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   المدرسية للمكتباتالوجه الجديدم كز مصادر التعلامر
  

  

  * عبد المجيد مهناالدكتور

  

  الملخص

  
خيرة وظهرت أفكار ونظريات وأساليب حديثـة       ة األ تطورت العملية التربوية في المد    

 عـن طريـق     يجريفي مجال التعليم والتعلم، تؤكد أن أفضل أنواع التعليم هو الذي            
افعية لدى المتعلم في البحث عن المعلومـات بنفـسه ومـن            وخلق الرغبة والد  الخبرة  

وكان على المكتبة المدرسية أن تتطور لتواكب هـذه التطـورات           . مصادرها المتعددة 
التكنولوجيا التي دخلت المؤسسة التربوية     أن تستفيد من     و ،والنظريات التربوية الحديثة  

ز مصادر الـتعلم التـي       مرك لىإ المدرسية   ةبسرعة وقوة فظهرت فكرة تطوير المكتب     
  .يعنى هذا البحث بتناولها من حيث الموارد والمهارات والخدمات

 

                                                
   جامعة دمشق - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم المكتبات والمعلومات *
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  :مقدمة
تـزداد   يوماً بعـد يـوم   ،كتسب اإلنسان تحصيله من المعرفة على مر العصور  ي

وفقاً لخبراته وتجاربه في الحياة وخاصة ونحن في عصر يتسم بالحداثة ويشهد            معرفته  
وقد تعددت سـبل التحـصيل العلمـي والمعرفـي           .مجاالتلامختلف  تقدماً كبيراً في    

وتنوعت المصادر وازداد اإلنتاج الفكري لدرجة أصبح فيها من الصعب مالحقة مـا              
يظهر من معلومات جديدة في مجال التخصص الواحد، فكيف بعالم واسع من المعرفة             

  !والعلم؟

م جليلة وتقدم خـدمات     والجدير بالذكر أن المؤسسات التعليمية والثقافية تقوم بمها       
 وهذا االهتمام ال يتوقف حتى بعد أن يتخرج         ،كبيرة لطالب العلم منذ التحاقه بالمدرسة     

 ألن المعرفـة والبحـث ال       ، على أعلى الدرجات العلمية    ويحصل الجامعة   فيالطالب  
  . وهذا ما يعرف باسم التعليم المستمر،حدود لهما

ابط بين العلوم، ويمتد هذا التكامل إلى   ومن سمات هذا العصر أيضاً التكامل والتر      
المؤسسات التعليمية والبحثية، فالمدرسة تحتاج إلى المعمل والمكتبـة وغيرهـا مـن             
المرافق، لذلك فإنها تضم بين جدرانها متخصصين من مجاالت علمية مختلفة يكرسون            

  . كل جهودهم لرعاية الطالب علمياً وتربوياً وثقافياً

ذلك  و ؛هتمام بالمكتبات المدرسية   التربية الحديثة جاء اال    حسب مفهوم بومن هنا و  
التربوية والتعليمية، فمن المعروف أن     لدور الكبير لهذه المكتبات في العملية       إلى ا نظراً  

النظام التعليمي الحديث ال يقف عند حد تحفيظ التالميذ وتلقيـنهم قـدراً معينـاً مـن                 
ظام يهتم بالدرجة األولى بإعداد المـواطن       ، وإنما هذا الن    العلوم ختلفمالمعلومات في   

الصالح القادر على العطاء عن طريق تدريبه على أساليب التعلـيم الـذاتي والتفكيـر               
وهذا مـا    .همشكالتمهاراته بالتفاعل مع المجتمع وحاجاته و     ه و العلمي وتنمية شخصيت  

لوب التلقين أو   ق التدريس في عدم االعتماد على ٍأس      ائيؤكده اتجاه المناهج الحديثة وطر    
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التركيز على الكتب الدراسية المقررة بل إن االتجاه التربوي الحـديث يتـسم بتعـدد               
 وهنا يأتي دور المكتبة المدرسية التي       ،ق التدريس والتقويم وتنوع مصادر التعلم     ائطر

ق التدريس بما توفره من المـصادر المطبوعـة وغيـر    ائتعد رافداً قوياً للمناهج وطر 
لمكتبـة  إلى ا ولذلك فإن النظرة   ؛ المواد السمعية والبصرية واإللكترونية    المطبوعة مثل 

مركز لمـصادر الـتعلم وفقـاً    إنما رد مكان لقضاء وقت الفراغ و المدرسية لم تعد مج   
  .للتسمية الحديثة لها التي تأخذ بالحسبان الوظائف التربوية والثقافية والترفيهية

  : الدراسةيةمنهج

  :مشكلة الدراسة
كثيـر  راكز مصادر التعلم مشروع يستدعي      ويل المكتبات المدرسية إلى م    إن تح 

ل الصعوبات  يذلتمن الدراسة بشكل علمي والتفكير باالحتياجات الالزمة لهذا التحول و         
عـدم وضـوح    و البشرية   واألطرنقص التجهيزات   : التي تواجه عملية التحول ومنها    

تعليمية في ذهـن المتعـاملين مـع        مفهوم مراكز مصادر التعلم ودورها في العملية ال       
 سواء كانوا اختـصاصي المركـز أو المـشرفين عليـه أو إدارة المدرسـة          ،المركز

في ذهن القـائمين    جميعها   عدم تكامل ضرورة المركز بمكوناته       فضالً عن والمعلمين  
 ومـن  الموضـوع،  هذا الختيار الباحث دعت أسباب عدة هناك .عليه تخطيطا وتنفيذاً  

 :أهمها

 اسـتخدام  انتقـدت  التي التربويين وتوصيات البحوث، من العديد لنتائج بةاستجا .1
 الطـالب  امـتالك  ضرورة وإلى للتعليم، اًوحيد اًمصدربوصفه   الدراسي المقرر
 لتحقيق السبيل التعلم مصادر مركز يعدو بأنفسهم، المعلومات عن البحث مهارات

