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 امللخص

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجى رضى أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عؽ مخاكدىؽ 
في السجارس الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض. واتبعت الجراسة السشيج الؾصفي، واستخجمت 

صجقيا  وقياس مجى( عبارة مؾزعة عمى أربعة محاور، تؼ تحكيسيا 35استبانة مكؾنة مؽ )
( أخرائية 35عذؾائَيا وبمغت ) ختيختا  زيعيا عمى أفخاد العيشة التي وثباتيا، وذلػ قبل تؾ 

في السجارس الثانؾية الحكؾمية لمبشات بسجيشة الخياض. وتؾصمت الجراسة  مخكد مرادر تعمؼ
لثانؾية رضى أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عؽ مخاكدىؽ في السجارس ا أف درجة إلى

 التي كذفت عشيا الجراسة: سعؾقاتالومؽ أبخز  .اليةبجرجة عجاءت  الحكؾمية بسجيشة الخياض
عجـ تؾافخ بعض الؾسائل التعميسية في ، تجني مدتؾى الجعؼ السادي عجـ تؾفخ صيانة دورية،

تجني مدتؾى ، و ؾاصفات والذخوط األساسية لمسخكدعجـ بشاء مخفق خاص مجيد بالس، خكدالس
سا يمي: تؾفيخ مخرص مالي شاممة . وأوصت الجراسة ببعض األجيدة الستؾفخة في السخكد

تؾفيخ خجمة االنتخنت وأجيدة حاسب آلي تتشاسب مع أعجاد ، تكاليف السخكدلجسيع 
 إقامة، العسل عمى تفخيغ أخرائي السخكد لعسل السخكد، وتحفيده مادًيا ومعشؾًيا، السدتفيجيؽ

تخريص حرة في الججوؿ ألخرائي السخاكد، ولمسعمسيؽ، ولمظمبة،  الالزمة التجريبية الجورات
الجراسي لالستفادة مؽ خجمات مخكد مرادر التعمؼ، زيادة وعي اإلدارة السجرسية بزخورة 
تفعيل مخكد مرادر التعمؼ، التعسيؼ عمى كافة السجارس بزخورة تفعيل مخاكد مرادر التعمؼ 

 والخفع باالحتياجات الزخورية برفة مدتسخة لؾزارة التعميؼ.
 

 الؾسائل التعميسية، أميؽ مخكد مرادر التعمؼ. تقشية التعميؼ،: الكمسات السفتاحية
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Abstract: 
This study aimed to identify the extent satisfaction of the female 

specialists of the learning resource centers about their centers in the 

governmental secondary schools in Riyadh8 The study using the 

descriptive methodology, and create a questionnaire consisting of (42) 

phrases distributed in four axes, which was arbitrated and calculated 

validity  before distributed  to randomly selected members (12) female 

specialists of learning resource center specialists in governmental 

secondary schools in Riyadh8 The results of the study:  the degree of 

satisfaction of the female specialists of the learning resource centers about 

their centers in the governmental secondary schools in Riyadh was high. 

The main obstacles: the lack of periodic maintenance, low level of material 

support, some educational materials in the center was decreasing, don't 

has a special building equipped with the basic specifications and 

conditions of the center, and the level of some of the devices in the center 

was decreasing. The study recommended the following: Providing a 

financial allocation for all costs of the center, providing internet service 

and computers, working on emptying the specialist of center's for the 

work of the center, setting up the necessary training courses for the 

specialists of centers, teachers and students, allocating a time in Schedule 

to benefit from the learning resources center services. Increase the 

awareness of the administration of the need to activate the center. 

 

Keywords: instructional technology, teaching materials, secretary of 

learning resource center. 
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 كدمةامل

قل نغيخه في عرؾر أخخى وفي نؾاٍح  امتججدً  اوتكشؾلؾجيً  اا عمسيً يذيج ىحا العرخ تقجمً 
متعجدة، نتج عشو تأثيخ كبيخ عمى جسيع جؾانب السجتسع االقترادية والدياسية والتخبؾية 

وفي عل ىحا الؾاقع الججيج وعرخ التكشؾلؾجيا الستظؾرة، لؼ تعج وسائل التعميؼ . برفة عامة
والظباشيخ أىؼ سسات فرؾؿ التقميجية قادرة عمى تحقيق أىجاؼ التعميؼ، ولؼ تعج الدبؾرة 

ت السعمؾمات ونغؼ الجراسة وقاعاتيا، فقج حمت شاشات العخض وأجيدة الحاسؾب وشبكا
شغخ إلى الؾسائل التعميسية عمى أنيا مؾاد إضافية أو أدوات ثانؾية، ولؼ يعج ي  . الفيجيؾ محميا

في  اأساسيً  ادءً كسا أنيا أصبحت ج .لسيسة في عسميتي التعميؼ والتعمؼبل ىي أحج العشاصخ ا
استخاتيجية التجريذ تجور حؾليا األنذظة التعميسية التي تؤدي إلى تكؾيؽ الخبخات السظمؾبة، 

 .(2022 ،الذخيف)وأصبح لكل وسيمة وعيفة ضسؽ ىحه االستخاتيجية الستكاممة لمتجريذ 
تيتؼ التخبية الحجيثة بجعل الستعمؼ محؾر العسمية التعميسية، لحا يشبغي أف تكؾف 

لسؤسدات التعميسية بيئات ثخية بخبخات متشؾعة، وبفخص تعميسية متعجدة، تعسل عمى تشسية ا
 .حؾاس الستعمؼ، واستثارة ذىشو ووججانو، ليدتجيب مع ما تؾفخه لو ىحه البيئات مؽ خبخات

متعجدة مؽ مرادر السعمؾمات  اوتعج مخاكد مرادر التعمؼ بيئة تعميسية تحتؾي أنؾاعً 
يتعامل معيا الستعمؼ بذكل مباشخ ويكتدب مؽ خالليا السيارات والخبخات ويثخي معارفو عؽ 

. طخيق أساليب التعمؼ التي تعدز دوره وتديج فاعميتو كالتعميؼ الحاتي والتعميؼ التعاوني
 (2421)العظاس، 

 مشهلة الدراسة

اع الثقافي والشذاط الفكخي بالسجرسة، فيي مخكد مخكد اإلشعىي مخاكد مرادر التعمؼ  إف
والعكؾؼ عمى البحث واالطالع وىي والؾسائل التقشية القخاءة ومكاف االستستاع برحبة الكتب 

وىي  تدود جسيع اإلدارييؽ والظالب والسعمسيؽ بالسادة التي تعيشيؼ في جسيع السؾضؾعات.
ة السجرسيات أخخى ليا تدتعسل في مدسأيًزا وىشاؾ تظؾر لسفيـؾ السكتبات السجرسية، 

، مخكد األمخيكية واألوروبية، مشيا: مخكد التعميؼ، مخكد األوعية الستعجدة، مخكد السرادر
 .(2024)البداوي،  الؾسائل الدسعية والبرخية

يشبغي أف ، بل وحدبفي االختبارات  تعميؼ الظالب لمشجاحالسجرسة عمى ال يقترخ دور 
فال  وتشسية جؾانب الذخرية لمظالب، مكاًنا يداعج الظالب عمى الشسؾ الستكامل، تكؾف 
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يقترخوف عمى الكتب السقخرة في السؾاد الجراسية، بل يقؾمؾف بالجراسة عمى أساس أف كل 
 مؾضؾع في ىحه الكتب ىؾ بسثابة نقظة بجاية يتحخر بعجىا الظالب في القخاءة واالطالع.

و السكاف الحي يجخمو الظالب لستابعة الجراسة، أو لديادة الفيؼ، أ ىؾ ومخكد مرادر التعمؼ
سب مؽ جانب ، ويكؾف ذلػ تحت إشخاؼ دقيق وتؾجيو مشالحل مذكمة واجيتيؼ في دراستيؼ

 .خرائي مخكد مرادر التعمؼالسعمسيؽ وأ

يجب أال ورفع مدتؾى األداء فيو،  وعاليتومؽ أجل تظؾيخ التعميؼ وتحقيق كفاءتو وف
يقترخ األمخ عمى تظؾيخ السشاىج فقط، وإنسا يجب أف يتعجى ذلػ إلى األخح بالظخؽ الحجيثة 

والتي تخكد عمى إكداب الظالب ميارات الحرؾؿ عمى  مخاكد مرادر التعمؼالتي تعتسج عمى 
السعمؾمات مؽ مرادر متعجدة، وتؾعيف استخجاميا ألي غخض مؽ األغخاض التعميسية 

لثقافية. وقج أثبتت بحؾث عجيجة بالؾاليات الستحجة األمخيكية عؽ العالقة الؾثيقة والتخبؾية وا
وبيؽ السدتؾى العمسي والثقافي والتحريمي لمظالب، فؾججت  مخاكد مرادر التعمؼبيؽ جؾدة 

 ؾة الجافعة لمعسمية التعميسية، وىالقؾ  ؾىمخكد مرادر التعمؼ بالسجرسة العالقة مؾجبة أي أف 
 (.2024ؼ الؾسائل التي يعتسج عمييا في تجعيؼ السشاىج الجراسية )البداوي، وسيمة مؽ أى

ىػ مذخوع 2421عاـ بأىسية مخاكد مرادر التعمؼ فقج تبشت وزارة التعميؼ وإيساًنا مؽ 
ؼ تفعيل السكتبات السجرسية وتظؾيخىا؛ بحيث تكؾف قادرة عمى مؾاكبة جمخاكد مرادر التعمؼ بي

قشية، مؽ خالؿ إتاحة الؾصؾؿ إلى أنؾاع متعجدة مؽ أوعية السدتججات التخبؾية والت
السعمؾمات والسرادر والسؾاد التعميسية التي تذسل السؾاد السظبؾعة والخقسية. وي عج ىحا 
السذخوع مؽ السذاريع التي تدتيجؼ جسيع السجارس، ولو متظمبات عجيجة تذسل: عسميات 

الكؾادر الستخررة، والتجريب وتؾفيخ السؾاد اإلنذاء والتجييد والتذغيل والتفعيل، وتؾفيخ 
 .(2451اإلدارة العامة لمتجييدات السجرسية، ) التعميسية السشاسبة وغيخ ذلػ

في تظؾيخ ألىسيتيا مرادر التعمؼ لالىتساـ الكبيخ الحي أولتو وزارة التعميؼ لسخاكد شغخًا ف
حديؽ جعيؼ السشاىج الجراسية، وتالعسمية التعميسية مؽ خالؿ الجور الحي يسكؽ أف تمعبو في ت

