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Abstract
Study Title: A Proposed Conception for the use of Virtual Library in
Teaching and Research Library at the secondary level to
current trends .
The Study Aimed to A Proposed Conception for the use of Virtual Library in
Teaching and Research Library at the secondary level to current trends by
determine the requirements (administrative, educational environment,teachers,
at8nd students) are necessary to use the Virtual library in teaching library and
research at the secondary level, the detection of differences between the mean
responses of the sample on the determination of requirements for the use of digital
library in the teaching library and research at the secondary level due to the
variables of the study (Qualification, experience, specialization, and sex), and to
achieve the objectives of the study the researcher followed the descriptive approach,
and used-resolution tool for data collection, and The study sample consisted of (38)
of the members of the faculty of the Department of Educational Technology at the
University of Umm Al-Qura, and supervisors with the decision of the library,
research and learning resource centers administration of Education in Makkah
Region, for the academic year 1432/1433h. and to analyze the data of the study the
researcher used the reliability coefficient alpha Cronbach for the reliability
coefficient study tool, and the correlation coefficient Pearson ratified the internal
consistency, and the averages and standard deviations to determine the requirements
for the use of digital library in the teaching library and research, and testing of
Mann and Whitney, and test Kruskal Wales to know the significance of the
differences between the averages in accordance with to the variables of the study.
The study concluded that a set of results was the most important:
1- That all the requirements of the use of Virtual Library in Teaching and
Research Library at the secondary level and required in the following areas
(administrative, and educational environment, and teachers, and students) are
considered important requirements where the responses of most of the
sample with a high degree.
2- There are significant differences between the mean responses of the sample
on the determination of requirements for the use of Virtual library in the
teaching library and research at the secondary level due to the variables
(qualification, and the number of years of experience, and specialization),
while no statistically significant differences for the variable sex.
In light of the results been conceived proposal to use the Virtual library in
teaching, study also recommended a number of recommendations.
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اإلهداء
إىل من أبصرت بهما طريق حياتي ...
واستمديت منهما قوتي واعتزازي بذاتي..
إىل الكفاح الذي ال يتوقف ،الذي علمين معنى اإلصرار
وأن ال شيء مستحيل يف احلياة مع قوة اإلميان والتخطيط السليم ..
إىل والدي احلبيبني أمد اهلل يف عمرهما وجزاهما عين خري اجلزاء

إىل إخوتي وأخواتي الكرام حفظهم اهلل
إىل العلم  ...ورواده  ...وطالبه ...

إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي وأسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجهه
الكريم.

الباحثة

د

شكر وتقدير
قـ ــال جـ ــل جاللـ ــه

ﭽﭰ ﭱ ﭲﭳﭼ (سـ ــورة إبـ ــراهيم ا

يـ ــة  ،)7فللـ ــه احلمـ ــد

والشــكر ،أوالو ورخــراو ،علــى مــا ف ــل بــه مــن إتــام الرســالة ،وتيســري إ ازهــا .فاللــهم ل ـ
احلمد كما ينبغي جلالل وجه

وعظيم سلطان .

ومـن تـام الشـكر إهـداء الثنـاء إىل أهلـه ،فيشـرفين يف هـذا املقـام أن أتقـدم بالشــكر
اجلزيــل لصــرح العلــم الشــامأ جامعــة أم القــرى

ثلــة يف معــالي مــديرها أ .د .بكــري بــن

معتــوق عســال ،علــى اتاحــة الفرصــة لاللتحــاق بهــا ومواصــة الدراســة ،والشــكر موصــول
لكلي ــة الرتبي ــة

ثل ــة يف عمي ــدها أ.د .زاي ــد ب ــن عا ــري احل ــار ي ،والش ــكر اجلزي ــل لقس ــم

املنــاهج وطــرق التــدريس ر يس ـاو ،ووكيل ـةو ،وأع ــاء هيكــة التــدريس ،كمــا يطيــب لــي أن
أتوج ــه ب ــوافر ش ــكري ،وجزي ــل امتن ــاني لالس ــتاذة الفاض ــلة د .ص ــباح بن ــت حمم ــد ص ــاحل
اخلرجيــيا املشــرفة العلميــة علــى الرســالة ،الــل أنــارت لــي الطريــق ،وبــذلت مــن جهــدها
ووقتها الثمني ،فكانت ملتابعتها وتوجيهاتها املتعاقبة أبلغ األ ر ،فال أمل

إال أن أدعو اهلل

أن يبارك هلا ويكرمها بفيض علمه وجيزيها خري اجلزاء .
كمــا أتقــدم

ــال

شــكري وعظــيم امتنــاني إىل جلنــة سكــيم خطــة الدراســة،

د .خدجية بنت حممد سعيد جانا أستاذة املناهج وطـرق التـدريس املشـارك ،ود .رقيـة بنـت
عبد اللطيف مندورةا استاذة تقنيات التعليم املساعد ،على ما بذالتاه مـن جهـد كـريم يف
سك ــيم خط ــة الدراس ــة حي ــث كان ــت لتوجيهاتهم ــا أ ــر ك ــبري يف توجي ــه الدراس ــة

ــو

سقيــق أهــدافها ،كمــا أقــدم الشــكرمفعماو بــاالحرتام والتقــدير لكــل مــن أ .د .إحســان بــن
حممــد كنســارة ،ود .خدجيــة بنــت حممــد ســعيد جــان علــى تف ــلهما ،ناقشــة الدراســة،
كمــا أتقــدم بشــكري اجلزيــل لكــل مــن ســاهم يف سكــيم أداة الدراس ـة فاــزاهم اهلل خــريا
ونفع بهم.
ه

واليف ــوتين أن أش ــكر إدارة الرتبي ــة والتعل ــيم ،ك ــة املكرم ــة عل ــى تعاونه ــا يف اتاح ــة
تطبيق أداة الدراسة ،وفقهم اهلل وسدد خطاهم.
كما أسال وافر التقدير وعاطر الثنـاء وأصـدق دعـاء لكـل مـن رزر وسـاند يف اتـام
هذا العمـل ،وختامـا اسـال اهلل العظـيم أن يتقبـل هـذا العمـل ،وأن ينفـع بـه كـل مـن اطلـع
عليه ،أو احتاج إليه ،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى رله وصحبه وسلم.

واهلل ويل التوفيق
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الفصل األول
املدخل للدراسة
مقدمة ()Introduction
ُيعــد العصــر احلــالي الــذي نعيشــه عصــر املعلومــات واملعرفــة ،وأتــت هــذه املرحلــة بعــد
مراحــل عــدة مـرّ بهــا التــاريأ اإلنســاني ،وتيــزت كــل مرحلــة

صا صــها و يزاتهــا ،الــل

رمست مالمح هذا العصر الذي يُ ركـز علـى املعلومـات ومعاجلتهـا واسـتثمارها ويـث تولـد
املعرفة ،فظهر جمتمع املعرفة الذي تسعى الدول املتقدمة إىل سققيـها فهـو جمتمـع يقـوم
فيـ ــه أفـ ــراده بشـ ــكل عـ ــام باملسـ ــاهمة يف اكتسـ ــاب املعرفـ ــة وجتميعهـ ــا وتبويبهـ ــا وإنتاجهـ ــا
واالستفادة منها ،وهذا يؤكد أن اإلنسانية مل تعرف أمسى غاية وأعم فا دة وأغنى توجيهـاو
من كلمة اقرأ ذل

بان القراءة أرحب سبل املعرفة ،وأيسر طرق اإلطالع ،وبل النافذة الـل

يطُل منها الفرد على مثرات العقول ،وأن التعلم ود ذاته شيء مهم للفرد.
فف ــي الوق ــت نفس ــه بات ــت االجتاه ــات احلديث ــة يف التعل ــيم املص ــغر ،وال ــتعلم البيك ــي
الــواقعي ،والــتعلم الــذاتي ،والتعلــيم للــتمكن ،تــؤدي إىل إتاحــة الفــر

للطالبــة الســتخراج

املعلومات بنفسها سواء أ ناء إعـداد البحـو  ،أو يف اإلجابـة علـى األسـكلة يف نهايـة الـدرول،
وأشــارإىل ذل ـ

ك ـالو مــن عبــد احلميــد ورخــرون(1115

والس ــامل (1121

)46

 ،)423واهلــادي (1115

،)137

ــا يؤك ــد أن املن ــاهج الدراس ــية مل تَ ُعـ ـد تُرك ــز اهتمامهـ ــا عل ــى

كـــمية املعلوم ــات وإمن ــا عل ــى النش ــاط ال ــذاتي للطالب ــة يف احلص ــول عل ــى املعلوم ــات م ــن
مصادر متعددة.
ويُعترب مركز مصادر التعلم أوىل أنواع املكتبات الل ستـ

بهـا الطالبـة يف حياتهـا

والــذي يُح ــدد عالقته ــا وانطباعه ــا ب ــانواع املكتبــات األخ ــرى ،ب ــل وأي ـاو يُس ــاعد املرك ــز يف
ت ـ ــييق الفاـ ــوة بـ ــني سـ ــلبية الطالبـ ــة يف التعلـ ــيم العـ ــام واملطالبـ ــة بـ ــان تكـ ــون فاعلـ ــة يف
جمتمعها ،كما أوصت منرية الصـالل ( )1117يف دراسـتها إىل أنـه البـد مـن تـدريب الطالبـة
على التعلم الذاتي منذ الصغر

ا ينمي مهاراتها البحثية ويعزز اجتاهاتها االجيابية

التعلم مدى احلياة.
2

ـو

وملركز مصـادر الـتعلم دور كـبري يف احتوا ـه علـى مجيـع مصـادراملعلومات وتقـدميها
للطالبــات،إىل جانــب اســتهدافه الطالبــة واملعلمــة ،فهــو بــذل

خيتلــف عــن دور أي مكتبــة

أخــرى كاملكتبــات اجلامعيــة واملتخصصــة ،ألن خطــة مركــز مصــادر الــتعلم وأهدافــه نابعــة
من أهداف املدرسة نفسها من حيث بنـاء مهـارات الطالبـة التعليميـة والثقافيـة واإلبداعيـة،
أي أن أهدافه تتمحور حول الطالبة فقط.
لك ــن يف ظ ــل تن ــاق

(الدرهوبي 1115 ،نت)2

وت ــاال دور مص ــادر املعلوم ــات التقليدي ــة وظه ــور املعلوم ــات

االلكرتونيــة الــل تتســم باحلدا ــة والشــمول والدقــة ،فقــد أكــدت دراســة العطــال ()1119
ودراســة الرشــيدي ( )1119ودراســة رل شــعالن ( )1118ضــعف وقلــة مصــادر العلومــات املتــوفرة
،ركز مصادر التعلم خاصة يف املدارل الثانويـة ،األمرالـذي حـتم علـى العمليةالتعليميـة
أن تشهد تطورا شامال يف جمال تكنولوجيا التعليم ،والل كـان أبرزهـا اإلنرتنـت الـذي أدى
النمو االنفااري له بوجه عام إىل التوسع يف النشر االلكرتوني كما وكيفا .وأصبح كمـا
يــرى العويشــق واملــزم ( )1116مكتب ـةو رقمي ـةو ســوي كتب ـاو مفتوح ـةو للعــامل ،غني ـةو ،صــادر
املعلومات إىل درجة الفي ان .ويرى أي او كال من املوسى واملبـارك (،1115
املعلومات

 )22أن تقنيـة

ثلة يف احلاسب ا لي واإلنرتنت وما يلحق بهما من وسا ط متعـددة مـن أ ـح

الوسا ل لتوفري بيكة تعليمية رية ،وأشارا أي او إىل أن االتصال عرب االنرتنتا يُنمـي بعـض
املهارات لدى الطالبة ،باإلضـافة إىل مـا تتـاز بـه شـبكة االنرتنـت مـن قـدرة علـى الـربط بـني
األشخا

عرب مسافات ها لة وبني مصادر معلوماتية متباينة.

لذا أوصى أبو عظمة وأشـواق عمـر ( ) 1121يف دراسـتهما ب ـرورة تـوفري قواعـد بيانـات
ع ــرب االنرتن ــت بامل ــدارل الثانوي ــة خاص ــةا وال ــل تف ــي باالحتياج ــات التعليم ــة للمن ــاهج
الدراسية ،ألن التعليم الثانوي يُعد من أهم ركـا ز النظـام التعليمـي العـام ،إذ يشـري مكتـب
الرتبي ــة العرب ــي ل ــدول اخلل ــيج كم ــا أش ــار ي ــونس ( )1113إىل أن تط ــوير التعل ــيم الث ــانوي
حيظى باولوية قصوى يف مشـروعات التطـوير الرتبـوي ،كونـه ميثـل نهايـة مراحـل التعلـيم
العام ،وخمر جاتـه هـي مـدخالت التعلـيم العـالي ،وبالتـالي فـةن نوعيـة خمرجاتـه تـؤ ر علـى
نوعية مدخالت التعليم العالي ومن م على نوعية القوى العاملة يف اجملتمع.
3

ولعل أبرز مثال على املكتبات االفرتاضية مركز مصادر املعلومات التعليمية ـ ـ
ايري

 )419أنـه يشـمل علـى املراجـع يف املواقـع

( )ERICـ كما أشار اهلادي (1115

التعليمي ــة املختلف ــة ومواق ــع املكتب ــات ،كم ــا يعت ــرب املرج ــع ل ــنظم البح ــث واملق ــررات
الدراس ــية و...اخل ،وه ــذا يـ ــدلل عل ــى أن املكتبـ ــات االفرتاض ــية ميكـ ــن أن تك ــون مكتبـ ــة
تعليمية و قافية وأدبية.
ورغــم وجــود الكــم اهلا ــل مــن املعلومــات واملعرفــة اليــوم يف مواقــع االنرتنــت وان
منوهــا يت ــاعف بشــدة وبســرعة ،واألكثــر مــن ذل ـ

تــتغري مواقعهــا إال أنهــا ال تتســم

بالثبات الذي تعهده الفهارل الثابتة من حيث وصفها ألوعية املعلومات،

ا يستدعي

بالطالبــة ق ــاء وقــت طويــل أمــام احلاســوب مستعرض ـةو للمواقــع ومنهمك ـةو يف إرســال
الكــثري منهــا للطباعــة قبــل أن تتاكــد مــن مطابقتهــا بالفعــل الهتماماتهــا وحاجاتهــا،
فس ــرعان م ــا تركنهـ ــا جانبـ ـاو دون سريـ ـ  ،وه ــي بـ ــذل

أوىل باملس ــاعدة والتوجيـ ــه

لتنظـ ــيم أفكارهـ ــا وتغـ ــذيتها بكـ ــم منتقـ ــى مـ ــن املعلومـ ــات ،باإلضـ ــافة إىل مـ ــا ذكـ ــره
سـ ــرتبلينج (  )2010 Striplingيف أن مـ ــا تقـ ــوم بـ ــه الطالبـ ــة اليـ ــوم مـ ــن ق ــ

ولصـ ــق

املعلومات يؤدي إىل صعوبة يف تعقب املؤلف األصلي للمعلومة ،وظهـور خيـوط ضـبابية
بني امللكية واإلبداع تبعاو لذل .
111

وتعقيباو على ما سبق فةن املكتبة االفرتاضية تُعد من أهم هـذه األسـاليب الـل
تساعد الطالبة على النهوض وسقيق أهـداف التقـدم للماتمـع ،فاملكتبـة االفرتاضـية
كما أكدت دراسة كال من األشول ()1121ا ونور الدين ( )1113مل تعد جمـرد ضـرورة
من ضرورات مواجهة التغري املتسارع ،بل الدور الذي تؤديـه يف اإلسـهام يف حـل املشـكالت
وت ــاليف جوان ــب قص ــور التعل ــيم يف الوق ــت ال ــراهن ،كم ــا أنه ــا طريق ــة س ــهلة ومال م ــة
للوصـول عـن بعـد ملصــادر املعلومـات ،متخطيـة احلـواجز املكانيــة والزمانيـة ،وذلـ

مــن

خالل واجهة واحدة يتم تقدميها للطالبـة ،حيـث أنهـا تصـميم موقـع علـى الويـب الـذي
حيت ــوي عل ــى نس ــبة ك ــبرية م ــن املص ــادر االلكرتوني ــة املختلف ــة،
للمصدر املعلوماتي وقراءته.
4

ــا يت ــيح الوص ــول

وفــرت وزارة الرتبيــة والتعلــيم باململكــة العربيــة الســعودية (1121

واســتاابة لــذل

 )254البني ــة التحتي ــة ،فش ــمل البن ــاء والتاهي ــزات عل ــى مكون ــات تدي ــدات الش ــبكة،
وأجهــزة حاســبات رليــة للطالبــات ،كاحــد أهــم متطلبــات املكتبــة االفرتاضــية يف املــدارل
الثانوية.

مشكلة الدراسة وأسكلتها

The Problem of the study

تُعد مراكز مصادر التعلم كما ذكرت محيـدة الصـبحي ( " )1117حاـر الزاويـة
يف العملية الرتبوية التعليمية خاصة يف ظل التطورات التقنية احلديثـة وأن اإلفـادة منهـا
يف تطويرالعمليـة التعليميــة أصـبح أمــر ضـروريا ملــا لتلـ
روافد املعلومات".

املراكــز مـن أهميــة فهـي أحــد

4

كمــا أن التطــورات احلديثــة الــل شــهدتها تكنولوجيــا املعلومــات أوجبــت أن علــى
الــنظم التعليميــة مواكبتهــا لســد متطلبــات العصــر والــذي ينبغــي فيــه علــى كــل طالبــة
التاهيــل العلمــي لكيفيــة عمــل البحــو العلميــة ،وإدراكهــا ملهمــة وأهميــة مركــز مصــادر
ال ــتعلم يف العملي ــة التعليمي ــة ،فمقرراملكتب ــة والبح ــث كم ــا ذك ــر امل ــربز (1111

)84

يعترب من أهم املقررات الل تدرسها الطالبة يف املرحلة الثانوية وهي خري معني لذل .
ويعتمــد تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث علــى التطبيــق العملــي فقــد أشــار شــريف
(1121

 )5ب رورة تدريس حصة املكتبـة دون االعتمـاد فقـط علـى الكتـاب املدرسـي،

ـا

يساعد على خلق جيل مبدع ومثقف يساير تطور العصر التكنولوجى واملعلوماتى ،بيـد أن
التطبيــق علــى مصــادر املعلومــات الورقيــة واإللكرتونيــة أصــبح مــن الصــعب خاصــة يف ظــل
قصــور مراكــز مصــادر الــتعلم وعــدم تلبيــة تلـ

املراكــز ألهــداف مقــرر املكتبــة والبحــث،

فقــد كشــفت دراســة (اميــان باناجــه )1115،ودراســة الطــس ( ،)1121صــعوبات عــدة تواجــه
معلمات مقرر املكتبة والبحث يف التدريس ،والل من أبرزها ما يلي
 -1ضعف مراكز مصادر التعلم من حيث قلة حمتوياتها وعدم سديثها.
 -2عدم تسهيل اإلدارة املدرسية الستخدام مركز مصادر التعلم وموجوداته.
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ا حتم على املعلمات توجيه الطالبات إىل اإلنرتنت ،األمر الـذي أكدتـه املشـرفة
الرتبويــة (أ .وجــدان جوخــدار) يف مقابلــة غــري مقننــة أجرتهــا معهــا الباحثــة والــل نوهــت
فيها بان إدارة الرتبية والتعليم ،حافظة جدة يف اململكة العربيـة السـعودية قامـت جبهـود
م ــينة يف حص ــر املكتب ــات االفرتاض ــية املتاح ــة ع ــرب اإلنرتن ــت ،لتحدي ــد م ــدى إمكاني ــة
االســتفادة منهــا يف تــدريس املقــرر وتــاتي هــذا البــادرة مــن إدارة التعلــيم نتياــة ملــا الحظتــه
املشرفات الرتبويات على املعلمات يف توجيه الطالبات إىل اإلنرتنت إلعداد تكليفات املقـرر،
وخلص ــت نتيا ــة احلص ــر إىل وج ــود بع ــض املكتب ــات االفرتاض ــية ال ــل تس ــري يف االجت ــاه
املعاكس فكرياو ودينياو للماتمع السـعودي ،حيـث كانـت حمتويـات هـذه املكتبـات متاحـة
من قبل املستشرقني والشيعة

ا يؤ ر سلباو على الطالبة فكرياو ودينياو.

ونتياة ملا تتمتـع بـه املكتبـة االفرتاضـية ،مـن إمكانـات عاليـة يف سـهولة اسـتخدامها
وإجاباته ــا الس ــريعة ألس ــكلة واستفس ــارات الطالب ــة ،وتلبيته ــا ملتطلب ــات ال ــتعلم ال ــذاتي،
فاستخدامها كمكتبة افرتاضية ت م أنواع متعددة من املعرفة ،يشـاع مسـكولي التعلـيم
كافــة ،ومســكولي مقــرر املكتبــة والبحــث بشــكل خــا

يف إنتــاج مكتبــة رقميــة تســري جنب ـاو

ال لتخطــي
جبنــب ملركــز مصــادر الــتعلم ومكملــة لــه ،حيــث تعتــرب املكتبــة االفرتاضــية ح ـ و
املعوقات الل سول دون سقيق املقـرر ألهدافـه اخلاصـة ،ركـز مصـادر الـتعلم والتعلـيم
اإللكرتونــي ،كمــا تســهم يف سقيــق مركــز مصــادر الــتعلم لــبعض أهدافــه مثــل تشــايع
الطالبات على القراءة ،وسقيـق مبـدأ الـتعلم الـذاتي ،وخدمـة املنـاهج التعليميـة األخـرى،
وبالتــالي تســهم يف االرتقــاء ،خرجــات التعلــيم وجودتهــا ،ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة
كي تعاجل هذا القصور وذل

من خالل اإلجابة على السؤال الر يس التالي

 ما التصور املقرتح الستخدام املكتبـة االفرتاضـية يف تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف
املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة ؟
ويتفرع من السؤال الر يس السابق األسكلة الفرعية التالية
 -1م ــا املتطلب ــات االداري ــة الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة
والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة ؟
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 -2مــا املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف البيكــة التعليميــة الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف
تدريس مقرر املكتبة والبحث لطالبات الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة؟
 -3مــا املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف املعلمــات الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس
مقرر املكتبة والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة؟
 -4املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية يف تـدريس مقـرر
املكتبة والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة؟
 -5هل توجد فروق دالة إحصا ياو عند مسـتوى الداللـة ( )1015بـني متوسـطات اسـتاابات
عينــة الدراســة حــول سديــد متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتبة والبحث يف املرحلـة الثانويـة تعـزى ملـتغريات الدراسـة (املؤهـل العلمـي ،اجلـنس،
سنوات اخلربة ،التخص )؟
 -6مـا التصــور املقـرتح الســتخدام املكتبــة االفرتاضـية يف تــدريس مقـرر املكتبــة والبحــث يف
املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة ؟
أهداف الدراسة Objectives of the study

يف ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها سعت الدراسة إىل سقيق األهداف التالية
 -1سدي ــد املتطلب ــات االداري ــة الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة
والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة.
 -2سديــد املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف البيكــة التعليميــة الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية
يف تـ ــدريس مقـ ــرر املكتبـ ــة والبحـ ــث لطالبـ ــات املرحلـ ــة الثانويـ ــة يف ضـ ــوء االجتاهـ ــات
احلديثة.
 -3سديد املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات الستخدام املكتبة االفرتاضـية يف تـدريس
مقرر املكتبة والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة.
 -4سديـ ــد املتطلبـ ــات الـ ــالزم توافرهـ ــا يف الطالبـ ــات السـ ــتخدام املكتبـ ــة االفرتاضـ ــية يف
تدريس مقرر املكتبة والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة.
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 -5الكشف عن الفـروق بـني متوسـطات اسـتاابات عينـة الدراسـة حـول سديـد متطلبـات
اســتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف تــدريس مق ــرر املكتب ــة والبحــث يف املرحل ــة الثانوي ــة
تعزى ملتغريات الدراسة (املؤهل العلمي ،واجلنس ،وسنوات اخلربة ،والتخص ).
 -6بناء تصور مقرتح الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف
املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة.
أهمية الدراسة The Importance of the study

تربز أهمية الدراسـة احلاليـة مـن خـالل إسـهامها يف معاجلـة الكـل الـذي ال يـتم إال
،عاجلة اجلزءا فـاجلودة يف أداء مركـز مصـادر الـتعلم مكمـل جلـودة األداء يف التعلـيما
والذي يعد مطلباو معاصرً للتعليم ،كما تربز أي او أهمية الدراسة احلالية يف ا تي
 -1مســاعدة املخططــني ورامســي السياســات التطويريــة يف التعلــيم الثــانوي باململكــة
العربيــة الســعودية يف بنــاء مكتبــات رقميــة ستــوي علــى مصــادر معرفيــة خمتلفــة
تتواكب مع متطلبات العصر احلالي.
 -2املساهمة يف رفع كفاءة اخلرجية من التعليم العام وتنمية مهاراتها البحثية.
 -3تفتح أفاقاو للباحثني لعمل دراسات أخرى مشابهة يف ختصصات أخرى.
مصطلحات الدراسة Definition of the study
 تصور Conception

ذكر يف املعام الوسيط بان التصور هو يف "علم النفس استح ـار صـورة شـيء
حمسـول يف العقـل دون التصـرف فيـه ،ويف املنطـق إدراك املفـرد أي معنـى املاهيـة مـن
غـري أن حيكـم عليهـا بنفـي أو إ بـات "،وتصـور الشـيء "أي تكونـت لـه صـورة وشـكل،
والشيء ختيله واستح ر صورته يف ذهنه "
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 املكتبة االفرتاضية :Electronic Library
عرف جميد ونـور الـدين ( )1115املكتبـة االفرتاضـية بانهـا عبـارة عـن تصـميم موقـع
على الويب الذي حيتوي على نسـبة كـبرية مـن املصـادر االلكرتونيـة املختلفـة ،وجمموعـة
مــن الوســا ل واألدوات كــادوات البحــث ،والوصــول للمصــدر املعلومــاتي وقراءتــه وتســيريه،
وال ــل ته ــدف إىل تس ــهيل وص ــول املس ــتفيدات ـ ـ ـ الطالب ــات واملعلم ــات ـ ـ ـ إىل املص ــادر ال ــل
حيتاجونها من املكتبة االفرتاضية.
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وعرفه ــا امساعي ــل ( 1119أ) بانه ــا وع ــاء الكرتون ــي حي ــوي جمموع ــات م ــن املص ــادر
االلكرتونيـ ــة الـ ــل تسـ ــاعد علـ ــى البحـ ــث والعـ ــرض واالسـ ــرتجاع واسـ ــتخدام املعلومـ ــات
ومعاجلتها باالتصال املباشر على مدار الساعة462 .
وتٌعــرف املكتبــة االفرتاضــية إجرا ي ـاو بانهــا بيكــة تعليميــة رقميــة تقــدم املعرفــة ،مــن
خــالل إتاحــة أشــكاالو متنوعــة مــن املصــادر املعلومــات مــن خــالل موقــع املكتبــة علــى الويــب،
تتعامل معه الطالبة يف أي وقت ويف أي مكان انطالقاو من حاسوبها الشخصي.
 مقرر املكتبة والبحث Library And Research
عرفـ ــت وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم باململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ( )1121مقـ ــرر املكتبـ ــة
والبح ــث بان ــه "املق ــرر ال ــذي يه ــدف إىل إكس ــاب الطالب ــة امله ــارات العملي ــة للوص ــول إىل
مص ــادر املعلوم ــات واس ــتخدامها واالس ــتفادة منه ــا ،حي ــث يرُك ــز املق ــرر عل ــى التطبيق ــات
البحثي ــة ال ــل ينبغ ــي عل ــى الطالب ــة أن ت ــتقن اس ــتخدامها ع ــرب حمرك ــات البح ــث يف
االنرتنت ،وجتيد إعداد البحو الصفية وفق منهاية علمية".
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 االجتاهات احلديثة
ه ــي أخ ــر املس ــتادات يف امله ــام التدريس ــية وفقـ ـاو للنظري ــات الرتبويـ ـة احلديث ــة يف
جماالت استخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت يف التـدريس وغريهـا ،والـل
توظفها املعلمات يف التدريس داخل وخارج حارة الصف( .الناقة،
9

)21

حدود الدراسة :Limitations of the study

اقتصرت الدراسة احلالية على ما يلي
احلدود املوضوعية
دراســة (متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف
املرحلـ ــة الثانويـ ــة والـ ــالزم توافرهـ ــا يف اجملـ ــاالت التاليـ ــة (االداريـ ــة ،والبيكـ ــة التعليميـ ــة،
واملعلمات ،والطالبات).
احلدود الزمانية
طُبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني لعام  2341ـ 2344هـ.
احلدود البشرية
املختصـ ــني يف تقنيـ ــات التعلـ ــيم مـ ــن أع ـ ــاء هيكـ ــة التـ ــدريس جبامعـ ــة أم القـ ــرى،
واملشرفني الرتبويني ملقرر املكتبة والبحث ومركز مصادر التعلم يف إدارة الرتبيـة والتعلـيم
،نطقة مكة املكرمة.
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الفصل الثاني
اخللفية النظرية للدراسة

اإلطار النظري
 املكتبة االفرتاضية


االجتاهات احلديثة يف استخدام املكتبات االفرتاضية

 مقرر املكتبة والبحث

الدراسات السابقة

الفصل الثاني
اخللفية النظرية للدراسة
تهيـ ــد
يقت ي البحث العلمي اتساع اطـالع الباحـث علـى األدبيـات املتعلقـة ببحثـه والـل
تلعب دوراو يف إ راء تفكريه العلمـي يف جوانـب وثـه ،مـع اإلملـام بكـل الصـعوبات والعقبـات
الل قد تواجهه يف سقيق أهداف وثه من جهـةا ومـن جهـة أخـرى تعمـل علـى اسـتفادة
الباحــث مــن أوــا املفكــرين واملنظــرين مــن حيــث تــاليف أخطــاءهم ،والتحليــق يف رفــاق
معارفهم ،مكوناو لنفسه قاعدة صلبة ينطلق منها مبتعداو عن التبعية والتقليـد لتحقيـق
أهدافها وستتعرض الصفحات التالية للمنطلقات الفكرية حملاور الدراسة ،والـل يتكـون
منها الفصل احلالي وهي على جزأين ر يسيني هما
أوالو اإلطار النظري ويت من ال ة مباحث املكتبة االفرتاضية ،واالجتاهات احلديثـة
يف استخدام املكتبات االفرتاضية ،ومقرر املكتبة والبحث.
انياو الدراسات السابقة وتتناول الدراسات السابقة املرتبطة ،باحث الدراسة.

وبيانهما على النحو التالي
أوالو اإلطار النظري
تُعنــى الدراســة الراهنــة بالبحــث يف اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتبـ ــة والبحـ ــث يف املرحلـ ــة الثانويـ ــة ،وبنـ ــاءً علـ ــى ذل ــ

مت سديـ ــد متطلبـ ــات املكتبـ ــة

االفرتاضية الالزم توافرها يف املرحلة الثانوية ،لـذا سـيتناول اإلطـار النظـري عـدة مباحـث
مرتبطــة ،وضــوع الدراســة لتكــوين خلفيــة معرفيــة عــن الدراســة وتوضــيح مجيــع األبعــاد
املرتبطة ،شكلتها.

املبحث األول املكتبة االفرتاضية
تتحدى املستادات العصرية يف جمال التعليم الواقع التقليدي الذي أصبح ُيـراهن
على جدواه التعليمة ،وذل

باقتحـام رفـاق جديـدة السـتحدا صـيغ تعليميـة ختتلـف يف
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طبيعتها عن الصيغ التقليدية املتعارف عليهـاا صـيغ أ بتـت قـدرتها علـى تلبيـة متطلبـات
اجملتم ــع ال ــل يفرض ــها املس ــتقبل وسديات ــه ،كظه ــور التعل ــيم االلكرتون ــي وال ــذي أدى
التوســع فيــه إىل النشــر االلكرتونــي ،واتاحــة مصــادر املعلومــات يف متنــاول الفــرد .فيه ــتم
التعليم االلكرتوني بصفة عامة جبعل املواقف التعليمية أكثر حيويـة ،وقا مـة علـى بيكـة
مهياة للنمو والتعلم ،فمـن أبـرز مـا مييـز هـذا الـنمط مـن التعلـيم اعتمـاده علـى اسـتخدام
الوســا ط االلكرتونيــة يف االتصــال بــني املعلمــات والطالبــات ،ويــتم ذلـ
العاطي وأبو خطوة (1119

كمــا ذكــر عبــد

 )11من خالل تسـخري أحـد مـا تتوصـل إليـه التكنولوجيـا

م ــن أجهـ ــزة وب ــرامج يف عمليـ ــات التعلـ ــيم وال ــتعلم ،بـ ــدءً مـ ــن اس ــتخدام وسـ ــا ل العـ ــرض
والوسا ط املتعددة يف الصفوف التقليدية والتعلم الذاتي ،وانتهاءً بالصـفوف االفرتاضـية
الل تتيح للطالبات احل ـور والتفاعـل مـع احملاضـرات ونـدوات تُقـام يف دول أخـرى ،كمـا
ميك ــن أن تك ــون امل ــادة العلمي ــة بس ــيطة كم ــا يف ال ــدرول التقليدي ــة ،وق ــد تك ــون ب ــرامج
تعليمي ــة عل ــى احلاس ــوب أو عل ــى االنرتن ــت ،وميك ــن أن تك ــون نص ـاو ،أو رس ــوماو ،أو ص ــوراو ،أو
أصواتاو ،أو مر يات ،أو هذه جمتمعة ،أو بعض منها.

أشكال التعلم االلكرتوني
تعدد أشكال التعلم االلكرتوني ،والل من أبرزها ما ذكـره عبـد العـاطي وأبـو خطـوة
(1119

 17ـ  )18يف األشكال التالية

 -1التعلم االلكرتوني باستخدام األقرا
وتعتــرب األقــرا

املدجمة CDs

املدجمــة صــورة مكملــة ألســاليب التعلــيم التقليــدي الفتقــاد هــذا

الشكل من التعلم إىل التفاعل بني املادة والطالبة.
 -2التعلم االلكرتوني باستخدام االنرتنت
ويف هذا النوع من التعليم تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خا

بها ،يتوفر

به قاعدة معلومـات ملـواد أو بـرامج معينـة هلـا ،ويسـمح هلـذا الـنمط مـن التعلـيم للطالبـات
باالتصــال مــن منــازهلن ،ومتابعــة دروســهن ،واملناقشــة مــع احملاضــرات وفــق جــداول زمنيــة
حمددة.
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ويــرى امساعيــل ( 1119أ) بــان قواعــد املعلومــات ســواء أكانــت مقــررات أو وحــدات أو
مصادر معلوماتية ،تُعد من أهم أشكال التعلـيم االلكرتونـي الـل ميكـن الوصـول إليهـا عـن
طريــق املواقــع ،فعــن طريقهــا ميكــن احلصــول علــى اي ــاحات وارشــادات عــن بــرامج ومهــام،
وأداءات الــتعلم خطــوة

طــوة ،كمــا ميكــن احلصــول علــى قواعــد بيانــات االســكلة الــل

تت من العديد من االستفسارات املقدمة الجتياز اختبارات حمددة.
وي ــرى ف ــتح اهلل (1121
التعليم والتعلم،

74

 )151أيـ ـاو ك ــان ش ــكل الكت ــاب ف ــةن ل ــه دوره يف عميلتي ــي

ا يتطلب تصميم مكتبـة رقميـة ،تسـاعد يف انشـاء بيكـة تعليميـة ت ـمن

للطالبــات احلصــول علــى عــدد مــن املصــادر املعلوماتيــة لتحقيــق االهــداف التعليميــة ف ــال
عن ا راءهن ،صادر تعليمية جديدة.

جماالت توظيف االنرتنت يف التعليم
ذك ــر ربي ــع (1116

 274د د  )281أن ــه ميك ــن توظي ــف االنرتن ــت يف التعل ــيم م ــن

خالل جماالت عدة منها ما يلي
 -1تعل ــم أع ــداد ك ــبرية م ــن الطالب ــات يف أم ــاكن وأوق ــات متنوع ــة ،وإرس ــال الواجب ــات
والتكليفات من وإىل الطالبات يف منازهلن وأماكن تواجدهن.
 -2تعلــيم مهــارات البحــث عــن املعلومــات لــدى الطالبــات ،باإلضــافة إىل تطــوير مهــارات
الطالبات على استخدام شبكة االنرتنت.
 -3االتصــال باملكتبــات العامليــة واحلصــول منهــا علــى مراجــع ونشــر البحــو العلميــة يف
جم ــال التخصـ ـ  ،باإلض ــافة إىل االس ــتفادة م ــن نظ ــم الرتمج ــة الفوري ــة ا ليـ ــة
ملالحقة التطور العلمي يف هذا اجملال.
 -4طرح مقررات ووحدات دراسية متنوعة وتقديم أنشطة إ را ية للمقررات الدراسية.
كمــا أن مــن جمــاالت اســتخدام اإلنرتنــت مــا ذكــره روفا يــل ويوســف (1112م
112ـ ـ  )129والل ميكن تلخيصها فيما يلي
 -1التدريب ،حيث تقوم الطالبة بالتدريب على ما قامت املعلمة بتدريسها يف الفصل.
 -2حماكاة بعض املفاهيم أو النظريات أو استنتاج بعض القواعد.
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 -3تدريس وتقويم املقررات الدراسية ،ويث ميكن تسايل تقديم الطالبات يف دراسة
مقرر ما ،ويف سديد نقاط القوة وال عف لديهن .
ويت ــح مــن العــرض الســابق مــدى أهميــة وإمكانيــة توظيــف االنرتنــت يف املــدارل
واالس ــتفادة من ــه يف عملي ــة الت ــدريس ،حي ــث ميك ــن للمعلم ــة االتص ــال باملكتب ــات العاملي ــة
واحلصول منها على مراجع عديدة ،كما ميكن للطالبة التعلم واكتساب مهارات ترتقـي
بها ،كمهارات حل املشكالت ومهارات البحث عن املعلومات.