 علـى  الضوء لتلقي لدراسةا هذه وتأتي المهارات، هذه وامتالك التوصيات، هذه
 .الدور بهذا االضطالع على تهارقد مدىب فعرتو المراكز، هذه
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 بنـاء  في يفكر الباحث جعلت المدرسية، المكتبات بتطوير  التربية وزارة اهتمام  .2
 .منه اإلفادة يمكن التعلم مصادر لمراكز متكامل معياري نموذج

 التعليميـة  األسـاليب  من ثيرك تنفيذ وعدم التعلم، مصادر مراكز فاعلية ضعف  .3
 تحت المراكز تلك وضع يستدعي الدراسات، من كثير إليها أشار التي والتعليمية
  .العلمي البحث مجهر

  :اآلتية األسئلة نوتسعى الدراسة لإلجابة ع
 ما مفهوم مركز مصادر التعلم؟ -
 في العملية التعليمية؟وأهميتها ما أهداف مركز مصادر التعلم  -
 لتي يضطلع بها مركز مصادر التعلم؟ما المهام ا -
  ما مبررات التحول من المكتبة المدرسية نحو مركز مصادر التعلم؟ -
 اًمركـز بوصـفه   ما هو الدور الجديد ألمين المكتبة المدرسية في شكلها الجديد            -

  لمصادر التعلم؟
  : أهمية الدراسة

 :جانبين من الدراسة هذه أهمية تأتي

 من سبقها فما الباحث علم حسبب – الدراسات وائلأ من ألنَّها :النظري الجانب
 كمـا  .محدد مكاني نطاق وفي الرئيسة، جوانبها أحد من المراكز تتناول كانت دراسات

 تحليل إلى ذلك تجاوزت بل الراهن، الوضع دراسة على تقتصر لم الحالية الدراسة أن
 معـايير  علـى  يةمبن بدائل واقتراح فيه، والضعف القوة جوانب وتحديد الوضع، هذا

 مـصادر  لمركـز  معياري نموذج بناء خالل من الواقع هذا تحسين على تساعد دولية
 فـي  العربـي  المعرفي الرصيد الدراسة هذه تثري أن يأمل الباحث فإن وبذلك .التعلم

 لم التي الجوانب بعض تتناول تفصيلية مستقبلية دراسات أمام أبوابها تفتح وأن مجالها،
 .عام بشكل تناولتها أو دراسة،ال هذه تتناولها
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 البيانـات  توفير في فتكمن للموضوع التطبيقية األهمية اأم : التطبيقي الجانب
 صـورة  والمخططـين  المسؤولين أمام تضع أن يمكن التي هاوتحليال واإلحصائيات،

 على مبنيا المراكز، لتلك نموذجا طرحت كما التعلم، مصادر مراكز واقع عن واضحة
  .الراهن الوضع تحسين في يسهم مما دولية؛ معايير

  : منهج البحث في الدراسة
اعتمد الباحث على المنهج النظري في البحث عبر مراجعة األدبيات ذات الـصلة   
بموضوع الدراسة مع مناقشة واستقراء ألوجه التحول من المكتبة المدرسية التقليديـة            

  .إلى مركز مصادر تعلم
  :الدراسات السابقة

 الدراسات النظرية التي تتناول موضـوع مراكـز مـصادر           بعضاحث  وجد الب 
 ولكن لم يقع الباحث على دراسة تتناول سبل التحول من المكتبة المدرسية إلـى     ،التعلم

راسة حمد العمران التي تقـدم بهـا         ومن أبرز الدراسات نذكر د     ،مركز مصادر تعلم  
 دراسـة  الـسعودية  العربية كةالممل في التعلم مصادر  مراكز "رسالة دكتوراه بعنوان    

 في جامعة اإلمام محمد بـن سـعود         2007عام  " نموذجي لمركز التخطيط مع للواقع
 العربيـة  المملكـة  في التعلم مصادر مراكز واقع الدراسة هذه تناولتوقد  . اإلسالمية
 وأبـرز  والمبـاني،  التعلم، مصادر مراكز ألمناء الحالي الوضع شملت وقد السعودية،
 المراكـز  فـي  الموجـودة  التعليميـة  المصادر وأشكال والمكتبية، التقنية تالتجهيزا
 نـشاطات وال والبرامج فيها، المقدمة والخدمات الفني والتنظيم الموضوعية، تهاواتجاها
 بالعمـل  القائمين التعلم مصادر مراكز أمناء تواجه التي المشكالت فضالً عن  المنفذة،
  .أهدافها لتحقيق والساعين فيها،
  :تجاهات التربية الحديثةا

شهد نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تحوالت كبيـرة فـي             
 ،معظم المجتمعات بتحول المجتمعات من العصر الصناعي إلى العـصر المعلومـاتي           
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ات في النظم التربوية استجابة لطبيعة الحياة ومتطلبات سـوق          تغيروهذا تطلب إجراء    
الختبارات التي تعتمد على عدد اإلجابات الصحيحة التي تقيس كميـة           فلم تعد ا  . العمل

 وإنما تحولت إلى اختبـارات تركـز علـى          ،المعلومات التي يحفظها الطالب مفضلة    
 فأصبحت أساليب التقويم تركز على كيفية       ،الكيفيات واألداء والعمليات العلمية المختلفة    

فـي  كما تطلب تغييراً    . رفة اإلجابة سلوك الطالب عندما ال يعرف اإلجابة ال على مع        
ق التدريس فبدل التركيز على تعليم الحقائق وتحفيظها للطالب إلى تعلـيم القـيم              ائطر

  .واالتجاهات والمهارات العلمية المختلفة
 التعليميالمحتوى المعرفي   إن النظم التربوية الحديثة ينبغي أن تنقل تركيزها من          

م، ومن تلقين المعرفة وحفظها إلى بنائها وإنتاجها ومـن  ى العمليات التي يتم بها التعل   إل
فكرة التشابه إلى التنوع ومراعاة الفروق الفردية، ومن تلقي األوامر والتعليمات إلـى             

 للمعرفة إلـى    القدرة على اتخاذ القرارات ومن الكتاب المدرسي بصفته مصدراً وحيداً         
عنـى  إلى مساعدته في تكوين الم    تنوع مصادر المعرفة، ومن نقل المعنى إلى المتعلم         

