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وتقنيات  مرشفة تربوية بإدارة التجهيزات املدرسية

يم بمنطقة الرياض، الرياض، اململكة العربية التعل
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 هـ(77/8/0441هـ ، وقبل للنرش يف  7/3/0441)قدم للنرش يف 

 

مة يف مراكز مصادر التعلم يف  :البحث ملخص هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل واقع اخِلْدمات املعلوماتية املقدَّ

ل التعرف عىل مد  تفعيل خدمة اعإعارة، واخلدمة املرجعية، مدارس البنات بمنطقة الرياض، وذلك من خال

والتعلم الذايت، واستخدام قاعات التعلم اجلامعي يف مراكز مصادر التعلم، والتعرف عىل معوقات تقديم اخِلْدمات 

، ومتثلت أداة الدراسة يف اس. وتقديم مقرتحات تطويرية تبانتني: واستخدمت الباحثتاِن املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ

عت ست مرات عىل املراكز عىل مدار  واألخر  موجهة . سنوات 3األوىل لقياس اخِلْدمات املعلوماتية، وُوزِّ

َن جمتمُع الدراسة من مجيع مراكز مصادر التعلم يف مدارس . لألمينات للتعرف عىل املعوقات التي يواجهنها وَتَكوَّ

(، 704( مركًزا، إضافًة إىل مجيع األمينات والبالغ عددهن )774البنات يف مدينة الرياض، والتي بلغ عدُدها )

 وكانت من أهم النتائج: 

 . ضْعٌف معدالت اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم بمدارس البنات بالرياض-

 . ضْعٌف جمموعات قاعة التعلم الذايت، ونقص شديد يف املراجع واملصادر، وقلة عمليات التزويد-

 . م اجلامعي بمعدالت جيدة يف مراكز مصادر التعلم بمدارس البنات بالرياضتفعيل قاعة التعل-

 . ضْعٌف يف اخِلْدمات املرجعية التي تقدم للمستفيدين-

 . من أهم املعوقات اعإدارية قلُة وعي املعلامت بأمهية املراكز يف التعليم-

 . ِخْدمات املعلومات -مراكز مصادر التعلم : املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: The current study aims at identifying the reality of the information services provided at learning 

resources centers at girls’ schools in Riyadh by identifying the implementation extent of secondment service, 

reference service, self-learning, and the use of group (cooperative) learning at learning resources centers as well as 
identifying the barriers to providing services and development proposals. The two researchers have used 

descriptive survey analysis methodology in which two surveys were used: the first was to measure the information 

services and it was distributed to the centers six times over three years. The second survey was addressed to 
librarians to identify the obstacles that they encounter. The study population consisted of all the learning resources 

centers at girls’ schools in Riyadh of total number (274) centers in addition to 214 librarians. The results show  

-weak secondment rates at the learning resources centers at girls’ schools in Riyadh, 
-the low level of self-learning hall groups and a severe lack of references and resources in addition to the 

insufficient supplying processes, 

-implementation of group (cooperative) learning hall at good rates at the learning resources centers at girls’ 
schools in Riyadh, 

-the low level of reference services provided to the beneficiaries, and finally 
-one of the most significant management obstacles is the lack of teachers’ awareness about the importance of 

centers in education.  
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 :متهيد

ُيَعدُّ قطاع التعليم من أهم قطاعات الدولة التي تسعى إىل 

تنميته وتطويره؛ فاحتل التعليم يف اململكة العربية السعودية 

ة اق احلكومي، وذلك متاشًيا مع رؤياملركَز الثاين يف اعإنف

التي دعت وزارة التعليم فيها إىل االهتامِم بالبيئة  7131

مة أهدافها، وُتعد مراكز مصادر التعليمية وجعلِها يف مقد

التعلم من أهم أركان البيئة التعليمية بام متتلكه من وسائل 

حمفزة للتعلم واعإبداع، وبام توفره من ِخْدمات استشارية 

مة التي تدعم  وتعليمية، وتنوع يف مصادر املعلومات املقدَّ

 . التعلم الذايت واجلامعي للمؤسسة التعليمية

حلديثة يف التعليم عىل أمهية مراكز وتؤكد االجتاهات ا

مصادر التعلم والدور الكبري الذي يمكن أن تلعبه وحتقق من 

خالله أهداف التعلم، ومن هذا املنطلق سعت وزارة التعليم 

باململكة العربية السعودية إىل إنشاء مراكز مصادر التعلم 

 وجتهيزها بالوسائل احلديثة، وتوفري الكوادر البرشية؛ إيامًنا

( مركَز 774بأمهية املراكز يف التعليم، حتى وَصل عدُدها إىل )

 . مصادر تعلم للبنات عىل مستو  الرياض

إىل أن فاعلية مراكز مصادر  (7114 ويشري )احليلة،

التعلم ال تقاس بمد  امتالك املراكز للتقنيات، وإنام ُتقاس 

بمد  توظيف تلك التقنيات يف خدمة العملية التعليمية؛ لذا 

ُتعد اخِلْدمات املعلوماتية التي تقدمها املراكز من أهم ما 

ُيربزها وجيعلها بيئًة جاذبًة للطالب يف عرص يتسم باملعرفة 

 . واملعلوماتية والتكنولوجيا

 

 مشكلة الدراسة:

ا يف املؤسسة  تعد مراكز مصادر التعلم مرفًقا رضوريًّ

يمية ملا تقدمه التعليمية باعتبارها ركنًا من أركان العملية التعل

من دعم للمناهج الدراسية ومساندٍة هلا، فهي تؤثر وتتأثر 

باجتاهات املؤسسة التعليمية؛ وينعكس هذا بدوره عىل حمور 

العملية التعليمية وهو الطالب؛ لذا أولت وزارة التعليم 

االهتامَم بالتوسع يف إنشاء مراكز مصادر التعلم، والتي بلغ 

( مركًزا، وعىل مستو  8735) عددها عىل مستو  اململكة

( مركز مصادر تعلم 774(، منها )433منطقة الرياض )

مدرسة عىل مستو   0711ملدارس البنات من إمجايل 

زة ويوجد هبا 73الرياض، أي حوايل  % من املدارس جمهَّ

اختصاصية مصادر تقوم بِخْدماهتا للمستفيدين؛ لذا أصبح 

املراكز بشكل  من الرضوري التعرف عىل مد  تفعيل هذه

دقيق، وتقييم اخِلْدمات املقدمة للمستفيدين، والتعرف عىل 

( إىل أن 7108وتشري )عثامن، . نقاط القوة والضعف فيها

تقييم اخِلْدمات املعلوماتية من األمور املهمة يف املؤسسات 

التعليمية، وقد تغفل عنها بعض املؤسسات الفتقارها إىل 

ليب حتليل البيانات امليدانية، موظفني ذوي خربة ومعرفة بأسا

أو نقص يف وقت املوظفني النشغاهلم بأنشطة أخر ، أو حتى 

خشية املوظفني من تأثري مستو  قدراهتم اخلاصة نتيجة 

 . ظهور سلبيات يف تقديم اخِلْدمات

 

 ومن هنا شعر الباحثان بمشكلة تتبلور يف السؤال اآليت: 

ر اخِلْدمات املعلوماتية  يف مراكز مصادر ما مد  تطوُّ

وما . التعلم بالرياض خالل السنوات الثالث السابقة

املعوقات التي تواجهها األمينات يف تقديم اخِلْدمات 

 . املعلوماتية

 

 أمهية الدراسة:

متثل اخِلْدمات املعلوماتية أمهية كبرية يف تفعيل مراكز 

مصادر التعلم لتلبية احتياجات املعلمني واملتعلمني يف 

التعليمية التابعة هلا، وُيقاس مد  التفعيل بمعدل  املؤسسة

استخدام اخِلْدمات املعلوماتية واالستفادة منها؛ لذا تكمن 

تفعيل اخِلْدمات  أمهية الدراسة النظرية يف الوقوف عىل واقع

املعلوماتية يف مراكز مصادر التعلم؛ وذلك من خالل التعرف 

مة واألنشطة  التعليمية التي تقوم عىل مستو  اخِلْدمات املقدَّ

هبا املراكز لروادها، والتي سوف تسد ثغرة يف املجال؛ حيث 

إن أغلب الدراسات تتناول املراكز من حيث التجهيزات 

والقوة البرشية العاملة، ومل تقف عىل حتليل دقيق ألنشطة 

املركز، بينام متيزت هذه الدراسة بوقوف الباحثتنِي عىل هذه 

تهام هلا، وكذلك من خالل أداة مجع املراكز بعينها ومتابع

د من  املعلومات وهي االستبانة اعإلكرتونية، والتأكُّ

مصداقيتها عىل مدار ثالثة أعوام، وذلك بمتابعتها يف كل 

ي املصداقية يف  فصل درايس مع سجالت كل مركز لتحرِّ

مة  . البيانات واملعلومات املقدَّ

خالل التعرف أما بالنسبة لألمهية التطبيقية فتتمثل من 

اد  عىل مد  تفعيل اخِلْدمات يف املراكز ومد  استخدام روَّ

هذه املراكز هلا، والتي ستتمكن من تقديم مؤرشات علمية 

ولعل املدة الزمنية . للقائمني عىل تطوير مراكز مصادر التعلم

التي تناولتها الدراسة ووقوف الباحثتنِي عىل هذه املراكز 

ستبانة اعإلكرتونية ومطابقتها مع والتدقيق فيام دون يف اال

 . سجالت املراكز تعطي الدراسة أمهيًة ومصداقيًة يف نتائجها
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 أهداف الدراسة:

مات  د  ْ     هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل واقع اخل   ِ                                       

مة يف مراكز  مصادر التعلم يف مدارس البنات                َّ           املعلوماتية املقد 

كس أوُجه بمنطقة الرياض؛ وذلك لتقديم صورة حقيقية تع

استخدامات جمتمع الدراسة ملراكز مصادر التعلم، ومسارات 

التقدم يف تفعيلها؛ وذلك من خالل التعرف عىل اخِلْدمات 

مة للمستفيدين ونسبة تفعيل خدمة اعإعارة، واخلدمة  املقدَّ

املرجعية، والتعلم الذايت، ونسبة زيارات الفصول، واستخدام 

مصادر التعلم، وكذلك قاعات التعلم اجلامعي يف مراكز 

التعرف عىل نسبة إعداد التقارير الفصلية يف مراكز مصادر 

مات، ومن ثم . التعلم د  ْ             والتعرف عىل معوقات تقديم اخل   ِ                          

مات مراكز مصادر التعلم د  ْ                       تقديم تصور مقرتح لتطوير خ  ِ                         . 

 

 أسئلة الدراسة:

ف عىل ذلك من خالل األسئلة اآلتية:  وسوف ُيتعرَّ

مة اعإعارة يف مركز مصادر ما نسبة تفعيل خد -0

 التعلم؟

ما نسبة تفعيل اخلدمة املرجعية يف مركز مصادر  -7

 التعلم؟

د والتعلم الذايت يف مركز مصادر  -3 ما مستو  الرتدُّ

 التعلم؟

ما نسبة زيارات الفصول واستخدام قاعات التعلم  -4

 اجلامعي يف مراكز التعلم؟

ما مد  إعداد التقارير الفصلية يف مراكز مصادر  -5

 تعلم؟ال

ما املشكالت واملعوقات التي تواجهها مراكز  -9

مصاد التعلم للبنات بالرياض لتقديم اخِلْدمات 

 . املعلوماتية ملستفيداهتا

ما التصورات املقرتحة لتحسني اخِلْدمات  -7

 . املعلوماتية يف مراكز مصادر التعلم

 

 حدود الدراسة:

 اقترصت احلدود املوضوعية هلذه الدراسة عىل اخِلْدمات

 –اخِلْدمات املرجعية  –عارة اعإ–املعلوماتية املكتبية: )الرتدد 

 . التعلم مصادر مراكز يف( الصفية الزيارات

أما احلدود املكانية؛ فقد شملت الدراسة مجيع مراكز 

( الثانوية – املتوسطة –مصادر التعلم يف املدارس: )االبتدائية 

 . الرياض بمدينة البنات تعليم عإدارة التابعة

وأما احلدود الزمنية؛ فقد غطت الدراسُة الفرتَة الزمنيَة 

التي مجعت خالهلا البيانات من جمتمع الدراسة من خالل 

فرتات، كل  9االستبانات اعإلكرتونية املرَسلة لألمينات عىل 

هـ 0437فصل درايس عىل مدار ثالثة أعوام متتالية من عام 

 . هـ0436وحتى عام 

 

 مصطلحات الدراسة:

 

 :information serviceْدمات املعلومات ِخ 

( ِخْدمات املعلومات بأهنا 7107يعرف )عليان، 

التسهيالت كافًة التي تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات 

واألنشطة والعمليات التي تقوم هبا؛ بغرض تسهيل وصول 

املستفيد إىل املعلومات املطلوبة بأرسع الطرق وأيرسها 

ايل إشباع حاجاته املعلوماتية، ويظهر واعإفادة منها؛ وبالت

األدب املنشور مرادفات متعددة هلذ املصطلح مثل: ِخْدمات 

املستفيدين، واخِلْدمات املكتبية؛ إال إن مصطلح ِخْدمات 

 . املعلومات هو األشمل واألحدث

( بأهنا اخِلْدمات التي يقدمها 7101ويعرفها )الرصايرة، 

ملجتمع املستفيدين من  املكتبيون يف جماالت املعلومات

ِخْدماهتا، فيهتمون بتقديم مصادر املعلومات، وطرق 

تنظيمها، والبحث فيها، واسرتجاع املعلومات منها، ومعرفة 

 . كيفية الوصول إليها وتوصيلها لآلخرين

أما التعريف اعإجرائي فهي: اخِلْدمات التي تقدم يف 

والبحث  مراكز مصادر التعلم ملستفيدهيا من خدمة االطالع

واخلدمة املرجعية وخدمة اعإعارة، وكذلك اعإحاطة اجلارية 

واخِلْدمات الداعمة للمقررات الدراسية، وتدريب 

ا أم مجاعيًّا  . املستفيدين سواء فرديًّ

 

