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دور مديري مدارس التعليم األساسي يف تفعيل
مراكز مصادر التعلم مبحافظة ظفار

منى علي بن علي عبدالقادرال إبراهيم* صبحي أحمد سليمان**

خالد بن مسلم املشيخي***

امللخص -هدفت الدراسة التعرف على دور مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة ظفار في تفعيل مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر
أخصائي مراكز مصادر التعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )101أخصائي ،وتم استخدام استبانة مكونة من ثالثة مجاالت متعلقة بكل من
(املعلمين ،أخصائي مراكز مصادر التعلم ،الطلبة) ،مكونة من( )44فقرة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي .كان من أهم نتائج الدراسة أن
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم فيما يتعلق باملعلمين وبأخصائى مراكز مصادر التعلم قد جاء بدرجة
مرتفعة ،أما فيما يتعلق بالطلبة فكان بدرجة متوسطة ،باإلضافة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في دور
مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم بين أفراد العينة تعزى ملتغير النوع ،واملؤهل العلمي ،والخبرة .وكان من
أهم توصيات الدارسة تﻁوير أﻫداف خﻁة مدير املدرسة بﻬدف اكتساب الطلبة اﻫتمامات جديـدة ،والكشف عن امليول الحقيقية
واالستعدادات الكامنة ،والقدرات الفعالة لديهم بهدف تنمية قدراتﻬم في الحصول على املعلومات من مصادر مختلفة.
الكلمات املفتاحية :مديري ،التعليم األساس ي ،مراكز مصادر التعلم.

*باحثة ،عمان.
** كلية األداب والعلوم التطبيقية _ جامعة ظفار
*** عميد كلية األداب والعلوم التطبيقية _ جامعة ظفار
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دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكزمصادرالتعلم بمحافظة ظفار
املعلمين في هذا املجال ،إال أن تلك الجهود تتسم بالعشوائية وتقوم بها كل
مديرية على حدة وال توجد خطة شاملة للجميع يمكن الرجوع إليها.
وفي ضوء ذلك تأتي الدراسة للتعرف على درجة إسهام مديري مدارس
التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم في محافظة ظفار
من وجﻬة نظر أخصائي مراكز التعلم ،وذلك من خالل اإلجابة على
األسئلة التالية:
 -1ما درجة إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز
مصادر التعلم من وجﻬة نظر أخصائي املراكز بمحافظة ظفار؟
 -2ما الصعوبات التي تواجه مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل
أداء مراكز مصادر التعلم من وجﻬة نظر أخصائي املراكز بمحافظة
ظفار؟
 -3هل تختلف وجهات نظر عينة الدراسة حول دور مديري مدارس
التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم ،تلك التي تعزى
ملتغيرات (النوع اإلجتماعي ،املؤﻫل العلمي ،الخبرة) ألفراد مجتمع
الدراسة؟
حدود الدارسة
اقتصرت الدارسة على الحدود اآلتية:
 الحدود الجغرافية :مدارس التعليم األساس ي الحكومية بمحافظة ظفار. الحدود البشرية :أخصائي مركز مصادر التعلم بمدارس التعليماألساس ي بمحافظة ظفار.
 الحدود الزمنية :طبقت الدارسة خالل العام األكاديمي (2016م-2017م).
 الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة درجة إسهام مديريمدارس في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم األساس ي
بمحافظة ظفار املتعلقة بـ ـ (املعلمين-أخصائي مركز مصادر التعلم -
الطلبة) من خالل استبانة تم اعدادها لذلك.
مصطلحات الدارسة
 مراكز مصادر التعلم:عرفت وزارة التربية والتعليم [ ]1مراكز مصادر التعلم بأنها " بيئة
تعليمية تعلمية ،تتوفر بها أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم
منظمة ومتاحة لالستخدام ،وتيهئ للمتعلم فرص التعلم الذاتي من خالل
ما تتيحه من فرص االطالع واالستماع واملشاهدة واستخدام التقنيات
الحديثة ،وبما توفره من بيئة مناسبة للتدريس ،وتوجيه العملية
التعليمية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها في ضوء األهداف
التعليمية".
 التعليم االساس ي:التعليم األساس ي" :تعليم موحد توفره الحكومة للطلبة لجميع طالب
السلطنة ممن هم في سن املدرسة ،مدته عشر سنوات يقوم على توفير
االحتياجات التعليمية األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات وتنمية
االتجاهات والقيم التي تمكن املتعلمين من االستمرار في التعليم أو
التدريب وفق مليولهم واستعداداتهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى

 .1املقدمة
في ظل التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية يرى الكثير من
القائمين على النظام التربوي ،ضرورة توفير مراكز مصادر التعلم لتواكب
هذه التطورات ،وترتقي بعملية التعليم والتعلم.
ً
وقد طورت وزارة التربية والتعليم مراكز مصادر التعلم كما ونوعا
ً
بشكل ملحوظ في مدارس السلطنة ،بوصفها ًجزءا مهما في العملية
التعليمية ،وملا لها من دور في تشكيل الجانب الثقافي واملعرفي للطلبة،
ً
وإثراء املنهج املدرس ي ،ودعم األنشطة التربوية املختلفة؛ ونظرا للثورة
ً
املعلوماتية والتكنولوجية التي صاحبت العملية التعليمية ،قامت الوزارة
بتطوير الخطة الدراسية ،وإعادة النظر في محتوى املناهج واألهداف
والوسائل التعليمية ،ومنذ تطبيق التعليم األساس ي في العام الدراس ي
1997/1998م تم إدخال الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم
ومختبرات الحاسوب ،وتمت تهيئة البيئة املناسبة لتفعيلها ،باإلضافة إلى
تهيئة الطالب ليكون قادرا على التعامل مع التغيرات التكنولوجية بكل
إيجابية ،وقد نصت وزارة التربية والتعليم في دليل عمل االدارة املدرسية
اعتبار مركز مصادر التعلم من املرافق الحيوية باملدرسة التي ينبغي أن
تجد الرعاية واملتابعة من قبل مدير املدرسة ،والحرص على تفعيلها في
ضوء األهداف التعليمية [.[1
وتفعيل مراكز مصادر التعلم يرتبط بمـدى قـدرة اإلدارة املدرسية
على توفير الدعم الفني واإلداري للعاملين في مصـادر التعلم ،وعلـى
رأسﻬم مدير املدرسة؛ حيﺙ أن له الدور الكبير في تحقيق األهداف
التربوية والتعليمية في مراكز مصادر التعلم ،فجميع البرامج التربوية التي
مباشرا وبشكل كبير على مدى تفﻬم
ﹰا ﹰ
تﻁبق في املدارس تعتمد اعتماد
ووعي مديري املدارس بأﻫميتﻬا ،وﻫذا ال يمكن الوصـول إليه إال بتوفير
بيئة إدارية إبداعية خالقة في ظل مناﺥ إداري يشجع علـى اإلبـداع
والتطور [.[2
لذلك جا ءت الدراسة لتسلط الضوء على درجة مساهمة مديري
مدارس التعليم االساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم من خالل
وجﻬة نظـر أخصائى مراكز مصادر التعلم بمحافظة ظفار.
 .2مشكلة الدارسة
تعددت الدراسات التي تناولت مﻬام مدير املدرسة فـي اإلدارة املدرسـية،
وعالقة ذلك بمركز مصادر التعلم مثل دراسة عليان [ ]3ودراسة
البوسعيدي [ ،]4والتي أكدت نتائجها على االتي:
 أن نجاﺡ مركز مصادر التعلم في تحقيق أﻫدافه مرتبط بمـدى فاعليـةاإلدارة القائمة عليه.
 وجود ضعف في استخدام تكنولوجيا التعليم ومراكز مصادر التعلم منقبل بعض املعلمين وفقا للزيارات امليدانية والتقارير الواردة في هذا
املجال.
 عشوائية الجهود؛ حيث أن هناك العديد من الجهود املبذولة فياملديريات العامة للتربية والتعليم بالسلطنة حول معالجة جوانب النقص
في تفعيل مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي ورفع كفايات
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خالل منظومة تتكـون مـن القوى البشرية ،واملصادر التعليمية،
والتكنولوجيا الحديثة لدعم االتجاﻫات اإليجابية وانعكاساتﻬا على
عمليتي التعلم والتعليم".
 2. 1.1أﻫمية مركز مصادر التعلم
يرى الشرهان [ ]8أن مركز مصادر التعلم ﻫـو من أكثر مكونات املدرسة
التي لها القدرة على تطوير ونقل التعليم والتعلم ومواقفﻬما مـن الطرق
التقليدية ،إلى مواقف وﻁرق تربﻁ املتعلمين بمصادر املعرفة بشكل
مباشر تدعم التعلم الذاتي لدى املتعلمين؛ مما يتطلب أن تعمل النظم
التعلمية على أن تجعل دائرة البيئة التعليمية أكثر اتسـاعا ،بحيـﺙ
تتجاوز املعلم واملقرر الدراسي؛ لتصل إلي الطلبة بشكل أكثر فعالية مع
مركز مصادر التعلم ،وأن تكون لديﻬم فرصة أن يستخدموا ويﻁوروا
مﻬاراتﻬم املعلوماتية ،التي يستﻁيعون من خاللها أن يتكيفوا مع العديد
من املواقف التعليمية املتنوعة.
ويؤكد هذه األهمية الجمعية الدولية للمكتبات املدرسية والتي أكدت
على ضـرورة وجود مراكز مصادر التعلم في عمليتي التعليم والتعلم،
حيث وضعت لها أربع وظائف ،وهي :العلي [.[9
• الوظيفة املعلوماتية :يمدنا املركز بمعلومات موثقة ،والوصول السريع
للمعلومات واسـترجاعﻬا ،فهو جزء من شبكة املعلومات اإلقليمية
والوﻁنية.
• الوظيفة التعليمية :يزودنا املركز بتعليم مستمر ﻁوال الحياة عن
ﻁريق إتاحة التسهيالت ،البيئة املالئمة للتعلم ،اإلرشاد إلى املصادر
املناسـبة ،اختيـار واسـتخدام مصـادر املعلومات ،التدريب على مﻬارات
البحث عن املعلومات ودمجﻬا في التدريس ودعم الحرية الفكرية.
• الوظيفة الثقافية :يدعم املركز الحياة عن ﻁريق تقديم ودعم الخبرة،
والتذوق الفني ،وتشجيع اإلبداع ،وتﻁوير العالقات اإلنسانية
اإليجابية.
• الوظيفة الترفيهية :يدعم املركز حياة متوازنة ويشجع على استثمار
وقت الفراغ فـي األعمـال املفيدة ،وذلك من خالل تقديم مصادر
املعلومات والبرامج الترفيﻬية واإلرشاد في كيفية استغالل أوقات
الفراغ [.[10
ورأى الصالح وﺁخرون [ ]6أن مراكز مصـادرالتعلم مﻬمـة وضرورية
للتربويين والطلبة؛ ألنﻬا تعمل على:
دعم جﻬود اإلصالﺡ التربوي الهادف إلى دمج التقنية في املنهج وفي
نشـاﻁات التعليم والتعلم.
دعم أساليب التعليم والتعلم الحديثة من خالل توفير بيئة ﻏنية
باملصادر تتـيﺢ فرص التعلم الذاتي في مواقف أصيلة معتمدة على
وسائﻁ متعددة.
تحسين التدريس من خالل دعم املعلم باملصادر املطلوبة ،لإلنﻁالق
بالطالب إلى أبعد من تحصيل املعلومات التي تقاس بعدد الوحدات التي
يشـملﻬا املنهج ،أو الساعات التي يقضيﻬا الطالب في قاعات الدراسة.
دعم وتشجيع التعليم عن بعد املعتمد على الشبكات وﻫو تعلـيم يشـﻬد
نمـوا مستمرا من خالل توفير أدوات االتصال اإللكترونـي املختلفة مثـل
البريـد اإللكتروني والصفحات النسيجية ومجموعات املناقشة ،وﻏيرﻫا.

