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سة ال�شاط  رتصميم ب ئة �عليم معكوس قائمة ع�� اختالف أسلوب مما

ة املستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم ات بناء وإدا رإلكساب م1ا   ر

  3يدمحم دمحم عبد ال ادي بدو، 2صالح صادق صديق، 1يإسماعيل دمحم العدومصطفى 

6ـر–ب4ليـة التـر2يـة بالدق ليـة   .قسم املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم1   .ز جامعـة 7

9قسم 2 راملنا>; وطر التد   .س ب4لية الBCبية بنAن بالقا6رةق

6ر بالدق ليةقسم املكتبات واملعلومات وتكنولوجـيا التعلي3   .زم ب4لية الBCبية جامعة 7

   com.gmail@01000682175:ال?:يد >لك;:و9ي للباحث الرئ س1

  : املBCص

 FــــGعلــــيم مع4ــــوس قائمــــة عJ ـــة 6ــــدف البحــــث اWXــــاMV إVــــF اســــتخدام املــــنS; التجرPQــــN OــــM تــــصميم بLئـ

ــــالب  ــــة لطــ ة املــــــستودعات الرقميــ ــاء وإدا ات بنــــ ـــا ــــشاط إلكــــــساب م ـــ ســــــة الbــ راخــــــتالف أســــــلوب مما ر ر

ا التع ـــث أداتـــــAن بحثLتــــAن؛ 6مـــــاتكنولوجيــــ ـــيم؛ واســــتخدم البحــ اختبـــــار تحــــصيMG لقيـــــاس اiXانـــــب : لــ

ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا راملعرMN املرتبط بم ا ات بناء , ر رو2طاقة مالحظة 7داء العمMG مل ا

ة املستودعات الرقمية؛ وقد تم إجراء التجر2ة عFG عينة م4ونة من   طالبا من طالب الفرقة 60روإدا
ً

ـــات واملعلومـــــات وتكنولوجيـــــا التعلــــيم ب4ليـــــة الBCبيـــــة بتف نـــــا 7شـــــراف جامعـــــة ا لراsعــــة شـــــعبة املكتبــ

6ر، وقسمت العينة إFV مجموعتAن تجرQبLتAن  مجموعة   داخـل ى طالب تفـاعلوا مـع اWxتـو-) 1(ز7

سوا الbشاط sش4ل مكثف؛ مجموعة   ىو طالب تفاعلوا مع اWxت-) 2(ربLئة التعليم املع4وس ثم ما

ع؛ وتوصـل البحـث إVـF النتـائج التاليـةداخل  سـوا الbـشاط sـش4ل مـو زبLئـة التعلـيم املع4ـوس ثـم ما : ر

 MــNــل مــن التحــصيل املعر� FــGئــة التعلــيم املع4ــوس عLب MــN ع ســة الbــشاط املــو زفاعليــة أســلوب مما ر

ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا رو7داء العمMG مل ا   .ر

سـة الbـشاط  أســل،املع4ـوسالتعلــيم  :الFلمـات املفتاحيـة ع–مكثــف (روب مما  املــستودعات ،) ز مـو

  .الرقمية

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

693 

Designing a Flipped Learning Environment Based on 
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ABSTRACT: 

The current research aimed to use the experimental method to design a 
flipped learning environment based on differentiating the style of 
practicing the activity in the acquisition of skills of building and 
managing digital repositories among students of Libraries, Information 
and Educational Technology. The research used two instruments, 
namely an achievement test to assess the cognitive side, and an 
observation card for the practical performance of building and 
managing digital repositories skills. The research was administered to 
a sample consisting of (60) students of the fourth year, the division of 
libraries, information and instructional technology, Faculty of 
Education, Tafhna Al-Ashraf, Al-Azhar University. The sample was 
divided into two experimental groups: group (1) students studied the 
content with the flipped learning environment and then practiced the 
activity intensively, group (2) students studied the content via the 
flipped learning environment and then practiced the activity in a 
distributed way. The research results revealed the effectiveness of the 
distributed activity practice style in the flipped learning environment 
on both the cognitive achievement and the practical performance of 
building and managing digital repositories skills. 

Keywords: Flipped Learning, Style of Practicing the Activity, 
Intensive, Distributed, Digital Repositories.  
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  :مقدمة

       �عــLش أخـــصا�ي املكتبـــات واملعلومـــات واقعـــا يختلـــف كثAــBا عمـــا �ـــان
ً ًO�فـــالتغBA ,  عليـــھ NـــM املا�ـــ

و�نفجـار املعرNـM الـذي , روظ و املستحدثات التكنولوجية التعليميـة, والتقدم التكنولو�M, السر9ع
يتمAـــ� بـــھ عـــصرنا اWXـــاMV جعـــل مـــن املتعـــذر عGـــF أخـــصا�ي املكتبـــات واملعلومـــات أن يكتفـــي بطرQقتـــھ 

لياتھ بنجاح ه ومسؤ والتقليدية ليقوم بأدوا ًا عليھ أن ي4و مـصمما ومنتجـا ومـديرا ًبل  أصبح لزام, ر ً ن
قمية يتم من خالل ا تLـسBA التعامـل مـع الفـيض ال ائـل مـن املعلومـات بالbـسبة ألك�ـB عـدد  رألنظمة 

  . من املستفيدين من 6ذه املعلومات

 أنـھ مـن املتوقـع أن تـزداد الـدعوة إVـF تطـوQر  (Hernandez, 2017, P. 340)1ىوQـر BA6نانـدز
Qب أخـــــــص ــــا التعلـــــــيمربـــــــرامج تـــــــد ـــــدخال لتطـــــــوQر , ا�ي املكتبـــــــات واملعلومـــــــات وتكنولوجيـــ ا مــ ــ 6ـــــ باعتبا

ً
ر

Qادة املستحدثات التكنولوجية وJعدد مجاالت  زمؤسسات التعليم والبحث العل¡O يوما sعد يوم مع  ً

ن , ¤فــادة م£¢ــا إVـــF أ6ميــة اســـتخدام ) Eshleman, 2016, P, 339(وحيـــث �ــشBA إ�ــشلمان وآخـــر
ة اتخـاذ �افـة , تباتالتكنولوجيا MN املك Qب العاملAن عل°¢ا لتحقيق أقـ¯�® اسـتفادة م£¢ـا وضـر روتد ور

¤جراءات و7ساليب ال´O تضمن سالمة وت4افل �افة عناصر املنظومة املكت²ية من 7فراد واملبا±ي 
  .والتج �Aات ونظم املعلومات

ات ال´O لوQمكن القو أن إكساب أخصائيAن املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعل ريم امل ا
Qة نحـو , تتطل¶¢ا م ام م املستقبلية ة املستودعات الرقمية Jعد خطـوة ضـر ات بناء وإدا روم£¢ا م ا ر ور

توظيف تلك املستودعات MN مواج ة القيود ال´O يفرض ا الbـشر التقليـدي وذلـك مـن خـالل تخـزQن 
ق¡ـــO متعـــدد 7شـــ4ال ¡ـــO بتلبيـــة احتياجـــات ومواج ـــة متطلبـــات العـــصر الرق, رمـــواد كثAـــBة NـــM شـــ4ل 

Qب , املستفيدين من املعلومات واX¸دمات رولذلك فـإن ج ـودا مقـصودة البـد أن تبـذل NـM سـ²يل تـد ً

ة 6ــــذه املــــستودعات  ات بنــــاء وإدا رأخــــصائيAن املكتبــــات واملعلومــــات وتكنولوجيــــا التعلــــيم عGــــF م ــــا ر
ن , بيوض(الرقمية و�تجاه �يجاºي نحو6ا    ).339: 2018ووآخر

ـــة داخـــــل العمليـــــة التعليميـــــة، وإتقـــــان   ومـــــن 6نـــــا يتـــــ¾½ مـــــدى أ6ميـــــة املـــــستودعات الرقميــ
ـــــداد6م بقـــــــسم املكتبـــــــات  ــــBة إعـ ـــا أثنــــــاء فCـــ ¿¢ــــ ات بناÀ¢ــــــا وإدا ــــا ـ ــــات مل ــ ــــات واملعلومــ رأخــــــصائيAن املكتبـــ ر
ـــالل أســــاليب Jعليميـــــة مناســــبة ل ـــــذه النوعيــــة مـــــن  واملعلومــــات وتكنولوجيـــــا التعلــــيم  وذلـــــك مــــن خــ

ات،  ات لـدى 6ـؤالء الطـالب، حيـث �عـد ذلـك تطـوQرا ممـا اسـتدFÁ ارامل ـا ًلتفكAـN BـM تنميـة 6ـذه امل ـا ر
  .لكفاء¿¢م امل نية، مما �عود بالنفع عFG العملية التعليمية

      ومن 6ذا املنطلق دعت اWXاجة إFV البحث عن أساليب ونظم للتعليم Jسمح للطـالب بمواصـلة 
مانيــــة أو م4انيــــة أو ماد اســــا¿¢م تحــــت أي تحــــديات  زد , وصــــادقمحمــــود؛ (يــــة، حيــــث �ــــشBA �ــــل مــــن ر

ات العمليــــة ال Jــــس م ) 35: 2014 رأن نظــــم وأســــاليب التعلــــيم اWXاليــــة للطــــالب املعلمــــAن عGــــF امل ــــا
ة البحــث عــن صــيغ وأســاليب قائمــة عGــF , بالقــدر ال4ــاN MNــM تحقيــق التنميــة امل نيــة لــدÃ¢م ورمــع ضــر

ات م نــــــة ا ـــة ملواكبــــــة تطــــــو ــــف املــــــستحدثات التكنولوجيـــ ــــاء التفكAــــــN BــــــM , لتعلــــــيمرتوظيــ مــــــن 6نــــــا جــ
 Flippedًاســـتخدام أحــــد بLئــــات الـــتعلم اWXديثــــة وال´ــــO تتمثــــل عمليـــا NــــM بLئــــة التعلــــيم املع4ـــوس 

                                                
 ApA- V,0.6) (American يÈبع الباحث MN توثيق املراجع قواعد �صدار السادس iXمعية علم النفس 7مرQكية  -1 1

psychological Association  أو اسم العائلة BAسم 7خ� MÐالسنة، الصفحة أو الصفحات(و(.  
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Learning , عـــدJ Oئـــات وال´ـــL6ـــا مـــن بBAتمتـــاز عـــن غ  Óـــ 9س وال رأحـــد أ6ـــم 7نمـــاط اWXديثـــة NـــM التـــد
لطالــب وحاجاتــھ وإم4انياتــھ مــن أجـــل ىالــتعلم 7خــر بالعديــد مــن املمAــ�ات ال´ــO تراÁـــN MــM مجمل ــا ا

مـن , أÓ¢ا Jساعد املعلمAن MN تحقيق العديـد مـن امل ـام, تحقيق Jعلم أفضل، ومن أ6م 6ذه املم�Aات
اســية وتقــديم ا , خــالل اســتغاللھ لوقــت اWXــصة sــش4ل أكÔــB فاعليــة و±ــشاط روتحــديث املنــا>; الد

  .  ياب املعلمالتغلب عFG نقص إعداد املعلمAن 7كفاء وكذلك غ, للطالب

اسات ال´O ا6تمت بتوظيف sعض املتغBAات  ة إFV أن 6ناك قليل من البحوث والد ر       وQمكن ¤شا ر
التعليمية داخل بLئة التعليم املع4وس ولعـل �6تمـام بÈنو9ـع املتغAـBات التعليميـة وتوظيف ـا داخـل 

 طرQقـــة مثGــF تقـــدم iXميـــع ًبLئــة التعلـــيم املع4ــوس �ـــسBA وفـــق مــا ث²ـــت علميــا أن عمليـــة البحـــث عــن
ق الفردية حيث وجدت الكثBA من الطر ال´O ثبÈت جدوا6ا  قاملتعلمAن أمرا ال يتفق مع منطق الفر و ً

  ).53: 2000, وصادق, أبو حطب(مع أنواع من املتعلمAن بLنما فشلت مع متعلمAن آخرQن

�سBCاتيجيات التعليمية ق       لذا �ان من 7فضل البحث عن بدائل متعددة من الطر و7ساليب و
ـــAن ســــة 7±ـــــشطة التعليميــــة بـــــاختالف أســـــلوØ¢ا , املناســــبة الســـــتعدادات املتعلمـ ـــا يـــــأJي دو مما رو6نــ ر

ع( �أحـــد املتغAــBات املرتبطـــة ببLئــة التعلـــيم املع4ــوس وال´ـــO تقــوم فلـــسفÙ¢ا عGـــF ) زمكثــف مقابـــل مــو
سـة املتعلمـAن لأل±ـشطة التعليميـة ق الفرديـة بـAن املتعلمـAن NــM وذلـك NـM محاولــة ملعاiXـة , رمما والفـر

ســــة 7±ــــشطة املناســــبة للطـــالب مــــن املمكــــن أن يزQــــد مــــن نــــواتج  راixـــاالت اx¸تلفــــة، حيــــث أن مما
ن والتعلم؛ وMN 6ذا الصدد �شBA �ل مـن جو±ـسو وآخـر  .P  ؛Bergman, 2012: P. 37 (و2رجمـان , ن

78:Johnson, et al 2014 (� أن الــتعلم لـم �عــد بمقـدار مــا FـVعـرف الفــرد وإنمـا فيمــا �ــستطيع أن إ
ًينجزه بناء عGـF معرفتـھ، و2نـاء عGـF ذلـك فـإن بLئـة التعلـيم املع4ـوس تÈـيح الفرصـة للطـالب لتطبيـق 

سة ما Jعلموه   .رومما

 :تحديد املشFلة

  :تمثلت مشFلة البحث اNOاKL KM عدة نقاط أIم1ا  

ة املستودعات الرقمية ضمن برن - ات بناء وإدا رعدم توافر م ا امج إعـداد طـالب املكتبـات ر
6ــر، و6ــو مــا يفCــBض  ا التعلــيم ب4ليــة الBCبيــة بالدق ليــة جامعــة � واملعلومــات وتكنولوجيــ

َ ُ ز
ات مــــــن 7ف4ــــــار امل مــــــة , وجود6ـــــا رومــــــن 6نــــــا �ــــــان التفكAـــــN BــــــM تنميــــــة وتفعيــــــل تلـــــك امل ــــــا

ات MN تخصص م  .رواملستحدثة، وال´J Oساعد الطالب عFG مواكبة التطو

ات املكتبــات واملعلومـات  الباحــث مـن أن اiXانـب العمGــ الحظـھمــا ذلـك زو9عـز - NــM رM ملقـر
9س ا لطالب شعبة املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعلـيم ºع ال´O يتم تد رالسنوات 7  ر

ات ال يتضمن  ة املستودعات الرقميةرم ا  .ربناء وإدا

اسـات عGـF أ6ميـة إعـداد  - واملعلومـات  تبـاتاملك أخـصا�يرتأكيـد العديـد مـن 7بحـاث والد
 قـسم أن و2مـا ًجيـدا، ًإعـدادا ومعـدة واßـWة إعـداده بـرامج نت4ـو وأن قبـل اX¸دمـة،

6ر جامعة الBCبية ب4لية التعليم واملعلومات وتكنولوجيا املكتبات  املنوط 7قسام من ز7
Qب عليھ املكتبات فإن أخصا�ي إعداد Ø¢ا ات عFG طالبھ رتد مة رامل ا  ًوفقا إلعداد6م زالال

ات ة املستودعات الرقمية تخصص م  MN املتالحقة رللتطو ات بناء وإد رومن أ6م ا م ا  .ر
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9س  - رقيام الباحث بإجراء sعض املقابالت الà¸صية غBA املقننـة مـع sعـض القـائمAن بتـد
ات شعبة املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم ب4ليـة  راiXانبAن النظر والعمMG ملقر ي

6ر، وتوصل الباحـث sعـد تحليـل نتـائج تلـك املقـابالت إVـF أن الBCبية بالدق لية جا زمعة 7
ة املــــستودعات الرقميـــة وتطبيق ــــا  ات بنـــاء وإدا Qب الطــــالب عGـــF م ــــا ر6نـــاك حاجــــة لتـــد ر ر

نملزQد من التطوQر ملواكبة �نفجار املعرMN وتقنيات العصر الذي �عLشو فيھ، مع ًعمليا 
مـن خـالل ســMá  بLئـة التعلـيم املع4ـوسداخــل  إم4انيـة توظيـف sعـض املتغAـBات اx¸تلفـة

سة الbشاط أسلوºي البحث اWXاMV إFV معرفة أي من  ع(رمما يمكن أن �عود ) مكثف/ زمو
sــش4ل يÈناســب )  وتكنولوجيــا التعلــيمطــالب املكتبــات واملعلومــات(بفائـدة عGــF املتعلمــAن 

ة املــستودعات الرقم�ــل مــتعلم مـع  ات بنــاء وإدا روذلـك عGــF تنميــة م ـا ل، ولــذلك حــاو يـة ر
MVس التاLجابة عن السؤال الرئ¤ MVاWXالبحث ا:  

سـة ال�ـشاط        مـا أثـر اخـتالف  ع(رأسـلوSي مما LــK  داخـل ب ئـة التعلـيم املعكـوس) مكثـف/ زمـو
ة املــــــستودعات الرقميــــــة لــــــدى طــــــالب شــــــعبة املكتبــــــات واملعلومــــــات  ات بنــــــاء وإدا رإكـــــساب م1ــــــا ر

  ؟وIاوتكنولوجيا التعليم واتجاIا_^م نح

  : وQتفرع من 6ذا السؤال الÈساؤالت التالية

ـــات واملعلومـــــــات  .1 مـــــــة لطـــــــالب شـــــــعبة املكتبــــ ة املـــــــستودعات الرقميـــــــة الال ات بنـــــــاء وإدا زمـــــــا م ـــــــا ر ر
 وتكنولوجيا التعليم من وج ة نظر اB�¸Xاء واملتخصصAن؟

سة الbشاط،  .2  :عFG �ل منرما فاعلية بLئة التعليم املع4وس بصرف النظر عن أسلوºي مما

ة املستودعات الرقميةا -  ات بناء وإدا رلتحصيل املعرMN املرتبط بم ا  .ر

ة املستودعات الرقمية -  ات بناء وإدا ر7داء العمMG مل ا  .ر

سة الbشاط  .3 ع(رما فاعلية اختالف أسلوب مما MN بLئة التعلـيم املع4ـوس عGـF �ـل ) مكثف/ زمو
 :من

ة املستودعات -  ات بناء وإدا رالتحصيل املعرMN املرتبط بم ا  . الرقميةر

ة املستودعات الرقمية -  ات بناء وإدا ر7داء العمMG مل ا  .ر

 :أIداف البحث

FVإ MVاWX6دف البحث ا:  

ــــستودعات الرقميــــــة - ة املـ ات بنـــــاء وإدا رتحديـــــد قائمـــــة بم ــــــا ــــة ر مـ ألخـــــصائOå املكتبــــــات ز الال
 . من وج ة نظر اB�¸Xاء واملتخصصAن MN اixال وتكنولوجيا التعليمواملعلومات

ســـــة الbــــشاط املناســـــبGـــــF الــــنمط التعــــرف ع - ع(ر ملما بLئـــــة التعلـــــيم داخــــل ) مكثـــــف/ زمـــــو
ــــوس  ة وأثــــــــرهاملع4ـــ ـــــاء وإدا ات بنـــ ـــا ـــM و7داء العمGــــــــM مل ــــ ــــF �ــــــــل مـــــــن التحــــــــصيل املعرNــــ ر عGـــ ر

 .املستودعات الرقمية و�تجاه نحو6ا
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  :أIمية البحث

MGمن خالل ما ي MVاWXت أ6مية البحث ا   :ز       بر

ات خاصــــة ً�عـــد 6ــــذا البحـــث ا±ع4اســــا - ر لالتجا6ـــات اWXديثــــة NــــM الBCبيـــة ال´ــــO تـــضع تــــصو
و2التـاMV تقـديم Jعلـم يتفـق مـع , التعلم املناسـبة لæ¸ـصائص الفرديـة ل4ـل مـتعلمبأساليب 

ات والسمات الà¸صية ال´O تم�A املتعلمAن عن sعض م البعض   .ر�ستعدادات والقد

Qب الطالب عFG التعلم من خالل بLئات Jعلم إلكBCونية -  .رتد

-  MـــN ديثـــةWXة اســـتخدام الـــنظم ا ورتوجيـــھ نظـــر القـــائمAن عGـــF العمليـــة التعليميـــة إVـــM ضـــر
 .وم£¢ا بLئة التعليم املع4وس, العملية التعليمية بمراحل ا اx¸تلفة

ــــوس  - ـــــد القــــــائمAن عGــــــF توظيــــــف بLئــــــة التعلــــــيم املع4ــ ا ل�CوQـ ًريمثــــــل البحــــــث اWXــــــاMV مــــــصد
Qــة ال´ـO يمكــن م شـادات املعيا ربمجموعـة مــن ¤ راعا¿¢ـا داخــل 6ـذه البLئــة، وخاصـة فيمــا ر

يتعلــق بأنمــاط الــتعلم التفــاعMG و7ســاليب املــصاحبة ل ــا �إحــدى أ6ــم الر�ــائز 7ساســية 
 .بالتعلم ¤ليكBCو±ي

 .رفع أداء طالب قسم املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم مل ام م بالش4ل املناسب -

ـــوQر امل - NــــــM تطـــ ـــذا البحــــــث  ــــن نتــــــائج 6ـــ ات املقدمــــــة لطــــــالب قــــــسم املكتبــــــات ¤فـــــادة مــ رقــــــر
 .واملعلومات وتكنولوجيا التعليم واiXانب العمMG ل ا

ات ال´ــــO يــــتم - ـــا ²Qيـــــة لطــــالب قـــــسم ر توظيــــف قائمــــة امل ــ ر التوصـــــل إل°¢ــــا NـــــM بنــــاء بــــرامج تد
 .املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم

 :حدود البحث

وجيـــا التعلـــيم ب4ليـــة الBCبيـــة بتف نـــا طـــالب الفرقـــة الراsعـــة شــعبة تكنول اNOــدود الcـــشرbة -
اçــــ�O ) دق ليــــة(7شـــراف  اçـــ�O الثــــا±ي وعــــدد6م 2021-2020رللعـــام الد رم NـــM الفــــصل الد

وتـم تقـسيم م , ًطالبـا) 60( البحث فOè عينھ عشوائية بلغ عـدد6ا عينةأما , ًطالبا) 245(
ـــا  ـــرQبLتAن �ــــل مجموعــــة قوام ــ ـــ) 30(إVــــF مجمــــوعتAن تجـ ًطالبــــا وفقــــا لتــــصbيف م Nـ M ضـــــوء ً

سة الbشاط  .رأسلوب مما

اقــــصر البحـــث اWXــــاN MVـــM تطبيـــق تجر2تــــھ عGـــF �ليــــة الBCبيـــة بالدق ليــــة : اNOـــدود املFانيـــة -
6ر م4ان عمل الباحث  .زجامعة 7

اçـ�O الثـا±ي : اNOدود الزمانية - رتم تطبيـق مـادة املعاiXـة التجر²Qيـة للبحـث NـM الفـصل الد
 O�çا  . م2020/2021رمن العام الد

ة املستودعات الرقمية من خالل نظام :ضوعيةاNOدود املو - ات بناء وإدا ر م ا  .D spaceر

اقتصر البحث اWXاMV عFG متغBA مستقل : اNOدود املتعلقة باملتغf:ات املستقلة للبحث -
سة الbشاط و6و ع/مكثف (ر أسلوب مما  .بLئة التعليم املع4وسداخل ) زمو
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تـاsعAن  البحث اWXـاMV عGـF متغAـBين اشتمل: اNOدود املتعلقة باملتغf:ات التاhعة للبحث -
 ،MــNة املــستودعات ل7و التحـصيل املعر ات بنــاء وإدا روالثــا±ي 7داء العمGــM املــرتبط بم ــا ر

  .D spaceالرقمية 
ض البحث  :          وفر

ض التالية   :و       سFá البحث اWXاMV للتحقق من Wêة الفر

ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو  - ق
ً

جات الطالب داخل بLئة بAن متو) 0.05( رسطات د
سة الbشاط  ع(رالتعليم املع4وس بصرف النظر عن أسلوب مما MN القياس ) مكثف/ زمو

ة املـستودعات  ات بنـاء وإدا رالقبGـM والبعـدي عGـF اختبـار التحـصيل املعرNـM املـرتبط بم ـا ر
  .الرقمية لصاX½ القياس البعدي

ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو  - ق
ً

جات الطالب داخل بLئة بAن مت) 0.05( روسطات د
سة الbشاط املع4وسالتعليم  ع(ر بصرف النظر عن أسلوب مما MN القياس ) مكثف/ زمو

 ½Xة املــستودعات الرقميـة لــصا ات بنـاء وإدا رالقبGـM والبعــدي لـألداء العمGــM املـرتبط بم ــا ر
  .القياس البعدي

ىال يوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو  - ق
ً

ـــAن متوســــطات NــــM القيــــاس البعــــد) 0.05( ي بـ
جــات الطــالب يرجــع  ســة الbــشاط إVــFرد ع(ر أثــر اخــتالف أســلوب مما داخــل ) مكثــف/ زمــو

ة املــستودعات  ات بنــاء وإدا ربLئــة التعلــيم املع4ــوس عGــF التحــصيل املعرNــM املــرتبط بم ــا ر
  .الرقمية

ىال يوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو  - ق
ً

ـــAن متوســــطات ) 0.05( NــــM القيــــاس البعــــدي بـ
جــات الطــال ســة الbــشاط رد ع(رب يرجــع إVــF أثــر اخــتالف أســلوب مما داخــل ) مكثــف/ زمــو

ة املــــــستودعات  ــــاء وإدا ات بنــ ــــا ـــــM املــــــرتبط بم ــ ـــيم املع4ــــــوس عGــــــF 7داء العمGـ ربLئــــــة التعلـــ ر
  .الرقمية

�عرbف املصطNCات: 