عناصر التعلم عرب االنرتنت
يعكس مفهوم التعلم عرب االنرتنت ضرورة وجود عناصر هلذا النظام ،والل تتفاعـل
مــع بع ــها الــبعض يف عــدة عمليــات تــؤدي إىل سقيــق األهــداف املرجــوة مــن اســتخدامه،
وتعد املعلمة ،واحملتـوى التعليمـي ،والطالبـة ،احلـد األدنـى لعناصـر الـتعلم عـرب االنرتنـت،
وميكــن إجيــاز هــذه العناصــر يف مــا ذكــره مصــطفى (1116

 225ـ ـ )229وه ـي عل ـى

النحو التالي
أوالو املعلمات والطالبات
تتع ــد اس ــتخدامات املعلم ــات والطالب ــات لالنرتن ــت حي ــث ميك ــن للمعلم ــات توجيـ ــه
الطالبـات

ــو االســتخدام ،واالســتفادة اجليــدة مــن املعلومــات الــل ستويهــا تلـ

املواقــع،

حيث ال تتوقف حـدود اإلفـادة مـن الـتعلم عـرب االنرتنـت عنـد التحصـيل الدراسـي واال ـاز،
بل تتد إىل اكتساب اخلربات واملهارات اخلاصة بالعمل يف بيكـات الـتعلم االلكرتونـي الـل
يتص ــدرها اكتس ــاب املع ــارف اخلاص ــة باجلوان ــب االجتماعي ــة والتش ــريعية للتعام ــل م ــع
االنرتنت ،كما حيقق هذا النمط من التعليم لـدى الطالبـة العديـد مـن األهـداف الرتبويـة
والتعليمية.
اني وا احملتوى االلكرتوني
هو احملتوى الذي يهدف إىل الوصول بالطالبـة إىل مسـتوى مـن التحصـيل واال ـاز
يف املق ــررات الدراس ــية ،ويتطل ــب ه ــذا العنص ــر ع ــدداو م ــن املتطلب ــات مث ــل س ــهولة ع ــرض
احملتوى وجاذبيته والثقة والصدق يف مصادره ،م مال مته خلصا
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الطالبة.

الث وا مصادر التعلم االلكرتونية
تثل مصادر التعلم االلكرتونية العنصر التكـاملي يف بنـاء املقـررات وتظهـر أهمتيهـا
يف سقيــق األهــداف اخلاصــة بــة راء حمتــوى هــذه املقــررات ،وزيــادة دافعيــة الطالبــة

ــو

الــتعلم ،وإكســابها مهــارات البحــث والتصــفح ،وقــد تكــون هــذه املصــادر إجباريــة بالنســبة
للمقرر الدراسي أو تكون اختيارية يـتم توجيـه الطالبـة إليهـا ،وبصـفة عامـة فـةن االعتمـاد
على هذه املصادر املتاحة عرب االنرتنت مثل املكتبات الرقمية ،واملعامل االفرتاضية وغريهـا
ال بد أن تُحقق متطلبات الكفاية ،والشمول ،والدقة ،والثقة ،وسهولة توفريها.
التطور التارخيي للمكتبة االفرتاضية ()Virtual Library

مع بداية التسعينات من القرن العشرين وسديـدوا عـام 2997م كمـا ختربنـا بـذل
جريي ( )Jerry, 2006: 18أنه عندما الحظ لينش ( )Leynchانتشـار الـن

الكامـل علـى

االنرتن ــت ،باإلض ــافة إىل تعظ ــيم االس ــتفادة م ــن إمكاني ــات االنرتن ــت يف أعم ــال املكتب ــات
واملعلومــات ،والــل أظهــرت كمــا أشــار مــراد (1114

 )221وبســيوني (1118

 ،)22عــدة

مصــطلحات مثــل واملكتبــة االفرتاضــية ( ،)Virtual Libraryموضــوع الدراســة احلاليــة ،و
املكتبــة الرقميــة ( )DigitalLibraryواملكتبــة االلكرتونيــة ( ،)ElectronicLibraryواملكتبــة
املهيـربة ( ،)Hybrid Libraryومكتبــة املسـتقبل ( ،)library Of Futureوغريهـا للداللــة
عل ــى املكتب ــات ال ــل تعم ــل يف بيك ــة متش ــابكة ( ،)Networked Environmentــم ب ــدأت
تتزايــد أعــداد املكتبــات إلــي حولــت فهارســها مــن الشــكل التقليــدي إىل الشــكل املتــاح علــى
اخلط املباشر ()OPACا م تال ذل

زيادة كبرية يف أعداد املكتبات الـل أنشـات لنفسـها

مواقع أو يف صفحات ر يسة على شبكة الويب ،تعطي معلومات دليليـة عنهـا ،ويف منتصـف
التسعينيات عام 2995م ظهرت جتربة مكتبة االنرتنت العامة علـى شـبكة الويـب ،كمكتبـة
رقمية را دة تتنوع أدوارها ،وجمموعاتها ،وخدماتها.
وظه ـو ر العديــد مــن املفــاهيم والتعريفــات واملســميات العصــرية للمكتبــات جعلــها
تتـ ــداخل يف املعن ـ ــى ،فيتـ ــداخل مص ـ ــطلح املكتب ـ ـة االفرتاض ـ ــية مـ ــع مص ـ ـطلحي املكتب ـ ـة
االلكرتونيــة واملكتبــة الرقميــة ،ويُســتخدم مصــطلح املكتبــة الرقميــة واملكتبــة اإللكرتونيــة
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كمفهـ ــوم واحـ ــد يف بعـ ــض األحيـ ــان ،إال أن املكتبـ ــة اإللكرتونيـ ــة ستـ ــوي علـ ــى الشـ ــكل
التنــاظري للمعلومــات والشــكل الرقمــي هلــا بينمــا ستــوي املكتبــة الرقميــة علــى الشــكل
.)29

الرقمي فقط (بسيوني1118 ،

أما "املكتبة االفرتاضية" فهذا النوع من املكتبات خيتلف عن املكتبـات السـابقة ،يف أن
املكتبة اإللكرتونية واملكتبة الرقمية يتوفر هلما خاصية وجود كيان مادي ،حيـث يفـرتض
وجود مقررات ومراكز تدار من خالهلا األنشطة ،بعكس املكتبة االفرتاضية الـل ال يوجـد
هلا كيان مادي ،وأن مجيع مقتنياتها متوفرة علـى شـبكة مـن األجهـزة واحلاسـبات ا ليـة
املتفرقــة ويــث تتــيح للمســتخدمني اإلطــالع وتصــفح اجملموعــات مــن داخــل هــذا الواقــع
االفرتاضي (العقال1118 ،

.)71

ويــرى عبــد احللــيم ( )1121أنــه رغــم كثــرة املصــطلحات إال أنــه مل يســتخدم منهــا
ســوى ال ــة مص ــطلحات تعــرب ع ــن أكثره ــا ش ــيوعاو وهــي املكتب ــة االفرتاض ــية ،واملكتب ــة
االلكرتونية ،واملكتبة الرقميـة  ،ويُمكـن تصـنيف بعـض الفـروق بـني هـذه املصـطلحات كمـا
يف اجلدول ()2
جدول رقم ( ) 2
تصنيف الفروق بني مصطلحات املكتبة االفرتاضية
نوع المكتبة

شكلها

مثال

المكتبة

ص ممما له مما موال ممت عل ممى االنترن ممت ليك ممون ي ممة

The WWW Virtual Library

االفتراضية
المكتبة
الرالمية

المكتبة

االلكترونية

ثالثية األ عاد.

مكتبة الويب االفتراضية

تحتوي على الشمك الرالممل للمعلومماو سموا
متاحممة علممى الشممبكة أو ريممر متاحممة وال تحتمما

إلى مبنى وإنما لمجموعمة ممن الاموادش وشمبكة

http://en.childrenslibrary.org

المكتبة الدولية لألطفال

تر طها النهاياو الطرفية للمستادش.

تحتم مموي علم ممى الشم ممك التنم مما ري للمعلومم مماو
http://uqu.edu.sa/lib
مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية جامعة أش القرى
(التقليدي ،االلكترونل).
17

ويت ـ ــح مـ ــن العـ ــرض السـ ــابق اتفـ ــاق مجيـ ــع املصـ ــطلحات علـ ــى حوسـ ــبة مصـ ــادر
املعلوم ــات ،واتاحته ــا الكرتونيــاو،

ــا يؤك ــد عل ــى االس ــتفادة م ــن ك ــل ن ــوع يف الت ــدريس

وإتاح ــة أي ن ــوع م ــن االن ــواع الس ــابقة يس ــهم يف توظي ــف مص ــادر املعلوم ــات يف مش ــروعات
وأنشطة تعليمية متنوعة.

تعريف املكتبة االفرتاضية
بـ ــين قاسـ ــم ( )1114أنـ ــه ال يوجـ ــد مـ ــا ينـ ــاظر املكتبـ ــات االفرتاضـ ــية يف املكتبـ ــات
التقليدية ،فاملكتبة االفرتاضية تتااوز احلدود املكانية واجلغرافية ف الو عن قدرتها علـى
اجلمع بني أكثر من فكة وظيفية واحدة للمكتبات.
بينم ــا ش ــرح ن ــور ال ــدين (1113

24

234ـ ـ ـ )233مفه ــوم املكتب ــة االفرتاض ــية يف

النقاط ا تية
 -1احملتوى إن سلسلة املكتبة االفرتاضية تتصف بـ
أ)تعدد وتنوع مصادر املعلومات مع تنوع طرق تقديم املعلومات.
ب) توفري املصادر املرجعية على الشكل االلكرتوني.
 -2الوصول إىل سلسلة وخدمات املكتبة
ت ــنح املكتب ــة االفرتاض ــية الوص ــول ع ــن بع ــد إىل خ ــدماتها وجمموعاته ــا م ــن أي
نقطة يف العامل ،وذلـ

بواسـطة اسـتعمال جهـاز احلاسـوب والـربط بشـبكات االتصـال،

كم ــا تق ــوم املكتب ــة االفرتاض ــية ،س ــاهمة الق ــارل يف عملي ــات البح ــث للوص ــول إىل
املصادر املختلفة ،مـن خـالل تـوفري أدوات البحـث والـل ميكـن أن تسـتخدم عـن بعـد عـن
طريق شبكة االتصال.
 -3اإلتاحة
أي تتيح الوصول إليها يف كل األوقات ،إذ تكون متوفرة على مدار العام.
 -4املظهر الفين
تعتمــد علــى اليــد العاملــة املؤهلــة تقني ـاو علــى اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف
املعلومات واالتصال.
18

أما فـردي ( )1115فـريى أنهـا تتمثـل يف نظـام معلومـاتي سـهل املنـال عـن بعـد ،مـن
أي مكان ،ويف أي وقـت ،وبـدون وسـيط إىل جمموعـة مصـادر املعلومـات مهمـا كـان شـكل أو
وعاءهـا أو مكــان تواجــدها عـن طريــق تــوفري جمموعــة مـن األدوات الــل تســمح للمســتفيد
اإلوار بسهولة ضمن هذه الكتلة اهلا لة من املعلومات املتوفرة.

84

ويت ــح م ــن التع ــاريف الس ــابقة اتف ــاق الب ــاحثني عل ــى الس ــمة الب ــارزة للمكتب ــة
االفرتاض ــية يف إتاحته ــا ملص ــادر املعلوم ــات يف أي وق ــت ومك ــان،

ــا يس ــهل عل ــى املعلم ــات

والطالبات االستفادة من حمتوياتها يف أي وقت ومكان.

يزات املكتبة االفرتاضية
إن أي ســول مــا جتــاه مشــروع مــا ينطلــق عــادةو مــن املميــزات الــل جتعــل مــن هــذا
التحــول بدايــة لتطــوير الــنظم التقليديــةا وقــد أمجــع كــال مــن عبــد احلميــد ورخــرون
(1115

 216ـ ـ ـ ـ ـ ــ )217ا والق ـ ـ ـ ـ ــال ورخ ـ ـ ـ ـ ــرون (1116

()Audrey,2006:p11ا واس ـ ــتيتية وس ـ ــرحان (1118

 439ـ ـ ـ ـ ـ ــ )451ا وأودري
 284ـ ـ ــ  )285عل ـ ــى املمي ـ ــزات

التالية للمكتبة الرقمية
 -1ال تشغل حيزاو مكانياو واسعاو سوى التقنيات واألجهزة ومنافذ وصول ،وقع املكتبة.
 -2توفر اخلدمة لدعم أكرب عدد من املستفيدين يف أي وقت دون انقطاع.
 -3طريقــة ســهلة ومال مــة للوصــول عــن بعــد للمصــادر الــل حيتاجهــا دون أخــذ بعــني
االعتب ــار الش ــكل ،وال الوع ــاء ال ــورقي أو االلكرتون ــي أو مك ــان تواج ــده انطالق ــا م ــن
حاسوبه ا لي.
 -4توفري إمكانيات عالية للخزن واالسرتجاع التفاعلي مع املعلومات.
 -5تـ ــوفري كافـ ــة أشـ ــكال أوعيـ ــة املعلومـ ــات اإللكرتونيـ ــة وبدرجـ ــة عاليـ ــة مـ ــن الدقـ ــة
والشمولية.
 -6تقديم بعض اخلدمات التفاعلية الل ميكن توفريها ومنها ما يلي
 إصدار وسديث النشرات املكتبية بشكل يومي.
19

 إصدار اإلعالنات اخلاصة باملصادر املعلوماتية احلديثة.
 توفري قوا م الكتب األكثر طلبًا.
 إقامة منتديات سواء نصية أو صوتية أو عرب الكامريا.
الكاملـة ألغلبيـة املراجـع العلميـة والـدوريات وقـد يتحقـق ذلـ

 -7توفر النصو

مـن

خــالل حوســبة الرصــيد الو ــا قي أو مــن خــالل اقتنــاء مصــادر معلومــات يف شــكلها
االلكرتوني مباشرة.
 49ـ )31املميزات التالية للمكتبة االفرتاضية

كما حدد بطوش (1115

 -1تــوفر كم ـاو ضــخماو مــن املعلومــات ســواء مــن خــالل األقــرا

املدجمــة أو االتصــال

،واقع املكتبات املتاحة عرب االنرتنت.
 -2س ــهولة الس ــيطرة عل ــى املص ــادر االفرتاض ــية وذلـ ـ
وحفظها

ا ينعكس ذل

لتنظ ــيم املعلوم ــات وختزينه ــا

على الطالبة الباحثة هلذه املعلومات.

 -3االسـ ــتفادة مـ ــن الربجميـ ــات املتاحـ ــة باملكتبـ ــة كربجميـ ــات معاجلـ ــة النصـ ــو ،
وبرجميات الرتمجة ا لية ،والربجميات االحصا ية عند توفرها.
كما تساعد املكتبات االفرتاضية املؤسسـة الـل تتبعهـا يف أداء وظيفتهـا ،وسقيـق
أهــدافها خاصــة التعليميــة منهــا ،فتنمــي املكتبــات االفرتاضــية يف التعلــيم العــام شخصــية
الطالبــة مــن خــالل تنميــة عــادة القــراءة ومهــارات البحــث عــن املعلومــات ،بــل ويــرى عبــد
احلميد ورخرون (1115

 215ـ )216أنه تت ح

يزات املكتبة االفرتاضية مـن خـالل

أهميتها يف التعليم ،والل ميكن أجيازها يف النقاط التالية
 -1توفر أسلوباو علمياو مناسباو لتشايع الطالبات علـى متابعـة اهتمامـاتهن اخلاصـة يف
إطار املناهج الدراسية.
 -2التاهيل للتعلم مدى احلياة .
 -3تثــل بيكــة مناســبة للتعلــيم والــتعلم االجيــابي املــبين علــى البحــث (االستفســارات
والتسااالت).
21

ونستنتج من ما سبق أهمية املكتبة االفرتاضـية للمرحلـة الثانويـة خاصـة أن مكتبـة
املدرسة الثانوية تتسم التوسع والعمق على خالف مكتبات املدارل االبتدا يـة واملتوسـطةا
ألن طالبة املرحلة الثانوية من املفرتض أنه أصـبح لـديها القـدرة علـى التعامـل مـع

وذل

كافة املصادر املوجودة باملكتبة املدرسية ،كما جتاوز استخدامها للمكتبة أسـلوب القـراءة
واملطالعـ ــة إىل أسـ ــلوب البحـ ــث واالستقصـ ــاء والتوسـ ــع يف طريقـ ــة احلصـ ــول علـ ــى املـ ــادة
العلمية.
وأوردت سـ ــلوى املصـ ــري (1119

 )2413علـ ــى أن احتياجـ ــات الطالبـ ــات باملرحلـ ــة

الثانوية الستخدام املكتبة بوجه عام يف النقاط التالية
 .2توفري مجيع املصادر الواردة يف املقررات الدراسية.
 .1توفري أجهزة حواسيب جمهزة ،وشـبكة اتصـال تسـاعد يف الـدخول علـى مواقـع مصـادر
املعلومات الل جيب إرشاد الطالبات هلا والل ختدم املقررات الدراسية.
 .4تذليل العوا ق اإلدارية يف استخدام مواد مركز مصادر التعلم وموجوداته.
 .3زيادة عدد احلص

،ا يتالءم مع التدريس يف مركز مصادر التعلم.

 .5الوعي باهمية املعلومات و ارساته اليومية من خالل اإلطالع اخلارجي.
 .6تعزيز البحث العلمي يف نفول الطالبات.
 .7مراع ــاة مي ــول الطالب ــات واجتاه ــاتهن يف تن ــوع مص ــادر املعلوم ــات يف مرك ــز مص ــادر
التعلم.
 .8سديث قوا م مصادر التعلم ،ا يتالءم مع املقررات الدراسية.
 .9اعتماد الطالبات على أنفسهن يف سصيل املعلومات من املراجع.
يف ح ــني أوض ــح أب ــو خلي ــل (1116
الثانوية

)653يف أن ــه جي ــب توجي ــه طالب ــة املرحل ــة

و استخدام مصادر املعلومـات االلكرتونيـة املتاحـة علـى شـبكة االنرتنـت باعتبـاره

وسيلة جديدة ومهمة لالتصال والبحث العلمي.
وم ــن هن ــا ن ــرى أن للمكتب ــة االفرتاض ــية دور ك ــبري يف الق ــاء عل ــى ك ــثري م ــن
املشاكل الل يواجها النظام التعليمي ،والل من أهمها تزايد أعداد الطالبات ،عـدل ال
21

يتناســب مــع إمكانيــات مراكــز مصــادر الــتعلم بوضــعها التقليــدي ،والــذي أكدتــه دراســة
(امساعي ــل 1119 ،ب)ا ومحي ــدة مغرب ــي ( )1121وبالت ــالي أص ــبح تطبي ــق ه ــذه التقني ــات
ضرورة ملحة يف تطوير منظومة التعليم العام.

عناصر املكتبة االفرتاضية
إن مص ــادر املعلوم ــات االلكرتوني ــة ُت ــربمج كقاع ــدة بيان ــات ،وتُص ــمم وتُق ــدم باش ــكال
متع ــددة ملقابل ــة حاج ــات الطالب ــات وتس ــليمها هل ــن يف أم ــاكن تواج ــدهن بالتع ــاون م ــع
املؤسس ــة التعليمي ــة والناش ــر االلكرتون ــي ،وأوض ــح إمساعي ــل (1119
بانها تتكون

 437ـ ـ ـ )439

ا يلي

 -1حمتويات قاعدة بيانات املصادر االلكرتونية وتتكون من
 من ــوذج الوح ــدة التعليمي ــة  Unit Moduleويت ــمن وح ــدة احملت ــوى التعليم ــي
الشـ ــاملة لكـ ــل مـ ــن دليـ ــل اسـ ــتخدام احملتـ ــوى للمعلمـ ــات والطالبـ ــات ،املوضـ ــوعات
التعليمية ،أهداف دراسة كل موضـوع ،املهـام والواجبـات التعليميـة ،خمطـط السـري
يف احملتوى التعليمي ،طرق عرض احملتوى  ،وأساليب التقويم.
 الن

االلكرتوني  E-Textأي العرض االلكرتوني حملتوى املادة التعليمية ،ويتمثل

يف النســخة اإللكرتونيــة للمحتــوى العلمــي ،ويت ــمن جتميــع املعلومــات مــن مصــادر
متعــددة وتصــميمها كوســا ل متعــددة ،وتزويــدها باملعلومــات اإلضــافية واإل را يــة
لتستخدمها الطالبة إلكرتونياو.
 املواد التعليمية اإلضـافية  Supplemental Materialsوهـي معلومـات تعليميـة
إضــافية ختتل ــف مــن م ــادة دراســية ألخ ــرى ومــن موض ــوع دراســي خ ــر ،وب ــاختالف
املوض ــوع التعليم ــي تتن ــوع لتش ــمل أي م ــن الرس ــوم املتحرك ــة ،ولقط ــات الفي ــديو،
والصور الثابتة ،ونشاط تعلم فردي ،والبحو العلمية.
 مواقع االنرتنت  Web Sitesحيث يتم ت مني كل موضـوع بعـدد يـرتاوح بـني 1ـ ـ5
موقعـ ـ وا منشـ ــور عـ ــرب االنرتنـ ــت ،وهـ ــي مواقـ ــع علميـ ــة تُسـ ــتخدم لتطـ ــوير معلومـ ــات
الطالبات مهنياو.
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 املقاالت  Articlesوهي جمموعة من القراءات املختارة لكل موضوع تعليمي ،وتاتي
هــذه املقــاالت مــن كتابــات العلمــاء والبــاحثني يف الكتــب واجملــالت العلميــة ،وتشــمل
القراءة العلمية اال را ية والقراءة العامة املرتبطـة باملوضـوع ،ويـتم اختيارهـا بشـكل
دوري من قبل مطوري املادة التعليمية.
 -2اخلدمات املتوفرة بقاعدة البيانات املصادر االلكرتونية
توفر قاعدة البيانات العديد من اخلدمات ملستخدميها ،وتت من ما يلي
أ .مكتب ــات املؤسس ــات التعليمي ــة االلكرتوني ــة وذلـ ـ
الكاملة للنصو

بع ــرض املالي ــني م ــن املق ــاالت

والكتب واجملالت واألوا واخلـرا ط ،بطريقـة مباشـرة ،أو ميكـن

سميلــها علــى احلاســوب الشخصــي لتحــتفظ بنســخة تســتفيد منهــا الطالبــة فيمــا
بعد حتى يف حالة عدم االتصال بالشبكة .وسصل عليهـا الطالبـة بالـدخول املباشـر
من خالل رقم االشرتاك احملدد هلا.
ب .معمل الكتابة ويُستخدم لالتصال املباشر بني املختصني والطالبات ،وذل

بةرسال

الطالبات موادهن وأنشطتهن التعليمية من واجبات ومشاريع وأوـا وغريهـاا لكـي
يتم مراجعتها وتقييمها مـن قبـل املعلمـات ،ـم يـتم إرسـاهلا والتقيـيم إىل الطالبـات
مرة أخرى ،مع عرض التفصيالت لكيفية االرتقاء بتل

األنشطة.

املبحث الثاني االجتاهات احلديثة يف استخدام املكتبات االفرتاضية
يكمن أن ينطلق بناء املكتبة االفرتاضـية مـن اإل ـازات الـل مت الوصـول إليهـا مـن
خالل املشاريع املختلفة ،وهذا ما يستدعي معرفة أ ـح الطـرق املمارسـة يف هـذا امليـدان،
واالستفادة من التاارب الرا دة ،والوصـول إىل خالصـة هـذه التاـارب واملتمثلـة يف معرفـة
املتطلبات الالزمة لالستخدام األمثل للمكتبة االفرتاضية.
أوالو جتارب بعض الدول يف املكتبات االفرتاضية عربياو وعاملياو
املثل ما أشار إليه (عبد اهلادي )1111 ،بقوله "إن نظـرة واحـدة علـى موقـع جـوتنربج
تــوحي لنــا بــان ذل ـ

هــو املقصــود بعينــه مــن املكتبــة االفرتاضــية ،حيــث إنــه احتــوى علــى
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عش ــرة رالف عن ــوان م ــن أمه ــات الكت ــب العاملي ــة ،وال ــل ميك ــن أن تق ــرأ م ــا تري ــد بواس ــطة
حاس ــب

املوص ــول باإلنرتن ــت ،كم ــا ميكنـ ـ

سمي ــل م ــا تري ــد منه ــا عل ــى حاس ــب

الشخص ــي وقرأته ــا أينم ــا كن ــت ويف أي وق ــت".

 ،1ويوض ــح اجل ــدول ( )1بع ــض أمثل ــة

التاارب يف هذا اجملال
جدول رقم ( ) 1

مناذج املكتبات االفرتاضية
اسم املكتبة
مكتبـة مدرسـة The Paideia

 .School.شكل رقم ()2
ش ـ ـ ــبكة معلوم ـ ـ ــات اجلامع ـ ـ ــات
السودانية.
مركـ ـ ـ ــز مصـ ـ ـ ــادر املعلومـ ـ ـ ــات
التعليمية . Ask Eric
مكتبة الكونغرل األمريكي.
مكتبة رفوف.

الدولة

حمدد املوقع على االنرتنت URL

جمال التغطية

أمريكا

http://www.paideiaschool.org/i
ndex.aspx

مدرسية

السودان

http://www.suvl.edu.sd/index.p
hp?direction=rtl&lang=ar

التعليم العالي

أمريكا

.Ask Eric.govhttp://www

تعليمية

أمريكا

/http://catalog.loc.gov

عامة

/http://www.rufuf.com

خاصة

-

شكل رقم ()2
الواجهة الر يسة ملوقع مكتبة مدرسة The Paideia School
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أوالو التاارب العاملية
لعــل جتربــة تــدوين مجيــع حمتويــات مكتبــة معهــد التكنولــوجي األندونيســي علــى
اإلنرتن ــت كان ــت كفيل ــة وص ــول ه ــذه التارب ــة عل ــى ج ــا زة أف ــل مش ــروع تنم ــوي
لتكنولوجيا املعلومات لعام 1111م( .ايبيس1114 ،

)14

ـا يُشـاع امل ـي علـى خطـى

هذه التاارب.
جتربة مشروع ( )Sunlinkيف والية فلوريدا األمريكية
املشــروع عبــارة عــن دليــل لطــالب ومعلمــي وأمنــاء مراكــز مصــادر الــتعلم يف املكتبــات
املدرســية يف واليــة فلوريــدا علــى اإلنرتنــت ،حيتــوي علــى مجيــع جمموعــات مراكــز مصــادر
التعلم املدرسية ،واهلدف الـر يس مـن النظـام زيـادة فـر
وتقلــي

احلصـول علـى املعلومـات للطـالب،

امليزانيــات وترشــيدها مــن خــالل االســتفادة مــن املشــاركة يف املصــادر مــع مراكــز

مصادر التعلم املدرسية داخل الوالية.
حيتوي الدليل على  21مليون مادة ،وما يُقارب مليون عنوان ،ميكـن اسـتخدامه خـالل
 13ســاعة يوميـاو علــى مــدار األســبوع ،ويعمــل النظــام مــن خــالل الســماح ملســتخدميه البحــث
باســتخدام (اســم املؤلــف ،العنــوان ،املوضــوع ،الكلمــات الدليليــة أو املوقــع أو لغــة ،)...ومراجعــة
قواعد البيانات وجتديدها سنوياو ،تزويد املدارل بادلة توضح استخدامها.
ويقوم النظـام بتـوفري تكـاليف التحويـل والتاهيـز يف املـدارل ،كمـا يـوفر رقـم هـاتف
جمــاني للــدعم الفـين وحــل املشــاكل اخلاصــة باملشــروع( .محيــدة الصــبحي1117 ،

 212ــ

.)211

نظام معلومات مكتبة مدارل أريغون ()OSLIS
أُســس النظــام وبــدأ العمــل بــه منــذ عــام 2998م باشــرتاك إدارة الرتبيــة بواليــة أريغــون
( ،)OEMAومكتب ــة الواليـ ــة ( ،)OSLوجامع ــة واشـ ــنطن ( ،)UWوخ ــع النظـ ــام لعمليـ ــات
التحسني والتطوير بهدف الوصول ملصادر املعلومات ذات اجلودة العاليـة ،وتكلفـة أقـل جبانـب
توفري منـاهج ومعلومـات تعليميـة للطـالب واملعلمـني واملكتبـيني يف ظـل بيكـة رمنـة السـتخدام
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الطالب ،وتصميم جذاب ومتناسـق  ،و ُيتـيح النظـام قواعـد بيانـات خمتـارة كبـديل مو ـوق بـه
ع ـ ــن الفوضـ ـ ــى غـ ـ ــري املنظمـ ـ ــة علـ ـ ــى الشـ ـ ــبكة االنرتنـ ـ ــت ،ومتـ ـ ــاح علـ ـ ــى الـ ـ ــرابط التـ ـ ــالي
()http://www.oslis.k12.or.us/isخالل13ساعة(.محيدة الصبحي1117 ،

.)214

جتربة ا لرتا
قام ــت ا ل ــرتا يف ض ــوء تط ــوير مدارس ــها بةنش ــاء مراك ــز ال ــتعلم املس ــتقلة م ــزودة
،كتبـة وأجهـزة حاسـبات حممولـة تقـوم علـى أسـال املكتبـات املباشـرة ""Living Library
الــل تُعــد مصــادر خلــدمات املكتبــة املباشــرة للمعلمــني والطــالب ،وتــوفر رالف مــن املقــاالت
كمصــادر رقميــة واملراجــع ،والصــور ،وعــروض امللتيميــديا الــل مت انتاجهــا مــن أشــهر دور
النشر يف ا لرتا لتزويد تلـ

املكتبـات ،ـا يسـتاد مـن املصـادر ،ويسـتخدمها أكثـر مـن

ما ل مليون طالب بانتظام ،وتقريباو نصف املدارل يف اململكة املتحدة ،وهي تُـدار بواسـطة
شركة رالت البحث ،وتوفر  ICTلكل مدارل امللكة املتحدة (منار بغدادي1121 ،

.)23

بوابة املكتبات املدرسية الكندية ()SLIP
إن الغــرض األساســي إلنشــاء البوابــة هــو تقــديم خــدمات أكثــر تطــوراو للطــالب،
باإلض ــافة إىل تزوي ــد املص ــادر الالزم ــة وإعط ــاء الط ــالب امله ــارات واألدوات ال ــل حيت ــاجون
إليهــا إلجيــاد طــريقهم يف جمتمــع املعرفــة والوصــول إىل التطبيــق النمــوذجي ،وتع ـد هــذه
البوابــة دليــل لــروابط املــدارل اإلقليميــة ،وأسســت بعــد اقــرتاح مجعيــة املكتبــات املدرســية
الكندي ـ ــة ع ـ ــام 1111م س ـ ــت إش ـ ــراف املكتب ـ ــة الوطني ـ ــة الكندي ـ ــة عل ـ ــى ال ـ ــرابط الت ـ ــالي
( ،)http://cla.ca/slipوحيتوي املوقع على بيانات تعريفية وإرشادية مثـل معـايري اختيـار
املصادر وطريقة استخدام الدليل( .زهران1122 ،

)292

انياو التاارب العربية
جتربة مصر
وهو مشروع وُضع يف مركز التطور التكنولـوجي يف مصـر ،علـى شـكل اسـرتاتياية
ش ــاملة للتعل ــيم ع ــن بُع ــد باس ــتخدام تقني ــات متع ــددة ،فاُنش ــكت معام ــل ال ــتعلم ال ــذاتي
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بوس ــا ط متع ــددة تعتم ــد عل ــى احلاس ــوب ،وك ــذل
والوسا ط كما يف الشكل رقم (،)1

مكتب ــة ش ــاملة متع ــددة التقني ــات

ا ييسر التعليم عن بعد والبحث العلمـي والرتبـوي،

ووص ــل امل ــدارل بع ــها ب ــبعض ،ووص ــلها ب ــاملراكز واإلدارات التعليمي ــة (الق ــال ورخ ــرون،
1116

466ـ ـ.)467

شكل رقم ()1
بوابة التعليم االلكرتوني التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،صر (موقع الوزارة)
جتربة سلطنة عُمان
طـ ــورت وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم بسـ ــلطنة عمـ ــان البوابـ ــة التعليميـ ــة االلكرتونيـ ــة
كاحد الدعا م األساسية يف مشروع احلكومة اإللكرتونيـة ،وهـي تهـدف إىل ربـط اجملتمـع
باهداف وزارة الرتبية والتعليم من خالل ربط اكـرب عـدد

كـن مـن اجملتمـع عـرب تقـديم

خدمات الكرتونية متنوعة وتطـوير العمـل املكـتت وتسـهيل اإلجـراءات اإلداريـة ،وكـذل
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توفري التعليم خارج غرفة الصف عـن طريـق اسـتخدام التقنيـات احلديثـة،ب حيـث تـتمكن
بذل

من تطبيق التعليم االلكرتوني ،وتوفري مصادر التعلم للمعلمني والطالب.
وتتك ــون البواب ــة التعليمي ــة االلكرتوني ــة م ــن أربع ــة مكون ــات أساس ــية ه ــي النظ ــام

اإلداري ،والنظــام التعليمــي املســاعد ،واحملتــوى التعليمــي والثقــايف ،وتــدريب املســتخدمني،
ويش ــمل احملت ــوى التعليم ــي والثق ــايف عل ــى املن ــاهج الدراس ــية واملص ــادر العلمي ــة واألدبي ــة
والتارخيية يف صيغة الكرتونية تيسر الوصول إليها والتعامل معها (صادق 36 1121 ،ـ.)37
وعــن طريــق الربنــامج احملوســب إلدارة املكتبــات املدرســية ومراك ـز مصــادر الــتعلم
(رفاق املعرفة) مت توسيع نطاق البحث املعلوماتي على مستوى املكتبات املدرسـية عـن طريـق
الش ــبكة املعلوماتي ــة ،وتك ــوين قاع ــدة بيان ــات كافي ــة ب ــاملواد واملوض ــوعات ال ــل حيتاجه ــا
اجملتمــع املدرســي والتخطــيط القتنا هــا مســتقبالو ،وإتاحــة البحــث يف الفهــرل اإللكرتونــي
جلميع الطالب بعد القيام بتدريبهم وتوفري بيكة مثالية للبحث وإعداد الدراسـات املختلفـة
للتطوير( .وضحى اجلهوري1115 ،

.)78

جتربة اجلزا ر
إنشــاء بوابــة ألكرتونيــة ســت عنــوان بوابــة الصــفوة للرتبيــة والتعلــيم ،وصــنفت هــذه
البوابة حسب نوعيـة التعلـيم (أساسـي ،جـامعي ،لغـات) ستـوي روابـط لـادارات واجلامعـات
واملكتبات واملدارل باإلضافة إىل مواقع تعليمية أخرى( .محيدة الصبحي1117 ،

.)218

اململكة العربية السعودية
اقتصــرت جتربــة وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى إتاحــة
الكتــب الدراســية ،وبعــض الوســا ل املعينــة للتــدريس ،كــالعروض التقدمييــة فقــط ،إال أنــه
قامت بعض اجلهود الفرديـة مـن بعـض إدارات التعلـيم يف انشـاء مكتبـة افرتاضـية واتاحتهـا
لالس ــتخدام ،لكنه ــا تفتق ــر إىل املمي ــزات كع ــدم س ــديث حمتوياته ــا ،وع ــدم مشوهل ــا عل ــى
معظم الفروع اإلنسانية،

ا قلل من شـانها واالسـتفادة منهـا( .مقابلـة غـري مقننـة مـع املشـرفة

الرتبوية بادارة الرتبية والتعليم ،كة).
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انياو متطلبات املكتبة االفرتاضية
يف ظ ــل التط ــورات التقني ــة املعاص ــرة والث ــورة اهلا ل ــة يف نق ــل املعلوم ــات وس ــهوله
نشــرها واحلصــول عليهــا ،والتحــديات الــل تشــهدها يف القــرن احلــالي والــل مت التنويــه
عنها سابقاو يف هذا الفصل ،ويف خ م هذه التطورات وتلـ

التحـديات ،أصـبحت احلاجـة

ملحة للمكتبات االفرتاضية فلم تعد هذه املكتبـات فكـرة أو حمـاوالت تربويـة ،بـل أصـبحت
واقعـ ـاو وض ــرورة ملح ــة يف التعل ــيم خاص ــة يف ظ ــل االجتاه ــات احلديث ــة للعص ــر احل ــالي،
فاصبحت هناك مؤسسات متخصصة يف توظيف هـذا النـوع مـن التعلـيم خاصـة مـا يتـوفر
خلدمــة التعلــيم العــالي ،كاملكتبــة الرقميــة الســعودية ومركــز املل ـ
لـ ــذل

فيصــل لالوــا ،

جيـ ــب أن تكـ ــون االحتياجـ ــات واملتطلبـ ــات الالزمـ ــة متـ ــوفرة السـ ــتخدام املكتبـ ــة

االفرتاض ــية ،وواض ــحة أم ــام ه ــذه املؤسس ــات وغريه ــا م ــن املؤسس ــات التعليمي ــة واألف ــراد
املهـ ــتمني باتاح ـ ــة املكتب ـ ــة االفرتاض ـ ــية كمصـ ــدر معلوم ـ ــاتي ال غن ـ ــى عن ـ ــه يف العملي ـ ــة
التعليميــة ،وهــي كمــا عرفهــا عرفهــا شــحاته والناــار (1114م) بانهــا " الصــفات التقنيــة
ال ــل جي ــب توافره ــا يف املكتب ــات الرقمي ــة الس ــتخدامها وتوظيفه ــا بالش ــكل املطل ــوب يف
التعليم اجلامعي"

.184

وتُعــرف املتطلبــات إجرا ي ـاو بانهــا الصــفات واملقومــات األساســية الســتخدام املكتبــة
الرقمي ــة يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة وال ــل جي ــب توافره ــا يف
اجملاالت التالية ( االداريـة ،والبيكـة التعليميـة ،واملعلمـات ،والطالبـات) ،وفيمـا يلـي عـرض
إىل بع ــاو

طـ ــرح حـ ــول هـ ــذه املتطلبـ ــات يف األدبيـ ــات ،والـ ــل ستقتصـ ــر فقـ ــط علـ ــى
ـ ــا ُ

االجتاهات احلديثة يف استخدام املكتبات االفرتاضية ،وقد صـنف البـاحثني املتطلبـات إىل
عــدة تصــنيفات منهــا علــى ســبيل املثــال مــا صــنفه املوســوي (1118

