبعلمػ   -4صبيع عينة اختهاصيي مراكز مهادر التعلم مفر وف بالكامل للعمل يف اؼبركػز،  -3

صبيع عينة اختهاصيي مراكز مهادر التعلم  ػري  -5ما اغبهص ربوؿ دكف استحدام م ؼبركز مهادر التعلم، 
  يف علم اؼبكتبات كاؼبعلومات، إاما يف زبههات أخرل ـبتلفة.متحهه 

  :كمن أىم التوصيات ما يلي
 ضػػركرة تػػوفري االعتمػػادات اؼباليػػة الكافيػػةم للعمػػل علػػى حػػل اؼبرػػكبلت اؼباديػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، -1
التقنيات على استحداـ  ضركرة عقد دكرات تدريبية للمعلم  -3زبفيل األعباء التدريسية على اؼبعلم ،  -2

العمػل علػى زيػادة الػربامج التدريبيػة  -5ضركرة ربديث اجملموعػات )اؼبهػادر التعليميػة( باسػتمرار،  -4اغبدي ة، 
 دعم اؼبن ج اؼبدرسي عا طريق توفري مهادر التعلم ذات ارتباط باؼبن ج.  -6الختهاصي مراكز مهادر التعلم،
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the status of learning 
resources centers in the secondary stage in Al-ras city as perceived by 
supervisors, teachers and learning resources centers specialists. The 
main question has six domains: 1. Status of learning resources centers 
in buildings and facilities 2. Diversity in available information sources. 3. 
Status of technical organization 4. Status of services, programs and 
activities provided in those centers. 5. Human and financial obstacles 
facing those centers 6. Special domain for the current status of the 
employees within five items.                                                                       

To achieve the aims of the study the researcher used the 
descriptive approach by administrating it on the population of 
supervisors, teachers and learning resources centers specialists. The 
population consisted of (623) members while the sample consisted of 
(270) members selected through simple random sampling, the 
researcher administrated a questionnaire. The researcher used means, 
standard deviations, frequencies, balanced means and percentages to 
describe the samples’ opinions.                                                                  

The findings of the study were:                                              

1. The availability of a data show in a high degree 2. The availability of a 
building in a high degree 3. All specialists work in a full time in the 
center 4. The increase in teachers load prevents them from using the 
learning center 5. All specialists are not specialized in libraries and 
information science but in other majors.                                                   

The researcher recommended:                                                

1. The need of providing sufficient budgets  to overcome financial 
problems. 2. Easing the load of teachers 3. The need of conducting 
training courses for teachers in using modern technology 4. The need of 
updating learning resources. 5. Working on increasing specialized 
training programs for learning resources centers specialists. 6. 
Supporting curriculum through providing related learning sources.        
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  مقدمة

بسػػبب مػػا يسػػمى باالنفجػػار اؼبعػػريف، كتعػػدد تواجػػو الرتبيػػة برػػكل عػػاـ ربػػديات تقنيػػة ىائلػػة 

 يعيػػػدكف الننػػػر يف ك ػػػري مػػػا ننػػػم الرتبيػػػة  كسػػػائل االتهػػػاؿ كالتقنيػػػات اغبدي ػػػة، فبػػػا جعػػػل الرتبػػػوي

 كأسػػػػاليب ا حػػػػمل طالػػػػت اؼبفػػػػاىيم التقليديػػػػة حػػػػوؿ الطالػػػػب، كاؼبعلػػػػم، كاؼبػػػػن ج، كاألنرػػػػطة الهػػػػفية 

 خل.إكالبلصفية...

القلػب النػاب   ألهنا ،يف العملية التعليمية مراكز مهادر التعل م اليت ناؽبا التطور وانبكما اعب

 فك كآخػػر  الهػػاحل   كرداؼبدرسػػة. كقػػد أيف كالرػػرياف اغبيػػوم الػػذم ي ػػذم الطالػػب، كاؼبعلػػم، كاإلدارم 

ف الرتبيػػػة تواجػػو ربػػػديات تقنيػػة ىائلػػػة بسػػػبب تضػػحم اؼبعلومػػػات برػػكل كبػػػري، كأنػػػو أ ("ىػػػ1423)

 )بركل ا التقليػدم(، إذل مركػز مهػادر الػتعل م  مسمى اؼبكتبة اؼبدرسيةبسبب ىذا الت دم مت ت يري

 27ص.")بركل ا اغبديث(

"كقػد اختلػل مف ػـو اؼبكتبػة اؼبدرسػية   مػا نهػو: (ىػػ1427) فقد ذكػرت كزارة الرتبيػة كالتعلػيم

مػات، ك رينا يف اآلكنة األخػرية، فلػم يعػد ذلػك اؼبكػاف الػذم حيػوم نوعنػا أك نػوع  مػا مهػادر اؼبعلو 

هتػػدؼ إذل دعػػم اؼبػػن ج اؼبدرسػػي كالعمليػػة التعليميػػة  ،للمهػػادر التعليميػػة ز  بػػل أصػػب ت اآلف مراكػػ

دبحتلػػل مهػػادر اؼبعلومػػات اؼبتاحػػة، لػػذا فػػإف ك ػػرينا مػػا اؼبكتبػػات اؼبدرسػػية بػػدأت تت ػػوؿ إذل مراكػػز 

   .42صؼبهادر التعل م" 
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درسػية إذل مركػز مهػادر الػتعل م ف ت ػرّي مسػمى اؼبكتبػة اؼبأكيستحلص الباحث ما ىذا الػنص 

 ،مػرتب  أكػد االرتبػػاط دبػا احتوتػػو اآلف مػا مهػػادر معلومػات مطبوعػػة ك ػري مطبوعػػة ) ػري تقليديػػة(

م ػػل: األقػػراص اؼبدؾبػػة كاعب ػػاز اؼبرػػ ل اػبػػاص طػػا، كػػذلك أكػػرطة الفيػػديو كاعب ػػاز اػبػػاص لقراءهتػػا 

سػجل الهػويت(، ككػبكة اإلنرتنػت بواسػطة )ج از الفيديو(، كأكرطة الكاسػيت كاعب ػاز اؼبرػ ل )اؼب

 خل.  إا إذل جنب للمركز...نبن اغباسبات اآللية، كقاعة العرض اؼببلصقة ج

 تحديد المشكلة:

ما خبلؿ عمل الباحث كخدمتو يف تدريس مادة اؼبكتبة كالب ث يف اؼبرحلػة ال انوي ػة، الحػ  

قبل الطبلب، كعػدـ معػرفت م ألمػور ك ػرية  عا ارتياد كزيارة مراكز مهادر التعل م ما اأف ىناؾ عزكفن 

تتعلق دبراكز مهادر التعل م، ككيفية اسػتحدام ا، كاسػتحراج اؼبعلومػات مػا مهػادرىا اؼبطبوعػة ك ػري 

اؼبطبوعػػة، كالػػيت مػػا أسػػبابو علػػى سػػبيل اؼب ػػاؿ: ضػػيق اؼبسػػاحة اؼبحههػػة ؼبراكػػز مهػػادر الػػتعل م يف 

ق فػػرتة االسػػرتاحة للطالػػب خػػبلؿ اليػػـو الدراسػػي كالػػيت ال اؼبرحلػػة ال انوي ػػة يف أ لػػب اؼبػػدارس، كضػػي

سبن ػػو الوقػػت الكػػايف للقػػراءة، كالب ػػث، كاؼبطالعػػة يف اؼبركػػز، كعػػدـ اسػػتحداـ اإلنرتنػػت أك االعتمػػاد 

على االتهاؿ العادم يف بع  مراكز مهادر التعل م، كمرػكلة التج يػزات اإللكرتكنيػة الػيت ج ػزت 

ػػتعل م برػػكل أكسػػع، كحهػػر مػػواد مراكػػز طػػا مراكػػز مهػػادر الػػتعل م ك 
 
عػػدـ مبلءمت ػػا مػػع متطلبػػات اؼب

التعل م )اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة( علػى بعػ  اؼبعػارؼ اإلنسػانية دكف بعضػ ا، فبػا يعػين أف االسػتفادة 

 ما مراكز مهادر التعل م يف اؼبرحلة ال انوي ة دل ربقق األىداؼ اؼبرجوة ما إنرائ ا يف اؼبدارس.  
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مػا  كىػويت مركلة عدـ مناسبة اؼبباين اؼبستأجرة إلقامة مرركع مركػز مهػادر الػتعل م، تأ كما

 كاعبوىرية.  بلاؼبركبلت األساسية 

(، حيػػث ذكػػر مػػا ضػػما النتػػائج 93ىػػػ، ص1425ذلػػك دراسػػة ال امػػدم )  كفبػا يؤكػػد علػػى

ا اؼببػػاين اؼبدرسػػػية ، بػػأف ىنػػاؾ نسػػبة كبػػػرية مػػ ؿبػػور اؼبعوقػػات اؼباديػػػةالػػيت توصػػل إلي ػػا يف دراسػػػتو يف

ارتفػػػاع تكلفػػػة كػػػذلك مػػػا ضػػػما النتػػػائج مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعلم طػػػا،   فبػػػا حيػػػد مػػػا إقامػػػةمسػػػتأجرة 

كميػػػة األج ػػػزة التعليميػػػة اؼبتػػػوافرة بػػػاؼبركز ال ك األج ػػػزة الػػػيت يتطلػػػب كجودىػػػا دبركػػػز مهػػػادر الػػػتعلم، 

للمركػػز ال تسػػاعد علػػى  تتناسػب مػػع أعػػداد اؼبسػػتفيديا مػػا خدماتػػو. كػذلك ؿبدكديػػة اغبيػػز اؼبكػػاين

 تطبيق التعلم التعاكين.

النتائج الػيت توصػل إلي ػا يف دراسػتو يف ؿبػور ضما ما (، 94ق، ص1425كذكر ال امدم )

اؼبعوقػػػات البرػػػرية اعتمػػػاد اؼبعلمػػػ  علػػػى طػػػرؽ التػػػدريس التقليديػػػة، كػػػذلك قلػػػة اختهاصػػػيي مراكػػػز 

يف ومػػػػات، كضػػػػعل م ػػػػارات اؼبعلمػػػػػ  مهػػػػادر الػػػػتعلم اؼبػػػػؤىل  كاؼبتحههػػػػي  يف اؼبكتبػػػػات كاؼبعل

   استحداـ اغباسب اآلرل، كاألج زة اؼبتوافرة باؼبركز. 
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 :دراسةأسئلة ال

 :رئيسلالسؤاؿ ا اتسعى الدراسة اغبالية إذل اإلجابة ع

مػػا كاقػػع مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم فػػي المرحلػػة الثانويَّػػة بمدينػػة الػػرس مػػن كجهػػة نظػػر المشػػرفين   

 ي مراكز مصادر التعلحم؟ين، كاختصاصالتربويين، كالمعلِّمي

 :تاليةكيتفرع ما ىذا السؤاؿ األسمللة ال

 ما كاقع مراكز مهادر التعل م ما حيث اؼبباين كالتج يزات؟ -1

 طبوعة(؟اؼبري  اؼبطبوعة ك )ما كاقع تنوع اؼبعرفة اإلنسانية ؼبواد مراكز مهادر التعل م  -2

 كرتكين، كالتهنيل( ؼبقتنيات مراكز مهادر التعل م؟)الف رس اإلل ما كاقع التننيم الفين -3

 ،أكػػكاؿ اػبػػدمات اؼبقدمػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م، كالػػيت يعػػود نفع ػػا للطػػبلب ىػػيمػػا  -4

   كاؽبيملة التعليمية كاإلدارية يف اؼبدرسة؟   

 ذ يف تلك اؼبراكز؟ف  ما كاقع الربامج كاألنرطة اليت تن -5

لعػامل  يف تلػك اؼبراكػز مػا حيػث اؼبؤىػل، كالتحهػص، كالػدكرات مػا كاقػع الوضػع الػراىا ل -6

 التدريبية اليت الت قوا طا؟

 ما أىم اؼبركبلت كاؼبعوقات اليت تواجو تلك اؼبراكز يف أداء م ام ا كربقيق أىداف ا؟  -7
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 أىداؼ البحث:

خػبلؿ الدراسػة نػة الػرس مػا الوقوؼ على كاقػع مراكػز مهػادر الػتعل م يف اؼبرحلػة ال انوي ػة دبدي .1

  .اؼبس ية

 الوقوؼ على كاقع مراكز مهادر التعلم ما حيث اؼبباين كالتج يزات. .2

عرفػػػػة اإلنسػػػػانية ؼبػػػػواد مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعلم )اؼبطبوعػػػػة ك ػػػػري الوقػػػػوؼ علػػػػى كاقػػػػع تنػػػػوع اؼب .3

 اؼبطبوعة(.

 الوقوؼ على كاقع التننيم الفين ؼبقتنيات مراكز مهادر التعلم. .4

اػبػػدمات اؼبقدمػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، كالػػيت يعػػود نفع ػػا الوقػػوؼ علػػى كاقػػع أكػػكاؿ  .5

 للطبلب، كاؽبيملة التعليمية كاإلدارية باؼبدرسة.

 الوقوؼ على الربامج كاألنرطة اليت ت نفذ يف مراكز مهادر التعلم. .6

الوقػػػػوؼ علػػػػى الوضػػػػع الػػػػراىا للعػػػػامل  يف تلػػػػك اؼبراكػػػػز مػػػػا حيػػػػث اؼبؤىػػػػل، كالتحهػػػػص،  .7

 ليت الت قوا طا.  كالدكرات التدريبية ا

، مث أىػػداؼ مراكػػز مهػػادر الػػتعلمربػػوؿ دكف ربقيػػق ربديػػد أىػػم اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات الػػيت  .8

 .ؽبا إجياد اغبلوؿ
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 :دراسةأىمية ال

يف   ػػماؼبػػدارس ال انوي ػة، كدكرىػػا اؼبيكرػل ىػػذا الب ػث عػػا أهيػة مراكػػز مهػػادر الػتعل م يف  .1

ػػػػالعمليػػػػة الرتبويػػػػة، خهو  مػػػػع تطػػػػور التكنولوجيػػػػا كالتقنيػػػػات كالوسػػػػائل ا يف كقتنػػػػا اغباضػػػػر صن

 التعليمية.

ديكػػا أف تػػؤدم نتػػائج الب ػػث إذل تطػػوير مراكػػز مهػػادر الػػتعل م يف اؼبرحلػػة ال انوي ػػة، كمعرفػػة  .2

 .  في ا نقاط الضعل كالقوة

الكتابػػػػة عػػػػا مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م، االسػػػػتفادة مػػػػا بللبػػػػاح   الػػػػرا ب  مسػػػػتقببلن  ديكػػػػا .3

 ف.ك دبعم أف يكملوا ما كقل عنده اآلخر  ،رتحاتالتوصيات، كاؼبق

 :دراسةحدكد ال

 . ال انوية اؼبرحلة يفكاقع مراكز مهادر التعل م )اؼبكتبة الراملة(  الحدكد الموضوعية:  -

 :ي مراكز ياستطبلع رأم عينة ما اؼبررف  الرتبوي ، كاؼبعل م ، كاختهاص الحدكد البشرية

 مهادر التعل م.

 مدينة الرس )إدارة الرتبية كالتعليم، كمدارس اؼبرحلة ال انوي ة اغبكومية  كانية:الحدكد الم

 (.بن كاألىلية الن ارية 

لعػػػػاـ الدراسػػػػي: ا مػػػػامت إجػػػراء ىػػػػذه الدراسػػػػة بدايػػػػة الفهػػػػل الدراسػػػي ال ػػػػاين  :نيػػػػةالحػػػػدكد الزم -

 ىػ. 1434-1435
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 :دراسةمصطلحات ال

 كاقع:  .3

(. كاؼبقهػػود 1252ىػػ، ص1426 ،عجػم الوسػػي صػػل" )اؼب"األمػر اغبا :يقهػد بػاألمر الواقػػع

ىنػػػا بواقػػػع مراكػػػز الػػػتعل م يف ىػػػذه الدراسػػػة: الوضػػػع اغبػػػارل كالػػػراىا ؼبراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف مدينػػػة 

 الرس.

 مراكز مصادر التعلحم: .3

باإلضػػافة  ،"اؼبكػػاف الػػذم يرػػمل موجػػودات اؼبكتبػػة التقليديػػة :بأهنػػا (ـ2224فبلتػػو ) عرف ػػا

كىػػذا يعػػين أف موجػػودات اؼبكتبػػة الرػػاملة ترػػمل  ،ات مػػا ي عػػرؼ دبركػػز الوسػػائل التعليميػػةإذل موجػػود

 ،كػػػاألفبلـ  :باإلضػػػافة إذل اؼبػػػواد اؼبرئيػػػة كاؼبسػػػموعة ،كالػػػدكريات ،كاؼبراجػػػع ،كالكتػػػب  :اؼبػػػواد اؼبقػػػركءة

 ،تكالرسػػوما  :كاغباسػػب اآلرل ك ػػري ذلػػك مػػا اؼبػػواد اػبطيػػة ،كاألسػػطوانات ،كاألكػػرطة ،كالرػػرائح

 ق.143،144صكاػبرائ  ك ريىا. ،كاؼبلهقات ،كاللوحات

ربوم أنواعنا متعددة ما مهػادر اؼبعلومػات،  ،بيملة تعليميةكمراكز مصادر التعلحم ىي أيضنا:        

ػػتعل م، كتتػػيح لػػو فرصػػة اكتسػػاب اؼب ػػارات كاػبػػربات، كإثػػراء معارفػػو عػػا طريػػق الػػتعل م 
 
يتعامػػل مع ػػا اؼب

   (.  6ىػ، ص1428 العمراف،الذايت كاعبماعي.)

 :ه الدراسةراكز مصادر التعلحم في ىذالتعريف اإلجرائي لم

ربػػوم مهػػادر معلومػػات  ،"ىػػي مراكػػز تربويػػة تعليميػػة ثقافيػػة توجػػد يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ ال ػػانوم

 ،كتننيم ػػا ،كصبع ػػا ،تقػػـو بتنميػػة ىػػذه اؼبهػػادر ،) ػػري مطبوعػػة( )مطبوعػػة(، ك ػػري تقليديػػة تقليديػػة

 .مزكده بقاعة عرض جنبنا إذل جنب" ،كاست مارىا يف دعم العملية التعليمية
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 المشرؼ التربوم:  .1
بأنػو: "كػحص تربػوم مؤىػل، حيمػل درجػة البكػالوريوس أك أعلػػى  (ىػػ1425عرفػو ال امػدم )

كىػو يف األصػل معلػم مػا خػرية  ،من ا، أ سندت إليو م مة اإلكراؼ الرتبوم يف مراحل التعلػيم العػاـ
كيعمػػل علػػى تزكيػػد  ،ل مػػ ، كقائػػد تربػػوم لديػػو اػبػػربة كاؼبعرفػػة يف ؾبػػاؿ العمػػل الرتبػػوم كالتعليمػػياؼبع

للرقػي  مكيسػ م يف تػذليل الهػعوبات الػيت تواج ػو، كإجيػاد اغبلػوؿ اؼبناسػبة ؽبػا ،اؼبعّلم خبرباتو كمعرفتػو
 .8صدبستول العملية التعليمية كالرتبوية".

 اختصاصي مركز مصادر التعلحم: .4

 مكعليػػو تقػػع مسػػؤكلية احملافنػػة علػػى جاىزيتػػو ،مػػدير اؼبركػػز"بأنػػو:  (ىػػػ1429) رفػػو الركػػيدمع
لت قيػػػػق أىدافػػػػو كتننػػػػيم اسػػػػتحدامو، كىػػػػو كػػػػذلك اػببػػػػري دبوجػػػػودات اؼبركػػػػز كبكيفيػػػػة اسػػػػتحدام ا 

اؼبوجػو كاؼبركػد القػادر علػى التعامػل مػع الطلبػة  -أيضنػا-كتوظيف ا يف خدمة العملية التعليميػة، كىػو 
ب للمعل مػػ  يف ؾبػػاؿ التقنيّػػات التعليميػػة، ر  لبيػػة احتياجػػاهتم مػػا مهػػادر اؼبعرفػػة، كأخػػرينا ف ػػو مػػدكت

كيطلػػع  ،يعمػػل علػى تػػوفري كػػل مػا ىػػو مفيػد مػػا اؼبهػادر التعليميػػة ،كمنسػق كاع  لؤلىػػداؼ التعليميػة
ت الػيت تنفػذ اؼبعل م  علي ا كيػدرطم علػى اسػتحدام ا بالرػكل الفعػاؿ، كمػا يسػاعدىم يف النرػاطا

 9ص."يف اؼبركز

 أما التعريف اإلجرائي الختصاصي مركز مصادر التعلحم فهو:   

ؼبركػػز مهػػادر الػػتعل م يف   "معلػم تربػػوم متحهػػص يف علػم اؼبكتبػػات كاؼبعلومػػاتم يعمػػل كػأم
ميػة كتوظيػل مػواد اؼبركػز )اؼبطبوعػة، ك ػري اؼبطبوعػة( يف خدمػة العمليػة التعلي ،اؼبدرسة، كتننيمػو فنينػا

 كرقّي ا لؤلفضل". 



 

 

 

 

 اإلطبر انىظري وانذراصبد انضبثقخ
 

 

 .اإلطبر انىظري :  أولا

 .ب: انذراصبد انضبثقخ
ا
 ثبوي

 

 ثانًال الفصل
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 : اإلطار النظرم:أكالن 

 التمهيد:

كالػػػػدكريات،  ،عػػػػدد الكتػػػػبتعػػػػاظم  كػػػػاف مػػػػا نتيجػػػػة انفجػػػػار اؼبعرفػػػػة يف زماننػػػػا اغباضػػػػر، أف

اؼبطبوعػػػة ك ػػػري اؼبطبوعػػػة، أك كمػػػا يطلػػػق علي ػػػا )اؼبهػػػادر كاؼبراجػػػع ك ريىػػػا مػػػا مهػػػادر اؼبعلومػػػات 

كأصبح التعل م الذايت ىدفنا تسعى إذل ربقيقو الطرؽ اغبدي ػة يف التعلػيم،  التقليدية، ك ري التقليدية(، 

تعل م ىو احملور الرئيس يف العملية التعليمية.
 
 حبيث يكوف اؼب

كمػػا أنػو عهػػر   ،العلمػػي كالتكنولػوجي كيتميػز ىػػذا العهػر الػػذم نعػيأ فيػػو بأنػو عهػػر التقػدـ

 الت. كفبػػػا يػػدعم كػػبلـ الباحػػػث االنفجػػار اؼبعػػريف كال ػػػورة اؼبعلوماتيػػة، كالتطػػور السػػػريع يف صبيػػع اجملػػا

تطػػػور أكعيػػػة اؼبعرفػػػػة يف العقػػػود األخػػػرية، بفضػػػػل  أف ذكػػػػر لػػػذما(، 16، 15ص ،1431العتيػػػيب )

 نرػوء اغباجػة إذل اكتسػاب م ػارات تسػاعد علػى إذل أدل التقدـ اؽبائل كاؼبتزايد يف تقنية اؼبعلومػات

االسػػػػتفادة مػػػػا اؼبكتبػػػػات اغبدي ػػػػة كتوظيػػػػل ؿبتوياهتػػػػا يف عمليػػػػة التعلػػػػيم كالػػػػتعلم. كلػػػػذلك مت ت يػػػػري 

مسمى اؼبكتبة اؼبدرسية يف اآلكنػة األخػرية إذل مركػز مهػادر الػتعل مم نتيجػة دخػوؿ التقنيػة اغبدي ػة يف 

م ل: األقػراص اؼبدؾبػة، أكػرطة الفيػديو،  ،ادر معلومات  ري مطبوعةاؼبكتبة اؼبدرسية كمشوؽبا إذل مه

خل. إضػػػػػػافةن إذل مهػػػػػػادر إ...Projectorأكػػػػػػرطة الكاسػػػػػػيت، قاعػػػػػػة عػػػػػػرض ج ػػػػػػاز الربكجكػػػػػػرت 

 اؼبعلومات اؼبطبوعة.    
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 :المرحلة الثانوية :بحث األكؿالم

يم العػػػاـ يف اؼبملكػػػة إحػػػدل مراحػػػل التعلػػػ"اؼبرحلػػػة ال انوي ػػػة بأهنػػػا:  (ىػػػػ1424) يعػػػرؼ الركيلػػػي

يلت ػق طػػا الطػبلب اغباصػلوف علػػى الرػ ادة اؼبتوسػطة كفػػق األننمػة الػيت تضػػع ا  ،العربيػة السػعودية

 .9ص."ثبلث سنوات في ااعب ات اؼبحتهة، كمدة الدراسة 

كت سػػم ى يف م التعلػػيم العػاـ، ف ػػي مرحلػة ؽبػا طبيعت ػػا اػباصػة، ل  كاؼبرحلػة ال انوي ػة تعتػػرب قمػة س ػ 

حسػػػب خػػػربة الباحػػػث يف تػػػدريس طػػػبلب ىػػػذه - ػػػي لػػػذا ف، علمػػػاء الػػػنفس مرحلػػػة اؼبراىقػػػة عػػػرؼ

 ما التوجيو كاإلركاد كاإلعداد. نناتستدعي ألوا -اؼبرحلة

 أىداؼ التعليم في المرحلة الثانويَّة بالمملكة العربية السعودية:

يف  طػػبلباليت تػػتبلءـ مػػع خهػػائص امػػو لكػػل مرحلػػة مػػا مراحػػل التعلػػيم أىػػداف ا اػباصػػة الػػ

( بعضنػػا مػػا أىػػداؼ اؼبرحلػػة 125، 124صىػػػ، 1426تلػػك اؼبرحلػػة، فقػػد ذكػػر اغبامػػد كآخػػركف )

 كىي: ،ال انوي ة

يف كافػػػػة  –كمسػػػػتقيمة  ،كجعػػػػل األعمػػػػاؿ خالهػػػػة لوج ػػػػو ،متابعػػػة ربقيػػػػق الػػػػوالء هلل كحػػػػده .1

 على كرعو. –جوانب ا 

كاغبيػػاة يف  ،كاإلنسػػاف ،كػػوفإذل ال بلبمية الػػيت تسػػتقيم طػػا ننػػرة الطػػدعػػم العقيػػدة اإلسػػبل .2

 الدنيا كاآلخرة.

 اؼبملكة العربية السعودية(.)كللوطا اػباص  ،ربقيق الوفاء للوطا اإلسبلمي العاـ .3
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 كتعميق ركح الب ث كالتجريب. ،تنمية التفكري العلمي لدل الطالب .4

ة يف كإعػػػدادىم ؼبواصػػلة الدراسػػػة دبسػػتوياهتا اؼبحتلفػػػ ،إتاحػػة الفرصػػػة أمػػاـ الطػػػبلب القػػادريا .5

 اؼبعاىد العليا كالكليات اعبامعية يف ـبتلل التحههات.

 هتيملة سائر الطبلب للعمل يف مياديا اغبياة دبستول الئق. .6

 ،زبػػريج عػػػدد مػػا اؼبػػػؤىل  مسػػلكينا كفنينػػػا لسػػػد حاجػػة الػػػببلد يف اؼبرحلػػة األكذل مػػػا التعلػػػيم .7

 ية( ك ريىا.)زراعية، ذبارية، صناع :كالقياـ باؼب اـ الدينية كاألعماؿ الفنية

رعاية الرباب على أسػاس اإلسػبلـ، كعػبلج مرػكبلهتم الفكريػة، كاالنفعاليػة، كمسػاعدهتم  .8

 على اجتياز ىذه اؼبرحلة اغبرجة ما حياهتم بنجاح كسبلـ.

 امة كاالذباىات اؼبضللة.    د  اؽب ر  و بو الطالب األفكاج  تكويا الوعي اإلجياء الذم يوا .9

يتضػػػح أهنػػػا أىػػػداؼ تنطلػػػق مػػػا السػػػياؽ العػػػاـ ألىػػػداؼ  كمػػػا اسػػػتعراض األىػػػداؼ السػػػابقة

الػيت رظبت ػا كثيقػة سياسػة التعلػيم يف اؼبملكػة العربيػة السػعودية، ك  العربيػة السػعودية التعليم يف اؼبملكة

كاليت ربرص على  رس العقيدة اله ي ة يف نفوس الطبلب، كحب الوطا، كالتدريب علػى الػتعل م 

دراسػػػػت م يف  ع يف صبيػػػػع ؾبػػػػاالت اغبيػػػػاة، كهتيملػػػة الطػػػػبلب ؼبواصػػػػلةالػػػذايت كالب ػػػػث العلمػػػػي كاإلبػػػدا 

يف حػػل  م ىم علػػى أنفسػػاعتمػػادك ميػػاديا اغبيػػاة،  للعمػػل يف صبيػػعكإعػػدادىم اؼبعاىػػد كاعبامعػػات، 

 خل. إاؼبركبلت اليت تواج  م يف حياهتم اليومية...
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 خصائص طالب المرحلة الثانويَّة: 

ىقة، فمعنم طبلب ىذه اؼبرحلة ىػم مػا اؼبػراىق ، ف ػي نقطػة اؼبرحلة ال انوي ة ىي مرحلة اؼبرا

ربػػوؿ يف حيػػػاة اإلنسػػػاف تبػػػدأ بػػػالبلوغ كتنت ػػػي بػػدخوؿ اؼبراىػػػق يف مرحلػػػة الركػػػد كفػػػق احملكػػػات الػػػيت 

كالػػيت سبتػػد  ،كىػػي تسػػبق مرحلػػة الرػػباب كالرجولػػة .(312ص ،ق1423اؼبفػػدل،) حيػػددىا اجملتمػػع.

 . (417ص ،ق1423اؼبفدل،)العرريا كاألربع . ب  

كيسػػػتنتج الباحػػػث ىنػػػا بػػػأف مرحلػػػة اؼبراىقػػػة لػػػيس ؽبػػػا سػػػا أك عمػػػر معػػػ ، كإامػػػا تبػػػدأ ببلػػػوغ 

 كالذم حيدد ذلك البيملة كاجملتمع.  ،اإلنساف سا اغبلم، كتنت ي ح  بلو و سا الركد

يف التعامػػل مػع اؼبراىػػق، سػواء مػػا قبػل األسػػرة أك ربتػاج كسػػطية كمركنػة كىػذه اؼبرحلػة بالػػذات 

جيػب علينػا معرفػة خهػائص امػو ىػذه اؼبرحلػةم لػذا  ،ائم  على العملية الرتبوية يف اؼبيداف الرتبػومالق

 التعامل مع طبلب اؼبرحلة ال انوي ة.  نتمكا ماحمل 

بلبػػد فربقيػػق أىػػداف ا يف كػػل مرحلػػة مػػا اؼبراحػػل التعليميػػة،  -أيضنػػا-كحػػمل تسػػتطيع اؼبنػػاىج 

 كاليت ما أه ا ما يلي: ،الطبلب يف اؼبرحلة ال انوي ة الوقوؼ على بع  خهائص اموما للباحث 
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 : النمو العقلي:أكالن   

 ( أىم مناىر النمو العقلي يف ىذه اؼبرحلة، كمن ا:389، 387ـ، ص2225ذكر زىراف ) 

 سنة. 18 -15هتدأ سرعة امو الذكاء، كيقرب ىنا ما الوصوؿ إذل اكتمالو يف الفرتة ما  .1
كالسػػػرعة اإلدراكيػػػةم  ،ة، كخاصػػػة القػػػدرات اللفنيػػػة، كاؼبيكانيكيػػػةيػػػزداد امػػػو القػػػدرات العقليػػػ .2

 كلتبايا كاختبلؼ مناىر نراط ا. ،لتباعد مستويات حياة اؼبراىق العقلية، كتنوع ا
ين ػػر االبتكػػار، خاصػػة يف حالػػة اؼبػػراىق  األك ػػر اسػػتقبلالن كذكػػاء أك أصػػالة يف التفكػػػري،  .3

 كاألعلى يف مستول الطموح.
ع يف األفكػار، كالننػرة اعبديػدة لؤلكػياء كاالسػتجابات اعبديػدة، و  اعبدة كالتنين ر اإلبداع ك  .4

 كيبتعد عما ىو عادم ككاضح، كيب ث عا طرؽ كمل كإجابات عديدة كؿبتملة.
 ص اؼبناسب للم نة أك العمل.ه  يأخذ التعليم طريقو كبو التح .5
رد، كالتفكػري االبتكػارم، ينػل التػذكر اؼبعنػوم يف امػو طػواؿ ىػذه اؼبرحلػة، كينمػو التفكػري اجملػ .6

كتتسػع اؼبػػدارؾ كتنمػػو اؼبعػارؼ، كيسػػتطيع اؼبراىػػق كضػع اغبقػػائق مػػع بعضػ ا الػػبع ، حبيػػث 
 يهل إذل ف م أك ر ما ؾبرد اغبقائق نفس ا.

تػػزداد القػػدرة علػػى الت هػػيل، كعلػػى نقػػد مػػا يقػػرأ مػػا معلومػػات، كتػػدؿ الب ػػوث علػػى أف  .7
دىم باؼبعلومػات كاػبػربة كّ وؿ الكتػب العامػة الػيت تػز قراءات اؼبراىق  يف ىػذه اؼبرحلػة تػدكر حػ

 يف ضوء ميوؽبم كخرباهتم.
تنمػػػو اؼبيػػػوؿ كاالىتمامػػػات، كتتػػػأثر بػػػالعمر الػػػزمين كالػػػذكاء كاعبػػػنس كالبيملػػػة ال قافيػػػة كبػػػنم   .8

الرحهية العاـ للمراىق، كتبدك يف اىتمامو الرديد بأكجو النراط اؼبحتلفػة الػيت يتهػل طػا 
 كتن ر يف اختيار موضوعات القراءة كاالستمتاع كاؼبراىدة.ما قريب أك بعيد، 

أف النمػػػو ال قػػػايف  -أيضنػػػا-يف ىػػػذه اؼبرحلػػػة تتضػػػح اؼبيػػػوؿ التعليميػػػة عنػػػد اؼبراىػػػق، كيبلحػػػ   .9
العػػػاـ ىػػػو الػػػذم حيػػػدد انػػػدفاع الك ػػػري مػػػا اؼبػػػراىق  إذل االذبػػػاه العلمػػػي كتفضػػػيل دراسػػػات 

 كزبههات معينة دكف أخرل.   
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و العقلػػي القػػدرة علػػى التمييػػز الػػدقيق بػػ  اؼبفػػاىيم، كزيػػادة القػػدرة علػػى التحطػػي  كمػػا منػػاىر النمػػ
كاالىتمػػاـ باألىػػداؼ بعيػػدة اؼبػػدل، كالقػػدرة علػػى صػػيا ة الفػػركض كاختبارىػػا كدراسػػة صبيػػع الطػػرؽ 
احملتملة اليت ديكا طا حػل اؼبرػكلة كالتعامػل مػع اغبلػوؿ اؼبنطقيػة، كتكػوف التطلعػات  البنػا أكػرب مػا 

 اجملػػػػػػردة يف حػػػػػػػل اؼبرػػػػػػػكبلت. درات كاإلمكانػػػػػػػات، كلديػػػػػػو القػػػػػػػدرة علػػػػػػػى اسػػػػػػتحداـ القواعػػػػػػػدالقػػػػػػ
     ـ(.  1979)  عا مع د دراسة الطفلبلن (، نق28ىػ، ص1431العتييب،)

عتػػرب مرحلػػة ، ف ػػذه اؼبرحلػػة ت  بػػل اؼبعلمػػ لفػػركؽ الفرديػػة للطػػبلب مػػا قكىنػػا البػػد مػػا مراعػػاة ا     
بيػػػن م كين ػػػر اعبػػػد كاإلبػػػداع كاالبتكػػػار  انويػػػة، فيكػػػوف التنػػػافس نرػػػطة يف حيػػػاة طػػػبلب اؼبرحلػػػة ال

نح الطبلب ال قة بالنفس كإكعارىم بذاهتم كقدراهتم.  فيجب أف دي 

 ثانينا: النمو االنفعالي:   
 ،يكاد النمو االنفعارل يف ىذه اؼبرحلة يؤثر يف سائر مناىر النمػو كيف كػل جوانػب الرحهػية

 كمن ا: ،( أىم مناىر النمو العقلي يف ىذه اؼبرحلة396 ،394ـ، ص2225ذكر زىراف ) فقد

 تنل االنفعاالت قوية يلوهنا اغبماس. .1
 يرعر اؼبراىق بالفرح كالسركر عندما يتوافق مع اجملتمع كيقبل بو. .2
 م يف اؼبناىر اػبارجية غبالتو االنفعالية.ك  ا الت بن ال يستطيع اؼبراىق  ال .3
نتيجػػة ؼبػػا يبلقونػػو مػػا إحبػػاط كمػػا  متملػػاب كاليػػأسيتعػػرض بعػػ  اؼبػػراىق  غبػػاالت مػػا االك .4

 يعانونو ما صراع ب  الدكافع كب  تقاليد اجملتمع كمعايريه.
 يزداد كعور اؼبراىق بذاتو. .5
 ت بلح  مراعر ال ضب كال ورة كالتمرد كبو مهادر السلطة يف األسرة كاؼبدرسة كاجملتمع. .6
للحطػػػر، كمػػػا أىػػػم موضػػػوعات  ي بلحػػػ  اػبػػػوؼ يف بعػػػ  اؼبواقػػػل عنػػػدما يتعػػػرض اؼبراىػػػق .7

 اؼبحاكؼ اؼبدرسية اػبوؼ ما االمت انات كالفرل.
تتعػػػدد طػػػرؽ التعبػػػري عػػػا االنفعاليػػػة الرػػػديدة لػػػدل اؼبػػػراىق ، كمػػػا ىػػػذه الطػػػرؽ: العػػػادات  .8

 العهبية، كتقلب اؼبزاج، كاالنفجارات االنفعالية.
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اؼبرحلػة بأسػلوب تربػوم فعػاؿ، مػع كىنا البد علػى اآلبػاء كاؼبعلمػ  التعامػل مػع اؼبراىػق يف ىػذه      

اصػػطداـ كربػػدم مػػا قبػػل اؼبراىػػق نفسػػو كيػػتم احتوائػػو يقػػع  حػػمل ال كبػػريمإكػػعار اؼبراىػػق أنػػو يف سػػا  

 التوجيو اله يح. –بإذف اهلل  –كتوجي و 

 ثالثنا: النمو االجتماعي:

ت ديكػػػػػا ربقيػػػػػق النمػػػػػو االجتمػػػػػاعي للمراىػػػػػق يف اؼبرحلػػػػػة ال انوي ػػػػػة عػػػػػا طريػػػػػق تنميػػػػػة الهػػػػػفا

م ػػػل: التعػػػاكف كالػػػرب، كإنفػػػاؽ اؼبػػػاؿ يف سػػػبيل اهلل ؼبسػػػاعدة الفقػػػراء،  ،االجتماعيػػػة يف اجملتمػػػع اؼبسػػػلم

لكػػي يت مػػل  مكينب ػػي تزكيػػد اؼبراىػػق يف ىػػذه اؼبرحلػػة بػػالقيم كقواعػػد التعامػػل االجتمػػاعي اإلسػػبلمي

    .(32، 29ىػ، ص1431 ،العتييب)مسؤكلية نفسو، كيهبح عضونا فعاالن يف ؾبتمعو. 

أف اؼبراىػػق يبػػدأ بالرػػعور باالرتيػػاح مػػع أكػػحاص مػػا خػػارج "  (ق1423كقػػد ذكػػر اؼبفػػدل )

نطػػاؽ األسػػرة أك ػػر فبػػا جيػػده مػػع كالديػػو كإخوتػػو، كيػػنعكس ذلػػك علػػى نسػػبة الوقػػت الػػذم ديضػػيو 

إذ يػػػزداد الوقػػػت الػػػذم ديضػػػيو مػػػع زمبلئػػػو يف حػػػ  يػػػتقلص الوقػػػت الػػػذم ديضػػػيو مػػػع أفػػػراد  ممع ػػػم

 .358ص ."أسرتو

ف بعػػػ  اؼبػػػراىق  يف ىػػػػذه اؼبرحلػػػة ي قػػػػوف ثقػػػة زائػػػدة بأصػػػػدقائ م كالػػػذيا ىػػػػم مػػػا خػػػػارج إ 

اعتقػادنا مػن م بػأف ىػؤالء األصػدقاء ىػم مػا  مأسرارىم اػباصة كأسرار اؼبنػزؿ لي مع فيفروف ،األسرة

 سي مي م، كيساعدىم، كيقل مع م يف اؼبستقبل. 
وب مػا النمػو االجتمػاعي، كمػا منػاىره  يسعى اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة لت قيق اؼبستول اؼبطلػ

 ( ما يلي:422، 398، ص1425) كما ذكرىا زىراف
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 تتضح الر بة األكيدة يف تأكيد الذات مع اؼبيل إذل مسايرة اعبماعة. .1

ؿباكلػػػة ف ػػػم كمناقرػػػة اؼبرػػػكبلت االجتماعيػػػة  :لية االجتماعيػػػة، أمؤك ين ػػػر الرػػػعور باؼبسػػػ .2

 كاحملافنة على ظبعة اعبماعة. ،احرتاـ آرائ مكالتراكر مع م، ك  ،كالتعاكف مع الزمبلء

 اؼبيل إذل مساعدة اآلخريا كالعمل يف سبيل ال ري كعمل اػبري. .3

 كاؼبيل إذل االنضماـ إذل اعبماعات. ،يبلح  االىتماـ باختيار األصدقاء .4

 كالرحبلت. ،كالرياضة ،كالنراط ،ر اؼبراىقوف ما الكبلـ عا اؼبدرسة   ك  ي   .5

 يق اؼبزيد ما االستقبلؿ االجتماعي.لت ق مينافس اؼبراىق .6

ع بػػػ  ميػػػوؿ ننريػػػة، كأدبيػػػة، كفنيػػػة، كعلميػػػة، ككحهػػػية، كاجتماعيػػػة، وّ تتفػػػتح اؼبيػػػوؿ كتتنػػػ .7

 ؾ للسلوؾ.ر  كثقافية، كال خيفى ما للميوؿ ما تأثري ؿب

 دييل اؼبراىق إذل تقييم التقاليد القائمة يف ضوء اؼبراعر كاػبربات الرحهية. .8

 ،مراعػاة خهػائص النمػو يف ىػذه اؼبرحلػةم ألهنػا ت عػد مرحلػة م مػة لل ايػة يتضح فبا سبق أهية

 ف ي انتقاؿ ما مرحلة الطفولة إذل مرحلة اؼبراىقة مث مرحلة الرباب.   



 

11 

 :مراكز مصادر التعلحم :المبحث الثاني

ري  ػػتعتػرب مراكػػز مهػػادر الػتعل م امتػػدادنا للمكتبػػات اؼبدرسػية )التقليديػػة(، بعػػد إضػافات اؼبػػواد 

خل(،  انػب اؼبػواد إطبوعة )األقراص اؼبرنة، األقراص اؼبدؾبة، أكػرطة الكاسػيت، أكػرطة الفيػديو...اؼب

 اؼبطبوعة.

بػل مشػل صبيػع اعبوانػػب الرتبويػة للمدرسػة، فاؼبدرسػة أصػػب ت  ،ىػذا التطػور مػا فػػراغ ت  كدل يػأ

ر )عهػػػػػػر قاصػػػػػػرة عػػػػػػا أداء دكرىػػػػػػا الػػػػػػذم أنرػػػػػػملت مػػػػػػا أجلػػػػػػو بالكفػػػػػػاءة اؼبطلوبػػػػػػة يف ىػػػػػػذا العهػػػػػػ

 يف كظيفت ػػا مػػا أسػػلوب التلقػػ  كنقػػل اؼبعرفػػة فقػػ  إذل دكر اؼبدرسػػة ري  فبػػا جعل ػػا ت ػػ ،التكنولوجيػػا(

طػبلع علػى مهػادر معلومػات مطبوعػة ك ػري اغبدي ة كالػيت تتػيح للطػبلب االعتمػاد علػى الػنفس كاال

 لل هوؿ على معلومة معينة باستحداـ كسائل كتقنيات عالية. ممطبوعة

"تعتػرب اؼبدرسػة مؤسسػة : بقولو ذلك ، فقد ذكر(ق1425ال امدم ) بلـ الباحثكفبا يعزز ك

لتقػػـو برتبيػػة كتعلػػيم أبنائػػو. كلكن ػػا يف ىػػذا العهػػر الػػذم يرػػ د تقػػدمنا  ماجتماعيػػة أنرػػأىا اجملتمػػع

تكنولوجينػػا يف صبيػػع اجملػػاالت أصػػب ت قاصػػرة عػػا تقػػدًن دكرىػػا الػػذم أنرػػملت مػػا أجلػػو بالكفػػاءة 

فبػػا أدل  ،ا بعػػد اآلخػػر بػػدأت تت ػػري ننػػرة اجملتمػػع للمدرسػػة كبػػدأت تتزايػػد مسػػؤكلياهتااؼبطلوبػػة. كيومنػػ

 كظيفت ػػػػػا مػػػػػا نقػػػػػل  اؼبعرفػػػػػة كاسػػػػػتحداـ أسػػػػػاليب التلقػػػػػ ، إذل أدكار اؼبدرسػػػػػة يف الرتبيػػػػػة ري  إذل ت ػػػػػ

   .11،12ص.اغبدي ة"
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 لمصادر التعلحم:  ز  ر المكتبات المدرسية لتصبح مراكوح تط

اؿ ال ديكا االسػت ناء عنػو يف أم بيملػة تربويػة. كاؼبدرسػة بالتػارل ع  درسية مركز تربوم فاؼبكتبة اؼب

ال تستطيع أف تؤدم رسالت ا كاملة، كال أف ربقق أىداف ا على الوجو األكمػل مػا دل يتػوافر لطبلطػا 

 كمعلمي ا بيملة تعليمية مناسبة.

لبنػاء ال قػايف لرحهػية الطالػب، ىػي: ا ،كتركز اؼبكتبات اؼبدرسية على ثبلثػة أىػداؼ أساسػية

(. كىػػػػػذه 11ىػػػػػػ، ص1428)العمػػػػػراف،  كزرع كترػػػػػجيع عػػػػػادة القػػػػػراءة، كدعػػػػػم اؼبػػػػػن ج اؼبدرسػػػػػي.

ج ػوف إذل تبػين فكػرة فبا جعل الك ري ما اؼبحته  يف ؾبػاؿ الرتبيػة يتّ  ،األىداؼ تطورت مع الوقت

 قودي ػػا كاسػػتحدام ا، فيعتمػػد مػػا الوصػػوؿ إذل اؼبعلومػػات كت طالػػبكسبكػػ  ال ،مراكػػز مهػػادر الػػتعل م

علػػى نفسػػو كيهػػبح لديػػو م ػػارات الب ػػث عػػا اؼبعلومػػات كالوصػػوؿ إلي ػػا )الػػتعل م الػػذايت(، فيهػػبح 

 (.11ص،1428 ،عمراف)ال أ ما العملية التعليمية.ز  ال يتج ءنامركز مهادر التعل م جز 

راسػػات علػػى بأنػػو قػػد كػػددت ك ػػري مػػا التقػػارير كالد (11ىػػػ، ص1428العمػػراف )كقػػد ذكػػر 

قهػػور التعلػػيم التقليػػدم عػػا ربقيػػق أىػػداؼ العهػػر اؼبعلومػػايت، كمػػا ذلػػك مػػا أكػػارت إليػػو اؼبراكػػز 

القوميػػػة اؼبتحههػػػة يف كرقػػػة العمػػػل الػػػيت أعػػػدهتا حػػػوؿ إصػػػبلح التعلػػػيم يف صب وريػػػة مهػػػر العربيػػػة، 

الكامػل علػى كعددت في ا ؾبموعة ما السػلبيات الػيت تػؤثر علػى عمليػة التعلػيم، كمن ػا: "االعتمػاد 

الكتاب اؼبدرسي بهفتو اؼبهدر الوحيد للتعليم، كعدـ الرجوع إذل اؼبهادر األخػرل لل هػوؿ علػى 

اؼبعلومات، فبا أدل إذل ضػركرة الػدعوة إذل العمػل لت ويػل الطػرؽ التقليديػة للتعلػيم إذل طػرؽ حدي ػة 
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تعل م ذاتو يف اغبهوؿ على اؼبعلومػات مػا مهػادر متعػد
 
دة، كعلػى أسػس فرديػة تعتمد على ج ود اؼب

 بإكراؼ كتوجيو اؼبعّلم كأم  اؼبكتبة".    

