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املستودعات و وحدات التعلم الرقمية



مقدمة

قدراتوالاملهاراتلتنميةبالغة؛أهميةذاالرقميةالتعلمووحداتاملستودعاتتصميميعد  

ملاخاص؛كلبشوالرياضياتالعلوممناهجو عام،بشكلالتعليميةاملناهجخاللمناالبتكارية

.املنطقيةالنواحيفيهتبرز استدالليةطبيعةمنبهيتميزا

تودعاتاملستصميممجالفيالبحثمنهجيةعلىالتركيز سيتمهذهالنقاشحلقةخاللومن

منضالتعليمأهدافويحققالتعليميةاملخرجاتجودةيكفلبماالرقميةالتعلمووحدات

.2030رؤية



ماهي املستودعات ووحدات التعلم الرقمية

، (Learning Technology Standards Committee)(LTSC)املعايير الخاصة بتكنولوجيا التعلم لجنة 

.   تنترتنتال كيان رقمي يمكن استخدامه وإعادة استخدامه لدعم عملية التعلم عبر : بأنهاعرفتها 

 بأنها بذلك يمكن 
ً
م فيها تخزين قاعدة بياتنات يت"تعريف املستودعات التعليمية الرقمية إجرائيا

حيث التقنية باملتنوعة واملتعلقة بتنمية املعرفة  Learning Objectعدد هائل من وحدات التعلم 

.محددةيسهل استخدامها واسترجاعها لتحقيق أهداف تعليمية 

 بأنهاوُيمكن تعريف 
ً
وى اللكتروني، منظومة متكاملة لتطوير املحت: وحدات التعلم الرقمية إجرائيا

ع املفاهيم األس اسية، وتنمي وتشمل مجموعة من األنشطة، والخبرات، واملواد، واملصادر التي توس 

.لدى املتعلمالقدرات 



حوثالبتنتائجخاللمنالرقميةالتعلمووحداتاملستودعاتتصميمبحوثأهميةتتضح

تساهمأنهافيمنتكوالتيالتعليميةالعمليةفيتوظيفهاوفاعليةأهميةإلىأشارتالتيوالدراسات

:مثلتقدمهاالتياملزايامنالعديدخاللمنوالتعلمالتدريستطوير في

.للتقنية وتطوير مهارات وقدرات املتعلماالستخدام املناسب •

.إتاحة املحتوى التعليمي في أي مكان وزمان•

.املواد التعليمية اللكتروتنية ومن ثم مهارات وقدرات املتعلمعملية تطوير تسهيل •

.الرقميةاملستودعات التعليميةقاعدة بياتنات واملعلمين من أعضاء هيئة التدريس استفادة •

.تعدد املصادر واملواد التعليمية في تحسين مخرجات التعلم•

أهمية املستودعات ووحدات التعلم الرقمية



األهداف البحثية

ر؛ وذلك هو التطويالرئيس لبحوث تصميم املستودعات ووحدات التعلم الرقمية الهدف 

:من خالل

اقع املستودعات . تحليل و .رات املتعلمالرقمية في العملية التعليمية وتطوير مهاووحدات التعلم 1

إعداد . .العامليةرب ضوء التجافي ووحدات التعلم الرقمية ملستودعات قائمة باملعايير التصميمية 2

تصميم املستودعات . .التجارب العامليةضوء ووحدات التعلم الرقمية في 3

معرفة . .تطوير مهارات وقدرات املتعلمووحدات التعلم الرقمية في املستودعات أثر 4



لتالي البد فيها الرقمية تعتبر بحوث تطويرية بااملستودعات ووحدات التعلم تصميم بحوث 

:الجابة على أسئلة أساسيةمن 

اقع املستودعات . ما و ؟تعلمالرقمية في العملية التعليمية وتطوير مهارات املووحدات التعلم 1

ما . التعلم وحدات املستودعات و تصميم في املعايير التصميمية التي تستخدمها التجارب العاملية 2

الرقمية؟

ما املستودعات . ؟العامليةفي ضوء التجارب املقترحةووحدات التعلم الرقمية 3

ما . ؟تطوير مهارات وقدرات املتعلمفي ووحدات التعلم الرقمية تصميم املستودعات أثر 4

األسئلة البحثية



الجراءات البحثية
(منهج البحث)

اقعما مالتعلووحداتاملستودعاتو
تطوير و التعليميةالعمليةفيالرقمية
؟املتعلممهارات

:منهج البحث

يبي؛ التجر استخدام املنهج يتم 
؛ (التصميم شبه التجريبي)

