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 دادإـع
 جامعـــــة امللـــــك ُسعـــــود 
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(Learning Resources)مصادر الّتعّلم 
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 :  أهداف اإلدارة املدرسّية

 :  مهام ُمديرة املدرسة
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 :  تعريف مراكز مصادر الّتعّلم
Reitz, 2006, 

P. 10
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 :  مسّوغات إنشاء مراكز مصادر الّتعّلم

 :  أهمّية مراكز مصادر الّتعّلم
IASL(International Association 

of School Librarianship) 



  ريم بنت عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلابر

111

 :  نّية مراكز مصادر الّتعّلمميزا

 :  وظائف اختصاصّيات مراكز مصادر الّتعّلم ومهامهّن
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 :  ت مراكز مصادر الّتعّلممهارات اختصاصّيا

(Curran, 1996)

Bruns, 1997
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Bernal, 2001

 

Chambers, 2001
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Archon, 2003
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 (1جدول رقم )
عدد ُمديرات وُمعّلمات واختصاصّيات مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية  –جمتمع الّدراسة 

 الّتربية والّتعليم مراكز مصادر تعّلماحلكومّية مبدينة الّرياض، واليت أّسست بها وزارة 
 ددـــــــــــــــــــالع ةـــــــــــــــــــالوظيف م
 02 ُمديرات املدارس 1
 658 املعّلمات 0
 02 اختصاصّيات مراكز مصادر الّتعلم 3
 698 وعـــــــــــــــــاجملم -
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 (0جدول رقم )
عدد ُمديرات وُمعّلمات واختصاصّيات مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية احلكومّية  –عّينة الّدراسة 

 مبدينة الّرياض، واليت أّسست بها وزارة الّتربية والّتعليم مراكز مصادر تعّلم 
 العدد ةـــــــــــــــــــالوظيف م
 02 ُمديرات املدارس 1
 171 اتـــــاملعّلم 0
 02 اختصاصّيات مراكز مصادر الّتعلم 3
 011 وعـــــــــــــــاجملم -

 :  توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير الوظيفة احلالّية -
 (3جدول رقم )

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير الوظيفة احلالية
 الّنسبة املئوّية العدد الوظيفة احلالية

 % 9.5 17 ديرة مدرسةُم
 % 79.9 143 مةعّلُم

 % 12.8 19 مة مركز مصادر تعّلاختصاصّي
 % 122.2 179 وعــــــــــــــــاجملم
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 :  توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير املؤهل العلمي - 
 (4جدول رقم )

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير درجة املؤهل العلمي
 الّنسبة املئوّية العدد املؤهل العلمي

 % 97.6 175 وســــــــــبكالوري
 % 0.0 4 ريــــــــــماجست

 % 122.2 179 وعــــــــــاجملم

 :  توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير عدد سنوات اخلربة العملّية -
 (5)دول ــــــــــــج

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير عدد سنوات اخلربة العملّية
 الّنسبة املئوّية العدد ة العملّيةعدد سنوات اخلرب

 % 10.3 00 ( سنوات5من سنة إىل )
 % 18.6 32 ( سنوات12( سنوات إىل )8من )

 % 37.4 87 ( سنة15( سنة إىل )11من )
 % 33.2 59 ( سنة15أكثر من )

 % 2.8 1 مل ُتحّدد
 % 122.2 179 اجملموع
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 توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير عدد الربامج الّتدريبّية اليت مّت االلتحاق بها يف جمال العمل: -
 (8)دول ـــــــــــج

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير عدد الربامج الّتدريبّية 
 اليت مّت االلتحاق بها يف جمال العمل

 الّنسبة املئوّية العدد عدد الربامج الّتدريبّية اليت مّت االلتحاق بها يف جمال العمل
 % 12.8 19 عدم االلتحاق بأي برنامج

 % 6.4 15 برنامج واحد فقط
 % 62.4 144 أكثر من برنامج تدرييب

 % 2.8 1 مل ُتحّدد
 % 122.2 179 وعــــــــــــاجملم



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6ج)أبريل  (601)العدد   

 

111

 (7)دول ــــــــــــــج
 أنواع الربامج الّتدريبّية اليت التحقت بها أفراد عّينة الّدراسة، وعدد امُللتحقات بكل نوع منها

 فئة عّينة الّدراسة
 نوع الربامج  الّتدريبّية

ُمديرة 
ختصاصّية مركز ا ُمعّلمة مدرسة

 مصادر تعّلم
 0 3 1 برامج خاّصة مبراكز مصادر الّتعّلم

 7 65 0 برامج خاّصة باحلاسب اآللي واإلنرتنت
 0 - - برامج فّنية خاّصة بصيانة أجهزة احلاسب اآللي والّشبكات

