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 امللخص

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى رضى أخصائيات مراكز مصادر التعمـ عف مراكزىف 
في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت 

صدقيا  وقياس مدى( عبارة موزعة عمى أربعة محاور، تـ تحكيميا 75استبانة مكونة مف )
( أخصائية 95عشوائَيا وبمغت ) ختيرتاُ زيعيا عمى أفراد العينة التي وثباتيا، وذلؾ قبؿ تو 

في المدارس الثانوية الحكومية لمبنات بمدينة الرياض. وتوصمت الدراسة  مركز مصادر تعمـ
لثانوية رضى أخصائيات مراكز مصادر التعمـ عف مراكزىف في المدارس ا أف درجة إلى

التي كشفت عنيا  معوقاتالومف أبرز  .عاليةبدرجة جاءت  الحكومية بمدينة الرياض
عدـ توافر بعض الوسائؿ ، تدني مستوى الدعـ المادي عدـ توفر صيانة دورية، الدراسة:

، واصفات والشروط األساسية لممركزعدـ بناء مرفؽ خاص مجيز بالم، ركزالتعميمية في الم
بما يمي: توفير مخصص . وأوصت الدراسة تدني مستوى بعض األجيزة المتوفرة في المركزو 

توفير خدمة االنترنت وأجيزة حاسب آلي تتناسب مع ، تكاليؼ المركزمالي شاممة لجميع 
، العمؿ عمى تفريغ أخصائي المركز لعمؿ المركز، وتحفيزه مادًيا ومعنوًيا، أعداد المستفيديف

يص حصة في ألخصائي المراكز، ولممعمميف، ولمطمبة، تخص الالزمة التدريبية الدورات إقامة
الجدوؿ الدراسي لالستفادة مف خدمات مركز مصادر التعمـ، زيادة وعي اإلدارة المدرسية 
بضرورة تفعيؿ مركز مصادر التعمـ، التعميـ عمى كافة المدارس بضرورة تفعيؿ مراكز مصادر 

 التعمـ والرفع باالحتياجات الضرورية بصفة مستمرة لوزارة التعميـ.
 

 الوسائؿ التعميمية، أميف مركز مصادر التعمـ. تقنية التعميـ،الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
This study aimed to identify the extent satisfaction of the female 

specialists of the learning resource centers about their centers in the 

governmental secondary schools in Riyadh. The study using the 

descriptive methodology, and create a questionnaire consisting of (53) 

phrases distributed in four axes, which was arbitrated and calculated 

validity  before distributed  to randomly selected members (73) female 

specialists of learning resource center specialists in governmental 

secondary schools in Riyadh. The results of the study:  the degree of 

satisfaction of the female specialists of the learning resource centers about 

their centers in the governmental secondary schools in Riyadh was high. 

The main obstacles: the lack of periodic maintenance, low level of material 

support, some educational materials in the center was decreasing, don't 

has a special building equipped with the basic specifications and 

conditions of the center, and the level of some of the devices in the center 

was decreasing. The study recommended the following: Providing a 

financial allocation for all costs of the center, providing internet service 

and computers, working on emptying the specialist of center's for the 

work of the center, setting up the necessary training courses for the 

specialists of centers, teachers and students, allocating a time in Schedule 

to benefit from the learning resources center services. Increase the 

awareness of the administration of the need to activate the center. 

 

Keywords: instructional technology, teaching materials, secretary of 

learning resource center. 
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 كدمةامل

قؿ نظيره في عصور أخرى وفي نواٍح  امتجددً  اوتكنولوجيً  اا عمميً يشيد ىذا العصر تقدمً 
متعددة، نتج عنو تأثير كبير عمى جميع جوانب المجتمع االقتصادية والسياسية والتربوية 

الجديد وعصر التكنولوجيا المتطورة، لـ تعد وسائؿ التعميـ وفي ظؿ ىذا الواقع . بصفة عامة
التقميدية قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ، ولـ تعد السبورة والطباشير أىـ سمات فصوؿ 

ت المعمومات ونظـ الدراسة وقاعاتيا، فقد حمت شاشات العرض وأجيزة الحاسوب وشبكا
التعميمية عمى أنيا مواد إضافية أو أدوات ثانوية، نظر إلى الوسائؿ ولـ يعد يُ . الفيديو محميا

في  اأساسيً  اكما أنيا أصبحت جزءً  .لميمة في عمميتي التعميـ والتعمـبؿ ىي أحد العناصر ا
استراتيجية التدريس تدور حوليا األنشطة التعميمية التي تؤدي إلى تكويف الخبرات المطموبة، 

 .(1022 ،الشريؼ)يجية المتكاممة لمتدريس وأصبح لكؿ وسيمة وظيفة ضمف ىذه االسترات
تيتـ التربية الحديثة بجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية، لذا ينبغي أف تكوف 
المؤسسات التعميمية بيئات ثرية بخبرات متنوعة، وبفرص تعميمية متعددة، تعمؿ عمى تنمية 

 .ىذه البيئات مف خبرات حواس المتعمـ، واستثارة ذىنو ووجدانو، ليستجيب مع ما توفره لو
متعددة مف مصادر المعمومات  اوتعد مراكز مصادر التعمـ بيئة تعميمية تحتوي أنواعً 

يتعامؿ معيا المتعمـ بشكؿ مباشر ويكتسب مف خالليا الميارات والخبرات ويثري معارفو عف 
. لتعاونيطريؽ أساليب التعمـ التي تعزز دوره وتزيد فاعميتو كالتعميـ الذاتي والتعميـ ا

 (;261)العطاس، 
 مشهلة الدراسة

مركز اإلشعاع الثقافي والنشاط الفكري بالمدرسة، فيي مركز ىي مراكز مصادر التعمـ  إف
والعكوؼ عمى البحث واالطالع وىي والوسائؿ التقنية القراءة ومكاف االستمتاع بصحبة الكتب 

وىي  تعينيـ في جميع الموضوعات.تزود جميع اإلدارييف والطالب والمعمميف بالمادة التي 
ة المدرسمسميات أخرى ليا تستعمؿ في أيًضا وىناؾ تطور لمفيـو المكتبات المدرسية، 

، مركز األمريكية واألوروبية، منيا: مركز التعميـ، مركز األوعية المتعددة، مركز المصادر
 .(1026)البزاوي،  الوسائؿ السمعية والبصرية

ينبغي أف ، بؿ وحسبفي االختبارات  تعميـ الطالب لمنجاحالمدرسة عمى ال يقتصر دور 
فال  وتنمية جوانب الشخصية لمطالب، مكاًنا يساعد الطالب عمى النمو المتكامؿ، تكوف
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يقتصروف عمى الكتب المقررة في المواد الدراسية، بؿ يقوموف بالدراسة عمى أساس أف كؿ 
 بداية يتحرر بعدىا الطالب في القراءة واالطالع.موضوع في ىذه الكتب ىو بمثابة نقطة 

و المكاف الذي يدخمو الطالب لمتابعة الدراسة، أو لزيادة الفيـ، أ ىو ومركز مصادر التعمـ
سب مف جانب ، ويكوف ذلؾ تحت إشراؼ دقيؽ وتوجيو منالحؿ مشكمة واجيتيـ في دراستيـ

 .خصائي مركز مصادر التعمـالمعمميف وأ

يجب أال ورفع مستوى األداء فيو،  وعاليتالتعميـ وتحقيؽ كفاءتو وفومف أجؿ تطوير 
نما يجب أف يتعدى ذلؾ إلى األخذ بالطرؽ الحديثة  يقتصر األمر عمى تطوير المناىج فقط، وا 

والتي تركز عمى إكساب الطالب ميارات الحصوؿ عمى  مراكز مصادر التعمـالتي تعتمد عمى 
يؼ استخداميا ألي غرض مف األغراض التعميمية المعمومات مف مصادر متعددة، وتوظ

والتربوية والثقافية. وقد أثبتت بحوث عديدة بالواليات المتحدة األمريكية عف العالقة الوثيقة 
وبيف المستوى العممي والثقافي والتحصيمي لمطالب، فوجدت  مراكز مصادر التعمـبيف جودة 

 وة الدافعة لمعممية التعميمية، وىالقو  وىسة مركز مصادر التعمـ بالمدر العالقة موجبة أي أف 
 (.1026وسيمة مف أىـ الوسائؿ التي يعتمد عمييا في تدعيـ المناىج الدراسية )البزاوي، 

يماًنا مف  ىػ مشروع :262عاـ بأىمية مراكز مصادر التعمـ فقد تبنت وزارة التعميـ وا 
وتطويرىا؛ بحيث تكوف قادرة عمى مواكبة ؼ تفعيؿ المكتبات المدرسية دمراكز مصادر التعمـ بي

المستجدات التربوية والتقنية، مف خالؿ إتاحة الوصوؿ إلى أنواع متعددة مف أوعية 
المعمومات والمصادر والمواد التعميمية التي تشمؿ المواد المطبوعة والرقمية. وُيعد ىذا 

يدة تشمؿ: عمميات المشروع مف المشاريع التي تستيدؼ جميع المدارس، ولو متطمبات عد
اإلنشاء والتجييز والتشغيؿ والتفعيؿ، وتوفير الكوادر المتخصصة، والتدريب وتوفير المواد 

 .(:265اإلدارة العامة لمتجييزات المدرسية، ) التعميمية المناسبة وغير ذلؾ
تطوير في ألىميتيا مصادر التعمـ لالىتماـ الكبير الذي أولتو وزارة التعميـ لمراكز نظرًا ف

حسيف دعيـ المناىج الدراسية، وتالعممية التعميمية مف خالؿ الدور الذي يمكف أف تمعبو في ت
طرؽ التدريس لدى المعمميف، وتوفير ما يحتاجونو مف وسائؿ وأدوات لتوظيفيا في العممية 