ؼبهػػػادر الػػػتعل م يف بدايػػػة السػػػتينيات اؼبيبلديػػػة مػػػا  ز  تطػػػورت اؼبكتبػػػات اؼبدرسػػػية لتهػػػبح مراكػػػ

م ا، لترػػػتمل علػػػى الكتػػػب، كاؼبػػػواد د  القػػػرف العرػػػريا بتسػػػميات ـبتلفػػػة تػػػدؿ علػػػى الوظيفػػػة الػػػيت تقػػػ

كأطلػق  ،كاستمرت يف التطػور منػذ بدايػة السػبعينيات كحػمل التسػعينيات لفة،كاألج زة التعليمية اؼبحت

ػتعل م، كدعمػت ر رت يف األدكاث  ركز مهادر التعل م حبيث أمؼبكتبة الراملة أك اعلي ا 
 
الػيت يقػـو طػا اؼب

العمليػػة التعليميػػة إذل حػػد كبػػري، كأصػػب ت ىػػذه اؼبراكػػز اؼبتطػػورة تتػػيح لكػػل طالػػب كطالبػػة الفرصػػة 

بضػػػركرة  ي يػػػتعلم عػػػا طريػػػق أسػػلوب التعلػػػيم الػػػذايت. كمػػػا أدت إذل ظ ػػور أطػػػراؼ عػػػدة تنػػػادملكػػ

اؿ قػادر علػى ع ػمػا أجػل إجيػاد جيػل م ػتعل م ف مإنراء مراكز مهادر التعل م يف صبيع اؼبراحل الدراسػية

عتمػػد ت ،كإجيػػاد اغبلػػوؿ اؼبناسػػبة ؽبػػا بطرائػػق علميػػة صػػ ي ة ،مواج ػػة اؼبواقػػل كاؼبرػػكبلت اؼبحتلفػػة

 (.  4ص ـ،2222)الررىاف، على مهادر جديدة كمتعددة للمعلومات.

ف بدايػػػة إنرػػػاء مرػػػركع مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف أ، (34ىػػػػ، ص1425العنػػػزم ) ركقػػػد ذكػػػ

يف العػػػػػاـ الدراسػػػػػي  كػػػػػاف  اؼبملكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية علػػػػػى مسػػػػػتول مػػػػػدارس كزارة الرتبيػػػػػة كالتعلػػػػػيم

كر اؼبكتبػػػات اؼبدرسػػػية كربويل ػػػا إذل مراكػػػز مهػػػادر ىػػػػ، كذلػػػك عػػػا طريػػػق تطػػػوير د1422/1421

 تعل م.
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ادة اؼبكتبػػة كالب ػػث، ككػػوف الباحػػث ؼبػػكمػػا خػػبلؿ خػػربة الباحػػث يف اؼبيػػداف الرتبػػوم كمعلػػم 

-ق1424-1423 ،ق1422) ة:الدراسػػػػػػي األعػػػػػػواـا ؼبركػػػػػػز مهػػػػػػادر الػػػػػػتعل م خػػػػػػبلؿ ننػػػػػػعمػػػػػػل أمي

م علػػػى مػػدارس التعلػػػيم العػػػاـ اغبكػػػومي مت تعمػػيم مرػػػركع مركػػػز مهػػادر الػػػتعل   قػػػد نػػػوإ، ف(ىػػػ1425

ىػػػػػػػ. كيؤيػػػػػد ذلػػػػػػك دراسػػػػػة الطعػػػػػػاين 1422 -1421العػػػػػػاـ الدراسػػػػػي  يفكاألىلػػػػػي برػػػػػػكل فعلػػػػػي 

 حلت اؼبػر  :(، حيث ذكػرت الدراسػة أف مرػركع مهػادر الػتعل م مػّر بػ بلث مراحػل2ىػ، ص1432)

 لعػػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػػيكىػػػػػػػػػػي يف ا ،، كاؼبرحلػػػػػػػػػػة ال ال ػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػت التعمػػػػػػػػػػيمت ربضػػػػػػػػػػريي اكانتػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػ األكل

 ىػ. 1422 -1421 

 مراحل تطور مراكز مصادر التعلحم:

مراحػػل  سأف ىنػػاؾ طبػػ ىػػػ(1424)( نقػػبلن عػػا عليػػاف35، 34ىػػػ، ص1425ذكػػر العنػػزم )

 :تارلكىي كال ،لتطور مراكز مهادر التعل م

 Classroom Libraryمكتبات الهفوؼ:  المرحلة األكلى:

كالػػػيت تعػػػد مرحلػػػة سػػابقة ؼبراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م،  ،رسػػيةكىػػي البدايػػػة اغبقيقيػػػة للمكتبػػػات اؼبد

ككانػت عبػارة عػػا خزانػة ربػوم مهػػادر معلومػات مطبوعػة فقػػ  مػا كتػب، كدكريػػات، تتهػل دبيػػوؿ 

 كىوايات التبلميذ.

     School Libraryاؼبكتبات اؼبدرسية اؼبركزية:  المرحلة الثانية:
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ابتػػدائي، متوسػػ ، ثػػانوم(، هتػػدؼ إذل صبػػع ) :كىػػي اؼبكتبػػات اؼبل قػػة دبػػدارس التعلػػيم العػػاـ

يف مهػػػػػادر اؼبعلومػػػػػات اؼبطبوعػػػػػة، كتنميت ػػػػػا، كتننيم ػػػػػا، كتقػػػػػددي ا للتبلميػػػػػذ كالطػػػػػبلب كالعػػػػػامل  

 اؼبدرسة.

       Subject Libraryمكتبة اؼبواد أك اؼبطبوعات: المرحلة الثالثة: 

األخػػػػػرل كاؼبعػػػػػػاجم، كفي ػػػػػا يػػػػػتم صبػػػػػع كتننػػػػػػيم كافػػػػػة الكتػػػػػب كالػػػػػدكريات كاؼبػػػػػػواد اؼبطبوعػػػػػة 

خل. كاؼبػػػواد السػػػمعية كالبهػػػرية اؼبتعلقػػػة دبػػػواد دراسػػػية أك إكالقػػػواميس، كاألطػػػالس، كالببليوجرافيػػػات...

ـ جملتمػػع اؼبدرسػػة عنػػد القيػػاـ بتػػدريس اؼبػػادة أك القيػػاـ بأيػػة نرػػاطات تتهػػػل د  قػػموضػػوعات معينػػة ت  

ات إال أهنػا دل تنترػر بسػبب حاجػة دبوضوع مع ، كعلى الر م ما إجيابيػات ىػذا النػوع مػا  اؼبكتبػ

الدراسية، كلكوف كل مكتبة ربتاج إذل قاعػة مسػتقلة  اؼبوضوعاتة اؼبدرسة إذل عدد من ا بسبب ك ر 

 غ.ر  كأم  متف

 Comprehensive Libraryاؼبكتبة الراملة:  المرحلة الرابعة:

بوعػة  انػب اؼبػواد أصب ت تضم مواد  ػري مطف ، ىنا الركل التقليدم للمكتبة اؼبدرسيةري  ت 

م ػػػل: األقػػػراص اؼبدؾبػػػة، كأكػػػرطة الفيػػػديو، كأكػػػرطة الكاسػػػيت، باإلضػػػافة إذل اؼبهػػػ رات  ،اؼبطبوعػػػة

 الفيلمية، كىنا ظ رت اغباجة إذل ضركرة إعداد كتأىيل العامل  يف ىذه اؼبكتبات.

   Resources Center Learning اؼبرحلة اػبامسة: مرحلة مراكز مهادر التعل م:
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كذلػػػك مػػػع إضػػػافة قاعػػػة  ،مرحلػػػة الوصػػػوؿ إذل مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف كضػػػع ا اغبػػػارل كىػػػي

عرض مل قة داخل مركز مهادر التعل مم لعرض البوربوينت التعليمي م بلن عا طريق اغباسب اآلرل 

رت يف ىػذه ف  كج از العرض)الربكجكرت(، أك ؼبراىدة األفبلـ التعليمية كاالستماع للتسجيبلت، كتػو 

أنرػػطة ـبتلفػػػة  -باإلضػػافة ؼبهػػادر اؼبعلومػػات اؼبطبوعػػة كمهػػادر اؼبعلومػػات  ػػري اؼبطبوعػػة-رحلػػة اؼب

 ي قدراهتم يف ؾباؿ الت ليل كالنقد.م  تساعد الطبلب على اكتساب م ارات التعل م، كتن

تطور مراكز مهادر التعل م يتب  لنا أف اؼبكتبػة الرػاملة ىػي  راحلؼبما خبلؿ العرض السابق 

ايػػػة اغبقيقيػػػة ؼبركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف الوقػػػت اغباضػػػرم ألهنػػػا ربولػػػت مػػػا الرػػػكل التقليػػػدم إذل البد

الرػػكل اغبػػػديث عنػػػدما احتػػوت مقتنياهتػػػا علػػػى مهػػادر معلومػػػات مطبوعػػػة ك ػػري مطبوعػػػة أك كمػػػا 

يطلػػػق علي ػػػا كسػػػائ  حفػػػ  معلومػػػات كرقيػػػة ك ػػػري كرقيػػػة، ف ػػػي اكػػػتملت علػػػى مػػػواد  ػػػري تقليديػػػة 

 ؽبا أك قارئة ؽبا  انب اؼبواد التقليدية األخرل. كأج زة مر لة 

 مفهـو مراكز مصادر التعلحم:  

ر دكرىػػا كخػػدماهتا وّ اؼبكتبػػة اؼبدرسػػية ذبػػاكزت كظيفت ػػا التقليديػػة عنػػدما تطػػ أف يتضػح فبػػا سػػبق

اؼبكتبػػة يف كأنرػػطت ا دبػػا يػػتبلءـ مػػع ربقيػػق  ايػػات التعلػػيم كذلػػك بسػػبب إدخػػاؿ التقنيّػػات اغبدي ػػة 

 فأصب ت ربتوم على مهادر معلومات مطبوعة ك ري مطبوعة. ،رسيةاؼبد

"عبػػارة عػػا ننػػاـ متكامػػل يتبػػع  :مركػػز مهػػادر الػػتعل م بأنػػو (ىػػػ1425ال امػػدم )فقػػد عػػّرؼ 

يتػػػػوفر مػػػػا خبللػػػػو بيملػػػػة مناسػػػػبة لتطػػػػوير العمليػػػػة التعليميػػػػة باؼبسػػػػاهة يف ربقيػػػػق  ،مؤسسػػػػة تعليميػػػػة
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در الػتعل م بكافػة أكػكاؽبا اؼبطبوعػة ك ػري اؼبطبوعػة، كدؾب ػا األىداؼ اؼبرسػومة مػا خػبلؿ تػوفري مهػا

 .17صػبدمة اؼبستفيديا ما متعلم  كمعلم " ممع التكنولوجيا اؼبتطورة

موقػػػع يف اؼبدرسػػػة يقػػػدـ خدماتػػػو ؼبعلمػػػي اؼبدرسػػػة بأنػػػو: " (ىػػػػ1434) عطػػػار ككنسػػػارةكعّرفػػػو 

متنوعػة مطبوعػة ك ػري تعلػيم كتعلػم  كطبلطا كإداريي ا ك ػريىم، كترػمل ىػذه اػبػدمات تػوفر مهػادر

مطبوعػػػة كإلكرتكنيػػػة، كإتاحػػػة للرػػػبكة اؼبعلوماتيػػػة، إضػػػافة إذل خػػػدمات أخػػػرل م ػػػل إنتػػػاج اؼبهػػػادر 

كالتػػػػدريب اؼب ػػػػين ك ريىػػػػا، مػػػػا خػػػػبلؿ تسػػػػ يبلت ؾب ػػػػزة كعمليػػػػات كمعلومػػػػات أك م ػػػػاـ ؿبػػػػددة، 

كتوظيػػػل أسػػػاليب التعلػػػيم  كاختهاصػػي مؤىػػػل طػػػدؼ تػػػوفري بيملػػػة تعليميػػػة  نيػػة باؼبهػػػادر اؼبتعػػػددة،

 .77ص"كالتعلم اغبدي ة اؼبعتمدة على دمج تقنية اؼبعلومات كاالتهاؿ يف العملية التعليمية

العػرء لػدكؿ اػبلػيج بأنػو:  بتكليػل مػا مكتػب الرتبيػة (ق1424كآخركف )كقد عّرفو الهاحل 

 :كترمل ىػذه اػبػدمات موقع يف اؼبدرسة يقدـ خدماتو ؼبعلمي اؼبدرسة كطبلطا كإداريي ا ك ريىم،"

تػػوفري مهػػادر تعلػػيم كتعلّػػم متنوعػػة مطبوعػػة ك ػػري مطبوعػػة كإلكرتكنيػػة، كإتاحيػػة للرػػبكة اؼبعلوماتيػػة، 

إضافة إذل خدمات أخرل م ل إنتاج اؼبهادر كالتػدريب اؼب ػين ك ريىػا، مػا خػبلؿ تسػ يبلت ؾب ػزة 

ة تعليميػة  نيػة باؼبهػػادر كعمليػات كمعلومػات أك م ػػاـ ؿبػددة، كاختهاصػي مؤىػػل طػدؼ تػوفري بيملػػ

اؼبتعددة، كتوظيل أساليب التعليم كالتعّلم اغبدي ة اؼبعتمدة على دمج تقنية اؼبعلومػات كاالتهػاؿ يف 

 . 49"صالعملية التعليمية

بيملػػة  :تعريفػػان كػػامبلن ؼبركػػز مهػػادر الػػتعلم بأنػػو( 77ص ىػػػ،1434) أكرد عطػػار ككنسػػارةكقػػد 

-متعلم (، كمهادر ماديػة )ظبعيػة –تعليمية )معلم بررية  تعليمية مننمة ربتوم على عدة مهادر
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متعػػددة الوسػػائ  ( يتفاعػػل مع ػػا الطالػػب ذاتيػػان ربػػت إكػػراؼ كتوجيػػو اؼبعلػػمم  –مقػػركءة  –بهػػرية 

 الكتساب اؼبعلومات كاؼب ارات كاالذباىاتم ب رض ربقيق أىداؼ تعليمية ؿبددة.  

 زبػػرج عػػا كػػوف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م كقػػد ال حػػ  الباحػػث بػػأف صبيػػع التعريفػػات السػػابقة دل

يػػؤدم ؾبموعػػة مػػا  ،حيػػوم مقتنيػػات مطبوعػػة ك ػػري مطبوعػػة ،ننػػاـ متكامػػل داخػػل مؤسسػػة تعليميػػة

 بػػبل-كىػػذا  كاإلداريػ  يف اؼبدرسػػة. طػػبلب كاؼبعلمػػ الوظػائل كاألنرػػطة كالػػيت تهػب يف مهػػل ة ال

 )مركز مهادر التعل م(.       ل ا اغبديثؿ اؼبكتبة اؼبدرسية ما ككل ا التقليدم إذل ككىو ربو   -كك

ىػي مراكػز تربويػة : تػارلكعليو فالباحث يرل أنو ديكا صيا ة مف ـو ؼبراكػز مهػادر الػتعل م كال

ربػػػػوم مهػػػػادر  تعليميػػػػة ثقافيػػػػة توجػػػػد يف مػػػػدارس التعلػػػػيم العػػػػاـ )االبتػػػػدائي، اؼبتوسػػػػ ، ال ػػػػانوم(،

تقػػـو بتنميػػة ىػػذه اؼبهػػادر، كصبع ػػا،  ،طبوعػػة() ػػري م معلومػػات تقليديػػة )مطبوعػػة(، ك ػػري تقليديػػة

 تقػػػػدـ ،مػػػػزكده بقاعػػػػة عػػػػرض جنبنػػػػا إذل جنػػػػب ،كاسػػػػت مارىا يف دعػػػػم العمليػػػػة التعليميػػػػة ،كتننيم ػػػػا

 .خدماهتا للطبلب كمنسوء اؼبدرسة

 أىمية مراكز مصادر التعلحم في المدرسة:

مي كاألىلػػي، ف ػػي القلػػب حيويػػة يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ اغبكػػو  اكػػزمراكػػز مهػػادر الػػتعل م مر 

سػاعدة مكػكل ا اغبػديث كسػيلة  كيفأصػب ت بعػد تطورىػا  كقد ، م عنو أبدناست  الناب  الذم ال ي  

 كػزعلػى أنفسػ م يف صبػع اؼبعلومػات. كػذلك سػاعدت ىػذه اؼبرا  ليعتمدكا ،لتعل م الذايتيف الطبلب ل

 ربضري دركس م اليومية.  يفاغبيوية اؼبعل م  
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كىػػػػي   ،مهػػػػادر الػػػتعل م ( أهيػػػػة مراكػػػز47، 46ص ىػػػػ،1424كآخػػػػركف )قػػػد ذكػػػػر الهػػػاحل ك 
 :تارلكال

 كيف نرػػػاطات التعلػػػيم  ،دعػػػم ج ػػػود اإلصػػػبلح الرتبػػػوم اؽبػػػادؼ إذل دمػػػج التقنيػػػة يف اؼبػػػن ج
 كالتعّلم. 

  دعػػم أسػػػاليب التعلػػػيم كالتعلػػػيم اغبدي ػػػة مػػػا خػػػبلؿ تػػػوفري بيملػػػة  نيػػػة باؼبهػػػادر، تتػػػيح فػػػرص
 كين يف مواقل أصيلة معتمدة على كسائ  متعددة.التعل م الذايت كالتعا

 .إتاحة بيملة تعل م مرنة كمفتوحة ؼبمارسة م ارات ال قافة اؼبعلوماتية 
 كم ػارات الب ػث كالعمػل اعبمػاعي كاالتهػاؿ كاغبوسػبة  ،تنمية م ارات التعل م اؼبوج ة ذاتينا

 أللفية ال ال ة.كالتفكري الناقد ك ريىا، كاليت سب ل م ارات جوىرية لل ياة يف ا
  ربس  التدريس مػا خػبلؿ دعػم اؼبعلّػم باؼبهػادر اؼبطلوبػة لبلنطػبلؽ بالطالػب إذل أبعػد مػا

أك السػػػػاعات الػػػػيت  ،ربهػػػػيل اؼبعلومػػػػات الػػػػيت تقػػػػاس بعػػػػدد الوحػػػػدات الػػػػيت يرػػػػمل ا اؼبػػػػن ج
 يقضي ا الطالب يف قاعات الدراسة.

  تعلػيم يرػ د امػونا مسػتمرنا كىػو  –دعم كترجيع التعليم عا بعد اؼبعتمد علػى الرػبكات– 
كالهػف ات  ،الربيػد اإللكػرتكين :م ػل ،ما خبلؿ توفري أدكات االتهاؿ اإللكػرتكين اؼبحتلفػة

 كؾبموعات اؼبناقرة ك ريىا. ،النسيجية
  تيسػػػري عمليػػػة نرػػػر االبتكػػػارات التعليميػػػة كتبني ػػػػا مػػػا خػػػبلؿ إتاحػػػة فػػػرص نرػػػر الػػػػدركس

كتبػػػػادؿ اػبػػػػربات، كذبربػػػػة  فػػػػراد اجملتمػػػػع التعليمػػػػي،كالنرػػػػاطات التعليميػػػػة اإللكرتكنيػػػػة بػػػػ  أ
 التجديدات ػبدمة أىداؼ العملية التعليمية.

  دعػػػم مرػػػاريع الطػػػبلب كترػػػجيع تقػػػددي ا بوسػػػائ  متنوعػػػة مػػػا خػػػبلؿ تقػػػدًن التسػػػ يبلت
 البررية كاؼبادية اؼبطلوبة.

 ا ؼبقابلة حاجات صب ور مع .هن إنتاج مهادر تعليمية متنوعة مهممة خهي 
 ملية اؼبراركة يف اؼبهادر ب  أفػراد اجملتمػع اؼبدرسػي الواحػد كبػ  اؼبػدارس خهوصنػادعم ع، 

 اؼبعتمدة على كبكات اغبواسيب. ،االتهاالت عا بعد ما خبلؿ
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من ػا علػػى  ،أهيػة مراكػػز مهػادر الػػتعل م (84-81ق، ص1434) عطػار ككنسػػارةذكػػر  كمػا

 سبيل اؼب اؿ:

 .سبّكا الطالب ما استحدام ا يف التعلم توفر مراكز مهادر التعلم بيملة مناسبة .1

 يساعد يف جذب الطبلب كإثارة اىتمام م. ،ةي  عا اغبهة الهف لفناـبت جناـ اموذقد  ت   .2

 ل الوصوؿ إلي ا.   تساعد يف تننيم اؼبهادر التعليمية كتهنيف ا دبا يس .3

ادة تننػيم كإعػ ،تساعد اؼبعّلم ما خبلؿ أم  اؼبركز يف عمليات الت ضػري لل هػة كتنفيػذىا .4

 مواد اؼبهادر التعليمية اؼبستحدمة كترتيب ا كضماف جاىزيت ا للمرات القادمة.

م فػػرص الػػتعل م يف األكقػػات الػػيت خيتارىػػا كللموضػػوعات الػػيت يفضػػل ا أك ير ػػب ل  تتػػيح للمػػتع .5

 ـ في ا.قد  ي  ة كما ي  يف االستزادة في ا دكف التقيد باغبهة الهف

 كذلك بت يري مكاف التعل م كأساليب التعليم ككسائلو. ،كسر الركت  اليومي للطبلب .6

 .اؼبتاحة ربقيق اؼبعرفة ما خبلؿ التنوع يف اؼبهادر كالتكامل يف اػبربات .7

 مقابلة الفركؽ الفردية، كتطوير اؼبناىج كطرؽ التدريس، كت يري كسائل التعلم يف اؼبدرسة. .8

 تلبية احتياجات الطبلب كاؼبعلم  يف عملية التعلم. .9
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 لسفة التي يقـو عليها مركز مصادر التعلحم:الف

إف فلسػػفة مراكػػز مهػػادر الػػتعل م مرتبطػػة بفلسػػفة اؼبؤسسػػة التعليميػػة الػػيت تقػػدـ خػػدماهتا ؽبػػا، 

كزيػادة تأثريىػا علػى اؼبتعلمػ  مػا خػبلؿ مراعاهتػا للفػركؽ  ،كتقـو على تقدـ الرتبية اؼبدرسية كإ نائ ا

 (.15ص ـ،2227 و عودة،)أب الفردية، كتنوع مهادر التعل م.

ف فلسػػفة و  (، بعضنػا مػا العوامػػل الػيت تكػ63، 62ص ىػػ،1423كقػد ذكػر الهػاحل كآخػػركف )

 ىي:ك  ،مركز مهادر التعل م

ينب ػػي أف ت وّجػػو كػػل مهػػادر اؼبركػػز البرػػرية ك ػػري البرػػرية ؼبقابلػػة الفلسػػفة الموجةهػػة للمركػػز:  -أ 

  كقبل كل كيء آخر.كالن حاجات الطبلب كاؼبعل م  أ

تتميػػػز بػػػاعبودة كالفاعليػػػة كالكفػػػاءة  ،تػػػوفري خػػػدمات تعليميػػػة كمعلوماتيػػػة كتدريبيػػػة الخدمػػػة: -ب 

 ؼبقابلة حاجاهتم كربقيق رضاىم. مللطبلب كاؼبعل م 

كىػػػو تػػػوفري دعػػػم إدارم مسػػػتمر مػػػا قبػػػل إدارات تقنيّػػػات التعلػػػيم يف كزارة  الػػػدعم اإلدارم: -ج 

لتمكػػػ  ميزانيػػػات مراكػػػز مهػػػادر  مكؿ األعضػػػاءالرتبيػػػة كالتعلػػػيم كاؼبنػػػاطق كاحملافنػػػات يف الػػػد

 التعل م ما الوفاء دبسؤكلياهتم اؼبتعلقة بتقدًن خدمة متميزة للجم ور اؼبست دؼ.  

تيسػػػري االتهػػػاؿ اؼبفتػػػوح كاؼبػػػرف بػػػ  إدارة مركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م كاؼبسػػػتفيديا مػػػا  االتصػػػاؿ: -د 

 ،كتقػػػػػديرىا ،معرفػػػػػة حاجػػػػػاهتم طػػػػػدؼ مالطػػػػبلب كاؼبعل مػػػػػ  كإدارة اؼبدرسػػػػػة كأكليػػػػػاء األمػػػػػور

 كازباذ االحتياطات الضركرية ؼبقابلت ا.  ،كربليل ا

تػوفري فػرص متسػػاكية ألفػراد اعبم ػور اؼبسػػتفيد يف الوصػوؿ إذل اؼبهػادر اؼبعلوماتيػػة  اإلتاحػة: -ق 

 ككبكاهتا ما داخل اؼبركز كما خارجو.
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 ذلك    ا ىذه اؼبراكز. كيبكترتب  فلسفة مراكز مهادر التعل م بأىداؼ اؼبؤسسة اليت تتبع ؽب

  التعل ملسفة كأىداؼ مراكز مهادر "فبقولو:  ـ(1984)  عا الفراءبلن نق ق(1425ال امدم )

باألىػػػػػداؼ الػػػػػيت تسػػػػػري علي ػػػػػا اؼبؤسسػػػػػات التعليميػػػػػة كبػػػػػاؼبف ـو السػػػػػائد عػػػػػا الػػػػػتعل م  تػػػػػرتب  

تػػوفري ؾبػػاالت اػبػػربة كالتػػدريس، كمػػدل قيامػػو علػػى التلقػػ  كاغبفػػ ، كاسػػرتجاع اؼبعلومػػات، كػػذلك 

تنمية قدرتػو علػى الػتعل م الػذايت ك ػري ذلػك مػا مكونػات البيملػة اؼبدرسػية ككػل  ىم، كالعمل علل  للمتع

 .    22ص .ما حيدد فلسفت ا كأىداف ا"

األسػػس النفسػػية (، 56، 55ـ، ص1996كقػػد أكضػػح عليػػاف يف مقالتػػو بالكتػػاب الػػدكرم )

 :تاليةفيلحه ا يف النقاط الرئيسة ال ،مهادر التعل م كالرتبوية اليت تدعو إذل إنراء مراكز

  تكامػػل اؼبعرفػػة كتنػػوع مهػػادرىا، فػػاؼبركز يضػػم ؾبموعػػة مػػا مػػواد اؼبعرفػػة كمهػػادر اؼبعلومػػات

 اؼبقركءة، كاؼبسموعة، كاؼبرئية.

 .تكامل اػبربة التعليمية، عا طريق القراءة كاؼبراىدة كالعمل كالنراط 

 كاالىتماـ باؼبتعلم كحاجاتو كميولو كقدراتو.  ،التأكيد على مبدأ التعل م 

 كت يري دكر اؼبعّلم يف عملية التعل م. ،تنويع أساليب التدريس 

 .ربقيق األىداؼ الرتبوية للمؤسسة التعليمية باعتبار اؼبركز أحد أننمت ا الفرعية 
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 األىداؼ العامة كالخاصة لمراكز مصادر التعلحم: 

دعػػم اؼبػػن ج  :الػػتعل م ىػػو دعػػم العمليػػة التعليميػػة كتعزيزىػػا، أماؽبػػدؼ األظبػػى ؼبراكػػز مهػػادر 

اؼبدرسػػػي، ككػػػػذلك مسػػػػاعدة الطػػػبلب علػػػػى االعتمػػػػاد علػػػػى الػػػذات يف اغبهػػػػوؿ علػػػػى اؼبعلومػػػػات، 

 كمساعدة اؼبعل م  يف كرح دركس م عا طريق التقنّيات اغبدي ة اؼبتوفرة دبراكز مهادر التعل م.

( عنػػػػدما ذكػػػػركا أهيػػػػة مركػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م  ىػػػػػ1423د علػػػػى ذلػػػػك الهػػػػاحل كآخػػػػركف )كيؤكػػػػ

"دعػػم أسػػاليب التعلػػيم كالػػتعّلم اغبدي ػػة مػػا خػػبلؿ تػػوفري بيملػػة  نيػػة باؼبهػػادر، تتػػيح فػػرص  :بقػػوؽبم

 .  46ص التعل م الذايت كالتعاكين يف مواقل أصيلة معتمدة على كسائ  متعددة"

 :لمركز مصادر التعلم األىداؼ العامة

 من ا:  ،عامة ؼبركز مهادر التعل م ا(، أىدافن 122،99ىػ، ص1434) ارةعطار ككنس ذكر

 .إكساب الطبلب اؼب ارات األساسية للتعلم الذايت .1

ربقيق إجيابية الطبلب متم لة يف فكر علمي كمبادرات كتعاكف مع اآلخريام كذلك ؼبواج ة  .2

 .مواقل اغبياة اليومية

اتيجية تطػوير الػتعلم يف مهػر كفقػان ؼبرػركع قيق األىداؼ التعليمية كما نهت علي ػا اسػرت رب .3

 .مبارؾ القومي لتطوير التعلم

لبية احتياجات الطػبلب كأعضػاء ىيملػة التػدريس مػا مهػادر الػتعلم دبػا يتناسػب مػع ربقيػق ت .4

 .أىداؼ اؼبن ج الدراسية

 .نمية القدرات اإلبداعية كاالبتكارية لدل الطبلبت .5
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تكمػا  ،اؼ العامة ؼبراكػز مهػادر الػتعل مبع  األىد (23ص ىػ،1425كقد نقل ال امدم )

 فيما يلي:

تقػػػػدًن مػػػػواد تعليميػػػػة  نيػػػػة، كمتنوعػػػػة، كتسػػػػجيبلت كصػػػػور ثابتػػػػة مػػػػع مػػػػواد ظبعيػػػػة كبهػػػػرية  .1

 كمهادر أخرل لتستحدـ ما اؼبعل م  كالطبلب.

 توفري القيادات ذات اػبربة، كالكفاءة لتتوذل إدارة اؼبراكز. .2

لتيسػػػػػػري اختيػػػػػػار كاسػػػػػػتحداـ اؼبػػػػػػواد  مزة الضػػػػػػركريةتػػػػػػأم  التسػػػػػػ يبلت كاػبػػػػػػدمات، كاألج ػػػػػػ .3

 التعليمية.

 توفري اإلمكانات، كالتس يبلت اليت تساعد يف إنتاج اؼبواد التعليمية كعرض ا.     .4

 :        لمركز مصادر التعلم األىداؼ الخاصة

 ،األىػػػداؼ اػباصػػػة ؼبركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م (،19، 18ىػػػػ، ص1428كقػػػد ذكػػػر أبػػػو عػػػودة )

 كتتم ل يف:

 توعية اؼبعل م  بأهية الوسائل التعليمية. .1

لتنفيػذ أسػاليب الػتعل م الفػردم الػذايت مػا  متأم  التس يبلت كاػبدمات كاألج ػزة الضػركرية .2

 خبلؿ اؼبقهورات أك التعل م اعبمعي.

 تطوير م ارات التدريس ككسائل ا باستحداـ تقنّيات التعليم.   .3

 على الب ث العلمي. م  كاؼبعل م ل  تنمية قدرات اؼبتع .4
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 توفري قاعات ؼبستحدمي اغباسوب ككبكة اإلنرتنت. .5

 توفري اؼبواد التعليمية اؼببلئمة ألساليب التعل م اؼبحتلفة. .6

تقدًن الفرص اؼببلئمة الكتساب اػبػربات البلزمػة لنمػو التبلميػذ عػا طريػق كسػائل االتهػاؿ  .7

 رة.اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة عندما ال تتيسر اػبربات اؼبباك

تطػوير م ػػارات اسػػتحداـ اؼبػػواد التعليميػػة يف مراكػػز مهػادر الػػتعل مم مػػا أجػػل تنميػػة قػػدراهتم  .8

 على الب ث العلمي.

 تقوًن كتطوير اؼبناىج التعليمية ؼبحتلل اؼبراحل. .9

 كىي: ،( أىم األىداؼ اػباصة ؼبركز مهادر التعل م26ـ، ص2222كقد أكرد الررىاف )

 لت قيق أىداؼ اؼبن ج الدراسي. ماسبةتأم  اؼبواد التعليمية اؼبن -أ 

 توفري اختيارات تعليمية ليست متيسرة يف أماكا الدراسة. -ب 

هتيملػػػػة الفػػػػرص اؼببلئمػػػػة الكتسػػػػاب اػبػػػػربات اؼبتنوعػػػػة لػػػػدل الطػػػػبلب سػػػػواء عػػػػا طريػػػػق اؼبػػػػواد  -ج 

 التعليمية اؼبطبوعة أك  ري اؼبطبوعة عندما ال تتيسر اػبربات اؼبباكرة.

 للتعليم الذايت أك اعبماعي.توافر اإلمكانات اػباصة  -د 

 للمراركة يف تهميم الوسائل التعليمية اؼبتنوعة كإنتاج ا. متقدًن الفرص اؼببلئمة للطبلب -ق 
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مػا أجػل تنميػة قػدراهتم العلميػػة  متطػوير م ػارات اسػتحداـ اؼبػواد التعليميػة للطػػبلب كاؼبعل مػ  -ك 

 كاىتماماهتم الرحهية يف ؾباؿ التعليم.

أىػػػداؼ  ةيتضػػػح أف األىػػداؼ العامػػػة كاػباصػػة اكػػػرتكت يف ثبلثػػمػػا خػػبلؿ العػػػرض السػػابق 

 كىي: ،م مة

 .مساعدة الطبلب على التعل م الذايت 

 .تنمية اػبربات اؼبتنوعة للطبلب عا طريق اؼبواد اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة 

  .اؼبراركة يف تهميم الوسائل التعليمية 

 مصادر التعلحم:المتطلبات كالمهارات التي يجب توفرىا في أمين مراكز 

( بعػػػ  اؼبتطلبػػػات كاؼب ػػػارات الػػػيت جيػػػب توفرىػػػا يف 46، 45ىػػػػ، ص1426) اعبضػػػعيذكػػػر 

لكػػي يػػؤدم دكره بكفػػاءة كفاعليػػة يف ترػػ يل كإدارة اؼبركػػز كتوظيفػػو يف  مأمػػ  مراكػػز مهػػادر الػػتعل م

 العملية التعليمية، كما ىذه اؼبتطلبات:

 ات كاؼبعلومات. كمتحههنا يف ؾباؿ اؼبكتبى بلن أف يكوف مؤ  .1

 أف يكوف متابعنا بركل مستمر لكل جديد يف ميداف استحداـ اؼبواد السمعية كالبهرية. .2

 أف تتوافر لديو اؼب ارات الفنية اػباصة بالف رسة كالتهنيل كحف  اؼبواد التعليمية. .3

 مواد التعليمية.أف يكوف على معرفة باؽبيملات كالرركات اؼبنتجة لل .4



 

11 

ػػػػأف يكػػػوف مل .5 ت كاألىػػػػداؼ العامػػػة للمدرسػػػػة، ككػػػذلك طػػػػرؽ التػػػدريس كاؼبنػػػػاىج ا بال ايػػػام 

 الدراسية اؼبقررة.

  ما الناحية الرتبوية كالنفسية.بلن أف يكوف مؤى .6

 أف تكوف لديو ثقافة كاسعة. .7

 أف تتوافر لديو القدرة على االتهاؿ اعبيد كالتعامل مع ـبتلل فملات اجملتمع اؼبدرسي. .8

 تعليم.ا دبجاالت تقنّيات الم  أف يكوف مل .9

 على تننيم األنرطة. رناأف يكوف قاد .12

 اؼبساعدة ؽبم.  ا حبب خدمة اآلخريا كتقدًنزن أف يكوف متمي .11

 ا باؼبعارؼ كاؼب ارات يف اإلدارة كالتحطي  كاؼبيزانية كالتقييم.م  أف يكوف مل .12

(م كىو )أف يكػوف أمػ  اؼبركػز مفر نػا تفري نػا كػام م ا،م  ابد ىنا أف يذكر الباحث متطلبن  كال بلن

طبوعػػػػة. كيػػػرل الباحػػػػث أف اؼبتطلػػػػب اؼبري  ػػػػحػػػمل يسػػػػتطيع إدارة اؼبركػػػز كتننػػػػيم مقتنياتػػػػو اؼبطبوعػػػة ك 

ف ػػذا  ،يف ؾبػػاؿ اؼبكتبػػات كاؼبعلومػػات اكىػػو: أف يكػػوف أمػػ  مركػػز مهػػادر الػػتعل م متحههنػػ ،األكؿ

( ؼبػػواد مركػػز اؼبتطلػػب حيقػػق  ايػػة اؼبتطلػػب ال الػػث كىػػي معرفػػة اؼب ػػارات الفنيػػة )الف رسػػة كالتهػػنيل

مهػػػادر الػػػتعل م. فمتحهػػػص اؼبكتبػػػات كاؼبعلومػػػات يػػػدرس علػػػم الف رسػػػة كالتهػػػنيل ضػػػما اػبطػػػة 

 ايػػػػة  -أيضنػػػػا-اؼبقننػػػػة ؼبسػػػػار دراسػػػػتو يف ىػػػػذا التحهػػػػص )اؼبكتبػػػػات كاؼبعلومػػػػات(، كػػػػذلك حيقػػػػق 

اؼبتطلػػب السػػابع )أف تكػػوف لديػػة ثقافػػة كاسػػعة(، فأ لػػب متحههػػي اؼبكتبػػات كاؼبعلومػػات لػػدي م 
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كذبد البع  قد أسػس  ،في بوف القراءة يف صبيع ؾباالت اؼبعرفة اإلنسانية ،رية كضباس لتحهه م 

 .    فيو ب اتأثرنا بتحههو كح مخاصة لو كألكالده ةمكتبة منزلي

 مهاـ أمين مركز مصادر التعلحم:

د منػػو دكره اؼبنرػػو  حػ  يػػؤدم ،مركػز مهػػادر الػػتعل م ىػػو القلػب النػػاب  يف اؼبؤسسػػة التعليميػػة

ب اؼبركػػز أمػػػ  مركػػػز ل ػػػكؽبػػػذا يتط ،م كاإلدارم باؼبدرسػػةل ػػػق األىػػػداؼ. ف ػػػو معػػ  للطالػػػب كاؼبعق ػػحيك 

 خربة يف تقنّيات التعليم. اكذ ،ثقافة كاسعة كعالية اذ ا،نريطن  ،بلن ى  مهادر تعل م مؤ 

بعػ  اؼب مػات الػيت جيػب  ـ(1991) (، نقبلن عػا مسػامح58ىػ، ص1424كذكر الركيلي )

 ى أم  اؼبركز القياـ طا:عل

كىػػذا يرػػمل  ،زبطػػي  كإدارة عمليػػات التزكيػػد كالتننػػيم كاإلكػػراؼ يف مركػػز مهػػادر الػػتعل م .1

 لضماف فعالية اؼبركز يف اؼبدرسة. مكالتراكر مع اإلدارة ،كضع األىداؼ كمتابعة تنفيذىا

عػػات كالػػدكرات اؼبسػػاهة يف فعاليػػات تطبيػػق كتطػػوير اؼبنػػاىج عػػا طريػػق اؼبرػػاركة يف االجتما .2

رة يف ف  كتػػوفري اؼبعلومػػات عػػا اؼبهػػادر اؼبتػػو  ،م ؼبدرسػػي اؼبػػواد اؼبحتلفػػةن  نككرش العمػػل الػػيت ت ػػ

 اؼبراكز ذات العبلقة دبحتلل التحههات.
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كذلػػػك بالترػػػاكر مػػػع  ،اختيػػػار كاقتنػػػاء مهػػػادر الػػػتعل م اؼببلئمػػػة غباجػػػات اؼبعل مػػػ  كالطػػػبلب .3

 اؽبيملة التعليمية باؼبدرسة.

كيرػػػمل  ،اؼبهػػادر يف اؼبركػػز بطريقػػػة يسػػ ل اسػػتحدام ا مػػا قبػػػل اؼبعل مػػ  كالطػػبلبتننػػيم  .4

 ذلك عمليات الف رسة كالتهنيل لكافة أنواع اؼبهادر.

مسػػػػػاعدة اؼبعل مػػػػػ  كإركػػػػػادىم يف ؾبػػػػػاؿ اؼبهػػػػػادر اؼبناسػػػػػبة للمػػػػػن ج كاؼبراجػػػػػع الػػػػػيت ديكػػػػػا  .5

م يف ؾبػػػاؿ التقنيّػػػات اسػػػتحدام ا إلعػػػداد الػػػدركس كربديػػػد طػػػرؽ التػػػدريس، ككػػػذلك تػػػدريب 

 الرتبوية.

 كم ارات التعل م كالب ث لدل الطبلب. ،اؼبراركة يف برامج تعزيز م ارات القراءة .6

ا يسػػػػتحدـ تسػػػػ يبلت مركػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م ب قػػػػة ملضػػػماف إتاحػػػػة الفرصػػػػة لكػػػػل طالػػػػب لػػػػ .7

 كتوفري البيملة اؼبناسبة لذلك. ،كفعالية

طػدؼ اغبهػػوؿ علػى اؼبعلومػات أك أل ػػراض  ربفيػز الطػبلب علػػى تنميػة ىوايػة القػػراءة سػواء .8

 التسلية كالرتكيح.

 التنسيق مع قسم تقنّيات التعليم كاؼبؤسسات األخرل العاملة يف نفس اجملاؿ. .9

ابػػػػػةم لترػػػػػجيع اؼبعل مػػػػػ  كالطػػػػػبلب علػػػػػى ذ  عػػػػػرض كترتيػػػػػب اؼبهػػػػػادر يف اؼبركػػػػػز بطريقػػػػػة ج .12

 مريح. و  استحدام ا كاالستفادة من ا يف ج
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 م عا أعماؿ كتطور مركز مهادر التعل م.إعداد تقرير دكر  .11
 

يػػذكر  ،(47ىػػػ، ص1426كىنػػاؾ م ػػاـ أخػػرل ألمػػ  مركػػز مهػػادر الػػتعل م ذكرىػػا اعبضػػعي )

 الباحث من ا: 

 يقدـ اؼبرورة للمعل م  فيما يتعلق باختيار كتوظيل التقنّيات التعليمية. .1

ري اؼبطبوعػة كاألج ػزة اػباصػة حياف  على ع دة اؼبقتنيات ما اؼبهادر التعليمية اؼبطبوعة ك ػ .2

 بعرض ا.

 ر التس يبلت البلزمة للمعل م  إلنتاج الوسائل التعليمية.ف  يو  .3

 م كيعد الوسائل التعليمية ذات الهلة باؼبقررات الدراسية اؼبحتلفة.م  هي   .4

 يننم اإلعارة كاالسرتجاع للمهادر التعليمية اؼبحتلفة. .5

 ،ح أبػػػرز األنرػػػطة يف اؼبركػػػز كمقتنياتػػػوض ػػػ تو يرػػػرؼ علػػػى إصػػػدار النرػػػرات اإلعبلميػػػة الػػػيت .6

 ككيفية االستفادة من ا.

ي يػػا اؼبنػػاخ التعليمػػي اؼب مػػر لكػػل مػػا اؼبعلّػػم كالطالػػب مػػا خػػبلؿ تػػوفري األج ػػزة التعليميػػة  .7

 اؼبناسبة كاؼبهادر التعليمية اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة. 

 يرجع التبلميذ على اؼبراركة يف أنرطة اؼبركز اؼبحتلفة. .8

 رؼ على أنرطت ا اؼبحتلفة.ركّوف صباعة أصدقاء اؼبركز كيي .9
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 يعمل على صيانة أج زة العرض كالتسجيل كإصبلح ا. .12

 ل كيف رس مواد اؼبركز )اؼبطبوعة، ك ري اؼبطبوعة(.ن  يه .11

كبناء على ذلك فػإف أمػ  مركػز مهػادر الػتعل م حباجػة إذل متابعػة كبرػكل مسػتمرم مػا أجػل 

كتوظيف ػا يف خدمػة اؼبسػتفيديا كخاصػة معلمػي كطػبلب  ،عة ك ػري اؼبطبوعػةتطوير مواد اؼبركز اؼبطبو 

 اؼبدرسة.

كتسػػػػاب م ػػػػػارات اسػػػػتعماؿ اؼبػػػػػواد ال كديكػػػػا مسػػػػػاعدة اختهاصػػػػيي مراكػػػػػز مهػػػػادر الػػػػػتعل م 

كاألج ػزة التعليميػػة اؼبتػوافرة لديػػو كخاصػة الػػيت تنقهػو م ػػارة اسػتعماؽبا، كىػػذا حيتػاج إذل مسػػح دقيػػق 

، فبػػا يػػؤدم إذل تطػػور اػبػػدمات الػػيت تؤدي ػػا مراكػػز ي ػػاكماد ي اقػػع ىػػذه اؼبراكػػز برػػر كمعرفػػة تفهػػيلية بوا

 مهادر التعل م ما ج ة كتطوير اختهاصيي ىذه اؼبراكز ما ج ة أخرل. 

 المرافق كالتجهيزات لمركز مصادر التعلحم:

 الموقع: -أ

كػوف يف موقػع مناسػب ينب ي أف يكوف اؼبركز يف الطابق األرضي كبػالقرب مػا اؼبحػارج، كأف ي

مػػػوف بكػػػل يسػػػر كسػػػ ولة، كمػػػا ل  مػػػوف كاؼبتعل  كمتوسػػػ  يف اؼبدرسػػػة، حػػػمل يسػػػتطيع أف يهػػػل إليػػػو اؼبع

حػػػمل ديكػػػا اسػػػتحدامو خػػػارج  مينب ػػػي أف يكػػػوف يف موقػػػع يسػػػ ل الوصػػػوؿ إليػػػو مػػػا خػػػارج اؼبدرسػػػة

 (.26ىػ، ص1428أكقات الدكاـ الرظبية للمدرسة. )العمراف، 
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يف س ؼبراكػػػػز مهػػػػادر الػػػتعل م أهيػػػػة كجػػػػود اؼبركػػػز يف موقػػػػع متوسػػػػ  كتػػػرل صبعيػػػػة ماسوكوسػػػت

ا عػػػا منػػاطق الضوضػػػاء كهػػػاالت الرياضػػػة، كمػػػا تؤكػػد علػػػى قػػػرب اؼبركػػػز مػػػا  اؼبدرسػػة، كلكػػػا بعيػػػدن

 (.26، صق1428عمراف، ل اػبارجي للمدرسة.)الاؼبدخ

ى اؼبركػز ( بػأف توضػع عبلمػات تػدؿ علػSLAكتوصي صبعيػة اؼبكتبػات اؼبدرسػية يف بريطانيػا )
يف أمػػاكا كاضػػ ة داخػػل اؼبدرسػػة، كأف يؤخػػذ يف اغبسػػباف عنػػد اختيػػار اؼبوقػػع أف تراعػػى احتياجػػات 

 . (Sharlton عا بلن نق)(، 26اؼبستحدم  ما ذكم االحتياجات اػباصة. )العمراف، ص
 التصميم: -ب

حلػػػػة تتفػػػػاكت اؼبػػػػدارس يف مسػػػػاحت ا، كتهػػػػميم ا، كقػػػػدراهتا االسػػػػتيعابية، ف نػػػػاؾ مػػػػدارس اؼبر 

االبتدائية، كاؼبتوسطة، كال انوية، كىناؾ اجملّمع ب  االبتدائي كاؼبتوس ، أك ب  اؼبتوسػ  كال ػانوم... 

