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  -:مفهوم مرآز مصادر التعلم
هي مراآز تؤدي خدمات متنوعة في مجاالت متعددة ، حيث تستطيع هذه                         "   بأنها  )   ١٩٨٨( ما ورد في الكلوب        ذآر الفارس آ         -

 تساعد   المراآز  بما یتوافر فيها من تسهيالت، من أجهزة ومواد تعليمية أن تساعد المتعلم على تكوین الخبرات التعليمية ، آما                                           
المعلمين على حل قضایاهم ومشاآلهم التربویة واستخدام المواد واألجهزة التعليمية المختلفة وآذلك اإللمام بأساليب استخدامها                                               

  " بعملية التعلم في مجاالت العلوم المختلفة واالهتمامات الشخصيةلالرتقاءوصيانتها، وهي بالتالي توفر التسهيالت المناسبة 
  
بيئة علمية تحوي أنواعا متعددة من األوعية المعرفية المطبوعة والمسموعة والمرئية وأجهزة                                      "   بأنها  )   ١٩٨٨(  ذآر الكلوب     -

استخداماتها یعيشها المتعلم ویتعامل معها حيث تتيح له فرص اآتساب المعارف والخبرات والمهارات وإثراء معارفه عن                                                        
  "عامل مع آل مكونات هذه المراآز بحریة وإیجابيةطریق التعلم الذاتي بإشراف متخصصين یسهلون له ظروف الت

  -:التطور التاريخي لمفهوم مراآز مصادر التعلم
 الفترة  التي سبقت ذلك وما یدل على ذلك نشرة وزارة التربية                                  إلى   القرن العشرین وإنما             إلى  ال یعود مفهوم مراآز التعلم              

صورة جزئية هذا المفهوم حينما  بين ما یجب أن تحتویه مباني                      م حيث ورد فيها أن اوردتانسيس ذآر ب                  ١٥٧٨البریطانية لعام       
یجب أن تحتوي المباني التعليمية على مكتبة ومعرض مزود بكل أنواع الكتب                                       "   المدارس أو المؤسسات التعليمية بقوله                   

 الرئيسية    ت اإلدارا      من   ذات الصلة بعملية التعليم سواء زودت بها المدارس                     األشياء    الفلكية وآل    واآلالتوالخرائط والمجسمات 
  ."للتقنيات التربویة أو اشترتها المدار من ميزانيتها الخاصة

  "مراآز المواد التدریسية" م جاء في فهرس مجلة التربية بذآر الموضوع تحت عنوان ١٩٤٧ -
  "مراآز المواد التعليمية" م ذآر دليل القارئ العنوان  ١٩٥٩ -
  "مراآز المواد" تعبير م جاء في نشرة المكتبة استخدام ١٩٥٢ -
  "مراآز المواد التعليمية" م استخدمت تعبير١٩٦٤ -

م أوصى المجلس التعليمي لمقاطعة            ١٩٣٧عام    وبعد ذلك أخذت العدید من المدارس بالتفكير في مراآز مصادر التعلم ففي                                    
  . بدمج ادارتي المكتبات والتربية البصریةاألمریكية

  .ر من إدارة الوسائل السمعية البصریة التعليمية أن هناك تصورا للمرآزم الصاد١٩٥٤وقد ظهر في نشرة عام 
إیمانه بأن مكتبة المدرسة            "   م أصدر إتحاد مكتبات المدارس األمریكي بيانا رسميا عن موضوع أظهر فيه                                 ١٩٥٦وفي عام      

ة ، ویجب أن تخدم المدرسة             باالضافة إلى ماتقوم به من عمل حيوي في اإلرشاد للقراءة الفردیة وفي تطویر مناهج المدرس                                           
  .آمرآز مصادر التعلم

 في الوسائل السمعية والبصریة التعليمية                NEAم صدرت نشرة عن إتحاد أمناء مكتبات المدارس وإدارة                                 ١٩٦٩وفي عام      
 ، تشترط آمتطلبات التخرج التخصص في المواد التعليمية                  المتحدة   تضمنت معایير وإجراءات محدودة لذلك ، بل أن الوالیات                             

مصباح  :   ترجمة  . (    مرآز مصادر التعلم       و وعن الموافقة على مبنى مدرسي تشترط وجود مرآز لوسائل االتصال التكنولوجية أ                             
  )١٩٨٢وآخرون،

