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تقويم برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية
السعودية من وجهة نظر المتدربين
مقدمة:
قامت فلسفة إنشاء مراكز مصادر التعلم على أن المؤسسات التعليمية مهما بذلت من
جهد ال تستطيع تحقيق أهدافها التعليمية وهي تعتمد على الكتاب المدرسي وحدة كمصدر
للمعرفة مهما تضخم حجمه ،ونتيجة التطورات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في عالم
المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة ،وما أنتجه العلم من مصادر تعلم متعددة أصبح
التعليم بمفهومة الحديث ال ينحصر داخل قاعات الدراسة الصفية ،وظهرت اهتمامات
تعليمية تنادي باستخدام المستحدثات التكنولوجية ومصادر التعلم في المواقف التعليمية،
وتنوع من مصادر اكتساب الخبرة للمعلم والمتعلم معاً ،وتضيف بعداً جديداً في تطوير
الممارسات التعليمية لذا فقد أوصت عديد من الدراسات والبحوث بضرورة إنشاء مراكز
مناهل معرفة في المراحل الدراسية المختلفة.
كما أدت التطورات التكنولوجية السريعة والمتالحقة إلى ظهور اتجاهات عديدة تنادي
بضرورة إنشاء مراكز مصادر التعلم لمواكبة هذه التطورات ،بالرغم من أن المكتبات
المدرسية قد لعبت دو اًر مهماً في دعم العملية التعليمية التربوية ،إال أنها اعتمدت لفترة
طويلة على األوعية التقليدية للمعلومات مثل الكتب والمطبوعات ،وكانت هناك محاوالت
لتطويرها واخراجها من إطارها ،إال أن هذه المحاوالت واجهت كثي اًر من الصعوبات
والمعيقات.
وفي السنوات األخيرة ازداد اهتمام وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية
بمراكز مصادر التعلم ،مما أدى إلى إنشاء العديد من مراكز مصادر التعلم في المدارس،
بل في الواقع الحالي ال تكاد تخلو مدرسة من المدارس الحكومية أو األهلية من وجود
مركز لمصادر التعلم فيها ،وفي اتجاه آخر سعت الوزارة إلى تأهيل العاملين في مراكز
مصادر التعلم في المدارس السعودية ،وعلى إثر ذلك قامت الجامعات السعودية بالتنسيق
مع الوزارة باستحداث برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم يهدف إلى تأهيل العاملين في هذه
المراكز.
ومراكز مصادر التعلم تتطلب عدداً من العاملين للقيام بكافة العمليات واألنشطة
والخدمات التي يهدف المركز إلى تقديمها ،ويعتبر هذا المتطلب فهماً جيداً باعتباره الوصل
ما بين المركز من جهة ومجتمع المستفيدين من جهة أخرى ،ولهذا يجب أن يعد هؤالء
إعداداً خاصاً ال يقتصر على اإلعداد التقليدي ألمناء المكتبات ،بل يتعداه إلى التدريب
على الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة ،أي الجمع بين علم المكتبات وتكنولوجيا
التعليم .ويفضل أن يعمل في مراكز مصادر التعلم متخصصون في علوم المكتبات
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والمعلومات وتكنولوجيا التعليم والحاسوب ممن لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال،
إضافة إلى االستعداد لتطوير الخبرات الشخصية والرغبة في العمل مع المعلمين
الفعال معهم بنشاط وحيوية.
والمتعلمين ،والقدرة على االتصال ّ

والختصاصي مراكز مصادر التعلم أدوار مستقبلية تختلف عن دوره التقليدي نظ ًار
للمعلوماتية وعصر المعلومات ،حيث أن اختصاصي مركز مصادر التعلم هو معلم
المعلوماتية في المستقبل ،لذا فإن اقتراح برنامج تربوي لهذا المعلم المعلوماتي يتطلب
تطوير رؤية لألدوار التي سيلعبها هذا المهني في بيئات التعلم المستقبلية ،وهي بيئات
تعلم ستوفر التقنيات التي تخزن المعلومات إلكترونياً ،إضافة إلى توفير عملية وصول
كونية وغير خطية للمعلومات التي تتخلل جدران القاعات الدراسية ومراكز مصادر التعلم
والمنازل .وفي ظل هذه التطورات في بيئة التعلم التي بدأت مظاهرها فعلياً في بعض
جوانب المشروع التربوي ،ما الذي سيكون عليه دور اختصاصي مركز مصادر التعلم؟ وما
الكفايات والمؤهالت المطلوبة لتنفيذ هذا الدور وتفعيل مفهوم بيئات التعلم المعتمدة على
المصادر؟ بعبارة أخرى ،ينبغي تحديد األدوار المتوقعة أو المرغوبة ،والكفايات الضرورية
للقيام باألدوار المطلوبة( .الصالح وآخرون)2003 ،

مشكلة الدراسة:
تطورت العملية التعليمية التربوية في الفترة األخيرة ،وظهرت األفكار واالتجاهات
والنظريات واألساليب والتقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم ،تؤكد على أن أفضل
أنواع التعليم هو الذي يتم عن طريق الخبرة وخلق الرغبة والدافعية لدى المتعلم في
الدراسة والبحث عن المعلومات بنفسه من مصادر المختلفة.
وقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت أهمية التدريب أثناء الخدمة ألمناء مراكز
مصادر التعلم ،فقد أكدت دراسة (الدسوقي )2004 ،على أهمية استمرار برامج التدريب في
تكنولوجيا التعليم ،وعلى مراعاة اآلثار السلبية للمستحدثات التكنولوجية على خطط وبرامج
التدريب.
كما أوصى (األحمدي )2003 ،بضرورة تدريب أمناء مراكز مصادر التعلم أثناء الخدمة
وبصفة مستمرة ولمدة مناسبة إلكسابهم المهارات والمعارف الالزمة .وأكدت (عبدالعزيز،
 )2000على ضرورة االهتمام بتطوير عمليات التخطيط والتنفيذ ببرامج التدريب أثناء
وفقا لالحتياجات
الخدمة في مجال تكنولوجيا التعليم والتركيز على الجانب العملي بخاصة ً
قيقا لطموحه.
المهنية ألخصائي تكنولوجيا التعليم لرفع كفاءته المهنية وتح ً

