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 إهىاء
 إىل من كان دعائها سر جناحي

 وحنانها بلسم جراحي

 إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل

 * أمي الغالية *

 
 إىل من كل ت أنامله ليقدم لنا حلظة سعادة

  إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار

 ه بكل افتخارإىل من أمحل امس

 * والدي العزيز* 

 
 إىل سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

 إىل من جيري حبهم يف عروقي

 ويلهج بذكرهم فؤادي

 *إخوتي وأخواتي  *

 
 ..إىل توأم روحي ورفيقة دربي 

 إىل صاحبة القلب الطيب

 ين هموميتين يف دراسيت وشاركتإىل من آنس

 * زوجيت احلبيبة* 

 
 إىل من أرى التفاؤل بعينيه

 والسعادة يف ضحكته

 لرباءة يف وجههوا

 * ولدي الغالي أمحد*

 
 من ساندني ووقف جبانيبإىل كل 

 أهدي هذا العمل املتواضع إليهم مجيعا

 عز وجل أن جيد القبول والنجاح راجيا من املوىل
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 رنر اتقىير 

وعلى المسيء بالمغفرة  ,تفضل على المحسن باألجر, وكفى النقم, أسبغ النعم الذي الحمد هلل   
ى ثم الصالة والسالم عل, معبود بحق سواه ال, ومن سأله أعطاه, ن توكل عليه كفاهم, والستر

 : محمد وآله وصحبه ومن وااله وبعد, ةوالنعمة المسدا, النبي المهداة

ومننت علي , فيا ربي لك الحمد أن هديتني لإلسالم, خلق اهلل العباد ليذكروه ورزقهم ليشكروه  
ولك الشكر قبل كل , تأمل ثم أخرج بهذه الدراسة إلى حيز الوجودألبحث وأ, سبيل العلم والبيان

ما مكنني من أداء هذا , ألنك أعنتني ووفقتني وهيأت لي من أسباب الصحة والعافية, شيء
 . البحث

 مشكورا حقا سعيتم فكان السعي        .....         يوفيكم إن قلت شكرا فشكري لن
 راـــعبيت بــــــــه صفاء الحــــــب بــقل          .....            يكتبكم إن جف حبري عن التعبير

, وعمادة الدراسات العليا, الجامعة اإلسالمية بغزة/ لمنارة العلم واألخالق  بالشكرقدم أت   
أشكرهم جميعا  على , وطرق التدريس وأساتذتها األفاضلوقسم المناهج , وكلية التربية

 .فجزاهم اهلل عنا كل خير , حثين وطلبة العلملتمهيد طريق البا ,جهودهم
؛ لتفضله علي مجدي سعيد عقل/ الدكتور وبأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى    

رشاد وتوجيه, بقبول اإلشراف على رسالتي حتى نضجت الدراسة , ولما أسدى إلي من نصح وا 
 .لم لطلبة الع له ذخراعحفظه اهلل ورعاه وجف, وحان قطافها

ســـام  ســـام  / / والـــدكتوروالـــدكتورمحمـــد أبـــو شـــقير محمـــد أبـــو شـــقير / / الـــدكتورالـــدكتور: : والشككككر موصكككول ألعضكككاء لجنكككة المناقشكككة والشككككر موصكككول ألعضكككاء لجنكككة المناقشكككة     
خراجهككا علككى أتككم وجككه العجرمــي العجرمــي  خراجهككا علككى أتككم وجككه لتفضككلهما بقبككول مناقشككة الدراسككة لتصككفيتها مككن الخلككل والزلككل واو لتفضككلهما بقبككول مناقشككة الدراسككة لتصككفيتها مككن الخلككل والزلككل وا 

   . . وأفضل صورةوأفضل صورة

قدموه من ولما , لما بذلوه من جهد ووقت ,شكر للسادة المحكمين أينما وجدواوأتقدم بال كما  
 .نصائح وتوجيهات في تحكيم أدوات الدراسة 

دارة مدرسة دار األرقم الثانوية يمني بالجميل أشكر إدارة جمعية دار األرقم التعليم وعرفانا   ة وا 
 .للبنين لتذليل الصعاب أمامي حتى أطبق وأتم دراستي 

إلتمام هذه , يالتلي التسه في بحثي هذا ومن قدم عوناوفي الختام أشكر كل من كان لي   
يصالها إلى ما وصلت إليه   .الدراسة وا 
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 ملخص الدراسة 
فاعليكة توظيكف المسكتودعات التعليميكة الرقميكة فكي تنميكة فاعليكة توظيكف المسكتودعات التعليميكة الرقميكة فكي تنميكة عن عن هدفت هذه الدراسة إلى الكشف هدفت هذه الدراسة إلى الكشف         

 ..  المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر وتنمية اتجاههم نحو مادة التكنولوجياالمعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر وتنمية اتجاههم نحو مادة التكنولوجيا

 : : سؤال الرئيس اآلتي سؤال الرئيس اآلتي وتمثلت مشكلة الدراسة بالوتمثلت مشكلة الدراسة بال
مكككا فاعليكككة توظيكككف المسكككتودعات التعليميكككة الرقميكككة فكككي تنميكككة المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى طكككالب مكككا فاعليكككة توظيكككف المسكككتودعات التعليميكككة الرقميكككة فكككي تنميكككة المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى طكككالب 

 الصف العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا ؟الصف العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا ؟
 ::األسئلة الفرعية اآلتيةاألسئلة الفرعية اآلتيةتفرع من السؤال الرئيس تفرع من السؤال الرئيس و و   

 ما معايير تصميم المستودعات التعليمية الرقمية ؟ما معايير تصميم المستودعات التعليمية الرقمية ؟  -11
المسككتودا التعليمككي الرقمككي الككالزم لتنميككة مهككارات المعرفككة التكنولوجيككة واتجككاه المسككتودا التعليمككي الرقمككي الككالزم لتنميككة مهككارات المعرفككة التكنولوجيككة واتجككاه   مككا صككورةمككا صككورة  -22

 الطالب نحو مادة التكنولوجيا ؟الطالب نحو مادة التكنولوجيا ؟
مكككا فاعليكككة توظيكككف المسكككتودعات التعليميكككة الرقميكككة فكككي تنميكككة المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى مكككا فاعليكككة توظيكككف المسكككتودعات التعليميكككة الرقميكككة فكككي تنميكككة المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى   -33

 لكترونيات من مادة التكنولوجيا ؟لكترونيات من مادة التكنولوجيا ؟طالب الصف العاشر في وحدة اإلطالب الصف العاشر في وحدة اإل
تنميكة اتجكاه طكالب الصكف العاشكر تنميكة اتجكاه طكالب الصكف العاشكر   فكيفكية توظيكف المسكتودعات التعليميكة الرقميكة ة توظيكف المسكتودعات التعليميكة الرقميكة ما فاعليما فاعلي  -44

 نحو مادة التكنولوجيا ؟نحو مادة التكنولوجيا ؟

وأعكككد الباحكككث قائمكككة بمعكككايير وأعكككد الباحكككث قائمكككة بمعكككايير , , واسكككتخدم الباحكككث وفقكككا لطبيعكككة الدراسكككة المكككنه  التجريبكككيواسكككتخدم الباحكككث وفقكككا لطبيعكككة الدراسكككة المكككنه  التجريبكككي        
المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى الطكككالب مكككن المعرفكككة التكنولوجيكككة لكككدى الطكككالب مكككن لقيكككا  لقيكككا    اختبكككاراختبكككارو و , , تصكككميم المسكككتودا التعليمكككي الرقمكككيتصكككميم المسكككتودا التعليمكككي الرقمكككي

أيضكا أيضكا   الباحكثالباحكث  وأعكدوأعكد, , فقكرة مكن نكوا اختيكار مكن متعكددفقكرة مكن نكوا اختيكار مكن متعكدد( ( 3333))تكون مكن تكون مكن   تحصيليتحصيلي  ل اختبارل اختبارخالخال
 ..فقرة فقرة ( ( 2222))تكون من تكون من   مقيا  اتجاه الطالب نحو مادة التكنولوجيامقيا  اتجاه الطالب نحو مادة التكنولوجيا

وذلك وفقكا لمراحكل وخطكوات نمكوذج وذلك وفقكا لمراحكل وخطكوات نمكوذج   ,,وقام الباحث ببناء مستودا الوحدات التعليمية الرقميةوقام الباحث ببناء مستودا الوحدات التعليمية الرقمية      
, , والتقكككديموالتقكككديم, , والتطكككويروالتطكككوير, , التصكككميمالتصكككميم: : المراحكككل التاليكككةالمراحكككل التاليكككةولقكككد تضكككمن النمكككوذج ولقكككد تضكككمن النمكككوذج , , (Cisco)" " سيسككككوسيسككككو""

  بعدبعدوالتأكد من صدقها وثباتها والتأكد من صدقها وثباتها   ,,عرض أدوات الدراسة على السادة المحكمينعرض أدوات الدراسة على السادة المحكمينكما وتم كما وتم , , والتقييموالتقييم
وتكم تطبيكق الدراسكة علكى عينكة وتكم تطبيكق الدراسكة علكى عينكة , , طالبكاطالبكا( ( 3333))تطبيقها علكى عينكة اسكتطالعية بلكغ عكدد أفرادهكا تطبيقها علكى عينكة اسكتطالعية بلكغ عكدد أفرادهكا 

مدرسكة دار األرقكم الثانويكة للبنكين وذلكك مدرسكة دار األرقكم الثانويكة للبنكين وذلكك   طالبا من طالب الصف العاشر فيطالبا من طالب الصف العاشر في( ( 0303))مكونة من مكونة من 
 ..  ((مم23142314-23132313))في الفصل األول من العام في الفصل األول من العام 
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جابة عن أسئلة الدراسة تم جمع البيانكات وتبويبهكا وتنظيمهكا وتحليلهكا باسكتخدام الرزمكة جابة عن أسئلة الدراسة تم جمع البيانكات وتبويبهكا وتنظيمهكا وتحليلهكا باسكتخدام الرزمكة إلإلولول        
    , , لعينتككين مسككتقلتينلعينتككين مسككتقلتين( ( تت))حيككث تككم اسككتخدام اختبككار حيككث تككم اسككتخدام اختبككار , , ((SPSS))اإلحصككائية للعلككوم االجتماعيككة اإلحصككائية للعلككوم االجتماعيككة 

  -كودركودر  طريقةطريقةو و   النصفيةالنصفية  التجزئةالتجزئة  معاملمعاملو و    كرونباخكرونباخ  ألفاألفا  معاملمعاملو و   األثراألثر  حجمحجم  إليجادإليجاد  η2  إيتاإيتا  مربعمربعو و 
 ::  التاليالتالي  النحوالنحو  علىعلى  الدراسةالدراسة  نتائ نتائ   وجاءتوجاءت  ,,سونسون  ريتشاردريتشارد

بين متوسط درجات التحصيل لدى ( α≤0.05)عند مستوى  يوجد فرق دال احصائيا -1
لمجموعة التجريبية في طالب المجموعة الضابطة ومتوسط درجات التحصيل لدى طالب ا

 لكترونيات من مادة التكنولوجيا للصف العاشرة التكنولوجية المتعلقة بوحدة اإلالمعرف
 .لصالح المجموعة التجريبية 

بين مستوى اتجاه الطالب في  (α≤0.05)عند مستوى  حصائياإيوجد فرق دال   -2
و تعلم مادة المجموعة الضابطة ومستوى اتجاه الطالب في المجموعة التجريبية نح

 .لصالح المجموعة التجريبية  التكنولوجيا للصف العاشر
ال يحقق المستودا التعليمي الرقمي فاعلية كبيرة وفق معدل الكسب لبالك في تنمية    -3

 .المعرفة التكنولوجية

التوسع : تم وضع عدد من التوصيات أهمها, وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ     
ء المستودعات التعليمية الرقمية في ضوء معايير تصميم المستودعات التعليمية في إنشاء وبنا

والتوعية باالهتمام بموضوا المستودعات التعليمية الرقمية وحث المدار  والجامعات , الرقمية
االستفادة من المستودا المقترح في وكذلك , على السعي فيما بينها نحو إنشاء اطار تعاوني

واالستفادة من المستودا أيضا في تدري   ,تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر
 .المقررات المختلفة للطالب وذلك ألهميته البالغة في تنمية التشارك والتعاون بين الطالب 
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 احملتويات قائمة
 

 الصفحة  املوضوع
 أ  الغالف صفحة 
 ب الكريمة اآلية صفحة 
 ج اإلهداء صفحة 
 د والتقدير الشكر صفحة 
 و -ه  الدراسة ملخص صفحة 
 ط -ز  المحتويات قائمة 
 ي الجداول قائمة 
 ك األشكال قائمة 
 ل  المالحق قائمة 

 9-1 الدراسة خلفية :األول الفصل
 2 مقدمة 
 2  الدراسة مشكلة 
 0 الدراسة أسئلة 
 0 الدراسة فروض 
 7  الدراسة أهداف 
 7 الدراسة أهمية 
 8  الدراسة حدود 
 8 الدراسة متغيرات 
 8 الدراسة التجريبي تصميمال 
 8  الدراسة إجراءات 
 9 الدراسة مصطلحات 

 42-13 النظري اإلطار : الثاني الفصل
 11  اإللكتروني التعلم :األول المحور 
 11  اإللكتروني التعلم مفهوم : أوال 



 ح

 

 13  اإللكتروني التعلم خصائص : ثانيا 
 14  اإللكتروني التعلم أهمية :ثالثا 
 12  اإللكتروني التعلم أنواا : رابعا 
 10  اإللكتروني التعلم أشكال : خامسا 
 الرقمية التعلم عناصر : الثاني المحور (DLO) 17 
 17 الرقمية التعلم عناصر مفهوم : أوال 
 18 ميةالرق التعلم عناصر خصائص : ثانيا 
 19 الرقمية التعلم عناصر ومميزات فوائد : ثالثا 
 23 الرقمية التعلم عناصر أشكال : رابعا 
 22   الرقمية التعليمية المستودعات :الثالث المحور 
 24  الرقمية التعليمية المستودعات مفهوم : أوال 
 عملية تحسين في الرقمية التعليمية المستودعات استخدام أهمية :ثانيا 

 التعلم
23 

 24   الرقمية التعليمية المستودعات استخدامات :ثالثا 
 24   الرقمية التعليمية المستودعات وظائف :رابعا 
 22   الرقمية التعليمية المستودعات إدارة برام  : خامسا 
 22 الرقمية التعليمية المستودعات تدعم التي البنائية النظريات :سادسا 
 27   الرقمية التعليمية ودعاتالمست من نماذج : سابعا 
 31  الرقمية التعليمية للمستودعات التعليمي التصميم : الرابع المحور 
 31  التعليمي التصميم نموذج مفهوم :أوال 
 31 التعليمي التصميم نماذج :ثانيا 
 38  التكنولوجي التنور :لخامسا المحور 
 38  التكنولوجي التنور مفهوم :أوال 
 39   التكنولوجي بالتنور االهتمام إلى دعت التي راتالمبر  :ثانيا 
 43  التكنولوجي التنور خصائص :ثالثا 
 41   التكنولوجي التنور أبعاد :رابعا 

 42 تكنولوجيا متنورا يكون لكي للفرد اكسابها ينبغي التي الخبرات : خامسا 
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 27-43 السابقة الدراسات :الثالث الفصل
 44 الرقمية التعليمية ستودعاتالم تناولت دراسات :أوال 
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 لفصل األولا

 ةـــة الدراســـخلفي

 ::مقدمةمقدمة
تسبب التطور العلمي والتكنولوجي وثورة االتصاالت والمعلومات في تضاعف المعرفة بشكل تسبب التطور العلمي والتكنولوجي وثورة االتصاالت والمعلومات في تضاعف المعرفة بشكل         

وقد بات من األمور البديهية اليوو  نن الوصوول لهو   وقد بات من األمور البديهية اليوو  نن الوصوول لهو   , , غير مسبوق وخالل فترة قصيرة من الزمنغير مسبوق وخالل فترة قصيرة من الزمن
األمر ال ي يفسر حو  نبينوا الكوري  محمود األمر ال ي يفسر حو  نبينوا الكوري  محمود , , المعرفة هو نساس التنمية البشرية في كافة المجاالتالمعرفة هو نساس التنمية البشرية في كافة المجاالت

ِمَن ِموْن " " ::لى نشر العل  من  القد  حي  قاللى نشر العل  من  القد  حي  قالنفضل الصالة ونت  التسلي  عنفضل الصالة ونت  التسلي  ع  عليهعليه ْْ م ن  مو ن  ِإنَّ ِممَّا َيْلَحُق اْلُمو إ ن  م م ا ي ل ح ق  ال مو ْ 
ن ش ر    ,َعَمِلِه َوَحَسَناِتِه َبْعَد َمْوِتِه ِعْلًما َعلََّمُه َوَنَشَرُ  , ل م ه  و  ل م ا ع  ت ه  ع   ..((روا  ابن ماجه وصححه األلبانيروا  ابن ماجه وصححه األلباني....." )....." )ع م ل ه  و ح س ن ات ه  ب ع د  م و 

ينووادب بووه عشووبات حاجووات ينووادب بووه عشووبات حاجووات   مجتمعيووا  مجتمعيوواً   بوولبوول  ضووحى الوصووول الحوور للمعلومووات مطلبووا نكاديميووا  ضووحى الوصووول الحوور للمعلومووات مطلبووا نكاديميوواً ونون      
األكوواديميين والبوواحثين الوو ين فلوووا لفتوورة طويلووة يعووانون موون حالووة حرمووان بسووبب القوودرة المحوودودة األكوواديميين والبوواحثين الوو ين فلوووا لفتوورة طويلووة يعووانون موون حالووة حرمووان بسووبب القوودرة المحوودودة 

ولعوول اعنترنووت نصووبن بووال منووازت الوسوويلة األكثوور فاعليووة ولعوول اعنترنووت نصووبن بووال منووازت الوسوويلة األكثوور فاعليووة , , علووى الوصووول إلووى المعلومووات العلميووةعلووى الوصووول إلووى المعلومووات العلميووة
, , نن نتخطوى كول الحوواجز الجفرافيوةنن نتخطوى كول الحوواجز الجفرافيوة  فقد استطعنا من خاللهفقد استطعنا من خالله, , في مجال نشر المعرفة والمعلوماتفي مجال نشر المعرفة والمعلومات
مون خوالل تهافوت كافوة فاوات المجتمو  مون خوالل تهافوت كافوة فاوات المجتمو    ت توثثير  واضوحات توثثير  واضوحاوبواوبوا, , ونتفلب على كافة المعوقات الماديةونتفلب على كافة المعوقات المادية

لقدرتوه علوى لقدرتوه علوى ""وقد زادت وتعافموت نهميوة اعنترنوت فوي المجوال التعليموي التربووي وقد زادت وتعافموت نهميوة اعنترنوت فوي المجوال التعليموي التربووي   ,,على استخدامهعلى استخدامه
سسات التعليمية للمساعدة في الشور  سسات التعليمية للمساعدة في الشور  توفير بياة تعل  ثرية خاصة بعد نن بدن يثخ  مكانه في المْ توفير بياة تعل  ثرية خاصة بعد نن بدن يثخ  مكانه في المْ 

واعيضووا , كمووا يعتبوور وسوويلة لنقوول وتبووادل ا رال واألفكووار والتفاعوول موو  العووال  الخووارجي وسوواحة واعيضووا , كمووا يعتبوور وسوويلة لنقوول وتبووادل ا رال واألفكووار والتفاعوول موو  العووال  الخووارجي وسوواحة 
 (.(.2222: : 20022002حسن, حسن, ")")لألنشطة التعليمية الهادفةلألنشطة التعليمية الهادفة

            ونمووا   لوود وجوود المسوواولين والعوواملين فووي المْسسووات التربويووة التعليميووة ننفسووه  مجبوورين علووىونمووا   لوود وجوود المسوواولين والعوواملين فووي المْسسووات التربويووة التعليميووة ننفسووه  مجبوورين علووى      
حشووود كافوووة الطاقوووات وبووو ل نقصوووى الجهوووود ومواكبوووة نحووود  األسووواليب واالسوووتراتجيات والطووورق حشووود كافوووة الطاقوووات وبووو ل نقصوووى الجهوووود ومواكبوووة نحووود  األسووواليب واالسوووتراتجيات والطووورق " " 

والوساال والتقنيات التعليمية, كي نجعل نفامنا التعليمي يواكب مجتمعات المعرفوة والمعلوماتيوة, والوساال والتقنيات التعليمية, كي نجعل نفامنا التعليمي يواكب مجتمعات المعرفوة والمعلوماتيوة, 
                          ""ليسووووووواه  هووووووو ا النفوووووووا  لووووووويس فقوووووووط فوووووووي نن يكوووووووون مسوووووووتهلكا للمعلوماتيوووووووة بووووووول ومصووووووونعا لهووووووواليسووووووواه  هووووووو ا النفوووووووا  لووووووويس فقوووووووط فوووووووي نن يكوووووووون مسوووووووتهلكا للمعلوماتيوووووووة بووووووول ومصووووووونعا لهوووووووا

 (. (. 33::  20020022, , مازنمازن))

كتروني وما نضفا  على العملية التعليمية األمر كتروني وما نضفا  على العملية التعليمية األمر للععى على نحد نثر ونهمية التعل  اى على نحد نثر ونهمية التعل  اول  يعد يخفول  يعد يخف      
من القضايا األساسية التي تشفل التربوويين المهتموين مونه  بمجوال تكنولوجيوا التعلوي  من القضايا األساسية التي تشفل التربوويين المهتموين مونه  بمجوال تكنولوجيوا التعلوي  ""ال ي جعله ال ي جعله 

" " لكترونوويلكترونووي  اع  اعهووو  الووتعلهووو  الووتعلألبحووا  التووي تبحوو  عوون مفألبحووا  التووي تبحوو  عوون مفممووا ندب إلووى القيووا  بووالكثير موون الدراسووات واممووا ندب إلووى القيووا  بووالكثير موون الدراسووات وا
لكترونووي ثووورة كاملووة قامووت علووى نكتوواف ثووورة تكنولوجيووا لكترونووي ثووورة كاملووة قامووت علووى نكتوواف ثووورة تكنولوجيووا   اع  اعويمثوول الووتعلويمثوول الووتعل""  ,,((20:200220:2002عووامر, عووامر, ))
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المعلومووووات التووووي هووووي حصوووواد ودموووون ثالثووووة ننوووووات موووون التكنولوجيووووا هووووي تكنولوجيووووا الكمبيوووووتر, المعلومووووات التووووي هووووي حصوووواد ودموووون ثالثووووة ننوووووات موووون التكنولوجيووووا هووووي تكنولوجيووووا الكمبيوووووتر, 
مون الودمن لويس فقوط مون الودمن لويس فقوط وتكنولوجيا البرمجيوات, وتكنولوجيوا االتصواالت نو نقول البيانوات وهو ا النووت وتكنولوجيا البرمجيوات, وتكنولوجيوا االتصواالت نو نقول البيانوات وهو ا النووت 

مجموت حسابي له   التكنولوجيات لكن له قدرة تضاعفية كبيرة في اعنتاج العلمي من حي  الكو  مجموت حسابي له   التكنولوجيات لكن له قدرة تضاعفية كبيرة في اعنتاج العلمي من حي  الكو  
 (.(.52:200252:2002الصعيدي, الصعيدي, " )" )والكيفوالكيف

  اعلكتروني وتطبيقاته ونسواليب التواصول التكنولوجيوة سواه    اعلكتروني وتطبيقاته ونسواليب التواصول التكنولوجيوة سواه  لرغ  من نن فهور التعللرغ  من نن فهور التعلوعلى اوعلى ا""        
التعلي  والتعل  التقليديوة مون خوالل إنشوال مقوررات إلكترونيوة التعلي  والتعل  التقليديوة مون خوالل إنشوال مقوررات إلكترونيوة بشكل نو بآخر في البعد عن نساليب بشكل نو بآخر في البعد عن نساليب 

تاحتهوا بشوكل عشووااي ندب إلوى التوداخل بوين المصوطلحات فوي  تاحتهوا بشوكل عشووااي ندب إلوى التوداخل بوين المصوطلحات فوي إال نن التضخ  فوي المعلوموات واا إال نن التضخ  فوي المعلوموات وا 
وطر  معلوموات غيور صوحيحة ومتناقضوة مو  عود  االهتموا  بتحودي  وطر  معلوموات غيور صوحيحة ومتناقضوة مو  عود  االهتموا  بتحودي  , , معف  المجاالت المعرفيةمعف  المجاالت المعرفية
, , مكانيوووة التووودخل والعبووو  فوووي المعلوموووات اعلكترونيوووةمكانيوووة التووودخل والعبووو  فوووي المعلوموووات اعلكترونيوووةباعضوووافة إلوووى إباعضوووافة إلوووى إ, , تلووود المعلوموووات والبيانووواتتلووود المعلوموووات والبيانوووات

مموووا جعووول مموووا جعووول , , حيووو  ال توضووو  المعلومووات العلميوووة تحوووت المراقبووةحيووو  ال توضووو  المعلومووات العلميوووة تحوووت المراقبووة, , وانتهوواد حقووووق الملكيوووة الفكريووةوانتهوواد حقووووق الملكيوووة الفكريووة
المستخد  للشبكة يجود نفسوه نموا  كو  مون المحتويوات التعليميوة المكوررة والفيور منفموة بول والفيور المستخد  للشبكة يجود نفسوه نموا  كو  مون المحتويوات التعليميوة المكوررة والفيور منفموة بول والفيور 

  ""عوبة نصووال فووي الوصووول إلووى هوو   المحتويوواتعوبة نصووال فووي الوصووول إلووى هوو   المحتويوواتوقوود يجوود صوووقوود يجوود صوو, , األحيوواناألحيووان  موونموون  موثوووق فيهووا فووي كثيوورموثوووق فيهووا فووي كثيوور
 (.(.33: :   20552055,,هنداويهنداوي))

منفمووة منفمووة  بصووورةبصووورة  التعليميووةالتعليميووة  لتخووزين تلوود الوحووداتلتخووزين تلوود الوحووداتكوول  لوود جعوول موون الضووروري إيجوواد طريقووة كوول  لوود جعوول موون الضووروري إيجوواد طريقووة       
لتطوور السوري  فووي لتطوور السوري  فووي اا  وتواكوبوتواكوب, , ت سوهل علوى المعلموين والطوالب عمليوة الوصوول إلووى تلود المصوادرُتسوهل علوى المعلموين والطوالب عمليوة الوصوول إلووى تلود المصوادر

تشتمل على ك  هااول مون الوحودات التعليميوة متمثلوة فوي تشتمل على ك  هااول مون الوحودات التعليميوة متمثلوة فوي والتي والتي   اعلكترونيةاعلكترونية  عملية إنتاج المقرراتعملية إنتاج المقررات
 محاضرات البوربوينت والرسو  التوضيحية والرسو  المتحركة وملفات الصوت والفيديو والمعاملمحاضرات البوربوينت والرسو  التوضيحية والرسو  المتحركة وملفات الصوت والفيديو والمعامل

وهوووو موووا بوووات يعووورف باسووو  وهوووو موووا بوووات يعووورف باسووو    ,,وتقلووول مووون تكلفوووة تكووورار المحتويوووات التعليميوووةوتقلووول مووون تكلفوووة تكووورار المحتويوووات التعليميوووة  ,,االفتراضوووية وغيرهوووااالفتراضوووية وغيرهوووا
 ..الرقميةالرقمية  مستودعات الوحدات التعليميةمستودعات الوحدات التعليمية

إحودب إحودب   Digital Learning Objects( ( DLOs))إن مستودعات الوحدات التعليمية الرقمية إن مستودعات الوحدات التعليمية الرقمية ""        
, , التي تقو  على فكورة حديثوة فوي تفعيول اسوتخدا  الوسوااط الرقميوةالتي تقو  على فكورة حديثوة فوي تفعيول اسوتخدا  الوسوااط الرقميوة, , لكترونية الحديثةلكترونية الحديثةالتطبيقات اعالتطبيقات اع

و لوود بدعووداد بنووود نو مسووتودعات لعوودد كبيوور موون جزياووات و لوود بدعووداد بنووود نو مسووتودعات لعوودد كبيوور موون جزياووات , , فووي توودريس الموضوووعات الدراسوويةفووي توودريس الموضوووعات الدراسووية
ميوة المسوتقلة والقااموة بو اتها وتقوديمها للمعلموين والمتعلموين ععوادة اسوتخدامها مورات ميوة المسوتقلة والقااموة بو اتها وتقوديمها للمعلموين والمتعلموين ععوادة اسوتخدامها مورات الوسااط الرقالوسااط الرق

 ( .( .22: : 20520555, , عبد الباسطعبد الباسط")")عديدة في إطارات تعليمية جديدةعديدة في إطارات تعليمية جديدة

على نن  (Sicilia, M. A. et al., 2005,pp. 466-471) "خرونآسيسيليا و " ْكدوي    
ْية جديدة تساعد في  ارايس ايلعب دور  مستودت الوحدات التعليمية في تصمي  التعل  ويعتبر ر
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خلق خبرات وممارسات مفيدة نتيجة إعادة استخدا  وحدات التعل  في بياة التعل  القاا  على 
 .اعنترنت

ما قدمه المعهد القومي للوساال إلى ( (Eap, T. et al,2005" إياب وآخرون" ويشير     
 National Institute of Multimedia (NIME)المتعددة التربوية في اليابان 

Education  ْية للعمل التعاوني وطريقة لضمان جودة في نن مستودت وحدات التعل  ر
 التي   المباشر عبر شبكة مستودت وحدات التعل وب التعليمي واالعتماد على التعلالمحت

حدا  التعل   نصبحت تقد  نفضل مصادر التعل  بسرعة عالية وتكلفة نقل وجا بية نكبر وا 
 . التعاوني نتيجة إعادة توفيف واستخدا  وحدات التعل 

إلووى ضوورورة تحفيووز نعضووال هياووة التوودريس علووى اعيوودات داخوول إلووى ضوورورة تحفيووز نعضووال هياووة التوودريس علووى اعيوودات داخوول ( ( 20522052))  فوورجفوورجودعووت دراسووة ودعووت دراسووة       
, , كوو لد مراقبووة الجووودة داخوول المسووتودعاتكوو لد مراقبووة الجووودة داخوول المسووتودعات, , المسووتودعات وبيووان نهميووة الوصووول الحوور للمعلوموواتالمسووتودعات وبيووان نهميووة الوصووول الحوور للمعلومووات

 ..وربط المستودعات العربية ببعضها البعضوربط المستودعات العربية ببعضها البعض

في دراسوته بقيوا  كول جامعوة بدنشوال مسوتودت رقموي بهودف نشور في دراسوته بقيوا  كول جامعوة بدنشوال مسوتودت رقموي بهودف نشور   ((20502050))خميسخميس  كما ونوصىكما ونوصى      
نبحوووا  نعضوووال هياوووة التووودريس وتقويوووة حضووووره  علوووى اعنترنوووت وتشوووجي  ثقافوووة الوصوووول الحووور نبحوووا  نعضوووال هياوووة التووودريس وتقويوووة حضووووره  علوووى اعنترنوووت وتشوووجي  ثقافوووة الوصوووول الحووور 

 ..للمعلوماتللمعلومات

ْثر بشوكل إيجوابي علوى        ْثر بشوكل إيجوابي علوى فوي ضوول كول موا سوبق وألن مسوتودعات الوحودات التعليميوة الرقميوة تو فوي ضوول كول موا سوبق وألن مسوتودعات الوحودات التعليميوة الرقميوة تو
وتعوووالن تووودني التحصووويل وتعوووالن تووودني التحصووويل   وتلعوووب دور مهووو  فوووي العمليوووة التعليميوووة وتنموووي المعرفوووةوتلعوووب دور مهووو  فوووي العمليوووة التعليميوووة وتنموووي المعرفوووة, , ل ل جوانوووب الوووتعجوانوووب الوووتع

ودراسوة ودراسوة , , ((20552055))هنوداويهنوداويدراسوة دراسوة و و , , ((20552055))مون طلبوةمون طلبوة؛ كما نكودت علوى  لود دراسوة كول ؛ كما نكودت علوى  لود دراسوة كول المعرفيالمعرفي
Brown & Abbas((20502050)) فاعليةةة فاعليةةة   ""قووا  الباحوو  بهوو   الدراسووة والتووي موون خاللهووا سوويدرس قووا  الباحوو  بهوو   الدراسووة والتووي موون خاللهووا سوويدرس

ميةةة فةةي ت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة لةةد  طةة   الصةةف ميةةة فةةي ت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة لةةد  طةة   الصةةف توظيةةف المسةةتودعات التيليميةةة الر توظيةةف المسةةتودعات التيليميةةة الر 
تووودني فوووي مسوووتوب المعرفوووة تووودني فوووي مسوووتوب المعرفوووة   ؛ و لووود لموووا لمسوووه مووون؛ و لووود لموووا لمسوووه مووون""  الياشةةةر واتجةةةاه م  حةةةو مةةةادا التك ولوجيةةةاالياشةةةر واتجةةةاه م  حةةةو مةةةادا التك ولوجيةةةا

التكنولوجية لدب الطالب خالل فترة تدريسه لمدة سوت سونوات لمونهن التكنولوجيوا للصوف العاشور التكنولوجية لدب الطالب خالل فترة تدريسه لمدة سوت سونوات لمونهن التكنولوجيوا للصوف العاشور 
مون الدراسوات التوي اطلو  عليهوا الباحو  مون الدراسوات التوي اطلو  عليهوا الباحو    العديودالعديودوقود نكودت وقود نكودت , , في مدرسة دار األرقو  الثانويوة للبنوينفي مدرسة دار األرقو  الثانويوة للبنوين

ودراسة ودراسة   ,,((20022002))البايض البايض التنور التكنولوجي لدب الطالب كدراسة التنور التكنولوجي لدب الطالب كدراسة و و   المعرفةالمعرفة  على وجود تدني فيعلى وجود تدني في
 ..((20022002))عودة عودة   عسقول ونبوعسقول ونبو

وفي ه   الدراسة سيقو  الباح  ببنال مستودت تعليمي رقمي في وحدة اعلكترونيات من مادة وفي ه   الدراسة سيقو  الباح  ببنال مستودت تعليمي رقمي في وحدة اعلكترونيات من مادة         
نن يسووتفيد منووه المعلوو  والمووتعل  علووى حوود سوووال فهووو يوووفر نن يسووتفيد منووه المعلوو  والمووتعل  علووى حوود سوووال فهووو يوووفر عاشوور علووى نموول عاشوور علووى نموول التكنولوجيووا للصووف الالتكنولوجيووا للصووف ال
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ويعود ويعود , , تعل   اتي للمتعل  من جهة ويوفر وسيلة تعليميوة يمكون للمعلو  اسوتخدامها مون جهوة نخوربتعل   اتي للمتعل  من جهة ويوفر وسيلة تعليميوة يمكون للمعلو  اسوتخدامها مون جهوة نخورب
   ..  مقاط  فيديو وفالشات وعروض بوربوينت وغير  لدمقاط  فيديو وفالشات وعروض بوربوينت وغير  لد  تض تض بمثابة قلعة بيانات مركزية بمثابة قلعة بيانات مركزية 

 :مشكلة الدراسة 
ل للواقوو  فووي مدارسوونا يجوود نن موونهن التكنولوجيووا محوول شووكوب الكثيوور موون الطووالب ل للواقوو  فووي مدارسوونا يجوود نن موونهن التكنولوجيووا محوول شووكوب الكثيوور موون الطووالب إن المتثمووإن المتثموو          

وهوو ا مووا لمسووه الباحوو  موون خووالل االحتكوواد المباشوور والمالحفووة وهوو ا مووا لمسووه الباحوو  موون خووالل االحتكوواد المباشوور والمالحفووة   ,,عووالوة علووى المعلمووين ننفسووه عووالوة علووى المعلمووين ننفسووه 
والنتووواان السووونوية لتحصووويل الطوووالب بحكووو  تدريسوووه لموووادة التكنولوجيوووا للصوووف العاشووور لمووودة سوووت والنتووواان السووونوية لتحصووويل الطوووالب بحكووو  تدريسوووه لموووادة التكنولوجيوووا للصوووف العاشووور لمووودة سوووت 

حيوو  وجووود الباحوو  نن هنوواد تووودني ملحوووف فوووي حيوو  وجووود الباحوو  نن هنوواد تووودني ملحوووف فوووي , , قوو  الثانويووة للبنوووينقوو  الثانويووة للبنوووينسوونوات فووي مدرسوووة دار األر سوونوات فووي مدرسوووة دار األر 
قد يرج  إلى صعوبة المادة التعليمية ونيضا  قلة اعمكانات الماديوة التوي قد يرج  إلى صعوبة المادة التعليمية ونيضًا قلة اعمكانات الماديوة التوي , , التحصيل لدب الطالبالتحصيل لدب الطالب

 ..ندت إلى عد  توفيف المستحدثات التكنولوجية ندت إلى عد  توفيف المستحدثات التكنولوجية 

ة التعليمية للتفلب على ة التعليمية للتفلب على وألن االتجا  السااد اليو  نحو توفيف الحاسوب واعنترنت في العمليوألن االتجا  السااد اليو  نحو توفيف الحاسوب واعنترنت في العملي        
قووا  الباحوو  بمتابعووة بعووض مواقوو  اعنترنووت فوجوود نن هنوواد جهووود قووا  الباحوو  بمتابعووة بعووض مواقوو  اعنترنووت فوجوود نن هنوواد جهووود , , الطوورق التقليديووة فووي التوودريسالطوورق التقليديووة فووي التوودريس

تبوو ل موون قبوول بعووض المشوورفين والمعلمووين للتفلووب علووى تلوود الشووكوب موون خووالل إنتوواج وحوودات تبوو ل موون قبوول بعووض المشوورفين والمعلمووين للتفلووب علووى تلوود الشووكوب موون خووالل إنتوواج وحوودات 
ليساه  بنفسه في ليساه  بنفسه في وال تعطي الطالب الفرصة وال تعطي الطالب الفرصة , , إال نن تلد الجهود تتس  بالفردية من جهةإال نن تلد الجهود تتس  بالفردية من جهة, , تعليميةتعليمية

كمووا وجوود الباحوو  نن كمووا وجوود الباحوو  نن , , إنتوواج تلوود الوحوودات؛ ممووا يجعلووه محووور العمليووة التعليميووة موون جهووة نخووربإنتوواج تلوود الوحوودات؛ ممووا يجعلووه محووور العمليووة التعليميووة موون جهووة نخوورب
  الدقوة الدقوة محتويات تلد الوحدات تتس  بالعشوااية وعد  التنفي  وعد  الخضوت للرقابة والتكورار وعود  محتويات تلد الوحدات تتس  بالعشوااية وعد  التنفي  وعد  الخضوت للرقابة والتكورار وعود  

اسوة علوى نمول نن يسوه  اسوة علوى نمول نن يسوه  األمر الو ي دفو  الباحو  للتفكيور والقيوا  بهو   الدر األمر الو ي دفو  الباحو  للتفكيور والقيوا  بهو   الدر , , في كثير من األحيانفي كثير من األحيان
 ..ولو بقدر ضايل في التخلص من تلد الشكوب ولو بقدر ضايل في التخلص من تلد الشكوب 
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 ::الدراسةالدراسة  أسئلةأسئلة
 ::اآلتياآلتيالسؤال الرئيس السؤال الرئيس تتبلور أسئلة الدراسة في تتبلور أسئلة الدراسة في 

مةةا فاعليةةة توظيةةف المسةةتودعات التيليميةةة الر ميةةة فةةي ت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة لةةد  مةةا فاعليةةة توظيةةف المسةةتودعات التيليميةةة الر ميةةة فةةي ت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة لةةد    **    
 ؟؟  ط   الصف الياشر واتجاه م  حو مادا التك ولوجياط   الصف الياشر واتجاه م  حو مادا التك ولوجيا

ْال الرايس و و    ْال الرايس يتفرت من الس  ::األسالة الفرعية ا تيةاألسالة الفرعية ا تيةيتفرت من الس
 ما معايير تصمي  المستودعات التعليمية الرقمية ؟ما معايير تصمي  المستودعات التعليمية الرقمية ؟  -55
مووا صووورة المسووتودت التعليمووي الرقمووي الووالز  لتنميووة مهووارات المعرفووة التكنولوجيووة واتجووا  مووا صووورة المسووتودت التعليمووي الرقمووي الووالز  لتنميووة مهووارات المعرفووة التكنولوجيووة واتجووا    -22

 الطالب نحو مادة التكنولوجيا ؟الطالب نحو مادة التكنولوجيا ؟
الرقميوووة فوووي تنميوووة المعرفوووة التكنولوجيوووة لووودب الرقميوووة فوووي تنميوووة المعرفوووة التكنولوجيوووة لووودب موووا فاعليوووة توفيوووف المسوووتودعات التعليميوووة موووا فاعليوووة توفيوووف المسوووتودعات التعليميوووة   -33

 لكترونيات من مادة التكنولوجيا ؟لكترونيات من مادة التكنولوجيا ؟طالب الصف العاشر في وحدة اعطالب الصف العاشر في وحدة اع
تنميوة اتجوا  طوالب الصوف العاشور تنميوة اتجوا  طوالب الصوف العاشور   فويفويما فاعلية توفيوف المسوتودعات التعليميوة الرقميوة ما فاعلية توفيوف المسوتودعات التعليميوة الرقميوة   -44

 نحو مادة التكنولوجيا ؟نحو مادة التكنولوجيا ؟

 

 :فروض الدراسة
 ::روض ا تية روض ا تية سعت الدراسة الحالية للتثكد من صحة الفسعت الدراسة الحالية للتثكد من صحة الف

بوين متوسوط درجوات التحصويل بوين متوسوط درجوات التحصويل   ( ( αα  ≤≤  0.05))ال يوجد فرق دال احصواايا  عنود مسوتوب ال يوجد فرق دال احصواايًا عنود مسوتوب   -55
لدب طالب المجموعة الضوابطة ومتوسوط درجوات التحصويل لودب طوالب المجموعوة التجريبيوة لدب طالب المجموعة الضوابطة ومتوسوط درجوات التحصويل لودب طوالب المجموعوة التجريبيوة 

 ..في المعرفة التكنولوجية المتعلقة بوحدة اعلكترونيات من مادة التكنولوجيا للصف العاشر في المعرفة التكنولوجية المتعلقة بوحدة اعلكترونيات من مادة التكنولوجيا للصف العاشر 
ا  الطوالب فوي ا  الطوالب فوي بوين مسوتوب اتجوبوين مسوتوب اتجو  ( ( αα  ≤≤  0.05))ال يوجد فرق دال احصاايا  عند مسوتوب ال يوجد فرق دال احصاايًا عند مسوتوب   -22

مووادة التكنولوجيووا مووادة التكنولوجيووا   ب فووي المجموعووة التجريبيووة نحوووب فووي المجموعووة التجريبيووة نحووومسووتوب اتجووا  الطووالمسووتوب اتجووا  الطووالالمجموعووة الضووابطة و المجموعووة الضووابطة و 
 ..للصف العاشرللصف العاشر

  تنمية  كبيرة وفق معدل الكسب لبالد في عليمي الرقمي فاعليةيحقق المستودت التال  -3
 .المعرفة التكنولوجية
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 : : أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 ::  تهدف ه   الدراسة إلىتهدف ه   الدراسة إلى

 ..الرقميةالرقمية  التعليميةالتعليمية  تصمي   قاامة معايير لتصمي  المستودعاتتصمي   قاامة معايير لتصمي  المستودعات  -55
                  لكترونيووات موون مووادة لكترونيووات موون مووادة التكنولوجيووة المتضوومنة فووي وحوودة اعالتكنولوجيووة المتضوومنة فووي وحوودة اعالمعرفووة المعرفووة   بمكونوواتبمكونوواتتحديوود قاامووة تحديوود قاامووة   -22

 ..  التكنولوجيا للصف العاشرالتكنولوجيا للصف العاشر
مووون موووادة التكنولوجيوووا للصوووف مووون موووادة التكنولوجيوووا للصوووف   لكترونيووواتلكترونيووواتبنوووال مسوووتودت تعليموووي رقموووي لتووودريس وحووودة اعبنوووال مسوووتودت تعليموووي رقموووي لتووودريس وحووودة اع  -33

 ..العاشرالعاشر
علوووى فاعليوووة المسووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي تنميووة المعرفوووة التكنولوجيوووة فوووي علوووى فاعليوووة المسووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي تنميووة المعرفوووة التكنولوجيوووة فوووي   التعوورفالتعوورف  -44

 . . لكترونيات من مادة التكنولوجيا للصف العاشر لكترونيات من مادة التكنولوجيا للصف العاشر اعاعوحدة وحدة 
التجريبيووة نحووو مووادة التكنولوجيووا التجريبيووة نحووو مووادة التكنولوجيووا و و الضووابطة الضووابطة   تينتيناتجووا  الطووالب فووي المجموووعاتجووا  الطووالب فووي المجموووع  التعوورف علووىالتعوورف علووى  -22

 . . للصف العاشرللصف العاشر
 : أهمية الدراسة

 :من المثمول نن تفيد الدراسة الحالية الجهات التالية   
قود يفيود القواامين علوى العمليوة التعليميوة مون مشورفين قود يفيود القواامين علوى العمليوة التعليميوة مون مشورفين   تقد  الدراسوة مسوتودت تعليموي رقمويتقد  الدراسوة مسوتودت تعليموي رقموي  -1

 . . معلمين وباحثين وطالب معلمين وباحثين وطالب 
عمليوووة تطووووير التعلوووي  باسوووتخدا  الوسووواال التكنولوجيوووة المتقدموووة المرتبطوووة ببنوووال عمليوووة تطووووير التعلوووي  باسوووتخدا  الوسووواال التكنولوجيوووة المتقدموووة المرتبطوووة ببنوووال   قووود تووودع قووود تووودع   -22

 ..مستودعات تعليمية رقمية مستودعات تعليمية رقمية 
جيووا والتووي هووي محوول شووكوب جيووا والتووي هووي محوول شووكوب قوود تسوواه  هوو   الدراسووة فووي توو ليل صووعوبات توودريس التكنولو قوود تسوواه  هوو   الدراسووة فووي توو ليل صووعوبات توودريس التكنولو   -33

 ..المعل  على حد سوال المعل  على حد سوال المتعل  و المتعل  و 
        التعلووي  موون مشوورفين ومعلموووين التعلووي  موون مشوورفين ومعلموووين ربيووة و ربيووة و بووا  القوواامين علووى نمووور التبووا  القوواامين علووى نمووور التقوود توجووه هوو   الدراسووة انتقوود توجووه هوو   الدراسووة انت  -44
لكترونوي بشوكل لكترونوي بشوكل   اع  اعة والبشرية الالزمة لتفعيل الوتعلة والبشرية الالزمة لتفعيل الوتعلاعمكانيات المادياعمكانيات المادي  مدرال إلى ضرورة توفيرمدرال إلى ضرورة توفيرو و 

 . . عا  ومستودعات الوحدات التعليمية الرقمية بشكل خاص في العملية التعليمية عا  ومستودعات الوحدات التعليمية الرقمية بشكل خاص في العملية التعليمية 
مباشورة بالموضووت فوي مباشورة بالموضووت فوي   جوود دراسوات سوابقة  ات صولةجوود دراسوات سوابقة  ات صولةتكمن نهمية ه   الدراسة في عود  و تكمن نهمية ه   الدراسة في عود  و   -22

 ..حدود عل  الباح حدود عل  الباح 
قد تكون ه   الدراسة نقطة االنطالق نحو بنال مسوتودعات تعليميوة رقميوة لكافوة الوحودات قد تكون ه   الدراسة نقطة االنطالق نحو بنال مسوتودعات تعليميوة رقميوة لكافوة الوحودات   -66

 ..لبقية كتب التكنولوجيا في المراحل المختلفةلبقية كتب التكنولوجيا في المراحل المختلفةتكنولوجيا للصف العاشر األساسي و تكنولوجيا للصف العاشر األساسي و من كتاب المن كتاب ال
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 : : حدود الدراسة حدود الدراسة 
اقتصوورت هوو   الدراسووة علووى عينووة موون طووالب مدرسووة دار األرقوو  الثانويووة للبنووين بفووزة خووالل اقتصوورت هوو   الدراسووة علووى عينووة موون طووالب مدرسووة دار األرقوو  الثانويووة للبنووين بفووزة خووالل       

لكترونيووات موون لكترونيووات موون االاالواقتصوورت الدراسووة علووى وحوودة واقتصوورت الدراسووة علووى وحوودة , , ((  20542054-20532053))  الفصوول األول للعووا  الدراسوويالفصوول األول للعووا  الدراسووي
 ..مادة التكنولوجيا للصف العاشرمادة التكنولوجيا للصف العاشر

 : الدراسة  متغيرات
 المستقل  رالمتغي - 

  .التعليمية الرقميةمستودت الوحدات   -5
 المتغيرات التابية  - 

 .المعرفة التكنولوجية لدب الطالب من خالل اختبار تحصيلي اختبار -5
 .مقياس اتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا -2

 : للدراسة التجريبيتصميم ال
مجموعتين ال القاا  علىت  استخدا  التصمي  التجريبي  ةالحالي الدراسةفي ضول طبيعة     

 .ضابطةالتجريبية واألخرب المجموعة ال

 : لدراسةإجراءات ا
وتحليلهووووا بهوووودف إعووووداد اعطووووار النفووووري وتحليلهووووا بهوووودف إعووووداد اعطووووار النفووووري   الدراسووووةالدراسووووةمسوووون األدبيووووات المرتبطووووة بموضوووووت مسوووون األدبيووووات المرتبطووووة بموضوووووت  -55

الرقميوووة عبووور الرقميوووة عبووور   واسووتقرال المواصوووفات الخاصووة بتقووودي  نموووو ج مسووتودت الوحووودات التعليميووةواسووتقرال المواصوووفات الخاصووة بتقووودي  نموووو ج مسووتودت الوحووودات التعليميووة
 ..  دراسةدراسةنترنت وتصمي  ندوات النترنت وتصمي  ندوات الاعاع

 ..الوحدات التعليمية المتاحة عبر اعنترنت الوحدات التعليمية المتاحة عبر اعنترنت عدد من مستودعات عدد من مستودعات تحليل تحليل  -22
جازتهووا  -33 جازتهووا إعووداد قاامووة بمعووايير تصوومي  وبنووال مسووتودت الوحوودات التعليميووة عبوور اعنترنووت واا إعووداد قاامووة بمعووايير تصوومي  وبنووال مسووتودت الوحوودات التعليميووة عبوور اعنترنووت وا 

 ..الخبرال في مجال تكنولوجيا التعلي  الخبرال في مجال تكنولوجيا التعلي  مجموعة من مجموعة من بعرضها على بعرضها على 
علووى علووى دات التعليميووة واختيووار نحوود الخووواد  دات التعليميووة واختيووار نحوود الخووواد  تصوومي  وبنووال النمووو ج المقتوور  لمسووتودت الوحووتصوومي  وبنووال النمووو ج المقتوور  لمسووتودت الوحوو -44

توووووو  توووووو  و و   ,,((http://www.lorepository.com))عنترنووووووت لرفوووووو  موقوووووو  المسووووووتودت عبوووووور  عنترنووووووت لرفوووووو  موقوووووو  المسووووووتودت عبوووووور  اا
جورال االختبوارات الفنيوة األساسوية للتحقوق مون خلوو المسوتودت مون  جورال االختبوارات الفنيوة األساسوية للتحقوق مون خلوو المسوتودت مون عرضه على الخبرال واا عرضه على الخبرال وا 

 .. األخطال الفنيةاألخطال الفنية
, وهوو وحودة اعلكترونيوات مون , وهوو وحودة اعلكترونيوات مون الدراسوةالدراسوةمي المناسب لتقودي  متفيورات مي المناسب لتقودي  متفيورات تحديد المحتوب التعليتحديد المحتوب التعلي -22

