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الملخص

ىدفت ىذه الدراسة الكمية إىل مناقشة دور تكنولوجيا التعليم ،مبراكز مصادر التعلم مبدارس احللقة األوىل من التعليم
االساسي ،وتشخيص ادلعوقات اليت تقف حائال يف وجو االستفادة ادلثلى من ىذه ادلراكز؛ إلجياد احللوؿ ادلناسبة يف
صورة منوذج مقًتح .إذ تقع مسؤولية توفَت ىذه التكنولوجيا واستخدامها ضمن مهاـ مراكز مصادر التعلم ادلوجودة
بادلدرسة .وىي تقوـ بتدريب ادلعلمُت على استخداـ ىذه التكنولوجيا ،ونشر الوعي باستخدامها ،وإنتاج الوسائل
التعليمية اليت تتطلبها عمليات التعلم والتعليم .لذلك أصبح من الضروري استطالع أراء ادلتخصصُت حوؿ فاعلية
تكنولوجيا التعليم يف مراكز مصادر التعلم .ولعل ادلشكلة تكمن يف أنو ال توجد أى تقارير أو مؤشرات تفيد يف رصد
فاعلية ما جيري أو ما مت من متطلبات تطوير التعليم ،يف مراكز مصادر التعلم يف مدارس منطقة الباطنة على وجو
اخلصوص ،ورمبا يف مدارس السلطنة على وجو العموـ .تكونت عينة الدراسة من ( )100معلمة رلاؿ أوؿ ورلاؿ ثاين
ورلاؿ ثالث و( )60معلمة مركز مصادر التعلم .مت إعداد استبانة مكونة ( )88فقرة موزعة على  9زلاور .بينت
النتائج :وجود ادلعوقات اليت جتابو ادلركز مصادر التعلم ،سعت الباحثة الجياد احللوؿ ادلقًتحة .أوصت الباحثة بإعداد
أخصائية تكنولوجيا تعليم ذلذه ادلراكز ،وزيادة عدد احلصص التدريسية دلقرر تقنية ادلعلومات.
كلمات مفتاحية :تكنولوجيا التعليم ،مصادر التعلم ،احللقة األوىل.
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Abstract
This quantitative study aimed to discuss the role of Educational Technology in the learning
centers at the first cycle schools of basic education and to identify the obstacles that stand in the
way of optimizing these centers to find suitable solutions in the form of a proposed model. It is
therefore necessary to explore the views of specialists at learning resource centers on the
effectiveness of learning technology. Perhaps the problem is that there is no reports to monitor
the effectiveness of the requirements or development of these centers in general, and schools in
the Batinah region in particular. The study sample consisted of (100) first, second and third
field teacher, and (60) learning resource centers’ teacher. The researcher prepared a
questionnaire consisting of (88) paragraphs distributed onto 9 axes. The findings revealed that
there are many obstacles facing the center, the sources of learning and the development of
educational technology, through which the researcher sought to find many solutions proposed
in the form of a proposed model. The researcher recommended setting up an education
technology specialist for these centers and increasing the number of IT courses to make 3
weekly lessons.
Keywords: learning technology, learning resources, first episode.

المقدمة

تكنولوجيا التعليم ىي عملية التخطيط يف اطار مفهوـ النظم اليت تستخدـ طرقا وأساليب عملية لدراسة ادلشكالت

واحلاجات التعليمية واجياد احللوؿ ادلناسبة ذلا وتقومي ما تتوصل اليو من نتائج أوحلوؿ (كمب ،جَتالد.)1983 .مل
يكن حقل الًتبية والتعليم مبعزؿ عن استخداـ التكنولوجيا ،بل العكس بدأت تعتمد عليها يف معظم عملياهتا ،سيما يف
إصالح ادلنظومة التعليمية .ويعتمد نوع التكنولوجيا ادلطلوبة على طبيعة النظاـ التعليمي ،واألىداؼ اليت يسعى
لتحقيقها ،والبيئة اليت تعمل هبا واالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التعليم ،وطموحات العاملُت مع ىذه التكنولوجيا،
والقدرة على استخدامها وإنتاج الربامج اليت تعمل مع ىذه التكنولوجيا (عبداهلل عبدالعزيز ادلوسى.)2002 .
وتستخدـ تكنولوجيا التعليم وادلعلومات يف عمليات التعليم والتعلم دلساندة التعليم وتعزيزه ،وتوفَت الفرصة لكل من
ادلعلم وادلتعلم الستخداـ ىذه التكنولوجيا بالشكل ادلناسب مبا حيقق األىداؼ التعليمية (ادلوسوي ,ناصر حسُت.
.)1994
فلتكنولوجيا التعليم اثر كبَت يف مكونات النظاـ الًتبوي وديتد ىذا االثر حىت يتناوؿ أركانا رئيسية يف النظاـ الًتبوي.
حيث أدى استخداـ تكنولوجيا التعليم وادلعلومات إىل فتح قنوات االتصاؿ والوصوؿ إىل ادلعلومات بيسر وسهولة .وال
يقتصر استخداـ التكنولوجيا احلديثة على العمل التعليمي بل ديتد إىل العمل اإلداري بادلدرسة أو بادلؤسسة التعليمية
(مصطفى عبد السميع ،وآخروف.)2004 .
وتتأكد أمهية تكنولوجيا التعليم على مستويُت رئيسيُت يسمحاف للمهتمُت بالًتبية من عملية التطوير ،مها :االىتماـ
بالتكنولوجيا على مستوى ختطيط وتطوير ادلناىج الدراسية .االنتقاؿ بالتكنولوجيا من فن التصميم إىل االسًتاتيجية يف
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التعليم والتعلم .ومن ىنا كانت حتمية التطوير والتطوير تستدعي بالضرورة األخذ بتكاملية األمور اليت تنادي باتباع
أسلوب النظم أو مدخل النظم يف تطوير مناىج التعليم .وتدؿ على ذلك دراسة ديفيد ىيمفري (1980ـ) اليت دلت
نتائجها :أنو من ادلالئم أف تنتفع بالوسائط يف برامج التعليم حيث أهنا جتعلو يفوؽ بكثَت االسلوب التقليدي يف الشرح
للدرس .كذلك التنوع يف رلاالت الربنامج وبرامج التدريس اليت تتفق مع االستخدامات ادلتنوعة للوسائل لتتالزـ مع
الفلسفات والتوقعات خلرباء الًتبية.
االنفجار ادلعريف وتزايد ادلعرفة جعال الكتاب ادلدرسي عاجزا عن توفَت كل ماىو جديد (الطوجبي .)6 :1980 .وبدأ
االىتماـ بتزويد ادلتعلم بادلعارؼ والعلوـ عرب أوعية وقنوات ادلعرفة ادلختلفة اليت توفرىا التكنولوجيا احلديثة وىذا ما حتم
على ادلدرسة توفَت مصادر التعلم لتسهيل الوصوؿ إليها وتوظيفها من قبل ادلعلم وادلتعلم.كل ذلك ألزـ ادلدرسة
بالتحوؿ إىل مراكز مصادر التعلم لتوفَت أوعية ادلعرفة ادلطلوبة للمتعلمُت وادلعلمُت وتدريبهم على استخدمها واالستفادة
من خدماهتا والتكنولوجيا ادلتوافرة هبا (أمحد أنور بدر.)1995 .
يؤكد الواقع العملي أف ىناؾ فروقا فردية بُت الطالب يف الفصل الدراسي الواحد ،من حيث القدرات وادلواىب وادليوؿ
واالجتاىات .لذا فمن واجبات الًتبية تأىيل كل طالب وفقا لقدراتو واستعداده الذىٍت ،ودلعاجلة عدـ التجانس يف
الًتبية تدعو احلاجة إىل مركز مصادر التعلم وادخاؿ التقنية يف التعليم الثارة ادليوؿ والدوافع عند الدارسُت ،وجذب
انتباىهم واتاحة الظروؼ ادلواتية الكتساب ادلهارات العالية والقدرة على التفكَت السليم (خالد زلمد زاىر اذلنائي.
 .)2000وتستجيب مراكز مصادر التعلم جلميع التغَتات يف مفهوـ التعليم وتقدـ امكانيات كبَتة للتعليم الفردي،
الذي يستجيب استجابة كاملة للجعل التعليم وفقا لقدرات التالميذ واحتياجاهتم .كما إهنا ومن خالؿ ما توفره من
امكانات تدريبية متنوعة تيح فرصا أكرب لتنويع اساليب التدريس وتبٍت اسًتاتيجيات تعليمية (مصباح احلاج عيسى.
.)1982
قد عرفت نيكولسن ) (Nicholosonيف سرحاف ،زلمد عمر )18 :1999( .مركز مصادر التعلم بأنو رلموعة من
ادلواد ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة ,وادلعدات اليت انتقيت ,ونظمت ,وحدد مكاهنا ,وزودت هبيئة مشرفة ,حىت ختدـ

