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 البخح ملخص

مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم استيدف البحث استقصاء أثر استخدام 
الرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة في جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي، وفي 
دافعيتيم نحو التعمم، وبحث أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم 

ي جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمية )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الُمفّصمة( ف
الرقمي، بالمقارنة باستخدام المجموعة التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية 
الراجعة الموجزة(، وفي دافعيتيم نحو التعمم. ولتحقيق ىذه األىداف أعد الباحث األدوات 

ت كائنات التعمم الرقمية، وصمم والمواد التعميمية التالية: قائمة معايير تصميم مستودعا
مستودعا لكائنات التعمم الرقمية لمجزء األول من مقرر الكمبيوتر لمصف األول اإلعدادي، 
وبطاقة تقييم مستودعات عناصر التعمم الرقمية، وقائمة معايير ومؤشرات جودة المحتوى 

ير ومؤشرات جودتو، في ضوء معاي التعميمي الرقمي، وبطاقة تقييم المنتج / المحتوى الرقمي
(. وتم تطبيق John Kellerواستبانة الدافعية نحو المادة التعميمية التي أعدىا جون كيمر )

أدوات البحث قبميا عمى مجموعة البحث التي ضمت جميع الطمبة المنتظمين في الدراسة في 
لعام الجامعي برنامج تكنولوجيا التعميم بالدبموم المينية بكمية التربية جامعة سوىاج خالل ا

( 55م الدارسين لمقرر "مصادر التعمم والمكتبة" وقد بمغ عددىم ) 8302-8302
طالًبا/معمًما، تم تقسيميم عشوائًيا عمى أساس نمط التغذية الراجعة المقدمة لكل مجموعة إلى 
مجموعتين تجريبيتين، ثم تم تنفيذ المعالجة التجريبية التي تالىا التطبيق البعدي ألدوات 

بحث. وأسفر البحث عن عدة نتائج أىميا: التوصل لقائمة معايير ومؤشرات جودة تصميم ال
( معياًرا، كما 85( محاور يندرج تحتيا )5مستودعات كائنات التعمم الرقمية وقد تكونت من )

تم التوصل لقائمة معايير ومؤشرات جودة تصميم المحتوى التعميمي الرقمي وقد تكونت من 
 5معياًرا رئيًسا(، والفرعية ) 80ج تحتيا مجموعة من المعايير الرئيسة )( مجاالت اندر 0)

معايير تحت فرعية(، وبمغ عدد المؤشرات الدالة عمى  0معايير فرعية( وتحت الفرعية )
مؤشًرا(، كما تم تنفيذ التصميم المقترح لمستودع كائنات التعمم الرقمية لكتاب  873تحققيا )

عمومات واالتصاالت المقرر عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي وفًقا الكمبيوتر وتكنولوجيا الم
( وتم تحكيمو ونشره عبر نظام إدارة التعمم اإللكتروني Herridge Modelلنموذج ىيردج )

(Schoology( ووجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة .)  3.35 بين متوسطي )
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ين: القبمي والبعدي لبطاقة تقييم جودة ( في التطبيق55رتب مجموعة البحث ككل )ن = 
منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي، وفي استبانة الدافعية نحو التعمم في صالح رتب 

( بين متوسطي   3.35التطبيق البعدي. ووجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
التطبيق البعدي لبطاقة  رتب المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في

تقييم جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي، وفي استبانة الدافعية نحو المواد 
التعميمية في صالح رتب المجموعة التجريبية األولى. وأوصى البحث بتضمين دورات تنمية 

ميم قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية موضوعات التدريب العممي عمى تص
نتاج المحتوى التعميمي الرقمي والكتب التفاعمية في ضوء معايير الجودة العالمية، وأنماط  وا 

 تقديم التغذية الراجعة لطمبة الجامعة، وآليات االرتقاء بالدافعية نحو التعمم لدييم.
  تصميم  –مستودعات كائنات التعمم الرقمية  –الكممات المفتاحية: التغذية الراجعة

 الدافعية نحو التعمم. –الجودة  –لتعميمي الرقمي المحتوى ا
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ABSTRACT 
 

The current study aimed at investigating the effects of using digital 

learning objects and two feedback styles by educational technology 

students on the quality of their digital learning products and their learning 

motivation. More specifically, the study aimed at comparing the quality of 

digital learning products and learning motivation of students who used 

detailed feedback and those who used concise/summary feedback. For this 

purpose the researcher of the current study designed a set of instructional 

materials and assessment tools including, a rubric for designing digital 

learning objects, evaluation checklist of digital learning objects, evaluation 

rubric of digital content. For evaluating participants’ learning motivation, 

the researcher adopted John Keller’s Learning Motivation Questionnaire. 

Moreover, the researcher developed a digital learning objects 

store/inventory for the first part of the Computer Textbook for 

preparatory stage first graders. Tools of the study were pre-administered 

to all the Professional Diploma students at the Sohag Faculty of Education 

who were enrolled in the “ Learning Resources and Library” course in the 

academic year 2018/2019 (N=56). They were randomly assigned to two 

treatment conditions (detailed vs summary feedback). Post-instructionally, 

they were assessed using the aforementioned research instruments. Results 

of the study showed a statistically significant difference (P≤ .05) between 

mean scores of students in the pre-post assessments of their digital 

learning objects and their learning motivation, favoring post-assessment 

results. As well, results of the study displayed a statistically significant 

difference (P≤ .05) between mean ranks of students in the two treatment 

groups in terms of the quality of their digital learning products and their 

learning motivation, favoring those in the first treatment group. 
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Recommendations of the study included training faculty members in 

Egyptian universities in designing and developing digital learning content 

and interactive books/resources aligned with international standards per 

se, and illuminating them in terms of using different feedback patterns 

and ways to promote students’ learning motivation. 

KEYWORDS: Feedback, digital learning objects, digital content design, 

learning motivation, Digital Repositories. 
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 مكدم٘:

( Web Based Learningأدى تطور وتنوع استراتيجيات التعمم القائم عمى الويب )
نتاج المقررات  الرقميأساليب تصميم المحتوى معايير و إلى تطور  ، وأضحت اإللكترونيةوا 

( أو عناصر Learning Objects - LOsالتعمم ) كائناتتعتمد مدخاًل جديدًا ُيطمق عميو 
تيدف لتصميم محتوى إلكتروني ذي جودة  (Digital Learning Objectsالتعمم الرقمية )

 عالية وبُكمفة زىيدة خالل زمن قصير نسبيًا.

اإلنتاج و واستراتيجياتو،  اإلقبال عمى مصادر التعمم اإللكتروني عبر الويبساىم قد و 
تصنيف لجة الحاإلى  وتناثرىا عبر خوادم شبكة اإلنترنتالتعمم الرقمية  غير المحدود لكائنات

عادة استخداميا بما يوفر وقت وجيد وكمفة تطوير المحتوى ىذه الوتطوير   الرقميكائنات وا 
اىتمام مصممي التعميم والمقررات اإللكترونية بوضع معايير ازداد كما وضمان جودتو، 

طرائق لالحتفاظ بيا في نظم قابمة ابتكار ، و الرقميالمحتوى  تجويدو  الكائناتلتصميم ىذه 
عادة االستخدام عبر شبكة الويب ُأطمق عمييا مستودعات عناصر التعمم لمو  صول وا 
(Learning Objects Repositories - LORأو المستودعات الرقمية ) (Digital 

Repositories - DR) . 

نتاج كائنات التعمم واستخداميا في تأسيس المستودعات الرقمية وفقً  ا إن تصميم وا 
دة يسيل بناء أي محتوى في التعمم اإللكتروني، ودعم عمميات التعمم لمعايير الجودة المعتم

ويوفر بيئة تعمم إلكتروني تتوافق مع استعدادات وقدرات المتعممين وأساليبيم ، والبحث
 بما يوفر الوقت والجيد والكمفة مع االرتقاء بجودة عمميات التدريس.  ،المفضمة في التعمم

إلى المستودعات الرقمية وما تحويو من  الحر وصولويسيم توفير الفرص لممعممين لم
عادة استخداميا في أطر أكثر حداثة وتطورً  تتوافق مع  اكائنات تعمم في تطوير ىذه الكائنات وا 

نتاج محتوى المقررات  المستجدات الحادثة في مجاالت تطوير المناىج وتكنولوجيا تصميم وا 
 مم الرقمية. كائنات التعجودة اإللكترونية وفًقا لمعايير 

وقابميتيا لمتخصيص  كما يحقق تنوع كائنات التعمم المخزنة في المستودع الرقمي
(Customizability وتصميماتيا المرنة ) إنتاج وتطوير محتوى في تمكين المعممين من

ضفاء المرونةزيد الفيم ويحسّ إلكتروني يُ  عميو، وتمبية  ن التعمم، ويدعم التفاعمية في التعمم وا 
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فردية وتفضيالت تعممية )حسين  المتعممين والتكيف مع ما بينيم من فروقاجات احتي
 .(0) (03، 8300عبدالباسط، 

لتخطيط معين  إن قيام المعمم بتنظيم مجموعة من كائنات التعمم الرقمية في تتال  
نتاج ىذه الختيار وتنظيم و دون اعتبار لممعايير التربوية والفنية موضوع دراسي  تصميم وا 

ال كل متعمم ل بيئة تعمم إلكتروني تخاطب السمات المتفردة التي يتمتع بيا كائنات بحيث تشك  ال
يتوافق مع مفيوم  لو معنىفاعل ىادف و تعمم ، وال إحداث مخرجات تعمم جيدةيضمن تحقيق 

  .وتفكيره المتعمم عن ذاتو ويرتقي بقدراتو

نتاجووتعتبر التغذية الراجعة التي يحصل عمييا المعمم خال   وتطويره ل تصميمو وا 
أحد المقومات الميمة في عمميات التصميم التعميمي، حيث يستفيد منيا  الرقميلممحتوى 

المعمم كاستراتيجية لمدعم التحفيزي عالي التأثير، وينطمق الدور الذي تقوم بو التغذية الراجعة 
يقوم بتطوير سموكو  طالبالمن مبادئ النظريات السموكية والبنائية التي تؤكد عمى حقيقة أن 

بسموكو الصحيح  طالبوفكره التصميمي عندما يعرف نتائج سموكو السابق. كما أن معرفة ال
في الميام بأول يجعمو يجتيد في الحفاظ عمى مستوى أدائو التصميمي ومحاولة تحسينو  أوالً 

ذاتو، فيزداد التعميمية الالحقة، وىذا يسيم في رفع ثقتو بنفسو وتحسين مستويات تقديره ل
 .بما يحقق مخرجات التعمم بجودة عالية إنخراطًا في التعمم

أن أغمب البحوث التي ، (772، 8300مرادني ونجالء مختار )وقد أوضح محمد ال
فحصت مجال التغذية الراجعة في التعمم من بعد انصب تركيزىا عمى استخداميا في برمجيات 

والقميل منيا تطرق إلى استخداميا في بيئات التعمم ا لوجو، التدريس بمساعدة الكمبيوتر وجيً 
القائمة عمى الويب وأنظمة إدارة التعمم اإللكتروني، وبالتالي لم ُيعرف إال القميل عن اآلليات 

نتاج  تعملالتي  بيا أنماط التغذية الراجعة مع االستراتيجيات الفاعمة المستخدمة في تصميم وا 
عن أىميتيا كأساليب  كائنات التعمم الرقمية، فضالً دعات بتوظيف مستو  الرقميالمحتوى 

 لمدعم وتعديل مسارات التعمم عبر بيئات التعمم اإللكتروني.
                                                           

1
 American Psychologicalرى اعزخذاو َظبو رٕثٛك خًؼٛخ ػهى انُفظ األيشٚكٛخ اإلصذاس انغبدط ) - 

Association APA – 6
Th

 ED االعى األخٛش، انغُخ، انصفسخ(، زٛث ٚشٛش انشلى األٔل فٙ انًشخغ( )

األخُجٛخ ثبالعى األخٛش، ٔرى رشرٛجٓب فٙ  ئنٗ انغُخ انًٛالدٚخ ٔانشلى انثبَٙ ئنٗ أسلبو انصفسبد، ٔاألعًبء

لبئًخ انًشاخغ ػهٗ ْزا انُسٕ، أيب األعًبء انؼشثٛخ فزى رٕثٛمٓب فٙ يزٍ انجسث ثبعى انجبزث ٚهّٛ االعى 

 األخٛش فمػ، ٔرى رشرٛجٓب فٙ لبئًخ انًشاخغ كبيهخ يٍ األٔل ئنٗ األخٛش.
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وساىمت مراجعة الباحث لمبحوث والدراسات التي اىتمت بالتغذية الراجعة المقدمة 
ين األكثر النمطإلى إدراك أن من ُبعد لممعممين في برامج إعدادىم وتدريبيم لمطالب المعممين و 
نتاجو  الرقميلمحتوى التعميمي اتصميم قيام المعمم بارتباًطا بمواقف  ا من كانا األكثر تجنبً وا 

 .والموجزة الُمفّصمة :التغذية الراجعة لباحثين في ىذا المجال وىما نمطيقبل ا

لمعمم عند لمطالب/اشكل معمومات كيفية ورقمية ُتقدم  الُمفّصمةوتتخذ التغذية الراجعة 
وعو في الخطأ بقصد مساعدتو في تصحيحو باالعتماد عمى مقارنة أدائو بالمعايير وق

، وتزويده بتفسيرات ما كان ينبغي أن يكون عميو ىذا األداء من جودةوالمؤشرات التفصيمية ل  
إجراء معين بقصد التصويب السريع لمسموك الخطأ،  (أو نقص جودة)وبراىين عمى جودة 

 .وتجنب الوقوع في األخطاء نفسيا مستقبالً وتدعيم السموك الصواب، 

ا ا إجماليً شكل معمومات كيفية تتضمن تقويمً  الُموجزةوفي المقابل تتخذ التغذية الراجعة 
المعمم، لكن ال يصاحب ىذه المعمومات أي الطالب/موجزًا، ويقدميا القائم باإلشراف عمى أداء 

لممشرف  ةالشخصي الرؤيةيم يعتمد عمى براىين تؤكد صحة ىذا الحكم أو ذاك نظًرا ألنو تقو 
ا كيفًيا لممعمم دون أن يصحبو بأي ، وقد يمجأ المشرف إلى منح تقديرً المعممالطالب/عمى 

 تفسير أو تفاصيل موضوعية عنو.

وقد أوضحت دراسات وبحوث عدة فاعمية أنماط التغذية الراجعة المختمفة في تسييل 
وفاء كفافي  كدراساتتنمية الميارات بأنواعيا و  وتحقيق التعمم وتدعيمو واالحتفاظ بو

، 8303ومنال مبارز )، (833-050، 8300وحنان عبدالخالق )(، 002-023، 8332)
(، 880-072، 8305وىناء رزق )(، 055-20، 8305ومحمد عفيفي )، (037-803

 .(020-052، 8302وحنان حماد )، (035-850، 8307ورجاء أحمد )

جعة في تطوير األداء التصميمي لممعمم، أال إن مجرد توفيرىا ال ورغم أىمية التغذية الرا
بانتظام وبوضوح يضمن تطوير األداء تمقائًيا، بل يجب تقديم نمط التغذية الراجعة المناسب 

في الموقف والتوقيت المناسب، لممعمم الذي يتسم باستعدادات وقدرات تتوافق وىذا النمط دون 
، وثالث يفضل الموجزة، وآخر يفضل ُمفّصمةالتغذية الراجعة ال لغيره، فمن المعممين من يفضّ 

. الخ. ولذلك .الفورية ورابع يفضل المؤجمة، وخامس يفضل الشفوية، وسادس يفضل المكتوبة
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وتفاعميا مع تفضيالت استقصاء فاعمية أنماط التغذية الراجعة ميام يقع عمى عاتق الباحثين 
 ينة التي يوظفونيا في مواقف التعميم والتعمم.المعممين والتقنيات الرقمية المتبا

د ورغم تعدد أنماط التغذية الراجعة التي يمكن لعضو ىيئة التدريس الجامعي أن يزوّ 
ن ارتباط مقدار استفادة الطالب منيا باستعداداتو وتفضيالتو المعرفية وقدراتو إال أ، بيا طالبو

ارتباكًا لعضو ىيئة التدريس، حيث يجد ومفيومو عن ذاتو ومستوى تقديره ليا يسبب حيرة و 
نفسو غير قادر عمى تحديد أفضل األنماط وأكثرىا فاعمية في تحقيق مخرجات التعمم 

 المستيدفة.

نتاج المحتوى  بما يتوافق مع  الرقميكما إن تواضع ميارات المعممين في تصميم وا 
م المخزنة في معايير جودة ىذا المحتوى، ونقص كفاياتيم في توظيف كائنات التعم

المستودعات الرقمية يسيم في ضعف كفاءتيم الذاتية التكنولوجية والتدريسية لمقررات 
، وتظير اآلثار السمبية ليذا الضعف في صور واالتصاالت الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات
 . لدى تالميذىم ضعف مخرجات التعمم بأنواعيا

تطمبات نجاحو وتقدمو وتكيفو مع متغيرات حدى مإالمعمم لمتعمم /الطالبوتعتبر دافعية 
مينة التدريس، وىي حالة داخمية تستثير سموكو وتعمل عمى استمراره وتوجيو نحو تحقيق 
أىدافو، وتدفعو لالنتباه لعناصر موقف التعميم والتعمم واإلقبال عميو بنشاط ذاتي، واالستمرار 

المعمم عندما /الطالبمم تنشأ لدى في النشاط حتى يتحقق التعمم، وىذه الدافعية نحو التع
 بالنسبة لو، وأن لديو القدرة عمى تحقيق النجاح.قيمة  ذايشعر بأن تعممو سيكون 

لحمقة األضعف، بمثابة االمعمم الطالب/نقص الدافعية نحو التعمم لدى  في المقابل ُيعدو 
وبعد أن كانت  ،المعمم في مصروتدريب والثغرة التي يعبر منيا جميع مياجمي برامج إعداد 

ما كان بمة لمطالب المتفوقين وأمل خريجي المرحمة الثانوية، ل  كمية التربية في الماضي ق  
يحظى بو المعمم من تقدير أدبي ومعنوي وفرص لمتكميف لمعمل فور تخرجو في الكمية، 

م ة، وأضحى رفع مستويات الدافعية لمتعمألسباب عدتراجعت ىذه المكانة في السنوات األخيرة 
وبرامج اإلعداد قبل ر من أجمو الموائح والقوانين ا ُتطوّ ا استراتيجيً المعممين ىدفً الطالب/لدى 

 الخدمة وبرامج التدريب أثناء الخدمة.



 .استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفّصلة ـ موجزة( خالل توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية

- 052 - 

لذا يقع عمى عاتق مؤسسات إعداد المعمم ميام تعريفو بكائنات التعمم والمستودعات 
كسابو كفايات تصميم ىذا المحتوى الرقمية ومعايير تصميم المحتوى في التعمم اإللكتروني،  وا 

وُيعد تطوير واستخدامو في االرتقاء بميارات التواصل والتفكير البصري لدى المتعممين. 
تكنولوجيا في برامج إعداده ومشاريع تنميتو الكفايات المعمم في مجاالت تصميم التعميم ودمج 

جية والتدريسية، ويمثل توظيف الرتقاء بكفاياتو الذاتية: التكنولو لمينًيا المدخل األبرز 
ومخزونيا من كائنات التعمم مجااًل خصًبا ليذا التطوير وكسب الميارات المستودعات الرقمية 

عداد المحتوى التعميمي الرقمي وفقا لمعايير ومؤشرات  المعرفية واألدائية الالزمة لتصميم وا 
 الجودة.

( خالل موجزةـ  ُمفّصمةة الراجعة )ن لمتغذيينمطأثر استخدام  وىذا قاد الباحث الستقصاء
والدافعية نحو  الرقميتوظيف مستودعات كائنات التعمم الرقمية في جودة تصميم المحتوى 

 .تكنولوجيا التعميم الدبموم المينية تخصص طمبةلدى التعمم 

 :مظهل٘ البخح   

ن، قام الباحث برصد استطالعي لحجم وطبيعة مشكمة البحث بإجراءين بحثيين متزامني
الذي ينتجو طمبة شعبة تكنولوجيا التعميم بالدبموم  الرقميأوليا تعمق بمدى تمبية المحتوى 

وثانييما تعرُّف مستوى  ،جامعة سوىاج لمعايير ومؤشرات الجودة ـالمينية بكمية التربية 
 تعمم لدييم، وفيما يمي تفاصيل ذلك:الالدافعية نحو 

 :الاقميتصميم احملتوى رصذ مذى تتبيت منتوعاث الطتبت ملةاةري  . أ

 ن بالدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميمين الدارسيالمعممبتوجيو قام الباحث 
عداد المحتوى  المتضمنة  لدروس وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" الرقميبتصميم وا 

 تقييم، ثم تم م( 2017 ديسمبر)خالل شير قرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات في م
في ضوء معايير  الرقميباالستعانة ببطاقة تقييم المنتج/المحتوى التي صمموىا منتوجاتيم 

( نتائج 0ويوضح الجدول التالي ) .التي تم تصميميا في البحث الحالي ومؤشرات جودتو
 :االستطالعية الذي أعده المعممون في مجموعة البحث الرقميتقييم المحتوى 
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(85الذي أعده المعممون )ن= الرقميتوى ( نتائج تقييم المح0جدول )  

 

 

  

 تحقق المعيار م المجال م
لم 
 يتحقق

مجموع 
 التكرارات 

نسبة تحقق 
 )%( المعيار

0 

المجال 
التربوي 
لممحتوى 
التعميمي 
 الرقمي

تحديد األىداف العامة لممحتوى التعميمي  0
 الرقمي وصياغتيا

78 52 003 55.02 

توى التعميمي تحديد األىداف التعميمية لممح 8
 73.85 023 005 873 الرقمي وصياغتيا

تحديد احتياجات المتعممين لممحتوى  0
 03.00 832 007 70 التعميمي الرقمي وتحميميا

 33.58 023 805 073 تحديد المحتوى التعميمي الرقمي وتحميمو 3
تحديد مصادر التعمم لممحتوى التعميمي  5

 03.00 055 032 37 الرقمي

تحديد أنشطة التعمم لممحتوى التعميمي  5
 00.55 002 800 037 الرقمي

تحديد إستراتيجيات التدريس لممحتوى  7
 التعميمي الرقمي

87 77 033 85.25 

تحديد وتنويع أساليب وأدوات التقييم  2
 50.25 008 033 052 لممحتوى التعميمي الرقمي

 تنويع تقديم التغذية الراجعة لممحتوى 2
 03.58 003 25 35 التعميمي الرقمي

تحديد المصداقية والمرجعية والموضوعية  03
 لممحتوى التعميمي الرقمي

23 053 803 05.23 

 33.52 8028 0080 0352 المجال األول: المجال التربوي لممحتوى التعميمي الرقمي
 % 33.52 =مي نسبة تحقق معايير الجودة في المجال التربوي لممحتوى التعميمي الرق
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لم  تحقق المعيار م المجال م
 يتحقق

مجموع 
 التكرارات 

نسبة تحقق 
 )%( المعيار

8 

المجال 
الفني 
والتقني 
لممحتوى 
التعميمي 
 الرقمي

0 
تحديد طرق تقديم المحتوى التعميمي 

 002 073 052 الرقمي
32.73 

تصميم واجية المحتوى التعميمي الرقمي  8
 803 037 27 وتنسيقيا

07.02 

0 

تصميم عناصر الوسائط المتعددة لممحتوى 
     التعميمي الرقمي:

 Texts 832 030 008 55.22 : تصميم النصوص 0-0
 Images 032 000 853 57.00 : تصميم الصور الفوتوغرافية 0-8
 Graphics  008 073 825 02.05: تصميم الرسومات الثابتة 0-0
 Animated : تصميم الرسوم المتحركة 0-3

Graphics 53 888 825 
88.02 

 Video 52 887 825 83.50 : تصميم الفيديو 0-5
     Sound : تصميم الصوت 0-5

 : التعميق الصوتي 0-5-0     
Narration028 000 52 المصاحب 

07.20 

 02.52 055 087 82 المصاحبةMusic : الموسيقى 0-5-8     
 Sound : المؤثرات الصوتية 0-5-0     

Effects 80.53 003 038 82 المصاحبة 

ديد مواصفات شاشات العرض في تح 3
 33.27 803 082 035 المحتوى التعميمي الرقمي

 87.22 832 053 52 تحديد اإلبحار في المحتوى التعميمي الرقمي 5
 02.80 853 052 038 تحديد الروابط لممحتوى التعميمي الرقمي 5

7 
تحديد أساليب التفاعل في المحتوى 

 03.77 853 023 23 التعميمي الرقمي

 37.33 803 080 000 تحديد األلوان في المحتوى التعميمي الرقمي 2
 02.30 0555 8805 0303 المجال الثاني: المجال الفني والتقني لممحتوى التعميمي الرقمي

 % 02.30 = نسبة تحقق معايير الجودة في المجال المجال الفني والتقني لممحتوى التعميمي الرقمي
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التربوي أن نسبة تحقق معايير الجودة في المجال ( 0)من الجدول السابق ويتضح 
، بينما بمغت نسبة تحقق معايير الجودة في (% 33.52)بمغت  لممحتوى التعميمي الرقمي

، ولم تتخط نسبة تحقق (% 02.30) المجال الفني والتقني لممحتوى التعميمي الرقميالمجال 
 .(% 83.28) محتوى التعميمي الرقميإدارة المعايير الجودة في مجال 

لذا ، التي صممو المعممون الرقميالتعمم  لمحتوىالمستوى المتدني ىذا التحميل  يؤكدو 
بأية معايير في مدى استعانتيم ( مفتوحة غير مقننة)في مقابمة مقننة  بمناقشتيم قام الباحث

لعدم نفي تمك االستعانة  في إنتاجيم وأجمعوا عمى التعمم اإللكترونيمصادر لتصميم محتوى 
، كما اتضح عدم إلماميم بمفيوم محتوى مرورىم بيذه الخبرة نظريًا أو تطبيقيًا من قبل

مصادر التعمم اإللكتروني، وال معايير تصميمو، وال كائنات التعمم والمستودعات الرقمية وآليات 
ائنات وتكييفيا البحث فييا واستخداميا/إعادة استخداميا، وال تقنيات تطوير ىذه الك

يا المعمومات الستعدادات وقدرات المتعممين خالل تدريسيم لمقررات الكمبيوتر وتكنولوج
اعتمد عمى دراستيم السابقة في كمية  الرقميبالمرحمة اإلعدادية، وأن إنتاجيم لممحتوى 

التربية النوعية تخصص تكنولوجيا تعميم، أو في المعاىد العميا لمكمبيوتر وتكنولوجيا 

لم  تحقق المعيار م المجال م
 يتحقق

مجموع 
 التكرارات 

نسبة تحقق 
 )%( المعيار

0 

مجال 
 إدارة

المحتوى 
التعميمي 
 الرقمي

توفير المساعدة والتوجيو لممحتوى  0
 03.23 832 077 00 التعميمي الرقمي

توفير الدعم التكنولوجي لممحتوى التعميمي  8
 83.58 003 22 08 الرقمي

 08.00 003 003 05 توفير الحماية لممحتوى التعميمي الرقمي 0

تصميم  تحديد دور المؤسسات التعميمية في 3
 05.85 055 030 55 المحتوى التعميمي الرقمي

 07.52 003 037 80 تحديد تكمفة المحتوى التعميمي الرقمي 5
 83.28 753 527 057 المجال الثالث: مجال إدارة المحتوى التعميمي الرقمي

 % 83.28 = نسبة تحقق معايير الجودة في مجال إدارة المحتوى التعميمي الرقمي
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المعمومات، أو في الدورات الحرة التي حصموا عمييا في مجال الكمبيوتر خالل وبعد دراستيم 
 الجامعية.

عداد  وقد أشارت البحوث التي اىتمت بمستوى أداء المعممين لميارات تصميم وا 
الالزمة لتدريس مقررات الكمبيوتر إلى تواضع كفاياتيم في ىذا المجال  الرقميالمحتوى 

سة إلعادة النظر في برامج إعداد وتدريب معممي الكمبيوتر وتكنولوجيا والحاجة الما
و)صابر محمود، ، (8303 )محمد سعد،(، و8303)محمد بدوي، بحوث  ياالمعمومات، ومن

 .(8307محمد النجار، و)، (8305)ىاني رمزي، و(، 8305
 رصذ مستوى الذافةيت حنو التةتم: . ب

 استبانة الدافعية نحو المواد التعميمية لتعمم باستخدامنحو اتم قياس الدافعية 
(Instructional Materials Motivation Survey: IMMS )جون كيمر  اأعدى التي
(John Keller ًلقياس استجابات الطمبة لممقررات التعميمية الموجية ذاتي ) ،وقد تم ترجمتيا ا

مجموعة الت درجات يوضح متوسطا (8) والجدول التالي وتحكيميا وتطبيقيا في ىذا البحث،
 :ا( عمى مكونات االستبانة األربعةطالبً  85ستكشاف مشكمة البحث )وعددىم االستطالعية ال

 .( الخماسيLikertتدريج ليكرت )وفًقا ل االنتباه، والمالءمة، والثقة، والرضا
 ستكشاف حجم مشكمة البحث االستطالعية المجموعة ال( متوسطات درجات 8جدول )

 (IMMSالدافعية نحو المادة التعميمية )عمى استبانة 

لدرجات عمى محاور االستبانة واالستبانة ككل أن دافعية الطمبة ويتضح من متوسطات ا
 ا.لتعمم مقرر "مصادر التعمم" منخفضة نسبيً 

 المتوسط عدد الفقرات محاور االستبانة م
 08 83/53 (Attention) االنتباه 0
 2 88/35 (Relevance) المالءمة 8
 2 80/35 (Confidence) الثقة 0
 5 83  /03 (Satisfaction) الرضا 3

 27/023 05 االستبانة ككل
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أن الدافعية لمتعمم لدى الطالب المعممين تتراوح بين وقد أوضحت بحوث ودراسات عدة 
وأحمد  ،(8332وميين غواص )(، 8332منخفضة ومتوسطة ومنيا دراسات طالل العنزي )

ومريم الحمد ، (8332وليل آل سماح )، (8332، ودانة السالم )(8332ي )العازم
-078، 8305وريم العبيكان )(، 380-333، 8300وحمدي عبدالعزيز )(، 8303)

025). 

الطالب المعممين في الدبموم المينية شعبة ضعف  تحددت مشكمة البحث فيىكذا و 
نتاج في تصميم  تكنولوجيا التعميم الالزم لتدريس الكمبيوتر  الرقميي المحتوى التعميموا 

نحو دافعيتيم النسبي لنخفاض اال ، و واالتصاالت لمصف األول اإلعداديوتكنولوجيا المعمومات 
 .لتعمما

 :أسٝل٘ البخح  

 تصميم مستودعات كائنات التعمم الرقمية؟جودة ما معايير ومؤشرات  .0
 ؟الرقميما معايير ومؤشرات جودة تصميم المحتوى التعميمي  .8
التصميم المقترح لمستودع كائنات التعمم الرقمية لكتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا  ما .0

 المعمومات واالتصاالت المقرر عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟
ما أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة التغذية  .3

 ؟الرقميمي الراجعة في جودة منتوجاتيم من المحتوى التعمي
ما أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة التغذية  .5

 الراجعة في دافعيتيم نحو التعمم؟
ما أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم الرقمية )بمصاحبة  .5

 ،الرقميحتوى التعميمي الممنتوجاتيم من ( في جودة الُمفّصمةنمط التغذية الراجعة 
بالمقارنة باستخدام المجموعة التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

 ؟(الموجزة
ما أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم الرقمية )بمصاحبة  .7

نة باستخدام المجموعة نحو التعمم بالمقار  تيم( في دافعيالُمفّصمةنمط التغذية الراجعة 
 ؟ة(وجز التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة اإلجمالية الم



 .استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفّصلة ـ موجزة( خالل توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية

- 053 - 

  البخحأٍداف: 

أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة استقصاء  .0
 . الرقميفي جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي  التغذية الراجعة

أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة  استقصاء .8
 .التغذية الراجعة في دافعيتيم نحو التعمم

أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم الرقمية استقصاء  .0
عميمي ( في جودة منتوجاتيم من المحتوى التالُمفّصمة)بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

، بالمقارنة باستخدام المجموعة التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط الرقمي
 .(الموجزةالتغذية الراجعة 

أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم الرقمية استقصاء  .3
باستخدام ( في دافعيتيم نحو التعمم بالمقارنة الُمفّصمة)بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

 .(وجزةالمجموعة التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الم
 ٘ٔالبخح: أٍن 

 قد يفيد البحث الحالي في:
، وبطاقة تقييم المنتج/المحتوى الرقميتوفير معايير ومؤشرات جودة المحتوى التعميمي  .0

ين في مستوى الماجستير في ضوء معايير ومؤشرات جودتو، يمكن أن تفيد الباحث الرقمي
نتاج المحتوى  التعميمي الذي يمثل "الممك" والعمود الفقري  الرقميوالدكتوراه في تصميم وا 

لمعظم البحوث والدراسات في تكنولوجيا التعميم، كما يمكن أن تفيد أعضاء ىيئة التدريس 
نتاج المحتوى   اء.الالزم لمتدريس والبحث العممي عمى حد سو  الرقميفي تصميم وا 

توفير معايير لتصميم مستودعات كائنات التعمم الرقمية، وبطاقة تقييم ليذه المستودعات  .8
نتاج  في ضوء معايير ومؤشرات جودتيا، يمكن أن تفيد الباحثين المقبمين عمى تصميم وا 
المستودعات الرقمية وتقويميا، كما تفيد المبرمجين ومطوري المستودعات الرقمية لمراكز 

والجامعات التي تيتم بنشر األعمال البحثية ومؤلفات عممائيا في تقييم  البحث العممي
 تودعات الرقمية القائمة وتطويرىا.المس
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ا بمنتوجات معممي الكمبيوتر )عينة تقديم نموذج لمستودع كائنات التعمم الرقمية، مصحوبً  .0
نتاجو.البحث( من المحتوى التعميمي الرقمي المُ   مبي لمعايير جودة تصميمو وا 

ومصممي ومطوري المحتوى التعميمي  والباحثينتوجيو أنظار أعضاء ىيئة التدريس  .3
مقابل  الُمفّصمةالتغذية الراجعة  آثار نمطين ىامين لمتغذية الراجعة ىما: إلى  الرقمي

مبي ما بين المتعممين ا في توفير بيئات تفاعمية فاعمة تُ مودورى، الموجزةالتغذية الراجعة 
 رات متمايزة.من استعدادات وقد

 البخح حدّد: 

بكمية التربية جامعة  مجموعة البحث من طمبة الدبموم المينية شعبة تكنولوجيا التعميم .0
 سوىاج.

 الرقميعمى كائنات التعمم الالزمة لتطوير المحتوى اقتصر الرقمي مستودع المحتوى  .8
المعمومات وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" من كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا ل

 م.8302-8302واالتصاالت المقرر خالل العام الدراسي 
خالل الفصل  دراسة موضوعات المستودعات الرقمية، ومعايير تصميم المحتوى الرقميتم  .0

إنجاز في معمل التعمم اإللكتروني بالكمية، أّما  م8302 ـ 8302لعام الدراسي األول 
رساليا ونشرىا وتمقي التغذية ال راجعة بنمطييا فتم من خالل نظام إدارة التعمم التكميفات وا 

 ( عبر الويب.Schoologyاإللكتروني )
أثر استخدام مجموعتي البحث التجريبيتين مستودع  في استقصاءتمثمت حدود الموضوع  .3

الُمفّصمة/الموجزة( في جودة  :التغذية الراجعة يكائنات التعمم الرقمية )بمصاحبة نمط
 تعميمي الرقمي، وفي دافعيتيم نحو التعمم.منتوجاتيم من المحتوى ال

 :ميَج البخح 

التي  (Developmental Researchُيعد البحث الحالي من البحوث التطويرية )
تستيدف تحميل الواقع وتطويره حيث تم استخدام المنيج الوصفي في رصد وتقييم المحتوى 

، ايير ومؤشرات جودتوفي ضوء معالتعميمي الذي صممتو وأنتجتو مجموعة البحث  الرقمي
 .وواقع مستوى دافعيتيم لمتعمم
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كما تم استخدام المنيج النظامي طبًقا لمعايير التصميم التعميمي ونموذج ىيردج 
(Herridge Model( )Mowat, 2007)  في تصميم المستودع الرقمي لكائنات تعمم مقرر

استخدام لتجريبي لتعرُّف أثر تم استخدام المنيج شبو اكما الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات، 
 الرقميفي جودة المحتوى ( ُمفّصمة/موجزةنمط التغذية الراجعة ) بمصاحبةالمستودع الرقمي 

 .مجموعتي البحثوالدافعية نحو التعمم لدى ، الذي تصممو وتنتجو مجموعة البحث التعميمي

 البخح متغريات: 

نمط  بمصاحبة لتعمم الرقميةمستودع كائنات ااستخدام األول ىو : نمستقال  نمتغيرا .أ 
الُمفّصمة مع المجموعة التجريبية األولى، والثاني استخدام مستودع التغذية الراجعة 

كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الموجزة مع المجموعة التجريبية 
 . الثانية

تو وأنتجتو تعميمي الذي صممال الرقمي: مدى جودة المحتوى ىما انتابع نمتغيرا .ب 
 .الدافعية نحو التعمم لدييمالبحث في ضوء معايير جودتو، والثاني:  مجموعتا

 ّ عٔي٘ البخح:دلتنع 

جميع بطريقة مقصودة ضمت  البحثلتحقيق أىداف البحث الحالي تم اختيار عينة 
ة الطمبة المنتظمين في الدراسة في برنامج تكنولوجيا التعميم بالدبموم المينية بكمية التربي

 الدارسين لمقرر "مصادر التعمم م 8302-8302جامعة سوىاج خالل العام الجامعي 
، تم تقسيميم عشوائًيا عمى أساس نمط التغذية امعممً طالًبا/( 55وقد بمغ عددىم ) "والمكتبة

 .معمًما في كل مجموعة( 82) الراجعة المقدمة لكل مجموعة إلى مجموعتين تجريبيتين
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 خح:التجسٓيب للب التصنٔه  

جراءاتو0شكل )  ( التصميم التجريبي لمبحث وا 

  

 اختيار مجموعة البحث 
 )قصديًا لجميع الطمبة المسجمين في شعبة تكنولوجيا التعميم بالدبموم المينية( 

  وتقسيميا عشوائًيا إلى
(0مجموعة تجريبية )  

 
(8مجموعة تجريبية )  

 استخدام المستودع الرقمي + 
 تغذية راجعة ُمفّصمة

 استخدام المستودع الرقمي + 
 وجزةتغذية راجعة م

 
 تطبيق مقياس الدافعية نحو التعمم عمى المجموعتين وتكميفيما باإلنتاج )القبمي( 

 لمحتوى رقمي تعميمي لوحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل"
 

 في ضوء معايير ومؤشرات جودتو عمى منتوجات مجموعتي البحث تطبيق بطاقة تقييم المنتج الرقمي

 

( لموضوعات كائنات 0ة التجريبية )دراسة طمبة المجموع
التعمم الرقمية ومعايير جودة المحتوى الرقمي مع التطبيق 
نتاجو في  عمى المستودع الرقمي الذي تم تصميمو وا 

 البحث الحالي + 
 نمط التغذية الراجعة الُمفّصمة

 

( لموضوعات كائنات 8دراسة طمبة المجموعة التجريبية )
المحتوى الرقمي مع التطبيق  التعمم الرقمية ومعايير جودة

نتاجو في البحث  عمى المستودع الرقمي الذي تم تصميمو وا 
 الحالي + 

 نمط التغذية الراجعة الموجزة

 
 تطبيق مقياس الدافعية نحو التعمم عمى المجموعتين وتكميفيما باإلنتاج )البعدي( 

 لمحتوى رقمي تعميمي لوحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل"
 

  في ضوء معايير ومؤشرات جودتو عمى منتوجات مجموعتي البحث تطبيق بطاقة تقييم المنتج الرقمي
 

 مدى تأثير المتغيران المستقالن وتفاعميما في المتغيرين التابعين :مقارنة
 

 رصد نتائج البحث ومعالجتيا وتفسيرىا
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 للبخح فسّض: 

( بين متوسطي درجات   3.35ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .0
( في التطبيقين: القبمي والبعدي لبطاقة تقييم جودة 55مجموعة البحث ككل )ن = 

 منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي.
( بين متوسطي درجات   3.35ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .8

( في التطبيقين: القبمي والبعدي الستبانة الدافعية نحو 55ة البحث ككل )ن = مجموع
 المواد التعميمية.

