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ò�aŠ‡Ûa@˜ƒÜßò�aŠ‡Ûa@˜ƒÜßò�aŠ‡Ûa@˜ƒÜßò�aŠ‡Ûa@˜ƒÜß@ @@ @@ @@ @
ò�aŠ‡Ûa@æaìäÇò�aŠ‡Ûa@æaìäÇò�aŠ‡Ûa@æaìäÇò�aŠ‡Ûa@æaìäÇ@ : المراكـز  منـاء من وجهة نظر أ درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم 

  .بمحافظة الطائف
@sybjÛa@á�a@sybjÛa@á�a@sybjÛa@á�a@sybjÛa@á�a:عبد الرحمن بن خلف بن أحمد الزايدي  

@òîàÜÈÛa@òuŠ‡Ûa@òîàÜÈÛa@òuŠ‡Ûa@òîàÜÈÛa@òuŠ‡Ûa@òîàÜÈÛa@òuŠ‡Ûa :ثانيهـ الفصل ال١٤٣٢/١٤٣٣: العام  .في اإلدارة التربوية والتخطيط  ماجستير  .  
@Ò‹“¾a@á�a@Ò‹“¾a@á�a@Ò‹“¾a@á�a@Ò‹“¾a@á�a :محمد بن معيض الوذيناني. د  

@òîàÜÈÛa@òè§a@òîàÜÈÛa@òè§a@òîàÜÈÛa@òè§a@òîàÜÈÛa@òè§a : مكة المكرمة. جامعة أم القرى ،كلية التربية ، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط  
@ò�aŠ‡Ûa@Òa‡çc@ò�aŠ‡Ûa@Òa‡çc@ò�aŠ‡Ûa@Òa‡çc@ò�aŠ‡Ûa@Òa‡çc :  

ز تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمعلمين واألمناء و الطالب و المراك فيالتعرف على درجة إسهام مديري المدارس  -١
    .المراكز مناءمن وجهة نظر أ

تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم في التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إسهام مديري المدارس  -٢
المرحلة التعليميـة، سـنوات   ( وفقا لمتغيرات الدراسة  المراكز مناءو المراكز من وجهة نظر أ الطالبالمتعلقة بالمعلمين واألمناء و 

  ) .الخبرة ، المؤهل، الدورات التدريبية  
@bèmaë†cë@ò�aŠ‡Ûa@wèäß@bèmaë†cë@ò�aŠ‡Ûa@wèäß@bèmaë†cë@ò�aŠ‡Ûa@wèäß@bèmaë†cë@ò�aŠ‡Ûa@wèäß : عبـارة تقـيس    ٦٠استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم استبانة تتكون من

  .   والطالب و المراكز تعلم المتعلقة بالمعلمين واألمناءمديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر ال درجة إسهام
@ò�aŠ‡Ûa@òäîÇë@Éànª@ò�aŠ‡Ûa@òäîÇë@Éànª@ò�aŠ‡Ûa@òäîÇë@Éànª@ò�aŠ‡Ûa@òäîÇë@Éànª : أميناً وتم اختيـارهم   ١٣٩جميع أمناء مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم العام بمحافظة الطائف البالغ عددهم

  . جتمع الدراسةمن م% ٩٣بأسلوب الحصر الشامل بنسبة 
@òîöb—y⁄a@kîÛb�þa@òîöb—y⁄a@kîÛb�þa@òîöb—y⁄a@kîÛb�þa@òîöb—y⁄a@kîÛb�þa@Z@Z@Z@Zاإلحصـاء  . المتمثل في استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية:اإلحصاء الوصفي

  . LSDواختبار ) ANOVA(المتمثل في تحليل التباين األحادي : التحليلي
@ò�aŠ‡Ûa@wöbnã@ò�aŠ‡Ûa@wöbnã@ò�aŠ‡Ûa@wöbnã@ò�aŠ‡Ûa@wöbnã@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

س في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بـالمعلمين واألمنـاء والطـالب    أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المدار −

 . والمراكز من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر التعلم كان بدرجة عالية 

يحث المعلمـين علـى   "  كانت ابرز المؤشرات الدالة على درجة إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم  هي −

كز مصادر التعلم و  يشجع المعلمين على بذل كل طاقتهم نحو العمل داخل المركز لالستفادة منه أو  يكون أعضاء المركز ارتياد مر
يوجه أمين المركز لعمـل جـداول لتنظـيم زيـارات     " و " يحث أمين المركز على تعريف الطالب بمحتويات المركز" برئاسته و  

يحث الطالب على تصـميم  " و " أمين المركز الكتب والمصادر الجديدة لتفعيلها داخل المركزيسلم " و ." أسبوعيا المعلمين للمركز

يهـتم بإثـارة دوافـع    " و " يهتم بمستوى التحصيل الدراسي للطالب المشاركين في أنشطة المركز" و" الدروس بمشاركة المركز
يحرص على المتابعة المستمرة لسجالت " و " العام الدراسييتابع تنفيذ خطة المركز خالل " و " الطالب نحو القراءة في المركز  

 " يحرص على توفير األجهزة  والتقنيات الالزمة للمركز" و " المركز

ال توجد فروق في متوسطات  درجات إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالمعلمين  −
 . والدورات التدريبية.صادر التعلم وفقا لمتغير المرحلة التعليمية و لمتغير المؤهل العلميواألمناء والطالب ومراكز م

في تقدير أمناء مراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مديري المدارس  αααα=٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  −
علمين واألمناء والطالب ومراكز مصادر التعلم وفقا لمتغير سنوات بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالم

 الخبرة، لصالح الخبرات الطويلة 

@@pbî�–ìnÛa@@pbî�–ìnÛa@@pbî�–ìnÛa@@pbî�–ìnÛa:مـن جوانـب    اسةالدر يهااليت دلت عل  ؤشراتامل أو عايريوفقاً للم املدارس رياختيار مدي مليةبع موالتعلي التربيةاهتمام إدارة  ضرورة
 بالـدورات  حـاق لاللت  علمالت مصادرمراكز  مناءالفرصة أل تاحةإ  وضرورة.مصادر التعلم  اكزمر أهدافحقيق بت دارسامل مديري إسهام االتوجم

  .  إلكسام اراتوامله عارفدف اىل تنمية امل ليتا لتدريبيةا
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Abstract 

The study Title: The extent to which Directors of public schools in achieving the objectives of learning resources centers in 

province Taif from the viewpoint of centers secretaries. 

Researcher Name: Abdul Rahman bin Khalaf bin Ahmad Zaidi. 

Scientific Degree: Master of Educational Administration and Planning for the year 1432\1433 H, First Semester.  

Name of supervisor: Dr. Mohammed bin Maid Alwezenani. 

The scientific department: Umm Al-Qura University, Faculty of Education, Department of Educational Administration and 

Planning. Mecca. 

The study Objectives: 

1. Identify to what extent could school Directors achieve the Objectives of learning resource centers for teachers, secretaries, 

students and centers from the viewpoint of centers Secretaries. 

2. Verifying the existence of statistically significant differences in the average degree of the contribution of school Directors 

to achieve the Objectives of learning resource centers for teachers, secretaries, students and centers from the viewpoint of 

Secretaries of the centers according to the study variables (educational level, years of experience, qualification, training 

courses). 

The study methodology and tools: The researcher used the descriptive analytical method  in the current study, and he used a 

questionnaire consisting of (60) phrases to measure the extent to which school Directors can achieve the Objectives of 

learning resource centers for teachers, secretaries, students and the centers. 

Society and the study sample: All Secretaries of the learning resource centers at public schools in Taif's who are about (139) 

secretary that were selected in a manner limited by the overall (93%) of the study population. 

Statistical Methods: the Descriptive statistics: in the extraction of averages,  

The standard deviations, and percentages. Analytical Statistics:  

Analysis of Variance (ANOVA) and LSD test The results of the study: 

- Estimate that the level of the contribution of school Directors in achieving the Objectives of learning resource centers for 

teachers and secretaries, students, and centers from the viewpoint of Secretaries of the centers of learning resources was a 

high degree. 

- The most important indicator of the extent to which school Directors to achieve the Objectives of learning resource 

centers are "urges teachers to go to the LRC and encourages teachers to make all their energy towards working within 

the Centre to benefit from or be members of the Centre under his chairmanship and" urges the Secretary of the Centre to 

introduce students the contents of the center "and" direct the Center for the work schedules for the visits of teachers to 

the center weekly. "and" recognizing the Secretary Center books and new sources to be activated inside the center "and" 

urges the students to design lessons with the participation of the center "and" cares about the level of academic 

achievement for students participating in the activities of the Centre " and "interested in raising the motivation of 

students towards reading in the center" and "follow the implementation plan of the Centre during the school year" and 

"keen on continuing follow-up to the records center" and "keen to provide devices and techniques required for the 

Centre"  

- There are no differences in the average degree of the contribution of school Directors to achieve the Objectives of 

college learning resource centers, as well as for teachers and secretaries, students, and learning resource centers, 

according to the educational stage and to the variable of educational qualification. And training courses. 

- There is statistically significant differences at the level of significance in estimation of Secretaries of the learning 

resource centersαααα(0.05 =  for the contribution of school Directors to achieve the Objectives of learning resource centers 

overall, as well as for teachers and secretaries, students, and learning resource centers, according to the variable of 

years of experience, for the benefit of long experience 

Recommendations: the need for the attention of the Department of Education and the selection of school principals, 

according to the criteria or indicators that indicated by the study of aspects and areas of contribution to school 

Directors to achieve the Objectives of learning resource centers. And the need to provide an opportunity for the 

Secretaries of the learning resource centers to enroll in training courses aimed at developing knowledge and skills to 

equip them. 
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  إهEاء
  
 HIي  روح إEIأوا OPQRS TUVW ORXVYو OZ[\ر ]^ا_` aE[bZY أن dل اf^.  

 HIإ QghاEiأ jkP lRmIا noS ph  QهqrI sRtWوو Qهq[u sW dل اQvأ sPEIوا.  

 HIإ sI QًRX^ dا QgxoS ph Eru أم lUIQbIا sZSزو sIQb{|ا jx[kP sZIا dا  

  l^راEIء اQR}أ QgRu.  

 HIإ dا ~gxoS phQU|EIة اQUkIا lRYز  Eru s�QR`أ p^وو qU}وأ n�UWو dا  

  nU^وه]� وأ.  

    QًoU[S ~ؤهQR`وأ sPوأ�_ا s|إ�_ا HIإ.  

  QًoU[S shQ[uء أQR`وأ s[u HIإ.  

    sZ^راE` ~Zاه ph nوآ s`رQiوأ s��hز HIإ.  

    ~xu �IQv nآ HIإ.  

   Y أن dل اQ^وأ n[oIي ه�ا اEأه QًoU[S ه��ء HIإ~YqXIا OS_I Qً�IQ� ن_X               .  
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qYEtPو qX�  

 والسـالم  صالةهذه الدراسة ، وال امعلى إتم أعاننيهللا ، والشكر له على أن  الحمد
 : د، وبع ينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ينعلى أشرف األنبياء والمرسل

 لتأم القرى التي تفض لجامعة يامتنان وعظيمبجزيل شكري  جهأن أتو دنيفيسع    
، وإلـى   والتخطيط التربويةقسم اإلدارة  تربيةال ولكلية ،وتعلمت في رحابها  بقبولي

 اذاألسـت  دةسـعا  الشـكر ، و اخص ب الدراسة هفي إتمام هذ ساعدنيكل من ساهم و
ـ  سالةالر هعلى هذ لمشرف، ا نانيبن معيض الوذي محمد/ الدكتور مـن   يلما قدم ل
صـدر   رحابةبكل أبوه و هتنيواج يالت الصعابوذلل لي  اإلرشادو هوالتوجي النصح

    قطافهاحان  ةثمر أصبحت نإلى أ رةبذ الرسالة هذه انتمنه منذ أن ك معهودكما هو 

 عبـداهللا  الـدكتور  سعادةاألصمعي و محمد/ تورالدك األستاذأتقدم بالشكر لسعادة  كما
ـ  حظات، وما أبدوه من مال الدراسةخطة  حكيمت القبولهم يديالحم  اوتوجيهات كان له

 سـعادة الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور هاشـم حريـري و   وكذلك. األثر لغبا
بكر لتفضلهما بمناقشة الرسالة وسيكون لتوجيهاتهم أكبر األثر في  رعبد القاد رالدكتو

  . إثرائها وإخراجها بصورة أفضل
 تدائيةاالب النصر درسةالتعلم بم مصادر كزمر أمين لمالكيا يفنا يلللزم الشكر كذلك

 ستباناتتوزيع اال فيلجهودهم المتميزة  رسةبالمد زمالئي وكذلكمعي  فهلدعمه ووقو
 يخالـد السـليم   كتورالد وسعادةمكاوي  أسعد/  راشكر سعادة الدكتو كما، اوتحصيله

و  نبيإلى جـا  قفواالذين و وزمالئيبالشكر إلخواني  أتقدمكما .  عنيالدائم  همالسؤال
  .دعموني 

 ناتهمحس ميزان يف لةجليال أعمالهمودعائي لهم بان يجعل  وتقديري ريكهؤالء ش لكل
  .          ءالدعا سميعانه  اَخير يعن جزيهمو ي
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د�ل�
	מ���د�א��� �
  : مقدمة

من أهم األهداف األساسية للتربية الحديثة صقل شخصية الطالـب وإكسـابه   
التأثير فيـه وتغييـره نحـو    ، ومحاولة  ميوالً وسلوكاً إيجابياً نحو ما يتعلمهو دوراً

ب إلى مـا هـو   وهذا ما تسعى إليه التربية الحديثة نحو تكييف دور الطال .األفضل
  .أجدى وأفضل لخدمة  المجتمع

تعد مراكز مصادر التعلم من أهم ما أبدعه التربويون في المجـال التربـوي فـي    
وال تكـون  ، ، إذ تعكس إحدى مثاليات المجتمع المتطور المعاصر  العصر الحديث

  .دون وجود مركز لمصادر التعلم ، هناك عملية تعليم مستمر في أي مجتمع 
التعليم الذي بدأ  في ضوئها أهمية مراكز مصادر التعلم إنطالقاً من تطوير تكمن    

أنه بدأ التعليم يتحرر من الطـرق التقليديـة   )  " ١٧ :هـ١٤١٩( ى عودة أرحيث 
ومـن  ، ، وبدأ يعتمد على المشاركة الفعالة للمتعلم  التي تعتمد على التلقين والحفظ

تعلم في دفع عملية التعلم الـذاتي والتعلـيم   هنا بدأ الدور الرئيسي لمراكز مصادر ال
وأصبحت بحق مركز للتعليم يستطيع الطالب استخدام مصادرها المختلفـة  ، المستمر

  ".للحصول على المعلومات بهدف البحث واالستشارة أو القراءة الترويحية
يدرك القائمون على شؤون التربية والتعليم أهمية مراكز مصادر التعلم في حسـن    

وأن دورها بمثابـة القلـب   ، العملية التعليمية التي تقوم بها المدرسة للمتعلمين سير
النابض والعقل المفكر لعملية التربية بكاملها؛ حيث أنه هناك العديد مـن األهـداف   

ـ ١٤٢٢( لمراكز مصادر التعلم  منها ما أشار إليـه األسـمري    دعمهـا  )  ٣ :هـ
فهي تـتالحم مـع البـرامج    ، الدراسية  المباشر والفعال في تحقيق أهداف المناهج

وتوفر المصادر التعليمية التي تخدم المناهج الدراسية ، التعليمية والتربوية للمدرسة 
وكذلك في ، ويمكن أن يظهر هذا الدور بوضوح في تنوع طرق وأساليب التدريس 

ـ ، مختلف األنشطة التربوية والتعليمية بالمدرسة  تعلم وبالتالي فإن مراكز مصادر ال
فقد أصبحت بمفهومها الحـديث جـزءاً ال   ، لم تعد مخزنا أو مستودعاً لحفظ الكتب 
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بل أنها أصبحت اليوم من  البرامج الدراسـية وجـزء   ، يتجزأ من العملية التربوية 
، أساسي من المنهج التعليمي إذ تقدم خدمات عديدة في البحث والقراءة الترويحيـة  

و تقوم على دمج بين وظيفتها الخاصة  بالوظيفـة   ، ودعم وإثراء المناهج الدراسية 
  .التعليمية داخل العملية التعليمية التعلمية 

، بالقلب بالنسبة للمدرسة ز مصادر التعلم في أن البعض شبههتتضح أهمية مرك    
ومـع  ، وال حياة للمدرسة دون قلب أو دماغ ، بدماغ المدرسة  –أيضاً  –كما شبهه 

لتعلم تصبح المدرسة جسداً بال روح وشكالً من غير مضمون غياب مركز مصادر ا
، وقد وصل بعضهم إلى حد القول بأن الطالب الذي يتخرج من المدرسـة دون أن  

والرغبة في الحصول على المعرفة والمقدرة على تنـاول  ، يكتسب مهارات البحث 
  .المعلومات وتقييمها يكون الحكم على  تعليمه بالفشل

أن مراكز مصادر التعلم يمكن أن تسهم في تطور )  ١٣٥:م ٢٠٠١ (ى عليان أر   
العملية التربوية من خالل توفير طرق تعليمية بديلة لألساليب التقليديـة المباشـرة   

وخاصة للمتعلمين الذين يتصفون بالفردية أو االستقاللية في ، كالمحاضرة والمناقشة 
ل استخدام المعلم للمواد والوسـائل  وإغناء الخبرات المنهجية لديهم من خال، تعلمهم 

وتحقيق المزيد من العدالـة االجتماعيـة وخاصـة    ، المختلفة المتوفرة في المركز 
  .للمتعلمين الفقراء من خالل توفير خبرات جديدة ال توفرها لهم بيئتهم

أن مركز مصادر التعلم عبارة عن بيئة تعليمية ) ١٢١:م٢٠٠٤( ى الجمالن أر    
وذلك عـن  ، مل على تحقيق مجموعة من الوظائف والعمليات واألنشطةتع، متكاملة 

طريق توفير مجموعة من مصادر التعلم والمعلومات بكافـة أشـكالها فـي مكـان     
  .مخصص

األهـداف  : يتضح مما سبق أن أهداف مركز مصادر التعلم متنوعـة فمنهـا        
ألهداف الترفيهية ، حيـث  وا، واألهداف االجتماعية ، واألهداف التثقيفية ، التربوية 

تتكاتف جهود اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي من أجل تحقيق هـذه األهـداف   
  .على أكمل وجه وأتم صورة

إن عملية تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم محكومـة بمـدى قـدرة اإلدارة         
علـى  المدرسية على توفير الدعم الفني و اإلداري للعاملين في مصـادر الـتعلم، و  
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ن لهم الدور الكبير  في تحقيق هذه األهداف بحكـم  إرأسهم مديري المدارس حيث 
فجميـع البـرامج   ، أنهم مسؤولون عن تحقيق األهداف التربوية والتعليمية للمدرسة 

التربوية التي تطبق في المدارس تعتمد اعتماداً مباشراً وبشكل كبير على مدى تفهم 
، مدى اقتناعهم ومعرفتهم بأهداف هذه البـرامج  و، ووعي مديري المدارس بأهميتها
والعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتفجر فيها ، وسعيهم نحو تحقق هذه األهداف

الطاقات الكامنة للعاملين وتتميز المدرسة بمخرجات تعليمية قـادرة علـى مواكبـة    
يمكن الوصـول  التطور العلمي والتقني ضمن المنظومة التربوية العالمية ، وهذا ال 

إليه إال بتوفير بيئة إدارية إبداعية خالقة في ظل مناخ إداري يشجع علـى اإلبـداع   
  .والتطور

أن دور مدير المدرسة في تفعيل مراكـز مصـادر   )   ٣٥: م٢٠٠١(ذكر الدايل    

التعلم يتجلى من خالل حرصه على تجهيز وتهيئة مركز مصادر التعلم بالمدرسة ، 

تطورة والكافية لالستخدام من قبل أكبر عدد من طالب المدرسة، وتوفير األجهزة الم

، وكـذلك  تحديـد رسـالة     الوسائل في مراكز مصادر التعلم و التخطيط الستخدام

رسـم أدوار اختصاصـي    ، و المساهمة الفعالة في مركز مصادر التعلم بالمدرسة

المدرسة  د في، و توجيه ما يوج التخصصات الوسائل و أدوار المعلمين في مختلف

 ، ومحاسـبة األفـراد مختصـي    ما يسهم في استخدام الوسائلممن إمكانات مادية 

الجارية  الوسائل ، وتحديد الممارسات الوسائل والمعلمين عن كل ما يقدم في مجال

الموجودة من المواد التعليمية للوسائل  ، و تحديد األنواع للوسائل التعليمية بالمدرسة

الظروف اإليجابية أو السلبية التي تساعد أو تعـوق اسـتخدام    و تقصي العوامل أو

البيئة التـي   ،  وحصر وتنظيم وسائل ميزانية الوسائل ، و تحديد بالمدرسة الوسائل

والمواد التعليمية التـي   ، و شراء وإنتاج األجهزة يمكن توظيفها بشكل مؤثر وفعال

، واإلشراف علـى عمليـة    ةالمقرر يرى المعلمون ضرورة إضافتها لتنفيذ المناهج

 على تشغيل األجهـزة  ، ومتابعة عمليات تدريب المعلمين الوسائل صيانة وإصالح



٥ 
 

قسم الوسائل بالمدرسة والدوائر الحكومية األخـرى   إجراء االتصاالت بين وتسهيل

  .منه التي يمكن االستفادة

وادر اإلداريـة  اتصال بين كافة الك بالتالي نالحظ أن مدير المدرسة يشكل حلقة     

بالمدرسة وجميع المعلمين على كافة تخصصاتهم، فهو الذي يقوم بتنظيم مهام كـل  

يرفع تقرير  ، و بالمدرسة ينسق عمليات اختيار الوسائل التعليمية الستعمالها منهم و

الوضع الراهن للوسائل بالمدرسة إلى إدارة التعليم ، و يرفـع تقريـر    لجان تحديد

، و يوجه المعلمـين   المادي متى يتسنى إلدارة التعليم تدبير الدعل حميزانية الوسائ

تخصصاتهم إلى ضرورة إنتاج مواد تعليميـة للمقـررات الدراسـية     على اختالف

في إدارة ورش عمل إلنتاج الشرائح والشـفافيات واألفـالم    يشارك مدير المدرسةو

مـدير المدرسـة يـرأس    إن ف، وكذلك  البيئة المحلية الثابتة التي يمكن إنتاجها من

 اجتماعات مجلس اآلباء ويحث المشاركين على أهمية إنتاج الوسائل بهدف تطـوير 

التدريس، وكذلك يسهم في حل المشكالت اليومية التي تعوق استخدام الوسائل عنـد  

  .اليومية تنفيذ المعلمين للدروس

تحقيـق   على ضوء ما سبق يمكن االستنتاج بأن نجاح مراكز مصادر التعلم في   
، أهدافها يعتمد إلى حد كبير على درجة إسهام مديري المدارس في هـذا المجـال   

لذلك جاءت هذه الدراسة لمحاولتها التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم 
العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم من خالل وجهة نظـر األمنـاء فـي    

  .محافظة الطائف 

  : مشكلة الدراسة
والعقل المفكـر بالمدرسـة   ، إن مركز مصادر التعلم يعد بمثابة القلب النابض     

لذا فإن هناك الكثير من المحاوالت للعمـل  ، وبدونه تصبح المدرسة جسداً بال روح 
وذلك من منطلق اإليمان بضرورة العمل علـى  ، على تطوير هذا المصدر الحيوي 

  . والترفيهية العلمية والثقافيةتحقيق مركز مصادر التعلم ألهدافه التربوية و
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أن مركز مصادر التعلم يعتبـر أحـد مظـاهر    )  ٣:هـ ١٤٢١( ذكر باجودة      
وهو أهم أنواع المصادر لكونـه أهـم مـا    ، النهضة والتطور في المدرسة الحديثة 
وأول أنواع المصادر الذي يواجهه الطالـب  ، يحتاج إليه الطالب في حياته الدراسية 

وهي األسـاس المتـين فـي    ، ويمثل أول احتكاك له بمصادر المعرفة  ،في حياته 
وهو أحد أهم المرافق التربوية داخل المدرسـة والقلـب   ، العملية التعليمية التربوية 

النابض لها وأحد أهم المحاور األساسية للتطوير والتحديث لما له من إسـهام بـالغ   
التفكير العلمي السليم وإكسـابهم   وتدريبهم على أسلوب، األهمية في تثقيف الطالب 

، مهارات التعلم الذاتي وتنمية قدراتهم على استخدام أوعية المعلومات بشتى أنواعها 
، وأن العملية التعليمية ال تتوقف على الصف والمقرر الدراسي والمعلـم فحسـب   

وإنما تقوم على قنوات ومصادر معرفية أخرى متاحة خارج غرفة الصف ينبغي أن 
الطالب إليها للتفاعل معها وينبغي أن تتاح له الحرية الختيار البدائل المتنوعة  يوجه

  .وأهمها مركز مصادر التعلم  
كما أن مركز مصادر التعلم يعتبر محوراً أساسياً وفعاالً لألنشـطة التعليميـة         

ل فعن طريق خدماته وأنشطته المتنوعة وتكاملها مع المنهج التربوي بمفهومه الشام
  : يمكن لها أن تحقق أهداف التعليم المتمثلة فيما يلي

  ) :٣٦-٣٥:هـ ١٤٠٨(كما أوردها عثمان
وذلك مـن خـالل   ، القضاء  على العزلة التي تعيشها مراكز مصادر التعلم :  أوالً 

إيجاد نوع التفاعل والترابط بين ما يدور في قاعات الدراسة من قواعـد ومفـاهيم   
مراكز مصادر التعلم من مهارات وخبرات عملية والتـي   ومناقشات وبين ما تقدمه

  .من شأنها تنمية الفكر وتكوين دور أكثر موضوعية
حيث إن الطرق التقليديـة فـي التـدريس    ، االستخدام األمثل للكتاب المقرر : ثانياً 

بينما تنظر الطرق الحديثة إلى الكتاب المقرر على أنـه  ، تعتمد على الكتاب المقرر 
اعدة ونقطة انطالق للتعرف على هذا المجال من حيث ما يحتويـه مـن   وسيلة مس

إرشادات تساعد الطالب على التحصيل العلمي والتعـرف علـى وجهـات النظـر     
  .المختلفة بدالً من التسليم بوجهة نظر واحدة يعرضها الكتاب المنهجي المقرر 

  :ثمة أهداف أخرى منها )  ٦ :هـ ١٤٢١(ف باجودة وأضا
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تحول من معرفة األشياء إلى االهتمام  بممارسة األشياء من خالل التعلـيم  ال: اوالً 
المستمر وذلك بتوجيه الطالب إلى مصادر المعلومات والمعرفة الذاتيـة وفـي أي   
مجال من خالل إكسابه المهارات المكتبية التي تسـاعده علـى اسـتخدام مصـادر     

ن التربية ال تنتهي بانتهـاء  بمعنى أ، المعلومات الموجودة في مركز مصادر التعلم 
أي تعلـيم المـتعلم   ، بل تدوم بدوام الحياة وتستمر مع استمرارها ، التعليم المقرر 

  .كيف يعلم نفسه بنفسه 
بمعنى أن ، وليس التلقين ، إيجاد طرق حديثة أساسها التعلم والتعليم والبحث : ثانياً 

قبالً فقط للمعلومـات داخـل   نجعل الطالب بعيداً  عن المواقف التي يكون دوره مست
أو حافظاً ألجل اجتياز االمتحان ، الفصل الدراسي أو قارئاً لها في المقرر الدراسي 

وأفضل أساليب إكسـاب الطـالب مهـارات    ، الذي يعتبر مقياساً لقدرته في الحفظ 
  ٠تناول المعلومات أن يتم ربطها بالمناهج الدراسية والمواقف التعليمية المختلفة 

مـدى فاعليـة اإلدارة القائمـة    نجاح مركز مصادر التعلم في تحقيق أهدافه ب يرتبط
وعلى الرغم مـن  ، والتي تضع األهداف والخطط والسياسات ثم تتابع تنفيذها ، عليه

أن أطرافاً عديدة يمكنها أن تلعب أدواراً مختلفة ومؤثرة في عملية إنشاء وتطـوير  
تلفة مثلة في وزارة التربية وأقسامها المخمركز مصادر التعلم كالمؤسسات التربوية م

، وأمناء مراكز مصادر الـتعلم  ، المدارس والمعلمين  ومديرياتها والعاملين كمديري
إال أن الدور الذي يمكن أن يلعبه مدير المدرسة يعتبر دوراً متميزاً وفاعالً في هـذا  

  ٠)  ٣١: م٢٠٠١، عليان ( المجال 
كمـا  ، تتناول مهام المدير فـي اإلدارة المدرسـية   لقد تعددت الدراسات التي      

ولكـن  ، وأهميته وكيفية تفعيله ، تعددت البحوث التي تناولت مركز مصادر التعلم 
وبـين  ، قلماً تجد دراسات حاولت الربط بين مدير المدرسة بصفته القائد التربـوي  

  .مدير المدرسة الذي يساهم في تحقيق أهداف مركز مصادر التعلم 
هذه الدراسة للتعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق  تأتي

أهداف مراكز مصادر التعلم في محافظة الطائف من وجهة نظر األمناء ومن هنـا  
  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي
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ر التعلم ما درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصاد

  ؟بمحافظة الطائف  من وجهة نظر أمناء المراكز

  :هذا التساؤل الرئيس فقد  أمكن تقسيمه إلى األسئلة الفرعية التالية  عنلإلجابة  
ما درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصـادر   -١

  ؟ فظة الطائفالمراكز بمحالمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر أمناء التعلم ا
مادرجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر    -٢

بمحافظـة   المراكـز  أمناءمركز مصادر التعلم من وجهة نظر التعلم المتعلقة بأمين 
  ؟ الطائف 

مادرجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر    -٣
  ؟ بمحافظة الطائف  المراكز أمناءب من وجهة نظر المتعلقة بالطالالتعلم 

مادرجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر    -٤
 ؟بمحافظة الطائف المراكز أمناءالتعلم من وجهة نظر  بمركز مصادرالتعلم المتعلقة 

تعلـيم  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة إسهام مديري مدارس ال -٥
بمحافظة  المراكز أمناءمن وجهة نظر العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم 

 الخبرة ،الـدورات التدريبيـة ،  ، علميتعزى لمتغيرات المرحلة، المؤهل ال الطائف
  .الدراسة مجتمعألفراد 

  :أهداف الدراسة 
م العـام  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعلي    

في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم وذلك من خالل تحقيق األهـداف الفرعيـة   
  :التالية 

التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز  -١
   .بمحافظة الطائف المراكز أمناءلمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر مصادر التعلم ا

هام مديري مدارس التعليم العام فـي تحقيـق أهـداف    التعرف على درجة إس  -٢
 أمنـاء مركز مصادر التعلم من وجهة نظر مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين 

  . بمحافظة الطائف  المراكز
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التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام فـي تحقيـق أهـداف      -٣
بمحافظـة   المراكز أمناءالمتعلقة بالطالب من وجهة نظر مراكز مصادر التعلم 

  .الطائف
يق أهداف مراكز التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحق -٤

 المراكـز  أمنـاء مركز مصادر التعلم من وجهة نظـر  المتعلقة ب ممصادر التعل
 . بمحافظة الطائف 

الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية لمتوسطات تقدير إسهام مـديري مـدارس    -٥
 ءمـن وجهـة نظـر أمنـا     لتعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلما

و ، تُعزى لمتغيرات المرحلة، و المؤهل العلمـي  التي بمحافظة الطائف المراكز
 .الدراسة مجتمعالخبرة ، و الدورات التدريبية ألفراد 

  :أهمية الدراسة 
وله والذي يتعلق بمراكـز  تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتنا     

وكذلك من ، مصادر التعلم  والتي تعتبر ركناً أساسياً في العملية التربوية والتعليمية 
خالل تسليط الضوء على دور اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم العام في تفعيل هذه 

إذ يقع على كاهل اإلدارة المدرسية  تنمية حب القراءة للطـالب  وحـب   ، المراكز
وشعور الطالب بمتعة التعلم والتعليم  وبالتالي  تحقيـق أهـداف مراكـز     ، كتابال

  .مصادر التعلم 
الشك أن براعة وإبداع مديري مدارس التعليم العام وقدرتهم على تهيئة بيئـة       

ل الممارسات اإلدارية تعليمية مناسبة تساهم في تحقيق أهداف تلك المراكز من خال
التقـويم والتوجيـه والتنسـيق    المدرسي والتخطيط والمتابعة و يمالتنظيجابية من اإل
األمر الذي ينعكس على المعلمين باعتبارهم ميسرين للعمليـة التعليميـة وبالتـالي    ،

فمديري مـدارس  .  مالطالب و اإلفادة من مراكز مصادر التعلتنعكس الفائدة على 
ك العديد مـن الدراسـات   ل ، فهناالتعليم العام لهم دور أساسي وفاعل في هذا المجا

والندوات واللقاءات التي أجريت في العديد من المنـاطق  )  م٢٠٠١(سة الدايل اركد
تفعيل مصـادر  في دور مدير المدرسة " التعليمية بالمملكة العربية السعودية كملتقى 
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وغيرها طالبت مديري المـدارس بإعطـاء   ) م٢٠٠٩(بمحافظة الخرج عام "  التعلم
  .علم اهتماماً أكبر مراكز مصادر الت

  :ما يلي فيمن ناحية أخرى يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساهم 
مديري المدارس في التعليم العام بوسائل وطرق  تحقيق أهداف مراكـز   تبصير - 

مصادر التعلم من خالل بيان أدوارهم وممارساتهم اإلدارية التي تتوصل إليهـا  
  .الدراسة 

عايير علمية جيدة عند اختيار مديري المدارس قد تساعد هذه الدراسة في وضع م - 
وترشيحهم للعمل القيادي، وبالتالي إفادة المسؤولين ومتخـذي القـرار باختيـار    
مديري المدارس من الذين يتوفر لديهم إدراك عالي ألدوارهم اإلدارية في  تفعيل 

  .مراكز مصادر التعلم 
باتهم وأدوارهم اإلدارية تبصير مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس بواج - 

للعمل على تفعيل مراكز مصادر التعلم لإليفـاء بمتطلبـات العمليـة التعليميـة     
 .التعلمية والعملية التربوية برمتها

قد تسهم نتائج الدراسة الحالية في المساعدة على تحديد االحتياجـات التدريبيـة    - 
يبيـة ألدوارهـم   لمديري المدارس الثانوية والعمل على تصميم الـدورات التدر 

فيما يتعلق بتفعيل مراكز مصادر التعلم ، من خالل ما قد تكشف عنـه   اإلدارية
  .من قصور في الدور 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية دور مدير المدرسة باعتباره قائداً تربويـاً   - 
ومشرفاً مقيماً يساهم في االرتقاء بالمستوى المنشود من تحقيق أهـداف مراكـز   

 .التعلم  مصادر

 :حدود الدراسة 
 :تتمثل حدود هذه الدراسة في 

اقتصرت هذه الدراسة على تحديد درجة إسهام مـديري   :الحدود الموضوعية  •
  .مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم في محافظة الطائف

العام في تتمثل في أمناء مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم :  الحدود البشرية •

  .محافظة الطائف 
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  .في محافظة الطائف ) الحكومية ( مدارس التعليم العام :   الحدود المكانية •

 .هـ ١٤٣٢ -١٤٣١العام الدراسي :  مانيةالحدود الز •

 :مصطلحات الدراسة 
  :ملت هذه الدراسة على عدد من المصطلحات والتي يمكن تعريفها بما يلي تشا

  :مدير المدرسة  -١
الرئيس المباشـر لجميـع العـاملين    "  : بأنه)  ٧٩: هـ  ١٤١٧( الحقيل عرفه    

كمـا  ، وهو المسؤول األول عن تحقيق المدرسة ألهدافها وبلوغ غايتها ، بالمدرسة 
  "أنه المسؤول عن توثيق العالقة بين البيت والمدرسة

المسؤول المباشـر عـن أوجـه    "  : بأنه)  ٧٣: م  ٢٠٠٢( كما عرفه مصطفى   
الناحيـة اإلداريـة   : اط بالمدرسة حيث يقوم باإلشراف على النواحي التاليـة  النش

  "رفع مستوى العملية التربوية في المدرسة ، الناحية االجتماعية ، بالمدرسة 

الشخص المعين مـن قبـل إدارة التربيـة والتعلـيم     : ويقصد به في هذه الدراسة 
والعمل على تسهيل سير العمل  ،والمعني بتنسيق العمل بين جميع منسوبي المدرسة 

ويقصد به مدير ، بأسلوبه الذي يشمل التخطيط والتنظيم و التنفيذ و المتابعة والتقويم 
  .إحدى مدارس التعليم العام 

األعمـال   :ويقصد بإسهام مديري مدارس التعلـيم العـام فـي هـذه الدراسـة      
ي تحقيق أهداف مراكـز  والممارسات اإلدارية الفعلية التي يقوم بها مدير المدرسة ف

  .مصادر التعلم أثناء إدارته لمدرسته 

  :مراكز مصادر التعلم  -٢
بيئـة  "   : مركز مصادر التعلم بأنه)  ١: هـ  ١٤٢١( وزارة المعارف  تعرف   

وتتـيح  ، يتعامل معها المتعلم ، تعليمية تحوي أنواعا متعددة من مصادر المعلومات 
وإثراء معارفه عن طريق الـتعلم الـذاتي   ، رات له فرصة اكتساب المهارات والخب

  " . والجماعي
المكان الـذي يـتم فيـه    "  : بأنها) ٤٧٣: م ١٩٩٤( وعرفها إسكندر وغزاوي     

طالع ومشاهدة واستماع وبمـا يتضـمنه   اتيسير عملية التعليم بما يتيحه للطالب من 
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وفره مـن بيئـة   و بما ي، من قوى بشرية و أجهزة ومعدات ووسائط تعليمية أخرى 
  " .صالحة يتم تصميمها وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف محدودة 

المكان الذي يـتم  "  : مركز مصادر التعلم بأنه)  ٤٣٧: م ٢٠٠٥( عرف الل و    
فيه تيسير التعليم الفردي والجماعي بما يتـيح للطالـب االطـالع أو االسـتماع أو     

ه العملية التعليمية التـي يـتم تصـميمها    المشاهدة وبما يوفر له بيئة صالحة لتوجي
وتنفيذها وتقييمها في ضوء األهداف التعليمية المرسومة بما يحتـوي مـن أقسـام    

  ".ومواد  وأجهزة
، يديره اختصاصي مؤهل ، مرفق مدرسي  :بأنه  في هذه الدراسـة  ه الباحثعرفو

والتقنيـات  ، يحتوي أنواعاً وأشكاالً متعددة مـن المصـادر التعليميـة والتعلميـة     
  . ؤدي مهامه التربوية والمعلوماتيةوي، المعلوماتية والتعليمية 

مثال ذلك تنفيذ درس داخل مركز مصادر التعلم باستخدام جهـاز الحاسـب اآللـي    
، أو استخدام الكاميرا الوثائقية وشاشة العرض وجهـاز  والداتا شو وشاشة العرض 

  .لعرض بمركز مصادر التعلم الداتاشو والحاسب اآللي لعرض درس داخل قاعة ا
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  مراكز مصادر التعلم وأهدافها: المبحث األول 
، واالكتشافات العلمية  ، والتزايد المعرفي تجدات التربوية المتواكبةفي ظل المس    

تؤكد وتطور وسائل االتصال المستمر ،  والتطور التكنولوجي المتسارع ،،  المثيرة
االتجاهات التربوية الحديثة على إيجاد متعلم في عصر المعلومات قادر على الـتعلم  

وتؤكـد علـى   . لعصر واالستفادة منها الذاتي ، والتعامل والتعايش مع مستجدات ا
تتيح للمتعلم فرص اكتشاف الخبرات من مصادر متنوعة  إيجاد بيئة صالحة للتعلم ،

ولقد أصبح من الضروري إيجاد مراكـز  . ومتعددة عن طريق التفاعل والممارسة 
مصادر التعلم العصرية وتزويدها بالمواد المكتبية المتعددة والمتنوعة بما يتالءم مع 
احتياجات المتعلم وقدراته وميوله ، وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية المدربة لها 
، ومدير المدرسة الذي يعمل على تفعيلها وتحقيق األهداف ، ومن هنا كانـت هـذه   
الدراسة ،  وفي هذا اإلطار النظري يتناول الباحث مراكز مصادر التعلم وأهدافها ، 

  .هذه األهداف  ودور مدير المدرسة في تحقيق

  :مفهوم مركز مصادر التعلم 
     طلق على مركز مصادر التعلم أسماء ومصطلحات كثيرة ومختلفة فلقد أشار ي

إلى بعض المسميات التي وردت في األدبيات التربويـة  )  ١٣٩ :م ٢٠٠٦ (كمتور 
مركـز الوسـائل   : والتي أطلقت على مراكز مصادر التعلم في مراحله المختلفـة  

مركز الوسائل السمعية  يمية ،مركز المواد التعليمية ،مركز الخدمات التربوية ،التعل
  .والبصرية ، المكتبة الشاملة ، مركز مصادر التعلم وهو األكثر شيوعا هذه األيام 

لقد رجع الباحث إلى الكتب التي تناولت مركز مصادر التعلم ووجد أن هنـاك       
ر التعلم ، ولعل هذا االختالف يرجع إلى كون تعاريف كثيرة ومتباينة لمركز مصاد

مركز مصادر التعلم مصطلح جديد ، باإلضافة إلى التطور الذي مـر بـه مركـز    
  .مصادر التعلم بشكل خاص والعملية التعليمية بشكل عام 

  لقد أمكن تصنيف تعريفات مركز مصادر التعلم إلى أربع تصنيفات رئيسة      
تعليمية ، كمكتبة شاملة ، كمركز وسائل متعـددة ،   التعريف كمركز وسائل :هي  

أساسـية  كبيئة تعليمية ، ويالحظ على التعريفات أنها تدور حول أربعـة مكونـات   
وهـذه   مكان ، الهيئة المشرفة ،اإلنتاج ،المصادر ، ال : لمركز مصادر التعلم هي 
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 خـر ، وفـي  المكونات التنفصل عن بعضها في حين أن كل منها يـؤثر فـي اآل  
وفيما يلي عرض موجز ألبرز تعريفات . مجموعها تكون مركز مصادر تعلم فاعل 

  -:مركز مصادر التعلم 
المكان الذي يتم فيـه تيسـير الـتعلم    "  :بأنه  )  ٣٩ :م ١٩٨٨ (عرفه عطيات   

الفردي والجماعي بما يتيحه للمعلم من االطالع أو االستماع أوالمشاهدة وبما يـوفر  
لتوجيه العملية التعليمية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقويمها في له من بيئة صالحة 

  . "ضوء األهداف التربوية 
"  :فقد عرف مركز مصادر الـتعلم بأنـه   )  ١٥ :م ١٩٩٢ (أما الحسينات 

الوحدة اإلدارية المستقلة في مؤسسات التعليم أو التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم ،   
ليم الفردي والجماعي ، بما يسمح للمدرس مـن االطـالع   والتي يتم فيها تيسير التع

لتوضيح العملية التعليميـة التـي يـتم     واالستماع والمشاهدة بما يوفر بيئة مناسبة ،
تصميمها وتنفيذها وتقويمها في ضوء األهداف التربوية ، وتهـتم بشـكل رئيسـي    

ـ   ات التعلـيم  بتطوير أساليب التدريس وتحسين بيئة التعلم عن طريق اسـتخدام تقني
المختلفة من أجهزة ومواد تعليمية ، وإنتاجها في ضوء اإلمكانيات الماديـة والفنيـة   

  ".المتوافرة ، كما تختص بتزويد المدرسين باألجهزة والوسائل المختلفة 
عدة مساحات مجهـزة  :" فقد عرف المركز بأنه )  ١:  م١٩٩٤( أما الدرازي     

المطبوعة وغير المطبوعة وأنواع من المعـدات  بأنواع مختلفة من وسائل االتصال 
السمعية والبصرية مصممة أو مختارة لتالءم أساليب التعلم المختلفـة ، وحاجـات   
المتعلمين المتنوعة ، فهو بيئة علمية تحوي أنواعاً متعددة من أوعية المعلومـات ،  

معارفـه   يتعامل معها المتعلم وتتيح له فرصة اكتساب المهارات والخبرات  وإثراء
عن طريق التعلم الذاتي بإشراف متخصص يسهل له ظـروف التعامـل مـع كـل     
مكونات المركز بحرية وإيجابية ، كما تساعد المعلمين أنفسهم على حـل مشـاكلهم   

  ".التعليمية 
مكان يضم مجموعة من المـواد  "  :بأنه )  ٥٦: م ١٩٩٥ (وقد عرفته حمدي     

التي انتقيت ونظمت وحـدد مكانهـا    الفنيةت المطبوعة وغير المطبوعة والتجهيزا
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وزودت بهيئة مشرفة تخدم احتياجات المدرسين والطالب وتعمق أهداف التعليم وهو 
  " .عن توفير وتنظيم جميع المواد التعليمية الالزمة في عملية التعليم  مسئول

سـبة  مراكز تهيئ التسهيالت المنا“  :بأنه )  ٣٧٥ : م١٩٩٨ (كما عرفه الحيلة     
لالرتقاء بعملية التعلم في مجاالت العلوم المختلفـة ، واالهتمامـات الشخصـية ،    

توصلت إليه التكنولوجيا بعامة ، وتكنولوجيـا التعلـيم بخاصـة ،     خر ماآومتابعة 
  " .وإيصالها إلى مستخدمي هذه المراكز 

هي مواقـع العمـل   "  :بقولهما )  ٢٠٨: م ١٩٩٩( صفه الغريب وإقبال وو
ي التي تهتم بتيسير عملية التعليم ، وذلك بتقـديم متطلبـات تنميـة األداء ،    التربو

 وتوفير األداء ، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وخـدمات البحـث ، والتـدريب ،   
واإلنتاج من أجل توجيه عمليات التعليم الفردي والجمـاعي   والتصميم ، والمتابعة ،

  " . وتطويرها في ضوء أهداف تعليمية محددة
معمل تعليمي يعمل كمنظومة لها "  : بأنه)  ٥٥ :م ١٩٩٩ (كما عرفه حميد        

ـ     امدخالتها وعملياتها ومخرجاتها ، فمدخالتها هي مصادر الـتعلم والوسـائل ، أم
عملياتها فهي النظام أو السياسة المتبعة التـي يتبعهـا المعلمـون بالتعـاون مـع      