االحتياجات للمدرسُت ,والطلبة ولتعمق أىداؼ ادلدرسة .ويعرفو سرحاف بأنو ادلركز الذي حيتوي على مواد تعليمية
سلتلفة ومنظمة حبيث يسهل استخدامها من قبل ادلدرسُت والطلبة لالرتقاء بعملية التعلم والتعليم يف سلتلف اجملاالت
هبدؼ حتسُت نتائجها مبا يوفره من بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق األىداؼ الًتبوية .ويرى الباحث أف مركز مصادر
التعلم ىو بيئة تعليمية حتوي أنواعاً متعددة من مصادر ادلعلومات يتعامل معها ادلتعلم وتتيح لو فرص اكتساب ادلهارات

واخلربات وإثراء معارفو عن طريق التعلم الذايت .خيتلف عن ادلكتبة ادلدرسية ليس فقط يف التسمية ،بل يف األىداؼ
والوظائف واألنشطة والعمليات وادلقتنيات وادلصادر واخلدمات وحىت التنظيم.
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إ ّف مركز مصادر التعلم حيوي ادلصادر ادلتعددة واحملسوسة للمعرفة حيث أهنا تتيح للمتعلمُت فرصا اكثر للتعليم والتعلم
عن طريق ادلمارسة والتدريب واحلس واستخداـ اساليب االستقصاء وحل ادلشكالت وبذلك تستجيب إىل ما يؤكده
االجتاه العلمي من اساليب ومناىج للتعليم .وإف استخداـ وسائل التعليم للتقنية ادلربرلة يف التدريس؛ يساعد يف بناء
ادلفاىيم العلمية السليمة ،وايضاح ادلعاين ،فتزداد القدرة على الفهم واكتساب ادلهارات والتأمل والتفكَت العلمي( .احليلة
زلمد زلمود.)376 :1998 .
مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم االساسي في سلطنة عمان
قامت الوزارة يف اطار تطوير التعليم بتطبيق نظاـ التعليم االساسي الذي تضمن الصفوؼ من ( ،)10-1وقد توفرت
لو الدراسة اجليدة واالعداد ادلتميز مبشاركة خرباء عادليُت  ،وبدأ التطبيق من العاـ الدراسي  99 /98بإنشاء 17
مدرسة تعليم أساسي ( )4-1على مستوى السلطنة ،مث افتتاح  25مدرسة يف العاـ 2000ـ .مث  59مدرسة يف
العاـ  2000مث وصلت عاـ 2001إىل  200مدرسة على حسب االحصاء االستقراري للعاـ الدراسي
2002/2001ـ وىي خطوات رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها تدرجييا وخصصت ميزانية كبَتة الصلاحها حبيث تتوفر
ذلذه ادلدارس االمكانات الالزمة لعملية تعليمية ناجحة .وقامت الوزارة بإنشاء مركز دلصادر التعلم يف كل مدرسة من
مدارس التعليم األساسي .تتمثل أىداؼ مركز مصادر التعلم يف عدـ الًتكيز على الكتاب ادلدرسي كمصدر وحيد
للمعرفة ،بل دلصادر أخرى للتعلم تتكامل مع مادة الكتاب ادلدرسي .واتاحة الفرصة للتلميذ للتعرؼ على ادلوضوع
الذي يدرسو حبيث يدرؾ بطرؽ اجيابية سلتلف جوانب ادلوضوع .ويتعرؼ على العالقات بُت فروع ادلوضوع .ويكتسب
النظرة التكاملية يف رلاالت ادلعرفة .ويكتسب القدرة على النقد واصدار االحكاـ والتقييم العلمي للموضوعات
(الزدجايل ،ميمونة بنت درويش.)2004 .
مشكلة الدراسة
تبذؿ وزارة الًتبية والتعليم بسلطنة عماف جهودا كبَتة ،لتوفَت تكنولوجيا التعليم جلميع ادلدارس ودلختلف ادلراحل
التعليمية .تعد مسؤولية توفَت ىذه التكنولوجيا ومتابعة استخدامها من مهاـ مراكز مصادر التعلم ادلوجودة بادلدرسة.
ويقوـ ادلركز بتدريب ادلعلمُت على استخداـ ىذه التكنولوجيا ،ونشر الوعي باستخدامها وإنتاج الوسائل التعليمية اليت
تتطلبها عمليات التعلم والتعليم ،وفتح اجملاؿ أماـ ادلتعلمُت لالستفادة من مصادر التعلم ادلتوافرة مبركز مصادر التعلم
بادلدرسة.
ونظرا حلداثة إنشاء مراكز مصادر التعلم بالسلطنة وارتباطها مبرحلة التعليم األساسي صلد أف وزارة الًتبية والتعليم التزاؿ
تبذؿ جهودا كبَتة ضلو تطوير ىذه ادلراكز وتفعيل دورىا يف تدريب ادلعلمُت وادلتعلمُت على استخداـ تقنيات التعليم
ونشر الوعي بأمهية استخدامها ،كوهنا تضم التقنيات التعليمية اليت تتطلبها عمليات التعلم والتعليم ،وتقدـ خدماهتا
152

دور تكنولوجيا التعليم مبراكز مصادر التعلم مبدارس احللقة االوىل من التعليم االساسي مبنطقة الباطنة جنوب

للمتعلمُت لالستفادة من زلتويات ادلركز .فضال عن تدريس منهج مادة تقنية ادلعلومات الذي يقوـ على دمج
استخداـ احلاسوب مع األنشطة القائمة وادلرتبطة باجملاالت ادلختلفة.
إال إ ّف التقارير ونتائج الزيارات ادليدانية اليت قامت هبا الوزارة ،خالؿ فًتة تطبيق تطوير التعليم يف السلطنة؛ تشَت إىل
عدـ توظيف مراكز مصادر التعلم بالصورة ادلثلى خلدمة تدريس ادلواد الدراسية .واالستخداـ غَت االمثل دلعطيات مراكز
مصادر التعلم .وعدـ وضوح األىداؼ اخلاصة هبذه ادلراكز .وضعف الوعي لدى ادلعلمات حوؿ دور مراكز مصادر
التعلم .نقص ادلعارؼ وادلهارات اخلاصة بتكنولوجيا التعليم لدى ادلعلمات .الًتكيز يف مهاـ العاملُت بادلراكز على
ادلقررات اليت يقوموا بتدريسها .ودلا كانت تلك ادلسؤولية من مهاـ مراكز مصادر التعلم والقائمُت عليها من
ادلتخصصُت؛ أصبح من الضروري استطالع آراء ىؤالء ادلتخصصُت حوؿ دور تكنولوجيا التعليم يف مراكز مصادر
التعلم.
ولعل ادلشكلة تكمن يف انو ال توجد أى تقارير أو مؤشرات تفيد يف رصد فاعلية ما جيري أو ما مت من متطلبات تطوير
التعليم ،يف مراكز مصادر التعلم يف مدارس منطقة الباطنة على وجو اخلصوص ،ورمبا يف مدارس السلطنة على وجو
العموـ .لذلك قامت الباحثة من خالؿ عملها بدراسة استطالعية تضمنت :إجراء مقابالت مفتوحة مع ادلختصُت،
عمل استبياف أويل ،وتسجيل ادلالحظات .وقد توصلت خالذلا إىل النتائج اآلتية:
-

ضعف الوعي لدى ادلعلمات حوؿ دور مراكز مصادر التعلم.
نقص ادلعارؼ وادلهارات اخلاصة بتكنولوجيا التعليم لدى ادلعلمات.
الًتكيز يف مهاـ العاملُت بادلراكز على ادلقررات اليت يقوموا بتدريسها.
عدـ االستخداـ األمثل دلعطيات مراكز مصادر التعلم.

