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

 

 ***خالد بن مسلم املشيخي**       صبحي أحمد سليمان*      منى علي بن علي عبدالقادر ال إبراهيم

 

  

تفعيل مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر هدفت الدراسة التعرف على دور مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة ظفار في  -امللخص

( أخصائي، وتم استخدام استبانة مكونة من ثالثة مجاالت متعلقة بكل من 101أخصائي مراكز مصادر التعلم، وتكونت عينة الدراسة من )

كان من أهم نتائج الدراسة أن   .( فقرة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي44لتعلم، الطلبة(، مكونة من)مصادر اراكز م)املعلمين، أخصائي 

دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم فيما يتعلق باملعلمين وبأخصائى مراكز مصادر التعلم قد جاء بدرجة 

( في دور 0.05مرتفعة، أما فيما يتعلق بالطلبة فكان بدرجة متوسطة، باإلضافة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

وكان من   .التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم بين أفراد العينة تعزى ملتغير النوع، واملؤهل العلمي، والخبرةمديري مدارس 

امليول الحقيقية عن الكشف و، دةـاهتمامات جديكتساب الطلبة رسة بهدف ااملدتطوير أهداف خطة مدير أهم توصيات الدارسة 

 .مات من مصادر مختلفةاملعلوعلى الحصول قدراتهم في الفعالة لديهم بهدف تنمية رات القدو، منةالكاالستعدادات وا

 

 .مراكز مصادر التعلم ،التعليم األساس ي ،مديري  :الكلمات املفتاحية
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 ظفار بمحافظة التعلم مصادر  مراكز  تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري  دور 
 قدمة. امل1

في ظل التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية يرى الكثير من      

القائمين على النظام التربوي، ضرورة توفير مراكز مصادر التعلم لتواكب 

 .ت، وترتقي بعملية التعليم والتعلمار التطو هذه 

       
ً
وقد طورت وزارة التربية والتعليم مراكز مصادر التعلم كما ونوعا

 في العملية بشكل ملحوظ في مد
ً
ارس السلطنة، بوصفها ًجزءا مهما

التعليمية، وملا لها من دور في تشكيل الجانب الثقافي واملعرفي للطلبة، 

 للثورة 
ً
وإثراء املنهج املدرس ي، ودعم األنشطة التربوية املختلفة؛ ونظرا

 
ً
املعلوماتية والتكنولوجية التي صاحبت العملية التعليمية، قامت الوزارة

الخطة الدراسية، وإعادة النظر في محتوى املناهج واألهداف بتطوير 

والوسائل التعليمية، ومنذ تطبيق التعليم األساس ي في العام الدراس ي 

م تم إدخال الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم 1998/1997

ومختبرات الحاسوب، وتمت تهيئة البيئة املناسبة لتفعيلها، باإلضافة إلى 

يكون قادرا على التعامل مع التغيرات التكنولوجية بكل تهيئة الطالب ل

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 

 ].1] األهداف التعليميةضوء 

رسية ملددرة اإلدارة اـدى قـبملتعلم يرتبط مصادر اكز مراوتفعيل       

ى ـوعللتعلم، ادر اـملين في مصللعاواإلداري لفني عم الدعلى توفير ا

األهداف في تحقيق لكبير ور الداله ن أحيث املدرسة؛ رأسهم مدير 

لتي بوية الترامج البراجميع التربوية والتعليمية في مراكز مصادر التعلم، ف

على مدى تفهم ل كبير وبشك اًمباشر اًارس تعتمد اعتمادملدتطبق في ا

إال بتوفير ليه إل وـصلووهذا ال يمكن ا، ارس بأهميتهاملدووعي مديري ا

داع ـى اإلبـمناخ إداري يشجع علل بيئة إدارية إبداعية خالقة في ظ

 ].2] رلتطووا

مديري مساهمة على درجة لتسلط الضوء راسة لدجا ءت الذلك  

ل من خاللتعلم مصادر از كمراتفعيل أداء في لتعليم االساس ي مدارس ا

 .أخصائى مراكز مصادر التعلم بمحافظة ظفارر ـوجهة نظ

 مشكلة الدارسة. 2

، يةـرسملدي اإلدارة اـفاملدرسة ير مدمهام لتي تناولت راسات الدتعددت ا 

[ ودراسة 3] وعالقة ذلك بمركز مصادر التعلم مثل دراسة عليان

 :ي[، والتي أكدت نتائجها على االت4البوسعيدي ]

ة ـدى فاعليـبممرتبط في تحقيق أهدافه التعلم مصادر كز نجاح مرأن  -

 .القائمة عليهاإلدارة 

وجود ضعف في استخدام تكنولوجيا التعليم ومراكز مصادر التعلم من  - 

قبل بعض املعلمين وفقا للزيارات امليدانية والتقارير الواردة في هذا 

 .املجال

عشوائية الجهود؛ حيث أن هناك العديد من الجهود املبذولة في  -

املديريات العامة للتربية والتعليم بالسلطنة حول معالجة جوانب النقص 

في تفعيل مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي ورفع كفايات 

 املعلمين في هذا املجال، إال أن تلك الجهود تتسم بالعشوائية وتقوم بها كل

 .مديرية على حدة وال توجد خطة شاملة للجميع يمكن الرجوع إليها

مديري مدارس إسهام ف على درجة للتعرراسة لدتأتي اضوء ذلك في و 

ظفار في محافظة التعلم مصادر كز مراتفعيل أداء في ألساس ي التعليم ا

أخصائي مراكز التعلم، وذلك من خالل اإلجابة على من وجهة نظر 

 :ةلتالياألسئلة ا

اكز مرتفعيل أداء في لتعليم األساس ي اما درجة إسهام مديري مدارس  -1

  ظفار؟بمحافظة ملراكز اأخصائي من وجهة نظر لتعلم مصادر ا

ما الصعوبات التي تواجه مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل  -2

بمحافظة ملراكز اأخصائي من وجهة نظر لتعلم مصادر ااكز مرأداء 

  ظفار؟

مديري مدارس ل دور حول تختلف وجهات نظر عينة الدراسة ه -3

التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم، تلك التي تعزى 

ة( ألفراد مجتمع لخبرالعلمي، ال هملؤاملتغيرات )النوع اإلجتماعي، 

 ؟راسةلدا

 حدود الدارسة

 :اقتصرت الدارسة على الحدود اآلتية 

 .ارس التعليم األساس ي الحكومية بمحافظة ظفارالحدود الجغرافية: مد -

الحدود البشرية: أخصائي مركز مصادر التعلم بمدارس التعليم  -

 .األساس ي بمحافظة ظفار

-م2016) الحدود الزمنية: طبقت الدارسة خالل العام األكاديمي -

 (.م2017

معرفة درجة إسهام مديري راسة على لداالحدود املوضوعية: اقتصرت  -

ألساس ي التعليم في مدارس التعلم مصادر اكز مراتفعيل أداء في مدارس 

ـــ )املعلمين  -أخصائي مركز مصادر التعلم -بمحافظة ظفار املتعلقة بـ

 .الطلبة( من خالل استبانة تم اعدادها لذلك

 مصطلحات الدارسة

 :لتعلممصادر ااكز مر -

لتعلم بأنها " بيئة ر امصاداكز [ مر1وزارة التربية والتعليم ]عرفت       

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 

توجيه العملية الحديثة، وبما توفره من بيئة مناسبة للتدريس، و 

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  

من املعلومات واملعارف واملهارات وتنمية  االحتياجات التعليمية األساسية

االتجاهات والقيم التي تمكن املتعلمين من االستمرار في التعليم أو 

التدريب وفق مليولهم واستعداداتهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى 
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تنميتها ملواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات املستقبل في إطار 

 ].1] لة"التنمية املجتمعية الشام

 راسةلدأهداف ا

 :األتيراسة لدااستهدفت 

تفعيل أداء في لتعليم األساس ي ادرجة إسهام مديري مدارس ف على لتعرا

 .ذلك وجهة نظر أخصائي مركز مصادر التعلمولتعلم مصادر اكز مرا

درجة الصعوبات التي تواجه مديري مدارس التعليم على الكشف 

أخصائي ر ـمن وجهة نظدر التعلم تفعيل أداء مراكز مصاي ـفاألساس ي 

 .مركز مصادر التعلم

الكشف عما إذا كانت هناك فروةق بين وجهات نظر عينة الدراسة حول 

لتعلم مصادر ااكز مرتفعيل أداء في دور مديري مدارس التعليم األساس ي 

 (.ةلخبرالعلمي، ال هملؤا)النوع، ات ملتغير تعزىُلتي ا

 أهمية الدارسة

 :الدارسة الحالية في ما يليتكمن أهمية 

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 

 .التي تتوصل اليها الدراسةواملمارسة اإلدارية ملدير املدارس و 

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية دور مدير املدرسة باعتباره قائدا 

