
 
  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود

  عمادة الدراسات العليا
  كلية التربية

 قسم املناهج وطرق التدريس

  

 استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم باملرحلة معوقات
  االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني

  
                                                                                شرعيةال علومال تدريس طرق يف مقدمة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلداب ةرسال

  

  إعداد الطالب 

   الشقري بن سعدعبد اهللابن سعود 

٤٣٠١٠١٥٣٠  

  

  الدكتور إشراف
  املفدى العزيز بدع بن سليمان بن صاحل
   املساعد الشرعية العلوم تدريس وطرق املناهج أستاذ

  
  

  الثاين الدراسي الفصل
  هـ١٤٣٢/١٤٣٣
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  داءـإه

  . رمحهما اهللا وأسكنهما فسيح جناتهيروح والدإىل 

  .جبانيب وقفوا الذين إخواين إىل

  ب إلكمال دراسيتشاركتين املشقة والتع اليت زوجيت إىل

  حفظهم اهللا) ورميا ، ونورة ، غيداء (إىل فلذات كبدي بنايت 

  إىل كل من شجعين وتابع سري دراسيت من األقارب واألحبة واألصدقاء

   ملشاركته يف توزيع االستبانات ومجعهاإىل زميلي سليمان حممد العريفي

 

  إىل كل هؤالء أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع
 

 

 

 

الباحث  
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  شكر وتقدير

سـبحانه   احلمد هللا الذي قدر فهدى، أمحده محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره        

   وأصـلي   إياه أن ينفع به،    ه وتوفيقه بأن يسر يل إمتام هذا البحث، سائالً        على كرمي فضله ومن 

 أفضل الـصالة وأمت   عليه  اهللا    سيدنا حممد بن عبد    ، ونورا وهداية  ةًوأسلم على من أرسل رمح    

  :وبعد..التسليم

التدريس أن  يف البداية أتوجه بالشكر جلامعة امللك سعود ممثلة بكلية التربية قسم املناهج وطرق  

 بن سـليمان     صاحل ا، والشكر موصول ملشرف الرسالة الدكتور     أتاحت يل فرصة االلتحاق     

عبد احملسن بن   الدكتور    على مالحظاته النرية للرسالة منذ أن كانت فكرة، كما أشكر          املفدى

 وإبـداء آرائهـم    تقبلهما ملناقـشة الرسـالة،      على هبرهان منر بابي   والدكتور   ،سيف السيف 

عل مـا    إىل املستوى املأمول، فجزاهم اهللا كل خري، وج        ام، لالرتقاء   م وإرشادا ومالحظا

  . مميزان حسنا قاموا به يف

أجاب عليهـا مـن معلمـني         لكل من شارك فيها من حمكمي األداة، ومن         موصول الشكرو

  .ومشرفني
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  البحث صلخستم

معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من           ( البحث  عنوان       

   ).لتربوينيوجهة نظر املعلمني واملشرفني ا

 الـتعلم  مصادر مركز استخدام يف الشرعية العلوم معلمي تواجه اليتويهدف البحث إىل تعرف املعوقات      

 اإلمكانات ، اجلوانب اإلدارية  ،اجلوانب الفنية ، التالميذ، املعلمني: باحملاور اآلتية  املتعلقة االبتدائية باملرحلة

   . بني إجابات أفراد العينةف الفروقوكذلك تعر ،مبدينة الرياض، املادية

مشرفاً ) ٤٩(البحث من وتكونت عينة   املسحي، يوللتحقق من ذلك استخدم الباحث املنهج الوصف           

 ) ٣٩(  مـن  توتكونا البحث    األداة املناسبة هلذ   ي ه بانة االست توكان ،معلماً للعلوم الشرعية  ) ١٨٣(و

  .البحثعبارة موزعة على حماور 

 املعوقات تتعلق باستخدام معلمي العلوم الـشرعية  ج توصل الباحث إىل وجود عدد من   وبتحليل النتائ     

  : مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من أمهها ما يلي

  .ارتفاع نصاب معلمي العلوم الشرعية من احلصص األسبوعية -

  .مصادر التعلم قلة الدورات التدريبية اليت تتعلق بكيفية استخدام مركز -

  . انشغال معلمي العلوم الشرعية بالتقومي املستمر-

  . ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية يف استخدام األجهزة املتاحة يف املركز-

  . ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم يزهد املعلمني يف استخدامه-

  .لة للتسلية وليس للتعلم نظرة بعض التالميذ ملركز مصادر التعلم على أنه وسي-

  . ضعف اجتاه بعض التالميذ حنو التعلم الذايت-

  . جدول إشغال املركز ال يستوعب طلبات املعلمني-



 

 

د 

  . تقومي األداء الوظيفي ملعلمي العلوم الشرعية ال يتضمن مدى استخدامهم املركز-

  .ة يف املركز قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختدم مواد العلوم الشرعي-

  . ضيق مساحة املركز مما يعوق استيعاب أعداد التالميذ-

  . أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ-

  . عدم وجود حوافز مادية للمبدعني من املعلمني يف استخدام املركز-

 املعلمـني   جاباتستا ات متوسط بني فأقل   ٠.٠٥عند مستوى    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        -

املعوقات اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم            (لتربويني حول   واملشرفني ا 

  ).اإلمكانات املادية، اجلوانب الفنية، التالميذ، باملرحلة االبتدائية املتعلقة باملعلمني

املعلمـني  جابات  سـت  ا اتمتوسـط بني   فأقل ٠.٠١ مستوى عند وجود فروق ذات داللة إحصائية       -

املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر           (فني التربويني حول    واملشر

  .لصاحل املشرفني التربويني ) التعلم باملرحلة االبتدائية
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Thesis abstract 

Research Title (Obstacles of using islamic science teachers of learning 

resource center at primary school from the perspective of teachers and 

supervisors). 

The research aims to identify the obstacles faced by teachers in the use 

of islamic science learning resource center for primary school at the 

following axes: teachers, students, technical aspects, administrative 

aspects, material resources in Riyadh, as well as knowing the differences 

between the answers of respondents. 

To discuss this , the researcher used the descriptive survey, while the 

sample consisted of (49) and supervisor (183) a teacher of legitimacy 

science, and the resolution is the right tool for this research consisted of 

(39) is divided into themes. 

The most significant results include: 

- The high ratios of legitimacy science teachers of weekly quotas. 

- Lack of training courses on how to use the Learning Resources Center. 

- The concern of legitimacy science teachers with continuous assessing. 

- Lack of skills of some teachers of legitimacy science in the use of 

devices available in the center. 

- Congestion of pupils in the Learning Resources Center distract 

teachers to use. 

- Some students look for the Learning Resource Center as a means for 

entertainment, not to learn. 

- The weakness of the tendency of some students toward self-learning. 

- Table of occupancy status does not accommodate requests of teachers. 

- Evaluating the job performance for teachers of forensic science is not 

in how to use the center. 



 

 

و 

- Lack of scientific materials and information sources that serve the 

legitimacy science materials in the center. 

- A narrow area of the center, thereby hindering the absorption of the 

numbers of pupils. 

- There not enough computers for students. 

- Lack of financial incentives for creators of the teachers in the use of 

the center. 

- The lack of statistically significant differences between the responses of 

teachers and supervisors about (the obstacles faced by teachers in the 

use of forensic science learning resource center for primary school 

teachers, students, technical aspects, material resources). 

- The presence of statistically significant differences between teachers 

opinion and supervisors about the (administrative obstacles faced by 

teachers in the use of forensic science learning resource center primary 

school) in favor of the educational supervisors. 
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  فهرس احملتويات

  الصفحــة  املـوضــوع
  أ  إهداء

  ب  شكر وتقدير
  ج  ص البحثلخستم

  ز  فهرس احملتويات
  ي  فهرس اجلداول

  الفصل األول
  مدخل البحث

  
١  

  ٢  املقدمة -
  ٣  مشكلة البحث -
  ٤  أهداف البحث -
  ٥  أسئلة البحث -
  ٦  أمهية البحث -
  ٧  حدود البحث  -
  ٧  مصطلحات البحث -

  الفصل الثاين
  ار النظرياإلط

  
٩  

  ١٠  مفهوم مركز مصادر التعلم  -
  ١٢  التطور التارخيي  ملفهوم مركز مصادر التعلم -
  ١٣  مراحل تطور  مركز مصادر التعلم -
  ١٤  أهداف  مركز مصادر التعلم -
  ١٦  أمهية  مركز مصادر التعلم -
  ١٨  وظائف  مركز مصادر التعلم -
  ٢٠  األسس التربوية ملركز مصادر التعلم -
  ٢١  لذايت ملركز مصادر التعلمالتعلم ا -
  ٢٣   يف تدريس العلوم الشرعيةمراكز مصادر التعلم دور  -



 

 

ح 

 

  الصفحــة  املـوضــوع
  ٢٥  املرحلة االبتدائية -
  ٢٥  مفهوم املرحلة االبتدائية -
  ٢٦  أهداف املرحلة االبتدائية -
  ٢٧  أهداف تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية -
  ٢٩  املرحلة االبتدائيةخصائص منو تلميذ  -
  ٣٥  مكانة املعلم يف اإلسالم -
  ٣٦  أمهية معلم العلوم الشرعية -
  ٣٨  صفات وخصائص معلم العلوم الشرعية -

  
  الدراسات السابقة

  

٥٤  
  

  ٥٥  الدراسات السابقة -
  ٦٨   على الدراسات السابقةقيبالتع -
  ٦٩  أمهية الدراسات السابقة للبحث احلايل -

  

  الثالثالفصل 
    البحثإجراءات

  
٧٠  

  ٧١  منهج البحث -
  ٧١  جمتمع البحث -
  ٧٢  عينة البحث -
  ٧٢  أداة البحث  -
  ٧٣  . صدق وثبات األداة -
  ٧٩  أساليب املعاجلة اإلحصائية -

  

  الرابعالفصل 
  حتليل النتائج ومناقشتها

  
٨١  

  ٨٣  وصف عينة البحث -
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  ٨٧  مناقشة نتائج البحث -
  اخلامسالفصل 

  توصيات البحث ومقترحاته

  

١٢٨  
  
  

  ١٢٩  ملخص البحث -
  ١٣٥  توصيات البحث -
  ١٣٥  مقترحات البحث -
  ١٣٦    املراجع-
  ١٤٨   املالحق-
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 فهرس اجلداول

 

رقم 
  الصفحــة  املوضوع  اجلدول

املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي : معامل االرتباط للمحور األول   ١
  التعلمالعلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر 

٧٤  

 اليت تواجه معلمي املتعلقة بالطالب  املعوقات  :معامل االرتباط للمحور الثاىن    ٢
  العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

٧٥  

املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم  :معامل االرتباط للمحور الثالث    ٣
  الشرعية يف استخدام مصادر التعلم

٧٥  

املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم  : الرابعرتباط للمحورمعامل اال   ٤
  الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

٧٦  

املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم  : اخلامسمعامل االرتباط للمحور   ٥
  الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

٧٦  

  ٧٧  اخبن وفق معامل الفاكرو االستبانةثبات حماور   ٦
  ٨٣  توزيع أفراد عينة البحث وفق متغري الوظيفة   ٧
  ٨٣   وفق متغري املؤهل العلمي   من املعلمنيتوزيع أفراد عينة البحث   ٨
  ٨٤   وفق متغري نوع املؤهل   من املعلمنيتوزيع أفراد عينة البحث    ٩

  ٨٤  وفق متغري سنوات اخلربة    من املعلمنيتوزيع أفراد عينة البحث    ١٠
  ٨٥   وفق متغري التخصص   من املعلمنيأفراد عينة البحثتوزيع    ١١
  ٨٥  وفق متغري املؤهل العلميمن املشرفني توزيع أفراد عينة البحث    ١٢
  ٨٦   وفق متغري نوع املؤهل   من املشرفنيتوزيع أفراد عينة البحث   ١٣
  ٨٦   وفق متغري سنوات اخلربة   من املشرفنيتوزيع أفراد عينة البحث    ١٤
املعلمني  على عبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه استجابات     ١٥

معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب 
  متوسطات املوافقة

  
٨٧  



 

 

ك 

 
 
 

استجابات  املشرفني على عبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه    ١٦
استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب معلمي العلوم الشرعية يف 

  متوسطات املوافقة

  
٩٢  

 اليت تواجه املتعلقة بالطالب  على عبارات حمور املعوقات املعلمني  استجابات   ١٧
معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب 

  متوسطات املوافقة

٩٨  

 اليت  الطالب املتعلقة ببارات حمور املعوقات استجابات  املشرفني على ع   ١٨
تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً 

  حسب متوسطات املوافقة

١٠١  

استجابات  املعلمني  على عبارات املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم    ١٩
  زلياً حسب متوسطات املوافقةالشرعية يف استخدام مصادر التعلم مرتبة تنا

١٠٤  

استجابات  املشرفني على عبارات املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم    ٢٠
  الشرعية يف استخدام مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

١٠٨  

استجابات  املعلمني  على عبارات حمور املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي    ٢١
لشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب العلوم ا

  متوسطات املوافقة

١١٢  

استجابات  املشرفني على عبارات حمور املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي    ٢٢
العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب 

  متوسطات املوافقة

١١٦  

عبارات املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم استجابات  املعلمني  على    ٢٣
الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات 

  املوافقة

١٢١  

استجابات  املشرفني على عبارات املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم    ٢٤
وسطات الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب مت

  املوافقة

١٢٣  

  ١٢٦   وفق متغري املهنةالبحثلداللة الفروق بني متوسطات أفراد ": ت"نتائج اختبار   ٢٥
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 فهرس املالحق

  
 
 
 
 

  الصفحــة  املوضوع  الرقم
  ١٤٩  االستبانة يف صورا األولية   ١
  ١٥٦  أمساء احملكمني ألداة البحث   ٢
  ١٥٨  االستبانة يف صورا النهائية   ٣
  ١٦٥  البحثوافقة على حتكيم أداة خطاب طلب امل   ٤
خطاب عميد كلية التربية إىل مدير عام اإلدارة العامة للتربية والتعليم    ٥

  بالرياض
١٦٧  

خطاب مدير إدارة التخطيط والتطوير باإلدارة العامة للتربية والتعليم    ٦
  إىل مديري مكاتب التربية والتعليم ومديري املدارس) بنني(مبنطقة الرياض 

١٦٩  



 

 

١

 

 

 

 

  الفصل األول

   البحث إىلدخلامل

  . مقدمة البحث-

  . مشكلة البحث-

  . أمهية البحث-

  . أهداف البحث-

  . أسئلة البحث-

  . حدود البحث-

  . مصطلحات البحث-

  

  

  

  

  



 

 

٢

  مقدمة
التقين ولعل من أبرز تلك التحوالت التقدم ، ت جوهرية يف ميادين احلياة كافةيشهد العامل اليوم حتوال     

   .التقنيةلم من معامل  فال تكاد ترى جماالً إال وفيه مع،الذي هيمن على شىت ااالتتسارع امل

 لذا تواجه التربية حتـديات      ، واملعلومات ت االتصاال والتطور السريع يف   املعريف   التقدمكما أنه عصر         

 يعيدون النظر   عل التربويني لومات بشكل مذهل مما ج    كبرية نتيجة للتطورات التقنية املتالحقة وتضخم املع      

  .)١٤٢٣ :وآخرون. الصاحل(يف نظم التربية وأساليبها 

ويتضح ذلك من الدور الذي كانت تقوم به املكتبات املدرسية يف السابق فقد كانت تعتمد يف تقدمي                      

. ) م٢٠٠٠: وآخرون. اجليب(خدماا للمعلمني واملتعلمني على املطبوعات من كتب ودوريات وغريها      

 لتتحول املكتبة من كوـا       على املكتبات من تغيري وظيفتها       وأصبح لزاماً  ،حىت جاءت التقنيات احلديثة   

 للكتب وأداة لقضاء وقت فراغ الطالب واملدرسني لتصبح أداة حديثة لتنمية قدرات ومهارات              اًمستودع

لعربية السعودية يسعى جاهـداً     وألن نظام التعليم يف اململكة ا     "،  ووسيلة لدعم املناهج الدراسية    الطالب

، لوسائل وتقنيات التعلـيم بـشكل خـاص       ملواكبة التطور احلاصل يف التعليم ومؤسساته بشكل عام وا        

واستجابةً لتوصيات العديد من الندوات واملؤمترات والدراسات احمللية والعربية والعاملية اليت تؤكد علـى              

  .)٥ص،١٤٢٤:األكليب ( "إدخال التقنية احلديثة يف املقررات الدراسية

 برز مفهوم مركز مصادر التعلم نتيجة للتطورات يف جمال التقنية واملعلومات ومـن                   ومن هذا املنطلق  

 .خليفـة  (وتنوع طرق وأسـاليب التـدريس   ،يمية اليت ختدم املناهج الدراسية  مهامه توفري  املصادر التعل    

لومات بنفسه من مصادرها    علم يف البحث عن املع    وخلق الرغبة والدافعية لدى املت    ".  )١٩٩٦ ،وآخرون  

وهذا ) ١٨٥صهـ،١٤٢٤عليان ،    ("املتعددة واالرتقاء بعملية التعليم والتعلم من أجل إجياد متعلم فعال         

  .تحقق يف غرفة الصف قد ال ي



 

 

٣

  :البحثمشكلة 
ؤثر تأثرياً مباشراً يف    فكفاءته ت "ألجيال الواعدة ،    دور كبري يف تنوير وتثقيف ا     له  مركز مصادر التعلم         

   ).٣، صهـ١٤٢١املطوع ، (  "بناء شخصية التالميذ كما تساهم يف رفع كفاءة املعلمني

املطالـب  يف املدرسة ما أوصت به ندوة تقنيات التربية بـني           ودوره  مما يبني أمهية مركز مصادر التعلم       و

التأكيد  " بهن ضمن ما أوصتاملنعقدة يف جامعة امللك سعود حيث كان م    ) هـ١٤١٣(والتحديات عام   

اليت  العام حتوي خمتلف مصادر التعلم       على ضرورة وجود مكتبة شاملة يف كل مدرسة من مدارس التعليم          

  ." تتماشى مع مناهج املراحل التعليمية املختلفة

 مصادر اليت هي جزء من بيئة مراكز    -ائل التعليمية و األجهزة التقنية    وبالرغم من أمهية استخدام الوس         

األساليب التربوية احلديثة يف تدريس مواد العلـوم         كما تساعد تلك املراكز على تنفيذ وممارسة         -التعلم

 ودراسة) هـ١٤٣٢الشهراين (  إال أن بعض الدراسات أشارت إىل ضعف استخدامها كدراسة ،الشرعية

  ).هـ١٤٠٦اليوسف ( ودراسة ) م٢٠٠١(ودراسة الفهد و السعدان ) هـ١٤٢٠، سليمانآل( 

أن أغلب معلمي العلوم الشرعية يكتفون بالطريقة التقليدية        ) هـ١٤٢٥( العرتي   قد ذكرت دراسة  و     

ردة مث  على تلقني التالميذ جمموعة من املعارف ا      اليت تركز    الطريقة اإللقائية    وهيداخل الفصل الدراسي    

 وإشباع حاجـات   ، حتقيقاً كامالً  عليمية، مما يؤدي إىل عدم حتقيق األهداف الت       استظهارها يف االختبارات  

  .   توفره بيئة مراكز مصادر التعلماملتعلمني مقارنة مبا

          ابتدائية حـظ أن  ال،      إضافة إىل ما سبق ومن خالل عمل الباحث كأمنيٍ ملركز مصادر التعلم مبدرسة

 مراكـز ؤيد ذلك تقارير أمناء     وي، من أقل املعلمني استخداماً ملركز مصادر التعلم معلمي العلوم الشرعية         



 

 

٤

ـ أسباب هذا العزوف من حظ أن   كما ال ، ئية مبدينة الرياض  مصادر التعلم لبعض املدارس االبتدا     رتبط ما ي

  .  بالتلميذ وبعضها إداري وبعضها فين وبعضها ماديومنها ما يرتبطباملعلم 

 الشرعية مركز مصادر الـتعلم  معوقات استخدام معلمي العلوم  (     لذا رأى الباحث أمهية القيام ببحث       

  . حبيث يتناول املعوقات من مجيع اجلوانب السالف ذكرها  )باملرحلة االبتدائية 

  :البحثأهداف 
 مركز مصادر   استخدام اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف        املعوقاتإىل حتديد   البحث   هدف هذا       

   :فيما يلي هذه األهداف تفصيل  وميكن ،التعلم

 مركز مصادر الـتعلم   استخداميف عرف املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية  ت. ١

  . و املشرفني التربويني املعلمنيباملرحلة االبتدائية من وجهة نظر

  مركز مصادر الـتعلم  استخداماليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف تعرف املعوقات املتعلقة بالتالميذ    . ٢

  .باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربويني

 مركز مصادر التعلم  باملرحلة      استخداماليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف       تعرف املعوقات اإلدارية    . ٣

  .االبتدائية من وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربويني

 مركز مصادر التعلم  باملرحلـة       استخدامي العلوم الشرعية يف     اليت تواجه معلم  تعرف املعوقات الفنية    . ٤

  .االبتدائية من وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربويني

 مركز مصادر التعلم  باملرحلـة       استخداماليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف       تعرف املعوقات املادية    . ٥

  .ينياالبتدائية من وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربو



 

 

٥

 املعلمني واملشرفني التربويني فيما خيص معوقات   استجاباتتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني       . ٦

  .معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلماستخدام 

  :أسئلة البحث

  :يف السؤال الرئيس التايل البحث تتحدد مشكلة      

مدينة الرياض من   يف  در التعلم  باملرحلة االبتدائية      صا مركز م  العلوم الشرعية  معلمي   استخدام ما معوقات 

  ؟وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربويني

  : هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية عنويتفرع     

ما املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم                . ١

   من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟باملرحلة االبتدائية

ما املعوقات املتعلقة بالتالميذ اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم                . ٢

  باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

يف استخدام مركز مصادر الـتعلم باملرحلـة        ما املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية         . ٣

  االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

ما املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية . ٤

  من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟



 

 

٦

ية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم باملرحلـة               ما املعوقات املاد  . ٥

  االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املعلمني واملشرفني التربويني فيما خيص معوقـات               . ٦

  بتدائية مركز مصادر التعلم ؟استخدام معلمي العلوم الشرعية باملرحلة اال

  :البحث أمهية 
  : التاليةالنقاط يف البحث     تربز أمهية هذا 

 يـسهم يف تنميـة مـستوى        مما مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلوم الشرعية         باستخدامهتم  يأنه  . ١

  .لدى الطالبالديين التحصيل الدراسي 

  .وزارة التربية والتعليم يف تطوير مراكز مصادر التعلمهذا البحث املسؤولني يف من املؤمل أن يفيد . ٢

 استخدام مركز مصادر    معوقات معلمي العلوم الشرعية يف التعرف  على         البحث قد تساعد نتائج هذا   . ٣

  .التعلم وكيفية التغلب عليها

 يف الـشرعية اليت تواجه معلمي العلوم املعوقات  املشرفني التربويني يف معرفة      البحث تساعد نتائج هذا  . ٤

  . من مساعدة املعلمني يف التغلب عليهامما ميكنهماستخدام مركز مصادر التعلم 

أو اكتـشاف  . املعوقـات  يف فتح جمال لدراسات تربوية لتقدمي حلول أخرى هلذه     يسهم هذا البحث  . ٥

  .حبثهأخرى مل يتطرق هلا الباحث يف معوقات 

  



 

 

٧

  :حدود البحث 

  :احلدود املوضوعية :أوالً 

 معلمـي العلـوم     من قبل  استخدام مركز مصادر التعلم      معوقاتعن  كشف  ال على   البحثقتصر    ي    

  أو اجلوانب اإلداريـة أو التالميذ أوباملعلمني سواًء كانت املعوقات مرتبطة    ، يف املرحلة االبتدائية  الشرعية  

  .أو اإلمكانات املاديةاجلوانب الفنية 

   :احلدود املكانية : ثانياً 

ومكاتب ، كز مصادر التعلمااليت يتوفر ا مرمبدينة الرياض     احلكومية النهارية للبنني   دارس االبتدائية امل     

  .اإلشراف التابعة إلدارة التربية والتعليم مبدينة الرياض

  :احلدود الزمانية : ثالثاً 

  .هـ١٤٣٣-١٤٣٢  الدراسيلعاما الثاين من يف الفصل الدراسي البحث مت تطبيق هذا 

  :البحثطلحات مص

  :املعوقات. ١
صـرفه  : شيء يعوقه عوقاً  عاقَه عن ال  ).٢٧٩،  ١٠، م ١٤١٠ابن منظور، (جاء يف لسان العرب         

  . وحبسه

من اإلفادة من مراكـز  اليت متنع معلمي العلوم الشرعية الصعوبات : ويقصد الباحث باملعوقات        

   .عنصرا مهماً من عناصر التدريسهم عن جعلها ، وتثَبطُمصادر التعلم وتفعيلها

  



 

 

٨

  مركز مصادر التعلم . ٢

، فق مدرسي يوفر بيئة تعليمية غنيـة      مر":مركز مصادر التعلم بأنه      وزارة التربية والتعليم     عرفت     

وحيتوي أنواعاً متعددة من مصادر تعليمية تعلميه مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعـددة                

، وتعزز لديه مهارات البحث واالستكشاف،      لم، ويئ له فرص التعلم الذايت     در التع وخمتلفة من مصا  

إدارة "( يف تصميم مادة الدرس وتطويرها وتنفيـذها وتقوميهـا   كن املعلم من اتباع أساليب فعالة    ومت

  ).٣هـ ، ص١٤٢٤مصادر التعلم ، 

درسة حيتوي على أنواع متعـددة      مكان يف امل  :      ويعرف الباحث مركز مصادر التعلم إجرائياً بأنه      

أساليب التعلم  توظيف  فيه  يتم  ، من املصادر التعليمية املطبوعة واإللكترونية املرتبطة باملنهاج الدراسي       

ويديره اختصاصي مؤهل قادر على حتقيق أهداف       ، والتعليم احلديثة املعتمدة على دمج التقنية بالتعليم      

  .املركز

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٩

  

  

  

  

  

  

  :ثاينالفصل ال

  اإلطار النظري

   والدراسات السابقة

  

  

  

  

  
  
  



 

 

١٠

  مصادر التعلم: املبحث األول 

  :مفهوم مركز مصادر التعلم

فقد أشارت إليه نـشرة وزارة       ، التعلم ال يعترب مفهوماً جديداً      يرى بعض الباحثني أن مركز مصادر         

صورة جزئية عندما بني ما جيب أن       حيث ذكر أوردنانسيس هذا املفهوم ب     ، م١٥٧٨التربية الربيطانية لعام    

جيب أن حتتوي املباين التعليمية على مكتبـة ومعـرض        " حتتويه مباين املدارس واملؤسسات التعليمية بقوله     

مزود بكل أنواع الكتب واخلرائط واسمات واآلالت الفلكية وكل األشياء األخرى ذات الصلة بعملية              

 "ات الرئيسية للتقنيات التربوية أو اشترا من ميزانيتها اخلاصـة         التعلم سواء زودت ا املدارس من اإلدار      

  ).٣٨ص،م١٩٨٢،عيسى(

مركز  املواد   : وقد استخدمت مصطلحات كثرية لإلشارة إىل مفهوم مركز مصادر التعلم من بينها           "      

ركـز مـصادر    وم، ومركز املصادر التعليمية  ،وخمترب مصادر التعلم    ، ومركز الوسائل التعليمية  ، التعليمية

  ).٤،ص ١٤٢١التطوير التربوي ،( "التقنيات التعليمية وغريها

 مفهومها بـشكل    إالّ أن ، مع تنوع مسميات مراكز مصادر التعلم      أنه   )هـ١٤٢٨،اجلميعي(     ويرى  

عام يدور حول توفري جمموعة من التسهيالت املتنوعة واملناسبة لألنشطة والعمليات املراد تطبيقها داخـل          

والطالب وتقدمي سلسلة من اخلدمات املعلوماتية للنهوض مبستوى العملية التعليمية ن قبل املعلمني  ماملركز  

   .يف خمتلف ااالت، مبا يوفره  من بيئة مناسبة لتحقيق األهداف املنشودة

 نظاماً متكامالً أو تصميماً معيناً لبيئـة تعليميـة        " بأا  ) ١٨٨هـ ، ص    ١٤٢٤( عليان        فقد عرفها 

 حتقيق أهدافها من خالل القيام مبجموعـة مـن          ، ويسعى إىل  )املدرسة  (  تتبع مؤسسة تعليمية     متكاملة

، وتقدمي سلسلة من اخلدمات املكتبية واملعلوماتية اليت ختدم املتعلم أوالً واملعلم ثانيـاً،          الوظائف واألنشطة 



 

 

١١

ات بكافة أشكاهلا ودجمها مع كل ما وذلك عن طريق توفري جمموعة جيدة وغنية من مصادر التعلم واملعلوم

  "  قدمته التكنولوجيا من مواد ووسائل وأجهزة وتقنيات متطورة من أجل تطوير العملية التعليمية والتعلمية 

مركز مصادر )  م١٩٨٢(    وعرف اإلحتاد األمريكي ألمناء مكتبات املدارس كما ذكر عيسى وآخرون    

 وينسق مواد التعليم يف املدرسة وكذلك األجهزة الالزمة الستخدام          مكان حيدد وجيمع ويوفر   "التعلم بأنه   

ذلك املكان الذي حيتوي علـى      " فعرفها بأا    ) ٣٤م ، ص    ١٩٩٥( أما سالمة    ). ٤٢ص  "(هذه املواد 

، "مواد تعليمية خمتلفة ومنظمة، حبيث يسهل استخدامها من قبل املدرس والطالب لتسهل العملية التربوية               

بيئة علمية حتتوي أنواعاً متعددة من األوعية املعرفية        "بأا  ) ٣٠١م ، ص  ١٩٩٣( ها الكلّوب   يف حني عرف  

املطبوعة واملسموعة واملرتبة، يعايشها املتعلم ويتفاعل معها، حيث تتيح له فـرص اكتـساب املعـارف                

 ظـروف   واخلربات واملهارات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذايت بإشراف متخصصني  يسهلون لـه             

  ".التعامل مع كل مكونات هذه املراكز حبرية وإجيابية

مرفـق  :" تعريفاً ملركز مصادر التعلم بأنـه       ) ٣صهـ،١٤٢٣،إدارة مصادر التعلم  ( وقد ذكرت        

مدرسي يوفر بيئة تعليمية غنية، وحيتوي أنواعاً متعددة من مصادر تعليمية تعلميه مناسبة تتـيح للمـتعلم            

 متعددة وخمتلفة من مصادر التعلم، ويئ له فرص التعلم الذايت، وتعزز لديه مهارات              االستفادة من أنواع  

لدرس وتطويرها وتنفيذها   البحث واالستكشاف، ومتكن املعلم من اتباع أساليب فعالة  يف تصميم مادة ا            

  ".وتقوميها

مصادر التعلم حيوي  متفقون على أن مركز أن أصحاايتضح      من خالل استعراض التعريفات السابقة   

ويـرى  ، إضافةً إىل اخلدمات اليت يتيحها للمعلم واملتعلم      ،  متعددة من التقنيات والوسائل التعليمية     اًأنواع

التعريفات استوعب مجيع    حيث إدارة مصادر التعلم  تعريف  الباحث أن أمشل تعريف ملركز مصادر التعلم        

  .السابقة



 

 

١٢

  :لمالتطور التارخيي ملفهوم مركز مصادر التع

يفيد التقصي التارخيي ملفهوم مركز مصادر التعلم أن جذوره هلا بعد كـبري يف التـاريخ اإلنـساين،           

ولكنه كان  حمصلة موعة من التفاعالت واملؤثرات ، فاحلقيقة أن هذا املفهوم مل يولد بني عشية وضحاها

م يف املؤسـسات التعليميـة، فكانـت        يف نسيج اتمعات البشرية، أدت يف النهاية إىل بروز هذا املفهو          

املكتبات منذ فجر التاريخ مؤهلة لتويل دور احتضان أوعية  املعلومات باعتبارها اخلامة األساسية للعملية               

التعليمية، وقد ظهر ذلك يف مصر القدمية يف الكتابات املتنوعة على لفافات الربدي اليت كانت متثل الشكل     

 القـرن   ها، مث مرت املكتبات بتطور ملحوظ يف العهد اإلسالمي الزاهر يف          التقليدي ألوعية املعلومات في   

كلياً يف مكتبة بيت احلكمة وما بلغته من شهره ونشاط من خالل ما حوته من  الثاين اهلجري، وظهر ذلك

  .)م١٩٩٣احلمود وآخرون ،( كتب متنوعة وحتفاً خطية ومصورات بلدانية ومرصداً فلكياً  

 أن األصل يف نشأة مراكز مصادر التعلم يرجع إىل احلاجة اليت     ")٢٦٧، ص    م ٢٠٠٥(  يونس   وذكر     

للمسامهة بصورة أكثر فاعلية يف العملية التربوية، وقد تبىن         ، استشعرها أمناء املكتبات وأخصائيو الوسائل    

  . "هذا املفهوم بشكل واسع يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية 

در التعلم قدمية تعود إىل القرن السادس عشر امليالدي، ولكنها مل تكن حتمل هذا              وفكرة مراكز مصا       

فقد أوصـى   ، االسم، مث بدأ التطور احلقيقي يف الستينات بتسميات خمتلفة تدل على الوظيفة اليت تقدمها             

ية يف مركز   م بدمج إداريت املكتبات والتربية البصر     ١٩٥٤الس التعليمي ملقاطعة نيويورك األمريكية عام       

أن مكتبـة  : م منشوراً جاء فيه  ١٩٥٩واحد، وأصدر احتاد مكتبات املدارس األمريكية يف  نيويورك عام           

  ).م٢٠٠٦كمتور،( املدرسة جيب أن تستخدم كمركز ملصادر التعلم 

س األمريكيـة تـضمنت معـايري        رم صدرت نشرة عن احتاد أمناء مكتبات املـدا        ١٩٦٩ ويف عام       

ويعترب مـشروع   ) . ١٩٥م، ص ٢٠٠٢عليان وسالمة ،  (دة إلنشاء مراكز مصادر  التعلم       وإجراءات حمد 



 

 

١٣

مركز مصادر التعلم يف دولة البحرين املشروع الريادي األول من نوعه يف الوطن العـريب، وإن مت إجيـاد    

 يـات م إال أا ختتلف مـن ناحيـة اإلمكان        ١٩٨٩مراكز مصادر تعلم مشاة يف األردن مع بداية عام          

وقد بدء بإنشاء مشروع مراكز مصادر التعلم يف اململكـة          ، حيث أن إمكانياا أقل   ) م١٩٩٣السليطي،(

هــ ،   ١٤٢٠/١٤٢١العربية السعودية على مستوى مدارس وزارة التربية والتعليم يف العام الدراسـي             

ة العامة لتقنيات   اإلدار( وذلك عن طريق تطوير دور املكتبات املدرسية وحتويلها إىل مراكز مصادر تعلم             

  ) .ليمالتع
  

  :مراحل تطور مركز مصادر التعلم 

مرت مراكز  مصادر التعلم بعدة مراحل من التطور متأثرة بالتطورات املتالحقة واملتسارعة يف إطار                    

  .تطوير العملية التربوية عاملياً بشكل عام

  :هذه املراحل على النحو التايل ) ١٩٩هـ ، ص١٤٢٤عليان ،( ويذكر 

  :مكتبات الصفوف : املرحلة األوىل 

، عن خزانة صغرية توضع داخـل الـصفوف  ة للمكتبات املدرسية، وهي عبارة    وهي البداية احلقيقي       

  .وتضم جمموعة من املواد املطبوعة اليت تتصل مبيول وهوايات التالميذ 

  :املكتبات املدرسية املركزية : املرحلة الثانية 

، ودف إىل توفري املواد املكتبية املناسبة وتقدمي         تلحق باملدارس مبراحلها املختلفة   اليت  وهي املكتبات         

  .خدماا تمع املدرسة وليس هلا عالقة بالعملية التعليمية

  

  



 

 

١٤

  :مكتبة املواد أو املطبوعات: املرحلة الثالثة 

، واملواد السمعية والبصرية     األخرى املواد املطبوعة وفيها يتم مجع وتنظيم كافة الكتب والدوريات و             

املتعلقة مبواد دراسية أو موضوعات معينة تقدم تمع املدرسة عند القيام بتدريس املادة أو القيـام بأيـة                  

 بسبب   هذا النوع من املكتبات إال أامل تنتشر       نشاطات تتصل مبوضوع معني، وعلى الرغم من إجيابيات       

 مـستقلة     املوضوعات الدراسية، ولكون كل مكتبة حتتاج إىل قاعـة         منها لكثرة إىل عدد   حاجة املدرسة   

  .وأمني متفرغ

  :املكتبة الشاملة : املرحلة الرابعة 

 تغري التصميم التقليدي للمكتبة من جمرد قاعة كبرية للمطبوعات إىل عدة قاعات أو               يف هذه املرحلة       

املصغرات الفيلمية والتسجيالت الصوتية ، وظهرت      أجنحة للمواد التعليمية املختلفة كاألفالم واخلرائط و      

قاعات صغرية ملشاهدة األفالم واالستماع للتسجيالت ،وتطورت اخلدمات يف املكتبة يف هذه املرحلة  من 

  .خالل اخلدمات اليت تقدمها وظهرت احلاجة إىل ضرورة إعداد  وتأهيل العاملني يف هذه املكتبات 

  ز مصادر التعلم                                                       مرحلة مراك: املرحلة اخلامسة 

أن تأكـد أن كافـة      وذلك بعد   ، وهي مرحلة الوصول إىل مراكز مصادر التعلم يف وضعها احلايل             

  على التعلـيم    مل تتمكن من حتقيق هدف وطموح املدرسة يف االنتقال من عملية التركيز            املراحل السابقة 

من خالل توفري مواد مكتبية وأنشطة خمتلفة تساعد التالميـذ علـى اكتـساب            ،  التعلم تركيز على الإىل  

  . مهارات التعلم وتنمي قدرام يف جمال التحليل والنقد 

  

  



 

 

١٥

  :أهداف مركز مصادر التعلم

ريبـة   لتحقيق أهـدافها الق     التعليمية اليت ينتمي هلا ويسعى     ميثل مركز مصادر التعلم فلسفة املؤسسة          

وظروفـه االجتماعيـة والـسياسية    ، وبذلك ختتلف أهدافه تبعاً لطبيعة وخـصائص جمتمعـه     ، والبعيدة

     خدماتـه   نوعية املـستفيدين مـن     وتبعاً الختالف املؤسسة التعليمية اليت ميثلها وباختالف      ، واالقتصادية

طمـوح املدرسـة يف     واهلدف الرئيس من إنشاء مراكز مصادر التعلم حتقيق         "). هـ١٤٢٨،شعبانآل  (

االنتقال من التركيز على التعليم إىل التركيز على التعلم وذلك عن طريق توفري مواد تعليمية متنوعة تساعد    

وتعمل على إكسام القدرة على التحليل والتركيب والنقد إىل         ، على تنمية مهارات التعلم لدى التالميذ     

ل املشكالت وغرس مبدأ التعلم الـذايت وتعزيـز    جانب تنمية عادات البحث واالكتشاف واالبتكار وح      

  .)١٢ص،١٤٢٢،املطوع ("التعلم املستمر لديهم

، George جورج؛  م٢٠١١،الطعاينم؛  ٢٠٠٤ ،Davis ديفز؛  م١٩٩٩،عبد الشايف  (وقد حدد      

  :يف اآليتادر التعلم أهداف مركز مص) م٢٠٠٣

  .يتها يف عدة أماكنتكامل املواد التعليمية وترتيبها يف مكان واحد وعدم تشت . ١

  .االقتصاد يف توفري املدرسة بالوسائل التعليمية وعدم تكرار التزويد باملواد . ٢

  .إنتاج مواد تعليمية تضاف إىل رصيد املكتبة وختدم الربنامج التعليمي . ٣

تقدمي مواد تعليمية غنية ومتنوعة وتسجيالت ، وصور ثابتة ، مع مواد مسعية وبصرية،ومـصادر                . ٤

  . قبل املعلمني والطلبة أخرى تستخدم من

  .توفري القيادة ذات اخلربة والكفاءة لتتوىل إدارة املركز  . ٥

  .التعليمية  توفري التسهيالت واخلدمات واألجهزة الضرورية لتيسري اختيار ، واستخدام املواد . ٦



 

 

١٦

  . نتاج املواد التعليمية وعرضها، والتسهيالت اليت تساعد يف إتوفري اإلمكانات . ٧

                  اسي عن طريق توفري مصادر لتعلم ذات االرتباط باملنهج، وذلك لبعث الفاعليـة   دعم املنهج الدر   . ٨

  . والنشاط واحليوية فيه 

  .  تنمية مهارات البحث واالستكشاف والتفكري وحل املشكالت لدى املتعلم  . ٩

  . مساعدة املعلم يف تنويع أساليب تدريسه  . ١٠

  . لتعاون يف تطوير املواد التعليمية مساعدة املعلمني يف تبادل اخلربات وا . ١١

  . تقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية  . ١٢

  . إتاحة الفرصة للتعلم الذايت  . ١٣

  .تطوير العمل املستمر  . ١٤

  . الذايتتطوير العمل . ١٥

لف هـذه   ويتضح مما سبق أن مراكز مصادر التعلم تسعي إىل حتقيق أهداف خاصة وعامة، ورمبا ختت                   

  .ولكن جيب أن تتسم األهداف بالوضوح وإمكانية حتقيقها، األهداف أو تتطور من وقت إىل آخر

  :أمهية مركز مصادر التعلم

انطالقاً من التغريات املتالحقة واملتعددة يف املعرفة والتقدم التقين السريع أصبح وجود مراكز مصادر                   

باعتبارها تأخذ أمهية واضحة يف رفع مـستوى العمليـة          ، حةالتعلم ضرورة من الضروريات التربوية املل     

، سـراج (وقد تناولت العديد من الكتابات أمهية مراكز مصادر التعلم فقـد حـدد              ، التربوية التعليمية 

  :أمهية مراكز مصادر التعلم كما يلي) م١٩٨٠،الطوجبيم؛ ٢٠٠٩ ،مازنم؛ ٢٠٠٣



 

 

١٧

تعليمية تساعد على زيادة تـأثري طـرقهم التدريـسية          إمداد املعلمني وأعضاء هيئة التدريس مبعينات       -١