وىذه الدراسة اإلستطالعية أعطت مؤشراً عملياً ،يتفق دتاماً مع تشخيص الوزارة ادلبُت آنفاً؛ شلا يؤكد احلاجة إىل دراسة
علمية مقننة ،للوقوؼ على حقيقية الواقع ،حبيث ديكن اخللوص منها إىل تقدمي منوذج مقًتح لتطوير دور تكنولوجيا
التعليم ىف مراكز مصادر التعلم ،ىف مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسى مبنطقة الباطنة جنوب بسلطنة عماف.
أىداؼ الدراسة
مناقشة دور تكنولوجيا التعليم مبراكز مصادر التعلم ،يف مدارس التعليم األساسي مبنطقة الباطنة.
التعرؼ على الصعوبات اليت تقف يف وجو االستخداـ الفعاؿ لتكنولوجيا التعليم مبراكز مصادر التعلم يف مدارس احللقة
األوىل من التعليم األساسي مبنطقة الباطنة .والتعرؼ على آراء متخصصي مراكز مصادر التعلم فيما يتعلق باستخداـ
ىذه ادلراكز.
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الدراسات السابقة:

ناقش الطوجبي ( )1984مركز مصادر التعلم؛ األسس الًتبوية والنفسية اليت تدعو إلقامة مراكز مصادر التعلم وىي:
 تكامل ادلعرفة وتنوع مصادرىا ،من أجل تكامل اخلربة التعليمية. تطوير مفهوـ الوسائل التعليمية. الدور االجيايب للمتعلم يف احلصوؿ على اخلربة ،والتأكيد على التعلم. تغَت دور ادلدرس وفلسفة التدريس حتقيق األىداؼ الًتبوية للمؤسسات التعليمية.أما دراسة ديفيد جيبسوف ( )1981وكاف ىدؼ الدراسة تطوير مصادر التعلم داخل ادلدارس الثانوية باسكتلندا ،وقد
حددت مكونات ادلركز ،ومسؤوليات العاملُت بو ،ووظائف مركز مصادر التعلم داخل ادلدارس الثانوية باسكتلندا.
وكانت من أىم نتائج الدراسة :التأكيد على أمهية تدريب ادلعلمُت لتنمية ادائهم يف التعامل مع مصادر التعلم ،حىت
يتسٌت ذلم استخدامها بأسلوب فعاؿ يف العملية التعليمية.
قاـ أكيبو ( )1990بدراسة يف مركز مصادر التعلم يف جامعة الغوس بنيجَتيا ،هبدؼ حتديد نقاط القوة ونقاط
الضعف فيما يقدمو ادلركز ،واقًتاح أساليب لتحسُت فعاليتو .أظهرت نتائج الدراسة:
 إف مركز مصادر التعلم ال يرتبط مع ادلنهج اإلمجايل للربنامج وىذا جيعل من الصعب احلصوؿ على دعم مادي . من الناحية التنظيمية فاف مركز مصادر التعلم ضعيف وغَت فعاؿ جدا للتعامل مع حاجات الطالب. غياب اخلطوط العريضة الرمسية لتطوير مركز مصادر التعلم يؤثر على التقومي الداخلي وادلسائلة.يف دراسة قاـ هبا بدر والسويدي ( )1995بعنواف مصادر التعلم والثورة ادلعاصرة يف تكنولوجيا التعليم وادلعلومات:
دراسة حالة جبامعة قطر .كاف من أىم أىدافها واقع مصادر التعلم وادلعلومات .توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
جيري استخداـ الوسائل السمعية البصرية مبا يف ذلك احلاسوب يف حتسُت العملية التعليمية.
إف عمل مركز مصادر التعلم مرض ,ولكن تدريب أعضاء ىيئة التدريس على استخداـ مصادره لدعم عملية التعليم
حيتاج إىل جهد كبَت.
كما قاـ فرىود ( )1997بدراسة سعت إىل التعرؼ على واقع مراكز الوسائل التعليمية يف اجلامعات الفلسطينية يف
الضفة الغربية وادلهاـ اليت تقوـ هبا تلك ادلراكز وفقا لألىداؼ اليت أقيمت من اجلها.وقد أظهرت الدراسة إف مخسة من
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ادلراكز ادلوجودة يديرىا مديروف من محلة الدكتوراه وىم غَت متفرغُت للعمل اإلداري الكامل .أما العاملوف فيها فهم
يفتقروف للخربة والتخصص كما كشفت الدراسة .كما وجد ضعفا عاما يف مكونات ادلراكز.
دراسة أسامة مصطفى إبراىيم السيد ( )1994وكاف من اىم نتائج ىذه الدراسة :إف اختيار موقع مراكز مصادر
التعلم فرضتو ظروؼ ادلدرسة .وانصراؼ ادلراكز عن االىتماـ باقتناء بعض ادلواد كالرسوـ اخلطية واحملافظ وااللعاب
التعليمية .وعدـ خضوع عملية بناء وتنمية ادلقتنيات جبميع ادلراكز ألية ضوابط معيارية أو تشريعات تنظيمية ديكن
اعالـ االخصائيُت هبا وتعميمها للعمل يف ضوئها ومبقتضى بنودىا.أدى ضعف ادليزانية ادلخصصة لتمويل ادلشروع إىل
عجز مركز التقنيات الًتبوية عن توفَت بعض فئات االثاث جبميع ادلراكز.
دراسة رحبي مصطفى علياف ( )1996وىدفت ىذه الدراسة إىل تقييم مراكز مصادر التعلم يف البحرين ولقد أوضح
الباحث اف مراكز مصادر التعلم يف البحرين تواجو العديد من ادلعوقات وادلشكالت على سلتلف االصعدة وتتمثل يف :
االقباؿ الشديد على ادلراكز يف ظل نظاـ الساعات ادلعتمدة يف ادلرحلة الثانوية  ،شلا يشكل ضغطا متزايدا على ادلراكز
قد ال تستوعبو ادلساحة ادلتوافرة بادلركز وادلواد التعليمية.
والزالت ىناؾ فئة من العاملُت يف حقل التعليم مل تستوعب حىت االف دور وفلسفة مراكز مصادر التعلم.
دراسة أبو دلو ( )1997ىدفت إىل تقومي واقع مراكز مصادر التعلم يف األردف ،تكونت عينة الدراسة من مجيع
العاملُت يف تلك ادلراكز ،البالغ عددىم ( )9مديرين و( )11عامال موزعُت على تسعة مراكز يف مجيع أضلاء ادلملكة
األردنية اذلامشية .أظهرت النتائج ما يلي:
 إف أكثر الفلسفات تطبيقا من قبل ادلراكز ىي اليت تؤكد على أمهية ادلواد واألجهزة التعليمية يف نشر ادلعرفة ،أماأقلها تطبيقا فهي اليت تتعلق مبراعاة ادلراكز للفروؽ الفردية بُت ادلتعلمُت.
 أكثر األىداؼ حتقيقا من قبل ادلراكز؛ ىي ادلتعلقة بتوعية ادلدرسُت بأمهية الوسائل التعليمية. كانت أكثر األنشطة شلارسة من قبل دلراكز؛ تلك ادلتعلقة بعقد الدورات التدريبية ألمناء ادلكتبات ,وأقلها شلارسةتوفَت خدمة االنًتنت للتعامل مع دلؤسسات التعليمية احمللية والدولية.
منهج الدراسة:

فيما يأيت وصف للطريقة واالجراءات اليت سارت عليها الباحثة ،جلمع البيانات وحتديد رلتمع البحث وأدوات القياس

