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 الشكر والتقدير

تجتمع االحرف لتكون سطوراً كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إالا الق ليل  

علينا شكرىم على    فواجبامن الذكريات والصور التي تجمعنا برف اق كانوا إلى جانبنا .........

 وجودىم معنا ونحن نخطو في غمار الحياة

كل من أشعل شمعة في درب عملنا وأعطى من حصيلة  ونخص بجزيل الشكر والعرف ان إلى  

 فكره لينير دربنا.

 إلى األساتذة الكرام في كلية التربية واتوجو بالشكر الجزيل إلى  

 الدكتورة: ابتسام الف ارس

 التي تفضلت باإلشراف على ىذا البحث وليا منا كل التقدير واالحترام

يمية في كلية التربية لما قدموه من  وكل الشكر والتقدير لجميع أعضاء الييئة التعل

 مساعدة ورعاية علمية. 

والشكر لكل من ساىم وساعد في انجاز ىذا البحث وخاصة كوادر مدارس محافظة حمص  

 ف ليم كل التقدير واالمتنان.

 الباحثة                  



 

 
 االىداء

 إلى من جرعت الكاس لتسقيني  

 ةإلى من كلت انامليا لتقدم لنا لحظة سعاد

 إلى من حصدت وماتزال تحصد االشواك من دربي لتميد طريق العلم  

 إلى رمز الحب وبلسم الشف اء

 أمي الغاليةإلى الق لب الناصع بالبياض........

 إلى من كانوا مالذي وملجئي

 أخي وأختيإلى من تذوقت معيم أجمل لحظات الحياة ...

 زوجي إلى الروح التي سكنت روحي....

 أجلوإلى من سأعيش من  

  ...ابني الحبيبإلى من أسعى من أجلو ألقدم األفضل  

 .الصديقإلى أعز األشخاص واكثرىم صدق اً .....
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 14 انّذراضبد انعرثٍّخ

 21 ثبٍَبً: انّذراضبد انًزعهّقخ ثذور يركس يصبدر انزعهّى ورىظٍفهب فً انعًهٍّخ انزعهًٍٍّخ
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 87  يقذيخ:

 88  انُّزبئح انًزعهّقخ ثفرضٍبد انجسث: اوالً:
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 97  اخزجبر انفرضٍّخ انثبنثخ:

 111  اخزجبر انفرضٍّخ انراثعخ:

 114 :اخزجبر انفرضٍّخ انخبيطخ
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 171 انزصىر اخراءاد

 171 يركس يصبدر انزعهى أقطبو

ًّ *انًىاد   172 انزعهًٍٍّخ انًقزرزخ نًركس يصبدر انزعهّى انًذرض
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 9@8  لبئًخ ثأعًبء انغبدح انًسكًٍُ 8

يشاكض يظبدس انزؼهّى فٍ رسمُك انًؼبَُش اعزجبَخ يىخهخ أليُبء يشاكضيظبدس انزؼهّى ػٍ أهًُخ  9

  انىؽُُخ نهًُبهح انسذَثخ

8@8 

أهًُخ يشاكض يظبدس انزؼهّى فٍ رسمُك انًؼبَُش انىؽُُخ نهًُبهح  اعزجبَخ يىخهخ نهًؼهًٍُّ زىل :

  انسذَثخ.

 

8@= 

ثطبلخ سطذ نًىخىداد يشاكض يظبدس انزؼهّى وخذيبرهب فٍ انًذاسط انثّبَىَّخ انشعًُخ فٍ يسبفظخ  ;

 زًض
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 انىصاسَخ انجالغبد >

 

 

 

  يخططبد نًركس يصبدر انزعهى =
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 أواًل: المقدمة:
كالتربكّية  االقتصاديةك  االجتماعيةنكات األخيرة مجمكعة مف الّتغيرات الثقافّية ك شيد العالـ في السّ     
قميدية مف نظـ الّتعميـ التّ االنتقاؿ كؿ إلى تطكير نظميا التعميمّية كمحاكلة تكجيت بعض الدّ  اشيان معياكتمّ 

تطكير الّتعميـ داخؿ المؤسسات فكجيت األنظار لكالتكنكلكجّية  التقنّية إلى نظاـ تعميمّي يكاكب الّتطكرات
 إلى العالـ الكاسع. لالنطالؽكحجر أساس  التعميمّية

نكات الماضية عمى دراسة كتكفير الظركؼ المناسبة لمتعميـ كالتعّمـ في السّ  تركزت جيكد التربكّييف لذلؾ    
أف كؿ األفراد قادريف عمى التعّمـ شرط تكفر  أنو تبّيفالّذاتّي كمراعاة الفركؽ الفردّية بيف المتعّمميف خاصة 
 ية التعميمّية الغنية بالمثيرات.، كالبنطرؽ كأساليب الّتعميـ المناسبة لقدراتيـ كاستعداداتيـ

أصبح عمى التربكّييف كالقائميف عمى شؤكف الّتعميـ إعادة النظر في جميع جكانب منظكمة الّتعميـ بما ف"    
 في ذلؾ النسؽ التعميمّي بما يتضمف مف أىداؼ، كمنيج دراسي، كعممية تعميمّية، كتقكيـ، كطالب، كمعمـ "

 (3،كآخركف، د. ت حر،ال)                                                  
الحادم كالعشركف يمثؿ تحديان حقيقيان لنظـ الّتربّية كالّتعميـ فالمفاىيـ التقميدية حكؿ الطالب ك القرف     

 التطكير.ك  كالمعمـ كاليكـ الدراسي كالمنيج كأساليب الّتعميـ كالتعّمـ كميا تخضع لمتغيير
الّدراسّية بطريقة تجعؿ التعّمـ ذاتي  مناىجالالحالية بتطكير أىداؼ الّتعميـ بتطكير تعنى النظـ التربكّية ك 

ككجيت أنّظمتيا بشكؿ أساسي نحك استخداـ المتعّمـ مف كسائؿ التعّمـ المتاحة.  االستفادةمف خالؿ 
مف ك ات اكتساب المعمكم مف عممية كاالنتقاؿالرغبة في االستطالع لممكتبات بشكميا المتطكر إلثارة 

عمى تكثيؽ تركز الّتربّية الحديثة ك حث عمى البحث كاالستكشاؼ. التمقي إلى ال، كمف التعّمـإلى  الّتعميـ
 الصناعية. راسي كالمكتبة المدرسّيةالصمة بيف المنيج الدّ 

 كرة التكنكلكجّية استدعت تطكير المكتبة المدرسّية مف خالؿ إضافة أدكات كمكاد كأجيزةأف الثّ  إالّ     
سمعية كبصرية ككذلؾ ربط المدرسة بشبكة اإلنترنت، ليس فقط باإلضافات المادّية بؿ بتغيير دكرىا 

فبرز مركز مصادر التعّمـ مف بيف كجعميا ركف أساسي في المدرسة يستطيع أف يستفيد منو المتعّمميف 
 البدائؿ الميمة لتحكيؿ المكتبة التقميدية إلى بيئة معمكماتية.

كر استدعى البحث عف مصطمح جديد يعبر عف ذلؾ المكاف بدالن مف المكتبة فظيرت عدة كىذا الّتط    
 :  (MARSHAL)تسميات لممكتبة المدرسّية الحديثة تشير لذلؾ الّتطكر كما تذكر مارشاؿ 

 Leaning centerتعّمـ      مركز -
                                                       A learning Mediaمركز كسائؿ تعّمـ    -
 An Instructional Materialمكاد تعميمّية  مركز-
 A Learning resource centerمركز مصادر التعّمـ  -

 (12، ص1995)العمي،                     
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ضافة التقنّيات المتطكرة كمصادر متنّكعة فأصبحت المدرسة  االىتماـتنامى ك      بتعزيز دكر المكتبة كا 
تاحة الفرصة لممتعّمـ لمتعّرؼ عمى مصادر التعّمـ المختمفة.تح بدأ ك  رص عمى تكفير ىذه التقنّيات كا 

_الّتعميمة مف خالؿ تكفير الكسائؿ كالمصادر لكؿ مدرسة بما تقتضيو  بجكىر العممّية التعميمّية االىتماـ
 الّتربّية الحديثة.

ت متأخرة ك المدرسّية إلى مركز مصادر تعّمـ جاءإاّل أف مبادرة سكرّية في مجاؿ تحكيؿ المكتبة     
المراكز المكجكدة تعاني مف القصكر في أداء كظائفيا لعدـ تكافر المكاد كاألجيزة التعميمّية التي تساعد في 
تحسيف عممية التعّمـ كجاء ذلؾ نتيجة لعدـ الرغبة الجادة مف قبؿ القائميف عمى المكتبات كالمراكز في 

إضافية كبذؿ الجيد لتحسيف مستكل المكتبات، كنظران لعدـ كجكد دراسات سابقة تناكلت تكميفيـ بأعماؿ 
كاقع مراكز مصادر التعّمـ في سكرّية جاءت الّدراسة الحالية لدراسة ىذا الكاقع كالتعّرؼ إلى كيفية عمميا 

مصادر التعّمـ، كترجك كاإلشارة إلى الصعكبات كالمعكقات التي تعاني منيا، كلتقدـ تصكران مقترحان لمراكز 
 الباحثة أف تككف ىذه الّدراسة مساىمة متكاضعة لتكفير قدر مف البيانات كالمعمكمات عف ىذه المراكز.

 أعئهزه: و انجؾش خصبَُبً: يشكه    

المعرفّي كالتقنّي كالثقافّي الذم أصبح  لالنفجارالتغّير المتسارع في جميع مجاالت الحياة نتيجة  فّ إ    
لمميزة لعصرنا الحالي كما صاحبو مف تطكر في نظـ الّتعميـ كذلؾ استجابة لدكاعي العصر السمة ا

  كتغّيراتو حيث شيد طفرة عممية كتكنكلكجية باىرة في انجازاتيا تؤثر في عمؽ الفرد كالمجتّمع.

ثيرات أف "مما أثر بشكؿ كبير عمى نظـ الّتعميـ كالمفاىيـ التي تعمؿ في إطارىا كمف بيف ىذه التأ    
الكتاب المدرسّي لـ يعد ىك المصدر الكحيد لممعرفة ككذلؾ فترة الّتعميـ الّنظامية لـ تعد سكل مرحّمة مف 

 (www. Angel fire.com)                مراحّؿ الحياة التعميمّية كدخكؿ أجيزة كمكاد ككسائؿ حديثة"

مجرد مكاف لحفظ الكتب أك قاعة  كتبقىميتيا إلبقاء عمى المكتبة بمفيكميا التقميدم يحد مف فاعا ك    
برزت صيغة  مع المفاىيـ الحديثة لمتربية تّمشيان  ك لممطالعة فقط أك ىي مجرد مكاف ثانكم في المدرسة.

مركز مصادر التعّمـ التي تعتبر تطكران لممكتبة المدرسّية حيث تشمؿ عمى المكتبة كالمخبر المدرسّي فيي 
ادر التعميمّية المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية في مركز يضـ ىذه المكاد عمى تدمج معان كؿ أشكاؿ المص

  .معّمميف كالّطالب لالستفادة منيانحك يساعد ال

لكي  تكظيفيا لمعمؿ الفردم كالجماعيّ  أف ىذا المركز ال يعني مجرد جمع المكاد التعميمّية بؿ ال بّدمف إالّ 
 ّطالب لتدعيـ تعّمميـ كمف قبؿ المعّمميف لتطكير خبراتيـ.يصبح مكانان مفتكحان لالستخداـ مف قبؿ ال

في قياس مدل  مان اىأف مركز المصادر في المدرسة أساسان  (jean Lewis)لكيس "كقد اعتبر جيف 
ية أم نظاـ تعميمّي الحتكائيا عمى مجمكعة مف المكاد المناسبة في استقصاء المعمكمات كدكره في فعال

 خداـ المكاد فيو ككيفية الكصكؿ إلى المعمكمات فيو "الميذ عمى استتشجيع التّ 
 (www.jamaa. Com  طالب جامعة دمشؽ )ممتقى

http://www.jamaa/
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الستخداـ مراكز مصادر التعّمـ تنعكس عمى العممّية  سات إلى كجكد آثار إيجابيةكقد أشارت الّدرا    
خاص مف حيث زيادة التحصيؿ كنكعية المعمكمات التي يحّصميا التعميمّية بشكؿ عاـ كعمى المتعّمـ بشكؿ 

 كمف ىذه الّدراسات:
( حكؿ كاقع المكتبات المدرسّية في مرحّمة الّتعميـ األساسي كالثانكم 2002الساعكر كمراد،دارسة ) -1

)القنيطرة كحمص كالالذقية كدير الزكر( كتكصمت ىذه الّدراسة إلى عدـ تكافر محافظات في 
لمدرسّية المحققة لممعايير األساسّية، كعدـ تكافر قاعات لممطالعة، كقصكر إدراؾ المكتبة ا

 المدرسة. المعّمميف بأىمية
( التي حاكلت دراسة كاقع مراكز مصادر التعّمـ في اإلمارات العربّية 2008)المقطرم، دراسة   -2

 المتحدة كمدل تحقيؽ متطمبات العممّية التعميمّية مف كجية نظر األمينات.
بدراسة آراء الّطالب حكؿ برامج الكسائط المتعددة في  (Dzikowsk) قامت دككيسكي كما -3

المكتبة المدرسّية أك مراكز مصادر التعّمـ حيث أكضحت أف الّطالب ينجزكف أعماليـ بشكؿ 
ـّ تكظيؼ اختصاصيي مراكز   مؤىميف.أفضؿ إذا ما ت

عددان مف المدارس الثّانكّية في مدينة حمص لذلؾ قامت الباحثة بأخذ عينة استطالعية استيدفت     
 المكتبات.لمتعّرؼ أكثر عمى كاقع ىذه المراكز حيث كزعت االستبيانات عمى المعّمميف كأمناء 

 :يميأشارت الّنتائج إلى ما كقد 

في  رغبةن ُيبدكا لـ  ألمناء كالمعمميف% مف ا63كعندما سئؿ أمناء المكتبات كالمعّمميف تبّيف أف  -
 تعّمـ.كز مصادر إقامة مر 

 المعّمميف كأمناء المكتبات ال يعرفكف ما ىي مراكز مصادر التعّمـ. مف 70% -

 % مف أمناء المكتبات لـ يتبعكا دكرات في مجاؿ التقنّيات الحديثة أك أم دكرات أخرل.85 -

ـّ استصدار عدة قرارات كبالغات بيذا الخصكص منيا كفي الجميكرّية      :العربّية السكرّية فقد ت
كالثقافة ي لمنظمة الّتربّية حكؿ البياف العربّ 24/10/1997( بتاريخ 4/4)2005/543البالغ الكزارم رقـ

 المكتبة المدرسّية كرسالتيا العممّية. الذم نص عمى أىمية العمكـ
 المكتبة+ المدرسية مكتبات أمناء دكرة إقامة حكؿ2004( لعاـ 4/4)1485/543 رقـ الكزارم كالبالغ

 الفنية باألعماؿ القياـ عمى المتدربيف تمكيف ؿخال مف المكتبة دكر تفعيؿ الدكرة مف اليدؼ يةاإللكتركن
 .االلكتركنية المكتبة عمى كاطالعيـ كالتسجيؿ كتصنيؼ فيرسة مف عممي بشكؿ

ضركرة تعاكف أميف المكتبة كمعمـ المادة  حكؿ 23/2/2009 بتاريخ  (4/4)746/543كالبالغ الكزارم رقـ 
 لمطالب.ة المطالعة كمنح جكائز عينيّ  لتفعيؿ
أف فكرة مراكز مصادر التعّمـ غائبة عف ىذه القرارات كلكنيا بدأت تبصر النكر في المناىج  إالّ     

ـّ التركيز فييا عمى أف يتعّمـ الطالب بجيده مف خالؿ  مف المصادر المتاحة في  االستفادةالحديثة حيث ت
ـّ بن  .تيا كزارة الّتربّيةالتي أقرّ المعايير الكطنية  ج كفؽاء ىذه المناىالمدرسة حيث ت
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كىذا ما دفع الباحثة إلى التفكير بدراسة كاقع مراكز مصادر التعّمـ كفاعميتيا في محاكلة إلكساب     
كبالتالي  عمميا،المعّمميف مفاىيـ كأىداؼ ىذه المراكز كاقتراح تصّكر لتصميـ مراكز مصادر التعّمـ ككيفية 

 بمستكل الطالب. االرتقاءممشكالت التي أفرزىا الّتعميـ الجماعّي مما يساعد عمى التصدم ل

 :وبذلك يمكن تحديد مشكمة البحث بالسؤال التالي    
 الحديثة؟ المعايير الكطنية لممناىجما التصّكر المقترح لمراكز مصادر التعّمـ في المرحّمة الثّانكّية كفقان     

 ساؤالت الفرعية التّالية:كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الت

 انكم؟ما كاقع مراكز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ الثّ  -

 الثّانكم؟ما أىداؼ مراكز مصادر التعّمـ في الّتعميـ  -

 يضّميا مركز مصادر التعّمـ؟أف ما األجزاء التي يمكف  -

 انكم؟التربكّية الحديثة لمتعميـ الثّ  المعايير الكطنية لممناىجما  -

 في محافظةت التي تقؼ في كجو كجكد مراكز مصادر تعّمـ في المدارس الثّانكّية ما العقبا -
 حمص؟

 العقبات؟كؿ الممكنة لتفادم تمؾ الحمما  -

 الحديثة؟  المعايير الكطنية لممناىجكفقان اقتراح تصميـ مراكز مصادر التعّمـ لممرحّمة الثّانكّية  -

 :انجؾش أهًُخصبنضبً:     

معرفّي كالتكنكلكجّي الذم يشيده العالـ اليكـ في كافة المجاالت التربكّية كاالجتّماعية ال االنفجارنتيجة     
كاالتجاه التربكّم الحالي نحك التعّمـ الّذاتّي كذلؾ بتكفير ما يحتاجو الطالب مف كسائؿ كمكاف  .كاالقتصادية

تي تحث عمى التعّمـ الّذاتّي كالتعّمـ ليذه الكسائؿ، كغيرىا بما يسيؿ عممية التعّمـ، فكانت المناىج الحديثة ال
  ذلؾ.شاركي، فكاف ال بّدمف كجكد مركز مصادر التعّمـ في كؿ مدرسة لتحقيؽ التّ 

 يمي: البحث إلى ما كبذلؾ ترجع أىمية    
مما  كأىميتيا في تحسيف العممّية التعميمّيةتعريؼ المعّمميف كأمناء المكتبات بمراكز مصادر التعّمـ  -

مكتباتيـ التقميدية إلى مراكز مصادر تعّمـ بما يحقؽ أىداؼ المناىج  الحافز لتحكيؿيـ قد يكلد لدي
 الحديثة.

خصصات األخرل البحث الحالي مادة في متناكؿ طمبة تقنيات الّتعميـ كطمبة المكتبات كالتّ  يعدّ  -
 .تعّمـإلى الجكانب النظرية لمراكز مصادر ال ذات العالقة بيذا المكضكع تساعدىـ في التعّرؼ

مراكز مصادر التعّمـ كمجاؿ لمبحث نتيجة  تكجيو أنظار الباحثيف في المجاؿ التربكّم إلى أىمية -
ة حيث تعّد ىذه الّدراسة األكلى لقّمة الّدراسات الحديثة في مكضكع مراكز التعّمـ كخاصة في سكري

مراكز مصادر  تناكؿست في ىذا المجاؿ في سكرّية كذلؾ عمى حد عمـ الباحثة بكصؼ الّدراسة
جزء مف منظكمة العممّية التعميمّية كانعكاسيا عمى المناىج الحديثة ككيفية خدمة  بعّدىاالتعّمـ 

 المراكز ألىداؼ المناىج الحديثة
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المعايير الكطنية يقدـ ىذا البحث مف قبؿ الباحثة تصكران مقترحان لتصميـ مراكز مصادر التعّمـ  -
 نو في المدارس الثّانكّية في كافة المدارس. م االستفادة، يمكف الحديثة لممناىج

:انجؾشساثؼبً: أهذاف         

المعايير يتّمثؿ اليدؼ الرئيسي لمبحث في التكصؿ لتصّكر مقترح لتصميـ مراكز مصادر التعّمـ كفقان     
 الحديثة كيتفرع منو األىداؼ التّالية: الكطنية لممناىج

إلى  التعّرؼ مدارس التعّمـ الثانكم العاـ كذلؾ مف خالؿكاقع مراكز مصادر التعّمـ في   التعّرؼ -
مكقع المركز في المدرسة كمدل تكافر التجييزات كالككادر المؤىمة لمعمؿ في المركز كمدل تكافر 

 المصادر التعميمّية.

المرحّمة الثّانكّية كالمياـ التي يجب أف  مدل كضكح فكرة مراكز مصادر التعّمـ لدل معمميّ  التعّرؼ -
 كـ بيا المركز في دعـ المناىج.يق

 كز مصادر التعّمـ.ضكء عمى الخدمات كالنشاطات التي يقدميا مر إلقاء ال -

فر أك استخداـ مراكز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ ؼ عند المعكقات التي تحكؿ دكف تك الكقك  -
 الثانكم.

 المقترح. اقتراح الحّمكؿ الممكنة لتفادم تمؾ المعكقات كذلؾ مف خالؿ التصميـ -

 فشػُبد انجؾش خبيغبً:      

 األولى:الفرضّية     
آلراء بيف المتكسطات الحسابّية α≤0.05 )) ))الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل     

، الجنس، المكاف)كاألمناء فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير المعّمميف 
 ، المدرسة، المؤىؿ العممّي(ختصاصكاال
 الثانية:الفرضّية     
آلراء بيف المتكسطات الحسابّية α≤0.05)) ))الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل     

)المكاف، الجنس، فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير المعّمميف 
 العممّي(، المؤىؿ ةالمدرس

 الثالثة:الفرضّية     
آلراء بيف المتكسطات الحسابّية α≤0.05)) ))الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل     

، المكاف)فيما يتعمؽ بمحكر رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو يمكف أف تعزل لمتغّير المعّمميف 
 العممّي( ؿالجنس، المدرسة، المؤى
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 الرابعة:الفرضّية  
آلراء بيف المتكسطات الحسابّية (( α≤0.05))الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  

المكاف، الجنس، االختصاص، )لمتغّير التربكّم يمكف أف تعزل  المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر أمناء
 ، المؤىؿ العممّي(ةالمدرس

 الخامسةالفرضّية     
آلراء بيف المتكسطات الحسابّية ((  α≤0.05))الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل     

المكاف، الجنس، االختصاص، )لمتغّير اإلدارم يمكف أف تعزل  المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر أمناء
 العممّي( ؿالمدرسة، المؤى

 الّسادسة:الفرضّية     

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء α≤0.05 )) ))الداللة داللة إحصائّية عند مستكل ال تكجد فركؽ ذات     
المكاف، الجنس، )لمتغّير أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة يمكف أف تعزل 

 العممّي( ؿاالختصاص، المدرسة، المؤى
 السابعة:الفرضّية  

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء ((  α≤0.05))الداللة ائّية عند مستكل ال تكجد فركؽ ذات داللة إحص    
المكاف، الجنس، )لمتغّير أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر كاقع كسمبّيات عمؿ المركز يمكف أف تعزل 

 العممّي( ؿاالختصاص، المدرسة، المؤى

 عبدعبً: يُهظ انجؾش:    

حّميمي القائـ عمى جمع البيانات كالمعمكمات مف الكاقع كالّدراسات المنيج الكصفّي التاعتّمد ىذا البحث    
ـّ تحّميميا كاستخراج الّنتائج التي تكصمت إلييا الّدراسة الّسابقة  مة في ءالمنيج األكثر مال حيث يعد ىذاث

ـّ بكصفي ا كصفا مثؿ ىذه الّدراسات "فالمنيج الكصفّي يعتّمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييت
(: "األسمكب الكصفّي الذم 8665كىك ما يقكؿ عنو عبيدات كآخركف ) كيعّبر عنيا كميان ككيفيَا. دقيقان 

ـّ بكصفيا كصفان دقيقان كعبر عنيا تعبيران كميان أك كيفيان حيث  يعتّمد دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع، كييت
التعبير الكمي فيعطينا كصفان رقميان يكضح أف التعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا، أما 

 مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا بالظكاىر المختمفة األخرل".

 (247 ص، 1998عبيدات كآخركف،)
ـّ استخداـ المنيج الكصفّي لجمع المعمكمات حكؿ كاقع مراكز مصادر التعّمـ بالمدارس   كبناء عمى ما تقدـ ت

 ة حمص.الثّانكّية في محافظ

كما استخدمت الباحثة المنيج البنائي لبناء التصّكر المقترح لمركز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ      
 ما قبؿ الجامعي. لممعايير الكطنية لمتعميـالثانكم كفقان 
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يفية كيعّرؼ المنيج البنائي بأنو:" خطكات منظمة إليجاد ىيكؿ معرفي تربكم جديد، أك لـ يكف معركفان بالك 
مع الظركؼ المتكقعة كاإلمكانات الكاقعية، يستفيد  كيتالءـنفسيا مف قبؿ يتعمؽ باستخدامانت مستقبمية، 

 الباحث مف خالليا مف خالؿ رؤل تشاركية لمخبراء المعنييف في مجاؿ معيف لتحقيؽ أىداؼ معينة"
 (33ص، 3002)اآلغا،                                   

نجؾش:عبثؼبً: أدواد ا        

 صممت الباحثة األدوات التّالية:
ء أمناء مراكز مصادر كز مصادر التعّمـ مف خالؿ الكقكؼ عمى آرااستبانة لدراسة كاقع مر  -

 كز مصادر التعّمـ.التعّمـ بمر 
كز مصادر ؿ الكقكؼ عمى آراء المعّمميف بمر كز مصادر التعّمـ مف خالاستبانة لدراسة كاقع مر  -

 التعّمـ.
 .لمكجكدات مراكز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ الثانكم بمحافظة حمص بطاقة رصد -
 إعداد التصّكر المقترح لمركز مصادر التعّمـ لمرحّمة التعّمـ الثانكم كفقان ألىداؼ المناىج الحديثة -

 يزغُّشاد انجؾش:

 

 انًزغُشاد انًغزمهخ: -1

 كانت: لممعّممين بالّنسبة - أ
 الجنس )ذكر /أنثى( 

( مّي العمالمؤىؿ   )معيد، إجازة، دبمـك
 المكاف )ريؼ، مدينة(

 :المراكز ألمناء بالّنسبة  - ب
 الجنس )ذكر /أنثى(

( العممّي المؤىؿ   )معيد، إجازة، دبمـك
 االختصاص )مكتبات كمكاد أخرل(

 المكاف )ريؼ، مدينة(
 انًزغُشاد انزبثؼخ: -2

 آراء المعمميف - أ

 آراء أمناء مركز مصادر التعمـ - ب
 :جؾشؽذود انصبيُبً:    

كاقع مراكز مصادر التعّمـ بمدارس الّتعميـ الثانكم العاـ في  يتناكؿ ىذا البحثالحدكد المكضكعية:  -
 كز مصادر التعّمـ كفقان ألىداؼ المناىج الحديثة.صّكر مقترح لمر محافظة حمص كتقديـ ت

لكزارة الّتربّية كالتي  تشمؿ الّدراسة المدارس الثّانكّية العامة في محافظة حمص التابعةالحدكد المكانية:  -
 .( مركزان 23) ايكجد فييا مركز مصادر تعّمـ كالتي يبمغ عددى

ـّ تطبيؽ البحث خالؿ العاـ الدراسي  -  .2012-2011الحدكد الزمانية: ت
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ٍّ وػُّ ربعؼبً:      غ األطه ًّ  :ُزهانًغز

الثّانكّية العامة في  لمبحث مف جميع أمناء مراكز مصادر التعّمـ لممدارس ف المجتّمع األصميّ تككّ     
( مدرسة 132تتكزع كما يمي: ) 2012-2011( مدرسة لمعاـ الدراسي 164مدينة حمص كالبالغ عددىا)

 ( مدرسة في الريؼ.32في المدينة ك)
، كذلؾ حسب 8262كمف جميع مدرسّي المدارس الثّانكّية العامة في مدينة حمص كالبالغ عددىـ     

( الصادرة عف مديرية الّتربّية في محافظة 3088-3080ائيات عاـ )احصكاإلحصاء دائرة التخطيط 
(، كقد قامت الباحثة بتطبيؽ اإلستبانة عمى المجتّمع األصمّي 3080)مديرية الّتربّية في حمصحمص، 

 ( أمينان كأمينة.23كمو بالّنسبة ألمناء المراكز كقد بمغ عددىـ )

( تـ اختيارىـ 32رس التي تقع فييا مراكز مصادر التعّمـ )أما بالنسبة لعينة المعمميف العامميف في المدا
 .% 82,32بنسبة تمّثؿ  ( معممان 824بطريقة العينة العشكائية كبمغ عددىـ) 

 يظطهؾبد انجؾش ورؼشَفبره اإلعشائُخ:ػبششاً:     

 التعّمم:مركز مصادر  - أ

ة الفردّية كالجماعّية كيتيح شاىدكاالستّماع كالم االطالعالذم يتيح فرصة  بأنو المكاف: يعرفو كيمب -  
فرصة لممعمـ أف يكجو المتعّمـ كيقكد عممية التعّمـ، كأف يككف محتكاه شامالن لكؿ المكارد التعميمّية التقميدية 
كغير التقميدية، كالكتب كالمطبكعات بأنكاعيا الصكتية، المصكرة كاألفالـ السينمائية كآالت التعّمـ 

                                               خ. ال...كاالختبارات التربكّية

 (41،ص2000)كيمب،
عبارة عف بيئة تعميمّية تحتكم أنكاعان متعددة مف مصادر المعمكمات يتعامؿ معيا  بأنو:يعرفو المقطري  -

ثراء معارفيـالمعمـ كالمتعّمـ كغيرىـ كتتيح ليـ فرصة الكتساب الميارات كالخبرات التعميمّية  العممّية عف  كا 
                                    كالجماعّي.طريؽ التعّمـ الّذاتّي 

 (314،ص2008)المقطرم،
ىك ركف خاص بالمدرسة متكامؿ معيا يحتكم عمى مكاد ككسائؿ تساعد في  :إجرائياً تعرفو الباحثة   -

ف المركز المتخصص كالمؤىؿ خدمة احتياجات المتعّمميف كتحقيؽ األىداؼ التعميمّية كذلؾ بإشراؼ أمي
ة بالمكاد المطبكعة كغير المطبكعة ككافة التجييزات حيث يجب أف يككف المركز مجيزان بقاعات غنيّ 

 اإلنترنت.د بخدمة السمعية كالبصرية كمزكّ 
 

 التصّور المقترح: - ب
العناصر إطار فكرم منظـ كشامؿ يحتكم عمى عدد مف المراحّؿ تندرج تحتيا عدد مف  أنو:يعرفو بيكمي 

  البعيد.المترابطة معان كالتي تعمؿ حالة انسجاـ لتكجيو عممية التنفيذ عمى المدل 
 (11،ص2009)بيكمي،
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خطة عمؿ تتككف مف عدة مراحّؿ اليدؼ منيا تحسيف عممية التعّمـ فيي  كى إجرائيًا:فو الباحثة تعرّ     
 تصّكر نحك الفعؿ الذم نريد تحقيقو.

 تعريف المنيج: - ت
مجمكعة مف المكاد الّدراسّية المقررة عمى صؼ مف  بأنو: المنيج بالمفيوم التقميديتعرف سنقر  -

الصفكؼ في المدرسة أك مرحّمة مف المراحّؿ الّدراسّية. كمجمكع المعمكمات كالحقائؽ العممّية 
 كالمعرفّية التي يشتّمؿ عمييا مقرر كؿ مادة مف ىذه المكاد

 (3 ص، 2000سنقر،)                                                                    
: ىك مجمكعة الخبرات التي تستطيع المدرسة تكفيرىا وتعرف سنقر المنيج بالمفيوم الحديث -

كتنظيميا كتكجيييا كاإلشراؼ عمييا كالتأثير بيا في شخصية المكاطف مف مختمؼ جكانبيا بحيث 
ّمع المعاصر سكاء كانت ىذه الخبرات داخؿ المدرسة أك تنمك نمكان متكامالن تكامؿ الحياة في المجت

 خارجيا.
 (4، ص2000سنقر،) 

: تعرفيا الباحثة بأنيا نقّمة نكعية في تطكير التعّمـ مف خالؿ التركيز عمى التعّمـ المناىج الحديثة -
حكؿ الطالب كالتركيز عمى نشاطو بعد تكفير المكاد كالكسائؿ الضركرية بما يساعد  المتمحكر

 ى تحسيف جكدة المخرجات التعميمّية.عم
: ىي المرحّمة التي تمي مرحّمة الّتعميـ األساسي كتسبؽ المرحّمة الجامعية كمدتيا المرحّمة الثّانوّية - ث

 يادة الثّانكّية.منيا يحصؿ الطالب عمى الشّ  االنتياءثالث سنكات كبعد 
ة، كالتي تعكد ممكيتيا غير الربحيّ تمؾ المدارس  تقصد بيا الباحثة: سميةالمدارس الثّانوّية الرّ  - ج

الّتعميـ العاـ، كتككف لدكلة في جميع المراحّؿ الّدراسّية، كتندرج تحت تسمية إلى ابالدرجة األكلى 
 كلة عف تكفير ميزانيتيا.ؤ كلة عف كضع الخطط فييا ككذلؾ مسؤ الدكلة مس

في ضكئو  الحكـ يتـّ  الذم ىي األساسالّتعميم العام ما قبل الجامعي:  المعايير الوطنية لمناىج - ح
عمى مدل اإلنجاز كجكدتو، إذ أنيا تصؼ ما ينبغي عمى المتعّمـ أف يتعّممو كيتّمكف مف أدائو في 

كؿ مراحّؿ الّتعميـ كتحديد نكاتجو بشكؿ قابؿ لممالحظة كالقياس بما يضمف جكدة الّتعميـ مف 
كقد أعدتيا كزارة الّتربّية في خالؿ تحديد األىداؼ المنشكدة المتسقة مع التكقعات الدكلية 

ـّ  ـّ تطكير مناىج الّتعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي في ضكئيا، كت الجميكرّية العربّية السكرّية ليت
التركيز فييا عمى حاجات المتعّمـ كاىتّماماتو كتّمكينو مف تعّمـ يتسـ بالجكدة، كتبني مداخؿ 

 ت كاإلفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة. أساسيات المعرفة كالمدخؿ التكاممي كمدخؿ الميارا
 (336ص، 2011)سميماف،                                   
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 :مركز مصادر التعّمم أمين - خ
مركز مصادر التعّمـ ىك فرد في مجاؿ مصادر التعّمـ أك  أميفمف خالؿ مالحظتيا لمكاقع ترل الباحثة أف 

 أك مف المدرسّيف المفرغيف لمعمؿ اإلدارم،  ذك نصاب قميؿ مف الحصص معممي المدرسةأحد 
دارة المكاد كاألجيزة  إدارةيقكـ بتنفيذ عمميات المركز كميامو المختمفة مثؿ  دارة التسييالت كا  العامميف كا 

 كغيرىا كيضطمع بأدكار المركز كيساعده مساعد فني كمساعد صيانة.
 التّالية:يسير البحث كفؽ الخطكات  : ئعشاءاد انجؾش:انؾبدٌ ػشش    
 : كيشمؿ الخطكات التّالية:اإلطار النظري-11-1

 دراسة األدبيات التربكّية كالّدراسات كالبحكث الّسابقة المتعّمقة بالبحث لتحديد:  -1
 ماىية مركز مصادر التعّمـ بالمرحّمة الثّانكّية - أ

 ربّية الّسكريةالجامعي في الجميكرّية الع ؿمعايير المناىج الّدراسّية في مرحّمة الّتعميـ ما قب - ب

 : كيشمؿ الخطكات اآلتية:اإلطار الميداني-11-2
إعداد استبانة أميف مركز مصادر التعّمـ لتحديد كاقع مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية  -1

الرسمية في مدينة حمص، كمدل استخداميا في الّتعميـ كتحديد درجة خبرة أمناء ىذه المراكز في 
 الؿ تحّميؿ األدبّيات الّنظرّية كالبحكث المتعّمقة بمكضكع البحث.إدارتيا، كذلؾ مف خ

إعداد استبانة معممي المرحمة الثّانكّية لتحديد كاقع مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية الّرسمية  -2
في مدينة حمص كمدل خبرة معممي المرحمة الثّانكّية في استخداميا في الّتعميـ بيدؼ االستناد في 

 عداد التصّكر المقترح لمركز المصادر كبالتالي تحسيف خدماتو التعميمّية.إ
 إعداد بطاقة رصد لمكجكدات مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية بمحافظة حمص -3
ـّ الّتحّقؽ مف ثباتيا. -4  الّتحقؽ مف صدؽ االستبانة بعرضيا عمى المحّكميف، ث
 تطبيؽ أدكات البحث. -5
 عاٍلجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائّية المناسبة. تحّميؿ البيانات كم -6
 كؿ كرسكـ بيانّية.جرد البيانات في جدا -7
 عرض الّنتائج كتفسيرىا. -8
 عنو نتائج البحث. رتقديـ تكصيات في ضكء ما تسف -9

إعداد تصّكر مقترح لمركز مصادر تعّمـ يناسب المدارس الثّانكّية الرسمية في الجميكرّية العربّية  -10
 .التعّممية-يدؼ تحسيف العممّية التعميمّيةالسكرّية ب
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 انفظم انضبٍَ: انّذساعبد انّغبثمخ

 تمييد. -

 .مصادر التعّممكز ر مبالمتعّمقة أواًل: الّدراسات 

 العممية وتوظيفيا في: الّدراسات المتعّمقة بدور مركز مصادر التعّمم اً ثاني
 التعميمّية.

 .ثالثًا: تعقيب عمى الّدراسات الّسابقة

 رابعًا: موقع البحث الحالي من الّدراسات الّسابقة.

 خامسًا: الجوانب اّلتي استفاد منيا البحث الحالي ِمَن الّدراسات الّسابقة.

 خالصة.
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 الّدراسات الّسابقة:

 :رًهُذ
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض بعض الّدراسات المرتبطة بمتغّيرات الّدراسة الحالّية، كقد ُصنَِّفت ىذه     
، كالّدراسات كز مصادر التعّمـظرم لمر المتعّمقة باإلطار النّ ّدراسات كُعِرَضْت في قسميف: الّدراسات ال

اة الّتسمسؿ الّزمنّي )مف كتـّ مراع المتعّمقة بدكر مركز مصادر التعّمـ كتكظيفيا في العممّية التعميمّية
يجان تفصيمّيان، يبدأ بعرض أىداؼ (، كتتبَّعت الباحثة في عرض ىذه الّدراسات منإلى األقدـ األحدث

الّدراسة، فالمنيج، فأدكات القياس المستخدمة فييا، فعّينتيا، كأخيران ذكر أبرز الّنتائج اّلتي أسفرت عنيا 
 الّدراسة، كيمكف عرض ىذه الّدراسات عمى النحك التالي:

 التعّمـ.مصادر مركز باألكؿ: الّدراسات المتعّمقة 

 عّمقة بدكر مركز مصادر التعّمـ كتكظيفيا في العممّية التعميمّية.الثاني: الّدراسات المت

 كفيما يمي عرض ليذه الّدراسات:

 ظبدس انزؼهّى شكض يًثوالً: انّذساعبد انًزؼهّمخ أ

 انّذساعبد انؼشثُّخ - أ

 (3080دراسة عمراف، غادة محمد) -8

سي ةبعنكاف: "فاعمي اميا في التطكير المينّي لممعّمميف إدارة برامج مراكز مصادر التعّمـ في محافظة اربد كا 
 مف كجية نظرىـ".

 ىدفت ىذه الّدراسة:    

سياميا في التطكير المينّي   إلى الكشؼ عف فاعمية إدارة برامج مراكز مصادر التعّمـ في محافظة اربد كا 
 لممعّمميف مف كجية نظرىـ. 

ـّ استخداـ االستبانة كالمقابمة ( معمما ن كمعممة كلتحقيؽ أىداؼ ا353تككنت عينة الّدراسة مف)    لّدراسة ت
 كأدكات لمبحث.   

 تكصمت الّدراسة الى:   

أف مساىمة برامج مراكز مصادر التعّمـ في التطكير المينّي لممعّمميف كانت في مجاؿ تنمية القدرات 
 االبّداعية كتنمية ميارات التعّمـ الّذاتّي جاءت بالمرتبة األكلى.

 نية مجاؿ تشجيع المعّمميف عمى إنتاج الكسائؿ التعميمّية. كجاء في المرتبة الثا

 أما الخركج مف الحصص التقميدية إلى حصص أكثر حيكية كدافعية جاءت في المرتبة الثالثة.
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 (8661دراسة ابك خاطر) -3

 "مقترح إلنشاء مراكز مصادر كسائؿ تعميمّية في المكتبات العامة لبمديات الضفة الغربية جبعنكاف: "نمكذ

 لى: إىدفت الّدراسة    

إلى اتجاىات أمناء المكتبات العامة كالعامميف فييا كركادىا نحك فكرة إنشاء مراكز لمكسائؿ  التعّرؼ   
التعميمّية في مكتباتيـ، باإلضافة إلى اقتراح نمكذج إلنشاء مراكز لمكسائؿ التعميمّية في المكتبات العامة 

 في الضفة الغربية.

( مف أمناء المكتبات كالعامميف فييا كمكظفي مراكز 33( منيـ)833الّدراسة مف )كتككنت عينة     
 ( مف ركاد ىذه المكتبات.800الكسائؿ التعميمّية في الضفة الغربية، ك)

 أمناءكلى عمى ألاستخدـ الباحث المنيج الكصفّي، كتّمثمت أدكات الّدراسة في استبانتيف كزعت ا    
 كز الكسائؿ التعميمّية، كالثانية كزعت عمى ركاد ىذه المكتبات.المكتبات كرؤساء أقساـ مرا

 ظيرت نتائج ىذه الّدراسة ما يمي:أ    

%( مف أفراد مجتّمع الّدراسة تخمك مكتباتيـ مف مراكز الكسائؿ التعميمّية إضافة إلى عدـ 62)أف     
 المكتبات.تكافر أمكنة مخصصة لمكسائؿ كاألجيزة التعميمّية في ىذه 

لؾ يكجد نقص كبير في األجيزة كالكسائؿ التعميمّية مف أفالـ كأشرطة فيديك كأشرط تسجيؿ، كال كذ
تخصص المكتبات العامة ميزانية خاصة بمراكز الكسائؿ التعميمّية كما تـّ كضع نمكذجان إلنشاء مركز 

 مصادر التعّمـ مككنان مف أربعة عناصر ىي: التخطيط، التنفيذ، المتابعة، التقكيـ.

 (8661دراسة المكسكم كالحّمكاجي ) -2

 "االتجاىات الحديثة في المكتبة كالمعمكمات بعنكاف:" 

مصادر التعّمـ بمدارس دكلة البحريف،  الميداني لمراكزإلى الكاقع  ىدفت الّدراسة إلى التعّرؼ    
 كالصعكبات التي تكاجو ىذه المراكز.

ز مصادر التعّمـ المكجكدة في المدارس االبتدائية ( مركزان مف مراك30كتككنت عينة الّدراسة مف )    
 المنيج الكصفّي في الّدراسة. الباحثافكاإلعدادية كالثّانكّية. كاستخدـ 

كتّمثمت أدكات الّدراسة في إعداد استبانة اشتّممت عمى عدة مجاالت شممت العامميف في المركز مف    
األثاث المكاد كاألجيزة التعميمّية التي يحتاجيا الجنسيف في مركز مصادر التعّمـ، كمساحة المبنى، ك 

  المركز 
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 أشارت نتائج الّدراسة الى: 

%( ىـ مف الذككر، كأف جميع العامميف 20%( مف العامميف في ىذه المراكز مف اإلناث، ك)40)أف     
 في ىذه المراكز مف حممة دبمكـ مصادر التعّمـ مف جامعة البحريف.

ستخدامان ىك جياز التمفزيكف كالفيديك كالمسجؿ الصكتي كأكثر المكاد التعميمّية أف أكثر األجيزة ا    
يا استخدامان ىي األفالـ الثابتة كبرمجيات الحاسكب استخدامان ىي األفالـ التعميمّية كالّشفافيات أقمّ 

 كالمجسمات.

ـّ المشرفيف  معظـ المستفيديف مف الخدمات التي تقدميا ىذه المراكز ىـ مف المعّمميفأف      ـّ الطمبة ث ث
 كأخيران المدراء.

 (8661دراسة عبّدالعزيز محمد العقيمي ) -1

استطالع آراء الييئة التدريسية بكمية الّتربّية في جامعة الممؾ سعكد حكؿ إنشاء مركز خدمات  بعنكاف:
 .تعميمّية

 إنشاءعة الممؾ سعكد حكؿ عضاء الييئة التدريسية في جامأآراء  الى: التعرؼ إلىىدفت ىذه الّدراسة     
مركز خدمات تعميمّية كما يقدمو مف تقنيات حديثة، كمعرفة متطمبات إنشاء كتأسيس مركز خدمات 
لمكسائؿ التعميمّية في كمية الّتربّية بجامعة الممؾ سعكد كما يمكف أف يقدمو مف خدمات ككسائؿ تعميمّية 

  .بمجاالتيا المختمفة

 عضك ىيئة تدريسية (30تككنت عينة الّدراسة مف )

 تكصمت الّدراسة الى:

أف ىناؾ نقصان في األفالـ السينمائية كأفالـ الفيديك كبعض األجيزة مثؿ الحاسكب كالراديك كجياز سينما 
 ممـ.5ممـ، ك 83

 قّمة استخداـ العينات كالمجسمات كالحقائب كالرـز التعميمّية كالخرائط الجغرافية كالتاريخية.

لمصكر الفكتكغرافية كالمذكرات التعميمّية كالزيارات الميدانية كجياز الشرائح  ىناؾ استخداـ كبير
 كالشفافيات.
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 الّدراسات األجنبية - ب
 (Underwood,2003دراسة اندرككد) -8

 A Case Study Of School Library Media Specialists Leander ship Inبعنكاف: 

Louisiana. 

االبتدائية، المتكسطة، الثّانكّية( في )ز مصادر التعّمـ في المدارس "النشاطات اليكمّية الختصاصي مرك
 كالية لكزيانا االمريكية.

 ىدفت الّدراسة الى:
 معرفة الكفايات التي يمتمكيا اختصاصيك مراكز مصادر التعّمـ كالميارات المينّية

 استخدمت الباحثة المقابمة كالمالحظة كأداة لجمع المعمكمات.
 إلى الّنتائج التّالية: تكصمت الّدراسة

 أف اختصاصي مركز مصادر التعّمـ النشيط يمكف أف يككف محكر العممّية التعميمّية.

أف اختصاصي مركز مصادر التعّمـ النشيط يمكف أف يقكد عممية دمج التقنّية في المدرسة، كالتخطيط 
 التعاكني، كدعـ برامج القراءة كالعالقات العامة اإليجابية.

 صاصي مركز مصادر التعّمـ النشيط أف يتمؽ الّدعـ مف مدير المدرسة.يمكف الخت

  McCoy,2001دراسة ميككم -3

 :             A survey of practicing school library media specialists to بعنكاف

determine the job competencies that they value most.                               

ع آراء اختصاصيي مراكز مصادر التعّمـ حكؿ الكفايات الكظيفية التي يكف أنيا أكثر قيمة مف "استطال
 غيرىا"

( مف اختصاصي مراكز مصادر التعّمـ بالمدارس االبتدائية بكالية 120كقد عمؿ الباحث استطالع رأم)
 جكرجيا.

ع بيا اختصاصيك المراكز، ىدفت الدراسة إلى تحديد مجمكعة الميارات الضركرية التي ينبغي أف يتمت
كالتعرؼ عمى طريقة تناكليـ لمتقنية الحديثة كتطبيقاتيا في مجاؿ عمميـ، كالتعّرؼ عمى كيفية تعديؿ آراء 

 كتكجيات االختصاصييف تجاه الميارات العممية المطمكبة لمعمؿ بيذا المجاؿ.
ت متقدمة عمى غيرىا مف خمصت الدراسة إلى أف ميارات مثؿ الميارة اإلدارية كالكصكؿ لممعمكما

أظيرت الدراسة  االميارات المطبقة في الدراسة، ككذلؾ الميارات الجارم االعداد ليا في المستقبؿ، بينم
درجة عالية مف االىتماـ بالتقنّية كتطبيقاتيا، كاىتمامان أقؿ بالتطبيقات المحددة لمتقنية، كالتي تتعمؽ ببنية 

 تعددة الكسائط كعرض التطبيقات.التعميـ كالتعّمـ كإنتاج األفالـ م
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 ( Hayden,2000دراسة ىايدف) -2

 Perceptions, beliefs, and expectations of preservice and بعنكاف:

experienced middle school teachers regarding the roles of school 

library media specialists 

كم الخبرات بالمدارس المتكسطة فيما يخص دكر " تكقعات كاعتقادات معممييا قبؿ الخدمة مع ذ 
 اختصاصي مراكز مصادر التعمـ"

 ىدفت الدراسة إلى: 

معرفة آراء كتكقعات المشاركيف مف معمميف، كمعمميف محتمميف لمياـ اختصاصي مركز مصادر التعمـ، 
لمعّمميف غير كمعرفة المتغّيرات التي تؤثر عمى معتقداتيـ، كمالحظاتيـ، كتكقعاتيـ، كمعرفة رأم ا

 العامميف، كذكم الخبرة في المياـ التي ينبغي عمى اختصاصي المراكز القياـ بيا.
 تكصمت الدراسة إلى:

ضركرة امتالؾ اختصاصي مراكز مصادر التعّمـ لميارات الحاسب اآللي، كقيامو بتدريسيا لممعمميف 
الدراسة عمى دكر الكميات كالمتعمميف، كذلؾ لمساعدتيـ في الكصكؿ لمصادر المعمكمات، كأكدت 

 كالمعاىد كالجامعات في زيادة معرفة المعّمميف بدكر اختصاصي مركز مصادر التعمـ.
 Jackie Rogers (1997) :دراسة: جاكي ركجرز -1

 Advanced Telecommications  And Computer Technologies In Georgia بعنكاف:

Public Elementary School Library Media Centers. 
 "في مراكز مصادر التعّمـ في مدارس جكرجيا االبتدائية العامة كالكمبيكتر "تقنيات االتصاؿ المتقدمة

 ىدفت ىذه الّدراسة الى:    
تحديد الّتطكرات االخيرة التي انجزت في مراكز مصادر التعّمـ في مدارس جكرجيا االبتدائية العامة مع     

 قنيات الكمبيكتر كاالتصاؿ المتقدمة كنتيجة لرصد االمكانيات المتاحة.االخذ بعيف االعتبار الكصكؿ إلى ت
 كأنظمة الفيديك كاالتصاالت كاألقمار الصناعية. تمتةإلى كاقع استخداـ تقنيات األ التعّرؼ    
 إلى مدل رصد التكنكلكجّية لتطكير القدرات الذىنية. التعّرؼ    
 تكصمت الّدراسة الى:    
قد استخدمت  %60مركز مصادر التعّمـ كأتمتت المدارس االبتدائية العامة قد مف  %40حكالي أف     

 قمار الصناعية.ألالتقنّيات المرئية)الفيديك( في الّتعميـ ككذلؾ تقنيات البث الفضائية عبر ا

تيحت أالمصادر الشبكية فقد أما دارس كاالبتدائية ممف ال %63تيحت في أخدمات اإلنترنت قد أما     
 مف المدارس. %70قاعات المخابر كقاعات الصفكؼ في  في
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لقد ساعد ىذا الّتطكر في مراكز مصادر التعّمـ في مدارس جكرجيا االبتدائية عمى تطكير قدرات      
مكانيات الّطالب بشكؿ  لفت نظر الحككمة إلى نتائج ذلؾ الّتطكر بشكؿ مما أدل إلى مف المعتاد  أسرعكا 

 بيذا المجاؿ. الىتماـاإلى زيادة  ممحكظ كأدل
 Kelly William Prooks (1985)دراسة كيمي: -2

 A Study Of The Louisiana Learning Resources System Focusing Onبعنكاف: 

Projection.                                                            
 الية لكيزيانا"كفمسفة مراكز مصادر التعّمـ في ك أىداؼ "دراسة لتطكير    

ىذه الّدراسة إلى معرفة آراء المدرسّيف كالمشرفيف كالمكظفيف العامميف في مركز مصادر التعّمـ  ىدفت    
 كلتحقيؽ اليدؼ استخدـ الباحث االستبانة لجمع المعمكمات في الكالية.

 ائج التّالية:( مدرسان مف لكيزيانا كتكصؿ إلى الّنت230كاختار الباحث عينة الّدراسة المؤلفة مف)

 تكامؿ كمترابط.م( ال تعمؿ كفؽ نظاـ 8650مدارس لكيزيانا في عاـ)أف 

 .ال تكجد خطة لتأىيؿ المشرفيف كالمكظفيف بصكرة مستّمرة

أىدافيا ليا مف أجؿ تحقيؽ  الالزمةمركز مصادر التعّمـ ال تزاؿ تفتقر إلى الكثير مف الكسائؿ أف 
 كخدماتيا

 تاج الكسائؿ كالمكاد التعميمّية في المدارس كيقدـ المكاد االكلية لعممية اإلنتاجال يكجد كادر خاص يتابع إن

 Sanders ((1980ساندرس: دراسة  -3

 Concerns About The Adoption OF The Learning  Resources Center بعنكاف:

Program In A Rural School District                      
 ز مصادر التعّمـ في كالية تكساس األمريكية""دراسة مشركع متطكر لمرك

مشركع متطكر لمركز مصادر التعّمـ في كالية تكساس األمريكية، كقد تككنت  دالّدراسة: إلعداىدفت     
 ( مدرسان كاختيركا بطريقة عشكائية.64عينة الّدراسة مف )

أىداؼ يمكف لمركز مصادر  ( فقرة اشتّممت عمى22تّمثمت أداة الّدراسة في استبانة تككنت مف )    
 المعمكمات كالحصكؿ عمييا بسيكلة.إدراؾ التعّمـ أف يقدميا في مجاؿ 

كسرعة التعاكف بيف المدارس كالمراكز بخصكص المشكالت التعميمّية، كالتركيز عمى التعّمـ الّذاتّي،     
ـ الخدمات التي يحتاجيا كتسجيؿ نتائج الدكرات كتقييميا، ككذلؾ تقكي مدارسيـ،كمتابعة المعّمميف في 

 المدرسكف.
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كأشارت نتائج الّدراسة أف فمسفة مراكز مصادر التعّمـ كأىدافيا لـ تكف معركفة بدرجة كافية، باإلضافة     
 إلى كجكد تبايف كاضح بيف مفيكـ مراكز مصادر التعّمـ كبيف مفيكـ المكتبة الّشاممة 

 :تعقيب عمى الّدراسات في المحور األول    

مف خالؿ استعراض كتحّميؿ الّدراسات الّسابقة المتعّمقة بمفيـك مركز مصادر التعّمـ كأىميتيا كتطكر    
 مراكز مصادر التعّمـ فقد تبّيف لمباحثة ما يمي:

( في فمسطيف، دراسة 8661جريت الّدراسات التّالية عمى المستكل العربي، دراسة كؿ مف )أبك خاطر،أ -
المممكة العربّية السعكدية.                                                                               جريت في أ( 8661)العقيمي،

(، كدراسة sanders,1980) اجريت كدراسةأما الّدراسات التي اجريت عمى المستكل الدكلي، فقد 
(Kelly,1985( دراسة ،)rogers,1997 أجريت في الكاليات المتحدة األمر ،).يكية 

( كىذا يرجع 3004كالمنيج البنائي كما في دراسة )أبك عكدة، اتبعت معظـ الّدراسات المنيج الكصفّي، -
 لطبيعة أىداؼ الّدراسة.

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات مثؿ  فما بيتنّكعت العينات المختارة في الّدراسات الّسابقة  -
( كالمعممكف مثؿ 8661مثؿ دراسة )ابك خاطر،(، كأمناء كمشرفي المراكز 8661دراسة)العقيمي،

 (.Melvin,1990دراسة)

تتفؽ ىذه الّدراسات مف حيث أدكات الّدراسة المستخدمة كالمتّمثمة في االستبانات، كتختمؼ الّدراسة  -
 الحالية عف الّدراسات الّسابقة بإضافة أداة أخرل ىي أداة الّرصد.

اكز مصادر التعّمـ تشكك مف نقص في التسييالت المادّية أظيرت نتائج ىذه الّدراسات أف معظـ مر  -
 مصادر التعّمـ المؤىميف. أمناء. كما يكجد عجز في الالزمة

أشارت ىذه الّدراسات إلى األثر اإليجابي الستخداـ مصادر التعّمـ في التعّمـ مف حيث زيادة التحصيؿ  -
 كبقاء أثر التعّمـ

راسات في منيج البحث الكصفّي كأدكات الّدراسة المستخدمة كاألسمكب تشابو الّدراسة الحالية مع ىذه الدّ  -
 اإلحصائّي المستخدـ كتختمؼ مف حيث حدكد الّدراسة كعينتيا.

استفادت الباحثة مف الّدراسات الّسابقة بشكؿ كظيفي في آلية تحّميؿ الّنتائج كتحديد األساليب  -
 ج.اإلحصائّية المناسبة لمدراسة كفي تفسير الّنتائ

تّميزت ىذه الّدراسة في بناء تصّكر لمركز مصادر التعّمـ المدرسّي كفقان لممناىج الحديثة في المرحّمة  -
 الثّانكّية في محافظة حمص.
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 ثانيًا: الّدراسات المتعّمقة بدور مركز مصادر التعّمم وتوظيفيا في العممّية التعميمّية
 الّدراسات العربّية  - أ

 (3080دراسة أمينة حاج ماؼ ) -8

التعّممية في مدارس محافظة حمص لمحمقة -بعنكاف: دكر المكتبات المدرسية في تفعيؿ العممية التعميمية
 الثانية مف التعميـ األساسي)تصكر مقترح لمركز مصادر التعّمـ(

 ىدفت الدراسة إلى:
متنكعة  التعّممية مف حيث تأميف مصادر–التعّرؼ كاقع المكتبات المدرسية في العممية التعميمية  -

 لممعمكمات.

التعّرؼ كاقع المكتبة مف حيث المكقع كالتجييزات كالقكل العاممة ، كالعمؿ عمى إبراز دكر المكتبة  -
 التعّممية مف خالؿ تعّرؼ آراء الطمبة كالمعمميف.–كمراكز مصادر التعّمـ في العممية التعميمية 

 السعي نحك إعداد تصّكر مقترح إلنشاء مراكز مصادر التعّمـ. -

( معمميف ، استخدمت الباحثة االستبانة 812( طمبة، )220(أمناء مكتبات، )60تككنت عينة الدراسة مف)
 كأداة لجمع البيانات.

 تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:
أف النسبة الكبرل مف مكتبات المدارس لـ يتـ إعداد المبنى لتككف مكتبة، أما قاعات المطالعة  -

 تبات المدارس.فيي غير متكفرة في مك

التجييزات: تبيف أنو يتكفر كسطيان خزانتاف في كؿ مكتبة، كلكحة إعالنات كمكتب ألميف المكتبة  -
أما باقي التجييزات مف حكامؿ صحؼ كمناضد كخزائف المكاد السمعية كالبصرية كصناديؽ 

 .الفيارس كالحكاسيب

ء المكتبة كتكظيفيا في أكثر أمناء المكتبات ىـ مف غير المتخصصيف مما ينعكس عمى أدا -
 العممية التعميمية.

% مف مفيرسة بطريقة 33أما مف حيث تنظيـ مقتنيات المكتبات جاءت النتائج الى مايمي:  -
% غير مفيرسة ، أما الخدمات التي تقدميا المكتبة فيي اإلعارة الخارجية، تمييا 25سيمة، 

 لمكتبة.اإلعارة المرجعية ثـ إرشاد الطالب كالمعمميف الستخداـ ا

التعممية  -أما نتائج استبانات الطمبة كالمعمميف حكؿ دكر المكتبة في تفعيؿ العممية التعميمية -
 فكانت إيجابية مف حيث الخدمات التي تقدميا المكتبة.
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 (3005دراسة شيخة بنت عمي البريكي ) -3

بمدارس الحّمقة األكلى مف نمكذج مقترح لتطكير دكر تكنكلكجيا التعميمّية بمراكز مصادر التعّمـ  بعنكاف:
 الّتعميـ األساسي بمنطقة الباطنة جنكب

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:
دكر تكنكلكجيا الّتعميـ بمراكز مصادر التعّمـ بمدارس الحّمقة األكلى بمنطقة الباطنة جنكب التعرؼ إلى 

ـّ  يجاد الحّمكؿ المناسبة مف ىذه المراك االستفادةالمعكقات التي تقؼ حائالن في كجو التعرؼ إلى كمف ث ز كا 
 ليذه المعكقات كذلؾ في صكرة نمكذج مقترح.

مة مركز مصادر ( معمّ 30ف كمجاؿ ثالث ك)امة مجاؿ أكؿ كمجاؿ ث( معمّ 800تككنت عينة الّدراسة مف)
 كأداة لجمع المعمكمات. االستبانةتعّمـ، استخدمت الباحثة 

 تكصمت الّدراسة إلى الّنتائج التّالية:

المثمى مف مركز مصادر التعّمـ كتطكير  االستفادةديد مف المعكقات التي تقؼ حائالن في كجو كجكد الع
 تكنكلكجيا الّتعميـ.

 ما زاد معدؿ استخداميا.ما تكافرت كمّ ما بيف تكافر األجيزة كاستخداماتيا أم كمّ  ان أف ىناؾ اطراد

 القصكل مف المركز. االستفادةدكف ما زادت ضغكط العمؿ عمى المعممات أصبح ذلؾ معكقا يحكؿ كمّ أنو 

 (3005دراسة ياسيف عبده سعيد المقطرم ) -2

كاقع مصادر التعّمـ في دكلة اإلمارات العربّية المتحدة كمدل تحقيقو لمتطمبات العممّية التعميمّية  بعنكاف:
 .مف كجية نظر األمينات

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

 عؼ.كتحديد جكانب القكة كالضّ تحديد معدؿ التحقيؽ الفعمي ألىداؼ المركز 

 الكشؼ عف تكافر األجيزة كاألدكات كالمكاد التعميمّية في مراكز مصادر التعّمـ لممشاركة في البحث.