  .وتفاعلهم مع طالم 

أو يرغب يف االستزادة    ، واملوضوعات اليت يفضلها  ، تتيح للمتعلم فرصة التعلم يف األوقات اليت خيتارها       -٢

  .فيها 

  .االعتماد على التوجه الذايت للتلميذ يف اختيار املصادر واملشاركة يف خمتلف األنشطة-٣

  .تنوع أساليب التعليم والتعلم -٤

  .املسامهة يف التنمية املهنية للمعلمني وثقافتهم-٥

        

  :إىل ) م٢٠٠٦كمتور (كما أشار 

  .توفري خربات بديلة للتعلم الفردي واجلماعي بعيداً عن املعلم والكتاب املقرر-١

  .توفري خدمات استشارية يف جمال استخدام وإنتاج املواد التعليمية -٢

  .تطوير مهارات البحث العلمي-٣

  .تأمني الكتب والربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التعليمية-٤

ـ إىل أن إدارة مراكز مصادر التعلم عرب موقعهـا علـى            ) ٤٧،هـ١٤٢٨،شريف(ويشري         شبكة ال

  :  ذكرت أمهية مراكز مصادر التعلم  فيما يأيتالعنكبوتية

  . ة الصفية يساعد يف جذب الطالب وإثارة اهتمامهم عن احلصتقدم منوذج خمتلف" . ١

  . تقدم بديال اقتصاديا يوفر يف النفقات الالزمة لتجهيز مجيع الغرف الصفية بالتقنيات التعليمية . ٢

  . تساعد يف تنظيم املصادر  التعليمية وتصنيفها مما يسهل الوصول إليها . ٣



 

 

١٨

ضري للحصة وتنفيذها وإعادة تنظـيم      تساعد املعلم من خالل عمل أمني املركز يف عمليات التح          . ٤

  . املواد واملصادر املستخدمة وترتيبها وضمان جاهزيتها للمرات القادمة

تتيح للمتعلم فرص التعلم يف األوقات اليت خيتارها وللمواضيع اليت يفضلها أو يرغب باالسـتزادة      . ٥

  . فيها دون التقيد باحلصة الصفية وما يقدم فيها

  ".ملدرسي التقليدي، وذلك بتغيري مكان التعلم ووسيلة التعليم وطريقتهكسر اجلمود يف اجلدول ا . ٦

أن أمهية مصادر التعلم تظهر جلية يف كوا تساعد على التنوع واخلروج  ) هـ١٤٣١القرين  (وذكر        

، عن التقليدية والنمطية وذلك من خالل تنوع األماكن اخلاصة بتلقي املعلومات وأساليب التعلم ووسائله             

  .وإثارة اهتمامهم، ا يساعد على جذب انتباه املتعلمنيمم

 تكمـن يف تقـدمي      الرهيب راكز مصادر التعلم يف ظل التزايد املعريف      مل أمهية   ويرى الباحث أن أبرز        

 من خالل ما يتـوفر يف       وعلى الطالب البحث وتنمية قدراته بنفسه     مفاتيح الوصول للمعرفة واكتشافها     

  .ر متنوعة من مصاد وخارجهاملركز

  
  :وظائف مركز مصادر التعلم

أن مركز مصادر التعلم بيئة تعليمية تعلمية جاذبة للطلبة ومدرسـيهم،            ) هـ١٤٢٨،القصاب(ذكر     

تغذيهم مبا حيتاجونه من مهارات ومعلومات مستقاة من جمموعة من املصادر املختلفة املتاحة عن طريـق                

  .ء املستفيدون استخدامها وتوظيفها يف كافة أعماهلمواألجهزة املتعددة اليت جييد هؤال، الوسائل

تـوفر  : الوظائف اليت ميكن أن يؤديها مركز مصادر التعلم على النحو التايل          ) م٢٠٠١سامل،(وحدد       

الوسائل اليت يئ جماالت اخلربة التعليمية املختلفة للمعلم واملتعلم، وحتقيق التكامل بني مـصادر املعرفـة       

يل إنتاج مواد تعليمية ختدم املعلم واملتعلم، واملسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسات التعليمية             والتعلم، وتسه 



 

 

١٩

أو للنـدوات   ، يف جماالت التدريس والتعلم، ويئة األماكن واملواد واألجهزة للتعلم الفردي أو اجلماعي           

  .واملناقشات

  :ليوظائف مراكز مصادر التعلم فيما ي) ٤٤٢ص،م٢٠٠٥، الل(وذكر       

  . اصدار النشرات واملطبوعات والدوريات اليت ختدم العملية التعليمية. ١

  . اخل...تصميم وانتاج الصور والرسوم والنماذج واسمات والشرائح الشفافة واخلرائط. ٢

  .توفري وإنتاج األشرطة السمعية والبصرية. ٣

  .توفري وإنتاج األفالم التعليمية . ٤

  .  والرزم التعليميةتصميم وإنتاج احلقائب. ٥

  . ممارسة التعليم الذايت وتعزيز دور تفريد التعليم. ٦

  . عقد ورش تدريبية للمعلمني والطالب ملمارسة كثري من املهارات التعليمية واكتساا . ٧

  . القيام بأجراء البحوث والدراسات التجريبية لالرتقاء بالعملية التعليمية. ٨

  . ة التعليمية للمهتمنيتقدمي اخلدمات االستشاري. ٩

  . تنظيم االجتماعات واللقاءات والندوات واملؤمترات اليت ختدم العملية التعليمية . ١٠

  .تقدمي اخلدمات التعليمية للقطاعات واملؤسسات التعليمية وغريها. ١١

تهدف وبـني  وتعد الوظيفة األساسية ملركز مصادر التعلم هي تيسري التفاعل بني أفراد اجلمهور املس                  

وينبغي أن يسعى أمناء مراكز مصادر الـتعلم إىل         ، مصادر املعلومات املتنوعة لتحقيق األهداف التعليمية     

حتقيق هذه الوظيفة اليت تعد جسر الوصول إىل املصادر واخلدمات املطلوبة حلل املشكلة املعلوماتية املرتبطة        

  )هـ١٤٢٣،الصاحل وآخرون.(بأهداف التعلم



 

 

٢٠

ديد وظائف مراكز مصادر التعلم من خالل األهداف اليت وضعت هلا والـيت مت ذكرهـا                ميكن حت      و

  .   فوظائف مركز مصادر التعلم ختتلف تبعاً الحتياجات املستفيدين منه سواًء من املعلمني أو املتعلمني
  

  األسس التربوية ملركز مصادر التعلم

 م وميـوهل  ممراعاة حاجا ة املتعلمني من خالل     إن فكرة مراكز مصادر التعلم تقوم على رفع كفاء             

الفروق الفردية بينهم، من خالل توفر مصادر تعلم خمتلفة، تتوافق مع طبيعة كل منهم، لرفع نتاج العملية و

  .)١٢٥ص،م٢٠٠٤،اجلمالن(فإنه بتعدد مصادر التعلم يؤدي إىل زيادة التعلم يف الكم والنوع، التعليمية

م،ص ٢٠٠٢عليان وسالمة،(وية اليت تدعو إىل إنشاء مراكز مصادر التعلم فيذكرها  أما األسس الترب      

  :يف النقاط التالية ) ٢٢٢-٢٢١ص

 تكامل املعرفة وتنوع مصادرها من خالل مركز مصادر التعلم تتكامل فيه املعرفة بصورها املختلفـة                -١

حواس التلميذ مبـا يتناسـب مـع        املرئية واملسموعة وامللموسة واحلركية، حبيث تشترك أكرب عدد من          

  .خصائصه

  . ضرورة تكامل اخلربة التعليمية من خالل تنويع املصادر التعليمية للفرد وتوفريها يف مكان واحد-٢

 تطور مفهوم الوسائل التعليمية وطرق خدماا التعليمية لتكون مركزية يسهل احلصول عليها عنـد               -٣

  .احلاجة

  .حلصول على اخلربة حسب قدرته وميوله واستعداداته الدور اإلجيايب للمتعلم يف ا-٤

  . تنويع أساليب التعلم والتدريس الذي حيتاج إىل إعداد أماكن وجتهيزات خاصة ثابتة-٥

  . تغري دور املدرس وفلسفة التدريس حبيث مل يعد املدرس هو املصدر الوحيد الرئيس للمعرفة-٦



 

 

٢١

ة وذلك عن طريق حتقيق أهداف املنـاهج الدراسـية،           حتقيق األهداف التربوية للمؤسسات التعليمي     -٧

  .وتطوير أساليب التدريس، ورفع مستوى التعلم، وتوفري جماالت اخلربة التعليمية املتنوعة

  التعلم الذايت يف مركز مصادر التعلم

التعليمية تؤكد االجتاهات التربوية املعاصرة على أمهية التعلم الفردي، الذي ينقل حمور اهتمام العملية                   

من املادة الدراسية إىل التلميذ نفسه، ويسلط عليه األضواء ليكشف عن ميولـه واسـتعداداته وقدراتـه           

ومهاراته الذاتية، دف التخطيط لتنميتها وتوجيهها، وفقاً لوصفة تربوية خاصة بكل تلميذ على حـدة،              

 ولتحفز دوافعه ورغباته الشخـصية،  لتقابل ميوله اخلاصة، وتتمشى مع حاجاته الذاتية واستعدادات منوه،   

  .ليتمكن بذلك من الوصول إىل أقصى طاقاته وإمكاناته اخلاصة

، وأصبحت األدبيـات التربويـة      احلديث ظهور مصطلح التعلم الذايت    إن من مظاهر الفكر التربوي           

تعلم هـو احلفـظ     د أن كان دور امل    تنادي بضرورة أن يكون للمتعلم دور فاعل يف العملية التعليمية، فبع          

ولعل من  ، أضحت التربية احلديثة تطالب بأن يكون للمتعلم دور تفاعلي يف العملية التعليمية           ، االستماعو

      .أبرز األسباب اليت جعلت التربويني ينادون بالتعلم الذايت هو مراعاة الفروق الفرديـة بـني املـتعلمني                

  ).هـ١٤٢٨،شعالن  آل(

أحد أساليب التعلُّم اليت يقوم فيها املتعلم بالدور األكرب يف احلصول على املعرفـة،        ويعد التعلُّم الذايت         

ويصبح حمورها واملسيطر على متغرياا، ولذا فقد تعددت تعريفات التعلُّم الذايت تبعا لتعـدد املـدارس                

فه اللقـاين   فيعر) هـ١٤٢٧،الزهراين(التربوية مستندة إىل جمموعة من األسس، واإلجراءات واملقومات         

أسلوب من أساليب التعلُّم يسعى فيه املتعلم لتحقيق أهدافه عن طريق تفاعله مـع املـادة                " واجلمل بأنه   

" واستعداداته وإمكاناته اخلاصة، مـع أقـل توجيـه مـن املعلـم              ، التعليمية، ويسري فيها وفق قدراته    

   ).٧٠ص،هـ١٤١٦(



 

 

٢٢

يتضمن استخدام أساليب وبرامج تعليمية تعلمية خمتلفة ،        اجتاه تربوي وتعليمي    : " والتعلم الذايت هو       

لتتالءم وخصائص املتعلمني ومراعاة ما بينهم من فروقـات         ، يهدف كل منها إىل تكييف البيئة التعليمية      

فردية، حبيث تتيح لكل متعلم مسئولية تعلمه حبسب قدراته وسرعة تعلمه، وذلك من خالل توفري خربات           

   ). ٣٦٣م، ص١٩٩٩عليان ،". (دره وأدواته وبتوجيه وإشراف من املعلم التعلم املناسبة ومصا

أسلوب تعليمي بقوم "التعلم الذايت يف مركز مصادر التعلم بأنه  )١٧ص، هـ١٤٣١(ويعرف النصيان     

الكتـساب  ، حبسب قدراتـه واسـتعداداته    ، فيه املتعلم بالتفاعل مع أجهزة ومواد مركز مصادر التعلم        

  ".وقد يساعده يف ذلك املعلم أو اختصاصي املركز، ارات خمطط هلا ومقصودةمعلومات أو مه

ويتضح من التعريفات السابقة أن حمور التعلُّم الذايت هو املتعلم، الذي يعلم نفسه بنفسه، بينما يقتصر                     

  .دور املعلم أو أمني مركز مصادر التعلم على التوجيه واإلرشاد

 االهتمام بالتعلم الذايت نابع من الرغبة يف إعادة التوازن املفقود بني املعلم         أن) م١٩٩٩عزيز ، ( ويرى       

واملتعلم فيما يتعلق باإلجيابيات والنشاط، وكذلك األخذ مبفهوم التربية املستمرة وإسنادها إىل قدرة الفرد              

 بنفس قـدر االهتمـام   بأن يتعلم ذاتياً، ويضاف إىل ذلك تزايد االهتمام العاملي بنظم التعليم الغري نظامي        

  . مية وظهور حماوالت للتكامل بينهابالتربية النظا

ويف هذا السياق يتضح أن مركز مصادر التعلم يتفق مع مفهوم التعلم الذايت من خالل توفري مصادر                      

  .متعددة تساعد املتعلم على التفاعل مع بيئته احمليطة مع مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني

، والربامج املنهجية م املربمج والتعلم باحلاسب اآليل ومن صور التعلم الذايت الدراسات املستقلة، والتعل           

  ).م١٩٩٦جامع ،( للتعلم الذايت مثل التعلم املوجة للفرد ، وبرامج التعلم طبقا للحاجات 

لدراسـات فاعليتـه يف     وقد تبىن التربويون مفهوم التعلُّم الذايت بعد أن أكدت كثري من البحوث وا                 

أن التعلُّم الذايت يعد أحد احللول      " ) ٩١ هـ ، ص     ١٤٢٢، الساعي والنعيمي (ويذكر  ، املواقف التعليمية 



 

 

٢٣

مثل زيادة عدد املتعلمني، ونقص املعلمني، ، اليت أظهرت فاعليتها يف مواجهة الكثري من املشكالت التربوية

  ."والفروق الفردية بني املتعلمني، وغريها

 ،هـ١٤١٨جامل (و) ٣٥٤هـ، ص١٤٢٢،م ملح( والسمات الرئيسية للتعلم الذايت كما يرى    

  :تتمحور مبا يلي ) ٢٤ص

  .مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني-١

  .إجيابية املتعلم وتفاعله-٢

  .حرية املتعلم يف متابعة ااالت املختلفة وفقاً لتوجهاته الذاتية-٣

د مهارات وعادات التعلم املستمر الذي حيمل الفرد مسئولية متابعـة تعلـم         يكسب التعلم الذايت الفر   -٤

  .نفسه بنفسه 

  .ينظم التعلم الذايت اخلربات واملواد التعليمية على حنو يسمح لكل متعلم أن ينمو ويتقدم وفقا لقدراته-٥

  .التقومي الذايت للمتعلم-٦

  دور مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلوم الشرعية

 ملا يترتب عليها من صالح اتمع، وتربيـة  ة عظيم ملا هلا من مكانة   ية خاصة   مهإن للتربية اإلسالمية أ        

اإلنسان وتوجيه سلوكه الوجهة الربانية املستقيمة مع الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها واحملققة لعبوديـة                

وتبسيط معارفه وترمجتها ترمجة سلوكية      تعىن بتقدمي هذا الدين      العلوم الشرعية ومناهج  ،  جلو املوىل عز 

  .حية تظهر عظمته وتبعث على االعتزاز به

    ولتحقيق ذلك البد أن يكون معلم التربية اإلسالمية قادراً على إثـارة الـتفكري لـدى الطـالب،                   

ومساعدم يف اكتشاف املعلومة واستيعاا، حىت يكون للطالب دوراً فاعال يف تعلـيم وتعلـم التربيـة       



 

 

٢٤

 مهمـة مـن أدواـا    اإلسالمية، حيث يعترب املعلم الكفء ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية وأداة          

  ).هـ١٤٣٠،اخلماش(

وتعد مادة التربية اإلسالمية إحدى املقررات اليت تتضمن أشكاالً متعددة من السلوك وخاصة سلوك              "     

وضيحها استخدام وسائل تعليمية تسهل على كل       واليت يتطلب ت  ) اخل..واحلج  ،الصالة،الوضوء(العبادات  

ـ         "ة وكفايـة أكـرب يف عمليـة التـدريس    من املعلم واملتعلم إيصال املعلومات واستيعاا وحتقيق فاعلي

  .)١٢٤ص،م١٩٩٩،صيام(

يف دراستها عن فاعلية مراكز مصادر التعلم يف تقدمي         ) ٦٧٣،م٢٠٠٥(  الزدجايل  ميمونة  وقد ذكرت    

إىل أنه ميكن االستفادة من مراكز مصادر التعلم بفاعلية يف تـدريس التربيـة              ، ة املتكاملة املعرفة اإلسالمي 

  :اإلسالمية وذلك من خالل املصادر التالية

وهي األدوات اليت يستعان ا يف التعليم السمعي الذي يعتمد علـى حاسـة    : املصادر السمعية   .  ١
الشتماهلا على ،  مادة القرآن الكرمي على سبيل املثالالراديو والتسجيالت الصوتية لتعليم   : السمع مثل   

  .األحكام التجويدية من وقف وإدغام وإظهار ومد وإمالة والتدريب على الترتيل وغريها
ر وهي األدوات اليت يستعان ا يف التعليم البصري الذي يعتمد على حاسة البص : املصادر البصرية   . ٢

كاالستفادة من الصور الفوتوغرافية املتوفرة     . سمات، واخلرائط الصور ، والرسوم البسيطة، وا    : مثل
واالستفادة من اخلرائط كخـرائط     ، واجلمرات، واحلجر السود ، يف املركز مثل صورة الكعبة املشرفة     

  .سري املعارك اإلسالمية
:  مثل   وهي تلك األدوات اليت يستعان ا يف التعليم السمعي البصري         : املصادر السمعية البصرية    . ٣

  .التلفاز ، والصور املتحركة املدعومة بالصوت 
حيث أن هناك الكثري من املوضوعات يف التربية اإلسالمية ال يتأتى فهمها الفهم احلقيقي إالّ عن طريق   

  .وأعمال الصالة وغريها،واستالم احلجر األسود ،األفالم املتحركة كالطواف بالبيت 
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  ةاملرحلة االبتدائي: املبحث الثاين

اليت تتوقف عليها بدرجة كبرية عمليـة       ،  املرحلة االبتدائية أوىل املراحل التعليمية يف التعليم العام        تعد     

 ففي هذه املرحلة يكتسب الطفل خمتلف املهـارات         ،طفال الذين هم أمثن موارد الدولة     التنمية الشاملة لأل  

 كما يتمكن يف هذه املرحلة من تنمية ،كإنساناألساسية الالزمة لتكوينه والعادات السلوكية، واالجتاهات 

 هـذا   ،جتماعية الصحيحة وكيفيـة ممارسـتها     وكذلك تكوين العالقات اال    قدراته واستعداداته العقلية،  

  .باإلضافة إىل تنمية املهارات األساسية

رتل أن التلميذ ببلوغه هلذه املرحلة يبدأ خروجه من امل         ) ٨٢ هـ ، ص     ١٤٢٧( وقد ذكر الشريف         

يزداد، ويبدأ دور املؤثرات اخلارجية يف الظهور والتأثري، فيظهر دور املعلم وأثره يف التربية، كما يظهر أثر                 

املنهج على التلميذ من خالل املعارف اليت تعطى له، ويظهر أيضا أثر اخللطة مع الزمالء، وأثر االحتكاك                 

، هذه املصادر خمتلفة وتعمل يف اجتاهات متضادةبالشارع واجلريان، وهنا تظهر املشكلة وهو ما إذا كانت     

 للتلميذ يف ةب لذلك، ويقوم بعملية حتصني أوليفعلى املريب سواء كان من اآلباء أو من املعلمني، أن يتحس     

هذه املرحلة، وهذا يتأكد يف املرحلة االبتدائية اليت تم بالناشئة وتنمي مداركهم مبا حيقـق هلـم النمـو       

  . لشخصيامالشامل واملتكامل

  مفهوم املرحلة االبتدائية

 يقصد باملرحلة االبتدائية كما عرفت يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية بـوزارة                    

ـ ١٤١٦( املعارف   هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعـداد الناشـئة للمراحـل       ) " ١٦ص، م ١٩٩٥/  ه

عامة تشمل أبناء األمة مجيعا، وتعمل على تزويدهم باألساسيات         التعليمية التالية من حيام، وهي مرحلة       

  ".من العقيدة الصحيحة واالجتاهات السليمة، واخلربات واملعلومات واملهارات 



 

 

٢٦

سنة ) ١٢-٦ (التلميذ من سن تلك املرحلة العمرية اليت يعيشها:" ويرى الغامدي أن املرحلة االبتدائية بأا   

املعارف واملهارات املختلفة ، ومير فيهـا خبـربات          ئية ، حبيث يكتسب فيها    ويقضيها يف املدرسة االبتدا   

مبا حيقق له الرعاية الشاملة واملتكاملـة يف مجيـع جوانـب              فيها باالجتاهات السليمة ،    زودمتعددة ، وي  

  ).١٨،هـ١٤٢٩،الغامدي(".منوه

  أهداف املرحلة االبتدائية

اعل يف حياة اتمعات، بفضل ما تقدمه من خدمات جليلـة           للمرحلة االبتدائية وظيفتها ودورها الف         

 تنطلـق يف    - يف اململكة العربية السعودية      –لشرحية غالية من شرائح اتمع وهم األطفال، وخاصة أا          

أهدافها من األسس العقدية املتينة، وتراعي مجيع جوانب شخصية الطفل، واحتياجاته وميولـه، وتنمـي          

  ).هـ١٤٢٩ ،الغامدي(والتعلم مع العمل، تدفعه لإلقبال على العلم مهاراته وإبداعاته و

)  م١٩٩٥/  هـ١٤١٦(وقد نصت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية بوزارة املعارف               

  :على أهداف املرحلة االبتدائية واليت تسعى إىل حتقيقها، وقد صدرت على النحو التايل 

سالمية الصحيحة يف نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة يف خلقـه        تعهد العقيدة اإل   " -١

  .وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إىل أمة اإلسالم 

  . تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل -٢

  .ركية  تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية واملهارة العددية واملهارات احل-٣

  . تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات -٤

 تعريفة بنعم اهللا عليه يف نفسه ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ليحسن استخدام النعم وينفـع                -٥

  .نفسه وبيئته 

  . تربية ذوقه البديعي ، وتعهد نشاطه االبتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه -٦



 

 

٢٧

نمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من احلقوق، يف حدود سنه وخصائص املرحلة                 ت -٧

  .اليت مير ا وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره 

 توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل، وتدريبه على االسـتفاده مـن                 -٨

  .أوقات فراغه 

  .)١٧_١٦ص" (رحلة من مراحل حياته هذه امل إعداد الطالب ملا يلي -٩

ويالحظ على األهداف السابقة مشوليتها جلانب اخلربة اليت تشمل اكتساب املعارف وتنمية املهارات                  

واالجتاهات وامليول كما أا انسجمت مع ثقافة وقيم جمتمعنا املسلم باهتمامها وتركيزها على اجلوانـب        

  .العقدية

   الشرعية يف املرحلة االبتدائيةأهداف تدريس العلوم

تم باجلانب الديين للتلميذ يف هذه املرحلة، وأن مجيع ما          ، إن مواد العلوم الشرعية مبختلف فروعها        

يقدم فيها للتلميذ مستمد من الدين اإلسالمي احلنيف، وموافق للشرع املطهر، الذي يؤدب اإلنـسان يف              

  .ه ظاهراً وباطناً مقتفية للمظهر اإلسالمي الفريد يف كل أحوالهأقواله وأفعاله حىت تبدو أخالقه وسلوك

     وقد جاءت أهداف تدريس العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية كما يف وثيقة منهج مـواد العلـوم                 

  :على النحو التايل) هـ١٤٢٧(الشرعية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم 

  .سالمية الصحيحة  أن يعرف الطالب أصول العقيدة اإل-١

  . أن ينشأ الطالب على حتقيق العبودية هللا وحده ال شريك له وخيلص له العبادة -٢

 أن يعمق الطالب يف نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية اهللا ووحدانيته مـن                  -٣

  .خالل اآليات الشرعية والكونية 

  .ه  أن حيب الطالب اهللا عز وجل ويعظمه وخيشا-٤



 

 

٢٨

  . أن حيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويوقره -٥

  . أن ينشأ الطالب على طاعة اهللا عز وجل وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم -٦

  . أن ينشأ الطالب على العناية بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله قراءة وحفظاً وفهماً وعمالً -٧

ابة والتابعني هلم بإحسان ويقتدي م ويسري  أن ينشأ الطالب على حمبة السلف الصاحل من الصح   -٨

  .على جهم 

  . أن يعرف الطالب عقيدة الوالء والرباء -٩

واليت  .ويدرك يسر الدين من خالهلا    ،  أن يعرف الطالب أحكام العبادات املناسبة هلذه املرحلة          -١٠

 حـىت يـتم     ز مصادر التعلم   املتوفرة مبرك  يتطلب بياا استخدام التقنيات احلديثة والوسائل التعليمية      

  .استيعاا

  . أن يؤدي الطالب العبادات على وجهها املشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها -١١

  . أن يكتسب الطالب القيم واآلداب اإلسالمية املناسبة لسنه -١٢

  . أن ينشأ الطالب على الثقة بالنفس والتفاؤل دون إفراط أو تفريط -١٣

  .الطالب نعم اهللا عليه يف نفسه وبيئته ويشكره وحيافظ عليها وحيسن استخدامها أن يعرف -١٤

  . أن ينشأ الطالب على الشعور بأمهية الوقت ويتدرب على االستفادة منه -١٥

  . أن ينشأ الطالب على حب العلم النافع والعمل الصاحل -١٦

  .رحلة  أن يكتسب الطالب مهارات التفكري السليم املناسب هلذه امل-١٧

  . أن يتوجه الطالب الستخدام منجزات العصر وفق الضوابط الشرعية -١٨

  . أن يستشعر الطالب واجبه حنو والديه وأسرته وجمتمعه -١٩

  . أن ينشأ الطالب على احترام املعلم وتقديره -٢٠



 

 

٢٩

  . ا أن حيب الطالب اللغة العربية ويعرف مكانتها يف الدين ويعتز ا ويتعود على التحدث -٢١

  . أن ينشأ الطالب على حب األمة اإلسالمية واالنتماء إليها وتقوية املودة والتراحم بني أفرادها-٢٢

 وبتحقق هذه األهداف والوصول إليها، حنقق تربية إسالمية راشدة لألجيال الناشئة من أمتنا، جيـل                   

ن غرس للقيم واملبادئ واملثل العليـا،      وما تنشئه م  ،  مبفهوم التربية اإلسالمية   قوي صاحل متعلم مثقف واعٍ    

مما جيعله يؤثر يف كل فرد ممن حوله وبذلك يكون هذا اإلنسان قـدوة صـاحلة                ، فيسمو اإلنسان بنفسه  

إن هذه األهداف جتعل من أجيال املستقبل أجياال قادرة على احلفاظ علـى هويـة الـدين                 ، يقتدى به 

  .اإلسالمي واالعتزاز به، والدعوة إليه

  

  منو تلميذ املرحلة االبتدائيةخصائص 

حىت يستطيع  ، إن معرفة خصائص منو الطفل وحاجاته وميوله أمر مهم بالنسبة ملعلم املرحلة االبتدائية                 

أن يستخدم الوسائل و األنشطة وطريقة التدريس املتناسبة مع خصائص تلميذ املرحلة االبتدائية، ويراعي              

  .مطالبه التربوية 

قاد بني العاملني يف ميدان التربية وعلم النفس أن معرفة بعض مفاهيم النمـو األساسـية                     ويسود اعت 

لتربوية املختلفة، ألن من متطلبات العملية      ل فهم سلوك املتعلم يف األوضاع ا      تشكل عامالً مهماً من عوام    

والوقـوف  ، التربوية معرفة كيف حيدث التعلم، وكيف يرتبط بعمليات النمو اجلسدي والنفسي واملعريف           

على هذه املعرفة ميكّن املربني من تنظيم عملية التعليم على حنو يعزز النمو السوي ويعمل علـى تطـوير                

  )هـ١٤٢٣نشوايت، (ة صحية متكاملة شخصي



 

 

٣٠

ولقد عمد علماء النفس إىل تقسيم فترة الطفولة إىل مراحل، وهذا التقسيم مبين على أساس النمـو                      

ولكنـهم مل يتفقـوا يف   ، كب هذا النمو من خصائص نفسية ومنو عقلي ولغوياجلسمي للطفل، وما يوا 

  :مراحل الطفولة يف اآليت) ٩٩،هـ١٣٧٢، زيدان(حتديد بداية واية تلك املراحل فقد ذكر 

  .وتبدأ من الوالدة إىل سن سنتني: مرحلة املهد" -١

  .وتبدأ من ثالث سنوات إىل مخس سنوات:  الطفولة املبكرة-٢

  .وتبدأ من ست سنوات إىل سن الثامنة: فولة الوسطى الط-٣

  ".وتبدأ من تسع سنوات إىل الثانية عشرة:  الطفولة املتأخرة-٤

  :مراحل الطفولة يف التايل) ١٢٥ص ،هـ١٤٣١،وآخرونمنصور، (بينما حدد       

  .وتبدأ من الوالدة حىت سن ثالث سنوات: مرحلة الطفولة األوىل" -١

  .من ثالث إىل ست سنوات: ملبكرة مرحلة الطفولة ا-٢

  .ومتتد من سن السادسة إىل الثانية عشرة:  مرحلة الطفولة املتأخرة-٣

  . "اليت تبدأ من سن الثالثة عشرة:  مرحلة املراهقة-٤

أي أن  ، عامـا ) ١٢ -٦( ويف ضوء هذا التقسيم يقع تالميذ املرحلة االبتدائية يف الفئة العمرية من                  

ائية تتوافق مع مرحلة الطفولة املتأخرة، ويطلق عليها املربون مرحلة املدرسة االبتدائيـة، إذ              املرحلة االبتد 

يذهب الطفل إىل مدرسته ليجد نفسه يف حميط جديد وتبعات جديدة، ويقضي جلّ وقته يف جو اجتماعي         

  .جديد يتطلب منه مطالب معينة تعترب أساساً لتكيفه السلوكي واالنفعايل 

 املنطلق كان لزاماً تعرف خصائص هذه املرحلة إلدراك مالمح شخصية تلميـذ املرحلـة               ومن هذا      

 يف عرضه   السالف ذكره ) هـ١٤٣١، وآخرون منصور(وسوف يعتمد الباحث تقسيم     ، االبتدائية ومساا 

  .لتلك اخلصائص



 

 

٣١

   :طفل املرحلة االبتدائيةوفيما يلي تفصيل خلصائص النمو يف اجلوانب املختلفة لدى 

   :خصائص النمو اجلسمي -١

ميتاز معدل النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بأنه بطيء إذا ما قيس بالنمو يف املرحلة اليت قبلها واملرحلة                       

  .)١٩٨٢،وآخرون،الطيب( اليت بعدها ويزداد النمو العضلي وتقوى العظام

  :اخصائص النمو اجلسمي لتلك املرحلة بأ) هـ١٤٢٥زهران ، ( ويذكر      

  .تتعدل النسب اجلسمية وتصبح متناسبة تقريبا . ١

  .تبدأ الفروق اجلسمية بني اجلنسني يف الظهور . ٢

  .تنمو العضالت . ٣

  .تتهذب احلركة وتنخفض احلركات الزائدة . ٤

ومن ذلك البحث عن املعلومة بنفسه وهو ما يهيئه مركـز           ، يستطيع الطفل االعتماد على نفسه     . ٥

  .مصادر التعلم

  .وجناحه بإدراك الزمنيتطور اإلدراك احلسي  . ٦

  .ينمو التوافق احلركي وتزداد الكفاءة واملهارة اليدوية . ٧

حيث تكون الزيادة   ، منو اجلسم خالل مرحلة الطفولة املتأخرة يكون بطيئًا       " ويشري علماء النفس أن          

اقط  بوصات سنويا، وكذلك يزداد الوزن ببطء وانتظام، وخالل هذه املرحلة تتس           ٣-٢يف الطول مبعدل    

  ) .٣١٦ هـ ، ص ١٤٠١، عبد السالم ، منصور(" للبنية وتظهر األسنان الدائمة األسنان ا

 سنوات إىل مداها، وتزداد دقة السمع يف  اية هذه املرحلة، أما      ١٠-٨وتصل حاسة السمع يف سن           

  ) .١٦٥ ، ص ـ ه١٤١٣عقل ، (" فتصل إىل أقصى قوة يف الثامنة حاسة اللمس 

  



 

 

٣٢

  و الديينخصائص النم

،    يف بداية املرحلة ال يستطيع الطفل فهم أغلب املصطلحات الدينية اليت يتعلمها يف املدرسة االبتدائية                

وتثري اهتمامه بعض األسـئلة     ، ولكنه يستطيع أن حيفظ بعض التعبريات الدينية دون وعي صحيح ملعناها          

تتحول الصالة عنده إىل عادة متارس حبكـم      واملوت والبعث وحنوها، و   _ سبحانه وتعاىل _الدينية عن اهللا    

التقليد دون استشعار عظمتها وأمهيتها يف الدين وحنو ذلك من األمور اليت تسيطر على سلوكه يف بدايـة           

أما يف اية املرحلة، فيتطور النمو الروحي لدى الطفل، حيث يستطيع أن يـدرك بعـض                . هذه املرحلة 

  .)هـ١٤٢٩،الغامدي(عجز عن فهمها يف الفترة السابقة ياملفاهيم الدينية اردة اليت كان 

حيث جاء يف السنة من حـديث أيب       ، ومن املؤكد أن أي طفل يولد على فطرته اليت فطره اهللا عليها                

ما من مولود إال يولد على الفطرة فـأبواه         :(  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       -رضي اهللا عنه    -هريرة  

، مث يقول أبو    ) ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء             يهودانه أوينصرانه أو  

واقرءوا إن شئتم    : هريرة     مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا ال تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرف    سورة

 أن املراد بالفطرة اليت     -رمحه اهللا   - وذكر الشوكاين    ،)٢١٠ص٢٦٥٨، ٨/ج، النووي  ( – ٣٠: الروم

  .)٤/٢٢٤:  هـ١٤٠٩الشوكاين، (يولد عليها اإلنسان تعين اإلسالم 

 ويف فطرة اإلنسان قوة تقتضي اعتقاد احلق والرغبة يف النافع؛ ألن يف النفس البشرية ما يوجب ترجيح         

ألا ولدت على الفطرة، وهذا يعـين أن اجلانـب        ، داتسواًء يف االعتقادات أو اإلرا    ، احلق على الباطل  

الديين لدى اإلنسان فطري ألن عنده استعداد ملعرفة اخلالق جل وعال واإلميان بـه سـبحانه وتوحيـده              

 كما يتميز النمـو     ،)هـ١٤٣٠،السحيم (ا حتيط به األخطار مهما كان عمره      واللجوء إليه وسؤاله عندم   

خرة بنمو املفاهيم الدينية اليت من أمهها معرفة أن اهللا موجود يف كل مكـان               الديين يف مرحلة الطفولة املتأ    



 

 

٣٣

 ال يدخلها الذين يفعلون السوء    واجلنة  ، ويف الوحدانية باهللا ومعرفة أن من يفعل خرياً جيد يف اجلنة ما حيبه            

  .)هـ١٤١٨،حممود(

  خصائص النمو العقلي 

 السادسة من عمره، فيكتسب الكثري من اخلربات العقلية          يبدأ الطفل بااللتحاق باملدرسة االبتدائية يف         

واملهارات التحصيلية اليت تزوده حبصيلة من املعلومات، ويتعلم الطفل القراءة والكتابة واحلساب            ، املعرفية

وبتقدمه يف الدراسة ميارس االطالع على القصص، وكل هذه املهارات واخلربات العقلية واملعرفية تعـني               

ويعد النمو العقلي من مظاهر النمو البارزة يف هـذه          ) "هـ١٤٢٥سليمان،  . ( لنمو العقلي االطفل على   

من مراحل النمو العقلي الـيت حـددها        )  سنة ١١-٧( املرحلة، حيث يدخل األطفال يف املرحلة الثالثة        

ـ      بياجيه ، وهي مرحلة العمليات العيانية أو احملسوسة ، حيث تنم            ،ياءو مقدرة الطفل على تصنيف األش

، أبو حطب،صادق( ".يزداد فهمه لألشياء من حوله وقدرته على الترتيب املتسلسل وتتزايد ميوله وبالتايل 

  ) .٣٣١م ، ص ١٩٩٠

ومن ناحية التحصيل يتعلم التلميـذ املهـارات        ، ويستمر النمو العقلي بصفة عامة يف منوه السريع       "     

ويزداد استعداد الطفل لدراسـة     ،  التلميذ مبواد الدراسة   ويهتم، واحلساب،والكتابة  ، األساسية يف القراءة  

  ). ٢٧٩ص،هـ١٤٢٥زهران ،  ( "ويزداد لديه حب االستطالع، املناهج األكثر تقدما وتعقيدا

 ويؤكد البعض على أن كل العمليات العقلية من تذكر وتفكري وانتباه وغري ذلك تبدأ بالوضـوح يف                  

كما أن الطفل خالل هذه املرحلة تصبح لديه        ، )م١٩٨١القوصي،(سعة  بعد سن التا  هذه املرحلة، خاصة    

وتتميز هذه املرحلة أيـضاً  "). م١٩٩٠قطامي، ( املنطقي لألشياء القدرة على احلوار والقدرة على التناول   

كمـا  ، بقوة ذاكرة الطفل مما جيعله أكثر يئاً،وهلذا يعترب الطفل مهيأ للتعلم وأدعى الستقرار ما حيفظـه               
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صي علماء النفس باالعتماد على حواس الطفل يف بداية هذه املرحلة وأن يكثر من استخدام الوسـائل               يو

  .)١٦٨ص ،هـ١٤١٨،حممود ("التعليمية

فعلى يف املراحل الباكرة من أعمارهم،  األطفالاليت ميتلكها  وهي قوة الذاكرةفنحن أمام هذه اجلوهرة      

ومن ذلك حفظ القـرآن الكـرمي   ، ها لصاحل الطفل يف دينه ودنياه مسئولية حسن استغالهلا وتوظيف   املعلم

مستعيناً مبا يتوفر يف مركز مصادر التعلم من أجهـزة وبـرامج احلاسـب اآليل               ، والسنة النبوية املطهرة  

  . كاملصحف املعلّم وبرنامج حفص وغريها

  خصائص النمو االجتماعي

وتتميـز هـذه    ،  اجتماعية خارج نطاق األسـرة         يسعى الطفل يف هذه املرحلة إىل تكوين عالقات        

العالقات بالروح التعاونية والرتعة االستقاللية يف نفس الوقت كما انه يشرع يف تكوين معايريه االجتماعية 

املاضية، ويبدو شعور الطفل بذاته يف هذه الفترة واضحاً ويستتبع ذلك وضـوح الرتعـة االسـتقاللية                 

  ).هـ١٤٢٥سليمان ، . ( لوالدين ة اوالفردية، وبعيدا عن محاي

  خصائص النمو االنفعايل

يشعر طفل هذه املرحلة أنه قد أصبح كبرياً، فيحاول بصفة دائمة التخلص من مظاهر الطفولة، وهذه                 

مرحلـة الطفولـة    "املرحلة تعد من أهدأ مراحل الطفولة، حىت أن كثرياً من الباحثني يطلق عليها اسـم                

ة الطفل على التحكم يف انفعاالته مما يؤدي إىل قلة العدوان املادي قياساً مع املرحلـة              ، وتنمو قدر  "اهلادئة

السابقة، ويتحول هذا العدوان إىل عدوان لفظي، أو بصورة مقاطعة، ويشتد ميـل الطفـل إىل املـرح                  

  ). هـ١٤١٩شحاته واجلغيمان، (د ا والضحك وحيب من يتصف ما ويفهم الطرف ويسع

دير بالذكر أن دور املعلم يف اجلانب االنفعايل يتمثل يف مساعدة الطفل يف الـسيطرة علـى               ومن اجل  

انفعاالته وضبطها والتحكم يف نفسه وفهم وتقبل مشاعر الطفل حنو نفسه وحنو العامل احمليط به وأمهيـة                 

  .إشباع احلاجات النفسية لدى الطفل
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  معلم العلوم الشرعية: املبحث الثالث 

  م يف اإلسالممكانة املعل

خلَق الْإِنسانَ *  اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَق:      اإلسالم دين العلم ، فأول آية أنزهلا اهللا يف كتابه العظيم

، هلذا امنت ربنا    ]٥-١ :العلق) [علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم    * الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  * اقْرأْ وربّك الْأَكْرم  * من علَقٍ 

واللّه أَخرجكُم مّن بطُون أُمّهاتكُم الَ تعلَمونَ شيئاً وجعـلَ          : (على عباده أن زودهم بوسائل العلم فقال      

  ].٧٨: النحل [لَكُم الْسّمع واَألبصار واَألفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

وذلك لـشرف   ، أهل العلم فجعلها مرموقة يف الفكر التربوي اإلسالمي       ولذلك رفع اإلسالم مكانة         

الرسالة اليت حيملوا وهي الرسالة اليت قام ا النيب صلى اهللا عليه وسلم خري قيام، ولقد رفعت الـشريعة                 

وربطت شهادم بشهادة اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ  قـال    ، اإلسالمية من شأم وجعلتهم ورثة األنبياء 

    شهِد اللَّه أَنه الَ إِلَه إِالَّ هو والْمالئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَائما بِالْقسط الَ إِلَه إِالَّ هو الْعزِيز الْحكيم                ىل  تعا

وتوا الْعلْم درجات واللَّه  يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُ    :وقال تعاىل يف فضلهم      ) ١٩:آل عمران (

  بِريلُونَ خمعا تبِم).ادلة١٢:ا.(  

    واملعلم هو عماد األمة وعليه املعول على بناء جيل قوي يف إميانه، قوي يف جسمه، قوي يف شخصيته،         

بعثَ في اُألميني رسـوال   هو الَّذي   وإن مكانة املعلم يف اإلسالم أرفع مكانة، إا مهمة األنبياء والرسل            

. منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضـاللٍ مـبِنيٍ                  

  ) .٢:اجلمعة(

د باملعلمني ويشيد بأهل العلم        وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم معلماً، ويف الوقت نفسه كان يشي             

وبفضلهم، وحيث الناس على أن يسلكوا سبيل العلم، من أجل أن يعلموا أنفسهم، ويستطيعوا أن يعلموا                