�عــــرف إجرائيــــا بأk^ــــا: ب ئـــة التعلــــيم املعكــــوسً ى بLئـــة Jعليميــــة Jعتمــــد عGــــF تلقــــي املتعلمــــAن اWxتــــو ّ
ة التعلم ¤لكBCو±ي الت ة ملفات فيديو، )Moodle(رعلي¡O ع�B ¤نBCنت من خالل نظام إدا ر، MN صو

اســـــية ـــM القاعــــة الد ، ونـــــصوص، ثــــم اســـــÈثمار الوقــــت Nــ روصــــو ســـــة 7±ــــشطة عGـــــF / ر راWxاضــــرة ملما
ة املـــستودعات الرقميـــة؛ ات بنـــاء وإدا عات العلميـــة املتعلقــة بم ـــا ات العمليـــة وإنجـــاز املـــشر رامل ــا ر  ور

    .وذلك sش4ل تفاعMG بAن املعلم واملتعلم
مجموعــــة مــــن الت4ليفــــات التعليميــــة اWxــــددة املرتبطــــة  ً�عــــرف إجرائيــــا بأk^ــــا: 9oــــشطة التعليميــــة

ســـ ا الطـــالب sـــش4ل  ربـــاWxتو الـــذي ســـيقدم للطـــالب  وال´ـــO يما ع أو مكثـــف(ى داخـــل القاعـــة ) زمـــو
اسية sعد تفاعل الطالب مع اWxتو التعلي¡O دا ىالد خل مجموعات مختلفة اiíXم ع�B ¤نBCنت، ر

ىوذلك للوصو إFV النتائج املرجوة من 6ذا اWxتو  .ل

ســــة الbــــشاط يــــتم فيــــھ تركAــــ� جلــــسات بأنــــھpًعــــرف اجرائيــــا : ال�ــــشاط املكثــــف ر نــــوع مــــن أنــــواع مما
ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا سة الbشاط عFG م ا رمما ر منية متصلة, ر   .زMN فBCة 

احـة بأنھpًعرف اجرائيا : زعال�شاط املو سـة الbـشاط �عتمـد عGـF وجـود فCـBات  ر نوع من أنـواع مما ر
ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا سة الbشاط مل ا ربAن جلسات مما ر   .ر
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Qـــة يـــتم بناÀ¢ـــا للكيانـــات الرقميـــة ع�ـــB الوQـــب ً�عـــرف إجرائيـــا بأk^ـــا: املـــستودعات الرقميـــة ر نظـــم إدا
  .يفكرJشمل مختلف أنواع ¤نتاج ال

ــــات  ــــــات واملعلومــــ ــــعبة املكتبــ ــ ــــالب شــ ــ ــــة لطــ ــ ــــستودعات الرقميــ ــ ة املــ ــاء وإدا ــــ ات بنــ ــا ــ ــ رم1ــ ر
  :وتكنولوجيا التعليم وأساليب �عليم1ا

ة معلوماتيــة 6ائلــة، تنوعــت ف°¢ــا 7شــ4ال  ا معرفيــا نــتج عنــھ ثــو ر       �ــش د العــالم املعاصــر انفجــا ً ًر
6اوJعـددت ف°¢ـا املــصادر، ممـا أدى إVـF مــضاعفة iïـم 6ـذه املع و6ـذا أكÔــB مـا يمAــ� , رلومــات ومـصاد

ة إيجـــاد أســـاليب للـــتحكم NـــM 6ـــذه املعلومـــات  ورعــصرنا اWXـــاMV؛ ممـــا فـــرض عGـــF املعنيـــAن بـــاألمر ضــر
مـة واWXلـو املناسـبة NـM إطـار  ضع الـسياسات الال لوالتعامل مع ا وفق قواعد وضوابط محددة، و ز و

xة ترتقي باQشرs س، و6ذا �ستلزم توافر �وادر بامتالك ـا مجموعـة , iتمع نحو 7فـضلوم£¢Mð مدر
ة جيـدة ملـن يرQـد �طـالع عل°¢ـا، مـن خـالل  ات ال´J Oستخدم لوضع تلـك املعلومـات NـM صـو رمن امل ا

ُ
ر

 FVالوصو إ BAسLنھ وتنظيمھ وإتاحتھ وتQقمية تقوم بحصر ¤نتاج الفكر وتخز لبناء مستودعات  ي ر
ن املعلومــــات وتــــداول ا دو التقيــــد بم4ــــان Ø¢ــــدف ســــ ولة �ســــتفادة مــــن مــــصادر, النــــصوص ال4املــــة

مان معAن   .زو

  :Digital Repository مف1وم املستودعات الرقمية -1

نظام معلومات :  بأÓ¢ا) P, 2017, Krajcso& Frimmel .21(        �عرف ا �ل من كراجس4و و فرQميل 
ًقد يتضمن نوعا واحدا أو, ي�شمل مختلف أنواع ¤نتاج الفكر, عFG الوQب ً MN وقد يتخصص BÔأك 

ــــو شـــــامال x¸تلـــــف �ختـــــصاصات موضـــــوع واحـــــد أو قـــــد ي4ـ
ً

ـــزQن الوثـــــائق الرقميـــــة , ن وÃ¢ـــــدف إVـــــF تخــ
  .نوتنظيم ا وô2¢ا بقيود أو دو قيود عFG ±شر6ا وإتاحÙ¢ا ع�B �نBCنت

لقاعــدة بيانـــات يمكـــن الوصــو إل°¢ـــا والبحــث ف°¢ـــا عGـــF : بأÓ¢ـــا) 34: 2018, حــسAن(       بLنمــا �عرف ـــا 
́ــO أودع ــا البــاحثو NــM القاعــدة نالوQــب تحتــو عGــF 7عمــال البحثيــة ال و¿¢ــدف إVــF إتاحــة 7عمــال , ى

وتنقـــسم املــستودعات الرقميـــة إVـــF مــستودعات معتمـــدة عGـــF , البحثيــة وحفظ ـــا عGـــF املــدى البعيـــد
  .  ومستودعات مؤسسية, املوضوع

يميــة أÓ¢ـــا ¿¢ــتم ـبــــجمع ¤نتــاج الفكـــر        وQتــ¾½ مــن التعرQفــات الـــسابقة ملــستودعات الــتعلم الرق
ــــوعات؛ وقـــــد ت4ــــــو املــــــستودعات الرقميــــــة , ملؤســـــسة أو عــــــدة مؤســــــسات ـــدة موضــ نأو موضـــــوع أو عـــ

؛ كمـــــا أÓ¢ــــا تتـــــصف بالديمومـــــة والBCاكميــــة ملـــــصادر املعلومـــــات  ىألغــــراض Jعليميـــــة أو أغــــراض أخـــــر
؛ و¤تاحــة عــن طرQـــق  ل�نBCنــت؛ وحرQــة الوصـــو يالرقميــة؛ واWXفــظ الطوQـــل 7جــل لإلنتــاج الفكـــر

 .  للمصادر الرقمية

  : أIمية املستودعات الرقمية-1-2

 O¡شر من إنتاج علbس ولة ¤حاطة العلمية ب4ل ما ±شر وما ي FGعمل املستودعات الرقمية عJ       
يNـــM مجـــاالت املعرفـــة أو مجــــال فكـــر معـــAن، والتعـــرف عGــــF ¤نتاجيـــة العلميـــة للبـــاحثAن العلميــــAن، 

لطــاق تخــصص معـAن أو أكÔــB، وســ ولة الوصـو إVــF مــصادر املعلومـات املتعــددة املتاحــة Ø¢ــا داخـل ن
: 2015, ؛ القحطــــا±ي377: 2014؛ حــــسAن، 471: 2011عمــــر، (ب4ـــل ســــ ولة و9ــــسر، و9ــــشBA �ــــل مــــن 

121O�÷Lمان157: 2018, ؛ الكم إVـF أن املـستودعات الرقميـة يمكـن ) Harman, 2018, P. 57, ر؛ 6ا
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ف ا فرصـــة كبAــBة لتقــديم خـــدمات ذات قيمــة مــضافة  مــن خـــالل مــا تقدمــھ ســـواء النظــر إل°¢ــا بوصــ
ُ

  :رللباحثAن أو املؤسسات البحثية أو اixتمع MN ضوء عدة محاو م£¢ا

�س  - أ   :رأIمية املستودعات الرقمية بال�سبة للباحثfن وأعضاء Iيئة التد

 .املتحركةي أولوQة 7ف4ار و¤نتاج الفكر وخاصة MN اixاالت العلمية iøJيل -

ـــا  - ـــو الرق¡ــــO لبحــــوù¢م و2يانــــا¿¢م املتعلقــــة Ø¢ـ ة وتخــــزQن اWxتـ ىمــــساعدة البــــاحثAن عGــــF إدا ر
 .قوإتاحÙ¢ا مع حفظ اWXقو امللكية

�O إلثبـات PreprintsتمكAن الباحثAن من إتاحة مسودات البحوث  -úاملـستودع املؤسـ Bع�ـ 
ممــــا , عـــة البحــــوث عGـــJ Fعليقــــات الــــزمالء واملطلعـــAن وتحكــــيم ومراجلواWXــــصو7ســـبقية 

ل�سفر عن مزQد من الBCاكم العل¡ـO املعرNـM ومـن ثـم اWXـصو عGـJ Fغذيـة مرتـدة بواسـطة 
اء والتعليقات ûر. 

اسات والبحوث املوجودة داخل املستودع - و6و ما تم إثباتھ , رفتح اixال لالسÈش اد بالد
اسات تحليل �سÈش ادات املرجعية  .رMN عدد من د

فـــاء بمتطلبــات ممـــوMV البحـــوث وال´ــO تلـــزم الباحــث بإتاحـــة نتـــائج  NــM الوالبـــاحثAنJــساعد  -
ُ

لالبحوث وفقا ملبدأ الوصو اWXر ً . 

تلFü ف°¢ا  -
ُ

Qات العلميةالقيود  .ر ال´O تتعلق sعدد الصفحات MN ±شر البحوث بالدو

تـــوفر  -
ُ

ل4ــــي �ــــستطيع الباحــــث NـــM التعــــرف عGــــF معــــدل ,  وقياســــات لالســـتخدامإحــــصاءات
ـــالع أو التح اقـــــھ العلميـــــة املودعـــــة NـــــM مـــــرات �طــ ـــة مـــــن أو قــ رميـــــل ال´ـــــO تمـــــت عGـــــF �ـــــل و ر

 .املستودع

ات الباحثAنبإ±شاءJسمح  -  .ر قوائم ý¸صية بمbشو
 : أIمية املستودعات الرقمية بال�سبة ل�Cامعة-ب

تقاء sسمعة و6يبة اiXامعة وإبراز م4انÙ¢ا اعتمادا عFG محتو املستودع -  ى� ً  .ر

معـــة أو املؤســــسة يمكـــن أن Jـــس م NـــM جـــذب أعــــضاء أداة دعائيـــة وJـــسوQقية لiæات4ـــوQن  -
ُ

جية روطالب جدد ومصادر تموQل ومنح خا ُ. 

�O فـرص التعــاو بـAن اiXامعــة وأنظمÙ¢ـا 7خــر وJعظـيم الكفــاءة  -úىيـوفر املـستودع املؤســ ن
 .والفاعلية بي£¢ا من خالل تبادل املعلومات ومشاركÙ¢ا

يمكــن تخزQ£¢ــا " 7دب الرمــادي"ى6نــاك أنــواع مــن اWxتــو عــادة ال يــتم ±ــشره يطلــق عليــھ  -
 .عFG املستودع

نــــة كبAــــBة وحفـــظ وتــــأمAن أفــــضل ألنــــواع  - وتـــوفر املــــستودعات املؤســــسية ع�ـــB مواقع ــــا مر
Qة متعددة من املواد الرقمية من ر خالل استخدام مجموعة من البيانات الوصفية املعيا

(metadata)عن �ل مادة تم إيداع ا . 
  :بال�سبة للمكتبات ومراكز مصادر التعلم أIمية املستودعات الرقمية -ج

Jـساعد املـستودعات الرقميــة املكتبـات عGــF مواج ـة �نفجـار املعرNــM ومتطلبـات العــصر  -
O¡الرق  . 
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Qات �لكBCونية - مة الBCخيص ال´O تتعلق بالتعامل مع الدو رالتغلب عFG أ  .ز

تفـــاع ســـد الفجـــوة بـــAن احتياجـــات املـــستفيدين وتراجـــع م�Aانيـــات املكتبـــات أمـــا - رم تزايـــد ا
Qات العلمية  .رأسعار الدو

Qـــادي - رتمكــن املكتبــات مـــن تحقيــق دو فعــال و ر ُ
مــن خــالل املـــشاركة NــM عمليــات التج Aـــ� , 

ــــن املــــــستفيدينبحـــــس¶¢ا, و¤عـــــداد للمــــــستودع لة عـ ́ـــــO ل ــــــا اX¸�ــــــBة , و املؤســــــسة املــــــسؤ وال
 .واملعرفة باحتياجا¿¢م ومتطلبا¿¢م

  :بة للمجتمع أIمية املستودعات الرقمية بال�س-د

اك والتعـرف عGـF 7±ـشطة القائمـة يتمكن  - راiXم و من خالل املـستودعات الرقميـة ¤د ر
 .  واملساMÁ البحثية اiXديدة

Jــــــساعد اiXامعـــــــات -
ُ

ــــر واixـــــــا±ي  ـــــس يل التبــــــادل اWXـــ ـــــO مــــــن خـــــــالل Jــ ن عGــــــF التعـــــــاو البح�ــ
 .للمعلومات العلمية و�7اديمية بAن اiXامعات

MVاWXر البحث اQاكم ى       وBCظل ال MN من 67مية، وخاصة BAقدر كب FGأن املستودعات الرقمية ع ّ

ة املعلوماتيـــة ال ائلـــة ال´ـــJ Oعـــددت ف°¢ــا املـــصادر وتنوعـــت ف°¢ـــا 7شـــ4ال، وأصـــبح مـــن  راملعرNــM والثـــو
ـــن  ـــF أي باحـــــث أو مــــستفيد حـــــصر ¤نتــــاج الفكـــــر الــــصادر NـــــM مجــــال بحثـــــھ فــــضال عــ الــــصعب عGـ

ً
ي

ة مـــــصادر لاWXــــصو عليــــھ، ومــــن 6نــــا  رتكمــــن أ6ميــــة املــــستودعات الرقميــــة NــــM تجميــــع وتنظــــيم وإدا
اسة جدوا6ا اسات ال´O ا6تمت بد راملعلومات الرقمية وإتاحÙ¢ا وس ولة تداول ا؛ ولعل من أ6م الد , ر

6ـــا ¤يجابيــة اســة �ـــوA6ن , روالتحقــق مــن آثا ت إVــF أن املـــستودعات ) (Cohen, 2013رد ́ــO أشـــا روال
اسـة BA6مــان , لمـAن وتزQــد مـن إسـ اما¿¢م NــM العمليـة التعليميـةزالرقميـة Jعـز أداء املع ت د ركمــا أشـا ر

(Herman, 2014) ن �نتاجيـةAاملعلومـات وتحـس FـGـصو عWXا MـN أ6ميـة املـستودعات الرقميـة FـVل إ
ـــا سيم²ـــــسو , و�ســـــÈثمار ـــO قــــــام Ø¢ـــ ـــة ال´ـــ اســ ت نتــــــائج الد نكمــــــا أشــــــا ر  إVــــــF أن (Simpson, 2016)ر

د التعليميـــــة املــــستودعات الرقميـــــة أنظ ــة قوQـــــة تــــوفر للمعلمـــــAن طرقـــــا جديـــــدة للبحــــث عـــــن املـــــوا رمـــ
ً

قوالتعـــاو مـــع أقـــراÓ¢م وتـــوفJ BAعليمـــات للطـــالب بطـــر فرQـــدة ومتنوعـــة اســـة أوJـــس وال اشـــ¡O, ن , رود
(Oates& Hashimi, 2016) نAتحــس FــGعمـل عJ أن املــستودعات الرقميــة FـVت نتائج ــا إ ر ال´ــO أشـا

ا رنتــائج الــتعلم NــM الفــصو الد اســة ال´ــO قــام Ø¢ــا �ــل مــن كراجـــس4و, ســيةل ت نتــائج الد ربLنمــا أشــا , ر
إVـF أن املـستودعات الرقميـة أثـرت sـش4ل إيجـاºي NـJ Mعلـيم ) Frimmel, 2017) & KrajcsoوفرQمبـل 

وذلك من خالل توفBA �ل مصادر املعلومات ب4افة أش4ال ا واستفادة القائمAن عFG , اللغة 7جن²ية
اسـة معمـر,  ملـصادرعملية التعلم من 6ذه ا ت إVـF أن املـستودعات ) 2018(ومخلـوف , رود رال´ـO أشـا

الرقمية التاsعة لiæامعات وال يئات العلمية والبحثية ذات أ6مية كبBAة ملا توفره من إم4انات لbشر 
ىوتبـــادل املعلومــات واX¸�ـــBات عGـــF املـــستو اGWxـــM و¤قلي¡ـــO , ىاWxتــو الرق¡ـــO ب4ـــل ســـرعة وســـ ولة

MVوا, والدوOق¡ـ اسـة بيـوض , رتاحة الفرصة لالستفادة مـن �نتـاج العل¡ـN OـM شـ4ل  ال´ـO ) 2018(رود
ت إFV أ6مية املستودعات الرقمية �آليـات جديـدة للbـشر العل¡ـN OـM تفعيـل اسـ امات املكتبـات  رأشا

ات العلميـــة اســة ال´ـــO قامـــت Ø¢ـــا الكمLـــ÷�O , راiXامعيــة إلتاحـــة املbـــشو ت الد ركمـــا أشـــا إVـــF ) 2018(ر
ة  ق¡ــOورضــر فيمــا قــام �ــل , رتجميــع مــصادر املعلومــات NــM شــ´® التخصــصات وإتاحÙ¢ــا ع�ــB مــستودع 

O´ي , من ناب ة وحفظ اixموعات الرقمية بمستودعات ) 2018(روعاشو اسة أوصت بأ6مية إدا ربد ر
ن , البيانــات البحثيــة املفتوحــة اســة مجيــد وآخــر ت د وكمــا أشــا ر إVــF أن تــوافر املــستودعات ) 2018(ر
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  لـــھ أثـــر إيجـــاºي كبAـــB عGـــF ¤نتـــاج العل¡ـــO والبح�ـــN OـــM مختلـــف Dspaceخـــالل برنـــامج الرقميـــة مـــن 
  .اiXامعات اiXزائرQة

ة املستودعات الرقمية-1-3     :ر أنظمة بناء وإدا

ق¡O البد من اختيار أحد 7نظمة الذي يتم من خاللھ تحقيق 67داف  ع مستودع  ر       لبناء مشر و
O´شودة سواء للمؤسسة الb9س ,  يخدم اامل رأو مجتمع املستفيدين أو الباحثAن وأعضاء 6يئة التـد

إVــF أن نظــم إنتـــاج ) 30: 2014, يالزA6ــB(وNــM 6ــذا الــصدد �ـــشBA , واملكتبــات ومراكــز مــصادر الـــتعلم
MÐع فئات أساسية وº   : راملستودعات الرقمية تقع MN أ

Qة-.             املصدرمفتوحةبرامج  -  .ر و2رامج امتالكيھ أو تجا

ة و2رامج  -  . ونمط خدمة ال�Bامج-.             ً محليارمطو
 FــVــشتمل عل°¢ــا الفئــة 7وJ O6ــذا الــصدد يمكــن ذكــر أ6ــم 7نظمــة ال´ــ MــNًنظــرا ) مفتوحــة املــصدر(و

ولعــل مـن أ6ــم أو sـش4ل خــاص داخـل املؤســسات اx¸تلفـة , لتوافر6ـا وإم4انيـة تطبيق ــا sـش4ل عــام
 34: 2014, ي؛ الز80BA6: 2016وم£¢ل، , ؛ إبرا6يم 33: 2013, با±يق(6ذه 7نظمة كما أشار �ل من 

 (MGما ي:  

ة عــن حزمــة بـرامج مفتوحــة املــصدر : E Prints نظـام -أ  لبنــاء املــستودعات open sourceر6ـو عبــا
 University ofنوقـــد تـــم تطـــوQره NـــM جامعــة ســـاوثامبتو, اWXــر ال´ـــO تتوافـــق مـــع معـــايBA امليتاداتــا

Southampton , ة منـــھ عـــام ح¸øوقـــد �ـــان ال ـــدف مـــن إل±ـــشائھ 6ــــو , 2000ليـــث تـــم إطـــالق أو ±ـــ
ة , Jــس يل ¤تاحــة اixانيــة للبحــوث العلميــة املــشBCكة رو6ــو NــM مم�Aاتــھ يÈــشابھ كثAــBا مــع أنظمــة إدا ً

ـــائق  جـــــة كبAــــBة NــــPMs Mالوثـ Qات ر ولكنــــھ �ــــستخدم بد ة املــــستودعات املؤســــساتية والـــــدو اء وإدا ربنـــــ ر
  .  العلمية

ا  نظا-ب ة املستودعات الرقمية مفتوحة املصدر:Fedoraرم فيدو ر و9عد أيضا من أحد أنظمة إدا ً ,
ع Andrwo Wوو�انــت نقطــة انطالقــھ مــن مؤســسة أنــدر دبليــو   لبنــاء  Fedoraو ال´ــO مولــت مــشر

9عھ عام , مستودع للوثائق الرقمية وقد تم تطوQره من طرف جامعـة , 2003زحيث أنھ صدر وتم تو
نيـل  University of VirginiaفBAجيbيـا   وقـد تـم تـصميم النظــام Cornell Universityر وجامعــة �و

لي4و 7ساس الذي تب® عليھ املكتبات الرقمية القابلة للÈشغيل املتبادل واملرتكزة عFG الوQب
ُ   .ن

ا للمـصطCDSware ½æ: نظـام -ج  و6ــو مــن CERN Document Server Softwareًر و9عــد اختــصا
ت حديثاالنظم ال´O ±شأ

ً
شفة للوثائق عFG الوQب,  روقد تم تصميمھ لي4و نظام أ وف رس للمكتبة , ن

Qــة بقر6ــا  و2يــة لألبحــاث النو وعGــF اX¸ــط املباشــر وقــد تــم تحديثــھ وتطــوQره مــن خــالل املنظمــة 7و ر
  .جنيف

ن انطلق 6ذا النظام من خالل التعاو بAن مكتبات مع ـد ماسÈشو9ـسس للعلـوم :Dspace نظام -د
, فـرج(و9ـشBA , 2002لوتـم إصـدار أو ±ـø¸ة منـھ عـام , HP وشركة اJش ºي MIT Librariesة والتقني
 EPrintsيليــھ برنـــامج % 43يحتــل املرتبـــة 7وVــN FـــM العــالم بbـــسبة  DspaceإVــF أن نظـــام ) 80: 2012

ة املـــستودعات الرقميـــة مفتوحـــة املـــصدر% 29بbـــسبة  حيـــث أنـــھ , رو6ـــو مـــن أشـــ ر أنظمـــة بنـــاء وإدا
ة اWxتـو الرق¡ـOيـوفر مر ىنـة كبAـBة NـM إدا ر ة اWxتـو , و ىوQتـوافر بـھ مجموعـة �املـة مـن 7دوات إلدا ر

خــصة , داخـل النظـام  BSD Open SourceروQمكـن تحميـل النظــام sـس ولة وºـش4ل مجـا±ي تحـت 
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Licenseمــع ,  املـصدر املفتـوح ®�ممـا يÈـيح ألي منظمـة إم4انيـة اسـتخدامھ والتعـديل عليـھ بمـا يتما�ـ
  .¿¢ااحتياجا

ة Dspaceَّ      وقد ت�ن البحث اWXاMV نظام  ر؛ ل4ونھ MN املقام 7و يدعم املعايBA العاملية MN بناء وإدا ل
املــستودعات الرقميـــة، ول4ونــھ يتمتـــع بالعديــد مـــن املمAــ�ات واX¸ـــصائص ال´ــO جعلتـــھ يحتــل املرتبـــة 

 FVسبة تصل إbن جميع 7نظمة بAعامليا ب FVأشار إل% 7ً45و O´ا �ل من وال¢°) ، BA6؛ 45:2014يالز 
 ، نـة النظـام : وال´ـO م£¢ـا) Díaz at all, 2013, p. 48؛ 50: 2013؛ قبا±ي، 49: 2014نمأمو وسـرعة مر

ًبمــا يــتالءم وQتوافــق مــع احتياجــات املؤســسة التعليميــة ومتطلبا¿¢ــا؛ كمــا يقــدم دعمــا للغــة العر2يــة 

 FـVلغات أخـر  تـصل إ FVبمختلـف ً لغـة؛ وأيـضا 20ىباإلضافة إ Oتـو الرق¡ـWxميـع أنمـاط اiX ىدعمـھ
قـم ثابـتHandle.net  الصيغ؛ كما يدعم نظام , رو6ـو معيـار عـال¡O تدعمـھ منظمـات عامليـة إلعطـاء 

قــم   BــAغJ ريمكــن مــن الوصــو للوثيقــة ح´ــ® مــع ؛ ى أو اســم اixــال الــذي يحــو اixموعــة الرقميــة,IPل
ابط املفتوحـــة  ا  مــــن خـــالل الــــسماح للـــرابURLوودعمـــھ للــــر ــ ًط أن يظ ــــر NـــM أي صــــفحة للوثيقـــة آليــ

؛ و ة النظام عFG التعاو املشرك مع 7نظمة 7خر ىباستخدام دبلن �و للميتاداتا؛ وقد ن ر ة ر رعFG إدا
أو حـسابات NـM مجموعـة , لاWXسابات بمختلف أنواع ا سواء �انت حـسابات إيـداع أو إتاحـة وصـو