( بين متوسطي درجات   3.35ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .0
المجموعة التجريبية األولى )التي استخدمت مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة 

الُمفّصمة( والمجموعة التجريبية الثانية )التي استخدمت المستودع نمط التغذية الراجعة 
بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الموجزة( في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم جودة 

 منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي.
( بين متوسطي درجات   3.35ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .3

يبية األولى )التي استخدمت مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة المجموعة التجر 
نمط التغذية الراجعة الُمفّصمة( والمجموعة التجريبية الثانية )التي استخدمت المستودع 
بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الموجزة( في التطبيق البعدي الستبانة الدافعية نحو المواد 

 التعميمية.

  تُّأدّا البخحمْاد: 

 التالية: التعميمية ادةالملإلجابة عن أسئمة البحث تم إعداد 
مستودع كائنات التعمم الرقمية لمجزء األول من مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات  .1

 .واالتصاالت لمصف األول اإلعدادي. )إعداد الباحث(
 التالية: أدوات جمع البيانات والتقييم وتوفير كما تم إعداد

 )إعداد الباحث( .الرقمييير ومؤشرات جودة المحتوى التعميمي قائمة معا .2
 )إعداد الباحث( في ضوء معايير ومؤشرات جودتو. الرقميبطاقة تقييم المنتج/المحتوى  .3
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 . )إعداد الباحث(معايير تصميم مستودعات كائنات التعمم الرقميةقائمة  .4
 Instructional Materials Motivation)استبانة الدافعية نحو المادة التعميمية  .5

Survey: IMMS) ( التي أعدىا جون كيمرJohn Keller.) 

 المستودع الرقمي قام الباحث بإعداد: ولتيسير عممية تحكيم 
 بطاقة تقييم مستودعات عناصر التعمم الرقمية في ضوء معايير ومؤشرات جودتيا. .6
 البخح: خطْات 

يل األدبيات والبحوث والدراسات إعداد اإلطار النظري لمبحث، وقد تضمن مراجعة وتحم .1
 السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.

 تكنولوجيا التعميم بالدبموم المينية(شعبة لمجموعة البحث من طمبة  المقصوداالختيار  .2
 .تجريبيتين مجموعتينوتقسيميا عشوائًيا إلى 

 صائًيا.إعداد مواد البحث وأدواتو وتطبيقيا استطالعيا وتحكيميا وتعديميا وضبطيا إح .3
 . اقبميً  تطبيق مقياس الدافعية نحو التعمم عمى المجموعتين .4
لوحدة "أساسيات  رقميتعميمي تكميف مجموعتي البحث باإلنتاج )القبمي( لمحتوى  .5

 الكمبيوتر ونظم التشغيل".
منتوجات الفي ضوء معايير ومؤشرات جودتو عمى  الرقميتطبيق بطاقة تقييم المنتج  .6

 ث.مجموعتي البحالقبمية ل
لموضوعات كائنات التعمم الرقمية ومعايير جودة تين التجريبي تيندراسة طمبة المجموع .7

نتاجو في  الرقميالمحتوى تصميم  مع التطبيق عمى المستودع الرقمي الذي تم تصميمو وا 
 تزويد، و الُمفّصمةالتغذية الراجعة ب( 0المجموعة التجريبية ) مع تزويدالبحث الحالي 

 .الموجزة( بالتغذية الراجعة 8ة )المجموعة التجريبي
 . بعدًيا تطبيق مقياس الدافعية نحو التعمم عمى المجموعتين .8
 .التعميمية.وحدة مل تعميمي رقميتكميف مجموعتي البحث باإلنتاج )البعدي( لمحتوى  .9

في ضوء معايير ومؤشرات جودتو عمى المنتوجات  الرقميتطبيق بطاقة تقييم المنتج  .11
 لبحث.البعدية لمجموعتي ا

مقارنة تأثير المتغيران المستقالن وتفاعميما في المتغيرين التابعين، ورصد نتائج البحث  .11
 ومعالجتيا وتفسيرىا.



 .استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفّصلة ـ موجزة( خالل توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية

- 073 - 

 :مصطلخات البخح 

 :( LOs -Learning Objects) التعله السقنٔ٘ناٜيات  .1

في البحث الحالي وحدات تعمم مستقمة قائمة بذاتيا لكل كائنات التعمم الرقمية ُيقصد ب
ا ىدف محدد، ويتم استخداميا )أو إعادة استخداميا( في عمميات تصميم وتطوير مني

المعمومات لمصف األول  لمجزء األول من مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا الرقميالمحتوى 
المبذول والكمفة في ىذه بما يسيم في تقميل الزمن والجيد ا لمعايير جودتيا وفقً اإلعدادي 

متعمم اإللكتروني ما بين نصوص وصور ورسوم مصادر ل العمميات، وقد تتخذ أشكال
 ولقطات فيديو وتسجيالت صوتية.ثابتة/متحركة 

 :( DR -Digital Repositories) املشتْدعات السقنٔ٘ .2

تم تصميمو وتخزين كائنات التعمم ي في ىذا البحث ىو موقع شبكي المستودع الرقم
ت واإلتصاالت لمصف األول اإلعدادي بمصر( )المرتبطة بمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعموما

لمعممين مطالب/افيو بأسموب منظم عممي باستخدام البيانات الواصفة، ويتيح ىذا الموقع ل
إمكانات الوصول إليو والبحث واالسترجاع من محتوياتو، كما يتيح ليم إمكانية الحصول عمى 

مات ثابتة ومتحركة ما يحتاجونو من كائنات التعمم بأنواعيا )نصوص وصور ورسو 
 .يا.( ويمكنيم إضافة إنتاجيم من.وفيديوىات

 :( Content-Etandards of SQuality) جْدٗ احملتْٚ اإللهرتّىٕمعآري  .3

بأنيا مجموعة  (000، 8308عّرفيا أحمد الحصري وعبدالعزيز طمبة وحنان خميل )
طمبات التعمم من المقاييس تستخدم في تقويم جودة المحتوى اإللكتروني في ضوء مت

التعميمي تطوير المحتوى تقييم و اإللكتروني، فضاًل عمى أنيا أدوات يسترشد بيا في عممية 
 .الرقمي

 :(Motivation towards Learning) الدافعٔ٘ حنْ التعله .4

معمم )في الطالب/الداخمية تحرك ُتعّرف الدافعية لمتعمم في ىذا البحث بأنيا حالة 
ل طاقاتو وبناه المعرفية الستيعاب مكونات وآليات االستفادة من نحو استغال مجموعة البحث( 
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ويشعره يمبي معايير ومؤشرات الجودة،  رقميمستودعات الرقمية في تصميم محتوى تعميمي ال
 بالرضا النفسي.

وترصد وتقاس إحصائيًا في ىذا البحث بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا 
 ة الدافعية نحو المادة التعميمية.المعمم باستجاباتو عمى استبانالطااب/

 (:Feedbackالتغرٓ٘ الساجع٘ ) .5

)في لمعمم لمطالب/االي ما يقدمو عضو ىيئة التدريس ُيقصد بيا في البحث الح
من تعميقات أو معمومات تدعمو أو تصوب أداءه أثناء أو بعد تصميمو  مجموعة البحث(
 .نات التعمم الرقميةمحتوى مستودع كائ استخدامب الرقميلممحتوى التعميمي 

 (:Detailed Standard feedback) فص ل٘التغرٓ٘ الساجع٘ املعٔازٓ٘ امُل .6

معمم من معمومات لمطالب/القدمو عضو ىيئة التدريس يالبحث ما ىذا ُيقصد بيا في 
لمؤشرات  الرقميكيفية ورقمية تفصيمية تشمل معمومات وافية عن مدى تمبية إنتاجو التعميمي 

المعدة ليذا  الرقميتقييم المحتوى التعميمي بطاقة ذا المحتوى باستخدام جودة تصميم ى
عندما ال الغرض وذلك بقصد تدعيم وتثبيت األداء في حال جودتو، ومساعدتو في تصحيحو 

، أي إجراءبتفسيرات وبراىين عمى جودة )أو نقص جودة(  يمبي مؤشر الجودة، وتزويد المعمم
 .ا مستقبالً الوقوع في األخطاء نفسيوتجنب 

 (:Overall feedback)املْجزٗ التغرٓ٘ الساجع٘  .7

لمعمم من معمومات لمطالب/اقدمو عضو ىيئة التدريس يالبحث ما ىذا ُيقصد بيا في 
نظًرا  المعمومات هيصاحب ىذه المعمومات براىين تؤكد صحة ىذدون أن كيفية بصورة موجزة، 

يس وتفضيالتو الشخصية )أي ال يستخدم ألنو تقويم يعتمد عمى اىتمامات عضو ىيئة التدر 
إلى منح تقديرا كيفًيا عضو ىيئة التدريس ( وقد يمجأ الرقميبطاقة تقييم المحتوى التعميمي 

 لممعمم دون أن يصحبو بأي تفسير أو تفاصيل موضوعية عنو.
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اإلطاز اليعسٖ للبخح 

كائنات التعمم  استقصاء أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودعىدف البحث إلى 
دافعيتيم نحو ، و في جودة منتوجاتيم من المحتوى الرقمي الرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة

أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم الرقمية ، وبحث التعمم
مستودع لمواستخدام المجموعة التجريبية الثانية ( الُمفّصمة)بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 
في ، و الرقميالتعميمي لممحتوى  يمجودة تصميمفي  (الموجزة)بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

التعمم  كائناتلذا فإن اإلطار النظري تناول محاور أساسية ىي:  نحو التعمم. تيمدافعي
ومعايير تصميمو  الرقميلمحتوى ومعايير تصميميا وجودتيا، وا والمستودعات الرقمية

وفيما يمي  وآليات تنميتيا، ، والدافعية نحو التعمموأىميتيا لتغذية الراجعة وأنماطياا، و وجودتو
 ليذه المحاور: اعرضً 

 ّاملشتْدعات السقنٔ٘التعله  ناٜياتأّال: 

ُيعد التعمم اإللكتروني منظومة متكاممة لعمميات وعناصر التعميم والتعمم، تقوم عمى 
عبر الوسائط اإللكترونية لتيسير عممية توصيل تزامنًيا تزامنًيا/ال تفاعل المتعممين والمعممين 

دارتوالمحتوى الرقمي  ، وعمميات التواصل عبر األجيزة الرقمية في أي وقت وتقويمو ودعمو وا 
 ا لمخطو الذاتي لممتعمم لتحقيق أىداف محددة.وأي مكان وفقً 

التكنولوجيا في تفاعل وتكامل التعميم و  خاللا ا محوريً ل المحتوى الرقمي موضعً ويحت
الرقمية نظرية مصادر التعمم اإللكتروني التي تؤكد أىمية النظر إلى مصادر التعمم اإللكتروني 

من الزوايا الثالث: التعميم والمحتوى والتكنولوجيا، وليس من زاوية واحدة لترابط كل ىذه 
 .(John & Sutherland, 2004, 101-107) المكونات

أكثر نواحي بمثابة القمب في أي عممية تعمم، وىو  لرقمياالمحتوى التعميمي  ُيعدو 
كان المحتوى جيدًا، كانت عممية التعمم أكثر كفاءة، فيو الذي التعمم اإللكتروني أىمية، وكمما 

 والتأثير في المعرفة واالتجاىات والسموك لدى المتعممين يمعب الدور الرئيس في عممية التعمم
 (.008، 8305)محمد خميس، 
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-Thompson & Yonekura, 2005, 168) أوضح تومسون ويونيكوراقد و 
ت اومو  (Varlamis & Apostolakis, 2006, 63فارالمس وأبوستوالكس )و  (169

(Mowat, 2007 ) عدة مكونات ىرمية التسمسل  تضمأن بنية المحتوى التعميمي الرقمي
 :( ىي8)شكل 

 

 (Varlamis & Apostolakis, 2006, 63( نموذج بنية المحتوى التعميمي الرقمي )8شكل )
(: ىي الوحدات األساس في المحتوى الرقمي التي ال Digital Assets) الرقمية األصول .0

تنقسم ألجزاء أصغر، وىي ممفات وسائط متعددة تقدم كل منيا معمومة حول موضوع 
، أو صفحة : نص، أو صورة، أو رسم ثابت/متحركفردي يأخذ األصل شكلقد معين، و 
أو كائن فالش، أو محاكاة ثالثية األبعاد، ولذا ُيطمق عمى األصول بيانات خام  ويب،

(Raw Dataيعبر كل منيا عن حقيقة أو مبدأ أو مفيوم أو مثال أو إجراء ،)..الخ . 
رقمية مستقمة بذاتيا تتكون  /عناصرىي وحدات(: Learning Objectsكائنات التعمم ) .8

معنى، وتأخذ أشكال مختمفة )نصوص، أصوات، من عدة أصول تعميمية متكاممة ذات 
األىداف والمضمون وأنشطة  :، وتتضمن كينونة التعممصور، رسوم، فيديوىات(

وتوزع عبر ويتم تأليفيا وتخزينيا وفيرستيا وتوصيميا وتقويميا، التعميم/التعمم والتقويم، 
الستخدام بميتيا لوتتسم بقاويتم الوصول إلييا من خالل البيانات الفوقية ليا، الويب، 

عادة االستخدام في سياقات تعميمية متعددة وفقًا لمحاجات التعميمية المختمفة  وا 
 واالستعدادات الفردية لممتعممين.
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مكتفية بذاتيا، تتكون رقمية ىو وحدة تعممية (: Learning Module) يموديول التعممال .0
ىداف التعمم ومحتواه متكاممة ذات معنى، وتتضمن عناصر: أ تعممية كائناتمن عدة 

 ونشاطات التعميم والتعمم والتغذية الراجعة والتقويم بأنماطو.
(: ىي درس تعميمي رقمي Instructional Unit/Lessonالوحدة التعميمية/الدرس ) .3

مكتفي بذاتو تم تصميمو بطريقة تعميمية ذات معنى، ويتكون من عدة موديوالت لتحقيق 
 أىداف تعميمية محددة.

(: ىو مساق دراسي مكتفي بذاتو، يتكون من عدة وحدات Courseلدراسي )المقرر ا .5
، ويتم تدريسو خالل فصل/عام دراسي لتحقيق مخرجات تعمم تعميمية/دروس ذات معنى

 معينة.

/مصادر التعمم الرقمية تمثل كائناتويتضح من بنية المحتوى التعميمي الرقمي أن 
نتاج مواد تعمم تصلممعممين والمطورين لالركيزة األساسية  ميم وبناء المقررات اإللكترونية وا 

وُيقصد بكائن التعمم  معيارية بجودة عالية وكمفة معقولة خالل زمن قصير بجيد مقبول.
الرقمي كيان رقمي لو ىدف واضح ويقدم قيمة تعميمية مضافة لممتعمم من خالل تفاعمو مع 

و، وقد يتضمن ىذا العنصر نصوص، مضمون ىذا العنصر بما يسمح لو بتنمية معارفو وخبرات
 (.Harman & Koohang, 2005, 67-68وصور ثابتة/متحركة، وفيديو، وأصوات )

( كائن التعمم الرقمي بأنو أي مصدر 8332عّرف أحمد طمبة ومحمد أبوالسعود )قد و 
تعمم رقمي لو ىدف تعميمي واضح ومستقل بذاتو، ويمكن الوصول إليو من خالل وسائل 

ف حسين حقوق ممكية فكرية ويتم تقييمو من ق بل الزمالء أو الخبراء. كما عرّ البحث ولو 
كائنات التعمم الرقمية بأنيا مواد أو وسائط رقمية صغيرة يتم إعادة  (85، 8300عبدالباسط )

، وتتراوح أشكاليا بين ااستخداميا في مواقف تعميمية جديدة غير التي تم إنتاجيا من أجمي
رة والخرائط والرسوم الثابتة والمتحركة، ولقطات الفيديو والمحاكاة النص والصوت والصو 

( 05التفاعمية، ويستغرق عرض كل منيا في الموقف التعميمي ما بين أقل من دقيقة إلى )
 دقيقة.
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كائنات التعمم الرقمية ىي مجموعة من  ( أن023، 8303وأوضح مجدي عقل )
ة مرات في دروس تعميمية مختمفة، مع تغيير الوسائط التعميمية يمكن إعادة استخداميا عد

 بعض خصائصيا وقد تكون ممف وورد أو  فيديو أو صفحة ويب أو مقطع فالش.

 ,McGrealوفي محاولتو لوضع مدلول عممي لكائنات التعمم أوضح ماكجريل )
أنو ال يوجد تعريف نيائي مقبول لكائنات التعمم الرقمية، بل وال يوجد اتفاق عمى  (2004

(، وكائن محتوى Assetاصفاتيا، وقد أطمق عمييا البعض مسميات مختمفة منيا: أصل )مو 
(Content object( وكائن تعميمي ،)Educational object وكائن معموماتي ،)
(Information object( وكائن معرفي ،)Knowledge object وكائن تعمم ،)
(Learning object( ومصدر تعمم ،)Learning resource( وكائن وسائط ،)Media 

object( وعنصر وسائط خام ،)Raw Media Element وكائن تعمم قابل إلعادة ،)
 Unit of(، ووحدة لمتعمم )RLO-Reusable Learning Objectاالستخدام )
Learning( ووحدة لمدراسة ،)Unit of Study.)  وخُمص إلى تعريف كائن التعمم بأنو أي

ن مع الدروس األخرى وحدة، مصدر رقمي قابل إلعادة ا الستخدام ويمكن دمجو في درس ُيكو 
ن مع المقررات األخرى برنامًجا يستيدف تحقيق أىداف  ن مع الوحدات األخرى مقرر، ُيكو  ُتكو 

 التعمم.

 Learning Technologyولكن تعريف لجنة معايير تكنولوجيا التعمم )
Standards Committee-LTSC( )Mowat, 2007اف لكائن التعمم بعًدا غير ( أض

رقمي، فعرفتو بأنو أي كائن رقمي أو غير رقمي يمكن استخدامو أو إعادة استخدامو أو 
يمبي احتياجات موضوع أو ميمة معقدة، ويمبي و العودة إليو أثناء التعمم المدعم بالتكنولوجيا، 

 يفو في عمميات التعميم.ىدًفا نيائًيا واحًدا، ويمكن لممعممين الوصول إليو بشكل مستقل لتوظ

ليس ( و Parrish, 2004, 49-68بارش ) وضحأوفي ىذا اإلطار  دي سالس وا 
(De Salas & Ellis, 2006, 1-22)  يياب حمزة ودينا إسماعيل ومروة و نبيل عزمي وا 

 التعمم بالنسبة لممعمم فيما يمي: كائنات( أىمية 000، 8303صديق )
عادة استخداميا وتوظيفيا.إتاحة عمميات البحث التي تسمح لممعم .0  م بإيجادىا وا 
تاح كائناتتوفير وقت وجيد المعمم في تطوير وصيانة  .8  في أشكال متعددة. تياالتعمم، وا 
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 المناىج بطرق تتناسب مع أشكال التعميم والتعمم.المقررات و تدعيم تصميم  .0
 ر( أداء المعممين بكفاءة وفاعمية.توفير اإلرشادات التي تساعد عمى )وتطوّ  .3
قديمة مع أخرى جديدة لبناء درس جديد يمبي احتياجات  كائناتلممعمم بدمج لسماح ا .5

تتيح فرص ثمينة لمتعاون بين المعممين إلنشاء ، كما المتعممين ويتوافق مع استعداداتيم
عادة االستخدام. كائناتمجموعات من   التعمم قابمة لمتشغيل البيني وا 

  ناٜيات التعله السقنٔ٘مسات: 

تعريفات كائنات التعمم الرقمية أال إن ىناك مجموعة من السمات المشتركة رغم تعدد 
( من خالل فيرستيا واسترجاعيا Accessibilityاألساسية فييا أىميا: إمكانية الوصول )

( بالحفاظ عمييا سميمة عبر ترقيات بيئات Durabilityباستخدام البيانات الواصفة، والمتانة )
( حيث تعمل عبر أنظمة Interoperabilityجيا، والتشغيل البيني )التعمم وتكنولوجيات إنتا

عادة االستخدام ) ( في المقررات Reusabilityغير متجانسة )من حيث األجيزة والبرامج(، وا 
 ( التالي:0وىذا ما يوضحو الشكل ) (Leal & Queir´os, 2010, 3) الدراسية المختمفة

 
  (Leal & Queir´os, 2010, 4رقمي )( تمثيل رسومي لكائن التعمم ال0شكل )

سمات  كائنات التعمم الرقميةل وقد أضاف خبراء تكنولوجيا التعميم إلى ىذه السمات
 أخرى أىميا أنيا:

 إمكانية الوصول

 

 التشغيل البيني

 

 إعادة        االستخدام

 المتانة

كائن 
  التةتم
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تقدم لممتعمم جميع متطمبات مخرجات التعمم من محتوى ونشاطات وتقويمات وتغذية  .0
 & ,Koppi, Bogleوقائمة بذاتيا )( Self-containing)راجعة، ولذا فيي مستقمة 

Bogle, 2005, 83-91.) 
تستخدم بفاعمية في التعمم اإللكتروني، وتسمح مرونتيا بإعادة استخداميا بين أنظمة  .8

 (.Nash, 2005, 217-228إدارة التعمم اإللكتروني ومنصاتو المختمفة )
تحتاج لزمن قصير نسبيًا لتعمم محتواىا المعرفي، وىذا يسيم في رفع معدل إنجاز  .0

 ,Cohen & Nyczالتعمم ) كائناتعمم، مما يزيد من دافعيتو إلنجاز أكبر عدد من المت
2006, 28-29.) 

تسيم في تصميم بيئات التعمم التكيفية والشخصية باستخداميا في تمبية استعدادات  .3
تاحة فرص التفاعل النشط بين المتعمم  وقدرات المتعممين ومستوياتيم المعرفية، وا 

 (.Mustaro, & Silveira, 2006, 35-46مي )التعمم الرق كائناتو 
من أي مكان تتوافر فيو خدمة ( Accessibility)يمكن الوصول إلييا بسيولة  .5

 (.80-0، 8300نادر سعيد شيمي، ) اإلنترنت، وفي أي وقت
( في أكثر من محتوى لتحقيق أىداف Reusabilityتتسم بإمكانية إعادة استخداميا ) .5

كيفية عرضيا داخل  دراسية مختمفة، كما يمكن التحكم في تعميمية متنوعة في مقررات
( تتيح لمطّور Flexibility، وىذه المرونة )إخالل ُيذكر بكائن التعمم نفسوالمحتوى دون 

 ,Joshi, Thakur & Mehrotraبطرق عدة  )كائن التعمم الرقمي المحتوى توظيف 
2013, 27-32.) 

( دون Interoperabilityتشغيل وتوافقيتيا )تتسم بإمكانية استخداميا مع معظم نظم ال .7
التعمم بعدد من المقررات فإن استدامتيا  كائناتونظرًا لربط إعادة تصميميا، 

(Durabilityوعدم تغييرىا أو مسحيا يصبح أمرًا ضرورًيا ) (De Salas & Ellis, 
2006, 1-22). 

ختمفة مثل معايير التعمم الجيدة بمعايير أنظمة إدارة المحتوى الم كائناتتمتزم  .2
(SCORM)( وىذه المعيارية ،Standardization تيسر نقل محتوى الدروس بين )

وىذا يجعميا سيمة اإلدارة ىذه األنظمة واستخداميا دون حاجة لتعديل محتواىا، 
(Manageability) (Varlamis & Apostolakis, 2006, 59-76.) 
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مل بكفاءة مع مرور الوقت، وىي بمثابة تُتسم كائنات التعمم الرقمية بالقدرة عمى الع .2
استراتيجية مستحدثة إلدارة الموارد التعميمية، وتتسم بمرونة تسمح بإعادة استخداميا في 

 (.035-823، 8332استراتيجيات تدريسية متعددة )أحمد عبدالمجيد، 

أىم خصائص كائنات التعمم  (825-825، 8303)ومروة صديق ولخص إيياب حمزة 
عادة االستخدام، واالستدامة، وقابمية الرقمية ال جيدة في: التوافقية والتشغيل البيني، والدمج، وا 

غر حجم  التحديث، وقابمية البحث، وسيولة االستخدام، واأللفة، وتنوع أساليب الوصول، وص 
نتاجيا بنظام موحد، وتعدد أشكاليا وأغراضيا.الكائن،   وا 

 ناٜيات التعله السقنٔ٘ مهْىات: 

 ,Gan, 2006) أًيا من المكونات التالية أو بعضيا ائنات التعمم الرقميةكقد تضم 
 :(887، 8305محمد عبدالعاطي، )و (10-13

في شكل رقمي قد يكون في صورة: (: Instructional Contentمحتوى تدريسي ) .0
 صوت.أو فيديو، أو صور ورسوم ثابتة/متحركة، أو نص، 

شاركية كإجراء تجربة أو عرض ردية أو ت(: فLearning activitiesنشاطات تعمم ) .8
 .. الخ..عممي، أو عرض تقديمي

قد يتخذ صورة اختبار ذاتي، أو ممف إنجاز ذاتي، (: Self-Assessmentتقييم ذاتي ) .0
 أو تدريب يتبعو حمول وتغذية راجعة.أو اختبار قصير، 

راتيا (: يتضمن المصطمحات والمفاىيم ودالالتيا واختصاGlossaryمعجم مصطمحات ) .3
 ومرادفاتيا.

وتسييل الوصول  كائنات التعمم الرقميةلفيرسة وتصنيف (: Meta-Dataبيانات فوقية ) .5
 ,Lopez, de la Prietaث المتوفرة في المستودعات )حإلييا من خالل محركات الب

Ogihara & Wongn, 2012, 8874-8884.)  ًا إضافة دالالت األلفاظ وبدأ مؤخر
 Semanticمية لتكوين مستودعات كائنات التعمم الداللية )إلى كائنات التعمم الرق
Learning Object Repository وىكذا ال يتم الوصول لمكائنات في المستودع ،)

فيما يطمق عميو البيانات فوق  سماءىا، بل عبر مدلول كائن التعمم نفسوأعبر مطابقة 
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-meta-metadata( )Joshi, Thakur & Mehrotra, 2013, 27الفوقية )
32.) 

السابقة أنيا عناصر رقمية ليا قيمة تربوية وسماتيا التعمم  كائناتويتضح من بنية 
لتحقيق ىدف تعميمي، وتتعدد صورىا لتشمل: ممفات النصوص، واألصوات، والفيديو، والصور 
المتحركة، والرسوم الثابتة والمتحركة تستخدم لدعم التعمم وتيسيره، وتتسم بقابميتيا لمتقييم 

التخزين في قواعد لمبيانات تسيل الوصول إلييا من خالل البيانات الوصفية المصاحبة ليا، و 
ولمنتجيا حق الممكية الفكرية، وتتميز بإمكانية إعادة استخداميا ضمن مساقات متعددة، 

 وتعمل في ظل أنظمة تشغيل متعددة، وفي أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني المتنوعة.

  ٗالتعله اإللهرتّىٕ: ناٜياتدّزٗ حٔا 

( من أربع مراحل 3)كما يتضح من شكل التعمم اإللكتروني  كائناتتتألف دورة حياة 
 والتقييم واإلتاحة(، النشر االستخدام )و  والتوصيف(، اإلنتاجالتطوير )و  ،ىي: التصميم

(Collis & Strijker, 2004, 1-32)و ،(Varlamis & Apostolakis, 2006, 

59-76). 

 (Varlamis & Apostolakis, 2006, 61( دورة حياة المحتوى التعميمي الرقمي )3)شكل  

تحديد األىداف التعميمية المراد تحقيقيا  الرقميالمحتوى  تصميمحيث يتم في مرحمة 
، وفي مرحمة بنياية عممية التعمم اإللكتروني، وسمات المتعممين والكفايات المطموب تحقيقيا
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لتخزينيا ا رقميً موديوالت المحتوى التعمم و  كائناتتتكامل عممية إنتاج  الرقميالمحتوى  تطوير
( Metadataكما يتم إضافة البيانات الواصفة )وتجميعيا ليتم تحزيميا وتوصيميا لممتعممين، 

التعمم عبر شبكة  كائناتالتعمم، ثم تتم إتاحة  كائناتالالزمة السترجاع وتشارك واستخدام 
بدون كائن التعمم الرقمي قد يتم استخدام  الرقميالمحتوى  داماستخوفي مرحمة الويب، 

يجب أن تراعي مرحمة تعديالت، أو بعد تعديمو بما يتناسب مع احتياجات وخبرات المتعمم، و 
النشر قدرات المتعممين لموصول إلى المحتوى والتعاون أثناء عممية التعمم اإللكتروني، 

وعممية التعمم اإللكتروني من المتعممين  بتقييمكتروني التعمم اإلل ائناتوتنتيي دورة حياة ك
كائن ، وقد تنتيي ىذه الدورة بإعادة استخدام خالل اإلختبارات واألنشطة واستمارات التقييم

في محتوى جديد، أو إزالتيا من المستودع، وقد يتم تطويرىا أو إنتاج إصدار التعمم الرقمي 
 . جديد منيا

لمراحل السابقة يتم توفير معمومات وتغذية راجعة مفيدة وفي نياية كل مرحمة من ا
تسيم في تحسين عممية التعمم اإللكتروني. فمثاًل ما يتم جمعو من معمومات في مرحمة 

ميع استخدام المحتوى حول احتياجات المتعممين ومستويات رضاىم تفيد في عمميات إعادة تج
دة إستخدام المحتوى وزيادة فاعمية عممية ل إعاسي  حمول تُ  التعمم الرقمي وابتكار كائنات

 .التعمم كائناتلالتعمم وتحقيق قابمية التشغيل البيني 

 ناٜيات التعله السقنٔ٘ معآري تصنٔه: 

تفق عمييا الستخداميا باستمرار كقواعد أو المعايير ىي مواصفات موثقة ودقيقة مُ 
تجات والعمميات والخدمات مبادئ توجييية أو تعريفات لمخصائص لضمان أن المواد والمن

 (. Marsico, Temperini & Bianco, 2005مناسبة لمغرض الذي أُنتجت من أجمو )

 & Jonesفي ضوء معايير عدة أىميا ) كائنات التعمم الرقمية واستخداميتم تصميم 
MeNaught, 2005, 3580-3585:) 
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 :(Design & Functionality) التصنٔه ّالْظٔف٘ .أ 

 ( سيل االستخدام.navigation systemإلبحار )أن يكون نظام ا .0
 أن تكون المعمومات والرسومات وغيرىا مرتبة غير مبعثرة. .8
 ا لمنصوص يمكن قراءتيا بسيولة.ا وأحجامً ا وخطوطً التعمم ألوانً  كائناتأن تستخدم  .0
. الخ( .العروض التقديمية الوسائط )الصوت/الفيديو/الفالش/الرسوم المتحركة/ تكونأن  .3

 بسالسة.وعية جيدة وتعمل ذات ن
 أمًرا يسيًرا. كائن التعمم الرقمي وتكييفوأن يكون تعديل محتوى  .5
 أن تكون الواجية سيمة االستخدام. .5
 أن تتاح فرص التعميق عمى تصميم واجية المستخدم. .7

 :(Quality of Content) جْدٗ احملتْٚ .ب 

 التعمم من األخطاء اإلمالئية والنحوية. كائناتأن تخمو  .0
 التعمم من األخطاء المعموماتية. كائناتمو أن تخ .8
 التعمم بالحداثة. كائناتأن يتسم محتوى  .0
التعمم عمى مجموعة واضحة من ممفات التعميمات والمساعدة التي تدعم  كائناتأن تحتوى  .3

 احتياجات المتعممين.
 التعمم إلى مراجع مناسبة وموثوقة. كائناتأن تشير  .5
 ا يسيم في استيعابو كامال بسيولة.ا، بمأن يكون المحتوى منظم جيدً  .5
 أن تتاح فرص التعميق حول جودة المحتوى. .7

 :(Learning Potential) إمهاىٔ٘ التعله .ج 

 التعمم في فيم المتعممين لممفاىيم والموضوعات التي تقدميا. كائناتأن تسيم  .0
 ا لممارسة ميارات التفكير العميا.أن توفر فرصً  .8
 التعمم بطرق تفاعمية. ائناتكأن يتمكن المتعممون من استخدام  .0
 أن توفر لممتعممين تغذية راجعة مناسبة ومفيدة. .3
 بسيولة في مجموعات أكبر من المحتوى الرقمي.كائن التعمم الرقمي يمكن دمج أن  .5
 أن تتاح فرص التعميق حول إمكانية التعمم. .5
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 :(Learning Resource Catalogue) التشجٔل يف دلٔل مصادز التعله .د 

( دقيق لكل كينونة تعمم )أو معمومات محددة web addressنوان ويب )أن يتوفر ع .0
 لكيفية الحصول عمى نسخة من كينونة التعمم(.

 وضع أىداف تعميمية دقيقة في دليل مصادر التعمم. .8
 أن يتحدد المستوى التعميمي بوضوح في دليل مصادر التعمم. .0
 التعمم بفاعمية. تكائناأن يتم تقديم معمومات كافية لممستخدمين الستخدام  .3
 التعمم. كائناتأن تتطابق المعمومات الواردة في دليل مصادر التعمم مع  .5
 أن تتاح فرص التعميق حول دليل مصادر التعمم. .5

 :(Overall) بظهل إمجالٕ .ِ 

 بدرجة عالية. اىذكائن التعمم الرقمي بشكل عام، أود أن أقّيم  .0
 التعمم. كائناتتعميقات عامة حول  .8

( Thompson & Yonekura, 2005, 163-179)يونيكورا تومسون و ف أضاو 
 منيا: كائنات التعمم الرقميةعدة معايير أخرى لتصميم 

 ود من األىداف(دا فقط. )أو عدد محا واحدً أن يحقق كل كائن تعممي ىدفًا تعميميً  .0
ومحدًدا ومباشًرا، وقد يكون أن يكون المحتوى الرقمي الُمضّمن في كائن التعمم موجًزا  .8

 المحتوى في شكل نص، أو صوت أو فيديو أو وسيط تفاعمي، أو مزيج من كل ىذا. ىذا
كممة لكل شاشة(  853أن يتم تنظيم وتجزئة المحتوى الرقمي عمى شاشات )بحد أقصى  .0

 لتسييل القراءة والتفاعل مع المحتوى.
 ( دقائق.5يجب أال يستغرق زمن عرض محتوى أي كائن تعمم رقمي عن ) .3
توى أىمية تنظيم المحتوى الرقمي لكائنات التعمم من مستوى عال إنشاء تدرج لمس .5

 األىمية إلى المستوى المنخفض.
مناسبة لتصميم ن ليجة التواصل إال أرغم أن نمط الكتابة يختمف من شخص آلخر،  .5

 كائنات التعمم لزيادة مشاركة المتعمم.
 التعمم. كائنات أن يتم تنظيم المحتوى الرقمي بحيث يتسم بالثبات في جميع شاشات .7
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ا لممتعممين لمراجعة الحقائق والمفاىيم والمبادئ من أن تتيح كائنات التعمم الرقمية فرصً  .2
 خالل تدريبات ومحاكاة وألعاب تعميمية.

أن يتضمن كائن التعمم تقييم ما إذا كان المتعمم حقق اليدف التعميمي المعمن أم ال،  .2
 وألعاب ومحاكاة.ويمكن استخدام كل أدوات التقييم من أسئمة 

 أن يتم تصميم مخططات بسيطة لإلبحار بين كائنات التعمم من خالل القوائم أو األزرار. .03

لتصميم ا رئيسً ا معيارً  (00( إلى )335-023، 8303عقل )مجدي وتوصمت دراسة 
 :ىيا لألداء، وىذه المعايير ( مؤشرا فرعيً 72انضوى تحتيا ) التعمم كائنات

 التعمم. كائناتة لوضوح األىداف التعميمي .0
 التعمم. كائناتجودة محتوى  .8
 توفير التغذية الراجعة والتقويم المناسب في كينونة التعمم. .0
 في كينونة التعمم.توفير الدافعية المناسبة  .3
 عمى وسائط تعميمية مناسبة.كائن التعمم الرقمي احتواء  .5
 بسيولة االستخدام والتفاعل.كائن التعمم الرقمي تميز  .5
 بقابمية إعادة االستخدام.التعمم الرقمي كائن تميز  .7
 عمى معايير تصميم قياسية.كائن التعمم الرقمي احتواء  .2
 عمى إرشادات خاصة بالمتعمم.كائن التعمم الرقمي احتواء  .2

 عمى إرشادات خاصة بالمعمم.كائن التعمم الرقمي احتواء  .03
 عمى البيانات الفوقية.كائن التعمم الرقمي احتواء  .00

يياب حمزة وأحمد أبوزيد )واستيدفت دراس وضع  (58-00، 8305ة محمد الدسوقي وا 
قائمة بمعايير كائنات التعمم داخل بيئة الويب التعميمية، وتوصمت إلى قائمة لممعايير جاءت 

 في مجالين ىما:

 دلال بياٛ عياصس التعله: . أ

 ( مؤشرات.2معيار وضوح وتحديد األىداف: وضم ) .0
 ؤشرات.( م7معيار كفاءة المحتوى: وضم ) .8
 ( مؤشًرا.08معيار كفاءة عنصر التعمم من نوع نشاط تفاعمي: وضم ) .0
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 ( مؤشرات.5معيار جودة النصوص: وضم ) .3
 ( مؤشرات.5معيار جودة الرسوم المتحركة: وضم ) .5
 ( مؤشرات.5معيار جودة عناصر التعمم من نوع الفيديو: وضم ) .5

 :التعله ناٜيات تكدٓه دلال . ب

 ( مؤشرات.03تية: وضم )معيار كفاءة االختبارات الذا .0
 ( مؤشرات.5معيار تصميم القاموس اليجائي الخاص بالمصطمحات: وضم ) .8
 ( مؤشرات.5معيار وضوح الممخص: وضم ) .0
 ( مؤشرات.5معيار اختيار عناصر تعمم )من نوع: فيديو/رسوم متحركة(: وضم ) .3
 ( مؤشًرا.08معيار اختيار وتسجيل التعميق الصوتي: وضم ) .5

وتطويرىا الستخداميا في تصميم كائنات التعمم الرقمية يحقق أربع  إن وضع المعايير
 :(Marsico, Temperini & Bianco, 2005)مزايا رئيسة ىي 

 (: ال حاجة لمتعديل في إصدارات برمجيات النظام.Durabilityالمتانة ) .0
 (: عبر مجموعة كبيرة من األجيزة وأنظمةInteroperabilityإمكانية التشغيل البيني ) .8

 التشغيل ومتصفحات الويب وأنظمة إدارة التعمم.
 (: حيث تتم الفيرسة والتتبع حسب الحاجة.Accessibilityإمكانية الوصول ) .0
عادة استخداميا (: Reusabilityإعادة االستخدام ) .3 يمكن تعديل كائنات التعمم وا 

 باستخدام كثير من أدوات التطوير.

