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 الملخص : 

هدفت مراجعة اإلنتاج الفكري إلى بحل اإلنتاج الفكري المنشور حو  موضوع "دور مراكز مصادر 
يعه اإلنتعاج التعلم ف  دعم العملية التعليمة ف  الوطن العربى" فقعد عرضعت هعذه المراجععة أهعم معا توصع  إل

الفكري على المستوى العرب  والعالم  حعو  الموضعوع فع  الشعك  اإللكترونع  أو الشعك  المطبعوع   وقعد 
حر  الباحل على توضيا العالقة الكلية والجزئية للدراسعات التع  يراجعهعا   ومعالجعة كع  دراسعة فكعر  

 لبحل. جديد   وجدير  بالقراء  والمراجعة  وتكون ذات عالقة وثيقة بموضوع ا

 وكانت أهم النتائج الت  خرجت بها هذه المراجعة : 

  عععدم كفايععة المععوارد والمخصصععات الماليععة لتحويعع  المكتبععات إلععى مراكععز مصععادر للععتعلم  وعععدم
وجععود تمثيعع  للمكتبععات فعع  لجععان التخطععيط والمنتععديات الرئيسععية لععدعمها وتحويلهععا إلععى مركععز 

 مصادر للتعلم.

 المكتبععات المدرسععية إلععى مراكععز مصععادر الععتعلم هععو عمليععة دمععج  المبععرر األقععوى لتغييععر مسععمى
المكتبععات المدرسععية مععا الوسععائ  التعليميععة  باعتبععار أن مصععادر المعلومععات والوسععائ  التعليميععة 
كالهمععا مصععادر للععتعلم  والعوامعع  التعع  تععؤدي إلععى زيععاد  فعاليععة مركععز مصععادر الععتعلم أهمهععا: 

والتسعهيالت الماديعة  والميزانيعة الخاصعة بعالمركز  وتعوافر  العاملون المؤهلون  المبنى المناسعب
 مصادر المعلومات بأنواعها وأشكالها المتعدد .

  أمناء المكتبات يواجهون العديد من المعوقات بسبب عدم وجود وصف وظيف  يالئم أعمالهم
 كأخصائ  مراكز مصادر ف  مركز مصادر التعلم  مما ينتج عنه عدم وجود موظفين مؤهلين

 التعلم.

 المقدمة: 

إن اإلنتاج الفكري يمث  ك  الجهود السابقة المتمثلة ف  الدراسات  والبحول  والكتب والمقاالت  الت  
تدور حو  موضوع "دور مراكز مصادر التعلم ف  دعم العملية التعليمة ف  العوطن العربعى"  والتع  يمكعن 

مراجعة اإلنتاج الفكري منذ وقت مبكر  حيل يمكعن أن للباحل الوصو  إليها واالستفاد  منها  يبدأ الباحل ب
تكشف تلك المراجعة العالقات الكلية والجزئيعة للموضعوع  وغيعر ذلعك معن الفوائعد العديعد  التع  تععود علعى 
الباحل والبحل من جراء مراجعة اإلنتاج الفكري  ومن ثم تكوين الخلفية العلمية الموضوعية عن موضوع 

ععة اإلنتعاج الفكعري إلعى بحعل اإلنتعاج الفكعري المنشعور حعو  موضعوع الدراسعة  البحل   كما تهدف مراج
وذات الصلة بها  ومعرفة ما توص  إليه اإلنتاج الفكري على المستوى العربع  والععالم  حعو  موضعوع " 
دور مراكز مصادر التعلم ف  دعم العمليعة التعليمعة فع  العوطن العربعى " فع  الشعك  اإللكترونع  أو الشعك  

طبوع   والتى تظهر معاييره فى أن يحر  الباحل على توضيا العالقة الكلية والجزئية للدراسات الت  الم
يراجعهععا   ومعالجععة كعع  دراسععة فكععر  جديععد   وجععدير  بععالقراء  والمراجعععة  وتكععون ذات عالقععة وثيقععة 

 بموضوع البحل.
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 أهمية مراجعة اإلنتاج الفكري:  -1

ناولهعا  معن جوانعب مختلفعة  أو اسعتكماله لجوانعب لعم يسعبق تجنب التطعرق إلعى موضعوعات سعبق ت -
 التطرق إليها.

مدى الجهد الذي بذله الباحل ف  البحعل واالطعالع علعى الدراسعات التع  سعبق إجراؤهعا فع  مجعا   -
 البحل.

بلععور  مشععكلة البحععل وصععياغتها  وتعريععف الباحععل بععاألدوات التعع  تععم اسععتخدامها فعع  الدراسععات  -
 السابقة. 

 المراجعة العلمية:  حدود  -2 

 الحد الموضوعي:  2/1

 "دور مراكز مصادر التعلم ف  دعم العملية التعليمة ف  الوطن العربى " -

حيل أن موضوع الدراسة شديد الصلة بموضوعات أخرى تتمث  ف  العملية التعليمية  ونظم  -
عضعها معن التعلم المدرس   وبيئات التعلم التفاعليعة  حيعل أن هعذه الموضعوعات تتصع  معا ب

أج  تحقيق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وهو تطوير مراكعز مصعادر العتعلم  وتقيعيم دورهعا 
لدعم العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية  بحيل تكون متوافقة ما المعايير العالمية واإلقليميعة  

 ومناسبة للبيئة العمانية.

 الحد اللغوي:  2/2

 واإلنجليزية. العربية باللغتين المنشور فكريال المراجعة العلمية اإلنتاج تغطى -

 الحد الزمن :  2/3

 .2018إلى عام  2000ما صدر من إنتاج فكرى منذ عام  -

 مصطلحات البحث في اإلنتاج الفكري:  -3

من خال  استعراض عينة من اإلنتاج الفكري المنشورحو  موضوعالدراسة  تعم تحديعد المصعطلحات 
ضععوع الدراسععة  مععن أجعع  تحديععد إطارواضععا حععو  البحععل فعع  اإلنتععاج الفكععري والمفععاهيم األكثرارتباًطابمو

 ويمكن عرضها على النحو التال : 
 Learning Resource Centersمراكز مصادر التعلم   -
 Educational Processالعملية التعليمية  - Learning Resourcesمصادر التعلم  -
 Learnersين  المتعلم - Learning Environmentبيئة التعلم    -

 مصادر بحث اإلنتاج الفكري:  – 4

والبحعل فع  محركعات ) اإللكترونعى  / التقليعدي (شرع الباحل بمسا اإلنتاج الفكري العرب  واألجنب 
 البحل المختلفة  وقواعدالبيانات  وفهارس المكتبات  وفيمايل  أهم مصادربحل اإلنتاج الفكري: 

 .Googleبر أهم وأشهر محرك بحل جوج  شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( ع -
 البيانات العالمية من خال  موقعها عبر االنترنت. البحل ف  قواعد -