 )21يف املتطلبــات

املباشرة وغري املباشرة وهي كما يلي
 املتطلبات املباشرة
 -1أجهزة احلاسبات للمعلمات وللطالبات وللفصول الدراسية واملختربات.
 -2شبكات اإلنرتنت يف خمتربات احلاسب واللغات.
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 -3برجميات مساعدة ملصادر التعلم.
 -4الكتاب اإللكرتوني الرقمي.
 -5بوابــة تعليميــة متخصصــة تعمــل مــن خــالل اإلنرتنــت ،أو مــن خــالل شــبكة حواســب
املدرسة الداخلي.
 -6متطلبات استخدام مصادر التعليم الرقمية.
 -7منظوم ــة ال ــربط اإللكرتون ــي املباش ــر ب ــني م ــدارل ك ــل منطق ــة تعليمي ــة ببع ــها
البعض ،ومع إدارة التعليم التابعة هلا.
 -8منظوم ــة ال ــربط اإللكرتون ــي املباش ــر ب ــني إدارات التعل ــيم يف عم ــوم من ــاطق اململك ــة
العربية السعودية فيما بينها ،وبني اإلدارات املختصة يف وزارة الرتبية والتعليم.
 املتطلبات غرياملباشرة
 -1بيكة تعليمية مال م تتوفر فيها متطلبات التقنية للمعلمات وللطالبات.
 -2مصادر تعليم رقمية مرتبطة ،نظومة التعليم اإللكرتوني.
 -3اشرتاكات يف مكتبات الكرتونية (حملية وعربية وعاملية).
 -4تطبيق أدوات وأنظمة تعليمية تتمتع باملواصفات واملقاييس العاملية.
 -5تــبين إســرتاتياية واضــحة مــن قبــل اإلدارات املختصــة يف مؤسســات التعلــيم بشــان
استخدام املكتبة االفرتاضية ووضع اللوا ح والتشريعات الل تنظم االستخدام.
 -6برامج التدريب املستمر للمعلمات واإلداريات ولكافة القـوى العاملـة املشـاركة يف
بيكـة التعلـيم ،ويشـمل التـدريب علـى التـدريب علـى االسـتخدام األمثـل لتطبيـق
أنظمة تقنيات املكتبة االفرتاضية وتفعيل استخدامها.
 -7أنظمة وبرجميات سقق متطلبات الطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة.
و ــا س ــبق عرضــه ميك ــن تنظــيم وتص ــنيف هــذه املتطلب ــات بشــكل أكث ــر تفص ــيالو
بربطهـ ــا باجلوانـ ــب الر يسـ ــية يف العمليـ ــة التعليميـ ــة وهـ ــي اجلوانـ ــب اإلداريـ ــة ،والبيكـ ــة
سـتعرض فيمـا يلـي هلـذه املتطلبـات والـل يلـزم
التعليمية ،واملعلمات ،والطالبات ،حيث سي ُ
توافره ــا يف ك ــل م ــن ه ــذه اجلوان ــب الس ــابقة الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف العملي ــة
التعليمية.
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أوالو املتطلبات اإلدارية
يعتمد استخدام نظام ما يف العملية التعليميـة علـى مـا تتيحـه وتـوفره اإلداة العليـا
للمؤسس ــات التعليمي ــة املعني ــة ب ــالتوظيف واالس ــتخدام هل ــذا النظ ــام ،وتُع ــرف املتطلب ــات
االداريــة اجرا يـاو بانهــا مجيــع التاهيــزات الــالزم توفرهــا إدارة الرتبيــة والتعلــيم الســتخدام
املكتبة االفرتاضية يف العملية التعليمية وتشـتمل علـى تصـميم موقـع املكتبـة االفرتاضـية،
واتاحة مصـادر املعلومـات (كتـب ،مقـاالت ،فيـديو ،صـور ،)...ومـا يتطلبـه املوقـع مـن محايـة
ملصــادر املعلومــات ،وتعليمــات ترشــد إىل طريقــة اســتخدامه ،وتــوفري أدوات اتصــال مفتوحــة
لتعميق االستفادة من هذه احملتويات.
ويرى مراد (1114

 )211أنه لكي يتم إنشاء مكتبة افرتاضية ال بد من املـرور بعـدة

مراحــل ت ــتم بصــورة متسلس ــلة متدرجــة يف خط ــوات متتابعــة ،حي ــث إنــه جي ــب أن تت ــمن
املكتبـ ــة االفرتاضـ ــيةكنظام معلومـ ــات علـ ــى األقـ ــل ال ـ ــة أبعـ ــاد وهـ ــي البنيـ ــة التحتيـ ــة
 ،Infrastructureواملصــادر والتطبيقــات  ،Resource sand Applicationوالقــوى البيكيــة
املؤ رة . Influencing Environment Forces
تتمثل خطوات تصميم منوذج املكتبة االفرتاضية يف ا تي
التخطيط
أوض ـ ــح نق ـ ــرش (1121

 68ـ ـ ــ  ) 69أن التخط ـ ــيط لتص ـ ــميم من ـ ــوذج املكتب ـ ــة

االفرتاضية يسري يف عدة نقاط متسلسلة ومتتابعة كما يف الشكل رقم ()4
التقييم

التوثيق
المعايير والسياسات
تحليل االحتياجات
تحديد المستفيدين
األهداف
شكل رقم ()4
التخطيط لتصميم منوذج املكتبة االفرتاضية
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خطوات التخطيط لتصميم منوذج املكتبة االفرتاضية
 .2األهــداف تتطلــب املشــروعات عــادة كــثرياو مــن اجلهــد والوقــت والتكــاليف املاليــة لــذا
البـد مـن سديـد األهـداف والغايـات املرجـوة مـن املشـروع قبـل البـدء فيـها وذلـ

لكـي

تت ح الراية من فا دة املشـروع حتـى ميكـن اختـاذ القـرار املناسـب ،ولـذا تعـد اخلطـوة
األوىل لبناء املكتبة االفرتاضية هي سديد األهداف.
 .1سديــد اجلمهــور املســتهدف مــن بنــاء املكتبــة إذا أن معرفــة الشــرحية الــل ختــدمها
املكتبة أو املستفيدين منها أمر مهم لتقييم ما يعرض عليهم من معلومات.
 .4سليل االحتياجات وذل

لتحديـد كميـة االحتياجـات ،وسديـد مصـادر التمويـل،

وسديد الوظا ف املطلوبة للمشروع.
 .3اعتمـاد املعـايري والعمليـات أي السياسـات واالعتبــارات الـل جيـب ان تُراعـي يف موقــع
املكتبة ،مثل سديد مواصفات التقاط الصور واملسح ال و ي.
 .5التو يــق حيــث إن تو يــق خطــوات املشــروعات بهــدف توجيهــه توجيهـ وا ســليماو يســاعد
على جتنب تكرار املشكالت وإجياد احللول املناسبة هلا.
 .6التقييم وهي اخلطوة األخرية حيـث يـتم إعـداد تصـور بتقيـيم املشـروع ومعرفـة مـدى
سقيقه اهلدف الل أُنشئ من أجله.
ويرى اهلادي (1115

 )168- 167يف أن املتطلبات االدارية تتكون من ا تي

 .1إجياد مسـاحة لنشـر هـذه اخلدمـة وجعلـها متاحـة علـى جهـاز خـادم يتصـل باالنرتنـت
اتصاالو مباشراو ،ويتم ذل

من خالل أحد البدا ل الثال ة ا تية

 -املواق ــع ال ــل تت ــيح مس ــاحة عل ــى الوي ــب جمان ـاو ،وذل ـ

مقاب ــل اس ــتغالل اجل ــذب

الناتج عن احملتوى املوضوع يف هذه املواقـع لاعالنـات اجلانبيـة الـل ت ـعها تلـ
الشركاتا من خالل إضافتها حمتوى الصـفحات أو مـن خـالل فـتح نوافـذ فرعيـة
لتل

اإلعالنات.

 استكاار موقع املكتبة لدى مورد من موردي خدمات الشبكة العاملية.32

 استخدام جزء من موقع املؤسسة األم علـى الشـبكة ،حيـث تتوقـف اإلمكانـات املتاحـةيف هذا البديل على ما تسمح به اهليكة األم للمكتبة من إمكانات ،كان تبـدأ ،اـرد
صفحة واحدة لتصل إىل املشاركة الكاملة يف إدارة موقع متكامل.
ويُالحظ

ا سبق صعوبة اختيـار البـديل األول ،وذلـ

هلـدف أصـحاب هـذا النـوع

من املواقع يتمثل يف بـث اإلعالنـات التااريـة الـل ال سمـي عقـول الطالبـات ،مـع إمكانيـة
األخــذ بالبــديل الثــاني والثالــث ،وإن كانــت الباحثــة تؤيــد البــديل الثالــث وهــو اســتخدام
جزء من املوقع األم للمكتبة التابعة لـه كـوزارة الرتبيـة والتعلـيم ،وذلـ

لسـهولة متابعـة

القا مني على العملية التعليمية ومراقبتهم ملوقع املكتبة وتطويره.
 .2برجميات خاصة بعمليات تكوين واسرتجاع مصـادر املعلومـات ،وتركيـب بـرامج النسـأ
االحتياطي ،وقواعد البيانات الل ختتزن فيها النصو

الكاملة ملصادر املعلومات.

 .3تص ــميم واجه ــات االس ــتخدام للمس ــتفيدين وال ــل جي ــب أن ي ــتم مراع ــاة املواص ــفات
العامليـ ــة يف تصـ ــميمها ،ومثـ ــل مـ ــا أورده اهلـ ــادي (1115

 )175يف اسـ ــتخدام أش ـ ــياء

جمازيـة مســتعارة والـل تعتــرب مـن األداء الفعلــي لوصـف واجهــات التفاعـل يف املكتبــات
الرقميــة ،والــل يــتم التفاعــل فيهــا بــني املكتبــة ومســتخدميها كمــا يف اجلــدول التــالي
رقم ()4

جدول رقم ()4
األشياء اجملازية لوصف واجهات التفاعل يف املكتبة االفرتاضية
األشياء اجملازية

أنواع واجهات التفاعل

الكتاب املقسم إىل فصول.

املادة التعليمية املنشورة بلغة HTML

دا رة معارف مشتملة على مقاالت مرتبة

الفهرل املت من إشارات عن صفحات الويب األخرى،

هاا ياو.

الل تعرض الو ا ق املستهدفة.

املتحف الذي تُعرض فيه معروضات

تتابع صفحات الويب مع الوسا ل أو الوسا ط املتعددة،

خمتلفة.

الل تعرض بواسطة األشياء املختلفة.

حزم الو ا ق املعينة ـ امللفات ـ

صفحة الويب مع اإلشارات مللفات منفصلة سمل على

(.)Folders

الشبكة.
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وذكـ ــر( إبـ ــراهيم )1121،بـ ــرامج إلنشـ ــاء مواقـ ــع وصـ ــفحات الويـ ــب ،منهـ ــا بـ ــرامج
 ،Macromedia dream weaverوبرنـامج  ،Microsoft Front Page 2010ولغـة Java

 Scriptوالـ ــل ميكـ ــن أن يُسـ ــتفاد منهـ ــا يف تصـ ــميم الصـ ــفحات املكونـ ــة ملوقـ ــع املكتبـ ــة
االفرتاضية.
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ويُســتنتج

ــا ســبق أن تصــميم موقــع املكتبــة االفرتاضــية بشــكل مشــوق وجــذاب

يساعد على إجياد بيكة تعليمية تعمل على سسني ظروف تعلم الطالبات ،كمـا تسـاعد
على تقوية الرغبة لديهن للمتابعة والتزود باملعرفة.
يتعني على القـا مني علـى املكتبـة عنـد سويـل موادهـا النصـية مـن كتـب وتقـارير
ووــو و مقــاالت و غريهــا إىل أشــكال ميكــن قراءتهــا رلي ـاو احلصــول علــى إذن خــا

مــن

صاحب احلق عمالو بقوانني حقوق الطبع و احلماية الفكرية.
وتشـمل إدارة حقـوق امللكيـة كمــا أشـار صـاحل(1116

258ـ ـ  )265إىل إعــالم

املســتفيدين للمكتبــة بتعليمــات وقيــود االســتخدام املنصــو

عليهــا يف العقــد املــربم مــع

الناشرين أو املوردين للمكتبة ،ويكون بعدة طرق منها ا تي
 -1ملــف تعليمــات ويكــون يف الصــفحة الر يســة للمكتبــة ،باإلضــافة إىل رســا ل شــروط
االستخدام.
 -2سديد درجة إتاحة أو خصوصية احملتوى (عام ،جملموعة ،جز ي ،لفرتة زمنية.).....
 -3دعــم رليــات محايــة احملتــوى مــن التزييــف والنســأ غــري القــانوني ،والتحقــق منهــا،
مثل
 لغة احلقوق امللكية  ،DPRLو التوقيع االلكرتوني .Digital Signature
 قـانون ( DMCAأي "  "The Digital Millennium Copyright Actوهـو عبـارة
عن قانون محايـة حـق املؤلـف يف األلفيـة االفرتاضيةالصـادر عـام 2998م ،يف أمريكـا
ليغطي التشريعات باملواد املتاحة عرب شبكة االنرتنت.
ويـ ــرى اهلـ ــادي (1115
واملقطري (1118

167ـ ـ ـ )175ا وعبـ ــد احلميـ ــد ورخ ـ ــرون (1115

)41ا

 )459أنه ال بد من إعادة النظـر يف السياسـات واملمارسـات اإلداريـة علـى

مستويات النظام التعليمي كافة ،وأخذ االعتبار ما يلي بعني
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 -1التوجه

و الالمركزية يف اإلدارة التعليمية.

 -2إعــداد رايــة واضــحة باألهــداف التعليميــة ،الــل تُســهم يف توجيــه االســتخدام األمثــل
للمكتبة الرقمية.
 -3إقام ــة دورات تاهيلي ــه لكاف ــة أقط ــاب العملي ــة التعليمي ــة م ــن معلم ــات ،وأخص ــا يات
املعلومات ،وأمينات املكتبة ،والطالبات.
 -4التوسع يف اسـتخدام اإلدارات التعليميـة واملدرسـية يف اسـتخدام الشـبكة العامليـة عـن
طريق الشبكات الداخليـة يف نطـاق التعليمـي لـادارة وربطهـا بالشـبكة العامليـة،

ـا

يســهل عمليــة تبــادل مصــادر املعلومــات واملــواد التعليميــة بــني املؤسســات واملنظمــات
التعليمية.
 -5سويل التمويل االقتصادي للاهات التقليدية واالستفادة منه يف اجلهات الرقمية.
كم ــا ي ــتعني عل ــى ي ــتعني عل ــى الق ــا مني عل ــى املكتب ــة إتاح ــة أدوات اتص ــال
مفتوحــة وهادفــة بــني مرتــادي املكتبــة لتبــادل احملتــوى ،ولتقــديم خــدمات تفاعليــة عــدة،
ف ــاملتتبع للتط ــورات ال ــل تق ــدمها خ ــدمات االنرتن ــت جي ــد أنه ــا أص ــبحت تُق ــدم باس ــاليب
جديدة كما أشار أمحد ( ،)25 1121والل ميكن أن يُستفاد منهـا يف املكتبـات االفرتاضـية
مث ــل الربي ــد االلكرتون ــي واجملموع ــات اإلخباري ــة وال ــدخول إىل فه ــارل املكتب ــات وقواع ــد
البيان ــات وتقنيـ ــات الوي ــب  )Web2.0( 1والـ ــل م ــن أبـ ــرز ه ــا الشـ ــبكات اجملتمعي ــة علـ ــى
االنرتنـ ــت حيـ ــث واكـ ــب ظهـ ــور مصـ ــطلح الويـ ــب )Web2.0( 1العديـ ــد مـ ــن التطبيقـ ــات
احلديث ــة م ــا يُع ــزز األخ ــذ به ــا يف املكتب ــة االفرتاض ــية ،ب ــل وت ــرى  )38 1122( Lauraب ــان
استخدامها يف املكتبات املدرسية يساعد على بناء ف اءات للتعـاون والتعلـيم ،مثـل مواقـع
الش ــبكات االجتماعي ــة  Networkersال ــل ُت ــدعم املس ــتفيدين يف مش ــاركة أنفس ــهم م ــع
ا خرين والل من أشـهر هـذه الشـبكات االجتماعيـة  ،Goodreads ، Facebookوالفهرسـة
اجملتمعية الـل وضـحها شـاهني ( ) 29 1121بانهـا عبـارة عـن قيـام كافـة األفـراد واهليكـات
من كافة دول العامل على اختالف أجناسهم وجمتمعـاتهم وأعمـارهم بفهرسـة مـا يتـوافر
لـ ــديهم مـ ــن كتـ ــب مـ ــع إتاحـ ــة البيانـ ــات الوصـ ــفية واملوضـ ــوعية للمصـ ــادر املتاحـ ــة بهـ ــا
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للمشاركة واإلفادة للاميـع مـن خـالل موقـع واحـد علـى شـبكة االنرتنـت ،هـذا ف ـالو عـن
إمكانية إقامة نقاش وحوار حول كتاب بعينه أو جمموعـة مـن الكتـب علـى مسـتوى عـاملي
وتقــديم العــون لنخــرين يف كيفيــة الوصــول إىل كتــاب حمــدد ومــن أمثلــة هــذه املواقــع
موقع املشاركة وتبادل امللفات ) (4Sharedوموقع الفهرسة اجملتمعية ).)Library Thing
وذكــرت أمــاني جماهــد ( 89 1121ـ ـ )91بعــض الطــرق الــل ميكــن ألي مكتبــة
افرتاضية استغالل هذه اتاحة اخلدمات واألدوات على موقعها والل منها
 -1تقــديم خــدمات بعينهــا لطالبــة بعينهــا حســب احتياجاتهــا مثــل إتاحــة خدمــة RSS

وذل ـ

ببــث أحــد األخبــار حســب خصــا

الطالبــة الــل ذكرتهــا مســبق وا عنــد

تسايلها باملوقع.
 -2الســماح للطالبــة بالســؤال عــن كتــاب معــني

ــا ميكنهــا بالشــعور بانهــا يف مكتبــة

ساكي الواقع.
 -3التفاعـل املباشـر مــن خـالل احلــوارات واإلجابـة علـى تســااالت الطالبـات املســتفيدات
من املكتبة،

ا يزيد من اإلقبال على املكتبةا واإلطالع الدا م على مستاداتها.

وتاسيساو على ما سبق ،ميكن تنظيم املتطلبات االدارية الالزم توافرها
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف النقاط التالية
 -1التعاقــد املس ــتمر م ــع دور النش ــر لقواع ــد البيان ــات وال ــدوريات و عق ــد اتفاقي ــات م ــع
املكتبات االفرتاضيةاملوجودة باجلامعات السعودية.
 -2توافر معايري وسياسات حمددة لألداء يف املكتبة االفرتاضيةل مان اجلودة.
 -3دعم ومساندة اإلدارة العليا للمدرسة يف تفعيل دور املكتبة.
 -4توافر برجميات ختدم املنهج مثل (الرتمجة).
-5

إتاحــة روابــط قواعــد البيانــات الرتبويــة لاطــالع علــى البحــو مثــل( Eric, Edu

 ) Searchواالشرتاك بها.
 -6توافر نظام إداري مركزي للمكتبة االفرتاضية تابع لوزارة الرتبية والتعليم.
 -7توافر مصادر املعلومات االلكرتونية املتنوعة من (كتب ،مقاالت ،أفالم و ا قية).
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 -8القيام باألعمال الفنية مثل (تسايل ،وفهرسة ،ومتابعـة وسـديث حمتويـات املكتبـة
بشكل دوري.
 -9توافر النصو

الكاملة ملصادر املعلومات.

 -11توافر نظام تداول املعلومات واسرتجاعها.
 -11ت ــوافر مل ــف تعليم ــات يف الص ــفحة الر يس ــة للمكتب ــة االفرتاض ــية يوض ــح كيفي ــة
استخدامها.
 -12تــوافر رليــات محايــة احملتــوى مــن التزييــف والنســأ غــري القــانوني ،والتحقــق منهــا،
مثل لغة احلقوق امللكية  .DPRLوقانون (.)DMCA
 -13توافر أدوات اتصال مفتوحة وهادفة بني مرتادي املكتبة لتبادل احملتوى.
 -14تــوافر خــدمات تفاعليــة ،مثــل (اجملموعــات اإلخباريــة ،اإلجابــة علــى االستفســارات،
الربيد االلكرتوني).
 -15توافر دليل إرشادي ملستخدمي املكتبة االفرتاضية يوضح كيفية استخدامها.
 -16تعمل على سسني ظروف تعلم الطالبات.
 -17تساعد على تقوية الرغبة لدى الطالبات للمتابعة والتزود باملعرفة.
 -18الربط بني حمتويات املكتبة االفرتاضية واملناهج الدراسية.
 -19الربط اإللكرتونـي املباشـر بـني مـدارل كـل منطقـة تعليميـة ببع ـها الـبعض ومـع
إدارة التعليم التابعة هلا.
 -21التـدريب املسـتمر للمعلمـات واإلداريـات ولكافـة القـوى العاملـة املشـاركة يف بيكـة
التعلـيم ،ويشـمل التـدريب علـى االسـتخدام األمثـل لتطبيـق أنظمـة تقنيـات املكتبـة
االفرتاضية وتفعيلها.
 -21االعـ ــرتاف باملكتبـ ــة االفرتاضـ ــية واالعتمـ ــاد علـ ــى مصـ ــادرها املعلوماتيـ ــة يف إعـ ــداد
البحو العلمية.
 -22توفري الدعم املالي لدعم االستفادة من املكتبة االفرتاضية.
 -23تشايع استخدامها وتبنيها يف املؤسسات التعليمية.
 -24دع ــم وتش ــايع األو ــا والدراس ــات يف ال ــل ت ــدعم جم ــال االس ــتفادة م ــن املكتب ــة
االفرتاضية لتوظيفها التوظيف األكمل.
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 -25تصــميم واجهــات االســتخدام للمســتفيدين ،والــل جيــب أن يــتم مراعــاة املواصــفات
العاملية يف تصميمها.

انياو متطلبات البيكة التعليمية
يتوقف

اح أي تعليم على البيكة التعليمة الل حيد فيها ذل

التعلـيم ،وميكـن

تعريــف البيكــة التعليميــة اجرا يـاو هــي مجيــع التاهيــزات الــالزم توافرهــا يف املدرســةا مــن
جتهيزات مادية تشمل على قاعات دراسية ستـوي علـى أجهـزة احلاسـب ا لـي وملحقاتـه
واملتصلة بشبكة االنرتنت ،وجتهيـزات فنيـة تشـمل علـى فريـق الـدعم الفـين للوقـوف علـى
األعطال حال وقوعها.
وذك ــر الفي ــومي (1114

 4ـ ـ ـ )5أن البيك ــة التعليمي ــة جي ــب أن تش ــمل ش ــبكة

الـربط اإللكرتونـي الـل تصـل املـدارل واجلامعـات ببع ـها ،واهليكليـة الـل سـتقوم عليهـا
الشبكة والل سدد أجهزة الربط اإللكرتوني ،وأجهزة احلاسوب الل ستسـتخدم لالتصـال
والتصفح ،ومن م الربجميات الل سـتوفر التطبيقـات التعليميـة الـل ستسـهل التعامـل
مع احملتوى التعليمي الذي سيكون يف الغالب باللغة العربية ،وميكن تفصيل بع او منهـا
كالتالي
 -1شبكة عالية القدرة توفر اتصاالو بني مؤسسات التعليم املختلفة بسـعة ال تقـل عـن
 211ميغابايـت ،وذلـ

ل ـمان قـدرة نقـل عاليـة ت ـمن سـرعة تنزيـل املنـاهج

والتطبيقات ،وتبادل البيانات يف حاالت التعلم التفاعلي.
 -2نظام هيكليـة ( )Thin Clientوالـذي يعتمـد باألسـال علـى مركزيـة املعاجلـة مـن
خـالل تسـخري أجهـزة خـوادم عاليـة القـدرة احلسـابية والسـعة التخزينيـة وأجهـزة
حواسيب طرفية رخيصة ذات قدرة حمدودة.
 -3الربجميات التعليمية الل توفر تطبيقـات إلدارة الـتعلم وإدارة احملتـوى اإللكرتونـي،
وأنظمة التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكة.
بينما يرى املوسى (1117

 )19بان متطلبات البيكة التعليمية تنحصر فيما يلي:
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 -1املتطلبات املادية وتشمل األجهزة وشبكة اإلنرتنت وملحقاتهما من برامج وغريه.
 -2املتطلبات البشرية وتشمل التدريب على مهارات استخدام املكتبة االفرتاضية.
 21ـ ـ )24أن للبيكـة التعليميـة متطلبـات تشـمل

يف حني يـذكر احلـذيفي (1118
على عدة مكونات منها

 -1األجهزة اخلدمية وهي عبارة عن أجهزة حواسـيب وملحقاتهـا مدعمـة ببنيـة ستيـة
من اتصاالت وتديدات الشبكات.
 -2حمطــة عمــل املعلمــة وتتكــون مكتــب خــا

بهــا حيتــوي علــى خــط انرتنــت موصــل

جبهاز احلاسوب وطابعة ومودم.
 -3حمطة عمل الطالبة وتتكون من جهاز حاسوب و طابعة ومودم.
ويـ ــرى اهلـ ــادي (1115
والراضي (1121

 167ـ ـ ـ  )175وعبـ ــد احلميـ ــد ورخـ ــرون (1115

)41

 ) 13أنه جيـب تـوفر عـدد املتطلبـات يف البيكـة التعليميـة ،باإلضـافة إىل

املتطلبات السابقة ،وهي
 -1أجهـ ــزة اتصـ ــال  Modemلـ ــربط املكتبـ ــة بشـ ــبكة اتصـ ــاالت داخليـ ــة و شـ ــبكة االنرتنـ ــت
العامليةا والل تزيد من سرعة استقبال ونقل املعلومات ملستخدمي املكتبة االفرتاضية.
 -2توفري برامج األمن واحلماية من الفريوسات على أجهزة احلواسيب.
 -3تــوفري بــرامج األمــن واحلمايــة مــن اإلعالنــات واملواقــع املخلــة عــن طريــق إقامــة جــدار
احلماية  " Firewallاجلدار الناري " وهو عبـارة عـن جمموعـة مـن اإلجـراءات املتكاملـة
واملصــممة ملنــع الوصــول اإللكرتونــي غــري املعتمــد إىل الشــبكة ،وعــادةو مــا يتكــون اجلــدار
النــاري مــن جهــاز أو جمموعــة أجهــزة مت إع ــدادها بعــدد مــن العمليــات مثــل الس ــماح
( ،) permitوالـ ــرفض ( ،)denyوالتشـ ــفري ( ،)encryptوف ـ ـ

التشـ ــفري ( ،) decryptأو

أُعدت لتكون وكيل ( )Proxyللتحكم يف مرور البيانات بنا ًء على جمموعـة مـن القيـود
واملعــايري الــل ســددها املؤسســة الــل تتبعهــا املكتبــة االفرتاضــية(موقــع مركــز أمــن
املعلومات ،جامعة املل

سعود).
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 -4إعطاء املعلمات دافعية للتدريس من خالل املكتبة االفرتاضية وذل

بتوفري ما يلي

أ) تقديم املساعدة والدعم لتلبية احتياجات املعلمات يف الوقت املناسب.
ب) تـ ــوفري الوقـ ــت املال ـ ــم وتنظيمـ ــه للمعلمـ ــاتا

ـ ــا يؤهلـ ــهن اكتسـ ــاب مهـ ــارات

وختطيط الدرول.
ج) عدم تكليف املعلمات واألمينات ،هام كثرية مثل احلص .
وتاسيساو على ما سبقا ميكن تنظيم املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف النقاط التالية
 .2توافر قاعات دراسية ستوي على األجهزة الالزمة الستخدام املكتبة االفرتاضية.
 .1توافر أجهزة حاسوب الستخدام املكتبة االفرتاضية متصلة باالنرتنت.
 .4توافر شبكة اتصال عالية.
 .3توافر برجميات نظم تشغيل املكتبة االفرتاضية.
 .5توافر برامج األمن واحلماية مـن اإلعالنـات واملواقـع املخلـة ،كةقامـة جـدار احلمايـة
اجلدار الناري  Firewallعلى أجهزة احلواسيب يف املدرسة.
 .6إصدار النشرات وإعداد الدورات للتعريف باملكتبة االفرتاضية وطريقة استخدامها.
 .7ت ـ ــوافر الربجمي ـ ــات التطبيقي ـ ــة مث ـ ــل (برن ـ ــامج سري ـ ــر النص ـ ــو  ،وحفظه ـ ــا،
وتعديلها) ،إتاحة برجميات سرير النصو

( )WORDوقارل الكتب (.)PDF

 .8تقليـ ــل األعبـ ــاء الوظيفيـ ــة ملعلمـ ــات مقـ ــرر املكتبـ ــة سفيـ ــزاو السـ ــتخدام املكتبـ ــة
االفرتاضية.
 .9إعطاء املعلمات دافعية للتدريس من خالل املكتبـة االفرتاضـية وذلـ

بتـوفري مـا

يلي
 تـ ــوفري الوقـ ــت املال ـ ــم وتنظيمـ ــه للمعلمـ ــاتا

ـ ــا يؤهلـ ــهن اكتسـ ــاب مهـ ــارات

وختطيط الدرول.
 تقديم املساعدة والدعم لتلبية احتياجات املعلمات يف الوقت املناسب.
 .21وجود فريق للدعم الفين للوقوف بشكل مستمر على األعطال يف حالة وقوعها.
 .22تـ ــدريب العـ ــاملني لتحقيـ ــق أقصـ ــى اسـ ــتفادة مـ ــن اإلمكانـ ــات املتاحـ ــة باملكتبـ ــة
االفرتاضية.
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الثاو املتطلبات البشرية
الســتكمال مســتلزمات
للعمليــة املعنيــة بــذل

ــاح مشــروع م ــا ال بــد مــن االهتمــام بالبعــد اإلنس ــاني

املشــروع ،والــذي يُطلــق علــى جمموعــة العناصــر البشــرية املهــام

واالختصاص ــات وال ــدرجات الوظيفي ــة والكف ــاءات العلمي ــة املتفاعل ــة فيم ــا بينه ــا وف ــق
منظومة تعليمية معينة ال از مهـام حمـددة يف البيكـة التكنولوجيـة،

ـا يتطلـب تـوفر

عدد من املهارات والقدرات والكفـاءات واملعـايري الالزمـة لـذل  ،وفيمـا يلـي تفصـيل هلـذه
املتطلبات
التسلسل اإلداري للعنصر البشري يف تنفيذ مهام املكتبة االفرتاضية
أوض ـ ـ ــح اهل ـ ـ ــادي (1115

)192ا واس ـ ـ ــتيتية وس ـ ـ ــرحان (1118

 )139الفك ـ ـ ــات

املشرتكة يف املكتبة االفرتاضية وهـم (املعلمـات ،واملطـورين  ،واملـديرات ،والطالبـات...،اخل)،
ويوضح الشكل رقم ( )3هذه الفكات.

شكل رقم ()3
التسلسل اإلداري يف تنفيذ مهام املكتبة االفرتاضية
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وفيما يلي توضيح العناصر السابقة
أوالو اإلدارة العليا
و تتمثل يف وزارات الرتبية والتعليم واإلدارة التعليميـة واإلدارة املدرسـية ،بةعتبـارهم
اجلهـ ــات املسـ ــكولة عـ ــن سديـ ــد املسـ ــتويات واملسـ ــؤوليات اإلداريـ ــة لتيسـ ــري نظـ ــام املكتبـ ــة
االفرتاضية.
انياو الفنيون
ي ـ ــرى اهل ـ ــادي (1115

 )222أن الفني ـ ــون ه ـ ــم الق ـ ــوى العامل ـ ــة اجملهول ـ ــة ،فه ـ ــم

املخططــون واملصــممون واملنتاــون للمكتبــة االفرتاض ـية ،كمــا أنهــم يعــززون مــا أنتاــوه،
ويوفرون اخلدمات واملساندة الفنية هلا بصفة مستمرة ،ومـن املهـام الفنيـة الـل يقـدمونها
تصميم موقع للمكتبة االفرتاضية على الشبكة العاملية (اإلنرتنت).
الثاو املعلمات
تُعد املعلمه الركيـزة األساسـية للعمليـة التعليميـة ،وعليهـا تقـع مسـؤولية توجيـه
املس ــرية التعليمي ــة و احه ــا ،فه ــي كم ــا ذك ــر احلم ــوري ( )1118تلع ــب أدواراو متع ــددة يف
املواقف التعليمية يف كافة حماورها بناءً على التطورات احلاصـلة يف جمـال الرتبيـة ،ومـن
هذه األدوار التخطيط واالشراف على املواقف التعليمية الل توفر للطالبـة مصـادر املعرفـة
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املتعددة.

ويــرى الغامــدي ( )1118أن

ــاح أي نظــام مــن أنظمــة التعلــيم اإللكرتونــي يتوقــف

علــى درجــة امــتالك املعلمــة للمعــارف واملهــارات الالزمــة الســتخدام أدواتــه وكيفيــة التعامــل
معها.

3

التدريس باستخدام املكتبة االفرتاضية
إن دور املكتب ــة االفرتاض ــية ورس ــالتها ،ميت ــد ليش ــمل الن ــواحي التعليمي ــة والثقافي ــة،
ف ـالو عــن مســاندتها للبحــث اجملــرد والــتعلم مــدى احليــاة ،والتــدريس باســتخدام املكتبــة
االفرتاضية يشمل نقاط عدة ،نستعرض منها ما يلي
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أوالو طرق وأساليب التدريس باستخدام املكتبة االفرتاضية
إن طابع الربنامج التعليمي ،وطرق التـدريس املتبعـة يف التـدريس يـؤ ر تـا ريا بالغـاو
على نوعية وطبيعة األنشطة املكتبيـة املدرسـية ،وجمـاالت خـدماتها ،ومـن هنـا ميكـن القـول
استخدام مصـادر املكتبـة اسـتخداماو وظيفيـاو تكـاد تكـون معدومـة يف املـدارل الـل

بان فر

تستخدم الطرق واألساليب التقليدية يف تدريس املقـررات الدراسـية ،فاملعلمـات الـل تعتمـد
على الكتاب املدرسي ،وعلى طرق التلقني واحلفـظ،
م ــن املكتب ــة ،يف ح ــني

ـا جيعـل الطالبـة تقـف موقفـاو سـلبياو

ــد امل ــدارل ال ــل تتب ــع االجتاه ــات التعليمي ــة احلديث ــة يف طرا ــق

التــدريس ،والــل تركــز علــى جهــود الطالبــة ذاتهــا يف عمليــة التعلــيم والــتعلم ،قــد توجــد
اتصـ ــاالو و يق ـ ـاو بـ ــني املكتبـ ــة واملـ ــنهج الدراسـ ــي ،وتتعـ ــدد طـ ــرق واسـ ــرتاتيايات التـ ــدريس
املس ـ ــتخدمة يف بيك ـ ــات ال ـ ــتعلم االفرتاض ـ ــية تبعـ ــاو إلمكاني ـ ــات الش ـ ــبكة ،وبالت ـ ــالي تتع ـ ــدد
استخدامها ،فنذكر منها على سبيل املثال ال للحصر ما يلي
 -1التعلم التعاوني
تتميــز املكتبــة االفرتاضــية بــوفرة املعلومــات املتــوفر بهــا
البحث والسيطرة على حمتوياتهـا،

ــا ُيصــعب علــى الطالبــة

ـا يتـيح اسـتخدام الـتعلم التعـاوني ويـث تقـوم كـل

طالبــة بالبحــث عــن معلومــة معينــة ــم جتتمــع الطالبــات ملناقشــة مــا توصــلن إليــه( .عبــد
احلميد ورخرون1115 ،

.)423

 -2احملاضرة
وهــي حماضــرات تقليديــة عــرب الشــبكة يــتم التفاعــل فيهــا بــني املعلمــة والطالبــة مــن
جهة ،والطالبة ومصادر املعلومات من جهة أخرى الل سيلها إليها املعلمـة( .اهلـادي1115،
.)137
 -3حل املشكالت
يقوم التدريس القا م على حل املشكالت على املشكلة أو السؤال الذي تريـد الطالبـة
حلــه والوصــول إليــه ،مــن خــالل البحــث يف املصــادر املتاحــة بالشــبكة ،ــم االتصــال بــاألقران
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بواسطة منتدى املناقشة والقوا م الربيديةا لتبادل املعلومات الل مت مجعها حلل املشـكلة،
وأخ ــرياو التع ــاون لتب ــادل املعلوم ــات

ــا يت ــيح حل ــوالو متع ــددة للمش ــكلة( .ف ــتح اهلل1121،

.)31
 -4التعلم للتمكن
تُعــد بيكــة املكتبــة االفرتاضــية جمــاالو مثاليـاو لتطبيــق طــرق الــتعلم النشــط والــتعلم
املتمركز حول الطالبة والذان يعدان من عناصر التعلم لاتقـان ،الـذي ي ـمن إتقـان كـل
طالبة املشاركة يف املعرفة واملهارات الالزمة( .السامل1121 ،

.)46

يُالح ــظ اعتم ــاد الط ــرق الس ــابقة عل ــى وج ــود مص ــادر معلوم ــات ،كم ــا يُف ــل
استخدامها يف التدريس باستخدام البيكات الرقمية.
انياو األنشطة التعليمية
أورد اهلادي (1115

 )165بعض

يزات استخدام املكتبة االفرتاضية يف األنشـطة

التعليمية يف ا تي
 -1ت ــمن األهميـ ــة الرتبويـ ــة ألي نـ ــوع مـ ــن أن ــواع املـ ــواد التعليميـ ــة املختلفـ ــة وذلـ ـ
بةتاحتها الفرصة للطالبة التفاعل مع أقرانها ومع املعلمات يف نفس الوقت.
 -2توفر الفر

املتكافكة للطالبات يف نشاط معني.