أجل تحديد أثر من 
املستودعات ووحدات التعلم

الرقمية في تطوير املناهج
.التعليمية

تخدمهاتسالتيالتصميميةاملعايير ما
تصميمفيالعامليةالتجارب

يةالرقمالتعلمووحداتاملستودعات
م؟املتعلوقدراتمهاراتتطويرفي

التعلمووحداتاملستودعاتما
ربالتجاضوءفياملقترحةالرقمية
العاملية؟

تصميم املستودعات ووحداتما أثر 
تطوير مهاراتالتعلم الرقمية في 
وقدرات املتعلم؟

:منهج البحث:منهج البحث:منهج البحث

؛يتم استخدام املنهج الوصفي
املستودعات تصميم من أجل 

حةووحدات التعلم الرقمية املقتر 
في ضوء التجارب العاملية

؛يتم استخدام املنهج الوصفي
من أجل إعداد قائمة باملعايير 

ضوء التجاربفي التصميمية 
.العاملية

؛يتم استخدام املنهج الوصفي
اقع املستودعات ملعرفة  و

ووحدات التعلم الرقمية في 
هارات العملية التعليمية وتطوير م

.املتعلم



الجراءات البحثية
(أدوات البحث)

اقعما مالتعلووحداتاملستودعاتو
تطوير و التعليميةالعمليةفيالرقمية
؟املتعلممهارات

:أدوات البحث

يتم بناء أدوات ومقاييس  
.لملقياس مهارات وقدرات املتع

تخدمهاتسالتيالتصميميةاملعايير ما
تصميمفيالعامليةالتجارب

يةالرقمالتعلمووحداتاملستودعات
م؟املتعلوقدراتمهاراتتطويرفي

التعلمووحداتاملستودعاتما
ربالتجاضوءفياملقترحةالرقمية
العاملية؟

تصميم املستودعات ووحداتما أثر 
تطوير مهاراتالتعلم الرقمية في 
وقدرات املتعلم؟

:أدوات البحث:أدوات البحث:أدوات البحث

أدلة خاصة باستخداميتم إعداد 
املستودعات ووحدات التعلم 

.الرقمية في عملية التعلم

ات يتم إعداد وبناء قائمة املواصف
.ةواملعايير التعليمية والتقني

اقع يتم بناء أدوات  لقياس و
املستودعات ووحدات التعلم 
ة الرقمية في العملية التعليمي

.وتطوير مهارات املتعلم



ية املعايير التصميمقائمة إجراءات إعداد 
(  التعليمية والتقنية)

:وذلك وفق الخطوات اآلتية•

 
ً
:والتقنيةالهدف من بناء قائمة املواصفات واملعايير التعليمية تحديد : أوال

تها عند تصميم التوصل إلى مجموعة من املواصفات واملعايير التعليمية والتقنية التي يتم مراعاوهو 

.التعلم الرقمية مستودعات ووحدات واستخدام 

 
ً
:والتقنيةمصادر اشتقاق قائمة املواصفات واملعايير التعليمية تحديد : ثاتنيا

فات واملعايير األطر النظرية والتجارب العاملية واالستعانة بها في بناء قائمة املواصمن خالل تحليل 

.الرقميةالتعلم وحدات و والتقنية للمستودعات  التعليمية 



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

 
ً
:التعليميتحديد تنموذج التصميم : أوال

العام لنموذج سيتم هنا التوضيح من خالل ا)أحد نماذج التصميم التعليمي على يتم التصميم بناًء 

دعات املستو مع إجراء بعض التعديالت بما يتناسب مع تصميم ، (ADDIE Modelللتصميم التعليمي 

:التعلم الرقمية في الرياضيات، ويتكون النموذج من خمس مراحل رئيسة، هيووحدات 

Analysisالتحليل •

Designالتصميم •

 Developmentالتطوير /التنتاج•

Implementationالتنفيذ •

Evaluationالتقويم •



:تنموذج التصميم التعليميتحديد 
ADDIE MODELالنموذج العام للتصميم التعليمي 



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Analysisالتحليل : األولىاملرحلة 

:وتتضمن ثالث مهام، هي•

املختلفة تحديد الحاجات التعليمية من الجوانبوتتضمن :للمتعلمالحاجات التعليمية تحديد . 1

.  للتعلم وتضمين أنشطة تساعد على تنمية مهارات وقدرات املتعلم

عارف خصائص املتعلم من حيث ما يمتلكه من ميتم فيها تحديد :املتعلمخصائص تحديد . 2

.ومهارات متنوعة

تعلم إنجازها فيها مهام التعلم وأنشطته التي يجب على املويحدد :وأنشطتهمهام التعلم تحديد . 3

