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نموذج مقترح لتقييم الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد في ضوء 
 المعايير التربوية والتقنية

 

       (1)وفاء يحي عبدالمطمب سيد 

       (2)أ.د / وليـــد يوسف محـــمـد 
       (3) م.د / احمـــد حمـمي ابو المجدأ.

       (4) د/ سحر محـمـد السيــــــــــــد
 مستخمص البحث

ؼ البحث الحالي الي تصميـ نموذج مقترح لتقييـ الوحدات الرقمية ثالثية ييد
حيث تزايد استخداـ بيئات التعمـ األبعاد في ضوء المعايير التربوية والتقنية 

اإللكتروني كثيرًا في التعميـ وكذلؾ في التواصؿ بيف المعمـ والطالب، 
في تصميـ  وظير مصطمح وحدات التعمـ الرقمية ليدؿ عمى توجو حديث

المحتوى اإللكتروني، وتعد وحدات التعمـ الرقمية فكر جديد في مجاؿ 
تكنولوجيا التعميـ والتعمـ ، حيث تقوـ عمى اإلبداع في إنتاج وحدات جديده 
يمكف استخداـ كؿ منيا في العديد مف المواقؼ التعميمية وذلؾ باستخداـ 

االتصاالت والتي مف التطبيقات الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات و 
 Photoshopومعالجة الصور Flash بينيا برمجيات الفالش  
، وثري دي  Autodesk 3ds Maxوالبرمجيات ثالثية األبعاد 

 وغيرىا . Paint  Shopوبرمجيات الرسـو 3D Studioاستوديو

                                                 
1

 معيده بقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية بقنا 
2

 استاذ تكنولوجيا التعليم كليــة التربيــة جامعة حلوان 
3

 جامعة جنوب الوادي استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية بقنا 
4

 مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية بقنا جامعة جنوب الوادي 
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ومف خالؿ تحميؿ الدراسات السابقة التي تناولت الوحدات الرقمية تتضح األىمية 
ولييا البحث العممي الوحدات الرقمية؛ لذلؾ يرى الباحث ضرورة التي ي

توفير وسيمة لتقييـ جودة الوحدات الرقمية في ضوء المعايير التربوية 
 (. rubricوالتقنية مف خالؿ توظيؼ سمـ التقييـ المفظي ) 

بطاقة تقييـ منتج الوحدات الرقمية ثالثية االبعاد مف نوع وتوصمت الباحثة الي 
في صورتيا النيائية صالحة لمتطبيؽ تكونت   rubricلتقييـ المفظيسمـ ا
بند تقييـ لتقييـ وحدات التعمـ الرقمية ثالثية  69معايير ينبثؽ منيا  >مف 

 األبعاد .
 

Abstract 
The aim of this research is to design a proposed model for 

evaluating 3D objects through educational and technical 

standards. E-learning environments are increasingly used 

in education as well as in communication between 

teacher and student. The term digital learning objects has 

emerged to demonstrate a modern approach in the design 

of electronic content. A new thinking in the field of 

teaching and learning technology, which is based on 

creativity in the production of new modules that can be 

used in many educational situations using new 

applications in the field of ICT, among which Flash 

software, image processing, Photoshop, 3D software, 

Autodesk 3ds Max, 3D Studio, 3D Studio, Paint Shop, 

and more. 

Through the analysis of previous studies on digital 

objects, the importance of scientific research is evident 

in digital units. Therefore, the researcher believes that a 

means of evaluating the quality of digital units should be 

provided in the light of educational and technical 

standards through the use of rubric. 
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The researcher has reached the 3-digit digital object 

evaluation product of the rubric scale in its final version, 

which is valid for the application. It consisted of 9 

criteria, from which 36 evaluation items were issued to 

evaluate 3D digital objects. 

 
 مقدمة :

تزايد استخداـ بيئات التعمـ اإللكتروني كثيرًا في التعميـ وكذلؾ في التواصؿ بيف 
ر مصطمح وحدات التعمـ الرقمية ليدؿ عمى توجو حديث المعمـ والطالب، وظي

تعد وحدات التعمـ الرقمية فكر جديد في مجاؿ في تصميـ المحتوى اإللكتروني، و 
تكنولوجيا التعميـ والتعمـ ، حيث تقوـ عمى اإلبداع في إنتاج وحدات جديده يمكف 

التطبيقات استخداـ كؿ منيا في العديد مف المواقؼ التعميمية وذلؾ باستخداـ 
الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي مف بينيا برمجيات 

والبرمجيات ثالثية األبعاد  Photoshopومعالجة الصور Flash الفالش 
Autodesk 3ds Max  ،3وثري دي استوديوD Studio  وبرمجيات

 . وغيرىا Paint  Shopالرسـو
صر رقمي يحمؿ قيمة تربوية ، ووحدات التعمـ الرقمية ىي " أي عن 

ويستخدـ لتحقيؽ ىدؼ تعميمي محدد ، وتتعدد أنواعو لتشمؿ : ممفات الصوت ، 
والفيديو ، والصور المتحركة ، والصور البيانية ، والرسوـ الثابتة والمتحركة ، 
ويتاح عنصر التعمـ داخؿ مستودعات بحيث يمكف الوصوؿ اليو مف خالؿ 

ؽ البحث عمي شبكة اإلنترنت ، كما يتميز عنصر البيانات الواصفة عف طري
التعمـ بإمكانية إعادة استخدامو ضمف أكثر مف محتوي تعميمي فيو قابؿ 

 5108لمتحديث والعمؿ عمي كافة نظـ التشغيؿ المختمفة ".) نبيؿ جاد عزمي ، 
 ( 6:7، ص 
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بيرة كما إف استخداـ وحدات التعمـ الرقمية في العممية التعميمية لو أىمية ك 
بالنسبة لكال مف المتعمـ ، المعمـ ، الييئات التعميمية . وقد اتفؽ كال مف فرج 

مع حسيف محمد (  01ص ،  5106)إبراىيـ أبو شمالو و سامح خميؿ الجبور 
استخداـ المعمميف لوحدات التعمـ ( عمي اف  67 - 66ص ص،  5100)أحمد 

انيا تدعـ منيا  المميزات الرقمية في التدريس يحقؽ ليـ العديد مف الفوائد و
التفاعمية في التعمـ ، تدعـ التعمـ مع إمكانية تكراره ، تضفي المرونة عمى التعمـ 
، الوصوؿ السيؿ ليا، تضيؼ قيمة لمتعمـ، سيولة نقميا وتبادليا بيف نظـ 
التشغيؿ ، تقترب بالتعميـ مف الواقعية ، تقدـ أمثمة حية لؤلفكار المجردة ، يمكف 

قابميتيا لممشاركة ال يمنع مف ،  مفردىا بتقديـ مفيوـ أو جزء مف مفيوـأف تقوـ ب
  .إمكانية احتفاظ كؿ مستخدـ بممفاتو الخاصة 

 ,Barritt & Alderman),  (Cisco Systms,2001)ويوضح كال مف 

2004)  (Matthiasdottir, 2006)  ,(Tzikopoulos Et Al., 2009) 

المساعدة لنسبة لممتعمـ ، والتي تتمثؿ في بعض جوانب أىمية عناصر التعمـ با
عمي توفير الميارات والمعارؼ بشكؿ دائـ ومستمر ومتاح في أي وقت ، 
المساعدة في اكتساب الميارات والمعارؼ الجديدة مف خالؿ التعميـ بالممارسة 
والخبرة ، توفر أنواع متعددة مف الوسائط وأساليب عرض المستوي التي تتناسب 

المتعمـ ، البيانات الواصفة المصاحبة لعناصر التعمـ ُتمكف المتعمـ  مع احتياجات
مف سيولة اختيار العناصر التي تتناسب مع احتياجاتو وأىدافو ، تمكف المتعمـ 
مف البحث عف وظائؼ محددة ، وأىداؼ مخصصة ، والوصوؿ إلي النتائج 

قائمًا عمي حؿ  المطموبة ، تدعـ كافة أنماط التعمـ المختمفة سواَء كاف تعمماً 
المشكالت ، أو قائمًا عمي االكتشاؼ ، توفر عناصر التعمـ َالية لتقييـ الميارات 
الذاتية والمعرفية لممتعمـ لمساعدتو عمي اتماـ برنامجو الدراسي المحدد . )نبيؿ 

 (::6-6:9، ص ص 5108جاد عزمي ،
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 ,.Tzikopoulos Et Al),  (Matthiasdottir, 2006)ويوضح كال مف 

بعض جوانب أىمية عناصر التعمـ بالنسبة لمييئات والمؤسسات  (2009
التعميمية، والتي تتمثؿ في تدعيـ بنية التعميـ المدمج والتي يتاح فييا تجارب 
تعميمية يمكف انجازىا باستخداـ عناصر التعمـ بما تتيحو مف معينات لممعمؿ 

لكتروني مما يقمؿ مف ومواد لمتدريب لمدمج بيف الفصوؿ الدراسية والتعميـ اإل
التكاليؼ وزيادة سرعة األداء الناتج والكفاءة العالية في عممية تطوير عناصر 
التعمـ  ، تدعيـ العممية التعميمية بأنماط تعمـ متعددة يمكف استخداميا لدعـ 
بيئات التعمـ المتنوعة ، وأساليب عرض تتناسب مع حاجات المتعمـ ، تعمؿ 

بيئات التعميـ سواء التعميـ التقميدي ، أو المدمج ، أو  عناصر التعمـ عمي مختمؼ
اإللكتروني ، مواءمة نظـ إدارة محتوي التعمـ مع نظـ إدارة المعرفة بداخؿ 