معايير كائنات التعمم الرقمية واالىتمام  يدتحدوقد أفاد الباحث من ىذه المعايير في 
كائنات التعمم وتصنيفيا وتوثيق بياناتيا الواصفة في المستودع  /إنتقاءبتمبيتيا عند إنتاج

)كما سيرد  الرقمي عمى كائنات تعمم ال تمبي ىذه المعايير ، بحيث ال يحتوى المستودعالرقمي
 في محور مواد وأدوات البحث(.

 ٘ٔالتعلٔنٔ٘ ّفاعلٔتَا السقنٔ٘ علهالت ناٜيات أٍن: 

تسيم كائنات التعمم الرقمية في حال تصميميا في ضوء احتياجات المتعممين وقدراتيم 
بيدف تحقيق مخرجات تعمم مرغوبة في زيادة احتمال رفع مستويات دافعيتيم، وزيادة 
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بتأثير الكائنات  وقد ُأجريت دراسات قميمة اىتمتكفاءتيم ونمو مفيوم الذات اإليجابية لدييم. 
 الرقمية في تعمم المقررات الدراسية. 

طالب الدراسات العميا المسجمين ببرنامج التعمم  ساعدففي محاولة لبحث العوامل التي ت
المستودعات الرقمية في دعم التعمم بتطوير واستخدام كائنات التعمم المخزنة  فيمن بعد 
 (Moisey, Ally & Spencer, 2006, 143-161قام موسي وعمي وسبنسر )الفردي، 
تتراوح عدد شاشاتو  تصميم/تطوير كائن تعمم رقمي واحدبا( طالبً  87)كل طالب  بتكميف

شاشة( وتسجيل تأمالتو والمحددات التي تواجيو خالل تنفيذه ليذا التكميف،  83-85)
جديدة،  ( كائنات تعمم رقمية2، وتصميم )ا( كائنً 02وأوضحت النتائج قيام الطمبة بتطوير )

ر الطمبة عن صعوبات عدة واجيتيم منيا: عدم وكانت جميعيا تتصف بالجودة، ولكن عبّ 
وصعوبة الوصول واالستفادة من المستودعات االتفاق عمى تعريف موحد لكائن التعمم الرقمي، 

العالمية لعدم توافر كممات مرور ليا، ونقص البيانات الواصفة لكائنات بعض المستودعات، 
ارات التصميم التعميمي لدى بعض الطمبة، وكان تصميم الكائن الرقمي لمتعمم وضعف مي

من التعمم الجماعي تحدًيا بارًزا، وعدم توافر كائنات تعمم لبعض  الفردي الذاتي بدالً 
غر/الك بر الشديد لبعض الكائنات الرقمية حال دون توظيفيا ، وقد التخصصات المعرفية، والص 

 مى ىذه المحددات في تجربة البحث الحالي.اىتم الباحث بالتغمب ع

 ,Conceição, Olgren & Ploetzواىتمت دراسة كونسيساو وأولغرين وبموتز )
عادة استخدام بمقارنة فاعمية  (1-11 ,2006 كائنات التعمم الرقمية في إطار ثالثة وا 

تعاوني  معالجات تدريسية ىي: )أ( تعمم مدمج عبر اإلنترنت والفصل الدراسي، و)ب( تعمم
ق معالجة التعمم . وأوضحت النتائج تفوّ تعمم بالخطو الذاتي عبر اإلنترنتعبر اإلنترنت، و)ج( 

ا لمعدل الخطو الذاتي، تالىا بتوظيف كائنات التعمم الرقمية في إطار التعمم عبر اإلنترنت وفقً 
جاالت كسب ا جاء التعمم المدمج وذلك في ممعالجة التعمم التعاوني عبر اإلنترنت، وأخيرً 
كدراسة كاي وكناك  واالنخراط في األنشطة. المعارف والميارات وتمبية احتياجات المتعممين

(Kay & Knaack, 2008, 269-289)  التي أوضحت نتائجيا فاعمية كائنات التعمم
فيما يتعمق بالجودة في تحسين اتجاىات المعممين وطالبيم في المرحمة الثانوية الرقمية 

 تعمم الرياضيات، ورفع مستويات أداء الطمبة فييا.لقيمة التعميمية لوالمشاركة وا
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( فاعمية Rufer & Adams, 2013, 69-82وأوضحت نتائج دراسة روفير وأدمز )
( في Reusable Learning Objectsكائنات التعمم الرقمية القابمة إلعادة االستخدام )

ب ماجستير إدارة األعمال من خالل تحسين بيئة التعمم عبر اإلنترنت، وتعزيز تعمم طال
 التفاعل والتعمم العميق.

إلى فاعمية توظيف كائنات التعمم الرقمية  (8300كما أشار بحث حصة الزىراني )
ت المرحمة المتوسطة بمنطقة في تحسين تحصيل العموم لدى طالباببرامج التعمم اإللكتروني 

ش عمل لممعممين لتدريبيم عمى كيفية الباحة بالسعودية، وأوصى بعقد دورات تدريبية وور 
 كائنات التعمم الرقمية ببرامج التعمم اإللكتروني.مستودعات توظيف 

( وجود أثر إيجابي لكائنات التعمم في 883-020، 8303وأكدت دراسة حسن النجار )
بيئة التعمم اإللكتروني في تنمية الجوانب المعرفية والميارية لمرسم اليندسي، وتنمية 

اىات اإليجابية لدى طمبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى نحو استخدام كائنات التعمم االتج
 كمصدر لمتعمم.

( فاعمية تدريس العموم 035-22، 8307وأوضحت نتائج بحث عاصم إبراىيم )
باستخدام وحدات التعمم الرقمية في تنمية مستويات عمق المعرفة العممية والثقة بالقدرة عمى 

 لدى طالب الصف الثاني المتوسط بالسعودية. تعمم العموم

ا أن جودة تصميم كائنات التعمم الرقمية ينعكس إيجابً ويخمص الباحث مما سبق إلى 
الذي يتم  الرقميالتي يستيدفيا المحتوى المعرفية والميارية والوجدانية مخرجات التعمم عمى 

 بتوظيف ىذه الكائنات الرقمية.تصميمو 

 الرقمية:تعمم كائنات ال مستودعات

في بنوك رقمية دائمة عبارة عن قواعد بيانات متاحة  كائنات التعمم الرقميةيتم حفظ 
تاحة  عمى شبكة الويب باستخدام بيانات وصفية حول كل كينونة بيدف توصيفيا وتصنيفيا وا 
فرص الوصول إلييا عبر محركات البحث وُيطمق عمى ىذه القواعد اسم المستودعات الرقمية 

(Digital Repositories ) (Joshi, Thakur & Mehrotra, 2013, 27-32). 
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دارة وتشغيل  وىذه المستودعات الرقمية تعد بمثابة بنية تحتية يتم من خالليا تخزين وا 
التعمم واستخداميا في األغراض العممية والمينية، وتتسم باالستمرارية والتراكمية  كائنات

كائنات التعمم ، ويتم حفظ إدارة التعمم اإللكتروني الشائعة وتتوافق مع أنظمة التشغيل وأنظمة
تسيل عمميات تصنيفيا ( Metadata) المستودعات باستخدام بيانات واصفةفي ىذه  الرقمية

وتيسير الوصول الحر إلييا من خالل محركات البحث المتوفرة في المستودعات. ومن ىذه 
(، والمغة Titleالعنوان ): (Thompson & Yonekura, 2005, 163-179) البيانات

(Language( واإلصدار ،)Version( والوصف ،)Description والمؤلفون ،)
(Author(s)( وتاريخ اإلنشاء ،)Date created( وتاريخ آخر تعديل ،)Date 

modified( والكممات المفتاحية ،)Keywords( والحالة ،)Status وحقوق النشر ،)
(Copyrightوالممكية ال ،)( فكريةIntellectual Property.)   وقد يضاف ليذه البيانات

 نوع الممف وحجمو، وزمن التشغيل )في حاالت الممفات الصوتية والمرئية(.

( بأنيا مؤسسة تقوم Cohen & Nycz, 2006, 29كما عرفيا كوىين ونايس )
دارة عمميات الوصول إلييا  واسترجاعيا بتخزين وصيانة كائنات التعمم الرقمية وتنظيم وا 

 باستخدام البيانات الواصفة ليا، وتسمح لممستخدمين بمشاركتيا مع مستخدمين آخرين.

( بأنيا "مجموعة من األنظمة والخدمات Pinfield, 2009, 165عّرفتيا بنفيمد )و 
تاحة فرص الوصول إلييا، وتخزينيا واسترجاعيا  التي تيسر استيعاب الكائنات الرقمية وا 

عادة اس تخداميا"، والتي قد يتم تأسيسيا من قبل المؤسسات أو مراكز البحوث أو وعرضيا وا 
 الحكومات.

( بأنيا أنظمة لتخزين وتيسير الوصول 075، 8332كما عّرفيا الغريب زاىر )
(Accessing لكائنات التعمم الرقمية، حيث يتم تصنيفيا وفيرستيا باستخدام معايير )

(، التي تضمن الفيرسة الدقيقة لكائنات Metadata Standardsتصنيف المواد التعميمية )
عادة استخداميا عند الحاجة. وفي المقابل عرفتيا  التعمم بحيث تكون جاىزة لموصول إلييا، وا 

حنان فرج بأنيا عبارة عن قواعد بيانات متاحة عمى الشبكة العنكبوتية، تشتمل عمى اإلنتاج 
ر عن المؤسسة وعادة تتبع الجامعات الفكري الرقمي الذي يودعو الباحثون والذي يصد

(. ورآىا مصطفى جودت كيانات 033، 8308والمراكز البحثية بدون قيود أو عوائق )
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معموماتية يتم فييا تخزين مقاطع أو وحدات تعمُّم لالستعانة بيا كمبنات لتطوير المحتوى 
وى التعميمي التعميمي كل حسب تخصصو، وذلك لتحقيق عدة عوامل أوليا سرعة تطوير المحت

فضاًل عن خفض الكمفة من خالل المشاركة في تمك الوحدات بين المقررات اإللكترونية 
المختمفة من جية وضمان جودة المحتوى التعميمي عن طريق ضبط جودة تمك العناصر من 

 (.2018أخرى )جية 

يياب حمزة ودينا إسماعيل ومروة صد أوردها يتفق مع ىذا التعريف مو  يق نبيل عزمي وا 
تعمم بمختمف أنواعيا،  كائنات ( بأنيا قواعد بيانات تابعة لمؤسسة تتضمن 000، 8303)

بمختمف أنواعيا وتسييل إمكانية الوصول إلييا كائنات وىي مسئولة عن حفظ وتخزين ىذه ال
واسترجاعيا من خالل البيانات الواصفة ليا، وىذه المستودعات مسئولة عن استقطاب أنواع 

نتاج الفكري والعممي ومختمف أشكال المواد الرقمية، في موضوع ما لحفظيا متعددة من اإل 
التعمم،  كائناتمالية، وبحد أدنى من القيود القانونية لمباحثين عن وتنظيميا وبثيا دون قيود 

، مع إتاحة عمميات كائناتأيضا عن استمراريتيا، وعن حقوق الممكية الفكرية لمومسئولة 
 .كائناتليذه الالوصول الحر واآلمن 

والمراكز  والمؤسسات التعميميةمجامعات لتنطمق أىمية المستودعات الرقمية بالنسبة و 
العممية،  بحوث، فيي تسيم في االرتقاء بجودة العدةالبحثية، من كونيا تخدم أغراض 

 .بشكل عام التعمم-وعمميات التعميم

إلى برامج عامة مثل  وفقا لشيوع البرنامج برامج إدارة ىذه المستودعات ُتصنفو 
(Fedora & DSpasce( وبرامج متخصصة مثل ،)DOOR & LeMill كما يمكن أن ،)

 أو مغمقة المصدر( EPrints)ن مفتوحة المصدر ُتصنف وفقا لترخيص البرنامج حيث تكو
(ContentDM) وتعد . ( منصةDSpace ًاألكثر استخدام ) ا في إنشاء المستودعات

المرتبة األخيرة في االستخدام  (Fedora، بينما تحتل منصة )معمى مستوى العال الرقمية
 (، وCONTENTdm، وفي مصر تتعادل نسب إنشاء المستودعات بمنصات )(5)شكل 

(DSpace(و ،)EPrints ) (5)شكل. 
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دراكا من الدول المتقدمة في المجاالت التعميمية والبحثية ألىمية مستودعات كائنات  وا 
 8302عام حتى  8335التعمم الرقمية فقد تضاعفت أعداد ىذه المستودعات بيا منذ عام 

  (.7)شكل ( مرة30بمقدار )

 م 8302إلى ديسمبر  8335ستودعات الرقمية عالميا خالل المدة من ديسمبر ( نمو الم7شكل )
(OpenDOAR, 2018)  

وتحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى عالميًا بعدد المستودعات الرقمية نياية      
( 5) 8302(، وبمغ عددىا في مصر بنياية عام 2مستودعا( )شكل 507) 8302عام 

( نسب استخدام برمجيات منصات 5شكل )
 ,OpenDOARالمستودعات الرقمية في العالم )

2018) 

برمجيات منصات ( نسب استخدام 5شكل )
 ,OpenDOARالمستودعات الرقمية في مصر )

2018) 
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 (.OpenDOAR, 2018قمية فقط )مستودعات ر 

 

 م 8302( أعداد المستودعات الرقمية في دول العالم المختمفة حتى ديسمبر 2شكل )
(OpenDOAR, 2018) 

 مسات مشتْدعات ناٜيات التعله السقنٔ٘:

مجموعة من السمات إلى مستودعات كائنات التعمم الرقمية مفيوم دالالت شير ت
واستخدام/إعادة استخدام ىذه الكائنات، والتي تميزىا عن  المستمدة من أدوارىا في تصميم

غيرىا من مواضع التخزين والحفظ واالسترجاع لممواد التعميمية، وقد عدد جمبيرو ومنوكا 
 ,Gombiro, Munyoka, Hove, Chengetanai & Zanoوىوف وشينجتاني وزانو )

عات كائنات أىم سمات مستود( Lehman, 2007, 61وليمان ) (422-449 ,2008
 التعمم الرقمية فيما يمي:

)بمختمف (: يتم تنظيم كائنات التعمم الرقمية Subject-orientedمنحى الموضوع ) .0
وفقًا لمموضوع الذي تخدمو، .( .رسوم وصور ثابتة/متحركة-فيديو-أنواعيا: نصوص
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سيل ، كما يوىكذا يسيل اتخاذ القرار بتوظيف كائن تعمم معين في محتوى إلكتروني معين
ولذا يصنفيا البعض إلى  .الوصول لمكائن وفقا لمموضوع/الموضوعات الذي ينتمي إليو

(، وثالثة Specific) (، وأخرى نوعية متخصصةGeneralمستودعات رقمية عامة )
 (.Commercialتجارية )

(: حيث يتم تجميع كائنات التعمم المترابطة والتي تخدم موضوعا Integratedتكامل )ال .8
ا، وىذا يسيل االستخدام في أنظمة التشغيل، وأنظمة إدارة التعمم اإللكتروني معً  متكامالً 

ا العتماد الستخدام في الموضوعات المتكاممة نظرً المختمفة، كما ييسر عمميات إعادة ا
 تصنيفيا عمى البيانات الواصفة لكل كائن.

كن تخزينيا من يم(: يحوي المستودع كائنات تعمم رقمية Time-variantمتغير الزمن ) .0
وىذا يتيح فرص استخداميا في المقارنات واالتجاىات  ،سنوات أو أكثر 03إلى  5

 بشأن كائنات التعمم وتوجيات توظيفيا وجودة تصميميا. والتنبؤات
(: حيث ال يتاح لممستخدم العادي فرص حذفيا، ويتاح لو فقط Non-volatileدائمة ) .3

تحميميا، كما يمكن أن يتاح لو فرص إضافة ئنات التعمم الرقمية و الوصول الحر لكا
 كائنات تعمم جديدة مع الحفاظ عمى حقوق الممكية الفكرية.

(: يحتوى مستودع كائنات التعمم الرقمية عمى كائنات رقمية Academicأكاديمية ) .5
لالستخدام األكاديمي من جانب الطمبة والباحثين وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين، 

الكتب أو فصول منيا، وأوراق بحثية وأوراق عمل،  ستودع تشملفبعض مواد الم
مواد تعميمية، وبحوث و  ومجالت، وجرائد، وأوراق مؤتمرات، ورسائل عممية، وممخصات،

 ,Pappalardo, Fitzgerald)ومقاالت، ووسائط متعددة، وبرامج حاسوبية 
Fitzgerald, KielChisholm, O'Brien, & Auston, 2007, 24)، م )مري

 (.080-827، 8305بالبيد، 

ويتضح من سمات مستودعات كائنات التعمم الرقمية أىمية ثبات واستمرارية ىذه 
ا، وتنوعيا، وتمبيتيا لمعايير الكائنات وبياناتيا الواصفة، وتراكميتيا وعدم الحذف منيا إال نادرً 

نتاج ىذه الكائنات، و  إلعادة محتواىا لتقييم تاحة الفرص لممعممين والباحثين ا  تصميم وا 
 استخداميا وتطويرىا وتكييفيا الحتياجات المتعممين واستعداداتيم.
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تاحتيا أمام  كما يتضح أن عممية استرداد كائنات التعمم الرقمية من المستودعات وا 
المستفيدين منيا تحتل مكانة بارزة، ومن أىم أدوات الوصول والتصفح واالسترداد 

بحث، ومتصفحات اإلنترنت، وأدلة المستودعات الرقمية، بالمستودعات الرقمية محركات ال
 والبيانات الواصفة لكائنات التعمم والفيارس.

 ّ السقنٔ٘ يف تطْٓس احملتْٚ التعلٔنٕ ناٜيات التعله أدّاز مشتْدعات أٍداف

 السقنٕ:

جريت في مجال فاعمية توظيف المستودعات التعميمية سات عدة أُ أشارت نتائج درا
أىميتيا في االرتقاء بالمحتوى الرقمي التعميمي بما ينعكس إيجابًا عمى ىدافيا و أالرقمية إلى 

سعد و  ،(Parrish, 2004, 49-67بارش ) ومنيا دراساتتحسين عمميات التعميم والتعمم 
، 8308وأحمد العربي ) ،(27-38، 8300) عبدالحميدعبدالعزيز و  ،(8300) محمد
وقد أشارت ىذه  (027-025، 8300غانم )وىند ال ،(8308) وحنان خميل، (032-023

مزاياىا أىميتيا و من خالل  تحققيالمستودعات التعميمية الرقمية ا أىدافالدراسات إلى أن 
 المتعددة ومنيا:

 .والمشاركة فييا تشجيع المعممين عمى توظيف وتبادل كائنات التعمم الرقمية .0
 تيسير عمميات إنتاج وتطوير المقررات اإللكترونية. .8
ة مدى متنوع وشامل وُمحّدث من كائنات التعمم الرقمية تسمح بإنتاج محتوى رقمي إتاح .0

 تكيفي لممتعممين وفقا الستعداداتيم وخبراتيم السابقة.
إلعادة استخدام كائنات التعمم الرقمية دون تعديل في محتواىا، إتاحة الفرص لممعممين  .3

مكانية تطوير المحتوى الرقمي لممقررات الدراسية با كائنات التعمم القديمة  لجمع بينوا 
 والحديثة في التصميم.

توفير الوقت والجيد والكمفة لممعممين والمصممين في البحث واقتناء كائنات التعمم  .5
 والتطوير.التنزيل الوصول الحر و الرقمية بإتاحتيا ليم بإمكانات 

يا لمعايير جودة رفع مستويات جودة التعمم من خالل تطوير كائنات التعمم الرقمية وتمبيت .5
يا في تعزيز تعمميم وتوظيفوتيسير فرص وصول المتعممين ليا  الرقميالمحتوى 

 تنميتو.و 
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الحصول عمى المصادر الالزمة لتطوير المقررات الدراسية التي يقومون بتدريسيا،  .7
تاحة  وتوفير الوقت المستنفد في تطوير المصادر التعميمية الخاصة بالمقررات الدراسية، وا 

 .ول إلى مصادر المقررات الدراسية لمطالبالوص
توفير مواد منيجية، ودعم أنماط جديدة من فرص التعمم غير المتاحة داخل الصف  .2

 & Akpinarالتقميدي، وتقديم أنشطة إثرائية لمطمبة الموىوبين وذوي الدوافع العالية )
Simsek, 2007, 198.) 

ف التصميم واإلنتاج الجديدة، وتحسين زيادة قيمة المحتوى بتكرار االستخدام دون تكالي .2
عادة ترتيب وتنظيم كائنات التعمم  مرونتو، وتطوير إدارة المحتوى وتصنيفو وصيانتو، وا 

 (.Ritzhaupt, 2010, 230وفقا الحتياجات المتعممين )
دعم مداخل متعددة لمتعمم كاالستقبال واالكتشاف الموجو، وضمان االتساق في تصميم  .03

حث المتقدم عن أي كائن عمى مستوى المؤسسة، وتوفير إمكانات الب المواد التعميمية
، وتوفير فرص الجمع بين كائنات التعمم القديمة والحديثة البتكار حمول تعمم رقمي

روني متجددة تمبي االحتياجات المستجدة لممتعممين، ودعم أنماط متعددة لمتعمم اإللكت
 .(Cisco Systems, 2003, 9) والمدمج والصفوف االفتراضية

( إلى أن Krauss & Ally, 2005)وعمي وأشارت نتائج التقييم في دراسة كراوس 
حتياجات طمبة الصيدلة ومستوياتيم جودة تصميم كائنات التعمم الرقمية بما يسيم في تمبية ا

في ضوء المبادئ البنائية والمعرفية يزيد من انخراط الطمبة في تعمميم ورفع معدالت رضاىم 
كما أوضحت نتائج  سة مبادئ عمم األدوية، وتحسين ميارات ما وراء المعرفة لدييم.عن درا

( فاعمية Caws, Friesen & Beaudoin, 2006) وبدوين دراسة كاوس وفريزن
مستودع رقمي في تعميم المغة الفرنسية في تنمية المحصول المغوي ورفع مستويات رضا 

 ئنات التعمم الرقمية وتصنيفيا.الدارسين عن المحتوى وواجية المستودع وكا

 ,Sarker, Davis & Tiropanisوأوضحت نتائج دراسة ساركر وديفيز وتيروبانيز )
( إلى أن المستودعات الرقمية بما تحويو من مجموعات رقمية منظمة بشكل مؤسسي 2010

يمكنيا أن تسيم في توفير معمومات ىامة عن المقررات والبرامج الدراسية ومحتوياتيا 
لرقمية، ووسائطيا التكنولوجية، وبيانات أعضاء ىيئة التدريس والطالب والعاممين، ا

والسجالت األكاديمية، والبنية األساسية، والبحوث العممية والمشاريع البحثية، ووثائق الجودة 
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واالعتماد األكاديمي، وتتيح المستودعات الرقمية ىذا كمو لمقابمة التحديات التي يواجييا 
 العالي بالقرن الحادي والعشرين.التعميم 

 فاعمية( 055-000، 8308بحث أحمد الحصري وعبدالعزيز طمبة وحنان خميل )و 
وأكدت النتائج  ،التعمم اإللكترونيمستودع لكائنات التعمم الرقمية في ضوء معايير جودة 

 رقميالفاعمية المستودع في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لميارات تصميم المحتوى 
 ( لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية. Autherware)ميارات برنامج 

 ,Cohen, Kalimi & Nachmiasنتائج كوىين وكميمي ونشمياس ) وأشارت
)سواء متاحة عبر الويب أن توفير مستودعات رقمية محمية مفتوحة  (201-218 ,2013

يمية واإلدارية منيا والوصول لكائنات يزيد من فرص استفادة المعممين التعمأو غير متاحة( 
التعمم الرقمية، كما يتيح لممدارس المتجاورة فرص إعادة االستخدام ليا وتكييفيا لممتعممين 

 ورفع كفاءتيم.ولممناىج الدراسية، ويساىم في التطوير الميني لممعممين 

ل وريدر وكيرنس وفيالن )  & Russell, Ryder, Kerinsكما أكدت نتائج دراسة رس 
Phelan, 2013, 60-79 في توفير  نات التعمم الرقمية ساىممستودع كائاستخدام ( أن
لمشاركة الفاعمة في اا أكبر لمطالب لتطوير مياراتيم فرصً  م، وقدّ بيئة تعميمية عالية الجودة

التحميل الناقد لممعمومات، والتفكير  فيفي مجتمع القرن الحادي والعشرين، وتنمية قدراتيم 
 ا.داعي وحل المشكالت، والمشاركة في البحث الموجو ذاتيً اإلب

أن إلى  (8303وأشارت نتائج بحث صفاء محمود وسيام عبدالحافظ وىبة عبدالحميد )
تصميم المستودعات الرقمية بنمط اإلبحار اليرمي قد سّرع وسّيل وصول طالب تخصص 

لممستودع وىذا  الرقميي المحتوى تكنولوجيا التعميم إلى المعمومات وكائنات التعمم المتاحة ف
ساىم في نمو كسبيم لمميارات المعرفية واألدائية لتصميم مواقع اإلنترنت التعميمية بالمقارنة 

 بأقرانيم في نمط اإلبحار الخطي.

( فاعمية توظيف المستودع الرقمي في تنمية 8303وأوضحت نتائج بحث حازم كحيل )
اإللكترونيات ضمن مقرر التكنولوجيا لمصف العاشر  المعرفة التكنولوجية المتعمقة بوحدة

الثانوي، وتنمية اتجاىاتيم نحو تعمم ىذا المقرر، ىذا عمى الرغم من عدم تحقيق المستودع 
 الرقمي فاعمية كبيرة وفق معدل الكسب المعدل لبالك في تنمية المعرفة التكنولوجية.
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فاعمية كائنات التعمم  (025-005، 8303وأوضحت دراسة زينب خميفة ومنى جاد )
المتاحة ضمن المستودع الرقمي في تنمية الجانب التحصيمي المصاحب إلنتاج المواد 
التعميمية والقابمية لالستخدام في محاورىا التسعة )المتعة، الموثوقية، سيولة االستخدام، 

ستخدام( من جودة المعمومات، جودة الخدمة، الدعم الفني، جودة المستودع، الثقة، الرضا، اال
أشارت نتائج بحث حسام محمد كما  طالب الدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميم.

إلى فاعمية مستودع رقمي عبر اإلنترنت في تنمية الجانبين: المعرفي واألدائي  (8305)
لميارات صيانة أجيزة عرض المواد التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 

 جامعة الزقازيق.النوعية ب

( فاعمية المستودعات الرقمية في تنمية 8307وأوضحت نتائج بحث أحمد محمد )
الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بموضوعات الثقافة الرقمية، ونمو اتجاه إيجابي لدى 

 في تنمية الثقافة الرقمية.طمبة تكنولوجيا التعميم نحو استخدام المستودع 

تعدد البحوث التي تشير لفاعمية مستودعات كائنات التعمم الرقمية ال الجدير بالذكر أن 
تعني أن ىذه المخرجات مضمونة التحقيق، فيناك مشكالت ومحددات قد تحول دون توظيفيا 

ىند  ، و(Nash, 2005, 220) ما أورده ناش واالستفادة منيا، ومن ىذه المحددات
 (:022-027، 8300)الغانم

لتعمم الرقمية لمتبادل: فيي ليست ذات حجم ثابت، وال مكتوبة بمغات عدم قابمية كائنات ا .0
 متناسقة، كما أن كثير منيا ال يتوافق واحتياجات المتعممين.

: بسبب نقص البيانات الواصفة ليا، عدم القدرة عمى الوصول لكثير من كائنات التعمم .8
 ق النشر.عن بيانات حقو وعدم تحديد المستوى المعرفي الذي تخاطبو، فضالً 

عدم تطبيق معايير موحدة لضمان جودة كائنات التعمم، وعدم تطبيق المتوافر من ىذه  .0
 المعايير بشكل ثابت في التصميم واإلنتاج والتصنيف.

االفتقار لتعريف محدد لكائنات التعمم الرقمية، وحدود حقوق الممكية الفكرية، واالختالفات  .3
مع وال يصمح لندن في  لمتكامل مع مقرر ماي ما فقد يصمح كائن رقم)المغوية والجغرافية 

، وعدم إلمام كثير من المعممين آلليات الوصول واالستفادة من مقرر مناظر في روسيا(
 .(Ritzhaupt, 2010, 230-231) المستودعات الرقمية
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( إلى وجود عقبات عدة تواجو المعممين 8303وأشارت دراسة سيام الجريوي )
كائنات التعمم الرقمية وفسرت ىذه الصعوبات في ضوء حداثة إنتاج  والمتعممين عند تصميم

كائنات التعمم وعدم وضوح خصائصيا ووظائفيا، ونقص الميارة الكافية الختيار الكائن 
، وأوصت الدراسة الرقمي المناسب لممحتوى التعميمي والبحث عنو في المستودعات الرقمية

 .الجيد لكائنات التعممبإعطاء الزمن المعممين الكافي لمتصميم 

( أن طالب كميتي العموم الفيزيائية Achieng, 2016أوضحت دراسة أشينج ) كما
نخفض اوالبيولوجية، واإلنسانيات في مستويي البكالوريوس والدراسات العميا بجامعة نيروبي 

 عدم إمكانية الوصول ألجيزة الكمبيوتر، ونقصاستخداميم لممستودع الرقمي لمجامعة بسبب 
كما  الكفاءة في استخدام المستودع، وانخفاض مستويات الرضا عن خدمات المستودع.

%( من المستفيدين من المستودع الرقمي 22( أن )8305أشارت دراسة أحمد إبراىيم )
لجامعة النيمين بحاجة لمتدريب عمى كيفية االستخدام واالستفادة من خدمات معمومات 

 .المستودعات الرقمية

دارات المؤسسات التي تنشأ  لذا يجب أن ييتم المصممون ومطوروا المحتوى الرقمي وا 
 لحل ىذه المشكالت، أو التخفيف من حدتيا.ىذه المستودعات بإيجاد حمول فاعمة 

  السقنٔ٘:ّاملشتْدعات هاٜيات التعله ل تْظٔف املعلننيإىتاج ّآلٔات 

ة المصنفة داخل المستودع يبدأ المعمم جيوده في االستفادة من كائنات التعمم الرقمي
، فيتم لدرجة فائدتيا لو والحاجة إلييا االرقمي من خالل التوظيف المباشر ليا وفرزىا وفقً 

استبعاد ما ال يفيده، والبدء بالتوظيف المباشر لممناسب منيا، أو بإجراء تعديالت عمى بعض 
المستيدف تطويره،  قميالر لتتناسب مع احتياجات المتعممين وطبيعة المحتوى كائنات التعمم 

وفي كمتا الحالتين يجب االىتمام باالعتبارات التالية عند محاولة إعادة استخدام كائنات التعمم 
 المحفوظة في المستودع الرقمي:

تأكيد امتالك المعمم لميارات استخدام برامج معالجة كائنات التعمم الرقمية بمختمف صورىا  .0
 .يدمجيا في محتوى إلكترون..( وتعديميا، و .تأصوا ـفيديو  ـرسوم وصور ـ  )نصوص

تحديد مدى تمكن المعمم من ميارات عممية إعادة االستخدام المباشر لكائنات التعمم  .8
 الرقمية.
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 تحميل ميارات الميام المطموب تنفيذىا من عممية إعادة استخدام كائنات التعمم. .0
 التعمم الرقمية. تحديد مدى تمكن المعمم من ميارات البحث والتحميل لكائنات .3
تحديد مدى فيم المعمم لكائنات التعمم والمستودعات الرقمية ومعايير تطوير المحتوى  .5

 .وقدراتو عمى تمبية ىذه المعايير عند التصميم وتصميمو الرقمي
تحميل مدى ارتباط كائنات التعمم المتوافرة بالمستودع الرقمي بمحتوى دروس المقرر المراد  .5

 .الرقميتطوير محتواه توظيف الكائنات في 
السابقة لدى المعمم في بدء توظيفو لكائنات التعمم  المقوماتويسيم توافر 

نتاج محتوى إلكتروني يمبي معايير الجودة حيث يمر  والمستودعات الرقمية في تصميم وا 
يياب حمزة ودينا (Collis & Strijker, 2004, 1-32) بالمراحل التالية ، )نبيل عزمي وا 

 :(2)شكل( 072-077، 8303ومروة صديق، إسماعيل 

 

 

 

 
نتاج كائنات التعمم الرقمية 2شكل )  (Collis & Strijker, 2004, 1-32عن ) –( آلية تصميم وا 

 (:Obtainingناًٜ التعله السقنٕ ) احلصْل علٙ .1

نتاج كائن  متعمم يتسم بالبساطة والقدرة رقمي لييتم المعمم في ىذه المرحمة بتصميم وا 
مع استعدادت المتعمم ليحقق ىدف تعميمي معين، وينطمق المعمم في ىذه  عمى التكيف

 المرحمة من حاجتو الماسة ليذا الكائن الرقمي.

 (:Labellingتشجٔل البٔاىات الْاصف٘ لهاًٜ التعله السقنٕ ) .2

البحث عن مكائن لتيسير عممية ل( Metadataحيث يتم تسجيل البيانات الواصفة )
واستخدامو بعد حفظو بالمستودع، كما تفيد عند تبادلو إليو واسترداده التعمم والوصول كائن 

 .بين المعممين ومصممي المحتوى اإللكتروني
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 (:Offeringإتاح٘ ّعسض ناًٜ التعله السقنٕ ) .3

تاحتو لممستخدمين عبر المستودع في ىذه المرحمة يتم  تسكين كائن التعمم وحفظو وا 
إللكتروني إمكانات البحث والوصول ليذه الكائنات، الرقمي، وتتيح أنظمة إدارة التعمم ا

 واستخداميا في تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة. 

 (:Selectingاالىتكاٛ مً ناٜيات التعله السقنٔ٘ ) .4

 المستيدف واألعمى الرقميىنا تحديد وانتقاء كائن التعمم األكثر ارتباطًا بالمحتوى يتم 
لتحقيق أىداف التعمم،  ممين واحتياجاتيم، واألكثر احتماالً قدرة عمى التوافق مع مستويات المتع

  واألنسب الستراتيجيات التدريس المقترحة، واألساليب المفضمة لمتعمم من جانب المتعممين.

 (:Usingناٜيات التعله السقنٔ٘ ) استخداو .5

استخدام وتوظيف كائن التعمم مباشرة كما ىو بدون أي تعديل أو تكييف، أو يتم ىنا 
تم استخدامو بعد إجراء التعديل المناسب عميو كي يمبي احتياجات المتعممين واستعداداتيم، ي

 واألىداف المرجو تحقيقيا، وطبيعة المحتوى المراد تطويره.

 (:Reusingإعادٗ استخداو ناٜيات التعله السقنٔ٘ ) .6

ممين حيث يقوم المعمم بتكييف كائن التعمم وتعديمو كي يتوافق مع احتياجات المتع
ومعارفيم وخبراتيم السابقة، وقد يتطمب تعديل الكائن تقسيم محتواه إلى األصول المكون منيا 

، وىكذا يمكن استخدام كائن التعمم في أكثر من توجييات(-مبادئ-عمميات-مفاىيم-)حقائق
 .سياق تعميميمحتوى تعميمي في بيئات التعمم الرقمية المتنوعة، وفي أكثر من 

 (:Retainingات التعله السقنٔ٘ يف املشتْدع )االحتفاظ بهاٜي .7

يمجأ المعمم لتكرار استخدام ىذا  أنيعقب توظيف الكائن الرقمي في التعميم/التعمم قد 
ويتبع ذلك االحتفاظ بالكائن الكائن في محتوى إلكتروني جديد، وقد يتم تطويره بتكييفو وتعديمو 

ائن غير قابل لمتطوير وغير متوافق مع في المستودع الرقمي، وفي حاالت قميمة يصبح الك
 .االمحتوى العممي المعاصر فيتم التخمص منو بحذفو نيائيً 

بمقارنة أداء  (Akpinar & Simsek, 2007دراسة أكبنار وسمسك )وقد اىتمت 
( من المعممين ذوي الخبرة في تكنولوجيا المعمومات 55( من المعممين المبتدئين و )80)
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في تطوير كائنات التعمم الرقمية، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق  واالتصاالت وقدراتيم
-صوت-محاكاة-رسوم متحركة-( )صورassetsعدد األصول )ا بينيما في دالة إحصائيً 

)نص  (density of text( المستخدمة في المحتوى الرقمي، وفي كثافة النص )فيديو..
 أللوان.معتدل/نص طويل( وفي أنواع وأحجام الخطوط وا قصير/

( فاعمية 8308كما أوضحت نتائج بحث محمد خميس ومحمد أبوشقير ومجدي عقل )
بيئة تعمم إلكتروني في كسب الجوانب المعرفية والجوانب الميارية لتصميم كائنات التعمم 

 الرقمية لدى طمبة قسم تعميم العموم والتكنولوجيا بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة.

من أكادوكس ( 083-75، 8305)نب أمين ومنال مبارز ونيى أحمد واتخذ بحث زي
(Acadox ) ا لتنمية ميارات إنشاء مستودع رقمي لدى طالب تكنولوجيا التعميم وفقً بيئة

تنمية ميارات  فيىذه البيئة فاعمية ، وأوضحت نتائجو لمستوى التفاعل االجتماعي لدييم
المرتفع عمى  مستوى التفاعـل االجتمـاعيق طالب إنشاء المستودعات الرقمية، كما تفوّ 

في ميارات إنشاء  نظرائيم طالب مستوى التفاعل االجتماعي المتوسط والمـنخفض
 .المستودعات الرقمية

  ناٜيات التعله ّاملشتْدعات السقنٔ٘:مناذج تصنٔه 

ا احتياجات مشاريع تصميم كائنات نماذج التصميم التعميمي الحالية قد ال تمبي دومً 
تصميم إعادة  وأعمم والمستودعات الرقمية التي تتطمب نماذج تصميم كائنات تعمم جديدة، الت

( التي تألفت منيا وتنوع assetsوتكييف األصول ) بتطوير محتواىا قائمة رقميةكائنات تعمم 
 .وسائط توصيميا لممتعمم

م التعميمي، إن مفاىيم التصميم التعميمي تؤثر في إحداث التعمم من خالل نماذج التصمي
ل رؤية حول كيفية تعمم البشر، فيذه النماذج ىي المبادئ التوجييية التي مثّ فكل منيا يُ 

 . يستعين بيا المصمم التعميمي في تصميم التدريس

ا بين نماذج ( أن ىناك اتفاقً Andrews & Goodsonوجودسون ) زوقد وجد أندرو 
ا لحل المشكالت ا ومنطقيً ا عامً مثل تدفقً التصميم التعميمي عمى مجموعة من الخطوات العامة ت

( أنو رغم إختالف عدد الخطوات بين نماذج McCombsأوضحت ماكومز )و  ،بشكل منيجي
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وأن  ،التصميم، أال إن الخطوات تغطي نفس اإلجراءات، فيي عامة وليا نفس التدفق المنطقي
توجيو عمميات التصميم ىذه الخطوات تزودنا بأدوات مفاىيمية وتواصمية يمكننا استخداميا ل

دارتيا  .(Mowat, 2007) وا 

ثالثًا من النماذج اليامة لتصميم كائنات التعمم والمستودعات ويعرض الباحث فيما يمي 
(، ونموذج ىيردج CISCO Systems, 2003سيسكو )أنظمة الرقمية ىي نموذج 

(Herridge Model) (Mowat, 2007) ونموذج تصميم وتوظيف كائنات التعمم ،
يياب حمزة ودينا )والمستودعات الرقمية في ضوء استراتيجية إعادة االستخدام  نبيل عزمي وا 

 (.025-072، 8303اسماعيل ومروة صديق، 

 ناٜيات التعله ّاملشتْدعات السقنٔ٘:لتصنٔه ( CISCO)منْذج سٔشهْ  .1

أشارت دراسات عدة إلى جودة نموذج سيسكو في تصميم مستودعات كائنات تعمم 
، (8308حنان خميل، و)، (8300عبدالعزيز عبدالحميد، تسم بالجودة كدراسات )رقمية ت

وأرجعت ذلك لوضوح  (CISCO Systems, 2003و) (Baruque & Melo, 2004و)
جراءات تنفيذىا، وتمبيتو لمبادئ التصميم التعميمي ومعايير جودتو، و  تكون ىذا يمراحمو وا 

 النموذج من المراحل التالية:

 (: Designه )مسحل٘ التصنٔ .أ 

 ىذه المرحمة اإلجراءات التالية: تضمنت
 : تحديد المشكمة وتحميل االحتياجات لممستودع الرقمي لكائنات التعمم.0أ.
 : تحديد وصياغة األىداف العامة لممستودع الرقمي.8أ.
 : تحميل الميام التعميمية لكائنات التعمم الرقمية بالمستودع.0أ.
 د المتاحة.: تحميل القيود والموار 3أ.