كىكذا. كبذلك تتفاكت اماذج مراكز مهادر التعل م مساحة كتهػميمنا. كقػد ذكػرت دراسػة العمػراف 

 لتعل م، كىي:( متطلبات أساسية جيب مراعاهتا عند تهميم مركز مهادر ا28-27ىػ، ص1428)

 يعػد الػتعل م الػذايت مػػا أبػرز أسػاليب الػتعل م الػيت ت تبػع يف مراكػػز م: لِّ الفرديػة كالخصوصػية للمػتع

مػػا اػبهوصػػية كالفرديػػة، تضػػما  ملنام كػػيل  ر اؼبركػػز للمػػتعف  مهػػادر الػػتعل م، كيتطلػػب ذلػػك أف يػػو 

ا  ماع مسػػػاحة اؼبركػػػزأدىن مػػػا الترػػػويأ كم رػػػتتات الرتكيػػػز، كيت قػػػق ذلػػك مػػػا خػػػبلؿ اتسػػػ حػػد 

لتقليل ازدحاـ مرتادم اؼبركز، كاختيار طاكالت مطالعة كقراءة تتسع ألعػداد قليلػة مػا الطػبلب، 

 كتوزيع ا بركل متباعد عا بعض ا، كيستحدـ إضافة إذل ذلك اؼبقهورات الفردية.
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  :ر ما طرؽ التعليم الفعالة اليت ت ستحدـ يف مراكز مهادإتاحة الفرصة للعمل في مجموعات

التعل م طريقة التعل م التعاكين، ككذلك العركض اعبماعية الػيت يقتضػي ا اؼبوقػل التعليمػي، كينب ػي 

يف تهميم اؼبركز أف يتيح فبارسة م ل ىذه النرػاطات، كيػتم ذلػك بتػوفر قاعػة خاصػة يف اؼبركػز، 

 كذب يزىا باألثاث كاألج زة اليت تناسب ىذا النوع ما األنرطة.

 ينب ػػي أف تتػػوفر يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م البنيػػة الت تيػػة الػػيت تقنيػػة الحديثػػة: المالءمػػة لتبنػػي ال

 تطبيقاهتػػا الرتبويػػة، فػػبل بػػد أف تتػػوفر يف ين  سبّكػػا مػػا اسػػتيعاب التقنيّػػات اغباليػػة كاؼبسػػتقبلية، كتبػػ

اؼبركػػػػػز التمديػػػػػدات الك ربائيػػػػػة الػػػػػيت تسػػػػػمح بػػػػػذلك، كالتمديػػػػػدات اػباصػػػػػة برػػػػػبكة اغباسػػػػػب، 

التهػػػاؿ بالرػػبكة العاؼبيػػػة )اإلنرتنػػت( كحطػػػوط اؽبػػاتل، كبطبيعػػػة اغبػػاؿ البػػػد أف كمسػػتلزمات ا

إضػػػػػافة إذل التقنيّػػػػػات التعليميػػػػػة  ،تتػػػػػوفر يف اؼبراكػػػػػز أج ػػػػػزة اغباسػػػػػب كأج ػػػػػزة العػػػػػرض اؼبتطػػػػػورة

 التقليدية.

  :يعػػد اؽبػدكء مػػا أبػرز اؼبواصػػفات الػيت تراعػػى يف فػرش األرضػػية كعػزؿ السػػقف لتػػوفير الهػدكء

ز مهػػادر الػػتعل م، كفبػػا يسػػاعد يف ربقيػػق ذلػػك فػػرش أرض اؼبركػػز، ككػػذلك تركيػػب تهػػميم مراكػػ

 سقل مستعار المتهاص الضوضاء.

  :ع علػى ج  ما عوامل تػوفري الراحػة ؼبسػتحدمي اؼبركػز الػيت ترػتوفير الراحة لمستخدمي المركز

نقيتػػػو، كاالىتمػػػاـ ارتيػػػاده، االىتمػػػاـ بتػػػوفري اإلضػػػاءة اعبيػػػدة، كالت ويػػػة الػػػيت تتػػػيح ذبػػػدد اؽبػػػواء كت

بالنواحي اعبمالية اليت ترمل تننيم اؼبكاف، كألػواف اعبػدراف، كننافػة اؼبركػز، كاالىتمػاـ بتكييػل 

 لل فاظ على درجة حرارة مناسبة. ماؼبكاف
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 المساحة: –ج 

حيتاج اؼبركز إذل مساحة كافية ال ديكا ربديدىا أك حهرىام ألف ذلػك يعتمػد علػى عػدد مػا 

باإلضػػافة إذل  كعػدد تبلميػذىا كمعلمي ػا، ،كحجػػم اؼبدرسػة ،كاألج ػزة ،جػم اؼبػواداؼبت ػريات م ػل: اغب

ليكػػوف  مل أف يكػػوف اؼببػػم مهػػممنا مػػا األصػػلض ػػاؼبتػػوافرة للمركػػز، كيف اإلمكانػػات اؼباديػػة كالبرػػرية

سػبلمة، )علياف ك  كأف ديتاز بالقوة كصباؿ التهميم ما الناحية الفنية كالوظيفية. ،مركزنا ؼبهادر التعل م

 (.278ـ، ص2222
 ،( تقسػػيمنا للمسػػػاحة اؼبتػػوافرة للمركػػػز279، 278ـ، ص2222كقػػد ذكػػػر عليػػاف كسػػػبلمة )

 :تارلككانت على الن و ال

 :كجيػػب تزكيػػػدىا بػػالرفوؼ اؼبفتوحػػػة  ،كتعتػػػرب مػػا القاعػػات الرئيسػػػة مسػػاحة للقػػػراءة كالمطالعػػة

لبلسػػػتحداـ الفػػػردم، كتضػػػم القاعػػػة  كاؼبقاعػػػد كالطػػػاكالت اؼبناسػػػبة للقػػػراءة كاؼبقهػػػورات القرائيػػػة

 مكتبنا لئلعارة كآخر لئلركاد كاؼبعلومات.

  :كيطلػػػق علي ػػػا منطقػػػة اؼبراقبػػػة أك اإلكػػػراؼ كاإلعػػػداد الفػػػين، مسػػػاحة للعػػػاملين فػػػي المراكػػػز

كمهػػممة حبيػػث ديكػػا مػػا خبلؽبػػا اإلكػػراؼ علػػى  ،ل أف تكػػوف قريبػػة مػػا قاعػػة اؼبطالعػػةض ػػكيف

  رسة كتهنيل كترميم كإعداد اؼبهادر اؼبحتلفة.اؼبراكز، كؾب زة لتسجيل كف

 :كتنقسم إذل قسم  رئيسي : مساحة للمواد السمعية كالبصرية 

 .قسم للعرض كاالستماع 
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  قسػػم لتننػػيم كحفػػ  اؼبػػواد السػػمعية كالبهػػرية. كجيػػب أف يػػتم ذب يػػز ىػػذه القاعػػات بكافػػة

 األج زة البلزمة كاؼبتطلبات الفنية األخرل.

 حيػػػػث يػػػػتم زبػػػػزيا اؼبػػػػواد اعبديػػػػدة يف انتنػػػػار عمليػػػػات  مػػػػواد كاألجهػػػػزة:مسػػػػاحة لتخػػػػزين ال

خل. كمػػػا ديكػػػا أف يػػػتم في ػػػا زبػػػزيا اؼبػػػواد الػػػيت ال إالتسػػػجيل كالف رسػػػة كالتهػػػنيل كالتجليػػػد... 

كاؼبػػواد اؼبحههػػة لئلىػػداء كالتبػػادؿ، كاؼبػػواد كاألج ػػزة الػػيت حباجػػة إذل تػػرميم أك  ،ت سػػتحدـ ك ػػرينا

 ىذه اؼبساحة قريبة ما مكاف اإلعداد الفين كما قاعة القراءة. صيانة، كجيب أف تكوف

  :سػػواءن كانػػت للطػػبلب أك اللجػػاف اؼبحتلفػػة يف اؼبركػػز قاعػػة لالجتماعػػات كاألنشػػطة المختلفػػة

م ػػػل عبنػػػة أصػػػدقاء اؼبركػػػز ك ريىػػػا، كديكػػػا أف تسػػػتحدـ القاعػػػة أل ػػػراض تػػػدريب اؼبسػػػتفيديا، 

 كاحملاضرات، كالندكات كذلك.

طبوعػة اؼبري  ػ النموذجية ؼبراكز مهادر التعل م يف كقتنػا اغباضػر قاعػة عػرض اؼبػواد يف اؼبباين

لطػػػبلب ا علػػىكالسػػبورة الذكيػػة، كىػػػذه القاعػػة ملتهػػػقة بػػاؼبركز جنبنػػا إذل جنػػػب، كفائػػدهتا تعػػػود 

كاؼبعل مػػ ، كيػػتم داخل ػػا كػػرح الػػدركس عػػا طريػػق البوربوينػػت أك عػػارض الرػػفافيات، أك عػػرض 

 خل.       إة بواسطة ج از الفيديو...الهوت كالهور 

 التجهيزات المكتبية:      -د

كمكمبلن ؼبركز مهادر الػتعل م، كال تقػل أهيت ػا عػا  م م ايعترب األثاث كاؼبعدات اؼبحتلفة جزءنا       

 ا، بػػػػػػل تعتػػػػػػرب متطلبنػػػػػػا سػػػػػػابقنا ل ريىػػػػػػا. كقػػػػػػد ذكػػػػػػر عليػػػػػػاف كسػػػػػػبلمة قنػػػػػػ ريىػػػػػػا مػػػػػػا اؼبتطلبػػػػػػات إطبل

 ،( ؾبموعػػػػة مػػػػا اؼبميػػػػزات الػػػػيت جيػػػػب أف ديتػػػػاز طػػػػا األثػػػػاث كاألج ػػػػزة282، 279ـ، ص2222)

 : تاليةتتلحص يف النقاط ال
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 .قوة الت مل كاؼبتانة 

 .عملي كقادر على أداء الوظيفة اؼبطلوبة منو 

 .مريح كديتاز باعبماؿ كالناحية الفنية 

 .مطابق للمعايري كاؼبواصفات القياسية يف ىذا اجملاؿ 

 ل كالتبديل كاغبركة بس ولة.مرف كقابل للنق 

 ليتناسب مع اؼبستفيديا كمع الوظيفة. ممتنوع يف أككالو كأحجامو 

  اد اؼبركز يف النركؼ اؼبحتلفة.كّ كاؼ  ما حيث العدد لر 
 إجيابياتػوأما مادة األثاث فيمكا أف تكوف ما اػبرب أك اؼبعدف أك الببلسػتيك، كلكػل نػوع 

ف طبيعػة األثػاث كالوظيفػة اؼبطلوبػة منػو تقػرر إحيػث  ،خػرلكسلبياتو، كال ديكا تفضػيل مػادة علػى أ

أحياننػػػػا مادتػػػػو. فاؼبعػػػػدف مناسػػػػب للرفػػػػوؼ، كاػبرػػػػب مناسػػػػب للمقاعػػػػد كالطػػػػاكالت، كالببلسػػػػتيك 

 (.  282ص ـ،2222 ،علياف كسبلمة ؼبحتلفة كىكذا.)مناسب لل افنات ا

لعػػػل أه ػػػا: الرفػػػػوؼ  ،كحيتػػػاج مركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م إذل أنػػػواع ـبتلفػػػػة مػػػا األثػػػاث كاألج ػػػزة

اؼبحتلفة، اؼبقاعد كالطاكالت، أثاث للمواد السػمعية كالبهػرية، حػامبلت للػدكريات كاؼبراجػع الكبػرية 

كاألطػػالس ك ريىػػا، مكاتػػب للعػػامل  يف اؼبركػػز، لوحػػات لئلعبلنػػات، خػػزائا للملفػػات، مقهػػورات 

 ،السػتحداـ اؼبػواد السػمعية كالبهػرية للقراءة الفردية ك ريىا. ىذا باإلضافة إذل كافة األج زة البلزمػة

م ػػل: أج ػػػزة التسػػجيبلت الهػػػوتية، كالتلفزيػػػوف، كالفيػػديو، كأج ػػػزة عػػػرض اؼبػػواد اؼبحتلفػػػة، كأج ػػػزة 

 ،عليػاف كسػبلمة )  مػا األج ػزة. التهوير، كاألج زة اػباصة باؼبه رات الفلمية كاغباسوب ك ريىا 

    (.282ص ـ،2222
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ذب يػػػػزنا متكػػػػػامبلن مػػػػا األثػػػػػاث  االػػػػتعل م كلمػػػػػا كػػػػاف ؾبّ ػػػػػزن مركػػػػز مهػػػػػادر  أففبػػػػا ال كػػػػك فيػػػػػو 

اإلقبػػاؿ علػػى اؼبركػػز مػػا قبػػل الطػػبلب  كػػافطبوعػػة  اؼب ػػري ك كالتج يػػزات الػػيت تناسػػب اؼبػػواد اؼبطبوعػػة 

ا، كيسػػاعدىم ذلػػك  اكاؼبعل مػػ  كاإلداريػػ  يف اؼبدرسػػة كبػػرين  حػػب القػػراءة، كالب ػػث يف صبيػػع  يفجػػدن

الػػػتعل م  يف -اضنػػأي-ؿ اؼبقتنيػػػات التقليديػػة ك ػػػري التقليديػػة، كيسػػػاعدىم اؼبعػػارؼ اإلنسػػانية مػػػا خػػبل

 الذايت.     

 التجهيزات التقنية: -ىػ 

لقػػػد امتػػػدت آثػػػار التقػػػدـ العلمػػػي كال ػػػورة التكنولوجيػػػة حػػػمل مشلػػػت ميػػػداف الرتبيػػػة كالتعلػػػيم، 

ربامج التعليميػػػػة فن ػػػػرت اآلالت كاألج ػػػػزة التعليميػػػػة البسػػػػيطة كاؼبعقػػػػدة، كمػػػػا ظ ػػػػرت األدكات كالػػػػ

اؼبتطػػورة كأسػػاليب التػػدريس كالب ػػث كالتفكػػري اغبدي ػػة، كقػػد صػػاحب كػػل ذلػػك اسػػتحداـ تقنيّػػات 

 (.   52ص ىػ،1426 كالتنفيذ. )اعبضعي، جديدة يف التننيم

نترػػػػاره اكأصػػػػبح اسػػػػتحداـ اغباسػػػػب اآلرل يف التعلػػػػيم كسػػػػيلة تعليميػػػػة ناج ػػػػة، فبػػػػا أدل إذل 

 .(52ص ق،1426،ضعيبركل سريع.)اعب

اعب ػاز القػارئ ك ( CDم ل: القرص اؼبػدمج ) ،طبوعةاؼبري  كاعب از التعليمي ىو قارئ اؼبواد 

اعب ػاز القػارئ لػو ىػو اؼبسػجل ك لو ىو اغباسب اآلرل أك مر ل األقراص اؼبدؾبة، كالرري  السػمعي 
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)قػػػارئ اعب ػػػاز اؼبرػػػ ل ؽبػػػا ك مرػػػ لو ج ػػػاز الفيػػػديو، كاؼبهػػ رات الفلميػػػة ك الهػػويت، ككػػػري  الفيػػػديو 

 خل. إرات(...   اؼبه

 ىػػي ف األج ػػزة التعليميػػةأ (، حيػػث ذكػػر51ػ، صىػػ1426اعبضػػعي ) كيؤكػػد كػػبلـ الباحػػث

كتعػػػرض بواسػػػػطت ا  ،صبيػػػع اآلالت كاألدكات الػػػيت يػػػػتم اسػػػتحدام ا كتوظيف ػػػػا يف العمليػػػة التعليميػػػػة

 طبوعات. الهور كاألفبلـ، أك يتم عا طريق ا تهوير كرسم كإنتاج اللوحات التوضي ية كاؼب

 تصنيف التجهيزات التقنية:

أف التج يػػزات التقنيػػة الػػيت جيػػب أف تػػوفر  (128،127ىػػػ، ص1434) عطػػار ككنسػػارةذكػػر 

 ىي: ،يف مراكز مهادر التعل م

 :األجهزة 
 .أج زة حاسب آرل 

 طابعة. -

 أج زة عرض. -

 مسجل صويت. -

 .Head Phonesظباعات أذف  -

 تلفزيوف. -

 فيديو. -
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 يو.كامريا فيد  -

 عارض فوؽ الرأس. -

 ثابتة. ج از عرض كرائح كأفبلـ -

 مم متزاما مع الهوت. 35ج از عرض كرائح  -

 كامريا فوتو رافية رقمية.  -

 آلة تهوير كثائق.  -
 كىي: ،( تهنيفنا لؤلج زة التعليمية53ىػ، ص1426) كذكر اعبضعي

از عػػرض الرػػرائح، كمػػا أم لت ػػا: ج ػاز عػػرض الرػػفافيات، كج ػػ أج ػزة العػػركض الضػػوئية: .1

 كج از عرض الهور اؼبعتمدة.   

 كما أم لت ا: ج از العرض السينمائي. أج زة العركض الضوئية الهوتية: .2

كمػػػػا أم لت ػػػػا: ج ػػػػاز الراديػػػػو، كاؼبسػػػػجل الهػػػػويت،  أج ػػػػزة اإلرسػػػػاؿ كاالسػػػػتقباؿ الهػػػػويت: .3

 كاإلذاعة اؼبدرسية.

 ز التلفزيوف، كالفيديو.ج ا :أج زة اإلرساؿ كاالستقباؿ التلفازم: كما أم لت ا .4

 اغباسوب. :أج زة التعليم اإللكرتكنية: كما أم لت ا .5
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ما خبلؿ ما عرضو الباحث ما التج يزات التقنيػة يف مركػز مهػادر الػتعلم يتضػح أف لكػل 

ج ػػػاز مواصػػػفات مقننػػػة كخاصػػػة بػػػو، يت ػػػّتم علػػػى اختهاصػػػي مركػػػز مهػػػادر الػػػتعلم معرفػػػة 

 ك فة يف ذلك.التعامل مع ا ما خبلؿ إعطائو دكرات م

 المصادر التعليمية: -ك

تعتمػد علػى ج ػاز لقػراءة  كالػيت ال ،كترػمل الوسػائ  التقليديػة ،اؼبواد التعليميػة :كاؼبقهود طا

كالػػػيت تعتمػػػد علػػػى أج ػػػزة خاصػػػة لعػػػرض اؼبعلومػػػات  ،اؼبعلومػػػات، ككػػػذلك الوسػػػائ   ػػػري التقليديػػػة

 كاسرتجاع ا.

  حفػػ  ئ)كسػػا :عنػػواف (، ربػػت25، 21، صىػػػ1427كالتعلػػيم )كقػػد ذكػػرت كزارة الرتبيػػة 

 الوسائ  الورقية، كالوسائ   ري الورقية. اؼبعلومات(

 

 :-كما ذكرتها كزارة التربية كالتعليم-أما الوسائط الورقية فهي 

  الكتبBooks: 

ف مػػا ؾبموعػػة مػػا األكراؽ اؼبطبوعػػة كاؼب بتػػة معنػػا يف ؾبلػػد أك أك ػػرم وّ كىػػي: إنتػػاج فكػػرم يتكػػ

ة كرقيػػة كاحػػدة، كيتكػػوف الكتػػاب  البنػػا مػػا )ال ػػبلؼ، صػػف ة العنػػواف، قائمػػة حبيػػث ترػػكل كحػػد

 احملتويات، اؼبقدمة، منت، الكتاب، اؼببلحق، قائمة اؼبراجع كاؼبهادر(.
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  الدكرياتPeriodicals: 

كىي كل مطبوع يهدر على فرتات منتنمة، حبيث ينل ترقيم األعداد متتالينا، كحيمػل عنواننػا 

ا، كيتضػػما أ عمػػاالن للعديػػد مػػا اؼبػػؤلف  كالكتّػػاب يف موضػػوعات عامػػة أك متحههػػة. كم الػػو كاحػػدن

 )اله ل كاجملبلت(.  

  الموسوعاتEncyclopedias: 

ىػػػػي مؤلفػػػػات ربػػػػوم معلومػػػػات عامػػػػة حػػػػوؿ موضػػػػوعات اؼبعرفػػػػة اإلنسػػػػانية أك متحههػػػػة يف 

تيػػب اؽبجػػائيم موضػػوع معػػ ، كي لػػب علػػى معلوماهتػػا االختهػػار، كتعتمػػد علػػى دقػػة التننػػيم أك الرت 

 ،ليس ل على اؼبستفيد الرجوع إلي ا بأقل ج د، كتعتمػد اؼبوسػوعات اعبيػدة علػى عػدد مػا الكتّػاب

 يكتب يف ؾباؿ زبههو.كلٌّ 

  المعاجمDictionaries: 

ىػػػػػي كتػػػػػب ربتػػػػػوم علػػػػػى كلمػػػػػات الل ػػػػػة أك مهػػػػػطل ات اؼبوضػػػػػوعات مػػػػػع تفسػػػػػري معناىػػػػػا 

 ا ما يكوف ىجائينا.   ا لنناـ مع ،  البن قن كاستعماالهتا، كترتب كف

 

 :-كما ذكرتها كزارة التربية كالتعليم-أما الوسائط غير الورقية فهي 

  األقراص المرنةFloppy Disks :)الجهاز المشغل: الحاسب اآللي ( 

ف علي ػػا اؼبعلومػات أك الػػربامج، كديكػػا زّ زبػػ ،ىػي أقػػراص فب نطػػة مهػنوعة مػػا مػػادة ببلسػتيكية

ف  بعنايةتعديل اؼبعلومات أك ؿبوىا ع  ألهنا سريعة التلل. مند اغباجة، كربتاج إذل أف رب 
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   األقراص المدمجةCD- Roms  :)الجهاز المشغل: الحاسب اآللي( 

كتعمػػػػل  ،ىػػػي أقػػػراص مهػػػػنوعة مػػػا مػػػادة ببلسػػػػتيكية كم طػػػاة بطبقػػػة مػػػػا األؼبنيػػػـو العػػػاكس

لػػى زبػػزيا اؼبعلومػػات تفػػوؽ لتسػػجيل اؼبعلومػػات أك قراءهتػػا، كؽبػػا قػػدرة ىائلػػة ع مبواسػػطة أكػػعة الليػػزر

 األقراص اؼبرنة.

   األشرطة السمعيةAudio Tapes :)الجهاز المشغل: المسجل ( 

 ،كت سػػػتحدـ بك ػػػرةم لسػػػ ولة ترػػػ يل ا ،كىػػػي أكػػػرطة فب نطػػػة ديكػػػا تسػػػجيل األصػػػوات علي ػػػا

 كاحتوائ ا على معلومات متنوعة كاؼبعلومات الوثائقية.

  أشرطة الفيديوVideo Tapes لمشغل: جهاز الفيديو(:)الجهاز ا 

 ،كىي أكرطة فب نطة داخل أ لفة ببلستيكية، ديكا تسجيل الهوت كالهورة اؼبت ركػة علي ػا

 كيستحدـ بك رة يف اجملاالت الرتفي ية كاإلعبلمية كالتعليمية كالعلمية.

  المصغرات الفلميةMicroforms :)الجهاز المشغل: قارئ المصغرات ( 

ي ػػػا الهػػػف ات اؼبطبوعػػة يف كػػػكل سلسػػػلة متتابعػػػة مػػػا الهػػػور كىػػي أفػػػبلـ كػػػفافة ت هػػػّور عل

ا،اله رية  ال ديكا قراءهتا بالع  اجملردة، كعند اغباجة إذل االطػبلع علي ػا يػتم إعادهتػا غبجم ػا  جد 

 الطبيعي أك أكرب عا طريق اعب از القارئ. كىي على نوع :

 .اؼبايكركفلم: فلم ملفوؼ على بكرة 

 ية.   اؼبايكركفيأ: كرحية فلم 
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كمػػا خػػبلؿ  -مػا خػػبلؿ العػػرض السػػابق ؼبهػػادر اؼبعلومػػات التقليديػػة ك ػػري التقليديػػة يتضػػح 

 مراكز مهادر الػتعلمبك رة يف   ري متوفرةف األقراص اؼبرنة أ -خربة الباحث يف مراكز مهادر التعل م

أك كمػػا  (USBالػػذاكرة الوميضػػية )ك يف ظػػل كجػػود األقػػراص اؼبدؾبػػة ال سػػيما  سػػابقنا، كمػػا كانػػت

ف بيانػػات أك ػػر مػػا األقػػراص ز  ىػػذه اؼبػػواد زبػػإذ إف (، (Flash memoryتسػػمى ذاكػػرة فػػبلش

 اؼبرنة كتعيأ أك ر.

 م المواد التعليمية إلى:سَّ (، فقد ق13، 39ىػ، ص 3438أما أبو عودة )

 المواد التي تعرض الحركة: -3

 .أكرطة الفيديو 

 ( أقراص فيديوVD.) 

 ( أقراص مدؾبةCD ROM.) 

 يات حاسوب.برؾب 

 المواد الصوتية: -3

 .)تسجيبلت صوتية )كاسيت 

 ( أقراص صوتية مدؾبةCD.) 

 المواد المعركضة الثابتة: -1

  )ملم.35كرائح فوتو رافية )سبليدات 
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 .كفافيات العرض فوؽ الرأس 

 ( أقراص مدؾبة(CD ROM. 

 ( أقراص الفيديوVD.) 

 .برؾبيات حاسوب تعليمية 

 ة بصوت:مواد معركضة ثابتة مصحوب -4

 .برامج كرائح فوتو رافية )سبليدات( مع صوت 
 .أفبلـ ثابتة مع صوت 
 .حقائب تعليمية 
 ( أقراص مدؾبةCD ROM.) 
 ( أقراص فيديوVD.) 
 .برؾبيات حاسوب 
 مواد مطبوعة: -5

 .مراجع 
 .موسوعات 
 .دكريات 
 .مواد تعليمية مربؾبة 
 .)مواد تعليمية مربؾبة )مطبوعة 
 مواد أخرل: -6

 . خرائ 
  أرضية.كرات 
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 .صور فوتو رافية مطبوعة 
 .عينات 
 .اماذج 
 أكياء حقيقة. 
 معركضات. -

 توظيف اإلنترنت في مراكز مصادر التعلحم:

يعد اإلنرتنػت مػا األدكات الرئيسػة يف عمليػات الت يػري الػيت ربػدث يف بنيػة اجملتمػع سػواء كػاف 

، 31ىػػ، ص1429) ركػيدماؿ العمػل. كقػد ذكػر الذلك يف اجملػاؿ ال قػايف أك االجتمػاعي أك يف ؾبػ

كالػػػػيت ديكػػػػا تطبيق ػػػػا يف العديػػػػد مػػػػا االسػػػػتحدامات  ،( اػبػػػػدمات اؼبرتبطػػػػة برػػػػبكة اإلنرتنػػػػت33

 ، من ػػػػػػػػػػػا اؼبتجػػػػػػػػػػػددة اؼبسػػػػػػػػػػػتمرة يف العمليػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػبلؿ مراكػػػػػػػػػػػز مهػػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػػػػػتعل م

 يلي:  ما

 ( كيستخدـ:E-mailالبريد اإللكتركني ) (3

   كاالستفادة ما خرباهتم كأحباث م. ،كؿ العادلـبتلل د يفكوسيلة لبلتهاؿ باؼبحته 

  ،يعمػػػل كوسػػػي  بػػػ  اؼبعلّػػػم كاؼبػػػتعلم إلرسػػػاؿ الرسػػػائل عبميػػػع الطػػػبلب، كإرسػػػاؿ الواجبػػػات

 ة.عككوسي  للت ذية الراج

 (:Mailing listالقوائم البريدية ) (3
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كيػػػػػأيت دكرىػػػػػا عنػػػػػدما تتبػػػػػػادؿ ؾبموعػػػػػة كبػػػػػرية )مملػػػػػػات أك آالؼ( مػػػػػا األكػػػػػحاص الرسػػػػػػائل 

ػػت  كنيػة فيمػػا بين ػا ؼبناقرػػة موضػوع معػػ ، فلكػل قائمػػة عنػواف بريػػدم كاحػد اإللكرت  ل إليػو الرسػػائل رس 

 كما مث يتم توزيع ا على اؼبررتك  يف القائمة.  ،اإللكرتكين

 الرتبوية.          عمليةكديكا توظيل ىذه اػبدمة يف التعليم لدعم ال
 :File Transfer protocol( FTPخدمات نقل الملفات ) (1

ف مػػا ؾبموعػة بركتوكػوالت تسػمح بنسػػ  وّ كسبّكػا مػا نقػل اؼبلفػات مػػا حاسػب آلخػر، كتتكػ

أك إرسػػاؿ ملفػػػات يف كػػػبكة إنرتنػػػت، حيػػػث باتػػت اؼبلفػػػات تتضػػػما إذل جانػػػب النهػػػوص أجوبػػػة، 

  .كاستفسارات، كبرامج، كصور، كملفات صوتية، كتسجيبلت

 (.   Discussion Groupsخدمات مجموعة النقاش ) (4

 (.Educational Sitesالتربوية )المواقع  (5

 خدمة الدخوؿ كاالشتراؾ في المؤسسات التعليمية كغيرىا عن بُعد. (6

 :(Telnet)خدمة البحث عن المعلومات كفهارس المكتبات  (7

 يف االرتباط بالننم البعيدة (التلنت)ديكا للمكتبات كمراكز اؼبعلومات اإلفادة ما خدمات 

اعبامعيػػػػػة، كقواعػػػػػد البيانػػػػػات اػباصػػػػػة، االسترػػػػػ ادات ف ػػػػػارس اؼبكتبػػػػػات  :م ػػػػػل ،أك النائيػػػػػة

 اؼبرجعية، كننم اؼبعلومات اليت تعمل على نطاؽ جامعي كامل، كالربكات األخرل.

 (:Interactive Video Conferencingخدمة مؤتمرات الفيديو التفاعلية ) (8
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بلؿ (. كما خػReal timeإلجراء اغبوارات كاؼبناقرات بركل تفاعلي كيف الوقت نفسو )

كيسػتطيع الطالػب حضػور احملاضػرة الػيت توجػد  ،ىذه اػبدمة يتم الت لب علػى البعػد الزمػاين كاؼبكػاين

 في ا ىذه اػبدمة، خاصة يف ؾباؿ التعليم عا بعد.

 (:WWW( )World Wide Webخدمة الشبكة العنكبوتية ) (9
 ا، كتسػػػػػمى )بالرػػػػػبكةمن تنعػػػػد ىػػػػػذه اػبدمػػػػػة مػػػػػا أك ػػػػػر خػػػػػدمات كػػػػػبكة اإلنرتنػػػػػت اسػػػػػتحدا 

الهػػف ات الػػيت تػػرتب  بهػػف ات  النسػػيجية، أك الويػػب(، كىػػي عبػػارة عػػا ؾبموعػػة مػػا الوثػػائق أك
(، الػيت تسػمح للمسػتحدم  بالتنقػل بػ  تلػك Hyper textأخرل عرب خاصية الرب  اؼبسػماة )

الهػػف ات الػػيت ربتػػوم علػػى النهػػوص، كالهػػور، كاألصػػوات، كاألفػػبلـ، كتتميػػز ىػػذه اػبدمػػة بػػوفرة 
م ا، كديكا للمستحدـ االستفادة مػا ىػذه اػبدمػة باسػتحداـ أحػد بػرامج د  انات اليت ت قكحداثة البي

عػا طريػق النقػر  Links)نقبلن عا اؼبوسى(. كعنػد اختيػارؾ إلحػدل نقػاط الػرب  ))اؼبتهف ات. 
علي ػػا، فإهنػػا تقػػـو فػػورنا بنقػػل الهػػف ة اؼبطلوبػػة، كعرضػػ ا علػػى الراكػػةم العتمادىػػا علػػى بركتوكػػوؿ 

(http )بركتوكوؿ نقل النهوص اؼبرتابطة.     :أم 

 :Internet Relay Chat)خدمة المحادثة )  (33
كيسػػػتحدـ ننػػػاـ احملادثػػػة كوسػػػػيلة (. chat)ك  talk)كمػػػا أم لػػػة ىػػػذه اػبدمػػػة تطبيقػػػػات )

لعقد: االجتماعػات باسػتحداـ الهػوت كالهػورة، ككػذلك الػدكرات العلميػة، أيضنػا عػرض التجػارب 
 العلمية.

 التعليمية: خدمة البرامج  (33
توجػػػد بػػػػرامج تعليميػػػػة يف كػػػػبكة اإلنرتنػػػػت يسػػػػتفيد من ػػػػا اؼبعلّػػػػم كالطالػػػػب يف اغبهػػػػوؿ علػػػػى 

كمػا توجػد بػرامج   .كبع  اؼبقررات كالنررات كالب ػوث التعليميػة ،معلومات تتعلق باؼبن ج الدراسي
 يستفيد من ا اؼبعلموف يف تطوير م اراهتم التدريسية. ،تدريبية للمعل م 
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 دريب كالدراسات:    خدمة الت (33
فتسػػػػتحدـ  ،رت بالتقػػػدـ التقػػػين يف ؾبػػػاؿ االتهػػػاالتث  كىػػػي مػػػا األنرػػػطة اإلنسػػػانية الػػػيت تػػػأ
 اإلنرتنت يف اػبدمات التعليمية كالتدريسية.

 :مراكز مصادر التعلمالحاسب اآللي ك  :بحث الثالثالم

الػػتعلم كمػػا خبللػػو  يعػػد اغباسػػب اآلرل أحػػدث كأىػػم التقنيػػات اؼبسػػتحدمة يف مراكػػز مهػػادر     

ديكػػا ترػػ يل خدمػػة اإلنرتنػػت، كاألقػػراص اؼبدؾبػػة الػػيت ربػػوم قواعػػد معلومػػات ـبتلفػػة، ككػػذلك الػػيت 

   (.123ق، ص1427التعليمية ك ريىا.)كزارة الرتبية، ربوم األفبلـ الوثائقية 

يف أعماؽبػا اؼبكتبات بأنواع ػا مػا أكائػل اؼبؤسسػات اؼبعلوماتيػة الػيت اسػتحدمت اغباسػب اآلرل ك      

سػػواء يف تنميػػة اجملموعػػات أك تننيم ػػا أك اسػػرتجاع اؼبعلومػػات كب  ػػا، كقػػد كانػػت اؼبكتبػػات كمراكػػز 

اؼبعلومػػػػػػػػػات يف اؼبملكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية سػػػػػػػػػباقة إذل االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذه التقنيػػػػػػػػػة ػبدمػػػػػػػػػة 

 (.126ق، ص1427اؼبستفيديا.)كزارة الرتبية كالتعليم، 

 ي:التعلحم عن طريق الحاسب اآلل

 يعد استحداـ اغباسب اآلرل كبراؾبو ما مناىر توظيل استحداـ كاست مار التقنّيات اغبدي ة

لتننػيم العمػل كسػػرعة الوصػوؿ إذل اؼبعلومػات اؼبطلوبػػة. كاغباسػب اآلرل كػأداة تعليميػػة تتػيح التفاعػػل 

تعل م كموضوع التعل م، كىذا 
 
كات التعليميػة ا بقيػة األدمػ ةأعطػى ىػذا اعب ػاز ميػز  -بػبل كػك-ب  اؼب

 اليت جاءت قبلو، كاليت أصبح بعض ا قليل االستعماؿ.
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مػػا الطػػرؽ الػػيت يػػتم في ػػا اسػػتحداـ اغباسػػب  ( بعضنػػا63ىػػػ، ص1424ذكػػر الركيلػػي )كقػػد 

 من ا: ،اآلرل ما خبلؿ مراكز مهادر التعل م
 (.استحداـ اغباسب يف اغبهوؿ على اؼبعلومات ما الربكة العاؼبية للمعلومات )اإلنرتنت -أ 

 طبلع على اؼبعلومات اؼبوجودة على الربؾبيات التعليمية.استحداـ اغباسب يف اال -ب 

 استحداـ برامج اعبداكؿ يف تعليم الرياضيات اغبدي ة. -ج 

 استحداـ اغباسب يف إنتاج الوسائل التعليمية اؼبحتلفة.   -د 

 أىم مزايا استخداـ الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلحم:

 :تالية( اؼبزايا ال126ىػ، ص1427كالتعليم )ذكرت كزارة الرتبية 

سػػرعة الوصػػوؿ إذل اؼبعلومػػػات اؼبطلوبػػة، حيػػػث ديكػػا للمسػػتفيد اسػػػرتجاع اؼبعلومػػة اؼبطلوبػػػة  .1

 بسرعة كبرية تفوؽ الطريقة التقليدية.

اؼبراركة يف استحداـ اؼبعلومات، كما يف استحداـ الف رس اإللكرتكين يف اؼبكتبات مػا قبػل  .2

 كاحد. عدة أكحاص يف كقت

اغبهػػػوؿ علػػػى تقػػػارير كـبرجػػػات متعػػػددة، فمػػػ بلن ديكػػػا طباعػػػة أظبػػػاء اؼبسػػػتعرييا كالكتػػػب  .3

 اؼبستعارة.

إمكانيػػة الب ػػػث يف مهػػػادر اؼبعلومػػات اؼبتػػػوافرة يف اؼبكتبػػػات عػػا بعػػػد باسػػػتحداـ كػػػبكات  .4

 اؼبعلومات احمللية كالعاؼبية.
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ل، كاؼبوضػوع، كالعنػواف، إمكانية الب ث عا مهادر اؼبعلومات دبداخل أخػرل  انػب اؼبؤلػ .5

 م ل: الناكر، مكاف النرر، سنة النرر، السلسلة، نوع الوعاء...إخل.

 تطبيقات الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلحم:

مػػػا التقنيّػػػات اغبدي ػػػة الػػػيت دخلػػػت اؼبكتبػػػات كمراكػػػز اؼبعلومػػػات كمراكػػػز  اغباسػػػب اآلرل ي عػػػد

نػػو ي سػتحدـ يف تطبيقػػات متعػػددة ربتاج ػػا إة، حيػػث مهػادر الػػتعل م يف اؼبػػدارس يف السػنوات األخػػري 

 مػػػا -(127، ص 1427كالتعلػػػيم )كمػػػا ذكرتػػػو كزارة الرتبيػػػة -كمػػػا أه ػػػا  ،مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م

 يلي: 

 الفهرسة:  (3

الف ػرس )كينتج عػا ىػذه العمليػة  ،كىو استحداـ اغباسب اآلرل يف ف رسة مهادر اؼبعلومات

 اإللكرتكين(.

 مهػادر مركػز لية الوصل اؼبػادم كاؼبوضػوعي ؼبهػادر اؼبعلومػات، يقػـو طػاكالف رسة تعين: عم

حبيػث يتػيح فرصػة التعػػّرؼ علػى مهػدر اؼبعلومػات بسػ ولة، كتكػػويا صػورة كاضػ ة عنػو قبػػل  الػتعلم

ػػػػ(. كالف رسػػػػة تتكػػػػوف دائ77ص ،ىػػػػػ1427 )كزارة الرتبيػػػػة كالتعلػػػػيم، االطػػػػبلع عليػػػػو. ا مػػػػا عػػػػدة من

سػػػم اؼبؤلػػػل، كمػػػدخل بعنػػػواف بالومػػػة بسػػػ ولة كيسػػػر، كمػػػدخل مػػػداخل لل هػػػوؿ علػػػى مهػػػدر اؼبع

 خل.    إاؼبهدر، كمدخل دبوضوع اؼبهدر، كمدخل برقم التهنيل...

 البحث: (3

باسػػػػػتحداـ اغباسػػػػػب اآلرل ديكػػػػػا للمسػػػػػتفيديا الب ػػػػػث يف الف ػػػػػرس اإللكػػػػػرتكين كاسػػػػػرتجاع 

 كالعاؼبية. الب ث يف قواعد اؼبعلومات احمللية -اضن أي-اؼبعلومات اؼبطلوبة، كديكا 
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 اإلعارة: (1

أدل اسػػػػػػتحداـ اغباسػػػػػػػب اآلرل يف عمليػػػػػػة اإلعػػػػػػػارة إذل سػػػػػػػ ولة إعػػػػػػارة مهػػػػػػػادر اؼبعلومػػػػػػػات 

 كمتابعة اؼبستعرييا. ،كاسرتجاع ا

مػػا خػػبلؿ مػػا مت عرضػػو مػػا تطبيقػػات اغباسػػب اآلرل يف مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، يػػذكر الباحػػث      

ة للمكتبػػػات كمراكػػػز مهػػػادر الػػػتعلم يف أف ىػػػذه التطبيقػػػات تكػػػوف بواسػػػطة بػػػرامج معينػػػة كـبههػػػ

مػػػواد مركػػػػز مهػػػادر الػػػػتعلم، كالب ػػػث عػػػػا مهػػػػادر  كتهػػػػنيل اؼبػػػدارس، يػػػػتم مػػػا خبلؽبػػػػا ف رسػػػت

، كاإلعػػػارة الداخليػػة، كاػبارجيػػػة ؼبهػػػادر اؼبعلومػػػات اؼبعلومػػات كأمػػػاكا كجودىػػػا بكػػل يسػػػر كسػػػ ولة

 كاسرتجاع ا، كمتابعة اؼبستعرييا.

( بػػػػأف أبػػػػرز امػػػػاذج بػػػػرامج 127ق، ص1427ة الرتبيػػػػة كالتعلػػػػيم )كيؤكػػػػد ذلػػػػك مػػػػا ذكرتػػػػو كزار      

اغباسػب اآلرل اؼبسػػتحدمة يف اؼبكتبػػات كمراكػػز اؼبعلومػات برنػػامج )اليسػػري( إلدارة اؼبكتبػػات كمراكػػز 

ّكػػا مركػػز مهػػادر الػػتعلم مػػا تننػػيم كػػل أعمالػػو الفنيػػة،  مهػػادر الػػتعلم، كذكػػرت أف ىػػذا الربنػػامج دي 

 كاسرتجاع اؼبعلومات، كاإلعارة.الف رسة كالتهنيل،  :م ل

كمػػػا بػػػرامج اغباسػػػب اآلرل اؼبسػػػتحدمة أيضػػػان يف اؼبكتبػػػات كمراكػػػز مهػػػادر الػػػتعلم كمػػػا ذكرتػػػو      

( برنػػػامج )األفػػػق(، الػػػذم قامػػػت إحػػػدل الرػػػركات اؼبتحههػػػة 128ق، ص1427كزارة الرتبيػػػة ) 
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العربيػة، كالػيت قامػت بتعريبػو  بتعريبو كتطويره، كبرنامج ) مينايسز(، الذم تررؼ عليو جامعػة الػدكؿ

      بالتعاكف مع اؼبؤسسة الكندية اليت طورتو، كىناؾ برنامج )الف رست، كبرنامج اؼبكتبة(. 

 

 ا: الدراسات السابقة:ين ثان

 المحور األكؿ: الدراسات المتعلقة بواقع مراكز مصادر التعلحم:

راكػػػز مهػػػادر الػػػتعلم يف دفت إذل التعػػػرؼ علػػػى كاقػػػع مىػػػ بدراسػػػةىػػػػ( 1428العمػػػراف ) قػػػاـ

 .اؼبملكة العربية السعوديةم سب يدان لبناء اموذج معيػارم ؽبػا يتناسػب مػع اؼبعػايري الدكليػة، كالبيملػة احملليػة

، ككػاف ؾبتمػع الدراسػة صبيػع مراكػز مهػادر الػتعلم الباحث اؼبن ج الوصػفي )اؼبسػ ي(كقد استحدـ 

كؿبافناهتا. لذا قاـ الباحػث باختيػار  العربية السعودية التابعة إلدارات الرتبية كالتعليم دبناطق اؼبملكة

        % مػػػػا ؾبتمػػػػع الدراسػػػػة موزعػػػػة علػػػػى اؼبراحػػػػل التعليميػػػػة الػػػػ بلث 22عينػػػػة عرػػػػوائية طبقيػػػػة بنسػػػػبة 

( مركزان، موزعة على إدارات الرتبية 377) االبتدائية، كاؼبتوسطة، كال انوية(، كليكوف عددىا بذلك )

 كالتعليم.

احػث فيمػا يتعلػق باختيػار العينػة عػػدـ االقتهػار علػى اؼبػدف الرئيسػية حرصػا علػػى كقػد رأل الب

اؼبراد دراستو، كحمل يتوافر اغبد األدىن ما دقة التم يل، فبا دعاه إذل اختيار مػا صبيػع مشولية اجملتمع 

ة ككانػػػػػت أداة الدراسػػػػػ كؿبافناهتػػػػػا. إدارات الرتبيػػػػػة كالتعلػػػػػيم يف منػػػػػاطق اؼبملكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية
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أف معنػػم أمنػػاء مراكػػز مهػػادر الػػتعلم مفر ػػوف بالكامػػل  :االسػػتبانة، ككػػاف مػػا أىػػم نتػػائج الدراسػػة

للعمػػػل يف اؼبراكػػػز لكػػػن م  ػػػري متحههػػػ  يف اؼبكتبػػػات كاؼبعلومػػػات، لكػػػن م تلقػػػوا تػػػدريبان يف ؾبػػػاؿ 

     عمل م. كأكصت الدراسة بتهميم برنامج أكادديي لتحريج متحهه  يف ؾباؿ مراكز التعلم.

مراكػز مهػادر الػتعل م إذل التعػرؼ علػى كاقػع  ىػدفت دراسةىػ( 1425ال امدم ) أجرل كما

. كلت قيػق أىػداؼ الدراسػة اسػتحدـ الباحػث بتعليم ؿبافنة جدة ما كج ة ننػر اؼبرػرف  الرتبػوي 

، كعبمػػػػع اؼبعلومػػػػات طبقػػػػت الدراسػػػػة علػػػػى ؾبتمع ػػػػا، كالػػػػذم يتم ػػػػل يف اؼبرػػػػرف  اؼبػػػػن ج الوصػػػػفي

( مرػرؼ 112 دبراكز اإلكراؼ الرتبوم داخػل مدينػة جػدة، كبلػ  عػدد أفػراد ىػذا اجملتمػع )الرتبوي 

 تربوم يف ـبتلل التحههات. ككانت أداة الدراسة االستبانة.

أف ىنػػػاؾ عائقػػػان برػػػريان كىػػػو اسػػػتحداـ اؼبعلمػػػ  لطػػػرؽ  :ككػػػاف مػػػا أىػػػم نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة

علػػى اؼبعلػػػم، كقلػػة أمنػػاء مراكػػػز مهػػادر الػػػتعلم  التقليديػػةم كيعػػػود ذلػػك للعػػبء التدريسػػػي التػػدريس

    اؼبؤىل  بالعدد الكايف للمراكز. 

إذل التعػرؼ علػى كاقػع مراكػز مهػادر الػتعلم دبدينػة  ىػدفت بدراسةـ( 2221الررىاف ) كقاـ

( معلمػة يف اؼبرحلػة ال انويػة، 64مػا ) الرياض ما كج ػة ننػر اؼبعلمػات. كقػد تكونػت عينػة الدراسػة

 بطريقػػة عرػػوائية، كاسػػتحدـ الباحػػث اؼبػػن ج الوصػػفي، ككانػػت أداة الدراسػػة االسػػتبانة، مت اختيػػارىا

كقد دلت نتائج الدراسة على أف اؼبناىج اؼبقررة كاػبط  الدراسية ال ربث على رب  اؼبػادة التعليميػة 

 دبركز مهادر التعل م. كأف ىناؾ قهورنا يف توافر األج زة كاؼبواد التعليمية يف اؼبدرسة.

 ."الػػػتعل م يف األردفكاقػػػع مراكػػػز مهػػػادر ": بعنػػػوافـ( 1997هيسػػػات ) طػػػا قػػػاـدراسػػػة  يفك 

ددىا البػال  عػاؼبوجػودة يف صبيػع ؿبافنػات اؼبملكػة اؽبامشيػة األردنيػة حيث مشلت صبيع مراكػز الػتعلم 
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كقػػد ىػػدفت ىػػذه  مػػديرم كمػػديرات مراكػػز مهػػادر الػػتعلمصبيػػع ، ككػػاف ؾبتمػػع الدراسػػة سػػبعة مراكػػز

أداة  كانػتك  كقػد اسػتحدـ الباحػث اؼبػن ج اؼبسػ ي، ،الػتعل ماسة إذل تقهي كاقع مراكز مهادر الدر 

 ا يلي: م، ككانت نتائج ىذه الدراسة ستبانةالدراسة اال

 7666  ؾباؿ تكنولوجيا التعليم.يف % ما مديرم اؼبراكز ليسوا ـبته 

 3638سوب.% ما مديرم اؼبراكز ليس لدي م م ارات كإؼباـ دبجاؿ اغبا 

 52 مػػػػػا مػػػػػديرم اؼبراكػػػػػز دل يدرسػػػػػوا مػػػػػواد يف ؾبػػػػػاؿ إدارة مراكػػػػػز الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة أك %

 تكنولوجيا التعليم.