 .تربويا ومشرفا مقيما يساهم في الرقى بمستوى مراكز مصادر التعلم

 اإلطار النظري . 3

يتناول اإلطار النظري مراكز مصادر التعلم، اإلدارة املدرسية ثم  

 .الدراسات السابقة

 مراكز مصادر التعلم 2.1

وتزويدها ، يةالتعلم العصرمصادر كز وري إيجاد مراالضرأصبح من  

املتعلم مع احتياجات يتالئم عة بما املتنوواملكتبية املتعددة اد ملوبا

 .لهاربة املدية البشردية واملاوتوفير اإلمكانيات له، وقدراته وميو

ة كثيرومصطلحات اء أسمالتعلم مصادر كز يطلق على مر      

وردت في التي ت املسميابعض [ إلى 5الغامدي ]فلقد أشار ، ومختلفة

في مراحله التعلم مصادر كز أطلقت على مراالتي و، ةـبويالتراألدبيات 

كز مركز املواد التعليمية، ومرل التعليمية، وائـسكز الومراملختلفة وهي: 

ة، واملكتبة ل السمعية والبصريسائكز الومر، وبويةالترمات الخد

 .شيوعاً هذه األيامكثر وهو األالتعلم، مصادر كز مر، وملةالشا

بأنه: "مرفق مدرسي التعلم مصادركز [ مر6الصالح ]عرف وقد       

املصادر يحتوي أنواعاً وأشكاالً متعددة من ل، يديره اختصاصي مؤه

ب كتساال؛ رـمباشل بشكاملتعلم معها ل يتعامالتعلمية، والتعليمية 

معارفه اء بغرض بن، مات وتحليلها وتقويمهااملعلون ـعالبحث ت اراـمه

ليب التعلم تخدام نشاطات قائمة على أساـا باسـه وتنميتهـوخبرات

االستفادة من املعلم واملتعلم ى ـعلل هـويقدم خدمات تساملختلفة، 

 ."إمكاناته

يد لعدام ـة تضـرسـل املد[ فعرفه بأنه: "بيئة علمية داخ7الشبلي ]أما       

في ل التعليمية سائالوواملكتبية مات الخدمات واملعلوجيا لومن تكنو

ب مهارات كساإلاملتعلمين؛ واملعلمين مة ل؛ لخدإطار نظام متكام

من املعلمين وتطوير طرق تدريس ، عيالتعلم الجماو، اتيالتعلم الذ

التعليمية، در ملصاوا، يةالقوى البشرن ـون مـمنظومة تتكل خال

عم االتجاهات اإليجابية وانعكاساتها على لديثة ا الحدالتكنولوجيو

 ."التعليموالتعلم عمليتي 

 التعلممصادر مركز أهمية  1.1 .2

رسة املدمكونات من أكثر و ـهالتعلم مصادر كز [ أن مر8يرى الشرهان ] 

     ق الطرن ـومواقفهما مالتعلم وتطوير ونقل التعليم على التي لها القدرة 

ل فة بشكاملعربمصادر املتعلمين مواقف وطرق تربط  ، إلىيةالتقليد

ل النظم أن تعمر تدعم التعلم الذاتي لدى املتعلمين؛ مما يتطلب مباش

ث ـبحي، اعاـاتسكثر أالبيئة التعليمية دائرة ل على أن تجعالتعلمية 

مع كثر فعالية أل بشك؛ لتصل إلي الطلبة اسياملقرر الدرواملعلم تتجاوز 

يهم فرصة أن يستخدموا ويطوروا لدوأن تكون علم، التمصادر كز مر

العديد مع يتكيفوا أن لها يستطيعون من خال، التي ماتيةاملعلومهاراتهم 

 .عةاملواقف التعليمية املتنومن 

والتي أكدت رسية ويؤكد هذه األهمية الجمعية الدولية للمكتبات املد 

التعلم، ويم التعلفي عمليتي مراكز مصادر التعلم رورة وجود ـعلى ض

 ].9، وهي: العلي ]أربع وظائفلها وضعت حيث 

ل السريع صوالوو، بمعلومات موثقةاملركز يمدنا الوظيفة املعلوماتية: • 

اإلقليمية املعلومات شبكة ، فهو جزء من ترجاعهاـواسللمعلومات 

 .طنيةالوو

عن ل الحياة بتعليم مستمر طوااملركز يزودنا الوظيفة التعليمية:  •

در إلى املصااإلرشاد للتعلم، ئمة التسهيالت، البيئة املالإتاحة طريق 

ريب على مهارات ، التدماتاملعلوادر ـتخدام مصـار واسـاختي، بةـساملنا

 .يةالفكرية الحرريس ودعم التدمات ودمجها في املعلوعن البحث 

الخبرة، عن طريق تقديم ودعم املركز الحياة يدعم الوظيفة الثقافية:  •

قات اإلنسانية العالوتطوير ، وتشجيع اإلبداعالفني، ق والتذو

 .اإليجابية

حياة متوازنة ويشجع على استثمار املركز يدعم الوظيفة الترفيهية:  •

تقديم مصادر ل من خاللك وذل املفيدة، اـي األعمـفالفراغ وقت 

أوقات ل استغالكيفية فيهية واإلرشاد في الترامج البرو ماتاملعلو

 ].10] الفراغ

ة وضرورية ـمهمالتعلم ادرـمصمراكز [ أن 6وآخرون ]الصالح ورأى 

 :علىل ألنها تعمالطلبة؛ وللتربويين 

وفي املنهج في التقنية دمج إلى دف التربوي الهادعم جهود اإلصالح 

 .التعلموالتعليم اطات ـنش

توفير بيئة غنية ل يثة من خالالتعلم الحدوليب التعليم دعم أسا    

في مواقف أصيلة معتمدة على التعلم الذاتي يح فرص ـتتباملصادر 

 .وسائط متعددة

 نطالق، لإلبةاملطلودر املعلم باملصادعم ل ريس من خالالتدتحسين 

التي حدات الوتقاس بعدد التي مات ل املعلوأبعد من تحصيبالطالب إلى  

 .راسةالدفي قاعات الطالب يقضيها التي عات الساأو املنهج، ملها ـيش

هد ـيم يشـوهو تعلالشبكات على بعد املعتمد عن عليم التدعم وتشجيع 

ـل مثاملختلفة ي ـونلكتراإلل توفير أدوات االتصال وا مستمرا من خالـنم

 .وغيرها، قشةاملناومجموعات النسيجية ت الصفحاوني واإللكترد ـيالبر
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رص ـة فـإتاحل وتبنيها من خالالتعليمية تيسير عملية نشر االبتكارات 

املجتمع د اونية بين أفرلكتراإلالتعليمية طات شاالنروس والدر ـنش

  .التعليمي

تقديم ل وتشجيع تقديمها بوسائط متنوعة من خالالطلبة دعم مشاريع 

  .املطلوبةدية املاية والتسهيالت البشر

 .احدالورسي املجتمع املددر بين أفراد املصافي كة راملشادعم عملية 

  التعلممصادر كز متطلبات مر 1.2 .2

 كغيره مصادر كز مر يعد   
ً
 تعليميا

ً
التعليمية افق املرمن التعلم مرفقا

الفائدة املرجوة، تتمثل في حتى يحقق املستلزمات مجموعة من إلى اج ـيحت

  :األتي

يتطلب عدداً من التعلم مصادر كز ن مرإية: البشراإلمكانات  -

التي يسعى مات الخدطة وـواألنشالعمليات م بكافة ، للقياملينالعا

مؤهلين تأهيال ون ملالعاويجب أن يكون هؤال ء ، تقديمهاملركز إلى ا

التعلم ادر ـمصكز ويحتاج مر، يقومون بهاالتي م املهايتناسب مع طبيعة 

مصادر كز أخصائي مرموظفين املدير، أربعة العموم إلى على وجه 

 .نظافةل عام، نة األجهزةلصيافني التعلم، 

كز يعتمد عليها مرمناسبة زانية ميلية: ال بد من وجود ميزانية ما -

إلى باإلضافة نتها، ة صياـومتابعخاصة به ق ـمرافالتعلم لبناء مصادر 

البسيطة را ء األدوات ـوش، وريةالضرمات املستلزمين لتأقدرة شرائية 

 .رسةاملدميزانية حسب ماتوفره 

من التعلم بمجموعة مصادر اللوائح التنظيمية: تنظيم وترتيب مركز  -

العمل سير الوسائل التنفيذية، واالرشادية التي توضح و، اللوحات

سبب بداخله
ُ
 للفوض ى اإلدارية واملهنية التي قد ت

ً
أدا ء ـل تعطي، تجنبا

 تكون غاالنظم واللوائح وهذه ، أو نقص فاعليتهاملركز 
ً
معدة من لبا

  .الخطة االستراتيجة للوزارة

 ددعالتعلم مصادر مركز يتطلب املادية: اإلمكانات  -
ً
من اإلمكانات ا

من أجله بالدور الذي حتى يستطيع أن يقوم ؛ اـينبغي توافرهاملادية التي 

ات واملعدألجهزة ، األثاثاملكان، اات في ـوتتلخص هذه اإلمكان، أنشئ

 .املواد التعليميةو

  التعلممصادر مركز أهداف  1.3 .2

املعلمين مساعدة هي التعلم، مصادر ملراكز ئيسة الرظيفة الوإن        

، اـوتوفيرهاملواد التعليمية إنتاج ل من خالليب التعلم وير أساـي تطـف

على توظيفها بفاعلية في املعلمين وتدريب ، تخدامهاـة اسـومتابع

وتنمية ، بينهمالخبرات وء اآلرال ادـوتوفير فرصة تبالعملية التعليمية، 

ل مث، ارسللمدية بوالترمات الخدوتقديم التعلم الذاتي لهم، مهارات 

 .وصيانتهاالتعليمية إعارة األجهزة 

من الكثير تحقيق التعلم مصادر ملراكز [ أنه يمكن 11عليان ]وذكر     

توى ـيتم عن طريقها توسيع نطاق ومسالتي واإلدارية العمليات الفنية، 

بوية ل التراـإنجاز األعمإلى مما يؤدي ، ماتاملعلوواملكتبات دمات ـخ

ن ـم مالعاف الهدوهذا هو ل، بمستوى أفضإظهارها وة، لبة بسهواملطلو

 .التعلممصادر كز مراء إنشاء ورا

[ بأن مركــز مصــادر التعلــم يعتــبر بيئة تعليمية تحوي 12وأكد الشعيلي ]