وجيا التعليم ، وأمناء المعامل من أجـل بنـاء   األخصائيين والفنيين وأخصائي تكنول
مواقف تعليمية مناسبة للمتعلمين ، بينما المخرجات هي تلـك األهـداف التعليميـة    
والتربوية والمراد تحقيقها في إطار المؤسسة التعليمية ورفع كفاءة التحصيل العلمي 

  ." للمتعلمين 
لذي يحتوي علـى مـواد   المركز ا"  : بأنه)  ٨٧: م ١٩٩٩ (صفه سرحان وو     

تعليمية مختلفة ومنظمة ، بحيث يسهل استخدامها من قبل المدرسين والطلبة لالرتقاء 
بعملية التعلم والتعليم في مختلف المجاالت بهدف تحسين نتائجها ، بما يـوفره مـن   

  "بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التربوية 
عبارة عن نظام متكامل أو تصـميم  "  : بأنه)  ٥٣٢: م ٢٠٠١( وعرفه عليان     

إلى تحقيـق   ، ويسعى) المدرسة ( معين لبيئة تعليمية متكاملة تتبع مؤسسة تعليمية 
بمجموعة من الوظائف والعمليات واألنشطة ، وتقديم سلسة  أهدافها من خالل القيام

وذلك عـن  من الخدمات المكتبية والمعلوماتية التي تخدم المتعلم أوالً والمعلم ثانيا ، 
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    طريق توفير مجموعة جيدة وغنية من مصادر التعلم والمعلومات بأشـكالها كافـة   
ودمجها مع كل ماقدمتة التكنولوجيا من مواد ووسائل ) المطبوعة وغير المطبوعة ( 

  " .وأجهزة وتقنيات متطورة من أجل تطوير العملية التعليمية والتعلمية 
يقـوم  :" مركز مصـادر الـتعلم بأنـه    )  ٢١٨: م ٢٠٠٣( وعرف الشرهان      

التنظيم ، إدارة األفراد ، اإلنتاج ، التقيـيم ، إجـراء البحـوث ،    : بالمهمات التالية 
التعليم ، االقتناء ، توفر المواد واألجهزة التعليمية ، التخزين ، توفر بعض القاعات 

ـ   ى تحقيـق  ، الورش والفصول ذات األنشطة التعلمية المتنوعة وترمي بمجملهـا إل
  "األهداف التعلمية بكفاءة عالية وتأكيد دور الطالب الفعال في العملية التعليمية 

"  : أن مركز مصـادر الـتعلم يعنـي    ) ٤٦:  م٢٠٠٣ (ى الصالح وآخرونأرو   
موقع في المدرسة يقدم خدماته لمعلمي المدرسة وطالبها وإداريها وغيرهم ، وتشمل 

وتعلم مطبوعة وغيـر مطبوعـة وإلكترونيـة ،     هذه الخدمات توفير مصادر تعليم
أخـرى مثـل إنتـاج المصـادر ،      خدماتوإتاحة للشبكة المعلوماتية ، إضافة إلى 

والتدريب المهني وغيرها ، من خالل تسهيالت مجهزة وعمليات ومعلومات أو مهام 
محددة ، واختصاصي مؤهل بهدف توفير بيئة تعليمية غنية بالمصادر المتنوعـة ،  

ف أساليب التعليم والتعلم الحديثة المعتمـدة علـى دمـج تقنيـة المعلومـات      وتوظي
  "واالتصال في العملية التعليمية 

إلى أنه يمكن صياغة مفهوم لمركز مصادر )  ١٧:  م٢٠٠٤ (وذهب الغامدي      
هو عبارة عن نظام متكامل يتبع مؤسسة تعليمية يتوفر من خاللـه  "  :التعلم كالتالي 

لتطوير العملية التعليمية بالمساهمة في تحقيق األهداف المرسومة مـن   بيئة مناسبة
خالل توفير مصادر التعلم بكافة أشكالها المطبوعة وغير المطبوعة ودمجهـا مـع   

  . التكنولوجيا المتطورة لخدمة المستفيدين من متعلمين ومعلمين
الذي يـتم   المكان" :مركز مصادر التعلم بأنه )  ٤٣٧: م ٢٠٠٥( عرف الل و    

فيه تيسير التعليم  الفردي والجماعي بما يتيح للطالـب االطـالع أو االسـتماع أو    
المشاهدة وتقييمها في ضوء األهداف التعليمية المرسومة بما يحتـوي مـن أقسـام    

  "وأجهزة 
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" : مركز مصادر التعلم بأنـه  )  ١٨٦ :م ٢٠٠٦( عرف عليان ، وسالمة و
د تعليميـة مختلفـة ومنظمـة  ، بحيـث يسـهل      ذلك المكان الذي يحتوي على موا

  . "استخدامها من قبل المدرس والطالب ، لتسهل العملية التربوية 
)  Random house unabridged dictionary 2006(وعرفه قـاموس  

مكتبة توجد عادة في مؤسسة ، وهي تعمل وتشجع علـى اسـتخدام المـواد    : "بأنه 
ضـافة للكتـب والـدوريات ومـا     خرى ، باإلالسمع بصرية ، والمواد التعليمية األ

  ."شابهها
عنـد  )   Reltz 2006( وأشار قاموس علم المكتبات والمعلومات لجون رتز       

تعريفه لمركز مصادر التعلم من أنه مصطلح مرادف للمكتبة المدرسية ، وقال أنـه  
نوية تلبـي  مكتبة موجودة في مدرسة حكومية أو أهلية ، ابتدائية أو متوسطة أو ثا:" 

االحتياجات المعلوماتية للطالب ، والمناهج الدراسية ، للطالب والمعلمين ويـديرها  
اختصاصي مؤهل ومجموعتها في الغالب مكونة من الكتب والـدوريات والوسـائط   

  . "المتعددة ، ومصادر التعلم المختلفة تتناسب مع المرحلة العمرية التي تخدمها 
بيئة علمية داخـل المدرسـة تضـم    " : عرفه بأنهف)  ٣٦ : م٢٠٠٧ (أما إسماعيل  

العديد من تكنولوجيا المعلومات والخدمات المكتبية والوسائل التعليمية في إطار نظام 
متكامل لخدمة المعلمين والمتعلمين إلكساب مهارات التعلم الذاتي والتعلم الجمـاعي  

البشـرية   وتطوير طرق تدريس المعلمين من خالل منظومة تتكـون مـن القـوى   
والمصادر التعليمية والتكنولوجيا الحديثة لدعم االتجاهات اإليجابية وانعكاساتها على 

  . "عمليتي التعلم والتعليم 
مرفق مدرسي  : " مركز مصادر التعلم بأنه )  ٣٣:  م٢٠٠٨ (عرف العمران و    

ـ   ة يديره اختصاصي مؤهل ، يحتوي أنواعا وأشكاال متعددة من المصـادر التعليمي
والتعلمية ، يتعامل معها المتعلم بشكل مباشـر الكتسـاب مهـارات البحـث عـن      
المعلومات وتحليلها وتقويمها ، بغرض بناء معارفه وخبراتـه وتنميتهـا باسـتخدام    
نشاطات قائمة على أساليب التعلم المختلفة ، ويقدم خدمات تسـهل علـى المـتعلم    

  .والمعلم االستفادة من إمكاناته 
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بيئة تربويـة  "  : إلى أن مركز مصادر التعلم)  ٢٧:  م٢٠٠٩ (عتيبي ذهب الو    
تعليمية يحتوي على قاعات تتوفر بهـا مصـادر المعلومـات المطبوعـة وغيـر      

التعليمية ، وتدار مـن ذوي  المطبوعة، ومزودة بمختلف األجهزة الحديثة والوسائل 
انـا المجتمـع   وأحي –، لخدمة المجتمع المدرسي من متعلمين وإداريـين  التخصص

لتطوير طرائق تدريس المعلمين لدعم مسيرة المنهج الدراسي ، والكتساب  –المحلي 
مهارات التعلم الذاتي والتعلم التنافسي والتعلم التعـاوني وتنميـة الميـول القرائيـة     

والنـواحي   والالصفيةوإجراء البحوث وكافة المناسبات واألنشطة المدرسية الصفية 
  " .ة والترفيهية التي تناسب مرحلة المتعلم التعليميةاإلرشادية والثقافي

مرفـق   : ى الباحث أن مركـز مصـادر الـتعلم   أروعلى ضوء التعريفات السابقة 
مدرسي ، يديره اختصاصي مؤهل ، يحتوي أنواعا وأشكاال متعددة مـن المصـادر   

بويـة  دي مهامـه التر التعليمية والتعلمية والتقنيات المعلوماتية والتعليميـة ، ويـؤ  
  . والمعلوماتية

  -:نشأة وتطور مركز مصادر التعلم 
   نظراً للتطور الذي رافق العلوم التربوية عامـة ومعامـل تكنولوجيـا التعلـيم         

خاصة ، فقد كان التفكير الجاد في توفير مراكز متكاملة لمصادر التعلم داخل كـل  
  .مؤسسة تعليمية بهدف توظيفها لتحقيق عملية التعلم 

عدة عوامل سارعت بإنشاء مراكز مصادر التعلم منها مـا ذكرهـا سـرايا     وهناك
  ) . ١٣٦: م ٢٠٠٣ (وسالم 

االنفجار المعرفي المتزايد أدى إلى ضرورة البحث عن كيفية وضـع هـذه    -

  .المعارف في يد المتعلم بصورة سهلة وميسرة 

  .التغير اإليجابي الذي طرأ على وظيفة التربية ومؤسساتها المتعددة  -
 .تطور مفهوم الوسائل التعليمية في إطار المفهوم الشامل لتكنولوجيات التعليم -
التطور التكنولوجي والذي حتم تكامل المعارف ، وتنوع مصادرها كما وفـر   -

 .في نفس الوقت مصادر تعلم جديدة ومستحدثة 
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عد مفهوم مركز مصادر التعلم من المفاهيم التي كانت معروفة منذ القدم حيـث  وي   
عود هذا المفهوم إلى القرن السادس عشر الميالدي إال أنه كان يعرف فـي ذلـك   ي

 .الوقت بمسميات أخرى مختلفة أبرزها المكتبة المدرسية 
أن المكتبات المدرسية لـم تنتقـل لتصـبح    )  ٢٧: هـ ١٤٢٨ (ذكر العمران      

ـ   مركزاً ف فيهـا  لمصادر التعلم مباشرة ، وإنما مرت عالمياً بعدة مراحـل ، اختل
أن وصلت إلـى المفهـوم    المفهوم واألهداف تبعا لتطور أساليب وطرق التعليم إلى

، والذي تمثل في مركز مصادر التعلم ، ويمكن تقسيم مراحل ظهور تلك الحديث لها
 -:المراكز إلى 

وكان المفهوم يركـز علـى الـدور    ) فترة الستينات الميالدية ( المرحلة األولى  -

لمدرسية ، والذي يتمثل في جمـع وحفـظ ، وتنظـيم الكتـب     التقليدي للمكتبة ا

  .المدرسية لخدمة المجتمع 

بدأ ظهور التوجه نحـو دخـول   ) : فترة السبعينات الميالدية ( المرحلة الثانية  -
الوسائل والتقنيات التعليمية ضمن مجموعات المكتبة المدرسية ، وبدأ في هـذه  

  .م المرحلة استخدام مصطلح مراكز مصادر التعل
تطـور المفهـوم ليشـمل دمـج     ) : فترة الثمانينيات الميالدية ( المرحلة الثالثة  -

ـ  ات التعلـيم فـي المكتبـات    التقنيات في التعليم ، وانتشر استخدام وسائل وتقني
مفهوم العام لمراكـز  ، فتحولت بذلك المكتبات المدرسية تدريجاً نحو الالمدرسية

 .مصادر التعلم
استمر تطوير المكتبات المدرسية ) : التسعينات الميالدية  فترة( المرحلة الرابعة  -

وتكاملها مع طرق ووسائل التعليم ، بل أصبح استخدامها كوسيلة تعليميـة هـو   
وظيفتها األساسية ، وبهذا تبلورت مهمة اختصاصية مركـز مصـادر الـتعلم    

تقريبـاً   الحديثة الذي هو شريك للمعلم في العملية التعليمية وفي نهاية التسعينات
 .تحول المفهوم والتطبيق بشكل واضح تماماً 

ن مراكز مصادر التعلم في هذا يمكن القول أ) : الفترة الحالية  (المرحلة الحديثة  -
العقد وصلت إلى مرحلة تكامل المفهوم والتطبيق معاً ، حيث أصدرت الجمعيات 
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وأنشـطة    المهنية المتخصصة المعايير والسياسات التي تنظم أهـداف ومهـام ،  
والتوجه السائد حالياً في كثير من دول العالم يتجه نحـو   ،وخدمات تلك المراكز

 .التحول الكامل إلى مراكز مصادر التعلم 

أن هناك عدة عوامل رئيسة لعبت دوراً مهماً في )  ٥٤٩: م ٢٠٠١(ى عليان أرو
 -:تطور المفهوم الحديث لمراكز مصادر التعلم أهمها 

لى أن التعليم عن طريق الخبرة هو أفضل أنواع التعليم فلم أجمعت النظريات ع -

يعد التعليم قائماً على التلقين ، بل أصبح يعتمد بالدرجة األولى على خلق الرغبة 

لدى المتعلم في الحصول على المعلومات بنفسه ، وبذلك تنتقل العملية التربويـة  

 .ي من عملية تعليم إلى تعلم ومن تلقين إلى بحث وتعلم ذات

أصبح المتعلم هو محور العملية التعليمية ، ولم تعد المعلومات التـي يتضـمنها    -
الكتاب المدرسي وغيره كافية في حد ذاتها ، وإنما أصبحت الكتـب المدرسـية   
المقررة والمادة المطبوعة واحدة من المصـادر المتعـددة للمعرفـة والثقافـة     

  .والمعلومات وفي كثير من األحيان ليست األفضل 
بفضل الطرق الحديثة في تنظيم المنـاهج واألسـاليب   أصبحت المواد الدراسية  -

الحديثة للتدريس وحدات مترابطة ، ومتكاملة بدون حواجز مما دفع المتعلم إلـى  
      .تحصيل المعلومات عن طريق النشاط الذاتي واستيعاب المعلومات ككل متكامل

عالمنا العربـي بإنشـاء مراكـز     نه تم االهتمام مؤخراً فيأومن الجدير ذكره 
مصادر التعلم ، فقد كان لجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة أثرها في حفـز  
الدول العربية على االهتمام بالوسائل التعليمية ، وإدراك أهميتها للطالب والمعلم 
، وذلك في أواخر الستينات من القرن الماضي ، فقد أولى المـؤتمر التربـوي   

م أهمية كبيرة لتنمية االتجاه اإليجابي لدى المعلمـين  ١٩٦٧لمنظمة لعام األول ل
 .نحو الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية من أجل توظيفها في العملية التعليمية 
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أن المؤتمر الثالث لوزراء التربية العرب عـام  )  ٣٤: هـ ١٤٢٦(العتري وذكر   
صين والخبـراء لدراسـة إنشـاء    م قد أوصى بعقد حلقة دراسية من المتخص١٩٦٨

م أنشئ المركـز العربـي للوسـائل    ١٩٧٥مركز إقليمي لتقنيات التعليم ، وفي عام 
م تـم  ١٩٩٠م إلى الكويت ، ومع بداية عـام  ١٩٧٦التعليمية بالقاهرة ، ثم نقل عام 

 .نقل المركز إلى اإلدارة العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس 
عتبر مشروع مركز مصادر التعلم في دولة البحرين المشروع الريادي األول وي    

من نوعه في الوطن العربي ، وإن تم إيجاد مراكز مصادر تعلم مشابهة في األردن 
  .أنها تختلف من ناحية اإلمكانيات  م إال١٩٨٩مع بداية عام 

ربية السعودية فقد أما عن الوضع الحالي لمراكز مصادر التعلم في المملكة الع      
أن وزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة العربيـة     )  ٤٠: هـ ١٤٢٩(ذكر العتيبي 

السعودية تبنت مشروع مراكز مصادر التعلم بعد تشكيل لجنة لدراسة واقع المكتبات 
المدرسية والوسائل التعليمية بمدارس التعليم العام ، وصدرت موافقة معالي وزيـر  

لى تقرير اللجنة بوضع تصور التطوير للمكتبـة المدرسـية فـي    التربية والتعليم ع
هــ  ١/٤/١٤٢٠هـ ، واستناداً لخطاب معالي وزير المعارف فـي   ٧/٤/١٤٢٠

تم ضم إدارة المكتبـات  وهـ  ١٤١٩في عام ( أعدت اإلدارة العامة لتقنيات التعليم 
، ) صادر الـتعلم  المدرسية لإلدارة العامة لتقنيات التعليم وتغيير اسمها إلى إدارة م

  .تصوراً لتنفيذ مشروع مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم العام 
وإدراكاً ألهمية هذا المشروع فقد عملت وزارة التربيـة والتعلـيم علـى دمـج        

المكتبات المدرسية مع الوسائل التعليمية وتوظيف تقنية المعلومـات واالتصـاالت   
للتعلم ، ووسيلة لتحقيق األهـداف التربويـة ،    والتقنيات السمعية والبصرية مصدراً

وتمكن المتعلم من تجاوز حدود الكتاب المدرسي إلى فضاء واسـع ورحـب مـن    
  .مصادر المعرفة تتوافق مع ميوله وقدراته 

مركز لمصـادر   ٢٠٠قد بدأت المرحلة التحضيرية للمشروع تشمل استحداث ول   
شر في جميع المناطق التعليميـة ،  تلية تنالتعلم في عدد من المدارس الحكومية واأله

 ٤٢وقد رصدت الوزارة لدعم هذه المرحلة مبلغ أربعة ماليين ريال موزعة علـى  
  .إدارة تعليمية 
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ولم تقف الوزارة على جانب المشروع بل اهتمت أكثر بجانب إحداث التطـوير     
إنشاء مراكـز  في المفاهيم والممارسات التدريسية وتحقيق األهداف التي تقف وراء 

  .مصادر التعلم 
هـ جرى تقويم هذه المرحلة واالستفادة مـن  ١٤٢١/١٤٢٢وفي العام الدراسي     

معطياتها في عملية التعميم المكثف للمشـروع الـذي بـدأ فـي العـام الدراسـي       
هـ حتى ال يكون التغير في المسميات فقط بل في الممارسات وفـي  ١٤٢٢/١٤٢٣

  .التطبيق 

  -:لمركز مصادر التعلم ) التربوية والنفسية  األسس( الفلسفة 
ص الفكرة التربوية إلنشاء مراكز مصادر التعلم في أنه كما أحيط المـتعلم  تتلخ    

بعدد كبير من المثيرات وفرص التعلم انبعثت في نفسه الرغبة وحـب االسـتطالع   
  -:ن يدفعانه إلى التساؤل واالكتشاف والتعلم اذلال

إلى أن مراكز مصادر التعلم تقوم فلسفتها على )  ٣١: م ١٩٨٦ (ذهب حمدان و   
المتعلمين من خالل مراعاتهـا   في تقديم التربية المدرسية وإغنائها وزيادة تأثيرها 

  -:لمبدأين هامين هما 
أن كل متعلم يختلف في أسلوبه اإلدراكي وقدراته عن زميله اآلخر ، ولهـذا  :  أوالً

وهذا يعني . تتوافق مع طبيعة وخصائص كل منهم يجب توفير مصادر تعلم مختلفة 
أن مبدأ الفروق الفردية في التعلم بين التالميذ ووجوب االسـتجابة  لهـذه الفـروق    

  .لفلسفة مراكز مصادر التعلم  يتشكل المحور الرئيس
أن توفير أكثر من أسلوب ومصدر للتعلم يؤدي إلى زيادة التعلم فـي الكـم   : ثانياً 

أسلوب المحاضرة باألفالم والشرائح والعينات والزيارات الميدانية  والنوع ، فتدعيم
يؤدي إلى زيادة التشويق واالنتباه والتركيز كما أن تشغيل أكثر من حاسة واحدة عند 

  .المتعلم يؤدي إلى درجة عالية من االستيعاب والتذكر والقدرة على التطبيق 
-٥٤٢:م ٢٠٠١(وعليـان  ، )  ٨-٥: م ١٩٨٠(الطـوبجي   -:كد كل من وأ     
تتمثـل  مصادر التعلم  أن األسس التربوية والنفسية التي تدعو إلقامة مركز)  ٥٤٦

  -:في النقاط التالية
  .تكامل المعرفة و تنوع مصادرها فمجاالت المعرفة وغايتها واحدة -
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ضرورة تكامل الخبرة التعليمية وطرق تقديم خدماتها التعليمية لتكون مركزيـة   -
  .عليها عند الحاجةيسهل الحصول 

التأكيد على التعلم واالهتمام بالفرد الذي يقوم بعملية الـتعلم ومراعـاة حاجاتـه     -
 .وميوله والفروق الفردية بينه وبين زمالئه 

ـ    - رة حسـب قدرتـه وميولـه    الدور اإليجابي للمتعلم في الحصـول علـى الخب
 .واستعداداته

اد أماكن وتجهيزات خاصـة  إعدتنويع أساليب التعلم والتدريس الذي يحتاج إلى  -
 .ثابتة

تغير دور المدرس وفلسفة التدريس بحيث لم يعد المدرس هو المصدر الرئيسي  -
 .للمعرفة

تحقيق األهداف التربوية للمؤسسات التعليمية ، وذلك عن طريق تحقيق أهـداف   -
، ريس ، ورفع معنويات مستوى الـتعلم المناهج الدراسية ، وتطوير أساليب التد

 .الت الخبرة التعليمية المتنوعة وتوفير مجا

أن مراكـز مصـادر    ن المربين يرونإلى أ)  ٥٤٦ :م ١٩٨٦ (ر حمدان وأشا    
سهم في تطوير العملية التربوية من خالل قيامها بتوفير المعينـات  تالتعلم يمكن أن 

للمعلمين والتي تساعد على زيادة أثر وفاعلية طرقهم التدريسية وتفاعلهم مع طلبتهم 
وفيرها لطرق تعليمية بديلة لألساليب التقليدية المباشرة كالمحاضـرة والمناقشـة   وت

ية في تعلمهم وتوفيرها لمصادر وخاصة للتالميذ الذين يتصفون بالفردية أو االستقالل
فقد يستبدل مركز المصادر كال من المعلم والكتاب المدرسـي بمـواد   ( يلة للتعلم بد

ة معمليه لتدريب المعلمـين وتعلـيم التالميـذ ذوي    توفير أداو، ) تعليمية مبرمجة 
الخبرات المنهجية لدى التالميـذ   غناءإ والقدرات االستثنائية كالمعوقين واألذكياء ،
 -المتـوافرة فـي المركـز     –المختلفة من خالل استخدام المعلم للمواد والوسائل 

ـ و ن خـالل تـوفير   تحقيق المزيد من العدالة االجتماعية وخاصة للتالميذ الفقراء م
  .خبرات جديدة ال توفرها لهم بيئتهم 
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 -:أهمية مركز مصادر التعلم 
يعتبر التعلم الذاتي أهم ما يميز النظام التعليمي الجديد ، حيث يتيح الفرصة للطالب  

أن يتعلموا تعلما ذاتيا تعلما بدافع منهم وبرغبة أكيدة في تعلم مـا يختارونـه مـن    
  .تناسب مع ظروفهم وميولهم موضوعات في الوقت الذي ي

غيـر محـدودة لالكتشـاف ، والتجريـب      وهذا النظام هو الذي يتيح فرصـاً      
والمحاولة والخطأ ، وهو ما يقابله في النظام التقليدي تعلم إجباري ليس له عالقـة  

  .بذات الطالب أو ميوله واحتياجاته 
ز مصادر التعلم أن مرك إلى ) ٢٨: هـ ١٤٠٢ (ذهب عيسى مصباح وآخرون و   

هو المكان الذي يتواجد فيه أوسع مجال ممكن لمصادر المعلومـات علـى صـور    
متعددة ومختلفة ومن السهل الحصول عليها الستعمالها من قبل الشريكين في التعليم 

ومركز مصـادر الـتعلم يمكنـه أن يـوفر مصـادر      . الطالب والمدرس : وهما 
والمواد التقنية في الوقت المناسب  وذلك لجعل بالمعلومات والمكان والمواد الثقافية 

  .التعلم الحقيقي ممكنا 
أن لمركز مصادر التعلم دوراً حيويا يؤديه في : " ) ( Dubber,1995ى أرو

تي التعليم والتعلم ، ولقد أكد عدد من الباحثين أن المركز يجب أن يكون ضمن يعمل
مع المناهج عن طريق  ن متكامالًألنشطة الطالب ، وأن يكو عملية التعلم ، ومركزاً

عرف الطـالب كيـف يـنظم    تقديم مهارات التعامل مع المعلومات  كما يجب أن ي
المركز ، وأن يتم إعدادهم بحيث يكونوا قادرين على التعامل مع مصادر المعلومات 
الموجودة فيه ، ويجب أن يخطط اختصاصي المركز ويعمل مـع المعلمـين لـدعم    

لتعليمية والشخصية بمصـادر المعلومـات التـي تلبـي هـذه      احتياجات الطالب ا
  .االحتياجات ويساعدهم على أن يستخدموا هذه المصادر بكفاءة وتمكن 

ومركز مصادر التعلم يشكل المصدر األول لكل من المعلم والمتعلم في اسـتقاء      
  .المعلومات عن مصادرها وتعلمها ويوفر لهما بيئة نموذجية مناسبة للتعلم

إلى أن مركز مصادر التعلم هـو أكثـر   )  ٣٤: هـ ١٤٢٨ (ذهب العمران و     
مكونات المدرسة قدرة على أن يطور وينقل التعليم والتعلم ومواقفهما مـن الطـرق   
التقليدية إلى مواقف وطرق تربط المتعلمين بمصادر المعرفة بشكل مباشر لذا يجب 
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يئة التعليمية أكثر اتسـاعا ، بحيـث   أن تعمل النظم التعليمة على أن تجعل دائرة الب
تتجاوز المعلم والمقرر الدراسي لتصل إلى مركز مصادر التعلم ، كمـا يجـب أن   
يتصل الطالب بشكل أكثر فعالية مع مركز مصادر التعلم ، وأن تكون لديهم فرصة 
أن يستخدموا ويطوروا مهاراتهم المعلوماتية ، التي يستطيعون من خاللها أن يتكيفوا 

العديد من المواقف التعليمية المتنوعة وهكذا تساعد التعليم أن يكـون مسـتمرا   مع 
طيلة الحياة ، لذا فإن مركز مصادر التعلم أصبح وجوده ضرورة تعليمية وتربويـة  

  .في كل مدرسة لمواجهة ما يفرزه هذا العصر من تحديات أمام المدرسة 
إلى ما يحيط باإلنسان مـن   إذا نظرنا": )  ٧: هـ ١٤١٠( ل عبد المعطي اقو    

تقدم في جميع مجاالت الحياة ، وما نشهده من تفجر معرفي وثورة في المعلومـات  
تتضاعف كل ثمان سنوات ، مما أدى إلى تراكم المعرفة اإلنسانية ، ومما تعجز عن 
نقله لألجيال القادمة أي مؤسسة تعليمية ، وكذلك ما نشهده من تطور وسائل اإلعالم 

ات ، واالتصال ، وتضاعف أعداد الطالب الملتحقـين بالمدرسـة نتيجـة    والمعلوم
كل ذلك يعزز وجود مراكز مصادر التعلم للنهوض بمسـؤوليات  . للتفجر السكاني 

  ".تطوير العملية التعليمية التعلمية 
وهذا يؤكد على الدور الفاعل لمركز مصادر الـتعلم فـي العمليـة التعليميـة         

تحقيق أي سياسة تعليمية بدون استخدام المركز كأداة لذلك فهو والتعلمية إذ يصعب 
المكان الذي يمكن من خالله بناء قدرات المتعلم التعلمية ، كما أن له أهمية بالغة في 
توفير متطلبات تحقيق أهداف المنهج ، وتنفيذ األساليب واالسـتراتيجيات التعليميـة   

المدرسية التي قلصت دورها الممارسات الفعالة ، وهو يعد تطويراً نوعيا للمكتبات 
  .الخاطئة ، وحصرته بالنشاطات الثقافية اإلثرائية الالمنهجية 

إلى أن الجمعية الدولية للمكتبات المدرسية قـد  ) ٣٥: هـ ١٤٢٨ (ر العمران وأشا 
أكدت على الدور الحيوي لمراكز مصادر التعلم بمفهومها الجديد ، وعلى ضـرورة  

  :التعليم والتعلم ووضعت لها أربع وظائف توضحها ، وهي وجودها في عمليتي 
يمدنا بمعلومات موثقة ، والوصول السريع للمعلومات واسـترجاعها  :  معلوماتي •

  .كما يجب أن يكون المركز جزءا من شبكة المعلومات اإلقليمية والوطنية
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بيئـة  يزودنا بتعليم مستمر طوال الحياة عن طريق إتاحة التسـهيالت وال :  تعليمي •
المالئمة للتعلم  واإلرشاد إلى المصادر المناسـبة ، واختيـار واسـتخدام مصـادر     
المعلومات ، والتدريب على مهارات البحث عن المعلومات ودمجها في التـدريس ،  

  .ودعم الحرية الفكرية
، رة والتذوق الفني وتشجيع اإلبداعيدعم الحياة عن طريق تقديم ودعم الخب:  ثقافي •

 .قات اإلنسانية اإليجابية وتطوير العال
يدعم حياة متوازنة ويشجع على استثمار وقت الفـراغ فـي األعمـال    : ترفيهي  •

المفيدة ، وذلك من خالل تقديم مصادر المعلومات والبرامج الترفيهية ، واإلرشاد في 
 .كيفية استغالل أوقات الفراغ 

علم مهمـة  أن مراكـز مصـادر الـت   )  ٢: م  ٢٠٠٣( ى الصالح وآخرون أرو   
 :ألنها تعمل على  ؛وضرورية للتربويين والطالب 

دعم جهود اإلصالح التربوي الهادف إلى دمج التقنية في المنهج وفي نشـاطات   -١

  . التعليم والتعلم

دعم أساليب التعليم والتعلم الحديثة من خالل توفير بيئة غنية بالمصـادر تتـيح    -٢
  .ى وسائط متعددة فرص التعلم الذاتي في مواقف أصيلة معتمدة عل

 .إتاحة بيئة تعلم مرنة ومفتوحة لممارسة مهارات الثقافة المعلوماتية  -٣
تنمية مهارات التعلم الموجهة ذاتيا ومهارات البحث والعمل الجماعي واالتصال  -٤

 .والحوسبة والتفكير الناقد وغيرها 
إلى  تحسين التدريس من خالل دعم المعلم بالمصادر المطلوبة لالنطالق بالطالب -٥

أبعد من تحصيل المعلومات التي تقاس بعدد الوحدات التي يشـملها المـنهج أو   
 .الساعات التي يقضيها الطالب في قاعات الدراسة 

وهو تعلـيم يشـهد نمـوا     –دعم وتشجيع التعليم عن بعد المعتمد على الشبكات  -٦
مستمرا من خالل توفير أدوات االتصال اإللكترونـي المختلفـة مثـل البريـد     

 .إللكتروني والصفحات النسيجية ومجموعات المناقشة وغيرها ا
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تيسير عملية نشر االبتكارات التعليمية وتبنيها من خالل إتاحـة فـرص نشـر     -٧
الدروس والنشاطات التعليمية اإللكترونية بين أفردا المجتمع التعليمي ، وتبـادل  

 .الخبرات ، وتجربة التجديدات لخدمة أهداف العملية التعليمية 
دعم مشاريع الطالب وتشجيع تقديمها بوسائط متنوعة من خالل تقديم التسهيالت  -٨

 .البشرية والمادية المطلوبة 
 .خصيصا لمقابلة حاجات جمهور معين إنتاج مصادر تعليمية متنوعة مصممة -٩

دعم عملية المشاركة في المصادر بين أفراد المجتمع المدرسي الواحد وبـين   -١٠
ل االتصاالت عـن بعـد المعتمـد علـى شـبكات      المدارس خصوصا من خال

  .الحواسيب
 -:أن مراكز مصادر التعلم تعمل على )  ١٤٢: م ٢٠٠٦(وبين كمتور    
 .توفير خبرات بديلة للتعلم الفردي والجماعي بعيدا عن المعلم والكتاب المقرر  -١
  .توفير خدمات استشارية في مجال استخدام وإنتاج المواد التعليمية  -٢
هارات البحث العلمي وتسخيره لخدمة العملية التعليمية باستخدام وسائل تطوير م -٣

 .االتصال  المختلفة مطبوعة كانت أو غير مطبوعة 
 .تأمين الكتب والبرمجيات التعليمية التي تخدم المقررات التعليمية  -٤
 .إجراء البحوث والدراسات التجريبية للكشف عن استعدادات المتعلمين  -٥

أن من األنشطة التي يمكن تقديمها في مراكز )  ٢٦٤: م ٢٠٠٣( ف الشرهان وأضا
 -:مصادر التعلم 

 .إصدار النشرات التربوية والمطبوعات التي تخدم العملية التعليمية  -١
تصميم وإنتاج كثير من المواد والوسائل كاألفالم التعليمية والشفافيات والشرائح  -٢

  .والرسوم والنماذج 
طة السمعية واسـتخدامها فـي األنشـطة التعليميـة     توفير أفالم الفيديو واألشر -٣

 .المتعددة
 .ممارسة التعلم الذاتي وتعزيزه  -٤
تدريب المعلمين والطالب على كثير من المهـارات التعليميـة مثـل اسـتخدام      -٥

 .الحاسب اآللي وإنتاج بعض الوسائل التعليمية 
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 .تعليميةت بهدف تطوير العملية الإجراء البحوث والدراسات في مختلف المجاال -٦
 .تقديم الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية خاصة وللمجتمع عامة -٧

ورأى الباحث أن مركز مصادر التعلم يمثل مدرسة المستقبل ألنه ينقل المتعلم مـن  
كافـة   باستخدامبيئة الفصل التي تعتمد على التلقين والحفظ إلى بيئة التعلم والمعرفة 

وسائل االتصال المتوفرة بالمركز كاالنتر نـت   خدامبالمركز واستالتقنيات المتوفرة 
وتطوير الذات ودعم المناهج وإجـراء تطبيقـات    بأولللحصول على المعرفة اوالً 

  .عليها من خالل ما يتاح من وسائل مختلفة 

  :متطلبات مركز مصادر التعلم 
يعتبر مركز مصادر التعلم مرفق تعليمي كغيره من المرافق التعليمية يحتـاج  

 لتعلم ، وتتمثل هذه المتطلبـات إلى مجموعة من المتطلبات حتى يحقق معنى مركز ا
 -:في )  ٤٧: هـ ١٤٢٨( كما رأى آل شعالن 

  :اإلمكانات البشرية : أوالً 

أن مركز مصادر التعلم يتطلب عددا من العاملين للقيام بكافة العمليـات واألنشـطة   
يجب أن يكون هؤالء العاملين مؤهلين و. والخدمات التي يهدف المركز إلى تقديمها 

تأهيال يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها ، ويحتاج مركز مصـادر الـتعلم   
مدير عام ، أخصائي مركـز  : على وجه العموم إلى أربعة فئات يعملون به ، وهم 

  .فة ، وعدد الطلبة والمدرسين فيهامصادر التعلم ، فني لصيانة األجهزة ، عامل نظا
  :ميزانية مالية  : انياً ث

ال بد من ميزانية يعتمد عليها مركز مصادر الـتعلم لبنـاء مرافـق ومتابعـة          
صيانته، باإلضافة إلى قدرة شرائية لتأمين المستلزمات الضرورية وشـراء األدوات  
البسيطة بما يسمح من إمكانات ميزانية المدرسة، أو تخصيص ميزانية مالية لتجديد 

  .اد الالزمة من قبل إدارة التعليم وشراء المو
  :اللوائح والنظم : ثالثاً 

يعتمد مركز مصادر التعلم على مجموعة من اللوائح والنظم التي تحكم سير العمـل  
بداخله وحتى ال يكون هناك فوضى إدارية ومهنية ممـا يسـبب فـي تعطيـل أداء     

معدة من الجهات العليـا  المركز أو نقص فاعليته ، وهذه اللوائح والنظم تكون غالباً 
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للتعليم ، ويزود كل مركز بكتيب يحوي سياسـة المركـز وفلسـفته المتبعـة فيـه      
  .واألوراق والنماذج المطلوبة 

  :اإلمكانات المادية : رابعاً 

يتطلب مركز مصادر التعلم عدد من اإلمكانات المادية التي ينبغي توافرهـا  
سس وتتلخص هذه اإلمكانـات  وُأ نشئحتى يستطيع أن يقوم بالدور الذي من أجله ُأ

  :في

  :المكان  -أ 

نظرا لتعدد نماذج المباني المدرسية في التعليم العام فقد صنفت المراكـز إلـى       
ثالث فئات حتى تتناسب مع تنوع المباني المدرسية ولكـل فئـة مسـاحة محـددة     

  ) . ٢٨: هـ ١٤٢٥الغامدي ، ( وتصميم يتناسب مع تلك المساحة كالتالي 

وهي الفئة التي تحقق المعايير الكاملة لمركز مصـادر  : متراً أو أكثر  ٢٥٠) أ(فئة 
  .التعلم 

غلب المدارس ذات األبنيـة الحديثـة   أوهي الفئة التي تستطيع : متر ٢٠٠) ب(فئة 
  .تحقيقها 

وهي فئة تناسب المدارس التي ال تستطيع تـوفير المسـاحات   : متر ١٥ ٠) ج(فئة 
  .الكافية 

لف تأثيث كل فئة من الفئات السابقة مع وجود متطلبات أساسية في المـواد  ويخت   
واألجهزة واألثاث تتوفر في كل المراكز ويأتي هذا التمايز تبعاً لكبر المساحة وعدد 

لمكان المناسب للمركز عدة شـروط   ويشترط في ا. المستفيدين من خدمات المركز 
توسط بحيث يمكن الوصول إليـه  أن يكون م)  ٤٨: هـ ١٤٢٨(ذكرها آل شعالن 

  .بسهولة من أي مكان في المدرسة 
  .أن يكون بعيدا عن الضوضاء ومناطق اإلزعاج كالمالعب   -
 .أن يسمح لإلضاءة الطبيعية والهواء النقي بالدخول إلى المركز   -
 .أن يكون قابال للتوسع األفقي والعمودي مستقبال   -
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 :األثاث  -ب

تعليم مواصفات مقننة ألثاث قاعات مراكز مصادر التعلم حددت وزارة التربية وال   
ذكر الغامدي كما  لتالئم طبيعة أساليب التعلم والتعليم المستخدمة في المركز وتتكون

  -:مما يلي ) ٣١: هـ ١٤٢٥(
 –أطـالس   –دوريات  –دراسات  –أبحاث  –كتب ( خزانات للمواد المطبوعة -١

  . )خرائط 
  . المواد السمعية والبصرية: بوعة خزانات للمواد غير المط - ٢
 .طاوالت وكراسي للقراءة والمطالعة وفقا لعدد المستخدمين  - ٣
 .والفيديو والصوتيات األخرى ، للحاسب اآللي : مقصورات فردية  - ٤
 . كرسي، مكتب استقبال : ستقبال أثاث منطقة اال -٥
 .صناديق طاولة توضع عليها ال، قي صناديق فهرس بطا :أثاث للفهارس  -٦
 . كل مايخص أثاث صالة العرض: تاج أثاث العرض واإلن -٧
 .لوحة إعالنات  -٨

 :األجهزة والمعدات والمواد التعليمية . ج 

حيث يجب توافر األجهزة والمعدات والمواد التعليمية في كل فئـة مـن فئـات        
العـرض  وأجهزة ، وأهم هذه األجهزة شبكة الحاسب اآللي ، مراكز مصادر التعلم 

مـم وتلفزيـون    ٣٥وجهاز عرض شرائح وأفالم ثابتة ، مثل عارض فوق الرأس 
  ). vcp( فيديو +١٤
أن المواد التعليمية من العناصـر المهمـة   )  ٣٣: هـ ١٤٢٥( ى الغامدي أرو   

المكونة لمشروع مركز مصادر التعلم بكل فئاتها حيث يتم جمع المـواد المطبوعـة   
ويـتم تصـنيفها   ، ) المكتبة سـابقا  ( اعة التعلم الذاتي والمواد غير المطبوعة في ق

  .وفهرستها وفقا للنظم والقواعد الخاصة بذلك والمعمول بها في المكتبات 
  -:وتصنف إلى المواد التالية 

أبحـاث  ) مجالت/ جرائد(دوريات ، ) مصادر/ مراجع (كتب : المواد المطبوعة   ••••
  . نشرات، 
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اسوبية ، حقائب ورزم تعليمية ، برامج فيديو ، برامج ح: المواد غير المطبوعة   ••••
برامج إذاعية  شفافيات ، شرائح وأفالم ثابتـة ، لوحـات ، خـرائط ، صـور ،     

  .مجسمات 
ويتم  تحديد العالقات بين المواد التعليمية والمنهاج عن طريـق إعـداد دليـل        

الباحـث أن  ى أر، و) المواد التعليميـة  / للمنهج ( يصنف المواد حسب المواضيع 
األجهزة والمواد التعليمية يحكمها التطور التقني في تكنولوجيا التعلـيم ، والتقنيـات   
المستحدثة التي أوجبتها التطورات في تقنيات التعليم باالعتماد مثال علـى التعلـيم   

لكترونية إلكتروني و التجهيزات التابعة لها من ماسح ضوئي و طابعات و سبورة اإل
تعليمية المستندة على الوسائط التعليمية المتعددة سـواء التفاعليـة أو   و البرمجيات ال

غير التفاعلية، باإلضافة إلى التطور التقني في تحديث أجهزة المعامل والمختبـرات  
 .العلمية 

  :أهداف مركز مصادر التعلم 
إن الوظيفة الرئيسة لمراكز مصادر التعلم هي مساعدة المعلمـين فـي تطـوير       

لتعلم من خالل إنتاج المواد التعليمية وتوفيرهـا ، ومتابعـة اسـتخدامها ،    أساليب ا
وتدريب المعلمين على توظيفها بفاعلية في العملية التعليمية ، وتوفير فرصة تبـادل  
اآلراء والخبرات بينهم ، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لهم ، وتقديم الخدمات التربوية 

  .لتعليمية وصيانتها للمدارس ، مثل إعارة األجهزة ا
أنه يمكن لمراكز مصادر التعلم تحقيق الكثيـر  )  ٥٣٤: م ٢٠٠١(ى عليان أرو   

من العمليات الفنية واإلدارية التي يتم عن طريقها توسيع نطاق ومسـتوى خـدمات   
المكتبات والمعلومات،   بحيث يتم تحقيق وحدة المدرسة والتعـاون المثمـر بـين    

مراكز المصادر والمعلمين ، مما يؤدي إلى إنجاز األعمـال  العاملين في المكتبات و
التربوية المطلوبة بسهولة ويسر بمستوى أفضل ، وهذا هو الهدف العام مـن وراء  

 .إنشاء مراكز مصادر التعلم 
أن موسوعة تاريخ التعليم فـي المملكـة   )  ٤٤: هـ ١٤٢٨(وأورد آل شعالن     

 م٢٠٠٣ية والتعليم فـي المملكـة عـام    لتربالعربية السعودية الصادرة عن وزارة ا
 تعلميهذكرت أن الهدف العام من إنشاء مركز مصادر التعلم هو توفير بيئة تعليمية 
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مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم ، وتهيـئ  
ن المعلـم  له فرص التعليم الذاتي ، وتعزز لديه مهارات البحث واالستكشاف ، وتمك

أساليب فعالة في تصميم مادة الدرس وتطويرهـا وتنفيـذها وتقويمهـا ،     إتباعمن 
  :ويمكن التعبير عن هذا الهدف من خالل ما يلي 

المنهج الدراسي عن طريق توفير مصادر التعلم ذات االرتباط بـالمنهج ،  دعم   -١

  .وذلك لبعث الفعالية والنشاط والحيوية 

  .ستكشاف والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم تنمية مهارات البحث واال  -٢
تزويد المتعلم بمهارات وأدوات تجعله قادراً علـى التكيـف واالسـتفادة مـن       -٣

 .التطورات المتسارعة في نظم المعلومات 
 .مساعدة المعلم في تنويع أساليب تدريسه   -٤
 .ة مساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعاون في تطوير المواد التعليمي  -٥
 .تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية   -٦
 .إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي   -٧
 .تلبية احتياجات الفروق الفردية   -٨
اكتساب الطالب اهتمامات جديدة ، والكشف عن الميول الحقيقية واالستعدادات   -٩

 .الكامنة ، والقدرات الفعالة لدى الطالب 
 .الطالب في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة تنمية قدرات   -١٠

أن الهدف العام من إنشاء مركز مصادر ) ٦١: م ٢٠٠٣(وذكر الصالح وآخرون    
التعلم هو خدمة األهداف الموضوعة للبرنامج التربوي والتعليمي وتحقيـق أهـداف    

 :المناهج ومساعدة المدرسة على تحقيق رسالتها ويتم ذلك عن طريق 
ط المدرسة بالمجتمع المحلي والحي الذي تقع فيه عن طريق تصـميم وإنتـاج   رب  -

المواد والرسائل اإلعالمية ، وتشجيع مشاركة أولياء األمور مـن خـالل وسـائل    

 .االتصال اإللكتروني بين البيت والمدرسة 
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دعم عمليات نشر االبتكارات التعليمية والتجارب المتميزة للمعلمين والطالب في   -
مختلفة وتبنيها ودمجها في التعليم المدرسي وذلـك عـن طريـق شـبكات      مناطق

 . الحواسيب في المراكز

أن الهدف الرئيسي لمراكز مصادر التعلم يكمن في ) ٣٧٦: م ١٩٩٨(ى الحيلة أرو
خدماتها التي تستهدف تحقيق أهداف البرامج التربوية وتحقيق تعلم مستمر وذلك عن 

 -:طريق 

غنية ومتنوعة وتسجيالت صوتية ومرئية ثابتـة ومتحركـة    تقديم مواد تعليمية  -١
وأفالم ثابتة ومواد سمعية وبصرية ومصادر أخرى تستخدم من قبـل المعلمـين   

  . والطلبة فردياً وجماعياً
توفير القيادات ذات الخبرة بتطوير األساليب التعليمية التي سـوف يسـتخدمها     -٢

 .المعلمون والطلبة 
 .ات واألجهزة الضرورية تأمين التسهيالت والخدم  -٣
 .تحسين التسهيالت التي تساعد في إنتاج المواد التعليمية وعرضها   -٤
توفير األماكن الخاصة للتعليم الفردي من خالل المقصورات التعليمية أو التعلم   -٥