تنميتها ملواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات املستقبل في إطار
التنمية املجتمعية الشاملة" [.[1
أﻫداف الدراسة
استهدفت الدراسة األتي:
التعرف على درجة إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء
مراكز مصادر التعلم وذلك وجهة نظر أخصائي مركز مصادر التعلم.
الكشف على درجة الصعوبات التي تواجه مديري مدارس التعليم
األساس ي فـي تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم من وجﻬة نظـر أخصائي
مركز مصادر التعلم.
الكشف عما إذا كانت هناك فروةق بين وجهات نظر عينة الدراسة حول
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم
التيﹸتعزى ملتغيرات (النوع ،املؤﻫل العلمي ،الخبرة).
أهمية الدارسة
تكمن أهمية الدارسة الحالية في ما يلي:
قد تساعد الدراسة في التركيز على أهمية دور مديري مدارس ومساهمة في
تفعيل أداء مراكز التعلم في مدارس التعليم األساس ي بمحافظة ظفار.
قد تساعد الدراسة في تفعيل مراكز مصادر التعلم من خالل بيان األدوار
واملمارسة اإلدارية ملدير املدارس والتي تتوصل اليها الدراسة.
تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية دور مدير املدرسة باعتباره قائدا
تربويا ومشرفا مقيما يساهم في الرقى بمستوى مراكز مصادر التعلم.
 .3اإلطارالنظري
يتناول اإلطار النظري مراكز مصادر التعلم ،اإلدارة املدرسية ثم
الدراسات السابقة.
 2.1مراكز مصادر التعلم
أصبﺢ من الضروري إيجاد مراكز مصادر التعلم العصرية ،وتزويدﻫا
باملواد املكتبية املتعددة واملتنوعة بما يتالئم مع احتياجات املتعلم
وقدراته وميوله ،وتوفير اإلمكانيات املادية والبشرية املدربة لها.
يﻁلق على مركز مصادر التعلم أسماء ومصﻁلحات كثيرة
ومختلفة ،فلقد أشار الغامدي [ ]5إلى بعﺽ املسميات التي وردت في
األدبيات التربويـة ،والتي أﻁلقت على مراكز مصادر التعلم في مراحله
املختلفة وهي :مركز الوسـائل التعليمية ،ومركز املواد التعليمية ،ومركز
الخدمات التربوية ،ومركز الوسائل السمعية والبصرية ،واملكتبة
الشاملة ،ومركز مصادر التعلم ،وﻫو األكثر شيوعاً ﻫذه األيام.
وقد عرف الصالح [ ]6مركز مصادرالتعلم بأنه" :مرفق مدرسي
يديره اختصاصي مﺅﻫل ،يحتوي أنواعاً وأشكاالً متعددة من املصادر
التعليمية والتعلمية ،يتعامل معﻬا املتعلم بشكل مباشـر؛ الكتساب
مﻬـارات البحث عـن املعلومات وتحليلﻬا وتقويمﻬا ،بغرﺽ بناء معارفه
وخبراتـه وتنميتﻬـا باسـتخدام نشاﻁات قائمة على أساليب التعلم
املختلفة ،ويقدم خدمات تسـﻬل علـى املتعلم واملعلم االستفادة من
إمكاناته".
أما الشبلي [ ]7فعرفه بأنه" :بيئة علمية داخـل املدرسـة تضـم العديد
من تكنولوجيا املعلومات والخدمات املكتبية والوسائل التعليمية في
إﻁار نظام متكامل؛ لخدمة املعلمين واملتعلمين؛ إلكساب مﻬارات
التعلم الذاتي ،والتعلم الجماعي ،وتﻁوير ﻁرق تدريس املعلمين من
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تيسير عملية نشر االبتكارات التعليمية وتبنيﻬا من خالل إتاحـة فـرص
نشـر الدروس والنشاﻁات التعليمية اإللكترونية بين أفراد املجتمع
التعليمي .
دعم مشاريع الطلبة وتشجيع تقديمﻬا بوسائﻁ متنوعة من خالل تقديم
التسهيالت البشرية واملادية املطلوبة .
دعم عملية املشاركة في املصادر بين أفراد املجتمع املدرسي الواحد.
 2. 1.2متﻁلبات مركز مصادر التعلم
ً
ً
ُّ
يعد مركز مصادر التعلم مرفقا تعليميا كغيره من املرافق التعليمية
يحتـاﺝ إلى مجموعة من املستلزمات حتى يحقق الفائدة املرجوة ،تتمثل في
األتي :
 اإلمكانات البشرية :إن مركز مصادر التعلم يتﻁلب عدداً منالعاملين ،للقيام بكافة العمليات واألنشـﻁة والخدمات التي يسعى
املركز إلى تقديمﻬا ،ويجب أن يكون ﻫﺅال ء العاملون مﺅﻫلين تأﻫيال
يتناسب مع ﻁبيعة املهام التي يقومون بﻬا ،ويحتاﺝ مركز مصـادر التعلم
على وجه العموم إلى أربعة موظفين املدير ،أخصائي مركز مصادر
التعلم ،فني لصيانة األجﻬزة ،عامل نظافة.
 ميزانية مالية :ال بد من وجود ميزانية مناسبة يعتمد عليﻬا مركزمصادر التعلم لبناء مرافـق خاصة به ومتابعـة صيانتها ،باإلضافة إلى
قدرة شرائية لتأمين املستلزمات الضرورية ،وشـرا ء األدوات البسيطة
حسب ماتوفره ميزانية املدرسة.
 اللوائﺢ التنظيمية :تنظيم وترتيب مركز مصادر التعلم بمجموعة مناللوحات ،والوسائل التنفيذية ،واالرشادية التي توضح سير العمل
ً
ُ
بداخله ،تجنبا للفوض ى اإلدارية واملهنية التي قد تسبب تعﻁيـل أدا ء
ً
املركز أو نقص فاعليته ،وﻫذه اللوائﺢ والنظم تكون ﻏالبا معدة من
الخطة االستراتيجة للوزارة .
ً
 اإلمكانات املادية :يتﻁلب مركز مصادر التعلم عددا من اإلمكاناتاملادية التي ينبغي توافرﻫـا؛ حتى يستﻁيع أن يقوم بالدور الذي من أجله
أنشﺊ ،وتتلخص ﻫذه اإلمكانـات في املكان ،األثاﺙ ،األجﻬزة واملعدات
واملواد التعليمية.
 2. 1.3أﻫداف مركز مصادر التعلم
إن الوظيفة الرئيسة ملراكز مصادر التعلم ،ﻫي مساعدة املعلمين
فـي تﻁـوير أساليب التعلم من خالل إنتاﺝ املواد التعليمية وتوفيرﻫـا،
ومتابعـة اسـتخدامﻬا ،وتدريب املعلمين على توظيفﻬا بفاعلية في
العملية التعليمية ،وتوفير فرصة تبـادل اآلراء والخبرات بينﻬم ،وتنمية
مﻬارات التعلم الذاتي لهم ،وتقديم الخدمات التربوية للمدارس ،مثل
إعارة األجﻬزة التعليمية وصيانتﻬا.
وذكر عليان [ ]11أنه يمكن ملراكز مصادر التعلم تحقيق الكثير من
العمليات الفنية ،واإلدارية التي يتم عن ﻁريقﻬا توسيع نﻁاق ومسـتوى
خـدمات املكتبات واملعلومات ،مما يﺅدي إلى إنجاز األعمـال التربوية
املطلوبة بسﻬولة ،وإظهارها بمستوى أفضل ،وﻫذا ﻫو الهدف العام مـن
وراء إنشاء مراكز مصادر التعلم.
وأكد الشعيلي [ ]12بأن مركــز مصــادر التعلــم يعتــبر بيئة تعليمية تحوي
ً
أنواعا متعددة من مصادر املعلومات ،بتفاعلها مع املتعلم ،وتتيﺢ له
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فرص اكتساب املهارات والخبرات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي،
وذكر عــدد مــن األهــداف ملراكــز مصــادر التعلم منها:
توفير اإلمكانات الالزمة للبحث العلمي.
دعم املنهج الدراس ي عن طريق مصادر التعلم.
املساهمة في مواجهة التفجر املعرفي.
تنميــة مهــارة البحــث ،واالستكشــاف ،والتفكــير ،وحــل املشكالت لدى
املتعلم.
تزويد املتعلم بمهارات ،وأدوات تجعله قادرا على التكيف ،واالستفادة من
هذه التطورات.
مساعدة املعلم في تنوع أساليب تدريسه.
إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي.
تلبية احتياجات الفروق الفردية.
إكســاب الطلبة اهتمامات جديــدة ،والكشف عن امليول الحقيقي
والقدرات الفعالة لدى الطلبة.
تنميــة قدرات الطلبة في الحصول على املعلومات من مصادر مختلفة.
وذﻫب عليان [ ]11إلى أن مراكز مصادر التعلم تستمد فلسفتها من
ً
فلسفة املؤسسة التعليمية ،وبناءا على ذلك يتم تحديد األﻫداف
والوظائف ،وأكد إلى أن الهدف الرئيس ي ألي مركز مصادر ينبغي أن
يسﻬم فـي الدور األول فـي تحقيق أﻫداف املؤسسة التعليمية ،وتحسين
عملية التعليم والتعلم.
 2. 1.4خدمات مركز مصادر التعلم
يؤدي مركز مصادر التعلم العديد من الوظائف التي تعمل على
تفعيل العملية التعليمية والتربوية في املدرسة ،إذ يصعب تحقيق
أﻫداف أي سياسة تعليمية بدون اسـتخدام املركز كأداة لذلك ،فﻬو
املكان الذي يمكن من خالله بناء قدرات املتعلم التعليمية.
وحدد عليان [ ]11خدمات مركز مصادر التعلم في اآلتي:
 توفير ﻁرق تعليمية بديلة لألساليب التقليدية املباشـرة ،كاملحاضرة،والحوار ،وﻏيرﻫا ،خاصة ألولئك الطلبة الذين يتصفون بالفردية ،أو
االستقاللية في تعلمﻬم.
 إﻏناء الخبرات الالمنﻬجية لدى الطلبة :إن تنويع املعلم لطرقهالتدريسـية مـن خالل استعمال املواد ،والوسائل التعليمية املتوافرة في
مركز مصادرالتعلم ،وتمكن الطلبة من استخدامﻬا حسب رﻏبتﻬم يﺅدي
إلى زيـادة املعرفة املنهجية للطلبة ،ورفع كفاياتﻬم السلوكية بوجه عام.
 تحقيق مزيد من العدالة االجتماعية :إن تقديم مركز املصادر لوسائلوأسـاليب تدريسية تستجيب الحتياجات بعﺽ املتعلمين وخصائصﻬم
كمنخفض ي التحصيل ،وتوفيره ملصادر بديلة أو إضافية لتلك التي
يستعملﻬا املعلم فـي تدريسـه الجماعي الصفي ،يتيﺢ للطلبة ذوي
التحصيل املتوسـﻁ رفـع كفايـاتﻬم اإلدراكية وتحسين قدراتﻬم الذاتية.
 2. 1.5املعوقات التي تواجه مركز مصادر التعلم.
تشير كثير من الدراسات واألبحاﺙ إلى وجود العديد من املعوقات التي
تواجه مركز مصادر التعلم ،منها دراسة ميلود [ ،]13حيث أشارت إلى
أﻫم املشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز مصادر التعلم ،وتعيق
تحقيق أﻫدافﻬا ،منها:
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واألخالقي ،وذلك يؤكد أن اإلدارة املدرسية تقوم على أصول علمية
تسﻬم في تحقيق الفعالية في األعمال ،وتوجيهها الوجهة الصحيحة،
ولذلك ينبغـي علـى مـدير املدرسة أن يكون على وعي بﻬذه األصول حتى
يستﻁيع أن يحقق الدور القيادي الذي يﺅديه ملدرسته بدرجة عالية من
الكفاءة.
 2. 2.2أﻫداف اإلدارة املدرسية
تناول علماء اإلدارة والباحثين أﻫداف اإلدارة املدرسية ،ومن أهم هذه
األهداف:
توفير الجو املالئم الصالح للعملية التعليمية.
توفير اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة املدرسة.
تحقيق عالقات إنسانية ﻁيبة بين العاملين في املدرسة.
إيجاد القدوة الحسنة للطالب.
ورأى عابدين [ ]17أن أﻫداف اإلدارة املدرسية تتمثل في:
توفير الظروف ،واإلمكانيات التي تساعد على نمو الطلبة بشـكل
واجتماعيا.
ﹰ
وروحيا،
ونفسيا ،ﹰ
وجسميا ،ﹰ
ﹰ
عقليا،
متـوازن ومتكامل :ﹰ
تحقيق األﻏراﺽ االجتماعية التي يدين بﻬا املجتمع ،ونشرﻫا وتحقيق
التكيف والتوافق االجتماعيين.
توجيه املتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعده على النمو
الشخص ي ومساعدته في حل مشكالته وإعداده ملسؤولياته.
املساﻫمة في دراسة املجتمع وحل مشكالته وتحقيق أﻫدافه.
ويرى الباحثون أن كل أهداف اإلدارة املدرسية التي ذكرﻫا الباحثون
تتمحور حول أربعة محاور رئيسة تسعى إلى تحقيقﻬـا وﻫـي أﻫداف
دينية ،إقتصادية ،ثقافية تربوية وأﻫداف إجتماعية.
 2. 2.2مﻬام مدير املدرسة وأدواره
إن مدير املدرسة هو القائد التنفيذي بمدرسته ،واملشرف املقيم الذي
يقـوم بتنفيـذ السياسـة التعليمية العامة للدولة ،عن ﻁريق ما يتاﺡ له
من موارد بشرية ،وموارد مالية ،وفقـا للمعاير السائدة في ﻫذا النظام،
فﻬو الذي ينقل ويترجم ملرﺅوسيه قرارات املستويات األعلى ،وبحكم
تأثيره ،ونفوذه عليﻬم ،يستﻁيع أن يكون هو الطريقة التي يمكنﻬم بﻬا
تنفيـذ ﻫذه السياسة.
وأكد عابدين [ ]17على أن مدير املدرسة هو املسؤول عن تخطيط،
وتنظيم ،ومتابعة ،وتقويم جﻬود العاملين في املدرسة ،ﻫذا باإلضافة
إلى مسـﺅوليته من الناحيتين الفنية واإلدارية في املدرسة.
وأشار األسمر [ ]18إلى أن مدير املدرسة ﻫو الرئيس التنفيذي املسؤول
عن كافة أنشﻁة املدرسة للمجاالت التربويـة ،والتعليمية ،واألنشﻁة
املدرسية ،والشؤون الفنية ،والخدمية ،ويتولى مـدير املدرسـة تحقيق
ذلك من خالل األﻫداف الرئيسة للوزارة.
وأوضح الدايل [ ]19إلى أنه يمكن ملدير املدرسة أن يرفع من كفاءة مركز
مصادر التعلم والعمل على تحقيق أﻫدافه عن ﻁريق:
العمل علـى ﻏـرس عادة حب القراءة واملطالعة عند الطلبة ،وتدريبﻬم على
كيفية استخدام الكتب وكل ما تحويه من مصادر للمعلومات لألﻏراﺽ
املختلفة وبفاعلية.
حﺙ املعلمين علـى توظيف مركز مصادر التعلم في تدريس املناﻫج
الدراسية.