 (;:6- ::6، ص ص 5108المؤسسات التعميمية .) نبيؿ جاد عزمي 
( ، حصة  5105كما أكدت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة حناف حسف عمى) 

( ، أحمد صادؽ عبد 5107الجريوي )  (،  سياـ سمماف5106اف )عبداهلل غرس
(، ىبػػػػو حسػػيف عبد  5108( ، شيماء سعيد محمد )5107المجيد )
( ، أميرة فتحي مرسي  5108( ، أحمد محمد أحمد عمى ) 5108الحميػػػد)

( عمى أىمية الوحدات الرقمية وفاعميتو في العممية التعميمية في :510)
مختمفة لتنمية التحصيؿ المعرفي واألداء الميارى واالتجاه والدافعية المجاالت ال

 لمتعمـ وعالج صعوبات التعمـ المختمفة .
ومف خالؿ الدراسات السابقة التي تناولت الوحدات الرقمية تتضح األىمية التي 
يولييا البحث العممي الوحدات الرقمية؛ لذلؾ يرى الباحث ضرورة توفير وسيمة 

ة الوحدات الرقمية في ضوء المعايير التربوية والتقنية مف خالؿ لتقييـ جود
 (. rubricتوظيؼ سمـ التقييـ المفظي ) 
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( أف سمـ التقييـ المفظي عبارة عف سمسمة  5101ويري مصطفي نمر دعمس )
مف الصفات المختصرة التي تبيف أداء الطالب في مستويات مختمفة وىو يشبو 

كثر تفصيال ويوفر ىذا النوع مف التقييـ مؤشرات سمـ التقييـ الكتابي لكنة أ
 واضحة لمعمؿ الجيد المطموب.

 مشكمة البحث:
 تمثمت مشكمة البحث في اآلتي:

  .الحاجة لمعرفة المعايير التقنية والتربوية الالزمة لتقييـ الوحدات الرقمية 
  ( الحاجة لتوفير بطاقة تقييـ مف نوع سمـ التقييـ المفظيrubric لتقييـ ) 

 جودة الوحدات الرقمية في ضوء المعايير التربوية والتقنية. 
 أسئمة البحث:

 يمكف صياغة مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي:
 ما المعايير التربوية و التقنية لتقويم الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد ؟
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيسي مجموعة مف األسئمة الفرعية كالتالي:

 يير التربوية والتقنية التي تسيـ في تقويـ الوحدات الرقمية ثالثية ما المعا
 األبعاد ؟

 ما بنود تقييـ المعايير التربوية والتقنية في الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد ؟ 
  ما شكؿ بطاقة تقييـ جودة الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد ؟ 

 ىدف البحث:
ية ثالثية األبعاد مف خالؿ توظيؼ سمـ تصميـ بطاقة تقييـ جودة الوحدات الرقم

 ( . rubric (التقييـ المفظي
 أهميت البحج:

 قد يسيم البحث الحالي في:
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  تقييـ جودة الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد التي ينتجيا المتعمموف في ضوء
 المعايير العالمية لمتقييـ.

 عمية وفؽ معايير مساعدة الباحثيف في إعداد وحدات الرقمية ثالثية األبعاد تفا
 تقييـ واضحة ومحددة.

 منيج البحث:
اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمحصوؿ عمى المعايير التربوية والتقنية 
وبنود التقييـ الواجب توافرىا في بطاقة تقييـ الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد 

(rubric.مف خالؿ تحميؿ الدراسات السابقة ) 
 مصطمحات البحث:

يمي تعمنيا عرض : بأ الباحث وحدة التعمم الرقمية ثالثية األبعاد اجرائيا يعرف
ـ  يتـ إعادة استخداميا في مواقؼ تعميمية لحجر اصغيثالثي األبعاد قمي ر

جديدة غير التي تـ انتاجيا مف أجمو ، وتتراوح بيف النص والصوت والصورة 
لتفاعمية ، ويستغرؽ عرض واألشكاؿ ثالثية األبعاد ولقطات الفيديو والمحاكاة ا

دقيقة  وتحتوي  08دقيقة إلي  0كؿ منيا في الموقؼ التعميمي ما بيف أقؿ مف 
 ت .لبيانات اصفاعمي وا

: بأنو أداة تقييـ تقدـ ( تعرفو الباحثة إجرائياRubricسمم التقييم المفظي )
ثالثية  وحدة التعمـ الرقميةوصؼ دقيؽ لمدي توافر المعايير التربوية والتقنية في 

 األبعاد مف خالؿ سمسمة مف الصفات المختصرة.
 

 اإلطار النظري لمبحث
 مفيوم الوحدات الرقمية 
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أو صوت  Picأو صورة  Textوحدة المادة التعميمية ىي أي مف نص   
Audio  أو لقطةVideo  أو رسـ متحرؾAnimation  ( . الغريب أو غيرىا

 (  ;69، ص  >511زاىر إسماعيؿ ،
وحدات المواد التعميمية بأنيا عناقيد صغيرة مستقمة   Hodginsوقد عرؼ 

مف المعرفة أو التفاعالت المخزنة في قاعدة بيانات ، بيدؼ تقديميا كوحدات 
مف التعميمات أو المعمومات ، وىي تمتاز بكونيا متفاعمة وتكرارية االستخداـ 

رج اإلنترنت مف لدعـ التعمـ ، ويمكف استخداميا باإلنترنت أو كدرس تعميمي خا
 ( >69، ص  >511الغريب زاىر إسماعيؿ ، خالؿ معمؿ الكمبيوتر .) 

" مصادر رقمية صغيرة ومستقمة بذاتيا وتعتبر وحدات التعمـ الرقمية   
تستخدـ لمتعميـ والتعمـ، ويمكف إعادة استخداميا في سياقات تعميمية متعددة، كما 

وح بيف النص والصورة والصوت يمكف تخزينيا في قواعد بيانات عامة، وتترا
والرسوـ الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو والخرائط واألشكاؿ والمحاضرات وأفالـ 

 (  009ص ،  5107، سياـ سمماف الجريوي" )  فالش واالختبارات
( أف الوحدات الرقمية  ;59، ص  5107كما يري مجدي سعيد عقؿ )   
ي يمكف إعادة استخداميا عدة مرات في مجموعة مف الوسائط التعميمية الت"ىي 

دروس تعميمية مختمفة، مع تغيير بعض خصائصيا وقد تكوف ممؼ وورد أو 
  ".صوت أو فيديو أو صفحة ويب، أو مقطع فالش

،  5106) ويعرفيا كال مف فرج ابراىيـ أبو شمالة وسامح خميؿ الجبور   
التي تقوـ عمي ، ة إحدى التطبيقات االلكترونية الحديث: انيا (  >-;ص ص 

وىي تتراوح بيف النص ) فكرة حديثة في تفعيؿ استخداـ الوسائط الرقمية 
والصوت والصورة والرسوـ الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعمية 

في تدريس الموضوعات الدراسية ، وذلؾ بإعداد بنوؾ أو مستودعات ( 
(Repositories  )الوسائط الرقمية المستقمة والقائمة  لعدد كبير مف جزئيات
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بذاتيا وتقديميا لممعمميف إلعادة استخداميا مرات متعددة في إطار تعميمي جديد 
وفي مواقؼ تعميمية مختمفة غير التي تـ إنتاجيا مف أجميا، ويستغرؽ عرض كؿ 

 .دقيقة 08-0منيا في الموقؼ التعميمي ما بيف 
مواد أو " انيا (  58ص،  5100)ويري حسيف محمد أحمد    

وسائط رقمية صغيرة ولكنيا كثيرة يتـ إعادة استخداميا في مواقؼ تعميمية جديدة 
وتتراوح بيف النص والصوت والصورة والخرائط ، غير التي تـ انتاجيا مف أجمو 

، والمتحركة ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعمية ، واألشكاؿ والرسوـ الثابتة 
 08دقيقة إلي  0في الموقؼ التعميمي ما بيف أقؿ مف  ويستغرؽ عرض كؿ منيا

 " دقيقة 
 Learningوتعد الكائنات التعميمية أو الوحدات التعميمية   

Objects  مصادر رقمية محددة بشكؿ فريد، ويمكف استخداميا لدعـ عممية
 (:0ص ، 5107، أحمد صادؽ عبدالمجيد . ) التعمـ 

 الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد 

 .P2) Rosa Paredes, J, 2009,ويعرؼ كال مف روزا والفريدو    

Alfredo Sánchez )  وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد بأنيا حالة خاصة
مف وحدة التعمـ، وتمثؿ الموارد الرقمية التفاعمية ثالثية األبعاد التي يمكف إعادة 

التعمـ أو بيئات التعمـ  استخداميا في المواقؼ التعميمية ودمجيا في نظـ إدارة
االفتراضية  ، وتحتوي عمي المواد التعميمية ثالثية األبعاد ، معمومات المحاكاة، 
البيانات الوصفية وكذلؾ الحقوؽ واألذونات. و يمكف أف تحتوي عمى واجية 
لمتفاعؿ، والتي قد تكوف مستقمة عف نظـ ادارة التعمـ ، ويعتبر تصميـ وتطوير 

ثالثية األبعاد ليست ميمو سيمة وذلؾ ألنيا تحتاج الي قدرات الوحدات الرقمية 
 . تقنية وقدرات تصميميو ابداعية
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 مكونات الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد :
 عدة مكونات منيا : (3DLO)ولموحدات الرقمية ثالثية األبعاد  

 : الشكؿ والخصائص البصرية لمكائف.3D محتوى • 
ي يجب أف يكوف المتعمـ عمى دراية بيا بعد االنتياء ىدؼ التعمـ: المعرفة الت• 

 مف التفاعؿ.
 المتطمبات: الشروط المسبقة لممتعمـ ليكوف قادر عمى استخداـ الكائف.• 
 الكفاءات: القدرات التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ.• 
 المياـ: اإلجراءات التي يتعيف القياـ بيا أثناء التفاعؿ مع الكائف.• 
سائؿ ضمنية أو صريحة لتقييـ ما إذا كاف قد تـ تحقيؽ األىداؼ مف التقييـ: و • 

 .P 2) Rosa Paredes, J , 2009,قبؿ المتعمـ أثناء التفاعؿ مع وحدة التعمـ.