 :معايير اختيار اإلنتاج الفكري -5

 المكرر . الدراسات حذف -
 تحديد واختيار الدراسات الت  تنطبق عليها الحدود الت  تم اإلشار  إليها. -
 البحل.بناء صور  واضحة ومتكاملة للموضوع و -
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 التقدم ف  البحل والذي يأت  من البناء على جهود اآلخرين. -
 تفادي األخطاء الت  ارتكبها الباحثون السابقون. -

 السمات الكمية لإلنتاج الفكري:   -6

بعد تجميا اإلنتاج الفكري حو  موضوع الدراسة ومراجعته وإحصعائه بلع  )اثنعين وعشعرين( دراسعة 
 منها

 دراسات أجنبية. 9  -               دراسة عربية. 13 - 

 تصنيف الدراسات والبحوث السابقة :  -7

 المحور األو : تطوير مراكز مصادر التعلم. -
 المحور الثان : دور مراكز مصادر التعلم ف  تطوير العملية التعليمية. -
 المحور الثالل: دور أخصائ  مراكز مصادر التعلم. -

 لتعلم: المحور األول: تطوير مراكز مصادر ا 7/1

"تجربة ويلز وسط مصادر التعلم والبحل فع  المكتبعات التعليميعة  "Lamb, hywel, 2000"تناو  
األخرى"  حيل سعت هذه الدراسة إلى استكشعاف تعأثير النمعو فع  أععداد الطعالب والتغييعرات فع  ترتيبعات 

وتحديعععد األبععععاد  التمويععع  واإلدار  علعععى المسعععتويين العععوطن  والمحلعععى  واستكشعععاف المشعععكالت الرئيسعععية
المستقبلية لتطوير وتحوي  المكتبات الجامعية ف  ويلعز إلعى مراكعز مصعادر للعتعلم  وتوصعلت الدراسعة إلعى 
عدم كفاية الموارد لتحويع  مكتبعات ويلعز إلعى مراكعز مصعادر العتعلم والعمع  بعدون ميزانيعة محعدد   وسعوء 

مثيع  المسعائ  المكتبيعة فع  لجعان التخطعيط التواص  بين أعضاء هيئة التدريس ومعديري المكتبعات  وسعوء ت
الرئيسية والموارد  وتوص  الدراسة بتوزيا المسئولية اإلدارية للمكتبة بين مختلف معوظف  الكليعة  وتمثيع  
مصالا المكتبة ف  المنتديات الرئيسية لدعمها وتحويلها إلى مركز مصادر للتعلم  وتنفيذ إجراءات المكتبات 

  (1)اإلنترنت لجميا المكتبات  وتحسين األمور المالية والدعم المادي.المحوسبة والوصو  عبر 

"واقا مراكز مصادر التعلم ف  كليات التربية بسلطنة عمعان  "2001"الشبلي، وعزاوي، كما تناو  
من وجهة نظر العاملين فيها"  كان الغرض من الدراسة هو التعرف على مراكز مصعادر العتعلم فع  كليعات 

نة عمععان  مععن حيععل اإلدار   والتسععهيالت الماديععة والتقنيععة والفلسععفات  واألهععداف  والمهععام  التربيععة بسععلط
وتوصلت الدراسة إلى أن مراكز مصادر التعلم جزء من كليات التربية ومستقلة ف  إدارتهعا  وهنعاك درجعة 

الدراسعة بضعرور   ممارسة جيد   للمهام الت  تقدمها مراكز مصادر التعلم ألقسام الكلية المختلفعة  وتوصعى
وجود قاعة لعرض الشفافات واألفالم واحتوائها على ستوديو للتصوير  وتعوفير األجهعز  الالزمعة للتعدريس 

  (2)والتدريب.

فتنعاو  "تحويع  المكتبعة إلعى مختبعر تعليمع  للتعدريس:  حالعة  "Ayoku. Ojedokun, 2003"أمعا 
تحوي  المكتبة التقليدية إلى مركعز مصعادر للعتعلم مكتبة جامعة بتسوانا"  حيل يهدف من خال  دراسته إلى 

اإللكترون  والتعدريس  وتحقيعق أكبعر قعدر معن االسعتفاد  التعليميعة للمتعلمعين فع  جامععة بتسعوانا معن خعال  
" عالية التأثير  وتوصلت الدراسعة إلعى Web CTمركز مصادر التعلم  والعم  من خال  الفصو  الذكية "

عي  نظام التعلم اإللكترون   وعدم توافر الموارد المالية  والموظفين يفتقرون إلى أن التصميم غير مالئم لتف
الكفاء  ف  العم   ولذلك توصى الدراسة باالحتضان السريا لمركعز مصعادر العتعلم )أي تعدريس مختبعرات 

لتنفيعذ نظعام التعلم( كوسيلة لتوفير خدمات دعم المعلومات التعليمية الفعالعة  والعمع  علعى التصعميم الحعديل 
الععتعلم اإللكترونعع   والعمعع  علععى تحقيععق الشععراكة بععين أصععحاب المصععلحة )الحوسععبة  وأمنععاء المكتبععات  

 (3)والموظفين السمعيين البصريين واألكاديميين(.
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"شبكات التواص  االجتمعاع  فع  مراكعز مصعادر العتعلم:  دراسعة  "2014"السريحي، بينما تناولت 
م العععام بمحافظععة جععد "  حيععل تتنععاو  الدراسععة مععا يمكععن أن تقدمععه الشععبكات للتطبيقععات فعع  مععدارس التعلععي

التفاعليعة  2االجتماعية من خدمات تسهم ف  تطوير وتفعي  مراكز مصادر التعلم  ومتابعة لتطبيقات الويعب 
ف  بيئة مراكز مصادر التعلم ف  المدارس السعودية  والتعرف على درجعة اسعتخدام أمنعاء مراكعز مصعادر 

علم بمحافظة جعد  لشعبكات التواصع  االجتمعاع   ومعدى االسعتفاد  منهعا فع  خعدمات التواصع  الشخصع  الت
والتعليم  والتربوي  وتوصلت الدراسة إلى أن للشبكات االجتماعية دور مهم ف  دعم أعمعا  تلعك المراكعز 

هعا  ورغبعة فع  وتفعي  التواص  معا جمهورهعا  إضعافة إلعى وجعود قبعو  وحمعاس معن قبع  األمنعاء لتطبيقات
التفاع  والتواص  ما جمهورها لدعم المناهج وعملية التعلم بشعك  ععام  وتوصعى الدراسعة بضعرور  تبنعى 
وزار  التربية والتعليم السعودية استراتيجية مكتوبة واضحة المعالم تتسم بالمنطقية لتفعي  استخدام الشعبكات 

  (4)تدعم المقرر الدراس  والمستويات الدراسية.االجتماعية عبر مراكز مصادر التعلم  وتوضا تفعيلها و

" اإلدار  اإللكترونيععة لمراكععز مصععادر الععتعلم:  تجربععة  " 2014" الصييبح ، والعبييرى، كمععا تنععاو  
الجرد السنوي اإللكترون  نموذجعا "  حيعل سععت الدراسعة إلعى تطعوير مراكعز مصعادر العتعلم فع  معدارس 