 ..ا للصف العاشر ا للصف العاشر التكنولوجيالتكنولوجي  مادةمادة
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عداد وحدات تعليمية رقمية قابلة ععادة االستخدا  بتنسيقات متعوددة   -66 عداد وحدات تعليمية رقمية قابلة ععادة االستخدا  بتنسيقات متعوددة  تجهيز واا  DOC))تجهيز وا 
 PDF , PPT. ). ) 

تحميوووول الوحوووودات التعليميووووة الرقميووووة القابلووووة ععووووادة االسووووتخدا  فووووي مسووووتودت الوحوووودات تحميوووول الوحوووودات التعليميووووة الرقميووووة القابلووووة ععووووادة االسووووتخدا  فووووي مسووووتودت الوحوووودات  -22
 ..التعليمية عبر اعنترنت التعليمية عبر اعنترنت 

صوويلي الموضوووعي, ومقيوواس االتجووا  صوويلي الموضوووعي, ومقيوواس االتجووا  االختبووار التحاالختبووار التح: : والمتمثلووة فووي والمتمثلووة فووي   الدراسووةالدراسووةإعوداد ندوات إعوداد ندوات  -22
 ..والتحقق من صدقه  وثباته والتحقق من صدقه  وثباته وتحكيمه  وتحكيمه  

  الدراسوةالدراسوةنفيو  تجربوة نفيو  تجربوة تتالالزموة لالالزموة ل( ( كتواب تسوهيل مهموةكتواب تسوهيل مهموة) ) الحصول علوى التسوهيالت اعداريوة الحصول علوى التسوهيالت اعداريوة  -22
 ..((66ملحق ملحق ))رسة دار األرق  الثانوية للبنين رسة دار األرق  الثانوية للبنين في مدفي مد

بهودف قيواس الثبوات, والتعورف علوى الصووعوبات بهودف قيواس الثبوات, والتعورف علوى الصووعوبات   الدراسوةالدراسوةإجورال التجربوة االسوتطالعية  ألدوات إجورال التجربوة االسوتطالعية  ألدوات    -5050
 ..عند إجرال التجربة األساسيةعند إجرال التجربة األساسية  الدراسةالدراسةالتي قد تواجه الباح  نو نفراد عينة التي قد تواجه الباح  نو نفراد عينة 

 ..  للدراسةللدراسةإجرال التجربة األساسية إجرال التجربة األساسية   -5555
تنميوووة المعرفوووة تنميوووة المعرفوووة   ي الرقموووي فووويي الرقموووي فووويتحليووول النتووواان وقيووواس فاعليوووة توفيوووف المسوووتودت التعليموووتحليووول النتووواان وقيووواس فاعليوووة توفيوووف المسوووتودت التعليمووو  -5522

   ..مادة التكنولوجيامادة التكنولوجيا  التكنولوجية واتجا  الطالب نحوالتكنولوجية واتجا  الطالب نحو
 ..مناقشة النتاان وتفسيرها مناقشة النتاان وتفسيرها   -5533
 ..عرض النتاان العامة للبح  وتقدي  التوصيات عرض النتاان العامة للبح  وتقدي  التوصيات   -5544

 

 : صطلحات الدراسةم
 : : كما يليكما يلي  جرااياجرااياإإقا  الباح  بتعريف المصطلحات قا  الباح  بتعريف المصطلحات 

 ::المستودعات التيليمية الر ميةالمستودعات التيليمية الر مية   -11
المتنوعوة المتنوعوة   Learning Objectقاعدة بيانات يوت  فيهوا تخوزين عودد هااول مون وحودات الوتعل  قاعدة بيانات يوت  فيهوا تخوزين عودد هااول مون وحودات الوتعل            

المتعلقة بتنمية المعرفة التكنولوجية بحي  يسوهل اسوتخدامها واسوترجاعها لتحقيوق نهوداف تعليميوة المتعلقة بتنمية المعرفة التكنولوجية بحي  يسوهل اسوتخدامها واسوترجاعها لتحقيوق نهوداف تعليميوة 
 ..محددةمحددة
 ::الميرفة التك ولوجية  الميرفة التك ولوجية     -22
لوحدة اعلكترونيوات مون موادة لوحدة اعلكترونيوات مون موادة   نتيجة دراستهنتيجة دراسته  معلومات تكنولوجية جديدةمعلومات تكنولوجية جديدةما يكتسبه الطالب من ما يكتسبه الطالب من       

 ..ات التي يحصل عليها بعد تصحين االختبار التحصيليات التي يحصل عليها بعد تصحين االختبار التحصيلي, وتقاس بالدرج, وتقاس بالدرجالتكنولوجياالتكنولوجيا
 

 ::االتجاهاالتجاه   -33
مووووادة مووووادة ""موووون طووووالب الصووووف العاشوووور, نحووووو موووون طووووالب الصووووف العاشوووور, نحووووو   –نو حيووووادا  نو حيوووواداً   نو إيجابووووا  نو إيجابوووواً   سوووولبا  سوووولباً   –موووودب االسووووتجابة موووودب االسووووتجابة         

 ..ويت  قياس االتجا  من خالل مقياس اتجا  ويت  قياس االتجا  من خالل مقياس اتجا  " " لكترونياتلكترونياتاعاع""لوحدة لوحدة     , بعد دراسته, بعد دراسته""التكنولوجياالتكنولوجيا
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 لفصل الثانيا

 ريــظـار النــاإلط

 

  التيلم اإللكترو ي : المحور األول 

 التيلم الر مية وحدات : المحور الثا ي 

 المستودعات التيليمية الر مية : المحور الثالث 

  للمستودعات التيليمية الر ميةالتصميم التيليمي : الرابع المحور 

  ةالتك ولوجي الميرفة: لخامساالمحور 
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 لفصل الثانيا

 اإلطــار النـظــري

المحور األول يتناول التعل  اعلكتروني من , محاور نساسية خمسةيشتمل ه ا الفصل على     
التعل   وحدات فيتناول المحور الثاني نما, ونشكاله, وننواعه, ونهميته, وخصااصه, هحي  مفهوم

يتناول ف الثال نما المحور , ونشكالها ,ومميزاتها ,وفواادها ,من حي  خصااصها, الرقمية
, وبرامن إدارتها, افهاووفا, واستخداماتها, ستودعات التعليمية الرقمية من حي  نهميتهاالم

المحور  يتناول بينما, للمستودعات التصمي  التعليمي والمحور الراب  يتناول ,ونما ج منها
, االمبررات التي دعت إلى االهتما  بهو , امفهومهمن حي   ةالتكنولوجي الخامس المعرفة

 . لدية المعرفة التكنولوجيةوالخبرات التي ينبفي إكسابها للفرد لكي يكون , اونبعاده, اهصوخصاا

       التيلم اإللكترو ي: المحور األول
إن الثورة في تقنية المعلومات ووساال االتصال حولت عال  اليو  إلى قرية إلكترونية  

المْسسات التربوية نن تقد  ى ه ا التفير يفرض عل, تتالشى فيها الحواجز الزمانية والمكانية
كما , لالستفادة منها وتوفيفها في النسين التربوي بما يتماشى م  نهدافها ومسلماتها حلوال

فدمن ,  يفرض عليها نن تقد  المبادرة لالستفادة من التقنية في رف  مخرجات العملية التعليمية
ا لتطوير البنى والهياكل لبا حيويملية التعلي  والتعل  ل  يعد ترفا بل نصبن مطالتقنية في ع

التربوية لما تقدمة التقنية من نقلة نوعية في إعادة صياغة المنهن بمفهومه الشامل والرف  من 
من هنا حرصت كثير من المْسسات " , مستوب المخرج التربوي و لد بجهد نقل ونوعية نفضل

لتقنيات بما يحقق نهدافها, ففهرت التربوية والتعليمية على األخ  بزما  المبادرة وتوفيف ه   ا
       "كثير من األساليب والوساال الجديدة في التعل  ومن  لد فهور التعل  اعلكترونيال
 (. 22: 2004المبارد, )

        :مف وم التيلم اإللكترو ي  :أوال
التقنيات ا م  تطور ني آخ   بالتطور التدريجي متزامنا ومتوافقإن مفهو  التعل  اعلكترو  

: 2050)سخمي حي  عرفه, ووساال االتصال الحديثة, ل ا تعددت التعريفات للتعل  اعلكتروني
, وعملية تعل  مقصودة ومحكومة, ونفا  تكنولوجي تعليمي كامل, عل  نفري تطبيقي"بثنه ( 2

يمر فيها المتعل  بخبرات مخططة , تقو  على نساس فكر فلسفي ونفريات تربوية جديدة
بطريقة نفامية , لكترونية متعددة ومتنوعةإمن خالل تفاعله م  مصادر تعل  , ةومدروس
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قاامة على , في بياات تعل  إلكترونية مرنة, وفق اجرالات ونحدا  تعليمية منفمة, ومتتابعة
"               هارتون"نما ,"في ني وقت ومكان تدع  عمليات التعل  وتسهل حدوثه ,الكمبيوتر والشبكات

(5 :2006 (Horton, نشال إوجيا المعلومات والحاسوب من نجل استخدا  لتكنول"بثنه  فقد عرفه
 لد النوت " حي  عرف  التعل  اعلكتروني بثنه ( 25: 2002)وقد وافقه عقل , "خبرات تعل  

  بثن التعل( 25: 2002)ويرب عامر, "من التعلي  ال ي يطبق تكنولوجيا المعلومات في عملياته 
نفا  تعليمي يستخد  تقنيات المعلومات وشبكات اعنترنت في تدعي  وتوسي  "هو  اعلكتروني

في تعريفه ننوات التعل  اعلكتروني ( 256: 2002)كما تناول بسيوني, "نطاق العملية التعليمية
لكترونية المتنوعة وسااط اعتقدي  المناهن التعليمية  والدورات التدريبية عبر ال" فقد عرفه بثنه 

نترنت بثدواتها في نسلوب متزامن نو غير متزامن التي تشمل األقراص بثنواعها وشبكة اع
الموسى وماند  ونضاف, "وباعتماد مبدن التعل  ال اتي نو التعل  بمساعدة المعل  م  تقيي  المتعل 

التعل  ( 6: 2002) وسىفقد عرف الم, للتعريفات السابقة تكنولوجيا الوسااط المتعددة
طريقة للتعل  باستخدا  آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسااطه "اعلكتروني بثنه 

المتعددة من صوت وصورة, ورسومات وآليات بح , ومكتبات إلكترونية, وك لد بوابات الشبكة 
استخدا  التقنية العالمية للمعلومات سوال كان عن بعد نو في الفصل الدراسي, فالمقصود هو 
بينما عرفه , "بجمي  ننواعها في إيصال المعلومة للمتعل  بثقصر وقت ونقل جهد ونكبر فاادة

 لد النوت من التعل  ال ي يعتمد على استخدا  الوسااط " بثنه( ,Mank 142002 :) "ماند"
عل  التي نصبحت وسيطا فاعال  للت( نترنتاع)المتعددة وشبكات المعلومات واالتصاالت 

وعن طريق التفاعل , ويت  التعل  عن طريق االتصال والتواصل بين المعل  والطالب, اعلكتروني
لكترونية لكترونية والمكتبة اعكالدروس اع, خربالب ووساال التعل  اعلكتروني األبين الط

 ".والكتاب اعلكتروني وغيرها
الحالي يجد الباحث أن مف وم التيلم  الدراسةومن خ ل التيريفات السابقة وطبيية  

       ا بأ هلذلك ييرفه الباحث إجرائي,  تر تاإللكترو ي يحتوي على الوسائط المتيددا وشبكة اإل 
 ظام لتقديم البرامج التدريبية والتيليمية عبر وسائط تك ولوجية متقدمة ومت وعة تشمل "

وتيسير التيلم في أي و ت وأي مكان وتوفير لتيزيز وذلك , الوسائط المتيددا وشبكة اإل تر ت
يو ب دف تحقيق الوسائل التيليمية اإللكترو ية المتيددا الوسائط, من صوت وصورا وفيد

 . "األهداف التيليمية
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 : خصائص التيلم اإللكترو ي : ثا يا 
  ينفرد التعل  اعلكتروني عن غير  من ننماط التعلي  التقليدي ببعض السمات الخاصة نو

 : فيما يلي (2: 2002)الساعي حددها  وقد, علقة بطبيعته وفلسفتهالخصااص المت
و لد من  حي  إمكانية الوصول إليه في ني وقت ومن ني مكان ودون حواجز: الكو ية  -1

 .بشبكة اعنترنت العالمية خالل ربطها
ومعلمين  ةمادة العلمية والمستفيدين من طلبحي  التفاعل بين محتوب ال :التفاعلية   -2

 .واالنتقال المباشر من جزاية إلى نخرب بتسلسل والتعامل م  نجزال المادة العلمية ,وغيره 
حي  عد  اقتصار  على فاة دون نخرب من الناس, وليس ه ا فحسب بل : الجماهيرية  -3

يمكن ألكثر من متعل  في نكثر من مكان نن يتعامل ويتفاعل م  البرنامن التعليمي في آن 
 .واحد

حي  يتوافق وحاجات كل متعل , ويلبي رغباته, ويتماشى م  مستوا  العلمي, مما : فردية ال -4
 .ا لسرعة التعل  عند كل فردلتقد  في البرنامن نو التعل  وفقيسمن با

تحقيق نهداف ل م  بعضها البعض  الوحداتاته من ويقصد بها تكامل كل مكون :التكاملية  -5
 .تعليمية محددة 

 

 : وير  الباحث أن ه اك خصائص آخر  يمكن إضافت ا للتيلم اإللكترو ي وهي 
وه ا ما يحتاجه كثير  :يوفر بيئة تيليمية تيلمية ب ا خبرات تيليمية بييدا عن المخاطر  -5

وفي بعض الوحدات  ,ا في مبح  التكنولوجيالمعلمين في كثير من المباح  خصوصمن ا
ا نما  تدريسها بالشكل العملي الخبرة المباشرة فيها عااق مل م التي تشكل المخاطر في التعا

 .التطبيقي المطلوب
 .إن تكلفة التعل  اعلكتروني قليلة مقارنة بالتعلي  التقليدي :التكلفة  -2
متجددة  ومحدثة  للمعلومات بما علكتروني للمتعلمين بياة خصبة و يوفر التعل  ا: التحديث  -3

 .مجال التكنولوجيا  يواكب التطورات السريعة خاصة في
 

لكترو ي, حدد الباحث ومن خ ل الخصائص السابقة والتي بي ت مميزات التيلم اإل    
من  ام في هذه الدراسة والذي يمثل جزءخصائص المستودع التيليمي الر مي المستخد

 .لكترو يم ظومة التيلم اإل 
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 : أهمية التيلم اإللكترو ي : ثالثا 
تتضن نهمية التعل  اعلكتروني من خالل نتاان البحو  والدراسات التي نشارت إلى نهمية  

هدفت دراسة بدر حي  , وفاعليه التعل  اعلكتروني في مختلف جوانب العملية التعليمية
ثر استخدا  الفصول الدراسية االفتراضية على التحصيل الدراسي للمتعلمين نإلى قياس ( 2050)

في قس   فصول الدراسية التقليدية, وصممت الدراسة على جمي  المقررات الدراسيةبدال  من ال
وتوصلت نتاان ه   الدراسة إلى نن , ها على اعنترنتتووضع ةرقمي ةتكنولوجيا التعلي  بطريق
من الفصول  تحصيل الطالب بدال رف فتراضية في التعلي  يعمل على استخدا  الفصول اال
الستعمال التكنولوجيا والتفاعل  ةكافي ةنن الطالب لديه  قابلية وقدر نكدت الدراسية التقليدية و 

ْولية تجاهها حساسه  بالثقة والمس  .معها وا 
إلى معرفة اتجاهات  ,Seyal and Others) 2050" )سيال وآخرون " وهدفت دراسة 

السال , وقد  الطلبة نحو التعل  اعلكتروني من خالل التربية المهنية والتقنية في بروناي دار
نفهرت الدراسة وجود اتجاهات ايجابية للطالب نحو التعل  اعلكتروني ونن على إدارة الكليات 
تصمي  وتشكيل سياسة لتكنولوجيا المعلومات حول تنمية المختبرات للطالب ونن على الطلبة 

 .التدرب واالستعداد للتعل  اعلكتروني 
ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعلي   إلى تصمي ( 2002)كما وهدفت دراسة خليل 

طالب كلية  بة الجوانب المعرفية واألدااية لدفي ضول معايير جودة التعل  اعلكتروني لتنمي
 .لى فاعلية المقررات اعلكترونية في العملية التعليمية إية وخلصت النتاان الترب
لطالب المعلمين بكلية التربية إلى تنمية مهارات ا( 2002)هدفت دراسة عبد المجيد  ك لدو 

نتاج دروس إلكترونية في الرياضيات واتجاهاته  نحو التعل  اعلكتروني  بسوهاج على تصمي  وا 
و لد من خالل برنامن تدريبي معد باستخدا  إحدب البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر المعتمدة 

 اإلى وجود فروق دالة إحصااي وخلصت نتاان الدراسة, على اعنترنت والمتمثلة في برنامن مودل
ه  نحو استخدا  التعل  اعلكتروني لصالن المجموعة متوسطي درجات الطالب وفي اتجاه بين

 .التجريبية 
الفصول )إلى معرفة مدب تثثير  Khalili & Pete, 2000))" كاليلي وبيتيا" اسة وهدفت در  

على العملية التعليمية التقليدية وتحسينها والمعتمدة على التعلي  المباشر ومناهجها, ( االفتراضية
وتضمن  لد دراسة كافة البرامن وا ليات الممكنة وتقيي  نثر التعل  من خالل تقيي  المعل  

ب آلي وشبكاته ووسااطه المتعددة من والمتعل  واستخدامه   ليات االتصال الحديثة من حاس
صوت وصورة ورسومات وآليات بح  ومكتبات إلكترونية وغيرها, وتوصلت نتاان الدراسة إلى 
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ْدي إلى تطور  نن استخدا  خدمة شبكة اعنترنت في التعلي  ومنها خدمة الفصول االفتراضية ت
حل بعض  علىفتراضية ا نثرت تقنية الفصول االكم, م هل وسري  في العملية التعليمية

زيد تون الدراسة نو بعض الطالب ال ين المشاكل التعليمية مثل حل مشكالت الطالب ال ين يترك
نعماره  عن سن الدراسة واالستفادة من خبرات الخبرال ونقلها من نماكن مختلفة في العال  

 .بثسرت وقت
لوقت كتروني نصبن في اومن خالل عرض الدراسات واألبحا  السابقة يتضن نن التعل  اعل

ن إضافته نكسبت العملية التعليمية نهمية استراتيجية من حي  نحي  , ايالحاضر شياا نساس
وتسهيل عملية تعل  , تفيير بعض ننماط التعلي  التقليدي إلى االستعانة بتكنولوجيا التعلي  المتاحة
ننا حقا ال نستطي  نن نتصور في المستقبل مدرسة نو جام , لكترونيإ  عة دون تعلالطالب وا 

كما نن نهمية التعل  اعلكتروني تكمن في احتكاد الطالب في الوسط المعرفي التطوري والتعرف 
على مصادر متنوعة من المعلومات حي  يستطي  الطالب مشاهدة الملفات التعليمية مثل 

ضا  تكون وني, المخططات التوضيحيةو  العروض التوضيحية ومقاط  الفالش والفيديو والصور
 الكترونية لتزويد الموق  بها و لد ليصبن الطالب مساهمإالفرصة متاحة للطالب لرف  ملفات 

ومن ث  يستعرض الطالب نفكاره  , ضيفيتلقى ويفكر ويخطط ويبتكر ويبدت ونهاية ي  
ويتناولوها ويشاركه  المدرس بدشرافه وتوجيهاته لنخرج بتحفيز لهم  الطالب وتصويب 

العلمية ونضعه  على الطريق الصحين بثسلوب علمي مبتكر يبتعد بالطالب عن  الستنتاجاته 
الطرق التقليدية في الدراسة التي ال تترد فرصة لخياله الخصب نن ي عمل األفكار ويطورها 

 .وينميها لترب النور
 :   أ واع التيلم اإللكترو ي : رابيا 

وساعد , لكل متعل  بطرق ونساليب مختلفةنترنت العالمية فرص التعل  لقد نتاحت شبكة اع  
: 2050, خميس)التعل  اعلكتروني المتعل  على اختيار النوت المناسب له ومن ه   األنوات 

33): 
يلتقي فيه المعلمون , وهو تعل  يحد  بشكل متزامن : Synchronousالتيلم المتزامن   -5

 .ويتفاعلون معا  في نفس الوقت الحقيقي , والمتعلمون في فصول افتراضية على الويب
حي  , وهو تعل  يحد  بشكل غير متزامن:  Asynchronousالتيلم الغير متزامن   -2

ت المناقشة غير المتزامنة من خالل منتديا, ويتفاعلون معا  , يلتقي فيه المعلمون والمتعلمون
 .عبر الويب 
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وهو توليفة تجم  بين بعض مكونات التعلي  التقليدي في  : Blendedالتيلم التوليفي   -3
في ضول استراتيجية توليف واضحة ومحددة , الفصول وبعض مكونات التعل  اعلكتروني

 .ساس االحتياجات التعليمية والفروف واعمكانات المتاحة نعلى , المعال 
 

 شطة التيليمية ومن خ ل عرض أ واع التيلم اإللكترو ي تمكن الباحث من تحديد األ 
اإللكترو ية التي يقوم الطلبة بت فيذها من خ ل المقرر اإللكترو ي في المستودع التيليمي 

التيليمية  وحداتضافة الإوهي األ شطة غير المتزام ة حيث ييتمد المستودع الر مي على 
 . لي ا في أي و تإي  ا ثم الرجوع الر مية وتخز 

 :أشكال التيلم اإللكترو ي : خامسا  
ومن ه   األشكال , تتعدد نشكال التعل  اعلكتروني وتتنوت الطرق التي يت  توفيفه فيها

 ( :Horton, 2006: 2" )هارتون"
 Standalone coursesالمسا ات المستقلة  -1

الويب ويقو  المتعل  بتحميلها بدون ني  هي مجموعة من المساقات يت  وضعها على صفحات
 .تفاعل م  المعل  نو باقي الطلبة

 Learning games and simulationاالليا  التيليمية والمحاكاا  -2
اللعبة بهدف استكشافها نشطة مختلفة يت  فيها تفاعل المتعل  بالمحاكاة م  عناصر نهي 

 .هداف التعليميةوتحقيق األ
 Virtual Classroom coursesمسا ات الفصول االفتراضية  -3

نه قد نكما , حيانا  نقد يحتوي على مقابلة م  المعل   عبارة عن فصل دراسي على شبكة الويب
 . دارة وتنفي  المحتوبإدوات ننه يحتوي على ندوات تشاركيه متعددة كما نيحتوي على 

 -learning  Embedded eالتيلم اإللكترو ي الكلي  -4
خرب مثل برامن الحاسوب وال يمكن نتروني ال ي يكون متضمن في برامن هو التعل  اعلك

 .تجزاته
 learning  Blendedالتيلم اإللكترو ي المدمج   -5

لكتروني وتعل  إوقد يحتوي على تعل  , شكال مختلفة بهدف تحقيق هدف واحدنيدمن هو تعل  
 .تقليدي معا

 learning(m-learning)  Mobileالتيلم ال قال  -6
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ثنال التنقل عبر العال  نن يحد  نويمكن ( PDAs)يت  التعل  النقال عبر نجهزة حاسوب كفية 
 .بواسطة الشبكة العنكبوتية

 Knowledge managementدارا الميرفة إ -7
 .ندارة المعرفة بين التعل  اعلكتروني والسلود االجتماعي في تعلي  المتعلميإط مفهو  يرب
 

دارة المعرفوة و لد باعتبوار  دارة المعرفوة و لد باعتبوار وتجم  المستودعات الرقمية بين المساقات المستقلة واا    وحداتوحداتوتجم  المستودعات الرقمية بين المساقات المستقلة وا 
الوووتعل  الرقميوووة وحووودات تعليميوووة كاملوووة حيووو  يقوووو  الطالوووب مووون خاللهوووا بدضوووافة الموووواد النصوووية الوووتعل  الرقميوووة وحووودات تعليميوووة كاملوووة حيووو  يقوووو  الطالوووب مووون خاللهوووا بدضوووافة الموووواد النصوووية 

 ..وحداتوحداتوالصور والرسومات المتحركة وملفات الصوت وغيرها من الوالصور والرسومات المتحركة وملفات الصوت وغيرها من ال

 ( DLO)التيلم الر مية  وحدات: المحور الثا ي 
 Digital(  DLO) التعل  الرقمية  وحداتتتجه الكثير من األبحا  الحديثة نحو استخدا  

Learning Objects    في إنتاج وتطوير المحتوب التعليمي. 
 : التيلم الر مية  وحداتمف وم : أوال

مصادر تعل  رقمية " التعل  الرقمية بثنها   وحدات ,Wiley) 4 :2003" )ويلي"يعرف 
"                     بولساني"نما , "عادة استخدامها لعدة مرات في مواقف تعليمية مختلفةإيمكن 

(2003: 8 Polsani, ) ب اتها من محتوب التعل   تعل  مستقلة وقاامة وحدات"فقد عرفها بثنها
نن ( 20: 2002) ويرب الخطيب, "عادة استخدامها في إطارات تعليمية متعددة إويفترض 
, عبارة عن كتلة تدريبية يختلف حجمها من استراتيجية تعل  ألخرب" التعل  الرقمية هي  وحدات

لى ما يحصل عليه المتدرب إقاامة ب اتها  ولها هدف تعليمي محدد يشير  وحداتوتتميز بثنها 
كما , "طوير وتستهدف تخفيض الوقت والجهد المب ول في عملية التصمي  والت, في نهاية الوحدة

بثنها مجموعة من قط  البيانات التي ت  تثليفها وحففها "Brian, 2005: 6) ) "بريان" عرفها 
ي مختلف وتصنيفها وتجميعها في محتوب رقمي بحي  يت  استخدامها نو إعادة استخدامها ف

 ".ننفمة التعل  اعلكتروني
تختلف عن المقررات DLO التعل  الرقمية  وحداتإلى نن ( 22: 2005)وقد نشار الجزار    

حي  نن المقرر اعلكتروني يتكون من عدة موضوعات نو عدة , E-Coursesاعلكترونية 
ويتوافر في , ولها نهداف كثيرة ومتنوعة وروابط متعددة عبر شبكة الويب, دروس مترابطة

ويتس  , دارة المقرروي عرض من خالل نفا  نو عدة نف  ع, المقرر ننفمة مختلفة للتفاعل
مثل الصفحة الرايسة  وحداتويتكون من عدة , بالتفير في المحتوب بحسب وجهة نفر المصم 
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وسجل الدرجات وقاامة المراج  واالختبارات ولوحة , وصفحة المحتوب وغرفة الحوار, للمقرر
 .االعالنات وغيرها 

 ائمة بذات ا أي  ر مية داتوح"إجرائيا  بأ  ا  DLOالتيلم الر مية  وحداتوييرف الباحث 
مستقلة تستخدم في اليملية التربوية من أجل التيلم والتدري  ولكل وحدا هدف تيليمي محدد 

 ".تساعد وتدعم عمليتي التيليم والتيلم 

 :التيلم الر مية وحدات خصائص : ثا يا
لها عدة خصااص  إال ننالمتعددة  طليمية لها نفس بنية ملفات الوسااالتعالوحدات رغ  نن 

, مصطفى وعبد العزيز)ومن ه   الخصااص ما يلي , ترج  لطبيعة توفيفها والهدف منها
2002:(52 : 

 :  Stand – aloneاالستق لية   -1 
مثال  , عمل عنصر التعل  بشكل مستقل دون الحاجة إلى ملفات نو مواق  مساعدةييمكن نن 

تعل   عنصرال يمكن اعتبارها , متحردصفحة ويب بها ملفات صور ومقط  فيديو ورس  
ْدي هدفها   . ألنها بدون تلد الملفات ال ت

 :  Reusabilityإعادا االستخدام  -2  
 .حي  نن الوحدة قد تستخد  في نكثر من سياق لخدمة نكثر من هدف تعليمي       

 :   Portabilityإمكا ية ال قل  -3  
محتوب دون الحاجة إلى إعادة ال إدارة مختلفةبمعنى نن وحدة التعل  قد تستخد  م  نف  

عدد من وحدات التعل  من نفا   خر دون  من كما يسهل نقل المحتوب المكون, تصميمها
 . الحاجة لتعديل المحتوب 

 :  Updateability ابلية التحديث  -4  
. التعل  دون الحاجة ععادة التصمي  وحداتني نن هناد إمكانية لتحدي  المعلومات داخل 

في نن وحدة  DIOعن وحدات المعلومات الرقمية  DLOالتعل  الرقمية  وحداتوتختلف 
ْال, عملية, إجرال, قاعدة, مفهو )المعلومات مصممة لتوضين شيل محدد  , ملخص, س

يق ونن وحدات من المعلومات تتكامل معا لتحق, وليس لتحقيق هدف تعليمي محدد( حقيقة
 .هدف تعليمي 

 :  Usabilityس ولة االستخدام  -5  
 . حي  ننها ال تحتاج من المتعل  مهارات متقدمة نو تدريب مسبق الستخدامها      
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 : Interactivityالتفاعلية  -6  
حي  ننه ال بد نن تقد  وسيلة لتفاعل المتعل  نو المعل  م  وحدة التعل  من خالل واجهة 

 .تفاعل معينة 
 :  Sharabilityالتشاركية  -7  

 .يمكن لوحدة تعل  واحدة نن ترتبط بعدة مقررات في نفس الوقت      
 :  Interoperabilityاليمل على أ ظمة أو أج زا تشغيل مختلفة  -8  

حي  يمكن عرض وحدة التعل  من خالل ننفمة تشفيل نو نجهزة مختلفة دون نن تختلف    
(Oliver, 2001: 457 . ) 

 

ضافت ا إلى المستودع التيليمي إالتيلم التي سيتم  وحداتوير  الباحث أ ه يمكن ضبط 
 وحداتحيث أن , الر مي ضمن حدود الخصائص السابقة وذلك لتحقيق الفائدا المرجوا م  ا

تمتلك اليديد من جوا   القوا التي تجيل ا  ادرا على تفييل تدريس  DOLالتيلم الر مية 
 .المواد الدراسية 

 :التيلم الر مية  وحداتفوائد ومميزات استخدام : ثالثا
بعدد من المميزات التي تجعل هناد مجموعة من  DOLالتعل  الرقمية  وحداتتتصف  

, عبد الباسط) الدواعي التي تفرض ضرورة استخدامها في التدريس والتي من نهمها ما يلي 
2055 :22-26 ( : 

 : توفير التكلفة والبدائل  -1
تتجه الفروف الحالية في العملية التعليمية نحو تقليل التكلفة والبعد عن القيود المتشددة   

تاحة نشرها DOLالتعل  الرقمية  وحداتو لد بدنتاج واستخدا  , التي تفرضها حقوق النشر , وا 
 .  وحداتبفرض توفير التكلفة والبداال نما  مستخدمي ه   ال

 : لحياا ربط التيليم مباشرا بتحسين ا -2 
تمد األم  الفقيرة بثحد األساليب التي تمكنها من  DOLالتعل  الرقمية  وحداتإن استخدا    

حي  تسه  في تقليل تكلفة الخدمة , ربط التعلي  مباشرة بتحسين جودة الحياة لدب نفرادها
 . التعليمية الجيدة 

 : تحقيق القيمة الحقيقة من التيليم  -3 
ل  الرقمية للمتعلمين الفرصة للتعامل م  عدد كبير من البيانات من   التع وحداتحي  تتين   

حي  جمعها من مصادر مختلفة وتجهيزها ومعالجتها واستخدامها في المناحي المتعددة 
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من ننه المفتا  ال ي ي مكن , المرتبطة بموضوت الدراسة وبالتالي تحقق القيمة الحقيقة للتعلي 
 .وق العمل في المستقبل تالمي  اليو  من االلتحاق بس

  

 ,(2112)عقل دراسة )ير  الباحث ومن خ ل إط عه على بيض الدراسات مثل      
التيلم  وحداتأن ( )2111) ه داويدراسة و , )2111) طلبة ودراسة, (2112) خليلدراسة و 

 : سواء للميلمين أو للمتيلمين , الر مية تتسم باليديد من الفوائد والمميزات
 : التيلم الر مية للميلمين  وحداتفوائد ومميزات استخدام  -1

حي  يقو  المعلمون بجم  الوحدات التي تتالل  م  , تزيد من فه  التالمي  لمادة التعل  -ن
 .حاجات تالمي ه  

 .مما يزيد من فاعلية التعل  , توفر لتالمي ه  التعرض لخبرات تعليمية نقرب للواقعية -ب
المعلمين من نن يصيفوا مهاما وتكليفات  ات فاعلية للتوافق م  متطلبات الموقف تمكن  -ج

 .التعليمي 
 .وتبادلها  وحداتتتين الفرصة للمعلمين في إشراد التالمي  في جم  ال -د
 : التيلم الر مية للمتيلمين  وحداتفوائد ومميزات استخدام  -2
حي  تزيد الفه  لدب الطالب وت حسن , دراتهت مكن المتعل  من السير في التعل  وفقا  لق -ن

 .التعل 
ت مكن المتعل  من اكتساب مجموعة من الخبرات التي تسعى المْسسات التعليمية إلى  -ب

 . تحقيقها 
 .تتين للمتعل  اكتساب المعارف والمهارات التي يسعى اليها  -ج 
 . تتين للمتعل  سهولة الوصول والبح  عن المعلومات  -د   
 : التيلم الر مية  وحداتأشكال : ارابي

التعل  الرقمية في نغلب األحيان بحاجة المصم  التربوي ألشكال معينة دون  وحداتترتبط 
 : التعل  إلى األنوات التالية  وحدات( 224-223: 2002)وقد قس  عبد المجيد , غيرها

 : التيليمية اليامة  وحداتال -1
, ورسومات متحركة, وصوتيات, وملفات فيديو, التعليمية صورا  رقمية الوحداتتض     

وه   العناصر يت  االستفادة منها , التعليمية الوحداتونصوصا  مكتوبة وفالشات وغيرها من 
ووفقا  ألنفمة المكتبات الحديثة م  , عن طريق وضعها وفقا  لتقسيمات عالمية متفق عليها

ستخد  فيها تتوضن المادة التي ( Meta – data)فوقية ببيانات  الوحداتربط كل ه   
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 الوحداتوتنف  ه    ,والكلمات اعرشادية التي تمكن محرد البح  من الوصول إليها, الوحدة
 .ضمن مكتبات ومستودعات إلكترونية من نجل إعادة استخدامها 

 : التيليمية التفاعلية  الوحدات -2
مية نصية بها إمكانيات بح  وتصفن وعالمات على مادة تعلي يوهي برمجية تحتو     

مكانية اقتنال المحتوب النصي, إلكترونية وقد تسمى ه   الوحدات , وكتابة تعليقات عليه, وا 
حي  ينف  الكتاب في شكل فهرس   Interactive e-Bookبالكتاب اعلكتروني التفاعلي 

كتاب نو بمصادر خارجية وروابط بين نجزااه ترتبط ببعضها البعض نو بمراجعة ال, شجري
حي  يمكن توجيه المتعل  عند مكان معين من نص الكتاب عن طريق , روابط إثرااية: مثل 

نو يقرن شرحا  , نو لقطات فيديو, بثن يشاهد تجربة عملية Hyper Linkالرابط التشعبي 
ْال نو ندال اختبار نو ي  , إضافيا    . طلب منه إجابة س

 .التيليمية المتكاملة  وحداتال -3
مصطفى )ومن ه   األشكال , التعل  لوحداتكما وتنوعت الدراسات في  كر نشكال محددة 

 : 19) : 2002, وعبد العزيز
وهي ملفات رقمية لنصوص تعليمية تسمن للمستخد  نن يقرنها نو ينسخ  :المواد ال صية  - أ

احة الكتب اعلكترونية ومن نكثر تلد األشكال إت, نو يربطها بموقعه, جزلا منها
 .والموسوعات والقواميس والبحو   

حي  تقد  الصور بطريقتين األولى هي الربط مباشرة بصفحة  :الصور والرسومات الر مية  -  
والطريقة الثانية هي إمكانية , المحتوب التعليمي دون الحاجة ععادة تحميلها على موقعه

عادة استخدامها ضمن المحتوب التعليمي   .حففها وا 
عادة حي  يت  إتاحتها إما من خالل التحميل و  :الرسومات المتحركة وملفات الفيديو -ج ا 

 .االستخدا  نو الربط المباشر بين المستودت والمحتوب التعليمي 
حي  يت  إتاحة الصوت الرقمي كملفات يمكن للمستخد  تحميلها  :ملفات الصوت الر مي  -د

عادة استخدامها عن طريق ربط عنصر الصوت في  ويمكن تقدي  ملفات الصوت على جهاز  وا 
 .ت  إ اعته مباشرة دون التحميلالمستودت بالمحتوب التعليمي بحي  ي

تتين بعض المستودعات إمكانية تحميل برامن صفيرة وملفات  :البرامج والملفات الخدمية  -ه
 .خدمية على نجهزة المعل  نو الطالب في بعض األحيان 

هي برامن صفيرة ال تستخد  منفردة بل يت  دمجها ضمن  :التيليمية التفاعلية  وحداتال -و
 . عليمي لخدمة هدف تعليمي محدد مثل التجارب المعملية وبرامن المحاكاة المحتوب الت
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حي  تتين للمعل  نن يعرض على طالبه نشكال ثالثية  :التفاعلية ث ثية األبياد  وحداتال -ز
مكانية تكبيرها , األبعاد م  إعطااه  إمكانية استعراضها من جمي  الزوايا عن طريق االلتفاف وا 

مكانية فد بعض نجزااها وتركيبها مرة نخرب , نو تصفيرها  . وا 
 

تفاعلية حي  احتوب وقد تضمن المستودت التعليمي الرقمي الوحدات التعليمية العامة وال
على العديد من األشكال السابقة من مواد نصية وصور ورسومات رقمية ورسومات متحركة 

 .برامن وملفات خدمية  وك لد
 المستودعات التيليمية الر مية: المحور الثالث 

حيوو  كانووت حيوو  كانووت , , الوحووداتالوحووداتالووتعل  الرقميووة فووي موودب اسووتخدا  هوو   الووتعل  الرقميووة فووي موودب اسووتخدا  هوو     وحووداتوحووداتتتحقووق االسووتفادة موون تتحقووق االسووتفادة موون 
هنووواد ضوووورورة لتوفيوووف مسووووتحدثات تكنولوجيوووا التعلووووي  فوووي تصوووومي  مسوووتودعات الووووتعل  الرقميووووة هنووواد ضوووورورة لتوفيوووف مسووووتحدثات تكنولوجيوووا التعلووووي  فوووي تصوووومي  مسوووتودعات الووووتعل  الرقميووووة 

Learning Object Repositories   الوتعل  التوي كثور إنتاجهوا الوتعل  التوي كثور إنتاجهوا   وحوداتوحوداتو لود لتخوزين وعورض و لود لتخوزين وعورض
مووون قبووول المعلموووين نو المصوووممين عتاحتهوووا للمسوووتخد  فوووي ني وقوووت وني مكوووان بسوووهولة ويسووور مووون قبووول المعلموووين نو المصوووممين عتاحتهوووا للمسوووتخد  فوووي ني وقوووت وني مكوووان بسوووهولة ويسووور 

حيوووو  فوووورض حيوووو  فوووورض , , ال لدراسووووتها نو السووووتخدامها فووووي تطوووووير المحتوووووب التعليموووويال لدراسووووتها نو السووووتخدامها فووووي تطوووووير المحتوووووب التعليموووويوبشووووكل موووونف   سووووو وبشووووكل موووونف   سووووو 
مصطلن المستودعات التعليمية الرقمية نفسه على الساحة التعليمية م  زيادة اعقبال على الوتعل  مصطلن المستودعات التعليمية الرقمية نفسه على الساحة التعليمية م  زيادة اعقبال على الوتعل  

وموو  زيووادة الحاجووة لتطوووير المحتوووب التعليمووي حيوو  فهوورت مسووتودعات وموو  زيووادة الحاجووة لتطوووير المحتوووب التعليمووي حيوو  فهوورت مسووتودعات , , اعلكترونووي وتطبيقاتووهاعلكترونووي وتطبيقاتووه
مقاط  نو نجزال يت  االستعانة بها كلبنوات لتطووير المحتووب التعليموي مقاط  نو نجزال يت  االستعانة بها كلبنوات لتطووير المحتووب التعليموي   تعليمية رقمية تقو  بتخزينتعليمية رقمية تقو  بتخزين

و لد لتحقيق عدة عوامل نولها سرعة تطوير المحتوب التعليمي فضال  عن و لد لتحقيق عدة عوامل نولها سرعة تطوير المحتوب التعليمي فضاًل عن , , كل حسب تخصصهكل حسب تخصصه
بين المقررات اعلكترونية المختلفوة مون جهوة بين المقررات اعلكترونية المختلفوة مون جهوة   الوحداتالوحداتخفض التكلفة من خالل المشاركة في تلد خفض التكلفة من خالل المشاركة في تلد 

 ..من جهة نخرب من جهة نخرب   لوحداتلوحداتعن طريق جودة تلد اعن طريق جودة تلد ا  وضمان جودة المحتوب التعليميوضمان جودة المحتوب التعليمي

 :مف وم المستودعات التيليمية الر مية : أوال
المسووتودعات المسووتودعات ( ( ,Cebeci & Erdogan  126 :2008" )" )سيبسووي و ايردوجووانسيبسووي و ايردوجووان""يعوورف يعوورف 

  وحوووداتوحوووداتمواقوووو  ويوووب تعليميوووة  يوووت  فيهوووا حفوووف وتجميووو  مجموعوووة مووون المواقوووو  ويوووب تعليميوووة  يوووت  فيهوووا حفوووف وتجميووو  مجموعوووة مووون ال" " التعليميوووة الرقميوووة بثنهوووا التعليميوووة الرقميوووة بثنهوووا 
كمووا عرفهووا  كمووا عرفهووا  , , ""التووي تحقووق نهووداف تعليميووة محووددة, السووتخدامها فووي ني وقووتالتووي تحقووق نهووداف تعليميووة محووددة, السووتخدامها فووي ني وقووتو و التعليميووة الرقميووة, التعليميووة الرقميووة, 

  وحوووووداتوحوووووداتلللل  Accessingبثنهوووووا ننفموووووة لتخوووووزين وتيسوووووير الوصوووووول بثنهوووووا ننفموووووة لتخوووووزين وتيسوووووير الوصوووووول ( "( "326326: : 20022002))إسوووووماعيل إسوووووماعيل 
 Metadataالتعليمية, حي  يت  تصنيفها وفهرستها باستخدا  معوايير تصونيف الموواد التعليميوة التعليمية, حي  يت  تصنيفها وفهرستها باستخدا  معوايير تصونيف الموواد التعليميوة 

Standardsالموواد التعليميوة بحيو  تكوون الموواد التعليميوة بحيو  تكوون   لوحوداتلوحوداتلفهرسوة الدقيقوة لفهرسوة الدقيقوة , تلد المعايير التي تضومن ا, تلد المعايير التي تضومن ا
عووادة اسووتخدامها عنوود الحاجووة عووادة اسووتخدامها عنوود الحاجووةجوواهزة للوصووول إليهووا فووي ني وقووت واا : : 20022002))نمووا عبوود المجيوود نمووا عبوود المجيوود , , ""جوواهزة للوصووول إليهووا فووي ني وقووت وا 

حيو  حيو  , , قاعودة بيانوات مركزيوة يوت  فيهوا تخوزين المحتووب التعليموي وترتيبوهقاعودة بيانوات مركزيوة يوت  فيهوا تخوزين المحتووب التعليموي وترتيبوه" " فقد عرفها بثنهافقد عرفها بثنها( ( 222222
وبشوووووكل متنووووووت حسوووووب احتياجوووووات وبشوووووكل متنووووووت حسوووووب احتياجوووووات , , البووووواالبوووووايوووووت  تفصووووويله علوووووى شوووووكل وحووووودات وعناصووووور مفوووووردة غيوووووت  تفصووووويله علوووووى شوووووكل وحووووودات وعناصووووور مفوووووردة غ
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الوتعل  الوتعل    وحوداتوحوداتللتعريفوات السوابقة إدارة للتعريفوات السوابقة إدارة ( ( 5454, , 20022002))ونضاف مصطفى وعبد العزيوزونضاف مصطفى وعبد العزيوز, , ""المتعلمينالمتعلمين
نترنت نترنت نفا  معلومات متا  عبر اعنفا  معلومات متا  عبر اع""في تعريفهما حي  عرفا المستودعات التعليمية الرقمية بثنها في تعريفهما حي  عرفا المستودعات التعليمية الرقمية بثنها 

دارتها بالتكامل   وحداتوحداتيعمل على حفف يعمل على حفف  دارتها بالتكامل التعل  ومعالجتها واا    ..""م  نف  إدارة المقررات اعلكترونيةم  نف  إدارة المقررات اعلكترونيةالتعل  ومعالجتها وا 
ومن خ ل التيريفات السابقة ييرف الباحةث المسةتودعات التيليميةة الر ميةة إجرائيةا  بأ  ةا      ومن خ ل التيريفات السابقة ييرف الباحةث المسةتودعات التيليميةة الر ميةة إجرائيةاه بأ  ةا      

      المت وعةة المت وعةة   Learning Objectالةتيلم الةتيلم وحةدات وحةدات  اعدا بيا ات يتم في ا تخزين عدد هائل مةن  اعدا بيا ات يتم في ا تخزين عدد هائل مةن " " 
اسةةتخدام ا واسةةترجاع ا لتحقيةةق أهةةداف اسةةتخدام ا واسةةترجاع ا لتحقيةةق أهةةداف والمتيلقةةة بت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة بحيةةث يسةة ل والمتيلقةةة بت ميةةة الميرفةةة التك ولوجيةةة بحيةةث يسةة ل 

 " ." .حدداحدداتيليمية متيليمية م
 

 : أهمية استخدام المستودعات التيليمية الر مية في تحسين عملية التيلم : ثا يا
تتضن نهمية استخدا  المستودعات التعليمية الرقمية من خالل نتاان البحو  والدراسات      

, التي نشارت إلى نهمية وفاعليه توفيف المستودعات التعليمية الرقمية في العملية التعليمية
مصطفى وعبد )وي كر الباح  ومن خالل اطالعه على مجموعة من الدراسات مثل دراسة 

نن ( (2055)وطلبة (2002)عبد المجيدو  ,(2055)وهنداوي, (2052)وخليل ,(2002)العزيز
نهمية المستودعات التعليمية الرقمية تكمن في ننها تساه  في تطوير التدريس والتعل  من خالل 

 : العديد من المزايا التي تقدمها مثل 
 .االستخدا  المناسب للتكنولوجيا  -5
 .مكان وزمان تاحة المحتوب التعليمي في ني إ -2
 .التحدي  المستمر  -3
 .تسهيل عملية تطوير المقررات اعلكترونية  -4   
 .إنتاج واستخدا  وتبادل وحدات التعل  الرقمية  ىتشجي  الطالب والمعلمين عل -2   
 .استفادة نعضال هياة التدريس من قاعدة بيانات المستودت التعليمي الرقمي  -6   

 . . اد التعليمية في تحسين مخرجات التعل اد التعليمية في تحسين مخرجات التعل تعدد المصادر والمو تعدد المصادر والمو   -22
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 : استخدامات المستودعات التيليمية الر مية : ثالثا
إلوى عودد مون اسوتخدامات المسوتودعات التعليميوة  إلوى عودد مون اسوتخدامات المسوتودعات التعليميوة  )   Duncan, 2002:22" )" )دونكاندونكان" " يشيريشير

 : : الرقمية والتي تكمن في الرقمية والتي تكمن في 
الوووووتعل  الرقميوووووة مووووون نكثووووور الوووووتعل  الرقميوووووة مووووون نكثووووور   وحوووووداتوحوووووداتيعووووود البحووووو  والوصوووووول إلوووووى يعووووود البحووووو  والوصوووووول إلوووووى ( : ( :   Locate))اإليجةةةةةاد اإليجةةةةةاد   -11

حيوو  يووت  البحوو  داخوول المسووتودعات باسووتخدا  حيوو  يووت  البحوو  داخوول المسووتودعات باسووتخدا  , , اسووتخدامات مسووتودعات الوحوودات التعليميووةاسووتخدامات مسووتودعات الوحوودات التعليميووة
 ( .( .  Keywords))بعض الكلمات المفتاحية بعض الكلمات المفتاحية 

تسوووتخد  ننفموووة مسوووتودعات وحووودات الموووواد التعليميوووة لتخوووزين تسوووتخد  ننفموووة مسوووتودعات وحووودات الموووواد التعليميوووة لتخوووزين ( : ( :   Browsing))التصةةةف  التصةةةف    -22
ة داخوول كوول مسووتودت بوونفس ة داخوول كوول مسووتودت بوونفس يوويووتصوونيف المووواد التعليمتصوونيف المووواد التعليملوو ا يووت  لوو ا يووت  , , وتيسووير الوصووول للمووواد التعليميووةوتيسووير الوصووول للمووواد التعليميووة

و لووود باسوووتخدا  البروتوكووووالت و لووود باسوووتخدا  البروتوكووووالت , , طريقوووة تصووونيف وفهرسوووة الكتوووب داخووول المكتبوووات اعلكترونيوووةطريقوووة تصووونيف وفهرسوووة الكتوووب داخووول المكتبوووات اعلكترونيوووة
 . . العالمية العالمية 

نصووبن موون نصووبن موون , , حيوو  ننووه بمجوورد تخووزين وحوودات المووواد التعليميووةحيوو  ننووه بمجوورد تخووزين وحوودات المووواد التعليميووة  ( :( :  Preview))االسةةتيراضاالسةةتيراض  -33
ومن نحد الطرق التي تستخد  للتثكد من  لد هوي ومن نحد الطرق التي تستخد  للتثكد من  لد هوي , , الها  التثكد من ننها تخد  الهدف التعليميالها  التثكد من ننها تخد  الهدف التعليمي

والتثكوود موون ننهووا والتثكوود موون ننهووا , , الخاصووة بوحوودات المووواد التعليميووةالخاصووة بوحوودات المووواد التعليميووة( (   Metadata))فحووص وصووااف البيانووات فحووص وصووااف البيانووات 
وهنووواد طوورق نخووورب وهوووي وهنووواد طوورق نخووورب وهوووي , , يهوووا بسووهولةيهوووا بسووهولةللإإوحووودات بصووورة صوووحيحة ويمكوون الوصوووول وحووودات بصووورة صوووحيحة ويمكوون الوصوووول تصووف التصووف ال
 ..التعل  نفسها التعل  نفسها   وحداتوحداتفحص فحص 

 :وظائف المستودعات التيليمية الر مية : رابيا 
التعليمية وفااف متبادلة ومتوافقة م  النما ج الثالثووووووووة التاليووووووة         وحداتيحقق مستودت ال

 (: 222: 2002, عبد المجيد)
 :Automated authoring application( أتمتتة التأليف)التأليف اآللي   -1

ْلفين  الوحداتيتين ه ا التطبيق إعادة استخدا    التعليمية المخزنة عن طريق تزويد الم
تعليمية جديدة نو الجم  ما بين  وحداتبالقوالب التعليمية إما ععادة استخدامها, نو لتصمي  

ْلفين من الخبرال, نو المصممين  ,ديثة في التعلي القديمة والح وحداتال ويمكن نن يكون الم
التعليمية م   وحداتوغيره  وقد تصبن ه   األدوات الموجودة في مستودت ال, التعليميين

 .مرور الوقت نشبه بمكتبات مزودة بثنماط مختلفة للمحتويات التعليمية 
 :Dynamic delivery Interfaceالوص ت الت فيذية الفيالة  -2