 متعددة من مصادر املعلومات، بتفاعلها مع املتعلم، وتتيح له 
ً
أنواعا

رفه عن طريق التعلم الذاتي، فرص اكتساب املهارات والخبرات وإثراء معا

 :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

شكالت لدى تنميــة مهــارة البحــث، واالستكشــاف، والتفكــير، وحــل امل

 .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

ن مراكز مصادر التعلم تستمد فلسفتها من أ[ إلى 11وذهب عليان ]      

 على ذلك يتم سسة املؤفلسفة 
ً
تحديد األهداف التعليمية، وبناءا

ينبغي أن ز مصادر مركألي ، وأكد إلى أن الهدف الرئيس ي ظائفالوو

وتحسين املؤسسة التعليمية، ي تحقيق أهداف ـفل األوالدور ي ـيسهم ف

 .التعليم والتعلمعملية 

 التعلممصادر كز مرخدمات  1.4 .2

على ل تعمالتي ظائف الومن التعلم العديد مصادر يؤدي مركز       

إذ يصعب تحقيق ، رسةاملدفي التربوية ول العملية التعليمية تفعي

فهو لذلك، داة املركز كأتخدام ـداف أي سياسة تعليمية بدون اسأه

 .املتعلم التعليميةقدرات ء بناله يمكن من خالاملكان الذي 

 :التعلم في اآلتيمصادر [ خدمات مركز 11حدد عليان ]و 

، كاملحاضرة، رةـشلألساليب التقليدية املباتوفير طرق تعليمية بديلة - 

أو ، ديةلفرين يتصفون بالئك الطلبة الذألو خاصة ، وغيرهاالحوار، و

 .في تعلمهملية االستقال

املعلم لطرقه إن تنويع لدى الطلبة: منهجية الالات ء الخبرإغنا -

افرة في ل التعليمية املتوسائالوو، ادل املواستعمال ن خالـية مـريسالتد

غبتهم يؤدي رمن استخدامها حسب الطلبة وتمكن التعلم، مصادرمركز 

 .بوجه عامالسلوكية ياتهم كفاورفع املعرفة املنهجية للطلبة، ادة ـزيإلى 

ل سائمركز املصادر لواالجتماعية: إن تقديم العدالة تحقيق مزيد من  -

وخصائصهم املتعلمين تدريسية تستجيب الحتياجات بعض ليب اـوأس

لتلك التي در بديلة أو إضافية ملصاوتوفيره كمنخفض ي التحصيل، 

ذوي للطلبة يتيح الصفي، عي الجماه ـي تدريسـفلم املعيستعملها 

 .اتيةالذوتحسين قدراتهم كية اتهم اإلدراـيكفاع ـط رفـسالتحصيل املتو

 .التعلممصادر مركز تواجه التي قات املعو 1.5 .2

التي قات املعومن العديد وجود إلى اسات واألبحاث الدرمن كثير تشير  

[، حيث أشارت إلى 13ميلود ] دراسةالتعلم، منها مصادر كز تواجه مر

وتعيق التعلم، مصادر مراكز تواجه التي بات الصعوواملشاكل أهم 

 :، منهاتحقيق أهدافها
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بما املراكز تسبب صعوبات في عملية تزويد التي دية: املشاكل املا

وتقديم خدماتها فها أهدالتنفيذ وأجهزة تعليمية ، تحتاجه من مواد

 .لتلك املراكزبعة التعليمية التااملنطقة رسين ضمن لجميع املد

مات الخدوتقديم ، تعيق من متابعة تنفيذ األهدافاملشاكل الفنية: التي 

من مدى نجاحها في املراكز، للتأكد ملين في تلك العافين وـل املشرمن قب

ل النقل، ومن أهمها قلة وسائ، ريسالتدرسين في عملية املدمساعدة 

 .التعليميةواألجهزة ل سائالويانة وصلتشغيل هلين الفنيين املؤونقص 

داف ـق األهـوف، ماتالخدقد تعيق من تقديم التي اإلدارية: املشاكل 

املشاكل ومن أهم هذه التعلم، مصادر ملراكز بعين التارسين لجميع املد

 .يخدمهاالتربية التي إداريا مع مديرية املركز اط ـارتب

 اإلدارة املدرسية 2 .2

عملية روتينية فلم تعد املدرسية متغيرة، أهداف اإلدارة لقد أصبحت       

إلى عى ـعملية تسذلك لتكون تجاوزت ل بر املدرسة، تسييرأموإلى تهدف 

النمو الصحيح لدى بما يحقق التعليمية والتربوية داف ـق األهـتحقي

أصبحت ل ب، هدفا في حد ذاتهااملدرسية تعد اإلدارة لم والطالب، 

الجسمية ع نواحيه ـي جميـفللطالب ملة الشا عايةللقيام بالرتسعى 

 .الروحيةو

[ إلى أن وظيفة مدير املدرسة أصبحت تدور 14وقد أشار العطوي ]   

تساعد على التي واإلمكانيات ، وفكل الظرتوفير ل وحول الطالب، حو

ته في ليامسؤولتولي وإعداده ، وحيالرني والبدوالعقلي، توجيه نموه 

هج املناذ ـفي تنفياملعلمين ومساعدة بلية، املستقضرة والحاحياته 

وتحقيق األهداف ، بويةالعملية الترتحسين ل من أج؛ ضوعةاملو

 .ضوعةاملو

من ، وكان رسةللمدرسية نفسها أمام مفهوم جديد املدوجدت اإلدارة و 

املشاركة رسة في املددير ـوخاصة م، رسيةاملداإلدارة ذلك تفاعل ثمار 

 .التعلممصادر ز لتحقيق أهداف مركعلة الفا

 املدرسيةمفهوم اإلدارة  2.1 .2

 رسية عنصراملدتعد اإلدارة     
ً
 أساسيا

ً
، بويةالعملية الترمن عناصر ا

ليست وهي البشرية، دية واملابوية العملية الترى حفز عناصر ـعلتعمل 

لقد و؛ بويةالعملية الترأهداف لتحقيق وإنما وسيلة ، اـد ذاتهـغاية في ح

 .أهمهارسية نستعرضها املدم اإلدارة ملفهوة كثيروردت تعريفات 

الجهود، ع ـا: "جميـبأنهاملدرسية [ اإلدارة 15فقد عرف باجودة ]     

، وتوجيه، ومتابعة، وتنظيم، من)تخطيطالعمليات و، واألنشطة

بغرض ؛ من مدرسين وإداريينبها املدير مع العاملين معه ة( يقوم ـورقاب

 ،اًواجتماعي ،اًوأخالقي ،اًعقليالنواحي)جميع من الطالب وإعداد بناء 

املجتمع، ث يستطيع أن يتكيف بنجاح مع ـبحي، (اًوجسمي ،اًووجداني

 ."ويساهم في تقدم مجتمعهاملحيطة ويحافظ على بيئته 

 ، وتنسيق، يطـة تخطـ"عملياملدرسية: [ أن اإلدارة 16] عوضورأى  

ل من أجاملدرسة؛ ل يحدث داخ، تعليمي أو تربويل عم، لكل وتوجيه

 ."فيهاالتعليم ور وتقدم ـتط

ال يمكن املدرسية اإلدارة ونخلص من التعريفين السابقين بأن       

رسة املدألفراد إدارة الجماعية واألنشطة ل الجهود إنجازها إال من خال

رسية املدألفراد اإلدارة املهام املختلفة أن ، وومتعاونل على نحو متكام

االجتماعي نمو للطالب العقلي، النفس ي، الع جوانب ـام بجميـاالهتم

علمية ل تقوم على أصواملدرسية أن اإلدارة ، وذلك يؤكد واألخالقي

ل، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، في األعماالفعالية تسهم في تحقيق 