 التالي: مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس فقد تحددت التعميمية،
ز مصادر التعمـ عف مراكزىف في المدارس الثانوية أخصائيات مراكما مدى رضى 

 ؟الحكومية بمدينة الرياض



 .............................. مدى رضى أخصائيات مراكز مصادر التعلم عن مراكزهن في المدارس الثانوية الحكومية

- 690 - 

 أسئلة الدراسة

 السابؽ األسئمة التالية: يتفرع مف السؤاؿ الرئيس

 اتفي المراكز مف وجية نظر أخصائيوالتقنية مدى توافر األجيزة والمواد التعميمية ما  .2
 ؟الرياضفي المدارس الثانوية الحكومية بمدينة  المراكز

في المدارس  المراكز اتراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائياستخداـ م معوقاتما  .1
 ؟بمدينة الرياضالثانوية الحكومية 

في  المراكز اتالمقترحات لتطوير مراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائيما  .5
 ؟بمدينة الرياض المدارس الثانوية الحكومية

 أٍنية الدراسة

 النظرية:األىمية 
  مف البدائؿ الميمة ، حيث ُتعد مراكز مصادر التعمـتنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف أىمية

 .والطالب يفلتحويؿ المدرسة التقميدية إلى بيئة معموماتية مناسبة لمتعمـ لكؿ مف المعمم
  بتفعيؿ مراكز مصادر التعمـ في المممكة العربية إثراء الجانب العممي والبحثي فيما يتعمؽ

 .السعودية
 األىمية التطبيقية:

  عد متخذي سات اـ التقنيات بمراكز مصادر التعمـاستخد لمعوقاتتقديـ رؤية واضحة
 .التعامؿ معياعمى  ـالقرار بوزارة التعمي

  تطوير مراكز لتقديـ مقترحات تساىـ في ألخصائيات مراكز مصادر التعمـ إتاحة الفرصة
 .مصادر التعمـ

 أٍداف الدراسة

 الدراسة لتحقيؽ ما يمي:ىذه تسعى 

 .فمراكزىمراكز مصادر التعمـ عف  اترضى أخصائي تحديد درجة .2
 في مراكز مصادر التعمـ.والتقنية معرفة مدى توافر األجيزة والمواد التعميمية  .1
 مراكز مصادر التعمـ. استخداـمعرفة أىـ معوقات  .5
 مقترحات لتطوير مراكز مصادر التعمـ.تقديـ  .6
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 حدود الدراسة

 مراكز مصادر التعمـ، وخدماتياحث حوؿ الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة في الب ،
 .المتطمبات الالزمة لنجاح عممياو 

  2659الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ-
 .ىػ:265

  بمدينة  مبناتلالثانوية الحكومية مدارس الالحدود المكانية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في
 الرياض.

 :أخصائيات مراكز مصادر التعمـ في تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى  الحدود البشرية
 .مبنات بمدينة الرياضالثانوية الحكومية لمدارس ال

 مصطلحات الدراسة

 مرنز مصادر التعله:

موقع في المدرسة يقدـ "بأنو  (1005يعرفو كاًل مف الصالح والمناعي وحكيـ والبدري )
خدماتو لمعممي المدرسة وطالبيا واإلدارييف وغيره، وتشمؿ ىذه الخدمات توفير مصادر تعميـ 
تاحة لمشبكة المعموماتية، إضافة إلى  لكترونية، وا  وتعمـ متنوعة مطبوعة وغير مطبوعة وا 
خدمات أخرى مثؿ إنتاج المصادر والتدريب الميني وغيرىا، مف خالؿ تسييالت مجيزة 

أو مياـ محددة، واختصاصي مؤىؿ بيدؼ توفير بيئة تعميمية غنية  وعمميات ومعمومات
بالمصادر المتعددة، وتوظيؼ أساليب التعميـ والتعمـ الحديثة المعتمدة عمى دمج تقنية 

 ."المعمومات واالتصاؿ في العممية التعميمية

"بيئة تعميمية مجيزة بحيث تشتمؿ عمى مجموعة مف األجيزة  :وتعرفو الباحثتاف بأنو
واألدوات التعميمية، والتقنيات الحديثة المتنوعة، والمتاحة لالستخداـ مف قبؿ المعمـ والمتعمـ 

 واإلدارة، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة".

  



 .............................. مدى رضى أخصائيات مراكز مصادر التعلم عن مراكزهن في المدارس الثانوية الحكومية

- 691 - 

 أخصائي مرنز مصادر التعله:

فرد مؤىؿ في المجاؿ ينفذ عمميات " :صادر التعمـ، وىوُيطمؽ عميو أحياًنا أميف مركز م
دارة الػػمواد واألجيزة وغيرىػػا،  دارة التسييالت وا  المركز وميامو المختمفة مثؿ إدارة العامميف وا 
ويطػػمع بأدوار مدير مركز المعمومات، ومدير معمومات، ومستشار تعميمي، ومطور ميني، 

 (.1005، وآخروف)الصالح  "ومدير تغيير

 اإلطار اليظري

 األٍداف الرتبوية ملرنز مصادر التعله:

مصادر فوائد ومزايا استخداـ يدركوف رجاؿ التربية والتعميـ  بأف( 1020)عمياف  ذكر
وتقنية التعميـ في عممية التعميـ والتعمـ؛ لما تتركو مف آثار إيجابية أثبتتيا البحوث  التعمـ

والدراسات وانعكست في نوعية المخرجات التعميمية واكتسابيا لمميارات والخبرات والمعارؼ 
بشكؿ أكثر فاعمية وتطور مما يمّكف جيؿ المستقبؿ مف مواجية التحديات ومواكبة عصر 

فيما األىداؼ التربوية لمركز مصادر التعمـ ( 1026) محمد خصلوقد  لمتسارع.التكنولوجيا ا
 يمي:

إزالة الحواجز الفاصمة بيف المواد الدراسية وفتح فنوات اتصاؿ بيف مختمؼ المواد  -
 واألنشطة.

 مواجية تضخـ المعمومات وكثرة المعرفة. -
تنوعة يمكف مميمية بيف الطالب مف خالؿ إتاحة وسائؿ تحقيؽ تكافؤ الفرص التع -

 سماعيا ومشاىدتيا فردًيا وجماعًيا خارج الفصؿ.
 إكساب الطالب ميارات استخداـ األوعية المختمفة. -
 تحقيؽ التعمـ الذاتي والمستمر. -
 خمؽ اىتمامات وميوؿ جديدة لمطالب. -
 غرس القيـ األخالقية والدينية والجمالية.  -

 The British International) بالرياض المدرسة البريطانية الدوليةضيؼ تو 

School Riyadh, N. D. طالب المفتوح لجميع ينبغي أف يكوف  مركز مصادر التعمـ( بأف
 ، لتحقيؽ عدًدا مف األىداؼ كالتالي:والمعمميف

 .دراسيالمنياج الممدرسة و لدعـ وتعزيز األىداؼ التعميمية  -
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المستخدميف  التعمـ مدى الحياة ودعـ وتشجيع الطالب عمى أف يصبحواتطوير ميارات  -
 .المسؤوليف لممعمومات

عمى استخداميا  تزويد مجتمع المدرسة بمجموعة واسعة مف مصادر المعمومات وتثقيفيـ -
 .السميـ

 .التنوع الثقافي والوعي االجتماعيتشجيع وقبوؿ واحتضاف  -
 التعله:اخلدمات اليت يكدمَا مرنز مصادر 

يقدـ مركز مصادر التعمـ عدًدا مف الخدمات التربوية والتعميمية، ومنيا )اإلدارة العامة 
 (::265لمتجييزات المدرسية، 

إتاحة الفرصة لتوفير بيئة تعميمية مناسبة تسيـ بشكؿ كبير في إيجابية الطالب،  -
 وتحقيؽ التعمـ الذاتي، والتعمـ النشط.

 يديف في الوصوؿ إلى المصادر التعميمية واستخداميا.إرشاد القراء: مساعدة المستف -
 الخدمة المرجعية: اإلجابة عف أسئمة المستفيديف. -
 اإلعارة الخارجية. -
 التصوير والنسخ. -
 اإلحاطة الجارية: إعالـ المستفيديف بالمصادر التعميمية التي وصمت إلى المركز حديثًا. -
 مساعدة المعمميف في تحضير الدروس. -
 نترنت لممستفيديف.االتصاؿ باإل إتاحة  -
 تنظيـ حمقات النقاش. -
 تنظيـ ورش العمؿ. -
 : إعداد قوائـ بالمصادر الموجودة بالمركز عف موضوع معيف.ةميوغرافيببيخدمات  -

  نز مصادر التعله:ملتطلبات األساسية ملرا

مف اآلماؿ  رمركز مصادر التعمـ كأي مركز تربوي ىادؼ وتعميمي متميز ينظر إلى كثي
 :(1022 ،وعمياف، والطموحات منيا )سالمة

يحتوي عمى كافة التجييزات المكتبية والتقنية الالزمة وتزويده أف ينتقؿ إلى مبنى مستقؿ  .2
 .بمصادر المعمومات
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المركز في تطوير العممية ودور ، الوعي الكامؿ والفيـ األكيد لدور الوسائؿ التعميمية .1
 الوسائؿ التعميمية أنيا مجرد أجيزة منفصمة عف المنيج والتعميـ.التربوية وعدـ النظر إلى 

 تعاوف الييئة التدريسية مع أعضاء المركز لنشر الوعي بيف الطمبة عف دور المركز. .5
أف ىذه الوسائؿ في  اشراء بعض األجيزة المتطورة لتحسيف العممية التربوية خصوصً  .6

 تطور مستمر.
ألخرى مع المركز وزيارتو باستمرار لمعرفة محتوياتو تعاوف المجتمع المحمي والمؤسسات ا .7

 ودوره في العممية التربوية.
 إدخاؿ الحاسب اآللي في أعماؿ المركز. .8
 العامميف إلى الخارج ليواكبوا التطور والتقدـ. فإرساؿ البعثات م .7
بسبب ارتفاع  ًياىذه الميزانية سنو زيادة حرص عمى مع ال ،ر الميزانية الكافية لممركزيتوف .8

 .تكاليؼ المواد والمصادر واألجيزة والصيانة وغيرىا

 :نز مصادر التعلهمر استخداومعوقات 

 الستخداـ مراكز مصادر التعمـ، منيا:( إلى بعض المعوقات 1020) عمياف يشير

 المركز.بجدوى ودور  يف والطالبعدـ توافر القناعة لدى المعمم -
االىتماـ الالـز والجيد المناسب والوقت الكافي في عممية اإلعداد  مصادر التعمـلـ تعطى  -

 .ـميـ واإلنتاج واالستخداـ والتقويوالتص
مف مرحمة  مصادر التعمـ المختمفة، بدًءاقمة معرفة المعمميف بقواعد ومبادئ استخداـ  -

ثـ التقديـ إعداد اليدؼ السموكي اإلجرائي ومرورًا بمراحؿ االختيار واإلعداد واإلنتاج ومف 
 والعرض وانتياء بمرحمة التقويـ والمتابعة.