  
  -:أهداف مراآز مصادر التعلم

 التعليم    ذات مصادر معرفية متعددة، تساعد على إنجاح عملية التعليم المستمر وتفرید                             تعلمية تعمل على توفير بيئة تعليمية         -١
  .والتعلم الذاتي

 توفر إمكانات البحث العلمي لتلبية حاجات المتعلمين وإشباع رغباتهم وميولهم وتحقيق ذاتهم من خالل ممارسات علمية                                               -٢
  .وعملية أثناء عملية العلم والبحث

لذي یختاره ، مما یزید من              في الوقت الذي یحدده باالسلوب ا                 بما یرغ    توفير جو من الحریة والدیمقراطية للمتعلم ليتعلم                   -٣
  .خلق الميول وتحقيق الرغبات الذاتية

 وخلق   ر من المصادر واألساليب لعمليات التعلم والتعليم قوة دافعة الستجابة المعلم وتفاعله مع متطبات التطوی                                     د وجود العدی      -٤
  .المرونة في أدائه وسلوآه أثناء العمل



 والمؤسسات التعليمية ذلك أن جوه خليط بين التربية النظامية التي تمارس في                                   یحقق المرآز الترابط والتفاعل بين البيئة                   -٥
  .المدرسة والتعلم غير النظامي الذي یشكل المرآز أجد أجوائه

  
  

  -:أهم األنشطة التي تقدمها مراآز مصادر التعلم النموذجية
  . آتابه المواد التعليمية ، وإنتاجها، وتجریبها، ونشرها-
  .ت وإنتاجها ، والنماذج والمجسمات التعليمية، باإلضافة إلى الشفافيات والشرائح تصميم المصورا-
  .،وأدوات، وأجهزة تعليمية ابتداء من اللوحات التعليمية، وانتهاًء بالحاسوب ، والفيدیو المتفاعلد توفير وموا-
  .ناسب والتعلم الفردي وإنتاجها تصميم الحقائب والمجمعات التعليمية وأشكال أخرى من المواد التعليمية التي تت-
  . تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية والتربویة وعقدها-
  . تقدیم مقررات تعليمية، أو إجراء البحوث إلعطاء درجات علمية-
لتدریس ،                                                                - ا أساليب  مجال  في  لتربویة  ا لتطورات  ا آخر  لمتابعة  لتدریسية  ا لهيئات  ا ألعضاء  تدریبية  عمل  ورشات  عقد    

  .وإلآسابهم مهارات معينه
األزهار                                                              - تنسيق  مثل  معينة  مهارات  بهم  إلآسا لمحلي  ا لمجتمع  ا د  فرا وأ  ، وللمعلمين  للطلبة  تدریبية  عمل  ورشات  عقد   

  .الخ....واالقتصاد المنزلي واستخدام الحاسوب وشبكات اإلنترنت
  .فرة وأساليب استخدامها بالتقنيات التربویة المتوالالرتقاء القيام ببحوث أآادیمية وتجریبية -
  . السعي لحل المشكالت التربویة القائمة-
  . تقویم المناهج التعليمية لمختلف المراحل واألغراض وتطویرها-
  . تقدیم الخدمات االستشاریة لألفراد والمؤسسات التعليمية والمصانع-
  .ئج البحوث والدراسات العالمية إصدار النشرات والمطبوعات والدوریات التي تعرف بالمراآز وأنشطتها بنتا-
  . التعليم المنزلي والمراسلة-
  . المختبرات اللغویة والمختبرات العلمية-
  .المختلفة إنتاج األفالم التعليمية التدریبية واألفالم الموجهة لتعليم الطلبة المواد التعليمية -
 االبتكاریة وإنتاج وسائل              والكتابة    عليم المبرمج ، والبحث          توفير التعلم المستقل لرواد المرآز من خالل التفاعل مع مواد الت                              -

  .اتصال للعرض ونشاطات االستماع والمشاهدة
  . توجيه المتعلمين وتعليمهم بشكل فردي من خالل التوجية الفردي للمتعلمين والتعلم الخصوصي-
صيانة األجهزة     :   ية والتعليم المجاورة، ومنها            تقدیم الخدمات التربویة للمدارس القریبة من المراآز ، ومدارس مدیریات الترب                                     -

التعليمية، وإعارة األجهزة التعليمية، وتسهيل الحصول عليها، وذلك مما یتوافر في المراآز من أجهزة ، وتسجيل برامج                                                             
  ).٢٠٠٣الحيلة،(.الفيدیو والكاست، واستخدامها ، وتوزیعها على المدارس، والمؤسسات التعليمية

