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مقدمة:
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األقراص المدمجة  ،CD-ROMومن الممكن أن
تكون مواداً مطبوعة؛ ويمكن أن يستخدم الكاةن

ل د حظيت ت نيات التعميم االلكتروني تطو اًر كبي اًر

التعميمي الواحد أكثر من مرة ألغراض مختم ة.

وانتشا اًر واسعاً وامتد ىذا التطور لتطوير األساليب

وتستخدم لغة  XMLلتوصيف وحدات التعمم

الجامعية وأصبح التدريس الجامعي يتخذ أىمية

الرقمية ،وح ظ معموماتيا سميث ،وتأسيسا عمي

خاصة من حيث تطوير المعمم في مجال

ذلك أصبح تطوير المحتوي اإللكتروني باستخدام

تكنولوجيا التعميم ،الن صناعة البشر وتنمية

الكاةنات التعميمية متطمبا رةيسا لتصميم المناى

ال درات في مجال تحدييم واستجابتيم لمشكالت

اإللكترونية.

التغير من أىم أىداف العصر كما ساعد الت دم

ويشير

المستمر في إعداد المحتوي الت ني عمي التغير

مويييد

وىوغي

(

&

Murihead

 )Haughey, 2005إلي تطوير المحتوي

الجذري والنظر في دور الت نية في عمميات

باستخدام وحدات التعمم الرقمية يؤدي إلي إنتاج

التدريس والتعميم بجميع مراحمو وعمي األخص

مواد تعميمية ذات جودة عالية تسيم بشكل فاعل

الجامعية منيا ،إذ تطور تصميم الم ررات

في مراعاة ال روق ال ردية بين المتعممين ومراعاة

الجامعية( .احمد سالم)5002 ،

حاجاتيم التعميمية ،كذلك إن استخدام وحدات

ويري ( )Smith & Becta ,2005أن تصميم

التعمم الرقمية يزيد من فاعمية التعمم ويعمل عمي

وبناء الدروس االلكترونية  E- Lessonsواعداد

تحسين مخرجاتو النوعية ،كما يعمل عمي تخ يض

المحتوي الرقمي من قبل المعمم أم اًر ميما ،حيث

التكم ة والوقت الالزم إلنتاج مواد تعميمية معيارية

بات اليوم يعتمد عمي مدخل جديد وىو "وحدات

ذات جودة عالية.

التعمم الرقمية  "Learning Objects .وىي شكل

تعرفيا سيام الجريوى ( ،5008ص )050بأنيا

من أشكال تطور التعمم االلكتروني فيي مصادر

مصدر رقمي لو ىدف تعميمي وا ح ،ومست ل

تعمم رقمية Digital Learning Resources

بذاتو ،ويمكن استخدامو في سياقات متعددة،

تنشر عبر االنترنت ويمكن إعادة استخداميا في

ويمكن الوصول اليو من خالل وساةل البحث ،ولو

مواقف تعميمية مختم ة حيث يستطيع كل معمم

ح وق ممكية فكرية ويتم ت ييمو من قبل زمالء

استخدام الكاةن التعميمي طب اً لمتطمبات الموقف

وخبراء.

التعميمي فيو يثري البيةية التعميمية ،ويساعد في
تح يق أىداف الموقف التعميمي .وىذه الكاةنات

وتعد وحدات التعمم الرقمية أحد التطبي ات الحديثة

تعرض غالبا عن طريق الويب أو من خالل

لمتكنولوجيا الرقمية التي يمكن استخداميا في
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تدريس المواد الدراسية حيث ت وم وحدات التعمم

إلى أن تطوير التعميم يحتاج إلى تصميم كاةنات

الرقمية  DLOSعمى فكرة حديثة في ت عيل

تعميمية ذات مواص ات عالية من الجود بيدف سد

الدراسية ،وتتيح لممعممين فرصة استخدام العديد

فالكاةنات التعميمية ليا دور كبير في مراعاة

والبرمجيات  softwareفي الوصول إلى البيانات

وتُشير دراسة (إيمان صالح الدين ،حميد السباحي،
 )5002إلى ال رق أو ال جوة بين ما يمتمكو المعمم

استخدام الوساةط الرقمية في تدريس المو وعات

من

الممح ات

ال جوة

الصمبة  Hardwareوالمرنة

المعرفية

والريا ية

لدى

المتعممين

ال روق ال ردية بين المتعممين.

وجمعيا وتخزينيا واسترجاعيا وتنظيميا ومعالجتيا

واستخدميا في تعميم وتعمم المو وعات الدراسية،

من معارف وميارات واتجاىات ,وبين ما ينبغي أن

قطعة من النص  - Textالصورة - Pictures

تكون عميو معارفو ومياراتو واتجاىاتو لتطوير

 -الرسوم البيانية  - graphiesالرسوم البيانية

تحسين العممية التعميمية.

الصوت  - Soundالمغة المسموعة والموسي ى

أداةو الميني والتدريسي مما ينعكس بدوره عمى

بالخطوط مع الرسوم البيانية باألعمدة مع الرسوم

لذا وجب االىتمام إلي تنمية ميارات بعض

بالدواةر  -الرسوم المتحركة - Animation
ل طة

ال يديو clip

Video

-

مكونات

-

الصورة

المعممين إلنتاج وحدات تعمم رقمية تساعد في

شرح الدروس بطري ة شي ة وجذابة.

أخرى  -الخم يات  - Backgroundsالصور
الرقمية Images

Digital

ال وتوغرافية Photography

-

تحديد المشكمة:

-

تولي األنظمة التربوية في شتى البمدان اىتماماً

البياني  - Diagramsالنص العادي - Text

وتدريبيم ورعايتيم مع اختالف المستوى وال اعمية

الصوت  - Audioال يديو  - Videoالرسم

خاصاً بمينة التعميم وعمميات إعداد المعممين

الحركة  - Animationsأفالم فالش Flash

لرفع مستوى أداء العاممين بال طاع التربوي ،وزيادة

( .Moviesحسين عبدالباسط)5000 ،

فاعميتيم

وتحسين

أو اعيم

االقتصادية

واالجتماعية ،وذلك كإستراتيجية إلصالح األنظمة

وأشارت دراسة كل من ىال رسون وآخرون

التعميمية وخاصة في البمدان المت دمة كالواليات

( )Halvereson et al, 2009إلى أن تصميم

المتحدة األمريكية التي يعتبر معظم رجال ال كر

كاةنات التعمم ساعد فيم وتحسين األداء من حيث

فييا أن المعمم الجيد إلى جانب المنياج السميم

تذكر الم اىيم ،والتعميمات ،والميارات الريا ية

ىما م تاح الت وق عمى العالم ،وليذا دعت لجنة

المختم ة ،كما أشارت دراسة كل من بيتو

التعميم قبل الجامعي إلى توفير أعداد كافية من

ومجومبيمو ()Buteau & Mgombelo ,2012
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المعممين المؤىمين المتميزين لمواجية التوسع في

من المتعممين است ادوا من استخدام الكاةنات

التعميم الذي صاحب التنامي الم طرد في أعداد

التعميمية أثناء تعميم مادة الريا يات ،و فعالية

السكان ،والعمل عمى تدريبيم وتنمية معارفيم

كاةنات التعمم في مادة الريا يات لممرحمة

ومياراتيم ،وتزويدىم بكل جديد ،وجذب ك اءات
من المعممين الجدد عمى مستوى ٍ
عال من اإلعداد،

الثانوية ،حيث تم استخدام عدد من الكاةنات

التعميمية وأثبتت فعاليتيا في تحسن المتعممين

الرةيسي في تحريك اىتمام المتعممين(.عيسى

كذلك

ولي

من خالل عمل الباحث كمعمم واالختالط

بمعرفة آراء  770معمم من  80مدرسة من 6

رقمية تساعده في شرح الدروس بطري ة شي ة

الدراسي ،وقد أكد المعممون عمى التأثير اإليجابي

لمادة الريا يات.

باعتبار المعمم الم تاح الح ي ي لمتعميم ،والعامل

شويطر.)5009 ،

أشارت

دراسة

مكروميك

( )McCormick & LI, 2006التي اىتمت
دول مختم ة في استخدام كاةنات التعمم في ال صل

بالمعممين الحظ عدم استخدام المعمم لوحدات تعمم

وجذابة مما ييسر توصيل المعمومة بطري ة سيمة

الستخدام كاةنات التعمم في ال صل الدراسي ،وقد

وأوصت دراسة احمد صادق عبدالمجيد ()5002

كاةنات التعمم في التدريس وكونيا داعمة لمعممية

المحتوي المتمثل في وحدات التعمم الرقمية في

التي أكدت جميعيا التأثير اإليجابي الستخدام

أكد المعممون عمى التأثير اإليجابي إلستخدام

وبسيطة إلى المتعمم.

التعميمية  .وكذلك دراسة ديد (،)Dede, 2005

ب رورة مشاركة معممي قبل الخدمة في تصميم
مجال الريا يات من اجل بناء المعني لدييم

كاةنات التعمم في التدريس وكونيا داعمة ومساعدة

معممي الريا يات قبل وفي اثناء الخدمة عمي

دراسة حسين عبدالباسط ( )5006التي توصمت

لمعممية التعميمية في تح يق األىداف المرجوة.

وليس است بالو من قبل المعمم ،و رورة تدريب

النظريات الحديثة المرتبطة بالت نية مثل  :النظرية

إلي وجود قصور في إدراك عينة البحث ل رورة

م رر المناى وطرق التدريس .