اليت تستخدـ يف البحث ،والتحقق من صدقها وثباهتا ،كما يتضمن ادلعاجلات االحصائية ادلستخدمة يف حتليل البيانات
وتفسَتىا واستخالص النتائج.
إجراءات الدراسة :تتبع الدراسة اإلجراءات التالية لتحقيق أىدافها:
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اخلطوة األوىل :دراسة دور تكنولوجيا التعليم وادلعلومات مبراكز مصادر التعلم يف مدارس احللقة األوىل من التعليم
األساسي مبنطقة الباطنة جنوب وذلك ىف ضوء معايَت الدراسات العادلية واحمللية.
اخلطوة الثانية :التعرؼ على آراء متخصصي مراكز مصادر التعلم ،فيما يتعلق باستخداـ ىذه ادلراكز ،والتعرؼ على
دور ىؤالء ادلتخصصُت يف ادلراكز.
اخلطوة الثالثة :الدراسة ادليدانية ،وتسعى إىل التعرؼ على الدور الفعلي لتكنولوجيا التعليم يف مراكز مصادر التعلم يف
مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي مبنطقة الباطنة .تشمل :تصميم استمارة استبياف دلعلمات تقنية ادلعلومات،
ومعلمات ادلدرسة يف التخصصات ادلختلفة .مالحظة ما يدور يف مراكز مصادر التعلم.
اخلطوة الرابعة :حتليل نتائج الدراسة وما تتضمنو من تطوير دور تكنولوجيا التعليم يف مراكز مصادر التعلم يف مدارس
احللقة األوىل من التعليم األساسي مبنطقة الباطنة والكشف عن ادلعوقات اليت تقف حائال يف وجو تطبيق التكنولوجيا
يف ىذه ادلراكز.
اخلطوة اخلامسة :حتكيم النموذج والتعديل ىف ضوء نتائج التحكيم.
مجتمع الدراسة:
تكوف رلتمع البحث من مجيع معلمات احللقة األوىل مبختلف التخصصات ،مبدارس التعليم االساسي ،ومعلمات تقنية
ادلعلومات مبراكز مصادر التعلم ،يف منطقة الباطنة جنوب وبلغ عدد ادلعلمات (رلتمع الدراسة)  400معلمة رلاؿ،
و 82معلمة من معلمات تقنية ادلعلومات مبراكز مصادر التعلم.
عينة الدراسة:

مت تطبيق البحث على  100معلمة من معلمات احللقة األوىل مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية .ضمن التخصصات
اآلتية :رلاؿ أوؿ (تربية اسالمية،لغة عربية،دراسات اجتماعية) ،رلاؿ ثاف (رياضيات ،علوـ) ،رلاؿ ثالث (لغة اصلليزية)
و 60معلمة من معلمات تقنية ادلعلومات .بذلك بلغ العدد االمجايل ألفراد عينة البحث ( .)160منهن ( )60معلمة
تقنية معلومات مبدارس التعليم االساسي ( )4-1مبنطقة الباطنة جنوب.
أدوات الدراسة
بناء االستبانة :تتكوف االستبانة من جزأين
اجلزء االوؿ :موجو للعامالت مبركز مصادر التعلم ،ويتضمن اآليت:
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التعرؼ على الوضع احلايل مبركز مصادر التعلم وتشتمل على ( )9عبارات
 تشخيص األجهزة ادلتوافرة مبركز مصادر التعلم وتشتمل على ( )16عبارة تشخيص استخداـ ىذه األجهزة من قبل معلمات ادلركز وتشتمل على ( )17عبارة تشخيص ادلعوقات اليت تقف يف وجو االستفادة من ىذه ادلراكز وتشتمل على ( )9عبارةاجلزء الثاين موجو دلعلمات احللقة األوىل من التعليم االساسي ويتضمن االيت
 تشخيص الوضع احلايل مبركز مصادر التعلم وتشتمل على ( )16عبارة تشخيص مدى استخداـ ىذه األجهزة من قبل معلمات ادلركز وتشتمل على ( )16عبارة تشخيص ادلعوقات اليت حتوؿ دوف االستفادة من ادلراكز وتشتمل على ( )17عبارةصدق االستبانة

قامت الباحثة بالتأكد من صدؽ االستبانة عن طريق اخذ اراء احملكمُت حوؿ عبارات االستبانة حيث وزعت االستبانة
يف صورهتا االولية على ( )7زلكمُت يف ختصص تقنيات التعليم .وقد طلب من احملكمُت حتديد مدى مالئمة كل
عبارة جملاذلا ،ووضوح العبارات ،ودقة الصياغة اللغوية ،ومالئمة االستبانة الىداؼ البحث .ويف ضوء ذلك مت تعديل
عدا من العبارات كما حذفت بعض العبارات واضيفت اخرى حسب رأي احملكمُت.
ثبات االستبانة

قامت الباحثة حبساب ثبات معامل افا كرونباخ على عينة عشوائية قوامها  34معلمة مركز ،وقد بلغ معامل الثبات
( ).70وىو معامل ثبات معقوؿ يسمح للباحثة باستخداًل االداة يف دراستها اآلنية
تطبيق أداة الدراسة
قامت الباحثة بتوزيع  382استبانة على افراد العينة حيث اف العينة كانت من منطقة الباطنة جنوب .بعدىا مت مجع
أداة البحث ،لغرض حتليلها واستخراج النتائج وبلغ عدد االعائد منها ( )160استبانة
المعالجة االحصائية

وبعد االنتهاء من تطبيق الدراسة مت تفريغ البيانات على جداوؿ خاصة واستخدمت الباحثة مبادئ االحصاء الوصفي

الستخراج النتائج كالتكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية لإلجابةعن اسئلة البحث .ويناقش الفصل التايل
نتائج التحليالت االحصائية للدراسة.
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وضعت الباحثة ثالثة معايَت حلساب درجة التوافر ،ىي:
بدرجة كبَتة ()100-80
بدرجة متوسطة ()79-50
بدرجة ضعيفة ( 49فأقل)
عرض نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها وتفسيرها
ما دور تكنولوجيا التعليم وادلعلومات مبراكز مصادر التعلم يف مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي مبنطقة الباطنة؟
 -1رأي ادلعلمات:
يالحظ أف العبارة األوىل يتوفر عدد مناسب من العاملُت بادلركز كانت أكرب تكرار إجابات عند االختيار دائما؛ فقد
اخذ نسبة تكرار  %40وىذا يدؿ على توافر عدد مناسب من العاملُت بادلركز.
وجود أخصائي تكنولوجيا التعليم بادلركز :قد أخذ االختيار أبدا أكرب عدد تكرار بنسبة  ،%58.3وىذا يدؿ على اف
أخصائي تكنولوجيا التعليم غَت متواجد بادلركز رغم حاجة ادلركز لو.
يتم تأىيل العاملُت بادلركز ،تساوى تقريبا اخليارين دائما وكاف بنسبة  ،% 45.0وأحيانا بنسبة  ،%43.0شلا يدؿ
على أف اىتماـ ادلديريات بتأىيل العاملُت بادلركز
عقد دورات للعاملُت أثناء اخلدمة فقد فقد أخذت اإلجابةبأحيانا نسبة تكرارات أكرب  %53.0ودائما بنسبة
 %43.0وىذا يدؿ أيضا على حرص ادلسؤولُت بادلديرية على تقدمي دروات تدريبية للعاملُت باستمرار.
واذا نظرنا لتوفر خطط بادلركز لتدريب العاملُت على تدريس مادة تقنية التعليم صلد اف ىناؾ تقاربا يف اإلجابات بُت
دائما الذي اخذ نسبة  %28.0ونادرا  %28.03وأحيانا بنسبة  %31.7شلا يدلنا على اف ىذه اخلطط متواجدة
يف بعض ادلراكز وبعضها غَت متواجدة بسبب قلة تواصل معلمات ادلراكز ببقية ادلعلمات بادلنطقة لكوهنا مثال منطقة
جبلية يصعب الوصوؿ اليها.
زيادة عدد احلصص الدراسية دلعلمات ادلركز يؤثر على معدؿ استخداـ أجهزة مصادر التعلم