  
  -: )النموذجي( ر التعلم  مرآز مصادمكونات

  
  -: یتكون مرآز مصادر التعلم من الوحدات التعليمية التالية

لعلمية واألدبية وأشهر                                                            -١ والمجالت ا مكتبة مواد مطبوعة تحوي مراجع شاملة لتخصصات متعددة مع قسم للدوریات 
  .الصحف المحلية والعربية مع وحدة ميكروفلم وميكروفيش

 والبصریة المطبوعة والمسجلة والمصورة آاألفالم بأنواعها والشرائح والصور التعليمية وأشرطة                                              مكتبة للمواد السمعية       -٢
  . ومجموعات من العينات والنماذجرالكمبيوتالفيدیو واألنشطة المسجلة وبرامج 

يقى  لسماع الموس     والكمبيوتر، والشرائح أو             الفيدیو    مجموعة من القاعات العامة وذات الممارسات الفردیة لمشاهدة برامج                                 -٣
  . وممارسة الهوایاتوالبرامج التعليمية المسجلة 



  . التجارب العلميةإلجراء مجموعة مختبرات علمية ولغویة -٤
  التدریس مواد تعليمية تعلمية لتعزیز عملية إلنتاج ورش عمل -٥
  . والتعليمية قاعة للمحاضرات والندوات العلمية-٦
  .ض محلية أو أجنبية ذات سماعات عامة أو متخصصة قاعة معارض دائمة الستقبال معار-٧
  . مسرح ذو مستوى متخصص یحوي إمكانات عامة إلنجاح العمل المسرحي-٨
 وتشغيل هذه األقسام والوحدات بفعالية ومهارة توفر العمل الدائم لمثل هذا  بشري مؤهل على إدارة إشراف-٩

  )١٩٨٨الكلوب،.(المرآز
  

  -: الوظائف التي تقوم بها مراآز مصادر التعلم
  

المساعدة على تحقيق التعلم وأهمية دور الطالب في هذا البناء الجدید ومن هذة الوظيفة الرئيسة تبرز الوظائف الفرعية الثالث                                                  
  -:اآلتية

  . المساعدة تطویر أساليب التدریس وفي تخطيط األنظمة التي تحقق ذلك-
  .المواد التعليمة واآلالت التعليمية الالزمة للتدریس المساعدة في إعداد -
  )٢٠٠٢الهنائي،( . المساعدة في إعداد أساليب التقویم المناسبة-
  

  -:  التعلمراألسباب التي تدعو لوجود مرآز مصاد
  
  -:االنفجار المعرفي -١

 في حيرة أمام هذة        ن اإلنسا   رفي الهائل وقف       نتيجة التوالد السریع للمعرفة وتطيبقاتها وظهور العدید من النظریات والكمي المع                               
 إذا لم تكن      واالبتكار     القضية مما أدى إلى طرح العدید من التساؤالت منها ماذا تعلم ؟ وآيف یمكن تدریب المتعلم على التفكير                                        

  المعرفة قریبة منه؟ وآيف یمكنه حفظها واسترجاعها وتوظيفها، بسهوله ویسر؟
مهمة جدا لمواجهة النمو السریع في المعرفة وتقدیم الخدمات توفيرها للمتعلم بسهولة وقدرتها                                  ویذلك تعد مراآز مصادر التعلم             

  .على اإلستجابه للتغيرات المستمرة فيها
  -:التقدم التكنولوجي -٢

رعات  لقد جعل التقدم التكنولوجي العالم قریة صغيرة من حيث تبادل المعلومات والوصول إلى المعرفة،وذلك بالكثير من المخت               
مثل االنترنت والحاسوب   ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى تطویع التكنولوجيا الحدیثة لخدمة اإلنسان، ولعل مراآز                                                             
مصادر التعلم هي القادرة بوحداتها المتكاملة ومسایرتها ألحدث المبتكرات التكنولوجية ، أن تستغل اإلمكانات التي قدمتها                                                            

  .لتعليم، وتقدیمها لروادها ليستخدموها أفضل استخدامالثورة التكنولوجية إلى صناعة ا
  -:نمو اإلتجاة العلمي -٣

