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قومي استخدام مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلوم باملرحلة ت

  املتوسطة واجتاهات املعلمني حنوها
  
  

ختصص التربية  يف طلبات احلصول على درجة املاجسترياستكماالً ملتقدمت هذه الرسالة 

  مناهج وطرق تدريس العلوم

  

  إعـــداد الطالب

    سعيد بن مغرم بن حممد العمري  

   إشراف

   إبراهيم  حممدعبد اهللا علي/ د 
 لمناھج وطرق تدریس العلوم المساعدأستاذ ا

  م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩

  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم العالي
  جامعة الملك خالد

  عمادة الدراسات العلیا
  كلیة التربیة 

  قسم المناھج وطرق التدریس
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  الدراسةص لخستم
باملرحلـة املتوسـطة     تقومي استخدام مراكز مصادر التعلم يف تـدريس العلـوم    :دراسةعنوان ال 

  .علمني حنوهاواجتاهات امل
هدفت هذه الدراسة إىل  تعرف واقع استخدام مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلـوم باملرحلـة                 

مدى توافر وصالحية متطلبات تدريس      على   املتوسطة  واجتاهات املعلمني حنوها، وذلك من خالل التعرف          
 حتد من استخدام مراكز مـصادر       وواقع استخدام تلك املتطلبات يف تدريس العلوم، واملعوقات اليت         العلوم،

  .التعلم يف تدريس العلوم، واجتاهات املعلمني حنو تلك املراكز
 قام الباحث بتحليل أنشطة كتب العلوم باملرحلة املتوسطة جلميع الصفوف   الدراسة ولتحقيق أهداف 

 طا مسليا،نشا) ٣٦(نشاطا عمليا، و) ١٦٥(نشاطا، منها) ٢٣٥(حيث بلغ جمموع األنشطة جلميع الصفوف 
 لكل مـن    -أداة للبحث نشاطا حبثيا، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي معتمداً على االستبانة ك          )٣٤(و

  .ومقياس اجتاهات ملعلمي العلوم بنفس املرحلة ،موأمناء مراكز مصادر التعل ،معلمي العلوم
ركز مصادر الـتعلّم، يف  أميناً مل) ٦٠(معلماً، و) ٦٥(علي عينة بلغ عددها  ومت تطبيق أدايت الدراسة     

      ا، بيشة، سراة عبيدة، حمايـل     (ا مراكز مصادر تعلّم مبنطقة عسري     املدارس املتوسطة احلكومية اليت يوجدأ 
 .)، النماصعسري

  :وأسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج من أمهها
ول توافر األجهزة،   توافر متطلبات تدريس العلوم مبركز مصادر التعلم، يأيت يف املركز األ          من حيث    -١

، حيث  ينالكتب فقد جأت يف املركز الثا      توافر اأم ،)١,٥٢(و) ٢(وقد بلغت متوسطات توافرها بني      
 أما أشرطة الفيديو و الربجميات فقد جـاءت يف املركـز       )١,٢٥(و) ١,٧٥( بلغ متوسط توافرها بني     

  .حيث التوافر، وهي األقل من )١,٢٥(و) ١,٦٥( ، حيث بلغ متوسط توافرها بنيلثالثا
صالحية متطلبات تدريس العلوم مبراكز مصادر التعلم تأيت األجهزة يف املركـز األول،             من حيث    -٢

، أما صالحية أشرطة الفيديو والربجميات فقـد        ) ١,٢٩(و) ١,٩٨(وقد بلغت متوسطات توافرها بني    
لكتب كانت يف صالحية او ،)١,٢٩(و)١,٦٦( جاءت يف املركز الثاين، حيث بلغ متوسط توافرها بني        

وهي األقل صالحية من و جهة نظـر        ) ١,٢٠(و)١,٧٤( املركز الثالث فقد بلغ متوسط توافرها بني        
 .معلمي العلوم

األجهزة يف املركـز    :استخدم متطلبات تدريس العلوم مبراكز مصادر التعلم كان على النحو التايل           -٣
 استخدام الكتب يف املركـز      ، ويأيت )١,٥٨(و) ٣,٢٥(األول، وقد بلغت متوسطات استخدامها بني     

أما استخدام أشرطة الفيديو والربجميات فقد )  ١,٥١(و) ٢,٤٥( الثاين فقد بلغ متوسط استخدامها بني   
، وهي األقل استخداماً    )١,٥١(و)٢,٣٥( جاءت يف املركز الثالث، حيث بلغ متوسط استخدامها بني        