  Learning Resource Centersمراكز مصادر التعلم:

مراكز مصادر التعلم بأهنا بيئة  (7117يعرف )العمران، 

أنواًعا متعددة من مصادر املعلومات يتعامل تعليمية حتوي 

معها املتعلم، وُتتيح له فرصة اكتساب املهارات واخلربات، 

 . وإثراء َمعارفه عن ُطُرق التعلم الذايت واجلامعي

فيعرفها بأهنا ذلك املكان  (7107سالمة، وأما )عليان 

الذي حيتوي عىل مواد تعليمية خمتلفة ومنظمة؛ بحيث يسهل 

 . رس والطالب استخدامها؛ لتسهيل العملية الرتبويةعىل املد

والتعريف اعإجرائي هو: مكان جمهز مكتبيًّا وتقنيًّا يف 

( ثانوي – متوسط –مدارس التعليم العام: )ابتدائي 
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، وترشف عليه أمينة الرياض مدينة يف للبنات احلكومية

 . مصادر تعلم لتأدية مهامها الرتبوية واملعلوماتية

 

 لنظري والدراسات السابقة:اعإطار ا

حيتوي هذا اجلزء من الدراسة عىل بعض املفاهيم املرتبطة 

بمراكز مصادر التعلم، من حيث أهدافها وِخْدماهتا 

كام يلقي . املعلوماتية وكذلك الوحدات التنظيمية للمراكز

الضوء عىل أهم الدراسات العلمية حول موضوع الدراسة 

وفيام يأيت عرض للدراسات . منها احلالية أو التي تتناول جزًءا

 . السابقة ومن ثم اعإطار النظري

 

 الدراسات السابقة:

حيتوي اعإنتاج الفكري العريب عىل بحوث ودراسات عن 

مركز مصادر التعلم، والتي تتناول وتركز عىل واقع مراكز 

مصادر التعلم، من حيث التجهيز والكوادر البرشية العاملة 

جانب ِخْدمات املعلومات املقدمة يف  به، وتقل الدراسات يف

وفيام يأيت استعراض ألهم الدراسات القريبة من . هذه املراكز

ًبا َوفًقا للتسلسل الزمني  . الدراسة احلالية مرتَّ

واقع مراكز مصادر "بعنوان:  (7110دراسة )الرشهان،

التعلم باملرحلة الثانوية للبنات بمدينة الرياض باململكة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع . "ديةالعربية السعو

مراكز مصادر التعلم بمدينة الرياض من وجهة نظر املعلِّامت، 

واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي املسحي، واستخدم 

عت عىل ) ( معلمة من مدارس املرحلة الثانوية 94استبانة ُوزِّ

  احلكومية للبنات بمدينة الرياض، وكانت أهم النتائج:

مراكز مصادر التعلم مهمة يف مساَعدة املعلِّامت يف  إن -0

 . إعداد املادة التعليمية

ب املراكز املعلِّامِت عىل األجهزة واملواد التعليمية -7  . تدرِّ

 . إن املراكز مهمة يف التدريب عىل التعلم الذايت -3

ر مقرتح لتطوير "( بعنوان: 7104دارسة )عفيفي،  تصوُّ

املنطقة الرشقية باململكة مراكز مصادر التعلم بمدارس 

هتدف الدراسة إىل . "العربية السعودية يف ضوء مدخل النُُّظم

ح لتطوير مراكز مصادر التعلم بمدارس  ر ُمقرَتَ إعداد تصوُّ

املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل 

النُُّظم، وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، باستخدام 

د للواقع؛ للتعرف عىل اعإمكانات املتاحة، قائمة رص

( معلاًم 749واستخدمت استبانًة، وبلغت عينة الدراسة )

( مركز مصادر 67ومرشًفا وأمني مصادر موزعنَي عىل )

مدريس بإدارة التعليم بمنطقة الرشقية باململكة العربية 

 وكان من أهم النتائج ما يأيت:. السعودية

ا مراكز مصادر التعلم ضْعف اخِلْدمات التي تقدمه -0

 . بالرشقية

ضْعف عمليات التخطيط والتنظيم، وعملية بناء  -7

 . املجموعات وتنميتها

ضْعف اخِلْدمات املكتبية، وكذلك تقديم اخِلْدمات  -3

 . املرجعية

أهمية "والتي كانت بعنوان:  (7104دراسة )الشويعر، 

دراسة الصعوبات ، ستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليما

تفعيل مراكز مصادر التعلم في تعوق والمعوقات التي 

هدفت . "مدارس التعليم العامّ بالمملكة العربية السعودية

الدراسة إىل التعرف عىل واقع مراكز مصادر التعلم يف 

مدارس التعليم العام، ومد  إسهامها يف تأهيل الطلبة 

وإعدادهم، والتعرف عىل املعوقات التي حتد وتقلل من 

 امها، وكان من أهم النتائج:استخد

ضْعف جتهيزات األثاث واألجهزة التقنية والوسائل  -0

 . التعليمية يف مراكز مصادر التعلم

 . ضْعف تدريب املعلامت عىل آلية تفعيل املركز -7

 . قلة الدورات التدريبية التي تتلقاها أمينة املصادر -3

ركز تكليف أمينة املصادر بأعباء إدارية متنُعها من تفعيل امل -4

 . عىل الوجه األمثل

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسُة: توعية 

املعلامت بأمهية مراكز مصادر التعلم، وتدريبهنَّ عىل آلية 

التفعيل، مع توفري التجهيزات املناسبة للمركز من أثاث 

 . وأجهزة ووسائل تعليمية

مراكز مصادر "والتي بعنوان:  (7105دراسة )السليامن، 

م بمدارس البنات الثانوية بمنطقة الغربية باململكة التعل

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع . "العربية السعودية

 –الطائف -مراكز مصادر التعلم يف املنطقة الغربية: )مكة 

(، ومعرفة املشكالت ونواحي القصور التي تضعف ينبع

َعْت عىل عينة. استخدام املصادر  واسُتخدمت استبانة ُوزِّ

% من جمتمع الدراسة وهنَّ طالبات املرحلة الثانوية، 01َمثََّلْت 

وكان من أبرز النتائج ضْعف إقبال الطالبات عىل استخدام 

مركز املصادر، ومن أسباب ضْعف االستخدام عدم وجود 

وقت كاٍف للطالب، وعدم توافر إعارة خارجية للكتب، 

لتوصيات وكان من أهم ا. وعدم توافر إنرتنت، وقلة الكتب

املقدمة تكوين جلان لإلرشاف عىل اجلوانب الفنية واملالية، 
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ولدراسة الوضع الراهن واالحتياجات املستقبلية، وكذلك 

 . التقنية

خطة مقرَتَحة لتطوير "بعنوان:  (7109دراسة )العايد، 

ِخْدمات مراكز مصادر التعلم بمدارس مكتب التعليم للبنات 

التعرف عىل واقع ِخْدمات  هدفت الدراسُة إىل. "بالرياض

مراكز مصادر التعلم يف مدارس البنات بالرياض؛ وِمْن َثمَّ 

تقديم خطة مقرَتَحة لتطوير ِخْدمات مراكز مصادر التعلم يف 

مدارس البنات بالرياض، واعتمدت الدراسة عىل املنهج 

عت عىل  797املسحّي مستخِدمًة بذلك االستبانة، التي ُوزِّ

( مرشفة 00، واملقابلة الشخصية لـ)أمينة مصادر تعلم

 تربوية، وكان من أبرز النتائج:

وجود خطة سنوية ملراكز مصادر التعلم يف مدارس  -0

 . البنات بالرياض

تقديم دورات تدريبية للمعلامت والطالبات عن أجهزة  -7

 . املركز وبرامج تقنية

% من مراكز 81ُيطبَّق استخدام اعإحاطة اجلارية يف  -3

 . مصادر التعلم

ا بالنسبة لإلعارة فكانت مفعلة بنسبة  -4  . % فقط3. 03أمَّ

 . ضْعف تزويد مراكز مصادر التعلم بأوعية املعلومات -5

ا بالنسبة ألبرز توصيات الدراسة فهو االهتامم بتدريب  أمَّ

 . األمينات وتأهيلهّن؛ بام ُيسهم يف تفعيل ِخْدمات املركز

 

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

 ل عرض الدراسات السابقة أن أغلبهايتضح من خال

تناولت واقع مراكز مصادر التعلم من حيث التجهيز 

والكوادر البرشية العاملة به، بينام نجد أن دراسة العايد هي 

القريبة من الدراسة احلالية؛ ولكنها ختتلف يف املنهج؛ حيث 

تناولت ِخْدمات مراكز مصادر التعلم من خالل وجهات نظر 

فات الرتبويات واملعلمنَي، بينام الدراسة احلالية فقاست  املُرْشِ

مة يف املراكز لروادها من خالل  اخِلْدمات املعلوماتية املقدَّ

ت املراكز بشكل مستمر عىل مدار ثالث  متاَبعة ِسِجالَّ

وقد يستفاد من الدراسات السابقة يف التعرف عىل  سنوات،

إضافًة إىل أوضاع مراكز مصادر التعلم يف مناطق اململكة، 

 . مقارنتها مع نتائج هذه الدراسة

 

 

 

 

 اعإطار النظري:

حيتوي هذا اعإطار النظري عىل تعريف بأهداف مراكز 

مصادر التعلم ومهامها وِخْدماهتا، ثم التطرق إىل الوحدات 

 . التنظيمية للمراكز

 

 أهداف مراكز مصادر التعلم:

 يذكر إن اهلدف العام من إنشاء مراكز مصادر التعلم كام

هو توفري بيئة تعليمية تعلمية  (7100األمحري،و )عبد العليم

تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة وخمتلفة من مصادر 

التعلم، وهتيئ له فرص التعلم الذايت، وتعزز لدية مهارات 

البحث واالستكشاف، ومتكن املعلم من اتباع أساليب حديثة 

 . تنفيذها وتقويمهايف تصميم مادة الدرس وتطويرها و

أن اهلدف الرئيس للمراكز  (7114ويؤكد )احليلة، 

تكمن يف ِخْدماهتا التي تستهدف أهداف الربامج الرتبوية 

أما )دليل مراكز مصادر التعلم، . وحتقيق تعلم مستمر

هـ( فيتناول أهداف مراكز مصادر التعلم يف اململكة 0438

 العربية السعودية، ومنها ما يأيت:

مصادر ونشاطات ُتسهم يف التعليم مد  احلياة،  توفري .0

ويف الوقت نفسه تستوعب مد  واسًعا من أساليب 

التعليم والتعلم املختلفة، وطرائقها واهتامماهتا 

 . وقدراهتا

االهتامم بالتعليم كعملية ومنتج، وتوفري طرائق متعددة،  .7

وبديلة للمتعلمني للتعلم، من خالل أساليب التعليم 

 . تعاوين من داخل املدرسة وخارجهاالفردي وال

دعم إنتاج املواد التعليمية املتنوعة، خصوًصا تلك التي  .3

ا، ملقابلة احلاجات الفردية للمستفيدين  . ال تتوافر جتاريًّ

توفري إتاحة فكرية للمعلومات من خالل نشاطات تعلم  .4

مدجمة يف املنهج، تساعد الطالب عىل حتقيق الثقافة 

 . املعلوماتية

ري قيادة وتعاون ومساعدة ملعلمي املدرسة وغريهم توف .5

 . يف جمال تطبيق مبادئ التصميم التعليمي

دعم مهارات الثقافة املعلوماتية وتنميتها للطالب؛  .9

 . لتشجيع دمج التقنية يف التعليم والتعلم

التأكيد عىل إجيابية املتعلمني ومشاركتهم األنشطة  .7

والتعلم الذايت،  التعليمية وتنمية قدراهتم اعإبداعية،

وتنمية االجتاهات اعإجيابية لدهيم، مثل العمل اجلامعي 

وحتمل املسؤولية، والثقة بالنفس، واالستقاللية يف 

 . التعلم
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توفري إتاحة مادية للمعلومات من خالل توفري مصادر  .8

تعلم متنوعة متثل مد  واسًعا من املوضوعات 

 . ومستويات الصعوبة

الطالب وغريهم ليصبحوا توفري خربات تعلم تشجع  .6

مستخدمني بارعني ومبتكرين للمعلومات، من خالل 

التعلم يف جمال النطاق الكامل لتقنية االتصال 

 . واملعلومات

توفري برنامج يعمل كمركز معلومايت للمدرسة، من  .01

خالل تصميم مواقع ونشاطات تعلم مدجمة وتكاملية 

ىل يف املدرسة، وذلك من خالل توفري فرص الوصول إ

 . املعلومات

 

 مهام مراكز مصادر التعلم وِخْدماهتا:

إن الغاية من إنشاء مراكز مصادر التعلم هو تقديم 

اخِلْدمات للمستفيدين كام ذكرنا سابًقا، وإجياد تفاعل 

املستفيدين ومصادر املعلومات املتنوعة والربط بينهام لتحقيق 

ز كام يذكرها ومن اخِلْدمات التي تقدمها املراك. أغراض التعليم

 ما يأيت: (7100)رشيف، 

خدمة املناهج الدراسية واألنشطة املدرسية، من خالل  .0

حتليل وحدات املنهج املدريس، وتوفري األوعية التي 

 . ختدمه

الرتبية املكتبية للطالب، وتدريبهم عىل استخدام الكتب  .7

 . واالستفادة منها، والتعلم الذايت واملستمر مد  احلياة

 . ْدمات املعلوماتيةتقديم اخلِ  .3

ِخْدمات املرجع والتدريب عىل استخدام الكتب  .4

 . املرجعية

 . ِخْدمات اعإعارة الداخلية واخلارجية .5

 . خدمة البيئة واملجتمع املحيل .9

 . خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة .7

أن املراكز تعتمد عىل التقنيات  (0665وير  )سالمة، 

دم ِخْدمات التوجيه احلديثة يف إيصال املعلومات؛ لذا فهي تق

والتدريب عىل استخدام هذه األجهزة يف عرض املعلومات 

 . للمستفيدين

مهام مصادر التعلم وِخْدماهتا  (7113ويقسم )الصالح، 

 إىل حمورين رئيسني، ومها:

 مهام تعليمية تربوية، ومنها: -0

  تقديم املعلومات والرد عىل التساؤالت يف

ت وِخْدمات جمال تقنيات التعليم واملعلوما

 . املركز التعليمية والرتبوية

  تعريف منسويب املؤسسة التعليمية باملصادر

املتاحة باملراكز، واخِلْدمات التي يقدمها 

 . وكيفية االستفادة منها

  تسهيل الوصول إىل املعلومات والبيانات يف

 . املوضوعات املختلفة

 عقد الدورات التدريبية يف املجال . 