 . الجمعي
 .توفير قاعات لمستخدمي الحاسوب وشبكة اإلنترنت   -٦

مراكز مصادر الـتعلم تـأتي علـى    أن أهداف )  ٤٣٩: م ٢٠٠٥(ذكر الل و      
 :النحو التالي 

 .تحقيق أهداف المشاركة في إعداد المناهج الدراسية   -١
  .إنتاج المواد التعليمية المناسبةالمساعدة في تخطيط أنظمة التدريس وابتكار و  -٢
 .تطوير مهارات التعلم الذاتي والتفاعل اإليجابي مع وسائط التعليم   -٣
 .المتنوعة والبرامج والتصاميم  توفير الخبرة التعليمية  -٤
 .تحقيق التكامل بين مصادر المعرفة والتعلم   -٥
 .تقديم االستشارات العلمية في كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد   -٦
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إلى أنه في ضوء فلسفة المؤسسة التعليميـة   -) :٥٣٦: م ٢٠٠١(ذهب عليان و    
قوم بتحديد األهداف والوظائف التي وتصورها لدور هذا المركز في إطار عملها ، ت

تود تحقيقها ،  والهدف الرئيس ألي مركز ينبغي أن يسهم فـي الـدور األول فـي    
تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ، وتحسين عملية التعليم والـتعلم ونوعيـة الـتعلم    

ويمكن النظر إلى أهداف المركز في . وخدمة المجتمع الذي توجد فيه هذه المؤسسة 
 .ين هما األهداف العامة ، واألهداف الخاصة للمركز إطار
 :األهداف العامة للمركز : أوالً 

  .تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية   -
  .تحسين عملية التعليم ونوعية التعلم   -
 .خدمة المجتمع الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية   -
 .تطوير تحقيق الذات لدى الطلبة   -

 :لمركز األهداف الخاصة ل: ثانياً 

 .توفير المواد التعليمية المالئمة ألساليب التعلم المختلفة   -
  .تقديم اختيارات تعليمية ليست متيسرة في أماكن الدراسة   -
  تقديم الفرص المالئمة الكتساب الخبرات الالزمة لنمو الطلبة عن طريق المـواد    -

 .باشرةالتعليمية المطبوعة وغير المطبوعة عندما ال تتيسر الخبرات الم
تطوير مهارات البحث في المكتبة ومهارات البحث العلمي واالستفسار باسـتخدام    -

 .وسائل االتصال المطبوعة وغير المطبوعة وجميع أنواع مصادر المعلومات 
 .تقديم الفرص المالئمة للدراسة المستقلة   -
نميـة  تطوير مهارات استخدام المواد التعليمية في مراكز مصادر التعلم من أجل ت  -

 .قدراتهم على البحث العلمي 
منحنى النظم في تخطيط الدروس واختيار المواد  إتباعتطوير التدريس من خالل   -

 التعليمية
 .تسهيل تنفيذ أساليب التعلم الفردي   -
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وتمثل المواد المبرمجة وأفالم الصور المتحركـة والتلفـاز والمـواد السـمعية       -
المرفقة بتسـجيالت  ) لصور الثابتة والشرائح كأفالم ا( والكمبيوتر والصور الثابتة 

 .سمعية البديل لذلك
ورأى الباحث أن الهدف من مركز مصادر التعلم خدمة العملية التربوية والتعليميـة  
من خالل المعلمين ومايوفره لهم المركز من تقنيات حديثة وأجهزة لعرض الدروس 

ب كي يعلم نفسـه بنفسـه أي   بأحدث الوسائل الممكنة وكذلك ما يتيحه المركز للطال
التعلم الذاتي والدخول لمجتمع المعرفة والتعامل مع األجهزة الحديثة وتطوير الذات 

ومايوفره واالنترنت  اآلليمن خالل البحث واالطالع والتجريب واستخدام الحاسب 
 المركز باالنترنـت  طمن برامج ترفيهية والمساهمة في خدمة المجتمع من خالل رب

  .على العلوم والمعارف اوالً بأولواالطالع 

   -:وظائف مركز مصادر التعلم 
لمركز مصادر التعلم العديد من الوظائف التي تعمل على تفعيل العملية التعليميـة     

والتربوية في المدرسة ، إذ يصعب تحقيق أهداف أي سياسة تعليمية بدون اسـتخدام  
بناء قدرات المتعلم التعليمية ،  هخاللالمركز كأداة لذلك ، فهو المكان الذي يمكن من 

كما أن له أهمية بالغة في توفير متطلبات تحقيق أهداف المنهج ، وتنفيـذ األسـاليب   
واالستراتيجيات التعليمية الفعالة ، وهو يعد تطويراً نوعيا للمكتبات المدرسية التـي  

ائيـة  قلصت دورها و الممارسات الخاطئة وحصـرته بالنشـاطات الثقافيـة اإلثر   

 . الالمنهجية
  :أهم وظائف مركز مصادر التعلم فيما يلي) ٥٣٨: م ٢٠٠١(ولقد حدد عليان      

تجهيز المعلمين بأجهزة ومواد تعليمية تساعد على زيادة تأثير طرقهم التعليميـة    -

  .وتفاعلهم مع طلبتهم 

 توفير طرق تعليمية بديلة لألساليب التقليدية المباشـرة كالمحاضـرة والحـوار     -
  . وغيرها خاصة ألولئك الطلبة الذين يتصفون بالفردية أو االستقاللية في تعلمهم

يحدث التعلم المدرسي كما هو معروف مـن خـالل   : توفير مصادر بديلة للتعلم   -
الكتاب المقرر والمعلم ، وقد يستبدل مركز الوسائل التعليمية كـال مـن المعلـم    



٣٨ 
 

يم الطلبة حيث يطلق عليه حينئذ مركز والكتاب المدرسي بقيامه بدور كامل في تعل
 .مصادر التعلم 

إن تنويع المعلم لطرقه التدريسـية مـن   : إغناء الخبرات الالمنهجية لدى الطلبة   -
خالل استعمال المواد والوسائل التعليمية المتوافرة في مركز مصادر التعلم وتمكن 

يـادة معرفـة   إلى زيؤدي الطلبة من استخدامها وحسب رغبتهم في كل األحوال 
الطلبة المنهجية ورفع كفاياتهم السلوكية بوجه عام ، ويستطيع مركز مصادر التعلم 
كذلك تقديم خدمات جمة في مجال تدريب العاملين على استعمال اآلالت التعليميـة  
وإنتاج كثير من المواد والوسائل كالصور والشفافيات والشرائح ، وأفالم الصـور  

ائط والنماذج والرسوم أو تطوير مهارات تعليمية جديـدة  الثابتة والمتحركة والخر
 .كما هو الحال في عمليات التدريس المصغر

إن تقديم مركز المصادر لوسائل وأسـاليب  : تحقيق مزيد من العدالة االجتماعية   -
تدريسية تستجيب الحتياجات بعض المتعلمين وخصائصهم كمنخفضـي التحصـيل   

و إضافية لتلك التي يستعملها المعلـم فـي تدريسـه    مثال ، وتوفيره لمصادر بديلة أ
الجماعي الصفي يتيح للطلبة ذوي التحصيل المتوسـط رفـع كفايـاتهم اإلدراكيـة     
وتحسين قدراتهم الذاتية على التكيف ومواصلة حياة ناجحة ال يشعرون خاللها بغبن 

 .أو نقص 
يـذ ذوي القـدرات   توفير أداة معملية إكلينيكية لتدريب المعلمـين وتعلـيم التالم    -

إن مركز مصادر التعلم بما يمتلكه مـن معـدات وتسـهيالت ومـواد     . االستثنائية 
وأدوات تعليمية قد يستطيع توفير فرص تربوية ال تقوى علـى تقـديمها البيئـات    
المدرسية العادية ، وخاصة فيما يتعلق منها بالطلبة منخفضي التحصيل أو المتقدمين 

 تحصيال وذكاء. 

 :التي تواجه مركز مصادر التعلم  المعوقات -

تشير كثير من الدراسات واألبحاث إلى وجود العديد من المعوقات التي تواجه      
ودراسة الخبراء ) م١٩٩٢(مركز مصادر التعلم من هذه الدراسات دراسة الحسينات 

أن أهم المشاكل والصعوبات التي ) ٧٩: م ١٩٩٢(فقد بين الحسينات ) . هـ١٤٢٨(
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مراكز مصادر التعلم ، وقد تعيق من تحقيق أهدافها وتحول دون نجاح هـذه  تواجه 
 -:التجربة ما يلي 

والتي تسبب صعوبات في عملية تزويد المراكز بما تحتاجه من : المشاكل المادية   ••••
مواد وأجهزة تعليمية لتنفيذ أهدافه وتقديم خدماتها لجميع المدرسين ضمن المنطقـة  

  .المراكز  التعليمية التابعة لتلك
والتي تعيق من متابعة تنفيذ األهداف ، وتقديم الخدمات من قبـل  : المشاكل الفنية   ••••

المشرفين والعاملين في تلك المراكز للتأكيد من مدى نجاحها في مساعدة المدرسين 
في عملية التدريس ، ومن أهمها قلة وسائل النقل ، ونقص الفنيين المؤهلين لتشغيل 

  .ألجهزة التعليمية وصيانة الوسائل وا
والتي قد تعيق من تقديم الخدمات ، وفـق األهـداف لجميـع    : المشاكل اإلدارية   ••••

المدرسين التابعين لمراكز مصادر التعلم ، ومن أهم هذه المشاكل ارتبـاط المركـز   
 .إداريا مع مديرية التربية التي يخدمها 

كـز مصـادر الـتعلم    إن هذه المشاكل التي قد تعيق من تحقيق أهـداف مرا        
وشعور المشرفين والعاملين بهذه الصعوبات يجعل من السهل إيجاد الحلول المناسبة 

والمختصين في هذا المجال ، وذلك مـن أجـل   ،  لها من قبل المسؤولين التربويين
 .التغلب عليها وحلها حال جذريا من أجل تحقيق الغاية المنشودة من هذه المراكز 

وصي بضـرورة األخـذ   ، حيث أ) ١: هـ ١٤٢٨ (الخبراء وهو ما أكدته دراسة 
بسبل التطوير وفق المجاالت اإلدارية والفنية والبشرية والمادية لمراكـز مصـادر   

  .التعلم في مدارس التعليم العام ، والتخلص من المعوقات التي تعوق هذه المراكز 
المتاحة للمدرسـة  المالية  قلة الموارد أن أهم المعوقات التي يراها احـث وأضاف الب

ومن المعوقات وجود  ، اإلشكاليةصيص ميزانية تشغيلية للمدرسة يحل هذه ولعل تخ
مراكز شاغرة بدون أمناء وكذلك عدم اهتمام بعض المعلمين باستخدام المركز فـي  

ويمكن حل ذلك من خـالل   واألجهزةعملية التعليم لقلة خبرتهم في استخدام الوسائل 
، ومن المعوقات تكليف أمين المركز بإعمال أخري تشغله  ينعملية التدريب للمعلم

عن عمله األساسي في المركز مما يؤثر سلباً على األمين وأداء الدور على الوجـه  
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وكذلك من المعوقـات ضـيق مسـاحة     لذلك البد من تفريغه لعمل المركز األكمل
ث تجد في كـل  المركز وعدم تصميمه بطريقة مناسبة لبيئة التعلم داخل المدرسة حي

مدرسة تصميم يختلف عن التصميم في المدرسة األخرى فلو تبنت وزارة التربيـة  
والتعليم تصميم موحد على مستوى الوزارة في جميع مدارس المملكة حتى يستطيع 

مـن الوضـع    أفضـل مركز مصادر التعلم خدمة العملية التربوية والتعليمية بشكل 
ة بعض أمناء المراكز في استخدام الحاسب ، كذلك من المعوقات ضعف خبرالحالي 

اآللي وفي عملية التخطيط والتنظيم الالزمتان لنجاح عمل األمـين ولعـل إلحـاقهم    
  . هذه المعوقات ريبية في هذا المجال يساعد في حلببرامج تد

  -:إدارة مركز مصادر التعلم 
من تحقيـق  إن كل مؤسسة تحتاج إلى تنظيم نشاطها وتنسيق جهودها حتى تتمكن    

فإدارة المدرسة مثال تعمل جاهدة على تنظيم اإلمكانات البشرية والماديـة  ،  أهدافها
والوسائل التعليمية والمناهج الدراسية ، واألنشطة التعليمية ، وغير ذلك من مكونات 

  .النظام المدرسي لتحقيق األهداف التربوية 
سالة تنمية المعرفة يتطلب إلى أن الوفاء بر)  ١٧ :م ١٩٩٥ (ر أبو سندس وأشا   

من إدارة المدرسة توجيه عناية خاصة إلى مركز مصـادر الـتعلم ودعـم عمليـة     
المطالعة والبحث وتهيئة المناخ المالئم للهيئة التدريسية ليعملوا معاً كفريق أكـاديمي  

  .متكامل 
إن مركز مصادر التعلم ليس مجرد مركز إلمداد الطلبة والعـاملين بمصـادر       
علومات المختلفة وحسب ، ولكنه يعتبر مركـزا للـتعلم ومصـادره المختلفـة ،     الم

وواجب أمين مركز مصادر التعلم ال يقتصر على مناولة الكتب وشرائها وتجليـدها  
بل يتجاوز ذلك في إثارة اهتمامات الطلبة والمعلمين لإلفادة مـن مقتنيـات مركـز    

  .مية مصادر التعلم وتوظيفها في خدمة العملية التعلي
إن جودة أداء مركز مصادر التعلم تتأثر إلى حد بعيد بما يرغب المسؤول عنهـا أن  

  :مركز مصادر التعلم من محاور ثالثتكون ، ويفترض أن تنطلق نشاطات إدارة 
  .تسهيالت مركز مصادر التعلم حق وضرورة لجميع العاملين في المدرسة   -١

  .لع أمر الزم وجود أمين مركز مصادر التعلم المدرب والمط  -٢
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لمنـاهج  مركز مصادر التعلم كمصدر إثراء ل وجود هيئة تدريسية تؤمن بأهمية  -٣
وتسهيل عملية التدريس ، وكوسيلة لتنمية ثقافة المعلم والطالب ، وتعريفهم بكـل  

 .جديد 

علـى أن العمـل المطلـوب مـن اإلدارة     )  ١٩: م ١٩٩٥ (كد أبو سندس وأ     
ر التعلم ، والهيئة التدريسية ، لكي يفعلوا ويطـوروا  المدرسية ، وأمين مركز مصاد

دور مركز مصادر التعلم ، هو القيام بالعمل المنوط بكل واحـد مـنهم ، فواجـب    
اإلدارة التخطيط السليم لخدمات مركز مصادر التعلم ، وقيام أمين مركـز مصـادر   

تقـديمها   التعلم بواجباته ومسؤولياته وتحديد خدمات مركز مصادر التعلم الواجـب 
لرواد المركز ، ومن ثم توضيح أهداف مركز مصادر الـتعلم وغايتـه والتخطـيط    

 .المسبق لكل طارئ يتوقع حدوثه إلعاقة مركز مصادر التعلم 

 :طبيعة عمل أمين مركز مصادر التعلم 
يشرف على مركز مصادر التعلم مختص متفرغ بوظيفة أمين مركـز مصـادر      

في مصادر التعلم أو في المكتبـات والمعلومـات    هالًالتعلم ، ويفضل من يحمل مؤ
  .ودورة في مصادر التعلم 

بطاقات وصف وظيفي ألمين مركز )  ١٥: هـ ١٤٢٧ (ولقد وصف أبو الخير    
مصادر التعلم أبان فيها أن أمين مركز مصادر الـتعلم يخـتص بالقيـام بأعمـال     

هداف المدرسـة عـن   تخصصية في مجال المكتبات المدرسية ويشارك في تحقيق أ
طريق تنفيذ برامج الخدمة المكتبية واقتراح تطويرها ، ويعمل شاغل الوظيفة تحـت  
اإلشراف الفني للتوجيه الفني للمكتبات ويستخدم في عمله مواد تعليميـة متطـورة   
لخدمة أهداف المنهج والفرد ، ويقوم باالتصاالت لتسيير أداء مركز مصادر الـتعلم  

  .لمهامه التربوية 
أنه لكي يكون أمين مركز مصادر التعلم )  ٤٠-٣٣: م ١٩٩١(ى المجارحة أرو   

،  وتربويـاً  مكتبياً أن يكون مؤهالً.  ناجحاً يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات
وأن يتمتع بالمقدرة على حل المشكالت ، وأن يتصف بالصبر وضبط النفس ، وأن 

لتربيـة ، ولديـه الكفايـة فـي طـرق      بأصول علم النفس واالجتماع وا يكون ملماً
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وإجراءات وأساليب العمل المكتبي ، ولديه القدرة للعمل مع اآلخرين بفعالية وكفاءة 
كأفراد وجماعات ، ولديه القدرة والمهارة اإلدراكية لرؤية العمل المكتبي ، ولديـه  

هـي  القدرة والمهارة اإلدراكية لرؤية العمل في إدارة المركز من جميع الجوانب و
مهارة مهمة في عملية اتخاذ القرارات ، وهي تعتمد على عدة عوامل أهمها الدراية 

  .والخبرة السابقة والذكاء 
إن مهمة أمين مركز مصادر التعلم هي اإلشراف على جميع المواد التعليمية في     

إلـى   المدرسة المطبوعة والسمعية والبصرية والمبرمجة على الحاسب اآللي استناداً
 مراكـز   هـ وبخصوص دليـل أمنـاء  ٦/٨/١٤٢٢في  ٧٥/٥٠ميم الوزارة رقم تع

  -:مصادر التعلم والمكتبات المدرسية ، حيث تم تحديد المهام كالتالي 
  -:المهام اإلدارية 

تطبيق ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وأنظمة وتوجيهـات خاصـة     -١

  .بمركز مصادر التعلم 

التعلم في وضع الخطط الفصـلية والسـنوية   التنسيق مع لجنة مركز مصادر   -٢

  .التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المركز وتقديمها إلى مدير المدرسة العتمادها 

التشاور مع الهيئة التعليمية في المدرسة القتراح ما يحتاجـه المركـز مـن      -٣

مصادر التعلم بأنواعها التي تخدم المنهج الدراسي ، واالحتياجـات التربويـة   

في المدرسة ، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات ضرورية ، وكـل مـا    والتعليمية

يساعد على تحقيق أهداف المركز ، والعمل بالتعاون مع الجهـات المختصـة   

 .والحصول  عليه  لى توفيره ومتابعة إجراءات تأمينهع

 .تعريف المعلمين والطالب بما يصل إلى المركز من مصادر تعلم جديدة   -٤

 .وتسجيلها بالطرق النظامية الخاصة بها  استالم مصادر التعلم  -٥

رقم (ختم مصادر التعلم بختم ملكية المدرسة وختم التسجيل وكتابة الرقم العام   -٦

 .على كل مصدر ) الورود
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تسجيل مصادر التعلم التي يتم خصمها من سجل العهدة وذلك عندما تسـحب    -٧

لـتعلم  بمذكرات رسمية أو بموجب محاضر معتمدة من لجنة مركز مصـادر ا 

 .تفيد التلف أو الفقد ، أو اإلرجاع أو نقل األصناف إلى جهة أخرى 

وتسـجيل وصـولها فـي السـجل     ) صحف أو مجالت (االهتمام بالدوريات   -٨

بأول ، ومتابعة المتأخر وصوله منها ، والعمل على الحصول  الخاص بها أوالً

 .على األعداد الناقصة إلكمال مجموعة المركز 

ركز وذلك بتدوين المعلومات الخاصة بـذلك فـي السـجل    إحصاء نشاط الم  -٩

المخصص لهذا الغرض ، وإعداد تقرير شهري عـن النشـاط فـي المركـز     

 .وإرساله إلى إدارة التعليم 

 .إعداد جدول لتنظيم زيارة فصول المدرسة للمركز   -١٠

تنظيم عملية إعارة مصادر التعلم القابلة لإلعارة ومتابعة المعـار والمطالبـة     -١١

 .جاعها في الموعد المحدد بإر

المحافظة على موجودات المركز والعناية بسالمة جميع أنواع مصادر التعلم ،  -١٢

  .والتوصية بتجليد كتبه ، وإصالح ما يعطب من أجهزته ووسائله

 .إجراء عملية الجرد السنوي ، وعمل المحاضر الالزمة لذلك   -١٣

لـى لجنـة مركـز    إعداد تقرير سنوي عن المركز واحتياجاته ، وعرضه ع  -١٤

 .مصادر التعلم لمناقشته واعتماده ، قبل إرساله إلى إدارة التعليم 

 -:المهام الفنية 

معاونة المعلمين ، والطالب على اختيار مصادر التعلم المناسـبة ، واألجهـزة     -١
 .التعليمية الالزمة واستخدامها 

لمطلوبة حسب تقديم الخدمة المرجعية لرواد المركز وإرشادهم إلى المعلومات ا  -٢
  .مصادر التعلم المتاحة 
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 .تشغيل أجهزة المركز والمحافظة على جاهزيتها   -٣
العمل على إعداد الفهارس الالزمة لجميع أنواع مصادر التعلم المتـوفرة فـي     -٤

المركز والمدرسة واالستمرار في صيانتها ، واإلضافة إليها وتعـديلها حسـبما   
 .يستجد من مواد

 ).ديوي العشري ( ر التعلم حسب خطة التصنيف العمل على تصنيف مصاد  -٥

تنظيم مصادر التعلم وترتيبها في أماكنها الصحيحة بما يسهل تناولها لالستخدام   -٦

 .وإعادتها

التقويم المستمر لمصادر التعلم بالتنسيق مع لجنة المركز والتوصية باستبعاد ما   -٧

المركـز ووظائفـه   يرى عدم صالحيته ، إما لتقادمه أو عدم مناسبته ألهـداف  

 .التعليمية والتربوية

العمل على تطوير مهاراته ، وتثقيف ذاته في مجال عملـه بمختلـف الطـرق      -٨

 .واألساليب التي ترفع من كفاياته المهنية 

لما يوجد في المركز من مصادر الـتعلم لهـا اتصـال     عمل قوائم ببليوجرافية  -٩

 .جوع إليها بالمناهج وإبالغها المعلمين لالستفادة منها والر

 -:المهام التربوية والتعليمية 

التعاون مع المعلمين في توضيح أهداف المركز ورسـالته ودوره فـي تنميـة      -١

مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني ، والقراءة الواسعة الشاملة مـن خـالل   

 .ءات وإعداد النشرات وما إلى ذلك زيارة الصفوف وعقد اللقا

توجيه التالميذ أو الطالب إلى تلخيص مايتوصلون  إليـه   مساعدة المعلمين في  -٢
من مصادر التعلم المختلفة والتحدث به وعرضه أمام زمالئهم وتنميـة ميـولهم   

  .البحثية واالستكشافية 
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 إعطاء دروس تربوية وتعليمية لرواد المركز والتحضير لهذه الـدروس كتابيـاً    -٣
ب بمهارات البحث واالستكشاف عن كيفية البحث عن المعلومات ، وتزويد الطال

 .ومهارات االستفادة من نظم المعلومات والتعلم الذاتي 
تقديم المشورة التربوية والفنية للمعلمين في الجوانب التربوية والتقنية لمركـز    -٤

 .مصادر التعلم 
 .مساعدة الطالب في إجراء البحث العلمي   -٥
 .زة التعليمية وتنفيذها إعداد برامج تدريبية للمعلمين على استخدام األجه  -٦
 .االشتراك مع الطالب والمعلمين في إعداد مسابقات وبرامج ثقافية وعلمية   -٧
 .تكوين جماعة مركز المصادر وتفعيل نشاطاتها العلمية والثقافية   -٨
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 :  ويشتمل على

  . مفهوم اإلدارة املدرسية  −

 . أهداف اإلدارة املدرسية  −

 ) .مهامه وأدواره ( مدير املدرسة  −

 .  دور مدير املدرسة يف حتقيق أهداف مركز مصادر التعلم −
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لقد تغيرت أهداف اإلدارة المدرسية ، فلم تعد تلك العمليـة الروتينيـة التـي    
ر المدرسة وتسيير عملها تحت أروقـة األنشـطة والتعليمـات    تهدف إلى تنظيم أمو

المفروضة عليها ، بل تجاوزت ذلك لتكون عملية تسـعى إلـى تحقيـق األهـداف     
دارة المدرسية التربوية والتعليمية بما يحقق النمو الصحيح لدى الطالب ، ولم تعد اإل

طالـب فـي جميـع    ، بل أصبحت تسعى للقيام بالرعاية الشاملة للهدفا في حد ذاتها
  .نواحيه الجسمية والروحية 

أنه تغيرت وظيفة المدرسة ، واتسع مجالهـا  )  ١٩: م ٢٠٠٩( العطوي  ذهب    
الوقت الحاضر فلم تعد مجرد عملية روتينية تهدف إلى تسيير المدرسـة سـيرا    في

روتينيا وفق قواعد وتعليمات معينة كالمحافظة على نظام المدرسة ، وحصر غياب 
، بـل  راسية وصيانة األبنية وتجهيزاتهاب وحضورهم ، وفهمهم للمقررات الدالطال

أصبح محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول الطالب وحول توفير كل الظـروف  
واإلمكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني والروحي وإعداده لتـولي  

ة المعلمين في تنفيـذ المنـاهج   مسؤولياته في حياته الحاضرة والمستقبلة ، ومساعد
 .الموضوعة ، من أجل تحسين العملية التربوية وتحقيق األهداف الموضوعة

ووجدت اإلدارة المدرسية نفسها أمام مفهوم جديد للمدرسة ، فكيفت أساليبها وعدلت 
من طرق العمل بها ، فكان من ثمار ذلك مساهمة اإلدارة المدرسية وخاصة مـدير  

  .اهمة الفاعلة لتحقيق مراكز مصادر التعلم ألهدافهاالمدرسة في المس
، ومهـام  ) مفهومها ، أدوارها ( وفي هذا المبحث يتناول الباحث اإلدارة المدرسية 

مدير المدرسة  وأدواره بصفة عامة ودوره في تحقيق أهداف مركز مصادر الـتعلم  
  .بصفة خاصة ،ـ وذلك على النحو التالي

  :مفهوم اإلدارة المدرسية 
تعد اإلدارة المدرسية عنصر أساسي من عناصر العملية التربوية يعمـل علـى       

حفز عناصر العملية التربوية المادية والبشرية ، وتنشيطها فهي تتغلغل فـي جميـع   
أوجه النشاط التربوي ، ومن هنا تأتي أهميتها ، وهي ليست غاية في حـد ذاتهـا ،   

ولقد وردت تعريفات كثيرة في أدبيات . بوية وإنما وسيلة لتحقيق أهداف العملية التر
  .الموضوع لمفهوم اإلدارة المدرسية نستعرضها على النحو التالي
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مجموعة عمليات :" اإلدارة المدرسية بأنها )  ١٨: هـ ١٤٢٠( عرف العمايرة    
وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن منـاخ مناسـب داخـل    ) تخطيط ، تنسيق ، توجيه ( 

ا ، وفقا لسياسة عامة ، وفلسفة تربوية تضعها الدولة ، رغبة فـي  المدرسة وخارجه
  ".إعداد النشء بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة 

مجموعـة  : " أن اإلدارة المدرسـية تعنـي   )  ٣٨: م ٢٠٠٢( ى مصطفى أرو   
عمليات وظيفية تمارس ، بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة آخرين ، عن طريـق  

سيق ورقابة مجهوداتهم وتقويمها ، وتؤدي هذه الوظيفة من خالل تخطيط وتنظيم وتن
  " .التأثير في سلوك األفراد وتحقق أهداف المدرسة 

جميـع  : " فقد عرف اإلدارة المدرسـية بأنهـا   )  ٨: م ٢٠٠٧( أما العجمي       
التـي  ) تخطيط وتنظيم ومتابعة وتوجيه ورقابـة  ( الجهود واألنشطة والعمليات من 

ها المدير مع العاملين معه من مدرسين وإداريين بغرض بناء وإعداد الطالب يقوم ب
، بحيـث  )  ، وجسمياً ، ووجدانياً ، واجتماعياً ، وأخالقياً عقلياً( من جميع النواحي 

يستطيع أن يتكيف بنجاح مع المجتمع ، ويحافظ على بيئته المحيطة ويساهم في تقدم 
  " .مجتمعه 

عمليـة تخطـيط   : " أن اإلدارة المدرسية هـي  )  ١٨: م ٢٠٠٩( ى العطوي أرو
وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث داخل المدرسة من أجل تطـور  

  ".وتقدم التعليم فيها 
إلى أن تعريفـات اإلدارة المدرسـية   )  ٨: م ٢٠٠٧( فق الباحث مع العجمي وأت

  -:السابقة تؤكد على

ازها إال من خالل الجهود واألنشطة الجماعيـة  أن اإلدارة المدرسية ال يمكن إنج  - 

  .ألفراد إدارة المدرسة على نحو متكامل ومتعاون 

ألفراد اإلدارة المدرسية تشتق من ) المهام الجزئية ( أن المهام األساسية المختلفة   - 
وذلك من خالل االهتمـام بجميـع   :  المهمة الرئيسية وهي بناء الطالب بناء متكامالً

  .األخالقي وواالجتماعي ، ، ، مثل النمو العقلي ، والنفسي جوانب النمو 



٤٩ 
 

ن إنجاز مهمة من هذه المهام ال يتم إال من خالل مجموعة العمليات األساسية ، إ  - 
 .كالتخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم 

وبذلك يتأكد أن اإلدارة المدرسية تقوم على أصول علمية تسهم في تحقيق الفعاليـة  
المدرسية ، وتوجيهها الوجهة الصحيحة ، ولذلك ينبغـي علـى مـدير    في األعمال 

المدرسة أن يكون على وعي بهذه األصول حتى يستطيع أن يحقق الـدور القيـادي   
 .الذي يؤديه لمدرسته بدرجة عالية من الكفاءة

 :أهداف اإلدارة المدرسية 
: ولها أبرز ممن تناتناول علماء اإلدارة والباحثين أهداف اإلدارة المدرسية ومن     
ى أن أهم أهداف اإلدارة المدرسية تتمثل في ما أرحيث )  ٢٧ص: م ١٩٩١( أحمد
  :يلي  

  .توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية   -١

  .توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة المدرسة   -٢
 .درسة تحقيق عالقات إنسانية طيبة بين العاملين في الم  -٣
 .إيجاد القدوة الحسنة للطالب   -٤

 :أن من أهداف اإلدارة المدرسية  إلى ) ٥٦: هـ١٤١٤( ر الفايز وأشا
 .وضع خطط التطوير والنمو الالزم للمدرسة في المستقبل   -١

  .العمل على إيجاد العالقات الحسنة بين المدرسة والبيئة الخارجية   -٢
 د فيها من مشـكالت أو حـوادث أو   التعاون مع البيئة الخارجية على ما يستج  -٣

 . ملموساً إيجابياً فعاالً كوارث تعاوناً
يقصد منه تحسـين   تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة تنظيماً  -٤

 .العالقات بين العاملين في المدرسة 
 :أن أهداف اإلدارة المدرسية تتمثل في )  ٦٢: م ٢٠٠٥( ى عابدين أرو

واإلمكانيات التي تساعد على نمو الطـالب بشـكل متـوازن    توفير الظروف   -١
 . ونفسياً،  ، واجتماعياً وروحياً،  وجسمياً ، عقلياً: ومتكامل 
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تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ، ونشرها وتحقيق التكيـف    -٢
  .والتوافق االجتماعيين 

عده على النمو الشخصي توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تسا  -٣
 .ومساعدته في حل مشكالته وإعداده لمسؤولياته 

 .المساهمة في دراسة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق أهدافه   -٤
 

أن اإلدارة المدرسية تسعى إلى تحقيـق  )  ٥٦: هـ ١٤٢٥( ذكر عبد الجواد و    
 :األهداف العامة لإلدارة التعليمية والتي تتمثل في 

نظام المدرسي على أداء وظائفه ، وذلك من خالل إحداث نـوع  تحسين قدرة ال  -١
من التجانس بين العاملين في المدرسة ، ودفع الجميع للعمل كفريق متعاون من أجل 

 .إخراج العمل المدرسي بصورة جيدة وفعالة 
تحديد المسؤوليات وتقسيم األعمال وتوفير الموارد واالعتمادات الالزمة لتنفيـذ    -٢

عليمية  وتوزيع أوقات المدرسين والعاملين بين العمل والراحة ، وتوفير السياسات الت
  .األمان الشخصي واالهتمام النفسي للعاملين والمعلمين 

الكشف عن ميول الطالب واستعدادهم وقدراتهم والتخطيط لبرامج الدراسـة ،    -٣
 .قبلية واألنشطة التعليمية المناسبة لتنمية شخصية الطالب وإعدادهم للحياة المست

تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وتنمية العالقات اإلنسانية وكل ما يسهم في تسيير   -٤
 . حركة المدارس

إلى أن أهم أهداف اإلدارة المدرسية تتمثـل  )  ١٢٩: هـ ١٤٢٦( ذهب آل ناجي و
 :في 
العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقويم األداء الذي يتم فيه التأكـد مـن    -١

 .لطالب من المهارة والمعرفة تمكن ا
إيجاد الحافز اإليجابي للنجاح والتقدم بحيث يكـون الـدافع للتعلـيم والـذهاب      -٢

  .للمدرسة هو الرغبة في النجاح وليس الخوف من الفشل 
 .غرس العادات والمواقف اإليجابية في نفوس الطالب تجاه التعليم  -٣
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أهداف اإلدارة المدرسـية   بعض)  ٨٥-٨٣: م ٢٠٠٧( ف المعايطة وأضا        
 :التالية

إنجاز جميع عمليات اإلدارة من تخطيط وتنظـيم ومتابعـة وإشـراف داخـل       -١

 .المدرسة ، بصورة جيدة وفعالة  

مراعاة الفروق الفردية في توزيع المهام والمسئوليات بين العاملين في المدرسة   -٢
  .، بما يناسب إمكانياتهم 

 .المجتمع اإلسالمي بكل قيمه جعل المدرسة مجتمع مصغر يمثل   -٣
 .ربط المدرسة بالمجتمع ، ليتكيف الطالب مع مجتمعه ويسهم في تقدمه   -٤
 . توقع المشكالت المختلفة ، ووضع الحلول المناسبة  لها مقدماً  -٥
توفير اتصال جيد بين أفراد المدرسة ، لتسود العالقات الجيـدة بـين العـاملين     -٦

 .وحسن التصرف في شتى األمور 
  ى الباحث أن كل أهداف اإلدارة المدرسية التي ذكرها الباحثون قواسم مشتركةأرو

: فاإلدارة المدرسية تركز على أربعة محاور رئيسة وتسعى إلـى تحقيقهـا وهـي    
  .أهداف دينية ،وأهداف اقتصادية وأهداف ثقافية تربوية ، وأهداف اجتماعية

  :مهام مدير المدرسة وأدواره 
ة هو  القائد التنفيذي لمدرسته والـذي يقـوم بتنفيـذ السياسـة     إن مدير المدرس    

التعليمية العامة للدولة عن طريق ما يتاح له من موارد بشرية وموارد ماليـة وفقـا   
للمعاير السائدة في هذا النظام فهو الذي ينقل ويترجم لمرؤوسيه قرارات المستويات 

الطريقة التي يمكنهم بها تنفيـذ   األعلى وبحكم تأثيره ونفوذه عليهم يستطيع أن يكون
  .هذه السياسة 

على أن مدير المدرسة هو المسئول )  ١٢٠: هـ ١٤١٤( كد فهمي ومحمود وأ    
األول عن العمل فيها ، ومن ثم فهو يضطلع بأعباء ومهـام ومسـئوليات عمليـات    
التخطيط والتنظيم للسياسة العامة للمدرسة ، ووضع برنامج شامل للعمل وتوزيعـه  
على العاملين متبعا في ذلك الوسائل التربوية الفنية الصـحيحة ، ويقـوم بعمليـات    
اإلشراف على تنفيذ البرامج والنظم والمشروعات ، واإلشراف على سير الدراسـة  
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واألنشطة المدرسية المختلفة وعالج ما قد يظهر من نواحي الضعف أو المشـكالت  
  .هذه البرامج  أو الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق أهداف

هو المسئول عـن تخطـيط   ) :  ٥٨: م ٢٠٠٥ (ذهب عابدين فمدير المدرسة كما 
وتنظيم ومتابعة وتقويم جهود العاملين في المدرسة ، هذا باإلضافة إلـى مسـؤوليته   

وفيما يلي عرض موجز ألبرز المهام .  عن الناحيتين الفنية واإلدارية في المدرسة 
  :لمدرسة الفنية واإلدارية لمدير ا

تعد المهام المتصلة بالعمـل اإلداري هـي    :المهام اإلدارية لمدير المدرسة . أ
المهام والواجبات األساسية اإلدارية والمكتبية التي يجب على مدير المدرسة القيـام  

فـي تـوفير   )  ١٨٥: هــ  ١٤١٩( بها وتتمثل تلك المهام  كما ذكرها السـعود  
كد فهمي لعملية التربوية في المدرسة ، وألتيسير ا الظروف المادية والبشرية الالزمة

على أن مهام عمل المدير المتصلة بالعمـل اإلداري  )  ٨١: هـ ١٤١٤( ومحمود 
هي المهام والواجبات األساسية اإلدارية والمكتبية التي يجب على مـدير المدرسـة   

ـ      ام القيام بها حتى يتمكن من إدارة مدرسته في سـهولة ويسـر وتهـتم هـذه المه
والواجبات بالعملية التعليمية بنفس درجة االهتمام التي توليها للموارد التـي تخـدم   

  :وهذه المهام هي . العملية التعليمية 
  .توفير جميع الخدمات التي تضمن سير التعليم بشكل منظم داخل المدرسة   -١

  .اإلشراف على إعداد السجالت المدرسية المختلفة والمحافظة عليها   -٢
 .م بالشئون المالية المرتبطة بالمدرسة االهتما  -٣
 .إعداد تقارير العمل بالمدرسة ورفعها إلدارة التعليم   -٤
 .اإلشراف الكامل على سير العمل اليومي بالمدرسة   -٥
 .متابعة وتقويم النشاط المدرسي   -٦
 .مقابلة أولياء أمور الطالب   -٧
 .االهتمام بالمبنى المدرسي ومتابعة أعمال الصيانة   -٨
 .اف على حفظ النظام بين التالميذ اإلشر  -٩
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التخطـيط والتنظـيم   : تطبيق الجانب اإلداري للوظائف العامة لإلدارة مـن    -١٠
 .والمتابعة والمراقبة داخل المدرسة 

إلى أن مدير )  ٥٦: م ٢٠٠٩( ر خليل اشا :المهام الفنية لمدير المدرسة . ب
مدرسة للمجاالت التربويـة  المدرسة هو الرئيس التنفيذي المسئول عن كافة أنشطة ال

والتعليمية واألنشطة المدرسية والشئون الفنية والخدمية ، ويتولى مـدير المدرسـة   
  .تحقيق ذلك من خالل األهداف الرئيسة للوزارة 

   :هــ  ١٤١١( ذكر فهمـي ومحمـود   لمهام الفنية لمدير المدرسة كما وتتمثل ا   
ميع المشاركين في العملية التعليمية في المهام التي تسعى إلى تغيير سلوك ج)  ١٨٢

تي تسعى المدرسة إلـى  من معلمين وإداريين وتالميذ بغية الوصول إلى األهداف ال
المشـار لـه فـي    ) ٧٢-٦٨: هــ  ١٤١٣( حدد كل مـن القاضـي  تحقيقها ، و

  :المهام الفنية في النقاط التالية) ١٢٨-١٢١: م ٢٠٠٩(  والعطوي)  م٢٠٠٩(خليل

  :رسة تجاه منسوبي المدرسة وتتمثل في التالي مهام مدير المد -أ

من حيث التعرف على الطـالب ومشـكالتهم الدراسـية    : مهامه تجاه الطالب  )١
واالجتماعية ، والعناية بهم بااللتقاء بهم بصفة دورية ، والتحدث معهم وتوجيههم ، 
وتشجيعهم على الممارسة للنشاط المدرسي ، والعمل على حل مشـكالتهم بـالطرق   

  .تربوية المالئمة ال

 ا������     )٢���وذلك بالعمل على النمو المهني للمعلمين ، ورفـع الـروح   : ������ 

المعنوية لديهم ، واالهتمام بالمعلمين خاصة الجدد ، وحل مشكالتهم داخل المدرسة  
 .وتحفيزهم لبذل أقصى جهد ممكن لنجاح عملهم 


 ا��������   )٣��واالستفادة من آرائهـم فـي    بالتعاون معهم ،:  التربويين ����� 
األمور التي تتعلق بسير العمل داخل المدرسة ، ومساعدتهم للقيام بعملهم ومتابعـة  

 .توجيهاتهم ووضع اآلليات لتنفيذها 
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 :مهام مدير المدرسة تجاه البرامج التربوية والتي تتمثل فيما يلي -ب
لتعلم من حيـث  مهامه تجاه مركز مصادر التعلم وذلك بالعناية بمركز مصادر ا )١

توفر المكان المناسب واألثاث والتهوية واإلضاءة ، ودعمـه الالمحـدود لمركـز    
  .مصادر التعلم 

بتذليل الصعوبات التي تواجه المرشد الطالبـي ،  : مهامه تجاه اإلرشاد الطالبي  )٢
 .وحل مشكالت الطالب التي تظهر له  واإلشراف على سجالته ،

شجيع أوجه النشاط التي تقوي العالقـات بـين   بت: مهامه تجاه النشاط المدرسي  )٣
 .العاملين داخل المدرسة ، وتنمي روح التعاون والثقة بينهم 

وذلك بالعمل على أن يتم تـدريس المقـررات   : مهامه تجاه المقررات الدراسية  )٤
لألهداف المنشودة منها ، ومساعدته في تطـوير وتقـويم ومراجعـة     الدراسية وفقاً

 . دراسيةوتحسين المقررات ال
وذلك باإلشراف على توفير غـرف  : مهامه تجاه المختبرات والوسائل التعليمية  )٥

المختبرات ، واإلشراف على تنظيم الوسائل واألجهزة واألدوات ، وتشجيع المعلمين 
 .الستخدامها 

وذلك باإللمام بكل ما يتعلـق بأعمـال   : مهامه تجاه أعمال التقويم واالختبارات  )٦
 رات من تعليمات ولوائح ، واإلشراف على وضـع األسـئلة طبقـاً   التقويم واالختبا

للمعايير ، واالطالع على النتائج وتحليلها بمساعدة وحدات التقويم ، واالستعانة بها 
  .في تحسين عملية التعليم والتعلم ودعم جهود تحسين المدرسة

 :دور مدير المدرسة في تحقيق أهداف مركز مصادر التعلم 
مؤثرة في تحقيق مركز مصادر التعلم  متعددة يمكن أن تلعب أدوراً هناك أطراف   

تعليم وإداراتها والعـاملين  ألهدافه كالمؤسسات التربوية ممثلة في وزارة التربية وال
المدارس والمعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم ، إال أن الدور الذي يمكن  كمديري

، فمدير المدرسة الناجح هو الذي يعتقد  الًوفاع متميزاً أن يلعبه مدير المدرسة دوراً
بأن مركز مصادر التعلم هو قلب المدرسة ، فيوليه اهتمامه ، ويعمل  جازماً اعتقاداً

 .على تطويره ورفع كفاءته 
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إلى أنه يمكن لمدير المدرسة أن يرفع من كفاءة )  ٣١: م ٢٠٠١( ر عليان وأشا    
العمل علـى غـرس   : دافه عن طريق مركز مصادر التعلم والعمل على تحقيق أه

عادة حب القراءة والمطالعة عند الطالب ، وتدريبهم على كيفية استخدام الكتب وكل 
ما تحويه من مصادر للمعلومات لألغراض المختلفة وبفاعليه ، حث المعلمين علـى  
توظيف مركز مصادر التعلم في تدريس المناهج الدراسية ، والعمل على توفير كل 

  .المكتبية الالزمة لذلك  الخدمات
على ضرورة أن يعمل مدير المدرسة )  ٣٨: م ٢٠١٠( روال الطاهر  تكدوأ     

على حث المعلمين على استخدام مركز مصادر التعلم ، ومتابعة ذلك مـن خـالل   
تفقدهم لخططهم التدريسية ، وتشجيع النشاط المكتبي وتوجيهـه بحضـور نـدوات    

. يص جوائز تشجيعية ألفضل القارئينلكتب ، وتخصالطالب الخاصة بالحديث عن ا
  :على مدير المدرسة العمل على :بقوله)  ١٧٥: هـ ١٤٢١( ه الصوفي كدوهو ما أ

، ية والمطبوعة والمرئية والمسـموعة أن يضم مركز مصادر التعلم للمواد المكتب  •

ب وفقـا  وتوافر وسائل االتصال التعليمية فيها التي تحقق الفاعلية في تعليم الطـال 

لقدراتهم وليألف الطالب التعامل مع مقتنيات مركز مصادر التعلم وبخاصة األجهزة 

  .التعليمية المتطورة 

المجتمـع  وتنويع مقتنيات مركز مصادر التعلم لتلبي حاجات المناهج والطالب ،   •
  .المحلي ، وتخصيص المبالغ المالية لتوفير ما يلزم مركز مصادر التعلم 

رتيب والتنظيم لمقتنيات مركز مصادر التعلم فيتابع فهرسته وحوسبته االهتمام بالت  •
كما يناقش المعلمين في كيفية تفعيل مركز مصادر التعلم والحـث علـى اسـتخدام    

 .التقنيات التربوية في خدمات مركز مصادر التعلم 

إلى أن مدير المدرسة يمكن لـه أن يلعـب دوراً   )  ٣٣: م ٢٠٠١( ذهب عليان و  
في تحقيق أهداف مركز مصادر التعلم من خالل اختيار أمين مركز مصـادر   هاماً

ولديه الخبرة في مجال مركز مصادر التعلم  ومتدرباً تربوياً التعلم الذي يكون مؤهالً
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، ولديه الخبرة والقدرة الكافية في التعامل مع الطالب والمعلمين واإلدارة ، ولديـه  
 .علم وواسع الثقافة واالطالع الرغبة في العمل في مركز مصادر الت

كما يمكن لمدير المدرسة أن يرفع من كفاءة أمين مركز مصادر التعلم مـن خـالل   
لمركز مصادر التعلم ، ومن خالل توفير كل الفرص  إتاحة الفرصة له ليتفرغ تماماً

الممكنة لتطوير مهاراته المكتبية عن طريق الدورات وبرامج التدريب أثناء الخدمـة  
ا من األساليب ، كذلك من خالل تطوير لجنة أصدقاء مركز مصادر التعلم ، وغيره