تحديد العكائؽ التي تكاجو أمينات المراكز المعنيات باإلدارة كاإلشراؼ المباشر عمى مراكز مصادر التعّمـ 
 بالمدارس.

 يبية ألمينات مراكز مصادر التعّمـ.الكشؼ عف بعض العقبات التدر 

 تكجيات تطكير مراكز مصادر التعّمـ مف كجية نظر القائميف المباشريف عميياالتعرؼ إلى 

 تكصمت الّدراسة إلى:

تنّكع التخصصات كالمستكيات التعميمّية ألمينات المراكز لذلؾ اقترحت الّدراسة تعييف أمينات خريجات 
 مية الّتربّية كمكتبات كتقنيات معمكمات عمى أف يخضعف لدكرات تدريبية.أقساـ تكنكلكجيا الّتعميـ بك
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 مة التعميمّية.كضع البرامج التعميمّية الجديدة عمى مكاقع اإلنترنت الخاصة بالمنظّ 

تنّكع األجيزة كالبرمجيات كالمكاد التعميمّية كتفاكتيا مف مدرسة ألخرل لذلؾ يكصي الباحث بتكحيد عدد 
 ة كالبرمجيات كمحدكدية أعدادىا بالّنسبة لممستفيديف.المكاد كاألجيز 

 إعطاء األمينات في المراكز الفرصة لمترقي الكظيفي مثؿ غيرىف مف المعممات.

 .اليكمّية التي تكّمؼ بيا أمينات مراكز مصادر التعّمـ تامتقميؿ المي

 (3004دراسة عمي أحمد محمد أبك عكدة) -1

تجاىات غزة في ضكء اال اتعّمـ بمدارس المرحّمة األساسّية بمحافظتقكيـ مراكز مصادر الت بعنكاف:    
 .ميةالعال

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

غزة في ضكء االتجاىات  اتتقكيـ مراكز مصادر التعّمـ في مدارس المرحّمة األساسّية في محافظ
 المعاصرة.

 .معرفة معايير تقكيـ مراكز مصادر التعّمـ في ضكء االتجاىات العالمية

 معرفة كاقع استفادة المعّمميف مف مراكز مصادر التعّمـ في المرحّمة األساسّية في محافظات غزة

كضع تصّكر مقترح لمراكز مصادر التعّمـ بمدارس المرحّمة األساسّية في محافظات غزة في ضكء 
 االتجاىات العالمية

مراكز التعّمـ في مدارس المرحّمة تككنت أدكات الّدراسة مف استبانتيف: األكلى خاصة بتقكيـ كاقع     
 .األساسّية مف كجية نظر مشرفي المراكز

 .الثانية: استبانة خاصة بتقكيـ مراكز مصادر التعّمـ في المرحّمة األساسّية مف كجية نظر المعّمميف

ة، مركز مصادر تّمثؿ جميع مجتّمع الّدراس ان ( مشرف23تككنت عينة الّدراسة مف فئتيف تألفت األكلى مف )
المدارس التي تشمميا خدمة في %( مف المعّمميف 30( معمما ن يمثمكف )853بينما تككنت الثانية مف )

 .( معممان 680مراكز مصادر التعّمـ في محافظات غزة كالبالغ عددىـ)

 .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفّي التحّميمي، كالمنيج البنائي

 تّمثمت نتائج الّدراسة بما يمي:    

إلى االتجاىات العاٍلمية المعاصرة حكؿ مركز مصادر التعّمـ إلعداد قائمة بمعايير مراكز  ّرؼالتع   
 .مصادر التعّمـ المدرسّية في المرحّمة األساسّية في محافظات غزة

أف أكثر األماكف تكافران في المركز ىك مكاف حفظ مصادر التعّمـ كأقميا تكافران مكاف التعّمـ االلكتركني     
 .راسة الفردّيةكالدّ 
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  .أف أكثر األجيزة تكافران ىي التمفزيكف، كأقميا تكافران ىي شبكات اإلنترنت كصحف استقباؿ فضائي    

 .كالصيانة اإلصالحأف المدارس تكاد تخمك مف مشرفي المراكز المؤىميف، كتخمك مف فنيي    

 .األساسّية في محافظات غزة اقتراح تصّكر لمركز مصادر التعّمـ المدرسّية بمدارس المرحّمة   

 (3002مجد باحاراث )أدراسة: خالد بف  -2

بعنكاف : مساىمة اإلدارة المدرسّية في المرحّمة الثّانكّية في تفعيؿ أداء دكر مراكز مصادر التعّمـ لممدارس 
 الحككمية كاألىمية بمحافظة جدة

( مف 883مية( حيث شممت )تككنت عينة الّدراسة مف عينة شممت نكعي المدارس )األىمية كالحكك 
 .( مف المدارس األىمية51المدارس الحككمية، ك)

 ىدفت الّدراسة إلى:    

إلى كاقع مساىمة إدارة المدرسة الثّانكّية في تفعيؿ مراكز مصادر التعّمـ لممدارس الحككمية  التعّرؼ    
 .جدة كاألىمية بمحافظة

القصكر إلدارة المدرسة الثّانكّية في تفعيؿ أداء مراكز إيجاد األساليب التي يمكف أف تعاٍلج جكانب     
 .مصادر التعّمـ لممدارس )الحككمية كاألىمية( بمحافظة جدة

إيجاد الفركؽ ذات الدالالت اإلحصائّية نحك تفعيؿ أك معكقات أداء مركز مصادر التعّمـ في المرحّمة     
 الثّانكّية بمحافظة جدة باختالؼ متغّيرات الّدراسة

 تكصمت الّدراسة إلى الّنتائج التّالية:    

 أف ىناؾ مساىمة مف اإلدارة المدرسّية في المرحّمة الثّانكّية في تفعيؿ أداء مركز مصادر التعّمـ

 أف ىناؾ معكقات مف اإلدارة المدرسّية في المرحّمة الثّانكّية في تفعيؿ أداء مركز مصادر التعّمـ

لمدارس التي يكجد فييا مركز مصادر التعّمـ كتمؾ التي ال يكجد فييا أنو يكجد فركؽ بيف المعّمميف في ا
 مركز مصادر

 (3008) الشرىافدراسة جماؿ عبّدالعزيز  -3

 كاقع مراكز مصادر التعّمـ بالمرحّمة الثّانكّية لمبنات بمدينة الرياض بعنكاف:

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

 افيا كتحديد مياميا كخدماتيا.إلقاء الضكء عمى مفيكـ مراكز مصادر التعّمـ كأىد

إلى مدل الفائدة التعميمّية مف مراكز مصادر التدريس، كمدل حث المناىج الّدراسّية عمى استخداـ  التعّرؼ
 مراكز مصادر التعّمـ في التدريس.
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كما مدل تكافر األجيزة كالمكاد التعميمّية في مركز مصادر التعّمـ،  التعرؼ إلىكما ىدفت الّدراسة إلى     
ىي المعكقات التي تقؼ أماـ استخداـ المراكز، ككذلؾ عزمت الّدراسة إلى الخركج بالحّمكؿ المناسبة 

 كالتكصيات.

 تكصمت الّدراسة إلى:    

تحسيف دكر مراكز مصادر التعّمـ في المدرسة كذلؾ مف خالؿ عمؿ دكرات تدريبية  ال بدمفأنو     
 ركز.لممعممات كالتربكّيات لالستفادة مف الم

إيجاد كرش عمؿ إلنتاج الكسائؿ التعميمّية كربط محتكل المادة الّدراسّية باألنشطة  ال بدمفأنو     
تخفيض أعداد الطالبات في الفصؿ الدراسي  ال بدمفكالخدمات التي يقدميا المركز، كأنو بناءن عمى ذلؾ 

 حد.االك 

 يجب ممارستو. كذلؾ منح كؿ طالب حؽ المشاركة في النشاط العممّي الذم    

 عمؿ الخطط الّدراسّية التي تحث عمى ربط المنيج بنشاط المركز.    

ال بّدمف عقد االجتّماعات كالمقاءات التربكّية مف قبؿ المكجيات كالمشرفات التربكّيات مف أجؿ تكعية     
 .بأىمية المراكزالمعممات كاإلداريات 

 (3000دراسة لطفي الخطيب ) -4

كالميارات التي يقميا مركز مصادر التعّمـ الجامعي مف منظكر  تمية الخدماألىبعنكاف : تحّميؿ 
 المستخدميف ليا مف أعضاء ىيئة التدريس

 ىدفت الّدراسة إلى:   

كالميارات كالكسائؿ التعميمّية التي يمكف أف يقدميا مركز مصادر  تأىمية الخدماإلى مدل  التعّرؼ    
 ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ التعّمـ الجامعي مف كجية نظر أعضاء

( عضك ىيئة تدريسية، كاعتّمدت الّدراسة عمى استبانة كزعت عمى أفراد 881تككنت عينة الّدراسة مف )
 العينة.

 تكصمت الّدراسة إلى الّنتائج التّالية:    

ييئة كىي: تزكيد أعضاء ال أف ىناؾ خمس خدمات اعتبرىا أساتذة الجامعة أنيا بالغة األىمية    
التدريسية بمكاد تعميمّية مبرمجة، كتكفير بعض المساعدة كاإلرشاد المتعّمقة بتشغيؿ الكمبيكتر، كتكفير 
التسييالت التي تتعمؽ باستخداـ الكمبيكتر في األغراض التعميمّية المختمفة، كتكفير خدمات اخذ المكاد 

 ف أجؿ تحسيف العممّية التعميمّية.السمعية كالبصرية، كتقديـ االستشارات كالتكجييات م كالمعّدات
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كىي: ميارات  كما أظيرت الّنتائج أف ىناؾ تسعة ميارات اعتبرىا أفراد العينة ميارات بالغة األىمية    
استخداـ الكمبيكتر في البرمجة، كعمؿ الجداكؿ البيانّية كفي معاٍلجة النصكص كفي عمؿ بعض 

 استخداـ عرض الشفافيات.ميارات إنتاج الّشفافيات ك  الرسكمات. كأيضان 

 (8665دراسة: أحمد عمي حسيف الجمؿ) -5

 نمكذج مقترح لنظاـ معمكمات متكامؿ لتكظيؼ مصادر التعّمـ بالمدارس الثّانكّية بعنكاف:

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

 كضع تصّكر مقترح لنظاـ معمكمات متكامؿ لتكظيؼ مصادر التعّمـ بالمدارس الثّانكّية

 نتاج مصادر التعّمـ داخؿ المدارس الثّانكّيةكاقع إ التعرؼ إلى

 الخطط المتبعة في تدريب العامميف بمجاؿ مراكز مصادر التعّمـ التعرؼ إلى

 تكصمت الّدراسة إلى الّنتائج التّالية:

ـّ بطريقة غير منتظمة كال تتـّ كفؽ خطة كاضحة محددة كمتكاممة  أف عممية تدريب العامميف كالمستفيديف تت

 في إنتاج مصادر التعّمـ داخؿ المدارس الثّانكّية ىناؾ قصكر

 ال تكجد سياسة كميزانية مخصصة لتزكيد المدارس الثّانكّية بمصادر التعّمـ

مف المراكز كضيؽ الكقت كتكديس المناىج الّدراسّية ككثرة عدد الّطالب كعدـ معرفة  االستفادةصعكبة 
 صة بياالمستفيديف بكيفية تشغيؿ األجيزة كالبرامج الخا

 تقكيـ كاقع مراكز مصادر التعّمـ في األردف بعنكاف:(: 8664دراسة أبك دلك) -6

 ىدفت الّدراسة إلى:      

تقكيـ كاقع مراكز مصادر التعّمـ في األردف مف خالؿ بناء النمكذج المقترح لمركز مصادر التعّمـ في     
 األردف، كبمكرة اقتراحات تطكير تمؾ المراكز.

 اء( مدر 6ع الّدراسة مف جميع مديرم مراكز مصادر التعّمـ كالعامميف فييا كالبالغ عددىـ )تككف مجتمّ     
( عامالن يتكزعكف عمى تسعة مراكز مصادر التعّمـ في جميع أنحاء األردف، كىي تّمثؿ عينة 888ك)

 الّدراسة.

ت تضمنت العناصر ( فقرة مصنفة مف خمسة مجاال63كتّمثمت أداة الّدراسة في استبانة تككنت مف )    
 الميمة مف كاقع مراكز مصادر التعّمـ في األردف.
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 تكصمت نتائج الّدراسة إلى:    

أف أكثر الفمسفات تطبيقان مف قبؿ مركز مصادر التعّمـ ىي التي تؤكد عمى أىمية المكاد كالبرامج     
راعاة المراكز لمفركؽ الفردّية بيف كاألجيزة التعميمّية في نشر المعرفة، كأقميا تطبيقان ىي التي تتعمؽ بم

 المتعّمميف، كالعمؿ عمى تنكّع الخبرة عمى مركزية الخدمات التعميمّية.

كما تكصمت الّدراسة إلى أف األنشطة األكثر ممارسة مف قبؿ المراكز التي تتعمؽ بعقد دكرات تدريبية     
 كالدكلية.اإلنترنت مع المؤسسات المحّمية  لقيمّي المختبرات كأمناء المكتبات، كأقميا ممارسة تكفير خدمة

ىي أماكف لعرض  لتحقيؽ أىدافو. كأقميا تكافران  كأكثر التسييالت تكافران في المراكز ىي الميزانّية ككفايتيا
 اإلعالـ التربكمّ  المكاد كالكسائؿ التعميمّية كذلؾ المراكز تخمك مف قاعة التقييـ كاالنتقاء كقاعة

 (8662الحسينات ) دراسة مكسى عمي محمد -80

 مصادر التعّمـ كدكرىا في تطكير التدريس لدل مدرسّي المدارس الحككمية في األردف زبعنكاف: مراك

 ىدفت الّدراسة إلى:    

 كالدكر الذمبحث كاقع مراكز مصادر التعّمـ في األردف مف حيث الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجييا     
التدريس لدل مدرسّي المدارس الحككمية المستفيدة مف ىذه المراكز  تقـك في مساعدة المدرسّيف في عممية

 التعّممية.-بغرض تفعيؿ العممّية التعميمّية 

كالثانية تككنت جميع المشرفيف كالمكظفيف  ( مدرسان،821تككنت عينة الّدراسة مف فئتيف األكلى مف )    
 ( مشرفيف.2ان ك)( مكظف24العامميف في مراكز مصادر التعّمـ كالبالغ عددىـ )

كتّمثمت أدكات الّدراسة في إعداد استبانتيف كزعتا األكلى عمى المدرسّيف، كالثانية كزعت عمى المشرفيف     
 كالمكظفيف في مراكز مصادر التعّمـ.

 كتكصمت الّدراسة إلى الّنتائج التّالية:    

 .عّمـأف نسبة كبيرة مف المدرسّيف ال يدرككف مفيكـ مراكز مصادر الت    

 .المدرسّيف يدرككف أىمية أىداؼ المراكز في مساعدتيـ عمى تنمية كتطكير عممية التدريس    

الذم تمعبو في تطكير  أف المشرفيف كالعامميف في تمؾ المراكز يدرككف أىمية تمؾ المدارس كالّدكر    
 .عممية التدريس

 .اؼ المراكزأف ىناؾ عدد مف الصعكبات كالمشاكؿ التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىد
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 الّدراسات األجنبية - ب

  Judith Dzkowski (2003)دراسة: جكديث دككسكي: -8

 Facts At A Glance Student Achievement And The School Library Mediaبعنكاف :

Program 
 "حقائؽ في لمحة آراء الّطالب كبرنامج كسائط المكتبة المدرسّية أك مركز مصادر التعّمـ"

 الى: ىدفت الّدراسة

 )مركز مصادر التعّمـ(.المكتبة ب المدارس العامة كبرامج كسائط العالقة بيف أداء طاّل إلى  التعّرؼ

  .بدكر اختصاصي مركز المصادر المؤىميف في زيادة تحصيؿ الطاّل إلى  التعّرؼ

 تكصمت الّدراسة إلى ما يمي:

ارسيـ بتكظيؼ اختصاصيي مراكز أف الّطالب يميمكف إلى تحصيؿ درجات قراءة أعمى إذا ما قامت مد
 مصادر مؤىميف مينّيان، كينجزكف أعماليـ بشكؿ أفضؿ في اختبارات األداء كميارات البحث األساسّية.

عـ الفني إلى جانب مساعدتيـ عمى أداء كظائفيـ مف كما يتـّ مساعدة ىؤالء االختصاصييف بمكظفي الدّ 
مختمفة كىذا ما يجعؿ اختصاصيي المصادر يؤدكف دكران خالؿ تدعيـ المركز بمصادر التعّمـ كاألجيزة ال

 ان بمساعدة أعضاء الييئة التعميمّية بالمدرسة.تعميمّيان ميمّ 

 Ali Khador (1998)دراسة: عمي خضكر:  -3

 ،Nouvelles Technologies De Diffusion Du Savoir Dans Les Cdi D :بعنكاف

Etablissements Du L، Enseignement Secondaire 
 "التكنكلكجّيا الحديثة لنشر المعرفة في مراكز التكثيؽ كالمعمكمات بالمدارس التعميمّية اإلعدادية كالثّانكّية"

 ىدفت الّدراسة إلى:

كثيقية في تطكير مراكز التكثيؽ كالمعمكمات ة التّ الذم يؤدم إلى استخداـ البرامج االلكتركنيّ  تكضيح الّدكر
ل ى معرفة الّنتائج التربكّية الستخداـ ىذه األدكات التكنكلكجّية عمى تدرب لممدارس اإلعدادية مف جية كا 

 الميذ مف جية أخرل.كتعّمـ التّ 

 تكصمت الّدراسة إلى:

ة مطمكبة مف أجؿ الميذ عدة ميارات ذىنيّ كثيقي يطّكر لدل التّ استخداـ البرامج االلكتركنية لمبحث االتّ أف 
  .ؿ المكضكع كاختيار المعمكمات كحّؿ المشكالتكثيقي مثؿ القدرة عمى تحّميالبحث التّ 

 .كثيقيكثيقي يسيؿ بشكؿ كبير البحث التّ البرنامج التّ 

 .ر طريقة عمؿ فّعالة في عممية البحث كمعالجة المعمكماتيطكّ 
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ة التمميذ حيث يزيد كفاءة التالميذ الذيف لدييـ صعكبة في البحث كيزيد مف حافز التالميذ ر استقالليّ يطكّ 
 يطمب منيـ استخداـ الحاسب االلكتركني. عندما

 Melvin(1990)دراسة ميمفف  -2

 Understand The World Through Social Studies The Role Of Libraryبعنكاف :

Media Specialists In Muent Reproduction Service 
عادة إنتاج المكاد"ـ: دكر اختصاصي المكتبة اإلعالمي خالؿ الّدراسات االجتّماعية في "افيـ العال  خدمة كا 

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

الكشؼ عف دكر مراكز مصادر التعّمـ في مساعدة مدرسّي الّدراسات اإلجتماعّية عمى إنتاج الكسائؿ  
ة دريس مف أجؿ تكضيح مفاىيـ الّدراسات اإلجتماعّية لطالب المدارس اإلعداديّ كاستخداميا في التّ 

 دريبيـ كتأىيميـ عمى إنتاجيا كاستخداميا.كالثّانكّية كذلؾ مف خالؿ ت

اختار الباحث مف مدرسّي الّدراسات اإلجتماعّية كمتخصصي الكسائؿ التعميمّية كتككنت أداة الّدراسة مف 
 استبانة كاستخدـ المنيج الكصفّي.

 كأشارت نتائج الّدراسة إلى:
ة والعملّية من خالل الدورات التي أن مراكز مصادر التعلّم تعمل على تطوير قدرات المدرسّين العلميّ 

  تعقدها، وتساعدهم في التدرب على إنتاج الوسائل التي يحتاجونها لمناهج الّدراسة االجتّماعية.
 Mohnder (1985)دراسة: ميندر:  -1

 Survey Of Teacher Perceptions At Elementary. Middle And. High; schoolبعنكاف: 

Levels Of Selected Teacher Education Resources Center 
 "تحديد دكر مراكز مصادر التعّمـ في تطكير الخطط الّدراسّية لممدرسّيف"

 ىدفت ىذه الّدراسة إلى:

  .تحديد دكر مراكز مصادر التعّمـ في تطكير الخطط الّدراسّية لممدرسّيف

 .ةمساعدة المدرسّيف عمى كيفية تكظيؼ البرامج التعميمّية لمكادىـ الّدراسيّ 

)االبتدائي، المتكسط، ثانكم( المراحّؿ سان مف ثالث مدارس مختمفة ( مدرّ 885نت عينة الّدراسة مف)تككّ 
 كأداة لجمع المعمكمات. االستبانةكاختيرت العينة عشكائيان مف مدارس فمكريدا، استخدمت الباحثة 

 الّتدريس.في  الالزمةلتعميمّية أف مراكز مصادر التعّمـ تزكد المدرسّيف بالبرامج ا تكصمت الّدراسة إلى:

 التعّممية-التعميمّيةـ في العممّية صميـ المنظّ خطيط كالتّ تساعد مراكز مصادر التعّمـ المدرسّيف في التّ 
 .كخاصة مدرسّي المرحّمة الثّانكّية
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ي أف مراكز مصادر التعّمـ تعمؿ عمى تطكير قدرات المدرسّيف العممّية كالعممّية مف خالؿ الدكرات الت
 تعقدىا، كتساعدىـ في التدرب عمى إنتاج الكسائؿ التي يحتاجكنيا لمناىج الّدراسة االجتّماعية.

 اني:تعقيب عمى الّدراسات في المحور الثّ 

مف خالؿ استعراض كتحّميؿ الّدراسات الّسابقة المتعّمقة بدكر مراكز مصادر التعّمـ كتكظيفيا في العممّية 
 بّيف لمباحثة ما يمي:التعميمّية التعّممية، فقد ت

( كدراسة )ابك 3000أجريت الّدراسات التّالية عمى المستكل العربي، دراسة كؿ مف )الخطيب،
السعكدية، كدراسة  ( في3005كدراسة )البريكي، (،3002( في فمسطيف، كدراسة باحاراث )3004عكدة،

 ( في األردف.8662)الحسينات،

(، Mohner,1985أجريت عدة دراسات مثؿ: دراسة )أما الّدراسات عمى المستكل الدكلي، فقد 

 أجريت في الكاليات المتحدة األمريكية.( Melvin,1990(، كدراسة )Hollman,1990كدراسة)

إلى كأداة لجمع البيانات كذلؾ يرجع  االستبانةاتبعت معظـ الّدراسات المنيج الكصفّي، كما استخدمت     
 طبيعة اليدؼ مف الّدراسة.

أعضاء ىيئة التدريس مثؿ  فما بيالعينات مف الّدراسات المختارة في الّدراسات الّسابقة تنّكعت     
(، 3005( كبيف متخصصي الكسائؿ التعميمّية مثؿ دراسة )البريكي، Mohnder,1985دراسة)
(، كمنيا ما 3002)باحاراث، كأعضاء الييئة اإلدارّية في المدارس كدارسة (،Hollman,1985كدراسة)
(، أما الّدراسات 3005،كدراسة )المقطرم(، 3004)أبك عكدة،كدراسة شرفي مراكز مصادر التعّمـ تناكؿ م

 (.Dzkowski,2003) التي كانت عينتيا الّطالب ىي دراسة

أظيرت نتائج بعض الّدراسات أف معظـ مراكز مصادر التعّمـ تشكك مف نقص في التسييالت المادّية     
، كما تفتقر تمؾ المراكز إلى العامميف المؤىميف ذكم الخبرة كالتأىيؿ في لتحقيؽ أىداؼ المركز الالزمة

 مجاؿ تكنكلكجيا الّتعميـ. 

أشارت ىذه الّدراسات إلى األثر اإليجابي الستخداـ مراكز مصادر التعّمـ في العممّية التعميمّية مف حيث    
 .زيادة التحصيؿ كبقاء أثر التعّمـ

إلى أف مراكز المصادر تساعد المعّمميف عمى التخطيط كالتصميـ المنظـ أشارت بعض ىذه الّدراسات    
 ( Mohnder,1985في العممّية التعميمّية كخاصة مدرسّي المرحّمة الثّانكّية كدراسة)

لعممية  الالزمةفي تطكير عممية إنتاج المكاد التعميمّية  ساىمتأف أىداؼ مراكز مصادر التعّمـ قد     
نتاج الكسائؿ كالمكاد التعميمّية لعممية التدريس كذلؾ ساع التدريس، دتيـ في اختيار كاستخداـ كصيانة كا 
 .((Khador, 1998كدراسة 
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ىناؾ صعكبات تكاجو مراكز مصادر التعّمـ كتعيؽ تكظيفيا بالّشكؿ المأمكؿ في العممّية التعميمّية كمف    
ؼ المراكز مما انعكس عمى أدائيا ىذه الصعكبات أف ىناؾ ضعفان في التدريب عمى استخداـ كتكظي

 (.8664كدراسة )الجمؿ،

تشابو الّدراسة الحالية الّدراسات الّسابقة في منيج البحث الكصفّي كاألدكات المستخدمة كاألسمكب     
 اإلحصائّي المستخدـ، كتختمؼ عنيا مف حيث حدكد الّدراسة كعينتيا.

كظيفي في آلية تحّميؿ الّنتائج كتحديد األساليب  استفادت الباحثة مف الّدراسات الّسابقة بشكؿ    
 .راسة كفي تفسير الّنتائجاإلحصائّية المناسبة لمدّ 

و كىك معرفة دكر مراكز مصادر أجماتفقت الّدراسات الّسابقة في اليدؼ العاـ الذم قامت الّدراسة مف     
عمى  ركزّ  ماستكل مركز مصادر التعّمـ فمنيا ة، كاختمفت في تناكليا مالتعّمـ في العممّية التعميمّية التعّمميّ 

ركز عمى المستكل المدرسّي في مراحّؿ الّتعميـ  ما( كمنيا 8664)أبك دلك، مثؿ مستكل مديريات الّتربّية 
(، كبعضيا ركز Khador, 1998) كدراسة (3002)باحاراث، ة(، كدراس8664)الجمؿ، العاـ كدراسة

 .(3000(، كدراسة )الخطيب،Hollman,1990) عمى المستكل الجامعي مثؿ دراسة

زت ىذه الّدراسة ببناء بطاقة رصد لمكجكدات مراكز مصادر التعّمـ في المرحّمة الثّانكّية في تّميّ     
 المعايير الكطنية لممناىجمحافظة حمص، كاقتراح تصّكر لمركز مصادر تعّمـ لممرحّمة الثّانكّية في ضكء 

 .الحديثة

 منيا البحث الحالي مف الّدراسات الّسابقة:الجكانب التي استفاد  

 :ياستفاد البحث الحالي مف الّدراسات الّسابقة عّدة فكائد يمكف إجماليا فيما يأت

 كضع تصّكر عاـ لمحاكر اإلطار الّنظرم.

 فييا. دالبحث عف اإلضافة لمّدراسات الّسابقة كتجّنب تكرار ما كر 

 تصميـ أدكات البحث الحالي.

 ذكر مف المراجع العممّية التي استندت إلييا معظـ الّدراسات الّسابقة في ماّدتيا العممّية.اإلفادة مّما 

 اإلفادة مف الّتكصيات كالمقترحات اّلتي تكّصمت إلييا تمؾ الّدراسات.

 مقارنة الّنتائج التي تكّصؿ إلييا البحث الحالي بالّنتائج اّلتي تكصمت إلييا الّدراسات الّسابقة.
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 الصةخ 
كصؼ اإلطار العاـ لمبحث ك استعراض الدراسات السابقة تبيف أىمية مركز مصادر التعمـ  بعد أف تـّ     

التعّممية كاألثر اإليجابي الستخداـ مركز مصادر التعمـ مف حيث زيادة -كدكرىا في العممية التعميمية 
ـ المنظـ في العممية التعميمية كخاصة التحصيؿ كابقاء أثر التعّمـ كتساعد المعمميف عمى التخطيط كالتصمي
 المرحمة الثانكية، كأف ىناؾ نقص في التسييالت المادية كالبشرية .
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 الفصل الثالث: اإلطار الّنظري

 الّتطور التّاريخّي لمراكز مصادر التعّمم )وظائفو، أىمّيتو، أىدافو(
 تّمييد.

 مصادر التعّمم. اّواًل: الّتطور التّاريخي لمركز
 ثانّيًا: أنماط تنظيم مركز مصادر التعّمم.

 ثالثًا: وظائف وخدمات مراكز مصادر التعّمم.
 رابعًا: أىداف مراكز مصادر التعّمم.

 خامسًا: أىداف مراكز مصادر التعّمم في المرحّمة الثّانوّية.
 سادسًا: أىمية مراكز مصادر التعّمم.

 ّمم.سابعًا: فمسفة مراكز مصاد التع
 ثامنًا: المتطّمبات األساسّية لمركز مصادر التعّمم.

 ة.الخاتم
 العاممون في مركز مصادر التعّمم 

 ييد:تم
 مركز مصادر التعّمم. يام اإلدارّية والمينّية ألمين اواًل: الم

 ثانيًا: أدوار أمين مركز مصادر التعّمم.
 .ماتيركز مصادر التعّمم في العصر المعمو م ثالثًا: أدوار أمين 

 رابعًا: خصائص أمين مركز مصادر التعّمم الناجح.
 خالصة.
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 الّتطور التّاريخّي لمركز مصادر التعّمم

 )أىمّيتو، وظائفو، أىدافو(

 ييدتم

 أّواًل: الّتطور التاريخي لمركز مصادر التعّمم.

 ثانيـًا: أنماط تنظيم مركز مصادر التعّمم.

 م.كز مصادر التعمّ ثالثـًا: وظائف وخدمات مر 

 كز مصادر التعّمم.رابعـًا: أىداف مر 

 كز مصادر التعّمم في المرحّمة الثّانوّية.خامسًا: أىداف مر 

 كز مصادر التعّمم.مر  سادسًا: أىمية

 التعّمم. ركز مصادسابعًا: فمسفة مر 

 ثامنًا: المتطّمبات األساسّية لمركز مصادر التعّمم.

 ة.الخاتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 :هُذًر

 كأىداؼ كؿ معتقدات كفؽ العصكر مرّ  عمى المجتّمعات بناء في الفّعاؿ أثرىا مف يةالترب أىمية تنبع
  .مجتّمع

 إيجابية عمى بؿ لممتعّمـ تعطى التي المعمكمات كـ عمى اىتّماميا تركز تعد الّدراسّية لـ أف المناىج كما
االنتقاؿ  تـّ  لذلؾ قان كف متعددة، مصادر مف بنفسو المعمكمات عمى الحصكؿ في الشخصي كنشاطو المتعّمـ

 .لممعمكمات الكاسعة المصادر إلى استخداـ المدرسيّ  الكتاب حدكد الّدراسّية مف بالمناىج
                                     الّدراسّية الحديثة أىداؼ المناىج تحقيؽ عمى قادرة التقميدية الطرؽ تعد لـ لذلؾ
 تحرص الحديثة المدرسة كأصبحت العممّية التعميمّية في كتكظيفيا ةالتربكيّ  بالتقنّيات االىتماـ تنامى لذلؾ
 كالجسمية العقمية مياراتو كتنمية المختمفة، المعمكمات مصادر عمى لمتعّرؼ لممتعّمـ الفرصة اتاحة عمى
 .لممعرفة المختمفة المصادر ىذه مع التعامؿ مف تّمكنو التي
 لتقديـ مركز لتصبح المدرسّية المكتبة تطكير خاللو مف ـّ التعّمـ ليت مصادر مراكز مفيكـ برز ىنا كمف

 تالءـي ككنو تعّمـ مصادر إلى مركز المدرسّية المكتبة أىمية تطكير كتتضح المدرسة، في عديدة خدمات
 ىذا كيظير الدراسية، المناىج تخدـ التي التعميمّية المصادر كفريك  لممدرسة كالتربكّية التعميمّية البرامج مع

 بالمدرسة كالتعميمّية التربكّية األنشطة مختمؼ في التدريس كأساليب طرؽ تنّكع في بكضكح الدكر
التعّمـ  مصادر مراكز إنشاء كظاىرة فكرة انتقمت الحديثة التربية لمتطمبات الّتغيرات كاستجابة لتمؾ كنتيجة

 إلى اقامة دكلة كؿ مدتفع العربية، الدكؿ مختمؼ في التربكّييف باىتّماـ اإلقميمي لتحظى طابعيا مف
نشاء  .                          األساسّية مرافقيا ضمف كمصادرىا التربكّية لمتقنيات مركز إلى كضع كمصادرىا، لمتقنيات مركز كا 

 أواًل: الّتطور التاريخي لمركز مصادر التعّمم:    
كىػػذا الّتطػػكر لػـػ يػػأت مػػف  الحاليػػة.لقػػد مػػرت مراكػػز مصػػادر الػػتعّمـ بعػػدة مراحػػّؿ حتػػى كصػػمت إلػػى صػػكرتيا     

 التّعميمة بشكؿ خاص.-كالعممّية التعميمّية  فراغ بؿ ىك نتاج تطكر العممّية التربكّية بشكؿ عاـ،

أمػػا أىػػـ مراحػػّؿ تطػػكر مركػػز مصػػادر الػػتعّمـ مػػف كجيػػة نظػػر عمػػر أحمػػد اليمشػػرم كربحػػي مصػػطفى     
 :ىما المتعددة فيي عمى الّشكؿ التاليابحثأف في اعمي

 (:Library Classroomمكتبات الصفكؼ ) األكلىة المرحم -1
راسي مؤلفة تعتبر ىذه المرحّمة البداية الحقيقية لممكتبات كىي عبارة عف مكتبة صغيرة داخؿ الفصؿ الدّ 

عادة كتب عامة كقصص تتصؿ  المطبكعة، كتضـمف عدة خزائف كرفكؼ كىي تقتصر عادة عمى المكاد 
لدل المتعّمميف. في تنمية عادة القراءة  ىاىـ أنفسيـ بشرائيا فيي ليا دكر  اىمكفيسبميكؿ المتعّمميف بحيث 

 (27-26صعمياف، د.ت، )
 أف ىذا النكع مف المكتبات بدأ باالختفاء في ظؿ ظيكر المكتبات الحديثة. إالّ 
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 (library schoolالمدرسّية المركزية ) تالثانية: المكتباة المرحم -2
المدرسة فيي المركز الرئيسي لممطالعة كالقراءة كالّدراسة كالبحث كتقدـ لجميع أفػراد تعتبر ىذه المكتبة قمب 

دارييف(كمعمميف )متعّمميف المجتّمع المدرسّي   كىذه المكتبة ممحقة بالمدرسة. المكاد التي يحتاجكنيا. كا 
 (207 ص، د.ت، عمياف)

 (subject library)كالمطبكعات الثالثة: مكتبة المكاد  ةالمرحم-3
ىػػذه المكتبػػػة تضػػػـ المػػػكاد المطبكعػػػة كغيػػػر المطبكعػػػة المتعّمقػػػة بمػػػكاد دراسػػػية أك مكضػػػكعات معينػػػة تكػػػكف 

 محددة مسبقان في المناىج الّدراسّية.
الػػػّرغـ مػػػف  إاّل أنػػػو عمػػػىكمقتنيػػػات ىػػػذه المكتبػػػة تحػػػت تصػػػرؼ المعّممػػػيف كالمتعّممػػػيف عنػػػد تػػػدريس المػػػادة، 

أنيا لـ تنتشر كثيػران بسػبب كثػرة متطمباتيػا حيػث أف كػؿ مكتبػة تحتػاج  يجابيات ىذا النكع مف المكتبات إالّ إ
 إلى قاعة مستقّمة كأميف مكتبة متفرغ.

 (35ص، 1996)ىمشرم،
 (:comprehensive library)الّشاممة  ابعة: المكتبات ة الرّ المرحم-4

تنػػػي المػػػكاد المطبكعػػػة عنػػػدما تطػػػكرت المكتبػػػة المدرسػػػّية كطػػػّكرت أىػػػدافيا كخػػػدماتيا كمجمكعاتيػػػا بحيػػػث تق
 المصطمح يدؿ عمى الشمكلية في مقتنياتيا كمصادرىا. الّشاممة، كىذاكغير المطبكعة اتخذت اسـ المكتبة 

بعػػدة مراحػػّؿ كىػػذه المراحػػّؿ تعبػػر عػػف إضػػافة بعػػض المػػكاد فػػي كػػؿ مرحمّػػة  الّشػػاممة مػػّرتكبػػدكرىا المكتبػػة 
 اإليفاء بأىداؼ ىذه المكتبة. عليستطيككانت تحتاج إلى تأىيؿ كتدريب المعمـ لكؿ مرحّمة 

 (549-546ص، 2002)عمياف،
 (learning resources centers)التعّمـ ة الخامسة: مرحّمة مراكز مصادر المرحم-5

بعػػد تبػػّيف المراحػػّؿ التػػي مػػرت بيػػا المكتبػػة المدرسػػّية كأنيػػا لػػـ تكػػف قػػادرة عمػػى اإليفػػاء بمتطمبػػات كأىػػداؼ 
ـّ  يـتركيز عمى الّتعممف ال المدرسة في اإلنتقاؿ إلى مفيكـ مركز مصادر  التكصؿإلى التركيز عمى التعّمـ ت

 التعّمـ في شكميا الحالي.
أف ذلؾ لـ يكف السبب الكحيد في ظيكر مفيكـ مراكز مصادر التعّمـ بؿ أدت عكامؿ عدة دكران ميمان  إالّ 

 في تطكر المفيكـ الحديث لمركز مصادر التعّمـ منيا:
يات التربكّية الحديثة عمى أف الّتعميـ عف طريؽ الخبرة ىك أفضؿ أنكاع الّتعميـ. كبذلؾ تنتقؿ ظر إجماع النّ  -

 العممّية التربكّية مف عممية تعميـ إلى عممية تعّمـ، كمف تمقيف إلى بحث كتعّمـ ذاتي.
يا المتعّمـ الكحيد لمتعميـ بؿ تعددت المصادر التي يمكف أف يكتسب من المدرسّي المصدرعدـ بقاء الكتاب  -

 خبراتو كمياراتو أم جعؿ المتعّمـ ىك محكر العممّية التعميمّية.
الطرؽ الحديثة في تنظيـ المناىج كاألساليب الحديثة لمتدريس حيث أصبحت المكاد الّدراسّية كحدات  -

 شاط الّذاتّي كاستيعاب المعمكمة ككؿ متكامؿ.دكف حكاجز يتعّمـ المتعّمـ عف طريؽ النّ مف مترابطة 
 (40-39صعمياف، د.ت، )
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 :كض يظبدس انزؼهّىبً: أًَبؽ رُظُى يشصبَُ
 كما ىك مكضح في الّشكؿ التالي: كز مصادر التعّمـ كىيأنماط لمر  ةثالث ؾىنا

 
 

 

 

 

 

 مركز مصادر التعّمم ( انماط1)شكل 

 CENTRALIZEDمركز المصادر ذو النظام المركزي  - أ

الكحيدة ضمف المنطقة كالمسئكؿ عف اقتناء المكاد التعميمية ىذا النكع مف المراكز يعمؿ عمى اإلمكانية 
كخزنيا، كفي العادة ىذه اإلمكانية تككف في متناكؿ المعمميف كليس الطالب، كمف الكاضح اف قيمة ىذه 
المراكز ترتبط بفعالية خطة التكزيع التي تتبعيا كأف مكادان كاألفالـ المتحركة كالثابتة كالشرائح تككف قيمتيا 

 يمة بالنسبة لممعمميف إف كصمتيـ متأخرة ألف قيمتيا الحقيقة نابعة مف ككنيا متكاممة.ضئ

 ألنو الاألنكاع تكمفة  مع درس معيف في كقت محدد. أف مركز مصادر التعّمـ ذا الّنظاـ المركزم ىك أقؿ
 ان كفعاؿ إالّ جييزات أك المكظفيف كمع أف ىذا المركز غير مكمؼ نسبييتطمب مضاعفة في المكاف أك التّ 

 أف صعكبة إدارتو تتزايد كمما تكسع الّنظاـ المدرسّي. 

 (:Decentralizedالالمركزي ) الّنظام مركز مصادر التعلّم ذو - ب

كىذا المركز يعمؿ بصفة مستقّمة ضمف بناء مدرسة معينة كىك المسئكؿ عف اقتناء المكاد التعميمّية 
مثؿ ىذا المركز يككف في متناكؿ المتعّمميف كالمعّمميف  ف استخداـإكفيرستيا كتخزينيا، كبصكرة عامة ف

 كىك مصمـ ليمبي حاجات المدرسة الكاحدة التي يقع فييا.
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 (:Coordinatedالتعّمم المنسق) مصادرمركز  - ت

كىك نظاـ يحكم شبكة مف المراكز المدرسّية المربكطة بمركز مصادر تعّمـ مركزم، كيعد ىذا المركز 
نسيقي أم منطقة تعميمّية حيث تحتؿ الّتربّية المقاـ األكؿ عند التخطيط، كفي الّنظاـ التّ  تطكران طبيعيان في

ـّ تزكيد ىذا المركز مف قبؿ مركز المنطقة الذم يكفر مدرسة تطكّ  كؿّ  ر مركزىا الخاص بيا بحيث يت
 كخدمات إضافة. تجييزات

 (271 ص، 2002ف كسالمة،ا)عمي              
ركز مصادر التعّمـ ذك النمط الالمركزم ىك النمط األكثر مناسبة لمدارس الّتعميـ كترل الباحثة أف م

أنو يقع فييا ك  الثانكم العاـ، كأكثر مناسبة لممناىج الحديثة حيث أنو مصمـ ليمبي حاجة المدرسة التي
ما ىك في ـ في أف كأحد كليس لممعمـ فقط كيكفر فرصة استخداـ مصادر التعّمـ لكؿ مف المتعّمـ كالمعمّ 

 .أك مجمكعة المدارس كما في النمط المنسؽ النمط المركزم،

 وظائف وخدمات مركز مصادر التعّمم:ثالثًا:  

أف كظائؼ مركز مصادر التعّمـ يمكف تحديدىا مف خالؿ تحديد أىداؼ المركز حيث يمكف لمركز المصادر 
كمف ىذه الكظائؼ كما يذكر محمد  ف.يساعدة الفنيالتربكّية القياـ بكثير مف الكظائؼ اإلدارّية كالفنّية كذلؾ بم

 حسف عبّدالشافي في كتابو المكتبة المدرسّية الّشاممة في تكنكلكجيا الّتعميـ التالي:

اختبار المكاد مف قبؿ المعّمميف لمتعّرؼ عمى إمكانياتيا كمناسبتيا لممكاقؼ التعميمّية ككف المعّمميف ىـ  - أ
 يعرفكف خصائصيـ كمستكياتيـ كما يحتاجكنو لتدعيـ تعّمميـ.أكثر مف يتفاعؿ مع المتعّمميف ك 

نتاج المكادتصميـ  - ة  التعميمّية غير المطبكعة كتكفير أجيزة لممعّمميف. كا 
صالحيا كحفظ المصادر التربكّية. - د عارتيا كصيانتيا كا   تكفير أجيزة العرض كا 
 تشغيؿ أجيزة الكسائؿ التعميمّية.المكاد، ك كاختيار تدريب العامميف كأمناء المراكز عمى عمميات تقييـ  - س
 تنظيـ مركز المصادر كفؽ معايير محددة  - ج

 ( 259-258صالشافي، د.ت، )
 

كمف المعركؼ أف أم تنظيـ يجب أف تتكافر فيو عدة عكامؿ منيا : أىداؼ عامة لمعمؿ كالبد مف تقسيـ 
نشاء نظاـ لالتصاالت العمؿ كتكزيع الكظائؼ لذلؾ ال بّد مف تكافر تسمسؿ لسمطة أعضاء التنظيـ كا

كالعالقات بيف ىؤالء األعضاء ككؿ ذلؾ يتـ ضمف ىيكؿ تنظيمي يتحرؾ داخمو األفراد كاألعضاء كفي 
 النياية يسعى مركز مصادر التعّمـ الى تسييؿ ك تبسيط الحصكؿ عمى المعمكمات.

الكظائؼ المستّمدة مف حمد سالـ في كتابيما منظكمة تكنكلكجيا الّتعميـ مجمكعة مف أكيحدد عادؿ سرايا ك 
 :وىي كما يمياألىداؼ التي يجب أف يحققيا مركز المصادر في المدرسة 



39 
 

  ّفاعؿ بيف المتعّمميف كالمعّمميف، كبيف المتعّمميف أنفسيـ.زيادة الت 
 .عدـ جعؿ الكتاب المدرسّي ىك المصدر الكحيد لممعمكمة كتكفير مصادر أخرل 
  ّميف المكىكبيف ككذلؾ المتعّمميف الذيف لدييـ مشكالت، مساعدة المعّمميف في الكشؼ عف المتعم

 كتقديـ الّتعميـ المناسب لكؿ منيـ.
  رفع مستكل الّطالب ذكم التحصيؿ المنخفض كالمتكسط مف خالؿ تقديـ كسائؿ تعّمـ كأساليب

 تعميـ جديدة تستجيب الحتياجات المتعّمميف كخصائصيـ.
 شباع رغباتيـ  العممّي.كميكليـ مف خالؿ تكفير إمكانات البحث  تمبية احتياجات المتعّمميف كا 
  استبداؿ الطرؽ التقميدية المعتّمدة عمى اإللقاء بطرؽ تعتّمد عمى المكاد كاألجيزة التعميمّية المتكافرة

 (265ص، 2003،ـسرايا، سال)                                                   المركز. في 
التي يقدميا مركز مصادر التعّمـ تنطمؽ مف عممية منظمة لحؿ مشكمة  إال أّف الكظيفة الجكىرية

بيف أفراد الجميكر المستفيد كمصادر المعمكمات. كبذلؾ يمكف اعتبار الكظيفة  (Mediationالتكسط)
" أك تيسير التفاعؿ بيف المتعّمميف كبيف مصادر طاألساس لممركز ىي تكفير برنامج يقدـ خدمات "لمتكس

 تنكعة كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ التعّمـ.التعّمـ الم
إذان مف الميـ أف يفيـ العاممكف عمى ىذه المراكز طبيعة مسؤكلياتيـ كمياميـ في ضكء الكظيفة التكسطية 

مركز عمى  الكظيفة. كبذلؾ يمكف النظر إلى أميفلممركز، ألف أىداؼ المركز كخدماتو تتمحكر حكؿ ىذه 
أم حمقة كصؿ بيف الحاجات المعمكماتية لممستفيديف  (information Breaker)أنو كسيط معمكماتي 

 كالمعمكمات التي ستقابؿ تمؾ الحاجات. 
فالمركز لو دكر في تبسيط المقرر الدراسي كتسييمو كعرضو ليتكافؽ مع مستكل الطاّلب، كيراعي الفركؽ 

نتاجيا.  الفردية بينيـ، في تصميـ المكاد التعميمية كا 
 فادة منيا مف مركز مصادر التعّمـ في المدرسة تتمحكر في النقاط التالية:كالمياـ التي يمكف االست

 التوزيع: 
ؿ أشكاليا كأنكاعيا لكؿ صؼ مف الخدمة التي يتـ فييا تكزيع األجيزة كالمكاد التعميمية بك ىي

فتح باب اإلعارة لألجيزة كالمكاد الصفكؼ المكجكدة في المدرسة كحسب حاجة كؿ مادة مف المكاد ، ك 
 ممعّمميف كالّطالب لممدارس المجاكرة كفؽ قكاعد كضكابط يحددىا المركز.ل
 :المصادر التعميمية 

كيقصد بيا تكفير االستعدادات كاإلمكانات الفنية لمتعميـ الجماعّي أك الفردم، مثؿ تأميف الكتب، 
البرمجيات لمحاسب المجالت، كالتسجيالت الصكتية، كاألفالـ الثابتة، كالشفافيات، كاألفالـ المتحركة، ك 

اآللي مع تكافر األجيزة الالزمة الستخداميا، كتقديـ الخدمات الفنية المساعدة ليا كمساعدة المعّمميف 
كالّطالب عمى تشغيميا عالكة عمى تأميف الكتالكجات التي تتضمف محتكيات المركز. ليستفيد منيا 

 المتعّمميف كالمعّمميف كالباحثكف كغيرىـ.
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 اإلنتاج: 
بو تكفير اإلمكانات لبشرية كالمادية كالفنية إلنتاج الكسائؿ التعميمية، كالتي منيا عمى سبيؿ  كيقصد
 المثاؿ:

 إعداد الخرائط كالمجسمات كالنماذج كغيره. - أ
 إنتاج الّشفافيات بأنكاعيا. - ب
 إنتاج المكحات كالرسـك التعميمية التي تخدـ المنيج الدراسي. - ت
نتاج برامج لمحاسب اآللي. - ث  تصميـ كا 
 إنتاج الصكر الفكتكغرافية كاألفالـ التعميمية كذلؾ كفقَا إلمكانات المركز. - ج

 كيمكف أف يساىـ في ىذا اإلنتاج المتعمميف كالمعمميف كأميف مركز مصادر التعمـ .
 :التقييم 

كذلؾ مف خالؿ الّرجكع إلى األىداؼ التي حددىا المركز لمتأكد مف مدل تحقيؽ تمؾ األىداؼ. 
ينبغي أف تككف مستمرة لتقديـ خدمات كنشاطات ذات كفاءة عالية تخدـ جميع المعّمميف كعممية التقييـ 

 كالمتعّمميف كاإلداريّيف في المركز.
 (9-6، ص2000)الشرىاف، 

 انزؼهّى كض يظبدسيشأهذاف ساثؼبً:     

ى دكلة، حيث إلكما تختمؼ مف دكلة  تختمؼ أىداؼ مركز مصادر التعّمـ باختالؼ المرحّمة التعميمّية،    
 بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية.التعّمـ كز مصادر امر تختمؼ 

 ككذلؾ تختمؼ ىذه األىداؼ تبعان لممفيكـ الذم تتبناه األنظمة التربكّية لمفيكـ مركز مصادر التعّمـ.    
المتعّمـ  كما أف األىداؼ المعاصرة لمركز مصادر التعّمـ تركز عمى تطكير نمكذج تعميمّي مكجو بكاسطة

ـّ دعميا   مركز مصادر تعّمـ ابتكارم كنشط كمساندتيا ببرنامجكىي أىداؼ يت
مف تحديد أىداؼ المركز بدقة كعناية بحيث تتناسب مع أىداؼ المناىج كتكجيات المؤسسة  لذلؾ ال بدّ 

ؿ لمراكز المرجعي الشام اإلطارذكره الصالح كمناعي كآخركف في كتابيـ  األىداؼ ماالتعميمّية كمف ىذه 
 مصادر التعّمـ:

 بالتعّمـ كعممية متكاممة، كتكفير طرؽ متعددة كبديمة لممتعّمميف لمتعّمـ مف خالؿ أساليب  االىتماـ
 التعّمـ الفردم كالجماعّي مف داخؿ المدرسة كخارجيا.

  التعّمـ ك  االبّداعشطة في التعّمـ كتنمية قدراتيـ عمى المتعّمميف كمشاركتيـ النّ  إيجابيةالتأكيد عمى
فس قة بالنّ كتنمية االتجاىات اإليجابية لدييـ مثؿ العمؿ الجماعّي كتحمؿ كالثّ  الّذاتّي كالمستّمر،

 ة في التعّمـ.                    كاالستقالليّ 
  المكاد التي ال تتكافر في المدرسة كمراكز كدكائر التقنّيات أك مديرية ككزارة الّتربّية، كذلؾ  إنتاجدعـ

 المتعّمميف.حاجات لمراعاة 
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  ايجاد فرص الّتطكر المينّي لممعّمميف مف خالؿ دمج التقنّية في الّتعميـ، كتنمية ميارات الثقافة
 المعمكماتية لممعّمميف كالمتعّمميف معان.

 (61-60ص، 2003،صالح، المناعي كآخركف)ال 
لجمعية المكتبات األمريكية ( التابعة AASLكقد قامت الجمعية األمريكية ألمناء المكتبات المدرسّية)

(ALA( باالشتراؾ مع جمعية كسائؿ االتصاؿ التعميمّية كالتكنكلكجّيا )AECT بكضع معايير صدرت )
 Information)قكة المعمكمات  بعنكاف: 1988كعدلت مرات عدة إلى أف صدرت بشكميا األخير عاـ 

Powerأك المحّمي  كاء عمى المستكل اإلقميميّ كز مصادر التعّمـ سمر  ( كمف ىذه المعايير انبثقت أىداؼ
 كنذكر منيا ما يمي:

 .كضع خطط كبرامج لنظاـ متكامؿ لتدعيـ المصادر التربكّية بالمدارس التابعة لإلدارات التعميمّية 
 .نتاج الكسائؿ التعميمّية  أخذ المشكرة في مجاالت اختيار كتقكيـ األجيزة كالمكاد كتصميـ كا 
 لمصادر التربكّية كأجيزتيا كتنظيـ إعارتيا لممعّمميف. جمع كتكزيع كافة أشكاؿ ا 
  المختمفة.إجراء الخدمات الفنّية التي تشمؿ عمى عمميات الّصيانة كاإلصالح لألجيزة 
  مف خامات البيئة المحّمية. الالزمةإنتاج المصادر التعميمّية 
 لتكحيد إجراءات  زمة لممصادر سكاء كانت مطبكعة كغير مطبكعةإعداد بطاقات الفيارس الال

 الفيرسة كالتصنيؼ مما يكفر الكقت كالجيد.
  الدكرية لإلعالـ مف المصادر المكجكدة في المركز. الببميكجرافياإعداد 
 .تطكير خدمات المركز استجابة لمتطمبات المناىج كحاجات المتعّمميف كالمعّمميف كطرؽ التدريس 

 (12-11)الجمعية األمريكية، د.ت، ص  
لعديد مف الدكؿ المتقدمة سياسيات تربكية كاستراتيجيات متطكرة لتحديث األنظمة كقد تبّنت ا
ف مف أكلكيات تمؾ الدكؿ تطكير المكتبات في مدارسيا لتحكيميا إلى مركز مصادر االتعميمّية، كك
 لدكره البارز في تحقيؽ األىداؼ التربكّية. ؾلمتعّمـ، كذل

 يمي: فيمايذكرىا الموسوي ومن أىم أىداف ىذه المراكز المطّورة كما 

   المساىمة في غرس القيـ التربكّية اإليجابية جنبان إلى جنب مع األسرة كالمدرسة كالمعمـ كالمناىج
 الّدراسّية.

  إكساب المتعّمميف ميارات تساعدىـ عمى التعّمـ الّذاتّي كالتكافؽ مع تقنيات المعمكمات كاالتصاالت
 ة.كالتكنكلكجّيا المعمكماتية المتطكر 

  تكفير المصادر كالمعمكمات المتنّكعة لمطالب بما يساعدىـ عمى التعّمـ الّذاتّي كاالبتكار كاالبّداع
 كمكاصمة البحث.

  تعكيد المتعّمميف عمى شغؿ أكقات فراغيـ بما يفيدىـ كيكسبيـ المعرفة كالخبرات كالميارات التي
 ة.يصعب أف تتحقؽ مف خالؿ الكسائؿ التعميمّية األخرل المتاح
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  منيا. االستفادة كنشاطاتيا كتنظيميا كسبؿتعريؼ المتعّمميف بالمكتبات كخدماتيا 
  ميكليـ كاىتّماماتيـ. كتتكافؽ معمساعدة المتعّمميف في اختيار المصادر التي تشبع رغباتيـ 
 .تكفير البدائؿ المناسبة كالجذابة لممتعّمميف إضافة إلى الكتاب المدرسّي لتعميؽ أفكاره 
  المناىج الّدراسّية كدعـ دكر المعمـ مف خالؿ تقديـ أساليب متنّكعة كمصادر مختارة مف مساندة

 مف خدماتو كمقتنياتو. االستفادةشأنيا أف تجذب الطالب إلى المركز كبالتالي تتحقؽ 
  ّالثقة بالنفس كتحمؿ  لمساعدتيـ عمى اكتسابعاكف كالعمؿ الجماعّي تشجيع المتعّمميف عمى الت

 المسؤكلية.
  المتعّمميف مف خالؿ استخداـ تقنيات المعمكمات ككسائؿ  كاإلبتكارية لدلتنمية القدرات االبّداعية

 كاألقراص المدمجة. كشبكة اإلنترنتاالتصاؿ الحديثة كالكسائط المتعددة 
  تكفير قيادة تعاكنية بيف المعمـ كأميف المركز لتكجيو المتعّمميف إلى استخداـ مصادر المركز ككذلؾ

 مف تكنكلكجيا المعمكمات. االستفادةر سبؿ تيسي
  تنظيـ النشاطات الثقافّية كالترفييية التي تسيـ في مساندة المناىج الّدراسّية كتحقيؽ النمك المتكازف

 لممتعّمميف في الجكانب النفسية كالكجدانية كالفكرية كالبدنية.
 الممتمكات العامة كتقبؿ المشاركة مع  ترسيخ احتراـ الّنظاـ كالّتعميمات لدل المتعّمميف كالحفاظ عمى

 اآلخريف.
تخص العصر  وفرعية وأخرىوالبعض يفند أكثر في أىداف المركز فيصنفيا إلى أىداف عامة 

 .وىو العصر المعموماتيالحالي الذي نعيش فيو 
"يكمف في  أف اليدؼ الرئيسي لمركز مصادر التعّمـ: 1971األىداؼ العامة يرل ديفيز  ففي مجاؿ

 البرامج التربكّية كذلؾ مف خالؿ ما يمي:أىداؼ اتيا التي تسعى لتحقيؽ خدم
  أخرلتقديـ مكاد تعميمّية غنية كمتنّكعة، كتسجيالت كصكر ثابتة مع مكاد سمعية كبصرية كمصادر 

 تستخدـ مف المعّمميف كالمتعّمميف.
  المركز. إدارة كالكفاءات لتكليتكفير الخبرات 
  الضركرية لتيسير اختيار كاستخداـ المكاد التعميمّية. ، كاألجيزةكالخدماتتأميف التسييالت 
  المكاد التعميمّية كعرضيا. إنتاجتكفير االمكانات التي تساعد عمى 

                                                                     Davis,1971,p40)) 
ّمـ يتجمى في تكفير بيئة تعميمّية مناسبة تتيح كيذكر المكسكم أف اليدؼ العاـ لمركز مصادر التع

 زالّذاتّي، كتعز مف أنكاع متعددة كمختمفة مف مصادر التعّمـ، كتييئ لو فرص التعّمـ  االستفادةلممتعّمـ 
 لديو ميارات البحث كاالستكشاؼ ىذا فيما يخص المتعّمـ.

ركس كتطكيرىا تخطيط الدّ يمكف المعمـ مف إتباع أساليب حديثة في  المعمـ فيكأما فيما يخص 
 كتنفيذىا تقكيميا. 
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ف في كتاب الكسائؿ التعميمّية ارىأما األىداؼ الفرعية لمركز مصادر التعّمـ فقد حددىا الشّ 
 الخاصة:بأنيا األىداؼ كمستجدات تكنكلكجيا الّتعميـ 

 .تقديـ المكاد التعميمّية المالئمة ألساليب التعّمـ المختمفة 
 ماكف الّدراسة كذلؾ الختيار األجيزة كالمكاد التعميمّية أّية ليست متكفرة في تقديـ تسييالت تعميم

 المتنّكعة كاستخداميا.
  المكاد كاستخداميا. إنتاجتقديـ الفرص المالئمة لممتعّمميف لممشاركة في 
 .تطكير ميارات المتعّمميف في استخداـ األجيزة كالمكاد التعميمّية في المركز 
  ىمة لتطكير أساليب الّتعميـ التي يستخدمو المعّمميفتكفير الككادر المؤ. 
  اآللّي، تكفير القاعات، كالكرش، كالفصكؿ الّدراسّية المناسبة الستخداـ التقنّيات الحديثة مثؿ الحاسب

 عف بعد كغير ذلؾ.كالتعّمـ 
 (260،ص2000)الشرىاف،

 يمي: كىنا يمكف تمخيص األىداؼ العامة كالخاصة لمركز مصادر التعمـ بما 
  كالتعّمـ، دعـ المنيج المدرسّي كجعمو أكثر فاعمية كنشاط بما يساعد في رفع مستكل عممية الّتعميـ

 عف طريؽ تكفير المصادر ذات االرتباط بالمنيج. ؾكذل
 .تنمية ميارات البحث كاالستكشاؼ كالتفكير كحّؿ المشكالت كتحقيؽ الذات لدل المتعّمـ 
 ةيتدريسو لتحقيؽ أىداؼ المناىج الّدراس مساعدة المعمـ في تنكيع أساليب. 
 .مساعدة المعّمميف في تبادؿ الخبرات كالتعاكف في تطكير المكاد التعميمّية 
 .تقديـ اختيارات تعميمّية متنّكعة ال تكفرىا أماكف الّدراسة التقميدية 
 معمكمات مف إتاحة الفرصة لمتعّمـ الّذاتّي مف خالؿ تنمية قدرات المتعّمميف في الحصكؿ عمى ال

 مصادر مختمفة.
  الكشؼ عف الميكؿ الحقيقية كاالستعدادات كالقدرات لدل المتعّمميف لتمبية احتياجاتيـ كمراعاة الفركؽ

 الفردّية بينيـ.