حتى ل أن يكون على وعي بهذه األصواملدرسة دير ـى مـي علـينبغولذلك 

من لية رسته بدرجة عاملديؤديه الدور القيادي الذي يستطيع أن يحقق 

 .الكفاءة

 رسيةاملدأهداف اإلدارة  2.2 .2

، ومن أهم هذه رسيةاملدحثين أهداف اإلدارة البااإلدارة وء علمال تناو 

 :األهداف

  .الجو املالئم الصالح للعملية التعليميةتوفير 

 .رسةلة املدبرساللقيام مة الالزية البشرواملادية نيات اإلمكاتوفير 

 .املدرسةفي العاملين عالقات إنسانية طيبة بين تحقيق 

 .القدوة الحسنة للطالبإيجاد 

 :فيل سية تتمثاملدر[ أن أهداف اإلدارة 17عابدين ]ورأى  

ل كـبشالطلبة تساعد على نمو التي واإلمكانيات ، وفالظرتوفير 

 .اًواجتماعي ،اًوروحي ،اًونفسي ،اًوجسمي ،اًعقليل: وازن ومتكامـمت

ونشرها وتحقيق املجتمع، يدين بها التي اض االجتماعية تحقيق األغر

 .افق االجتماعيينالتووالتكيف 

النمو تساعده على التي ات الخبرومساعدته في اختيار املتعلم توجيه 

 .تهلياوملسؤمشكالته وإعداده ل ومساعدته في حالشخص ي 

 .مشكالته وتحقيق أهدافهل وحاملجتمع همة في دراسة املسا

حثون الباها كرذالتي رسية املداإلدارة الباحثون أن كل أهداف يرى و 

ي أهداف ـا وهـتحقيقهلى أربعة محاور رئيسة تسعى إتتمحور حول 

 .جتماعيةإأهداف وثقافية تربوية ، قتصادية، إدينية

 رسة وأدوارهاملدمهام مدير  2.2 .2

ي قيم الذاملشرف املوالتنفيذي بمدرسته، ئد املدرسة هو القاإن مدير       

له عن طريق ما يتاح التعليمية العامة للدولة، ة ـسالسياذ ـوم بتنفيـيق

النظام، ئدة في هذا الساير للمعاا ـوفقلية، وموارد ما، من موارد بشرية

وبحكم ، يات األعلىاملستوقرارات ملرؤوسيه ويترجم ل ي ينقالذفهو 

يمكنهم بها  التييقة هو الطريستطيع أن يكون ، ونفوذه عليهم، تأثيره

 .سةالسياذ هذه ـتنفي

[ على أن مدير املدرسة هو املسؤول عن تخطيط، 17وأكد عابدين ]     

هذا باإلضافة املدرسة، في العاملين وتقويم جهود ، ومتابعة، تنظيمو

 .املدرسةواإلدارية في الفنية حيتين ليته من الناؤوـمسلى إ

الرئيس التنفيذي املسؤول سة هو املدرأن مدير [ إلى 18األسمر ]شار وأ   

واألنشطة التعليمية، و، ةـبويالترالت للمجارسة املدأنشطة كافة عن 

ة تحقيق ـساملدردير ـملى ويتوالخدمية، والفنية، ن الشؤو و، سيةاملدر

 .زارةللوئيسة الراألهداف ل من خالذلك 

كفاءة مركز أن يرفع من ملدير املدرسة أنه يمكن [ إلى 19وأوضح الدايل ]

 :على تحقيق أهدافه عن طريقالعمل والتعلم مصادر 

وتدريبهم على الطلبة، عند املطالعة والقراءة رس عادة حب ـى غـعلالعمل 

غراض للمعلومات لألما تحويه من مصادر كل والكتب استخدام كيفية 

 .بفاعليةواملختلفة 

هج املنافي تدريس التعلم مصادر مركز ى توظيف ـعلاملعلمين حث 

 .يةراسالد
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 .املكتبية الالزمة لذلكمات كل الخدعلى توفير العمل 

مصادر خصائي مركز أكفاءة رسة أن يرفع من ملدير املديمكن كما 

توفير إلدارة املركز، و اًتمامالفرصة له، ليتفرغ إتاحة ل الـن خـمالتعلم 

، وراتالدعن طريق املكتبية مهاراته كل الفرص املمكنة، لتطوير 

 .األساليبمن غيرها وء الخدمة، ثناريب أالتدوبرامج 

 

 

 

 الدراسات السابقة. 4

[ إلى الكشف عن واقع مراكز مصادر التعلم 16] هدفت دراسة عوض      

في محافظات غزة وسبل االرتفاع بها من وجهة نظر معلم التكنولوجيا، 

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت 

 ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم 69الدراسة من )عينة 
ً
( معلما

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 

وجية التعليمة في مراكز مصادر التعلم، وقد توصلت الدراسة إلى التكنول

أن درجة توافر املواد واألجهزة التعليمية واملستحدثات التكنولوجية 

 .واستخدامها على مستوى األداة ككل كان بدرجة متوسطة

ف على درجة إسهام مديري [ للتعر20وجاءت دراسة الزايدي ]      

راكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين مارس في تحقيق أهداف املد

استخدم ء مركز مصادر التعلم، ومن وجهة نظر أمناالطلبة وء واألمنا

 ٦٠من نت واستخدم استبانة تكوالتحليلي، صفي املنهج الوحث البا

التعلم مصادر ء مراكز أمنا، وتكونت عينة الدراسة من جميع ارةـعب

ومن  ،اًأمين١٣٩ معددهبالغ الئف الطابمحافظة التعليم العام بمدارس 

في املدارس أن مستوى تقدير مدى إسهام مديري أهم نتائج الدراسة 

الطلبة وء اـواألمنمراكز مصادر التعلم املتعلقة باملعلمين تحقيق أهداف 

لية، و بدرجة عاالتعلم كان مصادر ء مراكز من وجهة نظر أمنااملراكز و

بتحقيق املدارس ال توجد فروق في متوسطات درجات إسهام مديري 

ء واألمناكذلك املتعلقة باملعلمين والتعلم الكلية مصادر مراكز اف أهد

ملتغير وملتغير املرحلة التعليمية فقاً التعلم ومصادر مراكز والطلبة و

الدورات التدريبية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية واملؤهل العلمي 

( في تقدير أمناء مراكز مصادر التعلم ملدى 0.05عند مستوى الداللة )

التعلم الكلية، مصادر مراكز بتحقيق أهداف إسهام مديري املدارس 

التعلم مصادر مراكز والطلبة، واء، األمنوكذلك املتعلقة باملعلمين، و

 .الخبرة، لصالح الخبرات الطويلةسنوات ملتغير وفقا 

واقع استخدام تكنولوجيا " [ بعنوان:4] وتناولت دراسة البوسعيدي       

صادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان التعليم ومراكز م

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 

ولوجيا التعليم ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم استخدام تكن

األساس ي، وتقديم خطة مقترحة لتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم، 

ومراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساس ي، ورفع كفايات املعلمين 

في هذا الجانب، اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي قام الباحث 

التالية إلنجاز البحث: استبانة لتحديد واقع معرفة،  بإعداد األدوات

 )مؤشرات( وممارسة املعلمين بمدارس التعليم األساس ي لكفايات

تكنولوجيا التعليم املرتبطة باملعايير والتعرف على احتياجاتهم التدريبية 

في هذا املجال. وإجراء مقابالت شخصية مع مجموعة من القيادات 

تخصصين بوزارة التربية والتعليم حول موضوع التربوية، والخبراء امل

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

ايير وفقا ملتغير النوع إلى تقارب في قيمة املتوسط )املؤشرات( املرتبطة باملع

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 

ضعيفة، واحتياج تدريبي كبير من أبرزها  باملعيار ذات درجة معرفية

توظيف شبكة االنترنت لتحقيق أهداف تعليمية عند تنفيذ املوقف 

 .التعليمي

[ على تقويم مراكز مصادر التعلم ومدى 21أبو عودة ]دراسة وأكدت        

التعلم مصادر ء مركز أدال في تفعياملدرسة الثانوية مساهمة إدارة 

ليب التي و إيجاد األسا، لية بمحافظة جدةمية واألهللمدارس الحكو

ء أداـل ي تفعيـنوية فاملدرسة الثاإلدارة القصور جوانب لج يمكن أن تعا

، بمحافظة جدةالحكومية( –)األهلية رسالتعلم للمدامصادر مركز 

أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينة الدراسة وتوصلت 

ل في تفعياملرحلة الثانوية  فياملدرسية اهمة اإلدارة ـعلى مسالدراسة 

واألهلية بمحافظة جدة التعلم للمدارس الحكومية، ادر ـمصء مراكز أدا

 (.، املناخ التنظيمياسيالطالب، املعلم، املنهج الدر)تجاه 

كليات في التعلم ف على مصادر [ للتعر7] الشبليدراسة وجاءت        

التقنية دية واملاالتسهيالت حيث اإلدارات و، من بية بسلطنة عمانالتر

املهام، وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين واألهداف والفلسفات و

، واستخدام الباحث 69في مراكز مصادر التعلم الستة البالغ )
ً
( فردا

توصلت لقد وفقرة تغطي مجاالت الدراسة،  30استبانة مؤلفة من 

ومستقلة في كليات التربية من ء جزالتعلم مصادر مراكز أن الدراسة إلى 

يوجد تحقق إداراتها وجميع املسؤولين فيها يحملون شهادة املاجستير، و

درجة ممارسة جيدة املراكز، وأن أنشئت من أجلها التي هداف لألجيد 

الكلية املختلفة ألقسام التعلم مصادر مراكز تقدمها للمهام التي 

 .املراكزسوب متوافرة في الحامختبرات الطلبة، وأن و

[ إلى تساؤل تحت عنوان" كيف يمكن 22] لدراسة هيرتزوأجابت        

لصانعي القرار التربوي أن يصبحوا ممثلين للمكتبة املدرسية"، كما 

تزيد من التوصيات التي همة في طرح مجموعات من إلى املساهدفت 

 ٣٨٥مدير،  15ن ـة مـاسالدرعينة تكونت و، رسيةاملكتبة املدفاعلية 

املعلمين واملعلمات في أن إلى راسة الدوقد أشارت نتائج ، ةومعلم اًمعلم

رجية الخااألخرى املكتبات رسية واملكتبة املدمن كل استخدموا املدرسة 

املنهاج، وأن عليهم في املقررة رسية املدتلبية احتياجاتهم ل من أج

املكتبات املدرسية، يرات قد واجهوا مشكالت في تطوير املديرين واملد
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املهارات ي ـفاملعلمات واملعلمين تدريب إلى حاجة إلى وجود باإلضافة 