املشاكل املادية :التي تسبب صعوبات في عملية تزويد املراكز بما
تحتاجه من مواد ،وأجﻬزة تعليمية لتنفيذ أﻫدافها وتقديم خدماتﻬا
لجميع املدرسين ضمن املنطقة التعليمية التابعة لتلك املراكز.
املشاكل الفنية :التي تعيق من متابعة تنفيذ األﻫداف ،وتقديم الخدمات
من قبـل املشرفين والعاملين في تلك املراكز ،للتأكد من مدى نجاحﻬا في
مساعدة املدرسين في عملية التدريس ،ومن أﻫمﻬا قلة وسائل النقل،
ونقص الفنيين املؤﻫلين لتشغيل وصيانة الوسائل واألجﻬزة التعليمية.
املشاكل اإلدارية :التي قد تعيق من تقديم الخدمات ،وفـق األﻫـداف
لجميع املدرسين التابعين ملراكز مصادر التعلم ،ومن أﻫم ﻫذه املشاكل
ارتبـاﻁ املركز إداريا مع مديرية التربية التي يخدمﻬا.
 2. 2اإلدارة املدرسية
لقد أصبحت أﻫداف اإلدارة املدرسية متغيرة ،فلم تعد عملية روتينية
تﻬدف إلى تسييرأمور املدرسة ،بل تجاوزت ذلك لتكون عملية تسـعى إلى
تحقيـق األﻫـداف التربوية والتعليمية بما يحقق النمو الصحيﺢ لدى
الطالب ،ولم تعد اإلدارة املدرسية ﻫدفا في حد ذاتﻬا ،بل أصبحت
تسعى للقيام بالرعاية الشاملة للطالب فـي جميـع نواحيه الجسمية
والروحية.
وقد أشار العطوي [ ]14إلى أن وظيفة مدير املدرسة أصبحت تدور
حول الطالب ،وحول توفير كل الظروف ،واإلمكانيات التي تساعد على
توجيه نموه العقلي ،والبدني والروحي ،وإعداده لتولي مسﺅولياته في
حياته الحاضرة واملستقبلية ،ومساعدة املعلمين في تنفيـذ املناﻫج
املوضوعة؛ من أجل تحسين العملية التربوية ،وتحقيق األﻫداف
املوضوعة.
ووجدت اإلدارة املدرسية نفسﻬا أمام مفﻬوم جديد للمدرسة ،وكان من
ثمار ذلك تفاعل اإلدارة املدرسية ،وخاصة مـدير املدرسة في املشاركة
الفاعلة لتحقيق أهداف مركز مصادر التعلم.
 2. 2.1مفﻬوم اإلدارة املدرسية
ً
ً
تعد اإلدارة املدرسية عنصرا أساسيا من عناصر العملية التربوية،
تعمل علـى حفز عناصر العملية التربوية املادية والبشرية ،وﻫي ليست
ﻏاية في حـد ذاتﻬـا ،وإنما وسيلة لتحقيق أﻫداف العملية التربوية؛ ولقد
وردت تعريفات كثيرة ملفهوم اإلدارة املدرسية نستعرضﻬا أهمها.
فقد عرف باجودة [ ]15اإلدارة املدرسية بأنﻬـا" :جميـع الجهود،
واألنشﻁة ،والعمليات من(تخﻁيﻁ ،وتنظيم ،ومتابعة ،وتوجيه،
ورقابـة) يقوم بها املدير مع العاملين معه من مدرسين وإداريين؛ بغرﺽ
ﹰا،
وأخالقيا ،واجتماعي
ﹰ
عقليا،
بناء وإعداد الطالب من جميع النواحي( ﹰ
وجسميا) ،بحيـﺙ يستﻁيع أن يتكيف بنجاﺡ مع املجتمع،
ﹰ
ووجدانيا،
ﹰ
ويحافظ على بيئته املحيطة ويساﻫم في تقدم مجتمعه".
ورأى عوﺽ [ ]16أن اإلدارة املدرسية" :عمليـة تخﻁـيﻁ ،وتنسيق،
وتوجيه ،لكل عمل تعليمي أو تربوي ،يحدﺙ داخل املدرسة؛ من أجل
تﻁـور وتقدم التعليم فيﻬا".
ونخلص من التعريفين السابقين بأن اإلدارة املدرسية ال يمكن
إنجازﻫا إال من خالل الجهود واألنشﻁة الجماعية ألفراد إدارة املدرسة
على نحو متكامل ومتعاون ،وأن املهام املختلفة ألفراد اإلدارة املدرسية
االﻫتمـام بجميـع جوانب النمو للطالب العقلي ،النفس ي ،االجتماعي
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العمل على توفير كل الخدمات املكتبية الالزمة لذلك.
كما يمكن ملدير املدرسة أن يرفع من كفاءة أخصائي مركز مصادر
تماما إلدارة املركز ،وتوفير
التعلم مـن خـالل إتاحة الفرصة له ،ليتفرغ ﹰ
كل الفرص املمكنة ،لتطوير مﻬاراته املكتبية عن ﻁريق الدورات،
وبرامج التدريب أثناء الخدمة ،وﻏيرها من األساليب.
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في هذا الجانب ،اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي قام الباحث
بإعداد األدوات التالية إلنجاز البحث :استبانة لتحديد واقع معرفة،
وممارسة املعلمين بمدارس التعليم األساس ي لكفايات (مؤشرات)
تكنولوجيا التعليم املرتبطة باملعايير والتعرف على احتياجاتهم التدريبية
في هذا املجال .وإجراء مقابالت شخصية مع مجموعة من القيادات
التربوية ،والخبراء املتخصصين بوزارة التربية والتعليم حول موضوع
البحث والكفايات الالزمة للمعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم،
ومناقشة ما تسفر عنه نتائج البحث ،وقد أشارت النتائج حول استجابات
أفراد عينة البحث حول درجة احتياجهم للمعرفة ،والتدريب في الكفايات
(املؤشرات) املرتبطة باملعايير وفقا ملتغير النوع إلى تقارب في قيمة املتوسط
بين الذكور واإلناﺙ ،وأظهرت ايضا فيما يتعلق بقيام معلم التعليم
األساس ي بتطبيق ،وتنفيذ خطط املنهاﺝ باستخدام طرق وأساليب،
واستراتيجيات قائمة على تكنولوجيا التعليم إلى وجود كفايات مرتبطة
باملعيار ذات درجة معرفية ضعيفة ،واحتياﺝ تدريبي كبير من أبرزها
توظيف شبكة االنترنت لتحقيق أهداف تعليمية عند تنفيذ املوقف
التعليمي.
وأكدت دراسة أبو عودة [ ]21على تقويم مراكز مصادر التعلم ومدى
مساﻫمة إدارة املدرسة الثانوية في تفعيل أداء مركز مصادر التعلم
للمدارس الحكومية واألﻫلية بمحافظة جدة ،و إيجاد األساليب التي
يمكن أن تعالج جوانب القصور إلدارة املدرسة الثانوية فـي تفعيـل أداء
مركز مصادر التعلم للمدارس (األﻫلية–الحكومية) بمحافظة جدة،
وتوصلت الدراسة أن ﻫناك موافقة بدرجة متوسﻁة من أفراد عينة
الدراسة على مسـاﻫمة اإلدارة املدرسية في املرحلة الثانوية في تفعيل
أداء مراكز مصـادر التعلم للمدارس الحكومية ،واألﻫلية بمحافظة جدة
(تجاه الطالب ،املعلم ،املنهج الدراسي ،املناﺥ التنظيمي).
وجاءت دراسة الشبلي [ ]7للتعرف على مصادر التعلم في كليات
التربية بسلﻁنة عمان ،من حيﺙ اإلدارات والتسهيالت املادية والتقنية
والفلسفات واألﻫداف واملهام ،وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين
ً
في مراكز مصادر التعلم الستة البالغ ( )69فردا ،واستخدام الباحث
استبانة مؤلفة من  30فقرة تغطي مجاالت الدراسة ،ولقد توصلت
الدراسة إلى أن مراكز مصادر التعلم جزء من كليات التربية ومستقلة في
إداراتها وجميع املسؤولين فيها يحملون شهادة املاجستير ،ويوجد تحقق
جيد لألﻫداف التي أنشئت من أجلﻬا املراكز ،وأن درجة ممارسة جيدة
للمهام التي تقدمﻬا مراكز مصادر التعلم ألقسام الكلية املختلفة
والطلبة ،وأن مختبرات الحاسوب متوافرة في املراكز.
وأجابت دراسة ﻫيرتزل [ ]22إلى تساﺅل تحت عنوان" كيف يمكن
لصانعي القرار التربوي أن يصبحوا ممثلين للمكتبة املدرسية" ،كما
ﻫدفت إلى املساﻫمة في ﻁرﺡ مجموعات من التوصيات التي تزيد من
فاعلية املكتبة املدرسية ،وتكونت عينة الدراسـة مـن  15مدير٣٨٥ ،
معلما ومعلمة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن املعلمين واملعلمات في
ﹰ
املدرسة استخدموا كل من املكتبة املدرسية واملكتبات األخرى الخارجية
من أجل تلبية احتياجاتﻬم املدرسية املقررة عليﻬم في املنهاﺝ ،وأن
املديرين واملديرات قد واجﻬوا مشكالت في تﻁوير املكتبات املدرسية،