 (: Developmentمسحل٘ التطْٓس ) .ب 

 تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:
 بصورىا المتعددة. : بناء وجمع كائنات التعمم الرقمية0ب.
 : تصميم خريطة التدفق لإلبحار واالستفادة من المستودع الرقمي.8ب.
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 .مم والمحتوى: تصميم أنماط التفاعل بالمستودع الرقمي بين المتعممين والمع0ب.

 مستودع كائنات التعمم الرقمية.: إنتاج 3ب.

 (: Delivery) التكدٓه/التْصٔل مسحل٘ .ج 

المستودع الرقمي وكائنات التعمم الرقمية، يتم في ىذه المرحمة تنفيذ إجراءات نشر 
والتأكد من دعم جية استضافة الموقع لممفات كائنات التعمم المكونة لممستودع بمختمف 

. الخ(، وتجريب المستودع .عروض تقديمية-صور-رسوم-فيديو-صيغيا )نصوص
ا حكمين المتخصصين لتقييمو تربويً تفيدين، وعرضو عمى مجموعة من الما مع المساستطالعيً 

 ا وتقنيا.وفنيً 

 (: Evaluation) كْٓهمسحل٘ الت .د 

يتم في ىذه المرحمة بحث مدى كفاءة وفاعمية المستودع الرقمي في تحقيق األىداف 
 المستودعاتتم تصميمو من أجميا، ويتم ذلك في ضوء مدى تمبيتو لمعايير تصميم  التي

في تحقيق أىداف تعمم الفئة التي تخاطبيا كائنات التعمم الرقمية  تو، ومدى فاعميالرقمية
 المضمنة في المستودع.

 :للتصنٔه التعلٔنٕ لهاٜيات التعله Herridgeمنْذج ٍريدج  .2

من  ا( واحدً Mowat, 2007الذي قدمتو موات )( Herridgeىيردج )يعد نموذج 
تصميم كائنات التعمم والمستودعات الرقمية لعدة اعتبارات المختصة بالنماذج المتكاممة 

أىميا: اعتماده عمى أسس تصميم التعميم كعمم وفن، وتبنيو ألسس نماذج التصميم التي 
، (CISCO Systems, 2003، ومنيا نموذج مؤسسة سيسكو )سبقتو وتوجياتيا النظرية

وقيامو عمى افتراضات تستند ألىم نظريات التعمم البشري والعمميات المعرفية التي يستخدميا 
 لإلبداع. التعميملمصمم ، والمرونة العالية التي يتيحيا المتعمم
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 لمتصميم التعميمي لكائنات التعمم Herridge( نموذج ىيردج 03شكل )
ا لكنو في الواقع تكراري ومرن، والتكرارية تعني أن ا متصمبً يً ويبدو نموذج ىيردج خط

لى األمام بين األنشطة، والوسائل المرنة التي  العممية تنطوي عمى التحرك إلى الخمف وا 
يتيحيا النموذج لممصممين لتحديد التفاصيل الواجب تقديميا بكل خطوة. ويتوافق ىذا النموذج  

كد أن التصميم التعميمي غير خطي ويتواءم مع الوضع مع وجية النظر المعاصرة التي تؤ 
القائم، وتكمن القيمة الحقيقية لنموذج التصميم التعميمي لمؤسسة ىيردج في االستدالل عمى 
التطوير التعميمي والتوجييات المقدمة من خالل إطار مفيد ألنشطة التطوير، وليس في 

 وصف صارم لإلجراءات الدقيقة في كل خطوة.

إلنتاج كائنات التعمم ( Herridgeلباحث وصًفا مختصًرا لمراحل نموذج ىيردج )ويقدم ا
لتصميم الحالي لما لو من أىمية في النموذج الذي تبناه في البحث والمستودع الرقمي 
 :(Mowat, 2007)  المستودع الرقمي

 (:feasibility Evaluate(: تكٔٔه اجلدّٚ )1مسحل٘ )

مومات والتحميل لمتأكد من أن مدخل كائنات التعمم قابل يتم في ىذه المرحمة جمع المع
لمتطبيق اقتصاديا وتكنولوجيا وثقافيا وصالح لمتعامل مع الفجوة المراد تجسيرىا بالمستودع 
نشاء  الرقمي ومحتوياتو، وتحديد عائد االستثمار المحتمل قبل بدء مشروع تصميم وا 

وقد تحدث المراحل . م جودة المستودعالمستودع الرقمي، كما تتضمن تحديد معايير تقيي
 الثالث التالية في وقت واحد.

 

 /دراسةتقييم

 الجدوى

 

 التصميم

 

 التطوير

 

 تحديد األهداف

 وحذف المكرر منها

 

تحديد األهداف 

 الممكنة

 

أدوار الفريق 

 وخطة المشروع

 

 تحليل الحاجات

 

تحليل 

 الوظيفة/العمل

 

ويمالتق  

 

 التنفيذ
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 (:Align team and project plan(: حتدٓد أدّاز الفسٓل ّخط٘ املظسّع )2مسحل٘ )

م يد الميارات المطموبة خاصة لممصمتعاون أفراد الفريق وتحديتم في ىذه المرحمة 
ع األدوار عمى أعضاء الفريق ومسؤليات التعميمي ومطور المحتوى، وآليات التواصل، وتوزي

كل عضو، والمخاطر التي قد يتعرض ليا المشروع، واحتماالت حدوث كل خطر، ومدى تأثيره، 
نجاز المخطط األولى لمشروع المستودع  . واستراتيجيات تخفيفو، وا 

 (:Analyze need) حتلٔل احلاج٘(: 3مسحل٘ )

ت التي تم جمعيا أثناء تقييم الجدوى، كما تنقية وتوضيح المعمومايتم في ىذه المرحمة 
يتم جمع معمومات في عدة مستويات لممعمومات المطموبة لمراحل التصميم واإلنتاج والتنفيذ 

، وتتضمن ىذه المرحمة عدة خطوات منيا: تحميل العمل، وتحميل الميمة مشروع المستودعل
 عمم سابقة.فجوة األداء، ومدى توافر كائنات توتحميل المتعمم وتحميل 

 (:Analyze functionality) الْظٔف٘ حتلٔل(: 4) مسحل٘

تحميل اإلنترانت واإلكسترانت، والبرمجيات، والمتصفح، والموقع يتم في ىذه المرحمة 
 Learning Content Management  الشبكي، وتحميل نظام إدارة محتوى التعمم "

System (LCMS)شرىا وعرضيا من خاللو، وأدوات " الذي سيتم تخزين كائنات التعمم ون
 .الرقميتأليف المحتوى 

  :ّفلرتتَا حتدٓد األٍداف (6، 5املسحلتاٌ )

زالة المكرر منيا، وتحديد األىداف الممكنةتححيث يتم   Identify ) ديد األىداف وا 
and eliminate duplicate terminal objectives, and identify enabling 

objectives بيق ىاتين المرحمتين عندما يكون المستيدف إنشاء كائنات تعمم يتم تط(، و
رقمية من المحتوى الموجود لتصبح قابمة إلعادة االستخدام، وبالطبع ال يتم إعادة تصميم 

 . المحتوى الموجود إذا كان كاماًل ودقيًقا وفاعاًل ومطموًبا

 (:Design(: التصنٔه )7مسحل٘ )

أولية من كائنات التعمم الرقمية، وعرضيا عمى تصميم نسخ يتم في ىذه المرحمة 
الخبراء لمراجعتيا، وتعد ىذه المرحمة التي يبدأ فييا فن المصمم التعميمي، ويتم عمل قائمة 
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شاممة لجميع األصول وكائنات التعمم والموديوالت، وأساليب اإلبحار في مستودع الكائنات 
 ف.لألىدا ، وتحديد كائنات التعمم المناسبةالرقمية

 (:Develop(: التطْٓس )8مسحل٘ )

إنشاء أصول وكائنات التعمم الرقمي، ووضع الممسات األخيرة عمى يتم في ىذه المرحمة 
نتاج كائنات التعمم،  جدول التطوير واإلنتاج، ومراجعة تعميقات الخبراء عمى سيناريو تصنيف وا 

العممي، واختبار عمميات نشر ومراجعة الدقة العممية لكل كائن تعمم من خالل خبراء المحتوى 
(، ووضع البيانات LCMSمحتوى التعمم اإللكتروني ) ةالنموذج األولي لمكائنات عبر نظام إدار 

 الواصفة لكائنات التعمم.

 (:Implement(: التيفٔر )9مسحل٘ )

ا لمجدول الزمني المعد مراجعة خطة تنفيذ المستودع الرقمي وفقً يتم في ىذه المرحمة 
ضافر جيود مدير المشروع والمصمم التعميمي وخبراء المحتوى في التنفيذ، وتقديم ا، وتتسمفً 

 .تقرير وتوصيات ما بعد التنفيذ والتغذية الراجعة لما تم من مراحل

 (:Evaluate(: التكْٓه )10مسحل٘ )

( ذي Kirkpatrick’s evaluationإجراء تقويم كيركباتريك )يتم في ىذه المرحمة 
مم والزيادة الناتجة في التعم وما يفكر ويشعر بو حول التعمم/)ردفعل المتعم عةالمستويات األرب

النتائج واآلثار المترتبة عمى سن في القدرة عمى تطبيق المعرفة/السموك ومدى التحالمعرفة/
ا لمعايير النجاح المحددة في بداية مشروع إنشاء المستودع ، وتقييم النتائج وفقً بيئة المتعمم(

يقوم عمى ىذه المرحمة مدير المشروع والمستفيدون منو، ويقوم المصمم التعميمي و الرقمي، 
 .بتصميم أدوات التقييم

 & Waiyakoon, Khlaisangوقد اىتمت دراسة وايكون وكالسانج وكورانيك )
Koraneekij, 2014, 1489 – 1496( بتطوير نموذج ىيردج )Herridge لتصميم )

عبر األجيزة ا الستراتيجية األلعاب رقمية ليتم التدريس وفقً كائنات التعمم والمستودعات ال
تعزيز تعمم المفاىيم الرياضية من جانب في  تووأثبت فاعمي ،قاالتسالمع ( tabletالموحية )

 الطالب الذين يعانون صعوبات في تعمم الرياضيات.
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نات التعمم ونظرًا لما يتسم بو ىذا النموذج من شمولية لمراحل التصميم التعميمي لكائ
ومستودعاتيا الرقمية، والطبيعية اإلجرائية لتنفيذ ىذه المراحل، فإن الباحث أخذ بو في تصميم 

 .واالتصاالت المستودع الرقمي لكائنات تعمم مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات

منْذج تصنٔه ّتْظٔف ناٜيات التعله ّاملشتْدعات السقنٔ٘ يف ضْٛ اسرتاتٔجٔ٘  .3

 ستخداو:إعادٗ اال

يياب حمزة ودينا اسماعيل ومروة صديق، يتكون ىذا النموذج  ، 8303)نبيل عزمي وا 
من ثمان مراحل رئيسة، وتم تصميمو باالستعانة بعدة نماذج سبقتو لتصميم ( 072-025

-Barritt & Lee Alderman Jr., 2004, 125) كائنات التعمم ومستودعاتيا الرقمية
 احل فيما يمي:، ويمكن تمخيص ىذه المر (160

 (:Analysis: مسحل٘ التخلٔل )3-1

من حيث معارفيا ومياراتيا القبمية واحتياجاتيا حيث يتم تحميل سمات الفئة المستيدفة 
والحالية، وتحميل المحتوى والميام المراد من المتعمم أدائيا، وتحميل المحتوى إلى مكوناتو 

، وتحميل مبررات المستودع قسامعمميات(، وتصنيف أ-تعميمات-مبادئ-مفاىيم-)حقائق
 .المناسبة ليا رقميةالتعمم الىداف وكائنات األ وتحديد، تصميم المستودع

 (:Design: مسحل٘ التصنٔه )3-2

، وتحديد حيث يتم تحديد آليات تحقيق األىداف التي تم تحديدىا في مرحمة التحميل
 طرق التواصل، وتتضمن ىذه المرحمة اإلجراءات التالية: 

 3-2-1:حتدٓد مدخل التعله : 

يتم تحديد مدخل التعمم المتبع داخل االستراتيجية لتحديد دور المتعمم بالنسبة لكائن 
 التعمم المستخدم سواء كان )سمبي، مشارك، اكتشاف موجو، اكتشاف حر(.

 3-2-2 :التعله أٍداف حتدٓد: 

ا، ويتناسب عدد كائنات مقابمة الميام التعميمية بكائنات التعمم الرقمية المناسبة لييتم 
ا لتصنيف محدد ا مع مستوى صعوبة الميمة، وُتصنف األىداف التعميمية وفقً طرديً التعمم 
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كتصنيف بموم المطور، مع إضافة البيانات الواصفة لكل كائن ليسيل عمى المستخدم 
 استردادىا الستخداميا.

 3-2-3 :التعله ناٜيات تصنٔه: 

-رسوم-صور-أصوات-ة بكافة أنواعيا )نصوصيتم تصميم كائنات التعمم الرقمي
فيديو(، بحيث يستيدف كل كائن ىدف واحد، وتتضمن بيانات الكائن المصاحبة كيفية تحقيق 

 ىذا اليدف، ومعيار األداء المستيدف، والمستوى المعرفي/المياري لو.

 3-2-4 ::حتدٓد ىعه تكدٓه ناٜيات التعله 

بما يتوافق وحاجات  قمية القابمة إلعادة االستخداميتم تحديد نمط تقديم كائنات التعمم الر 
 المستخدمين وييسر عممية استردادىا مرة أخرى.

 3-2-5 :ٛناٜيات التعله: تصنٔه ّثاٜل إىظا 

عادة استخدامو وتطويره  يتم إنشاء وثيقة لكل كائن رقمي لتيسير الوصول لو وا 
اإلنشاء/المراجعة، وعنوان الكائن، ، وتتضمن ىذه الوثيقة: المؤلف/المؤلفين، وتاريخ مستقبالً 

 ...والفئة المستيدفة، وىدف الكائن، وطبيعة الكائن

 3-2-6 :لهاٜيات التعله: السقنٕ املشتْدع داخل البخح 

تحديد أشكال وعمميات البحث عن كائنات التعمم داخل المستودع الرقمي، وكي يتم يتم 
، ليا كاممة( Metadata)ات الواصفة البحث بدقة وسرعة يجب تزويد كائنات التعمم بالبيان

 ومعايير جودتيا وحفظيا، وتزويد المستودع بمحرك بحث داخمي.

 (:Development: مسحل٘ التطْٓس )3-3

يتم بيذه المرحمة بناء كائنات التعمم الرقمية القابمة إلعادة االستخدام، وتتضمن ىذه 
 المرحمة اإلجراءات التالية:

 3-3-1 :ٛاملطلْب٘ السقنٔ٘ التعله ناٜيات بيا: 

حيث يتم بناء كائنات التعمم المطموبة لمقابمة المتطمبات واألىداف المراد تحقيقيا، ويتم 
 ا.ذلك بأدوات تأليف بسيطة وسيمة وتوفر كائنات يمكن تطويرىا دوريً 
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 3-3-2 :ٛالتعله أىظط٘ بيا: 

الت التي يتم تصميم أنشطة التعمم بتوظيف كائنات التعمم الرقمية والموديو حيث يتم 
 .الرقمينتاجيا من خالل تمك الكائنات باستخدام برامج تأليف المحتوى ا  تصميميا و 

 3-3-3:٘ٔتْثٔل حكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘ لهاٜيات التعله السقن : 

حيث يتم توثيق حقوق الممكية الفكرية لكائنات التعمم الرقمية في المستودع، واالىتمام 
ىذه الكائنات الرقمية عند الرغبة في تعديميا، وموافقتيا  بالحصول عمى موافقة جيات إنتاج

 عمى التبادل الحر ليذه الكائنات دون العودة لممؤلف األصمي.

 3-3-4:٘ٔحتدٓح ّإضاف٘ البٔاىات الْاصف٘ لهاٜيات التعله السقن : 

ضافة البيانات الواصفة لكائنات التعمم الرقمية ونشاطات التعمم التي حيث يتم  تحديث وا 
خطار تض اف لممستودع، أو لتمك التي يتم إجراء تكييف ليا لتحقيق أىداف تعمم جديدة، وا 

المؤلف األصمي بالتعديل الذي تم عمى كل كائن، ومراجعة تصنيف الكائنات داخل المستودع 
 .بعد تعديميا

 (:Delivery) التكدٓه/التْصٔل: مسحل٘ 3-4

ودع الرقمي لتصبح جاىزة لمتقديم تخزين كائنات التعمم في المستيتم بيذه المرحمة 
لممستخدمين لإلستخدام بدون تعديل أو بعد تعديميا، وىي تتيح لممعمم حرية توظيفيا في 

ا لطبيعة واستعدادات المتعممين وأساليبيم المفضمة في التعمم عبر الويب وفقً -مواقف التعميم
 تقديم كائنات التعمم لممتعمم ومنيا: وسائطالتعمم، وتتعدد 

 3-4-1 ::تكدٓه ناٜيات التعله السقنٔ٘ عرب اإلىرتىت 

أي يتم توصيل كائنات التعمم واستخداميا عبر اإلنترنت، وال يمكن تحميميا بدون 
 االتصال عبر شبكة اإلنترنت.

 3-4-2 :نٔ٘ عرب االالسق التعله ناٜيات تكدٓه( ٘سطْاىات املددلCD:) 

ي وتعديميا أو تكييفيا ودمجيا في حيث يتم تحميل كائنات التعمم من المستودع الرقم
 مقرر تعميمي وتقديميا لممتعمم عمى قرص مدمج.
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 3-4-3 :ملشاعدات السقنٔ٘ الظخصٔ٘ ا عرب السقنٔ٘ التعله ناٜيات تكدٓه

(Personal digital assistant:) 

ترتبط ىذه الكائنات الرقمية بالتعمم المتنقل كالكتب اإللكترونية وُتقدم عبر المساعدات 
 قمية الشخصية واليواتف المحمولة وغيرىا.الر 

 3-4-4 :مددل٘ بطسٓك٘ السقنٔ٘ التعله ناٜيات تكدٓه (Blended:) 

نتاجيا بطرق تجعميا صالحة لمعرض والتوصيل بكل  ىي كائنات تعمم يتم تصميميا وا 
 ا.الطرق السابق ذكرىا معً 

 (:Evaluation: مسحل٘ التكْٓه )3-5

ربعة مستويات لرصد فاعمية استخدام المستودع وكائنات يتم بيذه المرحمة تقويم في أ
 التعمم الرقمية المخزنة فيو، وىذه المستويات ىي:

 3-5-1 :ْٚمشت ((: املشح )1Survey:) 

وفيو يتم قياس رد فعل المتعمم وآرائو في كائنات التعمم والمستودع الرقمي، ومدى 
طوير ىذه الكائنات لتتوافق مع استفادتو منيا، وتعد ىذه البيانات ميمة في تحديث وت

 احتياجاتو وتفضيالتو التعميمية )ما استجابات المتعمم لكائنات التعمم؟(.

 3-5-2 :ْٚمشت ((: التكٔٔه )2Assessment:) 

 وفيو يتم قياس ما إذا كانت أىداف التعمم قد تحققت أم ال )ىل تعمم المتعمم؟(.

 3-5-3 :ْٚالي(: 3) مشت( كلTransfer:) 

، وذلك من خالل مدى استخدام قياس ما إذا تم استخدام الميارة وتنفيذىا أم ال وفيو يتم
استخدميا )ىل  المتعمم ليا في الواقع، واتجاىات المتعمم نحو استخدام المستودع الرقمي

 ؟(.في الواقع المتعمم

 (:Effect/Impact(: األثس/التأثري )4: مشتْٚ )3-5-4

ذلك عمى جوانب التعمم )ىل ىناك أثر عمى جوانب  وفيو يتم قياس أثر التعمم وانعكاس
 التعمم أم ال؟(.
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 :٘ٔمعآري جْدٗ تصنٔه املشتْدعات السقن 

تمبيتيا مرىون ب، وتراكميتيا مستودعات كائنات التعمم الرقميةثبات واستمرارية  ُيعد
نتاج ىذه  ات المستودعات وحماية محتوياتيا، ويصعب إعادة استخدام كائنلمعايير تصميم وا 

ن المستودعات الرقمية ني تفاعمي يتسم بالجودة ما لم تكالتعمم في تصميم محتوى إلكترو 
نتاجيا المعايير التكنولوجية والفنية.  الحاوية ليا قد روعي في تصميميا وا 

 (Rouchon, Prat & Cloirec, 2008)روشون وبرات وكمورك اىتمت دراسة وقد 
تودعات الرقمية إن لم ُتراعى المعايير التكنولوجية برصد أىم المخاطر التي تتعرض ليا المس
 في تصميميا في أربعة محاور رئيسة ىي:

فقدان المحتوى المعرفي لكائنات التعمم الرقمية: لذا يجب الحفاظ عمى النسخ الدوري عمى  .0
 وسائط تخزين خارجية لمحتويات المستودع إلمكانية استعادتيا.

ية: لذا يجب حفظ جميع محتويات المستودع في حفظ ممفات المستودع بصيغ غير قياس .8
تقادم الصيغة التي تم بيا إنتاج صيغ رقمية قياسية لزيادة فرص استردادىا في حالة 

 كائنات التعمم.
ا عن المؤثرات الكيرومغناطيسية لذا يجب الحفاظ عمييا بعيدً وسائط التخزين:  فساد .0

 خزنة فييا.والحرارة والغبار مما يقمل فرص فقد المعمومات الم
ألجيزة والبرمجيات استمرار ل يستيدف المصنعون والناشرونتقادم األجيزة والبرمجيات:  .3

االعتماد عمييم ألطول مدة ممكنة، ويسيم تطورىا في قصر حياتيا وارتفاع تكاليف 
صيانتيا وتحديث برمجياتيا، لذا يجب توفير ضمانات التحديث والترقية بخطط زمنية 

 دم انييار المستودعات وكائنات التعمم الرقمية المضمنة فييا.مستقبمية كافية لع

يجب أن تتوافر في المستودعات الرقمية لكائنات التعمم مجموعة من معايير الجودة، و 
نتاج المحتوى  لرفع مستويات )أريج  التعميمي والمقررات اإللكترونية الرقميجودة تصميم وا 

 (:85-0، 8300البسام وىدى اليامي، 

(: عدم الحاجة لتعديل الكائنات التعميمية مع كل تغيير في Compatibilityفقية )التوا .0
 برمجيات إدارة التعمم أو تغيير في نظام التشغيل.
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(: حيث يمكن إعادة استخدام الكائنات التعميمية Reusabilityإمكانية إعادة االستخدام ) .8
برمجيات، ومنصات التعمم من أجيزة الحاسوب، وال متنوعة، ضمن مجموعة االمعدة مسبقً 

 لكتروني، ونظم التشغيل.اإل 
(: حيث يمكن القيام بعمميات البحث، والفيرسة، Accessibilityإمكانية الوصول ) .0

 والتعقب لمكائنات التعميمية.
 تعديميا.(: إمكانية تطوير الكائنات التعميمية، و Durabilityاالستمرارية ) .3

مستودع لكائنات التعمم الرقمية ألعضاء  مشروعا إلنشاءوأعدت جامعة الممك سعود 
في ضوء قائمة معايير المستودعات  (8300سعد سعد، ىيئة التدريس عبر شبكة اإلنترنت )

( 822ا، و)( معيارً 85( مجاالت، و)2الرقمية التي توصل ليا فريق المشروع وتكونت من )
 :(0)ا يوضحيا جدول مؤشرً 
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 التعمم بجامعة الممك سعود ( قائمة معايير مستودع كائنات0جدول )

مجموعة من معايير تصميم  (02-85، 8303كما أورد طالل الزىيري وأثير السعدي )
 المستودعات الرقمية، والتي تستخدم في تقويم المستودعات الرقمية ومنيا:

 انًؼٛبس انًدبل
ػذد 

 انًإششاد

 انًسزٕٖـ  1
 16 انزؼهى كبئُبدرسذٚذ ػُبصش انزؼهى ثًغزٕدع  1/1

 16 انزؼهى كبئُبدرُظٛى يسزٕٖ يغزٕدع  2/1

اخٓبد زصًٛى ٔـ2

رفبػم يغزٕدع 

 كبئُبد انزؼهى

 4 انزؼهى كبئُبدرسذٚذ ْذف يغزٕدع  1/2

 9 انزؼهى. كبئُبدخ انشئٛغخ ثًغزٕدع رُظٛى انصفس 2/2

 7 انزؼهى. كبئُبديغزٕدع  Page Lay Outرخطٛػ صفسبد  3/2

 5 .انًغزٕدعصفسبد  Heading &Titlesرُظٛى سؤٔط ٔػُبٍٔٚ  4/2

 كبئُبدصفسبد يغزٕدع  Scrolling and Pagingرًشٚش ٔرمهٛت  5/2

 انزؼهى.
3 

 5 انزؼهى. كبئُبد داخم يغزٕدع Listsرُظٛى انمٕائى  6/2

 9 انزؼهى. كبئُبدداخم يغزٕدع  Navigationرُظٛى اإلثسبس  7/2

 9 انزؼهى. كبئُبدداخم يغزٕدع  linksرُظٛى اإلسرجبغبد  8/2

 15 .انزؼهى كبئُبدداخم يغزٕدع  Formsرُظٛى انًُبرج  9/2

 8 انزؼهى كبئُبدانًغزخذيخ داخم يغزٕدع  Colorsرُظٛى األنٕاٌ  11/2

 19 انزؼهى. كبئُبدثًغزٕدع  Multimediaرُظٛى  انٕعبئم يزؼذدح  11/2

 9 انزؼهى. كبئُبدرصًٛى ٔاخٓخ انزفبػم داخم يغزٕدع  12/2

كٛخ هئداسح زمٕق انً -3

 انفكشٚخ
 11 انزؼهى ثدًٛغ زمٕق ٔخصٕصٛخ اٜخشٍٚ. كبئُبدٚهزضو يغزٕدع  1/3

 12 انزؼهى ثاخشاء ػًهٛبد انصٛبَخ ندًٛغ يكَٕبرّ. بدكبئُٚمٕو يغزٕدع  1/4 صٛبَخ انًغزٕدع-4

 عٕٓنخ االعزخذاو-5

فٗ خًٛغ يكَٕبد  Usabilityرفؼٛم آنٛبد عٕٓنخ االعزخذاو  1/5

 .انًغزٕدع
18 

 6 انزؼهى. كبئُبدثفبػهٛخ داخم يغزٕدع  Soft waresرٕظٛف انجشايح  2/5

 عٕٓنخ انٕصٕل-6
ثزطجٛك آنٛبد عٕٓنخ انٕصٕل ثدًٛغ  انزؼهىانشلًٙ ًغزٕدع انٚهزضو  1/6

 يكَٕبرّ.
14 

 23 انزؼهى ثبنًصذالٛخ فٗ خًٛغ يكَٕبرّ. كبئُبدٚهزضو يغزٕدع  1/7 يصذالٛخ انًغزٕدع-7

 26 انزؼهى. كبئُبدثفبػهٛخ داخم يغزٕدع  رٕظٛف َظى انجسث انُصٛخ 1/8 بنًغزٕدعانجسث ث-8

 انزفبػهٛخ-9

 7 ػهٗ انًغزفٛذانزؼهى  كبئُبدرشكٛض يغزٕدع  1/9

 11 (Responsive Systemاعزدبثخ انًغزٕدع نًزطهجبد انًغزفٛذ. ) 2/9

 11 (Controlانزؼهى. ) كبئُبدرسكى انًغزفٛذ فٗ خٛبساد يغزٕدع  3/9

 17 كبئُبد انزؼهى.رٕظٛف أدٔاد انزفبػم ثكفبءح داخم يغزٕدع  4/9
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توافقية المستودع: وتتعمق بتوافق المستودع الرقمي مع متصفحات الويب القياسية، ونظم  .0
إدارة المحتوى، ونظم إدارة التعمم اإللكتروني، ونظم التشغيل المختمفة لدى المستخدمين 

 أجيزة خادم الويب، ولغات برمجة الويب وقواعد البيانات المعيارية.و 
ويتعمق بتشفير كممات المرور لموصول لممستودع الرقمي، وتسجيل جميع أمن المستودع:  .8

البيانات اليامة لممستخدمين عند وصوليم لممستودع )تاريخ ووقت الوصول والتعديالت 
حميمو من كائنات المستودع، وعنوان التي أجريت عمى المحتوى الرقمي، وما تم ت

 .(بروتوكول إنترنت الذي تم الوصول منو
رقمية المخزنة في المستودع، وأن البيانات الواصفة: وتتعمق ببيانات كائنات التعمم ال .0

حقوق بيانات المؤلف و تضمن إمكانية إضافة الميتاداتا لكل كائن يتم تعديمو، وتضمينيا ت
 ، والممخصات.وتاريخ النشر والتعديلالنشر والكممات المفتاحية 

بدعم إدراج الصور والممفات من المتصفح لممستودع الرقمي يتعمق  تحرير المحتوى: .3
مباشرة، ودعم برمجيات تحرير صفحات الويب، وتمكين المستخدم من اإلضافة والتعديل 

إمالئي لكائنات المستودع، وفحص الروابط غير النشطة فيو، وتوافر معالج كممات ومدقق 
 لتحرير وتعديل المحتوى الرقمي لكائنات التعمم.

متطمبات اإلتاحة: وتتعمق بإمكانات الوصول الداخمي والخارجي، والتصفح والبحث المتقدم  .5
باستخدام البيانات الواصفة، وحقوق االطالع والمساعدة عمى الخط، وتوافر وثائق مساعدة 

 لمبحث والتصفح والتنزيل واإلضافة.
المحتوى: وتتعمق بأىمية عمل نسخ احتياطية من جميع محتويات المستودع  دورة حياة .5

مكانية التخمص من النسخ القديمة،  ودعم جدولة مواعيد وقت ونياية المحتوى الرقمي، وا 
الرقمي، وتوفير البيانات الواصفة لمتطمبات البحث بجميع البدائل المطموبة )االسم، 

 ..(..يخ اإلنشاء وآخر تعديل، الناشرالعنوان، الممخص، النص الكامل، تار 
تعمق بعرض المستودع الرقمي عبر واجية مستخدم تدعم جميع كافة صيغ يو العرض:  .7

كائنات التعمم الرقمية، وتوفير إحصاءات عنيا، وتوفير تغذية راجعة عن المشكالت التي 
 تواجو المستخدمين خالل البحث والتصفح والتعديل واإلضافة ومحاوالت الحذف.
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عن البيانات الواصفة،  وييتم بضرورة تخزين محتوى كائنات التعمم منفصالً الحفظ:  .2
مكانية حفظ صيغ الممفات المتنوعة، وحفظ األسماء األصمية لمممفات، وحجميا وتاريخ  وا 

 إنشائيا.

وقد أكدت االستراتيجية القومية لممحتوى الرقمي العربي عمى المعايير التالية لبناء 
 (:03، 8303ي )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، المستودع الرقم

حــدد األطــر تمنيجيــة لتصميــم المســتودعات الرقميــة وبنائيــا وفقــا لمعاييــر دوليــة  .0
عــداد البرمجيــات وتطبيقــات األنظمــة  المســتخدمة لبنائيــا. العامــة وا 

ن حيــث أشــكال أو صيغــة المــادة الرقميــة حتــي معاييــر إنتــاج المحتــوى الرقمــي مــ .8
 يمكــن اســتيعابيا داخــل المســتودع الرقمــي.

خطـوات عمميـة الرقمنـة والقواعـد الضابطـة ليـا ومعاييـر ضمـان الجـودة، ومـا يتضمـن  .0
 زمـة.ال ذلـك مـن تصميـم خـط سـير العمـل واألدوات التقنيـة ال

ت الترميــز الضوئــي لمحــروف ومحــركات البحــث مــع التركيــز عمــى تقنيــات قواعــد تقنيــا .3
 البحــث بالمغــة العربيــة والتحديــات المصاحبــة ليــا وكيفيــة وضــع أســس تطبيقيــا.

المعاييـر المتبعـة داخـل المسـتودع الرقمـي والتـي تتعامـل مـع مكونـات المحتـوى الرقمـي  .5
 وأشـكاليا. Metadataل المعاييـر الخاصـة بالبيانـات الوصفيـة لممـادة الرقميـة  مثـ

األنظمـة الدوليـة المتبعـة لتصميـم قواعـد البيانـات والتـي تعمـل عمـى ادارة العاقـات  .5
 الترابطيـة بيـن المـواد داخـل المســتودع الرقمي.

 رقمية واسترجاعيا.معايير تحديد اشكال وبروتوكوالت حفظ المادة ال .7
 معايير تحديد أشكال نشر المادة الرقمية واتاحتيا. .2
 ا.األطر التقنية لنشر المحتوى الرقمي الذي يمكن ربطو بما يماثمو عالميً  .2

إن توحيــد المعاييــر الســابق ذكرىــا وتطبيقيــا عنــد انشــاء المســتودعات الرقميــة، 
كمـا يخمـق امكانيـة ترابـط المحتـوى الرقمـي  وسـيولة تداوليـا، يضمــن اتســاق المــادة الرقميــة

 .واالسـتفادة منـو فـي سـياقات عـدة

وجود ارتباط إلى  (Akpinar, 2008, 291-302وقد أشارت نتائج دراسة أكبينار  )
قوي بين عناصر جودة محتوى المستودعات الرقمية )مثل: جودة المحتوى: وصدقو ودقتو 
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قة متوازنة وتقديمو بمستوى مناسب من التفاصيل، ومقابمة أىدافو لألنشطة وعرضو بطري
وتكيفو مع ما بينيم من فروق فردية، واعتماد العروض المصاحبة ولخصائص المتعممين، 

التقديمية المصاحبة عمى المعارف البصرية، وجودة واجية التفاعل، وسيولة الوصول 
مكانات توظيف المحتوى ف ي سياقات تعمم متنوعة مع متعممين متنوعي واالستخدام، وا 
التعمم المرغوبة ورفع مستويات ( وبين مخرجات الثقافات، وتمبية المحتوى لممعايير الدولية

 التوجيو الذاتي والرضا لدى المتعممين عن الدراسة.

وجودة محتوياتو من كائنات  ويتضح من العرض السابق أن جودة المستودع الرقمي
نتاج محتوى إلكتروني يً ينعكس إيجاب يمكن أنالتعمم  ا عمى المعمم عند محاولتو تصميم وا 

في ا يً إيجابالتأثير  )أو تطوير محتوى إلكتروني قائم( وىذا بدوره قد يسيم فييتسم بالجودة 
 التنور البصري الرقمي.

 إللهرتّىٕ ّمعآري تصنٔنُ ّجْدتُثاىٔا: احملتْٚ ا

 :ٕمأٍ٘ احملتْٚ التعلٔنٕ السقن 

إتاحة التعميم لمجميع  8303تيدف الرؤية االستراتيجية لمتعميم في مصر حتى عام تس
بجودة عالية وأن يكون مرتكزًا عمى المتعمم القادر عمى التفكير والمتمكن فنيًا وتكنولوجيًا، 

ـارات وىذا يتطمب تفعيل قواعـد الجـودة المســايــرة لممعـاييــر العـالميـــة، وتمكـين المتعمـم مـن مي
القــرن الــواحــد والعشــريـن، وتطوير المناىج بجميع عناصرىا بما يتناسب مع التطّورات 
العالمية والتحديث المعموماتي، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية األكثر فعالية، في عرض 

 .المعرفة المستيدفة وتداوليا بين الطالب والمعممين

لتربية والتعميم عمى عاتقيا ميام التحول من وتحقيًقا ليذه األىداف أخذت وزارة ا
المقررات التقميدية إلى طرح المحتوى اإللكتروني في صورة رقمية عبر بنك المعرفة المصري، 

وتدريس  إتاحةكما اتجيت الجامعات المصرية بمشاركة المركز القومي لمتعمم اإللكتروني إلى 
 .لكترونيتكنولوجيا التعمم اإل عبر مقررات برامجيا 

وُيطمق مصطمح المحتوى اإللكتروني عمى كل محتوى ُمعد بشكل رقمي ويتم عرضو 
بإحدى الوسائل التكنولوجية مثل أجيزة الكمبيوتر أو شبكات اإلنترنت. بينما ُيعرف المحتوى 
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اإللكتروني المعتمد عمى اإلنترنت بأنو ذلك المحتوى الذي ُيقدم في بيئة تفاعمية متمركزة حول 
ا بشكل جيد، وميسرة ألي فرد، وفي أي مكان، وأي وقت، باستعمال صممة مسبقً المتعمم، ومُ 

خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية وبالتطابق مع مبادئ التصميم التعميمي 
 (.05، 8307المناسبة لبيئة التعمم المفتوحة والمرنة والموزعة )أمل الطاىر، 

 محتوى التعمم اإللكتروني( ل5، 8300يتفق ىذا المدلول مع تعريف محمد حامد )و 
م االلكتروني فى المادة التعميمية وتقنيات التعم المتن القائم عمى التكامل بين عناصرباعتباره 

نشائو وتطبيقو وتقويمو، ويدرسو الطالب تكنولوجيً  ا بشكل متزامن، أو غير ا وتفاعميً تصميمو وا 
 متزامن مع المعمم فى أى وقت وأي مكان يريد.

