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  :ملخص 

الحالى إلى وضع قائم�ة بمع�اییر  البحث یھدف
بناء وتق�دیم عناص�ر ال�تعلم داخ�ل بیئ�ة الوی�ب 
التعلیمی��ة حی���ث إن غی���اب المع��اییر ھ���و أح���د 

المفاھیم بخصوص عناصر التعلم أسباب خلط 
وكیفی��ة بنائھ��ا وتق��دیمھا مم��ا یس��تلزم وض��ع 
مع��اییر لعناص��ر ال��تعلم بحی��ث تحق��ق أھ��دافھا 
وتوظفھ��ا ق��ي بیئ��ة الوی��ب التعلیمی��ة توظیف��ا 

  .صحیحا
  : وقد جائت المعاییر من مجالین ھما 

 :مجال بناء عناصر التعلم  -
وض�م : معیار وضوح وتحدی�د األھ�داف -١

 مؤشرات) ٨(
) ٧(وض����م : معی����ار كف����اءة المحت����وى -٢

 .مؤشرات
معی��ار كف��اءة عنص��ر ال��تعلم م��ن ن��وع  -٣

 مؤشر) ١٢(وضم: نشاط تفاعلي

) ٦(وض��������مت :ج��������ودة النص��������وص -٤
 مؤشرات

) ٥(وض��مت: ج��ودة الرس��وم المتحرك��ة -٥
 مؤشرات

: ج��ودة عناص��ر ال��تعلم م��ن ن��وع فی��دیو -٦
 مؤشرات) ٥(وضم 

 :مجال تقدیم عناصر التعلم -
وض��م : تی��ة معی��ار كف��اءة االختب��ارات ذا -١

 مؤشرات) ١٠(
معیار تصمیم القاموس الھجائي الخاص  -٢

 مؤشرات) ٦(وضم : بالمصطلحات
) ٥(وض����م: معی����ار وض����وح الملخ����ص  -٣

 مؤشرات
م��ن ن��وع (معی��ار اختی��ار عناص��ر تعل��م  -٤

وض��������م )رس��������وم محرك��������ة/ فی��������دیو
 مؤشرات)٥(

: معیار اختیار وتسجیل التعلیق الصوتي -٥
 .مؤشر) ١٢(وضم 

  

معاییر بناء وتقدیم عناصر التعلم في بیئة 
  الویب التعلیمیة

  

  أحمد محمد أحمد علي أبوزید/ إعداد

محمد إبراھیم الدسوقي/ د.أ  

جامعة حلوان –كلیة التربیةأستاذ تكنولوجیا التعلیم  

حمزةإیھاب محمد / د.م.أ  

جامعة حلوان - أستاذ تكنولوجیا التعلیم المساعدكلیة التربیة   
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  : مقدمة البحث

الع����الم الی����وم ف����ي الق����رن الح����ادي یواج����ھ 
والعشرین مجموعة من التحوالت والتح�دیات 

وتتمث��ل ھ�ذه التح��دیات . الس�ریعة والمتالحق�ة 
ف���ى التق���دم العلم���ى والتكنول���وجى الكبی���ر ف���ى 
شتى مجاالت الحی�اة المختلف�ة، واالتج�اه نح�و 
العولم��ة بك��ل مظاھرھ��ا الثقافی��ة واالجتماعی��ة 

ورة االتص��االت واالقتص��ادیة، باإلض��افة إل��ى ث��
والمعلوم����ات والت����ى تس����ببت ف����ى تض����اعف 
المعرف���ة اإلنس���انیة وف���ى مق���دمتھا المعرف���ة 
العلمی����ة والتكنولوجی����ة ف����ى فت����رات زمنی����ة 
قص��یرة ج��داً، حی��ث ح��دثت طف��رة ھائل��ة ف��ى 
مجال تكنولوجیا األقمار الصناعیة، والوسائط 

  .المتعددة، وشبكة االنترنت

ص��طلح وف�ي الس��نوات القلیل��ة الماض�یة أخ��ذ م
الكثی�ر ) Learning Object(عنص�ر ال�تعلم

وبدای��ة . م��ن اإلھتم��ام ف��ي مجتمع��ات التعل��یم 
ظھورھ���ا ك���ان م���ن خ���الل تطبیق���ات البرمج���ة 
. الموجھ����ة بالكائن����ات ف����ي عل����وم الحاس����ب 

وأخذت الفكرة في الظھور من خالل برمجیات 
التصمیم التعلیم�ي التقلی�دي بواس�طة الخب�راء 

اتیجیات الفعال�ة بھدف ربط المزید م�ن اإلس�تر
واالقتصادیة إلدارة وإعادة استخدام المص�ادر 
التعلیمی������������ة ف������������ي بیئ������������ة الش������������بكات 

)٢٠٠٦(Churchill,  

 IMS,Cisco, ECC)(ویتف��ق ك���ال م���ن
,Wiley( عل����ى  أن محت����وي المق����رر یمك����ن

تقسیمھ داخل مكون�ات تعلیمی�ة ص�غیرة یمك�ن 
استخدامھا مرة أخري والذي یمثل كل عن�وان 

خاص والذي یمك�ن وس�مھ  منھا ھدف تعلیمي
 meta data(بواس��طة واص��فات البیان��ات 

descriptors ( وت������ودع ف������ي مكتب������ات أو
مس�����تودعات رقمی�����ة والت�����ي یمك�����ن إع�����ادة 
اس��تخدامھا ف��ي تنس��یقات أو بنی��ات أكب��ر مث��ل 

 الدروس أوالمقررات 

(Cisco Systems; 2001,E-learning 
Competency Center; 2003,IMS 

Global Learning Consortium; 
2002, L’Allier; 1998; Wiley; 

2000). 

 Laleuf and)ك�����ال م�����ن واقت�����رح 
Splatger,2001 :33-40)  إنش��اء مك��ون

عنص�����ر ال�����تعلم (برمج�����ي یع�����اد اس�����تخدامة 
Learning Object ( وال����ذي أدي إل����ي

زی��ادة انتاجی��ة العناص��ر التفاعلی��ة والت��ي ھ��ي 
  .مكون أساسي من مكونات المكتبات الرقمیة

جاه ح�الي م�ؤداه أن محت�وي المق�رر وھناك إت
یمكن تقسیمھ داخ�ل مكون�ات تعلیمی�ة ص�غیرة 
یمكن استخدامھا مرة أخ�ري وال�ذي یمث�ل ك�ل 
عنوان منھا ھدف تعلیمي خاص والذي یمك�ن 

 meta(وس��مھ بواس��طة واص��فات البیان��ات 
data descriptors ( وتودع في مكتبات أو

مس�����تودعات رقمی�����ة والت�����ي یمك�����ن إع�����ادة 
ف��ي تنس��یقات أو بنی��ات أكب��ر مث��ل  اس��تخدامھا

ال������������������������������دروس أوالمق������������������������������ررات  
(IMS,Cisco,ECC,Wiley)  

ویمك����ن تعریفھ����ا بطریق����ة أخ����ري عل����ي أن 
العنص����ر التعلیم����ي یمك����ن أن یك����ون مك����ون 

 ) IEEE,2001(تكنولوجي  یدعم التعلم 

وھكذا بدأ مفھوم عنص�ر ال�تعلم ف�ي االنتش�ار  
داخ��ل األوس��اط التعلیمی��ة فق��د ب��دأت ف��ي ج��ذب 
انتب��اه المعلم��ین والخب��راء المھتم��ین بتطبی��ق 

 Jonassen. (التكنولوجیا ف�ي مج�ال التعل�یم
& Churchill,2004, 32-42(  

  :مشكلة البحث

إن غی����اب المع����اییر ھ����و أح����د أس����باب خل����ط 

علم وكیفی���ة المف���اھیم بخص���وص عناص���ر ال���ت

بنائھ��ا وتق��دیمھا مم��ا یس��تلزم وض��ع مع��اییر 

لعناصر التعلم بحی�ث تحق�ق أھ�دافھا وتوظفھ�ا 

  .قي بیئة الویب التعلیمیة توظیفا صحیحاً 

ومن ھنا نبع�ت مش�كلة البح�ث الح�الي، والت�ي 
  :ؤال التاليسأمكن صیاغتھا في ال
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ما معاییر بناء وتقدیم عناصر ال�تعلم ف�ي بیئ�ة 
لك�ي تحق�ق أھ�دافھا وتوظ�ف  الوی�ب التعلیمی�ة
  .توظیفاً صحیحاً 

  :أھداف البحث

یھدف البحث الحالي إل�ي بن�اء قائم�ة مقترح�ة 
بمع��اییر بن��اء وتق��دیم عناص��ر ال��تعلم ف��ي بیئ��ة 
الویب التعلیمیة بما یؤدي إلي رفع كفاءة ھذه 

  .العناصر وزیادة فاعلیتھا

  

  :أھمیة البحث

یفی�����د ھ�����ذا البح�����ث الق�����ائمین بتط�����ویر  -١

التعلیمی��ة إلتب��اع ھ��ذه المع��اییر العناص��ر 

 .عند بناء وتقدیم عناصر التعلم

یس���اعد الق���ائمین بتط���ویر التعل���یم حی���ث  -٢

یمك��ن االسترش��اد بھ��ا ف��ي إع��داد أدوات 

التق����ویم المختلف����ة بحی����ث تغط����ي تل����ك 

 .األدوات مدي توافر ھذه المعاییر

یساعد أعضاء ھیئة التدریس في اختی�ار  -٣

  الطالبعناصر التعلم الجیدة عند توجیھ 

  :منھج البحث

یتب��ع البح��ث الح��الي الم��نھج الوص��في         
التحلیل���ي، ف����ي ع����رض البح����وث ودراس����تھا 
وتحلیلھ��ا الس��تخالص المع��اییر، ث��م الدراس��ة 
المیدانیة في عرض ھ�ذه المع�اییر عل�ى عین�ة 