-797-

مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،517( :الجزء األول) يناير لسنة 4152م

وأجرى (رزق )2004 ،في دراسته إلى ضرورة عقد دورات تدريبية ألمناء مراكز مصادر
التعلم أثناء الخدمة ،على أن يشمل محتوى هذه الدورات على الكفاءات الرئيسية الستخدام
األجهزة التعليمية المتوفرة بالمدارس باإلضافة إلى مستحدثات المجال.
أما (خميس )1997 ،فقد أكد على أهمية التدريب أثناء الخدمة في مجال استخدام
تكنولوجيا التعليم والمعلومات؛ باعتبار أن هذا المجال من أكثر العلوم التربوية التي تشهد
مستمرا ،وأن أمناء مراكز مصادر التعلم المدربين أقدر على توظيف
وتجديدا
تطور
ًا
ً
ً
استخدام مواد تكنولوجيا التعليم من غير المدربين.
وقد أشارت (عوض )2001 ،إلى ضرورة التدريب أثناء الخدمة على مستحدثات
تكنولوجيا التعليم مثل الحاسب التعليمي واإلنترنت والبريد اإللكتروني ،وذلك بما يتواكب مع
دور العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في عصر اإلنترنت.
وأشارت (الدوسري )2001 ،إلى أن أمناء مراكز مصادر التعلم بحاجة إلى تدريب
مستمر إلتقان الكفايات ومواكبة التطورات المهنية.
كما أكدت دراسة (الرويلي )2004 ،على أهمية تدريب العاملين في مراكز مصادر
التعلم لفهم دورهم في تنفيذ وانجاح دور مركز مصادر التعلم في العملية التعليمية ،ومن
خالل التدريب يتحقق الكثير من التنمية والنهوض بهذه المراكز.
ومن خالل مشاركة الباحث في إدارة برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم والمساهمة في
التدريس في البرنامج منذ استحداثه ،وألهمية دور اختصاصي مراكز مصادر التعلم ،وما
تبذله وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية من جهود إلنجاح هذا البرنامج ،ونظ اًر
لعدم وجود دراسات تعنى بتقويم برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم – في حدود علم
الباحث – فإنه من المهم مراجعة البرنامج وتقويمه من خالل دراسة علمية متخصصة،
ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة الحالية ،والتي يمكن أن تصاغ في التساؤالت التالية:

تساؤالت الدراسة:
جاءت الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية منوجهة نظر المتدربين؟
 ماا إيجابيااات برنااامج دبلااوم مراكااز مصاادر الااتعلم بالمملكااة العربيااة السااعودية ماانوجهة نظر المتدربين؟
 ما التصور المقتارح لتطاوير برناامج دبلاوم مراكاز مصاادر الاتعلم بالمملكاة العربياةالسعودية من وجهة نظر المتدربين؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 تحديد سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية منوجهة نظر المتدربين.
 تحديد إيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية منوجهة نظر المتدربين.
 وضع تصور مقترح لتطوير برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربيةالسعودية.

أهمية الدراسة:
-

الكشف عن سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية
السعودية.
الكشف عن إيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية
السعودية.
تطوير برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية.
قد تسهم هذه الدراسة في مساعدة القائمين على دبلوم مراكز مصادر التعلم
للعمل على تطويره.

مصطلحات الدراسة:
مركز مصادر التعلم:
بااالرغم ماان تعاادد وجهااات النظاار التااي تحاادد مهااام ووظااائف مركااز مصااادر الااتعلم فااي
عامااا يمثاال الفلساافة التااي تحاادد مهااام ووظااائف مركااز
العمليااة التعليميااة فااإن هناااك إطا ًا
اار ً
مصادر التعلم ،التي تتمثل في مبدأين مهمين هما:
-

أن كل متعلم يختلف في أسلوبه اإلدراكاي وقدراتاه عان زميلاه اآلخار؛ لاذا يجاب تاوفر
مصادر تعلم مختلفة تتوافق مع طبيعة كل منهم وخصائصه ،وهذا يعني مراعااة مبادأ
الفااروق الفرديااة فااي الااتعلم بااين المتعلمااين ،ووجااوب االسااتجابة لهااذه الفااروق يشااكل
المحور الرئيس لفلسفة مراكز مصادر التعلم.

