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  قرار لجنة المناقشة

   الذیدیه علي مرسي فتحي أمیرة :الباحثة أسم

ام عناصر التعلم المنتجة ضمن المستودعات المتخصصة أثر استخد:  الرسالة عنوان
عبر الشبكة علي تنمیة مھارات توظیف ھذه العناصر داخل الصف واالتجاه نحوھا 

  .لدى الطالب المعلم بكلیة التربیة 

  ٢/٢/٢٠١٧یوم الخمیس الموافق :  تاریخ المناقشة

  :لجنة الحكم علي الرسالة السادة األساتذة

  التدریس وطرق المناھج أستاذ  فارعة حسن محمد /األستاذة الدكتورة

  شمس عین جامعة – التربیة كلیة 

   التعلیم تكنولوجیا أستاذ  نبیل جاد عزمي/ األستاذ الدكتور

  حلوان جامعة – التربیة كلیة

عزة محمد عبد / األستاذة الدكتورة
  السمیع

  أستاذ المناھج وطرق التدریس 

  جامعة عین شمس -كلیة التربیة

إیھاب محمد عبد /  الدكتور ستاذاأل
  العظیم حمزة 

  أستاذ تكنولوجیا التعلیم 

  جامعة حلوان  -كلیة التربیة

  :قرار اللجنة بعد مناقشة الرسالة

أمیرة فتحي مرسي علي درجة الدكتوراه الفلسفة في التربیة تخصص مناھج / منح الباحثة 
ادل الرسالة مع الجامعات المصریة مع التوصیة بتب"  تكنولوجیا التعلیم " وطرق تدریس 
  .والمراكز البحثیة



 



 شكر وتقدیر
 

 خــاتم محمــد ســیدنا علــى وأســلم وأصــلي ســلطانك، وعظــیم وجهــم بجــالل یلیــق حمــداً  ربــي أحمــدك
  وبعد،،،، أجمعین، للخلق األعظم المعلم المرسلین

 لـي یطیـب المقـام هـذا وفـي الـنعم، یدیـه علـى أجـرى مـن یشـكر أن لربـه العبـد شـكر تمـام من فإن
 تعلمـت مـن لكـل االمتنـان وعظـیم الشـكر فیهـا أسـجل وقفـة ،بالجمیـل وعرفـان وتقـدیر وفاء وقفة أقف أن

  :لي العون ید مد من ولكل منهم،
  : والتقدیر الشكر آیات بأوفى أتقدم بدئ ذي فبادئ

تاذة دكتورة لألس د/ ال ن محم ة حس  ةالتربیـــ كلیـــة -المنـــاهج وطـــرق تـــدریس  ســـتاذأ فارع
نــه لشــرف عظــیم لــي أن أتتلمــذ ســعدتُ وشــرفتُ بإشــرافها علــى هــذا البحــث فقــد، جامعــة عــین شــمس ٕ ، وا

ــة والرعایــــة،  ــد أحــــاطتنى بالعنایــ ــدیدة، فقــ ــز وخلقهــــا الرفیــــع وتوجیهاتهــــا الســ ــدیها ؛ لعلمهــــا المتمیــ علــــى یــ
من ثمـین وقتهـا، وال یمكـن أن تعبـر هـذه الكلمـات عمـا ُأكـن لهـا مـن تقـدیر واحتـرام، فلهـا منـى  ىومنحتن

أن یجزیهـا عنـى خیـر الجـزاء، وأن یمتعهـا بموفـور الصـحة  الشكر والتقدیر، وأسال اهللا العلى القـدیر كل
   والعافیة

نه ٕ   :تقدم بخالص الشكر والتقدیر إلىأأن  يدواعى سرور  منل وا
دكتوراألستاذ  ا/ ال ل ج ، جامعــة حلــوان –تكنولوجیــا التعلـیم بكلیــة التربیــة  أســتاذ عزمي دنبی