فقد أخذت

اإلجابةبدائما أكرب عدد تكرار إجابات وبنسبة  %81.7وىذا يدؿ على ارتفاع نصاب احلصص لدى معلمات
ادلركز وترجع الباحثة السبب إىل قلة عدد معلمات ادلركز وزيادة عدد فصوؿ ادلدرسة.
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حاجة معلمة ادلركز الخصائي تكنولوجيا تعليم؛ كاف أكرب عدد تكرار إجابات يف اخليار أحيانا بنسبة %38.3ودائما
 %30.0شلا يدؿ على حاجة ادلركز ألخصائي تكنولوجيا تعليم.
أما بالنسبة لألنصاؿ بادلراكز األخرى فقد أخذت اإلجابة بنادرا أكرب عدد تكرار إجابات وبنسبة  %41.0وىذا
يرجع إىل قلة تواصل معلمات ادلركز مع ادلعلمات األخرى اما لسبب ضغط العمل وعدـ توفر وقت كايف لتبادؿ
الزيارت وقلة توفَت خدمة االنًتنت اليت تساعد على االتصاؿ بادلراكز األخرى فقد الحظت الباحثة اف خدمة االنًتنت
توفرىا ادلدرسة جبهد ذايت فقط لذلك صلدىا زلصورة يف مدارس معينة.
 -2رأي العامالت بالمركز حول البرامج المتوفرة
جدوؿ ( )1رأي العامالت بادلركز حوؿ الربامج ادلتوفرة فيو
العبارة

نعم
ك

ال
ك

%

نس
%

كا 2

مستو

بة

ى

التوا

الداللة

فر
توفر برامج الكومبيوتر

48

80

12

20

80

0.01 21.600

إنتاج برامج يف ادلركز

30

50

30

50

50

0.00

غَت
دالة

توفر خطط شهرية

48

80

12

20

80

21.600

0.01

الفهرسة االلكًتونية للمواد
التعليمية

27

45

33

55

45

0.600

غَت
دالة

يقدـ ادلركز برامج متجددة

41

68.3

19

31.7

68.

8.067

0.01

إنتاج رلالت دورية

37

61.7

23

38.3

إنتاج الشفافيات

44

13.3

16

26.7

انتاج أفالـ تعليمية

19

31.7

41

68.3

3
61.

3.267
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من بُت عشر عبارات اقًتحتها الباحثة ،حصلت عبارتاف على درجة كبَتة من ادلوافقة؛ وىذا يدؿ على توفر يف ادلركز
بعض برامج الكومبيوتر واخلطط الشهرية للمعلمات الستخداـ ادلركز .فيما احتلت العبارت اآلتية درجة متوسطة :إنتاج
برامج الكومبيوتر داخل ادلركز ،وتقدمي ادلركز لربامج متجددة ،وإنتاج رلالت دورية خاصة بادلركز ،وإنتاج الشفافيات
داخل ادلركز ،واستخداـ ادلركز برنامج كمبيوترية إلدارة مراكز مصادر التعلم .يف حُت وجدت الباحثة من خالؿ زياراهتا
ادليدانية اف الواقع ىو قلة انتاج برامج الكومبيوتر وانتاج الشفافيات داخل ادلركز وىذا يرجع قلة خربة معلمة ادلركز
بذلك.
أما بالنسبة للعبارات اليت أخذت درجة ضعيفة ،فهي :استخادـ ادلركز الفهرسة االلكًتونية للمواد التعليمية ادلوجودة فيو،
وىذا يدؿ على قلة توافر برامج الكومبيوتر داخل ادلركز ،واالعتماد على الفهرسة اليدوية ،وإنتاج أفالـ الفيديو التعليمية
داخل ادلركز؛ فهذا يرجع إىل عدـ توافر قاعة سلصصة لذلك ،وأيضا قلة تدريب ادلعلمات على إنتاج ىذا النوع من
األفالـ ،وتوفر خدمة االتصاؿ باالنًتنت .وىذا يدؿ على قلة تواجد ىذه اخلدمة يف ادلراكز إال لعدد زلدود.
رأي المعلمات حول الوضع الحالي لمراكز مصادر التعلم