الثاو التقويم
يــرى اســتيتية وســرحان (1118

)137ا وعبــد احلميــد ورخــرون (1115

 )112أن

تقويم الطالبات يف البيكات االفرتاضية يتم من خالل ما يلي
 -1يتك ــون التق ــويم م ــن ج ــانبيني أساس ــيني هم ــا تق ــويم الطالب ــة ،وتق ــويم العملي ــة
التعليمية بكل مكوناتها وفق أساليب مال مة.
 -2سديد كفايات عناصر العملية التعليمية.
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 -3الرتكيز يف تقويم الطالبة على
 تقويم املهارات إىل جانب التحصيل املعريف. التقويم املستمر ألداء الطالبة وعدم االقتصار على االمتحانات النها ية. ال يش ــرتط تنظـ ــيم االختب ــار وإدارتـ ــه سدي ــد مكـ ــان وزم ــن معيـ ــنني إل ـ ــازهوتسليمه.
 تقويم التاارب والتطبيقات العملية الل تُنفذها الطالبة. اعتماد التقويم الذي يهتم بتحديد مدى إتقان املهارات املطلوبة. تبين التقويم الذاتي ،مع ضرورة تنوع مصادر التقويم.ويـ ـ ــرى جـ ـ ــابر (1111

)21ا وفـ ـ ــتح اهلل (1116

 )174أن اسـ ـ ــتخدام ملـ ـ ــف

اال ــاز الرقمــي لــه فوا ــد عــده كتســايل أي شــيء مــن صــور ألعمــال الطالبــة علــى
شـرا ط فيــديو كقــراءة الطالبــة اجلهريــة ،كمـا ميكــن أن تســايل كميــة كــبرية مــن
املعلومـ ــات علـ ــى الشـ ــكل الرقمـ ــي واسـ ــرتجاعها بسـ ــهولة ،باإلضـ ــافة إىل صـ ــغر حاـ ــم
الوسيط الرقمي ويث ميكن وضعه يف ملف دا م للطالبة دون احلاجة إىل حيز إضايف
للحفظ ،كما يُسهم استخدم ملف اال از يف العملية التعليمية.
أدوار املعلمة يف استخدام املكتبة االفرتاضية
حدد امساعيل (1119

149ـ )154بعض األدوار الل تقوم بها املعلمـة عنـد

استخدام املكتبة االفرتاضيةيف النقاط التالية
 -1التعرف على أحد اإلصدارات يف جمال املادة الل تقوم بتدريسها.
 -2االتصال ،علمات بدول أخرى للتعرف على أحد االجتاهـات العلميـة يف جمـال
التدريس وتبادل اخلربات فيما بينهن.
 -3احلصول على برامج ووسا ل تعليمية عرب االنرتنت.
 -4تك ــني املعلم ــة م ــن توجي ــه الطالب ــات

ــو االس ــتخدام واالس ــتفادة اجلي ــدة م ــن

املعلومات واخلدمات الل ستويها وتقدمها املكتبة.
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 )22أن أبـرز دور تقـوم فيـه املعلمـة يف عمليـة

ويرى عبـد احلميـد ورخـرون (1115

التــدريس مــن خــالل املكتبــة االفرتاضــية هــو تــدعيم أســاليب طــرق التــدريس القا مــة علــى
الطالب ــة وتُرك ــز عل ــى ق ــدراتها مث ــل أس ــاليب ال ــتعلم القا م ــة عل ــى ال ــتفكري الناق ــد وح ــل
املشــكالت ،كمــا حــدد كــل مــن اســتيتية وســرحان (1118
(1118

)195ا وحمم ـ ــود (1119

 138ــ ) 139ا وزيــن الــدين

 124ـ ـ ـ ـ  )126أدوار املعلم ـ ــة يف اس ـ ــتخدام املكتب ـ ــة

االفرتاض ــية وي ــث تتناس ــب ه ــذه األدوار طبيع ــة ك ــل مرحل ــة م ــن مراح ــل ال ــتعلم وال ــل
يوضحها الشكل رقم ()5

شكل رقم ()5
أدوار املعلمة يف استخدام املكتبة االفرتاضية
وتتلخ

أدوار املعلمة يف استخدام املكتبة االفرتاضية يف النقاط التالية

 .2مبسطة للمحتوى Content Facilitator

أي الرتكيز على اكتساب الطالبـة املعـارف واحلقـا ق واملفـاهيم املناسـبة للتـدفق
املعريف املستمر للعلم ،وما يرتبط بها من املهارات والقيم واالجتاهات.
.1

مصممة للخربات التعليمية Designer

أي أن يكون التصميم للخربات واألنشطة مكمالو ملا تكتسبه الطالبة.
.4

مديرة للعملية التعليمية
أي قا ــدة العمليــة التعليميــة مــن حيــث (أعــداد الطالبــات امللتحقــات بنشــاط معــني،

مواعيد اللقاءات االفرتاضية على املكتبة ،أساليب عرض احملتوى).
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 .3ميسرة للعمليات Process Facilitator

أي ينتقــل دور املعلمــة مــن ملقنــة للمعلومــات إىل ميســرة للعمليــة التعليميــة ،حيــث
تُقــدم اإلرشــادات وتُتــيح للطالبــات فرصــة اكتشــاف مــواد الــتعلم بانفســهن دون تــدخل يف
مسار تعلمهن.
 .5تكنولوجيTechnologist :

أي مس ــاعدة الطالب ــات عل ــى اإلو ــار يف حم ــيط املعلوم ــات الختي ــار األنس ــب هل ــن
م ــن خ ــالل االس ــتخدام الفاع ــل م ــن قب ــل املعلم ــة

والتحلي ــل الناق ــد للمعلوم ــات ،وذلـ ـ
للمكتبة االفرتاضية.
 .6مستشارة Advisor-Counselor

أي تقديم النصح واملشورة للطالبات ،بصفة دا مة ومستمرة.
 .7مقومة Assessor

أي قدرة املعلمة على سديد جوانب القوة وال عف لدى الطالبة.
أما التودري (1115

 274ـ

 )292يرى أنه ميكن حصر املتطلبـات الـالزم توافرهـا

يف املعلمة مايلي:
 -1تصـميم ال تعلـيم أي ختطـيط وبنـاء وتطـوير التعلـيم ،ويشـمل هـذا تصـميم
صفحات اإلنرتنت املرتبطة باملقررات ،وكذل

الربامج التعليمية املختلفة.

 -2توظي ـ ــف التكنولوجي ـ ــا أي اس ـ ــتخدام التكنولوجي ـ ــا واألدوات التعليمي ـ ــة وأجه ـ ــزة
احلاسوب بكفاءة عالية عند القيام بعملية التدريس خالل املكتبة االفرتاضية.
 -3تشايع تفاعل الطالبات خالل عملية التعلم وذل

الكتساب املعرفة واملعلومات

املختلفة يف شتى التخصصات.
وي ــرى عب ــد الع ــاطي وأب ــو خط ــوة (1119

 327ـ ـ  )328ب ــان ل ــيس ك ــل املعلم ــات

مرشحات للتعليم من خالل املكتبة االفرتاضـية ،حيـث جيـب أن تتـوفر يف املعلمـة عـدد مـن
الكفايات منها ما يلي
 -1فهم خصا

واحتياجات الطالبات عرب االنرتنت.
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 -2الرتكيز على االهداف الرتبوية.
 -3تبين أساليب متنوعة وشيقة يف التدريس.
 -4االملام بالثقافة احلاسوبية ،ستوى أعلى من الطالبات ،واالملام باألعطال الفنية
والشبكات.
 -5القدرة على تصحيح التكلفات الل ترسلها الطالبات الكرتونياو.
 -6كتابة التقارير الدورية وارساهلا للمؤسسة التعليمية.
ولكـي تــتمكن املعلمــة مـن القيــام بتلـ
الكفايـ ــات كمـ ــا أشـ ــار احلربـ ــي (1117

األدوار ،ينبغــي أن تتـوفر فيهــا جمموعــة مــن
)76ا وزيـ ــن الـ ــدين (1118

 )417ككفايـ ــات

التعامل مع احلاسب واإلنرتنت ،وكفايات التدريس عرب املكتبات االفرتاضية والذي يشـمل
على عدة كفايات منهـا (التخطـيط ،والتنفيـذ ،والتقـويم) ،ويكـون ذلـ

بالتاهيـل الفعـال

الذي إذا ما مت أ ناء إعدادهن بكليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمات ،يكون بالتـدريب أ نـاء
اخلدمــة مــن خــالل دورات تدريبيــة مســتمرة يــتم تصــميمها يف ضــوء التــدريس باس ــتخدام
احلاسب واإلنرتنت واملكتبة االفرتاضية.
وتاسيساو على ما سـبق ميكـن تنظـيم املتطلبـات الـالزم توافرهـا يف املعلمـات الـالزم
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف النقاط التالية
 -1إجادة استخدام احلاسوب وملحقاته ،والتعامل مع خدمات الشبكة العاملية.
 -2مراعاة سهولة التفاعل بني املتعلمات من خالل استخدام املكتبة االفرتاضية.
 -3إجادة ختطيط وتنفيذ األنشطة املتنوعة من خالل استخدام املكتبة االفرتاضية.
 -4تبين فلسفة فاعلية الطالبات يف التعلم من خالل استخدام املكتبة االفرتاضية.
 -5القدرة على تـدريب الطالبـات علـى مهـارات الـتفكري العليـا ،مثـل التصـنيف والـربط
واالستدالل.
 -6القدرة على التواصل إلكرتونيا مع الطالبات عرب املكتبة االفرتاضية.
 -7القدرة على تدريب الطالبات على أنواع األنشطة وأساليب تنفيذها.
 -8مراعاة أخالقيات استخدام املكتبة االفرتاضية.
48

 -9اســتخدام اســرتاتيايات التــدريس الفاعلــة لتحقيــق أهــداف مقــرر املكتبــة والبحــث
باستخدام املكتبة االفرتاضية.
 -11القدرة على تدريب الطالبات على استخدام أنظمة املكتبة مثل الفهارل.
 -11التشايع على االشرتاك مسابقات قافية.
 -12التمكن من استخدام قواعد البيانات االلكرتونية املتاحة باملكتبة االفرتاضية.
 -13املساهمة يف تنمية قدرات الطالبات على التحليل والتفسري مـن خـالل االسـتخدام
األمثل للمصادر.
 -14تنمية اجتاهات الطالبات االجيابية

و املكتبة االفرتاضية.

 -15القدرة على سقيق التعلم الفردي ،والذاتي للطالبات مـن خـالل اسـتخدام املكتبـة
االفرتاضية.
 -16اإلجابة على استفسارات الطالبات عرب اخلط املباشر .
 -17القدرة على إعداد تقويم نها ي يتحقق فيه األداء األمثل لكل طالبة.
 -18اس ــتخدام ملف ــات اال ــاز االلكرتوني ــة لالحتف ــاظ بنس ــأ الكرتوني ــة م ــن س ــاالت
وملفات للطالبات.
و ــا ســبق ميكــن القــول أنــه جيــب علــى املعلمــة أن تكــون واعي ـةو بــدورها يف تعلــيم
طالباتها وتطوير نفسها ،كما أن وضوح املتطلبات السـابقة يسـاعدها يف أداء دورهـا بشـكل
أف ل ،وتكون هذه املتطلبات واضحة ملن يقوم على برامج إعداد املعلمات وتقوميها.

رابعاو الطالبات
يواجه التعليم اليوم سديات كثرية ومطالب متعددة وانتقـادات ال حصـر هلـا ،ودعـوة
مســتمرة إىل التاديــد والتغــيري يف الــربامج الرتبويــة .وإن االهتمــام باملكتبــة املدرســية يعــد
جزءا أساسياو من عملية تطوير التعليم ،ويؤكد ذل

ما انبثق يف عـامل التعلـيم اليـوم مـن

تاكيــدات متكــررة حــول أهميــة إ ــارة الف ــول العلمــي عنــد الطالبــة ،ودفعهــا اىل البحــث
والتفكريا لتحفيز الفهم واإلدراك لـديها ،واالسـتفادة مـن مجيـع املهـارات االساسـية عنـدها،
ــا جعــل املعنــيني بشــكون التعلــيم يوصــون بــان يبــدأ االهتمــام باملكتبــة املدرســية يف مرحلــة
مبكرة من التعليم.
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ويرى إمساعيل ( )1119أن الدور الر يس للطالبـة هـو أن تـتعلم يف أحسـن الظـروف
املناســبة للتعلــيم ،والوصــول هلــذه الغايــة جيــب تــوافر عناصــر وقــدرات عــدة مؤهلــة لــذل
النــوع مــن التعلــيم،

ــا ميكــن الطالبــة مــن سليــل وتطبيــق املعلومــات واملعرفــة احملصــلة يف

املواق ــف احلياتي ــة املختلف ــة ،فيا ــب الب ــدء  ،ــا نري ــد للطالب ــة أن تك ــون أو س ــتكون علي ــة
مستقبالو133 .
ذكر بسيوني (1118

147ـ  )148أنـه ينبغـي علـى الطالبـة لكـي تكـون مؤهلـة

الستخدام التعليم االلكرتونـي بصـفة عامـة ،واملكتبـة االفرتاضـية بصـفة خاصـة أن تتلـ
جمموعة من القدرات الالزمة لذل  ،مثل القـدرة علـى حـل املشـكالت الـل تـبين معارفهـا،
والقــدرة علــى فــتح أســكلة والبحــث عــن إجاباتههــا بنفســها ،والقــدرة علــى ا ــاز التكليفــات
التعاونية،

ا ميكنها من التفاعل مع اجملموعة ،التعم الذاتي والفردي.

أما عبد العاطي وأبـو خطـوة (1119

 )326يـرى أن

ـاح الطالبـة يف الـتعلم مـن

خــالل اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية جيــب علــى تــوفر عــدد مــن القــدرات يف الطالبــة منهــا
مايلي
 -1االلتزام باجلدول الزمين احملدد للدراسة.
 -2اإلملام بالقدر املناسب بالثقافة احلاسوبية.
 -3أن تتوفر لدى الطالبة الدافعية

و التعلم.

 -4القدرة علـى قـراءة وفهـم املـواد والتعليمـات املكتوبـة وااللتـزام بهـا ،باإلضـافة القـدرة
على التواصل الكتابي.
كمـا حـدد امساعيـل (1119

688ـ ـ )692معــايري جلـودة أداء الطالبـة مـن خــالل

استخدام املكتبة االفرتاضية منها
 -1قادرة على التعبري عن رأيها ورية ويف أي وقت ومكان.
 -2قادرة على تنفيذ التكليفات من خالل استخدم املكتبة االفرتاضية.
 -3منفتحـة علـى العــامل اخلـارجي وذلـ
واخلربات العاملية من حوهلا.
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مــن خـالل االسـتفادة مــن خرباتهـا الســابقة

 -4الدافعيــة املســتمرة للــتعلم وذل ـ

للتغلــب علــى مــا ميكــن أن تواجهــه الطالبــة مــن

مشكالت كبطء االتصال االنرتنت.
 -5قادرة على التفكري جيداو قبل االجابة والتفاعل.
 -6التواصل من خالل الكتابة واحملاد ة باسـتخدام الوسـا ط املتعـددة ويعـين ذلـ

أن

تكون الطالبة على علم بكيفية الكتابـة علـى احلاسـوب ،واسـتخدام مهـارات احملاد ـة
والوس ــا ط املتع ــددةا وذلــ

ألن عملي ــة التواص ــل يف التعل ــيم االلكرتون ــي ت ــتم م ــن

خالل احلاسوب واالنرتنت.
 -7جــادة يف العمــل العلمــي والتعليمــي حيــث ستــاج أنــواع التعلــيم االلكرتونــي بصــفة
عامــة إىل جمهــود كــبري يف جتميــع املعلومــات وتطبيقهــا،
التوا

ــا يتطلــب مــن الطالبــة

على اإلنرتنت لساعات طويلة.

وتاسيسـ ـاو عل ــى م ــا س ــبقا ميك ــن تنظ ــيم املتطلب ــات ال ــالزم توافره ــا يف الطالب ــات
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف النقاط التالية
 -1إجادة استخدام احلاسوب وملحقاته.
 -2إجادة التعامل مع خدمات الشبكة العاملية.
 -3مراعاة أخالقيات استخدام املكتبة االفرتاضية.
-4

القدرة على التواصل إلكرتونيا مع املعلمة والطالبات عرب املكتبة االفرتاضية.

-5

القدرة على االستخدام الفردي ألنظمة املكتبة وفهارسها.

-6

إجادة مهارات التفكري الناقد للتعامل االجيابي مع حمتويات املكتبة االفرتاضية.

-7

القــدرة علــى تقيــيم املعلوم ــة واســتبعاد نتــا ج البحــث ال ــل قــد تكــون غــري مال م ــة
ملوضوع البحث.
النتا ج.

-8

القدرة على الرتكيز واستخال

-9

القدرة على تو يق نتا ج البحث وذكر مصادر احلصول عليها.

 -11القدرة على البحث عن معلومة حمددة داخل املكتبة االفرتاضية.
 -11القدرة على اكتساب مهارات متنوعة من خالل املكتبة االفرتاضية.
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 -12القدرة على االستفادة من خدمات املكتبة االفرتاضية.
 -13القدرة على االلتزام باجلدول الزمين احملدد للدراسة من خالل املكتبة االفرتاضية.
 -14القدرة على التفكري جيداو قبل االجابة والتفاعل.
 -15القدرة على قراءة وفهم املواد والتعليمات املكتوبة وااللتـزام بهـا ،باإلضـافة للتواصـل
الكتابي.
 -16توافر الدافعية

و التعلم.

 -17القدرة على تنفيذ التكليفات من خالل استخدم املكتبة االفرتاضية.

تقييم املكتبة االفرتاضية
لك ــي يكتم ــل البن ــاء ويعل ــو ويس ــتمر ال ب ــد م ــن تقي ــيم ك ــل خط ــوة م ــن خطوات ــه،
فاملكتبة االفرتاضية ستاج إىل عناصر تقييم ميكن االعتمـاد عليهـا مـن أجـل احلكـم علـى
م ــدى فعالي ــة مص ــادر املعلوم ــات ،وه ــذا األس ــلوب م ــن التقي ــيم يس ــمح لن ــا ب ــالتعرف عل ــى
القيمــة االســتعمالية هل ـا ،إىل جانــب إمكانيــة سديــد مجلــه مــن املقــاييس واملعــدالت مــن
خــالل تطبيــق بعــض طــرق التقيــيم للمكتبــة االفرتاضــية كــالل وضــحها مســروة (1115
 214ـ)213ا والسبل ()1115ا والزهري (1119

 )284يف النقاط التالية

 .2املســؤولية الفكريــة املصــادر املعلومــات ،إذ ينبغــي سديــد املســكولني عــن املعلومــات يف
صورها املختلفة ،سواء كانوا مؤلفني ،أو منتاني ،أو موزعني.
 .1التع ــرف عل ــى اجلوان ــب الش ــكلية ملص ــدر املعلوم ــات ،مث ــل ظه ــور املعلوم ــات عل ــى
الشاشة ،ومدى وضوح األلوان ،والصور والصوت ،وإمكانية الظهور باكثر من شكل.
 .4األخ ــذ بع ــني االعتب ــار عناص ــر التك ــاليف كتك ــاليف وض ــع املص ــدر عل ــى الش ــبكة،
وتكاليف سديثه ،وتكاليف األجهزة والربجميات ،و االتصاالت والصيانة.
 .3إتاحــة خــدمات وإمكانيــات ها لــة وســريعة للطالبــات املســتفيدات مــن خــالل الولــوج
الســريع إىل مصــادر املعلومــات (ويــث ميكــن يف وقــت احلصــة العــادي الوصــول إىل
أكثر من و يقة مع مشولية معظم مصادر الدرل).
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 .5التع ــرف عل ــى م ــدى ق ــدرة املص ــدر يف تك ــني الطالب ــات املس ــتفيدات م ــن اس ــرتجاع
املعلومات على أسال
أ) دقــة املعلومــات بالتاكــد مــن خلوهــا مــن األخطــاء اللغويــة واملطبعيــة ،وســالمة
األسلوب،

ا يسهل عملية فهم معانيها بسهولة ويسر.

ب) حي ـ ــاد املعلوم ـ ــات وموض ـ ــوعيتها ،وخاص ـ ــة املعلوم ـ ــات ال ـ ــل تغط ـ ــي اجلوان ـ ــب
التارخيية والثقافية والعقا دية واجلنسية.
كما أوضح فارمر ( )Farmer, 2011:p 193عناصـر تقيـيم املكتبـة االفرتاضـية يف
التسااالت التالية
 -1هل ترتبط حمتويات املكتبة االفرتاضية باملناهج الدراسية؟ وإىل أي مدى؟.
 -2ما هي الكفايات واملهارات الالزمة الستخدام املكتبة االفرتاضية؟.
 -3ما مدى جودة النظام االلكرتوني والربجميات املستخدمة يف املكتبة االفرتاضية؟.
 -4ما مدى كفاية الوفت الالزم الستخدم املكتبة االفرتاضية؟.
وت ـ ــرى الباحث ـ ــة أن تقي ـ ــيم عم ـ ــل املكتب ـ ــة االفرتاض ـ ــية مكمـ ـ ـالو و تمـ ـ ـاو ملتطلب ـ ــات
استخدامها ،وذل

ل مان استمرارية االستفادة منها.

التحديات الل تواجه استخدام املكتبة االفرتاضية
أمجـ ــع ك ـ ـالو مـ ــن الناـ ــار (1119
)82ا وق ــوي (1122

)61ا وفـ ــراج (1116

)33ا ونقـ ــرش (1121

 )278عل ــى أن يواج ــه اس ــتخدام املكتب ــات االفرتاض ــية وتطوره ــا

العدي ــد م ــن التح ــديات ،مث ــل مس ــا ل ض ــبط احلق ــوق الفكري ــة ،وتعقي ــدات التقني ــات،
وســديات البنــى التحتيــة ،وأوجــه النشــر املتعــددة ،واألشــكال املختلفــة للرتقــيم ،وسياســات
الناشــرين وغريهــاا ولــذا فــةن أف ــل طريقــة للتعامــل مــع هــذه املشــكالت هــو وضــع خطــة
علمية مدروسة ،باإلضافة على االستفادة من الدرول والتاارب السابقة لنخرين.
وعلى الرغم من وجود تل

التحديات الل تقف عا قوا أمام املكتبات إال أن املكتبـة

االفرتاضية أصبحت واقعًا ملموسًا نظرًا جلدواها وأهميتها يف اجملتمع.
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ويُســتنتج مــن العــرض الســابق أن املكتبــة االفرتاضــية تعــد مــن أهــم األســاليب الــل
تساعد الفرد على النهوض وسقيق أهداف التقدم والرقي للماتمع جبميع فكاتـه ،كمـا
تسهم يف حل كثري مـن املشـكالت ،وتـاليف جوانـب القصـور يف تلبيـة متطلبـات واحتياجـات
التعليم.

املبحث الثالث مقرر املكتبة والبحث
تعتــرب املرحلــة الثانويــة مرحلــة مهمــة وحامســة للطالبــة يف التعلــيم العــام ،فهــي
احللق ــة الوس ــطى ب ــني التعل ــيم األساس ــي والتعل ــيم الع ــالي ،حي ــث تع ــد املرحل ــة الثانويــة
الطالبة إعداداو شـامالو متكـامالو ،وتزودهـا باملعلومـات األساسـية واملهـارات واالجتاهـات الـل
تنمــي شخصــياتها يف كافــة جوانبهــا ،وتتفــرد املكتبــة املدرســية عــن بقيــة أنــواع املكتبــات
،همــة إكســاب الطالب ـة ه ــذه املعلومــات املهــارات والقــدرات ،وال ــل تكنه ـا مــن مواص ــلة
التعلم ألعلى املراحل كما تفيدها يف حياتها العملية.
ويتطل ـ ــع هل ـ ــذا التعل ـ ــيم باعتب ـ ــاره منطلقـ ــاو للدراس ـ ــة يف اجلامع ـ ــة ،وت ـ ــاهيالو
واســتثماراو يف رأل املــال البشــري للحيــاة العمليــة ،ومــن هــذا املنطلــق وسقيق ـاو ملقت ــيات
العصر ومتطلبات سوق العمـل حرصـت الدولـة – اململكـة العربيـة السـعودية -علـى أهميـة
املكتبة فقد قررت وزارة املعارف يف التعميم الصادر عنها رقم  2/7 /41بتاريأ 2324 /3 /27ه ـ
اعتماد حصة املكتبة والبحث ،وت مينها يف اجلـدول الدراسـي كمـادة أساسـية علـى طـالب
املرحلة الثانوية يف خطتها الدراسية لعام 2324هـ ست مسمى (مادة املكتبة والبحث) تابعـة
لشــعبة اللغــة العربيــة ،وقــد حــددت لتــدريس هــذه املــادة املتخصصــني يف جمــال املكتبــات مــن
محلة الشهادة اجلامعية (املربز1111 ،

.)81

وإن قيمــة التــدريس تــربز بالقــدر الــذي تتحقــق فيــه األهــداف احملــددة ،وتــدريس
مقرر املكتبة والبحث كغريه من املقررات الدراسية األخرى يسري وفـق أهـداف واضـحة ،وقـد
حددت العديد من اجملاالت املختلفة الل يتوقع أن تقـوم الطالبـة بهـا بالنسـبة لدراسـة هـذا
املقرر ،وهي على النحو التالي
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 -1رفع ملكاتهم اللغوية ،وتنمية قدراتهم على الفهم واالستيعاب.
 -2غــرل حــب القــراءة وارتيــاد املكتبــات يف نفوســهم ،وتشــايعهم علــى إجيــاد املكتبــات
اخلاصة.
 -3استثمار املواهب وامليول العلمية واألدبية.
 -4خدمة املناهج الدراسية.
 -5إكسابهم ألواناو جديدة من املعرفة وتعويدهم االعتمـاد علـى الـنفس يف الرجـوع إىل
املعلومات من مصادرها.
 -6إع ــداد امل ــواطن املثق ــف بتش ــايع الثقاف ــة الدا م ــة وال ــدعوة إىل اس ــتخدام خمتل ــف
مصادر املكتبة (املربز1111 ،

.)84

وأوضح املـربز ( ) 1111أن األهـداف السـابقة ملقـرر املكتبـة والبحـث كانـت مكملـة
ألهداف املكتبة املدرسية الل حددتها الوزارة املعارف رنذاك.
ومن املالحـظ حـر

أهـداف تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة

علـى تزويــد الطالبــة بالقــدر املناســب مـن املعــارف واملفــاهيم االساســية واملهــارات واالجتاهــات
واخل ــربات ،ال ــل تُرس ــأ أهمي ــة املكتب ــات واملعلوم ــات باش ــكاهلا املختلف ــة ل ــدى الطالب ــات،
وبالتــالي توســيع ا فــاق الفكريــة والتنميــة الثقافيــة هلــن ،مــن خــالل تنميــة قــدرات الفهــم
واالسـ ــتيعاب ،واسـ ــتثمار امليـ ــول واملواهـ ــب العلميـ ــة األدبيـ ــة ،ف ـ ـالو عـ ــن تعـ ــريفهن بكيفيـ ــة
اسـ ــتخدام مصـ ــادر املعلومـ ــات املختلفـ ــة جبميـ ــع أشـ ــكاهلا الورقيـ ــة واإللكرتونيـ ــة للوصـ ــول
للمعلومات بسهولة ،وذل

من شانه االسهام يف بنـاء شخصـية الطالبـة،

ـا جيعلـها قـادرةو

على اللحاق بالتطورات العاملية يف شتى اجملاالت.
وع ــادة م ــا حيت ــل الكت ــاب املدرس ــي يف التعل ــيم الع ــام مكان ــة مهم ــة كا ــزء م ــن
ال يف ــي ب ــاملطلوب وح ــدها إم ــا للحاج ــة إىل

امل ــنهج ،وه ــو مص ــدر أساس ــيا لكن ــه م ــع ذلـ ـ

معلومــات إضــافية أو جديــدة ،أو لعــدم احلاجــة لــبعض معلومــات الكتــاب نفســها ،إضــافة إىل
مطالــب العمليــة التعليميــة ،ومــا ستاجــه الطالبــات مــن معلومــات تتعلــق بتنميــة ميــوهلن
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واجتاه ــاتهن وق ــدراتهن املختلف ــة ،وفيم ــا يل ــي ع ــرض م ــوجز حملت ــوى كت ــاب مق ــرر املكتب ــة
والبحث لعام  2341ـ 2344هـ
املعلومات (أشـكاهلا ،قيمتهـا ،وسـا ط حفظهـا) ،املكتبـات (تعريفهـا ،وظا فهـا ،أنواعهـا)،تنظيم مصادر املعلومـات التصـنيف ،الفهرسـة ،الفهـرل االلكرتونـي ،تقنيـة املعلومـات
تعريفهــا ،بــرامج احلاســب ،شــبكات املعلومــات ،االنرتنــت ،املكتبــات االلكرتونيــة ،مصــادر
املعلوم ـ ــات أنواعه ـ ــا ،املراج ـ ــع (املوس ـ ــوعات ،املع ـ ــاجم ،الرتاج ـ ــم ،األدل ـ ــة ،األط ـ ــالس،
الببلوجرافيات  ،الكشافات) ،تطبيقـات عمليـة علـى اسـتخدام املراجـع ورقيـ وا والكرتونيـاو،
البحث العلمي مفهومه ،مستوياته ،أدواته ،مناهاه ،البحـث الصـفي اختيـار املوضـوع،
سديد العنـوان ،وضـع خطـة البحـث ومجـع البيانـات وتـدوينها ،االقتبـال املباشـر وغـري
املباشر ،إعداد وث صفي( .وزارة الرتبية والتعليم.)1121 ،
ويــتم تقــويم الطالبــات يف املقــرر حســب مــا قررتــه وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف أن
يكون كا تي
أ ) اجلانب النظري ويتم وفـق املـذكرة التفسـريية والقواعـد التنفيذيـة يف ال حـة
تقويم الطالبات.
ب ) إع ــداد البح ــث الص ــفي وي ــتم وف ــق مع ــايري حم ــددة م ــن خ ــالل بطاق ــة تق ــدير
البح ــو املكون ــة م ــن مه ــارات كتاب ــة البح ــث الص ــفي ،وال ــل يُس ــتخدم فيه ــا
التدرج الرباعي ( تـاز ـ ـ جيـد جـدوا ـ ـ جيـد ـ ـ مقبـول)(.وزارة الرتبيـة والتعلـيم،
.)1119
ويُالحـ ــظ مـ ــن العـ ــرض السـ ــابق حملتـ ــوى مقـ ــرر املكتبـ ــة والبحـ ــث حاجـ ــة املقـ ــرر
الستخدام املكتبة بشكل عاما إما للتطبيقـات العمليـة يف املقـرر أو إلعـداد البحـث الصـفي،
لكــن يف ظــل تنــاقض املكتبــة املدرســية ــ كمــا ذُكــر أنف ـاو يف الفصــل الســابق ــ.فــةن املكتبــة
االفرتاضية تعد الوسيلة واحلل للوضع القا م.
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انياو الدراسات السابقة
تعــرض الباحثــة يف هــذا اجلــزء مــن الدراســةا الدراســات واألوــا العلميــة ذات
مــن خــالل مســح اإلنتــاج الفكــري املتــوفر يف

العالقــة ،وضــوع الدراســة احلاليــة ،وذل ـ

مراكز املعلومات حملياو ،أو املتاح على شبكة االنرتنت ،وذل

بعرض الدراسات السـابقة

تبعاو للرتتيب الزمين من األحد إىل األقدم ،ويلي هـذه الدراسـات تعليـق الباحثـة ومـدى
االستفادة منها يف الدراسة احلالية ،وفيما يلي عرض هلذه الدراسات.

دراسات احملور األول املكتبة االفرتاضية.
هدفت دراسة القرني ( )1121إىل سديد مطالب اسـتخدام االنرتنـت يف مراكـز
مصــادر الــتعلم يف التعلــيم العــام واملرتبطــة بـ ـ (البيكــة التعليميــة ،وأمــني مصــادر الــتعلم،
واملــتعلم) ،واتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي املســحي ،واســتخدام االســتبانة كــاداة جلمــع
املعلومــات ،علــى عينـة مقصــودة مكونــة مــن ( )63أمــني مصــدر الــتعلم ،ــدارل حمافظــة
القنفذة باململكة العربية السعودية.
وكــان مــن أهــم النتــا ج الــل توصــلت إليهــا الدراســة أن مجيــع مطالــب اســتخدام
االنرتنــت يف مراكــز مصــادر الــتعلم املرتبطــة بـ ـ (البيكــة التعليميــة ،وأمــني مصــادر الــتعلم،
وامل ــتعلم) تعت ــرب مطالبـ ـاو مهم ــة ،وبدرج ــة عالي ــة ج ــداو ،وأوص ــى الباح ــث باالهتم ــام البيك ــة
التحتيــة ملركــز مصــادر الــتعلم مــن خــالل تزويــدها بــاجهزة حواســيب ،وشــبكات اتصــال ذات
س ــرعات عالي ــة ،وت ــوفري دع ــم ف ــين إلج ــراء الص ــيانة لألجه ــزة وتش ــغيل الش ــبكات يف حال ــة
العطلا كمطالب أساسية الستخدام االنرتنت يف مركز مصادر التعلم.
وهـدفت دراســة ديكســون ورخــرون ( )Dixon, et al, 2011إىل الكشــف عــن أهميــة
أنظم ــة املكتب ــات االفرتاض ــية ،وال ــدور ال ــذي تلعب ــه يف مس ــاعدة املس ــتخدمني للوص ــول إىل
املعلومــات الــل يريــدونها يف وقــت أقــل وبشــكل أســرع .واســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي
التحليلي لعدد من الدراسات ذات الصلة.
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وكشفت نتا ج الدراسة إىل أن أنظمة املكتبات االفرتاضية تقـدم أداة قويـة لتنميـة
مقتنيات املكتبـة واسـتخدامها ،إضـافة إىل أنهـا تكـن املسـتخدمني مـن البحـث عـن مـؤلفني
معيــنني أو عنــاوين خاصــة يف خمتلــف احلقــول واجملــاالت ،كمــا تكــن مــن معرفــة امللفــات
املستعارة من قبل الطالب ،واختيار الرفوف الل تتواجد عليها الكتب يف وقت قصري جدا.
وهــدفت دراســة باترســون ( )Patterson, 2011إىل تســليط ال ــوء علــى املكتبــات
املدرس ــية االفرتاض ــية بوص ــفها حماول ــة جدي ــدة للوص ــول إىل املعلوم ــات بط ــرق خمتلف ــة،
واملســاهمة يف إ ــراء الفــر

التعليميــة بشــكل فعــال .واســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي

التحليلي ،واستندت على دراسة تطبيق املكتبات االفرتاضية يف عـدد مـن املـدارل ،كمكتبـة
مدرسة أكاديا ،ومكتبة مدرسة أ ينا املتوسطة ،ومكتبة مدرسة شـيكو الثانويـة ،وغريهـا مـن
مكتبات مدارل والية ببنسلفانيا االمريكية.
وخلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتــا ج الــل مت احلصــول عليهــا مــن خــالل
االستبانة ،حيث كان من أهمها التاكيد علـى أن إنشـاء مكتبـة مدرسـية افرتاضـية تعتـرب
مهمـة كـبرية جـدا ،وخطـوة عمليـة لتحقيــق الناـاح ،ويُنصـح لتحقيقهـا تشـكيل جلنـة مــن
املتطوعني من الطالب ،واملـوظفني ،وأوليـاء األمـور ،واملعلمـني ،للعمـل معـا يف تنفيـذ مشـروع
املكتب ــة االفرتاض ــية يف ك ــل مدرس ــة ،كونه ــا تع ــد وس ــيلة را ع ــة للوص ــول إىل الط ــالب يف
منازهلم ،وطريقة ذكية يف عرض دور املعلم يف العملية التعليمية.
وهـدفت دراســة زوراويســكا أ و زوراويسـكا ب ( Zurawska A & Zurawska B,

 )2010إىل الكشف عن فاعلية املكتبات االفرتاضية والدور الذي تلعبه يف العمليـة الرتبويـة،
مشرية إىل كيفية بناء املكتبة االفرتاضـية ،وفا ـدتها يف التعلـيم ،والصـعوبات أو التحـديات
الـ ــل قـ ــد تواجـ ــه إنشـ ــاءها ،وذل ــ

باسـ ــتخدام املـ ــنهج التاـ ــريت علـ ــى عينـ ــة مـ ــن طـ ــالب

البكالوريول واملاجستري يف جامعة نيكوالل كوبرنيكول البولندية.
وخلص ــت الدراس ــة إىل أن تكلف ــة املكتب ــة االفرتاض ــية تتك ــون م ــن تك ــاليف ص ــيانة
األجهزة ،وتكاليف العمل خارج املصادر التعليمية ،ونتياة لتاارب طالب املرحلة اجلامعية
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وطـالب املاجسـتري يف اختبـار فا ـدة املكتبـة االفرتاضـية يف التعلـيم ،فقـد أشـارت النتــا ج إىل
أن طــالب الدراس ــات العلي ــا ق ــد حظ ــوا بالفرصــة الالزم ــة للحص ــول عل ــى معلوم ــات أكث ــر
متعلقة يف جمال ختصصاتهم.
وه ـ ــدفت دراس ـ ــة الش ـ ــهراني (1119م) إىل سديـ ـ ــد مطال ـ ــب اس ـ ــتخدام التعلـ ـ ــيم
االلكرتوني يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي الواجب توافرها يف (املتعلم ،املـنهج،
ع ــو هيكــة التــدريس ،البيكــة التعليميــة) ،والتعــرف علــى أهميــة هــذه املطالــب والفــروق بــني
اســتاابات العينــة تُعــزى إىل مــتغريات (املمارســة ـ ـ التخص ـ ) ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة
اتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي ،واســتخدمت االســتبانة كــاداة جلمــع البيانــات ،علــى عينــة
مكونة من ( )151ع و هيكة تدريس باجلامعات السعودية.
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن مجيـع مطالـب اسـتخدام التعلـيم االلكرتونـي
يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي الواجب توافرها يف (املتعلم ،املنهج ،ع و هيكـة
التــدريس ،البيكــة التعليميــة) تعتــرب مطالــب هامــة الســتخدام التعلــيم االلكرتونــي ،كمــا
أوصــت الدراســة ب ــرورة االســتفادة مــن املطالــب الــل حــددتها الدراســة يف منــاهج العلــوم
الطبيعية عند العمل على تدريسها باستخدام التعليم االلكرتوني ،وأن تاخـذ بهـا مؤسسـات
التعليم العالي عند اختيار ع و هيكة التدريس للعمل أستاذاو بها.
وه ــدفت دراس ــة الزه ــري ( )1119إىل تق ــديم من ــوذج ملكتب ــة أكادميي ــة وثي ــة
افرتاضية يف اململكـة العربيـة السـعودية مـن خـالل التعريـف ،فهـوم املكتبـة االفرتاضـية،
وما ميكن أن تُحققـه مـن تنظـيم خـدمات املعلومـات ،وذلـ