وقـد سـعدت أیضـٌا بإشـرافه علـى هـذا البحـث،  الدراسـات العلیـا، مرحلـة يفـ لـي یرافكان أستاذا ومعلمـا قـد
ٌ فـى إنجـاز هـذا البحـث، فلـه منـى كـل  ٌ كبیـر ه وملحوظاتـه وروحـه الطیبـة أثـر تقـدیر، الشـكر و الفكان آلرِئ

  .  وخیر العمل  اءاهللا بالصحة والعافیة ، وجزاه اهللا عني خیر الجز  ومتعه
 :أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى كما

ومـدیر مركـز تطـویر التعلـیم تكنولوجیـا التعلـیم   أسـتاذحسن محمد زینب / تورةالدك األستاذة
وقـــد شــــرفت ،  اهللا خیــــرا زاهـــا، فجعلـــى هــــذا البحـــث  ســــیادتها وقـــد ســــعدت أیضـــٌا بإشـــراف، الجـــامعي 

وكلمـات  لطیبـةفوجدت األسلوب الراقي التي تتمیز به في التعامل مـع األخـرین والـروح ا، معها لتعاملبا
ــرام وتقـــدیر، ومتعهــــا اهللا  فلهـــا، التــــي دائمـــا مــــا تنطــــق بهــــا تشــــجیعالمـــدح وال ــوركــــل احتــ ــحة  بموفــ الصــ

  .والعافیة
  
  
  



 ب 
 

 دواعي فخري وسروري أن یقوم بمناقشة هذه الرسالة ولمن
 - أستاذ المناهج وطرق التدریس  بكلیة التربیة  عزة محمد عبد السمیع/  الدكتورة األستاذة

هي  استاذتي و مثال للعلم وفیض العطاء،  فهي،اقشة الرسالة منسیادتها  لقبول جامعة عین شمس
 مني كل التقدیر افلهبكل فخر واعتزاز  الجامعي الثاني التي كنت أتطلع الیها دائما عاميمنذ 

 .خیر الجزاء ا، وأسأل اهللا أن یجزیهواالحترام 
  دواعي فخري وسروري أن یقوم بمناقشة هذه الرسالةكما أنه لمن 

-أسـتاذ تكنولوجیـا التعلـیم  بكلیـة التربیـة إیھاب محمد عبد العظیم حمزة/  دكتورال األستاذ 
وقـــد شـــرفت  لقبولـــه مناقشـــة هـــذه الرســـالة رغـــم أعمالـــه وأعبائـــه ، وتحملـــه عنـــاء القـــراءةجامعـــة حلـــوان  

تمیـز بـه فـي التعامـل مـع ذي یاقـي الـفوجـدت األسـلوب الر ، فـي العدیـد مـن المواقـف سـیادته مـع لتعامـلبا
  .الصحة والعافیة  بموفوراهللا  كل احترام وتقدیر، ومتعه فله ،لطیبةخرین والروح ااأل

 :آیات الحب والتقدیر والعرفان بالجمیل إلى أفراد أسرتى بأسمى أتقدم وأخیرا
ـــاء قیـــامى بهـــذا  عمـــرو/ الغـــالى زوجـــى بالشـــكر وأخـــص ــاندنى خطـــوة بخطـــوة أثن ـــذى كـــان یسـ ال

وابنــائي أحبــائي الــذین عــانوا كثیــرا ،لمــا قدمــه لــى مــن عــون مسـتمر تقـدیروال لحــبالعمـل، فلــه منــى كــل ا
  .معي 

كلمـات الشــكر ال تســتطیع ان تعبــر لهــا عــن عرفاننــا وتقــدیرنا لمــا قدمتــه  فأســميالغالیــة  أمــي امـا
  . )صاحبة المكانة العالیة الغالیه(الینا فهي 

 العمـل ألبنتـي طـوال فتـرةلمـا قـدموه لـي مـن وقـت ومجهـود ورعایـة  جيوالده زو  زینب/  واألستاذة
  .فلهما جزیل الشكر علي ما بذلوه، الرسالةب