 .املكتبية وجمع املعلومات

وقد إستفاد الباحثون من الدارسات السابقة في اختيار املنهج األكثر       

 من املناهج 
ً
مالئمة وهو املنهج الوصفي التحليلي، حيث يعد واحدا

الدراسة، وذلك العلمية األكثر شيوعا واستخداما، وتصميم أداة 

باالستفادة من املقاييس املستخدمة في الدراسات السابقة مع التعديل 

واإلضافة فيها، باإلضافة الى االستفادة من األدوات واألساليب اإلحصائية 

 .املستخدمة

 

 تاجراءالطريقة واإل . 5

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 

( أخصائي 101ساس ي بمحافظة ظفار، والبالغ عددهم )التعليم األ 

وأخصائية، وقد قام الباحثون بتوزيع االستبانات على جميع أفراد مجتمع 

( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، شكلت 86الدراسة، وتم استرجاع )

%( من مجتمع الدراسة، وهى نسبة مقبولة ألغراض 85.1ما نسبته )

 .البحث العلمي

 در الحصول على املعلوماتمصا 1 .3

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 

االستبانة، حيث صممت لتغطي متغيرات البحث من خالل األولية، وهي 

 :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 مصادر  -

( فقرة، و املتعلقة 13ذي تضمن )املعلومات املتعلقة باملعلمين، وال

( فقرة، واملتعلقة بالطلبة، والذي 17بأخصائي املركز، والذي تضمن )

 .( فقرة14تضمن )

( عبارة تقاس كل فقرة من خالل سؤال يطلب 44فتكونت االستبانة من )

في الخانة التي تعبر عن وجهة نظره، على  þ من املستجيب وضع عالمة

 .مقياس ليكرت الخماس ي

 صدق األداة 2 .3

تم التحقق من أن األداة تقيس ما وصفت لقياسه من خالل عرضها       

بصورتها األولية على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واملعرفة في مجال 

لب من كل محكم 3البحث العلمي في اإلدارة التربوية، ملحق )
ُ
(، حيث ط

مناسبة وشمولية إبداء الرأي بخصوص مدى وضوح الصياغة، ومدى 

متغيرات البيانات األولية، ومدى انتماء كل عبارة ملحورها، وفي ضوء 

 .مالحظات املحكمين تم إجراء التعديالت املطلوبة

 ثبات األداة 3 .3

من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها، قام  

ملقياس بحساب الباحثون بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات ا

وقد جاءت النتائج كما في   (Cronbach Alpha)معامل كرونباخ ألفا،

 (.1) الجدول رقم

 1جدول 

 معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة

 معامل ألفا عدد الفقرات املحور  م

مصادر التعلم املتعلقة باملعلميندور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز  1  13 .938 

 929. 17 دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم املتعلقة بأخصائي املركز 2

 940. 14 دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر التعلم املتعلقة بالطلبة 3

 973. 44 اإلستبانة الكلية

 حيث عالية ثبات بدرجة تتمتع البحث أداة أن( 1) الجدول  من يالحظ     

 الثبات معامالت جاءت كما ،(973). الكلية لإلستبانة ألفا قيمة بلغت

 مؤشر وهو ،(940). و( 929). بين تراوحت حيث مرتفع بمستوى  الداخلية

 خالل من الدراسة أهداف تحقيق بغرض للتطبيق البحث أداة لصالحية

 أن يمكن التي النتائج ثبات إمكانية إلى يشير مما أسئلتها، على اإلجابة

 .تطبيقها عند عنها تسفر

 املستخدمة اإلحصائية املعالجات 4 .3

 اإلحصائية الحزمة برنامج الباحثون  استخدم الدراسة أسئلة عن لإلجابة 

 اإلحصائية األساليب استخدمت ثم ومن ،(SPSS) االجتماعية للعلوم

 :التالية

  العينة أفراد آراء ارتفاع أو انخفاض مدى ملعرفة الحسابي املتوسط -1

 .الرئيسية املحاور  جانب إلى البحث متغيرات عبارات كل على

 لكل البحث عينة آراء انحراف مدى على للتعرف املعياري  االنحراف -2

 .البحث محاور  من ولكل البحث متغيرات عبارات

 في اإلحصائية الداللة ذات الفروق لبيان املستقلة للعينات( ت) اختبار -4

 .النوع باختالف الدراسة محاور  نحو العينة أفراد آراء

 ذات الفروق لبيان (One Way Anova) األحادى التباين تحليل اختبار -5

 باختالف الدراسة محاور  نحو العينة أفراد آراء في اإلحصائية الداللة

 .والخبرة العلمي املؤهل

 ومناقشتها . النتائج6

 عن اإلجاية خالل من الدراسة إليها توصلت التي النتائج عرض هنا يتم 

 :التالي النحو على وذلك وتفسيرها، مناقشتها ثم ومن تساؤالتها 

 في األساس ي لتعليما مدارس مديري  دور  ما: األول  السؤال على اإلجابة41 

 نظر وجهة من باملعلمين ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل

  ظفار؟ بمحافظة التعلم مصادر مركز إخصائي
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 األهمية ومستوى  املعیاریة واالنحرافات الحسابیة املتوسطات حساب تم 

 لتعليمامدارس مديري  دور  محور  عبارات على العينة أفراد الستجابات

 باملعلمين، ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل في االساس ي

 (.2) جدول  يوضحها

 

 

 

 2 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  باملعلمين ملتعلقا األول  املحور  في لالستجابات األهمية ومستوى  املعيارية واالنحر

ترتيب  ع م العبارات م

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

 مرتفعة 1 919. 4.05 مصادر التعلم مركز ارتياد على املعلمين املدرسة مدير يحث 1

 مرتفعة 2 969. 4.05 التعليمية العملية إثراء في مصادر التعلم مركز توظيف أهمية للمعلمين املدرسة مدير يوضح 4

 مرتفعة 3 940. 3.85 منها لالستفادة التعلم مصادر مركز داخل نحو العمل طاقتهم كل بذل على املعلمين املدرسة مدير يشجع 5

 مرتفعة 4 956. 3.84 والتعلمية التعليمية العملية لتطوير التعلم كوسيلة مصادر مركز محتويات الستخدام املعلمين تعزيز 6

 تفعيل مع يتناسب بما باملدرسة املعلمينجميع  قبل من املركز تفعيل متابعة على املدرسة مدير يعمل 13

 املركز أهداف

 مرتفعة 5 1.015 3.65

 مرتفعة 6 1.137 3.64 مادة لكل املدرس ي في الجدول  للمركز أسبوعية حصة تخصيص على املعلمين يحث 3

 مرتفعة 7 1.069 3.57 التخصص حسب باملركز التدريبية الحقائب تنفيذ على املعلمين يشجع 2

 مرتفعة 8 1.002 3.45 مستمر بشكل للمركز استخدامهم ملتابعة للمعلمين إشرافية زيارات املدرسة مدير ينفذ 7

 فى بالتدريس الخاصة والتقنيات تطوير الوسائل في بالعمل الخاصة املعلمين بآراء املدرسة مدير يأخذ 9

 املركز

 متوسطة 9 1.082 3.35

 متوسطة 10 1.104 3.35 املعلمين تخدم التي املعلومات مصادر توفير من املدرسة مدير يتاكد 8

 متوسطة 11 1.132 2.88 العلمية البحوث كتابة على املعلمين املدرسة مدير يشجع 10

 بمصادر املناهج لربط للمركز املصادر الجديدة واقتراح اختيار عملية املعلمين املدرسة مدير يشارك 12

 املركز

 متوسطة 12 1.216 2.71

 متوسطة 13 1.439 2.63 التعلم مصادر مركز تفعيل في املتميز للمعلم سنوية جائزة يقدم 11

 مرتفعة  1.075 3.46 املتوسط العام للمحور  

 في لالستجابات العام الحسابي املتوسط أن إلى( 2) الجدول  نتائج تشير     

 لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل في االساس ي لتعليما مدارس مديري  دور 

 وتدل ،(1.075) بلغ معياري  بانحراف( 3.46) بلغ قد باملعلمين ملتعلقةا

 تجاه العينة أفراد إجابات بين تباين وجود على املعياري  االنحراف قيمة

  الدور، هذا
ً
 الحسابي املتوسط يشير البحث هذه في املتبع للمعيار ووفقا

 الخاصة العبارة جاءت وقد مرتفعة، أهمية بمستوى  كان الدور  هذا أن إلى

 املرتبة في" التعلم مصادر مركز ارتياد على املعلمين املدرسة مدير حث" بـ

 لها الحسابي املتوسط قيمة بلغت إذ عليها، املوافقة درجة حيث من األولى

 الدورات إلي ذلك يرجع وقد ،(919). قدره معياري  بانحراف( 4.05)