،سـح املكتبـات األكادمييـة

السعودية على الواقع ملعرفة مدى إمكانية هذه املكتبات املشاركة يف هذا املشروع.
ومــن أبــرز النتــا ج الــل توصــلت هلــا الدراســة إمكانيــة إنشــاء مكتبــة افرتاضــية
أكادميي ــة يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،واخل ــروج بع ــدة توص ــيات م ــن أهمه ــا أن عل ــى
املكتبات األكادميية العمل على تطوير نظمها وتطويع التقنية لدعم خدماتها.
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وهدفت دراسة كليب ( )1118إىل معرفة مدى استخدام طلبة اجلامعة العربية
املفتوحــة (فــرع األردن) ،مصــادر املعلومــات االلكرتونيــة يف املكتبــات االفرتاضــية ،بــالتعرف
إىل حا ــم واق ــع اس ــتخدامهم هل ــا ،وال ــدوافع ،وأم ــاكن االس ــتخدام ،وأكث ــر الوس ــا ط
املعلوماتية استخداماو تلبية الحتياجاتهم املعلوماتية والتعليمية والبحثيـة ،واسـتطلعت
الدراســة الصــعوبات والعقبــات الــل تــواجههم يف اســتخدام املكتبــات االفرتاضــية وذل ـ
باتباع املنهج الوصفي ،واعتماد االستبانة كاداة جلمـع املعلومـات ،علـى عينـة مكونـة مـن
 195طالب ـ وا يف كافــة التخصصــات املطروحــة مــن قبــل اجلامعــة العربيــة املفتوحــة فــرع
األردن ،وخلصت الدراسـة إىل أهميـة مصـادر املعلومـات االلكرتونيـة الـل توفرهـا املكتبـات
االفرتاض ــية لطلب ــة التعل ــيم املفت ــوح ،وأن ال ــدافع الس ــتخدامها ت ــوفري الوق ــت واجله ــد،
إضــافة إىل ســهولة اســتخدامها مــن أي مكــان ،وأوصــت الدراســة ب ــرورة توجــه مؤسســات
التعلـ ــيم املفتـ ــوح

ـ ــو املكتبـ ــات االفرتاضـ ــية ملواكبـ ــة التطـ ــور يف تقنيـ ــات املعلومـ ــات

واالتصاالت.
وه ـ ــدفت دراس ـ ــة احلرب ـ ــي (1117م) إىل سدي ـ ــد مطال ـ ــب اس ـ ــتخدام التعل ـ ــيم
االلكرتوني الالزم توافرهـا يف كـل مـن (مـنهج الرياضـيات ،ومعلـم الرياضـيات للمرحلـة
الثانويـة ،والبيكــة التعليميــة) مــن وجهــة نظــر املختصــني يف التعلــيم االلكرتونــي باململكــة
العربية السعودية وبعض دول اخلليج العربي ،والتعرف علـى أهميـة وتـوافر هـذه املطالـب
مــن وجهــة نظــر املعلمــني املمارســني هلــا يف املــدارل األهليــة املطبقــة للتعلــيم االلكرتونــي
باململكة العربية السعودية ،كما هدفت إىل التعرف على مدى وجـود اخـتالف بـني درجـة
أهمية ودرجة توافر هذه املطالب للكشف عن واقع

ارسة التعليم االلكرتونـي ،والتعـرف

علــى مــدى وجــود فــروق بــني اســتاابات عينــة الدراســة ،واتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي،
وتكون ــت عينته ــا م ــن ( )86خمتصــاو و () 41

ارســاو معلمــاو ،واس ــتخدمت االس ــتبانة أداة

جلمع البيانات ،وكان من أهم النتا ج الل توصلت إليها ما يلي
 مجيــع مطالــب املــنهج االلكرتونــي (ختطيط ـاو وتنفيــذاو و تقومي ـاو) ،ومطالــب إعــداداملعلــم وتدريبــه ،ومطالــب البيكــة التعليميــة الــواردة يف أداة الدراســة تعتــرب مطالب ـاو
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الزمــة حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية هلــا بــني ( 3, 57ــ  )3035وبــذل

تعتــرب

هذه املطالب عالية جداو.
 عـ ــدم وجـ ــود اختالفـ ــات ذات داللـ ــة احصـ ــا ية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة ( )1015بـ ــنيمتوسـ ـ ــطات اسـ ـ ــتاابات املختصـ ـ ــني يف سديـ ـ ــدهم ملطالـ ـ ــب اسـ ـ ــتخدام التعلـ ـ ــيم
االلكرتوني تبعاو ملتغري (التخص  ،اخلربة ،اجلنسية) ،وبني متوسطات اسـتاابات
املمارسني يف سديدهم لدرجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم االلكرتونـي
تبعاو ملتغري (سنوات اخلربة).
وهـ ــدفت دراسـ ــة الصـ ــاحل (1117م) إىل التعـ ــرف علـ ــى متطلبـ ــات دمـ ــج الـ ــتعلم
االلكرتونــي عــن بعــد يف اجلامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر خــرباء اجملــال ،مســتخدماو
صــممت اســتبانة لتحديــد هــذه املتطلبــات والبــدا ل املناســبة مــن
املــنهج الوصــفيا حيــث ُ
وجهة نظـر خـرباء اجملـال املتخصصـني يف جمـاالت التعلـيم االلكرتونـي وتقنيـة التعلـيم،
وأصول الرتبية ،وعلوم احلاسب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )65خبرياو من جامعة امللـ
س ــعود واجلامع ــة العربي ــة املفتوح ــة وكلي ــة البن ــات واملعلم ــني ووزارة الرتبي ــة والتعل ــيم
،دينة الرياض.
وقــد أســفرت نتــا ج الدراســة عــن أن مجيــع املســتايبني تقريب ـاو وافقــوا بشــدة أو
وافقــوا علــى مجي ــع املتطلبــات الر يس ــة التاليــة اخلط ــط واإلدارة والسياســات ،والبني ــة
التحتيـ ــة واملصـ ــادر البشـ ــرية ،ومتطلبـ ــات حمتـ ــوى الـ ــتعلم ،وخـ ــدمات الـ ــدعم ،واملصـ ــادر
التعليمية ،والبنية الثقافية.
وهــدفت دراســة محيــدة الصــبحي ( )1117إىل سليــل وتصــميم مشــروع مقــرتح
لبوابة مراكز مصادر التعلم على شبكة االنرتنت ،فتطرقت جملال اسـتخدام االنرتنـت يف
التعلــيم وداخــل مراكــز مصــادر الــتعلم إلبــراز دور البوابــة وأهميتــه ،للوصــول إىل وضــع
تصميم لنظام معلومات مقرتح يتـاح علـى شـبكة االنرتنـت خيـدم مراكـز مصـادر الـتعلم
باملدارل يف مدينة جدة وجيسد بوابة على االنرتنت.
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وبنــا ًء عليــه فقــد عمــدت الدراســة إىل الوقــوف وسليــل الوضــع القــا م ملراكــز
مصادر التعلم يف مدارل مدينة جدة والل بلغت  75مركزاو يف مجيـع املراحـل الدراسـية
مستندة يف ذل

على املنهج املسحي ،م سليل النظم ،ومعتمدة على أداتـي املقابلـة مـع

م ــوظفني االدارة العام ــة للرتبي ــة والتعل ــيم جب ــدة ،واالس ــتبانة ال ــل وزع ــت عل ــى أمن ــاء
مراكــز مصــادر الــتعلم الــل بلــغ العا ــد منهــا  61اســتبانة ،وتوصــلت الدراســة إىل نتــا ج
عدة من أهمها
 تتوفر أجهزة احلاسب ا لي يف معظم املراكز ،توسط  6أجهزة يف املركز الواحـد،كما تتوفر التاهيزات والتمديدات الالزمة إليصال شبكة االنرتنت إىل املراكز.
 أن شــبكة االنرتنــت تتــاح يف معظــم املراكــز والبــالغ عــددها  52مركــزاو ،كمــا تبلــغخدمة الويب األكثر إتاحة واستخداماو يف هذه املراكز.
وأوصــت الدراســة بعــدة توصــيات أهمهــا إجيــاد قاعــدة راســخة وبنــاء ســل قــوي
لتقنيــة املعلومــات يف املــدارل ،حتــى يتســنى تعمــيم النظــام املقــرتح ونشــره علــى نطــاق
مدينـ ــة جـ ــدة التعليميـ ــة .وبنـ ــاءً علـ ــى تل ـ ـ

املعطيـ ــات الـ ــواردة يف الفصـ ــول النظريـ ــة

والتحليلية فقد مت وضع تصميم للبوابة وفق منـوذج مقـرتح اختـذ جـانبني األول فكـري
يف وص ــف النظ ــام نظريـ ـاو ،وسدي ــد أهداف ــه ،ومكونات ــه ،ومتطلبات ــه ،وطريق ــة تنفي ــذه.
صــممت مــن خاللــه بوابــة مصــادر
والثــاني تطبيقــي اعتمــد علــى برنــامج (ُ )FrontPage
التعلم على االنرتنت.
وه ــدفت دراس ــة املوس ــى (1117م) إىل معرف ــة متطلب ــات التعل ــيم االلكرتون ــي يف
العملية التعليمية وقد استخدم الباحث منهج االستقصاء لنتا ج دراسات عديدة سابقة
من خالل التحليل والرتكيـب ،وقـد توصـلت الدراسـة لنتـا ج مهمـة هـي وضـع العناصـر
األساسية للبنية التحتيـة يف جمـال األجهـزة ،واألدوات ،والتاهيـزات ،أمـا بالنسـبة جملـال
املنــاهج فقــد توصــلت الدراســة إىل أن هنــاك معــايري خاصــة للمنــاهج االلكرتونيــة جيــب
اتباعه ــا عن ــد تص ــميم املن ــاهج الدراس ــية املس ــتخدمة يف التعل ــيم االلكرتون ــي باململك ــة
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العربية السعودية ،وأي او بالنسبة لتدريب املعلـم واملـتعلم علـى التقنيـات اجلديـدة وعلـى
اسرتاتيايات التدريس والذي يُعد مطلباو أساسياو للعملية التعليمية.
وه ــدفت دراس ــة جونس ــون ( )Johnson, 2007إىل فحـ ـ

ومراجع ــة كيفي ــة

اختيـار املعلمـني ملصـادر الـتعلم علـى االنرتنـت واسـتخدامها يف بيكـة ريـة بالتكنولوجيــا،
وتكونت عينة الدراسة من  55معلم مـن برنـامج السـنة الرابعـة مـن برنـامج  ، Emintsيف
واليــة ميســوري االمريكيــة ،مــن خــالل اتبــاع املــنهج الوصــفي ،واعتمــاد املقابلــة اجلماعيــة
واملالحظات الصفية للطـالب يف مجـع املعلومـات ،ومـن أبـرز نتـا ج الدراسـة الـل توصـلت
إليها الدراسة
 أظهر املشـاركون قـدرتهم علـى اجيـاد مصـادر علـى االنرتنـت عـرب قوقـل ،ومـن خـاللاملوضوعات االلكرتونية ،أو من خالل مدرسني رخرين.
 أن اختي ــار مص ــادر عل ــى االنرتن ــت هل ــا عالق ــة جوهري ــة باملوض ــوع ،وتقاب ــل أه ــدافهمالتعليميــة ،كمــا أن اســتخدام املصــادر يســهم يف تطــوير قــدرات الطــالب يف البحــث
وزيادة معرفتهم باللغة اال ليزية وباحلساب.
وهدفت دراسة منرية الصالل ( )1117إىل اقرتاح عناصر اسـرتاتياية اجلـودة يف
األداء الرتبـوي للمكتبــة املدرسـية االلكرتونيــة يف املرحلـة االبتدا يــة ،ومـدى أهميتهــا مــن
وجهة نظر خرباء التطوير الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السـعودية،
واملتخصص ــات الرتبوي ــات يف امل ــدارل األهلي ــة االبتدا ي ــة املت ــوفر به ــا مكتب ــة الكرتوني ــة،
ومعرفة أ ر تطبيـق االسـرتاتياية املقرتحـة يف تعلـم طالبـات الصـف اخلـامس االبتـدا ي
لوحدة دراسية من مادة العلوم ،على عينة مقصودة مكونة  15خبري تربـوي بـوزارة الرتبيـة
والتعل ــيم ،و  14متخصص ــة تربوي ــة ،و 15طالب ــة م ــن طالب ــات الص ــف اخل ــامس كعين ــة
عش وا ية ملعرفة األ ر ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي من خالل استبانة تتكـون مـن
عناصـ ــر االسـ ــرتاتياية املقرتحـ ــة ،واملـ ــنهج التاـ ــريت ملعرفـ ــة ا ـ ــر تـ ــوفر عناصـ ــر هـ ــذه
االسرتاتياية على تعلم الطالبات ،وكشف نتا ج الدراسة عـن أن تفعيـل التقنيـة ومنهـا
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االنرتنــت يف املــدارل ضــرورة ملحــة وبصــوره خاصــة يف املكتبــات املدرســية ،وأن الطالبــات
الالتــي تعلمــن مــن خــالل املكتبــة االلكرتونيــة تكــن مــن

ارســة البحــث والــتعلم الــذاتي

بفاعلية.
وهـدفت دراســة عبــد الــرمحن ( )1115إىل التعــرف علــى واقــع مصــادر الــتعلم يف
املكتبات املدرسية ،وواقع التعامل مع شـبكة االنرتنـت للتوصـل إىل حلـول ميكـن أن تسـهم
يف التغلــب علــى معوقــات مصــادر الــتعلم مــن خــالل شــبكة االنرتنــت ،مســتخدماو يف ذلـ
امل ــنهج الوص ــفي ،م ــن خ ــالل اس ــتبانة للتع ــرف عل ــى الواق ــع واملعوق ــات م ــن وجه ــة نظ ــر
أخصــا ي املعلومــات يف املكتبــات املدرســية يف التعلــيم العــام ،وعلــى عينــة عشــوا ية مكونــة
من ( )131مدرسة موزعة على حمافظات مصر.
وأســفرت نت ــا ج الدراس ــة ع ــن ت ــدني واضــح يف أس ــس اختي ــار مص ــادر ال ــتعلم يف
مكتبات املـدارل،

ـا دعـا بالباحـث إىل أن يوصـي بةنشـاء مكتبـة الكرتونيـة تكـون ،ثابـة

مركز مصادر التعلم بكل إدارة تعليمية مع ربطها بشبكة داخلية داخل تل

املدارل.

وه ـ ــدفت دراس ـ ــة ن ـ ــور ال ـ ــدين ( )1113إىل تص ـ ــميم من ـ ــوذج ملكتب ـ ــة افرتاض ـ ــية
متخصص ــة وه ــي مص ــادر املعلوم ــات االقتص ــادية ب ــاجلزا ر ،وذلــ

ب ــالتعريف باملكتب ــة

االفرتاضية من حيث مفهومها ووظا فها ،ومن خالل عينة مقصودة لنماذج عامليـة را ـدة
للمكتبات االفرتاضـية ،ومقارنتهـا بواقـع املكتبـات اجلزا ريـة ،وعـرض التسـميات األخـرى
للمكتبات الل أفرزتها بيكة الشبكات ونظم املعلومات ،معتمداو املنهج الوصفي التحليلـي
يف ذل .
وأســفرت نتــا ج هــذه الدراســه عــن إمكانيــة إ ــاز مكتبــة افرتاضــية ت ــاهي مــا
يُقدم من مكتبات افرتاضية يف الدول املتقدمة.
وهــدفت دراســة أمنيــة صــادق ( )2998إىل تصــميم موقــع للمكتبــة املدرســية
العربيــة علــى شــبكة االنرتنــت ،فكانــت بــادرة منهــا يف استكشــاف جمتمــع املكتبــة املدرســية
عل ــى االنرتن ــت ،حي ــث مت اس ــتعراض أكث ــر م ــن ما ــة موق ــع للمكتب ــات املدرس ــية عل ــى
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االنرتنت تابعـة لـدول خمتلفـة ،يف حماولـة مـن الباحثـة إىل وضـع تصـور مقـرتح لقواعـد
ومواصــفات تكــن أمــني املكتبــة املدرســية مــن تصــميم وإعــداد موقــع للمكتبــة علــى شــبكة
االنرتنت.
واستخلصت الدراسة متطلبات عدة إلنشاء موقع للمكتبة املدرسـية علـى شـبكة
االنرتنت كان منها التالي
 -1التواجـد علــى املسـتوى العــاملي للمدرسـة وا بــات التفـوق العلمــي واحل ـاري هلــا ،و
رفــع مســتوى التعلــيم وطــرق وأســاليب التــدريس ،والتواصــل العلمــي بــني املعلمــني،
وجعل العملية التعليمية حمببة لدى الطالب.
 -2بناء عالقات قافية حملية قوية بني املستفيدات (الطالبة/األسرة/املعلمة/
اإلدارية) كذل

بناء عالقات قافية واسعة قد تتعدى احلدود .والتواصل

والرتابط عرب الشبكة ،وتنمية الوعي باملعلومة لدى فكات املستفيدات.
ــم وضــعت الباحثــة تصــوروا للموقــع النمــوذجي للمكتبــة املدرســية العربيــة علــى
شبكة االنرتنت بوضع اسرتاتياية هلا.

دراسات احملور الثاني مقرر املكتبة والبحث.
هــدفت دراســة الطــس ( )1121إىل التعــرف علــى أهميــة تطبيــق معــايري اجلــودة
الشاملة يف تدريس مقرر املكتبة والبحث ،مستخدماو يف ذل

املنهج الوصـفي التحليلـي،

واســتبانة مكونــة م ــن معــايري اجل ــودة الشــاملة الالزم ــة لتــدريس مق ــرر املكتبــة والبح ــث
واملرتبطة جبودة (التخطيط طويل املـدى ـ ـ والتخطـيط قصـري املـدى ـ ـ وتنفيـذ الـدرل ـ ـ
وتفعيل استخدام املكتبة املدرسية يف التدريس) ،علـى جمتمـع الدراسـة وهـم  211معلمـاو
،دينة جدة.
وخلصــت الدراســة إىل عــدة نتــا ج كــان مــن أهمهــا أن الصــعوبات الــل يواجهــا
املعلم يف تدريس مقرر املكتبة والبحث هي عدم توفر مصادر التعلم الل تفي ،تطلبـات
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تدريس املقرر،

ا جعل الباحث يُوصي ب رورة تاهيل معلمي مقرر املكتبة والبحث وفـق

شروط ،ومواصفات تكنهم من مراعاة متطلبات العصر ،واألدوار اجلديدة الـل فرضـتها
التكنولوجيا احلديثة.
وهــدفت دراســة إميــان احلــار ي ( )1118إىل الكشــف عــن واقــع اســتخدام مصــادر
االطالع اخلارجي من قبل معلمات مقرر املكتبة والبحث يف التدريس ،واعتمـدت الباحثـة
املــنهج الوصــفي منها ـاو للدراســة ،واالســتبانة أداةو هلــا ،والــل قُســمت اىل مخــس حمــاور
أساســية تُمثــل واقــع اســتخدام املعلمــات ملصــادر االطــالع اخلــارجي وهــي (واقــع اســتخدام
املصادر املطبوعة ،وواقع اسـتخدام املصـادر غـري املطبوعـة ،واهلـدف مـن اسـتخدام املصـادر،
واملصادر األكثر اسـتخداماو ،ومعوقـات االسـتخدام) ،وكشـفت النتـا ج أن عينـة الدراسـة
والب ــالغ ع ــددها ( )86معلم ــة ـ ــ مي ــثلن جمتم ــع الدراس ــة ـ ــ تس ــتخدم املص ــادر اخلارجي ــة
املطبوع ــة يف الت ــدريس الص ــفي للمق ــرر غ ــري الكت ــاب املدرس ــي أكث ــر م ــن اس ــتخدامها
للمصادر االلكرتونية،

ا دعـى بالباحثـة أن تُوصـي بعـدة توصـيات منهـا تزويـد املـدارل

الثانويـة ،كتبـة أو مركــز مصـادر مســتقل جيمـع بــني املصـادر املطبوعــة وغـري املطبوعــة،
وجمهز باألجهزة والتقنيات احلديثة الالزمة لتـدريس املقـرر ،وتكـون هـذه املصـادر و يقـة
الصــلة ،ــا تدرســه الطالبــات باإلضــافة إىل ضــرورة تاهيــل معلمــات املقــرر وفــق معــايري
تكنهن من القيام باألدوار الرتبوية الل فرضتها التكنولوجيا احلديثة.
وهــدفت دراســة إميــان باناجــه ( )1115إىل التعــرف إىل واقــع الرتبيــة املكتبيــة يف
امل ــدارل الثانوي ــة للبن ــات ،دين ــة ج ــدة ،وق ــد اعتم ــدت الباحث ــة عل ــى التحلي ــل العلم ــي
لثال ــة كت ــب دراس ــية وه ــي امل ــنهج الدراس ــي ملق ــرر املكتب ــة والبح ــث م ــن حي ــث الش ــكل
واحملتــوى ،كمــا قامــت باســتطالع رأي  211طالبــة مــن طالبــات املســتوى األول جبامعــة
املل ـ

عبــد العزيــز ،والالتــي أتمــن دراســة هــذه الكتــب ،باإلضــافة إىل اســتطالع رأي 15

معلمــة يقمــن بتــدريس هــذه الكتــب ،مــن خــالل اتبــاع املــنهج الوصــفي ،واالســتبانة الــل
أُعدت جلمع تل

املعلومات.
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وتوصــلت إىل جمموعــة مــن النتــا ج مــن أهمهــا أخفــق التــدريس هلــذا املقــرر يف
سقيق األهداف الل وُضعت من أجله ،حيث اعتمـد التـدريس يف معظمهـا علـى اجلانـب
النظــري والــتلقني مــن جانــب املعلمــة ،واحلفــظ واالســتظهار مــن جانــب الطالبــة ،وذلـ
نتياـة لقصـور يف التطبيقــات العمليـة والتكليفــات البحثيـة ،وانعــدام املواقـف التعليميــة
الل ميكن أن تتوافر من خالل التعاون بني معلمـة مقـرر املكتبـة والبحـث وبـاقي معلمـات
املقررات الدراسية األخرى.

التعليق على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبني ما يلي
أوالو دراسات احملور األول
 -1االتفــاق الواضــح بــني الدراســات الســابقة علــى أهميــة املكتبــة االفرتاضــية يف التعلــيم،
حيث هدفت معظم دراسات هذا احملور إىل التعرف على واقع مصادر التعلم يف املكتبـات
املدرس ــية ،والتعام ــل م ــع ش ــبكة االنرتن ــت يف ه ــذه املراك ــز ،وكيفي ــة إنش ــاء املكتب ــات
االفرتاض ــية م ــن حي ــث التعري ــف به ــا وتق ــديم من ــاذج عاملي ــة را ــدة هل ــا واخ ــرياو تق ــديم
تصــميم كنمــوذج ملكتبــة افرتاض ـية ،كدراســة باترســون ( )Patterson, 2011ودراســة
الزهري ( ،)1119ودراسة محيدة الصبحي ( ،)1117ودراسة عبـد الـرمحن ( ،)1115دراسـة
نــور الــدين ( ،)1113ودراســة أمنيــة صــادق ( ،)2998كمــا كشــفت بعــض الدراســات عــن
أهميــة وفاعليــة أنظمــة املكتبــة االفرتاضــية يف التعلــيم ،ومــدى تا ريهــا علــى العمليــة
التعليميــة كدراســة ديكســون ورخــرون ( )Dixon, et al, 2011ودراســة زوراويســكا أ و
زوراويسـكا ب ( )Zurawska A & Zurawska B, 2010ودراسـة كليـب ( )1118ودراسـة
م ــنرية الص ــالل ( ،)1117كم ــا س ــعى ع ــدد م ــن ه ــذه الدراس ــات إىل معرف ــة متطلب ــات
االســتخدام يف العمليــة التعليميــة ،والــل تتفــق فيمــا بينهــا يف سديــد املتطلبــات علــى
اس ــال العناص ــر األساس ــية للعملي ــة التعليمي ــة وه ــي (املعل ــم ـ ـ ـ والبيك ــة التعليمي ــة ـ ـ ـ
وامل ـ ـ ــتعلم) كدراس ـ ـ ــة دراس ـ ـ ــة القرن ـ ـ ــي ( )1121ودراس ـ ـ ــة الش ـ ـ ــهراني( )1119ودراس ـ ـ ــة
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احلربــي( )1117ودراســة الصــاحل ( ،)1117ودراسةجونســون ( )Johnson, 2007ودراســة
املوســى( ،)1117وهــي بــذل

تتشــابه مــع الدراســة احلاليــة يف معرفــة متطلبــات املكتبــة

االفرتاضية يف املرحلة الثانويـة الـالزم توافرهـا يف اجملـاالت التاليـة (البيكـة التعليميـة،
واملعلمات ،والطالبات) ،وتزيد الدراسـة احلاليـة علـى هـذه الدراسـات يف معرفـة وسديـد
املتطلبــات االداريــة وهــي التاهيــزات الــالزم تُوفرهــا إدارة الرتبيــة والتعلــيم الســتخدام
املكتب ـ ــة االفرتاض ـ ــية يف العملي ـ ــة التعليمي ـ ــة ،ويُع ـ ــد ه ـ ــذا املتطل ـ ــب البني ـ ــة التحتي ـ ــة
واألساسية الستخدام املكتبة االفرتاضية ،كما ختتلـف هـذه الدراسـة عـن سـابقاتها يف
سديد هذه املتطلبات الالزمة لتدريس مقرر املكتبة والبحث.
 -2من حيث املنهج اتبعت الدراسات املنهج الوصفي ،وهو ما اتبعته الدراسة احلالية،
باعتباره املنهج الذي ميكن من خالله بناء قا مة متطلبات يُستفاد منها يف إنشاء
واستخدام مكتبة افرتاضية يف املدارل الثانوية ،ماعدا دراسة ودراسة زوراويسكا أ
وزوراويسكا ب ( )Zurawska A & Zurawska B, 2010و دراسة منرية الصالل
(1117م) حيث اتبعتا املنهج التاريت.
 -3م ــن حي ــث العين ــة اخ ــتالف عين ــات الدراس ــات الس ــابقة ،حي ــث اتفق ــت عين ــة دراس ــة
باترســون ( )Patterson, 2011ودراســة الزهــري (1119م) ودراســة نــور الــدين (1113م)
املكونة من املكتبات مع اختالف يف نوعيـة املكتبـات ففـي دراسـة باترسـون ( Patterson,

 )2011ودراسـة أمينـة الصــادق (2998م) تثلـت عينتهمــا مـن املكتبــات املدرسـية ،بينمــا
تثلــت عينــة دراســة الزهــري (1119م) مــن املكتبــات األكادمييــة ،ودراســة نــور الــدين
(1113م) م ــن املكتب ــات املتخصص ــة ،أم ــا دراس ــة ( )Dixon, et al, 2011واملوس ــى
(1117م) تكون ــت العين ــة م ــن جمموع ــة م ــن الدراس ــات الس ــابقة يف جم ــال املكتب ــات
الرقمية ،كما اتفقت أي ا عينة ودراسة (كليب1118 ،م) ،دراسة ودراسة زوراويسكا أ
وزوراويســكا ب ( )Zurawska A &Zurawska B, 2010مــن طلبــة البكــالوريول
واملاجســتري إال أن عينــة دراســة (كليــب1118 ،م) تكونــت مــن طلبــة التعلــيم املفتــوح،
واتفق ــت أي ـاو عين ــة دراس ــة (القرن ــي1121،م) ،والش ــهراني (1119م) ،وم ــنرية الص ــالل
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(1117م) ،واحلربي (1117م) ،وعبد الرمحن (1115م) مع الدراسة احلالية واملكونة مـن
املختصني يف اجملال والل تـؤدي طبعيـة عملـهم علـى اكتسـابهم الكـثري مـن املعـارف
واخلـربات ،وت ــيف دراسـة عبــد الــرمحن (1115م) ودراسـة محيــدة الصــبحي (1117م)
إىل املختصني مركز مصادر التعلم املدرسية ،أما عينة دراسـة جونسـون ( Johnson,

 )2007فتمثلت يف املعلمني.
 -4مـن حيـث األداة اعتمـدت الدراسـات السـابقة االســتبانة كـاداة هلـا ،وهـي مـا اعتمــدت
عليــة الدراســة احلاليــة ،مــا عــدا دراســة الصــالل (1117م) الــل اســتخدمت اختبــاراو
سصــيلياو ،واال ســتبانة ،ودراســة محيــدة الــل اعتمــدت املقابلــة واالســتبانة كــادوات
جلمع بياناتهما.

انياو دراسات احملور الثاني
 -1ات ح للباحثـة مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات السـابقة قلـة الدراسـات الـل تتنـاول
مقرر املكتبة والبحث بالبحث.
 -2اتفق ــت الدراس ــات الس ــابقة يف تطرقه ــا بالبح ــث ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف
املرحلة الثانوية ،ففـي دراسـة الطـس ( )1121مت التعـرف علـى أهميـة تطبيـق معـايري
اجلــودة الشــاملة يف تــدريس املقــرر ،ويف دراســة إميــان احلــار ي ( )1118معرفــة واقــع
استخدام مصادر االطالع اخلارجي من قبل معلمات املقـرر ،أمـا دراسـة إميـان باناجـه
(1115م) مت التعــرف إىل واقــع الرتبيــة املكتبيــة يف املــدارل الثانويــة للبنــات ،دينــة
جدة والالتي أتمن دراسة املقرر.
 -3أشارت دراسات هذا احملور أهمية وجود مكتبة تلت احتياجات (املعلمات ،والطالبات)
يف تدريس ودراسة املقرر ،وهو ماتهدف الدراسة احلاليه إىل سقيقه.
 -4من حيث املنهج اتبعت دراسات احملور الثاني حسب أهـدافها املـنهج الوصـفي منهاـاو
للدراسة ،وهو ما اتبعته الدراسة احلالية.
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 -5من حيث العينة تثلت عينة مجيع الدراسات يف هذا احملور مـن املعلمـني واملعلمـات
ماعــدا دراســة اميــان باناجــه الــل تزيــد علــى املعلمــات عينــة مــن الطالبــات،

ــالف

الدراسة احلالية الل اقتصرت على املختصني مـن أع ـاء هيكـة التـدريس ختصـ
تقنيات التعليم واملشرفني الرتبويني.
 -6مــن حيــث األداة اعتمــدت الدراســات الســابقة يف هــذا احملــور علــى االســتبانة كــاداة
جلمع البيانات ،وهي ما اعتمد عليه الدراسة احلالية يف مجع البيانات.
 -7ع ــدم تن ــاول ه ــذه الدراس ــات اس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة
والبحث وهو ما تتفرد به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

ما استفادته الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف الوقوف على طبيعة عمل الدراسة
يف معرفة متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية ،كما استفادت منها يف ا تي
 -1أك ــدت الدراس ــات الس ــابقة أن ــه يف ظ ــل الت ــدفق املس ــتمر واملتس ــارع للمعلوم ــات أنن ــا
واجة إلشاعة أساليب التعلم الذاتي واملستمر وتعلم التفكري حتى نصـل إىل مرحلـة
نرى فيها الطالبات يعرفن قيمة املعرفة الل يستخدمنها.
 -2من استقراء الدراسات السابقة ميكن التاكيد أن مصادر املعلومـات هـي مصـادر تعلـم
مهما تعددت وتنوعت وسا طها فةن األصـل يف املعرفـة هـو الكلمـة ،مـن أجـل هـذا ال بـد
من إعداد الطالبة وهي على ألفة ،صادر املعلومات.
 -3سديد مشكلة الدراسة واملتغريات املناسبة هلا.
 -4إ راء اإلطار النظري وسديد موضوعاته.
 -5بناء أداة الدراسة.
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الفصل الثالث
اإلجراءات املنهاية للدراسة

منهج الدراسة ومتغرياتها
جمتمع وعينة الدراسة
أداة الدراسة
األساليب اإلحصا ية للدراسة

الفصل الثالث

اإلجراءات املنهاية للدراسة
تهيد
تاسيساو على ما مت عرضه يف الفصل السابق اإلطار النظـري للدراسـة الـل ُقـدم مـن
خاللــه عرض ـاو نظري ـوا ملوضــوع الدراســة ،ــم عــرض الدراســات والبحــو الســابقة ،فــةن هــذا
الفصــل يســلط ال ــوء فيــه علــى املنهايــة العلميــة الــل اُتبعــت يف هــذه الدراســة مــن حيــث
منهاه ــا ،وجمتمعه ــا ،وعينته ــا ،وأدواته ــا ،وبي ــان إجراءاته ــا ،واألس ــاليب اإلحص ــا ية ال ــل
اُستخدمت يف معاجلة النتا ج الل مت احلصول عليها عـن طريـق أداة مجـع املعلومـات الـل
حددتها الدراسة.

أوالو منهج الدراسة ومتغرياتها
 .2منهج الدراسة ()Method Of Research
اُستخدم يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي ،والذي هو كما ذكر عبيـدات
ورخــرون (1117م،

 )137بانــه عبــارة عــن أســلوب يعتمــد علــى مجــع معلومــات وبيانــات عــن

ظ ــاهرة م ــا ،أو واق ــع م ــا ،وذلــ

بقص ــد التع ــرف عل ــى الظ ــاهرة املدروس ــة وسدي ــد الوض ــع

احلالي هلا والتعـرف علـى جوانـب القـوة وال ـعف فيـه مـن أجـل معرفـة مـدى صـالحية هـذا
الوضع أو مدى احلاجة إلحدا تغيريات فيه .وهذا ما يتفق مع ما ذكـره العسـاف (1114م،
 )289من أن البحث املسحي يُطبق ملعرفة بعض احلقا ق التفصـيلية عـن واقـع الظـاهرة
املدروســة،

ــا ميكــن مــن تشــخي

ذل ـ

الواقــع ،وبــذل

يعتــرب املــنهج الوصــفي أكثــر

مال مة لطبيعة الدراسة احلاليـة ،فمـن خاللـه مت التعـرف علـى متطلبـات اسـتخدام املكتبـة
االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة وسديـدها مـن وجهـة نظـر
أع اء هيكة التدريس ،واملشرفني الرتبويني ،مستخدمةو االسـتبانة جلمـع البيانـات الالزمـة،
ومن م سليلها عرب الطرق اإلحصا ية املتبعة.
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 .1متغريات الدراسة اعتمدت الدراسة احلالية على املتغريات ا تية
 .1املتغريات املستقلة وتتمثل يف املتغريات التالية
املؤهل العلمي ـ التخص ـ عدد سنوات اخلربة ـ اجلنس.
 .2املتغريات التابعة وتتمثل املتغريات التابعة يف
متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة
الثانوية من وجهة نظر أع اء هيكة التدريس ،واملشرفني الرتبويني.

