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 ملخص البحث:

تعد طريقة آلدريتش من أفضل طرق إعددد  دلمادج ف ف دت تتابدل قجلدلدة دلعجلبدةد مادج  عدج إلد  ديدت دد  طريقدة     

فت تعلم ناو ف آلدريتش و لك لكثرة خطودته دلتت تحتدجف إلد   آلـدريتش فت دلاججل دلتعلباتد ولكن همجك صعوقة

إعج ة وتكردر دكثر من مرةد كاج تحتجف أيضج إل  معلم أو مرشد فت كل خطدوة مدن خطدودس ريدم دلمادو ف  تدت 

تصل دلطجلبة إل  مر لة إتقدج  ريدم دلمادو فد ويحددك  لدك د تقدج  عمدد دختبدجر طريقدة تددريو ممجيدبةد وت  د م 

ق دلتعلدبم دلتدت تتابدل دلتكمولوج بج فت دلعالبة دلتعلبابة قشكل كببرد وتعد دلحقجئب دلتعلبابة د لبكترونبة إ دد  ط در 

قتوفبر مصج ر تعلبابة متعد ةد ي اكدن دلادتعلم مدن أ  ي تدجر مدج يمئاده مم دجد وديدت ددم ج قطدرق متعدد ة لتحقبد  

ل علد  أيدلوو دلتوجبده دلدذدتتد ويدتعلم أهددف محد ةد لذلك فإ  دلتعلبم ق ج يدوفر عمصدر د ردجرةد ك ادج يعتادد أيضدج

دلطجلب وف  يرعته ولدردته ودلولت دلذي ي تجره للدتعلمد قحبدال ي يكدو  مضدطردل لا دجيرة د،خدريند كادج تقدو  

علت مبدأ دلتعلم دلذدتت من أجل د تقج   بال تاكن دلطجلب من دلااجريجس دلعالبة لل بدردس ودلا دجردس دلا تل،دةد 

مدن خدمل دلتددريب علد  م دجردس دلت،كبدر تلك دلابج ئ علت إكت جو دلطجلب للعديدد مدن دلعالبدجس دلعقلبدة وت جعد 

دلا تل،ددةد وتحويددل عالبددجس دلت،كبددر إلدد  عددج دس عقلبددة ياجريدد ج دل،ددر  فددت  بجتدده دلبومبددةد و ددل مشددكمتهد هددذه 

ل ييتردتبجبجس تدري بة تت م قجلذكجءد وت متج طم قلج أ كبدجءد وهدت مدج ي طلد  علب دج عدج دس دلعج دس أصبحت ممطلقج

 دلعقلد ولد تعال مثل هذه دييتردتبجبجس علت تمابة دتججهجس دل،ر  إيججقب ج نحو عالبة دلتعلم.

قعض م جردس ريم ناو ف آلدريش لد  طجلبجس ديلتصج  دلامللتد وقعض عج دس دلعقل هدف دلبحال إلت تمابة 

فت دلقبجيبن  تج  قإتبجع دلتصابم شبه دلتجريبت  و دلاجاوعة دلود دةلدي ن؛ ولتحقب  هذد دل دف لجمت دلبج ث

تم دختبجر مجاوعة دلدردية من قبن طجلبجس دل،رلة دلثجلثة )شعبة ديلتصج  و لاتغبردس دلدرديةد ودلبعديدلقبلت 

س لا جردس دختبجر تحصبلت د ومقبجس تقدير أ دء دلطجلبجأدوات الدراسة في (د ولد تاثلت 28دلامللت( عد هم )

وقد دلحقجئب دلتعلبابة فت دلتعلبمد  ديت دد إعدد  ناو ف آلدريش د ومقبجس عج دس دلعقلد ومقبجس د تججه نحو 

فت أسفر البحث عن العديد من النتائج أهمها: فاعلية الحقيبة التعليمية اإللكترونية القائمة على التعلم لإلتقان 

يش قاكونبه)دلاكو  دلاعرفت د ودلتطببقت(د كاج يجهات فت تمابة كٍل تمابة إ دء دلطجلبجس لا جردس ناو ف آلدر

أوصت من عج دس دلعقل د ود تججه د يججقت نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة فت دلتعلبمد وفت ضوء تلك دلمتجئج 

يتاشت مع  قردمج إعدد  طجلبجس ديلتصج  دلامللت قكلبجس دلترقبة دلموعبة دلحجلبة قاجتطوير الدراسة بضرورة 

متطلبجس دلا تقبلد وإيت دد  ناج ف وإيتردتبجبجس تدري بة تتاجشت مع ديتججهجس دلترقوية دلحديثة دلتت تؤكد 

عل  دلدور دييججقت للاتعلم أرمجء  ردية مقرردس ديلتصج  دلامللتد وتبم  أيجلبب وأ ودس تقويم متموعة تركل 

 عل  أ دء دلطجلبة للا جردس دلا تل،ة. 