-

ونوعاا ،كماا أن
كماا
ً
أن توفر أكثر من أسلوب ومصدر للتعلم يؤدي إلاى زياادة الاتعلم ً
إثاارة أكثار ماان حاساة عنااد الماتعلم ياؤدي إلااى ارتفااع مسااتويات االنتبااه واالسااتيعاب
والقدرة على التطبيق.
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وكما اختلفت ُوجهات النظر في تحدياد المهاام والوظاائف لمركاز مصاادر الاتعلم ،تعاددت
التعريفات له ،ومن هذه التعريفات:
 تعريف عبد الرحيم صالح:مرفااق مدرسااي ،يااديره اختصاصاي مؤهاال ،يحتااوي أنواعااً وأشااكاالً متعااددة ماان المصااادر
التعليمية و ُّ
التعل ّمياة ،والتقنياات المعلوماتياة والتعليمياة ،يتعامال معهاا الماتعلم بشاكل مباشار
الكتساااب مهااارات البحااث عاان المعلومااة وتحليلهااا وتقويمهااا ،بغاارض بناااء معارفااه وخبراتااه
وتنميتهااا ،باسااتخدام نشاااطات قائمااة علااى أساااليب الااتعلم المختلفااة ،ويقاادم خاادمات تسااهل
على المتعلم والمعلم االستفادة من إمكاناته( .العمران)2008 ،
 تعريف الشرهان:البيئة التعليمية المناسبة للتعلم الذاتي أو الجمااعي مان خاالل إجاراء التجاارب المخبرياة
سواء في معامل العلوم أو الحاسب اآللي أو اللغات من أجل تعلم الفرد كيف يعلم نفسه وكيف
يفكر بطريقة منطقية وعلمياة ليكتساب مهاارات اإلباداع واالبتكاارات الكتشااف وحال المشاكالت
التعليمية بطريقة سليمة لتحقيق األهداف المعرفية والسلوكية على ضاوء المنااهج والمقاررات
الدراسية( .الشرهان ،2001 ،ص)113
 تعريف عليان وسالمه:يسهل استخدامها من
المكان الذي يحتوي على مواد تعليمية مختلفة ومنظمة ،بحيث ُ
قبل المعلم والمتعلم معاً بهدف تسهيل العملية التعليمية( .عليان وسالمة)2002 ،
اعاا متعاددة مان
ويمكن تعريفه إجرائيااً فاي هاذه الدراساة بأناه :بيئاة تعليمياة تحاوي أنو ً
مصادر المعلومات ،يتعامل معها المتعلم وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبارات واثاراء
معارفه عن طريق التعلم الذاتي والجماعي.

اإلطار النظري:
مراكز مصادر التعلم :مفهومها ،مبررات إنشائها ،أهدافها
المفهوم:
تناولت عديد من الدراساات والبحاوث مفهاوم مراكاز مصاادر الاتعلم ،حياث ارتكازت أفكاار
علماااء التربيااة فااي تعريااف مراكااز مصااادر الااتعلم علااى عاادة مبااادل مشااتقة ماان المجااال
التربااوي ،ونظريااات الااتعلم ،والتااذكر ،والنساايان ،وانتقااال أثاار التاادريب ،وركاازت علااى الااتعلم
الااذاتي نظ ا اًر ألهميتااه كأساالوب يمكاان ماان خاللااه زيااادة دور المااتعلم فااي العمليااة التعليميااة
والتربويااة و باالعتماااد علااى جهااوده الذاتيااة فااي اكتساااب مهااارة جمااع المعلومااات وتفساايرها
واالستفادة منها ،وبالتالي يستطيع المتعلم مواجهة التغيرات العصرية السريعة الناتجاة عان
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الثورة العلمية التكنولوجية وماا قاد يناتج عنهاا مان مشاكالت تتطلاب اتخااذ قا اررات مناسابة.
(وزارة التربية بالكويت ،1999 ،ص)23
ويعرفاه جاون جوهانسان  John H. Johansenبأناه المكاان الاذي يضام مصاادر
الااتعلم والوسااائل المتعااددة الخاصااة بااالتعلم الفااردي أو المجموعااات الصااغيرة والمرتبااة وفق ااً
لنظام محدد يتميز بالمروناة فاي االساتخدام ويعمال علاى إشاراك الماتعلم فاي أسااليب الاتعلم
المتنوعة)John H & James A, 1993, P.280( .
كمااا يعرفااه كمااال اسااكندر ومحمااد غاازاوي بأنااه مكااان يااتم فيااه تيسااير الااتعلم الفااردي
والجماااعي بمااا يتيحااه للطالااب ماان االطااالع واالسااتماع أو المشاااهدة وبمااا يااوفره ماان بيئااة
صالحة لتوجيه العملية التعليمية التي ياتم تصاميمها وتنفياذها وتقيميهاا ،فاي ضاوء أهاداف
تعليمية " .ويتضمن المركز قاوى بشارية ،ووساائط تعليمياة متنوعاة منهاا التقليدياة أو غيار
التقليدية ،وأجهزة ومعدات ،وذلك من أجل تحقيق أهدافه( .اسكندر وغزاوي)1994 ،
ويشير فتح الباب عبد الحليم إلى أنه مكان للنشاط والدراسة يعزز عملياة الاتعلم وياوفر
إمكانية الدراسة الفردياة والجماعياة بماا يقدماه مان فارص لالطاالع الفاردي أو االساتماع أو
المشاااهدة الفرديااة للمااتعلم وفاارص توجيااه المتعلمااين وقيااادة عمليتااي التعلاايم والااتعلم( .عبااد
الحليم)1995 ،
ويشاير هيانو ومولينادا Ropert Heinich & Michael Molenda ،باأن مركاز
مصاااادر الاااتعلم بيئاااة تعليمياااة مثالياااة تاااوفر التساااهيالت والتجهيااازات بشاااكل يتااايح للطاااالب
استخدام مصادر التعلم واالستفادة منهاا ويعمال علاى رباط الفصال الدراساي بالمعمال ومركاز
مصادر التعلم والبيئة الخارجية)Heinich & Molenda, 1996( .
ويعرفاااه حمياااد محماااود الساااباحي بأناااه معمااال تعليماااي يعمااال كمنظوماااة لهاااا مااادخالتها
وعملياتها ومخرجاتها ،فمدخالتها هي مصاادر الاتعلم والوساائل ،أماا عملياتهاا فهاي النظاام
أو السياسااة المتبعااة التااي يتبعهااا المعلمااين بالتعاااون مااع األخصااائيين والفنيااين وأخصااائي
تكنولوجيا التعليم ،وأمناء المعامل من أجال بنااء مواقاف تعليمياة مناسابة للمتعلماين ،بينماا
المخرجاااات هاااي تلاااك األهاااداف التعليمياااة والتربوياااة الماااراد تحقيقهاااا فاااي إطاااار المؤسساااة
التعليمية لرفع كفاءة التحصيل العلمي للمتعلمين( .السباحي)1999 ،
أما ربحي عليان أشار إلى أنه عبارة عن نظاام متكامال أو تصاميم معاين لبيئاة تعليمياة
متكاملة تتبع المدرسة ويسعى إلى تحقيق أهدافها من خالل القيام بمجموعة مان الوظاائف
والعمليات واألنشطة ،وتقديم سلسلة من الخدمات المكتبية والمعلوماتية التي تخادم الماتعلم
أوالً والمعلم ثانياً ،وذلك عن طريق توفير مصادر تعلم مطبوعة وغير مطبوعة ،ودمجها مع
كاال مااا قدمتااه التكنولوجيااا ،ماان م اواد ووسااائل وأجهاازة وتقنيااات متطااورة ،ماان أجاال تطااوير
العملية التعليمية( .عليان)1996 ،
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مبررات إنشاء مراكز مصادر التعلم:
أدت الحاجة التربوية إلى ضرورة تنوع مصادر المعرفة وتوفيرها بما يالئم احتياجات
المتعلم وميوله وقدراته واستعداداته ،وتسهيل اإلفادة منها ،ونتيجة التطورات التربوية
الحديثة والتكنولوجية المتالحقة والمتسارعة في هذا القرن والمشكالت العديدة التي بدأت
تواجه العملية التعليمية من زيادة عدد الطالب ،والتغيير في مناهج التعليم وطرق
التدريس ،وتطور المستحدثات التكنولوجية والتعليمية والمعلوماتية ،ووسائل االتصال
الحديثة ،حيث لم تعد المكتبات المدرسية التقليدية قادرة على مواجهة هذه التطورات،
والمتغيرات السريعة والمتالحقة جاءت نتائج عديد من الدراسات والبحوث ،تشير إلى
مبررات إنشاء مراكز مصادر التعلم حددها سيف الدين فهمي فيما يلي:
-