انياو مُاتمَع وعينة الدّراسة
أ .جمتمع الدراسة ()Population and Sample Of Research
ذكر عبيدات (1117م
األشخا

 )242بان جمتمع الدراسة يتمثل يف مجيع األفراد أو

الذين يكونون موضوع مشكلة البحث .بينما يرى العساف (1114م

 )94بان

"اجملتمع هو كل من ميكن أن تعمم عليه نتا ج البحث".
وتكونَ مُاتمَع الدراسة احلالية من مجيع أع ـاء هيكـة التـدريس ختصـ

تقنيـات

التعليم جبامعة أم القرى ،واملشرفني الرتبويني ملقرر املكتبة والبحث ومركز مصادر الـتعلم
بةدارة الرتبية والتعليم ،نطقة مكة املكرمة ،للعام الدراسـي 2344/2341هــ ،والبـالغ عـددهم
( ،)33وف ــق اإلحص ــاءات الرمسي ــة إلدارة ش ــكون امل ــوظفني جبامع ــة أم الق ــرى ،وإدارة الرتبي ــة
والتعليم ،نطقة مكـة املكرمـة ،ويوضـح جـدول رقـم ( )3توزيـع أفـراد جمتمـع الدراسـة وفقـاو
ملتغري مكان العمل.
جدول رقم ()3
توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاو ملتغري مكان العمل
ف او المتغير

العدد

النسبة

نضض رهبئ راس ا

12

34،4ر%

18

31،8ر%

44

% 011

ايش لوراسامق و ر
المجموع
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أعضاء هيئة
التدريس; 21

الم شرفين التربويين;
23

شكل رقم ()6
توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاو ملتغري مكان العمل
يتبني من اجلدول رقم ( )3والشكل رقم ( )6أن عدد أع اء هيكـة التـدريس ختصـ
تقنيات التعليم بلغ ( )12بنسبة ( )%3707من جمتمع الدراسـة ،أمـا عـدد املشـرفني الرتبـويني
ملقرر املكتبة والبحث ومراكز مصادر التعلم بلغ ( )14بنسبة ( )%5104من جمتمع الدراسة.
ونظ ــراو حملدودي ــة حا ــم جمتم ــع الدراس ــة تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن مجي ــع أف ــراد
جمتمع الدراسة احلالية ،ومت توزيع أداة الدراسة على اجملتمع بطريقة املسـح الشـامل ،وقـد
مت اس ــتبعا د ع ــددوا م ــن أوراق االس ــتاابة عل ــى أداة الدراس ــة أ ن ــاء عملي ــة التطبي ــق لع ــدم
اكتمــال بياناتهــا ،واجلــدول رقــم ( )5التــالي يوضــح العــدد املــوزع ،والعــدد املســتبعد ،والعــدد
النها ي الذي مت عليه عملية التحليل.
جدول رقم ()5
العدد املوزع واملستبعد والنها ي الذي مت عليه عملية التحليل
مجتمت الدراسة

العدد

النسبة

العدد المستبعد

6

% 0,،6

العدد المتبقل

,3

% 36،4

اإلجمالل

44

% 011

وبالنظر إىل جدول رقم ( )5السابق يتبني أن العدد املوزع على جمتمع الدراسة
( ،)33وقد مت استبعاد ست استبانات بنسبة ( )%2406من إمجالي العدد املوزع ،فكان العدد
النها ي الصاحل للتحليل ( )48استبانة بنسبة (.)%8603
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وفيما يلي وصف جمتمع الدراسة حسب متغريات الدراسة
جدول رقم ()6
توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق وا ملتغريات الدراسة
املتغري

فكات املتغري

العدد

النسبة

دكتوراه

11

% 5106

ماجستري

7

% 2803

بكالوريول

22

% 1901

48

%211

أقل من  5سنوات

7

% 2803

من  5إىل أقل من  21سنوات

21

% 1604

أكثر من  21سنوات

12

% 3707

48

%211

مناهج وطرق تدريس

11

% 5106

املكتبات

28

% 3703

48

%211

ذكور

27

% 3307

إنا

12

% 5504

48

%211

املؤهل العلمي

اجملموع
سنوات اخلربة

اجملموع
التخص

اجملموع
اجلنس

اجملموع

شكل رقم ()7
توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق وا ملتغريات الدراسة
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يتــبني مــن اجلــدول رقــم ( )6والشــكل ( )7العــدد والنســب املكويــة ملــتغريات املعلومــات
العامــة ع ــن جمتم ــع الدراســة ،والب ــالغ ع ــددهم ( )48وال ــل مشلــت م ــتغري املؤه ــل العلم ــي،
وســنوات اخلــربة ،والتخص ـ  ،واجلــنس ،ومــن تل ـ

البيانــات يت ــح أن ( )11مــن جمتمــع

الدراسة بنسبة ( )%5106حاصل على درجة الـدكتوراه ،وأن ( )7مـن جمتمـع الدراسـة بنسـبة
( )%2803حاصل على درجة املاجستري ،وأن ( )22من جمتمع الدراسـة بنسـبة ( )%1901حاصـل
على درجة بكالوريول ،أما فيما خي

سنوات اخلربة يت ح أن عدد الذين سنوات خـربتهم

أقــل مــن  5ســنوات بلــغ عــددهم ( )7بنســبة ( )%2803مــن جمتمــع الدراســة ،أمــا عــدد الــذين
ســنوات خــربتهم مــن  5ســنوات إىل أقــل مــن  21ســنوات بلــغ عــددهم( )21بنســبة ( )%1604مــن
جمتمــع الدراســة ،أمــا عــدد الــذين ســنوات خــربتهم أكثــر مــن  21ســنوات بلــغ ( ) 12بنســبة
( ،)%5504وعن التخص

يت ـح أن ( )11بنسـبة ( )%5106ختصصـهم تقنيـات التعلـيم ،و()28

بنس ــبة ( )%3703ختصص ــهم مكتب ــات ،أم ــا م ــتغري اجل ــنس فبل ــغ ع ــدد ال ــذكور( )27بنس ــبة
( )%3307من جمتمع الدراسة ،واإلنا بلغ ( )12بنسبة (  )%5504من جمتمع الدراسة.
الث وا أداة الدراسة ()Tools Of Research
ويشمل هذا اجلزء على اخلطوات التالية
 خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة)
اعتمـ ــدت الباحثـ ــة علـ ــى االسـ ــتبانة كـ ــاداة جلمـ ــع البيانـ ــات واملعلومـ ــات املتعلقـ ــة
بالدراسة ،والل هي كما أوضح عبيـدات (1115م) أن االسـتبانة أداة مال مـة للحصـول علـى
معلومات وبيانات وحقا ق مرتبطـة بواقـع معـني ال تتـوفر إجاباتهـا إال لـدى األفـراد املعنـيني
،وض ــوع االسـ ـتبانة ،ومت بن ــاء أداة الدراس ــة يف ص ــورة جتعل ــها قابل ــة لاجاب ــة عل ــى أس ــكلة
الدراسة وفقاو للخطوات التالية
اخلطوة األوىل سديد اهلدف من أداة الدراسة
تثـ ــل اهلـ ــدف مـ ــن أداة يف الوصـ ــول إىل وضـ ــع تصـ ــور مقـ ــرتح السـ ــتخدام املكتبـ ــة
االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة يف ض ــوء االجتاه ــات
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احلديثــة الدراســة مــن خــالل سديــد متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس
مقرر املكتبة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة ،والكشـف عـن الفـروق بـني متوسـطات اسـتاابات
أفراد جمتمع الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة (املؤهـل العلمـي ،التخصـ  ،عـدد سـنوات
اخلربة ،اجلنس).
اخلطوة الثانية صياغة فقرات أداة الدراسة
لصياغة فقرات أداة الدراسة مت عمل اإلجراءات التالية
 - 2مراجعــة األدب النظــري والدراســات الســابقة واألوــا احملكمــة املرتبطـة ،تطلبــات
اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة
مثــل دراســة القرنــي (1121م) ،ودراســة ديكســون ورخــرون (،)Dixon, et al, 2011
ودراسـة ودراسـة زوراويسـكا أ وزوراويسـكا ب (،)Zurawska A & Zurawska B, 2010
ودراس ــة م ــنرية الص ــالل (1117م) ،ودراس ــة محي ــدة الص ــبحي (1117م) ،ودراس ــة عب ــد
ال ــرمحن 1115م) ،إىل مقابل ــة العدي ــد م ــن ذوي االختص ــا

يف ختصـ ـ

تقني ــات

التعليم واملكتبات.
 - 1مت إعــداد قا مــة ،تطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة
والبحث يف املرحلة الثانوية ،ومن م استخدامها يف إعداد أداة الدراسة.
وقد مت صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي
 .1مراعاة أن ختدم األهداف املطلوب سقيقها والل تعمل على سقيق أهداف الدراسة.
 .2مت صياغة فقرات أداة الدراسة ويث تكون واضحة ومفهومة ومناسبة جلميع أفراد
جمتمع الدراسة.
 .3روعي يف اختيار فقرات أداة الدراسة التنوُّع ،وأن يكون لكلّ فقرة هدف مُحدد يقيس
جانباو حمدداو يف كل جمال من جماالت أداة الدراسة.
اخلطوة الثالثة الصورة األولية ألداة الدراسة
استخدمت االستبانة كاداة جلمع البيانات الالزمة ألغـراض هـذه الدراسـة وتوافقـاو
مــع مــا ذكــر (عبــد اهلــادي1114،م،

 )279نظــراو لســهولة إدارتهــا وتنظيمهــا وقلــة تكلفتهــا
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وم ــا تت ــاز ب ــه م ــن إمكاني ــة مج ــع كمي ــة ك ــبرية م ــن املعلوم ــات يف وق ــت قص ــري وسليل ــها
إحصا ياو من خالل برامج احلاسب ا لي ،وانقسمت أداة الدراسة إىل جز ني هما
 .1اجلــزء األول وت ــمن البيانــات األوليــة عــن أفــراد جمتمــع الدراســة حســب مــتغريات
الدراسة املستقلة وهي (املؤهل العلمي ،التخص  ،عدد سنوات اخلربة ،اجلنس).
 .2اجلزء الثاني واشتمل على جماالت االستبانة وتكونت من ( )31فقرة ،حيث
ت منت االستبانة أربعة جماالت ر يسة ،وهي كالتالي
 .1اجملال األول املتطلبات اإلدارية وت من ( )22فقرة.
 .2اجملال الثاني املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية وت من ( )9فقرات.
 .3اجملال الثالث املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات وت من ( )23فقرة.
 .4اجملال الرابع املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات وت من ( )8فقرات.
ويستااب على جماالت أداة الدراسة وفق التدرج الثال ي (عالية ،متوسطة،
منخف ة) ،وميثلها اجلدول ( )7التالي
جدول ()7
الصورة األولية ألداة الدراسة
جماالت أداة الدراسة

عدد الفقرات

املتطلبات اإلدارية

22

املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية

9

املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات

23

املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات

8

إمجالي عدد الفقرات يف الصورة األولية

31

بعد بناء أداة الدراسة (االستبانة) يف صورتها األولية مت عرضـها علـى جمموعـة مـن
احملكمــني بلــغ عــددهم ( )12حمكم ـاو مــن أع ــاء هيكــة التــدريس ختص ـ
التدريس ،وتقنيات التعليم ،وختص

املنــاهج وطــرق

املكتبات واملعلومات ،ملحق رقم ( ،)2وذلـ
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للتاكـد

مـن مــدى مناســبة املفــردات والفقـرات ،والنظــر يف مــدى كفايــة أداة الدراسـة مــن حيــث عــدد
الفق ـ ــرات ،ومشوليته ـ ــا ،وتن ـ ــوع حمتواه ـ ــا ،وإض ـ ــافة أي ـ ــة اقرتاح ـ ــات أو تع ـ ــديالت يرونه ـ ــا
مناس ـ ــبة.وقامت الباحث ـ ــة بدراس ـ ــة مالحظ ـ ــات املُحكم ـ ــني ،واقرتاح ـ ــاتهم ،وأج ـ ــرت بع ـ ــض
التّعديالت يف ضوء توصيات ،ورراء هيكة التّحكيم.
وكانــت أهــم التعــديالت الــل مت إجرااهــا علــى الصــورة األوليــة ألداة الدراســة هــي
حــذف بعــض الفقــرات أمــا لتكرارهــا يف األداة أو لقلــة أهميتهــا كمتطلــب مهــم الســتخدام
املكتبــة االفرتاضــية ،أو لصــعوبة سقيقــه أو إمكانيــة سقيقــه علــى املــدى البعيــد ،مثــل زيــادة
حص

مقرر املكتبة والبحث وذل

الرتباط هذا املتطلب بالنظام التعلمي ككل.

اخلطوة الرابعة صياغة تعليمات أداة الدراسة
مت صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفـراد جمتمـع الدراسـة علـى اهلـدف
مــن أداة الدراســة ،وروعــي يف ذلـ

أن تكــون الفقــرات واضــحة ومفهومــة ومال مــة ملســتواهم،

كمــا ت ــمنت تعليمــات أداة الدراســة التاكيــد علــى كتابــة البيانــات اخلاصــة ،ــتغريات
الدراســة.وكذل

طلــب مــنهم قــراءة الفقــرات بدقــة ومعرفــة املقصــود مــن كــل فقــرة مــع

تدوين االستاابة يف املكان املخص .

الصورة النها ية ألداة الدراسة
أصـ ــبحت أداة الدراسـ ــة جـ ــاهزة يف صـ ــورتها النها يـ ــة لقيـ ــال مـ ــا وضـ ــعت لـ ــه بعـ ــد
التعديل ،وتكونت من جزأين ر يسن هما
 .1اجلــزء األول وت ــمن البيانــات األوليــة عــن أفــراد جمتمــع الدراســة حســب مــتغريات
الدراسة املستقلة وهي (املؤهل العلمي ،التخص  ،عدد سنوات اخلربة ،اجلنس).
 .2اجل ــزء الث ــاني واش ــتمل عل ــى جم ــاالت االس ــتبانة وتكون ــت م ــن ( )48فق ــرة ،حي ــث
ت منت أربعة جماالت ر يسة هي
 /2اجملال األول املتطلبات اإلدارية وت من ( )21فقرات.
 /1اجملال الثاني املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية وت من ( )9فقرات.
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 /4اجملال الثالث املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات وت من ( )21فقرات.
 /3اجملال الرابع املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات وت من ( )9فقرات.
ويسـ ــتااب علـ ــى جمـ ــاالت أداة الدراسـ ــة وفـ ــق التـ ــدرج الثال ـ ــي (عاليـ ــة ،متوسـ ــطة،
منخف ة) ،وميثلها اجلدول ( )8التالي
جدول ()8
الصورة النها ية ألداة الدراسة
جماالت أداة الدراسة

عدد الفقرات

املتطلبات اإلدارية

21

املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية

9

املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات

21

املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات

9

إمجالي عدد الفقرات يف الصورة األولية

48

وبهــذا اكتســبت أداة الدراســة مصــداقيتها ،وأصــبحت صــاحلة للتطبيــق .ومت بعــد
ذل

طباعة األداة ،وإخراجها بصورة تال م مستوى أفراد جمتمع الدراسة ،ملحق رقم (.)1

صدق أداة الدراسة مت قيال صدق أداة الدراسة من خالل
أ .صدق احملتوى أو الصدق الظاهري
كـد مـن أن ُهـا ختـدم أهـداف الدراسـة،
للتحقّق من صدق حمتوى أداة الدراسـة ،والتا د
مت عرض ــها عل ــى جمموع ــة م ــن احملكم ــني م ــن ذوي االختص ــا

واخل ــربة كم ــا ذُك ــر يف

الفقــرة الســابقة ،وقــد قامــت الباحثــة بدراســة مالحظــات املُحكمــني ،واقرتاحــاتهم ،وأجــرت
التّعديالت يف ضوء توصيات ،ورراء هيكة التّحكـيم ،وقـد اعتـربت الباحثـة األخـذ ،الحظـات
ظـاهري ،وصـدق احملتــوى
صـدق ال ّ
املُحكمـني ،وإجـراء ال ّتعـديالت املشـار إليهـا أعـاله ،ثابـة ال ّ
لألداة ،وبذل

اُعتربت األداة صاحلة لقيال ما وضعت له.
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ب .صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي يف كل جمال من جماالت أداة الدراسة،
من خالل إجياد مدى ارتباط كل جمال بالدرجة الكلية جلميع اجملاالت ،والتاكد من
عدم التداخل بينها ،وسقق ذل

من خالل إجياد معامالت االرتباط باستخدام معامل

االرتباط بريسون ،واجلدول ( )9يوضح ذل .

جدول ()9
االتساق الداخلي ألداة الدراسة وجماالتها
مجاالو أداة الدراسة

معام االرتباط

المتطلباو اإلدارية

** 1،3,0

املتطلبات الالزم توافرها يف البي ة التعليمية

** 1،304

املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات

** 1،3,1

املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات

** 1،7,0

** توجد داللة إحصائية عند مستوى (.)1،10

يت ح من جدول ( )9أن معامالت االرتباط جملاالت أداة الدراسة تراوحت بني
( ) 10841 – 10792ومجيعها تعد معامالت ارتباط مرتفعة ،ويدلُّ ذل

على قوة التماس

الداخلي لفقرات كل جمال من جماالت أداة الدراسة.
كما قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات
املقيال ،ومدى ارتباط الفقرات املكونة لكل بعد بع ها مع بعض ،والتاكد من عدم
التداخل بينها ،وسققت الباحثة من ذل

بةجياد معامالت االرتباط باستخدام معامل

االرتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،واجلدول رقم
( )21التالي يوضح ذل

.
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جدول ()21
قيم معامل االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
املتطلبات اإلدارية

املتطلبات الالزم توافرها

املتطلبات الالزم

املتطلبات الالزم

املتطلبات الالزم توافرها

يف البيكة التعليمية

توافرها يف املعلمات

توافرها يف الطالبات

ش

معام االرتباط

ش

معام االرتباط

ش

معام االرتباط

ش

معام االرتباط

0

1،7,

0

1،61

0

1،64

0

1،66

,

1،71

,

1،73

,

1،63

,

1،6,

,

1،60

,

1،6,

,

1،77

,

1،7,

4

1،64

4

1،63

4

1،70

4

1،70

0

1،76

0

1،6,

0

1،70

0

1،76

6

1،63

6

1،63

6

1،77

6

1،64

7

1،7,

7

1،76

7

1،60

7

1،0,

3

1،6,

3

1،7,

3

1،61

3

1،04

,

1،06

,

1،6,

,

1،03

,

1،61

01

1،6,

01

1،60

** توجد داللة إحصائية عند مستوى (.)1،10

يت ح من اجلدول رقم ( )21أن معامالت ارتباط املتطلبات اإلدارية املتطلبات الالزم
توافرها بني فقرة وبني الدرجة الكلية للبعد تراوحت بني ( ،)1071 – 1056وأن معامالت
ارتباط املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية بني فقرة وبني الدرجة الكلية للبعد
تراوحت بني ( ،)1078 – 1061وأن معامالت ارتباط املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات بني
فقرة وبني الدرجة الكلية للبعد تراوحت بني ( ،)1077 – 1058وأن معامالت ارتباط املتطلبات
لالزم توافرها يف الطالبات بني فقرة وبني الدرجة الكلية للبعد تراوحت بني (،)1075 – 1053
ومجيعها معامالت ارتباط دالة إحصا ي وا عند مستوى (.)1012
بات أداة الدراسة
مت استخراج معامل بات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ ( Cronbach's

 ) alphaعن طريق حساب معادلة سبريمان براون لكل جمال من اجملاالت ،وبلغ الثبات
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الكلي ألداة الدراسة ( ،)10912وهو معامل بات مرتفع ومناسب ألغراض لدراسة ،كما مت
استخراج معامالت الثبات جلميع اجملاالت ،ويوضحها اجلدول رقم (.)22
جدول ()22
معامالت الثبات جملاالت أداة الدراسة
مجاالو أداة الدراسة

معام الثباو

املتطلبات اإلدارية

10915

املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية

10946

املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات

10921

املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات

10913

الثباو الكلل

1،,,0

يتبني من اجلدول السابق رقم ( )22أن معامالت الثبات جملاالت أداة الدراسة
تراوحت ما بني ( ،)10946 – 10915وهي معامالت بات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة،
وجتدر اإلشارة أن معامالت بات املقاييس املقننة جيب أن ال تقل عن (( )1071عودة1111 ،م،
.)467

إجراءات تطبيق أداة الدراسة
ض ـعَت أداة الدراســة يف صــورتها النّها يــة ،وأصــبحت جــاهزة للتطبيــق ،وقــد
بعــد أن و َ
تت عملية التطبيق وفق اخلطوات التالية
 -1احلصول على خطاب اإلذن املوجه من عميد كلية الرتبيـة باجلامعـة إىل إدارة الرتبيـة
والتعليم ،نطقة مكـة املكرمـة (ملحـق رقـم ( ،))4لتسـهيل مهمـة الباحثـة وتطبيـق أداة
الدراس ــة ،ــم تطبي ــق االس ــتبانة عل ــى جمتم ــع الدراس ــة ،وذلــ
لعمليــة التطبيــق ،حيــث مت ختصــي

بةع ــداد ج ــدول زم ــين

ال ــة أســابيع للتطبيــق ،خــالل العــام الدراســي

2344/2341هـ.
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 -2مت تطبيق األداة على جمتمع الدراسة (أع اء هيكة التدريس ختص

تقنيات

التعليم جبامعة أم القرى ،واملشرفني الرتبويني ملقرر املكتبة والبحث ومركز مصادر
التعلم بةدارة الرتبية والتعليم).
 -3تولت الباحثة من خالل تعليمات أداة الدراسة توضيح أهداف أداة الدراسة ،وبيان
أهميتها ،والفا دة املرجوة منها ،كما تت اإلشارة إىل أن البيانات ستُعامَل بسريّة
تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ،كما مت توضيح طريقة االستاابة
من خالل التعليمات امل منة يف أداة الدراسة.
سديد درجة القطع
إن درجة القطع هي النقطة الل إذا وصل إليها املفحو
استااب عليه (منسي د .ت

فةنه جيتاز املقيال الـذي

.)296حيث يعترب سديد هذه الدرجة مـن األمـور األساسـية

يف بناء املقاييس الرتبوية ،وهي على النحو التالي
جدول ()21
درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستاابة
ش

المتوسط

التقدير

0

(),،,4 -,،1

درجة عالية

,

()0،67 -,،,,

درجة متوسطة

,

()0 - 0،66

درجة ضعيفة

اعتــربت الباحثــة أن املتوســطات يف جــدول ( )21الســابق ونســبها هــي احلــد الفاصــل
بــني مســتوى االســتاابات يف أداة الدراســة ،وذل ـ

ملتوســط االســتاابة للفقــرة أو اجملــال أو

الدرجة الكلية.
رابعاو املعاجلات اإلحصا ية ()Statistical Analysis
قامت الباحثة باستخدام الرزم اإلحصا ية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوتثلت يف
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أ .اإلحصاء الوصفي ،وتثل يف معامل الثبات الفا كرونباخ حلساب بات أداة
الدراسة وجماالتها ،ومعامل االرتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي
جملاالت أداة الدراسة.
 كمــا مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واال رافــات املعياريــة للتعــرف علــىكل جمال من جماالت متطلبات استخدام املكتبـة االفرتاضـية يف تـدريس مقـرر
املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر أع ــاء هيك ــة الت ــدريس
ختص ـ

تقني ــات التعل ــيم واملش ــرفني الرتب ــويني ملق ــرر املكتب ــة والبح ــث ومرك ــز

مصادر التعلم.
ب .اإلحص ــاء التحليل ــي وتث ــل يف اس ــتخدام م ــان وي ــتين ملعرف ــة دال ّل ــة الف ــروق ب ــني
س ــطات جمتم ــع الدراسـ ــة ح ــول متطلب ــات اسـ ــتخدام املكتب ــة االفرتاضـ ــية يف
متو ّ
تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة تبع ـ وا ملــتغري التخص ـ

ومــتغري

س ـطات
اجلــنس ،واســتخدام اختبــار كروســكال ويلــز ملعرفــة دال ّلــة الفــروق بــني متو ّ
جمتمــع الدراســة حــول متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة تبعــ وا مل ــتغريي املؤه ــل العلم ــي وع ــدد س ــنوات
اخلربة.
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الفصل الرابع
عرض نتا ج الدراسة ومناقشتها وسليلها
إجابة السؤال األول وتفسريه ومناقشته
إجابة السؤال الثاني وتفسريه ومناقشته
إجابة السؤال الثالث وتفسريه ومناقشته
إجابة السؤال الرابع وتفسريه ومناقشته
إجابة السؤال اخلامس وتفسريه ومناقشته

الفصل الرابع
عرض نتا ج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
تهيد
بعد أن مت عرض إجراءات الدراسة يف الفصل السابق وذل

من خالل بيان اهلدف

من الدراسة ومنهاها ،وسديد جمتمع الدراسة وعينتها ،وأداة الدراسة من حيث بنا ها
وتقنينها ،وحساب صدقها و باتها ،وسديد املعاجلات اإلحصا ية يف التحليل الكمي
الستاابات عينة الدراسة.
يتناول هذا الفصل سليل نتا ج الدراسة ،وذل

من خالل عرض استاابات أفراد

عينة الدراسة على تسااالت الدراسة ،ومعاجلتها إحصا ياو باستخدام مفاهيم اإلحصاء
الوصفي وأساليبه اإلحصا ية ،وصوالو إىل النتا ج وسليلها وتفسريها يف ضوء األطر
النظرية للدراسة املتعلقة ،تطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة
والبحث يف املرحلة الثانوية.

إجابة السؤال األول وتفسريه ومناقشته
ين

السؤال األول على ما املتطلبات االدارية الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس

مقرر املكتبة والبحث لطالبات املرحلة الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة ؟
ولاجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واال رافــات املعياريــة
جلميع العبارات الل تثل املتطلبات االدارية الالزم توافرهـا السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية
يف تدريس مقرر املكتبة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أع ـاء هيكـة التـدريس
بقســم تقنيــات التعلــيم واملشــرفني الرتبــويني ملقــرر املكتبــة والبحــث ومركــز مصــادر الــتعلم،
وقد رُتبت هذه املتطلبات تنازلياو تبعاو لدرجة أهميتها يف جدول رقم (.)24
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جدول ()24
قيم املتوسّطات احلسابية واال رافات املعيارية للمتطلبات االدارية الالزم توافرها
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية
الترتيب

العبارة فل

ترتيب العبارة

المتوسط االنحراف

المقياس

تنازلياً حسب المتوسطاو

الحسا ل المعياري

التقدير

2

3

اسد د م رم ددورمل ق ددض راية يفد د راالااض ددب واي ضهسر
اسا اىلب

1،,4

2،2,1

د ج رنضسب

1

,

تثد د ددضنارنلد د ددشرتالق د د د راس يف د د د رسد د دداىراسطضسيفد د ددض ر
سلم ضمع رواس زودرمضيع ل .

1،,3

2،11,

د ج رنضسب

8

2

تقال روظضرتر دا ار كدزارسلمة يفد راالااضدب تضم ر
سقتا لراسامب رواس علبا.

1،34

2،838

د ج رنضسب

3

22

تص ددمبار قا د راية يف د راالااضب مش ددةلر ش ددقنير
وجذا .

1،33

2،384

د ج رنضسب

3

3

ت د د د دقال ر د د ددا ض رتوضنلب د د د د ر د د ددلر(اتمقن د د ددض ر
اإل يفض د ،راإلجضم د رنلددشرااىل وثددض ا ،راسا ددار 1،31
ااسةاوين .

2،8,8

د ج رنضسب

,

1

تقال ر صدضد رايعلق دض رااسةاووبد راي قند ر دلر
(ك ب،ر الضا ،ر ل رترواضتالب .

1،4,

2،344

د ج رنضسب

4

8

ت د د دقال راس صد د ددقاراسةض ل د د د ريصد د ددضد رايعلق د د ددض ر
ااسةاووب .

1،4,

2،3,2

د ج رنضسب

3

4

تقال آسب ددض رةض د ران ددقىر ددلراس ز ب د رواس ث د ر
اراسالدضوقين،رواس حالدمر ادض،ر دلةرسغد را الدقنير 1،42
ايلةب ر،DPRLرواضوق ر( . DMCAر

2،3,3

د ج رنضسب

,

,

قضحر
تقال ر ل رتعلبمض ر راسصوح راس تبث ر ر
كبوب رااىل ااارت.

1،,,

2،331

د ج رنضسب

22

3

تقال ر دوا راتصض ر و قا روهضدل رمور تدضدار
اية يف رس يفضد ران قى.

1،,8

2،33,

د ج رنضسب

المتوسط اإلجمالل

,،31

 1،4,6درجة عالية
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يتبني من اجلدول السابق رقم ( )24أن العبارات الل تعرب عـن حمـور املتطلبـات
االدارية الالزم توافرها الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقـرر املكتبـة والبحـث
يف املرحل ــة الثانوي ــة تراوح ــت متوس ــطاتها ب ــني ( 1097ـ ـ  )1064وف ــق مقي ــال التـ ــدرج
الثال ي الذي مت سديده يف جـدول رقـم ( .)21حيـث بلـغ املتوسـط العـام لعبـارات هـذا
البع ــد ( )1081وا ــراف معي ــاري ( ،)10346ووفقـ ـاو للمحـ ـ

ف ــةن مس ــتوى املتطلب ــات

االدارية الالزم توافرها الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقـرر املكتبـة والبحـث
يف املرحلــة الثانويــة كــان بدرجــة عاليــة ،ويالحــظ ارتفــاع اســتاابات أفــراد جمتمــع
الدراســة علــى عبــارات هــذا احملــور وفــق احمل ـ

الــذي مت وضــعه ،حيــث جــاءت مجيــع

العبارات بدرجة عالية.
احتلـ ــت املرتبـ ــة األوىل العبـ ــارة (، ،)3توسـ ــط بلـ ــغ ( )1097والـ ــل تـ ــن

علـ ــى

"الــربط بــني حمتويــات املكتبــة االفرتاضــية واملنــاهج الدراســية " ،تُؤيــد هــذه النتياــة
اهلدف الر يس من وجود مكتبة ـ مركز مصادر تعلم ـ يف املدارل وهـو خدمـة املنـاهج
الدراســية ،كمــا احتلــت املرتبــة الثانيــة العبــارة (، ،)9توســط بلــغ ( )1095الــل تــن
على " تساعد على تقوية الرغبة لدى الطالبـات للمتابعـة والتـزود باملعرفـة " ،واحتلـت
املرتبــة الثالثــة العبــارة (، ،)2توســط بلــغ ( )1087الــل تــن

علــى " تــوافر نظــام إداري

مركــزي للمكتبــة االفرتاضــية تــابع لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم " ،بينمــا احتلــت العبــارة
( )7املرتبة الثامنة، ،توسط بلغ ( )1072الل تن

على " توافر رليات محاية احملتوى

م ــن التزيي ــف والنس ــأ غ ــري الق ــانوني ،والتحق ــق منه ــا ،مث ــل لغ ــة احلق ــوق امللكي ــة
 .DPRLوق ــانون ( ،" )DMCAواحتل ــت املرتب ــة التاس ــعة العب ــارة (، ،)6توس ــط بل ــغ
( )1066الــل تــن

علــى " تــوافر ملــف تعليمــات يف الصــفحة الر يســة يوضــح كيفيــة

االســتخدام " ،واحتلــت املرتبــة العاشــرة العبــارة (، ،)5توســط بلــغ ( )1064الــل تــن
على " توافر أدوات اتصال مفتوحة وهادفة بني مرتادي املكتبة لتبادل احملتوى " وتعـزو
الباحث ــة ذلـ ـ

إىل وعـ ــي عين ــة الدراسـ ــة ،عوقـ ــات اس ــتخدام االنرتنـ ــت يف العمليـ ــة

التدريسية كبطء التصفح وقلة الوقت املخص
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له.

كمــا ميكــن يعــود الســبب يف ارتف ـاع مســتوى املتطلبــات االداريــة الــالزم توافرهــا
السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية بشـكل عـام ،إىل ادراك افـراد جمتمـع الدراسـة للمتطلبـات
االداري ــة الالزم ــة الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف
املدارل الثانوية ،وذلـ
ويكــون ذل ـ

بانـه البـد مـن تـوافر نظـام اداري مركـزي للمكتبـة االفرتاضـية

مــن خــالل تصــميم موقــع مــن املكتبــة االفرتاضــية وحيتــوي علــى خــدمات

تفاعلية ومصادر معلومات الكرتونية باإلضافة إىل توفر رليات حفـظ ومحايـة احملتويـات
ــا يت ــيح ال ــربط االداري للمكتب ــة االفرتاض ــية ب ــني امل ــدارل الثانوي ــة ،والب ــد بالدرج ــة
االوىل مــن ربــط املنــاهج الدراســية ،حتويــات املكتبــة االفرتاضــية وحــث الطالبــات علــى
التزود باملعرفة وتشايعهن لالطالع على املصادر االلكرتونية من خالل توجيه الطالبـات
للمكتبة االفرتاضيةخالل إعداد التكليفات الدراسية.
وتتفــق هــذه النتياــة مــع نتــا ج دراســة باترســون ( )Patterson, 2011ودراســة
الزهري ( )1119ودراسة محيدة ( )1117ودراسـة نـور الـدين ( )1113ودراسـة امينـة الصـادق
( )2998والل أشارت إىل أهمية انشاء واستخدام مكتبة رقمية مدرسية.

إ جابة السؤال الثاني وتفسريه ومناقشته
يـ ـن

الس ــؤال الث ــاني عل ــى م ــا املتطلب ــات ال ــالزم توافره ــا يف البيك ــة التعليمي ــة

ال ســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث لطالبــات الثانويــة يف
ضوء االجتاهات احلديثة؟
ولاجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واال رافـات املعياريـة
جلميع العبارات الل تثل متطلبات البيكة التعليمية الـالزم توافرهـا السـتخدام املكتبـة
االفرتاضية يف تدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أع ـاء
هيكة التدريس بقسم تقنيات التعليم واملشرفني الرتبويني ملقرر املكتبـة والبحـث ومركـز
مصادر التعلم ،وقد رُتبت هذه املتطلبات تنازلياو تبعاو لدرجة أهميتها يف جدول رقم (.)23
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جدول ()23
قيم املتوسّطات احلسابية واال رافات املعيارية ملتطلبات البيكة التعليمية الالزم توافرها
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية
الترتيب

ترتيب العبارة

العبارة فل

تنازلياً حسب المتوسطاو

المقياس

0

,

,

0

,

0

توافر رامج األمن والحماية من اإلعالناو والمواالت المالة

4

,

توافر شبكة اتصال عالية.

0

7

6

3

7

4

توافر رمجياو نظا تشغي المكتبة االفتراضية.

3

,

تذلي العوائت اإلدارية فل استاداش المكتبة االفتراضية

,

6

اإلنترنت.
تم م مموافر الاعم م مماو دراسم م ممية تحتم م مموي علم م ممى األجهم م ممزة الالزمم م ممة
الستاداش المكتبة االفتراضية.

ت ممدريب الع مماملين لتحقي ممت أالص ممى اس ممتفادة م ممن اإلمكان مماو
المتاحة المكتبة االفتراضية.
تم مموافر فريم ممت للم ممدعا الفنم ممل للوالم مموف شم ممك مسم ممتمر علم ممى
األعطال فل حالة والوعها.

االفتراضيةوطريقة استادامها.

المتوسط اإلجمالل

,،,0

1،,,6

درجة عالية

,،,1

1،,33

درجة عالية

,،3,

1،,,3

درجة عالية

,،37

1،404

درجة عالية

,،34

1،4,0

درجة عالية

,،3,

1،00,

درجة عالية

,،7,

1،0,3

درجة عالية

,،74

1،610

درجة عالية

,،63

1،66,

درجة عالية

,،3,

 1،463درجة عالية

الحسا ل

توافر أجهزة حاسمو السمتاداش المكتبمة االفتراضمية متصملة

إص م ممدار النش م ممراو وإع م ممداد ال م ممدوراو للتعريم م م

المتوسط

االنحراف

المكتب م ممة

المعياري

التقدير

يتبني من اجلدول السابق رقم ( )23أن العبـارات الـل تعـرب عـن حمـور متطلبـات البيكـة
التعليمية الـالزم توافرهـا السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية يف تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف
املرحلة الثانوية تراوحت متوسطاتها بني ( 1095ـ  )1068وفق مقيـال التـدرج الثال ـي الـذي مت
سديــده يف جــدول رقــم ( .)21حيــث بلــغ املتوســط العــام لعبــارات هــذا البعــد ( )1084وا ــراف
معيــاري ( ،) 10368ووفق ـ وا للمح ـ

فــةن مســتوى متطلبــات البيكــة التعليميــة الــالزم توافرهــا

الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة ك ــان
بدرجة عالية ،ويالحظ ارتفاع استاابات أفراد جمتمع الدراسة على عبـارات هـذا احملـور وفـق
احمل

الذي مت وضعه ،حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة عالية.
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احتلت املرتبة األوىل العبارة (، ،)1توسط بلـغ ( )1095والـل تـن

علـى "تـوافر أجهـزة

حاسوب الستخدام املكتبـة االفرتاضـية متصـلة باإلنرتنـت " و ُتـدلل هـذه النتياـة علـى أهميـة
وجود احلاسوب املتصل باالنرتنت كمتطلب مباشـر السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية ،واحتلـت
املرتبة الثانية العبارة (، ،)2توسط بلغ ( )1091الل تن

على " توافر قاعات دراسية ستـوي

علــى األجهــزة الالزمــة الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية" ،واحتلــت املرتبــة الثالثــة العبــارة (،)5
،توســط بلــغ ( )1089الــل تــن

علــى" تــوافر بــرامج األمــن واحلمايــة مــن اإلعالنــات واملواقــع

املخلة " ،بينما احتلت املرتبة السابعة العبارة(، ،)3توسط بلغ ( )1079الل تن

على "تـوافر

برجميات نظم تشغيل املكتبة االفرتاضية" ،واحتلت املرتبة الثامنة العبارة (، ،)9توسط بلـغ
()1073الــل تــن

علــى" تــذليل العوا ــق اإلداريــة يف اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية" ،واحتلــت

املرتبــة التاســعة العبــارة (، ،)6توســط بلــغ ( )1068الــل تــن

علــى " إصــدار النشــرات وإعــداد

الدورات للتعريف باملكتبة االفرتاضية وطريقة استخدامها " وميكن أن يعـود السـبب يف ذلـ
إىل أنــه قــد ال تصــل النشــرات لكافــة املــدارل أو صــعوبة تــداوهلا بشــكل ســريع

ــا يُقلــل مــن

أهمية هذا املتطلب.
وتعــزى هــذه النتــا ج إىل أهميــة تــوافر متطلبــات البيكيــة التعليميــة الســتخدام املكتبــة
االفرتاضية يف تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف املـدارل الثانويـة ،ذلـ

ألنـه البـد مـن تـوافر

البيكــة املناســبة لتفعيــل املكتبــة االفرتاضــية مــن حيــث تــوافر القاعــات الدراســية الــل ستــوي
علــى االجهــزة والــربامج الالزمــة الســتخدامها ،كــاجهزة احلاســوب وبــرامج احلمايــة وشــبكة
االتصال عالية اجلودة ،والل تعترب متطلبات أساسية يف البيكة التعليمية السـتخدام املكتبـة
االفرتاض ـ ــية ،باإلض ـ ــافة اىل ت ـ ــدريب الع ـ ــاملني لتحقي ـ ــق االس ـ ــتفادة املرج ـ ــوة م ـ ــن املكتب ـ ــة
االفرتاضية ،وتوفري الدعم الفين الالزم للتغلب على املشـكالت الـل ميكـن ان سـد  ،واصـدار
النشرات الل ميكن من خالهلا تعريف املعلمات والطالبات على كيفية استخدامها.
وتتفق هذه النتياة مع نتا ج دراسة القرني ( )1121و دراسـة الشـهراني (1119م) دراسـة
املوسى ( )1117والي توصلت إىل أن متطلبات الالزم توافرهـا يف البيكـة التعليميـة والـل وردت
يف أداة الدراسة تعرب متطلبات مهمة جداو الستخدام املكتبة االفرتاضية.
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إجابة السؤال الثالث وتفسريه ومناقشته
السؤال الثالث على ما املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات السـتخدام املكتبـة

ين

االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث لطالبات الثانوية يف ضوء االجتاهات احلديثة؟
ولاجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واال رافــات املعياريــة
جلميـ ــع العبـ ــارات الـ ــل تثـ ــل املتطلبـ ــات الـ ــالزم توافرهـ ــا يف املعلمـ ــات السـ ــتخدام املكتبـ ــة
االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أع ـاء هيكـة
التــدريس بقســم تقنيــات التعلــيم واملشــرفني الرتبــويني ملقــرر املكتبــة والبحــث ومركــز مصــادر
التعلم ،وقد رُتبت هذه املتطلبات تنازلياو تبعاو لدرجة أهميتها يف جدول رقم (.)25
جدول ()25
قيم املتوسّطات احلسابية واال رافات املعيارية للمتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات الستخدام
املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية
العبارة فل

ترتيب العبارة

المتوسط

االنحراف

المقياس

تنازلياً حسب المتوسطاو

الحسا ل

المعياري

2

,

ت مب را ضهض راسطضسيفض رااجيضمب رتقراية يف راالااضب .

1،,4

2،2,1

د ج رنضسب

1

22

اسالددا لرنل ددشر ن دداادرتال ددق ري ددضتار حال ددمرلب د رافدا راف ددلرسة ددلر
عضسيف .

1،,,

2،2,4

د ج رنضسب

8

2

جضدلراىل ااارترا ضىلق رو لحالضت .

1،,8

2،148

د ج رنضسب

3

1

جضدلراس عض لر ر ا ض راسشيفة راسعضيب .

1،,1

2،143

د ج رنضسب

3

8

1،,2

2،1,,

د ج رنضسب

,

,

1،,2

2،824

د ج رنضسب

4

3

1،3,

2،822

د ج رنضسب

3

3

ايثددضيف ر رت مب د راددا ا راسطضسيفددض رنلددشراس حلبددلرواس وثددار ددلر
رااىل ااارتراف لرسلمصضد .