  .ابعتها ومتابعة أعمالها ونشاطها ومت
  

  :الدراسات السابقة 
وقـد قـام   ، حظي موضوع مركز مصادر التعلم بمجال رحب من الدراسـات      

الباحث بمراجعة قواعد البيانات ورسائل وأطروحات الماجستير والـدكتوراه فـي   
الجامعات السعودية وعدد من الجامعات العربية ، فأمكنه الحصول على عـدد مـن   
الدراسات ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية وقد تم تقسيمها وفقـاً إلـى طبيعـة    
الدراسة وغرضها إلى دراسات عربية وأخرى أجنية، تم عرضها من األقـدم إلـى   

  .األحدث وذلك على النحو التالي

دراسة تقويمية "  : بعنوان) م ١٩٩٤( والحلواجي سة الموسوي درا -١
  " :لواقع مراكز مصادر التعلم بمدارس دولة البحرين 

وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم الصعوبات التي تواجه مراكز مصـادر الـتعلم   
تقـديم  و،ة أفضل لتطوير العملية التعليميةبالبحرين وتعوقها من القيام بمهامها بصور

  .في قيام هذه المراكز بمهامها على الوجه المناسب والمطلوبمقترحات تسهم 
  :وخرجت  الدراسة بعدد من النتائج أبرزها

  .عدم توفر األثاث الالزم وبعض أنواع األجهزة لمراكز مصادر التعلم  -
إهمال توظيف بعض المواد التعليمية المعينة والمتـواترة بـالمركز ألغـراض     -

 .التدريس والتعلم
ة االختصاصيين في توظيف األجهزة التعليمية المتوافرة بالمركز وهـذا  عدم قدر -

 .راجع لعامل التدريب 
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 .عدم كفاية الكتب والمراجع بالمركز للعملية التعليمية  -
ضعف تخصيص مساحة كافية لمركز مصادر التعلم بالمدرسة مع عدم مناسـبة   -

 .المكان الموجود بالمركز للقيام بمهامه 

فـات مراكـز   توظي"  : بعنوان) م ١٩٩٦( مض وآخرون دراسة حا -٢
 " :التعلم لخدمة العملية التربوية مصادر

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصورة الذهنية التي يحملهـا أطـراف        
ن تصاصي مراكز مصادر التعلم والمعلـي العملية التعليمية من مديرين ومديرات واخ

الموجود في مدرستهم وعـن إمكانيـة المركـز    والطلبة عن مركز مصادر التعلم 
وظروف العمل فيه والدوافع التـي يثيرهـا المعلمـون فـي طلبـتهم السـتخدامه       
والتسهيالت المتاحة التي تسمح للطلبة بالذهاب إلى مركز مصادر التعلم والبقاء فيه 

وكذلك الكشف عن المدى الفعلي السـتخدام مركـز   . مدة كافية لإلفادة من خدماته 
 :منها عدد من النتائج  إلى  ادر التعلم في المدرسة ، وتوصلت الدراسةمص

غياب التصور الواضح على مستوى الوزارة لدور مركز مصـادر الـتعلم فـي     -
  .المدرسة 

غياب الخطة العلمية التي تسمح للطلبة والمعلمين باإلفادة مـن خـدمات مركـز     -
اختصاصي مركز مصادر الـتعلم  ويؤكد على استخدام ، مصادر التعلم في المدرسة 

  ت االستخدام واإلفادة من خدماتهبشكل أكبر وأوضح في عمليا

إسـهام إدارة المدرسـة   "  : بعنـوان ) هـ ١٤٢١( دراسة باجودة  -٣
 :" الثانوية في المملكة العربية السعودية في تفعيل أداء المكتبة المدرسية

ثانوية فـي المملكـة العربيـة    وقد هدفت إلى التعرف على إسهام إدارة المدرسة ال
واإلدارية ، والفنية ، السعودية في تفعيل أداء المكتبة المدرسية في الجوانب التربوية 

والتعرف على الفروق الدالة إحصائياً في متوسطات مدى إسـهام إدارة المدرسـة   
، نوع المبنـى  ، الثانوية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية 

وعدد الحصص التي يقوم بتدريسها أمـين  ، العمل الحالي ألمين المكتبة المدرسية و
، المؤهل العلمـي  ، وعدد الساعات التي يشرف عليها،  وظيفة المستجيب ، المكتبة 
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، وفقاً للمعدل العام ، عدد الدورات التدريبية في مجال المكتبات ، التخصص العلمي 
 .عالية المكتبة المدرسية وتقديم توصيات ومقترحات لزيادة ف

  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 
هناك إسهام جيد واهتمام كبير من قبل إدارة المدرسة الثانوية في المملكة العربية  - 

، السعودية في تفعيل أداء المكتبات المدرسية من وجهة نظر مديري المـدارس  
  . وأمناء المكتبات المدرسية

ة إحصائية في الجانب التربـوي تعـزى إلـى اخـتالف     وجود فروق ذات دالل - 
وكانت هذه الفروق بين كل من منطقة الدمام وجدة لصـالح  ، المناطق التعليمية 

  .وبين منطقة الرياض وجدة لصالح منطقة جدة ، منطقة جدة 
وجود فورق ذات داللة إحصائية في الجانب الفني والجانب اإلداري تعزى إلـى   - 

  .وظيفة المستجيب 
 .م وجود فروق ذات داللة إحصائية لبقية أبعاد الدراسة عد - 

واقع مراكز مصادر التعلم في "  : بعنوان) م ٢٠٠١( دراسة الشبلي  -٤
 " :كليات التربية بسلطنة عمان من وجهة نظر العاملين فيها 

مـن  ، لم في كليات التربية بسلطنة عمانوهدفت إلى تقويم التعرف على مصادر التع
 والمهام ولتحقيق، ت والتسهيالت المادية والتقنية والفلسفات واألهداف حيث اإلدارا

التعلم في كليـات التربيـة    رهذا الهدف حاولت الدراسة معرفة واقع مراكز مصاد
بسلطنة عمان من حيث إداراتها والتسهيالت المادية والتقنية  وكذلك التعرف علـى  

مـدى تحقـق    ملين فيها وتحديـد درجة أهمية فلسفة مراكز مصادر التعلم لدى العا
أهداف مراكز مصادر التعلم ومعرفة مدى ممارسة مراكز مصادر التعلم لمهامهـا  

 :في كليات التربية بسلطنة عمان ولقد توصلت الدراسة إلى 
إداراتهـا وجميـع   زء من كليات التربية ومستقلة في أن مراكز مصادر التعلم ج - 

  . المسؤولين فيها يحملون شهادة الماجستير
  .هناك اهتمام لدى العاملين في المراكز للفلسفات التي توجه نشاطاتهم  - 
  .يوجد تحقق جيد لألهداف التي أنشئت من أجلها المراكز  - 
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هناك درجة ممارسة جيدة للمهام التي تقدمها مراكز مصادر التعلم ألقسام الكلية  - 
 .المختلفة والطلبة 

ن المركز مستقل في مبناه داخل كما أ، مختبرات الحاسوب متوافرة في المراكز  - 
، وهو شامل لمصادر المعرفة الرئيسة مثل المكتبة والحاسوب التعليمي ، الكلية 

 .والوسائل التعليمية 
 .عدم توافر استديو للتصوير التلفزيوني بالمركز  - 
  .جهاز  ٢٥جهازاً من أصل  ١٥ هناك نقص كبير في توافر -

مدى امتالك مديري مراكز  ": بعنوان  )م ٢٠٠٢( دراسة القواسمة  -٥
مصادر التعلم للكفايات التقنية واإلدارية في األردن وممارستهم لها مـن  

  " : وجهة نظر العاملين فيها
حيث كان هدفها الوقوف على مدى توافر الكفايات التقنية واإلدارية لـدى مـديري   

يها فـي  مراكز مصادر التعلم في األردن وممارستهم لها من وجهة نظر العاملين ف
ضوء متغيرات الجنس والمؤهل والخبرة ، وتكونت مجموعة الدراسة مـن جميـع   

وقد أعـد الباحـث   ، موظفا  ١١٢العاملين في مراكز مصادر التعلم والبالغ عددهم 
كفاية تقنية وإدارية تم ترتيبها وتنظيمها على شكل اسـتبانة تـم    ٦٠قائمة مكونة من

  .توزيعها على مجتمع الدراسة 
كفايات بدرجة  ٤و، ة تقنية وإدارية بدرجة عالية كفاي ٥٦تائج الدراسة توفروبينت ن

متوسطة لدى مديري مراكز مصادر التعلم في األردن من وجهة نظر العاملين كذلك 
اية تقنية وإدارية بدرجـة  كف ٤٥ ممارسة مديري مراكز مصادر التعلمأسفرت عن 

  .املين كفاية بدرجة متوسطة من وجهة نظر الع ١٥عالية و

تقويم مراكز مصادر التعلم "  : بعنوان) هـ ١٤٢٢( دراسة المطوع  -٦

في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض مـن وجهـة نظـر المعلمـين     
  " :والمشرفين التربويين

وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تحقق أهداف مراكز مصادر الـتعلم ، و معرفـة   
راكز مصادر التعلم ، و معرفة مدى توافر مدى ممارسة النشاطات التعليمية داخل م
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التجهيزات والطاقة البشرية الالزمة وإعداد المكان المناسب لمراكز مصادر التعلم ، 
و تقديم عدد من االقتراحات المناسبة لتطوير مراكز مصادر التعلم ، وخرج المطوع 

  -:بعدة نتائج من دراسته منها 
ادر التعلم ، حيث أظهـرت النتـائج   نتائج تتعلق بمدى تحقق أهداف مراكز مص −

وكان من ضمن األهـداف   ٣.٥٦ مراكز مصادر التعلم بمتوسط قدره تحقق أهداف
  .وحققت متوسطات أعلى ، التي حصل عليها المطوع 

وتوعية المعلمـين بأسـاليب   ، توفير تسهيالت ال توفرها أماكن الدراسة العادية  −
ذاتي من خالل ما يقدمه من تقنيات اتصال وإتاحة الفرصة للتعلم ال، التعليم الحديثة 

  .تعليمية 
في حين توصل المطوع إلى األهداف التي حققت متوسطات أقل بين مجموعـة   −

إتاحة الفرصة المالئمة للطالب القتراح الوسائل الخاصـة  : األهداف وهي كما يلي
ت وتـوفير نشـرا  ، وتقديم خدمات الصيانة األساسية لألجهزة التعليميـة  ، بتعلمهم 

 .مترجمة لنتائج البحوث في مجال تقنيات التعليم 
حيث أظهرت : نتائج تتعلق بمدى ممارسة النشاطات داخل مراكز مصادر التعلم  −

وكانـت   ٣.١٧ داخل مراكز التعلم بمتوسط وقدره النتائج تحقق ممارسة النشاطات
تسجيالت وتوفر ، توفر تسجيالت مرئية تعليمية : النشاطات األعلى تحقيقا كما يلي 

ويقوم بإعارة اللوازم ، وينظم عروض لألجهزة التعليمية المتوافرة ، صوتية تعليمية 
 .من أجهزة ومواد ووسائل للمعلمين عند طلبها

في حين توصلت الدراسة إلى األهداف التي حققت متوسطات أقل بين مجموعة  −
يعقـد دورات  و، يقوم بتسجيل برامج تلفزيونية تعليميـة  : النشاطات وهي كما يلي 

ويقـدم  ، وشبكات اإلنترنـت  ، تدريبية ألفراد المجتمع لتدريبهم على الحاسب اآللي 
 .خدمات إعارة الوسائل التعليمية للمدارس التي ال يوجد بها مركز مصادر للتعلم

نتائج تتعلق بمدى توافر التجهيزات والطاقة البشرية الالزمـة وإعـداد المكـان     −
وكانت أفضـل التجهيـزات    ٣.٦١ لم بمتوسط وقدرهمراكز مصادر التعالمناسب ل

ووجـود مسـاحة   ، وجود مساحة مخصصة للقـراءة والمطالعـة   : كالتالي  توافراً
، ي مكان يسهل الوصـول إليـه   ووجود المركز ف، مخصصة لالستماع والمشاهدة 
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ـ ، الطبيعية المناسبة  ةوتوفر اإلضاء رامج تعليميـة علـى   واحتواء المركز على ب
كاسيت ، في حين تم التوصل إلى األهـداف  جة أوعلى أشرطة فيديو أوأقراص مدم

وجـود معمـل     التي حققت متوسطات أقل بين مجموعة التجهيزات وهي كما يلي
ووجـود  ، ووجود قاعة ألنشطة اإلذاعة المدرسـية  ، المركز اللغة اإلنجليزية في 

 .ووجود قاعة إلنتاج الوسائل التعليمية ، المختبر ضمن المركز

واقع مراكز مصادر التعلم "  : بعنوان) هـ ١٤٢٥( دراسة الغامدي  -٧
  " :بتعليم محافظة جدة من وجهة نظر المشرفين التربويين 

وهدفت إلى التعرف على واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم جدة من وجهـة نظـر   
حددت محاور ، المشرفين التربويين وتفرع من سؤالها الرئيس خمسة أسئلة فرعية 

الدراسة لواقع مراكز مصادر التعلم بتعليم جدة وهي مدى وضوح مفهـوم مراكـز   
ومدى وضوح أهداف مراكـز مصـادر   ، مصادر التعلم لدى المشرفين التربويين 

والمعوقات المادية التي تواجـه مراكـز مصـادر    ، التعلم لدى المشرفين التربويين 
ور األول والثاني من محـاور  التعلم والفروق بين إجابات مجتمع الدراسة على المح

الخبرة  ، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة    ، المؤهل ، الدراسة تبعا لمتغير التخصص 
، ولجمع المعلومات طبقت الدراسة على مجتمعها ، استخدم الباحث المنهج الوصفي 

  والذي يتمثل في المشرفين التربويين بمراكز اإلشراف التربوي داخل مدينـة جـدة   
 ١١٠وبلغ عدد أفـراد هـذا المجتمـع    ، ) الوسط ، الشرق ، نوب الج، الشمال ( 

 .وكانت أداة الدراسة االستبانة ، مشرف تربوي في مختلف التخصصات 
واستخدم في المعالجة اإلحصائية المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    

ن أهـم  ت  وتحليل التباين األحادي وكان م واختبار، كرارات والنسب المئوية والت
  :نتائج الدراسة ما يلي 

أن وضوح مفهوم مراكز مصادر التعلم كان لدى المشرفين التربـويين بدرجـة    −
بيئة تعليميـة تحـوي   : وكان أكثر المفاهيم وضوحاً لمركز مصادر التعلم ، عالية 

أنواع متعددة من مصادر المعلومات تيسر على المعلم والمتعلم اسـتخدامها داخـل   
  .المدرسة 
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ح أهداف مراكز مصادر التعلم لدى المشرفين التربويين كـان بدرجـة   أن وضو −
تنمية قدرة الطـالب فـي الحصـول علـى     : عالية وكان أكثر األهداف وضوحاً 

  .المعلومات من مصادر مختلفة 
على وجود معوقـات   موافقة مجتمع الدراسة بدرجة عالية تقترب من العالية جداً −

ن أهم هذه المعوقات المادية المباني المسـتأجرة  مادية لمراكز مصادر التعلم وكان م
وارتفاع تكلفة األجهزة التي يتطلب وجودها بالمركز وكذلك عدم تصـميم المبنـى   

  .إلقامة مركز مصادر تعلم به  المدرسي أساساً
علـى وجـود    موافقة مجتمع الدراسة بدرجة عالية تقترب كثيراً من العالية جداً −

اعتماد المعلمين على طرق التدريس : التعلم وأهمها معوقات بشرية لمراكز مصادر 
التقليدية وارتفاع العبء التدريسي للمعلم وقلة أمناء مراكز مصادر التعلم المـؤهلين  

 .بالعدد الكافي للمراكز 

أخصائي مراكـز مصـادر   "  : بعنوان) م ٢٠٠٦( دراسة أبو الخير  -٨
قية علـى المـدارس   دراسة تطبيم في عصر المعلومات اإللكترونية التعل

 " :الثانوية في مدينة جدة 
أخصائي مراكز مصادر  وهدفت إلى دراسة العوامل التي لها تأثير على تفعيل دور

، التربوي والتعليمي واإلداري ودورهم في توفير وتقديم خدمات المعلومـات   التعلم
عمليـة  بها في تطوير ال واوالتعرف على المواصفات والكفايات التي يجب أن يتمتع

 .التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية 
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج المسحي ، وقد بلغ المجموع الكلي لمجتمـع  
الدراسة ثمانية وعشرون أخصائي مركز مصادر تعلم ، وبلغ المجموع الكلي لعينـة  

ادر تعلم في المدارس الثانوية فـي مدينـة   الدراسة أربعة عشر أخصائي مركز مص
  -:جدة بالمملكة العربية السعودية ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

و انعكاس ذلك على أدائهم ، أهمية التفرغ الكلي ألخصائي مراكز مصادر التعلم  -
ودورهم اإلداري والتربوي والتعليمي في تقديم خدمات المعلومات التـي يحتاجهـا   

  .مستفيدين ال
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ومنهـا  المهمة ألخصائي مراكز مصـادر الـتعلم   وتوصلت الدراسة إلى األدوار -
وأن خدمـة تـدريب الطـالب علـى     ، اإلداري الذي بدأ بتنظيم هذه المراكز الدور

  .في كل مركز % ١٠٠استخدام المركز تتوفر بنسبة 
در التعلم وأن أهم العوامل والمعوقات المتصلة بتفعيل دور أخصائي مراكز مصا -

وأثـر ذلـك   % ٧١.٤٢تتعلق بعدم التفرغ الكامل للعمل بالمركز وكانـت نسـبته   
 .وانعكاسه على قيام كل أخصائي بأداء دوره وواجباته ومسؤولياته 

مساهمة اإلدارة المدرسية "  : بعنوان )هـ ١٤٢٦( دراسة باحارث  -٩
ارس في المرحلة الثانوية في تفعيل أداء مركـز مصـادر الـتعلم للمـد    

 " :الحكومية واألهلية بمحافظة جدة 
التعرف على واقع مساهمة إدارة المدرسة الثانوية في تفعيل أداء مركز وهدفت إلى 

مصادر التعلم للمدارس الحكومية واألهلية بمحافظة جدة ، و إيجاد األساليب التـي  
ـ    ز يمكن أن تعالج جوانب القصور إلدارة المدرسة الثانوية فـي تفعيـل أداء مرك

بمحافظة جدة ، و إيجاد الفـروق ذات  ) األهلية  –الحكومية( مصادر التعلم للمدارس
الداللة اإلحصائية نحو تفعيل أو معوقات أداء مركز مصادر التعلم فـي المرحلـة   

  :باختالف متغيرات الدراسة ، وتوصلت إلى ، الثانوية بمحافظة جدة 
راسة على مسـاهمة اإلدارة  أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينة الد −

المدرسية في المرحلة الثانوية في تفعيل أداء مراكـز مصـادر الـتعلم للمـدارس     
المناخ ، المنهج الدراسي ، المعلم ، تجاه الطالب ( الحكومية واألهلية بمحافظة جدة 

  ) .التنظيمي 
هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينة الدراسـة علـى معوقـات اإلدارة     −

رسية في المرحلة الثانوية في تفعيل أداء مراكـز مصـادر الـتعلم للمـدارس     المد
ـ ، تجاه الطالب ( الحكومية واألهلية بمحافظة جدة  تجـاه المـنهج   ، اه المعلـم  تج

  ).تجاه المناخ التنظيمي ، الدراسي
بين آراء أفراد  ٠.٠٥= &  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −

، المعلـم ، تجاه الطالـب  ) أهلية  – حكومية( المدارس المختلفة عينة الدراسة في 
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سة الدرجة الكلية تعزى إلى اختالف نوع المدر، المناخ التنظيمي ، ج الدراسي المنه
 .المدارس الحكومية وذلك لصالح عينة الدراسة في 

بين آراء  ٠.٠٥=  & عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   −
، المناخ التنظيمـي  ، المنهج الدراسي ، المعلم ، تجاه الطالب ( ينة الدراسة أفراد ع

 .تعزى إلى اختالف طبيعة العمل ، الدرجة الكلية 
بين أفراد عينة  ٠.٠٥=  & توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   −

زى إلـى  تجاه الدرجة الكلية تع) أهلية  –حكومية ( الدراسة في المدارس المختلفة 
اختالف نوع المدرسة وذلك لصالح عينة الدراسة في المدارس الحكومية حيث كان 

 .متوسطهم الحسابي أعلى
بين آراء  ٠.٠٥=  & عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   −

، المناخ التنظيمـي  ، المنهج الدراسي ، المعلم ، تجاه الطالب ( أفراد عينة الدراسة 
 .كلية تعزى إلى اختالف طبيعة العمل الدرجة ال

بين آراء أفراد  ٠.٠٥= & توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    −
والمدارس التـي ال  ، عينة الدراسة في المدارس التي يوجد بها مركز مصادر تعلم 

المنـاخ  ، المنهج الدراسـي  ، المعلم ، تجاه الطالب ( يوجد بها مركز مصادر تعلم 
تعزى إلى اختالف نوع المدرسة وذلك لصـالح عينـة   )  الدرجة الكلية ، ظيمي التن

 .الدراسة في المدارس التي ال يوجد بها مركز مصادر التعلم 

معوقات تفعيل مراكـز  "  : بعنوان )هـ ١٤٢٨(  دراسة الخبراء  -١٠

 لعام في منطقة حائل مـن وجهـة نظـر   مصادر التعلم بمدارس التعليم ا
ومـديري  ، وأمناء المراكـز  ، ز من إدارة التربية والتعليمالمراك يمشرف

 " :المدارس 
وهدفت إلى معرفة معوقات مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم العام في منطقة 

ومعرفة ما إذا كان هناك فروقا بين تلك المعوقات لدى أفراد عينـة  ، حائل التعليمية 
لمؤهل العلمي والخبرة لدى أفـراد عينـة   وا، الدراسة تبعا لمتغير المركز الوظيفي 
كما هدفت ، والمؤهل العلمي والخبرة العملية ، الدراسة تبعا لمتغير المركز الوظيفي 
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الدراسة إلى معرفة سبل التطوير لمراكز مصادر التعلم من خالل تصورات مقترحة 
ين فرداً مـن المشـرف   ١٦١وقد تكونت عينة الدراسة من . من أفراد عينة الدراسة 

ومديري المدارس وأمناء مراكز مصادر الـتعلم فـي   ، على مراكز مصادر التعلم 
 .المدارس 

إعداد أداتين أحداهما تمثـل معوقـات   مد الباحث في جمع المعلومات على اعتكما 
  :مراكز مصادر التعلم واألخرى تمثل سبل التطوير وفق أربعة مجاالت هي

  .والمجال الفني ، ال اإلداري والمج، والمجال البشري ، المجال المادي 
  -:وكشفت الدراسة عن النتائج التالية 

أن درجة المجاالت للمعوقات التي تواجهها مراكز مصادر التعلم فـي مـدارس    - 
التعليم العام في منطقة حائل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة جـاءت جميعهـا    

  .بدرجة عالية 
جابة أفراد عينة الدراسـة حـول   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين است - 

  .معوقات مراكز مصادر التعلم وفق متغير المركز الوظيفي 
وجود فروق ذات داللة إحصائيةً بين أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيـر المؤهـل    - 

العلمي وذلك لصالح من يحملون درجة البكالوريوس فأعلى في مجـالي المعوقـات   
  ومجال المعوقات البشرية، المادية 

دم وجود فروق ذات داللة إحصائيةً بين أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الخبرة ع - 
 .العملية 

أن درجة سبل التطوير لمجاالت مراكز مصادر التعلم في منطقـة حائـل مـن     - 
 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت جميعها بدرجة عالية 

ارة درجـة تطبيـق إد  "  : بعنـوان ) م ٢٠٠٨( دراسة الزهراني  -١١

الجودة الشاملة ومعوقاتها في مراكز مصادر التعلم مـن وجهـة نظـر    
 " :اختصاصي المراكز في المملكة العربية السعودية 

وهدفت إلى التعرف على درجة تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة ومعوقاتها فـي  
ومحافظة ، مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر اختصاصي المراكز بمحافظة جدة 

وتكونت عينة الدراسة مـن نفـس مجتمـع    ، واة في المملكة العربية السعودية المخ
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صي مراكز مصادر التعلم حيث مختصا من اختصا ١٤٢والبالغ عددهم  ، الدراسة 
مختصـا ضـمن محافظـة المخـواة ،      ٤٥و، مختصا في محافظة جدة  ٩٧ كانوا

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
وكان الترتيب ، إدارة الجودة الشاملة ككل متوسطة  كانت درجة تطبيق عناصر −

تنميـة المـوارد   ، العمل الجماعي ، التحسين المستمر : التنازلي للعناصر كما يلي 
، مساندة ودعم اإلدارة العليا، ين مشاركة العامل، التركيز على المستفيدين ، البشرية 

إدارة الجودة الشاملة فـي  وأظهرت النتائج أن معوقات تطبيق عناصر ، تقييم األداء 
وكانت أهم المعوقـات تتعلـق بـنقص    ، مراكز مصادر التعلم كانت بدرجة عالية 

وشح الموارد والمخصصات المالية ، البرامج التدريبية ذات العالقة بالجودة الشاملة 
  .في مراكز مصادر التعلم وعدم وجود نظام حوافز مالئمة لألداء المتميز 

تعـزى    ٠.٠٥= &ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    كما تبين وجود فروق  −
للتخصص العلمي للمبحوثين نحو درجة تطبيق عناصر إدارة الجودة الشـاملة فـي   
مراكز مصادر التعلم ومعوقاتها على جميع مجاالت عناصر إدارة الجودة الشـاملة  
منفردة ومجتمعة وقد جاءت الفروق لصالح المبحوثين الحاصلين علـى تخصـص   

  .التربوية  الكليات
كما أظهرت النتائج أن المبحوثين الحاصلين على تخصص من كليـات تربويـة    −

ولديهم خبرة أكثر من السنة ويعملون في مدرسـة مرحلـة ابتدائيـة وال يقومـون     
بالتدريس إضافة إلى مهام المركز لديهم اتجاهات أعلى بدرجة تطبيق عناصر إدارة 

  .خرين الجودة الشاملة مقارنة بالمبحوثين اآل

واقع مراكـز مصـادر   "  : بعنوان) هـ ١٤٢٩( دراسة العطاس  -١٢

التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية بمنطقة جازان التعليمية من وجهة نظر 
 " :المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم 

معرفة واقع مراكز مصادر التعلم في مدارس المرحلة االبتدائية بمنطقة وهدفت إلى 
ة المشكالت ونواحي القصور التي تحول دون استخدام مراكز مصادر جازان ومعرف

التعلم ومعرفة مدى توافر األجهزة والمواد التعليمية في المركز ومعرفة المقترحات 
لتطوير مراكز مصادر التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية بمنطقة جازان التعليمية من 
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م ومعرفة االختالف بـين وجهـات   وجهة نظر المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعل
نظر كل من المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم في استجاباتهم علـى المحـاور   
األربعة ، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمـع  

المرحلـة  ( ومجتمع الدراسة هم معلمو وأمناء مراكز مصـادر الـتعلم   ، البيانات 
هـ حيث تم التحقـق مـن صـدق    ١٤٢٨بمنطقة جازان التعليمية عام ، ) االبتدائية

ـ  ات وثبات االستبانة بعرضها على مجموعة من المحكمين وكذلك بناء على الدراس
مصادر الـتعلم وبلغـت عينـة    تحقيقها من مراكز السابقة وعلى األهداف المرجو 

إلـى أهـم   أمين مركز مصادر تعلم ، وخلصت الدراسـة   ٤٠معلم و ١٦٥ الدراسة
  -:النتائج وهي 

االهتمام بمراكز مصادر التعلم كي تفي باالحتياجات والتعليم في عمليـة التعلـيم    -
التركيز على ضرورة تأهيل كل من المعلمين عن طريق عمل ورش عمل ، والتعلم 

توجد مشكالت ونواحي قصور في مراكز مصادر التعلم ، تدريبية للمعلمين واألمناء 
ضرورة وضع تصـور مقتـرح لمراكـز    ، مراكز مصادر التعلم  تؤدي إلى إعاقة

  .مصادر التعلم لتأدية رسالتها 
ضرورة وجود أخصائي مركز مصادر تعلم مؤهل في : وكان من أهم التوصيات  -

العمل على تـوفير صـيانة دوريـة    ، مجال المكتبات وتقنيات التعليم والمعلومات 
ريبية للمعلمين لكيفيـة االسـتفادة مـن    القيام بعمل ورش عمل تد، ألجهزة المركز 

  .مصادر التعلم ودمجها بالمنهج المدرسي 

أهمية اإلشراف التربوي "  : بعنوان) هـ ١٤٢٩( رويلي دراسة ال -١٣

في تفعيل مراكز مصادر التعلم بمنطقة الحدود الشمالية من وجهة نظـر  
  " :المشرفين التربويين والمشرفات التربويات 

الكشف عن دور المشرف التربوي في تفعيل مراكـز  : قيق اآلتي وقد هدفت إلى تح
مصادر التعلم و التعرف على المعوقات التي تواجه اإلشراف التربوي عند تفعيـل  

  -:مراكز مصادر التعلم وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها 

ن تفعيل المشرف التربوي لمراكز مصادر التعلم في أداء مهامه كانـت بدرجـة   أ -
  . ٤.١٨كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور تساوي و، موافق 
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ن المعوقات التي تواجه المشرف التربوي عند تفعيل مراكز مصادر التعلم ذات أ -
الصلة بإمكانات المدارس والمعلمين والمواد واألجهزة التعليمية والطـالب كانـت   

  . ٤.١٧ و ٣.٧٧ تراوحت قيمة المتوسط الحسابي بينو، بدرجة موافق 
وكانـت  ، ن إسهام المشرف التربوي في تذليل الصعوبات كانت بدرجة موافق أ -

  . ٤.٢٠ الدراسة قيمة المتوسط الحسابي العام الستجابات مجتمع
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تفعيل المشـرف التربـوي لمراكـز     -

والمواد واألجهزة ، مصادر التعلم والمعوقات المتعلقة بإمكانات المدارس والمعلمين 
التعليمية ومدى إسهام المشرف التربوي في تذليل الصعوبات بين آراء عينة الدراسة 

 .وفقاً للجنس وذلك لصالح اإلناث 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة وفقاً للجنس حـول   -

 .المعوقات ذات الصلة بالطالب 
في المعوقات ذات الصلة بـالمواد واألجهـزة   وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

وعدم وجود فـروق ذات  ، سنة فأكثر  ٢٠التعليمية وفقاً لسنوات الخبرة لصالح من 
داللة إحصائية في مدى تفعيل المشرف التربوي لمراكز مصادر التعلم والمعوقـات  

 .المتعلقة بإمكانات المدارس والمعلمين والطالب وفقاً لمتغير سنوات الخبرة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تفعيل المشـرف التربـوي لمراكـز     -

مصادر التعلم والمعوقات المتعلقة بإمكانات المدارس والمعلمين والمواد واألجهـزة  
وعدم وجـود فـروق   ، وكانت لصالح البكالوريوس ، التعليمية وفقاً للمؤهل العلمي 

وفي مدى إسـهام المشـرف   ، طالب ذات داللة إحصائية في المعوقات المتعلقة بال
 .يل الصعوبات وفقاً للمؤهل العلميالتربوي في تذل

توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير مجال اإلشراف حول أهمية اإلشـراف  ال -
  .التربوي في تفعيل مراكز مصادر التعلم 
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  -:الدراسات األجنبية : ثانياً 
لمـدير فـي   دور ا"   : بعنوان Walkor) (1982,دراسة وولكر -١

ية المختـارة فـي   توفير خدمات مكتبية فعالة في بعض المدارس االبتدائ
  :"والية أنديانا 

وهدفت إلى تحديد دور ناظر المدرسة االبتدائية في ضوء العناصر الالزمة لتقـديم  
وقد صممت أداة الدراسة لجمع المعلومات والبيانات . خدمات مكتبية فعالة للمدرسة 

عدد من مكتبـات  للتحقق من فرضيات الدراسة بتطبيقها على  مبدئيبإجراء  مسح 
، المدارس الممتازة في المرحلة االبتدائية التي يتوافر لناظرها خبرة طويلة كافيـة  

تمكنه من عمل تغييرات في برنامج المكتبة ، ثم أجريت عملية متابعة علـى عـدد   
وذلـك  ، في مدارسهم  عشرة نظار مدارس ابتدائية ممن لديهم برامج مكتبية ممتازة

وحللـت اإلجابـات   ، لتبين الدور الذي لعبوه في تطوير برامج مكتبـة مدارسـهم   
المذكورة ونوقشت في كل من المسح المبدئي والمتابعة ،  وقد تضمنت النتائج التي 

  -:توصلت إليها الدراسة على ما يلي 

أن برنـامج المكتبـة    أغلبية النظار في كال الدراستين المبدئية والمتابعة يعتقدون -
  .يجب أن يكون جزءاً مكمالً للمنهج المدرسي 

تسعة من كل عشرة نظار في الدراسة الخاصة بالمتابعة يشعرون بأنهم مسؤولون  -
  .عن تطور مكتبات مدارسهم 

من بين عشرين شخصية من أمناء المكتبات الممتازين ممن تمت دراسـتهم فـي    -
من الحاالت ولم توجد تغيـرات  % ٥٨.٥جابية في المتابعة وجد أن هناك تغيرات إي

وإلى أن ، من الحاالت % ١.٥ووجدت تغيرات سلبية في ، من الحاالت % ٤٠في 
دور بعض النظار ممن يعدون أداة تغيير يمكن توجيههم إلى األفضل عـن طريـق   

وأن أغلب مسئولي المـدارس  ، عقد دورة لهم في المكتبات وبرامجها في مدارسهم 
  .ئية يقيمون خدمات المكتبة الفعالة لتالميذهم االبتدا

ن النظار المسؤولين بالمدرسة يدركون أن  لديهم القـوة فـي إحـداث تغييـر     أ -
 .ضروري في برامج المكتبة 
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دور أمـين مكتبـة   : " بعنـوان  (Cooper,1985 ) دراسة كوبر -٢
 " :المدرسة الثانوية في والية فرجينيا األمريكية 

لى تحديد نقاط االختالف واالتفاق بين أمناء مكتبات المـدارس  وقد هدفت الدراسة إ
الثانوية في والية فرجينيا األمريكية حول عدد مرات تكرار األداء والتكرار المفضل 

 :طاً مكتبياً ، وخلصت الدراسة إلىنشا ٣٢ألداء األمين في 

تصـنيف  ترتيب المواد المكتبية وفق نظـام  : اتفاق األمناء على األنشطة التالية - 
التنسيق بين الطلبات الواردة مـن مكتبـات   ، توافر الفهرس البطاقي للمواد ، معين 

تطوير سياسة اختيار ، األفالم الخاصة والحكومية  متابعة السجالت المالية الخاصة 
  .اختيار وشراء المواد المكتبية للقراءة الترفيهية للمستفيدين ، جيدة للمواد المكتبية 

حيث ظهـرت  ، تام لدور أمين المكتبة الثانوية بوالية فرجينيا عدم وجود تحديد  - 
  .اختالفات هامة بين أداء أمناء المكتبات في األنشطة والعشرين الباقية 

موقـف نظـار   : " بعنوان )  Kissickو  م١٩٨٧( دراسة كيسك  -٣
 :" ائية المدرسية في والية كنساس وأمناء مكتبات المدارس االبتد

سة الستطالع رأي نظار وأمناء مكتبات المدارس االبتدائية الريفية وأعدت هذه الدرا
ووزعت استبانتين على كل عينـة مـن   ، والمدنية حول فعالية المكتبات المدرسية 

وخلصت الدراسة إلـى  ، ناظراً  ٤٥ وعينة النظار البالغة، أمينا  ٦٥ األمناء البالغة
وإلى تطـوير  ، كمبيوتر المصغر حاجة مكتبات مدارس العينة إلى زيادة استعمال ال

وزيـادة  ، وتوسيع خدمات التطـوير التربـوي   ، خدمات إنتاجها للوسائل التعليمية 
كما كشفت الدراسة عن مدى تأثير الوقت الذي يقضـيه أمـين   ، دورها في المنهج 

، اإلدارية والخـدمات المكتبيـة    -:المكتبة في المكتبة على كل من الجوانب التالية 
ونظرة المـدرس إلـى   ، ومساهمة األمين في المنهج المدرسي ، المكتبية والبرامج 

  .وتكامل البرنامج المكتبي مع البرنامج المدرسي ، المكتبة 
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:  Wilson , P.y.,and m . Blake 1993)(دراسة ويلسون وبليـك   -٤

  :"يبرامج المكتبة المدرسية في برامج تحضير المدير المدرس" وعنوانها 

إذ تـم  ، التعرف على مدى معرفة مديري المدارس للبرامج المكتبيـة  إذ هدفت إلى 
، أمين مكتبـة  ٥٧٢مدرسياً وعلى  مديراً ٤٢٣إجراء الدراسة على عينة مكونة من 
  -:وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

من أمناء المكتبات من المشاركين في الدراسة شـعروا بـأن المـدير    %  ٩٠أن -
  .عرفة والفهم الكافي لطبيعة البرامج المكتبية المدرسي ال يملك الم

على أنهم ال يملكون الفهم الواضع ، من مديري المدارس %  ٦٨ وافق ما نسبته -
  . لطبيعة البرامج المكتبية ودورها في تعزيز عملية التعلم في المدرسة

من أمناء المكتبة شعروا بأن المعلومات حول طبيعـة البـرامج   %  ٩٠ أن نسبة -
كتبية المدرسية يجب تضمينها في الدورات التأهيلية لمديري المدارس وقد قوبل الم

  . من المديرين المدرسيين%  ٧٨هذا الشعور بموافقة 

، دعم المـدير  " وعنوانها  :  (Obetg, 1996 )دراسة أويبرج  -٥
أمنـاء المكتبـات    ن أمين مكتبة ومعلما من وجهة نظرماذا يعني أن تكو

 : "المدرسية في كندا 
على الطرق المختلفة التي استجاب إليها األمناء فيمـا  وهدفت الدراسة إلى التعرف 

 –ولـدورهم كأمنـاء مكتبـات    ، يتعلق بزيادة دعم المدير لبرامج المكتبة المدرسية 
أمناء مكتبات مدرسية في كندا وقد بينت نتائج  ٧معلمين وتكونت عينة الدراسة من  

 :الدراسة 

وذلك من خالل تشجيع المدير للتطوير ، رامج المكتبة المدرسية المدير يدعم بأن  -
وتخصيص الوقت الكـافي لمناقشـة بـرامج المكتبـة     ، المهني ألمناء المكتبات 

  .المدرسية في االجتماعات التي يعقدها مع طاقم المدرسة 
  .العمل المباشر مع المعلمين لتطوير فهمهم ألهمية برامج المكتبة المدرسية  -
خدام دوره اإلداري والقيادي لتفعيل البرامج المكتبية وذلك بتـوفير الميزانيـة   است -

  .وإبراز دور أمين المكتبة المدرسية وأهميته ، الكافية 
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أثــر المكتبــة " بعنــوان ) : (Shoham,1997دراســة شــوهام  -٦
المدرسية في تنمية عادة القراءة لدى طلبة المـدارس األساسـية فـي    

  " :إسرائيل 
إلى التعرف على أثر المكتبة المدرسية في تنمية عادة القراءة لـدى طلبـة   وهدفت 

وتعرف عدد ساعات القراءة الذاتية فـي اليـوم ،    المدارس األساسية في إسرائيل ،
طالب من طلبة المـدارس   ٣٠٠وعدد الكتب المستعارة وتكونت عينة الدراسة من 

 : ياالبتدائية في إسرائيل ، بينت نتائج الدراسة األت
أن مستوى القراءة الذاتية لدى الطلبة الذين لديهم مكتبة مركزية في المدرسـة ،   -

  .ومكتبة صفية  كانت أعلى من الطلبة الذين لديهم مكتبة صفية فقط 
ومكتبـة صـفية    أن نسبة استعارة الكتب في المدارس التي فيها مكتبة مركزية ، -

فيها مكتبة مركزية فقط وبنسـبة   ، يليها المدارس التي %٩١ كانت عالية وبنسبة
  .% ٧١، ويليها المدارس التي فيها مكتبة صفية فقط وبنسبة  %٨٥

أنه يوجد أثر ايجابي للمدارس التي بها مكتبات مدرسية ومكتبات صـفية علـى    -
تنمية عادة القراءة لدى طلبة المدارس األساسية أكثر من المـدارس التـي فيهـا    

  .مدارس التي فيها مكتبات صفية فقط مكتبات مدرسية فقط ، ومن ال

  ) : yoo،  1998(دراسة يو  -٧
وهدفت إلى التعرف على التأثير التربوي للمكتبات المدرسية في الواليات المتحـدة  

مكتبة مدرسية في واليـة   ٦١تكونت عينة الدراسة من . وخصوصاً في كاليفورنيا 
  :كاليفورنيا ، وبينت نتائج الدراسة اآلتي 

ء المكتبات المتميزين هم ضرورة لضمان وصول الطلبة إلـى مصـادر   أن أمنا - 
  .التعلم والقراءة التي تساعدهم ليصبحوا مثقفين 

أن تكون المكتبة المدرسية األساس لكل خطة مدرسية تهدف إلى تطوير مهارات  - 
  .القراءة 

الحاجة إلى إيجاد أنظمة مدرسية تساعد في رفع كفاءة المجموعات والخـدمات   - 
  .وخاصة في المدارس األساسية ، بية المتدنية المكت
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والمجموعة المكتبية هما عـامالن قويـان   ، أن حجم موظفي المكتبة المدرسية  - 
 .لزيادة التحصيل العلمي لدى الطلبة 

ضرورة زيادة الدعم المادي ألغراض تحسين المكتبة المدرسية ومجموعاتهم من  - 
 .مصادر المعلومات 

دور مدير المدرسـة  " : بعنوان (Obereg,1999) دراسة أوبيرج  -٨
 " :في إيصال المعلومات للمجتمع المدرسي 

وهـدفت إلـى    Tasi,Taifإذ قدمت ملخصا للدراسة العالمية التي مولت من قبـل  
المديرين وأمناء المكتبات لدور مدير المدرسـة   التعرف على تصورات وجهة نظر

اسـكتلندا وكوريـا   : الدول هي في دعم المكتبة وقد أجريت الدراسة على سبع من 
وقد توصلت الدراسة إلى  واستراليا، وكندا ، وفنلندا ، ا وفرنس، واليابان ، الجنوبية 

  :عدد من النتائج منها 

هناك فروق واختالفات بين المديرين وأمناء المكتبات فـي كـل مـن الـدول      - 
همـات  المذكورة عن كوريا في فهمهم وتصورهم للزمن الذي يقضيه المدير للم

إظهـار الـدعم   ، تأييد وتسهيل التطوير لمجتمع معلومات مدرسي حر : التالية 
والتعاون بين أمين المكتبة والمدرسين ، توزيع الزمن المناسب والمـرن إلدارة  

  .المكتبة من قبل أمين المكتبة 
المديرين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم يقضون وقتاً طويالً فـي أداء المهمـات   ن أ - 

  .مناء المكتبات أكثر من أ
ن مديري المدارس يعتقدون أن التخطيط التعاوني والتدريس يجب أن يحدثا في أ - 

  .المكتبة والصف المدرسي 
ولذلك فهم كما تذكر الدراسة ، ن مديري المدارس يؤيدون تفريغ أمناء المكتبات أ - 

 .ال يوافقون على أن يكون أمناء المكتبات مدرسي مكتبات في المدرسة 
 



٧٤ 
 

 (Bosco,yim,&Baca, Mar, uerite,2001)بوسـكووباكا   دراسـة  -٩

أمين المكتبة المدرسية المتخصصـة ومـديري المـدارس    :" وعنوانها  

 " :األساسية والنظرة إليها كحلفاء 

هدفت هذه الدراسة التعرف على طبيعة العالقة ما بين أمين المكتبة الناجح ومدير و
، والتطبيقات البرمجية ، للتقنيات الحديثة المدرسة من حيث االستخدام الجيد والفعال 

والنمـو المهنـي   ، استخدامات المعلم للتكنولوجيا و، والوصول إلى شبكة اإلنترنت 
،  وقـد  ي الناتج من مساهمة أمين المكتبةالذي يشمل العمل اإلدار، للطاقم التعليمي 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
م المعايير التي يقوم عليها العمل فـي المكتبـة   مساعدة مدير المدرسة على تفه - 

  .المدرسية 
وذلـك  ، رد المدرسية بشكل جيد إعطاء مدير المدرسة القدرة على تخطيط الموا - 

استخدام تقنيات المعلومات الحديثة التي تقدم الدعم الالزم للمعلمين والطلبـة  عبر
  .والمساهمة في زيادة فاعلية عملية التعلم والتعليم 

نمو المهني للمعلمين إذ أشارت الدراسة إلى إمكانية أن تساهم مثـل هـذه   دعم ال - 
  .المعايير في عملية تدعيم عملية النمو المهني للمعلمين والمديرين 

المـدير  " :وعنوانهـا   (Kolencik, 2001 )" كلونيك " دراسة  -١٠

بناء الشراكة التعاونية فـي مجتمـع   : أمين المكتبة  –المدرسي والمعلم 
 " :درسة الم

إذ هدفت الدراسة إلى أن القيادة المدرسية للمدير المدرسي في دعم البرامج التربوية 
والتي تـؤدي إلـى   ، لمكتبة المدرسة ساهمت بشكل إيجابي في تنمية ثقافة المدرسة 

 :إذ توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ، تحسين عملية التعلم للطلبة 

دير المدرسي والمعلم وأمين المكتبة يساهم في زيـادة  أن التعاون المستمر بين الم -
  .فاعلية العملية التعليمية 

لدور التعليمي الـذي يمكـن   أن معظم المديرين المدرسيين لم يتمكنوا من تمييز ا -
  .أمين المكتبة  أن يحققه في حالة تشجيع أنماط التعاون فيما بينهم للمعلم
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ـ أن المدارس التي تبنت النهج التعاون - جعت أنمـاط التعـاون   ي بين المعلمين وش
  .عملية اإلصالح التعليمي فيها أسرع المنتظم كانت 

لماذا يجـب  :  " وعنوانها   (Hartzell, 2002)دراسة هارتزيل  -١١
 " :على المدير المدرسي أن يدعم عمل المكتبة المدرسية 

دير المدرسـي  وهدفت هذه الدارسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن يلعبه الم
أنه من خالل  -:في دعم المكتبة المدرسية والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