تعليمية وفقا الحتياجات المتعلمين, واالستفسارات المختلفة, ويتطلب  وحداتحتى يت  تقدي  
وه ا مه  لوصول المتعلمين إلى المعلومات عن  , لد تكوين وصالت  ات فعالية عالية
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طريق البح  في المصادر ودع  اختبارات التقيي  التي يستفاد منها كتف ية راجعة للحك  على 
 .ير النفا  كلهس
 :Administrative applicationالمتطلبات اإلدارية  -3

تهدف إلى إدارة عمليات تسجيل الطالب في المواد, وضبط انطالقاته  وتفاعالته  م  
تما  المها  اعدارية المتعلقة بالعملية التعليمية, وهنا يشترد كل من  المقررات التعليمية, وا 

في توفير ه   الوفااف  LMSنفا  إدارة التعل  و  LCMSي نفا  إدارة المحتوب التعليم
 .المتعددة

 

 :برامج إدارا المستودعات التيليمية الر مية  : خامسا  
دارة إلكترونية يتين الرقمية والوحدات التعليمية اع المستودعات التعليميةدارة إإن نفا  

ومشاركة مصادر التعل  لكل من المعلمين والطالب بما يساعد على تحسين االستخدا   ,فع الة
(  Keenoy & Papamarkos, 2003" )كينوي وباباماركوس" ويعرف , للعملية التعليمية

دارة "التعل  بثنها  وحداتبرامن إدارة مستودعات  تلد البرامن التي تساعد على إنشال وا 
باعضافة إلى إدارة البيانات الواصفة , حي  التخزين واعدارة التعل  من وحداتمستودعات 

مكانية البح  عن ه   ال, وحداتالمصاحبة له   ال  وحداتم  إدارة حقوق النشر والتثليف وا 
 " . داخل المستودعات الرقمية

 التيلم  وحداتأهمية برامج إدارا مستودعات  -1
التعل   وحداتنن هناد نهمية كبيرة لبرامن إدارة مستودعات ( 332: 2054)ي كر عزمي     

 : حي  ننها 
 . وحداتوتوفر تكلفة ووقت إدارة ه   ال, التعل  على المدب البعيد وحداتتحفف   - ن
 .بسيطة للمستخدمين ( User-interface)توفر واجهات استخدا    - ب
 .التعل   وحداتتسرت الحصول على نتاان من مستودعات   - ج
 .تدع  جمي  فاات المستخدمين وتلبي احتياجاته    -د
 .التعل   وحداتتمكن من الوصول إلى   - ه

 

 : : ال ظريات التربوية التي تدعم المستودعات التيليمية الر مية ال ظريات التربوية التي تدعم المستودعات التيليمية الر مية : : سادساسادسا
 : : ال ظرية الب ائية ال ظرية الب ائية    -11

ْكد          ْكد ي نن التعل  المعتمد على المدرسوة البناايوة يتميوز بالتفاعول والنشواط نن التعل  المعتمد على المدرسوة البناايوة يتميوز بالتفاعول والنشواط ( ( 20022002))محيا محيا نل نل ي
لوو لد علووى الووتعل  اعلكترونووي إبقووال المووتعل  نشووط يمووارس نعمووال  ات معنووى علووى لوو لد علووى الووتعل  اعلكترونووي إبقووال المووتعل  نشووط يمووارس نعمووال  ات معنووى علووى , , المسووتمرالمسووتمر

, , وتحوووير دور المعلوو  إلووى التوجيووه واعرشوواد واعشووراف والتنفووي وتحوووير دور المعلوو  إلووى التوجيووه واعرشوواد واعشووراف والتنفووي , , مسووتوب عووالي موون المعالجووةمسووتوب عووالي موون المعالجووة
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نووي ننماطووا موون الووتعل  التعوواوني موون خووالل عموول المووتعل  موو  المتعلمووين نووي ننماطووا موون الووتعل  التعوواوني موون خووالل عموول المووتعل  موو  المتعلمووين ويقوود  الووتعل  اعلكترو ويقوود  الووتعل  اعلكترو 
 ..وتعاون المتعلمين فيما بينه  وتعاون المتعلمين فيما بينه  

نن المتعلموين المعتمودين علوى النفريوة البناايوة نن المتعلموين المعتمودين علوى النفريوة البناايوة ( ( koc, 2005))  ولقد نفهورت دراسوة كوودولقد نفهورت دراسوة كوود        
وهوو ا وهوو ا , , يحصوولون علووى تعلوو  نفضوول فووي حووال وجووود تفوواعالت تعليميووة معتموودة علووى اعنترنووتيحصوولون علووى تعلوو  نفضوول فووي حووال وجووود تفوواعالت تعليميووة معتموودة علووى اعنترنووت

 ..  الدراسة الحالية   الدراسة الحالية يتوافق ميتوافق م
      

نن هنواد توافوق كبيور بوين مبوادظ النفريوة البناايوة نن هنواد توافوق كبيور بوين مبوادظ النفريوة البناايوة , , ويرب الباح  من خالل ما سبق  كر ويرب الباح  من خالل ما سبق  كر                       
حيوو  يركووز كالهمووا علووى الوودور النشووط والفعووال والمحووووري حيوو  يركووز كالهمووا علووى الوودور النشووط والفعووال والمحووووري , , والمسووتودعات التعليميووة الرقميووةوالمسووتودعات التعليميووة الرقميووة

 ..في حين يبقى المعل  لإلرشاد والتوجيه في حين يبقى المعل  لإلرشاد والتوجيه , , للطالبللطالب
 

 : ل ظرية االجتماعية ا -2
جتماعيوووووة عنووووود تنفيووووو  جتماعيوووووة عنووووود تنفيووووو  إلوووووى مميوووووزات النفريوووووة االإلوووووى مميوووووزات النفريوووووة اال( ( Ormrod,1999:7" )" )ددر ر نرموووووو نرموووووو ""يشوووووير يشوووووير         

 : : األنشطة التعليمية المختلفة من خالل النقاط التالية األنشطة التعليمية المختلفة من خالل النقاط التالية 
يصووبن الطلبووة قووادرين علووى تصوومي  مشوواري  تعليميووة نفضوول عوون طريووق تبووادل الخبوورات يصووبن الطلبووة قووادرين علووى تصوومي  مشوواري  تعليميووة نفضوول عوون طريووق تبووادل الخبوورات  -55

 ..بينه  بينه  
 ..طريق مشاركة ومالحفة نعمال الطلبة ا خرين طريق مشاركة ومالحفة نعمال الطلبة ا خرين يتعل  الطلبة بشكل نفضل عن يتعل  الطلبة بشكل نفضل عن  -22
ْدي إلى تحسن التعل  وتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة -33 ْدي إلى تحسن التعل  وتحقيق األهداف التعليمية المطلوبةتفاعل الطلبة فيما بينه  ي  ..تفاعل الطلبة فيما بينه  ي
 ..نفرية االجتماعية التعزيز والدافعية المناسبة للطلبة نفرية االجتماعية التعزيز والدافعية المناسبة للطلبة يتوفر من خالل مبادظ اليتوفر من خالل مبادظ ال -44
 ..  ةةيتركز دور المعل  على اعرشاد والتوجيه للطلبيتركز دور المعل  على اعرشاد والتوجيه للطلب -22
           

وموون خووالل ممووا سووبق يوورب الباحوو  وجووود توافووق كبيوور بووين مميووزات النفريووة االجتماعيووة وموون خووالل ممووا سووبق يوورب الباحوو  وجووود توافووق كبيوور بووين مميووزات النفريووة االجتماعيووة                             
حي  قا  الطالب بتصمي  مجموعة من المشاري  اعلكترونية حي  قا  الطالب بتصمي  مجموعة من المشاري  اعلكترونية , , والمستودعات التعليمية الرقميةوالمستودعات التعليمية الرقمية

وتووو  رفووو  هووو   المشووواري  عبووور اليوتيووووب وربطهوووا بموقووو  مسوووتودت وتووو  رفووو  هووو   المشووواري  عبووور اليوتيووووب وربطهوووا بموقووو  مسوووتودت , , كووول مجموعوووة علوووى حووودبكووول مجموعوووة علوووى حووودب
وبهودف التعزيوز وتنميوة الدافعيوة وبهودف التعزيوز وتنميوة الدافعيوة , , ة بهدف مشاهدتها ومشاركتها بوين الطوالبة بهدف مشاهدتها ومشاركتها بوين الطوالبالوحدات التعليميالوحدات التعليمي

 ..والتعاون والتشارد فيما بينه  والتعاون والتشارد فيما بينه  
 :: ظرية ال شاط  ظرية ال شاط  -33

, , نشارت العديد من الدراسوات إلوى مودب ارتبواط األنشوطة والتفواعالت التعليميوة بنفريوة النشواطنشارت العديد من الدراسوات إلوى مودب ارتبواط األنشوطة والتفواعالت التعليميوة بنفريوة النشواط        
ودراسووة ودراسووة , , ((Kuitti, 1992))" " كوواتيكوواتي""ودراسووة ودراسووة , , ((Draber, 1993" )" )درابيووردرابيوور""حيوو  نكوودت دراسووة حيوو  نكوودت دراسووة 

على ضرورة ارتبواط األنشوطة والتفواعالت التعليميوة بمبوادظ نفريوة على ضرورة ارتبواط األنشوطة والتفواعالت التعليميوة بمبوادظ نفريوة ( ( Raeithel, 1992" )" )رايثيلرايثيل""
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وكووو لد نكووودت الدراسوووات السوووابقة علوووى مووودب ارتبووواط تفاعووول الموووتعل  مووو  وكووو لد نكووودت الدراسوووات السوووابقة علوووى مووودب ارتبووواط تفاعووول الموووتعل  مووو  , , النشووواط عنووود تصوووميمهاالنشووواط عنووود تصوووميمها
 ..البرامن التعليمية اعلكترونية من خالل نفرية النشاطالبرامن التعليمية اعلكترونية من خالل نفرية النشاط

التفووواعالت التعليميوووة اعلكترونيوووة علوووى مبوووادظ نفريوووة النشووواط التوووي حوووددها التفووواعالت التعليميوووة اعلكترونيوووة علوووى مبوووادظ نفريوووة النشووواط التوووي حوووددها   ويعتمووود توفيوووفويعتمووود توفيوووف        
مون خوالل نموو ج النشواط الو ي مون خوالل نموو ج النشواط الو ي ( ( Mwanza & Engestrom, 2003")")انجيسوترو انجيسوترو ""و و " " مووانزامووانزا""

, , القواعوودالقواعوود, , األدواتاألدوات, , التشووارد االجتموواعيالتشووارد االجتموواعي, , الهوودفالهوودف, , الموضوووتالموضوووت))قامووا بتصووميمه والوو ي يحتوووي علووى قامووا بتصووميمه والوو ي يحتوووي علووى 
 . . الية م  ما سبق  كر  الية م  ما سبق  كر  وتتفق الدراسة الحوتتفق الدراسة الح, , ((تقسي  العملتقسي  العمل

 : :  ماذج من المستودعات التيليمية الر مية  ماذج من المستودعات التيليمية الر مية : : سابياسابيا
 ::مستودع جامية الم صورا مستودع جامية الم صورا  -11

نول نول   هوووووهووووو( ( 22.5.5))كمووووا يوضووووحه شووووكل كمووووا يوضووووحه شووووكل   يعوووود مسووووتودت جامعووووة المنصووووورة للوحوووودات التعليميووووةيعوووود مسووووتودت جامعووووة المنصووووورة للوحوووودات التعليميووووة    
حي  يمكن مستخدميه مون الوصوول إلوى كول حي  يمكن مستخدميه مون الوصوول إلوى كول , , مستودت للوحدات التعليمية في الشرق األوسطمستودت للوحدات التعليمية في الشرق األوسط

يمكووون إضوووافة وحووودة تعليميوووة جديووودة يمكووون إضوووافة وحووودة تعليميوووة جديووودة و و   ,,الوحووودات التعليميوووة الموجوووودة بكووول كليوووة مووون الكليووواتالوحووودات التعليميوووة الموجوووودة بكووول كليوووة مووون الكليوووات
وك لد امكانيوة االسوتفادة مون قاعودة البيانوات للوحودات وك لد امكانيوة االسوتفادة مون قاعودة البيانوات للوحودات , , للمستودت وتعديل ني شيل بمحتواهاللمستودت وتعديل ني شيل بمحتواها

التعووورف علوووى كافوووة البيانوووات المتعلقوووة بالوحووودة التعليميوووة المطلوبوووة عووون التعووورف علوووى كافوووة البيانوووات المتعلقوووة بالوحووودة التعليميوووة المطلوبوووة عووون موجوووودة و موجوووودة و التعليميوووة الالتعليميوووة ال
 Metadata  ..                                                                                                http://exams.mans.edu.egطريق طريق 

 (2.1)شكل 
 مستودع جامية الم صورا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://exams.mans.edu.eg/
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 : : ستودع ميرفة ستودع ميرفة مم -22
ويضوو  ويضوو  , , موجووه فووي المقووا  األول للمسووتخد  العربوويموجووه فووي المقووا  األول للمسووتخد  العربووي( ( 22.2.2))كمووا يوضووحه شووكل كمووا يوضووحه شووكل   هوو ا المسووتودتهوو ا المسووتودت

لمسووواعدة المعلووو  لمسووواعدة المعلووو  , , مصووودرا  تعليميوووا  مصووودرًا تعليميووواً ( ( 530530))عوووددا  مووون المصوووادر التعليميوووة البوووال  عوووددها قرابوووة عوووددًا مووون المصوووادر التعليميوووة البوووال  عوووددها قرابوووة 
والمتعل  في توفير بياة تعليمية مناسبة تختصر الوقت والجهد والتكلفة وتسعى للحصول على والمتعل  في توفير بياة تعليمية مناسبة تختصر الوقت والجهد والتكلفة وتسعى للحصول على 

الخبوووورة والطووووالب بووووالمواد والملفووووات الخبوووورة والطووووالب بووووالمواد والملفووووات   االسووووتفادة القصوووووب بمسوووواهمة ومشوووواركة المعلمووووين و وياالسووووتفادة القصوووووب بمسوووواهمة ومشوووواركة المعلمووووين و وي
 http://marifah.org                                                                                                              ..التعليمية التعليمية 

 (2.2)شكل 
 مستودع ميرفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 ::ستودع الوحدات التيليمية الر مية ستودع الوحدات التيليمية الر مية مم -33

مووون قبووول مووون قبووول يسوووتخد  مسوووتودت وحووودات الوووتعل  الرقموووي لتخوووزين وحووودات الوووتعل  التوووي يوووت  إنتاجهوووا يسوووتخد  مسوووتودت وحووودات الوووتعل  الرقموووي لتخوووزين وحووودات الوووتعل  التوووي يوووت  إنتاجهوووا 
سوتخدا  فوي ني سوتخدا  فوي ني عتاحوة هو   الموواد لالعتاحوة هو   الموواد لال  و لودو لود, , ((22.3.3))كموا يوضوحه شوكل كموا يوضوحه شوكل   المعلموين والمتعلموينالمعلموين والمتعلموين

وقوووت وني مكوووان سووووال لدراسوووتها نو إعوووادة اسوووتخدامها فوووي تطووووير المقوووررات وتنميوووة مهوووارات وقوووت وني مكوووان سووووال لدراسوووتها نو إعوووادة اسوووتخدامها فوووي تطووووير المقوووررات وتنميوووة مهوووارات 
 http://lorschool.com. . التعارف والمشاركة في تصمي  وتطوير المحتوب اعلكتروني التعارف والمشاركة في تصمي  وتطوير المحتوب اعلكتروني 

 (2.3)شكل 
 مستودع الوحدات التيليمية الر مية

 
 
 
 
 

http://lorschool.com/
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 (MERLOT)مستودع المصادر التيليمية متيددا الوسائط للتدريس المباشر  -4
Multimedia Education Recourse for Learning and Online Teaching  

مجموعة من الكليات والجامعات والمعاهد  (2.4)كما يوضحه شكل دع  ه ا المستودت ي  
وهو مصم   ,التعليمية في الواليات المتحدة, ومحتوياته الرقمية متاحة لجمي  المستخدمين

مادة تعليمية مباشرة  50000الخاصة به على نكثر من  للتعلي  العالي, وتحتوي قاعدة البيانات
 http://www.merlot.org/merlot/index.htm                                    .مراجعة ومصنفة

 (2.4)شكل 
 (MERLOT)مستودع المصادر التيليمية متيددا الوسائط للتدريس المباشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Maricopa Learning Exchangeمستودع ماريكوبا   -5

حزمووة تعليميووة تتضوومن خطووط ونفكووار تعليميووة, ونمثلووة, حزمووة تعليميووة تتضوومن خطووط ونفكووار تعليميووة, ونمثلووة,   52005200مسووتودت رقمووي يحتوووي نكثوور موون مسووتودت رقمووي يحتوووي نكثوور موون 
 http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx  ..((2.222.))كما يوضحه شكل كما يوضحه شكل   ومصادر تعليميةومصادر تعليمية

 (2.5)شكل 
 Maricopa Learning Exchangeمستودع ماريكوبا  

 
 

 
 
 
 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx/
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 (FREE)المستودع الفيدرالي للمصادر التيليمية المتميزا  -6
Federal Government Resources for Educational Excellence  

على عدد هاال من المصادر التعليمية,  (2.6)كما يوضحه شكل  يحتوي ه ا المستودت الرقمي
واألفكار واألنشطة التعليمية, والصور, والخرااط, والملفات الصوتية, والرسو  الرقمية, 

 http://www.free.ed.gov                                          .ومخططات للدروس

 (2.6)شكل 
 (FREE)المستودع الفيدرالي للمصادر التيليمية المتميزا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wisconsin Online Resource Centerمستودع ويسكو سون  -7

كاان تعليمي مقسمة في فاات لمقررات  5000يحتوي ه ا المستودت اعلكتروني على نكثر من 
األعمال, والتعلي  العا , واللفة : وتتضمن ه   الفاات ,(2.2)كما يوضحها شكل  ,التعلي  العالي
 ., والصحة, والتطوير االحترافي, وتعلي  الكبار, والمقررات الفنية(كلفة ثانية)اعنجليزية 

online.com-http://www.wisc 

 (.27)شكل 

 Wisconsin Online Resource Centerمستودع ويسكو سون 
 

 
 
 
 

http://www.free.ed.gov/
http://www.wisc-online.com/
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 : :   للمستودعات التيليمية الر ميةللمستودعات التيليمية الر مية  التصميم التيليميالتصميم التيليمي: : المحور الرابع المحور الرابع 
يوجوود بثدبيووات تكنولوجيووا التعلووي  والتصوومي  التعليمووي عوودة نمووا ج للتصوومي  التعليمووي وتطوووير يوجوود بثدبيووات تكنولوجيووا التعلووي  والتصوومي  التعليمووي عوودة نمووا ج للتصوومي  التعليمووي وتطوووير           

خوور بسووويط ومووو   لووود فووودن جميعهووا يتكوووون مووون عووودد مووون خوور بسووويط ومووو   لووود فووودن جميعهووا يتكوووون مووون عووودد مووون ا ا بعضوووها معقووود و بعضوووها معقووود و , , المنفمووات التعليميوووةالمنفمووات التعليميوووة
واالخووتالف بينهووا يرجوو  إلووى انتمووال واالخووتالف بينهووا يرجوو  إلووى انتمووال , , تقتضوويها طبيعووة العمليووة التعليميووةتقتضوويها طبيعووة العمليووة التعليميووةالتووي التووي مشووتركة مشووتركة الال  وحووداتوحووداتالال

وجميو  النمووا ج اشوتقت موون وجميو  النمووا ج اشوتقت موون , , ((سوولوكية ومعرفيوةسوولوكية ومعرفيوة))مبتكوري هو   النمووا ج إلوى مودارس تربويووة مختلفوة مبتكوري هو   النمووا ج إلوى مودارس تربويووة مختلفوة 
, , التصومي التصومي و و   ,,تحليول احتياجوات النفوا تحليول احتياجوات النفوا : : هويهوي  الوحوداتالوحوداتوهو   وهو   , , منتفموة ومنفموة منطقيوا  منتفموة ومنفموة منطقيواً   وحوداتوحوداتعدة عدة 

 (.(.502502-505505: 52225222, , الحيلةالحيلة) ) التقوي  التقوي  و و , , طويرطويرالتالتو و 

 :مف وم  موذج التصميم التيليمي  :أوال 
تصوور عقلوي مجورد لوصوف تصوور عقلوي مجورد لوصوف ""نمو ج التصمي  التعليمي بثنوه نمو ج التصمي  التعليمي بثنوه ) 2222:بب  -20032003))يعرف خميس يعرف خميس  

, , والعالقوووات التفاعليوووة المتبادلوووة بينهووواوالعالقوووات التفاعليوووة المتبادلوووة بينهوووا, , اعجووورالات والعمليوووات الخاصوووة بتصووومي  التعلوووي  وتطووووير اعجووورالات والعمليوووات الخاصوووة بتصووومي  التعلوووي  وتطووووير 
تزودنوووا بدطوووار عمووول تزودنوووا بدطوووار عمووول و و , , و لووود بصوووورة مبسوووطةو لووود بصوووورة مبسوووطة, , نو كموووا ينبفوووي نن تكووووننو كموووا ينبفوووي نن تكوووون, , إموووا كموووا هووويإموووا كموووا هوووي, , وتمثيلهووواوتمثيلهوووا

شووواف عالقوووات جديووودة فيهوووا شووواف عالقوووات جديووودة فيهوووا وتفسووويرها وتعوووديلها واكتوتفسووويرها وتعوووديلها واكت  تووووجيهي لهووو   العمليوووات والعالقوووات وتنفيمهووواتووووجيهي لهووو   العمليوووات والعالقوووات وتنفيمهوووا
تمثيوول رسوووماتي نو لففووي للعمليووات تمثيوول رسوووماتي نو لففووي للعمليووات ""بثنووه بثنووه ( ( 220220: : 20002000))بينمووا يعرفووه الجووزاربينمووا يعرفووه الجووزار  ,,""تااجهوواتااجهوواننببوالتنبووْ والتنبووْ 

ْدي إلووى الحصووول علووى منفومووات تعليميووة فعالووة ْدي إلووى الحصووول علووى منفومووات تعليميووة فعالووةالتووي تووت  فووي المراحوول التطويريووة التووي توو و لوود و لوود , , التووي تووت  فووي المراحوول التطويريووة التووي توو
والتصومي  واعنتواج والتقووي  واالسوتخدا  والتف يوة والتصومي  واعنتواج والتقووي  واالسوتخدا  والتف يوة   بتطبيق نسلوب المنفومات فوي الدراسوة والتحليولبتطبيق نسلوب المنفومات فوي الدراسوة والتحليول

وب لد يكون نمو ج التصمي  التعليمي وب لد يكون نمو ج التصمي  التعليمي , , " " وعمليات الضبط والمراجعة للمنفومة التعليميةوعمليات الضبط والمراجعة للمنفومة التعليمية, , الراجعةالراجعة
جرالات يت  اتباعها لتطوير منفومة تعليمية  جرالات يت  اتباعها لتطوير منفومة تعليمية خطوات واا  ..خطوات وا 

 : ماذج التصميم التيليمي : ثا يا
 (  Gagne & Briggs, 1979")جا ية وبريجز " موذج  -1

يشتمل ه ا النمو ج على ثالثة عشرة مرحلة, قسمت إلى نربعة مستويات بحي  يمكن     
وعلى مستوب إعداد المقررات ( 3-5)تطبيقه على مستوب المنهن المدرسي كمنفومة رايسة 

 :كما يلي , (53 -50)والدروس كمنفومات فرعية ( 2-6)والدروس ( 4-2)
تحليل الحاجات, والفايات : )مة للمساق الدراسي المراد تصميمه ويشمل تحديد األهداف العا. ن

 (.التعليمية واألولويات, وترتيب نولوياتها حسب األهمية
نوعية الصعوبات التي تحيط بها من : تحليل المصادر التعليمية وطرق عرضها وتشمل . ب

مكانيات بشرية ونف  نقلها وتحديد البداال المتاحة لمصا در التعل  ونف  النقل التي يمكن تكلفة وا 
 .الحصول عليها م  مراعاة المرونة
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تحديد نطاق الموضوت المتعل  وطريقة عرضه للمتعل , وتحديد المقررات التي يشملها . ج
المقررات التي يشملها المنهن الدراسي, وتحديد نف  النقل  تابعياتتحديد و ونهدافها العامة, 

 .ومصادر التعل  المناسبة ألهداف المقرر العامة
 (.تحديد بنية المقرر)تحديد المهمات التعليمية الجزاية وترتيبها . د
 (.تحليل المهارات التعليمية)تحليل األهداف السلوكية الخاصة . ه
 .لكل واحدةتعريف ه   األهداف السلوكية . و
 :شتمل علىت, و  إعداد خطط الدروس نو الموديوالت والمتمثلة فيتحضير م كرة يومية . ز

 (اعستراتيجية التعليمية)إعداد اعجرالات نو األحدا  التعليمية  (5
 .تحديد المواد والوساال التعليمية المطلوبة (2
 .تصمي  ننشطة التعل  (3 
 .مراجعة المواد والوساال( 4   
 (وصف المواد والوساال, إنتاج المواد والوساال: )اختيار األدوات والوساال التعليمية ويشمل.  
 (.تقدير ندال الطالب)قياس ندال المتعل  وتدعيمه . ط
 .إعداد المعل  للتعلي . ي
 (.التقوي  البنااي)إجرال التقوي  التكويني . د
 (.المراجعة)إجرال تعديالت بنال على عملية التقوي  التكويني . ل
التثسيس )نشر المساق التعليمي المصم  لالستعمال في المدارس, ومْسسات مختلفة .  

 (.والنشر

 (Gerlach & Ely, 1980" )جيرالش وايلي "  موذج  -2
 :(2.2)وهي كما يوضحها شكل يتكون ه ا النمو ج من تس  مراحل    
ندالات ينبفي نن يتمكن منها المتعل , حي  يبدن النمو ج بتحديد السلود في شكل : األهداف -ن

 .ث  اختيار المحتوب ال ي يساعد على تحقيق ه   األهداف
حي  ينبفي معرفة ما يملكه كل متعل  من معارف ومهارات قبل : قياس السلود المدخلي  .ب

البدل في دراسة الموضوت الجديد, لكي نتمكن من إعداد المحتوب المناسب له , و لد عن 
 .طريق تحليل السجالت األكاديمية للطالب نو تطبيق االختبار القبلي

العرض, واالكتشافات, نو كالهما )ل اعستراتيجيات وتشم: تحديد اعستراتيجية واألسلوب .ج
 .(المناقشة, وعروض الوساالو المحاضرة, ) كما تشمل األساليب ,(معا
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 :وه ا يتطلب تحديد: تنفي  الطالب في مجموعات .د
 .األهداف التي يمكن نن يحققها المتعلمون بثنفسه  (5
 .لمتعلمين ننفسه األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل التفاعل بين ا (2
األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل العروض التي يقدمها المعل , ومن خالل التفاعل  (3

يساعد ه ا التحديد في اتخا  القرارات الخاصة بتحديد الطرااق, و , بين المعل  والمتعلمين
 .واالستراتيجيات والمكان والزمن المطلوب

المطلوب لتحقيق األهداف, حي  يختلف وقت  وفيه يت  حساب الوقت: تخصيص الوقت  .ه
والمكان, ونمط اعدارة, وقدرات المتعلمين  واألهداف, لتعل  باختالف المادة الدراسية,ا

ْال التالي كيف يمكن تحقيق : واهتماماته  وعلى  لد فه   الخطوة تتطلب اعجابة عن الس
 األهداف على نحسن ما يكون في حدود الوقت المفروض ؟

ختلف مساحة مكان التعل  وتجهيز  باختالف مجموعات تحي  : يد مساحة ومكان التعل  تحد .و
 .المتعلمين والوقت

 .اختيار المواد التعليمية المناسبة و لد في ضول كل ما سبق .ز
 .للتثكد من تحقيق المتعلمين لألهداف التعليمية: تقوي  األدال . 
 .واالستفادة به في تعديل النفا : تحليل الرج  .ط

 (2.8)شكل 
 (Gerlach & Ely, 1980" )جيرالش وايلي "  موذج 
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  (Kemp, 1980) "كم " موذج  -3
نتاج المواد والوحدات 5222عا  " كمب" قد  : ال دف من ال موذج  -أ , نمو جا لتصمي  وا 

ْلفه الشهير " كمب" , طبق 5220التعليمية, وفي عا   تخطيط " خطوات ه ا النمو ج في م
نتاج المواد السمعية والبصرية الوحدات التعليمية, نتاج , ويقد  ه ا النمو ج طريقة عملية ع"وا 
 .الجماعي ن  الفردي , سوال نكان  لد للتعلي مهت  بدنتاجهاد وبرامن التعلي  الجديدة, ألي فر 

           في ه ا النمو ج الشكل الدااري المفتو " كمب"استخد   : شكل ال موذج وخصائصه - 
(open circular)  ويتميز ه ا الشكل الدااري, نو الشكل البيضاوي  (2.2)كما يوضحه شكل

 : بالمزايا التالية
إمكانية البدل من ني عنصر نو مكون من مكونات النمو ج, فبالرغ  من نن ه    (5

ننه ال يتضمن نقطة نهاية محددة, حي  يمكن البدل من ني  العناصر مرتبة ترتيبا منطقيا إال
وه ا يوفر  ,لفروفلحسب الترتيب المنطقي المناسب و نقطة حسب إمكانات المشروت, 

 .عنصر المرونة في الطريقة التي تستخد  بها مكونات النمو ج
ْثر فيه االعتماد المتبادل, بمعنى نن (2  .ويتثثر به المكونات يعتمد كل منها على ا خر, في
خطة يمكن تفيير حي  ا للمرونة التي يتصف بها ه ا النمو ج, ر نفإمكانية التعديل,  (3

التعليمي, باعضافة نو التعديل نو إعادة ترتيب المكونات, بما يتناسب م  فروف  التصمي 
مكانياته  .كل موقف وا 

ة نو منفومات من ثمانية عناصر نو مكونات رايس يتكون النمو ج :مكو ات ال موذج -ج
 :فرعية, يمكن وصفها على النحو التالي

 :الموضوعات واألهداف العامة (5
 تحديد الموضوعات الرايسة المطلوب معالجتها. 
 تحديد هدف عا  واحد نو نكثر لكل موضوت نو وحدة. 
مستوب و العمر, : تحديد الخصااص المهمة للمتعلمين المستهدفين : خصااص المتعلمين  (2

قدرات الطالب في و الدافعية, و , المستوب الدراسيو المستوب االجتماعي واالقتصادي, و , النضن
 .التحصيل الدراسي

 :نهداف التعل  (3
  تحديد نهداف التعل  المطلوب تحقيقها, والمرتبطة بالمحتوب واألهداف العامة في صورة

 .سلوكية
  كتابة مجموعة نهداف سلوكية لكل هدف عا. 
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التي ( الخ...حقااق, معلومات, مهارات)ة تحديد العناصر الرايس: اسية الدر محتوب المادة  (4
ْدي إلى تحقيقها  .تندرج تحت كل موضوت , بحي  تكون مناسبة لألهداف السلوكية, وت

تصمي  اختبار قبليا لقياس مستوب المتعلمين في الموضوعات التي : االختبار القبلي  (2
 .ات الضرورية لتعل  المادة الدراسيةسيدرسونها والتثكد من امتالكه  المهار 

 :التعل   / ننشطة ومصادر التدريس  (6
 اختيار طرااق ونساليب التدريس للمادة الدراسية وتحقيق األهداف. 
 ق األهدافياختيار مصادر التعل  المناسبة للمادة الدراسية وتحق. 
تحديد الخدمات التي تحتاجها لتنفي  خطة التعلي , مثل الميزانية, : الخدمات المساندة (2
 .األفراد, والتسهيالت, والمعدات والجداول الزمنيةو 
 :التقوي  (2

 تقوي  تعل  المتعلمين في ضول األهداف المحددة. 
 قياس فاعلية خطة التعلي  التي ت  تصميمها واستخدامها. 
  تقوي  ني شكل من الخطة يحتاج إلى تحسين مراجعة ث  إعادة. 

 (2.9)شكل 
 (Kemp, 1980) "  كم "  موذج 
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 ,Roberts ) 1996) "روبرتس" موذج  -4
يتميز عن ما سبقه بثنه ليس خطيا فقط ولكنه  و ج من النما ج الحديثة وال ي يعد ه ا النم     

نكثر شموال من النما ج التي سبقته, ويحتوي النمو ج على نربعة عناقيد منفصلة, العنقود األكبر 
هو التصمي  التعليمي والعناقيد الثالثة األخرب تمثل إدارة المشروت, وتصمي  الدافعية, وتطبيق 

عشرة خطوة, ست منها تتضمن التقوي  ويعد  اثناهناد  وفي مجموعة التصمي  التعليمي ,التعلي 
 .مخرج كل خطوة مدخال للخطوة التالية

 :خطوات ال موذج باختصار
 .تحديد االحتياجات. ن
 .تحديد األهداف. ب
 .إجرال التقوي  التكويني لالحتياجات التعليمية, واألهداف التعليمية. ج
 .تحليل خصااص الطلبة. د
 .ألهداف, وخصااص الطلبةاإجرال التقوي  التكويني لتحليل . ه
 .كتابة األهداف األدااية. و
 .كتابة البنود االختبارية. ز
 .تحديد االستراتيجيات التعليمية.  
 .تطوير المواد التعليمية. ط
 .للتعلي ( استطالعي)إجرال اختبار نولي . ي
 .تحديد التصمي  حسب الحاجة. د
 .د التعليمية بشكل نهاايصياغة الموا. ل

 (2.11)شكل 
 ,Roberts ) 1996) "روبرتس" موذج 
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 (Cisco, 2003) "سيسكو" موذج  -5
حيوو  اختووار  الباحوو  كووون نن هوو ا النمووو ج معوود حيوو  اختووار  الباحوو  كووون نن هوو ا النمووو ج معوود , , وهووو النمووو ج المطبووق فووي الدراسووة الحاليووةوهووو النمووو ج المطبووق فووي الدراسووة الحاليووة      

 : : خصيصا لتصمي  مستودعات وحدات التعل  الرقمية ويتكون ه ا النمو ج من المراحل التالية خصيصا لتصمي  مستودعات وحدات التعل  الرقمية ويتكون ه ا النمو ج من المراحل التالية 
 :وتشمل ه   المرحلة الخطوات التالية  :  Designمرحلة التصميم  -أ 

 .تياجات التعليمية من المستودت تحديد المشكلة وتقدير االح (5
 . تحديد األهداف العامة للمستودت  (2
 . تحليل المها  التعليمية المكونة للمستودت  (3 
 .تحليل الموارد والقيود المتاحة  (4
 : وتشمل ه   المرحلة الخطوات التالية  :Developmentمرحلة التطوير  - 

   ..بنال وحدات التعل  بنال وحدات التعل   ((55
 ..( (   Flow Chart))االنسيابية للمستودت االنسيابية للمستودت تصمي  الخريطة تصمي  الخريطة  ((22
 .تصمي  ننماط التفاعل بالمستودت  (3
 .إنتاج مستودت وحدات التعل  الرقمية  (4

  .Deliveryمرحلة التقديم  -ج
 . Evaluationمرحلة التقييم  - ت

 : اختيار  موذج التصميم التيليمي الم اس  للبحث الحالي 
ومن خالل دراسة ومراجعة العديد من , بعد عرض مجموعة من نما ج التصمي  التعليمي     

فدن األنسب لطبيعة الدراسة الحالية , ندبيات التصمي  وبنال المستودعات التعليمية الرقمية
لتصمي  المستودعات التعليمية الرقمية ويرج   لد ( Cisco, 2003)استخدا  نمو ج سيسكو 

 : إلى ما يلي 
  المسووووتودعات   المسووووتودعات نثبتووووت العديوووود موووون الدراسووووات والبحووووو  فاعليووووة هوووو ا النمووووو ج فووووي تصوووومينثبتووووت العديوووود موووون الدراسووووات والبحووووو  فاعليووووة هوووو ا النمووووو ج فووووي تصوووومي -55

 (.(.20552055))ودراسة طلبةودراسة طلبة, , ((20522052))خليلخليلكداراسة كداراسة , , التعليمية الرقميةالتعليمية الرقمية
 ..يحتوب ه ا النمو ج على الخطوات التفصيلية للتصمي  التعليمي يحتوب ه ا النمو ج على الخطوات التفصيلية للتصمي  التعليمي  -22
فوي صوورة إجورالات فوي صوورة إجورالات يحدد ه ا النمو ج الصياغة الجيدة لتنفي  خطوات التصومي  التعليميوة يحدد ه ا النمو ج الصياغة الجيدة لتنفي  خطوات التصومي  التعليميوة  -33

 ..واضحة وسهلة القياس واضحة وسهلة القياس 
ممووا يسووهل علووى الباحوو  التحقووق موون ممووا يسووهل علووى الباحوو  التحقووق موون   يعوورض هوو ا النمووو ج خطوووات التصوومي  بالتفصوويليعوورض هوو ا النمووو ج خطوووات التصوومي  بالتفصوويل -44

 ..نجاز جمي  خطوات التصمي  بشكل صحين نجاز جمي  خطوات التصمي  بشكل صحين إإ
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  الت ور التك ولوجي: لخامسلمحور اا
  فهوووووافهووووواييداامووووا للحصوووووول علووووى المعرفوووووة بكوووول نشوووووكالها بهوووودف توفداامووووا للحصوووووول علووووى المعرفوووووة بكوووول نشوووووكالها بهوووودف توف  اتوووووهاتوووووهييححفووووي فووووي اعنسوووووان اعنسوووووان   سووووعىسووووعىيي      

  ,,للفكر اعنسوانيللفكر اعنسواني  ااالمعلومات واألفكار نتاجالمعلومات واألفكار نتاجالمعارف و المعارف و ومن هنا تعد ومن هنا تعد   ,,فى حل مشكالتهفى حل مشكالته  واستخدمهاواستخدمها
الكووو  التراكموووي مووون الكووو  التراكموووي مووون   ادةادةيووويووووالتسوووارت فوووي ز والتسوووارت فوووي ز   الحاضووورالحاضووور  لالنفجوووار المعرفوووي الهااووول فوووي عصووورنالالنفجوووار المعرفوووي الهااووول فوووي عصووورنا  جوووةجوووةييونتونت

موون معلومووات حتووى فووي موون معلومووات حتووى فووي   فهوورفهوورييمووا مووا   عابعابييواسووتواسووت  المعلومووات, نصووبن موون الصووعب علووى الفوورد إدرادالمعلومووات, نصووبن موون الصووعب علووى الفوورد إدراد
تتمحووور حووول المووتعل  موون تتمحووور حووول المووتعل  موون   ةةيوويووممييتعلتعل  اتاتييججيياسووتراتاسووترات  وموون ثوو  كووان البوود موون تبنوويوموون ثوو  كووان البوود موون تبنووي  مجووال تخصصووه,مجووال تخصصووه,
 ..  على المعرفةعلى المعرفة  الحصولالحصول  شثنها مساعدته فيشثنها مساعدته في

 : الت ور التك ولوجيمف وم : أوال 
  نن تتخلى عن دورنن تتخلى عن دور  ةةييل ا وجب على المجتمعات العربل ا وجب على المجتمعات العرب  ة,ة,ييالعصر الحالي هو عصر التقنالعصر الحالي هو عصر التقن  عدعديي        

   لد إال بسعي تلد لد إال بسعي تلد  كونكونييولن ولن   ة,ة,ييفي صناعة تلد التقنفي صناعة تلد التقن  ااييوعن دور المستهلد لتشارد فعلوعن دور المستهلد لتشارد فعل  المتفرجالمتفرج
  ""هانسوووونهانسوووون""ويعوووورف ويعوووورف , , عكسوووواب نفرادهووووا قوووودرا مناسووووبا موووون الوووووعي والحووووس التكنولوووووجيعكسوووواب نفرادهووووا قوووودرا مناسووووبا موووون الوووووعي والحووووس التكنولوووووجي  المجتمعوووواتالمجتمعووووات

  اراريويوالقودرة علوى اختالقودرة علوى اخت  ""  ههبثنوبثنو  التنوور التكنولووجيالتنوور التكنولووجي( ( Hansen & Forelich, 1993:15))  ""فورولشفورولش""وو
بينموووا عووورف عسوووقول ونبوووو عوووودة بينموووا عووورف عسوووقول ونبوووو عوووودة , , ""ققيووويوووالمناسوووبة بشوووكل دقالمناسوووبة بشوووكل دق  اايووويوووالتكنولوجالتكنولوج    ييواسوووتخدا  وعووورض وتقوووو واسوووتخدا  وعووورض وتقوووو 

فووي فووي   توفيووف المعووارف واالتجاهووات والمهوواراتتوفيووف المعووارف واالتجاهووات والمهووارات  ىىالقوودرة علووالقوودرة علوو  ""بثنووه بثنووه التنووور التكنولوووجي التنووور التكنولوووجي ( ( 22: : 20022002))
التنووووور التنووووور ( (   Miller, 1986::522522" )" )ميلوووورميلوووور" " ويعوووورف ويعوووورف , , ""حوووول المشووووكالت التقنيووووة التووووي يواجههوووواحوووول المشووووكالت التقنيووووة التووووي يواجههووووا

ي مكوون الفوورد العووادي فووي ني مجتموو  موون توفيووف ُيمكوون الفوورد العووادي فووي ني مجتموو  موون توفيووف موون الفهوو  الوو ي موون الفهوو  الوو ي األدنووى األدنووى الحوود الحوود " " بثنووه بثنووه   التكنولوووجيالتكنولوووجي
  20002000))ف صبري ف صبري ييعر عر وتشابه ه ا التعريف م  توتشابه ه ا التعريف م  ت, , ""التقنية توفيفا فعاال إيجابيا نافعا له ولمجتمعهالتقنية توفيفا فعاال إيجابيا نافعا له ولمجتمعه

والمهووارات والمهووارات   المعووارفالمعووارفبالحوود األدنووى موون بالحوود األدنووى موون تزويوود الفوورد تزويوود الفوورد " " بثنووه بثنووه   حيوو  عرفووهحيوو  عرفووهللتنووور التكنولوووجي للتنووور التكنولوووجي ( ( 5454::
بموا بموا   ا  اً يويوجابجابييإإ  معهوامعهوا  والتفاعولوالتفاعول  ثوةثوةييالحدالحد  اايويوالتكنولوجالتكنولوج  قواتقواتييواالتجاهات التي تمكنه من التعامل مو  تطبواالتجاهات التي تمكنه من التعامل مو  تطب

تلوود تلوود   السووتخدا السووتخدا   ةةيوويووواالجتماعواالجتماع  ةةيوويوولووه الحوودود األخالقلووه الحوودود األخالق  رسوو رسوو يينقصووى إفووادة لووه ولمجتمعووه وبمووا نقصووى إفووادة لووه ولمجتمعووه وبمووا   حقووقحقووقيي
 ..""الحدود الحدود   وعلى مجتمعه عند تجاوز تلدوعلى مجتمعه عند تجاوز تلد  ههييالتي قد تعود علالتي قد تعود عل  ةةييوا ثار السلبوا ثار السلب  قاتقاتييالتطبالتطب

موا يكتسوبه الطالوب مون موا يكتسوبه الطالوب مون هوو هوو   :":"اعجرااوي ا توي اعجرااوي ا توي بوالتعريف بوالتعريف التنور التكنولووجي التنور التكنولووجي ويعرف الباح  ويعرف الباح            
نتيجووة دراسووته, وتقوواس بالوودرجات التووي يحصوول عليهووا بعوود تصووحين نتيجووة دراسووته, وتقوواس بالوودرجات التووي يحصوول عليهووا بعوود تصووحين   معلومووات تكنولوجيووة جديوودةمعلومووات تكنولوجيووة جديوودة

 ..  ""االختبار التحصيلي لمادة التكنولوجيااالختبار التحصيلي لمادة التكنولوجيا
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 : :   بالت ور التك ولوجي بالت ور التك ولوجي المبررات التي دعت إلى االهتمام المبررات التي دعت إلى االهتمام : : ثا يا ثا يا 
بول نصوبحت بول نصوبحت , , نفراد ني مجتم  علميا وتقنيا نوعا من الرفاهية والترفنفراد ني مجتم  علميا وتقنيا نوعا من الرفاهية والترفل  تعد الحاجة إلى تنوير ل  تعد الحاجة إلى تنوير     

تلوود الحاجوووة ضوورورة حتميوووة فرضووتها الفوووروف الراهنووة و لووود لمبووررات ودواعوووي عديوودة وضوووحها تلوود الحاجوووة ضوورورة حتميوووة فرضووتها الفوووروف الراهنووة و لووود لمبووررات ودواعوووي عديوودة وضوووحها 
 : : فيما يلي فيما يلي ( ( Hansen & Forelich, 1993::3333" )" )فرولشفرولش""وو" " هانسنهانسن""

يود الو ي بوات العوال  فوي يود الو ي بوات العوال  فوي مواكبوة النفوا  العوالمي الجدمواكبوة النفوا  العوالمي الجدإن إن : : طبيية ال ظام اليةالمي الجديةد طبيية ال ظام اليةالمي الجديةد  -11
تمثول تمثول , , قنووات االتصوال الحديثوةقنووات االتصوال الحديثوةفله قرية صفيرة يمكون ألي فورد نن يجووب نرجااوه عبور فله قرية صفيرة يمكون ألي فورد نن يجووب نرجااوه عبور 

مبوووررا وداعيوووا مووون دواعوووي تنووووير نفوووراد ني مجتمووو  تنوووويرا علميوووا تقنيوووا مناسوووبا يتوووين لهووو  مبوووررا وداعيوووا مووون دواعوووي تنووووير نفوووراد ني مجتمووو  تنوووويرا علميوووا تقنيوووا مناسوووبا يتوووين لهووو  
ومووون ثووو  فووودن السوووبيل الوحيووود ألفوووراد مجتمعاتنوووا العربيوووة هوووو ومووون ثووو  فووودن السوووبيل الوحيووود ألفوووراد مجتمعاتنوووا العربيوووة هوووو , , االنخوووراط فوووي هووو ا النفوووا االنخوووراط فوووي هووو ا النفوووا 

 ..ره  تكنولوجيا لكي يكون له  موقعا على خريطة  لد النفا  العالمي الجديد ره  تكنولوجيا لكي يكون له  موقعا على خريطة  لد النفا  العالمي الجديد تنويتنوي
إن اللفووة السوواادة فووي عصوورنا الحووالي هووي لفووة العلوو  إن اللفووة السوواادة فووي عصوورنا الحووالي هووي لفووة العلوو  : : سةةيادا لغةةة اليلةةم والتك ولوجيةةا سةةيادا لغةةة اليلةةم والتك ولوجيةةا  -22

وموووا مووون سوووبيل وموووا مووون سوووبيل , , وال مكوووان ألي مجتمووو  نو فووورد يفتقووود مقوموووات تلووود اللفوووةوال مكوووان ألي مجتمووو  نو فووورد يفتقووود مقوموووات تلووود اللفوووة, , والتكنولوجيووواوالتكنولوجيوووا
والتكنولوجيووا وفهوو  رموزهووا وموودلوالتها إال موون خووالل تنوووير والتكنولوجيووا وفهوو  رموزهووا وموودلوالتها إال موون خووالل تنوووير الكتسوواب مفووردات لفووة العلوو  الكتسوواب مفووردات لفووة العلوو  

 ..األفراد علميا وتقنيا بالمستوب ال ي يمكنه  من التعامل بتلد اللفة األفراد علميا وتقنيا بالمستوب ال ي يمكنه  من التعامل بتلد اللفة 
إن عجلوة التقود  العلموي والتقنوي تسوير بسورعة م هلوة تصول إن عجلوة التقود  العلموي والتقنوي تسوير بسورعة م هلوة تصول   ::تسارع اليلةم والتك ولوجيةا تسارع اليلةم والتك ولوجيةا  -33

لى حد الثوورة غالبوا وعلوى نفوراد , , إلى حد الطفرة نحياناإلى حد الطفرة نحيانا لى حد الثوورة غالبوا وعلوى نفوراد واا تمعوات مواكبوة هو ا التسوارت تمعوات مواكبوة هو ا التسوارت المجالمجوا 
الل األفوراد علميوا وتقنيوا بشوكل يسواعده  , , ومالحقتهومالحقته الل األفوراد علميوا وتقنيوا بشوكل يسواعده  وه ا مبرر من نه  مبررات تنوير ه وه ا مبرر من نه  مبررات تنوير ه

 ..مجال العل  والتكنولوجيا مجال العل  والتكنولوجيا   و جديد فيو جديد فيإلى اللحاق بكل ما هإلى اللحاق بكل ما ه
, , موون المنطقوي ننووه كلمووا تسوارعت عجلووة العلوو  والتكنولوجيوواموون المنطقوي ننووه كلمووا تسوارعت عجلووة العلوو  والتكنولوجيووا  ::تراكميةةة اليلةةم والتك ولوجيةةا تراكميةةة اليلةةم والتك ولوجيةةا  -44

وموون ثوو  تتضوواعف هوو   وموون ثوو  تتضوواعف هوو   , , االكتشووافات واالبتكووارات العلميووة والتكنولوجيووةاالكتشووافات واالبتكووارات العلميووة والتكنولوجيووةا ا هووهووكلمووا زادت معكلمووا زادت مع
ْدي إلوى   األموراألمور, , منيوة وجيوزةمنيوة وجيوزةتكارات نضعافا كثيرة خوالل فتورات ز تكارات نضعافا كثيرة خوالل فتورات ز االكتشافات واالباالكتشافات واالب ْدي إلوى الو ي يو الو ي يو

 ..بنال تراكمي كبير للعل  والتكنولوجيا بنال تراكمي كبير للعل  والتكنولوجيا 
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 : : الت ور التك ولوجيالت ور التك ولوجيخصائص خصائص : : ثالثا ثالثا 

 ((3333: : 20042004صبري وتوفيق, صبري وتوفيق, ))بعدة خصااص وهي كما يعرضها بعدة خصااص وهي كما يعرضها   يتصف التنور التكنولوجييتصف التنور التكنولوجي
بتفيووور الوووزمن فموووا كوووان يمثووول قموووة التقنيوووة منووو  عشووور سووونوات بتفيووور الوووزمن فموووا كوووان يمثووول قموووة التقنيوووة منووو  عشووور سووونوات   يتفيووور التنوووور التكنولووووجييتفيووور التنوووور التكنولووووجي   -55

  تراكمية العل  والتقنية والتطور المسوتمرتراكمية العل  والتقنية والتطور المسوتمر  ىىمن مخلفات التقنية, ويرج   لد إلمن مخلفات التقنية, ويرج   لد إل  نصبن ا ننصبن ا ن
 ..والمتالحق فيهماوالمتالحق فيهما

في ني مجتم  من المجتمعات بالتطورات العلميوة العالميوة في ني مجتم  من المجتمعات بالتطورات العلميوة العالميوة للفرد للفرد   التنور التكنولوجيالتنور التكنولوجي  تثثرتثثريي -22
  تووثثر كوو لد بووالعوال  المحليووة موون حيوو  طبيعووة الحيوواة فووي المجتموو  والقووي  والعوواداتتووثثر كوو لد بووالعوال  المحليووة موون حيوو  طبيعووة الحيوواة فووي المجتموو  والقووي  والعوواداتتت  كموواكمووا

 ..  والمشكالت التي تعترض المواطن في نمور حياته اليوميةوالمشكالت التي تعترض المواطن في نمور حياته اليومية  والتقاليدوالتقاليد
  رات فووي كثيووررات فووي كثيوورتطلووب إكسوواب المووواطن العووادي قوودر مناسووب موون الخبووتطلووب إكسوواب المووواطن العووادي قوودر مناسووب موون الخبوويي  التنووور التكنولوووجيالتنووور التكنولوووجي -33