1،34

2،343

د ج رنضسب

,

4

اسد مةلر دلراىلد ااارتراقاندداراسيفبضودض رااسةاووبد راي ضاد رمضية يفد ر
االااضب .

1،33

2،384

د ج رنضسب

22

3

اسالا لرنلشراس قاتلراسةاووبرضدر راسطضسيفض رناراية يف راالااضب

1،31

2،334

د ج رنضسب

المتوسط اإلجمالل

,،,1

1،,01

درجة عالية

الترتيب

انضلر

ابض راىل ااارتراية يف راالااضب .

جد ددضدلرختطد ددب روت وبد ددذرافوشد ددط راي قن د د ر د ددلر د د راىل د د ااارتر
اية يف راالااضب .
اىل د ااارتراىل دااتبعبض راس ددا

راسوضنل د رس حالبددمر هددااةر ال د ر

اية يف رواسيفحارمضىل ااارتراية يف راالااضب .
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التقدير

يتبني من اجلدول السابق رقم ( )25أن العبـارات الـل تعـرب عـن حمـور املتطلبـات
الالزم توافرها يف املعلمات الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحـث
يف املرحلة الثانويـة تراوحـت متوسـطاتها بـني ( 1097ـ  )1081وفـق مقيـال التـدرج الثال ـي
الذي مت سديده .حيث بلغ املتوسـط العـام لعبـارات هـذا البعـد ( )1091وا ـراف معيـاري
( ،)10421ووفقـاو للمحـ

فــةن مســتوى املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف املعلمــات الســتخدام

املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة كــان بدرجــة
عاليــة ،ويالحــظ ارتفــاع اســتاابات أفــراد جمتمــع الدراســة علــى عبــارات هــذا احملــور وفــق
احمل

الذي مت وضعه يف جدول رقم ( ،)21حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة عالية.
احتلت املرتبة األوىل العبارة (، ،)9توسط بلـغ ( )1097والـل تـن

اجتاهات الطالبات االجيابية

علـى " تنميـة

و املكتبـة االفرتاضـية" وتُـدعم هـذه النتياـة أنـه يف حـال

توجي ــة املعلم ــات للطالب ــات الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يكس ــب الطالب ــات اجتاه ــات
اجيابيــة

وهــا كحــب القــراءة والــتعلم الــذاتي ،واحتلــت املرتبــة الثانيــة العبــارة (،)21

،توسط بلغ ( )1096الل تن

على " القدرة على إعداد تقويم نها ي يتحقق فيـه األداء

األمثل لكل طالبة " ،واحتلت املرتبة الثالثة العبارة (، ،)2توسط بلـغ ( )1094الـل تـن
علـى " إجـادة اسـتخدام احلاسـوب وملحقاتــه " ،بينمـا احتلـت املرتبـة الثامنـة العبــارة (،)8
،توسط بلغ ( )1087الل تن

على" املساهمة يف تنمية قـدرات الطالبـات علـى التحليـل

والتفسري من خالل االستخدام األمثـل للمصـادر " ،واحتلـت املرتبـة التاسـعة العبـارة (،)7
،توسط بلغ ( )1083الل تن

على " التمكن من استخدام قواعـد البيانـات االلكرتونيـة

املتاحـة باملكتبـة االفرتاضـية" ،واحتلـت املرتبـة العاشـرة العبـارة (، ،)3توسـط بلـغ ()1081
الل تن

على " القدرة على التواصل الكرتونيـاو مـع الطالبـات عـرب املكتبـة االفرتاضـية"

وتُعزى هذه النتياة إىل إدراك عينة الدراسة إىل معوقات التعلـيم االلكرتونـي بشـكل عـام
يف املــدارل كعــدم وجــود حواســيب رليــة املتصــلة باالنرتنــت وبالتــالي صــعوبة التواصــل
االلكرتوني بني املعلمات والطالبات.
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ور ،ــا يع ــود الس ــبب يف ذلــ

اىل أن ــه الب ــد أن تقــوم املعلم ــات بتحقي ــق املتطلب ــات

الالزمة فيهن الستخدام املكتبة االفرتاضية وتنمية االجتاهات االجيابية لـدى الطالبـات
و استخدام املكتبة االفرتاضـية ،والبـد أي ـاو مـن أن تـتقن املعلمـات اسـتخدام احلاسـب
االلــي وملحقاتــه وطــرق التواصــل االلكرتونــي مــع الطالبــات عــرب املكتبــة االفرتاضــية،
واجــادة التعامــل مــع شــبكة االنرتنــت وتوعيــة الطالبــات

ــو اخالقيــات اســتخدام املكتبــة

االفرتاضية باإلضـافة اىل مراعـاة املعلمـات عنـد تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث اسـتخدام
االســرتاتيايات الفعالــة والتخطــيط والتنفيــذ لألنشــطة املتنوعــة مــن خــالل اســتخدام
املكتبــة االفرتاضــية ،وكــذل

البــد للمعلمــات مــن تــدريب الطالبــات وتنميــة مهــاراتهن

حول كيفية االستخدام االمثل ملصادر املعلومات يف املكتبة االفرتاضية.
وتتفــق هــذه النتياــة مــع نتــا ج دراســة الشــهراني ( )1119ودراســة الصــاحل ()1117
ودراس ــة احلرب ــي ( )1117ودراس ــة املوس ــى ( )1117وال ــي توص ــلت إىل أن متطلب ــات ال ــالزم
توافرهــا يف املعلمــات والــل وردت يف أداة الدراســة تعــرب متطلبــات مهمــة جــدوا الســتخدام
املكتبة االفرتاضية.

إجابة السؤال الرابع وتفسريه ومناقشته
يــن

الس ــؤال الراب ــع علــى م ــا املتطلب ــات الــالزم توافره ــا يف البيك ــة التعليمي ــة

ال ســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث لطالبــات الثانويــة يف
ضوء االجتاهات احلديثة؟
ولاجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واال رافـات املعياريـة
جلميــع العبــارات الــل تثــل املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف الطالبــات الســتخدام املكتبــة
االفرتاضية يف تدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أع ـاء
هيكة التدريس بقسم تقنيات التعليم واملشرفني الرتبويني ملقرر املكتبـة والبحـث ومركـز
مصادر التعلم ،وقد رُتبت هذه املتطلبات تنازلياو تبعاو لدرجة أهميتها يف جدول رقم (.)26
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جدول ()26
قيم املتوسّطات احلسابية واال رافات املعيارية للمتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية
الترتيب

ترتيب العبارة

العبارة فل

تنازلياً حسب المتوسطاو

المقياس

جضدلراىل ااارترا ضىلق رو لحالضت .

المتوسط االنحراف

التقدير

الحسا ل

المعياري

1،,3

2،2,1

د ج رنضسب

1،,4

2،2,3

د ج رنضسب

1،,,

2،2,4

د ج رنضسب

2،11,

د ج رنضسب
د ج رنضسب

2

 2ر

1

 8ر

8

 3ر

اسالا لرنلشرااس زارتروا ا ر راس علبا.

3

 1ر

جضدلراس عض لر ر ا ض راسشيفة راسعضيب .

1،,3

3

 ,ر

اسالا لرنلشرحتالبمراس علاراسذايتروايث م .

1،,1

2،148

,

 3ر

اسال د د ددا لرنل د د ددشراس قات د د ددلراسةاووب د د ددضر د د د د رايعلمد د د د ر
واسطضسيفض رناراية يف راالااضب .

1،,2

2،833

د ج رنضسب

4

 ,ر

اسالددا لرنلددشرااىل د ااارتراسو د دارفوظم د راية يف د ر
ولاض ىلاض.ر

1،3,

2،8,2

د ج رنضسب

3

 4ر

جضدلر اض ا راس وةاراس ضاارسل عض لرااجيضيبر ر
مل ق ض راية يف راالااضب .

1،33

2،842

د ج رنضسب

,

 3ر

اسالا لرنلدشراك ثدض ر ادض ا ر قند ر دلر د ر
اية يف راالااضب .

1،38

2،384

د ج رنضسب

المتوسط اإلجمالل

,،,,

1،,30

درجة عالية

انضلر

ابض راىل ااارتراية يف راالااضب .

يتبني من اجلدول السابق رقم ( )26أن العبارات الل تعرب عن حمور املتطلبـات الـالزم
توافرهــا يف الطالب ــات الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف
املرحلة الثانوية تراوحـت متوسـطاتها بـني ( 1098ـ  )1084وفـق مقيـال التـدرج الثال ـي الـذي
مت سديده .حيث بلغ املتوسط العـام لعبـارات هـذا البعـد ( )1091وا ـراف معيـاري (،)10185
ووفقـ ـاو للمحـ ـ

ف ــةن مس ــتوى املتطلب ــات ال ــالزم توافره ــا يف الطالب ــات الس ــتخدام املكتب ــة

االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة ك ــان بدرج ــة عالي ــة،
ويالحظ ارتفاع استاابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات هذا احملور وفق احمل
مت وضعه جدول رقم ( ،)21حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة عالية.
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الـذي

احتل ــت املرتبـ ــة األوىل العب ــارة (، ،)2توسـ ــط بل ــغ ( )1098والـ ــل ت ــن

علـ ــى "إجـ ــادة

اسـتخدام احلاســوب وملحقاتــه " و ُتــدلل هــذه النتياــة علــى أهميــة وجــود واســتخدام احلاســوب
متطلب مباشر الستخدام املكتبة االفرتاضـية كمـا ذُكـر رنفـاو يف متطلبـات البيكـة التعليميـة،
واحتلــت املرتبــة الثانيــة العبــارة (، ،)4توســط بلــغ ( )1097الــل تــن

علــى " مراعــاة أخالقيــات

اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية" ،واحتلــت املرتبــة الثالثــة العبــارة (، ،)5توســط بلــغ ( )1096الــل
تن

على " القـدرة علـى االلتـزام واجلديـة يف التعلـيم " ،بينمـا احتلـت املرتبـة السـابعة العبـارة

(، ،)6توســط بلــغ ( )1089الــل تــن

علــى " القــدرة علــى االســتخدام الفــردي ألنظمــة املكتبــة

وفهارسها " ،واحتلت املرتبة الثامنـة العبـارة (، ،)7توسـط بلـغ ( )1083الـل تـن

علـى " إجـادة

مهارات التفكري الناقد للتعامـل االجيـابي مـع حمتويـات املكتبـة االفرتاضـية" ،واحتلـت املرتبـة
التاســعة العبــارة (، ،)8توســط بلــغ ( )1084الــل تــن

علــى " القــدرة علــى اكتســاب مهــارات

متنوعة من خالل املكتبة االفرتاضية" وتعلل الباحثة هـذه النتياـة يف أن متطلـب القـدرة علـى
اكتساب مهارات متنوعة من خالل املكتبة االفرتاضيةأقل أهمية من املتطلبات السـابقة حيـث
بلغ املتوسط احلسابي له ( )1084ووفقاو للمح

يف جـدول رقـم ( )21يعتـرب هـذا املتطلـب مهـم

بدرجة عالية.
ور،ا يعود السبب يف ذل

اىل ان مجيع املتطلبات الالزم توافرهـا يف الطالبـات البـد مـن

توافرهــا عنــد اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية ،وذلـ

ألنــه البــد للطالبــات أن يــتقن التعامــل مــع

احلاسب االلي وطرق التواصل االلكرتوني والتعامل مع االنرتنت مراعيـات يف ذلـ
اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية

اخالقيـات

ــا حيقــق الــتعلم الــذاتي واملســتمر لــديهن وقــدرتهن فيمــا بعــد

علــى االســتخدام الفــردي ألنظمــة املكتبــة وفهارســها ،وان تعويــد الطالبــات علــى اتقــان مهــارات
التعامل مع املكتبة االفرتاضية عند تدريسهن مقرر املكتبـة والبحـث حيقـق هلـن مهـارات عاليـة
املستوى والتعامل االجيابي مع حمتويات املكتبة االفرتاضية.
وتتفــق هــذه النتياــة مــع نتــا ج دراســة القرنــي ( )1121ودراســة الشــهراني ( )1119ودراســة
الصـ ــاحل ( )1117ودراسـ ــة املوسـ ــى ( )1117والـ ــي توصـ ــلت إىل أن متطلبـ ــات الـ ــالزم توافرهـ ــا يف
الطالبات والل وردت يف أداة الدراسة تعرب متطلبات مهمة جداو الستخدام املكتبة االفرتاضية.
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وبعد أن عرضت الباحثة للمتوسـطات احلسـابية جلميـع العبـارات يف كـل حمـور
مــن حمــاور متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف
املرحلة الثانوية ،مت حساب املتوسطات اإلمجالية ككل ،واجلدول ( )27يوضح ذل .
جدول ()27
قيم املتوسّطات احلسابية اإلمجالية واال رافات املعيارية حملاور متطلبات استخدام
املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية

تنازلياً حسب المتوسطاو

المتوسط
الحسا ل

االنحراف

2

املتطلبات الالزم توافرها يف الطالبات

1091

10185

درجة عالية

1

املتطلبات الالزم توافرها يف املعلمات

1091

10421

درجة عالية

4

املتطلبات الالزم توافرها يف البيكة التعليمية

1084

10368

درجة عالية

3

املتطلبات االدارية

1081

10346

درجة عالية

المتوسط اإلجمالل

,،36

1،,70

درجة عالية

ش

ترتيب األ عاد

المعياري

التقدير

يت ــبني م ــن اجل ــدول الس ــابق رق ــم ( )27أن املس ــتوى اإلمج ــالي حمل ــاور متطلب ــات
اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة كــان
بدرج ــة عالي ــة ،حيـ ــث بل ــغ املتوسـ ــط اإلمج ــالي هلـ ــا ( )1086وب ــا راف معيـ ــاري (،)10475
ويالحظ ارتفاع مستوى مجيع حماور متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضيةف ي تـدريس
مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة حيــث جــاءت مجيــع احملــاور بدرجــة عاليــة ،وهــي
علــى التــوالي احتلــت املرتبــة األوىل املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف الطالبــات ،توســط بلــغ
( ،)1091يليها املتطلبات الـالزم توافرهـا يف املعلمـات ،توسـط بلـغ ( ،)1091يليهـا املتطلبـات
الـ ــالزم توافرهـ ــا يف البيكـ ــة التعليميـ ــة ،توسـ ــط بلـ ــغ ( ،)1084يليهـ ــا املتطلبـ ــات االداريـ ــة
،توسط بلغ (.)1081
وتتفق هذه النتياة بشكل عام مع النتا ج الل توصلت إليها دراسة محيده
الصبحي (1117م) ودراسة أمنية صادق (2998م) ودراسة القرني (2341هـ) ودراسة املوسى
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(1117م) ودراسة الصاحل (1117م) ودراسة عبد الرمحن (1115م) ودراسة احلربي (1117م)
ودراسة الشهراني (1119م) الل أشارت إىل أهمية اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصميم موقع
للمكتبة املدرسية العربية على شبكة االنرتنت وأهمية استخدام وتفعيل التعليم
االلكرتوني.
كمــا تتفــق هــذه النتياــة بشــكل خــا

مــع النتــا ج الــل توصــلت إليهــا دراســة

الزهــري (2341هـ ـ) ،ودراســة كليــب (1118م) ،ودراســة مــنرية الصــالل (1117م) ،ودراســة نــور
الـدين (1113م) ،ودراسـة ديكسـون ( ،)Dixon et al., 2011ودراسـة باترسـون ( Patterson,

 ،)2011ودراسة زوراويسكا أ وزوراويسكا ب( ،)Zurawska A & Zurawska B, 2010ودراسـة
جونسون ( ) Johnson, 2007الـل أشـارت إىل أن هنـاك مطالـب تفعيـل التقنيـة واالنرتنـت
يف املدارل ضرورة وبصوره خاصة يف املكتبات املدرسـية ،وأنهـا تسـاعد علـى

ارسـة البحـث

والــتعلم الــذاتي بفاعليــة ،وأكــدت علــى أن إنشــاء مكتبــة افرتاض ـية يعتــرب مهمــة كــبرية
جدا.

إجابة السؤال اخلامس وتفسريه ومناقشته
ين

السؤال اخلامس على هل توجد فروق دالة إحصا ياو عند مستوى

الداللة ( )1015بني متوسطات استاابات عينة الدراسة حول سديد متطلبات استخدام
املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة تع ــزى تبعـ ـاو
ملتغريات الدراسة؟
ولاجابـ ــة عـ ــن هـ ــذا السـ ــؤال ،وللكشـ ــف عـ ــن الداللـ ــة اإلحصـ ــا ية للفـ ــروق بـ ــني
متوسطات استاابات عينة الدراسـة حـول سديـد متطلبـات اسـتخدام املكتبـة االفرتاضـية
يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة تُعــزى ملــتغريات الدراســة ،وألن حاــم
عينة الدراسة أقل من  ،31فقد مت استخدام االختبارات غري املعلميـة ( Non Parametric

 ) Testالل تُستخدم يف حال عـدم خ ـوع البيانـات للتوزيـع الطبيعـي ،قفـد مت اسـتخدام
اختبــار كروســكال ويلــز ( )Kruskal-Wallis Testملــتغريي املؤهــل العلمــي وعــدد ســنوات
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اخل ــربة ،ومت اس ــتخدام اختب ــار م ــان وي ــتين ( )Mann-Whitneyمل ــتغريات اجل ــنس وجه ــة
العمل والتخص  ،وفيما يلي نتا ج هذا السؤال.
أ -املؤهل العلمي
جدول ()28
نتا ج اختبار كروسكال ويلز ( )Kruskal-Wallis Testللفروق بني متوسطات استاابات
عينة الدراسة حول سديد متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة
والبحث يف املرحلة الثانوية تعزى ملتغريات الدراسة تبعاو ملتغري املؤهل العلمي
المؤه العلمل

العدد

المتوسط

دكتوراه

,1

,0،,1

ماجستير

7

00،11

كالوريوس

00

0,،,7

درجاو الحرية
,

كاي تر يت
00،610

مستوى الداللة
* 1،110

* دالة عند مستوى ( .)1،10 = 

جلــدول رقــم ( )28أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى
يتبــين مــن ا ّ
الدالل ــة ( )1015 = ب ــني متوس ــطات اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات
اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة تبع ـاو
ملــتغري املؤهــل العلمــي ،حيــث بلغــت قيمــة كــاي تربيــع ( .)250612وكانــت الفــروق لصــاحل
الذين مؤهالتهم العلمية دكتوراه على الذين مؤهالتهم العلمية ماجستري وبكالوريول.
ور،ـا يعـود السـبب يف ذلـ
متطلبــات املكتبــة االفرتاضــية ولــذل

اىل ان ذوي املؤهـل االعلـى لـديهم اطـالع اكثـر علـى
يكونــوا قــادرين علــى سديــدها بشــكل أدق باملقارنــة

مــع ذوي املؤهــل االقــل  ،وهلــذا تباينــت اســتاابات أفــراد جمتمــع الدراســة تبعــا الخــتالف
مؤهالتهم العلمية .
وختتلف هذه النتياة مع النتا ج الـل توصـلت إليهـا دراسـة القرنـي (1121م) والـل
أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصا ياو تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
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ب -عدد سنوات اخلربة
جدول ()29
نتا ج اختبار كروسكال ويلز ( )Kruskal-Wallis Testللفروق بني متوسطات استاابات
عينة الدراسة حول سديد متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة
والبحث يف املرحلة الثانوية تعزى ملتغريات الدراسة تبع وا ملتغري عدد سنوات اخلربة
الابرة العملية

العدد

المتوسط

أال من  0سنواو

7

6،04

من  01- 0سنواو

01

,0،11

أكثر من  01سنواو

,0

,,،,4

درجاو الحرية
,

كاي تر يت
0,،,,3

مستوى الداللة
* 1،110

* دالة عند مستوى ( .)1،10 = 

جل ــدول رق ــم ( )29أن ــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية عن ــد مس ــتوى
يتب ــين م ــن ا ّ
الداللـ ــة ( )1015 = بـ ــني متوسـ ــطات اسـ ــتاابات عينـ ــة الدراسـ ــة حـ ــول سديـ ــد متطلبـ ــات
استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية تبعاو ملـتغري
ع ــدد س ــنوات اخل ــربة ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة ك ــاي تربي ــع ( ،)240948وكان ــت الف ــروق لص ــاحل
اللــواتي خــربتهن أكثــر مــن  21ســنوات واللــواتي خــربتهن مــن  21 – 5ســنوات علــى اللــواتي
خربتهن أقل من  5سنوات.
ور،ا يعود السبب يف ذل

اىل ان ذوي اخلربة االعلى نتياة اكتسابهم الكثري مـن

اخلـ ــربات و ارسـ ــتهم لتاـ ــارب متعـ ــددة وتعاملـ ــهم مـ ــع كـ ــثري مـ ــن املشـ ــكالت املرتبطـ ــة
باملعلومــات واملعــارف حــول املكتبــة االفرتاضــية ومشــاهدتهم لتطبيقاتهــا كــانوا اقــدر علــى
سديــد متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية لتــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املــدارل
الثانوية من ذوي اخلربة املنخف ة ،وهلذا تفاوتت استااباتهم تبعا لتفاوت خرباتهم.
وختتلف هذه النتياة مع النتا ج الل توصـلت إليهـا دراسـة القرنـي ( )1121ودراسـة
احلربي(1117م) والـل أشـارت إىل عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـا ي وا تعـزى ملـتغري عـدد سـنوات
اخلربة.
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ج -اجلنس
جدول ()11
نتا ج اختبار مان ويتين ( )Mann-Whitneyللفروق بني متوسطات استاابات عينة الدراسة
حول سديد متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة
الثانوية تبعاو ملتغري اجلنس
المتوسط

مجموع

,34،01
406،01

المتغيراو

العدد

ذكور

07

06،74

إناث

,0

,0،74

المر عاو

الحسا ل

MannWhitney U
0,0،011

اليمة ()z
0،447

مستوى
الداللة

0,071

يُظْهِر اجلّدول رقم ( )11أنه ال توجد فروق ذات داللّة إحصا ية عند مسـتوى الداللـة
( )1015 = ب ــني متوس ــطات اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات اس ــتخدام
املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلـة الثانويـة تبعـاو ملـتغري اجلـنس،
حي ــث بلغ ــت قيم ــة ( )zاحملس ــوبة ( ،)20337حي ــث بل ــغ املتوس ــط احلس ــابي امل ــوزون لل ــذكور
( ،)26073بينما بلغ املتوسط احلسابي املوزون لانا (.)12073
ور،ا يعود السبب يف ذل

اىل انـه بـالرغم مـن تبـاين جـنس أفـراد جمتمـع الدراسـة

اىل ان ــه مل ختتلـ ــف اس ــتااباتهم حـ ــول سدي ــد متطلبـ ــات اس ــتخدام املكتبـ ــة االفرتاضـ ــية
لت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث ،وذلـ ـ

ألن املتطلب ــات ال تق ــرتن ب ــاجلنس وامن ــا تق ــرتن

بتوافرها أو عدم توافرها عن طريق تزويـد اجلهـات الرمسيـة ،تطلبـات املكتبـة االفرتاضـية
باإلض ــافة اىل أن مجي ــع م ــا ي ــرتبط باملكتب ــة االفرتاض ــية ال يوج ــد اخ ــتالف ب ــني ال ــذكور
واالنا عليه وهلذا مل تتباين استاابات أفراد جمتمع الدراسة تبعا الختالف جنسهم.
وتتفــق هــذه النتياــة مــع النتــا ج الــل توصــلت إليهــا دراســة احلربــي (1117م) والــل
أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصا ياو تعزى ملتغري اجلنس.
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د -التخص
جدول ()12
نتا ج اختبار مان ويتين ( )Mann-Whitneyللفروق بني متوسطات استاابات عينة الدراسة
حول سديد متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة
الثانوية تبع وا ملتغري التخص
المتوسط

مجموع

,3,،01
407،01

المتغيراو

العدد

تقنياو التعليا

,1

04،03

مكتباو

03

,0،4,

الحسا ل

المر عاو

اليمة

MannWhitney U

()z

7,،011

,،,66

مستوى
الداللة

1،110
*

* دالة عند مستوى ( .)1،10 = 

يُظْ ِهـر اجلّـدول رقـم ( )12أنـه توجـد فـروق ذات داللّـة إحصـا ية عنـد مسـتوى الداللـة
( )1015 = ب ــني متوس ــطات اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات اس ــتخدام
املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة تبع ـاو ملــتغري جهــة
التخص ــ  ،حيـ ــث بلغـ ــت قيمـ ــة ( )zاحملسـ ــوبة ( ،)40166وكانـ ــت الفـ ــروق لصـ ــاحل الـ ــذين
ختصصــهم مكتبــات علــى الــذين ختصصــهم تقنيــات التعلــيم ،حيــث بلــغ املتوســط احلســابي
املــوزون للــذين ختصصــهم مكتب ــات ( ،)15031بينمــا بلــغ املتوس ــط احلســابي املــوزون لل ــذين
ختصصهم تقنيات التعليم (.)23028
ور،ا يعود السبب يف ذل

اىل ان افراد جمتمع الدراسة الـذين ختصصـهم مكتبـات

هــم أكثــر الفكــات إملامــا ،تطلبــات املكتبــة االفرتاضــية وـ
مجي ــع املتطلب ــات به ــذا التخصـ ـ

ل ــذل

ختصصــهم الــدقيق وارتبــاط

كان ــت اس ــتااباتهم ح ــول سدي ــد متطلب ــات

استخدام املكتبة االفرتاضية اف ل من استاابات الذين ختصصهم تقنيات التعلـيم ،وهلـذا
اختلفت استاابات افراد جمتمع الدراسة تبعا الختالف التخص

.

وختتل ــف ه ــذه النتيا ــة م ــع النت ــا ج ال ــل توص ــلت إليه ــا دراس ــة الش ــهراني ()1119
ودراس ــة احلرب ــي (1117م) وال ــل أش ــارت إىل ع ــدم وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ــا ياو تع ــزى مل ــتغري
التخص .
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وبنــا ًء علــى نتــا ج الدراســة احلاليــة وســعي وا للخــروج برايــة واضــحة الســتخدام املكتبــة
االفرتاض ــية يف الت ــدريس تع ــرض الباحث ــة تص ــور مق ــرتح الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف
تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية من خالل ما يلي

فلسفة التصور املقرتح
تنبثق فلسفة التصور املقرتح من خالل األسس التالية
 .2أهميــة املكتب ــة االفرتاض ــية يف الت ــدريس خاص ــة للمرحل ــة الثانوي ــة ألن مكتب ــة املدرس ــة
الثانوية تتسم التوسع والعمق على خالف مكتبـات املـدارل االبتدا يـة واملتوسـطةا وألن
طالبــة املرحلــة الثانويــة مــن املفــرتض أنــه أصــبح لــديها القــدرة علــى التعامــل مــع كافــة
مصادر املعلومات ،كما جتاوز استخدامها للمكتبة أسلوب القـراءة واملطالعـة إىل أسـلوب
البحث واالستقصاء والتوسع يف طريقة احلصول على املادة العلمية.
.1

تدريس مقرر املكتبـة والبحـث يعتمـد علـى التطبيـق العملـي علـى مصـادر الـتعلم ـ ـ كمـا
ذكــر رنفـاو ــ وتثــل مصــادر الــتعلم العنصــر التكــاملي يف بنــاء املقــرر ،وتظهــر أهميتهــا يف
سقيــق األهــداف اخلاصــة بــة راء حمتــوى املقــرر ،وزيــادة دافعيــة الطالبــة
وإكسابها مهارات البحث والتصفح،

ــو الــتعلم،

ا يُحقق متطلبات الكفاية ،والشمول.

 .4التوســع يف اســتخدام االنرتنــت وعــدم وجــود ضــوابط هلــذا االســتخدام

ــا أوجــد مواقــع

تب ــث أفك ــاراو تتن ــافى م ــع تع ــاليم دينن ــا احلني ــف أو خمل ــة باملب ــادل واألخ ــالق ،ل ــذا جي ــب
سديد نوعية استخدام االنرتنت يف املدارل ويث سقق اهلدف الذي وضعت من أجلـه،
وه ــذا األم ــر يلق ــي عل ــى ع ــاتق املؤسس ــات التعليمي ــة مهم ــة ك ــبرية ،تتثم ــل يف تس ــهيل
الوصول إىل احملتويات التعليمية املفيدة ضمن بيكة رمنة.

األهداف الل يقوم عليها التصور املقرتح
إن اهلدف الـر يس مـن بنـاء التصـور املقـرتح هـو سقيـق أهـداف التعلـيم الثـانوي والـل
حددتها وزارة الرتبية والتعليم (2344

 7ـ  )8يف النقاط التالية

 .2تنمية شخصية الطالبة مشولياو ،وتنويع اخلربات املقدمة هلا.
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 .1املساهمة يف إكساب الطالبات القدر املال م مـن املعـارف واملهـارات املفيـدة ،وفـق ختطـيط
منهاي يُراعي خصا

الطالبة يف هذه املرحلة.

 .4رفع املستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة على اجلدية واملواظبة.
 .3إكسـاب الطالبـة املهــارات األساسـية الـل تكنهــا مـن امـتالك متطلبــات احليـاة العمليــة
واملهنية من خالل تقديم مقررات مهاريه تدرسها مجيع طالبات املرحلة الثانوية.
 .5سقيــق مبــدأ التعلــيم مــن أجــل الــتمكن واالتقــان باســتخدام طــرق ووســا ل تعلــم تتــيح
للطالبة فرصة البحث والتفكري.
 .6تنميـ ـ ة امله ــارات احلياتي ــة للطالب ــة ،مث ــل ال ــتعلم ال ــذاتي ،ومه ــارات التواص ــل والعم ــل
اجلمــاعي ،والتفاعــل مــع ا خــرين واحلــوار واملناقشــة ،وقبــول الــرأي ا خــر ،يف إطــار مــن
القيم املشرتكة واملصاحل العليا للماتمع والوطن.
 .7تط ــوير مه ــارات التعام ــل م ــع مص ــادر ال ــتعلم املختلف ــة والتقني ــة احلديث ــة واملعلوماتي ــة
وتوظيفها اجيابياو يف احلياة العملية.

ألية تنفيذ التصور املقرتح
يتطلب استخدام املكتبة االفرتاضية يف التدريس اختاذ اخلطوات التالية
 - 2قرار وزاري
وتُعد اخلطوة األوىل يف استخدام املكتبة االفرتاضية ،راحل التعليم العـام صـدور قـرار
وزيـر الرتبيـة والتعلــيم ب ـرورة انشــاء موقـع للمكتبـة االفرتاضــية علـى االنرتنــت ،ومـا يطلبــه
تنفيـ ــذ القـ ــرار مـ ــن دعـ ــم إلدارات تعلـ ــيم املنـ ــاطق وإدارات املـ ــدارل وتشـ ــايع املعلمـ ــات علـ ــى
استخدامها.
 - 1مراعــاة العوامــل الــل جيــب أن تُوخــذ يف االعتبــار عنــد انشــاء املكتبــة االفرتاضــية
يُمكــن مــن اســتخدامها واالســتفادة مــن حمتوياتهــا ،وتُلخـ

ــا

هــذه العوامــل يف النقــاط

التالية
 .2ن ــوع املس ــتفيدات ،إذا أن معرف ــة الش ــرحية ال ــل خت ــدمها املكتب ــة أم ــر مه ــم لتقي ــيم م ــا
يعرض عليهن من معلومات.
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 .1سديد اهلدف الذي يؤكد على أن استخدام املكتبـة االفرتاضـية حيقـق األهـداف الـل
أُنشكت من أجلها املكتبة االفرتاضية.
 .4ختص ــي

ميزاني ــة كافي ــة لتغطي ــة نفق ــات االنش ــاء ،ونفق ــات االش ــرتاك يف قواع ــد

املعلومات .وتقديم الدعم الفين هلم ،والصيانة وغري ذل .
 - 3تهيكة البنية التحتية يف املدارل من حيث توفري األجهزة واملعدات و شبكة االنرتنت.
 - 5توفري الكادر املتخص

يف هذا اجملال ومن يساعده يف ذل

وإعداد األنظمة املناسبة.

 - 6تــدريب العنصــر البشــري املســكول عــن تنفيــذ مهــام املكتبــة االفرتاضــية واســتخدامها،
وذلـ ـ

م ــن خ ــالل إقام ــة ال ــدورات التاهيلي ــة ال ــل تق ــدمها ادارات التعل ــيم ومراك ــز

التدريب الرتبوي.
ويوضح الشكل التالي عناصر التصور املقرتح

شكل رقم ( ) 8
التصور املقرتح الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر
املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوي
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الفصل اخلامس
ملخ

ملخ

الدراسة والتوصيات واملقرتحات

نتا ج الدراسة

التوصيات
املقرتحات

الفصل اخلامس
ملخ

نتا ج الدراسة والتوصيات واملقرتحات

تهيد
تتناول الباحثة يف هذا الفصل أبرز النتا ج الل توصلت إليها الدراسة احلالية،
م تقديم بعض التوصيات واملقرتحات.