إنها أفضل الصيغ لمواجهة االنفجار المعرفي والنمو السريع للمعلومات.

أن المراكز قادرة على استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم بأقصى درجة من الكفاية
لصالح العمل التعليمي.
تتيح المراكز فرصاً أكثر للتعليم عن طريق ممارسة الحس واستخدام أساليب
الكشف وحل المشكالت.
تتيح المراكز لكل متعلم فرصة الحصول على الخبرة من خالل ما توفره من مصادر
مقروءة ومرئية ومسموعة على درجة كبيرة من االتساع والتنوع.
-

تساعد على التعلم الفردي وجعل التعليم وفقا لقدرات وحاجات المتعلمين.

تساعد على المشاركة الفعالة من جانب المتعلم وتغيير دور المعلم بما تقدمه من
وسائل فرص تعليمية متنوعة قادرة على تغيير مسار إعداد المعلم ما يزيد من كفاياته
ومهاراته( .فهمي ،1983 ،ص.ص)19-17
ويؤكااد فاااروق الف ا ار علااى اتجاهااات تنبثااق ماان الحاجااة إلااى مراكااز مصااادر الااتعلم
باعتبارها مصد اًر مكمالً لنشاطات المدرسة ولكون خدماتها جزء ال يتج أز مان الخادمات التاي
تزاولها المدرسة فعالً ،بما يحقق اكتساب الماتعلم القادرة علاى التوصال إلاى الحقاائق بنفساه
وعلى االكتشاف والبحث وجمع المعلومات وتصنيفها ،من خالل:
 -التشديد على التعلم بدالً من التعليم المباشر.

 التعلم المفرد ،وفي هذا نجد ان مراكز مصادر التعلم مصممة بشكل يسهل علاى كالمتعلم التفاعل مع مكونات المركز بشكل يشبع حاجاته وميوله.
 التأكيد على التعلم الذاتي بدالً من التعليم المباشر.-715-
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 مواجهااة النمااو السااريع فااي المعرفااة ومالحقااة التقاادم التكنولااوجي( .الف ارا،1984 ،ص)46

أهداف مراكز مصادر التعلم:
يحقق مركز مصادر التعلم الكثير من األعمال التربوية والتعليمية المطلوبة
بسهولة ويسر وبمستوى أفضل وتنبع أهداف المراكز من أهداف المدرسة التي ينتمي
إليها ،وبهذا تسعى مراكز مصادر التعلم دائماً إلى تطوير خدماتها ومقتنياتها لخدمة
األهداف التعليمية والتربوية وتحقيقها ،وقد حددت اللجنة االستشارية لمراكز مصادر التعلم
بكلية التربية جامعة الكويت أهداف مركز مصادر التعلم في ثمانية نقاط هي:
 -1تطوير المواد التعليمية وتحسينها واستنباط الجديد منها لتالئم البيئة والمجتمع.
 -2تصميم وانتاج المواد التعليمية التي يحتاجها المعلمون لتحسين العملية التعليمية.
 -3تسهيل خدمات األجهزة والمواد التعليمية وصيانتها لخدمة أهداف المدرسة.
 -4توفير مصادر التعلم التي تخدم المناهج الدراسية وتنظيم اإلفادة منها.
 -5تطوير تدريس الموضوعات الدراسية عن طريق المساعدة في اختيار وتصميم
وانتاج المواد التعليمية المناسبة لتحقيق أهداف هذه الموضوعات.
 -6التوعية بالمفاهيم واالتجاهاات الحديثة في وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم.
 -7إقامة الدورات التدريبية للتعريف بتكنولوجيا التعليم واكتساب المهارات واالتجاهات
السليمة نحو استخدامها في مستويات التعليم المختلفة( .اللجنة االستشارية
لمركز تكنولوجيا التعليم ،1981 ،ص.ص)3-2
ويشير زاهر وبهبهاني إلى مجموعة أخرى من االهداف كما يلي:
 -1تحقيق التكامل بين مجاالت المعرفة المختلفة من مواد مطبوعة وغير مطبوعة.
 -2إجراء عمليات البحث التربوي في المشكالت التي تواجه عملية التدريس ،وتحديد
دور تكنولوجيا التعليم في حلها ووسائلها.
 -3إعااداد مكتبااة شاااملة للماواد التعليميااة التااي تخاادم المناااهج الدراسااية ،وتيسااير نقاال
محتوياتها إلى أماكن العمل بالجامعات والمدارس.
 -4تجهيز أماكن التعلم المختلفة في ضوء نوعية التعليم المستخدمة فيها.
 -5تحقيق أهداف المدرسة التي ينتمي إليها المركز.
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 -6خدمة المجتمع المحيط بالمركز وتوطيد العالقة بين مؤسسات المجتمع( .زاهر
وبهبهاني)1999 ،
وتضيف ريفيوس دي سيلفا أهداف أخرى لمركز مصادر التعلم فيما يلي:
 -1معرفااة وتلبيااة االحتياجااات الالزمااة ماان المصااادر لكاال ماان الجانااب المعرفااي فااي
المنهج وجانب المتعة والترفيه.
 -2توفير التسهيالت التي تساعد مجموعة أنشطة التعلم.
 -3التعرف على نوع المساعدة الالزمة لتطوير المنهج.
 -4مساندة تطوير الهيئة التعليمية بالمدرسة( .سيلفا)2000 ،