  .زQندو الواسع �نÈشارًأو أكBÔ داخل املستودع؛ كما �عمل أيضا MN بLئة و

ة املستودعات  اسات MN مجال بناء وإدا ر    وQر البحث اWXاMV أنھ بالرغم من أ6مية ما سبق من د ر ى
اســــــة  ؛ 2014, ي؛ الزA6ـــــــ2014B؛ نــــــا�M، 2014, ؛ حـــــــسAن2013؛ قبــــــا±ي، 2011, عمـــــــر(رالرقميــــــة كد

 & 2Millerليــنجس ؛ ميللـــر و2018, رصـــابو, ؛ بAــ�ان2018, ي؛ خAـــ2018B, ؛ بيـــوض2015, كرثيــو
Billings, 2012  ميلQ؛ كراجس4و وفرFrimmel & Krajcso, 2017, يانÈمان وكرس  ,Harman)ر؛ 6ا

Kristyn E, 2018  أ6مية املستودعات الرقمية ل4افة املؤسسات؛ إال أن FGت باإلجماع ع ر وال´O أشا
ة املــــستودعات الرقميــــة أو  ات بنــــاء وإدا ـــد إVــــF تنميــــة م ــــا ــا لــــم Jعمـ رمعظم ــ ح´ــــ® اســــتخدام ا لــــدى ر

اســات حالــة  اســات وصــفية ومــWøية ود راملتخصـصAن NــM مجــال املعلومــات، حيــث �انــت معظم ـا د ر
للمــستودعات الرقميــة NــM دولــة معينــة أو مؤســسة معينــة والتحقــق مــن وجــود آثــار إيجابيــة لوجـــود 

ـــذه املـــــستودعات أم ال  اســـــات ال´ـــــO تـــــم ذكر6ـــــا ســـــابقا وغBA, 6ــ ت نتـــــائج 6ـــــذه الد ًوقـــــد أشـــــا
ر ـــا مـــــن ر 6ــ

اسات إFV أ6مية املستودعات الرقمية تقاء بجـودة املؤسـسة املعنيـة Ø¢ـا, رالد � MN يº6ا ¤يجا رودو , ر
ت إFV أ6مية تأ6يل أخصا�ي املكتبات املعلومات إFV العديد  اسات ال´O أشا رإال أن 6ناك sعض الد ر

قمية تخدم القطاع الذي يتواج, من 7دوار وم£¢ا ة مستودعات  ربناء وإدا اسة �ل ر ردو بھ وم£¢ا؛ د ن
²Qيـــة للعـــاملAن NـــM املـــستودعات ) 2017, نـــديم(مـــن  رحيـــث 6ـــدفت إVـــF تحديـــد أ6ـــم �حتياجـــات التد

اســة , الرقميــة املؤســسية NــM اiXامعــات العر2يــة ت إVــF أن 6نــاك , )2018, الكميLــ÷�O(رود روال´ــO أشــا
MVتواجــھ مؤســسات التعلــيم العــا Óــ  تأ6يــل ال4ــوادر ال²ــشرQة وأ6م ــا؛ 6ــو, العديــد مــن التحــديات ال

ة  ات التقنيـة اWXديثـة املتمثلـة NـM نظـم بنــاء وإدا رومـساعد¿¢ا عGـF مواج ـة ¤نفجـار املعرNـM بـالتطو ر
قميــة وأ6م ــا نظــام  اتDspaceرمـستودعات  اسـتAن لــم يقومــا بÈنميــة 6ــذه امل ــا ر؛ إال أن 6ــاتAن الد , ر

روQأJي البحث اWXاMV استكماال لتوصيات تلك البحوث والد
ً

ل£¢وض بقطاعات اسات MN محاولة منھ ل
ال´ـO , وأحـد مقومـات اixتمـع امل مـة, يالتعلـيم وخاصـة التعلـيم العـاMV الـذي يمثـل قمـة ال ـرم الBCبـو

BAًتؤثر فيھ وتتأثر بھ سلبا وإيجابا، و9ش إFV أنھ أصبح من واجب اixتمعات أن ) 197: 2013صيام،(ً
رتطـــو أنظمÙ¢ـــا التعليميـــة ِ

ُ
لقوالـــب اiXامـــدة التقليديـــة، وأن تفكـــر بأنمـــاط جديـــدة وأن ت²تعـــد عـــن ا, 

يمكــــن مــــن خالل ــــا ال£¢ــــوض بالعمليــــة التعليميــــة وحــــل املــــشكالت , وصــــيغ مبتكــــرة وأســــاليب حديثــــة
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والقضايا ال´J Oعا±ي م£¢ا، و9ش4ل التعليم املع4وس أحد 7نماط التعليمية اWXديثة ال´ـJ Oـستجيب 
ق الفردية بAن املتعلمAن   .وملراعاة الفر

  :Flipped Learning  التعليم املعكوس-2

ر       MN العصر الذي ±عLشھ أصبح من واجب اixتمعات أن تطو أنظمÙ¢ا التعليمية ِ
ُ

وأن ت²تعد عن , 
يمكــن مــن , القوالـب اiXامــدة التقليديـة، وأن تفكــر بأنمـاط جديــدة وصــيغ مبتكـرة وأســاليب حديثـة

شكالت والقــــضايا ال´ــــJ Oعــــا±ي م£¢ــــا، و9ــــش4ل التعلــــيم خالل ــــا ال£¢ــــوض بالعمليــــة التعليميــــة وحــــل املــــ
ق الفرديـــة بـــAن املتعلمـــAن  واملع4ـــوس أحـــد 7نمـــاط التعليميـــة اWXديثـــة ال´ـــJ Oـــستجيب ملراعـــاة الفـــر

  ).3: 2013صيام،(

ي       و9ــسÈند التعلــيم املع4ــوس NــM أساســھ النظــر عGــF فكــرة أن وقــت الــصف ال يخــصص إلعطــاء 
ات اWxاضــرات التقليديــة بــل لق Qب عGــF امل ــا ريــام املــتعلم بÈنفيــذ امل ــام و7±ــشطة التعليميــة والتــد ر

وQندرج 6ذا MN سياق �ل من النظرQة البنائية , لاملسÙ¢دفة ال´O قام بمشا6د¿¢ا MN امل�� ع�B �نBCنت
والنظرQــة �جتماعيــة املعرفيــة , لوال´ــO تÈبــ® ثقافــة الــتعلم املتمركــز حــو املــتعلم, املعرفيــة لبياجيــھ

رلفيجوJـــس4ي وال´ـــO تقـــوم عGــــF أســـاس أن للطالـــب دو أساçـــ�N OــــM الـــتعلم واســـتغالل وقـــت الــــصف 
Qبات تتعلق باWxتو  ىللقيام بأ±شطة وتد   .)Bishop, 2013, P. 56(ر

  . مف1وم التعليم املعكوس-2-1

BAإنان و9ش )Inan , 2019, P. 210 (أن ا FVواحـد مـن أحـدث أسـاليب : لتعليم املع4وس 6وإ
9س و ات املتعلمAنرالتد ا وترك�Aا عFG قد رأك6BÔا ابت4ا ًر ً , MN علم الطالبJ FGا عBAا كبBAأحدثت تأث O´وال

ً ً

ûونــة 7خAــBة حيــث أنــھ يÈــيح للمعلمــAن تطبيــق مبــدأ الBCبيــة املرنــة وال´ــO تلPــO �حتياجــات املتنوعــة 
سـتخدام الفعـال للطالب وتحـسAن مـشاركÙ¢م NـM 7±ـشطة والعمليـات التعليميـة وذلـك مـن خـالل �

Qن عFG اختيار كيف وم´® يصلو إFV املواد التعليمية نللتكنولوجيا ال´O تجعل م قاد   .ر

ي نمـوذج تر2ـو يـتم مـن خاللـھ :أنـھ) (Ishak, 2019, P. 855 إ�ـWاق التعلـيم املع4ـوسى وQـر 
لتـوفBA بLئـة Jعليميـة تقـوم بتقـديم اWxتـو التعلي¡ـO للمتعلمـAن NـM امل�ـ� عـن طرQـق ملفـات ا لفيــديو ى

ًواملواقع التعليمية ¤لكBCونية، ثم يذ6ب املتعلمو للقاعة الصفية ليلتقوا وج ا لوجھ مـع املعلـم،  ن
  .ليناقش م فيما شا6دوه وJعلموه، وQصمم ل م أ±شطة مختلفة وQدعم م لتنفيذ6ا

  : أIمية التعليم املعكوس-2-2

 للمـــتعلم عGـــF التواصـــل ًوتتعـــدد أ6ميـــة التعلـــيم املع4ـــوس للمـــتعلم مـــن خـــالل �ونـــھ محفـــزا
ق الفرQــة مـن خـالل حرQـة الــتعلم NـM أي وقـت وم4ــان مالئـھ ومــع املعلـم ومراعـاة الفـر ووالتعـاو مـع  ز , ن

 MـــN 7±ـــشطة FــGـــ� عAكBCن وذلــك مـــن خــالل الAتخفيــف عـــبء الواجبــات امل��ليـــة للمتعلمـــ FـــVإضــافة إ
، و2التــاMV يتــوافر الوقـت لbــشاط ىات و6وايــات أخــر لتÈنميــة لالـصف وعــدم نقــل الواجبــات إVـF امل�ــ�

تفـــاع الÈــشوQق و�ســـتمتاع بـــالتعلم, جوانــب إضـــافية لــدÃ¢م , رممـــا يــؤدي إVـــF اختفــاء عنـــصر امللــل وا
�O للمتعلمAنçا Qادة مستو التحصيل الد رو ى   .  ز

 OPQ اسة الد ت إليھ د رو6ذا يتفق مع ماأشا ر اسة ل�Aا و سيbثيا) 2016(ر  ,Lisa, Cynthia) رود
2017) Aاسـة أوكيمـ Qـادة إVـF أن Ökmen, Kiliç, 2021)(ن وكيلـLش رود  MـN زالتعلـيم املع4ـوس سـا6م

ة ال´ـO تقــدم داخــل بLئــة التفاعـل فيمــا بــAن الطـالب sعــض م الــبعض و2ــAن املعلـم مــن خــالل 7±ــشط
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O�اçـ Qــادة تحـصيل م الد رالتعلـيم املع4ـوس ومـن ثـم  و2التـاMV وجــود اتجا6ـات ايجابيـة لـدى الطــالب , ز
  . نحو التعليم املع4وس

 FـGى عºه ¤يجـاBAأ6مية التعليم املع4وس وتأث FGأكدت ع O´اسات ال ر        كما توجد العديد من الد
,   رأو أولياء 7مو, أو املؤسسة التعليمية, أو املتعلم,  �ان للمعلمسواء, �ل جوانب العملية التعليمية

اسـات   )  Leis & Brown, 2018, P.22ن؛ لـLس و بـراو 2016, ؛ خليفـة2015, حـسن(رومـن 6ـذه الد
ت إFV أن نموذج التعليم املع4وس �عمل عFG دعم عالقة املعلم بطالبـھ مـن خـالل تفاعلـھ  رال´O أشا

�Wيحة ل ـم مـن خـالل مع م عن قرب 7مر ا تـھ عGـF نقـل 7ف4ـار الـ Qـادة قد  MـN ه رلـذي �ـس م بـدو ز ر
ا¿¢م وإم4انـا¿¢م وتفـضيال¿¢م والـصعو2ات أو املـشكالت ال´ـO يـصعب علـ°¢م حل ـا و2التـاMV , رف مھ لقد

  .إثراء املعلم بالعديد من 7دوار ال´O لم تكن متاحة لھ MN التعليم التقليدي

  :ا تصميم ب ئة التعليم املعكوس املبادئ ال�� يقوم عل�^-2-3

ن 67: 2015, عMG( حدد �ل من  عدة مبادئ أساسية يمكن )   Kim, at all, 2014, P. 43و كيم وآخر
MGئة التعليم املع4وس يمكن ذكر6ا فيما يLمن خالل ا تصميم ب:  

سـة الbـشاط داخـل الفرصـةإتاحة  - ر أمـام الطـالب لWæـصو عGـF معلومـات أوليـة قبـل مما ل
اسـيةالقاعـة ا اسـة ال´ـO قـام Ø¢ـا VـM , رلد ت نتـائج الد روNـM 6ـذا الـصدد أشـا  Lee, 2018 ) ر

ت نتائج ــــا إVــــF أن تــــوفBA بbيـــــة معرفيــــة داخــــل بLئــــة التعلــــيم املع4ــــوس لـــــدى ( روال´ــــO أشــــا
  .الطالب اiXامعيAن �ان لھ أثر واß½ عJ FGعلم م

-  �AنتحفAضـا6م عـناملتعلم  مايقـدم Ø¢ـا مـن ر نحو �سـتفادة مـن بLئـة التعلـيم املع4ـوس و
اسة , محتوQات وأ±شطة Jعليمية Qلسو روMN 6ذا الصدد قامت د نليم و  & Lim) (2018 ,و

Wilson 7ســـئلة FـــGم باإلجابــة ع¢Ùـــق مطـــالبQـــة للطـــالب عــن طرQـــادة املــشاركة الفكرQ  FــVز إ
ـــا  ت إVــــF فاعليÙ¢ـ ـــا ـــديو ال´ــــO تقــــدم اWxتــــو للمتعلمــــAن  وال´ــــO أشـ راملتــــضمنة بمقــــاطع الفيـ ى

  .ى MN إثراء اWxتو املقدم للمتعلمAنوكفاء¿¢ا

اســـية أو مـــشاركة  - راملتعلمـــAن مـــسؤليÙ¢م عـــن Jعلم ـــم مـــن املقـــر ســـواء داخـــل القاعـــة الد ر
ج ا  .رخا

تــصميم مواقــف Jعليميــة Jــشاركية ذات عالقــة بخــصائص املتعلمــAن تــدفع م نحــو ثقــÙ¢م  -
تباطـــا Ø¢ـــذا قامـــت خليفـــة , فيمـــا يتعلمونـــھ وا

ً
اســـة حاولـــ) 2016(ر ت مـــن خالل ــــا ربـــاجراء د

من خالل معرفة أثر , مراعاة اX¸صائص الفردية للمتعلمAن داخل بLئة التعليم املع4وس
التفاعل بAن توقيت تقديم التوجيھ و7سلوب املعرNـM للمـتعلم NـM بLئـة التعلـيم املع4ـوس 

9سية املعاونة ات ¤لكBCونية لدى أعضاء ال يئة التد ات إنتاج املقر رعFG تنمية م ا  .رر

, ف اسBCاتيجيات التعليم �لكBCو±ي ال´O تقدم محفـزات تـدفع املـتعلم نحـو الـتعلمتوظي -
ات املع4وســـة NـــM �وÓ¢ـــا تجمــع بـــAن الـــتعلم الـــذاJي  رحيــث تختلـــف ¤ســـBCاتيجيات NـــM املقــر

MÁمـــاiXاتيجيات , الفـــردي واBCاتيجيات الـــتعلم وج ـــا لوجـــھ واســـBCن اســـAـــا تجمـــع بـــ¢Óًكمـــا أ

 .التعلم القائمة عFG الوQب

 .نحاجة املتعلمAن ألساليب متنوعة لدعم 7داء املتواز ع�B بLئة التعليم املع4وس -

تباط محتو املقر بحاجات - را ى ة انÈبا6 مر  . ر املتعلمAن sش4ل �عمل عFG إثا
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  : أنماط التعليم املعكوس-3-4

6ا و, ٌ      تتعدد أنماط التعليم املع4وس وفقا ملا يتم تطبيقھ وتوظيفھ من متغBAات بداخلھ رال´O بدو
, Jعمل عFG تقديم معاiXات يتم تصميم ا لتقدم للمتعلمAن من خالل 7±شطة الصفية والالصفية

دادت مع ا أنماط التعليم املع4وس ادت 6ذه املعاiXات إ زو�لما  ومن خالل �طـالع عGـF 7دبيـات , ز
اء ال´ـO تناولـت 6ـذه اiXزئيـة ل4ـل مـن  ûاسـات و روالد ; Reza ,رQـزا   ؛p,2013, Steele .54سـÈيل ( ر

146. P, 2018 MــV  ,28.p,2019 ,Lee ( لـوص أمكــن¸Xا FـVعــض إs يمكــن املع4ـوس التعلــيم أنمـاط 
  :التالية النقاط MN ذكر6ا

ــــيم املع4ــــــوس التقليــــــدي  - س املتعلمــــــAن 6ــــــذه : "Traditional Flipped"التعلــ روفيــــــھ يمــــــا
MــN شــ4ل فــردي، ثــم يــتم تقيــيم م MــN عــاو±ي أوJ شــ4ل MــN ايــة وقــت الــصف مــن 7±ــشطة¢Ó 

قبــل املعلــم، وقــد �ــشBCك املــتعلم NــM تقيــيم نفــسھ مــن خــالل تــوفBA املعلــم لــھ أداة تــصف 
معـايBA الـتعلم املـسÙ¢دف تحقيقـھ sـش4ل متـدرج �ـستطيع املـتعلم عGـF ضـوء مـا أنتجــھ أن 

جتھ MN املقياس اسة �ل من , ريحدد د اسات ال´O استخدمت 6ذا النمط د رومن أ6م الد ر
ن وســــ( 2015OPQ؛ الــــزQن، 2015رحانو6ــــار وال´ــــO تناولــــت ) 2017, ؛ الــــشامي2016, ر؛ الــــد

ـــيم التقليـــــدي NــــM املواقـــــف  نتـــــھ بنمــــوذج التعلـ راســــتخدام نمــــوذج التعلـــــيم املع4ــــوس ومقا
اســات إVــF فاعليــة نمــوذج التعلــيم املع4ــوس  ت نتــائج تلــك الد رالتعليميــة اx¸تلفــة، وأشــا ر

 O´تلفة ال¸xات التعليمية اBAاملتغ FGاسات السابق ذكر6اع   .  رتناولÙ¢ا الد

يقوم املتعلم من خاللھ بالتفاعـل مـع :  "Interactive Flipped" التفاعMGاملع4وسالتعليم  -
ابـــــط ت4ــــو داخـــــل الفيــــديو ناWxتــــو مـــــن خــــالل أســـــئلة تفاعليــــة أو ر Jعمـــــل عGــــF إثـــــراء , وى

Oاســات ال´ــ راWxتــو التعلي¡ــO وتجــذب انÈبــاه املــتعلم نحـــو الــتعلم؛ ومــن الد  اســـتخدمت ى
Qـادة املـشاركة الفكرQـة للطـالب Lim & Wilson)  (2018 ,ن6ـذا الـنمط وQلـسو و لـيم  FـVز إ

ىعن طرQق مطالبÙ¢م باإلجابة عFG 7سئلة املتـضمنة بمقـاطع الفيـديو ال´ـO تقـدم اWxتـو 
ت إFV فاعليÙ¢ا وكفاء¿¢ا MN إثراء اWxتو املقدم للمتعلمAن ىللمتعلمAن  وال´O أشا   . ر

ــــيم - ــــInquiry Flipped" : M" املع4ــــــوس القــــــائم عGـــــــF �ستقــــــصاء التعلــ  تقـــــــدم ضــــــوئھوNــ
ُ

اســـتھ، وQـــتم  ئLـــسية حــو املوضـــوع املـــسÙ¢دف د رمحاضــرات مـــiøلة تتـــضمن معلومـــات  لر ُ ُ

اسـة مـع إمـداد6م بـأدوات  رتقـديم امل ـام التعليميـة املـراد تنفيـذ6ا للمتعلمـAن NـM قاعـة الد
�O والبحــــث وال´ــــO عنــــد اســــتخدام ا تمكــــ£ التقـــ̄ـ

ُ
¢م  مــــن الكــــشف عــــن التفاصــــيل ال امــــة 
مة لتنفيذ6ا، بحيث يÈشار�و املعلومات واB�¸Xات ال´O يتوصلو إل°¢ـا،  نواملعلومات الال ن ز
و9عمل �ل م£¢م عFG عرض ا وشرح ا لآلخرQن ليتوصـلوا مـن خـالل JعـاوÓ¢م إVـF اX¸طـوات 

مة لتنفيذ املنتج التعلي¡O املسÙ¢دف وأفضل الطر إل قو7داءات الال ُ ُ
هز  .زنجا

ق الفردية بAن املتعلمAن و6ـو مـا : "Individual differences Flipped"والتعليم املع4وس ملقابلة الفر
اســة , يطلــق عليــھ NــM مجــال البحــث العل¡ــO بحــوث �ســتعدادات واملعاiXــات روNــM الــصدد ا6تمــت د

NـM بLئـة التعلـيم بمعرفة أثر التفاعل بـAن توقيـت تقـديم التوجيـھ و7سـلوب املعرNـM , )2016(خليفة 
9ــسية املعاونـــة؛  ات ¤لكBCونيــة لــدى أعــضاء ال يئــة التد ات إنتــاج املقــر راملع4ــوس عGــF تنميــة م ــا رر
́ـO تناولــت متغAــBات تــصميمية للمحتــو ملعرفــة مــدى  اســات القليــة ال اســة مــن الد ىوJعت�ـB 6ــذه الد ر ر

مناسـبÙ¢ا ألسـاليب معرفيـة لـدى املتعلمـAن؛ وانطالقـا مـن 6ـذا الـنمط يـأJي
ً

 البحـث اWXـاN MVـM محاولـة 
ق الفردية وذلك من خالل منھ ملقاب تنو9ع املتغBAات التعليمية وتوظيف ا داخل بLئة التعليم ولة الفر

أن عمليـة البحـث عـن طرQقـة مثGــF ) 53: 2000,وصـادق, أبـو حطــب(املع4ـوس؛  حيـث �ـشBA �ـل مـن 
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ق الفردية ح وتقدم iXميع املتعلمAن أمرا ال يتفق مع منطق الفر ً Oمـن الطـر ال´ـ BـAقيث وجدت الكث
   ثبÈت جدوا6ا مع أنواع من املتعلمAن بLنما فشلت مع متعلمAن آخرQن؛ 

ق       لذا �ان من 7فضل البحث عن بدائل متعددة من الطر و7ساليب و�سBCاتيجيات التعليمية 
ســــة 7±ــــشطة التعليميــــة بــــ, املناســــبة الســــتعدادات املتعلمــــAن يــــأJي دو مما رو6نــــا  , اختالف أســــالي¶¢ار

قوطر تقديم ا؛ �أحد املتغBAات املرتبطة ببLئة التعليم املع4وس وال´O تقوم فلسفÙ¢ا عFG , وأش4ال ا
سـة املتعلمـAن لأل±ـشطة التعليميـة ق الفرديـة بـAن املتعلمـAن NــM , رمما ووذلـك NـM محاولــة ملعاiXـة الفـر

ســــة 7±ــــشطة املناســــبة للطـــال ب مــــن املمكــــن أن يزQــــد مــــن نــــواتج راixـــاالت اx¸تلفــــة، حيــــث أن مما
ن و2رجمـان  والتعلم؛ وMN 6ـذا الـصدد �ـشBA �ـل مـن جو±ـسو وآخـر  .P  ؛Bergman, 2012: P. 37 (ن

78:Johnson, et al 2014 ( أن الــتعلم لـم �عــد بمقـدار مــا �عـرف الفــرد وإنمـا فيمــا �ــستطيع أن FـVإ
ع4ـوس تÈـيح الفرصـة للطـالب لتطبيـق ًينجزه بناء عGـF معرفتـھ، و2نـاء عGـF ذلـك فـإن بLئـة التعلـيم امل

سة ما Jعلموه   .رومما

سة ال�شاط-3   :ر أسلوب مما

6ـــا  جـــة ك�ـــN BـــM نجـــاح عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم، مـــن خـــالل أدوا ر       Jــس م 7±ـــشطة التعليميـــة بد ىر
ُ

�í½ 7داء وتقومـھ؛ وJعــ اWxفـزة والداعمــة لـألداء، حيــث اÓ¢ـا تحفــز املتعلمـAن وتثAــB تفـاعل م، وتــ
ُ ُ ُ ُ

د 
7ً±ـشطة التعليميــة م4ونــا أساســيا لبLئــات التعلـيم بمختلــف أشــ4ال ا إليكBCونيــة أو تقليديــة ّو2نــاء , ً

عFG ذلك فJ Oèعد 7ساس الذي تب® عليھ بLئة التعليم املع4وس sشق°¢ا ¤لكBCونية ع�B �نBCنت 
ُ

 )
اسة ) 7±شطة الصفية  حيث أن كال6ما MN غاية ) 7±شطة الالصفية ( روالتقليدية ع�B قاعات الد

اســة  ت نتـائج الد ر67ميـة وال يمكـن �سـتغناء عنـھ لبنـاء بLئـة Jعلـيم مع4ـوس وNـM 6ـذا الـصدد أشـا ر
ا  رال´O قام Ø¢ا �ل من بار واندو  إFV أن 6ناك حاجة إFV البحوث ال´ـO (Parry & Anddrew, 2015)ي

ـــة ســــة 7±ــــشطة التعليميـ عGـــــB , F البLئــــات التكنولوجيــــةوتقــــديم ا ع�ــــ, ر¿¢ــــتم بتــــصميم متغAــــBات مما
اعتبار أن استخدام تطبيقات تلك البLئات MN إثراء 7±ـشطة التعليميـة يزQـد مـن دافعيـة املتعلمـAن 

ات ال´O تقدم إل°¢م نحو Jعلم امل ا
ُ

  .ر

 BAشJإال ) 13: 2010, ال اشمية(و ;Sمـن عناصـر املـن O�إVـF أن 7±ـشطة الBCبوQـة جـزء أساçـ
ناتنا الBCبوQـة يؤكـد عGـF أن الكثAـB مـن املعلمـAن والطـالب ال يـدر�و أ6ميÙ¢ـا أن الواقع الفعMG ملؤسس

نلــذا فــإن عــددا كبAــBا مـن الطــالب �عزفــو عــن املــشاركة ف°¢ــا, NـM العمليــة التعليميــة ً والــبعض 7خــر , ً
ســـÙ¢م للbـــشاط خـــارج الـــصف دو أي توجيـــھ أو  ســـ م وQقـــضو معظـــم أوقـــا¿¢م NـــM مما نÃ¢ملــو در ن رن و ُ

وNــM كـال اWXــالتAن نجــد أن 6نــاك خلــال NــM تحقيــق 7±ــشطة , رســة مــن جانــب املعلــمضـبط ل ــذه املما
فقــد نجــد , رممــا يــؤدي إVــF قــصو NــM تحقيــق النمــو املت4امــل لــدى 6ــؤالء الطــالب, لأل6ــداف الBCبوQــة

يطالبا مشاركAن MN  الكثBA من 7±شطة الBCبوQة لك£¢م من ذو التحصيل املتد±ي ً.  