طخؽ التجريذ لجى السعمسيؽ، وتؾفيخ ما يحتاجؾنو مؽ وسائل وأدوات لتؾعيفيا في العسمية 
 التالي: مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ فقج تحجدت التعميسية،

أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عؽ مخاكدىؽ في السجارس الثانؾية ما مجى رضى 
 ؟الخياض الحكؾمية بسجيشة
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 أسئلة الدراسة

 الدابق األسئمة التالية: يتفخع مؽ الدؤاؿ الخئيذ

 اتفي السخاكد مؽ وجية نغخ أخرائيوالتقشية مجى تؾافخ األجيدة والسؾاد التعميسية ما  .2
 ؟في السجارس الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض السخاكد

في السجارس  السخاكد اتأخرائيخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ استخجاـ م معؾقاتما  .2
 ؟بسجيشة الخياضالثانؾية الحكؾمية 

في  السخاكد اتالسقتخحات لتظؾيخ مخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائيما  .5
 ؟بسجيشة الخياض السجارس الثانؾية الحكؾمية

 أٍنية الدراسة

 األىسية الشغخية:
  مؽ البجائل السيسة ، حيث ت عج مخاكد مرادر التعمؼتشبثق أىسية ىحه الجراسة مؽ أىسية

 .والظالب يؽلتحؾيل السجرسة التقميجية إلى بيئة معمؾماتية مشاسبة لمتعمؼ لكل مؽ السعمس
  بتفعيل مخاكد مرادر التعمؼ في السسمكة العخبية إثخاء الجانب العمسي والبحثي فيسا يتعمق

 .الدعؾدية
 األىسية التظبيكية:

  عج متخحي دات ـ التقشيات بسخاكد مرادر التعمؼااستخج لسعؾقاتتقجيؼ رؤية واضحة
 .التعامل معياعمى  ؼالقخار بؾزارة التعمي

  تظؾيخ مخاكد لتقجيؼ مقتخحات تداىؼ في ألخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ إتاحة الفخصة
 .مرادر التعمؼ

 أٍداف الدراسة

 الجراسة لتحقيق ما يمي:ىحه تدعى 

 .ؽمخاكدىمخاكد مرادر التعمؼ عؽ  اترضى أخرائي تحجيج درجة .2
 في مخاكد مرادر التعمؼ.والتقشية معخفة مجى تؾافخ األجيدة والسؾاد التعميسية  .2
 مخاكد مرادر التعمؼ. استخجاـمعخفة أىؼ معؾقات  .5
 مقتخحات لتظؾيخ مخاكد مرادر التعمؼ.تقجيؼ  .4
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 حدود الدراسة

 مرادر التعمؼ، وخجماتيا مخاكدحث حؾؿ الحجود السؾضؾعية: اقترخت الجراسة في الب ،
 .الستظمبات الالزمة لشجاح عسمياو 

  2453الحجود الدمانية: تؼ تظبيق ىحه الجراسة في الفرل الجراسي الثاني لمعاـ-
 .ىػ2451

  بسجيشة  مبشاتالثانؾية الحكؾمية لسجارس الالحجود السكانية: تؼ تظبيق ىحه الجراسة في
 الخياض.

 :أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ في تؼ تظبيق ىحه الجراسة عمى  الحجود البذخية
 .مبشات بسجيشة الخياضالثانؾية الحكؾمية لسجارس ال

 مصطلحات الدراسة

 مرنز مصادر التعله:

مؾقع في السجرسة يقجـ "بأنو  (2005يعخفو كاًل مؽ الرالح والسشاعي وحكيؼ والبجري )
واإلدارييؽ وغيخه، وتذسل ىحه الخجمات تؾفيخ مرادر تعميؼ خجماتو لسعمسي السجرسة وطالبيا 

وتعمؼ متشؾعة مظبؾعة وغيخ مظبؾعة وإلكتخونية، وإتاحة لمذبكة السعمؾماتية، إضافة إلى 
خجمات أخخى مثل إنتاج السرادر والتجريب السيشي وغيخىا، مؽ خالؿ تدييالت مجيدة 

بيجؼ تؾفيخ بيئة تعميسية غشية وعسميات ومعمؾمات أو مياـ محجدة، واختراصي مؤىل 
بالسرادر الستعجدة، وتؾعيف أساليب التعميؼ والتعمؼ الحجيثة السعتسجة عمى دمج تقشية 

 ."السعمؾمات واالتراؿ في العسمية التعميسية

"بيئة تعميسية مجيدة بحيث تذتسل عمى مجسؾعة مؽ األجيدة  :وتعخفو الباحثتاف بأنو
الحجيثة الستشؾعة، والستاحة لالستخجاـ مؽ قبل السعمؼ والستعمؼ  واألدوات التعميسية، والتقشيات

 واإلدارة، وذلػ بيجؼ تحقيق األىجاؼ التعميسية السخجؾة".

 أخصائي مرنز مصادر التعله:

فخد مؤىل في السجاؿ يشفح عسميات " :ي ظمق عميو أحياًنا أميؽ مخكد مرادر التعمؼ، وىؾ
عامميؽ وإدارة التدييالت وإدارة الػػسؾاد واألجيدة وغيخىػػا، السخكد وميامو السختمفة مثل إدارة ال
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ويظػػمع بأدوار مجيخ مخكد السعمؾمات، ومجيخ معمؾمات، ومدتذار تعميسي، ومظؾر ميشي، 
 (.2005، وآخخوف )الرالح  "ومجيخ تغييخ

 اإلطار اليظري

 األٍداف الرتبوية ملرنز مصادر التعله:

مرادر فؾائج ومدايا استخجاـ يجركؾف رجاؿ التخبية والتعميؼ  بأف( 2020)عمياف  ذكخ
وتقشية التعميؼ في عسمية التعميؼ والتعمؼ؛ لسا تتخكو مؽ آثار إيجابية أثبتتيا البحؾث  التعمؼ

والجراسات وانعكدت في نؾعية السخخجات التعميسية واكتدابيا لمسيارات والخبخات والسعارؼ 
يسّكؽ جيل السدتقبل مؽ مؾاجية التحجيات ومؾاكبة عرخ بذكل أكثخ فاعمية وتظؾر مسا 

فيسا األىجاؼ التخبؾية لسخكد مرادر التعمؼ ( 2024) دمحم خصلوقج  التكشؾلؾجيا الستدارع.
 يمي:

إزالة الحؾاجد الفاصمة بيؽ السؾاد الجراسية وفتح فشؾات اتراؿ بيؽ مختمف السؾاد  -
 واألنذظة.

 السعخفة.مؾاجية تزخؼ السعمؾمات وكثخة  -
تشؾعة يسكؽ مميسية بيؽ الظالب مؽ خالؿ إتاحة وسائل تحقيق تكافؤ الفخص التع -

 سساعيا ومذاىجتيا فخدًيا وجساعًيا خارج الفرل.
 إكداب الظالب ميارات استخجاـ األوعية السختمفة. -
 تحقيق التعمؼ الحاتي والسدتسخ. -
 خمق اىتسامات وميؾؿ ججيجة لمظالب. -
 غخس الكيؼ األخالقية والجيشية والجسالية.  -

 The British International) بالخياض السجرسة البخيظانية الجوليةزيف تو 

School Riyadh, N. D. ظالب المفتؾح لجسيع يشبغي أف يكؾف  مخكد مرادر التعمؼ( بأف
 ، لتحقيق عجًدا مؽ األىجاؼ كالتالي:والسعمسيؽ

 .جراسيالسشياج المسجرسة و لدعؼ وتعديد األىجاؼ التعميسية  -
السدتخجميؽ  تظؾيخ ميارات التعمؼ مجى الحياة ودعؼ وتذجيع الظالب عمى أف يربحؾا -

 .السدؤوليؽ لمسعمؾمات
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عمى  تدويج مجتسع السجرسة بسجسؾعة واسعة مؽ مرادر السعمؾمات وتثكيفيؼ -
 .استخجاميا الدميؼ

 .لتشؾع الثقافي والؾعي االجتساعياتذجيع وقبؾؿ واحتزاف  -
 اخلدمات اليت يكدمَا مرنز مصادر التعله:

يقجـ مخكد مرادر التعمؼ عجًدا مؽ الخجمات التخبؾية والتعميسية، ومشيا )اإلدارة العامة 
 (:2451لمتجييدات السجرسية، 

إتاحة الفخصة لتؾفيخ بيئة تعميسية مشاسبة تديؼ بذكل كبيخ في إيجابية الظالب،  -
 وتحقيق التعمؼ الحاتي، والتعمؼ الشذط.

 إرشاد القخاء: مداعجة السدتفيجيؽ في الؾصؾؿ إلى السرادر التعميسية واستخجاميا. -
 الخجمة السخجعية: اإلجابة عؽ أسئمة السدتفيجيؽ. -
 اإلعارة الخارجية. -
 الترؾيخ والشدخ. -
 إلى السخكد حجيًثا.اإلحاطة الجارية: إعالـ السدتفيجيؽ بالسرادر التعميسية التي وصمت  -
 مداعجة السعمسيؽ في تحزيخ الجروس. -
 نتخنت لمسدتفيجيؽ.إتاحة االتراؿ باإل  -
 تشغيؼ حمقات الشقاش. -
 تشغيؼ ورش العسل. -
 : إعجاد قؾائؼ بالسرادر السؾجؾدة بالسخكد عؽ مؾضؾع معيؽ.ةميؾغخافيببيخجمات  -

  نز مصادر التعله:ملتطلبات األساسية ملرا

مؽ اآلماؿ  خكأي مخكد تخبؾي ىادؼ وتعميسي متسيد يشغخ إلى كثيمخكد مرادر التعمؼ 
 :(2022 ،وعمياف، والظسؾحات مشيا )سالمة

يحتؾي عمى كافة التجييدات السكتبية والتقشية الالزمة وتدويجه أف يشتقل إلى مبشى مدتقل  .2
 .بسرادر السعمؾمات

السخكد في تظؾيخ العسمية ودور ، الؾعي الكامل والفيؼ األكيج لجور الؾسائل التعميسية .2
 التخبؾية وعجـ الشغخ إلى الؾسائل التعميسية أنيا مجخد أجيدة مشفرمة عؽ السشيج والتعميؼ.

 تعاوف الييئة التجريدية مع أعزاء السخكد لشذخ الؾعي بيؽ الظمبة عؽ دور السخكد. .5
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في تظؾر  أف ىحه الؾسائل اشخاء بعض األجيدة الستظؾرة لتحديؽ العسمية التخبؾية خرؾًص  .4
 مدتسخ.

