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 تقنيات قسم إلكرتوني يف تعلم مصادر مركز إنشاء دراسة
 سعود امللك جامعة الرتبية بكلية التعليم

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقديـ تصكر مقترح لمركز  _الممخص
مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة 
الممؾ سعكد في ضكء المستحدثات التقنية التعميمية. كلتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي بتصميـ بطاقة 

مـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية رصد كاقع مركز مصادر التع
جامعة الممؾ سعكد مف حيث: مساحتو، كتنظيمو، كالعامميف بو. كما 
قاـ الباحثاف ببناء استبانة بيدؼ تحديد االحتياجات الالزمة ألعضاء 
ىيئة التدريس كالطالب كالعامميف مف مصادر التعمـ في قسـ تقنيات 

ؾ سعكد. كتـ اختيار عينة الدراسة التعميـ بكمية التربية جامعة المم
( 50( عضك ىيئة التدريس ك)60بطريقة عشكائية كتككنت مف )

( فردان لتشكؿ بذلؾ العينة الكمية 600( طالبان، بمجمكع )490عامالن ك)
التي تـ تكزيع أداة الدراسة عمييا. كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد 

ر التعمـ كلكف مركز مصادر تعمـ بالمعنى المفيكمي لمركز مصاد
يكجد مكتبة تقميدية بقسـ تقنيات التعميـ تحتكم عمى قاعة المكتبة 
الممحقة بالقسـ، كمعمؿ الحاسكب ككحدة إلنتاج الكسائؿ التعميمية. 
ككجكد عجز شديد في اإلمكانيات كالتجييزات مف المستحدثات 
التكنكلكجية المتاحة بالمركز بالنسبة ألعداد المستفيديف مف أعضاء 

يئة التدريس كالطالب، كما أشارت النتائج إلى كجكد حاجة ممحة ى
لمخدمات المقترحة لمركز مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح، كحاجة 
لممكاصفات الجديدة لمبنى مركز مصادر التعمـ المقترح، كالتي جاء في 
مقدمتيا مكاصفات األمف كالسالمة، كقاعات عرض مجيزة بأحدث 

إلى الممحقات الضركرية لمركز مصادر التعمـ.  التقنيات باإلضافة
كبناء عمى نتائج الدراسة الميدانية قاـ الباحثاف بتصميـ تصكر مقترح 
لمركز مصادر تعمـ إلكتركني مقترح في قسـ تقنيات التعميـ بكمية 

 .التربية في جامعة الممؾ سعكد
 ،مركز مصادر تعمـ إلكتركني ،: تصكر مقترحالكممات المفتاحية

 .نيات التعميـتق
 المقدمة. 1

 زة ػػػة تمثؿ قفػرات سريعػػكالت كتغيػػيشيد العالـ اليـك حركة تح     

معرفية كتقنية ىائمة كتحديات فرضيا العصر الراىف عمى 
مجاالت الحياة المختمفة، كميادينيا المتعددة. كقد كاف لذلؾ 

كتؤكد عمى تأثيره البالغ عمى التربية التي تدعـ ركح ىذه التطكر، 
المفيـك الحديث لتكنكلكجيا التعميـ، الذم يحمؿ في طياتو بذكر 
التجديد؛ مف أجؿ تقديـ تعمـ أفضؿ بتكظيؼ كؿ مف المصادر 
البشرية، كاإلبداع اإلنساني، كالمصادر المادية ممثمة في األجيزة 
ثراء المكاقؼ  كالبرمجيات، لحؿ مشكالت النظـ التربكية كا 

 .التعميمية كدعميا
[ إلى أف مشكمة التربية 1كقد أشار الصالح كزمالؤه ]     

كالتقنية عمى كجو الخصكص أصبحت بحؽ مشكمة تسارع 
مستمر لمتقنيات الحديثة، مما يتطمب خططنا استراتيجية قصيرة، 
كطكيمة المدل، لتكفير البنى التقنية في المدارس، كدعميا 

تحكؿ في النمكذج بالعامميف كالمعمميف المؤىميف، لتسريع عممية ال
التربكم المعتمد عمى تكظيؼ تقنية المعمكمات في ضكء 
التطكرات المعاصرة في نظريات التعميـ كالتعمـ، كلتحقيؽ 
مخرجات التعمـ المدرسي كالجامعي في مجتمع المعمكمات، كمف 
أبرزىا متعمـ متمكف مف حؿ المشكالت، يتطمب منو التخطيط 

خالليا النظرية كالتطبيؽ مف خالؿ منظكمة متكاممة تتفاعؿ 
 .كالعممية كالمنتج

كتعد مراكز مصادر التعمـ مف أىـ النماذج التطبيقية       
الكاقعية لمجاؿ تقنيات التعميـ بنظرياتيا كممارساتيا، حيث 
تعكس المعنى األمثؿ لتكظيؼ التعمـ كاستخداميا بالشكؿ الفعاؿ 

مراكز مصادر [ إلى أف 2كالمؤثر، كتأكيدنا لذلؾ أشار سرايا ]
ليست مجرد اقتناء  - كتطبيؽ فعمي لتقنيات التعميـ -التعمـ 

المصادر كاألجيزة كاستخداميا في العممية التعميمية، كلكنيا 
تشكؿ صيغة عممية جديدة لتطكير منظكمة التعميـ كتحديثيا 
بكافة عناصرىا حيث تتميز بطريقتيا المنسقة في تنظيـ مككنات 
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لتركيز عمى أىمية العالقات المتبادلة بينيا، العممية التعميمية، كا
[ عمى الدكر الذم 3كفي ىذا اإلطار أكدت دراسة المناعي ]

تقدمو مراكز مصادر التعمـ في إثراء المكاقؼ التدريبية كزيادة 
العائد مف العممية التعميمية باستثمار الطاقات المتكفرة بمراكز 

 .مصادر التعمـ
[ أف ىذا التداخؿ أدل إلى 4] كقد بيف عمياف كسالمة      

 ظيكر مصطمحات مترادفة أطمقت عمى مركز مصادر التعمـ
Learning resources center  كمنيا: مركز المصادر

التربكية، مركز الخدمات التربكية، مركز النشاط، مركز الكسائؿ 
السمعية كالبصرية، مركز الكسائؿ التعميمية، مركز المصادر 

لمعرفية. كجميع ىذه المصطمحات تؤكد عمى التعميمية كالمكاد ا
نكع الكظيفة التي يقـك بيا المركز كعمى نكع التجييزات كالمكاد 

 .التعميمية المتكفرة فيو
[ إلى اختالؼ مككنات كأقساـ 5كأشار الزبيدم كالعبيدم ]      

مراكز مصادر التعمـ حسب اليدؼ المرجك منيا، كحسب الجية 
كالخدمات التي تؤدييا ىذه المراكز معتمدنا التابعة ليا كالمياـ 

 .عمى اآلراء المختمفة لمتربكييف حكؿ أقساـ كمككنات ىذه المراكز
كعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة لتكفير كؿ ما استحدث       

مف التقنيات التعميمية إال أنيا قد ال تستخدـ بالشكؿ المطمكب أك 
يف المؤىميف في ىذه كما ىك متكقع، نتيجة لعدـ كجكد العامم

المراكز عمى استخداـ كتكظيؼ ىذه التقنيات بالشكؿ الصحيح 
مما يؤدم إلى ىدر كبير في الكقت كالماؿ كالجيد، كذلؾ ما 

[ عمى ضركرة االىتماـ بعنصر 6أكدتو دراسة الجضعي ]
اإلعداد كالتأىيؿ لتمؾ القكل البشرية، إذ ال تستطيع أم مؤسسة 

ما بمغت مقتنياتيا أف تقدـ خدمة مف مؤسسات المعمكمات مي
فعالة لممستفيديف ما لـ يتكفر لدييا عامميف عمى مستكل عاؿ مف 
اإلعداد كالكفاءة، يتيح ليـ أف ُيظيركا مميزات ىذا الرصيد 
الضخـ بأفضؿ الطرؽ كاألساليب، كبالرجكع إلى منظكمة تقنيات 

في التعميـ نجد أف القكل البشرية كتحديد مسئكليات العامميف 
التعميـ تعتبر مف العناصر األساسية المككنة لمنظاـ المذككر، لذا 
ال يمكننا أف نغفؿ أىمية إعداد كتأىيؿ ىذه القكل لنتمكف مف 

إحداث التطكر الحقيقي في عممية التعميـ كالتعمـ مف خالؿ 
[ 7تفاعميا مع بقية عناصر منحى النظاـ، كما تؤكد الغامدم ]

ىي أحد العناصر التي تسيؿ نقؿ أف جكدة العمالة المدربة 
التقنيات إلى المجتمع، فال شؾ أف التعميـ كالتدريب كتنمية 
المكارد البشرية عناصر ضركرية لتسييؿ نقؿ التقنيات الجديدة. 
ذا كانت التقنية ىي مفتاح التنمية فالعناصر البشرية المؤىمة  كا 

تطكيرىا كالمدربة ىي مفتاح التقنية، كالسبيؿ الستيعابيا كمف ثـ 
 .إلى التقنية الذاتية المنشكدة

إف فمسفة مركز مصادر التعمـ ىي استثارة القراءة كالتزكيد      
بالمعمكمات كالتجارب مف خالؿ مجمكعة مف أدكات االتصاؿ. 
كقد تعرضت ىذه المراكز خالؿ تطكرىا إلى الكثير مف التعديؿ، 

حتكل، إلى ابتداءن مف التسمية إلى األىداؼ كالكظائؼ، إلى الم
نة لكؿ مركز، إلى القكل البشرية العاممة بيا،  الكحدات المككِّ
كمكاصفاتيا كاختصاصاتيا. كربما يككف السبب الرئيسي في ىذا 
الخالؼ كالتعديؿ عدـ كجكد إطار تنظيمي متفؽ عميو يحدد 
المقصكد بمركز مصادر التعمـ يمكف تطبيقو أك األخذ بو في 

مؼ النظاـ مف كمية إلى أخرل، كمف المؤسسات التعميمية إذ يخت
[. كما يجدر التنكيو 8مركز إلى آخر داخؿ كؿ إطار تنظيمي ]

إليو أف مركز مصادر التعمـ ييتـ بتكظيؼ جميع مصادر التعمـ 
التي تحقؽ األىداؼ التعميمية لممؤسسة المكجكد بيا، كالذم 
يجب أف تتكافر بو مصادر التعمـ المتنكعة ليستخدميا الطالب، 

 .كاء في التعميـ الفردم أك الجماعيس
 مشكمة الدراسة. 2

ظيرت في العصر الحديث مجمكعة مف التطكرات       
التكنكلكجية الحديثة التي أثرت عمى التعميـ في جميع مراحمو 
كبخاصة مرحمة التعميـ العالي، كحيث أف كميات التربية بكافة 

لبشرية تخصصاتيا تمثؿ الكاجية األكلى لتشكيؿ التنمية ا
كذلؾ بككف جكدة خريجييا تنعكس عمى جكدة  -لممجتمعات 

مف ىنا كاف عمى كميات التربية في  -التعميـ في كافة مراحمو 
كافة الجامعات االستجابة لمتطكرات الحضارية المعاصرة في 

 .التحكؿ إلى مصادر التعمـ اإللكتركنية الحديثة
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در التعمـ، إال أف كبالرغـ مف األىمية الكبيرة لمراكز مصا      
الباحثاف الحظا عدـ كجكد مركز لمصادر التعمـ داخؿ كمية 
التربية بجامعة الممؾ سعكد. مف ىنا فقد رأل الباحثاف أىمية 
تقديـ دراسة إلنشاء مركز مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ تقنيات 
التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد لمسايرة التقدـ العممي 

لمعمكماتية كتطكر مستحدثات تقنيات التعميـ. بيدؼ كالثكرة ا
إبراز الدكر الريادم الذم تقـك بو تقنيات التعميـ كعالقتيا بحؿ 
المشكالت التعميمية كتكفير مصادر تعميمية مختمفة لمطالب 
كأعضاء ىيئة التدريس في ظؿ التطكر التقني كالثكرة المعمكماتية 

بات، سكاء أكانت متطمبات اليائمة. كذلؾ مف خالؿ تحديد المتطم
عامة أـ متطمبات تربكية، ترتبط باحتياجات المجتمع األكاديمي 

 .في كمية التربية بكجو عاـ
كمف ىنا فقد ارتكزت مشكمة الدراسة عمى التخطيط إلنشاء      

مركز مصادر تعمـ إلكتركني بقسـ تقنيات التعميـ في كمية التربية 
دني مستكل الخدمات التي بجامعة الممؾ سعكد. كذلؾ بسبب ت

تقدميا مكتبة قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ 
سعكد لممستفيديف منيا. مف ىنا فقد ظيرت فكرة إعداد دراسة 
تتناكؿ ىذه المشكمة كمعرفة كيؼ يمكف تكظيؼ تقنيات التعميـ 

 .في محاكلة لتخطي ىذه العقبات
 أسئمة الدراسةأ. 

الدراسة في السؤاؿ الرئيس "ما التصكر تتحدد مشكمة      
المقترح إلنشاء مركز مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ تقنيات 
التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد؟" كينبثؽ عف السؤاؿ 

 :الرئيس مجمكع األسئمة الفرعية التالية
ما الكاقع الحالي لمصادر التعمـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية . 1

 جامعة الممؾ سعكد؟التربية 
ما االحتياجات الالزمة لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس بكمية . 2

 التربية جامعة الممؾ سعكد مف مصادر التعمـ المختمفة؟
ما مكاصفات التصكر المقترح إلنشاء مركز مصادر تعمـ . 3

إلكتركني في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ 
 سعكد؟

 الدراسةأهداف ب. 
 :ىدفت الدراسة الحالية إلى

التعرؼ عمى كاقع مصادر التعمـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية  •
 .التربية جامعة الممؾ سعكد

تحديد االحتياجات الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب  •
كالعامميف مف مصادر التعمـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية 

 .جامعة الممؾ سعكد
تقديـ تصكر مقترح لمركز مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ  •

تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد في ضكء 
 .المستحدثات التقنية التعميمية

 أهمية الدراسةج. 
تبرز أىمية الدراسة في كضع تصكر مقترح إلنشاء مركز      

ة مصادر تعمـ إلكتركني يخدـ الطالب كالباحثيف كأعضاء ىيئ
التدريس بقسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد، 
كيمبي احتياجاتيـ مف المعمكمات التربكية كغيرىا، كبالتالي فيك 
ُيسيـ في تطكير التعميـ بالمممكة العربية السعكدية مف خالؿ 
العمؿ عمى جكدة العممية التعميمية كجكدة الخريج، كاستمرارية 

ض اقتصاديات التعميـ عمى المدل البعيد. التعمـ، كبالتالي خف
 :كبشكؿ أكثر دقة ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى أنيا

تبيف الحاجة الضركرية إلى مركز مصادر تعمـ إلكتركني في  •
 .قسـ تقنيات التعميـ بكميات التربية

تفيد في تقديـ مكاصفات لمركز مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ  •
 .لتربيةتقنيات التعميـ بكميات ا

تكاكب ما تُبديو المممكة العربية السعكدية مف اىتماـٍ كاسٍع  •
بالتعميـ مف كؿ نكاحيو، كما تكلَّد مف اىتماـ بالمؤسسات 

 .التعميمية، كالنيكض بأدائيا إلى أفضؿ مستكل ممكف
تقدـ إطارنا عمميًّا لممسئكليف مف خالؿ تقديـ المشركع المقترح  •

 .يلمركز مصادر تعمـ إلكتركن
 مصطمحات الدراسةد. 

 : " Learning resources center " مركز مصادر التعمـ
 و ػػػػػػػػػػػػػيعرؼ عمى أنو مكقع في المؤسسة التعميمية يقدـ خدمات     
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دارييا كغيرىـ، كتشمؿ ىذه  لمعممي ىذه المؤسسة كطالبيا كا 
الخدمات مصادر تعميـ كتعمـ متنكعة مطبكعة كغير مطبكعة، 
تاحة لمشبكة المعمكماتية، إضافة إلى خدمات أخرل مثؿ إنتاج  كا 
المصادر كالتدريب الميني كغيرىا، مف خالؿ تسييالت مجيزة 
كغيرىا كعمميات كمعمكمات أك مياـ محددة، كاختصاصي مؤىؿ 

يمية غنية بالمصادر المتعددة، كتكظيؼ بيدؼ تكفير بيئة تعم
أساليب التعميـ كالتعمـ الحديثة المعتمدة عمى دمج تقنية 

 ].1] المعمكمات كاالتصاؿ في العممية التعميمية
[ بأنو مصطمح جديد يستعمؿ 10مجي ]يبينما عرفو قند       

بديالن عف المكتبة في المؤسسات التي ُتعنى بالتربية كالتعميـ 
، كالمكتبات الجامعية، كمكتبات الكميات كالمعاىد حيث كالتدريب

تكجد مصادر المعمكمات المختمفة كغيرىا مف التجييزات 
كاألدكات كاإلمكانات الالزمة لدعـ كتيسير التعمـ الفردم 
كالجماعي لمطالب كالمعمميف المنتسبيف لتمؾ المؤسسات 

 .التعميمية
جرائينا بأنو بيئة كيّعرؼ الباحثاف مركز مصادر التعمـ إ     

تعميمية تفاعمية تحتكم عمى أنكاع مختمفة مف مصادر 
المعمكمات، تساعد المعمـ لمقياـ بعممو كتتيح لممتعمـ فرصة التعمـ 
الذاتي كالتعمـ التعاكني باإلضافة إلى فرص اكتساب المعارؼ 
كالميارات كتنمية الخبرات مف خالؿ دمج التقنية في العممية 

 .التعميمية
 Learning Resource" اصي مركز مصادر التعمـاختص

Specialist"  
[ اختصاصي مركز مصادر 1يعَّرؼ الصالح، كآخركف ]     

التعمـ في كتاب اإلطار المرجعي الشامؿ بأنو فرد مؤىؿ في 
المجاؿ ينفذ عمميات المركز كميامو المختمفة مثؿ إدارة العامميف 

دارة المكاد  دارة التسييالت كا  كاألجيزة كغيرىا، كيضطمع بأدكار كا 
مدير مركز المعمكمات، كمدير المعمكمات، كمستشار تعميمي 
كمطكر ميني كمدير تغيير، كيطمؽ عميو أحيانان أميف مركز 

 .مصادر التعمـ
 كيّعرفو الباحثاف إجرائيان بأنو معمـ مؤىؿ مفرغ كميان أك جزئيان      

مدارس التعميـ العاـ إلدارة ِقبؿ كزارة التربية كالتعميـ في  مف 
 .شئكف مركز مصادر التعمـ كالقياـ بالمياـ الخاصة بالمركز

 : "Instructional Technology" تقنيات التعميـ
عرفت جمعية االتصاالت التربكية كالتقنيات      

 Association for Educationalاألمريكية

Communications and Technology (AECT)  تقنيات
التعميـ بأنيا النظرية كالتطبيؽ في تصميـ العمميات كالمصادر 

دارتيا كتقكيميا مف أجؿ التعمـ  ].11] كتطكيرىا كاستخداميا كا 
كيّعرفيا الباحثاف إجرائيان بأنيا عممية منيجية منظمة لدعـ       