 0 3 1 برامج خاّصة باملكتبات واملعلومات
 13 113 17 برامج تربوّية

 5 90 15 ىبرامج ُمنّوعة ُأخر

 :  توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير حالة الّتفّرغ بالّنسبة الختصاصّية مركز مصادر الّتعّلم -
 (6دول )ــــــــــــــــج

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير حالة الّتفّرغ بالّنسبة الختصاصّية مركز مصادر الّتعّلم
 الّنسبة املئوّية العدد ة مركز مصادر الّتعّلمحالة الّتفّرغ بالّنسبة الختصاصّي

 % 69.5 17 ةــــغتفّرُم
 % 12.5 0 ةــــغتفّرر ُمــــغي

 % 122.2 19 وعــــاجملم
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توزيع أفراد عّينة الّدراسة ِوفقًا ملتغّير عدد احلصـ  الـيت ُتكّلـف بهـا اختصاصـّية مركـز مصـادر         -
 :  الّتعّلم يف حالة عدم الّتفّرغ

 (9دول )ــــــــــــج
 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا ملتغّير عدد احلص  اليت ُتكّلف بها 

 ة عدم الّتفّرغاختصاصّية مركز مصادر الّتعّلم يف حال

 عدد احلص  اليت ُتكّلف بها اختصاصّية مركز مصادر الّتعّلم
 يف حالة عدم الّتفّرغ

 الّنسبة املئوّية العدد

 % 122.2 0 ص ِح (8)ة إىل من حّص
 % 122.2 0 اجملموع

 :  لالّسؤال األّو
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 (12دول )ـــــج
ترتيب املتوّسطات احلسابّية تنازليًا للمحاور األربعة الّتابعة للمحور األّول )مدى ُمساهمة اإلدارة املدرسّية يف 

 ض(تفعيل أداء مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية احلكومّية مبدينة الّريا
 درجة املساهمة امُلتوّسط احلسابي عدد العبارات االّتجاه ترتيب االّتجاه

 كبرية 3.06 15 املناخ التّنظيمي للمركز 1
 ُمتوّسطة 3.15 5 املعّلمة 0

 ُمتوّسطة 3.27 8 املنهج الّدراسي 3

 ُمتوّسطة 0.71 7 الّطالبة 4

 ُمتوّسطة 3.12 الّدرجة الُكّلّية 33 اجملموع الُكِلي
 

 :  يــــؤال الّثانــــالّس



  ريم بنت عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلابر

116

 (11دول )ــــــــــــج
محور الّثاني )املعّوقات اليت ُتواجه اإلدارة املدرسّية ترتيب املتوّسطات احلسابّية تنازليًا للمحاور األربعة الّتابعة لل

 وحتد من زيادة ُمساهمتها يف تفعيل أداء مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية احلكومّية مبدينة الّرياض(
 درجة املساهمة امُلتوّسط احلسابي عدد العبارات االّتجاه ترتيب االّتجاه

 توّسطةُم 3.15 4 الّطالبة 1

 ُمتوّسطة 3.12 8 املعّلمة 0

 ُمتوّسطة 0.91 4 املنهج الّدراسي 3

 ُمتوّسطة 0.86 13 املناخ التّنظيمي للمركز 4

 ُمتوّسطة 0.66 الّدرجة الُكّلّية 07 اجملموع الُكِلي

 :  ثـــــؤال الّثالـــــالّس

One way ANOVA
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Scheff'e

 (10دول )ـــــــــــج
ساهمة اإلدارة اختبار حتليل الّتباين أحادي االّتجاه لداللة الفروق بني إجابات أفراد عّينة الّدراسة يف تقوميهّن ملدى ُم

املدرسّية يف تفعيل أداء مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية احلكومّية مبدينة الّرياض ِتجاه احملاور األربعة 
)الّطالبة، واملعّلمة، واملنهج الّدراسي، واملناخ الّتنظيمي للمركز( ِوفقًا الختالف الوظيفة )ُمديرة مدرسة، ُمعّلمة، 

 مركز مصادر تعّلم(اختصاصّية 

جمموع  مصدر الّتباين االّتجاه
 امُلرّبعات

درجات 
 احُلّرّية

ُمتوّسط 
ُمستوى  قيمة )ف( امُلرّبعات

 الّداللة
الّداللة 

 اإلحصائّية

 الّطالبة
 1.06 0 0.57 بني اجملموعات

3.94 2.201 

داّلة عند 
ُمستوى 

 2.33 178 57.38 داخل اجملموعات (2.25)