زيادة جودة المكتبة المدرسية يمكن للمدير أن يزيد مـن فاعليـه العمـل للمكتبـة     
وتعيين الطـاقم  ، وحيازة الكتب ، تخصيص الميزانيات  وذلك من خالل، المدرسية 
، والتي تؤثر في مواعيـد المكتبـة   ، ارات المؤسساتية ومن خالل القر، المدرسي 

وأخيراً من خالل التوقعات التي يضعونها نصب أعينهم من خالل عمـل المكتبـة   
 .المدرسية لكل من الطلبة والمعلمين 

كيـف يمكـن   "  :وعنوانها  (Hartzell, 2007 )دراسة هيرتزل  -١٢
  " :لصانعي القرار التربوي أن يصبحوا ممثلين للمكتبة المدرسية 

وهدفت إلى التعرف على مدى إدراك المديرين والمدرسـين والمعلمـين للمكتبـة    
وبكيفية تحفيز المهارات المتعلقة بالمعلومات فـي  ، المدرسية في المرحلة األساسية 

مة في طرح مجموعات من التوصـيات  كما هدفت إلى المساه" باينتاون " محافظة 
مـديراً   ١٥ سـة مـن  وتكونت عينة الدرا، التي تزيد من فاعلية المكتبة المدرسية 

وقد ، إذ تم توزيع أداة الدراسة  على عينة الدراسة ، معلماً ومعلمة  ٣٨٥، ومديرة 
معلـم ومعلمـة إذ وصـلت نسـبة      ١٠٥ مديراً ومديرة باإلضافة إلى ١٥استجاب 

  -:وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن %  ٨٩٠٥إلى  االستجابة 

من المكتبة المدرسية والمكتبـات   المعلمين والمعلمات في المدرسة استخدموا كالً -
  .األخرى الخارجية من أجل تلبية احتياجاتهم المدرسية المقررة عليهم في المنهاج 

  .مدرسية المديرين والمديرات قد واجهوا مشكالت في تطوير المكتبات ال -
هناك حاجة إلى تدريب المعلمين والمعلمات فـي المهـارات المكتبيـة وجمـع      -

  .المعلومات 
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  : ملخص الدراسات السابقة: ثالثا 
األدب النظـري التربـوي   استعراض ما توفر للباحث من مصادريتضح من خالل 

نحو والمتعلق بالدراسات السابقة مجموعة من المالحظات التي يمكن تقديمها على ال
 :اآلتي 

لم تتناول أي دراسة إسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر    -
  . التعلم

الموسـوي  : دراسة مكتبات ومراكز مصادر التعلم مثل واقع ال تناولت الدراسات -
 والمطـوع  ) م ٢٠٠١( الشبلي و، ) هـ ١٤١٦(سليمان و، ) م ١٩٩٤( والحلواجي 

        والعطـاس  ، ) هــ  ١٤٢٨( والخبـراء  ) هـ ١٤٢٥(  والغامدي، ) هـ ١٤٢٢(
  ) .هـ١٤٢٩( 
، وتناولت بعض الدراسات الدور الذي تقوم به المكتبات ومراكز مصادر الـتعلم   -

م ١٩٩٣(ويلسون وبليك ) م١٩٩٦(حامض وآخرون  -:ومن هذه الدراسات دراسة 
  ) .م ١٩٩٨( يو و، ) م ١٩٩٧( شوهام و، ) 
  -:تفعيل المكتبات ومراكز مصادر التعلم مثل دراسـة   وتناولت بعض الدراسات -

والرويلـي  ، ) م ٢٠٠٨(الزهراني ، ) هـ ١٤٢٦(وباحارث ، )هـ١٤٢١(باجودة 
) م١٩٨٧(وكيسـك  ، ) م ١٩٨٥( وكوبر ) م ١٩٨٢(ودراسة وولكر ) هـ ١٤٢٩(

وكلونيك ، ) م ٢٠٠١( وبوسكووباكا ، ) م ١٩٩٩( وأوبيرج ، ) م ١٩٩٦(وأويبرج 
  . )م ٢٠٠٧( وهيرتزل ، ) م ٢٠٠٢( وهارتزيل ، ) م ٢٠٠١(

أن الدراسة الحالية هي الدراسـة الوحيـدة    –على حد علم الباحث  –وبذلك يتضح 
حتى اآلن التي تناولت درجة إسهام مديري المدارس في تحقيـق أهـداف مراكـز    

  .مصادر التعلم 
لتحقيق أهداف مراكز فهذه الدراسة تتميز بكونها من الدراسات األولى التي تتعرض 

ولقـد  ، مصادر التعلم في الدول العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصـة  
خلصت معظم الدراسات العربية إلى أن المكتبات المدرسية ومراكز مصادر الـتعلم  

وكـذلك  ، لم تصل إلى المستوى المطلوب ليكون لها دور فاعل في العملية التربوية 
اضحاً عن دور مدير المدرسة في دعـم المكتبـة المدرسـية    لم يكن هناك رضاً و
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وفي زيادة ، عليه في العملية التعليمية مصادر التعلم كعنصر أساسي يعتمد ومركز 
وأن هناك العديد من المشكالت التي تواجـه مراكـز   ، وتفعيل مراكز مصادر التعلم

لة الخدمات الفنية أو ق، مصادر التعلم سواء على مستوى الخدمات المكتبية المقدمة 
كمـا أشـارت بعـض    ، أو نقص حاد في  أمناء مراكز مصادر التعلم المؤهلين ، 

 .عدم مالئمة مراكز مصادر التعلم الحتياجات المستخدمين : الدراسات إلى 
لم تختلف النتائج التي طرحتها الدراسات األجنبية حيث أجمعت على أهمية دور  - 

 .التعلم مديري المدارس في دعم مراكز مصادر
يالحظ تركيز الدراسات السابقة على دور مدير المدرسة فـي تفعيـل مراكـز     - 

وتناولها لمفهـوم  ، وتحقيق العملية التعليمية ألهدافها خاصة ، مصادر التعلم خاصة 
وتناولها لمفهوم وأهمية مراكـز  ، ومهام وأدوار مدير المدرسة ، اإلدارة المدرسية 

وهو ما اسـتفادت منـه   ، اء مراكز مصادر التعلم وطبيعة عمل أمن، مصادر التعلم 
فلقد ساعدت الدراسات السابقة في إثراء الباحـث  ، هذه الدراسة في اإلطار النظري 

وأمنـاء  ، بالمعلومات المتعلقة بمراكز مصادر التعلم وطبيعة عمل مدير المدرسـة  
  .مراكز مصادر التعلم 

تمدت االستبانة كأداة رئيسـة  واع، استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي  - 
  .وهذا ما تتفق معه الدراسة الحالية ، لجمع المعلومات التي تغطي أغراض الدراسة 

وما أفادت بـه الدراسـة   ، وفي ضوء ذلك االستعراض الموجز للدراسات السابقة 
نها تهـدف  تلف عن الدراسات السابقة من حيث أفإن الدراسة الحالية تخ ،الحالية 

حقيـق أهـداف   على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام فـي ت إلى التعرف 

وتقديم توصيات ومقترحات مـن شـأنها   ، محافظة الطائف ب مراكز مصادر التعلم

تفعيل إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر الـتعلم،   

تي تتحدد في نـوع  ونوع العينة المستهدفة ال، وتختلف عنها في المنطقة التعليمية

 . والخبرة العملية ، والدورات التدريبية، والمؤهل العلمي، المرحلة
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 الفصل الثالث
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@M@M@M@M منهج الدراسة 

@M@M@M@M  جمتمع الدراسة  

@M@M@M@M  أداة الدراسة 

@M@M@M@M الصدق 

@M@M@M@M  الثبات 

@M@M@M@M  خطوات تطبيق الدراسة 

@M@M@M@M   األساليب واملعاجلات اإلحصائية 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @
ò�aŠ‡Ûa@paõa‹ugò�aŠ‡Ûa@paõa‹ugò�aŠ‡Ûa@paõa‹ugò�aŠ‡Ûa@paõa‹ug        

يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة، من حيـث التعريـف بمـنهج       
، واإلجـراءات   الدراسة،وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأداتها من حيـث بنائهـا  

ـ   تخدمت فـي  المتبعة في التأكد من صدقها وثباتها، واألساليب اإلحصائية التـي اس
  :وهي على النحو التاليالدراسة معالجة بيانات 

  : منهج الدراسة ومتغيراتها: أوالً
، ومتغيـرات   مـنهج الدراسـة  : ، وهما ويشتمل هذا الجزء على جانبين أساسيين

  :، وفيما يلي توضيح لكل منهما الدراسة

QQQQMMMM@@@@ò�aŠ‡Ûa@wèäßò�aŠ‡Ûa@wèäßò�aŠ‡Ûa@wèäßò�aŠ‡Ûa@wèäß :  

              استخدم الباحث المنهـج الوصفي، الذي عرفـه عبيـدات وعبـد الحـق وعـدس              
لظاهرة كما توجد فـي الواقـع   أنه المنهج الذي يعنى بدراسة ا) "١٩١: م ٢٠٠٤ (

فـالتعبير الكيفـي يصـف لنـا الظـاهرة ويبـين       ، تعبيراً كيفياً وكمياً اويعبر عنه
، "بينما التعبير الكمي يعطينا وصفاً دقيقاً لمقـدار الظـاهرة وحجمهـا   ، خصائصها

يتم البحث الوصفي من خالل استجواب جميـع  " )١٨٣:م ٢٠٠٠ (وأضاف العساف 
أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم بهـدف وصف الظاهـرة المدروسـة من 

ويعتبر هذا المنهج األكثر مالئمة لتحقيـق أهـداف   ". حيث طبيعتها ودرجة جودتها
الدراسة الحالية حيث تم من خالله التعرف على مدى إسهام مديري مدارس التعلـيم  

في محافظة الطائف من وجهـة نظـر    عام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلمال
وكذلك الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية لمتوسطات تقدير إسـهام   المراكز أمناء

فـي محافظـة    مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم
متغيرات المرحلـة، و المؤهـل   التي  تُعزى ل المراكز أمناءالطائف من وجهة نظر 

  .الدراسة و الدورات التدريبية ألفراد مجتمع و الخبرة ،، العلمي
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 : متغيرات الدراسة -٢
  :اعتمدت الدراسة على المتغيرات اآلتية

في  رات التي تعمل على إحداث تغير ماوهي المتغي :المتغيرات المستقلة  -
وتمثـل المتغيـرات   . المتغير التـابع الواقع، ومالحظة نتائج وآثار هذا التغير على 

، و المؤهـل  المستقلة في هذه الدراسة بالمتغيرات الديمغرافية والتي تشمل المرحلة
 .الدراسة ة ألفراد مجتمعالدورات التدريبيوالخبرة ، و، العلمي

. وهي المتغيرات التي يقاس أثر تطبيق المتغير المسـتقل عليهـا   :المتغيرات التابعة     
أمناء مراكز مصادر التعلم ة في هذه الدراسة بدرجات تقدير لمتغيرات التابعوتتمثل ا

قيق أهداف مراكز مصـادر الـتعلم   لمدى إسهام مديري مدارس التعليم العام في تح
  .محافظة الطائف ب

  : مجتمع الدراسة: ثانياً

م تكون مجتمع الدراسة من جميع أمناء مراكز مصادر التعلم  في مدارس التعليم العا
أمين مركز لمصادر التعلم  مـوزعين علـى    ١٤٩ائف والبالغ عددهم بمحافظة الط

-١٤٣١عشرة مكاتب للتربية والتعليم بمحافظة الطائف خـالل العـام الدراسـي    
الذي يبين توزيع أفراد مجتمـع   ١والشكل  ١هـ ، كما هو موضح بالجدول ١٤٣٢

  ئفالتربية والتعليم بمحافظة الطاالدراسة وفقاً لمكاتب 
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  )١(جدول 

  فراد مجتمع الدراسة حسب مكاتب التربية والتعليم بمحافظة الطائفأتوزيع 

 النسبة عدد األمناء مكتب التربية والتعليم م

 %٣٥ ٥٢ الغرب ١

 %٢٢ ٣٢ الشرق ٢

 %٧ ١٠ الشمال ٣

 %٧ ١١ الجنوب ٤

 %٦ ٩ بالحارث ٥

 %٧ ١٠ حداد ٦

 %٧ ١٠ تربة ٧

 %٣ ٥ الخرمة ٨

 %٣ ٥ الموية ٩

 %٣ ٥ رنيه ١٠

 %  ١٠٠ ١٤٩ المجموع

مناء مراكز مصادر الـتعلم  أان معظم افراد مجتمع الدراسة من  )١(يتبين من شكل 
ثم مكتب الشرق  بينما  ، بمحافظة الطائف من مكتب التربية والتعليم بغرب الطائف

  .يتبين تجانس االعداد على بقية المكاتب 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة من أمناء مراكز مصادر التعلم وفقاً الى مكاتب التربية ): ١(كل ش
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الدراسة بأسلوب المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة  مجتمعتم اختيار 
مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم العام التابعة لمكاتـب التربيـة    أمناءمن جميع 
منها  اًمركز ٢١مركز لمصادر التعلم ، علماً أن هناك  ١٧٠والبالغ عددهم والتعليم ،

كما يتبـين ذلـك    ١٣٩نها سترد ممين المركز ، فكان المشاغر أل أمين ال يوجد فيها
  . ٢بجدول 

  ) ٢(جدول 
  توزيع أعداد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة 

  النسبة المئوية للتوزيع   العدد  
  %١٠٠  ١٤٩  االستبانات الموزعة 
  %٢  ٣  االستبانات المفقودة 
  %٥  ٧  االستبانات المستبعدة

  %٩٣  ١٣٩  االستبانات المتحصلة  
  

استبانة على أفراد مجتمع الدراسـة،   ١٤٩تم توزيع  نه أ ٢ن جدول يتبين م
اسـتبانات   ٧استبانات وتم استبعاد  ٣استبانة، حيث تم فقد  ١٣٩كان المسترد منها 

فكان مجموع االستبانات المكتملة التي أدخلت في عمليـة   لعدم كفاية البيانات عليها،
من مجتمع % ٩٣نة الدراسة، بنسبة استبانه، تمثل أفراد عي ١٣٩التحليل اإلحصائي 

  . الدراسة الكلي
الدراسة من خالل االستبانات المكتملـة   مجتمعوفيما يلي وصف لخصائص أفراد 

  :الدراسة على البيانات األولية ألفراد مجتمعوالصالحة للتحليل بناء 

ة لمتغيرات الدراسالدراسة وفقاً  مجتمعتم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد 
الـدورات  لة التعليمية، و سنوات الخدمة، والمؤهل العلمـي، و المرح: والتي شملت 

  .التدريبية 
  : الدراسة وفقاً للمرحلة التعليمية مجتمعتوزيع أفراد ) . ١

ـ  الدراسة وفقاً  مجتمعتم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد   ةلمتغيـر المرحل

  . ٣النتائج بجدول كما تتبين التعليمية 
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  )٣(جدول 

  الدراسة وفقاً للمرحلة التعليمية مجتمعتوزيع أفراد 

 النسبة المئوية العدد المرحلة التعليمية
 %٤٣.٩ ٦١ االبتدائية

 %٣٠.٩ ٤٣ المتوسطة

 %٢٥.٢ ٣٥ الثانوية

 %١٠٠ ١٣٩ المجموع

الدراسة وفقاً لمتغير المرحلة التعليمية، حيث  مجتمعخصائص أفراد  ٣يبين الجدول 
الدراسة  مجتمعح من الجدول أن أغلب األمناء لمراكز مصادر التعلم من أفراد يتض

، وبلغت نسـبتهم فـي المرحلـة المتوسـطة     %٤٣.٩من المرحلة االبتدائية بنسبة 
  % .٢٥.٢والثانوية % ٣٠.٩

  .وفقاً للمرحلة التعليمية  مجتمعالتمثيل البياني لتوزيع أفراد ال) ٢(ويبين شكل 

  : الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي مجتمعاد توزيع أفر -)٢(

  

  توزيع أفراد المجتمع وفقاً للمرحلة التعليمية) ٢(شكل 
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  : الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي مجتمعاد توزيع أفر -)٢(

الدراسة وفقاً لمتغيـر المؤهـل    مجتمعتم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد 
  . ٤العلمي كما تتبين النتائج بجدول 

  )٤(جدول 

  الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي مجتمعتوزيع أفراد 

 النسبة العدد المؤهل العلمي

 %٩٥ ١٣٢ بكالوريوس

 %١.٤ ٢ دبلوم عالي
 %٢.٩ ٤ ماجستير

 %٠.٧ ١ دكتوراه

 %١٠٠ ١٣٩ المجموع

الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، حيـث   مجتمعخصائص أفراد  ٤يبين الجدول 
يتضح من الجدول أن أغلب أمناء مراكز مصادر التعلم في مدارس التعلـيم العـام   

، بينما كانت %٩٥مي بكالوريوس بنسبة أصحاب المؤهل العل بمحافظة الطائف من
الـدكتوراه   و %١.٤و الدبلوم العالي % ٢.٩حاصلين على مؤهل الماجستير نسبة ال

  .وفقاً للمؤهل العلمي مجتمعالتمثيل البياني لتوزيع أفراد ال ٣ويبين شكل %. ٠.٧

  

  

  

  

  

 توزيع أفراد المجتمع وفقاً للمؤهل العلمي) ٣(شكل   
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  : الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة مجتمعتوزيع أفراد  -٣

الدراسة وفقاً لمتغيـر سـنوات    مجتمعالتكرارات والنسب المئوية ألفراد تم حساب 
  . ٥لخبرة كما تتبين  النتائج بجدول ا

  )٥(جدول 

  الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة مجتمعتوزيع أفراد 

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %١٢.٢ ١٧  سنوات ٥قل من أ
 %١٥.١ ٢١ من عشرةقل أ سنوات إلى ٥من 
 %٣٢.٤ ٤٥ سنة ١٥من قل أ ر سنوات إلىمن عش

 %٤٠.٣ ٥٦ سنة فأكثر ١٥من 
 %١٠٠ ١٣٩ المجموع

الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في مجال  مجتمعخصائص أفراد  ٥يبين الجدول 
الدراسـة   من أفراد مجتمعيتضح من الجدول أن أغلب األمناء مصادر التعلم، حيث 

، يليهم األمناء من أصحاب سـنوات   %٤٠.٣سبة سنة فأكثر بن ١٥سنوات خبرتهم 
، وكانت أقـل نسـبة ألمنـاء     %٣٢.٤سنة بنسبة  ١٥إلى أقل من  ١٠الخبرة من 

سنوات  حيـث كانـت    ٥مراكز مصادر التعلم من أصحاب سنوات الخبرة أقل من 
  .الدراسة من إجمالي أفراد مجتمع% ١٢.٢تهم نسب
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  وفقاً لمتغير الدورات التدريبية الدراسة مجتمعتوزيع أفراد  -٤
الدراسة وفقاً لمتغير الـدورات   رارات والنسب المئوية ألفراد مجتمعتم حساب التك

  . ٦التدريبية كما تبينه النتائج بجدول 
  )٦(جدول 

  الدراسة وفقاً لمتغير االلتحاق بالدورات التدريبية مجتمعتوزيع أفراد 

 لنسبةا العدد االلتحاق بالدورات التدريبية

 %٦.٥ ٩ ال يوجد

 %١٣.٧ ١٩ دورة واحدة

 %١٣.٧ ١٩ دورتين
 %٦٦.٢ ٩٢ أكثر من دورتين

 %١٠٠ ١٣٩ المجموع

الدراسة وفقاً لمتغيـر االلتحـاق بالـدورات     مجتمعخصائص أفراد  ٦يبين الجدول 
الدراسة هم مـن   مجتمع، ويتضح من الجدول أن أغلب األمناء من أفراد  التدريبية
، بينمـا كانـت نسـبة     %٦٦.٢تحقوا بأكثر من دورتين حيث كانت نسبتهم الذين ال

، بينما كانـت   لكالً منهما% ١٣.٧األمناء من الذين التحقوا بدورة واحدة ودورتين  
مثيـل البيـاني   الت ٥ويبين شـكل   . %٦.٥نسبة األمناء الذين لم يلتحقوا بأي دورة 

  .ريبية وفقاً إلى الدورات التد لتوزيع أفراد المجتمع
  
  
  
  
  
  

 توزيع أفراد المجتمع وفقاً للدورات التدريبية  ) ٥(شكل 
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  : أداة الدراسة: ثالثاً

، والدراسـات السـابقة المتعلقـة     بعد أن تم االطالع على األدب التربـوي 
بموضوع الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة وهي االسـتبانة وفـق الخطـوات    

  :التالية
مـديري  ة والمتمثلة في تحديد مـدى إسـهام   تم تحديد غرض وأهداف االستبان -١

رس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم في محافظة الطائف من مدا
  .وجهة نظر األمناء

تم تحديد أهداف مراكز مصادر التعلم وحصرها وتقسيمها إلى أربعـة محـاور    -٢
  :على النحو التالي

مدى إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهـداف مراكـز   : المحور األول
 .علم المتعلقة بالمعلمين مصادر الت

مدى إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكـز  : المحور الثاني 
 .مصادر التعلم المتعلقة بأمين مركز مصادر التعلم 

مدى إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهـداف مراكـز   : المحور الثالث
  .مصادر التعلم المتعلقة بالطالب 

مدى إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهـداف مراكـز   : الرابع المحور
  .مصادر التعلم المتعلقة بمركز مصادر التعلم 

االسـتبانة، باالسـتعانة   حديد العبارات التي تقيس كـل محـورمن محاور  تم ت -٣
، حيث تم صياغة وإعداد العبارات بنـاء علـى    بالدراسات ذات الصلة بالموضوع

  .كز مصادر التعلم أهداف مرا
إلبداء رأيـه  على الدراسة تم عرض االستبانة بصورتها األولية على المشرف  -٤

عرضـها علـى مجموعـة مـن     ه ومالحظاته وتوجيهاته عليها وكان من توجيهات
  .المحكمين

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس فـي   -٥
ك عبد العزيز وجامعة الطائف، وكذلك بعض العاملين جامعة الملالقرى و أمجامعة 

في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف، وذلك للحكم على مدى وضوح الصياغة 
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، واقتراح ما يرونه مناسباً،  ، وكذلك مدى انتماء العبارة للمجال الذي تقيسه اللغوية
اء التعديل لبعض فقـرات  وبعد استعادة النسخ المحكمة تم تحليل نتائج التحكيم وإجر

 .االستبانة في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم وإعادة ترتيب بعضها
تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية وقد تم تطبيقها على عينة استطالعية مـن   -٦

مصادر الـتعلم   أميناً من أمناء مراكز ٣٠أفراد عينة الدراسة األصلية على خارج 
  .لتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة والثباتض اوذلك لغربمدينة جده 

 : )االستبانة(وصف أداة الدراسة 
 :شملت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين رئيسين هماأ

المؤهـل  : الدراسـة تتمثـل فـي    عبارة عن بيانات أولية عن مجتمع :الجزء األول
  .لتعليميةالعلمي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، والمرحلة ا

مدى إسهام  مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهـداف مراكـز   : الجزء الثاني
  :مصادر التعلم ، وتكون من أربعة محاور هي

تقيس مـدى   ١٤-١  يجابية ذوات األرقام منإعبارة  ١٤يتكون من : المحور األول
  .ين إسهام المدير في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمعلم

تقيس مدى  ٣١-١٥ذوات األرقام من   إيجابيةعبارة  ١٧يتكون من : المحور الثاني
إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين مركـز  

  .مصادر التعلم نفسه
تقـيس مـدى    ٤٦-٣٢ذوات األرقام إيجابية  عبارة ١٥يتكون من  :المحور الثالث

  .س بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطالب إسهام مديري المدار
تقـيس مـدى    ٦٠-٤٧ذوات األرقام إيجابية  عبارة ١٤يتكون من  :المحور الرابع

إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بمركز مصادر 
  .التعلم 

 مجتمـع جابات أفـراد  وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي التدرج لتحديد اسـت 
ة، متوسطة، منخفضـة، منخفضـة   عالية جداً، عالي الدراسة على محاورها األربعة 

التعلم  بحيث يتم تقدير درجة مساهمة المدير في تحقيق أهداف مراكز مصادر جداً ،
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إلـى   ٣إلـى عاليـة و    ٤إلى عالية جداً و القيمة الوزنية  ٥بإعطاء القيمة الوزنية 
  .إلى منخفضة جداً ١نخفضة و إلى م ٢متوسطة و 

وفي سبيل وضع معيار لمفتاح التصحيح للحكم على درجة استجابة أمنـاء مراكـز   
الدراسة لمدى إسهام مديري المدارس بتحقيـق أهـداف    مجتمعأفراد تعلم مصادر ال

، وبتقسـيم   ٤= مراكز مصادر التعلم ، تم حساب المدى لمستويات االستجابة  وهو 
، كان ناتج القسـمة   ٥تويات تقدير درجة اإلسهام  الذي يساوي مس المدى على عدد

  . ٧وهو يمثل طول الفئة، وبذلك أصبح معيار الحكم  كما بالجدول  ٠.٨٠= 
  )٧(جدول 

معيار الحكم لتقدير استجابات أمناء مراكز مصادر التعلم لدرجة مساهمة المدير 

  .بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم 

 المستوى المتوسط

 درجة عالية جداً )٤.٢٠ – ٥(

 درجة عالية )٣.٤٠ - ٤.١٩(

 درجة متوسطة )٢.٦٠ - ٣.٣٩(

 درجة منخفضة )١.٨٠ - ٢.٥٩(

 درجة منخفضة جداً )١ - ١.٧٩(

  

  :صدق أداة الدراسة -
  :تم  التأكد من صدق االستبانة بطريقتين وهما 

  : )صدق المحكمين(الصدق الظاهري ) ١

االستبانة وبناء فقراتها، وعرضها على سعادة المشرف علـى  بعد االنتهاء من إعداد 
من المحكمين مـن ذوي   ١٥الرسالة تم عرض االستبانة في صورتها األولية على 

ملك عبد االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى وجامعة ال
بمحافظة الطائف بعض العاملين في إدارة التربية والتعليم العزيز، وجامعة الطائف و
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، وتم بناء استبانة للمحكمين،  حيث تصدرت استبانة التحكيم  خطاب موجـه إلـى   
  .)١انظر ملحق رقم (أهداف الدراسة المحكمين يوضح  مشكلة و

وطُلب من أعضاء لجنة التحكيم إبداء الرأي في االستبانة والحكم على مدى انتمـاء   
الذي تنتمي إليه العبارة، ومدى وضـوح  كل عبارة من عبارات االستبانة  بالمحور 

كل عبارة من حيث السالمة اللغوية و صياغتها ومدى مالئمتها لتحقيق الهدف الذي 
تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو  أجله، واقتراح بدائل للعبارات أووضعت من 
حكمـين  بعد استعادة النسخ المحكمة من الماغة وفقاً لما يرونه مناسباً ، وإعادة الصي

تم مناقشة مالحظاتهم مع  المشـرف علـى    ٢الموضحة أسماؤهم في الملحق رقم 
الرسالة وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين أعاد الباحث صياغة االستبانة حيـث  

، ٤ ، ٣،  ١ تبانة وهي العبارات ذات األرقام عبارات في االس ٨ تم إعادة صياغة 
حيـث تـم    ٦٢،  ٥٨ارتين همـا   ، كما تم حذف عب ٤٣،  ٣٢،  ٢٧،  ٢٦،  ١١

فـأكثر مـن المحكمـين ،    % ٨٠اإلبقاء على جميع العبارات التي نالت نسبة اتفاق 
  .وبذلك تم  التأكد من صدق االستبانة  الظاهري 

  : الصدق البنائي -٢

تم التأكد من صدق البناء لالستبانة حيث تم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون بـين    
ستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة ، وذلك بعد تطبيق درجات كل محور من محاور اال
من خـارج   تعلمأمين مركز مصادر  ٣٠مكونة من االستبانة على عينة استطالعية 

  .٨كما تتبين النتائج بجدول  مجتمع الدراسة ،
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  )٨(جدول 

  معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
 طتبامعامل االر المحاور

  مراكز المدارس بتحقيق أهدافإسهام مديري دى م :األول المحور
 .التعلم المتعلقة بالمعلمين مصادر

٠.٩٥** 

  سهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكزمدى إ :الثاني المحور
 .التعلم المتعلقة بأمين مركز مصادر التعلممصادر

٠.٩٤** 

  زتحقيق أهداف مراكمدى إسهام مديري المدارس ب :الثالث المحور
 .التعلم المتعلقة بالطالب مصادر

٠.٩٦** 

  ديري المدارس بتحقيق أهداف مراكزمدى إسهام م: الرابع المحور
 .التعلم المتعلقة بمركز مصادر التعلم مصادر

٠.٩٤** 

  : ٠.٠١دال إ�;�:�ً� (�� ��78ى د��5 ** 

هام مديري المـدارس   مدى إس (أن معامل ارتباط المحور األول ٧يتبين من جدول 
مع الدرجة الكليـة بلـغ    )في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمعلمين

مدى إسهام مديري المدارس بتحقيـق   (وبلغ معامل االرتباط  للمحور الثاني ٠.٩٥
مع الدرجة الكلية  )أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين مركز مصادر التعلم

مدى إسهام مديري المدارس بتحقيـق أهـداف مراكـز    (الثالث  و للمحور  ٠.٩٤
مـدى إسـهام مـديري     (وللمحور الرابع  ٠.٩٦) مصادر التعلم المتعلقة بالطالب

  ٠.٩٤)المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بمركز مصادر التعلم 
، ممـا يـدل   ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى داللة  وكانت جميع معامالت االرتباط

  .على توافر درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة
  : صدق االتساق الداخلي -٣

من أجل التأكد من صدق االستبانة بطريقة أخرى فقد تم حسـاب صـدق االتسـاق    
يسمى بصدق التكوين بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل  ما الداخلي أو

      ي تنتمي إليـه العبـارة، كمـا يوضـح نتائجـه     عبارة والدرجة الكلية للمحور الذ
  . ٩جدول 
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  )٩(جدول 

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
  إليه العبارة

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

  رقم

 العبارة

  معامل

 االرتباط

  رقم

 العبارة

  معامل

 اطاالرتب

رقم 

 العبارة

  معامل

 االرتباط

  رقم

 العبارة

  معامل

 االرتباط

٠.٧٤ ٤٧ **٠.٧٧ ٣٢ **٠.٦٨ ١٥ **٠.٦٦ ١** 

٠.٨٠ ٤٨ **٠٨٠ ٣٣ **٠.٧١ ١٦ **٠.٧٢ ٢** 

٠.٧٩ ٤٩ **٠.٨١ ٣٤ **٠.٧٦ ١٧ **٠.٦١ ٣** 

٠.٧٧ ٥٠ **٠.٧١ ٣٥ **٠.٧٦ ١٨ **٠.٧٥ ٤** 

٠.٨٢ ٥١ **٠.٨٧ ٣٦ **٠.٦٦ ١٩ **٠.٧٣ ٥** 

٠.٧٥ ٥٢ **٠.٧٣ ٣٧ **٠.٧٨ ٢٠ **٠.٨٦ ٦** 

٠.٧٥ ٥٣ **٠.٨٥ ٣٨ **٠.٦٩ ٢١ **٠.٦٦ ٧** 

٠.٧١ ٥٤ **٠.٨٠ ٣٩ **٠.٧٧ ٢٢ **٠.٩٤ ٨** 

٠.٦٨ ٥٥ **٠.٧٦ ٤٠ **٠.٧٨ ٢٣ **٠.٧٦ ٩** 

٠.٧٢ ٥٦ **٠.٨٤ ٤١ **٠.٧٠ ٢٤ **٠.٨٣ ١٠** 

٠.٧٨ ٥٧ **٠.٨٢ ٤٢ **٠.٦٨ ٢٥ **٠.٦٩ ١١** 

٠.٧٤ ٥٨ **٠.٨٧ ٤٣ **٠.٦٦ ٢٦ **٠.٨٠ ١٢** 

٠.٦٠ ٥٩ **٠.٨٠ ٤٤ **٠.٧٣ ٢٧ **٠.٧٨ ١٣** 

٠.٨٨ ٦٠ **٠.٨٩ ٤٥ **٠.٨١ ٢٨ **٠.٦٧ ١٤** 

 

٠.٨٣ ٤٦ **٠.٧٨ ٢٩** 

 ٠.٧٣ ٣٠** 
 

٠.٧٦ ٣١** 

  

  : ٠.٠١ دال إحصائياً عند مستوى داللة** 

ية للمحاور الذي تنتمي أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكل ٩يتبين من جدول 
، وجـاءت جميـع قـيم    ٠.٠١إليه العبارة جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت االرتبـاط فـي المحـور    
مدى إسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة (األول
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مدى إسهام مديري المدارس (وتراوحت للمحور الثاني  ٠.٩٤-٠.٦١من ) بالمعلمين
مـن  ) بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين مركـز مصـادر الـتعلم   

مدى إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز (و للمحور الثالث  ٠.٨١-٠.٦١
ـ  (وللمحور الرابع  ٠.٨٩-٠.٧١من ) مصادر التعلم المتعلقة بالطالب هام مدى إس

مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بمركز مصادر التعلم 
  . ٠.٨٨-٠.٦٠من ) 

  :ثبات أداة الدراسة
تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب ثبات االتسـاق الـداخلي للعبـارات    

  -: ١٠باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، كما تبين النتائج بجدول 
  )١٠(جدول 

  امالت الثبات كرونباخ ألفا لمحاور االستبانة والثبات الكلي لالستبانةمع

 المحور
عدد 

 الفقرات

معامل 

 الثبات

  أهداف مدى إسهام مديري المدارس في تحقيق: المحور األول

 .مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمعلمين 
٠.٩٤ ١٤ 

  تحقيق أهداففي مدى إسهام مديري المدارس : المحور الثاني

 .مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين مركز مصادر التعلم
٠.٩٥ ١٧ 

  أهداففي تحقيق  مدى إسهام مديري المدارس: المحور الثالث

 .مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطالب 
٠.٩٦ ١٥ 

  أهداف في تحقيقمدى إسهام مديري المدارس : المحور الرابع

 .التعلم  مراكز مصادر التعلم المتعلقة بمركز مصادر
٠.٩٢ ١٤ 

 ٠.٩٨ ٦٠ معامل الثبات الكلي لالستبانة

ـ  ١٠يبين جدول  عاليـة   اأن جميع قيم معامالت الثبات لمحاور االستبانة كانت قيم
 ،٠.٩٥، وللمحور الثاني ٠.٩٤حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور األول 

مـل الثبـات الكلـي    كما بلـغ معا  ،٠.٩٢وللمحور الرابع  ،٠.٩٦وللمحور الثالث 
  .مما يؤكد توفر درجة عالية من الثبات لالستبانة، ٠.٩٨لالستبانة 
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  : خطوات تطبيق الدراسة: رابعاً
  :اتبع الباحث الخطوات التالية في إجراء تطبيق الدراسة 

وتحديد المدارس التي يتوفر فيها مراكز لمصـادر   لمجتمع الدراسة المسح الشامل -
  .التعلم

  .ج األداة في صورتها النهائيةطباعة وإخرا -
لتأكد من الصـدق  ل من خارج مجتمع الدراسة تطبيق األداة على عينة استطالعية -

  .والثبات 
الحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة أم القرى موجه إلـى إدارة   -

  .٤انظر الملحق رقم  . التربية والتعليم بمحافظة الطائف 
ربية والتعليم بمحافظة الطائف للحصول على خطاب تسهيل التواصل مع إدارة الت -

مصادر تعلم  انظـر   مركز مهمة باحث موجه إلى مديري المدارس التي يتوفر فيها
 .٤الملحق رقم  

من أمناء مراكز مصـادر   صورتها النهائية على أفراد المجتمعتوزيع االستبانة ب -
 .التعلم في مدارس التعليم العام 

 .نات وحساب الراجع منها والتأكد من صالحية االستبانات للتحليل جمع االستبا -
 .إلجراء التحليل اإلحصائي المناسب)  SPSS(إدخال البيانات في برنامج  -
  .تلخيص النتائج ومناقشتها للوصول إلى التوصيات  -

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامساً

تّم تحليل بياناتها ، ت إلى تحقيقهابناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سع  
، واستخراج النتائج )SPSS(باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية
الدراسة وفقا  للتعرف على خصائص أفراد مجتمع:  التكرارات والنسب المئوية -١

رات والنسب المئوية لالستجابة علـى  للمتغيرات الديموجرافية وكذلك حساب التكرا
  .العبارات 

 لتحديد مدى تقـدير أفـراد مجتمـع   : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -٢
  .تبعاً لمحاورها األربعة  باإلستبانةالدراسة على العبارات الواردة 
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 .لحساب االتساق الداخلي  وصدق البناء:  معامل ارتباط بيرسون -٣
 .طريقة ألفا كرونباخ ب: معامل الثبات -٤
للتعرف على داللة ما   (One-way ANOVA) تحليل التباين أحادي االتجاه -٥

قد يوجد من فروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسـة وفقـاً   
  .لمتغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي و سنوات الخبرة، والدورات التدريبية
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 صل الرابعالف
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  .اإلجابة على السؤال األول ومناقشته  -

  .اإلجابة على السؤال الثاين ومناقشته  -

  .اإلجابة على السؤال الثالث ومناقشته  - 

  .اإلجابة على السؤال الرابع ومناقشته  -

  .اإلجابة على السؤال اخلامس ومناقشته  -
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  الفصل الرابع

 ائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرهانت
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة إسهام مديري المدارس في التعليم    

أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمعلمين والطـالب وأمنـاء   في تحقيق  العام
المراكز ومراكز مصادر التعلم ، باإلضافة إلى الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية 

ين المتوسطات الحسابية لتقدير أمناء المراكز لدرجة إسهام المدير بتحقيق أهـداف  ب
مراكز مصادر التعلم والتي تعزى للمؤهل العلمـي وسـنوات الخبـرة والمرحلـة     

  .التعليمية و الدورات التدريبية 

فبعد أن تم عرض إجراءات الدراسة الميدانية بالفصل السابق من خـالل بيـان       
مـن   يد عينة الدراسة، وأداة الدراسة االسـتبانة لدراسة ومنهجها، وتحدالهدف من ا

حيث بنائها وتقنينها، وحساب صدقها وثباتها، وتحديد األسـاليب اإلحصـائية فـي    
يتناول هذا الفصل تحليـل نتـائج    مي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة ،التحليل الك

فراد عينة الدراسة وفقاً إلـى  الدراسة الميدانية، وذلك من خالل عرض استجابات أ
تساؤالت الدراسة الميدانية ومعالجتها إحصائياً باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصـفي  
وأساليبه اإلحصائية وصوالً إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء األطر النظرية 
للدراسة الميدانية المتعلقة بمدى إسهام مديري المدارس في تفعيل مراكـز مصـادر   

  :تعلم  من وجهة نظر األمناء وذلك على النحو التاليال

  :نتائج السؤال األول -١

ما درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف : ينص السؤال األول

بمحافظـة   المراكـز  أمناءلمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر ا مصادر التعلم مراكز

  ؟الطائف 

المتوسـطات  اب التكـرارات والنسـب المئويـة و   حسهذا السؤال تم  نولإلجابة ع
الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور األول والذي يقيس درجـة  
إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصـادر الـتعلم فـي    
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بمحافظة الطائف،  المراكز أمناءلمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر محافظة الطائف ا
وكذلك تم حساب المتوسط الموزون للمحور بشكل عام كما تتبين النتـائج بجـدول   

١١.  
  )١١(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أمناء مراكز مصادر التعلم  لدرجة إسهام مديري المدارس في تحقيق 

  بالمعلمين مرتبة تنازلياًأهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة 
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 ٠ ٥ ٢٧ ٤٧ ٦٠ ك

٠.٨٦ ٤.١٦ ����) 
% ٠ ٣.٦ ١٩.٤ ٣٣.٨ ٤٣.٢ 

٦ 
قتهم نحو يشجع المعلمين على بذل كل طا

 .العمل داخل المركز

 ٠ ٦ ٣٨ ٥٦ ٣٩ ك

٠.٨٥ ٣.٩٢ ����) 
% ٠ ٤.٣ ٢٧.٣ ٤٠.٣ ٢٨.١ 

٢  I7"�:�� Aء ا���آ�K)ن أ�N�ُ. 
 ١ ١٣ ٢٩ ٥٥ ٤١ ك

٠.٩٦ ٣.٨٧ ��٠.٧ ٩.٤ ٢٠.٩ ٣٩.٦ ٢٩.٥ % (�� 

٥ 
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 ٠ ٧ ٣٩ ٥٩ ٣٤ ك
٠.٨٤ ٣.٨٦ ����) 

% ٠ ٥ ٢٨.١ ٤٢.٤ ٢٤.٥ 

١٠ 
يزود المعلمين بكل جديد ينعكس إيجابا على 

 .تطوير العمل في المركز

 ١ ١٣ ٣٠ ٥٩ ٣٦ ك
٠.٩٤ ٣.٨٣ ����) 

% ٠.٧ ٩.٤ ٢١.٦ ٤٢.٤ ٢٥.٩ 

٤ 
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 ٠ ١٥ ٣٢ ٦١ ٣١ ك
٠.٩١ ٣.٧٧ ����) 

% ٠ ١٠.٨ ٢٣ ٤٣.٩ ٢٢.٣ 

٩ 
تعزيز اتجاه المعلمين  لتفعيل المركز في 

 .تطوير بيئة العمل

 ٠ ١٤ ٣٩ ٥١ ٣٥ ك
٠.٩٤ ٣.٧٦ ����) 

% ٠ ١٠.١ ٢٨.١ ٣٦.٧ ٢٥.٢ 

٣ 
يشجع المعلمين على تنفيذ الحقائب التدريبية 

 بالمركز حسب التخصص

 ٢ ١٣ ٣٦ ٦٣ ٢٥ ك
٠.٩٢ ٣.٦٩ ��)�� 

% ١.٤ ٩.٤ ٢٥.٩ ٤٥.٣ ١٨ 

١٢ 
يأخذ بآراء المعلمين الخاصة بالعمل في تطوير 

 الوسائل والتقنيات الخاصة بالتدريس

 ٢ ١٨ ٣٤ ٥٢ ٣٣ ك
١.٠٢ ٣.٦٩ ����) 

% ١.٤ ١٢.٩ ٢٤.٥ ٣٧.٤ ٢٣.٧ 

٧ 
يكرم المعلمين المستخدمين التقنية في عملية 

 التعلم

 ٣ ١٩ ٣٨ ٣٨ ٤١ ك
١.١٠ ٣.٦٨ ��٢.٢ ١٣.٧ ٢٧.٣ ٢٧.٣ ٢٩.٥ % (�� 

١٣ 
ن على استخدام عمليات البحث ييشجع المعلم

 واالستكشاف في عملية التعلم

 ٤ ١٧ ٤٠ ٤٧ ٣١ ك
١.٠٥ ٣.٦٠ ����) 

% ٢.٩ ١٢.٢ ٢٨.٨ ٣٣.٨ ٢٢.٣ 

٨ 
ن على بناء تصميم تعليمي ييشجع المعلم

 للدروس في مجال التخصص

 ٢ ٢٣ ٤٣ ٣٥ ٣٦ ك
١.٠٩ ٣.٥٧ ����) 

% ١.٤ ١٦.٥ ٣٠.٩ ٢٥.٢ ٢٥.٩ 

١١ 
يستشير المعلمين في توفير المصادر 
 والمراجع التي تخدم المنهج المدرسي

 ٥ ١٨ ٤٣ ٤٤ ٢٩ ك
١.٠٧ ٣.٥٣ ����) 

% ٣.٦ ١٢.٩ ٣٠.٩ ٣١.٧ ٢٠.٩ 

١٤ 
يقدم جائزة سنوية للمعلم المتميز في تفعيل 

 .المركز 

 ١٥ ٢٤ ٣٢ ٣١ ٣٧ ك
١.٣٣ ٣.٣٦ �Y"�7� 

% ١٠.٨ ١٧.٣ ٢٣.٠ ٢٢.٣ ٢٦.٦ 
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أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المـدارس فـي    ١١يتضح من الجدول   
تعلقة بالمعلمين من وجهة نظر أمناء مراكـز  تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم الم

 ٣.٧٤بلغ مصادر التعلم كان بدرجة عالية ، بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة 
تجـانس   يعني وهي قيمة أقل من واحد صحيح  مما ٠.٧٣وبانحراف معياري بلغ 

لمدارس بتحقيـق أهـداف مراكـز    في تقديرهم لمدى إسهام مديري ا أفراد المجتمع
  .التعلم مصادر

وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري المدارس بتحقيق      
ـ  توى أهداف مراكز مصادر التعلم  فقد كانت جميعها بالمستوى العالي من حيث مس

يقدم جائزة سنوية للمعلم المتميز في تفعيل مركـز  "  ١٤تقديرها باستثناء عبارة رقم 
ت بالمرتبة األخيرة من حيث ترتيب المتوسطات الحسابية والتي كان" مصادر التعلم  

توى متوسطة  بانحراف معيـاري  بمس ٣.٣٦عبارات حيث بلغ متوسطها الحسابي لل
في تقدير مدى تحققها بـالواقع ،   هي قيمة تعني اختالف أفراد المجتمعو ١.٣٣بلغ 

اً و بدرجـة عاليـة جـد   %  ٢٦.٦حيث بلغت نسبة تقديرها من قبل أفراد العينـة  
ويمكن أن يعزى حصول هذه  العبارة على المرتبة األخيرة  . بدرجة عالية % ٢٢.٣

بسبب غياب عنصر التحفيز في عمليات اإلدارة المدرسية، وربما يعزى سبب ذلـك  
  .إلى قلة اإلمكانات المادية لدى إدارة مدارس التعليم العام 

األخرى الدالـة علـى   )  اتالمؤشر( متوسطات العبارات وفي المقابل نجد أن      
 ٤.١٦مصادر التعلم  قد تراوحت من إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز 

ويمكن اعتبار تلـك االنحرافـات     ١.١٠إلى  ٠.٩١بانحرافات معيارية  ٣.٥٣إلى 
. على هـذه العبـارات    ي تدل على عدم اتفاق أفراد المجتمع المبحوثكبيرة وبالتال

يحث المعلمين على ارتياد مركـز مصـادر   "  ١ق عبارة رقم حيث بلغت نسبة تحق
بدرجـة  %  ١٩.٤بدرجة عاليـة و  % ٣٣.٨و  بدرجة عالية جداً% ٤٣.٢" التعلم 