.الرقميةعبر مستودع وحدات التعلم 



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Designالتصميم : الثاتنيةاملرحلة 

وتقوم على أربعة تعد مرحلة التصميم املرحلة األساسية التي يتم وضع األساس فيها إلنشاء تعلم ناجح

:خطوات أساسية هي

تحديد . وذلك من أجل تحقيق التعلم، كما تحدد أي أنواع املمارسات:التعليميةاألهداف 1

من بيان العمل واالحتياجات والتقويم التي ينبغي اتباعها لضمان إتقان التعلم، ويتكون كل هدف

Action Statement وشرط األداء ،Performance condition ومعيار األداءPerformance criterion.

تقدير االحتياجات. ليها النظام عملية تقدير االحتياجات من العمليات املهمة التي يعتمد عتعد :2

.التعليمي في قياس الواقع بأبعاده املتعددة بداية من إمكانات املتعلم وخصائصه



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Designالتصميم : الثاتنيةاملرحلة 

تحقيقه وبين الربط فيها بين املهمة التعليمية أو املوقف التعليمي املطلوبيتم :تحليل املهام. 3

.التعليمياملعلومات واملفاهيم واملعارف املطلوبة إلنجاح هذه املهمة أو املوقف 

.تعليميةالاستخدام الوحدات الرقمية التي تحقق األهداف يتم :التعليميةأتنواع الوحدات تحديد . 4



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Developmentالتطوير / التنتاج: الثالثةاملرحلة 

الفيديو بعد االنتهاء من مرحلة التصميم تأتي مرحلة التطوير، وفيها يتم بناء النص والرسومات و 

لى الخطوات واملحتويات األخرى كعناصر بناء املحتوى في وحدات املعلومات، وتشتمل مرحلة التطوير ع

:اآلتية

.Build the IOبناء وحدات املعلومات •

.Build the LOبناء وحدات التعلم •

.املراجعة•

مية وتنقل وتعد أدوات التأليف وسائل سهلة االستخدام لبناء وحدات املعلومات وبناء الوحدات التعلي•

ية أدوات التأليف املهام واألهداف من مرحلة التصميم إلى مرحلة التطوير وبناء الوحدات الرقم

.صميمباستخدام اإلرشادات والقوالب الجاهزة التي تلبي شروط التصميم املحددة في مرحلة الت



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Deliverالتنفيذ : الرابعةاملرحلة 

ووحدات املعلومات RLOبداية هذه املرحلة تكون الوحدات التعليمية القابلة إلعادة االستخدام في 

دات قد اكتملت مع اإلشارة إلى أن وحدات التعلم تخزن في مستودع وحRIOالقابلة إلعادة االستخدام 

لوحدات التعلم الرقمية وتكون جاهزة للتقديم للمتعلم حسب احتياجاته، فإذا توافر ملوضوع ا

ط تعلمه، ومستوى التعليمية التي تقدمه فسيكون للمتعلم الحرية في اختيار الوحدات التي تناسب نم

.إدراكه ووقته املتاح بالبحث في مستودع الوحدات الرقمية



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

:Evaluationالتقويم : الخامسةاملرحلة 

لية التعلم استخدام محتوى املستودع من الوحدات الرقمية في عماألثر بعد تستهدف مرحلة التقويم قياس 

:كاآلتيمتتابعة، وذلك لتحقيق األهداف املرجوة، وتتم مرحلة التقويم على أربعة مستويات 

 على أعداد املشارك : املسح-1
ً
ات والتفاعل يقيس هذا املستوى تفاعل املتعلم مع التعلم أو التدريب اعتمادا

.عبر املدونات والبريد اإللكتروني

.هذا املستوى ما إذا تحققت أهداف التعلم من عدمهيقيس :التقويم-2

.هذا املستوى اكتساب املهارات، وأثر انتقالها ملواقف التعلميقيس : النقل-3

م وانعكاس ذلك يقيس هذا املستوى تأثير التصميم على زيادة مشاركة املتعلم وجعله محور التعل: التأثير-4

.املختلفةعلى جوانب التعلم 



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

 
ً
:تصميم املحتوى التعليمي وإتنتاجه: ثاتنيا

التعلم تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية كمحتوى تعليمي، ومرت عملية تصميم وحداتيتم 