  .من األساتذة والخبراء

  :حدود البحث

یقتصر البح�ث الح�الى عل�ى اس�تخالص         
ھ�����ذه المع�����اییر م�����ن الدراس�����ات والبح�����وث 
واألدبی���ات المرتبط���ة والت���ي أمك���ن الحص���ول 
علیھ��ا، ث��م عرض��ھا عل��ى عین��ة م��ن األس��اتذة 

  .والخبراء في المجال

  :فروض البحث

یفت���رض البح���ث الح���الي أن���ھ باإلمك���ان        
تحدی��د مع��اییر ش��املة لبن��اء وتق��دیم عناص��ر 

  .لتعلم في بیئة الویب التعلیمیةا

  :مصطلحات البحث

  : standardsالمعاییر

مجموعة الش�روط "ویعرف المعیار بأنھ       
المتفق علیھا ویمكن من خالل تطبیقھا تحدی�د 
ن���واحي الق���وة وم���واطن الض���عف فیم���ا ی���راد 
تقویم�����������ھ وإص�����������دار الحك�����������م علی�����������ھ 

"Good,1969"" ع�����������������ادل (، ف�����������������ي
  ).٢٠٠٧،٣٩السید،

وتعرف المع�اییر إجرائی�اً ف�ي ھ�ذا البح�ث       
مجموع�ة م�ن العب�ارات أو الجم�ل الت�ي "بأنھا

یس��تند إلیھ��ا الحك��م عل��ى ج��ودة بن��اء وتق��دیم 
  ".عناصر التعلم

  :  indicatorsالمؤشرات 

وتع�����رف إجرائی�����اً ف�����ي ھ�����ذا  البح�����ث        
مجموعة من العبارات التي تصف بدقة "بأنھا

وبطریق��ة أكث��ر إجرائی��ة المواص��فات الواج��ب 
توافرھ��ا ف��ي عناص��ر ال��تعلم لتحقی��ق المع��اییر 
المقترحة وتختلف في عمقھا ومس�تواھا وفق�اً 

  ".للمجال الذي تنتمي إلیھ

  :  learning Objectsعناصر التعلم 

وتع��رف عناص��ر ال��تعلم إجرائی��اً ف��ي ھ��ذا       
كی���ان رقم���ي تعلیم���ي مس���تقل  "البح���ث بأنھ���ا

یح�وي قط�ع ص�غیرة م�ن النص�وص والص��وت 
والفی���دیو أو المكون���ات التفاعلی���ة بعض���ھم أو 
كلھم مجتمعین یعاد استخدامھا تكون موجودة 
داخ����ل ال����درس وتك����ون مص����حوبة ببیان����ات 

اصفة وتخزن داخل ما یسمى بالمس�تودعات و
"الرقمی���������������������������������������������������������������������������������������ة
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  :اإلطار النظري للبحث

 :عناصر التعلم المفھوم

تع��ددت التعریف��ات الت��ي تص��ف عناص��ر ال��تعلم 
)Learning Object ( مثلم�����ا اختلف�����ت

مص���طفى ( الترجم���ات العربی���ة لھ���ا فیس���میھا
ویس��میھا " عناص��ر ال��تعلم) "٢٠٠٧ج��ودت،

كائن�����ات تعلیمی�����ة ) "٢٠٠٩أحم�����د ن�����وبي،(
مج�������������دي (ویس�������������میھا " الكترونی�������������ة 

ویس���میھا ". عناص���ر ال���تعلم)"٢٠١٢عق���ل،
الوح���������دات ) "٢٠١١س���������عد ھن���������داوي،(

) ٢٠١٤م��روة ع��ادل،(وتس��میھا ". التعلیمی��ة
وم���ن ھن���ا یتبن���ى البح���ث " عناص���ر ال���تعلم"

  ".عناصر التعلم"مصطلح 

، ویعرفھا نبیل جاد عزمي ودینا اس�ماعیل     
م��واد تعلیمی��ة منفص��لة تص��لح إلع��ادة " بأنھ��ا

استخدامھا أو أنشطة یمكن دمجھا مع عنص�ر 
نبی��ل ج��اد "(تعلیم��ي آخ��ر لبن��اء بیئ��ة ال��تعلم 

). ٢٠١٠عزم�����ي، دین�����ا أحم�����د اس�����ماعیل؛ 
 الكھرب�����اء مھندس�����ي معھ�����د" وقدح�����دد

 عن�ى لھ�م تقری�ر ف�ي IEEE"واإللكترونیات 
 بن�اء أص�غر" : بأنھ�ا وح�ددھا عناص�ر ال�تعلم

 ونش���اط ھ���دف لھ���ا مس���تقلة لتجرب���ة ھیكل���ي
 ف���ي المعھ���د كم���ا أوض���ح ،"تعلیم���ي وتقی���یم
 رقمی�أ كی�ان أي" ھ�ي ال�تعلم نعناص�ر تعریفھأ

؛  ٢٠٠١"(لتكنولوجیا دعم التعلم وغیررقمي
IEEE  ( أي مص��در " ویعرفھ��ا ویل��ي بأنھ��ا

" رقم�����������ي یس�����������تخدم ل�����������دعم ال�����������تعلم 
)Wiley,2000 .( ویعرفھ���ا(McGreal, 

مصادر رقمیة یعاد اس�تخدامھا "بأنھا (2004
أو ھ�ي ت�دریبات .تكون موجودة داخ�ل ال�درس

ویعرفھ���ا مرك���ز كف���اءة " أو تم��ارین تفاعلی���ة
وح����دة تعلیمی����ة " ال���تعلم االلكترون����ي بأنھ����ا 

 E-learning Competency" (مستقلة 
Center ,2003 (یع��������رفكلمن 

 ناص��رالتعلمع " ٢٠٠٧ألینس��ون،وماھي،"
 تحت���وي عل���ى إلكترونی���ة أوعی���ة " بأنھ���ا

 ص�وتص ونص�و ش�كل ف�ى متنوعة معلومات
 أو بعض�ھم ) ومتحرك�ة ثابتة ورسوم وصورة

 مح����دد محت���وى لخدم����ة (كلھ���م مجتمع���ین
 داخ�ل وتخزینھ�ا وص�فیة، ببیان�ات ومص�حوبة

 Allinson(المستودعات الرقمی�ة  یسمى ما
& Mahey,2007( ع��������������رف و

)polsani,2006 (اإللكترونی��ة عناص��رالتعلم 
 أو النص���وص م���ن ص���غیرة قط���ع"  بأنھ���ا

 التفاعلی���ة المكون���ات أو أو الفی���دیو الص���وت
 . ”بیانات قاعدة داخل المخزنة

وی��ري الباح��ث أن الق��در المش��ترك م��ن        
كی��ان رقم��ي تعلیم��ي "التعریف��ات ی��دور ح��ول 

مس��تقل یح��وي قط��ع ص��غیرة م��ن النص��وص 
والص���وت والفی���دیو أو المكون���ات التفاعلی���ة 
بعض��ھم أو كلھ��م مجتمع��ین یع��اد اس��تخدامھا 
تكون موجودة داخل الدرس وتكون مص�حوبة 
ببیان���ات واص���فة وتخ���زن داخ���ل م���ا یس���مى 

وھ�و التعری�ف ال�ذي " تودعات الرقمیة بالمس
  .یتبناه الباحث

 Learning Objectsأشكال عناصر التعلم 

Forms :  

لم تتفق الدراسات على أشكال محددة لعناص�ر 
ال��تعلم حی��ث أنھ��ا ت��رتبط ف��ي أغل��ب األحی��ان 
بحاج��ة المص��مم الترب��وي ألش��كال معین��ة دون 
غیرھ�ا مم��ا یجع��ل مس��تودعات عناص��ر ال��تعلم 

مص�طفي (قدیمھا، وف�ي دراس�ة ل تعمل على ت
ح��ول ھ��ذه )٢٠٠٧جودت،أش��رف عب��دالعزیز،

  :األشكال ھي

وھي ملف�ات رقمی�ة لنص�وص : المواد النصیة
منھ��ا البح��وث والدراس��ات األكادیمی��ة، ومنھ��ا 
النص��وص التعلیمی��ة والت��ي تس��مح للمس��تخدم 
أن یقرأھ��ا أویستنس��خ ج��زء منھ��ا ، أویربطھ��ا 

تاح�ة الكت�ب وكان أكثر تلك األش�كال إ. بموقعھ
اإللكترونی��ة، والبح��وث وأعم��ال الم��ؤتمرات، 
واألعمال المرجعیة كالموسوعات والقوامیس 

 .وأدلة االستخدام

ھ��ي نص��وص مكتوب��ة : النص��وص البرمجی��ة
بلغ��ات ومحفوظ��ة ف��ي قاع��دة بیان��ات خاص��ة 
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بالمستودع یمكن للمعل�م أو للمص�مم الترب�وي 
اختیار النص الذي یحقق الوظیفة التي یرغب 
بھ���ا ث���م یق���وم بنس���خھ ولص���قھ ف���ي ص���فحة 
المحت���وى ، وت���رتبط بتل���ك النص���وص بلغ���ات 
برمج��ة متع��ددة م��ن أكثرھ��ا ت��داوال لغ��ة الجاف��ا  

Java  ولغةPHP. 