التعمم الرقمية ،والى تدني وتوا ع درجة ممارسة

ممارسة بعض الك ايات المناسبة الستخدام وحدات

السياقية االجتماعية والنظرية االتصالية من خالل
أكدت دراسة كاي ونك ( Kay & Knaack,

بعض الك ايات وارت اع درجة ممارسة بع يا

 )2008عمى فعالية توظيف وحدات التعمم في

اآلخر ،ووجود توا ع في حاجة عينة البحث

العممية التعميمية ،و تحسن في العممية التعميمية

لمزيد من التدريب عمي بعض ىذه الك ايات ،كما

تعميمية في المدارس ،وأثبتت أن ىناك نسبة كبيرة

رورة الك اية ودرجة ممارستيا

توصل البحث إلي ظيور بعض االتجاىات عن

في إختبار مادة العموم البعدي بعد تجربة كاةنات

العالقة بين
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مصطمحات البحث.

والحاجة لمزيد من التدريب عمييا لدى عينة البحث

وحدات التعمم الرقمية Learning Objects

.

:Digital

وتت ق ىذه الدراسات مع أىمية التعمم ال اةم عمى

المشروعات ليس لممرحمة الجامعية ف ط ولكن

ىي أصغر جزء رقمي من المحتوى وىي قابمة

لجميع الم ارحل التعميمية ،ألنو يجعل لممتعمم

إلعادة االستخدام في مواقف التعميم المختم ة وقد

يؤدى إلى مزيد من الت اعل بين المتعمم والمعمم

أو صوت أو حركات ثابتة ومتحركة أو اختبار

الحرية فى بيةة التعمم ،كذلك ىذا النوع من التعميم

يكون في صورة أىداف تعميمية أو أنشطة أو نص

وبين المتعممين وبع يم البعض.

وقد تندم

معا لتكون الدرس التعميمي (أحمد

صادق عبد المجيد.)5008 ،

أسئمة البحث:

وعرفيا كل من ىارمان وأوىانق ( & Harman

مما سبق يمكن الوصول لحل لمشكمة البحث من

 )Koohangبأنيا وحدات من المواد التعميمية

خالل االجابة عن السؤال الرةيس التالى:

مثل النصوص والصور واألصوات ومجموعة من

 )0ما ميارات انتاج وحدات التعمم الرقمية؟

الحركات والرسوم الثابتة والمتحركة ول طات

أهداف البحث:

ال يديو والتي يمكن استخداميا لتح يق ىدف

ييدف البحث الحالي إلى تحديد:

تعميمي معين عدة مرات في مواقف تعميمية

دراسة دور التعمم ال اةم عمى المشروعات من

مختم ة من قبل المعممين بيدف مساعدتيم في

خالل تطبي ات جوجل التربوية عمى تنمية الجانب

عممية التعميم والتعمم.

المعرفي من ميارات إنتاج وحدات تعميمية لدى

التعريف

معممي المرحمة اإلعدادية .

االجرائى

لوحدات

التعمم

: Learning Objects Digital

الكشف عن دور التعمم ال اةم عمي المشروعات من

الرقمية

ىي كل ما يوظ و المعمم من بعض الصور

خالل تطبي ات جوجل التربوية عمى تنمية الجانب

والنصوص وم اطع فيديو ونماذج أسةمة وغيرىا

األداةي من ميارات إنتاج وحدات تعميمية لدى

من الوحدات يمكن دمجيا في شكل درس تعميمي

معممي المرحمة اإلعدادية .

متكامل.

أهمية البحث:

اإلطار النظري.

من المتوقع والمأمول أن ت يد ىذه الدراسة في:

وحدات التعمم ونماذج بنائها

 -0قد ي يد في تدريب معممي المرحمة االعدادية

اكتسب التدريب عمى شبكة اإلنترنت أىمية بالغة

عمى انشاء وحدات تعمم رقمية الستخداميا في

وذلك ألنو ي وفر التعميم والتعمم بشكل أوسع

العممية التعميمية.
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وامكانية الوصول إليو بسيولة ،ولكن تصميم تمك

اخخيفج اىبذ٘د ٗاىذساسبث د٘ه حذذٝذ
ٍصطيذبث ٗدذاث اىخؼيٌ ْٕٗبك ػشض ىخ٘ضٞخ
ٕزٓ االخخالفبث مَبٝي:ٜ
 .5مصطلحات دالة على وحدات التعلم على
أساس أوها أي كٍان رقمً:
 ػْصش ٍذخ٘. Content Object ٙ
 ػْصش ٍؼيٍ٘بث .Information Object
 ػْصش ٍؼشف. Knowledge Object ٜ
 ػْصش ٗسبئو اإلػالً .Media Object
 ػْصش خبً ى٘سبئو اإلػالً Media Raw
.Object
 ػْصش ٍؼيٍ٘بث قببو إلػبدة االسخخذاً

الدورات عمى اإلنترنت يشكل تحدي كبير من

حيث اختيار االستراتيجيات التعميمية ونمط التعمم
الذي يسمح بإنشاء محتوى رقمي ذو قيمة عممية
عالية وك اءة في التشغيل البيني عمى كافة

األجيزة ومدي إمكانية تطبيق وحدات التعمم من
أجل حل مشكالت التطوير والت اعمية واعادة

االستخدام وامكانية انت ال المادة التعميمية ،وذلك
لتدريب المعممين والمدرسين ،ويتم تح يق ذلك
عمى اساس ثابت فى المؤسسات التعميمية لتوفير

درجة

ش افية

عالية

لتحديد

.Reusable Information Object

صالحيات

 .2مصطلحات دالة على وحدات التعلم على
أساس أوها أي كٍان رقمً للتعلم :
 ػْصش حشب٘Pedagogical ٛ

المستخدمين بو وح ومعايير اداء لتعزيز التعمم

مدي الحياة ،وذلك يعمل عمى تطوير كالً من
التعميم والتعمم من بعد وبرام

العدد الثاني ،يونية2019 ،

.Object

التدريب والتأىيل

 ػْصش حؼيٌ .Learning Object

لجعل التعمم مدى الحياة ح ي ة واقعية وتشجيع

وتعتبر وحدات التعمم ىي وحدات صغيرة نسبياً،

 ػْصش ٗربئق.Document Object ٜ
ٗقذ حبْج اىببدذ ٍصطيخ ٗدذاث اىخؼيٌ
" ،" Learning Objectsوذلك ألنيا تعتبر أجزاء

فيي مجموعة من الوحدات التعميمية المنظمة

وال يديو والصور الثابتة والمتحركة والرسوم الثابتة

االبتكار فى مجال التعميم والتدريب.

قابمة لالستخدام واعادة االستخدام لعدة مرات،

تعميمية صغيرة مكونة من (م اطع الصوت

وفق أسس تربوية محددة تشمل األىداف

والمتحركة) يجب أن تكون مخزنة ومتاحة داخل

ويتم االحت اظ بيا عادة في نظم قابمة لموصول

واالست ادة منيا ويتم تخزينيا وتسوي يا بداخل

والمخرجات المراد الوصول إلييا ووساةل الت ييم،

مكان بحيث يمكن التعرف عمييا واسترجاعيا

إلييا باستخدام االنترنت تسمى مستودعات

المستودعات.

الكاةنات التعميمية ( Learning Object

( .)Repositoriesحماد.)5008 ،

أوالً :التطور التاريخي لوحدات التعمم
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دعت عوامل متحدة مع بع يا البعض

إلكترونياً عمى شبكة اإلنترنت في الشكل

الرقمية أو بمعنى عام إلى ظيور األشكال

كل ىذه العوامل وغيرىا أظير الحاجة الماسة

ومتشابكة ،إلى ظيور الحاجة إلى المكتبات

المرقمن.

المرقمنة أو اإللكترونية لمصادر المعمومات ،ومن

والممحة لظيور األشكال الرقمية وألوعية ومصادر

الزيادة الياةمة والم طردة في اإلنتاج

المعمومات من يعتمد بصورة أساسية عمى ىذا

ال كري النات من األبحاث العممية في كل أرجاء

الشكل من أشكال مصادر المعمومات دون

 .5التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت في

ولقد مرت وحدات التعمم بمراحل تطور عديدة

المعموماتية وشبكة اإلنترنت في الحصول عمى

بدأ م يوم وحدات التعمم عمي يد "ىودجينز" في

ىذه العوامل - :

.0

المعمومات الرقمية ،بل أصبح ىناك من مؤسسات

األشكال الت ميدية العادية.

المعمورة.

تناولتها العديد من الدراسات:

العصر الحديث ،وكثرة االعتماد عمى الشبكات

المعمومات.
.3

عام  0995عندما كان يشاىد احد أوالده يمعب

الح اجة إلى تطوير الخدمات الم دمة من

لع بة الموجو واكتشف أنيا قطع صغيرة تساعد في

قبل المكتبات ومراكز المعمومات ،مع اإلنجاز في

حل مشكالت التعمم وىنا ادرك الحاجة إلى وجود

عدم توافر اإلمكانيات المادية لممكتبات

المتبادل وتوصيل التعمم ووص يا بأنيا كتل

وقت وجيد المست يدين.

.8

لبنات اساسية لمتعمم لتساعد عمى التشغيل

الت ميدية المتمثمة بالميزانيات المالية المحدودة في

لوحدات التعمم وقد عرفيا ىودجينز عمى أنيا

 .2عدم توافر الكوادر البشرية المؤىمة إلنجاز

يتناسب مع احتياجات ال رد مصحوبو ببيانات

والتصنيف وغيرىا من العمميات ال نية.

ثم جاء نورتون في عام ( )0996وأطمق عمى

المكتبات.