 تخصصةإقامة املعارض امل . 

 مهام خدماتية، ومنها: -7

  دراسة احتياجات املؤسسة التعليمية من

 . مصادر التعلم، ووضع اخلطط لتوفريها

  توفري الوسائل التعليمية الالزمة، وتسهيل

 . االستفادة منها ودجمها يف املنهج املدريس

  توفري اخِلْدمات الالزمة عإنتاج التقنيات

 . التعليمية وتيسري استخدامها

  توفري تسهيالت العروض التعليمية

 . واألجهزة الالزمة هلا

  ،املشاركة يف فعاليات املؤسسة التعليمية

 . كاالحتفاالت والندوات وغريها

  املشاركة يف إنتاج النرشات الدورية أو

 . اعإعالمية عن املؤسسة التعليمية

ومن أبرز اخِلْدمات املعلوماتية املقدمة يف مراكز مصادر 

 يأيت: التعلم ما

 

 : Circulationخدمة اعإعارة  -أواًل 

( هي جمموعة من 7107واعإعارة كام يعرفها )عليان، 

اخِلْدمات واعإجراءات، يمكن للمكتبة من خالهلا إتاحة 

الفرصة للمستفيد الستخدام املصادر املكتبية خارج مبنى 

املكتبة، َوفًقا لضوابط معينة، تكُفل املحافظة عىل تلك املصادر 

 . ادهتا يف الوقت املحددوإع

واعإعارة يف املكتبات ومراكز مصادر التعلم كام 

 عىل ثالثة أقسام، وهي: (7116تذكرها )بامفلح، 

: هي السامح باستخدام مصادر اعإعارة الداخلية -0

املعلومات يف املركز أو يف حدود املدرسة، وإعادهتا يف 

 . مدة وجيزة قد تكون حصة دراسية أو يوًما دراسيًّا
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: هي السامح بأخذ مصادر املعلومات اعإعارة اخلارجية -7

 . خارج املدرسة وملدة ُمتََّفق عليها، ثم إعادهتا للمركز

: وهي تعاُون بني مكتبتنِي أو أكثر اعإعارة بني املكتبات -3

يف اتفاقية ُترَبم بينهم؛ بحيث تستطيع املكتبة االستعارة 

 . هيامن املكتبة األخر  املوادَّ غري املوجودة لد

 

 :Reference Services اخلدمة املرجعية -ثانًيا

ف )مهرشي،  ( اخلدمة املرجعية بأهنا: 7118يعرِّ

اعإجراءات التي تقوم هبا املكتبات لإلجابة عن استفسارات "

املستفيدين املعلوماتية، وتقديم التوجهات واعإرشادات، 

ومساعدهتم يف الوصول إىل املعلومات املطلوبة، وتدريبهم 

ق ع ىل استخدام املراجع وُطُرق اسرتجاع املعلومات؛ بام حُيَقِّ

 . "حاجاهتم املعلوماتية رضاهم ويلبي

 .A)أن مجعية املكتبات األمريكية  (7107ويذكر )عليان، 

L. A,)  دة الشخصية َ            تعرف اخلدمة املرجعية بأهنا املساع                              

يبحثون عن املعلومات، والتحقق من املبارشة للقراء الذين 

خدام املتكاِمل ملصادر املعلومات من خالل تفاُعل االست

حقيقّي مع املستفيدين؛ لتحليل طبيعة األسئلة وتقديم 

بأن  (0665وتضيف )إيامن السامرائي، . اعإجابة املطلوبة

تر  أن اخلدمة  "موسوعة مجعية املكتبات األمريكية العاملية"

دة املستفيد الستخدام املجمو َ                         املرجعية هتدف إىل مساع  عات                   

ُ    املكتبية بشكل م فيد ا عىل حتقيق ما يصبو إليه يف  ،              ً                          وجتعله قادر           

احلصول عىل املعلومات التي تلبي حاجته الفعلية، ويتم ذلك 

                   ّ                            عن طريق قدرة املكتبي  وكفاءته يف إرشاد املستفيد إىل 

املجموعات، وإمكانية التفاعل بينه وبني املستفيد؛ لتحليل 

 . لوب           ً            األسئلة وصوال  إىل اهلدف املط

 

 مستويات اخلدمة املرجعية:

اخلدمة املرجعية إىل ثالثة أقسام،  (7107ويقسم )عليان، 

 وهي:

وفيها يقدم احلد األدنى  اخلدمة املرجعية املتحفظة:-0

 . من املعلومات؛ كاعإشارة إىل مكان املرجع املطلوب

ع  اخلدمة املرجعية املعتادة:-7 م املرج  ِ   وفيها ي قد       َّ   ُ       

ية استخدامه يف إجياد املعلومة             ٍ     املناسب مع رشح  لكيف

 . املطلوبة

وتصل هذه اخلدمة إىل  اخلدمة املرجعية التامة:-3

إعداد قائمة ببليوجرافية للباحث وحتضريها له، 

 . وتصوير بعض الوثائق الالزمة وتقديمها له

وتعد اعإجابة عن األسئلة املرجعية أهم اخِلْدمات 

يمكن أن تكون هذه املرجعية التي تقدمها األمينة لروادها، و

ا دة ِجدًّ ا أو ُمَعقَّ  . األسئلة بسيطة ِجدًّ

 

 . اعإحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات -ثالًثا

تعد خدمة اعإحاطة اجلارية من اخِلْدمات الرضورية يف 

املكتبات ومراكز مصادر التعلم؛ وذلك هبدف التسويق 

ع دائٍم بام للمعلومات واخِلْدمات، وإبقاء املستفيد عىل إطال

 (7107ويعرف )عليان، . هو حديٌث يف مركز مصادر التعلم

اعإحاطة اجلارية بأهنا خدمة تزويد املستفيدين بأحدث 

املعلومات أو املصادر املطلوبة أو تلك املرتبطة بموضوع ذي 

 . أمهية خاصة هلم وبشكل دائم ومستمر

فيعرف اعإحاطة اجلارية بأهنا  (7111أما )النوايسة، 

الم املستفيدين أو إطالعهم عىل التطورات احلديثة يف إع

حقول اهتامماهتم بام يتوافر من مواد مكتبية، أو مصادر 

 . املعلومات بانتظام

نقاًل عن مهرشي أن من  (7107ويذكر )عليان، 

األساليب والطرق التي تستخدمها املكتبات ومراكز 

 أيت:املعلومات يف تقديم ِخْدمات اعإحاطة اجلارية ما ي

 إصدار النرشات اعإعالمية . 

  نرشة اعإضافات اجلديدة؛ إذ تقدم هذه النرشة بيانات

ببليوغرافية عن اعإضافات اجلديدة هبدف تعريف 

 . املستفيدين هبا

 الربيد اعإلكرتوين . 

 االتصال اهلاتفي باملستفيد والزيارات الشخصية هلم . 

 لوحه اعإعالنات والعرض . 

 يثةتنظيم معارض الكتب احلد . 

 مترير األعداد اجلارية من الدوريات عىل املستفيدين . 

أبرز ِخْدمات اعإحاطة  (7116وتضيف )فاتن بامفلح، 

اجلارية التي تقدم للمستفيدين، وهي ما يأيت: خدمة البث 

االنتقائي للمعلومات والتي تعد أحد أنواع اعإحاطة اجلارية؛ 

 . تقديمها إال إهنا تعتمد عىل استخدام احلاسب اآليل يف

 

 Self-learning zone ِخْدمات قاعة التعلم الذايت -رابًعا 

التعليم الذايت بأنه أشكال التعليم  (7103يعرف )عامر، 

املختلفة كلها التي تتم خارج الفصل دون االعتامد عىل معلم 

بصورته التقليدية، ويتطلب وجود مؤسسة تربوية للتنسيق 

التصال عإيصال اخِلْدمات والتوجيه ووسائل تقنية متعددة ا
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 . التعليمية للدارسني

( أن Georgeنقاًل عن ) (7107، سالمةوعليان وير  )

من أهم أهداف مركز مصادر التعلم هو تطوير العمل الذايت 

 . والتعليم املستمر

أن مراكز مصادر  (7107، سالمةوعليان ويضيف )

من التعلم تقوم عىل فلسفلة أو نظرية أن الطلبة يتعلمون 

خالل املشاركة الفعالة، والتفاعل يف جماالت يرغبون فيها، 

وهذا ما . وطبًقا لقابليتهم واهتامماهتم، والوقت املتاح هلم

عندما يعد نشاط املتعلم وتفاعله عنرًصا  "بياجة"يؤكده 

 . أساسيًّا يف تعلمه

 

 نشاطات قاعة التعلم الذايت:

د من الوعي االهتامم بالتعلم الذايت من السبل التي تزي

املعلومايت الذي هو مطلب ألن يكتسبه كل طالب ومتعلم، 

وتذكر اجلمعية األمريكية ألمناء املكتبات املدرسية ومجعية 

االتصاالت الرتبوية والتقنية معايرَي للوعي املعلومايت بالنسبة 

د عىل أمهية االهتامم بالتعلم الذايت  للطالب، وهي بذلك تؤكِّ

ومن أهم . نمو الوعي املعلومايت للطلبة الذي بدوره يؤدي إىل

 أنشطة قاعة التعلم الذايت ما يأيت:

 

 األنشطة القرائية: -أ

هيدف النشاط القرائي إىل حتقيق أهم أهداف مركز 

مصادر التعلم، والتي منها االستفادة من أنواع متعددة 

وخمتلفة من مصادر التعلم، وهتيئ للمتعلم فرَص التعلم 

ديه مهارات البحث واالستكشاف، وتوسع الذايت، وتعزز ل

مداركه من خالل عدة أنشطة، ومن أمثلتها كام يذكرها 

 يف مدونته ما يأيت: (7116)الشومهي، 

 . قراءة الطالب للمصادر الثقافية املتنوعة -0

 . القراءة يف الكتب املرجعية الستخراج معلومة رسيعة -7

 . كتابة تقارير عن املواد املقروءة -3

 . من كتاب تعقبها مناقشة الطالب استامع لفقرة -4

وقت القصة والتي تقدمها األمينة لطالبات املرحلة  -5

 . االبتدائية

 . أو مرجع للمعلوماتمسابقة حول كتاب  -9

 "حتدي القراءة العريب"مسابقة:  -7

(http://arabreadingchallenge. com/ar والذي ،

هيدف إىل تنمية ُحّب القراءة لد  جيل األطفال 

 . العامَل العريبّ  والشباب يف

مهرجان القراءة: والذي ُيعقد ملدة فصل درايس عىل  -8

مدار الثالثة أعوام السابقة عىل مستو  مدارس إدارة 

منطقة الرياض؛ لتشجيع الطالب عىل القراءة بمختلف 

 . الوسائل مع دعوة املختصنَي يف هذا املجال

 
 استخدام املصادر اعإلكرتونية: -ب

مصادر املعلومات اعإلكرتونية  (7100ويعرف )ملحم، 

بأهنا كل ما هو متعارف عليه من مصادر املعلومات: 

)التقليدية الورقية، وغري الورقية( املخزنة إلكرتونيًّا عىل 

وسائط ممغنطة أو ليزرية بأنواعها، أو تلك املصادر غري 

الورقية واملخزنة أيًضا إلكرتونيًّا حال إنتاج معدها هلا أو 

ونارش( يف مؤلفات قواعد بيانات وبنوك نارشها )مؤلف 

معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصال املبارش، أو 

داخليًّا يف املكتبة أو مركز املعلومات عن طريق منظومة 

 . األقراص املدجمة واملتطورة األخر 

أنه أصبح عىل أمني املصادر  (7119ويذكر )عبد اهلادي، 

ية تدريب املستفيدين عىل يف ظل ظهور املصادر اعإلكرتون

التعامل مع األجهزة والربجميات ووسائل االتصال 

 . اعإلكرتونية

وحيتوي كل مركز مصادر تعلم للبنات بالرياض عىل 

مكتبة إلكرتونية أو رقمية، تم تنميتها من خالل مجع الدروس 

املتميزة التي ُعِرضت يف املركز يف أقراص ضوئية بام يدعم 

رات الدراس ية بتعاون مع املدرسني أو ما تم تباُدُله مع املقرَّ

رة  مراكز مصادر التعلم األخر ، إضافًة إىل الكتب املقرَّ

إلكرتونيًّا، وقد يستفيد من هذه املكتبة كلٌّ من الطالب واملعلم 

ر الدرايس يف إعداد الدروس والتكاليف  يف دعم املقرَّ

 . املدرسية

 