Alfredo Sánchez) 
 :خصائص وحدات التعمم الرقمية 

لموحدات الرقمية عديد مف الخصائص يذكرىا كال مف حسيف محمد أحمد  
محمد عطية خميس ، محمد سميماف أبو شقير ، مجدي  ( ، 58، ص  5100)

 ( في النقاط التالية : ;0-:0، ص ص5105سعيد عقؿ ) 
  القدرة عمي الوصوؿAccessibility  : يمكف مف بعد الوصوؿ  الي

واستخداميا ، المكونات التعميمية المتاحة في أحد المواقع البعيدة 
 .وتقديميا لمعديد مف المواقع األخرى 

 ية العممInteroperability  : المكونات الرقمية التي طورت في موقع
ما بعدد مف االدوات يمكف استخداميا في موقع تعميمي أخر وبعدد أخر 

 . أي انيا ال تطمب أدوات وبرامج خاصة في تشغيميا ، مف األدوات 
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  التوافؽAdaptability:  امكانياتيا المتعددة تمكنيا مف التوافؽ مع
 .غيرة لممواقؼ التعميمية الحاجات المت

  إعادة االستخداـReusability  : تستخدـ المكونات الرقمية التي
صممت ألحد األغراض العامة أو التعميمية في العديد مف المواقؼ 

 .التعميمية الجديدة 

  البقاء أو المتانةDurability  : تتيح اعادة تشغيؿ المكونات الرقمية
 .ا أو تشفيرىا التي تضمنيا دوف اعادة تصميمي

  الفعاليةAffordability  : تزيد مف الفعالية التعميمية عندما تقمؿ مف
 . الوقت والجيد والتكمفة

( أف ىناؾ عدة خصائص  5:7، ص  5108كما اضاؼ نبيؿ جاد عزمي ) 
 لعناصر التعمـ في بناءىا وتوظيفيا في المقررات اإللكترونية وىي : 

  االستقاللية" Self-Containing" :  يمكف أف يعمؿ أي عنصر
تعميمي بشكؿ مستقؿ دوف الحاجة إلي برمجيات تشغيؿ أو مواقع مساندة 

 . 
  التكمفة الفاعمةCost-Effectiveness  تجذب عناصر التعمـ تكرار :

المستخدميف لعمميات اإلنتاج توفيرًا لموقت والجيد ، باإلضافة إلي توفير 
 رأس الماؿ الفكري .

  إمكانية النقؿPortability   تيسير نقؿ المحتوي المكوف مف عدد مف :
عناصر التعمـ مف نظاـ تقديـ مقررات إلي أخر دوف الحاجة إلي تعديؿ 



 ةنيوالتق ثالثية األبعاد في ضوء المعايير التربوية مقترح لتقييم الواحدات الرقميةنموذج 

 Page 122  111 التاسع عشر العدد –مجلت البحوث في مجاالث التربيت النوعيت 
 

المحتوي مف خالؿ معايير لتسييؿ نقؿ المحتوي بيف أنظمة إدارة 
 . "Scorm"المحتوي المختمفة مثؿ معايير 

  قابمية الدمج"Integratable" صر التعمـ مع : وتعني سيولة دمج عنا
التطبيقات المتعددة ، وعدـ تأثرىا في حالة إجراء تغييرات في قاعدة 

 البيانات وأف تعمؿ دوف إعادة تصميـ بيدؼ تقميؿ الوقت والتكاليؼ .

  قابمية المشاركة"Sharable"  بمعني ارتباط عنصر التعمـ بأكثر مف :
حاجة مقرر في نفس الوقت ، ومف خالؿ نظـ إدارة المحتوي دوف ال

 إلعادة استخدامو . 
  إمكانية الربط"Linkability"  وتعني ربط العنصر بالمحتوي أو:

المقرر اإللكتروني بدوف االجة إلي نسخو مما يوفر مساحة تخزينية مف 
 جية ، مع سيولة تحكـ المستودع في ىذا العنصر مف جية أخري .

  االستدامة"Durability"  المقررات : يتـ ربط عنصر التعمـ بعدد مف
لذلؾ مف الضروري ضماف وجوده واستدامتو بي ال يتـ تغييرة أو مسحة 

 بشكؿ يؤدي إلي خمؿ في المقررات المرتبطة بعناصر التعمـ .
  قابمية التحديث"Updatable"  ال يوجد تعارض بيف خاصية االستدامة

والتحدي في عناصر التعمـ ؛ ولكف المقصود بقابمية التدي ىو إمكانية 
البيانات الواصفة لعناصر التعمـ دوف الحاجة إلي إعادة  تحديث

 تصميميا مع مراعاة عدـ اإلخالؿ بالمقررات المرتبطة بيذه العناصر .
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  قابمية البحث"Searchable"  ؛ نظرًا لتعدد أشكاؿ عناصر التعمـ فإنو
يتـ وصفيا بواسطة البيانات الواصفة حيث تعتبر أساس لعممية البحث 

 ر التعمـ .واسترجاع عناص
  سيولة االستخداـ"Usability"  ال تتطمب عناصر التعمـ مف المتعمـ

 ميارات أو قدرات الستخداميا ي أنيا ترتبط بعدة عوامؿ ، وىي : 

  األلفة "Affinity" كمما كاف عنصر التعمـ مألوفًا مف حي:
كيفية استخدامو والتفاعؿ معو كمما زادت عممية االستخداـ 

عادة االستخداـ  . وا 
  تنوع أساليب الوصوؿ"Rdundancy"  كمما تنعت أساليب :

 الوصوؿ كاف عنصر التعمـ أسيؿ في عممية االستخداـ .

  صغر حجـ العنصر"Small In Size"  كمما كاف حجـ :
العنصر صغيرًا كمما زادت إمكانية إعادة استخدامو وذلؾ 

 لتركيز اىتماـ المتعمـ عمي نقطة محددة .
 المعيارية"Standardization"  ؛ يجب أف تمتـز عناصر التعمـ بنفس

دارتيا في أكثر مف محتوي  المعايير حتي يمكف إعادة استخداميا وا 
 تعميمي مع األخذ في االعتبار وضع معمومات محددة إلرشاد المتعمـ .

  تعددية األوجو"Polymorphous"  ؛ وتعني إمكانية تناوؿ أكثر مف نمط
واحد مثؿ النصوص ، الصوت ، الفيديو لعناصر التعمـ في الموضوع ال

، الرسـو الثابتة والمتحركة ، والصور الثابتة والمتحركة ، والتي يكوف ليا 
 ىدؼ تعميمي محدد وتتكيؼ مع أنماط التعمـ المختمفة .
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  تعددية األغراض"Multipurpose"  ؛ وتعني إمكانية تكيؼ عناصر
 مستخدـ . التعمـ مع أكثر مف محتوي تعميمي ، ومع أكثر مف

  إمكانية التعديؿ"Modifiability" ؛ وتعني إمكانية تعديؿ عناصر
 التعمـ عف طريؽ إجراء تطوير أو تعديؿ دوف الحذؼ .

  الموضوعية"Objective"  ؛ كؿ عنصر تعمـ لو ىدؼ وغرض محدد
 بشكؿ يجعمو غير ذاتي ولكنو موضوعي في اليدؼ الموضوع  لتحقيقو . 

 -:قمية مكونات وحدات التعمم الر 
حسيف  مفتضـ الوحدات الرقمية أحدي أو بعض مف المكونات التي ذكرىا كال 

ص ،  5107)وسياـ بنت سمماف (  75 -71ص ص ،  5100)محمد أحمد 
 ( وىي:  :00
 Textقطعة من النص  .1

مف بيانات  Interfaceويقصد بو كؿ ما تتضمنو واجيات المستخدـ  
ومنيا النصوص العادية ، د الموضوعات مكتوبة لتوضيح المكونات المختمفة ألح

Normal Text  وكتابة ، وتستخدـ في كتابة العناويف الرئيسية والفرعية
، وشرح مكونات الصور والرسوـ ، وتوضيح األفكار ، مسميات األدوات والقوائـ 
ومنيا النصوص المتشعبة ، وتقديـ تغذية مرتجعة ، وعرض توجييات إرشادية 

Hypertext  ربط البيانات ببعضيا وبصورة تمكف المستخدـ مف وتستخدـ
عف طريؽ االنتقاؿ إلي وجيات  Metadataالتعرؼ عمي بيانات عف البيانات 

 .أخري 
  Pictureالصورة  -2

باتصاؿ دقيؽ مع الواقع وتضـ  ـىي صور ثابتة ألشياء حقيقية تمد المتعم 
 Digital Photoوالصور الرقمية ،  Photo Graphicsالصور الفوتوغرافية 
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والصور الجوية ،  Satellites Imagesالصور الممتقطة باألقمار الصناعية 
Arial Photo . 