مجموعة من وحدات المعمومات المجمعة بشكل

العمميات ال نية عمى وساةط المعمومات كال يرسة

وص ية (.)Jacobsen, 2002( )Hodgins, 2000

 .6عدم توافر المساحات في المكتبات الت ميدية

عنصر التعمم أسم وساةل األعالم

(Object

التي تمكن المكتبة من اقتناء كل ما يصدر من

عرف بأنو عنصر لو واجية
) Mediaوالذي
ُ
ت اعل تحتوي عمى مظير خارجي مرتبط بسموك

أسعار مواد الطباعة ،مما جعل النشر الت ميدي

ومعالجة المحتوى وعر و (،)Norton, 1996

مطبوعات ،وذلك في حال توفر الميزانية لمشراء.

 .7الزيادة في تكاليف طباعة المطبوعات الرت اع

ت اعمى افت ار ي من خاللو يتم عمل ا افة

مينة مكم ة ،مع توازي سيولة نشر المواد

وسعت مؤسسة اريادن إلى تحسين نوعية التعمم
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من خالل تطوير وحدات التعمم وأدواتيا

وقد طورت لجنة المعايير الخاصة بتكنولوجيا

ومنيجيتيا التي تدعم فكرة "إعادة االستخدام

التعميم ) )LTSC, 2000البنية األساسية لممستودع

ف د اقترح

إلى خطط الدروس ووحدات التعمم من عمى شبكة

والمشاركة"

فى

عمميات

التعميم

( ،)ARIADNE, 2004أما ميريل

بيدف تسييل وتوفير إمكانية الوصول المعممين

والتدريب

استخدام مصطمح عنصر المعرفة ( Knowledge

اإلنترنت فى أكثر من صيغة وأستيعاب الطمب

وحدات من الوساةط المتعددة مثل ال يديو،

االتصال بين أع اء ىيةة التدريس والطالب

وقد حدد معيد الدراسات لميندسة واآللكترونيات

نشط التعميم االلكتروني فى عام  5000ونت عن

بناء ىيكمي لتجربة مست مة ليا ىدف ونشاط وت يم

مؤسسة سكورم ( )SCORMمواص ات وحدات

المتزايد عمى طالب التعميم عن بعد وت وية

 )Objectوعرفو عمى أنو عبارة عن مجموعة

لنشر وحدات التعمم.

والصورة ،والصوت ،والنص.)Merrill, 1996( .

ذلك نموذج لبناء وحدات التعمم وقد نشرت

" "IEEEفي ت رير لو أن وحدات التعمم اصغر
تعميمي ،وأو حت أن وحدات التعمم ىي أي

التعمم والتي أو حت أنيا وحدات محوسبة ،قابمة

التعميم والتدريب)IEEE Standards, 1998(.

استخداميا والوصول الييا باال افة إلى استنادىا

لمتشغيل المتبادل ،متاحة  ،يمكن إعادة

كيا ن رقمي أو غير رقمي يمكن استخدامو فى
ناقشت دراسة "أندرسون" ()Anderson ,1999

إلى معمومات كافية.

االستخدام ( )RLOووحدات المعمومات ال ابمة

أي مصادر رقمية تستخدم بيدف دعم التعميم

مجموعة من وحدات المحتوى والمشاركة والت ييم

وأو ح" كوبر "5000،أنيا وحدة صغيرة تزود

تجميع عدد من وحدات معمومات صغيرة بشكل

ىدف تعميمي واحد أو أكثر ،وبالتالي لم تعد

وقد ا اف "ويمي "5000،أن وحدات التعمم ىي

إيجاد نوعان من وحدات التعمم ال ابمة إلعادة

والتعمم (. )Wiley, 2000

إلعادة االستخدام ( )RIOوعرفتيم عمى أنيا

المتعممين باحداث التعمم المرتبطة بيم لتمبية

ليا ىدف تعميمي واحد ،وبشكل اكثر تحديدا يتم

تصبح عنصر فعال فى العممية التعميمية وأنما

مست ل لتكوين ىيكل يسمي بوحدات التعمم ال ابمة

إلعادة اإلستخدام ( ،)Barritt et al, 1999وقد

ىي جزء من مجرد سمسة م ككة ( Koper,

وجيو بولسين ن د ( )Polsani,2003ليذا التعريف

.)2001

ليس ليا ىدف تعميمي.

شكل من أ شكال المعرفة المنظمة ليا محتوى ذو

وجاء بولساني وعرف وحدات التعمم بأنيا ىي

وذلك لمخمط بين وحدات التعمم والمعمومات والتي

غرض تعميمي لو قيمة قابمة إلعادة االستخدام.
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( )Polsani 2003وأو ح "كوبر ودترون،وأخرون

) 2000عمى أن وحدات التعمم ىي وحدات رقمية

 "5003،في ن س العام أن وحدات التعمم ىي أي

تستخدم لدعم العممية التعميمية ،وبحيث يمكن

ىدف تعميمي يمكن استخدامو لدعم التعمم

جديد.

إعادة استخداميا لبناء درس أو م رر دراسي

عنصر رقمي أو غير رقمي ،معنون ،مستنسخ لو

بينما أشار (سعد ىنداوي )53-55 :5000 ،أن

Doorten, Giesbers, Daniels, & Koper,
2003).

وحدات التعمم ىي "الوحدات التعميمية متعددة

)

حدثت عدة تعديالت عمى م يوم وحدات التعمم

األشكال ومتعددة األغراض والمنظمة تنظيماً

أصغر نواة لوحدة تعمم تغطي ن طة واحدة مست مة

وال ابمة إلعادة االستخدام والتعديل وال ياس

 ،Werlitz, Hildebrandوقد دارت المساعي حول

ت اعل مشتركة يمكن الوصول الييا عبر بيةة

فى ىذه المرحمة ونت

أن وحدات التعمم ىي

جيداً (من حيث المحتوى والتمرينات والت ييم)

بذاتيا ((Engelhardt, Lang Schmidt & ,2004.

والثبات واإلستدامة والمرونة ،والمرتبطة بواجية

أ نشاء مستودع لوحدات التعمم بيدف تبادل
وحدات التعمم وأنشطة التعمم

اإلنترنت".

لتسييل تبادل

وقد أو حت دراسة كال من "أحمد السعيد طمبو

وحدات التعمم ذات الجودة العالية ( LoLa,

ومحمد أحمد أبو السعد "5006،

.)2006

ان وحدات

التعمم ىي أي عنصر رقمي لو ىدف تعميمي
وا ح مست ل بذاتو ويمكن استخدامو فى سياقات

ثانياً :مفهوم وحدات التعمم()LO

متعددة ولو ح وق ممكية فكرية ويتم ت ييمو من

اختم ت االتجاىات التي حاولت و ع تعريف

قبل الخبراء وال يعتمد عمى نوع الوسيط المستخدم

لوحدات التعمم ومن أمثمتيا مايمي دراسة "ىرمان

فيو ويمكن الوصول إليو من خالل وساةل البحث

وكوىن  "5002،التي عرفت وحدات التعمم عمي

عبر اإلنترنت (.أحمد السعيد طمبو ومحمد أحمد أبو

أنيا وحدات رقمية يمكن توصيميا عبر اإلنترنت

السعد)537-532 :5006،

مما يعني أن أعداداً كبيرة من الطالب يمكنيا أن

وي يف "الغريب زاىر اسماعيل "5009 ،بأنيا

تحصل عمييا وتستخدميا في أي وقت وفي أي

أي عنصر رقمي أو غير رقمي تمثل وحدات

مكان خالفاً لموساةل الت ميدية والتي ال يمكن أن

مت ردة ذات معني تعميمي تخزن فى قاعدة

تجدىا في مكان واحد وفي وقت محدد.

بيانات ،و يمكن استخداميا فى أنشطة التعميم

()Harman & Koohang, 2005

والتدريب بصورة مت اعمة ومتكررة فى

وقد أت ق كل من "ماكغريل ،وتشرتشل ،وويمي"

(McGreal, 2004; Churchill, 2005; Wiley,
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معايير تصنيف المواد التعميمية وح وق النشر

ٌمكه تحدٌد أهمية وحدات التعمم بالنسبة لكل

ٍِٗ رٌ َٝنِ اسخخالص إٌ اىَالٍخ ٗاالحجبٕبث
اىخ ٜداسث د٘ه ٍفًٖ٘ ٗدذاث اىخؼيٌ مبىخبى:ٜ
االتجاي األول :اػخببس ػْصش اىخؼيٌ أ ٛمٞبُ
سقَ ٜاٗ غٞش سقََٝ ٜنِ إػبدة اسخخذأٍ ىذػٌ
اىخؼيٌ ٗبزىل فٖ٘ ٍفًٖ٘ ٗاسغ غٞش ٍذذد س٘اء
مبُ اىنٞبُ سقَ ٜاٗ غٞش سقَ.ٜ
االتجاي الثاوً :اػخببس ػْصش اىخؼيٌ ٕ٘ أ ٛمٞبُ
ىٔ غشض حؼيٗ َٜٞبزىل ٝؼخبش ػْصش اىخؼيٌ اٛ
ػْصش سقَ ٜاٗ غٞش سقََٝ ٜنِ إػبدة
اسخخذأٍ ىذػٌ إٔذاف اىخؼيٌ ،أٗ ٕ٘ جزء ٍِ
أجزاء اىَذخ٘ ٙاىخؼي َٜٞحخضَِ ٗسبئظ سقَٞت
اٗ غٞش سقَٞت.
االتجاي الثالث :اػخببس ػْصش اىخؼيٌ ٕ٘ ػْصش
سقَ ٜىٔ ٕذف حؼيٍ َٜٞذذد ٗبزىل ٝؼخبش فٖ٘
ػْصش ٍصٌَ بطشٝقت َٝنِ إػبدة اسخخذأٍ ٍغ
ٗدذاث اخش ٙبشنو بسٞظ ٗسٖو ىذػٌ اىخؼيٌ
ٗٝشاػ ٚاُ ٝنُ٘ ٗاضذب ً ٗقببو ىيخقٗ ٌٞٞاالخخببس
َٗٝنِ حخز ْٔٝفٍ ٚسخ٘دػبث ىسٖ٘ىت اى٘ص٘ه
اى ٍِ ٔٞخاله اىبٞبّبث اى٘صفٞت اىَصبدبٔ ىٔ ٗ
لصاحبيا حق الممكية ال كرية لمنع اي تحول

 .0أهمية وحدات التعمم بالنسبة لممتعمم

من المعمم والمتعمم والمنظمات والتي تتمثل في:

واالستخدام" (الغريب زاهر اسماعيل.)369 : 2009،

تتمثل فى التالي( )Kihc&Mehmet,2009( :
2001:

5-

(Systems,

(Cisco

)Matthíasdóttir, ( )BarrittAlderman,2004(15
)2006

 تساعد وحدات التعمم عمى توفير

الميارات والمعارف بشكل داةم ومستمر

ومتاح فى أى وقت.