:الرقمية وإنتاجها بالخطوات اآلتية

.تحديد املحتوى التعليمي•

.تحديد األهداف التعليمية•

التعليميالتحقق من صدق املحتوى •



إجراءات تصميم املستودعات ووحدات 
التعلم الرقمية

 
ً
:تصميم املحتوى التعليمي وإتنتاجه: ثاتنيا

:وتستهدف التجربة االستطالعية ما يلي: االستطالعيالتجريب •

.الرقميةاملعلومات واملالحظات الخاصة بالتعامل مع وحدات التعلم جمع -

.من خلوها من األخطاء الفنيةالتأكد -

.على الصعوبات التي تواجه املتعلمالتعرف -

ثالثة عنال تقل إجراء التجريب األساس ي على مجموعة البحث، في مدة يتم : التجريب األساس ي•

.أسابيع



املستودعات والوحدات تصميم مبادئ 
الرقمية وفق تنظريات التعلم 

فيتتفقأنهادتنجاملعلومات؛ومعالجةوالبنائية،واملعرفية،السلوكية،:التعلمتنظرياتباستقراء

 اآلخر؛البعضفيوتختلفالتصميم،إجراءاتبعض
ً
تنظريةلكلالفلسفيللمنظور وفقا

افتراضاتها،،وخصائصها أفضلحدوثه،وكيفيةالتعلم،عنومفهومهاو يتحققلتياالشروطو

.وجودهافيالتعلم

ووحداتاتللمستودعالتصميمإجراءاتفيالتعلمتنظرياتتطبيقاتمبادئتتضحيليوفيما

:الرقميةالتعلم



 
ً
:املتعلمتحليل خصائص : أوال

تناول الفرد وفي أنه كلما كانت االستجابة في مللمتعلم ومقدرته على التعلم؛ أي  اهتم السلوكيون بالنمو الجسمي •

.كان ارتباطها أسهل بموقف التعلميؤديها  مقدرته أن 

ة بواسطة املتعلم، بينما يرى املعرفيون أن املعلومة يزداد احتمال اكتسابها واالحتفاظ بها واسترجاعها إذا كانت مبني•

.ومرتكزة على الخبرات السابقة له

ات السابقة في كما أكدت نظرية معالجة املعلومات على التنظيم الجيد لألفكار الذي يجب أن يكون ذا عالقة باملعلوم•

 ملحدودية الذاكرة قصيرة املدىللمتعلم؛ الذاكرة طويلة املدى 
ً
.وذلك نظرا

.في حين يؤكد البنائيون على أن املعرفة القبلية شرط أساس ي لبناء التعلم ذو املعنى•

رته البد من عمل بالتالي فإن تحليل االحتياجات وتحديد خصائص املتعلم في التصميم التعليمي و التأكد من مقد•

؛ والتسلسل املعرفة، والدوافع، والقدرات، واختيار مجموعات التقييم: املتعلممسح للظروف امليدانية، وخصائص 

ليل أدوات الهرمي لألهداف التعليمية، وتحليل موضوعات التعلم، ووصف املشكلة، واختيار بيئة تطوير، وتح

.الوسائط املتعددة واختيارها



 
ً
:تحليل املحتوى وتنظيمه: ثاتنيا

همات النهائية اهتم السلوكيون بتحديد املحتوى أو املهمات التعليمية، وتحليلها إلى سلسلة متتابعة من امللقد •

وى بطريقة والفرعية املمكنة، وتحديد أهداف كل مهمة ومتطلباتها السابقة، كما اهتموا بتنظيم عناصر املحت

ملتعلم على من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى املعقد؛ ملساعدة ا: محددة وواضحة، وصياغتها بطريقة متدرجة

. إدراكها واكتسابها 

باملعلومات كما يؤكد أصحاب نظرية معالجة املعلومات على التنظيم الجيد لألفكار التي يجب أن تكون ذات عالقة•

تنظيم بنية املادة أنه ينبغي( برونر)؛ حيث يرى (برونر)السابقة للمتعلم، وتنظيم املحتوى هو أحد مبادئ التعلم عند 

توى؛ وهذا يساعد العلمية بشكل ُيمكن املتعلم من استيعابها؛ حيث ينبغي تحديد أفضل تتابع لعرض عناصر املح

لموس إلى من البسيط إلى املعقد، ومن املعلوم إلى املجهول، ومن امل: املتعلم في الوصول إلى الحل خطوة  بخطوة

.املجرد 

الكل؛ لكي االرتباطية بين مكونات أي عالقة الجزء بالجزء، وعالقة الجزء بالتصميم العالقة ويجب أن يتضح في •

م، وتوفير تكون خبرة التعلم كلية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام املنظمات املتقدمة، وخرائط املفاهي