 SCORM (Sharable -ا لمعايير سكورم كون المحتوى التعميمي الرقمي وفقً ويت
Content Object Reference Model)  ات أساسية تتداخل مع بعضيا يئمن عدة جز

البعض، وتكون قابمة لمتشعب والتوزيع وتتمثل ىذه المكونات في: النصوص المكتوبة، 
تسجيالت الصوتية، والفيديو والرسوم والرسومات التوضيحية، والصور الفوتوغرافية، وال

 (.00، 8300المتحركة، والخرائط التوضيحية )أريج البسام وىدى اليامي، 

 باعتبارهمدلول المحتوى التعميمي الرقمي  (008، 8305ل محمد خميس )وُيفص  
مجموعة من الموضوعات يجب عمى المتعممين اكتسابيا أثناء عممية التعمم باستخدام وسائط 

ويشمل أي شكل من البيانات والمعمومات المكتوبة والمسموعة والمرئية، يتم ونية معينة، إلكتر 
إنشاؤه و/أو تجميعو وتنظيمو من قبل جيات تعميمية مسئولة ألغراض تعميمية واضحة 
بطريقة نظامية ذات معنى، وتوصيمو لممتعممين من خالل المصادر والوسائط التعميمية الرقمية 

، عن طريق الكمبيوتر والشبكات، كي يستخدمو المعممون والمتعممون في وقواعد البيانات
عممية التعميم، بطريقة نظامية تسمح ليم بالتشارك في الرؤى، والتأثير في المعرفة 

 واالتجاىات والسموك، لتحقيق أىداف تعميمية محددة، لدى متعممين محددين.

ا مضمون العممي المصمم وفقً وفي ىذا البحث ُيعنى بمحتوى التعمم اإللكتروني ال
بصور متعددة: مرئية المحفوظة الرقمية باستخدام كائنات التعمم  وذلكلممعايير المعتمدة 
، بيدف المنشور عبر نظام إدارة التعمم اإللكترونيفي المستودع الرقمي ومسموعة ومقروءة 

 .في مخرجات التعمم المرغوبةالتأثير اإليجابي 
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  ٕالسقنٕ:مسات احملتْٚ التعلٔن 

المحتوى التعميمي الرقمي يختمف عن المحتوى التقميدي من عدة أوجو أىميا آليات 
واإلنتاج والتوظيف، لذا يجب أن يتوافق مع فمسفة التعمم اإللكتروني االنتقاء والتصميم 

وخصائصو وأىدافو، ويمكن تحديد أىم سمات المحتوى التعميمي الرقمي فيما يمي )محمد 
 (:003-000، 8305خميس، 

يقدم المحتوى الرقمي لممتعممين بصورة توضح بنيتو المعرفية من البنية الواضحة:  .0
حقائق ومفاىيم ومبادئ وتعميمات وميارات كي يتمكنوا من اإلبحار فيو والتمكن من 

 دقائقو وكمياتو.
-)السموكية ساس من نظريات التعممالرقمي عمى أالتأصيل النظري: يقدم المحتوى  .8

.( في ضوء طبيعة كائنات التعمم المكونة لممحتوى، ومستوى المتعممين .بنائيةال-المعرفية
  .(Clark, 2003, 1-3وخبراتيم السابقة )

 & Koohang, Riley, Smithكوىانج وريمي وسميث وشيررز )وقد أوضح 
Schreurs, 2009, 93 أن المستودعات الرقمية وما تحويو من كائنات تعمم تشجع عمى )

وى التعميمي الرقمي عمى أساس من النظرية البنائية حيث توفر مصادر التعمم تصميم المحت
ا ومن خالل التفاوض االجتماعي، وتيتم واألنشطة الواقعية الوظيفية لبناء المتعمم معارفو فرديً 

بخبراتو السابقة ودورىا في االستكشاف وحل المشكالت ونمو ميارات التفكير العميا والفيم 
تمحور دور ط المفاىيمي الذي يحدثو تنوع كائنات التعمم الرقمية المتاحة، و العميق والتراب

 المعمم في تيسير التعمم وتوفير الدعم لطالبو.

ا لمزيج من نظريات التعمم، وتظل ا ما ُيقدم ىذا المحتوى الرقمي مستندً ورغم ذلك كثيرً 
ؤكد الفروق الفردية بين محاولة تأكيد أفضمية نظرية تعمم معينة محدودة الفائدة ما دمنا ن

 (.Krauss & Ally, 2005, 13-14المتعممين وتنوع أساليبيم المفضمة لمتعمم )

في شكل تتابعات صغيرة من كائنات التعمم الرقمية  لمحتوى الرقميالتتابعات: ُيصمم ا .0
 مترابطة متكاممة.

لمتفاعل معو،  ا، يتيح الفرص لممتعممينالتفاعمية: المحتوى الرقمي الفاعل يكون تفاعميً  .3
 ومع بعضيم البعض، ومع معممييم.
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ا تصميم المحتوى الرقمي يتم عمى أساس تقدم المتعمم في تعممو وفقً الخطو الذاتي:  .5
 لمعدل خطوه الذاتي وسرعتو الشخصية في التعمم.

ا، فيو يختار الموضوعات، ومسار التعمم اإلدارة الذاتية: حيث يدير المتعمم تعممو ذاتيً  .5
أشكال متعددة لممحتوى، الفاعل عمى  ل، ولذا يشتمل المحتوى الرقميوبو المفضا ألسموفقً 

 ومسارات متعددة لمتعمم والتقويم.
لمدراسة المستقمة، لذا يشتمل عمى مدى متنوع رقمي الدعم والتوجيو: يصمم المحتوى ال .7

من أساليب الدعم والتوجيو لممتعمم، بحيث يتقدم المتعمم في تعممو بأقل قدر من 
 لمساعدة وبأعمى مستوى من الكفاءة.ا

المرونة: يتكون المحتوى الرقمي من تتابعات من كائنات التعمم الرقمية، ويمكن إعادة  .2
 تصميمو واستخدامو بما يناسب احتياجات وتفضيالت المتعممين.

ت عديدة دون حدوث عادة استخدام المحتوى الرقمي مراإالديمومة: حيث يتم استخدام/ .2
و، كما إن القابمية لالستخدام/إعادة االستخدام: يسيل عمى الطمبة تغيير يذكر في

والمعممين والمصممين والمطورين استخدام المحتوى الرقمي في عمميات التصميم 
 والتدريس والتعمم بفاعمية.

 القابمية لمتطوير: يمتاز المحتوى الرقمي بقابميتو لمتطوير المستمر بسيولة. .03
 تعممين الوصول بسيولة وبسرعة لممحتوى الرقمي.القابمية لموصول: يمكن لمم .00
القابمية لمتشارك: يمكن استخدام المحتوى الرقمي عبر منصات متعددة لمتعمم اإللكتروني  .08

 وأنظمة التشغيل وتبادلو بينيا.
الثراء: المحتوى الرقمي يتسم بالثراء والتنوع وقد يشتمل عمى كل أشكال الوسائط المتعددة  .00

والصور والرسوم والفيديوىات، ويرتبط ثراء المحتوى بجاذبيتو صوات كالنصوص واأل
 وقدرتو عمى إثارة انتباه ودوافع المتعممين لالنخراط في تعممو.

التقويم التكويني المستمر: يتضمن المحتوى الرقمي أسئمة قصيرة لمتقويم البنائي الذاتي  .03
تقان المتعمم لو.  عقب كل فكرة/مفيوم لمتأكد من فيم وا 

لممتعمم حول إجاباتو فورية ة الراجعة: يشتمل المحتوى الرقمي عمى تغذية راجعة التغذي .05
 .عن أسئمة التقويم التكويني

 



 .استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفّصلة ـ موجزة( خالل توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية

- 302 - 

 :ٕمعآري جْدٗ احملتْٚ التعلٔنٕ السقن 

يوصف المحتوى التعميمي الرقمي بالجودة عندما يمبي متطمبات الجودة ومعاييرىا 
تزداد فاعمية المحتوى الرقمي في تحقيق أىدافو و التربوية، والعممية، والتكنولوجية، والفنية، 

نتاجو وتنفيذه، ويستمد المحتوى التعميمي  مع تمبيتو لمعايير ومؤشرات جودة تصميمو وا 
الرقمي معاييره من معايير تصميم المستودعات الرقمية الحاوية لو، ومن معايير تصميم 

 ,Varlamis & Apostolakis) وتنفيذ التعمم اإللكتروني، ومن أىم ىذه المعايير ما يمي
 :(دتإطميزي، جميل ، و)(67-68 ,2006

المحتوى وكائنات التعمم الرقمية المكونة (: Interoperability) قابمية التشغيل البيني .0
لو ال تحتاج لتعديل مع كل تغيير في أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني ومنصاتو، أو تغيير 

ىذا المحتوى بسيولة عبر ىذه النظم  غيلتبادل وتشأنظمة التشغيل، ولذا يمكن 
 المتباينة.

يمكن إعادة استخدام كائنات التعمم الرقمية (: Re-usabilityإمكانية إعادة االستخدام ) .8
ا ضمن أجيزة الكمبيوتر والبرمجيات ونظم إدارة التعمم اإللكتروني ونظم المعدة مسبقً 

 التشغيل المتنوعة.
: يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى كائنات (Accessibilityإمكانية الوصول ) .0

 التعمم الرقمية المخزنة بالمستودع بسرعة وسيولة والبحث فييا.
عمى منصات (: المحتوى الرقمي قابل لالستخدام مرات عدة Durabilityالديمومة ) .3

دون حدوث تغيير فيو، كما يمكن تطوير كائنات التعمم الرقمية والتعديل عمييا مختمفة 
 يفيا.وتكي

دارتو وتجميعو (: يسيل إيجاد المحتوى الرقManageabilityإمكانية اإلدارة ) .5 مي وا 
 بطريقة صحيحة، كما يسيل تتبع معمومات المتعممين وأىدافيم والمحتوى المناسب.

(: يمكن توسيع وظائف المحتوى الرقمي واستخدامو في Scalabilityقابمية التوسع ) .5
أىداف متباينة، ويمكن مضاعفة العائد االقتصادي باستخدام ا وليم خدمة أفراد أكثر تنوعً 

 ىذا المحتوى باالستفادة المتعددة منو.
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أن معايير جودة المحتوى اإللكتروني  (د.توأوضح محمد اليادي ومصطفى صالح )
 ( معايير رئيسة ىي:7التعميمي يجب أن تشمل )

ا/مؤسسة( عن المحتوى فردً تحديد المسئول الفكري )(: Authorityالمسئولية الفكرية ) .0
 الرقمي، ومؤىالتو، ومدى اعتماد المحتوى من جيات متخصصة.

(: توثيق مصادر المحتوى الرقمي، وخموه من األخطاء العممية Accuracyالدقة ) .8
 والمغوية، وأخطاء التصميم واإلنتاج، ووضع ىذا المحتوى من ق بل متخصصين وخبراء.

محتوى الرقمي من النزعات العرقية والسياسية، خمو ال(: Objectivityالموضوعية ) .0
والمواد اإلعالنية والدعائية، ووضوح أىدافو التعميمية، وعدم تحيز أدوات وأساليب تقييم 

 الدارسين لو.
(: توافر بيانات عن تواريخ كتابة المحتوى الرقمي، Currencyالحداثة والمعاصرة ) .3

 دوري. ونشره، وآخر تعديالت تمت عميو، وتحديثو بشكل
(: توافر بيانات توضح مدى اكتمال المحتوى، ومدى تغطيتو Coverageالتغطية ) .5

 ومدى احتوائو لروابط تزيد من ثراء المحتوى وعمقو.، لمحتوى المقرر وأىدافو كامالً 
عداده من Appropriatenessالمالءمة ) .5 (: المحتوى يالئم الفئة التي تم تصميمو وا 

لمعالجة وخصائصيا المعرفية والنفسية، وخبراتيا أجميا من حيث المغة ومستوى ا
 السابقة، والفروق الفردية بين أفرادىا، ومدى تجريبو المسبق قبل تعميمو.

ا في معالجة األىداف ا موحدً (: يستخدم المحتوى أسموبً Consistencyاالتساق ) .7
ية والنيائية، والعرض واألنشطة والتغذية الراجعة، وتقديم المساعدات، واالختبارات التكوين

 وواجية العرض عمى الوسائط التكنولوجية المستخدمة.
(: ينقسم المحتوى إلى وحدات تعميمية صغيرة تسمى موديوالت Modularityالنمذجة ) .2

ا الستراتيجية التدريس المتبعة واألىداف المرجو تحقيقيا، ينتقل المتعمم خالليا ُترتب وفقً 
 .ا لمعدل خطوه الذاتيوفقً 

( Buzzetto-More & Pinhey, 2006, 98-99)مور وبنيي -توبوزيووضع 
كائنات التعمم الرقمية عبر اإلنترنت تصميم وتقديم مجموعة من المعايير ليتم في ضوئيا تقييم 

، ومتطمبات التكنولوجيا، وربط األنشطة باألىداف ومخرجات وضوح المتطمبات األساسية منيا:
ائج، وتوفير أدوات لمتواصل، ومواد تعميمية تعزز التعمم، التعمم، وربط التقييم باألىداف والنت
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وتغذية راجعة مستمرة، ومحتوى ذي معنى يسيل الوصول إليو، والدعم المستمر لمطمبة، 
بحار سيل وواضح وأزرار وروابط نشطة، وواجية عرض واضحة، ووسائط متعددة مرتبطة  وا 

ام/إعادة استخدام وتعديل وحفظ بالمحتوى، وزمن كاف لمتعمم عبر الويب، وسيولة استخد
  كائنات التعمم الرقمية.

 BC Ministry of)وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية أصدرت وزارة التربية 
Education, 2010 ) المعايير المعتمدة لتطوير محتوى التعمم الرقمي، وتم تنظيميا في

ا، ومعايير ( معيارً 80( وضمت )Technical Standardsأربع فئات ىي: المعايير الفنية )
ا، ( معيارً 05( وضمت ).Visual Design S) لممحتوى وواجية المستخدم التصميم المرئي

( .Instructional Design and Pedagogy S) ومعايير التصميم التربوي والتعميمي
 ( معايير.2( وضمت ).Assessment S)ا، ومعايير التقييم ( معيارً 02) وضمت

( إلى وضع شبكة لمعايير جودة 80-0، 8300يد الزاىري )وتوصمت دراسة السع
تصميم محتوى مقررات التعمم اإللكتروني ضمن ثالثة محاور ىي: الجودة العممية وضمت 

 ا.( معيارً 35، والجودة التقنية وضمت )ا( معيارً 28ا، والجودة التربوية وضمت )( معيارً 00)

م المواصفات الفنية والتربوية ( توصل إلى أى03-0، 8300وفي دراسة محمد حامد )
( مواصفة غطت 070لتصميم المحتوى التعميمي الرقمي، حيث بمغ عدد المواصفات الفنية )

النصوص المكتوبة، والصور الثابتة والفيديو والرسوم الخطية والمتحركة، وتوظيف المون، 
زرار التفاعل، وتكامل والروابط الفائقة، ونظم اإلبحار والتوجيو، والممفات المرفقة، وقوائم وأ

( مواصفة 22عناصر المحتوى، وتفاعل المتعمم معيا. بينما بمغ عدد المواصفات التربوية )
غطت أىداف المحتوى، وأىم مواصفات صياغتو وعرضو، وأنشطة تعممو، والتغذية الراجعة، 

 والتقويم والمتابعة.

اىيمي لممعايير بوضع إطار مف( Akhavan & Arefiواىتمت دراسة أكفان وعريفي )
( محاور رئيسة 3التي يمكن استخداميا في تقويم المحتوى التعميمي الرقمي وتوصمت إلى )

ليذه المعايير ىي: جودة المحتوى والمعمومات، ومالءمة المحتوى الرقمي الستراتيجية 
المؤسسة في دعم األنشطة وحقوق التأليف والبنية التحتية وتوظيف أدوات التواصل، 

شمولية المعايير المحتوى لمعايير قابمية االستخدام وتطوير كائنات التعمم الرقمية و ومالءمة 
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ا مالءمة المحتوى لمتصميم التعميمي وتوافق الكائنات وجودة استرجاعيا، وأخيرً حجم و 
المحتوى مع األىداف التعميمية ومناسبتو لممتعممين وتمبيتو لمتنوع الثقافي بينيم ووضوح 

 مة الروابط وجودة تصميم واجية التفاعل.طرق اإلبحار وسال

ألىم أسس ومعايير تصميم المحتوى ( 033-23، 8307)وعرضت أمل الطاىر 
المتعمقة بتصميم شكل الشاشة، وأنماط تفاعل المتعمم مع المحتوى، وتحديد التعميمي الرقمي 

 زمن االستجابة، وآليات تقديم التعميمات والمساعدات المرئية لممتعمم.

خبراء تكنولوجيا التعميم من معايير لتصميم وقد أفاد الباحث مما توصل إليو الباحثون و 
نتاج المحتوى التعميمي الرقمي سواء كانت تربوية أو تقنية أو عممية في تصميم قائمة  وا 

 .الرقمي، وبطاقة تقييم المنتج/المحتوى الرقميمعايير ومؤشرات جودة المحتوى التعميمي 

 السقنٕٓ٘ الساجع٘: أمناطَا ّأٍنٔتَا يف تصنٔه احملتْٚ ا: التغرثالًج

التغذية الراجعة التي ُتقدم لمطالب من معممييم إحدى السمات الرئيسة لمتقييم التكويني 
تتم بتقديم تعميقات عمى األداء المعرفي والمياري لتحسين ورفع مستوى اإلنجاز في 

تحسن منخفض الجودة في أداء الطالب، فبدونيا قد يحدث  .المخرجات المعرفية والميارية
ولكن تقديميا يؤدي غالًبا لمزيد من الجودة في األداء، وقد يؤدي التوقف عن تزويد المعمم 

 بيا إلى تراجع األداء وانخفاض جودتو. 

وتعد التغذية الراجعة أساس أي نظام تعميمي بصفة عامة، وىي ضرورة ممحة في 
ا حيث ا لوجو، بل يحدث إلكترونيً نو ال يتم مباشرة وجيً التعمم اإللكتروني بصفة خاصة، أل 

يكون المتعمم وحده في الطرف اآلخر. وعدم حصولو عمى التغذية الراجعة يجعمو يعجز عن 
 (.8، 8332التقدم في تعممو، أو يتقدم في االتجاه الخطأ )محمد خميس، 

بيا  ات أخرىت تعريفبماىيتيا، واىتم اىتمت بعض تعريفات التغذية الراجعةوقد 
( مجموعة المالحظات Hounsell, 2003باعتبارىا عممية تعميمية ىادفة. فيراىا ىونسل )

والتصويبات التي ُيزود بيا الدارس من المعمم سواء كتابية أو شفيية بيدف تقديم الدعم لو 
 وتعزيز تعممو.
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لذي من حيث النوع بأنيا األسموب ا (053-052، 8300فيا حنان عبدالخالق )وتعرّ 
يقدم بو المعمم معمومات لممتعمم عن أدائو لتحسين تعممو بعد انتيائو من الميمة التعميمية، 

ا لوجو، أو مختمط، أو مزيج بين االثنين. أما من حيث وقد يكون في شكل إلكتروني، أو وجيً 
ُتعطى لممتعمم من قبل المعمم لتحسين تعممو بعد أداء الميمة  كيفيةمستواىا فيي كمية أو 

التعميمية، وقد تكون إعالمية تخبر المتعمم بمدى صحة أدائو، أو تصحيحية استكشافية 
تتضمن اإلعالم بجانب إعطاء المتعمم بعض التمميحات التي تساعده عمى تصحيح الخطأ، أو 

 تفسيرية تتضمن اإلعالم والتصحيح بجانب تفسير أسباب الخطأ.

يدف إلى تزويد الدارس بمعمومات بأنيا عممية ت (75، 8300ويعرفيا ربيع رمود )
حول مدى صحة إجابتو، وتصحيح اإلجابات الخاطئة، من خالل تغذية راجعة تفصيمية تشرح 
وتوضح أسباب الخطأ، وتزوده بالتوجييات واإلرشادات الالزمة لتعزيز السموك، أو تطويره أو 

 استجاباتو. أتصحيحو، أو تغذية راجعة موجزة تبين لمدارس صحة أو خط

( باعتبارىا عممية يتم فييا تزويد المتعمم 882، 8302أشارت إلييا حنان خميل )و 
بمعمومات حول استجابتو بشكل منظم ومستمر من أجل مساعدتو في تعديل االستجابات التي 

 تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت االستجابة الصحيحة.

( لتفاعل Self Controlويمكن النظر لمتغذية الراجعة من خالل نظرية الضبط الذاتي )
توليد نشاط ثانوي الحق يؤثر بطريقة  مناألحداث، حيث يتمكن حدث معين كالتغذية الراجعة 

ال يمبي مؤشرات  امرتدة تعيد توجيو سموك الطالب عند حيوده عن الصواب، أو أدائو سموكً 
 جودة ىذا األداء.

ا ية الراجعة تعد حدثً أن التغذ (55، 8338وفي ىذا المعنى يوضح عبدالمطيف الجزار )
يل والتنظيم المناسب ليذا ا يرمي لتزويد الطالب بمعمومات عن أدائو، بيدف إجراء التعدخارجيً 
، ولذا ُتعد حمقة الوصل بين األحداث الخارجية عن األداء والعمميات الداخمية لدى األداء

تزيد من التفاعل  فييالطالب تؤدي لتحسين وتطوير سموكياتو. وتتعدد آثار التغذية الراجعة، 
والحوار المتواصل، والتأثير المتبادل بين الطالب والمحتوى التعميمي من خالل البحث عن 
استجابة توافقية، أو تجنب استجابة غير صحيحة، وىكذا يتحكم في تعممو النشط )محمد 

 .(08، 8330خميس، 
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 :٘أمناط التغرٓ٘ الساجع 

تنوع أنماطيا: فمن حيث الشكل  إلىتعمم الطمبة ن أدت فاعمية التغذية الراجعة في تحسُّ 
ا لوجو أو عبر قد ُتقدم لفظية مكتوبة لممتعمم )ورقية أو إلكترونية(، وقد تكون مسموعة )وجيً 

يكون قدم غير لفظية )صور أو رسومات: ثابتة أو متحركة(، وقد وسيط تكنولوجي(، وقد تُ 
وقد تكون داخمية المصدر )حيث يقيم الب، مصدرىا المعمم، أو برنامج تعميمي يتفاعل معو الط

ومن حيث كم المعمومات قد تكون كمية في ختام ميمة أو درس، أو جزئية عقب المتعمم ذاتو( 
كل إجراء، ومن حيث اليدف: قد تكون إعالمية أو تعزيزية أو تفسيرية أو تصحيحية، ومن 

 (.Narciss, 2014) حيث توقيت تقديميا: قد تكون فورية أو مؤجمة

أن التغذية الراجعة ُتقدم  (Hatti & Timperley, 2007) وتمبرلي وأوضح ىاتي
لمطمبة في مستويين ىما: تفصيمية حيث يزود الطالب بمعمومات كمية وكيفية توضح وتفسر 

ومؤشرات  ةوتعتمد عمى مخرجات التعمم المستيدف جاباتو سواء كانت صحيحة أو خطأاست
وتغذية راجعة موجزة تقدم لو معمومات بسيطة ومحددة وتتضمن تقويًما إجماليًا ، جودتيا

 لألداء يبين لو صحة أو خطأ استجاباتو.

، وتقديم ويسيم إطالع الطالب عمى نموذج األداء البديل وبجميع تفاصيمو وجزئياتو
يسيم في تكوين صورة تحميمية متكاممة حول تفسيرات وبراىين تتناول مدى جودة كل سموك 

تقوم  ُمفّصمةواقع األداء وآليات تطويره واالرتقاء بمستواه، وىذا يعني أن التغذية الراجعة ال
بوظيفة تشخيصية عالجية ألداءات الطالب غير الصحيحة، وتسيم في زيادة كفاءتو في 

 وجزةورفع مستوى جودة سموكياتو. أما التغذية الراجعة الم الوقوع في الخطأ مستقبالً  تجنب
بسيطة ومحددة تنطوي عمى تقويم إجمالي لألداء، وىكذا  ختصرةفتقدم لمطالب معمومات م

، ولكن دون تقديم أدلة أو براىين الصحيحة والخطأيعرف الطالب واقع سموكياتو وأداءاتو 
، ولذا قد تأتي بعض ىذه األحكام ذاتية لتي صدرت عن ىذه األداءاتتفسر لو األحكام ا

 مشخصنة من قبل المعمم.

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513002662?via%3Dihub#!
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 ٘ٔلساجع٘:ا التغرٓ٘ فاعل 

في معرض تناوليا الستراتيجيات تصميم وتقييم  (Narciss, 2013لخصت نارسس )
خالل مواقف األدوار اليامة التي يمكن أن تقوم بيا التغذية الراجعة خالل بيئات التعمم الرقمي 

 التعميم والتعمم فيما يمي:

أن إعالم الطالب بموضعو من األىداف األدائية المستيدفو، وما حققو منيا وما لم يحقق  .0
 يزيدمن دافعيتو لمتعمم والتحسين.

أن إبراز مواضع الخطأ في األداء مصحوبا باألداء الصواب يضعف من االرتباطات الخطأ  .8
 رتباطات الصواب.في ذىن الطالب واستبداليا باال 

أن إعالم الطالب بمستويات الجودة في أداءاتو تقمل من توتره وتزيد الحافز لديو لالرتقاء  .0
 بيا وتحسينيا.

ا بالتفسير والبرىان يسيم في شعور المتعمم بعدالة أن تقديم التغذية الراجعة مصحوبً  .3
نجازاتو.  تقويمو وىذا يسيم في رفع مستوى تقديره لذاتو وا 

 دافعٔ٘ حنْ التعلهزابعا: ال

ك معارف وسموك حرّ ( بأنيا حالة استثارة داخمية تُ 000، 8333تعّرفيا نايفة قطامي )
الدارس وُتمح عميو الستغالل أقصى طاقاتو في أي موقف تعميمي لمواصمة األداء واالستمرار 

 فيو لتحقيق ذاتو وتجنب الوقوع في الفشل والوصول إلى حالة توازن معرفي. 

 internal( الدافعية لمتعمم بمحرك األقراص الداخمي )Frith, 2016, 1ث )ويشّبو فر 
drive الذي يوجو سموك الفرد نحو الغايات، وبدونو تكون الحركة بفعل القصور الذاتي، وأن )

الدافعية لمتعمم تكون مؤثرة في السموك عندما يكون منشأىا داخمي حيث يثابر المتعمم لفترات 
 بر لتحقيق أىدافو.أطول وأصعب وبجيد أك

( عن إثارة الدافعية نحو التعمم باعتبارىا القدرة عمى إثارة 8307ويعّبر أحمد عمي )
اىتمام الدارسين وشد انتباىيم وتحريك فاعميتيم في التفاعل مع األنشطة التي يقوم بيا 

ط بكل المعمم، وتمك التي يقومون بيا بأنفسيم بناًء عمى طمب المعمم من خالل التفاعل النش
 مكوناتو.
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، منطمقين باعتبار أن الدافعية مسألة تخص الطمبة يتعامل أكثر المعممين مع طالبيم
يجعل االىتمام واحتياجاتيم الشخصية من قناعاتيم بأن التنوع الكبير لدوافع المتعممين لمتعمم 

معتقدات ـ . ىذه الا أو مستحيالً ا صعبً من خالل التصميم التعميمي أمرً بيا ومحاولة تنميتيا 
لألسف ـ تحول دون قيام المعممين بما يجب عمييم نحو طالبيم خاصة مع إدراك أن االىتمام 
بتقنيات التحفيز خالل تصميم التعميم لو فوائد كثيرة في تحقيق االنخراط اإليجابي في عممية 

 التعمم واالرتقاء بمستويات مخرجاتيا.

 :مهْىات الدافعٔ٘ للتعله 

ىم مكونات الدافعية أل (Frith, 2016فرث )(، و Keller, 2008aاتفقت رؤية كيمر )
 فيما يمي: لمتعمم

: يتحدث السموكيون عن الثواب والعقاب باعتباره المؤثر األساسي Curiosityالفضول  .0
لمتعمم، لكن السموك البشري أعقد من ذلك. المتعممون فضوليون بطبيعتيم، يبحثون عن 

ياء جديدة، ويشعرون بالرضا عن حل األلغاز واتقان تجارب جديدة، ويستمتعون بتعمم أش
ويعتقد الباحث أن الميمة الرئيسة في التدريس ىو رعاية  الميارات وتطوير الكفايات.

وتشجيع الفضول واستخدامو كدافع لمتعمم، وتزويد الطمبة بمحفزات جديدة تختمف عما 
وفضوليم يتطمب طرح  غير غريبة. إن زيادة اىتمام الطمبةيعممونو بالفعل ولكنيا 

فضول دافع األسئمة، وعرض المشكالت المثيرة أكثر من منح المعمومات جاىزة مكتممة، ال
 مزيد عن الموضوع.جوىري لمتعمم ومعرفة 

: تعتمد تصورات المتعمم عن قدراتو واستعداداتو عمى Self-Efficacyالكفاءة الذاتية  .8
كو حول قدرتو عمى النجاح تتراجع الدافعية قوة التفكير اإليجابي لديو، وعندما تزداد شكو 

ويحتاج تنمية الشعور بالكفاءة الذاتية لدى المتعمم ألربعة مصادر أوليا:  ،لمتعمم لديو
تقسيم الميام التي ُيكمف بيا إلى أجزاء وتزويده بإحساس مبكر بالنجاح، وثانييا: قيام 

وثالثيا: اإلقناع المفظي لممتعمم  المعمم بدور القدوة في أداء الميمة بنجاح أمام المتعمم،
قدراتو الكامنة، ورابعيا: تغيير الحالة الفسيولوجية التي  ثارةبأنو قادر عمى النجاح واست

تنتاب بعض المتعممين بالشعور بالفشل المحتمل، ويمكن لممعمم اقتراح تمارين االسترخاء 
 وتدريب المتعمم لكيفية التغمب عمى القمق.
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اتجاه المتعمم بقبول أو رفض سموك أو شيء بعينو ال يجعل من  :Attitudeاالتجاه .0
المتعمم شخص سيء حتى لو خالف اتجاه معممو. واتجاىات المتعمم نحو التعمم ال تظير 

ا إيجابيا نحو تعممو ألنو يعمم أنو ا من خالل سموكياتو، فقد ُيظير المتعمم سموكً دومً 
ا نحو معممو ورغم ذلك عندما يواجيو مبيً ا سمراقب من آخرين، وقد يحمل المتعمم اتجاىً 

مع لدى المتعمم يتصرف بطريقة ميذبة ومحترمة. االتجاىات السمبية نحو التعمم تنمو 
شعوره بال وظيفية ما ُيقدم لو من معارف، والفشل المتتالي غياب العدالة في تقييمو، و 

، وتعزيز توم بحيافي اجتياز االختبارات، ويتطمب تغيير اتجاىات المتعمم: ربط التعم
حداث التناقض بين مكونات االتجاه: المعرفي والعاطفي والسموكي  سموكياتو اإليجابية، وا 

 .لديو
: يحتاج المتعمم لتمبية حاجاتو في المستويات الدنيا )كالحاجات Needالحاجة  .3

الفسيولوجية والسالمة( كمدخل لتحقيق الحاجات في المستويات األعمى )كالحاجة 
 إن الدافعية لمتعمم ال تنمو عمى بطن خاوية. ،وتحقيق الذات(لمتقدير، 

: تعد الكفاءة دافع جوىري لمتعمم يرتبط بالكفاءة الذاتية، ولذا Competenceالكفاءة  .5
ا لمقيام بميام صعبة بمفردىم كي يثبتوا ألنفسيم أنيم منح طالبو فرصً يجب عمى المعمم 

 .ة في نفوسيم أوالً يستطيعون تحقيقيا، وتشجيعيم لتحقيق الكفاء
وتتمثل في توفير مشاركات نشطة، : External Motivatorsالمحفزات الخارجية  .5

ا عن واستراتيجيات تعمم مرنة وخالقة ومواد تعميمية تسيم في التعمم التشاركي بعيدً 
الخوف وقمق الدرجات، واالىتمام بتعزيز بناء الثقة وتقدير التنوع في وجيات النظر، 

تاحة الفرص  لتبادل األفكار والمشاعر. وا 
 نٔلس منْذج (ARCS) :ٖللتصنٔه التخفٔز 

ىو طريقة منيجية لتصميم الدافعية في بيئة التعمم اإللكتروني والتعمم من بعد، وذلك 
لتحفيز الطمبة والمحافظة عمى دافعيتيم، وقد بنى كيمر ىذا النموذج عمى مبدأ أن الدافعية 

القدرة عمى النجاح،  يممك و، وأنديوالتعمم سيكون لو قيمة لستتولد لدى المتعمم إذا شعر بأن 
 Expectancy-Valueالقيمة ) ـيعمل ضمن نطاق نظرية التوقع ولذا فإن ىذا النموذج 

Theory التي تربط قوة دافعية المتعمم نحو تحقيق ىدف معين لو قيمة بالنسبة لو بتوقعاتو )
 قدرتو عمى تحقيق ىذا اليدف. عن
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موذج الدافع كسمسمة تبدأ باالستحواذ عمى انتباه المتعمم، ثم تكيّيف يرى ىذا الن
التدريس الىدافو واحتياجاتو الشخصية، ثم غرث ثقة المتعمم في نفسو وقدراتو وقيمة التعمم 

 ,Keller, 2008b) بالنسبة لو، فيحدث الرضا لدى المتعمم ونمو الدافع لمواصمة التعمم
elevanceR -ttentionA-)يتكون من أربع فئات (، أي أن ىذا النموذج 185-175

atisfactionS-onfidenceC ) ُتعد الشروط الرئيسة إلثارة الدافعية لدى أي طالب، وىذه
 الفئات ىي:

: كسب انتباه المتعمم والحفاظ عميو  طوال زمن التعمم ىو التحدي ttentionAاالنتباه  .0
ع اليادف لمعروض التقديمية من خالل الحقيقي الذي يواجو المعممين، وىذا يتطمب التنوي

الوسائط المتعددة، والمناقشات الفردية والجماعية، والعصف الذىني، وتمبية مصادر 
 .التعمم الرقمية لممعايير التربوية والفنية في التصميم واإلنتاج

: يجد بعض المعممين مشقة بالغة في ربط بعض الموضوعات elevanceRالمالءمة  .8
ويفشمون في إقناعو بوظيفية ما يدرس في حياتو. إن ربط ما يدرس بحياة المتعمم، 

المتعمم بالمواقف الحياتية اليومية يساعد في تحفيزه، ويحتاج المعمم لكفاءة عالية في 
إقناع المتعمم بأن معارف اليوم ضرورية لتعمم مفاىيم المستقبل، وأنو سيجني في نياية 

كيمر أن مشاركة المتعمم في وضع أىداف واضحة المطاف ثمار ما يتعممو اليوم. ويعتقد 
 .وقابمة لمتحقق يسيم في تحفيزه، ويساعده في فيم المفاىيم الجديدة

: تتوافق الثقة مع الكفاءة الذاتية، ويتم كسب الثقة بإنشاء توقعات onfidenceCالثقة  .0
لمعقدة إيجابية لمنجاح من خالل توضيح المتوقع بالضبط من الطمبة، وتحميل األىداف ا

إلى أىداف أبسط، وتوفير فرص النجاح لمطمبة وتقديم المساعدة لمطمبة غير القادرين 
عمى القيام بالميمة، وتزويد المتعممين بدرجة معقولة من السيطرة عمى تعمميم الذاتي، 

، ويجب أن يشعر المتعمم وجعميم يدركون أن التعمم ىو نتيجة مباشرة لجيودىم الخاصة
 كاب الخطأ وأن لديو فرصة لمتعمم من ىذا الخطأ.باألمان عند ارت

يمكن تعزيز الرضا عند الطمبة باالحتفال بنجاحاتيم، ولألسف : atisfactionSالرضا  .3
ا بالنجاح يوفر ا في إدراك تأثير ىذا عمى البالغين، فاالحتفال عمنً كثيرً المعممون فشل ي

ا ما يتم تجاىل الشكر ح، وكثيرً التعزيز لمطالب، ويحفز اآلخرين لمسعي لتحقيق ىذا النجا
ا يتأثر رضا المتعمم عندما يقارن نفسو باآلخرين الذين أحيانً  والثناء كحافز قوي لمبالغين.
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قد يفوقونو في جودة أداءاتيم، ومن الميم أن نوضح لمطمبة أن النتائج الفردية لتعمميم 
 يجب أن تتسق مع توقعاتيم.

المواد التعميمية )المستخدمة في البحث الحالي( في وقد أعد كيمر استبانة الدافعية نحو 
إن خالصة نموذج كيمر تؤكد ضوء رؤيتو لمكونات الدافعية وفئات نموذجو لمتصميم التحفيزي. 

أنو ميما بمغت مصادر التعمم الرقمية من إتقان إال أنيا لن تحقق النتائج المستيدفة إذا لم 
اسات وبحوث عدة في ىذا المجال فاعمية التعمم وتوضح در تتضمن ما يثير الدافعية لمتعمم. 

الحسناوي موفق اإللكتروني في دافعية الطمبة نحو التعمم، ومنيا ما أشارت لو نتائج بحث 
لدى طمبة قسم  من فاعمية التعمم عبر الويب في رفع مستوى الدافعية نحو التعمم (8335)

 الكيرباء بالمعيد التكنولوجي بالعراق.

 للبخح َجٔ٘املي اإلجساٛات: 

ىدف البحث إلى استقصاء أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم 
الرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة في جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي الرقمي، 
ودافعيتيم نحو التعمم، وبحث أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات التعمم 

ة )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الُمفّصمة( واستخدام المجموعة التجريبية الثانية الرقمي
لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة الموجزة( في جودة تصميميم لممحتوى التعميمي 

قائمة تضمنت اإلجراءات المنيجية لمبحث إعداد ومن ثم الرقمي، وفي دافعيتيم نحو التعمم. 
ة، وبطاقة تقييم مستودعات عناصر التعمم الرقمية ودع كائنات التعمم الرقميمعايير جودة مست

في ضوء معايير ومؤشرات جودتيا، وتصميم مستودع كائنات التعمم الرقمية، وقائمة معايير 
تجييز و )بطاقة تقييم المنتج(،  الرقمي، وبطاقة تقييم المحتوى التعميمي الرقميجودة المحتوى 

 Instructional Materials Motivation)حو المادة التعميمية استبانة الدافعية ن
Survey: IMMS) ( التي أعدىا جون كيمرJohn Keller) ،وفيما يمي  وضبطيا إحصائيا

 ليذه اإلجراءات: اعرض
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 ٘السقنٔناٜيات التعله أّاًل: إعداد قاٜن٘ معآري جْدٗ مشتْدع 

ل إلييا الباحثون والخبراء ومراكز البحث قام الباحث بمراجعة وتحميل المعايير التي توص
العممي والمؤسسات الجامعية والتربوية لتصميم المستودعات الرقمية، ثم أعد قائمة بمعايير 

 جودة المستودع الرقمي وفقًا لإلجراءات التالية:

المعايير التي يتم في ضوئيا تصميم مستودع كائنات التعمم  وضع تحديد ىدف القائمة: .0
ا المعمومات لمصف األول اإلعدادي، جزء األول من مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيالرقمية لم

لممستودع الرقمي الذي تم  -الحًقا-تقييم السادة المحكمين بناء بطاقة وتوظيفيا في 
 تصميمو في ىذا البحث.

تم في ضوء ما تم الرجوع إليو من معايير الجودة  إعداد الصورة المبدئية لمقائمة: .8
ات التعمم والمستودعات الرقمية واستعراض بعضو في اإلطار النظري لمبحث لتصميم كائن

ليتم في ضوئيا تصميمو. وتم بناء  تصميم قائمة مبدئية لمعايير جودة المستودع الرقمي
ىذه القائمة في ضوء تحميل القوائم التي توصمت إلييا الدراسات والبحوث السابقة العربية 

تودعات الرقمية لمجامعات (، ومعايير بناء بعض المسSCORMومنيا معايير )واألجنبية 
 العربية. 