 إلى باإلضافة التعلم، مصادر مراكز أهمية حول  يأخذونها التي التدريبية

 .التعلم مراكز بتفعيل الوزارة توجهات

 تفعيل في املتميز للمعلم سنوية جائزة يقدم" بـ الخاصة العبارة وجاءت      

 إذ عليها، املوافقة درجة حيث من األخيرة املرتبة في" التعلم مصادر مركز

 غياب إلى ذلك يرجع وقد ،(2.63) لها الحسابي املتوسط قيمة بلغت

 قلة إلى ذلك سبب يعزى  و املدرسية، اإلدارة عمليات في التحفيز عنصر

 مع النتيجة وتتفق العام، التعليم مدارس إدارة لدى املادية اإلمكانات

 مديري  دور  وجاء ،[23] الجابر دراسة مع وتختلف[ 20] الزايدي دراسة

 ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل في االساس ي لتعليمامدارس

 املتوسط بلغ حيث اإلخصائيين، نظر وجهة من مرتفعة بدرجة باملعلمين

 فى الوزارة لسياسات ذلك يرجع وقد ،(3.46) إلستجاباتهم العام الحسابي

 .التعلم مصادر ملراكز املعلمين استخدام متابعة

 في األساس ي لتعليما مدارس مديري  دور  ما: الثاني السؤال على االجابة 42

 لتعلما مصادر ركزم خصائيبأ ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل

  أنفسهم؟ األخصائييننظر وجهة من

 املعیاریة واالنحرافات الحسابیة املتوسطات بحساب الباحثون  قام 

 مديري  دور  محور  عبارات على العينة أفراد الستجابات األهمية ومستوى 

 ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل في األساس ي لتعليمامدارس

 (.3) جدول  من يتضح كما لتعلما مصادر ركزم خصائيبأ

 3 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  لتعلما مصادر ركز م خصائيبأ ملتعلقا الثاني املحور  في لالستجابات األهمية ومستوى  املعيارية واالنحر

ترتيب  ع م العبارات م

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

  1 887. 4.33 املركز داخل لتفعيلها واملصادرالجديدة الكتب التعلم مصادر مركز أخصائي تسليم 18
ً
 مرتفعة جدا

 مرتفعة 2 906. 4.05 املركز داخل الدروس تنفيذ في املعلمين مع للتعاون  التعلم مصادر مركز أخصائي توجيه 14



 

89 

  املعلمين زيارات لتنطيم جداول  لعمل التعلم مصادر مركز أخصائي يوجه 15
ً
 مرتفعة 3 1.028 4.05 للمركز اسبوعيا

 مرتفعة 4 1.011 3.97 باملركز متعلقة قرارات من سيتخذ فيما التعلم مصادر مركز أخصائي املدرسة مدير يشرك 16

 مرتفعة 5 1.031 3.92 األخصائي بها يقوم التي والفعاليات االنشطة وتوثيق التقارير املدرسة مدير يعتمد 28

 مرتفعة 6 1.012 3.85 للطالب ثقافية مسابقات إقامة على التعلم مصادر مركز أخصائي تشجيع 19

 مرتفعة 7 857. 3.83 املركز بمحتويات الطلبة تعريف على التعلم مصادر مركز أخصائي حث 24

 رسالته وتحقيق املركز إدارة في املصادر خصائي تواجهأ قد التي الصعاب تذليل على املدرسة املدير يعمل 21

 وأهدافه

 مرتفعة 8 1.011 3.73

 مرتفعة 9 1.067 3.73 مسؤولياتها ودعم أعمالها وتيسير املركز لجنة رئاسة مساعده أو املدرسة مدير يتولى 29

 مرتفعة 10 1.087 3.69 املركز بنشاطات شهري  تقرير إعداد على التعلم مصادر مركز أخصائي حث 25

 مرتفعة 11 899. 3.59 املركز الستخدام والطلبة للمعلمين تدريبية دورات إقامة التعلم مصادر مركز أخصائي تشجيع 26

 مرتفعة 12 1.155 3.45 تقييمه على اطالعه خالل من التعلم مصادر مركز أخصائي أداء تحسين الى املدرسة مدير يسعى 17

 مرتفعة 13 1.221 3.41 التعليمية البوابة عبر الفعاليات نشر على التعلم مصادر مركز أخصائي تشجيع 23

 وضع في منها واالستفادة باملركز الخاصة اإلحصائيات إعداد على التعلم مصادر مركز أخصائي تشجيع 27

 للمركز املستقبلية الخطط

 مرتفعة 14 1.055 3.40

 متوسطة 15 1.108 2.92 للمركز فصلية مجلة إصدار على التعلم مصادر مركز أخصائي تشجيع 20

 متوسطة 16 1.153 2.81 وأهدافه املركز بمحتويات االمور  أولياء تعريف على املصادر مركز أخصائى املدرسة مدير يحث 30

 منخفضة 17 1.194 2.57 مستقبلية دورات من يحتاجه ما لتحديد التعلم مصادر مركز أخصائي مع التنسيق 22

 مرتفعة  1.040 3.61 املتوسط العام للمحور  

 لالستجابات العام الحسابي املتوسط أن إلى( 3) رقم جدول  نتائج تشير     

 مصادر اكزمر أداء تفعيل في األساس ي لتعليمامدارس مديري  دور  في

 بانحراف( 3.61) بلغ قد لتعلما مصادر ركزم خصائيبأ ملتعلقةا لتعلما

 بين تباين وجود على املعياري  االنحراف قيمة وتدل ،(1.040) بلغ معياري 

 أن إلى الحسابي املتوسط ويشير الدور، هذا تجاه العينة أفراد إجابات

 .مرتفعة أهمية بمستوى  كان قد الدور  هذا

 التعلم مصادر مركز أخصائي تسليم" بـ الخاصة العبارة جاءت وقد      

 حيث من األولى املرتبة في" املركز داخل لتفعيلها الجديدة واملصادر الكتب

 وقد ،(4.33) لها الحسابي املتوسط قيمة بلغت إذ عليها، املوافقة درجة

 من والتي املدير فيها يقوم التي والواجبات املهام طبيعة إلى ذلك يرجع

 العبارة وجاءت األمور، هذه ملثل والتوجية والتنسيق املتابعة أهمها

 دورات من يحتاجه ما لتحديد التعلم مصادر مركز أخصائي مع التنسيق"

 قيمة بلغت إذ عليها، املوافقة درجة حيث من األخيرة املرتبة في" مستقبلية

 في املديرين ضعف بسبب ذلك يرجع وقد ،(2.57) لها الحسابي املتوسط

 على امللقاة ءاألعبا كثرة وربما الشامل، االستراتيجي التخطيط عملية

 الدورات، هذه لمث بتنفيذ القيام دون تحول  والتي األخصائيين عاتق

 ].20] الزايدي دراسة مع وتختلف[ 5] الغامدي دراسة مع النتيجة وتتفق

 االساس ي لتعليما مدارس مديري  دور  ما: الثالث السؤال على اإلجابة43 

 نظر وجهة من بالطلبة ملتعلقةا لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل في

  ظفار؟ بمحافظة التعلم مصادر مركز أخصائي

 املعیاریة واالنحرافات الحسابیة املتوسطات بحساب الباحثون  قام 

 (.4) جدول  من يتضح كما العينة أفراد الستجابات األهمية ومستوى 

 4 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  ملتعلقةا لتعلما مصادر اكز مر أداء تفعيل في االساس ي لتعليما مدارس مديري  دور  في لالستجابات األهمية ومستوى  املعيارية واإلنحر

 بالطلبة

ترتيب  ع م العبارات م

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

 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 املطالعة بالتعزيز املعنوي أو املادياالهتمام بإثارة دافعية الطلبة نحو  31

 متوسطة 4 1.160 3.38 حث الطلبة على استخدام املركز في تصميم الدروس بمشاركة معلميهم 34

يحرص مدير املدرسة على أن تكون املواد واملعلومات املوجودة بمركز مصادر التعلم مناسبة ألعمار  44

 الطلبة

 متوسطة 5 1.138 3.37

 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 املشاركين في أنشطة مركز مصادر التعلم ومراعاة مشاعرهمتقدير أراء الطلبة  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
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 متوسطة 12 1.098 3.08 تشجيع الطلبة على كتابة البحوث العلمية باستخدام مركز مصادر التعلم 41

املشاركين في أنشطة مركز مصادر التعلم يهتم مدير املدرسة بمستوى التحصيل الدراس ي العام للطالب  39

 وتعزيزها

 متوسطة 13 976. 3.01

 واستعارة من املكتبة 42
ً
 متوسطة 14 1.153 2.81 منح جائزة شهرية ألفضل طالب قارئ واألكثر ترددا