عممية التعميـ كالتعمـ مف خالؿ تفعيؿ استخداـ المكاد كاألجيزة 
اإلجراءات التي مف شأنيا تقكيـ عممية التعميـ كتطبيؽ األساليب ك 

 .كالتعمـ كزيادة كفاءتيا كفاعميتيا
 E-Learning Resource"مركز مصادر التعمـ اإللكتركني

Center" 
مف خالؿ االستعراض السابؽ لمفيـك كؿ مف مركز      

مصادر التعمـ كتقنيات التعميـ فيمكف تعريؼ مركز مصادر 
ائينا عمى أنو " بيئة تعميمية تيدؼ إلى رفع التعمـ اإللكتركني إجر 

كفاءة كفاعمية العممية التعميمية مف خالؿ االستفادة مف التقنيات 
الرقمية لتسييؿ كصكؿ المستفيديف مف خدمات المركز إلى 
مصادر المعمكمات المختمفة بما يتناسب مع التطكر الكبير في 

يادة الدافعية مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاؿ، كالمساىمة في ز 
كاالستقاللية كالتفاعؿ بيف الطالب عف طريؽ استخداـ كؿ ما 

 .ىك جديد كحديث في مجاؿ تقنيات التعميـ
 :حدود الدراسة

الحدكد المكضكعية: تتمثؿ في التعرؼ عمى كاقع مصادر  •
جامعة الممؾ سعكد،  –التعمـ بقسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية 

مركز مصادر تعمـ إلكتركني يكاكب ككضع تصكر مقترح إلنشاء 
 .التطكر التقني في مجاؿ مصادر التعمـ

 .جامعة الممؾ سعكد بالرياض –الحدكد المكانية: كمية التربية  •
 الحدكد الزمانية: تـ إجراء الدراسة الحالية خالؿ الفصميف •

 .ـ2010/2011عاـ الدراسي الدراسييف األكؿ كالثاني مف ال
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 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
 : Learning resource center مفيـك مركز مصادر التعمـ

لقد تطكر مفيـك مركز مصادر التعمـ كفقان لمتطكرات التي       
ظيرت عمى مصادر المعمكمات كأشكاليا، كالتطكرات التي 
حصمت في النمكذج التربكم، كقد كاف ىذا التطكر تدريجيان، 

درسة كالمجتمع، كما كاف التركيز كبشكؿ متناغـ مع تطكر الم
 ].12] عمى التطكير المفيكمي التطبيقي أكثر مف التسمية نفسيا

[ بأنو "عبارة عف نظاـ متكامؿ أك 13كيعَّرفو عمياف ]     
تصميـ معيف لبيئة تعميمية متكاممة تتبع مؤسسة تعميمية 
)المدرسة(، كيسعى إلى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ القياـ 

الكظائؼ كالعمميات كاألنشطة كتقديـ سمسمة مف  بمجمكعة مف
الخدمات المكتبية كالمعمكماتية التي تخدـ المتعمـ أكال كالمعمـ 
ثانيا، كذلؾ عف طريؽ تكفير مجمكعة جيدة كغنية مف مصادر 
التعمـ كالمعمكمات بكافة أشكاليا المطبكعة كغير المطبكعة، 

ائؿ كأجيزة كدمجيا مع كؿ ما قدمتو التقنيات مف مكاد ككس
 ".كتقنيات متطكرة مف أجؿ تطكير العممية التعميمية كالتعممية

[ بأنو "بيئة تعميمية تحكم أنكاعا 14كعَّرفو الصيفي ]      
متعددة مف مصادر المعمكمات يتعامؿ معيا المتعمـ كتتيح لو 
ثراء معارفو عف طريؽ  فرص اكتساب الميارات كالخبرات كا 

 ".التعمـ الذاتي
[ بأنيا "مراكز تييئ التسييالت 15رفيا السعكد ]كعَّ       

لالرتقاء بعممية التعميـ في مجاالت العمـك المختمفة كاالىتمامات 
الشخصية كمتابعة آخر ما تكصمت إليو تقنيات التعميـ بشكؿ 

 ".خاص
 عمى[ بأنو "بيئة تعميمية تعممية تشتمؿ 16كما عَّرفو شريؼ ]    

مكاد تعميمية مختمفة كمنظمة يسيؿ إتاحتيا كاستخداميا مف قبؿ 
المعمميف كالمتعمميف، بمساعدة أمناء مراكز مصادر التعمـ 
كالمسئكليف عف إدارة المراكز كتشغيميا، بيدؼ تحسيف عممية 
التعميـ كالتعمـ في مختمؼ جكانب النمك اإلنساني، بما يسيـ في 

        خبرات التعمـ الذاتي االرتقاء بيا كتنميتيا مف خالؿ 
 ".كالتعمـ التعاكني

أما مراكز مصادر التعمـ اإللكتركني فيي تطكير لمفيكـ      
مراكز مصادر التعمـ التقميدم لمسايرة التطكر في تقنيات التعمـ 
كاالتصاؿ؛ كىي بذلؾ تيدؼ إلى رفع كفاءة كفاعمية العممية 

مـ، كىنا يمعب اإلعالـ التعميمية دكف النظر إلى طبيعة مادة التع
ا في عممية التقنيات التكنكلكجية ا ىامن باختالؼ أنكاعو دكرن 

المستخدمة داخؿ تمؾ المراكز كالتي تسعى بدكرىا لتكظيؼ كؿ 
الطاقات البشرية كالمادية مف أجؿ تحسيف الجكدة التعميمية. 

كما أنيا تسيـ في زيادة الدافعية كاالستقاللية كالتفاعؿ بيف  [17]
 ].18الب ]الط

 :أىمية مراكز مصادر التعمـ
تعد مراكز مصادر التعمـ مف المككنات الرئيسية في دعـ       

المؤسسات التعميمية كتمبية احتياجات األفراد كىي تعمؿ عمى 
تييئة البيئة المالئمة كتكفر البرامج كالمكاد التعميمية مف أجؿ رفع 

متطمبات التقدـ كفاءة المتعمميف كالمعمميف، كىي مف أىـ 
 .كالتطكر التكنكلكجي

كقد أثبتت التجارب كالبحكث أف مستحدثات التقنيات في      
مصادر التعمـ سكؼ تحدث انقالبان في النظـ التعميمية لقدرتيا 

مداد المتعمـ بالرجع  Feed Back الفائقة عمى نقؿ المعمكمات كا 
كالكسائط كلذلؾ ظيرت مصطمحات جديدة في الميداف التربكم 

 Learningكالحقائب التعميمية Multi-Media المتعددة

Packages كمراكز مصادر التعمـLearning Resources 

Centers كمدخؿ النظـ Systems Approach كمعامؿ التعمـ 
Learning Laboratories كالتميفزيكف التعميمي 

instructional TV  لمداللة عمى تنكع مصادر التعمـ كتكظيفيا
 ].8تحسيف العممية التعميمية ] في

فتمؾ المراكز ىي ضركرة تربكية لمسايرة تمؾ التطكرات      
السريعة في التقنيات عامة، كتقنيات التعميـ خاصة، كعند 
داراتيا البد مف إتباع المنيج العممي في  التخطيط إلنشائيا، كا 
التخطيط كاألخذ بأسمكب منحى النظـ، كالنظرة المتكاممة لجميع 

 ].15عناصر النظاـ كاإلدارة الفرعية التي تنبثؽ عنيا ]
  في ـػػػػكفيما سبؽ تأكيد عمى الدكر الفاعؿ لمركز مصادر التعمي  
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العممية التعميمية، إذ يصعب تحقيؽ أىداؼ أم سياسة تعميمية 
بدكف استخداـ المركز كأداة لذلؾ، فيك المكاف الذم يمكف مف 

ممية، كما أف لو أىمية بالغة في خاللو بناء قدرات المتعمـ التع
تكفير متطمبات تحقيؽ أىداؼ المنيج، كتنفيذ األساليب 
كاالستراتيجيات التعميمة الفعالة، كىك بمثابة تطكيران نكعيان 
لممكتبات المدرسية التي قمصت دكرىا الممارسات الخاطئة، 

 ].12] كحصرتو بالنشاطات الثقافية اإلثرائية الالمنيجية
ف تقنيات المعرفة كاالتصاالت اإللكتركنية تعد ىي كما أ     

المحرؾ األساسي مف أجؿ إقامة اإلصالح االقتصادم 
[، باإلضافة إلى أف استخداـ التقنيات 19كاالجتماعي كالتعميمي ]

في المكتبات يساعد عمى تعزيز ميارات األفراد كما يساعد عمى 
 ].20ربطيـ بطبيعة العصر الذم يعيشكف فيو ]

 كقد أكدت العديد مف األدبيات كالبحكث في ىذا المجاؿ     
شريؼ  [،15السعكد ]ك [، 14[ كالصيفي ]1الصالح كآخركف ]

الذم تطكر مف مكتبة  –[ عمى أف مركز مصادر التعمـ 16]
 -تقميدية لممكاد المطبكعة كغير المطبكعة إلى مركز معمكماتي
في  أصبح أكثر أىمية مف أم كقت مضى ألسباب عديدة يأتي

 :مقدمتيا
دعـ جيكد اإلصالح التربكم اليادؼ إلى دمج التقنية في  •

 .المنيج كفي نشاطات التعميـ كالتعمـ
إتاحة بيئة تعمـ مرنة كمفتكحة لممارسة ميارات الثقافة  •

 .المعمكماتية
تكفر البيئة المناسبة التي تمكف الطالب مف استخداـ مصادر  •

 .متنكعة
 ذب ػػػػػاعد في جػػيسلة ػػة الصفيػػف الحصػػػع ان فػػمختما ػػػن دـ نمكذجػػتق •

ثارة اىتماميـ  .الطالب كا 
تساعد في تنظيـ المصادر التعميمية كتصنيفيا بما يسيؿ  •

 .الكصكؿ إلييا
كسر الجمكد في الجدكؿ المدرسي التقميدم كذلؾ بتغيير مكاف  •

 .التعمـ كأساليب التعميـ ككسائمو
 ـ ػػػػاليػػى أداء أعمػػـ عمػػاعدىػػي تسػػج التػػرامػػف بالبػػمميػػداد المعػػػإم •

بشكؿ جيد يتكافؽ مع التقنيات الحديثة لكي يككف منظما 
 .كمصمما لبيئة التعمـ

 .زيادة التعمـ كما كنكعا مف خالؿ تعدد مصادر التعمـ •
تنكع أساليب التعميـ كالتعمـ، بما يؤدم إلى مراعاة الفركؽ  •

الطالب، كذلؾ مف خالؿ تكفر مصادر تعمـ مختمفة الفردية بيف 
تتكافؽ مع طبيعة كؿ منيـ كخصائصو لرفع نتاج العممية 

 .التعميمية كتحقيؽ مبدأ المساكاة في التعمـ
 :أىداؼ مراكز مصادر التعمـ

تتضح الميمة الرئيسة لمراكز مصادر التعمـ في مساعدة       
خالؿ إنتاج المكاد المعمميف في تطكير أساليب التعمـ مف 

التعميمية، كتكفيرىا، كمتابعة استخداميا، كتدريب المعمميف عمى 
تكظيفيا بفاعمية في العممية التعميمة. كتكفير فرصة تبادؿ اآلراء 
كالخبرات بينيـ، كتنمية ميارات التعمـ الذاتي ليـ، كتقديـ 
الخدمات التربكية لممدارس، مثؿ إعارة األجيزة التعميمية 

يا. كمف ىنا يبرز اليدؼ العاـ إلنشاء مراكز مصادر كصيانت
التعمـ كىك تعزيز عمميتي التعميـ كالتعمـ، كذلؾ بتكفير أكعية 
معمكمات مختمفة، يتعامؿ معيا المتعمـ مباشرة، بيدؼ بناء 
المعرفة لديو كتنميتيا، مف خالؿ اكتساب القدرة عمى البحث عف 

       .[12كاستخداميا ] المعمكمات، كتحميميا كنقدىا، كتنظيميا،
مف ىنا يمكف القكؿ بأف بيئات التعمـ اإللكتركني تسيـ بشكؿ 
كبير في تنكيع مصادر التعمـ بحيث تصبح أكثر مركنة كأكثر 
فاعمية عف طريؽ استخداـ العديد مف الكسائؿ البصرية 
كالجرافيؾ، كما أنيا تساعد في تطكير الميارات العممية لدل 

 ].21] القدرة عمى حؿ المشكالتالطالب كبخاصة 
 الكجو كمف أجؿ ضماف قياـ مراكز مصادر التعمـ بدكرىا عمى  

األكمؿ كاف البد مف كجكد برامج تتكلى مسئكلية اإلشراؼ عمى 
تمؾ المراكز كيعتبر مف أىـ ىذه البرامج برنامج مراكز مصادر 

كالذم ييدؼ إلى تحسيف جكدة كمخرجات  (LRC) التعمـ
عميمية كتحسيف قدرات الطالب االجتماعية كالثقافية العممية الت

كتعزيز قدراتيـ عمى التعامؿ مع التقنيات الحديثة، كتحديث 
بيئات التعمـ مف أجؿ خمؽ نكع مف التفاعؿ النشط بيف المتعمـ 
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كما أف ىذه البرامج تساعد عمى  [،22كالمادة التي يتعمميا. ]
تكفير سبؿ تحسيف المستكل األكاديمي لمطالب عف طريؽ 

التعاكف الفعاؿ بيف أميف المكتبة كالمعمـ حكؿ أىـ المصادر التي 
 ].23يمكف استخداميا في تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطالب ]

كما حددت كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية      
اليدؼ العاـ مف إنشاء مراكز مصادر التعمـ في "تكفر بيئة 

مناسبة تتيح لممتعمـ االستفادة مف أنكاع متعددة تعميمية تعممية 
كمختمفة مف مصادر التعمـ، كتييئ لو فرص التعمـ الذاتي، 
كتعزز لديو ميارات البحث كاالستكشاؼ، كتمكف المعمـ مف 
إتباع أساليب حديثة في تصميـ مادة الدرس كتطكيرىا كتنفيذىا 

 ].24] كتقكيميا
مراكز مصادر التعمـ  [ بأف أىداؼ14كيضيؼ الصيفي ]      

تتعدد كأبرزىا تنمية ميارات البحث كاالستكشاؼ كالتفكير كحؿ 
المشكالت لدل المتعمـ، مساعدة المعمـ في تنكيع أساليب 
التدريس كمساعدة المعمميف في تبادؿ الخبرات كالتعاكف في 
تاحة الفرصة لمتعمـ الذاتي كدعـ المنيج  تطكير المكاد التعميمية كا 

طريؽ تكفير مصادر التعمـ ذات االرتباط بالمنيج،  الدراسي عف
كذلؾ لبث الفاعمية كالنشاط كالحيكية بو كتزكيد المتعمـ بميارات 
كأدكات تجعمو قادرا عمى التكيؼ كاالستفادة مف التطكرات 
المتسارعة في نظـ المعمكمات كتقديـ اختيارات تعميمية متنكعة 

ية احتياجات الفركؽ ال تكفرىا أماكف الدراسة العادية. كتمب
كساب الطالب اىتمامات جدية، كالكشؼ عف الميكؿ  الفردية. كا 
الحقيقة كاالستعدادات الكامنة، الفركؽ الفردية كتنمية قدرات 

 .الطالب في الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر مختمفة
 :مككنات مراكز مصادر التعمـ اإللكتركنية

نية بتكفير مالييف تقـك مراكز مصادر التعمـ اإللكترك      
الصكر كالخرائط كالكسائط المتعددة الفعالة كالمكاد الفممية 
كالمكاقع اإللكتركنية كالتي يمكف استخداميا مف جانب كؿ مف 
المعمـ كالمتعمـ، كىي بيذا المعنى تشجع المتعمـ عمى استخداـ 

كىي بذلؾ ، طرؽ أكثر تفاعمية مقارنة بطرؽ التدريس التقميدية
ة جدنا ليس فقط لممتعمـ كلكف أيضا لممعمـ حيث أنيا المعنى ىام

تكفر لممعمـ النماذج التعميمية التي قد يحتاجيا في أثناء عمميتي 
 ].25] التدريس كالتدريب

كاألمر ال يتكقؼ عند إدخاؿ الحاسكب كاإلنترنت في       
مجالي التعميـ كالتعمـ بؿ امتد ليشمؿ تقنيات االتصاالت 

 تضـ العديد مف الباقات منيا التعمـ عف بعدالالسمكية كالتي 
(conferencing Video)كقاعات التعمـ الحية ، (Chat 

rooms)كرسائؿ البريد اإللكتركني ، (E.mails)  كغيرىا مف
[ كيمكف تمخيص 26] الكسائؿ التي تثرم المكقؼ التعميمي

المصادر التي يمكف االستعانة بيا في مراكز التعمـ في النقاط 
 :يةالتال
 (York University) األفالـ القصيرة: حيث تحكم جامعة •

دقائؽ(، كقد  4:1فيمما قصيرا تتراكح مدتو ما بيف ) 11أكثر مف 
تـ تصميـ ىذه األفالـ لخدمة عممية التعمـ المدمج المعتمد بشكؿ 
أساسي عمى االنترنت كالتي تيدؼ في مجمميا إلى تكفير 

 ].27] احتياجات الطالب
كالجرافيؾ: يساعد ذلؾ النكع مف التعمـ عمى تكفير  الحاسكب •

نكع مف االتصاؿ البصرم بيف المتعمـ كالمادة الدراسية، كلعؿ 
أىمية استخداـ الحاسكب في مجاؿ الجرافيؾ كالمرئيات ترجع 
إلى قدرة الحاسكب كمركنتو في التعامؿ مع كافة الكسائؿ المرئية 

[، كالكسائؿ المرئية 28] التي يمكف أف تحتاج ليا عممية التعمـ
تضـ الصكر كالخرائط كاألشكاؿ البيانية التي تسيؿ عممية التعمـ 

[ كيدخؿ ضمف نطاؽ المرئيات ما يعرؼ باسـ الرسـك 29]
[، 30المتحركة كالتي تساعد في تسييؿ المحتكل المقدـ لمطالب ]

كما تمعب الرسـك المتحركة دكرا ىاما في عممية تصميـ المكاقع 
 ].31] ية لما يتكافر بيا مف عكامؿ جذب لالنتباهاإللكتركن

كتطبيقاتيا في مجالي التعميـ : (Web 2.0) 2 تقنيات الكيب •
كالتعمـ: الجيؿ الثاني مف الشبكة العنكبكتية كالتي تيتـ بتكفير 
كافة البيانات في تخصصات مختمفة خاصة في مجالي التعميـ 

مف القدرات كالميارات  كالتعمـ، كالتي تركز فيو عمى تنمية العديد
االجتماعية خاصة ميارات العمؿ الجماعي كفف االتصاؿ 

 ا تتيح االتصاؿ كالمشاركة بيف أكثر ي تقنية ىامة جدن ػػباألخر، كى
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 ].32] مف جانب بعد أف كاف االتصاؿ قاصرا عمى جانب كاحد
سجالت الكيب )المدكنات الرقمية(: كىنا يسمح المعمـ لتالميذه  •