أوالو ملخ

نتا ج الدراسة

تعرض الباحثة فيما يلي ملخصاو للنتا ج الل توصلت إليها الدراسة حيث
أظهرت الدراسة النتا ج التالية
 -1تراوحت متوسطات عبارات حمور املتطلبات االدارية الالزم توافرهـا السـتخدام املكتبـة
االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانويـة بـني ( 1097ـ ـ )1064وفـق
مقيال التدرج الثال ي الذي مت سديده .حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد
( )1081وا ــراف معي ــاري ( ،)10346ووفق ـاو للمحــ

ف ــةن مس ــتوى املتطلب ــات االداري ــة

ال ــالزم توافره ــا الس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف
املرحلة الثانوية كان بدرجة عالية.
 -2تراوحــت متوســطات عبــارات الــل تعــرب عــن حمــور متطلبــات البيكــة التعليميــة الــالزم
توافرهــا الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة
الثانويــة بــني (1095ـ ـ  )1068وفــق مقيــال التــدرج الثال ــي الــذي مت سديــده .حيــث بلـغ
املتوسط العام لعبـارات هـذا البعـد ( )1084وا ـراف معيـاري ( ،)10368ووفقـاو للمحـ
فةن مستوى متطلبات البيكة التعليمية الالزم توافرهـا السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية
يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية كان بدرجة عالية.
 -3تراوحت متوسطات عبارات الل تعرب عن حمور املتطلبـات الـالزم توافرهـا يف املعلمـات
الستخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية بـني
( 1097ـ ـ )1081وفق مقيال التدرج الثال ي الذي مت سديـده ،حيـث بلـغ املتوسـط العـام
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لعبــارات هــذا البعــد ( )1091وا ــراف معيــاري ( ،)10421ووفق ـاو للمح ـ

فــةن مســتوى

املتطلبــات التعليميــة الــالزم توافرهــا الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية كان بدرجة عالية.
 -4تراوحـ ــت متوسـ ــطات عبـ ــارات الـ ــل تعـ ــرب عـ ــن حمـ ــور املتطلبـ ــات الـ ــالزم توافرهـ ــا يف
الطالبــات الســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة
الثانوية بني ( )1084 - 1098وفق مقيال التدرج الثال ي الذي مت سديده .حيث بلـغ
املتوسط العام لعبـارات هـذا البعـد ( )1091وا ـراف معيـاري ( ،)10185ووفقـاو للمحـ
فةن مسـتوى املتطلبـات الـالزم توافرهـا يف الطالبـات السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية يف
تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية كان بدرجة عالية.
 -5املســتوى اإلمجــالي حملــاور متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية كان بدرجة عاليـة ،حيـث بلـغ املتوسـط اإلمجـالي
هلـ ــا ( )1086وبـ ــا راف معيـ ــاري ( ،)10475ويالحـ ــظ ارتفـ ــاع مسـ ــتوى مجيـ ــع حمـ ــاور
متطلبــات اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة
الثانوية حيـث جـاءت مجيـع احملـاور بدرجـة عاليـة ،وهـي علـى التـوالي احتلـت املرتبـة
األوىل املتطلبــات الــالزم توافرهــا يف الطالبــات ،توســط بلــغ ( ،)1091يليهــا املتطلبــات
التعليمي ــة ،توس ــط بل ــغ ( ،)1091يليه ــا متطلب ــات البيك ــة التعليمي ــة ،توس ــط بل ــغ
( ،)1084يليها املتطلبات االدارية ،توسط بلغ (.)1081
 -6توجــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصــا ية عن ــد مس ــتوى الداللــة ( )1015 = ب ــني متوس ــطات
اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات اس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف
تــدريس مقــرر املكتبــة والبحــث يف املرحلــة الثانويــة تبع ـ وا ملــتغري املؤهــل العلمــي ،حيــث
بلغت قيمة كاي تربيع ( .)250612وكانت الفـروق لصـاحل الـذين مـؤهالتهم العلميـة
دكتوراه على الذين مؤهالتهم العلمية ماجستري ودكتوراه.
 -7أظهرت النتا ج أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتوى الداللـة ()1015 = 
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بــني متوســطات اســتاابات عينــة الدراســة حــول سديــد متطلبــات اســتخدام املكتبــة
االفرتاض ــية يف ت ــدريس مق ــرر املكتب ــة والبح ــث يف املرحل ــة الثانوي ــة تبعــ وا مل ــتغري ع ــدد
سنوات اخلربة ،حيث بلغت قيمة كاي تربيع ( .)240948وكانـت الفـروق لصـاحل ذوي
اخلربات الل أكثر من  21سنوات وذوي اخلربة من  21 – 5سنوات علـى ذوي اخلـربة
الل أقل من  5سنوات.
 -8ال توجــد فــروق ذات دال ّلــة إحصــا ية عنــد مســتوى الداللــة ( )1015 = بــني متوســطات
اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات اس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف
تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية تبعاو ملتغري اجلنس ،حيث بلغت قيمة
( )zاحملســوبة ( ،)20337حيــث بلــغ املتوســط احلســابي املــوزون للــذكور ( ،)26073بينمــا
بلغ املتوسط احلسابي املوزون لانا (.)12073
 -9توجــد ف ــروق ذات دال ّل ــة إحصــا ية عن ــد مس ــتوى الداللــة ( )1015 = ب ــني متوس ــطات
اس ــتاابات عين ــة الدراس ــة ح ــول سدي ــد متطلب ــات اس ــتخدام املكتب ــة االفرتاض ــية يف
تـدريس مقـرر املكتبـة والبحـث يف املرحلـة الثانويـة تبعـ وا ملـتغري جهـة التخصـ  ،حيــث
بلغــت قيمــة ( )zاحملســوبة ( ،)40166وكانــت الفــروق لصــاحل خمتصــني املكتبــات علــى
خمتصــني تقنيــات التعلــيم ،حيــث بلــغ املتوســط احلســابي املــوزون للــذين ختصصــهم
مكتب ــات ( ،)15031بينم ــا بل ــغ املتوس ــط احلس ــابي امل ــوزون لل ــذين ختصص ــهم تقني ــات
التعليم (.)23028
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انياو التوصيات
يف ضــوء النتــا ج الــل أســفر عنهــا البحــث تــورد الباحثــة عــدداو مــن التوصــيات الــل
ميكن أن تساهم يف سقيق متطلبـات اسـتخدام املكتبـة االفرتاضـية يف تـدريس مقـرر املكتبـة
والبحث يف املرحلة الثانوية ،وهي كما يلي
 -1االس ــتفادة م ــن املتطلب ــات ال ــل أظه ــرت الدراس ــة أهميته ــا بدرج ــة عالي ــة الس ــتخدام
املكتبة االفرتاضيةيف التدريس.
 -2اختاذ قرارات من قبل اجلهـات املختصـة بـوزارة الرتبيـة والتعلـيم واإلدارات التابعـة هلـا
بتزوي ــد غ ــرف مص ــادر التعل ــيم يف امل ــدارل الثانوي ــة ب ــاألجهزة والربجمي ــات الالزم ــة
لتسهيل تطبيق واستخدام املكتبة االفرتاضيةيف التدريس.
 -3تــدريب معلمــات مقــرر الكتبــة والبح ــث يف املــدارل الثانويــة علــى كيفيــة توظي ــف
التقنيات التعليميـة احلديثـة يف العمليـة التدريسـية مـن خـالل عقـد دورات تدريبيـة
تت من مجيع استخدامات احلاسب ا لي واإلنرتنت.
 -4تاهيل عدد من القا مني على غرف مصادر التعليم يف املدارل الثانوية إلدارة وصـيانة
نظام املكتبة االفرتاضية ،وتوفري األجهـزة الكافيـة الـل ميكـن اسـتخدامها يف عمليـات
التدريس.
 -5القيــام بعمــل نــدوات وحماضــرات وورش عمــل تطبيقيــة للتعريــف بتطبيقــات املكتبــة
االفرتاضيةيف املرحلة الثانوية وكيفية استفادة الطالبات من مجيـع اإلمكانـات الـل
ميكن أن توفرها املكتبة االفرتاضية من خالل تعريفهن باستخداماتها املتعددة.
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الثاو املقرتحات
ملَّا كان ميدان البحث يفتقر إىل البحو والدراسات الل تتناول موضوعات
ا لة ملوضوع هذا البحث ،وسعياو إىل إ راء هذا امليدان بالبحو ذات الصّلة فةن
الباحثة تقرتح ما يلي
 -1تطبيق أداة الدراسة احلالية علـى عينـات أخـرى يف منـاطق وحمافظـات أخـرى يف
اململكة العربية السعودية.
 -2إجــراء دراســة جتريبيــة حــول أ ــر اســتخدام املكتبــة االفرتاضــية يف تــدريس مقــرر
املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية.
 -3إجـ ـراء دراسـ ــة حـ ــول اجتاهـ ــات معلمـ ــات وطالبـ ــات مقـ ــرر املكتبـ ــة والبحـ ــث
استخدام املكتبة االفرتاضية.
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ـ ــو

قائمة المراجع

أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
ثالثاً :المراجع اإللكترونية

قا مة املراجع
أوالو املراجع العربية
 - 2إبــراهيم ،حممــد حييــى ( )1121متطلبــات إنشــاء موقــع للخدمــة املرجعيــة التفاعليــة
على شبكة االنرتنت ،القاهرة جملة مكتبات نت ـ مصـر  ،جملـد  ،22عـدد
 18ـ .46

،1

 - 1أبـ ــو خليـ ــل ،حممـ ــد إبـ ــراهيم حممـ ــد ( )1116احتياجـ ــات طـ ــالب املرحلـ ــة الثانويـ ــة
الســتخدام املكتبــات ومصــادر املعلومــات لتحقيــق جمتمــع املعرفــة ،املــؤتر
القــومي الســنوي الثالــث عشــر ،اجلامعــات العربيــة يف القــرن  ، 12مصــر ،
جزء،1
 - 4أبــو عظمــة،

 611.ـ .674

ي ــب محــزة ا و عم ــر ،أشــواق دمح ـان ( )1121واقــع إف ــادة الطــالب م ــن
اخل ــدمات املعلوماتي ــة اإللكرتوني ــة يف امل ــدارل الثانوي ــة باملدين ــة املن ــورة،
القاهرة جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،عدد ،265
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ـ .246
 - 3استيتية ،دالل ملحـسا وسـرحان ،عمـر موسـى ( )1118التاديـدات الرتبويـة ،األردن
عمان ،دار وا ل.
 - 5إمساعيل ،زاهر إمساعيـل ( 1119أ) التعلـيم االلكرتونـي مـن التطبيـق إىل االحـرتاف
واجلودة ،مصر ،القاهرة عامل الكتب.
 - 6إمساعيل ،جمـدي إبـراهيم ( 1119ب) تقـويم مراكـز مصـادر الـتعلم يف ضـوء معـايري
اجل ــودة الش ــاملة باململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،امل ــؤتر العلم ــي احل ــادي
والعشـ ـرون (تط ــوير املن ــاهج الدراس ــية ب ــني االص ــالة واملعاص ــرة) ،مص ــر ،
اجمللد الرابع،

.2432- 2151

 - 7األشول ،حسني ( )1121االجتاهات واالحتياجـات املسـتقبلية للتعلـيم ،الـيمن جملـة
الرتبية ،العدد ،41

 211ـ .217

 - 8رل شـ ــعالن ،سـ ــعيد عبـ ــد اهلل ( )1118معوقـ ــات اسـ ــتخدام مركـ ــز مصـ ــادر الـ ــتعلم يف
تـ ــدريس مقـ ــرر القـ ــررن الكـ ــريم يف املرحلـ ــة االبتدا ي ـ ـة مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر
املش ــرفني الرتب ــويني ومعلم ــي الق ــررن الك ــريم يف حمافظ ــة س ــراة عبي ــدة،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
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 - 9أيبــيس ،كــوم ( )1114مشــروع شــبكة املكتبــة اإلندونيســية الرقميــة ،القــاهرة جملــة
مكتبات نت مصر ،اجمللد الرابع ،العدد الثالث،

.15 – 14

 - 21باناجه ،إميان عبد العزيز ( )1115الرتبية املكتبية لطالبات املرحلة الثانوية ،دينة
جــدة ،الســعودية جملــة مكتبــة امللـ

فهــد الوطنيــة ،جملــد  ،22عــدد ، ،2

 212ـ .232
 - 22بسيوني ،عبد احلميد ( )1118املكتبات الرقمية ،مصر ،القاهرة دار الكتب العلمية.
 - 21بط ــوش ،كم ــال ( )1115املكتب ــة اجلامعي ــة االفرتاض ــية ،اجلزا ــر جمل ــة املكتب ــات
.52 – 19
واملعلومات ،جملد  ،1عدد ، 1
 - 24بغدادي ،منار حممد (  )1121تطوير التعلـيم يف ضـوء جتـارب بعـض الـدول ،مصـر،
القاهرة اجملموعة العربية للتدريب والنشر.
 - 23التودري ،عوض حسـني ( )1115املدرسـة االلكرتونيـة وأدوار حديثـة للمعلـم ،اململكـة
العربية السعودية ،الرياض مكتبة الرشد.
 - 25جابر ،عبد احلميد جابر ( )1111اجتاهات وجتارب معاصرة يف تقويم أداء التلميـذ
واملدرل ،مصر ،القاهرة دار الفكر العربي.
 - 26اجلهوري ،وضـحى سـيف ( )1115مشـروع إدخـال تقنيـة األنظمـة املدرسـية احملوسـبة
باملدارل ،سلطنة عمان جملة رسالة الرتبية ،عدد ،9

 73ـ ـ.81

 - 27جوخدار ،وجدان ( )1121مقابلـة غـري مقننـة ،ادراة الرتبيـة والتعلـيم جبـدة ،مشـرفة
مقرر املكتبة والبحث.
 - 28احلار ي ،إميان عوضة ( )1118واقع اسـتخدام مصـادر اإلطـالع اخلـارجي يف تـدريس
مادة املكتبة والبحث من قبل معلمات املرحلة الثانوية ،دارل مكـة املكرمـة،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 29احلربــي ،حممــد بــن صــنت ( )1117مطالــب اســتخدام التعلــيم اإللكرتونــي لتــدريس
الرياضــيات باملرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر املمارســني واملختصــني ،رســالة
دكتورة غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
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 - 11احلم ـ ــوري ،حمم ـ ــود عب ـ ــد الفت ـ ــاح ( )1118من ـ ــاهج وط ـ ــرق ت ـ ــدريس الدراس ـ ــات
االجتماعي ــة ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ال ــدمام دار اب ــن اجل ــوزي للنش ــر
والتوزيع.
 - 12الراضي ،امحد علي ( )1121التعليم االلكرتوني ،األردن ،عمان دار أسامة.
 - 11ربي ــع ،ه ــادي مش ــعان ( )1116تكنولوجي ــا التعل ــيم املعاص ــر احلاس ــوب واالنرتن ــت،
األردن ،عمان مكتبة اجملتمع العربي.
 - 14الرش ــيدي ،مس ــاعد حمم ــد ( )1119واق ــع اس ــتخدام اختصاص ــي مراك ــز مص ــادر
التعلم لالنرتنت ،ـنطقل حا ـل والقصـيم ،رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،
كلية الرتبية ،جامعة املل سعود.
 - 13روفا يل ،عصاما ويوسف ،أمحد ( )1112تعليم وتعلم الرياضـيات يف القـرن احلـادي
والعشرين ،مصر ،القاهرة مكتبة اال لو املصرية.
 - 15زهران ،م ر عدنان ،زهـران عمـر عـدنان ،1122،التعلـيم عـن طريـق االنرتنـت ،مصـر،
ىى ى القاهرة ،دار زهران.
 - 16الزهري ،سـعد بـن سـعيد ( )1113اخلـدمات املرجعيـة اإللكرتونيـة ماهيتهـا وواقعهـا
وكيفية استفادة املكتبات العربية منها ،الرياض جملة مكتبـة امللـ
الوطنية .جملد ،21عدد ،1

فهـد

.55

 - 17الزهــري ،ســعد ســعيد (  )1121املكتبــة االفرتاضــية يف اململكــة العربيــة الســعودية
دراســة استكشــافية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الريــاض مكتبــة امللـ

فهــد

الوطنية.
 - 18زين الدين ،حممد حممـود (  )1118كفايـات التعلـيم االلكرتونـي ،اململكـة العربيـة
السعودية ،جدة خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.
 - 19السامل ،أمحد حممد ( )1121الوسا ل وتقنيات التعليم ( )1املفاهيم املستحد ات
التطبيقات ،اململكة العربية السعودية ،الرياض مكتبة الرشد.
 - 41السبل ،عبد املل

( )1115التقييم واملكتبـة االفرتاضـية ،اجلزا ـر جملـة املكتبـات
 8ـ .18

واملعلومات ،جملد  ،1عدد ، ،1
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 - 42شحاته ،حسنا والناار ،زينب ( )1114معام املصطحات الرتبوية والنفسية ،مصر،
القاهرة الدار املصرية اللبنانية.
 - 41شريف ،حممد عبد اجلـواد ( )1121تـدريس حصـة املكتبـة يف ظـل التقـويم الشـامل
واألنش ــطة الرتبوي ــة طبقـ ـاو للق ــرار  421لس ــنة  ،1122ط 4مزي ــدة ومنقح ــة،
مصر ،القاهرة دار العلم واالميان للنشر والتوزيع.
 - 44الشهراني ،ناصر عبد اهلل ( )1119مطالـب اسـتخدام التعلـيم االلكرتونـي يف تـدريس
العلـ ــوم الطبيعيـ ــة بـ ــالتعليم العـ ــالي مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر املختصـ ــني ،رسـ ــالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 43صادق  ،عالء ( )1121مناذج تطبيقية خلدمات البوابة التعليمية املقدمة للمعلمـني
يف بعض الدول العربية ،سلطنة عمان جملة التطوير الرتبوي ،سنة  ،9عدد
،58

.37 – 33

 - 45صادق ،أمينة مصطفى (2998م) إعداد موقـع للمكتبـة العربيـة املدرسـية علـى شـبكة
االنرتن ــت  ،ن ــدوة املكتب ــات املدرس ــية ودوره ــا املس ــتقبلي يف اجمل ــال الرتب ــوي
والثقايف ،تونس.
 - 46الصــاحل ،بــدر بــن عبــد اهلل ( )1117متطلبــات دمــج الــتعلم االلكرتونــي عــن بعــد يف
اجلامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر خــرباء اجملــال ،الريــاض جملــة رســالة
الرتبية وعلم النفس ،العدد .19
 - 47ص ــاحل ،عم ــاد عيس ــى ( )1116املكتب ــات الرقمي ــةا األس ــس النظري ــة والتطبيق ــات
العملية ،مصر ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية.
 - 48الصبحي ،محيدة عبيد ( )1117تصميم نظـام معلومـات مقـرتح يُتـاح عـرب االنرتنـت
خلدم ــة مراك ــز مص ــادر ال ــتعلم التابع ــة اإلدارة العام ــة للرتبي ــة والتعل ــيم
،دينة جدة ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة املل

عبد العزيز.

 - 49الص ـ ــالل ،م ـ ــنرية س ـ ــيف ( )1117اجل ـ ــودة يف أداء املكتب ـ ــة اإللكرتوني ـ ــة يف املدرس ـ ــة
االبتدا ية  .اململكة العربية السعودية اللقاء السنوي الرابع عشر للامعية
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الس ــعودية للعل ــوم الرتبوي ــة والنفس ــية ،اجل ــودة ف ــى التعل ــيم الع ــام،
.551- 519
 - 31الطس ،فيصل إبراهيم ( )1121رراء املعلمني

و تطبيق معايري اجلـودة الشـاملة يف

تدريس مادة املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية جبدة ،رسـالة ماجسـتري غـري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 32عبد احلميد ،حممدا صاحل ،مصطفىا زين ،حممدا العفنى،إينالا أمحد ،إكـراما
صبحي ،سالي ( )1115منظومة التعليم عرب الشبكات ،مصر ،القاهرة عامل
الكتب.
 - 2شاهني  ،شريف كامل حممود ( )1121الفهرسة اجملتمعية وموقف املكتبات منها
جملة منافسة أ م تكامل مكتبات نت ،مصر ،مج  ،22ع ،2

 29ـ . 12

 - 1جماه ــد  ،أم ــاني مج ــال ( )1121إس ــتخدام الش ــبكات االجتماعي ــة يف تق ــديم خ ــدمات
مكتبية متطورة ،جملة دراسات املعلومات ،ع ,8

.95 - 49.

 - 4عبــد العــاطي ،حســن البــاتع حممــدا و أبــو خطــوة ،الســيد عبــد املــوىل ( )1119الــتعلم
االلكرتون ــي الرقم ــي النظري ــة التص ــميم اإلنت ــاج ،مص ــر ،اإلس ــكندرية دار
اجلامعة اجلديدة.
 - 3عبــد اهلــادي ،حممــد فتحــي ( )1114البحــث ومناهاــه يف علــم املكتبــات واملعلومــات،
مصر ،القاهرة الدار املصرية اللبنانية.
 - 5عبدالرمحن ،عبدالناصـر حممـد ( )1115تقـويم مصـادر الـتعلم يف املكتبـات املدرسـية
والتوجهات التكنولوجية لتنميتها من خالل شبكة اإلنرتنـت ،مصـر دراسـات
ووـو املـؤتر العلمـي للامعيــة العربيـة لتكنولوجيـا الرتبيـة ،تكنولوجيــا
.176 - 111

الرتبية يف جمتمع املعرفة،

 - 6عبداهلادي ،زين ( )1111مكتبة الغد  ..أم غد املكتبـة ؟  ،القـاهرة جملـة مكتبـات نـت
ـ مصر ،اجمللد الثالث ،العدد الرابع،

.41

 - 7عبيدات ،ذوقان ( )2117البحـث العلمـي مفهومـه وأدواتـه وأسـاليبه ،عمـان ،األردن
دار الفكر.
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 - 8العســاف ،صــاحل محــد ( )1114املــدخل إىل البحــث يف العلــوم الســلوكية ،اململكــة
العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة العبيكان.
 - 9العط ــال ،هش ــام حمم ــد ( )1119واق ــع مراك ــز مص ــادر ال ــتعلم  ،ــدارل املرحل ــة
االبتدا ية ،نطقة جازان التعليمية من وجهة نظـر املعلمـني وأمنـاء مراكـز
مص ــادر ال ــتعلم ،رس ــالة ماجس ــتري غ ــري منش ــورة ،كلي ــة الرتبي ــة ،جامع ــة أم
القرى.
 - 21العقال ،سليمان بـن صـاحل ( )1118التخطـيط إلنشـاء مكتبـة الكرتونيـة أكادمييـة،
الرياض جملة مكتبة املل

فهد الوطنيـة ،جملـد  ،23العـدد األول،

.212- 72
 - 22عودة ،أمحد سليمان ( )1111القيال والتقويم يف العملية التدريسية ،ط ،1األردن،
عمان دار األمل.
 - 21العويشق ،صاحلا واملزم ،إبراهيم بن سـليمان ( )1116اسـتخدام اإلنرتنـت يف مراكـز
مصادر التعلم ،جملة املعلوماتية ،السعودية ،عدد،21

 21.ـ .23

 - 24الغامـ ــدي ،إمساعيـ ــل عبـ ــد الـ ــرمحن ( )1118دور االنرتنـ ــت يف توظيـ ــف األسـ ــاليب
االشرافية يف العملية التعليمية مـن وجهـة ظـر املشـرفني الرتبـويني ،نطقـة
الباحة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 23فتح اهلل ،مندور عبـد السـالم (  )1116التقـويم الرتبـوي ،اململكـة العربيـة السـعودية،
الرياض ،دار النشر الدولي.
 - 25فتح اهلل ،مندور عبد السالم ( )1121وسـا ل وتقنيـات التعليـيم مفـاهيم وتطبيقـات
اجلزء الثاني ،اململكة العربية السعودية ،الرياض مكتبة الرشد.
 - 26فراج ،عبد الرمحن أمحد عبد اهلادي ( )1116مفاهيم أساسية يف املكتبات الرقميـة،
اململكة العربية السعودية جملة املعلوماتية ،العدد ،21

.36- 46

 - 27فــردي ،اخل ــر ( )1115املكتبــة االفرتاضــية ،اجلزا ــر جملــة املكتبــات واملعلومــات،
.91- 81

اجمللد الثاني ،العدد الثاني،
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 - 28قاســم ،حشــمت حممــد علــي ()1114

ــو مبــادرة عربيــة ملكتبــة وثيــة افرتاضــية،

الق ــاهرة امل ــؤتر الق ــومي الس ــابع ألخص ــا ي املكتب ــات واملعلوم ــات،
.25- 21
 - 29القرني ،أمحد حسن ( )1121مطالب استخدام االنرتنت يف مصادر التعلم بـالتعليم
العام ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 11القــال ،فخــر الــدينا ناصــرا يــونسا مجــل ،حممــد جهــاد ( )1116طرا ــق التــدريس
العام ــة يف عص ــر املعلوم ــات ،اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،الع ــني دار الكت ــاب
اجلامعي.
 - 12قــوي ،بوحنيــة ( )1122اإلعــالم والتعلــيم يف ظــل ــورة االنرتنــت ،األردن دار الرايــة
للنشر.
 - 11كليب ،ف ل مجيل ( )1118استخدام طلبة نظام التعليم املفتوح ملصادر املعلومـات
اإللكرتونيـ ــة يف املكتبـ ــات االفرتاضـ ــية ،فلسـ ــطني جملـ ــة جامعـ ــة القـ ــدل
 22ـ.54

املفتوحة لألوا والدراسات ،عدد ،24

 - 14امل ــربز ،عب ــد اهلل اب ــراهيم ( )1111واق ــع مكتب ــات امل ــدارل الثانوي ــة للب ــنني ،دين ــة
الريــاض دراســة مقارنــة بــني املــدارل احلكوميــة واألهليــة ،اململكــة العربيــة
السعودية ،الرياض مكتبة املل

فهد الوطنية.

 - 13جميــد ،دمحــانا نــور الــدين ،قــوالي ( )1115املكتبــة االفرتاضــية كوســيلة لتنظــيم
الوصـ ــول إىل مصـ ــادر املعلومـ ــات االقتصـ ــادية يف اجلزا ـ ــر ،اجلـ ــزار جملـ ــة
املكتبات واملعلومات ،جملد ،1عدد،1

.74- 51

 - 15حممود ،سعاد جابر ( )1119استخدام االنرتنت يف تدريب معلمي التعليم األسال،
مصر ،القاهرة الدار العاملية للنشر.
 - 16مــراد ،حممــد يوســف ( )1114املكتبــات االفرتاضــية يف عصــر املعلومــات دراســة حالــة
مكتبــة اإلنرتنــت العامــة ،القــاهرة جملــة دراســات عربيــة يف املكتبــات وعلــم
.273- 222

املعلومات ،جملد  ،8عدد،4
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 - 17مسـ ــروة ،السـ ــيد حممـ ــد ( )1115املكتبـ ــات االفرتاضـ ــية يف اجلزا ـ ــر بـ ــني متطلبـ ــات
العصر ومعطيات الواقع ،اجلزار جملة املكتبات واملعلومات ،جملد  ،1عدد،1
.232- 224
 - 18املص ــري ،س ــلوى فتح ــي ( )1119برن ــامج مق ــرتح لتنمي ــة مه ــارات اس ــتخدام املص ــادر
االفرتاضـ ــيةلطالب الدراسـ ــات العليـ ــا ،القـ ــاهرة املـ ــؤتر الـ ــدولي السـ ــابع
(التعليم يف مطلع األلفية الثالثـة .اجلـودة ،اإلتاحـة ،الـتعلم مـدى احليـاة)،
جملد .2431- 2116 1 1 ،4
 - 19مصطفى ،أكرم فتحـي ( )1116إنتـاج مواقـع االنرتنـت التعليميـة ،مصـر ،القـاهرة
عامل الكتب.
 - 41مغربي ،محيدة عبد الرمحن ( )1121دور املعلمة يف تفعيـل تـدريس مقـرر اجلغرافيـا
لطالبات الصف الثالث املتوسط من خالل البيكـة الصـفية اسـتخدام مصـادر
التعلم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 - 42املقطري ،ياسني عبده ( )1118واقع مراكز مصادر التعلم يف دولة اإلمارات العربيـة
املتحـ ــدة ومـ ــدى سقيقـ ــه ملتطلبـ ــات العمليـ ــة التعليميـ ــة مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر
األمينات ،جملة كلية الرتبية باسيوط ،مصر ،جملد  ،13عدد ،2جـزء،2
 426ـ ـ .464
 - 41منس ــي ،حمم ــد عب ــد احلل ــيم (د.ت) التق ــويم الرتب ــوي ومب ــادل اإلحص ــاء ،مص ــر،
اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب.
 - 44املوســوي ،عــالء حممــد ( )1118متطلبــات تفعيــل التعلــيم االلكرتونــي ،ورقــة عمــل
مقدمة مللتقى التعليم االلكرتوني األول.
 - 43املوســى ،عبــد اهلل بــن عبــد العزيــزا واملبــارك ،أمحــد بــن عبــد العزيــز ( )1115التعلــيم
االلكرتوني األسس والتطبيقات ،اململكة العربية السعودية ،الريـاض مكتبـة
العبيكان.
 - 45املوسى ،عبداهلل بن عبدالعزيز ( )1117متطلبات التعليم اإللكرتوني ،وث مقدم
إىل مؤتر التعليم اإللكرتوني ...رفاق وسديات ،الكويت  27ـ 29مارل .1117
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 - 46الناار ،رضا حممد ( )1119املراجع االلكرتونية املتاحة على االنرتنت اخلصا
والفكــات ،معــايري التقيــيم ،اإلدارة واخلدمــة ،مصــر ،القــاهرة الــدار املصــرية
اللبنانية.
 - 47نق ــرش  ،حمم ــد ( )1121املكتب ــة االفرتاضيةوق ــاياها الفكري ــة ،الس ــعودية ،جمل ــة
اعلم عدد ،7

 52ـ.87

 - 48نورالـ ــدين ،ق ـ ــوالي ( )1113تص ـ ــميم من ـ ــوذج مكتبـ ــة افرتاض ـ ــية ملص ـ ــادر املعلوم ـ ــات
االقتصادية يف اجلزا ر ،اجلزا ر رسالة ماجستري غري منشورة ،علم املكتبات
والتو يق.
 - 49اهلــادي ،حممــد حممــد ( )1115التعلــيم االلكرتونــي عــرب شــبكة االنرتنــت ،مصــر،
القاهرة الدار املصرية اللبنانية.
 - 31وزارة الرتبية والتعليم ( )2344دليل التعليم الثانوي ،اململكة العربية السعودية.
 - 32وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم ( )1119تعمـ ــيم تقـ ــويم مـ ــادة املكتبـ ــة والبحـ ــث للطالبـ ــات
املنتظمات واملنتسبات ،اململكة العربية السعودية.
 - 31وزارة الرتبيــة والتعلــيم ( )1121الشــروط واملواصــفات ألصــناف التاهيــزات املدرســية
لعام  ،2344 /2341اململكة العربية السعودية.
 - 34وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم ( )1121الصـ ــورة الشـ ــاملة ملـ ــنهج مـ ــادة املكتبـ ــة والبحـ ــث يف
املرحلة الثانوية ،اململكة العربية السعودية.
 - 33وزارة الرتبية والتعليم ( )1121دليل التعليم الثانوي نظام املقـررات ،اململكـة العربيـة
السعودية.
 - 35وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم (( ،)1121مقابل ــة غ ــري مقنن ــة م ــع املش ــرفة الرتبوي ــة ب ــادارة الرتبي ــة
والتعليم ،كة).

 - 36وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم (املعـ ــارف سـ ــابقاو) ( )2994أهـ ــداف مقـ ــرر املكتبـ ــة والبحـ ــث
للمرحلة الثانوية ،اململكة العربية السعودية.
 - 37ي ــونس ،فتح ــي عل ــي ( )1113أس ــس بن ــاء املن ــاهج يف التعل ــيم الث ــانوي واالجتاه ــات
احلديثة يف هذا اجملـال ،القـاهرة جملـة القـراءة واملعرفـة ،عـدد ،223
 17ـ ـ.49
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قائمة المالحق

ملحق رقم  1قائمة بمحكمي أداة الدراسة
ملحق رقم  2الصورة النهائية ألداة الدراسة
ملحق رقم  3خطابات اإلذن بتطبيق أداة الدراسة

ملحت رالا ()0

الائمة أسما محكمل أداة الدراسة*
اسا المحكا
. .2درا ض ر صطوشر امقيل.

الدرجة العلمية
ىل ضدراي ضهسروتال بض راس علبارعض ع ر رتراسال ى .ر
رااج مضنبض رعض ع ر رتراسال ى.

. .1د.رضب راهللراس يفبت.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

. .8د.نلبض رنيفاراهللرا اا.

ىل ضدراي ضهسروتال بض راس علبارعض ع ر رتراسال ى.

. .3د.روقا راض ار ضىلو.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

 .3د.ر ةارنيفضدلراسع يب.

ىل ضدراية يفض روايعلق ض رايشض كرعض ع رعبيف  .ر

 .,د.را ض رىل اض راس م ا.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

 .4د.ر ضسارنيفاراسلطب رنم ا  .ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

رااج مضنبض رعض ع ر رتراسال ى.
راسلغ راسع مب رايشض كرعض ع ر رتراسال ى ر
رااج مضنبض رايشض كرعض ع رىلقهضج .ر
رااج مضنبض رايشض كرعض ع ر لت  .ر

 .3د.نيفاراهللرنزارترا ام.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

 .,د.نلارملرش ةرايقىلقا.

ىل ضدرتال بض راس علبارايشض كرعض ع راسثلطض راضمقس .ر
رااج مضنبض رايشض كرعض ع ر رتراسال ى

 .22د.رلقتارتضحرم ع .

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

 .22د.رملمار يفض كراسلابيب.

ىل ضدراية يفض روايعلق ض رايشض كرعض ع ر رتراسال ى .ر
راسلغ راسع مب رايشض كرعض ع ر رتراسال ى.

 .21د .ضار رتراهللراسزه اين.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

 .28د.ىلضيلرمسارشضك .

ىل ضدراية يفض روايعلق ض رايثضنارعض ع ر رتراسال ى .ر

 .23د.ن رنيفاراهللر ةار واد.

ىل ضدراي ضهسروع نيراس ا

رااج مضنبض رايثضناعض ع راي صق ل .ر

 .23د.لض زلرلض ونيرمثبقين.

ىل ضدراي ضهسروع نيراس ا

رااج مضنبض رايثضنارعض ع ر رتراسال ى .ر

 .2,د.رجنببرةزلر مقرنظم .

ىل ضدرااتصضا روتال بض رتعلبارايشض كرعض ع رعبيف  .ر

 .24د.رواىرملمار غمق .

ىل ضدرتال بض راس علبارايثضنارعض ع رايلكرنيفاراسعز ز .ر

 .23د.وبوورةزلراساكضيت.

ىل ضدراي ضهسروع نيراس ا

رايثضنارعض ع ر رتراسال ى .ر

 .2,د.هضشارملرىلعباراسشباا.

ىل ضدراي ضهسروع نيراس ا

رايثضنارعض ع رايلكرلبصل .ر

 .12د.وىلضرترملمارام اهبا.

ىل ضدراي ضهسروع نيراس ا

رااج مضنبض رايثضنارعض ع رااىلة ا  .ر

 .12د.رودادر صلحرافوصض ا.

ىل ضدراي ضهسروع نيرتا

* تا ترتيب أسما المحكمين أ جدياً عد الرتبة العلمية.
نن
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رااج مضنبض رايثضنارعض ع ر رتراسال ى .ر

ملحق رقم ()1
الصورة النها ية ألداة الدراسة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حفظه اهلل

سعادة الكتور
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تُا ــرى ه ــذه الدراس ــة العلمي ــة لني ــل درج ــة املاجس ــتري يف املن ــاهج وط ــرق الت ــدريس
جبامعة أم القرى وتهدف هذه الدراسـة وضـع تصـور مقـرتح السـتخدام املكتبـة االفرتاضـية
يف تدريس مقرر املكتبة والبحث يف ضوء االجتاهات احلديثـة مـن خـالل سديـد املتطلبـات
الالزم توافرها يف اجملاالت التالية ( االدارية ،والبيكة التعليمية ،واملعلمات ،والطالبات).
وتتكون استبانة الدراسة من جز يني هما
 .2بيانات عامة وهي مهمة للدراسة أرجو من سعادتكم التكرم بتعبكتها.
 .1فقرات االستبانة والل مت تقسيمها إىل أربعـة حمـاور ر يسـة يت ـمن كـل حمـور
عدد من العبارات مقابل كـل عبـارة ال ـة بـدا ل ،تعـرب عـن درجـة أهميـة املتطلبـات
من وجهة نظركم ،كما يف املثال التالي
عالية متوسطة منخف ة

متطلبات املكتبة االفرتاضية

 .2توافر النصو

4

الكاملة ملصادر املعلومات.

1

2



وتام ــل الباحث ــة م ــن س ــعادتكم التك ــرم باإلجاب ــة عل ــى فق ــرات االس ــتبانة بص ــدق
وموضوعية بوضع عالمة ( )يف اخلانة الل تعرب عـن وجهـة نظـركم يف الفقـرة .علمـاو
بان ما سيُدىل به من معلومات ستُستخدم لغرض البحـث العلمـي ،وهلـا بـالغ األهميـة يف
سقيــق هــذه الدراســة والوصــول إىل نتــا ج علميــة تفيــد يف تطــور تــدريس مقــرر املكتبــة
والبحث والعملية التعليمية ككل.
شاكرين لكم جزيل صنعكم خلدمة العلم وطالبه ،وتقبلوا أطيب التمنيات.
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ً
أوال :البيانات ألاولية
 .1االسم (اختياري)

...........................................................................

 .2مجال العمل:

عضو هيئة تدريس

 .3المؤهل العلمي:
دكتوراه

 .4مجال التخصص:

مناهج وطرق التدريس

 .5سنوات الخبرة:
5-1

مشرف تربوي

بكالوريوس

ماجستير

تقنيات التعليم

مكتبات

 - 5إلى أقل من 11
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أخرى .............

أخرى ..............

 10سنوات فأكثر.

انياو متطلبات استخدام املكتبة االفرتاضية يف تدريس مقرر املكتبة يف املرحلة الثانوية
المحور األول :المتطلباو االدارية الالزش توافرها الستاداش المكتبة االفتراضية فل تدريس
مقرر المكتبة والبحث فل المرحلة الثانوية:

درجة األهمية
المتطلب

متوسطة

عالية

,

,

ضعيفة
0

 .2تقال روظضرتر دا ار كزارسلمة يف راالااضب رتضم رسقتا لراسامب رواس علبا.
 .1تقال ر صضد رايعلق ض رااسةاووب راي قن ر لر(ك ب،ر الضا ،ر ل رترواضتالب .
 .8تقال راس صقاراسةض ل ريصضد رايعلق ض رااسةاووب .
 .3اس م رمورمل ق ض راية يف راالااضب رواي ضهسراسا اىلب .
 .3تقال ر دوا راتصض ر و قا روهضدل رمور تضداراية يف رس يفضد ران قى.
 .,تقال ر ل رتعلبمض ر راسصوح راس تبث ر قضحركبوب رااىل ااارت.
 .4تدقال رآسبددض رةض د ران ددقىر دلراس ز بد رواس ثد ر داراسالددضوقين،رواس حالدمر اددض،ر دلةرسغد را الددقنير
ايلةب ر،DPRLرواضوق ر(. DMCA
 .3تقال ر ا ض رتوضنلب ر ل(اتمقنض راإل يفض ،راإلجضم رنلشرااىل وثض ا ،راسا ارااسةاوين
 .,تثضنارنلشرتالق راس يف رساىراسطضسيفض رسلم ضمع رواس زودرمضيع ل .
 .22تصمبار قا راية يف راالااضب مشةلر شقنيروجذا .
المحور الثانل :المتطلباو البي ة التعليمية الالزش توافرها الستاداش المكتبة االفتراضية
فل تدريس مقرر المكتبة والبحث فل المرحلة الثانوية:

درجة األهمية
المتطلب

عالية
,

 .2تقال راضنض رد اىلب رحت قارنلشرافجازلراس ت راىل ااارتراية يف راالااضب .
 .1تقال ر جازلراضىلق راىل ااارتراية يف راالااضب ر صل رمضاواود.
 .8تقال رشيفة راتصض رنضسب .
 .3تقال رم جمبض روظارتشغبلراية يف راالااضب .
 .3تقال رم ا سراف لروا مض ر لراإلن وض روايقاا رايال .
 .,تاا راس ش ا رو ناادراساو ا رسل ع

رمضية يف راالااضب روع ال راىل ااا اض.

 .4تا براسعض لورس حالبمر اصشراىل وضدلر لراإل ةضوض راي ضا رمضية يف راالااضب .
 .3تقال رل مرسلاناراسو،رسلقاقةرمشةلر ث م رنلشرافنطض ر راضس رواقناض.
 .,تذسبلراسعقاتمراإلدا ر راىل ااارتراية يف راالااضب .
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متوسطة
,

ضعيفة
0

المحور الثالث :المتطلباو الالزش توافرها المعلماو الستاداش المكتبة االفتراضية
فل تدريس مقرر المكتبة والبحث فل المرحلة الثانوية:

درجة األهمية
المتطلب

عالية متوسطة ضعيفة
,

,

0

 .2جضدلراىل ااارترا ضىلق رو لحالضت .
 .1جضدلراس عض لر ر ا ض راسشيفة راسعضيب .
.8

انضلر

ابض راىل ااارتراية يف راالااضب .

 .3اسالا لرنلشراس قاتلراسةاووبضر راسطضسيفض رناراية يف راالااضب .ر
 .3اىل ااارتراىلااتبعبض راس ا
االااضب .

راسوضنل رس حالبمر هااةر ال راية يف رواسيفحارمضىل ااارتراية يف ر

 .,جضدلرختطب روت وبذرافوشط راي قن ر لر

راىل ااارتراية يف راالااضب .

 .4اس مةلر لراىل ااارتراقاناراسيفبضوض رااسةاووب راي ضا رمضية يف راالااضب .
 .3ايثضيف ر رت مب راا ا راسطضسيفض رنلشراس حلبلرواس وثار لر

رااىل ااارتراف لرسلمصضد .

 .,ت مب را ضهض راسطضسيفض رااجيضمب رتقراية يف راالااضب .
 .22اسالا لرنلشر ناادرتالق ريضتار حالمرلب رافدا راف لرسةلرعضسيف .
المحور الرا ت :المتطلباو الالزش توافرها فل الطالباو الستاداش المكتبة االفتراضية
فل تدريس مقرر المكتبة والبحث فل المرحلة الثانوية:

درجة األهمية
المتطلب

عالية متوسطة
,

 .1جضدلراىل ااارترا ضىلق رو لحالضت .
 .2جضدلراس عض لر ر ا ض راسشيفة راسعضيب .
.3

انضلر

ابض راىل ااارتراية يف راالااضب .

 .4اسالا لرنلشراس قاتلراسةاووبضر رايعلم رواسطضسيفض رناراية يف راالااضب .
 .5اسالا لرنلشرااس زارتروا ا ر راس علبا.
 .6اسالا لرنلشرااىل ااارتراسو دارفوظم راية يف رولاض ىلاض.ر
 .7جضدلر اض ا راس وةاراس ضاارسل عض لرااجيضيبر ررمل ق ض راية يف راالااضب .
 .8اسالا لرنلشراك ثض ر اض ا ر قن ر لر

راية يف راالااضب .

 .9اسالا لرنلشرحتالبمراس علاراسذايتروايث م .
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