 Soundالصوت  -3
 :ويضـ كال مف ما يمي  

مؿ التعميقات التي ، وتتمثؿ في األحاديث المسجمة بمغة ما : المغة المسموعة 
ع أو عرض تستخدـ في عرض بعض البيانات والمعمومات المرتبطة بالموضو 

كما تتمثؿ في عرض االصوات الحقيقية لبعض ، بعض التعميمات واإلرشادات 
، الحيوانات ، األمطار ، الرياح ) الظواىر الطبيعية والغير طبيعية صوت 

 (اآلالت ، الزواحؼ ، الطيور 
والتي ، تتمثؿ في عدد مف المؤثرات والخمفيات الموسيقية المسجمة : الموسيقي 

 .رة و جذب انتباه المتعمـ لموضوع الدراسة تستخدـ في اثا
 : Graphicsالرسوم البيانية  -4

وىي الصورة التي تعرض العالقة بيف متغيريف أو أكثر مف البيانات في  
شكؿ خطوط أو أعمده أو منحنيات أو دوائر بيانية وتضـ الرسوـ البيانية الخطية 

ثالث أنواع رئيسية لمرسـو والدائرية وباألعمدة والمخروطية والمجسمة. وىناؾ 
 :البيانية كالتالي 

  وىو الرسـ الذي يستخدـ الخطوط والمنحنيات : الرسـ البياني بالخطوط
أحدىما تمثؿ المتغير ، في توضيح العالقة بيف مجموعتيف مف البيانات 

وتعتبر الخطوط ( ص ) األخرى تمثؿ المتغير التابع ( س ) المستقؿ 
وتستخدـ في عرض العالقة بيف ، لرسوـ البيانية البيانية مف أدؽ أنواع ا

 .متغيريف مثؿ العالقة بيف أعداد الخريجيف وسنوات التخرج 
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  وىي عبارة عف قضباف أف مستطيالت رأسية أو : الرسـ البياني باألعمدة
أفقية متجاورة ذات عرض واحد وأطواؿ متناسبة مع األرقاـ التي تمثميا 

دة البيانية مف أبسط الرسوـ البيانية قراءة وتعتبر االعم، لظاىرة معينو 
 .وفيـ واسيميا ايضاحا 

  ىو عبارة عف دائرة تمثؿ أجزاءىا المكونات : الرسـ البياني بالدائرة
حيث ، ومف خالليا يتـ عرض نسبة الجزء بالنسبة لمكؿ ، الجزئية لمكؿ 

 . تمثؿ الدائرة الكؿ 
 : Animationالرسوم المتحركة  -5

تابعات مف الرسوـ الخطية الثابتة المسمسمة التي تعرض عبارة عف ت 
 .بسرعة معينو وفي تتابع بحيث تبدو ىذه اإلطارات عند عرضيا متحركة 

 : Video Clipلقطة الفيديو  -1
وىي لقطات فيمميو متحركة سجمت بطريقة رقمية تعطي لمتعمـ الفرصة في  

نظرا لمبعد ، ة مشاىدة أحداث وظواىر ال يستطيع مشاىدتيا بصورة مباشر 
كما تضفي الواقعية والمتعة عمي ، الزماني والمكاني والخطورة والحجـ والتكمفة 

 .المتعمـ 
 :مكونات اخري  -2

 . والفوازير أو االلغاز ، وتضـ الكتابة بالميجة العامية والفكرة المستقمة  
اف الوحدات الرقمية ىي الوسائط الرقمية التي (  :511) ويري محمد الريفي 

 :صمـ أو تستخدـ في األغراض التعميمية مثؿت
 . Mapsالخرائط 

 . Chartsالرسوـ البيانية 
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 . Imagesالصور 
 . Lecturesالمحاضرات 
 . Quizzesاالختبارات 
 . Presentationsالعروض 

 . Interactive Simulationsالمحاكاة التفاعمية 
 . Video Demonstrationsعروض الفيديو 

 . Flash Moviesأفالـ فالش 
 معايير تصميم الوحدات الرقمية 

إف لتصميـ الوحدات الرقمية مجموعة متكاممة مف المعايير قد اتفؽ فييا  
( مصطفي جودت)  711 - 9>6، ص   5107كال مف مجدي عقؿ ) 

 ( وىي كاآلتي :5108
 المعيار األول: وضوح األىداف التعميمية لعناصر التعمم.

 مؤشرات األداء : 
    ي عنصر التعمـ عمى أىداؼ مناسبة لطبيعة الدرس.أف يحتو  .1
    أف تصاغ األىداؼ صياغة سموكية سميمة . .2
    أف تتناسب طبيعة األىداؼ مع خصائص المتعمـ. .3
    أف يعرض عنصر التعمـ األىداؼ التعميمية بشكؿ متسمسؿ وواضح .4
    أف يتـ عرض األىداؼ التعميمية بشكؿ متفاعؿ مع الطالب. .5
    ليدؼ التعميمي نتاج تعمـ واحد مف نواتج التعمـ.أف يشمؿ ا .6
  أف يصؼ اليدؼ نتائج التعمـ وليس أنشطة التعمـ. .1

 المعيار الثاني: جودة محتوى عناصر التعمم. 
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 مؤشرات األداء :
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ المقرر الدراسي. .1
    أف عرض المحتوى يتناسب مع خصائص المتعمـ. .2
    حتوي عنصر التعمـ عمى معمومات دقيقة وصحيحة.أف ي .3
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى تفاصيؿ مناسبة لممادة العممية. .4
    أف تتميز المعمومات التي يقدميا عنصر التعمـ بالحداثة. .5
    أف يعرض عنصر التعمـ المحتوى بحجـ خط واضح. .6
    أف يعرض عنصر التعمـ المحتوى بنوع خط واضح. .1
    ض عنصر التعمـ المحتوى بموف خط مناسب.أف يعر  .1
    أف يتناسب لوف خمفية عنصر التعمـ مع لوف المحتوى. .1

أف يعكس تنظيـ المحتوى التعميمي إحدى النظريات التربوية بشكؿ  .11
 صحيح.

المعيار الثالث: يجب أن تتوافر التغذية الراجعة والتقويم المناسب في عنصر 
 التعمم. 

 مؤشرات األداء :
    عرض عنصر التعمـ المعمومات المناسبة حوؿ تقدـ الطالب. أف ي .1
    أف يتوافؽ عرض بيانات التغذية الراجعة مع وسائط متعددة مناسبة. .2
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى تغذية راجعة مناسبة لؤلىداؼ. .3
    أف يحدد عنصر التعمـ األىداؼ التي بحاجة إلى مراجعة مف الطالب. .4
    عمـ األىداؼ التي تمكف منيا الطالب.أف يحدد عنصر الت .5
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى أنواع مختمفة لتقويـ األىداؼ .6
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    أف يتميز التقويـ داخؿ عناصر التعمـ  بالتفاعمية.  .1
    أف يعرض التقويـ الدرجة الكمية لمطالب .1
    أف تتغير أسئمة التقويـ في كؿ مرة يقدـ الطالب فييا االختبار. .1

   ط التقويـ بمدة زمنية معينةأف يرتب .11
أف يقدـ عنصر التعمـ استجابة مناسبة حسب درجة الطالب في  .11

    التقويـ.
 أف تتنوع استجابة عنصر التعمـ لدرجة الطالب في التقويـ. .12

 المعيار الرابع: يجب أن تتوافر الدافعية المناسبة في عنصر التعمم. 
 مؤشرات األداء :

    عمـ لممعمومات إثارة لممتعمـ.أف تمثؿ طريقة عرض عنصر الت .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى أنواع مختمفة مف المحاكاة. .2
    أف يعرض عنصر التعمـ مستوى تقدـ المتعمـ. .3
    أف تعرض المادة التعميمة بشكؿ يحفز المتعمـ عمى االستمرار. .4
    أف يعرض عنصر التعمـ عبارات مناسبة لتحفيز المتعمـ عمى االستمرار. .5
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى أسموب التخاطب الصوتي. .6
أف يعرض عنصر التعمـ وسائط تعميمية مناسبة لتحفيز المتعمـ عمى  .1

 االستمرار.
 المعيار الخامس: يجب أن يحتوي عنصر التعمم عمى وسائط تعميمية مناسبة. 

 مؤشرات األداء :
    ؼ الدرس.أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات بصرية مرتبطة بأىدا .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات سمعية مرتبطة بأىداؼ الدرس. .2
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    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات مكتوبة مرتبطة بأىداؼ الدرس. .3
أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات مدمجة)صوت وصورة( مرتبطة  .4

   بأىداؼ الدرس.
    الوسائط المتعددة. أف يتوافر في العنصر أزرار التحكـ المناسبة في .5
    أف يتناسب تصميـ الوسائط التعميمية مع تصميـ بيئة عنصر التعمـ .6
  أف يتناسب حجـ الوسائط التعميمية مع الحجـ الكمي لعنصر التعمـ. .1

 المعيار السادس: يجب أن يتميز عنصر التعمم بسيولة االستخدام والتفاعل.
 مؤشرات األداء :

    لة العرض.أف يتميز عنصر التعمـ بسيو  .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى خيار إلزالة األشكاؿ غير الرئيسة. .2
    أف يتناسب عنصر التعمـ مع حاجات ذوي االحتياجات الخاصة. .3
    أف تتميز أزرار عنصر التعمـ بالوضوح. .4
    أف تتميز أزرار عنصر التعمـ بالتفاعمية. .5
ات فييا مف قبؿ أف يحتوي عنصر التعمـ عمى مناطؽ لكتابة البيان .6

    المتعمـ.
    أف تتميز عمميات السحب واإلفالت في عنصر التعمـ بالدقة والمرونة. .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى أزرار تشغيؿ/إيقاؼ الصوت. .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى أزرار تشغيؿ/إيقاؼ الفيديو. .1

 المعيار السابع: يجب أن يتميز عنصر التعمم بقابمية إعادة االستخدام.
 مؤشرات األداء :

    أف يستخدـ عنصر التعمـ ضمف بيئات تعمـ أخرى. .1
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أف يقـو بإجراء بعض التعديالت عمى عنصر التعمـ بما يتناسب مع  .2
    طبيعة بيئة التعمـ.