تعاوف السجتسع السحمي والسؤسدات األخخى مع السخكد وزيارتو باستسخار لسعخفة محتؾياتو  .3
 ودوره في العسمية التخبؾية.

 إدخاؿ الحاسب اآللي في أعساؿ السخكد. .6
 العامميؽ إلى الخارج ليؾاكبؾا التظؾر والتقجـ. ؽإرساؿ البعثات م .7
بدبب ارتفاع  ًياىحه السيدانية سشؾ زيادة حخص عمى ال مع ،خ السيدانية الكافية لمسخكديتؾف .8

 .تكاليف السؾاد والسرادر واألجيدة والريانة وغيخىا

 :نز مصادر التعلهمر استخداومعوقات 

 الستخجاـ مخاكد مرادر التعمؼ، مشيا:( إلى بعض السعؾقات 2020) عمياف يذيخ

 السخكد.بججوى ودور  يؽ والظالبعجـ تؾافخ القشاعة لجى السعمس -
االىتساـ الالـز والجيج السشاسب والؾقت الكافي في عسمية اإلعجاد  مرادر التعمؼلؼ تعظى  -

 .ؼسيؼ واإلنتاج واالستخجاـ والتقؾيوالتر
مؽ مخحمة  مرادر التعمؼ السختمفة، بجًءاقمة معخفة السعمسيؽ بقؾاعج ومبادئ استخجاـ  -

ختيار واإلعجاد واإلنتاج ومؽ ثؼ التقجيؼ إعجاد اليجؼ الدمؾكي اإلجخائي ومخورًا بسخاحل اال
 والعخض وانتياء بسخحمة التقؾيؼ والستابعة.

مرادر التعمؼ السشاسبة لمسؾضؾعات التعميسية السختمفة، صعؾبات تتعمق في تحجيج أنؾاع  -
 كيفية الحرؾؿ عمييا والتعامل معيا مؽ إعارة وحفظ وصيانة.و 

د واألجيدة التعميسية وما يتحسمو مؽ تخّؾؼ وخذية السعمؼ مؽ إتالؼ أو كدخ السؾا -
 مدؤولية مالية أي التعامل مع السؾاد واألجيدة التعميسية كمؾاـز وعيج.

بزخورة  ؼوالتدامي السعمسيؽ ة الكثيخة السمقاة عمى عاتقضيق الؾقت واألعباء التجريدي -
أحجىسا ، سعمسيؽالفإذا قسشا بالسقارنة بيؽ . مفخدات السشيج في وقت محجدإنياء جسيع 

، مرادر التعمؼوآخخ يشؾع في استخجاـ ، يقترخ عمى الظخيقة التقميجية )الذخح والتمقيؽ(
في حيؽ أف الثاني أقجر عمى تخسيخ وتثبيت  ،لؾججنا أف األوؿ يشيي السشيج قبل الثاني

السادة التعميسية في أذىاف الستعمسيؽ. ولكؽ في واقع األمخ أف األوؿ يذكخ مؽ قبل إدارة 
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والثاني يالـ ويعاتب لعجـ إنيائو السشيج في الؾقت السحجد دوف الشغخ إلى  ،ةالسجرس
 الشتائج والسخدود التعميسي الحي حققو الستعمؼ.

محجودية القؾى البذخية السجربة العاممة في ىحا السجاؿ مؽ حيث السؤىل والخبخة والقجرة  -
 عمى االبتكار.

 التعميسية أو خاماتيا.ضعف السؾارد السالية السخررة لتؾفيخ الؾسائل  -
 عجـ تشغيؼ دورات تجريبية خاصة بالؾسائل التعميسية. -
 .Hardwareاألجيدة التعميسية ، و Softwareاالفتقار إلى البخمجيات التعميسية  -

 مَاو أخصائي مرنز مصادر التعله:

بجور فعاؿ ال يسكؽ إنكاره أو االستغشاء عشو، فيؾ أخرائي مخكد مرادر التعمؼ يداىؼ 
يذارؾ في التشسية البذخية حيث يداعج في تحقيق التخبية الستكاممة والستؾازنة لمظالب، كسا 

وفيسا يمي أبخز مياـ  يداىؼ في تييئة السخكد لالستخجاـ األمثل مؽ قبل السدتفيجيؽ مشو.
 :(2021أخرائي مخكد مرادر التعمؼ )البداوي، 

اإلرشاد والتؾعية بالسؾاد القخائية مداعجة الظالب في حل مذكالتيؼ التخبؾية مؽ خالؿ  -
 السالئسة ليؼ.

اختيار أندب السؾاد ضسؽ معخفتو بسحتؾاىا لالحتياجات والسيؾؿ التي يعبخ عشيا  -
 الظالب.

 أف يمؼ بأي تغييخ في السشاىج الجراسية ويعخؼ معخفة تامة بظخؽ التجريذ. -
 أف يشغؼ السحاضخات وحمقات السشاقذة وعقج الشجوات الثقافية. -
 .يعتشي بسغيخ السخكد ويزع قؾاعج وإرشادات لمظالب أف -
 السحافغة عمى الدجالت والكياـ بعسميات التجميج والريانة لمكتب. -
 عخض أبحاث الظالب وممخراتيؼ لتذجيعيؼ وحثيؼ عمى كتابة األبحاث والتقاريخ. -
 الكياـ بكتابة مقتخحات الؾسائل التعميسية الججيجة التي يجب تدويج السخكد بيا. -
 تجريب الظالب والسعمسيؽ عمى كيفية استخجاـ مرادر التعمؼ والؾسائل التعميسية. -
 -وسائل تعميسية -افغة عمى عيجتيا )مرادر معمؾماتيتؾلى أخرائي السخكد السح -

 سجالت( وصيانتيا وإدارتيا. -طاوالت -أرفف
 إعجاد تقخيخ سشؾي لشذاط السخكد. -
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 وعمى أوسع نظاؽ. السخكد بأيدخ الدبل تييئة مرادر السعمؾمات لتكؾف في أيجي رواد -
تختيب مرادر السعمؾمات والؾسائل التعميسية عمى األرفف وفًقا ألرقاـ الترشيف ليديل  -

 الؾصؾؿ إلييا.
 خجمة الترؾيخ(. -خجمة اإلرشاد -خجمة اإلعارة) تقجيؼ الخجمات لخواد السخكد -

 املدرسية: مَاو اإلدارة

اإلدارة العامة ) ولؼ تشل االىتساـ والعشاية الكافية مشيا مياـ كثيخة تقع عمى عاتق اإلدارة
 :(2451لمتجييدات السجرسية، 

اإلحاطة بأىجاؼ السخكد وتفيسيا؛ لمقجرة عمى متابعة السخكد ومجى تفعيل أخرائي  -
 السخكد.

وتدويجه بالكتب والجوريات ، سشاسبة لتفعيل مخكد مرادر التعمؼتييئة البيئة التخبؾية ال -
 الحجيثة والشذخات السشاسبة لظبيعة السخحمة التعميسية.التخبؾية 

 متابعة اإلشخاؼ عمى مخكد مرادر التعمؼ وتجييداتو وتشغيسو وتييئتو لالستخجاـ. -
اإلسياـ في الشسؾ السيشي والفشي ألخرائي مخكد مرادر التعمؼ مؽ خالؿ تمسذ  -

مج داخل السجرسة احتياجاتو التجريبية، ومتابعة التحاقو بسا يحتاج إليو مؽ البخا
 وخارجيا، وتقؾيؼ آثارىا عمى أدائو.

 متابعة وتقؾيؼ التقاريخ الجورية عؽ أعساؿ السخكد. -
 متابعة التقاريخ الجورية لديارة السعمسيؽ لمسخكد، وطبيعة ىحه الديارات. -
 الكياـ بديارات السعمسيؽ خالؿ تشفيحىؼ لمجروس داخل السخكد وتؾجيييؼ نحؾ األفزل. -
 السعشؾي ألخرائي مخكد مرادر التعمؼ؛ لتظؾيخ أدائو وتحفيده.تقجيؼ الجعؼ  -
 حث وتذجيع السعمسيؽ عمى استخجاـ مخكد مرادر التعمؼ بالظخؽ الرحيحة. -
 تدييل ومتابعة دخؾؿ عساؿ الريانة؛ لريانة مخكد مرادر التعمؼ. -
 إجخاء تقؾيؼ مدتسخ ألداء السخكد في ضؾء أىجافو؛ لعسل التحديشات السالئسة. -
 ؼ السادي لمسخكد.الجع -
 حث مشدؾبي السجرسة عمى السحافغة عمى أثاث وتجييدات مخكد مرادر التعمؼ. -
متابعة السياـ الؾعيفية ألخرائي السخكد، والتأكج مؽ مجى تشفيحه ليا، وتحليل العكبات  -

 التي تؾاجيو.
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 الدراسات الشابكة

مجارس وزارة ( إلى التعخؼ عمى واقع مرادر التعمؼ في 2001ىجفت دراسة أحسج )
التخبية والتعميؼ لمبشات بسشظقة السجيشة السشؾرة ومخكد التقشيات والسأمؾؿ مشيسا بالسخحمتيؽ 
الستؾسظة والثانؾية، والكذف عؽ الفخوؽ بيؽ وجيات نغخ أفخاد عيشة الجراسة مؽ الظالبات 

قشيات ؼ ومخكد التوالسعمسات وأميشات مخاكد مرادر التعمؼ حؾؿ واقع مخاكد مرادر التعم
استبانتيؽ كأداة لجسع عجت أ  و  ،واستخجمت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي .والسأمؾؿ مشيسا

أميشة  (24و)مسة، ( مع260)طالبة، و (210)وأجخيت الجراسة عمى عيشة مكؾنة مؽ .البيانات
وتؾصمت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج أىسيا: أف أفخاد العيشة يخوف بأف  .مخكد مرادر التعمؼ

 .تؾفيخ السؾاد التعميسية السظبؾعةأىؼ التجييدات الستؾافخة في مخاكد مرادر التعمؼ تتسثل في 
مؽ قبل الجيات السدؤولة،  اومعشؾيً  ابزخورة دعؼ مخاكد مرادر التعمؼ ماديً  الجراسةأوصت و 

الالزمة ليحه السخاكد حتى تتسكؽ مؽ تأدية الجور السظمؾب مشيا، وتجريب وتؾفيخ التجييدات 
الكؾادر العاممة في مخاكد مرادر التعمؼ، وإنتاج الؾسائل الالزمة لمسقخرات السجرسية وتشؾيع 