 :أهذاف يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ انًذاسط انضّبَىَّخخبيغبً:     

كذلؾ تبعان لطبيعة المرحّمة  رلأخكز مصادر التعّمـ مف مرحّمة تعميمّية إلى تختمؼ أىداؼ مر     
كخصائص نمك المتعّمميف كلكف األىداؼ المتفؽ عمييا بشكؿ عاـ ىي التكامؿ مع المنيج المدرسّي 

 المتعّمميف.كتعميؽ أىداؼ الّتعميـ كتعديؿ سمكؾ 

ينفرد  في مرحّمة الّتعميـ الثانكم التي تعد المتعّمـ لمحياة المستقبمية فنجد أف مركز مصادر التعّمـأما 
 كىي:بعدة أىداؼ حيث أف ىناؾ مجمكعة مف االعتبارات التي يجب مراعاتيا تّمثؿ ىذه األىداؼ 

  شكاليا كمقابمة االحتياجات المتنّكعة أتغطية كافة متطمبات المناىج الّدراسّية مف المكاد عمى اختالؼ
 لممستفيديف مف متعّمميف كمعمميف.
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 السمعية البصريةة كما يقابميا مف المكاد تكفير مجمكعة كاسعة مف المكاد المطبكع. 
 .تحقيؽ التكازف بيف الحجـ الكمي لمجمكعة المكتبة كعدد الّطالب بالمدرسة 
  أف تككف مجمكعات المكاد بالمكتبة مراعية لمفركؽ الفردّية لممتعّمميف كاالختالؼ بالقدرات كاالىتّمامات

 (16صالشافي، د.ت، )                                                                  كالميكؿ. 
  خالؿ البحث عف المعمكمة في  الحرّية ليـتعكيد المتعّمميف عمى البحث كاالستكشاؼ مف خالؿ ترؾ

 المركز.
 شراؾ المتعّمميف في كؿ مراحّؿ الدرس لتعريفيـ بكيفية التنظيـ.  إ 

 يظبدس انزؼهّى: عبدعبً: أهًُخ يشكض    

االعتقاد أف العممّية التربكّية ال تتعدل المعمـ كالكتاب المدرسّي كىما أىـ مصادر التعّمـ  بعد سيطرة    
كأف إضافة بعض الكسائؿ األخرل كالّمكحات كالخرائط كالّشفافيات كالنماذج كالعينات كغيرىا، تعتبر عبارة 

 عف معينات يرجع استخداميا لممعمـ.

إلى مصادر التعّمـ كنظاـ متكامؿ يقكـ فيو كؿ مصدر بدكر ىاـ  "لكف الّتطكرات العممّية أدت إلى النظر
في العممّية التعميمّية كعمى المعمـ أف يقكـ ببناء ىذا الّنظاـ كتحديد أىدافو كعممياتو كتقكيمو كتعديمو 

 حسب مقتضيات المكقؼ التعميمّي".
 (.16-15ص، 2001)يكنس،

 قاط التّالية:وتتحّدد أىمية مراكز مصادر التعّمم من خالل النّ 
 مراعاة الفركؽ الفردّية بيف المتعّمميف كتكفير الفرص المناسبة لجميع المتعّمميف كفقان لقدراتيـ كميكليـ. -

 
تنمية مكاىب المتعّمميف كخاصة بعد ظيكر آالت التعّمـ كنمك تكنكلكجيا الّتعميـ مف خالؿ إضافة  -

 تّي.مصادر آلية تساعد في التعّمـ الجماعّي كالفردم كالّذا
 (25ص، 1995)الخميفي، 

ثراء المقررات الّدراسّية كرفدىا بالعمكـ كالمعارؼ. -  دعـ كا 
الّدكر الياـ لمركز مصادر التعّمـ كضركرة  2006أكدت الجمعية الدكلية لممكتبات المدرسّية عاـ 

ينا كجكدىا في عممية التعّمـ كالّتعميـ ككضعت ليا أربع كظائؼ أساسية كما ذكرىا عبدّ المجيد م
 كىي:
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في مجاؿ المعمكمات: كيكمف في مّد المعّمميف كالمتعّمميف بالمعمكمات كالكصكؿ السريع لممعمكمات  -1
 كاسترجاعيا ككذلؾ في أف يككف جزء مف شبكة المعمكمات اإلقميمية كالدكلية.

حث عف دكر تعميمّي: لو دكر ميـ في الّتعميـ المستّمر مدل الحياة كذلؾ بالتدرب عمى ميارات الب -2
 المعمكمات كدمجيا في التدريس كدعـ الحرّية الفكرية.

دكر ثقافي: عف طريؽ دعـ الخبرات المختمفة كالتذكؽ الفني كتشجيع االبّداع كتطكير العالقات  -3
 اإلنسانية اإليجابية.

دكر ترفييي: مف خالؿ تقديـ مصادر المعمكمات كالبرامج الترفييية كاإلرشاد إلى كيفية استغالؿ كقت  -4
 (373-372ص، 2012)مينا،                    لفراغ. ا

فمركز مصادر التعّمـ أصبح ضركرة تعميمّية كتربكية في كؿ مدرسة لمكاجية ما يفرزه ىذا العصر 
( نقالن عف الصالح أىمية مركز مصادر التعّمـ في 2001مف تحديات أماـ المدرسة كيحدد المطكع)

 عدة نقاط كالتالي: 
 تحسيف التدريس. -
 دعـ أساليب الّتعميـ كالتعّمـ الحديثة. -
 دعـ مفيكـ دمج التقنّية في الّتعميـ. -
 تيسير عممية نشر االبتكارات التعميمّية كقبكليا كتبنييا.  -
نتاج المصادر التعميمّية المخصصة لحاجات جميكر معيف. -  دعـ مشاريع الّطالب كا 

 (11، ص2001)المطكع،                                                                
أف ييسر ليـ أميف المركز الحصكؿ  ؛األساسّية في تنمية الميكؿ البحثية لدل المتعّمميف المبادئكمف 

مع مراعاة الفركؽ الفردّية بينيـ مف حيث  كالعمرمّ  ىـ العقميّ اعمى مصادر التعّمـ المناسبة لمستك 
تأتي أىمية مركز مصادر التعّمـ في إسيامو اإليجابي  االستيعاب كمستكل التحصيؿ كدرجة الذكاء، كما

في النمك المعرفّي كالثقافّي لممعّمميف، مف حيث ككنو المرفؽ الكحيد بالمدرسة، الذم تتكفر فيو مصادر 
التعّمـ المطبكعة كغير المطبكعة، كيستطيع المعممكف االستعانة بيذه المصادر في تحضير الدركس 

عدادىا، كتطكير أسالي      ب كطرؽ التدريس الخاصة بالمناىج الّدراسّية.كا 
 (11، ص1970،كآخركف )فارجك  
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يعتّمد عمييا المعّمميف  التيانكم تكفير مصادر التعّمـ لذا عمى مركز مصادر التعّمـ في مرحّمة الّتعميـ الثّ 
كز مصادر التعّمـ كالمتعّمميف في الحصكؿ عمى المعمكمات المرتبطة بالمناىج الّدراسّية، كلذلؾ صار لمر 

عف طريؽ خدمات المركز كأنشطتو المتنّكعة يمكف تحقيؽ فدكر أساسي في تحسيف أساليب الّتعميـ، 
مرفقان  كصفواألىداؼ التعميمّية كالتربكّية لممدرسة العصرية، كبذلؾ يتأكد كجكده داخؿ المجتّمع المدرسّي ب

يمّية كتثقيفية في أف كأحد، كمركز المصادر ىك عنو يؤدم كظائؼ تربكية كتعم االستغناء فال يمكحيكيان 
قات المنظكمة التعميمّية التربكّية، تمؾ المنظكمة التي تساعد المدرسة في حّؿ العديد مف المشكالت أحد حم

التي نتجت عف الّتغيرات كالّتطكرات التي طرأت عمى العمميات التربكّية كالتعميمّية، كبذلؾ نجد تكاصالن 
المتعّمـ بمركز مصادر التعّمـ  نامج المدرسّي، كتكامالن مع المناىج الّدراسّية، كتتكقؼ عالقةممحكظان مع البر 

عامؿ مع مصادر التعّمـ المتنّكعة، لتحقيؽ مختمؼ األغراض التّ في  عمى مدل ما يكتسبو مف ميارات
شر في تحقيقيا، كالسّيما سياـ المباإلذ يمكنو اإكيرتبط مركز مصادر التعّمـ بيذه األىداؼ ارتباطان كثيقان، 

عامؿ فيما يتعمؽ بتزكيد الطمبة بالقيـ كالسمككيات، فضالن عف اكتسابيـ ميارات التعّمـ الّذاتّي عف طريؽ التّ 
يقع عمى التعّمـ  ف مركز مصادرإكلذلؾ ف مع مكاد كأجيزة المركز، كغرس كتنمية الميكؿ البحثية لدييـ،

الكتب كالمكاد كمصادر التعّمـ األخرل، كتييئة المناخ التعميمّي عاتقو عبء تيسر كصكؿ المتعّمميف إلى 
 المناسب لتنمية مياراتيـ البحثية.

 (19 ص، 1987)كاظـ، 
 الّتعميمة.–الرئيسي في العممّية التعميمّية  ف مركز مصادر التعّمـ لو الّدكرلذلؾ ف

مطيؼ اسماعيؿ الصكفي في كتابو مصادر التعّمـ كمنيـ عبّدال أىمية مركزكقد حدد عدد مف التربكّييف 
 :يما يمالتكنكلكجّيا الحديثة كمراكز المعمكمات كالمكتبة المدرسّية كمنيا 

  تاحة التعّمـ بجميع االكقات كبجميع المكاضيع التي يرغب بيا المتعّمميف.إ 
   التعميمّية.التفاعؿ مع مصادر التعّمـ كالكسائؿ 
 خدمة ليـ.ربط المدرسة ببيئة المتعّمميف كتقديـ ال 
  تنكيع أساليب التعّمـ كالّتعميـ بما يؤدم إلى مراعاة الفركؽ الفردّية بيف المتعّمميف مف خالؿ تكفير

 مصادر تعّمـ متنّكعة.
 مداد المعّمميف بالبرامج التي تساعدىـ عمى أداء مياميـ التعميمّية بشكؿ جيد.إ 
  ّة التعميمّية كزيادة التعّمـ كّمان كنكعان.زيادة مصادر التعّمـ كتعددىا بما يؤدم إلى اغناء العممي 
 .تكفير البيئة المناسبة التي تّمكف المتعّمميف مف استخداـ مصادر متنّكعة 
 .ثارة اىتّماميـ مف خالؿ تقديـ المعمكمة بمصادر متعددة  جذب المتعّمميف كا 
 .تنظيـ كتصنيؼ المصادر التعميمّية بطريقة تسيؿ الكصكؿ إلييا 
  في تحضير الدركس كتنفيذىا.تساعد المعّمميف 
 .كسر جمكد اليكـ الدراسي كذلؾ بتغيير أساليب الّتعميـ 

 (37ص، 2000)الصكفي،       
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كسيمة  مصادر التعّمـ تتغّير نتيجة لمتغّيرات التي تحدث في المجتّمع حيث يعتبر أىمية مركزأف  إالّ 
غيرات المتالحقة التي حّمت أساسية مف كسائؿ التغمب عمى مشكالت التعّمـ التي نتجت عف التّ 

الطالب لمحياة جنبان إلى جنب  المصادر في المرحّمة الثّانكّية ككنو يعدّ  أىمية مركزبالّتعميـ، كتبرز 
 إعداده لالستّمرار في الّتعميـ العالي كالجامعي.

در مصا أىمية مركزكقد اتفؽ عدد مف التربكّييف عمى مجمكعة مف النقاط األساسّية التي تعبر عف 
 يا:أىمالتعّمـ 

 .المعرفيّ  االنفجار - أ
 .الّتربّية كالّتعميـ في العاٍلـ المعاصر أزمة - ب
 .الّتعميـ في عصر المعمكمات - ت
 .التجديد التربكمّ  - ث
 .استراتيجيات تعميـ الغد كالتعّمـ الّذاتيّ  - ج

 :كفيما يمي تفصيؿ لكؿ نقطة مف ىذه النقاط عمى حدة
 المعرفّي: االنفجار - أ

القرف العشريف بالّتغيرات الكبيرة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة كخاصة  يتسـ النصؼ الثاني مف
 مف الصعب عمى كؿ فرد االبتعاد عنيا. أصبحمجاؿ المعمكمات كالتكنكلكجّيا لذلؾ 
المعمكمات تتغّير كتتبدؿ كؿ  ؿكالتكنكلكجّيا ككسائؿ االتصاؿ، جع"فيذا التقدـ اليائؿ في المعمكمات 

عمى ىذا النمك اليائؿ في المعمكمات خالؿ الثالثيف سنة الماضية  أطمؽذلؾ ف أك عشر سنكات لاثمّ 
 .المعرفّي(" االنفجار)ثكرة المعمكمات( أك )

 (17-16، ص ت)الشافي، د.
فيذه الّتغيرات ىي الّتغيرات التي تؤثر عمى حياة الفرد كتعّممو كبالتالي تؤثر عمى حياة األمـ كالشعكب 

 لعالـ كتحكلو إلى قرية صغيرة.إلى انكماش ا مما أدل ذلؾ
ىذه الّتغيرات عمى الفرد بقكلو:)أف معدؿ السرعة  أثر" عف Ranganathanف "ا"كقد عبر رانجاناث

الذم يحدث بو التغّير في عالـ اليكـ مذىؿ، كيرجع ذلؾ إلى ظيكر المخترعات كاالكتشافات العممّية 
عف طريؽ الّتعميـ  يتحقؽ ذلؾ إالّ  التغّيرات، كاللمقابمة ىذه  أنفسنايجب أف نغير  ؾفائقة، لذلبسرعة 

 " ال ننفصؿ عف كاقع عالمنا المعاصر كاستّمراره حتى
(ranganatha,1975,p35) 
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 أزمة الّتربّية والّتعميم في العالم المعاصر: - ب
مة ءكعدـ مال كطرؽ الّتعميـ كأساليبوالتعميمّية  إلدارةنتيجة لمطمب المتزايد عمى الّتعميـ كتغّير أساليب ا

إلى ظيكر مفيكـ أزمة الّتربّية  أدل المناىج الّدراسّية لمتطمبات المجتّمع كالتكسع في الّتعميـ المدرسيّ 
كالّتعميـ. كظيرت تقارير كدراسات عدة قاـ بيا عدة عمماء كتربكييف دفعت المنظمات إلى دراسة 

 سباب كآثار ىذه األزمة.أ
عنكاف تحت  1983ر التقرير الذم صدر في الكاليات المتحدة عاـ مثاؿ عمى ىذه التقاري أبرز "كلعؿّ 

المجتّمع حيث  ف اليدؼ منو تقكيـ نتائج جيكداكك الّتعميـ(صالح إحتّمية  لمخطر: حكؿمة معرضة )أ
يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى مستكل الّتعميـ الذم  بامتيازه، كامتيازهأف حياة ىذا المجتّمع ىي رىف 

قيؽ ىذا االمتياز كالتفكؽ متيـ لتحءـ تتّمثؿ في خريجيو كمدل مالائو كنتائج ىذا الّتعميالخبرة ألبن يكفر
 ـ المنافسة كالصراع"في عال

 (53-54ص، 1987)ككفر،
ف عمى الدكؿ النامية أف تغّير سياساتيا التعميمّية ككضع استراتيجيات تعميمّية جديدة حتى الذلؾ ك

خذ بعيف االعتبار ألنتائج البحكث كالّدراسات التي تقدميا مع اتكاكب الدكؿ المتقدمة كاإلستفادة مف 
 خصكصية كؿ بمد مف البمداف.

 في عصر المعمومات: الّتعميم - ت
كبثيا كاستخداميا يطمؽ عمى الجيؿ الحالي  المعمكمات، كانتشارىاف ا"نتيجة لمتحكالت الكبيرة في ميد

عمكمات في حياتنا المعاصرة " حيث أصبحت المinformation generationجيؿ المعمكمات"
 (54-53ص، 1987)الغناـ،                   سكة باليكاء كالماء كالغذاء"أضركرة ممحة لكؿ إنساف 

فقضايا الّتعميـ أصبحت الشغؿ الشاغؿ لمميتّميف بكضع السياسات كاالستراتيجيات التعميمّية 
ميارات تساعده عمى  إلى اكتساب لمتعّمـا دفع أصبحت غاية الّتعميـ كىدفو األساسي دكالمكتبييف، فق

 تعميـ المتعّمـ كيؼ يتعّمـ بنفسو.أم استخداـ معمكماتو استخدامان عمميان في حياتو 
كعقدت عدة مؤتّمرات كندكات تنادم بضركرة تزكيد المتعّمميف بميارات استخداـ المعمكمات حيث أف 

 درتيـ عمى التعامؿ مع متغّيرات العصر.زيد قتليا تأثير مباشر عمى نمكىـ العممّي كالثقافّي ك 
 جديد التربوّي:التّ  - ث

ـّ في نطاؽ ضيؽ في الّنظاـ  المستكل  التعميمّي، كعمى""التجديد التربكّم يعني االستحداث الذم يت
 .  اقتصادية كسياسية كاجتّماعية" ان بعادأالصغير كال يتضمف 

 (9ص، 1988،)الببالكم 
كطرؽ التدريس كالكتب المدرسّية كالكسائؿ التعميمّية كالتجديد في ىذه  كيشمؿ التجديد المناىج التربكّية

 مف تجارب الدكؿ المتقدمة. االستفادةيتـّ مف فراغ بؿ مف خالؿ  المجاالت ال
 أجؿكأصدر مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربّية نشرة )شبكة التجديد التربكّم مف 

 مكاكبة الّتعميـ لركح العصر كاحتياجاتو أىمية كدت عمى أيبداس/إالتنمية في الدكؿ العربّية /
 (22ص، تالشافي، د.)
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جديدة تعمؽ األىداؼ التعميمّية  أدكارفي مجاؿ التجديد ىك المعمـ الذم عميو أف يقكـ ب ىـأف األ إالّ 
 ستراتيجيات التعميمّية المرسكمة.كتحقؽ اال

 استراتيجيات تعميم الغد والتعّمم الّذاتّي: - ج
ـ فرضت عمى الّتعميـ مكاكبة تمؾ الّتغيرات كليس فقط المكاكبة بؿ الّتغيرات التي طرأت عمى العالف إ

المستقبؿ مف أجؿ ابقاء الّتعميـ عمى اتصاؿ مع الحياة الكاقعية كحتى ال  كاالبّداع فيالتطكير  ال بدمف
عمى الّتربّية  أصبحلفرد لذلؾ تؤثر بشكؿ كبير عمى حياة ا عالميـ، كالّتربّيةينفصؿ المتعّمميف عف 

يجاد طرؽ كسبؿ إيجاد تكازف بيف المتغّيرات كالمستحدثات الحالية كبيف أىداؼ الّتربّية مف أجؿ إ
 الستبداؿ النمط التقميدم بنمط حديث يمكف المتعّمـ مف فيـ الّتغيرات كمكاكبتيا.

ـ حتى يستطيع أف يتعّمـ بنفسو كىذا االتجاىات التربكّية الحديثة تركز عمى فعالية كنشاط المتعمّ  إذا"
ؿ ثقافة االبّداع حالإ الّتعميـ، كالتركيز عمىتأكيد عمى أىمية مركز مصادر التعّمـ في مستقبؿ 

كساب الميارات األساسّية لمتعّمـ كمكاصم الحفظ كالتركيز عمى  أسمكبىذا الّتعميـ محّؿ  ةكاالبتكار كا 
 المعارؼ كالمعمكمات فقط"

 (25-24 صد.ت،  الشافي،)     
التعّمـ الّذاتّي ضركرة مف الضركرات التعميمّية في نظـ الّتعميـ المعاصرة كيمثؿ  أصبحعمى ذلؾ  كبناءن 
 الركائز التي تبنى عمييا االستراتيجيات كالسياسات التعميمّية في الدكؿ المتقدمة. أحد

فو " كيعرّ self-education :ذاتية"تربية كيطمؽ مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة عمى التعّمـ الّذاتّي مسمى 
ـّ بيا تربية ذات الفرد بنفسو نتيجة لدكافعو الّذاتّية كصالتو االجتّماعية. ةبأنو: عممي  تت

 (309ص، 1987)مجمع الّمغة العربّية،
 أكاآلالت التعميمّية  بنفسو، الكتالتعّمـ الذم يستخدـ فيو الفرد مف تمقاء  بأنو: "أسمك فو العمي كيعرّ 

كفقان لمقدرتو دكف مساعدة  كيتقدـ فيياغيرىا مف الكسائؿ التعميمّية كيختار بنفسو نكع كمدل دراستو 
   .المدرس"

 (28ص، 1987)العمي،                                  
تكفير كسائؿ التعّمـ الّذاتّي في المجتّمع مف أجؿ اكساب المتعّمميف الميارات كالمعمكمػات  ال بدمفلذلؾ 

في تعّمميـ الرسػمي بحيػث يػؤدم ذلػؾ إلػى زيػادة قػدرتيـ عمػى التفكيػر الناقػد كحػّؿ المشػكالت كاسػتخداـ 
الػدافع  يعدّ  فكمما كأف الدافع قكيان كانت نتائج التعّمـ أفضؿ كأبقى أثران حيث المعمكمات استخدامان كظيفيان 

 كالتعّمـ.العكامؿ األساسّية في عممية الّتعميـ  أحد
الكسػائؿ كاألسػاليب فػي  إاّل أنػو تبػّيف أنػو محػدكدمنػا المعاصػر أىمية التعّمـ الػّذاتّي فػي عال ف"كبالّرغـ م

 .مفيكمو بشكؿ كاضح" كلـ يتحددالمنطقة العربّية 
 (28ص، 1980)الزعترم،

لـ ترفػع المدرسػة مػف كفػاءة الػتعّمـ بإضػافة كسػائؿ كمػكاد تعميمّيػة جديػدة كتؤكػد عمػى الّتطػكر  إذاكبذلؾ 
 الب سكؼ يرفض المدرسة كيبتعد عنيا.فأف الط
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 :كض يظبدس انزؼهّى انًذسعُّخفهغفخ يشعبثؼبً: 

كز مصادر التعّمـ مرتبطة بفمسفة المؤسسة التي تقدـ خدماتيا ليا، كتقـك عمى تحقيؽ أىدافيا ف فمسفة مر إ
غنائيا كزيادةكأىداؼ المناىج الّدراسّية   الفردّية، كتنّكعلمفركؽ  ثيرىا عمى المتعّمميف مف خالؿ مراعاتياأت كا 

 مصادر التعّمـ.
 وىنا توضيح ليذين المبدأين:

كؿ متعّمـ يختمؼ في أسمكبو عف اآلخريف كليذا يجب تكفير مصادر تعّمـ مختمفة تتكافؽ مع أف : أكالن 
طبيعة كخصائص كؿ منيـ، كىذا يعني أف مبدأ الفركؽ الفردّية في التعّمـ بيف المتعّمميف، ككجكب 

 ة ليذه الفركؽ تشكؿ المحكر الرئيسي لفمسفة مراكز مصادر التعّمـ.االستجاب
فتدعيـ أسمكب  كالنكع،مف أسمكب كمصدر لمتعّمـ يؤدم إلى زيادة التعّمـ في الكـ  أكثرتكفير أف  ثانيان:

، كما المحاضرة باألفالـ كالشرائح كالعينات كالزيارات الميدانية يؤدم إلى زيادة التشكيؽ كاالنتباه كالتركيز
مف حاسة كاحدة عند المتعّمـ يؤدم إلى درجة عالية مف االستيعاب كالتذكر كالقدرة عمى  أكثرتشغيؿ أف 

 (31 ص، 1986)حمداف،                                                               التطبيؽ. 
 مؿ.كالعكاكما تقكـ فمسفة مركز مصادر التعّمـ عمى مجمكعة مف اإلفتراضات 

 
 العوامل التي تكون فمسفة مراكز مصادر التعّمم: 

تكجو كؿ مصادر المركز البشرّية كغير البشرّية لمقابمة حاجات أف الفمسفة المكجية لممركز: ينبغي  -
 .المعّمميف كالمتعّمميف قبؿ كؿ شيء

ة لمطالب الخدمة: تكفير خدمات تعميمّية كمعمكماتية كتدريبية تتّميز بالجكدة كالفاعمية كالكفاء -
 .رضاىـكالمعّمميف لمقابمة حاجاتيـ كتحقيؽ 

دارات تقنيات الّتعميـ في كزارات الّتربّية كالّتعميـ إالدعـ اإلدارم: تكفير دعـ إدارم مستّمر مف قبؿ  -
كالمناطؽ كالمحافظات لتّمكيف ميزانيات مركز مصادر التعّمـ مف الكفاء بمسؤكلياتيا المتعّمقة بتقديـ 

 المستيدؼ.لمجميكر خدمة متّميزة 
مركز مصادر التعّمـ كالمستفيديف مف المعّمميف  إدارة كالمرف بيفتصاؿ: تيسير االتصاؿ المفتكح الا -

كلياء األمكر بيدؼ معرفة حاجاتيـ كتقديرىا كتحّميميا كاتخاذ االحتياطات أالمدرسة ك  إلدارةكالمتعّمميف ك 
 الضركرية لمقابمتيا.

ألفراد الجميكر المستيدؼ المستفيد في الكصكؿ إلى المصادر اإلتاحة: تكفير فرص متساكية  -
 المعمكماتية كشبكاتيا مف داخؿ المركز كخارجو

 (62ص، 2003)الصالح كزمالؤه،
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 التي تقوم عمييا فمسفة مراكز مصادر التعّمم المدرسّية: االفتراضات 

التعّمـ كتعتبر الركيزة  التي تقكـ عمييا فمسفة مركز مصادر كاالفتراضاتىناؾ مجمكعة مف األسس 
 األساسّية يمكف أف يقكـ عمييا أم مركز مصادر تعّمـ مدرسّي كىي كما يمي: 

رئيسية في  أنو منظكمةيتجزأ مف البرنامج التعميمّي لممدرسة، أم  جزء الأف مركز مصادر التعّمـ  - أ
بكظيفتيا الجكىرية "الّتعميـ  المنظكمة الكمية لممدرسة كبناءن كسياسة كتعميمان، كال يمكف أف تقكـ المدرسة

كالتعّمـ" بفاعمية ككفاءة في غياب المركز. كالعالقة بيف مركز مصادر التعّمـ كالمنظكمات األخرل في 
الّنظاـ المدرسّي ىي عالقة تفاعمية كاعتمادّية يسيـ كؿ منيا في العممّية المستّمرة لتحسيف مخرجات 

 الّنظاـ.ىذا 
ـّ  - ب مركز بعناية في ضكء خصائصيا كخصائص المتعّمميف كعندما تدمج في مصادر ال اختيارعندما يت

 البرنامج التعميمّي في المدرسة، فأف أثر ىذه المصادر سيككف كاضحان عمى تحصيؿ المتعّمميف.
سكؼ يستخدـ المتعّمميف مصادر التعّمـ بفاعمية ككفاءة، إذا نّظمت خدمات ىذه المصادر مف خالؿ  - ت

 ؿ كمخطط لو بعناية.مركز مصادر تعّمـ متكام
ينسجـ تكظيؼ المصادر كالخدمات كالتسييالت التي يكفرىا مركز مصادر التعّمـ في أف ينبغي  - ث

األلفية، مع التكجيات المعاصرة كالمستقبمية لمدرسة المستقبؿ المتّمثمة بتقديـ الخبرات التعميمّية 
 كتعاكنية كجماعية.مفتكحة كغنية بالمصادر التقنّية كبأساليب مرنة كمتنّكعة ذاتية 

يعمؿ في مركز مصادر التعّمـ أفراد متخصصكف كمؤىمكف بكفايات تربكية كمعمكماتية كمتفرغكف  - ج
 ما لممياـ كالكظائؼ المطمكبة إلدارة المركز.اتمّ 

لمركز مصادر التعّمـ ميزانية محددة في الميزانّية العامة لتقنيات الّتعميـ في اإلدارة المشرفة عمييا كفي  - ح
 ات المدارس. كىذه الميزانّية تشمؿ ميزانية التكمفة المستّمرة لمتشغيؿ كالّصيانة كالتطكير.ميزاني

 (89ص، 1986)كلكنسكف،                                                                 
 يمكف أف تتغّير حسب البمد التي يؤسس بيا مركز المصادر كحسب رؤية االفتراضاتإاّل أف ىذه 

 الباحث ليا ففي البمداف العربّية اختمؼ الباحثكف عنيـ في الدكؿ األجنبية.
الّشكؿ يتبع الكظيفة يجب تصميـ تسييالت مركز مصادر التعّمـ بحيث تقابؿ حاجات البرنامج في  - خ

 كيجب أف تككف التسييالت مرنة لتقابؿ الحاجات المستقبمية. المركز كالتقنّيات التعميمّية في المدرسة.
كينبغي أف يتقرر  األساسّية.بغي أف يككف لكؿ مركز مساحة كافية لكي تتكافر فيو جميع التسييالت ين - د

حجـ المركز بناءن عمى عدد الّطالب في المدرسة كمعممييا كأنماط التعّمـ المستخدمة كالتعّمـ التعاكني 
 بمجمكعات صغيرة كالتعّمـ الفردم.

إلى المعمكمات كتقنياتيا متساكية لجميع أفراد الجميكر  ينبغي أف تككف فرص اإلتاحية في الكصكؿ   - ذ
دارييف كأفراد المجتّمع المحّمي.  المستيدؼ مف معمميف كطالب كا 
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 ضركرة تشجيع التعّمـ الفردم - ر
(MASL,2000) 

تصمح ألم مركز مصادر تعّمـ بغض النظر بأم بمد كضعت ىذه  االفتراضاتكيمكف القكؿ أّف جميع ىذه 
 .اإلفتراضات

 انزؼهّى:انًزطهجبد األعبعُّخ نًشكض يظبدس بً: صبيُ

دت إلى تغيير جذرم في تقنيات أفرزتو مف مخترعات أالّتطكر الذم جاءت بو الثكرة الصناعية كما أدل 
تتكافر أف حفظ المعمكمات كاسترجاعيا كلكي تؤدم مراكز مصادر التعّمـ رسالتيا في الكقت الحاضر يجب 

كقات كبأفضؿ كفي جميع األ لممستفيديف كافةمطبكعة كغير المطبكعة مصادر التعّمـ ال أحدثفييا 
المباني المدرسّية تصميـ مركز مصادر التعّمـ كفقان لما يجب  التخطيط إلنشاءكليذا يتطمب عند  الكسائؿ.

أف يحتكيو ىذا المركز كذلؾ ضمف شركط تخص المبنى كالمساحة كاألجيزة كالمكاد كغيره مف متطمبات 
 .كزمركز المر 

 تمؾ الشركط التي يمكف ذكرىا ما يمي: أىـكمف 
 المبنى: -1

 يصمـ المبنى ليككف مبنى تتكافر فيو الشركط الصحية كالتعّممية كالتربكّية.أف يجب 
 تراعى في مبنى المركز االمكر التّالية:كالبّد أف 

 :من حيث الموقع 
يككف في أف لمعّمميف كتجنب ليو مف قبؿ المتعّمميف كاإيككف المركز في مكاف يسيؿ الكصكؿ أف  -

 في مكاف منعزؿ عف المدرسة.أك الطكابؽ العميا 
 يككف بعيدان عف الضكضاء ليساعد عمى التفكير كالفيـأف  -
 تكفير الضكء الطبيعي كالتيكية المناسبة -
حكاجز سيككلكجية  ةيأمالصقة ليا كذلؾ لالبتعاد عف أك  إلدارةعدـ كجكد المركز ضمف حجرات ا -

 لممتعّمميف. ة عماؿ ركتينيّ أك ألممتعّمميف 
 (6ص، 2005الدرىكبي،)                                                                      

يككف ىناؾ ثالث فئات مف مراكز مصادر التعّمـ حيث أف اختمؼ البناء المدرسّي يجب  إاّل أنو ميما
كىي  الالزمةفيديف منو كاألثاث كالتجييزات مف المساحة تناسب عدد المست أدنىلكؿ فئة حد أف 

 كالتالي:
 .متر: كىي تحقؽ المعايير الكاممة لمركز المصادر 250 أ()فئة  -
 بنية الحديثة تحقيقيا.ألغمب المدارس ذات اأمتر: كىي الفئة التي تستطيع  200فئة)ب(  -
 ت الكافية.تكفر المساحاأف متر: كىي فئة تناسب المدارس التي ال تستطيع  150( فئة)ج -

  (28ص، 2004)الغامدم،                  
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 ويمكن تقسيم المكان إلى جزأين اساسيين:
 يطمؽ عميو قاعة التعّمـ الّذاتّي كىذه المساحة يتـّ تخصيصيا كما يمي: الجزء األول

 مساحة لمقراءة كالمطالعة. 
 مساحة لمدراسة الفردّية. 
 مساحة لحفظ المكاد المطبكعة كغير المطبكعة. 
  ّنيؼ كاإلعارة كاإلدارةمساحة لالستقباؿ كالفيرسة كالتص. 
 كاألجيزة السمعبصرية.نترنت كالحكاسيب إلمساحة مخصصة ل 

ىك قاعة التعّمـ الجماعّي كيتـّ تخصيصيا ألجيزة العرض الجماعّي كطاكالت يمكف  الجزء الثاني:
 (31-29ص، 2004غامدم، )ال                  أشكاؿ.تشكيميا بعدة 

 (قاعا1نمكذج رقـ )مركز مصادر التعّمـ ت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قاعات مركز مصادر تعّمـ (1نمكذج )

 مركز مصادر التعّمـ  ت( قاعا2) نمكذج 
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 :المساحة 

تخصيص مساحة تتناسب كتقنيات المركز مف المكاد كاألجيزة كاألثاث كالكسائؿ التعميمّية  أم أنو ال بدمف
 كالكتب.

صميـ المدارس الجديدة أف يككف مركز مصادر التعّمـ مف ضمف التصاميـ كذلؾ لذلؾ يكصى عند ت
إلعداد المكاصفات كالمقاييس كالمعايير الدكلية بيذا  كالميندسيف المعماريّيفباشتراؾ خبراء المكتبات 

 الخصكص.
 (83ص، 2003)عثّماف،

 األثاث: -2
االعتبار  تأخذ فيألثاث يخضع لمعايير ف لقاعتي التعّمـ الفردم كالجماعي، كىذا ااألثاث المككّ أم 

 يف.مساحة المركز كعدد المعّمميف كالمتعّمميف كاإلداريّ 
 ة مع تكافر عنصر الّراحة.يتّمتع األثاث في مركز المصادر بالمركنة كالمتانة كالجماليّ أف كيجب 

ف مف انكع مركز المصادر عف األثاث المكجكد في المدرسة، كيستخدـ في المركز األثاث فيكيختمؼ 
في إاّل أنو الخشبي كالمعدني كيستخدـ غالبان الخشبي عمى الّرغـ مف مزايا النكعيف ككذلؾ عيكبيما  األثاث:

ـّ المزج بيف النكعيف، كما  يفضؿ استخداـ أنو ف حيث كالمف مراعاة األ في األثاث البدّ أنو الكقت الحالي يت
لمنكعية المطمكبة ككذلؾ تبعان  لؾ تختمؼ مقاسات األثاث تبعان القاتّمة، ككذ األلكافالفاتحة بدالن مف  األلكاف

 مركز مصادر لممرحّمة االبتدائية يختمؼ عنو في المرحّمة الثّانكّية..." ثاثلممرحّمة التي يخدميا فأ
 (86ص، 2003عثماف،)

 ات:األجيزة والمعدّ  -3
إلييا المركز، كتكزع ىذه األجيزة  يختمؼ عدد األجيزة كتكافرىا في مركز المصادر كفقان لمفئة التي ينتّمي

 عماؿ اإلدارّية.بيف قاعات التعّمـ الفردم كالجماعّي كأجيزة لإلنتاج كأخرل لأل
 افي ما يمي:كمف األجيزة المطمكبة في مركز مصادر التعّمـ كما ذكرىا الشّ 

 .بكرة األجيزة السمعية كتشمؿ: جياز تسجيؿ صكتي، جياز كاسيت، جياز تسجيؿ عادم مف بكرة إلى -
الثابتة(، جياز العرض العمكم، فالـ عركض ثابتة كتشمؿ: جياز عرض الشرائح الفيممية )األ أجيزة -

 جياز عرض الصكر المعتّمة.
 زالمرئية، جيااإلذاعة  زالسينمائي، جياأجيزة عركض الصكر المتحركة كتشمؿ: جياز العرض  -

 عرض األفالـ الحّمقية.
اإلنترنت، لالتصاؿ بشبكة  ـاآللّي، مكدالحاسب  مثؿ: أجيزةددة األجيزة المتعّمقة بالكسائط المتع -

 لمشبكة المحّمية. ؼسير 
 (19ص، 1986الشافي،)

 



55 
 

 المواد التعميمّية: -4
كتعتبر المكاد التعميمّية مف أىـ العناصر في مركز مصادر التعّمـ حيث يتـّ جمع المكاد المطبكعة كغير 

ـّ   ترتيبيا كتصنيفيا كفيرستيا كفقان لقكاعد معينة.المطبكعة في قاعة التعّمـ الّذاتّي كيت
"كىناؾ ارتباط بيف مقتنيات المركز مف المكاد التعميمّية كبيف البرامج التعميمّية التي يخدميا المركز 

كضع سياسات  ال بدمفاألىداؼ التي تسعى المناىج الّدراسّية لتحقيقيا، كالختيار المكاد التعميمّية ك 
جراءات مناسبة الخ  .منيا بالّشكؿ األمثؿ كاالستفادةتيار المكاد كصيانتيا كالمحافظة عمييا كا 

 (24ص، 1990الشافي،كاظـ، عبدّ )
 كتصّنؼ المكاد التعميمّية في مركز المصادر إلى مكاد مطبكعة، كمكاد غير مطبكعة.

 .أبحاث-نشرات( دكريات)مجالت/جرائد/–المكاد المطبكعة مثؿ الكتب)مراجع/مصادر( 
لكحات، كرـز تعميمّية، شفافيات،  بحاسكبّية، حقائاد غير المطبكعة مثؿ: األقراص المدمجة، برامج أما المك 

 ....، صكر، مجسماتطخرائ

ـّ تنظيـ المركز بشكؿ يؤدم إلى التعّمـ الفّعاؿ ككؿ كحدة  ـّ تقسيـ المركز إلى كحدات ليت كبناء عمى ذلؾ يت
 الّشكؿ التالي كما ذكرتيا الجشعـ:تؤدم العمؿ المخصص ليا كىذه الكحدات ىي عمى 

 وحدة إدارة مركز مصادر التعّمم: - أ
 ىذه الكحدة تخطط مدخالت المركز كعممياتو كمخرجاتو كيشرؼ عمييا أميف مركز المصادر كمساعد لو.

 :وحدة التعّمم الجماعي - ب
 Dataيتكافر في ىذه الكحدة كراسي كطاكالت لمطالب كسبكرة كجياز حاسب كجياز داتا شك)أف يجب 

Show.كلكحة بيضاء لعرض الدركس ) 
ـّ ممارسة أساليب متعددة لمتعّمـ الجماعّي كأسمكب المحاضرة كحّؿ المشكالت كأسمكب  كفي ىذه الكحدة يت

 التعّمـ التعاكني.
 وحدة المواد المطبوعة: - ت

ة كالمجاّلت دكريات كالجرائد اليكمّية كغير اليكميّ كىي عبارة عف مكتبة متكاممة تضـ الكتب كالقصص كالّ 
 عمار المتعّمميف.أكالقصص المكجكدة لمختمؼ  أنكاعياختالؼ إعمى 

 :وحدة االشرطة السمعية والبصرية - ث
تستخدـ في مختمؼ المكاد الّدراسّية كتتككف ىذه الكحدة مف عدد مف أجيزة التسجيؿ ككذلؾ يحتكم عمى 

 أجيزة الفيديك التي يتـّ عرضيا في كحدة التعّمـ الجماعي.
 لحاسب اآللّي واإلنترنت:وحدة ا - ج

 كتخدـ ىذه الكحدة المعّمميف كالمتعّمميف سكيان مف خالؿ تنفيذ المياـ التّالية:
 .تيسير الكصكؿ إلى شبكة اإلنترنت -
 .تكفير البرمجيات المتعددة -
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 .البحث في قكاعد البيانات -
 .عداد عركض تعميمّية كجزء مف الكاجبات المدرسّيةإ -
 (75-72 ص، 2005 دراسّية.                             )الجشعـث عداد تقارير ككاجبات كبحك إ -

كمف المياـ التي تيسرىا كحدة اإلنترنت في المركز تصميـ مكقع لممركز عمى الشبكة مف أجؿ تفعيؿ 
ا المتعّمميف كىـ في يمييـ كتكفير برامج مساندة لممقررات الّدراسّية كيستفيد منتكاصؿ المتعّمميف مع معمّ 

 ستفادة مف خبرات بعضيـ.يـ كتعزيز التكاصؿ بيف المعّمميف لإلمنازل
 وحدة الوسائط المتعددة: - ح

كتكمف أىمية الكسائط المتعددة في مركز مصادر التعّمـ في قدرة المتعّمـ عمى التحكـ في البرنامج كالتقدـ 
رة متّميزة عمى نقؿ األفكار نماطان جديدة مف الّتعميـ كالتدريب مما يجعؿ ليا قدأفيو كتتح الكسائط المتعددة 

 كالخبرات كالميارات الخاصة.
 (41ص، 1999)سرحاف،

 خالصة -
مما تـّ عرضو خالؿ ىذا القسـ تبّيف أف األدب التربكّم قد اشتّمؿ عمى مفيكـ مركز مصادر التعّمـ 

ة المؤسسة فمسفة مرتبطة بفمسفكأىميتيا كأىدافو كمتطمباتو مف كافة الجكانب؛ كالفمسفة التي يقكـ عمييا 
غنائيا كزيادةالتي تقدـ خدماتيا ليا، كتقكـ عمى تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ المناىج الّدراسّية  عمى  تأثيرىا كا 

 مصادر التعّمـ. الفردّية، كتنّكعالمتعّمميف مف خالؿ مراعاتيا لمفركؽ 

الطرؽ كأف كؿ مركز مصادر تعّمـ يتككف مف كحدات تقـك بمياـ معينة إليصاؿ المعمكمة بأفضؿ 
 لممتعّمميف كأيسرىا ككذلؾ جعؿ العممّية التعميمّية ممتعة بالّنسبة لممعّمميف أيضان.
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 انؼبيهىٌ فٍ يشكض يظبدس انزؼهّى

 

 ييدتم
 اواًل: الميام اإلدارّية والمينّية الختصاصي مركز مصادر التعّمم

 ثانيًا: أدوار أمين مركز مصادر التعّمم
 اختصاصي مركز مصادر التعّمم في عصر التعّمم ثالثًا: أدوار

 رابعًا: خصائص أمين مركز مصادر التعّمم الناجح
 خالصة
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 هُذ:رً 

( االختالؼ بيف المصطمحات التي عادة ما تستخدـ في مجاؿ مراكز Herring,1988)ىيرنجحدد 
ئكؿ عف المكتبة، اختصاصي مركز مصادر التعّمـ كالمكتبات المدرسّية كىي: أميف المكتبة، المعمـ المس

 مصادر التعّمـ كاآلتي:

 ىك خريج جامعّي متخصص مينيان، كيعمؿ في مكتبة المدرسة، كعمى عمـ كاسع أمين المكتبة :
 بعمـ المكتبات، كتقنيات المعمكمات، كيككف لديو مؤىالت تربكية.

 و إعداد ميني : كىك عضك مف أعضاء ىيئة التدريس ممف لدياختصاصي مركز مصادر التعمم
ؽ ائكاسع في مجاؿ المصادر التعميمّية، كيككف معمـ مؤىؿ كعمى معرفة بالعمميات التعميمّية كطر 

التدريس كتصميميا، كما أنو خبير في تخطيط استخداـ المصادر التعميمّية كذلؾ لجعؿ التعّمـ 
                                                                           ( Herring,1988,pp6-7)                           كالتدريس أكثر تأثيران ككفاءة.         

كنالحظ فيما سبؽ أف مف يطمؽ عميو اختصاصي مركز مصادر التعّمـ ليس ىك مف يعمؿ في المركز 
نما ىناؾ شركط يجب أف تتكفر فيو، كمف ىذه الشركط ما يم  :يأك مكمؼ بو فقط، كا 

 المينّي الكاسع في مجاؿ مراكز مصادر التعّمـ.اإلعداد  -

 التأىيؿ التربكم كخصكصان في مجاؿ تقنيات التعميـ. -

 امتالؾ األسمكب التعميمّي. -

كتضع الجيات التربكية األمريكية مف شركط تكلي عمؿ اختصاصي عمؿ مركز مصادر التعّمـ الحصكؿ 
( Moriss,2005,p2إدارة الّتربية في ميسكرم)عمى شيادة مزدكجة كمعّمميف ككأمناء مكتبات كما حددتيا 

حيث ترل أف اختصاصي مركز مصادر التعّمـ ىك الشخص المؤىؿ في مجاؿ المكتبات كالتربية، كما 
عمى ىذا التأىيؿ ، كيشير إلى أىمية االستمرار  (IFLA,2000يؤكد االتحاد الدكلي لجمعيات المكتبات )
 مر.في نمكىـ الميني عف طريؽ التدريب المست

كحكؿ أىمية كجكد اختصاصي مركز مصادر تعمـ مؤىؿ عمميان كفنيان لمقياـ بالمياـ المككمة إليو، تؤكد 
الجمعية األمريكية ألمناء المكتبات المدرسّية كالجمعية التربكية كتقنيات االتصاؿ 

(AECT&AASL,1998 عمى ضركرة أف يككف لمركز مصادر التعّمـ اختصاصي مسؤكؿ عف تطكير )
عيـ سياسات مراكز مصادر التعمـ، كأيضان اعداد التقرير الّسنكم عف مجمكعات المركز، كخدماتو، كتد

 كاالستخداـ، كالتمكيالت المالّية، كذلؾ حتى يمكف كضع خطة لمتطكير في المستقبؿ. 
( AECT&AASL,1998, pp.48-49) 
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ي البياف الذم أعمنتو حكؿ مكقع ف( AASL,2006كأكدت الجمعية األمريكية ألمناء المكتبات المدرسّية )
مركز مصادر التعّمـ في العممية التعميمّية عمى أف اختصاصي المركز ىك أحد أعضاء الفريؽ التعميمّي 
المسؤكؿ عف تييئة الّطالب ليصبحكا متعّمميف في ىذا العالـ المتغّير، كأف نجاح اإلنساف يعتمد بشكؿ 

 كاستخداميا.كبير عمى قدرتو في الحصكؿ عمى المعمكمات 
كأكد الكثير مف الباحثيف عمى أىمية تعاكف اختصاصي مركز مصادر التعّمـ مع جميع أعضاء الييئة 

أكدكا عمى أف ذلؾ ىك أساس نجاح المركز، حيث البّد مف عمؿ اختصاصي  ؿالتعميمّية في المدرسة، ب
 مركز المصادر مع المعمميف.

باحثة بالّرغـ مف أف كثير مف مراكز مصادر التعّمـ يديرىا كبالّرجكع إلى األدبّيات التربكّية كجدت ال
اختصاصي كاحد إاّل أف بعض ىده المراكز تحتاج إلى أكثر مف متخصص نظران لضخامة الجيد في إدارة 

 عممياتيا حيث يتكقؼ عدد العامميف في المركز عمى عدة عكامؿ أىميا: 
 حجـ المركز كعدد الكحدات التي يتككف منيا. -
 درسة كعدد الفصكؿ فييا.حجـ الم -
 أساليب الّتعميـ كالتعّمـ بالمركز. -
 الخدمات كالتسييالت التي يقدميا المركز. -
مكقع  المكتبة فيكعمى تنظيـ مصادر المعمكمات التي تقتنييا  لـ يعد دكر أميف مركز المصادر قاصران ك 

التربكّم الذم  ليماثؿ الّدكر ؾ الّدكرتأثير فعاٍؿ في كافة األطراؼ المستفيدة بؿ ازداد ذلك استراتيجي لو دكر 
حيث أف أميف المركز  ينيض بو مركز مصادر التعّمـ كأصبح تحقيؽ أىداؼ مركز المصادر رىف أمينو،

في تكظيؼ اإلمكانات المادّية المتّمثمة في األثاث  األكبر كلو الّدكر لو اتصاؿ بالمعّمميف كالمتعّمميف،
ف صفات أميف المركز يجب أف إلذا ف التعميمّية التربكّية في تحقيؽ أىدافيا.كالمكاد كاألجيزة لخدمة العممّية 

 لتحقيؽ دكر المركز التربكمّ  الالزمةتتّمتع بالعديد مف الميارات كالقدرات العممّية كالفنّية 

 ف المياـ كالكاجبات المناطة عمى عاتؽ أميف المركز ىي كالتالي:إكمف ىذا المنطمؽ ف
المحافظة عمى عيدة المركز )مصادر معمكمات/ أرفؼ/ طاكالت/سجالت/ أجيزة يتكلى أميف المركز  - أ

 العرض/ حكاسيب(
إعداد مقترحات الكتب الجديدة التي تتناسب مع المناىج الّدراسّية كفقان لممرحّمة الّدراسّية التي  - ب

 المركز.يخدميا 
ّية التي تتناسب مع المناىج سكاء مقترحات المكاد كاألجيزة التعميمإعداد مقترحات لممكاد كاألجيزة  - ت

الّدراسّية كفقان لممرحّمة التي يخدميا المركز، سكاء عف طريؽ الكزارة أك اإلىداء أك شرائيا إذ تكفرت 
 مبالغ مادّية ليذا الغرض.

 إعداد تقرير سنكم لنشاط المركز. - ث
 فيرسة كتصنيؼ مصادر المعمكمات كفقان لمقكاعد كالخطط العممّية في ىذا المجاؿ.  - ج
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تييئة مصادر المعمكمات التي تقتنييا المكتبة لتككف في متناكؿ أيدم ركادىا بأيسر السبؿ كأكسع   - ح
 نطاؽ.

 كفقان ألرقاـ التصنيؼ ليسيؿ الكصكؿ إلييا. رفكؼترتيب مصادر المعمكمات عمى ال  - خ
 .إعداد فيارس لمقتنيات المركز )فيرس بطاقي كفيرس آلي(  - د
 كخدمة اإلرشاد كالتصكير.ز كخدمات اإلعارة تقديـ خدمات المعمكمات لركاد المرك - ذ
 .أف يعطي دركسان لمطالب في كيفية استعماؿ المركز كذلؾ بالتعاكف مع مدرسّي المكاد - ر
االستعارة  ؿكالمجاّلت، سجاإلعارة اليكمّية سجؿ قيد الكتب  التّالية: دفترأف يحتفظ بالسجالت  - ز

 الخارجية.
                                             (furm.hawaaworld.comwww.) 

حيث أف جميع المقكمات المادّية ال تغني عف  اال غنى عنية "يعتبر العنصر البشرم في المركز ضركر 
 .التعميمّية "كجكد األميف المدرب تدريبا كافيا لمقياـ بمتطمبات الخدمة في النكاحي اإلدارّية كالفنّية ك 

 (33ص)الشافي، د.ت،              
مركز مصادر التعّمـ عدة مياـ كيقكـ بعدة أنشطة كيمكف تصنيفيا إلى مياـ إدارّية كفنّية  أميفحيث يتكلى 

 كمينّية كأخرل تربكية كتعميمّية.
 :يما يمتصنيؼ ىذه المياـ إلى  كالبّد مف

 شكض يظبدس انزؼهّىانًهبو اإلداسَّخ وانًهُُّخ أليٍُ ي: أوالً 

 .تطبيؽ ما يرد مف الجيات المختصة مف لكائح كأنظمة كتكجييات خاصة بمركز مصادر التعّمـ .1
 تؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ المركز كأىداؼ المنيج. كالّسنكية التيكضع الخطط الفصمية  .2
 اقتراح ما يحتاج المركز مف مصادر متنّكعة التي يمكف أف تخدـ المنيج الدراسي. .3
 المعّمميف كالمتعّمميف بما يصؿ إلى المركز مف مكاد كأجيزة جديدة.تعريؼ  .4
ـّ اتالفيا. .5  تسجيؿ المكاد التي يحصؿ عمييا المركز ككذلؾ تمؾ التي يت
 تنظيـ عممية اإلعارة كمتابعة المعار منيا كالمطالبة بإرجاعيا في الكقت المحدد. .6

 (73ص، 2001)فييـ،                     

http://www.furm.hawaaworld.com/
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فػي دكر أميف المركز بحّمقة الكصؿ بيف جميػع األطػراؼ المشػاركة فػي العممّيػة التعميمّيػة كمػا كيمكف تّمثيؿ 
 الّشكؿ التالي:

 
 فٍ يشكض يظبدس انزؼهى دوس أيٍُ انًشكض (2) شكم

 ف أميف المركز يتبادؿ األفكار كالمعمكمات مع كافة عناصر العممّية التعميمّية.إككما ىك مالحظ ف
 

 يشكض يظبدس انزؼهّىأيٍُ إونُبد أدواس ويغبً: صبَُ

  ما يمي: عمى لتمّ مركز مصادر التعّمم أربعة أدوار رئيسية تشألمين 

 دكره معممان  -

 دكره شريكان تعميمّيان  -

 دكره كاختصاصي معمكمات -

 دكره مديران لبرامج مصادر التعّمـ -
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  في تحميؿ الحاجات  دكره معممان: يتعاكف أميف المركز مع المتعّمميف كبقية أعضاء مجتمع التعّمـ
التعّممية كالمعمكماتية، مف أجؿ تحديد كاستخداـ المصادر التي تقابؿ ىذه االحتياجات، كمف أجؿ 

كؼء ينبغي أف يككف اختصاصي  ـتحديد كاستخداـ المصادر التي تقابؿ ىذه االحتياجات، ككمعم
مجاؿ التعميـ كالتعمـ، كأف  مركز مصادر التعّمـ عمى معرفة كدراية بالدراسات كالنظريات الحديثة في

تككف لديو الميارة في تطبيؽ معطياتيا في المكاقؼ المختمفة، كخصكصان المكاقؼ التي تعتمد عمى 
مصادرىا المختمفة، كتقكيميا، كاستخداميا، مف أجؿ التعّمـ  مفالمتعمـ في الكصكؿ لممعمكمات 

بالمنيج، كمشاركان فاعالن في فريؽ  كتطبيؽ المعرفة الجديدة، كيتطمب دكره كمعمـ أف يككف عارفان 
التعميـ. إف اختصاصي مركز مصادر التعّمـ يطّكر ميارتو كمعرفتو مف أجؿ العمؿ بشكؿ فّعاؿ مع 
المعمميف، كالمديريف كبقية الفريؽ مف أجؿ زيادة فيميـ لممكضكعات المعمكماتية، كتزكيدىـ بفرص 

 اتية، بما في ذلؾ استخداميـ لتقنية المعمكمات. نكعية لتطكير ميارات متقدمة في الثقافة المعمكم

دكره شريكان تعميمّيان: يشارؾ اختصاصي مركز مصادر التعّمـ المعّمميف كغيرىـ مف ذكم العالقة في 
تحديد الركابط بيف احتياجات المتعّمميف كمحتكل المنيج كمصادر المعمكمات، كيقكـ اختصاصي 

أعضاء المجتمع المدرسّي جميعيـ بدكر قيادم في تطكير  مراكز مصادر التعّمـ مف خالؿ عممو مع
السياسات كالممارسات كالمناىج التي تكجو الّطالب إلى تطكير مدل كامؿ مف القدرات المعمكماتية 
كاالتصالية، كيعمؿ بشكؿ كثيؽ مف خالؿ التزامو بالعممية التعاكنية مع كؿ فرد مف المتعّمميف في 

كيميا، كفي تحقيؽ التكامؿ بيف القدرات المعمكماتية كاالتصالية الالزمة تصميـ المياـ التعّممية كتق
 لمقابمة المعايير الخاصة بالمحتكل التعميمّي.

  :كصكؿ ائد كالخبير في مجاؿ اليقـك اختصاصي مصادر التعّمـ بدكر الرّ  دكره كاختصاصي معمكمات
لدل المعّمميف  كالمديريف  شكاليا كتقكيميا، كفي نشر الكعيإلى مصادر المعمكمات بجميع أ

كالمتعمميف، كذلؾ مف خالؿ عالقتو التعاكنية معيـ كفي تشكيؿ استراتيجيات المتعّمميف في مجاؿ 
مركز أك خارجو، كينبغي في أميف اختيار المعمكمات، كالكصكؿ الييا، كتقكيميا سكاء كانت داخؿ ال

ة اف يتمكف مف التعامؿ مع المصادر، كأف مصادر التعّمـ مف خالؿ عممو في بيئة ترتبط بالتقنيّ  مركز
 يركز عمى االستخداـ النكعي لممعمكمات المتكفرة في المصادر التقميدية كغير التقميدية.

   دكره مديران لبرامج مصادر التعمـ: يعمؿ أميف مركز مصادر التعّمـ بشكؿ تعاكني مع أعضاء المجتمع
صادر التعمـ، مف أجؿ تكجيو جميع النشاطات التعميمّي عمى تحديد السياسات لبرنامج مركز م

المرتبطة بو، كبسبب قناعتو بأىمية االستخداـ الفّعاؿ لممعمكمات لنجاح المتعّمميف في حياتيـ 
كاإلقتصادّم ، كمف خالؿ ميارة أميف المركز في إدارة الفريؽ  المستقبمية عمى الصعيديف الشخصيّ 

تصاصي مصادر التعمـ، كينفذ كيقّكـ البرنامج مف أجؿ كالميزانّية كالمعدات كالتسييالت يخطط اخ
 تحقيؽ معايير الجكدة عمى المستكييف العاـ كاليكمّي.

(AASL&AFCT,1998,pp4-6) 
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مصادر التعّمـ في جميع العمميات التعميمّية داخؿ مركز  األدكار يتضح لنا مشاركة أميف كمف ىذه
 المدرسة.

ىـ مركز مصادر التعّمـ مف خالؿ تحديده أل تعميمّي ألميف( عمى الدكر الHarvey)كيؤكد كارؿ ىرفي
 بكصفو معّممان ينبغي أف يتحمى بيا، كذلؾ عمى النحك التالي:الصفات التي يرل أف أميف المركز 

 معمـ يعمؿ مع الّطالب في المركز، كالفصؿ الدراسي، لمساعدتيـ في أف تعّمميـ. -
 يف لتنفيذ كتصميـ الدركس، كتقكيـ أعماؿ المتعّمميف.يجب أف يككف متعاكنان يعمؿ كيخطط مع المعّمم -
أف يعمؿ عمى مساعدة المتعّمميف كالمعّمميف في البحث عف مصادر المعمكمات لمكصكؿ إلى إجابات  -

 ألسئمتيـ كاستفساراتيـ مما يدعـ عمميتي التعميـ كالتعّمـ.
 النجاح. أف يبذؿ جيدان لمكصكؿ إلى مستكل أداء أفضؿ بشكؿ دائـ لممحافظة عمى -
أف يمتمؾ القدرة عمى اختيار الكتب التي تدعـ المنيج، كأف يمتمؾ ميارات التعامؿ مع التقنّية، فيك الذم  -

 يدرب الّطالب عمى التعامؿ مع التقنّيات المكجكدة في المركز.
ات أف يعمؿ عمى تطكير أداء المعّمميف تقنيان، كذلؾ بمساعدتيـ عمى اكتساب ميارات التعامؿ مع التقنيّ  -

 الجديدة ككيفية تفعيميا في طرؽ تدريس الطالب.
أف يدير المركز، كلديو القدرة عمى مساعدة المعّمميف كالّطالب كيتصؼ بالمركنة، كلديو القدرة عمى  -

 (Harvey,2005,p.23)                     التخطيط كالتعديؿ عمى خططو إذا دعت الحاجة لذلؾ.
مركز مصادر التعّمـ في األلفية  أميف ( في تنبؤىا عف دكرMabey,1997لذلؾ أكضحت مايبي) ةباإلضاف

 الجديدة، كالذم ترل أنو سيككف:
كالن بصكرة أكلية عف دعـ كتشجيع استخداـ المعمكمات المكجكدة عمى شبكة اإلنترنت كجزء ال يتجزأ مسؤ  -

 مف المنيج المدرسّي.
 يكفر الّربط الحيكم بيف الفصؿ الدراسّي كالمكتبة. -
 د لمكصكؿ إلى المصادر االلكتركنية.المرش -
 (,pp.61-62 Mabey,1997)                          المسؤكؿ عف تدريس ميارات المعمكمات.  -

ـّ ذكره حيث أنو يعّد الركيزة األساسّية في  أميفإاّل أف دكر  مركز مصادر التعّمـ ال تقتصر عمى ما ت
حيث أف تمؾ األدكار تمؾ تعتبر أدكاره التقميدية كىنا ، تر مع ما يتّماشى لكؿ كقعممو المتجدد كالمتطكّ 

ـّ ذكر األعماؿ التي يمكف أف يقكـ بيا في عصر المعرفة كالمعمكمات كالتكنكلكجّيا الحديثة  .سيت
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 يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ ػظش انًؼشفخ أيٍُ أدواسبً: صبنض

 ر المعرفة:الّشكؿ التالي يكضح أدكار أميف مركز مصادر التعّمـ في عص
 

 
 

 مركز مصادر التعّمم في عصر المعرفة أمين( ادوار 3شكل )

 (.Information Center Manager)مدير مركز معمومات -أ
كفي الكقت  المعمكماتية.سيحتكم مركز مصادر التعّمـ في المستقبؿ عمى كثير مف التقنّيات كالمصادر 

ان كنكعان قدران كبيران مف المعمكمات يفكؽ قدرة أم الذم نتج عف التنامي المتسارع في ىذه المصادر كم
يجعؿ مركز مصادر التعّمـ محكر المعمكمات في شأنو أف ف ذلؾ مف إف كمتابعتيا،مدرسة عمى احتكائيا 

كيتطمب ىذا كمو مف اختصاصي المركز تنفيذ العديد  لممعمكمات.كبعبارة أخرل سيككف مركزَا  المدرسة،
 (93ص،  2003)الصالح كزمالؤه،ة كالتخطيط كاإلدارة كالتقكيـ.  مف المياـ في مجاؿ القياد

 (Information Manager)مدير معمومات -ب
يصبح  تقريبَا،مع تنامي القكة المعمكماتية لممجتّمعات كازدياد تكظيفيا في كافة أشكاؿ النشاط البشرم 

قدر كبير مف  ومدير معمكمات لك كيصبح دكر اختصاصي المركز معمكماتيان،مركز مصادر التعّمـ مركزان 
 (93ص، 200الصالح كزمالؤه،)األىمية. 