 .من وجهة نظر معلمي العلوم، حيث حتتل املرتبة األخرية
وهـي علـى    وجود بعض املعوقات اليت حتد من استخدام مراكز مصادر التعلّم يف تدريس العلوم               -٤

) تأخر الصيانة من قبل اإلدارة التعليمية     (،يليه املعوق الثاين    )كثرة تداخل طلبات املعلمني     : (النحو التايل 
زيادة العبء التدريـسي لـدى   (، مث يليه املعوق الرابع    )ندرة الربامج احلاسوبية  (، مث يليه املعوق الثالث    

 ).عدم وجود ميزانية كافية ملركز مصادر التعلم(، مث يليه املعوق اخلامس ) املعلم
 استجابات أفـراد عينـة       متوسطات بني٠,٠٥()مستوى  عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -٥

العلـوم مبركـز   حول توافر، وصالحية، وواقع االستخدام ملتطلبات تدريس       ) املعلمني واألمناء (البحث
 .مصادر التعلم

استجابات أفراد عينة البحث      متوسطات بني٠,٠٥()عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية       -٦
ـ  حول معوقات استخدام مركز مصادر التعلّم يف تدريس العلوم لصاحل معلمي العلوم             أظهـرت   ا، كم

مركز مصادر التعلّم يف تـدريس      علمي العلوم بشكل عام حنو استخدام       مل إجيابية اجتاهات  وجود النتائج
اليت توصلت هلا الدراسة قدمت تصور مقترح ملركز مصادر التعلم باملرحلـة            وبناء على النتائج     ،العلوم

 . املتوسطة
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The Evaluation of Using the Learning Centers Resources in Teaching Science for Intermediate 

Schools , and the Teachers'  Attitudes towards the Learning Centers Resources  
Prepared by: Saeed Bin Maghram Bin Mohammad Al Amry 

Supervisor: Dr. Abdullah Ali Mohammad 
Abstract: 

This study aimed to know the using of the learning centers resources in teaching 
science for the intermediate schools' students and the status of the teachers' attitudes toward 
them by identifying  the extent of using these learning centers and their usability in teaching 
science as well as the difficulties that limit using these learning centers in teaching science . 

To achieve these aims, the researcher analyzed science books activities in the 
intermediate schools where found 235 activities (165 scientific , 36 entertainment ,34 
research activities ). 

The researcher prepared the following tools: 
1- A questionnaire for science teachers and learning centers staff. 
2-  An attitude scale for science teachers. 
These tools were administered for (65) teachers and (60) learning center staff in the 
intermediate schools in Aseer (Abha, Pesha, Mahiel, El Namas, Sratebeda ). 
The results were as follows: 

1- The requirements  for teaching science at the  learning centers resources were existed, 
where the equipment came at the first level with averages of (2) to (1.52). Books came 
at the second level with averages of (1.75)to (1.25). The video tapes came at the third 
level with averages of (1.65)to (1.25).  

2- For the usability of teaching science at learning centers resources demands, the 
usability of equipment came in the first level with averages of (1.98) to (1.29). The 
usability of video tapes came at the second level with averages of (1.66) to (1.29). The 
usability of books came at the third level with averages of (1.74) to (1.20) which was 
the less usability from the teacher view . 

3- For the using of teaching demands, the equipment came in the first level with averages 
of (3.25) to (1.58). The using of books came at the second level with averages of 
(2.45) to (1.51). The using of video tapes and software came at the third level with 
averages of (2.35) to (1.51) which was the less using from the teacher view. 

4- There were some difficulties facing the use of learning centers resources in teaching 
science such as overlapping in  teachers' demands , late of maintenance from education 
management , raring of computer software , increase of teaching load for teachers and 
no budget for learning centers resources. 

5- There were no significant differences between the research samples ( teacher and staff) 
about the existence , usability and reality of using the demands of teaching science in 
learning centers. 

6- There were significant differences between the research samples about the difficulties 
which face using learning centers resources in teaching science favoring the science 
teacher. 

Moreover, the results revealed positive attitudes from the part of the science teachers 
towards the use of learning resources centers. 