.روابط تفاعلية تسمح للمتعلم باإلبحار في أي جزء يريده



 
ً
:تحديد األهداف التعليمية: ثالثا

 جميع العاملين في النظرية السلوكية على أهمية تحديد األهداف التعليمية تيشترك •
ً
حديدا واضحا

هذا السلوك، قبل البدء في التعلم ووصف السلوك املطلوب تعلمه، وتحديد خصائص األداء الجيد ل

.األداءوالشروط التي يحدث في ظلها 

ل على تنمية املعرفيون على تحديد أهداف التعلم، ولكنهم يهتمون أكثر باألهداف التي تعمويؤكد •

.املتعلم العقليةقدرات 

مصدرها البنائيون أن التعلم عملية غرضية التوجه ؛أي تسعى لتحقيق أهداف يكون بينما يرى •

.املتعلم نفسه مجموعة  التعلم، ويجب أن يحددها 



 
ً
:صياغة أساليب التقويم: رابعا

أكد من املحددة باألهداف السلوكية؛ للتاملحكاتالسلوكيون بتقويم التعلم في ضوء اهتم •

تي تحدث وراء وهم بذلك يهتمون بقياس السلوك املالحظ، ويهملون العمليات العقلية ال، تحقيقها

.السلوك

لعقلية التي أدت إلى بينما يهتم املعرفيون بقياس السلوك املالحظ وتحليله؛ للتعرف على العمليات ا•

.املتعلماستجابة 

كالت ومهام بمشاملتعلم في حين يهتم البنائيون بالتقويم الحقيقي الذي يتم من خالل مواجهة •

علم أن يقيم للمتحقيقية من البيئة، ويتم التقييم الحقيقي في ضوء معيار واضح ، كما ُيسمح 

.نفسه

ة يجب أن نختار أسلوب التقويم املناسب لكل هدف من أهداف التعلم، وأن تكون سياسلذا •

.  التقويم واضحة بالنسبة للطالب



 
ً
:التعزيز والتغذية الراجعة: خامسا

؛ ويتضح ذلك من خالل القو بالنسبة •
ً
 كبيرا

ً
ترجع إليها انين التي للتعزيز فقد أولته النظرية السلوكية اهتماما

الذي ينص على أن عامل االرتياح الناتج عن  Law of Effectالفكرة الرئيسة ملفهوم التعزيز، كقانون األثر

.االستجابة يعمل على تقوية الروابط بين املثير واالستجابة

قترنت   Hull(هل)كما يتضح االهتمام بالتغذية الراجعة من خالل نظرية التعزيز عند •
ُ
والتي أكدت على أنه إذا ا

.تأتى من التعزيزاالستجابة باملثير فمن املحتمل أن يزداد ميل املثير إلى استدعاء هذه االستجابة وهذه الزيادة

 وم( برونر)كما أكد املعرفيون والبنائيون على التعزيز؛ فالتعلم عند •
ً
 فعاال

ً
 في الوقت يتطلب تعزيزا

ً
ناسبا

.املناسب؛ لكي يعرف املتعلم نتيجة أدائه ويحسنه

تعمل على اللفظية والبصرية، والتي: من ذلك فإنه يجب عند التصميم مراعاة أساليب التعزيز املختلفة•

العمل على تصحيح مسار التعلم ومعالجة أخطائه وتوجيهه بطرق متنوعة تتفق مع خصائص كل متعلم ، مع

.تدعيم جوانب القوة في أداء املتعلم



 
ً
:التدريب واملمارسة: سادسا

حيث ( ثورنديك)عند Law Of Exercise" التمرين"السلوكيون بممارسة األداء؛ ويتضح ذلك من قانون اهتم •

 ليكتشف املتعلم أخطاءه، وإن ممارسة املتعلم للسلوك املطلوبيجب 
ً
وتكراره يعمل أن  يكون التمرين موجها

.  على حفظه وبقاء أثره

دمة في املادة املقاملتعلم لنفس استجابة رفع درجة أثر املمارسة على التعلم في Ausubel( أوزوبل)ويلخص •

ة التعليمية املتعلم من تعويض النسيان الذي يحدث بين املحاوالت، وتذكر املادالتالية، وتمكن املحاوالت 

.الجديدة املرتبطة باملادة السابقة

إلبقاء والتدريب املستمركما دعت نظرية معالجة املعلومات إلى إتاحة الفرصة للمتعلم ملمارسة األداء؛ •

.املعلومات في الذاكرة  بعيدة املدى ومن ثم استخدامها في عملية التعلم
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