ا مجتما المعلومات العالم   وخلق جو تعليم  أكثر انفتاحعا  وبععد التعليم األساس  بسلطنة عمان  تماشيا م
انتهاء العام الدراس  الثالل لتجربة إدخا  نظام الجرد اإللكترون  السنوي لمراكز مصادر العتعلم  فقعد تبعين 

وفير أنها تعد نموذجا حقيقيا لتدار  اإللكترونية لمراكز مصادر العتعلم  تعوفر األمعن المعلومعات  حيعل يعتم تع
األمععن المعلومععات  لجميععا المععدارس  تععوفير صععالحيات الععدخو  إلععى حسععابات المععدارس واإلجابععة علعععى 
استفسارات المستخدمين  وتوصى الدراسة بتعميم ونشر التجربة بجميعا انحعاء السعلطنة  العمع  علعى زيعاد  

بشك  منظم وح  جميا  الربط والتواص  بين المشرفين وأخصائ  مراكز مصادر التعلم لمتابعة سير المهام
  (5)المشكالت الت  تواجه المدارس من خال  الزيارات الميدانية.

فتناولععت " خدمععة المكتبععة التع  يريععدها المتعلمععون عععن بعععد " حيععل سعععت  " Donna, 2003" أمعا 
ة الدراسة إلى تطوير المكتبة وتحويلها إلى مركز لمصادر التعلم اإللكترونع  عبعر اإلنترنعت لطعالب الجامعع

" كمرجا Ask librarianف  مراحلهم األولى كونهم يفتقرون إلى مهارات البحل الحديثة  وتفعي  برنامج "
إلكترونعع  عبععر اإلنترنععت يقععوم بععه أمععين مركععز مصععادر الععتعلم  والبريععد اإللكترونعع  ومحادثععات الفيععديو  

يرهعا  وتوصعلت الدراسعة إلعى والرسائ  الفورية  وتفعي  منتديات النقاش حو  المناهج الدراسعية ومعدى توف
أن الطالب ال يمكنهم الوصو  إلى معظم المعوارد عبعر  اإلنترنعت فع  شعك  العن  الكامع   ومعظعم المهعام 
الت  يتم طلبها ال يتم تنفيذها بالشك  الكام   والتواص  ما المكتبة يكعون ضععيف بععد انتهعاء عمع  المكتبعة  

كية والتكيعف معا التقنيعات الحديثعة لتلبيعة االحتياجعات والمهعام  وتوصى الدراسة بتوفير أنظمة الدعم الدينامي
تععوفير قواعععد البيانععات التعع  تتععيا الععن  الكامعع  للطععالب  توقععا احتياجععات الطععالب ومسععاعدتهم فعع  القيععام 

  (6)بأبحاثهم الخاصة من خال  توفير الموارد عالية الجود  عبر اإلنترنت.

صعادر العتعلم  المفهعوم ومعوقعات التطبيعق" حيعل سععت معن "مراكز م "2010"الغانم، بينما تناولت 
خال  هذه الدراسة إلعى تنعاو  مفهعوم مراكعز مصعادر العتعلم  وتقيعيم الممارسعات التطبيقيعة  وتنعاو  أهعداف 
المراكز ووظائفها  ومقوماتها المادية والبشعرية  وتوصعلت الدراسعة إلعى أن مصعادر العتعلم فع  البعدايات لعم 

ات المدرسية  وإنما معزز  لمهمتها  وهناك عوام  تؤدي إلعى زيعاد  فعاليعة مركعز مصعادر تكن بديالً للمكتب
الععتعلم وتعععد مععن المقومععات لتقيععيم هععذه  المراكععز  أهمها:العععاملون المؤهلععون  المبنععى المناسععب والتسععهيالت 

عععدد   والمبععرر الماديععة  والميزانيععة الخاصععة بععالمركز  وتععوافر مصععادر المعلومععات بأنواعهععا وأشععكالها المت
األقوى لتغيير مسمى المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر العتعلم هعو عمليعة دمعج المكتبعات المدرسعية معا 
الوسائ  التعليمية  باعتبار أن مصادر المعلومات والوسائ  التعليمية كالهما مصادر للتعلم  إما بالتصميم أو 

التعلم بمفهوم مراكعز العتعلم  وأهعدافها  ورسعالتها   باالستخدام  وتوصى الدراسة بتوعية اختصاص  مراكز
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ومهام الخدمات الت  تقدمها  وإيجاد برامج محعو األميعة المعلوماتيعة ودمجهعا فع  البعرامج التعليميعة  وإيجعاد 
  (7)توصيف وظيف  لوظيفة اختصاص  مركز تعلم.

الععتعلم بععالتعليم  "مطالععب اسععتخدام اإلنترنععت فعع  مراكععز مصععادر "2011"القرنييي، فعع  حععين تنععاو  
العام"  حيل تهدف الدراسة إلى تحديد مطالب استخدام اإلنترنت ف  مراكز مصادر التعلم المرتبطعة بالبيئعة 
التعليميععة  وتحديععد مطالععب اسععتخدام اإلنترنععت فعع  مراكععز مصععادر الععتعلم المرتبطععة بععأمين مصععادر الععتعلم  

م المرتبطعة بعالمتعلم  وتوصعلت الدراسعة إلعى أن وتحديد مطالب استخدام اإلنترنت ف  مراكعز مصعادر العتعل
جميا مطالب البيئة التعليميعة السعتخدام اإلنترنعت فع  مراكعز مصعادر العتعلم تعتبعر مطالعب مهمعة حيعل بلع  

(  وجميا مطالعب المعتعلم السعتخدام اإلنترنعت فع  مراكعز مصعادر العتعلم تعتبعر 40.34المتوسط الحساب  )
(  وجميا مطالب أمين مصعادر العتعلم السعتخدام اإلنترنعت 4.31حساب  )مطالب مهمة حيل بل  المتوسط ال

(  وتوصععى الدراسععة 4.21فعع  مراكععز مصععادر الععتعلم تعتبععر مطالععب مهمععة حيععل بلعع  المتوسععط الحسععاب  )
باالهتمععام بالبنيععة التحتيععة لمراكععز مصععادر الععتعلم مععن خععال  تزويععدها بععأجهز  حاسععب آلعع  وشععبكة اتصععا   

ريق دعم فنعى إلجعراء الصعيانة لألجهعز   وتشعجيا أمنعاء مراكعز العتعلم علعى االلتحعاق والعم  على توفير ف
 (8)بالدورات التدريبية ف  مجا  مصادر التعلم.