  :ليمية مف1وم 9oشطة التع-3-1

سـة يقـوم Ø¢ـا املـتعلم لتحقيـق ) ( Talyana, 2006, P. 6        �ـشBA إل°¢ـا تاليانـا  ة عـن مما ربأÓ¢ـا عبـا ر
6ا مدخال مناسبا لتنمية اiXانب امل ـار, 6دف محدد ىيقوم عFG التنوع MN 7±شطة باعتبا ً ً

إضـافة , ر
  .إFV تنمية اiXوانب الفكرQة و�نفعالية لدى املتعلم
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سـات : بأÓ¢ـا) 845: 2011, محمـود وعبـدالعزQز(ًشBA إل°¢ـا أيـضا �ـل مـن       كما � رمجموعـة مـن املما
ج ـا، مـن خـالل مـا يبذلـھ املـتعلم مـن  رالتعليمية ال´O يؤدÃ¢ا املتعلمو داخل البLئة التعليميـة أو خا ن

اتــــھ بمــــا �ـــساعده عGــــF الــــتعلم الفعـــال القــــائم ع رج ـــد عقGــــM و2ـــد±ي وفقــــا مليولــــھ وا6تماماتـــھ وقد
ً FــــG

ات املتنوعة MN مختلف اixاالت   .رمشاركتھ وايجابLتھ، كما �ساعده عFG اكÈساب امل ا

ســـــة  ر       مــــن خـــــالل مـــــا تـــــم استعراضـــــھ وتحليلـــــھ مـــــن التعرQفـــــات الـــــسابقة ال´ـــــO تناولـــــت بLئـــــة مما
  :7ُ±شطة التعليمية يالحظ اشBCاك ا MN مجموعة من العناصر يمكن إجمال ا MN النقاط التالية

سـة، و2إشـراف مـن ايمر  - ستھ للbـشاط التعلي¡ـO بخ�ـBات مخططـة ومدر وملتعلم أثناء مما ر
املعلــم عGـــF مــدى تحقـــق 6ــذه اX¸طـــط

َ ُ
مـــن خــالل تفاعلـــھ مــع أقرانـــھ ومــع مـــصادر Jعلـــيم , 

  .الكBCونية متعددة ومتنوعة، بطرQقة نظامية ومتتاsعة

�O الذي تقوم عليھ 7±شطة التعليم -çو 7ساWxاملتعلم 6و ا Bية بمختلف أنماط ار�عت�.  

  .نتÈنوع 7±شطة بÈنوع اX¸صائص الفردية للمتعلمAن وخصائص البLئة ال´O يتعلمو Ø¢ا -

س  - ة دائمـة بـل مـن املمكـن أن تمـا سـة �±ـشطة sـشبكة ¤نBCنـت بـصو تباط  مما رعدم ا ر ر
ُ ر

اسة   .رداخل قاعات الد

تباطا وثيقا باWxتو الذي ت - سة 7±شطة التعليمية ا ىترتبط مما ً ً
ر استھمتر  .ر د

  :Constructivism theory النظرbة البنائية و9oشطة التعليمية -3-2

نـــر وفيجوJـــس4ي  ة عـــن بنـــاء يـــتم بواســـطة �ـــل و       وترجـــع إVـــF بياجيـــھ و2ر روتفCـــBض أن املعرفـــة عبـــا
مــتعلم NــM إطــار ف مــھ مــن خــالل خطــوات ±ــشطة NــM العمليــة التعليميــة، Jــستلزم NــM 6ــذه اWXالــة أن 

ا لديـــھ مــن معرفـــة �عتمــد املــت 2ـــط املعلومــات اiXديـــدة بمــ NـــM بنــاء املعرفـــة عــن طرQــق  رعلم عGـــF ذاتــھ 
ســـابقة بـــدال مـــن انتظـــار تلقـــي املعلومـــات مـــن املعلـــم

ً
أن : ىو2نـــاء عGـــF 6ـــذا تـــر البنائيـــة ¤جتماعيـــة, 

MÁات الفردية لھ, التعلم ±شاط اجتماB�¸Xمن ا ®ية ومن التفاعالت ¤جتماع, يجد املتعلم فيھ املع
ف م وخ�Bا¿¢م رالناتجة من Jعاو املتعلمAن MN مجموعات عمل Jساعد6م عFG تبادل معا   .ن

ر     وb?ــ:ز دو النظرbــة البنائيـــة داخــل 9oـــشطة التعليميــة مـــن خــالل مجموعـــة مبــادئ يBCـــص1ا 
نbتو(   :KL عدة نقاط §التاKM) 379: 2008, ز

 . إJ FVعديل ونمو MN أبنLتھ املعرفيةتفاعل املتعلم مع غBAه من املتعلمAن وJعاونھ مع م يؤدى - 

- OPــــش4ل ســــلs ــــ® وتت4ــــو عنــــده مــــن خــــالل , املــــتعلم ال يتلقــــى املعرفــــة و9ــــستقبل انلك£¢ــــا تب ُ

سة 7±شطة MN عملي´O التعليم والتعلم  .رمشاركتھ الفعالة ومما

ا 6امـــا NـــJ Mـــشكيل قواعـــد Jعلمـــھ الالحـــق؛  - ًمعلومـــات املـــتعلم وخ�Bاتـــھ الـــسابقة تلعـــب دو ًر
ا ي4ـو 6ـذا الف ـم املــسبق غAـê BـWيح وQتـصف بــاiXمود وQقـاوم �ـل مـايطرأ عليــھ وعنـدم

ُ ن
فھ اiXديدةًفإنھ الشك يؤثر سلبا, من تطوQر وJعديل  . ر J MNعلم معا

ًيحـــدث الـــتعلم عGـــF نحـــو ممكـــن عنـــدما يواجـــھ الفـــرد بمـــش4لة Jـــش4ل تحـــديا بالbـــسبة لـــھ  - ُ َ َ ُ

 MN يوتتمثلJياWXسبة لھم مة حقيقية ذات عالقة بواقعھ اbوتمثل معن بال . 
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ًيبO املتعلم معـO مـا يتعلمـھ بنفـسھ ذاتيـا حيـث يÈـش4ل املعـ® داخـل بنLتـھ املعرفيـة بنـاء  -

Qتــھ اX¸اصــة لألحــداث واملواقــف ال´ــO يتواجــد Ø¢ــا حيــث أن 7ف4ــار لLــست معــا±ي , ؤعGــF ر
 .ثابتة لدى 7فراد

ف و , ودة sش4ل مستقل عنھفOè لLست موج, املعرفة من ابت4ار املتعلم وتكمن MN دماغھ -
  . للعالم من حولھ وعFG أساس ا يفسر ظوا6ر وأحداث 6ذا العالممن خالل ا ينظر

  : تص�يفات 9oشطة التعليمية-3-3

، 14: 2010 ال اشــــمية، 14: 2008, الــــشيدي(و9ــــشBA �ــــل مــــن  إVــــF أن ) 24: 2014ي؛ 6نــــداو
7±ـشطة التعليميـة تأخــذ أشـ4اال عديـدة وفقــا ملعـايBA مت

ً ً
مFــان نوعــة؛ حيـث يمكـن تــصbيف ا حـسب 

�Mسة ال�شاط إ سـة أ±شطة داخـل الفـصل وأ±ـشطة خـارج الفـصل، ومـن حيـث : رمما رمـستو مما ى
ا :  تــــصنف إVــــFال�ــــشاط ــ فقــ أ±ــــشطة مفتوحــــة ال£¢ايــــة وأ±ــــشطة مغلقــــة ال£¢ايــــة، و

ً
ات و رملــــستو وقــــد ى

فقا :  إFVاملتعلم تصنف فقا و أ±شطة إثرائية وأ±شطة عالجية، و
ً ً

و :  تصنف إFVمن ال�شاطلل1دف و
:  تــصنف إVــFموقــع ال�ــشاطأ±ــشطة استكــشافية وأ±ــشطة تطوQرQــة وأ±ــشطة تم يديــة، ومــن حيــث 

ســة ال�ــشاطأ±ــشطة قبليــة اســÙ¢اللية وأ±ــشطة sعديــة ختاميــة، ومــن حيــث  أ±ــشطة :  إVــFرنمــط مما
ــــة، ومـــــن حيـــــث  ــــFل ال�ـــــشاطفرديـــــة وأ±ـــــشطة جماعيـ ـــة وأ±ـــــشطة :  تـــــصنف إVـــــFشـ أ±ـــــشطة إلكBCونيــ

فقـــا تقليديـــ ة، و
ً

ســـة ال�ـــشاطو عـــة وأ±ـــشطة مركـــزة، وتجـــدر :  تـــصنف إVـــFرألســـلوب مما زأ±ـــشطة مو
 Oــــشاط التعلي¡ــــbــــتم بأســــلوب ال¢Ã MVــا ة إVــــF أن البحــــث اWXــ ع (ر¤شــــا �أحــــد املتغAــــBات )  املركــــز-زاملــــو

ات التعامـــل مـــع  رالتــصميمية املـــسÙ¢دف قيـــاس أثر6ـــا داخــل بLئـــة التعلـــيم املع4ـــوس NــM إكـــساب م ـــا
    .التكنولوجية و�تجاه نحو6ااملستحدثات 

وNـــM 6ـــذا ¤طــــار تؤكـــد sعــــض �تجا6ـــات الBCبوQــــة اWXديثـــة عGــــF أ6ميـــة توظيــــف أنمـــاط وأســــاليب 
اســـة دمحم  ا NـــM املواقـــف التعليميـــة كد ســة 7±ـــشطة التعليميـــة ال´ـــO تـــم ذكر6ـــ رمما اســـة )2016(ر ر؛ ود

اسة أبو دنيا )2017(عبد املنعم  اسة أكيبا ؛)2017(ر؛ ود  Akiba, M; Liang, G (2016)يا±غ ، ل ر؛ ود
 FــGسـة 7±ــشطة التعليميــة �عمــل ع اســات أن التنو9ــع NــM مما ت إليــھ نتـائج 6ــذه الد روذلـك بمــا أشــا ر ر

ات املتعلمAن ًوال´J Oساعد عFG إشباع احتياجا¿¢م وفقا X¸صائص م العقلية والنفسية , رمراعاة قد

  .و�جتماعية

ــا ســـبق توجــــد sعـــض         وانطالقـــا ممــ
ً

ســــة 7±ــــشطة  اســــات ال´ــــO ا6تمـــت بأنمــــاط توقيـــت مما رالد ر
اســة أســامة 6نـداو : التعليميـة، ولعــل مــن أ6م ـا يد أثــر اخــتالف وال´ــO 6ــدفت إVـF معرفــة  ) 2014( ر

ســـة 7±ـــشطة  ســـة 7±ـــشطة )  Jعـــاو±ي –فـــردي ( رنمـــط مما ع – sعـــدي –قبGـــM ( روتوقيـــت مما ) ز مـــو
وتحديـد مـا إذا �ــان 6نـاك تفــاعال بـAن نمــط و

ً
سـة 7±ــشطة NـM وحــدة Jعليميـة إلكBCونيــة  رتوقيـت مما
ـــراءة  ــــستو قـــ ــــ� البــــــصر ومــ ات التميAــ ـــــدع البــــــصرQة الرقميــــــة عGــــــF م ــــــا اك 7لغــــــاز واX¸ـ ىحــــــو إد ي رل ر

اسـة عـن العديــد مـن النتــائج , البـصرQات لـدى تالميــذ الـصف اX¸ـامس �بتــدا�ي روأسـفرت 6ــذه الد
ًمـن أ6م ـا؛ وجـود فــر دال احـصائيا لـصاX½ اixموعــة سـت الbـشاط sــش4ل قبGـN MـM جانــب ق ر ال´ـO ما

ات وجانب اختبار مستو قراءة البصرQات ىامل ا سوا بتوقيت قبMG , ر ربLنما Jساوت النتائج بAن من ما
ع MN كال املتغAـBين بLنمـا أسـفرت عـن عـدم وجـود تفاعـل بـAن كـال املتغAـBين فيمـا يتعلـق , زوتوقيت مو

ات التميAــ� البـــصر يبم ــا اســـة ُبLنمــا وجـــد تفاعــل, ر ر دال فيمــا يتعلـــق بمــستو قـــراء البــصرQات؛ و د ى
Qب ¤لكBCو±ــي عــن ) 2015(وال´ــO 6ــدفت , يمحمــود؛ و6نــداو رإVــF معرفــة أثــر التفاعــل بــAن نــوع التــد



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم

  إسماعيل دمحم العدويمصطفى / أ
  صالح صادق صديق / د.أ
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ع–ُمركــــز (sُعــــد  ز مــــو ب )ُ ات إنتــــاج )  مــــستقل–معتمــــد (ر، ونمــــط 7ســــلوب املعرNــــM للمتــــد رعGــــF م ــــا
ات ¤لكBCونيــــة لــــدى املعلمــــAن أثنــــا اســــة عــــن مجموعــــة مــــن ر�ختبــــا رء اX¸دمــــة، ، وقــــد أســــفرت الد

ع NــــM القيــــاس البعــــدي الختبــــار التحــــصيل املعرNــــM :  النتــــائج أ6م ــــا Qب املــــو زتفــــو ممجموعــــة التــــد ر ق
Qب  ات ¤لكBCونيــــة ترجــــع إVــــF أثــــر نــــوع التــــد ات إنتــــاج �ختبــــا رو2طاقــــة مالحظــــة 7داء العمGــــM مل ــــا ر ر

Vت النتائج أيضا إ ً¤لكBCو±ي، كما أشا ق دالـة إحـصائيا عنـد مـستو ر ىF عـدم وجـود فـر $ بـAن ) 0.05(و
اســـة NـــM القيـــاس البعـــدي الختبـــار التحـــصيل  ºـــع للد جـــات 7فـــراد NـــM اixموعـــات 7 رمتوســـطات د ر ر
Qب ¤لكBCو±ـي عـن sعـد  ُاملعرMN، و2طاقة مالحظة 7داء العمMG ترجـع إVـF أثـر التفاعـل بـAن نـوع التـد ر

ع–ُمركـز ( ب ، ونمــط 7ســلو)ّز مــو اســة عطيــة ) مــستقل–معتمــد (رب املعرNـM للمتــد ر؛ كمـا 6ــدفت د
عـة ومكثفـة ) 2018( سـة مو زإFV معرفة أثر �ل من iïم اixموعات صـغBAة ومتوسـطة ونمـط املما ر

ات استخدام املستحدثات التكنولوجية املساعدة و�تجا6ات  رببLئة اللعب التحفMN �A تنمية م ا ي
اســة NـــM التـــأثBA املWæــوظ لبLئـــة اللعـــب ,نحو6ــا لـــدى معل¡ــO الBCبيـــة اX¸اصـــة ر وجــاءت أ6ـــم نتـــائج الد

²Qية ع MN مقابل iïم اixموعة الصغMN BA إنجاز امل ام التد رالتحف�A لصاX½ النمط املو ز   .ي

اســـات يالحـــظ عـــدم وجـــود  اتفـــاق بـــAن نتائج ـــا مـــن حيـــث أي النمطـــAن أكÔـــB ر       و2تحليـــل تلـــك الد
سـة الbـشاط القبGـM , ) 2014 (ي6نداواسة رفاعلية، فعFG س²يل املثال تؤكد د رأفضلية توقيت مما

اسة  ع والتوقيت البعدي، وعFG اiXانب ûخر JشBA د رعFG �ل من 7سلوب املو , يو6نداو, محمودز
ع  )2015( سة الbشاط املو زإFV تفو مجموعة أسلوب مما ر اسة ق  ) 2018(عطيـة رواتفقت مع ذلك د

ع، و6ذا �ختالف MN النتائجقMN أحد جوان¶¢ا و6و تفو 7سلوب  اسات ال´O , زاملو رإضافة إFV قلة الد
ســـة الbـــشاط اســـات NـــM 6ـــذا , رتناولــت توقيـــت مما ريؤكــد اWXاجـــة إVـــF إجـــراء املزQـــد مــن البحـــوث والد

  .اiXانب

سة ال�شاط -4 -3 ع(ر أسلوب مما   ):املكثف/ زاملو

Ùس ن¢ا sش4ل يضمن التعاو والتفاعل بAن ر        ل4ي تحقق 7±شطة التعليمية أ6داف ا البد من مما
NـــM إطــــار مـــنظم داخــــل مجموعـــة أو مجموعــــات يتواجـــدو Ø¢ــــا ناملتعلمـــAن  ضـــع م ــــام أمـــام 6ــــؤالء ,ُ و و

لاملتعلمAن يتفاعلو مع ا فيما بي£¢م  للوصو إFV تحقيق ا سة تطبيق ا , ن رمع الر2ط بAن املعرفة ومما
ات العقليـــةوإم4انيـــة توظيف ـــا NـــM مواقـــف حياتيـــة مماثلـــة sـــش4ل �ع مـــع وضـــع , رمـــل عGـــF تنميـــة امل ـــا

NـM محاولـة مـ£¢م , معايBA مشBCكة يمكن MN ضـوÀ¢ا قيـام املتعلمـAن بتقـديم الـدعم والتقـوQم والتطـوQر
لللوصو إFV مرحلة �بت4ار وال´J Oساعد6م s MNش4ل كبMN BA مواج ة املشكالت ال´O تواج  م و6ذا 

سة الbشاط لما يحاو البحث اWXاMV الكشف عنھ من خال ع(رل أسلوºي مما   ).املكثف/زاملو

 إVـF أن نـاتج (Greg, 2015,P. 152: Steven, et al, 2015, P. 29)       و9شBA �ل من جـرQج وسـÈيفAن 
MN MðQ 7داء الصادر من املتعلم يرجع إFV التعزQز الداخMG للمتعلم سة الbشاط 6و تحسن تد رمما ُر َ ,

�M الـصادر مـن دعــم البLئـة  اWxيطـة بـھ عــن نتـائج خطـوات أدائـھ؛ وQظ ــر 6ـذا التحـسن NــM رأو اX¸ـا
ســـة فعالـــة البـــد مـــن  رنقـــص عـــدد 7خطـــاء أو نقـــص الـــزمن املـــستغر لـــألداء؛ ول4ـــي يـــتم تحقيـــق مما ق ُ

ط �التوجيــھ والتلقــAن املتمثـل NــM الــدعم مـن املعلــم أو بLئــة الـتعلم تحقـق sعــض الـشر
ُ

و َ َ
ًوأيــضا البــد , 

Qتركيـــب وطر MـــN ســة 7±ـــشطة عل°¢ــامــن وجـــود تجــا±س ات ال´ـــO يـــتم مما رقــة عـــرض امل ــا ُكمـــا يمثـــل , ر

Qادة أثر التغذية الراجعة  FGعمل عJ ا¢Óأل B6ا أ6مية ك� زكمو �ستجابة وظ و ى وMN 6ذا الـصدد , رن
 ,Steven؛ 28: 2014, صـادق, محمـود؛ 52: 2012, 7عر�ـM(يمكن استخالص ما أشار إليھ �ل من 

et al, 2015, P. 29 (يتجاه مJع واملكثف �اآل سة الbشاط املو زف وم أسلوب مما   : ر
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ع - ســـــة ال�ـــــشاط املـــــو زأســـــلوب مما ات ال´ـــــO : ر ــــن جـــــدو يـــــتم فيـــــھ تقـــــسيم امل ـــــا ة عـ رعبـــــا لر
س عل°¢ا املتعلمAن الbشاط احة تتفاوت 6ذه الفBCات ما بAن دقائق , رسيما ريتخلل ا فBCات 

بيعÙ¢ــا ودوافــع املتعلمــAن وQتوقــف ذلــك عGــiï Fــم امل مــة املطلو2ــة وط, أو ســاعات أو أيــام
ا¿¢م العقلية  .روقد

سة ال�ـشاط املكثـف -  فCـBاتوتقـل فيـھ , أسـلوب يـتم فيـھ بـذل مج ـود أك�ـB: رأسلوب مما
ســــة  نــــت باملما رالراحـــة بــــAن اiXلـــسات بحيــــث ت4ـــو 6ــــذه اiXلـــسات أطــــو ±ـــس²يا إذا قو ر ً ل ن

عة  .زاملو
سـ اســة نمـط املما اســات ال´ـO ا6تمـت بد ر       و2ـاإلطالع عGـF الد ر ع(ة ر ًنجـد أن كثAــBا ) املكثـف/ زاملــو

اســة  ات البدنيــة كد رم£¢ــا تركــزت NــM مجــال تنميــة امل ــا وغ6BAــا مــن ) 2012؛ 7عر�ــM؛ 2011, رع4ــو(ر
ع و6ناك من أث²ـت فاعليـة الـنمط املكثـف و2إمعـان  سات؛ و6ناك من أث²ت فاعلية النمط املو زالد ر

MGاسات يالحظ ما ي ُالنظر MN نتائج 6ذه الد   :ر

ســة أن أســلوب - اســات متفوقــة عGــF نظBA¿¢ــا املكثفــةراملما عــة NــM غالبيــة الد ر املو إال أنـــھ , ز
اسات  ال´O أثبÈت فاعلية النمط املكثف ممـا دفـع  ر6ناك sعض الشوا6د التجر²Qية والد
ىالبحث اWXاMV للبحـث عـن أفـضلية أسـلوب عـن آخـر NـM ظـل وجـود متغAـBات أخـر يمكـن 

 .أن تحقق 67داف التعليمية املbشودة

- MGتطلـب بـذل مج ـود عـض O´ات البدنية ال سة املكثفة تنائج أفضل مع امل ا رJعطي املما ر
ُ

 ,
ات فرعيةبتعلمأو عندما يتعلق 7مر  ات مركبة م4ونة من عدة م ا ر م ا نأو عندما ت4و , ر

 .نأو MN حالة وجود Jعلم دو مع®, الدافعية منخفضة عند املتعليمAن

عـــة نتـــائ - ســـة املو زكمـــا Jعطـــي املما ر
ُ

 BـــAـــدا مـــن التفكQتتطلـــب مز Oات ال´ـــ ًج أفـــضل مـــع امل ـــا ر
جة كبBAة من اiXودة و�تقان ر¤بداMÁ وت4و عFG د  .ن

ات العمليـة  سة الbشاط عJ FGعلـم امل ـا ر       مما سبق يت¾½ أن قرار تفضيل أسلوب معAن MN مما ر
عة أو مكثفة تتوقف عFG مجموعة من العوامل م£¢ا سة مو زسواء �انت املما ة العقليـة ل4ـل ال: ر رقد

Qب, مــتعلم واX¸�ـــBة الـــسابقة ل ـــم وعـــدد6م داخـــل اixموعـــات ف ال´ـــO يـــتم NـــM ضـــوÀ¢ا التـــد روالظـــر , و
ات ال´ــO يقومــو بتعلم ــا نوميــل املتعلمــAن تجــاه امل ــا ات املقدمــة, ر والــزمن املتــاح , روطبيعــة وكــم امل ــا

     .لتعلم ا

 :من»ª البحث ومتغf:اتھ

  : خدامMN ضوء طبيعة 6ذا البحث تم است

1. ;Sاســــات الــــسابقة و7دبيــــات ذات املـــن ر الوصــــفي التحليGــــM مــــن خــــالل مــــø½ وتحليــــل الد
لتحديــد أ6ــداف الوحـدات ¤لكBCونيــة املقBCحـة، والتوصــل إVــF الـصلة بموضــوع البحـث، 

ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا رقائمة بم ا   .ر
2.  ;SاملــنOــPQــشا فاعليــة اخــتالف لقيــاس التجرbســة ال ع(ط رأســلوºي مما لــدى ) مكثــف/ زمــو

ة  ات بنــاء وإدا رطــالب شــعبة املكتبــات واملعلومــات وتكنولوجيــا التعلــيم عGــF إكــساب م ــا ر
  .املستودعات الرقمية

  



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم

  إسماعيل دمحم العدويمصطفى / أ
  صالح صادق صديق / د.أ

 دمحم دمحم عبد الهادي بدوي / د.أ
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  واشتمل البحث ع�K املتغf:ات التالية

ع(: اشــتمل البحــث اWXــاMV عGــF متغAــB مــستقل بمــستوAQن و6مــا: املتغAــBات املــستقلة .1 / زمــو
 ).مكثف

 :ًما اشتمل البحث أيضا عFG متغBAين تاsعAن و6ماك: املتغBAات التاsعة .2

ة املستودعات الرقمية - ات بناء وإدا رالتحصيل املعرMN املرتبط بم ا  .ر
ة املستودعات الرقمية - ات بناء وإدا ر7داء العمMG املرتبط بم ا   .ر

  :التصميم التجرb¬� للبحث

ف ـــتخدام التـــــصميم التجرPQـــــO املعـــــر ـــوء متغAـــــBات البحـــــث تـــــم اســ تـــــصميم البعـــــد ( باســـــم و    NـــــM ضــ
لوQوßـ½ اiXـدو التـاMV التـصميم  ، والـذي �ـشتمل عGـF متغAـB مـستقل واحـد ولـھ مـستوQان،)الواحـد

MVاWXللبحث ا OPQالتجر:  

  ) 1(لجدو 

  .التصميم التجرb¬� للبحث

  إجراءات التجرة

  

  ا®�موعات

Kية  القياس القب�cbة التجر�Oالقياس البعدي  املعا  

 O1  X1  O2  1مج 

  O1 X2 O2  2مج 
 

حيث إن
ُ

   :O1MGالقياس القب O  . Jع

           X1  MV²ية 7وQة التجرiXشاط املكثف( املعاbسة ال   ).رمما

          X2    ²ية الثانيةQة التجرiXع( املعا سة الbشاط املو زمما   ).ر

            O2القياس البعدي .  