مصادر التعمـ المناسبة لمموضوعات التعميمية المختمفة، صعوبات تتعمؽ في تحديد أنواع  -
 كيفية الحصوؿ عمييا والتعامؿ معيا مف إعارة وحفظ وصيانة.و 

ممو مف تخّوؼ وخشية المعمـ مف إتالؼ أو كسر المواد واألجيزة التعميمية وما يتح -
 مسؤولية مالية أي التعامؿ مع المواد واألجيزة التعميمية كمواـز وعيد.

بضرورة  ـوالتزامي المعمميف ة الكثيرة الممقاة عمى عاتؽضيؽ الوقت واألعباء التدريسي -
أحدىما ، معمميفالفإذا قمنا بالمقارنة بيف . مفردات المنيج في وقت محددإنياء جميع 

، مصادر التعمـوآخر ينوع في استخداـ ، التقميدية )الشرح والتمقيف(يقتصر عمى الطريقة 
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في حيف أف الثاني أقدر عمى ترسيخ وتثبيت  ،لوجدنا أف األوؿ ينيي المنيج قبؿ الثاني
المادة التعميمية في أذىاف المتعمميف. ولكف في واقع األمر أف األوؿ يشكر مف قبؿ إدارة 

دـ إنيائو المنيج في الوقت المحدد دوف النظر إلى والثاني يالـ ويعاتب لع ،المدرسة
 النتائج والمردود التعميمي الذي حققو المتعمـ.

محدودية القوى البشرية المدربة العاممة في ىذا المجاؿ مف حيث المؤىؿ والخبرة والقدرة  -
 عمى االبتكار.

 ضعؼ الموارد المالية المخصصة لتوفير الوسائؿ التعميمية أو خاماتيا. -
 تنظيـ دورات تدريبية خاصة بالوسائؿ التعميمية. عدـ -
 .Hardwareاألجيزة التعميمية ، و Softwareاالفتقار إلى البرمجيات التعميمية  -

 مَاو أخصائي مرنز مصادر التعله:

بدور فعاؿ ال يمكف إنكاره أو االستغناء عنو، فيو أخصائي مركز مصادر التعمـ يساىـ 
يساعد في تحقيؽ التربية المتكاممة والمتوازنة لمطالب، كما يشارؾ في التنمية البشرية حيث 

وفيما يمي أبرز مياـ  يساىـ في تييئة المركز لالستخداـ األمثؿ مف قبؿ المستفيديف منو.
 :(:102أخصائي مركز مصادر التعمـ )البزاوي، 

ئية مساعدة الطالب في حؿ مشكالتيـ التربوية مف خالؿ اإلرشاد والتوعية بالمواد القرا -
 المالئمة ليـ.

اختيار أنسب المواد ضمف معرفتو بمحتواىا لالحتياجات والميوؿ التي يعبر عنيا  -
 الطالب.

 أف يمـ بأي تغيير في المناىج الدراسية ويعرؼ معرفة تامة بطرؽ التدريس. -
 أف ينظـ المحاضرات وحمقات المناقشة وعقد الندوات الثقافية. -
رشادات لمطالب أف يعتني بمظير المركز ويضع قواعد -  .وا 
 المحافظة عمى السجالت والقياـ بعمميات التجميد والصيانة لمكتب. -
 عرض أبحاث الطالب وممخصاتيـ لتشجيعيـ وحثيـ عمى كتابة األبحاث والتقارير. -
 القياـ بكتابة مقترحات الوسائؿ التعميمية الجديدة التي يجب تزويد المركز بيا. -
 كيفية استخداـ مصادر التعمـ والوسائؿ التعميمية.تدريب الطالب والمعمميف عمى  -
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 -وسائؿ تعميمية -افظة عمى عيدتيا )مصادر معموماتيتولى أخصائي المركز المح -
دارتيا. -طاوالت -أرفؼ  سجالت( وصيانتيا وا 

 إعداد تقرير سنوي لنشاط المركز. -
 سع نطاؽ.وعمى أو  تييئة مصادر المعمومات لتكوف في أيدي رواد المركز بأيسر السبؿ -
ترتيب مصادر المعمومات والوسائؿ التعميمية عمى األرفؼ وفًقا ألرقاـ التصنيؼ ليسيؿ  -

 الوصوؿ إلييا.
 خدمة التصوير(. -خدمة اإلرشاد -خدمة اإلعارة) تقديـ الخدمات لرواد المركز -

 املدرسية: مَاو اإلدارة

اإلدارة العامة ) ولـ تنؿ االىتماـ والعناية الكافية منيا مياـ كثيرة تقع عمى عاتؽ اإلدارة
 :(:265لمتجييزات المدرسية، 

اإلحاطة بأىداؼ المركز وتفيميا؛ لمقدرة عمى متابعة المركز ومدى تفعيؿ أخصائي  -
 المركز.

وتزويده بالكتب والدوريات ، مناسبة لتفعيؿ مركز مصادر التعمـتييئة البيئة التربوية ال -
 الحديثة والنشرات المناسبة لطبيعة المرحمة التعميمية.التربوية 

 متابعة اإلشراؼ عمى مركز مصادر التعمـ وتجييزاتو وتنظيمو وتييئتو لالستخداـ. -
اإلسياـ في النمو الميني والفني ألخصائي مركز مصادر التعمـ مف خالؿ تممس  -

مج داخؿ المدرسة احتياجاتو التدريبية، ومتابعة التحاقو بما يحتاج إليو مف البرا
 وخارجيا، وتقويـ آثارىا عمى أدائو.

 متابعة وتقويـ التقارير الدورية عف أعماؿ المركز. -
 متابعة التقارير الدورية لزيارة المعمميف لممركز، وطبيعة ىذه الزيارات. -
 القياـ بزيارات المعمميف خالؿ تنفيذىـ لمدروس داخؿ المركز وتوجيييـ نحو األفضؿ. -
 المعنوي ألخصائي مركز مصادر التعمـ؛ لتطوير أدائو وتحفيزه.تقديـ الدعـ  -
 حث وتشجيع المعمميف عمى استخداـ مركز مصادر التعمـ بالطرؽ الصحيحة. -
 تسييؿ ومتابعة دخوؿ عماؿ الصيانة؛ لصيانة مركز مصادر التعمـ. -
 إجراء تقويـ مستمر ألداء المركز في ضوء أىدافو؛ لعمؿ التحسينات المالئمة. -
 ـ المادي لممركز.الدع -
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 حث منسوبي المدرسة عمى المحافظة عمى أثاث وتجييزات مركز مصادر التعمـ. -
متابعة المياـ الوظيفية ألخصائي المركز، والتأكد مف مدى تنفيذه ليا، وتذليؿ العقبات  -

 التي تواجيو.

 الدراسات الشابكة

مدارس وزارة ( إلى التعرؼ عمى واقع مصادر التعمـ في :100ىدفت دراسة أحمد )
التربية والتعميـ لمبنات بمنطقة المدينة المنورة ومركز التقنيات والمأموؿ منيما بالمرحمتيف 
المتوسطة والثانوية، والكشؼ عف الفروؽ بيف وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف الطالبات 

قنيات ـ ومركز التوالمعممات وأمينات مراكز مصادر التعمـ حوؿ واقع مراكز مصادر التعم
استبانتيف كأداة لجمع عدت أُ و  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .والمأموؿ منيما

أمينة  (16و)ممة، ( مع280)طالبة، و (1:0)وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف .البيانات
وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا: أف أفراد العينة يروف بأف  .مركز مصادر التعمـ

 .توفير المواد التعميمية المطبوعةأىـ التجييزات المتوافرة في مراكز مصادر التعمـ تتمثؿ في 
مف قبؿ الجيات المسؤولة،  اومعنويً  ابضرورة دعـ مراكز مصادر التعمـ ماديً  الدراسةأوصت و 

الالزمة ليذه المراكز حتى تتمكف مف تأدية الدور المطموب منيا، وتدريب وتوفير التجييزات 
نتاج الوسائؿ الالزمة لممقررات المدرسية وتنويع  الكوادر العاممة في مراكز مصادر التعمـ، وا 

 مصادرىا.
( التي ىدفت إلى معرفة واقع مراكز مصادر التعمـ في ;261وفي دراسة العطاس )

دوف  ومعرفة المشكالت ونواحي القصور التي تحوؿ ،ية بمنطقة جازافمدارس المرحمة االبتدائ
 ،ومعرفة مدى توافر األجيزة والمواد التعميمية في المركز، استخداـ مراكز مصادر التعمـ

واالستبانة كأداة  ،المنيج الوصفي ستخدـواُ  .ترحات لتطوير مراكز مصادر التعمـومعرفة المق
وتوصمت  .أميف مركز مصادر تعمـ (60و)معمـ ( 287) دراسةوبمغت عينة ال .لجمع البيانات