  ).١١٠٤ص، ٢/١٤٧٨ج، صحيح مسلم(رواه مسلم ) ولكن بعثين معلماً ميسراً : ( غريهم،بقوله
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ي موسى األشعري رضي اهللا عنه عنِ النبِي صلَّى         فعن أَبِ ، وقبل أن يكون التعليم حرفة أو مهنة فإنه عبادة        

مثَل ما بعثَنِي اللَّه بِه من الْهدى والْعلْمِ كَمثَلِ الْغيث الْكَثريِ أَصاب أَرضا فَكَانَ منها  : (ه علَيه وسلَّم قَالَ اللَّ

أل والْعشب الْكَثري وكَــانت منها أَجادب أَمسكَت الْماَء فَنفَع اللَّـه بِهـا            نقيةٌ قَبِلَت الْماَء فَأَنبتت الْكَ    

وا وأَصابت منها طَائفَةً أُخرى إِنما هي قيعانٌ ال تمِسك ماًء وال تنبِت كَلَأً              شرِبـوا وسقَوا وزرع  الناس فَ 

من فَقُه في دينِ اللَّه ونفَعه ما بعثَنِي اللَّه بِه فَعلم وعلَّم ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلك رأْسا ولَم يقْبلْ                  فَذَلك مثَلُ   

 بِه لْتسي أُرالَّذ ى اللَّهد٤٥ص،١/٧٩ج،اجلامع الصحيح.(رواه البخاري ) ه.(  

ألن املعلـم  املعلم على غريه من سائر الناس،        يف فضل العلــم وفضل           فهذا الدليل صريح وواضح   

ينفع  نفسه وينفع غريه، خبالف املتعبد فاملتعبد ال ينفع إال نفسه، أما املعلـــم إذا نوى النية الطيبة إمنا                   

  .يستفيد هو ويستفيد غريه من أبناء األمة اإلسالمية

من علّـم   :(  الّله عنهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي             

، ١/٢٤٠ج،سنن ابـن ماجـه     . ( رواه ابن ماجه  ) علما فله أجر من عمل به ال ينقص من أجر العامل            

  ).٨٨ص

ملا هلا من تـأثري     ، فمهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن عالية     ،     مما سبق تتضح جلياً مرتلة املعلم يف اإلسالم       

مهنة ورثها املعلمون عن األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وتعد          ، يف حاضر األمة ومستقبلها   عظيم  

  .أشرف املهن وأفضلها، ألا سبيل يف تعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم

  أمهية معلم العلوم الشرعية

من وظائفه تعليم النـاس     فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم معلماً وكان          ،      مهنة التعليم مهنة جليلة   

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُـِسهِم  يقول اهللا عز وجل    ، القرآن الكرمي والسنة  

  .)١٦٤:آل عمران(بلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍيتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَ
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  ".   معلم اخلري يستغفر له كل شيء، حىت احلوت يف البحـر            : "     وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

  ).٣٤٣ رقم ١١٠، ص ١،ط ١سنن الدارمي، ج (

من خالل مـا    ، التربوية  ويف إطار أمهية التعليم عموماً حتتل التربية اإلسالمية مكانة مهمة يف العملية                

تتضمنه من أبعاد روحية وتربوية وعلمية وأخالقية مستنبطة من القرآن الكرمي والسنة النبويـة الـشريفة،        

 دف إعداد اإلنسان الـصاحل املنـتج   ،)م٢٠٠٥،الساموك( تكاملة ومتوازنة  ودف إىل بناء شخصية م    

ستثمر ما يف الكون من موارد ملنفعته يف حدود         الذي يعبد اهللا حق عبادته ويعمر األرض وفق شريعته، وي         

ما شرع اهللا، ومن منطلق تلك األمهية تكمن أمهية معلم العلوم الشرعية، كونه يعد أهم عامل يف العملية                  

يعترب األساس يف حتقيق أهداف هذه العملية، وتطبيق خططها ، وتنفيذ مناشـطها علـى             " التربوية، فهو   

 املستوى الالئق ا  واملعلم يف هذه املهنة عليه مسؤوليات وتبعات تكمن يف الوجه األكمل للوصول ا إىل

تنمية صفات شخصية كثرية لدى األفراد، وعليه تنمية كل ما ميكن أن يساعدهم على السلوك اإلسالمي                

  ) .١٠٥،هـ١٤١٣،وزان"(ية إعداد جيل سليم من كل النواحيالصحيح ، مبعىن أن املعلم عليه مسؤول

ـ ١٤١٧( وظيفته كما يرى الشلهوب       و    أشرف الوظائف وأعالها، فكلما كانت املادة      ) " ٧ص، ه

العلمية أشرف وأنفع ارتفع صاحبها شرفا ورفعة، وأشرف العلوم على اإلطالق العلوم الشرعية، مث العلوم             

  " . األخرى كل حبسبه 

 وتعهدها ورعايتها، وترسـيخ قـيم   ويتحمل معلم العلوم الشرعية مسؤولية غرس العقيدة اإلسالمية           

قارب النجـاة النتـشال     "الدين يف نفوس الطالب، وتربيتهم التربية اإلسالمية، فمعلم العلوم الشرعية             

الطالب من الغرق بني متاهات عقدية، واختالفات مذهبية، السيما يف هذه األيام اليت تتـسابق وسـائل    

 ة، واخلاطئة والصحيحة، واليت استغلها أعـداء اإلسـالم        االتصال يف تصدير املعلومات الصادقة والكاذب     

ولقد رأى الناس كيف وصل احلال ببعض شباب املسلمني إىل حد التطاول ، )١٠١،هـ١٤٢٣،الغامدي(

  .لى رسوله صلى اهللا عليه وسلمعلى اهللا تعاىل وع



 

 

٣٨

 مـن قبـل        ومعلم العلوم الشرعية  ـ كمتخصص ـ مصدر من املصادر يمكن الرجوع إليه ليس  

التالميذ وحدهم، بل من قبل بعض املعلمني اآلخرين، وخصوصاً إذا كان املعلم يتصف بالتمكن العلمي                

  .واخللق احلسن، وهذا يحتم عليه أن يكون يف مستوى علمي يسمح له بأن يلبي حاجة من يلجأ إليه

 من منطلق املادة العلمية اليت يقوم واملطلوب من معلم العلوم الشرعية أن ميثل القدوة احلسنة يف املدرسة    

ومعلم العلوم الشرعية زادت أمهيته يف العصر احلاضر الذي اجته به بعض الناس إىل املاديات ،                ، بتدريسها

واألخذ منها بالنصيب األوىف الذي يتفق مع إمكانام املادية، ولكي يطمئنوا أن سلوكهم لـيس منافيـاً            

توقعون عنده اإلجابة الصحيحة، ومنهم بطبيعة احلـال معلـم التربيـة         لإلسالم، فإم يرجعون إىل من ي     

  ).م٢٠٠٥،عطا. (يةاإلسالم

  .فمعلم العلوم الشرعية قد اكتسب أمهيته من أمهية مادته فهي الزمة لكل إنسان وضرورية له     

  صفات وخصائص معلم العلوم الشرعية

ومن ، وأوالهم بذلك معلمو العلوم الشرعية، اصفات وخصائص يلزم أن يتصفوا    ) عامةً(للمعلمني       

  :هذه الصفات واخلصائص 

  :الصفات الشخصية:أوالً 

  .    وهذه الصفات الشخصية تتعلق مبظهر املعلم العام، وحسن املنطق والفصاحة  

  : وميكن تناول ذلك  على النحو اآليت 

   العناية باملظهر العام-١

وكمـا ذكـر   ،  أن يهتم املعلم يئته من حيث امللبس واهلندام والرائحة          ويقصد بالعناية باملظهر العام   

ـ ١٤٢٧( الكلثم   ال خيفى على كل إنسان أن النفس ترتاح أكثر لكل منظر مجيـل،            " فإنه   ) ٥٠ص، ه

ولكل ذي رائحة زكية، فكيف إذا كان ذلك اجلمال وتلك النظافة والرائحة الطيبة تظهر من املعلم، فال                 

ه على التالميـذ أكثـر عمقـا        ساعده على أداء وظيفته على أكمل وجه، وجيعل تأثري        شك أن ذلك سي   
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وأن يكون معتدالً يف مظهره مبا يتفق مع تعاليم ديننا احلنيف والعرف املوافق للشريعة من غـري                 ، "وصدقا

  .إفراط وال تفريط

يب ولبس ثياباً جـدداَ،  وكان اإلمام مالك رضي اهللا عنه إذا جاءه الناس لطلب احلديث، اغتسل وتط             

أحب أن أعظـم    :ووضع رداءه على رأسه، مث جيلس على منصته وال يزال جيز بالعود حىت يفرغ، ويقول              

  .)هـ١٤٣٠،بقاعي.(لى اهللا عليه وسلمحديث رسول اهللا ص

ـ         م والعناية باملظهر العام من األمور اليت ينبغي لكل مسلم أن يهتم ا، وإن ذلك ليتأكد يف حـق معل

 نظراً ملا له من آثار مهمة على الطالب وعلى اتمع فمعلم التربية اإلسالمية، ممثل لإلسالم  الشرعية العلوم

  . ينبغي أن يعىن املعلم عناية مناسبة بلباسه ومظهرهلذايف هذا احلقل حقل التعليم والتربية والتوجيه، 

  احلالة الصحية-٢

 فخلو جسمه من األمراض املزمنة أو اخلطرية أمر يساعد كـثرياً            ،     ينبغي أن يتمتع املعلم بصحة جيدة     

وال غرابة يف ذلك فالتدريس مهنة تتطلب جهدا فكريا باإلضـافة إىل اجلهـد              ، على حتمل مشاق عمله   

وينبغي أن خيلو جسم املعلم من العاهات الظاهرة مبا فيها العاهات اليت تؤثر على حالته الـصحية                 ، البدين

لة ذلك عيوب اللسان والفم اليت تؤثر يف النطق ويف خمارج احلروف والعيـوب اخلاصـة                العامة ومن أمث  

حباسيت السمع والنظر ذلك أن مهنة التدريس تعتمد على التفاعل اللفظي بني املعلم والطالب وهـو مـا            

  ).هـ١٤١٨، دليل املعلم. (ذه احلواسيتطلب سالمة ه

نه قد يتعرض ملواقف تتعب جسمه مما يضطره لكثرة الغياب          كما ينبغي أن يكون املعلم قوي البنية أل            

  .بسبب اعتالل صحته
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  حسن املنطق والفصاحة-٣

ومن الصفات الشخصية اليت ينبغي أن يتحلى ا معلم العلوم الشرعية صفة حسن املنطق واحلديث،                    

قة يف التعبري خالية مـن      وطال، والفصاحة يف الكالم، وأن يكون حديثه بلغة عربية فصيحة واضحة سهلة          

وعكس ذلك احلبسة يف الكالم مثل التأتأة والفأفأة وغريها تؤدي إىل عـدم استرسـال   ، احلبسة الكالمية 

  )هـ١٤٢٣، جان.(  أفكار املعلم، وتشتت انتباه الطالب، وقد تؤدي إىل سخرية بعض الطالب من املعلم

عن التكلف والتشدق ذا قدرة علـى صـياغة         أن يكون حلو املنطق بعيداً      ) م١٩٧٨، مسك(ويرى       

ألن ذلك كله جيعله قادراً     ، وذا قدرة على االستشهاد بالقول البارع     ، األفكار وسلسلتها بأسلوب مشوق   

مستخدماً يف ذلك نربات الصوت ، وشغفهم إىل االستماع منه، ويزيد تعلقهم به، على أن يؤنس السامعني

  .املختلفة املؤثرة

والتحدث باللغـة العربيـة الفـصحى       اللغوية   العناية بتنمية الثروة  علم العلوم الشرعية         فينبغي على م  

 األخرى، العلوم الشرعيةتساعد املتعلم على فهم القرآن وتأمله، وفهم موضوعات      بوصفها مهارة أساسية  

  . مواد العلوم الشرعيةوذلك من خالل زيادة املفردات اليت يتعلمها يف

  خلُلقية الصفات ا: ثانياً 

وفيما يلي عرض لبعض الصفات اخلُلقية الـيت جيـب أن           ، حتدثنا فيما سبق عن الصفات الشخصية          

  : يتحلى ا معلم العلوم الشرعية

  الصدق-١

وذا وردت اآليات الكرمية واألحاديث النبوية      ،     حتري الصدق أمر مطلوب شرعاً يف مجيع األحوال        

:ومنها قوله تعاىل  ، صفةالشريفة اليت حتث على هذه ال           ايددال سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي  

  ).٧٠:سورة األحزاب(



 

 

٤١

إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق       : " وقال صلى اهللا عليه وسلم         

وإن الرجل ليكذب حىت    ، وإن الفجور يهدي إىل النار    حىت يكون صديقا وإن الكذب يهدي إىل الفجور         

  )١٠٩ص،٤/٦٠٩٤ج،اجلامع الصحيح لإلمام البخاري" . (يكتب عند اهللا كذاباً 

     ومعلم العلوم الشرعية أوىل من غريه يف االلتزام ذه الصفة الفاضلة حبيث يتحلى بالصدق يف كل ما                 

علم يكسبه احترام طالبه، وتقديرهم، ويرفع من مرتلته        وذلك ألن  صدق امل    ، يصدر عنه من أقوال وأفعال    

ومثال حيتذى ، ويتأكد ذلك يف معلم العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية حيث يراها الطالب قدوة  لديهم

  .واملصدر األول واألساس لكل معرفة ، به 

ـ ١٤٢٣، جان(     وعلى معلم العلوم الشرعية كما أشار لذلك          يعلم أشياء خاطئة    أالّ) " ١٢٤ص، ه

أو ناقصة أو مبتورة، أو يدعي علما ليس يف حيازته، فمن العار أن يقوم املعلم بالتمويه يف حديثه، حـىت                    

يوهم الطلبة بأنه يعرف كل شيء، أو أن يقوم بالتدليس عليهم بإعطائهم معلومات خاطئة ظنا منه أنـه                  

 وبالتايل تنعدم ثقتهم فيه وفيما يعلمه، ولذا        خيدعهم، فقد يكتشفون كذبه مما يشوه صورته يف نفوسهم،        

كما أن املعلم القدير هو    ، فإننا ننصح املعلم بأال يستحي من قول ال أدري بدال من أن يكذب على الطلبة              

  ".الذي يعترف خبطئه ويشكر الطالب الذي اكتشف خطأه وأالّ تأخذه العزة باإلمث 

  العدل-٢

ب أن يتصف ا معلم العلوم الشرعية، وأمهية هذه الصفة ترتكـز                  يعترب العدل من الصفات اليت جي     

على أن املعلم يتعامل مع عدة أنواع من املتعلمني، وهو مضطر إلصدار أحكام عليهم يف مواقف كـثرية                  

حـىت ال يظلـم     بسبب طبيعة عمله، وبالتايل البد أن يكون لديـه ميـزان عـادل جلميـع األمـور                  

  ).هـ١٤٢٧،الكلثم.(أحدا



 

 

٤٢

إنَّ اللَّه يأْمركُم بالعدلِ واإلحسان وإيتاِء ذي       :وقد أمر اهللا بالعدل يف مواضع كثرية منها قوله تعاىل              

  ).٩٠:سورة النحل ( القُرىب وينهى عنِ الفَحشاِء واملنكَرِ والبغي يعظكُم لَعلَّكُم تذَكَّرون 

وإعطاء كل ذي حق حقه دون النظر لألوضاع ، ن يعامل طالبه بالعدلفيجب على معلم العلوم الشرعية أ  

  .املادية واالجتماعية وغريها 

وهلذا يقع على املعلمني مهام عظيمة يف إشاعة العدل وبناء روح العدالة يف اتمع وجيب البـدء أوالً           

مـستقبل اتمـع أو األمـة       لذي هو   بأنفسهم يف معاملتهم الطالب معاملة عادلة يف اتمع املدرسي ا         

  .)هـ١٤١٦،ياجلن(

ويتيح فرصة ،      ويعين العدل بالنسبة ملعلم العلوم الشرعية االهتمام بالطالب مجيعا  كما يهتم بأفرادهم    

املشاركة هلم يف الصف أو األنشطة الالصفية املختلفة من إلقاء كلمات بعد الصالة أو مسابقات القـرآن      

  .دون متييز أحد على آخرمهم بالعدل ويقو. الة االجتماعية أو املادية للطالب دون النظر للح ،الكرمي

  الصرب -٣

ألن عملية التعليم خاصة إذا كانت للعلوم اإلسالمية ليست ، الصرب واحللم صفتان ضروريتان للمعلم     

علم من التعب كما وهذا يتطلب الصرب على ما يالقيه امل، من السهولة مبكان بل حتتاج إىل بذل جهد كبري

   .)هـ١٤١٦،الفرج .(يق ما نصبوا إليهيتطلب احللم على املتعلم ليتم حتق

ولقد جاء ذكر صفة الصرب يف القرآن الكرمي يف أكثر من سبعني موضعاً، بل وقرا اهللا تعاىل بالصالة                        

ه مع الصابرين واستعينوا بالصبرِ والصالة إِنَّ الل َّ:ألمهيتها فقال تعاىل ) ١٥٣:البقرة (  

: وقال تعاىل           ِمِ اُألمورزع نم قُوا فَإِنَّ ذَلكتتوا وربصإنْ تو) وقال تعاىل ) ١٨٦:آل عمران:    ـاها أَيي 

الَّذين آمنوا اصبِروا وصابروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ )٢٠٠:مرانآل ع.(  



 

 

٤٣

فعن أيب هريرة رضي اهللا عنـه أن        ، وقد أوصى الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالصرب وعدم الغضب              

". ال تغـضب  : ال تغضب فردد مرارا، قال    : " قال) أوصين: (رجالً جاء للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       

  ).١١٢ص،٤/٦١١٦ج،رواه البخاري يف اجلامع الصحيح(

وخاصة معلم العلوم الشرعية     لوم الشرعية مطالب بأن يصرب على طالبه الذين يربيهم،        ومعلم الع          

ى املعلم أن لذا جيب عل، واحلركة ، باملرحلة االبتدائية ألن من صفات الطالب يف هذه السن كثرة األسئلة    

ه احتـرام   ال أو أفعـال تفقـد     وذلك ألن املعلم إذا فقد صربه قد يصدر منه أقو         ، يعود نفسه على الصرب   

ومعلـم العلـوم    ،وهذا سيقلل من فرص املعلم يف تعليم الطالب وتـوجيههم ، وتوقريهم إياه   ، الطالب

فاملعلم يتعامل مع طالب   ، الشرعية مطالب بأن يصرب على طالبه الذين يربيهم، وعلى سلوكيام اخلاطئة            

والسن واملـستوى االقتـصادي     لديهم قدرات خمتلفة، ولديهم مشاكل متنوعة، ولديهم تنوع يف الثقافة           

  .واالجتماعي، وكذلك يف األخالق والعادات والتقاليد

  التواضع -٤

والتواضع وإن كان من لوازمه التذلل، فهو       ،  التواضع خلق محيد، يضفي على صاحبة إجالالً ومهابة           

ال بالـذل هللا    إن كان يف جانب اهللا فما ألذه من ذل وما أطيبه، ألن العبودية ال تتحقـق وال تكمـل إ                   

وعباد الـرحمنِ   :والتواضع ولني اجلانب من صفات املؤمنني فقد امتدحهم بقوله          ، واالنكسار بني يديه  

  ) .٦٣:الفرقان ( الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالما

فعن عياض بن محار رضي اهللا عنه       ، انب نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم      وقدوتنا يف التواضع ولني اجل         

إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد،            : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال

  ).٢٧٤ص،٤/٤٨٩٥ج،سنن أبو داوود(رواه أبو داوود " وال يفخر أحد على أحد



 

 

٤٤

ىل التحلي ذا اخللق العظيم، ملا فيه من حتقيق االقتداء بسيد املرسلني صـلى  واملعلم يف أمس احلاجة إ      

وإذا كان اإلنسان املسلم حيتاج إىل التواضع للنجاح يف عالقته مع اهللا مث مع اتمع فـإن       ، اهللا عليه وسلم  

ال باملتعلمني  حاجة املعلم إىل التواضع أشد وأقوى، ألن عمله العلمي والتعليمي والتوجيهي يقتضي االتص            

والقرب منهم حىت ال جيدوا حرجاً يف سؤاله ومناقشته والبوح له مبا يف نفوسهم، ألن النفوس ال تستريح                  

  ) م١٩٩٤،حممود.(ملتكرب أو متجرب أو مغتر بعمله وهذا حيقق نفعاً عظيماً للمتعلمني

ملرجوة، يتوقف إىل حد كـبري  وميكننا القول بأن جناح املعلم يف التدريس والتعليم وبلوغ األهداف ا        "   

على مدى التزامه بصفة التواضع ولني اجلانب ومدى عطفه على املتعلمني، فكل هذا يساعد على وجود                

األلفة بينه وبني املتعلمني وجيعلهم يقبلون عليه، وبالتايل يسهل عليه تدريسهم احلقائق واملفاهيم ، وترمجتها 

م واالحتـرام، وـذا يكـون املعلـم قـد جنـح يف              إىل سلوك إجرائي عملي يف جو مـن التفـاه         

  .)هـ١٤١٣،وزان.("عمله

حون أسئلتهم بدون خوف أو ويطر، ع طالبه جيعل الطالب يقبلون عليه     وال شك أن تواضع املعلم م

ا فإذا وجدو، جليا يف طالب املرحلة االبتدائيةويتضح ذلك   ، واملادة اليت يدرسها  ، وحيبون املعلم   ، استحياء

وهذا طريق يستطيع أن يصل     ،  ما يقدمه من معلومة بشكل تلقائي      وتقبلوا، ملعلم التواضع أقبلوا عليه   من ا 

  .ويربيهم التربية اإلسالمية الصحيحة ، الله معلم العلوم الشرعية لطالبهمن خ

  الرمحة والرفق-٥

فبالرمحة والرفـق   ، الميذ إن االهتمام بشخصية املتعلم واحترام كيانه يعد مطلباً أساساً من مطالب الت               

وقد نبه اهللا عز .مما جيعلهم يقبلون على تعلم مادته أكثر من املعلم غليظ القلب        ،ميتلك املعلم قلوب طالبه     

  ) ١٩٥:آل عمران (ولَو كُنت فَظا غَليظَ القَلْبِ النفَضوا من حولك :وجل إىل هذا املبدأ بقوله 



 

 

٤٥

أن املدارس يف حاجة إىل الرمحاء املتساحمني، واملعلمون يطلـب          " )٣٢ص،هـ١٤١٤(ويذكر راشد        

منهم إعداد وتربية جيل مسلم ملتزم بعقيدته وأخالقه، وإذا كان األمر كذلك فيجب عند اختيار هـؤالء      

ة املعلمني والقادة أن يتوافر فيهم عدة معايري منها معيار الرمحة والتسامح ألنه ميثل جزًءا أساساً من العملي                

  ."التربوية

مبالغاً يف تقريع الطالب متـصيداً ألخطـائهم        ، فال حيسن باملعلم أن يكون كثري التوبيخ أو العتاب             

وإذا كان معاتباً فليكن من باب      ، ألن املتعلم ينفر من صاحب هذه الصفة مث من التعليم عموماً          ، وهفوام

.  النفـوس وأبلـغ يف التـأثري       فإنـه أوقـع يف    ، التربية واإلصـالح وذلـك باإلشـارة والتلطـف        

فهو يتقبل النـصيحة إذا     ، والطالب حيتاج إىل من يوجهه ولكن برفق      ، )٢٩١ص،هـ١٤٢١،البقعاوي(

وإذالل ، فعلى املعلم جتنب نصحه أمام زمالئه ألن ذلك يؤدي إىل حتطيم شخـصيته            ، كانت على انفراد  

  . وقد حتدث أمور عكسية ليست يف احلسبان، نفسيته

فـال يكثـر   ، محة معلم العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية بطالبه عدم تكليفهم مبا ال يطيقون          فمن ر 

وعدم الشفقة بالطالب يولـد لـديهم   ، ولقسوة املعلم . أو اآليات املطلوب حفظها    ، عليهم الواجبات   

مبعلم العلوم الـشرعية  ي رلذا ح، بل حىت جتاه املواد اليت  يدرسها ، اجتاهات سلبية ليس جتاه املعلم فقط     

  .أن يرحم ويشفق على طالبه 

  :الصفات اإلميانية:ثالثاً

مت فيما سبق احلديث عن الصفات اخلُلقية وفيما يلي عرض لبعض الصفات اإلميانية الـيت ينبغـي أن            

  :يتحلى ا معلم العلوم الشرعية

  التقوى-١

أن جيعل اإلنسان بينـه  : ي كما يعرفها العلماء   وه،  من أهم ما جيب أن يتصف به املريب صفة التقوى             

  .وبني عذاب اهللا وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه



 

 

٤٦

، ومكـسبه ،  آليا لصاحل وظيفته مقابل أجره        يؤديه املعلم إجنازاً    مهنياً فتعليم أمور اإلسالم ليس عمالً        

سلم اليت حتتم عليه أن يكـون اهللا         من عقيدة امل   انطالقاً، مشفوع بنوايا القلب   – إىل جانب ذلك     -لكنه

لذا ، واملعلم ال يوجد من يراقبه وحياسبه يف غرفة الدراسة إال اهللا عز وجل             نصب عينيه فيما يقول ويفعل    

  .فمعلم العلوم الشرعية مطالب بأن يتصف بصفة تقوى اهللا يف تعليمه وتربيته ألبنائه الطالب

سـورة   ( واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّـه    : ه وبركته قال تعاىل   كما أن املعلم حيتاج إىل التقوى لزيادة علم       

  ) .٢٨٢:البقرة

ويظهر التقوى يف سلوك املعلم من خالل إخالصه يف قيامه بالعمل وحماسبته لنفسه وأداءه لواجباتـه                     

  .ورعايته لطالبه

  اإلخالص-٢

فهو يف حق معلم ، علمني مطلوبا على درجة واحدة     إذا كان اإلخالص من كل العاملني واملوظفني وامل

وما أُمـروا إالَّ    :وإخالص العمل هللا وحده سبب لقبوله وبركته قال تعاىل          ، العلوم الشرعية أكثر تأكيداً   

   دين ذَلككَاةَ ووا الزتؤيالةَ ووا الصقيميفَاَء ونح ينالد ن لَهلصيخم وا اللَّهدبعةُ ليمالقَي ) ٩:سورة البينة .(

إن أول الناس يقـضى     :( وقد حذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طلب العلم وتعلمه لغري اهللا فقال              

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفـه نعمـه            ..( وذكر ثالثة ومنهم  ..) يوم القيامة عليه    

كذبت ولكنك تعلمت :  العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قالتعلمت: فما عملت فيها؟ قال: فعرفها قال

العلم ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، مث أُمر به فسحب على وجهه حـىت ألقـي يف                    

  ) .١٥١٣ص،٣/١٩٠٥ج،صحيح مسلم (رواه مسلم ...) النار

جه اهللا ملا سبق، وأال جيعله وسيلة       وجيب على املعلم أن يقصد بتعليمه و      : "ولذلك قال اإلمام النووي        

إىل غرض دنيوي، فيستحضر املعلم يف ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثًـا لـه علـى                



 

 

٤٧

تصحيح النية، وحمرضا على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته خمافة فوات هذا الفضل العظيم، واخلـري           

  .)٣٠ص،هـ١٤١٧، النووي" (اجلسيم

  القدوة-٣

القدوة مبدأ مهم من مبادئ التربية اإلسالمية، مل يستطع أصحاب التربية الغربيـة الوصـول هلـا ،                   

فالقدوة  هي تلك السلوكيات .  وحتديدها ، ومعرفة أثرها بشكل صحيح ، كما فعلت التربية اإلسالمية            

             وإن عدم موافقة قـول     . مالظاهرة من قبل املعلمني ، واليت يشاهدها الطالب ، فريغبوا بتقليدها اقتداء

  ).هـ١٤٢٧،الكلثم(وك لدى املتعلمني املعلم لفعله يسبب انتكاسة كبرية يف املفاهيم والسل

 لقد كَانَ لَكُم يف رسولِ اللَّه أُسوةٌ        :والقدوة الكربى لنا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقال تعاىل                

وقد حذر الرسول صلى ). ٢١:سورة األحزاب( اللَّه واليوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثرياً حسنةٌ ملن كَانَ يرجو

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتـاب          : (اهللا عليه وسلم كل من  خيالف قولَه فعلُه فقال         

ن يا فالن مالك ؟ أمل تكن تـأمر         بطنه فيدور ا كما يدور احلمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولو           

رواه ) نكر وآتيـه  باملعروف وتنهى عن املنكر ؟ فيقول بلى قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن امل               

  ) .٢٢٩٠ص،٤/٢٩٨٩ج،صحيح مسلم(مسلم 

بـل أن سـلوكه العـام    ، من العملية التعليمة ميلكها املعلم % ٦٠وقد أوضحت الدراسات أن حنو          

ومن هنا يتبني أن مفهوم القدوة ال تقف عند         .ليمي ينعكس على املتعلمني دون اختيار منهم      وسلوكه التع 

 لذا جيب أن يعي معلم ،يقة احلوار وتقبل الطالب وحمبتهم بل طر ، ثل املفاهيم العلمية للمادة فحسب    حد مت 

، صدراً للقيم الـسليمة العلوم الشرعية أن التالميذ الصغار ينظرون إىل معلميهم باعتبارهم مثالً  أعلى، وم        

حبيث يراقب سلوكه وتصرفاته يف كل عمل يقوم به وكل كلمة يتكلم ا، وأن يتجنب السلوك الـسيئ               

  .وأي تصرف خيالف التعاليم اإلسالمية أو العرف املوافق لشرع اهللا



 

 

٤٨

  :الصفات العقلية:رابعاً

ومـن  ، ديث عن الصفات العقليـة بعد احلديث عن الصفات اإلميانية يرى الباحث أن من املناسب احل     

  :ذلك

  

  الذكاء والفطنة-١

ألن هذا املوضوع واسع دقيق يـشمل  ، وخصوصاً معلم العلوم الشرعية،      ومها من أهم صفات املعلم  

وبعد نظر يف تنويـع األسـاليب ألصـناف         ، وعقل مرن ، فيحتاج إىل ذكاء واسع   ،احلياة الدنيا واآلخرة  

حينئذ ، كي ينسب احلديث للمقام الذي هو فيه      ، يات وعقول املخاطبني  كما حيتاج إىل تفهم نفس    ،الناس

  .)هـ١٣٩٨،عليان(بالغة يف توجيهه هلم فيفيدوا منهيدرك الدارسون ال

فالبد أن يكون املعلم ذكياً، فطناً، سريع البديهة، فاملعلم يتعرض للكثري من املواقف اليت تتطلب هذه                     

ضـروري لفهـم القـضايا    " اء من أكثر الصفات العقلية أمهية، فهـو        القدرات واملهارات، ويعد الذك   

واألحداث اليت تواجه اإلنسان يف حياته اليومية مما يساعده على إجياد احللول املناسبة هلا، ومهنة التعلـيم                 

يوجد فيها الكثري من القضايا واملُشكالت املتجددة؛ هلذا ينبغي على من يقوم ا أن يكون على قدر كاف   

ـ         "مناسـبة  ى حـل تلـك املُـشكالت بطريقـة سـليمة          من الذكاء والعقلية املرنة اليت تساعده عل

  .)٨٤ص،هـ١٤٢٣،األكليب(

لطالب قد يكون   ألن بعض ا  ، وتتأكد أمهية هذه الصفة لدى معلم العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية                

يساعده يف اكتشاف ، علم بالفطنة والذكاء  امل ومتتع، أو نفسية ، عائد ألسباب أسرية  ، لديهم تقصري دراسي  

  .مثل هذه احلاالت واملسامهة يف حلها 



 

 

٤٩

  :الثقافة وسعة اإلطالع-٢

بعض املعلمني يرى أن إملامه باملادة اليت يقوم بتدريسها يعين أنه مثقف، واحلقيقة ليس بالـضرورة أن                

 إملاماً علمياً متخصصاً، لكن إن متت تغذية        يكون كذلك، إن إملام املعلم باملنهج الذي يقوم بتدريسه يعترب         

هذه احلصيلة العلمية، وتدعيمها باملعلومات احلديثة ومواكبة آخر التطورات العلمية باستمرار سواء املرافقة 

  .ملادة علمية متخصص فيها املعلم أو أي حدث آخر فهذا جيعل املعلم بالفعل معلماً ملماً ومثقفاً

أن ثقافة املعلم املتنوعة عامل من العوامل املهمة اليت تـساعد           ) " ٢٤ص،م٢٠٠٤(وكما ذكر عقل         

املعلم على إثراء املنهاج الدراسي، وتزويد الطالب بكل ما يساعدهم على فهم املادة الدراسية، وال يقف                

 مـثالً  األمر عند هذا احلد؛ فاملعلم الذي ميلك القدرة على التحدث يف جماالت املعرفة املختلفة إمنا يضرب 

  ".ممتازا يف جعل الطالب حيذون حذوه يف تنمية معارفهم ومداركهم

وزيـادة  ، ئية مطالب أكثر من غريه باالطالع          ويرى الباحث أن معلم العلوم الشرعية باملرحلة االبتدا       

وذلك لطبيعة الطالب يف مثل هذه املرحلة اليت من خصائصهم كثرة طرح األسئلة يف أي جمـال                 ، ثقافته

  .ولتضاعف املعرفة وكثرا يف هذا العصر، نكا

  قوة املالحظة والفراسة-٣

اإلنسان اللماح هو الذي لديه دقة مالحظة عالية، حبيث ميكنه إدراك أبعاد املواقف حوله، فال تفوته                     

م شاردة أو واردة إال عرفها وأدركها، يقرأ النظرات وينظر لطلبته بنظرة املتفحص الحتياجام وتساؤال             

وواعيـا  ، وهذا يشري إىل قدرة املعلم يف أن يكون يقظا، دقيق املالحظـة           ، وأمناطهم ومستوى ذكاءام  

  . ومستجيبا لسلوك التالميذ يف مجيع األوقات

املعلم القدير هو الذي يكون ذا      " أن  ) ٥٢ص،هـ١٤٢٣(وقوة املالحظة والفراسة كما أشار جان            

 بعواقب األمور، ومعرفة الصعوبات احملتملة واملـشكالت املتوقعـة          حدس جيد ميكنه من التبصر العميق     

  ".والعقبات اليت قد حتصل أثناء شرح الدرس يف احلصة، ويتوقع األشياء اليت تصعب على الطلبة
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ف مـا   تعر االبتدائية لطالبه تساعده على           وال شك أن دقة مالحظة معلم العلوم الشرعية يف املرحلة         

  . الطالب اتخاصة مع تعدد وتنوع ثقاف، ادات أو اعتقادات خاطئةطالب من علدى ال

  :الصفات املهنية:خامساً

بعد أن عرض الباحث أهم الصفات العقلية يعرض فيما يلي لبعض الصفات املهنية الـيت ينبغـي أن                       

  :يتحلى ا معلم العلوم الشرعية ومن ذلك

  التمكن من املادة العلمية -١

وإتقاناً ألساليب البحث املتبعـة يف      ، ك املعلم قدراً كبرياً من املعلومات يف جمال ختصصه        البد أن ميتل       

فاملعرفة وحدها مل تعـد كافيـه       ، ألن متكنه من هذه األساليب يساعده على نقلها إىل طالبه         ، هذا اال 

علـم العلـوم   ولذا كان من املؤكـد أن م ،فالبد من إتقان أساليب البحث عن املعرفة لتجديدها   ، لذلك

كنه يف الفقـه    الشرعية البد له أن جييد تالوة وحفظ القرآن الكرمي باإلضافة حلفظ األحاديث الشريفة ومت             

  ).هـ١٤٣١،حلّس.(ة وقواعدها وآدااإىل جانب معرفته باللغة العربي ،والعقيدة والتفسري

ذهان التالميذ عن أي شيء ميكن أن     واملعلم املتمكن من مادته الدراسية تزداد ثقته بنفسه، وجاذبيته أل    

  .يشتت انتباههم

البد أن ميتلك قدرا من املعلومات الغزيـرة يف       " أن املعلم   ) ٦١ص،هـ١٤١٨(وجاء يف دليل املعلم          

جمال ختصصه، ويشمل ذلك معرفته للحقائق والبيانات الرئيسية، فضال عن فهمه للمفاهيم والتعميمـات              

  ".من الضروري كذلك أن يلم بالفروع املختلفة يف جمال ختصصهاليت تنتمي ال ختصصه، و

     ويرى الباحث أن متكن املعلم من املادة العلمية يعد أمر بالغ األمهية ملعلم العلوم الشرعية يف املرحلـة                  

، وكيف يـصلي ،  املرحلة يتعلم الطالب كيف يتوضأ   ففي هذه ،  اليت تعد مرحلة التأسيس والبناء     االبتدائية

وبكامـل  ، ملتعلمني تلك األمور بصورة صـحيحة     يساعده على تعليم ا   ، كن املعلم من املادة العلمية    فتم
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مستفيداً مبا يتوفر يف مركز مصادر التعلم من وسائل وتقنيات معينة ، وشروطها، وسننه، وواجباا، أركانه

وقصار السور اليت   ، الة  ويف هذه املرحلة كذلك حيفظ الفاحتة اليت تعد ركن من أركان الص           . على تعلمها 

  .يقرئها يف صلواته طوال حياته 

  ق التدريس املختلفةائ اإلملام بطر-٢

ق التدريس املختلفة، وقادراً على اختيار املناسـب منـها          ائ   من الضروري أن يكون املعلم ملماً بطر        

صال املـادة العلميـة إىل      لطالبه، وعارفاً بأصول وقواعد التدريس وتطبيقاا املختلفة؛ ليستطيع بذلك إي         

  .طالبه بطريقة سهلة وميسرة

فقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسـلم يف مدرسـته            ) "١٢٧ص، هـ١٤١٣(وكما ذكر وزان         

يستخدم طرائق تدريس متنوعة لتربية أصحابه، فكان يستخدم طرق التدريس اخلاصة لتعلـيم احلقـائق               

 أسلوب األحداث اجلارية كما كان عليه الصالة والسالم   الشرعية، وكان يستخدم أسلوب القدوة، وتارةً     

  ".يستخدم طرق التدريس العامة من حوار ومشكالت وإلقاء وغري ذلك من طرق التدريس

ويعتقد البعض من معلمي العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية أن الطريقة األنسب لتعليم الطـالب يف                    

ونسيام بشكل سريع ملا    ، ومدعاة مللل الطالب  ،  بال شك خطأ كبري    وهذا، هذه املرحلة هي اإللقاء فقط    

يوفر عليه الكثري   اليت يتيحها مركز مصادر التعلم باملدرسة       وإملام املعلم بطرائق التدريس املختلفة      . تعلموه  

ـ    ، ت واجلهد الذي سيبذله يف اإللقاء     من الوق  يـع  م مجفبواسطة طريقة متثيل األدوار يستطيع املعلم أن يعل

، والصف مسجد ، والبقية مصلني ، بأن جيعل أحدمها أمام   ، ويف وقت قصري  ، الطالب الصالة بشكل عمليا   

  .  وهكذا من طرائق التدريس املختلفة 
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   طبائع التالميذ وخصائصهم تعرف-٣

لك حتديد لغة   حيث إنه يترتب على ذ    ، خرينأن تعرف من تتعامل معه مبدأ رئيس يف التواصل مع اآل               

ينبغي أن يتمتع معلم العلوم الـشرعية         لذا واختيار األساليب والوسائل املناسبة   ، خلطاب وطريقة عرضه  ا

والنفسية، والعقلية، واالجتماعية،   ، متعلمني ومعرفة خصائصهم، اجلسمية   بفهم كامل لألسس النفسية لل    

  . ، فلكل مرحلة عمرية خصائصها اليت تميزها عن غريهاوغريها

لى لم العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية خلصائص الطالب يف مثل هذه املرحلة يساعده ع                 فمعرفة مع 

فظ الطالب  فتل،  السلوك الطبيعي والسلوك العارض    وجتنب اخللط بني  ، تفسري كثري من سلوكيات الطالب    

 يعلم معىن وقد ال،  يكون تقليد ملن هو أكرب سنا منهبل قد، بكالم بذيء ليس بضرورة عادة لدى الطالب 

  .فمن خصائص الطالب يف هذه املرحلة حماكاة من هو أكرب منه، ذلك الكالم

من أنه جيب على كل من اآلباء واملعلمـني واملـربني           ) هـ١٤٢٩(يؤكد ذلك ما ذكره الشهري      و     

ـ                  ع تعرف هذه اخلصائص وحماولة التعامل مع األطفال بناًء عليها ومبا يتمشى معها ، فطريقة التعامـل م

األطفال يف املرحلة االبتدائية ختتلف عن طريقة التعامل مع املراهقني وكذلك مع املراهقني ختتلف عنها مع                

الناضجني وهكذا ، وبالتايل فإن معرفة هذه اخلصائص يساعد على تربية وتعليم أفضل مما لو كانت غـري    

  .مأخوذة يف االعتبار

  التمكن من مهارات وكفايات التدريس-٤

وهو يف حاجة إىل تلـك املهـارات        ، د أن يكون املعلم متمكناً من مهارات و كفايات التدريس         الب     

هناك جمموعة مـن املتطلبـات   "أن ) ٥٥ص،م١٩٩٣،اللقاين (للقيام مبهمته على أكمل وجه، وقد ذكر        

لم ينظر  األساسية التدريسية اليت جيب توافرها أثناء تنفيذ خطة أي درس من الدروس وخاصة إذا كان املع               

إىل املوقف التدريسي باعتباره خربة خمططة ومنظمة يف إطار أهداف معينة وحتتوي على العديد من جوانب 
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واملعلم بدوره يوجـه  ، التعلم اليت من بينها ـ ورمبا أقلها أمهية ـ املعارف اليت حيتويها الكتاب املدرسي  

نشودة من خالل متكنه مـن جمموعـة مـن          التعلم يف املسار الذي يؤدي إىل بلوغ التالميذ لألهداف امل         

  .اليت سبق احلديث عن الكثري منها" الكفاءات 

فالطالب يف مثل ، وال شك أن ذلك مطالب به معلم العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية أكثر من غريه      

بعكس ، لقي املعلومة  يف ت  فهم يعتمدون على املعلم اعتماد كلياً     ، حلة مل يعتادوا على كيفية التعلم     هذه املر 

يستطيع أن  فمعلم العلوم الشرعية املتمكن من مهارات التدريس اليت سبق احلديث عنها            ، املراحل األخرى 

ومركز مصادر التعلم هو البيئة املناسبة ملثـل        ، جيعل الطالب يبحث عن املعلومة من خالل التعلم الفردي        