جباتيـ عمى شكؿ مدكنات أك سجالت أك ممفات بإرساؿ كا
كيسمح ليـ بالتعميؽ عمى أراء بعضيـ البعض بطريقة جدية 
ضافة المعمكمات الجديدة تـ يقكمكا بإرساؿ ىذه المدكنات مرة  كا 
أخرل إلى المعمـ كمف ىنا يستطيع أف يقيـ أدائو مف حيث مدل 

ذلؾ نجاحو أك إخفاقو في تكصيؿ المعمكمات إلى الطالب، كك
يستفيد مف تعميقاتيـ حكؿ أىـ الكسائؿ التي يمكف االستعانة بيا 

 ].33] في عممية التكاصؿ
الذكاء الجماعي: كىك نظاـ يعطي األكلكية لمعمؿ الجماعي  •

بالمقارنة بما يمكف أف يحققيا الفرد عمى المستكل الشخصي 
حيث يقـك الطالب بتقسيـ األعماؿ عمى بعضيـ كيطمب مف كؿ 

قيؽ ميمة معينة كبعد ذلؾ يتـ تجميع كؿ البيانات التي كاحد تح
نجح الطالب في الحصكؿ عمييا لتتككف مادة عممية في شكؿ 

[، كيمكف القكؿ بأف مثؿ ىذه النظـ قد أحدثت تغير 33] جديد
حقيقي في األدكار التي يقـك بيا كال مف المعمـ كالمتعمـ، فنجد 

ممو كاقتصر الدكر أف المتعمـ أصبح أكثر تحمال لمسئكلية تع
 ].34] الذم يقـك بو المعمـ عمى مجرد اإلشراؼ كالتكجيو

المكسكعات الحرة: ىي أنظمة تسمح بتصميـ صفحات كيب  •
في حالة امتالؾ الفرد لحقكؽ النشر أك الحصكؿ عمى إذف مف 
المالؾ األصمي كتمتمؾ تمؾ المكسكعات قاعدة بيانات ضخمة 

ير تمؾ المكسكعات التي كمكثقة في كافة المجاالت كمف أش
تتمتع بأكبر نسب زيارة مف جانب مستخدمي الكيب )مكسكعة 
كيكيبيديا( كىنا يستطيع الطالب الحصكؿ عمى المعمكمات 

 ].33الالزمة في مادة التخصص مف تمؾ المكسكعات ]
المكاد الصكتية كالفيديك: كىي عبارة عف تسجيالت صكتية  •

كمرئية يتـ االستعانة بيا مف أجؿ تسييؿ العممية التعميمية 
كيمكف لمطالب بكؿ سيكلة تنزيميا عمى جياز الحاسكب الخاص 
بو كمشاىدتيا في أم كقت شاء كتفيد تمؾ التقنية خاصة في 

قطع فيديك لشرح المناىج الدكلية. فالفرد يستطيع أف يشاىد م
جزء مف منيج المغة اإلنجميزية لمدرس مف فرنسا، ثـ يستطيع 

مشاىدة نفس الجزء لمدرس مف أستراليا مما يعكد الطالب عمى 
 ].33] المركنة كتنمية قدراتيـ العقمية

االستعانة بأساليب مف البيئة الحية: قد تككف مقاالت أك تقارير  •
مؤتمرات أك مكاد فممية ليا صادرة عف ىيئات مختمفة أك نتائج ل

 .عالقة بالمادة مكضع البحث
المكاقع اإللكتركنية ذات الطابع االجتماعي: كىي مكاقع تتيح  •

التفاعؿ بيف األشخاص كبعضيـ البعض مف جميع دكؿ العالـ 
حيث يقـك الطالب باالنضماـ  (facebook) كأشير تمؾ المكاقع

كيتبادلكف المعارؼ إلى جماعة أخرل مف نفس المرحمة العمرية 
 ].33] كالخبرات حكؿ المادة مكضع الدراسة

كىي تقنية تتيح لمطالب التفاعؿ المباشر مع (Skype)  تقنية •
أك الشات الحي في محاكلة  (Live chat) المعمـ مف خالؿ

لمتغمب عمى العقبة الرئيسة التي تقؼ أماـ التعميـ اإللكتركني 
 ].33] المعمـ كالمتعمـكىي غياب التفاعؿ المباشر بيف 

 (Cochrane) كباإلضافة الى الكسائؿ السابقة يضيؼ كككراف •
استخداـ تقنية أخرل كىي أجيزة المكبايؿ الخاصة بالطالب 
 2حيث يمعب المكبايؿ دكر الكسيط بيف المتعمـ كتقنيات الكيب

ألنو يقـك بنقؿ البيانات مف مصادرىا إلى المتعمـ عف طريؽ 
ـك بتكفير ىذه الخدمة إلى الطالب مف تحقيؽ كالتي تق 2الكيب

االستفادة الكاممة منيا كأجيزة المكبايؿ ىنا تقـك باآلتي: تسييؿ 
عممية االتصاؿ كتطكيع التقنيات مف أجؿ خدمة العمـ حيث أف 
المكبايؿ يسيؿ استخدامو في أم كقت كبدكف قيكد زمانية كانت 

 ].35] أك مكانية
استخداـ  (Franklin) انكمفكحكؿ ىذه الكسائؿ يضيؼ فر  •

أك العالمات كالمرجعيات  (Home Page) تقنية أخرل كىي
االجتماعية( كىي خدمة تتيح لمستخدمي اإلنترنت تسجيؿ بعض 
صفحات الكيب بعالمات كاختصارات مميزة بحيث تتيح 
لممستخدـ التعرؼ عمى محتكاىا دكف الحاجة إلى الدخكؿ في 

 محاكلة لتكفير الكقت كالجيد المتصفح كاستعراض بياناتيا في
[36.[ 
 جديدة تعرؼتقنية   [37]ؽ يضيؼ أندرسكفػػػػػػ لما سبكاستكماالن  •
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أك العالمات المميزة لممكاقع كىي  (Tagging) تعرؼ باسـ
عبارة عف عالمات رقمية تكضع قبؿ المكقع اإللكتركني لتحديد 

كقد  (…http//www) ىكيتو كضماف الثقة مف مصدره مثؿ
األمر بالنسبة لممستخدميف حتى إنيـ تمكنكا مف جمع عدد  تطكر

مف المكاقع ذات عالقة بمكضكع كاحد ككضعيا تحت نفس 
في محاكلة لتسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمة،  (link) المينؾ

 ].37كاإلحاطة بكؿ جكانبيا ]
كباإلضافة إلى ما سبؽ يمكف تصنيؼ مككنات مصادر       

 :ىما التعمـ بشكؿ عاـ إلى نكعيف
 :أكالن: المصادر التقميدية التعميمية في المركز

قبؿ مطمع الستينات مف ىذا القرف كاف يعتقد عدد كبير مف      
العامميف في مجاؿ التربية، أف مجاؿ تقنيات التعميـ يقتصر فقط 
عمى الكسائؿ التعميمية بما في ذلؾ األجيزة السمعية، كالبصرية 

حجرة الدراسة، بؿ أف البعض التي تستخدـ في التعميـ داخؿ 
كيستطيع  Teaching Aids اعتبر أنو مرادفان لمعينات التدريب

أك يستغنى عنيا. كمع بداية عقد  - المعمـ أف يستخدميا
الستينيات حيث التقدـ العممي، كتطكر مبادئ التعميـ، اتسع 
نطاؽ تقنيات التعميـ كأصبح أكثر شمكالن مف ميداف الكسائؿ 

 Instructional Design أصبح تصميـ التعميـ التعميمية، إذ
ضركرة حتمية لتحديد مستكل البداية لمدارسيف، كتحديد األىداؼ 
التعميمية، كتحميؿ المحتكل كتحديد طرؽ العرض، كمككنات 

 ].38] أخرل
كتعد مكاد التعمـ قمب مراكز مصادر التعمـ، فاألجيزة      

إذا لـ تتكافر المكاد التي المكمفة ستككف محدكدة أك عديمة الفائدة 
تستخدـ معيا. كلذلؾ، فإف القكؿ: إف المكاد أعز مف األجيزة ىك 
قكؿ صحيح ليس فيو مبالغة. كحتى مع كجكد الشبكة 
المعمكماتية العالمية )اإلنترنت( التي يتكافر عف طريقيا أنكاع 
عدة مف المعمكمات كمصادرىا، إال أف ىذه المعمكمات ستككف 

لـ ترتبط بشكؿ مباشر أك غير مباشر بأىداؼ  أقؿ فائدة ما
المنيج المدرسي. كليذا، نجد كثير مف الدكؿ المتقدمة تصمـ 

 ة كمقابمة ػػدراسيػػػج الػػاىػػداؼ المنػػة أىػػة لخدمػػربكيػػات تػػد بيانػػكاعػػق

 ].1] حاجات تعمـ محددة
[ أف مراكز مصادر 13كعمياف ] [15كيرل كؿ مف السعكد ]     

تعمـ تتككف مف عدة أقساـ ككؿ قسـ منيا لو كظيفتو، كمف ىذه ال
األقساـ )كحدة المكتبة الشاممة، المختبرات المدرسية، مختبر 

 :الحاسكب، اإلدارة، كفيما يمي كصفنا لممكتبة الشاممة
 :كحدة المكتبة الشاممة

المكاف الذم يتـ فيو تجميع يقصد بالمكتبة الشاممة "     
مف أفالـ فيديك كأفالـ ثابتة كصكر فكتكغرافية  الكسائؿ المختمفة

كأسطكانات كأشرطة، ككتب كدكريات كأجيزة عرض سينمائي 
كأجيزة تسجيؿ كغيرىا، كتنظيميا ككضعيا تحت تصرؼ التمميذ 
كالمدرس يقدميا ليـ متخصص في فف المكتبات، كيقـك بتبكيبيا 

تاحة المكاف كالتسييالت الالزمة لالستفادة م  ].8نيا" ]كعرضيا كا 
كتشمؿ مصادر المعمكمات في المكتبات عمى كافة مكاد 
المعمكمات كىما نكعيف متميزيف كىناؾ مكاد مشتركة بيف ىذيف 
النكعيف، كسنأتي ليذه األنكاع بالتفصيؿ نظرنا ألىمية ىذا الجزء 

 :في مركز مصادر التعمـ
 :المكاد المطبكعة -أ

مكتبية كىي العمكد المكاد المطبكعة ىي أساس الخدمة ال      
الفقرم ليا إذ أف مف أىداؼ المكتبات التعميمية تكفير المكاد 
القرائية التي تغرس كتنمى عادة القراءة كتجعميا مف العادات 
األصيمة لدل التالميذ كالطالب كىذا ال يعنى تزحزح المكاد 
نما  األخرل التي ال تعتمد عمى الكممة المكتكبة أك المطبكعة كا 

دكر الكبير الذم تمعبو المكاد المطبكعة عمى مر التاريخ لتبياف ال
اإلنساني كما ليا مف دكر في االتصاؿ الثقافي كالعممي 

[ كتشتمؿ المكاد المطبكعة عمى األنكاع التالية: 15] كالتعميمي
الكتيبات  -الدكريات "المجالت كالصحؼ"  - المراجع –)الكتب 

 (.القصاصات –كالنشرات 
ييدؼ الكتاب في المكتبة العممية إلى مسانده Books  الكتب -

شباع حاجات الطالب سكاء لمعمؿ العممي أك التركيح بمعناه  كا 
لى إيجاد تكازف مرف بيف الحاجات المختمفة  الكاسع، كا 
لممكضكعات كالميكؿ بحيث يراعى رغبات كتطمعات المكىكبيف 
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 [. كتعد15كمتكسطي الفيـ كاإلدراؾ أك ذكل الحاجات الخاصة ]
الكتب كسيمة ىامة مف كسائؿ التعميـ كالبحث كالتثقيؼ كالتركيح، 
ألنيا تصؿ إلى كؿ فرد مف أفراد المجتمع حسب استعداده 

 ].39] كميكلو كقدراتو القرائية كالتحصيمية
يمكف اعتبار رصيد  Reference Books الكتب المرجعية -

المكتبة كمو مجمكعة مف المراجع إذ أنو اختير كرتب كأعد 
لإلجابة عمى األسئمة كاالستفسارات التي ترد مف المستفيديف 
بخدماتيا. إال أف ىناؾ بعض الكتب التي تستخدـ أكثر مف 
غيرىا في البحث كاالستشارة، كىي الكتب التي ُأعدت بيدؼ 
الرجكع السريع إلييا لمحصكؿ عمى معمكمة أك معمكمات معينة، 

نما يرجع إلييا  كذلؾ فأنيا ال تقرأ قراءة تتابعيو كالكتب العادية، كا 
لالستشارة كاتبع في إعدادىا كتأليفيا نظاـ معيف. كتعرؼ الكتب 
المرجعية بأنيا " الكتب الشاممة التي ترتب مادتيا ترتيبا ال 

كمف  - مثالن  -يراعي فيو ترابط كحداتيا فكريا كالترتيب اليجائي
ند ثـ فيي ال تقرأ مف أكليا إلى آخرىا. كلكف يرجع إلييا ع

الضركرة لإلجابة عمى استفسار معيف لدل الباحث." كيعني ىذا 
التعريؼ أف الكتب المرجعية ال تقرأ بشكؿ متصؿ، كلكنيا 

 ].39] تستعمؿ حسب االحتياج إلييا لالستشارة مف كقت آلخر
الدكريات ىي تمؾ المطبكعات التي Periodicals  الدكريات -

)منتظمة أك غير تصدر عمى فترات محددة أك غير محددة 
منتظمة( كليا عنكاف كاحد ينظـ جميع حمقاتيا )أك أعدادىا( 
كيشترؾ في تحريرىا العديد مف الكتاب كيقصد بيا أف تصدر 
إلى ماال نياية" كتيتـ الدكريات عادة بمجاالت محددة كليا أبكاب 
ثابتة، كيتداكليا القراء في أماكف مختمفة. كتنقسـ الدكريات إلى 

بيا المجالت العامة التي ال تتناكؿ مكضكعان عامة كيقصد 
محددان أك تخصصان محددا كتيـ القارئ العاـ، أما الدكريات 
المتخصصة فيقصد بيا المجالت المينية كالعممية التي تتناكؿ 
تخصصان محددان، كييتـ بيا الباحثكف كالمينيكف في مجاؿ ىذا 

كمات [ كتعتبر الدكريات أكثر حداثة في المعم39] التخصص
بالنسبة لمكتب التي تتأخر عادة في طرح المعمكمات العممية 

 ة ػػػكميػػا اليػػػػابعتيػػراء لمتػػػػقػػػػذب الػػات تجػػدكريػػػة. كالػػػة الحديثػػكاألدبي

 ].15] لألحداث الجارية عمى الساحة العالمية
كيقصد بيا  Brochures and Leaflets الكتيبات كالنشرات -

غير الدكرية التي يقؿ حجميا عف الكتب كىى في المطبكعات 
أغمب األحياف ليست مجمدة كتعرؼ بأنيا: مطبكعات ال تزيد 

صفحة كال تقؿ عف خمس صفحات  48عدد صفحاتيا عف 
بخالؼ الغالؼ كالعنكاف. كالمكتبات في مصادر التعمـ يمكف أف 
تحتكل مجمكعات مف ىذه الكتيبات كالنشرات كىى تكزع بدكف 

عمى سبيؿ اإلىداء كالتبادؿ كتصدر عف مؤسسات كىيئات مقابؿ 
 ].39عممية كمراكز بحثية كجامعات ]

تعد القصاصات مف مصادر المعمكمات  Clip القصاصات -
القيمة، التي ال يمكف الحصكؿ عمييا مف أم مصدر آخر، 
كيتكلى أميف المكتبة اختيار القصاصات كتنظيميا، كيحصؿ 

مصحؼ كالمجالت التي يتـ شراؤىا مف عمييا مف النسخ المكررة ل
المكتبات ليذا الغرض، أك مف النشرات التي تستغني عنيا 
المكتبة. كتفيد القصاصات في إنشاء األرشيؼ الصحفي، أك 
أرشيؼ المعمكمات. كتمصؽ القصاصات بعد قصيا عمى كرؽ 
متساكم الحجـ كتكضع في ممؼ تبعان لرأس المكضكع الخاص 

رأسية طبقان لمترتيب اليجائي لرؤكس  بيا، كترتب في ممفات
المكضكعات المستخدمة، كيمكف اإلضافة إلى ىذه الممفات 
 باستمرار، كما يمكف استبعاد القصاصات التي فقدت قيمتيا

[39.[ 
 Non-print materials  المكاد غير المطبكعة -ب
كىي مكاد المعمكمات غير التقميدية تقـك عمى تسجيؿ       

رة المتحركة أك كالىما معا بإحدل الطرؽ الصكت أك الصك 
التكنكلكجية المالئمة كتصنع بمقاسات كسرعات متفاكتة كتظير 
في أشكاؿ متنكعة أشيرىا الشريط كالقرص كاالسطكانة كتستخدـ 

 ].15] في أغراض البحث كمجاالت الترفيو
أف أىمية المكاد غير المطبكعة تتركز  [40شريؼ ] كيرل     

بقاء أثر التعميـ كتثبيت  في تكفير الكقت كالجيد كالماؿ كا 
المعمكمات في ذىف المتعمـ، كجذب انتباه كاىتماـ كتركيز المتعمـ 
كربط األفكار كتسمسميا خالؿ المكقؼ التعميمي كزيادة فعالية 
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المتعمـ اإليجابي كنشاطو الذاتي في العممية التعميمة. كتشكؿ 
كاد كتشتمؿ عمى المكاد غير المطبكعة مجمكعة كاسعة مف الم

 :األنكاع التالية
 :المكاد البصرية

كتعد مف أكثر األنكاع أشكاالن، كتضـ مجمكعة كبيرة مف      
المصادر غير المطبكعة كيمكف تقسيميا إلى نكعيف متميزيف، 
ىما: المكاد البصرية غير المعركضة، كىي التي ال تحتاج 

المكاد االستفادة منيا إلى استخداـ أجيزة عركض ضكئية، ك 
البصرية المعركضة التي يستمـز استخداميا تكافر أجيزة 

 .العركض الخاصة بيا
 :المكاد البصرية غير المعركضة

كىى التي تعتمد في استقباليا عمى حاسة البصر كحدىا       
أم استخداـ العيف في إدراؾ ما تشتمؿ عمية مف معاف 

مجمكعة مف كمعمكمات كآراء كأفكار كتضـ المكاد البصرية 
 ].15المكاد المتنكعة ]

النماذج: كليا أىمية كبيرة في مكتبات المدارس كالكميات - 
بتقريب األشياء إلى أذىاف التالميذ كالطالب خاصة في 
المكضكعات العممية كالتقنية كليا عدة أشكاؿ: الظاىرم، 
المتحرؾ، القطاعي، المختصر، الشفاؼ، النمكذج المبسط، 

الجسـ. كمف مميزاتيا تصكير كثير مف  القابؿ لمفؾ، نصؼ
 .األشياء التي يصعب إحضارىا

التي تكضح الحقائؽ كاألفكار عف  يالرسـك التكضيحية: كى- 
طريؽ الرسـك كالتعميقات المفظية كىى تعتبر مف أقدـ المكاد 
البصرية كالتعبيرية التي استخدميا اإلنساف منذ فجر التاريخ 