 مرادرىا.
( التي ىجفت إلى معخفة واقع مخاكد مرادر التعمؼ في 2421وفي دراسة العظاس )

دوف  ومعخفة السذكالت ونؾاحي القرؾر التي تحؾؿ ،ية بسشظقة جازافمجارس السخحمة االبتجائ
 ،ومعخفة مجى تؾافخ األجيدة والسؾاد التعميسية في السخكد، استخجاـ مخاكد مرادر التعمؼ

واالستبانة كأداة  ،السشيج الؾصفي ستخجـوا   .تخحات لتظؾيخ مخاكد مرادر التعمؼومعخفة السق
وتؾصمت  .أميؽ مخكد مرادر تعمؼ (40و)معمؼ ( 263) جراسةوبمغت عيشة ال .لجسع البيانات

دي إلى الجراسة إلى الشتائج التالية: تؾجج مذكالت ونؾاحي قرؾر في مخاكد مرادر التعمؼ تؤ 
وأوصت الجراسة بسا يمي: ضخورة وجؾد أخرائي مخكد مرادر  .إعاقة مخاكد مرادر التعمؼ

تعمؼ مؤىل في مجاؿ السكتبات وتقشيات التعميؼ والسعمؾمات، العسل عمى تؾفيخ صيانة دورية 
ألجيدة السخكد، الكياـ بؾرش عسل تجريبية لمسعمسيؽ لكيفية االستفادة مؽ مرادر التعمؼ 

 ودمجيا بالسشيج السجرسي.
( فقج ىجفت إلى ترسيؼ نسؾذج لتظؾيخ أداء اختراصي 2022ف )أما دراسة الذخي

 الجراسةواتبعت  .مخاكد مرادر التعمؼ بالسخحمة الثانؾية في مجاؿ السدتحجثات التكشؾلؾجية
( 40وبمغت العيشة ). السشيج الؾصفي التحميمي، واستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات
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مخاكد  عمؼ بالسخحمة الثانؾية السشفح بيا مذخوعاختراصي واختراصية مؽ مخاكد مرادر الت
وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: بأنو  بسجيشة مكة السكخمة. (بشات -مرادر التعمؼ )بشيؽ

ال  ا بكية السدتحجثات التكشؾلؾجيةي ؾّعف أسمؾب تعميسي واحج فقط بجرجة متؾسظة بيشس
وأوصت  مخاكد مرادر التعمؼ بجرجة كبيخة.ت ؾّعف، وتؾافخ الكفايات األدائية لجى اختراصي 

كية لسخاكد مرادر التعمؼ بسجارس التعميؼ العاـ بالسسمكة يالجراسة بسا يمي: تظؾيخ البيئة الفيد 
ومكؾناتيا مؽ السؾاد واألجيدة التعميسية الحجيثة، تقجيؼ بخامج تجريبية في مجاؿ االتجاىات 

اصي مخاكد مرادر التعمؼ، تذجيع اختراصي الحجيثة لتكشمؾجيا التعميؼ لتظؾيخ أداء اختر
استحجاث ، مخاكد مرادر التعمؼ عمى تفعيل خجمات السخكد مؽ خالؿ الحؾافد السادية والسعشؾية

خخيجي الثانؾية العامة  إلعجاد قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ بكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية
ي مخاكد مرادر التعمؼ عمى جسيع تعسيؼ دبمـؾ اختراص ،لمعسل بسجاؿ مخاكد مرادر التعمؼ

 .والكميات التخبؾية التابعة ليا الجامعات الدعؾدية
متعخؼ ل (Stephen, Gildersleeves, 1101وىجفت دراسة ستيفؽ وغيمجرسميفيذ )

 الجراسة عمى تأثيخ مخكد مرادر التعمؼ بالسجارس في جسيع أنحاء السسمكة الستحجة. واتبعت
السشيج السختمط، واستخجمت السقابالت مع اإلدارة والسعمسيؽ وأمشاء مخاكد مرادر التعمؼ وذلػ 
في مجسؾعات تخكيد، واستبانة تؼ تؾزيعيا عبخ االنتخنت عمى طالب السجارس الثانؾية. 

خاكد مرادر تعمؼ جيجة وميارات تؾفيخ مىشاؾ عالقة إيجابية بيؽ أنو الشتائج إلى: تؾصمت و 
والسعمسيؽ عمى حج سؾاء يججوف صعؾبة كبيخة  ، وأف الظالبالقخاءة والسعمؾماتفي الظالب 

 مخاكد مرادر التعمؼ.في تؾضيح كيفية تعامميؼ مع 
( إلى إعجاد ترؾر مقتخح لتظؾيخ مخاكد مرادر 2024)ؾ ىجفت دراسة عفيفي والقو 

واتبعت  مجخل الشغؼ.التعمؼ بسجارس السشظقة الذخقية بالسسمكة العخبية الدعؾدية في ضؾء 
واستخجمت قائسة رصج واقع مخاكد مرادر التعمؼ، واستبياف أداء  الجراسة السشيج الؾصفي،

( معمؼ ومذخؼ تخبؾي، 641مخكد مرادر التعمؼ. وتؼ تؾزيعيا عمى عيشة الجراسة التي بمغت )
ي ( أميًشا مؽ أمشاء مخاكد مرادر التعمؼ. وكذفت الشتائج عؽ ضعف الخجمات الت13و)

تقجميا مخاكد مرادر التعمؼ، وعؽ محجوديتيا، وضعف عسميات التخظيط والتشغيؼ، وعسميات 
، وكانت أىؼ معيقات تفعيل وعسميات الخجمات ودعؼ السدتخجميؽبشاء وتشسية السقتشيات، 

مخاكد مرادر التعمؼ تتسثل في ضعف السيدانية، وعجـ األخح بخأي السعمسيؽ والسذخفيؽ. 
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خورة ترسيؼ أقداـ تقشيات التعميؼ بكميات التخبية لبخنامج أكاديسي لتخخيج وأوصت الجراسة بز
 متخرريؽ في مجاؿ مخاكد مرادر التعمؼ.

( إلى التعخؼ عمى معؾقات تفعيل معمسات 2023وىجفت دراسة األحسخي والسعجل )
. واستخجمت في مجيشة الخياض العمـؾ الذخعية لسخاكد مرادر التعمؼ بالسخحمة الستؾسظة

( معمسة 205وبمغت عيشة الجراسة )لجراسة السشيج الؾصفي، واالستبانة كأداة لجسع البيانات. ا
وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد مؽ معمسات العمـؾ الذخعية لمسخحمة الستؾسظة بسجيشة الخياض. 

عجد مؽ السعؾقات أىسيا: قمة الحؾافد لمسعمسات الستسيدات في استخجاـ مخاكد مرادر التعمؼ، 
لجورات التجريبية في كيفية التعامل مع األجيدة الحجيثة الستؾفخة بالسخاكد، عجـ كفاية قمة ا

، فقجاف التجييدات الالزمة لخجمة ذوي االحتياجات ة بسا يتشاسب مع أعجاد الظالباتاألجيد 
الخاصة مؽ الظالبات، قمة تؾافخ وسائل وبخامج تعميسية وعخوض تقجيسية تخجـ مقخرات العمؾـ 
الذخعية. وأوصت الجراسة بسا يمي: االىتساـ بتؾفيخ الؾسائل والبخامج التعميسية والعخوض 
التقجيسية التي تخجـ مشاىج العمـؾ الذخعية، تؾفيخ الجورات التجريبية لمسعمسات في كيفية 
التعامل مع األجيدة الحجيثة الستؾفخة في مخكد مرادر التعمؼ، إصجار نذخات تعخيفية تؾضح 

مخكد مرادر التعمؼ وأىسيتو وكيفية استفادة السعمسات والظالبات مشو، تؾفيخ حؾافد أىجاؼ 
 مادية لمستسيدات مؽ السعمسات في استخجاـ مخاكد مرادر التعمؼ.

( دراسة بيجؼ التعخؼ عمى مجى مداىسة اإلدارة السجرسية في 2026وأجخت الجابخ )
مؽ  لثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياضاتفعيل أداء مخاكد مرادر التعمؼ في مجارس البشات 

وجية نغخ معمساتيا ومجيخاتيا واختراصيات مخاكد مرادر التعمؼ فييا، والتعخؼ عمى 
السعؾقات التي تؾاجو اإلدارة السجرسية وتحج مؽ مداىستيا في تفعيل أداء مخاكد مرادر 

ت عيشة الجراسة مؽ التعمؼ. وتؼ استخجاـ السشيج الؾصفي، واالستبانة لجسع البيانات. وتكؾن
( معمسة، مؽ مجارس البشات الثانؾية الحكؾمية 136( اختراصية، و)20( مجيخة، و)20)

مداىسة اإلدارة السجرسية في تفعيل أداء مخاكد أف بسجيشة الخياض. وتؾصمت الجراسة إلى: 
كانت مداىسة بجرجة  مرادر التعمؼ في مجارس البشات الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض

السعؾقات التي تؾاجو اإلدارة السجرسية وتحج مؽ زيادة مداىستيا في تفعيل أداء و تؾسظة، م
تؾعية مخاكد مرادر التعمؼ كانت معؾقات ذات درجة متؾسظة. وأوصت الجراسة بسا يمي: 

، والعسل عمى ياباالىتساـ ب ىؽخاكد مرادر التعمؼ، التأكيج عمى دور مجيخات السجارس بأىسية م
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سعي اإلدارات السجرسية لمتخظيط مع اختراصيات  تشفيحىا، يا، واإلشخاؼ عمىتخظيط بخامج
تحجيج سياسة واضحة  ،تجريبية وإرشادية لمسعمسات مخاكد مرادر التعمؼ لعقج وتشفيح بخامج

تؾعية الظالبات والسعمسات و ومكتؾبة لتؾضيح أنغسة مخاكد مرادر التعمؼ لمسدتفيجات مشيا، 
االستفادة مؽ  حرةعمؼ، وحثيؽ عمى االستفادة مشيا، مع إدراج بأىسية مخاكد مرادر الت

 ضسؽ الججوؿ الجراسي. سخاكدال
 دراسات الشابكةالتعليل على ال

تشؾعت الجراسات الدابقة في أىجافيا فسشيا ما ىجفت لمتعخؼ عمى واقع مرادر التعمؼ 
(. ومشيا ما ىجفت إلى ترسيؼ نسؾذج 2421(، ودراسة العظاس )2001كجراسة أحسج )

(، أو إعجاد 2022مقتخح لتظؾيخ أداء اختراصي مخاكد مرادر التعمؼ كجراسة الذخيف )
(. ومشيا ما ىجفت 2024لتعمؼ كجراسة عفيفي والقؾ )ترؾر مقتخح لتظؾيخ مخاكد مرادر ا

 ,Stephenلسعخفة أثخ مخكد مرادر التعمؼ عمى السدتفيجيؽ كجراسة ستيفؽ وغيمجرسميفيذ )

Gildersleeves, 1101) ومشيا ما ىجفت لمتعخؼ عمى معؾقات تفعيل مخاكد مرادر التعمؼ .
( باإلضافة ليجفيا في معخفة 2421(، ودراسة العظاس )2023كجراسة األحسخي والسعجل )

( فكاف ىجفيا التعخؼ عمى مجى مداىسة اإلدارة السجرسية 2026أما دراسة الجابخ ) الؾاقع.
(، 2001فاتفقت الجراسة الحالية مع دراسة أحسج ) في تفعيل أداء مخاكد مرادر التعمؼ.