بل خيرج  ، مهارات الدراسية فحسب   متقن لل  اً طالب ال خيرج ومطلوب من املعلم أن     ، هذا النوع من التعلم   

  . وعمالً متسلح بالعلم واملعرفة قوالًاً صاحلاًناشئ
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  الدراسات السابقة                         
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على الدراسات  -يف حدود علمه   -ه الدراسة قام بالبحث واإلطالع      عندما شرع الباحث بإعداد هذ         

أهم نتائجها لالستفادة منها يف   العلمية احملكمة القريبة من مشكلة الدراسة احلالية والوقوف علىوالبحوث

  .جمال دراسته ليبدأ من حيث انتهى اآلخرون

يتضمن العـرض  و ألقدم إىل األحدث ، السابقة بترتيبها تارخيياً من ا    وكانت طريقة عرض الدراسات        

م، نهج العلمـي املـستخد   وامل ،أهداف الدراسة : ا من   هم ما يتعلق    لدراسة وذكر أ  اإلشارة إىل عنوان ا   

ويف ختام الفصل قام الباحث بالتعليق علـى هـذه      ،أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة     ، و وعينة الدراسة 

  .دراسته الدراسات ومدى االستفادة منها يف

  ) م١٩٩٤(دراسة املوسوي واحللواجي -١

هدفت إىل حتديـد أهـم      " واقع مراكز مصادر التعلم مبدارس دولة البحرين      دراسة تقوميية ل  "بعنوان       

وتقدمي مقترحات تسهم   ، الصعوبات اليت تواجه مراكز مصادر التعلم بالبحرين وتعوقها عن القيام مبهامها          

اختصاصياً ملركز مصادر التعلم ) ٦٠(يف تطوير أداء هذه املراكز بصورة أفضل وتكونت عينة الدراسة من        

 املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة البحـث      انارس وزارة التربية والتعليم بالبحرين واستخدم الباحث      مبد

  .عبارة عن استبانة ومقابلة أفراد عينة الدراسة 

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

  . إمهال توظيف مواد تعليمية معينة متوفرة باملراكز ألغراض التدريس والتعلم-١

  .فر بعض أنواع األثاث الالزم ملراكز مصادر التعلم عدم تو-٢

  .عدم قدرة االختصاصيني على توظيف األجهزة التعليمية املتوافرة باملركز-٣
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املكـان   ختصيص مساحة كافية ملركز مصادر التعلم باملدرسة مع عدم مناسـبة          )التقصري يف (ضعف   -٤

  .املوجود باملركز للقيام مبهامه 

 ) هـ١٤٢٩(املشار إليها يف دراسة اجلميعي  (١٩٩٥ Rutgers)دراسة روجترز . ٢

اليت سعت إىل وضع تصور مقترح ملركز تكنولوجيا التعلـيم          " مراكز مصادر التعلم للتعليم التقين    "بعنوان  

  .يتألف من جمموعة من املصادر التعليمية اخلاصة بالتعليم التقين املهين دف إثراء برنامج التعليم املهين

 ضرورة أن يتضمن مثل هذا النوع من املراكز ثالث مستويات تصميمية األول ويطلق عليه               وتوصلت إىل 

غـرف خلـدمات واحتياجـات      ، خمزن  ، غرفة حتكم   ، التصميم املنخفض ويتضمن أستوديو تلفزيوين    

وغرفـة  ، واملستوى الثاين وهو املستوى التكنولوجي ويتضمن غرفة تعليمات كـربى   ، تكنولوجيا التعليم 

وأخرياً وهو املستوى الثالـث وهـو   ، واستراحة للعاملني، خمزن لإلنتاج، ات و االحتياجات اآللية  للخدم

شاشات عـرض تلفزيونيـة     ، املستوى العايل ويتضمن منطقة حتكم مسع بصرية مركزية وغرف مالحظة         

  . وشاشات عرض خلفية

  

  ) م١٩٩٧(دراسة عاطف أبو دلو . ٣

هدفت الدراسة إىل تقومي واقع مراكز مـصادر        " ر التعلم يف األردن   تقومي واقع مراكز مصاد   "بعنوان       

التعلم يف األردن، وقد ناقشت الدراسة النموذج املقترح ملراكز مصادر التعلم، وواقع مراكـز مـصادر                

 وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري مراكز مصادر الـتعلم  ،، واقتراحات تطوير هذه املراكز التعلم

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما ، عامالً ) ١١١(مديرين  و) ٩(ها، والبالغ عددهم والعاملني في

فلسفة املركز  (فقرة مصنفة على مخس جماالت) ٩٦(استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات مكونة من 
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ان مـن أهـم      وك )واملساحة والتهوية للقاعات   وأهدافه ونشاطاته والتسهيالت الفيزيائية وجمال اإلضاءة     

  :النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 أن أكثر الفلسفات تطبيقاً من قبل مراكز مصادر التعلم هي اليت تؤكد على أمهية املـواد والـربامج           -١

  .ألجهزة التعليمية يف نشر املعرفةوا

 بأمهيـة  أن أكثر األهداف حتقيقاً من قبل مراكز مصادر التعلم هي تلك املتعلقة بتوعيـة املدرسـني            -٢

  .الوسائل التعليمية

 حتقيقاً تلك املتعلقة بإجراء البحوث التربوية لالرتقاء بالتقنيات التعليميـة وتقـومي              أن أقل األهداف   -٣

 .املناهج

  
   ) هـ١٤١٩(  دراسة الطراونة -٤

لكليـات  دراسة استقصائية لواقع استخدام الوسائل التعليمية يف مراكز مصادر التعلم يف ا           ": عنواا       

   . "الفنية الصناعية يف سلطنة عمان

 إىل معرفة مدى توافر وسائل االتصال التعليمية واستخدامها ،وحتديد أهم املعوقات          الدراسةوقد هدفت   

  .  الصناعية يف سلطنة عمان هذا االستخدام يف الكليات الفنيةاليت تواجه 

تناولت جماالت توافر املواد واألجهـزة      ة  إستبانوقد قامت بتصميم    واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي     

التعليمية ودرجة استخدامها واملعوقات اليت واجهت هذا االستخدام ، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن               

  . مدرساً ومدرسة ) ٦٠(

  : وقد انتهت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها 
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ام الوسـائل التعليميـة يف      تتعلق بقلة تدريب املدرسني على استخد     : يف جمال املعوقات اإلدارية      . ١

  . مراكز مصادر التعلم 

تتعلق بأعباء املدرس الكثرية وقلة خربته يف استخدام هذه : يف جمال املعوقات ذات الصلة باملدرس   . ٢

  .الوسائل واعتماده على الطريقة التقليدية يف التدريس 

دم كفايتها جلميع الطـالب ،      واليت تبني ع  : يف جمال املعوقات املتعلقة باملواد واألجهزة التعليمية         . ٣

 .وقلة املواد اخلام إلنتاج الوسائل

  
  ) هـ١٤٢٢(  دراسة الشرهان -٥

 "واقع مراكز مصادر التعلم باملرحلة الثانوية للبنات مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية           ":عنواا       

حتديد مهامها وخدماا والفائـدة   مفهوم مراكز مصادر التعلم وأهدافها وتعرفوقد هدفت الدراسة إىل    

 مدى حث املناهج واخلطط الدراسية علـى اسـتخدام          تعرف، كما دف إىل     تعليمية من هذه املراكز   ال

مراكز مصادر التعلم يف التدريس ، ومدى توافر األجهزة واملواد التعليمية فيها ، وماهية املعوقـات الـيت     

  . م تقف حائالً دون استخدام مراكز مصادر التعل

 وقد قام الباحث بتصميم استبانة جلمع املعلومات وزعت         ، التحليلي  املنهج الوصفي  الباحث واستخدم  

  . معلمة يف املدارس الثانوية احلكومية للبنات مبدينة الرياض ) ٦٤( على عينة من 

  :أسفرت الدراسة عن نتائج من أمهها ما يلي 

احلاسـب اآليل ،    :  عدم توافر األجهزة التعليمية منها      هناك نسب مرتفعة من أفراد العينة أشارت إىل        -١

  .جهاز الشفافيات ، جهاز عرض الشرائح 
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 هناك نسبا مرتفعة من أفراد عينة الدراسة أشارت إىل عدم توافر املواد التعليميـة منـها الربجميـات                   -٢

  .السمعيةشرطة األالتعليمية احلاسوبية ، و الشرائح ، و 

 مـن أهـم     وزيادة عدد الطالبات يف الصف    ،  على استخدام التقنيات التربوية     عدم تدريب املعلمات   -٣

  .دون استخدام مركز مصادر التعلم  املعوقات اليت حتول

  
  )م٢٠٠٥(دراسة الزدجايل . ٦

فاعلية مراكز مصادر التعلم يف تقدمي املعرفة اإلسالمية املتكاملة لتالميذ احللقـة األوىل مـن            " بعنوان      

وباملقارنة مع نظام التعليم يف اململكة العربية الـسعودية فـإن التعلـيم         (" ساسي بسلطنة عمان  التعليم األ 

واحللقة األوىل من التعليم األساسي تبدأ من الصف األول         ، األساسي يشمل املرحلتني االبتدائية واملتوسطة    

يل لعمل مراكز مـصادر      إىل رصد الواقع احلا    وهدف البحث ) االبتدائي وتنتهي بالصف الرابع االبتدائي    

مث تقدمي تصور مقترح ملا ينبغي أن تكون عليه مراكـز  ،التعلم وفاعليتها يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية   

مصادر التعلم وما ينبغي أن توفره من أجل تقدمي معرفة إسالمية متكاملة وبالتايل اإلسهام يف حتقيق منهج                 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلـي ومت       . عليم األساسي التربية اإلسالمية باحللقة األوىل من الت     

معلمة تقنيـة معلومـات     ) ٥٤(على أفراد العينة املكونة من      ) بطاقة رصد واستبانة  (سة  اتطبيق أدايت الدر  

  .معلمة تربية إسالمية) ٣٩١(و

  :ومن أهم نتائج الدراسة

 الباحثة من حيث التصميم وتوفر قطع األثاث        مجيع مراكز مصادر التعلم مطابقة للمعايري اليت وضعتها       -١

  .واملصادر املطبوعة ذات العالقة مبنهاج التربية اإلسالمية

  . فيما يتعلق بتوفر بعض األجهزة واملعداتهناك قصور-٢
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  . فيما يتعلق بتوفر بعض املصادر البصرية ذات العالقة مبنهاج التربية اإلسالمية هناك قصور-٣

  .ام اإلمكانات املتاحة من قبل املعلماتهناك قصور يف استخد-٤

  .قصور يف اخلدمات اليت يقدمها املركز -٥

 أدى إىل ضعف فاعلية هذه املراكز يف القيام بدورها يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية علـى                 كل ذلك  

  .الوجه املطلوب

 
  )هـ١٤٢٥(دراسة العرتي . ٧

يف مستوى التحصيل الدراسي ملقرر الفقه لدى تالميـذ         أثر استخدام مراكز مصادر التعلم      " بعنوان      

ودف الدراسة إىل تعرف أثر استخدام مراكز مصادر التعلم يف حتصيل تالميـذ             " الصف الثاين املتوسط  

و استخدم الباحث املنـهج     ، أسئلة الدراسة  عنالصف الثاين املتوسط يف مقرر الفقه ، من خالل اإلجابة           

  : حيث استخدمالتجرييب  

مكون من أربعة أسئلة لقياس حتـصيل التالميـذ يف موضـوعات        ]  بعدي   –قبلي  [اختبار حتصيلي    -١

  . الدراسة

  .اختبار القدرات العقلية ملعرفة مدى تكافؤ اموعتني يف مستوى الذكاء -٢

هم  أما عينة الدراسة فهم تالميذ الصف الثاين املتوسط بالقسم املتوسط مبجمع امللك سعود التعليمي وعدد              

  .تلميذاً) ٢١١( 

  : نتائج الدراسةوتوصلت

فاعلية استخدام مراكز مصادر التعلم يف رفع مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر الفقه لدى تالميـذ         -أ 

  .الصف الثاين املتوسط مقارنة بالطريقة التقليدية 
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 مـستوى  يف نتائج االختبـار البعـدي يف  ) ٠,٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      -ب

  .لدراسي لصاحل اموعة التجريبيةالتحصيل ا

  ) هـ١٤٢٥(دراسة الغامدي  – ٨

قد هدفت  و" واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم حمافظة جدة من وجهة نظر املشرفني التربويني"بعنوان      

 إىل  تهدفكما  تعرف مدى وضوح مفهوم وأهداف مراكز مصادر التعلم لدى املشرفني التربويني،            على  

واسـتخدم . د من أدائها وانتشارها   ف املعوقات املادية والبشرية اليت تواجه مراكز مصادر التعلم وحت         تعر 

وقد بلغ عدد أفـراد العينـة     . ، كما استخدمت االستبانة جلمع البيانات      التحليلي  املنهج الوصفي  الباحث

   .فني تربوينيمشر) ١١٠(

  : نتائج الدراسة ظهرتوأ

١- التعلم لدى املشرفني التربويني ا وبدرجة عالية يف مفهوم مراكز مصادرأن هناك وضوح .  

 وارتفاع تكلفـة   أن هناك معوقات مادية تواجه مراكز مصادر التعلم منها املباين املدرسية املستأجرة،         -٢

  .وقلة األجهزة التعليمية، األجهزة

لتدريس التقليدية، وارتفـاع العـبء      بشرية تتمثل يف اعتماد املعلمني على طرق ا       أن هناك معوقات     -٣

الدورات التدريبية اليت تتعلق  وعدم وجود   ، التدريسي للمعلم، وقلة أمناء مراكز مصادر التعلم املؤهلني       

  .وضعف مهارات املعلمني والطالب يف استخدام احلاسب اآليل، بكيفية استخدام مركز مصادر التعلم

  
  ) هـ١٤٢٨( دراسة اخلرباء  – ٩

منطقة حائل من وجهـة نظـر   معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم العام يف       " بعنوان    

هدفت الدراسـة إىل معرفـة      "  املراكز من إدارة التربية والتعليم، وأمناء املراكز، ومديرو املدارس         ريفمش
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 كمـا هـدفت   ،م العام يف منطقة حائل التعليميـة معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم يف مدارس التعلي       

،  من أفراد عينة الدراسة    إىل معرفة سبل التطوير ملراكز مصادر التعلم من خالل تصورات مقترحة          الدراسة  

واملؤهـل  ، ملتغري املركز الـوظيفي  بني تلك املعوقات لدى أفراد العينة تبعاًومعرفة ما إذا كان هناك فروق   

  .واخلربة  ،العلمي

 من املشرفني على مراكز مصادر التعلم ومديري املدارس وأمناء          فرداً) ١٦١(وتكونت عينة الدراسة من     

  .كما اعتمد الباحث يف مجع املعلومات على االستبانة . مراكز مصادر التعلم يف املدارس

  :وكان من أهم نتائج الدراسة

  : جماالت هية وجود معوقات حتد من تفعيل مراكز مصادر التعلم وهذه املعوقات وفق أربع

  .كاالفتقار إىل ميزانية كافية لتغطية االحتياجات: املادي اال  -١

  . أمني مركز مصادر التعلم مبهام ال ترتبط باملركزمثل تكليف :البشري  اال -٢

  .كقلة التحفيز املادي واملعنوي ألمني املركز: اإلداري اال -٣

  .علمكضعف االتصال خبدمة االنترنت يف مركز مصادر الت: الفين اال -٤

  
  ) هـ١٤٢٨(دراسة آل شعالن  – ١٠
املرحلة االبتدائيـة  معوقات استخدام مركز مصادر التعلم يف تدريس مقرر القرآن الكرمي يف    " بعنوان       

هدفت الرسالة إىل معرفة    " ظر املشرفني التربويني ومعلمي القرآن الكرمي يف حمافظة سراة عبيدة         من وجهة ن  

التعلم يف تدريس القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائية من وجهـة نظـر             معوقات استخدام مركز مصادر     

) ٥(معلماً و) ٥٥(وقد تكونت عينة الدراسة من ، رآن الكرمي يف حمافظة سراة عبيدةاملشرفني و معلمي الق   

 واستخدم الباحث املنهج الوصفي، كما استخدم االستبانة جلمع البيانات واليت وزعت على عينة   ، مشرفني

  .راسةالد



 

 

٦٣

  : علقة باجلوانب التاليةعلى وجود معوقات متإىل حد ما عينة  الوأوضحت نتائج الدراسة موافقة

قلة الدورات التدريبية اليت تتعلـق بكيفيـة        و، كارتفاع نصاب املعلمني من احلصص    : املعلمني. ١

معرفـة   ونقص   انشغال معلمي العلوم الشرعية بالتقومي املستمر      و استخدام مركز مصادر التعلم   

 ختوف بعض معلمي العلوم الشرعية من كـسر أو تلـف   واملتاحة بعض املعلمني الستخدام األجهزة  

  .حمتويات املركز

  .افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع أجهزة وأدوات املركزك :التالميذ. ٢

  .مثل زمن احلصة ال يكفي الستخدام املركز: املقرر. ٣

ألجهزة و أدوات مركـز      خوف بعض مديري املدارس من االستخدام السيء      ل  مث :اجلوانب اإلدارية . ٤

  مصادر التعلم خشية تلفها أو عطلها

حركة التالميذ مما يعيـق   موقع مركز مصادر التعلم يف املدرسة ال يتناسب مع       مثل   :اإلمكانات املادية . ٥

  انتقاهلم من الفصل إىل مركز مصادر التعلم

  
  )ـه١٤٢٨(دراسة العطاس . ١١

واقع مراكز مصادر التعلم مبدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة جازان التعليمية من وجه نظـر              "  بعنوان      

هدفت إىل معرفة واقع مراكز مصادر التعلم يف مدارس املرحلـة           و" املعلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم    

 دون استخدام مراكـز مـصادر       ولاالبتدائية مبنطقة جازان، ومعرفة املشكالت ونواحي القصور اليت حت        

، واإلستبانة كأداة جلمع املعلومات ، وبلغت عينة حث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي   ، استخدم البا  التعلم

  .  مصادر التعلم  من أمناء مراكزأمني مركز ) ٤٠(  و اًمعلم ) ١٦٥( الدراسة 

  :ومن أهم نتائج الدراسة



 

 

٦٤

  . والتعلماجات والتعليم يف عملية التعليمي باالحتياالهتمام مبراكز مصادر التعلم كي تف-١

 مثـل   وجود مشكالت ونواحي قصور يف مراكز مصادر التعلم تؤدي إىل إعاقة مراكز مصادر التعلم             -٢

  .عدم تدريب املعلمني على استخدام التقنيات املتوفرة باملركز

  .مل تدريبيةضرورة تأهيل املعلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم عن طريق ورش ع-٣ 

 
  )هـ١٤٢٩(دراسة اجلميعي  – ١٢

العوامل املؤثرة على استخدام املعلمني ملصادر التعلم من وجهة نظرهم دراسة ميدانية علـى              "بعنوان       

 العوامل املؤدية إىل زيادة إقبـال املعلمـني علـى           تعرفوهدفت الدراسة إىل    "  القويعية    حمافظة مدارس

 العوامل املؤدية إىل عزوفهم لتالفيها وذلك مـن خـالل           وتعرفلتعزيزها  استخدام مركز مصادر التعلم     

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، كمـا       ،  واقع مراكز مصادر التعلم مبحافظة القويعية        تعرف

استخدم أداتني جلمع املعلومات مها االستبانة واملالحظة ومت توزيع االستبانة على أفراد العينـة وعـددهم    

  .معلماً ) ٤٤٦(

  :وأوضحت نتائج الدراسة

  : أن من أكثر العوامل إجياباً واليت تساعد على إقبال املعلمني على استخدام مركز مصادر التعلم-١

   وجود أجهزة عرض متطورة تقلل اجلهد والوقت -أ

  .أمني املركز مهيأ مهنياً إلدارة املركز  -ب

  . التعليم احلديثةانتشار الوعي لدى املعلمني بأمهية أساليب -ج

  .توفر خدمة اإلنترنت -د

  .  وجود املساحات الكافية -هـ 

  : أن من أكثر العوامل سلباً واليت تؤدي إىل عزوف املعلمني عن استخدام املركز -٢



 

 

٦٥

  .كثرة األعباء التدريسية-أ

  .صغر مساحة املركز -ب

  .قلة احلوافز للمعلمني الذين يستخدمون املركز -ج

  .زانية خمصصة للمركزعدم وجود مي -د

  )هـ١٤٣٠(دراسة الطعاين -١٣

معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم االبتدائي مبنطقة تبوك باململكة العربيـة              "     بعنوان

وهدفت الدراسة إىل حتديد معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم )" دراسة تقوميية(السعودية 

قة تبوك من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر التعلم ومشريف مصادر التعلم ومعرفة االختالف              االبتدائي مبنط 

  .يف آراء أفراد العينة تبعاً للمتغريات

واسـتخدم  ، مصادر الـتعلم  مشريف) ٦(و أميناً ملركز مصادر التعلم ) ٦٠( من البحثوتكونت عينة     

  . استبانة جلمع املعلوماتوكانت أداة البحث، الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

   :البحثومن أبرز نتائج 

  .نقص يف األجهزة واملواد التعليمية بسبب قلة اإلمكانات املادية.  ١

  .ون اقلة اهتمام املعلمني باستخدام الوسائل التعليمية لكثرة األعباء اليت يكلف.  ٢

  . التعلمكز مصادرمر ضيق الوقت املخصص لتدريس املادة من خالل استخدام.  ٣

  ) هـ١٤٣٠(دراسة النفيعي -١٤

معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم يف ضوء بعض املتغريات لـدى معلمـي املرحلـة               " بعنوان       

هدفت الدراسة إىل معرفة معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم لدى معلمي املرحلة املتوسطة       " املتوسطة

  .التخصص، املؤهل، اخلربة، العمر: لتالية امبكة املكرمة يف ضوء املتغريات الشخصية



 

 

٦٦

ميكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك الذي  (استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطيو

  .واالستبانة كأداة جلمع البيانات ) عالقة بني متغريين أو أكثر ومن مث معرفة درجة تلك العالقة

  .معلماً  ) ١٤٠(وتكونت العينة من 

 من املعوقات اليت حتد من استخدام املعلمني مركز مصادر التعلم ن من أهم نتائج الدراسة وجود عدد وكا

  :منها

  .ارتفاع نصاب املعلمني من احلصص األسبوعية-١

  .ملعلمني على انتاج املواد التعليميةتدريب اعدم -٢

  . عدد الطالب يف الفصولكثرة-٣

  . استخدام األجهزة املتاحة يف مركز مصادر التعلم نقص معرفة بعض املعلمني يف كيفية-٤

  .تفضيل بعض املعلمني للطريقة التقليدية يف عملية التدريس-٥

  
  ) هـ١٤٣١(دراسة اجلابر . ١٥

" معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر اختصاصي مراكز مـصادر الـتعلم   "بعنوان      

 حتول دون حتقيق املركز ملهامه على الوجه املطلـوب وطـرح            املعوقات اليت تعرف  وهدفت الدراسة إىل    

) ٥٠(وقد قام الباحث باختيار عينة مكونة مـن         . مقترحات تسهم يف تفعيل املركز حىت تتحقق أهدافه       

وقـد  ، مركز مصادر التعلم مبنطقة اجلوف مستخدماً املنهج الوصفي املسحي           اً من اختصاصيي  اختصاصي

لقة بأهداف املركز ومدى حتقيقها وتوفر املواد التعليمية واألجهزة واملكـان         فقرة متع ) ٢٨(صمم استبانة   

  .املناسب والطاقة البشرية

  : وجود معوقات حتول دون حتقيق املركز ملهامه ومنها:وكان من أهم نتائج الدراسة



 

 

٦٧

  .صص الستخدام مراكز مصادر التعلم ضيق الوقت املخ-١

  . عدم توفر ميزانية للمركز-٢

  .هتمام املعلمني يف عملية إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية قلة ا-٣

  .تكليف االختصاصي بأعمال إضافية أثناء الدوام الرمسي -٤
  

  ) هـ١٤٣٢( دراسة القحطاين -١٦

مشكالت استخدام مراكز مصادر التعلم يف تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية احلكومية يف " بعنوان    

 املشكالت الفنية واإلدارية واملادية الستخدام مراكز مصادر التعلم         تعرفوهدفت الدراسة   "مدينة الرياض 

واسـتخدم   ،يف تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية ومشكالت استخدامها املرتبطة مبعلمي اللغة العربية          

شاملة جلميـع   رة  فق) ٤٦(كما قام الباحث بتصميم استبانة تضمنت       ، الباحث املنهج الوصفي املسحي     

مبدينـة  معلماً للغة العربية يف املـدارس الثانويـة   ) ١٩٥(وقد تكونت العينة من    ،جوانب أسئلة الدراسة  

  .الرياض

وتوصل الباحث إىل وجود عدد من املشكالت تتعلق باستخدام مراكز مصادر التعلم يف تعلـيم اللغـة                 

  : من أمهها ما يلي،العربية

  . ألعداد الطالب يف الفصولعدم مناسبة مساحة املركز. ١

  .ال يوجد دعم فين لربامج التقنية يف املركز. ٢

  .املصادر واملواد قدمية وال يتم حتديثها باستمرار. ٣

  .كثرة األعباء التدريسية على معلم اللغة العربية . ٤

  .املركز ضعف مهارات معلمي اللغة العربية يف استخدام احلاسب و األجهزة املتوفرة يف .٥

  . على الطريقة التقليدية يف التدريسواعتماد املعلمني. ٦



 

 

٦٨

  :تعقيب على الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة يتضح ما يلي    

 فقد اعتمدت املنهج    )هـ١٤٢٥(دراسة العرتي     اعتماد مجيع الدراسات السابقة املنهج الوصفي عدا          -

  .التجرييب

دراسـة  يف حـني أن  ، ات جلمع املعلومسةيسابقة اعتمدت على اإلستبانة كأداة رئمعظم الدراسات ال   -

دراسة املوسوي واحللواجي   وأخرى جلمع املعلومات،  كأداةاملالحظةة  أضافت أدا)هـ١٤٢٩(اجلميعي 

 كـأداة  بطاقة رصـد   )م٢٠٠٥(دراسة الزدجايل   كما أضافت   ،  أضافت املقابلة كأداة ثانية    )م١٩٩٤(

  .  أخرى

أظهرت كل الدراسات السابقة أن هناك بعض املعوقات اليت حتول دون استخدام املعلمني ملركز مصادر  -

 Rutgers(دراسـة روجتـرز   و )هـ١٤٢٥(دراسة العرتي و، )م١٩٩٧(التعلم عدا دراسيت ابو دلو

  .فلم تظهر شيء من ذلك )م١٩٩٥

يف تلك املراكـز واملتعـاملني   لعاملني  أكدت الدراسات السابقة يف جمملها على أمهية تدريب وتأهيل ا          -

  .معها

 تنوعت عينة الدراسات السابقة فمنها ما هو موجه ملعلمي ختصصات معينة ومنها من مشل املعلمـني                 -

أو مـديري  ، مجيعهم ومنها ما اختص بأمناء مراكز مصادر التعلم و منها ما اختص باملشرفني التربـويني       

  .أو الطالب، املدارس

  :راسة احلالية مع الدراسات السابقة أوجه اتفاق الد

 معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم بشكل       تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت تناولت        -

ـ ١٤٣٠(دراسة الطعاين  و)هـ١٤٢٨( دراسة اخلرباء  و )هـ١٤٢٨(آل شعالن مباشر كدراسة     )هـ

  .) هـ١٤٣٠(دراسة النفيعي   و)ـه١٤٣١(دراسة اجلابر   و)هـ١٤٣٢(دراسة القحطاين و



 

 

٦٩

ـ ١٤٢٥(دراسة العرتي     و )هـ١٤٢٨(آل شعالن    تتفق الدراسة احلالية مع دراسة       - دراسـة    و )هـ

  . من حيث تناوهلا مواد العلوم الشرعية أو أحد فروعها)م٢٠٠٥(الزدجايل 

  
  : الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية اختالفأوجه 

لدراسات السابقة من حيث تناول الدراسة احلالية معوقات استخدام معلمـي           ختتلف الدراسة احلالية مع ا    

اديـة واجلوانـب الفنيـة      العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمني والتالميذ واإلمكانات امل         

  .واإلدارية

  :أمهية الدراسات السابقة للبحث احلايل

  :استفاد الباحث من الدراسات السابقة من عدة أوجه

توظيفها  در التعلم ، وكيفية   ين تصور لدى الباحث عن مراكز مصا      ساعدت الدراسات السابقة يف تكو    -

  .يف العملية التعليمية ، واملعوقات اليت حتد من االستفادة منها

  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف كتابة اإلطار النظري للبحث احلايل-

  .ة يف اختيار املنهج املالئم هلذا البحثاستفاد الباحث من الدراسات السابق-

ضـوء   ، وذلـك يف   )االستبانة(استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بناء أداة البحث املستخدمة           -

  .األسئلة اليت حتاول اإلجابة عنها

  .البحث احلايل  وحتليل نتائجاليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلةساعدت الدراسات السابقة يف معرفة األس-
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  الثالثالفصل 
  

  

  إجراءات البحث

  . منهج البحث-

  . جمتمع البحث-

  . عينة البحث-

  . أداة البحث-

  . األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث-
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  إجراءات البحث

ين تـصور  يف تكوالفصل السابق الدراسات اليت تتعلق ذا البحث حيث ساعدت       تناول الباحث يف         

كما استفاد منها يف اختيـار      ،  وأهدافها واملعوقات اليت حتد منها     در التعلم باحث عن مراكز مصا   لدى ال 

 امليدانية مثل بيـان     البحث خطوات وإجراءات     احلايل  الفصل ويتناول يف ، املنهج املناسب وبناء االستبانة   

واألسـاليب   والثباتع املعلومات وكيفية بنائها وإجراءات الصدق  وأداة مج البحث وجمتمع    البحث منهج

  .اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة وحتليل املعلومات 

  منهج البحث

 هـو    املنهج الوصفي املـسحي     أن  الباحث رأى     بالنظر إىل مشكلة البحث وأهدافه وتساؤالته فقد        

 يهدف الباحث إىل مجع البيانات عن مشكلة      األنسب لتحقيق أهداف حبثه ولذلك اعتمده منهجاً، حيث         

معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركـز       استبانة على عينة البحث لتعرف      البحث وذلك بتوزيع    

 وآخـرون واملنهج الوصفي كمـا أشـار عبيـدات         ، املشرفني التربويني يف رأيهم ورأي    مصادر التعلم   

دقيقًـا،  يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفًا           " أنه  ) ١٩١،هـ١٤٢٢(

 أن هذا املنهج ال يقتصر على     ) " ١٩٣،هـ١٤٢٧( ويذكر العساف   ، "ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا     

  ."هلذه البيانات  ذلك ألنه يتضمن قدرا من التفسري هو أبعد من وتبويبها وإمنا ميضي إىل ما مجع البيانات

  : جمتمع البحث 

، الـيت  تدائية احلكومية النهارية للبنني   لشرعية يف املدارس االب        يتكون جمتمع البحث من معلمي العلوم ا      

مائـة  ) ١٠٢(موزعني علـى  ، معلماً) ٤٥٨( وعددهم ،يتوفر ا مراكز مصادر التعلم يف مدينة الرياض     

هي كل  ) ٥٣٥(من جمموع   ، وهي عدد املدارس االبتدائية اليت يتوفر ا مراكز مصادر التعلم         ، ومدرستني
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 ،مبنطقة الرياض،قسم شـؤون املعلمـني     اإلدارة العامة للتربية والتعليم     (، ائية مبدينة الرياض  املدارس االبتد 

  .)هـ١٤٣٢

كما يتكون من مجيع مشريف العلوم الشرعية للمدارس احلكومية النهارية للبنني مبدينة الرياض وعـددهم               

  .مشرفاً تربوياً) ٤٩(

  :عينة البحث 

 ) ١٨٣(حيث مت أخـذ     ، من جمتمع البحث  % ٤٠ متثل ما نسبته     أخذ الباحث عينة عشوائية بسيطة         

والعينـة  . مشرفاً فقد مت استفتاؤهم مجيعاً    ) ٤٩(فنظراً لقلة عددهم    ،أما عينة البحث من املشرفني    . معلماً

اختيار عدد معني مـن أفـراد    "هي    ) ٦ص  ،  م ٢٠٠٣(العشوائية البسيطة كما ذكر الزعيب والطالفحة       

  ". ألي فرد من األفراد الفرصة نفسها للظهور يف هذه العينة اتمع حبيث يكون 

  .مشرفاً تربوياً) ٤٩(و، معلماً ) ١٨٣(ووزعت االستبانة على عينة البحث وعددهم 

  :أداة البحث

ف وجهة نظر أفراد العينة حول تعر  حبيث ميكن عن طريقها    لبحثه اختار الباحث االستبانة لتكون أداةً         

، قـصري يف زمن ن االستبانة تعترب وسيلة ميسرة جلمع كم هائل من املعلـومات    حيث إ  ،مشكلة الدراسة 

  ).٧٩،م١٩٩٨،زويلف والطراونة(كـما أا تعد من أكثر األدوات استخـداماً 

  بناء األداة

  :االستبانة يف صورا األولية 

 ويف ضوء اإلطار وأسئلتهافه قام الباحث ببناء االستبانة اخلاصة بالبحث يف ضوء مشكلة البحث وأهد               

النظري والدراسات السابقة ومراجعة الكتب والبحوث واملقاالت املتعلقة مبراكز مصادر التعلم ومعوقات            

 وذلك إلبداء مت عرضها على املشرف على البحثكما استخدامها ومت صياغة االستبانة يف صورا األولية 
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مني من ذوى االختصاص واخلـربة      ى جمموعه من احملكَّ    عرضها عل  هظاته، فكان من توجيهات   وحرأيه ومل 

   .للحكم يف مدى مالئمتها للتطبيقوذلك 

  :تكونت من جزئنيحيث ومت بناء االستبانة يف صورا األولية 

، والتخـصص ، يتضمن معلومات عامة عن أفراد العينة من حيث املؤهل العلمي، ونوعـه           : اجلزء األول   

  .وسنوات اخلربة

  :   وزعت على مخسة حماور كالتايل  تصف املعوقات ويشمل جمموعة من العبارات:اجلزء الثاين

  .عبارة) ١١(قات تتعلق باملعلمنيمعو: ور األول احمل

  .عبارات) ٧( معوقات تتعلق بالتالميذ: الثاين احملور 

  .عبارات) ٧( معوقات تتعلق باجلوانب اإلدارية:احملور الثالث

  .عبارات) ١٠(باجلوانب الفنيةمعوقات تتعلق : عاحملور الراب

  عبارات)٥.(معوقات تتعلق باإلمكانات املادية: احملور اخلامس

  :العبارات التاليةمقياس رباعي مكون من ويقابل كل عائق من معوقات احملاور األربعة السابقة 

  ). غري موافق إطالقًا– غري موافق – موافق –موافق جدا ( 

  : لتتم معاجلتها إحصائيا على النحو اآليتات املقياس درجةعباروقد مت إعطاء كل عبارة من 

) ١( إطالقًـا  ، غري موافق  درجتان ) ٢( ، غري موافق    درجات ) ٣( ، موافق   درجات ) ٤ ( اًموافق جد 

  .درجة واحدة

  :صدق وثبات األداة

أعـدت   الـذي  يقصد بصدق االستبانة أن تقيس ما أعدت من أجل قياسه فعالً ، أي تقيس الشيء                

 ، وحىت يتم التحقـق مـن        البحثأهداف  فعالً  ، ولكي يتم التأكد من أن األداة وضعت لتقيس          لقياسه
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صالحية العبارات اليت مت احتوائها من حيث أسلوب الصياغة ، الشمولية ، الوضوح ، مت التأكـد مـن                   

  :الصدق عن طريق 

  : الصدق الظاهري لألداة-١

         واالختصاص  حمكماً من ذوي اخلربة    ) ١٩(  األولية مت عرضها على      ابعد إعداد االستبانة يف صور

عبارات االستبانة من حيث درجة  ظام حول كل عبارة منوح وملألخذ آرائهم) ٢( أنظر ملحق رقم   –

 وبعد مجع االستبانات    ،عبارة للمحور الذي تتبعه    مالئمتها ملا وضعت من أجله ، وانتماء كل       ووضوحها  

من حذف أو إضافة أو دمج      ، ظاموحوفق مل م الباحث بإجراء بعض التعديالت الالزمة       مني قا من احملكَّ 

  .رات أو تعديل صياغتهابعض العبا

  :الصدق الداخلي لألداة -٢

بني درجة كل   ) بريسون  ( معامل االرتباط    ة حبساب قيم  البحثمت التحقق من الصدق الداخلي ألداة            

 العبارة كمـا يوضـح ذلـك     تلكر الذي تنتمي إليه   ة الكلية للمحو   االستبانة بالدرج  عبارة من عبارات  

  :اجلدول التايل

  )١(اجلدول 
معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف 

  استخدام مركز مصادر التعلم  بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة  باحملورمعامل االرتباط رقم العبارة

٠.٤٧٢ ٦ **٠.٢٣٤ ١** 
٠.٥٩٨ ٧ **٠.٦٠٦ ٢** 
٠.٥٤٧ ٨ **٠.٦٤١ ٣** 
٠.٥٠٣ ٩ **٠.٥٠٢ ٤** 
٠.٥١٠  ١٠  **٠.٤٩١  ٥**  

        فأقل ٠.٠١دال عند مستوى ** 
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  )٢(اجلدول 
ليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف  ااملتعلقة بالطالبمعامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات 

  استخدام مركز مصادر التعلم بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة

٠.٥٨٢ ٥ **٠.٥٣١ ١** 
٠.٥٥٤ ٦ **٠.٦٣٥ ٢** 
٠.٦٦٧ ٧ **٠.٦٤٩  ٣** 
٠.٧٢٦  ٤** -  - 

   فأقل٠.٠١داللة دال عند مستوى ال** يالحظ 
  
  

  )٣(اجلدول 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام 

  مصادر التعلم  بالدرجة الكلية للمحور

رقم العبارة  
   

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور

٠.٧٤٣ ٥ **٠.٧٣٥ ١** 
٠.٥٥٠ ٦ **٠.٦٨١ ٢** 
٠.٦٣٠  ٧ **٠.٥١٦  ٣**  
٠.٥٦٤  ٤** -  -  

   فأقل٠.٠١دال عند مستوى ** 
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  )٤(اجلدول 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام 

  مركز مصادر التعلم بالدرجة الكلية للمحور

رقم العبارة  
   

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة تباط باحملورمعامل االر

٠.٦٩٨ ٧ **٠.٦٣١ ١** 
٠.٧٤٧ ٨ **٠.٦٨٣ ٢** 
٠.٧٧٣  ٩ **٠.٥٩٦  ٣**  
٠.٥٧٣  ١٠ **٠.٧٢١  ٤**  
٠.٥٤٥  ١١ **٠.٧٩٨  ٥**  
٠.٧٦٧  ٦** -  -  

   فأقل٠.٠١دال عند مستوى ** 
  

  )٥(اجلدول 

ادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات امل

  مركز مصادر التعلم   بالدرجة الكلية للمحور

رقم العبارة  
   

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور

٠.٧٤٨ ٣ **٠.٧٨٤ ١** 
٠.٧٧٢  ٤ **٠.٧١١  ٢**  

                   فأقل٠.٠١دال عند مستوى ** 
أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حماورها موجبة ودالة  ) ٥ – ١(داول رقم   يتضح من اجل  

  .فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها) ٠.٠١(إحصائياً عند مستوي الداللة 

  



 

 

٧٧

  :ثبات أداة البحث

ـ       تقريبا إذا ما طب    هانفس يقصد بثبات االستبانة أن تعطي النتائج           ت ظـروف   قت أكثر من مـرة حت

، ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام معامل االرتباط ألفـا كرونبـاخ               . متماثلة

  :البحثيوضح معامالت ثبات أداة ) ٦(واجلدول 

  )٦(دول اجل
   البحثمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة 

عدد   حماور اإلستبانة
  العبارات

ثبات 
  احملور

املعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز املعوقات املتعلقة ب
 مصادر التعلم  

٠.٦٨٥٥  ١٠  

 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز املتعلقة بالطالباملعوقات 
 مصادر التعلم

٠.٧٣٣٣  ٧  

 مصادر  مركزاملعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام
 لم  التع

٠.٧٤٦١  ٧  

املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر 
 التعلم

٠.٨٨٥٠  ١١  

املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر 
 التعلم   

٠.٧٤٥٩  ٤  

  ٠.٩٠٢٧  ٣٩  الثبات العام
وهذا يدل على أن االستبانة      ) ٠.٩٠٢٧( ام عال حيث بلغ     أن معامل الثبات الع   ) ٦(يتضح من اجلدول    

  . بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة تتصف

  :االستبانة يف صورا النهائية

را بـصو  بعد أن قام الباحث بالتصميم األويل لالستبانة ومت قياس صدقها وثباـا،مت تـصميمها                  

  :، وتنقسم االستبانة إىل قسمني )٣(انظر امللحق رقم .يةالنهائ
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للتربية والتعليم مبدينـة     خطاب موجه إىل معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها باإلدارة العامة        : القسم األول 

  .الرياض

  :وهو جزآن: القسم الثاين

ملؤهل العلمي ونوعـه  االوظيفة و ( من حيث ميثل البيانات الشخصية للمجيب على االستبانة     :اجلزء األول   

  ) . وسنوات اخلربةوالتخصص

اجلوانـب  ،التالميذ، املعلمني(ميثل معوقات استخدام مركز مصادر التعلم املرتبطة بكلٌ من        : اجلزء الثاين   

عبارة موزعة علـى     ) ٣٩( عدد العبارات يف مجيع احملاور      و،)اإلمكانات املادية ، اجلوانب اإلدارية ، الفنية

  :النحو اآليت

  .عبارات) ١٠(معوقات تتعلق باملعلمني:  األول وراحمل

  .عبارات) ٧( معوقات تتعلق بالتالميذ: الثاين احملور 

  .عبارات) ٧( معوقات تتعلق باجلوانب اإلدارية:احملور الثالث

  .عبارة) ١١(معوقات تتعلق باجلوانب الفنية: عاحملور الراب

  .عبارات)٤(معوقات تتعلق باإلمكانات املادية: احملور اخلامس

  : أداة البحثتطبيق

ذلـك    على أفراد عينة البحث،وقـد مت      تكمال اإلجراءات الالزمة لتوزيع االستبانة    قام الباحث باس       

  :كالتايل

  )٤(انظر امللحق رقم  . أخذ موافقة رئيس قسم املناهج وطرق التدريس على التطبيق-١

 التربية والتعليم مبنطقة الرياض بطلب املوافقة        أخذ خطاب من عميد كلية التربية موجه إىل مدير عام          -٢

  )٥(انظر امللحق رقم . ق أداة البحثعلى تطبي
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مبنطقـة    أخذ خطاب من مدير إدارة التخطيط والتطوير التربوي باإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم              -٣

 مبنطقة الرياض حيثهم     احلكومية االبتدائيةمديري املدارس   مشريف العلوم الشرعية و   موجه إىل   ) بنني(الرياض

  ).٦(انظر امللحق رقم . باحثالتسهيل مهمة  فيه على

 حرصاً منه على     واستالمها بنفسه  هاتوزيعد توىل الباحث     وق ، مت توزيع االستبانات على عينة البحث      -٤

  .عدم فقد أي منها

وبعد التطبيـق   ،  تربوياً مشرفاً) ٤٩(و، معلماً ) ١٨٣(وزعت االستبانة على عينة البحث وعددهم        -٥

اإلحصائي؛ حيـث كـان      استبانة صاحلة للتحليل   ) ١٦٢(حصل الباحث على    املعلمني  استبانات  وفرز  

  .استبانة خاصةً م) ٤٣(أما املشرفني فقد حصل الباحث على ،  استبانة )٢١( املفقود 

  . قام الباحث بفرز االستبانات، مث تفريغها ومعاجلة البيانات إحصائيا-

  :عاجلة اإلحصائية أساليب امل -

 وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية            البحثلتحقيق أهداف   

  ).SPSS(املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز 

يد طول خاليـا املقيـاس الربـاعي         وذلك بعد أن مت ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحد          

، مث تقسيمه على عدد     )٣=١-٤(  ، مت حساب املدى    البحثاملستخدم يف حماور    ) احلدود الدنيا والعليا    (

ة هذه القيمة إىل بعد ذلك مت إضاف)  ٠.٧٥= ٣/٤( خاليا املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي

وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخلليـة،       ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح     ( أقل قيمة يف املقياس     

  :وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت 

  حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه) غري موافق إطالقاً( ميثل ١.٧٥ إىل ١من.  

  حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه) افقغري مو( ميثل ٢.٥٠ إىل ١.٧٦من. 
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  حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه) موافق( ميثل ٣.٢٥ إىل ٢.٥١من. 

  حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه) موافق بشدة( ميثل ٤.٠٠ إىل ٣.٢٦من.  

  األساليب اإلحصائية

  :مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية    

 وحتديـد   البحثلتكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة           ا .١

  .البحثاستجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة 

 البحـث  وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد          )املرجح(ملتوسط احلسايب املوزون    ا .٢

 األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب     البحثمن عبارات متغريات    على كل عبارة    

  . أعلى متوسط حسايب موزون

 عن احملاور الرئيـسة     البحثاملتوسط احلسايب وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد            .٣

 .على متوسط حسايب، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أ)متوسط متوسطات العبارات(

 لكل عبارة مـن     البحثمت استخدام االحنراف املعياري  للتعرف على مدى احنراف استجابات أفراد             .٤

ويالحـظ أن   . ، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسـطها احلـسايب          البحثعبارات متغريات   

عبارات مـتغريات   لكل عبارة من البحثاالحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات أفراد عينة      

، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات واخنفـض              البحث

 .تشتتها بني املقياس

 .الداخلي لفقرات االستبانة) الصدق( معامل االرتباط ملعرفة مدى االتساق  .٥

 .لقياس ثبات االستبانة) ألفاكرونباخ( معادلة  .٦

 .لفروق بني إجابات أفراد العينة وفقاً ملتغري املهنةملعرفة مدى ا" ت"اختبار  .٧



 

 

٨١

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  الرابعالفصل 
  

  عرض وتفسري النتائج
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

٨٢

  عرض وتفسري النتائج
، وقد البحث  وتفسريها من خالل إجابات عينةالبحثيتناول الباحث يف هذا الفصل عرض نتائج      

 مركز العلوم الشرعية معلمي استخدام وقات ما مع: يف السؤال الرئيس التايل البحثت مشكلة صيغ

  ؟مصادر التعلم  باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني و املشرفني التربويني

  : هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية عنتفرع و

 مـصادر الـتعلم     ما املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز           . ١

  باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

ما املعوقات املتعلقة بالتالميذ اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم                . ٢

  باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم باملرحلـة              ما املعوقات اإلدارية  . ٣

  االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

ما املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية . ٤

   التربويني؟من وجهة نظر املعلمني واملشرفني

ما املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم باملرحلـة                 . ٥

  االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املعلمني واملشرفني التربويني فيما خيص معوقـات               . ٦

   معلمي العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية مركز مصادر التعلم ؟استخدام



 

 

٨٣

  :وسيكون عرض النتائج وتفسريها كالتايل 

  .البحث عينة وصف/ أوالً

  . مث مقارنة متوسطات احملاورالبحثعرض إجابات املعلمني ألسئلة / ثانياً

  .ور مث مقارنة متوسطات احملاالبحثعرض إجابات املشرفني ألسئلة / ثالثاًً

   :البحث عينةوصف 

 عينةلوصف (%)  والنسب املئوية) ك ( مت استخدام اإلحصاء الوصفي والذي متثل يف التكرارات     

  : وذلك على النحو التايل البحث

 )٧(دول اجل
    الوظيفة احلاليةوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 
 النسبة التكرار الوظیفة الحالیة

  %٧٩  ١٦٢   العلوم الشرعیةومعلم

  %٢١  ٤٣   العلوم الشرعیةومشرف

  %١٠٠  ٢٠٥  المجموع
  

  %٢١ متثل ، و نسبة املشرفني التربويني % ٧٩متثل املعلمني أن نسبة ) ٧( يتضح من جدول 

  : من املعلمني البحثوصف عينة : أوالً

 )٨(دول اجل
    املؤهل العلميوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 

 النسبة التكرار المؤھل العلمي
  ٨.٠  ١٣  الدبلوم

  ٨٥.٢  ١٣٨  البكالوریوس
  ٥.٦  ٩  الماجستیر
 ١.٢  ٢ غیر ذلك

  %١٠٠  ١٦٢  المجموع



 

 

٨٤

 املعلمـني  إمجـايل  من% ٨٥.٢ نسبته ما ميثلون املعلمني من ) ١٣٨ ( أن ) ٨ ( اجلدول من يتضح   

 من% ٨.٠ نسبته ما ثلونمي منهم) ١٣ (بينما املعلمني،  من األكثر الفئة وهم بكالوريوس العلمي مؤهلهم

 املعلمـني  إمجـايل  من% ٥.٦ نسبته ما ميثلون منهم) ٩ (مقابل دبلوم، العلمي مؤهلهم املعلمني إمجايل

 غـري  العلمي مؤهلهم املعلمني إمجايل من% ١.٢ نسبته ما ميثالن منهم) ٢ (و، ماجستري العلمي مؤهلهم

   .ذلك

 )٩(جدول 
    وع املؤهلنوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 

 النسبة التكرار نوع المؤھل
  ٩٥.٧  ١٥٥  تربوي

 ٤.٣  ٧ غیر تربوي
  %١٠٠  ١٦٢  المجموع

 نـوع  املعلمني  إمجايل من% ٩٥.٧ نسبته ما ميثلون املعلمني من ) ١٥٥ ( أن) ٩ (اجلدول من يتضح   

 املعلمني إمجايل من% ٤.٣ نسبته ما ميثلون منهم) ٧ (بينما املعلمني، من األكثر الفئة وهم تربوي مؤهلهم

   . تربوي غري مؤهلهم نوع

 )١٠(دول اجل
    سنوات اخلربةوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
  ١٣.٠  ٢١   سنوات٥ – ١من 
  ١٤.٨  ٢٤   سنوات١٠ -٦من 

 ٧٢.٢  ١١٧  سنوات١٠أكثر من 
  %١٠٠  ١٦٢  المجموع

 املعلمني  إمجايل من% ٧٢.٢ نسبته ما ميثلون املعلمني من ) ١١٧ ( أن ) ١٠ ( اجلدول من يتضح     

 نـسبته  ما ميثلون منهم) ٢٤ (بينما املعلمني، من األكثر الفئة وهم سنوات ١٠ من أكثر خربم سنوات

 نـسبته  ما ميثلون منهم) ٢١ (مقابل سنوات، ١٠ – ٦ من خربم سنوات املعلمني إمجايل من% ١٤.٨

 .سنوات ٥ – ١ من خربم سنوات املعلمني ايلإمج من% ١٣.٠



 

 

٨٥

 )١١(جدول 
    التخصصوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 

 النسبة التكرار التخصص
  ٨٢.١  ١٣٣  العلوم الشرعیة

 ١٧.٩  ٢٩ غیر العلوم الشرعیة
  %١٠٠  ١٦٢  المجموع

 عينة أفراد إمجايل من% ٨٢.١ نسبته ما ميثلون املعلمني من ) ١٣٣ ( أن ) ١١ ( اجلدول من يتضح     

 نـسبته  مـا  ميثلـون  منهم) ٢٩ (بينما املعلمني، من األكثر الفئة وهم الشرعية العلوم ختصصهم البحث

 . الشرعية العلوم غري ختصصهم املعلمني إمجايل من% ١٧.٩

  

  : من املشرفنيالبحثوصف عينة : ثانياً

 )١٢(دول اجل
     العلمياملؤهلوفق متغري  البحثأفراد عينة توزيع 

 النسبة التكرار   المؤھل العلمي
  ٩.٣  ٤  الدبلوم

  ٥٨.١  ٢٥  البكالوریوس
  ٣٠.٢  ١٣  الماجستیر
 ٢.٣  ١ غیر ذلك

  %١٠٠  ٤٣  المجموع
 املـشرفني  إمجـايل  من% ٥٨.١ نسبته ما ميثلون املشرفني من ) ٢٥ ( أن ) ١٢ ( اجلدول من يتضح

% ٣٠.٢ نسبته ما ميثلون منهم) ١٣ (بينما املشرفني، نم األكثر الفئة وهم بكالوريوس العلمي مؤهلهم

 إمجـايل  مـن % ٩.٣ نـسبته  ما ميثلون منهم) ٤ (مقابل ماجستري، العلمي مؤهلهم املشرفني إمجايل من

 غري العلمي مؤهله املشرفني إمجايل من% ٢.٣ نسبته ما ميثل منهم) ١ (و، دبلوم العلمي مؤهلهم املشرفني

   . ذلك

 

  



 

 

٨٦

 )١٣(دول اجل
    نوع املؤهلوفق متغري  البحثأفراد عينة وزيع ت
 النسبة التكرار   نوع المؤھل

  ١٠٠.٠  ٤٣  تربوي
 %٠  ٠ غیر تربوي
  %١٠٠  ٤٣  المجموع

 بنـسبة  تربـوي  مؤهلـهم  نـوع )٤٣(عددهم البالغ املشرفني  مجيع أن ) ١٣ ( اجلدول من يتضح   
١٠٠.٠ . %  

  
 )١٤(جدول 

    سنوات اخلربةري وفق متغ البحثأفراد عينة توزيع 
 النسبة التكرار   سنوات الخبرة

  ٩.٣  ٤   سنوات٥ -١من 
  ٧.٠  ٣   سنوات١٠- ٦من 

 ٨٣.٧  ٣٦  سنوات١٠اكثر من 
  %١٠٠  ٤٣  المجموع

 املـشرفني   إمجايل من% ٨٣.٧ نسبته ما ميثلون املشرفني من ) ٣٦ ( أن ) ١٤ ( اجلدول من يتضح   

 نـسبته  مـا  ميثلون منهم) ٤ (بينما املشرفني، من األكثر الفئة موه سنوات ١٠ من أكثر خربم سنوات

 نـسبته  مـا  ميثلـون  منهم) ٣ (مقابل سنوات، ٥ – ١ من خربم سنوات املشرفني إمجايل من% ٩.٣

   . سنوات ١٠ – ٦ من خربم سنوات املشرفني  إمجايل من% ٧.٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٨٧

   :البحثتائج املتعلقة بأسئلة الن: ثانياً 
ة يف ما املعوقات املتعلقة باملعلمني التي تواجه معلمي العلوم الشرعي :االول ل السؤا

  ؟استخدام مركز مصادر التعلم
للتعرف على املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر                   

 ،ابية واالحنرافـات املعياريـة والرتـب       مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلس       ،التعلم
 على عبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمـي العلـوم         البحثالستجابات أفراد عينة    

  : جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل و،الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم
  :من وجھة نظر المعلمین  -

   )١٥(جدول       
املعلمني  على عبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استجابات  

  استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ٥  ١٨  ٣٨  ١٠١ ك
١ 

وم     ي العل صاب معلم اع ن ارتف
صص   ن الح شرعیة م ال

 ٣.١  ١١.١  ٢٣.٥  ٦٢.٣ %  األسبوعیة
١ ٠.٨١ ٣.٤٥ 

 ٦  ٢٦  ٧٥  ٥٥ ك
٥ 

ي      ة الت دورات التدریبی ة ال قل
ز   تخدام مرك ة اس ق بكیفی تتعل

 ٣.٧  ١٦.٠  ٤٦.٣  ٣٤.٠ %  مصادر التعلم
٢ ٠.٨٠ ٣.١٠ 

وم    ٦ ٦  ٤٢  ٧٣  ٤١ ك ي العل شغال معلم ان
 ٣.٧  ٢٥.٩  ٤٥.١  ٢٥.٣ %  الشرعیة بالتقویم المستمر

٣ ٠.٨١ ٢.٩٢ 

 ٧  ٤٧  ٧٤  ٣٤ ك
٢ 

ي      ض معلم ارات بع عف مھ ض
تخدام   ي اس شرعیة ف وم ال العل

 ٤.٣  ٢٩.٠  ٤٥.٧  ٢١.٠ %  األجھزة المتاحة في المركز
٤ ٠.٨١ ٢.٨٣ 

 ١٠  ٤٢  ٨١  ٢٩ ك
٤ 

ض معلم ضیل بع وم تف ي العل
ي   ة ف ة التقلیدی شرعیة للطریق ال

 ٦.٢  ٢٥.٩  ٥٠.٠  ١٧.٩ %  التدریس
٥ ٠.٨٠ ٢.٨٠ 

 ١٠  ٥٦  ٧٦  ٢٠ ك
١٠ 

وفر     ا یت م بم ة المعل دم توعی ع
واد   زة وم ن أجھ المركز م ب

 ٦.٢  ٣٤.٦  ٤٦.٩  ١٢.٣ %  وبرامج جدیدة
٦ ٠.٧٧ ٢.٦٥ 

 ٨  ٧٠  ٥٥  ٢٩ ك
٩ 

صة      ن الح ة زم دم كفای ع
ز  تخدام مرك صادر الس م

 ٤.٩  ٤٣.٢  ٣٤.٠  ١٧.٩ %  التعلم
٧ ٠.٨٣ ٢.٦٥ 

 ١٨  ٥٨  ٦٢  ٢٤ ك

٨ 

واد     شرفي م شجیع م عف ت ض
ین    شرعیة للمعلم وم ال العل
صادر     ز م تخدام مرك ى اس عل

  التعلم
% ١١.١  ٣٥.٨  ٣٨.٣  ١٤.٨ 

٨ ٠.٨٨ ٢.٥٧ 

  



 

 

٨٨

 )١٥(جدول تابع 
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ٣٨  ٧٤  ٣٨  ١٢ ك
٣ 

وم     ي العل ض معلم شیة بع خ
ات   ف محتوی ن تل شرعیة م ال

 ٢٣.٥  ٤٥.٧  ٢٣.٥  ٧.٤ %  المركز حین استخدامھا
٩ ٠.٨٦ ٢.١٥ 

 ٣٦  ٨٤  ٣٤  ٨ ك
٧ 

دم     ین بع ض المعلم ة بع قناع
دوى ا ي    ج ة ف ات الحدیث لتقنی

 ٢٢.٢  ٥١.٩  ٢١.٠  ٤.٩ %  عملیة التدریس
١٠ ٠.٧٩ ٢.٠٩ 

 ٠.٤٢ ٢.٧٢  المتوسط العام

 موافقون على املعوقات املتعلقة بـاملعلمني الـيت         املعلمني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن           

 وهو متوسط يقع ،)٤ من ٢.٧٢(ر التعلم مبتوسط تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصاد    

على " موافق  "الفئة اليت تشري إىل خيار      )  ٣.٢٥ إىل   ٢.٥١من  (يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الرباعي        

حول حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني مبتوسط      ) هـ١٤٣٢(وهذا يتفق مع دراسة القحطاين      ، البحثأداة  

  ).٤ من ٢.٠٤(

على املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي  املعلمني  يف موافقةاًح من النتائج أن هناك تفاوت    يتض     

 حيث تراوحت متوسطات موافقتهم علـى املعوقـات     ،العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم      

 إىل  ٢.٠٩( التعلم مـابني    املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر            

 تشريان إىل نية من فئات املقياس الرباعي اللت وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية والرابع  ،)٣.٤٥

 علـى املعوقـات     املعلمني  مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثعلى أداة   ) موافق بشدة / غري موافق ( 

 حيث يتضح مـن     ،وم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم      املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العل     

موافقون بشدة على واحدة من املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلـوم              املعلمنيالنتائج أن   

ارتفاع نصاب معلمـي العلـوم      ) " ١( تتمثل يف العبارة رقم      ،الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم     



 

 

٨٩

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن زيادة نصاب        ،)٤ من   ٣.٤٥(مبتوسط  " ص األسبوعية احلصالشرعية من   

 األمـر   ؛ وأدائه على الوجه األكمل    اً جيعله ال يتمكن من إجادة عمله      املعلم من احلصص أسبوعيا ميثل عبئ     

اسة وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدر، الذي جيعله غري قادر على استخدام مركز مصادر التعلم      

ودراسة اجلميعي ) هـ١٤٢٥(ودراسة الغامدي )  هـ١٤١٩( ودراسة الطراونة ) هـ١٤٣٢(القحطاين 

  ).هـ١٤٢٨( شعالن آلودراسة )  هـ١٤٣٠(دراسة النفيعي  و) هـ١٤٢٩(

 موافقون على سبعة من املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمـي  املعلمني ويتضح من النتائج أن        

 ، ٩ ، ١٠ ، ٤ ، ٢ ، ٦ ، ٥(  تتمثل يف العبارات رقم  ،لشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلمالعلوم ا

 :كاآليت عليها املعلمني واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة ) ٨

" قلة الدورات التدريبية اليت تتعلق بكيفية استخدام مركز مصادر الـتعلم          ) " ٥(جاءت العبارة رقم     .١

إعـداد    مما يدل على قلـة     ؛)٤ من   ٣.١٠( عليها مبتوسط    املعلمني  من حيث موافقة   باملرتبة األوىل 

 كيفية استخدام مركز مصادر التعلم بالطرق الصحيحة وتوظيفها يف يفدورات ملعلمي العلوم الشرعية 

إما داخل املدرسة بإشراف أمني املركـز أو خـارج          ، دعم املنهج الدراسي بتنوع أساليب التدريس     

ولعل السبب يف   ، أو عدم رغبتهم يف االلتحاق بتلك الدورات      ، مركز التدريب التربوي  : ثلاملدرسة م 

نـشطة  األيف  ريسي على املعلم من حصص ومـشاركة        قلة الدورات التدريبية هو زيادة العبء التد      

ـ ١٤٢٢( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الـشرهان        ، خلإ… وإشراف وتصحيح الواجبات      .)هـ

 ).هـ١٤٢٨(ودراسة آل شعالن ) هـ١٤٢٥(ودراسة الغامدي 

باملرتبة الثانية من حيـث     " انشغال معلمي العلوم الشرعية بالتقومي املستمر     ) " ٦(جاءت العبارة رقم     .٢

ن انشغال املعلمني بعمليات    فإوحسب رأي الباحث    ) ٤ من   ٢.٩٢( عليها مبتوسط     املعلمني موافقة  



 

 

٩٠

يـؤدي إىل إحجـام      مما   ،على اهتمامهم بالتدريس  هذا النوع من التقومي وما تأخذه من وقت تؤثر          

 ). هـ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل شعالن ،  عن استخدام مركز مصادر التعلماملعلمني

ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية يف استخدام األجهزة املتاحة          ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٣

ويعزو الباحـث    ؛)٤ من   ٢.٨٣( عليها مبتوسط    املعلمني باملرتبة الثالثة من حيث موافقة    " يف املركز   

 قلة فرص التدريب املتاحة ملعلم العلوم الشرعية فيما يتعلق بالتعامل مع التقنيـات التربويـة                ذلك إىل 

 مما يزيد من حدة     ؛أو عدم رغبتهم يف االلتحاق بتلك الدورات      ، احلديثة املتوفرة مبركز مصادر التعلم    

 وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة       ، علم العلوم الشرعية مركز مصادر الت     معوقات استخدام معلمي  

ـ  ١٤٣٠(ودراسة النفيعي   ) هـ١٤٢٩(ودراسة اجلميعي   ) هـ١٤٣٢(القحطاين   ودراسـة  )  هـ

 .)هـ١٤٢٨(شعالن  دراسة آلو )هـ١٤٢٥(الغامدي 

باملرتبة " تدريستفضيل بعض معلمي العلوم الشرعية للطريقة التقليدية يف ال        ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .٤

 يرى الباحث أن املعلم ال ميلك احلرية ،)٤ من ٢.٨٠(  عليها مبتوسطاملعلمني الرابعة من حيث موافقة

 ألن املعلم حياسب ؛الكافية يف توزيع موضوعات املقرر مبا يتناسب واستخدام بيئة مركز مصادر التعلم

لذي قد يولد انطباعاً مفاده أن القائمني على  األمر ا،على حجم املادة من قبل إدارة املدرسة واملشرفني

 لذا يلجأ إىل اسـتخدام طـرق        ، اهتماماً النظام املدرسي ال يولون الكيفية اليت ينفذ ا املعلم درسه         

وهذا يف نظر الباحث من أهم      ، دالتدريس التقليدية كي يتمكن من االنتهاء من املقرر يف الوقت احملد          

ـ  ١٤١٩( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الطراونة       ،  التعلم قات استخدامهم ملركز مصادر   ومع )  هـ

 ).   هـ١٤٣٢(دراسة القحطاين و)  هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٢٩(ودراسة اجلميعي 

" عدم توعية املعلم مبا يتوفر باملركز من أجهزة ومواد وبرامج جديـدة             ) " ١٠(جاءت العبارة رقم     .٥

ويفسر الباحث هذه النتيجة    ) ٤ من   ٢.٦٥(عليها مبتوسط    علمنيامل باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة    



 

 

٩١

 عن طريق   يف التعريف مبحتويات املركز سواءٌ    بضعف التعاون بني أمني مركز مصادر التعلم واملعلمني         

 .)هـ١٤٣٠(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة الطعاين . النشرات التعريفية أو بالتواصل معهم

باملرتبة السادسة " دم كفاية زمن احلصة الستخدام مركز مصادر التعلم      ع)  " ٩( جاءت العبارة رقم     .٦

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل شـعالن        ) ٤ من   ٢.٦٥(عليها مبتوسط    املعلمنيمن حيث موافقة    

 ).هـ١٤٣٠(ودراسة الطعاين  ،)هـ١٤٢٨(

ى استخدام مركز ضعف تشجيع مشريف مواد العلوم الشرعية للمعلمني عل )  "٨( جاءت العبارة رقم  .٧

 ) .٤ من ٢.٥٧(عليها مبتوسط  املعلمنيباملرتبة السابعة من حيث موافقة " مصادر التعلم

     على اثنني من املعوقات املتعلقة باملعلمني الـيت تواجـه           نيغري موافق  املعلمنيويتضح من النتائج أن     

ـ وال) ٣ ، ٧(ارتني رقم  معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العب            مت تنيل

   :كاآليتا م عليهاملعلمنييبهما تصاعدياَ حسب موافقة تتر

" قناعة بعض املعلمني بعدم جدوى التقنيات احلديثة يف عمليـة التـدريس        ) " ٧(جاءت العبارة رقم     .١

ـ ،)٤ من ٢.٠٩(عليها مبتوسط  املعلمني باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة  ي  مما يؤكد وعي معلم

 وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة      ،العلوم الشرعية بأمهية استخدام التقنيات احلديثة يف عملية التدريس        

 ).هـ١٤٢٥(ودراسة الغامدي  ،)هـ١٤٣١( ودراسة اجلابر،) هـ١٤٣٠(النفيعي 

خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف حمتويـات املركـز حـني             ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .٢

 مما يـدل    ،)٤ من   ٢.١٥(عليها مبتوسط    املعلمنيملرتبة الثانية من حيث عدم موافقة       با" استخدامها  

على أن املعلمني يراعون سالمة حمتويات املركز ويدركون أن السلطات التعليمية رصدت ميزانيـات             

لذلك ال تشكل خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف حمتويات املركز عائقاً             ، ضخمة لشرائها 

 ) .هـ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل شعالن ، م املركزالستخدا



 

 

٩٢

  

  

   :المشرفینمن وجھة نظر  -
  

   )١٦(جدول       
استجابات  املشرفني على عبارات حمور املعوقات املتعلقة باملعلمني التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف 

  استخدام مركز مصادر التعلم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ١ - ١٩ ٢٣ ك
١ 

وم     ي العل صاب معلم اع ن ارتف
صص   ن الح شرعیة م ال

 ٢.٣  - ٤٤.٢ ٥٣.٥ %  األسبوعیة
١ ٠.٦٣ ٣.٤٩ 

 - ٢  ٢١  ٢٠ ك
٥ 

ة  ي   قل ة الت دورات التدریبی ال
ز  تخدام مرك ة اس ق بكیفی تتعل

 - ٤.٧  ٤٨.٨  ٤٦.٥ %  مصادر التعلم
٢ ٠.٥٩ ٣.٤٢ 

 - ٦  ٢٦  ١١ ك
٤ 

وم   ي العل ض معلم ضیل بع تف
ة    ة التقلیدی شرعیة للطریق ال

 - ١٤.٠  ٦٠.٥  ٢٥.٦ %  في التدریس
٣ ٠.٦٣ ٣.١٢ 

 - ٥  ٣٠  ٨ ك

٢ 

ض    ارات بع عف مھ ض
ش    وم ال ي العل ي  معلم رعیة ف

ي    ة ف زة المتاح تخدام األجھ اس
  المركز

% ١١.٦  ٦٩.٨  ١٨.٦ - 
٤ ٠.٥٥ ٣.٠٧ 

 - ٨  ٢٩  ٦ ك
١٠ 

وفر    ا یت م بم ة المعل دم توعی ع
واد   زة وم ن أجھ المركز م ب

 - ١٨.٦  ٦٧.٤  ١٤.٠ %  وبرامج جدیدة
٥ ٠.٥٨ ٢.٩٥ 

 ٤  ١٢  ٢٢  ٥ ك
٩ 

صة     ن الح ة زم دم كفای ع
صادر  ز م تخدام مرك الس

 ٩.٣  ٢٧.٩  ٥١.٢  ١١.٦ %  التعلم
٦ ٠.٨١ ٢.٦٥ 

وم    ٦ ١  ١٧  ٢١  ٤ ك ي العل شغال معلم ان
 ٢.٣  ٣٩.٥  ٤٨.٨  ٩.٣ %  الشرعیة بالتقویم المستمر

٧  ٠.٦٩ ٢.٦٥ 

 ٣  ١٧  ٢١  ٢ ك
٧ 

دم     ین بع ض المعلم ة بع قناع
ي     ة ف ات الحدیث دوى التقنی ج

 ٧.٠  ٣٩.٥  ٤٨.٨  ٤.٧ %  عملیة التدریس
٨ ٠.٧٠ ٢.٥١ 

  
  

  



 

 

٩٣

 )١٦(جدول تابع 
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ٣  ٢٧  ١٣ - ك
٣ 

وم     ي العل ض معلم شیة بع خ
ات   ف محتوی ن تل شرعیة م ال

 ٧.٠  ٦٢.٨  ٣٠.٢ - %  المركز حین استخدامھا
٩ ٠.٥٧ ٢.٢٣ 

 ١٠  ٢٢  ١٠  ١ ك

٨ 

واد     شرفي م شجیع م عف ت ض
ین    شرعیة للمعلم وم ال العل
صادر     ز م تخدام مرك ى اس عل

  التعلم
% ٢٣.٣  ٥١.٢  ٢٣.٣  ٢.٣ 

١٠ ٠.٧٥ ٢.٠٥ 

 ٠.٢٨ ٢.٨١ المتوسط العام

عوقات املتعلقة بـاملعلمني الـيت    موافقون على املاملشرفني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن       

 وهو متوسط يقع ،)٤ من ٢.٨١(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مبتوسط     

" موافق "الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة ) ٣.٢٥ إىل ٢.٥١من (ياس الرباعي يف الفئة الثالثة من فئات املق

حول حمور املعوقات املتعلقة بـاملعلمني      ) هـ١٤٣٢(سة القحطاين   وهذا يتفق مع درا   ، البحثعلى أداة   

  ).٤ من ٢.٠٤(مبتوسط 

على املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه  املشرفني  يف موافقةاًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

على  حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ،معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

تخدام مركز مصادر التعلم مابني املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف اس

ة من فئات املقياس الرباعي وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية والرابع) ٣.٤٩ إىل ٢.٠٥(

 املشرفني ح التفاوت يف موافقة  مما يوض،البحثعلى أداة ) موافق بشدة/ غري موافق( تشريان إىل نيواللت

 حيث ،على املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

موافقون بشدة على اثنني من املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي  املشرفني يتضح من النتائج أن 



 

 

٩٤

يبهما ت مت ترتنيلوال) ٥ ، ١(كز مصادر التعلم تتمثل يف العبارتني رقم العلوم الشرعية يف استخدام مر

   :كاآليتعليهما بشدة  املشرفني ةتنازلياً حسب موافق

باملرتبـة  " ارتفاع نصاب معلمي العلوم الشرعية من احلصص األسبوعية         ) " ١( جاءت العبارة رقم     .١

 وهم بـذلك يتفقـون مـع    ،)٤ من ٣.٤٩(عليها بشدة مبتوسط  املشرفني األوىل من حيث موافقة  

الذي يؤثر على عطاء    ) حصة٢٤(فدور املعلم يفقد اكتماله ومتامه مع ذلك النصاب املرهق          ، املعلمني

 األمر الذي ؛ه من شرح وتدريبات وتصحيح وتقومي     املعلم وينهك قواه يف يومه الدراسي بكل ما حيوي        

 أشارت بعض الدراسات إىل هذه النتيجـة         وقد ،جيعله غري قادر على استخدام مركز مصادر التعلم       

ودراسة )  هـ١٤١٩( ودراسة الطراونة ) هـ١٤٣٢(على أا من أهم املعوقات كدراسة القحطاين 

ـ ١٤٢٥(ودراسة الغامدي   ) هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٢٩(اجلميعي    آلودراسـة   ) هـ

 ).هـ١٤٢٨(شعالن 

" ليت تتعلق بكيفية استخدام مركز مصادر الـتعلم         قلة الدورات التدريبية ا   ) " ٥(جاءت العبارة رقم     .٢

 يرى الباحث أن قلـة      ،)٤ من   ٣.٤٢( عليها بشدة مبتوسط     املشرفنيباملرتبة الثانية من حيث موافقة      

تؤثر سلباً علـى تفعيـل      ، التدريب على كيفية استخدام مركز مصادر التعلم كبيئة تعليمية متكاملة         

ريسي علمني بالتسجيل يف الدورات التدريبية هو زيادة العبء التد       ولعل السبب يف قلة رغبة امل     ، املركز

وتتفـق هـذه   ، خلإ… نشطة وإشراف وتصحيح الواجبات األيف على املعلم من حصص ومشاركة  

ـ ١٤٢٨( ودراسـة العطـاس   ) هـ١٤١٩(النتيجة مع دراسة الطراونة      يعـي  ودراسـة النف  ) هـ

  ) هـ١٤٣٠(



 

 

٩٥

 على ستة من املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي موافقون املشرفنيويتضح من النتائج أن 

 ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ٢ ، ٤( العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم  

 :كاآليتعليها  املشرفني واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة  ) ٧

باملرتبة " ية للطريقة التقليدية يف التدريس    م الشرع تفضيل بعض معلمي العلو   ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .١

 وقد ؛ وهم بذلك يتفقون مع املعلمني،)٤ من ٣.١٢(عليها مبتوسط  املشرفنياألوىل من حيث موافقة 

ومتسكهم ، يعزى ذلك إىل أن بعض معلمي العلوم الشرعية ليس لديهم الرغبة يف جتديد طرق التدريس

ـ  ١٤١٩( النتيجة مع دراسة الطراونـة       وتتفق هذه    ،بالطريقة التقليدية  ودراسـة اجلميعـي    )  هـ

دراسـة القحطـاين   و)  هـ١٤٣٠(دراسة النفيعي  و) هـ١٤٢٥(ودراسة الغامدي  ) هـ١٤٢٩(

 ).هـ١٤٣٢(

ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية يف استخدام األجهزة املتاحة          ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٢

 وهـم بـذلك     ،)٤ من   ٣.٠٧( عليها مبتوسط    املشرفني يث موافقة باملرتبة الثانية من ح   " يف املركز   

وهذه النتيجة تؤكد قلة فرص التدريب املتاحة ملعلم العلوم الشرعية فيما يتعلـق            ، يتفقون مع املعلمني  

رغبتهم يف االلتحاق بتلك    أو عدم   ، بالتعامل مع التقنيات التربوية احلديثة املتوفرة مبركز مصادر التعلم        

وتتفـق  ، ا يزيد من حدة معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم            مم ؛الدورات

ودراسـة الغامـدي    ) هـ١٤٢٩(ودراسة اجلميعي   ) هـ١٤٣٢(هذه النتيجة مع دراسة القحطاين      

 ).هـ١٤٢٨(ودراسة آل شعالن )  هـ١٤٣٠(دراسة النفيعي  و) هـ١٤٢٥(

" مبا يتوفر باملركز من أجهزة ومواد وبرامج جديـدة          عدم توعية املعلم    ) " ١٠(جاءت العبارة رقم     .٣

وهم بـذلك يتفقـون مـع       ) ٤ من   ٢.٩٥(عليها مبتوسط    املشرفنيباملرتبة الثالثة من حيث موافقة      



 

 

٩٦

ضعف التعاون بني أمني    لمعلمني  وهذا يدل على أن املشرفني يدركون من خالل زيارام ل         ، املعلمني

.                                                                                                                    ريف مبحتويات املركز من أجهزة ومواد وبرامج جديدةمركز مصادر التعلم واملعلمني يف التع

 باملرتبة الرابعة من  " عدم كفاية زمن احلصة الستخدام مركز مصادر التعلم         ) " ٩(جاءت العبارة رقم     .٤

 ويفسر الباحث   ؛وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤  من ٢.٦٥(عليها مبتوسط  املشرفني حيث موافقة 

أو لعدم ، خروج الطالب من الفصل حىت وصوهلم للمركز منذ  النتيجة بالوقت املهدر من احلصة      هذه  

ـ ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل شعالن        ، جتهيز املادة العلمية اليت ستعرض للتالميذ       )هـ

 ) . هـ١٤٣٠(ودراسة الطعاين 

باملرتبة اخلامسة من حيث    " انشغال معلمي العلوم الشرعية بالتقومي املستمر       ) " ٦(جاءت العبارة رقم     .٥

وحسب رأي الباحث ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني) ٤ من ٢.٦٥(عليها مبتوسط  املشرفني موافقة

يؤدي إىل ؤثر على اهتمامهم بالتدريس مما  يذه من وقت    تقومي املستمر وما يأخ   ن انشغال املعلمني بال   فإ

 ). هـ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل شعالن ،  عن استخدام مركز مصادر التعلمإحجام

" قناعة بعض املعلمني بعدم جدوى التقنيات احلديثة يف عملية التـدريس           )  "٧(جاءت العبارة رقم     .٦

وهم بذلك خيتلفون مـع     ) ٤ من   ٢.٥١(عليها مبتوسط    رفنياملش باملرتبة السادسة من حيث موافقة    

  . املعلمني 

 على اثنني من املعوقات املتعلقة باملعلمني الـيت تواجـه           ني غري موافق  املشرفني ويتضح من النتائج أن   

 مت  اللـتني ) ٣ ،   ٨(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارتني رقم             

   :  كاآليت عليها املشرفنيصاعدياً حسب موافقة يبهما تتتر

ضعف تشجيع مشريف مواد العلوم الشرعية للمعلمني على استخدام مركز          ) " ٨(جاءت العبارة رقم     .١

 ويفسر  ؛)٤ من   ٢.٠٥(عليها مبتوسط    املشرفنيباملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة       " مصادر التعلم   



 

 

٩٧

، ادر التعلم مركز مص ة يولون أمهية الستخدام معلميها      الشرعيالباحث هذه النتيجة بأن مشريف العلوم       

 وسبب االختالف قد يرجع إىل أن املعلمني ؛وهم بذلك خيتلفون مع املعلمني، ويوجهوم الستخدامه 

، م املعلمني للمركـز   حياولون إشراك املشرفني التربويني يف حتمل جانب من جوانب معوقات استخدا          

وختتلف هذه النتيجة ، في القصور عن أنفسهم كما هي طبيعة النفس البشرية ن حياولون ن  وبينما املشرف 

 ). هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٣٢(مع دراسة القحطاين 

خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف حمتويـات املركـز حـني             ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .٢

وهم بذلك  ) ٤ من   ٢.٢٣(ليها مبتوسط   ع املشرفني باملرتبة الثانية من حيث عدم موافقة     " استخدامها  

وهذا قد يدل على أن املعلمني حريصون على حمتويات املركـز مـن أجهـزة               ، يتفقون مع املعلمني  

لذلك ال تشكل خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف          ، كهربائية وأثاث أثناء زيارم للمركز    

  .)هـ١٤٢٨(يجة مع دراسة آل شعالن وتتفق هذه النت، حمتويات املركز عائقاً الستخدام املركز
  

  
 يف  التي تواجه معلمي العلوم الشرعيةاملتعلقة بالطالب ما املعوقات :السؤال الثاني 

   ؟استخدام مركز مصادر التعلم
 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف اسـتخدام         الطالباملتعلقة ب املعوقات  للتعرف على        

تكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات       مت حساب ال   مركز مصادر التعلم  

ـ املعوقات  على عبارات حمور البحثاملعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة     الطالباملتعلقة ب

جاءت النتـائج كمـا      و ،اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم         

  : اآليتيوضحها اجلدول 

  



 

 

٩٨

  

   المعلمین من وجھة نظر -
   )١٧(جدول ال      

 التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف الطالبب  املتعلقةاملعوقاتعلى عبارات حمور  املعلمني  استجابات 
   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةاستخدام مركز مصادر التعلم

 درجة الموافقة التكرار
رقم 

النسبة  العبارة العبارة
% 

موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة عیاريالم

 ٦  ٣٧  ٦٦  ٥٣ ك

١ 

ل    ذ داخ ام التالمی ازدح
تعلم   صادر ال ز م مرك
ي   ین ف د المعلم یزھ

  استخدامھ
% 

١ ٠.٨٤ ٣.٠٢ ٣.٧  ٢٢.٨  ٤٠.٧  ٣٢.٧ 

 ٦  ٤٢  ٧٤  ٤٠ ك

٤ 

ذ   ض التالمی رة بع نظ
تعلم    صادر ال ز م لمرك
سلیة     یلة للت ھ وس ى أن عل

  لیس للتعلمو
% 

٢ ٠.٨١ ٢.٩١ ٣.٧  ٢٥.٩  ٤٥.٧  ٢٤.٧ 

 ١١  ٣٩  ٦٦  ٤٦ ك

٧ 

داث     ى إح ذ إل ل التالمی می
ز    ي مرك ى ف الفوض
ن     ل م تعلم یقل صادر ال م

  استخدام المعلمین لھ
% 

٣ ٠.٨٩ ٢.٩١ ٦.٨  ٢٤.١  ٤٠.٧  ٢٨.٤ 

 ٦  ٤٢  ٨٥  ٢٩ ك
٥ 

ض   اه بع عف اتج ض
تعلم   و ال ذ نح التالمی

 ٤ ٠.٧٥ ٢.٨٥ ٣.٧  ٢٥.٩  ٥٢.٥  ١٧.٩ %  الذاتي

 ١٣  ٥١  ٧٥  ٢٣ ك
٣ 

ذ   ض التالمی ار بع افتق
ع     ل م ارات التعام ى مھ إل

 ٥ ٠.٨٢ ٢.٦٧ ٨.٠  ٣١.٥  ٤٦.٣  ١٤.٢ %  أجھزة وأدوات المركز

ة    ٦ ١٦  ٥٩  ٦٧  ٢٠ ك ة بیئ عف جاذبی ض
 ٩.٩  ٣٦.٤  ٤١.٤  ١٢.٣ %  مركز مصادر التعلم

٦ ٠.٨٣ ٢.٥٦ 

 ٢٠  ٧٩  ٤٩  ١٤ ك
٢ 

عف داف ض  ض ة بع عی
تخدام    و اس ذ نح التالمی

 ٧ ٠.٨١ ٢.٣٥ ١٢.٣  ٤٨.٨  ٣٠.٢  ٨.٦ %  مركز مصادر التعلم

 ٠.٥١ ٢.٧٥ المتوسط العام

الـيت   الطالباملتعلقة ب  موافقون على املعوقات     املعلمني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن           

 وهو متوسط يقع ،)٤ من ٢.٧٥(ام مركز مصادر التعلم مبتوسط تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخد    

على " موافق  "الفئة اليت تشري إىل خيار      )  ٣.٢٥ إىل   ٢.٥١من  (يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الرباعي        

  .البحثأداة 



 

 

٩٩

 تواجه معلمي اليتالطالب املتعلقة ب على املعوقات املعلمني  يف موافقةاًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث تراوحت متوسطات موافقتهم علـى املعوقـات               

 إىل  ٢.٣٥( اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مـابني              املتعلقة بالطالب 

 تشريان إىل   نيت املقياس الرباعي اللت   ة من فئا   وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية والثالث        ،)٣.٠٢

املتعلقـة  على املعوقـات   املعلمني  مما يوضح التفاوت يف موافقة   ،البحثعلى أداة   ) موافق/ غري موافق ( 

اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث يتضح من النتـائج أن          بالطالب  

 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام        املتعلقة بالطالب قات  موافقون على ستة من املعو     املعلمني

واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب      ) ٦ ،٣ ،   ٥ ،   ٧ ،   ٤ ،   ١(  تتمثل يف العبارات رقم      ،مركز مصادر التعلم  

 :كاآليتعليها  املعلمني موافقة 

" د املعلمني يف اسـتخدامه    ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم يزه      ) " ١(جاءت العبارة رقم     .١

 وقد يرجع السبب يف ذلـك   ؛)٤ من   ٣.٠٢(عليها مبتوسط    املعلمنيباملرتبة األوىل من حيث موافقة      

وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة        ، أو نقص يف املقاعد   ، إىل كثرة أعداد الطالب يف الفصل الواحد      

 ).هـ١٤٣٠النفيعي(ودراسة ) هـ١٤٢٢(الشرهان

نظرة بعض التالميذ ملركز مصادر التعلم على أنه وسيلة للتـسلية ولـيس              " )٤(جاءت العبارة رقم     .٢

 وذلك قد يكـون     ،)٤ من   ٢.٩١( عليها مبتوسط     املعلمني باملرتبة الثانية من حيث موافقة      " للتعلم  

 .بسبب ضعف معرفتهم بأهداف مركز مصادر التعلم وأمهيته

فوضى يف مركز مصادر التعلم يقلل من استخدام ميل التالميذ إىل إحداث ال) " ٧(جاءت العبارة رقم  .٣

 ويفسر الباحث   ؛)٤ من   ٢.٩١( عليها مبتوسط    املعلمني باملرتبة الثالثة من حيث موافقة    " املعلمني له   

األمر الذي  ، هذه النتيجة بأن بعض إدارات املدارس قد ال تطبق لوائح النظام على الطالب املخالفني             



 

 

١٠٠

وقد يعود السبب يف ،  يعزفون عن استخدامه   نيمما جيعل املعلم  كز  يصعب فيه ضبط الطالب داخل املر     

وختتلف هذه النتيجة مع دراسة القحطاين      ، ذلك إىل ضعف قناعة الطالب بأمهية مركز مصادر التعلم        

 ).هـ١٤٣٢(

باملرتبة الرابعة مـن حيـث      " ضعف اجتاه بعض التالميذ حنو التعلم الذايت        ) " ٥(جاءت العبارة رقم     .٤

احتمال عدم توفر بعـض  بويفسر الباحث هذه النتيجة  ) ٤ من   ٢.٨٥( عليها مبتوسط  علمنياملموافقة  

األمور اليت تساعد على التعلم الذايت مثل عدم وجود خدمة االنترنت أو عـدم تـوفر املقـصورات      

 .الفردية

" افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع أجهـزة وأدوات املركـز             ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .٥

 ويفسر الباحث هذه النتيجة ؛)٤ من ٢.٦٧( عليها مبتوسط املعلمنيباملرتبة اخلامسة من حيث موافقة    

بقلة إكساب التالميذ مهارات التعامل مع مصادر املعلومات واستخدام املواد املرجعيـة واألجهـزة              

 املهارات األساسـية م وهنا يربز دور أمني مركز مصادر التعلم يف تدريب التالميذ وإكسا   ، التعليمية

ودراسة ) هـ١٤٢٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغامدي       ، ألجهزة املتوفرة يف املركز   ا للتعامل مع 

 ).هـ١٤٢٨( شعالن آلودراسة ) هـ١٤٣٠(الطعاين 

باملرتبة السادسة من حيث موافقة     " ضعف جاذبية بيئة مركز مصادر التعلم      ) "٦(جاءت العبارة رقم     .٦

  ).٤ من ٢.٥٦(توسط  عليها مباملعلمني
  

 الـيت تواجـه   املتعلقة بالطالب على واحدة من املعوقات نيغري موافق املعلمني ويتضح من النتائج أن  

ضـعف  " وهـي  ) ٢(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارة رقم    

 ويفسر الباحث   ؛)٤ من   ٢.٣٥ (مبتوسط  " دافعية بعض التالميذ حنو استخدام مركز مصادر التعلم         

  .ستخدام مركز مصادر التعلمال إىل جهود ودور املعلم يف إثارة دافعية التالميذ  بأا ترجعهذه النتيجة



 

 

١٠١

  
   :المشرفینمن وجھة نظر  -

   )١٨(جدول ال      
يف  التي تواجه معلمي العلوم الشرعية املتعلقة بالطالباملعوقات  على عبارات حمور  املشرفنياستجابات 

   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةاستخدام مركز مصادر التعلم
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 - ٦  ٢٥  ١٢ ك

١ 

ل   ذ داخ ام التالمی ازدح
تعلم  صادر ال ز م مرك

د  ي یزھ ین ف  المعلم
  استخدامھ

% ١٤.٠  ٥٨.١  ٢٧.٩ - 
١ ٠.٦٤ ٣.١٤ 

 ١  ١٣  ١٨  ١١ ك

٧ 

داث   ى إح ذ إل ل التالمی می
ز   ي مرك ى ف الفوض
ن    ل م تعلم یقل صادر ال م

  استخدام المعلمین لھ
% ٢.٣  ٣٠.٢  ٤١.٩  ٢٥.٦ 

٢ ٠.٠١ ٢.٩١ 

ز   ٦ ٢  ١٤  ١٦  ١١ ك ة مرك ة بیئ عف جاذبی ض
 ٤.٧  ٣٢.٦  ٣٧.٢  ٢٥.٦ %  مصادر التعلم

٣ ٠.٨٧ ٢.٨٤ 

 ١  ١٧  ١٦  ٩ ك

٤ 

ذ   ض التالمی رة بع نظ
تعلم   صادر ال ز م لمرك
سلیة  یلة للت ھ وس ى أن عل

  ولیس للتعلم
% ٢.٣  ٣٩.٥  ٣٧.٢  ٢٠.٩ 

٤ ٠.٨١ ٢.٧٧ 

ض  ٥ ١  ١٦  ٢٢  ٤ ك اه بع عف اتج ض
 ٢.٣  ٣٧.٢  ٥١.٢  ٩.٣ %  التالمیذ نحو التعلم الذاتي

٥ ٠.٦٨ ٢.٦٧ 

 ٥  ١٥  ٢٠  ٣ ك
٢ 

ض  ة بع عف دافعی ض
تخدام    و اس ذ نح التالمی

 ١١.٦  ٣٤.٩ ٤٦.٥  ٧.٠ %  مركز مصادر التعلم
٦ ٠.٨٠ ٢.٤٩ 

 ٣  ١٩  ١٩  ٢ ك
٣ 

ى     ذ إل ض التالمی ار بع افتق
ع    ل م ارات التعام مھ

 ٧.٠  ٤٤.٢  ٤٤.٢  ٤.٧ %  أجھزة وأدوات المركز
٧  ٠.٧٠ ٢.٤٧ 

 ٠.٥٣ ٢.٧٥ المتوسط العام

  
 الـيت   الطالباملتعلقة ب  موافقون على املعوقات     املشرفني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن             

 وهو متوسط يقع ،)٤ من ٢.٧٥(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مبتوسط     

" موافق" إىل خيار املوافقة الفئة اليت تشري)  ٣.٢٥ إىل ٢.٥١من (يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الرباعي 

  . البحثعلى أداة 



 

 

١٠٢

 اليت تواجه معلمـي     املتعلقة بالطالب على املعوقات    املشرفني  يف موافقة  اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث تراوحت متوسطات موافقتهم علـى املعوقـات               

 إىل  ٢.٤٧(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مـابني            اليت تواجه    املتعلقة بالطالب 

 تشريان إىل   نية من فئات املقياس الرباعي اللت      وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية والثالث        ،)٣.١٤

علقـة  املتعلى املعوقات    املشرفني  مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثعلى أداة   ) موافق/ غري موافق ( 

  اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث يتضح من النتـائج أن          بالطالب

 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام املتعلقة بالطالب موافقون على مخسة من املعوقات املشرفني

 واليت مت ترتيبها تنازليـاً حـسب         )٥ ،   ٤ ،   ٦ ،   ٧ ،   ١( مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم        

 :كاآليت عليها املشرفني موافقة 

" ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم يزهد املعلمني يف اسـتخدامه   ) " ١(جاءت العبارة رقم     .١

وهم بـذلك يتفقـون مـع    ) ٤  من٣.١٤(عليها مبتوسط  املشرفنيباملرتبة األوىل من حيث موافقة     

زيادة قبول أعداد الطالب يف املدرسة عن احلد        يف  سبب يف ذلك إىل التساهل       وقد يرجع ال   ؛املعلمني

وتتفـق  ، بالتايل ازدحامهم داخل املركز، مما سبب كثرة أعداد الطالب يف الفصل الواحد،  املقدر هلا 

 ).هـ١٤٣٠(النفيعيودراسة ) هـ١٤٢٢(ع دراسة الشرهانهذه النتيجة م

ذ إىل إحداث الفوضى يف مركز مصادر التعلم يقلل من استخدام ميل التالمي) " ٧(جاءت العبارة رقم  .٢

وهـم بـذلك    ) ٤ من   ٢.٩١(عليها مبتوسط    املشرفني باملرتبة الثانية من حيث موافقة    " املعلمني له   

وهذا يدل على أن املشرفني يدركون من خالل زيارام للمعلمني بأن بعـض             ، يتفقون مع املعلمني  

 ضـبط   معـه األمر الذي يصعب    ، لطالب املخلني باألنظمة والسلوك   إدارات املدارس تتساهل مع ا    
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وقد يعود السبب يف ذلك إىل ضعف      ،  يعزفون عن استخدامه   ني مما جيعل املعلم   ؛الطالب داخل املركز  

 ).هـ١٤٣٢(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة القحطاين ، قناعة الطالب بأمهية مركز مصادر التعلم

باملرتبة الثالثة من حيث موافقـة      "  جاذبية بيئة مركز مصادر التعلم       ضعف) " ٦(جاءت العبارة رقم     .٣

 ويفسر الباحث هذه النتيجة     ؛وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤  من ٢.٨٤(عليها مبتوسط    املشرفني

بأن بيئة مركز مصادر التعلم وما حتتويه من تنسيق وتصفيف األثاث بشكل جذاب رمبـا مل تؤخـذ             

 .مما يشعر التالميذ بامللل، ائمني عليها باالعتبار من قبل الق

نظرة بعض التالميذ ملركز مصادر التعلم على أنه وسيلة للتـسلية ولـيس             ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .٤

وهم بذلك يتفقون مع ) ٤  من٢.٧٧( عليها مبتوسطاملشرفنيباملرتبة الرابعة من حيث موافقة " للتعلم 

 .أهداف مركز مصادر التعلم وأمهيته وقد يكون بسبب ضعف معرفتهم ب؛املعلمني

باملرتبة اخلامسة من حيـث     " ضعف اجتاه بعض التالميذ حنو التعلم الذايت        ) " ٥(جاءت العبارة رقم     .٥

ويفسر الباحث هذه   ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٢.٦٧(عليها مبتوسط    املشرفني موافقة

،  على التعلم الذايت مثل قلة أجهزة احلاسب اآليل        احتمال عدم توفر بعض األمور اليت تساعد      بالنتيجة  

  .أو عدم وجود خدمة االنترنت أو عدم توفر املقصورات الفردية

 الـيت تواجـه     املتعلقة بالطالب  على اثنني من املعوقات      نيغري موافق  املشرفنيويتضح من النتائج أن     

والـيت مت   ) ٢ ،   ٣(عبارتني رقم   معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف ال          

 :كاآليتعليها  املشرفني ا تصاعدياً حسب موافقة مترتيبه

" افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع أجهـزة وأدوات املركـز             ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .١

 وهم بذلك خيتلفون مع   ) ٤ من   ٢.٤٧(عليها مبتوسط    املشرفنيباملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة       

ويفسر الباحث هذه العبارة بأن التالميذ ال يتلقون التدريب الكايف على استخدام أجهـزة              ، املعلمني



 

 

١٠٤

) هـ١٤٣٠(ودراسة الطعاين ) هـ١٤٢٥(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة الغامدي ، وأدوات املركز

  ).  هـ١٤٢٨( شعالن آلودراسة 

باملرتبـة  " ستخدام مركز مصادر التعلم     ضعف دافعية بعض التالميذ حنو ا     ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٢

 ؛وهم بذلك يتفقون مع املعلمني) ٤  من٢.٤٩( عليها مبتوسط املشرفني الثانية من حيث عدم موافقة 

ستخدام مركز ال إىل جهود ودور املعلم يف إثارة دافعية التالميذ   بأا تعود  ويفسر الباحث هذه النتيجة   

 .مصادر التعلم

  

املعوقات اإلدارية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام  ما :السؤال الثالث 
  ؟التعلم مصادر 

 مت  ،للتعرف على املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مـصادر الـتعلم                   

ات أفراد  حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاب         

 على عبارات حمور املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مـصادر          البحثعينة  

    : اآليتجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  و،التعلم
  :من وجھة نظر المعلمین  -

 )١٩(جدول ال
علوم الشرعية يف استخدام مصادر املعوقات اإلدارية التي تواجه معلمي العلى عبارات  املعلمني  استجابات 

   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةالتعلم
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ١٢  ٤٧  ٦٦  ٣٧ ك
٣ 

ز ال    غال المرك دول إش ج
ات  ستوعب طلب ی

 ٧.٤  ٢٩.٠  ٤٠.٧  ٢٢.٨ %  علمینالم
١ ٠.٨٨ ٢.٧٩ 

 ١٢  ٤٩  ٧٠  ٣١ ك

٤ 

وظیفي   ویم األداء ال تق
شرعیة  وم ال ي العل لمعلم
تخدام   دى اس ضمن م ال یت

  المركز
% ٧.٤  ٣٠.٢  ٤٣.٢  ١٩.١ 

٢ ٠.٨٥ ٢.٧٤ 



 

 

١٠٥

 ١٥  ٧١  ٥٦  ٢٠ ك
٦ 

ي    ضلیة ف ل األف جع
دریس  ز لت تخدام المرك اس

 ٩.٣  ٤٣.٨  ٣٤.٦  ١٢.٣ %  المواد العلمیة
٣ ٠.٨٣ ٢.٥٠ 

 ١٩  ٦٤  ٦٥  ١٤ ك

٢ 

ھ إدارة  عف توجی ض
ین  ة المعلم المدرس
صادر   ز م تخدام مرك الس

  التعلم
% ١١.٧  ٣٩.٥  ٤٠.١  ٨.٦ 

٤ ٠.٨١ ٢.٤٦ 

 ١٨  ٧٥  ٥٢  ١٧ ك
١ 

ي إدارة  صور وع ق
ز    ة المرك ة بأھمی المدرس

 ١١.١  ٤٦.٣  ٣٢.١  ١٠.٥ %  في العملیة التعلیمیة
٥ ٠.٨٢ ٢.٤٢ 

 ٢٢  ٨٥  ٣٥  ٢٠ ك
٥ 

ز    ین مرك شغال أم ان
ام ال    تعلم بمھ صادر ال م

 ١٣.٦  ٥٢.٥  ٢١.٦  ١٢.٣ %  ترتبط بالمركز
٦ ٠.٨٦ ٢.٣٣ 

 ٤٢  ٨٣  ٣٣  ٤ ك
٧ 

ن     ز ال یمك ین المرك أم
شطة   ة األن ن إقام م م المعل

 ٢٥.٩  ٥١.٢  ٢٠.٤  ٢.٥ %  التعلیمیة داخل المركز
٧ ٠.٧٥ ١.٩٩ 

 ٠.٥٢ ٢.٤٦ عامالمتوسط ال

  
 على املعوقات اإلدارية اليت تواجـه       ني موافق  غري املعلمني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن           

وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية ) ٤ من ٢.٤٦(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التعلم مبتوسط 

علـى أداة   " غري موافـق    " ة اليت تشري إىل خيار      الفئ)  ٢.٥٠ إىل   ١.٧٦من  (من فئات املقياس الرباعي     

حول حمور املعوقات املتعلقة باجلوانب اإلداريـة     ) هـ١٤٣٢(وهذا خيتلف مع دراسة القحطاين       ،البحث

ـ ١٤٢٨( وختتلف كذلك مع دراسة اخلـرباء       ، اليت تشري إىل خيار موافق    ) ٤ من   ٢.٥٣(مبتوسط   ) هـ

  " .معوق عالٍ"املوافقة اليت تشري إىل خيار ) ٥ من ٣.٧٠(مبتوسط 

على املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمـي العلـوم          املعلمني  يف موافقة  اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

 حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات اإلداريـة الـيت           ،الشرعية يف استخدام مصادر التعلم    

وهـي متوسـطات    ) ٢.٧٩ إىل   ١.٩٩(لم مابني   تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التع       

على ) موافق/ غري موافق(  تشريان إىل  نية من فئات املقياس الرباعي اللت     تتراوح ما بني الفئتني الثانية والثالث     

 على املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمـي العلـوم          املعلمني مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثأداة  
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 موافقون على اثنني من املعوقات      املعلمني  حيث يتضح من النتائج أن     ،صادر التعلم الشرعية يف استخدام م   

) ٤،  ٣( اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التعلم تتمثل يف العبارتني رقـم                

   :كاآليت عليهما املعلمني يبهما تنازلياً حسب موافقةت مت تراللتني

باملرتبة األوىل من حيث " املركز ال يستوعب طلبات املعلمنيجدول إشغال  " ) ٣(جاءت العبارة رقم     .١

ويفسر الباحث هذه النتيجة بسبب اإلقبال الكبري من        ) ٤ من   ٢.٧٩(عليها مبتوسط    املعلمنيموافقة  

 األمـر  ؛املعلمني على املركز مما جيعل جدول إشغال املركز األسبوعي ال يستوعب طلبات املعلمـني      

وتتفق هذه النتيجة ، من حدة معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلمالذي يزيد 

 ) .هـ١٤٣٢(مع دراسة القحطاين 

تقومي األداء الوظيفي ملعلمي العلوم الشرعية ال يتضمن مـدى اسـتخدام            ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .٢

ويفسر الباحث هـذه    ) ٤ من   ٢.٧٤ ( عليها مبتوسط  املعلمني باملرتبة الثانية من حيث موافقة    " املركز

النتيجة بأن عدم تضمني استمارات تقومي أداء املعلمني الستخدام املركز كبند من بنود األداء الوظيفي          

،  من معوقات استخدام املركز املرتبطة مبعلمي العلـوم الـشرعية         اًمما ميثل معوق   ،يشعرهم بقلة أمهيته  

  .)هـ١٤٣٢(تيجة مع دراسة القحطاين وتتفق هذه الن

 على مخسة من املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم     ني غري موافق  املعلمني أنويتضح من النتائج    

والـيت مت   ) ٦ ، ٢ ، ١ ، ٥ ، ٧( الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم     

 :كاآليت عليها املعلمني ترتيبها تصاعدياً حسب موافقة

" أمني املركز ال ميكّن املعلم من إقامة األنشطة التعليمية داخـل املركـز              ) " ٧( رقم   جاءت العبارة  .١

أن أمني   ويرى الباحث    ،)٤ من   ١.٩٩( عليها مبتوسط    املعلمنيباملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة       

ركز ميكّن  لذا جند أمني امل   ، مركز مصادر التعلم يدرك أمهية األنشطة التعليمية واستفادة التالميذ منها         
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األمر الذي يقلل من حدة معوقات استخدام معلمي ، املعلمني من إقامة األنشطة التعليمية داخل املركز

العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم املتعلقة باجلانب اإلداري وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين              

 )  .هـ١٤٢٩(وختتلف مع دراسة اجلميعي ) هـ١٤٣٢(

باملرتبة الثانية من " انشغال أمني مركز مصادر التعلم مبهام ال ترتبط باملركز    ) " ٥(قم  جاءت العبارة ر   .٢

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بـأن أمـني        ،)٤ من   ٢.٣٣(عليها مبتوسط    املعلمني حيث عدم موافقة  

ـ       ، مركز مصادر التعلم مفرغ متاماً من احلصص الدراسية         ةفهو يكلف بأعماله األساسية فقط دون أي

ـ ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٣٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين     ، عباء أخرى أ )  هـ

 ).هـ١٤٢٨(وختتلف مع ودراسة اخلرباء 

باملرتبة الثالثة  " قصور وعي إدارة املدرسة بأمهية املركز يف العملية التعليمية          ) " ١(جاءت العبارة رقم     .٣

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن إدارة      ) ٤ من   ٢.٤٢( عليها مبتوسط    املعلمنيمن حيث عدم موافقة     

والفائدة الكبرية اليت تعود على التالميذ من خالل        ، املدرسة تدرك أمهية وأهداف مركز مصادر التعلم      

وختتلف مع دراسـة النفيعـي      ) هـ١٤٣٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين       ، تفعيل املركز 

 ). هـ١٤٣٠(

"  ضعف توجيه إدارة املدرسة املعلمني الستخدام مركز مـصادر الـتعلم             ) "٢(جاءت العبارة رقم     .٤

وهذه النتيجـة مرتبطـة     ) ٤ من   ٢.٤٦(عليها مبتوسط  املعلمنيباملرتبة الرابعة من حيث عدم موافقة       

 األمر الذي جيعلها توجه املعلمني ؛دارس تتفهم دور املركز بشكل جيد    بأن إدارات امل   بالنتيجة السابقة 

ـ ١٤٣٢ (وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة القحطـاين         ، ملركزالستخدام ا   ودراسـة اجلـابر   ) هـ

 . )هـ١٤٣١(



 

 

١٠٨

باملرتبة اخلامسة  " جعل األفضلية يف استخدام املركز لتدريس املواد العلمية         ) " ٦( جاءت العبارة رقم     .٥

 أمني  ويفسر الباحث هذه النتيجة برغبة    ) ٤ من   ٢.٥٠( عليها مبتوسط    املعلمني من حيث عدم موافقة   

 .مركز مصادر التعلم الصادقة واملخلصة خلدمة مجيع املعلمني دون النظر إىل املواد اليت يدرسوا

  
 

   :المشرفینمن وجھة نظر  -
 )٢٠(جدول ال

املعوقات اإلدارية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر على عبارات  املشرفني استجابات 
   متوسطات املوافقة مرتبة تنازلياً حسبالتعلم

 درجة الموافقة التكرار
رقم 

النسبة  العبارة العبارة
% 

موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ١  ٥  ٢٣  ١٤ ك

٤ 

وظیفي   ویم األداء ال تق
شرعیة ال   وم ال ي العل لمعلم
تخدام  دى اس ضمن م یت

  المركز
% ٢.٣  ١١.٦  ٥٣.٥  ٣٢.٦ 

١ ٠.٧٢ ٣.١٦ 

ز ال   ٣ - ٨  ٢٠  ١٥ ك غال المرك دول إش ج
 - ١٨.٦  ٤٦.٥  ٣٤.٩ %  یستوعب طلبات المعلمین

٢ ٠.٧٢ ٣.١٦ 

 ١  ٥  ٣٤  ٣ ك

٢ 

ھ إدارة   عف توجی ض
ین   ة المعلم المدرس
صادر  ز م تخدام مرك الس

  التعلم
% ٢.٣  ١١.٦  ٧٩.١  ٧.٠ 

٣ ٠.٥٣ ٢.٩١ 

 ٢  ٩  ٢٦  ٦ ك
١ 

ي إدارة  صور وع  ق
ز   ة المرك ة بأھمی المدرس

 ٤.٧  ٢٠.٩  ٦٠.٥  ١٤.٠ %  في العملیة التعلیمیة
٤ ٠.٧٢ ٢.٨٤ 

 ٣  ١٤  ٢١  ٥ ك
٦ 

تخدام  ي اس ضلیة ف ل األف جع
واد   دریس الم ز لت المرك

 ٧.٠  ٣٢.٦  ٤٨.٨  ١١.٦ %  العلمیة
٥ ٠.٧٨ ٢.٦٥ 

 ١  ٢٠  ١٩  ٣ ك
٥ 

ز   ین مرك شغال أم ان
ام ال   تعلم بمھ صادر ال م

 ٢.٣  ٤٦.٥  ٤٤.٢  ٧.٠ %  ترتبط بالمركز
٦ ٠.٦٧ ٢.٥٦ 

 ٧  ٢١  ١٤  ١ ك
٧ 

ن   ز ال یمك ین المرك أم
شطة    ة األن ن إقام م م المعل

 ١٦.٣  ٤٨.٨  ٣٢.٦  ٢.٣ %  التعلیمیة داخل المركز
٧  ٠.٧٤ ٢.٢١ 

 ٠.٤١ ٢.٧٨ المتوسط العام



 

 

١٠٩

 على املعوقات اإلدارية الـيت تواجـه         موافقون املشرفني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن           

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة ) ٤ من ٢.٧٨(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التعلم مبتوسط  

  . البحثعلى أداة " موافق "الفئة اليت تشري إىل خيار)  ٣.٢٥ إىل ٢.٥١من (من فئات املقياس الرباعي 

على املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمـي العلـوم          املشرفني  موافقة  يف اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

 حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات اإلداريـة الـيت           ،الشرعية يف استخدام مصادر التعلم    

وهـي متوسـطات    ) ٣.١٦ إىل   ٢.٢١(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التعلم مابني          

على ) موافق/ غري موافق(  تشريان إىل  نيللتالثالثة من فئات املقياس الرباعي      ني الثانية وا  تتراوح ما بني الفئت   

على املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمـي العلـوم          املشرفني  مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثأداة  

ى ستة من املعوقات    موافقون عل  املشرفني حيث يتضح من النتائج أن       ،الشرعية يف استخدام مصادر التعلم    

 ٢ ، ٣ ، ٤( اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم 

   :كاآليت عليها املشرفني واليت مت تريبها تنازلياً حسب موافقة  ) ٥ ، ٦ ، ١، 

ة ال يتضمن مدى استخدام املركز تقومي األداء الوظيفي ملعلمي العلوم الشرعي) " ٤(جاءت العبارة رقم  .١

 وهم بذلك يتفقـون مـع       ،)٤ من   ٣.١٦(عليها مبتوسط    املشرفني باملرتبة األوىل من حيث موافقة    "

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن عدم تضمني استمارات تقومي أداء املعلمني الستخدام املركز         ؛املعلمني

 من معوقات استخدام املركز املرتبطة اًمما ميثل معوق  ،كبند من بنود األداء الوظيفي يشعرهم بقلة أمهيته       

 ).هـ١٤٣٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين ، مبعلمي العلوم الشرعية

باملرتبة الثانية من حيث " جدول إشغال املركز ال يستوعب طلبات املعلمني      ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .٢

ويفسر الباحث هذه   ، م بذلك يتفقون مع املعلمني     وه ؛)٤ من   ٣.١٦(عليها مبتوسط    املشرفني موافقة

 ممـا جيعـل   ؛ وباألخص إذا كثر أعداد املعلمني الطلب من املعلمني لزيارة املركز   زيادةالنتيجة بسبب   



 

 

١١٠

 األمر الذي يزيد من حـدة معوقـات       ،جدول إشغال املركز األسبوعي ال يستوعب طلبات املعلمني       

وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة القحطـاين         ، در التعلم استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصا     

 ).هـ١٤٣٢(

باملرتبة " ضعف توجيه إدارة املدرسة املعلمني الستخدام مركز مصادر التعلم    ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٣

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بعـدم       ؛)٤ من   ٢.٩١(عليها مبتوسط    املشرفنيالثالثة من حيث موافقة     

، وهم بذلك خيتلفون مع املعلمـني ، لدور مركز مصادر التعلم يف العملية التعليميةتفهم إدارة املدرسة    

 فهو أكثر معرفـةً     ،ويعزو الباحث هذا االختالف إىل أن املعلم أقرب وأكثر احتكاكاً بإدارة املدرسة           

ـ ١٤٣٢(وختتلف هذه النتيجـة مـع دراسـة القحطـاين           ، بالواقع من املشرف   ودراسـة  ) هـ

  . )هـ١٤٣١(اجلابر

باملرتبة الرابعة  " قصور وعي إدارة املدرسة بأمهية املركز يف العملية التعليمية          ) " ١(جاءت العبارة رقم     .٤

وسـبب  ، وهم بذلك خيتلفون مع املعلمـني ) ٤ من ٢.٨٤(عليها مبتوسط  املشرفنيمن حيث موافقة    

وهذه العبارة هلا عالقة ، االختالف قد يعود إىل أن املعلم أكثر معايشةً هلذا الواقع من املشرف التربوي            

بأن عدم اقتناع إدارة املدرسة بدور مركز مصادر التعلم يف عملييت التعليم والتعلم يؤثر سلباً               ، مبا قبلها 

ـ ١٤٣٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النفيعي       ، على تفعيل املعلمني للمركز    وختتلف مع دراسة   )  ه

 ).   هـ١٤٣٢(القحطاين 

باملرتبة اخلامسة  " جعل األفضلية يف استخدام املركز لتدريس املواد العلمية         " ) ٦(جاءت العبارة رقم     .٥

 ويفـسر   ؛وهم بذلك خيتلفون مع املعلمني    ) ٤ من   ٢.٦٥( عليها مبتوسط    املشرفني من حيث موافقة  

 .الباحث ذلك بأن املشرفني يرون قلة وعي أمني املركز بأمهية بقية العلوم ومنها العلوم الشرعية



 

 

١١١

باملرتبة السادسة  " انشغال أمني مركز مصادر التعلم مبهام ال ترتبط باملركز            ")٥(بارة رقم   اءت الع ج .٦

 ).٤ من ٢.٥٦( عليها مبتوسط املشرفني من حيث موافقة 

 على واحدة من املعوقات اإلدارية اليت تواجـه معلمـي           نيغري موافق  املشرفني ويتضح من النتائج أن   

أمني املركز ال ميكّـن      ) " ٧(  مصادر التعلم تتمثل يف العبارة رقم        العلوم الشرعية يف استخدام مركز    

 وهم بذلك يتفقـون مـع       ،)٤  من ٢.٢١(مبتوسط  "األنشطة التعليمية داخل املركز     املعلم من إقامة    

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن أمني مركز مصادر التعلم يدرك أمهية األنـشطة التعليميـة            ؛املعلمني

، لذا جند أمني املركز ميكّن املعلمني من إقامة األنشطة التعليمية داخل املركـز     ، يذ منها واستفادة التالم 

األمر الذي يقلل من حدة معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر الـتعلم املتعلقـة                

وختتلف مع دراسة اجلميعـي    ) هـ١٤٣٢(باجلانب اإلداري وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين         

  ).هـ١٤٢٩(

 

املعوقات الفنية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز ما  :الرابعالسؤال 
  ؟مصادر التعلم 

  
للتعرف على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم مت                    

حنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد     حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واال      

 على عبارات حمور املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف اسـتخدام مركـز                البحثعينة  

  : كاآليتجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  و،مصادر التعلم

  

  



 

 

١١٢

  

  :من وجھة نظر المعلمین  -

   )٢١(جدول ال      
املعوقات الفنية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام ارات حمور  على عباملعلمني  استجابات 

   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةمركز مصادر التعلم
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 طالقًاإ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 ١٠  ٤٧  ٧٢  ٣٣ ك
٣ 

ة     ة وأوعی واد العلمی ة الم قل
واد  دم م ي تخ ات الت المعلوم

 ٦.٢  ٢٩.٠  ٤٤.٤  ٢٠.٤ %  العلوم الشرعیة في المركز
١ ٠.٨٤ ٢.٧٩ 

ا     ٢ ١٤  ٥٥  ٤٩  ٤٤ ك ز مم ساحة المرك یق م ض
 ٨.٦  ٣٤.٠  ٣٠.٢  ٢٧.٢ %  یعیق استیعاب أعداد التالمیذ

٢ ٠.٩٥ ٢.٧٦ 

صمیم  ٦ ٧  ٧٦  ٤٩  ٣٠ ك م  ت ز ال یالئ المرك
 ٤.٣  ٤٦.٩  ٣٠.٢  ١٨.٥ %  حاجات المعلمین

٣ ٠.٨٣ ٢.٦٣ 

م   ٥ ٩  ٧٥  ٤٦  ٣٢ ك ز ال یالئ صمیم المرك ت
 ٥.٦  ٤٦.٣  ٢٨.٤  ١٩.٨ %  حاجات المتعلمین

٤ ٠.٨٦ ٢.٦٢ 

صال   ١٠ ٢١  ٥٠  ٦١  ٣٠ ك ة االت ود خدم دم وج ع
 ١٣.٠  ٣٠.٩  ٣٧.٧  ١٨.٥ %  بالشبكة العنكبوتیة في المركز

٥ ٠.٩٣ ٢.٦٢ 

وفرة   ٤ ١٥  ٧٦  ٤٤  ٢٧ ك زة المت دم األجھ ق
 ٩.٣  ٤٦.٩  ٢٧.٢  ١٦.٧ %  بالمركز

٦ ٠.٨٨ ٢.٥١ 

زة    ٧ ١٤  ٨٦  ٤٣  ١٩ ك ررة ألجھ ال المتك األعط
 ٨.٦  ٥٣.١  ٢٦.٥  ١١.٧ %  مركز مصادر التعلم

٧ ٠.٨١ ٢.٤١ 

تعلم   ١ ٢٦  ٧٧  ٣٤  ٢٥ ك صادر ال ز م ع مرك موق
 ١٦.٠  ٤٧.٥  ٢١.٠  ١٥.٤ %  سبفي المدرسة غیر منا

٨ ٠.٩٣ ٢.٣٦ 

ز    ٩ ٢٣  ٨٢  ٣٦  ٢١ ك ي مرك ة ف وء التھوی س
 ١٤.٢  ٥٠.٦  ٢٢.٢  ١٣.٠ %  مصادر التعلم

٩ ٠.٨٨ ٢.٣٤ 

ز    ٨ ٢٥  ٩٣  ٢٧  ١٧ ك ي مرك اءة ف وء اإلض س
 ١٥.٤  ٥٧.٤  ١٦.٧  ١٠.٥ %  مصادر التعلم

١٠ ٠.٨٣ ٢.٢٢ 

ص  ١١ ٥٠  ٧٨  ١٨  ١٦ ك ز الم ین مرك ر أم ادر غی
 ٣٠.٩  ٤٨.١  ١١.١  ٩.٩ %  مھیأ إلدارة المركز

١١ ٠.٩١ ٢.٠٠ 

 ٠.٦٠ ٢.٤٨ المتوسط العام

  
 على املعوقات الفنية الـيت تواجـه     ني غري موافق  املعلمني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن            

وهو متوسط يقع يف الفئة ) ٤ من ٢.٤٨(توسط معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مب

على أداة  " غري موافق   "الفئة اليت تشري إىل خيار      )  ٢.٥٠ إىل   ١.٧٦من  (الثانية من فئات املقياس الرباعي      



 

 

١١٣

حول حمور املعوقات املتعلقة باجلوانـب الفنيـة     ) هـ١٤٣٢(وهذا خيتلف مع دراسة القحطاين      ، البحث

ـ ١٤٢٨( تلف كذلك مع دراسة اخلـرباء       خيو، إىل خيار موافق  يت تشري   ال) ٤ من   ٢.٧٧(مبتوسط   ) هـ

  " .معوق عالٍ"اليت تشري إىل خيار املوافقة ) ٥ من ٣.٥٦(مبتوسط 

 على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلـوم         املعلمني يف موافقة    اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت          

 تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات الفنية الـيت       الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث      

وهي متوسطات ) ٢.٧٩ إىل ٢.٠٠(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مابني 

على ) موافق/ غري موافق(  تشريان إىل  اللتنيتتراوح ما بني الفئتني الثانية والثالثة من فئات املقياس الرباعي           

 على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية         املعلمني مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثأداة  

 موافقون على ستة من املعوقـات        املعلمني يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث يتضح من النتائج أن           

، ٢ ، ٣(  العبارات رقم م تتمثل يفالفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعل

   :كاآليت عليها  املعلمني يبها تنازلياً حسب موافقة تواليت مت تر ) ٤ ، ١٠ ، ٥ ، ٦

م مواد العلـوم الـشرعية يف       قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختد      ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .١

 وقد يدل ذلك على     ،)٤ من   ٢.٧٩( عليها مبتوسط    املعلمني باملرتبة األوىل من حيث موافقة    " املركز

ورمبا يكون تقصري   ، ضعف تزويد إدارة التعليم مراكز مصادر التعلم باملواد العلمية وأوعية املعلومات          

ـ ١٤٣٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين       ، أمني املركز من إنتاج تلك املواد واألوعية        )هـ

 )هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٢٩(ودراسة اجلميعي 

باملرتبة الثانية مـن    " ضيق مساحة املركز مما يعيق استيعاب أعداد التالميذ         ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٢

ويرى الباحث أن أغلب املراكز مل حتقق احلـد         ) ٤ من   ٢.٧٦( عليها مبتوسط    املعلمنيحيث موافقة   



 

 

١١٤

وتتفق ، د الطالب    إلنشاء مركز مصادر التعلم وبالتايل ال تستوعب أعدا        املفترضةاألدىن من املساحة    

 )هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٢٨(هذه النتيجة مع دراسة اجلميعي 

 باملرتبة الثالثة من حيث موافقة    " تصميم املركز ال يالئم حاجات املعلمني       ) " ٦(جاءت العبارة رقم     .٣

سية أو   ورمبا يعود ذلك إىل أن املختصني يف التجهيزات املدر         ،)٤ من   ٢.٦٣( عليها مبتوسط    املعلمني

مما ، إدارة املشاريع والصيانة ال يراعون يف التصميم حاجات املعلمني كاالرتفاع الزائد للسبورة الذكية 

وتتفق هـذه  ، أو ترددات الصوت اليت تسبب الضوضاء ، جيعل بعض املعلمني ال يستطيعون استعماهلا     

 ).هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين ) هـ١٤٢٨(النتيجة مع دراسة اجلميعي 

باملرتبة الرابعة من حيث موافقة     " تصميم املركز ال يالئم حاجات املتعلمني       ) " ٥(لعبارة رقم   جاءت ا  .٤

فالتصميم الـذي ال يالئـم      ،  وهذه النتيجة مرتبطة مبا قبلها     ،)٤ من   ٢.٦٢(عليها مبتوسط  املعلمني

دام حاجات املتعلمني كوضع املقصورات الفردية يف مكان غري مناسب يزيد من حدة معوقات استخ             

ـ ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلميعي       ، معلمي العلوم الشرعية ملركز مصادر التعلم      ) هـ

 ).هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين 

باملرتبـة  " عدم وجود خدمة االتصال بالشبكة العنكبوتيـة يف املركـز           ) " ١٠(جاءت العبارة رقم     .٥

ويفسر الباحث ذلك بأن الشبكة     ) ٤ من   ٢.٦٢(عليها مبتوسط    املعلمني اخلامسة من حيث موافقة     

فعدم ، وأفضل طرق التعلم يف هذا العصر تعتمد عليها،  العنكبوتية أصبحت من وسائل املعرفة احلديثة   

وتتفق هذه النتيجـة مـع      ،  استخدام مركز مصادر التعلم    يفتوفرها قد يزهد معلمي العلوم الشرعية       

 .) هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٣٢(دراسة القحطاين 

 املعلمني باملرتبة السادسة من حيث موافقة    " قدم األجهزة املتوفرة باملركز     ) " ٤( جاءت العبارة رقم     .٦

  ).٤ من ٢.٥١(عليها مبتوسط 



 

 

١١٥

 على مخسة من املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلـوم      نيغري موافق  املعلمني أنويتضح من النتائج    

والـيت مت  ) ٧ ، ١ ، ٩ ، ٨ ، ١١(تمثل يف العبارات رقم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم ت     

 :كاآليت عليها  املعلمني ترتيبها تصاعدياً حسب عدم موافقة 

باملرتبة األوىل من حيث عدم " أمني مركز املصادر غري مهيأ إلدارة املركز) " ١١(جاءت العبارة رقم  .١

ذه النتيجة بأن اختيار أمناء مصادر ويفسر الباحث ه) ٤ من ٢.٠٠(عليها مبتوسط  املعلمني موافقة

التعلم يتم وفق ضوابط وشروط البد من توفرها يف أمني املركز فهو خيضع الختبارات ومقابالت 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، شخصية كل ذلك ألجل اختيار األكفأ إلدارة مركز مصادر التعلم

 ).هـ١٤٢٥(دراسة الغامدي وختتلف مع ) هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٣٢(القحطاين 

باملرتبة الثانية من حيث عدم موافقة " سوء اإلضاءة يف مركز مصادر التعلم       ) " ٨(جاءت العبارة رقم     .٢

مما يدل على أن املعلمني يرون أن املباين املدرسية يراعى فيها           ) ٤ من   ٢.٢٢( عليها مبتوسط    املعلمني

وختتلف مع دراسة القحطـاين     )  هـ١٤٣٠(لنفيعي  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ا     ، اإلضاءة اجليدة 

 ).هـ١٤٣٢(

باملرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة      " سوء التهوية يف مركز مصادر التعلم       ) " ٩(جاءت العبارة رقم     .٣

فاملعلمون يـرون أن سـوء   ، وهذه النتيجة هلا عالقة مبا قبلها  ) ٤ من   ٢.٣٤(عليها مبتوسط    املعلمني

وتتفق ، مما يؤكد مراعاة هذا اجلانب عند البناء      ، لنسبة ألغلبهم الستخدام املركز   التهوية ليس عائقاً با   

 ).هـ١٤٣٢(وختتلف مع دراسة القحطاين )  هـ١٤٣٠(هذه النتيجة مع دراسة النفيعي 

باملرتبة الرابعـة مـن    " ة غري مناسب    وقع مركز مصادر التعلم يف املدرس     م) " ١(جاءت العبارة رقم     .٤

 ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن اختيـار        ،)٤ من   ٢.٣٦(عليها مبتوسط  علمنيامل حيث عدم موافقة  

بل البد أن يكون وفق ضـوابط مـن   ، ة ال يتم بطريقة عشوائيةوقع مركز مصادر التعلم يف املدرس  م

 ألن التركيز واجلو املالئم يساعد على إجناح عمليـة          ؛أمهها توفر اهلدوء والبعد عن مصادر اإلزعاج      

 ).هـ١٤٣٢( مع دراسة القحطاين هذه النتيجة وختتلف، تعلمالتعليم وال



 

 

١١٦

باملرتبة اخلامسة من حيث " األعطال املتكررة ألجهزة مركز مصادر التعلم   ) " ٧( جاءت العبارة رقم     .٥