الجدراف. كمف أنكاع الرسـك اإلنساني لمرسـ عمى الكيكؼ ك 
التكضيحية )الرسـك التخطيطية، المصكرات، الممصقات، الرسـك 

 (.البيانية
الكرات األرضية: كتتميز بتمثيميا لمحقيقة إلى حد كبير كىى  -

نمكذج كركم لشكؿ األرض دكف أف يشكه شكميا كتصنع مف 
المعدف أك الكرؽ أك البالستيؾ كترسـ عمى سطحية خرائط 

سة كاألجزاء المائية مف األرض كتستخدـ في تعميـ مادة الياب

الجغرافيا لجميع المراحؿ التعميمية المختمفة لتبياف المسافات 
كاألشكاؿ كىى تمثؿ سطح األرض تمثيال أدؽ مف الخرائط 

 –أشكاؿ  –أبعاد  –بتكضيح المدركات الجغرافية )اتجاىات 
 .مساحات( كتظير عمية خطكط الطكؿ كدكائر العرض

الخرائط كاألطالس: اىتـ اإلنساف بالخرائط كاألطالس منذ  -
القدـ، كتختمؼ الخرائط باختالؼ اليدؼ الذم أعدت مف أجمو 
كمنيا الخرائط الجيكلكجية، كالتاريخية، السياسية، كالعسكرية 
كالمناخية، كخرائط الطرؽ كأصبح باإلمكاف إعداد الخرائط 

فية باستخداـ التصكير المطابقة لشكؿ األرض كالمعالـ الجغرا
[ أف الخريطة ىي 41الجكم كتقنية الحاسكب. كيضيؼ ضبش ]

تمثيؿ لعدة ككاكب أك لككب كاحد أك لجزء منو باستخداـ خطكط 
كرمكز كمصطمحات كمختصرات كمعاف لأللكاف، كمقياس لمرسـ، 
كتتناكؿ الخرائط العالقات المكانية، الحدكد السياسية، الكثافة 

الفات المناخية، الثركات الطبيعية، التحركات السكانية، االخت
 .الفمكية، كالرحالت، إلى غير ذلؾ مف مجاالت

الصكر الفكتكغرافية: ىي الصكر التي تستخدـ آالت التصكير - 
في التقاطيا كىى ذات أحجاـ متعددة كدقيقة، كال تخمك المكتبات 
مف ىذا النكع مف الصكر لدكرىا الفعاؿ في تكضيح المعاني 

ثاره االنتباه كترجمة الكممات مرئيا كتشتمؿ كتي سير الشرح كا 
مكضكعات الصكر عمى الصكر العممية كالتاريخية كالحربية 

 .كالرياضية كالسياحية
 :المكاد البصرية المعركضة

أفالـ الفيديك: كيتطمب استخداميا كجكد جياز لعرض الفيمـ - 
تخزيف المعمكمات مع التمفزيكف )اإلذاعة المرئية( كليا أىمية في 

عمييا سكاء أكانت معمكمات عممية أك تربكية تساعد المكتبات 
في تكسيع كتنكيع نطاؽ خدماتيا كما ليا أىمية في نقؿ كتبادؿ 
المعمكمات في التعميـ كالثقافة كالتدريب كاستخداميا ال يحتاج إلى 
ميارة كبيرة كىى أقؿ عرضة لمتمؼ أك التمزؽ كيكجد لشريط 

 ].15الخرطكش( ] –الكاسيت  - ثة أنكاع )البكرةالفيديك ثال
كأفالـ الفيديك عبارة عف شرائط معدة إعدادان خاصان      

كمحفكظة في عمب خاصة بكؿ شريط كيمكف تسجيؿ الصكت 
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كالصكرة عمييا مف الكاقع مباشرة أك نقميا مف أشرطة مسجمة 
جاىزة أك مف اإلرساؿ التميفزيكني المباشر، كتختمؼ ىذه 

 ].8] رطة في أحجاميا كنظاـ تشغيميااألش
اإلذاعة المرئية )التمفزيكف(: كىك أكثر األجيزة انتشارنا في  -

المنازؿ كلو فكائد عدة في استخدامو بالمكتبات كىك كجكد ركف 
لممكاد السمعية كالبصرية في ىذه المكتبات يتطمب استخداـ 

 ].15] التمفزيكف مع الفيديك لعرض ىذه الكسائؿ
الميزر: كيعرؼ بالقرص الضكئي المضغكط كىك  أقراص -

 4072كربكنات( مقاسيا  يعبارة عف دائرة مف البالستيؾ )بكل
بكصة  5900( مـ كبو ثقب في الكسط مقاسو 12بكصة )

( مـ كتغطى كجو القرص البالستيكي طبقة رقيقة جدا مف 15)
مـ في السمؾ ثـ طبقة  1000األلكمنيـك تبمغ درجة رقتيا 

الزجاج الفيممي الشفاؼ ألجؿ حمايتيا بعد التسجيؿ  مماثمة مف
عمييا. كمف فكائدىا االشتراؾ السنكم، خدمات أكثر لممستفيد 
النيائي إلغاء أجيزة ككسائؿ االتصاؿ المباشر، مساحة أقؿ عف 
المنتجات الكرقية تقميؿ اعتماد المستفيد عمى أخصائي 

أنيا تتميز المعمكمات كالكضكح في الصكت كالصكرة كالنص كما 
 ].15بالتجاكبية ]

المصغرات الفيممية: كىى عبارة عف أكعية معمكمات غير  -
تقميدية ال تقرأ محتكياتيا بالعيف المجردة سكاء أكانت عمى كرؽ 
أك عمى خامات فيممية كليا أىمية كبيرة في المكتبات كمراكز 
المعمكمات حيث أمكف بكاسطتيا تكفير بعض المكاد التي ال 

حصكؿ عمييا بشكميا األصمي لندرة النسخ المتكفرة فييا يمكف ال
أك خكفا مف تمفيا إذا استخدمت أصكليا التي ال يمكف إيجاد 
ا بديال ليا كالمخطكطات كالكثائؽ النادرة كمف أكثر المكاد تخزينن 

عمى المصغرات التقارير العممية، الجرائد، المجالت 
ئؽ النادرة، فيارس المتخصصة، الرسائؿ الجامعية، الكتب كالكثا

المكتبات، أعماؿ المؤتمرات إال أف ىذه المصغرات يؤدل كثرة 
استخداميا إلى إجياد في البصر كاإلرىاؽ كىى تحتاج إلى 

 مالتدريب لمعرفة استخداميا، كذلؾ عند االختيار يجب أف تؤد
 رات ػكاع المصغػػػػر أنػػػف أشيػػػات كمػػمكتبػػات الػػػكعػػجمػػراء مػػػػإلى إث

 ].15] الفيممية الميكركفيمـ
 :ثانيان: المستحدثات التقنية التعميمية في المركز

الكائنات التعميمية: تسيـ الجاذبية البصرية كالتقنيات الحديثة  -
بدكر كبير في عممية التعمـ كخاصة عندما يعكس المحتكل 
التعميمي المقدـ عدـ كجكد أسس تربكية كاضحة لتطبيؽ العديد 

نيات الحديثة كبخاصة تقنية الكائنات التعميمية في بيئات مف التق
[ كالشكؿ التالي 42التعمـ اإللكتركنية القائمة عمى اإلنترنت ]

يكضح تحميال ألحد دركس المغة اإلنجميزية باستخداـ ما يعرؼ 
 Learning Objectives, LOباسـ
 كقد نجحت تقنية الكائنات التعميمية أك ما يعرؼ باسـ     

learning objects (Los)  في جذب االنتباه العالمي كتّعرؼ
الكائنات التعميمية عمى أنيا مصادر رقمية لمتعمـ كالتي يشترط 
الستخداميا التكاصؿ بشبكة اإلنترنت العالمية، كىي تقنية يمكف 
استخداميا في العديد مف السياقات المختمفة كالفرضية األساسية 

ية ىي تقديـ نكعا مف التعمـ الذم التي تقـك عمييا ىذه التقن
يحدث بطريقة متدرجة كبشكؿ فردم بحيث يستطيع أف يكاجو 
احتياجات األفراد في بيئات التعمـ المختمفة كبناءن عميو فأف تقنية 
الكائنات التعميمية قد تمتعت بشيرة كاسعة بيف التقنيات 
ة المستخدمة في بيئات التعمـ، كما تـ اعتمادىا مف قبؿ المنظم

مف أجؿ التأكيد عمى الجكدة  (ISO, 2003) الدكلية لممعايير
 ].43التي تتمتع بيا ىذه التقنية ]

كىي إحدل التقنيات التي  Smart board السمارت بكرد -
يمكف استخداميا في مصادر التعمـ اإللكتركني داخؿ الجامعات، 
كتعتبر بمثابة أداة تدعـ عممية التفاعؿ عف بعد بيف المعمـ 

متعمـ في بيئات التعمـ االفتراضية الخاصة بالتعمـ اإللكتركني كال
كيعتبر تطبيؽ ىاـ مف تطبيقات االستعانة بالتقنيات الرقمية في 
مراكز التعمـ اإللكتركنية. كيستخدـ حاليا بصكرة كبيرة في مراكز 
مصادر التعمـ اإللكتركني داخؿ الجامعات ككسيمة بديمة لمطرؽ 

، كالفائدة [44] ف خالليا عممية التعمـالتقميدية التي يتـ م
الخاصة بتمؾ التقنية تشمؿ كال مف المعمـ كالمتعمـ عمى حد 
سكاء عف طريؽ تكفير فرصا أفضؿ لمتفاعؿ ما بيف الطرفيف كما 
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أنيا تساعد عمى تكفير االحتياجات التعميمية كتسيـ في تطكير 
كجية، كما البيئة التعميمية عف طريؽ االستعانة بالكسائؿ التكنكل

أنو يمكف مف خالليا الحصكؿ عمى نفس النتائج التي يتـ 
 ].45الحصكؿ عمييا باستخداـ كسائؿ التعمـ التقميدية ]

المساعدات الشخصية: تعرؼ المساعدات الشخصية أك ما  -
عمى أنيا نكع مف أنكاع التطكر في  Handheld يعرؼ باسـ

كمصادره اإللكتركنية التقنيات الرقمية في مجالي التعميـ كالتعمـ 
كالتي تعتبر مزيجا ما بيف الحاسكب كالياتؼ النقاؿ كالتي تتيح 
لممتعمميف تصفح كاسترجاع كحفظ العديد مف المعمكمات الخاصة 

 ].46ببيئة التعمـ الدراسية ]
كتّعرؼ المساعدات الشخصية عمى أنيا أحد األدكات       

كىي بمثابة حاسكب  المستخدمة في تدعيـ عمميتي التعميـ كالتعمـ
في حجـ المحفظة الشخصية يستطيع الطالب مف خالؿ الشاشة 

  ، كىيأك مفاتيح المدخالت كتابة كحفظ العديد مف ممفات التعمـ
تعتبر كسيمة ىامة حيث أنيا تساعد عمى زيادة كفاءة كفاعمية 
عمميتي التعميـ كالتعمـ كتساعد عمى الربط بيف الفصكؿ الدراسية 

 ].47كنكلكجي الخارجي ]كالتقدـ الت
 

مؤتمرات الفيديك التفاعمية: أحدثت ثكرة المعمكمات التكنكلكجية  -
[ خاصة في مجاؿ التعميـ 48طفرة في مجالي التعميـ كالتعمـ ]

العالي كليذا نجد أف كثيرا مف الجامعات في الكقت الحالي 
تسعى ألف تقدـ لمطالب الدكرات كالمناىج الخاصة بالعاـ 

[ كمف ىذه 49باستخداـ تطبيقات اإلنترنت المختمفة ]الدراسي 
التطبيقات تقنية مؤتمرات الفيديك كالتي تعتبر أحد الكسائؿ 

، كلعؿ السبب في [50] االبتكارية المستخدمة في عممية التعمـ
 ذلؾ ىك إدراؾ الجامعات لمدل احتياج الطالب لمثؿ ىذا النكع

 ].51مف التعمـ ]
 

الفيديك ىي أحد التطبيقات التكنكلكجية كتعد مؤتمرات      
المستخدمة في مجالي التعميـ كالتعمـ لخمؽ نكع مف التكاصؿ 
ثنائي االتجاه بيف المعمميف كالمتعمميف الذيف تفصؿ بينيـ الحدكد 

[، كىذه التقنية يتـ استخداميا في العديد مف 52الجغرافية ]
في مجاالت المجاالت التربكية منيا مجالي التعميـ كالتعمـ ك 

[ حيث أنيا جعمت بيئات التعمـ 53التدريب الخاصة بالمعمميف ]
[ 54] أكثر مركنة كأكثر تنكعا مقارنة باألنماط التقميدية لمتعمـ

كما أنيا تسيـ بدكر كبير في تدعيـ عمميات التكاصؿ بيف المعمـ 
 Alraway [51]كالمتعمـ كىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة 

ف تقنيات مؤتمرات الفيديك تسيـ في تعزيز كالتي أكدت عمى أ
عمميات التفاعؿ بيف المتعمميف كبعضيـ كبيف المتعمميف 

 .كالمعمميف
الكاميرا الكثائقية: أدل التطكر السريع في مجاؿ التطبيقات  -

التكنكلكجية في مجالي التعميـ كالتعمـ إلى االستعانة بالعديد مف 
ف أف تثرم المكقؼ مصادر التعمـ الجديدة كالتي مف الممك

التعميمي كمف تمؾ المصادر التي بدأ االستعانة بيا في العديد 
 مف المدارس كالجامعات الكاميرا الكثائقية أك ما يعرؼ باسـ

Digital Visual Presenter or Document Camera 
كىك جياز يستخدـ في عرض المكاد التعميمية باالستعانة بنظاـ 

عد بقدر المستطاع عف األنماط ثالثي األبعاد مف أجؿ الب
 ].55التقميدية في عممية التعمـ ]

كلعؿ أعظـ فائدة مف ىذه التقنية ىك االستغناء التاـ عف       
العدد الكبير مف الشرائح كالشفافيات التي إعتاد المعممكف عمى 
استخداميا عند االستعانة بجياز عرض الشرائح كالمصادر 

التقميدم كما أنيا تتمتع بسيكلة التقميدية في عممية التعمـ 
االستخداـ مف جانب كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كىي كذلؾ مزكدة 
بخاصية تسجيؿ ما يتـ شرحو مف أجؿ تحقيؽ أقصى استفادة 

 ].55منيا في بيئات التعمـ ]
الشركط الكاجب مراعاتيا عند إنشاء مراكز مصادر التعمـ 

 :اإللكتركنية
لتعمـ إلكتركنية في مراكز التعمـ لقد أصبح تكفير مصادر ا     

أمرا في غاية األىمية كىنا بدأ يحدث التغير الجكىرم في أداء 
المكتبات فبدالن مف االعتماد عمى الطرؽ التقميدية المتمثمة في 
ا في ضركرة تكفير قاعدة معمكماتية  الكتب فقط، بات األمر ممحن

كتنكيع  كبيرة كتكفير االتصاؿ الدائـ بالشبكات اإللكتركنية
[، كاألىـ مف ذلؾ ىك 56] مصادر التعميـ كالتعمـ عمى حد سكاء

اختيار نمط التعمـ الذم يالءـ طبيعة كؿ مادة كطبيعة المتعمميف 
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[ كىناؾ العديد مف الشركط التي يجب مراعاتيا عند إنشاء 57]
 :مراكز مصادر التعمـ كمف أىميا ما يمي

افذ اإللكتركنية ضركرة اتصاؿ مركز التعمـ بعدد مف النك  •
 .المتعددة المتعمقة باألنشطة التعميمية

تكافر عدد مف األدكات اإللكتركنية كالتي تفيد في عممية التعميـ  •
 .كالتعمـ

ضركرة تكفير إدارة متميزة لمراكز مصادر التعمـ حتى تستطيع  •
 .تحقيؽ اليدؼ الذم كضعت مف أجمو

معطيات تكفير التدريب المستمر عمى التعامؿ مع ال •
 ].56التكنكلكجية الحديثة في مجالي التعميـ كالتعمـ ]

التنكع في مصادر التعمـ التي تقدميا المكتبة ما بيف المطبكعة  •
 ].25كاإللكتركنية، كضركرة تكافرىا لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ ]

التركيز عمى تنمية ميارات التفكير النقدم كاإلبداعي لدل  •
[، باإلضافة إلى 59المشكالت ] الطالب كتنمية ميارات حؿ

ذلؾ فيي يجب أف تنمي لدل المتعمـ ميارات التفاعؿ 
  [60].االجتماعي كالعمؿ بركح الفريؽ

 :التحديات التي تكاجو مراكز مصادر التعمـ اإللكتركنية
مف خالؿ تقييـ برامج مراكز مصادر التعمـ المختمفة اتضح 

بيف ىذه المراكز كجكد الكثير مف المعكقات التي تقؼ حائالن 
[ كيمكف تمخيصيا في 22كالقياـ بكاجباتيا عمى الكجو األكمؿ ]

 :النقاط التالية
عدـ كجكد التسييالت المادية الكافية كالتي تمكف تمؾ المراكز  •

مف االستعانة بالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، كما أف ىناؾ بعض 
 ادر ػػر مراكز مصػػكيػػة لتطػػػزانيػػص أم ميػػخصتي ال ػػدارس التػػالم

  [23].التعمـ بيا
عدـ كجكد ككادر بشرية مدربة تستطيع رفع كفاءة تمؾ  •

 .المراكز
قصكر الكعي بيف المعمميف حكؿ أىمية تمؾ المراكز كالدكر  •

 .الذم يمكف أف تقـك بو لخدمة كال مف المعمـ كالمتعمـ
قصكر في الثقافة العامة حكؿ أىمية مراكز مصادر التعمـ  •

 [22]. ابنكع المصادر التي يمكف أف تقدميكعدـ اىتماـ الطالب 

تركيز معظـ التربكييف عمى المنيج الذم يتالءـ مع التصميـ  •
التكنكلكجي بدال مف التركيز عمى التقنيات التي تتالءـ مع 

 ].34] طبيعة المنيج
عمى خمؽ مجتمع تعميمي إلكتركني متكامؿ يفي عدـ القدرة  •

  [57].باالحتياجات المتعددة لكؿ الطالب في نفس الكقت
 :اختصاصي مركز مصادر التعمـ اإللكتركنية

ىك الشخص المسئكؿ عف مركز مصادر التعمـ، كىك شخص 
مؤىؿ ذك خبرة في مجالي التعميـ كالتعمـ، كىك يتعاكف مع المعمـ 

عميمية ال تعتمد عمى الكتب فقط بؿ تعتمد مف أجؿ خمؽ بيئات ت
[ 58] عمى الحاسكب كالمعمكمات التي يتـ تداكليا إلكتركنيان 

[ كالتي 60كيقـك بالعديد مف المياـ داخؿ مركز مصادر التعمـ ]
 :مف أىميا

يقـك بتكفير كافة المعمكمات التي قد يحتاجيا المستفيدكف  •
 .داخؿ المركز

مف أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ يقـك بالتعاكف مع غيره  •
التكصؿ إلى أفضؿ الطرؽ التي يمكف مف خالليا تكعية الطالب 