 معياًرا.( 82( محاور رئيسة اندرج تحتيا )5وقد ضمت القائمة في صورتيا المبدئية )
تم عرض القائمة عمى  صدق قائمة معايير جودة مستودع كائنات التعمم الرقمية: .0

وطرق تدريس الكمبيوتر، وأكدت مجموعة من المختصين في تكنولوجيا التعميم، ومناىج 
عادة صياغة 0ردودىم كفاية محاور القائمة، وحذف ) ( معايير بداعي التداخل والتكرار، وا 

 ( معايير أخرى، وقد تم إجراء التعديالت المقترحة عمى القائمة.0)
أسفرت عممية تحكيم القائمة وتعديميا عن قائمة نيائية  إعداد الصورة النيائية لمقائمة: .3

ا عمى النحو الذي يوضحو ( معيارً 85محاور يندرج تحتيا ) (5تضم ) صدقالم بتتس
 (.0وممحق ) (3) الجدول التالي
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 ( يسبٔس ٔيؼبٚٛش لبئًخ يؼبٚٛش خٕدح يغزٕدع كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ4خذٔل )

 انًؼٛبس و
ػذد 

 انًإششاد

 Interface 4كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ  يغزٕدعٔاخٓخ رفبػم  1

 Navigation  4سبس اإلث 2

3 
 Interactivity andانزفبػهٛخ ٔانعجػ انزذسٚغٙ 

Instructional Control 

5 

 Usability Accessibility & 7ئيكبَٛخ انٕصٕل ٔاالعزخذاو  4

 Safety  5انسًبٚخ ٔاأليبٌ ٔزمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ  5

 ثاىٔا: إعداد بطاق٘ تكٔٔه مشتْدعات عياصس التعله السقنٔ٘

 يف ضْٛ معآري ّمؤطسات جْدتَا:

تصميم مستودع كائنات التعمم الرقمية لمجزء األول معايير جودة أعقب التوصل لقائمة 
من مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لمصف األول اإلعدادي، استخداميا في تصميم 

ة المحكمين بطاقة تقييم المستودع الرقمي الذي تم تصميمو في ىذا البحث من ق بل الساد
 (.8)ممحق 

 وتم اعتماد درجات التقييم عمى النحو التالي: 

وبمغت  ،مؤشرال، وال ُتمنح أي درجات في حال عدم تحقق ة= درج مؤشراليتحقق 
( درجة موزعة عمى النحو الذي يوضحو الجدول 85الدرجة الكمية لتقييم المستودع الرقمي )

 التالي:
 زٕدع ػُبصش انزؼهى انشلًٛخ( يؼبٚٛش ٔيإششاد رمٛٛى يغ5خذٔل )

  

 انًؼٛبس
ػذد 

 انًإششاد
 انذسخخ

 Interface 4 4ٔاخٓخ رفبػم يغزٕدع ػُبصش انزؼهى انشلًٛخ 

 Navigation 4 4اإلثسبس 

 Interactivity andانزفبػهٛخ ٔانعجػ انزذسٚغٙ 

Instructional Control 
5 5 

 Usability Accessibilityئيكبَٛخ انٕصٕل ٔاالعزخذاو 

& 
7 7 

 Safety 5 5انسًبٚخ ٔاأليبٌ ٔزمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ 

 25 25 انًدًٕع 
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 مشتْدع ناٜيات التعله السقنٔ٘: تصنٔه لجاثا

قادت مراجعة الباحث وتحميمو ألىم نماذج تصميم المستودعات الرقمية في اإلطار 
يردج (، ونموذج ىCISCO Systems, 2003وىي نموذج أنظمة سيسكو )النظري لمبحث 

(Herridge Model( )Mowat, 2007 ونموذج تصميم وتوظيف كائنات التعمم ،)
يياب حمزة ودينا  والمستودعات الرقمية في ضوء استراتيجية إعادة االستخدام )نبيل عزمي وا 

 Herridgeنموذج ىيردج )إلى اعتماد ( 025-072، 8303اسماعيل ومروة صديق، 
Model( )Mowat, 2007) تودع الرقمي لكائنات تعمم مقرر الكمبيوتر في تصميم المس

شمولية لمراحل التصميم التعميمي لكائنات التعمم  وتكنولوجيا المعمومات لما يتسم بو من
ة اإلجرائية لتنفيذ ىذه المراحل، وتم تنفيذ مراحل النموذج عمى لمطبيعومستودعاتيا الرقمية، و 

 النحو التالي:

 تكٔٔه اجلدّٚ: .1

ميم المستودع الرقمي من خالل بحث المكتسبات المحتممة من فحص الباحث جدوى تص
 تصميمو وأىميا:

الالزم لتدريس موضوعات المقرر من خالل:  الرقميرفع مستوى جودة تصميم المحتوى  .أ 
نتاج ىذا المحتوى وفقً  ا توفير الزمن والجيد والكمفة عمى المعممين المنوط بيم تصميم وا 

 .الحاليلمعايير جودتو المحددة في البحث 
( لكائنات التعمم الرقمية وما تؤكده من Metadataالتزام معايير تسجيل البيانات الواصفة ) .ب 

(، بما يجنب Intellectual Property(، والممكية الفكرية )Copyrightحقوق النشر )
ا بسبب انتياك ىذه الحقوق ا ونفسيً المعممين المنازعات القضائية التي قد تستنزفيم ماليً 

تخداميم لكائنات التعمم الرقمية في برمجيات التعمم اإللكتروني التي يصممونيا عند اس
 وينتجونيا ألغراض التدريس.

الحصول عمى مساحة مجانية كافية الستضافة المستودع الرقمي وما يحويو من كائنات  .ج 
مفة األشكال والمساحات التخزينية، ويتسم بإمكانية الوصول واإلبحار تعمم رقمية مخت

 (.83/7ستمرارية والتنزيل والدعم الفني )واال
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ا لألصول تحديد معايير تقييم جودة تصميم المستودع الرقمي في صورة إجرائية وفقً  .د 
العممية وتحكيميا لدى متخصصين في تكنولوجيا التعميم وطرق تدريس الكمبيوتر 

 المعمومات.و 
 :حتدٓد أدّاز الفسٓل ّخط٘ مظسّع إىظاٛ املشتْدع .2

لمستودع الرقمي المزمع تصميمو يعد مادة تعميمية لبحث عممي يقوم بو ا لكون انظرً 
نتاج المستودع، كتجميع كائنات  الباحث، فقد قام الباحث بجميع األدوار الفنية لتصميم وا 

نتاج ما لم يتوافر جاىزً  ا، وترجمة النص المصاحب لبعض التعمم الرقمية من شبكة الويب وا 
ية، وعمل المونتاج الالزم لبعضيا لتتكيف مع مستوى واحتياجات الكائنات من اإلنجميزية لمعرب

ا لدروس المقرر المضمنة فييا تالميذ الصف األول اإلعدادي، وتصنيف كائنات التعمم وفقً 
، كما قام الباحث بتسكين ونشر جميع كائنات محاور المستودع الرقميلوعمل خريطة تدفق 

 (.Schoologyالتعمم اإللكتروني ) التعمم الرقمية لممستودع عبر نظام إدارة

 :حتلٔل احلاج٘ .3

 حتلٔل املشتفٔدًٓ: .أ 

المسجمين  المعممينالطالب من المستودع ىو مجموعة البحث من  مباشرالمستفيد ال
" في تخصص تكنولوجيا التعميم بالدبموم المينية، وجميعيم يقومون في مقرر "مصادر التعمم

معمومات بمراحل التعميم قبل الجامعي بمحافظة بتدريس مقررات الكمبيوتر وتكنولوجيا ال
ا بالمستودعات الرقمية واإلبحار والبحث فييا وتوظيفيا، وال خبرة لدييم جميعً  سوىاج.

وبعضيم لديو خبرة ببعض برامج تطوير كائنات التعمم الرقمية كبرامج معالجة الصوت والفيديو 
 والنصوص والصور والرسوم.

 :التعلٔنٔ٘ املَاو حتلٔل .ب 

التي سيوظف المستودع الرقمي في تصميم المحتوى تم تحميل الميام التعميمية 
اإللكتروني ليا في ضوء محتوى الكتاب الرقمي في "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 

وقد تضمنت وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم  ،(8302واالتصاالت" )وزارة التربية والتعميم، 
، والتعامل ات نظام الكمبيوتر، وأنظمة تشغيموسة ىي: أساسيالتشغيل" أربعة موضوعات رئي
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الميام الموضوعات عددا من وتضمنت ىذه مع الممفات والمجمدات، وشبكات الكمبيوتر، 
تعرف بعض المفاىيم العممية ذات الصمة بالكمبيوتر وبرمجياتو، وشرح عناصر نظام ك

والمعمومات، وعمميات إدارة الكمبيوتر  الكمبيوتر، وعالقة وحدات اإلدخال واإلخراج بالبيانات
 .والتحكم في ممحقاتو

 حتلٔل فجْٗ األداٛ: .ج 

الذي يصممو  الرقميتمثمت فجوة األداء في ضرورة تخطي مستوى جودة المحتوى 
%( من تمبية معايير جودة تصميم ىذا المحتوى،  25حاجز )المعممون في ىذا البحث 

عمى ميارات المعممين الطالب من موعة البحث ولموصول ليذا المستوى تم تدريب طالب مج
واإلبحار والبحث في المستودع الرقمي، وميارات  ،استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني

، وتزويدىم بمجموعة من ( لمونتاج الفيديوWondershare Filmora 8استخدام برنامج )
 .األفالم الرقمية لتعمم ىذا النظام والبرنامج

 :حتلٔل الْظٔف٘ .4

( لتحديد نواحي القوة والدعم التي يوفرىا Schoologyتم تحميل نظام إدارة التعمم )
 لتصميم ونشر المستودع الرقمي، وأبرز النظام تميًزا في المحاور التالية:

( في النظام يسر عمميات التفاعل والتواصل االجتماعي بين Web 2.0دمج أدوات ) .أ 
دارة المؤسسة التعميمية.المتعممين والمعممين وأولياء األمور و   ا 

إمكانات غير محدودة لتصنيف مكونات المستودع ومحتوياتو والبحث فيو ونشر مصادر  .ب 
التعمم اإللكتروني بمختمف صورىا الرقمية، ودعمو لمختمف أنواع الممفات الرقمية، 

مكانية إدارة مختمف عمميات التعمم اإللكتروني من خاللو.  وا 
 (iOSو) (Android( وأندرويد )Windowsة مثل ويندوز )دعم أنظمة التشغيل المختمف .ج 

أتاح الفرص لتوظيفو عبر أجيزة الياتف المحمول والكمبيوتر المكتبي والمحمول واآليباد 
(iPad )والتابمت (Tablet.) 
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إدارة العمميات المصاحبة لمتعميم والتعمم مثل: إعداد الواجبات والمناسبات واالختبارات  .د 
نشاء المدونات  بأنواعيا وتصحيحيا والحضور والغياب ورصد الدرجات والتعزيز، وا 

رس  ال واستقبال المقررات والتكميفات.والصفحات الشخصية، وا 

لموضوعات الكمبيوتر  الرقميلتصميم المحتوى  الالزمةتم تحميل البرمجيات كما 
 روابط لتحميميا عبر اإلنترنت وىي:وتوفير وتكنولوجيا المعمومات 

 .Pdfلعرض وحفظ وتعديل ممفات    Adobe Acrobat Reader DCبرنامج:  .أ 
 لمونتاج الفيديو.   Wondershare Filmora Video Editor 8برنامج:  .ب 
 الستعراض ومشاىدة ممفات الفيديو.  ZOOM PLAYER MAXبرنامج:  .ج 
 الستعراض ممفات العروض التقديمية. Microsoft PowerPoint Viewerبرنامج:  .د 
 الستعراض ممفات الوثائق وتعديميا. Microsoft Wordبرنامج:  .ه 
 الستعراض وتعديل الصور. FastStone Image Viewerبرنامج:  .و 
 لتسجيل وتعديل الصوت. Audacityبرنامج:  .ز 

المعممين )مجموعة البحث( لممستودع الطمبة وتم تحميل اإلمكانات المادية لوصول 
نتاج المحتوى  الرقمي، واالستفادة من كائنات التعمم الرقمية في تصميم ، حيث الرقميوا 

، مع نظام أندرويد (Schoologyا لتوافق نظام )يمكنيم الوصول عبر ىواتفيم المحمولة نظرً 
عبر  الرقميويمكنيم أيضا إنجاز جميع الميام التقنية من وصول وتحميل وتصميم لممحتوى 

ج الحاسوبية السابقة ، وتم توفير وتشغيل جميع البراممعمل التعمم اإللكتروني بكمية التربية
 عمى أجيزة المعمل الموصولة بشبكة اإلنترنت.

 حتدٓد األٍداف ّتدقٔكَا: .5

مساعدة تتسم بمعايير الجودة لتوفير كائنات تعمم رقمية ىدف المستودع الرقمي إلى 
المعممين في تصميم محتوى إلكتروني صالح لتدريس موضوعات وحدة "أساسيات الطمبة 

يل" من مقرر "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" لمصف الكمبيوتر ونظم التشغ
 .التصميم واإلنتاج جودةومؤشرات األول اإلعدادي ويمبي معايير 
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 التصنٔه: .6

نتاج كائنات التعمم الرقمية الالزمة لبعض دروس الكمبيوتر  قام الباحث بتصميم وا 
ات اإلبحار في المستودع توضح خيار ( Flow Chart)المقررة، وتم تصميم خريطة تدفق 

وقد مثمت خريطة التدفق سيناريو إجرائي ، وآليات الوصول لجميع مكونات المستودع الرقمي
دراج تصنيف كائنات التعمم وفقا لمموضوعات لتصميم المستودع، كما تم  المناسبة ليا، وا 

 البيانات الواصفة لكل كائن من كائنات التعمم.

فاعل خالل استخدام المستودع لتشمل: التفاعل بين تصميم أنماط التب وقام الباحث
المعممين الطمبة المعمم ومحتوى المستودع من كائنات التعمم الرقمية، والتفاعل بين الطالب 

نتاج وتقييم المحتوى اإللكتروني، والتفاعل بين  بعضيم البعض في عمميات تخطيط وتصميم وا 
خالل عمميات إنجاز الميام التقنية خالل المعممين والباحث في جميع ما يعترضيم الطمبة 

، فضاًل عن نمطي وتقديم الدعم المستمر ليموفقا لمعايير الجودة إنتاج المحتوى اإللكتروني 
 التغذية الراجعة: الُمفّصمة لممجموعة التجريبية األولى، والموجزة لممجموعة التجريبية الثانية.

 :التطْٓس .7

ا من تعمم الرقمية داخل المستودع عمى ثالثً تم عرض التصنيف المقترح لكائنات ال
صور -المتخصصين في تكنولوجيا التعميم، وكان يعتمد عمى طبيعة كائنات التعمم )نصوص

 صوت(، ولكنيم أجمعوا عمى تفضيل تصنيفيا أوالً -فيديو-رسوم متحركة/ثابتة-متحركة/ثابتة
تيا لتيسير استفادة ا لموضوعات الوحدة ثم تصنف داخل كل موضوع عمى أساس طبيعوفقً 

 المعممين بيا.الطمبة 

ا من المتخصصين في الكمبيوتر كما تم عرض كائنات التعمم الرقمية عمى خمسً 
وتكنولوجيا المعمومات بكمية العموم بجامعة سوىاج إلبداء الرأي في مدى الدقة العممية 

دم تضمنيا ألي لممحتوى المعرفي ليذه الكائنات، وأجمع المحكمون عمى دقتيا العممية وع
ا من موجيي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بمديرية أخطاء عممية. ثم تم عرضيا عمى ثالثً 
توافقيا مع محتوى مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا  أكدواالتربية والتعميم بمحافظة سوىاج 

 .اإلعدادي المعمومات ومناسبتيا لتالميذ الصف األول
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 التيفٔر: .8

تصميم المستودع الرقمي، ومالحظات المحكمين عمى الجوانب  تم مراجعة إجراءات
نتاجو عمى نظام إدارة التعمم الباحث الفنية والتربوية لممستودع، وقام  بتنفيذ بناء المستودع وا 

 المستودع ما يمي: في تنفيذوقد روعي ( Schoologyاإللكتروني )

 تضمين الصفحة االفتتاحية لممستودع ما يمي: .أ 
روابط لموضوعات وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم الرقمي وما يحويو من المستودع . 0أ

 التشغيل" لتيسير وصول المعممين مباشرة لكائنات التعمم الرقمية المتعمقة بكل موضوع.

 
 ( الواجية االفتتاحية لمستودع كائنات التعمم الرقمية00شكل )

م، ومعايير تصميميا، . قراءات في موضوع المستودعات الرقمية وكائنات التعم8أ
ومعايير تصميمو، ونصوص كاممة لدراسات وبحوث بالمغة العربية  الرقميوالمحتوى 

تتناول مبادئ تصميم المستودعات الرقمية والوصول الحر ليا وفاعميتيا في العممية 
المعممين بيا، لمزيد من االستفادة منيا وتجويد تصميم الطمبة التعميمية، بيدف توعية 

 الذي ينتجوه باستخدام كائنات التعمم الرقمية المتاحة في المستودع الرقمي المحتوى
 .(00)شكل 

، وتسجيل أي معوقات تقابل الطمبة المعممين حول المستودع. رابط لساحة حرة لمنقاش 0أ
 في االستفادة منو، وتوفير الدعم والتغذية الراجعة لما ينجزه المعممون من تكميفات.
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من الروابط التي تقود الطالب المعمم إلى البرمجيات مجموعات ىامة  .3أ
لتصميم المحتوى إإلكتروني الذي يمبي معايير الجودة لتدريس موضوعات  الضرورية

 الجزء األول لمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لتالميذ الصف األول اإلعدادي
 .(08)شكل 

لمستودعات الرقمية، وآليات تصميم . الخطة الزمنية لدراسة موضوع كائنات التعمم وا5أ
 المحتوى الرقمي وفقا لمعايير الجودة.

 
 ( قسم كائنات التعمم الرقمية المضمنة في المستودع الرقمي08شكل )
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 ( مصادر التعمم الفيديوية التابعة لمموضوع األول من موضوعات الوحدة التعميمية00شكل )

ا في تقويم إنتاج لتي سيتم استخداميا أيضً وا الرقمي. رابط لمعايير تصميم المحتوى 5أ
المعممين من موديوالت عقب دراسة موضوع المستودعات الرقمية واستخداميا الطمبة 

نتاج المحتوى   .الرقميفي تصميم وا 
مكانية تحميل كائنات التعمم  .ب  سالمة جميع الروابط الشبكية المضمنة في المستودع، وا 

، كما تم إتاحة فرص (00وبياناتيا الواصفة )شكل  المعممينالطمبة الرقمية إلى أجيزة 
 .داخل كل محور من محاور المستودع الرقميالتواصل بينيم 

في تكنولوجيا التعميم، وعموم  االختصاصيينعرض المستودع عمى مجموعة من المحكمين  .ج 
لتقييمو في ضوء معايير تصميم وتقييم المستودعات الرقمية باستخدام بطاقة المكتبات 

التي أعدىا  في ضوء معايير ومؤشرات جودتيا يم مستودعات عناصر التعمم الرقميةتقي
وقد اتفقوا عمى تمبية المستودع لمعايير جودة تصميم ، (0)ممحق الباحث في ىذا البحث

ا ىو تصميم واجية التفاعل لممستودع بالمغة العربية واحدً  االمستودعات الرقمية، إال معيارً 
بالمغة اإلنجميزية( وقد تم تمبية ىذا المعيار بتزويد  Schoologyام ا ألن واجية نظ)نظرً 

 ا.( مصطمحً 05المعممين بترجمة مصطمحات واجية التفاعل وعددىا )
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ا من خالل الكمبيوتر المحمول واليواتف النقالة والتأكد استطالعيً الرقمي تجريب المستودع  .د 
نتاج المحتوى وجد أ وقدمن أسموب عرض المحتويات بالشكل المستيدف،  ن تصميم وا 

لموديوالت وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" ال يمكن إنجازه بسيولة، ألن  الرقمي
نتاج المحتوى ال تعمل تحت نظام  بعض البرامج المستيدف استخداميا في تصميم وا 

(، أي يمكن لممعممين الدراسة واالستفادة من المستودع الرقمي عبر Androidتشغيل )
من خالل الكمبيوتر المكتبي أو  الرقمياتف المحمول ولكن يتم تصميم المحتوى الي

 المحمول.
 :كْٓهالت .9

( 0)ممحققام الباحث بإعداد وتطبيق استبانة لرضا المعممين عن المستودع الرقمي 
توافق أىداف المستودع الرقمي مع أىدافيم المينية والتدريسية، وتغطية  أكدت نتائجيا
الرقمية المخزنة في المستودع الحتياجاتيم التدريسية والتطويرية لممحتوى كائنات التعمم 

الالزم لتدريس وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل"، ووفاء كائنات التعمم  الرقمي
المتوافرة بتحقيق أىداف تدريس مقرر "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت"، وتوافق 

لدييم مع أسموب اإلبحار في المستودع الرقمي، وكفاية أشكال كائنات  أساليب التعمم المفضمة
في تصميم مساىمتيا لموديوالت المقرر، و  الرقميالتعمم الرقمية المتوفرة لتطوير المحتوى 

رضاىم عن المضمون الفكري لموضوعات ، و الرقميمصاحبة لممحتوى أنشطة التعميم والتعمم ال
ومعايير تصميم كل منيا،  الرقميرقمية وآليات دعم المحتوى المستودعات وكائنات التعمم ال

 ا لمعايير الجودة.ومساعدتو ليم في تنفيذ تكميفات تصميم المحتوى وفقً 

( من أعضاء 5كما تم تقييم المستودع الرقمي من قبل السادة المحكمين وبمغ عددىم )
 وم المكتبات )كمية اآلداب(.ي تكنولوجيا التعميم )كمية التربية(، وعمىيئة التدريس في تخصص

في مصحوًبا بنمطي التغذية الراجعة تم استقصاء فاعمية المستودع الرقمي كذلك 
المعممين )طمبة الدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميم( المحتوى الرقمي الطمبة تصميم 

ودافعيتيم نحو ا لمعايير الجودة، الالزم لتدريس وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" وفقً 
 التعمم.
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نتاج وتطوير وتحكيم وتقويم المستودع الرقمي وتحسينو  وفي نياية عمميات تصميم وا 
في ضوء آراء المحكمين والطمبة المعممين وتجربتو استطالعًيا، تم الوصول لمصورة النيائية 

 (.3لمستودع كائنات التعمم الرقمية، ممحق )

 السقنٕالتعلٔنٕ تْٚ معآري جْدٗ احمل : إعداد قاٜن٘ازابًع

قام الباحث بتحميل ومقارنة معايير جودة المحتوى التعميمي الرقمي التي تم التوصل 
إلييا خالل البحوث والدراسات السابقة، وبعض القوائم التي توصمت إلييا بعض المؤسسات 

وفقا  قميالر محتوى قائمة معايير جودة ال تعميمية التي تطرح برامجيا من بعد، وقام بإعدادال
 لإلجراءات التالية:

المعايير والمؤشرات التي يتم في ضوئيا تصميم المحتوى  وضع تحديد ىدف القائمة: .0
الالزم لتدريس وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" من الجزء األول  الرقميالتعميمي 

في بناء لمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لمصف األول اإلعدادي، ثم استخداميا 
المعممون )مجموعة الطمبة الذي يصممو وينتجو  الرقميالتعميمي بطاقة تقييم المحتوى 

 البحث(.
في ضوء ىدف القائمة والتحميل المقارن لقوائم المعايير  إعداد الصورة المبدئية لمقائمة: .8

( مجاالت ىي عمى 0) تالتي سبق إعدادىا تم بناء الصورة المبدئية لمقائمة، وقد تضمن
 لترتيب:ا
 التربوي لممحتوى التعميمي الرقمي.المجال  .أ 
 لممحتوى التعميمي الرقمي.والتكنولوجي المجال الفني  .ب 
 مجال إدارة المحتوى التعميمي الرقمي. .ج 

تضمن الرئيسة والفرعية و شتمل كل مجال من المجاالت الثالثة عمى عدد من المعايير وا
 :(5) ى النحو الذي يوضحو الجدول التاليكل معيار عدد من المؤشرات الدالة عمى تحققو عم
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 ( يدبالد ٔيؼبٚٛش ٔيإششاد خٕدح رصًٛى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشل6ًٙخذٔل )

 انًدبل
 انًؼبٚٛش

 انًإششاد
 رسذ انفشػٛخ انفشػٛخ انشئٛغخ

1 11   95 

2 8 6 3 146 

3 5   34 

 275   23 المجموع
 

تم عرض القائمة عمى مجموعة  :لرقمياالمحتوى جودة ومؤشرات صدق قائمة معايير  .0
من المختصين في تكنولوجيا التعميم، ومناىج وطرق تدريس الكمبيوتر، وأكدت ردودىم 

مجاالت والمعايير الرئيسة والفرعية وتحت الفرعية لمقائمة وأوضحوا أىمية حذف الكفاية 
اقترحوا إضافة  ( مؤشرات لمتداخل بينيا وبين مؤشرات أخرى في المجال التربوي، بينما0)
من ( مؤشرات 5( مؤشرات ىامة لممجال الفني والتكنولوجي، كما أجمعوا عمى حذف )0)

العتبارات التكرار والتداخل فيما بينيا، وتم تعديل  إدارة المحتوى التعميمي الرقميمجال 
 ( من المعايير الرئيسة والفرعية.7صياغة )

القائمة وتعديميا عن قائمة تتسم بالصدق أسفر تحكيم  إعداد الصورة النيائية لمقائمة: .3
مجموعة من المعايير الرئيسة والفرعية وتحت الفرعية ندرج تحتيا ا مجاالت( 0تضم )

 (.5وممحق ) (7) عمى النحو الذي يوضحو الجدول التاليوالمؤشرات الدالة عمى تحققيا 
 نزؼهًٛٙ انشلًٙانًسزٕٖ البئًخ يؼبٚٛش خٕدح ٔيإششاد خٕدح ٔيؼبٚٛش  يدبالد( 7خذٔل )

 انًدبل
 انًؼبٚٛش

 انًإششاد
 رسذ انفشػٛخ انفشػٛخ انشئٛغخ

 92   11 انزشثٕ٘ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ

انفُٙ ٔانزمُٙ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ
8 6 3 149 

 29   5 يدبل ئداسح انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ

 271   23 انًدًٕع
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  السقنْٕٚ التعلٔنٕ : إعداد بطاق٘ تكٔٔه احملتخامشا

 )بطاق٘ تكٔٔه امليتج(:

)عقب إعداد القائمة النيائية لمعايير ومؤشرات جودة المحتوى التعميمي  الباحثقام  .0
المعممين )مجموعة البحث( من المحتوى الطمبة جات و بإعداد بطاقة تقييم منت( الرقمي

، وتم تقييم مدى تحقق الرقميباالستعانة بقائمة معايير جودة المحتوى  الرقميالتعميمي 
ة درجعمى تدريج ثالثي عمى النحو التالي: يتحقق ) الرقميمؤشرات الجودة في المحتوى 

 .وال يتحقق )صفر(، (واحدة
( معممين مسجمين في الدبموم المينية تخصص 03تم تنفيذ التجربة االستطالعية مع ) .8

حيث تم م،  8302-8307تكنولوجيا تعميم خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
تدريبيم عمى استخدام المستودع الرقمي وتوعيتيم بمعايير تصميم المحتوى التعميمي 

، وتدريبيم عمى استخدام برمجيات إنتاج ىذا المحتوى وتوظيف كائنات التعمم الرقمي
لمعممين لمطمبة ا الرقميالرقمية. كما تم شرح معايير ومؤشرات جودة تصميم المحتوى 

نتاج المحتوى بحيث يمبي ىذه المعايير وتوعيتيم ، وفي ختام التجريب بأىمية تصميم وا 
وحدة "أساسيات  موضوعاتاالستطالعي أنجز كل معمم محتوى الكتروني متكامل ألحد 

 الكمبيوتر ونظم التشغيل".
عمى الدروس )بطاقة تقييم المنتج(  الرقميبطاقة تقييم المحتوى التعميمي تطبيق أوضح  .0

الثالث من التقييم وىو مجال الضرورة استبعاد ا معمموا التجربة االستطالعية التي صممي
لتضمنو معايير تتعمق بميام المؤسسة وذلك ، مجال إدارة المحتوى التعميمي الرقمي

مكانات التعمم  والدعم التكنولوجي التي توفرىا لممتعممين، وجودة البنية  الرقميالتعميمية، وا 
يف المحتوى التعميمي الرقمي، وقد أشار المحكمون إلى أن استبعاد األساسية الالزمة لتوظ

)المحتوى التعميمي الرقمي( ال يعني استبعاده من معايير  تقييم المنتجىذا المجال من 
( الدرجات القصوى لمجاالت ومعايير تقييم المحتوى 2، ويوضح جدول )المنتجتصميم ىذا 
 )بطاقة تقييم المنتج(. الرقميالتعميمي 
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 )ثطبلخ رمٛٛى انًُزح( انشلًٙرمٛٛى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ ( انذسخبد انمصٕٖ نًدبالد ٔيؼبٚٛش 8خذٔل )

نسبة االتفاق بين الباحث وأحد تم حساب معامل ثبات بطاقة تقييم المنتج باستخدام  .3
 الرقميالزمالء )حاصل عمى درجة الدكتوراه تخصص تكنولوجيا التعميم( في تقييم المحتوى 

سبة االتفاق بين المالحظين بمعادلة ناالستطالعية باستخدام  التجربةمن معممي  لكل معمم
 (:58-50، 0223( وىي )محمد المفتي، Coperكوبر )

 عدد مرات االتفاق                             
 033×  ــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االتفاق = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                

 انًؼٛبس و انًدبل و

انذسخخ 

انمصٕٖ 

 نهًؼٛبس

1 

انًدبل 

انزشثٕ٘ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

 5 رسذٚذ األْذاف انؼبيخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔصٛبغزٓب 1

 15 زؼهًٛٛخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔصٛبغزٓبرسذٚذ األْذاف ان 2

 8 رسذٚذ اززٛبخبد انًزؼهًٍٛ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرسهٛهٓب 3

 15 رسذٚذ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرسهٛهّ 4

 6 رسذٚذ يصبدس انزؼهى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 5

 13 رسذٚذ أَشطخ انزؼهى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 6

 4 رسذٚذ ئعزشارٛدٛبد انزذسٚظ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 7

8 
رسذٚذ ٔرُٕٚغ أعبنٛت ٔأدٔاد انزمٛٛى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

12 

 5 رُٕٚغ رمذٚى انزغزٚخ انشاخؼخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 9

 9 رسذٚذ انًصذالٛخ ٔانًٕظٕػٛخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 11

 92 انزشثٕ٘ انًدبل يدًٕع دسخبد

2 

انًدبل 

انفُٙ 

ٔانزمُٙ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

 13 رسذٚذ غشق رمذٚى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 1

 9 رصًٛى ٔاخٓخ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرُغٛمٓب 2

 81 رصًٛى ػُبصش انٕعبئػ انًزؼذدح نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 3

4 
فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ رسذٚذ يٕاصفبد شبشبد انؼشض 

 انشلًٙ

9 

 8 رسذٚذ اإلثسبس فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 5

 11 رسذٚذ انشٔاثػ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 6

 11 رسذٚذ أعبنٛت انزفبػم فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 7

 9 رسذٚذ األنٕاٌ فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 8

 149 انزمُٙانفُٙ ٔ يدًٕع دسخبد انًدبل

 241 انشلًٙيدًٕع دسخبد رصًٛى انًسزٕٖ  
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 ( التالي:2المعادلة عن النتائج التي يوضحيا جدول ) تطبيقوقد أسفر 
 ( َغت االرفبق ثٍٛ انًالزظٍٛ نسغبة ثجبد ثطبلخ رمٛٛى انًُزح9خذٔل )

 انطبنت
يدًٕع يشاد االرفبق 

 ٔاالخزالف
 َغجخ االرفبق يشاد االخزالف ػذد ػذد يشاد االرفبق

1 

241 

219 22 91.87 

2 221 21 91.71 

3 231 11 95.85 

4 216 25 89.63 

5 224 17 92.95 

6 215 26 89.21 

7 236 5 97.93 

8 223 18 92.53 

9 215 26 89.21 

11 228 13 94.61 

 92.45 182 2228 انًزٕعػ انؼبو نُغجخ االرفبق

(، % 27.20لجدول السابق أن أعمى نسبة اتفاق بين المالحظين بمغت )ويتضح من ا
وبمغ المتوسط العام لنسب االتفاق %(،  22.80بينما بمغت أقل نسبة اتفاق بينيما )

، وىكذا تم الوصول لبطاقة توى ثبات البطاقةسوتدل ىذه النسب عمى ارتفاع م%(  28.35)
 .(5محق تقييم المنتج/المحتوى التعميمي الرقمي )م

 املْاد التعلٔنٔ٘الدافعٔ٘ حنْ  استباى٘ا: سادًس

(Instructional Materials Motivation Survey: IMMS) 

وصمميا لقياس  نموذج كيمر لمدافعية، مبتكر (John Kellerأعدىا جون كيمر )
كيم ، وقام الباحث بترجمتيا وتحادافعية الطمبة نحو المواد التعميمية التي يتم تعمميا ذاتيً 

( 05. وتحتوي عمى )الترجمة )لدى أستاذ لغة إنجميزية وعميد كمية األلسن بجامعة سوىاج(
يتم االستجابة ليا باختيار استجابة من عبارات سالبة(  03عبارة موجبة، و 85) ،عبارة

ـ ( 0)ـ صحيحة بقدر متوسط ( 8) ـ صحيحة قميالً ( 0)خمس استجابات )غير صحيحة 
عمى عدم  (0، ويدل اختيار الطالب لمرقم )((5ا )صحيحة تمامً ـ ( 3)صحيحة إلى حد كبير 

استبدل  وقدا، ( يدل عمى انطباقيا عميو تمامً 5ا، واختياره لمرقم )انطباق العبارة عميو مطمقً 
ا ـ تنطبق الباحث الخيارات الخمسة المتاحة ليختار الطالب من بينيا إلى )تنطبق عمّي تمامً 

ق عمّي بدرجة متوسطة ـ تنطبق عمّي بدرجة قميمة ـ ال تنطبق عمّي عمّي بدرجة كبيرة ـ تنطب
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، كما تم تكييف صياغة بعض العبارات لتتوافق مع طبيعة مقرر مصادر التعمم وبما ال ا(مطمقً 
فئات ىي فئات نموذج عمى أربعة عبارات االستبانة  وتتوزع يخل بمضمون وىدف االستبانة،

 ي: ىو  (Keller, 2009كيمر لمدافعية )
 :(Attention)االىتباِ   .أ 

وُيقاس من خالل ىذه الفئة مدى فاعمية المادة ( عبارة، 08من ) الفئة ت ىذهوقد تكون
فضولو وحب استطالعو لمتعمم، واستمرار االندماج  ةجذب انتباه الطالب وتنمي التعميمية في

 .اإليجابي لو في نشاطات التعمم

 (:Relevance) الصل٘ - املالٛم٘ .ب 

( عبارات، تقيس مدى فاعمية المادة التعميمية في ربط 2ذه الفئة من )وتكونت ى
  .وأسموب تعممو المفضل وخبراتو السابقة توبيئب المحتوى بأىداف المتعمم وربطيا

 (:Confidenceالجك٘ ) .ج 

( عبارات، تقيس مدى فاعمية المادة التعميمية في تعزيز ثقة 2وتكونت ىذه الفئة من )
مكاناتو المتعمم في قدراتو و  في توليد توقعات إيجابية لدى الطالب عن عمى تحقيق النجاح، و ا 

 .، ورد ىذا النجاح لمثابرتو وقدراتوتفوقوفرص 

 (:Satisfactionالسضا ) .د 

( عبارات، تقيس مدى فاعمية المادة التعميمية في إحداث 5وتكونت ىذه الفئة من )
تائج التي حصل عمييا من عممية وذلك من خالل النالطالب وتقدير مجيوداتو،  الرضا لدى

تاحة الفرص التعمم  حيث تقدم لو الحوافر الخارجية ويحصل عمى تقدير إيجابي لمساىماتو، وا 
 .لو كي يطبق ما تعممو وفي ىذا تقدير لدوافعو الداخمية

ا في قسمين من أقسام إعداد المعمم قبل الخدمة ( طالبً 23وقد ُطبقت االستبانة عمى )
(، وأظيرت نتائج قياس معامل Florida State Universityفموريدا ) في جامعة والية

، كما يتضح من (Keller, 2006)  ثبات ألفا كرونباخ ارتفاعو لكل فئة ولالستبانة ككل
ا وطالبة ( طالبً 53، وفي ىذا البحث تم تطبيق االستبانة عمى مجموعة ضمت )(03جدول )

 – 8307الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي )من طالب الدبموم الخاصة في التربية خالل 
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م(، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ لمتحقق من ثبات محاور االستبانة، وىذا ما  8302
 (:03أوضحو جدول )

يؼبيم ثجبد أنفب كشَٔجبش نفئبد اعزجبَخ انذافؼٛخ َسٕ انًبدح انزؼهًٛٛخ ٔنٓب ككم فٙ ( 11خذٔل )

 انًزشخًخ فٙ انجسث انسبنٙ ٔفٙ انُغخخ ،صٕسرٓب األصهٛخ

في البحث الحالي والرضا والثقة أن ثبات محاور االنتباه والمالءمة  الجدول ويتضح من
( وىو معامل ثبات جيد، وبمغ معامل ثبات االستبانة ككل 3.25 – 3.20تراوح بين )

 .ىذا البحث( وىو معامل ثبات مرتفع يقود لمثقة في تطبيق االستبانة في 3.23)

ول خاص بالبيانات الخاصة نة في صورتيا النيائية من قسمين: األ وقد تكونت االستبا
(، وصارت 05) ـ، وتعميمات االستجابة عن االستبانة، والثاني ضم عبارات االستبانة البالطالب

 (.2، كما تم تصميم مفتاح تصحيح لالستبانة )ممحق (7 االستبانة جاىزة لمتطبيق )ممحق

 :إجساٛ التجسب٘ األساسٔ٘ للبخح 

ية الواردة في بند "خطوات م تنفيذ تجربة البحث األساسية وفقًا لإلجراءات المنيجت
بويب بيانات ونتائج لبحث، وقد تم رصد وتفروض ارفض قبول/وذلك الختبار ، البحث"

 .ىاوتفسير  يا، ثم تم تحميممجموعة البحث

 ّتفشريٍا البخح ىتاٜج: 

ي ضوء اإلطار النظري لمبحث تم عرض النتائج التي تم التوصل إلييا وتفسيرىا ف
جراءاتو المنيجية   :(8) ونتائج الدراسات والبحوث السابقة عمى النحو التاليوا 

                                                           

 Statistical Package for Socialتم استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) - 8
Science – SPSS ver. 23) .في إنجاز جميع المعالجات اإلحصائية لمبحث 

 انًسٕس
ػذد 

 انؼجبساد

أنفب كشَٔجبش فٙ انُغخخ 

 األصهٛخ

أنفب كشَٔجبش فٙ انجسث 

 انسبنٙ

 12 1.89 1.86 (Attentionاالَزجبِ )

 9 1.81 1.85 (Relevanceانًالءيخ )

 9 1.91 1.83 (Confidenceانثمخ )

 6 1.92 1.81 (Satisfactionانشظب )

 1.91 1.96 36 االعزجبَخ ككم
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 إجاب٘ الشؤال األّل:  .1

تصميم مستودعات كائنات التعمم جودة ما معايير ومؤشرات " السؤال األول عمى نص
جودة مستودع ؤشرات وممعايير ؟" تمت اإلجابة عن ىذا السؤال بالتوصل إلى قائمة الرقمية

من اإلجراءات المنيجية  تم عرضيا في البند أوالً  )وفًقا لإلجراءات التي كائنات التعمم الرقمية
، وتم (0)ممحق ا( معيارً 85( محاور يندرج تحتيا )5)لمبحث( وقد تكونت القائمة النيائية من 

 يير ومؤشرات جودتيافي ضوء معا الرقمي مستودعالبطاقة تقييم في ضوء ىذه القائمة إعداد 
(، 8)ممحقا من اإلجراءات المنيجية لمبحث( )وفًقا لإلجراءات التي تم عرضيا في البند ثانيً 

 تصميم مستودعات كائنات التعمم الرقمية.ومؤشرات معايير  (00ويوضح الجدول التالي )
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 يؼبٚٛش رصًٛى يغزٕدػبد كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ ( 11خذٔل )

 و انًؼٛبس ٔيإششارّ

 Interface: 1ٔاخٓخ رفبػم يغزٕدع كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ 

 1-1 ارغبق كبئُبد شبشخ ٔاخٓخ انزفبػم نهًغزٕدع انشلًٙ.