من خالؿ استجابة ادلعلمات نالحظ ما يلي:
يسمح باستعارة اجهزة ادلركز :أخذت اإلجابة (دائما) أعلى نسبة تكرار وىي  .%48وىذا يدؿ على تعاوف معلمات
ادلركز مع معلمات ادلدرسة.
بالنسبة لتقدمي ادلركز لدورات تدريبية للمعلمات :فقد أخذت أحيانا نسبة تكرار  ،%48أما نادرا  .%39وىذا يدلنا
على أف بعض ادلراكز تقدـ دورات تدريبية للمعلمات ،وبعضها نادرا ما يقدـ ىذه الدوارات .وديكن أف يعزى ذلك
بسبب ضغوط العمل ،أو ازدحاـ اجلدوؿ ادلدرسي ،أو عدـ رغبة ادلعبلمات حبضور مثل ىذه الدورات.
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وحوؿ ادلساعدة يف أداء احلصص اليومية :صلد أف اإلجابة بأحيانا أخذت نسبة تكرار أكرب حيث بلغت نسبتها
 ،%54وىذا يرجع إىل أف معلمات ادلركز متعاونات مع معلمات ادلدرسة ويساعدف ادلعلمات يف اداء احلصص
اليومية.
أما بالنسبة إلعداد ادلركز للخطط الدورية للسماح للمعلمات باستخداـ امكانيات ادلركز؛ فقد أخذت اإلجابة بنادرا
أكرب عدد تكرارات فقد بلغت نسبتها  %38ومن وجهة نظر الباحثة ترى أف السبب يعود يف ذلك أف ادلركز ال
يوجد لديو الوقت الكايف للسماح للمعلمات باستخداـ مجيع امكانيات ادلركز بسبب انشغالو طواؿ الوقت بأداء
احلصص الدراسية.
يوجد تعاوف كبَت بُت ادلعلمة ومسؤولة ادلركز؛ ويدلنا على ذلك النسبة الكبَتة للخيار دائما حيث وصلت نسبة التكرار
بدائما .%49
تؤثر األعباء ادللقاة على عاتق ادلعلمة على استخدامها دلقتنيات ادلركز؛ وصلت نسبة اإلجابة بدائما  %60وذلك أف
ادلعلمة مكلفة بأداء احلصص اليومية ،اضافة إىل حصص النشاط والريادة حبيث اليوجد لديها الوقت الكايف
لالستفادة من امكانيات ادلركز.
وكاف ىناؾ تقارب يف يف اإلجابة بدائما اليت وصلت نسبتها  %34وأحيانا اليت وصلت %35يف مساعدة اخصائية
ادلركز للمعلمة يف إعداد دروسها باستخداـ برامج الكومبيوتر؛ وىذا يدلنا على أف معلمة ادلركز حتاوؿ دائما مساعدة
ادلعلمات سواء يف أداء احلصص اليومية او اعداد الدروس باستخداـ برامج الكومبيوتر.
أما بالنسبة لتحديد ادلركز احتياج ادلعلمُت من ادلصادر التعليمية أسبوعيا ،وجتهيزىا وفق جدوؿ احلصص األسبوعية؛
فاإلجابة بنادرا أخذت أكرب عدد تكرارات ،إذ بلغت نسبتها  .%43وترى الباحثة أف السبب يف ذلك كثرة انشغاؿ
ادلركز بأداء احلصص اليومية .وترى ادلعلمات أنو توجد أحيانا آلية معينة لتنفيذ احلصص الدراسية داخل ادلركز ،حيث
أف اإلجابة بأحيانا أخذت أعلى نسبة تكرارات حُت بلغت  %39فمعلمة ادلركز جتهز جدوؿ شهري لكل ادلعلمات
الستخداـ ادلركز ،حبيث التزيد احلصص اليت تؤديها ادلعلمات يف ادلركز عن حصة واحدة شهريا ،وىذا يف أغلب
ادلدارس.
واتضح أف أخصائية ادلركز نادرا ما تأخذ برأي ادلعلمات فيما يتعلق بادلركز وتطويره وتوجيهو لتحقيق األىداؼ ادلتوخاة
منو.
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وتتواجد أخصائية ادلركز اثناء أداء ادلعلمة احلصة الدراسية داخل ادلركز وتوجد صعوبة بصورة نادرة يف التنسيق مع
معلمة تقنية ادلعلومات يف االستفادة من االمكانات ادلتوفرة ويدلنا على ذلك نسبة تكرار إجابات ادلعلمات بنادرا
حيث وصلت النسبة  %42وىي نسبة كبَتة مقارنة ببقية اإلجابات.
وأحيانا يوجد يف ادلركز ادلواد واألجهزة التعليمية اليت تتناسب مع اخلطة الدراسية لكل مقرر حيث يتضح ذلك أف
أحيانا أخذت أعلى نسبة تكرار حيث بلغت النسبة .%49
أما بالنسبة إلعالـ ادلعلمات بكل ما ىو جديد من مصادر التعلم فقد تراوحت إجابات ادلعلمات مابُت أحيانا ونادرا؛
شلا يدؿ على أف بعض معلمات ادلركز نادرا ما تعلم ادلعلمات باالشياء اجلديدة اليت ترد إىل ادلركز؛ من ادلمكن أف يكوف
السبب ألف معلمة ادلركز الترتب آلية معينة إلعالـ ادلعلمات مبا يرد إىل ادلركز ،والبعض اآلخر أحيانا تعلم ادلعلمات
باالشياء اجلديدة اليت ترد إىل ادلركز .ونفس الوضع بالنسبة النتاج ادلواد التعليمية فقد تساوت اإلجابة بنادرا وأحيانا
حيث كانت نسبة اإلجابة بنادرا  %43ويرجع السبب يف ذلك التوجد اجهزة مناسبة النتاج وسائل تعليمية .والتوجد
قاعات سلصصة النتاج ىذه الوسائل وأحيانا.%35
ومن خالؿ حتليل نتائج االستبانة تبُت ما يلي:
تتوفر األجهزة اآلتية يف مراكز مصادر التعلم بشكل كبَت تلفزيوف تعليمي  ،جهاز عرض فوؽ الرأس ،كامَتا تصوير ،
جهاز حاسوب ،طابعة ،تلفزيوف تعليمي ،سكنر ،جهاز تسجيل ،فيديو كاسيت .يف حُت تتوفر بعض األجهزة بصورة
قليلة جهاز عرض الشرائح  ،فيديو كاسيت وجهاز تصوير الوثائق واألجهزة اليت تتوفر بصورة قليلة جدا جهاز عرض
الصور ادلعتمة ،وقارئ ادلايكروفيلم وكامَتا الفيديو.
يتوفر عدد مناسب من العاملُت داخل ادلركز
تتوفر خطط بادلركز لتدريب العاملُت على تدريس مادة تقنية التعليم
زيادة عدد احلصص الدراسية يؤثر على معدؿ استخداـ أجهزة مصادر التعلم
أخصائي تكنولوجيا التعليم غَت متوفر
االتصاؿ بادلراكز األخرى يكوف بصورة نادرة.
يسمح باستعارة أجهزة ادلركز
يساعد ادلركز ادلعلمات على أداء احلصص اليومية.
تساعد أخصائية ادلركز ادلعلمة يف اعداد دروسها باستخداـ الكومبيوتر.
تؤثر األعباء ادللقاة على عاتق ادلعلمة على استخدامها دلقتنيات ادلركز.
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توجد آلية معينة لتنفيذ احلصص الدراسية داخل ادلركز.
تأخذ أخصائية ادلركز برأي ادلعلمات فيما يتعلق بادلركز لتطويره وتوجيهو لتحقيق األىداؼ ادلتوخاة منو ولكن بصورة
نادرة.
ال يتم اعالـ ادلعلمات بكل ما ىو جديد من مصادر التعلم بادلركز اال باستثناء بعض ادلدارس.
ال يستخدـ ادلركز الفهرسة االلكًتونية للمواد التعليمية ادلوجودة فيو على األغلب بغض النظر عن بعض ادلدارس اليت