عؽ طخيق ( في ىجفيا في معخفة واقع مخاكد مرادر التعمؼ وذلػ 2421ودراسة العظاس )
مجى تؾافخ األجيدة ؽ، ومعخفة مخاكد مرادر التعمؼ عؽ مخاكدى اترضى أخرائيمعخفة مجى 

. كسا اتفقت الجراسة الحالية مع دراسة والسؾاد التعميسية والتقشية في مخاكد مرادر التعمؼ
في ىجفيا بسعخفة معؾقات استخجاـ  (2421(، ودراسة العظاس )2023األحسخي والسعجل )

عفيفي والقؾ  ودراسة(، 2022الذخيف )ادر التعمؼ. واتفقت كحلػ مع دراسة مخاكد مر
 في ىجفيا بتقجيؼ مقتخحات لتظؾيخ مخاكد مرادر التعمؼ. (2024)

واتفقت الجراسة الحالية مع جسيع الجراسات الدابقة في السشيج السدتخجـ وىؾ السشيج 
ستيفؽ وغيمجرسميفيذ اسة الؾصفي وفي أداة جسع البيانات وىي االستبانة، غيخ أف در 

(Stephen, Gildersleeves, 1101)  استخجمت السشيج السختمط وأداة السقابمة في
قائسة رصج استخجمت  (2024)ؾ عفيفي والقمجسؾعات التخكيد إضافة لالستبانة، ودراسة 

 باإلضافة إلى االستبانة. واقع مخاكد مرادر التعمؼ
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الظالبات كجراسة أحسج تعجدت مجتسعات الجراسات الدابقة فسشيا ما اىتست بؾجية نغخ 
ومشيا  .(Stephen, Gildersleeves, 1101ستيفؽ وغيمجرسميفيذ )(، ودراسة 2001)

(، ودراسة 2421(، ودراسة العظاس )2001ما اىتست بؾجية نغخ السعمسات كجراسة أحسج )
، ودراسة عفيفي والقؾ (Stephen, Gildersleeves, 1101ستيفؽ وغيمجرسميفيذ )

دراسة اىتست و  (.2026(، ودراسة الجابخ )2023(، ودراسة األحسخي والسعجل )2024)
ستيفؽ (، ودراسة 2022(، ودراسة الذخيف )2421(، ودراسة العظاس )2001أحسج )

(، 2024) قؾ، ودراسة عفيفي وال(Stephen, Gildersleeves, 1101وغيمجرسميفيذ )
 ومؽ .الجراسة الحاليةبؾجية نغخ اختراصي مخاكد مرادر التعمؼ ك (2026ودارسة الجابخ )

 ,Stephenستيفؽ وغيمجرسميفيذ )ما اىتست بؾجية نغخ اإلدارة كجراسة  الجراسات

Gildersleeves, 1101)( 2026، ودراسة الجابخ).  عفيفي والقؾ وتفخدت دراسة
يؽ إضافة إلى السعمسيؽ وأمشاء مخاكد مرادر يلسذخفيؽ التخبؾ ( في معخفة وجية نغخ ا2024)

  التعمؼ.
واستفادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة في بشاء اإلطار الشغخي وإعجاد أداة 

 االستبانة.
 ميَجية الدراسة وإجراءاتَا

 :ميَج الدراسة

دراسة الؾاقع أو الحي يعتسج عمى  ىحه الجراسة السشيج الؾصفياتبعت الباحثتاف في 
استخجمت و  (.2024الغاىخة كسا تؾجج في الؾاقع وييتؼ بؾصفيا وصًفا دقيًقا )أبؾ عالـ، 

الباحثتاف االستبانة كأداء لجسع البيانات حؾؿ مذكمة الجراسة ومؽ ثؼ تحميميا لمؾصؾؿ إلى 
 إجابات ألسئمة الجراسة.

 دلتنع الدراسة:

اكد مرادر التعمؼ بالسجارس الثانؾية تكؾف مجتسع الجراسة مؽ جسيع أخرائيات مخ 
( مجرسة، حدب اإلحرائية الستؾفخة عمى 243الحكؾمية بسجيشة الخياض والبالغ عجدىا )

( mation.aspxhttps://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInforمؾقع وزارة التعميؼ )

 (:2والسؾضحة بالججوؿ )
 

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx
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 هـ.032 -0321نؼبو  : إحظبئُخ ثبنًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ نهجُبد فٍ يذَُخ انزَبع0عذول

 َىع انزؼهُى َىع انًذرطخ انًذارص

 رحفُع ثُبد رحفُع 01

 رزثُخ خبطخ ثُبد رزثُخ خبطخ .0

 رؼهُى ػبو ثُبد كجُزاد 00

 رؼهُى ػبو ثُبد َهبرٌ 030

 َظبو يمزراد َهبرٌ 51

 انًغًىع 131

 

 :عيية الدراسة

أخرائية مخكد  (35عمى عيشة عذؾائية بمغت ) كل الكتخونيبذ ةتؼ تؾزيع االستبان
وتسثل العيشة . سجيشة الخياضب السجارس الثانؾية الحكؾمية لمبشات مرادر التعمؼ في

صغيخ مجتسع  مقبؾلة في البحؾث الؾصفية ألفخاد %( مؽ حجؼ السجتسع، وىي ندبة21.33)
 .(2453ندبًيا )مئات( )متؾلي، 

 أداة الدراسة:

 الثانؾية الحكؾمية سجارسالفي كد مرادر التعمؼ امخ ات خرائيألتؼ إعجاد استبانة مؾجية 
( عبارة مؾزعة 35) مؽاالستبانة تكؾنت ، لسشاسبتيا ألىجاؼ الجراسة. و مبشات بسجيشة الخياضل

مجى تؾافخ ، ؽمخاكد مرادر التعمؼ عؽ مخاكدىات مجى رضى أخرائيأربعة محاور ) عمى
السعؾقات ، السخاكد اتاألجيدة والسؾاد التعميسية والتقشية في السخاكد مؽ وجية نغخ أخرائي

، السخاكد اتالتي تحؾؿ دوف استخجاـ التقشية في مخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائي
 (.السخاكد اتمخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائيالسقتخحات لتظؾيخ 
 :إجراءات الدراسة

تؼ االطالع عمى األدبيات الستعمقة بسؾضؾع الجراسة وصياغة مذكمة الجراسة، وتحجيج  -
 .ر الشغخي األىجاؼ، السشيجية، وبشاء اإلطا

مؽ الستخرريؽ في السجاؿ لتحكيسيا والتأكج مؽ  عمى عجد ياعخضو بشاء االستبانة  -
 .صجقيا الغاىخي، وتؼ التعجيل وفق مخئيات السحكسيؽ

 .تظبيق االستبانة بتؾزيعيا عمى العيشة وجسع البيانات، وتحميميا -
 تفديخ ومشاقذة الشتائج، ومؽ ثؼ صياغة التؾصيات. -
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 :صدم أداة الدراسة

معامالت االرتباط بيؽ كل عبارة مؽ عبارات تؼ قياس صجؽ االتداؽ الجاخمي بحداب 
 و( ** 0.452وتخاوحت الكيؼ بيؽ )شتسي إليو، السحؾر والجرجة الكمية لمسحؾر الحي ت

(، مسا يذيخ إلى االتداؽ الجاخمي 0.02دالة إحرائيًا عشج مدتؾى )(، أي أنيا **0.316)
 بيؽ فقخات السحؾر والجرجة الكمية لمسحؾر.

 :ثبات أداة الدراسة

(، Alpha Cronbach’s)تؼ حداب ثبات األداة باستخجاـ معادلة كخونباخ ألفا 
( و 0.334ما بيؽ ) لكل محؾر مؽ محاور االستبانة وتخاوحت قيؼ معامالت الثبات

 أف االستبانة تتستع بجرجة عالية مؽ الثبات. أي ،(0.124)

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 األساليب التالية:تست السعالجة اإلحرائية باستخجاـ 
( لتحجيج مجى االتداؽ Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيخسؾف ). 2

 .الجاخمي ألداة الجراسة
 .( لحداب ثبات األداةAlpha Cronbach’sمعامل كخونباخ ألفا ). 2
 .التكخارات والشدبة السئؾية لؾصف أفخاد الجراسة. 5
 .اتجاىات استجابات أفخاد العيشةلسعخفة الستؾسط الحدابي . 4
 ((:2كسا تؼ حداب السكياس )الخساسي( كالتالي )ججوؿ ). 3

 4)أصغخ قيسة لمسكياس( =  2 –)أكبخ قيسة لمسكياس( 
4/3  =0.10    0.10+2  =2.10   

 2.10+0.10   =2.60 
2.60+0.10  =5.40    5.40+0.10  =4.20  

 4.20+0.10  =3 
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 : ؽزَمخ حظبة درعخ انًىافمخ نهًمُبص انخًبط1ٍعذول 

 درعخ انًىافمخ انًزىطؾ

 ػبنُخ عًذا  4 – 3810

 ػبنُخ 3811 – 2830

 يزىططخ 2831 – 1850

 يُخفؼخ 1851 – 08.0

 يُخفؼخ عًذا 08.1 – 0

 مياقشة اليتائج وتفشريٍا

مرانزًٍ يف مرانز مصادر التعله عً رضى أخصائيات مدى : ما الرئيصالشؤال إجابة 

 ؟املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض

( التكخارات والشدب السئؾية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى السحؾر 5يبيؽ الججوؿ )
 :ورتبة كل عبارة األوؿ مؽ االستبانة
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أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر األول يٍ االطزجبَخ : انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد 2عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ  ٍيزاكشهيزاكش يظبدر انزؼهى ػٍ  بد"يذي رػً أخظبئُ