 املعّلمة
 0.00 0 4.44  اجملموعاتبني

7.16 2.221 

داّلة عند 
ُمستوى 

 2.31 178 54.36 داخل اجملموعات (2.21)

املنهج 
 الّدراسي

 3.25 0 8.12 بني اجملموعات

6.35 2.222 

داّلة عند 
ُمستوى 

(2.21) 
 2.37 178 84.06 داخل اجملموعات

املناخ 
التّنظيمي 

 للمركز

 1.81 0 3.00 بني اجملموعات

5.60 2.224 

داّلة عند 
ُمستوى 

 2.06 178 46.86 داخل اجملموعات (2.21)

الّدرجة 
 الُكّلّية

 1.85 0 3.32 بني اجملموعات
7.70 2.221 

داّلة عند 
ُمستوى 

 2.01 178 37.55 داخل اجملموعات (2.21)

∂

∂

∂
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  (13جدول )
اختبار شيفيه للكشف عن مصدر اّتجاه الُفروق بني إجابات أفراد عّينة الّدراسة يف تقوميهّن ملدى ُمساهمة 

ّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية احلكومّية مبدينة الّرياض ِتجاه اإلدارة املدرسّية يف تفعيل أداء مراكز مصادر ال
احملاور األربعة )الّطالبة، واملعّلمة، واملنهج الّدراسي، واملناخ الّتنظيمي للمركز( ِوفقًا الختالف الوظيفة 

 )ُمديرة مدرسة، ُمعّلمة، اختصاصّية مركز مصادر تعّلم(

ط امُلتوّس الوظيفة احلالّية االّتجاه
 احلسابي

ُمديرة 
اختصاصّية مركز  ُمعّلمة مدرسة

 الفرق لصاحل مصادر تعّلم

 الّطالبة
  *  3.2446 ُمديرة مدرسة

    0.8504 ُمعّلمة ُمديرة مدرسة

    0.6295 اختصاصّية مركز مصادر تعّلم

 املعّلمة
  *  3.5035 ُمديرة مدرسة

    3.2750 ُمعّلمة ُمديرة مدرسة
    3.4279 ة مركز مصادر تعّلماختصاصّي

املنهج 
 الّدراسي

  *  3.5094 ُمديرة مدرسة
    0.9794 ُمعّلمة ُمديرة مدرسة

    3.3351 اختصاصّية مركز مصادر تعّلم
املناخ 

التّنظيمي 
 للمركز

 * *  3.8989 ُمديرة مدرسة
    3.0454 ُمعّلمة ُمديرة مدرسة

    3.0293 ماختصاصّية مركز مصادر تعّل

الّدرجة 
 الُكّلّية

  *  3.5206 ُمديرة مدرسة
    3.2454 ُمعّلمة ُمديرة مدرسة

    3.1787 اختصاصّية مركز مصادر تعّلم
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 :  عـــــؤال الّرابـــــالّس

One way ANOVA

Scheff'e
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 (14دول )ــــــــج
اختبار حتليل الّتباين أحادي االّتجاه لداللة الفروق بني إجابات أفراد عّينة الّدراسة يف تقوميهّن للمعّوقات 
اليت ُتواجه اإلدارة املدرسّية وحتد من زيادة ُمساهمتها يف تفعيل أداء مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات 

احلكومّية مبدينة الّرياض ِتجاه احملاور األربعة )الّطالبة، واملعّلمة، واملنهج الّدراسي، واملناخ الّثانوّية 
 الّتنظيمي للمركز( ِوفقًا الختالف الوظيفة )ُمديرة مدرسة، ُمعّلمة، اختصاصّية مركز مصادر تعّلم(

 مصدر الّتباين االّتجاه
جمموع 
 امُلرّبعات

درجات 
 احُلّرّية

ُمتوّسط 
 رّبعاتامُل

قيمة 
 )ف(

ُمستوى 
 الّداللة

الّداللة 
 اإلحصائّية

 الّطالبة
 2.46 0 2.95 بني اجملموعات

 غري دالة 2.051 1.39
 2.34 175 59.66 داخل اجملموعات

 املعّلمة
 1.91 0 3.60 بني اجملموعات

8.30 2.220 
داّلة عند 

 2.32 178 53.00 داخل اجملموعات (2.21ُمستوى )