Thus, and due to the study results, a proposed paradigm of a learning resources center in 
the intermediate stage is presented.  
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  توياتفهرس احمل
 

 الصفحة  املوضوع
  هـ  إهداء

 و الشكر والتقدير
 ز ص البحث باللغة العربيةلخستم

 ط ملخص البحث باللغة اإلجنليزية
 -ك-ي-ط فهرس احملتويات
 ل فهرس اجلداول
  م  فهرس األشكال
 ن فهرس املالحق

  ١٥-١ وخطة حبثهامشكلة الدراسة : الفصل األول
  ٢ الدراسةمقدمة : أوالً
 ٦ الدراسةمشكلة : ثانياً
 ٨  الدراسةأسئلة : ثالثاً
 ٩  الدراسةأهداف: رابعاً

 ٩ الدراسةأمهية : خامساً
 ١٠ الدراسةحدود : سادساً
  ١٠  عينة الدراسة :سابعاً
  ١١   الدراسة أدوات:ثامناً

  ١١  منهج الدراسة :تاسعاًً
  ١٢  الدراسةمصطلحات : عاشراً

  ١٣   ءات الدراسةإجرا:احلادي عشر
 ٨٦-١٤  ويتضمناإلطار النظري : الفصل الثاين
 ٤٢-١٦  مراكز مصادر التعلّم:املبحث األول

  ١٦  كز مصادر التعلّم امفهوم مر-أوالً
  ١٩   يف تدريس العلومكز مصادر التعلّم انشأة وتطور مر-ثانياً
  ٢٦  مربرات تأسيس مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلوم-ثالثاً
  ٢٧   يف تدريس العلوم مراكز مصادر التعلّم وأنواعأهدافرؤية و-بعاًرا

  ٣٢  كز مصادر التعلّماأمهية مر-خامساً
    ٣٥         أنواع مراكز مصادر التعلّم-سادساً
   املهام والوظائف اليت يقدمها مركز مصادر التعلّم-سابعاً

  ٣٩ 
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 الصفحة  املوضوع
  ٦٢-٤٣  م يف عصر املعلوماتمركز مصادر التعل-الثاين املبحث

  ٤٣  املعايري العاملية ملراكز مصادر التعلّم-أوالً
  ٤٧  أمناط مراكز مصادر التعلم-ثانياً
  ٤٩  .والعامليةالعربية، بعض الدول بعض النماذج املتطورة ملراكز مصادر التعلم يف -ثالثاً
  ٥٦  مالمح مركز مصادر التعلم يف عصر املعلومات-رابعاً

  ٥٩  .مواقع الكترونية حول مراكز مصادر التعلم -خامساً
  ٦٠   معوقات تنفيذ مراكز مصادر التعلم يف الوطن العريب-سادساً
 املعلم ر توظيف مركز مصادر التعلم يف تدريس العلوم ودو- الثالثاملبحث

  ٨٢-٦٢  يف رفع كفأا
  ٦٢  . املتطلبات األساسية لتفعيل مراكز مصادر التعلم-أوالً
  ٦٥  . ورفع كفأادور معلم العلوم يف دعم مراكز مصادر التعلم-ثانياً
  ٦٧  .  توظيف مراكز مصادر التعلم يف تدريس العلوم-ثالثاً

  ٨١-٧٩٠  املرحلة املتوسطة وأهدافها باململكة العربية السعودية -رابع الاملبحث
  ٧٩  املرحلة املتوسطة-أوالً
  ٧٩   . أهداف املرحلة املتوسطة-ثانياً
  ٨٠   أهداف تدريس العلوم باململكة العربية السعودية-ثاًثال

  ٨٧-٨٢  االجتاهات -امس اخلاملبحث
  ٨٢  مفهوم االجتاه-أوالً
  ٨٤   تكوين االجتاهات-ثانياً
  ٨٦   مكونات االجتاهات-ثالثاً

 ١٢٦-٨٨  الدراسات السابقة: الفصل الثالث
  ٨٩  مقدمة

  ٩٠  تعلم تناولت واقع مراكز مصادر الدراسات: أوالً
  ١٠٢  تناولت معوقات مراكز مصادر التعلمدراسات : ثانياً
  ١٠٦  توظيف مراكز مصادر التعلم واجتاهات املعلمني حنوها تناولت دراسات: ثالثاً

  ١٢٣  التعليق على الدراسات السابقة
  ١٤٣-١٢٦  منهج البحث وإجراءاته: الفصل الرابع

  ١٢٦  مقدمة
  ١٢٦  الدراسة منهج 
  ١٢٦  اسةالدرجمتمع 
  ١٢٧  الدراسةعينة 
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 الصفحة  املوضوع
  ١٣٠   الدراسةواتأد