إذل الكرػػل عػػا كاقػػع مراكػػز مهػػادر الػػتعلم  ىػػدفت دراسػػةـ( 2224اؼبقطػػرم ) أجػػرل كقػػد

مػػا كج ػػة كمػػدل ربقيق ػػا ؼبتطلبػػات العمليػػة التعليميػػة كتطويرىػػا يف دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة اؼبت ػػدة 

كاسػػػتحدمت ىػػػذه الدراسػػػة اؼبػػػن ج الوصػػػفي الت ليلػػػي القػػػائم علػػػى كصػػػل اغبالػػػة  ننػػػر األمينػػػات.

أمينػػة مركػػز مهػػادر الػػتعلم مػػا اؼبػػدارس اؼبحتلفػػة  36كربليػػل مكوناهتػػا كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػا 

 فأكأظ ػػػػرت النتػػػػائج اؼبسػػػػتويات يف مدينػػػػة أبػػػػو ظػػػػيب كاسػػػػتحدـ لػػػػذلك االسػػػػتبياف كػػػػأداة للدراسػػػػة، 

كمتنوعػػػػػة، كي عػػػػػد زبهػػػػػص تقنيّػػػػػات التعلػػػػػيم كاؼبكتبػػػػػات مػػػػػا  ةزبههػػػػػات أمينػػػػػات اؼبراكػػػػػز متفاكتػػػػػ

قليلػػة العػػدد، ككػػذلك أظ ػػرت النتػػائج احتياجػػات أمينػػات اؼبراكػػز إذل التػػدريب علػػى الالتحههػػات 

بعػػ  األج ػػزة كإنتػػاج بعػػ  اؼبػػواد. كمػػا أظ ػػرت النتػػائج أهيػػة تطػػوير كتزكيػػد مراكػػز مهػػادر الػػتعل م 

 دي ة بأكمل ا.    اغب
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( يف اؼبملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية بعنػػػواف: "مراكػػػز مهػػػادر 2224عػػػارؼ ) أجراىػػػادراسػػػة  كيف

الػػتعل م اؼبدرسػػػية: تطػػوير اؼبكتبػػػات اؼبدرسػػية ؼبػػػدارس البنػػ  ال انوي ػػػة يف مدينػػة الريػػػاض". ىػػػدفت إذل 

اإلنتػػػاج الفكػػػرم كدكرىػػػا يف  مراجعػػػة دكر مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م اؼبدرسػػػية يف العمليػػػة التعليميػػػة كيف

تطػػػػوير اؼبكتبػػػػات اؼبدرسػػػػػية ؼبػػػػدارس البنػػػػػ  ال انوي ػػػػة يف مدينػػػػػة الريػػػػاض. كمػػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػػة إذل 

استقهاء آراء أمناء اؼبكتبات اؼبدرسػية كمػدراء اؼبػدارس ال انوي ػة كمػدراء اؼبنػاطق التعليميػة ذبػاه إنرػاء 

دارس. كلت قيػػػق ىػػػدؼ الدراسػػػة اسػػػتحدـ الباحػػػث مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م اؼبدرسػػػية اغبدي ػػػة يف اؼبػػػ

علي ػػػا الباحػػػث اسػػػتبانة  كز ع( مدرسػػػة ثانويػػػة 1384كقػػػد بل ػػػت عينػػػة الدراسػػػة ) .اؼبػػػن ج الوصػػػفي

الدراسػػػة، مث قػػػاـ بػػػإجراء مقػػػاببلت كحهػػػية كبريديػػػة مػػػع مػػػدراء اؼبنػػػاطق التعليميػػػة باؼبملكػػػة العربيػػػة 

ا يف دكر مراكز مهادر الػتعل م يف تطػوير اؼبكتبػات فن السعودية. كأظ رت نتائج الدراسة أف ىناؾ ضع

اؼبدرسية كقهورىا يف تأىيل كتػدريب أمنػاء اؼبكتبػات اؼبدرسػية. كمػا توصػلت الدراسػة إذل أف مراكػز 

فبا أدل إذل عدـ تقددي ا ػبػدمات  ،مهادر التعل م تعاين ما نقص مل وظ يف األج زة التكنولوجية

الدراسػػػة إذل عػػدـ تػػػوفري مراكػػز مهػػادر الػػػتعل م أليػػة أنرػػػطة اإلنرتنػػت برػػكل فاعػػػل. كمػػا توصػػلت 

 ثقافية تدعم اؼبن اج الدراسي يف اؼبدارس ال انوي ة.

دراسػػػة يف نيجرييػػػا. ىػػػدفت إذل  بػػػإجراء ((Eraikhuemen, 2007إيريكمػػػاف  كقػػاـ

الكرػػػل عػػػا كاقػػػع مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف مػػػدارس اؼبرحلػػػة األساسػػػية، كالكرػػػل عػػػا تهػػػورات 

( 216ل م  ؼبػدل فاعليت ػا يف ربسػ  أداء الطػبلب يف الرياضػيات. تكونػت عينػة الدراسػة مػا )اؼبع

ػػمعل ( مػػدارس خاصػػة، اسػػتجابوا السػػتبياف مت إعػػداده 12( مدرسػػة حكوميػػة، ك)22ا يعملػػوف يف )من



 

11 

ل ايات الدراسػة. كقػد أظ ػرت النتػائج ضػعل مراكػز مهػادر الػتعل م يف اؼبػدارس األساسػية كافتقارىػا 

كبالتػػػػارل تراجػػػػع مسػػػػاهت ا برػػػػكل كبػػػػري يف تعلػػػػيم  ،ئلمكانيػػػػات الػػػػيت سبكن ػػػػا مػػػػا ربقيػػػػق  اياهتػػػػال

 الرياضيات كربس  أداء الطلبة في ا.

 

 مراكز مصادر التعلحم: يالمحور الثاني: الدراسات المتعلقة باختصاصي

مهػادر إذل ربديد اغباجات التدريبية ألمناء مراكػز  سعت دراسة ىػ(1426اعبضعي ) أجرل

، كا سػػػتحدـ يف يف مػػػدارس التعلػػػيم العػػػاـ يف اؼبملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية الػػػتعلم يف التقنيػػػات التعليميػػػة

كتػػألل ؾبتمػػع الدراسػػة مػػا أمنػػاء مراكػػز إجػػراء ىػػذه الدراسػػة اؼبػػن ج اؼبسػػ ي )الوصػػفي( الت ليلػػي، 

علػػػيم، كمت اختيػػػار عينػػػة مهػػػادر الػػػتعلم يف مػػػدارس التعلػػػيم العػػػاـ اغبكػػػومي التابعػػػة لػػػوزارة الرتبيػػػة كالت

( أمػ  522عروائية ما ؾبتمع الدراسة سبّ ل مناطق تعليمية ـبتلفة، كبل  عدد أفراد عينة الدراسة )

 مركػػز مهػػادر تعلػػم. كمت اسػػتحداـ اسػػتبانة ؼبعرفػػة آراء اؼبف وصػػ  بعػػد التأكػػد مػػا صػػدق ا كثباهتػػا.

منػػػػاء مهػػػػادر الػػػػتعل م يف التقنيّػػػػات كمػػػا أىػػػػم نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة أف درجػػػػة اغباجػػػات التدريبيػػػػة أل

(، كأىػم ؾبػاالت تلػك اغباجػات التدريبيػة ىػي 3652التعليمية بركل عاـ كبرية كدبتوسػ  حسػاء )

 على التوارل: ؾباؿ التهميم، كؾباؿ الهيانة ككانت درجة اغباجة في ما كبرية.     

ي يـ اختهاصػكاقع اسػتحدا بدراسة ىدفت إذل الكرل عا: ىػ(1429الركيدم ) كما قاـ

كلت قيػػق أىػػداؼ الدراسػػة كاإلجابػػة عػػا  مراكػػز مهػػادر الػػتعل م لئلنرتنػػت دبنطقػػيت حائػػل كالقهػػيم.
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تسػػاؤالهتا مت اسػػتحداـ اؼبػػن ج الوصػػفي )اؼبسػػ ي(. كقػػد قػػاـ الباحػػث ببنػػاء أداة الدراسػػة اؼبتم لػػة يف 

اسػػػػػة مػػػػػا صبيػػػػػع اسػػػػػتبانة حػػػػػددت ؿباكرىػػػػػا كفقػػػػػان لتسػػػػػاؤالت الدراسػػػػػة، كتكػػػػػّوف ؾبتمػػػػػع كعينػػػػػة الدر 

كمػا أىػم نتػائج  .(192ي مراكز مهادر التعلم دبنطقيت حائل كالقهيم كالبال  عػددىم )ياختهاص

ي مراكػػز مهػػادر الػػتعل م لئلنرتنػػت يالدراسػػة أف ىنػػاؾ عػػدة صػػعوبات ربػػوؿ دكف اسػػتحداـ اختهاصػػ

قيمػػة  كانػػتدبنطقػيت حائػػل كالقهػػيم. كجػاء اجملػػاؿ اؼبتعلػػق بالهػعوبات الفنيػػة مػػا أعلػى الهػػعوبات ك 

 %(، يليو الهعوبات اؼبادية.7164بنسبة ) :( أم5( ما أصل )3657اؼبتوس  اغبساء )

امػػػػوذج مقػػػػرتح لتطػػػػوير أداء  ىػػػػدفت إذل تهػػػػميم دراسػػػػة ىػػػػػ(1432الرػػػػريل ) أجػػػػرت كمػػػػا

كتكّوف ؾبتمػع  اختهاصيي مراكز مهادر التعل م باؼبرحلة ال انوي ة يف ؾباؿ اؼبست دثات التكنولوجية.

. )ذكػوران كإناثػػان( سػة مػا اختهاصػيي مراكػز مهػػادر الػتعلم باؼبرحلػة ال انويػة دبدينػػة مكػة اؼبكرمػةالدرا

كاتبعػػػػػػت الباح ػػػػػػػة اؼبػػػػػػػن ج الوصػػػػػػػفي الت ليلػػػػػػػي. كعبمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات أعػػػػػػػدت قائمػػػػػػػة باؼبسػػػػػػػت دثات 

كاسػتبانة لدراسػػة التكنولوجيػة، كقائمػة بالكفايػػات األدائيػة لػػدل اختهاصػيي مراكػػز مهػادر الػػتعلم، 

    .اؼبست دثات التكنولوجية كتوظيل اختهاصيي مراكز مهادر التعلم ؽبا قع توافركا

 ككانت نتائج الدراسة ما يلي:

أنػػػو يتػػػوافر ثبلثػػػة عرػػػر مسػػػت دثنا مػػػا مسػػػت دثات األج ػػػزة كاؼبػػػواد التعليميػػػة، من ػػػا أربعػػػة  .1

ت ا بدرجػػة عاليػػة، كتسػػعة بدرجػػة منحفضػػة، أمػػا بقيػػة اؼبسػػت دثات التكنولوجيػػة الػػيت تضػػمن

 ا.قن القائمة اػباصة بالدراسة ف ي  ري متوافرة إطبل
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ل أسػػػػػلوب تعليمػػػػػي تعّلمػػػػػي كاحػػػػػد فقػػػػػ  بدرجػػػػػة متوسػػػػػطة، أمػػػػػا بقيػػػػػة مسػػػػػت دثات ظ ػػػػػيو  .2

 ل.ظ  األساليب التعليمية التعّلمية اليت تضمنت ا القائمة اػباصة بالدراسة اغبالية ف ي ال ت و 

 راكز مهادر التعل م بدرجة كبرية. كفاية أدائية لدل اختهاصيي م توافر طبس كشبان .3

اؼبرحلػػػة ال انوي ػػػة يف ؾبػػػاؿ يف تهػػميم امػػػوذج لتطػػػوير أداء اختهاصػػػيي مراكػػػز مهػػادر الػػػتعل م  .4

 اؼبست دثات التكنولوجية.
ىدفت  .يف كالية كاركلينا األمريكية أجريت دراسةب :((Shannon, 2009كانوف  كقاـ

كدكر اؼبػديريا يف  ،ية ألمنػاء مراكػز مهػادر الػتعل مإذل الكرل عا تهورات مديرم اؼبدرسة األساس

( مػػػديرنا كمػػػديرة يعملػػػوف يف اؼبػػػدارس 12تفعيػػػل دكر اؼبكتبػػػة اؼبدرسػػػية. تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػا )

 .خضػػػعوا لػػػدكرة متحههػػػة يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل مقػػػد اغبكوميػػػة األساسػػػية يف جنػػػوب كاركلينػػػا ك 

وعيػة قامػت علػى إجػراء مقػاببلت مػع اؼبػديريا كاؼبػديرات تباع من جيػة ناكلت قيق ىدؼ الدراسة مت 

كمػا مت توزيػع   .حوؿ دكرىم يف تفعيل مراكز  مهادر الػتعل م كحػوؿ تهػوراهتم عػا أمنػاء ىػذه اؼبراكػز

كقػػد  .( من ػػا صػػاغبة للت ليػػل189اسػػتبياف علػػى اإلنرتنػػت علػػى بػػاقي مػػديرم اؼبػػدارس مت اسػػرتداد )

يػدعموف تعيػػ  أمػ  اؼبركػػز الكػلء القػػادر علػى تزكيػػد اؼبركػز دبػػا  ف اؼبػػديرياأأظ ػرت نتػػائج الدراسػة 

ف اؼبػػديريا كاؼبػػديرات أنػػت الدراسػػة ي  كب حيتاجػػو مػػا مػػواد مهػػورة أك مطبوعػػة أك مرئيػػة أك مسػػموعة.
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ف على تفعيل دكر مراكػز مهػادر الػتعل م مػا خػبلؿ ربسػ  اػبػدمات كتوجيػو اجملتمػع اؼبدرسػي ك قادر 

 الستحدام ا.

لثالػػػث: الدراسػػػات المتعلقػػػة بػػػدكر تكنولوجيػػػا التعلػػػيم فػػػي مراكػػػز مصػػػادر المحػػػور ا

 التعلحم: 

اسػػتحداـ اإلنرتنػػت يف مراكػػز مهػػادر  ىػػدفت يف ربديػػد دراسػػةىػػػ( 1424الركيلػػي ) أجػػرل 

التعلػػػيم كالػػػتعلم لػػػدعم التػػػدريس مػػػا كج ػػػة ننػػػر معلمػػػي كطػػػبلب اؼبرحلػػػة ال انوي ػػػة اغبكوميػػػة دبدينػػػة 

 احػػث ببنػػاء أداة الدراسػػة اؼبتم لػػة يف اسػػتبانة حػػددت ؿباكرىػػا كفقػػان لتسػػاؤالتكقػػد قػػاـ الب الريػػاض.

الدراسػػة، كقػػد كزعػػت االسػػتبانة علػػى معلمػػي كطػػبلب ثانويػػة اؼبعتمػػد بػػا عبػػاد الػػيت يوجػػد طػػا ذبربػػة 

( طالبػػػان 177( معلمػػػان ك)26بلػػػ  عػػػددىم )الػػػتعلم دبدينػػػة الريػػػاض، ك كزارة اؼبعػػػارؼ ؼبراكػػػز مهػػػادر 

مػا أىػم نتػائج  كػافك  .كة اإلنرتنت يف مركز مهادر التعلم، كىم دي لوف عينة الدراسةمستحدمان لرب

الدراسػػة: قلػػة عػػدد أج ػػزة اغباسػػب اآلرل اؼبرتبطػػة برػػبكة اإلنرتنػػت يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م بنسػػبة 

 %.  9268%، كب ء االتهاؿ كانقطاعو يف كبكة اإلنرتنت يف مركز مهادر التعل م بنسبة 9268

كاقع استحداـ تكنولوجيا  :الكرل عا إذلىدفت  بدراسةىػ( 1432البوسعيدم ) اـق كما

التعليم كمراكز مهادر التعل م دبدارس التعلػيم األساسػي بسػلطنة عمػاف كإعػداد خطػة لتفعيل ػا. كقػد 

( 182اسػػتحدـ الباحػػث اؼبػػن ج الوصػػفي، ككانػػت أداة الب ػػث االسػػتبانة، كمشلػػت عينػػة الب ػػػث )
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إذل التػدريب  الكبػرية ؼبعل مػ ااجػة حأظ رت نتائج الب ػث  .ارس التعليم األساسيمعلم كمعلمة دبد

يف العديد ما الكفايات اؼبرتبطػة بتفعيػل اسػتحداـ تكنولوجيػا التعلػيم كمراكػز مهػادر التعلػيم داخػل 

ننػػػػرنا لوجػػػػود ضػػػػعل يف معرفػػػػة كفبارسػػػػة اؼبعل مػػػػ  ؽبػػػػذه الكفايػػػػات عنػػػػد القيػػػػاـ دب ػػػػام م  ماؼبػػػػدارس

 فية. الوظي

اسػػػػتحداـ تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم كاؼبعلومػػػػات دبراكػػػػز  كاقػػػػعـ( عػػػػا 2223دراسػػػة اعبمػػػػبلف ) كيف

يف تنفيػػػػذ الت ليلػػػي كاعتمػػػد الباحػػػث اؼبػػػػن ج الوصػػػفي  مهػػػادر الػػػتعل م يف مػػػدارس فبلكػػػػة الب ػػػريا،

( متحههػػان مػػا العػػامل  دبراكػػز مهػػادر الػػتعلم دبػػدارس فبلكػػة 62، ككانػػت عينػػة الدراسػػة )الدراسػػة

لب ريا، كمشلت ىذه العينة ـبتلػل اؼبراحػل التعليميػة، كاسػتحدـ الباحػث مقيػاس رأمم السػتطبلع ا

 آراء متحههػي مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، حػػوؿ كاقػػع اسػػتحداـ تكنولوجيػػا التعلػػيم كاؼبعلومػػات بػػاؼبراكز

مػػا كج ػػة ننػػر متحههػػي مراكػػز مهػػادر الػػتعل م. أظ ػػرت الدراسػػة بعػػ  السػػلبيات يف اسػػتحداـ 

وجيػػا التعلػػيم كاؼبعلومػػات يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م، م ػػل: عػػدـ كجػػود صػػيانة دكريػػة لؤلج ػػزة، تكنول

كعػػدـ القػػػدرة علػػػى إنتػػاج بػػػرامج اؼبعلوماتيػػػة، كعػػدـ تػػػوافر الػػػدعم الكػػايفم لتػػػوفري تكنولوجيػػػا التعلػػػيم 

 كاؼبعلومات يف مراكز مهادر التعل م باؼبدارس.  

كاقػػػع اسػػتحداـ الوسػػػائل التعليميػػػة دبراكػػػز عرفػػػة ىػػدفت إذل م دراسػػػةـ( 2212فػػػرج ) كأجػػرت

لئلجابػػػػة علػػػػى  كاسػػػػتحدمت الباح ػػػػة اؼبػػػػن ج اؼبسػػػ ي الت ليلػػػػي مهػػػادر الػػػػتعل م )دراسػػػػة تقييميػػػة(.

اؼبنتنمػػة عبمػػع البيانػػات مػػا مػػدارس اؼبملكػػة العربيػػة  األسػػمللة اؼبطركحػػة، كاسػػتحداـ العينػػة العرػػوائية



 

11 

علم باؼبنطقػػة الرػػرقية دبراحل ػػا التعليميػػة ال انويػػة كاؼبتوسػػطة. السػػعودية اؼبتػػوافر طػػا مراكػػز مهػػادر الػػت

ككانػػػت أداة الدراسػػػة االسػػػػتبانة تتضػػػما ؾبموعػػػػة مػػػا األسػػػمللة تطػػػػرح علػػػى اؼبعلمػػػػ  كأمنػػػاء مراكػػػػز 

مهادر التعلم كالطبلب ككل ما ؽبم عبلقػة باسػتحداـ الوسػائل التعليميػة، مػع االسػتعانة باؼببلحنػة 

علػػى كاقػػع الوسػػائل يف اؼبػػدارس، ككػػاف عػػدد مػػا أجػػاب علػػى االسػػتبياف اؼبباكػػرة للتعػػرؼ عػػا قػػرب 

 ككاف ما نتائج ىذه الدراسة: .معلمة كأمينة مركز تعلم 22
 قلة توافر األج زة كالوسائل التعليمية. .1

 تدين نهيب كل طالبة ما الوسائل. .2

 ف إذل اؼب ارات البلزمة للتهميم.ر اؼبعلمات يفتق .3

 ليف م بأعباء إدارية أك تدريسية.كتك ،عدـ تفرغ أمناء اؼبراكز .4

 ال تتوافر سياسة الختيار الوسائل التعليمية. .5

 عدـ توافر متحهه  يف مراكز مهادر التعل م. .6

 ضعل الدعم الفين ما قبل إدارات التعليم التابعة للوزارة.  .7

يف سػػػػلطنة عمػػػػاف، ككانػػػػت بعنػػػػواف:  أجريػػػػت بدراسػػػػة( 2223رزكقػػػػي كاحملركقػػػػي ) قػػػػاـ كمػػػػا

ودييػػة للتجربػػة العمانيػػة يف ؾبػػاؿ تقنيّػػات اؼبعلومػػات يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م حبسػػب خطػػة "دراسػة تق

 اؼبعلومػات تقنيّػات تػأثري درجػة تقيػيم إذل الدراسة ىذه ىدفت قدكبو التعليم األساسي". ك الت وؿ 

 كعلػى ناحيػة مراكز مهادر التعل م ما خبلؿاؼبعلومات ما  تقنّيات معلم كهتيملة التعليم طبيعة على

تكونػت  كلقػد .للطلبػة التعاكنيػة كالعبلقػات التفاعػل درجػةك  الػذايت البنػاءك  العلمػي الت هػيل مستول
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 ،األساسي التعليم ػبطة اؼبعرفية اػبلفية حبث خبلؿ ما كذلك كصفي جانب :جانب  ما الدراسة

علومػػػات ذلػػػك طػػدؼ استقهػػػاء آراء اؼبعل مػػ  برػػػأف تػػأثري اسػػػتحداـ تقنيّػػات اؼبك  ممسػػ ي كجانػػب

لرابع مػا التعلػيم األساسػي إذل اعلى الت هيل العلمي للطلبة ما اغبلقة األكذل للهفوؼ ما األكؿ 

علػػػى العمليػػػة التعليميػػػة كمػػػدل االسػػػتعداد ؽبػػػذه اػبطػػػة اعبديػػػدة. كتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػا  هثػػػر كأ

ػػ( معل96) نة مكونػػة مػػا ا يف اؼبرحلػػة األساسػػية طبقػػت أداة الدراسػػة علػػي م كىػػي عبػػارة عػػا اسػػتبامن

مػا معلمػ  مقػرر تقنيّػات اؼبعلومػات  (% 92)كلقد أكارت نتائج ىػذه الدراسػة إذل أف  فقرة. 52

%(  87أكػػار )ك  ،قػد كػعركا بػأهنم مػػع مقػرر  تقنيّػات اؼبعلومػػات قػد أصػب وا طلبػػة حباجػة إذل تعل ػم

ىػػذه الدراسػػة عػػدما أسػػندت إلػػي م م مػػة تعلػػيم اؼبقػػرر، كلقػػد أكصػػت بمػػن م إذل نقػػص يف تػػأىيل م 

 تأىيل العامل  يف مراكز مهادر التعل م. ك بالتأكيد على إعداد 

(: لت ديد مدل استحداـ معلمػي اؼبرحلػة Mahady, 2006م ادم ) طا قاـدراسة  كيف

ال انوي ػػػة للوسػػػائل التعليميػػػة اؼبتػػػوفرة يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م يف إندكنيسػػػيا، كالعوامػػػل الػػػيت ربػػػد مػػػا 

ظ ػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف الوسػػػائل التعليميػػػة  ػػػري موجػػػودة يف اؼبػػػدارس، كاغبهػػػوؿ اسػػػتحدام ا. كأ

علي ػػا لػػيس بػػاألمر السػػ ل، كأف أك ػػر الوسػػائل التعليميػػة تػػوافرنا ىػػي كسػػائل تقليديػػة بسػػيطة، م ػػل: 

السبورة، كالهور كاػبرائ  كالرسومات، كاؼبلهػقات، كلوحػات القمػاش، كالكتػب اؼبقػررة، كالهػ ل 

ف أك ر الوسائل التعليمية اليت تنفػذىا مراكػز مهػادر الػتعل م ألعاب احملاكاة التم يل(، ك أ)كاجملبلت، ك 

ىػػػػي السػػػػبورة كالهػػػػور كالرسػػػػومات كالكتػػػػب اؼبقػػػػررة كالهػػػػ ل كاجملػػػػبلت، كمػػػػا أف ج ػػػػاز الفيػػػػديو 

-كأظ ػرت نتػائج الدراسػة  .ا يف مراكز مهادر الػتعل مقن كأكرطة الفيديو التعليمية  ري مستعملة إطبل
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عػػدـ اسػػتحداـ الوسػػائل التعليميػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م ىػػي عػػدـ يف ف أك ػػر األسػػباب أ -أيضنػػا

تػػوفر األج ػػػزة كاؼبػػػواد التعليميػػػة، كعػػدـ تػػػوفر الوقػػػت الكػػػايف لت ضػػري الوسػػػائل التعليميػػػة الػػػيت ديكػػػا 

م   ػكعػدـ تف ،كعدـ صبلحية بع  الوسػائل التعليميػة اؼبتػوافرة لبلسػتحداـ استحدام ا، كقلة اغبوافز

اؼبسػػػؤكل  ألهيػػػة الوسػػػائل التعليميػػػة، باإلضػػػافة إذل أف معلمػػػي اؼبرحلػػػة ال انوي ػػػة يفضػػػلوف اسػػػتحداـ 

 السبورة كالرفافيات كأكرطة الفيديو كاألدكات اؼبحربية كاعبرائد كاجملبلت كبرامح اغباسوب.

 عليم:المحور الرابع: الدراسات المتعلقة بدكر مراكز مصادر التعلحم في الت

اـ مراكز مهػادر الػتعل م أثر استحد دراسة ىدفت إذل التعّرؼ علىىػ( 1425العنزم ) أجرل

تبلميػػذ الهػػل ال ػػاين اؼبتوسػػ  يف مقػػرر الفقػػة دبدينػػة الريػػاض، مػػا خػػبلؿ اإلجابػػة علػػى  ربهػػيليف 

ل كقػػد اسػتحدـ الباحػػث اؼبػػن ج التجػرييب، ككػػاف ؾبتمػػع الدراسػة صبيػػع تبلميػػذ الهػػ .أسػمللة الدراسػػة

. كقػػػد مت ( تلميػػذان 211ددىم )ال ػػاين اؼبتوسػػ  بالقسػػم اؼبتوسػػ  دبجمػػع اؼبلػػك سػػعود التعليمػػي كعػػ

اختيػػار العينػػة برػػكل عرػػوائي مػػا بػػ  فهػػوؿ الهػػل ال ػػاين اؼبتوسػػ  يف القسػػم اؼبتوسػػ  دبجمػػػع 

كمػا أبػػرز  ( اجملموعػة التجريبيػػة.2/6( اجملموعػػة الضػابطة كفهػػل )2/5اؼبلػك سػعود، ليم ػػل فهػل )

تائج ؽبذه الدراسة: فاعلية اسػتحداـ مراكػز مهػادر الػتعل م يف رفػع مسػتول الت هػيل الدراسػي يف الن

 مقرر الفقو لدل تبلميذ الهل ال اين اؼبتوس  مقارنة بالطريقة التقليدية.

معوقػات تفعيػل مراكػز مهػادر  ربديػدإذل ىدفت  دراسة بإجراءىػ( 1432الطعاين ) قاـ كما

مػػا كج ػػة ننػػر أمنػػػاء العربيػػة السػػػعودية م االبتدائيػػة يف منطقػػػة تبػػوؾ باؼبملكػػة الػػتعل م دبػػدارس التعلػػي
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مراكػػز مهػػادر الػػتعلم كمرػػريف مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، كمػػا هتػػدؼ إذل التعػػرؼ علػػى االختبلفػػات يف 

مراكػػز مهػػادر الػػتعلم بػػاإلدارة العامػػة للرتبيػػة كالتعلػػيم آراء أمنػػاء مراكػػز مهػػادر الػػتعلم، كآراء مرػػريف 

تبوؾ تبعان الختبلؼ سنوات اػبربة التدريسية ألفراد عينة الدراسة، كاؼبؤىػل العلمػي كالػدكرات  دبنطقة

كقد مت اختيػار العينػة برػكل عرػوائي كطبقػي، فالعينػة العرػوائية فب لػة مػا  .التدريبية اليت خضعوا ؽبا

لسػػػعودية، كبلػػػ  أمنػػػاء مراكػػػز مهػػػادر دبػػػدارس التعلػػػيم االبتػػػدائي دبنطقػػػة تبػػػوؾ يف اؼبملكػػػة العربيػػػة ا

، أمػػا العينػػة العرػػوائية ( أمػػ  مركػػز مهػػادر تعلػػم مفػػرغ مػػا قبػػل كزارة الرتبيػػة كالتعلػػيم62عػػددىم )

 ككاف ما نتائج الدراسة ما يلي: ،الطبقية فكانت ما اؼبررف  الرتبوي 
 يف األج زة كاؼبواد التعليمية بسبب قلة توافر اإلمكانات اؼبادية البلزمة. اأف ىناؾ نقهن  .1

ل ل ػػكلك ػػرة األعبػاء الػػيت ي   ممبػػاالة( لػة اىتمػػاـ اؼبعل مػػ  باسػتحداـ الوسػػائل التعليميػػة )الػبلق .2

 طا اؼبعّلم حبيث ال يتوفر لديو الوقت إلعداد الوسائل الضركرية.

 سوء األج زة كاؼبواد التعليمية كعدـ توفرىا ألىداؼ اؼبناىج الدراسية كموضوعاهتا. .3

 لطبلب بأىداؼ كأهية مركز مهادر التعل م.عدـ إؼباـ أكلياء األمور كا .4

الكرػل عػا  إذل ىػدفت ،يف سػلطنة عمػاف دراسػة :(Al Jaber، 2004اعبػابر ) كأجػرل

فاعلية أداء مراكز مهادر التعل م يف السلطنة كأثرىا يف ازدياد ربهيل الطلبة. كتكونت عينة الدراسة 

ػػمعل (252)مػػا  يػػق ىػػدؼ الدراسػػة اسػػتحدـ الباحػػث اؼبػػن ج ا مػػا معلمػػي اؼبرحلػػة ال انوي ػػة. كلت قمن

كىػػي عبػػارة عػػا اسػػتبانة اكػػتملت علػػى فقػػرات تقػػيس  ،الوصػػفي الت ليلػػي مػػا خػػبلؿ أداة الدراسػػة

ىػػػػذه الفاعليػػػػة. كخلهػػػػت الدراسػػػػة إذل أف مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م العمانيػػػػة ربقػػػػق أىػػػػداف ا بنسػػػػبة 
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. كانت ػت الدراسػة (%88) س بنسػبة، كتعمل على تػوفري األج ػزة كاؼبػواد التعليميػة للمػدار (82%)

 أف فاعلية مراكز مهادر التعل م تعزز امو الطبلب كربهيل م بدرجة فوؽ اؼبتوسطة.

دراسػػػػة أجريػػػػت يف الواليػػػات اؼبت ػػػػدة األمريكيػػػػة. ب(:  Reder، 2012ريػػػدر ) قػػػػاـ كمػػػا

ؿبػو األميػة دكار مراكز مهػادر الػتعل م كالت ػديات الػيت تواج  ػا يف بػرامج أىدفت إذل الكرل عا 

كامػػرأة مػػا اؼب ػػاجريا إذل  ( رجػػبلن 28نػػت عينػػة الدراسػػة مػػا )و  الػػيت تقػػدم ا كجػػزء مػػا عمل ػػا.  تك

أمريكػػػػا كيدرسػػػػوف يف مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م يف الفػػػػرتات اؼبسػػػػائية يف بورتبلنػػػػد، أكرجيػػػػوف. كاتبعػػػػت 

سػلوكياهتم أثنػاء  الدراسة من جية نوعية قامت على إجراء مقػاببلت معمقػة مػع اؼبرػارك  كمبلحنػة

الدراسة ضما فرتات زمنية مطولة. كقد أظ رت النتػائج أف ؽبػذه اؼبراكػز كبراؾب ػا دكر فعػاؿ يف ت يػري 

نػت ي  كمػا ب  .الننرة اجملتمعية حوؿ فعالية الػربامج اؼبقدمػة لؤلميػ  كدكرىػا الواضػح يف مكاف ػة األميػة

كاددييػػة كاالجتماعيػػة كبػػ  تزايػػد اإلقبػػاؿ النتػػائج كجػػود عبلقػػة دالػػة بػػ  ربسػػ  م ػػارات األميػػ  األ

 االجتماعي على االلت اؽ بربامج اؼبراكز.

ؼبعرفػػة دكر مراكػػػز  م(: يف الواليػػات اؼبت ػػدة األمريكيػػةLau,2002الك) طػػا قػػاـدراسػػة  كيف

مػدير مدرسػة  (242)مشلػت الدراسػة عينػة مػا ك مهادر التعل م يف التعليم كخدمة اجملتمػع اؼبدرسػي. 

ؼبعرفة آرائ ػم حػوؿ دكر مراكػز مهػادر الػتعل م يف التعلػيم، كمت إجػراء  مات اؼبت دة األمريكيةيف الوالي

مقػػػاببلت نوعيػػػة معمقػػػة مػػػع اؼبػػػديريا، حيػػػث اتبعػػػت الدراسػػػة من جيػػػة نوعيػػػة يف التطبيػػػق. كبينػػػت 

ػاالنتائج أف شبانية ما كل عررة مػديريا مشلػت م الدراسػة يعتقػدكف أف ؽبػذه اؼبراكػز دكرنا  بالنسػبة  م م 
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وجػػود عبلقػػة بػػ  مػػا تقػػـو بػػو ىػػذه اؼبراكػػز كالت هػػيل بمػػا اؼبػػديريا  (%47)للمدرسػػة، كمػػا أفػػاد 

الدراسػػي لػػدل الطلبػػة. كمػػا جانػػب آخػػر أكػػارت الدراسػػة إذل نقػػص يف كعػػي بعػػ  اؼبػػديريا لػػدكر 

 ىذه اؼبكتبات يف ربس  دراسة التبلميذ.

 ؼ مراكز مصادر التعلحم:بفلسفة كأىدا المحور الخامس: الدراسات المتعلقة

 ككانػػػػت(: دراسػػػػة يف جنػػػػوب إفريقيػػػػا، Klann& Sal، 2005سػػػػاؿ )ك كػػػػبلف   أجػػػػرل

كأىداؼ مراكز مهادر التعل م يف كيب تػاكف". ىػدفت الدراسػة إذل الكرػل  فلسفةبعنواف: "تقييم 

كف عػػا الفلسػػػفة العامػػػة كاألىػػػداؼ الػػيت تسػػػعى مراكػػػز مهػػػادر الػػتعل م اغبكوميػػػة يف مدينػػػة كيػػػب تػػػا

 لت قيق ا. كما ىدفت  إذل التعرؼ على كاقع اػبدمات اليت تقدم ا ىذه اؼبراكز.  

 ا يعملوف يف اؼبدارس األساسية كاؼبتوسطة، حيثمن معل (422)كتكونت عينة الدراسة ما 

ىػػي: الفلسػػفة  ،توزعػػت علػػى أربعػػة ؾبػػاالت ،فقػػرة (52)ق الباح ػػاف علػػي م اسػػتبانة مكونػػة مػػا ب ػػط

ات، الهػػػعوبات، اؼبقرتحػػػات. ككرػػػفت الدراسػػػة أف ىػػػذه اؼبراكػػػز تعمػػػل ضػػػما كاألىػػػداؼ، اػبػػػدم

اإلطػػػار العػػػاـ لفلسػػػفة كأىػػػداؼ الرتبيػػػة كالتعلػػػيم يف الػػػببلد. كمػػػا كرػػػفت الدراسػػػة عػػػا تػػػدين نوعيػػػة 

 ا يف ؾباؿ تكنولوجيا التعليم.صن م ا ىذه اؼبراكز كخهو د  اػبدمات اليت تق
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 التعليق على الدراسات السابقة:

بػػػد مػػػا تقسػػػيم ا إذل طبسػػػة  خػػػبلؿ اسػػػتعراض الباحػػػث للدراسػػػات السػػػابقة كجػػػد أنػػػو المػػػا      

 كىي:  ،ؿباكر

 .الدراسات اؼبتعلقة بواقع مراكز مهادر التعل م 

 .الدراسات اؼبتعلقة باختهاصي مراكز مهادر التعل م 

 .الدراسات اؼبتعلقة بدكر تكنولوجيا التعليم يف مراكز مهادر التعل م 

 تعلقة بدكر مراكز مهادر التعل م يف التعليم.الدراسات اؼب 

 بفلسفة كأىداؼ مراكز مهادر التعل م. الدراسات اؼبتعلقة 

فما الدراسات اليت ركزت علػى تقهػي كاقػع مراكػز مهػادر الػتعل م يف اؼبػدارس كمػدل ربقيقػو 

، (1425) ال امػػػػدم ق(، كدراسػػػة1428) دراسػػػة العمػػػػراف :ؼبتطلبػػػات العمليػػػة التعليميػػػػة كدعم ػػػا

كالػػػػػػيت أجريػػػػػػت صبيع ػػػػػػا يف اؼبملكػػػػػػة العربيػػػػػػة  ـ(2224) ، كدراسػػػػػػة عػػػػػػارؼـ(2221) كالرػػػػػػرىاف

، كدراسػػة أجريػػت يف ـ(1997) السػػعودية، ككاحػػدة يف دكلػػة األردف الرػػقيق كىػػي دراسػػة هيسػػات

، كدراسػة ط بقػت يف نيجرييػػا كىػي دراسػػة ـ(2224) اإلمػارات العربيػة اؼبت ػػدة كىػي دراسػة اؼبقطػػرم

 ، كاليت كاف ما نتائج ا ما يلي :ـ(2227) إيريكماف
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 لكػػن م  ػػري متحههػػ   ،أف معنػم أمنػػاء مراكػػز مهػادر الػػتعل م مفر ػػوف بالكامػػل يف اؼبراكػز

 تلقوا تدريبنا يف ؾباؿ عمل م. كىذا يف دراسة العمراف. بيد أهنم ،يف اؼبكتبات كاؼبعلومات

 ػػ لطػػرؽ التػػدريس التقليديػػةم كالػػذم سػػببو يعػػود كىػػو اسػػتحداـ اؼبعل مػػ   ابرػػري   اأف ىنػػاؾ عائقن

م، كقلػػػة أمنػػػاء مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م اؼبػػػؤىل  بالعػػػدد الكػػػايف ل ػػػؼبعا ي علػػػىللعػػػبء التدريسػػػ

 للمراكز. كىذا يف دراسة ال امدم.

  ،أف اؼبناىج اؼبقررة كاػبط  الدراسػية ال ربػث علػى ربػ  اؼبػادة التعليميػة دبركػز مهػادر الػتعل م

 ورنا يف توافر األج زة كاؼبواد التعليمية يف اؼبدرسة. كىذا يف دراسة الررىاف.كأف ىناؾ قه

 7.66مػػػػا 3.38% مػػػػا مػػػػديرم اؼبراكػػػػز ليسػػػػوا ـبتهػػػػ  دبجػػػػاؿ تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم، ك %

 مديرم اؼبراكز ليس لدي م م ارات كإؼباـ دبجاؿ اغباسوب. كىذا يف دراسة هيسات.

 تنوعػة، كأف زبهػص تقنيّػات التعلػيم كاؼبكتبػات مػػا أف زبههػات أمينػات اؼبراكػز متفاكتػة كم

 كىذا يف دراسة اؼبقطرم.   التحههات قليلة العدد.

  ضػعل دكر مراكػػز مهػػادر الػػتعل م يف تطػػوير اؼبكتبػػات اؼبدرسػػية كقهػػورىا يف تأىيػػل كتػػدريب

 أمناء اؼبكتبات اؼبدرسية، كنقص يف األج زة التكنولوجية. كىذا يف دراسة عارؼ.

  مهػػػػػادر الػػػػػتعل م يف اؼبػػػػػدارس األساسػػػػػية كقلػػػػػة إمكانياهتػػػػػا. كىػػػػػذه يف دراسػػػػػة ضػػػػػعل مراكػػػػػز

 إيريكماف. 

كػػػذلك ىنػػػاؾ دراسػػػات تناكلػػػت كاقػػػع اختهاصػػػيي مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م كمػػػدل حػػػاجت م 

، ككاقػػع اسػػتحداـ اختهاصػػيي مراكػػز ق(1426) للتػػدريب علػػى تقنيّػػات التعلػػيم كدراسػػة اعبضػػعي
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، كامػػوذج مقػػرتح لتطػػوير أداء اختهاصػػيي ق(1429) راسػػة الركػػيدممهػػادر الػػتعل م لئلنرتنػػت يف د

، كدراسػة ق(1432) مراكز مهادر التعل م يف ؾباؿ اؼبست دثات التكنولوجيػة كىػي دراسػة الرػريل

يف كاليػػػة كاركلينػػػا األمريكيػػػة كالػػػيت ىػػػدفت إذل الكرػػػل عػػػا تهػػػورات مػػػديرم  ـ(2229) كػػػانوف

 التعل م كدكر اؼبديريا يف تفعيل دكر اؼبكتبة اؼبدرسية. اؼبدرسة األساسية ألمناء مراكز مهادر 

 ككاف ما نتائج ىذه الدراسة ما يلي:     

  أف درجة اغباجات التدريبية )التهميم، الهيانة( ألمناء مهادر التعل م يف التقنّيات التعليمية

 (. كىذه يف دراسة اعبضعي.3.52بركل عاـ كبرية كدبتوس  حساء )

 ات علػػػى دكر تكنولوجيػػػا التعلػػػيم دبراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م كدراسػػػة الركيلػػػيكمػػػا ركػػػزت دراسػػػ

يف مدينة الرياض كىي عا استحداـ كبكة اإلنرتنت يف مراكز مهادر التعل م كالتعلػيم،  ق(1432)

عػػػػا كاقػػػػع اسػػػػتحداـ تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم كمراكػػػػز مهػػػػادر ق( 1432)ككػػػػذلك دراسػػػػة البوسػػػػعيدم 

عػػػػا كاقػػػػع اسػػػػتحداـ تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم كاؼبعلومػػػػات دبراكػػػػز ـ( 2223)دراسػػػػة اعبمػػػػبلف ك الػػػػتعل م، 

عػػػا كاقػػػع اسػػػتحداـ الوسػػػائل ـ( 2212)دراسػػػة فػػػرج ك مهػػػادر الػػػتعل م يف مػػػدارس فبلكػػػة الب ػػػريا، 

كالػيت أجريػت  ـ(2223) التعليمية دبراكز مهادر التعل م )دراسة تقييميػة(، كدراسػة رزكقػي كاحملركقػي

راسػػػة تقودييػػػػة للتجربػػػة العمانيػػػػة يف ؾبػػػاؿ تقنيّػػػػات اؼبعلومػػػات يف مراكػػػػز يف سػػػلطنة عمػػػاف بعنػػػػواف "د

يف دكلػػة  ـ(2226) دراسػػة م ػػادمك مهػػادر الػػتعل م حبسػػب خطػػة الت ػػوؿ كبػػو التعلػػيم األساسػػي"، 

عػػا ربديػػد مػػػدل اسػػتحداـ معلمػػي اؼبرحلػػة ال انوي ػػػة للوسػػائل التعليميػػة اؼبتػػوفرة يف مراكػػػز  اندكنيسػػيا

 العوامل اليت ربد ما استحدام ا.مهادر التعل م، ك 

كمػػا نتػػائج ىػػذه الدراسػػات الػػيت تتعلػػق بػػدكر تكنولوجيػػا التعلػػيم يف مراكػػز مهػػادر التعلػػيم مػػا 

 يلي:
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  قلػػػة عػػػدد أج ػػػزة اغباسػػػب اآلرل اؼبرتبطػػػة برػػػبكة اإلنرتنػػػت يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م بنسػػػبة

ادر الػػػػػػػػتعل م  %، كبػػػػػػػ ء االتهػػػػػػػاؿ كانقطاعػػػػػػػو يف كػػػػػػػػبكة اإلنرتنػػػػػػػت يف مركػػػػػػػز مهػػػػػػػ9268

 %. كىذه يف دراسة الركيلي.9268

  اغباجػػة الكبػػرية للمعل مػػػ  إذل التػػدريب يف العديػػػد مػػا الكفايػػات اؼبرتبطػػػة بتفعيػػل اسػػػتحداـ

 تكنولوجيا التعليم كمراكز مهادر التعل م داخل اؼبدارس. كىذه يف دراسة البوسعيدم.

 اج بػػرامج اؼبعلوماتيػػة، كعػػدـ تػػوافر عػػدـ كجػػود صػػيانة دكريػػة لؤلج ػػزة، كعػػدـ القػػدرة علػػى إنتػػ

الػػػدعم الكػػػايفم لتػػػوفري تكنولوجيػػػا التعلػػػيم كاؼبعلومػػػات يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م باؼبػػػدارس. 

 كىذه يف دراسة اعبمبلف.

 ال تتوافر سياسػة  .تدين نهيب كل طالبة ما الوسائل .قلة توافر األج زة كالوسائل التعليمية

 يف دراسة فرج. كىذه الختيار الوسائل التعليمية.

 92 مػع مقػرر تقنيّػات اؼبعلومػات بػأهنم قػػد يرػػعركف % مػا معلمػ  مقػرر تقنيّػات اؼبعلومػات

 م. كىذا يف دراسة رزكقي كاحملركقي.ل  أصب وا طلبة حباجة إذل تع

 كأك ػػػر  ،الوسػػائل التعليميػػػة  ػػري موجػػػودة يف اؼبػػػدارس، كاغبهػػوؿ علي ػػػا لػػػيس بػػاألمر السػػػ ل

م ػػػل: السػػػػبورة، الهػػػور، اػبػػػػرائ ،  ،رنا ىػػػي كسػػػػائل تقليديػػػة بسػػػػيطةالوسػػػائل التعليميػػػة تػػػػواف

 خل. كىذه يف دراسة م ادم.   إالرسومات، اؼبلهقات...
دكر مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م يف الت هػػػػيل علػػػػى ذل الرتكيػػػػز إكمػػػػا ىػػػػدفت بعػػػػ  الدراسػػػػات 

ز مهػػادر "أثػر اسػتحداـ مراكػ: كالػذم كػاف عنواهنػا ق(1425) الدراسػي للطػبلب، كدراسػة العنػزم
 دراسػػػة الطعػػػاين، ك لػػػدل تبلميػػػذ الهػػػل ال ػػػاين اؼبتوسػػػ  والػػػتعل م يف مسػػػتول الت هػػػيل ؼبقػػػرر الفقػػػ

"معوقػػػػات تفعيػػػػل مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م دبػػػػدارس التعلػػػػيم االبتدائيػػػػة يف منطقػػػػة تبػػػػوؾ  ق(1432)
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قبليزيػػة ربػػت كدراسػػة اعبػػابر يف سػػلطنة عمػػاف بالل ػػة اإل ،باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية )دراسػػة تقودييػػة(
 "مدل فاعلية مراكز مهادر التعل م العمانية يف ربهيل الطبلب ما كج ة ننر اؼبعل م ". :عنواف

يف الواليػػػات اؼبت ػػػدة األمريكيػػػة ىػػػدفت إذل  -اضنػػػأي-دراسػػػة ـ( 2212)أجػػػرل ريػػػدر  كمػػػا
كجػزء مػػا   الكرػل عػا أدكار مراكػػز مهػادر الػػتعل م كالت ػديات الػػيت تواج  ػا يف بػػرامج ؿبػو األميػػة

ؼبعرفػػػػة دكر  مالػػػػيت أجريػػػػت يف الواليػػػػات اؼبت ػػػػدة األمريكيػػػػة ـ(2222) عمل ػػػا. كػػػػذلك دراسػػػػة الك
 مراكز مهادر التعل م يف التعليم كخدمة اجملتمع اؼبدرسي. 