إجراءات الدراسة:
أداة الدراسة:
أعد الباحث استبانة الختصاصاي
لتحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة على أسئلتها ّ
مراكز مصادر التعلم ،وتكونت من أربعة محاور:
أوالً :البيانات الشخصية

وتتضمن المؤهل األكاديمي ،وسنوات الخبرة في مجال التدريس.

ثانياً :سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً :إيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية.
رابعااااً :التصاااور المقتااارح لتطاااوير برناااامج دبلاااوم مراكاااز مصاااادر الاااتعلم بالمملكاااة العربياااة
السعودية.
وقد تم بناء أداة الدراسة بعد االستفادة مما يلي:
 -1إشراف الباحث على دبلاوم مراكاز مصاادر الاتعلم المقاام بكلياة المعلماين بجامعاة الملاك
سعود منذ عام 1429ها.
 -2مشاااركة الباحااث فااي عمليااة التاادريب فااي دبلااوم مراكااز مصااادر الااتعلم المقااام بكليااة
المعلمين بجامعة الملك سعود منذ عام 1430ها.
 -3استطالع آراء الهيئة اإلدارية على البرنامج عن طريق المقابلة الشخصية.
صدق األداة:
تاام التأكااد ماان الصاادق الظاااهري لااألداة بعرضااها علااى مجموعااة ماان الخب اراء فااي
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مجاالت تقنيات التعليم والمناهج وطرق التدريس (ملحق  ،)1وقد اقترح الخبراء العدياد مان
التعديالت على أداة الدراسة من حذف بعض العبارات ،واضافة عبارات جديادة ،كاذلك إعاادة
صياغة بعض العبارات.
ثبات األداة:
تم التأكد من ثبات األداة باستخدام معادلة (ألفا – كرونباخ) ()Alpha Cronbach
على عينة استطالعية تكونت من ( )20متدرباً ،وقد تم حساب ثبات كل محور من محاور
األداة ،والجدول رقم ( )1يبين ذلك.
الجدول رقم( )1يبين معامل ألفا-كرنباخ لكل محور
المحاور

الثبات

المحور الثاني

.790

المحور الثالث

.842

المحور الرابع

.683

الثبات الكلي

.885

تاادل قاايم معاماال ثبااات (ألفااا – كرونباااخ) علااى أن األداة تتمتااع بدرجااة مناساابة ماان
الثبات تمكن من استخدامها ألغراض الدراسة.
ولمعرفااة ثبااات كاال عبااارة ماان عبااارات أداة الدراسااة فقااد تاام حسااابه بطريقااة (ألفااا –
كرونباخ) ( )Alpha Cronbachعلى عيناة اساتطالعية تكونات مان  20متادرب وقاد تام
حساب ثبات كل عبارة من عبارات محاور األداة ،ودلت قيم معامال ثباات (ألفاا – كرونبااخ)
علاااى أن عباااارات أداة الدراساااة تتمتاااع بدرجاااة مناسااابة مااان الثباااات تمكااان مااان اساااتخدامها
ألغراض الدراسة.

تطبيق أداة البحث:
الحدود الزمنية:
تاام تطبيااق أداة الدراسااة علااى اختصاصااي مراكااز مصااادر الااتعلم الحاصاالين علااى دبلااوم
مراكز مصادر التعلم في الفصل الثاني للعام الجامعي 1434-1433ها.
الحدود المكانية:
تم تطبياق الدراساة علاى برناامج دبلاوم مراكاز مصاادر الاتعلم فاي مركاز التادريب وخدماة
المجتمع بكلية المعلمين جامعة الملك سعود بالرياض.
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مجتماع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع المتادربين الملتحقاين بالبرناامج وعاددهم ( )28متادرباً،
وهو نفس العينة .والجدوالن ( )4و ( )3يوضحان خصائص عينة الدراسة.
الجدول رقم ( )2يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

بكالوريوس

26

92.9%

ماجستير

2

7.1%

دكتوراه

0

0.0%

المجموع

28

100%

الجدول رقم ( )3يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التك ارر

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

1

3.6%

من  5إلى أقل 11
سنوات

11

39.3%

من  11إلى اقل من 15
سنة

1

3.6%

من  15إلى اقل من 21
سنة

9

32.1%

 21سنة فأكثر

6

21.4%

المجموع

28

100%

المعالجة االحصائية ألداة الدراسة:
فقد وجاه الباحاث إلاى المتادربين عيناة الدراساة ساؤال متعلاق بمادى اتفااق المتادربين
على مفردات كل محور من محاور االستبانة ،وكانت استجابة المتادربين علاى مقيااس مان
خمااس درجااات متصاالة كمااا يلااي :موافااق بشااده أربااع درجااات ،موافااق ثااالث درجااات ،محايااد
درجتان ،غير موافق درجة واحدة ،غير موافق بشده صفر.
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ثم حسب الباحث وزن كل مفردة بحساب الوزن النسابي لتقادير المتادربين عان مادى
اتفااااقهم علاااى مفاااردات االساااتبانة ،واعتبااار الباحاااث أن أعلاااى تقااادير مقباااول دال علاااى أن
المتااادرب موافاااق بشاااده علاااى المفاااردة هاااو  ،%111وال يقااال عااان  ،%66وذلاااك بالمعادلاااة
التالية:
النسبة المئوياة العاماة م مجماوع (التكارارت × التقادير النسابي) ÷ (أعلاى تقادير نسابي ×
عدد الحاالت) × 111