 .بأىمية التكاصؿ مع تقنيات المعمكمات الحديثة
يقـك بتطكير البرامج المعتمدة عمى الكسائط المتعددة في  •

 .التعمـ
يقـك بتكفير محتكل دراسي لتسييؿ عممية التعمـ لمطالب  •

 ].61ديد مف التقنيات المتعددة ]باستخداـ الع
يقـك اختصاصي مركز مصادر التعمـ بإثراء خبرات كميارات  •

 .الطالب بما يقدمو مف عرض جديد لممكاد الدراسية
يقـك اختصاصي مركز مصادر التعمـ باختيار أفضؿ  •

المصادر كاألدكات اإللكتركنية التي يمكف االستعانة بيا في 
 ].58عممية التعمـ ]

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

نظران لطبيعة ىذه الدراسة فقد استخدـ المنيج الكصفي      
التحميمي لمتعرؼ عمى كاقع مصادر التعمـ بقسـ تقنيات التعميـ 

جامعة الممؾ سعكد، ككضع التصكر المقترح  -بكمية التربية
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إلنشاء مركز مصادر تعمـ إلكتركني مف خالؿ استطالع آراء 
نة البحث حكؿ االحتياجات الفعمية لقسـ تقنيات التعميـ مف عي

 .مصادر التعمـ المختمفة
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
 مجتمع الدراسةأكالن: 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطالب كأعضاء ىيئة       

جامعة الممؾ سعكد خالؿ في التدريس كالعامميف بكمية التربية 
ق 1431/1432الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

 لمعاـ  بحسب إحصائية كمية التربيةفردان ( 5221كالبالغ عددىـ )

 .الحالي 
 :عينة الدراسةثانيان: 
عمد الباحثاف إلى اختيار عينة عشكائية طبقية مف مجتمع     

سمكب الحصر الشامؿ الدراسة األصمي لصعكبة إجراء الدراسة بأ
( 50( كالعامميف )60كالمتمثؿ في أعضاء ىيئة التدريس )

( لتشكؿ بذلؾ العينة الكمية التي تـ تكزيع أداة 490كالطالب )
( فردان. كفيما يمي عرض لخصائص عينة 600الدراسة عمييا )

الدراسة كفقان لمخصائص كالسمات الشخصية. كيعرض الجدكؿ 
 :دراسة كفقان لمتغيرات الدراسة( تكزيع أفراد عّينة ال1)

 1 جدول
 خصائص عّينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 النسبة المئوية التكرار     المستويات المتغير
 %9.9 57 عضك ىيئة تدريس المسمى الكظيفي

 82.5% 477 طالب
 7.4% 43 مكظؼ
 2% 1 فني

 %2558 149 ثانكم المؤىؿ العممي
 %6259 364 بكالكريكس
 %753 42 ماجستير
 %4 23 دكتكراه

 %753 42 محاضر الرتبة األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس
 %259 17 مساعد أستاذ

 %150 6 أستاذ
لغات المصادر المستخدمة في األبحاث 

 المقترح كتكجد في المركز
 %9557 553 العربية المغة
 %356 21 اإلنجميزية المغة

 %057 4 أخرل لغات
 %1654 95 أكثر مف مرة في األسبكع مدل االحتياج لمتردد عمى المكتبة

 %3150 179 مرة كاحدة أسبكعينا
 %5256 304 مرة كاحدة شيرُيا

 %100 578 المجمكع

 النسبة( أف الطالب يشكمكف 1يتضح مف الجدكؿ )       
 أعضاء كجاء( مف أفراد عينة الدراسة، 82.5األكبر بنسبة )%

( مف 7.4%(، ثـ جاءت نسبة )9.9ىيئة التدريس بنسبة )
%(. 0.2المكظفيف بينما جاء الفنيكف في المرتبة األخيرة بنسبة )

%( مف أفراد 6259كما يتضح مف الجدكؿ أعاله أف نسبة )

ي المرتبة الثانية مف العينة حاصمكف عمى بكالكريكس كجاءت ف
%( بينما شكمت نسبة 2558حصمكا عمى الثانكية بنسبة )

%( ممف حصمكا عمى الماجستير كجاء في المرتبة األخيرة 753)
%(. كيبيف الجدكؿ أف نسبة 4مف حصمكا عمى الدكتكراه بنسبة )

%( مف أعضاء ىيئة التدريس رتبتيـ الجامعية محاضر  753)
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%( ثـ أتى  259أستاذ مساعد بنسبة ) كجاء في المرتبة الثانية
%(. كما يتضح مف الجدكؿ أف  150رتبة أستاذ بنسبة بمغت )

%( يستخدمكف المغة العربية في أبحاثيـ كجاء بعد  9557نسبة )
%( 356ذلؾ مف يستخدمكف المغة اإلنجميزية في أبحاثيـ بنسبة )

 %(. ككذلؾ057أما مف يستخدمكا لغات أخرل فقد جاءكا بنسبة )

%( مف أفراد العينة يحتاجكف المكتبة مرة 5256يتضح أف نسبة )
كاحدة شيريان أما مف يحتاجكنيا مرة كاحدة أسبكعيان فقد جاءكا 

%( بينما جاء مف يحتاجكنيا أكثر مف مرة في 3150بنسبة )
 (.%1654األسبكع بنسبة )

 2جدول 
 سة وفًقا لمتغير المواد المقترح توافرها داخل مركز مصادر التعمم المقترحتوزيع أفراد عّينة الدرا

%( مف أفراد 3752( أف نسبة )2يتضح مف الجدكؿ )      
المعارؼ العامة في مركز مصادر التعمـ العينة يفضمكف كجكد 
%( كجكد مكاد الديف ثـ جاءت باقي 1459المقترح بينما يفضؿ )

المكاد بنسب مختمفة كىي بالتكالي مف يفضمكف مكاد غير 
%( كالعمـك التطبيقية )التقنية( بنسبة 1154المصنفة بنسبة )

%( 857%( كالفمسفة كالدراسات المتعمقة بيا بنسبة )1151)
%( كالعمـك االجتماعية بنسبة 758مـك التربكية بنسبة )كالع
%( كالتاريخ بنسبة 259%( كالعمـك البحثية بنسبة )453)
 (.%0.5%( كالجغرافيا بنسبة )152)

 أدوات الدراسةج. 
مف أجؿ تطبيؽ الدراسة ميدانيان، قاـ الباحثاف بإعداد أدكات      

 :الدراسة اآلتية
 :بطاقة رصد -أ 

تـ تصميـ بطاقة رصد لمقتنيات قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية 
بجامعة الممؾ سعكد بيدؼ التعرؼ عمى كاقع مصادر التعمـ في 

 .المختمفةالقسـ مف حيث المبنى كاألجيزة كمصادر التعمـ 

 :االستبانة -ب 
قاـ الباحثاف ببناء استبانة بيدؼ تحديد االحتياجات       

ئة التدريس كالطالب كالعامميف مف مصادر الالزمة ألعضاء ىي
 .التعمـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد

 :صدؽ االستبانة
تـ عرض استبانة االحتياجات الالزمة مف مصادر التعمـ        

عمى ثمانية مف المتخصصيف في مجاؿ تقنيات التعميـ، كالقياس 
لمعرفة مدل مالءمة الفقرات  كالتقكيـ في جامعة الممؾ سعكد،

المستخدمة كصالحيتيا لقياس االحتياجات الالزمة مف مصادر 
التعمـ في جامعة الممؾ سعكد، كالكشؼ عف مدل انتماء فقرات 
االستبانة لمبعد الذم كضعت ضمنو، كلقد تـ األخذ بمالحظات 
المحكميف كآرائيـ، كأعيدت صياغة بعض الفقرات في ضكء ىذه 

 .كلـ يتـ استبداؿ أك حذؼ أية فقرةالمالحظات، 
 :ثبات المقياس

استخرج معامؿ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة باستخداـ      
معادلة كركنباخ ألفا لفقرات مقياس الحتياجات الالزمة مف 

 النسبة المئكية التكرار المكاد المقترح تكافرىا داخؿ مركز مصادر التعمـ المقترح
 %3752 215 العامة المعارؼ
 %857 50 بيا المتعمقة كالدراسات الفمسفة
 %1459 86 الديف
 %453 25 االجتماعية العمكـ
 %259 17 البحتة العمكـ
 %1151 64 التطبيقية)التقنية( العمكـ

 % 0.5  3 الجغرافيا
 %152 7 التاريخ
 %758 45 التربكية العمكـ
 %1154 66 أخرل

 %100 578 المجمكع
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مصادر التعمـ في جامعة الممؾ سعكد، كبمغت قيمة معامؿ 
حكث (، كىي نسب ثبات مقبكلة في الب0.88الثبات الكمي )

 .كالدراسات اإلنسانية
 نتائج. ال5

 :أكالن: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ
ما الكاقع الحالي لمصادر التعمـ في قسـ تقنيات التعميـ بكمية  - 

  التربية جامعة الممؾ سعكد؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بتصميـ بطاقة رصد كاقع  

التعميـ بكمية التربية جامعة مركز مصادر التعمـ في قسـ تقنيات 
الممؾ سعكد مف حيث: مساحتو، كتنظيمو، كالعامميف بو. كقد 

 :تكصؿ إلى معطيات أساسية يمكف عرضيا مف خالؿ اآلتي
 :مكاصفات مبنى مركز مصادر التعمـ •

اتضح مف خالؿ معاينة مبنى قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية 
نما ىك قاعة  أنو ال يكجد مبنى مخصص لمركز مصادر التعمـ كا 

بالدكر األرضي باإلضافة إلى قاعة بالدكر الثاني ممحقة بالقسـ 
حيث يكجد قسـ تقنيات التعميـ بالدكر الثاني لكمية التربية كتبمغ 

متر مربع كيكجد بيا أماكف  120مساحة القاعة تقريبان 
مخصصة لمكمبيكتر كالشبكات كأماكف أخرل لمعرض الجماعي 

نتاج كتفتقد الكثي ر مف القاعات المخصصة لالستماع كالقراءة كا 
المكاد التعميمية كالمعارض كالتعميمية كقاعات لمتعمـ الفردم كال 
يكجد قاعات لمتعمـ اإللكتركني. كبعد إجراء المسح الشامؿ 
لمحتكيات قسـ تقنيات التعميـ اتضح أف القسـ يحتكم عمى قاعة 

ككحدة إلنتاج الكسائؿ المكتبة الممحقة بالقسـ كمعمؿ الحاسكب 
التعميمية. كمف خالؿ جرد محتكيات كؿ كحدة مف الكحدات 

 :المذككرة أتضح أنيا تحتكم عمى التالي
متران مربعان  80كىي عبارة عف قاعة مساحتيا  :مكتبة القسـ- 

باإلضافة  (e podium) تقريبا كتحتكم عمى جياز إيبكديـك

عرض  كجيازم (smart board) لمسبكرة التفاعمية
؛ كذلؾ يكجد بالمكتبة عدد مف الرفكؼ  (data show)البيانات

المخصصة لحمؿ الكتب بيا مجمكعة قديمة مف الكتب 
كالمجالت كرسائؿ الماجستير، كتحتكم المكتبة باإلضافة إلى 
ذلؾ مكاد تعميمية قديمة كعدد مف الخزائف الخاصة بحفظ الشرائح 

ت، شرائح تعميمية كاألفالـ الحمقية، أفالـ فيديك، كاسيتا
)ساليدات(، أجيزة عرض ساليدات، باإلضافة إلى عدد مف 
الكراسي المخصصة لمعرض كمكتب مخصص لعضك ىيئة 

 .التدريس عند العرض بالقاعة
كىك قاعة ممحقة بالقسـ كتقع بالدكر األكؿ  :معمؿ الحاسكب -

 :كتحتكم عمى امربعن  ان متر  140كمساحتو تقريبان 
أجيزة فقط تعمؿ  7( )4آلي )بنتيـك  جياز حاسب 30عدد  -

 (.كالبقية معطمة
  e podium  ( إيبكديـك1عدد ) -
 data show  ( جياز1عدد ) -
  smart board  ( سبكرة تفاعمية1عدد ) -
  .منصة حاسب آلي 30عدد  -
 .كرسي 30عدد  -
 .شبكة أنترنت )متعطمة( -
 :كحدة انتاج المكاد التعميمية- 
متران مربعان تقريبان،  48الدكر األرضي كمساحتيا كتقع في      

كتحتكم عمى عدد مف األجيزة القديمة المعطمة كغير المستخدمة 
 .)مستكدع( لألجيزة. كالقاعة غير مستخدمة منذ فترة طكيمة

 :اإلمكانيات كالتجييزات -
( المكاد كاألجيزة التعميمية المتكفرة في 3يكضح الجدكؿ )    
التعمـ في كمية التربية في جامعة الممؾ سعكد ز مصادر ػػػمرك

 .مرتبة تنازلينا
 3جدول 

 المواد واألجهزة التعميمية المتوفرة في مركز مصادر التعمم بالكمية مرتب تنازليا
 العدد المواد واألجهزة الترتيب 

 800 شرائط كاسيت 1
 63 حاسب آلي 2
 5 تصكير فكتكغرافيكاميرا  3
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 5 طابعة ليزر 4
 4 جياز عرض الشرائح الشفافة 5
 4 جياز عرض األفالـ الثابتة 6
 3 جياز عرض الصكرة المعتمة 7
 3 فيديك 8
 2 كاميرا فيديك 9
 2 كاميرا تصكير رقمي 10
 2 جياز السبكرة الضكئية 11
 1 تمفزيكف 12
 1 دائرة تمفزيكنية مغمقة 13
 1 مميتمر 16جياز السينما  14
 1 آلة تصكير مستندات 15
 1 ماسح ضكئي 16
 1 طابعة نافثة لمحبر 17
 1 شبكة حاسب آلي 18

 في شديد عجز ىناؾ أف يتضح السابؽ الجدكؿ خالؿ مف      
 المتاحة التكنكلكجية المستحدثات مف كالتجييزات اإلمكانيات

 التدريس ىيئة أعضاء مف المستفيديف ألعداد بالنسبة بالمركز
 كالضركرية األساسية األجيزة مف عدد ىناؾ أف حيث كالطالب

 كدائرة التمفزيكف مثؿ كاحدة، قطعة عف تكافرىا عدد يزيد لـ
 كطابعة ضكئي كماسح مستندات تصكير كآلة مغمقة تمفزيكنية

 فييـ جياز أم يتعطؿ أف فيكفي آلي حاسب كشبكة لمحبر نافثة
 األجيزة تمؾ مف جياز كؿ بيا يقـك التي الخدمة إيقاؼ يتـ حتى
 العديد ىناؾ أف رصد تـ قد أنو إلى باإلضافة إصالحو، لحيف
 المركز في تكجد ال كالتي الحديثة كالتجييزات اإلمكانيات مف
 استقباؿ كأجيزة حرارم استنساخ كجياز إلكتركني راسـ مثؿ

 بعض في data show البيانات عارض كجياز فضائية قنكات
 كأجيزة الكثائقية الكاميرا البصرم العارض كجياز القاعات
 الفيديك كمؤتمرات المتعددة كالكسائط الفردية لممقصكرات تسجيؿ
 كالحقائب المحاكاة كأنظمة االفتراضي كالكاقع التفاعمي كالفيديك
 بعد عف كالتعميـ اإللكتركني كالتعميـ التفاعمية كالمتاحؼ التعميمية
 المبرمج كالتعميـ اإللكتركني كالمتحؼ اإللكتركنية كالقاعات
 في النظر إعادة بالضركرة يستدعي مما اإللكتركنية، كالمكتبة

 العممية تطكر لمكاكبة الضركرية كاإلمكانيات التجييزات تمؾ كؿ
 .الحالي الكقت في التعميمية

 األثاث حيث مف بالمركز الخاصة الظركؼ رصد تـ كما     
 المطبكعة كالغير المطبكعة المكاد كتكافر كاإلضاءة كالتيكية
 تتناسب ال لممركز الحالية الظركؼ أف جميعيا أكدت كالتي
 حيث فمف التعميمية العممية في المكاف ذلؾ األىمية مع مطمقا
 بطاقة تكضحو كما القطع عدد في شديد عجز كجكد األثاث
 ىذا في تخطيط سكء ىناؾ أف فنجد لمتيكية بالنسبة أما الرصد،
 متاحة غير أغمبيا فجاءت المتاحة لممصادر بالنسبة أما الجانب
 الشفافة كالشرائح كالشفافيات الفكتكغرافية الصكر بعض باستثناء
ف الفيديك كبرامج السينمائية كاألفالـ  كجكدىا عمى يغمب كاف كا 

  كما الحظ الباحثاف. اؿكاإلىم التنظيـ عدـ
 أنو كجد فقد الحالي المركز في العامميف جانب يخص كفيما     

 التعميـ تقنيات بقسـ خاص تعمـ مصادر مركز أميف يكجد ال
 العمؿ سير عمى لمحفاظ مكظفيف مجرد كلكف التربية بكمية

 التدريس ىيئة أعضاء مساعدة عمى قادريف كغير داخمو كالنظاـ
 يستدعي ما كىك يحتاجكنو قد أمر أم في فني بشكؿ كالطالب
 الككادر إلى المقترح المركز احتياجات في مراعاتو بالضركرة
 رسالتو لتأدية بالمركز النيكض عمى كالقادرة المدربة العممية
 .المطمكب بالشكؿ
 جامعة التربية بكمية التعميـ تقنيات قسـ أف سبؽ مما كيتضح    
 بالمعني فعمي تعمـ مصادر مركز عمى يحتكم ال سعكد الممؾ
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 البسيطة كالتسييالت األجيزة بعض يكجد كلكف عميو، المتعارؼ
 تمبي ال كالتي بالقسـ التدريس ىيئة أعضاء قبؿ مف تستخدـ التي

 كضع إلى الباحثاف دعا ما كىذا التعميمية العممية في احتياجاتو
 العصر يكاكب إلكتركني تعمـ مصادر لمركز مقترح تصكر

 قبؿ مف االحتياج مدل عمى كالتعرؼ الحديثة كتقنياتو بمستجداتو
 يـآرائ ألخذ المقترح المركز مكاصفات بتكزيع قاـ الدراسة عينة
 مركز أف يتضح عاـ كبشكؿ. الحقا تكضيحو سيتـ كما فييا

 المفيكـ بالمعنى مركز ليس ىك حاليان  المكجكد التعمـ مصادر
نما  اليدؼ تؤدم ال بعضيا عف منعزلة قاعات عف عبارة ىك كا 

 مقارنتيا فعند التعمـ مصادر مراكز مف كالمعركؼ المرجكة
 فإننا النظرم اإلطار في استعرضناىا كالتي الدكلية بالتجارب

 الكاقع أرض عمى مكجكد ىك ما بيف الفرؽ حجـ بكضكح نميز
 .منشكد ىك كما
 ما :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج كتحميؿ عرض: ثانيان 

 التربية بكمية التدريس ىيئة كأعضاء لمطالب الالزمة االحتياجات
  المختمفة؟ التعمـ مصادر مف سعكد الممؾ جامعة
 االستبانة محاكر عرض الباحثاف تناكؿ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

 الحسابية، كالمتكسطات بالتكرارات، كالخاصة التالية الجداكؿ في
 مركز خدمات تجاه العّينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب
 :التالي النحك عمى. المقترح اإللكتركني التعميـ مصادر

 مصادر مركز خدمات: األكؿ بالمحكر المتعمقة النتائج - أ
 المقترح اإللكتركني التعميـ

 4 جدول
 المقترح اإللكتروني التعميم مصادر مركز خدمات تجاه العّينة أفراد الستجابات المئوية والنسب الحسابية، والمتوسطات لتكرارات،

 
 المحور األول

النسبة  المتوسط غير موافق موافق إلى حد ما موافق تماماً 
 المئوية

% 

 
 % تكرار % تكرار % تكرار الرتبة

تكفير بيئة تعميمية مرنة كمفتكحة قادرة عمى استيعاب  1
 المستجدات التقنية كاالبتكارات التعميمية.