  :oسلوب >حصا³ي للبحث

اتلتحديد ) �2ا(تم استخدام  - ة املستودعات الرقمية رم ا   .ربناء وإدا
ق بAن اixموعات املرتبطة واixموعات املستقلةt-test) ت(اختبار  -   .و لقياس الفر

2(  مرºــع إيتــامعادلــةاســتخدام  -
η( Eta-Square القــائم Oنــامج التعلي¡ــBلتحديــد فاعليــة ال� 

سة الbشاط وiïم 7ثر الناتج   .  ع£¢مارعFG اختالف أسلوºي مما
sعـــد اســـتعراض نمـــاذج التـــصميم اx¸تلفـــة مـــرت : بنـــاء مـــواد املعا�Oـــة التجرcbيـــة وتطوbرIـــا

MGعدة مراحل يمكن إجمال ا فيما يs ²يةQة التجرiXعملية بناء مواد املعا:   
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 وتحليــلوتــضمنت تلـــك املرحلــة تحديــد احتياجــات ال�Bنـــامج التعلي¡ــO للطــالب؛ : مرحلــة التحليــل
د الرقميــة واملــصادر التعليميــة املتاحــة؛ وتحديــد 67ــداف املتعلمــAن؛  خــصائص اســة واقــع املــوا رد ر
  .التعليمية

ًوتقديمـھ وفقـا , ىواWxتو العل¡O ل اتصميم بLئة التعليم،   وتضمنت تلك املرحلة:مرحلة التصميم

ىالســBCاتيجية تنظــيم وتقــديم محتــو التعلــيم املع4ــوس؛ تــصميم 7±ــشطة التعليميــة مــع مراعــاة أن 
J نــــامج؛ وBال� MــــN ـــة؛ وتــــصميم أنمــــاط التفاعــــل ـــF تحقيــــق 67ــــداف التعليميـ عمــــل تلــــك 7±ــــشطة عGـ

Qو ال�Bنـامج والـذي خرQطـة تحديد أساليب التقييم والتعزQز MN بLئة التعليم املع4وس؛  رإعـداد سـLنا
ض الواقع حة إم4انية التنفيذ عFG أ رالتنفيذ ال´O تÈيح للفكرة املطر   .و

́نتـــاج إنتـــاج ال�Bنــــامج ىنت تلـــك املرحلــــة إنتـــاج وســـائط محتــــو التعلـــيم املع4ــــوس؛  وتــــضم:مرحلـــة 
O¡6ـا لتحقيـق أ6ـداف التعلي�A ئـة التعلـيم املع4ـوس وتجLن م4ونـات بAمن خـالل إحـداث الت4امـل بـ 
  .املbشودة

إجـراء التجر2ـة  عـرض ال�Bنـامج عGـF اX¸�ـBاء واملتخصـصAن؛ و وتضمنت تلك املرحلة:مرحلة التقوbم
  .قياس مدى فاعلية ال�Bنامجة لل�Bنامج و�ستطالعي

  :أدوات البحث

Kتطلب إعداد أدوات البحث تحديد ما ي�:  

ة املـستودعات الرقميـة-1 ات بنـاء وإدا ر قائمـة بم1ـا وقـد مـرت بمجموعـة مـن �جــراءات؛ : ر
ة املــستودعات الرقميــة واملــستقاة مــن  ات بنــاء وإدا رأول ــا تحديــد ال ــدف مــن خــالل انتقــاء أ6ــم م ــا ر

وال´ــO يbبüـM إكــساØ¢ا لطــالب قـسم املكتبــات واملعلومــات وتكنولوجيـا التعلــيم؛ وقــد ) Dspace(نظـام 
اســـــــات والبحـــــــوث و7دبيـــــــات واملـــــــصادر ال´ـــــــO تناولـــــــت  ـــــك مـــــــن الرجـــــــوع إVـــــــF العديـــــــد مـــــــن الد رتــــــم ذلــ

 Dspaceتحليـل نظـام وقـد تـم  عGـF وجـھ اX¸ـصوص؛ )Dspace(ونظـام ًاملستودعات الرقمية عمومـا 
ة املـــــستودعات الرقميـــــةل4ـــــي يـــــتم ات بنـــــاء وإدا ر تحديـــــد م ـــــا ات تم يديـــــة (؛ وال´ـــــO ت4ونـــــت مـــــن ر رم ـــــا

ـــام  ة املـــــــستودعات الرقميـــــــة) Dspace(لÈـــــــشغيل نظــــ ــــاء وإدا ـــــO-رلبنـــ ـــاء - تـــــــصميم املـــــــستودع الرق¡ــ  بنــــ
O¡املستودع الرق-Oة املستودع الرق¡ـ ¿¢ا 7وليـة عGـF مجموعـة ). ر إدا روقـد تـم عـرض القائمـة NـM صـو

ـــAن  املتخصـــــصAن NـــــM مجـــــال مـــــن الـــــساد 9س(ة اWxكمــ ـــر التـــــد راملنـــــا>; وطــ ـــا , ق املكتبـــــات وتكنولوجيـــ
تبــاط وذلـك إلبـداء الـرأي ف°¢ـا مـن حيـث ) الوثـائق واملكتبـات, التعلـيم ات؛ ومـدى ا رمـدى أ6ميـة امل ـا ر

ات؛ ومـــدى الـــسالمة اللغوQــة لبنـــود قائمـــة  Qـــة؛ ومــدى مناســـبة تحليـــل امل ــا ات باأل6ـــداف امل ا رامل ــا ر ر
ات لعينـة البحـث؛ وقـد قـام الباحــث امل ـ ات الفرعيـة؛ ومـدى مناسـبة امل ـا ات؛ ومـدى تحليـل امل ـا را ر ر

 FـــVا ال£¢ائيـــة إ¢¿ ات بنـــاء عGـــF ذلـــك؛ لتـــصل القائمـــة NـــM صـــو ربـــإجراء التعـــديالت عGـــF قائمـــة امل ـــا ) 4(ر
ئLسية و  ات  رم ا  .اجرائية) 329(فرعية و ) 49(ر

́جرائيــــة ال-2 ة املــــستودعات الرقميــــة قائمـــة باألIــــداف العامـــة و ــاء وإدا ــة لبنـ مــ رال : ز
  وقـــد تـــم تحديـــدىJعت�ـــB عمليـــة تحديـــد 67ـــداف التعليميـــة للمحتـــو مـــن أ6ـــم اX¸طـــوات ¤جرائيـــة؛

 الفرقـة طـالب راملقـر عGـF" نظـم املعلومـات"رمقـر  ىمحتـو تحليـل؛ Ioـداف التعليميـة مـن خـالل
ــــــة ــــت , الراsعــــ ــــــO ا6تمــــــ ــــــــات والبحـــــــــــوث ال´ــــ اســ ـــــــــF الد ـــــــة؛ رو �طــــــــــالع عGـ ـــــداف التعليميــــ ـــــــصياغة 67ـــــ بـــ

و2املستودعات الرقمية؛ جراء مقابالت ý¸صية غBA مقننة مع العديـد مـن املتخصـصAن والعـاملAن 
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ــــــر ملقــــــــر  9س اiXانــــــــب النظــ ــــــد ــــــائمAن بتــ ـــــال املكتبــــــــات؛ والقــ رNــــــــM مجـــ ي ــــــات"ر ـــــــم املعلومــ ــــBاء " نظـ واX¸�ـــــ
صــــصة وامل تمــــة بمجــــال ًواملتخصــــصAن؛ وأيــــضا �طــــالع عGــــF العديــــد مــــن املواقــــع �لكBCونيــــة املتخ

ة 7وليــةاملكتبــات واملــستودعات الرقميــة؛  , روقــد تــم تحديــد مــستوQات 67ــداف املعرفيــة NــM الــصو
 FــGا 7وليــة ع¢¿ Qــة؛ وللتحقــق مـن صــدق قائمــة 67ــداف تــم عرضـ ا NــM صــو روصـياغة 67ــداف امل ا ر

 MVمجــــا MـــــN نAاء واملتخصـــــصBـــ 9س(مجموعــــة مـــــن اX¸�ــ راملنـــــا>; وطـــــر التـــــد تبـــــات واملعلومـــــات  املك–ق
 ؛ وºعـــد إجـــراء Jعـــديالت الـــسادة اWxكمـــAن عGـــF قائمـــة 67ـــداف، أصـــبحت )2()وتكنولوجيـــا التعلـــيم

¿¢ا ال£¢ائيــــة ـــM صـــــو ـــة Nـ 6ــــدفا معرفيــــا إجرائيـــــا مرتبطــــا باiXانــــب املعرNـــــM ) 70(ي تحتــــو عGـــــF )2(رالقائمـ
ً ً ً ً

عـة عGـF ا ة املستودعات الرقمية موضع البحـث؛ مو زاملرتبط ب²ناء وإدا  الف ـم –التـذكر (ملـستوQات ر
Qة؛ وعـدد6ا ) التطبيق– 6ـدفا مرتبطـا باiXانـب 7دا�ـي ) 51(ر، باإلضافة إFV 67داف ¤جرائية امل ا

ً ً

ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا رمل ا ر
  ).موضع البحث(3 

ة املستودعات الرقمية - ات بناء وإدا ر́ختبار التحصي�K املرتبط بم1ا ضوء : ر
ــــداف �ج ـــرتبط 67ـ ـــار التحــــــصيMG املـــ ـــاء �ختبـــ ــــة لل�Bنــــــامج ومحتــــــواه التعلي¡ــــــO تــــــم بنـــ رائيــ

ات  ة املستودعات الرقميةربم ا ، وقد تم تطبيق �ختبار عFG عينـة اسـتطالعية ربناء وإدا
 واملعلومات وتكنولوجيا التعليم؛ Ø¢دف حساب املكتباتمن طالب الفرقة الراsعة شعبة 

ــــرت عم ـــل التاليــــــةاX¸ـــــصائص الــــــسي4و مBCيـــــة وقــــــد مـ صــــــياغة : ليــــــة بنـــــاء �ختبــــــار باملراحــ
وÁــM أن ت4ــو مــوجزة ومختــصرة وNــM مــستو ف ــم الطــالب؛ كمــا تــم  ىJعليمــات �ختبــار و ن ر
ضــبط �ختبــار مــن خــالل حــساب صــدق �ختبــار متمــثال NــM صــدق اWxكمــAن والــذي بلــغ 

ً

خبAــــB ومتخــــصص واجــــراء مقــــابالت ý¸ــــصية مع ــــم؛ وNــــF ضــــوء توصــــيات ) 28(عــــدد6م 
ًسادة اWxكمــAن تــم إجــراء التعــديالت املقBCحــة، و2التــاMV أصــبح �ختبــار معــدا وصــاWXا الــ ً

مفـردة صـواب ) 39(, مفـردة) 92(وصـار عـدد مفرداتـھ , للتطبيق عFG العينة �سـتطالعية
لكمـا تـم حــساب الـصدق الــداخMG بوضـع جــدو مفـردة اختيــار مـن متعــدد؛ ) 53(و, وخطـأ

9ـع مـستوQات 7 وصـدق , 6ًـداف؛ كمـا تـم أيـضا حـساب صـدق التميAـ�زمواصـفات يبـAن تو
، وحساب معامل ثبات �ختبـار�Jساق الداخMG؛  دسو ÈQـشا ن بواسـطة معادلـة كيـودر  ر ر

، )1(وحساب معامل الس ولة والصعو2ة ملفردات �ختبار, )0.83(وقد بلغت ±سبة الثبات 
، )2(فـــردات �ختبـــارحـــساب معامـــل التميAـــ� مل كمـــا تـــم ،)0.80 – 0.20(وقـــد تراوحـــت بـــAن 

ً، و2نــــاء عليــــھ اعت�ــــB الباحــــث أن جميــــع بنــــود �ختبــــار )0.48 - 0.40(وقـــد تــــراوح بــــAن بــــAن 

  .التحصيMG صاWXة للتطبيق

ات  - ة املستودعات الرقميةربطاقة مالحظة أداء م1ا وت4ونت بطاقة : ربناء وإدا
¿¢ا 7ولية من  ة اجرائية حيـث بنLـت NـM ) 329(راملالحظة MN صو ُم ا ات ر رضـوء قائمـة امل ـا

sعــد تحكيم ــا واجــراء التعـــديالت عل°¢ــا؛ وقــد تــم اعتمـــاد أســلوب التقــدير الك¡ــO لبطاقـــة 
ة جات ح´ــــ® يمكــــن التعــــرف عGــــF مــــستوQات الطــــالب  NــــM �ــــل م ــــا راملالحظــــة بالــــد اÁــــF , ر رو

وتــم NـM الـصفحة 7وVــF لبطاقـة املالحظـة؛  نالبحـث أن ت4ـو التعليمـات واßــWة ومحـددة

                                                
  .مة بأسماء السادة اWxكمAنقائ) 1(مWæق  -2

  . التعلي¡Oقائمة أ6داف ال�Bنامج) 2 ( مWæق-2

  معامل الس ولة والصعو2ة والتمي�A ) 9( مWæق -1
  .معامالت التمي�A ملفردات اختبار التحصيل املعرMN) 9( مWæق -2
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ي من خالل الصدق الظا6ر متمثال MN عرض بطاقة املالحظة عFG الحظةضبط بطاقة امل
 MVمجـا MN نAاء واملتخصصB�¸Xاملكتبـات واملعلومـات وتكنولوجيـا التعلـيم، (مجموعة من ا

9س رواملنـا>; وطـر التــد ؛ كمـا تــم حـساب صــدق التميAـ�؛ وصــدق �Jـساق الــداخMG؛ ) 1()ق
نبــاخ و�انــت ±ــس²تھ حــساب معامــل ألوحــساب ثبــات البطاقــة مــن خــالل  ؛ )0.88(وفــا لكر

¿¢ا ال£¢ائيةو ات  رأصبحت البطاقة MN صو رصاWXة لالسـتخدام NـM تقـوQم أداء الطـالب مل ـا
ة املستودعات الرقمية ¿¢ا ال£¢ائية تت4و من , ربناء وإدا نوأصبحت البطاقة MN صو ) 329(ر

ة اجرائية    .رم ا
  :إجراء التجرة oساسية للبحث

�O 7و      تم تنفيذ التçا لجر2ة 7ساسية اX¸اصة بالبحث أثناء الفصل الد 9ـع ، 2021ر زوذلك بتو
فقــا لتــصbيفھ , اســم املــستخدم اX¸ــاص ب4ــل طالــب قــم الــدخو إVــF النظــام حــسب مجموعتــھ و ًو و ل ر
اســة فقــا للتــصميم التجرPQــO للد رو

ً قــام الــسرQة فيمــا , و روقــد تــم التن²يــھ عGــF الطــالب sعــدم تبــادل 7
اســـÙ¢محيـــث تـــم ا, بيـــ£¢م وأثنـــاء تواجـــد6م عGـــF بLئــــة , رلتأكيـــد عGـــF أنـــھ ســـLتم متــــاsعÙ¢م أثنـــاء فCـــBة د

) ومعمـــل اixـــسمات/ ومعمـــل ب / معمـــل أ (و�ـــان يـــتم �لتقـــاء بـــالطالب NـــM معامـــل ال4ليـــة , الـــتعلم
ـــة أيـــــام منعـــــا للزحـــــام، و�انـــــت اixموعـــــة  ºعــ ـــا لوجـــــھ أ ــع املعلـــــم وج ــ ـــل مـــ ســــة الbـــــشاط، والتفاعــ ًملما ر ًر

سـة الbــشاط يـومي الــس²ت و7حـد sـش4ل مركــز، حيـث يــؤدي �ـل طالــب التجر²Qيـة 7 روVـF تقــوم بمما
ســـة  ة مركـــزة؛ أمـــا اixموعـــة التجر²Qيـــة الثانيـــة تقـــوم بمما رمتواجـــد Ø¢ـــا 7±ـــشطة امل4لـــف Ø¢ـــا بـــصو ر
ع، حيث يؤدي �ل طالب متواجد Ø¢ا 7±شطة امل4لف Ø¢ا  زالbشاط يومي �ثنAن والثالثاء sش4ل مو

ة مو زبـصو ب خمــس أسـابيع، وقـد مـرت 6ــذه 35عـة ، وقـد اسـتمرت فCــBة التطبيـق ر ر يومـا أي مـا يقـا ً

  :الفBCة باX¸طوات التالية

  :ً تطبيق أدوات البحث قبليا-1

ات تطبيقــا قبليــا  -  ًتــم تطبيــق اختبــار التحــصيل املعرNــM، و2طاقــة مالحظــة 7داء العمGــM للم ــا ً
ر

ائج التطبيـــق القبGـــM الختبـــار التحـــصيل للتأكـــد مـــن ت4ـــافؤ مجمـــوع´O البحـــث، وتـــم تحليـــل نتـــ
املعرMN، و2طاقة مالحظة 7داء العمGـM، و2مالحظـة قـيم املتوسـطات اتـ¾½ عـدم وجـود تبـاين 
ــــك املتوســــــطات، إال أن الباحــــــث اســـــتكمل متاsعــــــة إجـــــراء التحلــــــيالت ¤حــــــصائية  NـــــM قــــــيم تلـ

ة دقيقة مما إذا �انت 6ناك فt-Testباستخدام اختبار ت  قا دالـة إحـصائيا ر؛ للتأكد بصو ر
ً ً

و
، وقيمــــة ت ) 1(لوQوßــــ½ جـــدو بـــAن اixمــــوعتAن مــــن عدمــــھ،  ياملتوســــط، و�نحــــراف املعيــــار

MNالختبار التحصيل املعر MGالتطبيق القب MN نAموعتixجات ا  :رلد

  

  

  

  

                                                
  



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم

  إسماعيل دمحم العدويمصطفى / أ
  صالح صادق صديق / د.أ

 دمحم دمحم عبد الهادي بدوي / د.أ

 

 

716 

  ) 1(لجدو 

 MــNالختبـار التحــصيل املعر MــGالقيــاس القب MـN نAمــوعتixجــات أفـراد ا رداللـة الفــر بـAن متوســطي د ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"تخدام اختبار باس

  املتوسط  العدد  ا®�موعة
´نحراف 

  ياملعيار
جات  رد
  اNOرbة

قيمت 
  )ت(

ىمستو 
الداللة عند 

0.05  

سة ±شاط  رمما
ع   زمو

30  16.73  3.60  

سة ±شاط  رمما
  مكثف

30  17.26  4.13  

58  0.53  
غBA دالة 
  ًاحصائيا

؛ )0.53(ىاWxـــسو2ة، وال´ـــJ Oـــساو ) ت(يتـــ¾½ أن قيمـــة ) 1(لو      باســتقراء النتـــائج املوßـــWة بجـــد
ىغAـــــB دالــــــة إحــــــصائيا عنــــــد مـــــستو 

ً
ــــر دال إحــــــصائيا بــــــAن )0.05( ؛ ممــــــا يؤكــــــد عGــــــF عـــــدم وجــــــود فــ

ً
ق

 MـــN موعـــاتixن، و2ـــذلك يتحقـــق شـــرط ت4ـــافؤ اAمـــوعتixا)MـــNق قـــد )التحـــصيل املعر و؛ وأن أيـــة فـــر
اجعـة إVـF تـأث رتظ ـر sعـد إجـراء التجر2ـة ت4ـو  ق موجـودة بالفعــل ن وBA املتغAـB املـستقل، ولـLس إVـF فـر

  .بAن اixموعتAن من قبل

  ) 2(لجدو 

ــM القيـــاس القبGــــM لبطاقــــة مالحظــــة 7داء  جـــات أفــــراد اixمــــوعتAن Nــ رداللـــة الفــــر بــــAن متوســــطي د ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"العمMG باستخدام اختبار 

  املتوسط  العدد  ا®�موعة
´نحراف 

  يراملعيا
جات  رد
  اNOرbة

قيمت 
  )ت(

ىمستو 
الداللة عند 

0.05  

سة ±شاط  رمما
ع   زمو

30  24.66  6.33  

سة ±شاط  رمما
  مكثف

30  23.46  5.35  

58  0.79  
غBA دالة 
  ًاحصائيا

؛ )0.79(ىاWxـــسو2ة، وال´ـــJ Oـــساو ) ت(يتـــ¾½ أن قيمـــة ) 2(ل     باســتقراء النتـــائج املوßـــWة بجـــدو 
ىغAـــــB دالــــــة إحــــــصائيا عنــــــد مـــــستو

ً
ــــر دال إحــــــصائيا بــــــAن )0.05 ( ؛ ممــــــا يؤكــــــد عGــــــF عـــــدم وجــــــود فــ

ً
ق

 MN موعاتixن، و2ذلك يتحقق شرط ت4افؤ اAموعتixات(ا ق قد )ر7داء العمMG للم ا و؛ وأن أية فر
ق موجـودة بالفعــل  اجعـة إVـF تـأثBA املتغAـB املـستقل، ولـLس إVـF فـر وتظ ـر sعـد إجـراء التجر2ـة ت4ـو  ر ن

  .بAن اixموعتAن من قبل

  :وتطلب ¤عالم بمواعيد التجرQب القيام بما يFG من إجراءات: >عالم بموعد بداية التجرbب -2
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،  التجر2ة 7ساسيةبدءموعد بًمسبقا الطالب من أفراد اixموعتAن واملالحظAن إعالم جميع  - 
  .تواجد الباحث سواء بال4لية أو عFG البLئة بال4ليةمواعيد و

ســائل عاجلــة بموعــد بدايــة -  ســال  رإ  مــن خــالل ال�Bيــد أفــراد عينــة البحــث التجر2ــة، إVــF جميــع ر
  .لأو ال اتف اWxمو, ¤لكBCو±ي أو الفLس بوك

9ــع  -  قيــة عGــF �ـــل طالــب مــن طــالب عينــة البحـــث، تــضم عنــوان موقــع البLئـــة قــصاصاتزتو ر و
ر اX¸اصةو   . بھ، والزمالء املالحظAن وكيفية التواصل مع مو2يانات اسم املستخدم و�لمة املر

 بتقديم اixموعتAن؛ ألفراد ال�Bنامج التعلي¡O تقديم تم: للمجموعات ال?:نامج التعلي¸� تقديم -3
 العمليـة 6ـذه تمـت وقـد لبواقع موديو واحد �ل خمسة أيام، ًيوما) 30(موديوالت Jعليمية MN  ست
  :التاMV الوصف وفق

شادي ( بتقديمالباحثقام  -  ردليل إ يوßـ½ , Moodleع4وس  من خالل بLئة التعليم املللطالب) ً
اسـة موديــوالت ال�Bنــامج التعلي¡ـO املقCــBح، وطرQقـة الــسN BAـM �ــل موديــو  للـھ كيفيــة الـسN BAــM د ر

  .لقبل التعرض للموديو التعلي¡O مباشرة

اســة محتـــواه  -  اســـة ال�Bنــامج التعلي¡ــO املقCـــBح وأ6دافــھ العامـــة قبــل البــدء NـــM د رعــرض أ6ميــة د ر
 ،O¡بدايتھإضافة لعرض 67داف ¤التعلي MN لجرائية ل4ل موديو.  