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية من
وجهة نظر المتدربين؟
لإلجابة عن السؤال األول :تم حساب األوزان النسبية لكل مفردة من مفردات
المحور المرتبط بسلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية،
وتبين اتفاق المتدربين على مفردات هذا المحور ويوضح جدول ( )4األوزان النسبية لكل
مفردة من مفردات المحور المرتبط بسلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة
العربية السعودية.
جدول ( )4مدى اتفاق المتدربين على سلبيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم
م

المفردة

النسبة  %الترتيب

1

مقررات البرنامج ال تلبي االحتياجات الفعلية الختصاصي مراكز
مصادر التعلم في الميدان.

99

5

2

مقررات البرنامج ليست حديثه بالشكل المطلوب.

97

8

3

مقررات البرنامج ليست مواكبة للتطورات الحديثة في مجاالت
التعليم االلكتروني

97

4

4

ال تستخدم االساليب التكنولوجية في التدريب بالشكل المطلوب

91

1

5

عدم التنوع في طرق وأساليب التدريب المتبعة في البرنامج

91

1

6

المحتوى العلمي للمقررات كبير وال يناسب مع مدة البرنامج

95

9

7

ال ُتَنفذ االنشطة التدريبية بالشكل المطلوب.

92

7

95

9

8

قصر وقت المحاضرة مقارنة بالمحتوى العلمي المقدم فيها.
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م

النسبة  %الترتيب

المفردة

9

زيادة الجانب النظري في التدريب وقلة التطبيق العملي.

92

7

11

قلة المشروعات العملية.

92

7

11

االختبارات التحريرية في نهاية البرنامج.

97

2

12

تداخل المحتوى التدريبي في بعض المقررات.

97

2

13

كثرة المقر ارت التدريبية حيث بلغ عددها  9مقررات.

94

7

14

ضعف بعض المدربين في الجانب التطبيقي.

98

7

يتبين من جدول ( )4اتفاق المتدربين على سلبيات برنامج دبلوم مراكز التعلم حيث تراوحت
بين  %01إلى  %00وجاءت أعلى السلبيات نسبة مئوية على التوالي هي المفردة رقم
( )1حيااث بلغاات  %00وهااي مقااررات البرنااامج ال تلبااي االحتياجااات الفعليااة الختصاصااي
مراكااز مصااادر الااتعلم فااي المياادان  ،رقاام ( )3حيااث بلغاات  %06وهااي مقااررات البرنااامج
ليساات مواكبااة للتطااورات الحديثااة فااي مجاااالت التعلاايم االلكترونااي  ،رقاام ( )2حيااث بلغاات
 %07وهي مقررات البرنامج ليست حديثه بالشكل المطلوب  ،وجاءت أقل السلبيات نسابة
مئويااة هااي المفااردة رقاام ( )6حيااث بلغاات  %01وهااي المحتااوى العلمااي للمقااررات كبياار وال
يناسب مع مادة البرناامج  ،رقام ( )6حياث بلغات  %01وهاي قصار وقات المحاضارة مقارناة
بالمحتوى العلمي المقدم فيها.
السؤال الثاني :ما إيجابيات برنامج دبلاوم مراكاز مصاادر الاتعلم بالمملكاة العربياة الساعودية
من وجهة نظر المتدربين؟
لإلجابة عن السؤال الثاني :تم حساب األوزان النسبية لكل مفردة من مفردات المحور
المرتبط بإيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية ،وتبين
اتفاق المتدربين على مفردات هذا المحور ويوضح جدول ( )5األوزان النسبية لكل مفردة
من مفردات المحور المرتبط بإيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية
السعودية.
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جدول ( )5مدى اتفاق المتدربين على إيجابيات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم
النسبة
%

الترتيب

1

مقررات البرنامج تلبي االحتياجات الفعلية الختصاصي مراكز
مصادر التعلم في الميدان.

29

54

2

مقررات البرنامج حديثه بالشكل المطلوب.

18

51

3

مقررات البرنامج مواكبة للتطورات الحديثة في مجاالت التعليم
االلكتروني

15

55

4

تستخدم االساليب التكنولوجية في التدريب بالشكل المطلوب

17

7

5

التنوع في طرق وأساليب التدريب المتبعة في البرنامج

17

7

72

5

19

1

8

مناسبة وقت المحاضرة للمحتوى العلمي المقدم فيها.

78

4

9

التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي في التدريب.

17

7

11

تكليف المتدربين بالمشروعات العملية.

17

7

11

استخدام االختبارات التحريرية والتطبيقية في نهاية البرنامج.

11

9

12

ال يوجد تداخل للمحتوى التدريبي في مقررات البرنامج.

17

7

13

كثرة المقر ارت التدريبية حيث بلغ عددها  9مقررات.

74

8

14

تميز بعض المدربين في الجانب التطبيقي.

75

2

م

6
7

المفردة

المحتوى العلمي للمقررات يتناسب مع مدة البرنامج
ُتَنفذ االنشطة التدريبية بالشكل المطلوب.