"إدراك واسععتخدام مراكععز مصععادر الععتعلم فعع  التععدريس والععتعلم  "Mustaffa, 2003"كمععا تنععاو  
ف الدراسعة إلعى التحقيعق فع  مسعاهمه مركعز للزمالء الماليزيين المدربين على تدريب المعلمين"  حيل تهعد

مصادر التعلم ف  التدريس والتعلم فع  كليعات تعدريب المعلمعين الماليزيعة.  ويجعري السعع  إلعى تحقيعق هعذا 
الهدف عن طريق دراسعة تصعورات المحاضعرين الجعامعيين والمدرسعين الطعالب والمعلمعين المتخصصعين 

سعتخدامه ألغعراض التعلعيم والعتعلم  وتوصعلت الدراسعة إلعى بشان مفهعوم مركعز المعوارد  وأهميتعه وكيفيعه ا
ضعف ف  منهجية البحل المتبعة ف  الدراسة  االتصا  بين الدارسين والمعلمين وأخصائ  مركعز مصعادر 
التعلم غير نشط بالشك  المثال   عدم اإلقبا  على التعلم من قب  الدارسين  وتوصى الدراسة بوضا برنامج 

لمين من االستقال  والتعلم مدي الحيا  بين المعلمين الطالب  ضمان المشعاركة النشعطة لمحاكا  موقف المتع
ألخصائ  المركز ف  التدريس والعتعلم  والتأكعد معن تطعوير منعاهج تعدريب المعلمعين الحاليعة علع  مهعارات 

 (9)المعلومات  وأساليب التدريس المرنة.

 وير العملية التعليمية: المحور الثاني: دور مراكز مصادر التعلم في تط 7/2

"التصميم التعاون : نهج تخطيط للمكتبة يركز على المتعلم"  ""Lydia, Collins, 2008لقد تناو  
ميم )إععاد ( المكتبعة للتشعاركية والتخطعيط التععاون  فع  شعك  حيل سععت هعذه الدراسعة إلعى تقعديم نهعج تصع

مركز مصادر التعلم  من أج  "أعضاء هيئة التدريس  والطالب  وأصحاب المصلحة ف  الحرم الجعامع " 
من أج  تعزيز التعلم وبناء العالقات  وتوصعلت الدراسعة إلعى أن العالقعات القائمعة علعى الحعوار فع  الحعرم 

ن أيععة رؤى لتطععوير عمليععة الععتعلم وتحويعع  المكتبععة لمركععز ومصععادر لععتعلم الطععالب  الجععامع  ال تسععفر ععع
المكتبات ال تلب  جميا المهام أو التفاع  ما المعلومات الت  تنتج المعرفة  وعدم توافر استراتيجية لتصعميم 

  تنفيععذ حععديل للمكتبععة وتطععوير المصععادر التعليميععة بهععا  وتوصععى الدراسععة باالسععتجابة لرغبععات الطععالب فعع
دورات هندسعععة البرمجيعععات والعععذكاء االصعععطناع    وإنشعععاء مسعععاحات تعليميعععة نموذجيعععة وأدوات العععتعلم  
والتركيز على مفهوم التصميم الحديل الذي يركعز علعى المعتعلم ويعوفر بيئعة تعلعم متطعور  وتكعون مسعتودع 

  (10)للمعرفة.

ميتهععا فعع  المؤسسععات التعليميععة: "مراكععز مصععادر الععتعلم وأه "2009، "عبييد الجليييلفعع  حععين تنععاو  
دراسة ميدانية بمؤسسة الخرطوم للتعليم الخا : مدارس القبس مرحلة األساس "  حيل سعت الدراسة إلى 
مساعد  كال من المعلعم والمعتعلم والمعنهج الدراسع   والوصعو  إلعى تحسعين العمليعة التعليميعة  وتنعاو  دور 

ربوية المعاصر   وتطوير األنشطة الت  تعرض داخ  مراكعز مراكز مصادر التعلم ف  مواجهة المشاك  الت

https://0710bx23q-1105-y-https-www-emeraldinsight-com.mplbci.ekb.eg/author/Collins%2C+Lydia
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مصادر التعلم  وتوصلت الدراسة إلى أن مراكز مصادر التعلم بيئة تعليمية تتعيا فعر  اكتسعاب المهعارات 
والخبرات وإثعراء المعرفعة  مراكعز مصعادر العتعلم تمكعن المعلعم معن اتبعاع أسعاليب حديثعة فع  تصعميم معاد  

صى الدراسة بإنشاء مراكعز مصعادر العتعلم بصعور  عامعة فع  المؤسسعات التعليميعة الدرس وتطويرها  وتو
وفى مدارس األساس بصور  خاصة  تدريب المعلمعين والمعلمعات علعى كيفيعة اسعتخدام المصعادر التعليميعة 

 ( 11)والتقنيات الحديثة  وإقامة ورش عم  لمديري المدارس لتوعيتهم بأهمية مراكز مصادر التعلم.

ف  دراسته علعى "تعزيعز وععى الطعالب بالمحافظعة علعى  "trang, cuchong, 2018"ركز بينما 
مركععز مصععادر الععتعلم التععابا لجامعععة ميكععونج دلتععا فعع  فيتنععام"  حيععل تهععدف الدراسععة إلععى تحديععد سععلوكيات 
المستخدمين الت  قعد تضعر بمعواد مركعز مصعادر العتعلم  والتحقيعق فع  مععد  تعدهور المعواد المطبوععة فع  

كز مصادر التعلم لجامعة ميكونج دلتعا  وأظهعرت نتعائج الدراسعة أن مععد  تعدهور المعواد المطبوععة فع  مر
مركز مصادر التعلم كان منخفضا نسبياً بمقارنة بمكتبعات أخعرى فع  العبالد  ومعرفعة الطعالب بكيفيعة صعنا 

يعؤدى إلعى تعدهور  النسخ الفوتوغرافية محدود  أيضا  والضعف الذي يصيب السعلوك البشعرى للمسعتخدمين
مركز مصادر التعلم  وتوص  الدراسعة بأهميعة عقعد المحاضعرات والنعدوات لتوعيعة الطعالب بالحفعاظ علعى 
المععواد التعليميععة فعع  مركععز مصععادر الععتعلم لجامعععة ميكععونج دلتععا فعع  فيتنععام  واالهتمععام بتععدريب طلبععة قسععم 

الدراسعة بأهميعة إدراك السعلوك البشعرى  المكتبات على كيفية الحفاظ على مركز مصادر التعلم  كما توصى
 ( 12)للمستخدمين ومعالجة القضايا األخالقية للمستخدمين لعدم تدهور مركز مصادر التعلم.

"تحسين النجعاح األكعاديم  للطعالب معن خعال  التعدريس المتنعوع  "Alexander, 2013"كما تناو  
لى تحسين النجعاح األكعاديم  للطعالب فع  داخ  مراكز مصادر التعلم المتخصصة "  حيل تهدف الدراسة إ

تقعا فع  شعما  جورجيعا  معن خعال  تعدريس العلعوم البينيعة  K-11مدرسة خاصة للتعليم المختلط معن طعراز 
والتربويععة المتنوعععة  وتوصععلت الدراسععة إلععى تععوفير المدرسععة للطععالب المتحمسععين والمنضععبطين التعلععيم 

اهية االجتماعية والبدنية والروحية لك  طالب بشعك  متكامع   اإلعدادي الدقيق والمتوازن  وعدم توافر الرف
كما أشارت النتائج إلى وجود قلق من قب  إدار  المدرسة لوجود مناهج دراسية صعارمة  وتوصعى الدراسعة 
بععإجراء المزيععد مععن البحععول بشععأن تصععميم منععاهج متميععز  ومناسععبة للطععالب  مسععاير  التقنيععات التكنولوجيععة 

لمركععز مصععادر الععتعلم بشععك  مسععتمر  وتلبيععة وتطععوير احتياجععات الطععالب االجتماعيععة  وإدخععا  التحسععينات
  (13)والترفيهية والروحية.