 .(Instructional Consultant)مستشار تعميمّي -ج
مع تطكر النظرية التربكّية حكؿ الطريقة التي يتعّمـ بيا الفرد، كالتحكؿ مف الّتعميـ المكجو بكاسطة المعمـ 

 مى مصادر متعددة إلى الّتعميـ المكجو بكاسطة المتعّمـ المعتّمد ع
 (53ص، 2006)سالمة، 
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كما حددتيا المعايير األمريكية في أنو ـ يمّثمكف عصب  مركز مصادر التعّمـ أميفكظيرت أىمية دكر 
في الممارسات التعميمّية.  ىمكف كيشجعكف عمميات التجديداالبرامج التعميمّية فعالن كقكالن، كذلؾ ككنيـ يس

التدريس في اتخاذ القرارات المؤثرة في العممّية التعميمّية مف منطؽ كما أف ليـ دكرىـ كأعضاء ىيئة 
 (106ص، 2001)يكنس،.                  العممّية الّتعميمة كىـ الّطالب ما فيأثمف ف أّ مسؤكليتيـ عف 

كعندما ال يرشد الّطالب في كيفية استخداـ المعمكمات فأنيـ يميمكف إلى البحث المستّمر بيدؼ الكصكؿ 
جابة صحيحة، كيفشمكف في كيفية استخداميا لػبناء المعنى الخاص بيـ، كتشمؿ ىذه المقدرة بناء المعنى إل

الصحيح لممعمكمات، كالتي تصؼ ضمنينا الميارات التي سيحتاج إلييا الّطالب لالنسجاـ في عالـ معّقد 
ـّ تشكيؿ مستقبؿ مركز مصادر ا لطالب إلى التعّمـ بالنظر لمدخكؿ في ثركة معمكماتية متزايدة. كسكؼ يت

كمحكر لمعممية التعميمّية، ىذه النظرة نحك المستقبؿ تقكـ عمى ثالثة أفكار مركزية تقترح إطارنا لدعـ تعّمـ 
 .الطالب الحقيقي ىي التعاكف كالقيادة كالتقنّية

                                                           (,2003,p54، Russell) 
مركز مصادر التعّمـ، ستككف في مجاؿ االستشارة التعميمّية  ألميفف األدكار األكثر أىمية إذلؾ فكل 

مركز التعّمـ بأدكار عديدة، حيث يتعاكف مع المعّمميف كالّطالب  أميفككمستشار تعميمّي يقكـ . كالتدريس
 كالمعمكمات. في تحّميؿ حاجات الّتعميـ كالتعّمـ 

 .(Professional Developer)مطّور مينّي -د
داريّ يحتاج المستفيدكف )معمّ  إلى تدريب كتطكير مينّي  كالعاممكف فيوكف( مف مركز مصادر التعّمـ مكف كا 

جدان ة صالحة يكيمثؿ مركز مصادر التعّمـ بما فيو مف مؤىميف كمينّييف كتسييالت كمصادر بيئ مستّمريف.
 فرص التطكير المينّي خصكصان لممعّمميف     لتكفير

 (167 ص، 2002الصالح كزمالؤه،)  
 
 .(Change Manager)مدير تغيير -ىـ

تيا لتقنّية كتعدد أنكاعيا كاستخدامايتّميز المجتّمع المعمكماتي المعاصر بسرعة الّتطكر في المبتكرات ا
اتية لمقابمة التحدّيات المعمكم مما يستدعي خططان مرنة لمفرد، كتأثيرىا عمى جميع نشاطات العمؿ اليكميّ 

المستجدة. الحاجات  كالتخطيط دائمان لممستقبؿ كالعمؿ عمى تطكير القدرة الّذاتّية لمتجديد كالتغيير كمقابمة
 مركز مصادر التعّمـ أف يمعب دكران ميمان كعميؿ لمتغيير. ألميفكيمكف 

 (168-167ص، 2002الصالح كزمالؤه،)
عف بعض ككؿ ميمة تتكامؿ  اال تنفصؿ بعضيميامو أف مركز مصادر التعّمـ بالّرغـ مف  أف أميفكما 

يفّرؽ بيف المياـ كاألدكار التي يجب أف تككف مكجية لممعّمميف كاألخرل أف عميو إاّل أف مع األخرل 
 المكجية لممتعّمميف حيث يمكف ذكرىا عمى الّشكؿ التالي:
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 المركز نحو المتعّممين أمين أدوار 

 ميف عمى اف:يساعد المتعمّ أف المركز  أميفكىنا عمى 

 .يصبحكا مستخدميف جيديف لجميع الكسائؿ كالمصادر الّتعميمة -
 .دراستيـ كتعّمميـ ككفاءاتيـ لتحقيؽ التعّمـ الّذاتيّ  أساليبركا يطكّ  -
 .باإلقباؿ عمى االستقصاء كالبحث كالتعّمـ الّذاتيّ  االىتماـزكا يكتسبكا كيعزّ  -

 (97ص، 2009)المكسكم،             
 مركز نحو المعّممينال أمين أدوار -5

 المركز المعّمميف بالطرؽ التّالية: أميفيساعد 

 .تعريفيـ بالمكاد كالمصادر ذات العالقة بتخصصاتيـ العممّية -
 يعمؿ عمى تكفير المكاد العممّية التي تغطي الّتطكرات الحاصمة في المجاالت الخاصة لتدريسيـأف  -
  .مع المعّمميف في فرؽ إلعداد األنشطة العممّيةالعمؿ كاختصاصي في المصادر العممّية عند العمؿ  -

 (97ص، 2009المكسكم،)                                          

 يشكض يظبدس انزؼهّى انُبعؼ: أيٍُ ضبً: خظبئساثؼ

 .المعرفة الكطيدة بالمناىج كأساليب التدريس كنظريات الّتعميـ كالتعّمـ -

 .عرفة بالكسائؿ التعميمّية ككسائؿ االتصاؿ كتطبيقاتيا في عممية الّتعميـالفيـ الشامؿ لتقنيات الّتعميـ كالم -

ككذلؾ  ،باختصاصاتيـالقدرة عمى فيـ متطمبات المدرسّيف كتعريفيـ بالمكاد كالمصادر ذات العالقة  -
 .لالستفادة كاالستقصاء كالبحث اىتّماميـ بالمركز لإلقباؿمتطمبات المتعّمميف كأف يعزز أميف المركز 

 .لقدرة عؿ تنظيـ مركز مصادر التعّمـا -
يتكقؼ عمى  كتشغيمو، إلدارتوعدد المكظفيف الذيف يحتاجيـ مركز مصادر التعّمـ أف كيتفؽ التربكّيكف عمى 

حجـ المركز كعدد الكحدات التي يتككف منيا ككذلؾ يتأثر بحجـ المدرسة مف حيث عدد الفصكؿ 
 لخدمات التي يقدميا المركز لممدرسة أك المدارس المجاكرة.الّتعميـ كالتعّمـ كا كأساليبكالمتعّمميف. 

 خالطخ:

بعد عرض خصائص أميف مركز مصادر التعّمـ الناجح كدكره في جعؿ مركز المصادر مكانان لمنشاط 
ـّ بو المتعّمميف كال المتعّمميف يمكف القكؿ أف أميف مركز مصادر التعّمـ في المدرسة  كالتعّمـ أك مكاف ال ييت

أف تككف ذات جدكل،  فدعامة الرئيسية بالمركز كبدكنو ميما تكفر األثاث كالمكاد كاألجيزة ال يمكىك ال
فال أف يككف ذا كفاية عاٍلية في استخداـ كتكظيؼ المركز لخدمة العممّية التعميمّية، ككذلؾ تكفر المؤىؿ 

بمفرده بدكف اشخاص مؤىميف أيضان  يمكنو القياـ بالمياـ العممّي  الذم يخكلو مزاكلة ىذه المينة، ككذلؾ ال
 كالفنييف كالمساعديف.
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الّدراسّية في الوطنية لممناىج  والمعاييرالفصل الرابع: المدرسة الثّانوّية 
 المرحّمة ما قبل الجامعية في الجميورّية العربية السورّية

 

 تمييد.

 لسورّيةاواًل: مفيوم المدرسة الثّانوّية العاّمة في الجميورّية العربّية ا

 ثانيًا: أىداف المدرسة الثّانوّية العاّمة في الجميورّية العربّية السورّية

لممناىج الّدراسّية لممرحّمة ما قبل الجامعية في الجميورّية العربّية لمعايير الوطنية ا ثالثا:
 الّسورّية

 الّدراسّية المعايير الوطنية لممناىجدت في بناء المداخل التي اعتمرابعًا: 

 الصة.خ
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 هُذرً

يكّضح ىذا الفصؿ مفيـك المدرسة الثّانكّية العاّمة في الجميكرّية العربّية السكرّية، كاألىداؼ التي      
ـّ يمقي الضكء عمى  الجامعية في  ؿلممناىج الّدراسّية لممرحّمة ما قبالمعايير الكطنية تسعى لتحقيقيا، ث

 لممناىج الّدراسّيةالمعايير الكطنية لمداخؿ التي اعتّمدت في بناء ا ؾالجميكرّية العربّية السكرّية، ككذل

 مفيوم المدرسة الثّانوّية العامة في الجميورّية العربّية السورّية:-أوالً 
يقصد بالمدارس الثّانكّية العاّمة في الجميكرّية العربّية السكرّية، تمؾ المدارس المنشأة بالقرار الكزارّم      
( تاريخ 3473/443ـ كالمعدؿ بالقرارات الكزارّية ذكات األرقاـ )1984/ 19/6( تاريخ 443/ 1937رقـ )

ـ، كقد 5/2/1994( تاريخ 1651/443ـ، ك)16/11/1993( تاريخ 11988/443ـ، ك)1992/ 4/ 7
ـ، الذم أعطى لممدارس 13/4/1994( تاريخ 3921/443ُجِمّعْت كّؿ ىذه القرارات بالقرار الكزارّم رقـ )

 نكّية العامة في الجميكرّية العربّية السكرّية صكرتيا الحالّية.الثّا
كتّمّثؿ المدرسة الثّانكّية العامة المرحّمة التعميمّية الثّانّية في الّنظاـ التعميمّي في الجميكرّية العربّية السكرّية، 

مشتركان، بينما يتكّزع  كتبمغ مدة الّدراسة في ىذه المرحّمة ثالث سنكات تشّكؿ الّسنة األكلى منيا جذعان 
طالب الّسنتيف التّاليتيف عمى الفرعيف العممّي كاألدبي، كتنقسـ مدارس ىذه المرحّمة مف حيث تبعيتيا إلى 
نكعيف مدارس رسمّية مجانّية، كمدارس أىمية خاّصة لقاء أجكر يدفعيا الّطالب، كالّتعميـ في ىذيف 

 رة الّتربّية عمى أساس كحدة الّتعميـ.الّنكعيف مف المدارس خاضع تّمامان إلشراؼ كزا

 (116، 2112)كزارة الّتربّية، 
ـّ في الجميكرّية العربّية السكرّية فتغمب عمييا الجكانب األكاديمية  أما بالّنسبة لمناىج الّتعميـ الثّانكم العا

ربّية السكرّية بأف ليا كحاؿ المناىج في معظـ البمداف العربّية. كتتّمّيز المدارس الرسمّية في الجميكرّية الع
دكاما كاحدان، كما أف جميع أبنيتيا ممؾ لمدكلة باستثناء كاحدة مستأجرة، أما المدارس الثّانكّية الخاّصة 

 ( مدرسة مستأجرة، كالباقي ممكّية خاّصة أك مشتركة.     12فيناؾ )
 (.3-2، 2111)مديرية الّتربّية، 

 انزّؼهُى انضبَىٌ انؼبو: األهذاف انزشثىَّخ انؼبيخ نًشؽهّخأوالً: 

 تحقيؽ األىداؼ التعميمّية التّالية:إلى الّتعميـ العاـ في المرحّمة الثّانكّية  ؼيستيد

 .بأىداؼ األمة العربّيةكاإليماف ترسيخ أىمية الكحدة الكطنية،  .1
 فيـ حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا، كااللتزاـ باألنظمة كالقكانيف كتحمؿ المسؤكلية في الحفاظ عمى .2

 .الممتمكات العامة كالخاصة
 .تّمثؿ القيـ االخالقية في السمكؾ كالصدؽ كاألمانة كالشجاعة .3
كالعالقات كالبنى العممّية األساسّية كالكظيفية كالتخصصية،  كماتاكتساب الحقائؽ كالمبادئ كالمفي .4

 ة كالثقافّية.كأساليب البحث في العمكـ كالرياضيات كالّدراسات االجتّماعية كالسياسية كاإلقتصاديّ 
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ف بقدرتيا عمى مكاكبة تطكرات العصر كتقنياتو بما فيو اتعزيز حب الّمغة العربّية كاالعتزاز بيا كاإليم .5
 تكنكلكجيا المعمكمات.

 الّتغيرات االجتّماعية كالسياسية كاإلقتصادّية كالثقافّية أبرزفيـ  .6
ية كتّمكينو مف مكاجية الّتغيرات فيـ خصائص النمك الجسدم في مرحّمة المراىقة كانعكاساتيا النفس .7

 الجسمية الناجمة عف النضج الجنسي، كتكجيييا بما ينسجـ مع قيـ المجتّمع.
 أنكاعيا اختالؼكتقدير الميف عمى  تعزيز حب العمؿ المنتج كالمتقف كتأكيد قيـ العمؿ الجماعي، .8
 ابتكارىا.ستخداميا إلى مف ا التّمكف مف التعامؿ مع التقنّيات الحديثة لإلفادة منيا كاإلنتقاؿ .9

المشكالت كاقتراح الحّمكؿ كاتخاذ القرارات المسؤكلة كركح  العممّي كحؿّ تنمية ميارات التفكير  .10
 .جتّماعية كالسكانية كالبيئية كالصحيةالمبادرة تجاه القضايا اإل

ر المعمكمات تنمية القدرات العقمية كميارات التعّمـ الّذاتّي كاعتياد البحث كالتقصي كاستخداـ مصاد .11
 .كالمراجع المتنّكعة كاستخداميا في حّؿ المشكالت كالتكاصؿ اإلنساني

 .كاجتّماعيان  كجسديان  تنظيـ الكقت كاحترامو، كاستثّمار اكقات الفراغ في تطكير نفسو عمميان كثقافيان  .12
 .اإلرتقاء بالحس الجمالي، كصقؿ الذكؽ الفني كتنمية ركح االبّداع كاالبتكار .13

 (14-12 ص، 2006ربّية في الجميكرّية العربّية السكرّية،كزارة التّ )
 األىداؼ التعميمّيةلممناىج الّدراسّية في الجميكرّية العربّية السكرّية المعايير الكطنية دت كثيقة كما حد

 العامة لممناىج التربكّية في الّتعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي كىي:
 كقيميان. كميارام ممة معرفيان بناء الشخصية المتكازنة لممتعّمـ المتكا .1
 تّمكيف المتعّمـ مف إدراؾ أف العالـ مجمكعة نظـ تعمؿ كتتطكر كتتغّير كتتفاعؿ مع بعضيا البعض. .2
 المجتّمعات.بالقضايا المؤثرة في  االىتماـتّمكيف المتعّمـ مف  .3
 .جنبيةبالمغات األ االىتماـربية مع عتعزيز االنتّماء لمكطف العربي كاالعتزاز بالّمغة ال .4
تعزيز ميارات المتعّمـ في ممارسة الديمقراطية كتّمكينو مف القيـ كأنماط السمكؾ الداعمة الحتراـ  .5

 .الممكيات العامة كالخاصة
كالرياضية  تّمكيف المتعّمـ مف القدر المناسب مف المعارؼ كالميارات كالقيـ في مجاؿ العمكـ الطبيعّية .6

كيؤىمو لمتابعة تحصيؿ  سميمة،مارسة حياة اجتّماعية كمينّية كاإلنسانية كالتقنّية بما يسمح لو بم
 أكاديمي عاٍؿ.

كسابو ممكة التذكؽ األدبي كالنقدم. تعزيز التفكير العمميّ  .7  كالناقد كاالبّداعي لدل المتعّمـ، كا 
 .تنمية قدرة المتعّمـ عمى اتخاذ القرار في حّؿ المشكالت .8
 .ـ كتّمكينو مف اكتشاؼ قدراتوتنمية ركح المبادرة كاالبتكار لدل المتعمّ  .9

 .تّمكيف المتعّمـ مف العمؿ باستقاللية كااللتزاـ بالعمؿ ضمف فريؽ .10
تّمكيف المتعّمـ مف استخداـ التقنّيات الحديثة في تبادؿ المعرفة كبناءىا كتنمية ميارات في استخداـ  .11

 .مصادر المعرفة المتنّكعة
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 الحياة.ة كاألساسّية في تّمكيف المتعّمـ مف الميارات المينّية كاليدكي .12
 (10-8 ص، 2006كزارة الّتربّية في الجميكرّية العربّية السكرّية،)                                 

 أهذاف انًذسعخ انضّبَىَّخ انؼبيخ فٍ انغًهىسَّخ انؼشثُّخ انغىسَّخ:-َُبً صب

 السكرّية بما يأتي:تتّمّثؿ أىداؼ المدرسة الثّانكّية العاّمة في الجميكرّية العربّية 

 توفير شروط الّنمو الجسدّي وذلك من خالل:-1
بالّتربّية البدنّية لتككيف الّركح  كاالىتماـاالستّمرار في تكفير شركط الّصحة الفردّية كالعاّمة كالكقائّية، -أ

ئص نمّكه الّرياضّية، كمكاجية الّنتائج الّنفسّية لمتغّيرات الجسدّية الّطارئة بتعريؼ كّؿ طالب بخصا
 الجسمّي.

االستّمرار في تنمية الّتكافؽ الحسّي الحركّي عف طريؽ الّتدريب الّرياضّي، كممارسة بعض األعماؿ -ب
التي تستكجب الّدقة في أداء الحركات، كذلؾ مف خالؿ دركس األشغاؿ اليدكّية كأكجو الّنشاط المدرسّي 

 المختمفة.

كىذا يساعد الّطالب عمى اجتياز مرحّمة المراىقة كالبمكغ بسالـ، العناية بالّتربّية الجنسّية العممّية، -ت
كمكاجية الّتغيرات الجسدّية الّناجمة عف الّنضج الجنسّي باطمئناف، كتدريبو عمى تكجيو حاجاتو بشكؿ 

 ينسجـ كمعايير المجتّمع.

 ًا وذلك من خالل:توفير شروط الّنمو العقمّي الّسميم والعمل عمى توجيو الّطالب تربوّيًا ومينيّ  -2
مساعدة الّطالب عمى االستّمرار في الّسير نحك الَنضج العقمّي، كتنمية قدرتو عمى الّتخّيؿ المبدع، -أ

دراؾ العالقات، كالّتجريد، كالّتعميـ، كاستخداـ مفيكمي الّزماف كالمكاف، كالفيـ كالتفكير المكضكعي  كا 
فكرّية اليادفة، كالّنقد البّناء مف خالؿ المكاّد الّدراسّية كالمنطقّي المتكاصؿ، كحّؿ المشكالت، كالحرّية ال

 المختمفة كاالستعانة بأساليب الّتعميـ الجديدة كغير ذلؾ.

الكشؼ عف قدرات الّطالب العاّمة كالخاّصة، كاىتّماماتو المينّية كالّدراسّية عف طريؽ كسائؿ القياس 
ارات، كىي: المشاغؿ، كالمخابر المدرسّية المتنّكعة، الّنفسّي المختمفة، كالممارسة الفعمّية لبعض المي

ـّ العمؿ عمى تنميتيا كتكجيو الّطالب نحك الّدراسة المالئمة أك المينة  كالبطاقة المدرسّية، كاالمتحانات، ث
 المناسبة باالعتّماد عمى مبادئ الّتكجيو التربكّم كالمينّي.

ظة، كالّتجريب، كالّتحّميؿ، كالّنقد، كالممارسة العممّية اتباع طرائؽ تدريسّية فاعمة تعتّمد عمى المالح-ب
ألساليب البحث العممّي في المكاد الّدراسّية المختمفة، كتكفير المختبرات كالكسائؿ التعميمّية التي تساعد 
عمى ذلؾ، كاإلىتماـ بالمناىج كالكتب ككضعيا بعناية خاصة كفؽ الفكر المنيجّي، كالعمؿ الجماعّي 

 ذم يتكّفر فيو الّترابط الّدقيؽ كالّتسمسؿ المنطقي.العممّي ال

تييئة الّظركؼ التي تساعد عمى اكتساب الميارات الّدراسّية الفاعمة مف خالؿ الممارسة الفعمّية لمتعّمـ -ت
الّذاتّي المستّمر، كالّنجاُح في حّؿ المشكالت بإفساح المجاؿ لمتّنظيـ المدرسّي إلقامة ندكات المناقشة الحّرة 

 لممشكالت الّدراسّية كالّطالبية.
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طرح بعض القضايا التي تعتّمد في حّميا عمى التّفكير كالّتخّيؿ المبدعيف كأف تتضّمف الفّعالّيات -ث
المدرسّية عرض أفالـ عف االستكشاؼ العممّي كالجغرافّي كالفضاء الككنّي؛ لتنمية الخياؿ كركح المغامرة 

 مكح.العممّية، كاإلرتقاء بمستكيات الطّ 
 توفير شروط الّنمو االنفعالّي الّسميم وذلك من خالل:-3
االستّمرار في تييئة المناخ المالئـ الستكماؿ الّنضج االنفعالّي، كالكصكؿ إلى االستقرار االنفعاٍلّي -أ

كالمجتّمع كالّتعبير عنو تعبيران ميّذبان، كاإلرتقاء بالغرائز عف مستكل البدائّية كتكجيييا لَما فيو سعادة الفرد 
عمى الّسكاء، كاالبتعاد عّما يسّبب القمؽ كالخكؼ كالخجؿ كاالنطكاء كغير ذلؾ مما يضعؼ مف اّتزاف 
الّشخصّية، كيبعدىا عف كضعيا الّسكم، كالكسيمة إلى ذلؾ االستّمرار في جعؿ الجّك المدرسّي مجاالن 

الّنشاط، ككقت الّراحة، كفي جميع  لمّتعبير عف الّذات، كتعزيز الثّقة بالّنفس خالؿ الدركس، كأثناء
قامة العمؿ التربكّم عمى المحبة كاالحتراـ المتبادؿ اّلذم مف شأنو  تيسير العممّية التربكّية  المناسبات، كا 

 كتجنيب الّطالب الكثير مف االنحرافات كالّشذكذ .

لّتربّية الفنّية، كاألدب، تنمية العكاطؼ الجمالّية مف حّب لمخير كالحّؽ كالجماؿ مف خالؿ اإلىتماـ با-ب
 كالفمسفة، كاألخالؽ.

تكفير شركط الّنمك االجتّماعّي اّلذم يعمؿ عمى تككيف المكاطف العربّي كالمناضؿ الّثكرم المؤمف -ت
 باالشتراكية عقيدة كسمككان، كذلؾ مف خالؿ:

ربي، كالتأكيد عمى أف الّدراسة العممّية لممفاىيـ االشتراكّية كأسسيا كمدل تطبيقيا في المجتّمع الع-ث
 االشتراكّي، ككنو نتاجان فعميان لمحراؾ االجتّماعّي. هحتّمّية الّتطكر تؤّدم إلى األخذ باالّتجا

بناء مناىج المكاد االجتّماعية بناءن عمميان يحّقؽ لمّطالب معرفة دقيقة لبنّية المجتّمع ككظائفو كمؤسساتو، -ج
أساسان عمميان لفيـ فمسفة المجتّمع العربّي االشتراكّي، كالتزاـ قيمو، كما يقكـ بينيا مف عالقات، كىذا يكّكف 

 كلتكضيح عالقة المجتّمع العربّي بغيره مف المجتّمعات.

تنمية العمؿ الجماعّي المشترؾ، كتعكيد الّناشئة عمى العمؿ الّتعاكني كاالرتباط بالجماعة، كالعطاء ليا، -ح
 كؾ الفردم التي ال تنسجـ كمعايير الجماعة.كاإلنتاج مف أجميا، كنبذ مظاىر الّسم

تكفير شركط الّنمك القكمّي كاإلنسانّي لبناء المكاطف الّثكرم الممتـز بأىداؼ أّمتو كالذم يرفض الّتخمؼ -خ
بكجكىو المختمفة، كيممؾ إرادة الّتغيير، كيصّمـ عمى مكاجية التحدّيات التي تكاجو بالده، كيربط حياتو 

 درؾ مكانتيا بيف األمـ، كدكرىا في التّقّدـ اإلنسانّي، كذلؾ مف خالؿ:بمستقبؿ أّمتو، كي
براز أثره في الحضارة الحديثة، كالتّفاعؿ بينو كبيف  العناية بالتراث القكمي، كدراستو دراسة نقدّية عممّية، كا 

الشتراكّي، كعمى نبذىا الّتراث اإلنسانّي، كالتّأكيد عمى إنسانّية القكمّية العربّية، كعمى طابعيا الّتحّررم ا
 الّتعصب كاالستعالء كالتّمييز العنصرّم.

 تنمية الكعي القكمّي الذم يضع المعرفة العممّية في خدمة الّتحرر كالتّقّدـ العربّي، كالكحدة العربّية.-ر
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ذكاء ركح الّنضا-ز ؿ في تثبيت مفيكـ الكحدة العربّية، كالكطف العربي الكاحد كضركرة قكمّية اشتراكّية، كا 
سبيؿ الّتغمب عمى العقبات التي تقؼ أماـ كحدة األمة العربّية، كالكقكؼ في كجو التحدّيات المصيرّية التي 

 تكاجو األمة العربّية، كمنيا الغزك االستيطانّي الّصييكنّي المدّعـ بالقكل االمبريالّية.

محكر تفكير الّطالب كسمككيـ، بعيدان  إقامة بيئة مدرسّية تعّمؽ الكالء القكمّي لألّمة العربّية، كتجعمو-ؼ
 عف الكالءات االجتّماعية المختمفة )العشائرية، الطائفية، اإلقميمية(.

العناية بالفكر اإلنساني، كالّتعاكف في مجاالت العمكـ كتطبيقاتيا، كفي مجاالت الفكر عاّمة، كالتأكيد -ؽ
 ّتعاكف بيف الّشعكب لتأكيد حقكقيا. عمى االنفتاح الحضارّم، كغرس فكرة الّتساند الّدكلي، كال

 (4، 1994)كزارة الّتربّية،                                                                        

عداده لإلسياـ في الحياة -ؾ كىنا تتّمّثؿ أىداؼ المرحّمة الثّانكّية في استكماؿ بناء الثّقافة العاّمة لمّطالب كا 
ّسياسّية كاإلقتصادّية بصفتو مكاطنان كاعيان فاعالن في بيئتو، كفي كضع القدرات كالميكؿ اإلجتماعّية كال

المكتشفة لديو في مجاالت الفركع المتخّصصة، لتييئة اإلطارات الالزمة لبناء القاعدة العممّية التقنّية 
 .لممجتّمع االشتراكّي المكّحد ككذلؾ تعميؽ إيماف الّطالب بفمسفة مجتّمعو كقيمو

نهًُبهظ انّذساعُّخ نهًشؽهّخ يب لجم انغبيؼُخ فٍ انغًهىسَّخ انؼشثُّخ انًؼبَُش انىؽُُخ  :صبنضبً 

 انغىسَّخ:

بجكدة الّتعميـ ما قبؿ الجامعي لتخريج متعّمـ ال يقؿ عف غيره مف  االىتماـحرصت كزارة الّتربّية عمى 
ز التربكّية كىي االساس لمنيكض بالمتعّمـ المناىج ىي أحد الركائ فالمتقدمة، ككك المتعّمميف في الدكؿ 

ـّ اعتّماد أحدث المداخؿ في بناء ىذه المناىج كفؽ كثيقة المعايير  كعده أساس التقدـ كالتنمية، فقد ت
 الكطنية.
  لمناىج الّتعميم العام:المعايير الوطنية خصائص 

ميكرّية العربّية السكرّية كطمكح تطكير المناىج التعميمّية ىدؼ منشكد كمستّمر لكزارة الّتربّية في الج
متعاقب لالرتقاء بيا منذ زمف كلكف الّتطكر النكعي الذم تنصب فيو جيكد الكزارة كىك اعتّماد مدخؿ 

 المعايير لمناىج الّتعميـ لممرحّمة ما قبؿ الجامعية.
 كمدخؿ المعايير يركز عمى ما يمي:

الذم ينبغي أف يتعّممو  اتساؤليف: معمى  كضع معايير/ مستكيات معيارية تتحدد مف خالؿ اإلجابة -
عميو أف يتعّممو؟ كتصؼ ىذه المعايير درجة التطمب مف المعارؼ كالميارات كتككف  كلماذاالمتعّمـ؟ 

 .تحديدان  أكثرمنطمقا لكضع مخرجات تعميمّية 
لمتعّمـ تراعي فييا خصائص المتعّمميف كتكضح  تحديدان  أكثر كضع مخرجات/ نكاتج تعطي صكران  -

 مستكل الّتعميـ الذم يجب أف يبمغو المتعّمـ في كؿ مجاؿ مف المجاالت.
 (7-5، ص2006)كزارة الّتربّية في ج ع س، 
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كقد عممت كزارة الّتربّية عمى كضع المعايير العامة كالخاصة لممكاد الّدراسّية كميا في مناىج الّتعميـ بحيث 
مجتّمعية  أف تككف: قابمة لمقياس، مستّمرة كمتطكرة، كىي تستجيب لمكاصفات المعايير المعترؼ بيا عالميان 

 ، قابمة لممقارنة.كالتعاكف، كطنيةمحققة لمبدأ المشاركة  كأخالقية،

ذد فٍ ثُبء انًذاخم ان: ساثؼبً  ًّ  نهًُبهظ انّذساعُّخ:انًؼبَُش انىؽُُخ زٍ اػز

 اعتّمد في بناء المعايير عمى مداخل عدة وىي:
ـّ التركيز فيو عمى المفاىيـ الرئيسية كعمى اكساب المتعّمميف القدرة عمى مدخؿ أساسيات المعرفة: كيت -

التعّمـ بأنفسيـ كعمى جمع المعمكمات مف مصادر متعددة كمعالجتيا كاستخداميا عند الحاجة إلييا، 
 كدراسة مشكالت ترتبط بحياتيـ كمجتّمعيـ.

بة في المكاقؼ الحياتية المختمفة مدخؿ الميارات: بما يساعد المتعّمـ عمى تكظيؼ معارفو المكتس -
كتّمكنو مف حّؿ المشكالت كاتخاذ القرار كاستخداـ التفكير المنطقي الناقد في جميع المكاقؼ التي 

 .تعترضو في الحياة
مف الّتطكرات التقنّية،  االستفادةفي بناء المناىج: مف خالؿ  اإلفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة تعميمّيان  -

المتنّكعة، إضافة إلى التركيز عمى األنشطة التي يستخدميا  اإليضاحثؼ لكسائؿ كاالستخداـ المك
 المتعّمـ بصكرة فردية أك جماعية.

المدخؿ التكاممي: بحيث تككف كؿ مادة مترابطة مع المكاد التعميمّية األخرل كيسمح ىذا المدخؿ بما يمي: 
كلية تنمي لديو التفكير المتشعب، كتّمكيف تّمكيف المتعّمـ مف معاٍلجة المعمكمات كالمعارؼ بنظرة شم

المتعّمـ مف مكاجية المشكالت كحّميا في حياتو ألف حّميا يتطمب تضافر عدة ميارات كتكامميا كتكفير 
 (15-11، ص2006)كزارة الّتربّية في ج ع س،                            الكقت كالجيد في التعّمـ.
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 اكز مصادر التعّمم في المدارس الثّانوّية العامة في مدينة حمصالباب الثاني واقع مر 

 )الجانب الميداني( 
 الفصل األول إجراءات البحث الميدانية

 ييدتم

 ع األصمّي وعينة البحث.اواًل: المجتم

 البحث. أدواتتصميم  تثانيًا: خطوا

 البحث. أدواتثالثًا: تطبيق 

 .اإلحصائيةرابعًا: المعاٍلجة 

 التطبيق. إجراءاتخامسًا: 

 خالصة.

 الفصل الثاني: نتائج البحث ومناقشتيا.

 اواًل: تّمييد.

 ثانيًا: الّنتائج المتعّمقة بفرضيات البحث.

 ثالثًا: ممخص نتائج البحث.

 رابعًا: توصيات البحث.
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ال      ا صلي الع  ة

     ال   ة

ال عل    1393 137

ام   ال  ك  52 52
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 تمييد:

ستخدمة فيو مف حيث يتناّكؿ ىذا الفصؿ إجراءات البحث مف حيث مجتّمع البحث، كعيِّنتو، كاألدكات الم
ـّ اإلجراءات الُمتََّبعة لمتَّأّكد مف ّصدقيا كثّباتيا، كمفتاح الّتصحيح المستخدـ إلجابات أفراد ئبنا يا، كمف ث

ـّ األساليب اإلحصائّية المستخدمة في معاٍلجة بيانات البحث.  العيِّنة، ث

ٍّ وػُُزه:اوالً:  ًّغ األطه  انًغز

جميع أمناء مراكز مصادر التعّمـ لممدارس الثّانكّية العامة في مدينة  تككف المجتّمع األصمّي لمبحث مف
( مدرسة في 132تتكزع كما يمي: ) 2012- 2011الدراسي( مدرسة لمعاـ 164حمص كالبالغ عددىا)

 ( مدرسة في الريؼ.32المدينة ك)
ذلؾ حسب دائرة ، ك 1393كمف جميع مدرسّي المدارس الثّانكّية العامة في مدينة حمص كالبالغ عددىـ 

حمص، ( الصادرة عف مديرية الّتربّية في محافظة 2011-2010)احصائيات عاـ كاإلحصاء التخطيط 
كقد  كمعممة، ـ( معم137كتـّ سحب عينة عشكائية كبمغ عدد العينة ) (،2010)مديرية الّتربّية في حمص

( 52مناء المراكز كقد بمغ عددىـ )عمى المجتّمع األصمّي كمو بالّنسبة أل االستبانةقامت الباحثة بتطبيؽ 
 أمينان كأمينة.

 الّشكؿ يكضح ذلؾ:ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجتمع األصمّي وعينتو (4شكل )
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 وفيما يأتي توّزع أفراد العيِّنة وفق متغّيرات البحث:
  توّزع أفراد العيِّنة تبعًا لمتغّير صفة المستجيب -1
 ( توزع أفراد العينة تبعًا لمتغّير صفة المستجيب1جدول)

 

 
 ( رىصع أفشاد انؼُُخ رجؼبً نظفخ انًغزغُت5) شكم

 

 توّزع أفراد العيِّنة تبعًا لمتغّير الجنس: -2

 راد العينة تبعًا لمتغّير الجنس( توزع أف2جدول)               
 الّنسبة العدد الجنس المينة

 %33 12 ذكر أمين مركز
 %73 43 أنثى

 %133 52 المجموع
 

 معمم
 %4552 68 ذكر
 %5458 69 أنثى

 %133 137 المجموع
 

 العيِّنة ككل
 %4455 83 ذكر
 %5552 139 أنثى

 %133 189 المجموع
 

 الّنسبة العدد المتغّير

 
 صفة المستجيب

 %2775 52 مركزأمين 

 %7275 137 معممين
 %133 189 المجموع 
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 ك:والّشكل اآلتي يوّضح ذل

 

 ( توزع أفراد العينة حسب متغّير الجنس6شكل )

 توزع أفراد العينة تبعًا لمتغّير المكان: -3

 ( رىصع أفشاد انؼُُخ رجؼبً نًزغُّش انًكب3ٌ)عذول          

 الّنسبة العدد المكان المينة
 %3476 18 ريف أمين مركز

 %6574 34 مدينة

 %133 52 المجموع

 %4572 62 ريف معمم

 %54772 75 مدينة

 %133 137 المجموع

 %4273 83 ريف العينة ككل

 %5777 139 مدينة

 %133 189 عالمجمو 
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 الّشكل يوضح ذلك:
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 ( توزع أفراد العينة حسب متغّير المكان7شكل )

 التربوّي: توّزع أفراد العيِّنة تبعًا لمتغّير المؤّىل -4

ٍّ 4)عذول                   ( رىصع أفشاد انؼُُخ رجؼبً نًزغُّش انًإهم انؼهً

 الّنسبة العدد التأىيل التربويّ  المينة

 %3675 19 دبموم أمين مركز

 %2176 11 إجازة

 %4273 22 معيد

 %133 52 المجموع

 

 معمم 

 %1671 22 دبموم

 %6973 95 إجازة

 %1476 23 معيد

 %133 137 المجموع

 

 العيِّنة ككل

  %133 189 المجموع %2272 42 معيد %5651 136 إجازة %2157 41 دبموم
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 والّشكل يوّضح ذلك:

 
 

 ( توزع أفراد العينة حسب متغّير المؤىل8شكل)

 أمناء المراكز( تبعًا لمتغّير االختصاص:)توزع أفراد العينة -5
 ( رىصع أفشاد انؼُُخ رجؼبً نًزغُّش االخزظبص5)عذول                

 الّنسبة العدد االختصاص المينة
 %28,8 15 مكتبات أميف مركز

 %71,1 37 أخرل تخصصات

 صبَُبً: خطىاد رظًُى أدواد انجؾش: 

 أعدت الباحثة أداتيف ليذا البحث كىما:
كأداة لجمع المعمكمات الخاصة بالّدراسة كذلؾ ألف طبيعة  ةاالستبانالباحثة  : استخدمتاالعزجبَخاوال: 

استخداـ ىذا النكع مف األدكات لإلجابة عف اسئمتيا. تطمبالّدراسة ت  
:" مصطمح منيجي يعني الكسيمة التي تجمع بيا المعمكمات بأنو االستبانة( 1995وقد عّرف العساف )

سئمة الّدراسة"أ زمة لإلجابة عمى)عف(الال  
(100،ص1995)  

:عدت الباحثةأحيث     
 والغ يشاكض يظبدس انزؼهّى: انًشاكض نزؼّشف آساء أليُبءاعزطالع  اعزجبَخ-1

ـّ بناء االستبانة كفؽ الخطكات التّالية:  ت
كضع قائمة بمحاكر االستبانة كذلؾ مف خالؿ تحّميؿ البحكث كالّدراسات المتعّمقة بمراكز مصادر  -

 (2008(، دراسة المقطرم)2005(، الشرىاف)2007أبك عكدة) التعّمـ كمف ىذه الّدراسات: دراسة
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اإلطالع عمى مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية بمحافظة حمص لإلحاطة بكاقعيا كالتعّرؼ  -
 إلى السمبّيات كالمعكقات ليذه المراكز.

دكر مركز ّرؼ الجامعي لتع ؿلمناىج الّتعميـ العاـ ما قباإلطالع عمى كثيقة المعايير الكطنية  -
 مصادر التعّمـ في تحقيؽ أىداؼ ىذه المناىج

أكضاع مراكز مصادر التعّمـ كتقديـ تصّكر مقترح و إلى دراسة كاقع االستبانةتيدؼ ىذه  ىدف االستبانة:
، كبناء عمى كاقع ىذه المصادر مف كجية نظر المعايير الكطنية لممناىجحكؿ مراكز مصادر التعّمـ كفقان 

 ز مف عدة نكاح.أمناء المراك
أف تعبر عف كاقع مراكز مصادر التعّمـ في  االستبانةراعت الباحثة عند صياغة صياغة االستبانة: 

 االستبانة. إلييـالعينة المكجية ألفراد مدارس التعّمـ الثانكم ككذلؾ الكضكح في العبارات، كمناسبتيا 
 :عمى المحاكر التّالية االستبانةاشتّممت محتوى االستبانة: 

 معمكمات عامة عف أميف المركز -
 أىمية مركز مصادر التعّمـ. -
 .تحقيؽ معايير المناىج( يكاإلدارّية، كفأدكار أميف المركز في النكاحي التّالية: )الفنّية  -
 .كاقع مركز المصادر في المدرسة )سمبّياتو كايجابياتو( -

يف في كمية الّتربّية بجامعة عرضت عمى عدد مف المحكم االستبانة: لمتأكد مف صدؽ صدق االستبانة
 ؽالنفس "الممح ـالمقارنة، كعمالتدريس كالّتربّية  ؽالّتعميـ، طرائ)تقنيات اختصاصات دمشؽ مف عدة 

 مف خبراتيـ في الحكـ عمى: لإلفادةالخاص بالمحكميف"( كذلؾ 
 .كضكحيا سالمة صكغ العبارات ك -
 نةالتحقؽ مف سالمة المعمكمات الكاردة في محتكل االستبا -
 )قياس القيمة الخاصة بيا(لقياسو مدل قدرة العبارة عمى قياس ما كضعت  -

ـّ تعديؿ بعض العبارات كاضافة بنكد جديدة كحذؼ بنكد أخرل.  كبناءن عمى تكصيات المحكميف ت
تعديؿ العبارات كفقان % مف المحكميف كتـّ 70كقد اخذت الباحثة بالمالحظات التي اتفؽ عمييا بحدكد 

 بصكرتيا النيائية. بانةاالست تكعدل
 بندان. 79عمى  االستبانةحيث تضمنت 

 كقد تـّ كضع مقياس خماسي أماـ كؿ فقرة مف الفقرات كالتالي:
 أىمية مركز مصادر التعّمم
 وفي تحقيقأدوار أمين المركز الفنّية واإلدارّية 

 أىداف المناىج
 واقع مركز مصادر التعّمم وسمبّياتو

 اإلجابة

بدرجة 
 كبيرة
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 بدرجة ضعيفة
 جداً 

 (1-2-3-4-5التكالي)كقد اعطيت قيمة متدرجة عمى 
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في مثؿ ىذا النكع  ان ىذا المقياس شائع يعدّ المستكيات بناء عمى كجية نظره، ك  أحديقكـ المجيب باختيار 
 مف الّدراسات.

العممّية التي يستمـز القياـ بيا قبؿ جمع المعمكمات مف المعايير  أحدالثبات  يعدّ االستبانة: ثبات 
ـّ إجراء اختبار المصداقية )تح كىي  (0,94يؿ الفا كركنباخ( كقد ظير أف معامؿ الثبات الفا)ممصادرىا. ت

 صالحة ألغراض البحث العممّي.
مقبكالن إذا كأف يقع %(، ك 60)مف  أقؿ إذا كانت نتيجتو ضعيفان  خكرك نبااختبار المصداقية الفا  يعدّ  حيث"

مف  %(، كممتازان إذا كأف أكبر80-%70)بيف إذا كانت نتيجتو تقع  %(، كجيدان 70-%60)بيف 
 (2000،267%(" )غنيـ _ صبرم،80)

 خكرو نباطريقة ألفا  بالمصادر( بحسالبحث )أمناء مراكز االتساق الداخمي الستبانة موزعة عمى عينة 
 يُبء انًشاكض ثؾغت انفب كشوَجبؿ( االرغبق انذاخهٍ نؼُُخ أ6)عذول

عدد    المجاؿ
 البنكد

 معامؿ ألفا   معامؿ الثبات 

 0,87 0,75-0,54 12 أىمية مركز مصادر التعّمـ
 0,95 0,97-0,68 21 مركز الفنّية كاإلدارّية كالتربكّيةالأدكار أميف 

 0,93 0,93-0,65 7 أدكار أميف المركز في تحقيؽ معايير المناىج
 0,94 0,91-0,75 17 سمبّيات مركز مصادر التعّمـ كاقع ك

 0,96 0,84-0.57 54 يلالتساؽ الداخممعامؿ الثبات الكمي 

( كىي أيضان نسبة صالحة لمبحث 0,74أما بالّنسبة لمعامؿ الثبات بالتجزئة النصفية كانت الّنسبة ىي)
 العممّي.

 ( بحسب اإلعادة والتصنيف بالتجزئةالداخمي الستبانة موزعة عمى عينة البحث)األمناء قاالتسا
 ( االرغبق انذاخهٍ نؼُُخ أيُبء انًشاكض ؽغت اإلػبدح وانزظُُف7)عذول     

عدد    المجاؿ
 البنكد

 معامؿ ألفا   معامؿ الثبات 

 0,87 0,75-0,54 12 أىمية مركز مصادر التعّمـ
 0,95 0,97-0,68 21 مركز الفنّية كاإلدارّية كالتربكّيةالأدكار أميف   

 0,93 0,93-0,65 7 أدكار أميف المركز في تحقيؽ معايير المناىج
 0,94 0,91-0,75 17 كاقع كسمبّيات  مركز مصادر التعّمـ  
 0,96 0,84-0.57 54 الداخمي معامؿ الثبات الكمي لالتساؽ  
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 نزؼهًُُّخ:آساء انًؼهًٍُّ ؽىل دوس ووالغ يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ رفؼُم انؼًهُّخ ا اعزجبَخ-2

ـّ بناء االستبانة بالّرجكع إلى البحكث كالّدراسات الّسابقة المتعّمقة بمضكع االستبانة كدراسة العقيمي  ت
لمناىج الّتعميـ العاـ اإلطالع عمى كثيقة المعايير الكطنية  (، كما تـّ 1994(، كدراسة أبك خاطر)1994)

 الجامعي ؿما قب
حكؿ كاقع مراكز مصادر التعّمـ، كدكرىا في آراء المعّمميف  ّرؼ التع االستبانةىدفت  ىدف االستبانة:

 التي يقدميا المركز. تالتعّممية، كالخدما-تحقيؽ أىداؼ العممّية التعميمّية
أف تعبر عف دكر المعمـ في تفعيؿ عمؿ  االستبانةراعت الباحثة عند صياغة بنكد صياغة االستبانة: 

ـّ  العبارات،كضكح عند صياغة مركز مصادر التعّمـ في المدرسة، كال كأف تككف مناسبة ألفراد العينة التي ت
 ليـ. االستبانةتكجيو 

 عمى: االستبانةاشتّممت 
 معمكمات عامة حكؿ المدرس 
  التعّممية كتحقيؽ أىداؼ –محاكر حكؿ دكر مركز مصادر التعّمـ في تفعيؿ العممّية التعميمّية

 المناىج كتتضمف ىذه المحاكر:
 تحقيؽ أىداؼ المناىج الحديثةمصادر التعّمـ في  أىمية مركزحكر األكؿ: الم       
 المحكر الثاني: استخداـ مركز مصادر التعّمـ في العممّية التعميمّية      
 المحكر الثالث: رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ      

يف في كمية الّتربّية في تـّ عرضيا عمى عدد مف المحكم االستبانةلمتأكد مف صدؽ صدق االستبانة: 
اصكؿ كمناىج التدريس )الممحؽ الخاص بالمحكميف( كذلؾ  تعميـ،جامعة دمشؽ، اختصاص تقنيات 

 مف خبراتيـ في الحكـ عمى: لإلفادة
 .كضكحيا سالمة صكغ العبارات ك -
 التحقؽ مف صحة المعمكمات الكاردة في محتكل االستبانة -
 )قدرة العبارة عمى قياس القيمة الخاصة بيا(قياسو لمدل قدرة العبارات عمى قياس ما كضعت  -

ـّ تعديؿ كشطب بعض العبارات، كاضافة بنكد أخرل.  كبناءن عمى تكصيات المحكميف ت
ـّ تعديؿ العبارات كفؽ 70)بحدكد كقد اخذت الباحثة بالمالحظات التي اتفؽ عمييا  %( مف المحكميف، كت

 .( بندا37عمى ) االستبانةتضمنت  بصكرتو النيائية االستبانةكعدلت  الممحؽ) (
 كقد تـّ كضع مقياس خماسي أماـ كؿ فقرة مف الفقرات كالتالي:

أىمية مركز مصادر التعّمم في 
 تحقيق معايير المناىج الحديثة
 استخدام مراكز مصادر التعّمم

 رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم

 اإلجابة
بدرجة 
 كبيرة

 جدان  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 طةمتكس

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة 

 جدان 
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(، يقكـ المجيب باختيار أحد المستكيات بناء عمى 1-2-3-4-5التكالي)كقد اعطيت قيمة متدرجة عمى 
 .كجية نظره

 طريقة الفا كرونباخبالداخمي الستبانة البحث الموزعة عمى عينة البحث)المعّممين(  قاالتسا
 بَخ ػُُخ انًؼهًٍُّ ثطشَمخ انفب كشوَجبؿ( االرغبق انذاخهٍ العزج8)عذول       

 معامؿ الفا معامؿ الثبات عدد البنكد المجاؿ               
 0,93 0,91-0,73 12 مصادر التعّمـ أىمية مركز   
 0,86 0,81-0,65 16 استخداـ المعّمميف لمركز المصادر 

 0,91 0,91-0,61 9 رأم المعّمميف بمركز المصادر
 0,91 0,73-0,51 37 لكمي لالتساؽ الداخميمعامؿ الثبات ا

( كىي صالحة 0,91بعد إجراء اختبار المصداقية )تحّميؿ الفا كركنباخ( كقد ظير أف معامؿ الثبات الفا)
 ألغراض البحث العممّي.

( معمما ن لمعرفة االتساؽ الداخمي كمعامؿ الفا. 30عمى عينة مف المعّمميف عددىـ ) االستبانةكما تطبيؽ 
 .جدكؿ التالي يبيف مدل تراكح االتساؽ لبنكد االستبانة، كؿ مجاؿ عمى حدة لدل المعّمميفكال
 

 اإلعادة والتصنيف بالتجزئةحسب االتساق الداخمي الستبانة البحث الموزعة عمى المعّممين 
 ( االرغبق انذاخهٍ العزجبَخ يىصػخ ػهً انًؼهًٍُّ ؽغت اإلػبدح وانزظُُف9)عذول      

التصنيؼ  عدد البنكد المجاؿ               
 بالتجزئة

 االعادة

 0,76 0,85 12 أىمية مركز مصادر التعّمـ   
 0,86 0,91 16 استخداـ المعّمميف لمركز المصادر 

 0,64 0,87 9 رأم المعّمميف بمركز المصادر
 0,78 0,81 37 معامؿ الثبات الكمي لالتساؽ الداخمي

( كىي نسبة عالية كصالحة 0,81ات بالتجزئة النصفية فقد كانت الّنسبة ىي)أما بالّنسبة إلى معامؿ الثب
 العممّي.لمبحث 
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 صبَُبً: ثطبلخ سطذ نًىعىداد يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ انًذاسط انضّبَىَّخ فٍ يؾبفظخ ؽًض

التعّمـ  دراسة أكضاع مراكز مصادر التعّمـ كالسعي إلى تقديـ تصّكر مقترح لمركز مصادر ىدف البطاقة:
 كذلؾ بناء عمى كاقع المراكز في المدارس الثّانكّية في محافظة حمص.

ـّ اعداد بطاقة الّرصد تبعان لمخطكات التّالية:  فقد ت
 ،فالباحثة معنية بمراكز مصادر  المقابمة الشخصية مع أمناء مراكز مصادر التعّمـ في المدارس

 لكسائؿ التعميمّية في مديرية تربية حمص.التعّمـ بسبب عمميا في دائرة تقنيات الّتعميـ كا
 )زيارة المدارس مف خالؿ جكالت الباحثة في عمميا كاإلطالع عمى كاقع المكتبات)المراكز 

 :ف، الشرىا1998 )الجمؿ، اإلطالع عمى الّدراسات الّسابقة المرتبطة بمراكز مصادر التعّمـ كمنيا، 
 (2008المقطرم ،2005

 .باإلفادة مف تمؾ الخطكات في اإلعداد األكلي لمبطاقة كبناء عمى ذلؾ قامت الباحثة
 كقد تضمنت بطاقة الّرصد العناصر التّالية:

 مقر المركز: كيشمؿ المكقع كالمبنى كاألثاث ك التجييزات. -
 المجمكعات: كتشمؿ المكاد المطبكعة ك غير المطبكعة. -
 تخداـ المكاد.األجيزة ك األدكات: كتشمؿ الحد األدنى مف األجيزة الضركرية الس -
 القكل البشرّية: كتشمؿ األميف كاألمناء المعاكنيف المعنييف. -
 الميزانية: كتشمؿ المخصصات المالية لممكاد المطبكعة ك غير المطبكعة -
خدمات المركز: كتشمؿ الخدمة غير المباشرة كالتزكيد كاعداد الفيارس، أما الخدمات المباشرة  -

 خارجية لممكاد المطبكعة كغير المطبكعة.فتشمؿ عمميات اإلعارة الداخمية كال
خدمات اإلنتاج المحّمي: كتشمؿ إنتاج الصكر كالّشفافيات كاألقراص المدمجة كالمكاد المعتّمدة عمى  -

 الحاسكب.

 صبنضبً: رطجُك أدواد انجؾش:

قامت الباحثة بتطبيؽ اإلستبانة عمى عينة أمناء مراكز مصادر التعّمـ كالمعّمميف في المدارس  .1
 ( معممان.137( أمينان ك)52انكّية العامة بمحافظة حمص كالبالغ عددىـ )الثّ 

قامت الباحثة بتطبيؽ بطاقة الّرصد عمى مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية العامة  .2
 ( مركزان كذلؾ مف خالؿ زيارة الباحثة لتمؾ المراكز.52بمحافظة حمص كالبالغ عددىـ)

ـّ تكضيح طريقة اإلجابة  .3  عف اإلستبانة مف خالؿ الّتعميمات المتضّمنة فييا.ت
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 ساثؼبً: انًؼبنٍغخ اإلؽظبئُخ:

 لمتحّميؿ اإلحصائّي تـّ حساب مايمي: spssمف خالؿ استخداـ برنامج 
المتكسطات الحسابّية لمعرفة آراء أمناء المراكز كالمعّمميف في المدارس الثّانكّية العامة بمحافظة  .1

 حمص.
 التشتت المطمؽ لمقيـ في أكساطيا الحسابية. ةلمعرف ،( Std. Deviationارّم )االنحراؼ المعي .2
مستقمتيف لبياف الفرؽ بيف  فلعينتي (:Independent Samples Test)اختبار ستكدنت  .3

 متكسطات آراء أفراد العينة حسب متغّير )المكاف، الجنس، المؤىؿ التربكّم(.
لقياس الفركؽ، لمعرفة داللة الفرؽ  (؛(One Way Anova Testاختبار تحّميؿ الّنتائج األحادم  .4

 بيف متكسطات درجات استجابات أفراد العينة.
( لممقارنات المتعددة بيف المتكسطات لتحديد اتجاه الفرؽ بيف كؿ Sheffe)اختبار شيفيو  .5

 مجمكعتيف لمعينات المتجانسة.

 خبيغبً: ئعشاءاد انزَّطجُك:

ـّ تكزيع اإلستبانة عمى أفراد   ـّ التَّطبيؽ في ت عيِّنة البحث في المدارس الثّانكّية العامَّة في مدينة حمص، كت
(، كبعد ذلؾ تـّ جمع االستبانات، كقد بمغ عدد 2011/4/20( كلغاية )2011/3/20الفترة الّزمنية بيف )

( استبانة 125( استبانة ألمناء المراكز، ك)48( استبانة، )173االستبانات المعادة كالّصالحة لمّدراسة )
 لممعّمميف.
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 معاٍلجتيا إحصائياً  نتائج البحث و الخامسالفصل 

 تمييد

 الّنتائج المتعّمقة بفرضيات البحث ومناقشتيااواًل: 

 الّنتائج المتعّمقة ببطاقة الّرصدثانيًا: 

 نتائج البحث صثالثًا: ممخ

 توصيات البحث رابعًا: 
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 َزبئظ انّذساعخ

 يمذيخ:

كالذم قامت فيو الباحثة باإلجابة عف أسئمة  الّدراسة،في ىذه  يتضمف ىذا الفصؿ اإلطار الميدانيّ     
 التّالية:المتّمثمة باألسئمة  الّدراسة،

 ما كاقع مراكز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ الثانكم؟ -
 ثانكم؟الما أىداؼ مراكز مصادر التعّمـ في الّتعميـ  -
 األجزاء التي يمكف أف يضّميا مركز مصادر التعّمـ؟ ما -
 لممناىج التربكّية الحديثة لمتعميـ الثانكم؟لمعايير الكطنية أىداؼ ا ما  -
العقبات التي تقؼ في كجو كجكد مراكز مصادر تعّمـ في المدارس الثّانكّية في محافظة  ما -

 حمص؟
 ؟الحّمكؿ الممكنة لتفادم تمؾ العقبات ما -

تّمثمت  ؛ستخدمت الباحثة في اإلجابة عف ىذه األسئمة مجمكعة مف األدكات الميدانية لجمع البياناتكا
كبطاقة الّرصد التي طبقتيا عمى عينة  ،ميف مركز مصادر التعّمـأخرل مكجية ألك  ،لممعمـ ستبانة مكجيةبا

 الّدراسة. 
كالتي تّمت في  كفرضياتيا،سئمة الّدراسة خمصت الباحثة إلى مجمكعة مف الّنتائج المتسمسمة كفقان أل ك   

 مناقشتيا كتفسيرىا كفقان ألىـ النقاط الكاردة فييا.الخامس الفصؿ 
في ضكء ما تكصمت إليو مف نتائج في  المقترحات،كفي ختاـ ىذا الفصؿ قدمت الباحثة مجمكعة مف   

 ىذه الّدراسة.
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 ييد:تم

ـّ ال ـّ في ىذا الفصؿ عرض الّنتائج التي ت تكصؿ إلييا مف خالؿ البحث الميدانّي الذم قامت بو الباحثة يت
لمتعّرؼ كاقع مراكز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية العامة بمحافظة حمص كسكؼ تعرض الّنتائج 
ـّ التكصؿ إلييا مف  حسب المحاكر التي تـّ كضع اإلستبانة استنادان إلييا، ستعرض أيضان الّنتائج التي ت

 رصد مكجكدات مركز مصادر التعّمـ. خالؿ بطاقة

 اوالً: انُّزبئظ انًزؼهّمخ ثفشػُبد انجؾش:

تّمثؿ اإلستبانة التي تـّ كضعيا فرضيات البحث كقد قّسمت إلى عدة محاكر لتغطي كافة جكانب البحث 
 النظرم كىي عمى الّشكؿ التالي:

 تّمثؿ محكر أىمية مراكز مصادر التعّمـ.  الفرضّية األولى:

 محكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ. ؿ: تّمثّية الثانيةالفرض

 تّمثؿ محكر رأم المعمـ باستخداـ مركز مصادر التعّمـ.الفرضّية الثالثة: 

 : تّمثؿ محكر الّدكر التربكّم ألميف مركز مصادر التعّمـ.الفرضّية الرابعة

 عّمـ.: تّمثؿ محكر الّدكر اإلدارم ألميف مركز مصادر التالفرضّية الخامسة

 : تّمثؿ محكر دكر مركز مصادر التعّمـ بتحقيؽ معايير المناىج الحديثة.الفرضّية السادسة

 تّمثؿ محكر كاقع كسمبّيات عمؿ مراكز مصادر التعّمـ.الفرضّية السابعة: 
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 اختبار الفرضّية األولى:

بين المتوسطات  ( α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )
الحسابّية آلراء المعّممين وأمناء المراكز فيما يتعمق بمحور أىمية مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى 

 (لمتغّير )المكان، الجنس، المدرسة، المؤىل العمميّ 

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  كالختبار الفرضّية ت
 التعّمممصادر عمى بيانات محورة أىمية مركز  t-test( يبين نتائج اختبار1-5جدول)       

المتوسط  العدد العمل
 الحسابي

االنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعياريّ 

3.581 137 معمم
9 

0.84757 
 داّلة 0.005 187 2.852

أمين 
 مركز

52 3.898
4 

0.60631 
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ مصادر التعّمـ  أىمية مركزمحكر ى عم t-testباستخداـ اختبار 

 ككى (0.005)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا ي( كى2.852( قد بمغت ))تقيمة أف  (11)
كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )

كأمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر أىمية آلراء المعّمميف الحسابّية بيف المتكسطات α≤0.05) )الداللة 
الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي ألمناء مراكز  كىذه  الفرضّية رفضكىذا يعني  التعّمـ،مركز مصادر 
، مع العمـ التعّمـ ادرمص زكيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف األمناء أكثر إدراكان ألىمية مراكمصادر التعّمـ 

إذا ما تـ استخداـ  أف المعمميف مدركيف لمنتائج اإليجابية التي يمكف أف تنعكس عمى تحصيؿ المتعمميف
 المركز بالشكؿ األمثؿ .