ھ��ي نص��وص تخ��زن : النص��وص الدینامیكی��ة
ربطھا بموق�ع أو ص�فحة  في قواعد بیانات یتم

المس��تخدم وتتمی��ز بأنھ��ا تح��دث بش��كل دوري 
كاإلحصاءات وأح�وال الطق�س وبیان�ات س�وق 
الم���ال واألخب���ار الجاری���ة وكلم���ا ت���م تحدیث���ھ 

 .یحدث تلقائیا في صفحة المستخدم

تق�������دم : الص�������ور والرس�������ومات الرقمی�������ة 
المس�����تودعات الص�����ور الرقمی�����ة بط�����ریقتین 

ة المحت��وى األول��ى ھ��ي ال��ربط مباش��رة بص��فح
التعلیم��ي دون الحاج��ة إلع��ادة تحمیلھ��ا عل��ى 
موقع���ھ وتفی���د ف���ي ض���مان تح���دیث الموق���ع 

والطریق�ة الثانی�ة ھ�ي إمكانی�ة حفظھ�ا . تلقائیا
 .وإعادة استخدامھا ضمن المحتوى التعلیمیة

ی���تم : الرس���ومات المتحرك���ة وملف���ات الفی���دیو
إتاحتھ����ا إم����ا م����ن خ����الل التحمی����ل وإع����ادة 

المباش��ر ب��ین المس��تودع الس��تخدام أو ال��ربط 
والمحت��وى التعلیم��ي ، والطریق��ة الثانی��ة أكث��ر 

نظ����راً لص����عوبة إنت����اج الرس����ومات .ش����یوعا
المتحرك�����ة وبع�����ض لقط�����ات الفی�����دیو عل�����ى 
المس���توى الف���ردي ف���إن ھ���ذا الش���كل یش���یع 
اس���تخدامھ م���ن خ���الل مس���تودعات عناص���ر 

 .التعلم

عم��دت ع��دة جامع��ت : ملف�ات الص��وت الرقم��ي
ق���دیم خ���دمات مس���تقلة كجامع���ة س���تانفورد بت

إلتاح���ة ملف���ات الص���وت الرقم���ي ع���ن طری���ق 
والت��ي تعتم��د  Podcastخ��دمات البودكاس��ت 

عل��ى نش��ر الص��وت كملف��ات یمك��ن للمس��تخدم 
 .تحمیلھا على جھازه وإعادة استخدامھا 

تت����یح بع����ض : الب����رامج والملف����ات الخدمی����ة
المس��تودعات إمكانی��ة تحمی��ل ب��رامج ص��غیرة 

لمعل�م أو الطال�ب وملفات خدمیة على أجھ�زة ا

في بعض األحیان وتتع�دد أش�كال تل�ك الملف�ات 
 :وأغراضھا ومنھا

وھ������ي ملف������ات : Templates القوال������ب -أ
أو  Wordلبرامج تحریر النصوص كبرنامج 

ب��������رامج الع���������روض متع��������ددة الوس���������ائل 
PowerPoint  مع��دة ومنس��قة مس��بقاً وفق��ا

ألھ��داف تعلیمی��ة مختلف��ة یس��مح للمس��تفید أن 
زه للتع�������دیل فیھ�������ا یحملھ�������ا عل�������ى جھ�������ا

واستخدامھا، ومنھا قوالب لتنسیق المق�ررات 
 .تعمل مع برامج تحریر صفحات الویب

وھ��ي ملف��ات :المف��ات المفتوح��ة المص��در -ب
یمك����ن للمس����تخدم تحمیلھ����ا والتع����دیل فیھ����ا 

  .بالشكل الذي یخدم ھدفھ التعلیمي

ھي برامج یستخدمھا المعل�م أو : األدوات  -ج
ط���ویر محت���واه ، مط��ور المحت���وى ك��أدوات لت

مث����ل ب����رامج إنش����اء الكت����ب اإللكترونی����ة ، 
  .وبرامج تولید االختبارات

تتیح بعض : Freewareالبرامج المجانیة -د
المستودعات تق�دیم ب�رامج مجانی�ة للم�تعلم أو 

  .للطالب خاصة التي ترتبط بأغراض تعلیمیة

ھ���ي ب���رامج : العناص���ر التعلیمی���ة التفاعلی���ة
ی���تم دمجھ���ا  ص���غیرة ال تس���تخدم منف���ردة ب���ل

ضمن المحتوى التعلیمي لخدمة ھدف تعلیم�ي 
مح���دد، وم���ا یمیزھ���ا ھ���و أنھ���ا قائم���ة عل���ى 
التفاع����ل مث����ل التم����ارین س����ابقة التجھی����ز ، 
التج���ارب المعملی���ة ، ب���رامج المحاك���اة عب���ر 

وغالبا ما تك�ون تل�ك العناص�ر مكتوب�ة . الویب
أو ملف���ات جف���ا Java Scriptبلغ���ة الجاف���ا 

و ملف���ات ف���الش أ Java Appletsابل���تس 
Flash  وجمیعھا یصعب على المعل�م إع�دداھا

بنفس��ھ مم��ا یب��رر أھمی��ة تق��دیمھا م��ن خ��الل 
 .المستودعات

ھ�ي لیس��ت : العناص�ر التفاعلی�ة ثالثی��ة األبع�اد
برامج ولیست ملف�ات وس�ائل تقلیدی�ة ب�ل ھ�ي 
ص��ور ثالثی��ة األبع��اد ی��تم تنظیمھ��ا إم��ا بلغ��ة 

VRML  أو بب�����رامج خاص�����ة الس�����تعراض
لقط�����ات الواق�����ع االفتراض�����ي مث�����ل برن�����امج 
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Quicktime VR  وی����تم تحمی����ل ھ����ذا ،
البرن��امج عل��ى جھ��از المس��تخدم لی��تمكن م��ن 
اس���تعراض تل���ك الملف���ات ف���ي حال���ة إدراجھ���ا 
ضمن المحتوى االإلكترون�ي، وتت�یح العناص�ر 
التفاعلیة ثالثیة األبعاد للمعلم أن یعرض عل�ى 

ثالثی���ة األبع���اد م���ع إعط���ائھم  طالب���ھ أش���كال
إمكانی��ة استعراض��ھا م��ن جمی��ع الزوای��ا ع��ن 
طریق االلتفاف ، وإمكانیة ف�ك بع�ض أجزائھ�ا 

 .وتركیبھا مرة أخرى

ھذا النوع من عناصر ال�تعلم یظھ�ر : الخرائط 
للمس��تخدم كم��ا ل��و ك��ان ص��ورة رقمی��ة لكن��ھ 
یك�����ون م�����رتبط بأح�����د أنظم�����ة المعلوم�����ات 

خرائط باإلض���افة الجغرافی���ة الت���ي تح���تفظ ب���ال
لبیان���ات اإلح���داثیات وإمكانی���ة التفاع���ل م����ع 
الخریط��ة م��ن حی��ث إظھ��ار البیان��ات أو إخف��اء 
بعضھا أو استعراض أكث�ر م�ن خریط�ة ل�نفس 
الموق���ع كص���ور األقم���ار الص���ناعیة وخ���رائط 

 . المواصالت والخرائط الجغرافیة

وھ����ي ص����ور : المص����ورات والمستنس����خات
ص���ر رقمی���ة م���ن وث���ائق یعم���ل مس���تودع عنا

التعلم كأرشیف رقم�ي لحفظھ�ا واس�ترجاعھا، 
وتس���تخدم كعناص���ر تعل���م ف���ي حال���ة الحاج���ة 
إلدراج نس��خة وثیق��ة أو مرج��ع كامل��ة ض��من 

  . المحتوى التعلیمي

  :تصنیف عناصر التعلم 

تع��ددت ط��رق تص��نیف عناص��ر ال��تعلم فھن��اك 
وھن��اك التص��نیف عل��ى أس��اس الش��كل وق��د ت��م 

نیف س��رده ف��ي النقط��ة الس��ابقة وھن��اك التص��
عل��ى أس��اس طریق��ة التق��دیم وأیض��اً التص��نیف 
ال��وظیفي عل��ى أس��اس الغ��رض م��ن توظی��ف 
عناصر التعلم فقد صنفت سوزان سمیث ناش 

)Nash,2005, 222-223( عناص���ر ال���تعلم
 Delivery methodsوفق�ا لطریق�ة التق�دیم 
  :إلى أربعة أنواع ھي

 Onlineعناص��ر تعل��م عل��ى الخ��ط المباش��ر
Learning Objects :عناص�ر تت�اح  وھ�ي

عبر اإلنترنت ویتم اس�تخدامھا عل�ى اإلنترن�ت 
وھ���ي غی���ر قابل���ة للتحمی���ل أو العم���ل ب���دون 

االتصال مباش�رة باإلنترن�ت، وغالب�ا م�ا تك�ون 
عناص��ر ال��تعلم ف��ي تل��ك الفئ��ة موج��ودة داخ��ل 
المس��تودع وت��رتبط بوص��لة خارجی��ة بمحت��وى 