  ١٣١   تحليل األنشطةل حساب الصدق
  ١٣٢  حساب معامل الثبات لتحليل األنشطة 

  ١٣٤  استبانة الدراسة   خطوات بناء
  ١٣٥  حساب صدق االستبانة

  ١٣٦  حساب معامل الثبات لالستبانة
  ١٣٧  خطوات بناء مقياس االجتاه
  ١٣٨  حساب صدق مقياس االجتاه

  ١٤٠  حساب معامل الثبات ملقياس االجتاه
  ١٤١  إجراءات تنفيذ الدراسة 

  ١٤٢   اإلحصائية املعاجلة
  ١٨٨-١٤٣  نتائج الدراسة وتوصياا و مقترحاا: الفصل اخلامس

  ١٤٤  مقدمة
  ١٤٥  عرض النتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

  ١٩٣  التوصيات واملقترحات 
  ١٩٣   تصور مقترح ملركز مصادر التعلم باملرحلة املتوسطة-أوالً
  ٢٠٤  التوصيات-ثانياً

  ٢٠٥  دراسات مقترحة
  ٢٢٣-٢٠٦  مراجع الدراسة

  ٢٠٦  املراجع العربية: أوالً
  ٢٢٠  املراجع األجنبية: ثانياً

  ٢٧٣-٢٢٤  املالحق
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  :املقدمة

 وظهرت أفكار ونظريات وأساليب حديثة يف       ،لقد تطورت العملية التعليمية يف الفترة األخرية      

 وحفـز  ،جمال التعليم والتعلم، تؤكد على أن أفضل أنواع التعلم هو الذي يتم عن طريق اخلربة املباشرة           

  .  ومن مصادرها املتعددة، بنفسهالدافعية لدى املتعلم حنو البحث عن املعلومات

كانت جذورها أقدم من يف القرن العشرين وإن  مراكز مصادر التعلم  ظهورعلى الرغم من أنو

 أواسط الستينيات وبداية السبعينيات ظهرت بعض االجتاهات التربوية املرتبطة بتفريـد            إال أنه يف  ذلك،  

قان والتعلم بالوسائط السمعية والبدايات املبكرة لتوظيف التعلم بدًءا بالتعليم املربمج والتعلم من أجل اإلت

 القائمني على العملية التربوية للتحول من املكتبات        تعليم، تلك االجتاهات كلها حفزت    احلاسوب يف ال  

املدرسية التقليدية إىل مراكز مصادر أو وسائل تقدم خدمات للطالب واملعلم غري مقصورة على املـواد             

 أشكال االتصال األخرى، وتطلب هذا التحول البحث عن مصطلح جديد يعرب عن    املطبوعة، بل تشمل  

مركز املـواد التعليميـة،   : ذلك املكان بدال من املكتبات املدرسية، فبدأ ظهور مصطلحات كثرية منها          

 وغريها من املصطلحات، حيث استخدمت ،ومركز الوسائل التعليمية، ومركز مصادر التقنيات التعليمية

ـ    -أخريا  -لإلشارة ملفهوم مركز مصادر التعلم، الذي ظل      مجيعها   تخداما يف األدب   املفهوم األكثـر اس

  ).٣٧١، ٢٠٠٠، احليلة(التربوي املنشور
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وقد سعت اململكة العربية السعودية إىل تزويد املدارس مبراكز مـصادر الـتعلم منـذ عـام                 

لوزارة إلنشاء عدد من    هـ  أنفقت ا   ١٤٢٣-١٤٢٢هـ على مستوى اململكة كافة؛ ففي عام        ١٤٢٠

  ).١٤٢٥ الغامدي، ( سعودياملراكز مبختلف مناطق اململكة أربعة عشر مليون ريال

 مركزا لـيس هـذا      ١٣٣٨هـ  إىل      ١٤٢٣وقد وصل عدد مراكز مصادر التعلم حىت عام         

بل إن هناك ختطيطاً يهدف إىل أن يبلغ عدد هذه املراكز يف القريـب إن شـاء اهللا إىل حنـو           فحسب،

  ).١٤٢٤، وزارة التربية والتعليم(مركز ٣٠٠٠

ذه اجلهود تفعيالً للتدريس باستخدام تلك املراكز، ملـا         هل املعلمني   تقديراألحرى  لذا كان من    