 الّدراسي املنهج
 1.26 0 0.15 بني اجملموعات

 غري دالة 2.276 0.59
 2.40 178 70.97 داخل اجملموعات

املناخ التّنظيمي 
 للمركز

 2.32 0 2.59 بني اجملموعات
 غري دالة 2.497 2.72

 2.40 178 74.22 داخل اجملموعات

 الّدرجة الُكّلّية
 2.36 0 2.77 بني اجملموعات

 دالة غري 2.198 1.85
 2.03 178 42.69 داخل اجملموعات

∂
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∂

 (15دول )ـــــــــــج
اختبار شيفيه للكشف عن مصدر اّتجاه الُفروق بني إجابات أفراد عّينة الّدراسة يف تقوميهّن للمعّوقات اليت 

ُتواجه اإلدارة املدرسّية وحتد من زيادة ُمساهمتها يف تفعيل أداء مراكز مصادر الّتعّلم يف مدارس البنات الّثانوّية 
ينة الّرياض جتاه احملاور األربعة )الّطالبة، واملعّلمة، واملنهج الّدراسي، واملناخ الّتنظيمي احلكومّية مبد

 للمركز( ِوفقًا الختالف الوظيفة )ُمديرة مدرسة، ُمعّلمة، اختصاصّية مركز مصادر تعّلم(

امُلتوّسط  الوظيفة احلالّية االّتجاه
 احلسابي

ُمديرة 
 مدرسة

اختصاصّية مركز  ُمعّلمة
 ادر تعّلممص

الفرق 
 لصاحل

 املعّلمة
    0.6239 ُمديرة مدرسة

 *  * 3.1899 ُمعّلمة املعّلمة

    0.6272 اختصاصّية مركز مصادر تعّلم
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 (18دول )ـــــــــج
 ترتيب ُمقرتحات أفراد عّينة الّدراسة تنازلّيًا وفق الّتكرارات املقابلة لكل ُمقرتح

رار امُلقــــــــــــــــــــــرتح م
لّتك

ا
 

الُر
 تبة

سـواء  املنشـأة ُمسـبقًا أو تلـك الـيت هـي حتـت         –ضرورة ختصي  مساحات واسعة ملراكز مصـادر الـّتعّلم    1
مع ُمراعاة توفري البيئة املكانّية اجلّيدة من إضاءة ُمناسبة، وتهوية جّيـدة، وموانـع تـرددات     –اإلنشاء 

 الّصوت، وغريها من اإلمكانات البيئّية األخرى.

31 1 

فري ميزانّية خاصة مبراكـز مصـادر الـّتعّلم لتـأمني احتياجاتهـا مـن املصـادر الّتعليمّيـة مبـا          ضرورة تو 0
يتناسب مع الّتطّور الّتقين، وختصي  جزء من هذه امليزانّية للحاالت الّطارئـة كالّصـيانة وغريهـا، أو    

ة مـن قبـل مشـرفات    ختصيصها للُمكافآت الّتشجيعّية، ووضع اإلدارة املالّية للمراكز ضمن خطة املتابع
 أو اختصاصّيات املراكز.

32 0 

إعطاء اإلدارة املدرسّية احلرّية يف إبرام الُعقود الّداخلّية والّتواصل املباشر مـع شـركات صـيانة ّلّيـة      3
 للقيام بالّصيانة الّدورّية ِلُمحتويات مراكز مصادر الّتعّلم يف نهاية كل فصل دراسي.

19 3 

احتياجــات مراكــز مصــادر الــّتعّلم وتوفريهــا مــن ِخــالل تزويــد املراكــز بالّتقنيــات  الّســعي إىل ُمتابعــة  4
الّتعليمّية احلديثة، اليت ختدم ُمختلف املناهج الّدراسّية واملراحل الّتعليمّية، كما ختـدم اهتمامـات   

ّلمـات علـ    ونشاطات الّطالبـات الالصـفّية، ّاـا ُيرِغـب الّطالبـات مبـوادهّن الّتعليمّيـة، وُيسـاعد املع        
 تفعيل ُدروسهّن بطريقة أفضل، وأكثر كفاءة.

19 3 

العمل عل  توفري شبكة االنرتنت داخـل مراكـز مصـادر الـّتعّلم، وتفعيـل اسـتخدامها بضـوابّط نظامّيـّة          5
تّتفُق مع األجواء املدرسّية، وحتـت إشـراف وُمراقبـة اختصاصـّيات املراكـز، ّاـا ُيسـاعد علـ  الّنهـوض          

 لّية الّتعليمّية.ِبُمستوى العم

17 5 

العمل عل  رفع كفاءة املعّلمات وتطوير مهاراتهّن الفّنّية يف الّتعامل مع مراكز مصادر الّتعّلم، من ِخالل  8
توفري برامج تدريبّية هلّن، سواء داخل املدارس أو خارجها، وذلك من ِقَبل اختصاصّيات املراكز ذاتهّن أو 

 ن خارج املدارس.من ِقَبل اختصاصّيات ُأخريات م

18 8 

احلرص عل  تنسيق وتنظيم جدول استخدام مراكز مصادر الّتعّلم بني املعّلمات، حبيـث ال صصـل بـني     7
 حصصهّن أي تعارض عند حاجتهّن الستخدامها.