ن المرسل للمعلومات إلى المعلم المسهل لعمليـة الـتعلم         وبنائه بنفسه ومن المعلم الملق    
  . في بناء المعنى وإنتاج المعرفةالذي يساعد الطالب 

  :مركز مصادر التعلم إلى المكتبة المدرسيةتطور 
خيرة استجابة لدواعي التعليم من تطور على مدى العقود األ إن كل ما شهدته نظم

ألهمية دور المكتبة المدرسية ومعززا لمكانتها إلى الحـد   اته جاء مؤكداتغيرالعصر و
القلب من العملية التعليمية، ونستطيع أن نلمس هذا التطور من  الذي دفع بها إلى موقع

  : اآلتيين خالل البعدين
 علم الذاتيالمكتبة المدرسية محور اكتساب مهارات الت :األول البعد

طفرة علمية وتكنولوجية باهرة فـي  الماضي  منتصف القرن نحومنذ  شهد العالم
لـذلك تـأثيرات    وقد كان ، حياة الفرد والمجتمعفيتأثيرها  انجازاتها ومثيرة في عمق

  : هذه التأثيرات  نظم التعليم والمفاهيم التي تعمل في إطارها، ومن بينفيبعيدة المدى 



 عبد المجيد مهنا                                 2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

367 

 مصدرا وحيدا ومكتفيا بذاته، يعد المقرر مهما تضخم حجمه لم المدرسي إن الكتاب §
المطرد في حجم المعرفة البشرية والتدفق الهائل للمعلومـات فيمـا    في ظل التنامي

 يعدالمعلومات، كما أن أسلوب التلقين والحفظ واالستظهار لم  يعرف بظاهرة تفجر
 .ات والتحدياتتغيرالمالمتعلم لمواجهة عالم حافل ب قادرا على إعداد

التعليم النظامية ليست سوى مرحلة من مراحل الحياة التعليمية للفرد وأصبح  مدةإن  §
تزويده وهو بعد في المدرسة بالمهارات التي تعينه علـى مواصـلة    من الضروري
 .والتعليم المستمر على امتداد حياته التنمية الذاتية

تعلم الذاتي والتعليم المستمر أو التعلم مدى لهذه التحديات نشأت مفاهيم ال واستجابة
لتصبح محور التربية الحديثة وهدفًا من األهداف الكبـرى ألي نظـام تعليمـي     الحياة

في جوهرها اكتساب مهارات البحث والتعامل مع مصادر المعلومات،  معاصر، وتعني
عنها بمختلف النقد والتقييم، ومهارات عرض المعلومات والتعبير  واكتساب القدرة على

هذه المهارات لن يـتم   واكتساب .فيما يسمى بمهارات االتصال هوأدوات وسائل التعبير
وفـي جملـة    دون ممارستها ودون اعتماد المتعلم على جهده الشخصي في تحصيلها،

هذه المفاهيم  وفي إطار. بنفسه واحدة فإن هذه المفاهيم تعني أن يتعلم الفرد كيف يتعلم
علـى هـذه    بة المدرسية أبعادا جديدة، فهي المجال الطبيعي للتدرباكتسب دور المكت

 إن: المهارات وممارستها، وقد وصل بعضهم في تقديره لهذا الدور إلى حـد القـول  

 ن يكتسب مهارات البحث، والرغبة الدائمة فيأ المدرسة دون فيالطالب الذي يتخرج 

 . ناقصاًت وتقييمها يكون تعليمه الحصول على المعرفة، والقدرة على تناول المعلوما

 المكتبة مركز مصادر التعلم بالمدرسة: الثاني البعد

المكتبة في ظل المفاهيم التقليدية للتعليم أدى إلى الحد من فاعليتها، ومن  إن وضع
 تتكامـل  وأدواتالفعال لوسائل االتصال الحديثة بوصفها مصادر للمعلومات  االستخدام

 .مواد المطبوعة األخرىالكتب وال مع مجموعات
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المفاهيم التربوية الحديثة برزت صيغة مركز مصادر الـتعلم التـي    شيا معاوتم
التعليمية بكل أشكالها المطبوعة والمسموعة والمرئية فـي مركـز    تدمج معا المصادر

 االستفادة منها ووضعها في متناول الطـالب  فينحو يساعد  تضم فيه هذه المواد على
 .السواء ى حدوالمعلمين عل

مراحل تحول المكتبات المدرسية إلى مراكـز مـصادر         ) 2007( العمران   يبين
  :اآلتيةالتعلم عالمياً عبر مرورها بالمراحل 

كان المفهوم يركز على الدور التقليدي للمكتبـة        : ات القرن الماضي  ي ستين مرحلة -
ة المجتمع  لخدموحفظها وتنظيمها   المدرسية الذي يتمثل في جمع الكتب المدرسية        

  .المدرسي
بدأ ظهور التوجه نحو دخول الوسائل والتقنيات       : ات القرن الماضي  ي سبعين مرحلة -

 وبدأ في هـذه المرحلـة اسـتخدام        ،التعليمية ضمن مجموعات المكتبة المدرسية    
 . مصادر التعلممركزمصطلح 

تطور المفهوم ليشمل دمج التقنيات في التعلـيم لنـشر          : ات القرن الماضي  نيثماني -
في المكتبات المدرسـية فتحولـت المكتبـات        واستخدامها  وسائل وتقنيات التعليم    

 .حو المفهوم العام لمراكز مصادر التعلمنالمدرسية تدريجياً 

ق ائاستمر تطوير المكتبات المدرسية وتكاملها مع طر      :  ات القرن الماضي  يتسعين -
األساسـية وبهـذا   وأصبح استخدامها كوسيلة تعليمية هو وظيفتها      ووسائله  التعلم  

تبلورت مهمة اختصاصي مركز مصادر التعلم الحديث الذي هو شريك للمعلم في     
 .العملية التعليمية

 مركز مصادر التعلم في هذا العـصر وصـل          إن: يمكن القول  :المرحلة الحالية  -
 وأصدرت الجمعيات المهنيـة المتخصـصة   ،مرحلة تكامل المفهوم والتطبيق معاً 