 استخدام اعإنرتنت: -ج

علم الذايت عىل طرفيات متصلة بشبكة حتتوي قاعة الت

داخلية ُتديرها أمينة مصادر التعلم، متاح هبا اتصاٌل 

باعإنرتنت؛ حيث يعد اعإنرتنت بام حيتويه من معلومات الذي 

يوجهه مركز املصادر من املوارد املهمة للمعلومات، خاصة يف 

ظل اهتامم وزارة التعليم بالتحول إىل جمتمع املعرفة، وبام 

ت وجهزت من برامج ومصادر رقمية، والتي منها ما أتاح

 يأيت:

، https://shms. sa/hubs/shms2)منصة شمس: ) -0

سات  وهي منصة تعمل عىل حتقيق رشاكات مع املؤسَّ

https://shms.sa/hubs/shms2
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الدولية والعربية الرائدة عإنشاء املحتو  

املوارد واملستوَدعات الرقمية، وعمليات ترمجة 

التعليمية املفتوحة، وإنشاء حمتو  تعليمّي عايل اجلودة 

 . باللغة العربية

( مراكز مصادر التعلم 6وبلغ عدد املواد التي َرفعتها )

من  "شمس" من مدينة الرياض للبنات عىل منصة

 . ( مادة44مركز مصادر التعلم )

(، https://ien. edu. saعني بوابة التعليم الوطنية: ) -7

وحتوي إثرائيات رقمية تفاعلية تساعد وُتَيرسِّ 

مها خرباء تربويون  عمليات التعليم والتعلم، َصمَّ

وأستاذة متخصصون يف املادة املستهَدفة؛ عإثراء 

العملية التعليمية، فبعد أن يطَّلِع الطالُب عىل الدرس 

القيام بحل جمموعة واملواد الرقمية املرتبطة به؛ يمكنه 

 . من األنشطة والتساؤالت املثرية للتفكري

(: وهو موقع تفاعيل phetتقنيات فيت املحاكاة ) -3

لتقنيات املحاكاة يوفر جمموعة واسعة من تقنيات 

املحاكاة لتحسني طريقة تدريس وتعلُّم مواد الفيزياء 

 . والكيمياء واألحياء وعلوم األرض والرياضيات

بوابات التعليمية: مثل بوابة املستقبل، االستفادة من ال -4

شبكة الرياضيات للتعليم، شبكة العلوم التعليمية، 

 . بوابة التعليم، وبوابة موهبة

دخول الطالب إىل املواقع التعليمية املتخصصة، التي  -5

َتُبثُّ املحارضاِت والدروَس، وتعرض بعض 

التجارب العلمية من املدارس، بتوجيه من املُعلِّم أو 

 . ت إرشافهحت

 . حتويل الكتب املدرسية إىل كتب إلكرتونية -9

 . موقع املدرسة عىل شبكة اعإنرتنت -7

موقع املركز عىل مواقع التواصل االجتامعي وتفاُعل  -8

 . الطالب معه

 

 الوحدات التنظيمية ملراكز مصادر التعلم:

ال يوجد إطار تنظمي واحد يمكن تطبيقه عىل مجيع 

تلف حسب نوع املؤسسة مراكز مصادر التعلم، فهو خي

التعليمية التي خيدمها، وحسب األهداف التي يسعى إىل 

حتقيقها، وحسب وحدات العمل والطاقات البرشية املتوافرة 

واعإمكانات املادية مثل البناء والتجهيزات؛ ولكن ال بد من 

مراعاة الوحدات التنظيمية اآلتية يف كل مركز كام يذكرها 

 يأيت:، وهي ما (7101)عليان، 

 . مساحات للقراءة واملطالعة -

 . للعاملني يف املركز مساحات -

 . للمواد السمعية والبرصية مساحات -

 . مساحات لتحزين املواد واألجهزة -

 . قاعة لالجتامعات واألنشطة املختلفة -

إىل أن توفري مركز مصادر تعلم  (7113ويشري )الصالح، 

  شامل يتطلب أن يشمل املساحات اآلتية:

 . للتداول والتوزيع )اعإعارة(مساحات  -

مساحات القراءة واملطالعة واعإصغاء واملشاهدة،  -

 وحتوي ما يأيت: 

  قاعة مركزية للطالب وامللمني حتتوي عىل

 . مساحات ورفوف كافية

 جمموعة أساسية من املواد للتوزيع والتداول . 

 كتب مرجعية . 

  مساحات للدوريات، ومساحات أخر  لتخزين

 . من الدوريات املواد القديمة

 مساحات للبحث اعإلكرتوين عن املعلومات . 

 برجميات سمعية وبرصية . 

 . قاعة للتعلم اجلامعي -

 . قاعة إنتاج الوسائط املتعددة اعإلكرتونية -

 . قاعة لألجهزة -

 . قاعة للصيانة واعإصالح -

 . مكتب اعإدارة -

 . استوديو فيديو تعليمي -

ة ملراكز ويتضح من العرض السابق للوحدات التنظيمي

مصادر التعلم أنه ال بد أن يشمل مساحات كافية لتوفري 

تسهيالت الستخدام مراكز مصادر التعلم، واالنتفاع 

بمواردها ومصادرها، وقد تقسم املساحات والقاعات إىل ما 

 يأيت:

 

 قاعة التعلم الذايت: -أواًل 

يف مدونته قاعة التعلم  (7116ويعرف )الشوهومي، 

تعليمية تعلمية تتعدد فيها مصادر التعلم  الذايت بأهنا بيئة

وبمختلف أشكاهلا، مثل: املصادر املطبوعة واملصادر السمعية 

 . والبرصية وكذلك املصادر الرقمية واعإنرتنت

هـ( بأن 0438ويذكر )دليل مراكز مصادر التعلم، 

 قاعات التعلم الذايت يف املراكز تشمل ما يأيت:

 . مساحة للقراءة واملطالعة -0

https://ien.edu.sa/
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 . احة للدراسة الفردية باستخدام مصادر متنوعةمس -7

 . مساحة حلفظ املواد التعليمية املطبوعة وغري املطبوعة -3

مساحة لالستقبال وألعامل الفهرسة والتصنيف  -4

 . واعإعارة

مساحة ألجهزة احلاسب اآليل املخصصة للبحث  -5

 . واالطالع

وحتتوي قاعات التعلم الذايت يف مراكز مصادر التعلم 

بالرياض عىل: مصادر املعلومات املتنوعة مفتوحة للبنات 

األرفف، وأماكن للقراءة، وكذلك حاسبات آلية متصلة 

باعإنرتنت، وشبكة داخلية مرتبطة بجهاز األمينة الواجب 

حضورها يف هذه القاعة بشكل دائم لتقديم اخِلْدمات 

املرجعية؛ وبذلك تتحول من كوهنا مستوَدعات للمعلومات 

ه اهلادفإىل أماكن لل  . عمل والنشاط الدرايس املوجَّ

 

 Collective "الزيارات الصفية"قاعة التعلم اجلامعي  -ثانًيا

Learning: 

وُيقصد هبا استخدام املعلِّامت لغرفة التعلم اجلامعي 

عإقامة الدروس، وإشغال املركز بالدورات واللقاءات، 

 . وتفعيل األنشطة والربامج اجلامعية وغريها

هـ( أربع فئات 0438ليل مراكز مصادر التعلم، وحيدد )د

 ملراكز املصادر تبًعا ملساحة املركز عىل النحو اآليت:

  فأكثر 7م051فئة )أ( ملساحة . 

  فأكثر 7م071فئة )ب( ملساحة . 

  فأكثر 7م81فئة )ج( ملساحة . 

  فأكثر 7م41فئة )د( ملساحة . 

- ب -وتتنوع التجهيزات يف هذه الفئة، فتحتوي فئات )أ

ج( عىل قاعتني؛ واحدة للتعلم الذايت واألخر  للتعلم 

أما فئة )د( فتحتوي عىل قاعة واحدة للتعلم . اجلامعي

 . اجلامعي

 

 حمتويات قاعة التعلم اجلامعي:

حتتوي قاعة التعلم اجلامعي عىل جمموعة من األثاث 

 واألجهزة التعليمية املناسبة، ومنها:

بأهنا  (7100ف،سبورة ممغنطة بيضاء: يعرفها )رشي -0

لوح خشبي من الفرومايكا يكتب عليه بأقالم 

الفلومسرت امللونة ذوات السن العريض، ويمكن حموها 

 . بسهولة، وهي صديقة البيئة

سبورات تفاعلية: هي نوع خاص من السبورات  -7

البيضاء احلساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها 

ها بطريقة باللمس، والبعض اآلخر بالقلم، وُيكَتب علي

إلكرتونية، كام يمكن االستفادة منها وعرض ما عىل 

 . شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة عليها

: حيول أي سطح إىل تفاعيل الربوجكرت التفاعيل -3

 . باستخدام خاصية اللمس أو أقالم خاصة

ٍ      ٍ يعرض مواد متنوعة يف آن  واحد   :الكامريا الوثائقية -4                      ،

ُ                        وي ستخدم لعرض وتكبري الصور  والنصوص،  

 . واملجسامت واألفالم الثابتة والرشائح املجهرية وغريها

 

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثتاِن املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ عىل اعتبار 

أنه املنهج املناِسب للدراسة احلالية؛ حيث إن هذا املنهج 

مرتبِط بالدراسات اعإنسانية، وهيتم بدراسة الواقع، ووصف 

البيانات عنها، والتعبري عنها كميًّا وكيفيًّا،  الظاهرة، ومجع

 . إضافًة إىل تفسريها

 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

َن جمتمُع الدراسة من مجيع مراكز مصادر التعلم يف  َتَكوَّ

( 774مدارس البنات بمدينة الرياض، والتي بلغ عدُدها )

إضافة إىل مجيع أمينات مصادر التعلم والبالغ عددهن . مركًزا

( يوضح املراكز 3( و)7واجلدول ). ( أمينة مفرغة704)

عة طبًقا لتقسيم األحياء يف مدينة الرياض ونسبة استجابة  ُمَوزَّ

 . جمتمع الدراسة

 ( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملكاتب اعإرشاف الرتبوي0جدول رقم )

 املنطقة م
ز  مركز جُمَهَّ

 من الوزارة

ر(  مركز)ُمَصغَّ

ز من املدرسة  جُمَهَّ
 املجموع

 48 7 40 الشامل 0

 37 01 77 النهضة 7

 76 1 76 الوسط 3

 77 1 77 اجلنوب 4

 76 1 76 الروايب 5

 30 1 30 الشفاء 9

 35 1 35 البديعة 7

 37 0 30 الغرب 8

 00 1 00 احلرس 6

 774 08 759 املجموع
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 ( نسبة استجابات جمتمع الدراسة7جدول رقم )

 األدوات م
العدد 

 اعإمجايل

عدد 

 االستجابات

0 
استبانة لقياس ِخْدمات 

 املراكز
747 714 

7 

استبانة لألمينات 

للتعرف عىل وجهة 

 نظرهن

704 085 

 

 أدوات الدراسة وإجراءات التطبيق:

اسُتخِدمت ثالث أدوات عإجراء الدراسة احلالية، وهي 

 ما يأيت:

استبانة موجهة ألمينات املصادر للتعرف عىل -0

مات املعل د  ْ         اخل   ِ ومعوقاهتا من وجهة وماتية املقدمة  

 وتكونت االستبانة من ثالثة حماور كام يأيت: . نظرهن

 . اخِلْدمات املعلوماتية املقدمة يف املراكز -املحور األول

 . أسباب ضعف كل خدمة عىل حدة -املحور الثاين

معوقات ِخْدمات املعلومات التقنية  -املحور الثالث

 . واعإدارية والفنية

بانة اعإلكرتونية لقياس تفعيل اخِلْدمات االست-7

عت هذه االستبانة ). املعلوماتية يف املراكز ( 9وقد ُوزِّ

 3مرات لقياس اخِلْدمات يف كل فصل درايس عىل مدار 

نت استبانة قياس اخِلْدمات من جزأين  سنوات، تَكوَّ

 عىل النحو اآليت:

 . بيانات عامة -اجلزء األول

مات  -اجلزء اآلخر د  ْ     اخل   ِ مة يف مركز   د  َ  َّ          امل ق   املصادر:  ُ

 عدد –املرتدِّدات عدد –عدد الزيارات الصفية

مة الدروس عدد – املستعريات  عدد –املركز يف املَُصمَّ

مة يف املركزاخلِ  عدد – املركز ُكُتب  . ْدمات املرجعية املقدَّ

مالحظة الباحثتني املبارشة إضافًة إىل مراجعة ما .3

ن يف االستامرة اعإلكرت ونية، ومطابقة الباحثتني هلا مع ُدوِّ

 . سجالت مراكز مصادر التعلم

 

 نتائج الدراسة:

مات املعلومات  د  ْ              يعرض هذا اجلزء من الدراسة واقع خ  ِ                               

ً     يف مراكز مصادر التعلم للبنات بالرياض، وذلك بناء  عىل                                               

نتائج االستبانة املقدمة ألمينات املصادر للتعرف عىل أهم 

مات املقدمة يف املر د  ْ                 اخل   ِ اكز واملعوقات والصعوبات التي  

يواجهنها، إضافة إىل االستبانة اخلاصة بقياس التفعيل لتلك 

مات والتي أ رسلت عىل ست مراحل؛ لقياس التفعيل  د  ْ           ُ                                 اخل   ِ  

خالل السنوات الثالث السابقة، مع استخدام أسلوب 

املالحظة املبارشة ومطابقة النتائج املتحصل عليها بسجالت 

الالحقة عرض لتلك النتائج حتت ثالثة  ويف السطور. املراكز

 حماور أساسية كاآليت:

 

 ِخْدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلم: -أواًل 

مات ملنسوباهتا، ويوضح اجلدول  د  ْ                           تقدم املراكز عدة خ  ِ                 

مات التي تقدمها مراكز مصادر 3رقم ) د  ْ                             ( اآليت أهم اخل   ِ            

ً                                 التعلم ملستفيداهتا، بناء  عىل إجابات أمينات مصادر التعلم،                       

 وهي عىل النحو اآليت:

 ( اخِلْدمات املقدمة يف املراكز3جدول رقم )

مات مركز املصادر د  ْ                خ   النسبة التكرار  ِ

 6. 63 098 خدمة اعإعارة

 4. 64 096 خدمة املرجعية

 5. 47 85 ة الببليوجرافياخدم

 8. 88 056 خدمة االطالع والبحث

 7. 87 057 خدمة اعإحاطة اجلارية

 0. 58 014 خدمة البث االنتقائي

 3. 63 097                          ًّ خدمة تدريب املستفيدين فردي ا

 65 071                          ًّ خدمة تدريب املستفيدين مجاعي ا

 7. 35 93 خدمة التصوير

 9. 97 070 إنتاج الوسائل التعليمية

خدمة دعم املناهج باملكتبة اعإلكرتونية 

ا للمعلامت          ً         حتوي دروس 
074 96 .3 

دعم املناهج بتوفري أدوات 

 إسرتاتيجيات التدريس باملركز
033 74 .3 

 

يتضح من اجلدول أعاله أن مراكز مصادر التعلم تقدم 

مات  د  مات ملنسوباهتا، ويمكن تقسيم هذه اخل  د  ْ     العديد من اخل   ِ                                 ْ  ِ            

حسب تفعيلها يف املراكز، وهي عىل النحو  إىل ثالث فئات

 اآليت:

مات تقديام  يف املراكز هي: )خدمة  -الفئة األوىل د 
ْ          ً                    أكثر اخل   ِ       

 –عارة واعإ–التدريب الفردي واجلامعي للمستفيدين 

واعإحاطة  -والبحث االطالع وخدمة املرجعية واخلدمة

ً  % تقريب ا61اجلارية(؛ حيث تم توافرها يف املراكز بنسبة         . 
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مات املتوسطة االستخدام يف املراكز،  -الفئة الثانية  د  ْ                                اخل   ِ  

وهي: )دعم املناهج التعليمية، سواء بإنتاج الوسائل التعليمية 

أو بتوفري مكتبة اعإلكرتونية حتتوي عىل نخبة من الدروس 

املميزة التي يصممها نخبة من األساتذة، أو حتى بتوفري 

 البث مةخد –أدوات تطبيق إسرتاتيجيات التدريس 

ً  % تقريب ا71 بنسبة( للمعلومات االنتقائي        . 

مات تقديام  يف املراكز هي: )خدمة  -الفئة الثالث د 
ْ          ً                    أقل اخل   ِ      

مات الببليوجرافيا(،  ِ اخل   –التصوير   ْ                    د 

مات يف مراكز مصادر  د  ْ                   وفيام يأيت تفصيل لتفعيل تلك اخل   ِ                            

 التعلم للبنات بمنطقة الرياض: 

 

 خدمة اعإعارة: -0

َ  ُّ ت ع د   رة إحد  املؤرشات املهمة عىل فعالية مركز اعإعا ُ 

مصادر التعلم ومد  حتقيقها ألهدافها؛ وهبذا يتحقق ملركز 

مصادر التعلم أحد املبادئ األساسية يف علم املكتبات 

واملعلومات؛ أال وهو أن الكتب وغريها من أوعية املعلومات 

. إنام تقتنى من أجل االستخدام واعإفادة من حمتوياهتا

رة يف املكتبات ومراكز مصادر التعلم عىل ثالثة أقسام واعإعا

اعإعارة اخلارجية  -كام ُذكر سابًقا، وهي: )اعإعارة الداخلية 

اعإعارة بني املكتبات(، ويوضح اجلدول اآليت أنواع  -

 . اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم

 ( أنواع اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم4جدول رقم )

 النسبة تكرارال نوعها اخلدمة

 إعارة

 3. 30 58 إعارة داخلية فقط

 6. 5 00 إعارة خارجية فقط

 1 1 إعارة تعاونية فقط

إعارة داخلية 

 وخارجية
015 59 .7 

 6. 5 00 مجيع أنواع اعإعارة

 011 085 املجموع

يتضح أن املراكز تقوم بكل من نوعي اعإعارة، الداخلية: وهي 

. واعإعارة اخلارجية: أخذ الوعاء خارج املدرسةاعإعارة داخل املدرسة، 

أما اعإعارة بني املكتبات فغري معمول هبا يف مراكز مصادر التعلم بالرياض 

الًة خاصًة يف مراكز املصادر  ا، وإن كانت طريقًة فعَّ إال بحدود ضيقة جدًّ

التابعة للمدارس األهلية، والتي غالًبا ما تكون حتت إرشاف رشكة واحدة 

 . موعة مدارسعىل جم

و نلحظ يف املراكز استخدام اعإعارة الداخلية أكثر يف 

املراكز الفقرية بأوعية املعلومات؛ حيث كان ُيسمح سابًقا 

للمدرسة وأمينة املصادر بتوفري عدد من األوعية واملراجع 

برقم  واستقبال اعإهداءات والتربعات، حتى صَدر تعميمٌ 

 وزيرمعايل هـ من 6/0/0437( وتاريخ 3789713)

التعليم بمنع َقبول اعإهداءات والتباُدل من جهات خارجية 

مراكز مصادر التعلم؛ لذا تلجأ بعض املدارس الفقرية  إىل

باألوعية إىل اعإعارة الداخلية يف املدرسة فقط حفاًظا عىل 

هذه األوعية من التلف والضياع وخاصة يف املدارس 

ل تتلف معهم الكتب االبتدائية؛ ألن املستفيدين منها أطفا

أن معظم مراكز مصادر  (7105وتذكر )السليامين، . رسيًعا

. 9التعلم باملنطقة الغربية يف اململكة العربية السعودية بنسبة 

بينام نجد أن نتيجة . % ال ُيعريون املستفيديَن خارَج املدرسةِ  7

الدراسة احلالية قد تكون أفضل؛ حيث تشري إىل أن املراكز 

 . % فقط4. 30عري خارج املدرسة متثل التي ال ت

أما بالنسبة إىل مستو  تفعيل عمليات اعإعارة يف املركز 

أن  (7107فنجد أهنا يف غاية األمهية، ويذكر )عليان، 

يف رسم سياسة  األمهيةإحصائيات اعإعارة عىل درجة من 

االختيار والتزويد للمواد املكتبية، وُتعطي هذه اعإحصائيات 

وواضحة عن مد  استخدام جمتمع املستفيديَن فكرة دقيقة 

 . بمختلف فئاته للمواد املكتبية املختلفة

ِ      وق يس يف  معدالت اعإعارة يف املراكز عىل الدراسة  هذه 

مدار ستة فصول دراسية؛ أي: ثالث سنوات من عام 

هـ عىل التوايل، وتبني من ذلك أن 0436هـ حتى عام 0437

( كتاًبا ُمعاًرا عىل 095571عدد مرات اعإعارات كانت )

( عدد منسوبات 64776مدار السنوات الثالث عىل إمجايل )

( إعارتني من 7. 0املدارس يف مدينة الرياض؛ أي بمعدل )

 -كل منسوبة من منسوبات املدرسة خالل السنوات الثالث 

 منسوبات نِْصَف  أنَّ  آخر بمعنى أو –ستة فصول دراسية

أي  -الثة مرة واحدة فقطاألعوام الث خالل استعرن املدارس

( خالل الفصل الدرايس الواحد، وهذه نسبة 9. 1ما يعادل )

ا، وحتتاج إىل زيادة لتصل -4إىل ما ال يقل عن ) ضعيفة ِجدًّ

( إعارات لكل واحدة من منسوبات املدرسة يف العام 5

ً                                  الدرايس الواحد، بناء  عىل اخلطة التطويرية املرسومة ملراكز                    

( 0ت بالرياض، ويوضح الشكل رقم )مصادر التعلم للبنا

نسبة نمو اعإعارة عىل مدار السنوات الثالث مقسم إىل ستة 

 . فصول دراسية
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م إىل 0شكل رقم )                                            َّ     ( نسبة نمو اعإعارة عىل مدار السنوات الثالث مقس 

 . ستة فصول دراسية

 
ا بسيًطا يف عملية اعإعارة حتى ويتضح  من الشكل أعاله أن هناك نموًّ

رايس األخري الذي أشار إىل أن ثلث منسوبات املدرسة تقريًبا الفصل الد

استعرن مرة واحدة خالل الفصل الدرايس الواحد، وهذا املعدل يف 

ازدياد كام هو واضح من الرسم البياين أعاله، وقد يعود سبب النمو إىل 

رصف عدد من الكتب الثقافية ملراكز مصادر التعلم يف الفصل الدرايس 

هـ، والذي بلغ إمجايل عدد الكتب يف 0437-هـ 0439ام الثاين من ع

( كتاًبا يف كل مركز 708( كتاًبا؛ أي: ما يعادل متوسط )56088املراكز )

 . مصادر تعلم

وقد يكون من أسباب ضعف خدمة اعإعارة من وجهة 

قلة جمموعات املكتبة وتقادم  نظر أمينات مصادر التعلم هي:

ً            معلوماهتا، إضافة  إىل عدم منا سبتها ملجتمع املستفيدين،               

 ويوضح الشكل اآليت األسباب من وجهة رأي األمينات:

 ( أسباب ضعف خدم اعإعارة5جدول رقم )

أسباب ضعف خدمة 

 اعإعارة
 النسبة ال النسبة نعم

قلة املجموعات 

 . املكتبية
64 50% 60 46% 

تقادم املجموعات 

 . املكتبية
63 

51 .

3% 
67 46 .7% 

عدم مناسبة 

موعات املكتبية املج

 . للمستفيدين

014 59% 80 43% 

عدم توفري وقت 

للطالبة لتحرض 

 . لإلعارة

43 73 047 77 

ضعف التسويق 

واعإعالن عن 

املجموعات املكتبية 

 . يف املركز

4 7 080 68 

يتبني من إجابات األمينات أن أكثر معوقات عملية اعإعارة هي أن 

%، 59اسبة ملجتمع املستفيدين بنسبة املجموعات واملواد املكتبية غري من

التي تشري إىل أن أغلب الكتب  (7113وهذا يتوافق مع دراسة )السامل، 

املوجودة يف املكتبات املدرسية هي جمموعات دينية ال تتناسب مع املستو  

 . العمري للطالبات

 

 خدمة االطالع والبحث )التعلم الذايت(: -7

املستفيدين )منسوبات ُ                             ي قصد بالتعلم الذايت هنا إقبال 

املدرسة( عىل مركز مصادر التعلم واستخدام قاعة التعلم 

ماهتا بشكل فردي  خالل اليوم  د 
ْ               ّ           الذايت؛ لالستفادة من خ 
ِ                    

 . الدرايس

الدراسة احلالية اهتامم املراكز بقاعة التعلم ونجد يف هذه 

الذايت والتي بلغ عدد توافرها يف مراكز مصادر التعلم عىل 

( قاعة تعلم ذايت، أي بام يعادل 377ة الرياض )مستو  مدين

%( من مراكز مصادر التعلم بالرياض للبنات حتتوي عىل 89)

قاعة تعلم ذايت، وإمجايل استخدام قاعة التعلم الذايت بمختلف 

( زيارة عىل مد  ستة فصول دراسية 0198378أنشطتها )

. 0أي بنسبة ) 0436 -هـ 0437خالل ثالثة أعوام من 

معنى أن كل فرد من أفراد املدرسة زار قاعة التعلم (، ب67

الذايت واستخدمها بمعدل مرتني خالل السنوات الثالث 

ا نسبة استقبال املراكز لروادها خالل السنة  السابقة؛ أمَّ

( زيارة، وهي تقارب ِضْعف 359079تعادل ) الواحدة فهي

نسبة استقبال املكتبات العامة يف الرياض لروادها البالغ 

خولة "( زيارة خالل سنة واحدة حسب دراسة 041753)

وتستقبل مراكز مصادر التعلم خالل . م7104عاَم  "الشويعر

( طالب تقريًبا، وهي نسبة ضعيفة 3اليوم الدرايس الواحد )