تستخدـ الفهرسة االلكًتونية.
ال يتوفر بادلركز قاعة للتعلم الذايت وال للتعلم اجلماعي والتوجد قاعة لعرض الشفافيات واالفالـ
ال حيتوي ادلركز على ستديو للتصوير الضوئي
يف بعض ادلدارس يوجد ادلركز يف مكاف اليسهل الوصوؿ إليو .
ثانيا :النتائج ادلتعلقة بالسؤاؿ الثاين ومناقشتها
ما مدى استخداـ مسؤولة ادلركز ومعلمات احللقة األوىل من التعليم االساسي لألجهزة وادلواد التعليمية ادلوجودة مبراكز
مصادر التعلم؟
رأي العامالت بمركز مصادر التعلم حول استخدام األجهزة:
أوال نأخذ األجهزة اليت تستخدـ من قبل العامالت من حيث أعلى نسبة تكرارات حيث تراوح استخداـ األجهزة
اآلتية مابُت  % 53_83من حيث االستخداـ واألجهزة ىي كامَتا التصوير ،جهاز احلاسوب ،جهاز تصوير الوثائق
 ،الطابعة ،التلفزيوف التعليمي ،جهاز التجليد والنسخ احلراري  ،وادلاسحة الضوئية .وىذه يدؿ على أف معلمات ادلركز
يستخدمن ىذه األجهزة بشكل دائم وذلك الرتباطها بعملهن من حيث أداء احلصص وتصوير ادلناشط والفعاليات
وعمل السجالت سواء سجالت ادلركز او االدارة او ادلعلمات .
أما األجهزة اليت تستخدـ بأعلى نسبة تكرار إجابة بأحيانا فهي جهاز عرض فوؽ الرأس  ،فيديو كاسيت ،جهاز
التسجيل.
واألجهزة اليت أخذت أعلى نسبة تكرار إجابةبنادرا وأبدا ىي جهاز عرض الشرائح قارئ ادلايكروفيلم  ،كامَتا الفيديو
وجهاز الفاكس والسبب يعود يف ذلك قلة توافر ىذه األجهزة مثل كامَتا الفيديو وجهاز الفاكس وعدـ وجودىا مثل
جهاز قارئ ادلايكروفيلم
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رأي ادلعلمات حوؿ استخداـ األجهزة ادلتوافرة
نالحظ أف األجهزة اليت أخذت أعلى نسبة إجابة دائما ىي :جهاز احلاسوب ،جهاز تصوير الوثائق ،الطابعة ،وجهاز
التسجيل .وىذه األجهزة تستخدـ بشكل دائم من قبل ادلعلمات الرتباطها بدروسهن مثال جهاز التسجيل يستخدـ
لتالوة االيات القرانية واالناشيد ودروس االستماع وجهاز التصوير لتصوير األنشطة واالختبارات والطابعة لعمل
األنشطة وجهاز احلاسوب لعرض بعض الدروس باستخداـ برامج الكومبيوتر.أما األجهزة اليت تستخدـ أحيانا فهي
جهاز عرض الشرائح ،جهاز عرض فوؽ الرأس  ،التلفزيوف التعليمي والتجليد احلراري وادلاسحة الضوئية.
واألجهزة اليت تراوحت أعلى نسبة تكرار إجابةبنادرا وأبدا فهي كامَتا التصوير ،كامَتا الفيديو ،جهاز الفاكس ،ىذه
األجهزة لقلة توافرىا أما جهاز قارئ ادلايكروفيلم فلعدـ توافره .أما جهاز عرض الصور ادلعتمة فقد تقاربت نسبة
اإلجابات ما بُت دائما وأحيانا ونادرا وأبدا شلا يدلنا على أف ىذا اجلهاز متوفر يف بعض ادلدارس وبعضها اليتوفر فيها
وحىت أف توفر فيكوف جهاز واحد فقط حبيث التسطيع مجيع ادلعلمات استخدامو باستمرار لذلك صلد تقارب نسب
اإلجابات.
نالحظ شلا سبق أف ادلعلمات والعامالت تتفق يف األجهزة اليت تستخدـ بصورة نادرة واألجهزة اليت التستخدـ أبدا
ونالحظ ايضا أنو كلما زاد توافر األجهزة؛ زاد معدؿ استخدامها.
المقارنة بين نسبتي االستخدام والتوافر لألجهزة عند العامالت بالمركز
يتضح وجود اضطراد بُت نسبة التوافر واالستخداـ على وجو العموـ؛ إذ كلما زادت نسبة التوافر زادت معها نسبة
االستخداـ يف األعم األغلب .ولقد قامت الباحثة حبساب معامل ارتباط بَتسوف Pearson Correlation
Coefficientبُت نسبيت التوافر واالستخداـ ،وقد بلغ معامل ارتباط بَتسوف بُت النسبتُت  0.92وىو معامل ارتباط
موجب وداؿ عند مستوى  ، 0.01وىذا يعٍت ايضا أنو كلما توافرت األجهزة زاد معها استخدامها
داللة الفروؽ بُت متوسطي درجات العامالت بادلركز وادلعلمات حوؿ استخداـ األجهزة ادلتوافرة.
صلد أف داللة الفروؽ بُت متوسطي درجات العامالت بادلركز وادلعلمات حوؿ استخداـ األجهزة ادلتوافرة ىي:
عدـ وجود فرؽ داؿ احصائي بُت العامالت وادلعلمات يف استخداـ كامَتا الفيديو فالعامالت وادلعلمات ال
يستخدمنها على حد سواء.
وجود فرؽ داؿ احصائي بُت العامالت وادلعلمات يف استخداـ جهاز الصور ادلعتمة وجهاز عرض الشرائح لصاح
العامالت كما يشَت إىل ذلك ادلتوسط يف اجلدوؿ اعاله وترى الباحثة السبب يف ذلك أف معلمات ادلركز أكثر حاجة
الستخداـ ىذه األجهزة لعرض القصص مثال والصور ادلعربة خاصة يف ركن التعلم اجلماعي.
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وجود فرؽ داؿ احصائي بُت العامالت وادلعلمات يف استخداـ جهاز عرض فوؽ الرأس  ،فيديو كاسيت  ،جهاز
احلاسوب  ،جهاز تصوير وثائق وجهاز التسجيل وادلاسحة الضوئية الطابعة والتلفزيوف التعليمي وجهاز التجليد احلراري
وجهاز النسخ احلراري وجهاز الفاكس لصاح ادلعلمات كما تشَت إىل ذلك ادلتوسطات يف اجلدوؿ اعاله وترى الباحثة
السبب إىل أف ادلعلمات اكثر حاجة الستخداـ ىذه األجهزة وتوظيفو يف التدريس لتغيَت الروتُت اليومي للدروس
من خالؿ حتليل نتائج السؤاؿ الثاين نالحظ ما يلي:
أنو كلما توافرت األجهزة زاد معدؿ استخدامها حيث أف األجهزة اآلتية متوافرة تلفزيوف تعليمي  ،جهاز عرض فوؽ
الرأس ،كامَتا تصوير  ،جهاز حاسوب ،طابعة ،تلفزيوف تعليمي ،ادلاسحة الضوئية،جهاز تسجيل نالحظ كثرة
االستخداـ عليها حبكم توافرىا سواء بالنسبة للعامالت بادلركز او معلمات ادلدرسة
عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيا بُت العامالت وادلعلمات يف استخداـ كامَتا الفيديو فالعامالت وادلعلمات ال
يستخدمنها على حد سواء.
وجود فرؽ داؿ احصائيا بُت العامالت وادلعلمات يف استخداـ جهاز الصور ادلعتمة وجهاز عرض الشرائح لصاح
العامالت
عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