أتقدم إلیهم جمیعًا بالشكر والتقدیر على ما بذلوه معـي مـن عنـاء ومشـقة حتـى أصـل إلـى مـا أنـا  
  .علیه اآلن، فجزاهم اهللا عني جمیعًا خیر الجزاء وحفظهم من كل شر وسوء

،  أنــي المقــام هــذا فــي أدعــي وال وتمامــه، العمــل هــذا لإكمــا علــى أعــانني الــذي اهللا أحمــد وأخیــرًا
ــدت، حاولـــت أنـــي حســـبي ولكـــن أكملـــت، أو أتممـــت ن اهللا، فمـــن أصـــبت فـــإن أردت، والخیـــر واجتهـ ٕ  وا
  . وفقت قد أكون أن اهللا وأسأل أخطأت، فیما عذراً  لي تلتمسوا أن فأرجو نفسي، فمن أخطأت
  

  العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر
  الباحثه                                                         

 



 ج 
 

 
 مستخلص الرسالة 

ر "  :عنـــوان الرســـالة  ة عب تودعات المتخصص من المس ة ض تعلم المنتج ر ال تخدام عناص ر اس أث
م  دى الطالب المعل ا ل اه نحوھ الشبكة علي تنمیة مھارات توظیف ھذه العناصر  داخل الصف واالتج

  " التربیة بكلیة

  : البحث الحالي یجیب عن السؤال الرئیسي التالي و
ما أثر استخدام عناصر التعلم المنتجة ضمن المستودعات المتخصصة عبر الشبكة علي تنمیة 

التربیة ؟ بكلیةمھارات توظیف ھذه العناصر  داخل الصف واالتجاه نحوھا لدي الطالب المعلم   

  :ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة
؟الشبكةضمن المستودعات المتخصصصة عبر المنتجة ما معاییر بناء عناصر التعلم : ١س  

استخدامھا في انتاج عناصر التعلم؟ الزم ما البرامج ال :٢س  

ما النموذج المقترح لمستودع العناصر التعلیمیة  المتخصص في الریاضیات؟: ٣س  

علي تنمیة مھارات المتخصصة  ضمن المستودعات ثر استخدام عناصر التعلم المنتجةما أ :٤س 
؟ لدي الطالب المعلم بقسم الریاضیات توظیف العناصر  داخل الصف   

لدي ضمن المستودعات المتخصصة علي تنمیة األتجاه  ثر استخدام عناصر التعلم المنتجةما أ :٥س 
؟بقسم الریاضیات نحو استخدام المستودع المتخصصالطالب المعلم بكلیات التربیة   

 :  ن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة ما یلي وكانت م

  التجریبیة المجموعة درجات رتبمتوسطي  بین إحصائیة داللة ذو فرقوجود * 
في تطبیق بطاقة المالحظة داخل الصف لتوظیف عناصر التعلم  اثناء تدریس ) ٨٠(والمحك

  لصالح المجموعة التجریبیة  مقرر الریاضیات
بین متوسطي درجات الطالب ) ٠.٠٥(ذات داللة احصائیة عند مستوي داللھ فرق وجود* 

نحو استخدام مستودع عناصر  اإلتجاهالمعلمین في كل من التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس 
  .لصالح التطبیق البعدي  اإلنترنتالتعلم عبر 
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  قائمة المحتویات
  قائمة الموضوعات: اوالٌ 

  الصفحة    الموضوع

  ١٥- ٢  تحدیدها ، وخطة دراستها: مشكلة البحث : فصل األول ال  
 ٢  مقدمة البحث  
  ٩  األحساس بالمشكلة  
 ١١  تحدید مشكلة البحث وتساؤالته  
 ١١  البحث أهداف  
 ١٢  أهمیة البحث  
 ١٢  حدود البحث  
 ١٢  متغیرات البحث  
 ١٣  منهج البحث  
 ١٣  مصطلحات البحث  
 ١٣  فروض البحث  
 ١٤  أدوات البحث  
 ١٤  ءات البحثإجرا  