 .4الدراسات السابقة
هدفت دراسة عوﺽ [ ]16إلى الكشف عن واقع مراكز مصادر التعلم
في محافظات ﻏزة وسبل االرتفاع بها من وجهة نظر معلم التكنولوجيا،
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكونت
ً
عينة الدراسة من ( )69معلما ومعلمة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم
إعداد استبانتين ،األولى اهتمت بالكشف عن واقع استخدام املواد،
واألجهزة واملستحدثات التكنولوجية التعليمة في مراكز مصادر التعلم،
والثانية اهتمت بالكشف عن واقع توافر املواد ،واألجهزة ،واملستحدثات
التكنولوجية التعليمة في مراكز مصادر التعلم ،وقد توصلت الدراسة إلى
أن درجة توافر املواد واألجهزة التعليمية واملستحدثات التكنولوجية
واستخدامها على مستوى األداة ككل كان بدرجة متوسطة.
وجاءت دراسة الزايدي [ ]20للتعرف على درجة إسﻬام مديري
املدارس في تحقيق أﻫداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين
واألمناء والطلبة من وجﻬة نظر أمناء مركز مصادر التعلم ،واستخدم
الباحﺙ املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم استبانة تكونت من ٦٠
عبـارة ،وتكونت عينة الدراسة من جميع أمناء مراكز مصادر التعلم
أمينا ،ومن
بمدارس التعليم العام بمحافظة الطائف البالغ عددﻫم  ١٣٩ﹰ
أهم نتائج الدراسة أن مستوى تقدير مدى إسﻬام مديري املدارس في
تحقيق أﻫداف مراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين واألمنـاء والطلبة
واملراكز من وجﻬة نظر أمناء مراكز مصادر التعلم كان بدرجة عالية ،و
ال توجد فروق في متوسﻁات درجات إسﻬام مديري املدارس بتحقيق
أﻫداف مراكز مصادر التعلم الكلية وكذلك املتعلقة باملعلمين واألمناء
والطلبة ومراكز مصادر التعلم وفقاً ملتغير املرحلة التعليمية وملتغير
املؤهل العلمي والدورات التدريبية ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05في تقدير أمناء مراكز مصادر التعلم ملدى
إسهام مديري املدارس بتحقيق أﻫداف مراكز مصادر التعلم الكلية،
وكذلك املتعلقة باملعلمين ،واألمناء ،والطلبة ،ومراكز مصادر التعلم
وفقا ملتغير سنوات الخبرة ،لصالح الخبرات الطويلة.
وتناولت دراسة البوسعيدي [ ]4بعنوان" :واقع استخدام تكنولوجيا
التعليم ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان
وإعداد خطة لتفعيلها" واقع استخدام تكنولوجيا التعليم ،وتفعيل مراكز
مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان ،وأيضا التعرف
على معايير تكنولوجيا التعليم والتي يمكن االستناد لها لقياس واقع تفعيل
استخدام تكنولوجيا التعليم ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم
األساس ي ،وتقديم خطة مقترحة لتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم،
ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي ،ورفع كفايات املعلمين
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األولية ،وهي االستبانة ،حيث صممت لتغطي متغيرات البحث من خالل
قسمين رئيسيين هما:
 املتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة البحث والتي تضمنت(النوع ،املؤهل العلمي ،والخبرة).
 متغيرات دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادراملعلومات املتعلقة باملعلمين ،والذي تضمن ( )13فقرة ،و املتعلقة
بأخصائي املركز ،والذي تضمن ( )17فقرة ،واملتعلقة بالطلبة ،والذي
تضمن ( )14فقرة.
فتكونت االستبانة من ( )44عبارة تقاس كل فقرة من خالل سؤال يطلب
من املستجيب وضع عالمة  þفي الخانة التي تعبر عن وجهة نظره ،على
مقياس ليكرت الخماس ي.
 3. 2صدق األداة
تم التحقق من أن األداة تقيس ما وصفت لقياسه من خالل عرضها
بصورتها األولية على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واملعرفة في مجال
ُ
البحث العلمي في اإلدارة التربوية ،ملحق ( ،)3حيث طلب من كل محكم
إبداء الرأي بخصوص مدى وضوﺡ الصياﻏة ،ومدى مناسبة وشمولية
متغيرات البيانات األولية ،ومدى انتماء كل عبارة ملحورها ،وفي ضوء
مالحظات املحكمين تم إجراء التعديالت املطلوبة.
 3. 3ثبات األداة
من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها ،قام
الباحثون بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس بحساب
معامل كرونباﺥ ألفا (Cronbach Alpha) ،وقد جاءت النتائج كما في
الجدول رقم (.)1