480 83.0 92 15.9 6 1.0 2.82 %94 1 

تجييز أماكف التعميـ في ضكء االحتياجات التعميمية  2
المطمكبة )التعمـ الفردم، التعمـ التعاكني، قاعات 
 لإلنترنت، قاعات الستخداـ الحاسب في التعمـ(.

467 80.8 104 18.0 7 1.2 2.80 %93.3 2 

تكفير مصادر تعمـ إلكتركنية بديمة لممصادر التقميدية  3
تتالءـ مع مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ لتتكافؽ مع 
 المتعمميف الذيف يتسمكف باالستقاللية في تعمميـ.

434 75.1 123 21.3 21 3.6 2.71 %90.3 11 

إتاحة الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات اإللكتركنية  4
 عبر اإلنترنت لكؿ المستفيديف

473 81.8 96 16.6 9 1.6 2.80 %93.3 3 

المشكرة الفنية في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ تقديـ  5
 كالمعمكمات.

420 72.7 144 24.9 14 2.4 2.70 %90 13 

المساىمة في تصميـ المكاد التعميمية اإللكتركنية  6
نتاجيا.  كا 

368 63.7 184 31.8 26 4.5 2.59 %86.3 29 

تعريؼ المستفيديف مف المركز بالخدمات اإللكتركنية  7
 المكجكدة

437 75.6 130 22.5 11 1.9 2.74 %91.3 7 

تكفير المركز المساعدة لممستفيديف في عممية استخداـ  8
 مصادر المعمكمات.

429 74.2 134 23.2 15 2.6 2.72 %90.7 8 

يكفر البنية التقنية المطمكبة لتمبية احتياجات  9
 المستفيديف.

408 70.6 136 23.5 34 5.9 2.65 %88.3 24 

التقنية المطمكبة لتمبية احتياجات  يخطط البنية 10
 المستفيديف.

384 66.4 176 30.4 18 3.1 2.63 %87.7 25 

 30 83.3% 2.50 8.5 49 33.4 193 58.1 336يقـك المركز بتحكيؿ المكاد التعميمية المكتكبة التي  11
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 تصؿ لممركز إلى صيغة رقمية.
إمداد أعضاء ىيئة التدريس بالبرامج اإللكتركنية  12

 الحديثة كالتي تساعدىـ عمى أداء أعماليـ
457 79.1 107 18.5 14 2.4 2.77 %92.3 5 

تكفير مصادر تعمـ إلكتركنية متنكعة تمثؿ مدل كاسعان  13
 مف المكضكعات

433 74.9 128 22.1 17 2.9 2.72 %90.7 9 

نقؿ تجارب متميزة ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب  14
 التعميـ.في مجاؿ دمج التقنية في 

414 71.6 146 25.3 18 3.1 2.69 %89.7 17 

دعـ نشر االبتكارات التعميمية كتبنييا كدمجيا في  15
 عممية التعميـ

407 70.4 148 25.6 23 4.0 2.66 %88.7 22 

تقديـ الدعـ الفني في مجاالت تكنكلكجيا التعميـ  16
 كالمعمكمات

431 74.6 132 22.8 15 2.6 2.72 %90.7 10 

تكفير القاعات الدراسية المناسبة الستخداـ التقنيات  17
 الحديثة مثؿ الحاسكب كغيرىا

461 79.8 104 18.0 13 2.2 2.78 %92.7 4 

مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في تطبيؽ مبادئ  18
 تصميـ التعميـ اإللكتركني.

409 70.8 148 25.6 21 3.6 2.67 %89 21 

اإللكتركني خالؿ الساعات يعمؿ مركز مصادر التعمـ  19
 المخصصة في أياـ األسبكع.

382 66.1 174 30.1 22 3.8 2.62 %87.3 27 

يتضمف مركز مصادر التعمـ اإللكتركني كحدة  20
التصكير كاألرشفة اإللكتركنية لتحكيؿ النتاج العممي 

 لمكمية كالكتب كالدكريات إلى نسخ إلكتركنية.

419 72.5 138 23.9 21 3.6 2.69 %89.7 18 

 26 87.3% 2.62 4.7 27 28.2 163 67.1 388 االشتراؾ بقكاعد البيانات العالمية. 21
التحديث المستمر لقكاعد البيانات الخاصة بالمركز  22

 المقترح.
418 72.3 146 25.3 14 2.4 2.70 %90 14 

تكظيؼ نظـ كمصادر التعمـ اإللكتركني في تطكير  23
 المكاد التعميمية.

406 70.2 163 28.2 9 1.6 2.69 %89.7 16 

يساىـ مركز مصادر التعمـ اإللكتركني في إعداد  24
الندكات كالمحاضرات كالمناظرات ذات العالقة بمجاؿ 

 التعمـ اإللكتركني.

367 63.5 189 32.7 22 3.8 2.60 %86.7 28 

تكفير فيرسة رقمية لممكاد التعميمية داخؿ المركز  25
 المقترح.

431 74.6 128 22.1 19 3.3 2.71 %90.3 12 

يقـك المركز المقترح بعمؿ دراسات مسحية لمتعرؼ  26
عمى احتياجات الكمية مف التقنيات كالمكاد التعميمية 

 الالزمة في مجاؿ التعمـ اإللكتركني.

410 70.9 141 24.4 27 4.7 2.66 %88.7 23 

تكفير إجراءات منظمة لمحصكؿ عمى المعمكمات  27
مف خارج المركز كالكمية، عف طريؽ آليات  كالمكاد

متنكعة مثؿ الشبكات اإللكتركنية كاإلعارة البينة 
(Inter library loan بغرض الكصكؿ إلى )

 المعمكمات المحمية كالبعيدة

409 70.8 147 25.4 22 3.8 2.67 %89 20 

تنفيذ برامج تدريبية لممستفيديف مركز مصادر التعمـ  28
في إكسابيـ ميارات التعمـ اإللكتركني تسيـ 

 اإللكتركني.

426 73.7 133 23.0 19 3.3 2.70 %90 15 

تأميف خدمة اإلنترنت الالسمكي النقي داخؿ مصادر  29
 التعمـ اإللكتركني.

456 78.9 106 18.3 16 2.8 2.76 %92 6 



522016
 

370 

يراعي المركز الفركؽ الفردية بيف المتعمميف فيعمؿ  30
كعمى مركزية الخدمات عمى تنكع الخبرة كتكامميا 

 التعميمية.

417 72.1 135 23.4 26 4.5 2.68 %89.3 19 

  89.7% 2.69       الدرجة الكمية لممحكر األكؿ       
 تحقؽ أنو األكؿ المحكر لنتائج السابؽ العرض مف يتضح      
( 2.69) ككؿ لمفقرات الحسابي المتكسط بمغ حيث مرتفعة بنسبة
 لمخدمات الحاجة عمى يدؿ مما%( 89.7) مئكية كبنسبة

 بيئة تكفير خدمة كجاءت المقترح التعمـ مصادر لمركز المقترحة
 التقنية المستجدات استيعاب عمى قادرة كمفتكحة مرنة تعميمية

 بمغ حسابي بمتكسط األكلى المرتبة في التعميمية كاالبتكارات
 عينة أف عمى تدؿ كالتي( 94)% بمغت مئكية كبنسبة ،(2.82)

 عمى كالقادرة المناسبة التعميمية البيئة تكفير أىمية تدرؾ الدراسة
 الممؾ جامعة في بالتعميـ لمنيكض المستقبؿ تحديات مكاجية
 االحتياجات ضكء في التعميـ أماكف تجييز بعدىا كجاء سعكد

 قاعات التعاكني، التعمـ الفردم، التعمـ) المطمكبة التعميمية
 عمى تدؿ كالتي( التعمـ في الحاسب الستخداـ قاعات لإلنترنت،

 كقاعات اإلنترنت قاعات مف الدراسة لعينة األساسية االحتياجات
 الستخداـ كقاعات التعاكني كالتعمـ الفردم لمتعمـ مخصصة
 إلى الكصكؿ إتاحة جاءت ثـ التعميمية العممية في الحاسكب
 المستفيديف لكؿ اإلنترنت عبر اإللكتركنية المعمكمات مصادر

 الكبيرة االستعانة الحالي الكقت في المالحظ مف أنو حيث
 ىيئة كأعضاء الطالب لدل اإللكتركنية المعمكمات بمصادر
 احتياجيـ عمى يدؿ ما كىك عمميـ كمجاؿ أبحاثيـ في التدريس

 في الدراسة عينة يحتاجيا التي الخدمات باقي كجاءت. ليا
 النقص مدل يثبت مما مرتفعة المقترح التعمـ مصادر مركز
 الممؾ جامعة التربية بكمية التعميـ تقنيات قسـ يشيده الذم الشديد
 التعميمية العممية تخدـ كالتي كالفعالة الحديثة التقنيات مف سعكد
 االنفجار ظؿ كفي المستقبؿ تحديات لمكاجية أكبر أىمية كتمثؿ

 .الحالي العصر يشيده الذم المعرفي
 مركز مبنى مكاصفات: الثاني بالمحكر المتعمقة النتائج -ب 

 :كتجييزاتو المقترح اإللكتركني التعمـ مصادر
 كالنسب الحسابية، كالمتكسطات التكرارات،( 5) الجدكؿ يعرض 

 بمكاصفات المتعمقة لمعبارات العّينة أفراد الستجابات المئكية
 كىي كتجييزاتو، المقترح اإللكتركني التعمـ مصادر مركز مبنى
 :التالي النحك عمى

 .التعمـ مصادر مركز مبنى: أكال 
 5 جدول

 التعمم مصادر مركز مبنى تجاه العّينة أفراد الستجابات المئوية والنسب الحسابية، والمتوسطات التكرارات،
 

 مبنى مركز مصادر التعمم
النسبة  المتوسط غير موافق موافق إلى حد ما موافق تماماً 

 المئوية
% 

 
 % تكرار % تكرار % تكرار الرتبة

يطبؽ مركز مصادر التعمـ اإللكتركني مكاصفات األمف  1
 كالسالمة.

466 80.6 97 16.8 15 2.6 2.78 %92.7 1 

يضع مركز مصادر التعمـ اإللكتركني في اعتباره  2
مما يجعمو يقبؿ اإلعداد المتزايدة لممتعمميف كؿ عاـ 

 التكسعة المستقبمية.

421 72.8 138 23.9 19 3.3 2.70 %90 12 

يبتعد مركز مصادر التعمـ اإللكتركني عف مصادر  3
 الضكضاء كاإلزعاج سكاء مف داخؿ الكمية أك خارجيا.

434 75.1 128 22.1 16 2.8 2.72 %90.7 8 

يكفر مركز مصادر التعمـ اإللكتركني العدد الكافي  4
ككذلؾ التكزيع المناسب لمقابس الكيرباء كنقاط الياتؼ 

 كالكابالت التمفزيكنية كتمديدات اإلنترنت.

438 75.8 112 19.4 28 4.8 2.71 %90.3 11 

يحتكم مركز مصادر التعمـ عمى قاعات عرض  5
 مجيزة.

450 77.9 110 19.0 18 3.1 2.75 %91.7 2 
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جدكؿ تشغيؿ يخصص مركز مصادر التعمـ اإللكتركني  6
 كؿ قاعة مف قاعاتو.

434 75.1 129 22.3 15 2.6 2.72 %90.7 7 

يحتكم مركز مصادر التعمـ اإللكتركني عمى قاعات  7
 لمقراءة الفردية.

393 68 158 27.3 27 4.7 2.69 %89.7 14 

يكفر مركز مصادر التعمـ اإلضاءة الصناعية المناسبة  8
 المركز.مف حيث الكـ كالتكزيع في مساحة 

426 73.7 129 22.3 23 4.0 2.70 %90 13 

يسمح مركز مصادر التعمـ اإللكتركني بالتحكـ في  9
الضكء الطبيعي بتركيب ستائر معتمة عمى النكافذ 

 لتقميؿ الضكء عند الحاجة.

422 73.0 129 22.3 27 4.7 2.68 %89.3 15 

يراعي مركز مصادر التعمـ اإللكتركني مناسبة مساحة  10
 النكافذ لمساحة القاعة.

416 72.0 135 23.4 27 4.7 2.67 %89 16 

يراعي في تصميـ مصادر التعمـ اإللكتركني أف تككف  11
 درجة الحرارة مناسبة

443 76.6 114 19.7 21 3.6 2.73 %91 5 

يحتكم المركز عمى عدد مقاعد يتناسب مع عدد  12
 الطالب المرتاديف لممركز.

440 76.1 117 20.2 21 3.6 2.72 %90.7 6 

يتصؼ األثاث بالمركنة كقابمية النقؿ كالتبديؿ كالحركة  13
 بسيكلة.

445 77.0 106 18.3 27 4.7 2.72 %90.7 9 

يحتكم مركز مصادر التعمـ المقترح عمى مرافؽ خدمية  14
 )بكفيو، دكرات مياه، قاعة استراحة(

 

402 69.6 141 24.4 35 6.1 2.63 %87.7 17 

مركز مصادر التعمـ اإللكتركني الفتة عمى كؿ يضع  15
 قاعة تكضح كظيفتيا.

440 76.1 116 20.1 22 3.8 2.72 %90.7 10 

يراعي تصميـ مبنى المركز أىمية كجكد عكازؿ لتقميؿ  16
 الضكضاء داخؿ المركز.

448 77.5 109 18.9 21 3.6 2.74 %91.3 4 

إرشادية يكفر مركز مصادر التعمـ اإللكتركني لمكحات  17
 تسيؿ تقديـ الخدمة.

451 78.0 107 18.5 20 3.5 2.75 %91.7 3 

  90.3% 2.71       مبنى مركز مصادر التعمـ ككؿ 
 الستجابات المئكية النسب أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح      
 بيف تراكحت التعمـ، مصادر مركز مبنى نحك العّينة أفراد

 كىذا العّينة، أفراد استجابات لجميع%( 87.7)ك%( 92.7)
 .متفاكتة بنسب متحققة المحكر ىذا مفردات تكفر أف يعني
 مركز مبنى المحكر لنتائج السابؽ العرض مف كيتضح     

 المتكسط بمغ حيث مرتفعة بنسبة تحقؽ أنو ككؿ التعمـ مصادر
%( 90.3) مئكية كبنسبة( 2.71) ككؿ األكؿ لممحكر الحسابي

 مصادر مركز لمبنى الجديدة لممكاصفات الحاجة عمى يدؿ مما
 كىك األكلى المرتبة في المكاصفات تمؾ أكلى جاء المقترح التعمـ
 األمف مكاصفات اإللكتركني التعمـ مصادر مركز يطبؽ أف

 مكاصفات أف حيث الباحثيف مف متكقعة نتيجة كىي كالسالمة
 مبنى أم إنشاء عند األكلكيات بمثابة تعد ىي كالسالمة األمف

 كقد مجيزة عرض قاعات عمى التعمـ مصادر مركز يحتكم ثـ
 مركز يعنيو ما إلى المرتفعة النسبة بيذه الفقرة تمؾ ترتيب يرجع

 المجيزة القطاعات في حالي عجز مف المقترح التعمـ مصادر
 التعمـ المركز يكفر كجاءت الرصد، بطاقة إليو كتطرقت

 يتيح ما كىك الخدمة تقديـ تسيؿ إرشادية لمكحات اإللكتركني
 التي لمخدمة الكصكؿ سيكلة المركز مف المستفيديف لجميع
 المقترحة بالمكاصفات كالخاصة العبارات باقي كجاءت يريدىا
 يككف أف أىمية إثبات شأنيا مف كالتي مرتفعة بنسب بالتتابع
 تخدـ عالية مكاصفات ذك اإللكتركني التعمـ مصادر مركز مبنى

 ال كالتي الخدمات تمؾ مف المستفيديف كتخدـ التعميمية العممية
 .المراكز تمؾ تقدميا التي الخدمات جكدة عف أبدان  أىمية تقؿ
  اإللكتركني التعمـ مصادر بمركز بالعامميف المتعمقة جػػالنتائ: ثانيان 
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 الحسابية، كالمتكسطات التكرارات،( 6) الجدكؿ عرضي :المقترح
 بمركز العامميف تجاه العّينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب

 العّينة، أفراد نظر كجية مف المقترح، اإللكتركني التعمـ مصادر
 :التالي النحك عمى كىي

 6 جدول
 المقترح اإللكتروني التعمم مصادر بمركز العاممين تجاه العّينة أفراد الستجابات المئوية والنسب الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

النسبة  المتوسط غير موافق موافق إلى حد ما موافق تماماً  العاممون بمركز مصادر التعمم اإللكتروني المقترح 
 المئوية

% 

 
 % تكرار % تكرار % تكرار الرتبة

كجكد االختصاصي المؤىؿ لتقديـ الخدمة المطمكبة في  1
 مركز مصادر التعمـ اإللكتركني.

469 81.1 98 17.0 11 1.9 2.79 %93 1 

كفاية عدد االختصاصيف بالنسبة لعدد مف يطمبكف  2
 المساعدة.

416 72.0 122 21.1 40 6.9 2.65 %88.3 6 

مساعدة اختصاصي المركز ألعضاء ىيئة التدريس  3
 كالطالب في الكصكؿ إلى المعمكمة

434 75.1 125 21.6 19 3.3 2.72 %90.7 3 

مشاركة اختصاصي المركز في إنتاج مكاد تعميمية  4
 رقمية متكاممة مع أعضاء ىيئة التدريس.

398 68.9 151 26.1 29 5.0 2.64 %88 7 

تقديـ اختصاصي المركز لمدعـ الفني كالتعميمي لدمج  5
 التقنية في التعميـ.

436 75.4 125 21.6 17 2.9 2.72 %90.7 4 

 2 91% 2.73 4.2 24 19.0 110 76.8 444 فني لصيانة األجيزة الحديثة في المركز.كجكد  6
دعـ مركز التعمـ اإللكتركني بمصمـ تعميمي ليقدـ  7

المساعدة كاالستشارة ألعضاء ىيئة التدريس عند تعميـ 
 المقررات.