 المساعدة فى اكتساب الميارات والمعارف

الجديدة من خالل التعميم بالممارسة والخبرة.

 توفر انواع متعددة من وساةل االعالم

وأ ساليب عرض المحتوى التي تتناسب مع
احتياجات المتعمم وبيةات تعميمية.

 البيانات الوص ية المصاحبة لوحدات

التعمم تمكن المتعمم من اختيار الوحدات التي

جوىرى فييا.
وتعزف الباحث وحدات التعلم إجزائٍا ً فً هذا
البحث على أوها" ٜٕ :أ ٛػْصش سقَٝ ٜذَو
قَٞت حشب٘ٝتٝٗ ،سخخذً ىخذقٞق ٕذف حؼيَٜٞ
ٍذذدٗ ،حخؼذد أّ٘اػٖب ٍزو ص٘ث ،فٞذ ،٘ٝص٘سة
ٍخذشمت ،ص٘سة بٞبّٞت ٗاىشسً٘ اىزببخت
ٗاىَخذشمتٗ ،حخبح ٗدذاث اىخؼيٌ داخو
ٍسخ٘دػبث َٗٝنِ اى٘ص٘ه اىٖٞب ٍِ خاله
اىبٞبّبث اى٘صفٞت ػِ طشٝق اىبذذ ػي ٚشبنت
اإلّخشّج ٗحخَٞز ٕزٓ اى٘دذاث بئٍنبّٞت إػبدة
اسخخذاٍٖب ف ٜأمزش ٍِ ٍذخ٘ ٙحؼي َٜٞفٖ ٜقببيت
ىيخذذٝذ ٗاىخشغٞو ػي ٚمبفت ّظٌ اىخشغٞو
اىَخخيفت".

تتناسب مع احتياجاتيم وغر يم.

 تمكن المتعمم من البحث عمى وظي ة

محددة وأىداف مخصصة والوصول إلى
النتاة المطموبة.

 تدعم كافة أنماط التعمم المختم ة سواء

كان التعمم ال اةم عمى المشكالت والتعمم

ال اةم عمى االكتشاف أو المتم ي.

 توفر وحدات التعمم كافة أنواع التسميم

لمختمف بيةات التعمم سواء التعمم الت ميدي،

المدم والتعميم اإللكتروني.

ثالثاً :أهمٍة وحدات التعلم
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 توفر وحدات التعمم آليو لت ييم الميارات



الذاتية والمعرفية لممتعممين لمساعدتيم عمى

بيةات التعمم المتعددة ،وأساليب عرض تتناسب

 .2أهمية وحدات التعمم بالنسبة لممعمم تتمثل

مع حاجات المتعمم.

فى التالي:



()BarrittAlderman,2004

باستخدام وحدات التعمم بما تتيحو من معينات

()Jorge&Michael,2006

لمعمل ومواد لمتدريب لمدم بين ال صول الدراسية

 تدعم وحدات التعمم تصميم المناى

والتعميم اإللكتروني ت مل من التكاليف وزيادة

بطرق تتناسب مع أنماط التعمم المختم ة سواء

سرعة األداء الناجح والك اءة العالية فى عممية

كان التعميم موجو أوسمبي أو باألكتشاف
وحدات

التعمم

التطوير لوحدات التعمم.

األرشادات

بك اءة وفعالية.

تسميميا فى صيغ متعددة.

بإيجاد واعادة االستخدام واعادة توظي يا.

رابعاً :مميزات وحدات التعمم في بناء وتصميم

 تسمح وحدات التعمم لممعمم بدم وحدات

المحتوى اإللكتروني:

قديمة مع أخرى جديدة لبناء عنصر جديد

.0

لتمبية حمول وأحتياجات خاصة بالمتعممين.

متعددة.

والصيانة لوحدات التعمم واتاحة تسميميا فى

.5

أشكال متعددة.

(( )Matthíasdóttir, 2006

إمكانية الوصول ) :(Accessibilityىي

إمكانية وصول المستخدم لوحدات التعمم من أي

 .3أهمية وحدات التعمم بالنسبة لممؤسسات

والمنظمات

إمكانية إعادة استخدام وحدات التعمم فى

مختمف الم ررات التعميمية المختم ة ألغراض

 توفير الوقت والجيد لممعمم فى التطوير

تتمثل



توفر وحدات التعمم الوقت والجيد لممعمم

فى التطوير والصيانة لوحدات التعمم واتاحة

 إ تاحة عمميات البحث التي تسمح لممعمم

فى



مواءمة نظم إدارة محتوى التعمم مع نظم

إدارة المعرفة بداخل المؤسسات المختم ة.

والتعميمات التي تساعد وتطور أداء المعممين

التعميمية

وحدات التعمم تدعم بنية التعمم المدم

والتي يتاح فييا تجارب تعميمية يمكن أنجازىا

()Wiley,2002

الموجو أو االكتشاف.

تدعم وحدات التعمم العممية التعميمية

بأشكال تعمم متعددة والتي يمكن استخداميا لدعم

أتمام البرنام الدراسي.

 توفر

العدد الثاني ،يونية2019 ،

موقع من خالل البيانات الوص ية.

التالي:

.3

& (Chiappe

)Kihc&Mehmet,2009(Segvia ,2007

االستقاللية ( :)Self-containedيمكن

لعنصر التعمم ان يعمل بشكل مست ل دون

الحاجة إلى مم ات تشغيل أو مواقع مساعدة.
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التكمفة ( :)Cost-effectiveوحدات التعمم

التعمم عمى كافة نظم التشغيل ،وأن تتكيف

تجنب المستخدم التكرار فى عممية اإلنتاج ،

وتتالةم وحدات التعمم مع بيةات التعمم المختم ة
والتغيرات التكنولوجية دون إعادة تصميميا

توفير لموقت والجيد باإل افة إلى توفير رأس

ومالةمتيا إلحتياجات المتعمم.

المال ال كري.

 .5القابمية لمدمج ) :(Intagritableسيولة

 .2المرونة ( :)Flexibleىي التحكم فى كي ية

دم وحدات التعمم مع التطبي ات المتعددة وعدم

عرض وحدات التعمم داخل المحتوى دون

التأثر فى حالة إجراء تغييرات فى قاعدة البيانات

االخالل بالعنصر ن سو وىذه الخاصية تتيح

إمكانية التعامل مع عنصر التعمم بأكثر من
طري ة وف اً لرؤية مصمم المحتوى.
 .6إمكانية

النقل

(:)Portability

وأن تعمل دون إعادة تصميم لت ميل الوقت

والتكاليف.

 .3إعادة االستخدام ( :)Reusabilityإمكانية

إمكانية

استخدام وحدات التعمم فى اكثر من محتوى

استخدام وحدات التعمم مع نظم التعمم المختم ة

لخدمة أىداف تعميمية متنوعة.

دون الحاجة إلى إعادة تصميميا ،وتسيل ن ل

 .8التشاركية

المحتوى المكون من عدد من وحدات التعمم من

نظام إلى أخر دون الحاجة إلى تعديل المحتوى

(:)Sharable

ان

يرتبط

عنصر التعمم بأكثر من م رر فى ن س الوقت
ومن خالل نظم إدارة المحتوى دون الحاجة

من خالل معايير لتسييل ن ل المحتوى بين

إلعادة استخدامو.

أنظمة إدارة المحتوى المختم ة من أمثمتيا معيار

 .2إمكانية الربط (  :)Link abilityىو ربط

سكورم (.)SCORM

العنصر بالمحتوى بدون الحاجة إلى نسخو مما
يوفر مساحة من جية ،وسيولة تحكم المستودع

خامساً :خصائص وحدات التعلم:
ومن خالل توظيف وحدات التعمم يمكن تطوير

فى عنصر التعمم من جية أخري.