  .  على مجيع عناصر العملية التعليمية بالنفع والفائدةويعود على الطالب 

واد وأجهزة فقط، بـل مبـدى   إن النظرة إىل مركز مصادر التعلم ليس مببناه أو مبا حيتويه من م  

وهو ذا املعىن ليس مـستودعا للمعلومـات أو      كفايته واستثماره وتفعيله من قبل املعلمني والطالب،      

صادر التعلم املتنوعة فقط، بل هو مكان للعمل املثمر والنشاط التعليمي الـذايت والتحـصيل الـوافر             مل

وزارة التربية والتعلـيم،  (عليمية وجيعلها منتجة وممتعة  ملختلف فئات املتعلمني، مما يرفع كفاية العملية الت       

١٤٢٤ .(  

لذا يعد استخدام مراكز مصادر التعلم من قبل معلمي العلوم مطلبا أساسيا لتطـوير الطـرق                

 وذلك إلجياد الدافعية لدى الطالب من خالل املشاركة الفعالة سواء بـالقول أو            ،التقليدية يف التدريس  

فاعل يف جماالت يرغبون فيها، وهذا ال يعين أن نترك الطالب ميارسون نـشاطهم    السماع أو العمل والت   

  . بل جيب وضعهم يف مواقف تثري تفكريهم، وتدفعهم الستخدام حواسهم كافة، بصورة عشوائية
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إىل مبدأ يرى أن أفضل أنواع املعرفـة        ) املوجودة مبراكز املصادر    ( تستند التقنيات التعليمية    و

إىل )أو املتعلم(عرفة املباشرة، إال أنه نظرا لصعوبة احلصول عليها أحيانا يضطر معلم العلوم          العلمية هي امل  

  ).٢٠٠٤زيتون، (تقصي املعرفة واكتشافها بصورة غري مباشرة 

 مراكز مصادر التعلم العديد من األهداف التربوية والنفـسية،           من خالل  تدريس العلوم حيقق  و

تم تدريب املتعلم على أحد أساليب التعلم الذايت، والدور اإلجيـايب            حيث ي  ،منها تنوع أساليب التعلم   

 أن املتعلم يف مراكز مصادر التعلم يقوم بدور أكرب فهو           حيث يالحظ  يف أثناء املرور باخلربات،   للمتعلم  

يتنقل ويبحث داخل املركز، وفقا للخطة املوضوعة احملددة بواسطة املعلم واملتعلم معا يف إطار اإلحساس    

عتاد املعلم أن يلقـي  دور املعلم وفلسفة التدريس؛ حيث ا   تغري  -كذلك-املسئولية؛ ومن تلك األهداف   ب

املعلومات على مسامع الطالب بقصد احلفظ واالستظهار وإعـدادهم ألداء االختبـارات النهائيـة،               

ز مـصادر   واحملصلة هي تعليم ضعيف األثر يف عقول ونفوس املتعلمني، أما املعلم الذي يستخدم مراك             

 حيدد األدوات واألجهزة، ويتابع ويراقب ويوجه املـتعلم         ، حيث التعلم فهو يقوم بوضع خطة للدراسة     

  ).١٩٩٥حممد،(طوال رحلة املرور باخلربة والوصول إىل نواتج التعلم املطلوبة

 بعضاً من _نقالً عن زيتون(Sund and Trowbridge) _وقد حدد صند وتروبريدج 

  ):٢٨١، ٢٠٠٤زيتون، (علم العلوم اجليد منهاالصفات املرغوبة مل

  .استخدام تقنيات فنية إلثارة االهتمام وامليول يف بداية كل خربة تعليمية-

 لكي جيعل كل خربة تعليمية تعلمية ؛ استخدام الوسائل واألدوات واألجهزة التوضيحية بشكل مكثف-

  .جديدة ملموسة بقدر املستطاع
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 إال من ، بالشكل التام تتوفر يف معلم العلوم ويف طرائق التدريسهذه الصفات ال ميكن أن    كل  و   

هلا دور مهم وإجيايب يف حتسني      بالتايل فإن مراكز مصادر التعلم      خالل استخدام مراكز مصادر التعلم، و     

  .عملية التعلم والتعليم

 بـاملواد   تقتصر على تزويد املتعلمني واملعلمني     وعلى ذلك فإن وظيفة مراكز مصادر التعلم ال          

ني على تطوير أساليب  يف مساعدة املعلم   تعليمية على اختالف أنواعها، بل إن هلا دور اجيايب        ألجهزة ال او