فقد تناو   "مهارات الدعو  الذاتيعة لعدي المعراهقين: مقارنعة بعين نمعوذج   "Wartkins, 2006"أما 
دف الدراسة إلى تنعاو  معا إذا مركز مصادر التعلم وبرنامج االنسحاب ف  بيئة المدرسة الثانوية "  حيل ته

كان هناك برامج ف  مركز التعلم ف  المدرسة الثانوية لتقديم المساعدات حسب الحاجة ومن شأنها أن تعزز 
زيعاد  النمععو  واحتععرام العذات  والععدعم الكععاف  الحتياجععات الطعالب  ودراسععة مععا إذا كعان تلععك البععرامج قابلععة 

ف  مرحلة ما بعد الثانوية  وتوصلت الدراسة إلى رغبة الطالب ف  للمقارنة ف  قدرتها على إعداد الطالب 
مواصلة تقديم المعلومات ف  الموضوعات الصعبة التع  ال يمكعنهم الوصعو  إليهعا  والعدعو  الذاتيعة لتمكعين 
الطالب من تحم  مسئولية أكبر عن تعليمهم  كما أشارت النتائج إلى فاعلية تلك البرامج ف  إععداد الطعالب 

اإلعاقععة لمرحلععة مععا بعععد الثععانوي  وتوصععى الدراسععة بتععدعيم مراكععز مصععادر الععتعلم بالععدعم المععال   ذوى 
والبععرامج الحديثععة التعع  تلبعع  متطلبععات ورغبععات الطععالب فعع  المرحلععة الثانويععة  والتخطععيط لععدعم األهععداف 

   (14)واالحتياجات المستقبلية.

التعلم وتنميعة الخيعا  العلمع  لعدى الطفع  "تكنولوجيا مراكز مصادر  "2009"مازن، ف  حين تناو  
العرب "  حيل تهدف الدراسة إلى تطوير دور مراكز التعلم ف  تنمية الخيا  العلم  واستكشعاف المسعتقب   
وتنمية المهارات واإلبداع واالبتكار لدى الطف  العرب  من خال  مراكز مصادر التعلم  وتوصعلت الدراسعة 

ما لمركز مصادر التعلم بالقيام بمهامه وتحقيعق أهدافعه  وهنعاك غيعاب للتكامع  إلى أن النظام التعليم  ال يس
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بين المصادر التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة  وعدم التوافعق بعين بعين معا هعو متعاح معن أجهعز  سعمعية 
  وبصرية وبين المواد التعليمية الالزمة لتشغي  هعذه األجهعز   وتوصعى الدراسعة باالهتمعام بوجعود أخصعائ

مؤهعع  السععتخدام التقنيععات  والتوجععه نحععو توضععيا الععدور الفعععا  لمراكععز مصععادر الععتعلم  وضععرور  تنظععيم 
  (15)مراكز مصادر التعلم واالهتمام بها على المستوى القوم .

"تعليم األقران ف  مركعز مسعاعد  التعلعيم الجعامع : دراسعة نوعيعة  "Johnson, 2014"كما تناو  
حليلية ف  العم "  حيل كان الغرض من الدراسة هعو دراسعة كيفيعه تعأثير التفعاعالت للنظرية االجتماعية الت

بين المدرسين والمرشدين عل  ديناميات تجربة التعليم/التعلم فع  سعتة مراكعز لمصعادر العتعلم فع  الجامععة  
  عمليعة اختيعار وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن لمراكز التعلم المثالية ف  التعليم العال  أن توفر التوجيعه فع

المعلمععين  ويمكععن أيضععا أن تععوفر التععدريب لتلبيععة االحتياجععات األكاديميععة لطععالب الكليععة  وتوصععى الدراسععة 
باالعتماد على المعلومات لتوفير دلي  لتصميم وصق  البرامج التعليمية  وتحديد اتجاهات تطعوير المهعارات 

 ( 16)طراف لتطوير العملية التعليمية.األكاديمية ف  التعليم العال   وعم  ربط بين جميا األ

 المحور الثالث: تنمية مهارات أخصائي مراكز مصادر التعلم:  7/3

"أدوار اختصاصععع  مركعععز مصعععادر العععتعلم فععع  عصعععر التكنولوجيعععا   "2011"ميليييود، لقعععد تنعععاو  
العمليعة  الحديثة"  حيل سعت الدراسة إلى الكشعف ععن التصعور المثعال  لمركعز مصعادر العتعلم فع  مسعاند 

التعليمية  والتعرف علعى األسعباب الحقيقعة التع  تحعد معن اسعتخدام مركعز مصعادر العتعلم  وععرض للطعرق 
المناسععبة لتأسععيس عالقععة واقعيععة بععين أخصععائ  مركععز مصععادر الععتعلم وبععين العمليععة التعليميععة والتكنولوجيععا 

اليعة  والععاملين المعؤهلين  وأن الحديثة  وتوص  إلى أن مركز مصادر العتعلم يععانى معن نقع  المعوارد الم
المبان  والتجهيزات المكتبية غير مالئمة لالستخدام  وتوصى الدراسة بتعدي  المقررات والمناهج الدراسعية 
من خال  جع  مركز مصادر التعلم أحد األضالع الرئيسية للعملية التعليمية  والعم  علعى أن يكعون مركعز 

وفر بها الكفاءات البشرية المتخصصة والمعوارد الماليعة الكافيعة  وتجهيعز مصادر التعلم إدار  قائمة بذاتها تت
 ( 17)المركز بما يلزم من أثال ووسائ  تعليمية تطابق المعايير الموحد .

"الدور الجديد ألخصعائ  المعلومعات فع  المكتبعة المدرسعية )مركعز  "2011"الكاظمي، بينما تناولت 
  وصعف وظيفع  ألخصعائ  مصعادر العتعلم  وتحقيعق التععاون بعين مصادر التعلم(" هدفت الدراسة إلعى عمع

أخصائ  مصعادر العتعلم والمعلمعين فع  المجتمعا المدرسع   وتوصعلت الدراسعة إلعى ععدم وجعود وصعف أو 
مسعار وظيفعع  ألخصعائ  مركععز مصععادر العتعلم  والتعععاون والمشعاركة بععين أخصععائ  مركعز مصععادر الععتعلم 

حععدودا  وعععدم وجععود تأهيعع  مهنعع  ألخصععائ  مصععادر الععتعلم  وتوصععى والمعلمععين أو المتعلمععين قععد يكععون م
الدراسععة بتجهيععز مركععز مصععادر الععتعلم لععيس فقععط بالكتععب ولكععن بمععا يواكععب عصععر التكنولوجيععا مععن أجهععز  
وبرمجيات واشتراك ف  قواعد البيانات  وتأهيع  أمنعاء المكتبعات لكعى يصعبحوا أخصعائ  مصعادر تعلعم معن 

لتخطعيط والتأهيع   والتأكيعد علعى المشعاركة والتععاون بعين المدرسعين وأخصعائ  خال  وضا استراتيجيات ل
  (18)مصادر التعلم بدعم من إدار  المدرسة.