يتبااين ماان جاادول ( )5اتفاااق المتاادربين علااى ايجابيااات برنااامج دبلااوم مراكااز الااتعلم حيااث
تراوحت بين  %40إلى  %64وجاءت أقال االيجابياات نسابة مئوياة علاى التاوالي هاي
المفااردة رقاام ( )1حيااث بلغاات  %40وهااي مقااررات البرنااامج تلبااي االحتياجااات الفعليااة
الختصاصي مراكز مصادر الاتعلم فاي الميادان  ،رقام ( )3حياث بلغات  %51وهاي مقاررات
البرنامج مواكبة للتطورات الحديثاة فاي مجااالت التعلايم االلكتروناي  ،رقام ( )2حياث بلغات
 %53وهااي مقااررات البرناامج حديثااه بالشااكل المطلااوب  ،وجاااءت أعلااى االيجابيااات نساابة
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مئوية هي المفردة رقم ( )6حيث بلغت  %64وهي المحتوى العلماي للمقاررات يتناساب ماع
مدة البرنامج  ،رقم ( )6حياث بلغات  %63وهاي مناسابة وقات المحاضارة للمحتاوى العلماي
المقدم فيها.
السؤال الثالث :ما التصور المقترح لتطوير برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة
العربية السعودية من وجهة نظر المتدربين؟
لإلجابة عن السؤال الثالث :تم وضع تصور مقترح لتطوير برنامج دبلوم مراكز مصادر
التعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء السلبيات وااليجابيات التي حددها المتدربين ،
وتم عرض التصور المقترح على مجموعة من الخبراء في تقنيات التعليم ملحق ( ،)1وتم
استطالع رأى المتدربين حول التصور المقترح ،ثم تم حساب األوزان النسبية لكل مقرر
من مقررات التصور المقترح لبرنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية
.،وأظهرت النتائج اتفاق المتدربين على أهمية المقررات المقترحة ،وتراوحت النسبة
المئوية بين  %02إلى  %111ويوضح جدول ( )6الوزن النسبي لتقدير المتدربين
لمقررات التصور المقترح لبرنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية
موضحاً به عدد المقررات والساعات التدريبية النظرية والتطبيقية.
جدول ( )6مقررات برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية
مرتبة ترتيباً تنازلياً
م

الساعات التدريبية

المقرر

النظرية التطبيقية
-

 5التدريب الميداني

 4مدخل إلى التعليم االلكتروني
 2تقنيات التعليم االلكتروني

 1بيئات التعلم االفتراضية
التعليم االلكتروني وذوي االحتياجات
7
الخاصة

 7نظم المعلومات المتكاملة لمصادر التعلم
 7مراكز مصادر التعلم

 9مدخل إلى تقنيات التعليم

2
-

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

%511

5

4

4

%97

5

4

4

4

-

%91

4

4

 51مدخل إلى التصميم التعليمي

4
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%511

4

4

 8تصميم البرامج والمقررات االلكترونية

مدى
الساعات
المعتمدة الموافقة %

-

4
4

%511
%511
%511

%91
%98
%94

تقويم برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المتدربين
.

41
ساعة

مجموع الساعات

التوصيات:
في ضوء النتائج ،يوصي الباحث بما يلي:

 ضرورة تطبيق برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية. االهتمام المتواصل بمراكز تدريب اختصاصي مراكز مصادر التعلم خاصة ،وتدريبالمعلمين أثناء الخدمة.
 -إجراء المزيد من دراسات التقويم لبرامج التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم.
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المراجاع:
المراجع العربية:
-

األحمااادي ،طاااالل حماااد ( :)2003دراساااة تقويمياااة لمراكاااز مصاااادر الاااتعلم بالمديناااة
المنااورة ،رسااالة ماجسااتير " غياار منشااورة " ،كليااة التربيااة ،جامعااة اليرمااوك ،إربااد،
األردن.
إساااكندر ،كماااال يوساااف وغااازاوي ،محماااد ذبياااان ( :)1994مقدماااة فاااي التكنولوجياااا
التعليمية – .ط ،1الكويت :مكتبة الفالح.

-

خماايس ،محمااد عطيااة .)1997( :واقااع تاادريب معلمااي المرحلااة االبتدائيااة بالسااعودية
أثناء الخدمة في مجاالت تكنولوجيا التعليم من وجهة نظار المعلاين .الماؤتمر العلماي
الخااااامس :مسااااتحدثات تكنولوجيااااا التعلاااايم وتحااااديات المسااااتقبل ،القاااااهرة ،الجمعيااااة
المصرية لتكنولوجيا التعليم ،مج  ،10ك  23-21 .3أكتوبر.

-

إسااماعيل ،مجاادي إب اراهيم ،)2009( ،تقااويم مراكااز مصااادر الااتعلم فااي ضااوء معااايير
الجاااودة الشااااملة بالمملكاااة العربياااة الساااعودية .الماااؤتمر العلماااي الحاااادي والعشااارون
(تطوير المناهج الدراسية بين االصالة والمعاصرة)  -مصر  ,مج  ,4ص ص 1252
1341. -

-

الدسااوقي ،محمااد إب اراهيم ( :)2004المسااتحدثات التكنولوجيااة وساالبياتها علااى بيئااة
التعلاايم والاااتعلم ،الماااؤتمر السااانوي لكلياااة التربياااة بالمشااااركة ماااع الجمعياااة المصااارية
لتكنولوجيا التعليم :المستحدثات التكنولوجيا وتطوير التعليم في الوطن العربي ،جامعة
المنصورة.
الدوسري ،نادية ( :)2001فاعلية أداء اختصاصي مصادر التعلم بالمدارس االبتدائية
بدولة البحرين لوجباته ،رسالة ماجستير " غير منشورة " ،جامعة البحرين ،المنامة.