لموجودة في أف يوفر إمكانية إجراء بعض التعديالت عمى الصور ا .3
  عنصر التعمـ بما يتناسب مع طبيعة المادة التعميمية الجديدة.

أف يوفر عنصر التعمـ إمكانية إجراء بعض التعديالت عمى نوع الخط  .4
   الموجود.

أف يوفر عنصر التعمـ إمكانية إجراء بعض التعديالت عمى حجـ الخط  .5
   الموجود.

ديالت عمى لوف الخط أف يوفر عنصر التعمـ إمكانية إجراء بعض التع .6
   الموجود.

أف يوفر عنصر التعمـ إمكانية إجراء بعض التعديالت عمى لوف الخمفية  .1
    الموجودة.

    أف يوفر عنصر التعمـ إمكانية استيراد بيانات نصية خارجية. .1
 المعيار الثامن: يجب أن يحتوي عنصر التعمم عمى معايير تصميم قياسية.

 مؤشرات األداء :
 ,SCORMتصميـ عنصر التعمـ لمعيار تصميـ قياسي محدد)أف يتبع  .1

IEEE, IMS, W3C.)   
أف يتـ تبادؿ عنصر التعمـ مع بيئات تعمـ أخري عف طريؽ معيار قياسي  .2

    مناسب.
أف يوفر عنصر التعمـ معمومات كافية حوؿ المعيار القياسي المستخدـ  .3

    في التصميـ.
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يئة التصميـ عند العمؿ في أف يضمف معيار التصميـ القياسي ثبات ب .4
    بيئات مختمفة.

 المعيار التاسع: يجب أن يحتوي عنصر التعمم عمى إرشادات خاصة بالطالب. 
 مؤشرات األداء :

    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ كيفية العرض. .1
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ نظاـ التشغيؿ. .2
    ى معمومات حوؿ متطمبات التشغيؿ.أف يحتوي عنصر التعمـ عم .3
أف يحتوي عنصر التعمـ عمى الدالالت المناسبة لمرموز واألشكاؿ   .4

    المستخدمة.
 أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ البرمجيات الالزمة . .5

 المعيار العاشر: يجب أن يحتوي عنصر التعمم عمى إرشادات خاصة بالمعمم.
 مؤشرات األداء:

عنصر التعمـ عمى معمومات واضحة حوؿ معيار التصميـ أف يحتوي  .1
   القياسي المستخدـ.

    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ كيفية تعديؿ المتغيرات. .2
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ كيفية تعديؿ التقويـ. .3
    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ كيفية تعديؿ النصوص. .4
 حتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ كيفية تعديؿ الصور.أف ي .5

 المعيار الحادي عشر: يجب أن يحتوي عنصر التعمم عمى البيانات الفوقية.
 مؤشرات األداء:

    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ حجمو. .1
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    أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات بيئات العمؿ. .2
    مومات حوؿ طرؽ نشره.أف يحتوي عنصر التعمـ عمى مع .3
 أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات حوؿ المصمـ .4
أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معمومات واضحة حوؿ األسس التربوية  .5

 لتصميمو.
 ( :rubricسمم التقييم المفظي )

 مفيوم سمم التقييم الفظي:
 ( سمـ التقييـ المفظي بأنو: عبارة عف سمسمة مف 5106تعرؼ )رندة محمود، 

الصفات المختصرة والمؤشرات الواضحة المرتبطة باألىداؼ التعميمية المراد 
قياسيا تستخدـ لتحديد مستويات المعيار وفؽ خصائص محددة والتي تعطي 
تقديرا وتفصيال مما يسيؿ عممية التقييـ وزيادة فرص اتفاؽ المقيميف مما يؤدي 

 لنتائج أكثر ثباتا و أكثر شفافية.
 يم المفظي:مكونات سمم التقي

أف سمـ  (Jarf,-Al,2011,p42)(  5106يري كؿ مف )رندة محمود الشيخ، 
( يتكوف مف مصفوفة تمثؿ صفوفيا المعايير والبنود  rubricالتقييـ المفظي) 

المراد قياس مدي توافرىا وتمثؿ االعمدة مستويات أو درجة توافر ىذه المعايير 
 ( يوضح ذلؾ. 0والبنود. وشكؿ )
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 البحث:إجراءات 

مرت مراحؿ إنتاج بطاقة تقييـ المعايير التربوية والتقنية لموحدات الرقمية ثالثية 
 األبعاد بعدة مراحؿ كالتالي:

تـ صياغة  تحديد مصادر صياغة معايير وبنود التقييم في البطاقة:  -0
 محكات وبنود التقييـ التي تضمنتيا بطاقة تقييـ المنتج مف خالؿ:

  معايير تصميـ وانتاج الوحدات الرقمية .الدراسات التي تناولت 
 .الدراسات التي تناولت تصميـ وانتاج الوحدات الرقمية وعناصرىا 
  االطالع عمى إمكانيات البرامج المتخصصة في إنتاج الوحدات الرقمية

. 
 .آراء بعض الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ 
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: قامت لرقمية ثالثية األبعادالصورة المبدئية لبطاقة تقييم الوحدات ا -5
الباحثة بإعداد صورة مبدئية لبطاقة تقييـ لموحدات الرقمية ثالثية األبعاد 

 بند تقييـ. 68معايير ينبثؽ منيا  >لعرضيا عمى المحكميف تكونت مف 
قامت  التقدير الكمي لبطاقة تقييم الوحدات الرقمية ثالثية األبعاد:  -6

( والذي  Rubricسمـ التقييـ المفظي) الباحثة باختيار نظاـ التقييـ 
يصؼ كؿ مستوى مف مستويات التقييـ وصفا دقيقا وتـ تحديد اربعة 
مستويات لدرجة توافر بند التقييـ في الوحدة الرقمية ثالثية األبعاد وىي 

 كالتالي:
 ( يتوفر البند في وحدة التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد بدرجة 6مستوى )

 درجات. 6اإلتقاف = 
 ( يتوفر البند في وحدة التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد ولكف 5مستوى )

 بدرجة أقؿ المتعمموف مف مستوى االتقاف = درجتيف.
 ( يتوفر البند في وحدة التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد بشكؿ 0مستوى )

 محدود أو ضعيؼ = درجة
 األبعاد =  مستوى ).( انعداـ توفر البند في وحدة التعمـ الرقمية ثالثية

 صفر.
( بينما أقؿ درجة 6وبالتالي تكوف اعمى درجة يحصؿ عمييا الطالب في كؿ بند )

يحصؿ عمييا ىي).( وبالتالي تكوف أعمى درجة يحصؿ عمييا الطالب عند تقييـ 
( وأقؿ المتعمموف درجة يمكف اف 018الوحدة الرقمية الذي قاـ بإنتاج ىي )

 (1يحصؿ عمييا الطالب ىي )
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لمتأكد مف صدؽ بطاقة  اقة تقييم المنتج )صدق المحكمين(:صدق بط  -7
التقييـ قامت الباحثة بعرض البطاقة عمى مجموعة مف الخبراء 
والمحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وعمـ النفس لمتأكد مف درجة 
االىمية والسالمة العممية والدقة المغوية لممعايير والبنود ارتباط البند 

 ( يوضح ذلؾ.0)بالمعيار وجدوؿ 
وحدة التعلم الرقميت  منتج تقييم بطاقت حول المحكمين راي استطالع نموذج) 1 ( جدول

 حالحيت األبعاد

 
% عف طريؽ  :> الباحثة بحساب صدؽ بطاقة التقييـ الذي بمغ نسبة توقام

 كالتالي: cooperحساب نسبة اتفاؽ المحكميف باستخداـ معادلة كوبر 
 

    = االتفاؽ نسبة
 

 

 كما اقترح المحكموف بإجراء بعض التعديالت والتي تمثمت في اآلتي:

  (5ؿ )بعض بنود التقييـ كما يوضحيا جدو تعديؿ 

 م
معايير 
 التقييم

 (3 )  (2 )  (1 )  (0 ) 
درجة 
 االهمية

السالمة 
 العلمية

الدقة 
 اللغوية

ارتباط 
البند 

 بالمعيار 

 
 مالحظات

      المعيار 1

1/1  
         

           

           

           

 عدد البنود التي تم االتفاق عليها

عدد البنود التي لم يتم (+ )لتي تم االتفاق عليها)عدد البنود ا
 االتفاق( (عليها

X 111 
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 م في الصورة المبدئية بعد التعديل
 تقسيم البند الي بندين وهما  

معلومات الوحدة الرقمية مناسبة للفئة  -
 المستهدفة

عرض وتصميم العناصر , األشكال  -
, النصوص والوسائط المتعددة 

  مناسبه للفئة

معلومات الوحدة الرقمية مناسبة للفئة 
تهدفة, عرض وتصميم العناصر , المس

األشكال , النصوص والوسائط المتعددة 
 مناسبه للفئة.