 ككاف ما نتائج ىذه الدراسات ما يلي:

  الفقػػػو فاعليػػة اسػػتحداـ مراكػػػز مهػػادر الػػتعل م يف رفػػػع مسػػتول الت هػػيل الدراسػػػي يف مقػػرر
لػػػدل تبلميػػػذ الهػػػل ال ػػػاين اؼبتوسػػػ  مقارنػػػة بالطريقػػػة التقليديػػػة. كىػػػذه النتيجػػػة يف دراسػػػة 

 العنزم.
  نقػػػص يف األج ػػػزة كاؼبػػػواد التعليميػػػة بسػػػبب قلػػػة تػػػوافر اإلمكانػػػات اؼباديػػػة البلزمػػػة. كىػػػذه يف

 دراسة الطعاين.
  لػػى تػػوفري األج ػػزة %، كتعمػػل ع82أف مراكػز مهػػادر الػػتعل م العمانيػػة ربقػػق أىػػداف ا بنسػػبة

 %. كىذه يف دراسة اعبابر.88كاؼبواد التعليمية للمدارس بنسبة 
  يف ت يػري الننػرة اجملتمعيػة حػوؿ فعاليػة الػربامج اؼبقدمػة لؤلميػ   فعاالن  اأف للمراكز كبراؾب ا دكرن

 كدكرىا الواضح يف مكاف ة األمية. كىذه يف دراسة ريدر. 
 اؼبراكػز يف ربسػػ  دراسػػة التبلميػذ. كىػػذه النتيجػػة  لػػدكر ىػػذه منقػص يف كعػػي بعػػ  اؼبػديريا

 يف دراسة الك.

 مهػػػادر مراكػػػز كأىػػػداؼ بفلسػػفةجنػػػوب إفريقيػػػا  ـ(2225) كسػػػاؿ كػػبلف دراسػػػة ركػػػزت كمػػا      

لفلسػفة كأىػداؼ الرتبيػة كالتعلػيم يف  العػاـ اإلطار ضما تعمل اؼبراكز ىذه أف كرفت كاليت التعلم،
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 يف كخهوصػػان  راكػػزنوعيػػة اػبػػدمات الػػيت تقػػدم ا ىػػذه اؼب تػػدين عػػا -أيضػػان - كرػػفت كمػػا لػػببلد،ا

 .التعليم تكنولوجيا ؾباؿ

 عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:

اتفقػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مػػػع دراسػػػة الباحػػػث اغباليػػػة يف كوهنػػػا صبيعنػػػا اسػػػتحدمت اؼبػػػن ج 

اتفقػت مػع الدراسػات  كمػاتبانة.  الوصفي الت ليلي، كاألداة اؼبستحدمة يف صبع اؼبعلومات ىي االس

، كاألىػػػػداؼ، كربديػػػػد  السػػػػابقة يف كوهنػػػػا تناكلػػػػت كاقػػػػع مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م مػػػػا حيػػػػث اؼبف ػػػػـو

 اؼبعوقات اليت تواج  ا.

للمرػػرف   ا نػج  ف االسػػتفتاء كػاف مو إحيػث  ،يف اغبػػدكد البرػرية )العينػة(  اكزبتلػل عمػا سػبق

 مراكز مهادر التعل م. يالرتبوي ، كاؼبعل م ، كاختهاصي

ف ىػذه الدراسػة كانػت إحيث  ،كذلك اختلفت ىذه الدراسة عا سابق ا يف اغبدكد اؼبكانية

  .كأجريت دبدينة الرس ،عا كاقع مراكز مهادر التعل م

حيػث أجريػت ىػذه الدراسػة  ،يف اغبػدكد الزمانيػة -أيضنػا-اختلفت ىذه الدراسة عا سابق ا 

 ىػ.1435-ق1434لعاـ الدراسي: ما ا بداية الفهل الدراسي ال اين

الدراسػػػة اغباليػػػػة مػػػا الدراسػػػات السػػػػابقة يف بنػػػاء أداة الدراسػػػة )االسػػػػتبانة(،  تكقػػػد اسػػػتفاد

 كربديد األساليب اإلحهائية اؼبناسبة للدراسة كيف تفسري النتائج.



 

  

 

 
 

 اإلجراءاد املىهجيخ نهذراصخ
 

 إجراءاد انذراصخ. -

 مىهج انذراصخ.  -

 خ. جمزمع انذراص -

 عيىخ انذراصخ.  -

 خصبئص عيىخ انذراصخ.  -

   )خطىاد إعذاد اداح انذراصخ(.أداح انذراصخ -

 صذق أداح انذراصخ.  -

 ثجبد أداح انذراصخ.  -

 األصبنيت اإلحصبئيخ املضزخذمخ. -
 

 
 

 ثالثال الفصل
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 إجراءات البحث:

يتنػػاكؿ ىػػػذا الفهػػػل كػػػرحنا للمػػػن ج الػػػذم اسػػػتحدمو الباحػػػث يف دراسػػػتو مػػػا حيػػػث كصػػػل 
كالتعرؼ على أىم خهائص عينة الدراسة ما اؼبررف ، كاؼبعل م ،  ،عينة الدراسةك  ،ؾبتمع الدراسة

كاختهاصي مراكز مهادر التعل م، كأداة الدراسة، مث بياف أىم األساليب اإلحهػائية اؼبسػتحدمة يف 
 أسمللت ا كربقيق اؽبدؼ من ا. الئلجابة ع مربليل بيانات الدراسة

 منهج الدراسة:

ىػػذا الدراسػػة اؼبػػن ج الوصػػفي، كىػو اؼبػػن ج الػػذم ي ػػتم بوصػػل النػػاىرة اسػتحدـ الباحػػث يف 
اؼبدركسػػة، كصبػػع البيانػػات الدقيقػػة اػباصػػة طػػا، مػػع تهػػنيف ا كتننيم ػػا، كالتعبػػري عن ػػا بطػػرؽ كيفيػػة 
 ككميػػػػة، حبيػػػػث يػػػػؤدم ذلػػػػك إذل الوصػػػػوؿ إذل اسػػػػتنتاجات كتعميمػػػػات تسػػػػاعد يف تطػػػػوير الواقػػػػع.

 (.247ص ،ـ2223 )عبيدات كآخركف،

ىػػػػ( بأنػػػو: "كػػػل مػػػن ج يػػػرتب  بنػػػاىرة معاصػػػرة بقهػػػد كصػػػف ا 1416كمػػػا ذكػػػر العسػػػاؼ )
 . 189ص ا كصفينا"جن كتفسريىا يعد من 

 حياكؿ الوقوؼ علػى كاقػع مراكػز مهػادر الػتعل م يف يتكىذا اؼبن ج يبلءـ طبيعة ىذا الدراسة ال
 اؼبرحلة ال انوي ة يف مدينة الرس. 

 :الدراسة مجتمع

 ال انوي ػػػػة اؼبػػػػدارس كمعلمػػػػي كالتعلػػػػيم، الرتبيػػػػة إدارة مرػػػػريف صبيػػػػع مػػػػا الدراسػػػػة ؾبتمػػػػع يتكػػػػوف
كاألىليػة  اغبكوميػة ال انوي ػة اؼبرحلػة مػدارس يف التعل م مراكز كاختهاصيي الن ارية، اغبكومية كاألىلية

  الرس. دبدينة الن ارية
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كز مصادر التعلحم في (: يوضح أعداد المعلِّمين، كالمشرفين، كاختصاصيي مرا 3جدكؿ رقم )
 مدارس المرحلة الثانويَّة الحكومية كاألىلية النهارية بمدينة الرس 

 النسبة المئوية % العدد بياف
 1665 123 اؼبررفوف
 8169 512 اؼبعلموف

 1.6 12 اختهاصيو مراكز التعل م
 122 623 اإلصبارل

 
 عينة الدراسة:

سػػتمارات ككػػاف توزيػػع اال البسػػيطة، العينػػة العرػػوائيةطريقػػة مت اختيػػار عينػػة الدراسػػة باسػػتحداـ 

 كما يلي:  على أفراد العينة،

 

(: يوضح أعداد عينة المعلِّمين، كالمشرفين، كاختصاصيي مراكز مصادر التعلحم في 3جدكؿ رقم )
 مدارس المرحلة الثانويَّة الحكومية كاألىلية النهارية بمدينة الرس

 بياف
عدد 

االستمارات 
 ةالُموزَّع

عدد 
االستمارات 
 الُمست ردَّة

عدد 
االستمارات 
 الُمست بع دة

عدد االستمارات 
 الصالحة للتحليل

 172 17 187 222 اؼبعلموف   

 52 4 54 62 اؼبررفوف  

 7 1 8 12 اختهاصيو مراكز التعل م

 227 22 249 272 اإلصبارل
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 خصائص عينة الدراسة:

 : كصف عينة الدراسة للمشرفين أكالن 

 تشرؼ عليها: التيمن حيث المرحلة  /3
 

 (: كصف عينة الدراسة من حيث المرحلة التي تشرؼ عليها1جدكؿ رقم )
 النسبة المئوية % العدد المرحلة التي تشرؼ عليها

 262 1 ابتدائي
 462 2 ثانوم

 9462 47 كل اؼبراحل
 12262 52 اإلصبارل

 
 

 ة التي تشرؼ عليها(: كصف عينة الدراسة من حيث المرحل3شكل رقم )
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% مػػػػا عينػػػػة اؼبرػػػػرف  يرػػػػرفوف علػػػػى اؼبرحلػػػػة 2مػػػػا اعبػػػػدكؿ السػػػػابق يتضػػػػح أف مػػػػا نسػػػػبتو 

% يرػػػرفوف علػػػى صبيػػػع 94% يرػػػرفوف علػػػى اؼبرحلػػػة ال انويػػػة، كالنسػػػبة الباقيػػػة 4االبتدائيػػػة، بينمػػػا 

 اؼبراحل معنا. 

 :العلمي/ من حيث المؤىل 3

 ث المؤىل العلمي(: كصف عينة الدراسة من حي4جدكؿ رقم )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العلمي
 462 2 دبلـو متوس 

 462 2 بكالوريوس  ري تربوم
 6462 32 بكالوريوس تربوم

 2862 14 ماجستري
 12262 52 اإلصبارل

 
 كصف عينة الدراسة من حيث المؤىل العلمي :(3شكل رقم )
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ا ذكل اؼبؤىػػػل دبلػػػـو كليػػػة متوسػػػػطة، % مػػػا اؼبرػػػرف  مػػػ4مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف 

% مػا 28% ما ضبلػة مؤىػل بكػالوريوس تربػوم، ك64% ما ضبلة البكالوريوس  ري تربوم، ك4ك

 ضبلة اؼباجستري. 

  الخبرة: سنوات حيث من/ 1

 (: كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة5جدكؿ رقم )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 1462 7 سنوات 5 -1ما 
 1462 7 سنوات12-6ما 
 3262 16 سنة 15-11ما 

 4262 22 سنة 16أك ر ما 
 12262 52 اإلصبارل

 
 

 (: كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة1شكل رقم )
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% ما عينة الدراسة ما اؼبررف  سنوات خػربهتم 14ما اعبدكؿ السابق يتضح أف ما نسبتو 

% تراكحػػػت 32(، ك 12-6ات خػػػربهتم تراكحػػػت مػػػا بػػػ  )% سػػػنو 14( سػػػنوات، ك 5 -1مػػػا)

 سنة.   16% سنوات خربهتم أك ر ما 42(، ك 15-11خربهتم ما ب  )

  المعلِّمين: كصف عينة ثانينا

 -:العلمي/ من حيث المؤىل 3

 (: كصف عينة الدراسة من حيث المؤىل العلمي6جدكؿ رقم )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العلمي
 168 3 متوس دبلـو 

 1262 17 بكالوريوس  ري تربوم
 8263 142 بكالوريوس تربوم

 569 12 ماجستري
 12262 172 اإلصبارل

 
 (: كصف عينة الدراسة من حيث المؤىل العلمي4شكل رقم )
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% مػػا اؼبعل مػػ  مػػا ذكم اؼبؤىػػل دبلػػـو كليػػة متوسػػطة، 168مػػا اعبػػدكؿ السػػابق يتضػػح أف 

% 569% ما ضبلػة مؤىػل البكػالوريوس تربػوم،  8263وس  ري تربوم، % ما ضبلة البكالوري12

 ما ضبلة اؼباجستري. 

  -:الخبرة سنوات حيث من/ 3

 (: كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة7جدكؿ رقم )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 2168 37 سنوات 5 -1ما 
 2563 43 سنوات12-6ما 

 5269 92 سنوات12أك ر ما 
 12262 172 اإلصبارل

 
 (: كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة5شكل رقم )
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% ما عينة الدراسة ما اؼبعل م  سػنوات خػربهتم  2168اعبدكؿ السابق يتضح أف ما نسبتو 

% خػػربهتم  5269(، 12-6% سػػنوات خػػربهتم تراكحػػت مػػا بػػ  )2563( سػػنوات، 5 -1مػػا )

 سنوات. 12أك ر ما 

  الحاسب: في الخبرة مستول حيث من/ 1

 (: كصف عينة الدراسة من حيث مستول الخبرة في الحاسب8جدكؿ رقم )
 % المئوية النسبة العدد الحاسب في الخبرة مستول

ا عالية  2162 36 جد 
 2761 46 عالية

 37 63 متوسطة
 1461 24 قليلة
 266 1 ضعيفة
 12262 172 اإلصبارل

 
 نة الدراسة من حيث مستول الخبرة في الحاسب(: كصف عي6شكل رقم )
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ا، بينمػػػا  2162مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف مػػػا نسػػػبتو  % 2761% خػػػربهتم عاليػػػة جػػػد 

 % ضعيفة. 266% قليلة، 1461% متوسطة، 3761خربهتم عالية، 

 :التعلحممراكز مصادر  اختصاصيي عينة كصف

  -:المؤىل حيث من/ 3

 راسة من حيث المؤىل العلمي(: كصف عينة الد9جدكؿ رقم )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العلمي
 1463 6 بكالوريوس تربوم

 8567 1 ماجستري
 122 7 اإلصبارل

 
 (: كصف عينة الدراسة من حيث المؤىل العلمي7شكل رقم )

 
% مػػا اختهاصػػيي مراكػػز التعلػػيم حاصػػلوف 8567مػػا اعبػػدكؿ السػػابق يتضػػح أف مػػا نسػػبتو 

 % حاصلوف على بكالوريوس  ري تربوم. 1463ريوس تربوم، بينما على بكالو 
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 (: كصف عينة الدراسة من حيث التخصص33جدكؿ رقم )
 % المئوية النسبة العدد التخصص

 1463 2 آرل حاسب
 8567 5 آخر زبهص

 122 7 اإلصبارل
 

 (: كصف عينة الدراسة من حيث التخصص8شكل رقم )

 
% مػػػا اختهاصػػػيي اؼبراكػػػز مػػػا زبهػػػص  7162مػػػا نسػػػبتو مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف 

 % ما زبهص اغباسب. 2866آخر، بينما 
 (: كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة33جدكؿ رقم )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 4269 3 سنوات 1-5
 1462 1 سنوات6-12

 4269 3 سنوات12أك ر ما 
 12262 7 اإلصبارل
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 : كصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة(9شكل رقم )

 
% مػػا اختهاصػػيي اؼبراكػػز سػػنوات خػػربهتم 4269مػػا اعبػػدكؿ السػػابق يتضػػح أف مػػا نسػػبتو 

( سػػػػػنوات، مػػػػػا نسػػػػػػبتو 12-6% سػػػػػنوات خػػػػػربهتم )1463( سػػػػػنوات، 5-1تراكحػػػػػت مػػػػػا بػػػػػ  )
 سنوات.  12% ما اختهاصيي اؼبراكز سنوات خربهتم أك ر ما 4269

 كصف عينة الدراسة من حيث مدل التحاقهم بدكرة برنامج اليسير(: 33جدكؿ رقم )
 % المئوية النسبة العدد اليسير بدكرة التحقت

 4269 3 ال
 5761 4 نعم

 12262 7 اإلصبارل
 

 (: كصف عينة الدراسة من حيث مدل التحاقهم بدكرة اليسير33شكل رقم )
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 بينمػػػػا الػػػػدكرة، ىػػػػذه علػػػػى واحيهػػػػل دل% 4269 نسػػػػبتو مػػػػا أف يتضػػػػح السػػػػابق اعبػػػػدكؿ مػػػػا
 .   الدكرة على حهلوا% 5761

 (: كصف عينة االختصاصيين من حيث مدل التفرغ للعمل31جدكؿ رقم )
 النسبة المئوية % العدد مدل التفرغ للعمل

 122 7 متفرغ
 صفر % صفر  ري متفرغ
 12262 7 اإلصبارل

 مل.  ما اعبدكؿ السابق يتضح أف صبيع االختهاصي  مفر وف للع

 (: كصف عينة االختصاصيين من حيث مدل التحاقهم بدكرات في اإلنترنت34جدكؿ رقم )
 في بدكرات التحاقهم مدل

 اإلنترنت

 % المئوية النسبة العدد
 122 7 نعم
 % صفر صفر ال

 12262 7 اإلصبارل

 ما اعبدكؿ السابق يتضح أف صبيع االختهاصي  الت قوا بدكرات يف اإلنرتنت.  

 (: كصف عينة االختصاصيين من حيث المؤىل العلمي35رقم ) جدكؿ
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العلمي 1
 122 7 بكالوريوس يف زبهص آخر  ري اؼبكتبات كاؼبعلومات   2

 122 7 اجملموع

% مػػػا اختهاصػػػيي اؼبراكػػػز حاصػػػلوف علػػػى 122مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف مػػػا نسػػػبتو 

 . بكالوريوس يف زبهص آخر
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 (: كصف عينة االختصاصيين من حيث مدل االلتحاؽ بالبرامج التدريبية36جدكؿ رقم )
 النسبة المئوية % العدد االلتحاؽ بالبرامج التدريبية

 1463 1 برنامج اليسري اػباص بإدارة اؼبكتبات.    
 2866 2 تقنّيات التعليم. برنامج    

 5761 4 اغباسب اآلرل.    
 122 7 اجملموع 

% حهػػػلوا علػػػى دكرات يف برنػػػامج اليسػػػري 1463مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف مػػػا نسػػػبتو 

 5761ك% حهػػلوا علػػى دكرات يف برنػامج تقنيّػػات التعلػػيم، 2866اػبػاص بػػإدارة اؼبكتبػػات، بينمػا 

 ف على دكرات يف اغباسب اآلرل.  و % حاصل
 أداة الدراسة:

 خطوات إعداد أداة الدراسة:
من ػػا الدراسػػة، مػػا خػػبلؿ  تلدراسػػة، كيف ضػػوء التسػػاؤالت الػػيت انطلقػػا لطبيعػػة مرػػكلة اننػػرن 

عػػػت بػػػ  اؼبراجػػػع وّ القػػػراءات اؼبتعػػػددة حػػػوؿ اػبلفيػػػة الننريػػػة الػػػيت ؽبػػػا عبلقػػػة طػػػذا الدراسػػػة، كالػػػيت تن

كالدراسػػػػات العلميػػػػة اؼبتعػػػػددة الػػػػيت تتعلػػػػق طػػػػذا اؼبوضػػػػوع، مت االطػػػػبلع علػػػػى العديػػػػد مػػػػا األدكات 

إضػافة  ،دت بهورة عالية يف تكويا أداة الدراسػة )االسػتبانة( كعباراهتػا كؿباكرىػااؼبستحدمة كاليت أفا

قػػػاـ الباحػػػث ببنػػػاء أداة فقػػػد إذل مػػػا لػػػدل الباحػػػث مػػػا خػػػربة ميدانيػػػة يف ؾبػػػاؿ الرتبيػػػة كالتعلػػػيم، 

إذل الوقػػػوؼ علػػى كاقػػع مراكػػػز مهػػادر الػػتعل م يف اؼبرحلػػػة ال انوي ػػة مػػا خػػػبلؿ كالػػيت تسػػعى الدراسػػة 

من ػػا. اؽبػػدؼ اؼبرجػػو  سػػة اؼبسػػ ية، كربديػػد أىػػم اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات الػػيت ربػػوؿ دكف ربقيػػقالدرا

  كقد تكونت االستبانة ما جزأيا:
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اؼبؤىػػل العلمػػي، كسػػنوات اػبػػربة، كترػػمل:  ،الجػػزء األكؿ: المعلومػػات األساسػػية لعينػػة الدراسػػة

 كاؼبرحلة التعليمّية كالدكرات، كالتحهص...إخل.  

كاقػػػع مراكػػز الػػػتعل م يف اؼبرحلػػػة ال انوي ػػػة مػػػا كج ػػػة ننػػػر اؼبرػػػرف ، كاؼبعل مػػػ ، خيػػػص  الجػػػزء الثػػػاني:

  -ىي: ،ؿباكر طبسةف االستبانة ما و  كتتك كاختهاصيي مراكز التعل م،

 . ة( فقر 24مل على )تكير كاقع مراكز مهادر التعل م،: المحور األكؿ

مل تكيرػػ مػػات اؼبتاحػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م،كاقػػع تنػوع كأكػػكاؿ مهػػادر اؼبعلو : الثػػانيالمحػػور 

 . ة( فقر 12على )

 .  ة( فقر 11مل على )تكيرالتعلم،  مهادر مراكز كاقع التننيم الفين ؼبقتنيات: المحور الثالث

يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعلم،  اؼبقدمػػػة كاألنرػػػطة كالػػػربامج، كاقػػػع أكػػػكاؿ اػبػػػدمات،: المحػػػور الرابػػػع

 .  ة( فقر 13مل على )تكير

: أىػػم اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات اؼباديػػة كالبرػػرية الػػيت تواجػػو مراكػػز مهػػادر الػػتعل م، المحػػور الخػػامس

( فقرة. باإلضافة إذل ؿبور خػاص بالوضػع الػراىا للعػامل  يف تلػك اؼبراكػز، كقػد 15كيرتمل على )

 اكتمل على طبس فقرات.  

عينػة الدراسػة  آراءيػد لت د اػبماسػيمكلت قيق ىدؼ االسػتبانة مت اسػتحداـ مقيػاس ليكػرت 

كاقع مراكز مهادر الػتعل م يف اؼبرحلػة اؼبررف ، كاؼبعل م ، كاختهاصيي مراكز التعل م فيما خيص  ما
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 :ج اؼبقيػػاس اؼبسػػتحدـ يف الدراسػػة  كمػػا يلػػير  ال انوي ػػة دبدينػػة الػػرس مػػع األخػػذ بعػػ  االعتبػػار أف تػػد

ا )  :تاليةالدرجات ال إعطاءحيث مت  (ضعيفة -قليلة -متوسطة -عالية -عالية  جد 

ا(جابػػػػػة لئل( 5) ( 2، ))متوسػػػػػطة(جابػػػػػة لئل ( 3) ، )عاليػػػػػة(جابػػػػػة ( لئل4) ،)عاليػػػػػة  جػػػػػد 

 . )ضعيفة(جابة ( لئل1) ،)قليلة(جابة لئل

إلي ػػػا الدراسػػة سػػيتم التعامػػػل  تكاسػػتنادنا إذل ذلػػك فػػػإف قػػيم اؼبتوسػػطات اغبسػػػابية الػػيت كصػػل

  -ا على معيار اؼبتوسطات اغبسابية اؼبوزكنة كما يلي:دن لتفسري البيانات اعتما ممع ا

   .( درجة تكوف درجة التوافر ضعيفة3779-3إذا كانت قيمة المتوسط ما بين ) .3

 ( تكوف درجة التوافر قليلة.3759-3783إذا كانت قيمة المتوسط ما بين ) .3

  .( تكوف درجة التوافر متوسطة1719-3763إذا كانت قيمة المتوسط ما بين ) .1

  .( تكوف درجة التوافر عالية4739-1743إذا كانت قيمة المتوسط ما بين ) .4

 .اد  ( تكوف درجة التوافر عالية ج5-4733إذا كانت قيمة المتوسط ما بين ) .5

 صدؽ أداة الدراسة: -

 :  خبلؿ ما الب ث أداة صدؽ ما بالتأكد الباحث قاـ 

 الهدؽ الناىرم )آراء احملكم (:

عػرض األداة بهػورهتا األكليػة  متاألساسػيات يف أداة الدراسػة، كقػد يعد الهدؽ الناىرم ما 

كمبلحناتػػػو، فأكصػػػى بػػػإجراء بعػػػ  التعػػػديبلت علػػػى فقػػػرات  إلبػػػداء رأيػػػو مرػػػرؼ الدراسػػػةمعلػػػى 
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كالذم بلػ   م ك  احمل. كمت بالفعل عرض األداة على م ك  على ؾبموعة ما احمل مث عرض ااالستبانة، 

 ،اؼبلػػػػك سػػػػعوداص كاػبػػػػربة مػػػػا أعضػػػػاء ىيملػػػػة التػػػػدريس  امعػػػػة مػػػػا ذكم االختهػػػػ (12عػػػػددىم )

بػػػػإدارة الرتبيػػػػة كالتعلػػػػيم، كمعلػػػػم متحه ػػػػص يف علػػػػم اؼبكتبػػػػات  تربػػػػوم كمرػػػػرؼ كجامعػػػػة القهػػػػيم،

ػكذلك لل كم على درجة كضوح العبارات كسب يل ا لل دؼ الػذم ك كاؼبعلوماتم  كحػذؼ  ،عت لػوض 

مػػ  ك  اء احملآر علػى . كبنػاءن  الرػكل األم ػل للتطبيػقكتعػديل مػا يركنػو يسػ م يف كصػوؿ االسػتبانة إذل

مػػػػا مت تعػػػػديل  ،ا لتوجي ػػػػاهتم كمقرتحػػػػاهتمقنػػػػككف ألىػػػػداؼ الدراسػػػػة، االسػػػػتبانةحػػػػوؿ مػػػػدل مناسػػػػبة 

 الحنوه ما حذؼ، أك إضافة، أك ت يري صيا ةم لتهل االستبانة إذل صورهتا الن ائية. 

مػػػوف، أصػػػب ت االسػػػتبانة يف صػػػورهتا الن ائيػػػة ك  كبعػػػد إجػػػراء التعػػػديبلت الػػػيت أكػػػار إلي ػػػا احمل

لت ديد كاقع مراكز مهادر التعل م يف اؼبرحلة ال انوي ة دبدينة الرس ما كج ػة  م( فقرة75نة ما )وّ مك

 (. 3) مل ق رقم  .ي مراكز مهادر التعل ميكاختهاص ،كاؼبعل م  ،ننر اؼبررف  الرتبوي 

 :بانةاالستصدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات  -

للتأكػػػد مػػػا صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخلي مت حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بريسػػػوف بػػػ  كػػػل عبػػػارة 

كالدرجػة الكليػة للبعػد الػذم تنتمػي إليػو، كذلػك بعػد تطبيػق االسػتبانة علػى عينػة اسػتطبلعية مكونػػة 

 صػدؽ االتسػػاؽ الػداخلي عػػا رب  كيعػ ،مػػا أفػراد ؾبتمػع الدراسػػة خػارج عينػة الدراسػػة ا( فػردن 52مػا )

ككػػػذلك ارتبػػػاط كػػل بعػػػد مػػػا أبعػػاد االسػػػتبانة بالدرجػػػة  ،جػػة كػػػل عبػػارة بػػػاجملموع الكلػػػي للم ػػوردر 

  -ح نتائج معامبلت االرتباط:ض  تو  تاليةالكلية لبلستبانة، كاعبداكؿ ال
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 معامالت ارتباط بيرسوف بين درجة كل عبارة مع المجموع الكلي للمحور الذم تنتمي :(37جدكؿ )
 لو:

 األكؿالمحور 
 كاقع المراكز

 الثانيالمحور 
كاقع تنوع كأشكاؿ "

 مصادر المعلومات

 المحور الثالث 
 كاقع التنظيم الفني

 المحور الرابع
أشكاؿ الخدمات 

 المقدمة

 المحور الخامس
 المشكالت 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط ا

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

1 2652** 1 2669** 1 2682** 1 2668** 1 2645** 
2 2665** 2 2672** 2 2679** 2 2674** 2 2659** 
3 2668** 3 2679** 3 2682** 3 2671** 3 2646** 
4 2652** 4 2678** 4 2678** 4 2669** 4 2663** 
5 2639** 5 2676** 5 2681** 5 2665** 5 2669** 
6 2653** 6 2677** 6 2668** 6 2671** 6 2664** 
7 2662** 7 2672** 7 2672** 7 2673** 7 2668** 
8 2668** 8 2681** 8 2675** 8 2679** 8 2665** 
9 2654** 9 2672** 9 2667** 9 2677** 9 2667** 
12 2665** 12 2676** 12 2668** 12 2672** 12 2663** 
11 2658** 11 2678** 11 2673** 11 2679** 11 2662** 
12 2672** 12 2679**   12 2677** 12 2659** 
13 2656**     13 2672** 13 2664** 
14 2654**       14 2663** 
15 2641**       15 2657** 
16 2664**         
17 2667**         
18 2663**         
19 2652**         
22 2669**         
21 2665**         
22 2652**         
23 2662**         
24 2667**         



 

11 

 α =2621عند مستول داللة  إحهائية**معامل االرتباط لو داللة 

رتبػاط بػ  درجػة كػل عبػارة مػع اجملمػوع الكلػي اال( أف قيم معػامبلت 17يتضح ما اعبدكؿ )
 مػػا ؿبهػػورةك ( للم ػػور األكؿ، 2672 –2639بػػ  ) مػػا رةللم ػػور  الػػذم تنتمػػي لػػو جػػاءت ؿبهػػو 

( للم ػػػػور ال الػػػػث، 2682 – 2667، كؿبهػػػػورة مػػػػا بػػػػ  ) للم ػػػػور ال ػػػػاين (2681-2669)بػػػػ  
( للم ػور 2668 – 2645للم ور الرابع، كؿبهػورة مػا بػ  )  (2679 -2665كؿبهورة ما ب  )

 إذلفبػػػا يرػػػري  ،α 2621داللػػػة  عنػػػد مسػػػتول  إحهػػػائيةكىػػػي قػػػيم مرتفعػػػة كذات داللػػػة اػبػػػامس، 
فبػا يرػػري إذل اتسػاؽ عبػارات كػػل  إليػو،ارتبػاط كػل عبػػارة مػا عبػارات االسػػتبانة بػاحملور الػذم تنتمػػي 

 .ؿبور ما ؿباكر االستبانة
 معامالت ارتباط بيرسوف لكل محور من محاكر االستبانة كالدرجة الكلية لالستبانة: (38جدكؿ )

الرتباطمعامل ا عدد العبارات المحور  
**2676 24  ما حيث اؼبباين كالتج يزات. كاقع مراكز مهادر التعل م  

كاقع تنوع كأككاؿ مهادر اؼبعلومات اؼبتاحة يف مراكز مهادر 
  التعل م.  

12 2685**  
كاقع التننيم الفين )الف رسة، كالتهنيل( ؼبقتنيات مراكز مهادر 

 .  التعل م
11 2686**  

اؼبقدمة كالربامج كاألنرطة يف مراكز مهادر كاقع أككاؿ اػبدمات 
  التعل م. 

13 2679**  
أىم اؼبركبلت كاؼبعوقات اؼبادية كالبررية اليت تواجو مراكز مهادر 

 التعل م. 
15 2647**  

 2621ا عند ي  ** داؿ إحهائ   

( أف قػػيم معػػامبلت ارتبػػاط بريسػػوف بػػ  درجػػة كػػل ؿبػػور مػػا ؿبػػاكر 18يتضػػح مػػا اعبػػدكؿ )

 يكىػػ ،(2686 -2647) ( تراكحػػت بػػ 2621سػػتبانة كالدرجػػة الكليػػة ؽبػػا عنػػد مسػػتول داللػػة )اال

قػػيم  ترػػري إذل االتسػػاؽ بػػ  ؿبػػاكر االسػػتبانة كالدرجػػة الكليػػة، فبػػا يعكػػس درجػػة عاليػػة مػػا الهػػدؽ 

 ب  فقرات ؿباكر االستبانة.
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 :ثبات أداة الدراسة

جػػػػاءت قيمػػػػة معػػػػامبلت  (Cronbach Alpha)باسػػػػتحداـ معامػػػػل "ألفػػػػا كركنبػػػػاخ"  

 -:تارلال بات على الن و ال

 معامل ثبات "ألفا كركنباخ" مجاالت أداة الدراسة )االستبانة(: (39جدكؿ )
 معامل االرتباط عدد العبارات المحور

 2692 24 ما حيث اؼبباين كالتج يزات. كاقع مراكز مهادر التعل م
 2693 12  يف مراكز مهادر التعل م.  كاقع تنوع كأككاؿ مهادر اؼبعلومات اؼبتاحة 

كاقع التننيم الفين )الف رسة، كالتهنيل( ؼبقتنيات مراكز مهادر 
 . التعل م

11 2692 
كاقع أككاؿ اػبدمات اؼبقدمة كالربامج كاألنرطة يف مراكز مهادر 

  التعل م. 
13 2685 

هادر أىم اؼبركبلت كاؼبعوقات اؼبادية كالبررية اليت تواجو مراكز م
 التعل م 

15 2688 
 2695 75 إصبارل االستبياف 

( ككػاف 2693 -2685بػ  ) مػا( أف قيم معامبلت ال بات تراكحت 19يتضح ما اعبدكؿ )

كترػػػػري ىػػػػذه القػػػػيم العاليػػػػة مػػػػا معػػػػامبلت ال بػػػػات إذل صػػػػبلحية  (،2695معامػػػػل ال بػػػػات الكلػػػػي )

 وثوؽ طا.االستبانة للتطبيق كإمكانية االعتماد على نتائج ا كال

 ،اؼبسػػػػػػرتدة مػػػػػػا العينػػػػػػة االسػػػػػػتطبلعية إذل اغباسػػػػػػوب اناتمت إدخػػػػػػاؿ بيانػػػػػػات االسػػػػػػتبفقػػػػػػد         

ػػػػمت حسػػػاب معػػػػامبلت الهػػػدؽ كال بػػػػات، حيػػػث تأ SPSSكباسػػػتحداـ برنػػػػامج  د الباحػػػث مػػػػا ك 

 صدؽ كثبات االستبانة.

كباسػػتحداـ برنػػامج  ،وباؼبسػػرتدة مػػا عينػػة الدراسػػة  إذل اغباسػػ اناتمث إدخػػاؿ بيانػػات االسػػتب      

SPSS .مت اغبهوؿ على نتائج الدراسة كاإلجابة على تساؤالهتا 
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 المستخدمة: اإلحصائية كاألساليبالمعالجة 

معامػل االرتبػاط لبريسػوف، كمعامػل  :م ػل ،إذل ما سبق استحدامو لتقن  أداة الدراسة باإلضافة     

  :التالية اإلحهائية ليباألسانو مت استحداـ إلفا كركنباخ لقياس ال بات فأ

 ،كاؼبتوسػػػػػػػطات اغبسػػػػػػػابية، كاؼبتوسػػػػػػػطات اغبسػػػػػػػابية اؼبوزكنػػػػػػػة ،كالنسػػػػػػػب اؼبملويػػػػػػػة التكػػػػػػػرارات،

لت ليػل البيانػات الػيت مت صبع ػا مػا كاقػع  معينػة الدراسػة أفػرادكاالكبرافات اؼبعيارية لوصػل اذباىػات 

 .تطبيق االستبانة على أفراد العينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

 صخ ومىبقشزهبوزبئج انذرا
 

 

  .وزبئج اإلجبثخ عه انضؤال األول 

  .وزبئج اإلجبثخ عه انضؤال انثبوي 

  .وزبئج اإلجبثخ عه انضؤال انثبنث 

  .وزبئج اإلجبثخ عه انضؤال انراثع 

   .وزبئج اإلجبثخ عه انضؤال اخلبمش 

 
 

 رابعال الفصل
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فػػراد يتنػاكؿ ىػػذا الفهػػل ربليػػل نتػائج الب ػػث اؼبيدانيػػة، كذلػػك مػا خػػبلؿ عػػرض اسػػتجابات أ

تسػػػاؤالت الب ػػػث كمعاعبت ػػػا إحهػػػائينا باسػػػتحداـ مفػػػاىيم اإلحهػػػاء الوصػػػػفي  اعينػػػة الب ػػػث عػػػ

 كصوالن إذل النتائج كربليل ا كتفسريىا. ،كأساليبو اإلحهائية

 نتائج السؤاؿ األكؿ: 
 ما كاقع مراكز مصادر التعلحم من حيث المباني كالتجهيزات؟

ب كػل مػا التكػرارات كالنسػب اؼبملويػة، ككػػذلك لئلجابػة علػى ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث حبسػػا

كاقػع مراكػز مصػادر اؼبتوسطات اغبسػابية، ككػذلك االكبرافػات اؼبعياريػة لكػل فقػرة مػا فقػرات ؿبػور 

 التعلحم من حيث المباني كالتجهيزات:
(: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحور كاقع مراكز مصادر التعلحم من 33جدكؿ رقم )

 ث المباني كالتجهيزاتحي

المتوسط  الفقرات  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

مسػػػاحة اؼبركػػػز تسػػػتوعب دخػػػوؿ طػػػبلب لهػػػف    1
 24 قليلة  1627 2652 كامل  يف الوقت ذاتو.

 23 قليلة 1632 2659 توافر آلة تهوير فيديو رقمية. 2
 22 متوسطة 1634 2661 ة.توافر آلة تهوير فوتو رافي 3

يوفر اؼبركز اؼبساحة الكافية للقػارئ لكػي يسػتطيع  4
 21 متوسطة 1618 2697 القراءة يف ىدكء دكف إزعاج.

 22 متوسطة 1643 2699 توافر آلة تهوير األكراؽ كاؼبستندات. 5
 19 متوسطة 1629 3611 توافر خ  اتهاؿ بربكة إنرتنت داخل اؼبركز. 6
 18 متوسطة 1631 3614 قارئ الررائح كالرفافيات.توافر ج از  7
 17 متوسطة 1615 3615 توافر اؼبسجل الهويت اؼبر ل لؤلكرطة السمعية. 8
 16 متوسطة 1627 3627 توافر أج زة حاسب آرل حدي ة. 9
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م (: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحور كاقع مراكز مصادر التعلح 33جدكؿ رقم )تابع 

 من حيث المباني كالتجهيزات

المتوسط  الفقرات  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

 15 متوسطة 1635 3637 توافر ج از اؼباسح الضوئي يف اؼبركز. 12

تػػػػػوافر اعب ػػػػػاز اؼبرػػػػػ ل ألكػػػػػرطة الفيػػػػػديو )ج ػػػػػػاز  11
 14 عالية  1619 3643 الفيديو(.

 13 عالية  1619 3649 ر التعل م مناسب للمرحلة ال انوي ة.مبم مركز مهاد 12
 12 عالية  1624 3654 توافر ج از التلفزيوف. 13

مناسبة موقع مركز مهادر التعل م يف الػدكر األرضػي  14
 11 عالية  1632 3655 باؼبدرسة.

 12 عالية  1612 3656 حيتوم اؼبركز على قاعة عرض متكاملة. 15

اءة اؼبركػػػز طبيعيػػػة كمرحيػػػة حبيػػػث تتػػػيح مسػػػتول إضػػػ 16
 9 عالية 1621 3659 القراءة يف جو طبيعي ال جي د الع .

 8 عالية 3661 1619 (DVD-CDاعب از اؼبر ل لؤلقراص اؼبدؾبة:  ) 17
 7 عالية 1615 3669 توافر كاكة عرض ثابتة. 18

يتػػوافر مكتػػب خػػاص الختهاصػػي اؼبركػػز كحاسػػب  19
 6 عالية  1626 3672 آرل كطابعة ملونة.

 5 عالية  1623 3688              توافر السبورة الذكية يف قاعة العرض. 22
 4 عالية  1613          3688 توافر ج از إنذار اغبريق. 21
 3 عالية  1612 3689 توافر طفايات اغبريق. 22

23 
تػػػػوافر مبػػػػم مركػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م  ميػػػػع مػػػػدارس 

 2 عالية  1622 3691 مدينة الرس.يف  اؼبرحلة ال انوي ة

 1 عالية  1624 4612 توافر ج از عرض البيانات )الربكجكرت(. 24
اؼبتوس  العاـ حملور مراكز مهادر التعل م ما حيث اؼبباين 

 كالتج يزات.  
  عالية   1621 3641
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بػػػاين مػػا حيػػث اؼب الػػتعل ميتضػػح أف متوسػػطات ؿبػػػور مراكػػز مهػػادر  (22رقػػم )كؿ اعبػػد مػػا

 فػإفاحملػدد يف الفهػل ال الػث  للم ػك ككفقنػا(. 4642 -2652كالتج يزات كانت ترتاكح مػا بػ  )

إذل درجػات تػوافر عاليػة، فبػا  قليلػة تػوافر درجػات بػ  مػا تػرتاكح كانػت التج يزات ىذه توافر درجة

 يف مراكػز يرري إذل تفاكت استجابات أفراد عينة الدراسة مػا حيػث مػدل تػوافر التج يػزات كاؼببػاين

اؼبتوسػ  العػاـ حملػور مراكػز مهػادر الػتعل م مػا حيػث اؼببػاين  أف للباحػث اتضػح. كمػا الػتعل ممهادر 

كىػػو قيمػػة صػػ رية، فبػػا يرػػري إذل ذبػػانس آراء أفػػراد  1621كاكبػػراؼ معيػػارم   3641كالتج يػزات = 

اؼبباين يف مراكػز مهػادر عينة الدراسة حوؿ ىذا احملور. كما ترري قيمة اؼبتوس  إذل أف التج يزات ك 

  -التعل م كانت عالية، ككانت أعلى ثبلث استجابات آلراء أفراد عينة الدراسة كما يلي: 

" تػػوافر ج ػػاز عػػرض البيانػػات )الربكجكػػرت(( كىػػي الفقػػرة اػباصػػة بػػػ "16جػػاءت الفقػػرة رقػػم )

ة. كمػػا جػػاءت كبدرجػػة تػػوافر عاليػػ 4612يف اؼبركػػز األكؿ مػػا حيػػث درجػػة التػػوافر كذلػػك دبتوسػػ  

مدينػة تػوافر مبػم مركػز مهػادر الػتعل م  ميػع مػدارس اؼبرحلػة ال انوي ػة يف ( كاػباصة بػ "1الفقرة رقم )

( 21أف الفقرة رقم ) -أيضنا-كدرجة توافر عالية يف اؼبركز ال اين. كما اتضح  3691" دبتوس  الرس

عاليػػة يف اؼبركػز ال الػػث. كمػػا تبػػّ   كدرجػة تػػوافر 3689" دبتوسػػ  تػػوافر طفايػات اغبريػػقكاػباصػة بػػػ "

مسػػاحة اؼبركػػز تسػػتوعب دخػػوؿ طػػبلب لهػػف   ( كاػباصػػة بػػػ "5مػػا خػػبلؿ النتػػائج أف الفقػػرة رقػػم )

 كدرجة توافر قليلة.   2652" يف اؼبركز األخري دبتوس  حساء  = كامل  يف الوقت ذاتو

بػػاين دبتوسػػطات حسػػابية كمػا تبػػّ  للباحػػث أف متوسػػطات بػػاقي فقػػرات ؿبػػور التج يػػزات كاؼب

(، كبدرجات توافر ؽبذه التج يزات جػاءت مػا بػ  درجػات تػوافر 3688 – 2659ترتاكح ما ب  ) 

 قليلة كعالية.  

 ق(. 1428كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) العمراف، 
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 :  الثانيالسؤاؿ  نتائج
 المطبوعػة) مالػتعلح لمواد مراكز مصػادر  اإلنسانية المعرفة كأشكاؿما كاقع تنوع 

 ؟(المطبوعة كغير
لئلجابة على ىذا السؤاؿ، قاـ الباحػث حبسػاب كػل مػا التكػرارات كالنسػب اؼبملويػة، ككػذلك 

 المعرفػة كأشػكاؿكاقػع تنػوع  ؿبػور فقرات ما فقرة لكل اؼبتوسطات اغبسابية، كاالكبرافات اؼبعيارية
 .(ةالمطبوع كغير المطبوعة) التعلحملمواد مراكز مصادر  اإلنسانية

 المعرفة كأشكاؿتنوع  كاقعلمحور المعيارية  كاالنحرافات الحسابية المتوسطات :(33رقم ) جدكؿ
 (المطبوعة كغير المطبوعة) التعلحملمواد مراكز مصادر  اإلنسانية

المتوسط  الفقرات  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

 12 قليلة 1617 2652 عليمية. توافر األكرطة السمعية الت 1
 11 قليلة 1628 2654 حداثة مهادر اؼبعلومات اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة. 2
 12 قليلة 1616 2655 توافر الررائح كالرفافيات التعليمية. 3
 9 متوسطة 1618 2662 توافر أكرطة الفيديو التعليمية.  4
 8 متوسطة 1626 2666 مواد اؼبركز كاملة أل لب العلـو اإلنسانية. 5
 7 متوسطة 1627 2672 توافر الدكريات العلمية كالرتبوية. 6
 6 متوسطة 1616 2671 توافر األدلة كاألطالس. 7

مناسػػػػبة أكعيػػػػة اؼبعلومػػػػات الحتياجػػػػات الطػػػػبلب  8
 كاىتماماهتم.

 5 متوسطة 1624 2673

 4 متوسطة 1616 2674 توافر اؼبعاجم الل وية. 9
 3 متوسطة 1611 2675 العامة كاػباصة. توافر اؼبوسوعات 12
 2 متوسطة CD-ROMS  2682 1622توافر األقراص اؼبدؾبة  11

كجػػػػود مهػػػػادر معلومػػػػات كافيػػػػة تناسػػػػب أعػػػػداد  12
 طبلب اؼبدرسة.