 .6الثبات واإلستدامة ( :)Durabilityعنصر

بيةات التعمم وذلك من خالل ماتتيحو خصاةصيا

التعمم يتم ربطو بعدد من الم ررات لذلك من

المتعددة والتي يمكن اجماليا في االتى-:

ال رورى توافره وأستدامتو بحيث ال يتم تغيره أو

)Berlanga & ()Monge,2008( (Stoilesuc,2008

مسحو بشكل يؤدى إلى خمل في الم ررات

)Varlamis& Apostok , 2006( )Garcia ,2004

( )Mahadevan,2002
.0

التوافقية

المرتبطة بوحدات التعمم.
مع

نظم

 .7قابمية التحديث (  :)Updatableال يوجد

التشغيل

تعارض بين خاصية اإلستدامة والتحديث فى

) :(Interoperabilityىي إمكانية استخدام وحدات
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االشكال

(:)Polymorphous

وحدات التعمم ولكن الم صود ب ابمية التحديث ىنا

 .11متعددة

إمكانية تحديث البيانات الوص ية لوحدات التعمم

إمكانية تناول أكثر من نوع لوحدات التعمم في

دون الحاجة الى إعادة تصميميا ومراعاة عدم

المو وع الواحد مثل النصوص ،والصوت،

 .8قابمية البحث ( :)Searchableنظ اًر لتعدد

الثابتة والمتحركة التى ليا ىدف تعميمي محدد

الوص ية وىي تعتبر اساس عممية البحث

(:)Multipurpose

وال يديو ،والرسوم الثابتة والمتحركة ،والصور

االخالل بالم ررات المرتبطة بيذه الوحدات.

وتتكيف مع أنماط التعمم المختم ة.

أشكال وحدات التعمم يتم وص يا بواسطة البيانات

 .05متعددة

واسترجاع وحدات التعمم.

إمكانية تكيف وحدات التعمم مع أكثر من محتوى

 .9سهولة االستخدام ( :)Usabilityال

تعميمي مختمف ومع أكثر من مستخدم.

تتطمب وحدات التعمم من المتعمم ميارات أو

 .03التعديل ( :)Modifiabilityإمكانية تعديل

قدرات الستخداميا ولكنيا ترتبط بعدة عوامل

وحدات التعمم عن طريق أجراء تطوير أو تعديل

وىى:

دون الحذف.
 .41الموضوعية ) :(Subjectiveكل عنصر
تعلم له هدف وغرض محدد بشكل يجعله
متماسك فى وحدة واحدة.

 األلفة ( :)Affinityكمما كان عنصر التعمم
مألوف من حيث كي ية استخدامو والت اعل معو
كمما زادت عممية االستخدام واعادة االستخدام.



االغراض

تنوع اساليب الوصول(التكرار او االطناب)

سادساً :تصىٍفات وحدات التعلم فً المستىدعات
تت من المستودعات عديد من وحدات

( :)Redundancyكمما كانت اساليب الوصول
مختم ة ومتاحة كان أسيل فى عممية االستخدام.

التعمم التي تختمف فيما بينيا من حيث النوع ف د

صغر حجم العنصر(:)Small in sizeكمما

تكون ل طات فيديو ،أو صور ثابتة ومتحركة ،أو

إعادة استخدام واستخدام وحدات التعمم ،لتركيز

محاكاة ،أو نصوص ،أو رسوم بيانية .ونظ اًر

 .00التوحيد) :(Standardizationويجب

إليجاد طرق لتصنيف ىذه الوحدات ،والتي يمكن



كان حجم العنصر صغير كمما زادت إمكانية

م اطع صوت ،أو رسوم ثابتة ومتحركة ،أو

اىتمام المتعمم عمى ن طة محددة.

إلختالف أنواع وحدات التعمم ف د ظيرت محاولة

ان يكون لوحدات التعمم نظام موحد حتي يتم

اجماليا وتصني يا فيما يمي:

إعادة استخداميا وادارتيا فى اكثر من محتوى

التصنيف األول :عمى أساس دور المتعمم فى

تعميمي مع االخذ فى االعتبار و ع معمومات

بيةة التعمم(.)Giselher & Redeker, 2003

محددة حول المتعمم.
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التصنيف الثاني :عمى أساس طبيعة اليدف من

 .5عىصز معزفى ( :)Knowledge objectىي

استخداميا (.)Churchill, 2007

الوحدات المصممة لتح يق ىدف محدد لمتعمم

وىى تعرض تعميمات مباشرة لتكون بمثابة نموذج

التصنيف الثالث  :عمى أساس طرق التسميم

ت سيرى تعميمي وىى وحدات مصممة لمتزويد

(.)Smith, 2005

التصنيف الرابع :عمى اساس خصاةصيا(.

بالمعمومات عن العممية التعميمية وتتبع الت دم

.)Wiley, 2002

الخاص بيا.

التصنيف الخامس :عمى اساس نوع المصادر

 .3عىصز تعاووى (:)Cooperative object
ىي وحدات مصممة لمسماح لممتعممين

التربوية ) Suksomboon, 2005(.

التصنيف السادس :عمى اساس النوع (Barritt .

)&Alderman, 2004

التصنيف

السابع:

عمى

اساس

باكتشاف ال واقع وجمع البيانات ،بغرض حل
المشكالت ،ف د يكون ىناك محاكاة لمكان غير

الت اعل.

ح ي ى أو ح ي ى ال يمكن لممتعممين الوصول

في

جمع البيانات ،ويتطمب أدوات متطورة لجمعيا

()Quinn,2000

وقد

صن ت

إليو لبعد المكان أو الزمان أوخطورتو اثناء
الباحث

وحدات

التعمم

وظروف خاصة وخبرة فى مجال محدد ،ىذا

المستودعات عمى أساس نوع عنصر التعمم في

واشراك المتعممين فى جمع البيانات يسمح

وء إستراتيجية إعادة االستخدام واستخدامو

بتكوين خبرة فى البحث عن المعمومات

عمى النحو التالي:

والبيانات واكتشاف األدوات المستخدمة

 .5عىصز معلىماتى ( :)Information objectىي

فى

جمعيا والمرور بمشكالت ح ي ية اثناء جمعيا.

وحدات مصممة لعرض وتمثيل المعمومات بطرق

 .7عىصز تفاعلى ( :)Interactive Objectىي

منظمة وتشمل المعمومات الممثمة في الجداول

وحدات مصممة بشكل يمثل نظم واقعية وىي

والخراةط والرسوم التو يحية والصور والرسوم

تسمح لم متعمم بإجراء التجارب عن طريق

المتحركة وأفالم ال يديو والرسوم البيانية والصور

المحاولة والخطأ ،وامكانية أجراء تجارب تتميز

ثالثية األبعاد أو عرض ت ديمى أو أى ت نيات

بالصعوبة مما يساعد عمى رفع ك اءة المتعمم

أخرى لتمثيل المعمومات وتسمح بالت اعمية وتوفير

ومساعدة الطالب عمى ات ان الميارة فى أجراء

المعمومات بشكل حيوى منظم بطري ة تمكن

التجارب ،وىي تتميز بمعالجة المعمومات

المتعممين من المشاركة فى اكتشاف المعمومات،

لتمثيل فكرة أو معرفة وذلك بطري ة ت اعمية

والت اعل فيما بينيم.
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بصرية تعتمد عمى الوثاةق مثل الكتب

حاجة المؤسسة او ال رد لمعنصر التعميمي مما

والمتاحف وغيرىا.

يدعو إلى إنتاجو.

 .2التوصيف (:)Labelling

 .2عىصز أدائى ( :)Practice Objectىي

ىي المرحمة الثانية من دورة حياة وحدات التعمم

وحدات مصممة بشكل يسمح لممتعممين بالتعاون

فيما بينيم لتبادل األفكار وحل المشكالت وذلك

تتمثل في ا افة البيانات الوص ية لوصف

وت ديم مالحظات بناءة وتغذية راجعة وذلك

مختم ة لتسيل عممية استرجاع ىذه الوحدات

عن طريق إدراج اساليب لمت اعل فيما بينيم

العنصر وىي تتم عمى مستويات وذلك ألغراض

ل تشجيع المتعممين عمى الت كير فى العمل

وامكانية تبادليا الح ا وىذه المرحمة ليست لمحاجة

باال افة إلى مساعدة المتعممين عمى تجنب سوء

ت ديم وصف لمعنصر بالعنوان وتو يح استخدام

الشخصية ولكن لممشاركة بعنصر التعمم ويتم

واالكتشاف والدخول فى مناقشات مع زمالةيم
ال يم وبناء نماذج عمل خاصة بيم وبذلك فيي

العنصر فى كل مرة و حاالت استخدامو.

والتي تتمثل فى األلعاب التعميمية.

ىي المرحمة الثالثة من دورة حياة وحدات التعمم

 .3اإلتاحة (:)Offering

تيدف إلى تعزيز التذكر وال يم لدي المتعممين

فى ىذه المرحمة يمكن الوصول الى وحدات التعمم

سابعاً :دورة حياة وحدات التعلم( :نموذج
التوظيف)
دورة حياة وحدات التعمم المتاحة

من خالل البيانات الوص ية واتاحتيا لكافة
المستخدمين في المستودع ولكن فى حالة عدم

بالمستودعات عمى شبكة اإلنترنت والتي تتمثل

قدرة المستخدم عمى إيجاد العنصر فتعتبر ىذه

()Strijker,2004(:)0

إدارة التعمم إمكانية استخدام تمك الوحدات بحرية

في المراحل التالية كما ىو مبين بالشكل رقم

المرحمة ىي نياية دورة حياتو ،ىذا وتتيح نظم

 .0الحصول عميها ( :)Obtainingىي المرحمة

لتح يق أىداف تعمم مختم ة وامكانية مشاركتيا

اإلنتاج وتتم من قبل المنشةين والمنتجين لوحدات

 .4االنتقاء او االختيار ( :)Selectingوىي

االولى من دورة حياة وحدات التعمم ىي مرحمة

م ابل ثمن محدد.