1 

 .مراجعة بعض األخطاء المغوية وعالمات الترقيـ 
 ثبات بطاقة التقييم

لمتأكد مف ثبات بطاقة التقييـ تـ استخداـ طريقة حساب نسبة اتفاؽ المقيميف  
بعاد التي أنتجيا طالب تكنولوجيا حيث تـ عرض وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األ

التعميـ في تجربة استطالعية النتاج وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد عمى 
اثنيف مف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وتـ حساب نسبة اتفاؽ 

% وىي  5>( وبمغت نسبة االتفاؽ  cooperالمقيميف باستخداـ معادلة كوبر) 
يمكف االعتماد عمي النتائج التي يتـ الحصوؿ عمييا مف ىذه  نسبة مقبولة لذلؾ

 البطاقة.

 نتائج البحث:
بعد إجراء التعديالت التي اقترحيا السادة المحكميف وحساب صدؽ بطاقة التقييـ 
تـ التوصؿ إلى بطاقة تقييـ منتج الوحدات الرقمية ثالثية االبعاد مف نوع سمـ 

 >النيائية صالحة لمتطبيؽ تكونت مف في صورتيا   rubricالتقييـ المفظي
بند تقييـ لتقييـ وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد.  69معايير ينبثؽ منيا 

 (0ممحؽ )
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 توصيات البحث:
  استخداـ بطاقة تقييـ وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد التي توصمت

بعاد التي ينتجيا إلييا الباحثة في تقييـ وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األ
 أخصائي تكنولوجيا التعميـ.

  استخداـ بطاقة التقييـ التي توصمت إلى ىا الباحث في تقييـ جودة
وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد التي يستخدميا الباحثيف لقياس أثرىا 

 وفاعميتيا.
  يوصي الباحث بالبحث في المعايير التقنية التي يمكف إضافتيا نتيجة

المتقدمة التي توفرىا برامج إنتاج وحدات التعمـ الرقمية ثالثية  الخدمات
 األبعاد.

 
 البحوث المقترحة:

  فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات تقييـ وحدات التعمـ الرقمية ثالثية
 األبعاد لدي خصائي تكنولوجيا التعميـ.

 لرقمية نموذج مقترح قائـ عمى سمـ التقييـ المفظي لتقييـ وحدات التعمـ ا
 ثالثية األبعاد في ضوء المعايير التربوية والتقنية.

  دراسة تحميمية لتقييـ جودة وحدات التعمـ الرقمية ثالثية األبعاد التي
 ينتجيا طالب تكنولوجيا التعميـ في ضوء المعايير التربوية والتقنية.
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 المراجع:

 
 المراجع العربية:

 

ة استخدام برنامج تدريبي مقترح فعالي(. 5107أحمد صادؽ عبد المجيد.)   
قائم عمى التعمم عبر الموبايل عمى إكساب معممي الرياضيات قبل 

. المجمة الخدمة ميارات االنخراط في التعمم وتصميم كائنات تعمم رقمية
 األردف ، –الجمعية األردنية لعمـ النفس  -التربوية الدولية المتخصصة 

 . 71-0، 0، ع6مج
فاعمية مواقع الويب التعميمية القائمة عمى (. 5108)أحمد محمد أبوزيد. 

استراتيجية تقديم عناصر التعمم فى تنمية التحصيل الدراسي وبقاء أثر 
. رسالة ماجستير. كمية التربية.  التعمم لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم

 جامعة حمواف.

تجة ضمن أثر استخدام عناصر التعمم المن(. :510أميرة فتحي مرسي عمي.  )
المستودعات المتخصصة عبر الشبكة عمي تنمية ميارات توظيف ىذه 
 العناصر داخل الصف واالتجاه نحوىا لدى الطالب المعمم بكميو التربية.

 رسالة  دكتوراه. كمية التربية. جامعة عيف شمس. 

وحدات التعمم الرقمية تكنولوجيا جديدة في (. 5100حسيف محمد عبدالباسط. )
 القاىرة :عالـ الكتب .. لمتعميم

(. أثر توظيف كائنات التعمم الرقمية ببرنامج 5106حصة عبداهلل غرساف )
التعمم اإللكتروني عمى تحسين تحصيل الطالبات في مادة العموم لممرحمة 

 كمية التربية. جامعة الباحة.رسالة ماجستير.  .المتوسطة
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ية ميارات إعداد بناء مستودع وحدات تعمم لتنم(. 5105حناف حسف عمى. )
االختبارات اإللكترونية وتصميم بنوك األسئمة لدى طالب كمية التربية 

 . جامعة المنصورة. رسالة دكتوراه. كمية التربية. بجامعة المنصورة
 التعميـ في الجامعية الرياضيات كتب جودة تقويـ. (5106)  .الشيخ محمود رنده

 مؤتمر .نموذجا العربية لقدسا جامعة العالمية ضوء المعايير في المفتوح
 .وفرص تحديات :العربي الوطف في المتعمموف المفتوح العالي التعميـ
 فمسطيف . .المفتوحة القدس جامعة

استخدام مستودعات الكائنات الرقمية (. 5107سياـ محمد الجريوي )   
التعميمية في الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في كمية 

المجمة التربوية الدولية  عبد الرحمن.  بنت نوره األميرة معةالتربية بجا
 .066-007 ,3,مج7المتخصصة,ع

التعميم اإللكتروني من التطبيق إلي (. ۹۰۰۲ ( الغريب زاىر إسماعيؿ.
 لمنشر والتوزيع. القاىرة : عالـ الكتب .والجودة االحتراف

ممارسة الكفايات (. درجة 5106)فرج إبراىيـ أبو شمالو، سامح خميؿ الجبور 
التدريسية الالزمة الستخداـ وحدات التعمـ الرقمية مف وجية نظر معممي 

بحث  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لممرحمة الثانوية بمحافظات غزة.
 دعوة ... التعميـ تكنولوجيا( بعنواف الرابع الدراسي اليـو في لممشاركة مقدـ

 13 الثانوية بتاريخ المدائف زىرة تنظمو مدرسة الذي )المألوؼ عف لمخروج
 ، غزة . ـ 2013 / 5 /

( معايير تصميـ عناصر التعمـ بمستودعات التعمـ  5107مجدي سعيد عقؿ )
 9اإللكتروني ، مجمة جامعة فمسطيف لؤلبحاث والدراسات. يناير. ع

 . 718 – 1;6الصفحات 
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( 5105محمد عطية خميس ، محمد سميماف أبو شقير ، مجدي سعيد عقؿ ) 
مجمة تصميـ بيئة تعميمية الكترونية لتنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ 

 ( يناير.06"كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية"، عدد)

 الحديث التربوي التقويم استراتيجيات . ( 5101 دعمس. ) نمر مصطفي
 والتوزيع . لمنشر دار غيداء :االردف  .وأدوات

 الفكر دار : القاىرة التفاعمية. التعمم بيئات(. 5108عزمي.  ) جاد نبيؿ
 .العربي

أثر اختالف بنية مستودع رقمي قائم عمى (. 5108) ىبػػػػو حسػػيف عبد الحميػػػد.
نتاج المواقع التعميمية لدى طالب  عناصر التعمم لتنمية ميارات تصميم وا 

عيف  رسالة دكتوراه. كمية التربية النوعية . جامعة تكنولوجيا التعميم.
 شمس.

 المراجع األجنبية :
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Al-Jarf, R. (2011). Creating and sharing writing iRubrics. 
Asian EFL Journal. Professional Teaching Arficles, 51, 
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 ألبعادنموذج لبطاقة تقييم وحدات التعمم الرقمية ثالثية ا

 

 عزيزي المقيـ/ ػػة

 ، وحدات التعمم الرقمية ثالثية األبعادتيدؼ البطاقة التي بيف يديؾ إلى 
وحدات والمطموب مف سيادتكـ قراءة المعايير والبنود الخاصة ببطاقة بتقييـ 

وحدة التعمم الرقمية ثالثية بدقة، ثـ تشغيؿ  التعمم الرقمية ثالثية األبعاد
،  0،  1توافر البند الموجود في البطاقة واعطاءه درجة مف )والتأكد مف  األبعاد

5  ،6 ) 

حسب مدى توافره كما ىو موضح بالبطاقة، وكتابة الدرجة في العمود 
 المخصص لذلؾ.