ا وقد يكون من أسباب تدين هذه النسبة عدم توفري حصة . ِجدًّ

صة للقراءة، كام أفادت بذلك )العمر،   هـ(0434خمصَّ

صة للقراءة للطالب، أو عدم توفري  برضورة توفري حصة خُمَصَّ

أنشطة ُمعَلن عنها يف املركز، وضْعف اعإحاطة اجلارية 

والتسويق لربامج املركز وأنشطته وِخْدماته، وقد يرجع 

السبب إىل عوامل أخر  كعدم تعاون املعلمني يف توجيه 

عض الطالب إىل استخدام املركز يف أنشطتهم، وقوانني ب

 . املدارس يف خروج الطالب من الفصل

أنه جيب التعاون بني  (0665ويضيف )عيسوي، 

النشاط؛  اختصايص املصادر واملعلمني يف إحداث إسرتاتيجيات

. ليزداد بذلك تفاُعل الطالب مع املكتبة واستخدامها

( اآليت أسباب ضعف قاعة التعلم الذايت 9ويوضح اجلدول )

 . من وجهة نظر األمينات
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 ( أسباب ضعف قاعة التعلم الذايت9جدول رقم )

أسباب ضعف التعلم 

 الذايت

 النسبة ال النسبة نعم

ضعف املجموعات 

 املكتبية

96 37 .3 009 97 .7 

عدم توفري كتب 

مرجعية: )معاجم 

. . . قواميس موسوعات

 . الخ(

56 30 .6 079 98 .0 

عدم احتواء املركز عىل 

 . قاعة لتعلم الذايت

06 01 .3 099 86 .7 

عدم تعاون املعلمني مع 

 . أمينة املصادر

37 71 048 81 

عدم وجود وقت فراغ 

للطالبات يف أثناء اليوم 

 . الدرايس

59 31 .3 076 96 .7 

عدم مرونة اعإدارة 

بالسامح للطالبات بزيارة 

 . املركز

07 9 .5 073 63 .5 

عدم وجود حصة 

خمصصة للقراءة يف 

 . املركز

59 31 .3 076 96 .7 

 7. 96 076 3. 31 59 . عدم توفري إنرتنت

 0. 87 057 8. 07 33 . قلة التجهيز املكتبي

قلة أجهزة احلاسب 

 . اآليل

57 78 .0 033 70 .6 

ضعف خدمة اعإحاطة 

 . اجلارية والتسويق

8 4 .3 077 65 .7 

ويتضح من اجلدول أعاله أن أهم أسباب الضعف قلة تنمية 

، إضافة إىل قلة التجهيز التقني، وعدم وجود وقت كاٍف املجموعات

 . للطالبات الستخدام املراكز

( توزيع استخدام قاعة التعلم الذايت 7ويوضح الشكل رقم )

 . عىل املركز خالل الفصول الدراسية الستة

( توزيع استخدام قاعة التعلم الذايت خالل الفصول 7شكل رقم )

 الدراسية الستة

 

لك أن أعداد املرتادين عىل املراكز يف الفصل الثاين من ويتضح من ذ

هـ أعىل من بقية الفصول الدراسية، والسبب يف ذلك 0437 -0439عام 

أن وضع املركز كان أكثر استقراًرا من الفصول الدراسية يف األعوام 

هبا بتقاعد، أو  الالحقة من حيث وجود الكوادر البرشية وعدم ترسُّ

باء تدريسية ترصفهن عن مزاولة أمانة املركز، إضافة تكليف األمينات بأع

إىل تزويد املراكز بأوعية حديثة يف هذا الوقت، ونر  انخفاض النسبة يف 

الالحقة نظًرا لتقاُدم األوعية وعدم تكرار التزويد مرة  الفصول الدراسية

أخر ، كذلك كانت نوعية املواد املزودة غري مالئمة الحتياجات 

 . تتطلب صيانة دورية اُدم أجهزة احلاسب والتيالطالبات، وتق

 قاعة التعلم اجلامعي: -3

متوسط تفعيل مراكز مصادر التعلم لقاعات التعلم بلغ 

( زيارة صفية 38486اجلامعي يف الفصل الدرايس الواحد )

( زيارة لكل مركز يف الفصل 041للمراكز؛ أي ما يعادل )

( 3ألسبوع أو )( زيارة يف ا00الدرايس الواحد، بمعدل )

وعىل مدار . حصص يف اليوم الواحد، وهي نسبة جيدة

الفصول الدراسية الستة، والتي بلغت نسبة استخدامها 

( درًسا عىل مستو  املراكز بالرياض، أي بنسبة 731637)

%( من إمجايل عدد احلصص الدراسية األسبوعية 67. 93)

ح الشكل املقامة يف مركز مصادر قاعة التعلم اجلامعي، ويوض

( اآليت نسبة إشغال قاعة التعلم اجلامعي )الزيارات 4رقم )

 . الصفية( عىل الفصول دراسية الستة عىل مد  ثالثة أعوام

( نسبة إشغال قاعة التعلم اجلامعي )الزيارات الصفية( عىل 4شكل رقم )

 الفصول الدراسية الستة

 
بنسب يتضح من الشكل أعاله أن قاعة التعلم اجلامعي تستخدم 

%، وهي النسبة التي حددها قسم مصادر التعلم 51جيدة، فهي مل تقل عن 

بإدارة التجهيزات املدرسية وتقنيات التعلم يف مدينة الرياض كحد أدنى 

لالستخدام، والتي ستعمل عىل رفع النسبة يف اخلطط القادمة لتصل إىل 

اًل، هـ( قلت هذه النسبة قلي0436ونجد أنه يف عام ). % كحد أدنى81

ويرجع السبب إىل وجود عدد كبري من املراكز الشاغرة؛ إضافًة إىل التوسع 

يف توفري السبورات التفاعلية يف الفصول الدراسية؛ ممَّا قلََّل من إقبال 

 . املعلامت عىل استخدام قاعة التعلم اجلامعي يف املركز

 اخلدمة املرجعية: -4

مات  د  مات املرجعية من أهم اخل  د  ْ     تعد اخل   ِ                      ْ  ِ التي يقدمها      

من مركز مصادر التعلم ملستفيدهيا، وبمختلف املستويات 

اعإرشاد والتوجيه ملكان وجود املعلومة والدعم الفني 

لتشغيل األجهزة ومتابعة الصيانة األولية إىل املستويات العليا 

من اخلدمة املرجعية، وهي تدريب املستفيدين عىل الربامج 

مني ومعاونتهم يف إنتاج املواد التقنية احلديثة، ومشاركة املعل
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التعليمية املتنوعة، وكذلك توفري أدوات إسرتاتيجيات 

ويبني اجلدول اآليت أنواع . التدريس والتدرب عليها، إضافًة إىل تدريب الطالبات عىل أساليب البحث العلمي ومهارات الكتابة

 . اخِلْدمات املرجعية املقدمة يف مراكز مصادر التعلم

 ( اخِلْدمات املرجعية يف املراكز7) جدول رقم

 نوع اخلدمة مستو  اخلدمة
 التكرار

 نعم
 النسبة املتوسط النسبة

 مستو  بسيط

 0. 65 079 اعإجابة عن استفسارات املستفيدين

 4. 67 070 اعإرشاد ملكان الكتاب املطلوب 61% 097

 9. 80 050 البحث للمستفيدين يف قواعد املعلومات واعإنرتنت

 مستو  متقدم

 5. 53 66 "املعاجم والقواميس"تدريب املستفيدين عىل استخدام الكتب املرجعية: 

055 .4 84% 

كموقع عني، شمس، "تدريب املستفيدين عىل استخدام املواقع التعليمية الوزارية، 

 "الخ

097 61 .3 

 7. 86 095 تدريب املستفيدين عىل أساليب البحث العلمي

 9. 64 075 . املستفيدين عىل الربامج التعليمية التقنيةتدريب 

 4. 67 070 تدريب املستفيدين عىل استخدام برامج العروض التقديمية

 

ن أكثر من مينات أويتضح من اجلدول أعاله أن املراكز تقدم اخِلْدمات املرجعية بجميع مستوياهتا البسيط واملتقدم؛ حيث تشري نتائج االستبانة املوجهة لأل

 . % يقدمن اخلدمة املرجعية باملستو  املتقدم84% يقدْمن اخِلْدمات املرجعية باملستو  البسيط، و61

أما بالنسبة لعدد مرات تقديم هذه اخِلْدمات 

للمستفيدين، أو بعبارة أخر  ما نسبة املستفيدين من هذه 

 اخلدمة املرجعية من منسوبات املدرسة، فتشري الدراسة احلالية

أن النسبة متدنية؛ حيث مُجِع عدد اخِلْدمات املرجعية املقدمة 

ملنسوبات مدارس البنات يف مدينة الرياض عىل مدار 

( عملية؛ أي: 096114السنوات الثالث، وبلغت )

( عملية يف الفصل الدرايس الواحد، وقد يتضح من 78097)

خالل التحليل اعإحصائي تدين إقبال املستفيدين عىل اخلدمة 

. 1ملرجعية يف مراكز مصادر التعلم؛ حيث وصلت النسبة إىل ا

لكل فرد من أفراد جمتمع املدرسة، ومل تصل إىل النسبة  49

املطلوبة الذي وضعها قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات 

 املدرسية وتقنيات التعلم وهي 

(، أي أنه جيب أن حتصل كل منسوبة من 5إىل  0)

مة مرجعية من مرة إىل مخس مرات منسوبات املدرسة عىل خد

ويوضح الشكل رقم . يف الفصل الدرايس الواحد كحد أدنى

 . ( اآليت توزيع اخِلْدمات عىل مدار الفصول الدراسية الستة9)

مات عىل مدار الفصول الدراسية الستة9شكل رقم ) د  ْ                                  ( توزيع اخل   ِ           . 

 
يدين يتضح من الرسم أعاله أن تقديم اخِلْدمات املرجعية للمستف

بتقدم وازدياد، وقد يشري ذلك إىل وضوح مفهوم اخلدمة املرجعية لد  

األمينات أكثر مما سبق، وإىل اكتساهبن اخلربة واملهارة التي أدت إىل رفع 

 . النسبة تدرجييًّا كام هو واضح

وتشري نتائج استفتاء األمينات عن أسباب ضعف 
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مات املرجعية للمستفيدين إىل ما يأيت: د  ْ                                  اخل   ِ   

  الغالبية من األمينات أنه ليس هناك ضعف يف تر -0

اخِلْدمات، وهنَّ هنا عىل فئتني: الفئة األوىل تر  أن 

اخلدمة املرجعية يف مركزهن جيدة، وتر  الفئة األخر  

اخلدمة يعد تفعياًل جيًدا هلا، أن هذا احلد األدنى من 

 . إىل تصحيح مفاهيم يف هذا اجلانبوهبذا هن حيتجن 

ب الضعف انشغال األمينة بأعباء أخر  من أهم أسبا -7

متنعها من التفرغ لتقديم اخِلْدمات املرجعية، كإسناد 

مواد تدريسية هلا، إضافة إىل أعامل املركز بدون وجود 

ويفصل اجلدول أدناه أسباب ضعف . مساند إداري هلن

 . اخلدمة من وجهة نظر األمينات

 ( أسباب ضعف اخِلْدمات املرجعية8جدول رقم )

د مات املرجعيةأ ْ            سباب ضعف اخل   ِ            
 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ضعف تأهيل األمينة بأساليب اخلدمة 

 . املرجعية
8 4 .3 077 65 .7 

عدم توفري أدوات مساعدة لتقديم 

 . اخلدمة
50 77 .9 034 77 .4 

 7. 71 031 7. 76 55 . عدم طلب املستفيدين للخدمة

 9. 97 075 4. 37 91 ل أخر انشغال األمينة بأعام

ومن اخِلْدمات األخر  التي تقدمها مراكز مصادر التعلم 

للبنات بالرياض جمموعة من الربامج واألنشطة، وهي عىل 

نوعني: برامج مستمرة وهي برامج إلزامية من قسم املصادر 

يف إدارة التجهيزات املدرسية، باعإضافة إىل الربامج املتغرية 

ىل حسب احتياجات املدرسة واخلطة التي والتي تتجدد ع

ومن . ترسمها هلا قائدة املدرسة بالتعاون مع أمينة املصادرة

 الربامج املستمرة اعإلزامية ما يأيت:

ال ملراكز مصادر التعلم: -أ   برنامج االستخدام الفعَّ

وهيدف هذا الربنامج إىل تدريب منسوبات املدارس عىل  -ب 

 –مريا وثائقية كا-أجهزة املركز من )سبورة ذكية 

(، وذلك ضمن خطة مرسومة عىل ثالث اآليل احلاسب

% جلميع 011سنوات، بحيث تكون نسبة التدريب 

 . منسوبات املدارس

برنامج املهارات الكتابية: وهيدف هذا الربنامج إىل  -ج 

تدريب الطالبات عىل املهارات الكتابية من خالل تقديم 

ثم التدريب برناجمني، ومها: )التدريب عىل التلخيص، 

 . عىل ُأُسس البحث العلمي(

برنامج مهرجان القراءة: هيدف إىل تعزيز املهارات  -د 

القرائية وتنميتها لد  الطالبات؛ وذلك بإقامة مهرجان 

 . ملدة أسبوع يف الفصل الدرايس الواحد

برنامج إنتاج املواد التعليمية: هيدف إىل إكساب املعلامت  -ه 

 . ملوادهن وإنتاجها مهارات تصميم املواد التعليمية

 
 خدمة اعإحاطة اجلارية: -5

تقدم مراكز مصادر التعلم خدمة اعإحاطة اجلارية 

( اآليت أهم 6ملستفيدهيا بعدة طرق، ويوضح اجلدول رقم )

 . الطرق املستخدمة يف املراكز

 ( أساليب اعإحاطة اجلارية املستخدمة يف املراكز6جدول رقم )

 عةوسيلة اعإحاطة اجلارية املتب
 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 9. 90 004 4. 38 70 . تصوير املواد وإرساهلا هلم مبارشة