دي إلى الدراسة إلى النتائج التالية: توجد مشكالت ونواحي قصور في مراكز مصادر التعمـ تؤ 
وأوصت الدراسة بما يمي: ضرورة وجود أخصائي مركز مصادر  .إعاقة مراكز مصادر التعمـ

تعمـ مؤىؿ في مجاؿ المكتبات وتقنيات التعميـ والمعمومات، العمؿ عمى توفير صيانة دورية 
ألجيزة المركز، القياـ بورش عمؿ تدريبية لممعمميف لكيفية االستفادة مف مصادر التعمـ 

 ودمجيا بالمنيج المدرسي.
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( فقد ىدفت إلى تصميـ نموذج لتطوير أداء اختصاصي 1022الشريؼ )أما دراسة 
 الدراسةواتبعت  .مراكز مصادر التعمـ بالمرحمة الثانوية في مجاؿ المستحدثات التكنولوجية

( 60وبمغت العينة ). المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات
مراكز  ر التعمـ بالمرحمة الثانوية المنفذ بيا مشروعاختصاصي واختصاصية مف مراكز مصاد

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: بأنو  بمدينة مكة المكرمة. (بنات -مصادر التعمـ )بنيف
ال  ا بقية المستحدثات التكنولوجيةُيوّظؼ أسموب تعميمي واحد فقط بدرجة متوسطة بينم

وأوصت  صاصي مراكز مصادر التعمـ بدرجة كبيرة.ُتوّظؼ، وتوافر الكفايات األدائية لدى اخت
قية لمراكز مصادر التعمـ بمدارس التعميـ العاـ بالمممكة يالدراسة بما يمي: تطوير البيئة الفيز 

ومكوناتيا مف المواد واألجيزة التعميمية الحديثة، تقديـ برامج تدريبية في مجاؿ االتجاىات 
اختصاصي مراكز مصادر التعمـ، تشجيع اختصاصي  الحديثة لتكنموجيا التعميـ لتطوير أداء

استحداث ، مراكز مصادر التعمـ عمى تفعيؿ خدمات المركز مف خالؿ الحوافز المادية والمعنوية
خريجي الثانوية العامة  إلعداد قسـ تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية بالجامعات السعودية

ي مراكز مصادر التعمـ عمى جميع تعميـ دبمـو اختصاص ،لمعمؿ بمجاؿ مراكز مصادر التعمـ
 .والكميات التربوية التابعة ليا الجامعات السعودية

متعرؼ ل (Stephen, Gildersleeves, 2012وىدفت دراسة ستيفف وغيمدرسميفيس )
 الدراسة عمى تأثير مركز مصادر التعمـ بالمدارس في جميع أنحاء المممكة المتحدة. واتبعت

المختمط، واستخدمت المقابالت مع اإلدارة والمعمميف وأمناء مراكز مصادر التعمـ وذلؾ  المنيج
في مجموعات تركيز، واستبانة تـ توزيعيا عبر االنترنت عمى طالب المدارس الثانوية. 

راكز مصادر تعمـ جيدة وميارات توفير مىناؾ عالقة إيجابية بيف أنو النتائج إلى: توصمت و 
والمعمميف عمى حد سواء يجدوف صعوبة كبيرة  ، وأف الطالباءة والمعموماتالقر الطالب في 

 مراكز مصادر التعمـ.في توضيح كيفية تعامميـ مع 
( إلى إعداد تصور مقترح لتطوير مراكز مصادر 1026)و ىدفت دراسة عفيفي والقو 

واتبعت  النظـ.التعمـ بمدارس المنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية في ضوء مدخؿ 
واستخدمت قائمة رصد واقع مراكز مصادر التعمـ، واستبياف أداء  الدراسة المنيج الوصفي،

( معمـ ومشرؼ تربوي، ;86مركز مصادر التعمـ. وتـ توزيعيا عمى عينة الدراسة التي بمغت )
ميا ( أميًنا مف أمناء مراكز مصادر التعمـ. وكشفت النتائج عف ضعؼ الخدمات التي تقد9;و)
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مراكز مصادر التعمـ، وعف محدوديتيا، وضعؼ عمميات التخطيط والتنظيـ، وعمميات بناء 
، وكانت أىـ معيقات تفعيؿ مراكز وعمميات الخدمات ودعـ المستخدميفوتنمية المقتنيات، 

مصادر التعمـ تتمثؿ في ضعؼ الميزانية، وعدـ األخذ برأي المعمميف والمشرفيف. وأوصت 
تصميـ أقساـ تقنيات التعميـ بكميات التربية لبرنامج أكاديمي لتخريج الدراسة بضرورة 

 متخصصيف في مجاؿ مراكز مصادر التعمـ.
( إلى التعرؼ عمى معوقات تفعيؿ معممات 1027وىدفت دراسة األحمري والمعجؿ )

. واستخدمت في مدينة الرياض العمـو الشرعية لمراكز مصادر التعمـ بالمرحمة المتوسطة
( معممة 105وبمغت عينة الدراسة )ة المنيج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات. الدراس

وتوصمت الدراسة إلى وجود مف معممات العمـو الشرعية لممرحمة المتوسطة بمدينة الرياض. 
عدد مف المعوقات أىميا: قمة الحوافز لممعممات المتميزات في استخداـ مراكز مصادر التعمـ، 

ت التدريبية في كيفية التعامؿ مع األجيزة الحديثة المتوفرة بالمراكز، عدـ كفاية قمة الدورا
، فقداف التجييزات الالزمة لخدمة ذوي االحتياجات ة بما يتناسب مع أعداد الطالباتاألجيز 

الخاصة مف الطالبات، قمة توافر وسائؿ وبرامج تعميمية وعروض تقديمية تخدـ مقررات العموـ 
وأوصت الدراسة بما يمي: االىتماـ بتوفير الوسائؿ والبرامج التعميمية والعروض الشرعية. 

التقديمية التي تخدـ مناىج العمـو الشرعية، توفير الدورات التدريبية لممعممات في كيفية 
التعامؿ مع األجيزة الحديثة المتوفرة في مركز مصادر التعمـ، إصدار نشرات تعريفية توضح 

ر التعمـ وأىميتو وكيفية استفادة المعممات والطالبات منو، توفير حوافز أىداؼ مركز مصاد
 مادية لممتميزات مف المعممات في استخداـ مراكز مصادر التعمـ.

( دراسة بيدؼ التعرؼ عمى مدى مساىمة اإلدارة المدرسية في 1028وأجرت الجابر )
مف  لحكومية بمدينة الرياضالثانوية اتفعيؿ أداء مراكز مصادر التعمـ في مدارس البنات 

وجية نظر معمماتيا ومديراتيا واختصاصيات مراكز مصادر التعمـ فييا، والتعرؼ عمى 
المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية وتحد مف مساىمتيا في تفعيؿ أداء مراكز مصادر 

دراسة مف التعمـ. وتـ استخداـ المنيج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات. وتكونت عينة ال
( معممة، مف مدارس البنات الثانوية الحكومية 78:( اختصاصية، و)10( مديرة، و)10)

مساىمة اإلدارة المدرسية في تفعيؿ أداء مراكز أف بمدينة الرياض. وتوصمت الدراسة إلى: 
كانت مساىمة بدرجة  مصادر التعمـ في مدارس البنات الثانوية الحكومية بمدينة الرياض
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لمعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية وتحد مف زيادة مساىمتيا في تفعيؿ أداء او متوسطة، 
توعية مراكز مصادر التعمـ كانت معوقات ذات درجة متوسطة. وأوصت الدراسة بما يمي: 

، والعمؿ عمى ياباالىتماـ ب ىفراكز مصادر التعمـ، التأكيد عمى دور مديرات المدارس بأىمية م
سعي اإلدارات المدرسية لمتخطيط مع اختصاصيات  تنفيذىا، راؼ عمىتخطيط برامجيا، واإلش

رشادية لممعممات مراكز مصادر التعمـ لعقد وتنفيذ برامج تحديد سياسة واضحة  ،تدريبية وا 
توعية الطالبات والمعممات و ومكتوبة لتوضيح أنظمة مراكز مصادر التعمـ لممستفيدات منيا، 

االستفادة مف  حصةف عمى االستفادة منيا، مع إدراج بأىمية مراكز مصادر التعمـ، وحثي
 ضمف الجدوؿ الدراسي. مراكزال

 دراسات الشابكةالتعليل على ال

تنوعت الدراسات السابقة في أىدافيا فمنيا ما ىدفت لمتعرؼ عمى واقع مصادر التعمـ 
(. ومنيا ما ىدفت إلى تصميـ نموذج ;261(، ودراسة العطاس ):100كدراسة أحمد )

(، أو إعداد 1022مقترح لتطوير أداء اختصاصي مراكز مصادر التعمـ كدراسة الشريؼ )
(. ومنيا ما ىدفت 1026لتعمـ كدراسة عفيفي والقو )تصور مقترح لتطوير مراكز مصادر ا

 ,Stephenلمعرفة أثر مركز مصادر التعمـ عمى المستفيديف كدراسة ستيفف وغيمدرسميفيس )

Gildersleeves, 2012) ومنيا ما ىدفت لمتعرؼ عمى معوقات تفعيؿ مراكز مصادر التعمـ .
( باإلضافة ليدفيا في معرفة ;261(، ودراسة العطاس )1027كدراسة األحمري والمعجؿ )

( فكاف ىدفيا التعرؼ عمى مدى مساىمة اإلدارة المدرسية 1028أما دراسة الجابر ) الواقع.
(، :100فاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أحمد ) في تفعيؿ أداء مراكز مصادر التعمـ.