 اسـ المعد : عنواف الوحدة الرقمية :
 تاريخ التقييـ : اسـ المقيـ :
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  ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 الدرجة

  األىداف 1

 
وضوح األىداف 
العامة والفرعية 
 لموحدة الرقمية

تتسـ األىداؼ العامة 
والفرعية لموحدة الرقمية 
بالوضوح بنسبة ال تقؿ 

 %8:عف 

تتسـ األىداؼ العامة 
والفرعية لموحدة الرقمية 
بالوضوح بالوضوح 
 81بنسبة ال تقؿ عف 

% 

تتسـ األىداؼ العامة 
والفرعية لموحدة الرقمية 

وضوح بالوضوح بال
 %58بنسبة ال تقؿ عف 

ال تتسـ األىداؼ العامة 
والفرعية لموحدة الرقمية 

 بالوضوح

 

 

تناسب طبيعة 
األىداف مع 

 خصائص المتعمم

تتناسب طبيعة 
األىداؼ مع خصائص 
المتعمـ بنسبة ال تقؿ 

 %8:عف 

تتناسب طبيعة األىداؼ 
مع خصائص المتعمـ 
بنسبة ال تقؿ عف 

81% 

األىداؼ  تتناسب طبيعة
مع خصائص المتعمـ 

 %58بنسبة ال تقؿ عف 

ال تتناسب طبيعة 
األىداؼ مع خصائص 

 المتعمـ

 

القابمية لمقياس  
 والمالحظة

تتسـ جميع األىداؼ 
بالقابمية لمقياس 
 والمالحظة

% مف  81أكثر مف
األىداؼ يمكف قياسيا 

 ومالحظتيا

نسبة األىداؼ التي 
يمكف قياسيا ومالحظتيا 

 % 58ال تقؿ عف 

األىداؼ ال يمكف قياسيا 
 ومالحظتيا

 

 
ارتباط األىداف 
بمحتوي الوحدة 

 الرقمية

ترتبط األىداؼ 
بمحتوي الوحدة الرقمية 
بنسبة ال تقؿ عف 

:8% 

ترتبط األىداؼ بمحتوي 
الوحدة الرقمية بنسبة ال 

 % 81تقؿ عف 

ترتبط األىداؼ بمحتوي 
الوحدة الرقمية بنسبة ال 

 % 58تقؿ عف

األىداؼ ال ترتبط 
 بمحتوي الوحدة الرقمية
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 نتاج التعمم 

تشمؿ جميع األىداؼ 
التعميمية عمي نتاج 
تعمـ واحد مف نواتج 

 التعمـ

% مف  81أكثر مف 
األىداؼ تشمؿ نتاج 
تعمـ واحد مف نواتج 

 التعمـ

نسبة األىداؼ التعميمية 
التي تشمؿ نتاج تعمـ 
واحد مف نواتج التعمـ ال 

 % 58تقؿ عف 

ألىداؼ ال يشمؿ ا
التعميمية عمي نتاج تعمـ 
 واحد مف نواتج التعمـ

 

 

يصف اليدف 
نتائج التعمم 
وليس أنشطة 

 التعمم

جميع األىداؼ نصؼ  
نتائج التعمـ وليس 

 أنشطة التعمـ

% مف  81أكثر مف 
األىداؼ نصؼ  نتائج 
التعمـ وليس أنشطة 

 التعمـ

نسبة األىداؼ التعميمية 
التي نصؼ  نتائج التعمـ 

أنشطة التعمـ ال وليس 
 % 58تقؿ عف 

نصؼ األىداؼ 
التعميمية أنشطة التعمـ 
 وليس نتائج التعمـ
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 ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 

 الدرجة

 المحتوي 2

 

المحتوي مرتبط 
بأىداف الوحدة 

 الرقمية

المحتوي مرتبط بجميع 
 أىداؼ الوحدة الرقمية.

بعض األىداؼ ال 
لوحدة ترتبط بمحتوي ا
 الرقمية.

المحتوي مرتبط بنسبو 
 ضعيفة باألىداؼ.

المحتوي ال يرتبط باي 
ىدؼ مف أىداؼ الوحدة 

 الرقمية.
 

 

 
مناسبة المحتوي 
 لمفئة المستيدفة

معمومات الوحدة 
الرقمية مناسبة لمفئة 
المستيدفة، عرض 
وتصميـ العناصر ، 
األشكاؿ ، النصوص 
والوسائط المتعددة 
 مناسبو لمفئة.

ومات الوحدة الرقمية معم
مناسبة لمفئة المستيدفة، 
ولكف عرض وتصميـ 
العناصر ، األشكاؿ ، 
النصوص والوسائط 
المتعددة ال يناسب 

 الفئة.

معمومات الوحدة الرقمية 
غير مناسبة لمفئة 

المستيدفة، ولكف عرض 
وتصميـ العناصر ، 
األشكاؿ ، النصوص 
والوسائط المتعددة 
 يناسب الفئة.

وحدة الرقمية معمومات ال
وتصميـ وعرض 

العناصر ، األشكاؿ ، 
النصوص والوسائط ال 
 يناسب الفئة المستيدفة.

 

 
 تنظيم المحتوي

شاشات المحتوي 
تعرض مف المعموـ 
 إلي المجيوؿ .

بعض شاشات المحتوي 
يترتب عرضيا  مف 
 المعموـ إلي المجيوؿ

قميؿ جدًا شاشات 
المحتوي يترتب عرضيا  

مف المعمـو إلي 
 مجيوؿال

عدـ تنظيـ المحتوي وفقَا 
 لترتيب محدد .
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سالمة المحتوي 
وخموة من 

 األخطاء المغوية

الوحدة الرقمية تحتوي 
عمى معمومات 
 صحيحو لغويا.

محتوي الوحدة الرقمية 
بو أخطاء لغويو بسيطة 

 أخطاء. 7ال تتعدي 

محتوي الوحدة الرقمية 
بو أخطاء لغويو كثيره 

 أخطاء . 8أكثر مف 

أخطاء  :أكثر مف  يوجد
لغوية في محتوي الوحدة 

 الرقمية.

 

 

تكون مفاىيم 
خاطئة لدي 
المتعمم فيما 
يتعمق بحجم 
العناصر ثالثية 

األبعاد 
 المستخدمة

جميع العناصر ثالثية 
األبعاد المستخدمة 
 يتسـ حجميا بالواقعية

الكثير مف العناصر 
ثالثية األبعاد 

المستخدمة يتسـ حجميا 
 بالواقعية

مف العناصر  بعض
ثالثية األبعاد 

المستخدمة يتسـ حجميا 
 بالواقعية

جميع العناصر ثالثية 
األبعاد المستخدمة ال 
 يتسـ حجميا بالواقعية

 

 
حداثة المعمومات 
التي تقدميا 
 الوحدة الرقمية

الوحدة الرقمية تحتوي 
عمى معمومات حديثة 

 8:بنسبة أكثر مف 
.% 

محتوي الوحدة الرقمية 
معمومات يحتوي عمي 

حديثة بنسبة أكثر مف 
81 .% 

محتوي الوحدة الرقمية 
يحتوي عمي معمومات 
حديثة بنسبة أكثر مف 

58.% 

محتوي الوحدة الرقمية  
 معموماتو غير حديثة.
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 ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 

 الدرجة

  التغذية الراجعة 3

 

يتوفر في الوحدة 
الرقمية رجع فوري 

لتعزيز لممتعمم 
 استجابتو

يتوفر في الوحدة 
الرقمية رجع فوري 
لممتعمـ لتعزيز 
 استجابتو لكؿ سؤاؿ

يتوفر في الوحدة 
الرقمية رجع فوري 

لممتعمـ لتعزيز استجابتو 
 لبعض األسئمة .

يتوفر في الوحدة الرقمية 
رجع فوري لممتعمـ لتعزيز 
استجابتو لقميؿ جدا مف 

 األسئمة .

ال يتوفر في الوحدة 
قمية رجع فوري الر 

 لممتعمـ لتعزيز استجابتو

 

 
التنوع في أساليب 
 تقديم التغذية الراجعة

مقطع  الراجعة التغذية
 – صوت -فيديو 
 .نص – شكؿ

مقطع  الراجعة التغذية
شكؿ  – صوت -فيديو 

. 

نص   الراجعة التغذية
 فقط  .

ال يحتوي عمى أي 
 وسيمة لمتغذية الراجعة

 

  الدافعية 4

الوحدة  طريقة عرض 
 الرقمية لممعمومات

طريقة عرض محتوي 
الوحدة الرقمية لجميع 
المعمومات تعمؿ عمي  

 إثارة لممتعمـ

الكثير مف  معمومات 
الوحدة الرقمية 

معروضة بطريقة تعمؿ 
 إثارة لممتعمـ

القميؿ مف معمومات 
الوحدة الرقمية معروضة 
 بطريقة تعمؿ إثارة لممتعمـ

طريقة عرض محتوي 
قمية لجميع الوحدة الر 

المعمومات تتسـ بالرتابة 
 والممؿ

 

 
 تحفيز المتعمم

تعرض المادة 
التعميمية بشكؿ مشوؽ 
لتحفز المتعمـ عمي 

 االستمرار

تحتوي عمي بعض مف 
األساليب التي تحفز 
 المتعمـ عمي االستمرار

تحتوي عمي قميؿ جدَا  
مف األساليب التي تحفز 
 المتعمـ عمي االستمرار

ي مف ال تحتوي عمي أ
 اساليب االثارة
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  الوسائط المتعددة 5

 
 المعمومات بصرية

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات بصرية 
مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات بصرية 
مرتبطة قمياَل بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات بصرية 
غير مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

الوحدة  ال تحتوي
الرقمية عمى أي 
 معمومات بصرية .

 

 
 معمومات سمعية

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات سمعية 
مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات سمعية 
مرتبطة قمياَل بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات سمعية 
غير مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

حدة ال تحتوي الو 
الرقمية عمى أي 
 معمومات سمعية .

 

 ــــــــــــوتلصا 
دـ واضح لمقوت الصا

وى مستـ يالئ
 ف.   .لمتعمميا

ـ يالئدـ لمقوت الصا
ف لكنة لمتعمميوى امست

 مشوش .

ـ يالئدـ ال لمقوت الصا
ف و لمتعمميوى امست

 مشوش .

ال يوجد صوت رغـ 
 الحاجة إليو

 

 
 معمومات مكتوبة

ية تحتوي الوحدة الرقم
عمى معمومات مكتوبة 
مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات مكتوبة 
مرتبطة قمياَل بأىداؼ 

 الدرس

تحتوي الوحدة الرقمية 
عمى معمومات مكتوبة 
غير مرتبطة بأىداؼ 

 الدرس

ال تحتوي الوحدة 
الرقمية عمى أي 
 معمومات مكتوبة .