"تقدير اختصاص  مراكز مصادر التعلم الحتياجاتهم المهنية" حيعل  "2013"السيد، ف  حين تناو  
صععادر الععتعلم فعع  مجععا  مهععامهم تهععدف الدراسععة إلععى تقععدير االحتياجععات التدريبيععة الختصاصعع  مراكععز م

التربوية والتعليمية  واإلدارية والفنية  والمهنية  وتوصلت الدراسة إلى وجود حاجة ماسة عند اختصاصع  
مراكز مصادر التعلم للتدريب ف  مجاال مهامهم المهنيعة إلدار  مراكعز مصعادر العتعلم  والمهعام الفنيعة نالعت 

عنععد االختصاصعيين  وتوصععى الدراسعة ببنععاء العدورات التدريبيععة المرتبعة األولعى مععن حيعل درجععة المعرفعة 
الختصاص  مراكز مصادر التعلم ف  مجا  مهامهم المهنيعة وفقعا لالحتياجعات التدريبيعة الفعليعة  وضعرور  
إعععداد مععواد تدريبيععة فعع  مجععا  مصععادر التععا  واالسععتفاد  مععن التقنيععات الحديثععة فعع  التععدريب مثعع  )الحقائععب 

 ( 19)التدريب اإللكترون (  –تدريب عن بعد ال –التدريبية 
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فتنععاو  "مععدى تععوافر الكفععاءات المهنيععة الالزمععة فعع  اختصاصععيات مراكععز  "2008"العمييران، أمععا 
مصادر التعلم"  حيل تهدف هذه الدراسة إلى إععاد  تأهيع  أخصعائ  مراكعز مصعادر العتعلم  وبنعاء برنعامج 

عمع  فع  مراكعز مصعادر العتعلم فع  المكتبعات الجامعيعة بالمملكعة تدريب  يلب  االحتياجات المهنية الالزمة لل
العربية السعودية  وتوصلت الدراسعة إلعى أن معظعم المتخصصعين ال يحملعون معؤهال فع  مجعا  المكتبعات  
وأنهم تلقوا تدريبا ف  مجالهم بعد تكليفهم  وأنهم ال يملكون الوعى المعلومات  بإدار  مراكز مصادر العتعلم  

راسة بإدراج بعض المواد الدراسية فع  خطعة الدراسعة بأقسعام المكتبعات والمعلومعات أو تقنيعات وتوصى الد
التعليم تتعلق ببناء المهعارات الالزمعة للعمع  فع  مراكعز مصعادر العتعلم  أو وضعا مسعار خعا  بهعا ضعمن 

تعلععيمهن  خطععتهم الدراسععية فعع  المرحلععة الجامعيععة أو الدراسععات العليععا  وإتاحععة الفععر  أمععامهن لمواصععلة
  (20)المهن   وااللتحاق ببرامج التعليم المستمر.

"العوامعع  المععؤثر  فعع  سععلوكيات تشععارك المعرفععة لععدى اختصاصعع   "2015"الشييهري، كمععا تنععاو  
مراكز مصادر التعلم ف  المملكة العربية السعودية"  هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامع  المعؤثر  فع  

اختصاصعع  مراكععز الععتعلم  ومعرفععة العوامعع  التقنيععة واألخالقيععة والثقافععة  سععلوكيات تشععارك المعرفععة لععدى
التنظيمية المؤثر  فع  سعلوكيات تشعارك المعرفعة لعدى اختصاصع  مراكعز مصعادر العتعلم بالمملكعة العربيعة 
السععودية  وتوصعلت الدراسعة إلععى أهميعة اسعتخدام التقنيععة فع  عمليعة تشعارك المعرفععة  وأهميعة تعوفير دليعع  

لتحديد الخبرات والمهارات الت  يمتلكها اختصاص  مراكز التعلم  مما يسه  تشعارك المعرفعة معا  حاسوب 
من لديهم الخبعر  والمهعار  واإلبعداع  وتوصعى الدراسعة بعإجراء دراسعة علعى عينعة مماثلعة معن اختصاصع  

  (21)المعلومات ف  مؤسسات معلوماتية مختلفة  واالهتمام بنشر ثقافة تشارك المعرفة.

فتناولت "مراكعز مصعادر العتعلم بمعدارس البنعات فع  معدارس الريعاض دراسعة  "2007"متول ، ما أ
ميدانيععة لواقعهععا والتخطععيط لمسععتقبلها"  هععدفت الدراسععة إلععى التعععرف علععى مععدى تععوافر العناصععر البشععرية 

بة للهيكع  المفرغة والمدربة للعم  بمراكز مصادر التعلم  والتعرف على موقعا مركعز مصعادر العتعلم بالنسع
التنظيم  ف  المدرسة  ومدى توافر التجهيزات المختلفة بالمركز  وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود برامج 
تدريبية كافية لرفا الكفاء  المهنية ألخصعائ  المركعز  والتجهيعزات متعوفر  بشعك  جيعد فع  المركعز  وععدم 

تفعيلها  وتوصى الدراسة بضرور  تكثيعف وجود اتجاهات إيجابية من المعلمات تجاه مراكز مصادر التعلم ل
البععرامج التدريبيععة التعع  تثقعع  المهععارات والخبععرات  واالهتمععام بتطبيععق قععرار تفععرغ المتخصصععات وتحديععد 
مسععئولياتهن الوظيفيععة  وتخصععي  ميزانيععة لمراكععز مصععادر الععتعلم عععن طريععق الععدعم المععال  مععن روافععد 

  (22)مختلفة.