 .المقرر

ھ�ذا الن�وع : عناصر تعلم عل�ى أق�راص رقمی�ة
صر ال�تعلم ی�تم إنزالھ�ا م�ن المس�تودع من عنا

وتع����دیلھا وفق����ا لرؤی����ة المص����مم التعلیم����ي 
ودمجھ���ا ف���ي البرن���امج التعلیم���ي وتس���جیلھا 
وتداولھا عبر األق�راص الرقمی�ة، وم�ن أش�ھر 
األمثل���ة عل���ى ھ���ذا الن���وع األف���الم الرقمی���ة ، 

 .والعروض التقدیمیة والقوالب الجاھزة

عناص���ر تعل���م تعم���ل م���ن خ���الل المس���اعدات 
ھ�ذا الن�وع : وأجھزة الموبای�ل PDAالرقمیة 

 Mobileی���رتبط بن���وع م���ن ال���تعلم النق���ال
Learning  ومن األمثل�ة عل�ى تل�ك العناص�ر

 .المعدة للقراءة عبر األجھزة المحمولة

وھ�ي تص�مم : عناصر تعلم تقدم بطرق متعددة
 .لتعمل بجمیع الطرق السابقة

  ).٢٢، ٢٠٠٧، مصطفى جودت(

 Daniel (یرش��ل وف��ي دراس��ة ل دانی��ل تش
Churchill , 2006(  قس����م العناص����ر

التعلیمی���ة وفق���ا للھ���دف م���ن توظیفھ���ا ض���من 
المحت���وي التعلیم����ي ومرتك���زا عل����ى مب����ادئ 
التصمیم التعلیمي وأسلوب التوظیف الترب�وي 

 :تلك العناصر إلي ستة أنواع ھي

 presentation(العناص�����ر التقدیمی�����ة 
Objects( 

 )Practice objects(عناصرالتدریبات

 ):Simulation objects(المحاكاة

 Conceptual(عنص���ر تق���دیم المف���اھیم 
models( 

 Information(عناص�ر تق�دیم المعلوم�ات 
objects:( 
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 Contextual(عناص����ر تق����دیم الس����یاق
representations( 

 :خصائصعناصرالتعلم

 لبناء األساسیة اللبنات ھي تعتبرعناصرالتعلم
 ،اإللكترونی��ة والمق��ررات المحت��وى وتص��میم

 وح���دات م���ن وح���دة أص���غر ھ���ي تعتب���ر حی���ث
خص����ائص  ع����دة وھن����اك المقرراإللكترون����ي،

   ف����ي وتوظیفھ����ا بناءھ����ا ف����ي لعناص����رالتعلم
 توظیفھ��ا خ��الل وم��ن اإللكترونی��ة، المق��ررات

 م�ا خ�الل وذل�ك م�ن ال�تعلم تطویر بیئ�ات یمكن
 & Berlanga) متعددة خصائص من تتیحھ

Garcia, 
2004)،)(ahadevan,M,2002   

(Varlamis & Apostolakis, 2006)، 

 :یلي ما في یمكن اجمالھا والتي

  إعادةاالستخدامReusability" ": 

 م��ن أكث��ر ف��ي عناص��رالتعلم اس��تخدام إمكانی��ة
  .متنوعة تعلیمیة ھدافا محتوى لخدمة

 الوصإمكانیةAccessibility"  : 

 ال�تعلم لعناص�ر المستخدم وصول إمكانیة ھي 
 خ���الل م���ن موق���ع أي م���ن علیھ���ا والحص���ول

 .الواصفة البیانات

 االستقاللیةSelf-containing  : 

 مس�تقل بش�كل تعل�م عنصر أي یعمل أن یمكن 
 مواق��ع أو تش��غیل برمجی��ات إل��ى الحاج��ة دون

 .مساندة

 الفاعل���������������������ة التكلف���������������������ة"Cost-
effectiveness"  : 

 ین���ل المس��تخدم تك��رار ال��تعلم عناص��ر تجن��ب
 والجھ������د، توفیرالوق������ت اإلنت������اج عملی������ات
 .الفكري توفیر رأسالمال إلى باإلضافة

 المرونة"Flexibility"  : 

 ال��تعلم عناص��ر ع��رض كیفی��ة ف��ي ال��تحكم ھ��ي
 نفس�ھ، بالعنص�ر اإلخ�الل دون المحت�وى داخل

 م���ع التعام���ل إمكانی���ة تت���یح الخاص���یة وھ���ذه
 لرؤی��ة وفق��اً  طریق��ة ب��أكثر م��ن  ال��تعلم عنص��ر
 .المحتوى مصمم

 النقل إمكانیةPortability : 

 م��ن ع��دد م��ن المك��ون المحت��وى نق��ل تیس��یر
 أخ�ر إل�ى مق�رر تق�دیم نظ�ام من التعلم عناصر

 خ��الل م��ن المحت��وى تع��دیل إل��ى الحاج��ة دون
 أنظم���ة ب���ین المحت���وى نق���ل لتس���ھیل  مع���اییر

س�كورم  مع�اییر مث�ل المختلف�ة المحتوى إدارة
."SCORM" 

 التوافقیة Interoperability : 

 نظ�م كافة على التعلم عناصر استخدام إمكانیة
 ال�تعلم عناصر ومالئمة تكیف بمعنى التشغیل،

 والتط�������ورات المختلف�������ة ال�������تعلم معبیئ������ات
 ومالءمتھ�ا تص�میمھا إعادة التكنولوجیة دون

 .لمتعلما إلحتیاجاتك

 الدمج قابلیةIntegratable   : 

 م�����ع عناص�����رالتعلم دم�����ج س�����ھولة وتعن�����ي
 حال��ة ف��ي تأثرھ��اوع��دم  التطبیق��ات المتع��ددة،

 تعم�ل وأن البیان�ات قاع�دة ف�ي إجراء تغییرات
 الوق����ت تقلی����ل بھ����دف إع����ادة التص����میم دون

 .والتكالیف

 المشاركة قابلیة Sharable : 

 مق��رر م��ن ب��أكثر ال��تعلم عنص��ر ارتب��اط بمعن��ى
 إدارة نظ����م خ����الل وم����ن نف����س الوق����ت، ف����ي

 .استخدامھ إلعادة الحاجة دون المحتوى

 اإلستدامةDurability   : 

 ل�ذلك المق�ررات من بعدد عنصرالتعلم ربط یتم
 اس��تدامتھ ھ��و وج��ود ض��مان الض��رورى  م��ن

 إل�ى ی�ؤدي بشكل أومسحھ تغییره یتم ال بحیث
  .بعناصرالتعلم المرتبطة في المقررات خلل
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 قابلیةالتحدیثUpdatable  : 

 اإلس����تدامة خاص����یة ب����ین تع����ارض یوج����د ال
 المقص�ود ولك�ن ال�تعلم؛ عناصر فى والتحدیث

 البیان��ات تح��دیث إمكانی�ة ھ��و التح��دیث بقابلی�ة
 إل���ى الحاج���ة دون ال���تعلم الواص���فة لعناص���ر

اإلخ���الل  مراع���اة ع���دم م���ع تص���میمھا إع���ادة
 .العناصر بھذه بالمقررات المرتبطة

 البحث قابلیةSearchable   : 

 ی���تم فإن���ھ عناص���رالتعلم أش���كال لتع���دد نظ���راً 
 حی���ث البیان���ات الواص���فة وص���فھا  بواس���طة

 واس����ترجاع البح����ث لعملی����ة أس����اس تعتب����ر
 .التعلم عناصر

 اإلستخدام سھولة Usability : 

 مھ��ارات الم��تعلم م�ن ال��تعلم عناص��ر تتطل�ب ال
 ت����رتبط أنھ����ا حی����ث الس����تخدامھا ق����درات أو

 :وھي بعدةعوامل،

 األلفة Affinity: عنص�ر ك�ان كلما 
 كیفی����ة حی����ث م����ن مألوف����اً  ال����تعلم

 زادت مع�ھ كلم�ا استخدامھ والتفاعل
 .وٕاعادةاالستخدام االستخدام عملیة

 الوص������������ول أس�����������الیب تن�����������وع 
Redundancy :تنوع������ت كلم������ا 

 ال�تعلم ك�ان عنص�ر الوصول أسالیب
 .االستخدام عملیة فى أسھل

 العنص��ر حج��م ص��غرSmall in 
size: العنص�����ر حج�����م ك�����ان كلم�����ا 

 إع���ادة إمكانی���ة زادت كلم���ا ص���غیراً 
 اھتم����ام لتركی����ز وذل����ك اس����تخدامھ

 .محددة نقطة على المتعلم
 المعیاری�����������ة Standardizatio: 

 ب�نفس ال�تعلم عناص�ر تلتزم أن یجب
 إع�������ادة یمك�������ن حت�������ى المع�������اییر
 م��ن أكث��ر ف��ي وٕادارتھ��ا اس��تخدامھا

 ف����ي األخ����ذ م����ع تعلیم����ي محت����وى
 مح���ددة معلوم���ات وض���ع االعتب���ار 

 .المتعلم الرشاد

 األوج��ھ تعددی��ة Polymorphous 
 نمط من أكثر تناول إمكانیة وتعني: 