التعمم ويتم تسميم العنصر فى شكل رقمي يمتاز

المرحمة الرابعة من دورة حياة وحدات التعمم فى

لتوفير بناء

واختيار اكثر الوحدات أىمية وال درة عمى تمبية

التعمم ،ويعد السبب األساسي ليذه المرحمة ىو

المسةول عن توفير بعض الوظاةف االداةية

بالسيولة فى التوزيع وال درة عمى التكيف وفييا
يمكن استخدام ال والب الجاىزة

ىذه المرحمة يتم البحث عن وحدات التعمم وتحديد

ىيكمى يساعد المستخدمين عمى انشاء وحدات

حاجات المتعممين ويعتبر المنت او المنشئ ىو

55

العدد الثاني ،يونية2019 ،

مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية ()SVU_IJES

لتمكينيم من العثور عمى العنصر وتعتبر ىذه

جديدة من العنصر فى حالة المحافظة عميو او

المرحمة من اكثر المراحل خطورة فى اقتصاد

تجاىمو واستبدالو.

وحدات التعمم ،وتعتبر عممية انت اء وحدات التعمم

مرتبطة بطبيعة المحتوى وأىداف

التعمم

والمستوى المعرفى الم دم باال افة إلى نمط
التعمم الذى سيتم استخدامو من قبل المطور.

 .5االستخدام (:)Using

وىي المرحمة الخامسة من دورة حياة وحدات
التعمم وفييا إما أن يتم استخدام عنصر التعمم

شكل ( ) 1يوضح دورة حياة وحدات التعمم داخل

بشكل مباشر كما ىو ،او أن يتم استخدامو بعد

مستودعات وحدات التعمم.

ىنا يت ح ان:

المحور الثاني :نماذج بناء وحدات التعمم

اجراء التعديل المناسب لتمبية احتياجات البرنام

في ضوء إستراتيجية إعادة االستخدام.

 عنصر التعمم الخام :العنصر الذي يستخدم

نماذج بناء وحدات التعمم ىي اطار يحدد

بدون تعديالت.

ىيكل وحدات التعمم لتو يح مكوناتيا وتحديد كم

 إعادة استخدام وحدات التعمم :يتم تعديل

ت اصيل محتوىا ،وقد قامت بعض الدراسات ببناء

العنصر بطري ة تتناسب مع احتياجات

نموذج لعنصر التعمم مثل)ADL, 2004( :

المستخدم الخاصة.

( (Schluep& Ravasio, 2003وفيما يمي عرض

 .6التخزين والحفظ (: )Retaining

لبعض النماذج ىذه:

ىي المرحمة النياةية من دورة حياة عنصر التعمم

 .1نموذج سكورم : SCORM

وفييا بعد االنتياء من استخدام عنصر التعمم

ىي مجموعة من المعايير والمواص ات تيدف

فى البرنام احتمال إعادة استخدام ىذا العنصر

إلى إنشاء محتوى تعميمي يمكن تبادلو والوصول

قاةم ولكن فى محتوى تعميمي جديد ،او أزالة

إليو بشكل مستمر يمكن إعادة استخدامو في

العنصر من المستودع ألنو ع ا عميو الزمن ،أي
يصبح قديم وغير

سياقات مختم ة ،ويتكون بنية نموذج سكورم من :

رورى والذى ي رر ىذه

)(Dodds,2001

المرح مة ىو المستخدم ويمكن توافر اصدارت



عنصر خام ( :)Assetsىو أصغر قطعة من

المحتوى التعميمي يمكن إعادة استخداميا مع
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التعمم:ىي

مزي

من

وحدات

مجموعة من الوحدات الخام األخري لبناء محتوى

 وحدات

تعميمي جديد ،وتعتبر تمثيل ألكتروني لوحدات

المعمومات التي تخدم ىدف محدد وليا وظي ة

االعالم (الصوت ،الصورة ،النص اوغيرىا) والتي

محددة.

 عنصر المحتوى القابل لممشاركة (:)SCOs

التعمم منظمة ومتسمسمة في شكل تعميمي

فى أكثر من محتوى كمما أمكن.

 بيئة التعمم :ىي مزي من وحدات التعمم مع

 مكونات التعمم :ىي مجموعة من وحدات

يمكن عر يا عمى شبكة اإلنترنت.

ىي وحدات صغيرة تسيل عممية إعادة االستخدام

وتت من الدروس والمناى التعميمية.

 المحتوى الكمي (:)Content Aggregation

ادوات لالتصال وذلك لتسييل التعمم االلكتروني.

مصادر التعمم لتصبح وحدة تعميمية متكاممة مثل

 .3نموذج معهد االلكترونيات والهندسة ( IEEE

ىوعبارة عن خريطة يمكن استخداميا فى تجميع

(الدرس ،الوحدة) (.)ADL, 2004

)LTSC LOM

حدد نموذج بناء المحتوى فى أربع مستويات من

 .5نموذج أنشطة التعمم ( The Learnativity

الت اصيل ال نية )IEEE LTSC, 2002( :

المستوى االول :ىو األصغر وىو مجموعة من

:)Alliance,2005

يو ح النموذج بناء المحتوى التعميمي في كل

البيانات الخام و قطع من الوساةط

طريق تمثيميا فى مستويات تنظيمية باحجام

الدرس

 العنصر الخام :يت من البيانات الخام مثل

الدورة ،الوحدة

والرسوم الثابتة والمتحركة.

الوحدات

من التعميم االلكتروني ونظم إدارة المعرفة عن

المستوى الثاني :مجموعة من وحدات التعمم مثل

مختم ة مكونات النموذج)Wagner ,2002( :

المستوى الثالث :مجموعة من وحدات التعمم

الصوت والصور الثابتة والمتحركة ومم ات ال يديو

 عنصر

المعمومات:

يمثل

كم

المستوى الرابع :أكبر مستوي مجموعة من

ت اصيل

لم ييتم ىذا النموذج بو ع تعريف او شرح

المعمومات وشكل المحتوى وىناك أنواع مختم ة

م صل ليذه المستويات ولكنو اىتم بو ع

،عممية ،اجراء ،مبادئ ،انشطة ،مراجع مشتركة.

بدونيا لم يمكن استخدام وحدات التعمم.

من عنصر المعمومات وتت من :م يوم ،مشاركة

البيانات الوص ية لوحدات التعمم ألنو اعتبر

 .4تصنيف كامبل وكيرير ( Currier and
)Campbell (2005
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ركزت الدراسة عمى مبادئ وحدات التعمم من

تتكون بنية وحدات التعمم ال ابمة العادة االستخدام

إمكانية مشاركة واعادة استخدام واعادة تحديد

( )RLOمن الم دمة ،الممخص،الت ييم باإل افة

األىداف ،وامكانية التشغيل المتبادل لوحدات

الي عدد ( )5 ± 7من وحدات المعمومات ال ابمة

التعمم وقد و عتنموذج لبناء وحدات التعمم في

إلعادة االستخدام ) (RIOوتبني وحدات التعمم

سبع مستويات:
 .0وحدات

البيانات

المعمومات:

عمى أساس ىدف تعميمي ،كما ىو مبين بالشكل

رقم ( )5مستمد من ميمة عمل محددة ،ويكون

الخام

كل عنصرمعمومات

مثل ممف صورة ،إشارة أو نص ،مع عدم

عمى ىدف ثانوي يدعم اليدف األساسي لعنصر

وجود ىدف التعمم.

المعمومات:

 .5مصادر

مجموعات

وحدات المعمومات ،مثل الكتاب

التعمم الموجودة

من

 .3وحدات

وحدات التعمم ،وتكون مست مة بذاتيا ،ويمكن أن

توصل ميارة أو معمومات متكاممة ،وتبني عمى

المعمومات التي ت دم ىدف تعميمي محدد.

ىدف تعميمي واحد ،وتحتوي عمى وحدات

 .8درس :مجموعة وحدات التعمم ومصادر
 .2وحدة

دراسية :مجموعة

ووحدات التعمم.

 .6برنام

دراسي:

 RIOىي أصغر

كتمة من المعمومات وتحتوي عمى ( )5 ± 7من

مجموعة من مصادر

المعمومات.

منيا.

ويعتبر وحدات المعمومات

اإللكتروني مع عدم وجود ىدف تعميمي.
التعمم:

من ىذا العنصر مبني

المحتوي والتمرين والت ييم ،ويتم تصميم كل

عنصر معمومات  RIOمرة واحدة ،وتستخدم

من الدروس

بأكثر من طري ة وتساعد فى توحيد المحتوي

وتصنف كل عنصر من وحدات المعمومات إلي

ىو مجموعة

مايمي:

من الوحدات الدراسية أوغيرىا من وحدات

 مفهوم ٌ :Conceptيستخدم عندما يحتاج
الطالب تدريس مجموعة من اآلشياء (الرموز –

التعمم ومصادر التعمم.

 .7مجموعة :ىي عبارة عن مجموعة برام

االفكار  -اآلحداث).

دراسية ووحدات ليس ليا ىدف تعميمي

 حقيقة  :Factتٌستخدم عندما يحتاج الطالب
تدريس نوع واحد من معمومات محددة وفريدة.

محدد وتعتبر قاعدة بيانات يمكن البحث

بداخميا عن وحدات التعمم.

 إجراء ٌ :Procedureيستخدم عندما يحتاج
الطالب تعمم أداء يستخدم فى العمل ،وليتم ذلك

 .5نموذج سيسكو:

بنجاح يجب أن يكون اإلجراء وا حاً ،وعنصر
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عمى تطبيق ماتعممو الطالب فى الحياة اليومية.

المو وع  :تت من وحدات تعمم تت من

ىدف تعميمي وحيد .

 عممية  :Processتٌستخدم فى تعميم كيف
يعمل نظام ما ،ويبدو ىذا م يدا فى دعم ميام
وظي ية أساسية ،كالتأكد من جودة التعمم.