-

-

-

الرويل اي ،زايااد فاضاال باان زايااد ( :)2004اسااتخدام شاابكة االنترناات فااي مركااز مصااادر
التعلااايم والاااتعلم لااادعم التااادريس مااان وجهاااة نظااار معلماااي وطاااالب المرحلاااة الثانوياااة
الحكوميااة بمدينااة الرياااض ،رسااالة ماجسااتير "غياار منشااورة" ،كليااة التربيااة ،جامعااة
الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
ريفياوس دي سايلفا ،أليليساون توريااف ،ترجماة أحماد محمااد عيساوي ،أحماد عبااد
العلي ( :)2000مراكز مصادر التعلم مفهومها -أهدافها – أهميتها - .ط ،1الكويت:
ذات السالسل.

زاهر ،الغريب وبهبهان ،إقبال ( :)1999تكنولوجيا التعلايم – نظارة مساتقبلية - .ط،2
القاهرة :دار الكتاب الحديث.
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-

الساااباحي ،حمياااد محماااود حمياااد (" :)1999تقاااويم خطاااة الدراساااة لشاااعبة المكتباااات
والوسااائل التعليميااة بكليااة التربيااة جامعااة حل اوان فااي ضااوء األهااداف المرجااوة منهااا "
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة حلوان.

-

شريف ،حسان بان علاي حسان ( .)2007برناامج تادريبي مقتارح لتنمياة قادرات أمنااء
مراكاااز مصاااادر الاااتعلم بالمملكاااة العربياااة الساااعودية باساااتخدام مااادخل الااانظم .رساااالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة حلوان.

-

عباااد الحلااايم ،فاااتح البااااب ( :)1995مراكاااز مصاااادر الاااتعلم :مفهومهاااا ،خصائصاااها،
تطورها ،ندوة تكنولوجيا التعليم في الجامعاة ،القااهرة :مركاز تطاوير التعلايم الجاامعي،
ص .4

-

عليان ،ربحي مصطفى ( :)1996مراكز مصادر التعلم وتجربة دولة البحرين:
االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكاديمية ،ج 3العدد
(.)5

-

علياااان ،ربحاااي وساااالمه ،عباااد الحااااف ( .)2002إدارة مراكاااز مصاااادر الاااتعلم .دار
اليازوري للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.

-

الشااارهان ،جماااال بااان عباااد العزياااز .)2001( .واقاااع مراكاااز مصاااادر الاااتعلم بالمرحلاااة
الثانوياة للبنااات بمدينااة الريااض اااا المملكااة العربيااة الساعودية ،مجلااة العلااوم التربويااة
والنفسية -البحرين ،مج  ،2ع  ،1ص ص .582- 109

-

الصالح ،بدر بن عبد  ،المناعي ،عباد بان ساالم ،حكايم ،أحماد بان عبدالمحسان،
البااادري ،أحماااد بااان عبااادالرحمن ( ،)2003اإلطاااار المرجعاااي الشاااامل لمراكاااز مصاااادر
التعلم .رسالة الخليج العربي – الرياض.

-

عباااد العزياااز ،انشاااراح إباااراهيم ( :)2000المشاااكالت التاااي يواجههاااا خريجاااو أقساااام
تكنولوجياااا التعلااايم وعالقاتهاااا باحتياجاااات ساااوق العمااال الترباااوي فاااي ضاااوء النهضاااة
التكنولوجياااة .الماااؤتمر العلماااي الساااابع ،منظوماااة تكنولوجياااا التعلااايم فاااي المااادارس
والجامعات والواقع والمأمول ،القاهرة :الجمعية المصرية لتكنولوجياا التعلايم :المادارس
والجامعات الواقع والمأمول ،القاهرة ،الجمعياة المصارية لتكنولوجياا التعلايم ،ماج ،10
ك.3

-

علياااان ،ربحاااي مصاااطفى ( :)1996مراكاااز مصاااادر الاااتعلم وتجرباااة دولاااة البحااارين،
االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،القاهرة :المكتباة األكاديمياة ،ماج  ،3ع
 ،5يناير.

-

العماااران ،حماااد بااان إباااراهيم ( ،)2008مااادى تاااوافر الكفاياااات المهنياااة الالزماااة فاااي
اختصاصيات مراكز مصادر التعلم .دراسات المعلومات ،ع  ,2ص ص .88 – 47
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-

عااوض ،نائلااة ساااليمان ( :)2001دور المعلاام فااي عصااار اإلنترناات ،مااؤتمر جامعاااة
النجاح الفلسطينية :العلمية التعليمية في عصر اإلنترنت.

-

عيسى ،مصباح الحاج ،)1980( ،مركز المصاادر التعليمياة ،مجلاة تكنولوجياا التعلايم،
.14 )6( 3

-

فهمااي ،ساايف الاادين ( )2( :)1983مراكااز مصااادر الااتعلم -ضاارورة تربويااة :صااحيفة
التربية ،السنة  ،34ع  ،3مارس  ،1983ص .ص .59- 17

-

وزارة التربية بالكويت ( :)1999دور المكتبة المدرسية الحديثة في تنمياة القادرة علاى
التعلم الذاتي لدى طلبة نظااام المقررات بدولاة الكويات (بحاث مياداني) ،الكويات :إدارة
البحوث التربوية.

-

عوض ،وليد جالل ( :)2004تقويم كفايات تشاغيل واساتخدام األجهازة التعليمياة لادى
خريجي الشعبة العامة لتكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية – جامعة المنصاورة "،
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة.

-

الف ار ،فاروق حمدي ( :)1984ديناميكياة التفاعال باين المراكاز والمؤسساات التعليمياة
ودورهااا فااي تقنيااة الااتعلم الااذاتي ،مجلااة تكنولوجيااا التعلاايم ،ع  ،14الكوياات :المركااز
العربي للتقنيات التربوية ،ديسمبر  ،1984ص .46

-

اللجناااة االستشاااارية لمركاااز تكنولوجياااا التعلااايم ( :)1981تقريااار عااان إنشااااء مركاااز
تكنولوجيا التعليم ،جامعة الكويت :كلية التربية.
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