 الواح�د الموضوع التعلم في لعناصر
 والفی�دیو، والصوت، انصوص، مثل

والمتحرك������ة،  الثابت������ة والرس������وم
 والت�ي والمتحرك�ة، الثابت�ة والصور
 مح����دد تعلیم����ي ھ����دف لھ����ا یك����ون

 .المختلفة أنماط التعلم مع وتتكیف
 األغراض تعددیةMultipurpose 

 عناص����ر تكی����ف إمكانی����ة وتعن����ي: 
 تعلیمي، محتوى  من أكثر مع التعلم
 .مستخدم من أكثر ومع

 التع�دیل إمكانی�ةModifiability  :
 ال�تعلم عناص�ر تعدیل إمكانیة وتعني

 أوتع��دیل تط��ویر طری��ق إج��راء ع��ن
 .الحذف دون

  الموض�������وعیةObjective :ك�������ل 
ھ�دف تعلیم�ي مح�دد  ل�ھ تعل�م عنصر

  .یسعى لتحقیقھ

 :أھمیةعناصرالتعلم

 س�واء تختل�ف ق�د ال�تعلم لعناص�ر أھمی�ة ھناك
والمؤسس���ات  للھیئ���ات أو للمعل���م أو للم���تعلم

 :في تتمثل األھمیة التعلیمیة،ھذه

 یوض�ح:للم�تعلم  بالنسبة التعلم عناصر أھمیة
 (Barritt & Alderman, 2004)من  كل
، (Cisco Systems,200  

 (Tzikopoulos et al., 2009) 
،(Matthiasdottir, 2006) جوانب بعض 

 والت�ي للم�تعلم، بالنس�بة عناص�ر ال�تعلم أھمیة
   -:في تتمثل

 المھ��������اارت ت��������وفیر المس��������اعدةعلى -
 ومت��اح ومس��تمر دائ��م بش��كل والمع��ارف

 .وقت أى في

 المھ������اارت اكتس������اب ف������ي المس������اعدة -
 التعل���یم خ���الل م���ن الجدی���دة والمع���ارف
 .والخبرة بالممارسة
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 الوس�����ائط م�����ن متع�����ددة أن�����واع ت�����وفر -
 تتناس�ب الت�ي المحتوى عرض وأسالیب

 .المتعلماحتیاجات  مع

 لعناص���ر المص���احبة الواص���فة البیان���ات -
 اختی�ار س�ھولة م�ن الم�تعلم تَُمِك�ن التعلم

 احتیاجات��ھ م��ع تتناس��ب الت��ي  العناص��ر
 .وأھدافھ

 وظ��ائف ع��ن البح��ث م��ن الم��تعلم تمك��ن -
 والوص��ول مخصص��ة، وأھ��داف مح��ددة،

 .المطلوبة النتائج إلى

 س�واءً  المختلف�ة ال�تعلم أنم�اط كافة تدعم -
 أو المش�كالت، ح�ل عل�ى قائماً تعلماً  كان

 .االكتشاف على قائماً 

 المھارات لتقییم آلیة التعلم عناصر توفر -
 لمس���اعدتھ للم���تعلم والمعرفی���ة الذاتی���ة

 .المحدد الدراسي برنامجھ  إتمام على
  

 یوض�ح :للمعل�م بالنس�بة ال�تعلم عناصر أھمیة
 & Barritt)، ( Ruiz et, 2006 )م�ن كل

Alderman, 2004) ،(Wiley,2002)   

 بالنس��بة ال��تعلم عناص��ر أھمی��ة جوان��ب بع��ض
 :في تتمثل والتي للمعلم،

 تس��مح الت��ي البح��ث عملی��ات إتاح��ة -
 اس��تخدامھا اوٕاع��ادة بإیج��اده للمعل��م

 .وتوظیفھا

 تط�ویر ف�ي المعلم وجھد وقت توفیر -
 وٕاتاح����ة ال����تعلم، عناص����ر وص����یانة

 .أشكال متعددة في تقدیمھا

 بط�����رق المن�����اھج تص�����میم ت�����دعیم -
 وال��تعلم التعل��یم أش��كال م��ع تتناس��ب

 .المتنوعة

 الت��ي والتعلیم��ات اإلرش��ادات ت��وفیر -
 المعلمین أداء )وتطور( على تساعد
 .وفعالیة بكفاءة

 قدیم�ة عناص�ر ب�دمج للمعلم السماح -
 جدی�د عنص�ر لبن�اء جدیدة أخرى مع

 .المتعلمین لتلبیة احتیاجات
  

 للھیئ�����ات بالنس�����بة ال�����تعلم عناص�����ر ھمی�����ةأ
م���������ن  ك���������ل یوض���������ح  :التعلیمی���������ة

)Matthiasdottir,2006(،)
Tzikopoulos et al,2009(  بع����ض

 للھیئ�ات بالنس�بة ال�تعلم عناصر أھمیة جوانب
 :في تتمثل والتي التعلیمیة، والمؤسسات

 فیھ��ا یت��اح والت��ي الم��دمج التعل��یم بنی��ة ت��دعیم
باس����تخدام  انجازھ����ا یمك����ن تعلیمی����ة تج���ارب
 للعم��ل معین��ات م��ن تتیح��ھ بم��ا ال��تعلم عناص��ر

الدراس�یة  الفص�ول ب�ین للدمج للتدریب ومواد
 التك��الیف م��ن یقل��ل مم��ا اإللكترون��ي والتعل��یم

العالی�ة  والكف�اءة الن�اجح األداء سرعة وزیادة
 .التعلم عناصر تطویر عملیة في

 متع��ددة تعل��م بأنم��اط التعلیمی��ة العملی��ة ت��دعیم
  ال������تعلم بیئ������ات ال������دعم اس������تخدامھ یمك������ن

 م����ع تتناس����ب ع����رض وأس����الیب المتنوع����ة،
 .المتعلم حاجات

 التعلیم بیئات مختلف على التعلم عناصر تعمل
 أو  الم�����دمج، أو التقلی�����دي، التعل�����یم س�����واء

 .اإللكتروني

 نظ��م م��ع ال��تعلم محت��وى إدارة نظ��م مواءم��ة
 .التعلیمیة المؤسسات بداخل المعرفة إدارة

 Learningبنی�����ة عناص�����ر ال�����تعلم ٣/٦
Object Structure :  

تتك���ون بنی���ة عناص���ر ال���تعلم القابل���ة إلع���ادة 
 Reusable Learning  االس��تخدام 

Object (RLO)  ،من المقدمة ، والملخص
م��ن عناص��ر ) 2±7(والتقی��یم، باإلض��افة إل��ى 

المعلوم�������ات القابل�������ة إلع�������ادة االس�������تخدام 
Reusable Information Objects 

وتبن���ي عناص���ر ال���تعلم عل���ى أس���اس ھ���دف 
مھم���ة عم���ل مح���ددة، مس���تمد م���ن ، تعلیم���ي 

ض�من ھ�ذا  RIOویكون كل عنصر معلومات 
العنصر مبني على ھ�دف ث�انوي ی�دعم الھ�دف 

الموج����ود  RLOاألساس����ي لعنص����ر ال����تعلم 
-Cisco Systems,2001,pp.9)ض����منھ

  بنیة عناصر التعلم) ١(ویوضح شكل  15)
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  بنیة عناصر التعلم) ١(شكل 

ویعتبر عنصر المعلومات ھو أصغر كتلة من 
المعلومات ویحتویعنصر التعلم على عدد 

من عناصر النعلومات وتكون مستقلة  7±2
بذاتھا ، ویمكن أن توصل مھارة أو معلومات 
متكاملة ، وتبنى على ھدف تعلیمي واحد، 
وتحتوي على عناصر المحتوى والتمرین 

ویتمم تصمیم كل عنصر معلومات . والتقییم
مرة واحدة، وتستخدم بأكثر من طریقة 
وتساعد في توحید المحتوى ویصنف كل 

  :عناصر المعلومات إلى مایلي عنصر من

ویستخدم عندما یحتاج : Conceptمفھوم 
 -الرموز(الطالب تعلم مجموعة من األشیاء 

 ).األحداث -األفكار 

تستخدم عندما یحتاج الطالب : Factحقیقة 
  .تعلم نوع واحد من معلومات محددة وفریدة

یستخدم عندما یتحتاج : procedureإجراء 
خدم في العمل ، ولیتم الطالب تعلم أداء یست

ذلك بنجاح یجب أن یكون اإلجراء واضحاً، 

یجب أن یتم  RIOوعنصر المعلومات 
تزویده بتمارین تساعد على تطبیق ما تعلمھ 

 .الطالب في الحیاة الیومیة

تستخدم في تعلیم كیف : Processعملیة 
یعمل نظام ما، ویبدو ھذا مفیدا في دعم مھام 

 .من جودة التعلموظیفیة أساسیة، كالتأكد 

تستخدم إلنشاء مھمة : Principleقاعدة 
وظیفیة ما تتطلب رأي وإصدار ألحكام، أو 
عندما تكون اإلرشادات تتوافق مع حالة 

 .العمل

ویعتمد المصمم أو المعلم في بناء الدروس 
والمقررات على عناصر التعلم والتي تضم 
عدد من عناصر المعلومات التي لھا ھدف 

بعد عناصر المحتوى في ھیكل  تعلیمي محدد
  :بناء المقرر التعلیمي كما بالشكل التالي
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  :دورةحیاةعناصرالتعلم