  لوووويس فقووووط علووووى مسووووتوب البعوووودلوووويس فقووووط علووووى مسووووتوب البعوووودو و   ,,لتكنولوجيووووالتكنولوجيوووواالمجوووواالت والموضوووووعات المرتبطووووة باالمجوووواالت والموضوووووعات المرتبطووووة با  موووونموووون
 ..  المعرفي, بل نيضا على مستوب البعد المهاري والعملي, والبعد الوجدانيالمعرفي, بل نيضا على مستوب البعد المهاري والعملي, والبعد الوجداني

مون األهوداف البعيودة مون األهوداف البعيودة   ييفي مدب قصير من الوزمن فهوفي مدب قصير من الوزمن فهو  التنور التكنولوجيالتنور التكنولوجيال يمكن تحقيق ال يمكن تحقيق  -44
  ال, حي  يتوقف الوقت المستفرق على المستوب المرادال, حي  يتوقف الوقت المستفرق على المستوب المرادييطو طو التي يلز  تحقيقها وقتا التي يلز  تحقيقها وقتا   ببالمدالمد

 ..  والخبرات الالزمة لهوالخبرات الالزمة له  المعرفة التكنولوجيةالمعرفة التكنولوجيةبلوغه من بلوغه من 
عبوووووور جميوووووو  المنوووووواهن والمووووووواد الدراسووووووية علووووووى اخووووووتالف عبوووووور جميوووووو  المنوووووواهن والمووووووواد الدراسووووووية علووووووى اخووووووتالف   التنووووووور التكنولوووووووجيالتنووووووور التكنولوووووووجيتحقووووووق تحقووووووق يي -22

و لد مون خوالل دمون الخبورات والموضووعات التكنولوجيوة فوي محتووب تلود و لد مون خوالل دمون الخبورات والموضووعات التكنولوجيوة فوي محتووب تلود , , تخصصاتهاتخصصاتها
 ..لطبيعة  لد المحتوب لطبيعة  لد المحتوب المناهن ووفقا المناهن ووفقا 

 

القواامين علوى القواامين علوى ويرب ننه علوى ويرب ننه علوى   للمعرفة التكنولوجيةللمعرفة التكنولوجيةمن خصااص من خصااص   ما سبقما سبقويتفق الباح  م  ويتفق الباح  م            
 ..ضرورة نن تراعى تلد الخصااص عند بنال المناهن ضرورة نن تراعى تلد الخصااص عند بنال المناهن , , وغيره وغيره نمور التربية والتعلي  من مشرفين نمور التربية والتعلي  من مشرفين 
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 :التك ولوجي الت ورأبياد : رابيا 
علووى ضووول علووى ضووول ( ( 5454: : 20002000))  صووبري وكاموولصووبري وكاموولكمووا حووددها كمووا حووددها   التنووور التكنولوووجيالتنووور التكنولوووجييمكوون تحديوود نبعوواد يمكوون تحديوود نبعوواد       

الووو ي الووو ي وعلوووى ضوووول سووومات نو خصوووااص الشوووخص وعلوووى ضوووول سووومات نو خصوووااص الشوووخص   الووو ي ورد سوووابقا,الووو ي ورد سوووابقا,  التنوووور التكنولووووجيالتنوووور التكنولووووجي  مفهوووو مفهوووو 
 ::يمكن إجمالها في األبعاد التاليةيمكن إجمالها في األبعاد التاليةوالتي والتي يمتلد المعرفة يمتلد المعرفة 

 ::البيد الميرفيالبيد الميرفي -11
وخصااصووها وخصااصووها   التكنولوجيوواالتكنولوجيوواالالزمووة لفهوو  طبيعووة الالزمووة لفهوو  طبيعووة   والمعووارفوالمعووارف  يشوومل البعوود المعرفووي المعلوموواتيشوومل البعوود المعرفووي المعلومووات

والمجتمو  كموا والمجتمو  كموا   ومباداها وعالقتها بالعل  والمجتم , والقضايا الناتجة عون تفاعلهوا مو  العلو ومباداها وعالقتها بالعل  والمجتم , والقضايا الناتجة عون تفاعلهوا مو  العلو 
وحوووودود وحوووودود   وطوووورق التعاموووول معهووووا,وطوووورق التعاموووول معهووووا,  التكنولوجيوووواالتكنولوجيوووواالمعلومووووات األساسووووية حووووول تطبيقووووات المعلومووووات األساسووووية حووووول تطبيقووووات يشوووومل يشوووومل 

حوول حوول   لودب األفورادلودب األفوراد( ( الخاطاوةالخاطاوة))جانب تصويب األفكار والمفاهي  البديلة جانب تصويب األفكار والمفاهي  البديلة   ىىه ا إله ا إل  ,,استخدامهااستخدامها
 ..وتطبيقاتهاوتطبيقاتها  التكنولوجياالتكنولوجيا

 ::البيد الم اريالبيد الم اري -22
              مل هوووو ا البعوووود علووووى جيموووو  ننوووووات المهووووارات التووووي ينبفووووي إكسووووابها للفوووورد فووووي إطووووارمل هوووو ا البعوووود علووووى جيموووو  ننوووووات المهووووارات التووووي ينبفووووي إكسووووابها للفوووورد فووووي إطووووارتتيشوووويشوووو

, حيوو  تضوو  المهووارات العقليووة والعمليووة واالجتماعيووة الالزمووة للتعاموول موو  , حيوو  تضوو  المهووارات العقليووة والعمليووة واالجتماعيووة الالزمووة للتعاموول موو  كنولوجيوواكنولوجيوواتتتثقيفووه تثقيفووه 
 ..وتطبيقاتهاوتطبيقاتها  ,,التكنولوجياالتكنولوجيا

 ::الوجدا يالوجدا ي  البيدالبيد -33
  ويشمل ه ا البعد على جمي  المخرجوات  ات الصولة بالجانوب االنفعوالي العواطفي كوالوعيويشمل ه ا البعد على جمي  المخرجوات  ات الصولة بالجانوب االنفعوالي العواطفي كوالوعي
  التكنولووووجي, والحوووس التكنولووووجي, والميوووول التكنولوجيوووة, واالتجاهوووات التكنولوجيوووة, والقوووي التكنولووووجي, والحوووس التكنولووووجي, والميوووول التكنولوجيوووة, واالتجاهوووات التكنولوجيوووة, والقوووي 

  ويكووون  لوود علووى كافووة مسووتويات الجانووبويكووون  لوود علووى كافووة مسووتويات الجانووب  ,,التكنولوجيووة, ونوجووه تقوودير العلوو  والتكنولوجيوواالتكنولوجيووة, ونوجووه تقوودير العلوو  والتكنولوجيووا
 ..ي ممثلة في االستقبال واالستجابة, وتمثل القي , والتنفي , والتمييزي ممثلة في االستقبال واالستجابة, وتمثل القي , والتنفي , والتمييزالوجدانالوجدان

       

ْكوود الباحوو  هنووا          ْكوود الباحوو  هنووا وي تطلووب إكسووابه الحوود تطلووب إكسووابه الحوود تتالفوورد العووادي ال الفوورد العووادي ال   لوودبلوودب  التنووور التكنولوووجيالتنووور التكنولوووجيتنميووة تنميووة نن نن وي
تطلب فقوط القودر المناسوب الو ي قود يكوون الحود األدنوى مون هو   تطلب فقوط القودر المناسوب الو ي قود يكوون الحود األدنوى مون هو   تت, بل , بل المعرفةالمعرفة  األقصى من نبعاداألقصى من نبعاد

 ..األبعاد األبعاد 
 

لةد  الطالة  يتطلة  اسةتخدام لةد  الطالة  يتطلة  اسةتخدام   الت ةور التك ولةوجيالت ةور التك ولةوجيوير  الباحث أن تحقيةق ذلةك القةدر مةن وير  الباحث أن تحقيةق ذلةك القةدر مةن         
وجيله ع صر إ تاج في اليملية التيليمية ودفيه وجيله ع صر إ تاج في اليملية التيليمية ودفيه , , أحدث الوسائل التي من شأ  ا جذ  ا تباههأحدث الوسائل التي من شأ  ا جذ  ا تباهه

 ..ت مية الميرفة التك ولوجية لديهت مية الميرفة التك ولوجية لديهإلى البحث ب فسه عن كل ما من شأ ه إلى البحث ب فسه عن كل ما من شأ ه 
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 : ي بغي إكساب ا للفرد لكي يكون مت ورا تك ولوجيا ات التيالخبر : خامسا 
إلى مجموعة من الخبرات التي ينبفي إكسابها للفرد لكي ( 22: 2006)يشير نبو عودة       

 :كالتالي وهي  يكون متنورا تكنولوجيا
 ..فه  طبيعة التكنولوجيا وطبيعة عالقتها بالعل  من ناحية وبالمجتم  من ناحية نخرب فه  طبيعة التكنولوجيا وطبيعة عالقتها بالعل  من ناحية وبالمجتم  من ناحية نخرب  -55
 ..التكنولوجيا التكنولوجيا متابعة التطورات المتالحقة والمستمرة في شتى مجاالت وميادين متابعة التطورات المتالحقة والمستمرة في شتى مجاالت وميادين  -22
تفاعوول العلوو  والتكنولوجيووا والمجتموو  وتحليوول نسووبابها ونتااجهووا تفاعوول العلوو  والتكنولوجيووا والمجتموو  وتحليوول نسووبابها ونتااجهووا فهوو  القضووايا الناتجووة عوون فهوو  القضووايا الناتجووة عوون  -33

 ..واتخا  القرارات المناسبة حيالها واتخا  القرارات المناسبة حيالها 
لتكنولوجيوووة لتكنولوجيوووة التطبيقوووات االتطبيقوووات ا  اامعرفووة المبوووادظ والمفووواهي  والنفريوووات العلميوووة التووي قاموووت عليهووومعرفووة المبوووادظ والمفووواهي  والنفريوووات العلميوووة التووي قاموووت عليهووو -44

 ..ومعرفة المعلومات الخاصىة بتركيب ه   التطبيقات وقواعد التعامل معها واستخدامها ومعرفة المعلومات الخاصىة بتركيب ه   التطبيقات وقواعد التعامل معها واستخدامها 
اسوووتخدا  تطبيقوووات التقنيوووة الموجوووودة فوووي حياتوووه اليوميوووة لرفاهيتوووه وحووول مشوووكالته و لووود اسوووتخدا  تطبيقوووات التقنيوووة الموجوووودة فوووي حياتوووه اليوميوووة لرفاهيتوووه وحووول مشوووكالته و لووود  -22

 ..بثسلوب صحين يحقق الفااد  له ولمجتمعه ويحافف على تلد التطبيقات بثسلوب صحين يحقق الفااد  له ولمجتمعه ويحافف على تلد التطبيقات 
 ..عقلية الالزمة للتعامل م  األجهزة والمواد التكنولوجية عقلية الالزمة للتعامل م  األجهزة والمواد التكنولوجية إتقان المهارات العملية والإتقان المهارات العملية وال -66
تحديووووود الحووووودود األخالقيوووووة السوووووتخدا  التكنولوجيوووووا وفهووووو  ا ثوووووار االجتماعيوووووة والشووووورعية تحديووووود الحووووودود األخالقيوووووة السوووووتخدا  التكنولوجيوووووا وفهووووو  ا ثوووووار االجتماعيوووووة والشووووورعية  -22

 ..والقانونية المترتبة على تلد الحدود والقانونية المترتبة على تلد الحدود 
 ..إتقان لفة التكنولوجيا وفه  الحد األدنى من تلد اللفة والتعامل معها إتقان لفة التكنولوجيا وفه  الحد األدنى من تلد اللفة والتعامل معها  -22
 ..وجيا في حياة البشر وتقدير دورها في رفاهيته  وجيا في حياة البشر وتقدير دورها في رفاهيته  الوعي بثهمية التكنولالوعي بثهمية التكنول -22

فدن الخبرات السابقة تتفق م  نهداف الدراسة الحالية في تقدي  مفاهي  , وفي ضول ماسبق    
 . ومعلومات تكنولوجية جديد  للطالب 
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 الفصل الثالث 

 ةــات السابقـالدراس

 

 

   المستودعات التيليمية الر ميةالمستودعات التيليمية الر ميةدراسات ت اولت دراسات ت اولت : : المحور األول المحور األول 

 

  الت ور التك ولوجي الت ور التك ولوجي دراسات ت اولت دراسات ت اولت : : المحور الثا ي المحور الثا ي 
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 لفصل الثالثا
 لدراسات السابقةا

ندب النمو السري  للمعلومات على اعنترنت إلى عد  وجود تنفي  للمعلومات المتاحة عبر     
وعد  قدرة الجهات  ات االختصاص على مواجهة تلد الزيادات الكبيرة في المعلومات , الشبكة

ل لد تعتبر المستودعات التعليمية الرقمية على شبكة , وحل المشكالت المترتبة على تضخمها
ويتضمن ه ا الفصل عرضا  للدراسات السابقة التي , رنت من نه  الحلول له   المشكالتاعنت

ستفادة منها في إعداد اال لها عالقة بالدراسة الحالية والتي قا  الباح  باالطالت عليها من نجل
, واعطار النفري, وبنال ندوات الدراسة المستودت التعليمي الرقمي وتجريبه على عينة الدراسة,

 :محورين  إلىالدراسات  يف تلدصنوقد قا  الباح  بت, واستخدا  األساليب اعحصااية المناسبة

  المستودعات التعليمية الرقمية المستودعات التعليمية الرقمية دراسات تناولت دراسات تناولت  .  . 

 التنور التكنولوجي التنور التكنولوجي   دراسات تناولتدراسات تناولت.. 

 :الدراسات التي ت اولت المستودعات التيليمية الر مية : أوال  
 (2113)دراسة البسام واليامي  •

هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى نبوورز الفوورص المتاحووة نمووا  المسووتودعات فووي سووبيل ضوومان هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى نبوورز الفوورص المتاحووة نمووا  المسووتودعات فووي سووبيل ضوومان         
لكترونووي وكوو لد نبوورز التحووديات التووي تواجههووا فووي هوو ا الصوودد و لوود موون لكترونووي وكوو لد نبوورز التحووديات التووي تواجههووا فووي هوو ا الصوودد و لوود موون جووودة محتوووب الووتعل  اعجووودة محتوووب الووتعل  اع

وجهووة نفوور نعضووال هياووة التوودريس بالجامعووات السووعودية باعتبوواره  نحوود نهوو  ركووااز الجووودة فووي وجهووة نفوور نعضووال هياووة التوودريس بالجامعووات السووعودية باعتبوواره  نحوود نهوو  ركووااز الجووودة فووي 
( ( LOR))كتروني, وك لد سعت هو   الدراسوة إلوى اسوتعراض نبورز المسوتودعات الرقميوة كتروني, وك لد سعت هو   الدراسوة إلوى اسوتعراض نبورز المسوتودعات الرقميوة للالتعل  اعالتعل  اع

( ( الوصووفيالوصووفي))فووي المملكووة العربيووة السووعودية, وقوود اسووتخد  فووي إجوورال هوو   الدراسووة الموونهن المسووحي فووي المملكووة العربيووة السووعودية, وقوود اسووتخد  فووي إجوورال هوو   الدراسووة الموونهن المسووحي 
التحليلوي, وتووثلف مجتموو  الدراسووة موون كافووة نعضوال هياووة التوودريس فووي الجامعووات السووعودية, وتوو  التحليلوي, وتووثلف مجتموو  الدراسووة موون كافووة نعضوال هياووة التوودريس فووي الجامعووات السووعودية, وتوو  

ية من مجتمو  الدراسوة تمثول كافوة الجامعوات السوعودية فوي مختلوف المنواطق, ية من مجتمو  الدراسوة تمثول كافوة الجامعوات السوعودية فوي مختلوف المنواطق, اختيار عينة عشواااختيار عينة عشواا
عضو هياة تدريس, كموا تو  اسوتخدا  اسوتبانة لمعرفوة آرال نعضوال عضو هياة تدريس, كموا تو  اسوتخدا  اسوتبانة لمعرفوة آرال نعضوال ( ( 500500))وبل  عدد نفراد العينة وبل  عدد نفراد العينة 

وقد خلصوت الدراسوة إلوى نن جميو  عبوارات فورص المسوتودعات التعليميوة الرقميوة وقد خلصوت الدراسوة إلوى نن جميو  عبوارات فورص المسوتودعات التعليميوة الرقميوة , , هياة التدريسهياة التدريس
ن االتجووا  العووا  لمحووور ن االتجووا  العووا  لمحووور ننلكترونووي حفيووت بوجووود موافقووة بشوودة و لكترونووي حفيووت بوجووود موافقووة بشوودة و عع  ا  الضوومان جووودة محتوووب الووتعللضوومان جووودة محتوووب الووتعل
وقد وقد , , لكتروني كان موافق بشدةلكتروني كان موافق بشدةلضمان جودة محتوب التعل  اعلضمان جودة محتوب التعل  اع  LORفرص المستودعات الرقمية فرص المستودعات الرقمية 

نوصووت الباحثتووان بضوورورة التوسوو  فووي إنشووال وتطوووير المسووتودعات التعليميووة الرقميووة فووي ضووول نوصووت الباحثتووان بضوورورة التوسوو  فووي إنشووال وتطوووير المسووتودعات التعليميووة الرقميووة فووي ضووول 
نشووال مراكووز لتصوومي  معووايير الجووودة وكوو لد االهتمووا  بموضوومعووايير الجووودة وكوو لد االهتمووا  بموضوو نشووال مراكووز لتصوومي  وت المسووتودعات التعليميووة الرقميووة واا وت المسووتودعات التعليميووة الرقميووة وا 

نتاج محتوب المستودعات التعليمية الرقمية في مختلف المجاالت  نتاج محتوب المستودعات التعليمية الرقمية في مختلف المجاالت واا  ..وا 
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 (2112)دراسة عقل • 
لكترونيوووة فوووي تنميوووة لكترونيوووة فوووي تنميوووة لوووى قيووواس مووودب فاعليوووة اسوووتراتيجية عدارة األنشوووطة اعلوووى قيووواس مووودب فاعليوووة اسوووتراتيجية عدارة األنشوووطة اعإإهووودفت الدراسوووة هووودفت الدراسوووة         

, , سوووالميةسوووالميةلكترونوووي لووودب طلبوووة الجامعوووة اعلكترونوووي لووودب طلبوووة الجامعوووة اعالوووتعل  بمسوووتودعات الوووتعل  اعالوووتعل  بمسوووتودعات الوووتعل  اع  وحوووداتوحوووداتمهوووارات تصووومي  مهوووارات تصووومي  
سالمية سالمية ععوتكونت عينة الدراسة من طالبات قس  تعلي  العلو  والتكنولوجيا بكلية التربية بالجامعة اوتكونت عينة الدراسة من طالبات قس  تعلي  العلو  والتكنولوجيا بكلية التربية بالجامعة ا

طالبووووة وقوووود اسووووتخد  الباحوووو  منهجيووووة طالبووووة وقوووود اسووووتخد  الباحوووو  منهجيووووة ( ( 2626))وعوووودده  وعوووودده  ( (   20522052  /20552055))بفووووزة للعووووا  الدراسووووي بفووووزة للعووووا  الدراسووووي 
, , والموونهن التحليلوويوالموونهن التحليلووي  ,,والموونهن البنوواايوالموونهن البنووااي  ,,تضوو  الموونهن الوصووفي التحليلوويتضوو  الموونهن الوصووفي التحليلوويالبحووو  التطويريووة والتووي البحووو  التطويريووة والتووي 

وتمثلت ندوات الدراسة في اختبار تحصيلي وبطاقة مالحفة وبطاقة تقيي  جودة منتن نهااي وقود وتمثلت ندوات الدراسة في اختبار تحصيلي وبطاقة مالحفة وبطاقة تقيي  جودة منتن نهااي وقود 
توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصاايا بين متوسوط درجوات الطالبوات فوي االختبوار القبلوي توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصاايا بين متوسوط درجوات الطالبوات فوي االختبوار القبلوي 

عدي لصالن درجات الطالبات في التطبيوق البعودي لالختبوار وكو لد عدي لصالن درجات الطالبات في التطبيوق البعودي لالختبوار وكو لد ومتوسط درجات االختبار البومتوسط درجات االختبار الب
وجووود فووورق بووين متوسوووط درجووات الطالبوووات فووي بطاقوووة المالحفووة عنووود التطبيووق القبلوووي ومتوسوووط وجووود فووورق بووين متوسوووط درجووات الطالبوووات فووي بطاقوووة المالحفووة عنووود التطبيووق القبلوووي ومتوسوووط 
درجوووات الطالبوووات فوووي بطاقوووة المالحفوووة عنووود التطبيوووق البعووودي لصوووالن التطبيوووق البعووودي لبطاقوووة درجوووات الطالبوووات فوووي بطاقوووة المالحفوووة عنووود التطبيوووق البعووودي لصوووالن التطبيوووق البعووودي لبطاقوووة 

طالبوات فوي االختبوار التحصويلي ومسوتوب االتقوان طالبوات فوي االختبوار التحصويلي ومسوتوب االتقوان المالحفة وال يوجد فرق بين متوسط درجوات الالمالحفة وال يوجد فرق بين متوسط درجوات ال
ويوجد فورق بوين متوسوط درجوات الطالبوات فوي بطاقوة التقيوي  ومسوتوب االتقوان ويوجد فورق بوين متوسوط درجوات الطالبوات فوي بطاقوة التقيوي  ومسوتوب االتقوان %( %( 2222))المطلوب المطلوب 
 ..لصالن متوسط درجات الطالبات في بطاقة التقيي  لصالن متوسط درجات الطالبات في بطاقة التقيي  %( %( 2222))المطلوب المطلوب 

 

 (2112) دراسة خليل • 
  لكترونيووة لكترونيووة ععمهووارات إعووداد االختبووارات امهووارات إعووداد االختبووارات ا  لووى بنووال مسووتودت وحوودات تعلوو  لتنميووةلووى بنووال مسووتودت وحوودات تعلوو  لتنميووةإإهوودفت الدراسووة هوودفت الدراسووة         

وتكونووت عينووة الدراسووة موون وتكونووت عينووة الدراسووة موون , , طووالب كليووة التربيووة بجامعووة المنصووورةطووالب كليووة التربيووة بجامعووة المنصووورة  ببوتصوومي  بنووود األسووالة لوودوتصوومي  بنووود األسووالة لوود
( (   20522052//20552055))للعووا  الدراسوويللعووا  الدراسووي( ( رياضووياترياضوويات))طووالب الفرقووة الثالثووة للفصوول الدراسووي األول شووعبة طووالب الفرقووة الثالثووة للفصوول الدراسووي األول شووعبة 

والموونهن والموونهن   ,,موونهن الوصووفي التحليلوويموونهن الوصووفي التحليلوويواعتموودت الباحثووة علووى الواعتموودت الباحثووة علووى ال, , بكليووة التربيووة فووي جامعووة المنصووورةبكليووة التربيووة فووي جامعووة المنصووورة
وتمثلووت وتمثلووت , , حيوو  اختووارت تصوومي  المجموعووة الواحوودة  و االختبووار القبلووي البعووديحيوو  اختووارت تصوومي  المجموعووة الواحوودة  و االختبووار القبلووي البعوودي  ,,الشووبه التجريبوويالشووبه التجريبووي

ندوات الدراسوووووة فوووووي اختبوووووار تحصووووويلي لقيووووواس الجوانوووووب المعرفيوووووة لمهوووووارات إعوووووداد االختبوووووارات ندوات الدراسوووووة فوووووي اختبوووووار تحصووووويلي لقيووووواس الجوانوووووب المعرفيوووووة لمهوووووارات إعوووووداد االختبوووووارات 
داايوووة لمهوووارات إعوووداد داايوووة لمهوووارات إعوووداد لكترونيوووة وتصووومي  بنوووود األسوووالة وبطاقوووة مالحفوووة لقيووواس الجوانوووب األلكترونيوووة وتصووومي  بنوووود األسوووالة وبطاقوووة مالحفوووة لقيووواس الجوانوووب األععاا

وبطاقووة تقيووي  جووودة المنووتن لتقيووي  جووودة إعووداد وبطاقووة تقيووي  جووودة المنووتن لتقيووي  جووودة إعووداد   ,,لكترونيووة وتصوومي  بنووود األسووالةلكترونيووة وتصوومي  بنووود األسووالةاالختبووارات اعاالختبووارات اع
وقاموووت الباحثوووة بدعوووداد قااموووة لمهوووارات إعوووداد وقاموووت الباحثوووة بدعوووداد قااموووة لمهوووارات إعوووداد   ,,وتصووومي  بنوووود األسوووالةوتصووومي  بنوووود األسوووالة  لكترونيوووةلكترونيوووةععاالختبوووارات ااالختبوووارات ا
التصومي  التعليموي الو ي التصومي  التعليموي الو ي وتحديود مواصوفات نموو ج وتحديود مواصوفات نموو ج لكترونية وتصمي  بنود األسالة لكترونية وتصمي  بنود األسالة ععاالختبارات ااالختبارات ا

توصوولت الدراسووة إلووى وجووود فوورق بووين توصوولت الدراسووة إلووى وجووود فوورق بووين و و , , اتبعتووه الباحثووة لتصوومي  مسووتودت وحوودات الووتعل  الرقمووياتبعتووه الباحثووة لتصوومي  مسووتودت وحوودات الووتعل  الرقمووي
متوسووطي درجووات طووالب المجموعووة التجريبيووة فووي التطبيووق القبلووي والبعوودي لالختبووار التحصوويلي متوسووطي درجووات طووالب المجموعووة التجريبيووة فووي التطبيووق القبلووي والبعوودي لالختبووار التحصوويلي 

 ..بعديبعديلصالن التطبيق اللصالن التطبيق البطاقة المالحفة بطاقة المالحفة   فيفي  ووجود فرقووجود فرق  ونيضاونيضا  لصالن التطبيق البعديلصالن التطبيق البعدي
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 (2112)دراسة فرج  •
التعوورف علووى واقوو  المسووتودعات الرقميووة وتشووجي  نعضووال هياووة التوودريس التعوورف علووى واقوو  المسووتودعات الرقميووة وتشووجي  نعضووال هياووة التوودريس هوودفت الدراسووة إلووى هوودفت الدراسووة إلووى       

واسوووتخدمت الباحثوووة المووونهن واسوووتخدمت الباحثوووة المووونهن , , األرشوووفة ال اتيوووةاألرشوووفة ال اتيوووة  بالجامعوووات علوووى إيووودات نتووواجه  العلموووي باسوووتخدا بالجامعوووات علوووى إيووودات نتووواجه  العلموووي باسوووتخدا 
عض المْشرات العامة عض المْشرات العامة المسحي للتعرف على واق  المستودعات العربية بهدف تحليلها والخروج ببالمسحي للتعرف على واق  المستودعات العربية بهدف تحليلها والخروج بب

وتوصوولت الدراسووة إلووى وجووود ضووعف فووي تواجوود السياسووات الموضووحة لعمليووة وتوصوولت الدراسووة إلووى وجووود ضووعف فووي تواجوود السياسووات الموضووحة لعمليووة , , لتنميتهووا وتطويرهووالتنميتهووا وتطويرهووا
, , عات العربية تتين المواد علوى شوكل ملخصوات ونوص كامولعات العربية تتين المواد علوى شوكل ملخصوات ونوص كامولددمن المستو من المستو % % 2020كما نن كما نن , , اعيداتاعيدات

ن اللفوووووة اعنجليزيوووووة تتصووووودر قااموووووة الملفوووووات المسوووووتخدمة داخووووول ن اللفوووووة اعنجليزيوووووة تتصووووودر قااموووووة الملفوووووات المسوووووتخدمة داخووووول ننكموووووا توصووووولت الدراسوووووة إلوووووى كموووووا توصووووولت الدراسوووووة إلوووووى 
ونوصووووت الباحثووووة بضوووورورة تحفيووووز نعضووووال هياووووة التوووودريس علووووى اعيوووودات داخوووول ونوصووووت الباحثووووة بضوووورورة تحفيووووز نعضووووال هياووووة التوووودريس علووووى اعيوووودات داخوووول , , عاتعاتددلمسووووتو لمسووووتو اا

كموا كموا , , ك لد مراقبة الجوودة داخول المسوتودعاتك لد مراقبة الجوودة داخول المسوتودعات, , المستودعات وبيان نهمية الوصول الحر للبياناتالمستودعات وبيان نهمية الوصول الحر للبيانات
, , بضرورة تسهيل عملية اعيودات الشخصوي للمسوتخدمين عون طريوق الموقو بضرورة تسهيل عملية اعيودات الشخصوي للمسوتخدمين عون طريوق الموقو   نوصت الباحثة نيضا  نوصت الباحثة نيضاً 

 . . وربط المستودعات العربية ببعضها البعضوربط المستودعات العربية ببعضها البعض

 

 ( 2111)دراسة طلبة • 
ثوور االخووتالف فووي تصوومي  بياووة الووتعل  القوواا  علووى الويووب ثوور االخووتالف فووي تصوومي  بياووة الووتعل  القوواا  علووى الويووب ننهوودفت الدراسووة إلووى الكشووف عوون هوودفت الدراسووة إلووى الكشووف عوون         

نتواج برمجيوات التحصيل الدراسوي وتنميوالتحصيل الدراسوي وتنميو  ىىباستخدا  مستودت وحدات تعل  علباستخدا  مستودت وحدات تعل  عل نتواج برمجيوات ة مهوارات تصومي  واا ة مهوارات تصومي  وا 
( ( 6262))عينووة موون طووالب الوودبلو  المهنووي شووعبة تكنولوجيووا التعلووي  وعوودده  عينووة موون طووالب الوودبلو  المهنووي شووعبة تكنولوجيووا التعلووي  وعوودده    ببالوسووااط المتعووددة لوودالوسووااط المتعووددة لوود

وقود اعتموود الباحو  علووى وقود اعتموود الباحو  علووى   ,,والمونهن التجريبوويوالمونهن التجريبووي  ,,طالبوا , واسووتخد  الباحو  الموونهن الوصوفي التحليلوويطالبوًا, واسووتخد  الباحو  الموونهن الوصوفي التحليلووي
علوووووى ثوووووال  مجموعوووووات            علوووووى ثوووووال  مجموعوووووات              التصووووومي  التجريبوووووي المعوووووروف بالتصووووومي   و البعووووود الواحووووود ويشوووووتملالتصووووومي  التجريبوووووي المعوووووروف بالتصووووومي   و البعووووود الواحووووود ويشوووووتمل

وتوصلت الدراسة إلى وجود فوروق بوين متوسوطات وتوصلت الدراسة إلى وجود فوروق بوين متوسوطات   ,,((مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة ) ) 
درجووووات طووووالب مجموعووووات البحوووو  الووووثال  فووووي التطبيووووق البعوووودي لالختبووووار التحصوووويلي لصووووالن درجووووات طووووالب مجموعووووات البحوووو  الووووثال  فووووي التطبيووووق البعوووودي لالختبووووار التحصوووويلي لصووووالن 

موضووعات موضووعات والتي اسوتخدمت مسوتودت وحودات الوتعل  الرقميوة فوي دراسوة والتي اسوتخدمت مسوتودت وحودات الوتعل  الرقميوة فوي دراسوة ( ( 55))المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية 
المقووورر وتوجووود فوووروق بوووين متوسوووطات درجوووات طوووالب مجموعوووات البحووو  الوووثال  فوووي التطبيوووق المقووورر وتوجووود فوووروق بوووين متوسوووطات درجوووات طوووالب مجموعوووات البحووو  الوووثال  فوووي التطبيوووق 

والتوي اسوتخدمت والتوي اسوتخدمت ( ( 55))البعدي لبطاقة تقيي  برمجية الوسااط المتعوددة لصوالن المجموعوة التجريبيوة البعدي لبطاقة تقيي  برمجية الوسااط المتعوددة لصوالن المجموعوة التجريبيوة 
 ..مستودت وحدات التعل  الرقمية في دراسة موضوعات المقرر مستودت وحدات التعل  الرقمية في دراسة موضوعات المقرر 

 

 (2111)دراسة ه داوي  •
دراسة إلى بنال نمو ج مقتر  لمستودت الوحدات التعليمية عبر اعنترنت في ضول هدفت ال    

وقد قا  الباح  بتحديد , معايير الجودة ونثر  على بعض جوانب التعل  لدب طالب كلية التربية
معايير الجودة لمستودت الوحدات التعليمية عبر اعنترنت لطالب كلية التربية وقياس نثر 

لمستودت الوحدات التعليمية عبر اعنترنت على بعض جوانب التعل   النمو ج المقتر 
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طالب من طالب ( 30)وتكونت عينة الدراسة من, (التحصيل, التفكير االبتكاري, واالتجا )
الفرقة الثالثة شعبة معل  حاسب آلي بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ خالل الفصل 

وال ين تتوفر لديه  نجهزة كمبيوتر متصلة باعنترنت, ولديه  , ( 2055-2050)الدراسي الثاني 
واستخد  الباح  المنهن التجريبي والمنهن المسحي ومنهن تحليل  ,مهارات استخدا  اعنترنت

كما تمثلت ندوات الدراسة في اختبار تحصيلي واختبار لقياس القدرة على التفكير , النف 
 فروق وتوصلت الدراسة إلى وجود ,المستودعات التعليميةاالبتكاري ومقياس اتجا  نحو استخدا  

 يف يوالبعد يبين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية فى كل من التطبيقين القبل
التحصيل المعرفي, واختبار القدرة على التفكير االبتكاري, ومقياس االتجا  نحو استخدا  

 . يعل  لصالن التطبيق البعدة عبر اعنترنت في التيمستودت الوحدات التعليم
 

 (2111)دراسة عمر •
فادة إهدفت الدراسة إلى تقيي  المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب والكشف عن مدب     

فادة المكتبات إالباحثين المصريين من المستودعات الرقمية المفتوحة, والكشف عن كيفية 
 يالمفتوحة, فضال عن وض  تصور لمستودت مْسسالبحثية المصرية من المستودعات الرقمية 

ومن نبرز النتاان التي توصلت , يواتبعت الدراسة المنهن المسح, مفتو  على الويب يجامع
جهودا  وين العربوالوط يات فووإليها الدراسة نن الجهود المب ولة نحو حركة الوصول الحر للمعلوم

المرتبة األولى كثحد  يالمنن ف يت معينة وتثتتتس  بالفردية والبطئ الشديد وال تدعمها مْسسا
المصدر  يمصادر الدع  الحالية للمستودعات الرقمية محل الدراسة, بينما تعد ميزانية المكتبة ه

حاطة عينة إ ينترنت والزمالل مصدرين نولين فعوتمثل كال من شبكة ا يالثابت للدع  المستقبل
نترنت عكما تعد شبكة ا, ودعات الرقمية المفتوحةالدراسة بمفهو  الوصول الحر ومعرفة المست

إحاطة نخصااي المكتبة بالوصول الحر للمعلومات والمستودعات  يك لد المصدر األول ف
 .الرقمية كثحد آلياته

 

 ( 2111)دراسة اليربي •

              هدفت الدراسة إلى فحص خمسين مستودعا وتحليلها وفقا لترتيب مْسسة
The Cybermetrics Lab  وتوزي  محتوياتها عدديا ونوعيا وزمنيا وموضوعيا وتحديد نساليب

البح  واالسترجات, والبرمجيات المستخدمة, والسياسات المتبعة بها؛ و لد لوض  آلية عنشال 
لتسترشد بها الجامعات العربية عند بنال مستودعاتها الرقمية واعتمدت  ,المستودعات الرقمية

وتوصلت الدراسة إلى حرص المستودعات على توفير , لى المنهن الوصفي التحليليالدراسة ع
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من  (%22)نساليب كثيرة تمكن مستخدميها من استرجات المعلومات المختلفة, كما نن 
من نكثر البرامن  Eprintsالمستودعات استخدمت برمجيات مفتوحة المصدر, وكان برنامن 

تودعات موضوت الدراسة على وض  سياسة لها بنسبة , وحرصت المس%42.2استخداما بنسبة 
22.2.% 

 (2111)دراسة خميس  •
تهدف الدراسة إلى التعريف بالكيانات الرقمية ونهميتها وننواعها ونهدافها, وبطرق بنال 
يدات وتنفي  واسترجات الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة اعنترنت, ودور  وا 

ية في حفف واسترجات الكيانات الرقمية, والتعرف على مراحل بنال وتجريب المستودعات الرقم
واعتمد , جامعة المنوفيةفي المستودت الرقمي المْسسي لقس  المكتبات والمعلومات بكلية ا داب 

الباح  على المنهن الوصفي وك لد المنهن المقارن والمنهن التجريبي في بنال وتجريب 
وتوصلت الدراسة , لقس  المكتبات والمعلومات على شبكة اعنترنت المستودت الرقمي المْسسي

زين خإلى تعدد ننوات ونشكال الكيانات الرقمية, كما نن المستودعات الرقمية تعد من نه  نماكن ت
الكيانات الرقمية, كما نن هناد ضعف في التواجد العربي على خريطة الوصول الحر 

ونوصى  ,للميتاداتا Dublin coreتمد على معيار للمعلومات, ونن معف  المستودعات تع
الباح   بقيا  كل جامعة بدنشال مستودت رقمي بهدف نشر نبحا  نعضال هياة التدريس وتقوية 

وتشجي  ثقافة الوصول الحر للمعلومات عن طريق الندوات , الحضور المصري على اعنترنت
ْتمرات  .ية اعيدات الرقميوقيا  المستودعات الرقمية بالتوعية بثهم, والم

 

 ( Brown & Abbas, 2010) "أباس"و" براون"دراسة  •
هدفت الدراسة إلى بيان دور المستودعات الرقمية في العملية التعليمية في جامعة نوكالهوما     

وتناولت الدراسة نشثة المستودعات في الواليات المتحدة , في الواليات المتحدة األمريكية
الدراسة على المستودعات المتخصصة في مجال العلو  الحيوية وركزت , األمريكية

( 20)وتمثلت عينة الدراسة في , واستخد  الباحثان المقابلة كثداة للدراسة, (البيولوجي)
وتناولت الدراسة مدب تقبل عينة الدراسة في , متخصص في مجال علو  األرض والبيولوجيا

واستخد  الباحثان المنهن  ,المعارف والمعلوماتض تبادل اإتاحة نبحاثه  على اعنترنت ألغر 
كما , ونفهرت الدراسة وجود دور مه  للمستودعات الرقمية في العملية التعليمية ,التجريبي

نفهرت الدراسة نن القليل من العينة يرغبون في إنشال المستودعات الرقمية ومعفمه  ليس لديه 
دارتها   .الوقت الكافي عنشال المستودعات الرقمية وا 
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 ((21172117))دراسة مصطفى وعبد اليزيز دراسة مصطفى وعبد اليزيز   ••
  وحووداتوحووداتسووعت الدراسووة إلووى تحديوود الحاجووات المسووتقبلية للجامعووات المصوورية موون مسووتودعات سووعت الدراسووة إلووى تحديوود الحاجووات المسووتقبلية للجامعووات المصوورية موون مسووتودعات         

واسووووتخد  الباحثووووان نسوووولوب العصووووف الوووو هني لتحديوووود الحاجووووات المسووووتقبلية واسووووتخد  الباحثووووان نسوووولوب العصووووف الوووو هني لتحديوووود الحاجووووات المسووووتقبلية   ,,لكترونيووووةلكترونيووووةععااالووووتعل  الووووتعل  
  ييوتمثلت ندوات الدراسة في استبيان يحتو وتمثلت ندوات الدراسة في استبيان يحتو , , التعل التعل   وحداتوحداتألعضال هياة التدريس من مستودعات ألعضال هياة التدريس من مستودعات 

كوو لد اسووتخد  الباحثووان برنووامن رسوو  الخوورااط ال هنيووة لتمثيوول كوو لد اسووتخد  الباحثووان برنووامن رسوو  الخوورااط ال هنيووة لتمثيوول , , األسووالة المفتوحووةاألسووالة المفتوحووة  علووى عوودد موونعلووى عوودد موون
مووون مووون   ااعضوووو عضوووو ( ( 2626))واقتصووورت عينوووة الدراسوووة علوووى واقتصووورت عينوووة الدراسوووة علوووى , , نتوواان جلسوووة العصوووف الووو هني تمثووويال بصوووريانتوواان جلسوووة العصوووف الووو هني تمثووويال بصوووريا

وتوصووووولت الدراسوووووة إلوووووى وجوووووود اتفووووواق بوووووين نعضوووووال هياوووووة التووووودريس وتوصووووولت الدراسوووووة إلوووووى وجوووووود اتفووووواق بوووووين نعضوووووال هياوووووة التووووودريس , , نعضوووووال هياوووووة التووووودريسنعضوووووال هياوووووة التووووودريس
الووتعل  الووتعل    وحووداتوحووداتلكترونووي وفووي نهميووة اسووتخدا  مسووتودعات لكترونووي وفووي نهميووة اسووتخدا  مسووتودعات ععوالمتخصصووين فووي تطوووير المحتوووب اوالمتخصصووين فووي تطوووير المحتوووب ا

ونوصوى الباحثوان ونوصوى الباحثوان , , وك لد الحاجة إلى تطوير مستودعات محلية تخد  التعلوي  الجوامعي المصوريوك لد الحاجة إلى تطوير مستودعات محلية تخد  التعلوي  الجوامعي المصوري
  اابثهميووة قيووا  الجامعووات المصوورية ببنووال المسووتودعات التعليميووة لخدمووة تحويوول مقرراتهووا إلكترونيووبثهميووة قيووا  الجامعووات المصوورية ببنووال المسووتودعات التعليميووة لخدمووة تحويوول مقرراتهووا إلكترونيوو

 ..صرية بحي  يضمن تبادل ومشاركة وحدات التعل  صرية بحي  يضمن تبادل ومشاركة وحدات التعل  وربط المستودعات التعليمية بالجامعات الموربط المستودعات التعليمية بالجامعات الم
 

 ((Connolly,2007" )" )كو وليكو ولي""دراسة دراسة   ••  
و لود بفحوص محتوياتوه, ومودب و لود بفحوص محتوياتوه, ومودب   (Cornell)تهدف الدراسة إلى تقيي  مستودت جامعة كورنيل تهدف الدراسة إلى تقيي  مستودت جامعة كورنيل         

برنووووامن برنووووامن ))مشوووواركة نعضووووال هياووووة التوووودريس بووووه ومقارنتووووه بووووثال  مسووووتودعات مْسسووووية تسووووتخد  مشوووواركة نعضووووال هياووووة التوووودريس بووووه ومقارنتووووه بووووثال  مسووووتودعات مْسسووووية تسووووتخد  
Dspace ) ) ,اعتمدت الدراسة على نتواان المقوابالت ألعضوال اعتمدت الدراسة على نتواان المقوابالت ألعضوال و و ال ي يعتمد عليه مستودت كورنيل, ال ي يعتمد عليه مستودت كورنيل

عضووووا للتعووورف علووووى عضووووا للتعووورف علووووى ( ( 5555))ماعيوووة واعنسوووانيات بعووووددماعيوووة واعنسوووانيات بعووووددتتهياوووة التووودريس فوووي مجوووواالت العلوووو  االجهياوووة التووودريس فوووي مجوووواالت العلوووو  االج
وتوصول الباحو  إلوى نن السوبب الورايس وتوصول الباحو  إلوى نن السوبب الورايس , , األسباب التي ندت إلوى قلوة اسوتخدا  مسوتودت الجامعوةاألسباب التي ندت إلوى قلوة اسوتخدا  مسوتودت الجامعوة

ودت يرج  إلى ضعف محتوياته, ه ا باعضافة إلى عد  معرفة نعضوال ودت يرج  إلى ضعف محتوياته, ه ا باعضافة إلى عد  معرفة نعضوال ورال عد  استخدا  المستورال عد  استخدا  المست
   ..هياة التدريس بثساليب التعامل م  المستودعاتهياة التدريس بثساليب التعامل م  المستودعات

 

 ( Richards & Leacock, 2004")ليكوك" و" ريتشارد"دراسة   •
ة  ة  يويوي  الوحودات التعليمي  الوحودات التعليميويوي  مسوتودعات الوحودات التعليميوة بشوكل عوا  وتقي  مسوتودعات الوحودات التعليميوة بشوكل عوا  وتقييسعت الدراسة إلى تقسعت الدراسة إلى تق        

وتكونوت وتكونوت , , و لد للكشف عن فاعلية ونهمية استخدا  المستودعات التعليمية الرقميةو لد للكشف عن فاعلية ونهمية استخدا  المستودعات التعليمية الرقمية, , بشكل خاصبشكل خاص
, , واسوتخد  الباحثوان نداة المقابلوةواسوتخد  الباحثوان نداة المقابلوة, , في جامعة كوين بكندافي جامعة كوين بكندا  مختص وتربويمختص وتربوي( ( 3232))عينة الدراسة من عينة الدراسة من 

ْيدون استخدا  مسوتودعات الوحودات التعليميوةننوخلصت الدراسة إلى وخلصت الدراسة إلى  ْيدون استخدا  مسوتودعات الوحودات التعليميوةن جمي  نفراد العينة ي ا ا كموكمو, , ن جمي  نفراد العينة ي
وتوصووول الباحثوووان إلوووى نن المسوووتودعات التعليميوووة تعووود إحووودب ندوات التنميوووة المهنيوووة فوووي الوووتعل  وتوصووول الباحثوووان إلوووى نن المسوووتودعات التعليميوووة تعووود إحووودب ندوات التنميوووة المهنيوووة فوووي الوووتعل  

ونوصووووى ونوصووووى , , كمووووا نن المسووووتودعات ت نووووتن مجتموووو  متعوووواون قوووواا  علووووى تبووووادل المعرفووووةكمووووا نن المسووووتودعات تُنووووتن مجتموووو  متعوووواون قوووواا  علووووى تبووووادل المعرفووووة, , لكترونوووويلكترونوووويععاا
الباحثووووان بضوووورورة االهتمووووا  بمجووووال المسووووتودعات التعليميووووة الرقميووووة فووووي مختلووووف التخصصووووات الباحثووووان بضوووورورة االهتمووووا  بمجووووال المسووووتودعات التعليميووووة الرقميووووة فووووي مختلووووف التخصصووووات 

 .  .  ليمية ليمية والمراحل التعوالمراحل التع
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 :التيقي  على الدراسات التي ت اولت المستودعات التيليمية الر مية 
وبعد  المستودعات التعليمية الرقميةمن خالل االطالت على الدراسات السابقة التي تناولت     

 : تحليل ه   الدراسات تبين التالي 
 :بال سبة ألهداف وأغراض الدراسات السابقة : أوال  
هودفت معفوو  الدراسووات السوابقه إلووى الكشووف عون موودب فاعليووة ونهميوة المسووتودعات التعليميووة  هودفت معفوو  الدراسووات السوابقه إلووى الكشووف عون موودب فاعليووة ونهميوة المسووتودعات التعليميووة   -55

  Brown & Abbasودراسووة ودراسووة , , ((20552055))ودراسووة هنووداوي ودراسووة هنووداوي , , ((20552055))دراسووة طلبووة دراسووة طلبووة ككالرقميووة الرقميووة 
 Richards & Leacock  ((20042004 .) .)ودراسة ودراسة , , ((20502050))
كدراسووووة البسووووا  كدراسووووة البسووووا  يووووة يووووة هوووودفت بعووووض الدراسووووات السووووابقة إلووووى تقيووووي  المسووووتودعات التعليميووووة الرقمهوووودفت بعووووض الدراسووووات السووووابقة إلووووى تقيووووي  المسووووتودعات التعليميووووة الرقم -22

  Connollyودراسوووووة ودراسوووووة , , ((20552055))ودراسوووووة عمووووور ودراسوووووة عمووووور , , ((20522052))دراسوووووة فووووورج دراسوووووة فووووورج و و , , ((20532053))واليوووووامي واليوووووامي 
((20022002. ). ) 
ودراسوة هنوداوي ودراسوة هنوداوي , , ((20522052))قامت دراسات نخرب ببنال نما ج لمسوتودعات رقميوة كدراسوة خليولقامت دراسات نخرب ببنال نما ج لمسوتودعات رقميوة كدراسوة خليول -33

((20552055.).) 
بتحليووووول مجموعوووووة مووووون المسوووووتودعات بهووووودف ووضووووو  آليوووووة عنشوووووال بتحليووووول مجموعوووووة مووووون المسوووووتودعات بهووووودف ووضووووو  آليوووووة عنشوووووال (  (  20552055))قوووووا  العربوووووي قوووووا  العربوووووي  -44

 ..عات رقمية عات رقمية مستودمستود
 ..إلى التعريف بالمستودعات ونهميتها وطرق بنااهاإلى التعريف بالمستودعات ونهميتها وطرق بنااها, , ((20502050))هدفت دراسة خميس هدفت دراسة خميس  -22
إلوووى تحديووود الحاجوووات المسوووتقبلية للجامعوووات إلوووى تحديووود الحاجوووات المسوووتقبلية للجامعوووات ( ( 20022002))هووودفت دراسوووة مصوووطفى وعبووود العزيوووز هووودفت دراسوووة مصوووطفى وعبووود العزيوووز  -66

 ..المصرية من المستودعات الرقمية المصرية من المستودعات الرقمية 
 :بال سبة ليي ة الدراسة : ثا يا  
انحصووورت عينوووة الدراسوووة فوووي الدراسوووات السوووابقة بوووين نعضوووال هياوووة تدريسوووية كدراسوووة البسوووا  انحصووورت عينوووة الدراسوووة فوووي الدراسوووات السوووابقة بوووين نعضوووال هياوووة تدريسوووية كدراسوووة البسوووا          

دراسوووة دراسوووة و و , , Brown & Abbas  ((20502050))ودراسوووة ودراسوووة , , ((20522052))ودراسوووة فوورج ودراسوووة فوورج , , ((20532053))واليووامي واليووامي 
    Richardsة ة ووووووووووووووودراسودراسConnolly  ((20022002 ) )ة ة ووووووووووووووودراسودراس, , ((20022002))ز ز وووووووووووووووووووووووود العزيد العزيووووووووى وعبى وعبوووووووووووووووووووومصطفمصطف

   &Leacock  ((20042004)) , , ((20522052))ودراسوووة خليووولودراسوووة خليووول  ,,((20522052))جامعوووات كدراسوووة عقووول جامعوووات كدراسوووة عقووول وطوووالب وطوووالب , ,
 ..((20552055))ودراسة طلبة ودراسة طلبة , , ((20552055))ودراسة هنداوي ودراسة هنداوي 
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 : لم  ج الدراسةبال سبة :  لثا  ثا
, , ((20532053))اتفقت معفو  الدراسوات فوي اسوتخدا  المونهن الوصوفي التحليلوي كدراسوة البسوا  واليوامي اتفقت معفو  الدراسوات فوي اسوتخدا  المونهن الوصوفي التحليلوي كدراسوة البسوا  واليوامي 

ودراسووووووووووووة ودراسووووووووووووة , , ((20552055))ودراسووووووووووووة طلبووووووووووووة ودراسووووووووووووة طلبووووووووووووة , , ((20522052))خليوووووووووووولخليوووووووووووول  ودراسووووووووووووةودراسووووووووووووة, , ((20522052))عقوووووووووووول عقوووووووووووول ودراسووووووووووووة ودراسووووووووووووة 
 (.(.20552055))ودراسة العربي ودراسة العربي , , , , ((20552055))هنداويهنداوي

ودراسووة ودراسووة ( ( 20552055))  هنووداويهنووداويدراسووة دراسووة و و , , ((20552055))طلبووة طلبووة دراسووة دراسووة و و   ,,((20522052))خليوولخليوولاسووتخدمت دراسووة اسووتخدمت دراسووة  -55
 ..المنهن التجريبي المنهن التجريبي Brown & Abbas  ((20502050 ) )ودراسة ودراسة ( ( 20502050))خميس خميس 

ودراسووة ودراسووة , , ((20552055))ودراسووة عموورودراسووة عموور, , ((20552055))ودراسووة هنووداوي ودراسووة هنووداوي , , ((20522052))اسووتخدمت دراسووة فوورج اسووتخدمت دراسووة فوورج  -22
 ..المنهن الوصفي المنهن الوصفي ( ( 20502050))خميسخميس