يشجع المعلمين على بذل كل " والتي تنص على  ٦ثم تبعتها العبارة رقم . متوسطةً 
  اًبدرجة عالية جد% ٢٨.١بدرجة تحقق ." طاقتهم نحو العمل داخل المركز
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"  ٢ة متوسطة ثم تبعتها العبـارة رقـم   بدرج% ٢٧.٣بدرجة عالية و %  ٤٠.٣و 
 عاليـة جـداً  % ٢٩.٥حيث كانت بنسـبة تحقـق   " يكون أعضاء المركز برئاسته 

يوضـح للمعلمـين   "   ٥ثم تبعتها عبارة رقم .متوسطة % ٢٠.٩عالية و %٣٩.٦و
  عالية جداً % ٢٤.٥ة بنسب" أهمية توظيف المركز في إثراء العملية التعليمية 

والتـي    ١٠ثم تبعتها عبارة رقـم  . بدرجة متوسطة% ٢٨.١عالية و %  ٤٢.٤ و
" يزود المعلمين بكل جديد ينعكس إيجابا على تطوير العمل في المركز " تنص على 

  .متوسطة % ٢١.٦عالية و% ٤٢.٤عالية جداً و % ٢٥.٩

ن علـى اسـتخدام   يالمعلميشجع " والتي تنص على  ١٣وجاءت العبارة رقم       
بالمراتب األخيرة حيث كانت نسـبة  " عمليات البحث واالستكشاف في عملية التعلم 

بدرجـة  % ٢٨.٨بدرجـة عاليـة و   % ٣٣.٨و % ٢٢.٣تحققها بدرجة عالية جداً 
ن على بناء تصميم تعليمي للدروس فـي  ييشجع المعلم"  ٨متوسطة ثم العبارة رقم 

بدرجـة عاليـة    ٢٥.٢بدرجة عاليـة جـداً و    %٢٥.٩بنسبة " مجال التخصص 
يستشير المعلمين " والتي تنص على  ١١ثم العبارة رقم . بدرجة متوسطة% ٣٠.٩و

عالية جـداً و  % ٢٠.٩" في توفير المصادر والمراجع التي تخدم المنهج المدرسي 
  .متوسطة% ٣٠.٩عالية و% ٣١.٧

المستوى العالي من حيـث  معظمها بن خالل ترتيب العبارات السابقة وظهوروم    
أهداف مراكز مصادر التعلم ، فإنه يمكن االستنتاج بـأن   في تحقيقدرجة المساهمة 

: أهداف مراكز مصادر التعلم من خالل في تحقيق  مدير المدرسة بإمكانه أن يساهم
حث المعلمين على ارتياد مركز مصادر التعلم، وتشجيعهم على بذل كل طاقتهم نحو 

مركز لالستفادة منها، وتشكيل اللجان و أعضاء المركـز برئاسـته ،   العمل داخل ال
وقيامه بتوضيح أهمية توظيف المركز في إثراء العملية التعليمية، وطرح األفكـار  
الجديدة التي تساعد على إنجاز العمل وتطويره ، وتعريف المعلمين بأنواع المصادر 

ستخدام محتويات المركـز كوسـيلة   التاحة بالمركز، و تعزيز المعلمين التعليمية الم
لتطوير العملية التعليمية، ومتابعة المعلمين في عمل الحقائـب التدريبيـة بـالمركز    
حسب التخصص، واألخذ بآراء المعلمين الخاصة بالعمـل فـي تطـوير الوسـائل     
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  .والتقنيات الخاصة بالتدريس

ـ في تحقيق  وبالرغم من أن مديري المدارس يساهمون بدرجة عالية داف أه
مراكز مصادر التعلم إال أن واقع قيام مديري المدارس ببعض العمليـات اإلداريـة   
المتعلقة بمراكز مصادر التعلم كمتابعة المعلمين وتشجيعهم على اسـتخدام عمليـات   
البحث واالستكشاف في عملية التعلم ، وتشجيعهم على بناء تصميم تعليمي للدروس 

ين في توفير المصادر والمراجع التي تخـدم  في مجال التخصص ، واستشارة المعلم
، ما زالت تحتاج إلى بذل المزيد من االهتمام مـن قبـل مـديري     المنهج المدرسي

وربمـا غيـاب اهتمـام    طاتها قريبة من الدرجة المتوسطة المدارس فقد كانت متوس
وزارة التربية والتعليم بكتابة وإعداد البحوث التربوية المحكمة قلـل مـن اهتمـام    

وي بشكل خاص ، باإلضافة إلـى  ديري المدارس بالبحث بشكل عام والبحث التربم
استشارة المعلمين في االهتمام بسيادة المناخ الديمقراطي بمعظم المدارس وقلة تدني 

الدعم للمركز قد ساعد على أن تكون تلك العمليات بالمراتب األخيـرة  توفير مصادر
الفعلية لمـديري المـدارس ونالحـظ أن    من حيث المؤشرات الدالة على المساهمة 

االنحرافات المعيارية لهذه العبارات جاءت كبيرة مما يدل علـى أن هنـاك تبـاين    
  .حقيقي في مستوى مساهمة مديري المدارس مقارنة بعضهم ببعض

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة واألدب النظري نجـد أن نتـائج هـذه        
إلى أنه يمكن لمـدير  )  ٣١: م ٢٠٠١( إليه  عليان  الدراسة قد اتفقت مع ما أشار

المدرسة أن يحث المعلمين على توظيف مركز مصادر التعلم في تدريس المنـاهج  
  .الدراسية ، والعمل على توفير كل الخدمات المكتبية الالزمة لذلك

إلى )  ١٧٥: هـ ١٤٢١(  كذلك اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أكد عليه الصوفي 
ـ  ضرورة ـ  ةقيام المدير على عملية المتابعة لفهرس المراكـز و مناقشـة    بةوحوس

المعلمين في كيفية تفعيل مركز مصادر التعلم وحثهم على استخدام التقنيات التربوية 
  .في خدمات مركز مصادر التعلم 

التـي  ) هــ  ١٤٢١( واتفقت نتيجة الدراسة بشكل عام مع نتائج دراسة باجودة    
ناك إسهام جيد واهتمام كبير من قبل إدارة المدرسة الثانوية فـي  ه هأنتوصلت إلى 
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المملكة العربية السعودية في تفعيل أداء المكتبات المدرسية من وجهة نظـر أمنـاء   
  .المكتبات المدرسية

في  أن مستوى ) هـ ١٤٢٢( واختلفت نتيجة الدراسة عما توصل إليه المطوع    
ن متوسطا  ودعـت إلـى ضـرورة توعيـة     تحقق أهداف مراكز مصادر التعلم كا

وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي من خالل ما يقدمـه  ، المعلمين بأساليب التعليم الحديثة 
    .من تقنيات اتصال تعليمية 

التـي  )  هــ  ١٤٢٦( واختلفت نتيجة الدراسة عن نتائج دراسة باحـارث   
ة المدرسـية فـي   أشارت إلى أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على مساهمة اإلدار

المرحلة الثانوية في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم للمدارس الحكوميـة واألهليـة   
بمحافظة جدة  تجاه المعلم  حيث ظهرت  معوقات اإلدارة المدرسية فـي المرحلـة   
الثانوية في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم للمدارس الحكومية واألهلية بمحافظـة  

  .جدة 

ن خالل نتائج الدراسة الحالية أن مساهمة مديري المـدارس  ورأى الباحث م
في تحقيق أهداف مراكز مصادرالتعلم كانت بدرجة عاليـة فـي مجـال االهـداف     

ب والمركـز نفسـه وان وجـود األمنـاء     المتعلقة بالمعلمين وأمين المركز والطال
ساهم  المفرغين والحاصلين على دورات تدريبية ولهم خبرة في مجال مصادر التعلم

قد زاد االهتمام بهذه المراكز وتوفير كثير من  ١٤٣٢-١٤٢٦في ذلك وأنه من عام 
  . حتى اصبحت بيئة جاذبة للتعلم متطلباتها لتلبي احتياجات االدارة والطالب واألمناء

التي دعت إلى ضرورة ) هـ ١٤٢٩( واختلفت كذلك مع نتائج دراسة العطاس     
حيث تبـين  ،رش عمل تدريبية للمعلمين واألمناء تأهيل المعلمين عن طريق عمل و

وجود مشكالت ونواحي قصور في مراكز مصادر التعلم تؤدي إلى إعاقة مراكـز  
  .مصادر التعلم 

نه بالرغم من مدى االختالف أو االتفاق بين نتائج الدراسـات  أى الباحث أرو
لمدارس بتحقيـق  السابقة ونتيجة الدراسة الحالية فيما يتعلق بمستوى إسهام مديري ا

نه يالحظ أن غالبية الدراسات السـابقة بمجـال   أأهداف مراكز مصادر التعلم ، إال 



١٠٣ 
 

المكتبات المدرسية والتي هي جزء من مركز مصادر التعلم ، فإنه هناك ثمة اتفـاق  
بين هذه الدراسات على ضرورة توفير البنية التحتية لهذه المراكز وتجهيزات فنيـة  

ا وتحقيـق أهـدافها ولعـل    تستطيع تلك المراكز اإليفاء بدوره وتقنية حتى وإدارية
التدريب والنمو المهني للمعلمين من خالل مساعدتهم علـى تفعيـل    أبرزها ظهور
  .مصادر التعلم 

إلـى أن    (Kolencik, 2001 )" كلونيـك  " وفي هذا الصدد فقد أشارت دراسة    
ادة فاعلية ين المكتبة يساهم في زيالتعاون المستمر بين المدير المدرسي والمعلم وأم

لذي يمكن أن معظم المديرين لم يتمكنوا من تمييز الدور التعليمي االعملية التعليمية و
أن يحققه ، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التعاون والتنسـيق   للمعلم وأمين المكتبة 

ـ   س بين المعلمين والمديرين وذلك إلحداث عملية اإلصالح بشكل  أسرع ،وفـي نف
أن هناك حاجة إلى تـدريب   (Hartzell, 2007 )الشأن فقد  بينت دراسة هيرتزل 

  .المعلمين والمعلمات في المهارات المكتبية وجمع المعلومات 

  :نتائج السؤال الثاني. ٢

مادرجة إسهام مديري مدارس التعليم العـام فـي تحقيـق    : ينص السؤال الثاني 

مركز مصادر التعلم من وجهـة نظـر   أمين أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة ب

  ؟ بمحافظة الطائف المراكز أمناء

هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئويـة و المتوسـطات    عن ولإلجابة   
الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور الثاني والذي يقيس درجـة  

داف مراكز مصـادر الـتعلم فـي    إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أه
بمحافظـة   المراكـز  أمنـاء علقة بأمين المركز من وجهة نظر محافظة الطائف المت

ه تم  حساب المتوسط الحسابي الموزون للمحور بشكل عام أنالطائف، باإلضافة إلى 
  .١٢كما تتبين النتائج بجدول 
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  )١٢(جدول 

النحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وا

الستجابات أمناء مراكز مصادر التعلم  لدرجة إسهام مديري المدارس في تحقيق 

  أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بأمين المركز مرتبة تنازلياً

 م
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أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المـدارس فـي    ١٢يتضح من الجدول   
مناء من وجهة نظر أمنـاء مراكـز   ادر التعلم المتعلقة باألتحقيق أهداف مراكز مص

 ٤.٠٣ام الستجابات أفراد الدراسة بلـغ  التعلم كان بدرجة عالية ، بمتوسط عمصادر
وهي قيمة أقل من واحد صحيح  مما يعني تجـانس   ٠.٦٩وبانحراف معياري بلغ 

أفراد العينة في تقديرهم لمدى إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر 
  .التعلم 

لمدارس بتحقيـق  وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري ا   
المتعلقة بأمناء المراكز فقد كانت جميعهـا بالمسـتوى   أهداف مراكز مصادرالتعلم 

يـزود  "  ٢٧العالي والعالي جدا من حيث مستوى تقديرها، حيث جاءت العبارة رقم
وبـانحراف   ٤.٣٧متوسـط حسـابي   ب" أمين المركز بالتعاميم التي تخص المركز 

% ٦٠.٤حيث كانت نسبة االسـتجابة عليهـا    وبمستوى عالي جداً ٠.٩٠معياري 
يوجه أمـين المركـز لعمـل    "  ١٧عالية ثم تبعتها عبارة رقم% ٢١.٦و  عالية جداً

وبانحراف  ٤.٣٣بمتوسط حسابي ." جداول لتنظيم زيارات المعلمين للمركزاسبوعياً
عاليـة  % ٥٩حيث كانت نسبة االستجابة عليها  عالي جداًوبمستوى  ٠.٨٩معياري 

   جداً

يسلم أمين المركز الكتب والمصـادر الجديـدة   "  ٢١ثم عبارة رقم.عالية% ١٩.٤و 
 ٠.٨٩وبـانحراف معيـاري    ٤.٣١بمتوسط حسابي بلـغ  " لتفعيلها داخل المركز 

ة ثم عبارة عالي% ٢٥.٩و  عالية جداً% ٥٥.٤وبنسبة استجابة  وبمستوى عالي جداً
بمتوسـط  ." يحرص على أن يكون أمين المركز متفرغا للعمل بـالمركز "  ١٥رقم 

عالي % ٥٠.٤بنسبة  وبمستوى عالي جداً ٠.٨٥وبانحراف معياري  ٣.٢٨حسابي 
يوجه  أمين المركز للتعاون مع المعلمين "  ١٦عالية ثم عبارة رقم % ٣٠.٩و  جداً

 ٠.٨١وبانحراف معياري  ٤.٢٤سط حسابي بمتو." في تنفيذ الدروس داخل المركز
  .عالي% ٣٠.٢و  عالي جداً% ٤٧.٥وبنسبة  بمستوى عالي جداً

والواجبات التي يقـوم فيهـا   ويمكن تفسير النتائج السابقة بسبب أن طبيعة المهام    
المتابعة والتوجيه والتنسيق ومن خالل هذه العمليات اإلدارية يقوم المدير المديرهي 
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لى ضرورة تعريف الطالب وتشجيعهم على زيارة مصـادر  إء المراكز بتوجيه أمنا
لى توجيه األمنـاء  إالتعلم والعمل على استقطابهم لالستفادة من محتوياته، باإلضافة 

بالتعاون مع المعلمين في عملية االستفادة من المركز كتنظـيم الـدروس وزيـارة    
يم برنامج زيـارة مركـز   الفصول وتفعيل النشاط المنهجي ، وكذلك التخطيط لتنظ

مصادر التعلم والعمل على اطالع أمنـاء المراكـز علـى اللـوائح التنظيميـة أو      
المحتويات الجديدة والتي غالباً ما تأتي من اإلدارة العليا لتفعيل األساليب والتقنيـات  
الجديدة فهي جزء أساسي من أعمال ومهام المدير، وحرص المديرين على تفريـغ  

تعلم من الواجبات والمهام األخرى بهدف تخفيف األعبـاء والمهـام   أمناء مراكز ال
  .الوظيفية الملقاة على عاتقهم 

بينما ظهرت بقية العبارات لهذا المحـور بالمسـتوى العـالي حيـث تراوحـت        
-١.١١بانحرافات معيارية تراوحت بين  ٣.٥٣الى  ٤.١٤متوسطاتها الحسابية من 

تقييم أمين المركز بهـدف  "  ٢٠ى عبارة رقم وقد كانت نسبة من استجاب عل ٠.٨٤
يمـنح أمـين   "  ٢٥ثم عبارة رقم  . عالية % ٢٧و  عالية جداً% ٤٧" تطوير أدائه 

. عاليـة % ٣١و  عالية جداً% ٤٤بنسبة "المركز صالحيات واسعة لتفعيل المركز  
. " يحث أمين المركز على تعريف الطالب بمحتويات المركـز  "  ٢٦ثم عبارة رقم 

ثم عبارة رقـم  . عاليه% ٣٠و  عاليه جداً% ٤٤تي بلغت نسبة من استجاب عليها ال
. " يحث أمين المركز على إعداد الجرد السنوي والتقارير  النهائيـة للمركـز  "  ٣١

  .عاليه% ٣٦و  عاليه جداً% ٤٠.٣بنسبة 
. " يشرك أمين المركز فيما سيتخذ من قرارات متعلقة بـالمركز " ١٩ثم العبارة رقم 

ن المركز تأهيل أمي"  ٢٤عالية ثم العبارة رقم % ٤٣.٩عالية جداً و % ٣٥.٣نسبة ب
  عالية جداً% ٤٠.٣بنسبة " متخصصة في مجال عمله من خالل إلحاقه بدورات 

يحث أمين المركز على إقامة مسابقة ثقافية "  ٢٢عالية ثم العبارة رقم % ٣١.٧و  
مطالبـة  "  ٢٨عالية ثم العبارة رقم  %٣٣.٨و  عالية جداً% ٣٦.٧بنسبة " للطالب 

  عالية جداً% ٢٩.٥بنسبة . " أمين المركز بإعداد تقرير شهري بنشاطات المركز
لـى  إوربما يفسر سبب مجيء هذه العبارات بالمستوى العـالي  .عالية % ٤٣.٢و  

حرص مديري المدارس على تحقيق األهداف التي تسـعى إدارة التعلـيم بتحقيقهـا    
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التعلم وفقا للتوجهات اإلدارية الحديثة في تفعيل مراكـز مصـادر    وتفعيل مصادر
لى االهتمام إالتعلم من خالل إعطاء المزيد من الصالحيات ألمناء المراكز باإلضافة 

بالنشاط المدرسي واالتجاه نحو تمكين األمناء والسعي نحو تطـوير األداء والنمـو   
  .المهني ألمناء المراكز 

ة مديري المدارس ألمنـاء  المتعلقة بمتابع ١٨و  ٢٣و  ٣٠رات بينما كانت العبا    
بإعداد اإلحصائيات الخاصة بالمركز واالستفادة منها في وضـع الخطـط   المراكز 

المستقبلية للمركز، وتشجيعهم  على إصدار مجلة فصلية للمركز و إشراك المعلمين 
 أنى الرغم مـن  في حل مشكلة الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمراتب المتأخرة عل

علـى التـوالي    حيث بلغت نسبة تحققها بدرجة عالية جداً امستوى تحققها كان عالي
، % ٢٧.٣،%٣٩.٦وبدرجــة عاليــة علــى التــوالي % ١٨، %٢٤.٥، %٢٤.٥
ويمكن تفسير ذلك بسبب غياب األفكار الخالقة من قبل أمناء المراكـز  % . ٣٦.٧

ما يسمى بغرفة المصادر لذوي  وعدم وجود غرفة خاصة لذوي صعوبات التعلم أو
االحتياجات الخاصة باإلضافة الى ضعف المديرين في عملية التخطيط االستراتيجي 
الشامل وربما كثرة األعباء الملقاة على عاتق أمناء المراكز تحول دون القيام بتنفيذ 

  .مثل هذه األعمال في مدارس التعليم العام
ى أن مدير المدرسة يمكن له أن عل)  ٣٣: م ٢٠٠١( وفي هذا الصدد أكد عليان    

يلعب دورا هاما في تحقيق أهداف مركز مصادر التعلم من خـالل اختيـار أمـين    
مركز مصادر التعلم الذي يكون مؤهال تربويا ومتدربا ولديه الخبرة في مجال مركز 
مصادر التعلم ، ولديه الخبرة والقدرة الكافية في التعامل مع الطـالب والمعلمـين   

  .ر التعلم وواسع الثقافة واالطالعواإلدارة ، ولديه الرغبة في العمل في مركز مصاد
التعلم مـن خـالل   ن يرفع من كفاءة أمين مركز مصادركما يمكن لمدير المدرسة أ

التعلم ، ومن خالل توفير كل الفـرص  درإتاحة الفرصة له ليتفرغ تماما لمركز مصا
طريق الدورات وبرامج التدريب أثناء الخدمـة  الممكنة لتطوير مهاراته المكتبية عن 

وغيرها من األساليب ، كذلك من خالل تطوير لجنة أصدقاء مركز مصادر التعلم ، 
  .ومتابعتها ومتابعة أعمالها ونشاطها
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ومن خالل مقارنة نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بمدى إسهام مديري المـدارس      
م من حيث أمين المركـز نفسـه ،  بنتـائج    تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلفي 

يتبين اخـتالف   فأنهالدراسات السابقة ذات الصلة بأمين المركز أو أمناء المكتبات ، 
التي أكدت في نتائجها على غياب ) م ١٩٩٦( دراسة حامض وآخرون  معنتائجها 

التصور الواضح على مستوى الوزارة لدور مركز مصادر التعلم في المدرسـة ، و  
ب الخطة العلمية التي تسمح للطلبة والمعلمين باإلفادة من خدمات مركز مصادر غيا

ويؤكد على استخدام اختصاصي مركز مصادر الـتعلم بشـكل   ، التعلم في المدرسة 
        وبينت دراسـة سـليمان   . أكبر وأوضح في عمليات االستخدام واإلفادة من خدماته 

ء المكتبات غير متخصصين في مجـال  من أمنا%   ٦٠ أن ما نسبته) هـ ١٤١٦( 
وأن بعض المعلمين لديهم حصص فراغ أسندت لهم مهمة اإلشراف على ، المكتبات 
  .المكتبة 
لى حد ما مـع نتـائج دراسـة أبـو الخيـر       إوجاءت نتائج الدراسة متوافقة   

، ألخصائي مراكز مصادر الـتعلم   التي أكدت على أهمية التفرغ الكلي) م ٢٠٠٦(
لك على أدائهم ودورهم اإلداري والتربوي والتعليمي في تقديم خـدمات  انعكاس ذو

وتوصلت الدراسة إلى األدوار المهمة ألخصائي علومات التي يحتاجها المستفيدين الم
وأن خدمة ، مراكز مصادر التعلم ومنها الدور اإلداري الذي بدأ بتنظيم هذه المراكز 

وأن أهم . في كل مركز % ١٠٠نسبة تدريب الطالب على استخدام المركز تتوفر ب
العوامل والمعوقات المتصلة بتفعيل دور أخصائي مراكز مصادر التعلم تتعلق بعدم 

وأثر ذلك وانعكاسه على قيام % ٧١.٤٢التفرغ الكامل للعمل بالمركز وكانت نسبته 
  .كل أخصائي بأداء دوره وواجباته ومسؤولياته 

 wilson , P.y.,and)دراسة ويلسون وبليك واختلفت نتائج الدراسة عن نتائج    
m . Blake 1993 )   مـن أمنـاء المكتبـات مـن     %  ٩٠ لى أنإالتي توصلت

المشاركين في الدراسة شعروا بأن المدير المدرسي ال يملك المعرفة والفهم الكـافي  
على أنهـم  ، من مديري المدارس %  ٦٨وافق ما نسبته  . لطبيعة البرامج المكتبية 

لية التعلم فـي  كون الفهم الكافي لطبيعة البرامج المكتبية ودورها في تعزيز عمال يمل
من أمناء المكتبة شعروا بأن المعلومات حـول طبيعـة   %  ٩٠ المدرسة و أن نسبة
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البرامج المكتبية المدرسية يجب تضمينها في الدورات التأهيلية لمـديري المـدارس   
  . ديرين المدرسيينمن الم%  ٧٨وقد قوبل هذا الشعور بموافقة 

  :نتائج السؤال الثالث.  ٣

مادرجة إسهام مديري مدارس التعليم العـام فـي تحقيـق     : ينص السؤال الثالث

 المراكـز  أمنـاء من وجهـة نظـر   أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطالب 

  ؟  بمحافظة الطائف

المتوسـطات  وحساب التكرارات والنسـب المئويـة   هذا السؤال تم  عن ولإلجابة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور الثالث والذي يقيس درجـة  
إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصـادر الـتعلم فـي    

بمحافظة الطـائف،   المراكز أمناءقة بالطالب من وجهة نظر محافظة الطائف المتعل
ي الموزون للمحور بشكل عام كما تتبين النتـائج  وكذلك تم  حساب المتوسط الحساب

  .١٣بجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٠ 
 

  )١٣(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أمناء مراكز مصادر التعلم  لدرجة إسهام مديري المدارس في تحقيق 

  ب مرتبة تنازلياًأهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطال
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أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المدارس فـي تحقيـق    ١٣يتضح من الجدول 
ب من وجهـة نظـر أمنـاء مراكـز     أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطال

 ٣.٦١ام الستجابات أفراد الدراسة بلـغ  التعلم كان بدرجة عالية ، بمتوسط عمصادر
حيح  مما يعني تجـانس  وهي قيمة أقل من واحد ص ٠.٧٩وبانحراف معياري بلغ 

في تقديرهم لمدى إسهام مديري المدارس بتحقيـق أهـداف مراكـز     أفراد المجتمع
  .مصادر التعلم المتعلقة بالطالب

تحقيق في وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري المدارس    
. مستوى العـالي أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطالب فقد كانت معظمها بال

 ٣.٤٣لى إ ٣.٩٤ت التي كانت بالمستوى العالي من وقد تراوحت متوسطات العبارا
على تباين اسـتجابات   مما يدل ١.١١الى  ٠.٨٧بانحرافات معيارية تراوحت بين 

على هذه العبارات ، وقد جـاءت العبـارات مرتبـة تنازليـاً وفقـا       أفراد المجتمع
توفير البيئة "  ٣٦قمبة االستجابة على العبارة رللمتوسطات الحسابية حيث بلغت نس

 عالية جداً%  ٣٥.٣بنسبة ." المناسبة للطالب الستخدام المصادر المتنوعة بالمركز
يفعل برنامج ارتياد الطالب للمركـز بشـكل   "  ٤٢عالية ثم عبارة رقم % ٣١.٧و 

هتم بإثارة ي"  ٣٢عالية ثم عبارة رقم% ٢٨.١و  عالية جداً% ٣٢.٤بنسبة " مستمر 
 عالية جداً% ٢١.٦بنسبة ."  دوافع الطالب نحو القراءة بالتعزيز المعنوي أو المادي

يقدر أراء الطالب المشـاركين فـي أنشـطة    "  ٣٣عالية ثم عبارة رقم % ٤٥.٣و 
  .عالية % ٤٣.٩و % ١٨.٧والتي بلغت نسبة االستجابة عليها . " المركز

يمـنح جـائزة   "  ٤٤وسط ذوات األرقـام  بارات بمستوى متبينما جاءت ثالث ع   
بانحراف معياري  ٣.١٦حيث بلغ متوسطها الحسابي ." قارئشهرية ألفضل طالب 

يحـل  "  ٣٨عالية ، ثم عبارة رقـم  % ٢٨.١و  عالية جداً% ١٤.٤بنسبة   ١.١٨
وبـانحراف معيـاري    ٣.١٥بمتوسط حسابي " قضايا الطالب العازفين عن القراءة 

ثم عبارة . عالية % ٣٣.٨و  عالية جداً% ٨.٦ستجابة عليها وكانت نسبة اال ١.٠٦
بمتوسـط  ." الب فـي المدرسـة   يحرص على إقامة معرض الكتاب للط"  ٣٧رقم 

وكانت نسبة من استجاب عليهـا بدرجـة    ١.١٢وبانحراف معياري  ٣.١٠حسابي 
  .عالية % ٢٧.٣و%  ١٠.٨ عالية جداً
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هتمام الكافي بالقراءة والمطالعة وتنميـة  ويمكن تفسير هذه النتائج بسبب عدم اال    
لّم الطالب بالمـادة المكتوبـة   حب القراءة، فهي ما زالت تعتقد أن المدرسة فقط تُع

في تحقيق أهـداف مراكـز   لذلك جاء مستوى تقدير إسهام مديري المدارس .  فقط
 أو تحفيز الطالب ، التعلم من حيث إقامة معرض الكتاب بالمستوى المتوسطمصادر

لى ما سبق فإنه يمكن أن يعود إوتشجيعهم على حب المطالعة والقراءة ، وباإلضافة 
التعلم لعـدم وجـود   إقامة معارض الكتب بمراكـز مصـادر   سبب عدم القدرة على

صالحيات لمدير المدرسة تخوله بتنظيم معرض للكتاب والتواصل مع دور النشـر  
  .بشكل مباشر

مديري المدارس في تحقيق أهـداف مراكـز    وبشكل عام يمكن إيجاز جوانب إسهام
مصادر التعلم المتعلقة بالطالب والتي تبين من النتائج أنها متحققة بدرجة عالية  كما 

  :يلي
  .توفير البيئة المناسبة للطالب الستخدام المصادر المتنوعة بالمركز −

  .يفعل برنامج ارتياد الطالب للمركز بشكل مستمر −

  .نحو القراءة بالتعزيز المعنوي أو المادي يهتم بإثارة دوافع الطالب −

  .راء الطالب المشاركين في أنشطة المركزآيقدر  −

  .يحرص على أن تكون المعلومات المتوفرة بالمركز مالئمة ألعمار الطالب −

  يهتم بمستوى التحصيل الدراسي للطالب المشاركين في أنشطة المركز −

  .مادية ومعنوية يدعم مشاركات الطالب في أنشطة المركز بجوائز  −

 .يسعي إلى تلبية حاجات الطالب من خالل مقتنيات المركز −

 .تشكيل لجنة من الطالب لتقديم الرؤى حول الخدمات المقدمة لهم من المركز −

 .يوعي الطالب بأهمية المركز من خالل المطويات والنشرات التربوية −

 .يحث الطالب على تصميم الدروس بمشاركة المركز  −

 .على كتابة البحوث العلمية باالستعانة بالمركزيشجع الطالب  −



١١٣ 
 

  .  تفعيل برنامج ارتياد الطالب للمركز بشكل مستمر −

من خالل ما ورد في األدب النظري نجد أن نتائج هذه الدراسة فيما يتعلـق  
التعلم، قد اتفقت مع العديد مراكز مصادر بإسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف

أنه يمكن لمدير المدرسـة  )  ٣١: م ٢٠٠١( د أشار عليان  من ما ذكره الباحثين فق
أن يرفع من كفاءة مركز مصادر التعلم والعمل على تحقيق أهدافه عن طريق العمل 
على غرس عادة حب القراءة والمطالعة عند الطالب ، وتدريبهم على كيفية استخدام 

 .فاعليهالكتب وكل ما تحويه من مصادر للمعلومات لألغراض المختلفة وب

التـي  ) هــ  ١٤٢١( اتفقت نتيجة الدراسة بشكل عام مع نتائج دراسة باجودة     
تبين فيها أن هناك إسهام جيد واهتمام كبير من قبل إدارة المدرسـة الثانويـة فـي    ي

المملكة العربية السعودية في تفعيل أداء المكتبات المدرسية من وجهة نظر مـديري  
  .لمدرسيةوأمناء المكتبات ا، المدارس 

التي ظهـرت  ) هـ ١٤٢٢( كذلك اتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة المطوع    
فيها مستويات متوسطة في مدى إتاحة الفرصة المالئمة للطالب القتراح الوسـائل  

وتـوفير  ، وتقديم خدمات الصيانة األساسية لألجهزة التعليميـة  ، الخاصة بتعلمهم 
  . مجال تقنيات التعليمنشرات مترجمة لنتائج البحوث في 

التي تبين فيها )  هـ ١٤٢٦( اختلفت نتيجة الدراسة عن نتائج دراسة باحارث     
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينة الدراسـة علـى مسـاهمة اإلدارة    

التعلم للمدارس الحكومية انوية في تفعيل أداء مراكز مصادرالمدرسية في المرحلة الث
هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينـة  فظة جدة تجاه الطالب وية بمحاواألهل

الدراسة على معوقات اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية في تفعيل أداء مراكـز  
  .مصادر التعلم للمدارس الحكومية واألهلية بمحافظة جدة  تجاه الطالب 

  



١١٤ 
 

م مـديري مـدارس   مادرجة إسـها : ينص السؤال الرابع :نتائج السؤال الرابع. ٤

مركز مصادر التعلم من المتعلقة بق أهداف مراكزمصادرالتعلم التعليم العام في تحقي

 ؟  بمحافظة الطائف المراكز أمناءوجهة نظر 

المتوسـطات  حساب التكرارات والنسب المئويـة و هذا السؤال تم  نولإلجابة ع   
لرابع والذي يقيس درجـة  الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور ا

فـي  إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصـادر الـتعلم   
بمحافظة  المراكز أمناءالتعلم من وجهة نظر محافظة الطائف المتعلقة بمركزمصادر

كل عام كما تتبين الطائف، وكذلك تم  حساب المتوسط الحسابي الموزون للمحور بش
 .١٤النتائج بجدول 
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  )١٤(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مراكز مصادر التعلم  لدرجة إسهام مديري المدارس في تحقيق  أمناءالستجابات 

  أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بمركز المصادر مرتبة تنازلياً
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أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المـدارس فـي    ١٤يتضح من الجدول   
تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالمركز من وجهة نظر أمناء مراكـز  

 ٣.٧٩مصادر التعلم كان بدرجة عالية ، بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ 
يح  مما يعني تجـانس  وهي قيمة أقل من واحد صح ٠.٧٨لغ وبانحراف معياري ب

لمدارس بتحقيـق أهـداف مراكـز    في تقديرهم لمدى إسهام مديري ا أفراد المجتمع
  .التعلم المتعلقة بالمركزمصادر

فـي  لمدارس بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري ا وفيما يتعلق  
المركز فقد كانت جميعهـا بالمسـتوى   المتعلقة بتحقيق أهداف مراكز مصادرالتعلم 

يحرص على تقديم خـدمات المركـز ألوليـاء    "  ٦٠العالي ، باستثناء  العبارة رقم
بمستوى متوسط   وبانحراف  ٣.٢٥بمتوسط حسابي ." نترنت األمور عن طريق اإل

مما يعني وجود تباين كبير بين المستجيبين في تقدير هذه العبـارة ،   ١.٢٦معياري 
% ٢٨.١عالية و % ٢٣.٧و  عالية جداً% ٢٠.١نسبة االستجابة عليها حيث كانت 

لكترونـي فـي مـدارس    إلسبب ذلك معوقات تطبيق التعليم اكان متوسطة ، وربما 
التعلم تنفذ خدماتها داخل المدرسة وفي لعام، فما زالت معظم مراكز مصادرالتعليم ا

حيث  بالمستوى العالي جداً ٤٨جاءت العبارة رقموفي المقابل . اء الدوام الرسمي أثن
بمستوى عـالي  " يتابع تنفيذ خطة المركز خالل العام الدراسي" نصت العبارة على 

عالية % ٤٥.٣بنسبة استجابة  ٠.٧٩بانحراف معياري ٤.٢٤و بمتوسط حسابي  جداً
وربما يفسر هذا بسبب أن العملية اإلدارية األكثر شـيوعا  . عالية % ٣٥.٣جدا و 

مدارس هي التخطيط والمتابعة بحكم طبيعة العمـل اإلداري لمـدير   لدى مديري ال
المدرسة، ويقدم أمين المركز في بداية العام الدراسي خطته السنوية والتي يقتضـي  
طبيعة المهام والوظيفة اإلدارية لمدير المدرسة من متابعتها والتأكد من سير العمـل  

  .والتقييم األولي لتنفيذها 

ى إل ٤.١٠ات العبارات التي كانت بالمستوى العالي من وقد تراوحت متوسط  
حيث جاءت العبارة رقـم   ١.١٢الى  ٠.٨٦بانحرافات معيارية تراوحت بين  ٣.٥٦

عالية جداً % ٤٠.٣بنسبة . " يحرص على المتابعة المستمرة لسجالت المركز"  ٥٠
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ثـر شـيوعا   بنسبة عالية وربما يفسر هذا بسبب أن العملية اإلدارية األك% ٣٣.١و 
لدى مديري المدارس هي التخطيط والمتابعة بحكم طبيعة العمـل اإلداري لمـدير   

تصنيف المصادر التعليمية بالمركز لتسـهيل  "  ٤٧المدرسة ، ثم تبعتها عبارة رقم 
ـ وسبب ذلك % ٣٣.٨و  عالية جداً% ٣٨.١بنسبة ." الوصول إليها ى أن عمليـة  إل

مرتبطة بالتخطيط والتنظـيم والمتابعـة ثـم    التصنيف جزء من العمليات اإلدارية ال
% ٣٨.١بنسـبة  " يحرص على توفير األجهزة الالزمة للمركـز  "  ٥٢عبارة رقم 
عالية ويفسر سبب ذلك ألهمية متابعة السـجالت واالطـالع   % ٣٣.٨و  عالية جداً

      التعلم ثم تبعتهـا العبـارة رقـم    رة المعلمين والطالب لمركز مصادرعلى ملف زيا
عاليـة  % ٣٦بنسبة " يخطط الستمرارية المركز مفتوحاً طوال العام الدراسي  " ٥٤
حرص مديري المـدارس علـى    إلى سبب ذلك يعود عالية وربما % ٣١.٧و  جداً

  .توفير التقنيات واألجهزة الالزمة إلتمام العملية التعليمية 

% ٣٣.١بنسـبة  . " يهتم بتحديث مقتنيات المركز"  ٥٣ثم تبعتها عبارة رقم   
عالية ويعود سبب ذلك الى اهتمام المدير بتـوفير التقنيـات   % ٣٢.٤و  عالية جداً

والمستلزمات الحديثة من الكتب واألجهزة والتقنية المواكبة لتطور تكنولوجيا التعليم 
الفهرسة، التصنيف، (يحرص على توفير الخدمات الفنية "  ٥٧ثم تلتها عبارة رقم . 

  ٤٩عالية ثم عبارة رقـم  % ٢٩.٥و  عالية جداً% ٣٣.٨بة بنس" للمركز ) الصيانة 
و  عاليـة جـداً  % ٢٧.٣بنسـبة  " يضع خطة لتذليل العقبات التي تعترض المركز "

عالية، وربما اهتمام مديري المدارس وإدراكهم العالي ألهميـة المراجـع   % ٣٩.٦
لمركـز مـن   العلمية ذات العالقة بالعملية التعليمية وحرصهم على تنظيم مقتنيات ا

مواد وأجهزة وتقنيات ساعد على أن تظهر هذه النتائج بالمستوى العالي من إسـهام  
  .تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلمفي مديري المدارس 

يستفيد من المركز في التحضـير  " والتي تنص على  ٥٨جاءت العبارة رقم   
% ٣٠.٩و  ة جـداً عالي% ٣٠.٢بنسبة " أسبوع الشجرة، المساجد (لألسابيع الثقافية 
لى اهتمام مديري المدارس بعملية التنظيم والمتابعـة  إسبب ذلك يعود عالية ، وربما 

يدعم العالقة بين المركـز  "  ٥٥لتحقيق أهداف تلك المراكز،  ثم تبعتها عبارة رقم 
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   ٥٩عالية ثم عبارة رقم % ٣٥.٣و  عالية جداً% ٢٧.٣بنسبة " واإلذاعة المدرسية 
% ٢٦.٦بنسـبة  ." المكتبة والبحث لمساعدة الطالب من خالل المركزتفعيل مقرر "

يـوفر المراجـع ذات الصـلة    "  ٥٦عالية ثم عبـارة رقـم   % ٣٤.٥و  عالية جداً
عالية ثم عبارة % ٢٩.٥و  عالية جداً% ٢٥.٩بنسبة ." بالمقررات الدراسية بالمركز

 عالية جـداً % ٢٥.٩ بنسبة" يحرص على توفير الميزانية الكافية للمركز "  ٥١رقم 
وهذا يدل على اهتمام مديري المدارس بتنظيم الجوانب الماليـة  .عالية % ٢٦.٦و 

  .وتضمين ميزانية المركز كجزء من الميزانية الشاملة للمدرسة

تحقيـق أهـداف مراكـز    في ويمكن االستنتاج بأن مديري المدارس يساهمون     
راكز أمام الطالب طوال العـام  مصادر التعلم من خالل حرصهم على فتح تلك الم

الدراسي وكذلك توظيف تلك المراكز بالمناسبات الوطنية والثقافية وتوظيف أهدافها 
خالل اإلذاعة المدرسية والتخطيط لتذليل العقبات التي تحـول دون تحقيـق هـذه    
األهداف وبالتالي تبين أن مستوى مساهمة المديرين في تحقيـق أهـداف مراكـز    

  .المستوى العالي مصادر التعلم ب

)  ١٧٥: هــ  ١٤٢١( واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أكد عليه الصوفي   
ـ   الل حرصـه علـى أن  يضـم مركـز     في أن دور مدير المدرسة يتبين مـن خ

التعلم للمواد المكتبية والمطبوعة والمرئية والمسـموعة ، وتـوافر وسـائل    مصادر
ي تعليم الطالب وفقا لقـدراتهم وليـألف   االتصال التعليمية فيها التي تحقق الفاعلية ف

الطالب التعامل مع مقتنيات مركز مصادر الـتعلم وبخاصـة األجهـزة التعليميـة     
المتطورة ، وكذلك تنويع مقتنيات مركز مصادر الـتعلم لتلبـي حاجـات المنـاهج     

ركـز  المجتمع المحلي ، وتخصيص المبالغ المالية لتوفير مـا يلـزم م  ووالطالب ، 
  .التعلميب والتنظيم لمقتنيات مركز مصادراالهتمام بالترت التعلممصادر

وعند مقارنة نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمراكز مصادر التعلم ودرجـة    
برز ما توصـلت إليـه   أإسهام مديري المدارس فيها فقد  اختلفت نتيجة الدراسة مع 

األثاث الـالزم   لى عدم توفرإالتي أشارت ) م ١٩٩٤( دراسة الموسوي والحلواجي 
لمواد التعليميـة  إهمال توظيف بعض ااألجهزة لمراكز مصادرالتعلم و وبعض أنواع
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عدم قدرة االختصاصـيين  مركز ألغراض التدريس والتعلم ، ورة بالالمعينة والمتواف
عدم ركز وهذا راجع لعامل التدريب ، وفي توظيف األجهزة التعليمية المتوافرة بالم

ع بالمركز للعملية التعليمية ، و ضعف تخصيص مساحة كافية كفاية الكتب والمراج
التعلم بالمدرسة مع عدم مناسبة المكان الموجـود بـالمركز للقيـام    ز مصادرلمرك

  . .بمهامه

   لـى أن  إالتي توصلت ) هـ ١٤١٦( و كذلك اختلفت عن نتائج دراسة سليمان     
إن مكتباتها تفتقد للمسـاحات  وبالتالي ف، من المباني المدرسية مبان مستأجرة  %٨٠

مـن  %  ٧٠إذ أن ، وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة لقيام أنشطتها بما هو مطلـوب  
واإلنارة والتهوية بهـا جيـدة إلـى    ( ،  م٤٠ -٢٥لمكتبات تتراوح بين مساحات ا
بأنـه ال توجـد إعـارات    %   ٦٠ ن ناحية األثاث فهو سيئ ، و أفادوم، متوسطة 

ي الوسائل السمعية والبصرية وضعف عملية اإلرشاد والتنسيق خارجية من نقص ف
  . بين المعلمين وأمين المكتبة

التـي أظهـرت   ) هــ  ١٤٢٢( نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة المطوع اتفقت     
التعلم بدرجة متوسطة وكانـت  مصادرالنتائج تحقق ممارسة النشاطات داخل مراكز

وتـوفر تسـجيالت   ، جيالت مرئية تعليميـة  النشاطات األعلى تحقيقا هي  توفر تس
ويقوم بإعارة اللوازم ، وينظم عروض لألجهزة التعليمية المتوافرة ، صوتية تعليمية 

من أجهزة ومواد ووسائل للمعلمين عند طلبها  وكانت أقل األهداف تحققا  تسـجيل  
علـى  وعقد دورات تدريبية ألفراد المجتمـع لتـدريبهم   ، برامج تلفزيونية تعليمية 

وتقديم خـدمات إعـارة الوسـائل التعليميـة     ، وشبكات اإلنترنت ، الحاسب اآللي 
وكانت أفضل التجهيزات تـوافرا  . للمدارس التي ال يوجد بها مركز مصادر للتعلم 

ووجود مساحة مخصصة لالستماع ، وجود مساحة مخصصة للقراءة والمطالعة هي 
ـ ، والمشاهدة  وتـوفر اإلضـاءة   ، ول إليـه  ووجود المركز في مكان يسهل الوص

واحتواء المركز على برامج تعليمية على أقـراص مدمجـة أو   ، الطبيعية المناسبة 
معمـل اللغـة   وجـود   سيت ، وكانت أقل التجهيزات توفراعلى أشرطة فيديو أو كا
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ووجـود المختبـر   ، ووجود قاعة ألنشطة اإلذاعة المدرسية ، اإلنجليزية في المركز
 .اعة إلنتاج الوسائل التعليمية ضمن المركز ووجود ق

من خالل نتائج الدراسات السابقة المتعلقة ببيئة مركز مصادر التعلم والمكتبات      
 .أن نجد 

التعلم أن وضوح مفهوم مراكـز مصـادر  بينت  ) هـ ١٤٢٥( دراسة الغامدي     
كـز  كثر المفاهيم وضـوحاً لمر وكان أ، كان لدى المشرفين التربويين بدرجة عالية 

التعلم هي  بيئة تعليمية تحوي أنواع متعددة من مصادر المعلومـات تيسـر   مصادر
مراكـز  على المعلم والمتعلم استخدامها داخـل المدرسـة و أن وضـوح أهـداف     

التعلم لدى المشرفين التربويين كان بدرجة عاليـة وكـان أكثـر األهـداف     مصادر
ات من مصادر مختلفـة ،  تنمية قدرة الطالب في الحصول على المعلوم: وضوحاً 

وكذلك تبين موافقة مجتمع الدراسة بدرجة عالية تقترب من العالية جدا على وجـود  
معوقات مادية لمراكز مصادر التعلم وكان من أهم هذه المعوقات الماديـة المبـاني   
المستأجرة وارتفاع تكلفة األجهزة التي يتطلب وجودها بالمركز وكذلك عدم تصميم 

إلقامة مركز مصادر تعلم بـه ، وكـذلك موافقـة مجتمـع      ي أساساًالمبنى المدرس
وقـات بشـرية   على وجـود مع  الدراسة بدرجة عالية تقترب كثيراً من العالية جداً

اعتماد المعلمين علـى طـرق التـدريس التقليديـة     : التعلم وأهمها لمراكز مصادر
المـؤهلين بالعـدد   التعلم ي للمعلم وقلة أمناء مراكز مصادروارتفاع العبء التدريس

  .الكافي للمراكز 

التي توصلت ) هـ ١٤٢٨(  اختلفت نتيجة الدراسة عن نتائج دراسة الخبراء   
التعلم فـي مـدارس   معوقات التي تواجهها مراكز مصادرلى أن درجة المجاالت للإ

التعليم العام في منطقة حائل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة جـاءت جميعهـا    
  .بدرجة عالية 