 المتاحة التعلم عناصر حیاة دورة
 تتمثل    اإلنترنت شبكة على بالمستودعات

 مجموعة من المراحل التالیة في

 & Collis 2004 )  :التالیة المراحل من 
Strijker,2004 )  

  :Producingاإلنتاج 

 التعلم عنصر حیاة دورة من األولى المرحلة
 قبل المصمم من وتتم اإلنتاج؛ مرحلة ھي

 تقدیم ویتم العناصر، لھذه منتجین ینوال
فى  بالسھولة یمتاز رقمي شكل في العنصر

 یمكن وفیھا التكیف، على والقدرة التوزیع،
 ھیكلي بناء لتوفیر الجاھزة القوالب استخدام

 عناصر إنشاء على یساعد المستخدمین
 ھذه لوجود األساسي السبب ویعد التعلم،

 للعنصر الفرد أو حاجة المؤسسة ھو المرحلة
  .إنتاجھ إلى مما یدعو التعلیمي

  :Labellingالتوصیف 

  

  

 عنصر حیاة دورة من الثانیة المرحلة وھي
البیانات  إضافة في تتمثل والتي التعلم؛

 وھي العنصر، ھذا وتحدید لوصف الواصفة
 مختلفة ألغراض وذلك مستویات على تتم

 وٕامكانیة العنصر ھذا استرجاع عملیة لتیسر
 لالحتیاج لیست المرحلة وھذه الحقاً، تبادلھ

 العنصر، بھذا للمشاركة  ولكن الشخصي
 بعنوان للعنصر وصف تقدیم یتم وبحیث
 في العنصر استخدامات ھذا وتوضیح محدد،

  .استخدامھ وظروف وشروط مرة، كل

  :Offeringاإلتاحة 

 عنصر حیاة دورة من الثالثة المرحلة وھي
إلى  الوصول یمكن المرحلة ھذه وفي التعلم؛
 الواصفة البیانات خالل من التعلم عناصر

 المستودع في المستخدمین لكافة وٕاتاحتھا
 على المستخدم قدرة  عدم حالة  فى ولكن
 نھایة ھي المرحلة ھذه فتعتبر العنصر إیجاد
 التعلم إدارة نظم لذلك تتیح حیاتھ، دورة

 لتحقیق بحریة العناصر تلك استخدام إمكانیة
 وٕامكانیة مشاركتھا المختلفة التعلم أھداف
 .محدد بمقابل

  :Selectingاالنتقاءأواالختیار 

التعلیميعناصر التعلم في ھیكل بناء المقرر ) ٢(شكل   
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 عنصر حیاة دورة من الرابعة المرحلة وھي
عن  البحث یتم المرحلة ھذه وفى التعلم؛

 أكثر واختیار وتحدید عناصرالتعلم
 حاجات تلبیة على وقدرة العناصرأھمیة

 ھو أوالُمبتكر ویعتبر الُمنتج المتعلمین،
 أو المالحظات بعض توفیر عن المسئول

 من بالعناصر لتمكین المرتبطة اإلرشادات
 وتعتبر بیسر، علیھا العثور من عنھا یبحث

فى  خطورة المراحل أكثر من المرحلة ھذه
 تعتبر كما التعلم، عناصر استخدام اقتصادیات

بطبیعة  مرتبطة التعلم عناصر انتقاء عملیة
 المعرفي والمستوى التعلم وأھداف المحتوى

 سیتم الذى التعلم نمط إلى باإلضافة المقدم
  .الُمستَخِدم قبل من استخدامھ

  :Usingاالستخدام 

 عنصر حیاة دورة من الخامسة المرحلة وھي
عنصر  استخدام فیھا یتم أن وٕاما التعلم؛

 یتم أن أو ھو، كما مباشر التعلم بشكل
 لتلبیة المناسب التعدیل إجراء بعد استخدامھ
 التعلیمي، المحتوى أو البرنامج  احتیاجات

 :ھما المجال ھذا ینفي مفھوم یظھر وھنا

 الذي العنصر وھو :الخام التعلم عنصر -
 .تعدیالت بدون استخدامھ یتم

 ویرتبط :التعلم عناصر استخدام إعادة -
  مع تتناسب بطریقة العنصر بتعدیل

 .للمستخدم الخاصة االحتیاجات
 

  :Retainingوالحفظ  التخزین

 عنص�ر حی�اة دورة من النھائیة المرحلة وھي
عنص���ر  اس���تخدام م���ن االنتھ���اء فبع���د ال���تعلم؛
 یوج���د فإن���ھ التعلیم���ي ف���ي البرن���امج ال���تعلم
 ف�ى ولك�ن العنصر ھذا استخدام إلعادة احتمال

 العنص��ر تعلیم��ي جدی��د،أو إزال��ة ھ��ذا محت��وى
 وذل�ك ال�زمن، علی�ھ عف�ا حی�ث مس�تودعھ من

 وم��ن یص��بح ق��دیماً وغی��ر ض��روري، عن��دما
 كم�ا نفس�ھ، المس�تخدم ھ�و المرحل�ة ھذه یقرر
 ھ�ذا العنص�ر إصدارات جدیدة م�ن توافر یمكن

 واس�تبدالھ تجاھلھ أو علیھ المحافظة حالة في
  .ذلك بعد

  :اإلجراءات المنھجیة للبحث

  :بناء أدوات البحث

مص���ادر اش���تقاق مع���اییر الدراس���ة ) ١(

 الحالیة

 :المراجع التي ھدفت إلى وضع المعاییر  - أ

حرك����ة عالمی����ة  أص����بح اإلھتم����ام بالمع����اییر
ومطلبا قومیاً في كل المجاالت ومنھ�ا التعل�یم، 
فعلى المستوى العالمي تق�وم منظم�ة المع�اییر 

المنظم��ة الدولی��ة للتوحی��د القیاس��ي (الدولی��ة 
"ISO" International 

Standardization Organization (
بتحدید المعاییر الخاصة ب�األداءات والعملی�ات 

وھ����ي ) ISO 9000-9004(والمنتج����ات 
مع��اییر عام��ة ل��م توض��ع لمنتج��ات أو خ��دمات 
معین����ة، ولكنھ����ا تص����لح للتطبی����ق عل����ى أي 

محم��د (منتج��ات أو خ��دمات ومنھ��ا التعلیمی��ة 
  ).٢٠٠٤عطیة خمیس،فوزیة أبا الخیل،

 وھ����ي :  (SCORM)معاییرس����كورم 
 تھ��دف والمواص��فات المع��اییر م��ن مجموع��ة

 تبادل���ھ یمك���ن تعلیم���ي محت���وى إنش���اء إل���ى
 إع���ادة یمك���ن مس��تمر بش���كل إلی���ھ والوص��ول
وھ�ي مع�اییر  .متنوع�ة س�یاقات في استخدامھ
  :فنیة وھي

 معیار إعادة االستخدام -

 معیار التشغیل البیني -

 معیار سھولة الوصول -

 معیار اإلستدامة -
وعلى المستوى المحلى قامت الھیئ�ة القومی�ة 
لضمان جودة التعلیم واالعتماد بوض�ع اإلط�ار 

التعل��یم وال��تعلم االلكترون��ي المرجع��ي لمع��اییر 
  :مجاالت ھي) ٦(م في  ٢٠١١للعام 

مع��اییر ) ٤(وض��مت :ال��دعم المؤس��ـسي  -
  مؤشرات) ٨(و

مع�اییر ) ٤(وض�مت : التكنولوجي  الدعم -
  مؤشرات) ٨(و
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مع��اییر ) ٥(وض��مت : التص��میمالتعلیمي  -
  مؤشر) ١٣(و

مع����اییر ) ٤(وض����مت : مج����ال الم����تعلم  -
  مؤشرات) ٨(و

) ١٢(مع��اییر و) ٦(وض�مت : ممج�االلمعل -
  مؤشر

) ٧(مع�اییر و) ٣(وضمت : ممجال التقوی -
 .مؤشرات

 

ومعاییر الجودة لبناء مستودع عناص�ر ال�تعلم 
والت�ي تمثل�ت ) ٧١، ٢٠١١سعد ھن�داوي ،(ل

  :محاور ھي) ٤(في 

مع��اییر و )٤(وض��م : المح��ور الترب��وي -
 مؤشرات) ٧(

 معیار) ٢(وضم : محور التصمیم  -

 معاییر) ٦(وضم  :محور اإلدارة  -

 معاییر) ٥(وضم : محور اإلستخدام -
  
  :عینة البحث) ٢(

أستاذاً وخبیراً م�ن المھتم�ین بھ�ذا  ٢٥شملت 
لمختلف���ة كم���ا الموض���وع ف���ي التخصص���ات ا

  ).١(ھوموضح في جدول 

  :الدراسات التي تناولت المعاییر -ب

مع��اییر تص��میم وتط��ویر المق��رر اإللكترون��ي 
ق��ائم عل��ى أس��الیب مختلف��ة م��ن المناقش��ات 

ش�����������یماء یوس�����������ف (اإللكترونی�����������ة ل 
  :وھي مقسمة إلى) ١١٧، ٢٠٠٨صوفي،

) ١٠٨(وض��مت ) ٨(مع��اییر تربوی��ة  -
 مؤشرا

) ١٤(اإللكترونی��ة مع��اییر للمناقش��ات  -
 مؤشرا) ١٨٩(وضمت 

) ٦٥(وض��مت ) ٨(ة وتكنولوجی��ة مع��اییر فنی��
مؤش����������������������������������������������������������������������������������������������ر