إتاحــة كتابــة التعليقــات ixمــوع´O البحــث؛ لالستفــسار عــن معلومــة أو أيــة مــش4لة قــد تواجـــھ  - 
استھ للمحتو التعلي¡ـO، وQتـوFV الباحـث واملالحظـو وأفـراد عينـة البحـث الـرد  نالطالب أثناء د ى ر

ج عن ¤طار التعلي¡O للمحتو ىعFG التعليقات، sشرط عدم اX¸ر   .و

احــــة كتابــــة التعليقــــات ixموعــــات البحــــث؛ لالستفــــسار عــــن معلومــــة أو أيــــة مــــش4لة قــــد إت - 
 FـــــــGن الـــــــرد عAـــــث واملالحظـــــــ ــــــوFV الباحــ ــــتھ للمحتـــــــو التعلي¡ـــــــO، وQتـ اســـ ىتواجـــــــھ الطالـــــــب أثنـــــــاء د ر

ج عن ¤طار التعلي¡O للمحتو ىالتعليقات، sشرط عدم اX¸ر   .و

ـــــام إدا -  ــــO ع�ــــــــــB موقـــــــــع نظــــ ــــــل موديـــــــــو Jعلي¡ـــــ ـــــــب �ــــ ـــــــار عقــ ـــــديم اختبــ ــــتعلم لتقــــ  Moodleرة الــــــ
 Oتو التعلي¡ــــWxاملــــرتبط بــــا MــــNانــــب املعرiXا MــــN مــــستو تقــــدم م Fـــ ىللمجمــــوعتAن، للتعــــرف عGـ ى

، و9ــشتمل عGـــF نــوعAن مـــن 7ســئلة    وأســـئلة �ختيــار مـــن–أســئلة الـــصواب واX¸طــأ (لللموديــو
ة عGـــــF مفتـــــاح ،)متعـــــدد ـــأ ـــر الفــ  عـــــرض(ر وºعـــــد �نÙ¢ـــــاء مـــــن ¤جابـــــة عـــــن �ختبـــــار والنقـــــر بمؤشــ

ـــات )النتـــــــائج ـــــدد ¤جابــــ ــــــة، وعــ ــــM ¤جابـ ــــــستغر Nـــ ـــــت املـ ق؛ عندئـــــــذ Jعـــــــرض نÈيجـــــــة �ختبـــــــار والوقــ
  .ال�Wيحة وعدد ¤جابات اX¸طأ

أمكن iøJيل sعض انطباعات الطـالب أثنـاء تطبيـق  :ال?:نامجأثناء تطبيق  الطالبانطباعات  -4
  : ال�Bنامج، وال´O م£¢ا

ـــيم مـــــن sعـــــد خـــــارج القاعـــــة أبـــــدى جميـــــع الطـــــالب مـــــن اixمـــــوعتAن إ(iـــــاØ¢م بأ -  ســـــلوب التعلــ
اسية من خالل بLئة التعليم املع4وس   .رالد

إحساس الطالب بالرقابة واملتاsعة من خالل ال�Bنامج التعلي¡O، ومعرفة �ـل خطـوة يخطو6ـا  - 
  .MN ال�Bنامج؛ جعل الطالب يتعامل مع ال�Bنامج التعلي¡O ع�B ¤نBCنت و�أنھ أمام املعلم

و6ات التعليميـــة ع�ـــB ¤نBCنـــت والـــسماح بتكـــرار مـــشا6د¿¢ا أدى إVـــF فيـــديمـــشا6دة الطـــالب لل - 



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم

  إسماعيل دمحم العدويمصطفى / أ
  صالح صادق صديق / د.أ

 دمحم دمحم عبد الهادي بدوي / د.أ
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ات املتضمنة داخل الفيديو6ات   .راسÈيعاØ¢م للم ا

س التعليمية  -  ات MN الدر وأبدى الطالب ترحي¶¢م بفكرة البحث وأÓ¢م يتمنو تطبيق 6ذه امل ا ر ن
ضــ, لت²ــسيط ا للطــالب رو�ــان 6ــذا دافعــا لنجــاح عمليــة التعلــيم، وأعر2ــوا عــن  ا6م عــن طرQقــة ً

ابط واســـÈثمار  وتقـــديم اWxتـــو مـــن خـــالل الفيـــديو6ات التعليميـــة والنـــصوص والـــصو والـــر ر ى
مان وم4ان, الوقت واiX د زوإم4انية فتح املوقع من خالل ال اتف اWxمو MN أي    .ل

  :ً تطبيق أدوات البحث hعديا-د

تبار التحصيل املعرMN، بطاقة اخ(     sعد �نÙ¢اء من إجراء تجر2ة البحث تم تطبيق أدوات البحث 
ة املستودعات الرقمية تطبيقا sعديا؛ وذلك للتعرف عFG الفر بAن ) مالحظة أداء ات بناء وإدا قمل ا ً ً

ر ر
اســة ال�Bنــامج التعلي¡ـO وºعــده، وتحديــد مـدى فاعليتــھ؛ وكــذلك  رتحـصيل وأداء عينــة البحــث قبـل د

ســة الbـــشاط  ع(رمعرفــة 7ثـــر النــاتج عـــن أســـلوºي مما عGـــF �ــل مـــن التحـــصيل و7داء ) مكثـــف/ زمــو
ات املتـــضمنة داخـــل ال�Bنـــامج التعلي¡ـــO؛ وقـــد تـــم التطبيـــق البعـــدي ألدوات البحـــث بالطرQقـــة  رللم ـــا
ــــع املـــــشاركAن NـــــM التطبيـــــق مـــــن الـــــزمالء  ــــق القبGـــــM، و2حـــــضو جميـ رنفـــــس ا ال´ـــــO طبـــــق Ø¢ـــــا NـــــM التطبيـ

ًذلـك تم يـدا لÈـiøيل 6ـذه النتـائج ِاملالحظAن وتحت إشراف �امل من الباحث، و2األمـاكن نفـس ا، و

  . ومعاÙiX¢ا باستخدام 7ساليب ¤حصائية املناسبة

́حصائية للبحث   :oساليب 

ة املستودعات الرقمية) �2ا(تم استخدام  - ات بناء وإدا رلتحديد م ا   .ر

ق بAن اixموعات املرتبطة واixموعات املستقلةt-test) ت(اختبار  -   .و لقياس الفر

 لتحديـد فاعليــة ال�Bنـامج التعلي¡ـO القــائم 2η( Eta-Square( لـة مرºــع إيتـااسـتخدام معاد -
سة الbشاط وiïم 7ثر الناتج ع£¢ما    .رعFG اختالف أسلوب مما

  :عرض النتائج

أوال
ً

ســة ال�ـــشاط :  رالنتــائج املتعلقــة بــأثر ب ئــة التعلــيم املعكــوس بــصرف النظــر عــن أســلوب مما
ع(   :ع�� §ل من)  مكثف-زمو

ة املستودعات الرقمية التحصي-1 ات بناء وإدا رل املعرKL املرتبط بم1ا   :ر

ســة الbــشاط  ع(رللتعــرف عGــF أثــر بLئــة التعلــيم املع4ــوس بــصرف النظــر عــن أســلوب مما  -زمــو
جــات طــالب عينــة ) مكثــف رعGــF تنميــة التحــصيل املعرNــM، تــم حــساب داللــة الفــر بــAن متوســطي د ق

" ت"بار التحصيل املعرMN، وذلك باستخدام اختبار البحث ك4ل MN القياسAن القبMG والبعدي الخت
t-Test ة بجدوWßالنتائج املو FV3(ل، وقد تم التوصل إ:(  
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  )3(لجدو 

جـات طـالب عينـة البحـث ك4ـل NـM القياسـAن القبGـM والبعـدي الختبــار  ر داللـة الفـر بـAن متوسـطى د ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"التحصيل املعرMN باستخدام اختبار 

  املتوسط  العدد  القياس
́نحراف 

  ياملعيار
جات  رد
  اNOرbة

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
الداللة عند 

0.05  

MG3.85  17.00  30  القب  

  4.80  79.81  30  البعدي
59  83.93  

0.000  

دالة 
  ًاحصائيا

ـــائج املوßـــــWة بجــــدو  قللفـــــر بــــAن املتوســـــطAن ) ت(يتـــــ¾½ أنــــھ بحـــــساب قيمــــة ) 3(ل     و2قــــراءة النتـ
) ت(، وÐـــM أك�ـــB مـــن قيمـــة )83.93(ياWxـــسو2ة Jـــساو ) ت(؛ تبـــAن أن قيمـــة )ت(بـــار باســـتخدام اخت

جات حرQـــة )0.05(ىعنـــد مـــستو داللـــة ) 1.68(ياiXدوليـــة وال´ـــJ Oـــساو  ، ممـــا يـــدل عGـــF )59(ر، و2ـــد
 ،MــNاختبــار التحــصيل املعر MــN جــات طــالب أفــراد العينــة روجــود فــر دال إحــصائيا بــAن متوســطي د ً ق

جا¿¢م MN القياس البعديلصاX½ املتوسط 7ع  . رFG؛ و6و متوسط د

وتأسLـــسا عGـــF مـــا ســـبق فإنـــھ
ً

لتـــم قبـــو الفـــرض 7و والـــذي يـــنص عGـــF أنـــھ :  قيوجـــد فـــر دال "ل
ىإحصائيا عند مستو 

ً
جات الطالب داخل بLئة التعليم املع4ـوس بـصرف ) 0.05( ربAن متوسطات د

ســــة الbـــــشاط  ع(رالنظــــر عــــن أســــلوب مما ـــار NــــM القيـــــاس الق) مكثــــف/ زمــــو بGــــM والبعــــدي عGــــF اختبــ
ة املــستودعات الرقميــة لــصاX½ القيــاس البعــدي ات بنــاء وإدا رالتحــصيل املعرNــM املــرتبط بم ــا ممــا " ر

يــدل عGــF فاعليــة بLئــة التعلــيم املع4ــوس NــM تنميــة التحــصيل املعرNــM لــدى طــالب شــعبة تكنولوجيــا 
  .التعليم

ـــار التحـــــصي�Kتفـــــسf: ومناقـــــشة النتـــــائج املتعلقـــــة  - ة  اباالختبــ ات بنـــــاء وإدا رملعرLـــــK املـــــرتبط بم1ـــــا ر
 :املستودعات الرقمية

ــــستو ) 3(لJــــــشBA النتـــــــائج باiXـــــــدو  ـــــر دال إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــ ىإVـــــــF وجـــــــود فـ ق
ً

بـــــــAن ) 0.05(
جــات عينــة البحــث   التطبيقــAن القبGـM والبعــدي لل�Bنــامج املقCــBح القــائم عGــF التعلــيم NــMرمتوسـطي د

ــــار التحـــــصيل املعرNـــــM املـــــرتبط ب ة املـــــستودعات الرقميـــــة لـــــصاX½ املع4ـــــوس الختبـ ات بنـــــاء وإدا رم ـــــا ر
ات التالية   :رالتطبيق البعدي؛ وQمكن تفسBA 6ذه النÈيجة MN ضوء �عتبا

Jعـــد بLئـــة التعلـــيم املع4ـــوس أحـــد التقنيـــات الفعالـــة ال´ـــJ Oعمـــل عGـــF مـــساعدة الطـــالب NـــM ســـد  �
ُ

اçـــ�O، حيـــث يقـــوم 6م إVــF الـــصف الد رالفجــوة املعرفيـــة الناتجـــة عـــن عـــدم حـــضو  الطـــالب مـــن ر
اك اWxتو العل¡O الذي فا¿¢م مما �ساعد6م عFG عدم تد±ي مستو تحصيل م  ىخالل ا باستد ى ر

MNاملعر. 
� MN للطالب O¡تو التعليWxعمل  الوقت وامل4ان ىعندما يتاح ا� O�çا راملناسبAن خارج الصف الد

عو2ة املــشكالت كــص ن6ـذا عGــF اســتمرار الـتعلم لــدÃ¢م حيــث أن sعـض الطــالب يواج ــو sعـض
ف وضياع ال4لفة التنقل وعامل ه سـا6م والوقت وظر التحـصيل  إكـساب NـM راملرض؛ و6ذا بـدو
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اسة  ة املستودعات الرقمية، و6ذا يتفق إFV ما توصلت إليھ د ات بناء وإدا راملعرMN املرتبط بم ا ر ر
ات للطـــــالب NـــــM أمـــــاكن تواجـــــد6م �ـــــسا6م NـــــM تنميـــــة ) 81، 2015حـــــسن، ( رمـــــن أن تـــــوفBA امل ـــــا

 . املعرMN لدÃ¢مالتحصيل

ـــO املقCــــBح NــــM إشــــباع حاجــــات الطــــالب � 6م بــــأن ال�Bنــــامج , ســــا6م ال�Bنــــامج التعلي¡ـ رو6ــــذا لــــشعو
ا إلضافة خ�Bات جديدة إFV بbيÙ¢م املعرفية MN مجال تخصص م ًرسي4و مصد وذلـك الحتوائـھ , ن

ات لـــم تكـــن متـــوافرة لـــدÃ¢م مـــن قبـــل  ممـــا أثـــار دافعيـــÙ¢م نحـــو التحـــصيل, رعGـــF معلومـــات وم ـــا
اسـة  , ىاملعرWx MNتو 6ذا ال�Bنامج املقBCح خليفـة، (رو6ذا يتفـق مـع النتـائج ال´ـO توصـلت إل°¢ـا د

رأن حداثـة اWxتـو املقـدم للطـالب لـھ دو إيجـاºي NـM , ، و�انت من أ6م 6ـذه النتـائج)74، 2016 ى
 . زQادة التحصيل املعرMN لدÃ¢م

ق كما ساعد ال�Bنامج املقBCح املقدم للطالب من خالل بLئة ا � ولتعليم املع4وس عFG مراعاة الفر
ا بالوقـت اWxـدد NـM القاعـة  ًرأتيح للطالب تحقيق مزQدا من �تقان MN التعلم ألنھ لLس محصو ً ُ

جا¿¢م  اسية، مما سا6م MN بقاء أثر التعلم لدى طالب عينة البحث، و2التاMV ا±عكس عFG د رالد ر
N جا¿¢م نة بد رMN �ختبار التحصيMG البعدي مقا M �ختبار التحصيMG القبMG، و6ذا يتفق مع ما ر

ن وأشـار إليــھ مLــسو وآخـر ق )  (Mason, et al, 2013ن ومــن أن التعلــيم املع4ـوس يراÁــM الفــر
الفرديــة بــAن املتعلمـــAن بتقــديم بLئـــة Jعليميــة متعـــددة الوســائط واملـــصادر و7دوات يتخAــB م£¢ـــا 

 .املتعلم ما يÈناسب ونمط Jعلمھ
ـــد مــــن أ6ــــم تقنيــــات بLئــــة التعلــــيم املع4ــــوساســــتخدام الفيــــديو و � ـــرار , الــــذي �عـ والــــذي أتــــاح تكـ

 FــــGيجــــة ايجابيــــة عÈا±عكــــس ذلــــك بن MVمــــن مــــرة و2التــــا BــــÔتــــو املقــــدم للطــــالب  أكWxىمـــشا6دة ا
 . ىمستو التحصيل لدى طالب عينة البحث

ى التعلي¡ـــO ىمراعــاة املعــايBA املطلو2ـــة NــM تــصميم وإنتـــاج اWxتــو التعلي¡ــO أدى إVـــF إثــراء اWxتــو �
²نــــاء ىوإنتـــاج محتـــو Jعلي¡ـــO جيـــد، يمكـــن الطـــالب مـــن اســـÈيعاب اiXانـــب التحـــصيMG املتعلـــق ب

ة املستودعات الرقمية  . لدى الطالب عينة البحثروإدا
اسـة ال�Bنـامج  � ات ¤لكBCونية ال´O تMG �ل موديـو مـن املوديـوالت خـالل د رأداء الطالب لالختبا لر

ـــاء التعلي¡ـــــO ســـــا6م NـــــM ت4ـــــوQن خلفيـــــة م ــــا و2قـــ 6ـ ات وكيفيـــــة اجتيا ــــة شـــــاملة عـــــن �ختبـــــا زعرفيــ ر
 MـN جـات مرتفعـة ه إVـF تحقيـق د ر�ستجابة ال�Wيحة وتجنب �ستجابة اX¸طأ، ممـا أدى بـدو ر

؛ (ًالقيــاس البعــدي الختبــار التحــصيل املعرNــM، متفقــا NــM ذلــك مــع مــا أشــار إليــھ  و قاملــر : 2020ز
ات 7ساســية) 280  واملرحليــة داخــل بLئــات الــتعلم �لكBCونيــة رمــن أن Jعــرض الطــالب لالختبــا

ة لدى املتعلم Qادة التحصيل ونمو املعرفة وامل ا  MN ر�ساعد   .ز
ــــوالت Jعليميـــــــة  � ـــ4ل موديــ ـــO بال�Bنــــــامج املقCـــــــBح وتقديمــــــھ NــــــM شـــ ىطرQقــــــة تنظــــــيم اWxتــــــو التعلي¡ـــ

لمÈسلسلة منطقيا، نتج عنھ إتقان الطـالب ل4ـل موديـو sـش4ل منفـصل، مـع إتاحـة الرجـوع إ
ً

 FـV
Qــادة التحــصيل املعرNــM للطــالب، وQتفــق �ــل مــن   MــN  اســتھ، ممــا ســا6م زاملوديــو وتكــرار د ر أبــو (ل

عGـــF أن التنظـــيم والتكـــرار ل مـــا أ6ميـــة كبAـــBة NـــM تنميـــة املفـــا6يم ) 234، 2010حطـــب، صـــادق، 
جة �افية من إجادة ف م العالقات املشBCكة بي£¢ا رواملعلومات وMN الوصو إFV د  .  ل

اçـــ�O وفقـــا X¸طــــو6م وقـــت �ـــاوجـــود  � اســـة الطـــالب للمحتـــو التعلي¡ـــO خـــارج الـــصف الد MNً لد
ر ىر

نالذاJي والذي تقوم عيھ فلسفة التعليم املع4وس، وQتفق 6ذا مع ما أشار إليھ ماسو وآخرQن 
)Mason, et al, 2013, 62 ( نAن املتعلمــAق الفرديــة بــ ومــن أن التعلــيم املع4ــوس يراÁــM الفــر

 .الوقت ال4اMN للتعلم و¤تقانبتقديم بLئة Jعليمية توفر 
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نأتــــاح التعلـــــيم املع4ــــوس التواصـــــل عــــن sعـــــد بــــAن املعلـــــم والطــــالب و2ـــــAن الطــــالب أنفـــــس م دو  �
نحرماÓ¢م من التفاعل املباشر وج ا لوجھ داخل املعمل، �ل ذلك iýع عFG املنافسة والتعـاو  ً

ف بAن الطالب ع ينة البحث، وQتفق ذلك روتبادل اB�¸Xات واكÈساب املعلومات واملفا6يم واملعا
مــن أن التواصــل املباشــر، وتبــادل اX¸�ــBات مــن أســباب ) 213، 2010أبــو حطــب، صــادق، (مــع 

تفاع ±سبة التحصيل وتنمية املعلومات واملفا6يم لدÃ¢م  .را
اســات والبحــوث الــسابقة NــM مجــال النÈيجــةوتتفــق 6ــذه  ر إجمــاال مــع مــا توصــلت إليــھ الد

ً

 MN عليمية مختلفة، ومن تلك زاستخدام التعليم املع4وسJ املرتبط بمواقف MNادة التحصيل املعرQ
اسـات  اسـةرالد 6يـل:  �ـل مـنرد Qـانو , لـيم, وVـM, ر�ا   Lim ,2018؛ Carhill, 2018,  Lee, 2021(زوغرا

Graziano,2017 ( ــــادة التحــــصيلQ  MــــN أظ ــــرت نتائج ــــا فاعليـــة اســــتخدام التعلــــيم املع4ـــوس Oزوال´ـــ
ات    .Jعليمية متنوعةراملعرMN املرتبط بم ا

ة املستودعات الرمية-2 ات بناء وإدا ر oداء العم�K مل1ا   :ر

ســة الbــشاط  ع(رللتعــرف عGــF أثــر بLئــة التعلــيم املع4ــوس بــصرف النظــر عــن أســلوب مما  -زمــو
جــات طـــالب ) مكثــف ات، تــم حــساب داللــة الفـــر بــAن متوســطي د رعGــF تنميــة 7داء العمGــM للم ـــا قر

Aالقياســ MــN والبعــدي ملقيــاس الدافعيــة نحــو الــتعلم، وذلــك باســتخدام عينــة البحــث ك4ــل MــGن القب
  ):4(ل، وقد تم التوصل إFV النتائج املوWßة بجدو t-Test" ت"اختبار 

  ) 4(لجدو 

جــات طـالب عينــة البحــث ك4ـل NــM القياســAن القبGـM والبعــدي لبطاقــة  رداللـة الفــر بـAن متوســطي د ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"مالحظة 7داء العمMG باستخدام اختبار 

  املتوسط  العدد  القياس
´نحراف 

  ياملعيار
جات  رد
  اNOرbة

  )ت(قيمة 
ىمستو 

الداللة عند 
0.05  

MG5.84  24.06  30  القب  

  14.70  871.20  30  البعدي
59  409.23  

0.000  

  ًدالة احصائيا

جات حرbة 0.05ىالقيمة ا�Oدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )1.68 = (59ر ود

قللفـــر بـــAن املتوســـطAن ) ت(يتـــ¾½ أنـــھ بحـــساب قيمـــة ) 4(لو2قـــراءة النتـــائج املوßـــWة بجـــدو 
) ت(، وÐــM أك�ــB مــن قيمــة )409.23(ياWxــسو2ة Jــساو ) ت(؛ تبــAن أن قيمــة )ت(باســتخدام اختبــار 

جات حرQـــة )0.05(ىعنـــد مـــستو داللـــة ) 1.68(ىاiXدوليـــة وال´ـــJ Oـــساو  ، ممـــا يـــدل عGـــF )59(ر، و2ـــد
جــات طـالب أفــراد العينــة NــM التطبيقــAن القبGــM والبعــدي  روجـود فــر دال إحــصائيا بــAن متوســطي د ً ق

جا¿¢م MN القياس البعدي  . رلبطاقة مالحظة 7داء العمMG، لصاX½ املتوسط 7عFG؛ و6و متوسط د

وتأسLسا عFG ما سبق فإنھ
ً

ض البحث، والذي نص عFG أنـھ:  ويتم قبو الفرض الثا±ي من فر : ل
ىجـد فـر دال إحـصائيا عنــد مـستو يو ق

ً
جــات الطـالب داخـل بLئـة التعلــيم ) 0.05( ربـAن متوسـطات د

سـة الbــشاط  ع(راملع4ـوس بـصرف النظـر عــن أسـلوب مما NــM القيـاس القبGـM والبعــدي ) مكثـف/ زمـو
ة املستودعات الرقمية، مما يدل عGـF فاعليـة بLئـة التعلـيم  ات بناء وإدا رلألداء العمMG املرتبط بم ا ر
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ات لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمامل ؛ وQمكن تفسBA 6ذه رع4وس MN تنمية 7داء العمMG للم ا
ات التالية   :رالنÈيجة MN ضوء �عتبا

Qب الطالب  � اسية MN تد ه داخل القاعة الد رساعد التعليم املع4وس عFG تفر9غ الوقت واسÈثما ر ر
ســة 7±ــشطة التعليميــة املتعلقـة بم ــا رعGـF تطبيــق ومما ة املــستودعات الرقميــةات ر  ، ربنــاء وإدا

سة 7±شطة  6بة، 6ـذا التعليميةرمما أتاح ل م تنفيذ ومما ر sش4ل ايجاºي دو وجود خوف أو  ن
اســة �ــل برجمــان،  ت إليــھ د ريتفــق مــع مــا أشــا مــن أن التعلــيم Bergmann, 2012: P. 57 (ر

ات sش4ل أك�B من خالل املع4وس �عمل عFG تمكAن املعلم والطالب من الBCك�A عFG تنفيذ امل ر ا
 .تفر9غ م من امل ام التعليمية التقليدية

�  Oتــو التعلي¡ـــWxإثــراء ا FـــVأدى إ Oتــو التعلي¡ــWxتــصميم وإنتـــاج ا MــN املطلو2ـــة BAىمراعــاة املعــاي ى
ة  روإنتـاج محتــو Jعلي¡ـO جيــد، يمكـن الطــالب مــن اسـÈيعاب اiXانــب امل ـار املتعلــق ب²نــاء وإدا ي ى

 .لدى الطالب عينة البحثاملستودعات الرقمية 
ة ونــصوص  � رالتنـوع NــM املثAــBات املقدمــة داخــل بLئــة التعلــيم املع4ــوس؛ وال´ــO اشــتملت عGــF صــو

روصـــو ولقطـــات فيـــديو وال´ــــO تـــم التعبAـــB مــــن خالل ـــا عـــن 7داء العمGــــM املطلـــوب مـــن الطــــالب 
ات ة �املـة عــن كيفيـة أداء الطــالب للم ـا ة، أدى ذلــك �لـھ إVــF ت4ـوQن صــو رللم ـا  وتنميــة 7داء رر

عGــF أ6ميـة التنــوع والت4امــل بـAن املثAــBات املقدمــة للطــالب، " ســك�B"العمGـM لــدÃ¢م، حيــث يؤكـد 
اسة  رمتفقا MN ذلك مع نتائج د

ًIshak, 2019)( ئـةLانـت مـن أ6ـم نتائج ـا وجـود فاعليـة لب� O´وال 
ات لـدى  وأكــدت , الطـالبرالتعلـيم املع4ـوس ال´ــO اسـتخدمت الفيـديو التعلي¡ــO عGـF تنميـة امل ــا

ات، حيــث Jعـد لقطــة الفيــديو بمثابـة نمذجــة تفــصيلية ألداء  رعGـF أ6ميــة الفيـديو NــJ Mعلــم امل ـا
ة  .رامل ا

اçـ�O التعليم املع4وساعتماد  � اسة الطالب للمحتو التعلي¡O قبل الذ6اب للـصف الد ر عFG د ىر
® يتمكن من إتقان وما يتخللھ من أ±شطة Jعليمية تÈيح للطالب تكرار تنفيذ6ا أكBÔ من مرة ح´

7داء قبـــل الـــذ6اب إVـــF املعمـــل بوقـــت �ـــاف، وكـــذلك تحديـــد املـــشكالت ال´ـــO تقابلـــھ ومناقـــشÙ¢ا 
ات املطلو2ة، وQتفق 6ذا مع ما  روالتوصل WXل ا مما أدى إFV تمكن الطالب عينة البحث من امل ا

اســـة  ت إليـــھ د رأشـــا ب �طـــالع مـــن أن التعلـــيم املع4ـــوس يمـــنح الطـــال) 184، 2015الـــشرمان، (ر
ى7وVـM عGـF اWxتـو قبـل وقـت الفـصل، وتــدوQن املـشكالت ال´ـO تقـابل م ومناقـشÙ¢ا NـM اللقـاء مــع 

اسية راملعلم وج ا لوجھ داخل القاعة الد ً. 
مراعاة املعايBA املطلو2ة MN تصميم وإنتاج الفيديو التعلي¡O لبLئة التعليم املع4وس واستخدام  �

ه عGــs Fعــض 7دوات التكنولوجيــة اWXديثــة ر أدى إVــF إنتــاج فيــديو Jعلي¡ــO جيــد، ممــا عمــل بــدو
ــــن  ـــن خـــــالل الفيـــــديو6ات، وتمكـــــن الطـــــالب عينـــــة البحـــــث مـ ـــدم مــ ىإثـــــراء اWxتـــــو التعلي¡ـــــO املقــ

ة املستودعات الرقمية راسÈيعاب اiXانب امل ار املتعلق ب²ناء وإدا  .ي
ات العمليــة أمــام املع4ــوس عGــF اتاحــة الفرصــة أمــام الطــالب ألداء املســاعدت بLئــة التعلــيم  � ر ــا

�O مما أكس¶¢م الثقة MN أداÀ¢ا وجعل عملية إتقاÓ¢ا أمرا مؤكدا، مما أدى çا ًاملعلم MN الصف الد ً
ر

ات لدى الطالب عينة البحث  .رإJ FVس يل اكÈساب امل ا
Qب الـضمN OـM الفCـBة مـا بـAن التعـرض  � رتوفBA اسBCاتيجية التعليم املع4ـوس للمـتعلم فـرص التـد

اçـ�O، ممـا سـا6م ىللمحتو التع رلي¡O خارج الـصف وتنفيـذه للbـشاط الـصفي داخـل الـصف الد
ات ؛ تم يدا إلتقان امل ا رMN ت4وQن بbية معرفية سليمة عن مراحل 7داء امل ار