التي كانت درجة تطبيق عناصر ) م ٢٠٠٨( واختلفت مع نتائج دراسة الزهراني    
إدارة الجودة الشاملة ككل متوسطة وأظهرت النتائج أن معوقات تطبيـق عناصـر   
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وكانـت أهـم   ، إدارة الجودة الشاملة في مراكز مصادر التعلم كانت بدرجة عالية 
وشـح  ، لعالقـة بـالجودة الشـاملة    المعوقات تتعلق بنقص البرامج التدريبية ذات ا

التعلم وعدم وجود نظـام حـوافز   المخصصات المالية في مراكز مصادرالموارد و
 .مالئمة لألداء المتميز 

التـي أكـدت علـى وجـود     ) هـ ١٤٢٩( واختلفت مع نتائج  دراسة العطاس   
مشكالت ونواحي قصور في مراكز مصادر التعلم تؤدي إلى إعاقة مراكز مصـادر  

لى ضرورة  وضع تصور مقترح لمراكز مصـادر الـتعلم لتأديـة    إودعت ،لم التع
 إلـى   التي أشـارت ) هـ ١٤٢٩( بينما اتفقت مع  نتائج دراسة الرويلي . رسالتها 

معوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم ذات الصلة بإمكانـات المـدارس والمعلمـين    
التربـوي فـي تـذليل     ن إسهام المشـرف أوالمواد واألجهزة التعليمية والطالب و 

  .الصعوبات كانت بدرجة عالية 

 (1982,واتفقت نتائج الدراسة في االستنتاجات التي خرجت بها دراسة وولكـر     
(Walk or  ن برنامج المكتبة يجب أن يكـون جـزءاً مكمـالً    ألى إو التي توصلت

كتبـة  ات المو أن أغلب مسئولي المدارس االبتدائية يقيمون خدم. للمنهج المدرسي 
لـديهم القـوة فـي     ر المسؤولين بالمدرسة يدركون أنالنظاالفعالة لتالميذهم و أن 

 .إحداث تغيير ضروري في برامج المكتبة 

إلسـهام لتحقيـق   التي تبين فيها درجـة ا (Cooper,1985) وكذلك دراسة كوبر   
التعلم من خالل  ترتيب المواد المكتبية وفق نظـام تصـنيف   أهداف مراكز مصادر

التنسيق بين الطلبات الواردة مـن مكتبـات   ، توافر الفهرس البطاقي للمواد ، ين مع
و تطـوير سياسـة   ، األفالم الخاصة والحكومية  متابعة السجالت المالية الخاصة 

اختيار وشراء المـواد المكتبيـة للقـراءة الترفيهيـة     ، اختيار جيدة للمواد المكتبية 
التـي  )  Kissickو  ١٩٨٧( دراسـة كيسـك   للمستفيدين ، وكذلك اتفقت مع نتائج 

، لى حاجة مكتبات مدارس العينة إلى زيادة استعمال الكمبيوتر المصـغر  إخلصت 
، وتوسيع خدمات التطوير التربوي ، وإلى تطوير خدمات إنتاجها للوسائل التعليمية 

  .وزيادة دورها في المنهج 
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لـى أن  إالتي توصلت  (Oberg, 1996 )وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة أويبرج   
وذلك من خالل تشـجيع المـدير للتطـوير    ، المدير يدعم برامج المكتبة المدرسية 

وتخصيص الوقت الكافي لمناقشة برامج المكتبة المدرسية ، المهني ألمناء المكتبات 
في االجتماعات التي يعقدها مع طاقم المدرسة ، وأكدت على أن العمل المباشر مع 

فهمهم ألهمية برامج المكتبة المدرسية وضـرورة اسـتخدام دوره    المعلمين لتطوير
وإبـراز  ، اإلداري والقيادي لتفعيل البرامج المكتبية وذلك بتوفير الميزانية الكافيـة  

التي أكدت ) yoo،  1998(دور أمين المكتبة المدرسية وأهميته ، وأكدت دراسة يو 
ة المجموعـات والخـدمات   على حاجة إيجاد أنظمة مدرسية تساعد في رفع كفـاء 

وخاصة في المدارس األساسية  و ضرورة زيادة الدعم المـادي  ، المكتبية المتدنية 
  .ألغراض تحسين المكتبة المدرسية ومجموعاتهم من مصادر المعلومات 

نه يمكن للمـدير أن يزيـد مـن    أ  (Hartzell, 2002)وأكدت دراسة هارتزيل    
وحيـازة  ، وذلك من خالل  تخصيص الميزانيات  ،فاعليه العمل للمكتبة المدرسية 

والتي تـؤثر  ، ومن خالل القرارات المؤسساتية ، وتعيين الطاقم المدرسي ، الكتب 
وأخيراً من خالل التوقعات التي يضعونها نصب أعيـنهم مـن   ، في مواعيد المكتبة 

  .خالل عمل المكتبة المدرسية لكل من الطلبة والمعلمين 

  :لخامسنتائج السؤال ا -٥

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجـة إسـهام   : ينص السؤال الخامس

نظر لم من وجهة التعمصادرمديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز 

الخبـرة  ، تعزى لمتغيرات المرحلة، المؤهل العلمي بمحافظة الطائف المراكز ءأمنا

  .ألفراد عينة الدراسة) ،الدورات التدريبية
هذا السؤال، فقد تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                            نولإلجابة ع

(OneWay ANOVA)   للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في متوسطات تقـدير
م التعلم العام بتحقيق أهداف مراكز مصادردرجات إسهام مديري المدارس في التعلي

لـى المتغيـرات التاليـة     إالتعلم التـي تعـزى   رمن وجهة نظر أمناء مراكز مصاد



١٢٣ 
 

وذلك ) الدورات التدريبية  –المؤهل العلمي  –سنوات الخبرة  –المرحلة التعليمية (
  :على النحو التالي

التعلم لمتوسطات درجات إسهام مـديري  فروق في تقدير أمناء مراكز مصادرال) ١

  . إلى المرحلة التعليميةالتعلم والتي تعزى لمدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادرا

حول مدى  مجتمعللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير أفراد ال
التعلم و التي تمثلهـا محـاور   س بتحقيق أهداف مراكز مصادرإسهام مديري المدار

وذلك تبعـاً لمتغيـر   ) المعلمين ،أمين المركز،  الطالب، مركز المصادر(االستبانة 
مية، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما تتبين النتائج بجدول المرحلة التعلي

١٥ .  
  )١٥(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في متوسطات تقدير أفراد 

التعلم تحقيق أهداف مراكز مصادرفي لمدارس لمدى إسهام مديري ا مجتمعال

  والتي تعزى إلى المرحلة التعليمية
mh]_ع  Q�hدر اpYQrZI اQk[Iور

 اQo`q[Iت
درQSت 
lYqkIا 

 �^_Zh
 اQo`q[Iت

اlI�EI  ف
lU�Q�\ا� 

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
�UtkP أهEاف qhاآ� Q�hدر 

pU[xo[IQ` ltxoZ[Iا ~xoZIا 

 ٠.٠١٣ ٢ ٠.٠٢٧ `pU اQu_[m[Iت

٠.٩٧٦ ٠.٠٢٥ 
 nدا�

 اQu_[m[Iت
١٣٦ ٧٢.٨٧٠ 

٠.٥٣٦ 
sxXI١٣٨ ٧٢.٨٩٧ ا 

sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
 �UtkP درQ�h اآ�qh افEأه

 اxoZI~ اQRhf` ltxoZ[Iء اq[Iاآ�

 ٠.١٦٩ ٢ ٠.٣٣٨ `pU اQu_[m[Iت

٠.٧٠١ ٠.٣٥٦ 
 nدا�

 ١٣٦ ٦٤.٤٥٣ اQu_[m[Iت
٠.٤٧٤ 

sxXI١٣٨ ٦٤.٧٩١ ا 

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
 �UtkP درQ�h اآ�qh افEأه

 اxoZI~ ا��IQ` ltxoZ[Iب

 ٠.١٨٤ ٢ ٠.٣٦٧  Qu_[m[Iت`pU ا

٠.٧٤٩ ٠.٢٩٠ 
 nدا�

 ١٣٦ ٨٦.١٠٢ اQu_[m[Iت
٠.٦٣٣ 

sxXI١٣٨ ٨٦.٤٦٩ ا 

sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
 �UtkP درQ�h اآ�qh افEأه

اxoZI~ اq[` ltxoZ[Iآ� Q�hدر 
~xoZIا 

 ٠.١٨٧ ٢ ٠.٣٧٣  `pU اQu_[m[Iت

٠.٧٣٩ ٠.٣٠٣ 
 nدا�

 اQu_[m[Iت
١٣٦ ٨٣.٧١٥ 

٠.٦١٦ 
IاsxX ١٣٨ ٨٤.٠٨٨ 

sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
 �UtkP درQ�h اآ�qh افEأه

nXآ ~xoZIا 

 ٠.١١٢ ٢ ٠.٢٢٤  `pU اQu_[m[Iت

٠.٧٨٥ ٠.٢٤٣ 
 nدا�

 اQu_[m[Iت
١٣٦ ٦٢.٦١٠ 

٠.٤٦٠ 
sxXI١٣٨ ٦٢.٨٣٤ ا 
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اللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أنه ال توجد فروق ذات د ١٥يتبين من جدول 
٠.٠٥=α  التعلم لمدى إسهام مديري المدارس تقدير أمناء مراكز مصادرفي �¦UtkP sW 

مرحلة التعليمية، حيث جاءت قيمـة ف  أهداف مراكز مصادر التعلم  وفقا لمتغير ال
كبر مـن  أوهي قيمة  ٠.٧٨٥عند مستوى داللة  ٠.٢٤٣لتقدير درجة اإلسهام الكلية 

٠.٠٥=α في اسـتجابات األمنـاء    مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
لمدى إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم الكلية وفقا لمتغير 

  .المرحلة التعليمية
اللـة إحصـائية عنـد    كما يتبين من الجدول السابق أيضاً أنه ال توجد فروق ذات د

ري التعلم لمدى إسهام مـدي في تقدير أمناء مراكز مصادر α=٠.٠٥مستوى الداللة 
التعلم المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب تحقيق أهداف مراكز مصادرفي لمدارس ا

، ٠.٠٢٥مرحلة التعليمية، حيث كانت قيمة ف على التوالي والمراكز وفقا لمتغير ال
كبر من مستوى الداللة أوكانت قيمة دالالتها اإلحصائية  ٠.٣٠٣، ٠.٢٩٠، ٠.٣٥٦
حصائية بين المتوسطات في تقدير درجة إسهام مما يعني عدم وجود فروق إ ٠.٠٥

مديري المدارس بتحقيق أهداف مصادر التعلم والمتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب 
  .والمراكز تبعاً للمرحلة التعليمية

التعلم لمتوسطات درجات إسهام مـديري  فروق في تقدير أمناء مراكز مصادرال) ٢

  . لتعلم والتي تعزى إلى المؤهل التعليميالمدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر ا

حول مدى  ة بين متوسطات تقدير أفراد المجتمعللكشف عن داللة الفروق اإلحصائي
التعلم و التي تمثلهـا محـاور   مراكز مصادر إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف

 وذلك تبعـاً لمتغيـر  ) المعلمين ،أمين المركز،  الطالب، مركز المصادر(االستبانة 
المؤهل العلمي، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما تتبين النتائج بجـدول  

١٦ .  
  
  
  
  



١٢٥ 
 

  )١٦(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في متوسطات تقدير أفراد 

التعلم تحقيق أهداف مراكز مصادرفي لمدارس لمدى إسهام مديري ا مجتمعال

  مؤهل العلميوالتي تعزى إلى ال

 Q�hدر اpYQrZI اQk[Iور
mh]_ع 
 اQo`q[Iت

درQSت 
lYqkIا 

 �^_Zh
 اQo`q[Iت

 ف
 lI�EIا

lU�Q�\ا� 
�UtkP sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس

 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه
pU[xo[IQ` ltxoZ[Iا 

 ٠.٨٣٥ ٤ ٣.٣٤٢  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٤ ٦٩.٥٥٥ دا�n اQu_[m[Iت ٠.١٧٥ ١.٦١٠

٠.٥١٩ 
sxXI١٣٨ ٧٢.٨٩٧ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه

 اQRhf` ltxoZ[Iء اq[Iاآ�

 ٠.٧٤٦ ٤ ٢.٩٨٥  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٤ ٦١.٨٠٦ دا�n اQu_[m[Iت ٠.١٧٣ ١.٦١٨

٠.٤٦١ 
sxXI١٣٨ ٦٤.٧٩١ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه

Q` ltxoZ[Iبا��I 

 ٠.٨٢١ ٤ ٣.٢٨٤  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٤ ٨٣.١٨٥ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٢٦٥ ١.٣٢٢

٠.٦٢١ 
sxXI١٣٨ ٨٦.٤٦٩ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه
~xoZIدر اQ�h آ�q[` ltxoZ[Iا 

 ٠.٩٠٥ ٤ ٣.٦١٨  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٤ ٨٠.٤٧٠ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٢٠٤ ١.٥٠٦

٠.٦٠١ 
sxXI١٣٨ ٨٤.٠٨٨ ا 

 �UtkZ` ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
nXآ ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه 

 ٠.٧١٨ ٤ ٢.٨٧٤  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٤ ٥٩.٩٦٠ دا�n اQu_[m[Iت ٠.١٧٦ ١.٦٠٦

٠.٤٤٧ 
sxXI١٣٨ ٦٢.٨٣٤ ا 

اللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أنه ال توجد فروق ذات د ١٦يتبين من جدول 
٠.٠٥=α لمدارس بتحقيق التعلم لمدى إسهام مديري افي تقدير أمناء مراكز مصادر

وفقا لمتغير المؤهل العلمي، حيث جاءت قيمة ف لتقدير أهداف مراكز مصادرالتعلم 
وهـي قيمـة اكبـر مـن      ٠.١٧٦عند مستوى داللة  ١.٦٠٦درجة اإلسهام الكلية 

٠.٠٥=α ة في اسـتجابات األمنـاء   مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي
التعلم الكليـة وفقـا   تحقيق أهداف مراكز مصادرفي  لمدارسلمدى إسهام مديري ا

  .لمتغير المؤهل العلمي 
أيضاً أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ١٦كما يتبين من الجدول 

مدارس لالتعلم لمدى إسهام مديري افي تقدير أمناء مراكز مصادر α=٠.٠٥الداللة 
   �¦UtkP s¦Wالتعلم المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب والمراكز  أهداف مراكز مصادر

، ١.٦١، ١.٦١علـى التـوالي    فوفقا لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت قيمـة  
ممـا   ٠.٠٥كبر من مستوى الداللة أوكانت قيمة دالالتها اإلحصائية  ١.٥٠، ١.٣٢
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لمتوسطات في تقدير درجة إسـهام مـديري   يعني عدم وجود فروق إحصائية بين ا
التعلم والمتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب لمدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادرا

  .والمراكز تبعا للمؤهل العلمي
 %  ٦٠لى أن نسبة  إالتي توصلت ) هـ ١٤١٦( واتفقت مع نتائج دراسة سليمان   

ـ   ات ومـن حملـة درجـة    من أمناء المكتبات غير متخصصين في مجـال المكتب
وأن بعض المعلمين لديهم حصص فراغ أسندت لهم مهمة اإلشراف ، البكالوريوس 
  . على المكتبة

التـي تبـين   ) هــ  ١٤٢٨(  و اختلفت نتيجة الدراسة عن نتائج دراسة الخبراء   
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد عينة الدراسة حـول معوقـات   

لم وفق متغير المؤهل العلمي وذلك لصالح من يحملـون درجـة   مراكز مصادر التع
. البكالوريوس فأعلى في مجالي المعوقات الماديـة  ومجـال المعوقـات البشـرية    

التي تبين فيهـا  وجـود   )  هـ ١٤٢٩( واختلفت كذلك مع  نتائج دراسة الرويلي 
الـتعلم  فروق ذات داللة إحصائية في مدى تفعيل المشرف التربوي لمراكز مصادر 

والمعوقات المتعلقة بإمكانات المدارس والمعلمين والمواد واألجهزة التعليمية وفقـاً  
 وكانت لصالح البكالوريوس بينما اتفقت مع  نتائج دراسة الرويلـي  ، للمؤهل العلمي

التي تبين فيها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعوقـات  )  هـ ١٤٢٩( 
مدى إسهام المشرف التربوي في تذليل الصـعوبات وفقـاً   وفي ، المتعلقة بالطالب 

التي تبـين فيهـا   ) م ٢٠٠٨( للمؤهل العلمي ، واختلفت مع نتائج دراسة الزهراني 
تعـزى للتخصـص العلمـي     ٠.٠٥وق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود فر

 التعلمة الجودة الشاملة في مراكز مصـادر للمبحوثين نحو درجة تطبيق عناصر إدار
ومعوقاتها على جميع مجاالت عناصر إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة وقـد  

  .جاءت الفروق لصالح المبحوثين الحاصلين على تخصص الكليات التربوية
التعلم لمتوسطات درجات إسهام مـديري  فروق في تقدير أمناء مراكز مصادرال) ٣

 . زى إلى سنوات الخبرةالتعلم والتي تعتحقيق أهداف مراكز مصادرفي لمدارس ا

حول مدى  مجتمعللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير أفراد ال
إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم و التي تمثلها محـاور  
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وذلك تبعـاً لمتغيـر   ) المعلمين ،أمين المركز،  الطالب، مركز المصادر(االستبانة 
م استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما تتبين النتائج بجـدول  سنوات الخبرة، ت

١٧ .  
  )١٧(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في متوسطات تقدير أفراد 

تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم في لمدى إسهام مديري المدارس  مجتمعال

  والتي تعزى إلى سنوات الخبرة

 �Qدر اhpYQrZI اQk[Iور
mh]_ع 
 اQo`q[Iت

درQSت 
lYqkIا 

 �^_Zh
 اQo`q[Iت

 ف
 lI�EIا

lU�Q�\ا� 
�UtkP sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس

 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه
pU[xo[IQ` ltxoZ[Iا 

 ٢.٥٨١ ٣ ٧.٧٤٢  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٦٥.١٥٥ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٠٠٢ ٥.٣٤٧

٠.٤٨٣ 
sxXI١٣٨ ٧٢.٨٩٧ ا 

h مQg^إ �UtkP sW ارسE[Iي اqYE
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه

 اQRhf` ltxoZ[Iء اq[Iاآ�

 ٣.٢٧٢ ٣ ٩.٨١٧  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٥٤.٩٧٤ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٠٠٠ ٨.٠٣٦

٠.٤٠٧ 
sxXI١٣٨ ٦٤.٧٩١ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه

 ا��IQ` ltxoZ[Iب

 ٣.١٤٧ ٣ ٩.٤٤١  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٧٧.٠٢٨ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٠٠١ ٥.٥١٥

٠.٥٧١ 
sxXI١٣٨ ٨٦.٤٦٩ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
 ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه
~xoZIدر اQ�h آ�q[` ltxoZ[Iا 

 ٢.٤٢١ ٣ ٧.٢٦٤  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٧٦.٨٢٤ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٠٠٧ ٤.٢٥٥

٠.٥٦٩ 
sxXI١٣٨ ٨٤.٠٨٨ ا 

 �UtkP sW ارسE[Iي اqYEh مQg^إ
nXآ ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه 

 ٢.٨٧٧ ٣ ٨.٦٣٠  `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٥٤.٢٠٤ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٠٠٠ ٧.١٦٤

٠.٤٠٢ 
sxXI١٣٨ ٦٢.٨٣٤ ا 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ١٧يتبين من جدول 
٠.٠٥=α لمدارس بتحقيق التعلم لمدى إسهام مديري اراكز مصادرفي تقدير أمناء م

التعلم  وفقا لمتغير سنوات الخبرة، حيـث جـاءت قيمـة ف    أهداف مراكز مصادر
وهي قيمة اقل مـن   ٠.٠٠٠عند مستوى داللة  ٧.١٦٤لتقدير درجة اإلسهام الكلية 

٠.٠٥=α   مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات األمناء لمـدى
التعلم الكليـة وفقـا لمتغيـر    لمدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادرإسهام مديري ا
  .سنوات الخبرة 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ١٧كما يتبين من الجدول 
٠.٠٥=α التعلم لمدى إسهام مديري المدارس بتحقيق قدير أمناء مراكز مصادرفي ت

لمتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب والمراكـز وفقـا   أهداف مراكز مصادر التعلم ا
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، ٥.٥١، ٨.٠٣، ٥.٣٤علـى التـوالي    لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت قيمة ف
ممـا يعنـي    ٠.٠٥وكانت قيمة دالالتها اإلحصائية اقل من مستوى الداللـة   ٤.٢٥

لمـدارس  وجود فروق إحصائية بين المتوسطات في تقدير درجة إسـهام مـديري ا  
التعلم والمتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب والمراكز يق أهداف مراكز مصادربتحق

وللكشف عن اتجاه الفروق في استجابات تقدير أمناء . تبعا الختالف سنوات الخبرة 
لمـدارس بتحقيـق أهـداف مراكـز     مراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مـديري ا 

 للمقارنات البعدية LSDام اختبار وفقا لمتغير سنوات الخبرة تم استخدمصادرالتعلم 
  . ١٨والذي يوضح نتائجه الجدول 

  )١٨(جدول 

للمقارنات البعدية لمعرفة اتجاه متوسطات الفروق في  LSDنتائج اختبار 

في لمدارس درجة إسهام مديري ااستجابات أمناء مراكز مصادرالتعلم في تقدير 

  الخبرةالتعلم وفقا لمتغير سنوات تحقيق أهداف مراكز مصادر
اZ[I_^�  اEoIد اlx\q[I اlU[UxoZI اQk[Iور

s`QVkIا 
iأ ph n
 ph١٠ أni  اHI R^ ph٥_ات٥

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
�UtkP  اآ�qh افEأه

 ltxoZ[Iا ~xoZIدر اQ�h
pU[xo[IQ` 

 niأ phات ٥_R^ ٣.٣١  ١٧   

 ph٥ HIإ niأ  phات ١٠_R^ ٣.٤١ ٢١   

ph١٠ niأ HIإ  ph١٥ lR^ ٠.٥٤ *٠.٦٣ ٣.٩٤ ٤٥*  

 ph١٥ q¨آfW lR^ ٠.٤١ *٠.٥١ ٣.٨٢ ٥٦* 

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
�UtkP  اآ�qh افEأه

 ltxoZ[Iا ~xoZIدر اQ�h
 `QRhfء اq[Iاآ�

 ph niات ٥ا_R^ ٣.٥٢  ١٧   

 ph٥  niأ HIإ phات ١٠_R^ ٣.٦٦ ٢١   

ph١٠  HIاniأ  ph١٥ lR^ ٠.٥٤ *٠.٦٨ ٤.٢٠ ٤٥*  

 ph١٥ q¨آfW lR^ ٠.٥١ *٠.٦٥ ٤.١٧ ٥٦* 

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
�UtkP  اآ�qh افEأه

 ltxoZ[Iا ~xoZIدر اQ�h
 `��IQب

 niأ phات ٥_R^ ٣.١٧  ١٧   

 ph٥  niأ HIإ phات ١٠_R^ ٣.١٩ ٢١   

ph١٠  niأ HIإ ph١٥ lR^ ٠.٦١ *٠.٦٢ ٣.٧٩ ٤٥*  

 ph١٥ q¨آfW lR^ ٠.٥٥ *٠.٥٦ ٣.٧٣ ٥٦ * 

 إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
`�UtkZ أهEاف qhاآ� 
 ltxoZ[Iا ~xoZIدر اQ�h

~xoZIدر اQ�h آ�q[` 

niأ  phات ٥_R^ ٣.٣٥  ١٧   

 ph٥ HIإ  ph niات ١٠ا_R^ ٣.٤٧ ٢١   

ph١٠  HIاniأ  ph١٥ lR^ ٠.٤٧ *٠.٥٩ ٣.٩٥ ٤٥*  

 ph١٥ q¨آfW lR^ ٠.٤٣ *٠.٥٥ ٣.٩١ ٥٦* 

sW إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 
�UtkP  اآ�qh افEأه

Iدر اQ�hnXآ ~xoZ 

niأ  phات ٥_R^ ٣.٣٤  ١٧   

 ph٥ niأ HIإ  phات ١٠_R^ ٣.٤٤ ٢١   

ph١٠  niأ HIإ ph١٥ lR^ ٠.٥٤ *٠.٦٣ ٣.٩٨ ٤٥*  

 ph١٥ q¨آfW lR^ ٠.٤٨ *٠.٥٧ ٣.٩٢ ٥٦* 

*  ERu QًU�Q�\٠.٠٥دال إ .  
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أن اتجاه الفروق في استجابات أمناء مراكز مصادر  ١٨يتضح من الجدول   
تقدير درجة إسهام مديري المدارس لمدى تحقيق أهداف مراكز مصـادر  التعلم في 

التعلم  وفقا لمتغير سنوات الخبرة  كان لصالح الخبرات الطويلة حيث كان لمستوى 
سنة فأكثر  ١٥التعلم المتعلقة بالمعلمين لصالح إلسهام بتحقيق أهداف مراكز مصادرا

من عشرة وكذلك كان لصالح من  قلأ إH¦I  ٥سنوات و من  ٥مقابل الخبرة األقل من 
قل من عشـرة  ألى إ ٥سنوات و من  ٥سنة  مقابل األقل من  ١٥قل من  ألى إ ١٠

والنتيجة كانت مشابهة في المحور المتعلق بالطالب واألمنـاء والمراكـز   . سنوات 
التعلم حيث كانـت الفـروق لصـالح    مراكز مصادر واإلسهام الكلي بتحقيق أهداف

 ١٠قـل مـن   ألـى  إ ٥ومقابل مـن  سنوات  ٥قابل األقل من سنة م ١٥األكثر من 
وقد يعزى ذلك ألثر عامل الخبرة فكلما زادت خبرة أمين المركز كلما أدى . سنوات
ى زيادة في مستوى إدراك مساهمة مدير المدرسة بتحقيق أهـداف مراكـز   إلذلك 

م التربوية مصادر التعلم، بحكم معايشتهم لواقع اإلدارة المدرسية ومن خالل خبراته
الطويلة يدركون دور مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر الـتعلم    
المتعلقة بالمعلمين والطالب واألمناء أنفسهم ومراكز مصادر التعلم وما يتخلل ذلـك  
من إدراك األمناء أصحاب الخبرات الطويلة للعمليات اإلدارية التي تساهم في تحقيق 

  .ها تلك المراكزاألهداف التي وجدت من اجل

التـي تبـين    ) هـ ١٤٢٨(  اختلفت نتيجة الدراسة عن نتائج دراسة الخبراء   
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةً بين أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الخبـرة  

  .العملية 
التي تبين وجـود فـروق   )  هـ ١٤٢٩( بينما اتفقت مع  نتائج دراسة الرويلي    

ية في المعوقات ذات الصلة بالمواد واألجهـزة التعليميـة وفقـاً    ذات داللة إحصائ
واختلفت في نتيجة عدم وجود فـروق   ،سنة فأكثر  ٢٠لسنوات الخبرة لصالح من 

التعلم عيـل المشـرف التربـوي لمراكـز مصـادر     ذات داللة إحصائية في مدى تف
يـر سـنوات   والمعوقات المتعلقة بإمكانات المدارس والمعلمين والطالب وفقـاً لمتغ 

  .الخبرة
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التعلم لمتوسطات درجات إسهام مـديري  فروق في تقدير أمناء مراكز مصادرال) ٤

  . التعلم والتي تعزى إلى الدورات التدريبيةدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادرالم

 مجتمـع للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير أفـراد ال   
التي تمثلهـا  حقيق أهداف مراكز مصادرالتعلم ولمدارس بتحول مدى إسهام مديري ا

وذلـك تبعـاً   ) المعلمين ،أمين المركز،  الطالب، مركز المصادر(محاور االستبانة 
لمتغير الدورات التدريبية ، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي كمـا تتبـين    

  . ١٩النتائج بجدول 
  )١٩(جدول 

للكشف عن الفروق في متوسطات تقدير أفراد  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم في لمدى إسهام مديري المدارس  مجتمعال

  والتي تعزى إلى الدورات التدريبية

 Q�hدر اpYQrZI اQk[Iور
mh]_ع 
 اQo`q[Iت

درQSت 
lYqkIا 

 �^_Zh
 اQo`q[Iت

 ف
 lI�EIا

lU�Q�\ا� 
sW �UtkP إ^Qgم qYEhي اE[Iارس 

هEاف qhاآ� Q�hدر اxoZI~ اltxoZ[I أ
pU[xo[IQ` 

 ٠.٧٣٠ ٣ ٢.١٩٠ `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٧٠.٧٠٦ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٢٤٧ ١.٣٩٤

٠.٥٢٤ 
sxXI١٣٨ ٧٢.٨٩٧ ا 

�UtkP sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
 ltxoZ[Iا ~xoZIدر اQ�h اآ�qh افEأه

 `QRhfء اq[Iاآ�

 ٠.٣٤٧ ٣ ١.٠٤٠ `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٦٣.٧٥٠ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٥٣٣ ٠.٧٣٤

٠.٤٧٢ 
sxXI١٣٨ ٦٤.٧٩١ ا 

qYEh  �UtkP sWي اE[Iارس إ^Qgم
هEاف qhاآ� Q�hدر اxoZI~ اltxoZ[I أ

 `��IQب

 ٠.٢٨١ ٣ ٠.٨٤٤ `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٨٥.٦٢٥ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٧٢٢ ٠.٤٤٤

٠.٦٣٤ 
sxXI١٣٨ ٨٦.٤٦٩ ا 

sW �UtkP  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
هEاف qhاآ� Q�hدر اxoZI~ اltxoZ[I أ

~xoZIدر اQ�h آ�q[` 

 ٠.٤٢٠ ٣ ١.٢٥٩ `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٨٢.٨٢٩ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٥٦٣ ٠.٦٨٤

٠.٦١٤ 
sxXI١٣٨ ٨٤.٠٨٨ ا 

�UtkP sW  إ^Qgم qYEhي اE[Iارس
 هEاف qhاآ� Q�hدر اxoZI~ آnXأ

 ٠.٢٢٠ ٣ ٠.٦٦ `pU اQu_[m[Iت
 ١٣٥ ٦٢.١٧٤ دا�n اQu_[m[Iت ٠.٦٩٨ ٠.٤٧٨

٠.٤٦١ 
sxXI١٣٨ ٦٢.٨٣٤ ا 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     ١٩يتبين من جدول   
لمدارس التعلم لمدى إسهام مديري افي تقدير أمناء مراكز مصادر α=٠.٠٥الداللة 

يث جاءت قيمة الدورات التدريبية، حبتحقيق أهداف مراكز مصادرالتعلم وفقا لمتغير
كبـر  أوهي قيمة  ٠.٦٩٨عند مستوى داللة  ٠.٤٧٨ف لتقدير درجة اإلسهام الكلية 
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مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات األمناء  α=٠.٠٥من 
التعلم الكلية وفقا لمتغير لمدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادرلمدى إسهام مديري ا

أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة      ١٩بين من الجدول كما يت. التدريبية لدورات ا
التعلم لمـدى  مصادرفي تقدير أمناء مراكز  α=٠.٠٥إحصائية عند مستوى الداللة 

إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر الـتعلم المتعلقـة بـالمعلمين    
ف  لدورات التدريبية، حيث كانـت قيمـة  واألمناء والطالب والمراكز وفقا لمتغير ا

كبـر  أوكانت قيمة دالالتها اإلحصائية  ٠.٦٨، ٠.٤٤، ٠.٧٣، ١.٣٩على التوالي 
مما يعني عدم وجود فروق إحصائية بين المتوسطات في  ٠.٠٥من مستوى الداللة 

التعلم والمتعلقة تحقيق أهداف مراكز مصادرفي لمدارس تقدير درجة إسهام مديري ا
  .اً للدورات التدريبيةالمراكز تبعبالمعلمين واألمناء والطالب و

اختلفت  أووقد انفردت الدراسة بهذا المتغير فلم يجد الباحث دراسات سابقة قد اتفقت 
  .مع نتيجة الدراسة الحالية 
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 الفصل اخلامس 
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  .ملخص النتائج -        

  .التوصيات  -     

 .الدراسات املقترحة -     
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  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصيات
وذلك مـن خـالل   بعد أن عرض الباحث في الفصل السابق نتائج الدراسة الميدانية 

على تساؤالت الدراسة الميدانيـة ومعالجتهـا   عرض استجابات أفراد عينة الدراسة 
ئج إحصائياً باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائية وصوالً إلى النتا

وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها ، بهدف التعرف على تقدير درجـة إسـهام مـديري    
مراكـز   ءتحقيق أهداف مراكز مصادرالتعلم من وجهـة نظـر أمنـا   في لمدارس ا

فـي  مصادر التعلم بمحافظة الطائف ، يأتي هذا الفصل لتلخيص النتائج والخـروج  
  :و التاليضوئها بالتوصيات والمقترحات البحثية وذلك على النح

  :ملخص النتائج : أوال 
ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق باإلجابـة  

  :على تساؤالتها وتحقيق أهدافها ، على النحو التالي

  :ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول  -١
لعـام فـي   التعليم ادرجة إسهام مديري مدارس التعرف على  استهدف هذا السؤال

 المراكـز  أمناءلمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر التعلم اتحقيق أهداف مراكز مصادر
  :،وقد تبين من نتائج هذا السؤال ما يليبمحافظة الطائف 

دارس في تحقيـق أهـداف مراكـز    أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري الم •
التعلم كـان  اكـز مصـادر  ن من وجهة نظر أمناء مرالتعلم المتعلقة بالمعلميمصادر

  .بدرجة عالية
فـي  لمدارس وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري ا •

التعلم فقد كانت جميعها بالمستوى العالي مـن حيـث   تحقيق أهداف مراكز مصادر
يقدم جائزة سنوية للمعلم المتميز في تفعيل مركـز  " مستوى تقديرها باستثناء عبارة 

  . والتي كانت بمستوى متوسطة"   مصادر التعلم
لمدارس بتحقيق أهداف مراكز برز العبارات الدالة على إسهام مديري اأكانت  •

يشجع المعلمين المعلمين على ارتياد مركز مصادرالتعلم و  يحث " هيمصادرالتعلم 
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 على بذل كل طاقتهم نحو العمل داخل المركز ويكون أعضـاء المركـز برئاسـته    
يخبر المعلمـين  كز في إثراء العملية التعليمية وين أهمية توظيف المريوضح للمعلمو

عن األفكار الجديدة التي تساعد على إنجاز العمل وتطويره داخل المركز، ويشـجع  
المعلمين على كتابة البحوث العلمية ويستشير المعلمين في توفير المصادر والمراجع 

  .التي تخدم المنهج المدرسي

 :المتعلقة بإجابة السؤال الثانيملخص النتائج  -٢
لعـام فـي   لى التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم اإهدف هذا السؤال 

ـ  تحقيق أهداف مراكز مصادر ة التعلم المتعلقة بأمين مركز مصادر التعلم مـن وجه
  :وقد تبين من نتائج هذا السؤال ما يلي.  بمحافظة الطائف المراكز أمناءنظر 
ـ أن مستوى تق  • دارس فـي تحقيـق أهـداف مراكـز     دير مدى إسهام مديري الم

التعلم المتعلقة باألمناء  من وجهة نظر أمناء مراكز مصـادر الـتعلم كـان    مصادر
 .بدرجة عالية 

في تحقيق لمدارس وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري ا  •
فقد كانت جميعهـا بالمسـتوى   المتعلقة بأمناء المراكز التعلم  أهداف مراكز مصادر

  .من حيث مستوى تقديرها العالي والعالي جداً
أهداف مراكز في تحقيق  لمدارسبرز العبارات الدالة على إسهام مديري اأكانت   •

يحث أمين المركز علـى تعريـف الطـالب    : " التعلم المتعلقة باألمناء هي مصادر
ول لتنظيم زيـارات المعلمـين   يوجه أمين المركز لعمل جدا" و " بمحتويات المركز

يسلم أمين المركز الكتب والمصادر الجديدة لتفعيلهـا داخـل   " و ." للمركزاسبوعياً
و  يوجـه  " يحرص على أن يكون أمين المركز متفرغا للعمل بالمركز"  و" المركز

أمين المركز للتعاون مع المعلمين في تنفيذ الدروس داخل المركز ، و يسعي إلـى  
مـا   ينسق مع أمين المركز لتحديـد " و " أمين المركز من خالل تقييمه تحسين أداء

صـالحيات واسـعة لتفعيـل     يمنح أمين المركـز "  يحتاجه من دورات مستقبلية و
يزود أمين " و " يشجع أمين المركز على إقامة مسابقات ثقافية للطالب"  و" المركز

  " .المركز بالتعاميم التي تخص المركز
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 لعبارات المتعلقة  بتشجيع األمناء على إصدار مجلة فصلية للمركـز  بينما كانت ا  •
الـتعلم و متابعـة أمنـاء     إشراك المعلمين في حل مشكلة الطالب ذوي صعوباتو

بإعداد اإلحصائيات الخاصة بالمركز واالستفادة منها في وضـع الخطـط   المراكز 
 .المستقبلية للمركز ، جاءت بالمراتب المتأخرة 

 :السؤال الثالثبإجابة  تائج المتعلقةملخص الن -٣
لعـام فـي   إسهام مديري مدارس التعليم ا لى التعرف على درجةإهدف هذا السؤال 

 المراكـز  أمناءالمتعلقة بالطالب من وجهة نظر التعلم تحقيق أهداف مراكز مصادر
 :وقد تبين من نتائج هذا السؤال ما يلي. بمحافظة الطائف

مصـادر   م مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكزأن مستوى تقدير مدى إسها  •
 .رجة عاليةالتعلم كان بدالتعلم المتعلقة بالطالب من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر

وفيما يتعلق بمدى تقدير كل عبارة من عبارات إسهام مديري المدارس بتحقيـق    •
، ى العاليفقد كانت معظمها بالمستوأهداف مراكز مصادر التعلم  المتعلقة بالطالب 

يحرص على أن تكون المعلومات المتـوفرة بـالمركز مالئمـة    " باستثناء  عبارة 
  .  بمستوى عالي جداً. " ألعمار الطالب

 فـي تحقيـق  رز العبارات الدالة على مؤشرات إسهام مديري المـدارس  أبكانت   •
طالب توفير البيئة المناسبة لل:  " أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة بالطالب هي

يحث الطالب علـى تصـميم الـدروس    " و ." الستخدام المصادر المتنوعة بالمركز
يهتم بمستوى التحصيل الدراسي للطالب المشاركين في أنشطة " و" بمشاركة المركز

  " .يهتم بإثارة دوافع الطالب نحو القراءة في المركز  " و " المركز

سهام المتعلقة بـالطالب  بينما جاءت ثالث عبارات أو مؤشرات من مؤشرات اإل  •
يحرص على إقامة معرض الكتـاب للطـالب فـي    " بدرجة متوسطة وهي  عبارة 

يحل قضـايا  " و ." يمنح جائزة شهرية ألفضل طالب قارئ " و العبارة " المدرسة 
 " .الطالب العازفين عن القراءة 
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  :السؤال الرابعلقة بإجابة ملخص النتائج المتع -٤
التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العـام فـي   لى إهدف هذا السؤال 

مركز مصادر التعلم من وجهة نظـر  تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة ب
 :وقد تبين من نتائج هذا السؤال ما يلي.  بمحافظة الطائف المراكز أمناء

 أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكز مصـادر   •
التعلم المتعلقة بالمركز من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر الـتعلم كـان بدرجـة    

  . عالية

بمدى تقدير كل عبارة من العبارات الدالة على مؤشـرات  إسـهام    وفيما يتعلق  •
مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم  المتعلقة بالمركز فقد كانـت  

تفعيل مادة المكتبة والبحـث لمسـاعدة   " ء عبارة جميعها بالمستوى العالي ، باستثنا
  .بمستوى متوسط . " ستخدام المركزالطالب في ا

برز العبارات الدالة على مؤشرات إسهام مديري المـدارس بتحقيـق   أوقد كانت   •
  " خطة المركز خالل العام الدراسـي يتابع تنفيذ : " أهداف مراكز مصادر التعلم هي

يحـرص علـى تـوفير    " و " ستمرة لسجالت المركـز يحرص على المتابعة الم" و
يحرص علـى تـوفير الميزانيـة الكافيـة     " و " األجهزة  والتقنيات الالزمة للمركز

تصـنيف  " و" يوفر المراجع ذات الصلة بالمقررات الدراسية بـالمركز " و" للمركز
 يحرص على توفير الخدمات" و " المصادر التعليمية بالمركز لتسهيل الوصول إليها

يخطـط السـتمرارية المركـز    " و " للمركز) الفهرسة، التصنيف، الصيانة (الفنية 
يستفيد من المركز في التحضير لألسابيع الثقافيـة  " و " مفتوحاً طوال العام الدراسي

يـدعم العالقـة بـين المركـز     " و )" الخ ......أسبوع الشجرة، المساجد، المرور(
  " .يل العقبات التي تعترض المركزيضع خطة لتذل" و." واإلذاعة المدرسية
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 :السؤال الخامسبإجابة  ملخص النتائج المتعلقة -٥
الداللة اإلحصائية لمتوسطات تقدير درجة إسـهام  الكشف عن  إلى هدف السؤال   

من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم 
ي تعزى لمتغيرات المرحلة التعليمية ، والمؤهـل  التبمحافظة الطائف  المركز أمناء

وقد كانت النتائج .وسنوات الخبرة ،و الدورات التدريبية ألفراد عينة الدراسة، العلمي
  :كما يلي

في تقدير أمناء  α=٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
أهداف مراكز مصادر  قفي تحقيمراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مديري المدارس 

التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب ومراكز مصادر التعلم وفقا 
  .لمتغير المرحلة التعليمية

في تقدير أمناء  α=٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
ف مراكز مصادر أهدا في تحقيقمراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مديري المدارس 

التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب ومراكز مصادر التعلم وفقا 
  .لمتغير المؤهل العلمي

في تقدير أمنـاء   α=٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
 أهداف مراكز مصادر في تحقيقمراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مديري المدارس 

التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب ومراكز مصادر التعلم وفقا 
سنة فـأكثر مقابـل    ١٥لمتغير سنوات الخبرة، لصالح الخبرات الطويلة أي لصالح 

 ١٠قل من عشرة وكذلك كان لصالح مـن  ألى إ ٥سنوات و من  ٥الخبرة األقل من 
ـ لى إ ٥سنوات و من  ٥ سنة  مقابل األقل من ١٥قل من  ألى إ ل مـن عشـرة   اق

  .سنوات 

في تقدير أمناء  α=٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
أهداف مراكز مصادر في تحقيق  مراكز مصادر التعلم لمدى إسهام مديري المدارس
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لم وفقا التعلم الكلية وكذلك المتعلقة بالمعلمين واألمناء والطالب ومراكز مصادر التع
 .لمتغير الدورات التدريبية

ومن خالل نتائج الدراسة اتضح للباحث أن درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام 
في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر أمنـاء المراكـز بمحافظـة    
الطائف كانت بدرجة عالية في جميع محاور الدراسة وهذا يؤكد دور مدير المدرسة 

يعمـل علـى توجيـه العـاملين     قائد تربوي ومشرف مقيم داخل المدرسة  بصفته
واستغالل جميع إمكانات المدرسة المتوفرة لتطوير العملية التربوية والتعليمية داخل 

  .مدرسته وهو ما أكدته هذه الدراسة 

 : التوصيات
  :بالتوصيات التالية في ضوء نتائج الدراسة فقد خرج الباحث

مديري المدارس وفقاً إدارة التربية والتعليم بعملية اختيار  أكيدوت ضرورة اهتمام -١
التي دلت عليها الدراسة من جوانب ومجاالت إسهام مـديري  ات المؤشرللمعايير أو

 .أهداف مراكز مصادر التعلم في تحقيق  المدارس
على وزارة التربية والتعليم إتاحة الفرصـة ألمنـاء مراكـز مصـادر الـتعلم        -٢

بالدورات التدريبية التي تهدف الى تنمية المعارف والمهـارات إلكسـابهم    لاللتحاق
أهداف في تحقيق المدارس بتفعيل واإلسهام الثقافة التنظيمية واإلدارية لدور مديري 

  .مراكز مصادر التعلم 
كشفت الدراسة عن جوانب قصور لدور مديري المدارس في تحقيـق أهـداف    -٣

ة بالمعلمين مثل تقديم جائزة سنوية للمعلم المتميز فـي  مراكز مصادر التعلم المتعلق
تفعيل مركز مصادر التعلم ، وبالتالي على ضوء هذه النتيجة فقد خرجت الدراسـة  

التأكيد على توفير ميزانية لإلدارة المدرسية إلدارة التربية والتعليم بضرورة  بتوصية
ن والطـالب لتفعيـل وتحقيـق    يتم من خاللها تقديم الجوائز والتحفيز المادي للمعلمي

  .أهداف مراكز مصادر التعلم 
االستفادة من خبرات أمناء المراكز الطويلة، في إعداد برامج إشرافية أو إدارية   -٤

موجهه لرفع مستوى أداء مديري المدارس ، لكي يسهموا بدرجة أكبر فـي تحقيـق   
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عامل الخبـرة   ر أثأهداف مراكز مصادر التعلم ، حيث كشفت الدراسة الحالية عن 
 .ألمناء المراكز في تحقيق مديري المدارس لألهداف الخاصة بمراكز مصادر التعلم

على إدارة التربية والتعليم توفير العدد الكاف من األمناء لمراكز مصادر التعلم   -٥
حيث تبين من خالل إجراءات  الدراسة  في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف ،

لمركـز   شاغرة وال يتوفر فيهـا أمـين  مركز مصادر تعلم  ٢١هناك  ة أنالميداني
 .مصادر التعلم 

مركز، وكذلك  ضرورة تشجيع الطالب على كتابة البحوث العلمية باالستعانة بال -٦
إقامة معرض الكتاب للطالب في المدرسـة وتـوفير البيئـة    ضرورة التأكيد على 

بالمركز، حيث تبين من نتائج الدراسة المناسبة للطالب الستخدام المصادر المتنوعة 
أن هذه المؤشرات من إسهام مديري المدارس بتحقيق أهداف مراكز مصادر الـتعلم  
المتعلقة بالطالب كانت بدرجة متوسطة ، وبالتالي البـد مـن اتخـاذ اإلجـراءات     
والتدابير النظامية واإلدارية لتفعيل هذه المؤشرات فمثال يمكن تفويض الصـالحيات  

ر المدرسة بالتعاقد أو االتفاق بشكل مباشر مـع دور النشـر أو الجهـات ذات    لمدي
العالقة بمصادر التعلم إلقامة النشاطات الالزمة لتفعيل دور مراكز مصادر الـتعلم  