عف طريؽ ( في ىدفيا في معرفة واقع مراكز مصادر التعمـ وذلؾ ;261ودراسة العطاس )
مدى توافر األجيزة ف، ومعرفة مراكز مصادر التعمـ عف مراكزى اترضى أخصائيمعرفة مدى 

. كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة والمواد التعميمية والتقنية في مراكز مصادر التعمـ
في ىدفيا بمعرفة معوقات استخداـ  (;261(، ودراسة العطاس )1027األحمري والمعجؿ )

عفيفي والقو  ودراسة(، 1022الشريؼ )ادر التعمـ. واتفقت كذلؾ مع دراسة مراكز مص
 في ىدفيا بتقديـ مقترحات لتطوير مراكز مصادر التعمـ. (1026)

واتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ وىو المنيج 
ستيفف وغيمدرسميفيس اسة الوصفي وفي أداة جمع البيانات وىي االستبانة، غير أف در 
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(Stephen, Gildersleeves, 2012)  استخدمت المنيج المختمط وأداة المقابمة في
قائمة رصد استخدمت  (1026)و عفيفي والقمجموعات التركيز إضافة لالستبانة، ودراسة 

 باإلضافة إلى االستبانة. واقع مراكز مصادر التعمـ
الطالبات كدراسة أحمد تعددت مجتمعات الدراسات السابقة فمنيا ما اىتمت بوجية نظر 

ومنيا ما  .(Stephen, Gildersleeves, 2012ستيفف وغيمدرسميفيس )(، ودراسة :100)
(، ودراسة ;261(، ودراسة العطاس ):100اىتمت بوجية نظر المعممات كدراسة أحمد )

، ودراسة عفيفي والقو (Stephen, Gildersleeves, 2012ستيفف وغيمدرسميفيس )
دراسة اىتمت و  (.1028(، ودراسة الجابر )1027(، ودراسة األحمري والمعجؿ )1026)

ستيفف (، ودراسة 1022(، ودراسة الشريؼ );261(، ودراسة العطاس ):100أحمد )
(، 1026) قو، ودراسة عفيفي وال(Stephen, Gildersleeves, 2012وغيمدرسميفيس )
 ومف .الدراسة الحاليةبوجية نظر اختصاصي مراكز مصادر التعمـ ك (1028ودارسة الجابر )

 ,Stephenستيفف وغيمدرسميفيس )ما اىتمت بوجية نظر اإلدارة كدراسة  الدراسات

Gildersleeves, 2012)( 1028، ودراسة الجابر).  ( 1026عفيفي والقو )وتفردت دراسة
  يف إضافة إلى المعمميف وأمناء مراكز مصادر التعمـ.يلمشرفيف التربو في معرفة وجية نظر ا

عداد أداة  واستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري وا 
 االستبانة.

 ميَجية الدراسة وإجراءاتَا

 :ميَج الدراسة

دراسة الواقع أو الذي يعتمد عمى  ىذه الدراسة المنيج الوصفياتبعت الباحثتاف في 
استخدمت و  (.1026الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصًفا دقيًقا )أبو عالـ، 

الباحثتاف االستبانة كأداء لجمع البيانات حوؿ مشكمة الدراسة ومف ثـ تحميميا لموصوؿ إلى 
 إجابات ألسئمة الدراسة.
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 دلتنع الدراسة:

مراكز مصادر التعمـ بالمدارس الثانوية تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أخصائيات 
( مدرسة، حسب اإلحصائية المتوفرة عمى 169الحكومية بمدينة الرياض والبالغ عددىا )

( ormation.aspxhttps://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInfموقع وزارة التعميـ )

 (:2والموضحة بالجدوؿ )
 هـ7341 -7341نؼبو  : إحظبئُخ ثبنًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ نهجُبد فٍ يذَُخ انزَبع1عذول

 َىع انزؼهُى َىع انًذرطخ انًذارص

 رحفُع ثُبد رحفُع 17

 رزثُخ خبطخ ثُبد رزثُخ خبطخ 18

 رؼهُى ػبو ثُبد كجُزاد 11

 رؼهُى ػبو ثُبد َهبرٌ 141

 َظبو يمزراد َهبرٌ 60

 انًغًىع 247

 

 :عيية الدراسة

أخصائية مركز  (95عمى عينة عشوائية بمغت ) كؿ الكترونيبش ةتـ توزيع االستبان
وتمثؿ العينة . مدينة الرياضب المدارس الثانوية الحكومية لمبنات مصادر التعمـ في

صغير مجتمع  نسبة مقبولة في البحوث الوصفية ألفراد%( مف حجـ المجتمع، وىي 77.;1)
 .(2657نسبًيا )مئات( )متولي، 

 أداة الدراسة:

 الثانوية الحكومية مدارسالفي كز مصادر التعمـ امر ات خصائيألتـ إعداد استبانة موجية 
( عبارة موزعة 75) مفاالستبانة تكونت ، لمناسبتيا ألىداؼ الدراسة. و مبنات بمدينة الرياضل

مدى توافر ، فمراكز مصادر التعمـ عف مراكزىات مدى رضى أخصائيأربعة محاور ) عمى
المعوقات ، المراكز اتاألجيزة والمواد التعميمية والتقنية في المراكز مف وجية نظر أخصائي

، المراكز اتالتي تحوؿ دوف استخداـ التقنية في مراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائي
 (.المراكز اتالمقترحات لتطوير مراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائي

  

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx
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 :إجراءات الدراسة

تـ االطالع عمى األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة وصياغة مشكمة الدراسة، وتحديد  -
 .ر النظرياألىداؼ، المنيجية، وبناء اإلطا

مف المتخصصيف في المجاؿ لتحكيميا والتأكد مف  عمى عدد ياعرضو بناء االستبانة  -
 .صدقيا الظاىري، وتـ التعديؿ وفؽ مرئيات المحكميف

 .تطبيؽ االستبانة بتوزيعيا عمى العينة وجمع البيانات، وتحميميا -
 تفسير ومناقشة النتائج، ومف ثـ صياغة التوصيات. -

 :صدم أداة الدراسة

معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات تـ قياس صدؽ االتساؽ الداخمي بحساب 
 و( ** 0.652وتراوحت القيـ بيف )نتمي إليو، المحور والدرجة الكمية لممحور الذي ت

(، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي 0.02دالة إحصائيًا عند مستوى )(، أي أنيا **0.9:8)
 بيف فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور.

 :ثبات أداة الدراسة

(، Alpha Cronbach’s)تـ حساب ثبات األداة باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا 
( و 0.976ما بيف ) لكؿ محور مف محاور االستبانة وتراوحت قيـ معامالت الثبات

 أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. أي ،(26:.0)

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 األساليب التالية:تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ 
( لتحديد مدى االتساؽ Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ). 2

 .الداخمي ألداة الدراسة
 .( لحساب ثبات األداةAlpha Cronbach’sمعامؿ كرونباخ ألفا ). 1
 .التكرارات والنسبة المئوية لوصؼ أفراد الدراسة. 5
 .اتجاىات استجابات أفراد العينةلمعرفة المتوسط الحسابي . 6
 ((:1كما تـ حساب المقياس )الخماسي( كالتالي )جدوؿ ). 7
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 6)أصغر قيمة لممقياس( =  2 –)أكبر قيمة لممقياس( 
6/7  =0.:0    0.:0+2  =2.:0   

 2.:0+0.:0   =1.80 
1.80+0.:0  =5.60    5.60+0.:0  =6.10  

 6.10+0.:0  =7 
 : ؽزَمخ حظبة درعخ انًىافمخ نهًمُبص انخًبط2ٍعذول 

 درعخ انًىافمخ انًزىطؾ

 ػبنُخ عًذا  5 – 7..3

 ػبنُخ 4..3 – 4.37

 يزىططخ 4.34 – 7...

 يُخفؼخ 4... – 7.17

 يُخفؼخ عًذا 7.14 – 7
 

 مياقشة اليتائج وتفشريٍا

مصادر التعله عً مرانزًٍ يف املدارض رضى أخصائيات مرانز مدى : ما الرئيصالشؤال إجابة 

 ؟الجاىوية احلهومية مبديية الرياض

( التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور 5يبيف الجدوؿ )
 :ورتبة كؿ عبارة األوؿ مف االستبانة

انذراطخ ػهً انًحىر األول يٍ االطزجبَخ "يذي رػً  : انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ3عذول 

 "فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ انزَبع ٍيزاكشهيزاكش يظبدر انزؼهى ػٍ  بدأخظبئُ

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

7 

َزىاعذ انًزكش فٍ 

يكبٌ يُبطت 

 ويزَح.

 4 9 77 45 75 ن

4.95 3 
% .4.5 31.9 75 7..4 3.7 

. 

َىفز يزكش يظبدر 

انزؼهى ثُئخ رؼهى 

 -يُبطجخ )أصبس

 رغهُشاد(. -ركُُف

 1 79 77 7. 73 ن

4.55 9 
% 79.. .1.1 75.7 .. 74.9 

4 

رزىفز خشاَبد 

يُبطجخ نغًُغ 

 يحزىَبد انًزكش.

 77 79 .7 4. 77 ن

4.37 74 
% 75.7 .1.3 7..3 .. 75.7 

3 

رزىفز ؽبوالد 

وكزاطٍ وفمبً نؼذد 

 انًظزخذيٍُ.

 9 73 73 71 71 ن

4..3 1 
% .3.1 .3.1 79.. 79.. 7..4 
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 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

5 
َزىفز رلى هبرف 

 فٍ انًزكش.

 1. 75 71 1 5 ن
..13 75 

% ..1 74.9 .3.1 .4.5 4..9 

. 
َزىفز فبكض فٍ 

 انًزكش.

 5. 75 7. 1 5 ن
..11 73 

% ..1 9.. .1.1 .4.5 43.. 

1 

رزىفز انمىي 

انؼبيهخ انًُبطجخ 

 نهًزكش.