ومهامها ونشاطاتها وخدماتها   ت التي تنظم أهداف تلك المراكز       المعايير والسياسا 
  .والتوجه السائد في مختلف دول العالم هو التحول التام نحو مركز مصادر التعلم
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بالمكتبة التقليدية إلى مركز للمصادر التعليمية عند مجرد جمـع   وال يقف التحول
 :  يتضمن أعماالً عديدة من بينهابأشكالها المتنوعة في مكان واحد، بل المواد التعليمية

فرة لتؤدي وظائف المركز المتعددة، فـال يكفـي أن   اتشكيل المساحات المتو ةادإع §
للقراءة بل يجب أن تكون هناك مساحات لالسـتماع والمـشاهدة    تكون هناك قاعة

 .الفردي، وأماكن للعمل في مجموعات الطالعللبحث واوالمناقشة، وأماكن 

ركة أوسع من جانب الهيئة التعليمية وتوجيه الطالب إلـى بنـاء   المجال لمشا فساحإ §
وتطوير قدراتهم على التعلم الـذاتي مـن خـالل مـشروعات تنجزهـا       مهاراتهم

 مواصـلة  نـشاطات التكليفات بالعمل الفردي ضمن  مجموعات عمل، أو من خالل
 .المركز التعلم باستخدام مصادر

ث يتيح مركز المصادر التعليمية الفرصة االستخدام في مقابل الحفظ حي تدعيم فكرة §
، ويحفز على االستفادة منها وتداولها لمصادر المعلومات المختلفة لالستخدام المكثف
من كثرة االستخدام من أن تتقادم وتبلـى   هذه المصادر أن تبلى عمالً بمبدأ أنه خير

 .أو محفوظة بعيدا عن متناول المستهدفين باالستفادة منها وهي مخزنة

 عـِرض  وفقًا للمفهوم الـذي  ينظَّمالنحو فإن مركز مصادر التعلم حينما  على هذا
إلى قلب المدرسة، ويصبح خلية نحل حافلة بالنشاط، ليس مجرد مكان تخـزن   يتحول

 مكانًـا   يـصبح والحقائق في أشكال مطبوعة أو مسجلة أو موضحة، بـل  فيه األفكار
يستخدمه الطالب لمواصلة الـتعلم، ويـستخدمه   والمعلمين،  مفتوحا الستخدام الطالب

 من العملية التعليمية ولـيس  فيصبح جزءاً  هاوتطوير جديدة   المدرسون لتصميم خبرات  
 أداة مساندة لها وليكون مركزاًُ تنتقل فيه العملية التربوية والتعليمية إلى التعلمية تحقيقاً            

  .لمتطلبات العصر

 مـن الـصيغة التقليديـة للمكتبـة      سوغات التحول   وفي الخالصة يمكن حصر م    
  :يسية إلى مركز مصادر التعلم بما يأتالمدر
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-             المـواد   التطور الذي حصل في وسائط االتصال ونقل المعلومات بحيث لـم تعـد 
المطبوعة المصدر الوحيد للمعلومات، إذ ظهـرت مـصادر أخـرى كـالخرائط             

االتصاالت وظهور  والمجسمات والصور انتهاء بالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات و      
  .الوسائط اإللكترونية

التطور الكبير في النظريات التربوية والتوجهات العالمية نحو الفردية فـي التعلـيم           -
ومراعاة الفروق الفردية وجعل المتعلم محور العملية التعليمية والتغييـر فـي دور             

 فـي  المعلم من ملقن إلى مرشد ومسهل لعملية التعلم، وظهور األسـاليب الجديـدة     
كـل  . التعليم الذاتي والتعاوني وتعليم التفكير واالستقصاء والبحث وبناء الخبـرات         

ذلك وغيره أسهم كثيرا في تقديم دور جديد للمكتبـة المدرسـية يجعلهـا متطلبـا                
  .للممارسات التعليمية الفعالة

   مفهوم مركز مصادر التعلم
االتـصاالت   التفجـر المعرفـي وثـورة     هـو الوقت الحـالي ز أهم ما يميمن 

وبشكل  ، وهي سمات مترابطة ومتشابكة، والتطور في إحداها يؤثر مباشرةوالمعلومات
الثانيـة،   واضح في تطور األخرى، وبطبيعة الحال يتعذر االرتقاء بإحداها إذا أهملت

   ها ما لـم نـزوده    إلي الطالب القادر على اكتساب المعرفة التي يحتاج       وال يمكن أن نُعد
تمكنه من التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة، وهـذا   عقلية والحسية التيبالمهارات ال

 مـن إتاحـة   ال بـد طيع تزويد الطالب بهذه المهارات نست هدف التربية الحديثة، ولكي
مالمصادر المختلفة للمعلومات وتوظيفها في تعلّ فالمجال أمامه لتعرمراكـز  ه، وتعد 

وعليـه  . تحقيق هذا الهدف لهذا الفهم وقدرة على الًالصيغ تمثي مصادر التعلم من أكثر
  :أنهبيمكن تعريف مركز مصادر التعلم 

مصادر المعلومات ، يتعامل معها المـتعلم    متعددة منبيئة تعليمية تحوي أنواعاً"
وإثراء معارفـه عـن    وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبرات) المعلم والطالب(
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وتعزز لديهم مهارات البحث واالستكـشاف وتمكـن   ". عيوالجما طريق التعلم الذاتي
المعلم من اتباع أساليب حديثة في تـصميم المـادة الدراسـية وتطويرهـا وتنفيـذها              

 .وتقويمها

تعريفاً آخر لمركز مصادر التعلم حيث يقدمها على أنهـا          ) 2000(ويقدم سرحان   
خدامها مـن قبـل     مركز يحتوي على مواد تعليمية مختلفة ومنظمة، بحيث يسهل است         "

المدرسين والطلبة لالرتقاء بعملية التعلم والتعليم في مختلف المجاالت بهدف تحـسين            
  ".نتاجها، بما يوفره من بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التربوية

   التعلم أهداف مركز مصادر
 ؛الهدف العام من إنشاء مركز مصادر التعلم هو تعزيز عمليتي التعلـيم والـتعلم           