باإلضافة إلى وجود حاجة إلى تدريب املعلمين واملعلمات فـي املهارات
املكتبية وجمع املعلومات.
وقد إستفاد الباحثون من الدارسات السابقة في اختيار املنهج األكثر
ً
مالئمة وهو املنهج الوصفي التحليلي ،حيث يعد واحدا من املناهج
العلمية األكثر شيوعا واستخداما ،وتصميم أداة الدراسة ،وذلك
باالستفادة من املقاييس املستخدمة في الدراسات السابقة مع التعديل
واإلضافة فيها ،باإلضافة الى االستفادة من األدوات واألساليب اإلحصائية
املستخدمة.
 .5الطريقة واإلرجرا ات
اعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي والقائم على جمع املعطيات
والبيانات واملعلومات املتعلقة بدور مديري مدارس التعليم األساس ي
بمحافظة ظفار في تفعيل مراكز مصادر التعلم بمحافظة ظفار" ،ثم
تحليلها واستخالص الدالالت واملعاني التي تنطوي عليها هذه املعلومات.
تكون مجتمع الدراسة من أخصائيين مراكز مصادر التعلم بمدارس
التعليم األساس ي بمحافظة ظفار ،والبالغ عددهم ( )101أخصائي
وأخصائية ،وقد قام الباحثون بتوزيع االستبانات على جميع أفراد مجتمع
الدراسة ،وتم استرجاع ( )86استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي ،شكلت
ما نسبته ( )%85.1من مجتمع الدراسة ،وهى نسبة مقبولة ألﻏراﺽ
البحث العلمي.
 3. 1مصادر الحصول على املعلومات
تم جمع البيانات باتباع أساليب مختلفة وهي :املصادر الثانوية ،وتمثل
الجانب النظري للبحث وذلك من خالل االعتماد على املراجع والدوريات
والتقارير والدراسات الجامعية السابقة ذات الصله باملوضوع ،واملصادر

رجدول 1
معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة
م
1
2
3

املحور
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم املتعلقة بأخصائي املركز
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة بالطلبة
اإلستبانة الكلية

يالحظ من الجدول ( )1أن أداة البحث تتمتع بدرجة ثبات عالية حيث
بلغت قيمة ألفا لإلستبانة الكلية ( ،)973.كما جاءت معامالت الثبات
الداخلية بمستوى مرتفع حيث تراوحت بين ( )929.و ( ،)940.وهو مؤشر
لصالحية أداة البحث للتطبيق بغرﺽ تحقيق أهداف الدراسة من خالل
اإلجابة على أسئلتها ،مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن
تسفر عنها عند تطبيقها.
 3. 4املعالجات اإلحصائية املستخدمة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحثون برنامج الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSومن ثم استخدمت األساليب اإلحصائية
التالية:
 -1املتوسط الحسابي ملعرفة مدى انخفاﺽ أو ارتفاع ﺁراء أفراد العينة
على كل عبارات متغيرات البحث إلى جانب املحاور الرئيسية.

عدد الفقرات
13
17
14
44

معامل ألفا
.938
.929
.940
.973

 -2االنحراف املعياري للتعرف على مدى انحراف ﺁراء عينة البحث لكل
عبارات متغيرات البحث ولكل من محاور البحث.
 -4اختبار (ت) للعينات املستقلة لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية في
ﺁراء أفراد العينة نحو محاور الدراسة باختالف النوع.
 -5اختبار تحليل التباين األحادى ) (One Way Anovaلبيان الفروق ذات
الداللة اإلحصائية في ﺁراء أفراد العينة نحو محاور الدراسة باختالف
املؤهل العلمي والخبرة.
 .6النتائج ومناقشتها
يتم هنا عرﺽ النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل اإلجاية عن
تساﺅالتها ومن ثم مناقشتها وتفسيرها ،وذلك على النحو التالي:
 41اإلجابة على السؤال األول :ما دور مديري مدارس التعليم األساس ي في
تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين من وجﻬة نظر
إخصائي مركز مصادر التعلم بمحافظة ظفار؟
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7

تم حساب املتوسطات الحسابیة واالنحرافات املعیاریة ومستوى األهمية
الستجابات أفراد العينة على عبارات محور دور مديري مدارسالتعليم

2018

10

االساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين،
يوضحها جدول (.)2

رجدول 2
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية لالستجابات في املحور األول املتعلق باملعلمين
م

العبارات

م

ع

1
4
5
6
13

يحث مدير املدرسة املعلمين على ارتياد مركز مصادر التعلم
يوضح مدير املدرسة للمعلمين أهمية توظيف مركز مصادر التعلم في إثراء العملية التعليمية
يشجع مدير املدرسة املعلمين على بذل كل طاقتهم نحو العمل داخل مركز مصادر التعلم لالستفادة منها
تعزيز املعلمين الستخدام محتويات مركز مصادر التعلم كوسيلة لتطوير العملية التعليمية والتعلمية
يعمل مدير املدرسة على متابعة تفعيل املركز من قبل جميع املعلمين باملدرسة بما يتناسب مع تفعيل
أهداف املركز
يحث املعلمين على تخصيص حصة أسبوعية للمركز في الجدول املدرس ي لكل مادة
يشجع املعلمين على تنفيذ الحقائب التدريبية باملركز حسب التخصص
ينفذ مدير املدرسة زيارات إشرافية للمعلمين ملتابعة استخدامهم للمركز بشكل مستمر
يأخذ مدير املدرسة بآراء املعلمين الخاصة بالعمل في تطوير الوسائل والتقنيات الخاصة بالتدريس فى
املركز
يتاكد مدير املدرسة من توفير مصادر املعلومات التي تخدم املعلمين
يشجع مدير املدرسة املعلمين على كتابة البحوﺙ العلمية
يشارك مدير املدرسة املعلمين عملية اختيار واقتراﺡ املصادر الجديدة للمركز لربط املناهج بمصادر
املركز
يقدم جائزة سنوية للمعلم املتميز في تفعيل مركز مصادر التعلم
املتوسط العام للمحور