427 73.9 129 22.3 22 3.8 2.70 %90 5 

  90.3% 2.71       اإللكتركني المقترحالعاممكف بمركز مصادر التعمـ 
 أفراد الستجابات المئكية النسب أف( 6) الجدكؿ مف يتضح     

 المقترح، اإللكتركني التعمـ مصادر بمركز العاممكف نحك العّينة 
 العّينة، أفراد استجابات لجميع%( 88)ك%( 93) بيف تراكحت

 .متفاكتة بنسب متحققة المحكر ىذا مفردات تكفر أف يعني كىذا
 بمركز العاممكف المحكر لنتائج السابؽ العرض مف يتضح     

 مرتفعة بنسبة تحقؽ أنو ككؿ المقترح اإللكتركني التعمـ مصادر
 مئكية كبنسبة( 2.71) ككؿ لمفقرات الحسابي المتكسط بمغ حيث

 المؤىؿ االختصاصي كجكد إلى الحاجة جاء حيث%( 0.3)
 في اإللكتركني التعمـ مصادر مركز في المطمكبة الخدمة لتقديـ
 المستفيديف قدرة مدل في كبيرة أىمية مف لو لما األكلى المرتبة
 أف حيث يريدكنيا التي الخدمات عمى الحصكؿ عمى

 كالتي المشاكؿ مف كثير يسبب قد المؤىؿ الغير االختصاصي
 أف كما المقترح المركز خدمات عمى المستفيديف حصكؿ تعكؽ
 ضركرم أمر االختصاصييف عدد كفاية أف ترل الدراسة عينة

 لممستفيديف المركز اختصاصي مساعد ذلؾ بعد كيأتي كحتمي

 تعميمية مكاد إنتاج في كالمشاركة خدماتيـ عمى الحصكؿ في
 ىذا في خبرة ليـ لمف التدريس ىيئة أعضاء مع متكاممة رقمية

 ليـ كالتعميمي الفني الدعـ تقديـ بالتالي يتطمب كالذم المجاؿ
 الحديثة األجيزة لصيانة فني كجكد عمى الدراسة عينة أكدت كما

 كجكد أىمية إلى العينة أشارت كما عمييا لمحفاظ المركز داخؿ
 التدريس ىيئة ألعضاء كاالستشارة المساعدة ليقدـ تعميمي مصمـ
 التعميمية المكاد في جكدة أعمى ليضمف المقررات تصميـ عند

 .لطالب المقدمة
 التعمـ مصادر مراكز إدارة بنظـ المتعمقة النتائج: ثالثان 

 :اإللكتركني
 الحسابية، كالمتكسطات التكرارات،( 7) الجدكؿ يعرض     

 مراكز إدارة نظـ لعبارات العّينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب
 كىي العّينة، أفراد نظر كجية مف اإللكتركني، التعمـ مصادر

 :التالي النحك عمى
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 7جدول 
 اإللكتروني التعمم مصادر مراكز إدارة نظم تجاه العّينة أفراد الستجابات المئوية والنسب الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

النسبة  المتوسط غير موافق إلى حد ماموافق  موافق تماماً  نظم إدارة مراكز مصادر التعمم اإللكتروني 
 المئوية

% 

 
 % تكرار % تكرار % تكرار الرتبة

تكفير اإلدارة الفعالة المؤىمة في مركز مصادر التعمـ  1
 اإللكتركني.

468 81.0 98 17.0 12 2.1 2.79 %93 1 

تكفير الدعـ الفني كاإلدارم كالمالي لمركز مصادر  2
 التعمـ اإللكتركني.

436 75.4 128 22.1 14 2.4 2.73 %91 2 

ربط المركز بمراكز المعمكمات التربكية المحمية  3
 .ERICكالعالمية مثؿ 

427 73.9 125 21.6 26 4.5 2.69 %89.7 13 

لممركز لحفظ كتشغيؿ جميع المكاد  Serverتكفير خادـ  4
 الرقمية كاألنظمة اإلدارية.

432 74.7 128 22.1 18 3.1 2.72 %90.7 6 

عقد دكرات تدريبية محمية لمعامميف في المركز لتنميتيـ  5
 مينيان.

436 75.4 120 20.8 22 3.8 2.72 %90.7 7 

تكفير الكادر البشرم الفني المؤىؿ في مجاؿ تقنيات  6
 التعميـ.

437 75.6 123 21.3 18 3.1 2.72 %90.7 8 

التكعية بأىمية مراكز المصادر التعميمية مف خالؿ  7
 النشرات كعقد الدكرات التثقيفية.

434 75.1 128 22.1 16 2.8 2.72 %90.7 9 

تقديـ الحكافز كالمكافآت لتشجيع العامميف في إدارة  8
 مركز مصادر التعمـ اإللكتركني.

419 72.5 137 23.7 22 3.8 2.69 %89.7 14 

االستفادة مف الخبرات السابقة في مجاؿ إدارة مركز  9
 اإللكتركني.مصادر التعمـ 

443 76.6 116 20.1 19 3.3 2.73 %91 3 

كضع شركط تتالءـ مع حاجات مراكز مصادر التعمـ  10
 اإللكتركني الختيار العامميف.

427 73.9 137 23.7 14 2.4 2.71 %90.3 11 

 4 91% 2.73 3.1 18 20.4 118 76.5 442 تسييؿ كصكؿ المستفيد إلدارة المركز. 11
تطبيؽ النظـ اإلدارية الحديثة بما يتالءـ مع العمؿ عمى  12

 متطمبات مركز مصادر التعمـ اإللكتركني.
434 75.1 127 22.0 17 2.9 2.72 %90.7 10 

استخداـ نظـ إلكتركنية إلدارة مركز مصادر التعمـ  13
اإللكتركني مثؿ برنامج اليسير كبرنامج فكجار 

Vogar. 

417 72.1 142 24.6 19 3.3 2.69 %89.7 15 

يقـك المركز بتقديـ تقارير عف مدل صالحية التقنيات  14
 التعميمية اإللكتركنية التي يحتكييا.

443 76.6 115 19.9 20 3.5 2.73 %91 5 

 12 90% 2.70 4.2 24 22.0 127 73.9 427 يقـك المركز بعمؿ تقكيـ دكرم لمككناتو كخدماتو 15
  90.7% 2.72       نظـ إدارة مراكز مصادر التعمـ اإللكتركني 

 أفراد الستجابات المئكية النسب أف( 7) الجدكؿ مف يتضح     
 تراكحت اإللكتركني، التعمـ مصادر مراكز إدارة نظـ نحك العّينة
 كىذا العّينة، أفراد استجابات لجميع%( 89.7)ك%( 93) بيف

 .متفاكتة بنسب متحققة المحكر ىذا مفردات تكفر أف يعني
 مراكز إدارة نظـ المحكر لنتائج السابؽ العرض مف كيتضح     

 مرتفعة بنسبة تحقؽ أنو ككؿ المقترح اإللكتركني التعمـ مصادر

 كبنسبة( 2.72) ككؿ لمعبارات الحسابي المتكسط بمغ حيث
 في المؤىمة الفعالة اإلدارة تكفير جاء حيث%( 90.7) مئكية
 أف حيث األكلى المرتبة في اإللكتركني التعمـ مصادر مركز
 المقترح المركز لنجاح األساسية الركيزة ىي الفعالة اإلدارة تكفير

 العينة أف بجانب بخدماتو المركز يستمر أف يستطيع ال كبدكنيا
 مصادر لمركز كالمالي كاإلدارم الفني الدعـ تكفير أف ترل
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 تكفير المركز يستطيع حتى أساسي أمر اإللكتركني التعمـ
 الخبرات مف االستفادة أف كما عالية بجكدة المقترحة الخدمات
 أنو حيث اإللكتركني التعمـ مصادر مركز إدارة مجاؿ في السابقة
 التجارب مف االستفادة إلى يحتاج كبالتأكيد األكلى لممرة ينشأ

 تختمؼ كالتي اإللكتركنية التعمـ مصادر مراكز إدارة في السابقة
 عبارات باقي كجاءت التقميدية التعمـ مصادر مراكز عف بالطبع
 كالتي مرتفعة بنسب اإللكتركني التعمـ مصادر مراكز إدارة نظـ
 كالمنظمة الفعالة اإلدارة ألىمية الدراسة عينة إدراؾ عمى تدؿ

 كالكصكؿ المركز ىذا إلنجاح اإللكتركني التعمـ مصادر لمراكز
 .كيسر بسيكلة المستفيديف لجميع بخدماتو

 المتاحة التعمـ مصادر: الثالث بالمحكر المتعمقة النتائج - ج
 :المركز داخؿ
 الحسابية، كالمتكسطات التكرارات،( 8) الجدكؿ يعرض      

: الثالث المحكر لعبارات العّينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب
 أفراد نظر كجية مف المركز، داخؿ المتاحة التعمـ مصادر
 .العّينة

 8 جدول
 المركز داخل المتاحة التعمم مصادر تجاه العّينة أفراد الستجابات المئوية والنسب الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

النسبة  المتوسط غير موافق موافق إلى حد ما موافق تماماً  المحور الثالث 
 المئوية

% 

 
 % تكرار % تكرار % تكرار الرتبة

 15 89.3% 2.68 7.4 43 16.8 97 75.8 438 ( تعميمية لممقررات الدراسيةC.Dأسطكانات ) 1
 20 88% 2.64 7.1 41 21.8 126 71.1 411 الحقائب التعميمية التدريبية اإللكتركنية. 2
 11 90% 2.70 4.5 26 20.9 121 74.6 431 الصكر اإللكتركنية الثابتة كالمتحركة بأشكاليا المختمفة 3
 6 90.3% 2.71 4.5 26 20.4 118 75.1 434 المكاد التعميمية اإللكتركنية المناسبة لجميع الفئات. 4
برمجيات الحاسكب المختمفة مثؿ المعب كالمحاكاة  5

 كغيرىا.
420 72.7 124 21.5 34 5.9 2.67 %89 16 

تسجيالت صكتية تناسب بعض المكاد الدراسية كالمغات  6
 األجنبية

426 73.7 113 19.6 39 6.7 2.67 %89 17 

 18 88.3% 2.65 6.2 36 22.1 128 71.6 414 شفافيات جاىزة لجياز الكاميرا الكثائقية. 7
 19 88% 2.64 6.9 40 22.5 130 70.6 408 األلعاب التعميمية اإللكتركنية 8
 7 90.3% 2.71 4.8 28 19.2 111 76.0 439 كتب عممية كأدبية إلكتركنية 9
 12 89.7% 2.69 6.6 38 18.3 106 75.1 434 دكريات إلكتركنية 10
 10 90% 2.70 4.8 28 20.4 118 74.7 432 دكائر معارؼ عامة إلكتركنية 11
 8 90.3% 2.71 5.2 30 19.0 110 75.8 438 دكائر معارؼ متخصصة إلكتركنية 12
 3 91.3% 2.74 5.2 30 15.4 89 79.4 459 معاجـ لغكية إلكتركنية 13
 1 93% 2.79 4.2 24 12.5 72 83.4 482 الشبكة المعمكماتية العالمية )اإلنترنت( 14
 4 91.3% 2.74 5.2 30 15.9 92 78.9 456 رسائؿ كبحكث عممية إلكتركنية. 15
 12 89.7% 2.69 5.7 33 19.2 111 75.1 434 أطمس إلكتركنية 16
 9 90.3% 2.71 5.4 31 18.0 104 76.6 443 أدلة إلكتركنية 17
 14 89.7% 2.69 5.7 33 19.7 114 74.6 431 قصص عممية كأدبية إلكتركنية 18
 2 92% 2.76 4.5 26 14.9 86 80.6 466 قكاعد البيانات. 19
 5 90.7% 2.72 5.5 32 16.8 97 77.7 449 أعماؿ متميزة لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس 20

  90% 2.70       المحكر الثالث ككؿ
( أف النسب المئكية الستجابات أفراد 8يتضح مف الجدكؿ )      

 العّينة مصادر التعمـ المتاحة داخؿ المركز، تراكحت بيف
%( لجميع استجابات أفراد العّينة، كىذا يعني أف 88)%( ك93)

تكفر مفردات ىذا المحكر متحققة بنسب متفاكتة. كيتضح مف 
العرض السابؽ لنتائج المحكر الثالث ككؿ أنو تحقؽ بنسبة 

( 2.70مرتفعة حيث بمغ المتكسط الحسابي لمعبارات ككؿ )
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%( حيث ترل عينة الدراسة أىمية كجكد 90كبنسبة مئكية )
احتياجاتيـ  المصادر اإللكتركنية الفعالة كالتي تستطيع أف تمبي

التعميمية كجاءت تمؾ الخدمات الشبكة المعمكماتية العالمية 
)اإلنترنت( كقكاعد البيانات كالمعاجـ المغكية إلكتركنية كرسائؿ 
كبحكث عممية إلكتركنية كاألعماؿ المتميزة لمطالب كأعضاء 
ىيئة التدريس كالمكاد التعميمية اإللكتركنية المناسبة لجميع الفئات 

لعممية كاألدبية اإللكتركنية كأدلة إلكتركنية كدكائر كالكتب ا
معارؼ عامة إلكتركنية كالصكر اإللكتركنية الثابتة كالمتحركة 
بأشكاليا المختمفة كالدكريات اإللكتركنية كأطالس إلكتركنية 

تعميمية  (C.D) كقصص عممية كأدبية إلكتركنية كأسطكانات
ختمفة مثؿ المعب لممقررات الدراسية كبرمجيات الحاسكب الم

كالمحاكاة كغيرىا كتسجيالت صكتية تناسب بعض المكاد 
الدراسية كالمغات األجنبية كشفافيات جاىزة لجياز الكاميرا 
الكثائقية كاأللعاب التعميمية اإللكتركنية كالحقائب التعميمية 
التدريبية اإللكتركنية كىك ما يعكس التكجو الحقيقي لمجيؿ الحالي 

لتعميمية الحديثة كاإللكتركنية كضركرة كجكدىا نحك الكسائؿ ا
حتى يستطيعكا مجاراة التقدـ المذىؿ في جميع نكاحي الحياة 

 .كالتي يعتبر التعميـ ىك أساسيا
 :ثالثان: عرض كتحميؿ النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذم ينص عمى "ما مكاصفات       
شاء مركز مصادر تعمـ إلكتركني في قسـ التصكر المقترح إلن

تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد؟" تـ تحديد 
مكاصفات مركز مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح، بحيث تناكؿ 
الباحثاف رسالة كرؤية كفمسفة مركز مصادر التعمـ اإللكتركني 

در التعمـ المقترح كالمحاكر التي يقـك عمييا باإلضافة إلى مصا
األساسية داخؿ المركز كالمكصفات المقترحة إلنشائو، كما 
 .تضمف تصميـ لممكقع اإللكتركني لمركز مصادر التعمـ المقترح

كقد استطاع الباحثاف أف يحدد مكاصفات مركز مصادر التعمـ  
اإللكتركني المقترح كفقان لنتائج الدراسة الميدانية كالتي رصدت 

جات المستفيديف مف مصادر التعمـ المقترحة الكاقع الحالي كاحتيا
 راكز مصادر ػف مػػدد مػػى عػػػف عمػػػاحثيػػػالع البػػػى اطػػػة إلػػباإلضاف

 التعمـ في عدد مف الجامعات العالمية. كعمى ذلؾ يقترح الباحثاف 
 :أف يقـك المركز كفقان لألسس التالية

 :رؤية المركز اإللكتركني المقترح
مركز مصادر التعمـ اإللكتركني البرامج األكاديمية أف يدعـ      

المطركحة في قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ 
سعكد مف خالؿ تكفير مصادر المعمكمات بأشكاليا المختمفة 
كبصكرة رقمية تمكف المستفيديف مف الكصكؿ إلييا بيسر 

 .كسيكلة
مركز مصادر  أف يسعى :رسالة المركز اإللكتركني المقترح

التعمـ لدعـ العممية التعميمية، كُيسيـ في بناء مجتمع كاعي 
كمتعمـ كذلؾ بتكفير مصادر المعمكمات المختمفة إلنجاز الرسالة 

 :المنكطة بو مف خالؿ
تكفير الخدمات كالبرامج التعميمية التي تعزز التعميـ كالتعاكف  •

 .يات التعميـالمشترؾ بيف المركز كالييئة األكاديمية بقسـ تقن
تعريؼ المستفيديف مف المركز بالخدمات المكجكدة ،كتكفير  •

 .المساعدة ليـ في عممية استخداـ مصادر المعمكمات
إتاحة الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات اإللكتركنية عبر  •

 .اإلنترنت لكؿ المستفيديف
 ات ػػاجػػة احتيػػة لتمبيػػكبػػة المطمػػػكلكجيػػة التكنػػر البنيػػكفػػط كيػػيخط •

 .المستفيديف
 .تقديـ خدمات مختمفة تشجع عمى التعمـ الذاتي •

 :أىداؼ المركز
يسعى مركز مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح عمى تحقيؽ 

 :األىداؼ التالية
تكفير بيئة تعميمية مرنة كمفتكحة قادرة عمى استيعاب  •

دعـ عممية المستجدات التقنية كاالبتكارات التعميمية كدمجيا ل
التعميـ كالتعمـ بما ينسجـ مع حاجات المستفيديف كلتحقيؽ 

 .األىداؼ التربكية
التركيز عمى إعداد المتعمميف لميارات األلفية الثالثة كالتي  •

تيتـ بميارات االتصاؿ كتقنيات المعمكمات كميارات البحث 
 .العممي كميارات التعمـ الذاتي كميارات التفكير العميا
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 تعمـ المستمر مدل الحياة كذلؾ بإتاحة الكصكؿدعـ ال •
 .لممصادر المعمكماتية لجميع المستفيديف مف خدماتو

المحاكر التي سكؼ يقـك عمييا مركز مصادر التعمـ اإللكتركني 
  المقترح

تتمخص أىـ محاكر البنية األساسية لمركز مصادر التعمـ 
 :اإللكتركني فيما يمي

مية كخدمات إرشادية لألكعية أف يضـ خدمات األكعية الرق •
 .الكرقية

إنشاء شبكة إلكتركنية تغطي احتياجات المركز كبيا خادـ  •
 .شبكة عالي األداء

 .تحديد أكعية المعمكمات الرقمية المقترح التزكد بيا •
تحكيؿ عمميات التزكيد )الكتب كالدكريات( مف األسمكب اليدكم  •

الناشريف مف خالؿ الشبكات إلى اآللي لتتـ المخاطبة الفكرية مع 
 .اإللكتركنية

إعداد فيرس آلي لالتصاؿ المباشر يحتكم عمى جميع  •
 .مقتنيات المركز التقميدية كغير التقميدية

اإلجراءات التنظيمية التي تكفؿ استخداـ الباحثيف كالدارسيف  •
 .لمركز مصادر التعمـ اإللكتركني بصكرة فاعمة

 ة استخداـ ػػات البحثيػػػح لممؤسسػػػي تتيػػة التػػظيميػػراءات التنػػػاإلج •
 .المصادر الرقمية

دراسة حاجة المستفيديف كتمبية طمباتيـ كفؽ كثافة اإلقباؿ عمى  •
 .المقتنيات الرقمية

 .االىتماـ بحقكؽ الطبع كالنشر اإللكتركني •
االىتماـ بتثبيت برامج متخصصة في حماية النظاـ مف  •

 .كاالستخداـ غير المرخصالفيركسات 
 .التحكـ في إدارة المجمكعات الرقمية بحكمة كاقتدار •
الربط الشبكي بيف النظاـ كمركز مصادر التعمـ كمراكز  •

 .المعمكمات ذات العالقة في الداخؿ كالخارج
االىتماـ بتدريب القكل العاممة لمنيكض بقدراتيـ الفنية كمتابعة  •