  ٥٣-١٦ عناصر التعلم: الثانى  الفصل
  عناصــــــــر التعلــــــــــم:المحور األول 

  ١٧  تعریف عناصر التعلم  
 ١٩  ممیزات عناصر التعلم في بناء وتصمیم المحتوى اإللكتروني  
 ٢٠  خصائص عناصر التعلم  
 ٢٢  تصنیفات عناصر التعلم  
 ٢٦  أشكال عناصر التعلم  



 ه 
 

  الصفحة    الموضوع

 ٣٠  التعلیمیة العملیة في التعلم عناصر تاستخداما  
 ٣٠  إنتاج عناصر التعلم  
 ٣٣  إعادة استخدام عناصر التعلم  
  ٣٦  الرقمیةمعاییر تصمیم عناصر التعلم  
 ٣٧  )المیتاداتا(لبیانات الوصفیة ا  

  الطالب المعلم               :المحور الثاني

 ٤٤ دور المعلم في عصر التقنیات  
 ٤٦  خدام العناصر  التعلیمیة الرقمیةافع وراء استالد  
 ٤٧  دور عناصر التعلم في تفعیل المواد الدراسیة  
 ٤٨ ممیزات استخدام عناصر التعلم الرقمیة في التدریس  
 ٤٩  فوائد استخدام عناصر  التعلم الرقمیة بالنسبة للطالب  
 ٥٠  أسالیب تعامل الطالب مع عناصر التعلم  
 ٥٠     ي توظیف عناصر التعلمتنمیة مهارات الطالب المعلم ف  

  ١٠٣- ٥٤  المستودعات المتخصصة لعناصرالتعلم: الفصل الثالث 

  المستودعات المتخصصة لعناصر التعلم: األولالمحور 

 ٥٥  مستودعات عناصر التعلم  
 ٥٩  أهداف مستودعات عناصر التعلم  
 ٦٠  خصائص مستودعات عناصر التعلم  
 ٦٢  أنواع مستودعات عناصر التعلم  
 ٦٥  بمستودعات عناصر التعلم لعناصر المرتبطةا  
 ٦٦  المتخصصة أهمیة مستودعات عناصر التعلم  



 و 
 

  الصفحة    الموضوع

 ٦٩  وظائف مستودعات عناصر التعلم وخدماتها  
 ٧٠  ممیزات مستودعات عناصر التعلم  
 ٧١  الصعوبات التي تواجه مستودعات عناصر التعلم  
 ٧٢  إدراة مستودعات عناصر التعلم أنظمه  
 ٧٦  ارة محتوي التعلیم بمستودع العناصر التعلیمیةمكونات نظام اد  
 ٧٨  العملیات التي تتم على عناصر التعلم داخل المستودعات  
 ٨١  عناصر تصمیم وبناء المستودعات  
  ٨٨  المتخصصةنماذج لبعض المستودعات  

  

  ٩١   النظریات العلمیة الداعمة لمستودعات عناصر التعلم: الثانيالمحور 

 ٩١  الدافعیة للتعلم ونظریات تعلممستودعات عناصر ال  
 ٩٢  مستودعات عناصر التعلم وعالقتھا بنظریة الھدف  
 ٩٣  االحتیاجات عالقة مستودع عناصر التعلم  بنظریة االنتماء و  
 ٩٤  عالقة مستودع عناصر التعلم  بنظریة األتصال  
 ٩٤  عالقة مستودع عناصر التعلم  بنظریة المدرسة البنائیة  

عالقة التصمیم التعلیمي بمستودع عناصر التعلم :المحور الثالث  ٩٦  

 ٩٧  وأھمیتھ التعلیمي التصمیم فائدة  
 ٩٧  التعلیمي التصمیم نموذج خصائص  
  اختیار النموذج التصمیمي المتبع 

  
  

١٠٠  