 73 .7 79 79 5 ن

4..3 77 
% ..1 .. .. .7.9 79.. 

1 
 خَزىفز أخظبئُ

 نهًزكش.

 7 4 3 .. 49 ن
3.31 7 

% 54.3 45.. 5.5 3.7 7.3 

9 

انًزكش  خأخظبئُ

ػهً يؤهم  خحبطه

 يُبطت نهؼًم.

 . . 74 1. .4 ن

3.44 4 
% 34.1 4..9 74.1 ..1 ..1 

74 

انًزكش  خأخظبئُ

يٍ  خيزًكُ

 اطزخذاو األعهشح.

 4 . 3 43 9. ن

3.43 . 
% 49.1 3... 5.5 1.. 4 

77 

َزى رىسَغ َشزاد 

ػٍ كُفُخ اطزخذاو 

 انًزاكش.

 5 1 .7 47 73 ن

4.1. . 
% 79.. 3..5 .7.9 9.. ..1 

7. 

َزىفز انزذرَت 

 خانًُبطت ألخظبئُ

انًزكش ػهً 

 اطزخذاو انًزاكش.

 . 1 71 9. 74 ن

4.11 1 
% 71.1 49.1 .4.4 74.9 1.. 

74 

َزىفز انزذرَت 

 انًُبطت نهًؼهًبد

ػهً اطزخذاو 

 انًزاكش.

 4 74 1 37 .7 ن

4.93 5 
% 7..3 5... 9.. 74.1 3.7 

73 

َزىفز يخظض 

يبنٍ نزكبنُف 

 انًزكش.

 .. .7 7. 74 3 ن

 و 74 93..
% 5.5 74.1 .1.1 .7.9 44.7 

75 

َزىفز يخظض 

يبنٍ نززكُت 

 األعهشح وانًؼذاد.

 4. 75 .. .7 3 ن

4.4. 7. 
% 5.5 7..3 44.7 .4.5 .1.3 

7. 

َزىفز يخظض 

يبنٍ نهظُبَخ 

 وانزشغُم.

 .. 75 .. 77 4 ن

 و 74 93..
% 3.7 75.7 44.7 .4.5 44.7 

 4.51انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو= 

( ويعني موافقة 5.79( أف المتوسط الحسابي العاـ بمغ )5) يتضح مف الجدوؿ
مراكز مصادر  اتى رضى أخصائيأخصائيات مراكز مصادر التعمـ عمى المحور األوؿ "مد

 .بدرجة عالية التعمـ عف مراكزىف في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض"
" وُتعد استجابة منطقية كوف عينة لممركز ةيتوفر أخصائي وجاءت في المرتبة األولى "

مف  ةالمركز متمكن ةأخصائي الدراسة ىف أخصائيات مراكز مصادر التعمـ. وتمتيا العبارة "
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" وىي أيًضا مناسب لمعمؿ ةحاصؿ عمى مؤىم المركز ةأخصائي"، ثـ "األجيزةاستخداـ 
مف ضوابط تكميؼ أخصائي مركز مصادر التعمـ أف يكوف المرشح استجابات منطقية كونو 

نتاج الوسائؿ التعميمية، وأف يحمؿ مؤىؿ جامعي أو  ممًما بعمـ المكتبات وتقنيات التعميـ، وا 
و لديو خبرة ودورات تدريبية في المجاؿ حسب ما نص أمومات، وـ في عمـ المكتبات والمعدبم

 (.:265، ارة العامة لمتجييزات المدرسيةاإلد) عميو دليؿ مراكز مصادر التعمـ
واجد المركز في مكاف يت": (22تى )وح (6)وتتابعت العبارات التالية في المراتب مف 

نشرات  يتـ توزيع"، "عمى استخداـ المراكز اتسب لممعمميتوفر التدريب المنا"، "مناسب ومريح
المركز عمى استخداـ  ةصائييتوفر التدريب المناسب ألخ"، "عف كيفية استخداـ المراكز

ـ يوفر مركز مصادر التعمـ بيئة تعم"، "ت وكراسي وفقًا لعدد المستخدميفتتوفر طاوال"، "المراكز
ر تتوف"، "بة لجميع محتويات المركزستتوفر خزانات منا"، "تجييزات( -تكييؼ -مناسبة )أثاث

وىذا يدؿ عمى توفر التجييزات المكتبية واألثاث الالـز في  ".القوى العاممة المناسبة لممركز
 مراكز مصادر التعمـ.

صص مالي يتوفر مخ: "(25( و)21تبتيف )ية في المر في حيف جاءت العبارات التال
توفر مخصص مالي يلتكاليؼ المركز"، "ر مخصص مالي يتوفلتركيب األجيزة والمعدات"، "

مف قبؿ وزارة  والتشغيؿ وقد ُيعزى ذلؾ إما لعدـ تخصيص مبالغ لمصيانةلمصيانة والتشغيؿ"، 
التعميـ، أو لعدـ متابعة اإلدارات المدرسية لمراكز مصادر التعمـ وما تحتاجو مف متطمبات 

"عدـ توفر صيانة دورية"،  لمرفع بيا لجيات االختصاص، ويؤكد عمى ذلؾ وجود العبارتيف
"تدني مستوى الدعـ المادي" في المرتبتيف األولى والثانية مف محور معوقات استخداـ مراكز 

 مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائيات المراكز في المدارس الثانوية بمدينة الرياض.
"يتوفر رقـ "يتوفر فاكس في المركز"،  وجاءت في المرتبتيف األخيرة العبارتيف التالية:

، وُتعد استجابة منطقية لمعبارات التي تسبقيا حيث أنو في حاؿ عدـ وجود ىاتؼ في المركز"
مخصصات مالية لممراكز قد يتعذر توفير فاكس وىاتؼ فييا؛ حيث تحتاج لبنية تحتية في 

 إنشاء خطوط ىواتؼ أرضية ومعاىدتيا بالصيانة ودفع الفواتير الشيرية.
( التي توصمت إلى أنو تتوافر 1022الحالية مع: دراسة الشريؼ ) وتتفؽ نتائج الدراسة

 كز مصادر التعمـ بدرجة كبيرة. راالكفايات األدائية لدى اختصاصي م
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ائج ( التي كشفت النت1026وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع: دراسة عفيفي والقو )
وضعؼ عمميات التخطيط  ،محدوديتياو كز مصادر التعمـ، راعف ضعؼ الخدمات التي تقدميا م

( التي توصمت إلى 1028ودراسة الجابر ) .، وعمميات الخدمات ودعـ المستخدميفوالتنظيـ
البنات الثانوية  كز مصادر التعمـ في مدارسراإلدارة المدرسية في تفعيؿ أداء مأف مساىمة ا

 .الحكومية بمدينة الرياض كانت بدرجة متوسطة
افر األجَزة واملواد التعلينية والتكيية يف املرانز مً وجَة ىظر : ما مدى تواألولالشؤال إجابة 

 أخصائيات املرانز يف املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض؟

 المحور عمى الدراسة عينة أفراد إلجابات المئوية والنسب التكرارات (6)يبيف الجدوؿ 
 :ورتبة كؿ عبارة مف االستبانة الثاني
: انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر انضبٍَ يٍ االطزجبَخ "يذي رىافز 4عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ  انًزاكش بداألعهشح وانًىاد انزؼهًُُخ وانزمُُخ فٍ انًزاكش يٍ وعهخ َظز أخظبئُ

 "انحكىيُخ ثًذَُخ انزَبع

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

7 

َزىفز فٍ انًزكش 

يظبدر رؼهى يطجىػخ 

 -دورَبد -)كزت

 يغالد(. -طحف

 . 5 74 44 79 ن

4.99 3 
% .. 35.. 74.1 ..1 1.. 

. 

َزىفز فٍ انًزكش 

غُز  يظبدر رؼهى

 -يطجىػخ )أفالو

وطبئؾ  -ثزيغُبد

 يغظًبد(. -يزؼذدح

 .7 3. 79 74 5 ن

...3 7. 
% ..1 71.1 .. 4..9 7..3 

4 

َزىفز فٍ انًزكش 

يظبدر رؼهى يزُىػخ 

رزاػٍ انفزوق 

 انفزدَخ.

 71 74 4. 74 1 ن

4.77 74 
% 9.. 71.1 47.5 71.1 .4.4 

3 

َزىفز فٍ انًزكش 

در رؼهى يزُىػخ يظب

رزاػٍ يُىل 

 .بنجبدانط

 73 71 79 75 1 ن

4..7 7. 
% 9.. .4.5 .. .3.1 79.. 

5 

َزىفز فٍ انًزكش 

انزغهُشاد انالسيخ 

إلَزبط انىطبئم 

 انزؼهًُُخ.

 71 .7 4. .7 5 ن

..41 75 
% ..1 7..3 47.5 .7.9 .4.4 

. 
َزىفز فٍ انًزكش 

 شبشخ ػزع صبثزخ.

 1 . 1 5. 47 ن
3.7. . 

% 3..5 43.. 9.. ..1 74.9 



 .............................. مدى رضى أخصائيات مراكز مصادر التعلم عن مراكزهن في المدارس الثانوية الحكومية

- 6:: - 

1 

َزىفز فٍ انًزكش 

أعهشح نؼزع 

 انىطبئؾ.

 3 4 71 .. 4. ن

3.41 4 
% 47.5 45.. .4.4 3.7 5.5 

1 

َزىفز فٍ انًزكش 

أعهشح حبطجبد آنُخ 

 ويهحمبرهب.

 1 . 77 1. 7. ن

4.9. 1 
% .1.1 4..9 75.7 1.. 74.9 

9 
َزىفز فٍ انًزكش 

 خذيخ اَززَذ.