 .تقدـ مستكل أدائيـ
 أسعار تقديـ الخدمة بعد دراسة الخيارات كالبدائؿ األكثر  جدكلة •

 .مناسبة لممركز كالمستفيديف
تحميؿ االستطالعات الدكرية آلراء المستفيديف فيما يختص  •

بنكع الخدمة كأسمكب تقديميا مف كاقع إعداد استبيانات تعد 
 .خصيصا ليذا الغرض

 :ي المقترحالمصادر األساسية لمركز مصادر التعمـ اإللكتركن
مف خالؿ تتبع آراء عينة الدراسة كاالطالع عمى المستحدثات  

التقنية في مجاؿ تقنيات التعميـ يقترح الباحثاف أف يضـ مركز 
 :مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح المصادر التعميمية التالية

 .مقتنيات المكتبة التي تـ تحكيميا إلى الصكرة الرقمية •
 Online  ةالمشترا مجمكعات البيانات •
 .عمى أقراص مدمجة ةمجمكعات البيانات المشترا •
 .المطبكعات اإللكتركنية التي ليا نسخ كرقية •
 .المطبكعات اإللكتركنية التي ليس ليا نسخ كرقية •
األعماؿ المرجعية اإللكتركنية التي تزداد بصفة مستمرة كليس  •

 .ليا مقابؿ كرقي
 .الكتب اإللكتركنية •
الكتب كالدكريات كالرسائؿ العممية الرقمية الميداة مف جامعات  •

 .أخرل
 :مكاصفات مركز مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح

يختمؼ تصميـ كحجـ المركز مف مكاف آلخر، حيث يعتمد      
عمى عدد المستفيديف كالمراحؿ التي تخدميا؛ إال أنو يمكف القكؿ 

ت الحجـ الكبير يمكف تقديـ بالنسبة لممركز المقترح الحالي ذا
تصكر مقترح لمركز مصادر التعمـ اإللكتركني يضـ كؿ األجيزة 
كالمكاد التعميمية الالزمة لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس بكمية 

 :جامعة الممؾ سعكد كما يمي -التربية 
 :أكالن: مكاصفات مبنى مركز مصادر التعمـ اإللكتركني المقترح

ف مبنى مركز مصادر التعمـ اإللكتركني يقترح الباحثاف أف يكك 
في الدكر األرضي بالقرب مف قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية 

جامعة الممؾ سعكد كيككف سيؿ الكصكؿ إليو عمى أف يشتمؿ  -
 :عمى القاعات التالية

 .كحدة اإلدارة كاالستقباؿ •
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 .كحدة المكتبة اإللكتركنية •
 .قاعة لمشاىدة عركض جماعية •
 .كحدة البحث اإللكتركني لمباحثيف •
 .كحدة إنتاج المكاد التعميمية اإللكتركنية •
 .المعارض التعميمية اإللكتركنية •
 .قاعة لمدائرة التمفزيكف المغمقة •
  .كحدة التعمـ الفردم اإللكتركني •
 .قاعة مخصصة لتدريب المتردديف •
 .مقصكرات لمتعمـ الذاتي •
 (.استراحة –مركز تصكير  –)بكفيو  المالحؽ الخدمية لممركز •

 ثانيان: التجييزات كالمستحدثات التكنكلكجية
اقترح الباحثاف أف يشتمؿ المركز عمى مجمكعة مف التجييزات 

 :تتمثؿ في اآلتي
 .ماسح ضكئي لكؿ جياز داخؿ المركز •
 .طابعة ليزر لكؿ جياز داخؿ المركز •
 .شبكة حاسب آلي تربط جميع األجيزة •
 .كاميرات فيديك •
 .كاميرات تصكير رقمي •
 .برامج إلكتركنية لمتصميـ كالرسـ •
 .أجيزة استقباؿ قنكات فضائية •
 data show  جياز عارض البيانات •
 .جياز العارض البصرم الكاميرا الكثائقية •
 .أجيزة تسجيؿ اإللكتركنية لممقصكرات الفردية •
 .أجيزة تمفزيكف بمقاسات مناسبة •
 .أجيزة فيديك •
 .دائرة تمفزيكنية مغمقة •
 .كاسيت •
 .مكتبة إلكتركنية لمكتب كالمقررات الدراسة •
 .مكتبة إلكتركنية لمبرامج •
 .آلة تصكير مستندات حديثة مرتبطة بأجيزة الحاسكب •
 ة.الحقائب التعميمية اإللكتركني •

 .جياز السبكرة الضكئية •
 .اإللكتركنيأجيزة الكاقع االفتراضي  •
 .أنظمة المحاكاة اإللكتركنية •
 .شبكة إنترنت السمكية فائقة السرعة •
 .أجيزة كمبيكتر ذات تقنيات حديثة• 
 .ممحقات أجيزة الحاسكب مف سماعات ككاميرات• 
 .البرامج اإللكتركنية التعميمية• 

ثالثان: المكاصفات المقترحة لقطع األثاث لمركز مصادر التعمـ 
 .المقترح اإللكتركني

اقترح الباحثاف أف يشتمؿ المركز عمى عدد كافي مف قطع 
األثاث التالية كالتي تتناسب مع عدد المستفيديف مف خدمات 

 :المركز
 .مقصكرات فردية مزكدة بحامالت ألجيزة الحاسكب• 
 .رفكؼ مخصصة لحفظ أسطكانات البرامج• 
 .مكتبة مخصصة لحفظ المقررات الدراسية اإللكتركنية• 
 .خزانة حفظ أشرطة الفيديك كالصكت• 
 .خزانة حفظ األسطكانات المدمجة• 
 .خزانة بأبكاب زجاجية ألميف المركز• 
 زة ػػػػػؿ أجيػػكصيػػاء لتػػربػػالت كيػػابػػزكدة بكػػة مػػػاكالت مطالعػػػط• 

 .الحاسكب المحمكلة
 .طاكالت مشطكفة قابمة لمتشكيؿ بأكضاع مختمفة• 
 .إلنتاج الكسائؿ التعميمية اإللكتركنيةمنضدة عمؿ • 
 .منضدة االستقباؿ• 
 .كراسي لقاعة العرض• 
 .لكحة إعالنات• 
 .مقاعد مريحة لقاعة العرض• 
 .عربات لحمؿ األجيزة• 
 .أدراج لمفيارس• 
 .خزائف لحفظ المكاد التعميمية• 
 .عربة تمفزيكف متحركة• 
 .طفايات حريؽ• 
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 .لكحات إرشادية• 
 .لممكظفيف كالسكرتاريةمكاتب • 
 .تكفير عكازؿ لمصكت في بعض القاعات• 
أف يككف أثاث مركز مصادر التعمـ قابؿ لمتشكيؿ حسب • 

 .كظيفتو
 .أف يككف المركز قابؿ لمتكسعة في المستقبؿ• 

 .رابعان: العاممكف بمركز مصادر التعمـ المقترح
ح يعد العنصر البشرم أىـ عكامؿ النجاح في أم مشركع مقتر  

 :لذلؾ يقترح الباحثاف اآلتي
 .كفاية عدد االختصاصييف بالنسبة لعدد مف يطمبكف المساعدة• 
شرط الحصكؿ عمى برامج تدريبية أخرل متقدمة في مجاؿ • 

 .تقنيات التعميـ
 .الحصكؿ عمى بكالكريكس في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات• 
كة القدرة عمى تنظيـ كرش العمؿ داخؿ المركز عف طريؽ شب• 

 .اإلنترنت
 .القدرة عمى التعامؿ مع الشبكة العنكبكتية• 
 .القدرة عمى التعامؿ مع البرامج الحديثة• 
 .القدرة عمى التعامؿ مع تقنيات التعميـ• 
 ي المؤىؿ كالمدرب كالمتخصص في ػرم الفنػػادر البشػػر الكػػػتكفي• 

 .مجاؿ تقنيات التعميـ
 .تكفير عدد مف عماؿ النظافة• 
 .تكفير ككادر صيانة ألجيزة المركز المختمفة مثؿ: الحاسكب• 

خامسان: الخدمات التي سكؼ يقدميا مركز مصادر التعمـ 
 .اإللكتركني المقترح

 :يقترح الباحثاف أف يقـك المركز الحالي بتكفير الخدمات التالية
تكفير بيئة تعميمية مرنة كمفتكحة قادرة عمى استيعاب • 

 .كاالبتكارات التعميميةالمستجدات التقنية 
تجييز أماكف التعميـ في ضكء االحتياجات التعميمية المطمكبة • 

)التعمـ الفردم، التعمـ التعاكني، قاعات لإلنترنت، قاعات 
 (.الستخداـ الحاسب في التعمـ

 ة ػػديػيػمػػس التقػػدريػػات التػػراتيجيػػة الستػػديمػػـ بػػعمػػادر تػػر مصػػكفيػػت• 

مع مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ لتتكافؽ مع المتعمميف  تتالءـ
 .الذيف يتسمكف بالفردية أك االستقاللية في تعمميـ

إتاحة الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات اإللكتركنية عبر • 
 .اإلنترنت لكؿ المستفيديف

تقديـ المشكرة الفنية كالتكجيو في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ • 
 .كالمعمكمات

نتاجيا بمختمؼ أشكاليا تصميـ ال•  مكاد التعميمية اإللكتركنية كا 
 .كأنماطيا

تعريؼ المستفيديف مف المركز بالخدمات اإللكتركنية المكجكدة • 
 .كتكفير المساعدة ليـ في عممية استخداـ مصادر المعمكمات

تخطيط كتكفير البنية التكنكلكجية المطمكبة لتمبية احتياجات • 
 .المستفيديف

 .المركز ببرمجة المكاد التعميمية المختمفةأف يقـك • 
إمداد المعمميف بالبرامج اإللكتركنية الحديثة كالتي تساعدىـ • 

عمى أداء أعماليـ بشكؿ جيد يتكافؽ مع التقنيات الحديثة لكي 
 .يككف منظما كمصمما لبيئة التعمـ

تكفير مصادر تعمـ إلكتركنية متنكعة تمثؿ مدل كاسعان مف • 
 .المكضكعات

 ي مجاؿ دمج التقنية ػػالب فػػيف كالطػػزة لممعممػػػارب متميػػؿ تجػػنق• 
 .في التعميـ عمى شبكة الحكاسيب

دعـ عممية نشر االبتكارات التعميمية كتبنييا كدمجيا في التعمـ • 
 .المدرسي مف خالؿ تكفير كسائط مبتكرة إلكتركنية

 ت.كالمعمكماالت تكنكلكجيا التعميـ تقديـ الدعـ الفني في مجا• 
تكفير القاعات كالكرش كالفصكؿ الدراسية المناسبة الستخداـ • 

 .التقنيات الحديثة مثؿ الحاسكب كالتعميـ عف بعد كغير ذلؾ
التركيز عمى إعداد المتعمميف لميارات األلفية الثالثة كالتي • 

المعمكمات كميارات البحث  تيتـ بميارات االتصاؿ كتقنيات
 .، كميارات التفكير العمياالتعمـ الذاتي، كميارات العممي

مساعدة المعمميف في تطبيؽ مبادئ تصميـ التعميـ باستخداـ • 
 .تقنيات التعميـ كالمعمكمات

 ج ػػؽ المناىػيػبػطػتػة لػػة الالزمػػيػركنػػكتػػية اإللػػمػيػمػكاد التعػػاج المػػػإنت• 
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 .باستخداـ التقنيات الحديثة
التعمـ اإللكتركني طيمة الساعات  أف يعمؿ مركز مصادر• 

 .المخصصة في أياـ األسبكع
أف يضمف مركز مصادر التعمـ اإللكتركني كحدة التصكير • 

كاألرشفة إلكتركنية لتحكيؿ النتاج العممي لمكمية كالكتب 
 .كالدكريات إلى نسخ إلكتركنية

االشتراؾ بقكاعد البيانات العالمية كالتحديث المستمر لقكاعد • 
 .انات الخاصة بالمركزالبي
تكظيؼ بعض نظـ كمصادر التعمـ اإللكتركني في تطكير • 

 .المكاقؼ التعميمية
تكفير مركز مصادر التعمـ اإللكتركني لمكحات إرشادية لتسييؿ • 

 .تقديـ الخدمة
إعداد مركز مصادر التعمـ اإللكتركني لمندكات كالمحاضرات • 

 .كالمناظرات
 .ة المتنكعة لمختمؼ الفئاتتنظيـ المسابقات الثقافي• 
يفيرس كيصنؼ المكاد كاألجيزة التعميمية ليسيؿ عمى زكاره • 

 .الكصكؿ إلى ما يريدكه
أف يؤدم المركز المقترح دراسات مسحية لمتعرؼ عمى • 

 ة ػػػػػػكادر البشريػػػاحتياجات الكمية مف التقنيات كالمكاد التعميمية كالك
 .الالزمة

أىمية استخداـ التقنيات التعميمية إعداد دراسات عف • 
 .اإللكتركنية لتحسيف أداء الطالب في منظكمة التعميـ

تقديـ تقارير عف مدل صالحية التقنيات التعميمية اإللكتركنية • 
 .كمدل كفاءة الخدمات المرتبطة بيا

تقديـ استبانات لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف • 
 .أداء المركز بشكؿ مستمربحيث يتـ مف خالليا تقييـ 

تكفير إجراءات منظمة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمكاد مف • 
خارج المركز كالكمية، عف طريؽ آليات متنكعة مثؿ الشبكات 

بغرض  (Inter library loan) كاإلعارة البينة .اإللكتركنية
 .الكصكؿ إلى المعمكمات المحمية كالبعيدة

 ادر التعمـ اإللكتركني ػػز مصػػادم مركػػلمرتة ػػج تدريبيػػذ برامػػتنفي• 

 .تسيـ في إكسابيـ ميارات استخداـ أساليب التعمـ اإللكتركني
تأميف خدمة اإلنترنت الالسمكي داخؿ مركز مصادر التعمـ • 

 .اإللكتركني
 :سادسان: المكقع اإللكتركني لمركز مصادر التعمـ المقترح

مف المكاقع العالمية  مف خالؿ اطالع الباحثيف عمى عدد     
كالتجارب الدكلية في ىذا المجاؿ قاـ باختيار ما يالئـ طبيعة 
التصكر المقترح لممشركع الحالي ثـ عمد إلى تصميـ المكقع 
اإللكتركني لمركز مصادر التعمـ المقترح إنشاؤه بقسـ تقنيات 
التعميـ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، مف خالؿ تكفير 

كمات بأشكاليا المختمفة كبصكرة رقمية ليككف مصادر المعم
مرجعان لكؿ المستفيديف مف خدماتو مف أعضاء ىيئة التدريس 
كالطالب كالمجتمع المحمي، كليككف ممتقى لتبادؿ الخبرات بينيـ 
مف خالؿ المكقع التفاعمي كالمنتدل الحكارم لمكصكؿ إلى رفع 

ت كالمكاد قدرات عضك ىيئة التدريس كالطالب، كتبادؿ الخبرا
التعميمية، كسرعة الكصكؿ إلى تمؾ المصادر كتكفيرىا بشكؿ 

 .ميسر
كقد راعى الباحثاف أف يتميز تصميـ المكقع بسيكلة      

االستخداـ ليتمكف المستفيديف مف الكصكؿ إلى احتياجاتيـ مف 
المصادر بسيكلة كيسر. كاشتمؿ صدر المكقع عمى شريط أفقي 

مكتبة مصادر التعمـ  –ة يحتكم عمى )الصفحة الرئيسي
الكسائط المتعددة منتدل  –الكاقع االفتراضي  –اإللكتركني 

اتصؿ بنا(. كما اشتممت الصفحة الرئيسية عمى كممة  –المكقع 
ترحيب بالمستفيديف كشرح كؿ ما ىك جديد في المكقع كالخدمات 
التي يقدميا المركز. كاشتممت القائمة الرئيسية عمى خدمات 

ي يقدميا ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالمجتمع المركز كالت
 :المحمي كىي كالتالي

 .كحدة انتاج الكسائط المتعددة• 
 .قاعة العرض الحي• 
 .كحدات التعمـ الرقمية• 
نتاج المكاد اإللكتركنية•   .قاعة تصميـ كا 
 .قاعة البحث الرقمي• 
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 .قاعة التعمـ الذاتي• 
 .قاعة االطالع كالبحث• 
 .البياناتقكاعد • 
 .صالة االجتماعات• 
 .أعماؿ المبدعيف• 
 .البرامج كالمقررات الدراسية• 
 .مكاقع صديقة• 

 توصيات. ال6
بناءن عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، ككذلؾ في       

ضكء ما كرد باإلطار النظرم حكؿ مصادر التعمـ فإف الباحثيف 
 :يكصياف باآلتي

المقترح لمركز مصادر التعمـ االستفادة مف التصكر • 
اإللكتركني لمدراسة الحالية عند إنشاء مركز مصادر تعمـ 

 .بالقسـ
تكفير اإلدارة الفعالة المؤىمة في مركز مصادر التعمـ • 

 .اإللكتركني
تكفير المصادر اإللكتركنية الفعالة كالتي تستطيع أف تقـك تمبي • 

 .احتياجاتيـ التعميمية
لمؤىؿ لتقديـ الخدمة المطمكبة في مركز تكفير االختصاصي ا• 

 .مصادر التعمـ اإللكتركني
االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ تقنيات التعميـ • 

 .بشكؿ عاـ كمراكز مصادر التعمـ اإللكتركنية بشكؿ خاص
تكفير المكارد المالية الالزمة إلنشاء مراكز مصادر التعمـ • 

 .ياجاتيااإللكتركني كتكفير جميع احت
دعكة أعضاء ىيئة التدريس المشاركة في إنتاج مكاد تعميمية • 

 .رقمية متكاممة
تكفير الككادر الفنية المؤىمة لتقديـ خدمات الصيانة كالتشغيؿ • 

 لألجيزة الحديثة.
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ABSTRACT_ This study aimed at providing a suggested perception of an e -learning Resource 

Center in the Department of Educational Technology, in the faculty of Education, in the King Saud 

University in the light of the present innovations of technical educational technology. To achieve 

the aims of the study, the researcher used the descriptive analytical method by designing an 

observation card for the real situation of learning resources center in the Department of 

Educational Technology in the Faculty of Education in the King Saud University due to: its area, 

organization, and staff. Also the researcher built a questionnaire to identify the requirements of 

the faculty members students and staff. The study sample was chosen randomly. It consists of (60) 

faculty members, (50) staff and (490) students, a total of (600) members who respond to the study 

tool. The results of the study indicated that there was no LRC with its original concept, but there 

was a traditional library contains a hall attached to the library, computer lab, and a unit for the 

production of teaching aids. And The existence of a large shortage in the Facilities and equipment 

of the technological innovations available as if they were compared with the number of users such 

as faculty members and students. Also the results indicated serious need for the suggested services 

to the suggested center. And the need for Standards for the suggested LRC building, the most 

important standards were safety and security features and equipped halls with modern display 

machines. Depending on these results the researcher designed a suggested E-Learning Resource 

Center for the Faculty of Education in the King Saud University. The researcher also developed a 

number of recommendations and suggestions for future research.  

KEYWORDS: suggested perception, E-learning Resource Center, Educational Technology. 

 