 قاعدة  :Principleتستخدم إلنشاء ميمة

وظي ية ما تتطمب رأي واصدار الحكام ،او عندما

شكل ( )3نموذج NETgبناء وحدات التعمم

تكون اإلرشادات تتوافق مع حالة العمل.

وفي ضوء ماسبق عرضه من نماذج لبناء

ويعتمد المصمم أو المعمم فى بناء الدروس

وحدات التعمم كما هو موضح بالجدول رقم()1

من وحدات المعمومات التي ليا ىدف تعميمي

أخري بين نماذج بناء وحدات التعمم السابقة وقد

والم ررات عمى وحدات التعمم والتي تت من عدد

وجد الباحث ان هناك أتفاق تارة وأختالف تارة

محدد وتأتي فى المرحمة الثالثة بعد عنصر

أرجعت الباحث ذلك لألسباب األتية:

المعمومات فى ىيكل بناء الم رر التعميمي كما

عدم وجود تعريف مشترك لوحدات التعمم

بالشكل(.)5

وا ح وقابل لم ياس ،والم اىيم الخاطةة المتعم ة

شكل( ) 2نموذج سيسكو لبناءوحدات

المعمومات والتعمم القابمة إلعادة االستخدام

 .6نموذج ()NETg

ىو أول من أدخل م يوم وحدات التعمم فى

دورات تكنولوجيا المعمومات وقد أو حت أن
نموذج عنصر التعمم يتمثل فى شكل ىرمي

بإعتبار وحدات التعمم مصطمح من البرمجة

متسمسل كماىو مبين بالشكل رقم(L'Allier, ( )3

الشيةية يستند عمييا Oriented Programming

:)1997




وخاصية التوجو ليست ال ريدة في وحدات التعمم

ولكنيا الجوىرية حيث ان كل محتوى تعميمي

البرنام  :يت من الوحدات المست مة .

يت من تسمسل ىرمي لممحتوى التعميمي (عنصر

الوحدة  :يت من الدروس المست مة.

البيانات ،عنصر المعمومات ،عنصر التعمم،

الدرس  :يت من المو وعات المست مة.

الدرس ،الوحدات ،الدورات) وىي عمى درجات

مختم ة من إعادة االستخدام.
50

العدد الثاني ،يونية2019 ،

مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية ()SVU_IJES

إن شاةيا لتتناسب مع احتياجات المتعممين ال ردية
من حيث التركيب والمحتوى والت اصيل واعادة

االستخدام ،وكانت ال كرة الرةيسية حول استخدام
وحدات التعمم ىي تكسير المحتوى إلى قطع
صغيرة إلعادة استخداميا في بيةات التعمم

جذٗه (٘ٝ )5ضخ اىؼالقبث بَّ ِٞبرس بْبء ٗدذاث اىخؼيٌ

إستراتيجية إعادة استخدام

المختم ة(Wiley, 2001) .

وحدات التعمم

ويمكن تعريف إعادة استخدام وحدات التعمم عمي

(:)Reusable Learning Objects Strategy

أنيا إمكانية استخدام وحدات التعلم داخل اكثر

تعتبر بداية ظيور وحدات التعمم في مجال

من محتوى تعليمي في بيةات التعمم الرقمية

تكنولوجيا المعمومات وعالم البرمجة حيث

المختم ة والمتنوعة وسياقات تعميمية مختم ة مع

صممت وحدات التعمم بغرض استخدام بع يا

مرور الوقت(HyperDictionary, 2003).

م ار اًر وتك ار اًر في اكثر من محتوى ،وبانتشار نظم
إدارة التعمم زادت المطالبة بت عيل دور وحدات

وتعتبر إستراتيجية إعادة استخدام وحدات التعمم

التعمم وو ع معيار لت عيل دورىا بشكل عالمي،

( )RLOSني

منظم قاةم عمى وحدات التعمم

وكانت ال كرة الرةيسية حول استخدام وحدات

ال ابمة إلعادة االستخدام بغرض بناء محتوى

إلعادة استخدامو في بيةات التعمم المختم ة.

.)Barritt & 2004: 293-294

التعمم ىو تكسير المحتوى إلى قطع صغيرة

جديد لو ىدف تربوي تعميمي ( Alderman,

تعتبر نظم إدارة المحتوى ىي أساس عممية

وتعرف عممية إعادة االستخدام بأنيا
"إمكانية استخدام وحدات التعمم داخل أكثر من

تحديث وتجديد وحدات التعمم وىي مسةولة عن

محتوى تعميمي في بيةات التعمم الرقمية المختم ة

إعادة ىيكمة وحدات التعمم إلعادة استخداميا

والمتنوعة وسياقات تعميمية مختم ة مع مرور

لتتناسب مع االحتياجات الجديدة لبرنام تعميمي

الوقت" )،(Cisco Systems, 2001:3-5

جديد لو ىدف جديد محدد ويمكن ان تكون

وتعرف الباحث إ ستراتيجية إعادة استخدام وحدات

أ سباب إعادة االستخدام أسباب شخصية او

التعمم إجراةياً بأنيا "إمكانية استخدام وحدات

أسباب متعم ة بسياسة المنظمة بغرض الك اءة

التعمم التي تت من معمومات تعميمية صغيرة،

وال اعمية والتكم ة وادارة المعرفة وىناك قيود

تتسم بالمرونة والتبادلية والتعديل وال ياس والثبات

إلعادة ىيكمة وحدات التعمم طب اً لمبيانات

واإلستدامة والتشغيل البيني عمى كافة نظم

الوص ية أثناء تبادل الوحدات بين المستخدمين

التشغيل المختم ة وامكانية االسترجاع من خالل

بع يم البعض ،وفي الحالة الشخصية فيتم
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البيان ات الوص ية في أكثر من سياق تعميمي دون

ت خصيص المحتوى عن طريق السماح لمصممي

الحاجة إلى إعادة اإلنتاج داخل بيةات التعمم

التعميم باختيار وتجميع واعادة ترتيب المحتوى

وتعرف الباحث إػبدة اسخخذاً وحدات

 .5من الناحية التقىٍة :اسخخذاً ٗدذاث
اىخؼيٌ ٝسبػذ ػي ٚحقيٞو اى٘قج اىَسخخذً فٜ
اىبذذ ٗاى٘ص٘ه إى ٚاىَصبدس اىخؼيَٞٞتٍَ ،ب
ٞٝسش إّشبء ٍذخ٘ ٙجذٝذ.
 .5مزووة وحدات التعلم :حصٌَ ٗدذاث
اىخؼيٌ بشنو َٝنِ ٍِ إػبدة اسخخذاٍٖب فٜ
ٍخخيف اىسٞبقبث ،ىزىل حنُ٘ ػَيٞت إعادة

وف اً الحتياجات المست يدين.

المختم ة والتي تتكيف مع أنماط التعمم المختم ة".

التعمم إجراةياً بأنيا"ىي إمكانية اسخخذاً وحدات
التعمم التي تت من معمومات تعميمية صغيرة،

وتتسم بالمرونة والتبادلية والتعديل وال ياس
والثبات واإلستدامة ٗاىخشغٞو اىب ْٜٞػي ٚمبفت

ّظٌ اىخشغٞو اىَخخيفت وامكانية االسترجاع من

االستخدام سٖيت ٗقببيت ىيخنٞف ٍغ سٞبقبث
حؼيَٞٞت جذٝذةٗ ،أَّبط حؼيٌ ٍخخيفت،
ٗبٞئبث حؼيٌ ٍخْ٘ػت.

خالل البيانات الوص ية في أكثر من سياق
تعميمي دون الحاجة إلى إعادة اإلنتاج داخل

بيةات التعمم المختم ة والتي تتكيف مع أنماط

 .7معٍارٌة وحدات التعلم :وحدات التعمم ليا

التعمم المختم ة".

بناء تنظيمي موحد حتى يمكن إعادة

أوالً :مبررات إعادة استخدام وحدات التعمم:

حنبٍيٖب واستخداميا في أكثر من محتوى

ىناك بعض العوامل التي دعت إلى إعادة

تعميمي.

 .0السزعة والتكلفة :اىسشػت ف ٜإعادة

استخدام وحدات التعمم )(Ritzhaupt, 2010

ومنيا:

استخدام وحدات التعمم إلّشبء ٍذخ٘ٙ
جذٝذ ألُ اىَؤىف ال ٝصََٖب ٍِ اىؼذً،
ٗببىخبىٝ ٜقيو حنيفت إػبدة إّخبس ٗدذاث
اىخؼيٌ ٍِ جذٝذ.
 .6إمكاوٍة االكتشاف :أ ٛأّٔ ٍِ اىََنِ
حذذٝذ ٍنبُ اى٘دذاث اىَطي٘بت داخو
اىَسخ٘دع ٍِ خاله اىبٞبّبث اى٘صفٞت
اىَصبدبت ىٖب ٗاىَفٖشست داخو اىَْ٘رس.
 .7التكيف :بمجرد إجراء التطوير والتحديث

 .0من الناحية االقتصادية :من حيث التكم ة
والوقت الالزم لتطوير التعمم فإنيا تساعد عمى:

 تيسير عممية البحث والتحديث وادارة المحتوى
من خالل وحدات التعمم الوص ية التي توفر

معمومات حول مصادر العنصر دون الحاجة
إلى ت ييم المحتوى وبالتالي تسييل عممية اإلدارة.

 قيمة العنصر الجديد تزداد عند تصميميا

لوحدات التعمم فإنو تتم أرش تيا وح ظيا

سياقات مختم ة يزداد عاةد االستثمار فييا ،ويتم

الالزم لمتطوير.