 .7 .7 71 71 9 ن
4.47 77 

% 7..4 .3.1 .3.1 7..3 .7.9 

74 

انًزكش َزىفز فٍ 

رمُُبد نغذة اَزجبِ 

 .بنجبدانط

 74 73 .. 79 1 ن

4.37 74 
% 74.9 .. 44.7 79.. 74.1 

77 

َزىفز فٍ انًزكش 

انخبيبد انالسيخ 

إلَزبط انىطبئم 

 انزؼهًُُخ.

 71 .7 5. 1 1 ن

4.49 73 
% 9.. 74.9 43.. .7.9 .4.4 

7. 
َظبهى انًزكش فٍ 

 رخطُؾ انذروص.

 5 5 79 43 74 ن
4.14 1 

% 74.1 3... .. ..1 ..1 

74 

َظبهى انًزكش فٍ 

رظًُى انًبدح 

 انؼهًُخ.

 3 74 71 1. 74 ن

4.19 9 
% 71.1 41.3 .3.1 74.1 5.5 

73 

َظبهى انًزكش فٍ 

دػى يحزىي 

 انًمزراد انًذرطُخ.

 5 4 .7 43 75 ن

4.9. . 
% .4.5 3... .7.9 3.7 ..1 

75 
َهُئ انًزكش فزص 

 انزؼهى انغًبػٍ.

 . 7 9 9. .4 ن
3.4. 7 

% 34.1 49.1 7..4 7.3 ..1 

7. 
َهُئ انًزكش فزص 

 انزؼهى انذارٍ.

 5 . 75 .. 7. ن
4.91 5 

% .1.1 45.. .4.5 1.. ..1 

 4.55 انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو=

توافر ى موافقة أخصائيات مراكز مصادر التعمـ عمى المحور الثاني "مد( 6يبيف جدوؿ )
األجيزة والمواد التعميمية والتقنية في المراكز مف وجية نظر أخصائيات المراكز في المدارس 

 (.5.77) العاـ ، حيث بمغ المتوسط الحسابيبدرجة عالية "الثانوية الحكومية بمدينة الرياض
 عالية وعالية جًدا، موافقةاألولى وحتى العاشرة في درجات  المرتبةجاءت العبارات مف 

يييئ المركز ( وكانت كالتالي: "5.62( و)6.58حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )
فر في المركز أجيزة يتو "، "يتوفر في المركز شاشة عرض ثابتة"، "فرص التعمـ الجماعي

 -صحؼ -دوريات -تعمـ مطبوعة )كتبيتوفر في المركز مصادر "، "لعرض الوسائط
في دعـ محتوى المقررات  يساىـ المركز"، "يييئ المركز فرص التعمـ الذاتي"، "مجالت(
يساىـ المركز في تخطيط "، "ركز أجيزة حاسبات آلية وممحقاتيايتوفر في الم"، "المدرسية
لمركز تقنيات لجذب انتباه يتوفر في ا"، "المركز في تصميـ المادة العممية يساىـ"، "الدروس
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وىذا يدؿ عمى أف المراكز تحتوي عمى مصادر التعمـ المطبوعة أكثر مف مصادر  ."الباتالط
يتوفر في المركز مصادر تعمـ غير ويؤكد عمى ذلؾ وجود العبارة " .التعمـ الغير مطبوعة

الموافقة  " في المرتبة األخيرة لعدـمجسمات( -وسائط متعددة -برمجيات -مطبوعة )أفالـ
 (.1.16عمييا حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )

درجات موافقة متوسطة  ( فقد حصمت عمى28( وحتى )22أما العبارات مف المرتبة )
( و 5.52مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، وتراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) ومنخفضة

ر يتوفر في المركز مصاد"، "رنتيتوفر في المركز خدمة انت(. وكانت العبارات كالتالي: "1.16)
عمـ متنوعة تراعي الفروؽ يتوفر في المركز مصادر ت"، "الباتؿ الطتعمـ متنوعة تراعي ميو

يتوفر في المركز "، "الزمة إلنتاج الوسائؿ التعميميةيتوفر في المركز الخامات ال"، "الفردية
المركز مصادر تعمـ غير مطبوعة يتوفر في "، "لالزمة إلنتاج الوسائؿ التعميميةالتجييزات ا

". وقد ُيعزى ذلؾ لعدـ توفير مخصص مالي مجسمات( -وسائط متعددة -برمجيات -)أفالـ
 الالزمة إلنتاج الوسائؿ التعميمية. المتطمباتلممراكز لمصيانة والتشغيؿ وتوفير 

أف أىـ  ( التي توصمت إلى:100وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع: دراسة أحمد )
كز مصادر التعمـ تتمثؿ في توفير المواد التعميمية المطبوعة. رافي م ت المتوافرةزاالتجيي

( التي توصمت إلى أنو يوّظؼ أسموب تعميمي واحد فقط بدرجة 1022ودراسة الشريؼ )
( التي 1026متوسطة بينما بقية المستحدثات التكنولوجية ال توّظؼ. ودراسة عفيفي والقو )

( 1027عمميات بناء وتنمية المقتنيات. ودراسة األحمري والمعجؿ ) توصمت إلى ضعؼ في
 .ت الالزمة لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة مف الطالباتاز يالتي توصمت إلى فقداف التجي

 

استخداو مرانز مصادر التعله مً وجَة ىظر أخصائيات املرانز يف معوقات ما  :الجاىيالشؤال إجابة 

 ة مبديية الرياض؟املدارض الجاىوية احلهومي

 المحور عمى الدراسة عينة أفراد إلجابات المئوية والنسب ( التكرارات7جدوؿ ) يبيف
 :ورتبة كؿ عبارة االستبانة مف الثالث

  



 .............................. مدى رضى أخصائيات مراكز مصادر التعلم عن مراكزهن في المدارس الثانوية الحكومية

- 6;0 - 

 يؼىلبديٍ االطزجبَخ " انضبنش: انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر 5عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ  انًزاكش بدأخظبئُ َظز وعهخ يٍ انزؼهى يظبدر يزاكش اطزخذاو

 "انزَبع

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

7 

ػذو رىافز ثؼغ 

انىطبئم انزؼهًُُخ فٍ 

 انًزكش.

 7 4 . 4. 34 ن

3.54 4 
% 51.9 .1.3 1.. 3.7 7.3 

. 

رذٍَ يظزىي ثؼغ 

األعهشح انًزىفزح فٍ 

 انًزكش.

 4 1 77 71 45 ن

3..7 5 
% 31.9 .4.4 75.7 9.. 3.7 

4 

ػذو يُبطجخ ثؼغ 

انىطبئم انزؼهًُُخ فٍ 

 انًزكش.

 . . 71 .. 7. ن

3.43 . 
% .1.1 45.. .3.1 1.. ..1 

3 

ػذو إلبيخ انذوراد 

انالسيخ انزذرَجُخ 

 نزىظُف انًزكش.

 3 74 71 3. 71 ن

4.1. 9 
% .3.1 4..9 .4.4 74.1 5.5 

5 

 بنجبدػذو رمجم انط

نهىطبئم انزؼهًُُخ 

 انًزىافزح فٍ انًزكش.

 7 74 9. .7 73 ن

4.1. 7. 
% 79.. .7.9 49.1 71.1 7.3 

. 
غُبة انزشغُغ 

 اإلدارٌ.

 4 77 71 3. 71 ن
 و 1 4.11

% .3.1 4..9 .4.4 75.7 3.7 

1 

طؼىثخ عذونخ 

اطزخذاو انًزكش 

نًخزهف انزخظظبد 

 وانًزاحم.

 3 74 75 .. 75 ن

4.11 74 
% .4.5 45.. .4.5 71.1 5.5 

1 
 خػذو رفزؽ أخظبئُ

 انًزكش نؼًم انًزكش.

 . 73 71 77 3. ن
4.11 77 

% 4..9 75.7 .3.1 79.. 1.. 

9 
 بدػذو رأهُم انًؼهً

 الطزخذاو انًزكش.

 3 1 .7 1. 71 ن
4.94 1 

% .3.1 41.3 .7.9 9.. 5.5 

74 

ػُك انىلذ ًَُغ يٍ 

اطزخذاو انىطبئم 

 انزؼهًُُخ.

 . .7 71 4. 71 ن

 و 1 4.11
% .3.1 47.5 .3.1 7..3 ..1 

77 
رذٍَ يظزىي انذػى 

 انًبدٌ.

 4 4 5 .7 39 ن
3... . 

% .1.7 .7.9 ..1 3.7 4 

7. 
ػذو رىفز طُبَخ 

 دورَخ.

 4 . . 73 57 ن
3..1 7 

% .9.9 79.. 1.. ..1 4 

74 

ػذو ثُبء يزفك 

خبص يغهش 

ثبنًىاطفبد 

وانشزوؽ األطبطُخ 

 نهًزكش.

 4 3 74 .7 34 ن

3.43 3 
% 53.1 .7.9 74.1 5.5 3.7 

 3.49بو= انًزىطؾ انحظبثٍ انؼ
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معوقات مصادر التعمـ عمى المحور الثالث "( موافقة أخصائيات مراكز 7يبيف جدوؿ ) 
استخداـ مراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائيات المراكز في المدارس الثانوية 

 (.;6.0، حيث بمغ المتوسط الحسابي العاـ )بدرجة عالية "الحكومية بمدينة الرياض
عبارة التي جاءت "، وتبررىا العدـ توفر صيانة دوريةوجاءت في المرتبة األولى العبارة "

" وىي سبب أيًضا في تتالي العبارات التالية تدني مستوى الدعـ الماديفي المرتبة الثانية "
عدـ بناء مرفؽ خاص مجيز بالمواصفات "، "عدـ توافر بعض الوسائؿ التعميمية في المركز"

 ".تدني مستوى بعض األجيزة المتوفرة في المركز"، "والشروط األساسية لممركز
عدـ مناسبة بعض الوسائؿ (: "22( وحتى )8وجاءت العبارات التالية في المراتب مف )

"، غياب التشجيع اإلداريز"، "الستخداـ المرك اتتأىيؿ المعمم عدـ"، "التعميمية في المركز
التدريبية الالزمة عدـ إقامة الدورات ""، ضيؽ الوقت يمنع مف استخداـ الوسائؿ التعميمية"

تفرغ  عدـ"، "المركز لمختمؼ التخصصات والمراحؿصعوبة جدولة استخداـ "، "زلتوظيؼ المرك
"، وقد ُيعزى ذلؾ لقمة اىتماـ اإلدارات المدرسية بمراكز مصادر المركز لعمؿ المركز ةأخصائي
 التعمـ.