ً
  .ي

ات بنــــاء  � ات إVــــF أداءات فرعيـــة مÈسلـــسلة ومBCابطــــة، ســـ ل مـــن عمليــــة Jعلـــم م ـــا رتقـــسيم امل ـــا ّر

¢Ùس ة املستودعات الرقمية ومما روإدا اسة ر ت إليھ د را لدى الطالب، و6ذا يتفق مع ما أشا ل�Aا و ر
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ات ألداءات فرعية مرتبة بطرQقة  )(Lisa & Cynthia, 2017, P. 345سيbثيا  ر إFV أن تقسيم امل ا
ات املقدمة للمتعلمAن, منطقية �س ل Jعلم ا  . رسا6م sش4ل كبJ MN BAعلم 7داء العمMG للم ا

و6ــذه النÈيجــة تتفــق إجمــاال مــع
ً

اســات والبحــوث الــسابقة NــM مجــال  ر مــا توصــلت إليــھ الد
اســتخدام التعلــيم املع4ـــوس NــM تنميـــة 7داء العمGــM املــرتبط بمواقـــف Jعليميــة مختلفـــة، ومــن تلـــك 

اسـة �ـل مـن اسـات د رالد ، وال´ـIshak, 2019( O؛ Inan , 2019؛ 2016, ، خـالف2017, أبـو دنيـا: ( ر
ات Jعليمية أظ رت نتائج ا فاعلية استخدام التعليم  راملع4وس MN تنمية 7داء العمMG املرتبط بم ا

  .متنوعة

سـة ال�ـشاط : ًثانيـا  -مكثــف(رالنتـائج املتعلقـة بتحديـد فاعليــة اخـتالف أسـلوب مما
ع   : KL ب ئة التعليم املعكوس ع�� §ل من) زمو

ة املستودعات الرقمية-1 ات بناء وإدا ر التحصيل املعرKL املرتبط بم1ا   :ر

 FGشاط للتعرف عbسة ال ع(رأثر أسلوب مما MN بLئة التعليم املع4وس عFG تنمية )  مكثف-زمو
جـــات طـــالب اixمـــوعتAن NـــM القيـــاس  رالتحـــصيل املعرNـــM، تـــم حـــساب داللـــة الفـــر بـــAن متوســـط د ق

، وقــــد تــــم التوصــــل إVــــt-Test F" ت"البعــــدي الختبــــار التحــــصيل املعرNــــM، وذلــــك باســــتخدام اختبــــار 
  ):9(لالنتائج املوWßة بجدو 

  ) 5(لجدو 

جات طالب اixموعتAن MN القياس البعدي  رداللة الفر بAن متوسطى د الختبار التحصيل املعرMN  ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"باستخدام اختبار 

  املتوسط  العدد  القياس
́نحراف 

  ياملعيار
جات  رد
  اNOرbة

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
الداللة عند 

0.05  

سة 9شاط  رمما
ع   زمو

30  81.70  4.30  

سة 9شاط  رمما
  مكثف

30  77.93  4.60  

58  3.27  
0.002  

  ًدالة احصائيا

جات حرbة 0.05ىالقيمة ا�Oدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )1.68 = (58ر ود

قللفـر بـAن املتوسـطAن باسـتخدام اختبـار ) ت(يت¾½ أنھ بحساب قيمة ) 5(لو2قراءة النتائج بجدو 
ياiXدوليــة وال´ـــJ Oـــساو ) ت(، وÐــM أك�ـــB مــن قيمـــة )3.7(يWــسو2ة Jـــساو اx) ت(تبــAن أن قيمـــة ) ت(
جات حرQــة )0.05(ىعنــد مــستو داللــة ) 1.68( ا يــدل عGــF وجــود فــر دال إحــصائيا )58(ر، و2ــد ً، ممــ ق

جــات طـــالب اixمــوعتAن التجـــرQبLتAن 7وVــF والثانيـــة NــM التطبيـــق البعــدي الختبـــار  ربــAن متوســـطي د
 ½Xلصا ،MNمجموعة التحصيل املعر MÐو FGموعة ذات املتوسط 7عixع(ا سة ±شاط مو زمما   ). ر

وتأسLــسا عGــF مــا ســبق فإنــھ
ً

ض البحــث، والــذي :  فــض الفــرض الــصفر الثالــث مــن فــر ويــتم  ي ر
ىال يوجـد فــر دال إحـصائيا عنـد مـستو : نـص عGـF أنـھ ق

ً
NــM القيـاس البعـدي بـAن متوســطات ) 0.05(



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم

  إسماعيل دمحم العدويمصطفى / أ
  صالح صادق صديق / د.أ

 دمحم دمحم عبد الهادي بدوي / د.أ
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جات الطالب يرجع إFV أثر اختالف أسلوب سة الbشاط رد ع(ر مما داخل بLئة التعليم ) مكثف/ زمو
ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا راملع4وس عFG التحصيل املعرMN املرتبط بم ا   .ر

لو2نـــاء عليـــھ يـــتم قبـــو الفـــرض البـــديل والـــذي يـــنص عGـــF أنـــھ  يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد "ً
ً

ق
جــات الطـالب ) 0.05(ىمـستو  يرجــع إVــF أثـر اخــتالف أســلوب رNــM القيـاس البعــدي بــAن متوسـطات د

ســـة الbــــشاط  ع(رمما داخـــل بLئــــة التعلــــيم املع4ـــوس عGــــF التحـــصيل املعرNــــM املــــرتبط ) مكثــــف/ زمـــو
ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا ربم ا جاع Iذه الن«يجة إ�M" ر   .روbمكن ا

ســـة الbـــشاط عGـــF 6ـــذا اWxتـــو إVـــF جزئيـــ � 9ـــع عناصـــر محتـــو املـــادة التعليميـــة وأســـلوب مما ىتو رى ات ز
صــــغBAة منفــــصلة وإعطــــاء فCــــBة �افيــــة للراحــــة بــــAن اiXلــــسات أتــــاح الفرصــــة للطالــــب عGــــF ف ــــم 
ىاWxتـــو واســـتذ�ار، ممـــا أدى تقليـــل مـــن اWXمـــل املعرNـــM الزائـــد عGـــF الـــسعة العقليـــة للمـــتعلم، 

اسة فاندوجAن وآخـرQن  ت إليھ د روQؤQد 6ذا الرأي ما أشا مـن ) vandongen, et.al, 2011, 67(ر
ـــM بنLتـــــھ أن تجزئـــــة  ــا sـــــش4ل جيـــــد Nــ املعلومـــــات تLـــــسر عGـــــF الطالـــــب عمليـــــة معاÙiX¢ـــــا، وتنظيم ـــ

 . املعرفية، 7مر الذي �ساعده MN سرعة استدعاÀ¢ا MN وقت الحق
ة املـــستودعات الرقميـــة وJسلـــسل ا وتراك¶¢ـــا وتـــداخل ا فـــإن أســـلوب  � ات بنـــاء وإدا رنظـــرا لطبيعـــة م ـــا ر

ً

سـة 7±ـشطة داخـل بLئــة التعلـيم املع4ـو ات رمما ع ومـا يتمAـ� بــھ مـن تجزئـة للم ــا رس sــش4ل مـو ز
الــة آثـــار التــداخل   قــد يbـــشأ املعرNــM الــذيزوفCــBة للراحــة بــAن اiXلــسات ســـاعد sــش4ل كبAــN BــM إ

اسة ذار وتافا�و  ضة، و6ذا ما JشBA إليھ د لsس²ب كBÔة املعلومات املعر ي ر  ,zarei ; tavakkol(و
ات ومـا Jـشملھ مـن) 51 ,2012 9ع امل ـا رمن أن تو الـة التـداخل ز ز مفـا6يم ومعلومـات �ـساعد NـM إ

 .الذي تحدثھ، وJساعد MN بقاء أثر التعلم
ات NــــM جلـــسة واحـــدة للطـــالب أتـــاح للطـــالب الفرصـــة الكÈــــشاف  � رالBCكAـــ� عGـــF عـــدد معـــAن مـــن امل ـــا

الـة آثـار الف ـم اX¸طـأ، و6ـذا مـا JـشBA إليـھ  سـوه وإ زأخطاÀ¢م، وكذلك إتقـاÓ¢م للمحتـو الـذي د ر ى
مــن أن تحديـــد عـــدد قليـــل مــن املعلومـــات املقدمـــة للطـــالب ) 264، 2010ادق، أبــو حطـــب، صـــ(

6ا اك 7خطاء وعدم تكرا ريÈيح ل م الBCك�A أكBÔ واستد   .ر
الــــة آثــــار التعــــب  � ع ســــا6مت sــــش4ل كبAــــN BــــM إ ات NــــM الbــــشاط املــــو زالفCــــBة البيbيــــة بــــAن تنفيــــذ امل ــــا زر

6اق الناتج؛ مما �سمح للعقل باالسBCخاء و�ستعد  .اد والتج �A للمعلومات اiXديدةرو¤
ع سـاعد عGـF �حتفـاظ اiXيـد باملعلومـات لفCـBات طوQلـة،  � سة 7±شطة sش4ل ا املو زطو مدة مما ر ل

  .مما ساعد MN س ولة تذكر6ا وسرعة اسBCجاع ا؛ مما جعلھ أكBÔ فعالية
ســة ضــمنية مــضم � رمــنح الطــالب فCــBة �افيــة بــAن �ــل جلــسة وأخــر ســا6م NــM مــنح الطــالب مما رة NــM ى

ة  رأوقات الراحة سواء �انت تخيلية أو واقعية، MN صو فة"ً كنوع من الbشاط العقMG، و6ذا " وبر
ة التخيـل لــدى الطــالب ) Studer, et al, 2010, 49(مـا �ــشBA إليـھ ســتدر وآخــرQن  رمــن أن م ــا

Qادة التحصيل لدÃ¢م  MN BAش4ل كبs سا6مJز . 

إجمـاال النÈيجـة 6ـذه  وتتفـق             
ً

اسـات والبحـوث إليـھ توصـلت مـا مـع   مجـال NـM الـسابقة رالد
 O¡شاط التعليbسة ال ع-مكثف(راستخدام أسلوºي نمط مما  وال´MN O التحصيل املعرMN،) ز مو

إحـصائياقإVـF وجـود فـر دال  تتوصـل
ً

 MـNالتحـصيل املعر MـN ع ز بـAن نمطـي الbـشاط املكثـف واملـو
ع؛ ومنلصاX½ نمط  ا تلك زالbشاط املو اسات د رالد  2018mcdaniel,  عطية2020, عامر(سة ر

, et.al, 2013; Van Dongen et. Al, 2011; ( اسـات توصــلت ر، عGـF اiXانـب ûخـر 6نـاك د
 MـــــN ع ـــة إحـــــصائية بــــAن نمـــــط الbـــــشاط املكثــــف واملـــــو ق ذات داللـ ــا إVـــــF عــــدم وجـــــود فـــــر زنتائج ــ و

اسة    ).zarei ; tavakkol, 2012(رالتحصيل، مثل د
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ة املستودعات الرقميةر oداء العم�K مل1ا-2   :رات بناء وإدا

سـة الbـشاط  ع(ر     للتعـرف عGـF أثـر أسـلوب مما NـM بLئـة التعلـيم املع4ـوس عGـF تنميــة )  مكثـف-زمـو
جـات  ة املستودعات الرقمية، تم حساب داللة الفر بAن متوسـط د ت بناء وإدا ر7داء العمMG مل ا ر قر

-t" ت"صيل املعرNـM ، وذلـك باسـتخدام اختبـار طالب اixموعتAن MN القياس البعدي الختبـار التحـ
Test ة بجدوWßالنتائج املو FV6(ل، وقد تم التوصل إ:(  

قم  رجدو    ) 6(ل

جــات طـــالب اixمــوعتAن NــM القيـــاس البعــدي  رداللــة الفــر بـــAن متوســطى د لبطاقــة مالحظـــة 7داء ق
   للمجموعات املرتبطةt-Test" ت"العمMG نحو التعلم باستخدام اختبار 

  املتوسط  العدد  ياسالق
́نحراف 

  ياملعيار
جات  رد
  اNOرbة

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
الداللة عند 

0.05  

سة 9شاط  رمما
ع   زمو

30  879.43  14.08  

سة 9شاط  رمما
  مكثف

30  862.96  10.05  

58  5.21  
0.000  

  ًدالة احصائيا

جات حرbة 0.05ىالقيمة ا�Oدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )1.68 = (58ر ود

قللفــــر بـــAن املتوســــطAن باســــتخدام ) ت(يتــــ¾½ أنــــھ بحـــساب قيمــــة ) 5(ل     و2قـــراءة النتــــائج بجـــدو 
اiXدوليــة وال´ــO ) ت(، وÐــM أك�ــB مـن قيمــة )5.21(ياWxـسو2ة Jــساو ) ت(تبــAن أن قيمــة ) ت(اختبـار 
جات حرQـــة )0.05(ىعنـــد مـــستو داللـــة ) 1.68(يJـــساو  ا يـــدل عGـــF وجـــود فـــر دال )58(ر، و2ـــد ــ ق، ممـ

جــات طـالب اixمــوعتAن التجـرQبLتAن 7وVــF والثانيـة NــM التطبيـق البعــدي إحـ رصائيا بــAن متوسـطي د ً

ســــة (لبطاقــــة مالحظــــة 7داء العمGــــM، لــــصاX½ اixموعــــة ذات املتوســــط 7عGــــF وÐــــM مجموعــــة  رمما
ع   ). ز±شاط مو

وتأسLسا عFG ما سبق فإنھ
ً

ض البحث، والذي :  فض الفرض الصفر الراsع من فر ويتم  ي نص ر
ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو : عFG أنھ ق

ً
جات ) 0.05( رMN القياس البعدي بAن متوسطات د

ســـــة الbــــشاط  ع(رالطــــالب يرجـــــع إVــــF أثـــــر اخـــــتالف أســــلوب مما داخــــل بLئـــــة التعلـــــيم ) مكثـــــف/ زمـــــو
ة املستودعات الرقمية ات بناء وإدا راملع4وس عFG 7داء العمMG املرتبط بم ا   .ر

يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد "ل قبـــو الفـــرض البـــديل والـــذي يـــنص عGـــF أنـــھ ًو2نـــاء عليـــھ يـــتم
ً

ق
جــات الطـالب يرجــع إVــF أثـر اخــتالف أســلوب ) 0.05(ىمـستو  رNــM القيـاس البعــدي بــAن متوسـطات د

سة الbشاط  ع(رمما ات ) مكثـف/ زمو رداخـل بLئـة التعلـيم املع4ـوس عGـF 7داء العمGـM املـرتبط بم ـا
ة املستودعات ا جاع 6ذه النÈيجة إFV"لرقميةربناء وإدا   :ر وQمكن إ

ســـة الbـــشاط عGـــF 6ـــذا اWxتـــو إVـــF جزئيـــات  � 9ـــع عناصـــر محتـــو املـــادة التعليميـــة وأســـلوب مما ىتو رى ز
صــــغBAة منفــــصلة وإعطــــاء فCــــBة �افيــــة للراحــــة بــــAن اiXلــــسات أتــــاح الفرصــــة للطالــــب عGــــF ف ــــم 

FـــGالزائـــد ع MـــNمـــل املعرWXتـــو واســـتذ�ار، ممـــا أدى تقليـــل مـــن اWxالـــسعة العقليـــة للمـــتعلم، ىا 



تصميم بيئة تعليم معكوس قائمة على اختالف أسلوب ممارسة النشاط إلكساب 
 مهارات بناء وإدارة المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعليم
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اسة فاندوجAن وآخـرQن  ت إليھ د روQؤQد 6ذا الرأي ما أشا مـن ) vandongen, et.al, 2011, 67(ر
ـــM بنLتـــــھ  ــا sـــــش4ل جيـــــد Nــ أن تجزئـــــة املعلومـــــات تLـــــسر عGـــــF الطالـــــب عمليـــــة معاÙiX¢ـــــا، وتنظيم ـــ

 . املعرفية، 7مر الذي �ساعده MN سرعة استدعاÀ¢ا MN وقت الحق
نظـــرا لطبي �

ً
ة املـــستودعات الرقميـــة وJسلـــسل ا وتراك¶¢ـــا وتـــداخل ا فـــإن أســـلوب  ات بنـــاء وإدا رعـــة م ـــا ر
ات  ع ومـا يتمAـ� بــھ مـن تجزئـة للم ــا سـة 7±ـشطة داخـل بLئــة التعلـيم املع4ـوس sــش4ل مـو رمما زر

الــة آثـــار التــداخل   قــد يbـــشأ املعرNــM الــذيزوفCــBة للراحــة بــAن اiXلــسات ســـاعد sــش4ل كبAــN BــM إ
اسة ذار وتافا�و sس²ب كBÔة امل ضة، و6ذا ما JشBA إليھ د لعلومات املعر ي ر  ,zarei ; tavakkol(و

الـة التـداخل ) 51 ,2012 ات ومـا Jـشملھ مـن مفـا6يم ومعلومـات �ـساعد NـM إ 9ع امل ـا زمن أن تو ر ز
 .الذي تحدثھ، وJساعد MN بقاء أثر التعلم

ات NــــM جلـــسة واحـــدة للطـــالب أتـــاح ل � لطـــالب الفرصـــة الكÈــــشاف رالBCكAـــ� عGـــF عـــدد معـــAن مـــن امل ـــا
الـة آثـار الف ـم اX¸طـأ، و6ـذا مـا JـشBA إليـھ  سـوه وإ زأخطاÀ¢م، وكذلك إتقـاÓ¢م للمحتـو الـذي د ر ى

مــن أن تحديـــد عـــدد قليـــل مــن املعلومـــات املقدمـــة للطـــالب ) 264، 2010أبــو حطـــب، صـــادق، (
6ا اك 7خطاء وعدم تكرا ريÈيح ل م الBCك�A أكBÔ واستد   .ر

الــــة آثــــار التعــــب الفCــــBة البيbيــــة بــــAن تن � ع ســــا6مت sــــش4ل كبAــــN BــــM إ ات NــــM الbــــشاط املــــو زفيــــذ امل ــــا زر
6اق الناتج؛ مما �سمح للعقل باالسBCخاء و�ستعداد والتج �A للمعلومات اiXديدة  .رو¤

ع سـاعد عGـF �حتفـاظ اiXيـد باملعلومـات لفCـBات طوQلـة،  � سة 7±شطة sش4ل ا املو زطو مدة مما ر ل
  .6ا وسرعة اسBCجاع ا؛ مما جعلھ أكBÔ فعاليةمما ساعد MN س ولة تذكر

�  MــN ســة ضــمنية مــضمرة رمــنح الطــالب فCــBة �افيــة بــAن �ــل جلــسة وأخــر ســا6م NــM مــنح الطــالب مما ى
ة  رأوقات الراحة سواء �انت تخيلية أو واقعية، MN صو فة"ً كنوع من الbشاط العقMG، و6ذا " وبر

ة التخيـل لــدى الطــالب ) Studer, et al, 2010, 49(مـا �ــشBA إليـھ ســتدر وآخــرQن  رمــن أن م ــا
Qادة وتحسAن مستو 7داء العمMG لدÃ¢م  MN BAش4ل كبs سا6مJى  . ز

إجماال النÈيجة 6ذه        وتتفق
ً

اسات والبحوث إليھ توصلت ما مع  اسـتخدام  مجـال MN السابقة رالد
 O¡شاط التعليbسة ال ع-مكثف(رأسلوºي نمط مما إFV  توصلت Oوال´ MN التحصيل املعرMN،) ز مو

إحصائياقوجود فر دال 
ً

ع NـM التحـصيل املعرNـM لـصاX½ نمـط  ز بAن نمطي الbشاط املكثـف واملـو
ع؛ ومـن اسـة  تلـك زالbـشاط املـو اسـات د رالد  ,2018mcdaniel , et.al,  عطيـة2020, عــامر(ر

2013; Van Dongen et. Al, 2011; ( FـVاسـات توصـلت نتائج ـا إ ر، عGـF اiXانـب ûخـر 6نـاك د
ع NــــM 7داء العمGــــM عـــدم ق ذات داللــــة إحـــصائية بــــAن نمــــط الbـــشاط املكثــــف واملـــو ز وجــــود فـــر و

اسة  ت، مثل د رللم ا   ).zarei; tavakkol, 2012(ر

  :توصيات البحث

تـــم تقـــديم sعـــض التوصـــيات ال´ـــO قـــد Jـــساعد NــــN       , MـــM ضـــوء نتـــائج البحـــث ومناقـــشÙ¢ا وتفـــس6BAا
MÐن العملية التعليمية وAتحس:  

ة بنـــــا -1 اس، iXميـــــع املـــــواد ورضـــــر NـــــM اiXامعـــــات واملـــــد ة الـــــتعلم  رء مواقـــــع Jعليميـــــة كـــــنظم إلدا ر
ـــBCاتيجية التعلـــــيم املع4ـــــوس اســـــية، تتما�ـــــ�® مـــــع اســ ـــن , رالد ـــF عينـــــات كبAـــــBة مــ وتطبيق ـــــا عGــ

نالطــالب، وذلــك تحــت إشــراف فرQــق عمــل مت4امــل يت4ــو مــن خ�ــBاء NــM تكنولوجيــا التعلــيم، 
9س، وأ�اديميAن  رواملنا>; وطر التد  . MN التخصصات اx¸تلفةق

وNــM �افــة مراحل ــا وذلــك , ام4انيــة تطبيــق التعلــيم املع4ــوس NــM جميــع املؤســسات التعليميــة -2
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6ا بLئة تÈناسب مع �ل جوانب العملية التعليمية ة , رالعتبا ورخاصة وأن تطبيق ا أصبح ضر
ُمWæة عFG مختلف املؤسسات التعليمية   ).  �19وفيد( روذلك sعد ظ و فBAوس , ُ

ـــة أثنـــــــاء  -3 ــــة وخاصـــ اســ ـــات الد ـــــAن داخــــــل القاعــــ ـــيم املتعلمـ ــــاه طـــــــر تنظـــ رتوجيــــــھ �6تمــــــام تجــ ق
سÙ¢م لأل±شطة حيث أنھ من املمكن أن ي4و ل ا دو MN تحقيق 67داف التعليمية رمما ن إذا , ر

 .تم توظيف ا بالش4ل ال�Wيح

ة 7خــــذ NــــM �عتبـــار 7ســــس -4  التعلــــيم واملبــــادئ للمفــــا6يم الBCبوQـــة املرتبطــــة بنظرQــــات, ورضـــر
ــــل املعرNـــــM, �تـــــصالية(والـــــتعلم  ـــة, واWXمــ ـــة, والـــــسعة العقليـــ ــــة �جتماعيــ ومعاiXــــــة , والبنائيـ

 .عند تصميم بLئات التعليم املع4وس) املعلومات

ـــة والعمليـــــــة كمـــــــدخل  -5 ـــــة النظرQــــ اســ ر�6تمـــــــام بـــــــاملتغBAات التـــــــصbيفية للمتعلمـــــــAن أثنـــــــاء الد
ق لوالوصـو إVـF مـ, لتحسAن جودة العملية التعليميـة وستو �تقـان عـن طرQـق مراعـاة الفـر ى

الفردية بAن املتعلمAن للوصو إFV اx¸رجات ال´O ترQد6ا الدولة من مؤسسا¿¢ا
ُ  . ل

ات ¤لكBCونيـة املعـدة بالبحـث NـM اWXكـم عGـF تحـصيل الطالـب قبليـا  -6 ر�ستفادة مـن �ختبـا
 .وºعديا MN مادة ال�Bامج اiXا6زة

ات امل -7 ات ال´O ترتبط بنظم وخدمات ر�ستفادة من قائمة امل ا اسة الطالب للمقر رعدة MN د ر
 .املعلومات

إعــادة النظــر NــM بــرامج إعــداد أخــصا�ي املكتبــات واملعلومــات وتكنولوجيــا التعلــيم وتــضمي£¢ا  -8
ات جديــدة ح´ــ® يÈـس® للطالــب أن يتخــرج وقـد ألــم بخ�ــBات تواكـب العــصر اWXــاN MVــM , رمقـر

ة املستودعات الرقمية  .ربناء وإدا

²Qيـــــة ألخـــــصا�ي املكتبـــــات واملعلومـــــات وتكنولوجيـــــا التعلـــــيم أثنـــــاء اX¸دمـــــةعقـــــ -9 ات تد رد دو , ر
اســـــات  ــــا يـــــتالءم مـــــع نتـــــائج الد ــــستودعات الرقميـــــة بمـ ة املـ ات بنـــــاء وإدا ــا Q¶¢م عGـــــF م ـــ رلتـــــد ر ر ر

 .والبحوث

أن تÈبـــ® الiæــــان املــــسئولة عـــن إعــــداد أخــــصا�ي املكتبـــات واملعلومــــات وتكنولوجيــــا التعلــــيم  -10
Cنـامج الـذي تـم اسـتخدامھ بالبحـث ب4ليات الBة لل�¢Øبية النوعيـة إعـداد بـرامج مـشاBCبية والB

MVــــا ـــات , اWXــ ــــات واملعلومـــ ــــصا�ي املكتبــ ـــM برنــــــامج إعــــــداد أخــ ات اx¸تلفــــــة Nـــ 9س املقــــــر ـــM تــــــد رNـــ ر
 MـــN تواجــھ الطـــالب Oمــن املـــشكالت ال´ـــ BـــAكث FـــGالتغلــب ع MـــN وتكنولوجيــا التعلـــيم بمــا �ـــس م

ات  Qــادة عــدد الطــالب NــM رالــتعلم واكÈــساب امل ــا زالعمليــة مثــل نقــص ¤م4انيــات املتاحــة، و
  .) �19وفيد(ومواج ة فBAوس , اWXصص العملية

Qــادة فاعليتــھ -11  MــN Oنـــامج التعلي¡ــBيــد لل�iXزمــن خــالل وضــوح أ6ميــة التــصميم ا , ®�فإنــھ يو*ـــ
ــــالب  ــــة لطــ ـــــيم املع4ــــــوس املقدمــ ـــات التعلـ ـــBامج الــــــتعلم ع�ــــــB بLئـــ ــــد ل�ـــ ــــاة التــــــصميم اiXيــ بمراعــ