وتطويرىا بمعنى أنو كمما استخدم العنصر في

الستخداميا م ار اًر وتك ار اًر لت ميل الوقت
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مو وعات عامة ،مثل النص أو الصوت أو

التخزين في مستودعات وحدات التعمم

صورة.

واسترجاعيا في وقت الحق استناداً إلى



المستوى

الثاني؛

عنصر

التعمم

( :)Learning Objectىو مزي من وحدات

البيانات الوص ية ،وتعتبر مرونة وحدات
التعمم من أىم خصاةصيا وتعني استيعاب

المعمومات التي تخدم ىدف محدد وليا وظي ة

والتوصيف لمتمكين من وصف الوحدات.

التخصصات يمكن تطبي يا عمى أكثر من

من

عديد

الطرق

المختم ة

محددة (صورة ،صوت) وىى وحدات متعددة

لمترميز

ثانياً :كم تفاصيل وحدات التعمم وعالقته

مو وع أو مجال.

بإستراتيجية إعادة استخدام وحدات التعمم:



( :)Moduleوىي تتكون من عدة وحدات

أو حت دراسة "روبسون "5000 ،أنو ال يوجد
وصف لكم وت اصيل عنصر التعمم ،ولكن توجد

لمتعمم

الحجم والت اصيل األكثر ،بينما العنصر ذو



صعوبة في إعادة استخدام عنصر التعمم ذو

وتت من

بعض

المكونات

مثل

(األنشطة التعميمية،المحتوى ،وساةل التعميم).

الحجم والت اصيل األقل فتكون فرصة استخدامو
أكبر ،كما ي

المستوى الثالث؛ وحدة تعميمية كاممة

المستوى

الرابع؛

درس

تعميمي

( :)Lessonويت من عدد من الوحدات

ل استخدام وحدات التعمم ذات

التعميمية.

الحجم والت اصيل المتوسطة إلمكانية إعادة



المستوى

الخامس؛

برنامج

دراسي

استخداميا مرات عديدة ويو ح ذلك الشكل رقم

) :(Courseويت من عدداً من الدروس أو

حسب احتياجاتو ومتطمباتو وشروط المنظمة

ذات موا يع محددة ويتم استخداميا ف ط فى

( ، )8وقد أ افت الدراسة الى ترك الحرية لممتعمم

وحدات التعمم ومصادر التعمم وىى وحدات

(.)Robson, 2001

مو وع معين.

مستويات كم تفاصيل وحدات التعمم:

شكل( :)4العالقة بين إعادة استخدام وحدات

(:)Granularity Levels

التعمم و كم التفاصيل

يمكن تحديد مستويات كم ت اصيل وحدات التعمم

ثالثاً :أهمية إستراتيجية إعادة االستخدام وحدات

في خمس مستويات ) (Ritzhaupt, 2010ىي:


التعمم:

المستوى االول؛ عنصر المعمومات

تعتبر إستراتيجية إعادة االستخدام ىي السمة

) :(Information Objectىو وحدة معمومات
خام

ومن صمة

يمكن

استخداميا

األساسية

في
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إستراتيجية إعادة استخدام وحدات التعمم فيما

وذلك مع مرور الوقت وانخ اض تكاليف إنتاجو

يمي:

عند إعادة االستخدام ،أي السماح بتبادل وحدات

 .0تساعد عمى خ ض تكم ة اإلنتاج والوقت

التعمم داخل مؤسسسة واحدة أما في حالة تبادليا

والجيد عن طريق استخدام المحتوى في أكثر من

مع مؤسسة أخرى فيتطمب ذلك تغيير نظم إدارة

مع احتياجات المتعمم المختم ة والمحتوى والوقت،

منهج البحث:

التعمم دون إعادة بناء المحتوى.

سياق ويساعدىا عمى ذلك تكيف وحدات التعمم

اتبعت ىذه الدراسة المني

وتتيح وحدات التعمم ال ابمة إلعادة االستخدام

الوص ى التحميمي

إمكانية المشاركة مع المتعممين وأقرانيم بسيولة

الستخراج قاةمة بميارت انتاج وحدات التعمم

ومباشر ،مع إمكانية المراجعة والت ييم.

نتائج البحث:

الرقمية تصميم المجموعة الواحدة

مما يساعد عمى تم ي التغذية الراجعة بشكل فوري

 .5سيولة وصول المتعممين لموقع العنصر،



واسترجاع المحتوى المناسب في الوقت المناسب

االعدادية عمى انشاء وحدات تعمم رقمية

مما يوفر الوقت والجيد.

الستخداميا في العممية التعميمية .

 .3قابمية استخدام المحتوى المعدل من خالل
العديد من البرام

جدول(.)0قاةمة ميارات وحدات التعمم الرقمية الواجب

دون الحاجة إلعادة بناء

توافرىا لدى المعمم

المحتوى ،ومن خالل نظم إدارة التعمم فإنو يمكن

الح اظ عمى الوقت والمال ،كما أن التوافق

املهارة الرئيسية

ي من لممعممين استخدام أي عنصر تعمم لتمبية

االحتياجات ال ردية ألنو يخ ع لمعايير مت ق

عمييا عالمياً.

قد ي يد في تدريب معممي المرحمة

 .8يتجاوز
المحتوى
تمك

االختالفات
الخاصة

باألجيزة أو
البرام
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عدد المهارات
الفرعية

أوالً :تصميم إنتاج صورة رقمية

9

ثانياً :تصميم وإنتاج رسم رقمي

8

ثالثاً :تصميم وإنتاج صوت رقمي

9

رابعاً :تصميم وإنتاج خريطة ذهنية

6

خامسا ً تصميم وإنتاج فيديو رقمي

9

سادسا تصميم وإنتاج وحدة رقمية
متكاملة

7
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 أحمد سالم ( .)5008معوقات تطبيق منظومةالتعميم اإللكتروني .متاح عمى الموقع

المراجع

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/2012-

 -أحمد السعيد طمبو ومحمد أحمد أبو

8-

السعد( )5006المستودع المصري الموزع

Documents/Forms/AllItems.as

لموحدات التعميمية  ،مؤتمر التخطيط

px.

االستراتيجي لمتعميم الم توح واااللكتروني

 -إيمان صالح الدين ,حميد محمود (.)5002

"اطار لمتميز" ،جامعة عين شمس ،

االحتياجات

ال اىرة  58-57،مايو Distributed .
Learning

Object

)Repository (DELOR

التدريس بكميات التربية من المستحدثات

Egyptian

التكنولوجية في

الحادي عشر ,العدد الثاني ,جامعة

حموان ,ص . 568

تدريبي م ترح قاةم عمي التعمم

 -الغريب زاىر اسماعيل (: )5009التعميم

المتن ل  M-learningفي تنمية ميارات

االلكتروني من التطبيق الي االحتراف

االنخراط في التعمم وتصميم وحدات تعمم

والجودة ،ط، 0ال اىرة:عالم الكتب.

رقمية لدى معممي الريا يات قبل

 -حسين الباسط ( .)5006الوحدات التعميمية

الخدمة .المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم

الرقمية Digital Learning Objects

االلكتروني والتعمم عن بعد بالرياض.

والك ايات المناسبة الستخداميا لدى

 أحمد صادق عبد المجيد ( .)5008فاعميةبرنام

وء معايير الجودة

الشاممة ,مجمة كمية التربية ,المجمد

 احمد صادق عبدالمجيد ( . )5002فعاليةبرنام

المينية

ألع اء

ىيةة

معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة

تدريبي م ترح قاةم عمى التعمم

االبتداةية  ،المؤتمر العممي السنوى الرابع

عبر الموبايل إلكساب معممي الريا يات

ل سم المناى

قبل الخدمة ميارات االنخراط في التعمم

وطرق التدريس بكمية

التربية جامعة الزقازيق " تطوير برام

وتصميم كاةنات تعمم رقمية ،المجمة

كميات التربية بالوطن العربي في

الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ()3

وء

المستجدات المحمية والعالمية " 9 – 8

العدد (.)0

فبراير  ، 5006المجمد األول ،

 -أحمد سالم ( .)5002تكنولوجيا التعميم والتعميم

ص 588 – 090

اإللكتروني .الرياض ,مكتبة الرشد.
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 -حسين الباسط ( .)5000وحدات التعمم الرقمية

 -سعد ىنداوي ( )5000نموذج م ترح لمستودع

تكنولوجيا جديدة لمتعميم  ،ال اىرة  ،عالم

الوحدات التعميمية عبر االنترنت في

 -حماد ،رواد ( .)5008التعميم االلكتروني ،واقع

جوانب التعمم لدي طالب كمية التربية

وء معايير الجودة وأثره عمي بعض

الكتب.

،جامعة حموان ،كمية التربية ، ،قسم

وتحديات .مكتبة األنوار ،الرياض،

المكتبات والمعمومات (5000أطروحة

.38-52

دكتوراه)

 -رجب عبد الحميد حسنين ( .)5008المكتبات

الرقمية " التخطيط والمتطمبات"(on-

 -عيسى محمد نزال شويطر ( .)5009إعداد

– cybrarians journal )lineع

وتدريب المعممنين  ،ط ،0دار بنن

15مارس

الجوزي ،عمان 5009 ،م.

5008

المراجع االجنبية.

http://www.journal.cybrarians

- Anderson, T. (1999). Campus

_.info/index.php?option=com

content&view=article&id=388

for

Objects

:2009-07-19-11-45-

Repository

Alberta

Education

57&catid=227:2009-05-26-

(CAREO)(Learning

سيام سممان الجريوى ( .)5008استخدام

Curriculum
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