 قة: التعليق عل  الدراسات الساب  -8

 أهم سمات المراجعة العلمية:  8/1

يتناو  الباحل ف  هذا الجزء عرضاً ألهعم سعمات الدراسعات التع  تعم الحصعو  عليهعا مقسعمة لخمسعة 
 فكرية ( على النحو التال :  –نوعية  –زمنية  –لغوية  -سمات )موضوعية 

 أوال: السمات الموضوعية للمراجعة العلمية: 

لتعع  تععم االعتمععاد عليهععا فعع  إعععداد المراجععا العلميععة  وبعععد االنتقععاء وصعع  إجمععال  عععدد الدراسععات ا
دراسة  وتعم تقسعيم  22واالختيار بما يتناسب ما طبيعة مجا  الموضوعات الت  تم تناولها ف  الدراسة إلى 

موضوعاتها إلى ثالثة محاور رئيسية بهدف تناو  كافة أبعاد موضوع الدراسة  وهذا الجدو  يوضا أعداد 
 سات العربية واإلنجليزية الت  تناولها ك  محور: الدرا
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 ويتض  ذلك من خالل الشكل التالي: 

 

 د السمات الموضوعية للمراجعة العلمية1شكل م

 ( يتضا اآلت : 1من الشك  )

جعاء محععور تطععوير مراكعز مصععادر الععتعلم كععأعلى محعور مععن حيععل ععدد الدراسععات التعع  يحتععوي  -
 %(.40.9( دراسات بنسبة )9يها  بعدد )عل

ثم جاء ف  المرتبة الثانية محور دور مراكز مصادر التعلم ف  تطوير العمليعة التعليميعة معن حيعل  -
 %(.31.81( دراسات بنسبة )8عدد الدراسات الت  يحتوي عليها  بعدد )

الدراسعات  وجاء محور دور أخصائ  مراكعز مصعادر العتعلم فع  المرتبعة األخيعر  معن حيعل ععدد -
 %(.27.29( دراسات بنسبة )6الت  يحتوي عليها  بعدد )

 ثانيا: السمات اللغوية للمراجعة العلمية: 

 د السمات اللغوية للمراجعة العلمية1جدول م

 النسبة المئوية العدد الدراسات

 %59 13 الدراسات العربية

 %41 9 الدراسات األجنبية

 %100 22 المجمــــــــــــــــــــــوع

 د يتض  اآلتي: 1من الجدول م

التوزيععا اللغععوي للدراسععات التعع  اعتمععدت عليهععا المراجعععة العلميععة  حيععل أن الدراسععات التعع  اهتمععت 
بموضوع الدراسة والت  تم الحصو  عليها  وبععد االنتقعاء واالسعتبعاد  فقعد تفوقعت الدراسعات العربيعة علعى 

%(  59(دراسة بنسبة )13الدراسات العربية والت  بلغت )الدراسات األجنبية  ويتضا ذلك من خال  عدد 
 %(.41( دراسات بنسبة )9بينما بل  عدد الدراسات األجنبية )

5 

2 

6 

4 

5 

0 

دور مراكز مصادر التعلم ف  تطوير  تطوير مراكز مصادر التعلم
 العملية التعليمية

 دور أخصائ  مراكز مصادر التعلم

 عدد الدراسات األجنبية عدد الدراسات العربية
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 ثالثا: السمات الزمنية للمراجعة العلمية: 

 د السمات الزمنية للمراجعة العلمية2جدول م

 تاريخ النشر
 عدد الدراسات

 النسبة المئوية
 جنبيةباللغة األ باللغة العربية

2000 1  4.54% 

2001 1  4.54% 

2003  3 13.63% 

2006  1 4.54% 

2007 1  4.54% 

2008 1 1 9.8% 

2009 2  9.8% 

2010 1  4.54% 

2011 3  13.63% 

2013 1 1 9.8% 

2014 2 1 13.63% 

2015 1  4.54% 

2018  1 4.54% 

 ويتضا ذلك من خال  الشك  التال : 

 

 الزمنية للمراجعة العلميةد السمات 2شكل م

 ( يتضا اآلت : 2(  والشك  )2من الجدو  )

يتضا من الجدو  أن هناك اهتمعام بموضعوع مراكعز مصعادر العتعلم وتطويرهعا معن خعال  النشعر  -
عبعر السعنوات المختلفعة  ويتضعا ذلعك معن خععال  التفعاوت فع  النشعر للموضعوعات التع  اعتمععدت 

 عليها المراجعة العلمية.

 (.2018( وحتىعام )2000الزمنى للدراسات الت  تم الحصو  عليها منذ عام ) امتد البعد -

1 1 1 1 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

1 1 1 1 1 

2000200120032006200720082009201020112013201420152018

 باللغة األجنبية باللغة العربية
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( مععن أكثععر األععععوام التعع  شععهدت غععزار  فعع  اإلنتعععاج 2014  2011  2003تعتبععر األعععوام ) -
 %(.13.63( دراسات بنسبة )3الفكري  حيل أن إجمال  الدراسات ف  ك  عام هو )

انية  حيل أن إجمال  الدراسات فع  كع  ععام هعو ( ف  المرتبة الث2009  2008يل  ذلك عام  ) -
 %(.9.8)دراستان( بنسبة )

( بنسععععب 2018  2015  2010  2007  2006  2001  2000وأخيععععرا جععععاءت األعععععوام ) -
متساوية من حيل سنوات النشر بها  حيل أن إجمال  الدراسات ف  ك  ععام هعو )دراسعة واحعد ( 

 %(.4.54بنسبة )

 نتاج الفكري: رابعا: التوزيع النوعي لإل

هناك تنوع ف  أشكا  الدراسات الت  تناولعت موضعوع مراكعز مصعادر العتعلم  وشعم  هعذا التنعوع معا 
 بين مقاالت  ورسائ  علمية  واعما  مؤتمرات  ويمكن توضيا ذلك من خال  الجدو  اآلت : 

 د التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري3جدول م

 ةالنسبة المئوي عدد الدراسات شكل المصدر

 50% 11 مقاالت

 %36.64 8 رسائ  علمية

 %13.36 3 أعما  مؤتمرات

 %100 22 المجمـــــــوع

 ( يتضا اآلت : 3من الجدو  )

 %(.50مقاالت الدوريات الت  نشرت حو  موضوع الدراسة جاءت ف  المرتبة األولى وبنسبة ) -

لفكعري المنشعور حعو  موضعوع أما الرسائ  العلمية فحلعت فع  المرتبعة الثانيعة معن حيعل اإلنتعاج ا -
 %(.36.64الدراسة بنسبة )

 %(.13.36وأخيرا جاء ف  المركز الثالل أعما  المؤتمرات بنسبة ) -

 أنماط التأليف في اإلنتاج الفكري:  -9

 تتضا هذه األنماط من خال  الشك  التال : 

 

 دأنماط التأليف في اإلنتاج الفكري3شكل م

7 
6 6 

2 
1 

 أكثر من مؤلفين مؤلفين مؤلف واحد

 العدد ف  الدراسات األجنبية العدد ف  الدراسات العربية
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 ( يتضا اآلت : 3من الشك  )

%( مععن 59لتععأليف الفععردي جععاء فعع  المرتبععة األولععى مععن إجمععال  اإلنتععاج الفكععري  وذلععك بنسععبة )أن ا
%(  ثعم 13.63إجمال  اإلنتاج الفكري  ف  حعين جعاء اإلنتعاج الفكعري لمعؤلفين فع  المرتبعة الثانيعة بنسعبة )

 %(.4.54يليها اإلنتاج الفكري ألكثر من مؤلفين بنسبة )

 الفكري: لسمات المنهجية لإلنتاج  -10

هعدف  (قعام الباحعل بععرض السعمات المنهجيعة لتنتعاج الفكعري معن خعال  التركيزعلعى العناصعراآلتية
 ونستعرض ذلك من خال  محاورالدراسة وه : ) توصيات الدراسة -نتائج الدراسة -  الدراسة

 دراسات تناولت تطوير مراكز مصادر التعلم. -
 طوير العملية التعليمية.دراسات تناولت دور مراكز مصادر التعلم ف  ت -
 دراسات تناولت دور أخصائ  مراكز مصادر التعلم. -

 الهدف من الدراسات السابقة:  - 11

معرفة الموضوعات والقضايا الت  يتم تناولها فيما يخ  موضوع الدراسة وذلك بهدف معرفة معا تعم 
  من خال  إضافة نقعاط بحثيعة دراسته وإضافة الجديد الذي يصنف إلى هذه الدراسات السابقة  ويثري العم

جديد  تفيد الموضوع مح  الدراسة  وتقدم الجديد ف  هذا المجا  الدراس  من خعال  تحليع  هعذه الدراسعات 
 ومعرفة محتواها.