  :تطبیق أدوات البحث:ثالثا
  :صدق المعاییر )١(

وللتأكد من ص�دق ھ�ذه المع�اییر، أع�د 
معیارا ) ١٢(الباحث استبیان یتكون من 

) ١٠(ف��ي مج��ال بن��اء عناص��ر ال��تعلم ، 
معاییرا في مج�ال تق�دیم عناص�ر ال�تعلم، 
مقس����مة إل����ى مع����اییر تص����میم تعلیم����ي 
وتص����میم ج����رافیس وتط����ویر محت����وى 

  البحث ةوصف عین) ١(جدول
c الدرجة 

 التخصص
أستاذ  أستاذ

 مساعد
النسبة  المجموع خبیر مدرس

%المئویة  
تكنولوجیا  ١

  التعلیم
 ٤٨ ١٢ ــــــ ٥ ٣ ٤

التصمیم  ٢
  التعلیمي

 ٢٠ ٥ ٥ ـــــ ـــــ ـــــ

تصمیم  ٣
  الجرافیكس

 ١٦ ٤ ٤ ـــــ ـــــ ـــــ

تطویر  ٤
  المحتوى

 ١٦ ٤ ٤ ـــــ ـــــ ـــــ

 ١٠٠ ٢٤ ١٣ ٥ ٣ ٤  المجموع
  ١٠٠ ٥٢ ٢٠ ١٥ ١٦  النسبة المئویة
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وعرضھا على مجموع�ة م�ن المحكم�ین 
ل��یم والخب��راء ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التع

والتصمیم التعلیمي وتص�میم الج�رفیكس 
) ٢٥(وتط������ویر المحت������وى وع������ددھم 

محكم������ا وذل������ك بھ������دف إب������داء اآلراء 
  .والمالحظات على ھذه المعاییر

 :آراء ومالحظات المحكمین )٢(
أب��������دى المحكم��������ون آرائھ��������م 

  ومقترحاتھم حول معاییر 
  
  

بن��اء وتق��دیم عناص��ر ال��تعلم ف��ي 
  :بیئة الویب التعلیمیة كاآلتي

إلغ��������اء التص��������نیف الثالث��������ي   -١
والتص����میم التعلیم����ي (للمع����اییر

تط�����ویر /تص�����میم الج�����رفیكس /
 )المحتوى

 تعدیل صیاغة بعض العبارات -٢
دم��ج بع��ض المع��اییر م��ع مع��اییر  -٣

 مشابھة لھا
تع���دیل المع���اییر والتوص���ل إل���ى  )٣(

 :صغتھا النھائیة
وق��د اس��تفاد الباح��ث م��ن آرائھ��م 
ومقترح���اتھم، وق���ام بأخ���ذ ھ���ذه 

االعتب��ار ، كم��ا  التع��دیالت بع��ین
ق��ام بكاف��ة التع��دیالت الت��ي حص��ل 
علیھا منھم، سواء باإلض�افة، أو 
الح��ذف، أو التع��دیل، وف��ي ض��وء 
ھ��������ذه اآلراء والمالحظ��������ات،تم 
تع��دیل ھ��ذه المع��اییر لتص��بح ف��ي 

) ٦(شكلھا النھ�ائي، وتك�ون م�ن 
مع���اییرفي مج���ال بن���اء عناص���ر 

مع���اییر ف���ي مج���ال ) ٥(ال���تعلم و
بیئ���ة  تق���دیم عناص���ر ال���تعلم ف���ي

  .الویب التعلیمیة
  

  :توصلت الدراسة إلى القائمة التالیة

  مجال بناء عناصر التعلم: أوالً 

اس�����تخدام أھ�����داف س�����لوكیة : المعی�����ار األول

  :محددة وواضحة

وینبغي أن یتوافر في ھ�ذا المعی�ار المؤش�رات 

  :التالیة

اس���تخدام أفع���ال مناس���بة لألھ���داف  .١
 .السلوكیة وقابلة للقیاس

األھ��داف م��ع خص��ائص أن تتناس��ب  .٢
 المتعلمین

أن یح�����دد المج�����ال ال�����ذي یتناول�����ھ  .٣
 )مھاري-وجداني-معرفي(الھدف 

 .كل ھدف یعكس ناتج تعلم واحد .٤
األھ��داف تعك��س ن��اتج ال��تعلم ول��یس  .٥

 .أنشطتھ
تن����درج األھ����داف م����ن المس����تویات  .٦

 الدنیا الى المستویات العلیا
األھداف خالیة من األخط�اء اللغوی�ة  .٧

. 
ألخط������اء األھ������داف خالی������ة م������ن ا .٨

 .اإلمالئیة
  

  :كفاءة المحتوي: المعیارالثاني

وینبغي أن یتوافر في ھ�ذا المعی�ار المؤش�رات 
  :التالیة
 المحتوى دقیق من الناحیة العلمیة .١
 المحتوى سلیم من الناحیة اللغویة .٢
 أن یكون المحتوى حدیثا .٣
یتواف����ق المحت����وى م����ع خص����ائص  .٤

 المتعلمین
أن یص����مم المحت����وى ف����ي أج����زاء  .٥

)Chunks ( ھادف���ة وم���نظم تنظ���یم
 منطقي ییسر التعلم

أن یتق�����دم الم�����تعلم ف�����ي دراس�����تھ  .٦
 .للمحتوى وفقا لقدراتھ

  .محتوي المقرر یسھل اإلبحار فیھ .٧
كف�اءة عنص�ر ال�تعلم م�ن ن�وع : الثالث المعیار

  :نشاط تفاعلي
وینبغي أن یتوافر في ھ�ذا المعی�ار المؤش�رات 

  :التالیة
أن یك����ون النش����اط م����رتبط بھ����دف  .١

 تعلیمي
 .األنشطة تنمي التفكیر الناقد .٢
األنش���طة ال تأخ���ذ ص���یغة أو ش����كل  .٣

 .االختبار الذاتي
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األنش��طة تحت��اج إل��ي تفاع��ل الطال��ب  .٤
 .معھا

 .األنشطة واضحة ومفھومة .٥
األنش���طة تناس���ب خص���ائص الفئ���ة  .٦

 .العمریة التي تتعامل معھا
توافر تغذیة راجعة باألنشطة تساعد  .٧

الطالب علي معرفة م�دي تقدم�ھ ف�ي 
 .النشاط

ت��وافر تغذی��ة راجع��ة تس��اعد الطال��ب  .٨
عل��ي التق��دم ف��ي النش��اط وتق��ل كلم��ا 
اقت���رب الطال���ب م���ن االنتھ���اء م���ن 

 .النشاط
األنشطة خالیة من األخط�اء اللغوی�ة  .٩

. 
األنش������طة خالی������ة م������ن األخط������اء  .١٠

 .اإلمالئیة
الب���د م���ن ان تك���ون فك���ره النش���اط  .١١

 مبتكره و ان تضیف قیمھ مضافھ
أن یك���ون ھن���اك تعلیم���ات واض���حة  .١٢

 شاطللن
أن تراعي األنشطة الف�روق الفردی�ة  .١٣

 .للمتعلمین
  :جودة النصوص: المعیار الرابع

وینبغي أن یتوافر في ھ�ذا المعی�ار المؤش�رات 
  :التالیة
أن یراع���ي الكت���اب انقرائی���ة ال���نص  .١

  المكتوب
  أن تكون النصوص سلیمة اللغة  .٢
أن یوج���د تب���این ب���ین ل���ون الخ���ط   .٣

  ولون الخلفیة
  أن یستخدم الكتاب خطوط مألوفة  .٤
أن یفض��ل أن تك��ون الكتاب��ة س��وداء  .٥

  على خلفیة بیضاء
أن یتب����ع نظ����ام واح����د ف����ي كتاب����ة  .٦

العناوین الفرعیة والرئیسیة في ك�ل 
  عنصر التعلم

  :جودة الرسم المتحرك: المعیار الخامس
وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  

  :التالیة
واض���ح  أن یك���ون الرس���م المتح���رك .١

وبس������یط م�������ع مراع�������اة النس�������بة 

والتناس�����ب ب�����ین مس�����احة الرس�����م 
  ومساحة العرض

أن تس�����تخدم الرس�����وم المتحرك�����ة   .٢
  للتعبیر عن المفاھیم المجردة

أن تك�������ون الرس�������وم المتحرك�������ة   .٣
واض�����حة وذات مس�����احة تخزینی�����ة 

 .قلیلة
 أن تكون عالیة الجودة .٤
 swfأن تكون بامتداد  .٥

  :جودة الفیدیو: المعیار السادس
وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  

  :التالیة
أن یت��اح للم��تعلم ال��تحكم ف��ي ع��رض  .١

الفی����دیو م����ن خ����الل ش����ریط تحك����م 
  الفیدیو

أن تس��تخدم الس��رعة الطبیعی��ة ف��ي   .٢
  عرض لقطات الفیدیو

أن تستخدم الصیغ القیاسیة لملفات   .٣
  mpg,aviالفدیو مثل 

أن یتم ضبط حجم نافذة الفی�دیو ق�در  .٤
بیكس�ل  X336 702حوالي األمكان 

  حتى یتمكن المتعلمین من مالحظتھا
أن یتكام����ل اس����تخدام الفی����دیو بم����ا  .٥