 1 متوسطة 1621 3624

العاـ حملور كاقع تنوع كأككاؿ مهادر  اؼبتوس 
  متوسطة 1611 2669 اؼبعلومات اؼبتاحة
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  ةلسابق يتضح أف متوسطات ؿبػور كاقػع تنػوع كأكػكاؿ مهػادر اؼبعلومػات اؼبتاحػما اعبدكؿ ا

ف درجػة تػوافر إا للم ػك احملػدد يف الفهػل ال الػث فػقنػككف .(3624 -2652كانت ترتاكح ما بػ  )

فبػا  ،درجػات تػوافر متوسػطة إذل قليلػةمهادر اؼبعلومات كتنوع ا كانت ترتاكح ما ب  درجات تػوافر 

كمػػا اتضػػح   .عينػػة الدراسػػة مػػا حيػػث مػػدل تػػوافر ىػػذه اؼبهػػادر أفػػراداسػػتجابات اتفػػاؽ  إذليرػػري 

كاكبػػػػراؼ   2669اؼبتاحػػػػة = اؼبعلومػػػػات  اؼبتوسػػػػ  العػػػػاـ حملػػػػور تنػػػػوع كأكػػػػكاؿ مهػػػػادر أفللباحػػػػث 

عينػػة الدراسػػة حػػوؿ فقػػرات ىػػذا  أفػػراد آراءذبػػانس  إذلفبػػا يرػػري  ،كىػػو قيمػػة صػػ رية 1611 رممعيػػا

 ،كاقػػػع تنػػػوع كأكػػػكاؿ مهػػػادر اؼبعلومػػػات اؼبتاحػػػة متوسػػػطة أف إذلاؼبتوسػػػ  كمػػػا ترػػػري قيمػػػة   .احملػػور

 عينة الدراسة كما يلي: أفراد آلراءثبلث استجابات  أعلىككانت 

"كجػود مهػادر معلومػات كافيػة تناسػب أعػداد  بػػ( كىي الفقػرة اػباصػة 1جاءت الفقرة رقم )

كبدرجػػػة تػػػػوافر  3627دبتوسػػػ   مػػػػا حيػػػث درجػػػة التػػػوافر كذلػػػػك اؼبركػػػز األكؿيف  طػػػبلب اؼبدرسػػػة"

" يف اؼبركػز CD-ROM"توافر األقراص اؼبدؾبػة  بػ( كاػباصة 9كما جاءت الفقرة رقم )  .متوسطة

 بػػػ( كاػباصػة 4الفقػرة رقػػم ) أف -أيضنػػا-كمػا اتضػح    .كدرجػػة تػوافر متوسػػطة 2682دبتوسػ   ال ػاين

كمػػا   .سػػطة يف اؼبركػػز ال الػػثكدرجػػة تػػوافر متو  2675"تػػوافر اؼبوسػػوعات العامػػة كاػباصػػة" دبتوسػػ  

يف اؼبركػز  "توافر األكرطة السػمعية التعليميػة"بػ ( كاػباصة 11الفقرة رقم ) أفتبّ  ما خبلؿ النتائج 

   قليلة.كدرجة توافر  2652دبتوس  حساء =  األخري

 مراكػػز ؼبػػواد اإلنسػػانية اؼبعرفػػة كأكػػكاؿ تنػػوعمتوسػػطات بػػاقي فقػػرات  أفكمػػا تبػػّ  للباحػػث 

( كبػػػػػدرجات تػػػػػوافر ؽبػػػػػذه 2674 – 2652دبتوسػػػػػطات حسػػػػػابية تػػػػػرتاكح مػػػػػا بػػػػػ  ) الػػػػػتعل م مهػػػػػادر

   .كمتوسطة قليلةب  درجات توافر  التج يزات جاءت ما

 ق(.1428كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) العمراف، 
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 :  الثالث السؤاؿ نتائج

مراكػػػز  كالتصػػػنيف( لمقتنيػػػات اإللكتركنػػػي،مػػػا كاقػػػع التنظػػػيم الفنػػػي )الفهػػػرس 

 التعلحم؟مصادر 

لئلجابة على ىذا السؤاؿ، قاـ الباحػث حبسػاب كػل مػا التكػرارات كالنسػب اؼبملويػة، ككػذلك 

كاقػػػػع التنظػػػػيم الفنػػػػي اؼبتوسػػػػطات اغبسػػػػابية، كاالكبرافػػػػات اؼبعياريػػػػة لكػػػػل فقػػػػرة مػػػػا فقػػػػرات ؿبػػػػور 

 )الفهرس اإللكتركني، كالتصنيف( لمقتنيات مراكز مصادر التعلحم.   

لمقتنيات  كاقع التنظيم الفنيلمحور المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (: 33م )قجدكؿ ر 
 مراكز مصادر التعلحم

المتوسط  الفقرات  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

1 

 

يػػػػتم تزكيػػػػػد اؼبركػػػػػز باؼبهػػػػػادر التعليميػػػػػة عػػػػػا طريػػػػػق 
مؤسسػػػػػػػات  كاإلىػػػػػػػداء اؼبقػػػػػػػّدـ مػػػػػػػا أكػػػػػػػحاص  أ

 حكومية أك أم ج ة أخرل.
 11 قليلة 1612 2615

2 
يػػػػتم تزكيػػػػػد اؼبركػػػػػز باؼبهػػػػػادر التعليميػػػػػة عػػػػػا طريػػػػػق 
التبػػػػػادؿ بػػػػػ  مراكػػػػػز مهػػػػػادر الػػػػػتعل م أك اؼبكتبػػػػػات 

 مدينة الرس.األخرل يف 
 12 قليلة 1628 2616

تم مهادر اؼبعلومات يف اؼبركز خبتم ملكية اؼبركز. 3  9 قليلة 1643 2652 زب 

4 

 

إمكانية الب ث يف الف رس اإللكرتكين للمستفيديا 
جػل الوصػوؿ إذل مهػادر اؼبعلومػات أما اؼبركز مػا 

 بسرعة.
 8 قليلة 1622 2652

يتػػوافر يف مركػػز مهػػادر الػػتعل م الف ػػرس اإللكػػرتكينم  5
 لل هوؿ على اؼبهدر اؼبطلوب بسرعة.

 7 قليلة 1619 2658
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 كاقع التنظيم الفنيلحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحور (:  المتوسطات ا33جدكؿ رقم )تابع 
 لمقتنيات مراكز مصادر التعلحم

 الفقرات  ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

يػتم تزكيػد اؼبركػز باؼبهػػادر التعليميػة عػا طريػػق كزارة  6
 الرتبية كالتعليم.

 6 متوسطة 1618 2664

ا ذاتينػا عػا  يتم 7 تزكيد اؼبركز باؼبهػادر التعليميػة تزكيػدن
 5 متوسطة 1629 2679 طريق اؼبدرسة أك اختهاصي اؼبركز أك الطبلب.

8 
البيانػػػػػات الببليوجرافيػػػػػة: )اسػػػػػم اؼبؤلػػػػػل، العنػػػػػواف، 

خل( إمكػػػػػػػػاف النرػػػػػػػػر، الناكػػػػػػػػر، تػػػػػػػػاري  النرػػػػػػػػر...
 للمهادر يف اؼبركز مدخلة يف الف رس اإللكرتكين.

 4 متوسطة 1614 2684

9 
 

يػتم تزكيػد اؼبركػز باؼبهػػادر التعليميػة عػا طريػػق إدارة 
 دبدينة الرس.الرتبية كالتعليم 

 3 متوسطة 1619 2687

12 

ف رسة أكعية اؼبعلومات يف مركز مهادر التعل م عػا 
م ػػل: برنػػػامج  ،طريػػق إحػػدل بػػرامج اغباسػػب اآلرل

اليسػػػػري، الف رسػػػػت، اؼبكتبػػػػة، كاػباصػػػػة باؼبكتبػػػػات 
 سطة كاله رية.اؼبتو 

 2 متوسطة 1615 2689

التهػنيل اؼبوضػػوعي ألكعيػػة اؼبعلومػػات اؼبحتلفػػة يف  11
   1 متوسطة 1626 3622 مركز مهادر التعل م.

  متوسطة 1612 2663 اؼبتوس  العاـ حملور كاقع التننيم الفين
 

بػػػ   مػػػا اعبػػػدكؿ السػػػابق يتضػػػح أف متوسػػػطات ؿبػػػور كاقػػػع التننػػػيم الفػػػين كانػػػت تػػػرتاكح مػػػا

ا للم ػػػك احملػػػدد يف الفهػػػل ال الػػػث فػػػإف درجػػػة تػػػوافر كاقػػػع التننػػػيم الفػػػين  قنػػػ(. ككف2616-3622)

اتفاؽ اسػتجابات  إذلفبا يرري  ،درجات توافر متوسطة إذل قليلةكانت ترتاكح ما ب  درجات توافر 

اـ حملػور اؼبتوسػ  العػ أفكما اتضح للباحػث   .عينة الدراسة ما حيث مدل توافر ىذه اؼبهادر أفراد
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 آراءذبػػانس  إذلفبػػا يرػػري  ،كىػو قيمػػة صػػ رية 1612كاكبػػراؼ معيػػارم  2663كاقػع التننػػيم الفػػين = 

ف كاقػػع التننػػيم الفػػين أ إذلكمػػا ترػػري قيمػػة اؼبتوسػػ    .عينػػة الدراسػػة حػػوؿ فقػػرات ىػػذا احملػػور أفػػراد

  -عينة الدراسة كما يلي:  أفراد آلراءثبلث استجابات  أعلىككانت  ،متوسطة

"التهػػػػنيل اؼبوضػػػػوعي ألكعيػػػػة اؼبعلومػػػػات  بػػػػػ( كىػػػػي الفقػػػػرة اػباصػػػػة 1ءت الفقػػػػرة رقػػػػم )جػػػػا

 3622درجػة التػػوافر كذلػػك دبتوسػػ  حيػػث  مػػا األكؿيف اؼبركػػز  اؼبحتلفػة يف مركػػز مهػػادر الػتعل م.."

"ف رسػػة أكعيػػة اؼبعلومػػات يف مركػػز  ػ( كاػباصػػة بػػ2كمػػا جػػاءت الفقػػرة رقػم )  .كبدرجػة تػػوافر متوسػػطة

م ػػل: برنػػامج اليسػػري، الف رسػػت، اؼبكتبػػة،  ،لػػتعل م عػػا طريػػق إحػػدل بػػرامج اغباسػػب اآلرلمهػػادر ا

كدرجة تػوافر متوسػطة. كمػا  2689دبتوس   ال اينكاػباصة باؼبكتبات اؼبتوسطة كاله رية. "يف اؼبركز 

ف، "البيانػػػات الببليوجرافيػػػة: )اسػػػم اؼبؤلػػػل، العنػػػوا بػػػػ( كاػباصػػػة 4الفقػػػرة رقػػػم ) أف -أيضنػػػا-اتضػػػح 

" .خل( للمهػػادر يف اؼبركػػز مدخلػػة يف الف ػػرس اإللكػػرتكين..إمكػػاف النرػػر، الناكػػر، تػػاري  النرػػر...

الفقػرة رقػم  أف مػا خػبلؿ النتػائج    كمػا تبػ  .كدرجة تػوافر متوسػطة يف اؼبركػز ال الػث 2684دبتوس  

 مػػا أكػػحاص  أك "يػػتم تزكيػػد اؼبركػػز باؼبهػػادر التعليميػػة عػػا طريػػق اإلىػػداء اؼبقػػّدـ بػػػ ( كاػباصػػة9)

كدرجػة تػوافر   2615دبتوسػ  حسػاء =  األخػريمؤسسػات حكوميػة أك أم ج ػة أخػرل" يف اؼبركػز 

   قليلة.

التنظػػيم الفنػػي )الفهػػرس اإللكتركنػػي، متوسػػطات بػػاقي فقػػرات ؿبػػور  أفكمػػا تبػػّ  للباحػػث 

 –  2616دبتوسػػػطات حسػػػابية تػػػرتاكح مػػػا بػػػ  ) كالتصػػػنيف( لمقتنيػػػات مراكػػػز مصػػػادر الػػػتعلحم 

    .كمتوسطة قليلةكبدرجات توافر ماب  درجات توافر  ،(2684

 ـ(.2221كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) الررىاف،
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 :  الرابع السؤاؿ نتائج

 التعلحم؟في مراكز مصادر  كاألنشطةالخدمات المقدمة كالبرامج  أشكاؿما كاقع 

ارات، كالنسػػػػب اؼبملويػػػػة، لئلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قػػػػاـ الباحػػػػث حبسػػػػاب كػػػػل مػػػػا التكػػػػر 

كاقػػع أشػػكاؿ الخػػدمات كاؼبتوسػػطات اغبسػػابية، كاالكبرافػػات اؼبعياريػػة لكػػل فقػػرة مػػا فقػػرات ؿبػػور 

 المقدمة كالبرامج كاألنشطة في مراكز مصادر التعلحم.   

لمحور كاقع أشكاؿ الخدمات المقدمة  (: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية31م )جدكؿ رق
 مج كاألنشطة في مراكز مصادر التعلحمكالبرا

المتوسط  الفقرات  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

تقػػػػػػدًن خدمػػػػػػة التهػػػػػػوير الػػػػػػورقي لػػػػػػبع  اؼبهػػػػػػادر  1
 13 قليلة  1623 2655 كخاصة تلك اليت ال تعار.

2 
توافر خدمة اإلحاطة اعبارية )إحاطة اؼبستفيديا دبا 

 12 قليلة 1619 2656 اؼبركز حدي نا ما مهادر اؼبعلومات(.  كرد إذل

 11 متوسطة  1637 2672 تركيل عبنة أصدقاء اؼبركز.  3

تنميػػػػػة االعتمػػػػػاد علػػػػػى الػػػػػذات يف اغبهػػػػػوؿ علػػػػػى  4
 معلومة معينة دكف اللجوء للمعلم.

 12 متوسطة  1615 2675

 9 متوسطة  1627 2679 إقامة أنرطة ثقافية كمسابقات. 5

6 
إقامػػػػة نرػػػػاطات اجتماعيػػػػػة اؽبػػػػدؼ من ػػػػا ت قيػػػػػل 
كخدمػػة اجملتمػػػع م ػػػل: ضبلػػة ضػػػد اإلرىػػػاب، كضبلػػػة 

 ضد التدخ ، كاؼبحدرات.
 8 متوسطة  1626 2682

 7 متوسطة  1618 2685 يعمل اؼبركز على دمج التقنية اؼبتوافرة  بالتعليم.  7

إتاحػػػة خدمػػػة اإلعػػػارة اػبارجيػػػة لؤلكعيػػػة اؼبسػػػػموح  8
 ج اؼبركز كفق نناـ مع .إعارهتا خار 

 6  متوسطة 1625 2692

 



 

111 

(: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحور كاقع أشكاؿ الخدمات 31جدكؿ رقم )تابع 
 المقدمة كالبرامج كاألنشطة في مراكز مصادر التعلحم

 الفقرات  ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

تعلػػػػيم اؼبسػػػػتفيديا اسػػػػتحداـ مهػػػػادر اؼبعلومػػػػات،  9
 كتدريب م على ذلك.

 5  متوسطة 1614 3622

االسػػػػتفادة مػػػػا اؼبركػػػػز أكقػػػػات حهػػػػص االنتنػػػػار،  12
 4 متوسطة  1635 3627 خل(.إكاجتماعات اؼبدرسة،...

)كىي اإلجابة عا أسػمللة  يتم تقدًن اػبدمة اؼبرجعية 11
 3  متوسطة 1614 3612 اؼبستفيديا(.

إركاد اؼبستفيديا كتػوجي  مم للوصػوؿ إذل مهػادر  12
 2  متوسطة 1627 3612 اؼبعلومات.

13 
يقػػػػػـو اؼبركػػػػػز بتننػػػػػيم زيػػػػػارة الفهػػػػػوؿ للمركػػػػػز أثنػػػػػاء 
الفسػػح كأثنػػاء اغبهػػص بوضػػع جػػدكؿ لكػػل معلػػم 

 خبلؿ األسبوع لبلستفادة ما خدمات اؼبركز.
 1 متوسطة  3671 3612

أكػػػػكاؿ اػبػػػػدمات اؼبقدمػػػػػة، اؼبتوسػػػػ  العػػػػاـ حملػػػػور كاقػػػػػع 
 .كالربامج، كاألنرطة يف مراكز مهادر التعل م

  متوسطة 1614 2687
 

كاقػع أشػكاؿ الخػدمات المقدمػة كالبػرامج ما اعبػدكؿ السػابق يتضػح أف متوسػطات ؿبػور 

ا للم ػػك قنػػككف(. 3612 -2655كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  )كاألنشػػطة  فػػي مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم 

كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  كالػػربامج   كاػبػػدمات األكػػكاؿل ال الػػث فػػإف درجػػة تػػوافر ىػػذه د يف الفهػػدّ احملػػ

عينػة الدراسػة  أفػراداتفػاؽ اسػتجابات  إذلفبػا يرػري ، درجػات تػوافر متوسػطة إذل قليلػةدرجات تػوافر 

اػبػدمات  أكػكاؿاؼبتوسػ  العػاـ حملػور  أفكمػا اتضػح للباحػث   .ما حيث مدل توافر ىذه اؼبهادر

فبػػا  ،كىػو قيمػة صػ رية 1614كاكبػػراؼ معيػارم  2687يف مراكػز مهػادر الػتعل م = ربامج كالػاؼبقدمػة 
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 أف إذلكمػػا ترػري قيمػة اؼبتوسػػ    .عينػػة الدراسػة حػوؿ فقػػرات ىػذا احملػور أفػراد آراءذبػانس  إذليرػري 

ثػػبلث اسػػتجابات  أعلػػىاػبػػدمات اؼبقدمػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م متوسػػطة ككانػػت  أكػػكاؿكاقػػع 

  -عينة الدراسة كما يلي:  أفراد آلراء

"يقػػـو اؼبركػػز بتننػػيم زيػػارة الفهػػوؿ للمركػػز  بػػػكىػػي الفقػػرة اػباصػػة  ،(11جػػاءت الفقػػرة رقػػم )

لبلسػػتفادة مػػا خػػدمات  مأثنػػاء الفسػػح كأثنػػاء اغبهػػص بوضػػع جػػدكؿ لكػػل معلػػم خػػبلؿ األسػػبوع

كمػا   .جػة تػوافر متوسػطةكبدر  3612مػا حيػث درجػة التػوافر كذلػك دبتوسػ   اؼبركػز األكؿيف  اؼبركز"

 ""إركػاد اؼبسػتفيديا كتػوجي  مم للوصػوؿ إذل مهػادر اؼبعلومػات بػػ( كاػباصػة 1جاءت الفقرة رقم )

( 3الفقػػرة رقػػم ) أف -أيضنػػا-كدرجػػة تػػوافر متوسػػطة.  كمػػا اتضػػح  3612دبتوسػػ   ال ػػاينيف اؼبركػػز 

  3612سػػتفيديا(." دبتوسػػػ  )كىػػي اإلجابػػة عػػػا أسػػمللة اؼب "يػػػتم تقػػدًن اػبدمػػة اؼبرجعيػػػة بػػػكاػباصػػة 

 بػػ ( كاػباصػة5الفقػرة رقػم ) أف مػا خػبلؿ النتػائج    كمػا تبػ  .كدرجة توافر متوسػطة يف اؼبركػز ال الػث

دبتوسػػ   األخػرييف اؼبركػز  "تقػدًن خدمػة التهػوير الػورقي لػبع  اؼبهػادر كخاصػة تلػك الػيت ال تعػار"

 أكػكاؿمتوسػطات بػاقي فقػرات ؿبػور  فأ للباحػث    كمػا تبػ .قليلةكدرجة توافر  2655حساء = 

( 3627 -2656)  اػبػػدمات اؼبقدمػػة يف مراكػػز مهػػادر الػػتعل م دبتوسػػطات حسػػابية تػػرتاكح مػػا بػػ 

 كمتوسطة.  قليلةب  درجات توافر  كبدرجات توافر ما

 ـ(.2224ق(، كدراسة عارؼ )1428كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) العمراف، 
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 :  سالخام السؤاؿ نتائج
 كتحقيػػق مهامهػػا أداء فػػيمػػا أىػػم المشػػكالت كالمعوقػػات التػػي تواجػػو تلػػ  المراكػػز 

 أىدافها؟
لئلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قػػػػاـ الباحػػػػث حبسػػػػاب كػػػػل مػػػػا التكػػػػرارات، كالنسػػػػب اؼبملويػػػػة، 

أىػػػػػم المشػػػػػكالت كاؼبتوسػػػػػطات اغبسػػػػػابية، كاالكبرافػػػػػات اؼبعياريػػػػػة لكػػػػػل فقػػػػػرة مػػػػػا فقػػػػػرات ؿبػػػػػور 

 تل  المراكز في أداء مهامها كتحقيق أىدافها. كالمعوقات التي تواجو
لمحور أىم المشكالت كالمعوقات  (: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية34م )جدكؿ رق

 التي تواجو تل  المراكز في أداء مهامها كتحقيق أىدافها المنشودة

 الفقرات  ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

 الترتيب
 التنازلي

1 
حيتػػػل مركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م نسػػػبة ال بػػػأس طػػػا مػػػا 

فبػػػا يػػػؤثر علػػػى اسػػػتيعاب  ،مسػػػاحة اؼببػػػم اؼبدرسػػػي
 اؼبدرسة للطبلب كعدد الفهوؿ.

 15 متوسطة 1619 2668

ىنػػػػاؾ نسػػػػبة كبػػػػرية مػػػػا اؼببػػػػاين اؼبدرسػػػػية للمرحلػػػػػة  2
 14 توسطةم 1635 2672 فبا حيد ما إقامة اؼبراكز طا. ،ال انوي ة مستأجرة

3 
عدـ احملافنة على التػوازف بػ  اؼبوضػوعات اؼبحتػارة 

 13 متوسطة 1623 3613 ألكعية اؼبعلومات يف اؼبركز.

األعطػػػاؿ الػػػيت قػػػد تتعػػػرض ؽبػػػا أج ػػػزة التقنيّػػػات يف  4
 12 متوسطة 1614 3626 اؼبركز.

كػػػركط اإلعػػػارة اػبارجيػػػة يف بعػػػ  مراكػػػز مهػػػادر  5
 11 متوسطة 1615 3628 كز ما قبل اؼبستفيديا.التعل م ربد ما استحداـ اؼبر 

6 
عػػدد األج ػػزة التعليميػػة اؼبتػػوافرة بػػاؼبركز ال تتناسػػب 

 مع أعداد اؼبستفيديا ما خدماتو.
 

 12 متوسطة 1626 3635
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(: المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحور أىم المشكالت 34جدكؿ رقم )تابع 
 راكز في أداء مهامها كتحقيق أىدافها المنشودةكالمعوقات التي تواجو تل  الم

 الفقرات  ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 التوافر

الترتيب 
 التنازلي

7 
ي ػػتم دبتابعػػة اسػػتحداـ  بعػػ  اؼبرػػرف  الرتبػػوي  ال

 اؼبعل م  ؼبركز مهادر التعل م اؼبتوافر باؼبدرسة.
 

 9 متوسطة 1619 3639

لتدريبيػػػة الختهاصػػػي مراكػػػز مهػػػادر قلػػػة الػػػربامج ا 8
 8 عالية 1617 3642 التعل م.

عػػدـ تف ػػم بعػػ  مػػديرم اؼبػػدارس كاؼبعل مػػ  لػػدكر  9
 7 عالية 1614 3642 مركز مهادر التعل م.

تقػػػػػػػادـ اجملموعػػػػػػػات )اؼبهػػػػػػػادر التعليميػػػػػػػة( كعػػػػػػػدـ  12
 ربدي  ا باستمرار.

 6 عالية 1615 3641

تطلػػب كجودىػػا دبركػػز  ارتفػػاع تكلفػػة األج ػػزة الػػيت ي 11
 5 عالية  1613 3642 مهادر التعل م.

12 
ضػػػػػعل م ػػػػػارات اؼبعل مػػػػػ  يف اسػػػػػتحداـ تقنيّػػػػػات 

 4 عالية 1613 3644 اؼبراكز.

13 
كػػػز مهػػػادر ا ي مر يال البيػػػة القهػػػول مػػػا اختهاصػػػ

الػػػػػػػػػتعل م  ػػػػػػػػػري متحههػػػػػػػػػ  يف علػػػػػػػػػم اؼبكتبػػػػػػػػػات 
 كاؼبعلومات.

 3 عالية 1617 3663

14 
عػػػػّدة مػػػػا قبػػػػل قلػػػػة النرػػػػرات الت

 
عريفيػػػػة كالدكريػػػػة اؼب

إدارات الرتبيػػػة كالتعلػػػػيم حػػػػوؿ أهيػػػػة مركػػػػز مهػػػػادر 
 التعل م يف اؼبدرسة.

 2 عالية 1613 3663

 1 عالية 1615 3671 زيادة حهص اؼبعّلم ربوؿ دكف استحداـ اؼبركز. 15
اؼبتوس  العػاـ حملػور اؼبرػكبلت كاؼبعوقػات اؼباديػة كالبرػرية 

  متوس   1616 3633 .هادر التعل ماليت تواجو مراكز م
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مػػا اعبػػػدكؿ السػػابق يتضػػػح أف متوسػػطات ؿبػػػور اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػػات اؼباديػػة كالبرػػػرية الػػػيت 

ا للم ػػػك احملػػػػدد يف قنػػػككف .(3671-2668تواجػػػو مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م كانػػػت تػػػػرتاكح مػػػا بػػػ  )

كالبررية اليت تواجػو مراكػز مهػادر الفهل ال الث فإف درجة توافر ىذه اؼبركبلت كاؼبعوقات اؼبادية 

تفػػاكت  إذلفبػػا يرػػري  ،درجػػات تػػوافر عاليػػة إذلتػػرتاكح مػػا بػػ  درجػػات تػػوافر ضػػعيفة  الػػتعل م كانػػت

 كالبرػرية الػيت كاؼبعوقات اؼبادية عينة الدراسة ما حيث مدل توافر ىذه اؼبركبلت أفراداستجابات 

اؼبتوسػػػ  العػػػاـ حملػػػور اؼبرػػػكبلت كاؼبعوقػػػات  أفكمػػػا اتضػػػح للباحػػػث   .تواجػػػو مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م

كىػػػو قيمػػػة   1616كاكبػػػراؼ معيػػػارم  3633اؼباديػػػة كالبرػػػرية الػػػيت تواجػػػو مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م = 

كمػػػا ترػػػري قيمػػػة   .عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ فقػػػرات ىػػػذا احملػػػور أفػػػراد آراءذبػػػانس  إذلفبػػػا يرػػػري  ،صػػػ رية

 ،لبرػػرية الػػيت تواجػػو مراكػػز مهػػادر الػػتعل م متوسػػطةاؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات اؼباديػػة كا أف إذلاؼبتوسػػ  

  -عينة الدراسة كما يلي:  أفراد آلراءثبلث استجابات  أعلىككانت 

"زيػػادة حهػػص اؼبعلّػػم ربػػوؿ دكف اسػػتحداـ  بػػػػػ( كىػػي الفقػػرة اػباصػػة 14جػػاءت الفقػػرة رقػػم )

تػػػوافر عاليػػػة ؽبػػػذه  كبدرجػػػة 3671مػػػا حيػػػث درجػػػة التػػػوافر كذلػػػك دبتوسػػػ   األكؿيف اؼبركػػػز  اؼبركػػػز"

عػّدة مػا قبػل  بػػػػ( كاػباصػة 15كما جاءت الفقرة رقػم )  .اؼبركلة
 
"قلػة النرػرات التعريفيػة كالدكريػة اؼب

الفقػػرة  أف -أيضنػػا-كمػػا اتضػػح   .كدرجػػة تػوافر عاليػػة 3663دبتوسػػ   ال ػػاينإدارات الرتبيػة" يف اؼبركػػز 

كػز مهػادر الػتعل م  ػري متحههػ  يف ا ي مر ي"ال البية القهػول مػا اختهاصػ بػػ( كاػباصة 11رقم )

مػػػا     كمػػػا تبػػػ  .كدرجػػػة تػػػوافر عاليػػػة يف اؼبركػػػز ال الػػػث 3663علػػػم اؼبكتبػػػات كاؼبعلومػػػات" دبتوسػػػ  

"حيتػػػل مركػػػز مهػػػادر الػػػتعل م نسػػػبة ال بػػػأس طػػػا مػػػا بػػػػ ( كاػباصػػػة 3الفقػػػرة رقػػػم ) أفخػػػبلؿ النتػػػائج 
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 األخػػريسػػة للطػبلب كعػدد الفهػػوؿ" يف اؼبركػز فبػا يػؤثر علػػى اسػتيعاب اؼبدر  ،مسػاحة اؼببػم اؼبدرسػػي

 كدرجة توافر متوسطة.    2668دبتوس  حساء = 

متوسػػطات بػػاقي فقػػرات ؿبػػور اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات اؼباديػػة كالبرػػرية  أفكمػػا تبػػ  للباحػػث 

كبػػدرجات  ،(3644-2672) الػػيت تواجػػو مراكػػز مهػػادر الػػتعل م دبتوسػػطات حسػػابية تػػرتاكح مػػا بػػ 

  . درجات توافر متوسطة كعاليةب  توافر ما

 ق(1425ق(، كدراسة ال امدم )1428كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) العمراف، 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

    

 مهخص انىزبئج وانزىصيبد   
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 ملخص النتائج كالتوصيات كالمقترحات:

 تقػدًن مث ليػة،اغبا الدراسػة إلي ػا لتص ػتو  الػيت النتػائج أبػرز الفهػل ىػذا يف الباحػث يتنػاكؿ

 .كاؼبقرتحات التوصيات بع 

: ملخص النتائج:  -أكالن

 اتضح للباحث ما خبلؿ نتائج الت ليل اإلحهائي لتساؤالت الدراسة ما يلي:

كالتج يػػزات كانػػت تػػرتاكح مػػا  اؼببػػاينمراكػػز مهػػادر الػػتعل م مػػا حيػػث  كاقػػع أف متوسػػطات ؿبػػور .1

ػػػػػ(. ككف4642 -2652بػػػػػ  ) هػػػػػل ال الػػػػػث فػػػػػإف درجػػػػػة تػػػػػوافر ىػػػػػذه ا للم ػػػػػك احملػػػػػدد يف الفقن

 إذلفبػػػا يرػػػري  ،درجػػػات تػػػوافر عاليػػػة إذل قليلػػػةكانػػػت تػػػرتاكح مػػػا بػػػ  درجػػػات تػػػوافر   التج يػػػزات

يف مراكػػػز  كاؼببػػػاينعينػػػة الدراسػػػة مػػػا حيػػػث مػػػدل تػػػوافر التج يػػػزات  أفػػػرادتفػػػاكت اسػػػتجابات 

ر الػػتعل م مػػا حيػػث اؼبتوسػػ  العػػاـ حملػػور مراكػػز مهػػاد أف للباحػػثكمػػا اتضػػح   .مهػػادر الػػتعل م

ذبػانس  إذلفبػا يرػري  قيمػة صػ رية،كىػو  1621كاكبػراؼ معيػارم   3641كالتج يػزات =  اؼببػاين

 كالمبػانيالتجهيػزات  أف إذلكما ترػري قيمػة اؼبتوسػ    .عينة الدراسة حوؿ ىذا احملور أفراد آراء

كػرت( فقػد أخػذ كخهوصنا ج از عػرض البيانػات )الربكج في مراكز مصادر التعلحم كانت عالية

تػػوافر مبػػم مركػػز ( كاػباصػػة بػػػ "1. كمػػا جػػاءت الفقػػرة رقػػم )4612درجػػة تػػوافر عاليػػة دبتوسػػ  

كدرجػة تػوافر عاليػػة يف  3691دينػة" دبتوسػ  مهػادر الػتعل م  ميػع مػدارس اؼبرحلػة ال انوي ػػة يف اؼب

" فايػػػات اغبريػػػقتػػػوافر ط( كاػباصػػػة بػػػػ "21أف الفقػػػرة رقػػػم ) -أيضنػػػا-اؼبركػػػز ال ػػػاين. كمػػػا اتضػػػح 
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كدرجة توافر عالية يف اؼبركز ال الث. كما تبػ   مػا خػبلؿ النتػائج أف الفقػرة رقػم  3689دبتوس  

" يف مسػػػاحة اؼبركػػػز تسػػػتوعب دخػػوؿ طػػػبلب لهػػػف  كػػػامل  يف الوقػػػت ذاتػػػو( كاػباصػػة بػػػػ "5)

قي فقػرات كدرجة تػوافر قليلػة. كمػا تبػ   للباحػث أف بػا 2652اؼبركز األخري دبتوس  حساء = 

 ؿبور التج يزات كاؼبباين كانت ما ب  درجات توافر قليلة كعالية.

ة يف مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م أف متوسػػػطات ؿبػػػور كاقػػػع تنػػػوع كأكػػػكاؿ مهػػػادر اؼبعلومػػػات اؼبتاحػػػ .2

ا للم ػػك احملػػدد يف قنػػككف .(3624 -2652كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  )  )اؼبطبوعػػة ك ػػري اؼبطبوعػػة(

وافر مهػادر اؼبعلومػات كتنوع ػا كانػت تػرتاكح مػا بػ  درجػات تػوافر الفهل ال الث فػإف درجػة تػ

عينػة الدراسػة مػا حيػث  أفػراداتفاؽ اسػتجابات  إذلفبا يرري  ،درجات توافر متوسطة إذل قليلة 

اؼبتوسػػ  العػػاـ حملػػور تنػػوع كأكػػكاؿ مهػػادر  أفكمػػا اتضػػح للباحػػث   .مػػدل تػػوافر ىػػذه اؼبهػػادر

كىػػو قيمػػة صػػ رية، فبػػا يرػػري إذل ذبػػانس  1611اؼ معيػػارم كاكبػػر   2669اؼبعلومػػات اؼبتاحػػة = 

كاقػػع تنػػوع  أف إذلكمػػا ترػػري قيمػػة اؼبتوسػػ    .حػػوؿ فقػػرات ىػػذا احملػػور عينػػة الدراسػػة أفػػراد آراء

( كىػػػي 1جػػاءت الفقػػػرة رقػػػم )فقػػػد . متوسػػػطة كانػػػت  كأشػػكاؿ مصػػػادر المعلومػػػات المتاحػػػة

 األكؿيف اؼبركػز  "أعػداد طػبلب اؼبدرسػة"كجود مهادر معلومات كافيػة تناسػب  ػالفقرة اػباصة ب

جػػاءت الفقػػرة رقػػم ك كبدرجػػة تػػوافر متوسػػطة،   3627مػػا حيػػث درجػػة التػػوافر كذلػػك دبتوسػػ  

كدرجػػة  2682دبتوسػػ   ال ػػاين"  يف اؼبركػػز CD-ROM"تػػوافر األقػػراص اؼبدؾبػػة  ػ( كاػباصػػة بػػ9)

اؼبوسػوعات العامػة  تػوافر " ػ( كاػباصػة بػ4الفقػرة رقػم ) أف -أيضنػا-توافر متوسطة.  كما اتضػح 
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 مػا خػبلؿ النتػػائج    كمػا تبػ  .كدرجػة تػوافر متوسػطة يف اؼبركػز ال الػث 2675كاػباصػة" دبتوسػ  

دبتوسػػ   يف اؼبركػػز األخػػري "تػػوافر األكػػرطة السػػمعية التعليميػػة" بػػػ ( كاػباصػػة11الفقػػرة رقػػم ) أف

فقػرات احملػور أخػذت مػا بػ  قليلة. كما تب   للباحث بأف باقي كدرجة توافر  2652حساء = 

  درجات توافر قليلة كمتوسطة.

  )الف رسػػػة كالتهػػػػنيل( ؼبقتنيػػػات مراكػػػػز مهػػػادر الػػػػتعل م،  متوسػػػطات ؿبػػػور كاقػػػػع التننػػػيم الفػػػػين .3

ا للم ػػك احملػػدد يف الفهػػل ال الػػث فػػإف درجػػة قنػػككف .(3622 -2616كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  )

فبػا  ،درجات توافر متوسطة إذل قليلة درجات توافر توافر كاقع التننيم الفين كانت ترتاكح ما ب 

كمػا اتضػح   .عينة الدراسة ما حيث مدل تػوافر ىػذه اؼبهػادر أفراداتفاؽ استجابات  إذليرري 

كىػػػو  1612كاكبػػػراؼ معيػػػارم  2663اؼبتوسػػػ  العػػػاـ حملػػػور كاقػػػع التننػػػيم الفػػػين =  أفللباحػػػث 

كمػػا ترػػري   .الدراسػة حػػوؿ فقػػرات ىػػذا احملػػور عينػػة أفػػراد آراءذبػػانس  إذلفبػػا يرػػري  ،قيمػة صػػ رية

( كىػػي 1جػػاءت الفقػرة رقػػم ) فقػدكاقػع التنظػػيم الفنػػي كانػت متوسػػطة.  إذل أفقيمػة اؼبتوسػػ  

يف  "التهنيل اؼبوضػوعي ألكعيػة اؼبعلومػات اؼبحتلفػة يف مركػز مهػادر الػتعل م.." ػالفقرة اػباصة ب

كمػا جػاءت   .كبدرجة توافر متوسػطة 3622ما حيث درجة التوافر كذلك دبتوس   األكؿاؼبركز 

"ف رسػة أكعيػة اؼبعلومػات يف مركػز مهػادر الػتعل م عػا طريػق إحػدل  بػػػػ( كاػباصػة 2الفقرة رقػم )

م ػػل: برنػػامج اليسػػري، الف رسػػت، اؼبكتبػػة، كاػباصػػة باؼبكتبػػات اؼبتوسػػطة  ،بػػرامج اغباسػػب اآلرل

الفقػرة  أف -أيضنػا-متوسطة. كما اتضح  كدرجة توافر 2689دبتوس   ال اينكاله رية" يف اؼبركز 
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"البيانػػػات الببليوجرافيػػػة: )اسػػػم اؼبؤلػػػل، العنػػػواف، مكػػػاف النرػػػر، الناكػػػر،  بػػػػػػ( كاػباصػػػة 3)رقػػػم 

  2684خل( للمهػػػػػادر يف اؼبركػػػػػز مدخلػػػػػة يف الف ػػػػػرس اإللكػػػػػرتكين.." دبتوسػػػػػ  إتػػػػاري  النرػػػػػر...

( كاػباصػة 9الفقػرة رقػم ) أفبلؿ النتائج  ما خ   كما تب  .كدرجة توافر متوسطة يف اؼبركز ال الث

مؤسسػػػػات  "تزكيػػػػد اؼبركػػػػز باؼبهػػػػادر التعليميػػػػة عػػػػا طريػػػػق اإلىػػػػداء اؼبقػػػػّدـ مػػػػا أكػػػػحاص أكبػػػػػػ 

قليلػػة.  كدرجػػة تػػوافر  2615دبتوسػػ  حسػػاء =  األخػػريحكوميػػة أك أم ج ػػة أخػػرل" يف اؼبركػػز 

  افر قليلة كمتوسطة. كما تب   للباحث أف باقي فقرات احملور أخذت ما ب  درجات تو 

فػػي مراكػػز مصػػادر  كاألنشػػطةالخػػدمات المقدمػػة كالبػػرامج  أشػػكاؿكاقػػع متوسػػطات ؿبػػور  .4

ا للم ػك احملػػدد يف الفهػل ال الػث فػػإف قنػككف .(3612 -2655كانػت تػرتاكح مػػا بػ  )الػتعلحم 

 قليلػػة إذلكاػبػػدمات كالػػربامج كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  درجػػات تػػوافر  األكػػكاؿدرجػػة تػػوافر ىػػذه 

عينػػة الدراسػػة مػػا حيػػث مػػدل  أفػػراداتفػػاؽ اسػػتجابات  إذلفبػػا يرػػري  ،درجػػات تػػوافر متوسػػطة

اػبػػػدمات اؼبقدمػػػة  أكػػػكاؿاؼبتوسػػػ  العػػػاـ حملػػػور  أفكمػػػا اتضػػػح للباحػػػث   .تػػػوافر ىػػػذه اؼبهػػػادر

فبا يرػري  ،كىو قيمة ص رية 1614كاكبراؼ معيارم  2687كالربامج يف مراكز مهادر التعل م = 

 أف إذلكمػػا ترػػري قيمػػة اؼبتوسػػ    .عينػػة الدراسػػة حػػوؿ فقػػرات ىػػذا احملػػور أفػػراد راءآذبػػانس  إذل

كقػػد  .الخػػدمات المقدمػػة كالبػػرامج فػػي مراكػز مصػػادر الػػتعلحم كانػػت متوسػػطة أشػػكاؿكاقػع 

"يقػـو اؼبركػز بتننػيم زيػارة الفهػوؿ للمركػز أثنػاء  بػػػػ( كىي الفقػرة اػباصػة 11جاءت الفقرة رقم )

 هص بوضع جدكؿ لكل معلم خبلؿ األسبوع لبلستفادة ما خػدمات اؼبركػز"الفسح كأثناء اغب
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كمػػػا   .كبدرجػػػة تػػػوافر متوسػػػطة 3612مػػػا حيػػػث درجػػػة التػػػوافر كذلػػػك دبتوسػػػ   األكؿيف اؼبركػػػز 

"إركػػػػاد اؼبسػػػػتفيديا كتػػػػوجي  مم للوصػػػػوؿ إذل مهػػػػادر  بػػػػػػ  ( كاػباصػػػػة1جػػػػاءت الفقػػػػرة رقػػػػم )

 أف -أيضنػػػا-كدرجػػػة تػػػوافر متوسػػػطة. كمػػػا اتضػػػح  3612دبتوسػػػ   ال ػػػايناؼبعلومػػػات" يف اؼبركػػػز 

 )كىػي اإلجابػة عػا أسػمللة اؼبسػتفيديا(" "يػتم تقػدًن اػبدمػة اؼبرجعيػة بػػػػ( كاػباصة 3الفقرة رقم )

الفقػػرة  أف مػػا خػبلؿ النتػائج    كمػا تبػ  .كدرجػة تػػوافر متوسػطة يف اؼبركػز ال الػػث 3612دبتوسػ  

ر الػػورقي لػبع  اؼبهػػادر كخاصػػة تلػك الػػيت ال تعػػار" "تقػػدًن خدمػػة التهػويبػػ ( كاػباصػػة 5رقػم )

 أف للباحػػػػػػث    كمػػػػػا تبػػػػػػقليلػػػػػػة.  كدرجػػػػػػة تػػػػػوافر  2655دبتوسػػػػػ  حسػػػػػػاء =  األخػػػػػػرييف اؼبركػػػػػز 

مراكػز  فػيأشكاؿ الخدمات المقدمة كالبرامج كاألنشطة  كاقعمتوسطات باقي فقرات ؿبور 

بػػػ  درجػػػات تػػػوافر  (  مػػا3627-2656دبتوسػػػطات حسػػػابية تػػرتاكح مػػػا بػػػ  ) الػػػتعلحممصػػادر 

    .كمتوسطة قليلة

أف متوسػػػطات ؿبػػػور اؼبرػػػكبلت كاؼبعوقػػػات اؼباديػػػة كالبرػػػرية الػػػيت تواجػػػو مراكػػػز مهػػػادر الػػػتعل م   .5

ا للم ػػك احملػػدد يف الفهػػل ال الػػث فػػإف درجػػة قنػػككف .(3671 -2668كانػػت تػػرتاكح مػػا بػػ  )

و مراكػز مهػادر الػتعل م كانػت تػرتاكح توافر ىذه اؼبركبلت كاؼبعوقػات اؼباديػة كالبرػرية الػيت تواجػ

عينػة  أفػرادتفػاكت اسػتجابات  إذلفبػا يرػري  ،عاليػة درجات تػوافر إذل قليلةما ب  درجات توافر 

الدراسػػة مػػا حيػػث مػػدل تػػوافر ىػػذه اؼبرػػكبلت كاؼبعوقػػات اؼباديػػة كالبرػػرية الػػيت تواجػػو مراكػػز 

ور اؼبرػػػػكبلت كاؼبعوقػػػػات اؼباديػػػػة اؼبتوسػػػػ  العػػػػاـ حملػػػػ أفكمػػػػا اتضػػػػح للباحػػػػث   .مهػػػػادر الػػػػتعل م
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 ،كىػو قيمػة صػ رية 1616كاكبػراؼ معيػارم  3633كالبررية اليت تواجو مراكز مهادر التعل م = 

 إذلعينة الدراسة حوؿ فقرات ىذا احملور كما ترري قيمة اؼبتوسػ   أفراد آراءذبانس  إذلفبا يرري 

اكػػػز مصػػػادر الػػػتعلحم كانػػػت المشػػػكالت كالمعوقػػػات الماديػػػة كالبشػػػرية التػػػي تواجػػػو مر  أف

 . متوسطة

"زيادة حهػص اؼبعلّػم ربػوؿ دكف اسػتحداـ  بػػػػ( كىي الفقرة اػباصة 14جاءت الفقرة رقم )كقد 

كبدرجػػػػة تػػػػوافر ؽبػػػػذه  3671مػػػػا حيػػػػث درجػػػػة التػػػػوافر كذلػػػػك دبتوسػػػػ   األكؿيف اؼبركػػػػز  اؼبركػػػػز"

عػّدة "قلة  بػػػػ( كاػباصة 15كما جاءت الفقرة رقم )  .اؼبركلة عالية
 
النررات التعريفية كالدكريػة اؼب

كمػا اتضػح   .كدرجػة تػوافر عاليػة 3663دبتوسػ   ال اين" يف اؼبركز كالتعليم ما قبل إدارات الرتبية

كػػز مهػػػادر ا ي مر ي"ال البيػػة القهػػول مػػا اختهاصػػ بػػػػػ( كاػباصػػة 11الفقػػرة رقػػم ) أف -أيضنػػا–

كدرجػػة تػػوافر عاليػػة يف  3663توسػػ  الػػتعل م  ػػري متحههػػ  يف علػػم اؼبكتبػػات كاؼبعلومػػات" دب

"حيتػػل مركػز مهػػادر بػػػػ ( كاػباصػػة 3الفقػرة رقػم ) أف مػػا خػبلؿ النتػػائج    كمػػا تبػ  .اؼبركػز ال الػث

فبػػا يػػؤثر علػػى اسػػتيعاب اؼبدرسػػة للطػػبلب  ،الػػتعل م نسػػبة ال بػػأس طػػا مػػا مسػػاحة اؼببػػم اؼبدرسػػي

    كمػػا تبػػ .كدرجػػة تػػوافر متوسػػطة 2668دبتوسػػ  حسػػاء =  األخػػري" يف اؼبركػػز ؿكعػػدد الفهػػو 

متوسػػػطات بػػػاقي فقػػػرات ؿبػػػور اؼبرػػػكبلت كاؼبعوقػػػات اؼباديػػػة كالبرػػػرية الػػػيت تواجػػػو  أفللباحػػػث 
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( كبػدرجات تػوافر 3644 –  2672مراكز مهادر التعل م دبتوسػطات حسػابية تػرتاكح مػا بػ  ) 

   .متوسطة كعالية

 
   :المتعلقة بالدراسة الحالية ا: التوصياتين ثان

 -ما خبلؿ النتائج اليت مت التوصل ؽبا، فإف الباحث يوصي بعدة توصيات، ما أه ا:

اديػػػة يف مراكػػػز رػػػكبلت اؼباؼبللعمػػػل علػػػى حػػػل  مضػػػركرة تػػػوفري االعتمػػػادات اؼباليػػػة الكافيػػػة .1
 . مهادر التعل م

 التدريسية على اؼبعل م .  األعباءزبفيل  .2
 تحداـ التقنّيات اغبدي ة.  عقد دكرات تدريبية للمعل م  على اس ضركرة .3
 ضركرة ربديث اجملموعات )اؼبهادر التعليمية( باستمرار. .4
 .ي مراكز مهادر التعل ميالربامج التدريبية الختهاص العمل على زيادة .5
كذلػػك لبعػػث  معػػا طريػػق تػػوفري مهػػادر الػػتعل م ذات االرتبػػاط بػػاؼبن ج درسػػيدعػػم اؼبػػن ج اؼب .6

تنميػػػػة م ػػػػارات الب ػػػػث كاالستكرػػػػاؼ كالتفكػػػػري كحػػػػل ك ، الفاعليػػػػة كالنرػػػػاط كاغبيويػػػػة فيػػػػو
تعل م.

 
 اؼبركبلت لدل اؼب

 

   :التوصيات المتعلقة بإجراء دراسات مستقبلية: لثناثا

إجػػراء دراسػػة مرػػاطة علػػى عينػػة مػػا طػػبلب اؼبرحلػػة ال انوي ػػة، كاؼبقارنػػة بػػ  نتائج ػػا كنتػػائج  .1
 الدراسة اغبالية.   

 التعل م يف اؼبرحلة ال انوي ة. مهادر مراكز يف تعليمال لتقنيات إجراء دراسة تقوديية .2
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 ننػػر كج ػة يف اؼبرحلػة ال انوي ػػة مػا الػتعل م مهػػادر مراكػز تطػوير إمكانيػػة إقامػة دراسػة تتنػاكؿ .3
 اؼبررف  الرتبوي ، كاؼبعل م ، كاختهاصيي مراكز مهادر التعل م.