 

 ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 

 الدرجة
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أزرار التحكم في 
 الوسائط المتعددة

تحتوي جميع الوسائط 
في الوحدة الرقمية 
عمي ازرار تحكـ 
ايقاؼ وتشغيؿ  

وازرار التقديـ والتأخير 
. 

تحتوي بعض الوسائط 
في الوحدة الرقمية عمي 
ازرار تحكـ ايقاؼ 

وتشغيؿ  وازرار التقديـ 
 والتأخير .

تحتوي بعض الوسائط 
لوحدة الرقمية عمي في ا

ازرار تحكـ ايقاؼ 
 وتشغيؿ فقط .

ال تحتوي بعض 
الوسائط في الوحدة 
الرقمية عمي أي مف 

 ازرار تحكـ .

 

  سيولة االستخدام والتفاعل 6

 
 
 

 
سيولة التعمم من 
 خالل الوحدة الرقمية

 

 
بساطة ووضوح 
تعميمات وارشادات 
التعمـ مف خالؿ 
 الوحدة الرقمية

 
رشادات التعميمات واإل

موجزة ولكنيا تحتاج 
 الي تبسيط

 
التعميمات واإلرشادات 
 طويمة وغير واضحة

 
التعميمات واإلرشادات 

 معقدة جداٌ 
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قابمة لالستخدام  
 المتنوع

الوحدة الرقمية قابمة 
لالستخداـ المتنوع 

Portability  أي
القدرة عمي العمؿ 
عمي مدي واسع مف 
أجيزة الكمبيوتر ونظـ 

 تمفةالتشغيؿ المخ

الوحدة الرقمية قابمة 
لالستخداـ المتنوع 

Portability  أي القدرة
عمي العمؿ عمي مدي 
واسع مف أجيزة 
الكمبيوتر ولكف 

باستخداـ نظاـ تشغيؿ 
 معيف

الوحدة الرقمية قابمة 
لالستخداـ المتنوع 

Portability  أي القدرة
عمي العمؿ عمي مدي 

واسع مف أجيزة الكمبيوتر 
ونظـ بمواصفات معينة 

 التشغيؿ المختمفة

ال تعمؿ وحدة التعمـ 
الرقمية إال بتوفر برامج 
معينة عمي أجيزة 

كمبيوتر وأنظمة تشغيؿ 
 معينة .

 

االستجابة ألفعال  
 المستخدم

االستجابة سريعة جدَا 
 ألفعاؿ المستخدـ

االستجابة سريعة الي 
حدَا ما ألفعاؿ 

 المستخدـ

االستجابة بطيئة إلي حدَا 
 المستخدـما ألفعاؿ 

االستجابة منعدمة 
 ألفعاؿ المستخدـ

 

 دور المستخدم 

تتطمب الوحدة الرقمية 
مف المستخدـ أف يقوـ 
يجابي  بدور فعاؿ وا 
لمحصوؿ عمي 

 المعمومة

كثيرا مف أجزاء الوحدة 
الرقمية تتطمب مف 

المستخدـ أف يقوـ بدور 
فعاؿ لمحصوؿ عمي 

 المعمومة

بعض مف  أجزاء الوحدة 
ب مف الرقمية تتطم

المستخدـ أف يقوـ بدور 
فعاؿ لمحصوؿ عمي 

 المعمومة

ال تتطمب الوحدة 
الرقمية مف المستخدـ 
أف يقـو بأي دور  
 لمحصوؿ عمي المعمومة

 



 ةنيوالتق ثالثية األبعاد في ضوء المعايير التربوية مقترح لتقييم الواحدات الرقميةنموذج 

 Page 151  111 التاسع عشر العدد –مجلت البحوث في مجاالث التربيت النوعيت 
 

 االرتباط التشعبي 

الوحدة في ر إلبحاا
. داً ج ؿھسالرقمية 

 اھجميع تاطتبارالا
.  ددمح وافعن اھل
 ؿتتص تاطتبارالا

 .بلمناسا فبالمكا

 اھلت  اطتبارالبعض ا
 بعض.  ددمح وافعن
 ؿتتص تاطتبارالا

 .بلمناسا فبالمكا

نادرَا ما تكوف 
 وافعن اھلت  اطتبارالا

 تكوف ما نادراَ .  ددمح
 ؿتتص تاطتبارالا

 .بلمناسا فبالمكا

ال توجد ارتباطات 
تشعبية رغـ الحاجة 

 الييا

 

 االتصال باإلنترنت 

وجود بعض الروابط 
لالنتقاؿ لشبكة 
د اإلنترنت ، وجو 

وسائؿ لالتصاؿ 
بالمؤلؼ عبر 
 االنترنت.

وجود بعض الروابط 
 لالنتقاؿ لشبكة اإلنترنت

وجود  فقط بعض الروابط 
 لالنتقاؿ لشبكة اإلنترنت.

ال يوجد أي وسائؿ 
 لالرتباط باإلنترنت .

 

  ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 الدرجة

  إعادة االستخدام 7

 
تستخدم الوحدة 

ية ضمن بيئات الرقم
 تعمم مختمفة

تستخدـ الوحدة الرقمية 
ضمف بيئات تعمـ 

 مختمفة

تستخدـ الوحدة الرقمية 
ضمف كثير مف بيئات 

 تعمـ مختمفة

تستخدـ الوحدة الرقمية 
 ضمف بيئات تعمـ محددة

ال يمكف استخدـ الوحدة 
الرقمية ضمف بيئات 

 تعمـ مختمفة

 

  التصميم ;
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 األلوان 

 معص لنوف الد يتضا
لخمفية.   جميع وف ال

ب تناسوف لمت اسما
جميع ف  لمتعمميا
في ثابتة وف لمت اسما

 جميع شاشات

مع ص لنوف الد يتضا
لخمفية.   جميع وف ال

ب تناسوف لمت اسما
ت جميع سماف  لمتعمميا
في كثير مف ثابتة وف لما

 الشاشات

مع ص لنوف الد يتضا
لخمفية.   جميع وف ال

ب تناسوف لمت اسما
ت جميع سما  فلمتعمميا
في قميؿ جدَا ثابتة وف لما

 مف الشاشات

ؼ ال يخالص لنوف ال
ت لسماالخمفية.  ا
 ثابتة.ر نية غيولما

 

 التناسق والتناغم 

يوجد تناسؽ بيف 
العناصر واألشكاؿ 
والوسائط المستخدمة 
في الوحدة الرقمية  
 في جميع شاشات

يوجد تناسؽ بيف 
العناصر واألشكاؿ 
والوسائط المستخدمة 
في الوحدة الرقمية في 
 كثير مف الشاشات

مع ص لنوف الد يتضا
لخمفية.   جميع وف ال

ب تناسوف لمت اسما
ت جميع سماف  لمتعمميا
في قميؿ جدَا ثابتة وف لما

 مف الشاشات

ال يوجد اي تناسؽ بيف 
العناصر واألشكاؿ 
والوسائط المستخدمة 
 في الوحدة الرقمية

 

 
البساطة والخمو من 

 التعقيد

ع الشاشات تتميز جمي
 بالبساطة والوضوح .

كثير مف الشاشات 
تتميز بالبساطة 
 والوضوح .

قميؿ جدَا مف الشاشات 
تتميز بالبساطة والوضوح 

. 

جميع شاشات الوحدة 
الرقمية تتسـ بالتعقيد 

 وعدـ الوضوح

 

  البيات الوصفية 9
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 العنوان 

يوجد عنواف واضح 
ومكتمؿ لموحدة 

 الرقمية .
 

مكتمؿ يوجد عنواف 
وغير واضح لموحدة 

 الرقمية .

يوجد عنواف غير مكتمؿ 
وغير واضح لموحدة 

 الرقمية

ال يوجد عنواف لموحدة 
 الرقمية .

 

 

 حجم الوحدة الرقمية 
مدوف بالوحدة الرقمية 
حجميا بشكؿ واضح 

. 

مدوف بالوحدة الرقمية 
حجميا بشكؿ غي 
 واضح إلي حدًا ما .

مدوف بالوحدة الرقمية 
ف بشكؿ حجميا ولك

 غامض .

حجـ الوحدة الرقمية 
 غير مدوف .
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  ( 0)  ( 1)  ( 2)  ( 3)  معايير التقييم م
 الدرجة

 
الممكية الفكرية 
 الوحدة الرقمية

منتج ـ سد اجوي
األشكاؿ 

والعناصرالمستخدمة 
 في الوحدة الرقمية.

ـ مصمـ سد اجوي
 الوحدة الرقمية.

منتج ـ سد اجوي
األشكاؿ 
دمة والعناصرالمستخ

 في الوحدة الرقمية.
 

ـ الوحدة مصمـ سد اجوي
 الرقمية.

ال يوجد أي حقوؽ ممكية 
 فكرية

 

 
الفئة العمرية 
 المستيدفة

مدوف بالوحدة الرقمية 
الفئة المستيدفة 

والفئات التي يمكف أف 
 تستخدميا أيضَا.

مدوف بالوحدة الرقمية 
 الفئة المستيدفة

مدوف بالوحدة الرقمية 
ف أف الفئات التي يمك
 تستخدميا

ال يوجد تدويف لمفئة 
المستيدفة والفئات التي 
يمكف أف تستخدميا 

 أيضَا.

 



 إسم البحث

 

 1 عشر التاسع  العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 