 وحسب خربة الباحث كأمني مركـز مـصادر   ،)٤ من ٢.٤١( عليها مبتوسط املعلمنيعدم موافقة   

مام إدارة التقنيات التربوية بالصيانة الدورية ألجهزة مركز مصادر         يرى أن السبب هو اهت    فإنه  التعلم  

 ).هـ١٤٣٢(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة القحطاين ، التعلم
 

  :ن من وجھة نظر المشرفی -
   )٢٢(جدول ال      

 املعوقات الفنية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركزعلى عبارات حمور  املشرفني استجابات 
   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةمصادر التعلم

 درجة الموافقة التكرار
رقم 

النسبة  العبارة العبارة
% 

موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 - ٧  ٢٩  ٧ ك
٣ 

ة     ة وأوعی واد العلمی ة الم قل
واد     دم م ي تخ ات الت المعلوم

 - ١٦.٣  ٦٧.٤  ١٦.٣ %  الشرعیة في المركزالعلوم 
١ ٠.٥٨ ٣.٠٠ 

ا    ٢ - ١٢  ٢١  ١٠ ك ز مم ساحة المرك یق م ض
 - ٢٧.٩  ٤٨.٨  ٢٣.٣ %  یعیق استیعاب أعداد التالمیذ

٢ ٠.٧٢ ٢.٩٥ 

  قدم األجھزة المتوفرة بالمركز ٤ ١  ١٤  ٢٠  ٨ ك
% ٢.٣  ٣٢.٦  ٤٦.٥  ١٨.٦ 

٣ ٠.٧٦ ٢.٨١ 

صال ع ١٠ ١  ١٥  ٢١  ٦ ك ة االت ود خدم دم وج
 ٢.٣  ٣٤.٩  ٤٨.٨  ١٤.٠ %  بالشبكة العنكبوتیة في المركز

٤ ٠.٧٣ ٢.٧٤ 

م   ٥ ١  ١٨  ٢٢  ٢ ك ز ال یالئ صمیم المرك ت
 ٢.٣  ٤١.٩  ٥١.٢  ٤.٧ %  حاجات المتعلمین

٥ ٠.٦٣ ٢.٥٨ 

زة    ٧ ٣  ١٤  ٢٥  ١ ك ررة ألجھ ال المتك األعط
 ٧.٠  ٣٢.٦  ٥٨.١  ٢.٣ %  مركز مصادر التعلم

٦ ٠.٦٧ ٢.٥٦ 

ي   ١ ١  ١٩  ٢١  ٢ ك تعلم ف صادر ال ز م ع مرك موق
 ٢.٣  ٤٤.٢  ٤٨.٨  ٤.٧ %  المدرسیة غیر مناسب

٧  ٠.٦٣ ٢.٥٦ 

ر   ١١ ٣  ٢٠  ١٦  ٤ ك صادر غی ز الم ین مرك أم
 ٧.٠  ٤٦.٥  ٣٧.٢  ٩.٣ %  مھیأ إلدارة المركز

٨ ٠.٧٧ ٢.٤٩ 

م   ٦ ٣  ١٩  ١٩  ٢ ك ز ال یالئ صمیم المرك ت
 ٧.٠  ٤٤.٢  ٤٤.٢  ٤.٧ %  لمعلمینحاجات ا

٩ ٠.٧٠ ٢.٤٧ 

ز   ٩ ٦  ٢٤  ١١  ٢ ك ي مرك ة ف وء التھوی س
 ١٤.٠  ٥٥.٨  ٢٥.٦  ٤.٧ %  مصادر التعلم

١٠ ٠.٧٤ ٢.٢١ 

ز    ٨ ٧  ٢٣  ١٢  ١ ك ي مرك اءة ف وء اإلض س
 ١٦.٣  ٥٣.٥  ٢٧.٩  ٢.٣ %  مصادر التعلم

١١ ٠.٧٢ ٢.١٦ 

 ٠.٤٣ ٢.٥٩ المتوسط العام



 

 

١١٧

 موافقون على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي املشرفني من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن     

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة ) ٤ من ٢.٥٩(العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مبتوسط 

، البحثعلى أداة " موافق " ىل خيار الفئة اليت تشري إ)  ٣.٢٥ إىل ٢.٥١من (من فئات املقياس الرباعي 

حول حمور املعوقات املتعلقة باجلوانب الفنية مبتوسط ) هـ١٤٣٢(وهذا يتفق مع دراسة القحطاين 

  ".موافق"اليت تشري إىل خيار ) ٤ من ٢.٧٧(

علوم على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي ال املشرفني  يف موافقةاًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات الفنية اليت 

وهي متوسطات ) ٣.٠٠ إىل ٢.١٦(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مابني 

على ) موافق/ غري موافق( شريان إىل  تاللتنيتتراوح ما بني الفئتني الثانية والثالثة من فئات املقياس الرباعي 

 على املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم املشرفني  مما يوضح التفاوت يف موافقة ،البحثأداة 

 موافقون على سبعة من املشرفني  حيث يتضح من النتائج أن،الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم

 الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم

   :كاآليتعليها  املشرفني يبها تنازلياً حسب موافقة تواليت مت تر ) ١ ، ٧ ، ٥ ، ١٠ ، ٤ ، ٢ ، ٣( 

م مواد العلـوم الـشرعية يف       قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختد      ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .١

وقد يدل ذلك علـى  ) ٤ من ٣.٠٠( عليها مبتوسط املشرفنيرتبة األوىل من حيث موافقة    بامل "املركز

 أكان ذلك تقصرياً من أمني املركز أو قلة تزويـد  سواٌء،  العلمية وأوعية املعلوماتضعف إنتاج املواد  

فـق هـذه   وتت، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني، إدارة التربية والتعليم بتلك املواد واألوعية للمدارس    

ـ ١٤٢٩(ودراسة اجلميعـي     )هـ١٤٣٢(النتيجة مع دراسة القحطاين      ودراسـة النفيعـي    ) هـ

 .)هـ١٤٣٠(



 

 

١١٨

باملرتبة الثانية مـن  " ق استيعاب أعداد التالميذ وضيق مساحة املركز مما يع) " ٢(م جاءت العبارة رق  .٢

ويفسر الباحث ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني) ٤ من ٢.٩٥(عليها مبتوسط   املشرفني حيث موافقة 

ذلك بأن أغلب املراكز ال يراعى عند تصميمها معايري ومواصفات مركز مصادر التعلم من املـساحة   

ـ ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلميعي       ، املطلوبة وبالتايل ال تستوعب أعداد الطالب      ) هـ

 ).هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي 

 املـشرفني  باملرتبة الثالثة من حيث موافقـة " ة باملركز قدم األجهزة املتوفر ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .٣

يفسر الباحث هذه النتيجة بأن قدم      و ؛وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤  من ٢.٨١(عليها مبتوسط   

ورمبـا  ،  من املعلمني والتالميذ جيدون صعوبة يف التعامل معهـا         األجهزة املتوفرة باملركز جتعل كالً    

، هزة التقنية املتطورة فهي تعطي دافعاً للتعلم وحتسن من أسلوب التدريسخبالف األج، تشعرهم بامللل

 ).هـ١٤٣١(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة اجلابر 

باملرتبة الرابعـة  " ال بالشبكة العنكبوتية يف املركز  عدم وجود خدمة االتص   ) "١٠(جاءت العبارة رقم     .٤

 ويفـسر   ؛بذلك يتفقون مع املعلمـني    وهم  ) ٤  من ٢.٧٤(عليها مبتوسط  املشرفنيمن حيث موافقة    

،  الباحث ذلك بأن الشبكة العنكبوتية أصبحت من أهم وأسهل الوسائل للحصول علـى املعلومـة              

 يففعدم توفرها قد يزهد معلمي العلـوم الـشرعية     ، وأفضل طرق التعلم يف هذا العصر تعتمد عليها       

ودراسة النفيعي  ) ـه١٤٣٢(لقحطاين  لنتيجة مع دراسة ا   وتتفق هذه ا  ، استخدام مركز مصادر التعلم   

    .) هـ١٤٣٠(

باملرتبة اخلامسة مـن حيـث      " تصميم املركز ال يالئم حاجات املتعلمني       ) " ٥(جاءت العبارة رقم     .٥

ويفسر الباحث هذه   ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٢.٥٨(عليها مبتوسط    املشرفنيموافقة  

كوضع املقصورات الفردية يف مكـان غـري         ات املتعلمني ميم املركز وفق حاج   النتيجة بأن عدم تص   



 

 

١١٩

يزيد من حدة معوقـات اسـتخدام       ، أو كون شاشات العرض ال تشاهد من مجيع الزوايا        ، مناسب

ـ ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلميعي       ، مركز مصادر التعلم  معلمي العلوم الشرعية     ) هـ

 ).هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين 

باملرتبة السادسة من حيث    " األعطال املتكررة ألجهزة مركز مصادر التعلم      ) "٧(جاءت العبارة رقم     .٦

 ).٤ من ٢.٥٦(عليها مبتوسط  املشرفنيموافقة 

باملرتبة السابعة مـن    " موقع مركز مصادر التعلم يف املدرسية غري مناسب        ) "١(جاءت العبارة رقم     .٧

  ).٤ من ٢.٥٦(عليها مبتوسط  املشرفني حيث موافقة

 على أربعة من املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم          نيغري موافق  املشرفني  النتائج ان    ويتضح من 

واليت مت ترتيبها ) ١١ ، ٦ ، ٩ ، ٨(الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارات رقم       

 :كاآليت عليها املشرفني تصاعدياً حسب موافقة 

 باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة " ءة يف مركز مصادر التعلم سوء اإلضا) " ٨(جاءت العبارة رقم  .١

مما يدل على أن املعلمـني      ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٢.١٦(عليها مبتوسط    املشرفني

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النفيعي      ، واملشرفني يرون أن املباين املدرسية يراعى فيها اإلضاءة اجليدة        

 ).هـ١٤٣٢(وختتلف مع دراسة القحطاين  ،)هـ١٤٣٠(

 باملرتبة الثانية من عدم حيث موافقة      " سوء التهوية يف مركز مصادر التعلم       ) " ٩(جاءت العبارة رقم     .٢

وهذه النتيجة هلا عالقة مبـا     ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٢.٢١( عليها مبتوسط    املشرفني

ممـا  ، ء التهوية ليس عائقاً بالنسبة ألغلبهم الستخدام املركز       فاملعلمون واملشرفون يرون أن سو    ، قبلها

وختتلف مع ، )هـ١٤٣٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النفيعي ، يؤكد مراعاة هذا اجلانب عند البناء

 ).هـ١٤٣٢(دراسة القحطاين 



 

 

١٢٠

يث عـدم   باملرتبة الثالثة من ح   " تصميم املركز ال يالئم حاجات املعلمني       ) " ٦(جاءت العبارة رقم     .٣

حيـث يـرى    ، وهم بذلك خيتلفون مع املعلمـني     ) ٤ من   ٢.٤٧(عليها مبتوسط    املشرفني موافقة  

، املشرفون بأن حاجات املعلمني تؤخذ بعني االعتبار عند التصميم ألمهيتها إلجناح وحتسني التدريس            

 ).هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين ) هـ١٤٢٨(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة اجلميعي 

باملرتبة الرابعة من حيث عدم " أمني مركز املصادر غري مهيأ إلدارة املركز ) " ١١(عبارة رقم جاءت ال .٤

ويفسر الباحث هذه ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني) ٤ من ٢.٤٩(عليها مبتوسط املشرفني موافقة 

املركز فهو النتيجة بأن اختيار أمناء مصادر التعلم يتم وفق ضوابط وشروط البد من توفرها يف أمني 

، خيضع الختبارات ومقابالت شخصية كل ذلك ألجل اختيار األكفأ إلدارة مركز مصادر التعلم

وختتلف مع ) هـ١٤٣٠(ودراسة النفيعي ) هـ١٤٣٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاين 

 ).هـ١٤٢٥(دراسة الغامدي 

  

يف استخدام  الشرعية  ما املعوقات املادية التي تواجه معلمي العلوم:السؤال اخلامس 

  ؟مركز مصادر التعلم 

للتعرف على املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم مت                 

حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد           

ور املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف اسـتخدام مركـز              على عبارات حم   البحثعينة  

  : اآليتمصادر التعلم و جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول 

  

  



 

 

١٢١

  

  :من وجھة نظر المعلمین  -
   )٢٣(جدول ال      

ركز املعوقات املادية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام معلى عبارات  املعلمني  استجابات 
   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةمصادر التعلم

 درجة الموافقة التكرار
رقم 

النسبة  العبارة العبارة
% 

موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
 إطالقًا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

ب ال  ٤ ٤  ١٦  ٦٧  ٧٥ ك زة الحاس أجھ
 ٢.٥  ٩.٩  ٤١.٤  ٤٦.٣ %  تكفي للتالمیذ

١ ٠.٧٥ ٣.٣١ 

 ٣  ١٧  ٧٢  ٧٠ ك

٢ 

وافز  ود ح دم وج ع
ن   دعین م ة للمب مادی
ي  ین ف المعلم

  استخدام المركز
% ١.٩  ١٠.٥  ٤٤.٤  ٤٣.٢ 

٢ ٠.٧٣ ٣.٢٩ 

د    ٣ ٧  ٢٦  ٦٣  ٦٦ ك ز واح ود مرك وج
 ٤.٣  ١٦.٠  ٣٨.٩  ٤٠.٧ %  فقط في المدرسة

٣ ٠.٨٥ ٣.١٦ 

ة   ١ ٦  ٤٣  ٦٦  ٤٧ ك ود میزانی دم وج ع
 ٣.٧  ٢٦.٥  ٤٠.٧  ٢٩.٠ %  مخصصة للمركز

٤ ٠.٨٤ ٢.٩٥ 

 ٠.٦٠ ٣.١٨ المتوسط العام

موافقون على املعوقات املادية اليت تواجه معلمي  املعلمنيمن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن      

 الفئة الثالثة  وهو متوسط يقع يف،)٤ من ٣.١٨(العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مبتوسط 

، البحثعلى أداة " موافق "  الفئة اليت تشري إىل خيار ،)٣.٢٥ إىل ٢.٥١من (قياس الرباعي من فئات امل

حول حمور املعوقات املتعلقة باإلمكانات املادية مبتوسط ) هـ١٤٢٨(وهذا يتفق مع دراسة اخلرباء 

) هـ١٤٢٥(ع دراسة الغامدي وتتفق كذلك م، "معوق عالٍ"اليت تشري إىل خيار ) ٥ من ٣.٦٣(

  ".معوق عالٍ" الذي يشري إىل خيار ) ٥ من ٣.٨٦(مبتوسط 

على املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلـوم         املعلمني  يف موافقة  اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت          

املادية الـيت  الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات   

 وهـي  ،)٣.٣١ إىل ٢.٩٥(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم مـابني          



 

 

١٢٢

موافق / موافق( تشريان إىل نية من فئات املقياس الرباعي اللتمتوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثالثة والرابع

املعوقات املادية اليت تواجه معلمـي      على   املعلمني مما يوضح التفاوت يف موافقة       ،البحثعلى أداة   ) بشدة

موافقون بشدة على    املعلمني حيث يتضح من النتائج أن       ،العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم      

اثنني من املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم تتمثـل يف        

   :كاآليت عليهما بشدة  املعلمني يبهما تنازلياً حسب موافقة ت مت تراللتني) ٢ ، ٤(العبارتني رقم 

 املعلمني باملرتبة األوىل من حيث موافقة" أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ ) " ٤(جاءت العبارة رقم  .١

وقد تعزى هذه النتيجة إىل عدة جوانب من أمهها التكلفة املادية           ) ٤ من   ٣.٣١(عليها بشدة مبتوسط    

أو أن إدارة املدرسة ال ختاطب اجلهة املعنية لتوفري أجهزة احلاسب اآليل ملركز مصادر  ، ة لألجهزة العالي

 ودراسة الطعاين   ،)هـ١٤٢٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغامدي       ، التعلم وفق األنظمة اإلدارية   

 .)هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين ) هـ١٤٣٠(

" دية للمبدعني من املعلمني يف اسـتخدام املركـز          عدم وجود حوافز ما   ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٢

 الباحـث أن    ويرى ،)٤ من   ٣.٢٩( عليها بشدة مبتوسط      املعلمني باملرتبة الثانية من حيث موافقة      

كون من أسباب عدم حتفيز وتشجيع املعلمني يسة ألمهية مركز مصادر التعلم قد عدم تفهم إدارة املدر

وتتفق هذه النتيجة مـع  ، افعية املعلمني لتفعيل مركز مصادر التعلم  مما يقلل من د   ، يف استخدام املركز  

  ).هـ١٤٢٨( دراسة اخلرباء 

 موافقون على اثنني من املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم املعلمني ويتضح من النتائج أن

ترتيبهما تنازلياً  مت اللتني) ١ ، ٣(الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارتني رقم 

 :كاآليتا م عليه املعلمني حسب موافقة 



 

 

١٢٣

 باملرتبة األوىل من حيـث موافقـة       " وجود مركز واحد فقط يف املدرسة       ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .١

ن السبب قد يعود إىل الطلب املتزايد من        فإيف رأي الباحث    و) ٤ من   ٣.١٦( عليها مبتوسط     املعلمني

 مصادر التعلم يف ظل وجود مركز واحد فقط يف املدرسة مما يـشكل               استخدام مركز  علىاملعلمني  

 .عائقاً أمام املعلمني يف استخدام املركز

 باملرتبة الثانية من حيـث موافقـة       " عدم وجود ميزانية خمصصة للمركز      ) " ١(جاءت العبارة رقم     .٢

ت وذلك ألمهية وجود    ا من أهم املعوقا   فإويف رأي الباحث    ) ٤ من   ٢.٩٥( عليها مبتوسط     املعلمني

ميزانية مستقلة للمركز ليتمكن أمني املركز من إصالح األجهزة فور تعطلها وعدم انتظـار فريـق                

وكذلك لتـوفري   ، ركزملار مما حيد من استخدام املعلمني       الصيانة الذي قد يتأخر إىل عدة أيام أو شهو        

ـ ١٤٣٢(حطـاين   وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة الق      ، املتطلبات للمركز  ودراسـة اخلـرباء    ) هـ

  ).هـ١٤٢٨(
  :ین من وجھة نظر المشرف -

  

   )٢٤(جدول ال      
املعوقات املادية التي تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز  على عبارات  املشرفنياستجابات 

   مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةمصادر التعلم
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر  موافق بشدة

 موافق 

غیر 
موافق  

 إطالقًا

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

ب ال   ٤ - ١  ٢٣  ١٩ ك زة الحاس أجھ
 - ٢.٣  ٥٣.٥  ٤٤.٢ %  تكفي للتالمیذ

١ ٠.٥٤ ٣.٤٢ 

 - ٢  ٢٤  ١٧ ك

٢ 

وافز    ود ح دم وج ع
ن     دعین م ة للمب مادی
تخدام  ي اس ین ف المعلم

  المركز
% ٤.٧  ٥٥.٨  ٣٩.٥ - 

٢ ٠.٥٧ ٣.٣٥ 

د   ٣ - ٥  ٢٣  ١٥ ك ز واح ود مرك وج
 - ١١.٦  ٥٣.٥  ٣٤.٩ %  فقط في المدرسة

٣ ٠.٦٥ ٣.٢٣ 

ة   ١ ١  ٦  ٢٤  ١٢ ك ود میزانی دم وج ع
 ٢.٣  ١٤.٠  ٥٥.٨  ٢٧.٩ %  مخصصة للمركز

٤ ٠.٧٢ ٣.٠٩ 

 ٠.٤٦ ٣.٢٧ المتوسط العام



 

 

١٢٤

 موافقون بشدة على املعوقات املادية اليت تواجه املشرفني حة أعاله يتضح أنمن خالل النتائج املوض     

وهو متوسط يقع يف الفئة ) ٤ من ٣.٢٧(معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم مبتوسط 

"  بشدةفقموا" الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة )  ٤.٠٠ إىل ٣.٢٦من (الرابعة من فئات املقياس الرباعي 

حول حمور املعوقات املتعلقة باإلمكانات ) هـ١٤٣٢(وهذا يتفق مع دراسة القحطاين ، البحثعلى أداة 

  ".موافق بشدة"الذي يشري إىل اخليار ) ٤ من ٣.٢٦(املادية مبتوسط 

علـوم  على املعوقات املادية اليت تواجه معلمي ال       املشرفني  يف موافقة  اًيتضح من النتائج أن هناك تفاوت          

 حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على املعوقات املادية اليت         ،الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم     

 وهـي  ،)٣.٤٢ إىل ٣.٠٩(تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مـصادر الـتعلم مـابني          

موافق / موافق( تشريان إىل اللتنيمتوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثالثة والرابعة من فئات املقياس الرباعي 

على املعوقات املادية اليت تواجه معلمـي   املشرفني مما يوضح التفاوت يف موافقة     ،البحثعلى أداة   ) بشدة

موافقون بشدة على    املشرفني العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم حيث يتضح من النتائج أن           

مي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر الـتعلم تتمثـل يف   اثنني من املعوقات املادية اليت تواجه معل     

   :كاآليتعليهما بشدة  املشرفني يبهما تنازلياً حسب موافقة ت مت تراللتني) ٢ ، ٤(العبارتني رقم 

 باملرتبة األوىل مـن حيـث موافقـة        " أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ      ) " ٤(جاءت العبارة رقم     .١

وقد تعزى هذه النتيجة ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني) ٤ من ٣.٤٢(توسط عليها بشدة مب املشرفني

 مساحة املركز ال تسمح بتوفري عدد        أن أو، إىل عدة جوانب من أمهها التكلفة املادية العالية لألجهزة        

إدارة املدرسة ال ختاطب اجلهة املعنية لتوفري أجهزة احلاسب         أن  ورمبا  ، كبري من أجهزة احلاسب اآليل    

) هـ١٤٢٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغامدي   ، آليل ملركز مصادر التعلم وفق األنظمة اإلدارية      ا

 )هـ١٤٣٢(ودراسة القحطاين ) هـ١٤٣٠(ودراسة الطعاين 



 

 

١٢٥

" عدم وجود حوافز مادية للمبدعني من املعلمني يف اسـتخدام املركـز             ) " ٢(جاءت العبارة رقم     .٢

وهم بذلك يتفقون مع    ) ٤ من   ٣.٣٥( عليها بشدة مبتوسط     املشرفني باملرتبة الثانية من حيث موافقة      

ويف رأي الباحث أن عدم تفهم إدارة املدرسة ألمهية مركز مصادر التعلم وأنه يساعد على               ، املعلمني

 من روح   حيدمما  ، قد تكون من أسباب عدم حتفيز وتشجيع املعلمني يف استخدام املركز          ، النمو املهين 

 النتيجة مع دراسـة اخلـرباء       وتتفق هذه ، عية املعلمني لتفعيل مركز مصادر التعلم     دافيثبط  احلماس و 

 ).هـ١٤٢٨(

 موافقون على اثنني من املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم املشرفني أنويتضح من النتائج 

يبهما تنازلياً  مت ترتاللتني) ١ ، ٣(الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم تتمثل يف العبارتني رقم 

 :كاآليتا معليه املشرفنيحسب موافقة 

باملرتبة األوىل من حيـث موافقـة       " وجود مركز واحد فقط يف املدرسة       ) " ٣(جاءت العبارة رقم     .١

 الباحث أن السبب قد ويرى، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٣.٢٣(عليها مبتوسط    املشرفني

مما يشكل عائقاً أمام املعلمني يف استخدام ، كز مصادر التعلم مريعود إىل وجود قاعة عرض واحدة يف

 .املركز

باملرتبة الثانية من حيـث موافقـة       " عدم وجود ميزانية خمصصة للمركز      ) " ١(جاءت العبارة رقم     .٢

ن عدم  فإويف رأي الباحث    ، وهم بذلك يتفقون مع املعلمني    ) ٤ من   ٣.٠٩( عليها مبتوسط    املشرفني

 من املشكالت اليت قد تطرأ من        أمني املركز عاجزاً عن حل كثريٍ      جيعلة للمركز   وجود ميزانية مستقل  

وتتفـق هـذه    ، مما حيد من استخدام املعلمني للمركز     ، أو شراء احتياجات املركز الضرورية    ، أعطال

  ).هـ١٤٢٨( ودراسة اخلرباء ) هـ١٤٣٢(النتيجة مع دراسة القحطاين 
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 سؤال مفتوح حول معوقات أخرى الستخدام معلمي العلـوم          ويف اية االستبانة قام الباحث بوضع     

الشرعية مركز مصادر التعلم مل ترد يف االستبانة وترك احلرية ألفراد العينة ليجيبوا على هذا الـسؤال                

وبعد استرجاع االستبانات لوحظ أن أغلبية أفراد العينة مل جييبوا عن هذا السؤال والبقية              ، كما يرون 

  . اإلجاباتر حول عبارات االستبانة ولكن بصياغة أخرى فلم يأخذ الباحث ذه كانت إجابام تدو

إجابـات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املعلمـني وهل : السؤال السادس
املشرفني الرتبويني فيما خيص معوقات استخدام معلمي العلوم الـشرعية باملرحلـة 

  ؟االبتدائية مركز مصادر التعلم 
  : املهنة باختالف متغري الفروق

 الباحـث  اسـتخدم  املهنة متغري باختالف إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ما على للتعرف     

  . اآليت اجلدول يوضحها كما النتائج وجاءت البحث أفراد جاباتستا بني الفروق ملعرفة "ت"اختبار

 )٢٥(الجدول 
  المهنة وفق متغير البحثات أفراد لداللة الفروق بين متوسط: "ت"نتائج اختبار

المتوسط  العدد المھنة البحثمحاور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوي  قیمة ت
 الداللة

معلم العلوم 
ي       ٠.٤٢  ٢.٧٢  ١٦٢  الشرعیة المعوقات المتعلقة بالمعلمین الت

ي      تواجھ معلمي العلوم الشرعیة ف
تعلم   صادر ال ز م تخدام مرك اس

 بالمرحلة االبتدائیة
مشرف العلوم 

  ٠.٢٨  ٢.٨١  ٤٣ الشرعیة

  
-١.٧١٦  

  
٠.٠٨٩  

معلم العلوم 
ي   ٠.٥١  ٢.٧٥  ١٦٢  الشرعیة ذ الت ة بالتالمی ات المتعلق المعوق

ي      تواجھ معلمي العلوم الشرعیة ف
تعلم   صادر ال ز م تخدام مرك اس

 بالمرحلة االبتدائیة
مشرف العلوم 

  ٠.٥٣  ٢.٧٥  ٤٣ الشرعیة

-.٠١٢  
  

٠.٩٩٠  
  

معلم العلوم 
ات  ٠.٥٢  ٢.٤٦  ١٦٢  الشرعیة ھ   المعوق ي تواج ة الت  اإلداری

ي   شرعیة ف وم ال ي العل معلم
تعلم   صادر ال ز م تخدام مرك اس

 بالمرحلة االبتدائیة
مشرف العلوم 

  ٠.٤١  ٢.٧٨  ٤٣ الشرعیة

-٣.٧٥٣  
  

٠.٠٠٠**  
  

معلم العلوم 
ھ      ٠.٦٠  ٢.٤٨  ١٦٢  الشرعیة ي تواج ة الت ات الفنی المعوق

ي   شرعیة ف وم ال ي العل معلم
تعلم  صادر ال ز م تخدام مرك  اس

 بالمرحلة االبتدائیة
مشرف العلوم 

  ٠.٤٣  ٢.٥٩  ٤٣ الشرعیة

  
-١.٤٢١  

  
٠.١٥٩  

معلم العلوم 
ھ   ٠.٦٠  ٣.١٨  ١٦٢  الشرعیة ي تواج ة الت ات المادی المعوق

ي   شرعیة ف وم ال ي العل معلم
تعلم   صادر ال ز م تخدام مرك اس

 بالمرحلة االبتدائیة
شرف العلوم م

 ٠.٤٦  ٣.٢٧  ٤٣ الشرعیة
-٠.٢٦٤  ١.١٢٣ 

  فأقل ٠.٠١ مستوي دعن دالة** 
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 ٠.٠٥ مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله املوضحة النتائج خالل من يتضح     

 الشرعية العلوم معلمي تواجه اليت باملعلمني املتعلقة املعوقات (حول التربويني واملشرفني املعلمني بني فأقل

 العلوم معلمي تواجه اليت بالتالميذ املتعلقة املعوقات ، االبتدائية باملرحلة التعلم مصادر مركز استخدام يف

 العلـوم  معلمـي  تواجه اليت الفنية املعوقات االبتدائية، باملرحلة التعلم مصادر مركز استخدام يف الشرعية

 العلـوم  معلمي تواجه اليت املادية املعوقات االبتدائية، باملرحلة التعلم مصادر مركز استخدام يف الشرعية

   ).االبتدائية باملرحلة التعلم مصادر مركز استخدام يف الشرعية

 بـاملعلم،  املتعلقـة  باملعوقات يتعلق فيما املشرفني وجهة نظر  عن املعلمني وجهة نظر  ختتلف ال أي     

 يعين مما ؛ )تربوي مشرف / معلم (الوظيفة متغري إىل تعزى املادية واإلمكانات، الفنية واجلوانب والطالب،

  .احملاور لتلك البحث عينة استجابات يف مؤثر غري الوظيفة متغري أن

 عينة لدى املعوقات تلك بأمهية اإلحساس نتيجة جاءت قالفرو تلك وجود عدم أن الباحث ويعتقد      

 اسـتخدام  مـن  حتد اليت املعوقات أهم حتديد على مقدرة األفراد أكثر هم واملشرفون فاملعلمون البحث،

 يف البحث عينة بني اتفاق هناك يكون أنيف   غرابة ال لذلك ؛التعلم مصادر مركز الشرعية العلوم معلمي

  . املعوقات هذه ألهم رأيهم

 ٠.٠١ مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أعاله املوضحة النتائج خالل من يتضح بينما      

 يف الـشرعية  العلـوم  معلمي تواجه اليت اإلدارية املعوقات (حول التربويني واملشرفني املعلمني بني فأقل

ولعل السبب يف وجود هـذا       ؛التربويني املشرفني لصاحل) االبتدائية باملرحلة التعلم مصادر مركز استخدام

ا يقومون به من     نتيجة مل  ،ني يف هذا اجلانب   مالفرق لصاحل املشرفني يرجع إىل كوم أكثر معرفة من املعل         

زيارات ميدانية والتقائهم بشرحية كبرية من اإلداريني يف مدارس خمتلفة، حيث تقوم هذه الشرحية بنقل ما                

وبالتايل فقد تكونت لديهم فكرة كاملة عن هذه   ، يعترضها من معوقات للمشرفني أو من خالل املالحظة       

  .املعوقات
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  اخلامسالفصل 

  

  البحثملخص نتائج 

                         التوصيات       

                                املقترحات
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  البحثملخص نتائج 

  يعرض الباحث يف هذا الفصل أهم النتائج اليت توصل إليها يف حبثه احلايل مرتبة حسب أسئلة    

  :البحث

 الـشرعية يف  ما املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجـه معلمـي العلـوم    : السؤال األول 

استخدام مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهـة نظـر املعلمـني واملـشرفني         

  التربويني؟

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة عالية–أ 

  . ارتفاع نصاب معلمي العلوم الشرعية من احلصص األسبوعية-    

  : واملشرفون على وجودها بدرجة متوسطة املعوقات اليت اتفق املعلمون–ب 

  . انشغال معلمي العلوم الشرعية بالتقومي املستمر-

  . ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية يف استخدام األجهزة املتاحة يف املركز-

  . تفضيل بعض معلمي العلوم الشرعية للطريقة التقليدية يف التدريس-

  .ركز من أجهزة ومواد وبرامج جديدة عدم توعية املعلم مبا يتوفر بامل-

  . عدم كفاية زمن احلصة الستخدام مركز مصادر التعلم-

  : املعوقات اليت اختلف املعلمون واملشرفون يف تقديرها–ج 

حيث أفاد املعلمون على حتققها ،  قلة الدورات التدريبية اليت تتعلق بكيفية استخدام مركز مصادر التعلم         -

  .فاد املشرفون على حتققها بدرجة عاليةبدرجة متوسطة بينما أ
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حيث أفـاد   ،  ضعف تشجيع مشريف مواد العلوم الشرعية للمعلمني على استخدام مركز مصادر التعلم            -

  .املعلمون على حتققها بدرجة متوسطة بينما أفاد املشرفون على حتققها بدرجة ضعيفة

حيث أفاد املعلمون على حتققها     ، ة التدريس  قناعة بعض املعلمني بعدم جدوى التقنيات احلديثة يف عملي         -

  .بدرجة ضعيفة بينما أفاد املشرفون على حتققها بدرجة متوسطة

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة ضعيفة–د 

  . خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف حمتويات املركز حني استخدامها-

قات املتعلقة بالتالميذ اليت تواجه معلمـي العلـوم الـشرعية يف            ما املعو : السؤال الثاين   

استخدام مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهـة نظـر املعلمـني واملـشرفني         

  التربويني؟

 مل يذكر املعلمون واملشرفون أي معوق من معوقات احملور الثاين املتعلقة بالطالب علـى      -أ

  .أنه معوق بدرجة عالية

  :ملعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة متوسطة ا–ب 

  . ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم يزهد املعلمني يف استخدامه-

  . نظرة بعض التالميذ ملركز مصادر التعلم على أنه وسيلة للتسلية وليس للتعلم-

  . يقلل من استخدام املعلمني له ميل التالميذ إىل إحداث الفوضى يف مركز مصادر التعلم-

  . ضعف اجتاه بعض التالميذ حنو التعلم الذايت-

  . ضعف جاذبية بيئة مركز مصادر التعلم-
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  : املعوقات اليت اختلف املعلمون واملشرفون يف تقديرها–ج 

ققهـا  حيث أفاد املعلمون على حت،  افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع أجهزة وأدوات املركز      -

  .بدرجة متوسطة بينما أفاد املشرفون على حتققها بدرجة ضعيفة

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة ضعيفة–د 

  . ضعف دافعية بعض التالميذ حنو استخدام مركز مصادر التعلم-

 اسـتخدام   ما املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الـشرعية يف         :  السؤال الثالث 

  مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

 مل يذكر املعلمون واملشرفون أي معوق من معوقات احملور الثالث املتعلقـة باجلوانـب               -أ

  .اإلدارية على أنه معوق بدرجة عالية

  : بدرجة متوسطة املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها–ب 

  . جدول إشغال املركز ال يستوعب طلبات املعلمني-

  . تقومي األداء الوظيفي ملعلمي العلوم الشرعية ال يتضمن مدى استخدام املركز-

حبيث يرى املشرفون حتققهـا     ،  املعوقات اليت اختلف املعلمون واملشرفون يف تقديرها       –ج  

  :رجة ضعيفةبدرجة متوسطة بينما يرى املعلمون حتققها بد

  . جعل األفضلية يف استخدام املركز لتدريس املواد العلمية-

  . ضعف توجيه إدارة املدرسة املعلمني الستخدام مركز مصادر التعلم-

  . قصور وعي إدارة املدرسة بأمهية املركز يف العملية التعليمية-

  . انشغال أمني مركز مصادر التعلم مبهام ال ترتبط باملركز-
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  :قات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة ضعيفة املعو–د 

  . أمني املركز ال ميكّن املعلم من إقامة األنشطة التعليمية داخل املركز-

ما املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركـز            : السؤال الرابع 

  علمني واملشرفني التربويني؟مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر امل

 مل يذكر املعلمون واملشرفون أي معوق من معوقات احملور الرابع املتعلقة باجلوانب الفنية        -أ

  .على أنه معوق بدرجة عالية

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة متوسطة–ب 

  .مواد العلوم الشرعية يف املركز قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختدم -

  . ضيق مساحة املركز مما يعيق استيعاب أعداد التالميذ-

  . تصميم املركز ال يالئم حاجات املتعلمني-

  . عدم وجود خدمة االتصال بالشبكة العنكبوتية يف املركز-

  . قدم األجهزة املتوفرة باملركز-

  :تقديرها املعوقات اليت اختلف املعلمون واملشرفون يف –ج 

حيث أفاد املعلمون على حتققها بدرجة متوسطة بينما أفـاد          ،  تصميم املركز ال يالئم حاجات املعلمني      -

  .املشرفون على حتققها بدرجة ضعيفة

حيث أفاد املعلمون على حتققها بدرجة ضعيفة بينمـا  ،   األعطال املتكررة ألجهزة مركز مصادر التعلم   -

  .جة متوسطةأفاد املشرفون على حتققها بدر
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حيث أفاد املعلمون على حتققها بدرجة ضـعيفة        ،  موقع مركز مصادر التعلم يف املدرسية غري مناسب        -

  .بينما أفاد املشرفون على حتققها بدرجة متوسطة

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة ضعيفة–د 

  . سوء التهوية يف مركز مصادر التعلم-

  .ضاءة يف مركز مصادر التعلم سوء اإل-

  . أمني مركز املصادر غري مهيأ إلدارة املركز-

ما املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز           : السؤال اخلامس 

  مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني؟

  :لمون واملشرفون على وجودها بدرجة عالية املعوقات اليت اتفق املع–أ 

  . أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ-

  . عدم وجود حوافز مادية للمبدعني من املعلمني يف استخدام املركز-

  : املعوقات اليت اتفق املعلمون واملشرفون على وجودها بدرجة متوسطة–ب 

  . وجود مركز واحد فقط يف املدرسة-

  .صصة للمركز عدم وجود ميزانية خم-

 مل يذكر املعلمون واملشرفون أي معوق من معوقات احملور اخلامس املتعلقة باإلمكانات   –ج  

  .كما أم مل خيتلفوا يف تقدير تلك املعوقات، املادية على أنه معوق بدرجة ضعيفة

  

  



 

 

١٣٤

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املعلمني واملـشرفني           : السؤال السادس 

يني فيما خيص معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائيـة مركـز             التربو

  مصادر التعلم ؟ 

 إجابـات  بني فأقل ٠.٠٥ مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أظهرت نتائج البحث     -

 مصادر مركز اماستخد يف الشرعية العلوم معلمي تواجه اليت املعوقات (حول التربويني واملشرفني املعلمني

  ).املادية اإلمكانات، الفنية اجلوانب، التالميذ، باملعلمني املتعلقة االبتدائية باملرحلة التعلم

 التربـويني  واملشرفني املعلمني إجابات بني فأقل ٠.٠١ مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 باملرحلـة  الـتعلم  مصادر مركز ستخداما يف الشرعية العلوم معلمي تواجه اليت اإلدارية املعوقات (حول

   .التربويني املشرفني لصاحل) االبتدائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣٥

  :التوصيات

   :يلي مبا التوصية ميكن نتائج من البحث عنه أسفر ما ضوء يف

  . حصة يف األسبوع٢٠-١٨ ليصبح من االبتدائية املدارس يف الشرعية العلوم معلمي نصاب ختفيض .١

 .احلديثة التقنية األجهزة مع التعامل كيفية حول الشرعية العلوم علميمل تدريبية دورات إقامة .٢

 مصادر مركز على املعتمدة احلديثة التعليم أساليب حول الشرعية العلوم ملعلمي تدريبية دورات إقامة .٣

  .التعلم

 املعلمني استفادة وكيفية وأمهيته التعلم مصادر مركز بأهداف تعريفية نشرات وإصدار إعالنات وضع .٤

 .منه والطالب

 .اآليل احلاسب أجهزة مع التعامل على مهارات االبتدائية املرحلة لطالب املناسبة التدريب فرص توفري .٥

 .الوظيفي األداء استمارة بنود من كبند املركز استخدام املعلمني أداء تقومي استمارات تضمني  .٦

 .التعلم مصادر مركز استخدام على املعلمني املدارس مديري حتفيز .٧

 .والتجهيز والتصميم البناء حيث من واملعايري املواصفات وفق التعلم مصادر مراكز إنشاء .٨

 .الشرعية العلوم مقررات مع يتناسب مبا املعلومات وأوعية العلمية املواد توفري على العمل .٩

 .الضرورية احتياجاته لتأمني التعلم مصادر ملركز مستقلة ميزانية توفري .١٠

  :املقترحات

   :يلي ما يقترح الباحث فإن ، وتوصيات نتائج من احلايل البحث إليه وصلت ما ضوء يف

إجراء دراسات مماثلة حول معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مـصادر الـتعلم يف      .١

  .املرحلتني املتوسطة والثانوية

 . إجراء دراسات مماثلة على بقية التخصصات .٢

 . املعلمات مركز مصادر التعلمحول معوقات استخدام مماثلة دراسات إجراء .٣



 

 

١٣٦

  :قائمة املراجع

 القرآن الكرمي -

رسـالة  (  ،   تقومي واقع مراكز مصادر الـتعلم يف األردن        ). هـ١٤١٨( أبو دلو ، عاطف      -

 .قسم تقنيات التعلم ، كلية التربية ، جامعة الريموك ) ماجستري غري منشورة 

  .دار صادر: بريوت . ١٠ج، لعربلسان ا). هـ١٤١٠. (ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين -

  . ، الرياض ، وزارة التربية والتعليم مراكز مصادر التعلم ).هـ١٤٢٣(إدارة مصادر التعلم  -

ـ ١٤٢٣ ( األكليب ، مفلح دخيل    - مدى متكن طالب التربية اإلسالمية املعلم يف كليـات      ).  ه
لقرى ، كلية التربية ، رسالة      ، جامعة أم ا   املعلمني من إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم      

  .ماجستري غري منشورة 

 حمـب الـدين     ، حتقيق اجلامع الصحيح )هـ١٤٠٠(.البخاري ، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل        -
  .١ط، ، املطبعة السلفية،القاهرة ،اخلطيب

 :بريوت ،) الصناعة احلديثية (دثني العامة واخلاصة    مناهج احمل . )هـ١٤٣٠(علي نايف  ،بقاعي -
  .شائر اإلسالميةدار الب

مبدأ الرفق يف التعامل مع املتعلمني من منظور التربية          .)هـ١٤٢١(.صاحل سليمان  ،البقعاوي -
  .دار ابن اجلوزي: رياضال ، ) مطبوعةرسالة ماجستري  (اإلسالمية

وزارة ،الريـاض   ،  مركز مصادر التعلم يف العصر املعلومـايت      . )هـ١٤٢١(التطوير التربوي    -
 .هـ ١٤٢١،التـربية والتعليم

معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم من وجهة نظـر         ) هـ١٤٣١(عبد اهللا عوض    ، اجلابر -
 عبد جامعة امللك،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة    (، اختصاصي مراكز مصادر التعلم   