اؼبملكػػة العربيػة السػػعودية. يف بعػد عػا تعل ػػم مهػادر مركػػز إنرػاء عػػا إمكانيػة إجػراء دراسػة .4



 

  

 

 
 

 

 املراجع انعرثيخ. -

 املراجع األجىجيخ. -
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 المراجع العربية:

 ( 1428أبػػػو عػػػودة، علػػػي أضبػػػد ؿبمػػػد ،)تقػػػويم مراكػػػز مصػػػادر الػػػتعلحم بمػػػدارس المرحلػػػة ىػػػػ

، رسػالة ماجسػتري  ػري منرػورة،  ػزة:  األساسية بمحافظة غػزة فػي ضػوء االتجاىػات العالميػة

 الرتبية، اعبامعة اإلسبلمية. كلية

 كاقػػػع اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػا التعلػػػيم كمراكػػػػز ىػػػػ(، 1432) البوسػػػعيدم، فيهػػػل علػػػي ناصػػػػر

، رسػػػالة مصػػادر الػػػتعلحم بمػػدارس التعلػػػيم األساسػػػي بسػػلطنة عمػػػاف كإعػػػداد خطػػة لتفعيلهػػػا

 ،كلية البنات لآلداب كالعلـو كالرتبية، جامعة ع  مشس.منرورة  ري ماجستري

 الحاجػػات التدريبيػػة ألمنػػاء مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم فػػي ىػػػ (، 1426، سػػعد إبػػراىيم )اعبضػػعي

، رسػالة ماجسػتري  ػري التقنيةات التعليمية في مػدارس التعلػيم فػي المملكػة العربيػة السػعودية

 منرورة، كلية الرتبية، جامعة اؼبلك سعود، الرياض.

 ( 2223اعبمػبلف، معػػ  حلمػي ،)التعلػػيم كالمعلومػػات بمراكػػز  كاقػػع اسػػتخداـ تكنولوجيػاـ

مصػػادر الػػػتعلحم فػػػي مػػػدارس مملكػػػة البحػػػرين، مػػػن كجهػػػة نظػػػر متخصصػػػي مراكػػػز مصػػػادر 

 ، كلية الرتبية، الب ريا.5، ـ1، ؾبلة العلـو الرتبوية كالنفسية، عالتعلحم

 ( 1426اغبامػػد، ؿبمػػػد معجػػب ،)رؤيػػػة اغباضػػػر التعلػػػيم فػػػي المملكػػػة العربيػػة السػػػعوديةىػػػػ :

 مكتبة الركد. ،ؼبستقبل، الرياضكاسترراؼ ا
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   دراسػػػة تقويميػػػة للتجربػػػة العمانيػػػة فػػػي مجػػػاؿ ـ(، 2223) احملركقػػػي، ضبػػػري رزكقػػػي، نعيمػػػة ك

، تقنيةات المعلومات في مراكز مصادر التعلحم بحسب خطة التحوؿ نحو التعليم األساسػي

 جامعة السلطاف قابوس با سعيد. ،كرقة عمل مقدمة إذل مؤسبر ايتاكس، مسق 

 ( ق1429الركػػػيدم، مسػػػاعد ؿبمػػػد الػػػرباؾ ،)ي مراكػػػز مصػػػادر يكاقػػػع اسػػػتخداـ اختصاصػػػ

، رسػالة ماجسػتري  ػري منرػورة، كليػة الرتبيػة، جامعػة التعلحم لإلنترنت بمنطقتي حائل كالقصػيم

 اؼبلك سعود، الرياض.

 ( 1424الركيلي، زايد فاضػل زايػد ،)اسػتخداـ شػبكة اإلنترنػت فػي مراكػز مصػادر التعلػيم ىػػ

التعلم لدعم التدريس مػن كجهػة نظػر معلمػي كطػالب المرحلػة الثانويَّػة الحكوميػة بمدينػة ك 

 ، رسالة ماجستري  ري منرورة، كلية الرتبية، جامعة اؼبلك سعود، الرياض.الرياض

 ( 1425زىراف، حامد عبدالسبلـ ،)عادل الكتب. ،، القاىرةعلم نفس النموىػ 

 ( 2222الررىاف، صباؿ عبػدالعزيز ،)قػع مراكػز مصػادر الػتعلحم بالمرحلػة الثانويَّػة للبنػات كاـ

، رسػالة ماجسػتري منرػورة، ؾبلػة العلػـو الرتبويػة -المملكػة العربيػة السػعودية -بمدينة الريػاض

 كالنفسية، كلية الرتبية، جامعة الب ريا.

 (1429الرريل، إدياف ف د فايز ،)نموذج مقترح لتطػوير أداء اختصاصػيي مراكػز مصػادر ىػ

، رسػػالة ماجسػػتري منرػػورة، لحم بالمرحلػػة الثانويَّػػة فػػي مجػػاؿ المسػػتحدثات التكنولوجيػػةالػػتع

 ـ، جامعة اؼبلك عبدا لعزيز، جدة.2211مايو ،(11ؾبلة دراسات اؼبعلومات، ع)
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 (1424الهاحل، بػدر عبػداهلل كآخػركف ،)اإلطػار المرجعػي الشػامل لمراكػز مصػادر الػتعلحم، ىػػ

  لدكؿ اػبليج العرء.مكتب الرتبية العرء ،الرياض

 معوقػات تفعيػل مراكػز مصػادر الػتعلحم بمػدارس التعلػيم ىػػ(، 1432) الطعاين، نضاؿ طجػت

)دراسػة تقودييػة(، ؾبلػة الرتبيػة العلميػة،  االبتدائي في منطقة تبػوؾ بالمملكػة العربيػة السػعودية

 ، كلية الرتبية، جامعة اعبوؼ. 1، ع14مج

 ( 2224عارؼ، إبراىيم كماؿ الديا ،)مراكػز مصػادر الػتعلحم المدرسػية: تطػوير المكتبػات ـ

، رسالة ماجستري  ػري منرػورة، جامعػة أـ المدرسية لمدارس البنين الثانويَّة في مدينة الرياض

 القرل، السعودية.

 ( 2223عبيدات، ذكقػاف كآخػركف ،)الريػاضالبحػث العلمػي "مفهومػو كأدكاتػو كأسػاليبوـ ،"، 

 دار أسامة.

 مشػػػكالت تػػدريس مقػػرر المكتبػػػة كالبحػػث فػػي المرحلػػػة ىػػػ(، 1431متلػػع ) العتيػػيب، خالػػد

، رسػالة ماجسػتري  ػري منرػورة، كليػة الرتبيػة، الثانويَّة بمدينة الرياض من كجهػة نظػر المعلِّمػين

 جامعة اؼبلك سعود، الرياض. 

 1ط ،المػػدخل إلػػى البحػػث فػػي العلػػـو السػػلوكية ،ىػػػ(3436 (سػػاؼ، صػػاحل ضبػػدالع ،

 ة العبيكاف.مكتب ،الرياض
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  ،تكنولوجيػػا الػػدمج فػػي مراكػػز ق(، 1434عبػػداهلل إسػػ اؽ ك  كنسػػارة، إحسػػاف ؿبمػػد )عطػار

 ، مكة اؼبكرمة، اؼبؤلف . مصادر التعلم

 ( 2222عليػاف، رحبػي مهػطفى ك  سػبلمة، عبػداغباف  ؿبمػد ،)إدارة مراكػز مصػادر الػتعلمـ ،

 .العلمية اليازكرم دار ،عماف

 ( 1428العمػػػراف، ضبػػػد إبػػػراىيم ،)مراكػػػز مصػػػادر الػػػتعلحم فػػػي المملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ىػػػػ

، رسػػػػالة دكتػػػػوراه  ػػػػري منرػػػػورة، كليػػػػة العلػػػػـو دراسػػػػة للواقػػػػع مػػػػع التخطػػػػيط لمركػػػػز نمػػػػوذجي

 با سعود اإلسبلمية، الرياض.ا االجتماعية، جامعة األماـ ؿبمد

 ( 1425العنزم، عمر رمضاف ،)تول التحصػيل أثر استخداـ مراكز مصادر التعلحم في مسىػ

 منرػػورة،  ػػري ماجسػػتري ، رسػػالةالدراسػػي لمقػػرر الفقػػو لػػدل تالميػػذ الصػػف الثػػاني المتوسػػط

   .الرياض سعود،جامعة اؼبلك  الرتبية، كلية

 ( 1425ال امػدم، أضبػػد ؿبمػػد سػػعيد ،)كاقػػع مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم بتعلػػيم محافظػػة جػػدة ىػػػ

، كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة أـ منرػػورة   ػػري ، رسػػالة ماجسػػتريمػػن كجهػػة نظػػر المشػػرفين التربػػويين

 القرل، مكة اؼبكرمة.

 ( 2211فػػرج، حنػػاف أضبػػد ،)كاقػػع اسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة بمراكػػز مصػػادر الػػتعلحمـ- 

، كليػػػػة 2213ينػػػػاير ،2ع اجمللػػػػة العربيػػػػة للدراسػػػػات الرتبويػػػػة كاالجتماعيػػػػة،، -دراسػػػػة تقييميػػػػة

 اآلداب، الدماـ. 
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 أىػداف ا،  العملية التربويػة فػي المدرسػة االبتدائيػة:ىػ(، 1425  )فبلتو، إبراىيم ؿبمود حس

 اؼبؤلل.  ،كسائل ا، كتقودي ا، مكة اؼبكرمة

  القاىرة، مكتبة الرركؽ الدكلية. المعجم الوسيطق(، 1426)ؾبمع الل ة العربية ، 

 ( 1423اؼبفدل، عمر عبدالرضبا ،)اؼبؤلل.  ،، الرياضعلم نفس المراحل العمريةىػ 

 كاقػػع مراكػػػز مصػػػادر الػػتعلحم فػػػي دكلػػػة اإلمػػػارات ـ(، 2224طػػرم، ياسػػػ  عبػػدة سػػػعيد )اؼبق

، اجمللػة العربية المتحدة كمدل تحقيقة لمتطلبات العملية التعليمية من كجهة نظػر األمينػات

 ـ، كلية الرتبية، جامعة عجماف، اإلمارات.2228، يناير1، ع24العلمية، مج

 ( 1997هيسػػػػات، ضبػػػػد عبػػػػدالقادر ،)كاقػػػػع مراكػػػػز مصػػػػادر الػػػػتعلحم فػػػػي األردف )دراسػػػػة ـ

 (، األردف.  1(، ع)3ؾبلة مؤتة للب وث كالدراسات، مج)مسحية(، 

 ( 1427كزارة الرتبية كالتعليم ،)التطوير الرتبوم.     ،، الرياضالمكتبة كالبحثىػ 
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 "حفنو اهلل تعاذل"                    سعادة الدكتور/                                  
 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، كبعد:                           

فػي المرحلػة  الػتعلحممراكز مصادر  كاقع)بعمل دراسة حوؿ  -بإذف اهلل تعاذل-يقـو الباحث      
ي مراكػػػز ي، كاختصاصػػكالمعلِّمػػينبػػػويين، بمدينػػة الػػرس مػػػن كجهػػة نظػػر المشػػرفين التر  الثانويَّػػة
 :تاليةكقد أعد استبانة تتضما فقرات للم اكر ال (.التعلحممصادر 
 كاقع مراكز مهادر التعل م ما حيث اؼبباين كالتج يزات. .1
 كاقع تنوع كأككاؿ اؼبعرفة اإلنسانية ؼبواد مراكز مهادر التعل م. .2
 د مراكز مهادر التعل م.كاقع التننيم الفين )الف رسة، التهنيل( ؼبوا .3
 كاقع الربامج كاألنرطة اليت ت نف ذ يف مراكز مهادر التعل م. .4
كاقػػػػع الوضػػػػع الػػػػراىا للعػػػػامل  يف مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م مػػػػا حيػػػػث اؼبؤىػػػػل، التحهػػػػص،  .5

 الدكرات التدريبية...إخل.
ربقيػػػػق أىػػػػم اؼبرػػػػكبلت كاؼبعّوقػػػػات الػػػػيت تواجػػػػو مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م يف أداء م ام ػػػػا، ك  .6

 أىداف ا اؼبنرودة.
كيسػػػرين أف أضػػػع بػػػ  يػػػديكم ىػػػذه االسػػػتبانة راجينػػػا التكػػػر ـ بقراءهتػػػا كإبػػػداء رأيكػػػم يف مػػػدل      

مبلءمت ػػا، كمػػدل كضػػػوح ا، كمناسػػبة اؼبقيػػاس اؼبتػػػدرج لبلسػػتبانة. كمػػا أرجػػػو إضػػافة أك حػػػذؼ أك 
كمقػػػدرنا كقػػتكم، كاهلل حيفنكػػػم تعػػديل مػػػا تركنػػو مناسػػػبنا كخيػػدـ ىػػػذه األداة، كػػاكرنا لكػػػم تعػػاكنكم، 

 كيرعاكم.    
 الباحث:                                                                  

 سلطاف با ؿبمد با عسكر العنزم                                                   
 كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(جامعة أـ القرل،                                               

                                               sultan.1422@hotmail.comػػػػ 2526134977جواؿ:                                         



 

137 

 سعادة اؼبررؼ الرتبوم/                                                      "حفنو اهلل تعاذل"
 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، كبعد:                           

فػي المرحلػة  الػتعلحممراكز مصادر  كاقع)بعمل دراسة حوؿ  -بإذف اهلل تعاذل-يقـو الباحث      
مراكػػػز  ييكاختصاصػػ ،كالمعلِّمػػينبمدينػػة الػػرس مػػػن كجهػػة نظػػر المشػػرفين التربػػػويين،  الثانويَّػػة
 :تاليةكقد أعد استبانة تتضما فقرات للم اكر ال(.  التعلحم مصادر
 كاقع مراكز مهادر التعل م ما حيث اؼبباين كالتج يزات. .1
 كاقع تنوع كأككاؿ اؼبعرفة اإلنسانية ؼبواد مراكز مهادر التعل م. .2
 كاقع التننيم الفين )الف رسة، التهنيل( ؼبواد مراكز مهادر التعل م. .3
 نرطة اليت ت نفذ يف مراكز مهادر التعل م.كاقع الربامج كاأل .4
كاقػػػػع الوضػػػػع الػػػػراىا للعػػػػامل  يف مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م مػػػػا حيػػػػث اؼبؤىػػػػل، التحهػػػػص،  .5

 الدكرات التدريبية...إخل.
أىػػػػم اؼبرػػػػكبلت كاؼبعّوقػػػػات الػػػػيت تواجػػػػو مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م يف أداء م ام ػػػػا، كربقيػػػػق  .6

 أىداف ا اؼبنرودة.
بػػػ  يػػػديكم ىػػػذه االسػػػتبانة راجينػػػا التكػػػر ـ بقراءهتػػػا كإبػػػداء رأيكػػػم يف مػػػدل  كيسػػػرين أف أضػػػع     

مبلءمت ػػا، كمػػدل كضػػػوح ا، كمناسػػبة اؼبقيػػاس اؼبتػػػدرج لبلسػػتبانة. كمػػا أرجػػػو إضػػافة أك حػػػذؼ أك 
تعػػديل مػػػا تركنػػو مناسػػػبنا كخيػػدـ ىػػػذه األداة، كػػاكرنا لكػػػم تعػػاكنكم، كمقػػػد رنا كقػػتكم، كاهلل حيفنكػػػم 

 كيرعاكم.    
 الباحث:                                                                    

 سلطاف با ؿبمد با عسكر العنزم                                                       
 جامعة أـ القرل، كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(                                                   

                                               sultan.1422@hotmail.comػػػػ 2526134977جواؿ:                                      
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 اؼبرء الفاضل اؼبعّلم /                                                        "حفنو اهلل تعاذل"
 بلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، كبعد:الس                           

فػي المرحلػة  الػتعلحممراكز مصادر  كاقع)بعمل دراسة حوؿ  -بإذف اهلل تعاذل-يقـو الباحث      
ي مراكػػػز ي، كاختصاصػػكالمعلِّمػػينبمدينػػة الػػرس مػػػن كجهػػة نظػػر المشػػرفين التربػػػويين،  الثانويَّػػة
 :تاليةتتضما فقرات للم اكر ال كقد أعد استبانة (.التعلحممصادر 
 كاقع مراكز مهادر التعل م ما حيث اؼبباين كالتج يزات. .1
 كاقع تنوع كأككاؿ اؼبعرفة اإلنسانية ؼبواد مراكز مهادر التعل م. .2
 كاقع التننيم الفين )الف رسة، التهنيل( ؼبواد مراكز مهادر التعل م. .3
 ادر التعل م.كاقع الربامج كاألنرطة اليت ت نفذ يف مراكز مه .4
كاقػػػػع الوضػػػػع الػػػػراىا للعػػػػامل  يف مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م مػػػػا حيػػػػث اؼبؤىػػػػل، التحهػػػػص،  .5

 الدكرات التدريبية...إخل.
أىػػػػم اؼبرػػػػكبلت كاؼبعّوقػػػػات الػػػػيت تواجػػػػو مراكػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م يف أداء م ام ػػػػا، كربقيػػػػق  .6

 أىداف ا اؼبنرودة.
ينػػػا التكػػػر ـ بقراءهتػػػا كإبػػػداء رأيكػػػم يف مػػػدل كيسػػػرين أف أضػػػع بػػػ  يػػػديكم ىػػػذه االسػػػتبانة راج     

مبلءمت ػػا، كمػػدل كضػػػوح ا، كمناسػػبة اؼبقيػػاس اؼبتػػػدرج لبلسػػتبانة. كمػػا أرجػػػو إضػػافة أك حػػػذؼ أك 
تعػػديل مػػػا تركنػػو مناسػػػبنا كخيػػدـ ىػػػذه األداة، كػػاكرنا لكػػػم تعػػاكنكم، كمقػػػد رنا كقػػتكم، كاهلل حيفنكػػػم 

 .    كيرعاكم

 الباحث:                                                                           
 سلطاف با ؿبمد با عسكر العنزم                                                       

 جامعة أـ القرل، كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(                                                
                                               sultan.1422@hotmail.comػػػػ 2526134977جواؿ:                                          
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 بيانات عن الُمحكِّم
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 ......................................................................... * التخصص:
 

 ........................................................................ * جهة العمل:
 

 ..................................................................... * الوظيفة الحالية:
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 تحكيم العبارات كالمحاكر كمدل مناسبتها
 المحور األكؿ: 

 ما كاقع مراكز مصادر التعلحم من حيث المباني كالتجهيزات؟   
 المبنى: –)أ( 

 :( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ√أرجو التكـر بوضع عالمة )
 

  الرقم

 العبارة

مدل انتماء العبارة 
 للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 

تػػػػوفر مبػػػػم مركػػػػز مهػػػػادر 
الػػػػػػػػػتعل م  ميػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػدارس 
 اؼبرحلػػػػة ال انوي ػػػػة يف مدينػػػػة

 .الرس

     

2 
مل ػق بػػاؼبركز قاعػػة عػػرض 

 متكاملة.
     

ز مهػادر مناسبة مبػم مركػ 3
 التعل م للمرحلة ال انوي ة.

     

4 
مناسػػػػػػػػػػػػػبة موقػػػػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػػػػز 
مهػػػػػادر الػػػػػتعل م يف الػػػػػدكر 

 األرضي باؼبدرسة.

     

5 
كفايػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػاحة اؼبركػػػػػػػػػػز 
لػػػػػدخوؿ طػػػػػبلب لهػػػػػػف   

 كامل .

     

6 

يػػػػػػػػػػػػوفر اؼبركػػػػػػػػػػػػز اؼبسػػػػػػػػػػػػاحة 
الكافيػػػػػػػػػة للقػػػػػػػػػارئ لكػػػػػػػػػي 
يسػػػتطيع القػػػراءة يف ىػػػدكء 

 دكف أف يزعج  ريه.

     

7 

إضػػػػػػػػػاءة اؼبركػػػػػػػػػز  مسػػػػػػػػػتول
طبيعية كمرحية حبيػث تتػيح 
القػػػراءة يف جػػػو طبيعػػػي ال 

 جي د الع .
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 التجهيزات: –)ب(  
 

 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء العبارة 

 للمحور
 مدل مناسبة العبارة

 التعديل المقترح
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

تػػػػػػػػػػػوفر أخهػػػػػػػػػػػائي مركػػػػػػػػػػػز  1
 مهادر تعل م.

     

 ر أج زة حاسب آلية.توف 2
     

3 

تػػػػػػػػوفر أج ػػػػػػػػزة حاسػػػػػػػػبات 
داخػػل اؼبركػػز، كافيػػة لعػػدد 
طػػػػػػبلب الهػػػػػػػل الواحػػػػػػػد 
كالػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػرتاكح عػػػػػػػػػػػػدد 

 32 -22 طبلبػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػ 
 .طالبنا

     

4 
توفر كبكة إنرتنػت داخػل 

 اؼبركز.

     

5 
تػػػػػػػػػػػوفر مسػػػػػػػػػػػجل صػػػػػػػػػػػػويت 
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص باألكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطة 

 السمعية.

     

 توفر ج از التلفزيوف. 6
     

7 

ز الفيػػػػػػػػػػػػديو تػػػػػػػػػػػػوفر ج ػػػػػػػػػػػػا
اػبػػػػػػػػػاص بقػػػػػػػػػراءة أكػػػػػػػػػرطة 
الفيػػػػػػديو كعرضػػػػػػػ ا صػػػػػػػوتنا 

 كصورة.
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 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء العبارة 

 للمحور
 مدل مناسبة العبارة

 التعديل المقترح
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

تػػػػػػػػػػػػػػػوفر ج ػػػػػػػػػػػػػػػاز قػػػػػػػػػػػػػػػارئ  8
 اؼبه رات الفلمية.

     

 آلة تهوير فيديو رقمية. 9
     

 آلة تهوير فوتو رافية. 12
     

 آلة تهوير مستندات. 11
     

 ج از عرض فوؽ الرأس. 12
     

13 
حاسػػػػػػب كطابعػػػػػػة  ج ػػػػػػاز

كػػػػػػػػػػػػػز خاصػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػأم  مر 
 مهادر التعل م.

     

14 
سػػػبورة ذكيػػػة داخػػػل قاعػػػػة 

 العرض.
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 المحور الثاني:
ما كاقػع تنػوع كأشػكاؿ المعرفػة اإلنسػانية لمػواد مراكػز مصػادر الػتعلحم  )المطبوعػة كغيػر 

 المطبوعة(؟
 ( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ:√أرجو التكـر بوضع عالمة )

 

  الرقم

 العبارة

انتماء العبارة مدل 
 للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
كجػػػػػود كتػػػػػب كافيػػػػػة تناسػػػػػب 

 أعداد طبلب اؼبدرسة.

     

      توافر الدكريات العلمية. 2

3 
تػػػػػػوافر اؼبعػػػػػػاجم كاؼبوسػػػػػػوعات 

 كاألطلس كاؼبوسوعات.

     

4 
مناسػػػػػػبة الكتػػػػػػب كالػػػػػػدكريات 

حتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب ال
 كاىتماماهتم.

     

5 
حداثػػػػػػػة الكتػػػػػػػب كالػػػػػػػدكريات 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ربػػػػػػػػػػػػػػػػػوم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخل ا 

 موضوعات علمية كتقنية.

     

6 
اغبداثػػػػػػػػػػػة )تػػػػػػػػػػػاري  النرػػػػػػػػػػػر(، 

 عبميع اؼبهادر اؼبطبوعة.

     

7 
مػػػػػػػواد اؼبركػػػػػػػز كػػػػػػػاملة عبميػػػػػػػػع 

 اؼبعارؼ اإلنسانية.

     

8 

تػػػػػػػػػوفر مػػػػػػػػػواد  ػػػػػػػػػري مطبوعػػػػػػػػػة 
)أقػػػػػػػػػػػراص مدؾبػػػػػػػػػػػة، أكػػػػػػػػػػػػرطة 

يو، أكػػػػػػػػػػرطة كاسػػػػػػػػػػيت، فيػػػػػػػػػد
كػػػػػػػػػػػػػفافيات...إخل(  انػػػػػػػػػػػػػػب 

 اؼبواد اؼبطبوعة.
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 المحور الثالث:

 ما كاقع التنظيم الفني ) الفهرسة، كالتصنيف( لمقتنيات مراكز مصادر التعلحم؟

 ( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ:√أرجو التكـر بوضع عالمة )

  الرقم

 العبارة

مدل انتماء العبارة 
 ناسبة العبارةمدل م للمحور

 التعديل المقترح
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
تهػػنيل أكعيػػة اؼبعلومػػػات يف 

 مركز مهادر التعل م.
 

     

2 
 

ف رسػػػػػة أكعيػػػػػة اؼبعلومػػػػػات يف 
 مركز مهادر التعل م.

     

3 

 
يستحدـ مركز مهػادر الػتعل م 
الف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس اإللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتكينم 
لل هػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػى اؼبهػػػػػػػػػػػدر 

 عة.اؼبطلوب بسر 
 

     

4 

 تسػػػػػػػػػػػػػجيل عبػػػػػػػػػػػػػارة )يعػػػػػػػػػػػػػار، 
ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػار(،  يف الهػػػػػػػػػػػػػػػػف ة 
األكذل لكػػػػل كعػػػػاء معلومػػػػات 

 يف مركز مهادر التعل م.
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 المحور الرابع:

مػػا كاقػػع أشػػكاؿ الخػػدمات المقدمػػة، كالبػػرامج، كاألنشػػطة فػػي مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم، 

 المدرسة؟  كالتي يعود نفعها للطالب، كالهيئة التعليمية كاإلدارية في 

 الخدمات المقدمة: -)أ(

 ( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ:√أرجو التكـر بوضع عالمة )

  الرقم

 العبارة

مدل انتماء العبارة 
 للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
إركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيديا 
كتػػػػػػػػػػػػوجي  مم للوصػػػػػػػػػػػػوؿ إذل 

 علومات.مهادر اؼب

     

2 
 

تعلػػػيم اؼبسػػػػتفيديا اسػػػػتحداـ 
مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر اؼبعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، 

 كتدريب م على ذلك.

     

3 
اػبدمػػػػػػػة اؼبرجعيػػػػػػػة )اإلجابػػػػػػػة 

 عا أسمللة اؼبستفيديا(.
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  الرقم

 العبارة

مدل انتماء العبارة 
 للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

4 
اإلعػػػػػػػػارة اػبارجيػػػػػػػػة لؤلكعيػػػػػػػػة 
اؼبسػػػػػػػػػػػموح إعارهتػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػارج 

 اؼبركز.

     

5 

خدمػػػػػػػػػػة التهػػػػػػػػػػويرم لػػػػػػػػػػبع  
اؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت  

كتب التعار)كالدكريات، كال
 اؼبرجعية(.

     

6 

خدمػػػػػػػػػػة اإلحاطػػػػػػػػػػة اعباريػػػػػػػػػػػة  
)إحاطػػػػة اؼبسػػػػتفيديا دبػػػػا كرد 
إذل اؼبركػز حػػدي نا مػػا مهػػادر 
معلومػػػػػػػػػات مطبوعػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػري 

 مطبوعة(.

     

7 

تننػػيم زيػػارة الفهػػوؿ للمركػػز 
أثنػػػػػػػػػػػػػػػاء الفسػػػػػػػػػػػػػػػح، كأثنػػػػػػػػػػػػػػػاء 
اغبهص بوضع جػدكؿ لكػل 
معلػػػػػػػػػػػػػم خػػػػػػػػػػػػػبلؿ األسػػػػػػػػػػػػػبوع 
لبلسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػدمات 

 اؼبركز.
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 البرامج، كاألنشطة المقدمة: -)ب(  

  الرقم

 العبارة

مدل انتماء العبارة 
 للمحور

 التعديل المقترح مدل مناسبة العبارة

  غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
تنمية االعتماد على الػذات 
يف اغبهػػػػػوؿ علػػػػػى معلومػػػػػػة 
 معينة دكف اللجوء للمعلم.

     

2 
عبنػػػػة أصػػػػدقاء اؼبركػػػػز ربػػػػػت 

راؼ اختهاصػػػػػي مركػػػػػز إكػػػػػ
 مهادر التعل م.

     

3 
 ػػػػػػػػػػػػػػػرس حػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػراءة 
كاؼبطالعػػػػػػػػة كالب ػػػػػػػػث عنػػػػػػػػد 

 الطبلب.

     

4 

دمػػػػػػػػػج التقنيػػػػػػػػػة اؼبتػػػػػػػػػوفرة يف 
م ل: عػرض  ،اؼبركز بالتعليم

اؼبعلومػػػػػػػة بواسػػػػػػػطة برنػػػػػػػػامج 
البوربوينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت، كج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز 
 العرض)الربكجكرت...اخل.(

     

5 
إقامػػػػػػػػػػػػػػة أنرػػػػػػػػػػػػػػطة ثقافيػػػػػػػػػػػػػػة 

 كمسابقات.
     

6 

طات إداريػػػػػة )إكػػػػػػ اؿ نرػػػػػا
اؼبركػػػػػػز حبهػػػػػػص االنتنػػػػػػار، 
اجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػات اؼبدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
اجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اؼبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف  

 خل(.إالرتبوي ...

     

7 

نراطات اجتماعية اؽبػدؼ 
من ػػػػػػػػػػػػػا ت قيػػػػػػػػػػػػػل كخدمػػػػػػػػػػػػػة 

م ػػػػػل: ضبلػػػػػة ضػػػػػد  ،اجملتمػػػػػع
اإلرىػػػػػػػػػػػاب، كضبلػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػد 

 التدخ ، كاؼبحدرات.
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 (:)خاص باختصاصي مركز مصادر التعلحمالمحور الخامس: 
مػػا كاقػػػع الوضػػع الػػػراىن للعػػاملين فػػػي تلػػ  المراكػػػز مػػن حيػػػث المؤىػػل، كالتخصػػػص، 

 كالدكرات التدريبية التي التحقوا بها؟   
( فػػي الخانػػة التػػي تمثػػل اإلجابػػة √* أرجػػو اإلجابػػة علػػى األسػػئلة التاليػػة بوضػػع عالمػػة )

 الصحيحة: 

 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء 
 العبارة للمحور

 ارةمدل مناسبة العب
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

ىػػػػل أنػػػػت م فػػػػر غ للعمػػػػل يف  1
 اؼبركز؟ )نعم، ال(.

     

2 
، فكػػم  إذا كنػػت  ػػري م فػػر غ

 عدد اغبهص اؼبكل ل طا؟
 حهة فأك ر. 13ػػػػػػ 1-12

     

3 

مػػػػا اؼبػػػػؤىبلت العلميػػػػة الػػػػيت 
حهػػلت علي ػػا؟ )إذا كنػػت 

مػػػػػػػا  ربمػػػػػػػل مػػػػػػػؤىبلن أعلػػػػػػػى
البكػػػػػػالوريوس فػػػػػػأرجو ذكػػػػػػر 
مؤىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف مرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
البكػػػػػػػػػػػػػػػػالوريوس، كاؼبؤىػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 األعلى منو(:
O   بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوريوس يف

زبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص اؼبكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 كاؼبعلومات.

O  بكػػالوريوس يف زبهػػص
 آخر، حدد.

O  ماجسػػػػػػتري يف زبهػػػػػػػص
 اؼبكتبات كاؼبعلومات.

O  ماجسػػػػػػػػتري يف تقنيّػػػػػػػػات
 التعليم.
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 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء 
 العبارة للمحور

 ارةمدل مناسبة العب
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي
O  ماجسػػػػػػتري يف زبهػػػػػػص

 آخر، حدد.
O  ،حدد. مؤىل آخر 

4 

كػػػػػػم عػػػػػػدد سػػػػػػنوات اػبػػػػػػربة 
 الفعلية لك يف اؼبركز؟

O  .أقل ما سنة 
O  1- 2 .سنة 
O  3- 4 .سنوات 
O  5 .سنوات فأك ر 

     

5 

ىػػػل الت قػػػػت بػػػأم برنػػػػامج 
تػػػػػػػػػػػدرييب، أك دبلػػػػػػػػػػػـو بعػػػػػػػػػػػد 
عملػػػػػػػك يف مركػػػػػػػز مهػػػػػػػػادر 

 التعل م؟
O  .مراكز مهادر التعل م 
O  .اؼبكتبات كاؼبعلومات 
O   التعليم.تقنّيات 
O  .اغباسب اآلرل 
O  .الرتبية 
O  آخر حدد 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 المحور السادس:
مػا أىػم المشػػكالت كالمعوقػات الماديػة كالبشػػرية التػي تواجػو مراكػػز مصػادر الػتعلحم فػػي 

 المرحلة الثانويَّة في أداء مهامها، كتحقيق أىدافها المنشودة من كجهة نظرؾ؟  
 المعوةؽ المادم: -)أ( 

 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:√التكـر بوضع عالمة ) أرجو

  الرقم

 العبارة

مدل انتماء 
 مدل مناسبة العبارة العبارة للمحور

 التعديل المقترح
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
ارتفػػػاع تكلفػػػة األج ػػػزة الػػػيت 
يتطلػػػػػػػػػػػب كجودىػػػػػػػػػػػا دبركػػػػػػػػػػػز  

 مهادر التعل م.

     

2 

مػا اؼببػاين ىناؾ نسػبة كبػرية 
اؼبدرسػػػػػػية للمرحلػػػػػػة ال انوي ػػػػػػة 
مستأجرة، فبا حيد مػا إقامػة 

 اؼبراكز في ا.

     

3 

حيتػػػػل مركػػػػز مهػػػػادر الػػػػتعل م 
نسػػػػػػػػػبة ال بػػػػػػػػػأس طػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا 
مسػػاحة اؼببػػم اؼبدرسػػي، فبػػا 
يؤثر على اسػتيعاب اؼبدرسػة 

 للطبلب كعدد الفهوؿ.

     

4 

كميػػػػػػػة األج ػػػػػػػزة التعليميػػػػػػػػة 
ناسػػػػب اؼبتػػػػوافرة بػػػػاؼبركز ال تت

مػػػػع أعػػػػداد اؼبسػػػػتفيديا مػػػػا 
 خدماتو.
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  الرقم

 العبارة

مدل انتماء 
 العبارة للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

5 

عدـ االحتفاظ بػالتوازف بػ  
اؼبوضػػػػػػػػػػػػوعات اؼبحتػػػػػػػػػػػػارة يف 
اؼبركػػػػػػز، األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم دينػػػػػػػع 
ط يػػػػػػػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػػػػا 
موضػػػػػػػػوعات اؼبعرفػػػػػػػػة علػػػػػػػػى 

 موضوع آخر.
 

     

6 
األعطاؿ اليت قد تتعرض ؽبا 

 أج زة التقنّيات يف اؼبركز.

     

7 
ر تقػػػادـ اجملموعػػػات )اؼبهػػػاد

التعليميػػػػػػة( كعػػػػػػدـ ربػػػػػػػدي  ا 
 باستمرار.
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 المعوةؽ البشرم: -)ب( 

 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء 
 مدل مناسبة العبارة العبارة للمحور

 التعديل المقترح
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

1 
قلػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 
الختهاصػػي مراكػػز مهػػادر 

 التعل م.

     

2 
م بعػػػػػ  مػػػػػديرم عػػػػػدـ تف ػػػػػ

اؼبػػػػػػػػدارس كاؼبعل مػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدكر 
 مركز مهادر التعل م.

     

3 

بعػػػ  اؼبرػػػرف  الرتبػػػوي  ال 
ي ػػػػػػػػػػتم دبتابعػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتحداـ 
اؼبعل مػػػػػػػػػػػ  ؼبركػػػػػػػػػػػز مهػػػػػػػػػػػادر 

 التعل م اؼبتوافر يف اؼبدرسة.

     

4 

ال البيػػػػػػػػػػػػة القهػػػػػػػػػػػػول مػػػػػػػػػػػػػا 
كػػز مهػػػادر ا ي مر ياختهاصػػ

الػػػتعل م  ػػػري متحههػػػػ  يف 
 لومات.علم اؼبكتبات كاؼبع

     

5 

التعقيػػدات اإلداريػػػة اػباصػػػة 
برػػػػػػركط اإلعػػػػػػارة يف بعػػػػػػ  

 اسػػػتحداـ مػػا ربػػػد اؼبػػدارس
 .اؼبستفيديا قبل ما اؼبركز

     

6 
قلػػػػػػة أمنػػػػػػاء مراكػػػػػػز مهػػػػػػادر 
الػػػػػػػػػػتعل م اؼبػػػػػػػػػػؤىل  بالعػػػػػػػػػػدد 

 الكايف للمراكز.
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 الرقم
 

 العبارة
مدل انتماء 
 العبارة للمحور

 مدل مناسبة العبارة
 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

7 
ضػػػػػػعل م ػػػػػػارات اؼبعل مػػػػػػ  
يف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحداـ تقنيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 اؼبراكز.

     

ص اؼبعلّػػػم ربػػػوؿ زيػػػادة حهػػػ 8
 دكف استحداـ اؼبركز.

     

9 

قلػػػػػػػػػػة النرػػػػػػػػػػػرات التعريفيػػػػػػػػػػػة 
عػػػػػػدة مػػػػػػا قبػػػػػػل 

 
كالدكريػػػػػػة اؼب

إدارات الرتبيػػػػػػػػػػػػػػة كالتعلػػػػػػػػػػػػػػيم 
حػػػػػوؿ أهيػػػػػة مركػػػػػز مهػػػػػادر 

 التعل م يف اؼبدرسة.

     

 
أخرل: 

..............................................................................................
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 (2مهحق رقم )

 

 
ُ
 أمسبء م

ِّ
 صزجبوخ(.مي أداح انذراصخ )الحك

 

 

 

 

 



 

155 

 أسماء الُمحكِّمين

 جهة العمل      المرتبة العلمية   االسم ـ
 كلية اآلداب.   –جامعة اؼبلك سعود  أ. د ىاكم فرحات السيد 1

 كلية اآلداب.  –جامعة اؼبلك سعود  د مراد يوسل ؿبمد 2

 كلية العلـو كاآلداب.  –جامعة القهيم  د 2أ  عماد صاحل العرايضة 3

 العلـو كاآلداب. كلية  –جامعة القهيم  د 2أ زاىي امر سعيد 4

 كلية العلـو كاآلداب.  –جامعة القهيم  أ. د عبد اعبوادؿبمد أكرؼ  5

 كلية العلـو كاآلداب.  –جامعة القهيم  د أضبد ؿبمد عبداؼبطلب 6

 . -كلية اآلداب  –جامعة اؼبلك سعود  أ. د عابد سليماف اؼبروخي 7

 كلية اآلداب.  –جامعة اؼبلك سعود  أ. د عبدالوىاب ؿبمد أبا اػبيل 8

 إدارة الرتبية كالتعليم بالرس. مررؼ تربوم صاحل با ؿبمد الدبياف 9

معلم مادة اؼبكتبة  منري أضبد اجملنوين 12
 كالب ث.

 إدارة الرتبية كالتعليم بالرس.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (3مهحق رقم )
 

 انىهبئيخ صىررهب يف الصزجبوخ
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                    "اهلل"حفظو                                               التربوم المشرؼ الفاضل المربي أخي
  

 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، كبعد:
كاقػػع مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم فػػي المرحلػػة الثانويَّػػة فبػػ  يػػديك اسػػتبانة هتػػدؼ إذل دراسػػة "

م كذلػك تعلحم"مصػادر الػ ي مراكػزي، كاختصاصػالتربػويين بمدينة الرس من كجهػة نظػر المشػرفين
للتعػّرؼ علػى آرائ ػم ككج ػات ننػرىم مػا كاقػع خػربهتم اؼبيدانيػة. كىػي أداة صبػع اؼبعلومػات يف ىػػذا 
الب ػػث، كحيػػػث كقػػػع عليػػػك االختيػػػار ضػػػما عينػػػة الدراسػػػة، فػػػإين أدعػػػوؾ لئلسػػػ اـ يف دعػػػم ىػػػذه 

ننػرؾ كآرائػك الدراسة ما خبلؿ تعاكنك اؼبركور يف اإلجابة عا بنود ىذه االستبانة بإبداء كج ػة 
يف ربسػػػ  كاقػػػع مراكػػػز  -كبػػػإذف اهلل تعػػػاذل-بكػػػل موضػػػوعية، فبػػػا سػػػيكوف لػػػو أكػػػرب األثػػػر مسػػػتقببلن 

 مهادر التعل م. كتتكوف االستبانة ما جزأيا:
معلومات أكلية: كىي معلومات م مة أرجو منك التأكري يف اؼبكاف اؼبناسػب أك مػلء  األكؿ:

 الفراغ باؼبعلومات اؼبطلوبة.
بنػػػػود االسػػػػتبانة: كتتكػػػػوف مػػػػا عبػػػػارات كعلػػػػى يسػػػػارىا طبسػػػػة مسػػػػتويات متدرجػػػػة  الثػػػػاني:

 ( يف اػبانة اليت ترل أهنا مناسبة للعبارة.لبلختيار، كاؼبطلوب أف تضع عبلمة )
ػػػػا بػػػػأف اإلجابػػػػات صبيع ػػػػا لػػػػا ت سػػػػتحدـ إال أل ػػػػراض الب ػػػػث العلمػػػػي الػػػػذم أقػػػػـو بػػػػوم  علمن

 جستري.استكماالن ؼبتطلبات اغبهوؿ على درجة اؼبا
جزيل الركر كالتقدير على حسػا تعاكنػك، ر ػم   -أخي اؼبررؼ الرتبوم-لك مين  كختامنا:

 ك رة أعبائك، كاهلل حيفنك كيرعاؾ.
 الباحث:                                                                      

 با ؿبمد با عسكر العنزمسلطاف                                                          
 جامعة أـ القرل، كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(                                                   

 2526134977جواؿ:                                                           
ail.comsultan.1422@hotm                                                   

mailto:sultan.1422@hotmail.com
mailto:sultan.1422@hotmail.com
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 (بالمشرفين الخاصة االستبانة) 
 المعلومات الشخصية

. * االسم )اختيارم(
....................................................................................... 

 فيما يلي:( أماـ العبارة االختيار الصحيح √ضع عالمة )
 * مركز اإلشراؼ التربوم الذم تعمل بو:

 الرس )    (                             ،                                  ضرية )     (.         
 :عليها تشرؼ التي المرحلة* 

 ،   كل المراحل   )     (.( ،   ثانوم    )     (    ،   متوسط )   بتدائي )    ( ا
 لمؤىل العلمي:* ا

 بكالوريوس غير تربوم  )     (. -3،             دبلـو كلية متوسطة  )     ( -3
    ماجستير              )     (. -4بكالوريوس  تربوم )     (  ،               -1
 دكتوراه )     (. -5         

     أخرل  -6
 ..................................(.تذكر:)......................................

 * سنوات الخبرة في اإلشراؼ التربوم:
(  33 -6من )  -3( سنوات )     (                ،        5 -3من ) -3

 سنوات )     (.
 (.     ( سنة     )36أكثر من ) -4،        (   ( سنة )   35 -33من )  -1

          المادة التي تشرؼ عليها:*
             .).....................................................................( 

 : األكؿ المحػػور
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 ما كاقع مراكز مصادر التعلحم من حيث المباني كالتجهيزات؟   

 ( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة )

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
توافر مبم مركز مهادر الػتعل م  ميػع مػدارس اؼبرحلػة 

 الرس. ال انوي ة يف مدينة
     

      حيتوم اؼبركز على قاعة عرض متكاملة. 2

      مبم مركز مهادر التعل م مناسب للمرحلة ال انوي ة. 3

عل م يف الػػدكر األرضػػي مناسػػبة موقػػع مركػػز مهػػادر الػػت 4
 باؼبدرسة.

     

5 
مسػػػػػػاحة اؼبركػػػػػػز تسػػػػػػتوعب دخػػػػػػوؿ طػػػػػػبلب لهػػػػػػف   

      كامل  يف الوقت ذاتو.

يػػوفر اؼبركػػز اؼبسػػاحة الكافيػػػة للقػػارئم لكػػي يسػػػتطيع  6
 القراءة يف ىدكء دكف إزعاج.

     

7 
مسػػػػتول إضػػػػػاءة اؼبركػػػػػز طبيعيػػػػة كمرحيػػػػػة حبيػػػػػث تتػػػػػيح 

       د الع .القراءة يف جو طبيعي ال جي

      توافر أج زة حاسب آرل حدي ة. 8

      توافر خ  اتهاؿ بربكة إنرتنت داخل اؼبركز. 9

      توافر اؼبسجل الهويت اؼبر ل لؤلكرطة السمعية. 12

      توافر ج از التلفزيوف. 11

12 
تػػػػػػػوافر اعب ػػػػػػػػاز اؼبرػػػػػػػ ل ألكػػػػػػػػرطة الفيػػػػػػػديو )ج ػػػػػػػػاز 

 الفيديو(.
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 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

      ة تهوير فيديو رقمية.توافر آل 13

      توافر آلة تهوير فوتو رافية. 14

      توافر آلة تهوير األكراؽ كاؼبستندات. 15

      توافر ج از عرض البيانات )الربكجكرت(. 16

يتػػػوافر مكتػػػب خػػػػاص الختهاصػػػي اؼبركػػػز كحاسػػػػب  17
 آرل كطابعة ملونة.

     

      ز.توافر ج از اؼباسح الضوئي يف اؼبرك 18

      توافر السبورة الذكية يف قاعة العرض. 19

      توافر ج از إنذار اغبريق. 22

      توافر طفايات اغبريق. 21

      توافر ج از قارئ الررائح كالرفافيات.  22

      توافر كاكة عرض ثابتة. 23

24 
-DVDاعب ػػػػػػػػػاز اؼبرػػػػػػػػػ ل لؤلقػػػػػػػػػراص اؼبدؾبػػػػػػػػػة:  )

CD) 
     

 

 :ثانيال المحػور
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)المطبوعة  التعلحمكاقع تنوع كأشكاؿ مصادر المعلومات المتاحة في مراكز مصادر  ما      

 ؟(المطبوعة كغير

 :نظرؾ كجهة تمثِّل( في الخانة التي أرجو التكـر بوضع عالمة )       

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
در معلومات كافية تناسػب أعػداد طػبلب كجود مها
      اؼبدرسة.

      توافر الدكريات العلمية كالرتبوية. 2

      توافر اؼبعاجم الل وية. 3

      توافر اؼبوسوعات العامة كاػباصة. 4

      توافر األدلة كاألطالس. 5

6 
مناسػػػػػػػبة أكعيػػػػػػػة اؼبعلومػػػػػػػات الحتياجػػػػػػػات الطػػػػػػػبلب 

 كاىتماماهتم.
     

      حداثة مهادر اؼبعلومات اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة. 7

      مواد اؼبركز كاملة أل لب العلـو اإلنسانية. 8

      (CD-ROMSتوافر األقراص اؼبدؾبة ) 9

      توافر أكرطة الفيديو التعليمية.  12

      توافر األكرطة السمعية التعليمية.  11

      تعليمية.توافر الررائح كالرفافيات ال 12

 :الثالث المحور
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 التعلحم؟كالتصنيف( لمقتنيات مراكز مصادر  الفهرسة،) الفني التنظيم كاقع ما

 :نظرؾ كجهة تمثِّل( في الخانة التي ) عالمة بوضع التكـر أرجو

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
كعيػػػة اؼبعلومػػػات اؼبحتلفػػػة يف اؼبوضػػػوعي أل التهػػػنيل

 .التعل ممركز مهادر 
    

 
 
 

2 

عػػا  الػػتعل مأكعيػػة اؼبعلومػػات يف مركػػز مهػػادر  ف رسػػة
م ػػػػل: برنػػػػامج  ،طريػػػػق إحػػػػدل بػػػػرامج اغباسػػػػب اآلرل

اليسػػػػػػري، الف رسػػػػػػت، اؼبكتبػػػػػػة، كاػباصػػػػػػة باؼبكتبػػػػػػات 
 اؼبتوسطة كاله رية.  