 فيما يتعمق بمتغّير المكان -1
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار فيما يتعمق بمحور أىمية مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير المكان  واألمناءمين المعمّ 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  عمى النحك اآلتي: الفرضّية ت

 نًكبٌرجؼبًً نًزغُّش اانزؼهّى  يظبدس أهًُخ يشكض يؾىس ػهً t-test اخزجبس َزبئظ( 01عذول)        

المتوسط  العدد مكانال
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.71051 3.8535 119 المدينة 
 داّلة  0.000 187 4.329

 0.84873 3.3551 70 الريف
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رقـ  ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 
 ككى (0.000) داللتياحيث أف مستكل  ة إحصائيان دالّ  ي( كى4.329( أف قيمة ) ت( قد بمغت )12)

كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )
 مؽ بمحكر أىميةميف كأمناء المراكز فيما يتعآلراء المعمّ الحسابّية بيف المتكسطات α≤0.05))الداللة 

ىذه الفركؽ لصالح المتكسط ك  الفرضّية رفضكىذا يعني  مركز مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير المكاف،
كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ مالحظات الباحثة بأف المراكز  الحسابّي آلراء المعّمميف كاألمناء في المدينة

 في المدينة تمتـز بتفعيؿ تمؾ المراكز أكثر منيا في الريؼ.
 متغّير الجنس -2

آلراء بين المتوسطات الحسابّية α≤0.05) )الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
كالختبار  مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس فيما يتعمق بمحور أىمية واألمناءالمعّممين 

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الج  عمى النحك اآلتي: (12دكؿ )الفرضّية ت
 رجؼبً نًزغُّش انغُظانزؼهّى  يظبدس أهًُخ يشكض يؾىس ػهً t-testاخزجبس ظ( َزبئ00عذول)        

 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعياريّ 

 0.54860 4.1748 85 الذكور
 داّلة 0.000 187 9.848

 0.73349 3.2555 104 اإلناث

ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ محكر أىمية مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 
 ككى (0.000)داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا ي( كى9.848( أف قيمة )ت( قد بمغت )12)

ت داللة إحصائّية عند مستكل كبالتالي تكجد فركؽ ذا (0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )
الحسابّية آلراء المعّمميف كأمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر أىمية بيف المتكسطات ( α≤0.05)الداللة 

ىذه الفركؽ لصالح المتكسط ك  الفرضّية رفضكىذا يعني  الجنس،مركز مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير 
ر ذلؾ ككف الذككر لدييـ ميكؿ لألعماؿ العممّية كيميمكف كيفسّ  الحسابّي آلراء المعّمميف كاألمناء الذككر

 إلى االىتّمامات العممّية كرغبة منيـ في زيادة تحصيؿ الطمبة كتحقيؽ أىداؼ المدرسة.
 متغّير االختصاص: -3

آلراء بين المتوسطات الحسابّية α≤0.05) )الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
كالختبار  ق بمحور أىمية مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير االختصاصفيما يتعم األمناء

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  الفرضّية ت
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 نًزغُّش االخزظبص انزؼهّى رجؼبً  يظبدسأهًُخ يشكض  يؾىس ػهً t-test اخزجبس ظ( َزبئ02عذول)      

المتوسط  دالعد االختصاص
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.10102 4.9286 10 مكتبات 
 داّلة 0.000 50 19.626

 0.36679 3.6531 42 أخرى
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ محكر أىمية مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 

كىك (0.000)(كىي داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا19.626قد بمغت ) ()ت( أف قيمة 13)
كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )

الحسابّية آلراء  أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر بيف المتكسطات (α≤0.05)الداللة 
الحسابّي ط ىذه الفركؽ لصالح المتكسك   الفرضّية رفضكىذا يعني  االختصاص،تعزل لمتغّير  التعّمـ

ككف األمناء ذكم اختصاص المكتبات لدييـ الخمفية النظرية  مكتباتالآلراء  األمناء ذكم اختصاص 
 بالّشكؿ المناسب.ألىمية مركز مصادر التعّمـ كالعائد العممّي  لممتعّمميف كالمعّمميف مف استخداـ المراكز 

 متغّير المدرسة: -4
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

فيما يتعمق بمحور أىمية مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير المدرسة  واألمناءالمعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائيّ   عمى النحك اآلتي: الجدكؿة كما ىك مكضح في كالختبار الفرضّية ت

 نًزغُّش انًذسعخانزؼهّى  يظبدس أهًُخ يشكض يؾىس ػهً t-testاخزجبس َزبئظ( 03)عذول      

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.أ قيمة ت

 0.48392 4.1939 112 عمميّ 
 داّلة  0.000 187 17.849

 0.49303 2.9054 77 يأدب
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ محكر أىمية مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 

كىك (0.000)كىي داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا (17.849( قد بمغت ))ت( أف قيمة 14)
كجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل ( كبالتالي ت0.05) ياالفتراضأصغر مف مستكل الداللة 

الحسابّية آلراء  المعّمميف كاألمناء فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز بيف المتكسطات ( α≤0.05)الداللة 
الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي  كىذه  الفرضّية رفضكىذا يعني  المدرسة،مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير 
كيفّسر ذلؾ بأف المدارس العممّية تككف الحاجة لممراكز فييا  المدارس العممّيةآلراء المعّمميف كاألمناء في 

حيث أف المكاد األدبية ليست بحاجة  دراستيـ المدرسّية كمناىجيـ، إلثراءمف المدارس األدبّية كذلؾ  أكبر
 إلجراء التجارب بشكؿ متكاصؿ
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 متغّير المؤىل العممّي: -5
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية ع

كالختبار فيما يتعمق بمحور أىمية مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل  واألمناءالمعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ عمى النحك اآلتي:  الفرضّية ت

 نًزغُّش انًإهمانزؼهّى  يظبدس أهًُخ يشكض األؽبدٌ نًؾىس انزجبٍَ رؾهُّم اخزجبس( َزبئظ 04)عذول

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرّية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 التجانس

قيمة 
 الداللة

 القرار عند
(α≤0.05) 

 أىمية
 المركز

التباين بين 
 22.022 2 44.044 المجموعات

دال  0.000 53.768
التباين ضمن  اً إحصائي

 0.410 186 76.180 المجموعات

  188 120.224 المجموع
عند  إحصائيان،( كىي داّلة 53.768( أف قيمة )ؼ( قد بمغت )15تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )

اء آلر تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية  يكبالتالα≤1.15) )مستكل الداللة 
 رفضكىذا يعني  ،المؤىؿكاألمناء فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير المعّمميف 
 الفركؽ بيف المجمكعات نستخدـ اختبار شيفيو: كلمعرفة الفرضّية

 هًػ واأليُبءِساء انًؼهًٍُّ انؾغبثُّخ  ًزىعطبدان ثٍُ انًزؼذدح نهًمبسَبد شُفُه اخزجبس( َزبئظ 05)عذول 

 انزؼهّى يظبدس أهًُخ يشكض يؾىس

المجموعة  المحور
1 

المجموعة 
2 

في المتوسطات  الفروق
 بين مجموعتين

قيمة 
الداللة 

(sig) 

 القرار عند
(α≤0.05) 

أىمية 
مركز 

مصادر 
 التعّمم

 الدبموم
 داّلة إحصائياً  0.000 *1.1462 اإلجازة

 داّلة  إحصائياً  0.000 *1.0264 المعيد

 اإلجازة
 داّلة إحصائياً  0.000 *1.1462- لدبموما

 غيرداّلة 0.750 0.1198- المعيد

 المعيد
 داّلة إحصائياً  0.000 -*1.0264 الدبموم

 غيرداّلة 0.750 0.1198 اإلجازة
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الدبمـك  كاإلجازة لصالحىناؾ فركؽ داّلة احصائيان بيف الدبمكـ أف نجد  باستخداـ اختبار شيفيو
العممّي د فركؽ بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمكـ أم كمما ارتفع مستكل المؤىؿ كما نج ،(4.5302)

نظران الطالعيـ األكبر عمى احتياجات المناىج الحديثة لتمؾ  المركز برأم أفراد العينة أىمية ازدادت
 المراكز. 

 رفغُش انُّزبئظ انًزؼهّمخ ثبنفشػُّخ األونً )يؾىس أهًُخ يشكض يظبدس انزؼهّى(:

لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  أمناء مراكز مصادر التعّمـ t-testعد استخداـ اختبار ب
كآراء  المعّمميف حكؿ محكر أىمية مركز مصادر التعّمـ  تبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند 

أمناء مراكز مصادر التعّمـ   ( كبالتالي رفض الفرضّية كىذه الفركؽ لصالح آراء0,05مستكل الداللة )
كتعزل ىذه النتيجة إلى ككف أمناء المراكز لدييـ إطالع عمى أىميةكأىداؼ ككظيفة مركز مصادر التعّمـ 

أكثر مف غيرىـ، ككذلؾ تعزل إلى درجة التأىيؿ التي يتّمتع بيا أفراد عينة الّدراسة)األمناء(، كتطمع 
الميمة في العممّية التربكّية كذلؾ بيدؼ أحداث نقّمة نكعية في  المجتّمع التربكّم إلى عّدىـ أحد الشرائح

عمميتي التعّمـ كالّتعميـ كما مراكز مصادر التعّمـ إاّلأداة ككسيمة لذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دكرىا كدكر األمناء 
 فييا.

حكؿ أىمية  لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات آلراء المعّمميف كاألمناء t-testكقد اتضح أيضان بعد استخداـ 
المكاف، الجنس، االختصاص، المدرسة( فقد تبّيف أنو تكجد )مركز مصادر التعّمـ كفؽ المتغّيرات التّالية 

رفض الفرضّية كىذه الفركؽ لصالح آراء  ي( كبالتال0,05فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة)
 كلصالح األمناء ذكم اختصاص مكتبات.المعّمميف كاألمناء في الّريؼ كالذككر كالمدارس العممّية 

( حيث ىدفت ىذه الّدراسة إلى 2004كتتقاطع ىذه الّدراسة مع الّدراسة التي قامت بيا أمؿ القحطاني )
مراكز مصادر التعّمـ مف كجية نظر المعممات كالمشرفات في المدارس الثّانكّية لمبنات  التعّرؼ إلى أىمية

مركز مصادر تعّمـ لتمبية احتياجات المعممات في ىذه المدارس حيث بعسير، لمتكصؿ إلى تصّكر مقترح ل
تكصمت إلى تحديد أىداؼ مركز مصادر التعّمـ مف خالؿ كجية نظر المعممات كالمشرفات بمدارس 

 الّدراسة كحددت كذلؾ المتطمبات كالشركط التي يجب أف تتكافر بمراكز المصادر.
تبايف األحادم أف قيمة )ؼ( داّلة احصائيا عند مستكل الداللة كما اتضح بعد استخداـ اختبار تحّميمي ال

( أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية آلراء المعّمميف كأمناء مراكز 0,05)
مصادر التعّمـ فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير المؤىؿ. كلمعرفة الفركؽ بيف 

ـّ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة بيف المتكسطات الحسابّية آلراء المعّمميف المجمك  عات ت
كاألمناء عمى محكر أىمية مراكز مصادر التعّمـ كقد تبّيف أف ىناؾ فركؽ داّلة احصائيان بيف الدبمكـ 

تكل المؤىؿ العممّي ازدادت كاالجازة، كالدبمكـ كالمعيد، كىذه الفركؽ لصالح الدبمكـ أم أنو كمما ارتفع مس
 أىمية المركز برأم أفراد العينة.
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كيتضح مف اجابات مجتّمع الّدراسة عمى ىذا المحكر أنو كانت عمى مستكل عاٍؿ حسب المقياس 
المستخدـ مما يدؿ عمى كضكح أىداؼ كأىمية مركز مصادر التعّمـ مراكز مصادر التعّمـ لدل أفراد 

 حينما عرضت عمييـ. مجتّمع الّدراسة بدرجة عالية
( في دراسة قاـ بيا عمى Sanders,1980كتختمؼ ىذه النتيجة عف النتيجة التي تكصؿ اليو ساندرس)

عينة مف المدرسّيف بمدارس كالية تكساس حيث كجد أف أىداؼ مراكز مصادر التعّمـ لـ تكف كاضحة 
يجة إلى درجة التأىيؿ التي يتّمتع بيا بالّشكؿ المطمكب لدل عينة الّدراسة كقد يعزل ىذا االختالؼ في النت

 أفراد مجتّمع ىذه الّدراسة. مع العمـ أنيـ يعرفكف أىمية مراكز مصادر التعّمـ.

 اختبارالفرضّية الثانية

بين المتوسطات  (α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )
التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير  بمحور استخدام مركز مصادر يتعمقالحسابّية آلراء المعّممين فيما 

 المكان، الجنس، المدرسة، المؤىل العممّي(

 متغّير المكان -1
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

 أن تعزى لمتغّير المكان التعّمم يمكن يتعمق بمحور استخدام مركز مصادرفيما المعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في اآلتي:  كالختبار الفرضّية ت

 رجؼبً نًزغجش انًكبٌانزؼهّى  يشكضيظبدس اعزخذاو يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 06)عذول       

المتوسط  العدد العمل
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 داّلة 0.000 135 11.396 0.30071 4.2839 91 المدينة
 0.67273 3.0978 46 يفالرّ 

ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ محكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 
 (0.000)ا كىي داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتي (11.396( أف قيمة ) ت( قد بمغت )17رقـ )

( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  0.05كىك أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )
الحسابّية آلراء  المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر بيف المتكسطات  α≤0.05))الداللة 

فركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء  ىذه الك   الفرضّية رفضكىذا يعني  التعّمـ تعزل لمتغّير المكاف ،
كيمكف تفسير ذلؾ بأف المعّمميف في المدينة لدييـ اطالع أكبر عمى الجديد مف المكاد  المعّمميف في المدينة

 كالكسائؿ التعميمّية كيطمعكف عمى دكرات كمحاضرات حكؿ أىميةىذه المراكز.
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 متغّير الجنس: -2
آلراء بين المتوسطات الحسابّية  α≤0.05))الداللة مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند

كالختبار فيما يتعمق بمحور استخدام مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس المعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  اآلتي: الفرضّية ت

 رجؼبً نًزغُّش انًكبٌانزؼهّى  يظبدس يشكض اعزخذاو يؾىس ًػهt-testاخزجبس َزبئظ( َجٍُ 07)عذول           

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.56179 4.0441 68 الذكور 
 داّلة  0.011 135 2.600

 0.83093 3.7295 69 اإلناث
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ صادر التعّمـ محكر استخداـ مركز معمى  t-testباستخداـ اختبار 

كىك (0.011)كىي داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  (2.600( أف قيمة ) ت( قد بمغت )18رقـ )
( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )

الحسابّية آلراء  المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر  بيف المتكسطات(α≤0.05)الداللة 
ىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء  ك   الفرضّية رفضكىذا يعني  ،التعّمـ تعزل لمتغّير الجنس 

يـ كيفّسر ذلؾ بأف المعّمميف الذككر يميمكف إلى التدريس بالطريقة الحديثة كذلؾ مف رغبت المعّمميف الذككر
 إلثراء معمكمات المتعّمميف.بتجريب ما ىك جديد كعممي 

 متغّير المدرسة: -3
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة

كالختبار فيما يتعمق بمحور استخدام مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير المدرسة المعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:الفرض  ّية ت
 نًزغُّش انًذسعخانزؼهّى  يشكضيظبدس يؾىساعزخذاو ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 08)عذول         

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.49037 4.0896 80 عمميّ 
 داّلة  0.000 135 3.766

 0.89135 3.5994 57 أدبي
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ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ محكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 
كىك  (0.000)حيث أف مستكل داللتيا  ة إحصائيان دالّ  ي( كى3.766( قد بمغت ))ت( أف قيمة 19رقـ )

كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )
الحسابّية آلراء  المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر بيف المتكسطات  α≤0.05 ))الداللة 

المتكسط الحسابّي آلراء   ىذه الفركؽ لصالحك   الفرضّية رفضكىذا يعني  ،التعّمـ تعزل لمتغّير المدرسة
كيمكف تفسير ذلؾ بأف المعّمميف يحاكلكف إيصاؿ المعمكمات بطريقة سمسة  المعّمميف في المدارس العممّية

 .كسيمة لممتعّمميف كخاصة في مكاد الفيزياء كالعمكـ
 

 متغّير المؤىل العممّي: -4
آلراء المتوسطات الحسابّية  بين( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار فيما يتعمق بمحور استخدام مركز مصادر التعّمم يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل المعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  الفرضّية ت

 نًزغُّش انًإهمانزؼهّى  دسيظب يشكض اعزخذاو ؾىسي ػهt-testًاخزجبس( َزبئظ 09)عذول         

المتوسط  العدد المؤىل
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.50995 4.3073 32 دبموم 
 داّلة  0.000 135 4.778

 0.73381 3.7571 105 إجازة
ئج الكاردة في الجدكؿ ككما تشير الّنتامحكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 

كىك  (0.000)ىي داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا ك  (4.778( قد بمغت ))ت( أف قيمة 20رقـ )
( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  0.05أصغر مف مستكل الداللة االفترضي )

فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر الحسابّية آلراء  المعّمميف بيف المتكسطات ( α≤0.05)الداللة 
ىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء  ك   الفرضّية رفضكىذا يعني  ،التعّمـ تعزل لمتغّير المؤىؿ

كيفّسر ذلؾ بأف المعّمميف ذكم المؤىالت االخفض لدييـ نسبة مف  المعّمميف الحاصميف عمى مؤىؿ الدبمكـ
تعميمّية بكصفيا ممغية لدكر المعمـ في إيصاؿ المعمكمة لممتعّمميف أم أنيـ الخكؼ مف التقنّيات كالكسائؿ ال

 يحاكلكف االستئثار بالمعمكمة لكحدىـ كشد المتعّمـ الييـ.
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 يؾىس اعزخذاو يشكض يظبدس انزؼهّى(:)رفغُش انُّزبئظ انًزؼهّمخ ثبنفشػُّخ انضبَُخ 

لمتكسطات الحسابّية آلراء المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر لمعرفة الفركقات بيف ا t-testبعد استخداـ اختبار 
العممّي( فقد تبّيف أنو  ؿالجنس، المكاف، المدرسة، المؤى)استخداـ مركز مصادر التعّمـ حسب متغّيرات 

( كبالتالي رفض الفرضّية كىذه 0,05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة االفتراضي )
المعّمميف في المدينة كالذككر كالمدارس العممّية كالمعّمميف الحاصميف عمى مؤىؿ الفركؽ لصالح آراء 

 الدبمـك
( بعنكاف: دراسة تقكيمية لكاقع مركز تطكير الّتعميـ 1997كفي دراسة قامت بيا عزيزة عبّداهلل طيب ) 

ي الجامعة استخدـ الجامعي بجامعة الممؾ عبّدالعزيز بجدة حيث تظير الّدراسة أف مركز مصادر التعّمـ ف
طرؽ ككسائؿ تدريب مناسبة كفّعالة في الدكرات التي أقيمت لتحقيؽ أىداؼ كمياـ مركز تطكير الّتعميـ 

 الجامعي.
حكؿ دكر المكتبات في ( 2010)كىذه الّنتائج تأتي متعارضة مع نتائج الّدراسة التي قامت بيا أمينة حاج 

تصّكر مقترح لمركز ( األساسية حمص لمحّمقة الثانية لمتعميـ في مدارس محافظ التعميمّية–تفعيؿ العممّية 
 تقدميا المكتبة المدرسّية الخدمات المكتبية التي استخداـ مصادر التعّمـ مف خالؿ كتبّيف)التعّمـ مصادر 

المكتبة ىي اإلعارة الخارجية تمييا الخدمة  ركزت إجابات أمناء المكتبات عمى أف أىـ خدمة تقدميا بحيث
ـّ إرشاد الّطالب كالمعّمميف الستخداـ المر   .المكتبةجعية ث

 اختبار الفرضّية الثالثة:

( بين المتوسطات α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )
زى الحسابّية آلراء المعّممين فيما يتعمق بمحور رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم في مدرستو يمكن أن تع

 لمتغّير )المكان، الجنس، المدرسة، المؤىل العممّي(
بين ( α≤0.05)الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى  متغّير المكان: ال -1

فيما يتعمق بمحور رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم في آلراء المعّممين المتوسطات الحسابّية 
 المكان مدرستو يمكن أن تعزى لمتغّير

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:كالخ  تبار الفرضّية ت
 نًزغُّش انًكبٌ يذسعزه انزؼهّى فٍ يظبدس ثًشكض سأٌ انًؼهى يؾىس ػهt-testًاخزجبس ظ( َزبئ21)عذول     

المتوسط  العدد العمل
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارّي 

قيمة 
 القرار الداللة د.ح ت

 0.43437 4.3099 91 المدينة 
 غير داّلة  0.252 135 1.154

 0.56725 4.2000 46 الريف
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ككما تشير الّنتائج محكر رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو عمى  t-testباستخداـ اختبار 
غير داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى1.154( قد بمغت ))تالكاردة في الجدكؿ أف قيمة 

ر ذلؾ بأف المعّمميف في الّريؼ كالمدينة لدييـ االتجاه كالرأم كيفسّ   ةالفرضيّ  قبوليعني  اكىذ (0.252)
نفسو بأىمية المركز في المدرسة نظران لدكره في تسييؿ العممّية التعّممية كالكصكؿ إلى أىداؼ العممّية 

 التربكّية.
 متغّير الجنس -2

آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة وى ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مست
فيما يتعمق بمحور رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم في مدرستو يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس المعّممين 

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  كالختبار الفرضّية ت
 نًزغُّش انغُظ يذسعزه انزؼهّى فٍ يظبدس ثًشكض سأٌ انًؼهى ىسيؾ ػهt-testًاخزجبس َزبئظ( 20)عذول         

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.30245 4.6676 68 الذكور 
 داّلة  0.000 135 16.195

 0.26213 3.8841 69 اإلناث
ككما تشير الّنتائج بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو محكر رأم المعمـ عمى  t-testباستخداـ اختبار 

داّلة إحصائيان حيث أف مستكل  ي( كى16.195( قد بمغت ))ت( أف قيمة 22الكاردة في الجدكؿ رقـ )
كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة  (0.05ضي )اأصغر مف مستكل الداللة االفتر  ككى (0.011)داللتيا 

فيما يتعمؽ بمحكر آلراء المعّمميف الحسابّية بيف المتكسطات  α≤0.05 ))إحصائّية عند مستكل الداللة 
 كىذه الفرضّية رفضكىذا يعني  الجنس،رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو تعزل لمتغّير 

 .الذككرآلراء المعّمميف الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي 
 متغّير المدرسة: -3

آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة د مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عن
فيما يتعمق بمحور رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم في مدرستو يمكن أن تعزى لمتغّير المعّممين 
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:المدرسة   كالختبار الفرضّية ت

 نًزغُّش انًذسعخ يذسعزه انزؼهّى فٍ يظبدس ثًشكض انًؼهى سأٌ ؾىسي ػهt-testًاخزجبس( َزبئظ 22)عذول   

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياريّ 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.32763 4.6000 80 عمميّ 
 داّلة 0.000 135 16.698

 0.22316 3.8140 57 أدبي
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ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ محكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ  عمى t-testباستخداـ اختبار 
 ككى (0.000)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى16.698( قد بمغت ))ت( أف قيمة 23رقـ )

كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05ضي )اأصغر مف مستكل الداللة االفتر 
الحسابّية آلراء المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر رأم المعمـ بمركز بيف المتكسطات  α≤0.05))الداللة 

الفركؽ لصالح  كىذه الفرضّية رفضكىذا يعني  المدرسة،مصادر التعّمـ في مدرستو تعزل لمتغّير 
ميف فيـ يسعكف كذلؾ لتسييؿ المكاد الدراسية لممتعم المتكسط الحسابّي آلراء المعّمميف في المدارس العممّية

 إليصاؿ المعمكمة بأفضؿ كابسط كأسيؿ الطرؽ كيبقى أثر التعمـ لفترة أطكؿ.
 متغّير المؤىل العممّي: -4

آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
مدرستو يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل فيما يتعمق بمحور رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم في المعّممين 

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  كالختبار الفرضّية ت
 لمتغّير المؤىلالتعّمم  مصادر مركز استخدام محور عمىt-testاختبار( نتائج 23)جدول    

المتوسط  العدد المؤىل
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح تقيمة  المعياريّ 

 0.12378 4.8875 32 دبموم
 داّلة 0.000 135 18.364

 0.38716 4.0857 105 إجازة

 
ككما تشير الّنتائج محكر رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو عمى  t-testباستخداـ اختبار 

إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا ( كىي داّلة 18.364( أف قيمة ) ت( قد بمغت )24الكاردة في الجدكؿ )
( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية  0.05ضي )اكىك أصغر مف مستكل الداللة االفتر ( 0.000)

الحسابّية آلراء  المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر رأم المعمـ ( بيف المتكسطات α≤0.05عند مستكل الداللة )
كىذه الفركؽ لصالح   الفرضّية رفضكىذا يعني  ر المؤىؿ ،بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو تعزل لمتغيّ 

 المتكسط الحسابّي آلراء  المعّمميف الحاصميف عمى مؤىؿ الدبمكـ.

 سأٌ انًؼهى ثًشكض يظبدس انزؼهّى ثًذسعزه()رفغُش َزبئظ انفشػُّخ انضبنضخ 

لمعّمميف بمركز مصادر بعد استخداـ اختبار ستكدنت لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء ا
 التعّمـ في مدرستو حسب متغّيرات )الجنس، المكاف، المدرسة، المؤىؿ العممّي(
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( كىذه الفركؽ لصالح آراء  0،05فقد تبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة)
ف أف مراكز مصادر التعّمـ المعّمميف الذككر في المدارس العممّية الحاصميف عمى مؤىؿ الدبمكـ حيث يجدك 

في مدارسيـ ال تمبي احتياجات المتعّمميف كالمعّمميف عمى حد سكاء كىي بحاجة لمتطكير كالتحديث كىذه 
الحاصميف عمى الدبمكـ  المسؤكلية تقع عمى عاتؽ مدير المدرسة باإلضافة إلى مديرية الّتربّية كخاصة

ف اإلنتاج الفكرم كخاصة في مجاؿ تخصصيـ حيث أنيـ يالحقكف بشكؿ مستّمر كؿ ما ىك جديد م
ككذلؾ مف إدراؾ المعّمميف أف نجاح العممّية التعميمّية يككف بتكفير مصادر تعّمـ تساعد في اثارة اىتّماـ 

ضافة التنّكع بقاء التعّمـ فترة أطكؿ كا  زالة الممؿ كا  ( 2001مع دراسة الشبيمي ) كتتفؽ ىذه الّدراسة الطمبة كا 
راسة تقكيـ مراكز مصادر التعّمـ في كميات الّتربّية بسمطنة عماف، التي بينت أف ىناؾ التي قاـ بيا لد

 .اىتّمامات لدل المعّمميف كالعامميف في المراكز بالفمسفات التي تكجو نشاطاتيـ

ة فيما تبّيف أنو ال تكجد فركؽ فردية بيف آراء المعّمميف في مراكز مصادر التعّمـ بمدارسيـ أم قبكؿ الفرضيّ 
فيما يتعمؽ بمتغّير المكاف حيث تبّيف مف خالؿ إجابات المعّمميف في مدارس الّريؼ كالمدينة برضاىـ عف 

 مركز المصادر في مدارسيـ كبأنو يؤدم ميامو ككظائفو بالطريقة التي يجدكىا مناسبة.

 اختبار الفرضّية الرابعة:

المتوسطات  ( بينα≤0.05لداللة )نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى ا
الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمق بمحور الّدور التربوّي يمكن أن تعزى لمتغّير )المكان، الجنس، 

 المدرسة االختصاص، المؤىل العممّي(

 متغّير المكان -1
آلراء بّية بين المتوسطات الحسا( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

 التربوّي يمكن أن تعزى لمتغّير المكان المراكز فيما يتعمق بمحور الّدور أمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  عمى النحك اآلتي: كالختبار الفرضّية ت

ٌّ  انّذوس يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 24)عذول             نًزغُّش انًكبٌ انزشثى

المتوسط  العدد العمل
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.65004 3.9643 28 المدينة 
 داّلة غير   0.603 50 0.524

 1.21177 3.8194 24 الريف
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تشير الّنتائج الكاردة في  محكر الّدكر التربكّم لمركز مصادر التعّمـ ككماعمى  t-testباستخداـ اختبار 
 (0.603)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  غير ي( كى0.524( قد بمغت ))تأف قيمة  كؿالجد
كيفّسر ذلؾ بأف آراء أمناء المراكز في الّريؼ كالمدينة يجدكف أف مركز   الفرضّية قبوليعني  اكىذ

لتعميمّية التعّممية نفسيا مصادر التعّمـ يقكـ بدكر تربكم ميـ في العممّية التربكّية كذلؾ ألف أىداؼ العممّية ا
 في الّريؼ كالمدينة كبذلؾ المراكز تقكـ بالّدكر التربكّم ذاتو في الّريؼ كالمدينة.

 متغّير الجنس: -2
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة

ـّ يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس التربوّي  فيما يتعمق بمحور الّدور المراكز أمناء كالختبار الفرضّية ت
 عمى النحك اآلتي: استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ

ٌّ  انّذوس يؾىس ػهً t-testاخزجبس َزبئظ( 25)عذول            نًزغُّش انغُظ انزشثى

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.39914 4.6863 17 الذكور 
 داّلة  0.000 50 6.529

 0.89422 3.5143 35 اإلناث
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ أف قيمة ) ت( التربكّم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 

غر مف مستكل الداللة كىك أص (0.000)كىي داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  (6.529قد بمغت )
بيف ( α≤0.05)( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة 0.05) االفتراضي

كىذا  ،التربكّم تعزل لمتغّير الجنس الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكرالمتكسطات 
كيفّسر ذلؾ بأف  آلراء  األمناء الذككر كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابيّ   الفرضّية رفضيعني 

ف بدكر المراكز أكثر مف األمينات كخاصة أف معظـ األمينات ىف معممات ذات قدـ األمناء الذككر يطمعك 
 كظيفي كمينة أميف المركز تعتبر مف الكظائؼ التي تعفييف مف العمؿ.

 متغّير االختصاص -3
آلراء بين المتوسطات الحسابّية  α≤0.05) )اللة الدال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

ـّ التربوّي يمكن أن تعزى لمتغّير االختصاص  فيما يتعمق بمحور الّدور األمناء كالختبار الفرضّية ت
 عمى النحك اآلتي: استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ

ٌّ  انّذوس يؾىس ػهً t-test اخزجبس( َزبئظ 26)عذول            نًزغُّش االخزظبص انزشثى

المتوسط  العدد االختصاص
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.أ قيمة ت المعيارّي 

 0.23307 4.8667 10 مكتبات 
 داّلة  0.000 50 7.622

 0.90167 3.6667 42 أخرى
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( )ت( أف قيمة 27في الجدكؿ رقـ ) ككما تشير الّنتائج الكاردةالتربكّم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
أصغر مف مستكل الداللة  ككى (0.000)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى7.622قد بمغت )
بيف المتكسطات ( α≤0.05)كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة  (0.05) االفتراضي

 رفضكىذا يعني  ،التربكّم تعزل لمتغّير االختصاص مؽ بمحكر الّدكرأمناء المراكز فيما يتع الحسابّية آلراء
 .ىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء األمناء ذكم اختصاص مكتبات الفرضّية
 متغّير المدرسة -4

بين المتوسطات الحسابّية آلراء  α≤0.05) )الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
ـّ استخراج التربوّي يمكن أن تعزى لمتغّير المدرسة  يتعمق بمحور الّدورفيما  األمناء كالختبار الفرضّية ت

 القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:
ٌّ  انّذوس يؾىسً ػه t-testاخزجبس( َزبئظ 27)عذول              نًزغُّش انًذسعخ انزشثى

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.75484 4.3229 32 عمميّ 
 داّلة  0.000 50 4.978

 0.81846 3.2167 20 أدبي
 

( أف 28ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )التربكّم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
أصغر مف  ككى (0.000)ائيان حيث أف مستكل داللتيا داّلة إحص ي( كى4.978قيمة )ت( قد بمغت )

( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة 0.05) االفتراضيمستكل الداللة 
(α≤0.05 ) التربكّم تعزل لمتغّير  فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر آلراء األمناءالحسابّية بيف المتكسطات

في المدارس  آلراء األمناءالفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي  كىذه ةالفرضيّ  رفضكىذا يعني  المدرسة،
 العممّية.
 متغّير المؤىل العممّي: -5

بين المتوسطات الحسابّية آلراء ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
ـّ استخراج كالالتربوّي يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل  فيما يتعمق بمحور الّدور األمناء ختبار الفرضّية ت

 عمى النحك اآلتي: القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ
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ٌّ  انّذوس يؾىسهً األؽبدٌ ػ انزجبٍَ رؾهُّم اخزجبس( َزبئظ 28)عذول  نًزغُّش انًإهم انزشثى

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرّية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 التجانس

ة قيم
 الداللة

 القرار عند
(α≤0.05) 

 الّدور
 التربويّ 

التباين بين 
 10.573 2 21.146 المجموعات

التباين ضمن  دال إحصائياً  0.000 21.314
 0.496 49 24.307 المجموعات

  51 45.453 المجموع
 

عند  إحصائيان،( كىي داّلة 21.314( أف قيمة )ؼ( قد بمغت )29تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ )
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  يكبالتال α≤1.15))مستكل الداللة 

 ةالفرضي رفضكىذا يعني  ،المؤىؿالتربكّم تعزل لمتغّير  األمناء فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر
ٌّ  انّذوس يؾىس ػهً األيُبء ِساء انؾغبثُخ يزىعطبد ثٍُ انًزؼذدح نهًمبسَبد شُفُه( اخزجبس 29)عذول  انزشثى

 المحور
 2المجموعة  1المجموعة 

في  الفروق
المتوسطات بين 

 المجموعتين

قيمة الداللة 
(sig) 

 القرار عند
(α≤0.05) 

 الّدور
 التربويّ 

 داّلة إحصائياً  012 .0 *0.7782 اإلجازة الدبموم
 داّلة إحصائياً  000 0 *1.6370 المعيد

 داّلة إحصائياً  012 .0 *0.7782- الدبموم اإلجازة
 داّلة إحصائياً  0.002 *0.8588 المعيد

 داّلة إحصائياً  000 .0 *1.6370- الدبموم المعيد
 داّلة إحصائياً  002 .0 *0.8588- اإلجازة

، (4.7949باستخداـ اختبار شيفيو نجد ىناؾ فركؽ داّلة إحصائيان بيف الدبمكـ كاإلجازة لصالح الدبمكـ )
،كما نجد فركؽ داّلة إحصائيان بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح  أيضان نجد فركقان داّلة إحصائيان بيف  الدبمـك

عمى محكر  ؿالعممي ازداد العمكمما ارتفع مستكل المؤىؿ  م( أ4.0167اإلجازة )لصالح  اإلجازة كالمعيد
 التربكّم برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز. الّدكر
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ٌّ نًشكض يظبدس انزؼهّى( )انُّزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشػُّخ انشاثؼخ  رفغُش  يؾىس انّذوس انزشثى

عمى محكر الّدكر التربكّم لمركز مصادر التعّمـ فقد تبّيف أنو ال تكجد فركؽ  t-testبعد استخداـ اختبار 
مناء فيما يتعمؽ ( بيف المتكسطات الحسابّية آلراء األ0,05ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )

بالّدكر التربكّم تعزل لمتغّير )الجنس، االختصاص، المدرسة( كبالتالي رفض الفرضّية كىذه الفركؽ 
 لصالح الذككر ذكم اختصاص مكتبات في المدارس العممّية.

ـّ استخداـ اختبار تحّميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء األمناء فيما  كما ت
الّدكر التربكّم يمكف أف تعزل لمتغّير المؤىؿ فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية يتعمؽ بمحكر 

ـّ استخداـ  بيف المتكسطات الحسابّية آلراء األمناء فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر التربكّم، كلمعرفة ىذه الفركؽ ت
حسابّية آلراء أمناء مراكز مصادر التعّمـ كفقان لمتغّير اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة بيف المتكسطات ال

ـّ التكصؿ إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف الدبمكـ كاإلجازة لصالح الدبمكـ، كىناؾ  المؤىؿ كت
، كما تكجد فركؽ بيف اإلجازة كالمعيد لصالح اإلجازة أم كمما  فركؽ بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمـك

 تكل المؤىؿ العممّي  ازداد العمؿ عمى محكر الّدكر التربكّم برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز.ارتفع مس

 اختبار الفرضّية الخامسة

( بين المتوسطات α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )
اإلداري يمكن أن تعزى لمتغّير المكان، الجنس، الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمق بمحور الّدور 

 االختصاص، المدرسة، المؤىل العممّي(
 متغّير المكان -1

بين المتوسطات الحسابّية آلراء ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
 اإلداري يمكن أن تعزى لمتغّير المكان أمناء المراكز فيما يتعمق بمحور الّدور

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  عمى النحك اآلتي: كالختبار الفرضّية ت
 نًزغُّش انًكبٌ اإلداسٌ انّذوس يؾىس ػهً t-testاخزجبس َزبئظ( 31)عذول         

المتوسط  العدد العمل
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.89054 4.4048 28 المدينة 
غير  0.559 50 0.588

 0.95638 4.5556 24 الريف داّلة 
( أف قيمة 31ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ )اإلدارم  الّدكر محكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
 قبوليعني  اكىذ (0.559)غير داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى0.588)ت( قد بمغت )

 الفرضية
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 متغّير الجنس: -2
بين المتوسطات الحسابّية آلراء ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

ـّ اإلداري يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس  فيما يتعمق بمحور الّدور أمناء المراكز كالختبار الفرضّية ت
 اآلتي:عمى النحك  استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ

 نًزغُّش انغُظ اإلداسٌ انّذوس يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 30)عذول        

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 1.17574 3.5882 17 الذكور 
 داّلة  0.000 50 4.598

 0.15278 4.9048 35 اإلناث
( أف قيمة 32ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ )اإلدارم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
أصغر مف مستكل  ككى (0.000)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى6.529)ت( قد بمغت )

بيف ( α≤0.05)كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة  (0.05) االفتراضيالداللة 
كىذا  الجنس،اإلدارم تعزل لمتغّير  الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكرالمتكسطات 

 الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء األمناء اإلناث. كىذه  الفرضّية رفضيعني 
 متغّير االختصاص -3

آلراء وسطات الحسابّية بين المت( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
ـّ اإلداري يمكن أن تعزى لمتغّير االختصاص  فيما يتعمق بمحور الّدور األمناء كالختبار الفرضّية ت

 عمى النحك اآلتي: استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ
 نًزغُّش االخزظبص اإلداسٌ انّذوس يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 32)عذول       

المتوسط  العدد ختصاصاال
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.39284 4.5000 10 مكتبات 
 داّلة غير  0.923 50 0.098

 1.00422 4.4683 42 أخرى
 

( أف 33ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )اإلدارم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
 اكىذ (0.923)تكل داللتيا سغير داّلة إحصائيان حيث أف م ي( كى0.098مة )ت( قد بمغت )قي

 .الفرضية قبوليعني
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 متغّير المدرسة -4
بين المتوسطات الحسابّية آلراء ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

ـّ استخراج ى لمتغّير المدرسة اإلداري يمكن أن تعز  فيما يتعمق بمحور الّدور األمناء كالختبار الفرضّية ت
 القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:

 نًزغُّش انًذسعخ اإلداسٌ انّذوس يؾىس ػهt-testًاخزجبس( َزبئظ 33)عذول           

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

اإلنحراف 
 رالقرا الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 1.08344 4.2083 32 عمميّ 
 داّلة  0.001 50 3.552

 0.15672 4.9000 20 أدبي
( أف قيمة 34ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ )اإلدارم  محكر الّدكرعمى  t-testباستخداـ اختبار 
ستكل أصغر مف م ككى (0.000)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى3.552)ت( قد بمغت )

بيف ( α≤0.05)( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة 0.05) االفتراضيالداللة 
كىذا يعني  ،اإلدارم تعزل لمتغّير المدرسة الحسابّية آلراء األمناء فيما يتعمؽ بمحكر الّدكرالمتكسطات 

 ة.ناء في المدارس األدبيّ كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء األم  الفرضّية رفض
 

 متغّير المؤىل العممّي  -5
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة

ـّ استخراج اإلداري يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل  فيما يتعمق بمحور الّدور األمناء كالختبار الفرضّية ت
 عمى النحك اآلتي: ىك مكضح في الجدكؿ القيـ اإلحصائّية كما

 
 نًزغُّش انًإهم اإلداسٌ انّذوس يؾىس األؽبدٌ ػهً انزجبٍَ رؾهُّم اخزجبس َزبئظ( 34)عذول

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرّية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 التجانس

قيمة 
 الداللة

 القرار عند
(α≤0.05) 

 الّدور
 اإلداري

بين التباين 
 3.104 2 6.207 المجموعات

دال  0.021 4.162
التباين ضمن  إحصائياً 

 0.746 49 36.536 المجموعات
  51 42.744 المجموع
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عند  إحصائيان،( كىي داّلة 4.162( أف قيمة )ؼ( قد بمغت )35تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )
آلراء ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية  تكجد فركؽ ي( كبالتالα≤0.05)مستكل الداللة 

الفركؽ  كلمعرفة الفرضّية رفضكىذا يعني  ،المؤىؿاإلدارم تعزل لمتغّير  فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر األمناء
 المجمكعات نستخدـ اختبار شيفيو: بيف

 اإلداسٌ انّذوس يؾىس ػهً األيُبء ساءِ انؾغبثُخ انًزىعطبد ثٍُ انًزؼذدح نهًمبسَبد شُفُه اخزجبس َزبئظ( 35)عذول

المجموعة  المحور
1 

المجموعة 
2 

في المتوسطات  الفروق
 بين المجموعتين

قيمة الداللة 
(sig)  عند القرار(α≤0.05) 

 الّدور
 اإلداري

 الدبموم
 داّلة إحصائياً غير  545 .0 0.3410- اإلجازة
 داّلة إحصائياً  027 .0 *0.8691- المعيد

 اإلجازة
 داّلة إحصائياً غير  545 .0 0.3410 الدبموم
 داّلة إحصائياً غير  0.172 0.5281- المعيد

 المعيد
 داّلة إحصائياً  027 .0 *0.8691 الدبموم
 داّلة إحصائياً غير  172 .0 0.5281 اإلجازة

 
(، 4.8947) معيدالنجد ىناؾ فركؽ داّلة إحصائيان بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح  باستخداـ اختبار شيفيو

اإلدارم برأم أفراد العينة مف أمناء  ازداد العمؿ عمى محكر الّدكر أم كمما ارتفع مستكل المؤىؿ العمميّ 
 المراكز.

 ثًؾىس انّذوس االداسٌ نًشكض يظبدس انزؼهّى(:)انُّزبئظ انًزؼهّمخ ثبنفشػُّخ انخبيغخ 

الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات   testبعد استخداـ اختبار 
الّدكر االدارم لمراكز مصادر التعّمـ تعزل لمتغّير )الجنس، المدرسة( فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة 

المراكز آراء أمناء ( كبالتالي رفض الفرضّية كىذه الفركؽ لصالح 0,05) عند مستوى الداللةإحصائّية 
 س األدبّية.االناث في المدار 
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أما فيما يتعمؽ بمتغّير )المكاف كاالختصاص( فقد تبّيف أف قيمة )ت( غير داّلة احصائيا عند مستكل 
( كبالتالي قبكؿ الفرضّية أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف متكسطات آراء 0,05الداللة )

لمركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير أمناء مراكز مصادر التعّمـ فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر االدارم 
ـّ استخداـ اختبار تحّميؿ التبايف األحادم كتبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة  المكاف كاالختصاص.ككذلؾ ت

إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  األمناء فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر االدارم تعزل لمتغّير المؤىؿ 
ـّ استخداـ اختبار شيفيو كتككي لممقارنات كىذا يعني رفض الفر  ضّية كلمعرفة الفركقات بيف المجمكعات ت

المتعددة بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  األمناء عمى الّدكر االدارم كتبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة 
م أنو  كمما ارتفع إحصائّية بيف الدبمـك كالمعيد لصالح الدبمـك كبيف الدبمكـ كاإلجازة لصالح الدبمـك أ

 مستكل المؤىؿ العممّي  ازداد العمؿ عمى محكر الّدكر االدارم برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز.

 انغبدعخ:انفشػُّخ اخزجبس 

بين المتوسطات ( α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة)
يتعمق بمحور تحقيق معايير المناىج الحديثة يمكن أن تعزى لمتغّير الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما 

 )المكان، الجنس، االختصاص، المدرسة، المؤىل العممّي(
 متغّير المكان: -1

 بين المتوسطات الحسابّية آلراء( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
 المكان ايير المناىج الحديثة يمكن أن تعزى لمتغّيرأمناء المراكز فيما يتعمق بمحور تحقيق مع

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  كالختبار الفرضّية ت
 نًزغُّش انًكبٌ انؾذَضخ انًُبهظ يؼبَُش رؾمُك يؾىس ػهt-testًاخزجبس َزبئظ( 36)عذول        

المتوسط  العدد مكانال
 الحسابي

حراف اإلن
 القرار الداللة د.أ قيمة ت المعيارّي 

 0.76636 3.9286 28 المدينة 
 داّلة غير  0.344 50 0.960

 1.37722 3.6250 24 يفالرّ 
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ  عمى محكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة t-testباستخداـ اختبار 

 اكىذ (0.344)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  غير ي( كى0.960( أف قيمة )ت( قد بمغت )37)
كذلؾ أف المناىج الحديثة تحتاج إلى مركز مصادر التعّمـ إليصاؿ المعمكمات التي  الفرضية. قبوليعني 

 يحتكييا.
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 متغّير الجنس -2
آلراء بّية بين المتوسطات الحسا α≤0.05)) الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار فيما يتعمق بمحور تحقيق معايير المناىج الحديثة يمكن أن تعزى لمتغّير الجنس  المراكز أمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  الفرضّية ت

 خ نًزغُّش انغُظانؾذَض ظيؼبَُش انًُبه رؾمُك يؾىس ػهt-testًاخزجبس َزبئظ( 37)عذول         

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.21437 4.7794 17 الذكور 
 داّلة  0.000 50 8.201

 1.01656 3.3071 35 اإلناث
ة في ككما تشير الّنتائج الكارد عمى محكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة t-testباستخداـ اختبار 

 (0.000)حيث أف مستكل داللتيا  ة إحصائيان دالّ  ي( كى8.201( أف قيمة )ت( قد بمغت )38الجدكؿ)
كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05) االفتراضيكىك أصغر مف مستكل الداللة 

محكر تحقيؽ معايير بالمراكز فيما يتعمؽ  آلراء أمناءالحسابّية بيف المتكسطات ( α≤0.05الداللة )
الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي  ىذه ةالفرضيّ  رفضكىذا يعني  ،تعزل لمتغّير الجنسالمناىج الحديثة 

يفّسر ذلؾ أف األمناء الذككر يجدكف أف أىداؼ المناىج الحديثة ال تتحقؽ بدكف  الذككر آلراء األمناء
 مركز مصادر التعّمـ بكافة محتكياتو.

 متغّير االختصاص: -3
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار فيما يتعمق بمحور تحقيق معايير المناىج الحديثة يمكن أن تعزى لمتغّير االختصاص  األمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في   تي:النحك اآل ىالجدكؿ عمالفرضّية ت

 نًزغُّش االخزظبص انؾذَضخ انًُبهظ يؼبَُش رؾمُك يؾىس ػهt-testًاخزجبس َزبئظ( 38)عذول

المتوسط  العدد االختصاص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 50 7.384 0.16874 4.8250 10 مكتبات

 

 دالة 0.000

 1.07198 3.5417 42 أخرى
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ككما تشير الّنتائج الكاردة في محور تحقيق معايير المناىج الحديثة عمى  t-testباستخداـ اختبار 
 (0.000)حيث أف مستكل داللتيا  ة إحصائيان دالّ  ي( كى7.384 ( أف قيمة )ت( قد بمغت )39الجدكؿ)

كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  ( 0.05) االفتراضيأصغر مف مستكل الداللة  ككى
بمحور تحقيق معايير المراكز فيما يتعمؽ  آلراء أمناءالحسابّية ( بيف المتكسطات 0.05≥لة )الدال

 .تعزل لمتغّير االختصاصالمناىج الحديثة 
كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء  األمناء ذكم اختصاص   الفرضّية رفضكىذا يعني 

ألقدر عمى ربط المناىج بمراكز المصادر كذلؾ حيث أف األمناء ذكم اختصاص مكتبات ىـ ا المكتبات
 مف خالؿ تكظيؼ المصادر المناسبة لميدؼ المطمكب كذلؾ بالتعاكف مع معممّي المكاد.

 متغّير المدرسة: -4
آلراء بين المتوسطات الحسابّية  α ≤0.05))الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار معايير المناىج الحديثة يمكن أن تعزى لمتغّير المدرسة فيما يتعمق بمحور تحقيق  األمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدك   عمى النحك اآلتي:ؿ الفرضّية ت

 نًزغُّش انًذسعخ انؾذَضخ انًُبهظ يؼبَُش رؾمُك يؾىس ػهt-testًاخزجبس( َزبئظ 39)عذول

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

ف اإلنحرا
 المعيارّي 

 القرار الداللة د.ح قيمة ت

 0.63500 4.5000 32 عمميّ 
 داّلة  0.000 50 10.655

 0.56429 2.6500 20 أدبي
ككما تشير الّنتائج الكاردة في محور تحقيق معايير المناىج الحديثة عمى  t-testباستخداـ اختبار 

داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى10.655( أف قيمة )ت( قد بمغت )40الجدكؿ رقـ )
( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية 0.05) االفتراضيأصغر مف مستكل الداللة  ككى (0.000)

بمحور تحقيق معايير الحسابّية آلراء األمناء فيما يتعمؽ بيف المتكسطات ( α≤0.05عند مستكل الداللة )
الفركؽ لصالح المتكسط  كىذه الفرضّية رفضكىذا يعني  ،المدرسةتعزل لمتغّير المناىج الحديثة 

 الحسابّي آلراء األمناء في المدارس العممّية.
 متغّير المؤىل: -5

آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
كالختبار ن أن تعزى لمتغّير المؤىل فيما يتعمق بمحور تحقيق معايير المناىج الحديثة يمك األمناء

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  عمى النحك اآلتي: الفرضّية ت
 
 
 



111 
 

 
 نًزغُّش انًإهم انؾذَضخ انًُبهظ يؼبَُش رؾمُك يؾىس األؽبدٌ ػهً انزجبٍَ رؾهُم اخزجبس( َزبئظ 41)عذول

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 رّية الح

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 التجانس

قيمة 
 الداللة

 القرار عند
(α≤0.05) 

تحقيق 
معايير 
المناىج 
 الحديثة

التباين بين 
 23.579 2 47.157 المجموعات

دال  0.000 85.481
التباين ضمن  إحصائياً 

 0.276 49 13.516 المجموعات

  51 60.673 المجموع
عند  إحصائيان،( كىي داّلة 85.481( أف قيمة )ؼ( قد بمغت )41جدكؿ )تشير الّنتائج الكاردة في ال

آلراء تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية  يكبالتالα≤0.05) مستكل الداللة )
 رفضكىذا يعني  ،المؤىؿتعزل لمتغّير بمحور تحقيق معايير المناىج الحديثة فيما يتعمؽ  األمناء

 .الفركؽ بيف المجمكعات نستخدـ اختبار شيفيو رفةكلمع الفرضّية
 يؼبَُش  كِساء األيُبء ػهً يؾىس رؾمُانؾغبثُّخ  انًزىعطبد ثٍُ انًزؼذدح نهًمبسَبد شُفُه اخزجبس َزبئظ( 40)عذول

 انؾذَضخ انًُبهظ

المجموعة  المحور 
1 

المجموعة 
2 

في  الفروق
المتوسطات بين 

 المجموعتين

قيمة 
الداللة 

(sig) 

 قرار عندال
(α≤0.05) 

تحقيق 
معايير 

المناىج 
 الحديثة

 داّلة إحصائياً  018 .0 *0.5519 اإلجازة الدبموم 

 داّلة إحصائياً  000 .0 *2.2611 المعيد

 داّلة إحصائياً  018 .0 *0.5519- الدبموم اإلجازة
 داّلة إحصائياً  0.000 *1.7092 المعيد

 داّلة إحصائياً  000 .0 *2.2611- الدبموم المعيد

 داّلة إحصائياً  000 .0 *1.7092- اإلجازة
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 ،( 4.8269داّلة  إحصائيان بيف الدبمكـ كاإلجازة  لصالح الدبمكـ ) ان باستخداـ اختبار شيفيو نجد ىناؾ فركق
،بيف الدبمـك كالمعيد لصالح  ة إحصائيان دالّ  ان كما نجد فركق بيف  ة إحصائيان أيضان نجد فركقان دالّ  الدبمـك
محكر العمؿ عمى  ازداد كمما ارتفع مستكل المؤىؿ العمميّ ( أم 4.2750اإلجازة )لصالح  اإلجازة كالمعيد

إلدراؾ أمناء المراكز ذكم المؤىؿ  برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز تحقيؽ معايير المناىج الحديثة
سي كالمدرسة كخاصة فيما يتعمؽ األعمى بضركرة استخداـ مصادر التعّمـ في تحقيؽ ىدؼ المنيج الدرا

 بمراعاة الفركؽ الفردّية لممتعّمميف كالتحكؿ إلى التعّمـ كالتعّمـ الّذاتّي.

 يؾىس رؾمُك يؼبَُش انًُبهظ انؾذَضخ(:)انُّزبئظ انًزؼهّمخ ثبنفشػُّخ انغبدعخ رفغُش 

ناء المراكز فيما يتعمؽ لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  أم t-testبعد استخداـ اختبار 
بمحكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة يمكف أف تعزل لمتغّير )الجنس، االختصاص، المدرسة( فقد تبّيف 

( بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  أمناء 0,05أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )
 ج الحديثة أم أنو  تـّ رفض الفرضّية المراكز فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ معايير المناى

كىذه الفركؽ لصالح األمناء الذككر ذكم اختصاص مكتبات في المدارس العممّية حيث يركف أف المناىج 
الحديثة تحث عمى استخداـ مصادر التعّمـ لمكاكبة الّتطكرات الحديثة كاالبتعاد عف التمقيف كالحفظ بؿ 

فعية الّذاتّية لدل المتعّمـ كىذه الّنتائج تتفؽ مع نتائج الّدراسة التي قاـ بيا اعتّماد أساليب التشكيؽ كاثارة الدا
 الشرىاف.

ـّ قبكؿ الفرضّية المتعّمقة بمتغّير المكاف أم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة  كت
ناىج الحديثة يمكف أف ( بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  األمناء فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ الم0,05)

ـّ استخداـ اختبار التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية  تعزل لمتغّير المكاف كما ت
يمكف أف تعزل لمتغّير المؤىؿ كتبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  

محكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة تعزل لمتغّير المؤىؿ أم أمناء مراكز مصادر التعّمـ فيما يتعمؽ ب
ـّ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة بيف  رفض الفرضّية كلمعرفة ىذه الفركؽ بيف المجمكعات ت
المتكسطات الحسابّية كتبّيف أنو  تكجد فركؽ داّلة  احصائيان بيف الدبمـك ك اإلجازة  لصالح الدبمكـ كفركؽ 

ة  بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمكـ كبيف اإلجازة  كالمعيد لصالح اإلجازة  أم كمما ارتفع مستكل دالّ 
المؤىؿ العممّي  ازداد العمؿ عمى تحقيؽ معايير المناىج الحديثة برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز ذلؾ 

ؽ أىداؼ المناىج الحديثة كخاصة العالية يسعكف بشكؿ أكبر لتحقي تيفّسر بأف األمناء ذكم االختصاصا
أف صاحب االختصاص األعمى لديو اطالع أكسع عمى أىداؼ المناىج الحديثة كالمعايير التي أحدثت 

 .عمى أساسيا
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 اختبار الفرضّية السابعة:

بين المتوسطات ( α≤0.05نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ))
اء أمناء المراكز فيما يتعمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يمكن أن تعزى لمتغّير الحسابّية آلر 

 المكان، الجنس، المدرسة، االختصاص، المؤىل العممّي.
 متغّير المكان: -1

بين المتوسطات الحسابّية آلراء  α≤0.05 ))الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
 عمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يمكن أن تعزى لمتغّير المكانأمناء المراكز فيما يت

ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ  عمى النحك اآلتي: كالختبار الفرضّية ت
 نًزغُّش انًكبٌ انًشكض وعهجُّبد ػًم والغ يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 42)عذول       

المتوسط  العدد العمل
 سابيالح

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.79201 4.2143 28 المدينة 
 داّلة غير  0.972 50 0.035

 0.83212 4.2222 24 يفالرّ 
 محور واقع وسمبّيات عمل المركز عمى  t-testباستخداـ اختبار 

داّلة  غير ي( كى0.035مغت )( أف قيمة )ت( قد ب43ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )
 الفرضية. قبوليعني  اكىذ (0.972)إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا 

 متغّير الجنس: -2
بين المتوسطات الحسابّية آلراء α≤0.05) ))الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار تعزى لمتغّير الجنس فيما يتعمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يمكن أن  أمناء المراكز
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في   عمى النحك اآلتي: الجدكؿالفرضّية ت

 نًزغُّش انغُظ انًشكض وعهجُّبد ػًم والغ يؾىس ػهً t-test اخزجبس( َزبئظ 43)عذول      

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارّي 

 لقرارا الداللة د.أ قيمة ت

 0.22866 4.7647 17 الذكور 
 داّلة  0.000 50 5.283

 0.84846 3.9524 35 اإلناث
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ككما تشير الّنتائج الكاردة في محور واقع وسمبّيات عمل المركز عمى  t-testباستخداـ اختبار 
 (0.000)داّلة إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  ي( كى5.283( أف قيمة )ت( قد بمغت )44الجدكؿ)

كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل  (0.05) االفتراضيأصغر مف مستكل الداللة  ككى
بمحور واقع وسمبّيات عمل الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بيف المتكسطات ( α≤0.05الداللة )
لح المتكسط الحسابّي آلراء الفركؽ لصا كىذه الفرضّية رفضكىذا يعني  ،تعزل لمتغّير الجنسالمركز 

 األمناء الذككر.
 متغّير االختصاص -3

آلراء بين المتوسطات الحسابّية α≤0.05) )الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 
كالختبار فيما يتعمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يمكن أن تعزى لمتغّير االختصاص  األمناء

ـّ استخراج  عمى النحك اآلتي: ؿالقيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدك  الفرضّية ت
 نًزغُّش االخزظبص انًشكض وعهجُّبد ػًم والغ يؾىس ػهً t-testاخزجبس َزبئظ( 44)عذول          

المتوسط  العدد االختصاص
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح قيمة ت المعيارّي 

 0.22222 4.6667 10 مكتبات 
 داّلة  0.001 50 3.719

 0.85434 4.1111 42 أخرى
ككما تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ محور واقع وسمبّيات عمل المركز عمى  t-testباستخداـ اختبار 

كىك  (0.001)كىي داّلة  إحصائيان حيث أف مستكل داللتيا  (3.719( أف قيمة )ت( قد بمغت )45رقـ )
 (  0.05) راضياالفتأصغر مف مستكل الداللة 

الحسابّية آلراء بيف المتكسطات α≤0.05) )كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة 
كىذا يعني ، تعزل لمتغّير االختصاصبمحور واقع وسمبّيات  عمل المركز أمناء المراكز فيما يتعمؽ 

فيـ أكثر  مناء ذكم اختصاص المكتباتكىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء األ  الفرضّية رفض
 إدراكان كأعمؽ فيمان الحتياجات المركز كالثغرات التي تعترم المركز.

 متغّير المدرسة -4
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

كالختبار الفرضّية كن أن تعزى لمتغّير المدرسة فيما يتعمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يم األمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدك   عمى النحك اآلتي:ؿ ت
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 نًزغُّش انًذسعخ انًشكض ػًم وعهجُّبد والغ يؾىس ػهً t-testاخزجبس( َزبئظ 45)عذول        

المتوسط  العدد المدرسة
 الحسابي

اإلنحراف 
 القرار الداللة د.ح ة تقيم المعيارّي 

 0.25312 4.8125 32 عمميّ 
 داّلة  0.000 50 20.637

 0.27784 3.2667 20 أدبي
ككما تشير الّنتائج الكاردة في محور واقع وسمبّيات عمل المركز عمى  t-testباستخداـ اختبار 

 (0.000)كل داللتيا حيث أف مست ة إحصائيان دالّ  ي( كى20.637( أف قيمة )ت( قد بمغت )46الجدكؿ)
( كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل 0.05) االفتراضيأصغر مف مستكل الداللة  ككى

المركز  ات عملبمحور واقع وسمبيّ فيما يتعمؽ  آلراء األمناءالحسابّية بيف المتكسطات α≤0.05) )الداللة 
الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء األمناء  كىذه ةالفرضيّ  رفضكىذا يعني  المدرسة،تعزل لمتغّير 

كذلؾ لعدـ تكافر كافة المكاد كالعناصر التي تدعـ المناىج في المدارس العممّية ككف  في المدارس العممّية
 متطمباتيا أكثر مف المدارس األدبّية كأكثر تكمفة.

 متغّير المؤىل العممّي: -5
آلراء بين المتوسطات الحسابّية ( α≤0.05)الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى

كالختبار الفرضّية فيما يتعمق بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يمكن أن تعزى لمتغّير المؤىل  األمناء
ـّ استخراج القيـ اإلحصائّية كما ىك مكضح في الجدكؿ عمى النحك اآلتي:  ت

 انًشكض نًزغُّش انًإهم ػًم وعهجُّب  والغ يؾىس ػهًاألؽبدٌ  انزجبٍَ رؾهُم( َزبئظ اخزجبس 46)عذول

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرّية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 التجانس

قيمة 
 الداللة

 القرار عند
(α≤0.05) 

واقع  
وسمبّيات 
عمل 
 المركز

التباين بين 
 11.262 2 22.524 المجموعات

دال  0.000 53.372
باين ضمن الت إحصائياً 

 0.211 49 10.339 المجموعات

  51 32.863 المجموع
عند  إحصائيان،( كىي داّلة 53.372( أف قيمة )ؼ( قد بمغت )47تشير الّنتائج الكاردة في الجدكؿ )

آلراء تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية  ي( كبالتالα≤0.05)مستكل الداللة 
 الفرضّية رفضكىذا يعني  ،المؤىؿتعزل لمتغّير بمحور واقع وسمبّيات عمل المركز يتعمؽ  فيما األمناء
 شيفيو:الفركؽ بيف المجمكعات نستخدـ اختبار  كلمعرفة
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 ػًم وعهجُّبد والغ ًؾىسء نانؾغبثُّخ ِساء األيُب انًزىعطبد ثٍُ انًزؼذدح نهًمبسَبد شُفُه اخزجبس ظ( َزبئ47عذول)

 انًشكض

 ور المح
 2المجموعة  1المجموعة 

الفروق في 
المتوسطات بين 

 المجموعتين

قيمة الداللة 
(sig) 

 القرار عند
(α≤0.05) 

واقع 
وسمبّيات 

 عمل
 المركز

 غير داّلة إحصائياً  965 .0 0.0436 اإلجازة الدبموم

 داّلة إحصائياً  000 .0 *1.3927 المعيد

 ة إحصائياً دالّ غير  965 .0 0.0436- الدبموم اإلجازة

 داّلة إحصائياً  0.000 *1.3491 المعيد

 داّلة إحصائياً  000 .0 *1.3927- الدبموم المعيد

 داّلة إحصائياً  000 .0 *1.3491- اإلجازة
 ،( 4.7436بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمكـ ) داّلة إحصائيان باستخداـ اختبار شيفيو نجد ىناؾ فركقان 

كمما ارتفع مستكل ( أم 4.7000اإلجازة )لصالح  اإلجازة كالمعيدبيف  داّلة إحصائيان أيضان نجد فركقان 
 برأم أفراد العينة مف أمناء المراكزالمركز  وسمبّيات عملمحور واقع ازداد العمؿ عمى  المؤىؿ العمميّ 

بيا لتككف فاألمناء مف االختصاص األعمى يككف لدييـ متطمبات أكبر بالّنسبة لمراكزىـ كذلؾ لمنيكض 
 أفضؿ.