 :بال سبة ألدوات الدراسة : رابيا  
فوي اسوتخدا  فوي اسوتخدا  ( ( 20552055))ودراسة طلبوة ودراسة طلبوة , , ((20522052))ودراسة خليل ودراسة خليل , , ((20522052))تشابهت دراسة عقل تشابهت دراسة عقل  -55

ودراسوووووة خليووووول ودراسوووووة خليووووول , , ((20522052))وانفوووووردت دراسوووووة عقووووول وانفوووووردت دراسوووووة عقووووول , , بطاقوووووة المالحفوووووة واالختبوووووار التحصووووويليبطاقوووووة المالحفوووووة واالختبوووووار التحصووووويلي
 ..بطاقة تقيي  المنتن النهاايبطاقة تقيي  المنتن النهاايفي استخدا  في استخدا  ( ( 20522052))
  ,,((20022002))مصوووووطفى وعبووووود العزيوووووز مصوووووطفى وعبووووود العزيوووووز دراسوووووة دراسوووووة و و   ,,((20532053))البسوووووا  واليوووووامي البسوووووا  واليوووووامي   ت دراسوووووةت دراسوووووةاسوووووتخدماسوووووتخدم -22

 ..االستبيان كثداة للدراسةاالستبيان كثداة للدراسة
  Richards & Leacockودراسووة ودراسووة   ,,Brown & Abbas  ((20502050))اسووتخدمت دراسووة اسووتخدمت دراسووة  -33

 ..المقابلة كثداة للدراسة المقابلة كثداة للدراسة , , Connolly  ((20022002))ودراسة ودراسة ( ( 20042004))
مسوتودت مسوتودت   االختبار التحصيلي ومقياس اتجا  نحو استخدا االختبار التحصيلي ومقياس اتجا  نحو استخدا ( ( 20552055))نداوي نداوي استخدمت دراسة هاستخدمت دراسة ه -44

 . الوحدات التعليمية واختبار لقياس القدرة على التفكير االبتكاريالوحدات التعليمية واختبار لقياس القدرة على التفكير االبتكاري
 : بال سبة ل تائج الدراسة : خامسا  

ودراسوة هنوداوي ودراسوة هنوداوي , , ((20552055))ودراسوة طلبوةودراسوة طلبوة, , ((20522052))ودراسة خليولودراسة خليول, , ((20522052))كشفت دراسة عقلكشفت دراسة عقل -55
 . . عن فاعلية المستودعات الرقمية في تنمية المهارات المختلفة في العملية التعليميةعن فاعلية المستودعات الرقمية في تنمية المهارات المختلفة في العملية التعليمية( ( 20552055))
ودراسوووة ودراسوووة , , ((20022002))ودراسوووة مصوووطفى وعبووود العزيوووز ودراسوووة مصوووطفى وعبووود العزيوووز , , ((25032503))كشوووفت دراسوووة البسوووا  واليووواميكشوووفت دراسوووة البسوووا  واليوووامي -22

Richards & Leacock  ((20042004 ) ) رغبة نعضوال الهياوة التدريسوية فوي تقعيول المسوتودعات رغبة نعضوال الهياوة التدريسوية فوي تقعيول المسوتودعات
 . . التعليمية الرقمية لضمان جودة محتوب التعلي  التعليمية الرقمية لضمان جودة محتوب التعلي  

, , Brown & Abbas  ((20502050))ودراسة ودراسة ( ( 20552055))ودراسة عمرودراسة عمر, , ((20522052))كشفت دراسة فرج كشفت دراسة فرج    -33
عوووون وجووووود ضووووعف فووووي عمليووووة اعيوووودات فووووي المسووووتودعات الرقميووووة عوووون وجووووود ضووووعف فووووي عمليووووة اعيوووودات فووووي المسووووتودعات الرقميووووة , , ((20502050))دراسووووة خموووويسدراسووووة خموووويس
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عووون وجوووود ضوووعف فوووي عووون وجوووود ضوووعف فوووي Connolly  ((20022002 ) )وكشوووفت دراسوووة وكشوووفت دراسوووة , , معلومووواتمعلومووواتوالوصوووول الحووور للوالوصوووول الحووور لل
 ..محتويات المستودت الرقمي محتويات المستودت الرقمي 

إلوى حورص المسووتودعات الرقميوة علوى تووفير نسواليب كثيوورة إلوى حورص المسووتودعات الرقميوة علوى تووفير نسواليب كثيوورة ( ( 20552055))توصولت دراسوة العربوي توصولت دراسوة العربوي  -44
 ..تمكن مستخدميها من استرجات المعلوماتتمكن مستخدميها من استرجات المعلومات

 :الدراسات التي ت اولت الت ور التك ولوجي : ثا يا  

 ((21132113))دراسة ز وت دراسة ز وت     ••
هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى مسووتوب التنووور التكنولوووجي وعالقتووه بوواألدال الصووفي لوودب هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى مسووتوب التنووور التكنولوووجي وعالقتووه بوواألدال الصووفي لوودب         

وقوود تكونووت عينووة الدراسووة موون وقوود تكونووت عينووة الدراسووة موون , , معلمووي العلووو  فووي المرحلووة األساسووية العليووا فووي محاففووات غووزةمعلمووي العلووو  فووي المرحلووة األساسووية العليووا فووي محاففووات غووزة
تاس  تاس  معلمي ومعلمات العلو  في المرحلة األساسية العليا ال ين ي علمون الصف الساب  والثامن والمعلمي ومعلمات العلو  في المرحلة األساسية العليا ال ين ُيعلمون الصف الساب  والثامن وال

فووي مووديريتي فووي مووديريتي ( (   20532053-20522052))فووي الموودارس الحكوميووة خووالل الفصوول األول موون العووا  الدراسووي فووي الموودارس الحكوميووة خووالل الفصوول األول موون العووا  الدراسووي 
كمووا كمووا , , ومعلمووة توو  اختيوواره  بالطريقووة القصووديةومعلمووة توو  اختيوواره  بالطريقووة القصوودية  اامعلموومعلموو( ( 2020))خووان يووونس والوسووطى والبووال  عوودده  خووان يووونس والوسووطى والبووال  عوودده  

كووثدوات للدراسووة وكوو لد اسووتخدمت الموونهن الوصووفي كووثدوات للدراسووة وكوو لد اسووتخدمت الموونهن الوصووفي ة ة وبطاقووة مالحفوووبطاقووة مالحفوو  ةةاسووتخدمت الباحثووة اسووتباناسووتخدمت الباحثووة اسووتبان
وقوود نشووارت نتوواان الدراسووة إلووى توودني مسووتوب المعرفووة التكنولوجيووة لوودب معلمووي العلووو  وقوود نشووارت نتوواان الدراسووة إلووى توودني مسووتوب المعرفووة التكنولوجيووة لوودب معلمووي العلووو    ,,التحليلوويالتحليلووي

 ..وك لد وجود عالقة موجبة بين مستوب التنور التكنولوجي واألدال الصفي وك لد وجود عالقة موجبة بين مستوب التنور التكنولوجي واألدال الصفي 
 

 ( ( 21122112))دراسة الطويليي دراسة الطويليي     ••
فووي فووي ( ( الويووب كويسووتالويووب كويسووت))هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى نثوور الوورحالت المعرفيووة عبوور الويووب هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى نثوور الوورحالت المعرفيووة عبوور الويووب         

تووودريس الموووواد االجتماعيوووة علوووى التحصووويل الدراسوووي وتنميوووة التنوووور التقنوووي لووودب طالبوووات التعلوووي  تووودريس الموووواد االجتماعيوووة علوووى التحصووويل الدراسوووي وتنميوووة التنوووور التقنوووي لووودب طالبوووات التعلوووي  
دوات الدراسووة فووي نداة دوات الدراسووة فووي نداة ننوتمثلووت وتمثلووت , , وقوود اسووتخدمت الباحثووة الموونهن التجريبووي فووي الدراسووةوقوود اسووتخدمت الباحثووة الموونهن التجريبووي فووي الدراسووة, , الثووانويالثووانوي
طالبووة موون طالبووات طالبووة موون طالبووات ( ( 3030))وتكونووت عينووة الدراسووة موون وتكونووت عينووة الدراسووة موون , , المحتوووب وكوو لد اختبووار تحصوويليالمحتوووب وكوو لد اختبووار تحصوويليتحليوول تحليوول 

وتوصولت الدراسوة إلوى وجوود نثور ايجوابي مرتفو  فوي تنميوة وتوصولت الدراسوة إلوى وجوود نثور ايجوابي مرتفو  فوي تنميوة   ,,الصف األول الثانوي في مدينوة جودةالصف األول الثانوي في مدينوة جودة
التحصيل الدراسي للمواد االجتماعية لطالبات التعلي  الثانوي وك لد وجود نثر إيجابي مرتفو  فوي التحصيل الدراسي للمواد االجتماعية لطالبات التعلي  الثانوي وك لد وجود نثر إيجابي مرتفو  فوي 

 ..ر التقني ر التقني تنمية التنو تنمية التنو 
 

 ((21112111))دراسة محمد دراسة محمد     ••

هووودفت الدراسوووة إلوووى تنميوووة التنوووور التكنولووووجي لووودب معلموووي التعلوووي  الفنوووي و لووود مووون خوووالل هووودفت الدراسوووة إلوووى تنميوووة التنوووور التكنولووووجي لووودب معلموووي التعلوووي  الفنوووي و لووود مووون خوووالل         
سووبيل تحقيووق سووبيل تحقيووق   يياسووتخدا  برنووامن توودريبي قوواا  علووى اسووتخدا  تكنولوجيووا المعلومووات واالتصووال, وفوواسووتخدا  برنووامن توودريبي قوواا  علووى اسووتخدا  تكنولوجيووا المعلومووات واالتصووال, وفوو

فووي فووي   الدراسووةالدراسووةل, وتمثلووت ندوات ل, وتمثلووت ندوات هوو ا الهوودف, توو  إعووداد برنووامن فووي تكنولوجيووا المعلومووات واالتصوواهوو ا الهوودف, توو  إعووداد برنووامن فووي تكنولوجيووا المعلومووات واالتصووا
معلما بالتعلي  معلما بالتعلي  ( ( 3535))بطاقة مالحفة, ومقياس اتجا  وتكونت عينة الدراسة من بطاقة مالحفة, ومقياس اتجا  وتكونت عينة الدراسة من و و   اختبار تحصيلياختبار تحصيلي
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وتوصل الباح  إلى نن البرنامن المقتور  فوي وتوصل الباح  إلى نن البرنامن المقتور  فوي   ,,والتجريبيوالتجريبي  ييالفني واستخد  الباح  المنهن الوصفالفني واستخد  الباح  المنهن الوصف
في تنمية الجانوب المعرفوي لوبعض المفواهي  في تنمية الجانوب المعرفوي لوبعض المفواهي    ااجوهريجوهري  ااتكنولوجيا المعلومات واالتصال يسه  إسهامتكنولوجيا المعلومات واالتصال يسه  إسهام

كوو لد يسووه  البرنووامن المقتوور  فووي تكنولوجيووا المعلومووات كوو لد يسووه  البرنووامن المقتوور  فووي تكنولوجيووا المعلومووات   ,,التكنولوجيووة لوودب معلمووي التعلووي  الفنوويالتكنولوجيووة لوودب معلمووي التعلووي  الفنووي
واالتصووووال إسووووهاما جوهريووووا فووووي تنميووووة االتجووووا  نحووووو اسووووتخدا  مصووووادر تكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصووووال إسووووهاما جوهريووووا فووووي تنميووووة االتجووووا  نحووووو اسووووتخدا  مصووووادر تكنولوجيووووا المعلومووووات 

 . . واالتصال لدب معلمي التعلي  الفنيواالتصال لدب معلمي التعلي  الفني

 (2119)دراسة البايض   •
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوب التنور التكنولوجي لدب طوالب قسو  الحاسووب بكليوة هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوب التنور التكنولوجي لدب طوالب قسو  الحاسووب بكليوة         

واسوووتخد  الباحووو  واسوووتخد  الباحووو  , , واتبووو  الباحووو  المووونهن الوصوووفي التحليلووويواتبووو  الباحووو  المووونهن الوصوووفي التحليلوووي, , مجتمووو  العلوووو  المهنيوووة والتطبيقيوووةمجتمووو  العلوووو  المهنيوووة والتطبيقيوووة
واسووتبيان يقوويس مسووتوب واسووتبيان يقوويس مسووتوب   ,,وبطاقووة مالحفووة تقوويس مسووتوب المهووارةوبطاقووة مالحفووة تقوويس مسووتوب المهووارة  ,,اختبووارا يقوويس مسووتوب المعرفووةاختبووارا يقوويس مسووتوب المعرفووة

( ( 2222))وبلوو  عوودد نفووراد العينووة وبلوو  عوودد نفووراد العينووة , , االتجووا  لوودب الطووالب فووي تخصووص صوويانة الحاسوووب والشووبكاتاالتجووا  لوودب الطووالب فووي تخصووص صوويانة الحاسوووب والشووبكات
ونشارت نتاان الدراسة إلى ضوعف اموتالد الجانوب المعرفوي والمهواري عنود الطوالب ودلوت ونشارت نتاان الدراسة إلى ضوعف اموتالد الجانوب المعرفوي والمهواري عنود الطوالب ودلوت , , ااطالبطالب

  –الصويانة الصويانة   –التكنولوجيوا التكنولوجيوا ))على وجود عالقوة بوين مسوتوب التنوور التكنولووجي والمجواالت األربعوة على وجود عالقوة بوين مسوتوب التنوور التكنولووجي والمجواالت األربعوة 
ونوصووى الباحوو  بضوورورة توووفير مختبوورات حديثووة فووي مجووال صوويانة ونوصووى الباحوو  بضوورورة توووفير مختبوورات حديثووة فووي مجووال صوويانة , , ((الشووبكاتالشووبكات  –يووات يووات لكترونلكترونععاا

وتووووفير نشووورة بثهميوووة وتووووفير نشووورة بثهميوووة , , وزيوووادة عووودد السووواعات العمليوووة لتنميوووة المهوووارات عنووود الطوووالبوزيوووادة عووودد السووواعات العمليوووة لتنميوووة المهوووارات عنووود الطوووالب, , الحاسووووبالحاسووووب
 ..التنور التكنولوجي في شتى المجاالت التنور التكنولوجي في شتى المجاالت 

 

 ((21182118))دراسة عسقول وأبو عودا دراسة عسقول وأبو عودا     ••
الكشف عن مستوب التنور التكنولوجي لدب طلبة الصوف العاشور فوي فول الكشف عن مستوب التنور التكنولوجي لدب طلبة الصوف العاشور فوي فول   ىىهدفت الدراسة إلهدفت الدراسة إل        

( ( 330330))  منمن  ا للتنور التكنولوجي وتكونت عينة الدراسةا للتنور التكنولوجي وتكونت عينة الدراسةوصم  الباحثان اختبار وصم  الباحثان اختبار , , ور التقنيور التقنينبعاد التننبعاد التن
موون نفووراد موون نفووراد   ((%%3.23.2))طالووب وطالبووة موون طلبووة الصووف العاشوور األساسووي فووي محاففووة غووزة بواقوو  طالووب وطالبووة موون طلبووة الصووف العاشوور األساسووي فووي محاففووة غووزة بواقوو  

ونوضووحت الدراسووة نن متوسووط ونوضووحت الدراسووة نن متوسووط   ,,واسووتخد  الباحثووان الموونهن الوصووفي التحليلوويواسووتخد  الباحثووان الموونهن الوصووفي التحليلووي  ,,المجتموو  األصووليالمجتموو  األصوولي
قوول موون المعيووار الوو ي تبنووا  الباحثووان وحوودد  البوواحثون قوول موون المعيووار الوو ي تبنووا  الباحثووان وحوودد  البوواحثون ننوالوو ي جووال والوو ي جووال %( %(   65.2465.24))درجووات الطلبووة درجووات الطلبووة 

تووودني مسوووتوب التنوووور التكنولووووجي لووودب عينوووة تووودني مسوووتوب التنوووور التكنولووووجي لووودب عينوووة   ىىمموووا يشوووير إلووومموووا يشوووير إلووو%( %( 2222))فوووي دراسوووات سوووابقة وهوووو فوووي دراسوووات سوووابقة وهوووو 
 لد نثبتوت الدراسوة عود  وجووود فوروق  ات داللوة إحصوااية بووين  لد نثبتوت الدراسوة عود  وجووود فوروق  ات داللوة إحصوااية بووين وكوووكوو, , الدراسوة عون المعيوار المقبوولالدراسوة عون المعيوار المقبوول

, وبنوالا , وبنوالا (( كوور, إنوا  كوور, إنوا ))طلبوة الصوف العاشور يعوزب إلوى عامول الجونس طلبوة الصوف العاشور يعوزب إلوى عامول الجونس   ببمستوب التنور التقني لودمستوب التنور التقني لود
تقود  الباحثووان بمجموعوة موون التوصويات للقوواامين تقود  الباحثووان بمجموعوة موون التوصويات للقوواامين   ,,نسووفرت عنوه نتوواان الدراسوة موون نتوااننسووفرت عنوه نتوواان الدراسوة موون نتواان  علوى مواعلوى موا

  تنور تكنولوجي لودب الطلبوة لتحقيوق مسوتوب نعلوى مون   تنور تكنولوجي لودب الطلبوة لتحقيوق مسوتوب نعلوى مون برامن التعلي  التي من شثنها إحدابرامن التعلي  التي من شثنها إحدا  ىىعلعل
لطلبووووة لكوووي يكونوووووا علووووى مسووووتوب نعلوووى موووون التنووووور التكنولوووووجي فووووي لطلبووووة لكوووي يكونوووووا علووووى مسووووتوب نعلوووى موووون التنووووور التكنولوووووجي فووووي اا  لوووودبلوووودب  التنوووور التكنولوووووجيالتنوووور التكنولوووووجي

 ..المستقبلالمستقبل
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 ((21162116))دراسة  شوان وم دي دراسة  شوان وم دي     ••
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برامن كلية التربية بجامعة األقصى على تنمية التنور هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برامن كلية التربية بجامعة األقصى على تنمية التنور           
وقوووووود اسووووووتخد  الباحثووووووان األدوات التاليووووووة لقيوووووواس التنووووووور التقنووووووي وهووووووي                    وقوووووود اسووووووتخد  الباحثووووووان األدوات التاليووووووة لقيوووووواس التنووووووور التقنووووووي وهووووووي                    , , تقنووووووي لوووووودب طلبتهوووووواتقنووووووي لوووووودب طلبتهوووووواالال
مقيوووواس االتجاهووووات نحووووو مقيوووواس االتجاهووووات نحووووو   –مقيوووواس المهووووارات التقنيووووة مقيوووواس المهووووارات التقنيووووة   –اختبووووار المعرفووووة والمشووووكالت التقنيووووة اختبووووار المعرفووووة والمشووووكالت التقنيووووة ))

امعووة امعووة واختووار الباحثووان عينووة عشوووااية موون طووالب وطالبووات كليووة التربيووة بجواختووار الباحثووان عينووة عشوووااية موون طووالب وطالبووات كليووة التربيووة بج, , ((اسووتخدا  التقنيوواتاسووتخدا  التقنيووات
وطالبووة فووي المسووتويين األول والرابوو  موون الوو كور واعنووا  وطالبووة فووي المسووتويين األول والرابوو  موون الوو كور واعنووا    ااطالبووطالبوو( ( 564564))األقصووى والبووال  عوودده  األقصووى والبووال  عوودده  

وقد نوضحت نتاان الدراسة نن المقررات الدراسية المقررة على الطلبوة المعلموين بكليوة التربيوة فوي وقد نوضحت نتاان الدراسة نن المقررات الدراسية المقررة على الطلبوة المعلموين بكليوة التربيوة فوي 
الل الطلبوووة الل الطلبوووةجامعوووة األقصوووى ال تنموووي التنوووور التقنوووي بالدرجوووة الكافيوووة لووودب هووو لباحثوووان لباحثوووان ونوصوووى اونوصوووى ا  ,,جامعوووة األقصوووى ال تنموووي التنوووور التقنوووي بالدرجوووة الكافيوووة لووودب هووو

ساسوي ساسوي األاألتعلوي  تعلوي  الالبضرورة إعادة النفر في المحتوب المعرفوي لبرنوامن اععوداد األكواديمي لمعلموي بضرورة إعادة النفر في المحتوب المعرفوي لبرنوامن اععوداد األكواديمي لمعلموي 
ومعلموووي العلوووو  بشوووكل خووواص وكووو لد االهتموووا  بتنميوووة الجوانوووب الوجدانيوووة كوووالميول واالتجاهوووات ومعلموووي العلوووو  بشوووكل خووواص وكووو لد االهتموووا  بتنميوووة الجوانوووب الوجدانيوووة كوووالميول واالتجاهوووات 

لد لد والقوووي  التقنيوووة لووودب الطلبوووة المعلموووين مووون خوووالل مقوووررات التخصوووص والمقوووررات التربويوووة وكووو والقوووي  التقنيوووة لووودب الطلبوووة المعلموووين مووون خوووالل مقوووررات التخصوووص والمقوووررات التربويوووة وكووو 
 ..ضرورة توفير وساال التنور التقني ضرورة توفير وساال التنور التقني 

 

 ((21142114))دراسة صبري ومحمد دراسة صبري ومحمد     ••
تحديد مدب توافر مجواالت التنووير التكنولووجي ونبعواد  فوي محتووب منواهن تحديد مدب توافر مجواالت التنووير التكنولووجي ونبعواد  فوي محتووب منواهن   ىىهدفت الدراسة إلهدفت الدراسة إل        

التكنولوجيوا وتنميوة التفكيوور فوي ضوول قاامووة مجواالت التنووير التكنولوووجي ونبعواد , واتبو  الباحثووان التكنولوجيوا وتنميوة التفكيوور فوي ضوول قاامووة مجواالت التنووير التكنولوووجي ونبعواد , واتبو  الباحثووان 
وتمثلوووت ندوات الدراسوووة فوووي نداة تحليووول المحتووووب وتمثلوووت ندوات الدراسوووة فوووي نداة تحليووول المحتووووب , , المووونهن الوصوووفي التحليلوووي والمووونهن التجريبووويالمووونهن الوصوووفي التحليلوووي والمووونهن التجريبوووي

تكنولووووجي تكوووون مووون اختبووووار معرفوووي وبطاقوووة مالحفوووة ومقيووواس اتجوووا  نحووووو تكنولووووجي تكوووون مووون اختبووووار معرفوووي وبطاقوووة مالحفوووة ومقيووواس اتجوووا  نحووووو ومقيووواس للتنوووور الومقيووواس للتنوووور ال
ونشوارت ونشوارت , , طالوبطالوب( ( 500500))التطبيقات التكنولوجيوة ومقيواس اتخوا  القورار وتكونوت عينوة الدراسوة مون التطبيقات التكنولوجيوة ومقيواس اتخوا  القورار وتكونوت عينوة الدراسوة مون 

ونسوبة ونسوبة   ,,%(%(22))نتاان الدراسة إلى نن نسبة مجال نخالقيات التكنولوجيا في كتوب التكنولوجيوا هوي نتاان الدراسة إلى نن نسبة مجال نخالقيات التكنولوجيا في كتوب التكنولوجيوا هوي 
          ونسوووبة مجووال عالقوووة التكنولوجيووا بوووالعل  والمجتموو  هووويونسوووبة مجووال عالقوووة التكنولوجيووا بوووالعل  والمجتموو  هوووي  ,,%(%(5050))  مجووال مفهووو  التكنولوجيوووا هوويمجووال مفهووو  التكنولوجيوووا هووي

وهوي نسوبة تشوير وهوي نسوبة تشوير %( %( 3030))ونسبة مجال عالقة التكنولوجيوا بوالعل  هوي ونسبة مجال عالقة التكنولوجيوا بوالعل  هوي   ,,وهي نسبة جيدةوهي نسبة جيدة%( %( 2020))
, والحووف , والحووف %(%(3232))إلووى االهتمووا  الكبيوور فووي هوو ا المجووال ونسووبة تطبيقووات التكنولوجيووا الحديثووة هووي إلووى االهتمووا  الكبيوور فووي هوو ا المجووال ونسووبة تطبيقووات التكنولوجيووا الحديثووة هووي 

لووووجي لووو  تووووزت توزيعوووا عوووادال فوووي كتوووب التكنولوجيوووا ونوصوووى لووووجي لووو  تووووزت توزيعوووا عوووادال فوووي كتوووب التكنولوجيوووا ونوصوووى الباحثوووان نن مجووواالت التنوووور التكنو الباحثوووان نن مجووواالت التنوووور التكنو 
 ..الباحثان بدعادة النفر في اختيار وتنفي  محتوب كتاب التكنولوجياالباحثان بدعادة النفر في اختيار وتنفي  محتوب كتاب التكنولوجيا

 

 ((21112111))دراسة عرفة والقاضي دراسة عرفة والقاضي     ••

 –علو  ال)هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات التنور التكنولوجي لدب كافة التخصصات     
 –الطبيعة والكيميال  –التاريخ الطبيعي  –رياضيات ال –جتماعية االمواد ال –نجليزية اعفة للا
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حي  استخد  , واتب  الباح  المنهن الوصفي, (عل  النفس –الفلسفة واالجتمات  –اللفة العربية 
وت  تطبيقه على عينة الدراسة المكونة من , مفردة( 500)مقياسا للتنور التكنولوجي يتكون من 

شارت النتاان إلى تدني مستويات نوقد , ية التربية في جامعة حلوانطالبا معلما من كل( 343)
وقد نوصى الباح  بتطوير برامن إعداد المعل  بكليات , التنور التكنولوجي التربوي والمنهجي
وك لد ضرورة االهتما  بتصمي  برامن الثقافة التكنولوجية , التربية بما يناسب التفير التكنولوجي

 .ألنشطة التعليمية من خالل استخدا  الحاسب ا لي والتثكيد على دور ا
 

 :الت ور التك ولوجي  التيقي  على الدراسات السابقة التي ت اولت
من خالل االطالت على الدراسات السابقة التي تناولت التنور التكنولوجي وبعد تحليل ه       

 : الدراسات تبين التالي 
 :ات السابقة بال سبة ألهداف وأغراض الدراس: أوال  
, , ((20532053))هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عون مسوتوب التنوور التكنولووجي كدراسوة زقووت هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عون مسوتوب التنوور التكنولووجي كدراسوة زقووت  -55

ودراسوووة عرفوووة والقاضوووي ودراسوووة عرفوووة والقاضوووي , , ((20020022))ودراسوووة عسوووقول ونبوووو عوووودة ودراسوووة عسوووقول ونبوووو عوووودة , , ((20022002))ودراسوووة البوووايض ودراسوووة البوووايض 
((20052005.).) 
ودراسووووووة نشوووووووان ومهوووووودي ودراسووووووة نشوووووووان ومهوووووودي , , ((20552055))ودراسووووووة محموووووود ودراسووووووة محموووووود , , ((20522052))هوووووودفت دراسووووووة الطووووووويلعي هوووووودفت دراسووووووة الطووووووويلعي    -22

 ..إلى تنمية التنور التكنولوجي والتقني إلى تنمية التنور التكنولوجي والتقني ( ( 20062006))
إلووى تحديوود موودب توووافر مجوواالت التنوووير التكنولوووجي إلووى تحديوود موودب توووافر مجوواالت التنوووير التكنولوووجي ( ( 20042004))هوودفت دراسووة صووبري ومحموود هوودفت دراسووة صووبري ومحموود    -33

 ..ونبعاد  في محتوب منهاج التكنولوجيا ونبعاد  في محتوب منهاج التكنولوجيا 
 : بال سبة لم  ج الدراسة: ثا يا  
, , ((20532053))حي  استخدمت دراسة زقوت حي  استخدمت دراسة زقوت , , تنوعت الدراسات بين المنهجين التجريبي والوصفيتنوعت الدراسات بين المنهجين التجريبي والوصفي -55

, , ((20022002))ودراسووة عسووقول ونبووو عووودة ودراسووة عسووقول ونبووو عووودة , , ((20022002))ودراسووة البووايض ودراسووة البووايض , , ((20552055))ودراسووة محموود ودراسووة محموود 
اسوووتخدمت دراسوووة الطوووويلعي اسوووتخدمت دراسوووة الطوووويلعي و و , , المووونهن الوصوووفي التحليلووويالمووونهن الوصوووفي التحليلوووي( ( 20052005))ودراسوووة عرفوووة والقاضوووي ودراسوووة عرفوووة والقاضوووي 

 . . المنهن التجريبيالمنهن التجريبي( ( 20522052))
 ..بين المنهجينبين المنهجين( ( 20042004))ت دراسة صبري ومحمد ت دراسة صبري ومحمد جمعجمع -22

 :بال سبة ألدوات الدراسة : ثالثا  
حيوووو  اسووووتخدمت معفوووو  الدراسووووات االختبووووار حيوووو  اسووووتخدمت معفوووو  الدراسووووات االختبووووار   الدراسووووةالدراسووووةدوات دوات ننتباينووووت الدراسووووات فووووي اختيووووار تباينووووت الدراسووووات فووووي اختيووووار  -55

, , ((20022002))ودراسوة البوايض ودراسوة البوايض , , ((20552055))ودراسة محمود ودراسة محمود , , ((20522052))الطويلعي الطويلعي   لي كدراسةلي كدراسةييالتحصالتحص
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ودراسووووة نشوووووان ودراسووووة نشوووووان , , ((20052005))ودراسووووة عرفووووة والقاضووووي ودراسووووة عرفووووة والقاضووووي , , ((20022002))ودراسووووة عسووووقول ونبووووو عووووودة ودراسووووة عسووووقول ونبووووو عووووودة 
 . . ((20042004))دراسة صبري ومحمد دراسة صبري ومحمد و و , , ((20062006))ومهدي ومهدي 

اسووتخدمت بعووض الدراسووات مقيوواس اتجووا  وبطاقووة مالحفووة إلووى جانووب االختبووار التحصوويلي اسووتخدمت بعووض الدراسووات مقيوواس اتجووا  وبطاقووة مالحفووة إلووى جانووب االختبووار التحصوويلي  -22
 .  .  ((20042004))دراسة صبري ومحمد دراسة صبري ومحمد و و ( ( 20022002))ودراسة البايض ودراسة البايض , , ((20552055))محمد محمد   كدراسةكدراسة

 ..في استخدا  استبانة وبطاقة مالحفةفي استخدا  استبانة وبطاقة مالحفة( ( 20532053))انفردت دراسة زقوت انفردت دراسة زقوت  -33
إلى جانب االختبار المعرفي ومقياس االتجوا  نداة إلى جانب االختبار المعرفي ومقياس االتجوا  نداة   ((20062006))دراسة نشوان ومهدي دراسة نشوان ومهدي استخدمت استخدمت    -44

 ..لقياس المهارات لقياس المهارات 
 :بال سبة ل تائج الدراسة : رابيا  
سووووة سووووة ودراودرا, , ((20532053))كشووووفت بعووووض الدراسووووات عوووون توووودني فووووي مسووووتوب التنووووور كدراسووووة زقوووووت كشووووفت بعووووض الدراسووووات عوووون توووودني فووووي مسووووتوب التنووووور كدراسووووة زقوووووت  -55

  ,,((20062006))ودراسووة نشوووان ومهوودي ودراسووة نشوووان ومهوودي   ,,((20022002))ودراسووة عسووقول ونبووو عووودة ودراسووة عسووقول ونبووو عووودة , , ((20022002))البووايض البووايض 
 (.(.20052005))ودراسة عرفة والقاضي ودراسة عرفة والقاضي 

ودراسووووووة نشوووووووان ومهوووووودي ودراسووووووة نشوووووووان ومهوووووودي , , ((20552055))ودراسووووووة محموووووود ودراسووووووة محموووووود , , ((20522052))نفهوووووورت دراسووووووة الطووووووويلعي نفهوووووورت دراسووووووة الطووووووويلعي  -22
   ..  في تنمية التنور التكنولوجيفي تنمية التنور التكنولوجي  والمستحدثاتوالمستحدثات  فاعلية بعض البرامنفاعلية بعض البرامن( ( 20062006))
نن مجاالت التنور التكنولوجي ل  تووزت توزيعوا عوادال نن مجاالت التنور التكنولوجي ل  تووزت توزيعوا عوادال ( ( 20042004))ومحمد ومحمد   نفهرت دراسة صبرينفهرت دراسة صبري -33

 ..في كتب التكنولوجيا في كتب التكنولوجيا 
 : تشاب ت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ما يلي 

الكشوووف عووون فاعليوووة المسوووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي تنميوووة الكشوووف عووون فاعليوووة المسوووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي تنميوووة   إلوووىإلوووىهووودفت الدراسوووة الحاليوووة هووودفت الدراسوووة الحاليوووة  -55
المعرفوووة التكنولوجيوووة لووودب طوووالب الصوووف العاشووور واتجووواهه  نحوووو موووادة التكنولوجيوووا كدراسوووة المعرفوووة التكنولوجيوووة لووودب طوووالب الصوووف العاشووور واتجووواهه  نحوووو موووادة التكنولوجيوووا كدراسوووة 

 ..((20552055))ودراسة هنداوي ودراسة هنداوي , , ((20552055))ودراسة طلبةودراسة طلبة, , ((20522052))ودراسة خليلودراسة خليل, , ((20522052))عقلعقل
ودراسة محمد ودراسة محمد , , ((20522052))اسة الطويلعي اسة الطويلعي اهتمت الدراسة الحالية بتنمية المعرفة التكنولوجية كدر اهتمت الدراسة الحالية بتنمية المعرفة التكنولوجية كدر  -22

في في ( ( 20552055))في التنور التكنولوجي ودراسة طلبة في التنور التكنولوجي ودراسة طلبة ( ( 20062006))ودراسة نشوان ومهدي ودراسة نشوان ومهدي , , ((20552055))
 ..المستودعات الرقميةالمستودعات الرقمية

فووووووي التنووووووور فووووووي التنووووووور   ((20522052))دراسووووووة الطووووووويلعي دراسووووووة الطووووووويلعي اسووووووتخدمت الدراسووووووة الحاليووووووة الموووووونهن التجريبووووووي كاسووووووتخدمت الدراسووووووة الحاليووووووة الموووووونهن التجريبووووووي ك -33
( ( 20552055))  هنووووداويهنووووداويدراسووووة دراسووووة و و , , ((20552055))طلبووووة طلبووووة دراسووووة دراسووووة و و   ,,((20522052))خليوووولخليوووولالتكنولوووووجي و دراسووووة التكنولوووووجي و دراسووووة 

 ..في المستودعات الرقميةفي المستودعات الرقميةBrown & Abbas  ((20502050 ) )ودراسة ودراسة ( ( 20502050))ودراسة خميس ودراسة خميس 
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دراسة محمد دراسة محمد استخدمت الدراسة الحالية االختبار التحصيلي ومقياس االتجا  كثدوات للدراسة كاستخدمت الدراسة الحالية االختبار التحصيلي ومقياس االتجا  كثدوات للدراسة ك -44
دراسووووة صووووبري دراسووووة صووووبري و و , , ((20062006))ودراسووووة نشوووووان ومهوووودي ودراسووووة نشوووووان ومهوووودي   , , ((20022002))ودراسووووة البووووايض ودراسووووة البووووايض , , ((20552055))

 ..في المستودعات الرقمية في المستودعات الرقمية ( ( 20552055))في التنور التكنولوجي ودراسة هنداوي في التنور التكنولوجي ودراسة هنداوي   ((20042004))ومحمد ومحمد 
ودراسووة هنووداوي ودراسووة هنووداوي , , ((20522052))قامووت الدراسووة الحاليووة ببنووال مسووتودت تعليمووي رقمووي كدراسووة خليوولقامووت الدراسووة الحاليووة ببنووال مسووتودت تعليمووي رقمووي كدراسووة خليوول -22

((20552055 .) .) 
وضووووعت الدراسووووة الحاليووووة معوووواييرا لبنووووال المسووووتودعات التعليميووووة الرقميووووة وتصوووومي  الوحوووودات وضووووعت الدراسووووة الحاليووووة معوووواييرا لبنووووال المسووووتودعات التعليميووووة الرقميووووة وتصوووومي  الوحوووودات  -66

 (.(.20552055))ودراسة هنداوي ودراسة هنداوي , , ((20522052))التعليمية كدراسة خليلالتعليمية كدراسة خليل
توصووولت الدراسوووة الحاليوووة إلوووى فاعليوووة المسوووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي العمليوووة التعليميوووة توصووولت الدراسوووة الحاليوووة إلوووى فاعليوووة المسوووتودعات التعليميوووة الرقميوووة فوووي العمليوووة التعليميوووة  -22

ودراسووووة هنوووووداوي ودراسووووة هنوووووداوي , , ((20552055))ودراسووووة طلبوووووةودراسووووة طلبوووووة, , ((20522052))ودراسوووووة خليوووولودراسوووووة خليوووول, , ((20522052))كدراسووووة عقوووولكدراسووووة عقوووول
((20552055.).) 

 : : اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
ة الرقميوة فوي تنميوة المعرفوة التكنولوجيوة ة الرقميوة فوي تنميوة المعرفوة التكنولوجيوة يويوحي  ت  توفيوف المسوتودعات التعليمحي  ت  توفيوف المسوتودعات التعليم, , عينة الدراسةعينة الدراسة      

في حين اقتصورت الدراسوات السوابقة الخاصوة بالمسوتودعات الرقميوة في حين اقتصورت الدراسوات السوابقة الخاصوة بالمسوتودعات الرقميوة , , لدب طالب الصف العاشرلدب طالب الصف العاشر
 ..على نعضال الهياة التدريسية وطالب الجامعات على نعضال الهياة التدريسية وطالب الجامعات 

 : ما يليفي  الدراسات السابقةاستفاد الباحث من و د  
المعرفة و  لمستودعات التعليمية الرقميةبانفريا خاصة فيما يتعلق  اإطار  اتالدراسقدمت  -5
  .التنور التكنولوجي و 
قدمت للباح  تصورا واضحا حول طبيعة المستودعات التعليمية الرقمية وخطوات بنااها  -2

 .وتجريبها
 .نبرزت نهمية المستودعات التعليمية الرقمية في التدريس  -3
 .وعينته  الدراسةاختيار منهجية  ساعدت في -4
نتاحت الفرصة للباح  في التعرف على األدوات البحثية والخطوات الواجب إتباعها عند  -2

 .إعداد ندوات الدراسة 
ساهمت في تحديد األساليب اعحصااية المناسبة للتحقق من فرضيات الدراسة واعجابة  -6

التها   .عن تسا
 .نتاان الدراسة ساعدت في تحليل وتفسير  -2
 



58 

 

 الفصل الرابع
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  مجتمع الدراسة 

  عي ة الدراسة 

  ائمة ميايير تصميم المستودع التيليمي الر مي  

 الر مية الر مية   ةةييب اء مستودع الوحدات التيليمب اء مستودع الوحدات التيليم 

 دراسةدوات الأ  

  ضبط متغيرات الدراسة ضبط متغيرات الدراسة 

  أسالي  الميالجات اإلحصائية المستخدمة أسالي  الميالجات اإلحصائية المستخدمة 
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 الفصل الرابع                                
 الطريقة واإلجراءات

يتناول الباح  في ه ا الفصل عرض اعجرالات المنهجية للبح  وهي تتضمن منهن      
عداد قاامة معايير تصمي  المستو , وعينة الدراسة, ومجتم  الدراسة, الدراسة التعليمي دت وا 
 .والمعالجات اعحصااية  دراسةوتجربة ال, دراسةوندوات ال, الرقمي

 : م  ج الدراسة 
حي  نن المنهن التجريبي يعتبر ننسب مناهن البح  , المنهن التجريبيمت الدراسة استخد   

على المتفير المستقل المتمثل في المستودعات التعليمية الرقمية نثر و لد لدراسة , له   الدراسة
 .الطالب نحو مادة التكنولوجيا   اتجاو المعرفة التكنولوجية اختبار  المتفير التاب  المتمثل في

 : مجتمع الدراسة 
يتكون مجتم  الدراسة من جمي  طالب الصف العاشر في مدرسة دار األرق  الثانوية للبنين    
  في 2054 -2053لدراسي طالبا  يدرسون مادة التكنولوجيا للعا  ا( 20)ويبل  عدده  , بفزة

 .بها  ساألن الباح  يعمل مدر  ه   المدرسة نفرا وت  اختيار, الفصل الدراسي األول

 : عي ة الدراسة 
ت  , طالبا )60)شملت عينة الدراسة صفين من طالب الصف العاشر والبال  عدده      

 وعدده  حي  يمثل الصف األول المجموعة التجريبية, صفوف ةاختياره  عشواايا  من بين ثالث
 .طالبا ( 30) وعدده  خر يمثل المجموعة الضابطةوطالب الصف ا , طالبا( 30)

 :  ائمة ميايير تصميم المستودع التيليمي الر مي 
 :التاليةقا  الباح  بدعداد قاامة بمعايير تصمي  المستودعات التعليمية الرقمية وفق الخطوات   

حي  هدفت ه   القاامة إلى تحديد المعايير التي يت  في : تحديد ال دف من القائمة  -5
 .ضواها تصمي  المستودت التعليمي الرقمي 

بنووالا علووى مووا توو  استعراضووه فووي اعطووار النفووري بنووالا علووى مووا توو  استعراضووه فووي اعطووار النفووري : : إعةةداد الصةةورا األوليةةة للقائمةةة إعةةداد الصةةورا األوليةةة للقائمةةة   -22
وتطووووير المحتووووب وتطووووير المحتووووب   ميوووة الخاصوووة بتصووومي ميوووة الخاصوووة بتصووومي االطوووالت علوووى المعوووايير العالاالطوووالت علوووى المعوووايير العالبعووود بعووود و و , , للبحووو للبحووو 

  ARIADNE, ومعايير , ومعايير SCORM, ومعايير , ومعايير Dublin coreلكتروني ومنها معايير لكتروني ومنها معايير اعاع
عووادة اسووتخدا  وفهرسوو عووادة اسووتخدا  وفهرسووالتووي تتعلووق بمشوواركة واا طووالت طووالت ة وحوودات الووتعل  الرقميووة وكوو لد االة وحوودات الووتعل  الرقميووة وكوو لد االالتووي تتعلووق بمشوواركة وا 
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مسوتودت جامعوة مسوتودت جامعوة , , مسوتودت معرفوةمسوتودت معرفوة))على بعض نما ج لمستودعات وحدات التعل  ومنها على بعض نما ج لمستودعات وحدات التعل  ومنها 
توووو  صووووياغة توووو  صووووياغة , , ( ( MERLOT , ,WISCONSIN,,FREE , ,MARICOPA, , المنصووووورةالمنصووووورة

وقوود تكونووت القاامووة فووي وقوود تكونووت القاامووة فووي , , قاامووة مبدايووة بمعووايير تصوومي  المسووتودعات التعليميووة الرقميووةقاامووة مبدايووة بمعووايير تصوومي  المسووتودعات التعليميووة الرقميووة
 ..معيار فرعي معيار فرعي ( ( 2222))محاور يندرج نسفلها محاور يندرج نسفلها ( ( 22))صورتها األولية من صورتها األولية من 

حي  ت  عرض القاامة على مجموعة من السادة المحكمين  :التحقق من صدق القائمة -3
وقا  السادة , (5ملحق )كنولوجيا التعلي  وفي المناهن وطرق التدريس المتخصصين في ت

 .المحكمين بدجرال التعديالت الالزمة على قاامة المعايير 
 ,بعد االنتهال من ضبط القاامة والتحقق من صدقها :إعداد الصورا ال  ائية للقائمة -4

صنفت المعايير حي  ( 2ملحق )معايير في صورتها النهااية توصل الباح  إلى قاامة ال
 : هما إلى محورين رايسين 

 (2)ويندرج نسفل ه ا المحور : معايير تصمي  مستودت الوحدات التعليمية الرقمية  -ن
 .مْشر ( 52)محاور فرعية يندرج نسفلها 

ويندرج نسفل ه ا : معايير تصمي  وحدات التعل  بالمستودت التعليمي الرقمي  -ب
 .مْشر ( 32)محاور فرعية يندرج نسفلها  (3)المحور 

 :ة الر مية يب اء مستودع الوحدات التيليم
ة الرقميووة ة الرقميووة يوويووفووي بنووال مسووتودت الوحوودات التعليمفووي بنووال مسووتودت الوحوودات التعليم(Cisco) " " سيسووكوسيسووكو" "   مووو جمووو جاسترشوود الباحوو  بناسترشوود الباحوو  بن      

 : : , ويتكون نمو ج التصمي  من المراحل التالية , ويتكون نمو ج التصمي  من المراحل التالية ةةالحاليالحالي  الدراسةالدراسةوبما يتناسب م  الهدف من وبما يتناسب م  الهدف من 
 :وتشمل ه   المرحلة الخطوات التالية  :  Designمرحلة التصميم  -1
تدني  تتحدد المشكلة :تحديد المشكلة وتقدير االحتياجات التيليمية من المستودع  -أ

كثرة المعلومات وتنوعها عبر الويب مما يتسبب في ضيات وقت وجهد  مستوب الطالب وفي
ل ونكثرها مناسبة ومالامة لما يتعلمون نفرا الطالب نثنال البح  عن ني المعلومات نفض

ول ا كانت هناد ضرورة , لعد  توصيف تلد المعلومات نو عد  وضو  معايير استخدامها
لتحويل تلد المعلومات إلى وحدات تعل  تطبق عليها المعايير المناسبة لتخزين ه   الوحدات 

 . رقمي في مستودت تعليمي
 : يهدف مستودت وحدات التعل  الرقمية إلى ما يلي :  للمستودعتحديد األهداف اليامة  - 
 .نتاجها في مادة التكنولوجيا للصف العاشر إتخزين وحدات التعل  الرقمية التي ت   (5
نتاجها في مادة حدات التعليمية الرقمية التي ت  إإمكانية االسترجات واالختيار من بين الو  (2

 .التكنولوجيا 
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 .عل  الرقمية بطريقة يسهل الوصول إليها واسترجاعها تصنيف وتبويب وحدات الت (3
 .إتاحة استخدا  وحدات التعل  الرقمية في الوقت والمكان ال ي يناسب الطالب المتعلمين (4
 .إمكانية المشاركة في تصمي  واستخدا  وتبادل محتوب الوحدات بين الطالب  (2
 .إتاحة الوقت الكافي لدراسة محتوب وحدات التعل  نما  الطالب (6
 .إمكانية إضافة وحدات تعل  جديدة للمستودت من قبل الطالب (2
تيسير الدخول للمستودت والوصول إلى وحدات التعل  الرقمية بثقل وقت وجهد من  (2

 .المستخد  
حي  ت  تحليل عدد من مستودعات وحدات  :تحليل الم ام التيليمية المكو ة للمستودع -ج

التعليمية لوحدات التعل  المتضمنة  ت  تحديد المها  ونيضا  , التعل  المتاحة عبر اعنترنت
مواق  وصفحات الويب : متعددة اعتمد عليها الباح  ومنهابالمستودت من خالل مصادر 

المراج  والكتب و لكتروني, والمنتديات المهتمة بتخصص تكنولوجيا التعلي  والتعل  اع
 .ينالخبرال والمتخصصو المجال, ه ا والدوريات المتخصصة في 

ألن تصمي  واستخدا  مستودت وحدات التعل   نفرا :تحليل الموارد والقيود المتاحة  -د
   الباح  بالتثكد من تجهيزات معاملالرقمية يتطلب التعامل م  المعلومات عبر الويب ل ا قا

 نترنت ليتمكن الطالب ال ين ال يستطيعوناا  بشبكة اعالحاسوب بالمدرسة واتصاله الد
 .نترنت في منازله  من االتصال والدارسة في معامل المدرسةاعاالتصال ب

 : وتشمل ه   المرحلة على ما يلي  :Developmentمرحلة التطوير  -2
بنال وحدات التعل  في نشكال متعددة منها وحدات تعل  نصية      :ب اء وحدات التيلم   -أ

مي تحديد المحتوب التعليحي  ت   صور ثابتةو , لقطات فيديوو , ووحدات عروض تقديمية
التكنولوجيا للصف  , وهو وحدة اعلكترونيات من مادةالدراسةالمناسب لتقدي  متفيرات 

  .العاشر
و لد لتوضين المسارات  ( : Flow Chart)تصميم الخريطة اال سيابية للمستودع  - 

التي يسير فيها الطالب لدراسة وحدات التعل  بما يحقق الهدف منها و لد كما يوضحها 
 : (4.5)شكل 
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 (4.1)شكل                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
تعد خطوة تصمي  التفاعل في مستودت وحدات  :أ ماط التفاعل بالمستودع  تصميم -ج

التعل  من الخطوات المهمة, التي يجب نن يوليها المصم  التعليمي نهمية خاصة, ويتنوت  
التفاعل بين المتعل  والمحتوب, والتفاعل بين المتعلمين, :  التفاعل في المستودت ليشمل

 . , ونخيرا التفاعل بين المتعل  وواجهة التفاعل الرسوميةوالتفاعل بين المتعل  والمعل
اعتمد الباح  في إنتاج المستودت على  :إ تاج مستودع وحدات التيلم الر مية  -د

وقد , لكترونية تحت إشراف الباح صمي  قواعد البيانات والمواق  اعالمتخصصين في ت
ر والرسو  واألفال  وغيرها من وبرامن معالجة الصو , PHPاستخد  في تصمي  الموق  لفة 

 .البرامن 
قا  وبعد االنتهال من إنتاج وحدات التعل  وفي ه   المرحلة  :Deliveryمرحلة التقديم  -3

 : الباح  بما يلي 
حي  : حد  شركات االستضافة على رفع مو ع المستودع على الشبكة إاالتفاق مع  - أ

و لد الستضافة موق  مستودت الوحدات  HOST4PSقا  الباح  بالتعاقد م  شركة 
 (.http://www.lorepository.com)الرقمية  لمدة عا  على الرابط  ةالتعليمي

و لد بهدف التثكد من تفعيل الموق  واكتشاف و لد بهدف التثكد من تفعيل الموق  واكتشاف   :: تر ت  تر ت تجري  مو ع المستودع على اإل تجري  مو ع المستودع على اإل    -    
 ..وسهولة تحميل وحدات التعل وسهولة تحميل وحدات التعل , , والتثكد من تفعيل الروابطوالتثكد من تفعيل الروابط, , المشكالت الفنية في التشفيلالمشكالت الفنية في التشفيل

و لوود للتثكوود موون و لوود للتثكوود موون : : عةةرض المسةةتودع التيليمةةي علةةى مجموعةةة مةةن السةةادا المحكمةةين عةةرض المسةةتودع التيليمةةي علةةى مجموعةةة مةةن السةةادا المحكمةةين   -جج  
حوودات الووتعل  فووي حوودات الووتعل  فووي وموودب مالامووة عناصوور و وموودب مالامووة عناصوور و , , مالامووة المحتوووب وارتباطووه بثهووداف المسووتودتمالامووة المحتوووب وارتباطووه بثهووداف المسووتودت

 الصفحة الرئيسة للمستودع التعليمي الرقمي 

 تسجيل عضوية  جديدة  

 تسجيل دخول الطالب 

 استعراض أهداف المستودع 

 استعراض الوحدات التعليمية    

 توجيه سؤال للمدرس

 غرفة دردشة  رفع وحدات تعليمية جديدة    االطالع على الوحدات المضافة  

 استعراض أنشطة الطالب

http://www.lorepository.com/


63 

 

ومناسووووبة ننموووواط التفاعوووول والمعووووايير الفنيووووة والتربويووووة لتصوووومي  الشاشووووات ومناسووووبة ننموووواط التفاعوووول والمعووووايير الفنيووووة والتربويووووة لتصوووومي  الشاشووووات , , تقوووودي  المحتوووووبتقوووودي  المحتوووووب
 ( .( .22ملحق ملحق ))صالحية المستودت للنشر والتطبيق صالحية المستودت للنشر والتطبيق و و 