4.05
4.05
3.85
3.84
3.65

.919
.969
.940
.956
1.015

ترتيب
الفقرة
1
2
3
4
5

مستوى
األهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.64
3.57
3.45
3.35

1.137
1.069
1.002
1.082

6
7
8
9

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

3.35
2.88
2.71

1.104
1.132
1.216

10
11
12

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.63
3.46

1.439
1.075
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متوسطة
مرتفعة

3
2
7
9
8
10
12
11

عنصر التحفيز في عمليات اإلدارة املدرسية ،و يعزى سبب ذلك إلى قلة
اإلمكانات املادية لدى إدارة مدارس التعليم العام ،وتتفق النتيجة مع
دراسة الزايدي [ ]20وتختلف مع دراسة الجابر [ ،]23وجاء دور مديري
مدارسالتعليم االساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة
باملعلمين بدرجة مرتفعة من وجهة نظر اإلخصائيين ،حيث بلغ املتوسط
الحسابي العام إلستجاباتهم ( ،)3.46وقد يرجع ذلك لسياسات الوزارة فى
متابعة استخدام املعلمين ملراكز مصادر التعلم.
 42االجابة على السؤال الثاني :ما دور مديري مدارس التعليم األساس ي في
تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة بأخصائي مركز مصادر التعلم
من وجﻬة نظراألخصائيين أنفسهم؟
قام الباحثون بحساب املتوسطات الحسابیة واالنحرافات املعیاریة
ومستوى األهمية الستجابات أفراد العينة على عبارات محور دور مديري
مدارسالتعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة
بأخصائي مركز مصادر التعلم كما يتضح من جدول (.)3

تشير نتائج الجدول ( )2إلى أن املتوسط الحسابي العام لالستجابات في
دور مديري مدارس التعليم االساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم
املتعلقة باملعلمين قد بلغ ( )3.46بانحراف معياري بلغ ( ،)1.075وتدل
قيمة االنحراف املعياري على وجود تباين بين إجابات أفراد العينة تجاه
ً
هذا الدور ،ووفقا للمعيار املتبع في هذه البحث يشير املتوسط الحسابي
إلى أن هذا الدور كان بمستوى أهمية مرتفعة ،وقد جاءت العبارة الخاصة
بـ "حث مدير املدرسة املعلمين على ارتياد مركز مصادر التعلم" في املرتبة
األولى من حيث درجة املوافقة عليها ،إذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي لها
( )4.05بانحراف معياري قدره ( ،)919.وقد يرجع ذلك إلي الدورات
التدريبية التي يأخذونها حول أهمية مراكز مصادر التعلم ،باإلضافة إلى
توجهات الوزارة بتفعيل مراكز التعلم.
وجاءت العبارة الخاصة بـ "يقدم جائزة سنوية للمعلم املتميز في تفعيل
مركز مصادر التعلم" في املرتبة األخيرة من حيث درجة املوافقة عليها ،إذ
بلغت قيمة املتوسط الحسابي لها ( ،)2.63وقد يرجع ذلك إلى ﻏياب

رجدول 3
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية لالستجابات في املحور الثاني املتعلق بﺄخصائي مركزمصادر التعلم
م

العبارات

م

ع

18
14

تسليم أخصائي مركز مصادر التعلم الكتب واملصادرالجديدة لتفعيلها داخل املركز
توجيه أخصائي مركز مصادر التعلم للتعاون مع املعلمين في تنفيذ الدروس داخل املركز

4.33
4.05

.887
.906

88

ترتيب
الفقرة
1
2

مستوى
األهمية
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

15
16
28
19
24
21
29
25
26
17
23
27
20
30
22

ً
يوجه أخصائي مركز مصادر التعلم لعمل جداول لتنطيم زيارات املعلمين للمركز اسبوعيا
يشرك مدير املدرسة أخصائي مركز مصادر التعلم فيما سيتخذ من قرارات متعلقة باملركز
يعتمد مدير املدرسة التقارير وتوثيق االنشطة والفعاليات التي يقوم بها األخصائي
تشجيع أخصائي مركز مصادر التعلم على إقامة مسابقات ثقافية للطالب
حث أخصائي مركز مصادر التعلم على تعريف الطلبة بمحتويات املركز
يعمل املدير املدرسة على تذليل الصعاب التي قد تواجهأ خصائي املصادر في إدارة املركز وتحقيق رسالته
وأهدافه
يتولى مدير املدرسة أو مساعده رئاسة لجنة املركز وتيسير أعمالها ودعم مسؤولياتها
حث أخصائي مركز مصادر التعلم على إعداد تقرير شهري بنشاطات املركز
تشجيع أخصائي مركز مصادر التعلم إقامة دورات تدريبية للمعلمين والطلبة الستخدام املركز
يسعى مدير املدرسة الى تحسين أداء أخصائي مركز مصادر التعلم من خالل اطالعه على تقييمه
تشجيع أخصائي مركز مصادر التعلم على نشر الفعاليات عبر البوابة التعليمية
تشجيع أخصائي مركز مصادر التعلم على إعداد اإلحصائيات الخاصة باملركز واالستفادة منها في وضع
الخطط املستقبلية للمركز
تشجيع أخصائي مركز مصادر التعلم على إصدار مجلة فصلية للمركز
يحث مدير املدرسة أخصائى مركز املصادر على تعريف أولياء االمور بمحتويات املركز وأهدافه
التنسيق مع أخصائي مركز مصادر التعلم لتحديد ما يحتاجه من دورات مستقبلية
املتوسط العام للمحور

تشير نتائج جدول رقم ( )3إلى أن املتوسط الحسابي العام لالستجابات
في دور مديري مدارسالتعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر
التعلم املتعلقة بأخصائي مركز مصادر التعلم قد بلغ ( )3.61بانحراف
معياري بلغ ( ،)1.040وتدل قيمة االنحراف املعياري على وجود تباين بين
إجابات أفراد العينة تجاه هذا الدور ،ويشير املتوسط الحسابي إلى أن
هذا الدور قد كان بمستوى أهمية مرتفعة.
وقد جاءت العبارة الخاصة بـ "تسليم أخصائي مركز مصادر التعلم
الكتب واملصادر الجديدة لتفعيلها داخل املركز" في املرتبة األولى من حيث
درجة املوافقة عليها ،إذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي لها ( ،)4.33وقد
يرجع ذلك إلى طبيعة املهام والواجبات التي يقوم فيها املدير والتي من
أهمها املتابعة والتنسيق والتوجية ملثل هذه األمور ،وجاءت العبارة

4.05
3.97
3.92
3.85
3.83
3.73

1.028
1.011
1.031
1.012
.857
1.011

3
4
5
6
7
8

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.73
3.69
3.59
3.45
3.41
3.40

1.067
1.087
.899
1.155
1.221
1.055

9
10
11
12
13
14

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2.92
2.81
2.57
3.61

1.108
1.153
1.194
1.040

15
16
17

متوسطة
متوسطة
منخفضة
مرتفعة

"التنسيق مع أخصائي مركز مصادر التعلم لتحديد ما يحتاجه من دورات
مستقبلية" في املرتبة األخيرة من حيث درجة املوافقة عليها ،إذ بلغت قيمة
املتوسط الحسابي لها ( ،)2.57وقد يرجع ذلك بسبب ضعف املديرين في
عملية التخطيط االستراتيجي الشامل ،وربما كثرة األعباء امللقاة على
عاتق األخصائيين والتي تحول دون القيام بتنفيذ مثل ﻫذه الدورات،
وتتفق النتيجة مع دراسة الغامدي [ ]5وتختلف مع دراسة الزايدي [.[20
 43اإلجابة على السؤال الثالث :ما دور مديري مدارس التعليم االساس ي
في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة بالطلبة من وجﻬة نظر
أخصائي مركز مصادر التعلم بمحافظة ظفار؟
قام الباحثون بحساب املتوسطات الحسابیة واالنحرافات املعیاریة
ومستوى األهمية الستجابات أفراد العينة كما يتضح من جدول (.)4

رجدول 4
مديري
املتوسطات الحسابية واإلنحر افات املعيارية ومستوى األهمية لالستجابات في دور
مدارس التعليم االساس ي في تفعيل أدا مراكزمصادر التعلم املتعلقة
بالطلبة
مستوى
ترتيب
ع
م
العبارات
م
األهمية
الفقرة
مرتفعة
1
.893 3.84
توفير البيئة املناسبة التي تمكن الطلبة من استخدام املصادر املتنوعة بمركز مصادر التعلم
35
مرتفعة
2
1.090 3.58
تفعيل املطالعة ملعالجة قضايا الطلبة العازفين عن القراءة
36
مرتفعة
3
1.014 3.53
االهتمام بإثارة دافعية الطلبة نحو املطالعة بالتعزيز املعنوي أو املادي
31
متوسطة
4
1.160 3.38
حث الطلبة على استخدام املركز في تصميم الدروس بمشاركة معلميهم
34
متوسطة
5
1.138 3.37
يحرص مدير املدرسة على أن تكون املواد واملعلومات املوجودة بمركز مصادر التعلم مناسبة ألعمار
44
الطلبة
متوسطة
6
1.028 3.36
السعي إلى تلبية رﻏبات وحاجات وميول الطلبة من خالل مقتنيات مركز مصادر التعلم
37
متوسطة
7
1.234 3.35
تكوين لجنة مركز مصادر التعلم من الطلبة وأخذ أرائهم تجاه الخدمات املقدمة لهم من املركز
33
متوسطة
8
.936 3.31
تقدير أراء الطلبة املشاركين في أنشطة مركز مصادر التعلم ومراعاة مشاعرهم
32
متوسطة
9
1.113 3.28
تفعيل برنامج ارتياد الطلبة ملركز مصادر التعلم بشكل مستمر
40
متوسطة
10
1.127 3.24
توعية الطلبة بأهمية مركز مصادر التعلم من خالل عمل املطويات والنشرات التربوية
43
متوسطة
11
1.214 3.23
تدعيم مشاركات الطلبة في أنشطة مركز مصادر التعلم بجوائز مادية ومعنوية
38
89