10 7 

العمل عل  توفري اختصاصّيات مراكز مصادر تعّلم ُمتخّصصات يف علوم املكتبات واملعلومـات أو تقنيـات    6
ّتعليم وذلك يف ُكل مدرسة، وتفريغهّن بشكٍل تاٍم إلدارة وتنظيم العمل يف املراكز، مع احلـرص علـ    ال

ُوجود عدّد كاّف من الُقوى البشرّية املساندة )فّنّيات أجهزة، وأمينـات مكتبـات كحـد أدنـ ( وذلـك علـ        
 يفّية عل  حنٍو جّيّد.حسب حجم كل مدرسة ّاا ُيساعد اختصاصّيات املراكز عل  تفعيل مهامهّن الوظ

11 6 
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رار امُلقــــــــــــــــــــــرتح م
لّتك

ا
 

الُر
 تبة

ضرورة توعية الّطالبات بأهّمّية مراكز مصادر الّتعّلم، وتوجيههّن لالستفادة من خـدماتها، مـن ِخـالل     9
 إجياد تكليفات مطلوبة منهّن جتعلهّن يرتّددن عل  مراكز مصادر الّتعّلم باستمرار.

9 9 

ت اإلدارّيـة املتعّلقـة مبراكـز مصـادر الـّتعّلم، كنظـام       املطالبة بتذليل بعض ُصعوبات الُنُظم واإلجـراءا  12
 استعارة مصادرها الّتعليمّية، سواٌء املوجودة داخل مراكز املدارس أو يف مراكز املدارس اأُلخرى.

9 9 

العمل عل  إعادة الّنظر يف املناهج الّدراسّية، وُمحاولة ُموازنة كمّية املنهج بوقت احلّصة الّرمسي، مـع   11
 مام بشكٍل أكرب عل  عملّية دمج الّتقنية يف الّتعليم.االهت

9 9 

ضرورة إقامة ندوات أو مؤمترات حول أهمّية مراكز مصادر الّتعّلم ودورها يف العملّية الّتعليمّية ُتشرف  10
 عليه اإلدارة الّتربوّية املمّثلة بوزارة الّتربية والّتعليم.

6 10 

ّطالبات واملعّلمات ملناقشة مشـكالت مراكـز مصـادر الـّتعّلم، وكيفّيـة      ضرورة عقد لقاءات مفتوحة مع ال 13
 تطوير أدائها.

6 10 

أن حترص اإلدارة املدرسّية عل  وضع جدول لتحديد الّزيارات املتبادلة بني مراكز مصادر الّتعّلم املوجود  14
در الـّتعّلم بأنواعهـا   باملدارس ومراكـز مصـادر الـّتعّلم األخـرى، وذلـك مـن أجـل تبـادل اخِلـربات ومصـا          

املختلفة ّاا ُيساعد عل  تنّوع األفكار واختصار اجلهود ُمحّققًا بذلك الّتطوير املستمر لتلك املراكز مـع  
 ُمراعاة ِحفظ ُحقوق كل مصدر من مصادر الّتعّلم للمركز الّتابع له.

8 14 

، وتعريفهـا بممكاناتهـا وخـدماتها،    الّسعي إىل توعية ُمـديرة املدرسـة بأهّمّيـة مراكـز مصـادر الـّتعّلم       15
 وتنفيذ برامج تدريبّية خاّصة بها لتدريبها عل  الكيفّية املثل  للّنهوض خبدماتها.

8 14 

احلرص عل  التحاق اختصاصّيات مراكز مصادر الّتعّلم بالربامج الّتدريبّية املختلفة اليت ُتعينهـا علـ     18
 خدمة العملّية الّتعليمّية، وتشجيعها عل  ذلك. االرتقاء خبدمات املراكز، وتفعيل دورها يف

5 18 

بتــوفري جهـاز حاســب الــي خـاص بفهرســة ُمحتويـات مراكــز مصــادر الـّتعّلم، وربطــه ببقّيــة      ماالهتمـا  17
 حواسيب شبكة املراكز.

5 18 

رب املواقـع  احلرص عل  ربط مراكز مصادر الّتعّلم باملكتبـات العاملّيـة ومراكـز مصـادر الـّتعّلم اأُلخـرى عـ        16
 املتعّددة املنتشرة عل  شبكة اإلنرتنت.

3 16 
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