 : : ومن هذه األشكال ومن هذه األشكال , , وه اك أشكال مختلفة لتقديم وحدات التيلم عبر المستودعوه اك أشكال مختلفة لتقديم وحدات التيلم عبر المستودع
 : : التعل  المباشرة التعل  المباشرة   وحداتوحدات -  نن

 ..يت  اتاحتها واستخدامها عبر شبكة اعنترنت يت  اتاحتها واستخدامها عبر شبكة اعنترنت   وحداتوحداتوهي وهي 
 : : مساعدات الرقمية مساعدات الرقمية التعل  التي تعمل على الالتعل  التي تعمل على ال  وحداتوحدات   -  بب

والتووي تقوود  عبوور والتووي تقوود  عبوور , , ويوورتبط هوو ا النوووت موون الوحوودات بووالتعل  المتنقوول كالكتووب اعلكترونيووةويوورتبط هوو ا النوووت موون الوحوودات بووالتعل  المتنقوول كالكتووب اعلكترونيووة
 ..المساعدات الرقمية ومشفالت الكتب اعلكترونية وغيرها المساعدات الرقمية ومشفالت الكتب اعلكترونية وغيرها 

 : Evaluationمرحلة التقييم   -4
 : و لد بعد الخطوات التالية ت  تقيي  فاعلية المستودت   
االختبووار التحصوويلي الموضوووعي, ومقيوواس االتجووا  االختبووار التحصوويلي الموضوووعي, ومقيوواس االتجووا  : : والمتمثلووة فووي والمتمثلووة فووي   الدراسووةالدراسووةإعوداد ندوات إعوداد ندوات  -  نن

 ..والتحقق من صدقه  وثباته والتحقق من صدقه  وثباته وتحكيمه  وتحكيمه  
  الدراسوةالدراسوةنفيو  تجربوة نفيو  تجربوة تتالالزموة لالالزموة ل( ( كتاب تسوهيل مهموةكتاب تسوهيل مهموة) ) الحصول على التسهيالت اعدارية الحصول على التسهيالت اعدارية    -  بب

 ..((66ملحق ملحق ))ر األرق  الثانوية للبنين ر األرق  الثانوية للبنين رسة دارسة دافي مدفي مد
بهودف قيواس الثبوات, والتعورف علوى الصوعوبات بهودف قيواس الثبوات, والتعورف علوى الصوعوبات   الدراسوةالدراسوةإجرال التجربوة االسوتطالعية  ألدوات إجرال التجربوة االسوتطالعية  ألدوات     -جج

 ..عند إجرال التجربة األساسيةعند إجرال التجربة األساسية  الدراسةالدراسةالتي قد تواجه الباح  نو نفراد عينة التي قد تواجه الباح  نو نفراد عينة 
 ::و لد عن طريقو لد عن طريق  للدراسةللدراسةإجرال التجربة األساسية إجرال التجربة األساسية   -دد  
اسة األساسية من طالب الصف العاشر في مدرسوة دار األرقو  الثانويوة اسة األساسية من طالب الصف العاشر في مدرسوة دار األرقو  الثانويوة اختيار عينة الدر اختيار عينة الدر  -  هه

 ..    20542054//  20532053للبنين للعا  الدراسي للبنين للعا  الدراسي 
 ..على المجموعة الضابطة والتجريبية  على المجموعة الضابطة والتجريبية    ا  اً قبليقبلي  الدراسةالدراسةتطبيق ندوات تطبيق ندوات   -وو
شوور  كيفيووة اسووتخدا  وتسووجيل الطووالب فووي مسووتودت الوحوودات التعليميووة عبوور اعنترنووت      شوور  كيفيووة اسووتخدا  وتسووجيل الطووالب فووي مسووتودت الوحوودات التعليميووة عبوور اعنترنووت        -زز          

 ..  ((22ملحق ملحق ))وتوزي  دليل استخدا  المستودت على الطالب وتوزي  دليل استخدا  المستودت على الطالب   الدراسةالدراسةلطالب عينة لطالب عينة 
  بحيووو  تصوووم  كووول مجموعوووة وحووودات تعليميوووة خاصوووةبحيووو  تصوووم  كووول مجموعوووة وحووودات تعليميوووة خاصوووة, , توزيووو  الطوووالب إلوووى مجموعووواتتوزيووو  الطوووالب إلوووى مجموعوووات  -              

رقمووي رقمووي المسووتودت الالمسووتودت ال  حوودات التعليميووة فوويحوودات التعليميووة فوويرفوو  الو رفوو  الو ثوو  تثوو  ت, , لكترونيوواتلكترونيوواتدروس وحوودة اعدروس وحوودة اع  درس مووندرس موونبووبوو
حدا  تعل  نشط حدا  تعل  نشطبهدف دراستها وتشاركها م  المجموعات األخرب واا  ..  بهدف دراستها وتشاركها م  المجموعات األخرب وا 

لكترونوي لكترونوي إإحيو  تقوو  كول مجموعوة بتصومي  مشوروت حيو  تقوو  كول مجموعوة بتصومي  مشوروت , , تكليف كل مجموعة بنشاط عمليتكليف كل مجموعة بنشاط عملي  -طط            
 ..على اليوتيوب وربطه بالمستودت على اليوتيوب وربطه بالمستودت   ههوتنزيلوتنزيل    ت  تصوير ت  تصوير يي
 ..  بعديابعديا  دراسةدراسةتطبيق ندوات التطبيق ندوات ال  -يي            
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تنميوووة المعرفوووة تنميوووة المعرفوووة   ي الرقموووي فووويي الرقموووي فووويتحليووول النتووواان وقيووواس فاعليوووة توفيوووف المسوووتودت التعليموووتحليووول النتووواان وقيووواس فاعليوووة توفيوووف المسوووتودت التعليمووو  -دد
 التكنولوجية واتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا التكنولوجية واتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا 

كل منها له فوااد من نجل معرفة مدب كفالة , على ثالثة مستوياتتقيي  إجرال الت  و    
 : وهي كما يلي فاعلية المستودت و 
 : المس  : المستو  األول  - أ

 .التعل  تحققت وت  إتقانها ن  ال وفيه يت  قياس ما إ ا كانت نهداف   
 : اال تقال : المستو  الثا ي   -  

ويتحدد  لد من خالل معرفة , وفيه يت  قياس ما إ ا ت  استخدا  المهارة وتنفي ها ن  ال
ال يزال يملد المعرفة والتفكير وما إ ا كان المتعل  , مدب استخدا  المتعل  لها بالواق 

وك لد استخدا  األدوات من نجل تقيي  , واالتجا  نحو استخدا  المستودت التعليمي الرقمي
 .مدب امتالد الطالب للمعرفة التكنولوجية 

 : التأثير/ األثر : المستو  الثالث  -ج
 .وفيه يت  قياس نثر التعل  وانعكاس  لد على جوانب التعل 

 
  الدراسةدوات أ

قا  الباح  بتصمي  ندوات الدراسة بهدف قياس فاعلية استخدا  المستودعات التعليمية        
, الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدب طالب الصف العاشر واتجاهه  نحو مادة التكنولوجيا

 : والتي تمثلت فيما يلي 
 .الطالبقياس المعرفة التكنولوجية  لدب لاختبار تحصيلي  -5
 .مقياس اتجا  لقياس اتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا   -2

 :  ةالحالي الدراسةوفيما يلي عرض لخطوات ب اء أدوات 
 :االختبار التحصيلي لقياس الميرفة التك ولوجية :  أوال

تهدف االختبارات التي يصممها الباح  بشكل عا  إلى قياس ما ت  تعلمه نو تحقيقه من       
ال ي يهدف إلى تنمية  ةالحالي الدراسةلطبيعة  ونفرا, خالل فترة زمنية محددة الدراسةنهداف 

بار ولقد اتب  الباح  في بنال نداة االخت, فدنه يجب قياس الجانب المعرفي, المعرفة التكنولوجية
 : الخطوات التالية 
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 : من االختبار  اليام تحديد ال دف -1
مادة التكنولوجيا وحدة اعلكترونيات من يهدف االختبار إلى قياس الجانب المعرفي في          
 .غزة   –من طالب الصف العاشر في مدرسة دار األرق  الثانوية للبنين  الدراسةلعينة 

 :يقيس ا االختبار تحديد األهداف التيليمية التي  -2
في وحدة اعلكترونيات تحصيل الطالب مستوب يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس    

على مستودت الوحدات التعليمية لتعل  التكنولوجيا للصف العاشر قبل وبعد ا من مادة
تحليل محتوب وحدة اعلكترونيات وقد ت  تحديد األهداف التعليمية من خالل , الرقمية

, الفه , الت كر)احتوااها على المستويات المعرفية الثالثة حسب تصنيف بلو  وهي و 
لكترونيات كما هو موضن األوزان النسبية لمحتوب وحدة اع وقد ت  تحديد, (التطبيق
 (4.5)بالجدول 

 (4.1)جدول 
 لكترو يات للصف الياشراألوزان ال سبية لمحتو  وحدا اإل 

 المحتو 

 األهداف الميرفية
  %9.1 تطبيق %51.5ف م  %39.4تذكر 

مجموع 
 األهداف

مجموع 
 األسئلة

ال سبة 
عدد  المئوية

 األهداف
عدد 
 األسالة

النسبة 
 الماوية

عدد 
 األهداف

عدد 
 األسئلة

 النسبة 
 الماوية

عدد 
 األهداف

عدد 
 األسالة

النسبة 
 الماوية

 %12.12 4 4 %3.03 5 5 %6.06 2 2 %3.03 5 5 موصلية المواد

 %15.15 5 5 %0- -  %9.09 3 3 %6.06 2 2 تطييم المواد

 %21.21 7 7 %0- -  %12.12 4 4 %9.09 3 3 الث ائي اليادي

 %15.15 5 5 %3.03 5 5 %6.06 2 2 %6.06 2 2 ث ائي الزي ر

الث ائي الباعث 
 والحساس

2 2 6.06% 2 2 6.06% 5 5 3.03% 5 5 15.15% 

 %21.21 7 7 %0- -  %12.12 4 4 %9.09 3 3 الترا زستورات

 %111 33 33 %9.1 3 3 %51.5 52 52 %39.4 53 53 المجموع

 
 :صياغة الصورا المبدئية ل ختبار -3    

 ::صياغة مفردات االختبار صياغة مفردات االختبار  -  أأ
توو  إعووداد االختبووار باسووتخدا  نسووالة االختيووار موون متعوودد و لوود لمووا لهوو ا النوووت موون مزايووا توو  إعووداد االختبووار باسووتخدا  نسووالة االختيووار موون متعوودد و لوود لمووا لهوو ا النوووت موون مزايووا           

ونيضووا السووهولة والسوورعة فووي ونيضووا السووهولة والسوورعة فووي , , والصوودقوالصوودق, , والثبوواتوالثبووات, , والشووموليةوالشوومولية, , وخصووااص مثوول الموضوووعيةوخصووااص مثوول الموضوووعية
 ..التصحينالتصحين
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نن نسوووالة االختيوووار مووون متعووودد نكثووور ننووووات نن نسوووالة االختيوووار مووون متعووودد نكثووور ننووووات ( ( 204204: : 52225222))ويووورب األغوووا وعبووود المووونع  ويووورب األغوووا وعبووود المووونع          
ألنهوووا تسوووتطي  قيووواس نهوووداف مووون ألنهوووا تسوووتطي  قيووواس نهوووداف مووون , , تخداما فوووي االختبوووارات الموضووووعية المقننوووةتخداما فوووي االختبوووارات الموضووووعية المقننوووةاألسوووالة اسووواألسوووالة اسووو

ْال نو جملوة ناقصوة , , مستويات مختلفة من التفكيرمستويات مختلفة من التفكير ْال االختيوار مون متعودد مون سو ْال نو جملوة ناقصوة ويتثلف س ْال االختيوار مون متعودد مون سو ويتثلف س
ويتوورد بقيووة ويتوورد بقيووة , , حووداها كدجابووة صووحيحةحووداها كدجابووة صووحيحةتووار المفحوووص إتووار المفحوووص إعووادة يخعووادة يخ, , إجابوواتإجابووات  نربوو نربوو   نونو  ثووال ثووال لهووا لهووا 

 ..اعجاباتاعجابات
 ::ولقد  ام الباحث ع د ب اء االختبار بمراعاا ما يليولقد  ام الباحث ع د ب اء االختبار بمراعاا ما يلي      
 ..وضو  عبارات االختبار واألسالة المراد اعجابة عنها وتحديدها بدقةوضو  عبارات االختبار واألسالة المراد اعجابة عنها وتحديدها بدقة ((55
 "كل ما سبق صحين"تجنب اعجابات التي تحتوي على عبارة  (2
ْال بدال من الدالالت اللففية ((33 ْال بدال من الدالالت اللففيةاستخدا  بعض الرموز للداللة على نجزال من الس  ..استخدا  بعض الرموز للداللة على نجزال من الس
 ..صي  النفي في مقدمات العبارات المراد اعجابة عنهاصي  النفي في مقدمات العبارات المراد اعجابة عنهاتجنب استعمال تجنب استعمال  ((44
ْال ال يقول عون نربو   ((22 ْال ال يقول عون نربو  عدد اعجابات لكل عبوارة نو سو و لود لتقليول و لود لتقليول ( ( دد)), , ((جج)), , ((بب)), , ((نن))عدد اعجابات لكل عبوارة نو سو

 ..نثر التخميننثر التخمين
جاباتها ((66 جاباتهااالبتعاد عن التلميحات اللفوية الضمنية في صياغة العبارات واا  ..االبتعاد عن التلميحات اللفوية الضمنية في صياغة العبارات وا 
 ..ترتيب اعجابات ترتيبا منطقياترتيب اعجابات ترتيبا منطقيا ((22
 ::ب اء االختبار ب اء االختبار   -  
وتو  وضوو  وتو  وضوو  , , ((  33ملحووق ملحووق ))  مفوردة موون نسوالة االختيوار موون متعوددمفوردة موون نسوالة االختيوار موون متعودد( (   3333) ) تكوون االختبوار موونتكوون االختبوار موون    

 ..التعليمية المعرفية الخاصة بالوحدة التعليمية المعرفية الخاصة بالوحدة   بحسب ترتيب األهدافبحسب ترتيب األهدافاألسالة األسالة 
 ::تيليمات االختبار و موذج اإلجابة تيليمات االختبار و موذج اإلجابة صياغة صياغة   -جج
لمتابعووة المواصوووفات الجيووودة لالختبووار قوووا  الباحووو  بوضوو  التعليموووات الخاصوووة باالختبوووار لمتابعووة المواصوووفات الجيووودة لالختبووار قوووا  الباحووو  بوضوو  التعليموووات الخاصوووة باالختبوووار       

 ::على ورقة منفصلة في بداية كراس االختبار وعليها التعليمات التاليةعلى ورقة منفصلة في بداية كراس االختبار وعليها التعليمات التالية
 (.(.دقيقةدقيقة  3232))الزمن المحدد لإلجابة الكلية عن نسالة االختبار الزمن المحدد لإلجابة الكلية عن نسالة االختبار  ((55
 ..عدد األسالة الكلية لالختبار وعدد صفحاتهعدد األسالة الكلية لالختبار وعدد صفحاته ((22
 ..إلى تدوين اعجابة في نمو ج اعجابةإلى تدوين اعجابة في نمو ج اعجابة  البالبتنبيه الطتنبيه الط ((33
 ::تقدير الدرجات وطريقة التصحي  تقدير الدرجات وطريقة التصحي    -دد

ْال موون نسووالة االختبووار وبالتووالي نصووبن مجموووت درجووات            ْال موون نسووالة االختبووار وبالتووالي نصووبن مجموووت درجووات توو  رصوود درجووة واحوودة لكوول سوو توو  رصوود درجووة واحوودة لكوول سوو
جميوو  األسووالة جميوو  األسووالة   الطالووب إ ا نجوواب إجابووة صووحيحة عوونالطالووب إ ا نجوواب إجابووة صووحيحة عوون  درجووة يحصوول عليهووادرجووة يحصوول عليهووا( ( 3333))االختبووار االختبووار 

 ..هيل عملية التصحين وضمان جودة التصلينهيل عملية التصحين وضمان جودة التصلينو لد لتسو لد لتس  اعجابةاعجابةكما ت  إعداد مفتا  كما ت  إعداد مفتا  
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 الصورا ال  ائية ل ختبارالصورا ال  ائية ل ختباروضع وضع   -44
قووا  الباحوو  بووالتجهيز للمرحلووة النهاايووة قووا  الباحوو  بووالتجهيز للمرحلووة النهاايووة , , بعوود االنتهووال موون إعووداد الصووورة األوليووة لالختبوواربعوود االنتهووال موون إعووداد الصووورة األوليووة لالختبووار            

 ::وتمثلت خطوات التجهيز فيما يليوتمثلت خطوات التجهيز فيما يلي  ,,التي يصبن فيها االختبار جاهز لقياس المعرفة التكنولوجيةالتي يصبن فيها االختبار جاهز لقياس المعرفة التكنولوجية
 صدق االختبار صدق االختبار    -  أأ

, واقتصور الباحو  علوى نووعين مون الصودق , واقتصور الباحو  علوى نووعين مون الصودق قويس االختبوار موا وضو  لقياسوه فعوالقويس االختبوار موا وضو  لقياسوه فعوالويقصد بوه نن يويقصد بوه نن ي
 ..حي  ننهما يفيان بالفرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي حي  ننهما يفيان بالفرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي 

 ::صدق المحكمين صدق المحكمين  ((11
                  المحكمووينالمحكمووين  السووادةالسووادة  بعوود إعووداد االختبووار فووي صووورته األوليووة توو  عرضووه علووى مجموعووة موونبعوود إعووداد االختبووار فووي صووورته األوليووة توو  عرضووه علووى مجموعووة موون

, ومشووورفي , ومشووورفي التعلوووي التعلوووي   تكنولوجيووواتكنولوجيووواو و   تووودريستووودريسالالمووون  وي االختصووواص فوووي المنووواهن وطووورق مووون  وي االختصووواص فوووي المنووواهن وطووورق   ((55ملحوووق ملحوووق ) ) 
 ::و لد الستطالت آرااه  حول مدبو لد الستطالت آرااه  حول مدب  ,,التكنولوجيا من  وي الخبرةالتكنولوجيا من  وي الخبرة

 تمثيل فقرات االختبار للعملياتتمثيل فقرات االختبار للعمليات.. 
 وعلمياوعلميا  ااصحة فقرات االختبار لفويصحة فقرات االختبار لفوي.. 
  األساسياألساسيمناسبة فقرات االختبار لمستوب طلبة الصف العاشر مناسبة فقرات االختبار لمستوب طلبة الصف العاشر.. 
  ختبارختبارلاللالمدب انتمال الفقرات مدب انتمال الفقرات.. 

 ::االختبار منهااالختبار منها  حولحولالمحكمون بعض المالحفات وا رال المحكمون بعض المالحفات وا رال   السادةالسادة  وقد نبدبوقد نبدب
 إعادة صياغة بعض األسالةإعادة صياغة بعض األسالة.. 
 مستويات الطلبةمستويات الطلبة  م م   تبسيط اللفة بحي  تتناسبتبسيط اللفة بحي  تتناسب.. 
 اختصار بعض األسالةاختصار بعض األسالة.. 

( ( 33))نهاايووة موون نهاايووة موون االختبووار فووي صووورته الاالختبووار فووي صووورته ال  تكووونتكووونتوو  األخوو  بمالحفووات المحكمووين و توو  األخوو  بمالحفووات المحكمووين و   فووي ضووول  لوودفووي ضووول  لوود
ْال  ْال س  ..س
 ::تجري  االختبار تجري  االختبار  -  وو

  موون الطووالبموون الطووالب  ااطالبووطالبوو( ( 30))توو  تجريووب االختبووار علووى عينووة اسووتطالعية عشوووااية قوامهووا توو  تجريووب االختبووار علووى عينووة اسووتطالعية عشوووااية قوامهووا 
   ::ال ين سبق له  دراسة ه   الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يليال ين سبق له  دراسة ه   الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي

 ..حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار  -  نن
 ..معامالت الصعوبة والتمييز معامالت الصعوبة والتمييز تحليل فقرات االختبار لحساب تحليل فقرات االختبار لحساب    -  بب
 ..حساب ثبات االختبار حساب ثبات االختبار  -  جج
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 ::صدق االتساق الداخلي صدق االتساق الداخلي   ((11
  قوووة االرتبوواط بووين درجووة كوول فقوورة موون فقوورات االختبووار والدرجووة الكليووة لالختبووارقوووة االرتبوواط بووين درجووة كوول فقوورة موون فقوورات االختبووار والدرجووة الكليووة لالختبووار""ويقصوود بووه ويقصوود بووه             

 ..((243243: : 20042004,,النبهانالنبهان) ) " " و لد لحساب معامل بيرسون و لد لحساب معامل بيرسون 
عنووووووود مسوووووووتوب داللوووووووة عنووووووود مسوووووووتوب داللوووووووة   نن جميووووووو  الفقووووووورات دالوووووووة إحصووووووواايانن جميووووووو  الفقووووووورات دالوووووووة إحصووووووواايا  ((4.24.2))يتضووووووون مووووووون الجووووووودول يتضووووووون مووووووون الجووووووودول             

((0.05,,0.01))..   
 (4.2)جدول 

 ميامل ارتباط كل فقرا من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية ل ختبار
ر م 
ر م  ميامل االرتباط السؤال

ر م  ميامل االرتباط السؤال
 ميامل االرتباط السؤال

1 **0.809 12 **0.739 23 *0.407 
2 **0.756 13 *0.458 24 **0.689 
3 **0.685 14 **0.532 25 **0.673 
4 **0.834 15 **0.739 26 **0.696 
5 **0.801 16 *0.435 27 **0.703 
6 **0.646 17 **0.484 28 **0.615 
7 **0.786 18 **0.681 29 **0.570 
8 **0.491 19 **0.629 30 **0.774 
9 **0.576 20 **0.473 31 **0.818 
10 *0.370 21 **0.713 32 **0.647 
11 **0.525 22 *0.457 33 **0.634 

 0.463( = 0.01)وعند مستوب داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية **

 0.361( = 0.05)وعند مستوب داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية *

 ::والتمييز لفقرات االختباروالتمييز لفقرات االختبار  الصيوبةالصيوبةحسا  ميام ت حسا  ميام ت   ((22
 الصيوبة  ميامل: 
ْال كولكول عونعون نجوابوانجوابوا الو ينالو ين األفوراداألفوراد لعوددلعودد الماويوةالماويوة النسوبةالنسوبة"   الصوعوبةالصوعوبة بمعامولبمعامول يقصوديقصود             ْالسو  مونمون سو

  27%والدنيا, حي  تمثول كول مجموعوة والدنيا, حي  تمثول كول مجموعوة  العلياالعليا المحكيتينالمحكيتين المجموعتينالمجموعتين منمن خاطاةخاطاةإجابة إجابة  االختباراالختبار
 ويحسووبويحسووب ,,فووردافووردا( ( 11))موون نعووداد العينووة االسووتطالعية, فيكووون عوودد األفووراد فووي كوول مجموعووة موون نعووداد العينووة االسووتطالعية, فيكووون عوودد األفووراد فووي كوول مجموعووة 

 ::  ((520520: : 52225222عليان,عليان,و و   الزيودالزيود))التالية التالية  بالمعادلةبالمعادلة
 

 =درجة صعوبة الفقرة 
 على الفقرا من المجموعتين اليليا والد ياعلى الفقرا من المجموعتين اليليا والد يا  الخاطئةالخاطئةمجموع اإلجابات مجموع اإلجابات 

 ×111% 
 عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرا في المجموعتينعدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرا في المجموعتين



69 

 

يجاد السابقة المعادلة وبتطبيق  وجد االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وا 
 الصعوبة معامل وكان متوسط( (0.31 - 0.63تراوحت ما بين الصعوبة معامالت نن الباح 
لمناسبة مستوب  و لد االختبار, فقرات جمي  على الباح  يبقي النتاان وبه   , (0.46)الكلي
 .0.80ونقل من 0.20 صعوبة الفقرات, حي  كانت معامالت الصعوبة نكثر من  درجة

 التمييز ميامل: 
 ((525525  ::52225222عليان,عليان,و و   الزيودالزيود: ): )للمعادلة التالية للمعادلة التالية   ت التمييز للفقرات وفقات التمييز للفقرات وفقاحساب معامالحساب معامالت  ت  

 =معامل تمييز الفقرة 
عدد اإلجابات الصحيحة عن  –اليليا الفقرا في المجموعة  عدد اإلجابات الصحيحة عن

 %111×  المجموعة الد يا الفقرا في
 إحد  المجموعتين ط  عدد 

 بوينبوين السوابقةالسوابقة المعادلةالمعادلة استخدا استخدا  بعدبعد االختباراالختبار لفقراتلفقرات التمييزالتمييز معامالتمعامالت جمي جمي  تراوحتتراوحت حي حي 
الكلوي الكلوي  التمييوزالتمييوز معامولمعامول بل  متوسطبل  متوسط وقدوقد والدنيا,والدنيا, العلياالعليا الفاتينالفاتين إجاباتإجابات بينبين للتمييزللتمييز( ( 0.27-0.73))
 علوىعلوى الباحو الباحو  يبقوييبقوي وبو لدوبو لد( (   0.20))مونمون نكثرنكثر بل بل  إ اإ ا معامل التمييزمعامل التمييز القياسالقياس عل عل  ويقبلويقبل  0.50)))

 .االختباراالختبار جمي  فقراتجمي  فقرات
 (4.3)جدول 

 ميام ت الصيوبة والتمييز لكل فقرا من فقرات االختبار
 ميام ت التمييز ميام ت الصيوبة م ميام ت التمييز ميام ت الصيوبة م
1 0.44 0.55 18 0.63 0.73 
2 0.31 0.45 19 0.44 0.45 
3 0.31 0.36 20 0.63 0.55 
4 0.38 0.55 21 0.38 0.55 
5 0.38 0.55 22 0.56 0.55 
6 0.56 0.64 23 0.50 0.36 
7 0.63 0.73 24 0.63 0.64 
8 0.31 0.36 25 0.38 0.36 
9 0.44 0.55 26 0.44 0.64 
10 0.44 0.36 27 0.31 0.36 
11 0.50 0.27 28 0.56 0.45 
12 0.63 0.73 29 0.38 0.36 
13 0.38 0.36 30 0.31 0.45 
14 0.44 0.55 31 0.38 0.45 
15 0.63 0.73 32 0.63 0.73 
16 0.44 0.36 33 0.44 0.36 
17 0.38 0.36  

 0.50 ميامل التمييز الكلي 0.46 ميامل الصيوبة الكلي
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 ثبات االختبارثبات االختبار  -جج
قوودرة االختبووار علووى إعطووال نفووس قوودرة االختبووار علووى إعطووال نفووس ""هووو هووو ( ( 522522: : نن  -20032003))ثبووات االختبووار كمووا  حوودد  خموويس ثبووات االختبووار كمووا  حوودد  خموويس       

ولقد قا  الباح  بالتثكد من ثبات االختبار ولقد قا  الباح  بالتثكد من ثبات االختبار " " النتاان عند تطبيقه نكثر من مرة وتحت نفس الفروفالنتاان عند تطبيقه نكثر من مرة وتحت نفس الفروف
بعد تطبيقه على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة حي  بل  عدد نفراد العينوة االسوتطالعية بعد تطبيقه على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة حي  بل  عدد نفراد العينوة االسوتطالعية 

وتوو  حسوواب ثبووات وتوو  حسوواب ثبووات , , دار األرقوو  الثانويووة للبنوويندار األرقوو  الثانويووة للبنووين  موون طووالب الصووف العاشوور فووي مدرسووةموون طووالب الصووف العاشوور فووي مدرسووة  ااطالبووطالبوو( ( 3030))
 ::االختبار بطريقتيناالختبار بطريقتين

 ::حسا  ميامل الثبات بطريقة التجزئة ال صفيةحسا  ميامل الثبات بطريقة التجزئة ال صفية  ((11      
حيوو  قووا  الباحوو  بتقسووي  نسووالة االختبوووار إلووى نسووالة  ات نرقووا  فرديووة ونخوورب  ات نرقوووا  حيوو  قووا  الباحوو  بتقسووي  نسووالة االختبوووار إلووى نسووالة  ات نرقووا  فرديووة ونخوورب  ات نرقوووا                

االرتباط بيرسوون حيو  االرتباط بيرسوون حيو  ث  حساب معامل ث  حساب معامل , , ((spss))زوجية من خالل برنامن التحليل اعحصااي زوجية من خالل برنامن التحليل اعحصااي 
 (.(.0.2530.253))بعد  لد ت  حساب التعديل باستخدا  معامل جتمان فثصبن يساوي بعد  لد ت  حساب التعديل باستخدا  معامل جتمان فثصبن يساوي , , ((0.2520.252))بل  بل  
مموووا يشوووير إلوووى نن االختبوووار يتمتووو  مموووا يشوووير إلوووى نن االختبوووار يتمتووو  ( ( 0.250.25))جتموووان مرتفعوووة وهوووي جتموووان مرتفعوووة وهوووي ويالحوووف نن قيموووة معامووول ويالحوووف نن قيموووة معامووول       

 ..بدرجة بثبات مرتفعةبدرجة بثبات مرتفعة
 Richardson and Kuder:  21سون  ريتشارد -طريقة كودر (2
استخد  الباح  طريقة ثانية من طرق حساب الثبات, و لد عيجاد معامل ثبات االختبار,       

للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا  25حي  حصل على قيمة معامل كودر ريتشارد سون
 :  للمعادلة التالية 

 = 1   - 21ر 
 ( م  –ك ) م 

ك 2ع  
 التباين :   2عدد الفقرات             ت: المتوسط             د  :     :  حي  نن 

وهووي قيمووة عاليووة وهووي قيمووة عاليووة ( ( 0.951))لالختبووار ككوول لالختبووار ككوول   21حيوو  حصوول علووى معاموول كووودر ريتشووارد شووون حيوو  حصوول علووى معاموول كووودر ريتشووارد شووون 
 . . تطمان الباح  إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةتطمان الباح  إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

 حسا  الزمن ال زم ل ختبارحسا  الزمن ال زم ل ختبار  -هةهة
ط الووووزمن للعينووووة ط الووووزمن للعينووووة قووووا  الباحوووو  بحسوووواب الووووزمن الووووالز  لالختبووووار موووون خووووالل حسوووواب متوسووووقووووا  الباحوووو  بحسوووواب الووووزمن الووووالز  لالختبووووار موووون خووووالل حسوووواب متوسوووو          

 ::االستطالعية باستخدا  المعادلة التاليةاالستطالعية باستخدا  المعادلة التالية
زمووون آخووور إجابوووة مووون زمووون آخووور إجابوووة مووون ( + ( + دد2222))زمووون نسووورت إجابوووة مووون الطوووالب لالختبوووار زمووون نسووورت إجابوووة مووون الطوووالب لالختبوووار = ))= ))زمووون االختبوووار زمووون االختبوووار 

وبتطبيق المعادلة على متوسط زمن االختبار كوان متوسوط زمون وبتطبيق المعادلة على متوسط زمن االختبار كوان متوسوط زمون (.(.22(( /(( /دد4242))الطالب لالختبار الطالب لالختبار 
 ..االختبار التحصيلياالختبار التحصيليدقيقة وهو زمن مناسب ألدال دقيقة وهو زمن مناسب ألدال ( ( 3232))االختبار االختبار 
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 :مقياس االتجاه  حو مبحث التك ولوجيا : ثا يا
, , تكنولوجيواتكنولوجيواالالطالب الصف العاشر نحوو موادة طالب الصف العاشر نحوو موادة   هاتهاتمقياس االتجا  هو نداة معدة لقياس اتجامقياس االتجا  هو نداة معدة لقياس اتجا          

 : : هي هي االتجا  بعدة خطوات االتجا  بعدة خطوات وقد مرت عملية إعداد مقياس وقد مرت عملية إعداد مقياس 
 :تحديد ال دف من المقياس  -1

 مادةيهدف المقياس للتعرف على اتجاهات طالب الصف العاشر األساسي نحو      
للوقوف على و لد التكنولوجيا قبل وبعد تطبيق واستخدا  المستودعات التعليمية الرقمية, 

 .التكنولوجيا مادةمدب فاعليتها في تنمية اتجاهات الطالب نحو 
 :صياغة فقرات المقياس  -2

من الفقرات تدور حول هدف المقياس, ووضعت اسوتجابات كول من الفقرات تدور حول هدف المقياس, ووضعت اسوتجابات كول   وض  الباح  مجموعةوض  الباح  مجموعة          
مواصووفات مواصووفات   ((4.44.4))ويبووين جوودول ويبووين جوودول , , ((Likert))لطريقووة ليكوورت لطريقووة ليكوورت   وفقوواوفقووا  فقوورة مكونووة موون خمووس فاوواتفقوورة مكونووة موون خمووس فاووات

 ..مقياس اتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا مقياس اتجا  الطالب نحو مادة التكنولوجيا 
 (4.4)جدول 

 مواصفات مقياس اتجاه الط    حو مادا التك ولوجيا
 المجموع  أر ام الفقرات   وع الفقرا

 موجبة
5  ,2  ,2  ,2  ,2  ,2  ,53  ,54  ,56 

 ,52  ,52  ,20 ,23  53 

 سالبة
3  ,4  ,6  ,50   ,55  ,52  ,52  ,52  ,

25  ,22 ,24  ,22  52 
 

 ::صياغة تيليمات مقياس االتجاه صياغة تيليمات مقياس االتجاه   -33
 : : قا  الباح  بصياغة تعليمات المقياس بعد إعداد  وتضمنت التعليمات ما يلي قا  الباح  بصياغة تعليمات المقياس بعد إعداد  وتضمنت التعليمات ما يلي     
 من المقياس من المقياس   الهدفالهدف.. 
  عدد فقرات المقياس عدد فقرات المقياس.. 
 التنبيه على نن مقياس االتجا  وض  من نجل الدراسة ونغراض البح  العلمي فقطالتنبيه على نن مقياس االتجا  وض  من نجل الدراسة ونغراض البح  العلمي فقط.. 
  توضين داللة كل فاة من فاات االستجابة لكل فقرة توضين داللة كل فاة من فاات االستجابة لكل فقرة.. 
 : : وضع الصورا األولية للمقياس وضع الصورا األولية للمقياس   -44

  وفقاوفقااالستجابة على الفقرات االستجابة على الفقرات   وقد صممتوقد صممت, , فقرةفقرة( ( 3333))يتكون المقياس في صورته األولية من يتكون المقياس في صورته األولية من         
, , ((نعوارض بشودةنعوارض بشودة  –نعوارض نعوارض   –محايود محايود   –موافوق موافوق   –موافوق بشودة موافوق بشودة ) ) لمقياس ليكرت الخماسي وهوي لمقياس ليكرت الخماسي وهوي 

, , نن ه ا المقياس يتطلب نن يستجيب الفرد لسلسلة من الفقراتنن ه ا المقياس يتطلب نن يستجيب الفرد لسلسلة من الفقرات( ( 244244: : 20520500))ويبين نبو عال  ويبين نبو عال  
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وتودل وتودل , , العبواراتالعبوارات  وتتحدد درجوة الفورد مون خوالل جمو  قوي  جميو وتتحدد درجوة الفورد مون خوالل جمو  قوي  جميو , , ويعين لكل استجابة قيمة معينةويعين لكل استجابة قيمة معينة
ويبوين ويبوين , , وتدل الدرجة المنخفضوة علوى اتجوا  عوا  سوالبوتدل الدرجة المنخفضوة علوى اتجوا  عوا  سوالب, , الدرجة المرتفعة على اتجا  عا  موجبالدرجة المرتفعة على اتجا  عا  موجب

 : : نن مقياس ليكرت يمتاز بما يلي نن مقياس ليكرت يمتاز بما يلي ( ( 2424: : 20022002))عليان عليان 
ألنووه يعطوي فرصووة الختيوار نكبوور عودد موون العبوارات المتعلقووة باالتجوا  المووراد ألنووه يعطوي فرصووة الختيوار نكبوور عودد موون العبوارات المتعلقووة باالتجوا  المووراد ,,نسوهل صونعانسوهل صونعا -  نن

 ..قياسه قياسه 
 ..اجه نكثر ثباتا اجه نكثر ثباتا ونتاونتا, , نكثر دقة وشموالنكثر دقة وشموال -  بب
 ..يعطي درجة لكل فقرة من فقرات المقياس يعطي درجة لكل فقرة من فقرات المقياس  -  جج

الشووروط التووي ينبفووي مراعاتهووا عنوود تصوومي  االتجووا  بطريقووة ليكوورت الشووروط التووي ينبفووي مراعاتهووا عنوود تصوومي  االتجووا  بطريقووة ليكوورت ( ( 6565: : 20522052))ويبووين فنونووة ويبووين فنونووة 
 ::ومنها ومنها 
 ..التوازن بين الفقرات اعيجابية والسلبية التوازن بين الفقرات اعيجابية والسلبية  -  نن
المووووراد المووووراد توزيووو  الفقووورات عشوووواايا بحيووو  ال يعوووورف المسوووتجيب االتجوووا  العوووا  للموضووووت  توزيووو  الفقووورات عشوووواايا بحيووو  ال يعوووورف المسوووتجيب االتجوووا  العوووا  للموضووووت     -  بب

ونعطيوت ونعطيوت , , وهنا يتطلب من الطالب نن يعطي استجابة لكل فقورة ويبودي رنيوه فيهواوهنا يتطلب من الطالب نن يعطي استجابة لكل فقورة ويبودي رنيوه فيهوا, , قياسهقياسه
والوووودرجات ا تيووووه للفقوووورات والوووودرجات ا تيووووه للفقوووورات , , بالترتيووووب للفقوووورات اعيجابيووووهبالترتيووووب للفقوووورات اعيجابيووووه( ( 5,2,3,4,25,2,3,4,2))تيووووه تيووووه الوووودرجات ا الوووودرجات ا 

 ..القي  العددية لبداال المقياس القي  العددية لبداال المقياس   ((4.24.2))كما يبين جدولكما يبين جدول( (   2,4,3,2,52,4,3,2,5))السلبيةالسلبية
 (4.5)جدول 

 ة لبدائل مقياس االتجاه  حو مادا التك ولوجياالقيم اليددي
موافق  القيم اليددية

أعارض   أعارض محايد موافق بشدا
 بشدا

 5 2 3 4 2 .الموجبة الفقرات
 2 4 3 2 5 السالبة الفقرات

 

 ::تجري  المقياس تجري  المقياس   -55
ممن نتموا بنجوا  دراسوة ممن نتموا بنجوا  دراسوة   ااطالبطالب( ( 3030))ت  تجريب المقياس على عينة استطالعية مكونة من ت  تجريب المقياس على عينة استطالعية مكونة من           

 . . و لد لحساب معامالت الصدق والثباتو لد لحساب معامالت الصدق والثبات, , مادة التكنولوجيامادة التكنولوجيا
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 :التك ولوجيا  ماداصدق مقياس االتجاه  حو التحقق من  -6
 :صدق المحكمين - أ

فووي مجووال علوو  الوونفس فووي مجووال علوو  الوونفس   المحكمووين المختصووينالمحكمووين المختصووين  السووادةالسووادة  توو  عوورض المقيوواس علووى عوودد موونتوو  عوورض المقيوواس علووى عوودد موون        
 ::, وقد طلب الباح  من المحكمين إبدال آرااه  من حي , وقد طلب الباح  من المحكمين إبدال آرااه  من حي ((55ملحق ملحق ))  وتكنولوجيا التعلي وتكنولوجيا التعلي 

 .صدق الفقرات في قياس ما وضعت ألجله -
 .دقة الصياغة اللففية وماللمتها لمستوب طالب الصف العاشر األساسي -
 .امناسب هيرونوما  الفقرات نو ح ف نو استبدال إضافة -
 .مدب كفاية ووضو  التعليمات -

حتووى حتووى   التعوديالت الالزمووة   التعوديالت الالزمووة المحكمووون مالحفووات هاموة, ونجوورب الباحووالمحكمووون مالحفووات هاموة, ونجوورب الباحوو  السوادةالسوادة  دبدبوقود نبوووقود نبوو                
 (.(.44ملحق ملحق ))  فقرةفقرة( ( 2222))وصل الباح  للصورة النهااية للمقياس, ليصبن عدد فقراته وصل الباح  للصورة النهااية للمقياس, ليصبن عدد فقراته 

 :صدق االتساق الداخلي -    
للتحقووق موون صوودق االتسوواق الووداخلي للمقيوواس قووا  الباحوو  بتطبيووق مقيوواس االتجووا  علووى للتحقووق موون صوودق االتسوواق الووداخلي للمقيوواس قووا  الباحوو  بتطبيووق مقيوواس االتجووا  علووى         

ث  قا  ث  قا  , , ا من نفس المدرسة التي نجريت فيها التجربةا من نفس المدرسة التي نجريت فيها التجربةببطالطال( ( 3030))عية مكونة من عية مكونة من عينة استطالعينة استطال
الباحوو  بحسوواب معاموول ارتبوواط بيرسووون بووين درجووات كوول فقوورة موون فقوورات المقيوواس والدرجووة الباحوو  بحسوواب معاموول ارتبوواط بيرسووون بووين درجووات كوول فقوورة موون فقوورات المقيوواس والدرجووة 

 ::يوضن  لديوضن  لد( ( 4.64.6))الكلية للمقياس والجدول الكلية للمقياس والجدول 
 (4.6)جدول 

 ميامل ارتباط فقرات مقياس االتجاه مع الدرجة الكلية للمقياس
 ميامل بيرسون ر م الفقرا ميامل بيرسون ر م الفقرا

5. **0.829 54. **0.521 
2. **0.851 52. **0.668 
3. **0.742 56. **0.685 
4. **0.772 52. *0.390 
2. **0.612 52. **0.741 
6. **0.887 52. **0.791 
2. **0.751 20. **0.870 
2. **0.784 25. **0.693 
2. **0.714 22. **0.626 
50. **0.668 23. **0.689 
55. **0.785 24. **0.727 
52. **0.747 22. **0.610 
53. **0.664 

 0.463( = 0.01)وعند مستوب داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية **       

 0.361( = 0.05)وعند مستوب داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية *  
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عنوووووود مسووووووتوب داللووووووة عنوووووود مسووووووتوب داللووووووة ا ا نن جميوووووو  الفقوووووورات دالووووووة إحصووووووااينن جميوووووو  الفقوووووورات دالووووووة إحصووووووااي  ((4.64.6))يتضوووووون موووووون الجوووووودول يتضوووووون موووووون الجوووووودول 
 ..ل على صدق المقياس ل على صدق المقياس للوه ا يدوه ا يد, , ((0.01,,0.05))
 :بات مقياس االتجاه التحقق من ث -7

التكنولوجيووووا لوووودب طووووالب الصووووف العاشوووور التكنولوجيووووا لوووودب طووووالب الصووووف العاشوووور   مووووادةمووووادةللتحقووووق موووون ثبووووات مقيوووواس االتجووووا  نحووووو للتحقووووق موووون ثبووووات مقيوووواس االتجووووا  نحووووو 
 : : األساسي قا  الباح  بتطبيق المقياس ث  إيجاد معامل الثبات بطريقتين وهما على النحو التالياألساسي قا  الباح  بتطبيق المقياس ث  إيجاد معامل الثبات بطريقتين وهما على النحو التالي

 : : طريقة حسا  ثبات المقياس باستخدام ميامل ألفا كرو باخ طريقة حسا  ثبات المقياس باستخدام ميامل ألفا كرو باخ  -  أأ
, وه ا دليول , وه ا دليول ((0.20.266))حي  وجد الباح  نن قيمة معامل نلفا كرونباخ للمقياس الكلي تساويحي  وجد الباح  نن قيمة معامل نلفا كرونباخ للمقياس الكلي تساوي

 ..التكنولوجيا يتمت  بمعامل ثبات مرتف التكنولوجيا يتمت  بمعامل ثبات مرتف   مادةمادةكافي على نن مقياس اتجاهات الطالب نحو كافي على نن مقياس اتجاهات الطالب نحو 
 : : طريقة  التجزئة ال صفية طريقة  التجزئة ال صفية    -  بب

الفقوورات الفقوورات : : حيوو  توو  تقسووي  المقيوواس إلووى نصووفينحيوو  توو  تقسووي  المقيوواس إلووى نصووفين, , يجوواد الثبووات بهوو   الطريقووةيجوواد الثبووات بهوو   الطريقووةددقووا  الباحوو  بقووا  الباحوو  ب
  حسوواب معاموول االرتبوواط بووين   حسوواب معاموول االرتبوواط بووين وتوووتوو, , ب اتووهب اتووه  اابحيوو  نصووبن كوول قسوو  قاامووبحيوو  نصووبن كوول قسوو  قااموو, , الفرديووة والفقوورات الزوجيووةالفرديووة والفقوورات الزوجيووة

ثو  طبقوت معادلوة ثو  طبقوت معادلوة , , ((0.2260.226))فكوان معامول االرتبواط يسواوي فكوان معامول االرتبواط يسواوي , , النصفين باستخدا  معادلة بيرسوونالنصفين باستخدا  معادلة بيرسوون
ويتضوون ممووا سووبق نن المقيوواس يتمتوو  ويتضوون ممووا سووبق نن المقيوواس يتمتوو    ,,((0.2620.262))جتمووان حيوو  تبووين نن معاموول الثبووات يسوواوي جتمووان حيوو  تبووين نن معاموول الثبووات يسوواوي 

ت فهر صوالحية ُتفهر صوالحية و و , , لى صالحية النتيجة التي ت  الحصول عليهالى صالحية النتيجة التي ت  الحصول عليهاإإبدرجة عالية من الثبات ت طمان بدرجة عالية من الثبات ُتطمان 
 ..المقياس واستخدامه في تحديد اتجاهات الطالب المقياس واستخدامه في تحديد اتجاهات الطالب 

 ::ضبط متغيرات الدراسة ضبط متغيرات الدراسة 
 : : القياس القبلي لمقياس الميرفة التك ولوجية القياس القبلي لمقياس الميرفة التك ولوجية  -11

قبوووول بوووودل التجريووووب قبوووول بوووودل التجريووووب , , توووو  رصوووود درجووووات الطووووالب فووووي االختبووووار القبلووووي المعوووود لهوووو   الدراسووووةتوووو  رصوووود درجووووات الطووووالب فووووي االختبووووار القبلووووي المعوووود لهوووو   الدراسووووة
 ..واستخرجت الدرجات لضبط متفير التحصيل في االختبار التحصيلي واستخرجت الدرجات لضبط متفير التحصيل في االختبار التحصيلي 

( ( التجريبية والضوابطة التجريبية والضوابطة ))الفروق بين المجموعتين الفروق بين المجموعتين   علىعلىللتعرف للتعرف " " تت""نه ت  استخدا  اختبارنه ت  استخدا  اختبارننكما كما       
 ..يوضن  لد يوضن  لد   ((4.24.2))والجدول والجدول , , قبل بدل التجربةقبل بدل التجربة
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 (4.7)جدول 
لة ل ختبار للتيرف و يم الداللة ومستو  الدال " ت"المتوسطات واال حرافات المييارية و يم 

 متوسطات التحصيل ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة  بل التطبيق على الفروق بين

اال حراف  المتوسط اليدد المجموعة
 يمة  "ت" يمة  الميياري

 الداللة
مستو  
 الداللة

 2.532 6.933 30 التجريبية
غير دالة  0.514 0.657

 4.636 7.567 30 الضابطة إحصاايا
 2.00( = α≤0.05)وعند مستوب داللة ( 22) الجدولية عند درجة حرية" ت"قيمة *
    2.66( =α≤0.01)وعند مستوب داللة ( 22)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

 

غيووور دالوووة إحصووواايا وهووو ا يووودل علوووى تكوووافْ غيووور دالوووة إحصووواايا وهووو ا يووودل علوووى تكوووافْ " " تت""نن قيموووة نن قيموووة ( ( 4.24.2))يتضووون مووون الجووودول يتضووون مووون الجووودول           
المعرفووووة المعرفووووة فووووي التحصوووويل فووووي االختبووووار القبلووووي لقيوووواس فووووي التحصوووويل فووووي االختبووووار القبلووووي لقيوووواس ( ( التجريبيووووة والضووووابطةالتجريبيووووة والضووووابطة) ) المجموووووعتين المجموووووعتين 

 ..التكنولوجية قبل تطبيق التجربة التكنولوجية قبل تطبيق التجربة 
 : : لقياس القبلي ل تجاه  حو مادا التك ولوجيا لقياس القبلي ل تجاه  حو مادا التك ولوجيا اا -22
, , توو  رصوود اسووتجابات الطووالب فووي مقيوواس االتجووا  نحووو مووادة التكنولوجيووا المعوود لهوو   الدراسووةتوو  رصوود اسووتجابات الطووالب فووي مقيوواس االتجووا  نحووو مووادة التكنولوجيووا المعوود لهوو   الدراسووة        

قبووول بووودل التجريوووب واسوووتخرجت الووودرجات لضوووبط متفيووور االتجوووا  فوووي مقيووواس االتجوووا  نحوووو موووادة قبووول بووودل التجريوووب واسوووتخرجت الووودرجات لضوووبط متفيووور االتجوووا  فوووي مقيووواس االتجوووا  نحوووو موووادة 
 . . التكنولوجياالتكنولوجيا
( ( بيةبيةالضابطة والتجريالضابطة والتجري))الفروق بين المجموعتين الفروق بين المجموعتين   للتعرف علىللتعرف على" " تت""ت  استخدا  اختبار ت  استخدا  اختبار نه نه ننكما كما 

 ..يوضن  لد يوضن  لد   ((4.24.2))والجدول والجدول , , قبل بدل التجربةقبل بدل التجربة
 (4.8)جدول 

و يم الداللة ومستو  الداللة لمقياس االتجاه " ت"المتوسطات واال حرافات المييارية و يم 
متوسطات اتجاه أفراد المجموعة التجريبية والضابطة  بل  بينللتيرف على الفروق 

 التطبيق

اال حراف  المتوسط اليدد المجموعة
 يمة  "ت" يمة  الميياري

 الداللة
مستو  
 الداللة

 0.507 13.841 58.067 30 التجريبية
 

0.614 
 

غير دالة 
 13.670 59.867 30 الضابطة إحصاايا

 2.00( = α≤0.05)وعند مستوب داللة ( 22)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
    2.66( =α≤0.01)داللة وعند مستوب ( 22)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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وهوووو ا يوووودل علووووى تكووووافْ وهوووو ا يوووودل علووووى تكووووافْ   غيوووور دالووووة إحصووووااياغيوووور دالووووة إحصوووواايا" " تت""نن قيمووووة نن قيمووووة   ((4.24.2))يتضوووون موووون الجوووودول يتضوووون موووون الجوووودول     
 ..في االتجا  نحو مادة التكنولوجيا قبل تطبيق التجربةفي االتجا  نحو مادة التكنولوجيا قبل تطبيق التجربة( ( التجريبية والضابطةالتجريبية والضابطة) ) المجموعتين المجموعتين 

 ::التحصيل في مادا التك ولوجيا التحصيل في مادا التك ولوجيا  -33
-20532053))تووو  رصووود درجوووات الطوووالب فوووي اختبوووار نصوووف الفصووول األول للعوووا  الدراسوووي تووو  رصووود درجوووات الطوووالب فوووي اختبوووار نصوووف الفصووول األول للعوووا  الدراسوووي         

قبووووول بووووودل التجريوووووب واسوووووتخرجت الووووودرجات لضوووووبط متفيووووور التحصووووويل فوووووي موووووادة قبووووول بووووودل التجريوووووب واسوووووتخرجت الووووودرجات لضوووووبط متفيووووور التحصووووويل فوووووي موووووادة , , ((  20542054
 ..التكنولوجياالتكنولوجيا