7

41
39
42

10

تشجيع الطلبة على كتابة البحوﺙ العلمية باستخدام مركز مصادر التعلم
يهتم مدير املدرسة بمستوى التحصيل الدراس ي العام للطالب املشاركين في أنشطة مركز مصادر التعلم
وتعزيزها
ً
منﺢ جائزة شهرية ألفضل طالب قارئ واألكثر ترددا واستعارة من املكتبة
املتوسط العالم للمحور

تشير نتائج الجدول ( )4إلى أن املتوسط الحسابي العام لالستجابات في
دور مديري مدارسالتعليم األساس ي تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم
املتعلقة بالطلبة قد بلغ ( )3.31بانحراف معياري بلغ ( ،)1.048وقد جاءت
العبارة "توفير البيئة املناسبة التي تمكن الطلبة من استخدام املصادر
املتنوعة بمركز مصادر التعلم" في املرتبة األولى من حيث درجة املوافقة
عليها وكانت بمستوى مرتفع ،إذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي لها
( ،)3.84وقد يرجع ذلك للسياسات التعليمية والتوجيهات الوزارية
والتطور التكنولوجي فى حث مدير املدرسة على االهتمام بتوفير املناسبة
للطلبة الستخدام مركز مصادر التعلم ،وجاءت العبارة بـ "منﺢ جائزة
ً
شهرية ألفضل طالب قارئ واألكثر ترددا واستعارة من املكتبة" في املرتبة
األخيرة من حيث درجة املوافقة عليها ،إذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي
لها ( ،)2.81ولعل ذلك يعود الي عدم االﻫتمام الكافي بالقرءاة واملطالعة
تعلم
وتنميـة حب القرءاة ،حيث ال زال البعض يعتقد أن املدرسة فقﻁﹸ ﹼ

2018

3.08
3.01

1.098
.976

12
13

متوسطة
متوسطة

2.81
3.31

1.153
1.048

14

متوسطة
متوسطة

الطلبة باملادة املكتوبة فقﻁ ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عليان []3
وتختلف مع دراسة عوﺽ [.[16
 44اإلجابة على السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05حول مدى إسهام مديري مدارس التعليم
االساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم من وجﻬة نظرأخصائي
مركز مصادر التعلم تعزى ملتغيرات (النوع ،املؤﻫل العلمي ،الخبرة)
ألفراد مجتمع الدراسة؟
قام الباحثون بإجراء اختبار التوزيع الطبيعي ملعرفة هل البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي أم ال ،ويوضح الجدول رقم ( )5نتائج هذا االختبار ،حيث
أن قيمة مستوى الداللة لكل محور أكبر من مستوى ( ،)0.05وهذا يدل
على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،لذلك تم استخدام االختبارات
املعلمية.

رجدول 5
اختبارالتوزيع الطبيعي (اختباركولومجروف  -سمرنوف)
املحور

دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم
املتعلقة باملعلمين
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم
املتعلقة بأخصائي املركز
دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم
املتعلقة بالطلبة

اختباركوملجروف – سمرنوف
الداللة
دررجة
القيمة
اإلحصائية
الحرية
.200
86
.081

القيمة
.974

اختبارشابيرو ويلك
الداللة
دررجة
اإلحصائية
الحرية
.081
86

.077

86

.200

.982

86

.268

.089

86

.088

.979

86

.184

ً
 44النتائج املتعلقة بالفروق وفقا للنوع:
للكشف عن الفروق حول مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي
في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم وفقا ملتغير النوع قامت الباحثون

باستخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ،ويوضح الجدول ( )5نتائج هذا
اإلختبار.

رجدول 5
نتائج اختبار( )Tملعرفة الفروق في مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أدا مراكزمصادرالتعلم وفق متغيرالنوع
املتغير
املعلمين
اإلخصائيون
الطلبة

النوع
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى

م
3.41
3.51
3.55
3.66
3.25
3.37
3.41

ع
.748
.904
.694
.740
.793
.865
.748

يشير الجدول ( )5إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05في مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل
ً
مركز مصادر التعلم فيما يتعلق باملعلمين ،واخصائي املركز ،والطلبة تبعا

درجات الحرية
84

قيمة ()T
-.555-

الداللة اإلحصائية
.193

84

-.743-

.851

84

-.674-

.719

ملتغير النوع ،حيث أن الداللة االحصائية املصاحبة لقيم ) (Tاملحسوبة
لهذا املتغير كانت في كل أكبر من مستوى الداللة املعنوية ( ،)0.05وقد
تعزى هذة النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من الذكور واألناﺙ متفقون
90

ً
 44النتائج املتعلقة بالفروق وفقا للمؤهل العلمي:
للكشف عن الفروق حول مدى إسهام مديري مدارس التعليم االساس ي
في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم وفقا ملتغير املؤهل العلمي قام
الباحثون باستخدام اختبار التباين األحادي ) ،(ANOVAويوضح الجدول
رقم ( )6نتائج هذا اإلختبار.

على أن مديري املدارس يطبقون تفعيل مركز املصادر بدرجة متقاربة
ً
نظرا لطبيعة السياسة التعليمية الواحدة فى التعامل مع مراكز مصادر
التعلم وتفعليها باإلضافة الى الدورات التعليمية املشتركة فى هذا الصدد،
تتفق مع دراسة أبو عودة [ ]21وتختلف مع دراسة البوسعيدي [ ]4حيث
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناﺙ.

رجدول 6
نتائج تحليل التباين األحادي الختبارالفروق في مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أدا مراكزمصادرالتعلم وفق املؤهل العلمي
املتغير
املعلمين

اإلخصائيون

الطلبة

مصدرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
1.205
56.126
57.331
.497
42.843
43.340
.976
56.841
57.817

دررجات الحرية
2
83
85
2
83
85
2
83
85

يشير الجدول رقم ( )6إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05حول مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في
تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم للمعلمين ،وأخصائي املركز ،والطلبة
بين أفراد العينة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،حيث أن الداللة اإلحصائية
املصاحبة لقيم) (Tاملحسوبة لهذا املتغير كانت في كل أكبر من مستوى
الداللة املعنوية ( ،)0.05وهو ما يشير إلى أن ﺁراء اإلخصائيين تجاه إسهام
مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم
للمعلمين ،وأخصائي املركز ،والطلبة كانت متشابهة بين األفراد بغض
النظر عن املستوى العلمي لهم.
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )0.05بصدد إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء
مراكز مصادر التعلم للمعلمين ،وأخصائي املركز ،والطلبة بين أفراد

متوسط املربعات
.603
.676

قيمة ()F
.891

الداللة اإلحصائية
.414

.249
.516

.481

.620

.488
.685

.712

.494

العينة تعزى ملتغير املؤهل العلمي وهذا مؤشر على أن لديهم اطالع على ما
توفره مراكز مصادر التعلم من مواد وأجهزة ومستحدثات تكنولوجية
بصورة متشابه ،وتتفق الدراسة مع الزايدي [ ]20والتي أكدت على ان
ً
املؤهل العلمي لم يكن له تأثير في أراء العينة نظرا لتشابه الدرورات
التدريبية املوحدة لدى الجميع باختالف مؤهالتهم ،وتختلف مع دراسة
الخبراء [ ]24حيث توصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملن يحملون درجة البكالوريوس
ً
 44النتائج املتعلقة بالفروق وفقا للخبرة:
للكشف عن الفروق حول مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي
في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم وفقا ملتغير الخبرة قامت الباحثون
باستخدام اختبار التباين األحادي ) ،(ANOVAويوضح الجدول ( )7نتائج
هذا االختبار.