 متوسطة  1.048 3.31 املتوسط العالم للمحور  

 في لالستجابات العام الحسابي املتوسط أن إلى( 4) الجدول  نتائج تشير    

 لتعلما مصادر اكزمر أداء تفعيل األساس ي لتعليمامدارس مديري  دور 

 جاءت وقد ،(1.048) بلغ معياري  بانحراف( 3.31) بلغ قد بالطلبة ملتعلقةا

 املصادر استخدام من الطلبة تمكن التي املناسبة البيئة توفير" العبارة

 املوافقة درجة حيث من األولى املرتبة في" التعلم مصادر بمركز املتنوعة

 لها الحسابي املتوسط قيمة بلغت إذ مرتفع، بمستوى  وكانت عليها

 الوزارية والتوجيهات التعليمية للسياسات ذلك يرجع وقد ،(3.84)

 املناسبة بتوفير االهتمام على املدرسة مدير حث فى التكنولوجي والتطور 

 جائزة منح" بـ العبارة وجاءت التعلم، مصادر مركز الستخدام للطلبة

  واألكثر قارئ  طالب ألفضل شهرية
ً
 املرتبة في" املكتبة من واستعارة ترددا

 الحسابي املتوسط قيمة بلغت إذ عليها، املوافقة درجة حيث من األخيرة

 واملطالعة بالقرءاة الكافي االهتمام عدم الي يعود ذلك ولعل ،(2.81) لها

 لمّتعُ فقط املدرسة أن يعتقد البعض زال ال حيث القرءاة، حب ةـوتنمي

[ 3] عليان دراسة مع النتيجة هذه وتتفق ،فقط املكتوبة باملادة الطلبة

 ].16] عوض دراسة مع وتختلف

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال على اإلجابة 44 

 التعليم مدارس مديري إسهام مدى لحو( 0.05) الداللة مستوى 

 أخصائينظر وجهة من التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل في االساس ي

( ةلخبرا لعلمي،ا لهملؤا النوع،) ملتغيرات تعزى  التعلم مصادر مركز

 ؟راسةلدا مجتمع ألفراد

 تتبع البيانات هل ملعرفة الطبيعي التوزيع اختبار بإجراء الباحثون  قام     

 حيث االختبار، هذا نتائج( 5) رقم الجدول  ويوضح ال، أم الطبيعي التوزيع

 يدل وهذا ،(0.05) مستوى  من أكبر محور  لكل الداللة مستوى  قيمة أن

 االختبارات استخدام تم لذلك الطبيعي، التوزيع تتبع البيانات أن على

 .املعلمية

 5 جدول 

 (سمرنوف - كولومجروف اختبار ) الطبيعي التوزيع اختبار 

 اختبار شابيرو ويلك سمرنوف –اختبار كوملجروف  املحور 

درجة  القيمة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة  القيمة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم دور مديري مدارس التعليم 

 املتعلقة باملعلمين

.081 86 .200 .974 86 .081 

دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل مراكز مصادر التعلم 

 املتعلقة بأخصائي املركز

.077 86 .200 .982 86 .268 

التعلم دور مديري مدارس التعليم األساس ي في تفعيل أداء مراكز مصادر 

 املتعلقة بالطلبة

.089 86 .088 .979 86 .184 

  بالفروق املتعلقة النتائج 44
ً
 :للنوع وفقا

 األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى لحو الفروق عن للكشف 

 الباحثون  قامت النوع ملتغير وفقا التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل في

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

 .اإلختبار

 5 جدول 

 النوع متغير  وفق التعلم مصادر  مراكز  أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى في الفروق ملعرفة( T) اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية (Tقيمة ) درجات الحرية ع م النوع املتغير

 193. -555.- 84 748. 3.41 ذكر املعلمين

 904. 3.51 أنثى

 851. -743.- 84 694. 3.55 ذكر اإلخصائيون 

 740. 3.66 أنثى

 719. -674.- 84 793. 3.25 ذكر الطلبة

 865. 3.37 أنثى

 748. 3.41 أنثى

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 5) الجدول  يشير     

 تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى في( 0.05) مستوى 

  والطلبة املركز، واخصائي باملعلمين، يتعلق فيما التعلم مصادر مركز
ً
 تبعا

 املحسوبة (T) لقيم املصاحبة االحصائية الداللة أن حيث النوع، ملتغير

 وقد ،(0.05) املعنوية الداللة مستوى  من أكبر كل   في كانت املتغير لهذا

 متفقون  واألناث الذكور  من الدراسة عينة أفراد أن إلى النتيجة هذة تعزى 
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 متقاربة بدرجة املصادر مركز تفعيل يطبقون  املدارس مديري  أن على

 
ً
 مصادر مراكز مع التعامل فى الواحدة التعليمية السياسة لطبيعة نظرا

 الصدد، هذا فى املشتركة التعليمية الدورات الى باإلضافة وتفعليها التعلم

 حيث[ 4] البوسعيدي دراسة مع وتختلف[ 21] عودة أبو دراسة مع تتفق

 اإلناث. لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت

  بالفروق املتعلقة النتائج 44
ً
 :العلمي للمؤهل وفقا

 االساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى لحو الفروق عن للكشف 

 قام العلمي املؤهل ملتغير وفقا التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل في

 الجدول  ويوضح ،(ANOVA) األحادي التباين اختبار باستخدام الباحثون 

 .اإلختبار هذا نتائج( 6) رقم

 6 جدول 

 العلمي املؤهل وفق التعلم مصادر  مراكز  أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى في الفروق الختبار  األحادي التباين تحليل نتائج

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ) املربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

 414. 891. 603. 2 1.205 بين املجموعات املعلمين

 676. 83 56.126 داخل املجموعات

  85 57.331 املجموع

 620. 481. 249. 2 497. بين املجموعات اإلخصائيون 

 516. 83 42.843 داخل املجموعات

  85 43.340 املجموع

 494. 712. 488. 2 976. بين املجموعات الطلبة

 685. 83 56.841 داخل املجموعات

  85 57.817 املجموع

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 6) رقم الجدول  يشير     

 في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى حول ( 0.05) مستوى 

 والطلبة املركز، وأخصائي للمعلمين، التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل

 اإلحصائية الداللة أن حيث العلمي، املؤهل ملتغير تعزى  العينة أفراد بين

 مستوى  من أكبر كل   في كانت املتغير لهذا املحسوبة (T) لقيم املصاحبة

 إسهام تجاه اإلخصائيين آراء أن إلى يشير ما وهو ،(0.05) املعنوية الداللة

 التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري

 بغض األفراد بين متشابهة كانت والطلبة املركز، وأخصائي للمعلمين،

 .لهم العلمي املستوى  عن النظر

 املعنوية الداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم     

 أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام بصدد( 0.05)

 أفراد بين والطلبة املركز، وأخصائي للمعلمين، التعلم مصادر مراكز

 ما على اطالع لديهم أن على مؤشر وهذا العلمي املؤهل ملتغير تعزى  العينة

 تكنولوجية ومستحدثات وأجهزة مواد من التعلم مصادر مراكز توفره

 ان على أكدت والتي[ 20] الزايدي مع الدراسة وتتفق متشابه، بصورة

  العينة أراء في تأثير له يكن لم العلمي املؤهل
ً
 الدرورات لتشابه نظرا

 دراسة مع وتختلف مؤهالتهم، باختالف الجميع لدى املوحدة التدريبية

 إحصائية داللة ذات فروق لوجود الدراسة توصلت حيث[ 24] الخبراء

 البكالوريوس درجة يحملون  ملن تعزى 

  بالفروق املتعلقة النتائج 44
ً
 :للخبرة وفقا

 األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى لحو الفروق عن للكشف 

 الباحثون  قامت الخبرة ملتغير وفقا التعلم مصادر مراكز أداء تفعيل في

 نتائج( 7) الجدول  ويوضح ،(ANOVA) األحادي التباين اختبار باستخدام

 .االختبار هذا

 7 جدول 

 الخبرة وفق التعلم مصادر  مراكز  أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام مدى في الفروق الختبار  األحادي التباين تحليل نتائج

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ) متوسط املربعات درجات الحرية املربعاتمجموع  مصدر التباين املتغير

 937. 138. 096. 3 287. بين املجموعات املعلمين

 696. 82 57.044 داخل املجموعات

  85 57.331 املجموع

 557. 696. 359. 3 1.077 بين املجموعات اإلخصائيون 

 515. 82 42.264 داخل املجموعات

  85 43.340 املجموع

 925. 156. 110. 3 329. بين املجموعات الطلبة

 701. 82 57.488 داخل املجموعات

  85 57.817 املجموع

     

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى( 7) الجدول  يشير

 مركز أداء تفعيل في األساس ي التعليم مدارس مديري إسهام حول ( 0.05)

 الخبرة، ملتغير تعزى  والطلبة املركز، وأخصائي للمعلمين، التعلم مصادر

 من أكبر كانت املحسوبة (T) لقيم املصاحبة اإلحصائية الداللة أن حيث

 والظروف االمكانيات نفس تشابة إلى ذلك يرجع وقد ،(0.05) مستوى 

 الوزارة، من تأتيهم التى والسياسات التوجيهات نفس إلى باإلضافة املدرسة
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[ 24] الخبراء دراسة مع النتيجة هذه وتتفق السنوية، التدريبية والدورات