  .العزيز



 

 

١٣٧

تقدم  مؤسسة الكويت لل   :، الكويت التعلم الذايت وتطبيقاته التربوية   . )م  ١٩٩٦(جامع، حسن    -
 .العلمي

ندوة تقنيات التعليم بـني     ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم    ، كلية التربية  ،جامعة امللك سعود   -
  .التقرير اخلتامي للندوة ، هـ٨/١١/١٤١٣_٦ من املطالب والتحديات

التعلم الذايت باملوديوالت التعليمية اجتاهـات       .)ـه١٤١٨( ، عبد الرمحن عبد السالم      جامل -
  . دار املناهج:ن، عمان، األردمعاصرة

، ٢، ط املرشد النفيس إىل أسلمة التربية وطرق التدريس) ـ ه١٤٢٣ (جان، حممد صاحل علي -
  .مكتبة سامل :مكة املكرمة

 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات مبراكز مصادر التعلم         ).م٢٠٠٤ .(معني،اجلمالن   -
، مملكـة البحـرين   ، مراكز مصادر التعلم  من وجهة نظر متخصصي     ، يف مدارس مملكة البحرين   

 .١٥١-١٢٠ ص اخلامس الد  )١( العدد، جملة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين

العوامل املؤثرة على استخدام املعلمني ملصادر التعلم من        ) هـ١٤٢٨.(ناصر عبد اهللا   ،اجلميعي -
 .جامعة امللك سعود،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة (، وجهة نظرهم

دور ). م٢٠٠٠. (ابتسام عبد اهللا، ابتسام عبد الرمحن ،و فارع  ، و اجلودر ، حممد إبراهيم  ،اجليب -
دار :البحـرين  ،التربوية يف دول اخللـيج العربيـة  ر التعلم يف العملية التعليمية و    مركز مصاد 

  .احلكمة

مراكز مصادر الـتعلم    ). م  ١٩٩٣( احلمود ، لة ، وعبد املعطي ، ياسر ، ورزق ، عبد اهللا               -
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدرييب، كلية التربيـة         : ، الكويت    ودورها يف العملية التعليمية   

 .األساسية 

معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم العام        ) هـ١٤٢٨(صاحل عبد اهللا    ، اخلرباء -
ن إدارة التربية والتعليم، وأمنـاء املراكـز،        يف منطقة حائل من وجهة نظر مشريف املراكز م        

  جامعة أم القرى،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة (، ومديرو املدارس

مكتبـة  ،حماضرات يف طرائق تدريس التربيـة اإلسـالمية       . )هـ١٤٣١(داود درويش  ،حلّس -
  .٣ط،غزة،آفاق



 

 

١٣٨

 تدريس مواد التربية    معوقات استخدام احلاسب اآليل يف    ). هـ١٤٣٠(فيصل حسن  ،اخلماش -
 .جامعة أم القرى،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة (، اإلسالمية للصف الثالث ثانوي

التربية املكتبية  ). م  ١٩٩٦. (حسن، و عبدالشايف ، حسن، شحاتةو، شعبان عبد العزيز  ، خليفة -
  الدار املصرية:القاهرة  ،لتالميذ املدرسة االبتدائية

فواز زمـريل   :حتقيق، سنن الدارمي  ،)ـ ه ١٤٠٧( بن عبد الرمحن أبو حممد       الدارمي، عبد اهللا   -
  .١، ج١ دار الكتاب العريب،ط :بريوت ،وخالد العلمي

حممد حميي الـدين عبـد      : يق  ، حتق سنن أبو داود   ،ستاينأبو داود، سليمان بن األشعث السج      -
  .، بريوت، دار إحياء التراث العريباحلميد

   ،شخصية املعلم وأداؤه يف ضوء التوجهات اإلسالمية يف التربية         ). هـ   ١٤١٤ ( ، علي راشد -
  ١ط، دار الفكر العريب:مدينة نصر

فاعلية مراكز مصادر التعلم يف تقدمي املعرفة االسالمية        ). م٢٠٠٥.(الزدجايل، ميمونة درويش   -
  التربية  تكنولوجيا )منشورة   هرسالة دكتورا .(املتكاملة لتالميذ التعليم االساسي بسلطنة عمان     

 .اجلمعية العربية لتكنولوجيا التربية، مؤمتر تكنولوجيا التربية يف جمتمع املعرفة، دراسات وحبوث

 فهم وحتليـل   spssالنظام اإلحصائي )  م٢٠٠٣( ، حممد بالل ، والطالفحة ، عباس الزعيب -
  ٢دار وائل ، ط :  ، عمانالبيانات اإلحصائية

عـامل  : القاهرة. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة    . )ـ ه ١٤٢٥. ( حامد عبدالسالم  زهران، -
  .الكتب

فعالية جممعات تعليمية يف تنمية املهارات اللغوية لدى ). هـ١٤٢٧(،مرضي غرم اهللا  ،الزهراين -
 غـري   هرسـالة دكتـورا    (طالب املستوى األول يف كلية اللغة العربية واجتاهـام حنوهـا          

 .جامعة أم القرى،كلية التربية،)منشورة

 .دار الفكر:عمان.منهجية البحث العلمي).م ١٩٩٨(حتسني،والطراونة،مهدي ،زويلف -

، النمو النفسي للطفل واملراهق وأسس الصحة النفـسية ) هـ١٣٩٢( ،حممد مصطفى ، زيدان -
 .١ط، منشورات اجلامعة الليبية: ليبيا



 

 

١٣٩

ـ ١٤٢٢( ، جناح حممد    الساعي، أمحد جاسم، والنعيمي    - الـذايت  تطوير بـرامج الـتعلم         )  ه
 ،  رسالة اخلليج العريب ، العدد التاسـع والـسبعون        ،  دام أمناط االختبارات املوضوعية   باستخ

 ١٣٨-٩١الرياض ، مكتب التربية العريب بدول اخلليج ، ص 

،  تقـومي  –ختطيط طرق     : تدريس التربية اإلسالمية     ). م   ٢٠٠٥ ( الساموك، سعدون حممود   -

 .١، ط دار وائل للنشر:عمان، األردن

  .دار الفكر العريب: القاهرة، تقنيات ووسائل التعليم والتعلم )م٢٠٠١( مهدي حممود ،املس -

واقع التقومي املستمر لتالميـذ الـصفوف العليـا        ). هـ١٤٣٠. (تركي عبد العزيز   ،السحيم -
رسـالة  (، باملرحلة االبتدائية يف مقررات العلوم الشرعية من وجهة نظر معلميها ومـشرفيها           

  .جامعة امللك سعود،كلية التربية،)شورة ماجستري غري من

 ،أمهيتها التعليمية –أهدافها  – تطورها   –مراكز مصادر التعلم إنشاؤها      ).م٢٠٠٣(حممد   ،سراج -
  .كلية املعلمني ، مكة املكرمة،١٣ع،رسالة الكلية 

  .١ط،دار الفكر :  ،عمان ، األردنإدارة مراكز مصادر التعلم. )م١٩٩٥(سالمة ،عبد احلافظ  -

املشروعات التربوية الرائدة يف دولة البحـرين خـالل عـشر           ) . م١٩٩٣(مرمي  ، ليطيالس -
  .، مركز املعلومات، البحرين، وزارة التربية والتعليمسنوات

  . مكتبة الرشد:الرياض ،علم نفس النمو  ). هـ ١٤٢٥( سليمان ، عبد الرمحن سيد  -

لفقه اليت يستخدمها معلمو هذا     أساليب تدريس مقرر ا   ). هـ١٤٢٠. ( آل سليمان ، عبد اهللا     -
، قسم املناهج وطرق التدريس،كلية   )رسالة ماجستري غري منشورة     ( ،   املقرر يف املرحلة املتوسطة   

  .التربية، جامعة امللك سعود 

فن التدريس للتربية الدينية وارتباطاـا النفـسية وأمناطهـا          ) هـ١٤٣٠(حممد صاحل  ،مسك -
  . ٣ط، ، املصريةمكتبة األجنلو: القاهرة ،السلوكية



 

 

١٤٠

 ،البناء والتقيـيم والتنميـة   :جمموعات املصادر باملكتبات املدرسية  ). ١٩٩٩(حسن   ،الشايف -
 .الدار املصرية اللبنانية  :القاهرة

طرق تـدريس مـواد العلـوم       ).  ه ١٤١٩. ( زين حممد؛ واجلغيمان، عبداهللا حممد       شحاته، -
 .).١ط (ة العاملية للشباب اإلسالميالندو: حساءاأل . الشرعية يف املرحلة االبتدائية

واقع مراكز مصادر التعلم باملرحلة الثانوية للبنـات مبدينـة          ) . هـ١٤٢٢(  الشرهان ، مجال     -
، كلية )١( ،عدد  )٢(جملة العلوم التربوية والنفسية ، جملد الرياض باململكة العربية السعودية ،     

  .١٣٤-١٠٩ص ،التربية ، البحرين

برنامج تدرييب مقترح لتنمية قدرات أمناء مراكز مـصادر  ). هـ١٤٢٨.(حسن علي  ،شريف -
كلية ،)رسالة ماجستري غري منشورة     (، التعلم باململكة العربية السعودية باستخدام مدخل النظم      

 .جامعة حلوان، التربية

، ية راشدة من الطفولة حىت البلوغ     حنو تربية إسالم   )  هـ   ١٤٢٧ ( ، حممد بن شاكر   الشريف -
  .١سلسلة تصدر عن جملة البيان ، مطابع أضواء املنتدى ، ط ) لبيان كتاب ا( 

استخدام معلمي الرياضيات ملركز مصادر الـتعلم       مدى  ) .هـ١٤٢٨(ناصر علي   ، شعبان آل -
  . كلية التربية ،جامعة امللك سعود،،قسم املناهج وطرق التدريس )رسالة ماجستري غري منشورة (

معوقات استخدام مركز مصادر الـتعلم يف تـدريس       ).هـ١٤٢٧(سعيد عبد اهللا  ، شعالن آل -
مقرر القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائية من وجهة نــــــظر املـشرفني التربـويني              

كليـة  ،)رسالة ماجـستري غـري منـشورة        (، ومعلمي القرآن الكرمي يف حمافظة سراة عبيدة      
  .جامعة أم القرى،التربية

املعلم األول صلى اهللا عليه وسلم  قـدوة      ،  ) هـ   ١٤١٧: ( الشلهوب ، فؤاد بن عبد العزيز        -
 ١ دار القاسم للنشر ، ط:، الرياضلكل معلم ومعلمة

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تـدريس التربيـة         ). هـ١٤٣٢. (مرعي سعيد ، الشهراين -
ة اإلسالمية للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر مشريف التربية اإلسالمية ومديري املدارس مبدين           

قسم املناهج وطرق التدريس،كلية التربية، جامعـة أم        ، )رسالة ماجستري غري منشورة    (الطائف
  .القرى



 

 

١٤١

التربية الوجدانية للطفل وتطبيقاـا التربويـة يف املرحلـة     ) هـ١٤٢٩(،حممد علي ،الشهري -
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة (، االبتدائية

ـ ١٤٠٩. ( لي حممد الشوكاين،حممد ع  -  اجلامع بني فين الرواية والدرايـة يف         فتح القدير  ). ه
  .دار الفكر: بريوت. علم التفسري

منو اإلنسان من مرحلة اجلـنني إىل مرحلـة           ) م ١٩٩٠( أبو حطب ، فؤاد     . صادق ، آمال     -
 .٢ط ، جنلو املصريةمكتبة األ :القاهرة  ،املسنني

أمحد ، والبدري، سن  أمحد عبد احمل  ،وحكيم، عبد اهللا سامل  ، عيواملنا، الصاحل ، بدر بن عبد اهللا        -
 مكتـب   :الرياض  ، املرجعي الشامل ملركز مصادر التعلم     اإلطار،  )هـ١٤٢٣ ( عبد الرمحن 

  التربية العريب لدول اخلليج العريب، 

فاعلية استخدام تسجيالت الفيديو يف تدريس موضوعات التربيـة      )م١٩٩٩.(حممد وحيد ،صيام -
الة العربية  ، )دراسة ميدانية على طلبة املرحلة اإلعدادية يف مدارس مدينة دمشق            ( مية  اإلسال
 .١٥٠-١٢٣ص.،الد التاسع عشر،للتربية

دراسة استقصائية لواقع استخدام الوسـائل التعليميـة يف         ) . هـ١٤١٩(الطروانة ، جواهر     -
رسالة  ماجـستري غـري   (،  عمان مراكز مصادر التعلم يف الكليات الفنية الصناعية يف سلطنة    

 .، قسم تقنيات التعليم ، جامعة الريموك ، األردن )منشورة 

معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم االبتدائي يف         ) م٢٠٠١(نضال جة  ،الطعاين -
ص .نايري،العدد األول ،جملة التربية العلمية  ، دراسة تقوميية  ،تبوك باململكة العربية السعودية   منطقة  

٣٢-١  

  .،دار القلم  :الكويت  ،التكنولوجيا والتربية).م١٩٨٠(حسني،الطوجبي -

 التلميـذ يف التعلـيم األساسـي       )م١٩٨٢.(حممـود  ،منسي ،رشدي ،حنني ،حممد ،الطيب -
 .منشأة املعارف :مصر،اإلسكندرية

ـ ١٤٢٢. (عبـد الـرمحن   ، وعـدس ،كايـد   ، وعبد احلق ، ذوقان، عبيدات - البحـث  ) .هـ
 .دار جمدالين:عمان.العلمي
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مكتبـة  :الريـاض    .املدخل إىل البحث يف العلوم الـسلوكية      ) هـ  ١٤٢٧(صاحل  ، العساف -
  .العبيكان

دراسة تقوميية ملراكز مصادر التعلم بكليـات التربيـة         ) .م١٩٩٩(أسامة   ،باهي،عزيز ، نادي     -
 ، يناير ،    ثجملة البحث يف التربية وعلم النفس ، العدد الثال        بسلطنة عمان يف ضوء أهدافها ،       

  .ة  املنيا ، مجهورية مصر العربيةكلية التربية ،جامع

مركـز الكتـاب    :القـاهرة ،املرجع يف تدريس التربية اإلسالمية     )م٢٠٠٥.(إبراهيم حممد ،عطا -
 .١ط،للنشر

واقع مراكز مصادر التعلم مبدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة ) هـ١٤٢٨(هشام حممد   ، العطاس -
رسالة ماجـستري غـري     ( جه نظر املعلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم      جازان التعليمية من و   

  .قسم املناهج وطرق التدريس،كلية التربية، جامعة أم القرى، )منشورة

دار الثقافـة للنـشر      :عمـان ، ،   املعلم بني النظرية والتطبيق    ) م ٢٠٠٤(عقل، خالد زكي،     -
  ١ط  والتوزيع،

دار اخلرجيـي    :الرياض ، .اين الطفولة واملراهقة  النمو اإلنس   )ـ ه ١٤١٩( ، حممود عطا    عقل -
  .٥ط للنشر والتوزيع ، 

 دار الـصفاء   :عمـان، األردن   ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم    )م١٩٩٩(عليان ، رحبي     -
  ١ط.للنشر

 : ،عمان ، األردن إدارة مراكز مصادر التعلم   )م٢٠٠٢( ، وسالمة ، عبد احلافظ       ، رحبي عليان -
  .لمية دار اليازوري الع

جملة مكتبة امللك فهد الوطنيـة ، الـد         مراكز مصادر التعلم ،     ). هـ١٤٢٤(عليان ، رحبي     -
  . ،الرياض التاسع ، العدد الثاين

ـ ١٣٩٨ (.شـوكت  ،عليان - جملـة التوثيـق   ، املعلـم ومـا جيـب أن يكـون عليـه          )هـ
 ٤٢-٣٨ص،ربيع الثاين،١٥العدد،التربوي



 

 

١٤٣

خدام مراكز مصادر التعلم يف مستوى التحصيل  أثر است ). هـ١٤٢٥. (عمر رمضان   ، العرتي -
قـسم  ، رسالة ماجستري غري منشورة   ، الدراسي ملقرر الفقه لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط       

  .جامعة امللك سعود ، كلية التربية،املناهج وطرق التدريس

، يةمراكز مصادر التعلم وإدارة التقنيات التربو، ) م١٩٨٢: ( عيسى ، مصباح احلاج وآخرون -
 ١ترمجة، مكتبة الفالح، الكويت، ط

واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم حمافظة جدة من وجهـة       ) هـ١٤٢٥( أمحد سعيد    ،الغامدي -
، كلية التربية، قسم املنـاهج وطـرق        ) غري منشورة   رسالة ماجستري  ( .نظر املشرفني التربويني  

  . جامعة أم القرى–التدريس 

ة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسـالمية يف     أمهي) هـ١٤٢٩.(عادل مشعل ، الغامدي -
جامعة ،كلية التربية ،)رسالة ماجستري غري منشورة     (، املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني     

  .أم القرى

 التربية اإلسالمية يف تعزيز بعض مفـاهيم        دور مناهج ) هـ١٤٢٣(عبداهللا بن أمحد    ، الغامدي -
رسالة ماجستري غري (، يذ املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية التربية الوطنية لدى تالم   

  .كلية التربية ،جامعة أم القرى ، ،قسم املناهج وطرق التدريس )منشورة 

دار  :الرياض  ،أساليب وطرق تدريس التربية اإلسالمية    ) هـ١٤١٦(عبد الرمحن مبارك  ،الفرج -
 .٢ط،احلميضي 

الصعوبات اليت تواجه مدرسي مواد التربيـة       ). م  ٢٠٠١. (إبراهيم،  الفهد ، عبداهللا؛ والسعدان    -
 ،جملة العلوم التربوية  . اإلسالمية يف استخدام الوسائل التعليمية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض         

 . ٨٠-٦٣ص،اهرة، معهد الدراسات التربويةجامعة الق ،٣عدد 

راكز مصادر التعلم يف تعليم اللغة مشكالت استخدام م )هـ١٤٣٢(عشق عبد اهللا ، القحطاين -
كليـة  ،)رسالة ماجستري غري منشورة   (، العربية يف املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض       

 . امللك سعودجامعة،التربية

مطالب استخدام اإلنترنت يف مراكز مصادر التعلم بالتعليم        ).هـ١٤٣١.(أمحد حسن   ،القرين -
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،)ة رسالة ماجستري غري منشور. (العام
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وزارة التربيـة   ،حنو تعلـم أفـضل    ..مركز مصادر التعلم     .)هـ١٤٢٨(عباس حسن ،القصاب -
  ،١٧ع،جملة املعلوماتية ، والتعليم

دار األهلية للنشر : عمان   . تفكري األطفال تطوره وطرق قياسه    ).  م ١٩٩٠. ( قطامي، يوسف  -
  .والتوزيع

  ٩ط.مكتبة النهضة املصرية:  القاهرة .  أسس الصحة النفسية).  م١٩٨١. ( عبد العزيز القوصي، -

بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلـم التربيـة         ،  )  ه   ١٤٢٧: ( الكلثم ، محد مرضي إبراهيم       -
 غـري   رسالة دكتوراه  (،اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة       

  .كلية التربية  جامعة أم القرى ، )منشورة

 دار الشروق :، عمان األردن  ، التكنولوجيا عملية التعلم والتعليم) .م١٩٩٣(الكلوب ، بشري  -
.  

مكتبة  :السعودية،الرياض  ،تكنولوجيا التعليم أسس ومبادئ    ).م٢٠٠٦(عصام إدريس ، كمتور -
  .١ط ،الرشد

مكتبة  :السعودية،الرياض ،االتصال االلكتروين وتكنلوجيا التعليم   ).م٢٠٠٥.(زكريا حيىي  ،الل -
  .،٣ط،العبيكان

معجم املصطلحات التربوية املعرفة    ) هـ١٤١٦( ، أمحد حسني ، واجلمل ، علي أمحد         اللقاين -
  . عامل الكتب : القاهرة،يف املناهج وطرق التدريس

  .٢ط ، عامل الكتب:القاهرة ،التدريس الفعال ) م ١٩٩٣( أمحد حسني ، اللقاين -

، حممد فؤاد عبد الباقي   : ، حتقيق   سنن ابن ماجه   ،اهللا حممد بن يزيد القزويين    ابن ماجه ، أبو عبد       -
  . دار الفكر :بريوت

 .دار الفجر:القاهرة  ،تكنولوجيا مصادر التعلم ).م٢٠٠٩(حسان حممد ،مازن -

 ،دار األنـدلس   :حائل ،مبادئ علم نفس النمو يف اإلسالم     ) هـ١٤١٨(محدي شاكر   ،حممود   -
  ١ط
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 :املدينة املنورة  ،اإلسالمية املعلم من منظور التربية      إعداد) م١٩٩٤(د احلميد عبد اهللا عب  ،حممود -
  .١دار البخاري، مكتبة الغرباء األثرية، ، ط

تقومي جتربة مراكز مصادر التعلم يف مدراس التعليم العام مبدينة          . )هـ١٤٢٢(املطوع ، نايف     -
، قـسم   )ة ماجستري غري منشورة     رسال( ،   الرياض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني      

  .وسائل وتكنولوجيا التعليم ، كلية التربية ،جامعة امللك سعود 

، ، عمـان سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية  ). هـ١٤٢٢(سامي   ،ملحم -
  .دار املسرية: األردن

. فس التربـوي علم الـن ). هـ ١٤٣١( منصور، عبدايد؛ التوجيري، حممد؛ الفقي، امساعيل        -
  .٧ط،مكتبة العبيكان: الرياض

 ،النمو من الطفولة إىل املراهقة   ) ـ ه ١٤٠١( ، فاروق سيد     عبد السالم  ،منصور، حممد مجيل   -
 .مكتبة امة  :جدة ، ١ط 

واقع مراكز مصادر الـتعلم مبـدارس       : )م١٩٩٤(فيصل امحد احللوجي  ، ناصر حسني املوسوي   -
ص ، ، جامعة املنيا   ، كلية التربية ، حث يف التربية وعلم النفس    جملة الب ، دراسة حتليلية : البحرين

٤٧. 

تصميم دليل إرشادي الستخدام أسلوب التعلم الذايت       ).هـ١٤٣١.(عبد اهللا صاحل    ،النصيان   -
  .جامعة امللك عبد العزيز،كلية التربية،)رسالة ماجستري غري منشورة . (يف مراكز مصادر التعلم

 .٤ط، دار الفرقان: مانع. علم النفس التربوي). هـ١٤٢٣. ( عبدايد نشوايت، -

معوقات استخدام مراكز مصادر التعلم يف ضوء بعـض         ) هـ١٤٣٠(عبد اهللا زايد    ، النفيعي -
جامعة امللـك عبـد     ،)رسالة ماجستري غري منشورة     (، املتغريات لدى معلمي املرحلة املتوسطة    

 .العزيز

 .الرياض ٨/ج،دار عامل الكتب، ويم شرح النوصحيح مسل)هـ١٤٢٤(حيىي بن شرف، النووي  -    

 .١ط،الفكر  دار:بريوت، شرح املهذب اموع) هـ١٤١٧(حيىي بن شرف ، النووي -
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: ، حتقيـق     صحيح  مسلم  ) م١٩٩١: (سني مسلم بن احلجاج القشريي      النيسابوري ، أبو احل    -
 .حممد فؤاد عبد الباقي ، بريوت ، دار إحياء التراث العريب 

ـ ١٤١٦( ارف  وزارة املع  - رياض ال، سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،  ) م ١٩٩٥/  ه
  .٤ط  ،، اململكة العربية السعودية

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمـرحلتني االبتدائيـة         ) هـ١٤٢٧(وزارة التربية والتعليم     -
  .بية السعوديةاململكة العر ،التطوير التربوي :الرياض .واملتوسطة يف التعليم العام

 –مفهومـه  :التدريس يف مدرسة النبـوة   ،)  هـ ١٤١٣: ( وزان ، سراج حممد عبد العزيز     -
رابطـة العـامل    :مكة املكرمـة ، سلسلة دعوة احلق ،  تقومي أثره– طرائقه – أسسه   –أهدافه  

  ).١٣٢( ، العدد ، اإلسالمي

الريـاض ،  ،  دليل املعلم سعودية ،   ، اململكة العربية ال   )  هـ   ١٤١٨: ( وزارة التربية والتعليم     -
 .١مطابع العصر ، ط

، مراكز مـصادر الـتعلم    ) . هـ  ١٤٢٤) (إدارة مراكز مصادر التعلم   (وزارة التربية والتعليم       -
  .الرياض، التطوير التربوي 

األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم واملتعلم ، وآثارها على         ) هـ   ١٤١٦: ( ، مقداد   ياجلن -
 .١ دار عامل الكتب ، ط:، الرياضتقدم العلميالنجاح وال

مدى استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس املـواد الدينيـة   ). هـ١٤٠٦. ( اليوسف ، محد  -
قسم املنـاهج وطـرق     ) رسالة ماجستري غري منشورة     (،  باملرحلة املتوسطة بنني مبدينة الرياض    

 .التدريس،كلية التربية، جامعة امللك سعود 

 ،موقـع صـيد الفوائـد    ،مالحـظ بـارع  ) ٤(من مسات املرىب الفعـال ، يوسف حممود  -
/aldawah/net.saaid.www://http٤٤٥htm.  

 .دارقباء:، القاهرةتكنولوجيا التعليم بني الفكر والواقع)  م٢٠٠٥( يونس ، إبراهيم عبد الفتاح  -
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا/                                                         احملكّم الفاضلسعادة 

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   وبعد

  يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية للحصول على درجة املاجستري من قسم املناهج وطرق التدريس              

معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر       " يف كلية التربية جبامعة امللك سعود وهي بعنوان         

  " .التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني

ودف الدراسة إىل تعرف معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر الـتعلم باملرحلـة               

وقات املرتبطة باملعلمني و الطالب واإلمكانات املادية       حيث تركز الدراسة احلالية على حبث املع      ، االبتدائية

واجلوانب اإلدارية والفنية اليت حتول دون استخدام تلك املراكز من خالل استجابات أفراد عينة الدراسـة   

، غري موافق،  موافق، موافق بشدة( املتمثلة مبعلمي العلوم الشرعية ومشرفيها معتمداً على املقياس الرباعي 

  ).فق إطالقاًغري موا

فإنه يسعد الباحث أن يضع هذه االسـتبانة        ،    ونظراً ملا تتمتعون به من مرتلة علمية رفيعة وخربة وافية         

ومـدى  ، بني أيديكم للحكم فيها وإبداء ملحوظاتكم ومرئياتكم حوهلا من إضافة أو حذف  أو تعديل              

  . اومناسبتها للتطبيق على العينة اخلاصة، سالمة صياغة الفقرات

  .هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان على حسن تعاونكم وقبولكم احلكم يف هذه األداة

  والسالم عليكم، واهللا حيفظكم ويرعاكم

      الباحث                                                                                   
  سعود بن عبد اهللا الشقري                                                                             

 com.hotmail@shugair.s 
   

   ٠٥٠٥٢٤٦٦٨٢/اجلوال



 

 

١٥١

 

 

: اجلزء األول 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٥٢

  اجلزء الثاين
  حماور البحث

  :املعوقات املتعلقة باملعلمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم :أوالً
    واضحة  مالئمة

  ارةالعب  م
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

نقص معرفة بعض املعلمني بطبيعة   ١
  .مصادر التعلم مركز اخلدمات اليت يقدمها

          

ارتفاع نصاب معلمي العلوم الشرعية   ٢
  .من احلصص األسبوعية

          

ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية   ٣
  .ملتاحة يف املركزيف استخدام األجهزة ا

          

خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من   ٤
  .تلف حمتويات املركز حني استخدامها

          

تفضيل بعض معلمي العلوم الشرعية   ٥
  .للطريقة التقليدية يف التدريس

          

قلة الدورات التدريبية اليت تتعلق بكيفية   ٦
  .استخدام مركز مصادر التعلم

          

ي العلوم الشرعية بالتقومي انشغال معلم  ٧
  .املستمر يضعف استخدامهم للمركز

          

قناعة بعض املعلمني بعدم جدوى التقنيات   ٨
  .احلديثة يف عملية التدريس

          

ضعف تشجيع مشريف مواد العلوم الشرعية   ٩
مصادر  استخدام مركز على للمعلمني

  .التعلم

          

شرعية زمن احلصة غري كاف ملعلم العلوم ال  ١٠
  .ليستخدم مركز مصادر التعلم

          

عدم توعية املعلم مبا يتوفر باملركز من   ١١
  .أجهزة ومواد وبرامج جديدة

          



 

 

١٥٣

  : اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلماملتعلقة بالطالباملعوقات :ثانياً
  م     واضحة  مالئمة

  العبارة
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم   ١
  .يقلل من استفادم من حمتوياته

          

ضعف دافعية بعض التالميذ حنو استخدام   ٢
  .مركز مصادر التعلم

          

افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع   ٣
  .أجهزة وأدوات املركز

          

مصادر التعلم على نظرة بعض التالميذ ملركز   ٤
  أنه وسيلة للتسلية وليس للتعلم

          

ضعف اجتاه بعض التالميذ حنو التعلم    ٥
  .الذايت

          

ضعف جاذبية بيئة مركز مصادر التعلم مما   ٦
  .يشعر التالميذ بامللل حني استخدامه

          

ميل التالميذ إىل إحداث الفوضى يف مركز   ٧
  .مصادر التعلم

          

  
  
  

  : ملعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلما:ثالثاً
  م      واضحة  مالئمة

  العبارة
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

قصور وعي إدارة املدرسة بأمهية املركز يف   ١
  . العملية التعليمية

          

ضعف توجيه إدارة املدرسة املعلمني    ٢
  .خدام مركز مصادر التعلمالست

          

جدول إشغال املركز ال يستوعب طلبات   ٣
.املعلمني  

          

تقومي األداء الوظيفي ملعلمي العلوم الشرعية   ٤
  .ال يراعى فيه استخدام املركز

  

          



 

 

١٥٤

  العبارة  م      واضحة  مالئمة
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

   التعلم مبهام انشغال أمني مركز مصادر  ٥
  .ال ترتبط باملركز

          

جعل األفضلية يف استخدام املركز  لتدريس   ٦
  . املواد العلمية

          

أمني املركز ال ميكن املعلم من إقامة األنشطة   ٧
  .العلمية داخل املركز

          

  

  :تعلماملعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر ال:رابعاً
  م      واضحة  مالئمة

  العبارة
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

موقع مركز مصادر التعلم يف املدرسة غري   ١
  .مناسب

          

ضيق مساحة املركز مما يعيق استيعاب   ٢
  .أعداد التالميذ

          

قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختدم   ٣
  .زاملقرر املدرسي يف املرك

          

            . قدم األجهزة املتوفرة باملركز  ٤
تصميم املركز ال يالئم حاجات املعلمني   ٥

  .واملتعلمني
          

األعطال املتكررة ألجهزة مركز مصادر   ٦
  .التعلم

          

            .سوء اإلضاءة يف مركز مصادر التعلم  ٧
            .سوء التهوية يف مركز مصادر التعلم  ٨
االتصال بالشبكة عدم وجود خدمة   ٩

  . العنكبوتية يف املركز
          

أمني مركز املصادر غري مهيأ فنياً إلدارة   ١٠
  .املركز

          

  



 

 

١٥٥

  :املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم :خامساً
  م     واضحة  مالئمة

  العبارة
  ال   نعم  ال   نعم

  العبارة بعد التعديل

            .عدم وجود ميزانية خمصصة للمركز   ١
عدم وجود حوافز مادية للمبدعني من   ٢

  .استخدام املركز يف املعلمني
          

            .وجود مركز واحد فقط يف املدرسة  ٣
            .أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ  ٤
ضعف تأمني احتياجات مركز مصادر   ٥

  ). صيانة– مواد –أجهزة (التعلم من 
          

  
  )فضالً أذكرها(عبارات أخرى ترى إضافتها  -

١ - ...............................................................................................  

٢ - ...............................................................................................  

٣ - ...............................................................................................  

٤ - ...............................................................................................  

٥ - ...............................................................................................  

٦ - ...............................................................................................  

٧ - ...............................................................................................  

٨ - ...............................................................................................  

  

  



 

 

١٥٦

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم 
  أمساء احملكمني ألداة البحث

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٥٧

  بيان بأمساء احملكمني ألداة البحث
  

  جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم  م
              جامعة امللك سعود  أستاذ مشارك بقسم املناهج   عبد احملسن السيف.د  ١
  جامعة امللك سعود  أستاذ مساعد بقسم املناهج   د البشرحمم.د  ٢
  جامعة امللك سعود   علم النفسأستاذ مساعد بقسم  فيصل عبد الفتاح.د  ٣
  جامعة امللك سعود   علم النفس بقسممشاركأستاذ   إبراهيم النقيثان.د  ٤
  جامعة امللك سعود  أستاذ بقسم التربية  حممد مدبويل. د.أ  ٥
  جامعة امللك سعود   علم النفسأستاذ مساعد بقسم  هشام ابو زيد. د  ٦
  جامعة امللك سعود  أستاذ مساعد بقسم املناهج  عبد اهللا السريع.د  ٧
   جبدةالتقنيات التربويةرئيس قسم   دكتوراه  عبد اهللا الشهري.د  ٨
  بالرياض التقنيات التربويةرئيس قسم   دكتوراه  فهد العيسى.د  ٩

  مدير مكتب التربية والتعليم بالسويدي  راهدكتو  عبد العزيز اليوسف.د  ١٠
  مشرف مناهج العلوم الشرعية  دكتوراه  مبارك آل فواز.د  ١١
  مدير مراكز مصادر التعلم بتعليم الرياض  ماجستري  حسن املغامس.أ  ١٢
  مشرف مصادر التعلم  ماجستري  حممد الفيصل. أ  ١٣
  باملخواة ةالتقنيات التربويرئيس قسم   ماجستري  سامل الزهراين.أ  ١٤
  مشرف العلوم الشرعية بوزارة التربية  ماجستري  عبد اهللا البطني.أ  ١٥
  مدير تقنيات التعليم والتعلم بوزارة التربية  بكالوريوس  فايز العضاض.أ  ١٦
  مدير مراكز مصادر التعلم بوزارة التربية  بكالوريوس  أمحد زعلة. أ  ١٧
  رعيةمشرف العلوم الش  بكالوريوس  علي اليحىي. أ  ١٨
  مشرف العلوم الشرعية  بكالوريوس  عبد اهللا العويفري.أ  ١٩

  
  
  
  



 

 

١٥٨

  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

  النهائيةاالستبانة يف صورتها 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٥٩

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  /                                                         أخي معلم العلوم الشرعية

                                                                                                   /أخي مشرف العلوم الشرعية
  حفظه اهللا                                               

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   وبعد

  من قسم املناهج وطرق التدريس     ة املاجستري   يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية للحصول على درج       

معوقات استخدام معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم      " كلية التربية جبامعة امللك سعود بعنوان        يف

  " .باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني

عوقات اسـتخدام   اليت تتعلق مب  ،  ة املرفق ةاالستبانومن أجل حتقيق أهداف هذا البحث قام الباحث ببناء          

ـ  طالعلذا أرجو منكم التكرم باال    ، معلمي العلوم الشرعية مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية        ، اعليه

كما عهد عنكم_ واإلجابة عليها بكل دقة وموضوعية اوقراءة كل فقرة من فقرا_.  

شاكراً ومقدراً لكم سلفاً     ،ال ألغراض البحث العلمي    تستخدم إ  ا لن علماً بأن املعلومات اليت ستدلون      

 وجل أن جيعـل ذلـك يف        الباري عز  ، راجياً من  م وما أعطيتموين من وقتكم وجهدكم     عظيم مساندتك 

   .تكمموازين حسنا

  ،،،واهللا حيفظكم ويرعاكم والسالم عليكم 

  
  احثالب                                                               

  عبد اهللا الشقريبن سعود                                                                         
 com.hotmail@shugair.s 

   
   ٠٥٠٥٢٤٦٦٨٢/وال اجل                                                                           

  



 

 

١٦٠

   : أوالً
  :البيانات الشخصية

  :أمام العبارة املناسبة ) ( الرجاء ملء البيانات التالية بوضع عالمة 
  
  :الوظيفة احلالية_ أ

 معلم العلوم الشرعية 
  مبكتب التربية والتعليم بـ ( مشرف العلوم الشرعية(..................  

  
  :املؤهل العلمي_ ب
 الدبلوم 
 البكالوريوس 
 جسترياملا 
  اذكره / غري ذلك......................................... 
  
  :نوع املؤهل_ ج

 تربوي 
 غري تربوي 
  

  :سنوات اخلربة_ د
  سنوات٥_١من  
  سنوات١٠_ ٦من 
  سنوات١٠أكثر من  

  
  :التخصص_ هـ
 العلوم الشرعية 
  غري العلوم الشرعية 

 



 

 

١٦١

  :ثانياً
  :حماور البحث

علمني اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز املعوقات املتعلقة بامل:أوالً

  :مصادر التعلم

  
  م

موافق   العبـارة
  بشدة

غري موافق   غري موافق  موافق
  إطالقاً

ارتفاع نصاب معلمي العلوم الشرعية من احلصص   ١
  .األسبوعية

        

ضعف مهارات بعض معلمي العلوم الشرعية يف استخدام األجهزة   ٢
  .ركزاملتاحة يف امل

        

خشية بعض معلمي العلوم الشرعية من تلف حمتويات املركز   ٣
  .حني استخدامها

        

تفضيل بعض معلمي العلوم الشرعية للطريقة التقليدية يف   ٤
  .التدريس

        

قلة الدورات التدريبية اليت تتعلق بكيفية استخدام مركز مصادر   ٥
  .التعلم

        

  . بالتقومي املستمرانشغال معلمي العلوم الشرعية  ٦
  

        

قناعة بعض املعلمني بعدم جدوى التقنيات احلديثة يف عملية   ٧
  .التدريس

        

 على ضعف تشجيع مشريف مواد العلوم الشرعية للمعلمني  ٨

  .مصادر التعلم استخدام مركز
        

  .عدم كفاية زمن احلصة الستخدام مركز مصادر التعلم  ٩
  

        

ا يتوفر باملركز من أجهزة ومواد وبرامج عدم توعية املعلم مب  ١٠
  .جديدة

        



 

 

١٦٢

 اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز املتعلقة بالطالباملعوقات :ثانياً
  :مصادر التعلم

  

  :املعوقات اإلدارية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم:ثالثاً
  
  م

موافق   العبـارة
  بشدة

غري موافق   غري موافق  موافق
  إطالقاً

          . قصور وعي إدارة املدرسة بأمهية املركز يف العملية التعليمية  ١

ضعف توجيه إدارة املدرسة املعلمني  الستخدام مركز   ٢
  .مصادر التعلم

        

          .جدول إشغال املركز ال يستوعب طلبات املعلمني  ٣

 ملعلمي العلوم الشرعية ال يتضمن مدى تقومي األداء الوظيفي  ٤
  .استخدام املركز

        

  
موافق   العبـارة  م

غري موافق   غري موافق  موافق  بشدة
  إطالقاً

علمني يف ازدحام التالميذ داخل مركز مصادر التعلم يزهد امل  ١
  .استخدامه

        

          .ضعف دافعية بعض التالميذ حنو استخدام مركز مصادر التعلم  ٢
افتقار بعض التالميذ إىل مهارات التعامل مع أجهزة وأدوات   ٣

  .املركز
        

نظرة بعض التالميذ ملركز مصادر التعلم على أنه وسيلة للتسلية   ٤
  وليس للتعلم

        

          .يذ حنو التعلم  الذايتضعف اجتاه بعض التالم  ٥

          .ضعف جاذبية بيئة مركز مصادر التعلم  ٦

ميل التالميذ إىل إحداث الفوضى يف مركز مصادر التعلم يقلل من   ٧
  .استخدام املعلمني له

        



 

 

١٦٣

  
موافق   العبـارة  م

غري موافق   غري موافق  موافق  بشدة
  إطالقاً

          .انشغال أمني مركز مصادر التعلم مبهام ال ترتبط باملركز  ٥

          . جعل األفضلية يف استخدام املركز لتدريس املواد العلمية  ٦

كن املعلم من إقامة األنشطة التعليمية داخل أمني املركز ال مي  ٧
  .املركز

        

  :املعوقات الفنية اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف استخدام مركز مصادر التعلم:رابعاً
  
موافق   العبـارة  م

غري موافق   غري موافق  موافق  بشدة
  إطالقاً

          .موقع مركز مصادر التعلم يف املدرسة غري مناسب  ١

          . مساحة املركز مما يعيق استيعاب أعداد التالميذضيق  ٢

قلة املواد العلمية وأوعية املعلومات اليت ختدم مواد العلوم الشرعية   ٣
  .يف املركز

        

          . قدم األجهزة املتوفرة باملركز  ٤

          .تصميم املركز ال يالئم حاجات املتعلمني  ٥

          .نيتصميم املركز ال يالئم حاجات املعلم  ٦

          .األعطال املتكررة ألجهزة مركز مصادر التعلم  ٧

          .سوء اإلضاءة يف مركز مصادر التعلم  ٨

          .سوء التهوية يف مركز مصادر التعلم  ٩

          . عدم وجود خدمة االتصال بالشبكة العنكبوتية يف املركز  ١٠

          .أمني مركز املصادر غري مهيأ فنياً إلدارة املركز  ١١



 

 

١٦٤

ية يف استخدام مركز مصادر املعوقات املادية اليت تواجه معلمي العلوم الشرع:خامساً
  :التعلم

  
موافق   العبـارة  م

غري موافق   غري موافق  موافق  بشدة
  إطالقاً

          .عدم وجود ميزانية خمصصة للمركز   ١

استخدام  يف عدم وجود حوافز مادية للمبدعني من املعلمني  ٢
  .املركز

        

          .جود مركز واحد فقط يف املدرسةو  ٣

          .أجهزة احلاسب ال تكفي للتالميذ  ٤

  :معوقات مل يرد ذكرها، فضال أذكرها
١. ............................................................................... 

٢. ............................................................................... 

٣. ............................................................................... 

٤. ............................................................................... 

٥. ............................................................................... 

٦. ...............................................................................  
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  ) ٤( ملحق رقم 
 البحث أداة حتكيم على املوافقة طلب خطاب
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  )٥(ملحق رقم 
خطاب عميد كلية الرتبية إىل مدير عام اإلدارة 

 ضوالتعليم بالريا العامة للرتبية
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  )٦(ملحق 

خطاب مدير إدارة التخطيط والتطوير باإلدارة العامة للرتبية 
 مكاتب الرتبية يإىل مدير) بنني(والتعليم مبنطقة الرياض 

 ديري املدارسموالتعليم و
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