وذلك عبر توفير أوعية معلومات مختلفة يتعامل معها المتعلم مباشرة بهدف بناء ذاتـه    
المعرفية وتنميتها من خالل اكتساب القدرة على البحث عن المعلومات وتحليلها ونقدها            

 ويمكن تلخيص أهداف مركز مـصادر الـتعلم كمـا حـددتها            .وتنظيمها واستخدامها 
 ات المدرسية وجمعية االتصاالت التربوية والتقنية بمـا الجمعية األمريكية ألمناء المكتب  

  :يأتي

 التعلم المتكاملة مع المنهج التـي       نشاطاتلى المعلومات من خالل     إإتاحة الوصول    -
على اكتـساب الـوعي المعلومـاتي مـن خـالل تطـوير             جميعاً  تساعد الطالب   

وإنتاجهـا  استراتيجيات معرفية فاعلة الختيار المعلومات واسـترجاعها وتقويمهـا          
  . جميعهالمحتويات المنهج

لمعلومات من خالل االنتقاء والتنظيم المدروس لمصادر       إتاحة الوصول المادي إلى ا     -
التعلم مختلفة األشكال التي يتم توفيرها في المركز والتي تشمل مدى واسـعاً مـن               

جراءات المنظمة الكتساب المعلومـات والحـصول       الموضوعات والمستويات واإل  
ادر من خارج المدرسة من خـالل آليـات مختلفـة تـشمل الـشبكات               على المص 
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اإللكترونية والتعاون مع المكتبات العامة ومراكز المعلومات األخرى وكذلك مـن           
لمعلومات القريبـة   ب في مجال استخدام أدوات الوصول إلى ا       والتدريخالل التعليم   

  .والبعيدة بمختلف أشكالها
إتاحة خبرات تعليمية تشجع المعلمين وغيـرهم علـى أن يـصبحوا مـستخدمين               -

ومبدعين مهرة للمعلومات وذلك من خالل تحقيق تعليم يرتبط بتقنيـات االتـصال             
  .التربوي

مساعدة المعلمين في تطبيق مبادئ تـصميم التعلـيم باسـتخدام تقنيـات التعلـيم                -
 .والمعلومات

في التعلم مدى الحياة وتناسب أنمـاط التعلـيم          تسهم   نشاطاتتوفير مصادر وتنفيذ     -
 .والتعلم وأساليبها وممارساتها واهتماماتها

 للمتعلم تمثل تنوعاً من الخبرات واآلراء واألبعاد الثقافيـة          نشاطاتتوفير مصادر و   -
 .للمجتمع

ويمكن أن نلحظ أن هذه األهداف تركز على توفير مصادر المعلومات والتعامـل         
ت والنشاطات التعلمية والتعليمية أدوات تحقق هدف التعامل الصحيح          التقنيا وعدمعها  

 ويجـب أن نـدرك أن مركـز         .مع مصادر المعلومات المساعدة للمقررات الدراسية     
، بل هممصادر التعلم يختلف عن المكتبة المدرسية ليس فقط في التسمية كما يظن بعض            

  والمصادر والخدمات وحتـى  والعمليات والمقتنياتنشاطاتفي األهداف والوظائف وال 
  . المصادرز التنظيم والمهارات المطلوبة من أمين مركفي

  التعلم  مصادرمركزأهمية 
 الـدور الحيـوي لمراكـز      2006الجمعية الدولية للمكتبات المدرسية عام      أكدت  

 ووضعت  ،ضرورة وجودها في عملية التعليم والتعلم     و. مصادر التعلم بمفهومها الجديد   
  :توضح دورها وهيأساسية ئف لها أربع وظا
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ويكمن في مدنا بمعلومات موثقة والوصول الـسريع        : دورها في مجال المعلومات    -
 كما يمكن أن يكون المركز جزءاً من شبكة المعلومات     ،لمعلومات واسترجاعها إلى ا 

  .اإلقليمية والوطنية والدولية
يالت والبيئـة   يزودنا بتعليم مستمر مدى الحياة عن طريق إتاحـة التـسه          : تعليمي -

المالئمة للتعلم واإلرشاد إلى المصادر المناسـبة واختيـار مـصادر المعلومـات             
إلى جانب التدريب على مهارات البحث عن المعلومات ودمجهـا فـي           واستخدامها  

 .التدريس ودعم الحرية الفكرية
 وتطوير  ، وتشجيع اإلبداع  ، والتذوق الفني  ،عن طريق دعم الخبرات المختلفة    : ثقافي -
 .لعالقات اإلنسانية اإليجابيةا
 ،يدعم حياة متوازنة ويشجع على استثمار وقت الفراغ في األعمال المفيدة          : ترفيهي -

وذلك من خالل تقديم مصادر المعلومات والبـرامج الترفيهيـة واإلرشـاد كيفيـة              
  .استغالل أوقات الفراغ

ـ    ة التعليميـة  وفي كل ما سبق تأكيد الدور الفاعل لمركز مصادر التعلم في العملي
 ،دون استخدام المركز كأداة   من   إذ يصعب تحقيق أهداف أي سياسة تعليمية         ،والتعلمية

 كما أن له أهميـة      ،لذلك فهو المكان الذي يمكن من خالله بناء قدرات المتعلم التعلمية          
بالغة في توفير متطلبات تحقيق أهداف المـنهج وتنفيـذ األسـاليب واالسـتراتيجيات             

 تطويراً نوعياً للمكتبات المدرسية التـي قلـصت دورهـا           يعد وهو   ،فعالةالتعليمية ال 
  .الممارسات الخاطئة وحصرته بالنشاطات الثقافية اإلثرائية الالمنهجية

 مهام مركز مصادر التعلم 

تظهر الدراسات العلمية أن المعلومات التي يتلقاها المتعلم عـن طريـق الـسمع         
سيذكر منها فعلومات التي يتلقاها عن طريق البصر بعد شهر أما الم  % 13سيذكر منها   