 .ولوجيا التعليمتكن
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اسات أخر ىمق;:حات ببحوث ود     :ر

اســـات  ر      مـــن خـــالل مـــا أظ رتـــھ نتـــائج البحـــث واســـتكماال iXوانبـــھ يمكـــن إجـــراء مزQـــد مـــن الد
ً

  .والبحوث ال´O أبان البحث أ6ميÙ¢ا؛ وم£¢ا

 ملــا �ــان مــن املمكــن Jعمــيم نتــائج 6ــذا البحــث NــM حــدود العينــة املــستخدمة و6ــم طــالب الفرقــة  -1
6ــــر, بالدق ليــــة, ة شــــعبة تكنولوجيــــا التعلــــيم ب4ليــــة الBCبيــــةالراsعــــ ًوأيــــضا NــــM حــــدود , زجامعــــة 7

اسية محددة اسات املستقبلية طالب مراحل Jعليمية , رموضوعات د رفإنھ يمكن أن تÈناو الد ل
اسية أخر خالفا ملا يÈناولھ البحث اWXاMV, ىأخر إضافة إFV موضوعات د

ً ى  .ر

سـة الbـشاط بما أن البحث اWXاMV قد ا6ت -2 ع/ مكثـف(رم بفاعلية اخـتالف أسـلوºي مما عGـF ) زمـو
فإنھ يمكن أن , املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليمىالتحصيل املعرMN و7داء امل ار طالب 

اسـات املـستقبلية أسـاليب معرفيـة للمـتعلم رتÈناو الد ومعرفـة , يوأسـاليب أ±ـشطة Jعلـم أخـر, ل
 .iïم اixموعاتأثر التفاعل بي£¢ا وA2ن أسلوب 

ســـة الbـــشاط NـــM بLئـــات  -3 اســـات مـــستقبلية JـــسÙ¢دف التعـــرف عGـــF فاعليـــة أســـاليب مما رإجــراء د ر
Jعلــم إلكBCونيــة أخــر خالفــا لبLئــة التعلــيم املع4ــوس ال´ــO تناول ــا البحــث اWXــاMV كبLئــة الــتعلم 

ً
ى

 .الà¸صية أو �فBCاضية أو التكيفية عFG س²يل املثال

نة بAن � -4 نـة بي£¢ـا و2ـAن رإجراء بحوث للمقا رسBCاتيجيات اx¸تلفة لبLئـة التعلـيم املع4ـوس، واملقا
 BــAكث FــGئــة الــتعلم املـدمج وقيــاس أثــر ذلـك عL2و±ـي وBCئــة الــتعلم ¤لكLئـات الــتعلم 7خـر كبLىب

 .من املتغBAات التعليمية

CــBاوح توعيـة القــائمAن عGـF العمليــة التعليميـة بأ6ميــة الــتعلم التعـاو±ي داخــل مجموعـات Jعلــم ت -5
Qاد¿¢ا عن 6ذا العدد) 12 – 3(من    .وذلك لضمان تحقيق 67داف املbشودة, زعضو وعدم 
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ــــــــــــث ـــ ــــــــع البحـ ــ ــ ــ   :مراجــ

أوال
ً

  :املراجع العرية: 

ـــد يوســــــف دمحم, أحمــــــد إبــــــرا6يم أحمــــــد؛ م£¢ــــــل, إبــــــرا6يم املــــــستودعات الرقميــــــة ). 2016. (عبداixيـــ
Iــــا LـــــK ترقيــــة خـــــدمات ـــة جامعـــــة :  املعلومـــــات LــــK املكتبـــــات ا�Oامعيـــــةرودو اســــة حالــ رد

  .جامعة النيلAن، اX¸رطوم. رسالة ماجستf:" النيلfن

سـة ال�ـشاط LـK ب ئـة ). 2018. (عبداiXواد حسن عبداiXواد, أبو دنيا رفاعليـة اخـتالف نمطـي مما
ات إنتــاج قــوائم البيانــات الببليوجرافيــة لــدى طــال ب رالتعلــيم املعكــوس LــK تنميــة م1ــا

6ـــــر ).رســــالة ماجــــستBA. ( املكتبــــات واملعلومــــات وتكنولوجيــــا التعلــــيم �ليـــــة , زجامعـــــة 7
  .الBCبيـة

ات ). "2012. (7عر�ــــF، عGــــF طــــھ ع NــــJ Fعلــــم امل ــــا Qب املكثــــف واملتــــو راثــــر اســــتخدام جدولــــة التــــد زر
�ليــة , جامعــة املوصـل: مجلـة أبحـاث §ليــة ال;:بيـة oساسـية, 7ساسـية لـسباحة الــصدر

Cبية 7ساسيةالB  564 - 545 4ع , 11مج . 

لاملــــستودعات الرقميـــة املؤســـسية بــــAن إتاحـــة الوصــــو ). "2018. (ســـعيدة, ربAـــ�ان، مزQـــان، و صــــابو
 اiXزائر أنموذجا-جامعة اiXيالMV بو±عامة خمLس مليانة : لاWXر وإم4انيات اWXصو

ً
 , KL

مركز : لصو اNOر للمعلوماتالو: لاملؤتمر الدوo KMو للمكتبات واملعلومات والتوثيق
دنية وا�Oمعيـة  o ماح وجمعية املكتبات واملعلومات د الcشرbة  رالبحث وتطوbر املوا ر ر

ـــانا�Oزائرbــــة للمكتبــــات واملعلومــــات  مــــاح , عمـ د ال²ــــشرQة  رمركــــز البحــــث وتطــــوQر املــــوا ر
دنية واiXمعية اiXزائرQة للمكتبات واملعلومات،  - 243: روجمعية املكتبات واملعلومات 7

262 . 

ردو املستودعات الرقمية MN تفعيل إس امات املكتبات اiXامعية MN إتاحة ). "2018. (نوجود, بيوض
ات العلميـــــة ـــة sـــــسكرة: راملbـــــشو ـــة باملكتبـــــة اiXامعيـــــة iXامعــ ـــة ميدانيــ اســ  املـــــؤتمر NـــــM." رد

  مركز البحث لالوصو اNOر للمعلومات: لالدوo KMو للمكتبات واملعلومات والتوثيق 
دنيـة واiXمعيـة اiXزائرQـة  مـاح وجمعيـة املكتبـات واملعلومـات 7 د ال²ـشرQة  روتطوQر املـوا ر ر

  .342 - 323, للمكتبات واملعلومات

فاعليـــة الـــتعلم املع4ـــوس القـــائم عGـــF التـــدوQن املر�ـــى NـــF تنميــــة ). "2015. (حـــسن، ن²يـــل الـــسيد دمحم
ات ¤لكBCونيــة لــدى أعــضاء 6يئــة ال ات تــصميم �ختبــا رم ـا 9س بجامعــة أم القــرر ىتــد ." ر

اسات عرية KL ال;:بية وعلم النفس   .176 - 113: 61 عرابطة ال;:بوfbن العرب: رد

مـــضان دمحم, حــسAن مـــستودع ال�Bمجيــات الرقميـــة مفتوحـــة املـــصدر NـــM مكتبـــات  ). "2018.(رإيمـــان 
6ــا NـــM دعــم التنميــة �قتــصادية  للمكتبـــات .الواقـــع والتوقعــات: راiXامعــة املــصرQة ودو

   .58 - 20 : 47 عالبوابة العرية واملعلومات

اسـة حالـة للمـستودع : املستودع الرق¡ـiX Oامعـة النيلـAن). "2014. (مزمل الشرQف حامد, حسAن رد
اســــات حــــوض النيــــل)." Dspace(الرق¡ــــO للرســــائل اiXامعيــــة بنظــــام  جامعـــــة : رمجلــــة د

ة البحوث والتنمية والتطوQر مج- النيلfن   .390 - 367: 16ع, 8ر إدا
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bQــب دمحم حــسن أثــر التفاعــل بــAن توقيــت تقــديم التوجيــھ و7ســلوب املعرNــN MـــM ). "2016. (زخليفــة، 
ات ¤لكBCونيـة لـدى أعـضاء ال يئـة  ات إنتـاج املقـر ربLئة التعلم املع4ـوس عGـF تنميـة م ـا ر

9ـــسية املعاونـــة اســـات عريـــة LـــK ال;:بيـــة وعلـــم الـــنفس." رالتد رابطـــة الBCبـــوAQن العـــرب : رد
  . 138 - 67 :77ع

، أنـــو بـــن صـــاX½ دمحم نـــو BـــAرخ ر املـــستودعات الرقميـــة : لالوصـــو اWXـــر للمعرفـــة العلميـــة). "2018. (ي
ــــات واملعلومــــــات والتوثيـــــق." العر2يـــــة لالوصــــــو اNOــــــر : لLــــــK املـــــؤتمر الــــــدوo KMو للمكتبـ

مـاح وجمعيـة املكتبـات واملعلومـات : للمعلومات د الcشرbة  رمركز البحث وتطوbر املوا ر
د oة للمكتبات واملعلوماترbزائر�Oمعية ا�Oد , عمان, نية وا رمركز البحث وتطوQر املوا

ـــات  ـــة للمكتبــ ـــة واiXمعيـــــة اiXزائرQــ دنيــ ـــات 7 مـــــاح وجمعيـــــة املكتبـــــات واملعلومــ رال²ـــــشرQة  ر
  .456 - 433: واملعلومات

OPQ ـــو). "2016. (ع ــــود بbــــت صــــاX½ إبــــرا6يم, رالــــد ات الطالبــــات اiXامعيــــات حـ لاتجا6ــــات و تــــصو  ر
MVـــيم العــــا مجلــــة بحــــوث عريــــة LــــK مجــــاالت ال;:بيــــة ." تطبيــــق الفــــصل املقلــــوب NــــM التعلـ

  . 276 - 253: 3رابطة الBCبوAQن العرب ع: النوعية

BـــA6تقييم ـــا). "2014. (طـــالل نـــاظم, يالز BAمعيـــة العراقيـــة , نظـــم  املـــستودعات الرقميـــة ومعـــاي�Oا
  .52 -27: 2ع , 6م , العراق, بحوث ومقاالت. لتكنولوجيا املعلومات

، كمال عبد اWXميد  نQتو يتأصيل فكر وحث : تصميم ال?:امج التعليمية بفكر البنائية). 2008(ز
  .    عالم الكتب: ، القا6رةأم?:يقي

ـــاس عبــــداملعز, الــــشامي ات ). "2017. (إينـ �O وم ــــاú9ــــ رأثــــر مقــــر إلكBCو±ــــي مع4ــــوس عGــــF 7داء التد ر ر
6ــرالتفكAــB التــأمMG للطالبــة املعلمــة ب4ليــ  املــؤتمر الــدوKM ." زة �قتــصاد امل��VــM جامعــة 7

ابطــة ال;:بـــوfbن العـــرب6الثالــث لFليـــة ال;:بيـــة جامعــة  ر أكتـــور بالتعـــاو مـــع  : hعنـــوان ن
 �لية - أكتو2ر 6جامعة :  مصر ا�AiXة- مستقبل إعداد املعلم وتنميتة KL الوطن العرSي

ابطة الBCبوAQن العرب و�7اديمية امل ن   .1157 - 1141: 5ية للمعلمAن، مجرالBCبية و

دن، عمانالتعلم املدمج والتعلم املعكوس). 2015. (عاطف أبو حميد, الشرمان   دار املسBAة: ر، 7

ـــــن خلفــــــان , الــــــشيدي ـــــة، ماIيÃ^ـــــــا). 2008(دمحم بــ ـــــشطة التعليميـ ـــــا, وظائف1ــــــا, 9oــ : ، عمـــــــانوأنواع1ــ
، س    .35 - 32، )46(, 7يالتطوQر الBCبو

ـــ ـــة �نجلــــو : ، القــــا6رة2، ط يعلــــم الــــنفس ال;:بــــو). 2010. (فــــؤاد, ادقأبــــو حطــــب، آمــــال؛ صـ مكتبـ
  .املصرQة

ــــيام ــــــM اiXامعـــــــات ). 2013. (دمحم وحيـــــــد, صـــ ـــــ�N Oـ Qب ¤لكBCو±ـــــــي �فBCا�ــ ـــــات الـــــــتعلم و التـــــــد رتطبيقــ
Qب  Qة NــــــM الــــــتعلم و التــــــد ر¤لكBCونيـــــة �فBCاضــــــية نمــــــوذج اiXامعــــــة �فBCاضــــــية الــــــسو ر

   .208 - 190,)11 (4 , ا�Oامعات العرية لل;:بية وعلم النفسمجلة اتحاد. ¤لكBCو±ي

ــــد, عـــــامر ســـــة ال�ـــــشاط ). 2020. (ســـــامح صـــــالح محمـــــود الـــــسيد أحمـ رأثـــــر التفاعـــــل بـــــfن نمـــــط مما
ات إنتـــاج  رومـــصدر الـــدعم بوحـــدة مق;:حـــة قائمـــة ع�ـــ� الـــتعلم املعكـــوس إلكـــساب م1ـــا

اه غAـــB . يمتطبيقــات ال1ـــاتف النقــال التعليميـــة لطــالب تكنولوجيـــا التعلــ رســـالة دكتــو ر
ة 6ر, �لية الBCبية, رمbشو   .زجامعة 7
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ســـة بب ئـــة ). 2018.(وائـــل شـــعبان عبـــد الـــستار, عطيـــة رأثـــر §ـــل مـــن �Æـــم ا®�موعـــات ونمـــط املما
ات اســــتخدام املـــستحدثات التكنولوجيـــة املــــساعدة  راللعـــب التحفfـــL ÈــــK تنميـــة م1ـــا ي

تجاIـــات نحوIـــا لـــدى معل¸ـــ� ال;:بيـــة اBOاصـــة ةرســـال, ́و اه غAـــB مbـــشو رة دكتـــو �ليـــة , ر
6ر, الBCبية   .زجامعة 7

سال بالكرة الطائرة). 2011. (أحمد, رع4و ات ¤ ع واixمع J MNعلم م ا رتأثBA أسلوºي التمرQن املو ر , ز
́جتماعيـة" مجلـة أبحـاث الBAمـوك  ص , 1عــدد, 27مجلـد , "سلـسلة العلــوم ´9ـسانية و

  .593-579ص 

ي, عمـر : Cybrarians Journal." ر±ـشأة و تطـو املـستودعات الرقميـة املفتوحـة"). 2011. (زإيمـان فـو
  .499 - 437: 27 ع البوابة العرية للمكتبات واملعلومات

ـــرا6يم, فــــرج 6ــــا NــــM دعــــم اWxتــــو ). "2012. (حنــــان أحمــــد إبـ ىاملــــستودعات املؤســــسية الرقميــــة ودو ر
ـــھ عGـــــF �نBCنـــــت ـــي وإثرائــ ــــة مكتبـــــة امللـــــك ف1ـــــد الوطنيـــــ." العرºــ ـــك ف ـــــد : ةمجلـ مكتبـــــة امللــ

  .132 - 72: 2ع , 18الوطنية مج 

ــــــا±ي ــــــداللطيف, قبــــ ــــسرQن عبـــــ ـــة: SWORD. "±ـــــــ ــــــــستودعات الرقميــــــــ ـــM املـــ ـــداع Nــــــــ ـــــــــدة لإليــــــــ ـــة جديـ  ."آليــــــــ
Cybrarians Journal 42 - 17): 2013 (29 ع.  

اء بbت دمحم, القحطا±ي 6ا). "2015. (زجو رتصو مقBCح : راملستودعات الرقمية املؤسسية ±شأ¿¢ا تطو
ة بbـــــت عبـــــدالرحمنملـــــ ــــBة نـــــو �iX Oامعـــــة 7مAـúاملؤســـــ Oــــستودع الرق¡ـــــ ع املـ رشر ا®�لـــــة ." و

اســـــــات املعلوماتيـــــــة ـــــة اixمعـــــــة : رالعريــــــة للد ـــات -جامعــ اســــ ـــــلمان للد ــــك ســ ر مع ـــــــد امللـــ
Qة ع   . 143 - 107: 5رواX¸دمات �سÈشا

ــــساتية و±ــــــشر املــــــصادر ¤لكBCو). "2015. (كرثيــــــو، إبــــــرا6يم نيــــــة غAـــــــB املــــــستودعات الرقميــــــة املؤســ
اســة مــWøية لiæامعــات NــM املنطقــة العر2يــة: الرسـمية NــM اiXامعــات والبحــث العل¡ــO ." رد

اســـة الـــسياسات مـــراكش: NـــM العـــالم العرºـــي املركـــز العرºــــي , راملركـــز العرSـــي لألبحـــاث ود
اسة السياسات   .218 - 183: رلألبحاث ود

O�÷Lالكم ,MGعز). "2018. (لطيفة عJ MN ه ." Qز مف وم املـستودعات الرقميـةرأخصا�ي املعلومات ودو
 MــNو للمكتبـــات واملعلومــات والتوثيـــقo KMـــر للمعلومـــات  : لاملـــؤتمر الـــدوWXلالوصـــو ا- 

مــاح  د ال²ــشرQة  رمركــز البحــث وتطــوQر املــوا دن عمــان-ر د : ر 7 رمركــز البحــث وتطــوQر املــوا
ـــة واiXمعيـــــة اiXزائرQـــــة دنيــ ـــات 7 مـــــاح وجمعيـــــة املكتبـــــات واملعلومــ رال²ـــــشرQة  ـــات ر  للمكتبــ

  .166 - 151: واملعلومات

قتــصاد." لالوصــو اWXــر إVـF املعلومــات: املــستودعات الرقميـة). "2014. (دمحم, نمـأمو بنــك , املـال ́و
  .49 - 48: 76فيصل �سالمي السودا±ي ع

ـــة, ىنجـــــو ؛  بلقاســـــم, دحمـــــان؛ حـــــسيان, مجيـــــد املـــــستودعات الرقميـــــة املؤســـــساتية ). "2018. (ناديــ
لاملــــؤتمر الـــدوo KMو للمكتبــــات NـــM ." ولـــوج اWXــــر NـــM اiXامعــــات اiXزائرQـــةوديناميكيـــة ال

د ال²ـشرQة -لالوصو اWXر للمعلومات  : واملعلومات والتوثيق ر مركز البحث وتطوQر املـوا
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ـــان-رمـــــاح  دن عمـــ مــــــاح وجمعيــــــة املكتبــــــات : ر 7 د ال²ـــــشرQة  رمركــــــز البحـــــث وتطــــــوQر املــــــوا ر
دنية واiXمعية اiXزا   .538 - 509ئرQة للمكتبات واملعلومات، رواملعلومات 7

®�ســة 7±ــشطة وأســلوب الــتعلم NــF ب,ئــة ). 2016. (دمحم، إیمــان ز�ــى موçــ رأثــر التفاعــل بــAن نمــط مما
 Oوفاعلیـة الـذات �7ادیمیـة والرضـا التعلی¡ـ O�اçـ رJعلـم مقلـوب عGـF تنمیـة التحـصیل الد

یم اسـات-تكنولوجيـا الBCبيـة  .لـدى طـالب تكنولوجیـا التعلـ ا�Oمعيـة العريـة ,  و2حـوثر د
  .326 - 232 ، 29، علتكنولوجيا ال;:بية

أثـــر اخـــتالط نمـــط التفاعـــل ). 2011(عبداWXميـــد عـــامر , عبـــدالعزQز; إبـــرا6يم يوســـف دمحم , محمـــود
ات Jــــشكيل اX¸ــــزف  ر�لكBCو±ــــي وأســــلوب توجيــــھ 7±ــــشطة ¤لكBCونيــــة عGــــF تنميــــة م ــــا

ياملــؤتمر العل¸ــ� الــسنو العرSــي الــسادس، . ةوالقــيم اiXماليــة لــدى طــالب الBCبيــة الفنيــ
تطـوbر بــرامج التعلــيم العـاKM النــوL KÎـK مــصر والــوطن العرSـي LــK ضــوء (الـدوKM الثالــث 

  .875 – 845، 2، ج1ع,  مصر ،)متطلبات عصر املعرفة

Qب ). "2015. (أسـامة سـعيد عGـM, يإبرا6يم يوسـف دمحم ؛6نـداو, محمود رأثـر التفاعـل بـAن نـوع التـد
ــــز (BCو±ـــــــي ¤لك ع-املركـــ ب ) ز املـــــــو ـــد (رعـــــــن sعـــــــد ونمـــــــط 7ســـــــلوب املعرNـــــــM للمتـــــــد  -املعتمــــ

ات ¤لكBCونيــة لــدى املعلمـــAن ) املــستقل ات إنتــاج �ختبــا رNــM وحــدة مقBCحــة لتنميــة م ــا ر
Iر: مجلة ال;:بية ".أثناء اX¸دمة o بية ,زجامعةBC384 - 299: 4ج, 162ع �لية ال  

ق ؛ صادق, محمود Qب وأسلوب التعلم ). 2014. ( ديابأمAن, وحسن فار رأثر التفاعل بAن نمط التد
Qب مـ�ن sعــد NـM تنميـة التحــصيل و�داء امل ـار والتفكAــB ¤بـداMÁ وجــودة  ىNـM بـرامج التــد ر

اسات عرية , الطباعة عFG املbسوجات لدى طالب شعبة الBCبية الفنية ب4ليات الBCبية رد
  .78-17: 2ج,56ع, KL ال;:بية وعلم النفس

و قاملر لفعالية استخدام املديو التعلي¡N OـM تنميـة كفايـات التقـوQم لـدي ). 2020. (6ناء عبد هللا, ز
 �ليـة الBCبيـة الرQاضـية -جامعـة حلـوان . معلمات الBCبية البدنية والرQاضـة بدولـة ال4وQـت

  .51-1. 88ع. ا®�لة العلمية لل;:بية البدنية وعلوم الرbاضة, للبنAن

ـــــة ؛ مخلـــــــوف, معمـــــــر ـــاج العل¡ـــــــO ). "2018. (حيـــــــاة, جميلــ ــــــستودعات الرقميـــــــة NـــــــM ±ـــــــشر ¤نتــــ ردو املـ
اســـة ميدانيـــة مـــع 7ســـاتذة البـــاحثAن بجامعـــة دمحم الـــصديق بـــ, باiXامعـــات اiXزائرQـــة ن رد

 M/جيجـل-ي  ". MـNو للمكتبـات واملعلومـات والتوثيـقo KMـر  , لاملـؤتمر الـدوWXلالوصـو ا
مـــاح -للمعلومـــات  د ال²ـــشرQة  ر مركـــز البحـــث وتطـــوQر املــــوا دن عمـــان-ر مركـــز البحــــث : ر 7

دنيـة واiXمعيـة اiXزائرQـة  مـاح وجمعيـة املكتبـات واملعلومـات 7 د ال²ـشرQة  روتطوQر املـوا ر ر
  680 - 663: لوماتللمكتبات واملع

O´ــــاب ي, نــــــ ـــــــــصاX½ ، عاشــــــــــو ـــــBو بــــــــــد�س, ردمحم الـ ـــــــة ). "2018. (زعCـــــ ـــــــات الرقميـــ ــــــظ اixموعـــ ة وحفــــ رإدا
اسة تحليلية لوضعية املستودعات ¤فرQقية : بمستودعات البيانات البحثية املفتوحة رد

 MNRe3data ". MـN لـيجBOمعيـة املكتبـات املتخصـصة فـرع ا�O ن واملـؤتمر الراhـع والعـشر
6ا : ي العرSـــ  ســـلطنة -الطرQـــق نحـــو الت4امـــل املعرNـــM : رالبيانـــات الـــ¾¸مة وآفـــاق اســـÈثما

  .18 - 1: جمعية املكتبات املتخصصة فرع اX¸ليج العرºي،: عمان مسقط

Mامعات). "2014. (إ6داء صالح, نا�iæـا: املستودعات الرقمية ل¢¿ مكتبـات ." رمف وم ا وا6ميÙ¢ا وادا
  .37 - 31: 3ع, 15اي²س �وم مج: نت
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²Qيـة للعـاملAن NـM املـستودعات الرقميـة ). "2017. (نديم، عفاف بbـت دمحم رتحـديات �حتياجـات التد
مكتبــة امللــك ف ــد , مجلــة مكتبــة امللــك ف1ــد الوطنيــة." املؤســسية NــM اiXامعــات العر2يــة

  .342 - 318: 1ع, 23الوطنية مج

O�çن، الطيب أحمد حسن، سرحان، دمحم عمر مو  نموذج التعلم املع4ـوس NـM فاعلية). 2015.(و6ار
Qوس ب4ليـــــة الBCبيـــــة ات الـــــتعلم ¤لكBCو±ـــــي لـــــدى طـــــالب الب4ـــــالو رالتحـــــصيل و7داء مل ـــــا . ر

ــــة – §ليــــــة ال;:بيـــــة –ال;:بيـــــة آفــــــاق مـــــستقبلية : لاملـــــؤتمر الــــــدوo KMو  – جامعــــــة الباحــ
  .703 – 686،  �2لية الBCبية، جامعة الباحة، : ، الباحة، السعوديةالسعودية

Iا KL العمليـة : ´9شطة التعليمية). "2010. (6ند بbت عبدهللا بن السيد, يةال اشم رأIميÃ^ا ودو
سالة الBCبية ."التعليمية التعلمية   .15 - 10: 27سلطنة عمان ع -ر 

MــGأســامة ســعيد ع ، ســة 7±ــشطة NــM وحــدة ). 2014. (ي6نــداو رأثــر التفاعــل بــAن نمــط وتوقيــت مما
اك  رJعليميـــة إلكBCونيـــة حـــو إد ات التميAــــ� ل ر7لغـــاز واX¸ـــدع البـــصرQة الرقميـــة عGـــF م ـــا

ىالبــــصر ومــــستو قــــراءة البــــصرQات لــــدى تالميــــذ الــــصف اX¸ــــامس �بتــــدا�ي اســــات . ي رد
  .70 -17، )53( السعودية، - عرية KL ال;:بية وعلم النفس
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