وكذلك العمل على توفير متطلبات البحث العلمي للطالب . بتحقيق أهدافها ورؤيتها 
لذلك وتدريب الطـالب بـدورات مكثفـة    وتوفير كافة المصادر والمراجع الالزمة 

 .لطريقة البحث وإعداد البحوث العلمية والتدريب عليها 
ضرورة  تفعيل مادة المكتبة والبحث لمساعدة الطالب في اسـتخدام المركـز،     -٧

هداف مراكـز  أ في تحقيقن درجة إسهام مديري المدارس أحيث دلت النتائج على 
ة المكتبة والبحث بشكل عام كانت بدرجة متوسطة، مصادر التعلم المتعلقة بتفعيل ماد

دارة المدرسية يمكن للمتابعة واالشراف المباشر للمدير على ولتفعيل ذلك من قبل اإل
سير الحصة المكتبية ومتابعته وتنسيقه مع المدرسين وتشجيعه على تطبيق المهارات 

م بجمـع المعلومـات   البحثية لحل المشكالت المدرسية مثال أو االجتماعية أو لإلسها
والمعارف المتعلقة بموضوع ما ودوره في نشر هذه النشاطات لتعم الفائدة ويسـتفيد  

 . منها الطالب 
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توفير األجهزة المتطورة والكافية لالستخدام من قبـل  ضرورة العمل على تأكيد  -٨
كـز مصـادر   امرفي الوسائل  التخطيط الستخدام، و أكبر عدد من طالب المدرسة

 . التعلم
تحديد رسالة مركـز  والمتابعة من قبل مديري المدارس على  اإلشرافضرورة  -٩

  الوسـائل   رسم أدوار اختصاصـي  يلفعالة فالمساهمة ا، و مصادر التعلم بالمدرسة
، من خالل الرؤية والرسالة العامة التـي   التخصصات أدوار المعلمين في مختلفو

 .تسعى المدرسة لتحقيقها 
المدرسة من إمكانات مادية من ما يسهم فـي   وجيه ما يوجد فيتالعمل على   -١٠

الوسائل والمعلمين عن كل ما يقدم فـي   محاسبة األفراد مختصي، واستخدام الوسائل
تحديـد  ، و الجارية للوسائل التعليمية بالمدرسة حديد الممارسات، وت الوسائل لمجا

الظـروف   العوامـل أو  تقصـي و الموجودة من المواد التعليمية للوسـائل   األنواع
 .بالمدرسة اإليجابية أو السلبية التي تساعد أو تعوق استخدام الوسائل

البيئة التي يمكـن   حصر وتنظيم وسائل،  وميزانية الوسائل العمل على إيجاد -١١
والمواد التعليمية التـي يـرى    شراء وإنتاج األجهزة، و توظيفها بشكل مؤثر وفعال

عملية صـيانة  شراف على إل، وا المقررة تنفيذ المناهجالمعلمون ضرورة إضافتها ل
 . الوسائل وإصالح

 تشغيل في مجـال العلى  عمليات تدريب المعلمينضرورة العمل على متابعة  -١٢
قسم الوسائل بالمدرسة والدوائر الحكوميـة   جراء االتصاالت بينإ ، وتسهيلالوسائل

 .امنه األخرى التي يمكن االستفادة
 .رات البحث واالستكشاف والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم تنمية مها -١٣
تزويد المتعلم بمهارات وأدوات تجعله قادراً على التكيـف واالسـتفادة مـن     -١٤

 .التطورات المتسارعة في نظم المعلومات 
مساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعـاون فـي تطـوير    القيام بالتخطيط ل -١٥

 .المواد التعليمية 
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اكتساب الطالب اهتمامات جديـدة ،  هداف خطة مدير المدرسة بهدف أتطوير  -١٦
والكشف عن الميول الحقيقية واالستعدادات الكامنة ، والقدرات الفعالة لدى الطـالب  

 .في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة  همتنمية قدراتل

 : المقترحات
 :يلي  في ضوء نتائج هذه الدراسة يقترح الباحث ما

مناطق أخرى بالمملكة العربية السـعودية  ومقارنـة   في إجراء دراسة مماثلة  -١
 .نتائجها بنتائج هذه الدراسة

إجراء دراسة لتحديد متطلبات تفعيل دور مدير المدرسة فـي تفعيـل مراكـز     -٢
  .مصادر التعلم من وجهة نظر مديري المدارس

  .اغلي وظيفة أمناء المراكز استقصاء الصعوبات اإلدارية والتنظيمية لش -٣
إجراء دراسة تقويمية لمراكز مصادر التعلم من حيث درجة تحقيق أهدافها فـي   -٤

 .المملكة العربية السعودية 
قيام إدارة التربية والتعليم بالمكاتب على إلحاق المديرين والـوكالء بـدورات    -٥

وتهيئـة  ات تجهيـز ث تبصيرهم باألدوار العملية لتحـدي  إلىتدريبية إجرائية تهدف 
 .مركز مصادر التعلم بالمدرسة 
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربية : أوالً

ي مدارس التعلم فمراكز مصادر ) : هـ ١٤٢٥( أبو الخير ، فؤاد عبد الرحمن  -
، رسالة ماجستير غيـر   المرحلة االبتدائية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

  .لية اآلداب ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة منشوره ، ك

دور مدير المدرسة فـي تطـوير    ) :م ١٩٩٥( أبو سندس ، عبد الحميد سالمة  -
المكتبة المدرسية في المدارس الثانوية في عمان الكبرى فـي ضـوء االتجاهـات    

عـة  الجام. ، رسالة ماجستير غير منشوره ،  كلية الدراسات العليا التربوية الحديثة 
  .األردنية ، عمان 

، اإلسكندرية ،  نحو تطوير اإلدارة المدرسية) : م ١٩٩١( أحمد ، أحمد إبراهيم  -
 .دار المطبوعات الحديثة 

مقدمـة فـي    ) :م ١٩٩٤( إسكندر، كمال يوسف ، وغزاوي ، محمـد ذبيـان    -
 .، الكويت ، مكتبة الفالح التكنولوجيا التعليمية 

مراكز مصادر التعلم بمدارس البنات بمدينة ) : هـ ١٤٢٧( إسماعيل ، ناريمان  -
رسـالة ماجسـتير غيـر     ،الرياض ، دراسة ميدانية لواقعها والتخطيط لمسـتقبلها  
 .منشوره ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض 

مركز مصـادر  معوقات استخدام  ) :هـ ١٤٢٨( آل شعالن ، سعيد بن عبد اهللا  -
القرآن الكريم في المرحلة االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر     مقرر التعلم في تدريس 

، رسـالة  المشرفين التربويين ومعلمي القرآن الكريم في محافظـة سـراة عبيـدة    
 جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ماجستير غير منشوره ، كلية التربية ،

يـات  اإلدارة التعليمية المدرسـية نظر ) : هـ ١٤٢٦( آل ناجي ، محمد عبد اهللا  -
 .، الرياض ، مطبعة المدينة وممارسات في المملكة العربية السعودية 

مدى توظيف المكتبة المدرسـية مـن   ) : هـ ١٤٢٢( األسمر ، نوح بن إبراهيم  -
قبل معلمي المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية في خدمة المقررات الدراسية بتعلـيم  
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لية التربية ، جامعـة أم القـرى ،   ، رسالة ماجستير غير منشوره ، كمحايل عسير 
 مكة المكرمة

واقع استخدام تكنولوجيا التعلـيم والمعلومـات   ) : م ٢٠٠٤( الجمالن ، معين  -

بمراكز مصادر التعلم في مدارس مملكة البحرين ، من وجهة نظـر متخصصـي   

 ،)١(، جامعة البحرين ، العددمجلة العلوم التربوية والنفسية ، مراكز مصادر التعلم 
 . ١٥١-١٢١ص 

مراكز مصادر التعلم ودورها في تطوير  ) :م ١٩٩٢( الحسينات ، موسى علي  -
 ة، رسالة ماجستير غير منشورالتدريس لدى مدرسي المدارس الحكومية في األردن 

 .، كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية 
سية وتعبئة قواها اإلدارة المدر ) :هـ ١٤١٧( الحقيل ، سليمان بن عبد الرحمن  -

 نشر الباحث .، الرياض  ٧، طالبشرية في المملكة العربية السعودية 
تكنولوجيا التعليم والتدريس بـين النظريـة   ): م ٢٠٠٠(الحيلة ،  محمد محمود  -

 .، عمان ، األردن ، دار المسيرة للنشرة والتوزيع ١، طوالتطبيق 
عوقات تفعيـل مراكـز مصـادر    م ) :هـ ١٤٢٨( الخبراء ، صالح بن عبد اهللا  -

التعلم بمدارس التعليم العام في منطقة حائل من وجهة نظر مشرفو المراكـز مـن   
، رسـالة ماجسـتير غيـر    إدارة التربية والتعليم وأمناء المراكز ومديرو المدارس 
 منشوره ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة

تقـويم مهـام مـديري المـدارس      ) :م٢٠٠١(سعد بن عبد الـرحمن   الدايل ، -

.  المتوسطة في مجال تقنية التعليم بوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية 
 .، المجلد األول ، العدد األول  مجلة كليات المعلمين

المالمح الجديدة للمكتبـة  :  )م ١٩٩٤( الدرازي ، جمال جعفر، وصالح مسامح  -
مصادر التعلم كمشروع رائـد ، البحـرين ، وزارة   ، مراكز المدرسية في البحرين 

 .التربية والتعليم

أهمية اإلشراف التربوي في تفعيل ) : هـ ١٤٢٩( الرويلي ، عطا اهللا بن رحيل  -
التربـويين   نظر المشرفينمراكز مصادر التعلم بمنطقة الحدود الشمالية من وجهة 
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 ة التربية ، جامعة أم القرى، كليماجستيرغيرمنشوره، رسالة  والمشرفات التربويات
 .مكة المكرمة  ،
درجـة تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة     ) : م ٢٠٠٨( الزهراني ، سالم محمد  -

ومعوقاتها في مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر اختصاصي المراكز في المملكة 
 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، األردن  العربية السعودية

، نموذج مقتـرح لتطـوير    إدارة الجودة الشاملة) : هـ١٤١٩(السعود ، راتب  -
 .، العدد الثاني ١٨، المجلد مجلة جامعة دمشقاإلدارة المدرسية في األردن ، 

واقع مراكز مصادر التعلم في كليات التربيـة   ) :م ٢٠٠١( الشبلي ، علي سعيد  -
لة ماجستير غير منشوره ، كليـة  ، رسابسلطنة عمان من وجهة نظر العاملين فيها 

 .التربية ، جامعة اليرموك 
الوسـائل التعليميـة ومسـتحدثات    :  )م ٢٠٠٣( الشرهان ، جمال عبد العزيـز  -

  .الرياض ، مطابع الحميضي  ، ٣، ط  تكنولوجيا التعليم
اإلطار المرجعي الشامل لمركـز   ) :م ٢٠٠٣( الصالح ، بدر عبد اهللا وآخرون  -

 .، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ، الرياض  مصادر التعلم
التكنولوجيـا الحديثـة ومراكـز     : )هــ  ١٤٢١( عبد اهللا إسماعيل  الصوفي ، -

 .األردن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  –، عمان ١طالمعلومات والمكتبة المدرسية 
تبات المدرسـية فـي   تقدير الكفاية التربوية للمك) : م ٢٠١٠(الطاهر، روال نعيم  -

، رسالة ماجستير  المدارس الحكومية األساسية في فلسطين من وجهة نظر مديريها
 .غير منشوره ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

 .، الكويت ، دار القلم٢، طالتكنولوجيا والتربية ) : م١٩٨٠(حسن ، الطوبجي -
االتجاهات الحديثة في التربية المكتبيـة ،  ) : هـ ١٤٢٩( العتيبي ، خالد مساعد  -

/ دراسة ميدانية تقويمية عن واقع مراكز مصادر التعلم للمرحلة الثـانوي نهـاري   
، بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول علـى درجـة   بنين داخل مدينة الطائف 

 .الماجستير ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة الملك عبد العزيز 
،  اإلدارة المدرسية ومتطلبـات العصـر  ) : م ٢٠٠٧( العجمي ، محمد حسنين  -

 .اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة 
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، الريـاض ،   المدخل إلى العلوم السلوكية) : م٢٠٠٠(العساف ، صالح بن حمد  -
 .مكتبة العبيكان

واقع مراكز مصـادر الـتعلم بمـدارس    ) : هـ ١٤٢٩( العطاس ، هشام محمد  -
المرحلة االبتدائية بمنطقة جازان التعليمية من وجهة نظر المعلمين وأمنـاء مراكـز   

،  ، رسالة ماجستير غير منشوره ، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى   مصادر التعلم
 .مكة المكرمة 

اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية  : )م ٢٠٠٩( عطوي ، جودت عزت  -
األردن ، دار  –الطبعة األولى ، اإلصـدار الثالـث ، عمـان     ، وتطبيقاتها العملية

 .الثقافة للنشر والتوزيع 
، األردن ، دار  مبادئ اإلدارة المدرسـية ) : هـ١٤٢٠(حسن محمد  ، العمايرة -

 .المسيرة 
لم فـي المملكـة   مراكز مصادر التع) : هـ ١٤٢٨( العمران ، حمد بن إبراهيم  -

، الطبعـة األولـى ،   اقع مع التخطيط لمركز نموذجي دراسة للو العربية السعودية
 .عمادة شئون المكتبات ، جامعة الرياض للبنات ، الرياض 

أثر استخدام مراكز مصادر التعلم فـي  ) : هـ ١٤٢٦( العتري ، عمر رمضان  -
، رسـالة   مستوى التحصيل الدراسي لمقرر الفقه لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط

 .ره ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ماجستير غير منشو
واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم محافظة  ) :هـ ١٤٢٥(أحمد محمد ، الغامدي  -

كليـة  ، ةستير غيـر منشـور  رسالة ماج،  جدة من وجهة نظر المشرفين التربويين
 .جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  التربية ،

،  نظرة مستقبليةتكنولوجيا التعليم ) : م١٩٩٩(وإقبال بهبهاني ، زاهر ، الغريب  -
 .دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،  ٢ط
،  اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية) : هـ١٤١٤(عبد اهللا عبد الرحمن ، الفايز  -
 .مطبعة السفير ، الرياض ،  ٢ط
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مدى امـتالك مـديري مراكـز    ) : م٢٠٠٢(عمر إسماعيل عبد اهللا ، القواسمة  -
ر التعلم للكفايات التقنية واإلدارية في األردن وممارستهم لها من وجهة نظـر  مصاد

 .كلية التربية ، الجامعة األردنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  العاملين فيها
،  مجلة رسالة المكتبـة ،  إدارة المكتبة المدرسية) : م١٩٩١(محمد ، المجارحة  -

 . ٤٠ – ٣٣ص  )  ٤- ١( ج ،  ٢٦مج
تقويم تجربة مراكز مصادر التعلم في ) : هـ١٤٢٢(نايف عبد العزيز ، المطوع  -

،  مدارس التعليم العام بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين
 .جامعة الملك سعود ، الرياض  كلية التربية ،، ستير غير منشوره رسالة ماج

اإلدارة المدرسية في ضوء الفكـر   ) :م٢٠٠٧(عبد العزيز عطا اهللا ، المعايطة  -
 .دار الحامد ، ، عمان ،  األردن  اإلداري

دراسة تقويمية ) : م١٩٩٤(فيصل احمد ، والحلواجي ، ناصر حسن ، الموسوي  -
وزارة التربية والتعليم بالبحرين ، لواقع مراكز مصادر التعلم بمدارس دولة البحرين 

 .مركز البحوث والتطوير ، 
إسهام إدارة المدرسة الثانوية في تفعيـل  ) : هـ ١٤٢١( ، محمد عبد اهللا باجودة  -

رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربيـة ، جامعـة أم    أداء المكتبة المدرسية  ،
 .القرى ، مكة المكرمة 

مساهمة اإلدارة المدرسية فـي  ) : هـ ١٤٢٦( با حارث ، خالد بن أمجد صالح  -
فعيل أداء مركز مصادر التعلم للمدارس الحكوميـة واألهليـة   المرحلة الثانوية في ت

، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى ،    ة، رسالة ماجستير غير منشور بمحافظة جدة
 .مكة المكرمة 

توظيفات مراكز مصادر الـتعلم  ) : م ١٩٩٦( حامض ، نديم جوزيف وآخرون   -
ة والتعلـيم ، مركـز البحـوث    ، وزارة التربيلخدمة العملية التربوية في البحرين 

 التربوية والتطوير
تأسيس مراكز الوسائل التعليمية في المدارس  ) :م ١٩٨٦( حمدان ، محمد زياد  -

 .، عمان ، األردن ، دار التربية الحديثة  ٢، طوالمناطق التربوية 
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، القـاهرة ،   تكنولوجيا التعليم والتدريس الجامعي) : م ١٩٩٥( حمدي ، نرجس  -
 .الكتاب للنشر  مركز

تقويم خطة الدراسـة لشـعبة المكتبـات والوسـائل      ) :م ١٩٩٩( حميد ، حميد  -
، رسـالة  التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان في ضوء األهداف المرجـوة منهـا   

 .دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، مصر 
ة الحديثة في ضوء الفكر اإلداري اإلدارة المدرسي) : م ٢٠٠٩(خليل ، نبيل سعد  -

 .، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع  ١، طالمعاصر 
منظومـة تكنولوجيـا   ) : م ٢٠٠٣( سالم ، أحمد محمد ، وعادل ، السيد سرايا  -

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  ،، الرياض ١، ط التعليم
ترحة قائمة على مدخل فعالية إستراتيجية مق ) :م ١٩٩٩( سرحان ، محمد عمر  -

الكفايات لتطوير برامج تدريب العاملين في مراكز مصادر التعلم فـي األردن فـي   
نشورة ، معهد الدراسات التربوية ، رسالة ماجستير غير مضوء حاجاتهم التدريبية 

 .جامعة القاهرة  ،
المكتبات المدرسية في المملكة العربيـة  ) : هـ ١٤١٦( سليمان ، مبارك سعد  -

،  ١٦، السنة  مجلة المكتبات والمعلومات العربية، لسعودية بين الواقع والطموح ا
 . ٤العدد 

، عمـان ،   اإلدارة المدرسية الحديثـة ) : م ٢٠٠٥( عابدين ، محمد عبد القادر  -
 .األردن ، دار الشروق 

 ، اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي) : هـ١٤٢٥(عبد اهللا السيد  عبد الجواد ، -
 .دار الشروق للنشر، الرياض 

إعداد اختصاصي مراكـز مصـادر   : ) هـ ١٤١٠( عبد المعطي ، ياسر يوسف  -

 مجلة رسالة المعلم، عرض للمنهج والنتائج )  دراسة من مدخل الكفاءات ( التعلم 
 .األردن  –، عمان  ١٥-٧، العدد األول ، المجلد الحادي والثالثون ، ص  

البحـث  ) : هـ١٤٢٤(الحق، كايد وعدس ، عبد الرحمن  عبيدات ، ذوقان وعبد -
 .، عمان ، دار الفكرالعلمي ، مفهومه وأدواته وأساليبه 
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ثورة المعلومـات وحتميـة المسـتفيدين مـن     : ) هـ ١٤٠٨( عثمان ، فوزية  -

،  مجلة المكتبـات والمعلومـات العربيـة   ،  استخدام مكتبات المؤسسات التعليمية
 . ٨٣ - ٢٨ص ص ، )٤(دالعد ،٧ الرياض ، مج

 مجلة رسالة المعلم،  مراكز مصادر التعلم) : م ١٩٩٨( عطيات ، محمد عبد اهللا  -
 .، العدد األول ، السنة التاسعة والعشرون ، عمان ، األردن 

،  ١، ط المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم) : م ٢٠٠١( عليان ، ربحي  -
 .ة والنشر والتوزيع عمان ، األردن ، دار الفكر للطباع

إدارة مراكـز   ) :م ٢٠٠٦( عليان ، ربحي مصطفى ، سالمة ، عبـد الحـافظ    -
 .، عمان ، األردن ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع مصادر التعلم 

اإلجراءات الثقافية والفنيـة فـي مكتبـة    ) : هـ ١٤٠٩( عودة ، محمد مكاوي  -
 .صر ، مكتبة اإليمان ، المنصورة ، مالمدرسة االبتدائية

مراكز مصادر الـتعلم وإدارة   ) :هـ١٤٠٢(الحاج وآخران ، مصباح ، عيسى  -
 .مكتبة الفالح ، ، الكويت  ١ط، التقنيات التربوية اتجاه جديد في تكنولوجيا التربية 

تطـوير  ) : هـ١٤١٤(ومحمود ، حسن عبد المالك ، محمد سيف الدين ، فهمي  -
مكتب التربية العربي لـدول  ، الرياض ،  دول الخليج العربيةاإلدارة المدرسية في 

 .الخليج 
، الرياض ،  تكنولوجيا التعليم أسس ومبادئ) : م٢٠٠٦(عصام إدريس ، كمتور  -

 .مكتبة الرشد 
االتصال اإللكتروني ) : م٢٠٠٥(زكريا يحيى ، والجندي ، عليان عبد اهللا ، الل  -

 .، مكتبة العبيكان  ، الرياض ٣ط،  وتكنولوجيا التعليم
اإلدارة المدرسية في ضـوء الفكـر    ) :م٢٠٠٢(صالح عبد الحميد ، مصطفى  -

 .دار المريخ ، الرياض ، اإلداري المعاصر 
موسوعة تاريخ التعليم في المملكـة العربيـة   ) : م٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم  -

 .الرياض ، وزارة التربية والتعليم ، السعودية 
وزارة ،  دليل أمناء مراكز مصادر الـتعلم ) : هـ ١٤٣١(تربية والتعليم وزارة ال -

  .التربية والتعليم ، الرياض 
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مشروع مراكـز   ) :هـ١٤٢١(اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ، وزارة المعارف  -
  .وزارة المعارف ، الرياض ، مصادر التعلم 
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  )١(ملحق

  استبانة التحكيم

  اهللا وفقه                     /الدكتور ادةسع
  وبعد وبركاته                                        اهللا ورحمة عليكم السالم

  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر الـتعلم  ( 
  )  فظة الطائفبمحا المراكز أمناءن وجهة نظر م

للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط مـن كليـة التربيـة    
بجامعة أم القرى، وقد تضمنت االستبانة أربعة محاور ونظرا ألن هـذا العمـل ال   
يكتمل على الوجه األمثل وال يأخذ صيغته العلميـة إال باالسـتفادة مـن خبـراتكم     

جال اإلدارة التربوية والتخطيط ، لذا أمل التكرم لطفـا  المتميزة وعلمكم الوافر في م
بإبداء مالحظاتكم عليها من حيث دقة ووضوح الفقرات ،ومدى انتمائهـا لمحـاور   

. إلى تحقيق أهـدافها  باإلستبانةاالستبانة ، وحذف وإضافة أو تعديل ما ترونه يؤدي 
عالية جداً، عالية، ( علماً بأن الباحث سوف يستخدم المقياس الخماسي              

  ).متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً 
  

 فيكم،،،، اهللا سلفا، وبارك تعاونكم شاكرا ومقدرا
  

 عبد الرحمن بن خلف بن أحمد الزايدي: الباحث 
  ٠٥٥٥٧١٨٩١٠/ الجوال

 zidi-a-k@hotmail.Comالبريد االلكتروني 
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  :محاور االستبانة
رس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكـز مصـادر   درجة إسهام مديري مدا: المحور األول

  بمحافظة الطائف المراكز أمناءلمتعلقة بالمعلمين من وجهة نظر التعلم ا

 العبــــــــــــــــــــــارة م

ا|Q[Zء 
اQroIرة 
 k[xI_ر

و©_ح 
  »lªQU اQroIرة
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©
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      علمين على ارتياد مركز مصادر التعلميحث مدير المدرسة الم ١
      .يكون أعضاء لجنة مركز مصادر التعلم برئاسته  ٢

٣ 
يشجع المعلمين على تنفيذ أو بناء  الحقائب التدريبية بالمركز 

      حسب التخصص

٤ 
يعرف مدير المدرسة المعلمين بأنواع المصادر التعليمية 

      .المتاحة بمركز مصادر التعلم

٥ 
يوضح مدير المدرسة للمعلمين أهمية توظيف   مركز مصادر 

      التعلم في إثراء العملية التعليمية

٦ 
يشجع مدير المدرسة المعلمين على بذل كل طاقتهم نحو العمل 

      .داخل مركز مصادر التعلم لالستفادة منها 

٧ 
معلمين يقدم مدير المدرسة مثاالً يحتذي به في العمل الجاد لل

      .في استخدام التقنية

٨ 
يحرص مدير المدرسة على إزالة ما علق في أذهان بعض 
المعلمين من عدم إدراكهم  ألهمية مركز مصادر التعلم في 

 .العملية التعليمية والتربوية
     

٩ 
تعزيز المعلمين الستخدام محتويات مركز مصادر التعلم 

      .التعلمية كوسيلة لتطوير العملية التعليمية و

١٠ 
يخبر مدير المدرسة المعلمين عن األفكار الجديدة التي تساعد 

      .على إنجاز العمل وتطويره داخل مركز مصادر التعلم

١١ 
يستشير مدير المدرسة المعلمين في توفير المصادر والمراجع 

      .التي تخدم المنهج المدرسي

١٢ 
الخاصة بالعمل في تطوير  يأخذ مدير المدرسة بآراء المعلمين

      .الوسائل والتقنيات الخاصة بالتدريس 

      .يشجع مدير المدرسة المعلمين على كتابة البحوث العلمية ١٣

١٤ 
تقديم جائزة سنوية للمعلم المتميز في تفعيل مركز مصادر 

      .التعلم 

  

  :ذآqهQ ا��W إذا آQن هQru ¬IQRرات أ�qى  •
١- ..............................................................................................................  

٢- .............................................................................................................. 

٣- .............................................................................................................. 

٤-............................................................................................................... 
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لتعلم درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر ا: المحور الثاني
  بمحافظة الطائف المراكز أمناءمركز مصادر التعلم من وجهة نظر المتعلقة بأمين 

 العبــــــــــــــــــــــارة م
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      .الحرص على أن يكون أمين مركز مصادر التعلم متفرغاً ١٥

١٦ 
توجيه أمين مركز مصادر التعلم للتعاون مع المعلمين في تنفيذ 

 .الدروس داخل المركز
     

١٧ 
توجيه أمين مركز مصادر التعلم لعمل جداول لتنظيم زيارات 

 .المعلمين للمركزاسبوعياً
     

١٨ 
شراك أمين مركز مصادر التعلم في حل مشكلة الطالب بطيء إ

 .التعلم
     

١٩ 
رك  مدير المدرسة أمين مركز مصادر التعلم  فيما سيتخذ من يش

 .قرارات متعلقة بالمركز 
     

      .السعي إلى تحسين أداء أمين مركز مصادر التعلم من خالل تقييمه ٢٠

٢١ 
تسليم أمين مركز مصادر التعلم الكتب والمصادر الجديدة لتفعيلها 

 .داخل المركز
     

٢٢ 
مصادر التعلم على إقامة مسابقات ثقافية تشجيع أمين مركز 

 .للطالب
     

      تشجيع أمين مركز مصادر التعلم على إصدار مجلة فصلية للمركز ٢٣
      .الحرص على تأهيل أمين مركز مصادر التعلم لتفعيل المركز  ٢٤

٢٥ 
التنسيق مع أمين مركز مصادر التعلم لتحديد ما يحتاجه من دورات 

 .مستقبلية 
     

      منح أمين مركز مصادر التعلم صالحيات واسعة لتفعيل المركز ٢٦

٢٧ 
حث أمين مركز مصادر التعلم على تعريف الطالب بمحتويات المركز 

. 
     

      .تزويد أمين مركز مصادر التعلم بالتعاميم التي تخص المركز  ٢٨

٢٩ 
بنشاطات حث أمين مركز مصادر التعلم على إعداد تقرير شهري 

 .المركز
     

٣٠ 
تشجيع أمين مركز مصادر التعلم إقامة دورات تدريبية للمعلمين 

 والطالب
     

٣١ 
تشجيع أمين مركز مصادر التعلم على إعداد اإلحصائيات الخاصة 

 .بالمركز واالستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية للمركز
     

٣٢ 
عداد الجرد السنوي تشجيع أمين مركز مصادر التعلم على إ

 والتقارير النهائية للمركز
     

  :ذآqهQ ا��W إذا آQن هQru ¬IQRرات أ�qى  •
١- ....................................................................................................................  

٢- .................................................................................................................... 
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درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز : المحور الثالث
  بمحافظة الطائف المراكز أمناءالمتعلقة بالطالب من وجهة نظر مصادر التعلم 
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٣٣ 
االهتمام بإثارة دوافع الطالب نحو المطالعة بالتعزيز 

      .المعنوي أوالمادي

٣٤ 
تقدير أراء الطالب المشاركين في أنشطة مركز مصادر 

      .التعلم واحترام مشاعرهم

٣٥ 
مصادر التعلم من الطالب وأخذ أرئهم  تكوين لجنة مركز

      .تجاه الخدمات المقدمة لهم من المركز 

      .حث الطالب على تصميم الدروس بمشاركة معلميهم  ٣٦

٣٧ 
توفير البيئة المناسبة التي تمكن الطالب من استخدام 

      .المصادر المتنوعة بمركز مصادر التعلم

٣٨ 
اب للطالب في المدرسة الحرص على إقامة معرض الكت

.      

٣٩ 
الحرص على معالجة قضايا الطالب العازفين عن القراءة 

.      

٤٠ 
السعي إلى تلبية رغبات وحاجات وميول الطالب من 

      .خالل مقتنيات مركز مصادر التعلم

٤١ 
تدعيم مشاركات الطالب في أنشطة مركز مصادر التعلم 

      .بجوائز مادية ومعنوية 

٤٢ 
االهتمام بمستوى التحصيل الدراسي العام للطالب 
      .المشاركين في أنشطة مركز مصادر التعلم وتعزيزها 

٤٣ 
تفعيل برنامج ارتياد الطالب لمركز مصادر التعلم بشكل 

      .مستمر 

٤٤ 
تشجيع الطالب على كتابة البحوث العلمية باستخدام 

      .مركز مصادر التعلم 

      .زة شهرية ألفضل طالب قارئ منح جائ ٤٥
      .يخصص زمن كاف الرتياد الطالب لمركز مصادر التعلم ٤٦

٤٧ 
توعية الطالب بأهمية مركز مصادر التعلم من خالل عمل 

      .المطويات والنشرات التربوية 

٤٨ 
الحرص على أن تكون أوعية المعلومات الموجودة 

      الطالب بمركز مصادر التعلم مناسبة ألعمار

  
  :ذآqهQ ا��W إذا آQن هQru ¬IQRرات أ�qى  •
١- ...............................................................................................................  
٢- ...............................................................................................................  
٣- ............................................................................................................... 
٤- ...............................................................................................................  
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درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم : رابعالمحور ال
  بمحافظة الطائف المراكز أمناءتعلم من وجهة نظر المتعلقة بمركز مصادر ال

 العبــــــــــــــــــــــارة م
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المساعدة في تنظيم المصادر التعليمية وتصنيفها بما  ٤٩
      .يسهل الوصول إليها

متابعة تنفيذ خطة مركز مصادر التعلم خالل العام  ٥٠
      .الدراسي

وضع خطة لتذليل العقبات التي تعترض مركز مصادر  ٥١
      التعلم

ز مصادر الحرص على متابعة االطالع على سجالت مرك ٥٢
      .التعلم 

الحرص على توفير الميزانية الكافية لمركز مصادر التعلم  ٥٣
.      

الحرص على توفير األجهزة الالزمة لمركز مصادر التعلم  ٥٤
.      

٥٥ 
      .االهتمام بحداثة مقتنيات مركز مصادر التعلم 

٥٦ 
يضع مدير المدرسة في حسبانه عند التخطيط  لتطوير 

مراكز مصادر التعلم إن يفتح  أبوابها طوال العام عمل 
 .الدراسي

     

٥٧ 
      .تفعيل عالقة مركز مصادر التعلم باإلذاعة المدرسية

توفير المراجع ذات الصلة بالمقرر الدراسي بمركز  ٥٨
      .مصادر التعلم 

الفهرسة، (الحرص على توفير كافة الخدمات الفنية  ٥٩
      .بمركز مصادر التعلم) التصنيف، الصيانة 

االستفادة من مركز مصادر التعلم في التحضير لألسابيع  ٦٠
      .الثقافية كأسبوع  المساجد والشجرة 

تفعيل مقرر المكتبة والبحث الستخدام الطالب لمركز  ٦١
      مصادر التعلم

٦٢ 
الحرص على تقديم خدمات مركز مصادر التعلم ألولياء 

المركز من خالل االنترنت ونشر أسماء األمور خارج 
 المراجع والكتب الموجودة بالمركز

     

  :ذآqهQ ا��W إذا آQن هQru ¬IQRرات أ�qى  •
١-.....................................................................................................................  

٢-.....................................................................................................................  

٣-......................................................................................................................  
  

  :الجامعة      :                               االسم
  القسم/التخصص :                               الرتبة األكاديمية
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  )٢(ملحق
  بيان بأسماء المحكمين لالستبانة

  
 م

  
 ا�^~

  
lU[xoIا lSرEIا 

  
®��ZIا 

  
n[oIا lgS 

 lohQS اEru ¬x[I اlY �Y�oIإدارة qP`_ أ^QZذ EuQVh أ�qف اEUoVI.د ١
 lohQS اEru ¬x[Iا lY_`qP �Y�oIإدارة  EuQVأ^QZذ Qu hدل ر�S إ`qاهU~.د ٢

 lohQS اEru ¬x[I ا�Y�oI إدارة lY_`qP أ^QZذ n�UW EuQVh إ^]nUuQ أآqr. د ٣
 lohQS أم اqtIى أدارة lY_`qP  أ^QZذ EuQVh أ^QXh pV\ Eoوي. د ٤

 lohQS أم اqtIى إدارة sIQu ~UxoP أ^QZذ Q{hرك ^Q�xن ^Q�` EUoري. د ٥
 lohQS أم اqtIى إدارة OY_`qP أ^QZذ Q{hرك E[kh اEU[kIيEru اd . د ٦

 lohQS أم اqtIى إدارة lY_`qP أ^QZذ Ov H���h EuQVh اs|Q`_RI. د ٧

٨ 
E[kh ا�»]so . د.أ

 qkhوس
 أ^QZذ

lY_`qP إدارة  
�U��Pو 

 lohQS أم اqtIى

 lohQS اlY_`qP °�Q�I إدارة أ^QZذ EuQVh أ\]E إ`qاهEru ~U اUxoI~. د ٩

 lohQS اlY_`qP °�Q�I إدارة أ^QZذ EuQVh أ�qف kh]_د أ\]E. د ١٠

 أ^QZذ q�h nU[S EuQVh اVI_اط. د ١١
  lY_`qP إدارة

�U��Pو 
°�Q�IQ` ي_`qZIا �YرEZIا 

 أ^QZذ Q[¨u E[kh EuQVhن اsZUr¨I. د ١٢
  lY_`qPإدارة 

�U��Pو 
 rP lohQS_ك

 QURtPت UxoP~ أ^QZذ Eru EuQVh ا�Y�oI اqrIدي. د ١٣
إدارة اQURtZIت 

°�Q�IQ` ات�UgmZIوا 

 q�Vh qUZVSQh اsXIQ[I. أ ١٤
QrZXhت 
 وQh_xohت

 ~xoP درQ�h فq{h
°�Q�IQ` 

 رQU©QYت `IQX_رY_س |EUo^ °YQ اsXIQ[I.أ ١٥
 ~xoP درQ�h آ�qh pUhأ

°�Q�IQ` 

١٦     

١٧     

١٨     
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  )٣(ملحق

  االستبانة بصورتها النهائية
  رحيمبسم اهللا الرمحن ال

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل

  كلية التربية/ جامعة أم القرى 
  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

  
  حبث بعنوان استبانة

درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز 
  حافظة الطائفمب املراكز أمناءمن وجهة نظر  مصادر التعلم

  

  ي لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة التربوية والتخطيط من جامعة أم القرىمتطلب تكميل

  

  

  محد الزايديأعبد الرمحن بن خلف :إعداد الطالب 
  

  حممد بن معيض الوذيناين: إشراف سعادة الدكتور 
  

  هـ١٤٣٢ – ١٤٣١/ الفصل الدراسي الثاين 
  

  
  
  
  
  

 



١٥٩ 
 

  وفقه اهللا...  .......أمني مركز مصادر التعلم / املكرم األخ الفاضل
  :وبعد . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهـداف  " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان 
  "املراكز أمناءم يف حمافظة الطائف من وجهة نظر مراكز مصادر التعل

  :ودف هذه الدراسة إىل
ملتعلقة مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم احتديد درجة إسهام مديري _ ١

  .املراكز أمناءباملعلمني من وجهة نظر 
علقة حتديد درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم املت_ ٢

  .املراكز أمناءبأمني املركز من وجهة نظر 
م املتعلقة دارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلحتديد درجة إسهام مديري م_ ٣

 .املراكز أمناءبالطالب من وجهة نظر 
املتعلقة  حتديد درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم_ ٤

  .املراكز أمناءباملركز من وجهة نظر 
ث ال يستغين عن آرائكم وخرباتكم يف هذا اال للتعـرف  ومن خالل عملكم يف امليدان فإن الباح

على درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم ، لـذا فـإن   
الباحث يأمل التكرم بتعبئة بنود االستبانة املرفقة وأن حتظى باهتمامكم وعنـايتكم حـىت تتحقـق    

  .ات لن تستخدم يف غري أغراض البحث أهداف الدراسة ، علماً بأن اإلجاب
  ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،،،

  عبد الرمحن بن خلف الزايدي: الباحث 
  ٠٥٥٥٧١٨٩١٠:جوال 

  
  
  
  
  
  
  



١٦٠ 
 

  :معلومات أولية: أوالً
  ...................... :املدرسة   .........................................................): اختياري ( االسم 

  :يف املكان املناسب مما يلي )   ⁄(  الرجاء وضع العالمة 
  :ـ مكتب التربية والتعليم١

  (   )باحلارث (   )      اجلنوب (      )       الشمال(    )         الشرق (    )      الغرب    
  (    )رنيه          (     ) املوية   (     )      اخلرمة  (     )          تربه (    )        حداد 

  
  :ـ عدد سنوات اخلدمة ٢

  (      ) ١٠ىل أقل من إسنوات  ٥من (     )                                سنوات  ٥أقل من 
  (       )سنه فأكثر  ١٥من (       )               ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠من 
  
  :ـ املؤهل العلمي٣

(    )          دكتـوراه  (    )          ماجسـتري  (      )         م عايل دبلو(    )          بكالوريوس 
  :.........حدد(    ) غري ذلك 

  
  :ـ الدورات التدريبية يف جمال مصادر التعلم ٤

  (    )أكثر من دورتني (    )       دورتني (    )           دورة واحدة (    )          ال توجد  
  
  :عليميةاملرحلة الت -٥

  (      )ثانوي (      )           متوسط (     )            ابتدائي 
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦١ 
 

  :حماور االستبانة : ثانياً 
مـن   باملعلمنيدرجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة  :احملور األول

  .املراكز أمناءوجهة نظر 

 العبارة م
 اإلسهامدرجة 

عالية 
 جداً

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً

يحث المعلمين على ارتياد مركز مصادر  ١
 .التعلم

     

      .يكون أعضاء المركز برئاسته  ٢

يشجع المعلمين على تنفيذ الحقائب  ٣
 .التدريبية بالمركز حسب التخصص

     

يعرف المعلمين بأنواع المصادر التعليمية  ٤
 .لمتاحة بالمركز ا

     

يوضح للمعلمين أهمية توظيف المركز  ٥
 .في إثراء العملية التعليمية 

     

يشجع المعلمين على بذل كل طاقتهم نحو  ٦
 .العمل داخل المركز

     

يكرم المعلمين المستخدمين التقنية في  ٧
 .عملية التعلم

     

يشجع المعلمون على بناء تصميم تعليمي  ٨
 .لدروس في مجال التخصصل

     

تعزيز اتجاه المعلمين  لتفعيل المركز في  ٩
 .تطوير بيئة العمل

     

يزود المعلمين بكل جديد ينعكس إيجابا  ١٠
 .على تطوير العمل في المركز

     

يستشير المعلمين في توفير المصادر  ١١
 .والمراجع التي تخدم المنهج المدرسي

     

١٢ 
المعلمين الخاصة بالعمل في يأخذ بآراء 

تطوير الوسائل والتقنيات الخاصة 
 .بالتدريس 

     

يشجع المعلمون على استخدام عمليات  ١٣
 .البحث واالستكشاف في عملية التعلم

     

يقدم جائزة سنوية للمعلم المتميز في  ١٤
 .تفعيل المركز 

     

  
  
  
  
  



١٦٢ 
 

مـن   بأمني املركزلتعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة درجة إسهام مديري مدارس ا :احملور الثاين
  .املراكز أمناءوجهة نظر 

 العبارة م
 درجة اإلسهام

عالية 
 جداً

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً

١٥ 
يحرص على أن يكون أمين المركز متفرغا للعمل 

 .بالمركز
     

١٦ 
ع المعلمين في تنفيذ يوجه أمين المركز للتعاون م

 .الدروس داخل المركز
     

١٧ 
يوجه أمين المركز لعمل جداول لتنظيم زيارات 

 .للمركز أسبوعياالمعلمين 
     

١٨ 
يشرك أمين المركز في حل مشكلة الطالب ذوي 

 .صعوبات التعلم
     

١٩ 
يشرك أمين المركز فيما سيتخذ من قرارات متعلقة 

 .بالمركز
     

      .م أمين المركز بهدف تطوير أدائهتقيي ٢٠

٢١ 
يسلم أمين المركز الكتب والمصادر الجديدة لتفعيلها 

 .داخل المركز
     

      .يحث أمين المركز على إقامة مسابقة ثقافية للطالب ٢٢

      .يدعم أمين المركز إلصدار مجلة فصلية للمركز ٢٣

٢٤ 
بدورات  تأهيل أمين المركز من خالل إلحاقه 
 .متخصصة في مجال عمله 

     

      يمنح أمين المركز صالحيات واسعة لتفعيل المركز ٢٥

٢٦ 
يحث أمين المركز على تعريف الطالب بمحتويات 

 .المركز 
     

      .يزود أمين المركز بالتعاميم التي تخص المركز  ٢٧

٢٨ 
مطالبة أمين المركز بإعداد تقرير شهري بنشاطات 

 .كزالمر
     

٢٩ 
يشجع أمين المركز على إقامة دورات تدريبية 

 .للمعلمين والطالب 
     

٣٠ 
يطالب أمين المركز بإعداد اإلحصائيات الخاصة 

بالمركز واالستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية 

 .للمركز

     

٣١ 
يحث أمين المركز على إعداد الجرد السنوي 

 .زوالتقارير  النهائية للمرك
     



١٦٣ 
 

من وجهة  بالطالبدرجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة  :احملور الثالث
  .املراكز أمناءنظر 

 م
  

 العبارة

 درجة اإلسهام
عالية 
 جداً

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً

يز يهتم بإثارة دوافع الطالب نحو القراءة بالتعز ٣٢
 .المعنوي أو المادي

     

      .راء الطالب المشاركين في أنشطة المركزآيقدر  ٣٣

تشكيل لجنة من الطالب لتقديم الرؤى حول الخدمات  ٣٤
 .المقدمة لهم من المركز

     

      .يحث الطالب على تصميم الدروس بمشاركة المركز  ٣٥

مصادر توفير البيئة المناسبة للطالب الستخدام ال ٣٦
 .المتنوعة بالمركز

     

يحرص على إقامة معرض الكتاب للطالب في المدرسة  ٣٧
. 

     

      .يحل قضايا الطالب العازفين عن القراءة ٣٨

يسعي إلى تلبية حاجات الطالب من خالل مقتنيات  ٣٩
 .المركز

     

يدعم مشاركات الطالب في أنشطة المركز بجوائز مادية  ٤٠
 .ومعنوية 

     

يهتم بمستوى التحصيل الدراسي للطالب المشاركين في  ٤١
 .أنشطة المركز 

     

      .يفعل برنامج ارتياد الطالب للمركز بشكل مستمر ٤٢

يشجع الطالب على كتابة البحوث العلمية باالستعانة  ٤٣
 .بالمركز

     

      .يمنح جائزة شهرية ألفضل طالب قارئ  ٤٤

الب بأهمية المركز من خالل المطويات يوعي الط ٤٥
 .والنشرات التربوية

     

يحرص على أن تكون المعلومات المتوفرة بالمركز  ٤٦
 .مالئمة ألعمار الطالب

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٤ 
 

نظر  من وجهة باملركز درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام يف حتقيق أهداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة :احملور الرابع
  .املراكز أمناء

 العبارة م
 درجة اإلسهام

 منخفضة متوسطة عالية عالية جداً
منخفضة 

 جداً

تصنيف المصادر التعليمية بالمركز لتسهيل  ٤٧
 .الوصول إليها

     

      .يتابع تنفيذ خطة المركز خالل العام الدراسي ٤٨

      يضع خطة لتذليل العقبات التي تعترض المركز ٤٩

      .يحرص على المتابعة المستمرة لسجالت المركز ٥٠

      .يحرص على توفير الميزانية الكافية للمركز ٥١

      .يحرص على توفير األجهزة الالزمة للمركز ٥٢

      .يهتم بتحديث مقتنيات المركز ٥٣

يخطط الستمرارية المركز مفتوحاً طوال العام  ٥٤
 .الدراسي

     

      .عالقة بين المركز واإلذاعة المدرسيةيدعم ال ٥٥

يوفر المراجع ذات الصلة بالمقررات الدراسية  ٥٦
 .بالمركز

     

الفهرسة، (يحرص على توفير الخدمات الفنية  ٥٧
 .للمركز) التصنيف، الصيانة 

     

يستفيد من المركز في التحضير لألسابيع الثقافية  ٥٨
 )الخ ......رأسبوع الشجرة، المساجد، المرو(

     

تفعيل مقرر المكتبة والبحث لمساعدة الطالب من  ٥٩
 .خالل المركز

     

يحرص على تقديم خدمات المركز ألولياء األمور  ٦٠
 .نترنت عن طريق اإل

     

  

  

  
  
  
  
  
  

  



١٦٥ 
 

  خطاب تسهيل المهمة) ٤(ملحق رقم 
  



١٦٦ 
 

  
 
 