عن طریق الحواس،        )   المعرفة   (   لقد صاحب التقدم العلمي والتكنولوجي سيادة االتجاه العلمي ، الذي یعني الوصول إلى الحقيقة                                  
 للمعرفة، حيث أنها تتيح للمتعلمين فرصا أآثر            لذلك البد من توفير مرآز مصادر التعلم یحوي المصادر المتعددة، والمحسوسة                             

عن طریق الممارسة والتدریب، والحس، واستخدام أساليب االستقصاء، وحل المشكالت ، وبذلك تستجيب إلى                                            للتعليم والتعلم     
  .یؤآده االتجاه العلمي من أساليب ومناهج 

  -: ظهور منحنى النظم-٤
أو منحى النظم، بمعنى أن العالم یخضع لنظام تتفاعل فيه الجوانب                                   "   ظم الن   بأسلوب  "   جاءت الحرآة العلمية بما یعرف                 

المختلفة فالكون نظام ، والبيئة نظام، آذلك العملية التعليمية نظام له مدخالت ومخرجات ولها مجموعة من التفاعالت التي تتم                                            
  .بين مدخالتها



مر فالهدف یحدد الوسيلة التعليمية والوسيلة أداة فعاله في                         فهي آلها في تفاعل مست       لذلك ال یمكن الفصل بين الهدف والوسيلة                
تحقيق الهدف، والوسيلة ذاتها نظام یتحرك داخل النظام التعليمي وبذلك تصبح الوسيلة التعليمية جزءا من النظام التعليمي                                                       

آله ومن هنا أخذت تكنولوجيا            وليس أداة معينة على تحقيق أهدافه ، وأصبح الدرس الواحد نظاما یتحرك داخل النظام التعليمي                                 
  .لتعلمي على مختلف مستویاتهاالتعليم وضعا جدیدا حيث اعتبرت جزء ال یتجزأ من النظام التعليمي 

تتيح للمتعلمين فرص التعامل والتفاعل المباشر مع الوسائل                       فإن مراآز مصادر التعلم وما نحویه من إمكانات للتعليم والتعلم                            
  .الوسيلة التعليمية جزء ا أساسيا لنظام تعليمي متكامل ترتبط فيه الوسيلة باألهداف المحددة للمتعلمينالتعليمية قادرة على جعل 

  -:تغير مفهوم الخبرة -٥
الخبرة التربویة نشاط یقوم به الفرد بكل جوارحه حسا وعقال ووجدانا ولها صفة االستمرار بمنى أن الخبرة إلى الجيدة تؤدي                                                     

  .إلى المزید من الخبرة
ومن ذلك آيف تكون الخبرة التي تقدم في المدرسة خبرة شاملة ومستمرة ومتصلة تتكامل فيها جوانب الحس والوجدان 

والتفكير وآيف یمكن تتجاوب هذة الخبرة شكل فعال مع احتياجات المتعلم وميوله وآيف یمكن توظيف الوسائل التعليمية  
 بمفهوم الخبرة الشاملة المتكاملة التي اهتمامامراآز مصادر التعلم أآثر  ومن ذلك فإن متكاملةبحيث تؤدي إلى خبرة شاملة 

  .اإلنساني فهي تتيح لكل متعلم الحصول على خبرة من خالل ما توفره مصادرتتفاعل مع النشاط 
  -: تغير مفهوم التعليم-٦

اهيم الخبرة الشاملة المتكاملة  عبارة عن نتيجة لتغير مفهوم الخبرة تغيرت طبيعة ومكونات عملية التعليم ، فالتعليم في ظل مف
 ولم تفاعل مستمر بين المعلم وطلبته والدرس موضوع مشترك بين المعلم والمتعلم سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ أو التقویم

 وإنما ومات فقط المسؤول فقط عن القيام به آما أن المتعلم أصبح دوره اآلن أآثر فعالية فلم یعد یتلقى المعلیعد المعلم هو 
  . محور العملية التعليمية ومن ثم البد من تنوع أساليب التدریسحأصب

فمراآز التعلم تقدم إمكانات آبيرة للتعليم الفردي الذي یستجيب استجلبه آاملة لجعل التعليم وفقا لقدرات المتعلمين واحتياجاتهم 
  .استراتيجيات تعليميةوبالتالي تتيح الفرصة الستخدام أساليب تدریس متنوعة وتبني 

  -: نمو االهتمام بالتعلم-٧
 وبذلك ترآزت الجهود التربویة على التعلم وانتقل الثقل في العملية نتيجة التطورات التربویة أصبح هدف التعليم هوالتعلم