یتناس���ب م���ع األھ���داف والمحت���وى 
  .التعلیمي

  
  :مجال تقدیم عناصر التعلم: أوالً 

  :معیار تقدیم االختبارات ذاتیة: المعیار األول
وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  

  :التالیة
 ٣إل����ي  ٢یحت����وي م����ن ك����ل درس  .١

 .أسئلة
األس���������ئلة ال ت���������وحي باإلجاب���������ة  .٢

 .الصحیحة
 .األسئلة غیر مكررة .٣
نمط األسئلة مناسب لطبیع�ة المق�رر  .٤

 . اإللكتروني
 .األسئلة متوافقة مع لغة المقرر .٥
االختب�����ارات الذاتی�����ة خالی�����ة م�����ن  .٦

 .األخطاء اللغویة 
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االختب�����ارات الذاتی�����ة خالی�����ة م�����ن  .٧
 .األخطاء اإلمالئیة

األس��ئلة تحت��وي عل��ي  جمی��ع أنم��اط .٨
تغذیة راجع�ة م�ا ع�دا نم�ط الص�واب 

 .والخطأ
التغذیة الراجعة ال تشیر إلي اإلجابة  .٩

 . الصحیحة
عدم الجمع بین أكث�ر م�ن س�ؤال ف�ي  .١٠

 .الشریحة الواحدة
  

معی���ار الق���اموس الھج���ائي : المعی���ار الث���اني
  :الخاص بالمصطلحات

وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  
  :التالیة
القاموس یحتوي عل�ي المص�طلحات  .١

 .الخاصة بالعنصر التعلیمي فقط
الق�����اموس یحت�����وي عل�����ي جمی�����ع  .٢

 .الحروف الھجائیة
تنش����یط الح����روف الھجائی����ة الت����ي  .٣

 .تحتوي علي مصطلحات فقط
غلق القاموس الذي ال یحت�وي عل�ي  .٤

 .مصطلحات من الخارج 
القاموس خالي من األخطاء اللغوی�ة  .٥

. 
 الق�����اموس خ������الي م�����ن األخط������اء .٦

  .اإلمالئیة
  :معیار تقدیم الملخص: المعیار الثالث

وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  
  :التالیة
 .الملخص ال یحتوي علي شرح .١
 .الملخص ال یحتوي علي ترقیم .٢
الملخص خالي من األخط�اء اللغوی�ة  .٣

. 
الملخ������ص خ������الي م������ن األخط������اء  .٤

 .اإلمالئیة
یجب ان یكون الملخ�ص ف�ي ص�ورة  .٥

 تقریریة
معی��ار اختی��ار عناص��ر تعل��م : المعی��ار الراب��ع

  :رسوم محركة/ من نوع فیدیو (
وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  

  :التالیة

الوس�����ائط المس�����تخدمة ذات قیم�����ة  .١
 .مضافة لمحتوي الدرس

الوس���ائط المس���تخدمة ت���م اختیارھ���ا  .٢
لتناس����ب تحقی����ق أھ����داف محت����وي 

 .الدرس
 ٣٠الوس���ائط ال یزی���د عملھ���ا ع���ن  .٣

 .ثانیة
الوس����ائط المس����تخدمة خالی����ة م����ن  .٤

 .األخطاء اللغویة 
الوس����ائط المس����تخدمة خالی����ة م����ن  .٥

  األخطاء اإلمالئیة
معی���ار اختی���ار وتس���جیل : المعی���ار الخ���امس

  :التعلیق الصوتي
وینبغي أن یتوافر في ھذا المعیار المؤش�رات  

  :التالیة
ُمسجل الصوت یمتاز بمخارج ألف�اظ   .١

 .واضحة
بس�����رعة  ُمس�����جل الص�����وت یمت�����از .٢

 .تسجیل مناسبة
ُمسجل الص�وت یمت�از بص�وت ق�وي  .٣

 .ومسموع
جمی��ع ش��رائح ال��ـتعلم تحت��وي عل��ي  .٤

 .ملفات صوت
إمكانی���ة ال���تحكم ف���ي ص���وت جمی���ع  .٥

 .شرائح التعلم بالمقرر
ع����دم ت����داخل ص����وت الوس����ائط إن  .٦

 .وجدت مع صوت شرائح التعلم 
إمكانی�ة ال��تحكم ف�ي ص��وت الوس��ائط  .٧

 .تالموجودة بشرائح التعلم إن وجد
مل��ف الص��وت بك��ل ش��ریحة تعلیمی��ة  .٨

مرتبط بالمحتوي التعلیمي للشریحة 
 .التعلیمیة التي یعمل فیھا

الص��وت نق���ي وال یحت���وي عل���ي أي  .٩
 .تشویش

الص����وت ال یحت����وي عل����ي أخط����اء  .١٠
 .لغویة

 .كلمة ٦٠نص الصوت ال یزید عن  .١١
 .ثانیة٣٠ملف الصوت ال یزید عن  .١٢

  
  :نتائج الدراسة المیدانیة:رابعاً 
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الدراس��ة المیدانی��ة الحالی��ة م��ن اح��دى تتك��ون 
عش���ر معی���اراً تتن���اول بن���اء وتق���دیم عناص���ر 
ال��تعلم ف��ي بیئ��ة الوی��ب التعلیمی��ة ویتف��رع ك��ل 
معیار إلى مجموعة من المؤشرات التي تعم�ل 

  .على تحقیق ھذا المعیار
  

  :التوصیات والمقترحات
  :في ضوء نتائج البحث ، یوصي باآلتي

بناء وتقدیم تطبیق ھذه المعاییر عند  -١
عناص����ر ال����تعلم ف����ي بیئ����ة الوی����ب 

 .التعلیمیة
إج���راء بح���وث ح���ول مع���اییر بن���اء  -٢

وتق���دیم عناص���ر ال���تعلم ف���ي بیئ���ات 

أخ��رى ك��التعلم الج��وال م��ثالً ولفئ��ات 
 .أخرى

توجیھ انتباه أعضاء ھیئ�ة الت�دریس  -٣
إلى مراعاة ھذه المعاییر عند اختی�ار 
عناص�����ر ال�����تعلم الجی�����دة لتق�����دیمھا 

 .لطالبھم
دراسات تفاعلی�ة، تھ�دف إل�ى إجراء  -٤

دراس���ة فاعلی���ة عناص���ر ال���تعلم ف���ي 
بن�����اء المعرف�����ة وتنمی�����ة المھ�����ارت 

 :العملیة وبین المتغیرات التالیة
 نوع المحتوى وخصائص المتعلمین  - أ

  بیئات تعلم أخرى غیر الویب  -  ب
  

  :المراجع

فاعلی��ة تص��میم كائن��ات تعلیمی��ة إلكترونی��ة لل��تعلم الم��دمج عل��ى ).٢٠٠٩(أحم��د محم��د ن��وبي س��عید
التحصیل واالتجاھات لدي طالب كلی�ة الط�ب بجامع�ة الخل�یج العرب�ي، مجل�ة الجمعی�ة المص�ریة 

 . ٢٠٠٩الرابع، الجزء األول،أكتوبر لتكنولوجیا التعلیم،المجلد التاسع عشر، العدد 
  

المعاییر الالزمة لتط�ویر األداء المھن�ي لم�دیري م�دارس المس�تقبل .)٢٠٠٧(عادل السید محمد سرایا
بالمملكة العربیة السعودیة في مج�ال تكنولوجی�ا التعل�یم والمعلوم�ات ، مجل�ة الجمعی�ة المص�ریة 

 .٢٠٠٧الث،یولیو لتكنولوجیا التعلیم،المجلد السابع عشر، العدد الث
  

مع�اییر تص�میم ب�رامج الوس�ائل المتع�ددة التفاعلی�ة ). ٢٠٠٤(محمد عطی�ة خم�یس، فوزی�ة أب�ا الخی�ل
لتالمی��ذ م��دارس التربی��ة الفكری��ة، م��ؤتمر المس��تحدثات التكنولوجی��ة وتط��ویر التعل��یم ف��ي ال��وطن 

-٩یم في الفترة من جامعة المنصورة والجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعل -العربي، كلیة التربیة
 .٢٠٠٤مایو  ١٠

  
مع�اییر تص�میم المناقش�ات ). ٢٠٠٨(شیماء یوسف صوفي،محمد عطیة خمیس،حنان محم�د الش�اعر

الجماعیة في بیئة المقررات االلكترونیة القائمة على الویب، مجلة الجمعیة المصریة لتكنولوجیا 
 .٢٠٠٨التعلیم،المجلد الثامن عشر، العدد الثالث،یولیو 

  
اإلط��ار المرجع�ي لمع��اییر التعل�یم وال��تعلم ). ٢٠١١(یئ�ة القومی�ة لض��مان ج�ودة التعل��یم واالعتم�اد الھ

 .م ٢٠١١االلكتروني للعام 
تحدی�د الحاج�ات المس�تقبلیة للجامع��ات ). ٢٠٠٧(مص�طفى ج�ودت مص�طفى، أش�رف أحم�د عب�دالعزیز

یة لتكنولوجی���ا مجل��ة الجمعی��ة المص��ر .المص��ریة م��ن مس��تودعات عناص��ر ال��تعلم اإللكترونی��ة
 .٢٠٠٧التعلیم،المجلد السابع عشر، العدد الرابع، أكتوبر 
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