رجدول 7
نتائج تحليل التباين األحادي الختبارالفروق في مدى إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أدا مراكزمصادرالتعلم وفق الخبرة
املتغير
املعلمين

اإلخصائيون

الطلبة

مصدرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
.287
57.044
57.331
1.077
42.264
43.340
.329
57.488
57.817

دررجات الحرية
3
82
85
3
82
85
3
82
85

يشير الجدول ( )7الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05حول إسهام مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مركز
مصادر التعلم للمعلمين ،وأخصائي املركز ،والطلبة تعزى ملتغير الخبرة،

متوسط املربعات
.096
.696

قيمة ()F
.138

الداللة اإلحصائية
.937

.359
.515

.696

.557

.110
.701

.156

.925

حيث أن الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيم ) (Tاملحسوبة كانت أكبر من
مستوى ( ،)0.05وقد يرجع ذلك إلى تشابة نفس االمكانيات والظروف
املدرسة باإلضافة إلى نفس التوجيهات والسياسات التى تأتيهم من الوزارة،
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والدورات التدريبية السنوية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الخبراء []24
وتختلف مع دراسة الزايدي [ ]20حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية لصالح من هم أكثر من  15سنة.
 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة فقد خرﺝ الباحثون بالتوصيات التالية:
 -1ضرورة إﻫتمام وتأكيد وزارة التربية والتعليم بعملية اختيار مديري
وفقا للمعايير أواملؤشرات التي دلت عليﻬا الدراسة من جوانب
املدارس ﹰ
ومجاالت دور مـديري املدارس في تفعيل أﻫداف مراكز مصادر التعلم.
 -2تشجيع الطلبة على كتابة البحوﺙ العلمية باالستعانة بمركز مصادر
التعلم ،وكذلك ضرورة التاكيد على إقامة معرﺽ الكتاب للطالب في
املدرسـة وتـوفير البيئة املناسبة للطالب الستخدام املصادر املتنوعة
باملركز.
 - 3العمل على إيجاد ميزانية الوسائل ،وحصر وتنظيم وسائل البيئة
التي يمكـن توظيفﻬا بشكل مﺅثر وفعال ،وشراء وإنتاﺝ األجﻬزة واملواد
التعليمية التي يـرى املعلمون ضرورة إضافتﻬا لتنفيذ املناﻫج املقررة،
واإلشراف على عملية صـيانة وإصالﺡ الوسائل.
 -4ضرورة العمل على متابعة عمليات تدريب املعلمين على التشغيل في
مجـال الوسائل ،وتسﻬيل إجراء االتصاالت بين قسم الوسائل باملدرسة
والدوائر الحكوميـة األخرى التي يمكن االستفادة منﻬا.
 -5تنمية مﻬارات البحث واالستكشاف والتفكير وحل املشكالت لدى
املتعلم.
قادرا على التكيف واالسـتفادة
 -6تزويد املتعلم بمﻬارات وأدوات تجعله ﹰ
مـن التطورات املتسارعة في نظم املعلومات.
 -7القيام بالتخطيط ملساعدة املعلمين في تبادل الخبرات والتعاون فـي
تﻁـوير املواد التعليمية.
 -8تﻁوير أﻫداف خﻁة مدير املدرسة بﻬدف اكتساب الطلبة اﻫتمامات
جديـدة ،والكشف عن امليول الحقيقية واالستعدادات الكامنة،
والقدرات الفعالة لدى الطلبة لتنمية قدراتﻬم في الحصول على
املعلومات من مصادر مختلفة.
املرارجع
أ .املرارجع العربية
] [1وزارة التربية والتعليم ( .)2010دليل مراكز مصادر التعلم ،دائرة
تقنيات التعليم ،سلطنة عمان .
] [2الزايدي ،عبدالرحمن خلف أحمد ( .)2011درجة إسﻬام مديري
مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم من
وجﻬة نظر أمنا ء املراكز بمحافظة الطائف .رسالة ماجستير في
االدارة التربوية والتخطيط،جامعة أم القرى،الطائف.
] [3عليان ،ربحي مصطفى( .)2002إدارة وتنظيم املكتبات ومراكز مصادر
التعلم .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
] [4البوسعيدي ،فيصل بن علي بن ناصر( .)2010واقع استخدام
تكنولوجيا التعليم ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي
بسلطنة عمان وإعداد خطة لتفعيلها .رسالة ماجستير،رسالة
التربية،سلطنة عمان .
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] [5الغامدي ،أحمد محمد ( )2004واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم
محافظة جدة من وجﻬة نظر املشرفين التربويين ،رسالة
ماجستيرﻏيـرمنشـورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة.
] [6الصالح ،بدر عبداﷲ وﺁخرون ( .)٢٠٠٣اإلﻁار املرجعي الشامل ملركز
مصادر التعلم ،مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ،الرياﺽ.
] [7الشبلي ،علي سعيد ( )٢٠٠١واقع مراكز مصادر التعلم في كليات
التربية بسلﻁنة عمان من وجﻬة نظر العاملين فيﻬا،رسالة
ماجستير ﻏير منشورة،كلية التربية،جامعة اليرموك.
] [8الشرﻫان ،جمال عبد العزيز( .)2003الوسـائل التعليمية
ومسـتحدثات تكنولوجيا التعلم ،ﻁ .3الرياﺽ :مﻁابع الحميض ي.
] [9العلى،أحمد عبد ﷲ ( .)1993املكتبات املدرسية والعامة – األسس
والخدمات واألنشطة.القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
] [10الشرهان ،جمال ( .)2001واقع مراكز مصادر التعلم باملرحلة
الثانوية للبنات بمدينة الرياﺽ ،اململكة العربية السعودية .مجلة
العلوم التربوية والنفسية املجلد الثاني ،العدد األول ،البحرين.
] [11عليان ،ربحي ( .)2001املكتبات املدرسية ومراكز مصادر التعلم،
ﻁ .1األردن :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
] [12الشعيلي،محمد علي ( .)2011التطوير التربوي ،دورية تربوية تهدف
إلى النهوﺽ بتجارب الحقل التربوي .السنة التاسعة  -العدد (،)63
سلطنة عمان.
] [13ميلود،العربي ( .)2011دوار اختصاص ي مركز مصادر التعلم في
عصر التكنولوجيا الحديثة .مجلة  ،Cybrarian Journalالجزائر،
العدد (.)25
] [14العطوي ،جودت( .)2009اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي
أصولها وتطبيقاتها ،عمان ،دار الثقافة ملنشر.
] [15باجودة ،محمد عبد اﷲ ( .)2000إسﻬام إدارة املدرسة الثانوية في
تفعيـل أدا ء املكتبة املدرسية .رسالة دكتوراه ﻏير منشورة ،كلية
التربيـة ،جامعـة أم القرى ،مكة املكرمة.
] [16عوﺽ ،منير ( .)2013واقع مراكز مصادر التعلم في محافظات ﻏزة
وسبل االرتقاء بها من وجهة نظر معلم التكنولوجيا.
] [17عابدين ،محمد عبدالقادر ( )٢٠٠٥اإلدارة املدرسية الحديثة .عمـان:
دار الشروق.
] [18األسمر ،نوﺡ بن إبراﻫيم ( .)2001مدى توظيف املكتبة املدرسـية
مـن قبل معلمي املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية في خدمة
املقررات الدراسية بتعلـيم محايل عسير .رسالة ماجستير ﻏير
منشوره ،كلية التربية ،جامعـة أم القرى ،مكة املكرمة.
] [19الدايل ،سعد بن عبد الرحمن ( .)2001تقـويم مﻬـام مـديري املدارس
املتوسﻁة في مجال تقنية التعليم بوزارة املعارف في اململكة
العربية السعودية .مجلة كليات املعلمين ،املجلد األول ،العدد
األول.
] [20الزايدي ،عبدالرحمن خلف أحمد ( .)2011درجة إسﻬام مديري
مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم من
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] [24الخبراء ،صالح بن عبداﷲ ( .)2007معوقات تفعيـل مراكز مصادر
التعلم بمدارس التعليم العام في منﻁقة حائل من وجﻬة نظر
مشرفو املراكز من إدارة التربية والتعليم وأمناء املراكز
ومديرواملدارس،رسـالة ماجسـتير ﻏيـر منشوره،كلية التربية،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
ب .املرارجع االرجنبية
]22[ Hartzell Gary (2007). How do decioion – makers become
library media advocates ? Knowledge quest ،V36 N1،SEPOCT p32-35 ،(EY826922).

وجﻬة نظر أمنا ء املراكز بمحافظة الطائف .رسالة ماجستير في
االدارة التربوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،الطائف.
] [21أبو عودة ،علي ( .)2007تقويم مراكز مصادر التعلم بمدارس املرحلة
األساسية بمحافظات ﻏزة في ضوء االتجاهات العاملي .رسالة
ماجستير في املناهج وطرق التدريس تكنولوجيا ،الجامعة
اإلسالمية ،ﻏزة.
] [23الجابر ،عبدﷲ بن ابراهيم ( .)2016مدى فاعلية مراكز مصادر
التعلم في تحصيل طالب املرحلة الثانوية بمنطقة الجوف ،رسالة
ماجستير ﻏير منشورة ،كلية الدراسات العليا .قسم التربية ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا.
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THE ROLE OF PRINCIPALS OF BASIC EDUCATION
SCHOOLS IN ACTIVATING LEARNING RESOURCE
CENTERS IN DHOFAR GOVERNORATE
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ABSTRACT_The study aimed at identifying the role of school principals in activating the learning
resource centers from the point of view of the specialist learning resource centers in basic education
schools in Dhofar Governorate, the study sample consisted of (101) specialists and specialists. A
questionnaire consisting of three areas related to (teachers, LRC specialists, students) was used,
consisting of (44) paragraphs, It was used Study of the descriptive approach. One of the most important
results of the study was that the role of school principals in activating learning resource centers in basic
education schools in Dhofar governorate was very high from the point of view of specialists. As for the
students was a medium degree. In addition, there were no statistically significant differences at the level
of (0.05) in the role of principals of basic education schools in activating the performance of learning
resource centers among sample members due to gender variable, scientific qualification and experience.
One of the most important recommendations of the study was to develop the objectives of the school
principal plan in order to gain students new interests, the detection of real tendencies and latent
preparations, and their effective capacities to develop their access to information from different sources
Keywords: School Principals, Learning Resource Centers, Basic Education Schools, Dhofar Governorate
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