 فروق وجود إلى الدراسة توصلت حيث[ 20] الزايدي دراسة مع وتختلف

 .سنة 15 من أكثر هم من لصالح إحصائية داللة ذات

 التوصيات. 7

 :التالية صياتبالتو الباحثون  خرج فقد راسةالد نتائج ءضو في

 مديري اختيار بعملية والتعليم التربية وزارة كيدوتأ هتمامإ ضرورة -1

 جوانب من راسةالد عليها دلت التي شراتاملؤأو ييرللمعا اًوفق ارساملد

 .التعلم مصادر مراكز أهداف تفعيل في ارساملد ديريـم دور  ومجاالت

 مصادر بمركز باالستعانة العلمية ثالبحو بةكتا على الطلبة تشجيع -2

 في للطالب الكتاب معرض إقامة على التاكيد ضرورة كذلكو التعلم،

 املتنوعة املصادر الستخدام للطالب املناسبة البيئة وفيرـوت ةـساملدر

 .باملركز

 البيئة لوسائ وتنظيم وحصر ل،سائالو ميزانية إيجاد على العمل -3 

 املوادو األجهزة وإنتاج ءوشرا ل،وفعا مؤثر لبشك توظيفها نـيمك التي

 ،رةاملقر هجاملنا لتنفيذ إضافتها ضرورة املعلمون  رىـي التي التعليمية

 .لسائالو وإصالح يانةـص عملية على واإلشراف

 في التشغيل على املعلمين تدريب عمليات متابعة على العمل ضرورة -4

 رسةباملد لسائالو قسم بين االتصاالت ءإجرا لوتسهي ل،سائالو لاـمج

 .منها االستفادة يمكن التي األخرى ةـميالحكو وائرالدو

 لدى املشكالت لوح التفكيرو واالستكشاف البحث ترامها تنمية -5

 .املتعلم

 تفادةـواالس التكيف على اًقادر تجعله وأدوات بمهارات املتعلم تزويد -6

 .املعلومات نظم في رعةاملتسا التطورات نـم

 يـف التعاون و اتالخبر لتباد في املعلمين ملساعدة بالتخطيط القيام -7

 .التعليمية املواد ويرـتط

 اهتمامات الطلبة كتسابا بهدف رسةاملد مدير خطة أهداف تطوير -8

 ،منةالكا واالستعدادات الحقيقية امليول  عن الكشفو ،دةـجدي

 على الحصول  في قدراتهم لتنمية الطلبة لدى الفعالة راتالقدو

 .مختلفة مصادر من ماتاملعلو

 املراجع

 أ. املراجع العربية

 دائرة لتعلم،ا مصادر كزمرا ليلد(. 2010) لتعليموا بيةلترا وزارة [1]

  .عمان سلطنة التعليم، تقنيات

 يريمد إسهام درجة(. 2011) أحمد خلف عبدالرحمن يدي،الزا [2]

 من لتعلما مصادر مراكز افهدأ تحقيق في العام لتعليما ارسمد

 في ماجستير لةرسا. الطائف بمحافظة املراكز ء أمنا نظر وجهة

 .القرى،الطائف أم والتخطيط،جامعة التربوية االدارة

 مصادر ومراكز املكتبات وتنظيم إدارة(. 2002)مصطفى ربحي عليان، [3]

 .والتوزيع للنشر صفاء دار: عمان. التعلم

 استخدام واقع(. 2010)ناصر بن علي بن فيصل البوسعيدي، [4]

 األساس ي التعليم بمدارس التعلم مصادر ومراكز التعليم تكنولوجيا

 ماجستير،رسالة رسالة. لتفعيلها خطة وإعداد عمان بسلطنة

  .عمان التربية،سلطنة

 بتعليم التعلم مصادر مراكز واقع( 2004) محمد أحمد الغامدي، [5]

 لةرسا التربويين، املشرفين نظر وجهة من جدة محافظة

 مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية ،ورةـرمنشـماجستيرغي

 .املكرمة

 ملركز الشامل املرجعي اإلطار(. ٢٠٠٣) وآخرون عبداهللا بدر الصالح، [6]

 .الرياض العربي، الخليج لدول  العربي التربية مكتب التعلم، مصادر

 كليات في التعلم مصادر مراكز واقع( ٢٠٠١) سعيد علي الشبلي، [7]

 لةرسا،فيها العاملين نظر وجهة من عمان بسلطنة التربية

 .اليرموك جامعةالتربية، ة،كليةمنشور غير ماجستير

 لتعليميةا لائـسلوا(. 2003)لعزيزا عبد لجما ،هانلشرا [8]

 .لحميض يا مطابع: ياضلرا.3 ط التعلم، تكنولوجيا تحدثاتـومس

 األسس – والعامة املدرسية املكتبات(. 1993) هللا عبد العلى،أحمد [9]

 .اللبنانية املصرية الدار: القاهرة.واألنشطة والخدمات

 باملرحلة التعلم مصادر مراكز واقع(. 2001) جمال الشرهان، [10]

 مجلة. السعودية العربية اململكة الرياض، بمدينة للبنات الثانوية

 .البحرين األول، العدد الثاني، املجلد والنفسية التربوية العلوم

 لتعلم،ا مصادر كزومرا رسيةملدا تملكتباا(. 2001) ربحي ،عليان [11]

 .زيعلتووا لنشروا للطباعة لفكرا دار: األردن. 1ط

 تهدف تربوية دورية التربوي، التطوير(. 2011) علي الشعيلي،محمد [12]

 ،(63) العدد - التاسعة السنة. التربوي  الحقل بتجارب النهوض إلى

 .عمان سلطنة

 في التعلم مصادر مركز اختصاص ي دوار(. 2011) ميلود،العربي [13]

 الجزائر، ،Cybrarian Journal مجلة. الحديثة التكنولوجيا عصر

 (.25) العدد

(. اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي 2009العطوي، جودت) [14]

 أصولها وتطبيقاتها، عمان، دار الثقافة ملنشر. 

 في نويةلثاا رسةملدا إدارة إسهام(. 2000) اهللا عبد محمد ،باجودة [15]

 كلية ،منشورة غير راهكتود لةرسا. رسيةملدا ملكتبةا ء أدا ـلتفعي

 .مةملكرا مكة ،ىلقرا أم ةـجامع ،ةـبيلترا

 غزة محافظات في التعلم مصادر مراكز واقع(. 2013) منير عوض، [16]

 .التكنولوجيا معلم نظر وجهة من بها االرتقاء وسبل

: انـعم. الحديثة املدرسية اإلدارة( ٢٠٠٥) القادرعبد محمد ،عابدين [17]

 .الشروق دار

 يةـرسملدا ملكتبةا توظيف مدى(. 2001) إبراهيم بن نوح ،األسمر [18]

 خدمة في نويةالثا حلةللمر االجتماعية ادملوا معلمي لقب نـم

 غير ماجستير لةرسا. عسير لمحاي يمـبتعل راسيةلدا راتملقرا

 .املكرمة مكة ،ىلقرا أم ةـجامع ،بيةلترا كلية ،منشوره

 ارسملدا ديريـم امـمه ويمـتق(. 2001) حمنلرا عبد بن سعد ل،ايلدا [19]

 ململكةا في رفملعاا بوزارة لتعليما تقنية لمجا في سطةملتوا

 دلعدا ل،األو ملجلدا ملعلمين،ا تكليا مجلة. ديةلسعوا بيةلعرا

 .لاألو

 يريمد إسهام درجة(.  2011أحمد ) خلفعبدالرحمن  يدي،الزا [20]

 من لتعلما مصادر مراكز افهدأفي تحقيق  العام لتعليما ارسمد
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في  ماجستير لةرسااملراكز بمحافظة الطائف.  ء أمنانظر  وجهة

 االدارة التربوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،الطائف. 

 املرحلة بمدارس التعلم مصادر مراكز تقويم(. 2007) علي عودة، أبو [21]

 رسالة. العاملي االتجاهات ضوء في غزة بمحافظات األساسية

 الجامعة تكنولوجيا، التدريس وطرق  املناهج في ماجستير

 .غزة اإلسالمية،

(. مدى فاعلية مراكز مصادر 2016الجابر، عبدهللا بن ابراهيم ) [23]

التعلم في تحصيل طالب املرحلة الثانوية بمنطقة الجوف، رسالة 

ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا. قسم التربية، جامعة 

 السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

 مصادر مراكز ـلتفعي معوقات(. 2007) عبداهللا بن صالح الخبراء، [24]

 نظر وجهة من لحائ منطقة في العام التعليم بمدارس التعلم

 املراكز ءوأمنا التعليمو التربية إدارة من املراكز مشرفو

 التربية، ،كليةمنشوره رـغي تيرـماجس لةاـرساملدارس،ومديرو

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة

 ب. املراجع االجنبية

[22]  Hartzell Gary  (2007). How do decioion – makers become 

library media advocates ? Knowledge quest ، V36 N1،SEP-

OCT p32-35 ، (EY826922). 
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THE ROLE OF PRINCIPALS OF BASIC EDUCATION 

SCHOOLS IN ACTIVATING LEARNING RESOURCE 

CENTERS IN DHOFAR GOVERNORATE 

 

 

MONA ALI BIN ALI AL IBRAHIM    SOBHY AHMED SOLIMAN    

KHALID MUSLEM ALMASHIKHI  

Dhofar University, Oman 

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 

 