  التجريبيووووة التجريبيووووة ))الفووووروق بووووين المجموووووعتين الفووووروق بووووين المجموووووعتين   للتعوووورف علووووىللتعوووورف علووووى" " تت""توووو  اسووووتخدا  اختبووووارتوووو  اسووووتخدا  اختبووووار  نووووهنووووهننكمووووا كمووووا       
 ..يوضن  لد يوضن  لد   ((4.24.2))والجدول والجدول , , قبل بدل التجربةقبل بدل التجربة( ( والضابطة والضابطة 

 (4.9)جدول 
و يم الداللة ومستو  الداللة للتحصيل في " ت"المتوسطات واال حرافات المييارية و يم 

متوسطات درجات الط   في المجموعة  التك ولوجيا للتيرف على الفروق بينمادا 
 التجريبية والضابطة  بل التطبيق

اال حراف  المتوسط اليدد المجموعة
 يمة  "ت" يمة  اريالميي

 الداللة
مستو  
 الداللة

 4.489 11.700 30 التجريبية
غير دالة  0.356 0.930

 5.198 12.867 30 الضابطة إحصاايا  
 

 2.00( = α≤0.05)وعند مستوب داللة ( 22)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *   
    2.66( =α≤0.01)داللة وعند مستوب ( 22)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *    

وهوووو ا يوووودل علووووى تكووووافْ وهوووو ا يوووودل علووووى تكووووافْ   غيوووور دالووووة إحصووووااياغيوووور دالووووة إحصوووواايا" " تت""نن قيمووووة نن قيمووووة ( ( 4.24.2))يتضوووون موووون الجوووودوليتضوووون موووون الجوووودول        
 ..في التحصيل في مادة التكنولوجيا قبل تطبيق التجربة في التحصيل في مادة التكنولوجيا قبل تطبيق التجربة ( ( التجريبية والضابطةالتجريبية والضابطة) ) المجموعتين المجموعتين 

 : : أسالي  الميالجات اإلحصائية المستخدمة أسالي  الميالجات اإلحصائية المستخدمة 
( ( SPSS))لإلجابة عون نسوالة الدراسوة تو  اسوتخدا  الرزموة اعحصوااية للعلوو  اعجتماعيوة لإلجابة عون نسوالة الدراسوة تو  اسوتخدا  الرزموة اعحصوااية للعلوو  اعجتماعيوة         

وتضوومنت عمليووات وتضوومنت عمليووات , , Statical Package For Social Scienceوالمعروفووة باسوو  والمعروفووة باسوو  
 : : اعحصال المستخدمة األساليب التالية اعحصال المستخدمة األساليب التالية 

 ..المتوسطات الحسابية والنسب الماوية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية والنسب الماوية واالنحرافات المعيارية  -55
للفوووووروق بوووووين متوسوووووطات درجوووووات االختبوووووار للفوووووروق بوووووين متوسوووووطات درجوووووات االختبوووووار ( (   t–Test))  ""تت""ار ار تبوووووتبوووووحسووووواب قيموووووة اخحسووووواب قيموووووة اخ -22

 . . التحصيلي للعينات المستقلة التحصيلي للعينات المستقلة 
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  ""d""  قيموةقيموة  حسوابحسواب  يمكونيمكون  η  قيموةقيموة  علوىعلوى  الحصوولالحصوول  بعودبعود  ::  التوثثيرالتوثثير  حجو حجو   عيجادعيجاد  η2  إيتاإيتا  مرب مرب  -33
   ::يلييلي  ماما  خاللخالل  منمن  ""d""  مرب مرب   قيمةقيمة  داللةداللة  تحديدتحديد  يمكنيمكن  حي حي   ,,التثثيرالتثثير  حج حج   عنعن  تعبرتعبر  والتيوالتي
 ..  قليلقليل  تثثيرتثثير  حج حج   ::  d""  ::  ((0.2  ))""    قيمةقيمة
 ..  متوسطمتوسط  تثثيرتثثير  حج حج   ::  d""  ::  ((0.5  ))""  قيمةقيمة
 ..  كبيركبير  تثثيرتثثير  حج حج   ::  d""  ::  ((0.8  ))""  قيمةقيمة

 ..  المستودتالمستودت  فاعليةفاعلية  علىعلى  يدلليدلل  وال يوال ي  ""Black""  بالدبالد  المعدلالمعدل  الكسبالكسب -44
   ..  المقياسالمقياس  ثباتثبات  لحسابلحساب   Cronbach's Alpha  نباخنباخو و كر كر   لفالفانن  معاملمعامل   -22
 ..  والمقياسوالمقياس  اعختباراعختبار  ثباتثبات  لحسابلحساب  Split-Half Coefficient  النصفيةالنصفية  التجزاةالتجزاة  معاملمعامل -66
 ثبات معامل عيجاد Richardson and Kuder  21 سون ريتشارد -كودر طريقة -2

 . اعختبار
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 الفصل اخلامس 
 اومقرتحاته اوتوصيـاته الدراسةنتائج 

 

 ال تائج المتيلقة بالسؤال األول : أوال 

 الثا ي المتيلقة بالسؤالال تائج : ثا يا 

 الثالث ال تائج المتيلقة بالسؤال: ثالثا 

 الرابع ال تائج المتيلقة بالسؤال: رابيا 

  الدراسةتفسير  تائج 

   توصيات الدراسة 

  مقترحات الدراسة 
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 اخلامس الفصل
 اومقرتحاته اوتوصيـاته لدراسةنتائج ا

باعضوافة إلوى تقودي  التوصويات باعضوافة إلوى تقودي  التوصويات   ,,االلنتاان التي ت  التوصل إليهوللنتاان التي ت  التوصل إليهو  ه ا الفصل عرضاه ا الفصل عرضايتناول يتناول   
  موون إجوورالات تطبيووق التجربووةموون إجوورالات تطبيووق التجربووة  االنتهووالاالنتهووالضووول البيانووات التووى ج معووت بعوود ضووول البيانووات التووى ُجمعووت بعوود   علووىعلووىوالبحووو  المقترحووة, والبحووو  المقترحووة, 

في إجرال العمليات في إجرال العمليات ( ( SPSS))وقد استخد  برنامن الحز  اعحصااية للعلو  االجتماعية وقد استخد  برنامن الحز  اعحصااية للعلو  االجتماعية   ,,األساسيةاألساسية
 ::  ااوتوصياتهوتوصياته  الدراسةالدراسةوفيما يلي وصف تفصيلي لنتاان وفيما يلي وصف تفصيلي لنتاان   الدراسةالدراسةاعحصااية لنتاان اعحصااية لنتاان 

 ال تائج المتيلقة بالسؤال األول  :أوال 
ْال ال ي ينص على    "ما ميايير تصميم المستودعات التيليمية الر مية ؟" لإلجابة عن الس

نتاان البحو  والدراسات السابقة التي اهتمت بتصمي  المستودعات التعليمية  ىطالت علبعد اال
وقد ت  , (2ملحق )الرقمية, توصل الباح  ععداد قاامة بمعايير بنال المستودت التعليميي الرقمي

وقد , (5ملحق )تحكي  ه   القاامة من خالل عرضها على مجموعة من السادة المحكمين 
  :هما محورين رايسينإلى صنف الباح  المعايير 

محاور  (2)ويندرج نسفل ه ا المحور  :معايير تصمي  مستودت الوحدات التعليمية الرقمية :  نوال
 .مْشر ( 52)فرعية يندرج نسفلها 

 (3)ويندرج نسفل ه ا المحور :معايير تصمي  وحدات التعل  بالمستودت التعليمي الرقمي :  ثانيا
 .مْشر ( 32)محاور فرعية يندرج نسفلها 

 ا يال تائج المتيلقة بالسؤال الث :  ياثا
ْال ال ي ينص على     ع التيليمي الر مي ال زم لت ميةصورا المستودما " لإلجابة عن الس

 " ؟واتجاه الط    حو مادا التك ولوجيا  م ارات الميرفة التك ولوجية
الباحو  لتصوومي  الباحو  لتصوومي    ههبتحديوود نموو ج التصوومي  التعليموي الو ي اتبعووبتحديوود نموو ج التصوومي  التعليموي الو ي اتبعووتموت اعجابوة عوون هو ا التسواْل تموت اعجابوة عوون هو ا التسواْل     

خصيصوووا خصيصوووا والمعووود والمعووود   (Cisco)حيووو  استرشووود الباحووو  بنموووو جحيووو  استرشووود الباحووو  بنموووو ج, , ةةالرقميوووالرقميووو  ةةموووموووييوحووودات التعلوحووودات التعلالالمسوووتودت مسوووتودت 
مستودع الوحدات التعليمية الرقمية وتم مستودع الوحدات التعليمية الرقمية وتم وقد قا  الباح  ببنال وقد قا  الباح  ببنال , , لتصمي  مستودعات وحدات التعل لتصمي  مستودعات وحدات التعل 

موون السووادة موون السووادة   الموقوو الموقوو تحكووي  تحكووي    توو توو و و ( ( http://www.lorepository.com))استضااتهتع ىلاار الاارا   استضااتهتع ىلاار الاارا   
 ..( ( 22ملحق ملحق ))المحكمين المحكمين 

 

 

http://www.lorepository.com/
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 لثالثال تائج المتيلقة بالسؤال ا : ثالثا
ْال ال ي ينص على ما فاعلية توظيف المستودعات التيليمية الر مية في " لإلجابة عن الس

ت مية الميرفة التك ولوجية لد  ط   الصف الياشر في وحدا اإللكترو يات من مادا 
 " ؟التك ولوجيا 

 : ويتفرع من هذا السؤال الفرض التالي 
 :الفرض األول 

بين  ( α ≤ 0.05)ع د مستو   حصائياإال يوجد فرق دال "ينص الفرض األول على ننه    
متوسط درجات التحصيل لد  ط   المجموعة الضابطة ومتوسط درجات التحصيل لد  

لكترو يات من مادا إل فة التك ولوجية المتيلقة بوحدا اط   المجموعة التجريبية في المير 
 . "التك ولوجيا للصف الياشر

 :ال تائج المتيلقة بالفرض األول  - أ
 :للتحقق من صحة ه ا الفرض قا  الباح  بما يلي      

 .لقياس نثر مستودت الوحدات التعليمية على التحصيل " t- Test"تطبيق اختبار  -5

)يتا إتطبيق مرب   -2
حج  التثثير لمستودت الوحدات التعليمية على  لقياس( 2

 :التحصيل وفيما يلي تفصيل له   اعجرالات 

الميرفة لقياس أثر مستودع الوحدات التيليمية على " t- Test"تطبيق اختبار  -1
 . التك ولوجية

بين متوسط درجات المجموعة  الفرقداللة ل" t- Test"نتاان ( 5.1)جدول يوضن 
 . التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي

 (5.1)جدول 
لداللة الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات " t- Test" تائج 

 المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البيدي 
اال حراف  المتوسط اليدد المجموعة

 يمة  "ت" يمة  الميياري
 مستو  الداللة الداللة

 11.348 5.606 24.500 30 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

عند  دالة إحصاايا
 4.427 9.700 30 بعدي ضابطة 0.05

 2.00( = α≤0.05)وعند مستوى داللة ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  2.66( =α≤0.01)وعند مستوى داللة ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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 :اآلتي يتضح ( 5.1)و تستقراء النتتئج هي جدول    

عند  2.11الجدولية التي تساوي ( ت)وهي نكبر من قيمة  11.348المحسوبة ( ت)بلفت قيمة 
 ات داللة مما يعني وجود فروق  (α≤0.05)ومستوب داللة إحصااية  58درجات حرية 

ومتوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية في طالب البين متوسط درجات إحصااية 
وب لد ت  رفض , المجموعة التجريبيةلصالن  البعدي الختبار التحصيلالمجموعة الضابطة 

( α≤0.05)عند مستوب  يوجد فرق دال احصاايا"الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو 
بين متوسط درجات التحصيل لدب طالب المجموعة الضابطة ومتوسط درجات التحصيل لدب 

لكترونيات من مادة ة التكنولوجية المتعلقة بوحدة اعطالب المجموعة التجريبية في المعرف
 " .التكنولوجيا للصف العاشر

)يتا إتطبيق مربع  -2
حجم التأثير لمستودع الوحدات التيليمية على  لقياس( 2

 .التحصيل 

مسوووتودت مسوووتودت للتحقوووق مووون نن درجوووة الفاعليوووة فوووي تنميوووة المعرفوووة التكنولوجيوووة ترجووو  إلوووى اسوووتخدا  للتحقوووق مووون نن درجوووة الفاعليوووة فوووي تنميوووة المعرفوووة التكنولوجيوووة ترجووو  إلوووى اسوووتخدا        
علوى التحصويل, باسوتخدا  علوى التحصويل, باسوتخدا    الوحودات التعليميوةالوحودات التعليميوةمسوتودت مسوتودت , ت  حساب حج  تثثير , ت  حساب حج  تثثير الوحدات التعليميةالوحدات التعليمية

))إيتاإيتامرب  مرب  
 ..  ((5.25.2))كما يوضحها جدول كما يوضحها جدول   ((2

 
)إيتامرب  

2 ) =       

 

)ويعد تاثير المستودت كبيرا عندما تكون قيمة إيتا
 0.52نكبر من نو تساوي   (2

 
 (272)جدول 

)حجم تأثير مستودع الوحدات التيليمية في ت مية التحصيل الميرفي 
2) 

)ايتا يمة  درجة الحرية " ت"  يمة 
2) 

11.348 58 1.689 

 2ت
 درجات الحرية + 2ت
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نن حج  تثثير مستودت الوحدات التعليمية الرقمية في تنمية  (5.2)يتضن من جدول     
المعرفة التكنولوجية لدب طالب المجموعة التجريبية في مادة التكنولوجيا كبير جدا, حي  نن 

)إيتاقيمة 
 .صفري وقبول الفرض البديل الوعليه ت  رفض الفرض , (1.15)فاقت  (2

 الرابعال تائج المتيلقة بالسؤال  :رابيا
ْال ال ي ينص      ْال ال ي ينص لإلجابة عن الس مةا فاعليةة توظيةف المسةتودعات التيليميةة الر ميةة مةا فاعليةة توظيةف المسةتودعات التيليميةة الر ميةة " "   علىعلىلإلجابة عن الس
 ""ت مية اتجاه ط   الصف الياشر  حو مادا التك ولوجيا ؟ت مية اتجاه ط   الصف الياشر  حو مادا التك ولوجيا ؟  فيفي

 : ويتفرع من هذا السؤال الفرض التالي 
 :الفرض الثا ي 

بين  ( α≤0.05)ع د مستو   حصائياإال يوجد فرق دال " على ننه  الثانيينص الفرض    
مستو  اتجاه الط   في المجموعة الضابطة ومستو  اتجاه الط   في المجموعة التجريبية 

 ". حو مادا التك ولوجيا للصف الياشر
 :ال تائج المتيلقة بالفرض الثا ي   -  
 :للتحقق من صحة ه ا الفرض قا  الباح  بما يلي     

  .التعليمية على اتجا  الطالب لقياس نثر مستودت الوحدات" t- Test"تطبيق اختبار -5

)يتا إتطبيق مرب   -2
حج  التثثير لمستودت الوحدات التعليمية في تنمية  لقياس( 2

 .اتجا  الطالب

 :وفيما يلي تفصيل له   اعجرالات  

 .لقياس أثر مستودع الوحدات التيليمية على االتجاه " t- Test"تطبيق اختبار  -1

مستوب اتجا  الطالب في بين  الفرقداللة ل" t- Test"نتاان  (5.3)جدول يوضن 
 .المجموعة الضابطة ومستوب اتجا  الطالب في المجموعة التجريبية نحو مادة التكنولوجيا 

 (275)جدول 
مستو  اتجاه الط   في المجموعة الضابطة ومستو  بين  داللة الفرقل" t- Test" تائج 

 التك ولوجيااتجاه الط   في المجموعة التجريبية  حو مادا 
اال حراف  المتوسط اليدد المجموعة

 يمة  "ت" يمة  الميياري
 مستو  الداللة الداللة

 13.304 11.269 106.033 30 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصاايا  عند 
 13.079 64.100 30 ضابطة بعدي 0.05

 2.00( = α≤0.05)وعند مستوى داللة ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  2.66( =α≤0.01)وعند مستوى داللة ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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 :اآلتي يتضح ( 5.3)و تستقراء النتتئج هي جدول    

عند  2.11الجدولية التي تساوي ( ت)وهي نكبر من قيمة  13.314المحسوبة (ت)بلفت قيمة 
 ات داللة مما يعني وجود فروق  (α≤0.05)ومستوب داللة إحصااية  58درجات حرية 

مستوب اتجا  الطالب في المجموعة الضابطة ومستوب اتجا  الطالب في بين إحصااية 
وب لد ت  رفض الفرض , المجموعة التجريبيةلصالن  المجموعة التجريبية نحو مادة التكنولوجيا

بين  ( α≤0.05)عند مستوب  حصااياإيوجد فرق دال  "وهو الصفري وقبول الفرض البديل 
مستوب اتجا  الطالب في المجموعة الضابطة ومستوب اتجا  الطالب في المجموعة التجريبية 

 ."نحو مادة التكنولوجيا للصف العاشر
)يتا إتطبيق مربع   -2

 :حجم التأثير لمستودع الوحدات التيليمية على االتجاه  لقياس( 2

مسوووتودت الوحووودات مسوووتودت الوحووودات للتحقوووق مووون نن درجوووة الفاعليوووة فوووي تنميوووة االتجوووا  ترجووو  إلوووى اسوووتخدا  للتحقوووق مووون نن درجوووة الفاعليوووة فوووي تنميوووة االتجوووا  ترجووو  إلوووى اسوووتخدا  
مربووو  مربووو  علوووى االتجوووا , باسوووتخدا  علوووى االتجوووا , باسوووتخدا    مسوووتودت الوحووودات التعليميوووةمسوووتودت الوحووودات التعليميوووة, تووو  حسووواب حجووو  توووثثير , تووو  حسووواب حجووو  توووثثير التعليميوووةالتعليميوووة

))إيتاإيتا
 ((44..55))كما يوضحها جدول كما يوضحها جدول   ((2

 (2.4)جدول 

)حجم تأثير مستودع الوحدات التيليمية في ت مية االتجاه 
2) 

)يتاإ يمة  درجة الحرية " ت"  يمة 
2) 

13.304 58 1.753 

نن حج  تثثير مستودت الوحدات التعليمية في تنمية االتجا  لدب  (5.4)يتضن من جدول 
)إيتاطالب المجموعة التجريبية كبير جدا, حي  نن قيمة 

وعليه ت  رفض ( 1.15)فاقت  (2
 .صفري وقبول الفرض البديل الالفرض 

 ال تائج المتيلقة بالفرض الثالث  -ج
كبيرا وفق ميدل  يحقق المستودع التيليمي الر مي فاعليةال " على ننه الثال ينص الفرض 

 ".الميرفة التك ولوجية  ت مية الكس  لب ك في 
" " بووالدبووالد""معادلووة معادلووة ""وولعينتووين مورتبطتين لعينتووين مورتبطتين " " تت""للتحقوق موون صووحة هو ا الفوورض توو  اسوتخدا  اختبووار للتحقوق موون صووحة هو ا الفوورض توو  اسوتخدا  اختبووار         

 ..يوضن  لديوضن  لد  ((5.55.5))والجدول والجدول   الكسب المعدلةالكسب المعدلةلحساب نسبة لحساب نسبة 
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 (272)جدول 
بين متوسطات  ومستوى الداللة للتعرف على الفروق" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 في مقياس المعرفة التكنولوجيةدرجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي 

 المتوسط اليدد المجموعة
اال حراف 
 الميياري

 "ت" يمة 
 يمة 
 الداللة

 ب ك مستو  الداللة

 17.126 2.532 6.933 30 تجريبية قبلي
 

0.000 
 

 00.0 0.0.دالة عند 
 5.606 24.500 30 تجريبية بعدي

 2.05( = α≤0.05)وعند مستوى داللة ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 2.76( =α≤0.01)داللة وعند مستوى ( 22)اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

المعرفة فى تنمية مستودت الوحدات التعليمية مدب فاعلية  (5.5)يتضن من جدول    
وهي ( 5.25)نسبة الكسب المعدل لدب طالب المجموعووة التجريبية, حي  بلفت التكنولوجية
 الفرض البحثي نرفضوعليه , ليةعلفالتحديد ا ال ب حدد  بالدوهو المدب  2,5نكبر من 

كبيرة وفق معدل الكسب  عليمي الرقمي فاعليةيحقق المستودت الت" وهو نقبل الفرض البديلو 
 .تنمية المعرفة التكنولوجيةلبالد في 

 : الدراسةتفسير  تائج 

 ودراسة, (2052)ودراسة خليل, (2052)تتفق ه   النتاان م  نتاان دراسة عقل  
حي  كشفت عن وجود فروق لصالن المجموعة ( 2055)ودراسة هنداوي , (2055)طلبة

 . التجريبية وعن فاعلية المستودعات الرقمية في تنمية المهارات المختلفة في العملية التعليمية

حي  ( (Caws et al,2006" كاوس ونخرون"  دراسةم   ةالحالي دراسةتتفق نتاان الك لد    
مها من يقدرة الطالب على المساهمة بنشر الوحدات التعليمية بالمستودت م  إمكانية تقي فهرتن

  ه تجاهام  المستودت وندواته وبالتالي زيادة الطالب  تكيفندب إلى  األمر ال يق بل زمالاه  
 . عبر اعنترنت ونحو التعل  نحو استخدا  المستودت

ودراسة نشوان ومهدي ودراسة نشوان ومهدي , , ((20552055))ودراسة محمد ودراسة محمد , , ((20522052))دراسة الطويلعي دراسة الطويلعي   وتتفق نيضا م  وتتفق نيضا م          
 ..  في تنمية التنور التكنولوجيفي تنمية التنور التكنولوجي  والمستحدثاتوالمستحدثات  فاعلية بعض البرامنفاعلية بعض البرامنفي الكشف عن في الكشف عن ( ( 20062006))
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 :ييزو الباحث هذه ال تائج إلى ما يلي 

ة جال تصمي  مستودت الوحدات التعليمية في ضول معايير تصمي  المستودعات التعليمي -5
عبر مستودت  نحو االستمتات بالتعل  ليدف  الرقمية سوال من النواحي التربوية نو الفنية

 . الوحدات التعليمية الرقمية

 .بين الطالب سوال عبر منتدب الدردشة نو بطر  األسالة إتاحة المستودت المجال للحوار  -2

نتاج الوحدات مساهمة الطالب  -3 مما جعله  محور التعليمية ونشرها بالمستودت بتصمي  وا 
 .العملية التعليمية 

 في المستودت لعبت دور مه   مشاهدة الطالب لنما ج من الوحدات التعليمية من نعماله  -4
 .اتجاهه  نحو مادة التكنولوجيا في تنمية 

 .تنوت وتعدد ننوات الوحدات التعليمية المتاحة بمستودت الوحدات التعليمية  -2

التعل  التعاوني والتشاركي من خالل تبادل المعلومات والخبرات بكل  على شج  المستودت -6
 . سهولة

ق الفردية و توفر التفريد في بياة التعل  عبر مستودت الوحدات التعليمية من حي  مراعاة الفر   -7
 .بين الطالب في استخدا  مستودت الوحدات التعليمية عبر اعنترنت 

 :توصيات الدراسة 

 : السابقة يمكن تقدي  التوصيات التالية في ضول النتاان    

التوس  في إنشال وبنال المستودعات التعليمية الرقمية في ضول معايير تصمي   -5
 .المستودعات التعليمية الرقمية 

التوعية باالهتما  بموضوت المستودعات التعليمية الرقمية وح  المدارس والجامعات  -2
 .تعاوني على السعي فيما بينها نحو إنشال اطار 

االستفادة من المستودت المقتر  في تنمية المعرفة التكنولوجية لدب طالب الصف  -3
 . العاشر

االستفادة من المستودت المقتر  في تدريس المقررات المختلفة للطالب و لد ألهميته  -4
 .البالفة في تنمية التشارد والتعاون بين الطالب 
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نتاج الوحدات  -2  .التعليمية في مختلف المجاالت إنشال مراكز لتصمي  وا 
اكساب نعضال هياة التدريس مهارات إنتاج المحتوب الرقمي للمستودعات وتوفيفه في  -6

 .المواقف التعليمية المختلفة 
 . تفعيل اعجرالات الخاصة بقضايا حقوق الملكية لتيسير نشر الوحدات التعليمية الرقمية -2

 :مقترحات الدراسة 

 :  يمكن اقترا  ما يلي, توصلت إليها الدراسةوالنتاان التي  ةفي ضول الهدف من الدراس

 .إجرال دراسات تقويمية للمستودعات التعليمية العربية  -5

إجرال دراسات للكشف عن معوقات انتشار المستودعات التعليمية الرقمية في الوطن  -2
 .العربي

 .رقمي يض  مشاري  ونبحا  طالب المدارس  تعليمي تصمي  وبنال مستودت -3  

 .تصمي  وبنال مستودت تعليمي رقمي يض  ننشطة الطالب كالعروض التعليمية وغيرها  -4  

إجرال دراسات للكشف عن فاعلية المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية التفكير    -2 
 .اعبتكاري نو اعبداعي 
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 ائمة املراجعق
 . . القرآن الكريم القرآن الكريم   -
 : : المراجع اليربية المراجع اليربية : : أوالأوال  -
, , التيليم اإللكترو ي مةن التطبيةق إلةى اإلحتةراف والجةوداالتيليم اإللكترو ي مةن التطبيةق إلةى اإلحتةراف والجةودا(. (. 20022002))الفريب زاهورالفريب زاهور, , سماعيلسماعيلإإ  -55

 ..عال  الكتب عال  الكتب : : القاهرة القاهرة 
دار النشر دار النشر : : القاهرة القاهرة . . م اهج البحث في اليلوم ال فسية والتربويةم اهج البحث في اليلوم ال فسية والتربوية(. (. 20502050))رجال رجال , , نبو عال نبو عال   -22

 ..  للجامعاتللجامعات
تقةةويم المحتةةو  اليلمةةي لم  ةةاج الثقافةةة التق يةةة المقةةرر علةةى تقةةويم المحتةةو  اليلمةةي لم  ةةاج الثقافةةة التق يةةة المقةةرر علةةى (. (. 20062006))محمود محمود , , نبوو عووودةنبوو عووودة  -33

  ,,كلية التربيةكلية التربية, , ((غير منشورة غير منشورة ))رسالة ماجستير رسالة ماجستير , , طلبة الصف الياشر في ظل أبياد الت ور التق يطلبة الصف الياشر في ظل أبياد الت ور التق ي
 ..غزة غزة , , الجامعة االسالميةالجامعة االسالمية

  ::فلسوطينفلسوطين  ,,وطةرق التةدريسوطةرق التةدريسالتربية اليملية التربية اليملية (. (. 52225222))عبود ا  عبود ا    ,,إحسان وعبد المنع إحسان وعبد المنع , , األغااألغا  -44
 ..غزةغزة  -الجامعة اعسالميةالجامعة اعسالمية

أثر اسةتخدام الجيةل الثةا ي للةتيلم اإللكترو ةي علةى أثر اسةتخدام الجيةل الثةا ي للةتيلم اإللكترو ةي علةى (. (. 20022002))عبد ا  بن يحيى عبد ا  بن يحيى , , آل محياآل محيا  -22
, , ((غيوور منشووورةغيوور منشووورة))رسووالة دكتووورا  رسووالة دكتووورا  , , م ةةارات الةةتيلم التيةةاو ي لةةد  طلبةةة كليةةة الميلمةةين فةةي أب ةةام ةةارات الةةتيلم التيةةاو ي لةةد  طلبةةة كليةةة الميلمةةين فةةي أب ةةا

 ..جامعة ن  القرب جامعة ن  القرب : : السعوديةالسعودية
مسةةتو  الت ةةور التك ولةةوجي لةةد  طةة    سةةم الحاسةةو  بكليةةة مسةةتو  الت ةةور التك ولةةوجي لةةد  طةة    سةةم الحاسةةو  بكليةةة (. (. 20022002))مجوودي مجوودي , , البووايضالبووايض  -66

الجامعوووة الجامعوووة , , كليوووة التربيوووةكليوووة التربيوووة, , ((غيووور منشوووورةغيووور منشوووورة))رسوووالة ماجسوووتيررسوووالة ماجسوووتير, , مجتمةةةع اليلةةةوم الم  يةةةة والتطبيقيةةةةمجتمةةةع اليلةةةوم الم  يةةةة والتطبيقيةةةة
 ..غزةغزة, , اعسالميةاعسالمية

اثةةر اسةةتخدام الفصةةول اإللكترو يةةة علةةى التحصةةيل الدراسةةي اثةةر اسةةتخدام الفصةةول اإللكترو يةةة علةةى التحصةةيل الدراسةةي   (.(.2010) ) بودر, منووار فرموواوببودر, منووار فرموواوب  -22
  5555  السواعة   السواعة 20532053/ / 44//2323, جامعة المنوفية,مصر,روج  بتاريخ , جامعة المنوفية,مصر,روج  بتاريخ ط   تك ولوجيا التيليمط   تك ولوجيا التيليم    لدلد

 : : مسال متوفر على الرابط التالي مسال متوفر على الرابط التالي 
http://www.slideshare.net/bahaaeldin/manarbadr 

لضةةةةمان جةةةةودا لضةةةةمان جةةةةودا ( ( LOR))المسةةةةتودعات الر ميةةةةة المسةةةةتودعات الر ميةةةةة   (.(.20532053))هوووودب هوووودب , , نريوووون واليووووامينريوووون واليووووامي, , البسووووا البسووووا   -22
ْتمر الدولي الثال  للتعل  اعالال. . لكترو يلكترو يمحتو  التيلم اإل محتو  التيلم اإل  ْتمر الدولي الثال  للتعل  اعم لكتروني والتعلي  عن بعد خالل الفترة لكتروني والتعلي  عن بعد خالل الفترة م

 ..السعوديةالسعودية, , الرياضالرياض, ,   20532053فبراير فبراير   22  -  44هو الموافق هو الموافق   54345434ربي  األول ربي  األول   2626  –  2323من من 
دار الكتوووب دار الكتوووب : : , القووواهرة, القووواهرةالتيلةةةيم اإللكترو ةةةي والتيلةةةيم الجةةةوالالتيلةةةيم اإللكترو ةةةي والتيلةةةيم الجةةةوال(. (. 20022002))بسووويوني, عبووود الحميووودبسووويوني, عبووود الحميووود  -22

 ..العلميةالعلمية
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أثةر تغييةر عةدد الطالبةات الميلمةات فةي مجموعةة أثةر تغييةر عةدد الطالبةات الميلمةات فةي مجموعةة (. (. 20002000))ف الصوفيف الصوفيعبد اللطيعبد اللطي, , الجزارالجزار  -5500
التيلم التياو ي وتأمل  مط التيلم على اكتسا  أسس التصةميم التيليمةي وتطبيق ةا فةي تطةوير التيلم التياو ي وتأمل  مط التيلم على اكتسا  أسس التصةميم التيليمةي وتطبيق ةا فةي تطةوير 

 ..  262262  -253253ص ص   ,,44العدد العدد , , 5050المجلد المجلد , , مجلة تكتولوجيا التعلي مجلة تكتولوجيا التعلي . . الدروس متيددا الوسائط الدروس متيددا الوسائط 
الخطةةةةط والسياسةةةةات االسةةةةتراتيجية الخاصةةةةة الخطةةةةط والسياسةةةةات االسةةةةتراتيجية الخاصةةةةة (. (.   2001))عبوووود اللطيووووف الصووووفي عبوووود اللطيووووف الصووووفي , , الجووووزارالجووووزار  -5555

ْتمر العلمي الثامن للجمعيوة المصورية , , وتضمي ات ا على إعداد الميلموتضمي ات ا على إعداد الميلم  بالمدرسة اإللكترو يةبالمدرسة اإللكترو ية ْتمر العلمي الثامن للجمعيوة المصورية الم الم
: : جامعوووة عوووين شووومسجامعوووة عوووين شووومس, , كليوووة البنووواتكليوووة البنوووات, , المدرسوووة اعلكترونيوووةالمدرسوووة اعلكترونيوووة, , اكتووووبراكتووووبر  3535-2222لتكنولوجيوووا التعلوووي   لتكنولوجيوووا التعلوووي   

 . . القاهرةالقاهرة
مجلوة التربيوة القطريوة, مجلوة التربيوة القطريوة, , ,  تر ت والتيلةيم عةن بيةد تر ت والتيلةيم عةن بيةداإل اإل   (.(.20022002))محمد صديق محمد محمد صديق محمد , , حسنحسن  -5522

 ..  545545العددالعدد, , 22المجلد المجلد 
 ..دار الميسرةدار الميسرة: : األردن األردن , , التصميم التيليمي  ظرية وممارسةالتصميم التيليمي  ظرية وممارسة(. (. 52225222))محمد محمودمحمد محمود, , الحيلةالحيلة-5533
روجووو  روجووو  . . ((RLO))وحةةةدات الةةةتيلم القابلةةةة إلعةةةادا االسةةةتخدام وحةةةدات الةةةتيلم القابلةةةة إلعةةةادا االسةةةتخدام   (.(.20022002))نحمووود نحمووود , , الخطيوووبالخطيوووب  -5544

 ..  متا  على الموق متا  على الموق   20532053//22//2222بتاريخ بتاريخ 
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=124 

تصةةميم و شةةر مقةةرر إلكترو ةةي فةةي تك ولوجيةةا التيلةةيم فةةي تصةةميم و شةةر مقةةرر إلكترو ةةي فةةي تك ولوجيةةا التيلةةيم فةةي   ..)20022002))خليوول, حنووان حسوونخليوول, حنووان حسوون  -5522
 ةةي لت ميةةة الجوا ةة  الميرفيةةة واألدائيةةة لةةدي طةة   كليةةة  ةةي لت ميةةة الجوا ةة  الميرفيةةة واألدائيةةة لةةدي طةة   كليةةة ضةةوء ميةةايير جةةودا التيلةةيم اإللكترو ضةةوء ميةةايير جةةودا التيلةةيم اإللكترو 

 ..جامعة المنصورة, مصرجامعة المنصورة, مصر  ,,, مجلة كلية التربية, مجلة كلية التربيةالتربيةالتربية
ب اء مستودع وحدات تيلم لت مية م ارات إعداد اإلختبارات ب اء مستودع وحدات تيلم لت مية م ارات إعداد اإلختبارات (. (. 20522052))  حسنحسن  حنانحنان, , خليلخليل  -5566

رسوالة دكتووراة رسوالة دكتووراة , , اإللكترو ية وتصميم ب وك األسئلة لةد  طة   كليةة التربيةة بجاميةة الم صةورااإللكترو ية وتصميم ب وك األسئلة لةد  طة   كليةة التربيةة بجاميةة الم صةورا
 ..مصر مصر , , جامعة المنصورةجامعة المنصورة, , كلية التربيةكلية التربية, , ((غير منشورةغير منشورة))

ب اؤهةةا وت ظيم ةةا واسةةترجاع ا فةةي ب اؤهةةا وت ظيم ةةا واسةةترجاع ا فةةي : : الكيا ةةات الر ميةةةالكيا ةةات الر ميةةة(. (. 20502050))نسووامة محموود نسووامة محموود , , خموويسخموويس  -5522
قسو  المكتبوات قسو  المكتبوات , , رسوالة دكتووراةرسوالة دكتووراة, ,  حةو تصةور مقتةر  حةو تصةور مقتةر : :  تر ةت تر ةتالمستودعات الر مية على شبكة اإل المستودعات الر مية على شبكة اإل 

 . . والمعلومات, جامعة المنوفيةوالمعلومات, جامعة المنوفية
دار قبووال للطباعووة دار قبووال للطباعووة : : القواهرةالقواهرة. . تطةةور تك ولوجيةةا التيلةةيمتطةةور تك ولوجيةةا التيلةةيم(. (. نن  -20032003))محموود عطيوة محموود عطيوة , , خمويسخمويس  -5522

 ..والنشر والتوزي والنشر والتوزي 
مكتبوووة دار مكتبوووة دار : : القووواهرةالقووواهرة. . عمليةةةات تك ولوجيةةةا التيلةةةيمعمليةةةات تك ولوجيةةةا التيلةةةيم(. (. بب  -20032003) ) محمووود عطيوووة محمووود عطيوووة , , خمووويسخمووويس  -5252

 ..الكلمةالكلمة
, كلية البنات,  حو  ظرية شاملة للتيلم اإللكترو ي(. 2050)محمد عطية, خميس -20

 .مصر, جامعة عين شمس

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=124
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مستو  الت ور التك ولوجي وع  ته باألداء الصفي لةد  ميلمةي مستو  الت ور التك ولوجي وع  ته باألداء الصفي لةد  ميلمةي (. (. 20532053))شيمال شيمال , , زقوتزقوت  -2255
كليووة كليووة , , ((غيوور منشووورةغيوور منشووورة))رسووالة ماجسووتيررسووالة ماجسووتير, , اليلةةوم فةةي المرحلةةة األساسةةية اليليةةا فةةي محافظةةات غةةزااليلةةوم فةةي المرحلةةة األساسةةية اليليةةا فةةي محافظةةات غةةزا

 ..غزةغزة, , جامعة األزهرجامعة األزهر, , التربيةالتربية
 : عمانعمان  ,,2طط ,,التربيةالتربية فيفي والتقويموالتقويم القياسالقياس مبادئمبادئ (.(.52225222))هشا  هشا   وعليان,وعليان, نادرنادر الزيود,الزيود,  -2222
 .والنشر والتوزي والنشر والتوزي  للطباعةللطباعة الفكرالفكر داردار
, , التيليم اإللكترو ي األسس والمبادئ ال ظرية التةي يقةوم علي ةاالتيليم اإللكترو ي األسس والمبادئ ال ظرية التةي يقةوم علي ةا(. (. 20022002))الساعي, نحمدالساعي, نحمد  -2233

 ..نسبوت التجم  التربوي, كلية التربية, قطرنسبوت التجم  التربوي, كلية التربية, قطر
  مجلووة العلووو  والتقنيووةمجلووة العلووو  والتقنيووة  ..الت ةةور التك ولةةوجي والميرفةةيالت ةةور التك ولةةوجي والميرفةةي(. (. 20002000))موواهر إسووماعيل موواهر إسووماعيل , , صووبريصووبري  -2244

, , 2222تصووودر عووون مدينوووة الملووود عبووود العزيوووز للعلوووو  والتقنيوووة, العووودد تصووودر عووون مدينوووة الملووود عبووود العزيوووز للعلوووو  والتقنيوووة, العووودد : : السوووعوديةالسوووعودية  المملكوووة العربيوووةالمملكوووة العربيوووة
 ..  2222-  5454صص
  ,,التيلةةةيمالتيلةةةيم  الت ةةةور التك ولةةةوجي وتحةةةديثالت ةةةور التك ولةةةوجي وتحةةةديث  ..((20042004))صووبري, مووواهر وتوفيوووق, صوووال  الوودين صووبري, مووواهر وتوفيوووق, صوووال  الوودين   -2222

 ..  اعسكندرية, المكتب الجامعي الحدي اعسكندرية, المكتب الجامعي الحدي 
, , الت ةةوير التك ولةةوجى وتحةةديث التيلةةيمالت ةةوير التك ولةةوجى وتحةةديث التيلةةيم  (.(.20022002))الوودين الوودين صووال  صووال  , , ر وتوفيووقر وتوفيووقھھمووامووا  ,,صووبربصووبرب  -2266

   ..3232  –  3333سلسلة االبدات الفكرب والتنوير التربوب, المكتب الجامعى الحدي , االسكندرية, ص سلسلة االبدات الفكرب والتنوير التربوب, المكتب الجامعى الحدي , االسكندرية, ص 
مف ومةه وسةبل مف ومةه وسةبل , , الت وير التق يالت وير التق ي  ..((20002000))محب محموود محب محموود , , ماهر إسماعيل وكاملماهر إسماعيل وكامل, , صبريصبري  -2222

   ..الرياضالرياض: : الملد عبد العزيز للعلو  والتقنيةالملد عبد العزيز للعلو  والتقنية  مدينةمدينة, , 2222العدد العدد , , مجلة العلو  والتقنيةمجلة العلو  والتقنية, , تحقيقهتحقيقه
تطةةوير م ةةاهج التك ولوجيةةا وت ميةةة تطةةوير م ةةاهج التك ولوجيةةا وت ميةةة (. (. 20042004))محموود نبووو الفتووو  محموود نبووو الفتووو  , , موواهر ومحموودموواهر ومحموود, , صووبريصووبري  -2222

ْتمر العلمووي , , التفكيةةر للمرحلةةة اإلعداديةةة فةةي ضةةوء مجةةاالت الت ةةوير التك ولةةوجي وأبيةةادهالتفكيةةر للمرحلةةة اإلعداديةةة فةةي ضةةوء مجةةاالت الت ةةوير التك ولةةوجي وأبيةةاده ْتمر العلمووي الموو الموو
كليوة كليوة , , الجمعيوة المصورية للتربيوة العمليوةالجمعيوة المصورية للتربيوة العمليوة" " يياألبعاد الفاابة في مناهن العلو  بالوطن العربواألبعاد الفاابة في مناهن العلو  بالوطن العربو""الثامن الثامن 
 ..يوليو يوليو   2222-2222, , 22المجلد المجلد , , جامعة عين شمسجامعة عين شمس, , التربيةالتربية
دار فرحوة دار فرحوة , , المدرسة الذكية مدرسة القرن الحادي واليشرينالمدرسة الذكية مدرسة القرن الحادي واليشرين(. (. 20022002))سولمى سولمى , , الصعيديالصعيدي  -2222

 ..القاهرةالقاهرة, , للنشر والتوزي للنشر والتوزي 
االخةةت ف فةةي تصةةميم بيئةةة الةةتيلم القةةائم علةةي الويةة  االخةةت ف فةةي تصةةميم بيئةةة الةةتيلم القةةائم علةةي الويةة  أثةةر أثةةر (. (. 20552055))عبوود العزيووز عبوود العزيووز , , طلبووةطلبووة  -3300
علةةي التحصةةيل الدراسةةي وت ميةةة م ةةارات تصةةميم علةةي التحصةةيل الدراسةةي وت ميةةة م ةةارات تصةةميم الر ميةةة الر ميةةة   تيلمتيلمالةةالةةاسةةتخدام مسةةتودع وحةةدات اسةةتخدام مسةةتودع وحةةدات بب

مجلوة الجمعيوة المصورية للمنواهن مجلوة الجمعيوة المصورية للمنواهن   ,,وا  تاج برمجيات الوسةائط المتيةددا لةد  طة   كليةة التربيةةوا  تاج برمجيات الوسةائط المتيةددا لةد  طة   كليةة التربيةة
 ..شمس شمس   جامعة عينجامعة عين, , كلية التربيةكلية التربية, , 562562العدد العدد , , وطرق التدريسوطرق التدريس
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فةةةي فةةةي ( ( الويةةة  كويسةةةتالويةةة  كويسةةةت))أثةةةر الةةةرح ت الميرفيةةةة عبةةر الويةةة  أثةةةر الةةةرح ت الميرفيةةةة عبةةر الويةةة  . . ((20522052))مرفووت مرفووت , , الطووويلعيالطووويلعي  -3355
تدريس المواد االجتماعية على التحصةيل الدراسةي وت ميةة الت ةور التق ةي لةد  طالبةات التيلةيم تدريس المواد االجتماعية على التحصةيل الدراسةي وت ميةة الت ةور التق ةي لةد  طالبةات التيلةيم 

 ..السعودية السعودية , , جامعة ن  القربجامعة ن  القرب, , كلية التربيةكلية التربية, , ((غير منشورةغير منشورة))رسالة ماجستير رسالة ماجستير , , الثا ويالثا وي
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12878.pdf 

: : والتوزيو  والتوزيو   للنشورللنشور السوحابالسوحاب , دار, دارلكترو يةةلكترو يةةاإل اإل  والمدرسةةوالمدرسةة التيلةيمالتيلةيم. .  (2007)عوامر, طوارقعوامر, طوارق  -3322
 ..مصرمصر
  ,,, القواهرة, القواهرةتك ولوجيا جديدا للتيليمتك ولوجيا جديدا للتيليموحدات التيلم الر مية وحدات التيلم الر مية (. (. 20552055))حسين محمد حسين محمد , , عبد الباسطعبد الباسط-3333

 ..  عال  الكتبعال  الكتب
بر امج مقتر  في التيليم اإللكترو ي باستخدام (. 2002)صادق ,نحمدعبد المجيد -34

البرمجيات الحرا مفتوحة المصدر وأثره في ت مية م ارات تصميم وا  تاج دروس الرياضيات 
, كلية التربية بسوهاج, الط   الميلميناإللكترو ية واالتجاه   حو التيليم اإللكترو ي لد  

 .مصر
المسةتودعات الر ميةة للوحةدات التيليميةة فةي بيئةة المسةتودعات الر ميةة للوحةدات التيليميةة فةي بيئةة (. (. 20022002))عبد المجيود, احمود صوادق عبد المجيود, احمود صوادق   -3322

ْتمر العلمووووي العربووووي الرابوووو  حووووول التعلووووي  وتحووووديات   لكترو ةةةةي,لكترو ةةةةي,الةةةةتيلم اإل الةةةةتيلم اإل  ْتمر العلمووووي العربووووي الرابوووو  حووووول التعلووووي  وتحووووديات بحوووو  مقوووود  الووووى الموووو بحوووو  مقوووود  الووووى الموووو
 ..مصر مصر , , جامعة سوهاج, القاهرةجامعة سوهاج, القاهرة  المستقبل, كلية التربية,المستقبل, كلية التربية,

المستودعات الر مية للمؤسسات األكاديمية ودورها في (. 2055)نحمد عبادة , العربي -36
عداد آلية إل شاء مستودع ر مي للجاميات اليربية ندوة التعلي  , اليملية التيليمية والبحثية وا 

مجلة مكتبة الملد فهد الوطنية, جامعة , "التحديات والتطلعات"الجامعي في عصر المعلوماتية 
 – 542ص, (2055نوفمبر / هو 5433جمادب ا خرة  –محر  ), 5, العدد52المجلد , ةطيب
524. 
مسةتو  الت ةور التك ولةوجي التربةوي والم  جةي مسةتو  الت ةور التك ولةوجي التربةوي والم  جةي   (.(.20052005))رضوا رضوا , , صال  والقاضويصال  والقاضوي, , عرفةعرفة  -3322

 ..القاهرة القاهرة , , 44العدد العدد , , 5555المجلد المجلد   ,,الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلي الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلي , , لد  ط   كلية التربيةلد  ط   كلية التربية
 .دار الفكر العربي : القاهرة , بيئات التيلم اإلفتراضية( .2054)نبيل جاد , عزمي -32
مستو  الت ور التك ولوجي لد  طلبة الصف مستو  الت ور التك ولوجي لد  طلبة الصف (. (. 20022002))محمد محمد , , محمد ونبو عودةمحمد ونبو عودة, , عسقولعسقول  -3232

ْتمر العلمي األول, , الياشر بغزا وع  ته ببيض المتغيراتالياشر بغزا وع  ته ببيض المتغيرات ْتمر العلمي األولوقاا  الم التعلي  التقني والمهني فوي التعلي  التقني والمهني فوي , , وقاا  الم
 ..غزة غزة , , كلية العلو  المهنية والتطبيقيةكلية العلو  المهنية والتطبيقية, , يات وطمو يات وطمو واق  وتحدواق  وتحد, , فلسطينفلسطين

 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12878.pdf
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في ت مية م ارات تصميم   WEBCTفاعلية بر امج (. 2002)عقل, مجدي سعيد -40
, رسالة األشكال المرئية المحوسبة لد  طالبات كلية تك ولوجيا الميلومات بالجامية اإلس مية

 .مية, غزة, كلية التربية, الجامعة اعسال(غير منشورة)ماجستير 
لكترو يةة فةي ت ميةة لكترو يةة فةي ت ميةة فاعليةة اسةتراتيجية إلدارا األ شةطة اإل فاعليةة اسةتراتيجية إلدارا األ شةطة اإل   (.(.20522052))  سوعيدسوعيد  مجديمجدي, , عقلعقل  -4455

,  ,  لكترو ةي لةد  طلبةة الجاميةة االسة ميةلكترو ةي لةد  طلبةة الجاميةة االسة ميةم ارات تصميم ع اصر الةتيلم بمسةتودعات الةتيلم اإل م ارات تصميم ع اصر الةتيلم بمسةتودعات الةتيلم اإل 
 ..فلسطين فلسطين , , كلية التربية الجامعة االسالميةكلية التربية الجامعة االسالمية, , ((غير منشورةغير منشورة))رسالة دكتوراةرسالة دكتوراة

فاعليةةة بر ةةامج محوسةة  فةةي ت ميةةة الت ةةور البيولةةوجي لةةد  فاعليةةة بر ةةامج محوسةة  فةةي ت ميةةة الت ةةور البيولةةوجي لةةد    (.(.20022002))حكمووت حكمووت , , عليووانعليووان  -4422
رسووالة ماجسووتير رسووالة ماجسووتير , , الطلبةةة الميلمةةين بجاميةةة األ صةةى واتجاهةةات م  حةةو المسةةتحدثات البيولوجيةةةالطلبةةة الميلمةةين بجاميةةة األ صةةى واتجاهةةات م  حةةو المسةةتحدثات البيولوجيةةة

 ..جامعة األقصىجامعة األقصى, , برنامن الدراسات العليا المشترد جامعة عين شمسبرنامن الدراسات العليا المشترد جامعة عين شمس, , ((غير منشورة غير منشورة ))
الر مية المفتوحة كمصدر مةن مصةادر اال ت ةاء الر مية المفتوحة كمصدر مةن مصةادر اال ت ةاء   المستودعاتالمستودعات(.(.20552055))إيمان فوزيإيمان فوزي, , عمرعمر  -4433

, , قسو  المكتبوات والمعلومواتقسو  المكتبوات والمعلوموات, , ((غيور منشوورةغيور منشوورة))رسوالة دكتوورا  رسوالة دكتوورا    ,,دراسةة تحليليةةدراسةة تحليليةة: : بالمكتبات البحثيةةبالمكتبات البحثيةة
 ..كلية ا داب جامعة حلوانكلية ا داب جامعة حلوان

المستودعات المؤسسية الر مية ودورها في دعم المحتةو  اليربةي المستودعات المؤسسية الر مية ودورها في دعم المحتةو  اليربةي (. (. 20522052))حنان حنان , , فرجفرج  -4444
ثرائه على اإل  ثرائه على اإل وا   ..  535535-2424صص, , 22العدد العدد , , 5252المجلد المجلد , , جلة مكتبة الملد فهد الوطنيةجلة مكتبة الملد فهد الوطنيةمم, ,  تر ت تر توا 

أثر استخدام  موذج التيلم التوليةدي واليصةف الةذه ي فةي ت ميةة أثر استخدام  موذج التيلم التوليةدي واليصةف الةذه ي فةي ت ميةة (. (. 20522052))زاهر زاهر , , فنونةفنونة  -4422
رسووالة رسووالة , , المفةةاهيم واالتجةةاه  حةةو األحيةةاء لةةد  طةة   الصةةف الحةةادي عشةةر بمحافظةةات غةةزاالمفةةاهيم واالتجةةاه  حةةو األحيةةاء لةةد  طةة   الصةةف الحةةادي عشةةر بمحافظةةات غةةزا

 ..غزة غزة , , الجامعة االسالميةالجامعة االسالمية, , ((غير منشورةغير منشورة))ماجستير ماجستير 
م اهج ا التيليمية وتك ولوجيا التيليم اإللكترو ي والشةبكي م اهج ا التيليمية وتك ولوجيا التيليم اإللكترو ي والشةبكي (. (. 20022002))مازن, حسا  محمود مازن, حسا  محمود   -4466