 79 48 74 037 . اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة

اعإعالم عن طريق الربيد 

 . اعإلكرتوين
00 9 074 64 

اعإعالم عن طريق وسائل التواصل 

 . االجتامعي
071 95 95 35 

ن طريق لوحة اعإعالنات اعإعالم ع

 . اخلاصة باملركز
093 88 77 07 

اعإعالم عن طريق الشاشة 

 . اعإلكرتونية خارج املركز
57 78 033 77 

 35 94 95 070 . اعإعالم عن طريق اعإذاعة املدرسية

يوضح اجلدول السابق أن أكثر الوسائل املستخدمة يف عملية إعالم 

الم عن طريق لوحة اعإعالنات اخلاصة املستفيدين بجديد املركز هي اعإع

 . %74%، يليها اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة بنسبة 88باملركز بنسبة 

 

 إعداد التقارير يف مراكز مصادر التعلم:

تعد التقارير اعإحصائية من املهام األساسية ألمينة مركز 

مصادر التعلم، والتي تعكس مد  تنفيذ الوظائف األساسية 

ر وخاصًة الوظيفة الثالثة؛ وهي تقديم اخِلْدمات ملركز املصاد

وهي من مهام أمينة مصادر التعلم كام نص . للمستفيدين

عليها الدليل التنظيمي واعإجرائي لشاغيل الوظائف التعليمية 

( ونصه ما يأيت: من مهام 3الصادر من وزارة التعليم بند )

ه: ( 78وبند ). "إعداد التقارير الدورية"أمني املصادر  ونصُّ

إعداد إحصاء نشاطات مركز مصادر "من مهام أمني املصادر 

التعلم؛ وذلك بتدوين املعلومات اخلاصة بذلك، وإعداد 

تقرير فصيل عن النشاط يف املركز وإرساله عإدارة تعليم 

وبدأ استخدام التقارير الفصلية منذ نشأة مراكز . الرياض
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، وكانت هـ وحتى اآلن0477مصادر التعلم بالرياض عام 

هـ ضعيفة؛ باعتبار أنه ورقّي 0477نسبة االستخدام منذ عام 

ويوضح اجلدول رقم . وال تتم متاَبعة الرفع وال التحليل أيًضا

                              َ                     ( اآليت نسبة االهتامم بالرفع واملتاب عة للتقارير الفصلية 01)

 . الصادرة عن مراكز مصادر التعلم للبنات بمنطقة الرياض

قارير الفصلية الصادرة عن مراكز مصادر ( نسبة الت01جدول رقم )

 التعلم للبنات بمنطقة الرياض

 الفرتة الزمنية
التقارير 

 الفصلية

 إمجايل

 املراكز
 النسبة

0439- 

 هـ0437

الفصل الدرايس 

 )األول(
065 759 

79 .

07 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
774 759 

87 .

51 

0437- 

 هـ0438

الفصل الدرايس 

 )األول(
703 759 

83 .

71 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
709 759 

84 .

38 

0438-

 هـ 0436

الفصل الدرايس 

 )األول(
061 774 96 .3 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
087 774 98 .7 

 774 714 املتوسط احلسايب
74 .

45 

إَِذْن يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة متوسط عدد التقارير الفصلية 

علم بإدارة التجهيزات املدرسية هي: التي تصل إىل قسم مصادر الت

%( من تقارير مراكز مصادر التعلم عىل مستو  مدارس البنات 74)

% باعتبار أهنا مهمة أساسية 011بالرياض، والتي من املفرتض أن تكون 

من مهام أمينة مصادر التعلم املتعاَرف عليها يف أدبيات املوضوع، وكذلك 

اغيل الوظائف التعليمية كام ذكر سابًقا، نصَّ عليها الدليُل التنظيميُّ لش

وهي معيار ُتقيَّم أعامل األمينة عليها يف استامرة األداء الوظيفي، وقد 

 يكون من أسباب عدم إرسال بعض املراكز للتقارير الفصلية ما يأيت:

وجود مكان شاغر لبعض مراكز مصادر التعلم؛ وذلك بإسناد مواد  -0

أن املقررات الدراسية تعاين من تدريسية ألمينة املصادر، خاصة 

 . العجز يف معلامهتا يف املدة الزمنية التي ُأقيمت هبا الدراسة احلالية

–متتع بعض األمينات بإجازات قبل هناية الفصل: )إجازة وضع  -7

 . (، ويعد التقرير يف هناية الفصل الدرايسمرضية - أمومة

 

مصادر  معوقات تقديم ِخْدمات املعلومات يف مراكز -ثانًيا

 التعلم:

عىل الرغم من اجلهود املبذولة من الوزارة والعاملني هبا 

يف مراكز مصادر التعلم؛ إال إن هناك بعض املشكالت 

ولقد . واملعوقات التي حتول دون االستفادة من ِخْدماهتا

طرحتا الباحثتان جمموعة من األسئلة عىل أمينات املصادر 

دارية والفنية( لتقديم للتعرف عىل املعوقات: )التقنية واعإ

  اخِلْدمات املعلوماتية، وهي عىل النحو اآليت:

 

 معوقات تقنية:. أ

ويقصد هبا املعوقات اخلاصة باألجهزة والشبكات وما 

وجود معوقات تقنية متنع من "نحوها، وُسئلت األمينات عن 

؛ فكانت اعإجابات أن "تقديم اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

مينات يرون أنه ال توجد معوقات تقنية متنع من % من األ73

% منهم وجود معوقات تقنية متنع 77تقديم اخِلْدمات، وير  

من تقديم اخِلْدمات املعلوماتية، وهي مفصلة يف اجلدول رقم 

 ( اآليت: 00)

 ( معوقات تقنية00جدول رقم )

 النسبة ال النسبة نعم معوقات تقنية

 7. 97 005 8. 38 71 . عدم توفري إنرتنت

 7. 97 009 3. 37 96 . ضعف اعإرسال يف اعإنرتنت

 7. 87 053 3. 07 37 . عطل يف أجهزة املركز

 7. 96 078 8. 31 57 . عدم توفري صيانة لألجهزة ودعم هلا

 6. 84 057 0. 05 78 . عدم توفري جتهيز تقني

 7. 79 047 3. 73 43 . ضعف توفري جتهيز تقني وقلته

يوضح أن عدم توفري اعإنرتنت أو ضعف اتصاله  أعالهو اجلدول 

 . يعد من أهم املعوقات التقنية التي تواجهها مراكز مصادر التعلم

 

 املعوقات اعإدارية:. ب

ويقصد هبا عدم وعي وتفهم اعإدارة أو املعلامت ألمهية 

املركز، وكذلك عدم وعي األمينة لطريقة إدارة املركز، 

ود معوقات إدارية متنع من تقديم وج"وُسئلت األمينات عن 

. 51؛ فكانت اعإجابات أن "اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

يرون أن هناك  7. 46% يرون أنه ال توجد معوقات مقابل  3

( اآليت املعوقات من وجهة 03معوقات، ويفصل اجلدول )

 . نظرهن
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 ( املعوقات اعإدارية07جدول رقم )

 النسبة ال بةالنس نعم املعوقات اعإدارية

قلة وعي إدارة املدرسة 

بأمهية مركز املصادر يف 

 . التعلم

38 71 .5 047 76 .5 

قلة وعي املعلامت بأمهية 

 . مركز املصادر يف التعلم

90 33 074 97 

قلة وعي املرشفات 

الرتبويات بأمهية مراكز 

 . مصادر التعلم يف التعلم

04 7 .9 070 67 .4 

ضعف تأهيل املعلامت 

ستخدام أجهزة مركز با

 . مصادر التعلم

74 03 090 87 

موقع املركز بعيد عن 

 . املستفيدين

07 7 098 61 .8 

تغيب األمينة وعدم توفري 

 . بديل هلا

04 7 .9 070 67 .4 

يتضح من اجلدول أعاله أن أهم املعوقات اعإدارية من وجهة نظر 

 . %33داماته بنسبة األمينات هي قلة وعي املعلامت بأمهية املركز واستخ

 

 معوقات فنية:. ج

يقصد باملعوقات الفنية عمليات تنظيم أمينة املصادر 

وجود "للمعلومات وجتهيزها، وبسؤال األمينات عن 

؛ "معوقات فنية متنع من تقديم اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

%( يرون أنه ال توجد معوقات فنية 76فكانت اعإجابات )

%( يرون 70خِلْدمات املعلوماتية مقابل )تضعف من تقديم ا

وجود معوقات فنية تضعف من تقديم اخِلْدمات، ويوضح 

 ( اآليت ذلك: 04اجلدول )

 ( املعوقات الفنية04جدول رقم )

 النسبة ال النسبة نعم املعوقات الفنية

 65 079 5 6 . ضعف تنظيم املركز

ضعف يف التسويق 

 . خِلْدمات املعلومات

00 9 074 64 

عدم توفري إحاطة جارية 

 . بجديد املركز

9 3 .3 076 69 .7 

عدم توفري قنوات اتصال 

تقنية أو تقليدية بني أمينة 

 . املصار واملستفيدين

03 7 077 63 

ضعف تدريب األمينة 

بِخْدمات املعلوماتية 

 . وتأهيلها

00 9 074 64 

تصال يتضح من اجلدول أعاله أن أهم األسباب عدم توفري قنوات ا

% من إمجايل من ير  أن هناك معوقات 79بني األمينة واملستفيدين بنسبة 

 . فنية

 

 التصور املقرتح لتقديم اخِلْدمات املعلوماتية:-ثالًثا

من خالل االطالع عىل اعإنتاج الفكري يف جمال مراكز 

مصادر التعلم، إضافًة إىل التعرف عىل الواقع احلايل ملراكز 

رف عىل معوقات تقديم اخِلْدمات مصادر التعلم، والتع

املعلوماتية؛ سنعرض هنا املقرتحات التطويرية للِخْدمات يف 

 مراكز مصادر التعلم، وهي كام يأيت:

 

 خدمة اعإعارة:-أ

  جيب تفعيل هذه اخلدمة يف املراكز بجميع أنواعها: إعارة

 . داخلية وخارجية

  بيق تفعيل خدمة اعإعارة بني املكتبات عن طريق إجياد تط

يتيح تبادل الكتب بني املدارس عىل مستو  مكاتب 

 . اعإرشاف الرتبوي

 وضع سياسة إعارة واضحة للمستفيدين ويف مكان بارز . 

 إصدار بطاقات إعارة للطالبات . 

 التشجيع عىل اعإعارة بإجراء مسابقات للطالبات . 

 االهتامم بتنمية املجموعات باستمرار . 

 ة للطالبات ورفعها دراسة االحتياجات املعلوماتي

 . للمسؤولني

  تبادل الكتب غري املناسبة للفئة العمرية يف تلك املرحلة

مع مدارس أخر  تناسبها هذه الكتب؛ كتبادل القصص 

املناسبة لألطفال وموجودة يف املدارس الثانوية مع مركز 

 . مصادر ابتدائي وهكذا

  التسويق واعإعالن عن الكتب احلديثة يف املركز بأسلوب

 . وشكل جذابني

  تسجيل مجيع عمليات اعإعارة يف النظام اآليل املستخدم

 . يف املركز، كنظام نور مثاًل 

  ،إعداد تقارير شهرية وفصلية عن عمليات اعإعارة

 . وعرضها عىل قائدة املدرسة واملرشفة الرتبوية

  إعداد اخلطط العالجية والتطويرية للرفع، والتشجيع عىل

 . عملية اعإعارة

 

 خلدمة املرجعية:ا-ب

  تدريب األمينات عىل برامج يف اخِلْدمات املرجعية ويف

 . جمال التقنية املعلوماتية



م بمدارس: ميساء فيصل أبو شال و ،هيفاء عيل العمر  . . . خدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلُّ
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  ،توفري أدوات مساعدة لألمينات لتقديم اخلدمة املرجعية

كاعإنرتنت وقواعد املعلومات وبرامج اخلدمة املرجعية 

 . اعإلكرتونية املحلية أو العاملية

 اخِلْدمات املرجعية  دراسة احتياج املستفيدين من

 . وتوفريها

 تقديم اخِلْدمات املرجعية بنوعيها البسيط واملتقدم . 

  التوضيح ملجتمع املستفيدين أن من مهام أمينة املصادر

 . تقديم اخِلْدمات املرجعية

  حفظ التساؤالت التي تِرد لألمينة لتكون قاعدة

معلومات يمكن االستفادة منها ومشاركتها مع مراكز 

 . املعلومات األخر  مصادر

  تقديم اخلدمة املرجعية من خالل العمل ضمن شبكة

وطنية أو دولية لالستفادة من مصادر املعلومات 

 . املوجودة

  تسجيل مجيع عمليات اخلدمة املرجعية يف النظام اآليل

 . املستخدم يف املركز، كنظام نور مثاًل 

  إعداد تقارير شهرية وفصلية عن عمليات اخلدمة

 . عية، وعرضها عىل قائدة املدرسة واملرشفة الرتبويةاملرج

 

 خدمة اعإحاطة اجلارية:-ج

  تصفح أمينة املصادر ومراجعتها للكتب واملصادر التي

 . ترد إىل مركز املصادر للتسويق واعإعالن عنه

  انتقاء املواد واملحتويات َوفًقا لالحتياجات واالهتاممات

 . املوضوعية للطالب واملعلمني

 دام عدة طرق للتسويق وإعالم املستفيدين بجديد استخ

 املركز، ومنها ما يأيت:

 اعإعالم عن طريق الربيد اعإلكرتوين . 