 "انزَبع

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

0 

َزىاعذ انًزكش فٍ 

يكبٌ يُبطت 

 ويزَح8

 2 2 00 24 04 ن

2824 3 
% 1184 3182 04 0182 380 

1 

َىفز يزكش 

يظبدر انزؼهى ثُئخ 

رؼهى يُبطجخ 

 -ركُُف -)أصبس

 رغهُشاد(8

 . 02 00 10 03 ن

2844 2 
% 0281 1.8. 0480 15 0182 

2 

رزىفز خشاَبد 

يُبطجخ نغًُغ 

 يحزىَبد انًزكش8

 00 02 01 11 00 ن

2830 01 
% 0480 1183 0583 15 0480 

3 

رزىفز ؽبوالد 

وكزاطٍ وفمبً 

 نؼذد انًظزخذي8ٍُ

 2 03 03 .0 .0 ن

2853 . 
% 1381 1381 0281 0281 0182 

4 
َزىفز رلى هبرف 

 فٍ انًزكش8

 11 04 .0 . 4 ن
18.3 04 

% 58. 0182 1381 1184 2582 

5 
َزىفز فبكض فٍ 

 انًزكش8

 14 04 10 1 4 ن
18.1 03 

% 58. 285 1.8. 1184 2381 

1 

رزىفز انمىي 

انؼبيهخ انًُبطجخ 

 نهًزكش8

 03 05 02 02 4 ن

2813 00 
% 58. 15 15 1082 0281 

. 
 خَزىفز أخظبئُ

 نهًزكش8

 0 2 3 15 22 ن
383. 0 

% 4283 2485 484 380 083 

2 

انًزكش  خأخظبئُ

ػهً  خحبطه

يؤهم يُبطت 

 نهؼًم8

 1 1 01 11 21 ن

3822 2 
% 328. 2582 0281 181 181 

01 

انًزكش  خأخظبئُ

يٍ  خيزًكُ

 اطزخذاو األعهشح8

 1 5 3 23 12 ن

3823 1 
% 2281 3585 484 .81 1 

00 

َزى رىسَغ َشزاد 

ػٍ كُفُخ 

 اطزخذاو انًزاكش8

 4 1 05 20 03 ن

28.5 5 
% 0281 3184 1082 285 58. 

01 

َزىفز انزذرَت 

انًُبطت 

انًزكش  خألخظبئُ

ػهً اطزخذاو 

 انًزاكش8

 5 . 01 12 02 ن

281. 1 
% 018. 2281 1282 0182 .81 
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02 

َزىفز انزذرَت 

انًُبطت 

ػهً  نهًؼهًبد

 اطزخذاو انًزاكش8

 2 01 1 30 01 ن

2823 4 
% 0583 4581 285 0281 380 

03 

َزىفز يخظض 

نزكبنُف يبنٍ 

 انًزكش8

 11 05 10 01 3 ن

 و 02 1823
% 484 0281 1.8. 1082 2180 

04 

َزىفز يخظض 

يبنٍ نززكُت 

األعهشح 

 وانًؼذاد8

 11 04 11 01 3 ن

2811 01 
% 484 0583 2180 1184 1183 

05 

َزىفز يخظض 

يبنٍ نهظُبَخ 

 وانزشغُم8

 11 04 11 00 2 ن

 و 02 1823
% 380 0480 2180 1184 2180 

 2841انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو= 

( ويعشي مؾافقة 5.33( أف الستؾسط الحدابي العاـ بمغ )5) يتزح مؽ الججوؿ
مخاكد مرادر  اتى رضى أخرائيأخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عمى السحؾر األوؿ "مج

 .بجرجة عالية التعمؼ عؽ مخاكدىؽ في السجارس الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض"
" وت عج استجابة مشظكية كؾف عيشة لمسخكد ةيتؾفخ أخرائي وجاءت في السختبة األولى "

مؽ  ةالسخكد متسكش ةأخرائي الجراسة ىؽ أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ. وتمتيا العبارة "
" وىي أيًزا مشاسب لمعسل ةحاصل عمى مؤىم السخكد ةأخرائي"، ثؼ "استخجاـ األجيدة

مؽ ضؾابط تكميف أخرائي مخكد مرادر التعمؼ أف يكؾف السخشح ت مشظكية كؾنو استجابا
ممًسا بعمؼ السكتبات وتقشيات التعميؼ، وإنتاج الؾسائل التعميسية، وأف يحسل مؤىل جامعي أو 

و لجيو خبخة ودورات تجريبية في السجاؿ حدب ما نص أؾـ في عمؼ السكتبات والسعمؾمات، دبم
 (.2451، ارة العامة لمتجييدات السجرسيةاإلد) مرادر التعمؼعميو دليل مخاكد 

ؾاجج السخكد في مكاف يت": (22تى )وح (4)وتتابعت العبارات التالية في السخاتب مؽ 
نذخات  يتؼ تؾزيع"، "عمى استخجاـ السخاكد اتسب لمسعمسيتؾفخ التجريب السشا"، "مشاسب ومخيح

السخكد عمى استخجاـ  ةرائيالتجريب السشاسب ألخيتؾفخ "، "عؽ كيفية استخجاـ السخاكد
ؼ يؾفخ مخكد مرادر التعمؼ بيئة تعم"، "ت وكخاسي وفقًا لعجد السدتخجميؽتتؾفخ طاوال"، "السخاكد

خ تتؾف"، "بة لجسيع محتؾيات السخكدتتؾفخ خدانات مشاس"، "تجييدات( -تكييف -مشاسبة )أثاث
عمى تؾفخ التجييدات السكتبية واألثاث الالـز في  وىحا يجؿ ".القؾى العاممة السشاسبة لمسخكد

 مخاكد مرادر التعمؼ.
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رص مالي يتؾفخ مخ: "(25( و)22تبتيؽ )ية في السخ في حيؽ جاءت العبارات التال
تؾفخ مخرص مالي يخ مخرص مالي لتكاليف السخكد"، "يتؾفلتخكيب األجيدة والسعجات"، "

مؽ قبل وزارة  والتذغيل تخريص مبالغ لمريانة وقج ي عدى ذلػ إما لعجـلمريانة والتذغيل"، 
التعميؼ، أو لعجـ متابعة اإلدارات السجرسية لسخاكد مرادر التعمؼ وما تحتاجو مؽ متظمبات 
لمخفع بيا لجيات االختراص، ويؤكج عمى ذلػ وجؾد العبارتيؽ "عجـ تؾفخ صيانة دورية"، 

انية مؽ محؾر معؾقات استخجاـ مخاكد "تجني مدتؾى الجعؼ السادي" في السختبتيؽ األولى والث
 مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائيات السخاكد في السجارس الثانؾية بسجيشة الخياض.

"يتؾفخ فاكذ في السخكد"، "يتؾفخ رقؼ  وجاءت في السختبتيؽ األخيخة العبارتيؽ التالية:
نو في حاؿ عجـ وجؾد ، وت عج استجابة مشظكية لمعبارات التي تدبقيا حيث أىاتف في السخكد"

مخررات مالية لمسخاكد قج يتعحر تؾفيخ فاكذ وىاتف فييا؛ حيث تحتاج لبشية تحتية في 
 إنذاء خظؾط ىؾاتف أرضية ومعاىجتيا بالريانة ودفع الفؾاتيخ الذيخية.

( التي تؾصمت إلى أنو تتؾافخ 2022وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع: دراسة الذخيف )
 كد مرادر التعمؼ بجرجة كبيخة. خاة لجى اختراصي مالكفايات األدائي

ائج ( التي كذفت الشت2024وتختمف نتائج الجراسة الحالية مع: دراسة عفيفي والقؾ )
، وضعف عسميات محجوديتياو كد مرادر التعمؼ، خاعؽ ضعف الخجمات التي تقجميا م

( التي 2026الجابخ )ودراسة  .، وعسميات الخجمات ودعؼ السدتخجميؽالتخظيط والتشغيؼ
 كد مرادر التعمؼ في مجارسخاإلدارة السجرسية في تفعيل أداء متؾصمت إلى أف مداىسة ا

 .البشات الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض كانت بجرجة متؾسظة
 

ما مدى توافر األجَزة واملواد التعلينية والتكيية يف املرانز مً : األولالشؤال إجابة 

 ؟املرانز يف املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض وجَة ىظر أخصائيات

 السحؾر عمى الجراسة عيشة أفخاد إلجابات السئؾية والشدب التكخارات (4)يبيؽ الججوؿ 
 :ورتبة كل عبارة مؽ االستبانة الثاني
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انًحىر انضبٍَ يٍ االطزجبَخ : انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً 3عذول 

فٍ  انًزاكش بد"يذي رىافز األعهشح وانًىاد انزؼهًُُخ وانزمُُخ فٍ انًزاكش يٍ وعهخ َظز أخظبئُ

 "انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ انزَبع

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

0 

َزىفز فٍ انًزكش 

يظبدر رؼهى 

 -يطجىػخ )كزت

 -طحف -دورَبد

 يغالد(8

 5 4 01 22 02 ن

2822 3 
% 15 3481 0281 58. .81 

1 

َزىفز فٍ انًزكش 

يظبدر رؼهى غُز 

 -يطجىػخ )أفالو

وطبئؾ  -ثزيغُبد

 يغظًبد(8 -يزؼذدح

 01 13 02 02 4 ن

1813 05 
% 58. 018. 15 2182 0583 

2 

انًزكش  َزىفز فٍ

يظبدر رؼهى 

يزُىػخ رزاػٍ 

 انفزوق انفزدَخ8

 01 02 12 02 1 ن

2800 02 
% 285 018. 2084 018. 1282 

3 

َزىفز فٍ انًزكش 

در رؼهى يظب

يزُىػخ رزاػٍ 

 8بنجبديُىل انط

 03 .0 02 04 1 ن

2810 01 
% 285 1184 15 1381 0281 

4 

َزىفز فٍ انًزكش 

انزغهُشاد انالسيخ 

إلَزبط انىطبئم 

 انزؼهًُُخ8

 01 05 12 01 4 ن

182. 04 
% 58. 0583 2084 1082 1282 

5 
َزىفز فٍ انًزكش 

 شبشخ ػزع صبثزخ8

 . 1 1 14 20 ن
3805 1 

% 3184 2381 285 181 0182 

1 

َزىفز فٍ انًزكش 

أعهشح نؼزع 

 انىطبئؾ8

 3 2 01 15 12 ن

3811 2 
% 2084 2485 1282 380 484 

. 