 نتائج الدراسات السابقة:  -12

عدم كفاية الموارد والمخصصات المالية لتحوي  المكتبات إلى مراكز مصادر للتعلم  وعدم وجود  -
   للمكتبات ف  لجان التخطيط والمنتديات الرئيسية لدعمها وتحويلها إلى مركز مصادر للتعلم.تمثي

شبكات التواص  االجتماع  تمث  عام  هام لتدعيم الروابط واالتصعا  بعين مركعز مصعادر العتعلم  -
لتع  وبين المستفيدين من المركز  من خال  دعم العملية التعليمية واإلمداد بالموضوعات الجديعد  ا

 يحتاجونها.

المبععرر األقععوى لتغييععر مسععمى المكتبععات المدرسععية إلععى مراكععز مصععادر الععتعلم هععو عمليععة دمععج  -
المكتبععات المدرسععية مععا الوسععائ  التعليميععة  باعتبععار أن مصععادر المعلومععات والوسععائ  التعليميععة 

أهمها: العاملون كالهما مصادر للتعلم  والعوام  الت  تؤدي إلى زياد  فعالية مركز مصادر التعلم 
المؤهلععون  المبنععى المناسععب والتسععهيالت الماديععة  والميزانيععة الخاصععة بععالمركز  وتععوافر مصععادر 

 المعلومات بأنواعها وأشكالها المتعدد .

هناك ضعف ف  االتصا  بين الدارسين والمعلمين وأخصائ  مركز مصادر التعلم  حيل أنه غير  -
 اإلقبا  على التعلم من قب  الدارسين. نشط بالشك  المثال   مما أدى إلى عدم

مراكز مصادر التعلم بيئة تعليمية رحبة تتيا فر  اكتساب المهارات والخبرات وإثراء المعرفة   -
 وتمكن المعلم من اتباع أساليب حديثة ف  تصميم ماد  الدرس وتطويرها.

ن  ويمكعن أيضعا أن تعوفر يمكن لمراكز التعلم المثالية أن تعوفر التوجيعه فع  عمليعة اختيعار المعلمعي -
التدريب لتلبية االحتياجات األكاديمية لطالب الكلية  وتحديد اتجاهات تطوير المهعارات األكاديميعة 

 ف  التعليم.
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أمناء المكتبات يواجهون العديد من المعوقات بسبب عدم وجود وصف وظيف  يالئعم أعمعالهم  -
كأخصائ  مراكز مصادر  مؤهلين ف  مركز مصادر التعلم  مما ينتج عنه عدم وجود موظفين

 التعلم.

عععدم وجععود بععرامج تدريبيععة كافيععة لرفععا الكفععاء  المهنيععة ألخصععائ  المركععز  والتجهيععزات متععوفر   -
بشك  جيد فع  المركعز  وععدم وجعود اتجاهعات إيجابيعة معن المعلمعين تجعاه مراكعز مصعادر العتعلم 

 لتفعيلها.

 توصيات الدراسات السابقة:  -13

دعم الديناميكيعة والتكيعف معا التقنيعات الحديثعة لتلبيعة االحتياجعات والمهعام  وتعوفير توفير أنظمة الع -
قواعد البيانات التع  تتعيا العن  الكامع  للطعالب  توقعا احتياجعات الطعالب ومسعاعدتهم فع  القيعام 

 بأبحاثهم الخاصة من خال  توفير الموارد عالية الجود  على شبكة اإلنترنت.

لتوعيععة الطععالب بالحفععاظ علععى المععواد التعليميععة فعع  مركععز مصععادر  عقععد المحاضععرات والنععدوات -
 التعلم  واالهتمام بتدريب طلبة قسم المكتبات على كيفية الحفاظ على مركز مصادر التعلم.

ضرور  تكثيف البرامج التدريبية الت  تثق  مهعارات وخبعرات أخصعائ  مراكعز العتعلم  واالهتمعام  -
ديععد مسععئولياتهم الوظيفيععة  وتخصععي  ميزانيععة لمراكععز بتطبيععق قععرار تفععرغ المتخصصععين وتح

 مصادر التعلم عن طريق الدعم المال  من روافد مختلفة.

جع  مركز مصادر التعلم أحد األضالع الرئيسية للعملية التعليمية  والعمع  علعى أن يكعون مركعز  -
وارد المالية الكافيعة  مصادر التعلم إدار  قائمة بذاتها تتوفر بها الكفاءات البشرية المتخصصة والم

 وتجهيزها بما يلزم من أثال ووسائ  تعليمية تطابق المعايير الموحد .

إنشاء مراكز مصادر التعلم بصور  عامة ف  المؤسسات التعليميعة  وتعدريب المعلمعين والمعلمعات  -
 على كيفية اسعتخدام المصعادر التعليميعة والتقنيعات الحديثعة  وإقامعة ورش عمع  لمعديري المعدارس

 لتوعيتهم بأهمية مراكز مصادر التعلم.

االسععتجابة لرغبععات الطععالب فعع  تنفيععذ دورات هندسععة البرمجيععات والععذكاء االصععطناع   وإنشععاء  -
مساحات تعليمية نموذجية وأدوات التعلم  والتركيز على مفهوم التصميم الحديل الذي يركعز علعى 

 المتعلم ويوفر بيئة تعلم متطور  وتكون مستودع للمعرفة.

وضا برنامج لمحاكا  موقف المتعلمين من االستقال  والعتعلم معدي الحيعا  بعين المعلمعين الطعالب   -
وضععمان المشععاركة النشععطة ألخصععائ  المركععز فعع  التععدريس والععتعلم  وتطععوير منععاهج تععدريب 

 المعلمين الحالية على مهارات المعلومات  وأساليب التدريس المرنة.

كععز مصععادر الععتعلم مععن خععال  تزويععدها بععأجهز  حاسععب آلعع  وشععبكة االهتمععام بالبنيععة التحتيععة لمرا -
اتصا   والعم  على توفير فريق دعم فن  إلجراء الصيانة لألجهز   وتشجيا أمناء مراكز العتعلم 

 على االلتحاق بالدورات التدريبية ف  مجا  مصادر التعلم.

 قائمة المراجع : -14
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