داخلـها،  سهام يف حتقيق التفاعل االجيايب من أهم دواعي وجود هذه املراكز هو اإل   التدريس، حيث إن    

إذ تؤكد أهداف مراكز مصادر      ،وذلك من خالل حتقيق أهداف املناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية        

، التعلم على تطوير التدريس من خالل التخطيط للدروس، وحتديد األهداف، واختيار املواد التعليميـة             

   ). ١٩٨٥الفرا، (وحتديد مستويات األداء وإنتاجها، وتنويع أساليب التدريس وجماالت اكتساب اخلربة،

على مدى استخدام تلك املراكز يف تـدريس         اجتاهات املعلمني مؤشراً     يف هذا اإلطار تعطي   و

العلوم، وبالتايل فإن تلك املراكز لن تؤدي دورها على الوجه األكمل إال إذا كانت اجتاهات معلمـي                 

  . اجتاهات إجيابيةالعلوم حنوها 

 ومنـها دراسـة     ،بعض الدراسات السابقة اليت تناولت تدريس العلـوم       نتائج   كما أشارات 

 ومنـها نقـص األدوات،   ، معوقات تدريس العلوم بشكل عام   بعض إىل) ١٩٩٣ ونشوان،   ،الكثريي(

 القميـزي، (وكذلك دراسة  وكرب حجم املادة الدراسية،    والوسائل، وعدم توفر مكان للقيام باألنشطة،     

 كثـرة  : منـها  يف تدريس العلوم باملكلة العربية الـسعودية    تسع مشكالت  توصلت إىل   اليت  ) ١٤٢٧

  .ونقص األدوات واألجهزة، ئيةاستخدام الطريقة اإللقا

هاريس  ودراسة) Bahree,1986(باري  ومن الدراسات اليت تناولت مصادر التعلم دراسة 

)Harris,1997( ودراسة )  ،١٤٢٨األمحري،( ودراسة )١٤٢٤الرويلي، (ودراسة ) ١٩٩٩فرج(  
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 إىل مراكز مـصادر      والنظر ،   بضرورة استخدام مراكز مصادر  التعلم يف التدريس         مجيعها  أوصت اليت

 زيادة عدد احلصص    : ومنها ، كما أشارت إىل بعض املعوقات     ،التعلم كركن أساسي يف استمرار التعلم     

  . وتأخر الصيانة ألجهزة مراكز مصادر التعلم،لدى املعلمني

ودراسة كل من )  Peterson & Wepl , 1988  (لب، ووكما أكدت دراسة بيترسون

 ,Smith, et al(مسيث وآخـران  دراسة و، )Roschelle, et al, 2000(روشيل وآخرون 

ويساعد علـى   وحيسن أداء املعلمني،  أن استخدام التقنية يف التعليم يعزز التعلم التعاوين،       على  ) 2001

  .تقييم املناهج الدراسية يف ظل التغيري املنشود

ات املعلمني عموماً    تتعلق باجتاه   اليت سابقةالدراسات  ال ندرة يف ،  ويف هذا اإلطار واجه الباحث    

  .حنو استخدام مراكز مصادر التعلم يف عملية التدريسي العلوم على وجه اخلصوص ومعلم

 لذا فهي حتتـاج  ؛ يف اململكةوكون عمر هذه املراكز يف امليدان التربوي مل يتجاوز عامه الثامن       

اكز مـصادر الـتعلم يف      ف واقع استخدام مر    على تعر  تركز والدراسة احلالية    ،إىل الدراسة واملتابعة  

تدريس العلوم، وحتديد معوقات التدريس ا، واجتاهات معلمي العلوم حنـو اسـتخدامها يف عمليـة               

  .التدريس

 

نظرا ألمهية مراكز مصادر التعلم يف تطوير العملية التعليمية من خالل الدور الذي ميكـن أن                    

 أو ،اج املعلم لعرض موضوع ما باستخدام احلاسب اآليل مباشرةتقوم به يف تدريس العلوم فكثريا ما  حيت

 Document Camera( أو باستخدام الكامريا الوثائقية ،)Data Show(مع جهاز العرض 

Visual Presenter(،مما يتوفر بتلك املراكز من تقنيات تعليم حديثة، وتوفري ما حيتاجه ، أو غريها 

  . والدافعية حنو املادة،حيصل للطالب من التشويقاملعلم  من وسائل، أو مراجع، وما 
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