ْتمر العلموي السوادس  رؤيةة مسةتقبليةرؤيةة مسةتقبلية  -لب اء مجتمةع الميلوماتيةة اليربةيلب اء مجتمةع الميلوماتيةة اليربةي ْتمر العلموي السوادس,المو تكووين المعلو , تكووين المعلو ,   -,المو
 ..مصرمصر, , جامعة عين شمسجامعة عين شمس, , 55لدلدالمجالمج
أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة (. 2004)المبارد, نحمد -42

على تحصيل ط   كلية التربية في تق يات التيليم واالتصال بجامية  (اإل تر ت)اليالمية 
 ., جامعة الملد سعود, كلية التربية, السعودية (غير منشورة), رسالة ماجستير الملك سيود

بر امج تةدريبي مقتةر   ةائم علةى تك ولوجيةا بر امج تةدريبي مقتةر   ةائم علةى تك ولوجيةا فيالية فيالية . . ((20552055))محمد صال  الودين محمد صال  الودين , , محمدمحمد  -4422
رسووالة رسووالة , , فةةي ت ميةةة الت ةةور التك ولةةوجي لةةد  ميلمةةي التيلةةيم الف ةةيفةةي ت ميةةة الت ةةور التك ولةةوجي لةةد  ميلمةةي التيلةةيم الف ةةي  ICTالميلومةةات واالتصةةال الميلومةةات واالتصةةال 

 ..جامعة بني سويف جامعة بني سويف , , كلية التربيةكلية التربية, , ماجستيرماجستير
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مسةةتودعات وحةةدات الةةتيلم مسةةتودعات وحةةدات الةةتيلم . . )20022002))نشوورف نشوورف , , جووودت مصووطفى وعبوود العزيووزجووودت مصووطفى وعبوود العزيووز, , مصووطفىمصووطفى  -4242
: : القوووواهرة القوووواهرة , , 55العوووودد العوووودد , , 5252المجلوووود المجلوووود , , سلسووووة دراسووووات وبحووووو سلسووووة دراسووووات وبحووووو , , تعلووووي تعلووووي مجلووووة تكنولوجيووووا المجلووووة تكنولوجيووووا ال, , الر ميةةةةةالر ميةةةةة

 ..الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلي  الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلي  
ْتمر مدرسووووة لكترو ةةةةيلكترو ةةةةيالتيلةةةةيم اإل التيلةةةةيم اإل (. (. 20022002))الموسووووى, عبوووود ا  الموسووووى, عبوووود ا    -2200 ْتمر مدرسووووة , ورقووووة عموووول مقدمووووة لموووو , ورقووووة عموووول مقدمووووة لموووو

 ..المستقبل, جامعة الملد سعود, السعوديةالمستقبل, جامعة الملد سعود, السعودية
  ::عموانعموان, , 55ط ط , , والتقويم في اليلوم السلوكيةوالتقويم في اليلوم السلوكيةأساسيات القياس أساسيات القياس (. (. 20042004))موسى موسى , , النبهانالنبهان  -2255

 ..دار الشروق للنشر والتوزي  دار الشروق للنشر والتوزي  
فيالية برامج كلية التربيةة بجاميةة األ صةى علةى فيالية برامج كلية التربيةة بجاميةة األ صةى علةى (. (. 20062006))حسن حسن , , نشوان, تيسير ومهدينشوان, تيسير ومهدي  -2222

ْتمر العلمي السنوب الرابو  لقسو  المنوات مية الت ور التق ي لد  طلبت ات مية الت ور التق ي لد  طلبت ا ْتمر العلمي السنوب الرابو  لقسو  المنوا, الم وطورق التودريس, وطورق التودريس, ھاج ھاج , الم
 ..األقصى, غزةاألقصى, غزةكلية التربية, جامعة كلية التربية, جامعة 

 مةةوذج مقتةةر  لمسةةتودع الوحةةدات التيليميةةة عبةةر اإل تر ةةت فةةي  مةةوذج مقتةةر  لمسةةتودع الوحةةدات التيليميةةة عبةةر اإل تر ةةت فةةي   (.(.20520555))سووعدسووعد, , هنووداويهنووداوي  -2233
رسوالة دكتوورا  رسوالة دكتوورا  , , ضوء ميةايير الجةودا وأثةره علةى بيةض جوا ة  الةتيلم لةد  طة   كليةة التربيةةضوء ميةايير الجةودا وأثةره علةى بيةض جوا ة  الةتيلم لةد  طة   كليةة التربيةة

 ..مصرمصر  ,,جامعة حلوانجامعة حلوان, , كلية التربيةكلية التربية, , ((غير منشورةغير منشورة))
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 (1)ملحق رقم 
 أسماء السادة المحكمين
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 (1)ملحق رقم 
 أسماء السادة المحكين

قائمة معايير   اسم المحكم ودرجته العلمية
 المستودعات

مقياس 
المعرفة 

 التكنولوجية

مقياس االتجاه  
نحو مادة 
 التكنولوجيا

موقع مستودع 
الوحدات 
 التعليمية

 محمد عبد الفتاح عسقول . د.أ
 الجامعة اإلسالمية  –أستاذ تكنولوجيا التعليم 

    

 عزو اسماعيل عفانة . د.أ
 الجامعة اإلسالمية –أستاذ المناهج وطرق التدريس 

    

 فتحية صبحي اللولو .د.أ
 الجامعة اإلسالمية –أستاذ المناهج وطرق التدريس 

    

 محمد سليمان أبو شقير .د
 الجامعة اإلسالمية -أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك

    

 علي بن شرف الموسوي .د
 جامعة قابوس  –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد 

    

 محمود درويش الرنتيسي .د
 الجامعة اإلسالمية –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 أدهم حسن البعلوجي . د
 الجامعة اإلسالمية –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 النجار  عبد اهلل حسن.د
 جامعة األقصى –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 عياد اسماعيل فؤاد .د
 جامعة األقصى –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 مهدي  ربحي حسن.د
 جامعة األقصى –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 العجرمي  جميل سامح.د
 جامعة األقصى –أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

    

 العكلوك  محمود أيمن.أ
 مشرف التكنولوجيا  –ماجستير مناهج وطرق تدريس

    

 عابد يوسف عطايا .أ
 التكنولوجيامشرف  –ماجستير مناهج وطرق تدريس
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 (2)ملحق رقم 
 قائمة معايير بناء المستودع التعليمي الرقمي 
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 (2)لحق م
 تعليميلقائمة معايير بناء المستودع ا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ,,,حفظه اهلل ......................................................  األستاذ/ الدكتور 

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 بناء املستودع التعليمي   حتكيم قائمة معايري/ املوضوع 

تير مو  لليوة لبتربيوة تير مو  لليوة لبتربيوة يقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا ويقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا و, , تحية طيبة وبعدتحية طيبة وبعد

 ::تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن   ,,لالميةلالميةبحبجحمعة لإلبحبجحمعة لإل

فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف 

 العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا 

 ..مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية / / بدشرلف لبدلتمة بدشرلف لبدلتمة 

 ..ض قح  لببحثب بدادلر قحئ ة معحيير بنحء لب  تمرع لبتعلي ي ض قح  لببحثب بدادلر قحئ ة معحيير بنحء لب  تمرع لبتعلي ي وبهذل لبغروبهذل لبغر

 قحئ ة معحيير امرة تع يم لب  تمراحت لبتعلي ية لبرق ية قحئ ة معحيير امرة تع يم لب  تمراحت لبتعلي ية لبرق ية   بتحكيمبتحكيم  لبتكر لبتكر   ليحرتكمليحرتكم  م م   نرامنرام

 ::  ثيبثيب  م م   لب جح لب جح   هذلهذل  فيفي  خبرتكمخبرتكم  ضمءضمء  فيفي

 .  لبقحئ ة ابحةلت صيحغة -1

 .  إبيه تنت ي لبذي بل جح  لبعبحةلت منحلبة -2

 . حبمنحل ترله مح لإلضحفة, لبحذف, -3

 حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وداعيا  تعاونكم حسن لكم شاكرا 

 ... والتقدير االحرتام فائق بقبول وتفضلوا
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 معايير تصميم مستودع الوحدات التعليمية الرقمية/ أوال  

 المعيار م
 مرتبط

 غير      

 مرتبط

 مالحظات

مهم  

 جدا
 مهم

  Usabilityسهولة االستخدام - أ

     . لب  تمرع ىمحتم  لراة لبمصم  إب- 1

     .  تمرعلب في إمكحنية ت جيل م تخد  اديد- 2

     .لب  تمرع  لهمبة ت جيل لبدخم  إب- 3

     . لب  تمرع إضحفة وثدلت إب لهمبة - 4

     .لب  تمرع  ىلهمبة لببحب في محتم- 5

 Navigationاإلبحار - ب 

     . لهمبة لبتنقل ابر وثدلت لب  تمرع- 6

     .ثبحت ممضع أرولت لبتعفح رلخل شحشحت لب  تمرع- 0

     .أرولت لبتعفح ومالءمتهح بخعحئص لب تعل ي  ةب حط- 7

- ج
 تصميم واجهة تفاعل مستودع وحدات التعلم  

 Interface design

  

.تع يم انحصر لبشحشة- 9  (Balance) لتزلن      

     .تع يم انحصر لبشحشة( Consistency)ولت حق  لن جح - 12

11 -
شحشحتلبفي تع يم انحصر   (Simplicity)  ب حطة لب  تمرع

.واد  تزلث هح بحبعنحصر  

    

12 -
وترتيب انحصر شحشحت م تمرع   (Organizing)تنظيم

 . لبمثدلت لبتعلي ية

    

 Safety األمان- د

      ل  تمرعبلالةتبحط مملقع  (Links) .ال ت بب مشكالت ةمنآ - 13

. شخعية لل م تخد تقديم لب  تمرع نظحمح آمنح بكي يتحقق م  - 14      

. خلم ممقع لب  تمرع م  لبفيرولحت- 15      

- هـ 
  التفاعلية والتحكم التعليمي 

 Interactivity &Instructional Control  

.   تمرع بعبحةلت تمضح لبهدف م  تع يم لب  تمرعلب يبدأ- 16      

تحثة و لبتلقي للتف حةلت لبطالب لب  تمرع بمليلة تفحال  مزور- 10

.لب  تمرع مدير تملصل بي  لب  تخد  وبل لب جح   

    

للتخدل  مح ونشر ومشحةلة ببل  تخدمي   ي  ح لب  تمرع- 17

.يريدونه م  وثدلت تعلم   

    

     .ولبتشحةلي  فرص لبتعلم لبتعحوني لب  تمرع رمفي- 19

 

 

 



011 
 

 الرقمي يميمستودع التعلبال تعلمالمعايير تصميم وحدات / ثانيا  

 المعيار م
 مرتبط

 غير

 مرتبط

 مالحظات

مهم  

 جدا
 مهم

 تعلم الوحدات  ىمحتو- أ

.أو ألثر تحقق وثدة لبتعلم هدف تعلي ي محدر- 22      

.ى  حتمبلبحألهدلف لبتعلي ية  وثدلت لبتعلم رتبطت- 21      

ممقع  -بقطة فيديم -صمةة -نص)وثدة لبتعلم قد يكمن  ىمحتم- 22

 .(مححلحة -ويب

    

 طبيعة خعحئص لب تعل ي  وخبرلتهم وثدلت لبتعلم مع نحلبتت- 23

.لب حبقة   

    

.وثدلت لبتعلملبتعحمل مع لب رونة ولبتكحمل في - 24      

.وخلمه م  لألخطحء لبلغمية ولبنحمية ىلب حتم رقة- 25      

 أشكال وحدات التعلم - ب

     النص Text :أوال

.لبشحشة بشكل ولضح   لبنعمص الظهمة - 26      

.  للتخدل  ثالثة أن حط م  لبخطمط لحد أقع- 20      

.  أثجح  م  لبخطمط لحد أقع ةللتخدل  ثالث- 27      

.لبنعمص صحيحة بغميح, وولضحة لب عحني - 29      

. للتخدل  خطمط نعمص لهلة لبقرلءة ومريحة بلعي - 32      

     . لبنعمص مع بمن لبخلفيةتبحي  بمن خط   -31

      تجنب للتخدل  لبفقرلت لبطميلة- 32

     .ة ولبفراية  ولثد في لتحبه لبعنحوي  لبرئي تتبع نظح- 33

(Images& Graphics) :ثانيا و رسم أصورة        

. وثدة لبتعلم ىتعبر لبعمةة أو لبرلم ا  مض من محتم- 34      

. لب زرث ة بحبتفحصيلتجنب للتخدل  لبعمة - 35      

. لألبملن في لبعمة ولبرلممحت تت م بحبملقعية- 36      

(Video &Animation) :ثالثا او رسم متحرك  لقطة فيديو       

. إمكحنية إاحرة لبعرض ألثر م  مرة- 30      

.ت ك  لب تعلم م  إيقحف ارض بقطحت لبفيديم - 37      

. وب يطة قدة لإلمكحنلبعمة لب تحرلة ولضحة - 39      

 إمكانية الوصول Accessibility- ج

      وثدلت لبتعلم  تمفير محرك بحب بحب  تمرع ب همبة لبمصم  إب- 42

      لب  تمرع رون قيمر زمحنية أو مكحنية ىمحتم  تي ير لبمصم  إب- 41

.لبفهرلة لبجيدة بمثدلت لبتعلم  -42      

.م  لب  تمرع  لبتعلم وثدلت وتح يل تخزي  تي ير -43      

.بدمكحن لب تعلم لبمصم  إب  وثدلت لبتعلم بألثر م  طريقة  -44      
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 المعرفة التكنولوجية  اختبار
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 (3)ملحق 
 المعرفة التكنولوجية  اختبار

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ,,,حفظه اهلل ...................................................... األستاذ  /الدكتور 

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 املعرفة التكنولوجية  اختبارحتكيم / املوضوع 

تير مو  لليوة لبتربيوة تير مو  لليوة لبتربيوة يقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا ويقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا و, , وبعدوبعد  ةةتحية طيبتحية طيب

 ::تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن   ,,لالميةلالميةبحبجحمعة لإلبحبجحمعة لإل

فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف 

 العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا 

 ..مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية / / بدشرلف لبدلتمة بدشرلف لبدلتمة 

 ..ض قح  لببحثب بدادلر لالختبحة لبتحعيلي  ض قح  لببحثب بدادلر لالختبحة لبتحعيلي  وبهذل لبغروبهذل لبغر

 ::في ضمء خبرتكم في هذل لب جح  م  ثيب في ضمء خبرتكم في هذل لب جح  م  ثيب   لالختبحةلالختبحةم  ليحرتكم لبتكر  بتحكيم هذل م  ليحرتكم لبتكر  بتحكيم هذل   نرامنرام

  لالختبحةصيحغة ابحةلت . 

 منحلبة لببدلئل بكل فقرة م  فقرلت لالختبحة. 

 لبحذف, لإلضحفة, مح ترله منحلب ح . 

 لكم حسن تعاونكم وداعيا  املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم ا شاكر

 ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 

 

0204227
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 عليمات االختبارت

 :عزيزي الطالب

 يهدف هذل لالختبحة إب  قيحس م تمى لبتحعيل بدى طالب لبعف لبعحشر لأللحلي فييهدف هذل لالختبحة إب  قيحس م تمى لبتحعيل بدى طالب لبعف لبعحشر لأللحلي في          

 ""لكترونياتلكترونياتاإلاإل: " : " لبثحنيةلبثحنيةلبمثدة لبمثدة 

 بأن نتحئج هذل لالختبحة لت تخد بأن نتحئج هذل لالختبحة لت تخد   ألئلة هذل لالختبحة بكل رقة وانحية ال ح  ألئلة هذل لالختبحة بكل رقة وانحية ال ح    ل ل أةام لإلاحبة اأةام لإلاحبة ا          

 ..لبعل يلبعل ي  فقط ألغرلض لببحبفقط ألغرلض لببحب

 :اإلجابةبأرجو قراءة التعليمات التالية قبل البدء 

م  نمع لالختيحة م  متعدر, بكل  ال  لؤل 33 صفححت تحتمي ال  3 يتكمن هذل لالختبحة م  -1

 .وولثدة منهح صحيحة خطأثالثة منهح  لؤل  أةبع إاحبحت

 .في لبعندوق لبتحبي ال تكتب شيئح ال  هذل لبكرلس فحإلاحبة  -2

 .رقيقة 35زم  لالختبحة  -3

ةقم في مربع  ةمز لبجملبقرأ لل لؤل  وإاحبحته ايدل وثدر لإلاحبة لبعحيحة, ثم ضع ل -4

 .لب ؤل  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

           

12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 

           

23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 

           

مع خالص شكري وتقديري                                                                             
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 : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي * 

 :والتسخين أعازلة عند الصفر المطلق وتصبح موصلة بالتطعيم  ............تعتبر -1

 خحملة لب ملر لب -ر       مصلة   لبشبه لر  ملب -ج لب مصلة        ملر لب -ب      نبيلة   لب ملر لب -أ

 : تمتاز أشباه الموصالت بأنها  -2

  ةبحاية لبتكحفؤ -ر                  ثالثية لبتكحفؤ -ج    لبتكحفؤ        ثنحئية -ب       أثحرية لبتكحفؤ -أ

 : موصلة عدا المواد شبه اللكترونية المصنوعة من جميع ما يلي من العناصر اإل -3

 ةلت لب تكحملة        للبد -لبع حمحت لب فرغة       ر -ج   لبثنحئي                 -لبترلنزلتمة        ب -أ

 : لكترونية عدا يع ما يلي من  مميزات العناصر اإلجم -4

 تكلفتهح منخفضة  -ر     لريعة لألرلء     -صغيرة لبحجم          ج -تحتحج طحقة احبية       ب -أ

 :    إلنتاج شريحة موجبة نضيف لبلورة السيلكون النقية  -5

N -أ
7

C -ب                        
6

AL                   -ج                      
13

AS -ر
33

 

 :لجعل بلورة الجرمانيوم النقية موصلة .............. نضيف عنصر من عناصر المجموعة -6

 لألوب        -لبثحنية                   ر -لبثحبثة                     ج -عة                  بلبرلب -أ

 :روابط  ةترتبط ذرات بلورة السيلكون النقية بأربع -7

 فلزية     -ر    هيدةواينية         -ج              أيمنية        -ت حه ية               ب -أ

 : الشحنات السائدة في بلورة السيلكون المطعمة باأللمنيوم   -8

  لبنيترونحت -ر                لببروتنحت -ج              لبفجملت  -ب          بكترونحتلال -أ

 : المقاومة الداخلية لثنائي مصنوع من الجرمانيوم هي  -9

 Ω 422 -ر                 Ω 322 -ج                  Ω 222 -ب              Ω 122 -أ

 :من  لتقويم الموجي الكامل للتيار المترددا في المستخدمةالقنطرة تتكون  -11

 ثنحئيحت  6 -ر  ثنحئيحت            5 -ج          ثنحئيحت      4 -ثنحئيحت            ب 3 -أ

 : لكترونية ويتكون من شريحتين إحداهما موجبة واألخرى سالبة من أبسط العناصر اإليعد  -11

 IC -ر         لبثنحئي لبعحري     -لبخاليح لبش  ية            ج -لبع حمحت لب فرغة          ب -أ
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 : جهدالحالة التي يتعدى فيها جهد االنحياز العكسي حد معين تعرف ب -12

 لببحاب  -ر           لالنهيحة           -ج                     لبزينر -ب            ححاز      لب -أ

 : سمك منطقة الجهد الحاجز يقدر  -13

 ميكرون  0.5 -ر             ميكرون  0.4 -ج       ميكرون        0.3-ب ميكرون          0.2 -أ

 : نستخدم ثنائي  يتقويم نصف موج رةدا تكوينل -14

 لبعحري -لبح حس بلضمء            ر -لببحاب بلضمء           ج -ب                  لبزينر -أ

 :الجهد الحاجز لثنائي مصنوع من السيلكون هو -15

 0.9v -ر                       0.7v -ج                     0.5v -ب                   0.3v -أ

 :نحياز األمامي على توصيل التيار عندما يكون جهد المصعد يعمل الثنائي في حالة اال -16

                                                      أال  م  اهد لب هبط -ب                                      أقل م  اهد لب هبط -أ

               ب هبطضعف اهد ل -ر                                   م حوي  بجهد لب هبط -ج

 : وظيفة ثنائي الزينر  -17

 مجس ضمئي  -ر         ضحءة  لإل فضخ -ج      تنظيم فرق لبجهد   -ب   تضخيم لبجهد       -أ

 : هو ازيمع الحمل على التو نائي الذي يوصلالث -18

  لبح حس  -ر                        LED -ج             لبزينر        -ب              لبعحري     -أ

 : في حالة إنحياز أمامي فإنه يعمل كثنائي عادي ............... عند توصيل الثنائي  -19

 لببحاب بلضمء  -لبضمئي             ر -لبح حس بلضمء               ج -لبزينر                  ب -أ

 :  هو عكسينحياز اوصل في حالة ي   الذيالثنائي  -21

 LED -لببحاب بلضمء            ر -لبزينر                     ج -لبعحري                ب -أ

 :ستخدم في أجهزة التحكم عن بعد وإرسال المعلومات يثنائي يصدر أشعة تحت حمراء و -21

 لبح حس بلضمء -ر     لبثنحئي لببحاب بلضمء   -ج     لبثنحئي لبضمئي    -ب  ثنحئي لبليزة      -أ

 : جهد  عنديعمل الثنائي الباعث للضوء  -22

     2V -ر                        1.5V -ج                      1V -ب               0.5V -أ
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 : تسمى القدم الطويلة في الثنائي الباعث للضوء بـ -23

 لببحاب  -لب هبط                       ر -لب ععد                ج -لب ج ع                ب -أ

 : ثنائي يمرر التيار الكهربائي عندما يتعرض للضوء  -24

 لبزينرثنحئي  -ر            لبح حس بلضمء    -لبعحري              ج -ب   لببحاب بلضمء     -أ

 : جميع ما يلي يستخدم فيها الثنائي الباعث للضوء عدا  -25

 لبرممت لنترو   -لإلنذلة           ر لةلتر -لبححلبحت               ج -ب         لب عحاد      -أ

 : هو  شرائح تشكالن ثنائيين متصلين معالكتروني يتكون من ثالث إعنصر  -26

  LED-لبع ح  لب فرغ               ر -لبترلنزلتمة          ج -لبدلةة لب تكحملة         ب -أ

 :عدد أطراف الترانزستور  -27

 أطرلف  5 -أطرلف                   ر 4 -أطرلف              ج 3 -طرفي                   ب -أ

 :  تضخيم توصيلة الباعث المشتركة في الترانزستور تعمل على -28

 فرق لبجهد ولبتيحة  -ر                   لبقدةة -ج            فرق لبجهد  -ب                  لبتيحة   -أ

 :  عدا من مزايا استخدام الترانزستور كمفتاحجميع ما يلي  -29

  احبي لبتكلفة -ممفر بلطحقة           ر -اد  إثدلث شرلةة لهربحئية     ج -بصغير لبحجم       -أ

 :  قيمتهايوصل مع قاعدة الترانزستور مقاومة  -31

 ليلم أو   4 -ليلم أو                      ر 3 -أو                جليلم  2 -ليلم أو           ب 1 -أ

 :هي  شريحة في الترانزستور تخالف الشريحتين األخريين من حيث النوع -31

 لبقحادة  -ر         لب ج ع                -ج     لب رلل                -لببحاب              ب -أ

 :عن اتحاد ثنائيين معا كما في الشكل (NPN)ينتج الترانزستور من نوع  -32

   -ر                                 -ج                               -ب                      -أ

 : يعمل الترانزستور كمفتاح يتحكم به بواسطة فرق الجهد بين  -33

 ولببطحةية لبقحادة  -ر لبقحادة ولببحاب   -لب ج ع ولبقحادة      ج -ب   ولب ج ع        لببحاب -أ
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 (4)ملحق رقم 
 مقياس اتجاه الطالب نحو مادة التكنولوجيا  
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 (4)ملحق 
 مقياس اتجاه الطالب نحو مادة التكنولوجيا 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 ,,,حفظه اهلل ......................................................  األستاذ/ الدكتور 

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 مقياس االجتاهحتكيم / املوضوع 

تير مو  لليوة لبتربيوة تير مو  لليوة لبتربيوة يقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا ويقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا و, , وبعدوبعد  ةةتحية طيبتحية طيب

 ::تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن   ,,لالميةلالميةبحبجحمعة لإلبحبجحمعة لإل

فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف 

 العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا 

 ..مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية / / بدشرلف لبدلتمة بدشرلف لبدلتمة 

 ..  للتبيحن بقيحس لتجحه لبطالب نحم محرة لبتكنمبمايحللتبيحن بقيحس لتجحه لبطالب نحم محرة لبتكنمبمايحوبهذل لبغرض قح  لببحثب بدادلر وبهذل لبغرض قح  لببحثب بدادلر 

 ::  ثيبثيب  م م   لب جح لب جح   هذلهذل  فيفي  خبرتكمخبرتكم  ضمءضمء  فيفيهذل لب قيحس هذل لب قيحس   بتحكيمبتحكيم  لبتكر لبتكر   ليحرتكمليحرتكم  م م   نرامنرام

 .صدق لبفقرلت في قيحس مح وضعت ألاله -

 .ب  تمى طالب لبعف لبعحشر لأللحلي رقة لبعيحغة لبلفظية ومالءمتهح -

 . حمنحلب ترله مح لإلضحفة, لبحذف, -

 .مدى لفحية ووضمح لبتعلي حت -

 حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وداعيا  تعاونكم حسن لكم شاكرا                         

 ... والتقدير االحرتام فائق بقبول وتفضلوا
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 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

تعليمات خاصة مبقياس االجتاه حنو مادة التكنولوجيا لدى طالب 

 الصف العاشر

 :عزيزي الطالب 

فقرة ويهدف إب  لبتعرف ال  لتجحهحت طالب لبعف لبعحشور فقرة ويهدف إب  لبتعرف ال  لتجحهحت طالب لبعف لبعحشور   2525في ح يلي مقيحس يتكمن م  في ح يلي مقيحس يتكمن م            

, , بودةاحت  فوي لب دةلوةبودةاحت  فوي لب دةلوة  نحم محرة لبتكنمبمايح وقد وضع ألغرلض لببحب لبعل ي وبيس به االقوةنحم محرة لبتكنمبمايح وقد وضع ألغرلض لببحب لبعل ي وبيس به االقوة

 ..احبة ال  ا يع فقرلته بأمحنة وصدق وادية ثت  يتحقق لبهدف منه احبة ال  ا يع فقرلته بأمحنة وصدق وادية ثت  يتحقق لبهدف منه فحبراحء لإلفحبراحء لإل

في لب كحن لب حدر ال  ( )بذل يرا  من  قرلءة لل ابحةة بدقة ثم تقرة رةاة لب ملفقة بمضع 

 . ي حة لل ابحةة 

 /مثح 

 الفقرة م
موافق 

 بشدة
 أعارض محايد موافق

أعارض  

 بشدة

      .أشعر ب همبة في تعلم محرة لبتكنمبمايح 1

 

 ::عليهاعليها  الموافقةالموافقة  درجةدرجة  عنعن  عبارةعبارة  لكللكل  المقابلالمقابل  التدرجالتدرج  ويعبرويعبر            

 ..رلئ حرلئ ح  مع مع   تتفقتتفق  لبعبحةةلبعبحةة  لحنتلحنت  إذلإذل  ::بشدةبشدة  موافقموافق  -

 ..غحببحغحببح  مع مع   تتفقتتفق  لبعبحةةلبعبحةة  لحنتلحنت  إذلإذل  ::موافقموافق  -

 ..تقرةتقرة  أنأن  ت تطيعت تطيع  والوال  الي الي   تنطبقتنطبق  الال  لبعبحةةلبعبحةة  لحنتلحنت  إذلإذل  ::محايدمحايد  -

 ..غحببحغحببح  مع مع   تتفقتتفق  الال  لبعبحةةلبعبحةة  لحنتلحنت  إذلإذل  ::أعارضأعارض-

 ..رلئ حرلئ ح  مع مع   تتفقتتفق  الال  لبعبحةةلبعبحةة  لحنتلحنت  إذلإذل  ::بشدةبشدة  اعارضاعارض  -

 

ع خالص شكري وتقديريم
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 الفقرة م
موافق 

 بشدة
 عارضأ محايد موافق

 عارضأ

 بشدة

      .أشعر ب همبة في تعلم محرة لبتكنمبمايح 1

      .ال  لبتقد  لبعل ي تعلم محرة لبتكنمبمايح ي حادني 2

      .ن ي  بدي ثب لاللتطالعال ت  لبتكنمبمايح أةى أن محرة 3

4 
 مضماحت لبأشعر بعد  لبقدةة ال  فهم لبكثير م  

 .ةلبتكنمبماي
   

  

      .وقت فرلغي في رةللة محرة لبتكنمبمايحأثب أن أقضي  5

      .أةى أن تعلم محرة لبتكنمبمايح ال ي حادني ال  لبتفكير 6

7 
تعلم محرة لبتكنمبمايح ضروةة بكل طحبب ب مللبة أاتقد أن 

 .تطمةلت لبععر
   

  

      .أةى أنني بححاة إب  تعلم لب زيد م  لب ملضيع لبتكنمبماية 8

9 
لبتكنمبمايح بدي مهحةلت للتخدل  لبححلمب  تن ي محرة

 .نترنتولإل
   

  

10 
 بحلتخدل  بلتكنمبمايح مملضيع ضحفةإ اندأتضحيق 

 .لبرق ية لب  تمراحت
   

  

11 
ب ملقع ومنتديحت تهتم بحبتطمةلت  أبتعد ا  لالشترلك

 .لبتكنمبماية ولببرمجية
   

  

12 
لبتي تهتم بحبتطمةلت  نترنتأةى أن تعفح مملقع لإل

 .لبتكنمبماية مضيعة بلمقت 
   

  

13 
أةى ضروةة وامر مملقع خحصة ترلز لهت حمهح ال  

 .مملضيع لبتكنمبمايح لب نهجية بلعف لبعحشر
   

  

14 
مع معلم لبتكنمبمايح أةى ضروةة وامر قنملت بلتملصل 

 .نترنت في لل وقتابر شبكة لإل
   

  

15 
لب علم بع ل اروض تمضيحية  نياندمح يكلف بحبضيقأشعر 

 .وبرلمج تعلي ية
   

  

16 
ت تع في مشحةلة لبطالب في ح أنتجه م  اروض لأ

 .نترنتيحية وبرلمج تعلي ية ابر شبكة لإلتمض
   

  



001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
أةى أن لهت ح  لب ملقع لبتكنمبماية ب حرة لبتكنمبمايح غير 

 .لحفي
   

  

      .لب علم ب حرة لبتكنمبمايحأشعر بحب لل أثنحء شرح  18

      .ثبي ب حرة لبتكنمبمايح ي حادني ال  فه هح  19

20 
بتب يط محرة  علم بهح لبيزورني ألت تع بحألمثلة لبتي 

 .لبتكنمبمايح 
   

  

21 
 لبتقنيحت لبتعلي يةيمظف ال  معلم لبتكنمبمايحأةى أن 

 .لب نحلبة بنح 
   

  

22 
 تطبيقلبلبمقت لبكحفي ال يتيح  معلم لبتكنمبمايح أةى أن

 . لبع لي ب ح أتعل ه
   

  

23 
ة محرة ثبي ب علم لبتكنمبمايح يجعلني أاتهد في رةلل

 .لبتكنمبمايح
   

  

24 
يشجعني ال  لب شحةلة في ال معلم لبتكنمبمايح  أةى أن

 .لب عحةض ولب  حبقحت لبتكنمبماية
   

  

      .لبتكنمبمايح محرةحبقلق م  لمتححن بأشعر  25
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 (5)ملحق رقم 
 يم الموقع طلب تحك
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 (5)ملحق رقم 
 يم الموقع طلب تحك

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ,,,حفظه اهلل ......................................................  األستاذ/ الدكتور 

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 موقع مستودع الوحدات التعليمية الرقمية  حتكيم / املوضوع 

تير مو  لليوة لبتربيوة تير مو  لليوة لبتربيوة يقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا ويقوم  لببحثوب بداودلر رةللوة بلحعوم  الو  رةاوة لب حا و, , تحية طيبة وبعدتحية طيبة وبعد

 ::تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن تخعص منحهج وطرق تدةيس بعنملن   ,,لالميةلالميةبحبجحمعة لإلبحبجحمعة لإل

فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف 

 العاشر واتجاههم نحو مادة التكنولوجيا 

 ..مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية مجدي لعيد اقل ألتحذ تكنمبمايح لبتعليم لب  حاد بحبجحمعة لإللالمية / / بدشرلف لبدلتمة بدشرلف لبدلتمة 

 ..لبتعلي ية لبرق ية بلعف لبعحشر لبتعلي ية لبرق ية بلعف لبعحشر وبهذل لبغرض قح  لببحثب ببنحء ممقع م تمرع لبمثدلت وبهذل لبغرض قح  لببحثب ببنحء ممقع م تمرع لبمثدلت 

 //لب مقع لب مامر ال  لبرلبط لب مقع لب مامر ال  لبرلبط   بتحكيمبتحكيم  لبتكر لبتكر   ليحرتكمليحرتكم  م م   نرامنرام

http://www.lorepository.com 

 .قترلثحت ولإلضحفحت بل مقع وذب  في ضمء لاللتبيحن لبتحبي وتقديم لال

 حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وداعيا  تعاونكم حسن لكم شاكرا 

 ... والتقدير االحرتام فائق بقبول وتفضلوا
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 /االقرتاحات  واإلضافات 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 
 الفقرة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة 
 مالحظات المحكم

1 
م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية بلعف لهمبة لبمصم  ب مقع 

 .لبعحشر 
 

  
 

2 
معلممحت تعريفية يتض   م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية لبرق ية 

 .ا  م ئم  لب مقع 
 

  
 

     .لبمصم  إب  لبعفححت لألخرى م  لبعفحة لبرئي ة ب همبة  3

4 
تجذب لنتبحه لبطحبب  بل  تمرع Interface تع يم ولاهة تعحمل

 . لالطالع بل زيد م 
 

  
 

5 
م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية لبرق ية لألهدلف لبتعلي ية  يعرض

 . بشكل ولضح
 

  
 

6 
ة لبتعلي ييرتبط محتمى م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية بحألهدلف 

 .لب طلمبة
 

  
 

0 
ومنحلبة بلفئة لبع رية  اذلبةو ةمت ق   تمرعتع يم صفححت لب

  .لب قد  بهح 
 

  
 

7 
مع لبرولبط لبفحئقة وألحبيب لبتعفح رلخل ي هل لبتعحمل 

 . لب  تمرع
 

  
 

     ةيلبخعمصويمفر م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية لبرق ية لألم   9

12 
يمفر م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية لبرق ية مملر تعلي ية متنماة 

 . وهحمة بلتعلم
 

  
 

11 
بحبمضمح ولبدقة  في لب  تمرع ت تحز لبنعمص لب كتمبة

 . ولبتنحلق
 

  
 

12 
إمكحنية لبتملصل في لب  تمرع مع لب دةس وتمايه ألئلة 

 .وإاحبة لب دةس اليهح 
 

  
 

13 
يتض   م تمرع لبمثدلت لبتعلي ية لبرق ية تمصيف ولضح 

 . بعنحصر لبتعلم لبتي يحتميهح
 

  
 

      (نص  –صمةة  –فيديم )بلطحبب نمع ملف لالةتبحط  يمضح 14

     .لالةتبحطحت لب مامرة في لب مقع فعحبة  15
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 (6)ملحق رقم 
  كتاب تسهيل مهمة الباحث 
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 (6)ملحق رقم 
كتاب تسهيل مهمة الباحث 
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 (7)ملحق رقم 
 دليل استخدام المستودع التعليمي الرقمي 



010 
 

 

 (7)ملحق 

 يمية الرقمية وحدات التعلالدليل استخدام مستودع 

الوحدات التعليمية الرقمية للصف العاشر في مادة في مستودع  طالبمرحبا بك عزيزي ال    
خالل تناوله لوحدة مساعدتك والرفع من مستوى تحصيلك من والذي يهدف إلى , التكنولوجيا

مع زمالئك والتواصل معهم لتبادل التعاون مكنك من ي  و  ,لكترونيات بشكل سهل ومبسط وممتعاإل
هذا الدليل بهدف تزويدك  أقدم أنويسعدني , مع معلمك في أي وقت والتواصل, المعلومات

ول وكيفية الدخ ,يمية الرقميةوحدات التعلالبالمعلومات المتعلقة بالهدف العام من مستودع 
العلمي داخل البرنامج, كما يرشدك  ىنترنت, وطبيعة المحتو للمستودع والتعامل معه عبر اإل

دراسة  أثناءكيفية السير والتقدم داخل المستودع, ويعرفك بما ينبغي عليك القيام به  إلىالدليل 
م في دراسة المستودع لك التقد ىيتسن ىقراءة هذا الدليل بعناية حت رجىي  لذا  ,المستودع ىمحتو 

 .أهدافهوتحقيق 

 الهدف العام من دراسة مستودع وحدات التعلم : أوال
تخزين وحدات التعلم التي يتم إنتاجها من قبل إلى  مستودع الوحدات التعليمية الرقمية يهدف   

واالستفادة المعلمين والمتعلمين إلتاحة هذه المواد لالستخدام في أي وقت وأي مكان لدراستها 
 .لدى الطالب وتنمية اتجاههم نحو مادة التكنولوجيا منها في تنمية المعرفة التكنولوجية

 ::نترنتنترنتمستودع وحدات التعلم بفاعلية عبر ال مستودع وحدات التعلم بفاعلية عبر ال المتطلبات األساسية للتعامل مع المتطلبات األساسية للتعامل مع : : ثانياثانيا
 ::يلييلي  , أن يتوافر لديك ما, أن يتوافر لديك مايةيةممييوحدات التعلوحدات التعلالاليتطلب االستخدام الجيد لمستودع يتطلب االستخدام الجيد لمستودع       
 ..نترنتنترنتمكانات االتصال باإلمكانات االتصال باإلجهاز حاسوب مزود بإجهاز حاسوب مزود بإ  -1
أو أي متصاافح رخاار لتصاافح الموقااع أو أي متصاافح رخاار لتصاافح الموقااع      internet explorer  مثاالمثاال  نترنااتنترنااتبرنااامج تصاافح اإلبرنااامج تصاافح اإل  -2

 ..الشبكةالشبكة  علىعلى

 ..  برنامج تشغيل الفيديوبرنامج تشغيل الفيديو  -3

 ..Adobe Acrobat Readerبرنامج برنامج   -4

 ..  Microsoft Officeمجموعة برامج مجموعة برامج   -5
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 ::مستودع الوحدات التعليمية الرقميةمستودع الوحدات التعليمية الرقميةخطة السير في دراسة خطة السير في دراسة : : ثالثاثالثا

 ..نترنت نترنت قم باالتصال بشبكة اإلقم باالتصال بشبكة اإل  -

 ..أو صفحة في أي متصفح لديكأو صفحة في أي متصفح لديك   Internet Explorer افتح صفحةافتح صفحة  -

برنامج  داخل شريط العنوان الخاص بنافذة  (http://lorepository.com)اكتب اسم الموقع 
  .التصفح

 

 

 عنوان موقع مستودع وحدات التعلم الرقمي (1) شكل

صفحة موقاع المساتودع صفحة موقاع المساتودع لوحة مفاتيح الجهاز, ليقوم البرنامج بتحميل لوحة مفاتيح الجهاز, ليقوم البرنامج بتحميل في في (Enter) اضغط علي زراضغط علي زر
 ::موضح بشكل التاليموضح بشكل التالي  هوهو  الرئيسة لموقع مستودع وحدات التعلم كماالرئيسة لموقع مستودع وحدات التعلم كما  لتشاهد النافذةلتشاهد النافذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرقميالرئيسة لموقع مستودع وحدات التعلم  النافذة( 2)شكل
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اساااتعره أهاااداف مساااتودع وحااادات الاااتعلم, ثااام انتقااال لدراساااة محتاااوى مساااتودع وحااادات الاااتعلم اساااتعره أهاااداف مساااتودع وحااادات الاااتعلم, ثااام انتقااال لدراساااة محتاااوى مساااتودع وحااادات الاااتعلم   -
 ..الرقميالرقمي

, , صاف العاشارصاف العاشارلكترونياات مان كتااب التكنولوجياا لللكترونياات مان كتااب التكنولوجياا للمحتوى المستودع عبارة عن محتوى وحادة اإلمحتوى المستودع عبارة عن محتوى وحادة اإل  -
  وبااين الطااالبوبااين الطااالب  ة بااين الطااالب وبعضااهم الاابعه ماان جهااةة بااين الطااالب وبعضااهم الاابعه ماان جهااةتعاونيااتعاونياا  حيااث يااتم تناولااه بطريقااة تشاااركيةحيااث يااتم تناولااه بطريقااة تشاااركية

  –عاروه بوربوينات عاروه بوربوينات   –وورد وورد ))أخرى مان خاالل مقااطع فياديو وصاور ومساتندات أخرى مان خاالل مقااطع فياديو وصاور ومساتندات   والمعلم من جهةوالمعلم من جهة
 ( .( .pdfملفات ملفات 

وتحميال ماا تحتاجاه مان وتحميال ماا تحتاجاه مان   ,,يمكنك تصفح الموقع كزائر فقط واالطالع علاى ماا تحتاان مان معرفاةيمكنك تصفح الموقع كزائر فقط واالطالع علاى ماا تحتاان مان معرفاة  -
ملفاات إلااى جهاااز الحاسااوب الخاااص بااك كمااا يمكناك توجيااه أي سااؤال ياادور فااي ذهنااك للمعلاام ماان ملفاات إلااى جهاااز الحاسااوب الخاااص بااك كمااا يمكناك توجيااه أي سااؤال ياادور فااي ذهنااك للمعلاام ماان 

 ..خالل الضغط على األيقونة سؤال وجوابخالل الضغط على األيقونة سؤال وجواب

 
 

 

 

 

 

 أيقونات تصفح البرنامج( 1)شكل

ولتصاابح قااادرا علااى مناقشااتهم عباار ولتصاابح قااادرا علااى مناقشااتهم عباار , , لكااي تااتمكن ماان مشاااركة زمالئااك بمااا لااديك ماان معلوماااتلكااي تااتمكن ماان مشاااركة زمالئااك بمااا لااديك ماان معلومااات  -
 الدردشة البد أن تسجل لتصبح من أعضاء المستودع وذلك بالضغط على األيقونة مستخدم جديدالدردشة البد أن تسجل لتصبح من أعضاء المستودع وذلك بالضغط على األيقونة مستخدم جديد

 

 

 الجزء الخاص بتسجيل الدخول كمستخدم جديد ( 1)كلش
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 ..  التالية بعد الضغط على أيقونة مستخدم جديدالتالية بعد الضغط على أيقونة مستخدم جديد  النافذةالنافذةستظهر لك ستظهر لك   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل كمستخدم جديدنافذة ( 1)شكل 

ستظهر أسفل األيقونة رسالة تفيد ستظهر أسفل األيقونة رسالة تفيد , , قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم انقر على أيقونة تسجيل الطالبقم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم انقر على أيقونة تسجيل الطالب
 ..بنجاحك في عملية التسجيلبنجاحك في عملية التسجيل

ثام انقار علاى ثام انقار علاى , , فاي المكاان المخصاص باذلكفاي المكاان المخصاص باذلك( ( اسم المساتخدم وكلماة الماروراسم المساتخدم وكلماة المارور))قم بإدخال بياناتك قم بإدخال بياناتك    -
 ..أيقونة دخولأيقونة دخول

 

 
 

 الجزء الخاص بدخول الطالب إلى المستودع كعضو (1)شكل 

 ..ستظهر في نفس المكان رسالة ترحب بكستظهر في نفس المكان رسالة ترحب بك  -

 
 

 رسالة الترحيب بك كعضو من أعضاء المستودع( 9)شكل 
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مستند أو صورة أو ملف فيديو مستند أو صورة أو ملف فيديو ) ) بعد تسجيلك في المستودع سيسمح لك برفع أي وحدة تعليمية بعد تسجيلك في المستودع سيسمح لك برفع أي وحدة تعليمية   -
من خالل النقار علاى أيقوناة رفاع من خالل النقار علاى أيقوناة رفاع , , تبادل المعلوماتتبادل المعلومات  لتتشارك مع زمالئك فيلتتشارك مع زمالئك في( ( أو عره بوربوينتأو عره بوربوينت

 ::التاليةالتالية  عندئذ ستظهر النافذةعندئذ ستظهر النافذة, , ((99شكل شكل ) ) سمك سمك وحدة تعليمية التي تظهر بجوار اوحدة تعليمية التي تظهر بجوار ا

 
 
 
 
 
 
 

 الخاصة برفع الوحدات التعليمية النافذة( 9)شكل 

ثااام انقااار علاااى أيقوناااة اساااتعراه وافاااتح ثااام انقااار علاااى أيقوناااة اساااتعراه وافاااتح   ,,اكتاااب عناااوان الوحااادة واختااار نوعهاااا مااان القائماااة المنسااادلةاكتاااب عناااوان الوحااادة واختااار نوعهاااا مااان القائماااة المنسااادلة
 ..الوحدة التعليمية التي ترغب في رفعها ثم انقر على أيقونة رفع الوحدة التعليميةالوحدة التعليمية التي ترغب في رفعها ثم انقر على أيقونة رفع الوحدة التعليمية

ستصبح قادرا بعد تسجيلك في المستودع على إجراء دردشة مع زمالئك وذلاك مان خاالل النقار ستصبح قادرا بعد تسجيلك في المستودع على إجراء دردشة مع زمالئك وذلاك مان خاالل النقار   -
   ..  ك لعملية التسجيلك لعملية التسجيلبمجرد إتمامبمجرد إتمام  دردشة التي ستظهر على يمين النافذةدردشة التي ستظهر على يمين النافذةعلى أيقونة دخول العلى أيقونة دخول ال

 

 

 

 

 

 

 

 الدخول إلى الدردشة( 9)شكل 
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 التالية بمجرد أن تنقر على أيقونة الدخول إلى الدردشةالتالية بمجرد أن تنقر على أيقونة الدخول إلى الدردشة  ستظهر لك النافذةستظهر لك النافذة

 

 

 

 

 

 
 

 الدردشةنافذة ( 10)شكل 

 ..ثم انقر على أيقونة إرسالثم انقر على أيقونة إرسال  ,,((((10))شكل شكل ))لجزء المخصص لذلك لجزء المخصص لذلك قم بالكتابة في اقم بالكتابة في ا

الرئيساة فاي المساتودع انقار علاى أيقوناة إغاالق فاي الرئيساة فاي المساتودع انقار علاى أيقوناة إغاالق فاي   للخرون مان نافاذة الدردشاة والعاودة إلاى النافاذةللخرون مان نافاذة الدردشاة والعاودة إلاى النافاذة
 ..((((10))شكل شكل ))الدردشة الدردشة نافذة نافذة الزاوية العلوية اليمنى من الزاوية العلوية اليمنى من 

سااتظهر لااك سااتظهر لااك , , يقونااة معااره الصااور فااي أعلااى النافااذةيقونااة معااره الصااور فااي أعلااى النافااذةلتصاافح الصااور فااي المسااتودع انقاار علااى األلتصاافح الصااور فااي المسااتودع انقاار علااى األ -
 ::التاليةالتاليةالنافذة النافذة 

 

 

 

 

 

 
 

 معره الصور( 10)شكل 

مكان كتابة 

 الرسالة

أيقونة إغالق 

 الدردشة
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, تضم مجموعة من الصور المصغرة ذات العالقة نافذةعند النقر على أي صورة ستظهر 
 .ولمشاهدة الصورة بحجمها األصلي ما عليك إال أن تنقر فوق الصورة

 

 صور ذات عالقة بالثنائي الباعث للضوء( 12)شكل 

ستجد زاوية مخصصة ببعه البرامج المهمة والتي ستحتاجها لتحميل الملفات  النافذةعلى يسار  -
بإمكانك تحميل البرنامج الذي تحتاجه بالنقر , على جهازك أو لفك ملفات مضغوطة أو غير ذلك

 .على اسم البرنامج

 .وستجد كذلك زاوية خاصة بآخر فيديو تم تحميله -
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زاوية خاصة ببعه المواقع التي يمكن أن تفيدك في دراسة  النافذةكما يظهر أيضا على يسار  -
 .المنهج وتنمي معرفتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زاوية البرامج والمواقع الصديقة( 13)شكل 

 . نافذةلمشاهدة أنشطة الطالب انقر على أيقونة أنشطة الطالب في أعلى ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخاصة بأنشطة الطالب النافذة( 14)شكل 
 .أي صورة لمشاهدة الفيديونقر على ا



017 
 

لالطالع على الوحدات التعليمية التي يحتويها المستودع ما عليك إال النقر على أيقونة الوحدات  -
 . النافذةالتعليمية التي تظهر في أعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات التعليمية نافذة( 15)شكل 

لفتح أو حفظ أي وحدة تحتاجها على جهازك ما عليك إال أن تنقر على أيقونة التحميل          
 . التي تظهر بجوار الوحدة

بإمكانك توجيه أي سؤال وتلقي الرد عليه من خالل النقر على األيقونة سؤال وجواب في أعلى  -
 :التالية النافذة لتظهر لك النافذة

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال وجواب نافذة( 16)كل ش

سريع إلى الوحدة التي أيقونة خاصة بالبحث تساعدك في الوصول ال أيضا في أعلى النافذة يوجد
 ((.16)شكل )تبحث عنها
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Abstract  
  

      This study aims at identifying the effectiveness of utilizing learning object 

repository (LOR) in developing technological knowledge of 10
th

 grade students and 

their tendencies towards technology subject. 

 

Study problem represented in the main question: 

 

What is the effectiveness of utilizing learning object repository in developing 

technological knowledge of 10
th

 grade students and their tendencies towards 

technology subject? 

 

Study secondary questions are: 

 

1. What are the standards of designing LOR? 

2. What is the required LOR to develop technological knowledge skills? And what 

are students' tendencies towards Technology subject? 

3. What is the effectiveness of utilizing LOR in developing technological knowledge 

of 10
th

 grade students in Electronics unit in Technology subject?  

4. What is the effectiveness of utilizing LOR in developing students' tendencies 

towards Technology subject?  

 

     The researcher used the experimental method, and he prepared a list of LOR 

standards, and a scale to measure technological knowledge through a 33-multiple 

choice test. Moreover, he prepared a scale to measure students' tendencies towards 

technology subject consists of 25 items.  

 

    Based on steps and phases of Cisco model, the researcher built his LOR and 

included the following phases; design, development, presentation and assessment. 

After being applied on a pilot sample of 30 students, study tools were presented to 

arbitrators to check their validity and reliability. The study was applied on a 60-

student sample from the 10
th

 grade at Dar Al Arqam Secondary School in the first 

semester 2013-2014.  

 

    To answer the study questions, data was collected, classified and analysed by 

Statistical Package of Social Sciences  (SPSS) program. The researcher used T-test 
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for two independent samples, Eta squared ²η to find size of effect, Cronbach's alpha, 

spit-half method, and Kuder–Richardson formula. 

 

Study results: 

 

1. There is a statistical dissimilarity at level (0.05 ≥ α) between averages of 

acquisition marks of control and experimental groups in technological knowledge 

related to Electronics unit in Technology book of the 10
th

 grade.  

2. There is a statistical dissimilarity at level (0.05 ≥ α) between averages of 

students' tendencies towards learning technology in favor of the experimental 

group.  

3. LOR achieves acquisition effectiveness of (Blake < 1) in developing technological 

knowledge. 

 

Study recommendations: 

 

 Establish LOR in the light of LOR standards. 

 Raise awareness about LOR and encourage schools and universities to have a 

cooperative framework.  

 Make use of the suggested LOR in developing technological knowledge of 10
th

 

grade students. 

 Benefit from of the suggested LOR in teaching different subjects due to its 

significance in promoting sharing and cooperation among students.   
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