 جهد ونشاط من أخل  به المعلم ولكن ما قوم ه المتعلم منمالتعليمية من المعلم إلى المتعلم فالمهم في التعليم ليس ما یقو
  .الحصول على الخبرة

  للمتعلم منه وذلك من خالل ما تقدم بالتعلمإن مراآز مصادر التعلم قادرة على االستجابة لتحقيق االتجاه الحدیث نحو االهتمام
تعلم أن ینشط  المنظم لبيئة التعلم، وتتيح للمرتسهيالت متنوعة تساعد المعلم على االنتقال من دور المعلم والموجه إلى دو

 واألدوات التعليمية من أشرطة وأفالم وآالت تعليمية قادرة على تحقيق األمل في تحویل التعليم ،للحصول على الخبرة التعليمية
  .على تعلم

  -: تغير وظيفة المدرسة-٨
درسة عن المجتمع  آانت المدرسة  آمؤسسة تعليمية مستقلة عن المجتمع البشري عند بدایة ظهورها وهذا یعني انفصال الم

  . لتأثير الفلسفة المثاليةةمما أدى بالتالي إلى إنفصال لتعليم داخلها عن الخبرة خارجها ، نتيج
 تشتق أهدافها  المدرسةفأصبحت والتقدم العلمي تغير دور المدرسة ة الدیمقراطيروتأثي واالجتماعية االقتصادیةومع التغيرات 

ومن ذلك فإن تغير دور المدرسة . مناهجها تعبر تعبيرا صادقا عن ثقافة المجتمعمن أهداف المجتمع واحتياجاته وأصبحت
جعلها ترتب أمورها أهدافا ومناهج ووسائل لخدمة أغراضها الجدیدة والمتطورة ومن ثم فإن مراآز مصادر التعلم هي القادرة 

  .توافر فيها من امكانات ووسائط متعددةعلى ربط المدرسة ومناهجها بقوة لالنفتاح على البيئة الخارجية من خالل ما ی
  -: تغير وظيفة المعلم-٩

حيث أصبح المعلم في ظل المدرسة الحدیثة موجها ومرشدا وميسرا لتعلم طلبته، ولهذا فإن الدور الجدید للمعلم یتطلب إعداده 
 ومستجداتهایزود بأحدث نظریات التربية إعدادا تربویا وأآادیميا من خالل آليات العلوم التربویة وأن یوفر له التعلم المستمر و

  .باستمرار ،آل ذلك یكن من خالل مراآز مصادر التعلم
  -: بزوغ حرآة الكفایات التعليمية-١٠



وهي التي تدعو إلى االهتمام  بتنمية بالمهارة، وبهذا انتقل االهتمام في إعداد المعلم وتأهيله تربویا وأآادیميا من جانب 
  .انب المهارة المختلفة، ابتداًء من مهارات تحدید األهداف وانتهاًء بمهارات أساليب التقویمالتحصيل إلى تأآيد جو

وبهذا فمراآز مصادر التعلم هي األآثر قدرة على االستجابة لمطالب حرآة الكفایات التعليمية فهي بما تقدمه من وسائل 
ر إعداد المعلم وتأهيله أآادیميا وتربویا بما یزید من وفرص تعليمية متنوعة مثل التعليم المصغر ، قادرة على تغيير مسا

  )٢٠٠٣الحيلة،( .آفایاته التعليمية ومهاراته
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  -:قائمة المراجع
لتقنيات التربویة اتجاة                                     -) ١٩٨٢( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -١  جدید في تكنولوجيا           مراآز مصادر التعلم وإدارة ا

  . مكتبة الفالح- عيسى ، مصباح الحاج وآخرون-: ترجمة وتحریر-التربية
 دار المسيرة للنشر         - تقدیم مرعي، توفيق أحمد           - تكنولوجيا التعليم بين النظریة والتطبيق              -) ٢٠٠٣(  الحيلة، محمد محمود        -٢

  .والتوزیع
  .دار الشروق للنشر والتوزیع-: األردن–ملية التعلم والتعليم  التكنولوجيا في ع-)١٩٨٨( الكلوب، بشير عبد الرحيم-٣
 تقویم فاعلية مراآز مصادر التعلم في تدریس الدراسات االجتماعية بمدارس الحلقة                                       -) ٢٠٠٢(  الهنائي،خالد محمد زاهر            -٤

  . سلطنة عمان- رسالة ماجستير-األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