 ولكن المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن طريق المـشاركة فـسيذكر     ،بعد شهر % 75
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ن دور اختصاصي مركز مصادر التعلم بحيث نـضمن         مبعد شهر وهنا يك   % 95منها  
ـ     (إشراك المتعلم في عملية تعلمه وجعله محور عملية التعلم           ي أسـمعني فـأنس، أرن

  ). فأتذكر، شاركني فأفهم

 في مجموعها الهدف مـن       تحققالتي  عديدة  المركز ال مهام   يمكن باختصار ذكر  
 :اآلتيبإنشاء المركز 

 . توفير مصادرة معلومات مختلفة ذات عالقة باالحتياجات التربوية والتعليمية-1

اخـل  مصادر المعلومات المتاحـة د    إلى  مساعدة الطالب والمعلمين في الوصول      -2
  . المدرسة أو خارجها

  .مساعدة الطالب والمعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات -3
تقديم النصح والمشورة ألعضاء هيئة التدريس بالمدرسة حـول اختيـار الوسـيلة      -4

  .ها واستخدامالتعليمية المناسبة
  . إنتاج وسائل تعليمية بسيطةفيتوفير التسهيالت التي تساعد المعلم -5

  مصادر التعلممركز التي تمارس في نشاطاتال

 .بالمناهج الدراسية بهدف إثراء موضوعات المنهج القراءات المرتبطة §

 .المرتبطة بالتثقيف والقراءة الحرة القراءات §

 .المرتبطة بالواجبات الوظيفية المرتبطة بالمقررات الدراسية القراءات §

ادر التي تناسب كل صف دراسي، التعلم وإعداد مجموعات من المص تنويع مصادر §
السالسل المبـسطة، وكتـب الـسير والشخـصيات،      مثل كتب المعلومات، وكتب

القرائية، وتنمية مهارة البحث عـن   والموسوعات المبسطة لتنمية اتجاهات األطفال
 .المعلومات

القصص بهدف تنمية مهارة االستماع الجيـد، وتنميـة مهـارة     التركيز على سرد §
 .والمشاهد والمواقف بير عن األحداثالتحدث والتع
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أو االستماع إلى التسجيالت الصوتية المرتبطة بموضـوع مناسـب    مشاهدة األفالم §
 .تجميع معلومات وحقائق عن هذا الموضوع لمستوى التالميذ بهدف

 .الحاسوب بصورة فردية لتنمية مهارة التعلم الذاتي استخدام برامج §

الحـصول علـى   بنفـسه  يث يستطيع التلميـذ  مهارات المعلومات بح التدريب على §
 .إليها في أسرع وقت وفي أقل مجهود المعلومة التي يحتاج

المرتبطة بالقراءة المتمثلة في إعداد ألبومات الـصور، وإعـداد    نشاطاتممارسة ال §
 .المطبوعة، وإعداد مقاالت اإلذاعة المدرسية مجالت الحائط والمجالت

ة في تعزيز برنامج مهـارات المعلومـات، وفـي    السمعية والبصري استخدام المواد §
 .الدراسية المناهجودعم تعزيز 

 وتنفيـذ  لمناقشة الكتب في بيئة ومناخ يتسمان بالتـشجيع والتحفيـز   توفير الفرص §
 .سياسة المسابقات الثقافية وتقديم الجوائز للفائزين

 ؟أمين مركز مصادر التعلممن هو 

في المدرسـة المطبوعـة والـسمعية        هاجميعهو المشرف على المواد التعليمية      
 :بحيث يمكن جمعها بثالث مهام أساسيةمسؤولياته  تنوع، وتلكترونيةوالبصرية واإل

  المهام اإلدارية: أوالً 

تطبيق ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وأنظمة وتوجيهات خاصة بمراكز             §
  . مصادر التعلم 

ع الخطط الفصلية والسنوية التـي      التنسيق مع لجنة مركز مصادر التعلم في وض        §
  . المدرسة العتمادهاتؤدي إلى تحقيق أهداف المركز ، وتقديمها إلى مدير

ـ  التشاور مع الهيئة التعليمية في المدرسة القتراح ما يحتاج         § ه المركـز مـن      إلي
مصادر التعلم بأنواعها التي تخدم المـنهج الدراسـي، واالحتياجـات التربويـة             

سة، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات ضرورية، وكل ما يساعد          والتعليمية في المدر  
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 تحقيق أهداف المركز ، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تـوفيره             في
  .ة إجراءات تأمينه والحصول عليهومتابع

  .لى المركز من مصادر تعلم جديدة تعريف المعلمين والطالب بما يصل إ §
علومات الخاصة بـذلك فـي الـسجل        إحصاء نشاطات المركز وذلك بتدوين الم      §

ز، وإرساله  المخصص لهذا الغرض، وإعداد تقرير شهري عن النشاط في المرك         
  .إلى اإلدارة التعليمية المشرفة عليه

  .ظيم زيارة فصول المدرسة للمركزإعداد جدول لتن §
المحافظة على موجودات المركز والعناية بسالمة جميع أنواع مـصادر الـتعلم،            §

  .الح ما يعطب من أجهزته ووسائلهليد كتبه وإصوالتوصية بتج
  .نوي وعمل المحاضر الالزمة لذلكإجراء عملية الجرد الس §
إعداد تقرير سنوي عن المركز واحتياجاته وعرضه على لجنة مركـز مـصادر         §

  .ية المشرفة عليهدارة التعليماإل قبل إرساله إلى التعلم لمناقشة واعتماده
علم بالتنسيق مع لجنة المركز والتوصية باستبعاد مـا         التقويم المستمر لمصادر الت    §

   ا لتقادمه أو لعدم مناسبته ألهـداف المركـز ووظائفـه           يرى عدم صالحيته، أم
  . التعليمية والتربوية

  المهام الفنية : ثانياً 
معاونة المعلمين والطالب على اختيار مصادر التعلم المناسبة واألجهزة التعليمية           §

ومساعدة المعلمين على اختيار الوسائل التعليمية المناسـبة        . هاالالزمة واستخدام 
  .وتوفير ما يلزمهم إلنتاج وسائل تعليمية أخرى