" فجاءت في المرتبة لمتوافرة في المركزلموسائؿ التعميمية ا الباتعدـ تقبؿ الطأما العبارة "
عدـ ، ولسبب عدـ اإلقباؿ عمى المراكزلأخصائيات المراكز  معرفةاألخيرة وقد ُيعزى ذلؾ لعدـ 

ويدؿ عمى ذلؾ وجود العبارتيف  ؛احتكاؾ أخصائيات مراكز مصادر التعمـ بالطالبات بشكؿ كبير
صائي المركز عدـ تفرغ أخ"، "صعوبة جدولة استخداـ المركز لمختمؼ التخصصات والمراحؿ"

 (.22( و )20) في المرتبتيف التي تسبقيا" لعمؿ المركز
ود توجد ( التي أسفرت عف وج;261واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع: دراسة العطاس )

. كز مصادر التعمـار م كز مصادر التعمـ تؤدي إلى إعاقةار مشكالت ونواحي قصور في م
التي أظيرت بأف  (Stephen, Gildersleeves, 2012ستيفف وغيمدرسميفيس ) ودراسة

كز ار كيفية تعامميـ مع م الطالب والمعمميف عمى حد سواء يجدوف صعوبة كبيرة في توضيح
كز راتفعيؿ م أىـ معيقاتكشفت عف ( التي 1026ودراسة عفيفي والقو ) مصادر التعمـ.
( التي 1027) ودراسة األحمري والمعجؿ. نيةاتتمثؿ في ضعؼ الميز والتي مصادر التعمـ 

تعميمية مج راتوصمت إلى أف مف معوقات تفعيؿ مراكز مصادر التعمـ قمة توافر وسائؿ وب
( التي توصمت إلى 1028ودراسة الجابر ) ت العمـو الشرعية.ار وعروض تقديمية تخدـ مقر 
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كز مصادر ار مساىمتيا في تفعيؿ أداء موتحد مف  معوقات تواجو اإلدارة المدرسيةىناؾ أف 
 .درجة متوسطةبمعوقات ىذه الكانت و التعمـ 
املكرتحات لتطوير مرانز مصادر التعله مً وجَة ىظر أخصائيات املرانز يف  ما :الجالحالشؤال إجابة 

 ؟املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض
 المحور عمى الدراسة عينة أفراد إلجابات المئوية والنسب ( التكرارات8جدوؿ ) يبيف

 :ورتبة كؿ عبارة االستبانة مف الرابع
: انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر انزاثغ يٍ االطزجبَخ "انًمززحبد 6عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ  انًزاكش بدنزطىَز يزاكش يظبدر انزؼهى يٍ وعهخ َظز أخظبئُ

 "انزَبع

انًزى درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

 طؾ

 انزرجخ

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

7 

ػًم دوراد رذرَجُخ 

نالطزفبدح يٍ  نهًؼهًبد

 خذيبد انًزكش.

 4 4 5 74 51 ن

3.11 4 
% 19.5 74.1 ..1 4 4 

. 

يحزىي انحظض  اخزظبر

انذراطُخ ورخظُض ولذ 

أؽىل نهُشبؽ انؼهًٍ فٍ 

 انًزكش.

 4 4 1 1. 45 ن

4.11 1 
% 31.9 4..9 74.9 3.7 4 

4 

رثؾ يحزىي انًبدح 

انذراطُخ ثبألَشطخ 

وانخذيبد انزٍ َمذيهب 

 انًزكش.

 4 4 4 5. 35 ن

3... . 
% .7.. 43.. 3.7 4 4 

3 

 وػغ ثزايظ رذرَجُخ

نكُفُخ اطزخذاو يظبدر 

 انزؼهى.

 4 4 . 4. 57 ن

3.13 5 
% .9.9 .1.3 ..1 4 4 

5 

االررمبء ثًظزىي 

يزكش يظبدر  بدأخظبئُ

 انزؼهى.

 4 4 5 74 55 ن

3.15 3 
% 15.4 71.1 ..1 4 4 

. 
رأيٍُ األعهشح وانًىاد 

 انزؼهًُُخ فٍ انًزكش.

 4 4 . 1 3. ن
 و. 3.11

% 11.1 9.. ..1 4 4 

1 
طُبَخ األعهشح ثظفخ 

 دورَخ.

 4 4 7 . .. ن
3.97 7 

% 94.3 1.. 7.3 4 4 

1 

رحذَذ يخظض يبنٍ 

نالررمبء ثًظزىي 

انخذيبد انزٍ َمذيهب 

 انًزكش.

 4 4 . 1 3. ن

 و. 3.11
% 11.1 9.. ..1 4 4 

 9..3 انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو=
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المقترحات ( موافقة أخصائيات مراكز مصادر التعمـ عمى المحور الرابع "8جدوؿ ) يبيف
لتطوير مراكز مصادر التعمـ مف وجية نظر أخصائيات المراكز في المدارس الثانوية الحكومية 

 (.;6.8، حيث بمغ المتوسط الحسابي العاـ )بدرجة عالية جًدا "بمدينة الرياض
تأميف "، وتمييا العبارتيف "األجيزة بصفة دورية صيانةالعبارة "وجاءت في المرتبة األولى 

ستوى الخدمات التي تحديد مخصص مالي لالرتقاء بم" و"يزة والمواد التعميمية في المركزاألج
لممعوقات التي احتمت المراتب األولى في  وحموؿ"، وتعد استجابة منطقية يقدميا المركز
عدـ توافر بعض " و تدني مستوى الدعـ المادي" و" ريةعدـ توفر صيانة دو " المحور الثالث

 ".الوسائؿ التعميمية في المركز
 اتعمؿ دورات تدريبية لممعمم(: "9( إلى )5وجاءت العبارات التالية في المراتب مف )

وضع "، "مركز مصادر التعمـ اتاالرتقاء بمستوى أخصائي"، "لالستفادة مف خدمات المركز
شطة ربط محتوى المادة الدراسية باألن"، "تخداـ مصادر التعمـاسبرامج تدريبية لكيفية 

قت أطوؿ اختصار محتوى الحصص الدراسية وتخصيص و "، "والخدمات التي يقدميا المركز
 والتي تعد حموؿ لبعض المعوقات التي جاءت في المحور الثالث. "لمنشاط العممي في المركز

كز ار وصت بضرورة دعـ مأ( التي :100مد )لية مع: دراسة أحوتتفؽ نتائج الدراسة الحا
ت الالزمة ليذه اا مف قبؿ الجيات المسؤولة، وتوفير التجييز ا ومعنويً التعمـ ماديً  مصادر

كز مصادر ار يا، وتدريب الكوادر العاممة في مالمطموب من الدور كز حتى تتمكف مف تأديةار الم
نتاج الوسائؿ الالزمة لممقر التعم ودراسة العطاس  وتنويع مصادرىا. ات المدرسيةر ـ، وا 
المكتبات  ضرورة وجود أخصائي مركز مصادر تعمـ مؤىؿ في مجاؿأوصت ب( التي ;261)

القياـ بورش و العمؿ عمى توفير صيانة دورية ألجيزة المركز، و وتقنيات التعميـ والمعمومات، 
سة ودرا ج المدرسي.لممعمميف لكيفية االستفادة مف مصادر التعمـ ودمجيا بالمني عمؿ تدريبية

مج التعميمية ااالىتماـ بتوفير الوسائؿ والبر بضرورة ( التي أوصت 1027األحمري والمعجؿ )
التدريبية لممعممات في  تار توفير الدو و والعروض التقديمية التي تخدـ مناىج العموـ الشرعية، 

( 1028سة الجابر )ودرا. كيفية التعامؿ مع األجيزة الحديثة المتوفرة في مركز مصادر التعمـ
 كز مصادرار لمدرسية لمتخطيط مع اختصاصيات مت اار سعي اإلدا أكدت عمى ضرورةالتي 

رشادية لممعممات، راالتعمـ لعقد وتنفيذ ب دو مج تدريبية وا  كز ضمف ار ج حصة االستفادة مف المار ا 
 سي.ار الجدوؿ الد
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 التوصيات:

 الباحثتاف بما يمي: يا الدراسة، توصييلإبعد استعراض النتائج التي توصمت 
وتأميف كافة  ،والتشغيؿ، الصيانة) تكاليؼ المركزتوفير مخصص مالي شاممة لجميع  -

 الالزمة المطبوعة والغير مطبوعة... إلخ(. األجيزة والمواد التعميمية
كز مصادر مر أجيزة حاسب آلي تتناسب مع أعداد المستفيديف مف توفير خدمة االنترنت و  -

 التعمـ.
 كز لعمؿ المركز، وتحفيزه مادًيا ومعنوًيا.فريغ أخصائي المر العمؿ عمى ت -
 .ألخصائي المراكز، ولممعمميف، ولمطمبة الالزمة التدريبية الدورات إقامة -
 تخصيص حصة في الجدوؿ الدراسي لالستفادة مف خدمات مركز مصادر التعمـ. -
 زيادة وعي اإلدارة المدرسية بضرورة تفعيؿ مركز مصادر التعمـ. -
التعميـ عمى كافة المدارس بضرورة تفعيؿ مراكز مصادر التعمـ والرفع باالحتياجات  -

 الضرورية بصفة مستمرة لوزارة التعميـ.
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