ثغبغخ كبئُبد شبشخ ٔخٓخ انزفبػم نهًغزٕدع انشلًٙ ٔػذو اصدزبيٓب ثبألصساس 

 ٔانشٔاثػ.
1-2 

نزفعٛالد  خٓخ انزفبػم نهًغزٕدع انشلًٙ ٔرشرٛجٓب ٔفمبارُظٛى كبئُبد شبشخ ٔ

 انًغزخذيٍٛ
1-3 

رصًٛى ٔاخٓخ انزفبػم نهًغزٕدع انشلًٙ ثهغخ انًغزخذيٍٛ )أٔ ئربزخ فشص رشخًزٓب 

 غزٓى(.نه
1-4 

 Navigation: 2اإلثسبس 

 1-2 عٕٓنخ انزُمم ثٍٛ كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ فٙ انًغزٕدع.

 2-2 نشلًٙ.ثجبد يٕاظغ أصساس / أٚمَٕبد اإلثسبس ٔانزصفر فٙ شبشبد انًغزٕدع ا

 3-2 رٕافك أدٔاد انزصفر ٔاإلثسبس ٔعًبد انًزؼهًٍٛ ٔلذسارٓى ٔاعزؼذادارٓى.

 4-2 رصًٛى ًَػ اإلثسبس ٔفمبً نزفعٛالد انًغزخذيٍٛ نهًغزٕدع انشلًٙ.

 Interactivity and Instructional Control: 3انزفبػهٛخ ٔانعجػ انزذسٚغٙ 

 1-3 شلًٙ انٓذف يٍ رصًًّٛ.اززٕاء انشبشخ االفززبزٛخ نهًغزٕدع ان

نزٛغٛش انزٕاصم ثٍٛ انًغزخذيٍٛ ٔيذٚش  2.0رعًٍٛ انًغزٕدع ثؼط أدٔاد ٔٚت 

 انًغزٕدع.
3-2 

 3-3 عًبذ انًغزٕدع نهًغزخذيٍٛ ثزٕظٛف يب ُٚضنَّٕ يٍ يصبدس رؼهى سلًٛخ يغ رٕثٛمٓب.

 4-3 ٙ انزشبسكٙ.رشدٛغ كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ انًعًُخ فٙ انًغزٕدع ػهٗ انزؼهى انجُبئ

 5-3 رٕفٛش انًؼهٕيبد انكبفٛخ ػٍ يصًى ٔيذٚش انًغزٕدع انشلًٙ.

 Usability Accessibility &: 4ئيكبَٛخ انٕصٕل ٔاالعزخذاو 

 1-4 عشػخ انٕصٕل ئنٗ يٕلغ ٔيسزٕٖ انًغزٕدع انشلًٙ ػهٗ شجكخ انٕٚت.

 2-4 ئيكبَٛخ ٔعٕٓنخ رغدٛم يغزخذو خذٚذ نهًغزٕدع.

 3-4 ٕٓنخ ئظبفخ كبئُبد رؼهى سلًٛخ خذٚذح نهًغزٕدع.ئيكبَٛخ ٔع

عٕٓنخ انجسث ػٍ كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ فٙ انًغزٕدع )ػجش يسشن ثسث خبص 

 ثبنًغزٕدع(.
4-4 

 5-4 ئيكبَٛخ ٔعٕٓنخ رُضٚم كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ يٍ انًغزٕدع.

 6-4 َٔظى انزشغٛم انًخزهفخ.رٕافك كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ يغ أَظًخ ئداسح انزؼهى اإلنكزشَٔٙ 

ئيكبَٛخ ئػبدح اعزخذاو كبئُبد انزؼهى انشلًٛخ فٙ ظم يُصبد رؼهى ئنكزشَٔٙ أٔ َظى 

 رشغٛم أٔ ثشيدٛبد.
4-7 

 Safety: 5انسًبٚخ ٔاأليبٌ ٔزمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ 

 1-5 اسرجبغ انًغزٕدع ثًٕالغ خبسخٛخ آيُخ نكبئُبد رؼهى سلًٛخ.

 2-5 هًغزٕدع انشلًٙ يٍ انفٛشٔعبد ٔانذٚذاٌ.خهٕ انًٕلغ انشجكٙ ن

 3-5 رضٔٚذ يٕلغ انًغزٕدع انشلًٙ ثُظبو آيٍ نهزأكذ يٍ شخصٛخ كم يغزخذو.

 4-5 خهٕ انًغزٕدع انشلًٙ يٍ أ٘ كبئُبد رؼهى سلًٛخ يشكٕن فٙ يعًَٕٓب انجشايدٙ.

فٙ رٕفٛش ثٛبَبد فٕلٛخ ٔافٛخ ػٍ كم يصذس يٍ يصبدس انزؼهى انشلًٛخ انًعًُخ 

 انًغزٕدع.
5-5 
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 : الجاىٕ الشؤال إجاب٘ .2

؟" الرقمي"ما معايير ومؤشرات جودة تصميم المحتوى التعميمي  نص السؤال الثاني عمى
)وفًقا  الرقميالتعميمي قائمة معايير جودة المحتوى تمت اإلجابة عن ىذا السؤال بالتوصل إلى 

المنيجية لمبحث( وقد تكونت القائمة  من اإلجراءات ارابعً لإلجراءات التي تم عرضيا في البند 
ا( ا رئيسً معيارً  80( مجاالت اندرج تحتيا مجموعة من المعايير الرئيسة )0)النيائية من 

 ،معايير تحت فرعية( 0معايير فرعية( وتحت الفرعية ) 5والفرعية )(، 08يوضحيا جدول )
(، وتم في ضوء ىذه 5قيوضحيا )ممحا( مؤشرً  873) المؤشرات الدالة عمى تحققيابمغ عدد و 

)وفًقا لإلجراءات  ،)بطاقة تقييم المنتج( الرقميتقييم المحتوى التعميمي القائمة إعداد بطاقة 
 (.5)ممحقا من اإلجراءات المنيجية لمبحث( التي تم عرضيا في البند خامسً 

 انشلًٙخٕدح رصًٛى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ  يؼبٚٛشٔ دبالد( ي12خذٔل )

 انًؼٛبس و انًدبل و
ػذد 

 انًإششاد

1 

انًدبل 

انزشثٕ٘ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

 5 رسذٚذ األْذاف انؼبيخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔصٛبغزٓب 1

 15 رسذٚذ األْذاف انزؼهًٛٛخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔصٛبغزٓب 2

 8 رسذٚذ اززٛبخبد انًزؼهًٍٛ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرسهٛهٓب 3

 15 ًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرسهٛهّرسذٚذ ان 4

 6 رسذٚذ يصبدس انزؼهى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 5

 13 رسذٚذ أَشطخ انزؼهى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 6

 4 رسذٚذ ئعزشارٛدٛبد انزذسٚظ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 7

 12 رسذٚذ ٔرُٕٚغ أعبنٛت ٔأدٔاد انزمٛٛى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 8

 5 رُٕٚغ رمذٚى انزغزٚخ انشاخؼخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 9

 9 رسذٚذ انًصذالٛخ ٔانًشخؼٛخ ٔانًٕظٕػٛخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 11

2 

انًدبل 

انفُٙ 

ٔانزمُٙ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

 13 رسذٚذ غشق رمذٚى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 1

 9 انشلًٙ ٔرُغٛمٓب رصًٛى ٔاخٓخ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 2

 81 رصًٛى ػُبصش انٕعبئػ انًزؼذدح نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 3

 9 رسذٚذ يٕاصفبد شبشبد انؼشض فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 4

 8 رسذٚذ اإلثسبس فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 5

 11 رسذٚذ انشٔاثػ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 6

 11 بػم فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙرسذٚذ أعبنٛت انزف 7

 9 رسذٚذ األنٕاٌ فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 8

3 

يدبل 

ئداسح 

انًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

 8 رٕفٛش انًغبػذح ٔانزٕخّٛ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 1

 5 رٕفٛش انذػى انزكُٕنٕخٙ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 2

 5 ؼهًٛٙ انشلًٙرٕفٛش انسًبٚخ نهًسزٕٖ انز 3

 6 رسذٚذ دٔس انًإعغبد انزؼهًٛٛخ فٙ رصًٛى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 4

 5 رسذٚذ ركهفخ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ 5

 271 يإششا 271ٔئخًبنٙ ػذد انًإششاد =  ،يؼٛبسا 23ئخًبنٙ ػذد انًؼبٚٛش = 
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 إجاب٘ الشؤال الجالح:  .3

لمقترح لمستودع كائنات التعمم الرقمية لكتاب ما التصميم ا" السؤال الثالث عمى نص
" الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المقرر عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟

نتاج  مستودع كائنات تعمم مقرر الكمبيوتر وتمت اإلجابة عن ىذا السؤال بتصميم وا 
 ,Herridge Model( )Mowatنموذج ىيردج )لا وتكنولوجيا المعمومات الرقمية وفقً 

( )وفقًا لإلجراءات التي تم عرضيا في البند ثالثًا من اإلجراءات المنيجية لمبحث(، وتم 2007
(، وتجريبو وتطويره، Schoologyتحكيمو ونشره عبر نظام إدارة التعمم اإللكتروني )

 https://app.schoology.com/course/1738296678/materialsوعنوانو: 
 .(3)ممحق

 ٘ الشؤال السابع: إجاب .4

عمى "ما أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات التعمم السؤال الرابع نص 
 ،؟"الرقميالرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة في جودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي 

ا "ال يوجد فرق دال إحصائيً الذي نص عمى:  الفرض األوللإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار و 
( في 55( بين متوسطي درجات مجموعة البحث ككل )ن =   3.35عند مستوى داللة )

 حيث ،"الرقميجودة منتوجاتيم من المحتوى التعميمي  تقييمالتطبيقين: القبمي والبعدي لبطاقة 
التطبيقين: القبمي والبعدي، وىذا ما يوضحو الجدول درجات يع الطبيعي لز اختبار التو تم 

 التالي:
 ( 56)ٌ= يدًٕػخ انجسث ككم ذسخبد( اخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ ن13) خذٔل

 انشلًٙانزؼهًٛٙ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ندٕدح انًسزٕٖ  ٍٚ:فٙ األداء

 )*( الحد األدنى لمداللة الحقيقية. 
 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

 0121. 56 1361.  انشلًٙ انًسزٕٖ خٕدح فٙ انجؼذ٘ األداء

 1*200. 56 0951. انشلًٙ انًسزٕٖ خٕدح فٙ انمجهٙ األداء
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 البعدي القبمي و  ين:في األداء لدرجات مجموعة البحث ككل سم بيانير ( 03شكل )
 الرقميالتعميمي جودة المحتوى ل

  

أكبر   .Sigقيمة أن  ينالسابق( 03)والشكل البياني ( 00)جدول في النتائج توضح 
يق القبمي في مدى تحقيق منتوجات الطمبة لمؤشرات جودة التطب درجاتفي  (3.35)من 

في ( 3.35) أقل من .Sig(، وجاءت قيمة 3.833حيث بمغت ) الرقميالمحتوى التعميمي 
(، وىذا يعني أن البيانات ال تتبع التوزيع 3.308حيث بمغت ) البعديالتطبيق  درجات

( الالبارمتري لمقارنة Wilcoxon testالطبيعي، ولذا استخدم الباحث اختبار ولكوكسون )
لبطاقة تقييم في التطبيقين القبمي والبعدي ( 55)ن =  مجموعة البحث ككل رتبمتوسطي 

، ويوضح الجدولين التاليين نتائج تطبيق ىذا الرقميمؤشرات جودة المحتوى  تحقق مدى
 االختبار:
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 انمجهٙ ٔانجؼذ٘  ٍٛ:( االزصبءاد انٕصفٛخ نذسخبد انزطجٛم14خذٔل )

 (56نًدًٕػخ انجسث ككم )ٌ =  انشلًٙنجطبلخ رمٛٛى انًسزٕٖ 

  

   طٙ سرت دسخبد غهجخ يدًٕػخ انجسث ككم( ثٍٛ يزٕعW( َزبئح اخزجبس ٔٚهكٕكغٌٕ )15خذٔل )

 (56)ٌ= انشلًٙانزؼهًٛٙ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نجطبلخ رمٛٛى انًسزٕٖ  :فٙ انزطجٛمٍٛ

 – Matchedوتم حساب قوة العالقة )معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة( 
Pairs Rank biserial correlation (rprbحسب المعادلة ) ،8305 )عزت حسن ،

823:) 

 __)T1(4_=  prbr       
n(n+1)     

  حيثT1  ،مجموع الرتب ذات اإلشارة الموجبة =n   عدد أزواج الدرجات، ويتم تفسير =
(rprb:كما يمي ) 
 (  :إذا كانrprb ) 3.3 .فيدل عمى عالقة ضعيفة أو حجم تأثير ضعيف 
  :3.3إذا كان  (rprb ) 3.7  حجم تأثير متوسط.فيدل عمى عالقة متوسطة أو 
  :3.7إذا كان  (rprb ) 3.2 .فيدل عمى عالقة قوية أو حجم تأثير قوي 
 (  :إذا كانrprb ) 3.2 .فيدل عمى عالقة قوية جدا أو حجم تأثير قوي جدا 

أي أن توظيف مستودعات كائنات التعمم  ،0( = rprbوبتطبيق المعادلة اتضح أن )
ا ة( كان تأثيرً وجز أم م ُمفّصمة)بغض النظر عن نوعيا: الرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة 

يمبي  رقميتصميم محتوى تعميمي ا في األداء البعدي لمجموعة البحث في ا جدً ا وقويً إيجابيً 
 .معايير جودة التصميم ليذا المحتوى

 انزطجٛك ػذد انطهجخ انًزٕعػ االَسشاف انًؼٛبس٘ انسذ األدَٗ انسذ األػهٗ

 انجؼذ٘ 56 181.0893 21.80098 145.00 232.00

 انمجهٙ 56 99.3571 11.40244 77.00 127.00

 ٌ انشرت انزطجٛك
 يزٕعػ

 انشرت 

 يدًٕع

 انشرت 

 ( Zلًٛخ )

 ٔدالنزٓب

اردبِ 

 انذالنخ

 انمجهٙ

 x  

 انجؼذ٘

 1596 28.5 56 انًٕخجخانشرت 
-6.511- 

 دانخ ػُذ 

 يغزٕٖ 

1.11 

نصبنر 

انزطجٛك 

 انجؼذ٘

 1.11 1.11 1 غبنجخانشرت ان

 ػذد سرت انزغبٔ٘ ثٍٛ 

 انمجهٙ يغ انجؼذ٘
1 

 

 55 المجموع
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اإللكترونية التي صمميا طمبة التعميمية  التحسن النوعي في المنتوجات ولرصد معالم
حث في ضوء معايير ومؤشرات جودتو، وحساب نسبة تحقق كل معيار ومؤشراتو مجموعة الب

في األداءين: القبمي والبعدي، قام الباحث بالتحميل الكمي والكيفي لجودة المنتوجات في ضوء 
 ، ويشير الجدول التالي لنتائج ىذا التحميل:الرقميالتعميمي لمحتوى االمنتج/بطاقة تقييم 

 

 ٔيإششارٓب  انشلًٙانزؼهًٛٙ يؼبٚٛش خٕدح انًسزٕٖ  َغت رسمك: (16خذٔل )

 فٙ األداءٍٚ: انمجهٙ ٔانجؼذ٘

 

  

 انًؼٛبس و انًدبل و
 ػذد

 انًإششاد

زسمك انَغجخ 

األداء فٙ 

 جهٙانم

َغجخ 

زسمك ان

 األداء فٙ

 انجؼذ٘

1 

انًدبل 

انزشثٕ٘ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

رسذٚذ األْذاف انؼبيخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ  1

 ٔصٛبغزٓبانشلًٙ 
5 55.38 78.46 

رسذٚذ األْذاف انزؼهًٛٛخ نهًسزٕٖ  2

 انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔصٛبغزٓب
15 71.26 78.97 

رسذٚذ اززٛبخبد انًزؼهًٍٛ نهًسزٕٖ  3

 انزؼهًٛٙ انشلًٙ ٔرسهٛهٓب
8 34.13 53.85 

رسذٚذ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ  4

 ٔرسهٛهّ
15 44.62 65.13 

هى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ رسذٚذ يصبدس انزؼ 5

 انشلًٙ
6 31.13 55.77 

رسذٚذ أَشطخ انزؼهى نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ  6

 انشلًٙ
13 31.66 66.27 

رسذٚذ ئعزشارٛدٛبد انزذسٚظ نهًسزٕٖ  7

 انشلًٙ
4 25.96 56.73 

رسذٚذ ٔرُٕٚغ أعبنٛت ٔأدٔاد انزمٛٛى  8

 نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ
12 53.85 77.24 

ذٚى انزغزٚخ انشاخؼخ نهًسزٕٖ رُٕٚغ رم 9

 انشلًٙ
5 34.62 74.62 

رسذٚذ انًصذالٛخ ٔانًشخؼٛخ  11

 ٔانًٕظٕػٛخ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ
9 35.91 86.32 

 71.49 44.69 92 انًدبل األٔل: انًدبل انزشثٕ٘ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ
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 انًؼٛبس و انًدبل و
 ػذد

 انًإششاد

َغجخ انزسمك 

األداء فٙ 

 انمجهٙ

َغجخ 

انزسمك 

 األداء فٙ

 انجؼذ٘

 %  2392  =44.69 1169انُغجخ انًئٕٚخ نزسمك يؼبٚٛش خٕدح انًدبل األٔل فٙ األداء انمجهٙ= 

 %  2392  =71.49 1686انُغجخ انًئٕٚخ نزسمك يؼبٚٛش خٕدح انًدبل األٔل فٙ األداء انجؼذ٘= 

2 

انًدبل 

انفُٙ 

ٔانزمُٙ 

نهًسزٕٖ 

انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ

1 
رسذٚذ غشق رمذٚى انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ
13 49.71 76.63 

2 
رصًٛى ٔاخٓخ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ ٔرُغٛمٓب
9 37.18 76.51 

3 

رصًٛى ػُبصش انٕعبئػ انًزؼذدح 

 نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ:
   

 Texts 12 66.99 77.24 : رصًٛى انُصٕص 3-1

 شافٛخ : رصًٛى انصٕس انفٕرٕغ3-2

Images 
11 57.31 83.18 

: رصًٛى انشعٕيبد انثبثزخ 3-3

Graphics  
11 39.16 72.13 

 : رصًٛى انشعٕو انًزسشكخ 3-4

Animated Graphics 
11 22.38 73.43 

 Video 11 21.63 63.13 : رصًٛى انفٛذٕٚ 3-5

 Sound: 8 21.88 69.64 : رصًٛى انصٕد 3-6

 نزؼهٛك انصٕرٙ : ا3-6-1     

Narration انًصبزت 
7 37.91 75.82 

 : انًٕعٛمٗ 3-6-2     

Musicانًصبزجخ 
6 18.59 74.36 

 : انًإثشاد انصٕرٛخ 3-6-3     

Sound Effects انًصبزجخ 
5 21.54 75.38 

4 
رسذٚذ يٕاصفبد شبشبد انؼشض فٙ 

 انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙ
9 44.87 72.22 

5 
إلثسبس فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ رسذٚذ ا

 انشلًٙ
8 27.88 75.96 

6 
رسذٚذ انشٔاثػ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ
11 39.23 76.92 

7 
رسذٚذ أعبنٛت انزفبػم فٙ انًسزٕٖ 

 انشلًٙ
11 31.77 73.18 

8 
رسذٚذ األنٕاٌ فٙ انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

 انشلًٙ
9 47.44 71.94 

 74.55 39.11 149 نزمُٙ نهًسزٕٖ انزؼهًٛٙ انشلًٙانًدبل انثبَٙ: انًدبل انفُٙ ٔا

 %  3666  =39.11 1479انُغجخ انًئٕٚخ نزسمك يؼبٚٛش انًدبل انثبَٙ فٙ األداء انمجهٙ= 

 % 74.55=  3874/  2888انُغجخ انًئٕٚخ نزسمك يؼبٚٛش انًدبل انثبَٙ فٙ األداء انجؼذ٘= 
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في األداء تحسن دال إحصائًيا رغم حدوث ( تؤكد أنو 05إن تحميل بيانات جدول )
البعدي لتصميم المحتوى التعميمي الرقمي، أال إن الفحص المتعمق لمدى تمبية ىذا المحتوى 

تحديد احتياجات المتعممين لممحتوى لمعايير جودتو في توضح ضعًفا ال ُينكر في بعضيا مثل: 
تحديد ، و ي الرقميتحديد مصادر التعمم لممحتوى التعميم، و التعميمي الرقمي وتحميميا

، تحديد المحتوى التعميمي الرقمي وتحميمو، و إستراتيجيات التدريس لممحتوى التعميمي الرقمي
المجال التربوي لممحتوى وكميا معايير لجودة ، تحديد أنشطة التعمم لممحتوى التعميمي الرقميو 

ني والتقني لممحتوى الف ظير الطالب المعممين ضعًفا في المجال، بينما لم يُ التعميمي الرقمي
 الصوت.و إال في معياري تصميم الفيديو  التعميمي الرقمي

كفاية البرامج الدراسية التربوية التي اجتازىا ىؤالء الطالب  تؤكد عدمإن ىذه النتائج 
، كما لتنمية ميارات تصميم المحتوى التعميمي الرقمي المعممين قبل االلتحاق بالدبموم المينية

وموضوعاتو النظرية والتطبيقية، المصمم في البحث الحالي الرقمي المستودع يحتاج 
والمحتوى الرقمي ومعايير تصميمو الذي درستو مجموعة البحث لمزيد من التجويد، وتضمينو 
موضوعات تتناول كفايات االرتقاء بالمعايير التي أكد األداء البعدي وجود ضعف واضح فييا 

 لدييم.

وقبول الفرض البديل وىو: "يوجد  ،إلى رفض الفرض األولتقود النتائج السابقة كما 
( بين متوسطي رتب مجموعة البحث ككل   3.35ا عند مستوى داللة )فرق دال إحصائيً 

( في التطبيقين: القبمي والبعدي لبطاقة تقييم جودة منتوجاتيم من المحتوى 55)ن = 
 .في صالح رتب التطبيق البعدي" الرقميالتعميمي 

ذه النتيجة مع ما توصل إليو بحث محمد خميس ويسرية فرج وىبة العزب وتتفق ى
مة والموجزة المقدمتين فصّ ( من نتائج أكدت فاعمية كل من نمطي التغذية الراجعة المُ 8300)

في إطار بيئة التعمم الشخصية في تنمية االستراتيجيات الخاصة بالتنظيم الذاتي لدى طالب 
ن لم   يتفوق أحد نمطي التغذية الراجعة عمى اآلخر.تكنولوجيا التعميم، وا 

وقد اتفقت الدراسات والبحوث التي راجعيا الباحث في فاعمية التغذية الراجعة بمختمف 
، كتنمية التحصيل الفوري والمرجأ في بحث أنماطيا في تحقيق مخرجات تعمم تتسم بالجودة

تي وكفاءة التعمم في بحث وتنمية ميارات التنظيم الذا ،(035-28، 8332أسامة ىنداوي )
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ة ، وتنمية ميارات استخدام األجيز (275-775، 8300محمد المرادني ونجالء مختار )
وتحقيق زيادة كفاءة ، (058-003، 8308التعميمية في بحث زينب خميفة ومنى جاد )

وتنمية ، (803-037، 8303منال مبارز ) في بحثالتعمم وزيادة الحاجة إلى المعرفة 
مشكالت تشغيل الكمبيوتر في بحث عبدالمطيف الجزار وعالء متولي وغادة ميارات حل 

 Webوكسب ميارات تصميم وانتاج أدوات (، 75-52، 8303عبدالعزيز ودعاء محمد )
، 8305محمد عفيفي ) بحثلدى طمبة الجامعة في كالمدونات التعميمية اإللكترونية  2.0
-072، 8305ىناء رزق ) بحثاز في وفي تنمية التحصيل والدافعية لإلنج، (20-055

وفي (، 035-850، 8307وكفاءة التعمم بداللة زمن التعمم في بحث رجاء أحمد )، (880
وفي ، (873-805، 8302)خميل حنان تنمية ميارات إنتاج األنشطة اإللكترونية في بحث 

ع وأفنان تطوير ميارات إنتاج العروض التقديمية لطالبات كمية التربية في بحث حصة الشاي
وأوضحت نتائج دراسة حصة الخالدي وعثمان التركي (، 587-350، 8302العييد )

( فاعمية التغذية الراجعة في تنمية ميارات إنشاء المدونة اإللكترونية، 005-082، 8302)
ر مستوى النقاش والمشاركة وتحقق أىداف التعمم بدرجة كبيرة وميارات التفكير العميا، وتطوّ 

 ت.بين الطالبا

دائو بقصد أضوء ما تقدمو التغذية الراجعة لمطالب حول  ويمكن تفسير ىذه النتيجة في
تجويد منتوجو من المحتوى التعميمي الرقمي، حيث تعّرفو بمدى صحة أو خطأ ىذا األداء، 

براز األداء الصواب لتدعيمو براز أسباب وتفسير الخطأ، وا  تقديم ىذه المعمومات . كما إن وا 
تقييم وعدالة مة عمى بطاقة تقييم منتجو الرقمي يجعمو أكثر ثقة في موضوعية فصّ لمطالب مُ 

، وىذا يزيد من القوة الدفعة لمتعزيز في التكميفات التالية تجويدهىذا األداء ويمنحو الفرصة ل
ا عمى جودة منتوجاتو من المحتوى الناجم عن تقديم ىذه التغذية الراجعة بما ينعكس إيجابيً 

 الرقمي.

 ب٘ الشؤال اخلامص: إجا .5

عمى "ما أثر استخدام مجموعة البحث )ككل( مستودع كائنات السؤال الخامس نص 
 التعمم الرقمية بمصاحبة التغذية الراجعة في دافعيتيم نحو التعمم؟".
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ال يوجد فرق دال الذي نص عمى: " الثانيلإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرض 
( بين متوسطي درجات مجموعة البحث ككل )ن =   3.35ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

أواًل ، حيث تم "( في التطبيقين: القبمي والبعدي الستبانة الدافعية نحو المواد التعميمية55
، وىذا ما يوضحو جدول لالستبانة التطبيقين: القبمي والبعدي درجاتيع الطبيعي لز اختبار التو 

 :ينالتالي( 08( وشكل )07)
 (56)ٌ = اخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ نجٛبَبد يدًٕػخ انجسث ككم ( 17خذٔل )

 فٙ األداء انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهذافؼٛخ َسٕ انزؼهى

 )*( انسذ األدَٗ نهذالنخ انسمٛمٛخ. 

 رسم بياني لدرجات مجموعة البحث ككل في األداء القبمي والبعدي لمدافعية نحو التعمم( 05شكل )
 

( في 3.35أكبر من )  Sigأن قيمة  (05)وشكل ( 07)توضح النتائج في جدول 
درجات التطبيق البعدي في الدافعية نحو التعمم حيث بمغت  بيانات إحد التطبيقين وىي

( في بيانات التطبيق القبمي حيث بمغت 3.35أقل من ) Sig(، وجاءت قيمة 3.833)
(، وىذا يعني أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، ولذا استخدم الباحث اختبار 3.337)

)ن  سطي رتب مجموعة البحث ككل( الالبارمتري لمقارنة متو Wilcoxon testولكوكسون )

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

 *1.200 56 0911. ككم انجسث يدًٕػخ فٙ انذافؼٛخ َسٕ انزؼهى فٙ انجؼذ٘ األداء

 1.047 56 1.119 ككم انجسث يدًٕػخ فٙ انذافؼٛخ َسٕ انزؼهى  فٙ انمجهٙ األداء
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، ويوضح الجدولين التاليين الستبانة الدافعية نحو التعمم( في التطبيقين القبمي والبعدي 55= 
 نتائج تطبيق ىذا االختبار:

 
 ( االزصبءاد انٕصفٛخ نذسخبد انزطجٛك انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 18خذٔل )

 (56العزجبَخ انذافؼٛخ َسٕ انزؼهى نًدًٕػخ انجسث ككم )ٌ = 

 

 ككم ( ثٍٛ يزٕعطٙ سرت دسخبد غهجخ يدًٕػخ انجسث W( َزبئح اخزجبس ٔٚهكٕكغٌٕ )19خذٔل )

 فٙ انزطجٛمٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ العزجبَخ انذافؼٛخ َسٕ انزؼهى

  

( حسب rprbوتم حساب قوة العالقة )معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة( )
توظيف أي أن  ،0( = rprbاتضح أن ) ، حيث(823، 8305)عزت حسن،  المعادلة

 ُمفّصمةراجعة )بغض النظر عن نوعيا: مستودعات كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة التغذية ال
في استبانة الدافعية مجموعة البحث لفي األداء البعدي ا ا جدً وقويً ا إيجابيً ا تأثيرً ة( كان وجز أم م

 .نحو التعمم

وقبول الفرض البديل وىو: "يوجد فرق دال  الثاني،النتائج إلى رفض الفرض ىذه وتقود 
ين متوسطي رتب مجموعة البحث ككل )ن = ( ب  3.35ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

( في التطبيقين: القبمي والبعدي الستبانة الدافعية نحو التعمم في صالح رتب التطبيق 55
 .البعدي"

عدة بحوث ودراسات أكدت فاعمية التغذية الراجعة في تتفق ىذه النتيجة مع نتائج و 
الح وحمدي عبدالعزيز وأحمد تنمية مستويات الرضا عن المقررات الدراسية كدراسة فتحي ص

كسب ميارات البرمجة والدافعية نحو التعمم لدى طمبة (، و 8308نوبي ولطيفة الحربي )

 انسذ األػهٗ
انسذ 

 األدَٗ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 انزطجٛك ػذد انطهجخ انًزٕعػ

 انجؼذ٘ نًدًٕػخ انجسث ككم 56 128.93 19.42 79.00 162.00

 انمجهٙ نًدًٕػخ انجسث ككم 56 79.80 9.33 58.00 96.00

 ٌ انشرت انزطجٛك
يزٕعػ 

 انشرت

يدًٕع 

 انشرت
 اردبِ انذالنخ ( ٔدالنزٓبZلًٛخ )

 xانمجهٙ 

 انجؼذ٘

 1596 28.5 56 انًٕخجخانشرت 

-6.510- 

 دانخ ػُذ يغزٕٖ 

1.11 

 انزطجٛك انجؼذ٘

 1.11 1.11 1 غبنجخانشرت ان

د سرت انزغبٔ٘ ثٍٛ ػذ

 انمجهٙ يغ انجؼذ٘
1   

   56 انًدًٕع 
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-585، 8303) مصطفى محمد وحسن جامع ووليد أبو رية ومحمد القط دراسةالجامعة ك
تنمية التحصيل والدافعية نحو ة الراجعة في يوبحث نادر شيمي حيث ساىمت التغذ، (557
 .عممالت

ضوء اسيامات التغذية الراجعة في تعديل األبنية ويمكن تفسير ىذه النتيجة في 
المعرفية والخبرات التعميمية لمطالب، حيث يسيم التعزيز المتتالي الذي توفره التغذية الراجعة 

واستثارتو لزيادة جودة المحتوى الرقمي الذي  يو،في االرتقاء بمستويات الدافعية لمتعمم لد
وقد ساىم نشر المنتوجات التعميمية الرقمية التي يصمميا طمبة مجموعة وينتجو،  يصممو

البحث في زيادة دافعية الطمبة لتجويد منتوجاتيم. وفي دراسة مسحية لمنظمة اليونسكو 
( Rees Reiger &) ريجر وريسقام ( 8330أوردىا جودت سعادة و عادل السرطاوي )

أظيرت نتائجيا أن دمج أساليب التغذية الراجعة في مختمفة ا في دول العالم البحثً  23بتحميل 
بيئات التعمم اإللكتروني والتدريس عبر الويب يؤثر بشكل إيجابي في دافعية الطمبة نحو 

وأوضح طمبة جامعة السمطان قابوس  التعمم، وتطوير ميارات التواصل والتعمم الذاتي لدييم.
أن مصاحبة مواقف التعمم ( 055-030، 8337)في بحث صالحة عيسان ووجيية العاني 

المقدمة ليم فرادي تسيم في زيادة دافعيتيم لمتعمم والحصول عمى اإللكتروني بالتغذية الراجعة 
رفع من مستوى تزيد من دافعيتيم لتبادل المعمومات واستخداميا، و كما ت، مزيد من المعمومات

 ال.بتيم في تحقيق التعمم الفعّ زيد من حماسيم ورغوتثقتيم بأنفسيم واالعتماد عمييا، 
 إجاب٘ الشؤال الشادض:  .6

عمى "ما أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع  نص السؤال السادس
( في جودة منتوجاتيم من الُمفّصمةكائنات التعمم الرقمية )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

ة التجريبية الثانية لممستودع ، بالمقارنة باستخدام المجموعالرقميالمحتوى التعميمي 
 (؟".الموجزة)بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

الذي نص عمى: "ال يوجد فرق دال  ثالثاختبار الفرض البإلجابة عن ىذا السؤال تمت ا
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى   3.35ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

( الُمفّصمةتعمم الرقمية بمصاحبة نمط التغذية الراجعة )التي استخدمت مستودع كائنات ال
والمجموعة التجريبية الثانية )التي استخدمت المستودع بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 
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، "الرقميمنتوجاتيم من المحتوى التعميمي في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم جودة ( الموجزة
 ، وىذا ما يوضحو الجدول التالي:المجموعتينت يع الطبيعي لدرجاز أواًل اختبار التو حيث تم 

 ( اخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ نجٛبَبد يدًٕػزٙ انجسث 21خذٔل )

 انشلًٙخٕدح انًسزٕٖ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ نجطبلخ رمٛٛى 

 انًدًٕػخ

 (Shapiro-Wilkَزبئح اخزجبس  )

 )اإلزصبء(

 Statistic 

دسخبد 

 انسشٚخ

انذالنخ 

 اإلزصبئٛخ

 ٔنٗ: انزدشٚجٛخ األ

فّصهخ( ًُ  )انًغزٕدع انشلًٙ + ًَػ انزغزٚخ انشاخؼخ ان
.9131 28 .0241 

 انزدشٚجٛخ انثبَٛخ: 

 )انًغزٕدع انشلًٙ + ًَػ انزغزٚخ انشاخؼخ انًٕخضح(
.8121 28 .0001 

  
 

( رسم بيانات لدرجات المجموعتين التجريبيتين في األداء البعدي ليما عمى جودة المحتوى 05شكل )
 الرقميعميمي الت

 Sig( قيمة 83( لمتوزيع الطبيعي في جدول )Shapiro-Wilkتوضح نتائج اختبار )
 الرقمي، أي أن بيانات التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتوجات المحتوى 3.35من  أصغر

التوزيع الطبيعي ليذه عدم ( 05شكل )ؤكد تتبع التوزيع الطبيعي، ويال لمجموعتي البحث 
 . مجموعتينالبيانات في ال

المجموعتين درجات ( لمقارنة متوسطي Mann-Whitney Uلذا تم تطبيق اختبار )
 الختبار:نتائج تطبيق ىذا االتجريبيتين، ويوضح الجدول التالي 
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 ( َزبئح اخزجبس يبٌ ٔٚزُٙ نهًمبسَخ ثٍٛ يزٕعطٙ انًدًٕػزٍٛ انزدشٚجٛزٍٛ 21خذٔل )

 (28)ٌ=  انشلًٙفٙ يذٖ خٕدح انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ 

( بين 3.30) ا عند مستوى داللة ائيً ويتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحص
التجريبية المجموعة لصالح  الرقميمتوسطي درجات تحقق مؤشرات جودة المحتوى التعميمي 

األولى التي استخدمت مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 
 .فّصمةالمُ 

ض البديل وىو: "يوجد فرق وقبول الفر  الثالث،وتقود النتائج السابقة إلى رفض الفرض 
( بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية األولى   3.35ا عند مستوى داللة )دال إحصائيً 

والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم جودة منتوجاتيم من المحتوى 
 في صالح رتب المجموعة التجريبية األولى". الرقميالتعميمي 

التي ُقدمت لكل طالب عقب أداء كل تكميف من تكميفات  ُمفّصمةالراجعة ال إن التغذية
ساىمت مع  الرقميبطاقة تقييم المحتوى خالل وحدة "أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل" من 

في تحسين إمكانات مستودع كائنات التعمم الرقمية الحاوي لموسائط المتعددة المصنفة بدقة 
 .من ق بل طمبة المجموعة التجريبية األولى لدروس الوحدة الرقمي ممحتوىل يتصميماألداء ال

بأن  (Hyland, 2001, 217-223وتتفق ىذه النتائج مع ما ذىب إليو ىيالند )
باعتبارىا الميسرة لمتعمم خاصة إذا ُقدمت ليم  الُمفّصمةالدارسين يفضمون التغذية الراجعة 

ا عن الجيد، وأن تقديم التغذية الراجعة بعيدً  بة لألداء غيرمة لألداء الجيد، ومصو  مدع  
وقياميا عمى الرصد الموضوعي لكفاياتو يسيم  ،العموميات واالىتمام بتفاصيل أداء الطالب

 Ross) وترونسون اتفقت مع نتائج دراسة روسكما  في االرتقاء بأدائو المعرفي والمياري.
& Tronson, 2005, 173-176) بيولوجيا بالجامعة الذين حيث تبين أن طمبة قسم ال

من المشرفين األكاديميين عمى تقاريرىم قد تفوقوا في إجراء  ُمفّصمةتمقوا تغذية راجعة 
وأن النمو المعرفي والمياري يتطمب توفير تغذية التعديالت عمى النسخ األولية لتقاريرىم، 

 
انًدًٕػخ 

 انزدشٚجٛخ

ػذد 

 انطهجخ

يزٕعػ 

 انشرت

يدًٕع 

 انشرت

Mann-

Whitney U 

 لًٛخ 

(Z) 

 يغزٕٖ

 انذالنخ 

يإششاد 

خٕدح 

انًسزٕٖ 

 انشلًٙ

 1161.5 41.48 28 األٔنٗ

28.50 -5.962- 1.001 
 434.5 15.52 28 انثبَٛخ

   56 انًدًٕع
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جازه النيائي، كما يعقبيا إتاحة الفرص لمدارس كي يحّسن إنراجعة لمدارس عن جميع أداءاتو 
الة، وال تحقق مستويات إنجاز أن التغذية الراجعة غير الموضوعية ليست فعّ أوضح الباحثان 
كما  ( لدى الطالب.self image، خاصة تمك التغذية الموجية لصورة الذات )معرفية عالية

لراجعة أن التغذية اب (Weaver, 2006) دراسة ويفرإليو  تتتوافق ىذه النتيجة مع ما أشار 
أن تقديم تغذية راجعة وفقا لمعايير و التفصيمية المتمركزة حول أداء الطالب تعزز تعممو، 

التقويم ومخرجات التعمم يمكن أن تحّسن من قيمتيا، وترفع مستويات رضا الطمبة عن 
تفوق تفاعل التغذية  (000-70، 8300كما أوضحت نتائج بحث ربيع رمود ) تعمميم.
وتنمية تفكيرىم ا في زيادة تحصيل طمبة كمية التربية مع تقديميا فوريً  الُمفّصمةالراجعة 

 البصري في مقابل التغذية الراجعة الموجزة المرجأة.
 إجاب٘ الشؤال الشابع:  .7

عمى "ما أثر استخدام المجموعة التجريبية األولى مستودع كائنات  نص السؤال السابع
( في دافعيتيم نحو التعمم بالمقارنة الُمفّصمةة التعمم الرقمية )بمصاحبة نمط التغذية الراجع

 (؟".الموجزةباستخدام المجموعة التجريبية الثانية لممستودع )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

الذي نص عمى: "ال يوجد فرق دال رابع تمت اإلجابة عن ىذا السؤال باختبار الفرض ال
درجات المجموعة التجريبية األولى ( بين متوسطي   3.35ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

( الُمفّصمة)التي استخدمت مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 
والمجموعة التجريبية الثانية )التي استخدمت المستودع بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 

أواًل باختبار ، حيث تم "يةفي التطبيق البعدي الستبانة الدافعية نحو المواد التعميم( الموجزة
 :(03وشكل )( 88)يع الطبيعي لدرجات المجموعتين، وىذا ما يوضحو جدول ز التو 
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 ( اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات مجموعتي البحث 88جدول )
 في األداء البعدي عمى استبانة الدافعية نحو المواد التعميمية

  

  

 ين التجريبيتين في األداء البعدي ليما عمى لدرجات المجموعت رسم بياني( 07شكل )
 استبانة الدافعية نحو التعمم

( أي أن 3.35أكبر من ) Sigأن قيمة ( 07)والرسم البياني  (88) يتضح من الجدول
اختبار )ت( لممقارنة بين متوسطي البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ولذلك استخدم الباحث 

األداء البعدي ليما عمى استبانة الدافعية نحو المواد  درجات المجموعتين التجريبيتين في
 :(80)وضحو جدول يالتعميمية عمى النحو الذي 

  

 المجموعة
 (Shapiro-Wilkنتائج اختبار  )

اإلحصاء( )
Statistic 

 درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التجريبية األولى: 
 0.266 28 0.955 (الُمفّصمة)مستودع رقمي + نمط التغذية الراجعة 

 التجريبية الثانية: 
 (الموجزة)مستودع رقمي + نمط التغذية الراجعة 

0.950 28 0.193 
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 ألداء انجؼذ٘ نًدًٕػزٙ انجسث انزدشٚجٛزٍٛ يمبسَخ يزٕعطٙ دسخبد ا( ازصبءاد 23خذٔل )

 انزؼهى ثبعزخذاو اخزجبس )د(ػهٗ اعزجبَخ انذافؼٛخ َسٕ 

 زدى

 انزأثٛش

يشثغ  لًٛخ

 (η^2) ئٚزب

 َزبئح اخزجبس )د( نًزٕعطٙ انًدًٕػزٍٛ انزدشٚجٛزٍٛ

انذالنخ  انًدًٕػخ

 االزصبئٛخ

دسخبد 

 انسشٚخ
 لًٛخ )د(

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 انؼذد انًزٕعػ

 7.305 54 1.111 0.497 كجٛش

12.158 142.50 28 
انزدشٚجٛخ 

 األٔنٗ

15.452 115.36 28 
انزدشٚجٛخ 

 انثبَٛخ

، أي 3.330ومستوى الداللة =  ،T   =7.305أن قيمة السابق الجدول يتضح من 
لصالح المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت  أن الفروق بين المتوسطين دالة إحصائيا

( حيث بمغ متوسط فّصمةمستودع كائنات التعمم الرقمية )بمصاحبة نمط التغذية الراجعة المُ 
(، في مقابل متوسط بمغ 038.5) و التعمم نحاستبانة الدافعية أفرادىا عمى درجات 

 (.3.327، وبحجم تأثير كبير بمغ )( لممجموعة التجريبية الثانية005.05)

يوجد فرق وتقود النتائج السابقة إلى رفض الفرض الرابع، وقبول الفرض البديل وىو: "
ية ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريب  3.35دال إحصائًيا عند مستوى داللة )

األولى )التي استخدمت مستودع كائنات التعمم الرقمية بمصاحبة نمط التغذية الراجعة 
الُمفّصمة( والمجموعة التجريبية الثانية )التي استخدمت المستودع بمصاحبة نمط التغذية 
الراجعة الموجزة( في التطبيق البعدي الستبانة الدافعية نحو المواد التعميمية لصالح المجموعة 

 ريبية األولى".التج

( من فاعمية 8335وتتوافق ىذه النتائج مع ما توصل إليو بحث موفق الحسناوي )
التعمم عبر الويب في رفع مستوى الدافعية نحو التعمم لدى طمبة قسم الكيرباء بالمعيد 

 التكنولوجي بالعراق.