 يؾىس والغ وعهجُّبد يشكض يظبدس انزؼهّى:()رفغُش َزبئظ انفشػُّخ انغبثؼخ 

مراكز مصادر التعّمم لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء أمناء  t-testبعد استخداـ اختبار 
)الجنس،  كاقع كسمبّيات عمؿ مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّيرفيما يتعمق بمحور 

ـّ  االختصاص، المدرسة( فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية أم أنو ت
رفض الفرضّية كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء أمناء المراكز الذككر ذكم اختصاص مكتبات 

 في المدارس العممّية.
قبكؿ الفرضّية أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف  أما فيما يتعمؽ بمتغّير المكاف فقد تـّ 

المتكسطات الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر كاقع كسمبّيات عمؿ مركز المصادر يمكف أف 
تعزل لمتغّير المكاف مع العمـ أف المراكز في المدينة كانت تحتكم عمى مصادر أكثر مف مراكز الّريؼ 

 تّماـ أكبر مف حيث التنظيـ كالمساحة.كفييا اى
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كما تبّيف عند استخداـ اختبار تحّميؿ التبايف األحادم عمى بيانات محكر كاقع كسمبّيات  عمؿ مركز 
المصادر يمكف أف تعزل لمتغّير المؤىؿ فقد تبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات 

أنو  تـّ رفض الفرضّية كلمعرفة الفركؽ بيف أي عزل لمتغّير المؤىؿ الحسابّية آلراء  األمناء يمكف أف ت
ـّ استخداـ اختبار شيفيو  لممقارنات المتعددة بيف المتكسطات كتبّيف أف ىناؾ فركقان ذات  المجمكعات ت

مما داللة إحصائّية بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمكـ، كفركقان بيف اإلجازة  كالمعيد لصالح اإلجازة، أم ك
ارتفع مستكل المؤىؿ العممّي ازداد العمؿ عمى محكر كاقع كسمبّيات  عمؿ المركز برأم أفراد العينة مف 
أمناء المراكز حيث يجدكف قّمة التشجيع مف مدراء المدارس عمى ربط المناىج بمركز مصادر التعّمـ 

يمكف أف يفي باحتياجات  في المكتبة كالمخبر مركز مصادر فلتدريس مكاد المنيج ككذلؾ أنو  ال يرك 
إلى مركز المصادر كخاصة أف المعّمميف  رالمتعّمميف كالمناىج كادراكيـ بأف الخطط الّدراسّية ال تشي

مطالبيف بتنفيذ المنيج بحذافيره، كما أف اليكـ الدراسي ال يساعد المعّمميف عمى القياـ بنشاطات المركز 
 اقع مراكز مصادر التعّمـ في المممكة العربّية السعكدية.( حكؿ ك 2000مع دراسة الشرىاف) ؽكىذا ما يتف

 انّشطذ:َزبئظ لبئًخ صبَُبً: 

ما تحتكيو مراكز مصادر التعّمـ في  التي كضعتيا الباحثة لمتعّرؼ سيتـّ عرض نتائج قائمة الّرصد
 المدارس الثّانكّية بمحافظة حمص كمدل قدرتيا عمى أداء كظيفتيا بالّشكؿ المطمكب

 المراكز؟( ما مدى سيولة الوصول إلى 1)السؤال  
وذلك كما ىو  % 19.2 السمبّية بنسبةأما    % 80.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 ئنً انًشاكض انىطىلوانزّكشاساد نغهىنخ  انًئىَّخ انُّغجخ( 48)عذول         

 سبة المئوّية النّ  التكرار البند
 %19.2 10 من الصعب الوصول إلى المراكز

 %80.8 42 المراكزمن السيل الوصول إلى 
 %100.0 52 المجموع 

 التعّمـ ككنوسيكلة في الكصكؿ إلى مركز مصادر  أنو يكجد%( يعتبركف 80)اإلجابات  جاءت نسبة
أنو جعي الشامؿ لمراكز مصادر التعّمـ اإلشارة إلى ذلؾ في اإلطار المر  األرضي كتّمتمكجكد في الطابؽ 

أف يككف المركز في الطابؽ األرضي كيككف تكسطو في بناء المدرسة بحيث يمكف الكصكؿ اليو  يفضؿ
 تعد( حيث 29ص، 2003المرجعي الشامؿ لمركز مصادر التعّمـ، اإلطار)المدرسة مف كافة مرافؽ 
 ميـ مركز مصادر التعّمـ المدرسيّ كالمتطمبات األساسّية في تص الشركط مفسيكلة الكصكؿ 

(% يجدكف صعكبة في الكصكؿ إلى المركز كتعزك الباحثة ذلؾ أف المراكز ىي عبارة عف مكتبة 19ك)
ممحقة بالجياز اإلدارم ممايسبب صعكبة الكصكؿ إلييا أك أف بعض المعّمميف يقضي أكقات االستراحة 

 .فييا مما يسبب اإلحراج لبعض الطمبة كيعيؽ تفاعميـ
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 ( انىطىل ئنً يشكض يظبدس انزؼهى9) شكم

 مساحة المراكز؟( ما مدى كفاية 2السؤال )
وذلك كما ىو  % 67.3 أما السمبّية بنسبة % 32.7جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض يغبؽخ كفبَخ نًذي دوانزّكشاسا انًئىَّخ( انُّغجخ 49عذول)              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %67.3 35 مساحة المراكز غير كافية

 %32.7 17 مساحة المراكز كافية
 %100.0 52 المجموع 

أف كافة بالّرغـ تكجد مساحة كافية لممارسة النشاطات فيو  الأنو % 67,3جاءت إجابات أمناء المراكز بنسبة 
أف  ثحي ،المركزنشاطات كافية لممارسة النشاطات الاّلصفية في  دأىمية كجك بكّية تركز عمى النظريات التر 

 المساحات تعطي الحرّية  كالّراحة لممتعّمميف كتجعميـ أكثر فاعمية كدافعية في التعّمـ
لذلؾ يتكجب عمى مصممي المدارس كمف يتكلى عمميات البناء أف يخصص لممراكز مساحة كافية 

حيث الّشكؿ كالحجـ مع متطمبات المناىج الحديثة كتؤدم ميمة الّدراسة كالبحث كالّتعميـ كفقان  تتناسب مف
 لمعاير المناىج التي حددتيا كزارة الّتربّية.
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 انزؼهّى يظبدس يشكض ( كفبَخ01) شكم
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 ( ما مدى بعد الضوضاء عن المراكز؟3السؤال )
وذلك كما ىو  % 71.2 السمبّية بنسبةأما   % 28.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
  انؼىػبءانًشكض ػٍ  ثؼذ نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 51عذول)     

 الّنسبة المئوّية التكرار البند
 %71.2 37 المراكز قريبة من الضوضاء
 %28.8 15 المراكز بعيدة عن الضوضاء

 %100.0 52 لمجموعا
% كىذا ال 71,2كانت الّنسبة فجاءت نتيجة ىذا السؤاؿ سمبية حيث كجد أف المراكز قريبة مف الضكضاء 

بجك مف  يتّمتع المتعّمـأف  أنو يجبإلى النظريات التربكّية التي ترل  يحقؽ شركط المراكز الجيدة استناداَ 
ـّ التعّمـ الفّعاؿ كك لقربو مف باحة المدرسة كأماكف دخكؿ  ائبا في ىذه المراكزف ىذا العنصر غااليدكء ليت

 .كخركج المتعّمميف في المدرسة
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  انؼىػبء ػٍ انًشكض ( ثؼذ00) شكم

 المراكز؟في  ( ما مدى توفر اإلضاءة الطبيعّية4السؤال )
 وذلك كما ىو % 32.7 السمبّية بنسبةأما  % 67.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انطجُؼُّخ اإلػبءح رىفش ّيذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 50عذول)              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %32.7 17 تعتّمد المراكز عمى اإلضاءة االصطناعية

 %67.3 35 تتوفر في المراكز اإلضاءة الطبيعّية 
 %100.0 52 المجموع 
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% 67بنسبة  يعتّمد مركز مصادر التعّمـ في المدارس الثّانكّية بمحافظة حمص عمى اإلضاءة الطبيعّية
ذات أفضمية كأكثر راحة لممعّمميف  اإلضاءة الطبيعّية دّ كىذا يحقؽ راحة لممتعّمميف كالمعّمميف حيث تع

يسمح بأف يككف غالبية النكافذ في المكتبة بالجية  حيث ينصح خبراء المباني باتخاذ مكقعكالمتعّمميف 
 المقابمة لمشمس كأف تككف اإلضاءة االصطناعية معادلة لإلضاءة الطبيعية.

ـّ تعتّمد عمى حاسة البصر  ألف اإلضاءة مف أىـ عناصر البيئة الداخمية حيث غالبية النشاطات التي تت
 ما لـ تكف إضاءتيا جيدة ككافية كمستقرة كلف تككف ىذه البيئة مالئمة ميما بمغ حسف تنظيميا

 (168ص، 1418)العكرش،
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 انًشكض فٍ االػبءح( 02) شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر التوصيالت الكيربائية في 5لسؤال )ا
وذلك كما ىو  % 51.9 أما السمبّية بنسبة % 48.1جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 رسم البيانّي:وارد في الجدول التالي وال
 انًشاكض فٍ انكهشثبئُخ انزىطُالد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُّغج52عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %51.9 27 ال تتوفر في المراكز التوصيالت الكيربائية 

 %48.1 25 تتوفر في المراكز التوصيالت الكيربائية 
 %100.0 52 المجموع 

تكصيالت  أنو يتكافرجاءت نسبة إجابات أمناء المراكز متقاربة بالّرغـ مف أف نسبة إجابات األمناء 
ف في بعض المراكز كالتي لياالممكف أف يككف أمناء المراكز غير فعّ  أنو مفكيربائية كىذا يدؿ عمى 

ؾ بعض األجزاء كالكسائؿ ال تتكافر كافة التكصيالت أم أف ىنا أنو عندما% حيث 48,1جاءت نسبتيا 
 .عدـ استفادة المتعّمميف المستخدمة بالتاليكالمكاد غير 
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 انزىطُالد انكهشثبئُخ (03) شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر قاعة المطالعة في 6السؤال )
وذلك كما ىو  % 15.4 السمبّية بنسبة أما % 84.6جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 دول التالي والرسم البيانّي:وارد في الج
 انًشاكض فٍ نًطبنؼخا لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُّغج53عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %15.4 8 ال تتوفر في المراكز قاعة المطالعة 

 %84.6 44 تتوفر في المراكز قاعة المطالعة 
 %100.0 52 المجموع 

أف   % أم أنو  يتكافر قاعة لممطالعة إالّ 84اءت نسبة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بطريقة إيجابية بنسبة ج
% مف المراكز ال يتكافر فييا قاعة لممطالعة مع أف القراءة كالمطالعة تعتبر مف األساسيات في 16نسبة 

ز قاعتيف لمتعّمـ الّذاتّي كأخرل العمكـ التربكّية كغير التربكّية غير أنو مف المفترض أف يككف في المرك
مع  تماماالتعّمـ الّذاتّي مف خالؿ مركز مصادر التعّمـ يتفؽ  لمتعّمـ التعاكني كيؤكد الركيمي عمى" أىمية

مفيكـ التعّمـ الّذاتّي كذلؾ مف خالؿ تكفير كسائط متعددة يتفاعؿ معيا المتعّمـ في بيئة تتالءـ كخصائصو 
ار تعّممو كتحت إشراؼ معممو كذلؾ لمكاجية التحدّيات المعاصرة في مجاؿ كحاجاتو كيتحكـ فييا في مس

     تزايد المعمكمات كالتقدـ التكنكلكجّي"
 (16،ص2004)زايد الركيمي،  

كانكا يقصدكف اء الذيف اجابكا بكجكد قاعة  تجد الباحثة أف ىذه الّنسبة غير حقيقية اذ أف اغمب األمنك 
المركز عمى أنيا تحّؿ محّؿ قاعة المطالعة باستثناء مدرسة الباسؿ  تكفر الكراسي كالطاكلة داخؿ

  لممتفكقيف.
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 ( لبػخ انًطبنؼخ04) شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر قاعة العروض في 7السؤال )
وذلك كما ىو  % 28.8 السمبّية بنسبةأما  % 71.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 والرسم البيانّي:وارد في الجدول التالي 
 انًشاكض فٍ نؼشوعا لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 54)عذول

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %28.8 15 ال تتوفر في المراكز قاعة العروض 

 %71.2 37 تتوفر في المراكز قاعة العروض 
 %100.0 52 المجموع 

% ال يتكافر فييا 29أف نسبة  % إالّ 71كز مصادر التعّمـ بنسبة قاعة عركض في مر  أنو تتكافرتبّيف 
ـّ الغاء عنصر  يستيافقاعة عركض كىي نسبة ال  بيا أم أف المراكز التي ال يكجد فييا قاعة عركض يت

ـّ فيو عرض  التدريس جدان فيميـ  كىذه القاعة عبارة عف مدرج ضمف المدرسة فيو كسائؿ كنماذج يت
 زياء كالكيمياء بشكؿ خاص.دركس العمكـ كالبفي
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 ( لبػخ انؼشوع05) شكم                
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 المراكز؟( ما مدى توفر قاعة اإلنترنت في 8السؤال )
وذلك كما ىو  % 65.4 السمبّية بنسبةأما  % 34.6جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ اإلَزشَذ لبػخ رىفش نًذي دوانزّكشاسا انًئىَّخ( انُّغجخ 55)عذول              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %65.4 34 ال تتوفر في المراكز قاعة اإلنترنت 

 %34.6 18 تتوفر في المراكز قاعة اإلنترنت 
 %100.0 52 المجموع 
ر فييا ىذه القاعة % فقط يتكاف34% مف المراكز يتكافر فييا قاعة انترنت كنسبة 65دلت الّنتائج أف نسبة 

أف الخدمة فييا غير متكافرة كىذا  كىي نسبة ضعيفة كعمى الّرغـ مف تكافر القاعات في بعض المراكز إالّ 
ابراىيـ المـز في ىذا الصدد عف تكظيؼ اإلنترنت  بمركز مصادر التعّمـ  في تطكير  هما ذكر ال يتفؽ مع 

نت لمبحث عف المعمكمة أصبح ضمف أىداؼ المعمـ في مركز العممّية التعميمّية التربكّية ، فاستخداـ اإلنتر 
مصادر التعّمـ عند اعداده لمدرس إلى جانب اتاحة الفرصة أماـ المتعّمـ لتصفح اإلنترنت كفؽ معايير 

حيث تساعد اإلنترنت عمى التعّمـ التعاكني الجماعي، كتصفح مكاقعيا مف أساليب التعّمـ كضكابط محددة 
 .عالميا"  الّذاتّي المستخدمة

،إبراىيـ )  (.13 ص 2005 المـز
كبيران حيث يعتبر اإلنترنت في الكقت الحالي أحد المتطمبات األساسّية  كيعتبر استخداـ االنترنت تحديان   

كالميمة في الّتعميـ حيث ال يكاد يخمك بيت مف كجكد ىذه الخدمة مما يشكؿ ىذا فرقان بيف بيئة التعّمـ في 
 .المدارس كالمنزؿ
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 ( لبػخ اإلَزشَذ06شكم)
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 المراكز؟العموم في  قاعة لتدريس( ما مدى توفر 9السؤال )
وذلك كما ىو  % 32.7 السمبّية بنسبةأما  % 67.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 

 انًشاكض فٍ انؼهىو نزذسَظ لبػخ رىفش نًذي كشاسادانزّ  و انًئىَّخ( انُّغجخ 56)عذول                  

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %32.7 17 ال تتوفر في المراكز قاعة لتدريس العموم 

 %67.3 35 تتوفر في المراكز قاعة لتدريس العموم 
 %100.0 52 المجموع 

 لبػخ رذسَظ انؼهىو) 71شكم )
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 المراكز؟المواد االجتّماعية في  قاعة لتدريس( ما مدى توفر 10السؤال )
وذلك كما ىو  % 76.9 السمبّية بنسبةأما  % 23.1جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
بػُخ انًىاد نزذسَظ لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 57)عذول             ًّ  انًشاكض فٍ االعز

 بة المئوّية الّنس التكرار البند
 %76.9 40 ال تتوفر في المراكز قاعة لتدريس المواد االجتّماعية

 %23.1 12 تتوفر في المراكز قاعة لتدريس المواد االجتّماعية 
 %100.0 52 المجموع 

% مف المراكز ال يتكافر فييا قاعة لتدريس المكاد االجتّماعية مما يؤثر 76تبّيف مف خالؿ ىذا السؤاؿ أف 
سمبي عمى إيصاؿ المعمكمة لممتعّمميف عمى اكمؿ كجو كذلؾ لما تحتاجو ىذه القاعة مف تجييزات  بشكؿ

بكسائؿ كأجيزة عرض تعطي المتعّمـ الفرصة لكسب المعمكمات أكثر مما لك كانت بطريقة الشرح 
 التقميدية.

SOCIAL

2.001.501.00

SOCIAL

U
n
d
e
fi
n
e
d
 e

rr
o
r 

#
6
0
7
0
6
 -

 C
a
n
n
o
t 
o
p
e
n
 t

e
x
t 
fi
le

 "
s
p
s
s
.e

rr
":

 N
o
 s

u
c
h
 f
il
e
 

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = .43  

Mean = 1.23

N = 52.00

12

40

 
بػُخ انؼهىو خ( لبػ08) شكم ًّ  االعز

 المراكز؟يزياء والكيمياء في الف قاعة لتدريس( ما مدى توفر 11السؤال )
وذلك كما ىو  % 44.2 السمبّية بنسبةأما  % 55.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ وانكًُُبء انفُضَبء نزذسَظ لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 58)عذول            

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %44.2 23 ال تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الفيزياء والكيمياء 

 %55.8 29 تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الفيزياء والكيمياء 
 %100.0 52 المجموع 
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% ال 44,4ة قاعة لتدريس الفيزياء كالكيمياء كنسب بأنو يكجد% 55,6جاءت إجابة أمناء المراكز بنسبة 
يتكافر قاعة لتدريس الفيزياء كالكيمياء اذ يمكف القكؿ أف نصؼ مراكز مصادر التعّمـ في محافظة حمص 

في النظريات التربكّية الحديثة أف  أنو معركؼال يكجد فييا قاعة لمتجارب مما يؤثر سمبان عمى التعّمـ حيث 
أكثر كامكانية إيصاؿ المعمكمة بسيكلة كسرعة في ذىف المتعّمـ  التعّمـ عف طريؽ التجارب يبقى راسخان 

ـّ تدريس مادة الفيزياء كالكيمياء بالصؼ  أكبر. عمى الّرغـ مف عدـ تكفر ىذه القاعة بشكؿ مستقؿ بؿ يت
إاّل في بعض األحياف التي يقكـ فييا المعمـ بإجراء تجربة بسيطة أك إيضاح شكؿ معيف أك فكرة لممتعّمميف 

ـّ نقؿ المتعّمميف إ  لى مدرج مكجكد فيو بعض الكسائؿ الخاصة بيذه المكاد.يت
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 انفُضَبء رذسَظ لبػخ( 09) شكم

 المراكز؟الرياضيات في  قاعة لتدريس( ما مدى توفر 12السؤال )
وذلك كما ىو  % 44.2 السمبّية بنسبةأما    % 55.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 البيانّي: وارد في الجدول التالي والرسم
 

 انًشاكض فٍ انشَبػُبد نزذسَظ لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 59عذول)              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند

 %80.8 42 ال تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الرياضيات 

 %19.2 10 تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الرياضيات 
 %100.0 52 المجموع 

تكافر قاعة لتدريس الرياضيات في مراكز مصادر التعّمـ بعدـ % 80جاءت اجابات أمناء المراكز بنسبة 
قناعة تخصيص قاعة كمكاف لتدريس كؿ  إاّل أفمف كجكد مركز مصادر في المدرسة  أنو بالّرغـحيث 

 .كزىذه المرا كالمسؤكليف عفمادة ليست مترسخة أك مكجكدة أساسان لدل المعنييف 
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 انشَبػُبد رذسَظ ( لبػخ21) شكم

 المراكز؟الّمغة في  قاعة لتدريس( ما مدى توفر 13السؤال )
وذلك كما ىو  % 84.6 السمبّية بنسبةأما  % 15.4جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 الجدول التالي والرسم البيانّي: وارد في
 انًشاكض فٍ انهّغخ نزذسَظ لبػخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 61)عذول             

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %84.6 44 ال تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الّمغة 

 %15.4 8 تتوفر في المراكز قاعة لتدريس الّمغة 
 %100.0 52 المجموع 

مصادر التعّمـ في ىذه الّدراسة كفي  أكثرة في تعتبر بمثابة مخبر لغكم لممتعّمميف كىي مفقكد ىذه القاعة
التعّمـ، ىذا الصدد ذكر المطكع في دراستو فيما يتعمؽ بكجكد معمؿ لمغة االنكميزية في مركز مصادر 

%( بعدـ تكافر ىذه المختبرات أك القاعات 84,6عدـ كجكد المختبرات في المركز فقد حققت نسبة ) ؾكذل
في عدـ كضع ىذه المعامؿ كالمختبرات ضمف خطة المشركع في سكرّية  الباحثة ذلؾ الّدراسّية كتبرر

 (55ص، 2002المطكع،  .           )ؿ مستقّمة عف مركز مصادر التعّمـبحيث تبقى المختبرات كالمعام
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 انهّغخ ( لبػخ20) شكم
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BOOK
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 المراكز؟كتب في  توفر خزانة( ما مدى 14السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 5.8 السمبّية بنسبةأما  % 94.2بنسبة  جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية

 :في الجدول التالي والرسم البيانيّ 
 انًشاكض فٍ كزت خضاَخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ انُّغجخ( 60)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %5.8 3 ال تتوفر في المراكز خزانة كتب

 %94.2 49 مراكز خزانة كتبتتوفر في ال
 %100.0 52 المجموع 

حدان في مجاؿ محدد كتقدـ لمقارئ ايتعمؽ ىذا السؤاؿ بالكتب فيي المطبكعات التي تعالج مكضكعان ك 
بالكتب منذ زمف طكيؿ لتككف  االىتماـبمقاسات مناسبة كتقدـ معالجات محددة لمكضكع معيف لذلؾ تـّ 

االستغناء عنيا في أم كقت مف األكقات  فال يمكتب الكسيمة التعميمّية التي محفزان عمى التعّمـ كتعتبر الك
 رإضافية غي% أنو  ال يتكافر خزانة كتب في المراكز أم أنو  يكجد كتب 94بنسبة  اإلجابات كجاءت

يدؿ  % التي ال يكجد فييا فيو خزانة5منيا أما الّنسبة االستفادةالكتب المقررة في المنيج يمكف لممتعّمميف 
ـّ ذكره في الجانب النظرم  ليس ليا  المركز أك المكتبة قاعة إضافية دّ في بعض المدارس يع أنو عمى ما ت

 .أم دكر في العممّية التعميمّية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 كزت لبػخ( 22) شكم                                                                            
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 المراكز؟أفالم في  توفر خزانة( ما مدى 15السؤال )
وذلك كما ىو  % 26.9 أما السمبّية بنسبة % 73.1جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض أفالو فٍ خضاَخ فشرى نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 62عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %26.9 14 ال تتوفر في المراكز خزانة أفالم 

 %73.1 38 تتوفر في المراكز خزانة أفالم 
 %100.0 52 المجموع 

كز يمكف جيدة كتدؿ عمى أف ىذه المرا دّ % مف المراكز كىذه الّنسبة تع73خزانة أفالـ بنسبة  أنو تتكافرتبّيف 
حيث تستخدـ عمكمات أف تعرض أفالـ لترسيخ معمكمة المتعّمميف التي تـّ تمقييا حكؿ مكضكع كزيادة فيميـ لمم

ممـ(  16)أيضان الطكيمة كالركايات كالمكضكعات التاريخية كىناؾ أفالـ قصيرة  كضكعاتاألفالـ في عرض الم
 .عميمّية اليامةتكفير الخزائف التي تحفظ ىذه الكسيمة الت ال بدمفلذلؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفالو خ( خضا23َ) شكم            
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 المراكز؟صور في  توفر خزانة( ما مدى 16السؤال )

وذلك كما ىو وارد  % 7.7 السمبّية بنسبةأما  % 92.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 
 في الجدول التالي والرسم البيانّي:

 انًشاكض فٍ طىس خضاَخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُّغج63عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %7.7 4 ال تتوفر في المراكز خزانة صور 

 %92.3 48 تتوفر في المراكز خزانة صور 
 %100.0 52 المجموع 

نظريات التربكّية أف استخداـ % مف المراكز كمف المعركؼ في ال93خزانة صكر بنسبة  أنو يكجدتبّيف 
% مف المعمكمات التي تعرض 70البصرية تحتفظ بنسبة  كالتعّمـ فالذاكرةالصكر ذك أثر كبير في الّتعميـ 

 .عمييا
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 انظىس ( خضاَخ24)شكم 

 المراكز؟( ما مدى توفر خزانة نماذج في 17السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 11.5 مبّية بنسبةأما الس% 88.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ ًَبرط خضاَخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 64عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %11.5 6 ال تتوفر في المراكز خزانة النماذج 

 %88.5 46 النماذج تتوفر في المراكز خزانة 
 %100.0 52 المجموع 
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% ال يتكاجد 11,5% مف المراكز يتكافر فييا خزانة نماذج كنسبة 88,5جاءت نتائج الّدراسة أف نسبة 
كانت تحكم  إذافييا خزانة نماذج كنسبة المراكز التي يتكافر فييا خزانة نماذج تعتبر جيدة كخاصة 

ذاة المقصكدة النماذج المناسبة لممرحّمة التعميميّ  ـّ استخداميا بالطريقة كالكقت المناسبيف فالنماذج  كا  ما ت
 .ىي تقميد مجسـ لمشيء المراد
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 ًَبرط خضاَخ( 25)شكم

 المراكز؟في  cdتوفر خزانة( ما مدى 18السؤال )
وذلك كما ىو  % 44.2 السمبّية بنسبةأما  % 55.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 الجدول التالي والرسم البيانّي: وارد في
 انًشاكض فٍ cdخرىفش خضاَ نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 65)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 cd 23 44.2%ال تتوفر في المراكز خزانة
 cd  29 55.8%تتوفر في المراكز خزانة 

 %100.0 52 المجموع 
% ال يتكافر فييا كىاتيف 44,2كنسبة  cd% ال تتكافر فييا خزانة  55,8ائج أف نسبة تبّيف مف الّنت

ـّ استخداـ  أنو الالنسبتيف متقاربتيف أم   في العممّية التعميمّية في نصؼ مراكز مصادر التعّمـ cdيت
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 cd خزانة( 26) شكل
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 ( ما مدى توفر مناضد ومقاعد في المراكز؟19السؤال )
وذلك كما ىو  % 19.2 السمبّية بنسبةأما  % 80.8اء المراكز اإليجابية بنسبة جاءت إجابات أمن

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ ويمبػذ يُبػذ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 66)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %19.2 10 ومقاعد  ال تتوفر في المراكز مناضد

 %80.8 42 تتوفر في المراكز مناضد ومقاعد 
 %100.0 52 المجموع 

ـّ التكصؿ إلييا أف نسبة  % مف مراكز مصادر التعّمـ ال يتكافر فييا 19تبّيف مف خالؿ الّنتائج التي ت
المجاؿ حيث أف تبدك صغيرة تعتبر مشكمة كبيرة في ىذا  امناضد كمقاعد كىذه الّنسبة عمى الّرغـ مف أني

ـّ التكصؿ إلييا في نتائج ىذا  ابسط مقكمات مركز مصادر التعّمـ غير مكجكدة في تمؾ الّنسبة التي ت
األكلى لتأثيث ىذه المراكز كمف المفترض أف يتكافر فيو مجمكعة مف  الدعامة دّ السؤاؿ كاألثاث يع

خصائص ىي المتانة كقكة التحمؿ الخصائص كالشركط لكي يؤدم كظيفتو عمى المدل الطكيؿ كأىـ ىذه ال
 كىك مال يتكافر في أثاث مراكز مصادر التعّمـ بمحافظة حمص .

نظر الباحثة في ىذه المراكز حيث كجدت أميف المركز يقكـ بإصالح بعض المقاعد  تما لفف ىناؾ اكك
إعطاء دركس  كالمقاعد كالطاكالت غير مرتبة لتككف مكاف لممطالعة أك، كالطاكالت التي تعرضت لمتخريب

مف الطاكالت كالكراسي المكجكدة في زاكية مف زكايا المدرسة  وحيث يقكـ الّطالب بإحضار ما يحتاجكن
أيضان ال تكفي أعداد المتعّمميف حيث ال يتجاكز عشرة  دحيث ال تتعدل الطاكلة في كؿ مركز، كالمقاع

 .المقعديف كالثالثة مقاعد زمقاعد كالبعض منيا ال يتجاك 
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 ( ما مدى توفر حوامل الصحف والمجاّلت في المراكز؟20السؤال )
وذلك كما ىو  % 78.8 السمبّية بنسبةأما  % 21.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ وانًغاّلد انظؾف ؽىايم رىفش نًذي سادوانزّكشا انًئىَّخ( انُّغجخ 67)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %78.8 41 ال تتوفر في المراكز حوامل الصحف والمجاّلت 

 %21.2 11 تتوفر في المراكز حوامل الصحف والمجاّلت 
 %100.0 52 المجموع 

ـّ التكصؿ إلييا في ىذا ا تتكافر في مراكز مصادر التعّمـ حكامؿ  أنو اللسؤاؿ تبّيف مف خالؿ الّنتائج التي ت
 دّ % كىي نسبة كبيرة كىذا دليؿ غير جيد بالّنسبة لتمؾ المراكز حيث تع78الصحؼ كالمجاّلت بنسبة 

ما الصحؼ كالمجاّلت أحد مصادر التعّمـ الجيدة كىي تحفز المتعّمميف عمى اإلطالع كخاصة آخر 
لمتعّمميف في ىذه المرحّمة ميتّميف بما يتكصؿ اليو العمـ كالمجاّلت ا دّ اليو الّدراسات حيث يع تتكصم

ـّ التكصؿ إلييا تدؿ عمى ضعؼ امكان ت اكالصحؼ أحد تمؾ الكسائؿ الميمة في ذلؾ كالنتيجة التي ت
 اية كالحداثة في مكادىفمف المعركؼ عف المجاّلت كالصحؼ أنيا تّمتاز بالجدّ . المراكز في تمؾ المدارس

. كقد يرجع السبب في قّمة معينةمكضكعات المصدر الكحيد لممعمكمات المطمكبة في  دّ يا كتعكمعمكمات
تكافر حكامؿ الصحؼ كالمجاّلت ىك عدـ اشتراؾ المدرسة بالصحؼ اليكمّية كالصحؼ الشيرية كعدـ 

لحكامؿ تكافر األخيرة أظير عدـ ضركرة ىذه الحكامؿ في تمؾ المدارس، أما تمؾ المدارس التي كجد بيا ا
كانت حكامؿ صغيرة كبسيطة كالصحؼ كالمجاّلت المكجكدة كانت مكجكدة مف خالؿ المتعّمميف أنفسيـ، 

 كيتبّيف ذلؾ مف خالؿ الّشكؿ التالي:
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 ( ما مدى توفر السبورات في المراكز؟21لسؤال )ا
وذلك كما ىو  % 38.5 السمبّية بنسبةأما  % 61.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انغجىساد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 68)عذول              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %38.5 20 السبوراتال تتوفر في المراكز 

 %61.5 32 السبوراتتتوفر في المراكز 
 %100.0 52 المجموع 

% ال تتكافر فييا سبكرات أما باقي المدارس ىي سبكرة طباشيرية عادية كىي 38تبّيف الّنتائج أنو  بنسبة 
 قديمة نكعان ما كميممة كغير مستخمة مكجكدة في مدرج المخبر 
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 انغجىساد رىفش( 29) شكم

 ( ما مدى توفر األدراج والفيارس في المراكز؟22السؤال )
وذلك كما ىو  % 11.5 السمبّية بنسبةأما  % 88.5أمناء المراكز اإليجابية بنسبة جاءت إجابات 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ األدساط وانفهبسط رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُّغج69عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %11.5 6 ز األدراج والفيارس ال تتوفر في المراك

 %88.5 46 تتوفر في المراكز األدراج والفيارس 
 %100.0 52 المجموع 

% مف المراكز ال 11% ك88,5بنسبة  كالفيارس كانتفقد بينت نتائج الّدراسة أف نسبة تكافر األدراج 
 ر مرتبةفييا المراكز غي دّ %ىذه تع 11اؿ يتكافر فييا األدراج كالفيارس أم أف نسبة 
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األدراج كالفيارس مف االشياء البسيطة جدان  كالضركرية لكؿ مركز مصادر  دّ كتعـ فييا الفكضى حيث تع
، كبعض كلكؿ مكتبة كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى استفادة المتعّمميف مف المركز بالّشكؿ المناسب كالفّعاؿ

ط اليد كمجمد كبذلؾ يمغى كجكد المدارس التي يتكفر فييا الفيرس ىك عمى شكؿ كتاب مكتكب كمرقـ بخ
أدراج لمفيارس، كقد الحظت الباحثة أنو  يكجد أدراج كفيارس في مدرستي غرناطة كعبّدالحميد الزىراكم 

 فقط.
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 وفهبسط أدساط رىفش( 31) شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر آلة تصوير المستندات في 23السؤال )
وذلك كما ىو  % 65.4 السمبّية بنسبةأما  % 34.6جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انًغزُذاد رظىَش آنخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 71)عذول

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %65.4 34 ال تتوفر في المراكز آلة تصوير المستندات 

 %34.6 18 لمراكز آلة تصوير المستندات تتوفر في ا
 %100.0 52 المجموع 
يدم أميف أ% ال يتكافر فييا الة تصكير لممستند أم أف المستند المكجكد بيف 65,3بينت الّنتائج أف نسبة 

ف نفس المستند مع االكقت بينما لكك رال يكفالمركز ىك نفسو الذم سكؼ يمر عمى كافة المعنييف بو مما 
 .ف في ذلؾ تكفير كبير لمكقتامعنييف بو في نفس الكقت لكجميع ال
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 رظىَش آنخ شرىف( 31)شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر مواد إلنتاج الرسوم في 24السؤال )
وذلك كما ىو  % 61.5أما السمبّية بنسبة  % 38.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 نّي:وارد في الجدول التالي والرسم البيا
 انًشاكض فٍ انشعىو إلَزبط يىاد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 70)عذول             

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %61.5 32 ال تتوفر في المراكز مواد إلنتاج الرسوم 

 %38.5 20 تتوفر في المراكز مواد إلنتاج الرسوم 
 %100.0 52 المجموع 

% أم أنػػو  ال يتػػكافر فػػي المركػػز مػػكاد إلنتػػاج الرسػػـك  61السػػمبّية  عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ بنسػػبة  بػػاتاإلجا جػػاءت
لمميزانيػة  ان كارىاقػ ان كبيػر  عمى المػكارد الخارجيػة أك عمػى االسػتعارة كالشػراء كىػذا يشػكؿ ىػدران  فالمركز يعتّمد بشكؿ كميّ 

ؿ األخػرل التػي مػف المفتػرض أف تتػكافر فػي المركػػز فػي بقيػة المػكاد كالكسػائ الخاصػة بػالمركز بالتػالي يشػكؿ ضػعفان 
نيػػػا تتحػػػدد فػػػي تجميػػػع المحاضػػػرات كالمقػػػاءات الثقافّيػػػة إفالمػػػكاد األكليػػػة إلنتػػػاج الرسػػػـك فالنشػػػاطات التػػػي تّمػػػارس 

كالعممّيػػة كأخػػذ نسػػخ منيػػا عمػػى أشػػرطة فيػػديك أك أقػػراص مدمجػػة داخػػؿ المركػػز لالسػػتفادة منيػػا فػػي خدمػػة المنػػاىج 
ىػػذا إلػػى جانػب أف بعػػض المراكػػز تقػـك بعمػػؿ مسػػابقة ألفضػؿ تصػػميـ درس عػػف طريػؽ برنػػامج العػػرض  الّدراسػّية،
كمػػا يحػػػتفظ المركػػز بيػػػذه العػػركض السػػػتخداميا فػػي خدمػػػة   مػػػف المعّممػػيف كالمتعّممػػػيف، Power Pointالفّعػػاؿ 

 المقررات كالمكاد الّدراسّية في السنكات المقبمة.
 

 

 
 

 

 
 

 

 شعىونه يىاد ئَزبط (30)شكم
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 المراكز؟( ما مدى توفر مواد تحميض وطبع األفالم في 25السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 90.4أما السمبّية بنسبة  % 9.6جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ اأٍلفالو وؽجغ ًُغرؾ يىاد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 72)عذول           

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %90.4 47 ال تتوفر في المراكز مواد تحميض وطبع األفالم 

 %9.6 5 تتوفر في المراكز مواد تحميض وطبع األفالم 
 %100.0 52 المجموع 

ينما المراكز المتبقية التي تتكافر % مف المراكز ال يتكافر فييا مكاد لتحميض األفالـ ب90تبّيف الّنتائج أف 
كىذه المكاد مكجكدة في مدرسة غرناطة كعبّدالحميد  فييا المكاد ىي مف اجتياد شخصي مف أميف المركز

الزىراكم. كمف المالحظ أف ىاتيف المدرستيف يتكرر فييا تكافر مكاد المراكز ككنيما تعتمداف مف قبؿ 
 ة متنّكعة تقيميا الّتربّية.  مديرية الّتربّية كمراكز لدكرات تدريبي
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 األفالو رؾًُغ يىاد( 32) شكم

 ( ما مدى إنتاج مواد معتّمدة عمى الحاسوب في المراكز؟26السؤال )
وذلك كما ىو  % 40.4 السمبّية بنسبةأما  % 59.6جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انؾبعىةيؼزًذح ػهً  يىاد ئَزبط نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 73)عذول

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %40.4 21 ال يتّم في المراكز إنتاج مواد معتّمدة عمى الحاسوب 

 %59.6 31 يتّم في المراكز إنتاج مواد معتّمدة عمى الحاسوب 
 %100.0 52 المجموع 
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ـّ ف % كىي نسبة جيدة مقارنة بتكافر المكاد 59ي المراكز إنتاج مكاد معتّمدة عمى الحاسكب بنسبة يت
ككذلؾ إتاحة الفرص لممتعّمميف بمعاكنة المعّمميف كبإشراؼ اختصاصي المركز لإلنتاج االبداعي األخرل 

كأيضان  الفّعاؿلمكسائؿ التعميمّية داخؿ المركز باستخداـ الحاسبات في إنتاج أقراص مدمجة لمعرض 
 الفكتكشكب )نظاـ الّتعميـ المرئي(.

 

 
 

 

 
 
 

  الحاسوب عمى تعتّمد د( موا33) شكل                  
 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض سينمائي في 27السؤال )

وذلك كما ىو  % 19.2 السمبّية بنسبةأما  % 80.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 
 :الجدول التالي والرسم البيانيّ وارد في 

 انًشاكض فٍ عًُُبئٍ ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 74)عذول                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %19.2 10 ال يتوفر في المراكز جياز عرض سينمائي 

 %80.8 42 يتوفر في المراكز جياز عرض سينمائي 
 %100.0 52  المجموع

% مف مراكز مصادر التعّمـ يتكافر فييا جياز عرض سينمائي مما يكفر 80جاءت نتائج الّدراسة أف نسبة 
لمتعّمـ بكسيمة تعميمّية ميمة كتنّكع كالكسائؿ التي تكصؿ المعمكمة لممتعّمميف بسرعة أكبر لممتعّمميف فرصة 

 . كما ىك مكضح بالشكؿ:كسيكلة
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  انغًُُبئٍ انؼشع( 34) شكم

 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض شرائح في 28السؤال )
وذلك كما ىو  % 42.3 السمبّية بنسبةأما  % 57.7جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ ششائؼ ػشع صعهب رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ انُّغجخ) 75)عذول                 

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %42.3 22 ال يتوفر في المراكز جياز عرض شرائح 

 %57.7 30 يتوفر في المراكز جياز عرض شرائح 
 %100.0 52 المجموع 
 فقدالسمبّية أما  اإلجابات % مف نتائج57.7جياز لعرض الشرائح بنسبة  بأنو يتكفرجاءت نتاج الّدراسة 

% كىذه النتيجة تعتبر غير مرضية ألنو يعطي دليؿ عمى عدـ استخداـ الشرائح في 41كانت بنسبة 
 الرسـ التالي يكضح ذلؾ: التدريس
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 ششائؼ ػشع عهبص( 35) شكم
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 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض أفالم ثابتة في 29السؤال )
وذلك كما ىو  % 53.8 السمبّية بنسبة أما % 46.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ صبثزخ أفالو ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 76)عذول                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %53.8 28 ال يتوفر في المراكز جياز عرض أفالم ثابتة 

 %46.2 24 توفر في المراكز جياز عرض أفالم ثابتة ي
 %100.0 52 المجموع 

%بينا المراكز التي يتكافر 53بأنو  ال يتكفر في المركز جياز عرض  أفالـ ثابتة بنسبة  اإلجابات جاءت
ألىمية % مف المراكز  كىذه الّنسبة ليست نسبة جيدة خاصة بالّنسبة 46فييا ىذا الجياز كانت نسبتيا 

 ةالتعّمـ. المدرسيّ حسف المكاد التعميمّية لمكفاء باحتياجات مركز مصادر أاألفالـ حيث أنيا تعتبر مف  هىذ
إلى مساحة صغيرة لمحفظ كىي نادران ما تنكسر أك تتمؼ لمركنتيا  قؿ كال تحتاج إالّ نفيي سيمة الحمؿ كال

% أما المراكز التي ال يتكافر 61ة أما المراكز التي يتكافر فييا جياز عرض أفالـ متحركة جاءت بنسب
في العممّية  ةأىمية كبير % مع العمـ أف ىذه األفالـ ليا 38,5فييا جياز عرض أفالـ متحركة كانت بنسبة 

اليو الصكت كمف  ف المكضكع الذم يعرض تتحرؾ عناصره مضافان االتعميمّية حيث تظير الصكر كك
 ج الصكت بالصكرة معان.يدم اأكبر عندمثره أالمعركؼ أف التعّمـ يككف 
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 صبثزخ أفالو ػشع عهبص( 36) شكم
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 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض أفالم متحركة في 30السؤال )
وذلك كما ىو  % 38.5 السمبّية بنسبةأما  % 61.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ يزؾشكخ أفالو ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 77)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %38.5 20 ال يتوفر في المراكز جياز عرض أفالم متحركة 
 %61.5 32 يتوفر في المراكز جياز عرض أفالم متحركة

 %100.0 52 المجموع 
 لك: الرسم التالي يوضح ذ
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 أفالو يزؾشكخ (37)شكم 

 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض صور معتّمة في 31السؤال )
وذلك كما ىو  % 82.7 السمبّية بنسبةأما  % 17.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 

خ طىس ػشع عهبص رىفش نًذي نزّكشاسادوا انًئىَّخ( انُّغجخ 78عذول)                 ًّ  انًشاكض فٍ يؼز
 الّنسبة المئوّية  التكرار البند

 %82.7 43 ال يتوفر في المراكز جياز عرض صور معتّمة 
 %17.3 9 يتوفر في المراكز جياز عرض صور معتّمة 

 %100.0 52 المجموع 
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 الّشكل التالي يوضح ذلك: 

DARK
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ًّخػشع انظىس ان (38)شكم   ًؼز

 المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض فيديو في 32السؤال )
وذلك كما ىو  % 30.8 السمبّية بنسبةأما  % 69.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 

 انًشاكض فٍ فُذَى ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُغج79)عذول               
 الّنسبة المئوّية  التكرار البند

 %30.8 16 ال يتوفر في المراكز جياز عرض فيديو 
 %69.2 36 يتوفر في المراكز جياز عرض فيديو  

 %100.0 52 المجموع 
 
 

 الرسم التالي يوضح ذلك:
 

 

 

 

 

 

 عهبص فُذَى (39)شكم                             
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 المراكز؟ما مدى توفر جياز عرض تمفزيون في  (33لسؤال )ا
وذلك كما ىو  % 30.8 السمبّية بنسبةأما  % 69.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 الجدول التالي والرسم البيانّي: وارد في
 كضانًشا فٍ رهفضَىٌ ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 81)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %23.1 12 ال يتوفر في المراكز جياز عرض تمفزيون 
 %76.9 40 يتوفر في المراكز جياز عرض تمفزيون  

 %100.0 52 المجموع 
 الّشكل التالي يبين ذلك:

TV
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 عهبص رهفضَىٌ (41)شكم 

معاكنو كقّمما يستفيد منو المعّمميف  إاّل أف اغمب أجيزة التمفزيكف المكجكدة ىي في غرفة المدير أك
 .كالّطالب في التعّمـ

 صوتي في المراكز؟( ما مدى توفر جياز راديو وتسجيل 34السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 5.8 السمبّية بنسبةأما  % 94.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ طىرٍ رغغُم و سادَى عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 80)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %5.8 3 ال يتوفر في المراكز جياز راديو وتسجيل صوتي  

 %94.2 49 يتوفر في المراكز جياز راديو وتسجيل صوتي  
 %100.0 52 المجموع 
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 يوضح ذلك: الّشكل التالي

RADIO
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 رغغُم طىرٍ ( عهبص40)شكم 

 كقّمما يستخدـ المعّمميف جياز الراديك إاّل في بعض المدارس يستخدـ في مكاد الّمغة.
 حّمقية في المراكز؟( ما مدى توفر جياز عرض أفالم 35السؤال )

كما ىو وذلك  % 80.8 السمبّية بنسبةأما  % 19.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 
 وارد في الجدول التالي والرسم البيانيّ 

 انًشاكض فٍ ؽهّمُخ أفالو ععهبص ػش رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 82)عذول                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %80.8 42 ال يتوفر في المراكز جياز عرض أفالم حّمقية  

 %19.2 10 فالم حّمقية  يتوفر في المراكز جياز عرض أ
 %100.0 52 المجموع 

 الّشكؿ التالي يبيف ذلؾ:

CIRCULAR

2.001.501.00

CIRCULAR

U
n
d
e
fi
n
e
d
 e

rr
o
r 

#
6
0
7
0
6
 -

 C
a
n
n
o
t 
o
p
e
n
 t

e
x
t 
fi
le

 "
s
p
s
s
.e

rr
":

 N
o
 s

u
c
h
 f
il
e
 

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = .40  

Mean = 1.19

N = 52.00

10

42

 

 عهبص ػشع األفالو انؾهّمُخ (42)شكم 
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 ؟زمجيرية في المراك( ما مدى توفر جياز عرض شرائح 36السؤال )
وذلك كما ىو  % 25.0 السمبّية بنسبةأما  % 75.0جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:وارد 
 

 انًشاكض فٍ يغهشَخ ششائؼ ػشع عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 83عذول)                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %25.0 13 ال يتوفر في المراكز جياز عرض شرائح مجيرية  

 %75.0 39 ة  يتوفر في المراكز جياز عرض شرائح مجيري
 %100.0 52 المجموع 

 
 

 الّشكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 
 
 

MICROSCO
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 عهبص ػشع ششائؼ يغهشَخ (43)شكم 
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PHOTOGRA
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 ( ما مدى توفر آالت تصوير ضوئي في المراكز؟37السؤال )
وذلك كما ىو  % 19.2 السمبّية بنسبةأما  % 80.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 الجدول التالي والرسم البيانّي: وارد في
 

 انًشاكض فٍ ػىئٍ رظىَش آالد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 84)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %19.2 10 ال يتوفر في المراكز آالت تصوير ضوئي  

 %80.8 42 يتوفر في المراكز آالت تصوير ضوئي  
 %100.0 52  المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آالد رظىَش ػىئٍ ( رىفش44)شكم 
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 ( ما مدى توفر جياز حاسوب في المراكز؟38السؤال )
وذلك كما ىو  % 36.5 السمبّية بنسبةأما  % 63.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ ؽبعىة عهبص رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 85)ذولع                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %36.5 19 أجيزة حاسوبال يتوفر في المراكز 

 %63.5 33 أجيزة حاسوبيتوفر في المراكز 
 %100.0 52 المجموع 

 

 الرسـ يبيف ذلؾ:

COMPUTER
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 عهبص ؽبعىة ( رىفش45)شكم 
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 المراكز؟( ما مدى توفر كتالوج توضيحي لألجيزة في 39ال )السؤ 
وذلك كما ىو وارد  % 7.7 السمبّية بنسبةأما  % 92.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ نألعهضح رىػُؾٍ كزبنىط رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخانُّغجخ (86)عذول                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %7.7 4 ال يتوفر في المراكز كتالوج توضيحي لألجيزة  

 %92.3 48 يتوفر في المراكز كتالوج توضيحي لألجيزة  
 %100.0 52 المجموع 

 كما ىك مبيف في الرسـ:

CATALOG
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 رىفش كزبنىط رىػُؾٍ (46شكم)

الّشكؿ التالي: فقد جاءت في المرتبة  ىنسبيا عمييزات كالمكاد فقد تكزعت األسئمة التي تتعمؽ بتكافر التج
%  جياز راديك كتسجيؿ 94األكلى كبنسبة عالية تكافر جياز الراديك ك جياز تسجيؿ صكتي كأف بنسبة 

صكتي كنفس النسب تتطابؽ عمى كجكد جياز التمفزيكف ككانت المرتبة الثانية كانت لتكافر األدراج 
%( أما المرتبة الثالثة فقد كانت لجياز العرض السينمائي كىي أيضان 88حيث كانت نسبتيا) كالفيارس

%( أما في المرتبة الرابعة لمفقرة نفسيا في تكافر التجييزات كالمكاد فقد كانت  لتكافر 80نسبة جيدة )
يف الحاسكب كالسبكرات حيث جاءت النسبت ةأما أجيز %( 75جياز عرض شرائح مجيرية بنسبة )

 %(فقد كانت في المرتبة الخامسة63متساكيتيف تقريبا )
%(، كالمرتبة السابعة 46كيمي ذلؾ في المرتبة السادسة تكافر أجيزة عرض لألفالـ الثابتة بنسبة )

%( كفي نفس المرتبة لتكافر آلة التصكير الضكئي كفي 39)بنسبة فقد كانت لتكافر مكاد إلنتاج الرسكـ 
تبمغ لتكافر جياز عرض الصكر المعتّمة ككذلؾ األفالـ الحّمقية بنسبة متقاربة  المرتبة األخيرة كانت

(18.)% 
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اد كاحدة ك كمف خالؿ ىذه الّنتائج كمالحظة الباحثة عند زيارة تمؾ المراكز فقد تبّيف أف األجيزة كالم
مرحّمة كتمؾ في كؿ المراكز كىي مشتركة مع المراحّؿ التعميمّية األخرل عمى الّرغـ مف خصكصية كؿ 

الّنتائج تشير إلى قّمة كضعؼ في تكافر األجيزة كالمقتنيات في مركز مصادر التعّمـ في محافظة حمص 
حدل نقاط الضعؼ في تحكيؿ المكتبات إكفي ىذا الصدد تشير دراسة حسف المحرم كزمالؤه " بأف 

 المتنّكعة"     المدرسّية إلى مراكز مصادر تعّمـ ضعؼ محتكيات المراكز مف مصادر التعّمـ
 (53ص، 1990المحرم كآخركف، )حسف

ختصاصيف في ككذلؾ دراسة المكسكم كالحّمكاجي حيث" حددا في دراستييما ست صعكبات تكاجو اإل
مراكز مصادر التعّمـ منيا عدـ كفاية الكتب كالمراجع ككذلؾ عدـ كفاية المكاد التعميمّية بمركز مصادر 

 التعّمـ "
 (79ص، 1994الحّمكاجي،المكسكم،)

 المراكز؟في  معاون فني( ما مدى توفر 40السؤال )
وذلك كما ىو  % 34.6 السمبّية بنسبةأما  % 65.4جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ ٍفُ يؼبوٌ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 87)عذول                  

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %34.6 18 معاون فنيال يتوفر في المراكز 

 %65.4 34 معاون فنييتوفر في المراكز 
 %100.0 52 المجموع 

 
% مف المراكز يتكافر فييا معاكف فني ألميف مركز مصادر التعّمـ إاّل 65كانت نسبة اإلجابات بأف نسبة 

 ءكانت تختمؼ عف تمؾ الّنسبة أك أف ىذا المعاكف ىك مجرد شخص ال يعمؿ شي أف مشاىدة الباحثة
كمف مالحظات الباحثة أيضان في ىذه المراكز ليس فقط عدـ كجكد معاكف فني بؿ أف أميف المركز أيضان 
شخص مكمؼ بيذا العمؿ لميركب مف األعباء مما يشكؿ معكقان كصعكبة في كجو تقديـ خدمات 

أم مجيكد ألم نشاطات في المركز ككنو ال  ـالمركز ككذلؾ أميف المركز ال يقد كنشاطات جيدة في
يكافأ معنكيان أك ماديان. مع العمـ أنو يجب أف يككف متبعان دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ كيعني التدريب في 

المستّمر أك الّتعميـ  ىذا المجاؿ تثقيفان منيجيان لكؿ أمناء المكتبات عمى مكاقؼ كميارات أك نمط مف الّتعميـ
 (19ص، 1994العريني، )بمكقع العمؿ 
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 يؼبوٌ فٍُ (47)شكم 

 ( ما مدى توفر ميزانية كافية في المراكز؟41لسؤال )ا
وذلك كما ىو  % 71.2 السمبّية بنسبةأما  % 28.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ كبفُخ يُضاَُخ رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ خ( انُّغج88عذول)                

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %71.2 37 ال يتوفر في المراكز ميزانية كافية

 %28.8 15 يتوفر في المراكز ميزانية كافية
 %100.0 52 المجموع 

 
ـّ اإلستعارة أك اإلنتاج المحّمي أك يتبّيف مف خالؿ الّنتائج أنو  الي نما يت كجد ميزانية مخصصة لممراكز كا 

التبرع كتعاني تمؾ المراكز مف النقص في بعض المكاد كالكسائؿ كىذا مايشكؿ أعباء متزايدة عمى المدرسة 
 كالمعّمميف.
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 يُضاَُخ انًشكض( 48)شكم 
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 اكز؟( ما مدى توفر إعداد لبطاقات الفيارس في المر 42السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 7.7 السمبّية بنسبةأما  % 92.3جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انفهبسط نجطبلبد ئػذاد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 89عذول)               

  الّنسبة المئوّية التكرار البند
 %7.7 4 ال يتوفر في المراكز إعداد لبطاقات الفيارس 

 %92.3 48 يتوفر في المراكز إعداد لبطاقات الفيارس 
 %100.0 52 المجموع 
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 رىفش فهبسط (49)شكم 

كىذه الفيارس عبارة عف دفتر خاص مسجؿ فيو عناكيف الكتب دكف مراعاة الترتيب اليجائي بؿ حسب 
يؤدم إلى إضاعة الكقت، ككذلؾ دفتر آخر لممكاد المكجكدة دكف أم ترتيب ال في كركدىا في المكتبة مما 

 بعض المدارس الفيارس مرتبة كمصنفة بشكؿ منظـ كىذا يعكد ألميف المركز.
 المراكز؟( ما مدى توفر إعداد لفيارس الكترونية في 43السؤال )

وذلك كما ىو  % 86.5 ّية بنسبةالسمبأما  % 13.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 
 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:

 انًشاكض فٍ انكزشوَُخ نفهبسط ئػذاد رىفش نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 91عذول)               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %86.5 45 ال يتوفر في المراكز إعداد لفيارس الكترونية 

 %13.5 7 ر في المراكز إعداد لفيارس الكترونية يتوف
 %100.0 52 المجموع 
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يعتبر ىذا الفيرس كذاكرة تحفظ المعمكمات كىك يشبو الفيرس البطاقي إاّل أنو  افتراضي كيحّؿ محّؿ 
الفيرس البطاقي التقميدم بدالن مف الفيرس التقميدم الذم يحتكم نسخة كاحدة لبطاقة معينة كيكجد في 

كاحد في المركز فأف الفيرس االلكتركني يكفر نسخان افتراضية غير معدكدة لسجؿ معيف ك يمكف مكقع 
لمقارئ أف يطمب مايريد مف بيانات عف كتب كمقاالت لمؤلؼ معيف أك في مكضكع معيف أك حتى عف 

عتيا كتاب بالذات كتأتي ىذه البيانات مكتكبة عمى الشاشة كتيسر لمقارئ الحصكؿ عمييا مف خالؿ طبا
 كاالحتفظ بيا.
 مميزاتو:   

 السرعة الفائقة في الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة -
 إراحة القارئ كتجنيبو نقؿ البيانات كذلؾ باعطائو شيئان جاىزان  -
 اختزاف كمية مف البيانات الببميكغرافية في حيز محدكد -
ككتب كمقاالت كمصغرات  الحصكؿ عمى بيانات عف مكاد مكتبية مختمفة )مكاد سمعية كبصرية -

 فيممية(في نفس الكقت
 عيكبو:

 تكاليؼ تشغيمو كبيرة -
 ضركرة تدريب القراء عمى استخدامو -
 ضركرة صيانة األجيزة مف كقت آلخر أك بشكؿ دكرم -

 (31-29،ص1995، العايدم،ة)خميف
ذا اتيح الكصكؿ إلى ىذا الفيرس مف خارج المركز فأنو  سيصبح فيرسان مباشران مفتكحان   كا 

  On Line  PublicAccess Catalogلمجميع:
ـّ الحصكؿ عمييا مف عينة البحث تعطي مؤشران قكيان عمى عدـ كجكد ىذا الفيرس في  كالنتيجة التي ت

غالبية مراكز مدارس محافظة حمص مما يسبب برأم الباحثة ىدران في كقت كجيد المعّمميف كالمتعّمميف 
 التعّممية. -ّيةكبالتالي التأخر في العممّية التعميم
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وذلك كما ىو  % 21.2 السمبّية بنسبةأما  % 78.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 
 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:

 كضانًشا فٍ انًىاد ػهً رظُُف أسلبو وػغ نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 90)عذول           

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %21.2 11 ال يتوفر في المراكز وضع ألرقام تصنيف عمى المواد  

 %78.8 41 يتوفر في المراكز وضع ألرقام تصنيف عمى المواد  
 %100.0 52 المجموع 

حمص % مف مراكز مصادر التعّمـ في مدارس محافظة 21حسب النتائج الكاردة يتبّيف أف ىناؾ نسبة 
غير مرتبة كغير منظمة مف حيث امكانية الكصكؿ إلى المكاد حيث يعتّمد أميف المركز عمى ذاكرتو في 
الكصكؿ إلى المكاد المطمكبة كال يتبع  طريقة عممية لمتصنيؼ بالّرغـ مف بذؿ جيكد كبيرة إلى أف تـّ 

ـ كأىـ ىذه الخطط تصنيؼ التكصؿ لتصنيؼ مكحد لممكاد بيف المكتبات المدرسّية كمراكز مصادر التعمّ 
ديكم العشرم كتصنيؼ مكتبة الككنغرس كالتصنيؼ العشرم العاٍلمي إاّلأف تصنيؼ ديكم يعتبر أشير ىذه 
ـّ تعديؿ ىذا التصنيؼ في الدكؿ العربّية كمف أىـ  التصنيفات العتّماده عمى التفريغ الرقمي كقد ت

 (168،ص 2001)يكنس،                       ستاذ مدحت كاظـ    التعديالت المعمكؿ بيا تعديؿ اال
 

TAXONOM

2.001.501.00

TAXONOM

U
nd

ef
in

ed
 e

rr
or

 #
60

70
6 

- 
C

an
no

t o
pe

n 
te

xt
 fi

le
 "

sp
ss

.e
rr

":
 N

o 
su

ch
 fi

le
 

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = .41  

Mean = 1.79

N = 52.00

41

11

 
 اسلبو رظُُف (50)شكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

DEFINITI

2.001.501.00

DEFINITI

U
n
d
e
fi
n
e
d
 e

rr
o
r 

#
6
0
7
0
6
 -

 C
a
n
n
o
t 
o
p
e
n
 t

e
x
t 
fi
le

 "
s
p
s
s
.e

rr
":

 N
o
 s

u
c
h
 f
il
e
 

30

20

10

0

Std. Dev = .50  

Mean = 1.54

N = 52.00

28

24

 المراكز؟( ما مدى إعداد لوائح لمتعريف بالمواد في 45السؤال )
وذلك كما ىو  % 46.2 السمبّية بنسبةأما  % 53.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 نّي:وارد في الجدول التالي والرسم البيا
 انًشاكض فٍ ثبنًىاد نّهزؼشَف نىائؼ ئػذاد نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 92)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %46.2 24 ال يتوفر في المراكز إعداد لوائح لمتعريف بالمواد

 %53.8 28 يتوفر في المراكز إعداد لوائح لمتعريف بالمواد
 %100.0 52  المجموع

% مف المراكز ال يتكافر فييا لكائح لمتعريؼ بالمكاد في مركز 46كما ىك مكضح في الجدكؿ السابؽ أف 
مصادر التعّمـ كىذه المكائح ىي مكمؿ لمتصنيؼ في المركز حيث أنيا تسيؿ لممتعّمميف كالمعّمميف معرفة 

أم جياز أك مادة غير مكجكدة كىذه المكائح المكاد كالكتب كاألجيزة المكجكدة في المركز كذلؾ لعدـ طمب 
تعطي فرز لممكاد كاألجيزة كالكسائؿ حيث أف كؿ الئحة تضـ المكاد التي تتشابو كتفرز ضمف الئحة مما 

 يسيؿ الكصكؿ إلييا كيكفر الكقت كالجيد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نىائؼ انزؼشَف (52)شكم 
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 المراكز؟انة في ( ما مدى إجراء عمميات الجرد والّصي46السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 3.8 السمبّية بنسبةأما  % 96.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 :في الجدول التالي والرسم البيانيّ 
 انًشاكضوانّظُبَخ فٍ  انغشد ػًهُبد ئعشاء نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 93)عذول             

 بة المئوّية الّنس التكرار البند
 %3.8 2 ال يتوفر في المراكز إجراء عمميات الجرد والصيانة

 %96.2 50 يتوفر في المراكز إجراء عمميات الجرد والصيانة
 %100.0 52 المجموع 

 
%مف مراكز مصادر التعّمـ في مدارس محافظة حمص تقـك 96مف خالؿ الجدكؿ السابؽ تبّيف أف 

 لما ليذه العمميات مف أىميةفي عمؿ مركز مصادر التعّمـ بشكؿ جيد بعمميات الجرد كالّصيانة كذلؾ
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ػًهُبد انغشد وانظُبَخ53شكم)

"فالكتب كالمكاد األخرل في المركز تتعرض لمتمؼ كالتخريب كاذ لـ يقـ المركز بإجراء مراجعة مستّمرة 
بّدمف صيانتيا بشكؿ دكرم كىذا لمقتنياتو فسكؼ تبدك المجمكعات ميممة كقذرة كغير جذابة لذلؾ ال 

االتجاه غير عممي، فالفحص الدكرم لممكاد سكؼ يمكف مف انتزاع المكاد التالفة كتحديد المكاد التي يمزميا 
 اصالح بسيط كتمؾ التي تحتاج ارساؿ إلى الّصيانة "

 (184، 2001جمعة،-)عبّداليادم
التي مازالت صالحة لالستخداـ كتمؾ التي تحتاج فيقكـ أميف المركز بعمؿ  قائمة جرد بالمكاد في المركز 

 إلى صيانة خارج المركز.
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 المراكز؟( ما مدى إجراء عمميات اإلعارة في 47السؤال )
وذلك كما ىو وارد  % 1.9 السمبّية بنسبةأما  % 98.1جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 ًذي ئعشاء ػًهُبد اإلػبسح فٍ انًشاكضانُّغجخ انًئىَّخ وانزّكشاساد ن(94)عذول              

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %1.9 1 ال يتوفر في المراكز إجراء عمميات اإلعارة

 %98.1 51 يتوفر في المراكز إجراء عمميات اإلعارة
 %100.0 52 المجموع 

 

% مف مراكز مصادر التعّمـ تقكـ بعممية اإلعارة في 98ا السؤاؿ بأف جاءت نتيجة اإجابة عف ىذ 
عارة  المركز كحيث أف ىذه اإلعارة تقتصر عمى إعارة الكنب حيث يكجد نكعاف لإلعارة : إعارة خارجية كا 

 داخمية ككؿ مركز يحدد طريقة اإلعارة كمدة اإلعارة التي يمكف أف تتـّ خالليا اإلعارة
مى أف تحّميؿ إحصاءات اإلستعارات الداخمية كالخارجية  بالمكتبات يعطي مؤشران عمى كيتفؽ المكتبيكف ع 

مدل استخداـ المكتبة كمصادرىا كفي ىذا يقكؿ حشمت قاسـ " أف تحّميؿ سجالت اإلعارة مف أقدـ الطرؽ 
لمكاد كأكثرىا انتشاران في دراسات اإلفادة مف المكتبات حيث يمكف بيذا التحّميؿ الكشؼ عف خصائص ا

 المعارة مف حيث مجاالتيا المكضكعية كتاريخ نشرىا" 
 (219-218، ص1993)الشافي،                                             

 

 
 ( ػًهُبد اإلػبسح54)شكم
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 المراكز؟( ما مدى تنفيذ العروض الضوئية والصوتية في 48السؤال )
وذلك كما ىو  % 71.2 السمبّية بنسبةأما  % 28.8جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ وانظىرُخ انؼىئُخ انؼشوع رُفُز نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 95)عذول           

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %71.2 37 صوتيةال يتوفر في المراكز تنفيذ العروض الضوئية وال

 %28.8 15 يتوفر في المراكز تنفيذ العروض الضوئية والصوتية
 %100.0 52 المجموع
% مف المراكز ال تجرم فييا العركض الصكتية كالضكئية 71جاءت نسبة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بأف 

 كىي العركض التي تعتّمد في استقباليا عمى حاستي السمع أك البصر أك االثنيف معان 
( ك األشرطة الصكتية التي تعتّمد عمى السمع، كالّشفافيات كالشرائح كاألفالـ التي Disc,Recordsمثؿ)

تعتّمد عمى حاسة البصر، أما العركض التي تعتّمد عمى حاستي السمع كالبصر معان كاألفالـ 
(Films( كأفالـ الفيديك)Vidio films( كالتمفزيكف كأقراص الميزر )Computer Disc-Read Only 

Memory CD-ROM ) 
 (377)الينائي، د.ت، ص
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 االلكترونية( في المراكز؟ المكتبات)اإلنترنت ( ما مدى إتاحة الوصول إلى 49السؤال )
وذلك كما ىو  % 36.5 السمبّية بنسبةأما  % 63.5جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 في الجدول التالي والرسم البيانّي:وارد 
 انًشاكض فٍ ئنً اإلَزشَذ انىطىل ئربؽخ نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 96)عذول               

 الّنسبة المئوّية  التكرار البند
 %36.5 19 ال يتوفر في المراكز إتاحة الوصول إلى اإلنترنت

 %63.5 33 ترنتيتوفر في المراكز إتاحة الوصول إلى اإلن
 %100.0 52 المجموع 

% مف مراكز مصادر التعّمـ كتعّد ىذه الّنسبة جيدة أف كانت حقيقية 63تبّيف نتائج ىذا السؤاؿ أف نسبة 
 حيث أف الباحثة مف خالؿ زيارتيا لتمؾ المدارس لـ تجد أف ىذه الّنسبة حقيقية.