ما العوائق اليت تواجو مسؤولة ادلركز ومعلمات مدارس احللقة األوىل يف منطقة الباطنة (جنوب) بسلطنة عماف يف
استخداـ تكنولوجيا التعليم مبراكز مصادر التعلم؟
رأي العامالت حوؿ ادلعوقات اليت قد تكوف حائال يف وجو االستفادة القصوى من ادلركز
نالحظ يف اجلدوؿ االيت أف العبارات اليت أخذت نسبة إعاقة كبَتة وبنسبة تًتاوح مابُت %38-76ىي زيادة ضغوط
لعمل شلا يؤثر سلبا على استخدامها دلقتنيات ادلركز وبنسبة  %75.0حيث أف معلمة ادلركز مكلفة بتدريس مادة تقنية
ادلعلومات باالضافة إىل األعباء اليت تكلف اليها من قبل ادارة ادلدرسة وجتهيز سجالت ادلدرسة
تعارض حصص معلمات ادلادة الدراسية شلا حيد من استخداـ األجهزة ادلتوفرة بادلركز وبنسبة  %61.1وذلك بسبب
ازدحاـ اجلدوؿ ادلدرسي شلا يؤدي إىل صعوبة التوفيق بُت احلصص.
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عدـ اتاحة تقنية االنًتنت للمتعلمُت وادلعلمُت وذلك بسبب قلة توافرىا بادلدارس اال جبهد شخصي من قبل ادلدرسة
وبنسبة تكرار إجابة %53.3عند درجة إعاقة كبَتة.
ازدحاـ اجلدوؿ ادلدرسي وبنسبة إعاقة كبَتة تصل  %50حيث أف ادلركز مشغوؿ طواؿ اليوـ بأداء احلصص الدراسية
ومعلمة ادلركز الجتد وقتا يسمح ذلا بالتفرغ للمعلمات شلا يقلل من اقباؿ ادلعلمات على استخداـ ادلركز.
ازدحاـ الفصوؿ الدراسية بالطالب شلا يؤثر سلبا على استخدامهم لألجهزة وبنسبة تكرار إجابات  %50.0عند
درجة إعاقة كبَتة حيث يصل عدد الطالب يف بعض الفصوؿ إىل  40طالبا وطالبة مقارنة بعدد األجهزة اليت تًتاوح ما
بُت  16-15جهازحاسوب وبالطبع ىذا يؤثر على مدى استخداـ الطالب لالجهزة.
زيادة عدد احلصص الدراسية دلعلمات ادلركز يؤثر على معدؿ استخداـ اجهزة مصادر التعلم حيث أف معلمة ادلركز
تكوف مشغولة بأداء احلصص وبالتايل تقل نسبة استخدامها الجهزة ادلركز.
وضعف توافر االمكانات ادلادية لشراء األجهزة وادلواد التعليمية اجلديدة بنسبة إعاقة كبَتة تصل %40
وعدـ صيانة األجهزة ادلوجودة بادلركز بنسبة تكرار  %38.3عند درجة إعاقة كبَتة
وندرة الدورات التدريبية بنسبة تكرار  %41.1عند درجة إعاقة كبَتة.
أما ادلعوقات اليت كانت أعلى نسبة تكرار بإعاقة متوسطة فهي عدـ وجود اخصائي تكنولوجيا تعليم بادلركز حيث
بلغت نسبة التكرار  %38.3على الرغم أف  %31.7يعتربىا نسبة إعاقة كبَتة.
وادلعوقات اليت تشكل نسبة إعاقة قليلة فهي ندرة التعاوف بُت معلمات ادلدرسة النتاج وسائل مشًتكة
وبنسبة%38.3تكرار إجابات وىذا يدلنا على أف ىناؾ تعاونا ما بُت معلمات ادلدرسة النتاج وسائل مشًتكة .وعدـ
مواكبة معلمة ادلركز للتطورات احلديثة يف رلاؿ تقنيات التعليم فقد أخذت نسبة  %48.3عند درجة إعاقة قليلة وىذا
يدلنا على أف معلمة ادلركز مواكبة للتطورات احلديثة يف رلاؿ تقنيات التعليم.
واخَتا بالنسبة للعبارات اليت التوجد فيها نسبة إعاقة وىي قلة خربة معلمة ادلركز باستخداـ األجهزة ادلوجودة بادلركز
حيث احتلت ىذه العبارة نسبة  %48.3عند اليوجد إعاقة
أما بالنيبة للعبارات اآلنية
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تركبز دورات معلمات ادلركز على اجلانب النظري فقد تقاربت التكرارات ما بُت إعاقة كبَتة ومتوسطة وكبَتة حيث أف
درجة اإلعاقة بكبَتة وصلت  %30ومتوسطة  %28.3وقليلة %31.7وىذا يدؿ على أف ىناؾ معلمات يعتربهنا
إعاقة كبَتة والبعض متوسطة والبعض قليلة.
رأي المعلمات حول المعوقات التي قد تقف دون االستفادة من المركز:
يتضح أف ادلعوقات اليت أخذت أعلى نسبة تكرار إعاقة كبَتة ىي
زيادة األعباء اليت تلقى على كاىل ادلعلمة شلا يؤثر سلبا على استخدامها دلقتنيات مصادر التعلم ،حيث كانت نسبة
تكرار درجة إعاقة كبَتة ذلذه العبارة  %72.0حيث أف معلمة مكلفة بأداء احلصص اليومية باالضافة إىل حصص
النشاط والريادة؛ حبيث ال يوجد لديها الوقت الكايف لالستفادة من امكانيات ادلركز.
زيادة عدد احلصص الدراسية دلعلمات ادلركز ،يؤثر على معدؿ استخداـ اجهزة مصادر التعلم ،بنسبة درجة إعاقة كبَتة
تصل إىل ،%58حيث إف ادلركز يكوف طواؿ اليوـ مشغوال بأداء احلصص الدراسية ،حبيث اليكوف متاحا إال ثالث
حصص يوميا مقارنة بعدد ادلعلمات اليت قد يصل عددىن إىل  60معلمة يف ادلدرسة شلا يكوف من الصعب االستفادة
من ادلركز يف ظل ىذا الضغط.
يلي ذلك عدـ إتاحة تقنية االنًتنت للمعلمات وادلتعلمُت وبنسبة درجة إعاقة كبَتة تصل إىل .%55
يليها ازدحاـ اجلدوؿ ادلدرسي شلا يؤدي إىل قلة اقباؿ ادلعلمات على ادلركز؛ بدرجة إعاقة كبَتة تصل لػ %54ونفس
الوضع بالنسبة الزدحاـ جدوؿ ادلعلمات ،حيث أف كل معلمة على األغلب تكوف مشغولة طواؿ اليوـ بأداء احلصص
الدراسية باستثناء ثالث حصص يوميا .
مث ازدحاـ الفصوؿ الدراسية وبدرجة إعاقة كبَتة تصل إىل  %50حيث أف ازحاـ الفصوؿ الدراسية مقارنة بعدد
األجهزة يؤدي تلقائيا إىل التأثَت سلبا على استخدامهم لألجهزة .
وبدرجة إعاقة كبَتة تصل إىل %46تعترب ادلعلمات عدـ وجود اخصائي تكنولوجيا تعليم بادلركز وندرة الدورات
التدريبية معيقا إىل حد ما.
يليها تعارض حصص معلمات ادلادة الدراسية شلا حيد من استخداـ األجهزة ادلتوفرة.
أما العبارات اليت كانت أعلى نسبة تكرار إعاقة قليلة فهي :ندرة التعاوف بُت معلمات ادلدرسة ،وعدـ صيانة األجهزة
ادلوجودة بادلركز ،وتركيز دورات ادلعلمات على اجلانب النظري ،حيث كانت نسبة تكرار ىذه العبارات عند درجة إعاقة
قليلة على التوايل .%47 ،%40 ،%51
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يف حُت أف قلة خربة معلمة ادلركز باستخداـ األجهزة ادلوجودة بادلركز أخذت أعلى نسبة تكرار عند درجة وصلت إىل
 ،%49شلا يدؿ على أف قلة خربة معلمة ادلركز باستخداـ األجهزة ادلوجودة بادلركز التشكل إعاقة كبَتة.
وضعف توافر االمكانات ادلادية لشراء األجهزة وادلواد التعليمية اجلديدة
فقد تقاربت نسب تكرار اإلجابات مابُت درجة إعاقة كبَتة  %25ومتوسطة  %29وقليلة . %23
أما بالنسبة لداللة الفروؽ بُت متوسطات درجات العامالت وادلعلمات يف ادلعوقات فيتضح اآليت:
وجود فرؽ داؿ احصائيا بُت العاملُت وادلعلمات يف تعارض حصص معلمات ادلادة الدراسية شلا حيد من استخداـ
األجهزة ادلتوفرة بادلركز فالفرؽ داؿ احصائيا عند مستوى داللة  0.05لصاح ادلعلمات كما يشَت إىل ذلك ادلتوسط
يف اجلدوؿ أعاله فادلعلمات أكثر من العامالت يؤكدف على أف تعارض حصص معلمات ادلادة الدراسية تعترب معوقا
الستخداـ ادلركز وذؿ بسبب ضغط جدوؿ احلصص اليت يعاين منها ادلركز باستمرار.
وجود فرؽ داؿ احصائيا بُت العامالت وادلعلمات عند مستوى  0.01لصاح ادلعلمات بالنسبة دلعوؽ زيادة ضغوط
العمل فادلعلمات يؤكدف على أف زيادة ضغوط العمل يعترب معوقا الستخداـ ادلركز بصورة أكرب شلا تؤكده العامالت
ويرجع ذلك إىل أف األعباء التدريسية تقع على عاتق ادلعلمات بصورة أكرب من العامالت.
أما بقية ادلعوقات :فهناؾ فروؽ غَت دالة احصائيا شلا يشَت أف ادلعلمات والعامالت يرينها معوقات على حد سواء.
نالحظ من خالؿ حتليل نتائج السؤاؿ الثالث :أف ىناؾ عدة معوقات امجعت عليها ادلعلمات والعامالت مبركز مصادر
التعلم نذكر منها:
تعارض حصص معلمات ادلادة الدراسية شلا حيد من استخداـ األجهزة التوفرة بادلركز
زيادة األعباء وضغوط العمل اليت تعاين منها ادلعلمة سواء معلمة ادلركز او معلمات ادلدرسة
ازدحاـ اجلدوؿ ادلدرسي شلا يؤدي إىل قلة اقباؿ ادلعلمات على ادلركز .
ضعف توافر االمكانات ادلدية لشراء األجهزة وادلواد التعليمية اجلديدة.
قلة اتاحة تقنية االنًتنت بادلدارس.
ازدحاـ الفصوؿ الدراسية بالطالب شلا يؤثر سلبا على استخدامهم لألجهزة
ادلقًتحات دلعاجلة ادلعوقات اليت تعاين منها معلمات ادلركز ومعلمات ادلدرسة:
تقًتح الباحثة توافر شرطُت يف العاملُت بادلركز :أف يكونوا من ادلتخصصُت يف علوـ ادلكتبات وتكنولوجيا التعليم .وأف
يتوافر يف ادلركز عددا من العاملُت فيجب أف يكوف ىناؾ اختصاصي مصادر تعلم وفٍت تشغيل أجهزة وصيانتها وأخر
سلتص بتدريس مقرر تقنية ادلعلومات.
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توفَت فٍت صيانة أجهزة
االىتماـ باجلانب العملي يف الدورات اليت ختضع ذلا ادلعلمات
ترتيب اجلدوؿ ادلدرسي حبيث يسمح لكل معلمة استخداـ ادلركز مرتُت أسبوعيا
زيادة الدورات التدريبية اليت تساعد ادلعلمات يف التعامل مع مقتنيات ادلركز
. حصة اسبوعيا22 ختفيف اجلدوؿ ادلدرسي حبيث تأخذ كل معلمة ما ال يزيد عن
:الخاتمة
 وشخص، مبراكز مصادر التعلم مبدارس احللقة األوىل من التعليم االساسي،ناقش البحث دور تكنولوجيا التعليم
 حيث تبُت وجود العديد من ادلعوقات اليت جتابو.ادلعوقات اليت تقف حائال يف وجو االستفادة ادلثلى من ىذه ادلراكز
 كاف لزيادة ضغوط لعمل لدى ادلعلمات تأثَت سلي على استخداـ.ادلركز مصادر التعلم وتطوير تكنولوجيا التعليم
 وإ ّف ازدحاـ الفصوؿ الدراسية. إىل جانب قلة اتاحة تقنية االنًتنت بادلدارس.مقتنيات ادلراكز من األجهزة الفنية
. وقد سعت الباحثة من خالذلا إىل اجياد العديد من احللوؿ ادلقًتحة.بالطالب أثر سلبا على استخدامهم لألجهزة
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