ئو تقديم تغذية راجعة ُمفّصمة لمطالب المعمم حول أداإن ىذه النتائج توضح أن 
االستمرار في و عمى استثارة وحفز قدراتالتصميمي لممحتوى التعميمي الرقمي ساىم في 

، كما لعب منتدى النقاش المتاح لطرح األسئمة محاولة تجويد المحتوى الرقمي الذي يصممو
في كل نمط من كائنات التعمم الرقمية داخل المستودع  في زيادة فضول الطمبة ورفع كفاءتيم 

التعمم والتصميم، كما إن التغذية الراجعة الُمفصمة ساىمت بشكل غير مباشر في  الذاتية في
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شعور الطمبة بعدالة تقويميم، وتعزيز بناء الثقة بينيم وبين معمميم بعيًدا عن قمق االختبار 
وقد الحظ الباحث أن تقسيم بعض الميام التكنولوجية خالل تصميم المحتوى  والدرجات.

تاحة الفرص ليم توقعات إيجابية لمنجاح  اثالرقمي ساىم في إحد لدى الطالب المعممين، وا 
ىو نتيجة ما ينتجوه من محتوى رقمي مسيطرة عمى تعمميم الذاتي، وجعميم يدركون أن ل

أو عدم نجاحو في مقرر   ومثابرتيم، وأن إنتاجو الرقمي لن يرتبط بنجاحومباشرة لجيودىم 
 ."مصادر التعمم"

نتجو كل طالب لممحتوى الرقمي الذي صممو وأيمية بتقييم كامل إن تقديم بطاقة تفص
ساىم في رفع مستويات رضا الطمبة وحفزىم لبذل الجيد لتحسين منتوجاتيم، خاصة أن 

الب نقاط القوة والضعف في أداء الطعمى تركز التغذية الراجعة المقدمة لكل منيم كانت 
األمر الذي زاد من دافعية أكثر الطمبة المعممين  ،ال بأداء زمالئو بالمقارنة باألداء السابق لو

نحو التعمم عن مستودعات كائنات التعمم الرقمية، وجعل التقييم السابق مرتكزا لتحقيق أكثر 
 مؤشرات الجودة عمى أداءاتو الرقمية.

 :الكٔن٘ التطبٔكٔ٘ للبخح 

 تتمثل القيمة التطبيقية لمبحث في األبعاد التالية:

ث التي تمثل إضافة عممية تم إعدادىا وفًقا إلجراءات ومنيج البحث مواد وأدوات البح .0
العممي، وتحكيميا وتجريبيا وضبطيا إحصائًيا، وىذا يقدم نموذجا لكيفية التصميم 
والتوظيف في البحث بما يفيد الباحثين في عمم تكنولوجيا التعميم، كما تفيد المعممين 

يم المحتوى التعميمي الرقمي عمى معايير واعضاء ىيئة التدريس في إقامة عمميات تصم
 الجودة المتفق عمييا.

نتائج البحث التي أكدت فاعمية استخدام المستودعات الرقمية مصحوبة بأنماط التغذية  .8
في االرتقاء بمستويات تحقق معايير جودة  الراجعة )وخاصة التغذية الراجعة الُمفّصمة(
وىذا يعد إضافة  ،لمتعمم لدى الطالب المعممينالمحتوى التعميمي الرقمي، ونمو الدافعية 
نتاج لبناء العمم في مجال تصميم التعميمي  وآليات االرتقاء بدافعية المعممين لتصميم وا 
 .محتوى تعميمي رقمي يمبي معايير الجودة
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الممارسة العممية لكيفية بحث الطالب المعممين عن كائنات التعمم الرقمية بأنواعيا في  .0
قمي، وتوظيفيا في إنتاج محتوى تعميمي يتسم بالجودة مع الحصول عمى المستودع الر 

زيادة رضا الطمبة عن المقرر تغذية راجعة فورية ُمفّصمة عن كل أداء، ساىم ذلك في 
وانعكس ذلك واضًحا في نمو الدافعية نحو التعمم لدييم، وسيكون ليذه الممارسات أثرىا 

مقررات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات العميق عمى مستقبميم الميني في تدريس 
 واالتصاالت.

المحتوى التعميمي الرقمي الذي صممو وأنتجو الطالب المعممين وفًقا لمعايير جودة  .3
التصميم، يتسم بارتفاع مستواه التقني والتربوي، ويمكن توظيفو في آطر بحثية مبتكرة، 

 بيوتر وتكنولوجيا المعمومات.كما يمكن لممعممين االستفادة منو في تدريس مقرر الكم

 :تْصٔات البخح 

تضمين دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية موضوعات  .0
نتاج المحتوى التعميمي الرقمي والكتب التفاعمية في ضوء تصميم و التدريب العممي عمى  ا 

ة، وآليات االرتقاء معايير الجودة العالمية، وأنماط تقديم التغذية الراجعة لطمبة الجامع
 بالدافعية نحو التعمم لدييم.

عقد مؤتمر عممي دولي برعاية الجمعيات المحمية واإلقميمية في تكنولوجيا التعميم لوضع  .8
يمتزم بيا الباحثون ومطوروا  معايير موحدة لجودة تصميم مصادر التعمم اإللكتروني

 المحتوى الرقمي.
العربية في إنشاء مستودعات كائنات التعمم توسع الجامعات ومراكز البحث المصرية و  .0

الرقمية التي تمبي احتياجات المعمم والمتعمم في تصميم المحتوى التعميمي الرقمي 
لمستويات التعميم الجامعي وقبل الجامعي، وربطيا ببنك المعرفة المصري وتوفير إمكانات 

 الوصول إلييا واالستفادة منيا في الجامعات والمدارس.
عضاء ىيئة التدريس بالجامعة باالرتقاء بمستوى الدافعية لمتعمم لدى طالبيم اىتمام أ .3

وفقا آلليات التحفيز المتاحة: كاالرتقاء بمحتوى المقررات وجعميا أكثر وظيفية في حياة 
الطالب، وتوظيف استراتيجيات تدريسية وتكنولوجية تزيد من دافعية الطمبة لالنخراط في 

فردية والجماعية مرتكًزا لكسب الطمبة الميارات المينية التعمم، وجعل األنشطة ال
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الحكم عمى منجزات يم أكثر عدالة في واستخدام استراتيجيات وأدوات تقو والحياتية، 
 . طالبيم وتحصيل

 مكرتحات البخح: 

ببيئة التعمم المدمج مع أسموب نمطان لمتغذية الراجعة )مفّصمة ـ موجزة( أثر تفاعل  .0
لدى طمبة قل ـ معتمد( في تنمية ميارات تصميم اإلنفوجرافيك التعمم المفضل )مست

 .تكنولوجيا التعميم
تقويم المقررات اإللكترونية لممركز القومي لمتعمم اإللكتروني بمصر في ضوء معايير  .8

 جودة المحتوى التعميمي الرقمي، وتصور مقترح لتطويرىا.
ومستوى الدافعية لمتعمم )عال ـ  أثر التفاعل بين نمط التغذية الراجعة )مفصمة ـ موجزة( .0

في بيئة لمتعمم المدمج عمى تمكن طالب تكنولوجيا التعميم من ميارات مونتاج منخفض( 
 الفيديو التعميمي الرقمي.

تدريس مستحدثات تكنولوجيا التعميم في استخدام مستودعات كائنات التعمم الرقمية  .3
  وفاعميتيا في تنمية ميارات تصميم المحتوى الرقمي.
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 :مساجع البخح

 :٘ٔأّاًل: املساجع العسب 

(. المستودعات الرقمية ودورىا في ترقية خدمات المعمومات في 6102حمد إبراىيم أحمد إبراىيم )أ
المكتبات الجامعية: دراسة حالة جامعة النيمين. )رسالة ماجستير، جامعة النيمين، السودان(. تم 

موقع: من ال 6107يوليو  7الحصول عمييا بتاريخ 
http://search.mandumah.com/Record/830375 

من  6102يونيو  60ىمية الدافعية لمتعمم. تم الحصول عمييا في (. أ6107) حمد حسن محمد عميأ
 /https://www.alukah.net/social/0/114849الموقع 

ثر مستودع رقمي في تنمية الثقافة الرقمية لدى طالب تكنولوجيا (. أ6107) حمد سيد فيمي محمدأ
 التعميم واالتجاه نحو استخدامو )رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا، مصر(.

(. المستودعات الرقمية لموحدات التعميمية في بيئة التعميم اإللكتروني. 6112عبدالمجيد ) صادقحمد أ
. جمعية الثقافة من لعممي العربي الرابع ـ الدولي األول ـ التعميم وتحديات المستقبلالمؤتمر ا

 .513-621، 0أجل التنمية وجامعة سوىاج، 
ورقة عمل  التعميمية. لموحدات الموزع المصري المستودع (.6112أبو السعود ) ومحمد طمبةأحمد 

جامعة عين شمس،  توح واإللكتروني،مؤتمر التخطيط االستراتيجي لنظم التعميم المفمقدمة في 
 مصر.

(. المستودعات الرقمية لممؤسسات األكاديمية ودورىا في العممية التعميمية 6106أحمد عبادة العربي )
عداد آلية إلنشاء مستودع رقمي لمجامعات العربية . مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية. والبحثية وا 

02(0 ،)042-024. 
(. بناء 6106يناير حسن عمي خميل  )حنان حصري وعبدالعزيز طمبة و أحمد كامل عبدالحميد ال

مستودع وحدات التعمم الرقمية في ضوء معايير جودة التعميم اإللكتروني لتنمية ميارات تصميم 
. مجمة كمية التربية بالمنصورة. المحتوى اإللكتروني لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية

من الموقع  6107يوليو  3لحصول عمييا في . تم ا522-550، 0( ج72)
https://search.mandumah.com/Record/216095 

(. أثر استخدام أدوات التفاعل المتزامن والالمتزامن في التعمم 6112العازمي ) مخمد مرزوقأحمد 
المدمج عمى الدافعية نحو التعمم والتحصيل الدراسي. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، 

 جامعة الخميج العربي، البحرين(. 

https://www.alukah.net/social/0/114849/
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( لضمان جودة محتوى LOR(. المستودعات الرقمية )6105ريج عبداهلل البسام وىدى يحي اليامي )أ
، المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن ُبعدالتعمم اإللكتروني. دراسة ُقدمت في 

م من الموقع              6107يونيو  07. تم الحصول عميو بتاريخ 63-0الرياض، 
http://eli.elc.edu.sa/2013/sites/default/files/abstract/rp97_0.pdf 

في بيئة التعمم (. أثر التفاعل بين توقيت التغذية الراجعة المستخدمة 6112أسامة سعيد عمي ىنداوي )
مجمة اإللكتروني عبر الشبكات ونمط األسموب المعرفي لممتعمم عمى التحصيل الفوري والمرجأ. 

 .043-26(، 72)02. كمية التربية بجامعة بنيا
 . القاىرة: دار جوانا لمنشر والتوزيع.تصميم المحتوى اإللكتروني(. 6107مل السيد الطاىر )أ
(. استراتيجية إعادة استخدام عناصر التعمم المتاحة 6104ادل صديق )حمزة ومروة ع عبدالعظيميياب إ

. 502-622(، 33) دراسات عربية في التربية وعمم النفس،ضمن المستودعات المتخصصة. 
من الموقع:  6107أغسطس  06تم الحصول عمييا بتاريخ 

http://search.mandumah.com/Record/700086 
من  6107أغسطس  02. تم الحصول عميو بتاريخ تعميم اإللكترونيمعايير الإطميزي )د.ت(. جميل 

 https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14523الموقع 
استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية (. 6115جودت أحمد سعادة وعادل فايز السرطاوي )

 . عن:والتعميم. عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع
Reiger, R. C., & Rees, R. T. (1993) Teachers and Their Motivation Values: 

Pre-existing Personality or Environmental Traits? Educational Research 
Quarterly, 16(3), 11-21.  

ية (. فاعمية توظيف المستودعات التعميمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوج6104) ازم فؤاد كحيلح
. )رسالة ماجستير، كمية التربية، لدى طالب الصف العاشر واتجاىاتيم نحو مادة التكنولوجيا
من الموقع  6107يوليو  02الجامعة اإلسالمية، غزة(. تم الحصول عمييا في 
http://search.mandumah.com/Record/693609 

اإلنترنت في تنمية ميارات  اعمية استخدام مستودع رقمي عبر(. ف6102) سام محمد شعراوي محمدح
صيانة أجيزة عرض المواد التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية. )رسالة 

من  6107يوليو  6ماجستير، كمية التربية، جامعة الزقازيق، مصر( تم الحصول عمييا بتاريخ 
 http://search.mandumah.com/Record/866953الموقع: 

http://eli.elc.edu.sa/2013/sites/default/files/abstract/rp97_0.pdf
http://eli.elc.edu.sa/2013/sites/default/files/abstract/rp97_0.pdf
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ثر كائنات التعمم في بيئة التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات الرسم أ (.6104) النجار هللعبداسن ح
. المجمة التربوية بجامعة الكويتاليندسي واالتجاه نحو استخداميا لدى طمبة جامعة األقصى. 

 .661-020، 6(، ج005)62
القاىرة: عالم  يا جديدة لمتعميم.وحدات التعمم الرقمية ـ تكنولوج (.6100أحمد عبدالباسط ) محمدحسين 

 الكتب.
 (. أثر عروض جوجل التقديمية6102حصة بنت محمد الشايع وأفنان بنت عبدالرحمن العييد )

Google Slides  في تطوير ميارات إنتاج العروض التعميمية وتقديم تغذية راجعة لطالبات
 .367-425(، 04. )مجمة العموم التربويةكمية التربية بجامعة األميرة نورة. 

اثر توظيف كائنات التعمم الرقمية ببرامج التعمم اإللكتروني  (.6105غرسان الزىراني ) عبداهللحصة 
. )رسالة ماجستير، كمية التربية، عمى تحسين تحصيل العموم لدى طالبات المرحمة المتوسطة
قع من المو  6107أغسطس  6جامعة الباحة، السعودية(. تم الحصول عمييا بتاريخ 

https://search.mandumah.com/Record/652427 
(. أثر تقديم التغذية الراجعة الفعالة في 6102حصة عزام العزام الخالدي وعثمان تركي سميمان التركي )
(، 7)7. المجمة الدولية التربوية المتخصصةنظم إدارة التعمم عمى تعزيز نواتج تعمم الطمبة. 

003-062. 
ستخدام مدخل دائرة التعمم في تصميم تعميم التسويق اإللكتروني وأثر (. ا6105) عبدالعزيز أحمدمدي ح

. ذلك في تنمية ميارات التفكير المنظومي والدافعية لمتعمم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية
  .460-411(، 5)7، مجمة الدراسات التربوية والنفسية بجامعة السمطان قابوس

ثرائو عمى (. ال6106فرج ) أحمدنان ح ـمستودعات الـمـؤسسية الرقمية ودورىا في دعم الـمحتوى العربي وا 
 .056-25(، 6)02، مجمة مكتبة الممك فيد الوطنيةاإلنترنت. 

(. بناء مستودع وحدات تعمم لتنمية ميارات إعداد االختبارات اإللكترونية 6106) نان حسن عمي خميلح
بية بجامعة المنصورة. )رسالة دكتوراه، كمية التربية، وتصميم بنوك األسئمة لدى طالب كمية التر 

 جامعة المنصورة، مصر(.
 –تصحيحية  –أثر اختالف أنماط تقديم التغذية الراجعة )إعالمية (. 6102حنان حسن عمي خميل )

تفسيرية( في نظام إلدارة التعمم التكيفي عمى تنمية ميارات إنتاج األنشطة اإللكترونية لدى 
 .674-603(، 57. )تكنولوجيا التربية ـ دراسات وبحوث. لتربيةطالب كمية ا

داخل بيئة  (. أثر مستوى تقديم التغذية الراجعة )التصحيحية والتفسيرية(6102حنان فوزي سيد حماد )
دراسات تعمم إلكترونية سحابية فى تنمية التحصيل لدى طالب الدراسات العميا بمادة اإلحصاء. 

 .025-022(، 52. )في التعميم الجامعي
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(. نوع التغذية الراجعة ومستواىا بالتعميم المدمج وقياس 6105حنان محمد ربيع محمود عبدالخالق )
أثرىما عمى بعض نواتج تعمم طالبات برنامج الدبموم التربوي بمقرر الحاسوب في التعميم. 

 .611-030(، 0)65. تكنولوجيا التعميم
ثر تفعيل التواصل بين الطمبة في بيئة التعمم االفتراضية عمى (. أ6112محمد عمي السالم ) غساندانة 

التحصيل والدافعية نحو التعمم دراسة تجريبية في مقرر الثقافة اإلسالمية بكمية الطب في جامعة 
  الخميج العربي. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العربي، البحرين(.

التفاعل بين مستوي التغذية الراجعة )تفصيمية، موجزة( وتوقيت تقديميا (. 6105ربيع عبدالعظيم رمود )
. بالمقررات اإللكترونية وأثره في التحصيل وتنمية التفكير البصرى لدى طالب كمية التربية

 .005-70(، 4)65. تكنولوجيا التعميم
الراجعة )تصحيحية ـ (. أثر التفاعل بين مستوى تقديم التغذية 6107رجاء عمي عبدالعميم أحمد )

( في بيئات التعمم الشخصية عمى التحصيل الدراسي عميقتفسيرية( وأسموب التعمم )سطحي ـ 
-635(، 50. )تكنولوجيا التربية ـ دراسات وبحوثوكفاءة التعمم لدى طالب تكنولوجيا التعميم. 

512. 
لفصول المقموبة عمى الدافعية ثر التدريس باستخدام ا(. أ6102) بن محمد العبيكان عبدالمحسنيم بنت ر 

  .022-076(، 2)3، لمجمة الدولية التربوية المتخصصةا. نحو التعمم في المرحمة المتوسطة
(. أثر نمط التغذية الراجعة في المعمل االفتراضي 6106زينب حسن خميفة ومنى محمود محمد جاد )

ات العميا بكمية التربية جامعة عمى تنمية ميارات استخدام بعض األجيزة التعميمية لطالب الدراس
 .036-001، 5(ج65. )دراسات عربية في التربية وعمم النفسعين شمس واتجاىاتيم نحوه. 

(. أكادوكس كبيئة تعمم لتنمية 6103زينب محمد أمين ومنال عبدالعال مبارز ونيى عمي سيد )ديسمبر 
مستوى التفاعل االجتماعي ميارات إنشاء مستودع رقمي لدى طالب تكنولوجيا التعميم وفقا ل

  .061-72(، 6. )مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعيةلدييم. 
(. أثر توظيف كائنات التعمم المتاحة ضمن 6104زينب محمد حسن خميفة ومنى محمود محمد جاد )

المستودعات الرقمية عمى جودة إنتاج المواد التعميمية والقابمية لإلستخدام لدى طالب الدبموم 
 .023-053(، 34. )دراسات عربية في التربية وعمم النفس. المينية

تصميم نموذج لمستودع عناصر التعمم الرقمية ألعضاء ىيئة (. 6105عد ىنداوي سعد محمد )س
نوفمبر  03. تم الحصول عميو بتاريخ التدريس بجامعة الممك سعود عبر شبكة اإلنترنت

من الموقع  6107
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/nsny10.pp

tx 
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(. نموذج مقترح لمستودع الوحدات التعميمية عبر االنترنت في ضوء 6100سعد محمد ) ىنداويسعد 
وأثره عمى بعض جوانب التعمم لدى طالب كمية التربية. )رسالة دكتوراه، كمية  معايير الجودة

 التربية، جامعة حموان، مصر(.
(. المواصفات الفنية والتربوية لتصميم المحتزى التعميمي لمطالب المعاقين سمعًيا 6105د الزاىري )لسعيا

-0. الرياض، المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعدفي التعمم اإللكتروني. 
م من الموقع  6107يونيو  07. تم الحصول عميو بتاريخ 54

http://eli.elc.edu.sa/2013/sites/default/files/abstract/rp88_0.pdf 
(. استخدام مستودعات الكائنات الرقمية التعميمية في 6104بنت سممان محمد الجريوي )يام س

الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة األميرة نوره بنت 
-004(، 7)5. المجمة التربوية الدولية المتخصصة.  عبدالرحمن  

http://search.mandumah.com/Record/843099  6. تم الحصول عمييا بتاريخ 055
      من الموقع    6107يوليو 

(. أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح عمى تنمية بعض الميارات التدريبية 6103صابر حسين محمود )
كمية التربية بجامعة عين  مجمةلدى معممي الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة. 

 .42-03، 5(، ج52. )شمس
(. واقع التعمم اإللكتروني من وجية نظر طمبة كمية 6117صالحة عبداهلل عيسان ووجيية ثابت العاني )

 . 532-540(، 6)54، دراسات، العموم التربويةالتربية بجامعة السمطان قابوس. 
(. فاعمية المستودعات 6104لحميد )أبريل صفاء سيد محمود وسيام عبدالحافظ وىبة حسين عبدا

تكنولوجيا . الرقمية في تنمية ميارات تصميم المواقع التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم
. تم الحصول عمييا 253-203، الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية، دراسات وبحوث ـالتربية 

 http://search.mandumah.com/Record/788525من الموقع  6107يوليو  5في 
(. أثر استخدام المحاكاة في برامج التعمم اإللكتروني عمى 6112طالل طراد مريجب فرحان العنزي )

الخمط المفاىيمي والدافعية نحو التعمم. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج 
 العربي، البحرين(. 

المجمة (. نظم المستودعات الرقمية ومعايير تقييميا. 6104الل ناظم الزىيري وأثير ماجد السعدي )ط
 .52-53(، 6)2، العراقية لتكنولوجيا المعمومات

ثر تدريس العموم باستخدام وحدات التعمم الرقمية في تنمية مستويات أ (.6107) عمر محمداصم ع
المجمة لمتوسط. عمق المعرفة العممية والثقة بالقدرة عمى تعمم العموم لدى طالب الصف الثاني ا

 .043-22، 6(، ج063)56. التربوية بجامعة الكويت
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(. أثر االختالف في تصميم بيئة التعمم القائم عمى الويب باستخدام 6100)عبدالحميد بدالعزيز طمبة ع
نتاج برمجيات  مستودع وحدات التعمم الرقمية عمى التحصيل الدراسي وتنمية ميارات تصميم وا 

، الجمعية دراسات في المناىج وطرق التدريسطالب كمية التربية.  الوسائط المتعددة لدى
 .27-46، 027المصرية لممناىج وطرق التدريس، 

(. فعالية استخدام التعميم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط في 6116عبدالمطيف بن الصفي الجزار )
مجمة التربية . ويم المفاىيماكتساب بعض مستويات تعمم المفاىيم العممية وفق نموذج "فراير" لتق

 .25-57(، 013، )بجامعة األزىر
عبدالمطيف بن الصفي الجزار وعالء الدين سعد متولي وغادة عبدالحميد عبدالعزيز ودعاء إسالم حامد 

(. فاعمية استخدام نمطين لمتغذية الراجعة ببرامج المحاكاة الكمبيوترية في تنمية 6103محمد )
مجمة كمية التربية غيل الكمبيوتر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم. ميام تعمم حل مشكالت تش

 .73-32(، 011)63. بجامعة بنيا
اإلحصاء النفسي والتربوي ـ تطبيقات باستخدام برنامج (. 6102عزت عبدالحميد محمد حسن )

SPSS 18 ..القاىرة: دار الفكر العربي 
. القاىرة: دار ي من التطبيق إلى االحتراف والجودةالتعميم اإللكترون(. 6112لغريب زاىر إسماعيل )ا

 الفكر العربي.
فتحي عبدالقادر صالح وحمدي أحمد عبدالعزيز وأحمد محمد نوبي ولطيفة سميمان سعيد الحربي 

(. أثر نمطي التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية في بيئة التعمم اإللكتروني عمى 6106)
راسة حالة )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج التحصيل والرضا عن التعمم: د

 العربي، البحرين(. 
ثر استخدام بيئة (. أ6112وفتحي عبدالقادر صالح والعجب محمد العجب ) عاشور آل سماح سعيديل ل

ل التعمم االفتراضية عمى الدافعية لمتعمم والتحصيل الدراسي في مقرر عمم االجتماع لممرحمة ما قب
. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العربي، الطبية بجامعة الخميج العربي

  البحرين(.
مجمة  اإللكتروني. التعمم بمستودعات التعمم عناصر تصميم معايير (.6104عقل )يناير  سعيد مجدي

 .413-521(، 2) فمسطين لألبحاث والدراسات.
يياب إبراىيمحمد م  بناء معايير (.6102محمد حمزة وأحمد محمد أحمد أبوزيد )مارس  الدسوقي وا 

المجمة العممية المحكمة لمجمعية المصرية  التعميمية. الويب بيئة في التعمم عناصر وتقديم
 .36-55(، 5عدد خاص بالمؤتمر العممي السنوي الثالث. )لمكمبيوتر التعميمي. 
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. اإلسكندرية: المكتبة لتعمم الكالسيكية والرقميةمصادر ا(. 6102محمد عبدالعاطي ) الباتع محمد
 التربوية.

(. أثر التفاعل بين استراتيجيات التدريب التعاوني ونمط تقديم محتوى 6107النجار ) السيدمحمد 
 رونية لدى معممي الحمقة اإلعدادية.تالتدريب اإللكتروني في تنمية ميارات إنتاج المقررات اإللك

 .025-25(، 56) راسات وبحوثتكنولوجيا التربية ـ د
 العربي. الخميج، القاىرة: مؤسسة سموك التدريس(. 0224محمد أمين المفتي )

(. تدريب المعممين بمحافظة البحيرة عمى تصميم برنامج تعميمي قائم 6104محمد عادل السيد سعد )
كسابيم بعض ميارات التصميم التعميمي.  البحيرة مؤتمر محافظة عمى التعمم اإللكتروني وا 

من الموقع     6102يناير  06. تم الحصول عميو بتاريخ العممي األول لمبحوث والتكنولوجيا
https://kenanaonline.com/users/EduDesigner/posts/654323 

المواصفات الفنية والتربوية لتصميم المحتوى التعميمي (. 6105حمد عبدالمقصود عبداهلل حامد )م
المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم لمطالب المعاقين سمعًيا في التعمم اإللكتروني. 

م من الموقع  6107يونيو  07. تم الحصول عميو بتاريخ 54-0. الرياض، عن بعد
http://eli.elc.edu.sa/2013/sites/default/files/abstract/rp88_0.pdf 

تكنولوجيا التعميم ـ سمسمة . E-Supportingالدعم اإلليكتروني،  (2002)محمد عطية خميس 
 .6-0(، 6)02، دراسات وبحوث
 . القاىرة: مكتبة دار الكممة.عمميات تكنولوجيا التعميم(. 6115محمد عطية خميس )

، القاىرة: دار )الجزء األول: األفراد والوسائط(مصادر التعمم اإللكتروني (. 6103حمد عطية خميس )م
 السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.

(. تصميم بيئة تعميمية 6106جدي سعيد عقل )مخميس ومحمد سميمان أبوشقير و  عطيةمحمد 
(، 05)0. مجمة البحث العممي في التربيةالكترونية لتنمية ميارات تصميم عناصر التعمم. 

527-407. 
(. إستراتيجيتان مقترحتان 6105خميس ويسرية عبدالحميد فرج وىبة عثمان فؤاد العزب )محمد عطية 

لمتغذية الراجعة )موجزة، مفصمة( ببيئات التعمم الشخصية وفاعميتيما في تنمية التنظيم الذاتي 
 .531-623(، 4)65. تكنولوجيا التعميملدى طالب تكنولوجيا التعميم. 

(. أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة )الفورية ـ 6103محمد كمال عبدالرحمن عفيفي )
المؤجمة( فى بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد وأسموب التعمم )النشط ـ التأممى( فى تحقيق بعض 

 .022-20(، 6)63. تكنولوجيا التعميمنواتج التعمم لدى طالب الجامعة العربية المفتوحة. 

https://kenanaonline.com/users/EduDesigner/posts/654323
https://kenanaonline.com/users/EduDesigner/posts/654323


 .استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفّصلة ـ موجزة( خالل توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية

- 375 - 

. معايير جودة المحتوى اإللكتروني لصفحة الوب)د.ت(.  ودت صالحمحمد محمد اليادي ومصطفى ج
من الموقع  6107أغسطس 2تم الحصول عميو بتاريخ 

https://dokumen.tips/documents/-55cf883455034664618e67da.html 
(. فعالية تدريس وحدة مقترحة بالتعميم اإللكتروني في تنمية 6101اليادي بدوي )محمد محمد عبد

ميارات استخدام برامج إدارة المحتوى وتعديل أنماط التفضيل المعرفي لدى طالب الدبموم التربوي 
 .402-575، 6( ج044. )األزىر مجمة التربية بجامعةواتجاىاتيم نحوه. 

(. أثر التفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة داخل 6100ري مختار )محمد مختار المرادني ونجالء قد
الفصول االفتراضية ومستوى السعة العقمية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدى 

 .272-773، 2( ج042. )األزىر مجمة كمية التربية بجامعةدارسي تكنولوجيا التعميم. 
. االتحاد اعممييم المستودعات الرقمية المؤسسية بالجامعات السعودية. (. تق6102بالبيد ) أحمدريم م

 .565-627(، 07العربي لممكتبات والمعمومات. )
(. أثر تصميم األنشطة اإللكترونية ضمن موجيات نظرية الذكاءات 6101عمي الحمد ) سالم مريم

امعي بجامعة الخميج المتعددة عمى التحصيل والدافعية نحو التعمم ودرجة الرضا في مقرر ج
  .023-0العربي. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العربي، البحرين(، 

تم الحصول عمييا من ... مفاىيم وأرقام؟ .(. مستودعات عناصر التعمم6102مصطفى جودت )أكتوبر 
 http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14204الموقع الشبكي 

طفى عبدالسميع محمد وحسن حسيني جامع ووليد أحمد أبو رية ومحمد عمي عبدالمقصود القط مص
(. أثر تقديم التغذية المراجعة التمقائية ببيئة االختبارات البنائية القائمة عمى الويب في 6104)

قم . )بدون ر تكنولوجيا التربية ـ دراسات وبحوثإكساب ميارات البرمجة والدافعية نحو التعمم. 
 .337-363العدد(، 

(. أنواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعمم المدمج الدّوار وأثرىا 6104منال عبد العال مبارز )
(، 4)64. تكنولوجيا التعميمعمى كفاءة التعمم والحاجة إلى المعرفة لدى طالب الدراسات العميا. 

047-601. 
مواد التعمم عن بعد وفق نموذج كيمر عمى (. أثر تصميم 6112حسن حسين غواص ) محمدميين 

دافعية المتعممين وتحصيميم الدراسي. )رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج 
 العربي، البحرين(. 

ثر استخدام اإلنترنت والحاسوب في تدريس إلكترونيات القدرة (. أ6112) وفق عبدالعزيز الحسناويم
مبة لمتعمم واتجاىاتيم نحوىما. )رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الكيربائية في دافعية الط

 بغداد، العراق(.

https://dokumen.tips/documents/-55cf883455034664618e67da.html
https://dokumen.tips/documents/-55cf883455034664618e67da.html
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(. مفاىيم مستحدثة ورؤى متجددة في تطوير المحتوى اإللكتروني 6105عمي شيمي ) سعيدادر ن
المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم من قة عمل ُقدمت إلى ر التفاعمي المصري. و 

 .65-0الرياض،  .بعد
(. نمطان لمتفاعل )المتزامن/الالمتزامن( في استراتيجية لمتغذية الراجعة 6103نادر سعيد عمي شيمي )

ببيئات التعمم اإللكترونية وأثرىا عمى التحصيل والدافعية نحو  Peer Feedbackبين األقران 
. تم 52-0، والتعميم من بعدالمؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني التعمم واالتجاه نحوىا. 

من  6102يونيو  60الحصول عميو في 
http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/251.pdf 

 والتوزيع. . عمان، األردن: دار الفكر لمنشريارات التدريس الفعالم(. 6114) ايفة قطامين
(. 6104، إيياب عبدالعظيم حمزة، دينا أحمد اسماعيل ومروة عادل صديق )عزميبيل جاد ن

. تحرير نبيل جاد عزمي. القاىرة: دار بيئات التعمم التفاعمية"مستودعات عناصر التعمم" في 
 .522-563الفكر العربي، 
ي القائم عمى الياتف النقال في تنمية (. فاعمية نظام إدارة المحتوى اإللكترون6102ىاني شفيق رمزي )

بحوث عربية بعض ميارات استخدام المستحدثات التكنولوجية لدى معممي المرحمة اإلعدادية. 
 .014-43(. 0، )في مجاالت التربية النوعية

نص وصورة المصاحبة لألنشطة  -(. أنماط التغذية الراجعة نص 6102ىناء رزق محمد رزق )
تكنولوجيا بوك وأثرىا في تنمية تحصيل الطالب ودافعيتيم لإلنجاز.  التعميمية عبر الفيس

 .665-072(، 5)62. التعميم
(. اتجاىات األكاديميين في كمية االقتصاد والعموم 6105) ند بنت عبدالرحمن بن إبراىيم الغانمى

لمفتوحة. اإلدارية في جامعة اإلمام محمد بن سعود نحو المستودعات الرقمية المؤسسية العربية ا
 5. تم الحصول عمييا بتاريخ 656-0670(، 51. )مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية

 http://search.mandumah.com/Record/474425من الموقع  6107سبتمبر 
االستراتيجية القومية (. 6104زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بجميورية مصر العربية )و 

 زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.و . القاىرة: لممحتوى الرقمي العربي
. القاىرة: مركز تطوير الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(. 6102زارة التربية والتعميم )و 

من الموقع  6107أبريل  6. تم الحصول عميو بتاريخ 54-0المناىج والمواد التعميمية، 
http://elearning1.moe.gov.eg/prep/semester1/Grade1/pdf/1stprep2017_

2018.pdf 

http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/251.pdf
http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/251.pdf
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(. فاعمية استخدام التغذية الراجعة االلكترونية في تنمية ميارات 6112وفاء مصطفى محمد كفافي )
. مستقبل التربية العربيةإعداد الخطة البحثية لطالبات الماجستير بجامعة الممك عبد العزيز. 

02(32 ،)052-024. 
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