تقديم الخدمة المرجعية لرواد المركز وإرشادهم إلى المعلومات المطلوبة حـسب            §
  . مصادر التعلم المتاحة 

فرة فـي  المتـو العمل على إعداد الفهارس الالزمة لجميع أنواع مصادر الـتعلم ا       §
  .المركز والمدرسة واالستمرار في صيانتها واإلضافة إليها
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  .)ديوي العشري(ف ب خطة التصنيالعمل على تصنيف مصادر التعلم حس §
هل تناولها لالسـتخدام    تنظيم مصادر التعلم وترتيبها في أماكنها الصحيحة بما يس         §

  .وإعادتها
ـ بمختلـف الطر  ، عملة  العمل على تطوير مهاراته وتثقيف  ذاته  في مجال            § ق ائ

  . التي ترفع من كفاياته المهنيةواألساليب
عمل قوائم ببليوجرافية لما يوجد في المركز من مـصادر الـتعلم لهـا اتـصال            §

بالمناهج وإبالغها المعلمين لالستفادة منها في إعداد الدروس وتوجيه التالميذ أو            
  . الطالب إلى االستفادة منها والرجوع إليها

  .ق النظامية الخاصة بهاائصادر التعلم وتسجيلها بالطراستالم م §
 ختم مصادر التعلم بختم ملكية المدرسة وختم التـسجيل وكتابـة الـرقم العامـة          §

  .على كل مصدر) الورود(
 وذلك عندما تسحب    ،)سجل العهدة   ( تسجيل مصادر التعلم التي يتم خصمها من         §

مركز مصادر التعلم تفيد    بمذكرات رسمية، أو بموجب محاضر معتمدة من لجنة         
  .التلف أو الفقد، أو اإلرجاع أو نقل األصناف إلى جهة أخرى

وتسجيل وصولها في السجل الخـاص   ) صحف أو مجالت    ( االهتمام بالدوريات    §
بها أوالً بأول ، ومتابعة المتأخر وصوله منها ، والعمل علـى الحـصول علـى        

  . األعداد الناقصة إلكمال مجموعة المركز
 ومتابعة المعار منها والمطالبـة  ، عملية إعارة مصادر التعلم القابلة لإلعارة   تنظيم §

 .بإرجاعها في الموعد المحدد

لمركز من مصادر تعلم جديـدة، ومـساعدة المعلمـين          إلى ا التعريف بما يصل     §
 .مصادر المعلومات المتاحةإلى والطالب في الوصول 

 وعمل مسابقة الختيار    تشجيع الحصص الدراسية على تكوين مكتبات الحصص،       §
 .أفضل مكتبة
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  المهام التربوية والتعليمية : ثالثاً 
ه فـي تنميـة     التعاون من المعلمين في توضيح أهداف المركز ورسـالته ودور          §

من خـالل   ، والقراءة الواسعة الشاملة    ، والتعلم التعاوني   ، مهارات التعلم الذاتي  
  . ما إلى ذلك و، زيارة الصفوف وعقد اللقاءات وإعداد النشرات 

 مـن  همساعدة المعلمين في توجيه التالميذ والطالب إلى تلخيص ما يتوصلون إلي      §
ـ ، ه وعرضه أمام زمالئهم   عن والتحدث   ،مصادر التعلم المختلفة   ة ميـولهم   وتنمي
  .البحثية واالستكشافية

 عن  إعطاء دروس تربوية وتعليمية لرواد المركز والتحضير لهذه الدروس كتابياً          §
 وتزويد الطالب بمهـارات البحـث واالستكـشاف         ،بحث عن المعلومات  كيفية ال 

  . نظم المعلومات والتعلم الذاتيومهارات االستفادة من
تقديم المشورة التربوية والفنية للمعلمين في الجوانب التربوية والتقنيـة لمركـز             §

  . مصادر التعلم 
اليب البحـث   و تدريب الطالب على أس    الطالب في إجراء البحث العلمي     مساعدة §

 .وكتابة المقاالت، وتلخيص الكتب والموضوعات بما يناسب مستوياتهم وقدراتهم

  .وتنفيذها،  األجهزة التعليميةإعداد برنامج تدريبية للمعلمين على استخدام §
 وإثارة   مسابقات وبرامج ثقافية وعلمية    االشتراك مع الطالب والمعلمين في إعداد      §

، وإعداد المسابقات بين الطالب الختيار أفـضل        التنافس بين الطالب في القراءة    
  . وتقديم جوائز رمزية للطالب المتفوقين،تلخيص

 .تكوين جماعة مركز المصادر وتفعيل نشاطاتها العلمية والثقافية §
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 التعلم  مصادرمركزمكونات 

 : المكان : أوالً
نوعية المبنى المدرسي أوجب أن يكون هناك ثالث فئات مـن مراكـز    اختالف

فئة حد أدنى من المساحة تناسب عدد المستفيدين منـه واألثـاث     لكلإذْمصادر التعلم 
 : تيكاآل والتجهيزات الالزمة وهي

  . مصادر التعلم وهي الفئة التي تحقق المعايير الكاملة لمركز : اً متر250) أ(فئة  -

 الحديثـة  ةوهي الفئة التي تستطيع أغلب المدارس ذات األبني: اً متر200) ب(فئة  -

 .تحقيقها

وهي فئة تناسب المدارس التي ال تستطيع تـوفير المـساحات   : اًمتر 150) ج( فئة  -
  . الكافية
 داخلهـا فـي  أيضاً كل فئة عن األخرى في عدد األثاث والتجهيزات والمواد  وتختلف

 : إلى جزئين أساسينتُقسموالمساحة 

 تي لآلتُخَصصمساحته وk قاعة التعلم الذاتي يطلق عليه الجزء األول

   .  للقراء والمطالعة مساحة-
   باستخدام مصادر متنوعة(مساحة للدراسة الفردية  -
  .المطبوعة وغير المطبوعة )ساحة لحفظ المواد التعليمية م-

 .واإلدارة مساحة لالستقبال وأعمال الفهرسة والتصنيف واإلعارة -

واالسـتماع   ترنيت وأجهزة العـرض نمساحة ألجهزة الحاسب اآللي المخصصة لإل -
 ).المسجل/ أجهزة الفيديو( الفردية