َزىفز فٍ انًزكش 

أعهشح حبطجبد آنُخ 

 ويهحمبرهب8

 . 5 00 11 10 ن

2821 1 
% 1.8. 2582 0480 .81 0182 

2 
َزىفز فٍ انًزكش 

 خذيخ اَززَذ8

 05 01 .0 .0 2 ن
2820 00 

% 0182 1381 1381 0583 1082 

01 

انًزكش َزىفز فٍ 

رمُُبد نغذة اَزجبِ 

 8بنجبدانط

 01 03 11 02 . ن

2830 01 
% 0182 15 2180 0281 0281 

00 

َزىفز فٍ انًزكش 

انخبيبد انالسيخ 

إلَزبط انىطبئم 

 انزؼهًُُخ8

 01 05 14 . 1 ن

2812 03 
% 285 0182 2381 1082 1282 
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01 
َظبهى انًزكش فٍ 

 رخطُؾ انذروص8

 4 4 02 23 01 ن
28.2 . 

% 0281 3585 15 58. 58. 

02 

فٍ َظبهى انًزكش 

رظًُى انًبدح 

 انؼهًُخ8

 3 01 .0 .1 02 ن

2812 2 
% 018. 2.83 1381 0281 484 

03 

َظبهى انًزكش فٍ 

دػى يحزىي 

انًمزراد 

 انًذرطُخ8

 4 2 05 23 04 ن

2825 5 
% 1184 3585 1082 380 58. 

04 
َهُئ انًزكش فزص 

 انزؼهى انغًبػ8ٍ

 1 0 2 12 21 ن
3825 0 

% 328. 2281 0182 083 181 

05 
َهُئ انًزكش فزص 

 انزؼهى انذار8ٍ

 4 5 04 15 10 ن
2821 4 

% 1.8. 2485 1184 .81 58. 

 2844 انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو=

تؾافخ ى ( مؾافقة أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عمى السحؾر الثاني "مج4يبيؽ ججوؿ )
وجية نغخ أخرائيات السخاكد في السجارس األجيدة والسؾاد التعميسية والتقشية في السخاكد مؽ 

 (.5.33) العاـ ، حيث بمغ الستؾسط الحدابيبجرجة عالية "الثانؾية الحكؾمية بسجيشة الخياض
 عالية وعالية جًجا، مؾافقةاألولى وحتى العاشخة في درجات  جاءت العبارات مؽ السختبة

يييئ السخكد كالتالي: "( وكانت 5.42( و)4.56حيث تخاوحت الستؾسظات الحدابية بيؽ )
فخ في السخكد أجيدة يتؾ "، "يتؾفخ في السخكد شاشة عخض ثابتة"، "فخص التعمؼ الجساعي

 -صحف -دوريات -يتؾفخ في السخكد مرادر تعمؼ مظبؾعة )كتب"، "لعخض الؾسائط
في دعؼ محتؾى السقخرات  يداىؼ السخكد"، "يييئ السخكد فخص التعمؼ الحاتي"، "مجالت(

يداىؼ السخكد في تخظيط "، "خكد أجيدة حاسبات آلية وممحقاتيايتؾفخ في الس"، "السجرسية
لسخكد تقشيات لجحب انتباه يتؾفخ في ا"، "السخكد في ترسيؼ السادة العمسية يداىؼ"، "الجروس

وىحا يجؿ عمى أف السخاكد تحتؾي عمى مرادر التعمؼ السظبؾعة أكثخ مؽ مرادر  ."الباتالظ
يتؾفخ في السخكد مرادر تعمؼ غيخ ويؤكج عمى ذلػ وجؾد العبارة " .عةالتعمؼ الغيخ مظبؾ 

" في السختبة األخيخة لعجـ السؾافقة مجدسات( -وسائط متعجدة -بخمجيات -مظبؾعة )أفالـ
 (.2.24عمييا حيث بمغ الستؾسط الحدابي ليا )

 درجات مؾافقة متؾسظة ( فقج حرمت عمى26( وحتى )22أما العبارات مؽ السختبة )
( و 5.52مؽ قبل أفخاد عيشة الجراسة، وتخاوحت الستؾسظات الحدابية بيؽ ) ومشخفزة

ر يتؾفخ في السخكد مراد"، "يتؾفخ في السخكد خجمة انتخنت(. وكانت العبارات كالتالي: "2.24)
عمؼ متشؾعة تخاعي الفخوؽ يتؾفخ في السخكد مرادر ت"، "الباتؿ الظتعمؼ متشؾعة تخاعي ميؾ
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يتؾفخ في السخكد "، "الزمة إلنتاج الؾسائل التعميسيةيتؾفخ في السخكد الخامات ال"، "الفخدية
يتؾفخ في السخكد مرادر تعمؼ غيخ مظبؾعة "، "لالزمة إلنتاج الؾسائل التعميسيةالتجييدات ا

". وقج ي عدى ذلػ لعجـ تؾفيخ مخرص مالي مجدسات( -وسائط متعجدة -بخمجيات -)أفالـ
 الالزمة إلنتاج الؾسائل التعميسية. الستظمباتذغيل وتؾفيخ لمسخاكد لمريانة والت

أف أىؼ  ( التي تؾصمت إلى2001وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع: دراسة أحسج )
كد مرادر التعمؼ تتسثل في تؾفيخ السؾاد التعميسية السظبؾعة. خافي م ت الستؾافخةداالتجيي

( التي تؾصمت إلى أنو يؾّعف أسمؾب تعميسي واحج فقط بجرجة 2022ودراسة الذخيف )
( التي 2024متؾسظة بيشسا بكية السدتحجثات التكشؾلؾجية ال تؾّعف. ودراسة عفيفي والقؾ )

( 2023يات. ودراسة األحسخي والسعجل )تؾصمت إلى ضعف في عسميات بشاء وتشسية السقتش
 .ت الالزمة لخجمة ذوي االحتياجات الخاصة مؽ الظالباتاد يالتي تؾصمت إلى فقجاف التجي

 

استخداو مرانز مصادر التعله مً وجَة ىظر أخصائيات معوقات ما  :الجاىيالشؤال إجابة 

 ؟املرانز يف املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض

 السحؾر عمى الجراسة عيشة أفخاد إلجابات السئؾية والشدب ( التكخارات3) ججوؿ يبيؽ
 :ورتبة كل عبارة االستبانة مؽ الثالث
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 يؼىلبديٍ االطزجبَخ " انضبنش: انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر 4عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ ثًذَُخ  انًزاكش بدأخظبئُ َظز وعهخ يٍ انزؼهى يظبدر يزاكش اطزخذاو

 "انزَبع

 انزرجخ انًزىطؾ درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

0 

ػذو رىافز ثؼغ 

انىطبئم انزؼهًُُخ فٍ 

 انًزكش8

 0 2 5 11 32 ن

3841 2 
% 4.82 1183 .81 380 083 

1 

رذٍَ يظزىي ثؼغ 

األعهشح انًزىفزح فٍ 

 انًزكش8

 2 1 00 01 24 ن

3810 4 
% 3182 1282 0480 285 380 

2 

ػذو يُبطجخ ثؼغ 

انىطبئم انزؼهًُُخ فٍ 

 انًزكش8

 1 5 .0 15 10 ن

3813 5 
% 1.8. 2485 1381 .81 181 

3 

ػذو إلبيخ انذوراد 

انزذرَجُخ انالسيخ 

 نزىظُف انًزكش8

 3 01 01 13 .0 ن

28.5 2 
% 1381 2182 1282 0281 484 

4 

 بنجبدػذو رمجم انط

نهىطبئم انزؼهًُُخ 

 انًزىافزح فٍ انًزكش8

 0 02 12 05 03 ن

2811 01 
% 0281 1082 2281 018. 083 

5 
غُبة انزشغُغ 

 اإلدار8ٌ

 2 00 01 13 .0 ن
 و . 28.1

% 1381 2182 1282 0480 380 

1 

عذونخ طؼىثخ 

اطزخذاو انًزكش 

نًخزهف انزخظظبد 

 وانًزاحم8

 3 02 04 15 04 ن

281. 01 
% 1184 2485 1184 018. 484 

. 
 خػذو رفزؽ أخظبئُ

 انًزكش نؼًم انًزكش8

 5 03 .0 00 13 ن
2811 00 

% 2182 0480 1381 0281 .81 

2 
 بدػذو رأهُم انًؼهً

 الطزخذاو انًزكش8

 3 1 05 .1 .0 ن
2821 1 

% 1381 2.83 1082 285 484 

01 

ػُك انىلذ ًَُغ يٍ 

اطزخذاو انىطبئم 

 انزؼهًُُخ8

 1 01 .0 12 .0 ن

 و . 28.1
% 1381 2084 1381 0583 181 

00 
رذٍَ يظزىي انذػى 

 انًبد8ٌ

 1 2 4 05 32 ن
3851 1 

% 5180 1082 58. 380 1 

01 
ػذو رىفز طُبَخ 

 دورَخ8

 1 1 5 03 40 ن
3851 0 

% 5282 0281 .81 181 1 

02 

ػذو ثُبء يزفك 

خبص يغهش 

ثبنًىاطفبد 

وانشزوؽ األطبطُخ 

 نهًزكش8

 2 3 01 05 31 ن

3823 3 
% 438. 1082 0281 484 380 

 3812بو= انًزىطؾ انحظبثٍ انؼ
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معؾقات ( مؾافقة أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عمى السحؾر الثالث "3يبيؽ ججوؿ ) 
استخجاـ مخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائيات السخاكد في السجارس الثانؾية 

 (.4.01، حيث بمغ الستؾسط الحدابي العاـ )بجرجة عالية "الحكؾمية بسجيشة الخياض
"، وتبخرىا العبارة التي جاءت عجـ تؾفخ صيانة دوريةوجاءت في السختبة األولى العبارة "

" وىي سبب أيًزا في تتالي العبارات التالية تجني مدتؾى الجعؼ الساديفي السختبة الثانية "
عجـ بشاء مخفق خاص مجيد بالسؾاصفات "، "عجـ تؾافخ بعض الؾسائل التعميسية في السخكد"

 ".تجني مدتؾى بعض األجيدة الستؾفخة في السخكد"، "والذخوط األساسية لمسخكد
عجـ مشاسبة بعض الؾسائل (: "22وحتى ) (6وجاءت العبارات التالية في السخاتب مؽ )

"، غياب التذجيع اإلداري د"، "الستخجاـ السخك اتتأىيل السعمس عجـ"، "التعميسية في السخكد
التجريبية الالزمة عجـ إقامة الجورات ""، ضيق الؾقت يسشع مؽ استخجاـ الؾسائل التعميسية"

تفخغ  عجـ"، "التخررات والسخاحلالسخكد لسختمف صعؾبة ججولة استخجاـ "، "لتؾعيف السخكد
"، وقج ي عدى ذلػ لقمة اىتساـ اإلدارات السجرسية بسخاكد مرادر السخكد لعسل السخكد ةأخرائي
 التعمؼ.