 اعإعالم عن طريق وسائل التواصل االجتامعي . 

  اعإعالم عن طريق لوحة اعإعالنات اخلاصة

 . باملركز

  اعإعالم عن طريق الشاشة اعإلكرتونية خارج

 . املركز

 ق اعإذاعة املدرسيةاعإعالم عن طري . 

 تصوير املواد وإرساهلا هلم مبارشة . 

 اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة . 

 

 

 

 خدمة البحث واالطالع:-د

  توفري مصادر املعلومات التقليدية واعإلكرتونية املناسبة

 . للمستفيدين

  توفري أجهزة احلاسب اآليل ليستخدمها املستفيدون يف

 . البحث واالطالع

 ت املستفيدين يف هناية العام الدرايس دراسة احتياجا

 . ورفعها للمسؤولني

  إنشاء بوابة إنرتنت خاصة ملراكز مصادر التعلم، تتضمن

مقتنيات مجيع املراكز؛ لتسهيل عملية اعإعارة التبادلية، 

وكذلك املواقع التعليمية الوزارية ومصادر املعلومات 

 . اعإلكرتونية األخر  كموقع عني وشمس وغريمها

 شاء شبكة بني حاسبات املركز كربنامجإنNetsupport 

 . واملستخدم حالًيا يف بعض املراكز

  االهتامم بسجل الرتدد واخلاص بإحصاءات عدد

 . املستفيدين وهدفهم من الزيارة

  استخدام النظام اآليل املتوافر يف املركز لتسجيل عمليات

 . الرتدد اليومي

 صل درايس، حتليل سجل الرتدد بنهاية كل شهر أو ف

والتعرف عىل اجتاهات املستفيدات واهتامماهتن وأغراض 

 . استخدامهن للمركز من أجل تلبية احتياجاهتن مستقبليًّا

  تشجيع الطالبات باستخدام قاعة التعلم الذايت طوال

 . اليوم الدرايس

  ،رضورة وجود األمينة يف املركز بجميع األوقات

 . وخاصة وقت فسحة الطالبات

 واد املكتبية وتصنيفهافهرسة امل . 

 تنظيم املركز وهتيئته جلذب الطالبات إليه . 

  تعاون األمينة مع املعلامت عإجياد أنشطة داعمة

 . الستخدام قاعة التعلم الذايت

  تشجيع املعلامت عىل استخدام كلتا القاعتني اجلامعي

والذايت وقت الدرس، وذلك من خالل تضمني أنشطة يف 

 . أثناء الدرس

 د أنشطة وبرامج من أجل تشجيع قاعة التعلم إعدا

 . الذايت

  التسويق واعإحاطة اجلارية للمقتنيات احلديثة والربامج

 . التعليمية املتوافرة يف املركز وأنشطة املركز

  االهتامم بالتدريب الفردي وعقد جلسات استشارية

 . للمستفيدين
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  ،التدريب عىل استخدام مصادر املعلومات وأجهزة املركز

 . كالسبورة التفاعلية والكامريا الوثاقية وغريها

 

ص النتائج والتوصيات:  ملخَّ

 

 تتلخص نتائج الدراسة يف اآليت:

  73نسبة إنشاء مراكز مصادر التعلم يف الرياض للبنات %

 . من إمجايل عدد املدارس بمدينة الرياض

  ترتكز مراكز مصادر التعلم يف شامل الرياض أكثر من بقية

 . يليها البديعةاملناطق، 

  أغلب مساحة مراكز مصادر التعلم للبنات بالرياض هي

%، ثم 30%، يليها فئة )ب( بنسبة 37من فئة )ج( بنسبة 

 . %04%، وأخرًيا فئة )د( بنسبة 08فئة )أ( بنسبة 

  ضْعف معدالت اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم، وهذا

فعيل يتوافق مع دراسة العايد التي أشارت إىل أن نسبة ت

% من املراكز من وجهة نظر أمينات 03اعإعارة هي 

 . املصادر

  من أهم أسباب ضعف اعإعارة تقادم األوعية وغري

 . مناسبتها للمستفيدين

  تفّعل معظم املراكز اعإعارة الداخلية واخلارجية بنسبة

59 .7% . 

  حتتوي أغلب مراكز مصادر التعلم عىل قاعة التعلم الذايت

كز مصادر التعلم بمدارس البنات % من مرا89بنسبة 

 . بالرياض

  ضْعف جمموعات قاعة التعلم الذايت ونقص شديد يف

 . املراجع واملصادر وقلة عمليات التزويد

  ل قاعة التعلم اجلامعي بمعدالت جيدة يف مراكز ُتفعَّ

 . مصادر التعلم بمدارس البنات بالرياض

 ط واملتقدمتقدم املراكز اخِلْدمات املرجعية بنوعيها البسي . 

  ير  أغلب أمينات املصادر عدم وجود ضعف يف اخلدمة

 . املرجعية

  ضْعف يف اخِلْدمات املرجعية التي تقدم للمستفيدين؛

وبذلك حتتاج األمينة إىل التدريب عىل اخِلْدمات املرجعية 

 . وطرق تقديمها

  أكثر أساليب اعإحاطة اجلارية استخداًما لوحة

 . اعإعالنات

 ات تقديم اخِلْدمات املعوقات اعإدارية، من أهم معوق

 . وخاصًة قلة وعي املعلامت بأمهية املراكز بالتعليم

  َتُعدُّ مراكز مصادر التعلم تقاريَر مفصلة فصلية، ويتابعها

 . قسم املصادر بإدارة التجهيزات املدرسية بالرياض

 

 التوصيات:

  االهتامم بإنشاء مراكز مصادر التعلم وحتديث القديم

 . امنه

  االهتامم بتزويد مراكز مصادر التعلم بأوعية املعلومات

 . املناسبة لفئة املستفيدين

  فتح جمال قبول اعإهداءات من بعض اجلهات، كمكتبة

امللك فهد ومكتبة امللك عبد العزيز؛ للمساَعدة يف حل 

 . مشكلة ضْعف التزويد

  ن مراكز مصادر التعلم من اعإعارة وضع نظام آيّل يمكِّ

 . ادلية حلل مشكلة قلة املجموعات يف املراكزالتب

  ،َمنْح أمينات مصادر التعلم تدريًبا عىل اخِلْدمات املرجعية

 . واالهتامم بتفصيلها يف التقرير الفصيل للمراكز

  ختصيص حصص دراسية للقراء يف مراكز مصادر التعلم؛

 . للتشجيع عىل القراءة والبحث

 ر التعلم حتت إرشاف توفري ميزانية مستقلة ملراكز مصاد

 . قائدة املدرسة

 عدم تكليف أمينات مصادر التعلم بأعباء تدريسية . 

  تعيني كوادر برشية متخصصة ألمانة مركز مصادر التعلم

ِعَوًضا عن تكليف املعلِّامت بذلك، واحلاجة إليهن فيام 

 . بعد لسد عجز املواد التدريسية

 

 قائمة املراجع

املعلومات يف ظل البيئة خدمات . بامفلح، فاتن سعيد

 . م7116. القاهرة: الدار املرصية اللبنانية -اعإلكرتونية

احليلة، حممد حممود تكنولوجيا التعليم: بني النظرية 

 . م7114. عامن: دار املسرية. والتطبيق

استخدام التكنولوجيا الحديثة في  أهمية. الشويعر، خولة

عيق تفعيل التعليم دراسة الصعوبات والمعوقات التي ت

ادر التعلم في مدارس التعليم العام بالمملكة صمراكز م

األردن: املجلة األردنية للمكتبات  - العربية السعودية

 م7104. 3،ع46واملعلومات،مج

دليل مراكز مصادر . اعإدارة العامة للتجهيزات املدرسية

 هـ0438. الرياض: وزارة التعليم. التعليم



م بمدارس: ميساء فيصل أبو شال و ،هيفاء عيل العمر  . . . خدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلُّ
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ات يف مكتبات املدارس الثانوية تنمية املجموع. السامل، أمل

: الرياض: جامعة االمام، رسالة للبنات بمدينة الرياض

 . م7113. ماجستري غري منشورة

االجتاهات احلديثة يف اخلدمة . السامرائي، إيامن فاضل

املرجعية/ خدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز 

يف: الندوة العلمية الثالثة عن مؤسسات املعلومات 

ن –ومات يف الوطن العريب حارضها ومستقبلهااملعل : عامَّ

 م0665. 734-715 ص األردنية، املكتبات مجعية

. إدارة مراكز مصادر التعلم. سالمة، عبد احلافظ جممد

 م0665. االردن: دار الفكر

مراكز مصادر التعلم بمدارس البنات . السليامن، هنلة خليل

: دراسة ربية السعوديةالثانوية باملنطقة الغربية باململكة الع

 . م7105. القاهرة جامعة: القاهرة –ميدانية 

واقع مصادر التعلم باملرحلة . الرشهان، مجال عبد العزيز

الثانوية للبنات بمدينة الرياض باململكة العربية 

. ، الرياض: جملة العلوم الرتبوية والنفسيةالسعودية

 . م7110

باملكتبات ومراكز  وسائل االيضاح. رشيف، حممد عبد اجلواد

. مرص: العلم وااليامن للنرش. مصادر املعلومات

 . م7100

االطار املرجعي الشامل ملراكز . الصالح، بدر؛ املانعي، عبداهلل

الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول . مصادر التعلم

 م7113. اخلليج

أسس وأساليب التعليم . عامر، طارف؛ املرصي، إهياب

 م7103. ار العلوم للنرشالقاهرة، د. الذايت

َحة لتطوير خدمات مراكز مصادر . العايد، أمل خطة مقرَتَ

التعلم بمدارس مكتب التعليم للبنات بالرياض: 

الرياض: جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري 

 . م7109منشورة ، 

مراكز مصادر التعلم: . عبدالعليم ، أسامة؛ االمحري، عبداهلل

. االسكندرية: حورس الدولية. رهتاماهيتها ومهامها وإدا

 م7100

مصادر . عبداهلادي، حممد فتحي؛ حممود، أسامة السيد

وخدمات املعلومات املرجعية يف املكتبات ومراكز 

 م7119. القاهرة: املكتبة االكاديمية. املعلومات

خدمات املعلومات باملكتبات املتخصصة . عثامن ، غادة طة

سة حالة مكتبة مركز من وجهة نظر املستفيدين: درا

دراسة  -ركائز املعرفة للدراسات والبحوث باخلرطوم 

 م7108. السودان: جملة االداب النيلني. تقيمية

تصور مقرَتَح لتطوير مراكز . عفيفي، حممد عبد الرمحن كامل

مصادر التعلم بمدارس املنطقة الرشقية باململكة العربية 

لة كلية الرتبية مرص: جم. السعودية يف ضوء مدخل النُُّظم

 م7104. 68، ع 75)جامعة بنها( مج 

أساسيات خدمات املعلومات . عليان، ربحي مصطفى

ن: الدار  -. للمكتبات ومؤسسات املعلومات عامَّ

 . م7107. املنهجية

 . م7101. األردن: اليازوري. مصادر التعلم. عليان، ربحي

 إدارة مراكز مصادر. عليان، ربحي ؛ سالمة، عبداحلافظ

 . م7107. األردن: اليازوري. التعلم

 75إقامة أول معرض كتاب للطفل بمشاركة . العمر، هيفاء

، الرياض: جريدة الرياض، ع دار نرش حملية وعربية

 م7103. ،09394

مراكز مصادر التعلم يف اململكة . العمران، محد إبراهيم

العربية السعودية دراسة للواقع مع التخطيط ملركز 

 . م7117 للبنات، الرياض جامعة: رياضال – نموذجي

معجم مصطلحات املكتبات و . قاري، عبد الغفور

 . م7111. ، الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنيةاملعلومات

مراكز مصادر التعلم بالمدرسة ودورها . عيسوي، أمحد حممد

،ص 03،ع7الكويت جملة الرتبية، س. في تنمية التفكير

 . م0665. 40 -74ص 

مصادر املعلومات االلكرتونية يف . ام توفيقملحم، عص

الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم . املكتبات اجلامعية

 . م7100. األمنية

مراكز مصادر التعلم امُلَوّجه اجلديد . مهنا، عبد املجيد

. 7، ع78، دمشق: جملة اجلامعة، مج. للمكتبات املدرسية

 . م7107

يدين من املكتبات خدمات املستف. النوايسة، غالب عوض

 . م7111. عامن: دار صفاء. ومراكز املعلومات

 -. مدخل إىل علم املكتبات واملعلومات. مهرشي، عمر

 . م7118عامن: دار صنعاء ،

الدليل التنظيمي عإدارة التجهيزات املدرسية . وزارة التعليم

الرياض: وزارة التعليم إدارة  -4ط -وتقنيات التعليم

 . هـ0438. اجلودة الشاملة،

 

 



 هـ(0441م/7106الرياض )جامعة امللك سعود،  (،3، ع )(30) ، مجاآلدابجملة 
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 املواقع اعإلكرتونية:

مسرتجع من  (7108حتدي القراءة العريب )

com/a. http://arabreadingchallenge 
 (7107شمس شبكة املوارد السعودية التعليمية املفتوحة )

 (https://shms. sa/hubs/shms2مسرتجع من )

 مسرتجع من (7108). تعليم الوطنيةعني بوابة ال

(sa. edu. https://ien( 

نرشة يف تفعيل مراكز مصادر  (7116الشومهي، عيل )

 .http://lrcoman. blogspotمسرتجع من . التعلم

com/2009/01/blog-post_23. html  
 

http://arabreadingchallenge.com/a
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https://ien.edu.sa/


 

 

 