ؿ مركز مصادر التعّمـ. كاستخداـ اإلنترنت مف قبؿ فإلنترنت دكر في العممّية التعميمّية التي تتـّ مف خال
المتعّمميف يكفر ليـ كمان ىائالن مف المعمكمات، كعمى المتعّمميف اتقاف ميارة استخداـ اإلنترنت حيث عمييـ 

أف يتعرفكا عمى نظاـ تصنيفيا ليستطيعكا الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات التي يريدكنيا ككذلؾ ال بّد 
 يمـ بكيفية استخداـ اإلنترنت كتكظيفو التكظيؼ األمثؿ في المركز. ألميف المركز أف

( ككأف لو ىذا 1998كيكافؽ ذلؾ الرأم زاىر سعيد حيث  قاـ  بدراسة حكؿ أىمية اإلنترنت في الّتعميـ )
 الرأم حكؿ أىميةاإلنترنت في مركز مصادر التعّمـ.

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة بشكؿ  "  أف استخداـ اإلنترنت يمثؿ شكالن مف أشكاؿ التحدم في
عاـ كاإلنترنت كسيمة كليس غاية، كادخاؿ اإلنترنت سيكفر فرصة جيدة ألمناء المراكز كذلؾ مف خالؿ 
ابراز دكرىـ في تكجيو المتعّمميف كالمعّمميف إلعداد البحكث كتعزيز المناىج الّدراسّية كاعداد الكاجبات 

 يف ، إضافة إلى قياـ األمناء باألعماؿ التّالية : الصفية بالّنسبة لممتعّمم
 
 Library Kills:تعميـ الميارات المكتبية  -
 Information Serviceخدمات المعمكمات: -
 Curriculum Consultationتطكير المناىج الّدراسّية:  -

 (34، ص1998)زاىر،
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 ئنً اإلَزشَذ ( انىطىل56)شكم 

 رمجيات لدعم التدريس في المراكز؟إنتاج ب ( ما مدى50السؤال )
وذلك كما ىو  % 55.8 السمبّية بنسبةأما  % 44.2جاءت إجابات أمناء المراكز اإليجابية بنسبة 

 وارد في الجدول التالي والرسم البيانّي:
 انًشاكض فٍ انزذسَظ نذػى ثشيغُبد ئَزبط نًذي وانزّكشاساد انًئىَّخ( انُّغجخ 97)عذول                

 الّنسبة المئوّية  التكرار لبندا
 %55.8 29 ال يتوفر في المراكز إنتاج برمجيات لدعم التدريس

 %44.2 23 يتوفر في المراكز إنتاج برمجيات لدعم التدريس
 %100.0 52 المجموع 

% مف مراكز مصادر التعّمـ ال تقكـ بإنتاج برمجيات لدعـ التدريس 65مف خالؿ نتائج السؤاؿ تبّيف أف 
مما يؤدم إلى زيادة في إرىاؽ الميزانّية المخصصة لممركز، ككذلؾ عدـ استخداـ الخامات المحّمية 

 المكجكدة في بيئة المركز.
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 انًمزشؽبدبً: صبنض

 الّدراسة: مقترحات
 في ضكء الّنتائج التي تكصمت إلييا الّدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

 مراكز مصادر التعّمـ المدرسّية.تكفير متخصصيف إلدارة  -1
رفع كفاءة مسؤكلي المراكز كذلؾ بعقد دكرات تدريبية في الداخؿ كالخارج كالمشاركة في الندكات  -2

 كالمؤتّمرات الخاصة بمراكز مصادر التعّمـ.
العمؿ عمى إيجاد تخصص إدارة مركز مصادر التعّمـ في الجامعات السكرّية يفي بمتطمبات تمؾ المراكز  -3

 لمكظفيف بما يحقؽ أىدافيا.مف ا
تكفير الميزانيات كالمخصصات المالية الكافية لشراء األجيزة كالمعّدات كالمكاد التعميمّية خاصة المتطكر  -4

 منيا كبأعداد مناسبة.
ضركرة التكعية الدائمة لمعامميف كالمعّمميف بأىداؼ كفمسفات كمياـ المركز، كتأىيميـ لمكاكبة تطكر  -5

 األجيزة الحديثة.
تكفير الككادر البشرّية المؤىمة كالمختصة في مجاؿ إجراء األبحاث كتقكيـ المناىج كتطكيرىا في مراكز  -6

 مصادر التعّمـ.
اإلستفادة مف التصّكر الذم أعدتو الباحثة لمركز مصادر التعّمـ المدرسّية في إنشاء مراكز مصادر تعّمـ  -7

 أخرل.
 ة كالدكلية لتبادؿ الخبرات بشبكة اإلنترنت.ربط مراكز مصادر التعّمـ مع المؤسسات المحّمي -8
 تكفير األجيزة الالزمة كاليامة لمتدريس كالتدريب غير المتكافرة في المراكز. -9

أف تستكمؿ كزارة الّتربّية إنشاء مراكز مصادر تعّمـ في باقي مدارس المحافظة التي  -10
 ال يكجد بيا مدارس.

 حاث التربكّية لمتعّرؼ إلى:لذلؾ ال بدمف إجراء المزيد مف الّدراسات كاألب
 مراكز مصادر التعّمـ كدكرىا في تنمية ميارة التعّمـ الّذاتّي لممعّمميف كالمتعّمميف. -
 عالقة مركز مصادر التعّمـ كتعاكنيا بمراكز مصادر التعّمـ في المديريات كمدل فاعميتيا في التعميمّية. -
ر التعّمـ كمدل تكافر كؿ مف المصادر كاألجيزة دراسة العالقة بيف تصّكر المعّمميف ألىمية مركز مصاد -

 التعميمّية كالكادر في تمؾ المراكز.
دكر مراكز مصادر التعّمـ في تحسيف نكعية الّتعميـ في المدارس كبخاصة رفع مستكل استخداـ التقنّيات  -

 الحديثة فييا.
 ميف فييا مف أجؿ تطكيرىا.دراسة تيدؼ إلى معرفة الغايات الالزمة لمشرؼ مراكز مصادر التعّمـ كالعام -
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 انؾذَضخ انًؼبَُش انىؽُُخ نهًُبهظبً: رظّىس يمزشػ نًشكض يظبدس انزؼهّى وفمبً ساثؼ

كز ك: ما التصّكر المقترح لتصميـ مر إجابة عمى السؤاؿ الخامس مف أسئمة البحث كى :انًمذيخ - أ
تصكران مقترحان لتصميـ مركز الحديثة تضع الباحثة  المعايير الكطنية لممناىجمصادر التعّمـ كفقان 
الحديثة كذلؾ بعد تشخيص لكاقع المصادر في  المعايير الكطنية لممناىجمصادر التعّمـ كفقان 

مدارس الّتعميـ الثانكم بمحافظة حمص كالتعّرؼ إلى المعكقات التي تحكؿ دكف تفعيؿ دكرىا 
مجاؿ فاعمية مراكز مصادر بالّشكؿ األمثؿ، ككذلؾ استعانت الباحثة بالّدراسات كاألبحاث في 

 التعّمـ كدكرىا في تحسيف العممّية التعميمّية كتحسيف أداء المتعّمميف كرفع مستكياتيـ التعميمّية.

 يفهىو انزظّىس انًمزشػ:  - ب

  ىك إطار فكرم عاـ تتبناه فئات الباحثيف أك التربكّييف في صكرة افتراضات أساسية أك قيـ
نساف كالككف كالحياة كالمجتّمع كالعالقات الجدلية القائمة بيف كمفيكمات أك اىتّمامات تتصؿ باإل

المكضكعات جميعيا مف شأنيا أف تكجو الباحثيف إلى تفضيؿ نماذج كمناىج كطرؽ معينة في 
 البحث تتالءـ مع الصيغة التي يتبنكنيا كتتفؽ مع مككناتو. 

 (2013)زيف الديف، 
 يدانية مف خالؿ أدكات منيجية كمية أك كيفية أك ىك تخطيط مستقبمي مبني عمى نتائج فعمية م

 احثيف كالتربكّييف لبناء إطار فكرم عاـ تتبناه فئات الب
 كىك التعريؼ الذم تتبناه الباحثة كاألقرب إلى التعريؼ االجرائي

 عريؼ االجرائي: ىك خطة عمؿ تتككف مف عدة مراحّؿ. اليدؼ منيا تحسيف عممية التعّمـ فيك تال
 ؿ الذم نريد تحقيقو.تصّكر نحك الفع

الحديثة  المعايير الكطنية لممناىجكىذا التصّكر يقضي كضع خطة لكيفية تصميـ مركز مصادر كفقان 
 لممرحّمة الثّانكّية في الجميكرّية العربّية السكرّية.

 األسباب التي دفعت الباحثة لوضع التصور: - ت
باحثة إلى مدارس الثّانكّية بمحافظة حمص كما تـّ كضع التصّكر بعد الزيارات الميدانية التي قامت بيا ال

لمستو مف جكانب قصكر في تمؾ المدارس مف حيث كجكد مركز مصادر تعّمـ كتفعيمو ككيفية التعامؿ مع 
محتكياتو كخاصة أف معظـ المدارس ال يكجد فييا مركز مصادر متكامؿ بؿ ىك عبارة عف مكتبة كمخبر 

 مدرسّي. 
ـّ التكصؿ إلييا أفادت أنو ال يكجد أميف مركز مؤىؿ التأىيؿ الكافي كما أف نتائج الّدراسة الم يدانية التي ت

لمنيكض بالمكتبة التقميدية المكجكدة في المدرسة كتحكيميا إلى مركز مصادر، كما أف التجييزات المكجكدة 
باب تـ كضع األىداؼ كالكسائؿ التعميمّية كالمكاد غير كافية لتعزيز العممّية التعميمّية. كنتيجة لتمؾ األس

 التالية لمتصكر:
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 َهٍ:انزظّىس انًمزشػ يب أهذاف  

 تحسيف أداء الّطالب في مرحّمة الّتعميـ الثانكم.  -
 معرفة مدل تحقيؽ أىداؼ المناىج الحديثة.  -
خدـ أىداؼ المناىج الحديثة مف حيث يأم حد مركز مصادر التعّمـ في المدارس  التعّرؼ  -

 العمؿ.التجييزات كالقدرة عمى 
 كز مصادر التعّمـ بما يخدـ المناىج الحديثة.المعّمميف عمى استخداـ كتفعيؿ مر تشجيع    -
 تنمية ركح العمؿ الجماعّي بيف المعّمميف كالّطالب كبيف الّطالب أنفسيـ.   -
 تطكير الجكانب المينّية لدل المعّمميف كرفع المستكل الميارم لدييـ في استخداـ تقنيات المركز.  -
 مؿ عمى كضع برامج لممعّمميف لكيفية استخداـ المركز في مدارس الّتعميـ الثّانكّية.الع   -
تباعو كتصميـ يحقؽ األىداؼ في بقية المدارس.  -  اإلستفادة مف ىذا التصميـ كا 

كنتيجة لتمؾ األىداؼ يككف اليدؼ األىـ كاألسمى ىك أداء كؿ شخص دكره بفعالية بما يؤدم إلى تحسيف 
 العممّية التعميمّية ككؿكفاءة كفاعمية 

 رؼشَف يشكض يظبدس انزؼهّى: - ث

  ـّ  بأنو:يعرفو المناعي وآخرون بجميع  االىتماـكؿ ما يتفاعؿ معو المتعّمـ لكي يتعّمـ كبذلؾ يت
مصادر التعّمـ التي تحقؽ اكتساب خبرات تعميمّية سكاء كانت ىذه المصادر بشرية أك غير بشرية 

 داخؿ البيئة أك خارجيا. البديمة(أك غير المباشرة ) تتـّ عف طريؽ الخبرات المباشرة

 (49 ص، 2003)المناعي كآخركف

 كدارييياالمدرسة كطالبيا  : ىك مكقع في المدرسة يقدـ خدماتو لمعمميّ يعرفو البدري وآخرون 
كغيرىـ، كتشمؿ ىذه الخدمات تكفير مصادر تعميـ كتعّمـ متنّكعة مطبكعة كغير مطبكعة 

ية لمشبكة المعمكماتية إضافة إلى خدمات أخرل مثؿ إنتاج المصادر، كالتدريب كالكتركنية كاتاح
المينّي كغيرىا مف خالؿ تسييالت مجيزة، كعمميات كمعمكمات أك مياـ محددة، كاختصاصي 

 (49، ص2003)البدرم كآخركف،                        األىداؼ.    ىـ في تحقيؽ امؤىؿ يس

 فهغفخ انًشكض: - ج

 ة مركز مصادر التعّمـ بناءن عمى أىداؼ المناىج الّدراسّية كبناء عمى فمسفة المؤسسة التعميمّية.تتحدد فمسف
طار عممو مف خالؿ مجمكعة أسئمة كىي:  كيمكف تحديد فمسفة مركز مصادر التعّمـ كا 

ىؿ سيككف مركز المصادر مكاف لتخزيف المصادر المقركءة كالمسمكعة كالمرئية كاألجيزة  -
أـ ستككف مصادر يسيؿ لممعّمميف كالمتعّمميف الكصكؿ إلييا لالستفادة منيا في العممّية  التعميمّية؟
 التعّممية؟–التعميمّية 

 ما نكع الخدمات التي سيقدميا المركز؟ كىؿ ستككف ىذه الخدمات لممعّمميف كالمتعّمميف  -
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 معان أـ ألحدىما فقط؟ -
 ىؿ يساعد المركز في تطكير أساليب التدريس؟ -
الصغيرة ح مركز المصادر فرص التعّمـ الّذاتّي كالفردم؟ كىؿ يتيح التدريس لممجمكعات ىؿ سيتي -

 أك المجمكعات الكبيرة؟

ٍّ   - خ  :أهذاف يشكض يظبدس انزؼهّى انًذسع

حتى يكفر مركز مصادر التعّمـ المدرسّي في محافظة حمص بيئة تعميمّية تعممّية مناسبة تتيح لممعمـ 
كمختمفة مف مصادر التعّمـ، كترل الباحثة أنو يمكف النظر إلى أىداؼ المركز االستفادة مف أنكاع متعددة 

 في إطاريف ىما األىداؼ العامة كاألىداؼ الخاصة.
: كىي األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا أم مركز مف مراكز مصادر التعّمـ في األهذاف انؼبيخ-1

 ما يمي:أم مكاف كاف ىذا المركز كفي أم مدرسة كىذه األىداؼ ىي ك
 تحقيؽ أىداؼ المدرسة -
 تحسيف عممية الّتعميـ كالتعّمـ كنكعية الّتعميـ  -
 خدمة المجتّمع الذم تكجد فيو المدرسة  -
 تطكير التعّمـ الّذاتّي كالتعّمـ المستّمر لدل المتعّمـ -
 تطكير تحقيؽ الذات لدل المتعّمميف -

 كتقسـ إلى ثالث أصناؼ كىي: األهذاف انخبطخ:-2
 ألىداؼ المعرفّية: كتتضمف ما يمي:ا-أ
 تعريؼ المعّمميف بطرؽ كصيانة مصادر التعّمـ -    
 تّمكيف المتعّمميف مف الكصكؿ إلى مصادر المعرفة كالمعمكمات بصكرة عادلة - 
 تحقيؽ التكامؿ بيف مصادر التعّمـ المختمفة في المكقؼ التعميميّ  -
 حة ليـ في المركزتعريؼ ركاد المركز بمصادر التعّمـ المتا -
 معمميف كمتعّمميف()تقديـ الخدمات االستشارية لممستفيديف في المدرسة مف المركز  -
 إتاحة الكصكؿ المادم لممعمكمات عف طريؽ اإلنترنت  -
 ما يمي: فاألىداؼ الكجدانية: كتتضم-ب
 يشجع عمى استغالؿ البيئة المحّمية في إنتاج مصادر تعّمـ جديدة -
 ميف بالّدكر الذم يمعبو مركز مصادر التعّمـ في تسييؿ عممية الّتعميـتكعية المعمّ  -
 إدراؾ المعّمميف كالمتعّمميف ألىمية تكفر مركز مصادر تعّمـ في المدرسة  -
 إيجاد إلفو بيف المتعّمميف كمصادر المعمكمات الحديثة كخاصة االلكتركنية -
 إقامة المعارضالتكعية بتقنيات التعّمـ الجديدة كذلؾ مف خالؿ  -
 تنمية قدرات المعّمميف كالمتعّمميف عمى البحث العممّي  -
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 األىداؼ الميارية: كتتضمف ما يمي:-ج
 تنمية ميارة التخطيط لمدركس لدل المعّمميف -
 تنمية ميارات البحث العممّي لدل المعّمميف كالمتعّمميف -
 تنمية قدرات التعّمـ الّذاتّي لممتعّمميف -
 ات التدريس ككسائميا باستخداـ تقنيات الّتعميـتطكير ميار  -
 تّمكيف المعّمميف مف استخداـ التكنكلكجّيا في الّتعميـ كالتعّمـ -
 مساعدة المعّمميف في إنتاج الكسائؿ كالمكاد الالزمة لمتدريس -
 تكفير مصادر التعّمـ بأنكاعيا -

 (:tasksيشكض يظبدس انزؼهّى ) ويهب - د

رة في مراكز مصادر التعّمـ في المدرسة كاألىداؼ التي تسعى تمؾ المراكز في ضكء اإلمكانات المتكف
لتحقيقيا، كبناءن عمى نتائج الّدراسة في أف مراكز مصادر التعّمـ في مدارس محافظة حمص ال تؤدم 

 المياـ كالّدكر المناط بيا عمى الكجو األكمؿ.
ر التعّمـ ىي تييئة البيئة المادّية كالبشرّية لمساعدة لذا ترل الباحثة أف الكظيفة كالميمة الرئيسية لمركز مصاد

 ىذه المراكز عمى القياـ بعدد مف المياـ لخدمة األىداؼ التربكّية كالتعميمّية لممدرسة.
كتحديدان، أف ينفذ المركز المياـ التّالية كما حددتيا الباحثة مف خالؿ قراءتيا لكاقع المراكز في المحافظة ككذلؾ 

 تفادة مف الّدراسات الّسابقة في ىذا المجاؿ كمف ىذه المياـ ما يمي:مف خالؿ االس
 إعداد خطة سنكية ألنشطة المركز -
 تزكيد المعّمميف بمصادر التعّمـ الالزمة لمتدريس. -
 تقديـ الخدمات االستشارية في مجاؿ التدريس كطرؽ التدريس. -
 عمؿ نشرات تكضيحية بالمصادر المتاحة في المركز. -
 امة المعارض المدرسّية في مجاؿ مصادر التعّمـ.إق -
 تدريب المعّمميف كالمتعّمميف عمى استخداـ التقنّيات الحديثة. -
 تنمية القكل البشرّية في المدرسة مف خالؿ التدريب المستّمر أثناء الخدمة لممعّمميف. -
 القياـ بتحّميؿ المناىج التعميمّية لتحديد احتياجات المركز. -
 عمميات التنظيـ لممركز مف فيرسة كتصنيؼ. إجراء -
 مساعدة كتدريب المعّمميف لمقياـ بصيانة بسيطة لبعض األجيزة التعميمّية بالمركز. -
 إجراء تقكيـ مستّمر ألداء المركز في ضكء أىدافو. -
 إعداد الميزانّية الّسنكية كتقديميا لمدير المدرسة. -
 نامج التربكّم كالتعميمّي لممدرسة.تخطيط نشاطات المركز كدمجيا مع البر  -
 االىتماـ بالمعمكمات كالتكثيؽ كالتكزيع. -
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: - ذ ٍّ  انًكىَبد انشئُغُخ إلداسح يشكض يظبدس انزؼهّى انًذسع
يشتّمؿ مركز مصادر التعّمـ عمى المككنات الرئيسية التّالية: التسييالت كالمكاد كاألجيزة كالعاممكف 

 .المككناتتكضيح ليذه  يكالمكازنة. كفيما يم
 (:Facilitiesالتسييالت)-1

تعتقد الباحثة أنو لكي يقـك مركز مصادر التعّمـ بتنفيذ األىداؼ كالمياـ التي كجد مف أجؿ تحقيقيا، ال 
بدمف تكفير تسييالت أساسية متنّكعة تّمثؿ كحدات أك مككنات المركز كتشغؿ مساحات مختمفة الحجـ في 

تّمثؿ الحد األدنى الذم ينبغي تكافره في مركز مصادر التعّمـ. كمف  المركز، كىذه التسييالت األساسّية
 دكنيا يصعب عمى المركز امكانية تحقيؽ أىدافو بالمستكل المقبكؿ.

 

 
 ( وؽذاد يشكض يظبدس انزؼهّى98)شكم

 
 (:Reception& Circulation)كحدة االستقباؿ كالتداكؿ -أ

 دمات لممستفيديف، كتقكـ ىذه الكحدة بالمياـ التّالية: ينبغي تكفير مساحة كافية لالستقباؿ كتقديـ خ
 المصادر في الحاؿ عند تكافرىا  ـاستقباؿ طمبات المستفيديف، كتقدي -
 مكسكعات، قكاميس، أطالس()تكفير مجمكعة مراجع  -
 تكفير فيارس تقميدية أك غير تقميدية لتيسير استخداـ مصادر المركز مف المكاد كالمعمكمات-
 إجراءات إعارة المصادر التعميمّية لممستفيديف تنظيـ -
 جدكلة كتنظيـ استخداـ األجيزة كالتسييالت في المركز -
 حفظ كتنظيـ سجالت الكارد كالصادر -
 تنظيـ اإلعارة بيف مراكز مصادر التعّمـ بيف المدارس -   

 (85 ص، 2003)الصالح،
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 (:Managementكحدة اإلدارة)-ب
تعّمـ تنفيذ العديد مف المياـ اإلدارّية كمياـ االشراؼ كالمتابعة، لذلؾ ال بدمف يتطمب مركز مصادر ال

تكفير مساحة مف خالؿ مكتب يتكلى تخطيط مدخالت المركز كعممياتو كمخرجاتو كمتابعة ىذه 
 العناصر كاإلشراؼ عمييا.

كاديمي في مجاؿ كعادة ما تشمؿ ىذه الكحدة مديران ليذا المركز عمى درجة عاٍلية مف اإلعداد األ
الّتربّية كالمكتبات كالكسائؿ التعميمّية كأنظمة التدريب مع خبرة عممية في ىذا المجاؿ، كيساعده عدد 

 مف المتخصصيف في نفس المجاؿ.
 (112، ص1995)سالمة، 

 (:Work Rom)كحدة اإلدارة كالتجييز -ج
و كمرتبطة بالمنياج الّدراسّية، كجد مركز مصادر التعّمـ لخدمة أىداؼ مختمفة مرتبطة بحاجات اعضائ

لمقابمة حاجات المدرسة لذا فإف  رأف ىذه الحاجات متغّيرة، فأف مصادر المركز قابمة لمنمك، كالتغيي ثكحي
حيازة المركز لمصادر جديدة ىي عممية مستّمرة، مما يتطمب تكفير مساحة كافية لتزكيد ىذه المصادر 

 اـ.بقصد فحصيا كتجييزىا لمتداكؿ كاالستخد
 (:Learning Resources)كحدة مصادر التعّمـ -د

فيو نشاطات عديدة في الكقت نفسو لذا ينبغي تكفير  ذيستخدـ المركز أساليب تدريس مختمفة، كتنف
 مساحات كافية لتقديـ الخدمات التّالية:

 تكفير مساحة لمقراءة العامة كالّدراسة -
لتعّمـ الّذاتّي مجيزة بأجيزة تسجيالت صكتية، تكفير مساحة لمدارسة المستقّمة تشمؿ حجرات ا -

 ، تمفاز.بفيديك، حكاسي
تكفير مساحة لنشاطات التعّمـ التعاكنية بمجمكعات صغيرة مجيزة بطاكالت مناسبة ليذا النكع  -

 مف النشاطات كالمناقشات التعاكنية
 قاعة العركض السمعية /البصرية كالمحاضرات -

 كحدة اإلنترنت:-ق
مف أىـ الكحدات عمى االطالؽ في األلفية الثالثة التي  ؿاإلنترنت مف الكحدات الرئيسية، بتعتبر كحدة 

اعتّماد النشاط البشرم عمى صناعة المعمكمات كمف أىـ  دتتّميز بعصر المعرفة كالمجتّمع الرقمي، كازديا
 الخدمات المرتبطة باإلنترنت ىي:

 (Emailالبريد االلكتركني) -
 (FTP)خدمة نقؿ الممفات -
 خدمة البحث عف المعمكمات -
 خدمة المؤتّمرات الحية -

 كيتكقع مف كحدة اإلنترنت تنفيذ المياـ التالي:
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 تيسير الكصكؿ لممعّمميف كالمتعّمميف إلى شبكة اإلنترنت -
ربط مركز مصادر التعّمـ المدرسّي بالمكاقع التعميمّية كبمراكز األبحاث التربكّية كمراكز مصادر  -

 ات كالمكتبات االلكتركنيةالمعمكم
 تشجيع المتعّمميف عمى التعّمـ الّذاتّي عف طريؽ البحث عف المعمكمة مف تمقاء أنفسيـ -
 دعـ معمكمات المنيج المدرسّي ببرامج اثرائية مف اإلنترنت -
نتاج برمجيات تخدـ المناىج الّدراسّية -  تكفير كا 
 اكز المشابيةتبادؿ المعمكمات كالكثائؽ كالبرمجيات مع المر  -
 دعـ أساليب التدريس بالمدرسة عف طريؽ االستفادة مف الكسائط المتعددة بالكحدة -
 استخداـ الشبكة في تدريب المعّمميف عف بعد -

 (89ص، 2003)الصالح، 
 (:Production Unit) جكحدة اإلنتا-ك

لمدرسة كنشاطاتيا ميمة ىذه الكحدة تكفير مساحة كافية لتقديـ خدمات إنتاج مكاد تخدـ مناىج ا
المساحة يستخدميا طالب المدرسة كمعممكىا في إنتاج الكسائؿ  هكبرامجيا التعميمّية، كىذ

 يتكقع مف ىذه الكحدة تنفيذ المياـ التّالية: االمطمكبة لنشاطات الّتعميـ كالتعّمـ، لذ
نتاج مكاد الرسـك كالصكر كالشرائح الفكتكغرافية كشفافيات العرض فكؽ - الرأس كالمكاد تصميـ كا 

 الصكتية التي ال تتكافر مف أم مصدر آخر.
نتاج مكاد معتّمدة عمى الحاسكب مثؿ الممصقات كالصكر كالرسكـ كالشرائح كالّشفافيات - تصميـ كا 

 كاألقراص المدمجة كالكسائط المتعددة.
 (264ص، 2002)عمياف كسالمة،

صالح كيمحؽ بيذه الكحدة كحدة الّصيانة كتقـك بعمميات الفحص ك  الّصيانة الدكرية لألجيزة، كا 
 األجيزة كقطع الغيار الستخداميا عند الحاجة. فاألجيزة التي تتعطؿ، كتخزي

 معايير تصميم مراكز مصادر التعّمم وفق التصّور المقترح: - ر
تقترح الّدراسة المعايير التّالية لتصميـ مراكز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ الثانكم في ضكء 

 سات كالخبرات التربكّية:الّدرا
 معايير مجاؿ أىداؼ المناىج  - أ
 معايير مجاؿ المادة العممّية  - ب
 معايير مجاؿ احتياجات المتعّمميف  - ت
 معايير مجاؿ إدارة المركز مف قبؿ المعمـ  - ث
 معايير مجاؿ التقكيـ   - ج
 مجاؿ الككادر البشرّية كالميزانية معايير - ح
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 ة مركز مصادر التعّمماألسس النفسية والتربوّية التي تدعو إلقام - ز

 تقكـ فمسفة مراكز مصادر التعّمـ عمى األسس النفسية كالتربكّية التّالية:

 

 
 

 ( االعظ انُفغُخ وانزشثىَّخ نًشكض يظبدس انزؼهّى59)شكم

 :تكامل المعرفة وتنّوع مصادرىا-1
لفرد بصكرة متكاممة يتكقؼ نجاح أم مؤسسة تعميمّية عمى مدل تحقيقيا ألىداؼ المناىج الساعية إلعداد ا

كىذه النظرة التكاممية ال تتحقؽ إاّل مف خالؿ مركز مصادر التعّمـ الذم تتكافر فيو المعرفة بصكرة مرئية 
مف الحكاس لدل المتعّمـ يؤدم إلى تعّمـ أفضؿ كذلؾ  د، حيث أف اشتراؾ أكبر عدةكمسمكعة أك مممكس

 بما يتناسب مع خصائصو كقدراتو كميكلو.
 مل الخبرة التعميمّية:ضرورة تكا-2

أحد أىداؼ الّتربّية ىك مساعدة المتعّمـ عمى اكتساب خبرة جديدة كاتاحة الفرصة لو بالتفاعؿ مع مجاالت 
 الخبرة المناسبة لو،

فالكتب كالمكاد المقركءة تكّكف مفاىيـ نظرية ذات بعد كأحد في حيف أف المتعّمـ إذا شاىد فيممان عف 
 يكسب المعنى الذم اكتسبو بعدان ثانيان.المكضكع الذم قرأه فأنو 

فتكفر مصادر تعميمّية مختمفة لممتعّمـ تساعد في اكساب المفيكـ مف عدة أبعاد مما يؤدم إلى إثراء 
 المعنى كتككيف خبرة غنية متكاممة.
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 التأكيد عمى التعّمم-3

ميكلو كحاجاتو كالفركؽ الفردّية بينو أف التأكيد عمى االىتماـ بالفرد الذم يقكـ بعممية التعّمـ، كالتأكيد عمى 
كبيف زمالءه أدل إلى ضركرة تنكيع مصادر المعرفة مف حيث المستكل كاألسمكب كطريقة العرض كىذا ال 

ـّ إاّل عف طريؽ مركز مصادر التعّمـ بمصادره المتنّكعة.  يت
 تطور مفيوم الوسيمة التعميمّية وطرق تقديم خدماتيا التعميمّية:-4

الكسيمة التعميمّية جزءان رئيسيان كأساسيان في استراتيجية التدريس يستخدميا المدرس لتحقيؽ لقد أصبحت 
أىداؼ محددة ككاضحة لدرس يؤدم فيو استخداـ الكسيمة التعميمّية إلى تككيف الخبرات التعميمّية حيث أف 

دم إلى مركزية الخدمات تكافر المكاد المسمكعة كالمقركءة كالمرئية كضركرة تكفرىا في مركز المصادر يؤ 
 التعميمّية كسيكلة الحصكؿ عمييا عند الحاجة كتكفير الكقت كالجيد في الحصكؿ عمى كؿ منيا.

 الّدور اإليجابي لممتعّمم في الحصول عمى الخبرة:-5
أف االتجاه التربكّم الحديث يؤكد عمى إيجابية المتعّمـ في الحصكؿ عمى الخبرة التي تكفرىا المكاد 

ؿ التعميمّية كبذلؾ تصبح كسائؿ لمتعّمـ أكثر منيا كسائؿ لمتدريس. كىذا يقتضي كجكد مركز كالكسائ
مصادر التعّمـ بحيث يتيح لممتعّمـ الحرّية الكاممة لمتعامؿ مع المعطيات التعميمّية المكجكدة الكتساب 

 الخبرات كؿ حسب قدرتو كميكلو كاستعداداتو.
 التعميمّية: تحقيق األىداف التربوّية لممؤسسات-6

أف مف أىـ أسباب كدكاعي كجكد مركز مصادر تعّمـ ىك مدل مساىمتو في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 
التعميمّية، فميست كظيفة المركز مجرد تزكيد المعّمميف كالمتعّمميف بالمكاد التعميمّية المختمفة لكف لو دكر 

عدا د المكاد كاآلالت الالزمة بما يتالءـ مع إيجابي في مساعدة المعّمميف عمى تطكير أساليب التدريس كا 
اليدؼ المراد تحقيقو لذلؾ ال بدمف مراعاة ىذا الّدكر عند تصميـ مركز مصادر التعّمـ كتحديد كظائفو 

 (13ص، 1986حمداف،)                                              كاختيار العامميف فيو.          
 تدريس تغيير دور المعمم وفمسفة ال-7

أف تطكير تكنكلكجيا الّتعميـ استدعت تغيير دكر المعمـ في العممّية التعميمّية كذلؾ بما قدمتو مف أنظمة 
كأساليب جديدة كآالت كمكاد تعميمّية فمـ يعد دكره مقتصران عمى التمقيف كاإللقاء بؿ أصبح يقع عمى عاتقو 

ر أك إنتاج المكاد التعميمّية الالزمة لكؿ مكقؼ كاآلالت تصميـ بيئة التعّمـ بإعداد المكاقؼ التعميمّية كاختيا
المناسبة لعرضيا لذلؾ كاف مف الضركرم إنشاء مركز مصادر التعّمـ كتزكيده بجميع اإلمكانات التي 

 تساعد المعمـ لتحقيؽ أدكاره الجديدة في العممّية التربكّية.
 تنويع أساليب التعّمم والتدريس وتطويرىا:-8

ـ. التدريس المعركفة إلى: المعمـ كالمتعّمـ، المعّمـ كالكسائؿ كالمتعّمـ، الكسائؿ ك المتعمّ  تنقسـ أساليب
 أسمكب المتعّمـ كالكسائؿ التعميمّية كيعتبر أفضؿ أسمكب لمتدريس
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ألف ىذا النمط يحتاج إلى اماكف كتسييالت كتجييزات خاصة، ال يمكف أف تزكد بيا الغرفة الصفية كلكف 
في مركز مصادر التعّمـ الذم يسمح لألعداد الصغيرة مف المتعّمميف باستخداـ المكجكدات يمكف تحقيقيا 

 (Shmidt,riech,2000mp30)                   في قاعات خاصة تتناسب مع حجـ المجمكعة. 

 ئعشاءاد انزظىس: - س

 .رجييفتحديد المستفيديف في المدارس مف التصّكر كىؤالء ينقسمكف إلى مستفيديف داخمييف كخا -
 ( انغزفُذٍَ يٍ انزظىس انًمزشػ نًشكض يظبدس انزؼهى99) عذول                

 المستفيديف مف التصّكر المقترح
 المستفيديف الخارجييف المستفيديف الداخمييف

 أكلياء األمكر الّطالب
 الثانكيات كالجامعات المعّمميف

 المجتّمع جميع العامميف في المؤسسات التعميمّية
 الحككمة 

كيمكف أف فاعمية مركز المصادر تككف األفضؿ عندما تككف األكلكية الحتياجات المستفيديف كرغباتيـ 
 إطار عاـ ليذه االحتياجات كفؽ الجدكؿ التالي: كضع
 ( اؽزُبعبد انًؼهًٍُّ وانًزؼهًٍُّ فٍ انًذاسط011)عذول

 احتياجات المتعّمميف كالمعّمميف
 المعّمميف المتعّمميف

كيدىـ بالقيـ كالميارات كالمعرفة لتحقيؽ أىداؼ تز 
 بكؿ مستجداتو كمكاجية المستقبؿالمنيج 

جيد أقمفي عمميات التعّمـ حيث أف الطالب 
 يتحمؿ مسؤكلية في تعّممو

رفع معنكياتيـ كذلؾ بزيادة مشاركتيـ في صنع  تحسيف دافعتييـ لمتعّمـ
 القرارات

بركح الفريؽ مع زمالئيـ كمع الّطالب مما  العمؿ تحسيف نتائج تعّمميـ باستّمرار
 يؤدم إلى كجكد العالقات الجيدة فيما بينيـ

 التنمية المينّية المستّمرة تقبؿ تقنيات التعّمـ الحديثة

الحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف الّطالب  عالقة أفضؿ مع أساتذتيـ
 كأكلياء األمكر مما يزيد مف فعاٍلية التعّمـ

امة في شخصيتيـ )الحافز الّذاتّي، تنمية جكانب ى
 العمؿ في فريؽ، االبّداع، المنافسة ،....(

 
 

ـّ االكتفاء ىنا بالمعّمميف كالمتعّمميف ككنيـ طرفي العممّية التعميمّية األىـ  .*مالحظة: ت
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 ألغبو يشكض يظبدس انزؼهّى:

ا كفي يداؼ المراد تحقيقإف تخطيط الييكؿ التنظيمي لمركز مصادر التعمـ يجب أف يتـ في ضكء األى
 ضكء المسؤكليات كالكظائؼ الممقاة عمى عاتقو.

 كىذا التخطيط يتضمف عددان مف األقساـ الفنية ، كمف الممكف ادماج قسميف أك أكثر

 ئفو كمسؤكلياتو كىي عمى النحك التالي:اكتعد األقساـ التي سيتـ ذكرىا كافية لقياـ المركز بكظ

 اد: قسـ الفحص كاختيار المك  -1

يتكلى ىذا القسـ تجميع المصادر التربكية المطبكعة كغير المطبكعة كتقييميا كاختيار المناسب منيا  
رص الكافية لممعمميف فلتدعيـ المناىج الدراسية كالنشاطات التربكية ، ككذلؾ ىذا القسـ يعمؿ عمى اتاحة ال

استخداـ كؿ مادة، كمدل مالءمتيا  الختيار المصادر كتجربتيا كتحديد العائد التعميمي كالتربكم مف
 لممتعمميف.

 قسـ اإلجراءات الفنية:  -2

عدادىا كالقياـ ب ةرستكلى ىذا القسـ تجميع طمبات المدي عمميات مف المكاد التعميمية كالقياـ بشرائيا كا 
عمى أميف ت الفنية ، كتكفير الكقت كالجيد تكحيد اإلجراءاالفيرسة كالتصنيؼ كتأتي أىمية ىذا لقسـ نظران ل

 المركز.

 قسـ التصميـ كاإلنتاج : -1

مف مياـ ىذا القسـ تكفير المكاد كاألدكات إلنتاج الكسائؿ التعميمية محميان ، كمساعدة المعمميف إلنتاج 
 الكسائؿ البسيطة تبعان الحتياجاتيـ.

 قسـ األجيزة:  -2

كأنكاعيا مع مديرية التربية كيتكلى ىذا القسـ كضع المكاصفات الخاصة لألجيزة لتكحيد مكاصفات األجيزة 
صالح األجيزة.  لتكفير قطع الغيار الالزمة لصيانتيا، كما يقكـ ىذا القسـ بصيانة كا 
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 قسـ التدريب: -3

يتكلى ىذا القسـ تخطيط كتنفيذ البرامج التدريبية ألمناء المراكز كالمكجييف كالمعمميف لتدريبيـ عمى 
مية التعميمية ، كاطالعيـ عمى المستحدثات الجديدة في اختيار كتنظيـ كاستخداـ المصادر لخدمة العم

 مجاؿ التكنكلكجيا.

 ٍّ  *انًىاد انزؼهًُُّخ انًمزشؽخ نًشكض يظبدس انزؼهّى انًذسع

تقترح الباحثة أف يتكافر في مركز مصادر التعّمـ المدرسّي لممرحّمة الثّانكّية عدد مف المكاد التعميمّية التّالية 
ـّ االس تعانة لمتعّرؼ بيذه المكاد مف الّدراسات الّسابقة كالمراجع ذات العالقة بالمكضكع كحد أدني كقد ت

 كخاصة اإلطار المرجعي لمراكز مصادر التعّمـ كىي عمى الّشكؿ التالي:

 تسجيالت صكتية)كاسيت( -
 شفافية لكؿ كحدة تعميمّية 7 -
 (CD ROMأقراص مدمجة ) -
 كضكعخريطة جغرافية أك تاريخية كاحدة لكؿ م -
 كرات أرضية2 -
 كتب لممطالعة لكؿ طالب تتكاجد في المكتبة  10 -
 نماذج  10 -
 أفالـ لكؿ مبحث 10 -
 عينات -
 مراجع حكؿ كؿ مكاضيع المنياج -
 مجاّلت عممية -
 مكسكعات -
 ممـ 35شرائح فكتكغرافية )ساليدات(  -
 أشرطة فيديك -
 برمجيات حاسكب تعميمّية  -   

 حقائب تعميمّية -
 دكريات تربكية -
 كتالكجات لألجيزة كالمكاد التعميمّية المكجكدة في المركز -
 صكر فكتكغرافية مطبكعة  -
 أشياء حقيقية -
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* ٍّ  األصبس انًمزشػ نًشكض يظبدس انزؼهّى انًذسع
ة عنيا. كتقترح الباحثة القائم ىينبغي أف يكفر مركز مصادر التعّمـ أنكاعان مف األثاث تعّد أساسية ال غن

 التّالية التي تّمثؿ الحد األدنى مف األثاث المككف لقاعات المركز:

 خزانات لممكاد المطبكعة  5  -
أشرطة فيديك، اسطكانات الحاسكب، الشرائح، األفالـ )خزانات لممكاد غير المطبكعة  5 -

 كالشفافيات(
 حامؿ خاص بالدكريات كالمعاجـ كاألطالس كالخرائط 1 -
 مطالعة كالقراءةطاكلة ككرسي لم 25 -
 ( لمتعّمـ الفردمCARRELمقصكرات ) 4 -
 مكتب لممشرؼ كفني مصادر التعّمـ 2 -
 طاكلة استقباؿ 1  -
 صندكؽ لبطاقات الفيرسة)الببميكجرافيا( 2 -
 عربات ذات عجالت لألجيزة 3 -
 لكحة اعالنية كبيرة الحجـ 2 -
 تكييؼ لميكاء 1 -
 ة في المركزعدد كاؼ مف مخارج كتكصيالت كيربائي -

كفي كثيقة المعايير المكحدة لممكتبات كمراكز مصادر التعمـ تـ تحديد التجييزات كمتطمبات لمركز 
 :يمصادر التعمـ كمف ىذه التجييزات كالمكاد ما يم

 لمقاعد:ا     
تكفير عدد مف المقاعد في مركز مصادر التعمـ ألغراض المطالعة كالبحث بحيث تستكعب  -1

( مقعدان لممدارس التي يبمغ عدد 50دد التالميذ في آف كاحد، أم تكفير )%( مف مجمكع ع10)
( لكؿ تمميذ في المدرسة 2ـ2.5( تمميذا، مع مراعاة تخصيص مساحة )500التالميذ فييا )

 الثانكية.
( لعدد المقاعد المطمكب تكفيرىا في قاعة المطالعة، أم تكفير مقعد كاحد 10: 1اعتماد معيار ) -2

 ة.يذ في المدرسلكؿ عشرة تالم
تخصص مساحات مناسبة لممجمكعات تتناسب مع حجميا كنكعيتيا كمساحة لمكاتب المكظفيف  -3

 (2013كآخركف، )يكنس، (     100)بيا كما في الجدكؿ رقـ  .كالمرافؽ الممحقة

     

 



174 
 

 ( انًغبؽبد انًخظظخ نهًطبنؼخ وانًغًىػبد:101نغذول )ا          

 2المساحة/م المرفق الرقـ

 
 مكتبات المدارس الثانكية    

 
 2ـ 170 المساحة اإلجمالية 1

 
 مقعد 50الستيعاب  2ـ 100 المطالعة 2

 
 مجمد2/1000ـ5  ( 2ـ 23) المجمكعات العامة 3

 
 مجمد 2/1000ـ 10 المراجع 4

 
 دكرية 2/1000ـ 6 الدكريات الجارية 5

 
 دكرية 1000/ 2ـ 9 الدكريات المجمدة 6

 
 2ـ 20 المستكدع 7

 
 2ـ 16 أميف المكتبة 8

 
 /لكؿ مساعد2ـ 9 المساعدكف 9
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 األعهضح واألدواد:*
يختمؼ عدد األجيزة كتكافرىا في مركز مصادر التعّمـ كفقان لممرحّمة التعميمّية التي يخدميا كأىداؼ 

التّالية تّمثؿ  مناىجيا ككذلؾ كفقان لعدد المستفيديف الذيف يترددكف عمى المركز، كترل الباحثة أف القائمة
 الحد األدنى لألجيزة كاألدكات الممكف تكافرىا في المركز:

 (OHPجياز عرض فكؽ الرأس ) 1 -
 (LCDجياز عرض البيانات) 1 -
 ممـ 35جياز عرض الشرائح الشفافة  -
 جياز عرض الصكر المعتّمة  2 -
 كاميرا تصكير فكتكغرافية 1 -
 كاميرا فيديك 1 -
 جياز فيديك 2-
 تمفزيكف جياز 2-
 جياز تسجيؿ صكتي كراديك 4 -
 شاشة عرض متنقّمة  1 -
 (FOTOCOPIERماكينة تصكير مستندات ) 1 -
 (SCANNERماسح ضكئي ) 1 -
 أجيزة كمبيكتر مع ممحقاتيا)كماليات( 6 -
 شبكة انترنت 1 -
 صحف استقباؿ بث فضائي 1 -
 طابعة ليزر 1 -
 سبكرة بيضاء ممغنطة 1 -
 سبكرة عادية 1 -
ي كثيقة المعايير العربية المحددة لممكتبات كمراكز مصادر التعمـ تـ تحديد مجمكعة مف المكاد كف

كالتجييزات الكاجب تكافرىا في مركز مصادر التعمـ لتقـك بدكرىا بالشكؿ المناسب كما ىك مكضح 
 في الجدكؿ التالي:

 (2013)يكنس، كآخرف،
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 بس فٍ يشاكض يظبدس انزؼهى(: األعهضح واألص102عذول سلى )         

 العدد االجيزة الــرقم
 10 شبكة حاسكب مع أجيزتيا 1
 Show DATA   1جياز عرض  2
 1 جياز عرض الشرائح 3
 1 جياز عرض الشفافيات 4
 1   ستااليت )تمفزيكف كالقط( /DVDفيديك  5
 4 مسجؿ كاسيت 6
 1 آلة تخريـ كتجميد 7
 1 ماسح ضكئي+آلة تصكير+فاكس 8
 1 مجير إلكتركني 9
 12 سماعات أذف 10
 1 شاشة عرض متحركة 11
 1 كاميرا رقمية ككثائقية 12
 1 لكح ممغنط أبيض 13
 1 طابعة ممكنة + طابعة ليزر 14
   األثػػػػػاث
 2 عربة لألجيزة كالكتب 1
 1 درجات( 3سمـ معدني ) 2
 30 أرفؼ( 5كاجية كتب خشبية ) 3
 60 كرسي مطالعة منجد  4
 10 طاكلة لمتعميـ اإللكتركني 5
 15 طاكلة مطالعة 6
 3 + أطالس+دكرياتحامؿ قكاميس 7
 3 مكاتب كمقاعد متحركة لمعامميف 8
 5 كالمكحات التعميمية خزانة حفظ التجييزات المخبرية 9
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 انؼبيهىٌ فٍ يشكض يظبدس انزؼهّى*
يحتاجيـ المركز كعدد الكحدات التي يتككف منيا يتفؽ التربكّيكف عمى أف عدد المكظفيف العامميف الذيف 

يتأثر بحجـ المدرسة مف حيث عدد الفصكؿ كالمتعّمميف، كأساليب الّتعميـ كالتعّمـ كالخدمات التي يقدميا 
 المركز لممدرسة بالعدد اآلتي مف العامميف:

 مدير مركز مصادر التعّمـ:-1
س في تقنيات الّتعميـ، كيفضؿ أف يككف ممف يحمؿ ترل الباحثة أف يحمؿ مدير المركز مؤىؿ البكالكريك 

 المؤىؿ األعمى كالدبمكـ كالماجستير في نفس االختصاص
 فني الّصيانة كالتصميح:-2

مف الممكف أف يقكـ فني كالتصميح بمسؤكلياتو في مدارس عدة بآف كاحد خاصة أف معظـ المدارس في 
فرز شخص يتكاجد بشكؿ دائـ في المدرسة  محافظة حمص قريبة مف بعضيا، أم أنو ليس مف الضركرم

بؿ يقكـ بعمؿ دكريات عمى المدارس كيقكـ بالّصيانة كاإلصالح كمما دعت الحاجة، أك يتكاجد عندما 
 يتطمب األمر ذلؾ.

كترل الباحثة أف يحمؿ فني الّصيانة شيادة البكالكريكس في اليندسة، أك شيادة دبمكـ تأىيؿ في 
 ة الّدراسة فيو سنتاف بعد الثّانكّية كحد أدنى التخصص الذم سيعمؿ فيو مد

 *مخططات مقترحة لمركز مصادر التعّمم المدرسيّ 
( كيكضح كؿ مخطط أنكاع FLOOR PLANSتقترح الباحثة بعض المخططات لمركز مصادر التعّمـ )

الّتربّية في التسييالت في مركز مصادر التعّمـ كالعالقة الكظيفية بيف مساحاتو المختمفة. كيمكف لكزارة 
سكرّية تبني أحد أك بعض ىذه المخططات أك تكييفيا لمقابمة الحاجات الخاصة بمدارسيا في المراحّؿ 

 التعميمّية المختمفة 

 (:L*انًُىرط األول يخطؾ ػهً شكم ؽشف )

( الالتيني كيكضح الّشكؿ L( مخططان لمركز مصادر التعّمـ عمى شكؿ حرؼ)53يبيف الّشكؿ رقـ )
 ساحات المركز كمرافقو المختمفة.المذككر م

 (2008،م)النكشاف، الحميد
 مكقع كيب:

www.ar.scribd.com/reading.feed 
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 L( يشكض يظبدس رؼهّى ثشكم ؽشف61)شكم

 . قاعة العركض كالمشاىدة1
 . قاعة لممراجع 2
 . قاعة لممراجع النادرة3
 . قاعة لمحكاسيب 4
 . قاعة لمكسائط المتعددة5
 ة كاالطالع. قاعة لمقراء6
 . قاعة اجتّماعات بالمجمكعات الصغيرة كالمعّمميف 7

كترل الباحثة أف أىـ ما يميز ىذا المخطط كجكد مساحات كاسعة تساعد المتعّمميف عمى سيكلة الحركة 
 كىك يناسب الّدكر األرضي مف مبنى المدرسة.

 انًمزشػ انضبٍَ: يخطؾ شكم يغزطُم*
صادر تعّمـ عمى شكؿ مستطيؿ، تتضح فيو تسييالت المركز المختمفة ( مخططان لمركز م63يبيف الّشكؿ )

كيالحظ أف مكتب اإلدارة في مكاف يسيؿ فيو متابعة أنشطة المركز، كما تكجد مساحة لمحكاسيب كأخرل 
لإلنترنت كقاعة كاسعة لمتدريب تستكعب عدد مناسب مف المتدربيف كما تكجد قاعة اجتّماعات 

 غيرة كأخرل لمعرض كالمشاىدة.لممجمكعات الكبيرة كالص
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 ( يشكض يظبدس رؼهّى يغزطُم60)شكم

 )اإلدارة العامة لمتربية كالّتعميـ بمنطقة مكة المكرمة(
http://www.jeddahedu.gov.sa/developer/lrc/jed_lrc_des.htm. 

-5-غرفة الحكاسيب-4-الكتبغرفة المراجع ك -3-اإلستقباؿ كالتداكؿ-2-كحدة اإلدارة -1: مكونات المركز
المراجع كالدكريات -9-كحدة اإلنتاج-8-كحدة التطكير المينيّ -7-كحدة الصيانة-6-مقصكرات التعّمـ الّذاتيّ 

 كحدة اإلنترنت.-11-كحدة العرض كالمشاىدة-10-اإللكتركنية
 النمكذجيف المعركضيف ليما نفس المككنات كلكف بترتيبات مختمفة 

جكد قاعات لمتعّمـ الفردم كالتعّمـ الجماعي كيتميز بالمساحات الكاسعة ككثة يتميز ىذا التخطيط بك 
 القاعات ككذلؾ كجكد مكتب أميف المركز الذم يشرؼ عمى كافة أقساـ المركز.

 *النموذج الثاني: مخطط عمى شكل مربع لمركز مصادر التعّمم:

( يتضح فيو كجكد 64شكؿ رقـ) صممت الباحثة مخططان لمركز مصادر التعّمـ عمى شكؿ مربع تقريبان 
 قاعة لممحاضرات مع تخصيص مساحة لمحكاسيب كاإلنترنت كقاعة لمفيرس االلكتركني. 