" فجاءت في لستؾافخة في السخكدلمؾسائل التعميسية ا الباتعجـ تقبل الظأما العبارة "
، دبب عجـ اإلقباؿ عمى السخاكدلخاكد أخرائيات الس معخفةالسختبة األخيخة وقج ي عدى ذلػ لعجـ 

ويجؿ عمى ذلػ وجؾد  ؛عجـ احتكاؾ أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ بالظالبات بذكل كبيخول
عجـ تفخغ أخرائي "، "صعؾبة ججولة استخجاـ السخكد لسختمف التخررات والسخاحلالعبارتيؽ "

 (.22( و )20) في السختبتيؽ التي تدبقيا" السخكد لعسل السخكد
ؾد تؾجج ( التي أسفخت عؽ وج2421واتفقت نتائج الجراسة الحالية مع: دراسة العظاس )

. كد مرادر التعمؼاخ م كد مرادر التعمؼ تؤدي إلى إعاقةاخ مذكالت ونؾاحي قرؾر في م
التي أعيخت بأف  (Stephen, Gildersleeves, 1101ستيفؽ وغيمجرسميفيذ ) ودراسة

كد اخ كيفية تعامميؼ مع م يججوف صعؾبة كبيخة في تؾضيحالظالب والسعمسيؽ عمى حج سؾاء 
كد خاتفعيل م أىؼ معيقاتكذفت عؽ ( التي 2024ودراسة عفيفي والقؾ ) مرادر التعمؼ.
( التي 2023ودراسة األحسخي والسعجل ). نيةاتتسثل في ضعف السيد والتي مرادر التعمؼ 

تعميسية مج خاتؾافخ وسائل وبتؾصمت إلى أف مؽ معؾقات تفعيل مخاكد مرادر التعمؼ قمة 
( التي تؾصمت إلى 2026ودراسة الجابخ ) ت العمـؾ الذخعية.ار وعخوض تقجيسية تخجـ مقخ 
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كد مرادر اخ مداىستيا في تفعيل أداء موتحج مؽ  معؾقات تؾاجو اإلدارة السجرسيةىشاؾ أف 
 .جرجة متؾسظةبسعؾقات ىحه الكانت و التعمؼ 
 

املكرتحات لتطوير مرانز مصادر التعله مً وجَة ىظر  ما :الجالحالشؤال إجابة 

 ؟أخصائيات املرانز يف املدارض الجاىوية احلهومية مبديية الرياض
 الخابع السحؾر عمى الجراسة عيشة أفخاد إلجابات السئؾية والشدب ( التكخارات6ججوؿ ) يبيؽ

 :ورتبة كل عبارة االستبانة مؽ
انزكزاراد وانُظت انًئىَخ إلعبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ ػهً انًحىر انزاثغ يٍ االطزجبَخ : 5عذول 

فٍ انًذارص انضبَىَخ انحكىيُخ  انًزاكش بد"انًمززحبد نزطىَز يزاكش يظبدر انزؼهى يٍ وعهخ َظز أخظبئُ

 "ثًذَُخ انزَبع

انًزى درعخ انًىافمخ انؼجبرح و

 طؾ

 انزرجخ

ػبنُخ 

 عًذا

يُخفؼخ  يُخفؼخ يزىططخ ػبنُخ

 عًذا

0 

ػًم دوراد رذرَجُخ 

نالطزفبدح يٍ  نهًؼهًبد

 خذيبد انًزكش8

 1 1 4 01 .4 ن

381. 2 
% 1284 0281 58. 1 1 

1 

اخزظبر يحزىي انحظض 

انذراطُخ ورخظُض ولذ 

أؽىل نهُشبؽ انؼهًٍ فٍ 

 انًزكش8

 1 2 . 11 24 ن

28.. 1 
% 3182 2582 0182 380 1 

2 

رثؾ يحزىي انًبدح 

انذراطُخ ثبألَشطخ 

وانخذيبد انزٍ َمذيهب 

 انًزكش8

 1 1 2 14 34 ن

3855 5 
% 5085 2381 380 1 1 

3 

وػغ ثزايظ رذرَجُخ 

نكُفُخ اطزخذاو يظبدر 

 انزؼهى8

 1 1 1 11 40 ن

3813 4 
% 5282 1183 181 1 1 

4 

االررمبء ثًظزىي 

يزكش يظبدر  بدأخظبئُ

 انزؼهى8

 1 1 4 02 44 ن

3814 3 
% 1482 018. 58. 1 1 

5 
رأيٍُ األعهشح وانًىاد 

 انزؼهًُُخ فٍ انًزكش8

 1 1 1 1 53 ن
 و1 ..38

% .181 285 181 1 1 

1 
طُبَخ األعهشح ثظفخ 

 دورَخ8

 1 1 0 5 55 ن
3820 0 

% 2183 .81 083 1 1 

. 

رحذَذ يخظض يبنٍ 

نالررمبء ثًظزىي 

َمذيهب انخذيبد انزٍ 

 انًزكش8

 1 1 1 1 53 ن

 و1 ..38
% .181 285 181 1 1 

 3852 انًزىطؾ انحظبثٍ انؼبو=
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السقتخحات ( مؾافقة أخرائيات مخاكد مرادر التعمؼ عمى السحؾر الخابع "6يبيؽ ججوؿ )
لتظؾيخ مخاكد مرادر التعمؼ مؽ وجية نغخ أخرائيات السخاكد في السجارس الثانؾية الحكؾمية 

 (.4.61، حيث بمغ الستؾسط الحدابي العاـ )بجرجة عالية جًجا "بسجيشة الخياض
تأميؽ "، وتمييا العبارتيؽ "األجيدة برفة دورية صيانةوجاءت في السختبة األولى العبارة "

دتؾى الخجمات التي تحجيج مخرص مالي لالرتقاء بس" و"يدة والسؾاد التعميسية في السخكداألج
لمسعؾقات التي احتمت السخاتب األولى في  وحمؾؿ"، وتعج استجابة مشظكية يقجميا السخكد
عجـ تؾافخ بعض " و تجني مدتؾى الجعؼ السادي" و" عجـ تؾفخ صيانة دورية" السحؾر الثالث

 ".الؾسائل التعميسية في السخكد
 اتعسل دورات تجريبية لمسعمس(: "3( إلى )5وجاءت العبارات التالية في السخاتب مؽ )

وضع "، "مخكد مرادر التعمؼ اتاالرتقاء بسدتؾى أخرائي"، "لالستفادة مؽ خجمات السخكد
ذظة ربط محتؾى السادة الجراسية باألن"، "تخجاـ مرادر التعمؼبخامج تجريبية لكيفية اس

قت أطؾؿ اخترار محتؾى الحرص الجراسية وتخريص و "، "والخجمات التي يقجميا السخكد
 والتي تعج حمؾؿ لبعض السعؾقات التي جاءت في السحؾر الثالث. "كدلمشذاط العمسي في السخ 

كد اخ وصت بزخورة دعؼ مأ( التي 2001لية مع: دراسة أحسج )وتتفق نتائج الجراسة الحا
ت الالزمة ليحه اا مؽ قبل الجيات السدؤولة، وتؾفيخ التجييد ا ومعشؾيً التعمؼ ماديً  مرادر

كد مرادر اخ يا، وتجريب الكؾادر العاممة في مالسظمؾب مش الجور كد حتى تتسكؽ مؽ تأديةاخ الس
ودراسة العظاس  وتشؾيع مرادرىا. ات السجرسيةر ؼ، وإنتاج الؾسائل الالزمة لمسقخ التعم

السكتبات  زخورة وجؾد أخرائي مخكد مرادر تعمؼ مؤىل في مجاؿأوصت ب( التي 2421)
الكياـ بؾرش و دورية ألجيدة السخكد، العسل عمى تؾفيخ صيانة و وتقشيات التعميؼ والسعمؾمات، 

سة ودرا لمسعمسيؽ لكيفية االستفادة مؽ مرادر التعمؼ ودمجيا بالسشيج السجرسي. عسل تجريبية
مج التعميسية ااالىتساـ بتؾفيخ الؾسائل والبخ بزخورة ( التي أوصت 2023األحسخي والسعجل )

التجريبية لمسعمسات في  تار يخ الجو تؾفو والعخوض التقجيسية التي تخجـ مشاىج العمؾـ الذخعية، 
( 2026ودراسة الجابخ ). كيفية التعامل مع األجيدة الحجيثة الستؾفخة في مخكد مرادر التعمؼ

 كد مرادراخ لسجرسية لمتخظيط مع اختراصيات مت اار سعي اإلدا أكجت عمى ضخورةالتي 
كد ضسؽ اخ االستفادة مؽ السج حرة ار إدو مج تجريبية وإرشادية لمسعمسات، خاالتعمؼ لعقج وتشفيح ب

 سي.ار الججوؿ الج
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 التوصيات:

 يا الجراسة، تؾصي الباحثتاف بسا يمي:يلإبعج استعخاض الشتائج التي تؾصمت 
وتأميؽ كافة  ،والتذغيل، الريانة) تكاليف السخكدتؾفيخ مخرص مالي شاممة لجسيع  -

 الالزمة السظبؾعة والغيخ مظبؾعة... إلخ(. األجيدة والسؾاد التعميسية
كد مرادر مخ أجيدة حاسب آلي تتشاسب مع أعجاد السدتفيجيؽ مؽ تؾفيخ خجمة االنتخنت و  -

 التعمؼ.
 كد لعسل السخكد، وتحفيده مادًيا ومعشؾًيا.فخيغ أخرائي السخ العسل عمى ت -
 .مظمبةألخرائي السخاكد، ولمسعمسيؽ، ول الالزمة التجريبية الجورات إقامة -
 تخريص حرة في الججوؿ الجراسي لالستفادة مؽ خجمات مخكد مرادر التعمؼ. -
 زيادة وعي اإلدارة السجرسية بزخورة تفعيل مخكد مرادر التعمؼ. -
التعسيؼ عمى كافة السجارس بزخورة تفعيل مخاكد مرادر التعمؼ والخفع باالحتياجات  -

 الزخورية برفة مدتسخة لؾزارة التعميؼ.
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