صومساحته  قاعة التعلم الجماعي الثاني فيطلق عليه ا الجزءأميت لآلتُخص :  
مع جهاز حاسـب للعـرض      ) الداتا شو /فيديو البيانات   ( جهزة العرض الجماعي    أ -

  .وجهاز فيديو
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 . لطـالب ااعة مـع كراسـي   ال داخل القوالت مشطوفة يمكن تشكيلها بعدة أشكأ -

 . ولة ومقص ومجموعة من التجهيزات الخاصة بإنتاج المواد التعليميةأ -

   :األثاث : ثانياً
قاعة التعلم  – قاعة التعلم الذاتي(وهو األثاث المكون لقاعتي مركز مصادر التعلم 

مواصـفات   نظـر ا (مركـز  ولهذا األثاث مواصفات مقننة لتالئم طبيعة ال،)الجماعي
  :كاآلتيوهو ) األثاث

 – أطـالس  –دوريـات   –  دراسـات –ث وبح –كتب : (زانات للمواد المطبوعة خ-
  .)خرائط

  .)والبصرية المواد السمعية: (خزانات للمواد غير المطبوعة -
 .لقراءة والمطالعة وفقاً لعدد المستخدميناطاوالت وكراسي  -

 .و والصوتيات األخرىللحاسب اآللي والفيدي: مقصورات فردية  -

 .) مكتب استقبال ، كرسي: ( أثاث منطقة االستقبال  -

 .)بطاقي ، طاولة توضع عليها الصناديق صناديق فهرس: ( أثاث للفهارس  -

  .) أثاث صالة العرض كل ما يخص: ( أثاث العرض واإلنتاج  -
 . لوحة إعالنات -

 :األجهزة والمعدات: ثالثاً

 إذْ  مصادر التعلم وفقـاً لفئـة المركـز،       مركزفرها في   يختلف عدد األجهزة وتو   
وأخـرى   يشتمل كل مركز على مجموعة من األجهزة التعليمية لالسـتخدام الفـردي  
األجهـزة   لالستخدام الجماعي، وأجهزة لإلنتاج، وأجهزة لألعمال اإلدارية، وتتمثل تلك

 :في

 تلفزيون - ذنسماعات إ – مسجل صوتي –أجهزة عرض – طابعة – حاسبات آلية( 

 – جهاز عرض شرائح وأفـالم ثابتـة   – عارض فوق الرأس – كاميرا فيديو – فيديو –
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آلـة تـصوير    – فوتوغرافية كاميرا -  مم متزامن مع الصوت35عرض شرائح  جهاز
االستفادة مـن    يمكنإذْمواصفات مقننة  هاجميعولهذه األجهزة  ) مقص كرتون – وثائق

 . في ذلكخبرات المشرف على المشروع 

  :المواد التعليمية : رابعاً

 الجدول يبينلفئة المركز، و  مصادر التعلم وفقاًمركزتختلف األجهزة وعددها في 
. مركـز التعلم وفقاً لفئـات ال   مصادرمركزفرها في انوعية المواد ومدى تو) 2رقم (

م بـدوره  يمكن للمركز أن يقـو  دونها المن  إذْوالمواد التعليمية أهم عناصر المركز 
المـواد  تُجمـع  فئاتهـا حيـث     مصادر التعلم بكلمركزاألساسي، ويتم توفيرها في 

 وتُـصنَّفُ ،  )المكتبـة سـابقاً   (المطبوعة والمواد غير المطبوعة في قاعة التعلم الذاتي       
سوتصنف إلـى  ، والمعمول بها في المكتبات  وفقاً للنظم والقواعد الخاصة بذلكوتُفَهر
 : اآلتيةالمواد 

 ،بحـوث (مجـالت  / جرائـد  ) مصادر، دوريات/ مراجع ( كتب : المواد المطبوعة -
 .نشرات

برامج  برامج فيديو، حقائب ورزم تعليمية، برامج حاسوبية، : المواد غير المطبوعة -
 وتُحـدد ، مجـسمات  صور، خرائط، لوحات، ثابتة، شرائح وأفالم شفافيات، إذاعية،

دليل يصنف المواد حـسب   المنهاج عن طريق إعدادالعالقات بين المواد التعليمية و
 . التعليمي المواد/ للمنهج   الموضوعات

  : والميزانيةالعاملون : خامساً
 ويفضل مـن . يشرف على المركز مختص متفرغ بوظيفة أمين مصادر التعلم 

 . يحمل مؤهالً في مصادر التعلم أو في المكتبات والمعلومات ودورة في مصادر التعلم

 . عده في العمل مدرس مادة المكتبة والبحث في المرحلة الثانويةويسا
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وتكـاليف    النفقات اإلنـشائية سديتطلب تنفيذ المشروع توفير مخصصات مالية ل
القوى  وتوفير مصادر المعلومات والبرامج وتدريب هاوتركيباقتناء األجهزة والمعدات 

تعلم من فئـة إلـى أخـرى،         مصادر ال  مركزوتختلف الميزانية المخصصة ل   . البشرية
واالختالف في الميزانية ناتج عن عدد األثاث والتجهيزات والمواد المخصـصة لكـل             

 .فئة

  :خاتمة
تؤكد كثير من الجمعيات والهيئات المكتبية ضرورة أن تزود كل مؤسسة تعليمية            
بمركز لمصادر التعلم وأن يكون مجهزاً بمصادر المعلومات وتقنياتهـا التـي تـدعم              

 المعلومات الذي يديره ويـشارك ضـمن        مختصج الدراسي وأن يضمنوا وجود      المنه
وترسيخ القناعة بأن مركز مصادر التعلم من أكثر مكونات         . الفريق التعليمي للمدرسة  

ق التقليدية إلـى مواقـف   ائالمدرسة قدرة على أن يطور وينقل التعليم والتعلم من الطر     
لمختلفة متجاوزين بذلك المعلـم والمقـرر       د المتعلمين بمصادر المعرفة ا    فق تر ائوطر

  .رحبة من المعرفة واإلبداعالدراسي إلى آفاق 
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