كيزكد المركز بقاعة تخصص لمقاءات الخاصة بالمعّمميف كلقاءات المعمـ بمجمكعات الطمبة. كيالحظ أف 
 مكتب اإلدارة في مكقع يسمح باإلشراؼ عمى نشاطات المركز بسيكلة.
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 يظبدس رؼهى يشثغ ض( يشك62) شكم

كترجح الباحثة استخداـ ىذا النكع مف المخططات لمراكز مصادر التعّمـ في مدارسنا ألنو يناسب طبيعة 
أف مككناتو ككحداتو تيسر التعّمـ الفردم كالجماعّي لمطمبة، كبذلؾ  االتصميـ اليندسّي ألغمب مدارسنا. كم

 بصكرة أسيؿ كتمبي أىدافيا المتّمثمة في مبدأ دمج التكنكلكجّيا بالّتعميـ.تساعد عمى تنفيذ مناىجنا الحديثة 
 انًشكالد انزٍ رىاعه رؾىَم انًكزجبد انزمهُذَخ ئنً يشاكض يظبدس انزؼهّى:

 التّالية:المشكالت يذكر حسف محمد عبّدالشافي 

د المتعّمـ نفسو بالحصكؿ عمى عدـ االخذ باألساليب الحديثة في عممية الّتعميـ كالتعّمـ التي تؤكد عمى جي -
 .المعمكمات مف مصادر متعددة

 .عدـ تكفير االمكانات المادّية كالبشرّية كالتجييزات الكافية لكؿ مدرسة -

 .قصكر تدريب المعّمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمّية في تدعيـ المناىج الّدراسّية -
 ز.  كأنشطة المراككفمسفتو قصكر برامج تدريب أمناء المراكز كعدـ االلماـ بأىداؼ  -

 (250صد.ت، )عبد الشافي ،               
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مـ المتحدة لمتربية كالثقافة جرتيا منظمة األأال تقتصر المشكالت عمى تمؾ التي ذكرت ففي دراسة ميدانية ك 
ـّ  حيث كجدت  جراؤىا في عشريف مف دكؿ العالـإكالعمكـ)اليكنسكك( عف مراكز مصادر التعّمـ في التعّمـ ت

 كىي:ربع مشكالت كبرل تعترض انتشار مراكز مصادر التعّمـ أ
  .زمة لمعمؿ في ىذه المراكزالقصكر الكاضح في القكل العاممة المؤىمة الال -
 قصكر االعتّمادات المالية عف المتطمبات لمحصكؿ عمى األجيزة كاألثاث المناسبة لممراكز. -
 .مراكز مصادر التعّمـ استخداـ السمبّية نحكاتجاىات المعّمميف  -

 (251صالشافي، د.ت، ) .التعريؼ بيا أدكاتنقص األجيزة كالمصادر التعميمّية كنقص 
ولعل ىذه المشكالت تنطبق عمى بعض المشكالت التي تعترض تفعيل المكتبات المدرسية التقميدية إاّل أن 

ًا ممحًا في الوقت الحاضر ، لذلك البّد تطوير المكتبات التقميدية وتحويميا إلى مركز مصادر تعّمم يمثل مطمب
من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الخدمات التعميمية بشكل عام وفي مجال المكتبات 

والتي حققت تقدمًا كبيرًا في توظيف خدماتيا لخدمة األىداف التربوية والتعميمية  المدرسية بشكل خاص.
 كانياتنا المحمية.وذلك بما يتالءم مع احتياجاتنا وام
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 انًشاعغ
 

 انًشاعغ انؼشثُّخ:

"ًَىرط يمزشػ إلَشبء يشاكض وعبئم رؼهًُُّخ فٍ انًكزجبد انؼبيخ (1994ِسّذ أزّذ ) ذأثٛ خبغز، خبٌ .1

 ، رطبٌخ ِبخظز١ز غ١ز ِٕشٛرح، و١ٍخ اٌزّزث١ّخ، خبِؼخ إٌدبذ اٌٛغ١ٕخ.نجهذَبد انؼفخ انغشثُخ"

ماجستير غير  ة"، رسالتقويم واقع مراكز مصادر التعّمم في االردن(:"1997عبّدالقادر) ؼطابك دلك، عا .2

 .الّتربّية، األردف: جامعة اليرمكؾ ةمنشكرة، كمي

" /اشراؼ تربوية ا"سوسيولوجيا االصالح التربوّي في العاٍلم الثالث، قضاي(1988حسيف) فالببالكم، حس .3

 اىرة.الكتب، الق ـسعيد اسماعيؿ عمي، عالٍ 

شكض :"(2009غبسٞ ) ذث١ِٟٛ، ِسّ .4 ًّ ًَىرط يمزشػ نهزخطُؾ االعزشارُغٍ فٍ ػىء يذخم اإلطالػ انًز

 اٌثبٟٔ. ء، اٌدش64د، اٌؼذثبنضلبصَككهُخ انزّشثُّخ  خ"، يغهؽىل انًذسعخ فٍ يظش

ُُّبد "رمىَى دوس يشكض يظبدس انىعبئم وانزمُُّبد انزؼهًُُّخ فٍ رىفُش انزم(2004ٔب٠ف) خاٌدشؼُ، ٍٔٙ .5

لظُ اٌٛطبئً –ِبخظز١ز  خ"، رطبٌواعزخذايهب فٍ يذاسط انزّؼهُى انؼبو نهجُبد فٍ يذَُخ انشَبع

 .ضاٌٍّه طؼٛد، اٌز٠ب خٚرىٌٕٛٛخ١ب اٌزّؼ١ٍُ، و١ٍخ اٌزّزث١ّخ، خبِؼ

ًَىرط يمزشػ نُظبو يؼهىيبد يزكبيم نزىظُف يظبدس انزؼهّى (:"1998اٌدًّ، أزّذ ػٍٟ زظ١ٓ) .6

 "، رطبٌخ ِبخظز١ز، لظُ رىٌٕٛٛخ١ب اٌزّؼ١ٍُ، خبِؼخ اٌمب٘زح.خثبنًذاسط انضّبَىَّ 

التعّممية في مدارس -دور المكتبات المدرسية في تفعيل العممية التعميمية ("3080حاج ماؼ، أمينة ) .4
رسالة ماجستير محافظة حمص لمحمقة الثانية من التعميم األساسي)تصور مقترح لمركز مصادر التعّمم("

 .دمشؽ،التربية، جامعة دمشؽ غير منشكرة، كمية
ٍّ َمىو ػهً انششاكخ  " د.د(ػّز ) ، اٌؼش٠ش، ٚاٌزٚثٟ، أزّذ،اٌسز .8 ئؽبس َظشٌ يمزشػ نجُبء َغك رؼهًُ

 .97 د، اٌؼذانؼشثٍسعبنخ انخهُظ  خ"، يغهثٍُ انطبنت وانًؼهى داخم انفظم انذساعٍ

ٍّ يشاكض يظبدس انزؼهّى ودوسهب فٍ ر("1993اٌسظ١ٕبد، ِٛطٝ ػٍٟ ِسّذ) .9 طىَش انزذسَظ نذي يذسع

رطبٌخ ِبخظز١ز غ١ز ِٕشٛرح، و١ٍخ اٌّذراطبد اٌؼ١ٍب، اٌدبِؼخ األرد١ٔخ، انًذاسط انؾكىيُخ فٍ األسدٌ" 

 ػّبْ.

 خ، اٌطجؼرأعُظ يشاكض انىعبئم انزؼهًُُّخ فٍ انًذاسط وانًُبؽك انزشثىَّخ"("1986زّذاْ، ِسّذ س٠بد) .10

 اٌزّزث١ّخ اٌسذ٠ثخ راٌثب١ٔخ، ػّبْ: دا

"اٌمب٘زح، اٌّىزجخ  ("انفهشعخ انىطفُّخ نهًكزجبد انًذسعُّخ1995)ذاٌؼب٠ذٞ، ِسّ– ١ٍْفخ، شؼجبخ .11

 األوبد١ّ٠خ.
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   6 د"، ػذ"انًكزجخ انًذسعُّخ انّشبيهخ وركُىنىعُب انًؼهىيبد(2005اٌذر٘ٛثٟ، ػجّذاٌٙبدٞ) .12

http://www.Cybrarians.info/journal/no3/weblio.htn. 

لالتجاىات والممارسات  حلتجديد التربوّي في الدول العربّية: مس( "ا1980احمد) ىالزعترم، مصطف .13

 ، بيركت.12أبحاث كدراسات: -مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربّية -القائمة".

والغ انًكزجخ انًذسعُّخ فٍ يشؽهّخ انزّؼهُى انضبَىٌ وانزّؼهُى "(:2002)ًاٌظبػٛر، وجز٠خ، ِزاد، ِبرط١ .14

 ح"، دائزرفؼُههب قانضوس( وآفب شانمُُطشح، ؽًض، انالرلُخ، دَ)يؾبفظبد انؾهّمخ انضبَُخ فٍ  األعبعٍ

 اٌزّزث١ّخ. اٌّذراطبد، ٚسارح

 .1غاٌزشذ، اٌز٠بض،  خ"، ِىزج"يُظىيخ ركُىنىعُب انزّؼهُى(2003طبٌُ، ازّذ)-طزا٠ب، ػبدي .15

يذخم انكفبَبد نزطىَش ثشايظ " فؼبنٍُخ اعزشارُغُخ يمزشؽخ لبئًخ ػهً (1999ػّز) ذطززبْ، ِسّ .16

ِبخظز١ز غ١ز  خ"، رطبٌرذسَت انؼبيهٍُ فٍ يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ األسدٌ فٍ ػىء ؽبعبرهى انزذسَجُخ

 .حِٕشٛرح، خبِؼخ اٌمب٘زح، اٌمب٘ز

 الفكر ر، عماف، دا1"طإدارة مراكز مصادر التعّمم (."1995سالمة، عبد الحافظ) .17

/تخصص تاريخ ريسية المتوافرة لدى طمبة دبموم التأىيل التربويّ "الكفايات التد( 2011سميماف، جماؿ) .18

من وجية نظرىم( دراسة وصفية )لمناىج الّتعميم العام ما قبل الجامعي في ضوء المعايير الوطنية 

 الثالث كالرابع. د، العد27 دمجمة جامعة دمشؽ، المجمتحّميمية في جامعتي تشرين ودمشق"، 

 .1غاٌدبِؼ١خ، اٌىزت ٚاٌّطجٛػبد  خدِشك، ِذ٠ز٠ خ"، خبِؼظ انزشثىَّخانًُبه"(:2000)خطٕمز، صبٌس .19

والغ يشاكض يظبدس انزؼهّى ثبنًشؽهّخ انضّبَىَّخ نهجُبد ثًذَُخ "(: 2001ٌشز٘بْ، خّبي ثٓ ػجّذاٌؼش٠ش )ا .20

 ، اٌّدٍذ اٌثبٟٔ، اٌؼذد األٚي، اٌز٠بض.وانُفغُخيغهخ انؼهىو انزشثىَّخ ، انشَبع

 غ"، ِطبث"انىعبئم انزؼهًُُّخ ويغزغذاً د ركُىنىعُب انزّؼهُى(2000ٌؼش٠ش)ػجّذا ياٌشز٘بْ، خّب .21

 .ضاٌس١ّعٟ، اٌز٠ب

، اٌز٠بض: ("اإلؽبس انًشعؼٍ انشبيم نًشاكض يظبدس انزؼهّى"2003ثٓ ػجّذهللا ٚسِالؤٖ) راٌصبٌر، ثذ .22

 اٌزّزث١ّخ اٌؼزثٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح اٌؼزثٟ تِىز

"، دار لوجّيا الحديثة ومراكز المعمومات والمكتبة المدرسّية"التكنو (2000الصكفي، عبّدالطيؼ اسماعيؿ) .23

 .فالمسيرة لمنشر كالتكزيع، عما
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ّّز "ِىزجب ٟ"، فيكزجبد انًذاسط كًشاكض انزؼهّى وانًؼهىيبد(:"2009غبٌت، أزّذ) .24  درمز٠ز زٛي ِإر

   (اٌّذارص وّزاوش ٌٍزؼٍُّ ٚاٌّؼٍِٛبد" ِىزت ا١ٌٛٔظىٛ، ث١زٚد

(Conference-http://www.Qoethe.de/Schoollibrary( ربر٠خ االطزشبرح )13/11/2012) 

(" انًىاد انغًؼُخ وانجظشَخ وانًظغشاد انفهًُخ فٍ انًكزجبد ويشاكض 1986ػٛض) ذاٌؼب٠ذٞ، ِسّ .25

 اٌّز٠خ ر، اٌز٠بض: داانًؼهىيبد"

"، دار العربي لمنشر كالتكزيع االتجاىات الحديثة في المكتبات التربوّية("1985)عبّدالتكاب، شرؼ الديف .26

 القاىرة.

"، دار اٌّز٠خ، يغًىػبد انًكزجخ انًذسعُّخ ثُبؤهب ورًُُزهب ورمًُُهب("1986ػجّذاٌشبفٟ، زظٓ ِسّذ) .27

 اٌز٠بض.

اٌخ١ٍح  خد.د، ِإطظ "يشكض يظبدس انزؼهّى–"انًكزجخ انًذسعُّخ انّشبيهخ ِسّذ)د.د( ٓػجّذاٌشبفٟ، زظ .28

 اٌؼزثٟ.

دراسة تقويمية لواقع مركز تطوير الّتعميم الجامعي بجامعة الممك ("1997)ةعبّداهلل، عزيز  .29

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الّتربّية لمبنات بجدة، السعكدية.عبّدالعزيز بجدة"، 

ٌّ نهًكزجخ انًذسعُّخ (1992اٌؼز١جٟ، ػجّذهللا) .30 فٍ انًشؽهّخ االثزذائُخ ثًذاسط يذَُخ "والغ انّذوس انزشثى

 .خأَ اٌمزٜ، اٌظؼٛد٠ خِبخظز١ز ِٕشٛرح، خبِؼ خ"، رطبٌيكخ انًكشيخ نهجٍُُ

بْ، ِّذٚذ ػجّذاٌٙبدٞ) .31 ّّ "، ٚرلخ ػًّ ِمذِخ "انزكُىنىعُّب ويذسعخ انًغزمجم انىالغ وانًأيىل(2003ػث

 ز٠بض.ٌٕذٚح ِذرطخ اٌّظزمجً، و١ٍخ اٌزّزث١ّخ، خبِؼخ اٌٍّه طؼٛد، اٌ

 "، ذات السالسؿ، الككيت.النظرية والتطبيق ن"التعّمم الّذاتّي: بي(1987عبّداهلل احمد) دالعمي، أحم .32

ٍّ ("1995ػجّذهللا) ذاٌؼٍٟ، أزّ .33  اٌدذ٠ذح. زاٌىزبة ٌٍٕشز، ِص ش"، ِزوانًكزجخ انًذسعُّخ وانًُهظ انًذسع

 ر، عماف، دا1ط التعّمم"،إدارة مركز مصادر ("2002عمياف، ربحي مصطفى كسالمة، عبد الحافظ) .34

 اليازكردم العممّية لمنشر كالتكزيع

 .فصفاء، عما ر"، دا"إدارة تنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعّمم(2002مصطفى) يعمياف، ربح .35

البمقاء التطبيقية،  ة"، جامعدراسة وثائقية-تطوير نوعي لممكتبات المدرسّيةمصطفى)د.ت(" يعمياف، ربح .36

 عماف.

http://www.qoethe.de/Schoollibrary-Conference
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يشاكض يظبدس انزؼهّى ثزؼهُى عذح يٍ وعهخ َظش انًششفٍُ ( "2004ثٓ ِسّذ طؼ١ذ) ذاٌغبِذٞ، ازّ .37

 ِبخظز١ز ِٕشٛرح، و١ٍخ اٌزّزث١ّخ فٟ ِىخ اٌّىزِخ، خبِؼخ أَ اٌمزٜ. خ"، رطبٌانزشثىٍَُّ

"الّتعميم واإلعالم من أجل تربية أفضل لممواطن العربي_مإذا يريد التربوّيين  (1987الغناـ، محمد احمد) .38

 .1جمكتب الّتربّية العربي لدكؿ الخميج، -الرياض-"عالميين؟من اإل

 "، دار المعرفةلمكتبة المدرسية("ا1970فارجك، لكسيؿ فكستر ،عزاكم، السيد محمد، عمر، أحمد أنكر) .39

دنُم ػًم نأليُبء ودنُم ئسشبدٌ –انًذسعُّخ يشكض يظبدس انزؼهّى  ("اٌّىزجخ2001)،ِصطفٝف١ُٙ  .40

 .1اٌفىز اٌؼزثٟ غ "، اٌمب٘زح دارنهًىعهٍُ

نًشكض يظبدس انزؼهّى نزهجُخ ؽبعبد انًشؽهّخ انضّبَىَّخ نهجُبد  ػرظىس يمزش( "2004)ًاٌمسطبٟٔ، أِ .41

 .خاٌزّزث١ّخ ٌٍجٕبد ثدذح، اٌظؼٛد٠ خِبخظز١ز ِٕشٛرح، و١ٍ خ"، رطبٌثؼغُش

رُظًُهب، "انخذيخ فٍ انًكزجخ انًذسعُّخ "يمىيبرهب،  (1990ػجّذاٌشبفٟ، زظٓ ِسّذ)-وبظُ، ِذزذ .42

 ، اٌمب٘زح: اٌذار اٌّصز٠خ اٌٍجٕب١ٔخ.3غ-أَشطزهب"

 م" /ترجمة محمد خيرم حربي، شكر "أزمة العاٍلم في الّتعميم من منظور الثّمانينات (1987)بككفر، فيمي .43

 المريخ. رعبّدالعزيز القكصي_ الرياض: دا ةعباس حّممي، حساف محمد حساف، مراجع

(، رزخّخ ٚاػذاد ػجّذاٌزٛاة 1")غانًىاد انًىاد انغًؼجظشَخ "رخطُؾ وئَزبط(:2000و١ّت، خ١زٌٚذ) .44

براد اٌثمبف١ّخ. ّّ  شزف اٌذ٠ٓ، اٌمب٘زح، اٌذار اٌذ١ٌٚخ ٌالطزث

( "ِصطٍسبد فٟ ػٍُ إٌفض ٚاٌزّزث١ّخ "، الز٘ب ِدّغ اٌٍّغخ اٌؼزث١ّخ 1987ِدّغ اٌٍّغخ اٌؼزث١ّخ)ِبرص .45

 .6، ج2ِح -دراطبد رزث٠ٛخ-، 1987ظ١ٓ، ثبٌٍّغخ اٌؼزث١ّخ ثبٌمب٘زح فٟ دٚررٗ اٌثبٌثخ ٚاٌخّ

" ِدٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌززث٠ّٛخ، اإلَزشَذ وانزّؼهُى: يششوع اإلَزشَذ فٍ انزّؼهُى("1998)زِسّذ طؼ١ذ، سا٘ .46

 .11ع، 3صاٌجسز٠ٓ، 

ّٟ ٌّذارص ِسبفظخ زّص، دائزح 2010)ِذ٠ز٠خ اٌزّزث١ّخ فٟ ِسبفظخ زّص،  .74 ( اٌذ١ًٌ اإلزصبئ

 .اٌزخط١ػ ٚاإلزصبء

ثٓ  ٚاٌجذرٞ، أزّذزى١ُ أزّذ ثٓ ػجّذاٌّسظٓ ٚهللا ثٓ طبٌُ ٚإٌّبػٟ، ػجذّ ثذر ثٓ ػجّذهللا ِصطفٝ،  .48

 ، اٌز٠بض.انؼشثٍيكزت انزّشثُّخ نذول انخهُظ "(2003ػجّذاٌززّٓ )

والغ يشاكض يظبدس انزؼهّى فٍ دونخ اإليبساد انؼشثُّخ انًزؾذح (: "2008اٌّمطزٞ، ٠بط١ٓ ػجذٖ طؼ١ذ ) .49

أط١ٛغ،  خ: خبِؼانزّشثُّخ، يغهخ كهُخ "جبد انؼًهُّخ انزؼهًُُّخ يٍ وعهخ األيُُبدويذي رؾمُمه نًزطه

 ، اٌؼذد األٚي.24اٌّدٍذ 



186 
 

ِدٍخ خبِؼخ يشاكض يظبدس انزؼهّى انىعه انغذَذ نهًكزجبد انًذسعُخ "("2012ِٕٙب، ػجذ اٌّد١ذ) .05

 ،اٌؼذداٌثبٟٔ.28دِشك،اٌّدٍذ

("دراطخ رم١ّ٠ٛخ ٌٛالغ ِزاوش ِصبدر اٌزؼٍُّ 1996اٌّٛطٛٞ، ٔبصز زظ١ٓ ٚاٌسٍّٛاخٟ، ف١صً أزّذ) .51

 .1996(، ٠ٕب٠ز 13ج )(، 5)ع االردب٘بد اٌسذ٠ثخ فٟ اٌّىزجخ ٚاٌّؼٍِٛبد، ثّذارص دٌٚخ اٌجسز٠ٓ" 

أدواس اخزظبطٍ يشكض يظبدس انزؼهّى فٍ ػظش انزكُىنىعُّب ("2012ر)ثٓ زدب ١ٍِٟٛد، اٌؼزث .52

  www.cybrarian،2012اٌثبٟٔ ، وب23ْٛٔ، 25ع ،ljourna cybrarian، "انؾذَضخ

journal.com. 

 ك"انًكزجبد انًذسعُّخ فٍ أعبعُبد ػهى انًكزجبد وانزىصُ(1996ازّذ ) زّ٘شزٞ، ػّ .53

 ، دار رؤٜ، ػّبْ، األردْ.وانًؼهىيبد"

 خإٌٙبئٟ، ػٍٟ ثٓ ػجّذهللا ثٓ صبٌر)د.د("خذِبد اٌّىزجخ اٌّذرط١ّخ داخً اٌّىزجخ ٚخبرخٙب، طٍطٕ .54

 ػّبْ

نًُبهظ انزّؼهُى انؼبو وصُمخ انًؼبَُش انىؽُُخ ("2006زّزث١ّخ فٟ اٌدّٙٛر٠ّخ اٌؼزث١ّخ اٌظٛر٠ّخ)ٚسارح اٌ .00

 يب لجم انغبيؼٍ."

 /3921/(، إٌّظبَ اٌذاخٍٟ ٌٍّذارص اإلػذاد٠خ ٚاٌثّب٠ّٛٔخ اٌصبدر ثبٌمزار رلُ 1994ٚسارح اٌزّزث١ّخ، ) .56

 ر٠ّخ.، ِٕشٛراد ٚسارح اٌزّزث١ّخ فٟ ط13/4/1994ٛربر٠خ:  443

(، اٌىزبة اٌّظٕٛٞ ٌٛسارح اٌزّزث١ّخ فٟ اٌدّٙٛر٠ّخ اٌؼزث١ّخ اٌظٛر٠ّخ، اٌّإطظخ 2002ٚسارح اٌزّزث١ّخ، ) .57

 اٌؼبِخ ٌٍّطجٛػبد ٚاٌىزت اٌّذرط١ّخ، دِشك.

 (، ِذ٠ز٠خ اإلػذاد ٚاٌزذر٠ت، دِشك، طٛر٠ّخ2011ٚسارح اٌزّزث١ّخ، ) .58

ٟ اٌدّٙٛر٠ّخ اٌؼزث١ّخ اٌظٛر٠ّخ، ِذ٠ز٠خ (، ِؼذي ئزصبئ١بد اٌّذارص ف2011ٚسارح اٌزّزث١ّخ، ) .59

 اٌزخط١ػ ٚاإلزصبء، دِشك، طٛر٠ّخ.

" رزخّخ صبٌر ِجبرن انىعبئم فٍ انزؼهُى : األثؾبس ئثبٌ عزٍُ ػبيبً ("1986ٌٚىٕظْٛ  ، خ١ٓ) .60
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 (2ممحؽ رقـ)

ىؽُُخ س انزؼهّى فٍ رؾمُك انًؼبَُش انانزؼهّى ػٍ أهًُخ يشاكض يظبد ساعزجبَخ يىعهخ أليُبء يشاكض يظبد

 نهًُبهظ انؾذَضخ

 صفة مالئ االستبانة                        

 المكافplaceمدينة           :  ريؼ 

  العمميّ المؤىؿableمعيد    :  إجازة   دبمكـ 

 الجنسgender  :  ذكر            أنثى 

 االختصاصfunctionى    مكتبات     مواد أخر 

  تخصص المدرسةschool عممّي    أدبي  : 

 دسعخ يىافمزٍ انغإال انشلى

بدرجة كبيرة  انزؼهّىيظبدس  يشكضانًؾىس األول: أهًُخ 
 جدًا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطو

بدرجة 
 ضعيفة 

بدرجة 
ضعيفة 
 جدًا 

إيصاؿ يو مركز المصادر يسيؿ عميعتقد بأف   .1
 معمكمات المنيج بعدة كسائؿ

     

باعتّماد تدريس المناىج الحالية  يعمؿ عمى  .2
باعتبار ذلؾ مركز مصادر التعّمـ  ىبير عمك

 أفضؿ مف التدريس التقميدم 

     

يعمؿ عمى حّؿ مشكمة جمكد المقررات الّدراسّية   .3
مف خالؿ  إضافية إغنائيا بمعمكماتمف خالؿ 
 المركز 

     

يعمؿ عمى إزالة الحكاجز بيف المنيج الدراسي   .4
 عالـ الطالب الحقيقي ك

     

يؤكد ـ بمساعدة مركز المصادر التعمّ يعتقد أف   .5
شراكو فيعمى جيد المتعّمـ   عممية التعّمـ كا 

     

اٌّظزخذِخ فٟ  متقنيةه دكر مكمؿ لدكر يجد أف   .6

 الحديثة ِزوش اٌّصبدر
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استخداـ كاالستعانة بمركز المصادر يعتقد بأف   .7
عنصر كىدؼ أساسي في ىك في المدرسة 

 المناىج الحديثة

     

يكفر المركز خدمات تعميمّية أف يعمؿ عمى   .8
 ك الفّعاليةبالجكدة  كمعمكماتية تتّميز

     

عمؿ عمى تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجّية ي  .9
ككنيا عامؿ ميـ في تدعيـ الشراكة بيف المعمـ 

 كالمتعّمميف

     

التدريس باستخداـ مصادر التعّمـ يعتّمد عمى   .10
عمى تسمسؿ األفكار  ألنو يساعد الحديثة

 التعميمّية ترابط المكاقؼك 

     

التدريس باستخداـ مصادر التعّمـ يعتقد بأف   .11
ذىف المتعّمـ  كثباتان فيالحديثة لمتعّمـ يبقي أثرا 

 العممّي ك الثقافيّ عتبر طريقان لمتفكؽ مما ي

     

نمك تكنكلكجيا الّتعميـ يضيؼ لمعممية يعتقد بأف   .12
ّذاتّي التعميمّية مصادر تساعد عمى التعّمـ ال

 كالفردم

     

ٌّ أليٍُ انًشكض   انًؾىس انضبٍَ: انّذوس انزشثى

ٚث١ٓ  ٗؼًّ ػٍٝ رٛف١ز خٛ ِٓ اٌثمخ ث٠ٕ١  .38

 ٚاإلدارح اٌّذرط١ّخاٌّؼ١ٍّّٓ 

     

٠ٛفز اٌزؼٍُّ ثبطزخذاَ ِزوش ٠ؼًّ ػٍٝ أْ   .39

 ٚاٌّزؼخ ٌٍطبٌتِصبدر اٌزؼٍُّ خٛاً ِٓ اٌثمخ 

     

ٓ خالي اٌزؼٍُّ ٠ىزظت اٌطبٌت ٠ِؼًّ ػٍٝ أْ   .40

 ثبطزخذاَ ِزوش اٌّصبدر ِٙبراد رؼٍُّ ئ٠دبث١خ

     

ؼطٟ اٌّزؼ١ٍّّٓ زز٠خ اٌجسش فٟ ِصبدر ٠  .41

اٌّزوش ٌٍسصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

 ٠سزبخٛٔٙب

     

ِٛاد اٌزز٠ٚر  ٠دّغ ث١ٓؼزجز أْ اٌّزوش ِىبْ ٠  .42

 اٌذاػّخ ٌٍّٕٙح ِٚصبدر اٌّؼٍِٛبدػٓ إٌفض 

     

43.  ٠ِ ًّ شىالد اٌّزؼ١ٍّّٓ اٌخبصخ ؼًّ ػٍٝ ز

 ثبالطزؼبٔخ ثّصبدر اٌّزوش
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ٍزم١ٕخ ٘ٛ دٚر ِىًّ ٌدٚر اٌّؼٍُ أْ ؼزجز ٠  .44

 اٌسذ٠ثخ اٌّظزخذِخ فٟ ِزوش اٌّصبدر

     

ُّ رسذ٠ثٙب ٠طٍغ   .45 ٚرط٠ٛز٘ب ػٍٝ إٌّب٘ح اٌزٟ ٠ز

 أ٘ذافٙب اٌّزدذدح ٌّظب٠زح

     

ُّ رسذ٠ثٙب ٚرط٠ٛز٘ب ٠طٍغ  .46  ػٍٝ إٌّب٘ح اٌزٟ ٠ز

ّٟ ٌٍّؼٌٍُّظب٠زح اإلػذاد   اٌؼٍّ

     

ػخثطزق اٌزذر٠ض اٌسذ٠ثخ ٠ٍُ   .47 ّٛ  ٚاٌّزٕ

 

     

ٚ اٌزّطٛراد اٌّزؼٍّمخ ثّٕٙخ اٌّىزجبد  ٠الزك  .48

 اٌّؼٍِٛبد

     

زخذَ األدٌخ ٚاٌّإشزاد ٌّزبثؼخ ِٕبطجخ ٠ظ  .49

االطززار١د١بد اٌّمزززخ ٌزسم١ك اٌزمذَ ٔسٛ 

 األ٘ذاف إٌّشٛدح

     

  أليٍُ انًشكض اإلداسٌضبنش: انّذوس انًؾىس ان 

مَٛ ثبٌؼًّ ػٍٝ أ٠عبذ أ٘ذاف اٌّزوش ٌد١ّغ ٠  .50

ِٓ فٟ اٌّذرطخ ػٓ غز٠ك ٔشزاد زبئط١خ أٚ 

 ٔذٚاد 

     

 ِصبدر اٌزؼٍُزشذ اٌّزؼ١ٍّّٓ ئٌٝ اطزخذاَ ٠  .51

 اٌّمزٚءح ٚاٌّظّٛػخ ٚاٌّزئ١خ

     

 صٕغ ثؼط اٌٛطبئً ِٓ خبِبد اٌج١ئخ اٌّس١ٍّخ٠  .52

 

     

ِغ اٌّؼ١ٍّّٓ فٟ ئخزاء ػ١ٍّبد اٌزٕظ١ُ  ٠زؼبْٚ  .53

اٌفٕٟ ِثً اٌفٙزطخ ٚاٌزص١ٕف ٚغ١ز٘ب ٌزظ١ًٙ 

 اٌٛصٛي ئٌٝ اٌّٛاد

     

ّزجؼخ اٌٍمٛاػذ ٌٕظُ ِصبدر اٌّؼٍِٛبد رجؼبً ٠  .54

 فٟ ثم١خ اٌّزاوش

     

رزث٠ٛخ، ِغ اٌدٙبد اٌذاػّخ ٌٍّزوش )٠زٛاصً   .55

 ٚرم١ٕخ، ػ١ٍّخ، ئػال١ِخ.(

     

اًٚي ِزٔخ الطزخذاَ اٌّزوش ٌّمبثٍخ ٕظُ خذ٠  .56

ِٚدّٛػبد ازز١بخبد اٌّزؼ١ٍّّٓ وأفزاد 

 ٚاٌزصفر ٚ اٌمزاءحاٌجسش  ألغزاض

     

 ٠ٚؼذ اٌمٛائُخزد طٕٛٞ ٌّسز٠ٛبد اٌّزوش  ٠ؼذ  .57

 ٌذٌه اٌالسِخ

     

ّّز خالي ػٍّ ٠مَٛ  .58 فٟ  ٗثذٚراد رذر٠ت ِظز

 اٌّىزج١خ ٗاٌّىزجخ ٌزدذ٠ذ ِٙبرار
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 فٍ رؾمُك يؼبَُش انًُبهظاثغ: دوس أيٍُ انًشكض انًؾىس انش

صُّ خذٚي سِٕٟ ٌزٕف١ذ األ٘ذاف إٌّشٛدح ٠  .59

 ٌٍّٕب٘ح

     

      ٌزٍج١خ ازز١بخبد إٌّب٘ح فص١ٍخ ػ٠ؼذ خط  .60

 ػبي  ظبػذ اٌّزؼ١ٍّّٓ فٟ اٌسصٛي ػٍٝ لذر ٠  .61

 ِدبالد ِخزٍفخ ٚاٌّٙبراد فِٟٓ اٌّؼبرف 

     

ف لذرارُٙ ظبػذ اٌّزؼ١ٍّّٓ فٟ اوزشب٠  .62

 ٚئِىبٔبرُٙ ٚرؼش٠ش٘ب

     

ذرة اٌّؼ١ٍّّٓ ػٍٝ و١ف١خ اطزخذاَ اٌزم١ّٕبد ٠  .63

ّٟ  ٠ٚؼشس اٌمذرحاٌسذ٠ثخ   ٌذ٠ُٙػٍٝ اٌزؼٍُّ اٌّذار

     

ى١ٓ اٌّزؼ١ٍّّٓ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ ٠  .64 ّّ ؼًّ ػٍٝ ر

اطزخذاِٙب ئٌٝ  ٚاإلٔزمبي ِٓاٌزم١ّٕبد اٌسذ٠ثخ 

 اثزىبر٘ب

     

ٚاٌدٙٛد در اٌّؼٍِٛبد ّٕٟ ل١ُ ازززاَ ِصب٠  .65

 اٌفىز٠خ

     

 انًؾىس انخبيظ: والغ وعهجُّبد ػًم أيٍُ انًشكض 

زذ٠ثخ ِٚالئّخ ٌٍّٕب٘ح  ٠سزٛٞ اٌّزوش وزجبً   .66

 اٌّذراط١ّخ اٌسذ٠ثخ

     

ُّ اٌٛصٛي ئٌٝ ِزوش ِصبدر اٌزؼٍُّ فٟ   .67 ٠ز

 اٌّزوش ثظٌٙٛخ

     

اٌطبٌت اٌسصٛي ػٍٝ ِزوش اٌّصبدر  ٠ظًٙ  .68

خ اٌزٟ ٠سزبخٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٕٙح ػٍٝ اٌّؼٍِٛ

 اٌّمزر 

     

٠طٍت اٌّذرص ِظبػذره فٟ رسع١ز   .69

اٌّظزٍشِبد اٌّظبػذح فٟ رٛظ١ر ِؼٍِٛبد 

 اٌذرص

     

   ٠ٍجٟ ِذ٠ز ِذرطزه غٍجبره فٟ رأ١ِٓ  .70

 ِظزٍشِبد اٌّزوش

     

٠مَٛ اٌّذرطْٛ االخزصبص١ْٛ اٌذ٠ٓ ٠شٚرْٚ   .71

 اٌّصبدر اٌّذرطخ ثبٌسش ػٍٝ اطزخذاَ ِزوش 

     

زبثغ اٌزدبرة اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼ١ٍّّٓ ٌٍزأوذ ِٓ ٠  .72

 رٕف١ذ٘ب
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٠ظبػذ ِزوش ِصبدر اٌزؼٍُّ ػٍٝ اٌزؼبْٚ   .73

ِمبرٔخ اٌطاّلة ِٓ خالي  ٚإٌّبفظخ ث١ٓ

 ِغ ثؼعُٙ أػّبٌُٙ

     

ُّ اٌؼًّ فٟ ِزوش اٌّصبدر ٚفمبً ٌّؼب١٠ز   .74 ٠ز

 ِسذدح ٌؼًّ ٘ذا اٌّزوش

     

 ٚاٌذٚاَ اٌزطّٟ ٌٍّذرطخ  م١ذ ثبٌؼ٠ًّٚزٍزشَ ٠  .75

 

     

رأرٟ  ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزٛخ١ٙبد اٌزٟزجغ اٌٍٛائر ٠  .76

 ِٓ ِذ٠ز٠خ اٌزّزث١ّخ

     

سصً ػٍٝ زٛافش ِبد٠ّخ ِٚؼ٠ٕٛخ ثؼذ ػًّ ٠  .77

 ثٗ فٟ اٌّىزجخ ب١َِّش ل

     

٠شٚر اٌّٛخْٙٛ االخزصبص١ْٛ اٌّزوش   .78

 ٌّؼزفخ ازز١بخبد اٌّزوش

     

ٌّذرطخ اٌىز١جبد ٚاإلرشبداد ٠ٛفز ِذ٠ز ا  .79

 ٌى١ف١خ رط٠ٛز ػًّ اٌّزوش
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 (3يهؾك سلى)

 

 نهًُبهظ انؾذَضخ.س انزؼهّى فٍ رؾمُك انًؼبَُش انىؽُُخ يشاكض يظبد أهًُخ اعزجبَخ يىعهخ نهًؼهًٍُّ ؽىل

 صفة مالئ االستبانة

 المكافplace  :  ريؼ              مدينة 

  المؤىؿ العممّيable      :    إجازة  دبمكـ 

 الجنسgenderذكر          أنثى           : 

  تخصص المدرسةschool عممّي      أدبي : 

 درخخ ِٛافمزٟ السؤاؿ الرقـ

المحور األول: أىمية مركز مصادر التعّمم في تحقيق معايير 
 المناىج الحديثة 

بدرجة 
 كبيرة جدًا 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 بدرجة
 يفة جداً ضع

1.  
إيصاؿ يو مركز المصادر يسيؿ عميعتقد بأف 

      معمكمات المنيج بعدة كسائؿ

2.  
باعتّماد كبير تدريس المناىج الحالية  يعمؿ عمى

باعتبار ذلؾ أفضؿ مف مركز مصادر التعّمـ  ىعم
 التدريس التقميدم

     

3.  
يعمؿ عمى حّؿ مشكمة جمكد المقررات الّدراسّية 

خالؿ  فإضافية مبمعمكمات  إغنائيا مف خالؿ 
 المركز

     

 يعمؿ عمى إزالة الحكاجز بيف المنيج الدراسي ك  .4
 عالـ الطالب الحقيقي

     

يؤكد التعّمـ بمساعدة مركز المصادر يعتقد بأف   .5
شراكو في عممية التعّمـ  عمى جيد المتعّمـ كا 

     

6.  
اٌّظزخذِخ فٟ  متقنيةه دكر مكمؿ لدكر يجد أف 

 الحديثة رِزوش اٌّصبد
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7.  
بمركز المصادر في  كاالستعانةاستخداـ يعتقد بأف 
عنصر كىدؼ أساسي في المناىج ىك المدرسة 
 الحديثة

     

8.  
يكفر المركز خدمات تعميمّية يعمؿ عمى أف 

      ك الفّعاليةبالجكدة  كمعمكماتية تتّميز

9.  
عمؿ عمى تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجّية ي

ي تدعيـ الشراكة بيف المعمـ ككنيا عامؿ ميـ ف
 كالمتعّمميف

     

10.  
التدريس باستخداـ مصادر التعّمـ يعتّمد عمى 

كترابط عمى تسمسؿ األفكار  ألنو يساعد الحديثة
 التعميمّية المكاقؼ

     

11.  
التدريس باستخداـ مصادر التعّمـ يعتقد بأف 

ذىف المتعّمـ  كثباتان فيالحديثة لمتعّمـ يبقي أثرا 
 العممّي ك الثقافيّ بر طريقان لمتفكؽ عتمما ي

     

12.  
نمك تكنكلكجيا الّتعميـ يضيؼ لمعممية يعتقد بأف 

التعميمّية مصادر تساعد عمى التعّمـ الّذاتّي 
 كالفردم

     

 المحور الثاني: استخدام مركز مصادر التعّمم 

13.  
قكـ بالتعاكف مع أميف المركز لجعؿ المركز ي

 يخدـ أىداؼ المنيج ح بماكاالنفتايتّميز بالحركة 
     

14.  
قكـ بمساعدة الّطالب لحثيـ عمى الّدراسة ي

 كالبحث كالتعّمـ الّذاتّي عف طريؽ المركز
     

15.  
عمؿ عمى تنكيع أنشطة الطمبة داخؿ المركز ي

 عمى نحك يؤدم إلى تنمية خبراتيـ
     

16.  
ستعيف بمصادر المركز لمتحضير الدركس ي

عدادىا متقيدان  كالنشاط لمنيج الدراسي بدقة باكا 
 فيو المقرر

     

17.  
قكـ بإعداد مسابقات ثقافية بيف الّطالب لدعـ ي

      استثّمار مصادر المدرسة
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18.  
التقنّية  ومياراتك المينّية  وعمؿ عمى إثراء معمكماتي

عف طريؽ الحصكؿ عمى مصادر المعمكمات 
 الحديثة التي تتصؿ بالمناىج

     

19.  
التقنّيات المكجكدة في مف  االستفادةعمؿ عمى ي

المركز لتطكير أساليب تدريس خاصة بالمناىج 
 الحديثة

     

20.  
خطة في  في كضعتعاكف مع المعّمميف اآلخريف ي

بداية العاـ الدراسي لكيفية استخداـ مركز 
 المصادر

     

21.  
إجراءات و مركز المصادر في مدرستضمف يكفر 

عف  خارجالمنظمة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف 
 المركز مثؿ اإلنترنت ريؽط

     

22.  
تعاكف مع أميف المركز في إجراء عمميات ي

 كالتصنيؼ كغيره لتسييؿالتنظيـ الفني كالفيرسة 
 الكصكؿ إلى المكاد

     

ىا خالؿ الّدراسة االمعمكمات التي تمقيمتمككـ مف   .23
 استخداـ مركز المصادرتّمكنو مف الجامعية 

     

24.  
البحث  الحرّية فيعّمميـ ت المتعّمميف أثناءعطي ي

يا أييا تغني لتفحص كما يكجييـفي المصادر 
 بشكؿ أكبر تعّمميـ الّذاتيّ 

     

25.  
حدد حصص خالؿ أياـ األسبكع ليتردد ي

      المتعّمميف فييا عمى المركز

26.  
 قكـ بتدريب المتعّمميف عمى استخداـ المركز كي

      مصادره

27.  
ا مف راعي ظركؼ المدرسة كما يتكافر ليي

في  ضمف المركز إمكانيات كمكارد مادّية كبشرية
 تكقيت تحقيؽ األىداؼ

     

28.  
تقيد بالترتيب المنطقي لالستراتيجيات المقترحة ي

في المناىج في تحقيؽ التكقيت المناسب لتنفيذىا 
 داخؿ المركز
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 المحور الثالث: رأي المعمم بمركز مصادر التعّمم بمدرستو

29.  
ميارات بز المصادر في مدرستي أميف مرك يتّمتع
 المركز كتصنيؼ مكادتنظيـ 

     

30.  
تكجد عالقة إيجابية بيف برامج مراكز مصادر 

 لممتعّمميف التعّمـ كالتحصيؿ الدراسي
     

31.  
التعّمـ تقديـ  لمركز مصادر مف المياـ الرئيسة

 برامج كخدمات مصممة حكؿ التعّمـ النشط
     

32.  
في  بتجديد مستّمر مركز مصادر مدرستييتّمتع 

مجاؿ التقنّيات التربكّية لزيادة دكره في خدمة 
 المنيج الحديث

     

ىناؾ صمة قكية بيف طرؽ التدريس المتبعة في   .33
 المدارس كبيف استخداـ مركز مصادر التعّمـ

     

تتصؿ  ةببميكغرافي الحالية قكائـتتضمف المناىج   .34
ـّ تعزيز دكرىا في الم بكؿ كحدة دراسية  ركزيت

     

بيف يحقؽ تكزيع اليـك الدراسي تنظيـ العمؿ   .35
 قاعات الدركس كمركز مصادر التعّمـ

     

ِٛاد اٌزز٠ٚر ػٓ إٌفض  ٠دّغ ث١ٓاٌّزوش ِىبْ   .36

      ِٚصبدر اٌّؼٍِٛبد

37.  
المعمـ في إيصاؿ  مكمؿ لدكرمركز المصادر أف 

 المعمكمة لمطالب
     

 القديمة : عمـ الكتاباتةمالحظة: ببميوغرافي
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 (4يهؾك سلى)

 

 ثطبلخ سطذ نًىعىداد يشاكض يظبدس انزؼهّى وخذيبرهب فٍ انًذاسط انضّبَىَّخ انشعًُخ فٍ يؾبفظخ ؽًض

 موقع المركز والشروط المتوافرة في المبنى:
 يسيؿ الكصكؿ               يصعب الكصكؿ          إليو:  سيكلة الكصكؿ   -
 غير كافية        كافية                                     كافية:المساحة  -
 ال      نعـ                                 الضكضاء:بعيد عف  -
 اصطناعية            طبيعية            اإلضاءة:                       -
 ال يكجد          يكجد                    الكيربائية:  التكصيالت  -

 ال يكجد يكجد  زمكجكدات المرك
   يتكون المركز من:

  -  - المطبكعة( )المكاد المطالعة قاعة  -
  -  - المطبكعة( )المكاد غير لمعركض قاعة   -
  -  - قاعة لالنترنت                                               -
  -  - حجرة لتدريس العمـك                                   -
  -  - اعية                     حجرة لتدريس المكاد االجتمّ  -
  -  - كالكيمياء حجرة لتدريس الفيزياء  -
  -  - حجرة لتدريس الرياضيات                             -
  -  -              لغكم(  )مخبر المغات حجرة لتدريس  -

   :والتجييزاتاألثاث 
  -  - (                مكسكعات.دكريات صحؼ  )كتبخزانة لمػ  -
  -  - صكتي                        كأشرطة تسجيؿـ خزانة لألفال -
  -  - المصكرات           خزانة لمصكر الفكتكغرافية كالخرائط ك -
  -  -                                          ك العينات خزانة لمنماذج  -
  -  - ....                                        كشفاقيات cdخزانة  -
  -  - ءة                                            مناضد كمقاعد لمقرا -
  -  -                            كمجالت(  )أجيزة كصحؼ حكامؿ  -
  -  - بأنكاعيا                                       سبكرات ك لكحات -
  -  -                                           ك بطاقات أدراج فيارس  -
  -  - ت                                              آلة تصكير مستندا -
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   أدكات اإلنتاج المحّمي خامات ك
  -  - مكاد إلنتاج الرسـك         -
  -  - مكاد لتحميض كطبع األفالـ                                      -
  -  - إنتاج مكاد معتّمدة عمى الحاسكب                                -
    دوات: واألاألجيزة 
  -  - جياز عرض سينمائي                  -
  -  - جياز عرض شرائح                                            -
  -  - جياز عرض أفالـ ثابتة                                          -
  -  - جياز عرض أفالـ متحركة                                      -
  -  -                                      جياز عرض صكر معتّمة  -
  -  - جياز تمفزيكف           -
  -  - جياز عرض فيديك -
  -  - جياز راديك كتسجيؿ صكتي                                -
  -  - جياز عرض أفالـ حّمقية      -
  -  - جياز عرض شرائح مجيريو     -
  -  -   آالت تصكير ضكئي                                         -
  -  - جياز حاسكب               -

 المعّمميف،)ك تشغيؿ األجيزة  كتالكجات تكضيحية الستخداـ
 (الطمبة

  

    القكل البشرّية
  -  -                   ك صيانتيا معاكف فني لتشغيؿ األجيزة  -

  الميزانية
 

مخصص   
 ميزانية.  لو 

غير 
 مخصص

-  -  
 ال يكجد يكجد   خدمات المركز

  -  - بطاقات فيارس                                             إعداد -
  -  - إعداد فيارس الكتركنية                                           -
  -  - كضع أرقاـ تصنيؼ عمى المكاد                        -
  -  - إعداد لكائح لمتعريؼ بالمكاد                            -
  -  -   كالجرد يانة إجراء عمميات الصّ  -
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  -  - تنفيذ عمميات اإلعارة                                    -
  -  -               كالصكتية تنفيذ العركض الضكئية  -
  -  - االلكتركنية( )لممكتبات اإلنترنت إتاحة الكصكؿ إلى  -
  -  - إنتاج برمجيات متعددة لدعـ التدريس    -
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 يهخض انجؾش ثبنهّغخ انؼشثُّخ

 

 

نهًؼبَُش  وفمبً  نًشاكض يظبدس انزؼهى فٍ انًشؽهخ انضبَىَخرظىس يمزشػ 

هًُبهظ انؾذَضخ ن انىؽُُخ  

 دراطخ ١ِذا١ٔخ فٟ اٌّذارص اٌثب٠ٛٔخ ثّسبفظخ زّص

 
 إعداد الطالبة:
 لما أحمد

 الدكتكرة:إشراؼ   
 ابتسام الفارس

 قسـ المناىج كطرائؽ التدريس
 جامعة دمشؽ-كمية الّتربّية

 
البحث إلى التعّرؼ إلى كاقع مركز مصادر التعّمـ في العممّية التعّممية مف حيث ىدؼ ىذا 

المصادر المكجكدة فيو، كالتعّرؼ إلى كاقع المراكز مف حيث المكقع كالتجييزات كالقكل 
العاممة، كالعمؿ عمى إبراز دكر المراكز في تحقيؽ أىداؼ المناىج الحديثة كفقان لممعايير 

 ىداؼ المناىج الحديثةعداد تصّكر مقترح ليذه المراكز كفقان ألالحديثة، كالسعي إل
 كبذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي:

 لمناىج الحديثة؟ ىداؼما التصّكر المقترح لمراكز مصادر التعّمـ في المرحّمة الثّانكّية كفقان أل
ىا في ت بمراكز مصادر التعّمـ كدكر البحث مف خالؿ تعريؼ المعّمميف كأمناء المكتبا أىمية كتأتي   

المعايير كتقديـ تصّكر مقترح لمركز مصادر تعمـ لممدارس الثانكية كذلؾ استنادان تحسيف العممية التعميمّية 

 الحديثة الكطنية لممناىج
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 أىداف البحث

معايير اليتّمثؿ اليدؼ الرئيسي لمبحث في التكصؿ لتصّكر مقترح لتصميـ مراكز مصادر التعّمـ كفقان 
 الحديثة  الكطنية لممناىج

 خامسًا: فرضيات البحث 
 الفرضّية األولى:

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء α≤0.05)) )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )
نس، المعّمميف كاألمناء فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الج

 ، المدرسة، المؤىؿ العممّي(كاالختصاص
 الفرضّية الثانية:

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء α≤0.05)) )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )
المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر استخداـ مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الجنس، 

 العممّي(المدرسة، المؤىؿ 
 الفرضّية الثالثة:

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )
المعّمميف فيما يتعمؽ بمحكر رأم المعمـ بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، 

 الجنس، المدرسة، المؤىؿ العممّي(
 الرابعة:الفرضّية 

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  α≤0.05)))ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )
التربكّم يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الجنس، االختصاص،  أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر

 المدرسة، المؤىؿ العممّي(
 الفرضّية الخامسة

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء  α≤0.05)))لة إحصائّية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دال
اإلدارم يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الجنس، االختصاص،  أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر

 المدرسة، المؤىؿ العممّي(
 الفرضّية السادسة:

بيف المتكسطات الحسابّية آلراء (( α≤0.05)) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة
أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الجنس، 

 االختصاص، المدرسة، المؤىؿ العممّي(
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 الفرضّية السابعة:
يف المتكسطات الحسابّية آلراء ب((  α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة )

أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر كاقع كسمبّيات عمؿ المركز يمكف أف تعزل لمتغّير )المكاف، الجنس، 
 االختصاص، المدرسة، المؤىؿ العممّي(

 منيج البحث: 
كاقع كالّدراسات اعتّمدت ىذه الّدراسة المنيج الكصفّي التحّميمي القائـ عمى جمع البيانات كالمعمكمات مف ال

ـّ تحّميميا  كبطاقة الّرصد االستبانةكاستخراج الّنتائج التي تكصمت إلييا الّدراسة مستخدمة بذلؾ  الّسابقة ث
كما استخدمت الباحثة المنيج البنائي لبناء التصّكر المقترح لمركز مصادر التعّمـ في مدارس الّتعميـ الثانكم كفقان 

قبؿ الجامعي.ما  لممعايير الكطنية لمتعميـ  
 المجتّمع األصمّي وعينتو

تككف المجتّمع األصمّي مف لمبحث مف جميع أمناء مراكز مصادر التعّمـ لممدارس الثّانكّية العامة في 
 ( أمينان كأمينة.52كقد بمغ عددىـ ) مدينة حمص.

ينة البحث فقد أما ع ،1393كمف جميع مدرسّي المدارس الثّانكّية العامة في مدينة حمص كالبالغ عددىـ 
 ( معمـ كمعممة137بمغ عددىـ )
 نتائج البحث:

إلى الّنتائج المتعّمقة بكاقع مراكز مصادر التعّمـ مف كجية نظر أمناء مراكز مصادر التعّمـ  باإلنتقاؿ
كالمعّمميف في المدارس الثّانكّية العامة )المكضحة في االستبياف( كذلؾ مف خالؿ محاكر اإلستبانة فقد 

بيف  α≤0.05)))أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة) حكر األكؿالمأظير 
الحسابّية آلراء المعّمميف كأمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر أىمية مركز مصادر التعّمـ تعزل المتكسطات 

آلراء لمتغّير المكاف، الجنس، االختصاص، المؤىؿ العممّي كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي 
 ذكم اختصاص مكتبات في المدارس العممّية المعّمميف كاألمناء الذككر في المدينة

عند مستكل الداللة االفتراضي فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية لممحكر الثانيأما بالّنسبة 
اكز مصادر التعّمـ ( تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف آراء المعّمميف حكؿ استخداـ مر 0,05)

تبعان لمتغّير المكاف كالجنس كالمدرسة كالمؤىؿ العممّي  كىذه الفركؽ لصالح آراء المعّمميف في المدينة 
 كالذككر كالمدارس العممّية كالمعّمميف الحاصميف عمى مؤىؿ الدبمـك

ة آلراء المعّمميف بعد استخداـ اختبار ستكدنت لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابيّ  كالمحكر الثالث
 بمركز مصادر التعّمـ في مدرستو حسب متغّيرات )الجنس، المكاف، المدرسة، المؤىؿ العممّي(

( كىذه الفركؽ لصالح آراء 0،05فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة)
 المعّمميف الذككر في المدارس العممّية الحاصميف عمى مؤىؿ الدبمكـ 
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فيما تبّيف أنو ال تكجد فركؽ فردية بيف آراء المعّمميف في مراكز مصادر التعّمـ بمدارسيـ أم قبكؿ الفرضّية 
ىـ عف اكالمدينة برض فيما يتعمؽ بمتغّير المكاف حيث تبّيف مف خالؿ إجابات المعّمميف في مدارس الّريؼ

 التي يجدكىا مناسبةمركز المصادر في مدارسيـ كبأنو يؤدم ميامو ككظائفو بالطريقة 
( بيف 0,05فقد تبّيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة ) كبالّنسبة لممحكر الرابع

التربكّم تعزل لمتغّير )الجنس، االختصاص،  المتكسطات الحسابّية آلراء األمناء فيما يتعمؽ بالّدكر
 المدرسة( 

ـّ التكصؿ إلى أنو تكجد فركؽ ذات د اللة إحصائّية بيف الدبمكـ كاإلجازة لصالح الدبمكـ، كىناؾ فركؽ كت
، كما تكجد فركؽ بيف اإلجازة كالمعيد لصالح اإلجازة أم كمما ارتفع  بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمـك

 التربكّم برأم أفراد العينة مف أمناء المراكز. مستكل المؤىؿ العممّي  ازداد العمؿ عمى محكر الّدكر
( كىذه الفركؽ 0,05) عند مستوى الداللةتبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية  المحكر الخامس: أما

 المراكز االناث في المدارس االدبيةآراء أمناء لصالح 
أما فيما يتعمؽ بمتغّير )المكاف كاالختصاص( فقد تبّيف أف قيمة )ت( غير داّلة  احصائيا عند مستكل 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف متكسطات آراء أمناء مراكز مصادر  ( تبّيف0,05الداللة )
 االدارم لمركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل لمتغّير المكاف كاالختصاص  التعّمـ فيما يتعمؽ بمحكر الّدكر

ـ كاإلجازة لصالح كتبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف الدبمكـ كالمعيد لصالح الدبمكـ كبيف الدبمك 
الدبمكـ أم أنو كمما ارتفع مستكل المؤىؿ العممّي  ازداد العمؿ عمى محكر الّدكراالدارم برأم أفراد العينة 

 مف أمناء المراكز.
( بيف 0,05فقد تبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة ) :المحكر السادس

لمراكز فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ معايير المناىج الحديثة كىذه الفركؽ المتكسطات الحسابّية آلراء أمناء ا
 لصالح األمناء الذككر ذكم اختصاص مكتبات في المدارس العممّية 

ـّ قبكؿ الفرضّية المتعّمقة بمتغّير المكاف أم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل الداللة  كت
اء األمناء فيما يتعمؽ بمحكر تحقيؽ المناىج الحديثة يمكف أف تعزل ( بيف المتكسطات الحسابّية آلر 0,05)

 لمتغّير المكاف
مراكز لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابّية آلراء أمناء  t-testبعد استخداـ اختبار  المحكر السابع

متغّير مصادر التعّمـ فيما يتعمؽ بمحكركاقع كسمبّيات  عمؿ مركز مصادر التعّمـ يمكف أف تعزل ل
)الجنس، االختصاص، المدرسة( فقد تبّيف أنو  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية 
كىذه الفركؽ لصالح المتكسط الحسابّي آلراء  أمناء المراكز الذككر ذكم اختصاص مكتبات في المدارس 

 العممّي ة.
ـّ قبكؿ الفرضّية أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف  أما فيما يتعمؽ بمتغّير المكاف فقد ت

المتكسطات الحسابّية آلراء أمناء المراكز فيما يتعمؽ بمحكر كاقع كسمبّيات عمؿ مركز المصادر يمكف أف 
 تعزل لمتغّير المكاف 



217 
 

غّير كتبّيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف المتكسطات الحسابّية آلراء األمناء يمكف أف تعزل لمت 
 المؤىؿ

مف مراكز  المراكز فقد تبّيف مف خالؿ الّنتائج أف الّنسبة األكبر أما بالّنسبة لبطاقة الّرصد لمكجكدات
ـّ اعداد المبنى ليككف مركز مصادر، كقاعة المطالعة ىي عبارة غرفة صفية تـّ  مصادر التعّمـ لـ يت

أظيرت الّنتائج أف ما يحتكيو المركز ىك تحكيميا إلى مكتبة، كحكؿ تكفر التجييزات المناسبة لممركز 
 خزائف كلكحة إعالنات كخزائف المكاد السمعية كالبصرية كصناديؽ الفيارس كالحكاسيب.

أما بالّنسبة لمقكل العاممة فقد تبّيف أف أميف المركز ىك عبارة عف مدرس متفرغ بالعمؿ اإلدارم كىك غير 
 متخصص كال يكجد في كؿ المدارس معاكف فني

المقتنيات التي يحتكييا المركز ىي عبارة عف كتب كمصكرات كخرائط كأجيزة التسجيؿ الصكتي  أما
 كاألفالـ التعميمّية كشرائح .. إاّلأف اغمب المراكز ال يكجد فيا فيرسة بطريقة صحيحة كمنظمة

 وخمص البحث إلى العديد من التوصيات
مسئكلي المراكز كذلؾ بعقد دكرات  كرفع كفاءة تكفير متخصصيف إلدارة مراكز مصادر التعّمـ المدرسّية

تدريبية، كذلؾ تكفير الميزانيات كالمخصصات المالية الكافية ضركرة التكعية الدائمة لمعامميف كالمعّمميف 
 بأىداؼ كفمسفات كمياـ المركز، كتأىيميـ لمكاكبة تطكر األجيزة الحديثة
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 يهخض انجؾش ثبنهغخ اإلَغهُضَخ

Abstract: 

 
Imagine a proposal for learning resource centers at the secondary 

level, in accordance with national standards of modern 

approaches  

a field study in the secondary Landry province of Homs  

 
Preparation of the student: 

Lama ahmad 

The supervision of the doctor: 

Ebtessam al_faris 

Department of curriculum and teaching methods 

College of Education-University of Damascus 

 

The objective of this research is to identify the learning resources in the learning 

process in terms of existing sources and learn the reality of the centres in terms 

of location, equipment and Manpower, and to highlight the role of the Centre in 

achieving the objectives of the modern curriculum according to modern 

standards, and to prepare a proposal for the visualization of these positions in 

accordance with the objectives of the modern curriculum 

This problem can be identified by the following question: 

The concept of learning-resources centres in secondary schools in accordance 

with the objectives of the modern curriculum? 

Importance of research came through the definition of teachers and librarians in 

learning-resources centres and their role in improving the educational process 

and visualize a proposed Centre for learning resources for secondary schools 

based on the goals of the curriculum of modern curriculum 

 

Research objectives 

The main objective of the research in the visualization of designed learning-

resources centres in accordance with the objectives of the curriculum of modern 

curriculum 

V. research hypotheses 

The first hypothesis: 

There are significant differences in the level indication ((((α≤ 0.05 between the 

arithmetic means of the views of teachers and Trustees with respect to the axis 

of the importance of learning resources Center can be traced to a variable 

(location, gender, and competence, school, qualification) 

The second hypothesis: 

There are significant differences in the level indication ((((α≤ 0.05 between the 

arithmetic means of the views of teachers with respect to the axis using the 



219 
 

learning resources Center can be traced to a variable (location, gender, school, 

qualification) 

The third hypothesis: 

There are significant differences in the level indication ((α≤ 0.05 between the 

arithmetic means of the views of teachers with respect to the axis of the teacher 

learning resources Center at his school can be traced to a variable (location, 

gender, school, qualification) 

The fourth hypothesis: 
There are significant differences in the level indication ((((α≤ 0.05 between the 

arithmetic means of the views of the centers axis can be attributed to the time 

the educational variable (location, gender, specialty, school, qualification) 

The fifth premise 

There are significant differences in the level indication ((((α≤ 0.05 between the 

arithmetic means of the views of the centers axis aldoraladari attributable to a 

variable (location, gender, specialty, school, qualification) 

The sixth premise: 

There are significant differences in the level indication ((α≤ 0.05)) between the 

arithmetic means of the views of the Centre of centres for modern curriculum 

standards that could be attributed to a variable (location, gender, specialty, 

school, qualification) 

 

Premise seven: 

There are significant differences in the level indication ((α≤ 0.05)) between the 

arithmetic means of the views of the centers axis of reality and cons work can be 

attributed to a variable (location, gender, specialty, school, qualification) 

Research methodology: 

This descriptive analytical study based on data and information collection and 

previous studies and analysis and the findings of the study that used high-

resolution monitoring card 

As the researcher used a hierarchical approach to build the proposed conception 

of learning resources in secondary schools in accordance with the objectives of 

the curricula for pre-university education. 

The original community and appointed by the 

Be original research community from all of learning-resources centres for public 

secondary schools in the city of Homs, was numbered (52) as Secretary and 

Treasurer. 

And all the high school teachers in the city of Homs and 1393, the sample has a 

total of 137 teachers 

Search results: 

The results of the learning-resources centres from the viewpoint of learning-

resources centres and teachers in public secondary schools (listed in the 

questionnaire) through high-resolution hubs the first axis showed that there are 

significant differences in the level indication ((((α≤ 0.05 between the arithmetic 

means of the views of teachers and centres on the importance of learning 
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resources center axis due to variable location, gender, specialty, qualification 

and those differences for the arithmetic of the views of teachers and male 

secretaries in the city with the competence of the scientific school libraries 

As for the second axis showed that there were significant differences 

ahasaehand default indication level (0.05) indicate that there are significant 

differences between the views of teachers on the use of learning-resources 

centres depending on the variable location, gender, school and education and 

these differences for the benefit of the views of teachers and scientific schools 

and male teachers trained diploma 

And the third theme after using the stodent test to find out the differences 

between the arithmetic means of the views of the teachers at his school learning 

resources center as variables (sex, location, school, qualification) 

It has been shown that there are significant differences in the level indication (0, 

5) and these differences for the benefit of the views of male teachers in schools 

diploma-trained scientific 

With shows that there are individual differences between the views of teachers 

in their school learning-resources centres which accept the hypothesis regarding 

the place where the variable through the answers of teachers in schools with 

their contentment from alrivwalmdinh sources in their schools and that the 

duties and functions the way you find suitable 

For the fourth axis has proved that there are no significant differences 

 

 



 Damascus University  

Faculty of Education  

Department of Curriculum and Methodology  

Master of Education Technology  
 

 

 

 

 

Imagine a proposal for learning resource 

centers at the secondary level, in accordance 

with national standards of modern approaches 

 

a field study in the secondary Landry province of Homs  
 

Scientific research has been submitted  for the degree of Master 

in Department of Curriculum and Methodology 

  

 

 

Prepare the student  

Lama Ahmad  

 

 

the supervision of Dr.:  

Ibtisam Faris  

 

 

 

                     

School year: 2013- 2014 


	Untitled.pdf
	ÔßÑ æÊÞÏíÑ .pdf
	Ç2015ÇáÝåÇÑÓ.pdf
	áãÇ 1.pdf
	ãáÍÞ ÎÇãÓ.pdf
	ãáÍÞ 5.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

	ãáÍÞ ÓÇÏÓ.pdf
	ãáÍÞ6.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf


	Ç - Copy.pdf