     

3 

 : الببليوجرافية البيانات
 تػاري  الناكػر، النرػر، مكػاف العنػواف، لل،اؼبؤ )اسم 
يف اؼبركػػز مدخلػػة يف الف ػػرس  للمهػػادر (إخل...النرػػر

 . اإللكرتكين

     

4 
 اإللكػػػرتكينمالف ػػػرس  الػػػتعل ميف مركػػػز مهػػػادر  يتػػػوافر

 .بسرعة اؼبطلوب اؼبهدر على لل هوؿ
    

 
 
 
 

5 
للمسػػتفيديا  اإللكػػرتكينالب ػػث يف الف ػػرس  إمكانيػػة

 اؼبعلومػػػات مهػػادر إذل الوصػػػوؿ أجػػلمػػػا مػػا اؼبركػػز 
 .بسرعة

    

 
 
 
 

6 
 كزارة طريػػػق عػػػا التعليميػػة باؼبهػػػادر اؼبركػػز تزكيػػػد يػػتم

     .كالتعليم الرتبية
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

 إدارة طريػػػق عػػا التعليميػػػة باؼبهػػادر اؼبركػػػز تزكيػػد يػػتم 7
      .دينة الرسدب كالتعليم الرتبية

8 
ات التعليميػػة باؼبهػػادر اؼبركػػز تزكيػػد يػػتم عػػا  اذاتينػػ زكيػػدن

      .الطبلب أك اؼبركز اختهاصي أكطريق اؼبدرسة 

9 
طريػػػػػػق  عػػػػػػا التعليميػػػػػػة باؼبهػػػػػػادر اؼبركػػػػػػز تزكيػػػػػػد يػػػػػػتم

 حكوميػػة مؤسسػػات أكاإلىػداء اؼبقػػّدـ مػػا أكػػحاص 
 .أخرل ج ة أم أك

     

12 
تزكيد اؼبركز باؼبهادر التعليمية عػا طريػق التبػادؿ  يتم

 يف األخػػػرل اؼبكتبػػػات كأ الػػػتعل مبػػػ  مراكػػػز مهػػػادر 
 .مدينة الرس

     

تم 11       .اؼبركز ملكية خبتم اؼبركز يف اؼبعلومات مهادر زب 
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 :الرابع المحػور

مػػا كاقػػع أشػػكاؿ الخػػدمات المقدمػػة، كالبػػرامج، كاألنشػػطة فػػي مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم، 

 مدرسة؟ كالتي يعود نفعها للطالب كالهيئة التعليمية، كاإلدارية في ال

 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة ) 

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
إركػػػاد اؼبسػػػتفيديا كتػػػوجي  مم للوصػػػوؿ إذل مهػػػادر 

 اؼبعلومات.
    

 
 
 

2 
تعلػػػػػػيم اؼبسػػػػػػتفيديا اسػػػػػػتحداـ مهػػػػػػادر اؼبعلومػػػػػػات، 

 م على ذلك.كتدريب 
     

يػػػػتم تقػػػػػدًن اػبدمػػػػة اؼبرجعيػػػػػة، كىػػػػي: )اإلجابػػػػػة عػػػػػا  3
 أسمللة اؼبستفيديا(.

     

إتاحػػػػػة خدمػػػػػة اإلعػػػػػارة اػبارجيػػػػػة لؤلكعيػػػػػة اؼبسػػػػػموح  4
 إعارهتا خارج اؼبركز كفق نناـ مع .

    

 
 
 
 

5 
تقدًن خدمة التهوير الػورقي لػبع  اؼبهػادر كخاصػة 

 تلك اليت ال تعار.
    

 
 
 
 

6 
افر خدمػػػػػػػة اإلحاطػػػػػػػة اعباريػػػػػػػة، كىػػػػػػػي: )إحاطػػػػػػػة تػػػػػػػو 

اؼبسػػػػػتفيديا دبػػػػػا كرد إذل اؼبركػػػػػز حػػػػػدي نا مػػػػػا مهػػػػػادر 
 اؼبعلومات(. 
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

تنمية االعتماد على الذات يف اغبهػوؿ علػى معلومػة  7
 معينة دكف اللجوء للمعلم.

     

      تركيل عبنة أصدقاء اؼبركز.  8

      إقامة أنرطة ثقافية كمسابقات. 9

      يعمل اؼبركز على دمج التقنية اؼبتوافرة بالتعليم. 12

11 
يقـو اؼبركز بتننيم زيارة الفهػوؿ للمركػز أثنػاء الفسػح 
كأثنػػػػاء اغبهػػػػص بوضػػػػع جػػػػدكؿ لكػػػػل معلػػػػم خػػػػبلؿ 

 األسبوعم لبلستفادة ما خدمات اؼبركز.
     

12 

 
االسػػػػػػتفادة مػػػػػػا اؼبركػػػػػػز أكقػػػػػػات حهػػػػػػص االنتنػػػػػػار، 

 إخل(.كاجتماعات اؼبدرسة،...
 
 
 

     

13 
إقامػػػػػػة نرػػػػػػاطات اجتماعيػػػػػػة اؽبػػػػػػدؼ من ػػػػػػا ت قيػػػػػػل 
كخدمػػػة اجملتمػػػع، م ػػػل: ضبلػػػػة ضػػػد اإلرىػػػاب، كضبلػػػػة 

 ضد التدخ  كاؼبحدرات.
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 :الخامس المحور

فػػي  الػتعلحمأىػم المشػػكالت كالمعوقػات الماديػة كالبشػػرية التػي تواجػو مراكػػز مصػادر  مػا

    ؟ا، كتحقيق أىدافها المنشودة من كجهة نظرؾفي أداء مهامه الثانويَّةالمرحلة 

 :نظرؾ كجهة تمثل التي الخانة في( ) عالمة بوضع التكـر أرجو

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
تكلفػة األج ػزة الػيت يتطلػب كجودىػا دبركػز   ارتفاع

 .التعل ممهادر 

     

2 
 للمرحلػػػة اؼبدرسػػػية اؼببػػػاين مػػػا كبػػػرية نسػػػبة ىنػػػاؾ
 .طا اؼبراكز إقامة ما حيد فبا مستأجرة، ال انوي ة

     

3 
نسػػبة ال بػػأس طػػا مػػػا  الػػتعل ممركػػز مهػػادر  حيتػػل

فبػػا يػػؤثر علػػى اسػػتيعاب  ،مسػػاحة اؼببػػم اؼبدرسػػي
 اؼبدرسة للطبلب كعدد الفهوؿ.

     

4 
  يف اؼبركػػػػػػػػػػز اؼبتػػػػػػػػػػوافرة التعليميػػػػػػػػػػة األج ػػػػػػػػػػزة عػػػػػػػػػػدد

 .خدماتو ما اؼبستفيديا أعداد مع تتناسب ال

     

5 
 اؼبوضػػػػػػػوعات بػػػػػػ  التػػػػػػوازف علػػػػػػى احملافنػػػػػػة عػػػػػػدـ

 .اؼبركز يف اؼبعلومات ألكعية اؼبحتارة

     

6 
 يف التقنيّػػات أج ػػزة ؽبػػا تتعػػرض قػػد الػػيت األعطػػاؿ

 .اؼبركز

     

7 
كعػػػػػدـ  ،(التعليميػػػػػة)اؼبهػػػػػادر  اجملموعػػػػػات تقػػػػػادـ

 ربدي  ا باستمرار.
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

8 
ي مراكػز مهػادر يالػربامج التدريبيػة الختهاصػ قلة

 .التعل م

     

تف ػم بعػ  مػديرم اؼبػدارس كاؼبعل مػ  لػػدكر  عػدـ 9
 .التعل ممركز مهادر 

     

دبتابعػة اسػتحداـ  ال ي ػتم الرتبوي  اؼبررف  بع  12
 اؼبتوافر باؼبدرسة. التعل ماؼبعل م  ؼبركز مهادر 

     

11 
كػػز مهػػادر ا ي مر يالقهػػول مػػا اختهاصػػ بيػػةال ال

 ػػػػػػػػػري متحههػػػػػػػػػ  يف علػػػػػػػػػم اؼبكتبػػػػػػػػػات  الػػػػػػػػػتعل م
 كاؼبعلومات.

     

12 
اإلعػػارة اػبارجيػػة يف بعػػ  مراكػػز مهػػادر  كػػركط
ربػػػػػػػػد مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتحداـ اؼبركػػػػػػػػز مػػػػػػػػا قبػػػػػػػػل  الػػػػػػػػتعل م

 اؼبستفيديا.

     

13 
 تقنيّػػػػات اسػػػػتحداـ يف اؼبعل مػػػػ  م ػػػػارات ضػػػػعل
 .اؼبركز

     

 .اؼبركز استحداـ دكف ربوؿ اؼبعّلم حهص زيادة 14
     

15 
عػػػّدة مػػػا قبػػػػل  قلػػػة

 
النرػػػرات التعريفيػػػة كالدكريػػػة اؼب

إدارات الرتبيػػة كالتعلػػيم حػػػوؿ أهيػػة مركػػز مهػػػادر 
 يف اؼبدرسة. التعل م

     

 

 ........ أخرل:. ................................................................................. 
         ........................................................................................ . 
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 "حفظو اهلل"                                                         المعلةمالمربي الفاضل  أخي
 

 كبعد:السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، 
كاقػػع مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم فػػي المرحلػػة الثانويَّػػة فبػػ  يػػديك اسػػتبانة هتػػدؼ إذل دراسػػة "

كذلػك  ."الػتعلحمي مراكػز مصػادر ي، كاختصاصػالتربػويين المشػرفين بمدينة الرس من كجهػة نظػر
ذا بالتعّرؼ على آرائ م ككج ات ننػرىم مػا كاقػع خػربهتم اؼبيدانيػة. كىػي أداة صبػع اؼبعلومػات يف ىػ

الب ػػث، كحيػػػث كقػػػع عليػػػك االختيػػػار ضػػػما عينػػػة الدراسػػػة، فػػػإين أدعػػػوؾ لئلسػػػ اـ يف دعػػػم ىػػػذه 
الدراسة ما خبلؿ تعاكنك اؼبركور يف اإلجابة عا بنود ىذه االستبانة بإبداء كج ػة ننػرؾ كآرائػك 

يف ربسػػػ  كاقػػػع مراكػػػز  -كبػػػإذف اهلل تعػػػاذل-بكػػػل موضػػػوعية، فبػػػا سػػػيكوف لػػػو أكػػػرب األثػػػر مسػػػتقببلن 
 ادر التعل م. كتتكوف االستبانة ما جزأيا:مه

معلومات أكلية: كىي معلومات م مة أرجو منك التأكري يف اؼبكاف اؼبناسػب أك مػلء  األكؿ:
 الفراغ باؼبعلومات اؼبطلوبة.

بنػػػػود االسػػػػتبانة: كتتكػػػػوف مػػػػا عبػػػػارات كعلػػػػى يسػػػػارىا طبسػػػػة مسػػػػتويات متدرجػػػػة  الثػػػػاني:
 ( يف اػبانة اليت ترل أهنا مناسبة للعبارة.لبلختيار، كاؼبطلوب أف تضع عبلمة )

علمنا بأف اإلجابات صبيع ا لػا ت سػتحدـ أل ػراض الب ػث العلمػي الػذم أقػـو بػوم اسػتكماالن 
 ؼبتطلبات اغبهوؿ على درجة اؼباجستري.

جزيػػل الرػػػكر كالتقػػدير علػػػى حسػػػا تعاكنػػك، ر ػػػم ك ػػػرة  -أخػػػي اؼبعلّػػػم-لػػػك مػػين  كختامنػػا:
 يرعاؾ.                                  أعبائك، كاهلل حيفنك ك 

 الباحث:                                                                       
 سلطاف با ؿبمد با عسكر العنزم                                                          

 ـ القرل، كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(جامعة أ                                            
 2526134977جواؿ:                                                

sultan.1422@hotmail.com      

mailto:sultan.1422@hotmail.com
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 (بالمعلمين الخاصة االستبانة)
 الشخصية المعلومات

. * االسم ) اختيارم (
..................................................................................... 

 * المؤىل العلمي:   
 بكالوريوس غير تربوم )     (. -3         ـ كلية متوسطة )     (.      دبلو  -3   
 ماجستير )     (.     -4    يوس تربوم )     (.             بكالور  -1   

 وراه )     (.                                      دكت – 5   

 * سنوات الخبرة في التعليم:    

 سنوات.        )     ( 5 –3  

 سنوات.     )     ( 33 – 6  

 سنوات. )     ( 33أكثر من   

 :اآللي الحاسب في الخبرة مستول*   

ا  )من     %(.333% إلى 83)     ( عالية جد 

 %(.79% إلى 63لية  )من )     ( عا  

 (.59% إلى 43)     ( متوسطة  )من   

 %(.19% إلى 33)     ( قليلة  )من   

 %(.33)     ( ضعيفة )أقل من   
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 المحور األكؿ: 

 ما كاقع مراكز مصادر التعلحم من حيث المباني كالتجهيزات؟   

 ل كجهة نظرؾ:ثِّ ( في الخانة التي تمأرجو التكـر بوضع عالمة )

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

 ميػع مػدارس اؼبرحلػة  الػتعل ممبم مركز مهادر  توافر 1
 .الرس مدينةال انوي ة يف 

     

      .متكاملة عرض قاعة على اؼبركز حيتوم 2

      مناسب للمرحلة ال انوي ة. التعل ممركز مهادر  مبم 3

4 
يف الػػدكر األرضػػي  الػػتعل مموقػػع مركػػز مهػػادر  مناسػػبة

 باؼبدرسة.
     

 لهػػػػػػف  طػػػػػػبلب دخػػػػػػوؿ تسػػػػػػتوعب اؼبركػػػػػػز مسػػػػػػاحة 5
 .ذاتو الوقت يف كامل 

     

6 
لكػػي يسػػػتطيع  للقػػارئم الكافيػػػة اؼبسػػاحة اؼبركػػز يػػوفر

      القراءة يف ىدكء دكف إزعاج.

 تتػػػػػيح يػػػػػثحب كمرحيػػػػػة طبيعيػػػػة اؼبركػػػػػز إضػػػػػاءة مسػػػػتول 7
 .الع  جي د ال طبيعي جو يف القراءة

     

      .حدي ة آرل حاسب أج زة توافر 8

      .اؼبركز داخل إنرتنت بربكة اتهاؿ خ  توافر 9

      .السمعية لؤلكرطة اؼبر ل الهويت اؼبسجل توافر 12

      .التلفزيوف ج از توافر 11
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 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

12 
)ج ػػػػػػػػاز الفيػػػػػػػديو  ألكػػػػػػػػرطة اؼبرػػػػػػػ ل اعب ػػػػػػػػاز تػػػػػػػوافر
      (.الفيديو

      .رقمية فيديو تهوير آلة توافر 13

      .فوتو رافية تهوير آلة توافر 14

      .كاؼبستندات األكراؽ تهوير آلة توافر 15

      )الربكجكرت(. البيانات عرض ج از توافر 16

17 
 كحاسػػػػب اؼبركػػػز الختهاصػػػي خػػػػاص مكتػػػب يتػػػوافر
      .ملونة كطابعة آرل

      .اؼبركز يف الضوئي اؼباسح ج از توافر 18

      .العرض قاعة يف الذكية السبورة توافر 19

      .اغبريق إنذار ج از توافر 22

      .اغبريق طفايات توافر 21

      توافر ج از قارئ الررائح كالرفافيات.  22

      .ثابتة عرض كاكة توافر 23

24 
-DVD)  دؾبػػػػػػػػػػةاؼب لؤلقػػػػػػػػػػراص اؼبرػػػػػػػػػػ ل اعب ػػػػػػػػػػاز

CD).      

 
 المحػور الثاني:
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ما كاقع تنوع كأشكاؿ مصادر المعلومػات المتاحػة فػي مراكػز مصػادر الػتعلحم )المطبوعػة 
 ؟مطبوعة(الير غك 

 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة )        

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة طةمتوس عالية عالية جد 

 أعػػػػػػػداد تناسػػػػػػػب كافيػػػػػػة معلومػػػػػػػات مهػػػػػػػادر كجػػػػػػود 1
 .اؼبدرسة طبلب

     

      .كالرتبوية العلمية الدكريات توافر 2

      .الل وية اؼبعاجم توافر 3

      .كاػباصة العامة اؼبوسوعات توافر 4

      .كاألطالس األدلة توافر 5

6 
 طػػػػػػػبلبال الحتياجػػػػػػػات اؼبعلومػػػػػػػات أكعيػػػػػػػة مناسػػػػػػػبة

      .كاىتماماهتم

      .اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة اؼبعلومات مهادر حداثة 7

      .اإلنسانية العلـو أل لب كاملة اؼبركز مواد 8

      (CD-ROMS) اؼبدؾبة األقراص توافر 9

      أكرطة الفيديو التعليمية.  توافر 12

      . التعليمية السمعية األكرطة توافر 11

      .التعليمية كالرفافيات الررائح وافرت 12

 :الثالث المحور
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 الفهرسة، كالتصنيف( لمقتنيات مراكز مصادر التعلحم؟ما كاقع التنظيم الفني )
 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة )

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  فةضعي قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
اؼبوضػػػوعي ألكعيػػػة اؼبعلومػػػات اؼبحتلفػػػة يف  التهػػػنيل

     .التعل ممركز مهادر 
 
 
 

2 

عػػا  الػػتعل مأكعيػػة اؼبعلومػػات يف مركػػز مهػػادر  ف رسػػة
م ػػػػل: برنػػػػامج  ،طريػػػػق إحػػػػدل بػػػػرامج اغباسػػػػب اآلرل

اليسػػػػػػري، الف رسػػػػػػت، اؼبكتبػػػػػػة، كاػباصػػػػػػة باؼبكتبػػػػػػات 
 اؼبتوسطة كاله رية.  

     

3 

 : لببليوجرافيةا البيانات
 تػاري  الناكػر، النرػر، مكػاف العنػواف، اؼبؤلل،)اسم 
يف اؼبركػػز مدخلػػة يف الف ػػرس  للمهػػادر (إخل...النرػػر

 . اإللكرتكين

     

4 
 اإللكػػػرتكينمالف ػػػرس  الػػػتعل ميف مركػػػز مهػػػادر  يتػػػوافر

     .بسرعة اؼبطلوب اؼبهدر على لل هوؿ

 
 
 
 

5 
للمسػػتفيديا  ينإمكانيػػة الب ػػث يف الف ػػرس اإللكػػرتك 

 الوصػػػوؿ إذل مهػػادر اؼبعلومػػػات أجػػلمػػا اؼبركػػز مػػػا 
 .بسرعة

    
 
 
 
 

6 
 كزارة طريػػػق عػػػا التعليميػػة باؼبهػػػادر اؼبركػػز تزكيػػػد يػػتم

     .كالتعليم الرتبية
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  فةضعي قليلة متوسطة عالية عالية جد 

 إدارة طريػػػق عػػا التعليميػػػة باؼبهػػادر اؼبركػػػز تزكيػػد يػػتم 7
 .دينة الرسدب كالتعليم الرتبية

     

8 
ا التعليميػػة باؼبهػػادر ركػػزاؼب تزكيػػد يػػتم عػػا  اذاتينػػ تزكيػػدن

      .الطبلب أك اؼبركز يياختهاص أكطريق اؼبدرسة 

9 
 طريػػػػػػق عػػػػػػا التعليميػػػػػػة باؼبهػػػػػػادر اؼبركػػػػػػز تزكيػػػػػػد يػػػػػػتم

 حكوميػػة مؤسسػػات أكاإلىػداء اؼبقػػّدـ مػػا أكػػحاص 
 .أخرل ج ة أم أك

     

12 
تزكيد اؼبركز باؼبهادر التعليمية عػا طريػق التبػادؿ  يتم
 يف األخػػػرل اؼبكتبػػػات أك الػػػتعل م  مراكػػػز مهػػػادر بػػػ

 .مدينة الرس
     

تم 11       .اؼبركز ملكية خبتم اؼبركز يف اؼبعلومات مهادر زب 
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 :الرابع المحػور
مػػا كاقػػع أشػػكاؿ الخػػدمات المقدمػػة، كالبػػرامج، كاألنشػػطة فػػي مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم، 

 ليمية كاإلدارية في المدرسة؟ كالتي يعود نفعها للطالب، كالهيئة التع
 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة ) 

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
 مهػػػادر إذل للوصػػػوؿ كتػػػوجي  مم اؼبسػػػتفيديا إركػػػاد

     .اؼبعلومات
 
 
 

 اؼبعلومػػػػػػات، درمهػػػػػػا اسػػػػػػتحداـ اؼبسػػػػػػتفيديا تعلػػػػػػيم 2
 .ذلك على كتدريب م

     

3 
 كىي: اؼبرجعية، اػبدمة تقدًن يتم

      (.اؼبستفيديا أسمللة عا)اإلجابة 

4 
خدمػػػػػة اإلعػػػػػارة اػبارجيػػػػػة لؤلكعيػػػػػة اؼبسػػػػػموح  إتاحػػػػػة

     إعارهتا خارج اؼبركز كفق نناـ مع .
 
 
 
 

 كخاصػة اؼبهػادر لػبع  الػورقي التهوير خدمة تقدًن 5
 .تعار ال اليت تلك

    

 
 
 
 

6 
 إحاطػػػػػػػة) كىػػػػػػػي: اعباريػػػػػػػة، اإلحاطػػػػػػػة خدمػػػػػػػة تػػػػػػػوافر

مػػػػػا مهػػػػػادر  حػػػػػدي نا اؼبركػػػػػز إذل كرد دبػػػػػا اؼبسػػػػػتفيديا
 اؼبعلومات(. 
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

 معلومػة علػى اغبهػوؿ يف الذات على االعتماد تنمية 7
 .للمعلم اللجوء دكف معينة

     

      .  اؼبركز أصدقاء عبنة تركيل 8

      .كمسابقات قافيةث أنرطة إقامة 9

      .يف التعليم اؼبتوافرة التقنية دمج على اؼبركز يعمل 12

11 
 الفسػح أثنػاء للمركػز الفهػوؿ زيارة بتننيم اؼبركز يقـو

 خػػػػبلؿ معلػػػػم لكػػػػل جػػػػدكؿ بوضػػػػع اغبهػػػػص كأثنػػػػاء
 لبلستفادة ما خدمات اؼبركز. األسبوعم

     

12 
 االنتنػػػػػػار، حهػػػػػػص أكقػػػػػػات اؼبركػػػػػػز مػػػػػػا االسػػػػػػتفادة

 (.إخلكاجتماعات اؼبدرسة،...
     

13 
 ت قيػػػػػػل من ػػػػػػا اؽبػػػػػػدؼ اجتماعيػػػػػػة نرػػػػػػاطات إقامػػػػػػة

م ػػػل: ضبلػػػػة ضػػػد اإلرىػػػاب، كضبلػػػػة  اجملتمػػػع، كخدمػػػة
 ضد التدخ ، كاؼبحدرات.
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 :الخامس المحور
مػا أىػم المشػػكالت كالمعوقػات الماديػة كالبشػػرية التػي تواجػو مراكػػز مصػادر الػتعلحم فػػي 

 نويَّة في أداء مهامها، كتحقيق أىدافها المنشودة من كجهة نظرؾ؟  المرحلة الثا
 ( في الخانة التي تمثل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة )       

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
تكلفػة األج ػزة الػيت يتطلػب كجودىػا دبركػز   ارتفاع

 .لتعل مامهادر 

     

2 
 للمرحلػػػة اؼبدرسػػػية اؼببػػػاين مػػػا كبػػػرية نسػػػبة ىنػػػاؾ
 .طا اؼبراكز إقامة ما حيد فبا مستأجرة، ال انوي ة

     

3 
نسػػبة ال بػػأس طػػا مػػػا  الػػتعل ممركػػز مهػػادر  حيتػػل

فبػػا يػػؤثر علػػى اسػػتيعاب  ،مسػػاحة اؼببػػم اؼبدرسػػي
 اؼبدرسة للطبلب كعدد الفهوؿ.

     

 تتناسػب ال بػاؼبركز اؼبتوافرة تعليميةال األج زة عدد 4
 .خدماتو ما اؼبستفيديا أعداد مع

     

 اؼبوضػػػػػػػوعات بػػػػػػ  التػػػػػػوازف علػػػػػػى احملافنػػػػػػة عػػػػػػدـ 5
 .اؼبركز يف اؼبعلومات ألكعية اؼبحتارة

     

6 
 يف التقنيّػػات أج ػػزة ؽبػػا تتعػػرض قػػد الػػيت األعطػػاؿ

 .اؼبركز

     

7 
 كعػػػػػػدـ( التعليميػػػػػػة)اؼبهػػػػػػادر  اجملموعػػػػػػات تقػػػػػػادـ
 .باستمرار ربدي  ا

     

8 
الػػربامج التدريبيػػة الختهاصػػي مراكػػز مهػػادر  قلػػة

 .التعل م
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 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

9 
تف ػم بعػ  مػديرم اؼبػدارس كاؼبعل مػ  لػػدكر  عػدـ

 .التعل ممركز مهادر 

     

اسػتحداـ  دبتابعػة ال ي ػتماؼبررف  الرتبوي   بع  12
 اؼبدرسة. يفاؼبتوافر  التعل ماؼبعل م  ؼبركز مهادر 

     

11 
كػػز مهػػادر ا ي مر يالقهػػول مػػا اختهاصػػ ال البيػػة
 ػػػػػػػػػري متحههػػػػػػػػػ  يف علػػػػػػػػػم اؼبكتبػػػػػػػػػات  الػػػػػػػػػتعل م

 كاؼبعلومات.

     

12 
اإلعػػارة اػبارجيػػة يف بعػػ  مراكػػز مهػػادر  كػػركط
ربػػػػػػػػد مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتحداـ اؼبركػػػػػػػػز مػػػػػػػػا قبػػػػػػػػل  الػػػػػػػػتعل م

 اؼبستفيديا.

     

13 
 تتقنيّػػػػا اسػػػػتحداـ يف اؼبعل مػػػػ  م ػػػػارات ضػػػػعل
 .اؼبركز

     

 .اؼبركز استحداـ دكف ربوؿ اؼبعّلم حهص زيادة 14
     

15 
عػػػّدة مػػػا قبػػػػل  قلػػػة

 
النرػػػرات التعريفيػػػة كالدكريػػػة اؼب

إدارات الرتبيػػة كالتعلػػيم حػػػوؿ أهيػػة مركػػز مهػػػادر 
 يف اؼبدرسة. التعل م

     

 ...............................     أخرل:. ...........................................................
              .......................................................................................... . 
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                                              "حفظو اهلل"                                                 التعلحمالمربي الفاضل  اختصاصي مركز مصادر  أخي
 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،،،،،،،،،،،،،،،،، كبعد:                         

"كاقػػع مراكػػز مصػػادر الػػتعلحم فػػي المرحلػػة الثانويَّػػة فبػػ  يػػديك اسػػتبانة هتػػدؼ إذل دراسػػة 
، كذلػك "الػتعلحمي مراكػز مصػادر يصاصػ، كاختالتربػويين المشػرفين نظػر بمدينة الرس من كجهػة

للتعػّرؼ علػى آرائ ػم ككج ػات ننػرىم مػا كاقػع خػربهتم اؼبيدانيػة. كىػي أداة صبػع اؼبعلومػات يف ىػػذا 
الب ػػث، كحيػػػث كقػػػع عليػػػك االختيػػػار ضػػػما عينػػػة الدراسػػػة، فػػػإين أدعػػػوؾ لئلسػػػ اـ يف دعػػػم ىػػػذه 

السػػػتبانة بإبػػػداء كج ػػػة ننػػػرؾ الدراسػػػة مػػػا خػػػبلؿ تعاكنػػػك اؼبرػػػكور يف اإلجابػػػة علػػػى بنػػػود ىػػػذه ا
يف ربسػػ  كاقػػع  -كبػػإذف اهلل تعػػاذل-كآرائػػك بكػػل موضػػوعية، فبػػا سػػيكوف لػػو أكػػرب األثػػر مسػػتقببلن 

 مراكز مهادر التعل م. كتتكّوف االستبانة ما جزأيا:
األكؿ: معلومات أكلية: كىي معلومات م مة أرجو منك التأكػري يف اؼبكػاف اؼبناسػب أك مػلء 

 ومات اؼبطلوبة.الفراغ باؼبعل
ال ػػػػػاين: بنػػػػػود االسػػػػػتبانة: كتتكػػػػػوف مػػػػػا عبػػػػػارات كعلػػػػػى يسػػػػػارىا طبسػػػػػة مسػػػػػتويات متدرجػػػػػة 

 ( يف اػبانة اليت ترل أهنا مناسبة للعبارة.لبلختيار، كاؼبطلوب أف تضع عبلمة )
ػػػػا بػػػػأف اإلجابػػػػات صبيع ػػػػا لػػػػا ت سػػػػتحدـ إال أل ػػػػراض الب ػػػػث العلمػػػػي الػػػػذم أقػػػػـو بػػػػوم  علمن

 ت اغبهوؿ على درجة اؼباجستري.استكماالن ؼبتطلبا
جزيػػل الرػػكر كالتقػػدير علػػػى  -أخػػػي اختهاصػػي مركػػز مهػػادر الػػػتعل م –لػػك مػػين  كختامنػػا:

 حسا تعاكنك، ر م ك رة أعبائك، كاهلل حيفنك كيرعاؾ.
 الباحث:                                                                         

 سلطاف با ؿبمد با عسكر العنزم                                                            
 جامعة أـ القرل، كلية الرتبية )تقنّيات تعليم(                                                      

 2526134977جواؿ:                                                                    
                                                               sultan.1422@hotmail.com      

mailto:sultan.1422@hotmail.com
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 ي مراكز مصادر التعلحم(ياالستبانة الخاصة باختصاص) 

 المعلومات الشخصية
 ..................................................................* االسم ) اختيارم(  

 ( ىو: التعلحممركز مصادر  كاختصاصي) عمل  في لو التابع القطاع*   

O                          الرسO                                دخنةO.ضرية 

 * المؤىل العلمي:  

O ،ماجستير O،بكالوريوس تربوم  Oبكالوريوس غير تربوم، O دبلـو كلية

 متوسطة.

 (: التعلحم* التفرغ للعمل ) كاختصاصي لمركز مصادر   

O                                      نعمOتفرغ جزئي                             Oال 

 * التخصص:  

O         ،مكتبات كمعلوماتO    ،حاسب آليO ..............آخر............ 

 :االختصاصي عمل مجاؿ في الخبرة سنوات*  

O 3– 5    .سنوات     O  6 – 33        .سنوات     O سنوات.  33أكثر من 

 التعليم؟ في كاستخدامو اإلنترنت في بدكرات التحقت ىل*  

O                                                                           نعمO ال 

                        الفهرسػػة،) الفنيػػة األعمػػاؿ بتنظػػيم الخػػاص اليسػػير برنػػامج عػػن تدريبيػػة بػػدكرة التحقػػت ىػػل*  

 .التعلحم( لمواد مراكز مصادر التصنيف

O                                                                           نعمO ال 
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 : األكؿ المحػػور

 يزات؟   من حيث المباني كالتجه التعلحمكاقع مراكز مصادر  ما

 :نظرؾ كجهة تمثِّل( في الخانة التي ) عالمة بوضع التكـر أرجو

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
توافر مبم مركز مهادر الػتعل م  ميػع مػدارس اؼبرحلػة 

 الرس. ال انوي ة يف مدينة
     

      تكاملة.حيتوم اؼبركز على قاعة عرض م 2

      مبم مركز مهادر التعل م مناسب للمرحلة ال انوي ة. 3

مناسػػبة موقػػع مركػػز مهػػادر الػػتعل م يف الػػدكر األرضػػي  4
 باؼبدرسة.

     

5 
مسػػػػػػاحة اؼبركػػػػػػز تسػػػػػػتوعب دخػػػػػػوؿ طػػػػػػبلب لهػػػػػػف   

      كامل  يف الوقت ذاتو.

يػػوفر اؼبركػػز اؼبسػػاحة الكافيػػػة للقػػارئم لكػػي يسػػػتطيع  6
 قراءة يف ىدكء دكف إزعاج.ال

     

7 
مسػػػػتول إضػػػػػاءة اؼبركػػػػػز طبيعيػػػػة كمرحيػػػػػة حبيػػػػػث تتػػػػػيح 

      القراءة يف جو طبيعي ال جي د الع .

      توافر أج زة حاسب آرل حدي ة. 8

      توافر خ  اتهاؿ بربكة إنرتنت داخل اؼبركز. 9

      توافر اؼبسجل الهويت اؼبر ل لؤلكرطة السمعية. 12

      توافر ج از التلفزيوف. 11



 

182 

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

12 
تػػػػػػػوافر اعب ػػػػػػػػاز اؼبرػػػػػػػ ل ألكػػػػػػػػرطة الفيػػػػػػػديو )ج ػػػػػػػػاز 

      الفيديو(.

      توافر آلة تهوير فيديو رقمية. 13

      توافر آلة تهوير فوتو رافية. 14

      توافر آلة تهوير األكراؽ كاؼبستندات. 15

      توافر ج از عرض البيانات )الربكجكرت(. 16

17 
يتػػوافر مكتػػػب خػػػاص الختهاصػػي اؼبركػػػز، كحاسػػػب 

      آرل، كطابعة ملونة.

      توافر ج از اؼباسح الضوئي يف اؼبركز. 18

      توافر السبورة الذكية يف قاعة العرض. 19

      توافر ج از إنذار اغبريق. 22

      توافر طفايات اغبريق. 21

      يات.توافر ج از قارئ الررائح كالرفاف  22

      توافر كاكة عرض ثابتة. 23

24 
-DVDاعب ػػػػػػػػػاز اؼبرػػػػػػػػػ ل لؤلقػػػػػػػػػراص اؼبدؾبػػػػػػػػػة:  )

CD.)      
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 :الثاني المحػور

)المطبوعة  التعلحمكاقع تنوع كأشكاؿ مصادر المعلومات المتاحة في مراكز مصادر  ما      
 ؟(المطبوعة كغير
 :نظرؾ كجهة تمثِّلتي ( في الخانة الأرجو التكـر بوضع عالمة )      

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
 أعػػػػػػػداد تناسػػػػػػػب كافيػػػػػػة معلومػػػػػػػات مهػػػػػػػادر كجػػػػػػود
      .اؼبدرسة طبلب

      .كالرتبوية العلمية الدكريات توافر 2

      .الل وية اؼبعاجم توافر 3

      .صةكاػبا العامة اؼبوسوعات توافر 4

      .كاألطالس األدلة توافر 5

6 
 الطػػػػػػػبلب الحتياجػػػػػػػات اؼبعلومػػػػػػػات أكعيػػػػػػػة مناسػػػػػػػبة

 .كاىتماماهتم
     

      .اؼبطبوعة ك ري اؼبطبوعة اؼبعلومات مهادر حداثة 7

      .اإلنسانية العلـو أل لب كاملة اؼبركز مواد 8

      .(CD-ROMS) اؼبدؾبة األقراص توافر 9

      أكرطة الفيديو التعليمية.  توافر 12

      . التعليمية السمعية األكرطة توافر 11

      .التعليمية كالرفافيات الررائح توافر 12
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 المحور الثالث:

 ما كاقع التنظيم الفني ) الفهرسة، كالتصنيف( لمقتنيات مراكز مصادر التعلحم؟

 ل كجهة نظرؾ:( في الخانة التي تمثِّ أرجو التكـر بوضع عالمة )

 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
اؼبوضػػػوعي ألكعيػػػة اؼبعلومػػػات اؼبحتلفػػػة يف  التهػػػنيل

      .التعل ممركز مهادر 

2 

عػػا  الػػتعل مأكعيػػة اؼبعلومػػات يف مركػػز مهػػادر  ف رسػػة
ل بػػػػرامج اغباسػػػػب اآلرل، م ػػػػل: برنػػػػامج طريػػػػق إحػػػػد

كاػباصػػػػػػة باؼبكتبػػػػػػات  سػػػػػػري، الف رسػػػػػػت، اؼبكتبػػػػػػة،الي
 اؼبتوسطة كاله رية.  

     

3 

 : الببليوجرافية البيانات
اؼبؤلل، العنػواف، مكػاف النرػر، الناكػر، تػاري  )اسم 

يف الف ػػرس  النرػػر...اخل( للمهػػادر يف اؼبركػػز مدخلػػة
 . اإللكرتكين

     

4 
 ينماإللكػػػرتك الف ػػػرس  الػػػتعل ميف مركػػػز مهػػػادر  يتػػػوافر

      .بسرعة اؼبطلوب اؼبهدر على لل هوؿ

5 
للمسػػتفيديا  اإللكػػرتكينالب ػػث يف الف ػػرس  إمكانيػػة

الوصػػػوؿ إذل مهػػادر اؼبعلومػػػات  أجػػلمػػا اؼبركػػز مػػػا 
 بسرعة.

     

 كزارة طريػػػق عػػػا التعليميػػة باؼبهػػػادر اؼبركػػز تزكيػػػد يػػتم 6
 .كالتعليم الرتبية
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 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

7 
 إدارة طريػػػق عػػا ليميػػػةالتع باؼبهػػادر اؼبركػػػز تزكيػػد يػػتم

 دبدينة الرس. كالتعليم الرتبية
     

ا التعليميػػة باؼبهػػادر اؼبركػػز تزكيػػد يػػتم 8 عػػا  اذاتينػػ تزكيػػدن
 .الطبلب أك اؼبركز اختهاصي أكطريق اؼبدرسة 

     

9 
تزكيػػػػػد اؼبركػػػػػز باؼبهػػػػػادر التعليميػػػػػة عػػػػػا   طريػػػػػق  يػػػػػتم

 حكوميػػة مؤسسػػات أكاإلىػداء اؼبقػػّدـ مػػا أكػػحاص 
 .أخرل ج ة أم أك

     

12 
تزكيد اؼبركز باؼبهادر التعليمية عػا طريػق التبػادؿ  يتم

 يف األخػػػرل اؼبكتبػػػات أك الػػػتعل مبػػػ  مراكػػػز مهػػػادر 
 مدينة الرس.

     

تم 11       .اؼبركز ملكية خبتم اؼبركز يف اؼبعلومات مهادر زب 
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 :الرابع المحػور

 الػػتعلحم،، كاألنشػػطة فػػي مراكػػز مصػػادر كاقػػع أشػػكاؿ الخػػدمات المقدمػػة، كالبػػرامج مػػا

 ، كالهيئة التعليمية كاإلدارية في المدرسة؟  للطالب نفعها يعود كالتي

 :نظرؾ كجهة تمثِّل( في الخانة التي ) عالمة بوضع التكـر أرجو

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

1 
 مهػػػادر إذل للوصػػػوؿ تػػػوجي  ممك  اؼبسػػػتفيديا إركػػػاد

 .اؼبعلومات
     

2 
 اؼبعلومػػػػػػات، مهػػػػػػادر اسػػػػػػتحداـ اؼبسػػػػػػتفيديا تعلػػػػػػيم

      .ذلك على كتدريب م

 عػػػػػا)اإلجابػػػػػة  كىػػػػي: اؼبرجعيػػػػػة، اػبدمػػػػة تقػػػػػدًن يػػػػتم 3
 (.اؼبستفيديا أسمللة

     

4 
 اؼبسػػػػػموح لؤلكعيػػػػػة اػبارجيػػػػػة اإلعػػػػػارة خدمػػػػػة إتاحػػػػػة
      .مع  ـننا كفق اؼبركز خارج إعارهتا

 كخاصػة اؼبهػادر لػبع  الػورقي التهوير خدمة تقدًن 5
 .تعار ال اليت تلك

     

6 
 إحاطػػػػػػػة) كىػػػػػػػي: اعباريػػػػػػػة، اإلحاطػػػػػػػة خدمػػػػػػػة تػػػػػػػوافر

مػػػػػا مهػػػػػادر  حػػػػػدي نا اؼبركػػػػػز إذل كرد دبػػػػػا اؼبسػػػػػتفيديا
 اؼبعلومات(. 
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 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 درجة التوافر

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

 معلومػة علػى اغبهػوؿ يف الذات على االعتماد تنمية 7
 .للمعلم اللجوء دكف معينة

     

      .  اؼبركز أصدقاء عبنة تركيل 8

      .كمسابقات ثقافية أنرطة إقامة 9

      .يف التعليم اؼبتوافرة التقنية دمج على اؼبركز يعمل 12

11 
 الفسػح أثنػاء للمركػز الفهػوؿ زيارة بتننيم اؼبركز يقـو

 خػػػػبلؿ معلػػػػم لكػػػػل جػػػػدكؿ بوضػػػػع اغبهػػػػص كأثنػػػػاء
 .اؼبركز خدمات ام لبلستفادة األسبوع

     

االنتنػػػػػػار،  حهػػػػػػص أكقػػػػػػات اؼبركػػػػػػز مػػػػػػا االسػػػػػػتفادة 12
 (.إخلكاجتماعات اؼبدرسة،...

     

13 
 ت قيػػػػػػل من ػػػػػػا اؽبػػػػػػدؼ اجتماعيػػػػػػة نرػػػػػػاطات إقامػػػػػػة

م ػػػل: ضبلػػػػة ضػػػد اإلرىػػػاب، كضبلػػػػة  اجملتمػػػع، كخدمػػػة
 ضد التدخ ، كاؼبحدرات.
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 :الخامس المحور

عػػاملين فػػػي تلػػ  المراكػػػز مػػن حيػػػث المؤىػػل، كالتخصػػػص، مػػا كاقػػػع الوضػػع الػػػراىن لل

 كالدكرات التدريبية التي التحقوا بها؟   

( فػػي الخانػػة التػػي تمثِّػػل اإلجابػػة أرجػػو اإلجابػػة علػػى األسػػئلة التاليػػة بوضػػع عالمػػة )

 الصحيحة: 

 ىل أنت مفرغ للعمل بالمركز؟ -أ

O                                                نعم          

O ال 

 إذا كنت غير مفرغ، فكم عدد الحصص المكلف بها؟  -ب 

O 1- 12                                       O  13 .حهة فأك ر 

مػػػػا المػػػػؤىالت العلميػػػػػة التػػػػي حصػػػػػلت عليهػػػػا؟ )إذا كنػػػػػت تحمػػػػل مػػػػػؤىالن أعلػػػػى مػػػػػن  -ج 

 األعلى منو(:  البكالوريوس فأرجو ذكر مؤىل  في مرحلة البكالوريوس، كالمؤىل

                 O .بكالوريوس يف زبهص اؼبكتبات كاؼبعلومات 

               O ص آخر، حدد. ............بكالوريوس يف زبه................ 

                 O .ماجستري يف زبهص اؼبكتبات كاؼبعلومات 

                  O .ماجستري يف تقنّيات التعليم 
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O حدد. ....ماجستري يف زبهص آخر ،........................ 

O د. .............مؤىل آخر، حد............................. 

 كم عدد سنوات الخبرة الفعلية ل  في المركز؟  –د 

O .أقل ما سنة 

O 1- 2 .سنة 

O2- 4 .سنوات 

       O4- 5 .سنوات فأك ر 

 مج تدريبي أك دبلـو بعد عمل  في مركز مصادر التعلحم؟ىل التحقت بأم برنا -ىػ 

                  O .برامج دبلـو مراكز مهادر التعل م 

                  O .برنامج اليسري اػباص بإدارة اؼبكتبات 

                   O .برنامج تقنّيات التعليم 

                    O .اغباسب اآلرل 

                    O .الدبلـو العاـ يف الرتبية 

                              O  خر حدد. .....................آ............................. 
 .نقاط شكل على اذكرىا التعلحم،إذا كانت لدي  مقترحات لتحسين خدمات مركز مصادر  -ك
- ................................................................................................ 
- ................................................................................................ 
- ................................................................................................ 
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 :السادس المحور

مػا أىػم المشػػكالت كالمعوقػات الماديػة كالبشػػرية التػي تواجػو مراكػػز مصػادر الػتعلحم فػػي 

 المرحلة الثانويَّة في أداء مهامها، كتحقيق أىدافها المنشودة من كجهة نظرؾ؟  

 ( في الخانة التي تمثِّل كجهة نظرؾ:أرجو التكـر بوضع عالمة )       

 ـ
 العبػػػػػػػارات 

 جة التوافردر 

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

يتطلػػػػب كجودىػػػػا دبركػػػػز   تكلفػػػػة األج ػػػػزة الػػػػيت ارتفػػػاع 1
 .التعل ممهادر 

     

2 
ىناؾ نسبة كبرية ما اؼبباين اؼبدرسية للمرحلػة ال انوي ػة 

 مستأجرة، فبا حيد ما إقامة اؼبراكز طا.
     

3 
ال بػػػػػأس طػػػػا مػػػػػا نسػػػػبة  الػػػػتعل ممركػػػػز مهػػػػػادر  حيتػػػػل

فبػػػػػا يػػػػػؤثر علػػػػػى اسػػػػػتيعاب  ،مسػػػػػاحة اؼببػػػػػم اؼبدرسػػػػػي
 اؼبدرسة للطبلب كعدد الفهوؿ.

     

4 
 تتناسػػب ال يف اؼبركػػز اؼبتػػوافرة التعليميػػة األج ػػزة عػػدد
 .خدماتو ما اؼبستفيديا أعداد مع

     

 اؼبحتػػارة اؼبوضػػوعات بػػ  التػػوازف علػػى احملافنػػة عػػدـ 5
 .كزاؼبر  يف اؼبعلومات ألكعية

     

6 
 يف التقنيّػػػػات أج ػػػػزة ؽبػػػػا تتعػػػػرض قػػػػد الػػػػيت األعطػػػػاؿ

 .اؼبركز
     

 ربػػدي  ا كعػدـ( التعليميػػة)اؼبهػادر  اجملموعػػات تقػادـ 7
 .باستمرار

     

8 
الػػػػػربامج التدريبيػػػػػة الختهاصػػػػػي مراكػػػػػز مهػػػػػادر  قلػػػػػة

      .التعل م

9 
تف ػػػػم بعػػػػ  مػػػػديرم اؼبػػػػدارس كاؼبعل مػػػػ  لػػػػدكر  عػػػػدـ

 .التعل ممركز مهادر 
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 ـ
 

 العبػػػػػػػارات
 جة التوافردر 

ا  ضعيفة قليلة متوسطة عالية عالية جد 

12 
دبتابعػػػػة اسػػػػتحداـ  ال ي ػػػػتم الرتبػػػػوي  اؼبرػػػػرف  بعػػػػ 

      اؼبتوافر باؼبدرسة. التعل ماؼبعل م  ؼبركز مهادر 

11 
كػػػػػز مهػػػػػادر ا ي مر يالقهػػػػػول مػػػػػا اختهاصػػػػػ ال البيػػػػػة
 ػػػػػػػػػػػػري متحههػػػػػػػػػػػػ  يف علػػػػػػػػػػػػم اؼبكتبػػػػػػػػػػػػات  الػػػػػػػػػػػػتعل م

 كاؼبعلومات.
     

12 
اكػػػػػز مهػػػػػادر اإلعػػػػػارة اػبارجيػػػػػة يف بعػػػػػ  مر  كػػػػػركط
      ربد ما استحداـ اؼبركز ما قبل اؼبستفيديا. التعل م

      .اؼبركز تقنّيات استحداـ يف اؼبعل م  م ارات ضعل 13
      .اؼبركز استحداـ دكف ربوؿ اؼبعّلم حهص زيادة 14

15 
عّدة ما قبل إدارات  قلة

 
النررات التعريفية كالدكرية اؼب

يف  الػػػتعل ميػػػة مركػػػز مهػػػادر الرتبيػػػة كالتعلػػػيم حػػػوؿ أه
 اؼبدرسة.

     

 
 أخرل:

..................................................................................................

.................................................................................................. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 (4مهحق رقم )

 

خطبة عميذ كهيخ انرتثيخ إىل إدارح 
 انرتثيخ وانزعهيم.

 

 

 

 

 



 

193 

 
 
 
 



 

 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (5مهحق رقم )
 

رعميم مذير انرتثيخ وانزعهيم ثزضهيم 
 مهمخ انجبحث
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