د تججه نحو إيت دد  دلحقجئب د عج دس دلعقل دناو ف ألدريش ددلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبةت المفتاحية: الكلما

 دلتعلبابة فت دلتعلبم.
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 مقدمة البحث:

تار عالبة إنتجف دلقطعة دلالب دبة قجلعديدد مدن دلارد دل وتعتبدر عالبدة إعددد  دلمادو ف هدت دلعالبدة دلتدت ت دب      

عالبة إنتجف دلقطعة دلالب بة ودلتت يجب أ  تعط  نتجئج مضاونة وتعتاد عل  لبجيدجس محدد ة يردعد  فب دج دلدلدة 

عل  عالبة إعدد  دلماو ف مد  نججح دلتصابم ود نتدجف ككدلد وتدري  دلتجمة ألن ج تاثل أقعج  دلج مد  بال يتولف

 وهد  ود نتدجف دلتصدابم قدبن دلوصدل قاثجقة هادلة هت دلماو ف إعدد  مر لة ( أ 173د 2014)يابة مصط،ت:

هدو   دأليجيدت فدجلماو ف دلالب دتد دلامدتج نجدجح فت وأيجيت هج   ور ول ج دلامقو لصمجعة دل،قري تاثل دلعاو 

 ودلاطجققدة ون دبة دلرد دة دلضدب  فب دج يتدوفر وأ  دلتت يقدد إنتجف دلقطعة دلالب بة جو ة علب ج يتولف دلتت دةدأل 

 دلاججل أو د نتجف   ب دلامقو لصمجعة قجلم بة وضرورية دلماو ف تعتبر هجمة إعدد   ردية فإ  لذلك للج مد

 دلوصول ( دلتت كج  هدف جSakorn, Suthusance, and others: 2012دلتعلباتد وأكدس عل   لك  ردية )

 بدال مقدددر دلرد دة  مدن للج دم ودلاطجققدة دلضدب  يحقد  دلدذ  دأليجيدت دلمادو ف  عددد  طريقدة أفضدل إلد 

( إلد  أ  همدجك تمدوع فدت طدرق 22د 2019ين ددل وديتلد  فت دلشكل دلعج د وأشدجرس ) شدباجء عبدد دلادمعم: دو

دلدورلت ودلمادو ف دلاشدكل علد  دلج دم دلصدمجعت )دلاجنبكدج ( ودلمادو ف  إعدد  دلماو ف ف مجك دلمادو ف دلا دط 

 دلذي ياكن إعدد ه عن طري  دلدمج قبن دلماو ف دلا ط  ودلماو ف دلاشكل عل  دلاجنبكج .

وعمد دلحديال عدن طريقدة إعددد  دلمادو ف دلا دط  دلدورلت فمجدد أن دج كثبدرة فام دج نادو ف قروفبلدتد وآلددريتشد 

بج  وفد وأر  ديترونجد وقورجود ومجكدونجلدد وغبرهج من طرق إعدد  دلماج ف دلا طحة دلتت ونتلت قرديد وتجن

أهتات دلعديد من دلدرديجس  دل جققة قجلاقجرنة قبن طريقتبن أو رمرة من هذه دلطرق دلا تل،ة للوصول إل  دفضدل 

بة دلعظاة من دلدرديجس توصلت طريقة  عدد  دلماو ف دأليجيت دلاضبوط ودلامجيب لألج ج  دلاصريةد ودلغجلب

نتجئج ج إل  أ  طريقة آلدريتش تعتبر من أفضل طرق إعدد  دلماج ف ومن قدبن هدذه دلدرديدجس  رديدة )غدج ة عبدد 

 "دلمادو ف دأليجيدت للججكبدت دلم دجئت قطريقدة لبمدجء طدرق ردمك قدبن دلاقجرندة ( دلتدت تمجولدت2008دلاعدجطت:

طريقدة  لصدجل  دلثمردة دلطدرق قدبن جوهريدة فروق وجو  عن دلمتجئج آلدريتش وقروفبل  وقردي نتجلت" وأي،رس

( دلتددت هدددفت إلدد  دلتعددرف علدد  أفضددل دلطددرق دلثمرددة )دلطريقددة 2014)يددابة مصددط،ت: د و رديددة آلدددريتش

"آلدريتش" ودلطريقة دألمريكبة " مجكدونجلد "( و لك ييتحددك طريقدة  د يطجلبة "قورجو" ودلطريقة د نجلبلية

عال دلماو ف دأليجيدت للم دجء وأر درس دلمتدجئج أ  )طريقدة آلددريتش دألفضدل يلب دج طريقدة مجكدونجلدد ردم جديدة ل

( دلتت هدفت إل  دلاقجرنة قبن رمرة طرق لبمجء 2018(د و ردية )مجدة مأمو : 40طريقة قورجو و لك لاقجس )

 دلمادج ف لبمدجء طريقدة ألفضدل صدلدلجدجهلة و لدك للتو دلامقدو صدمجعة فدت مم دج دلمادج ف دلاتطدورة لميدت،ج ة

ضدب  وأوضدحت دلمتدجئج ت،دوق  أعلدت جدو ة ممدتج إلد  تدؤ   ودلتدت ودلامئادة دلضدب  للم جء من  بال دأليجيبة

ديدترونج( ومدن دلعدرل دل دجق  يتضد  أ    وف ردم طريقدة أر  تجنبدج )طريقدة ويم،در  آلددريتش ردم تلب دج طريقدة

قجلدلدة دلعجلبدةد مادج  عدج إلد  ديدت دد  طريقدة  تتابدل أن دج  بدالطريقدة آلددريتش مدن أفضدل طدرق إعددد  دلمادج ف 

 دلطجلبدجس لدد  آلـدريتش فت دلاججل دلتعلباتد ولكن همجك صعوقة فت تعلم ناو ف آلدريتش و لك ق دبب صدعوقة

ريم دلماو ف لكثرة خطودته دلتت تحتجف إل  إعج ة وتكردر دكثر مدن مدرةد كادج تحتدجف أيضدج إلد   خطودس ف م فت

أو مرشدد فدت كدل خطدوة مدن خطدودس ريدم دلمادو ف  تدت تصدل دلطجلبدة إلد  مر لدة إتقدج  ريدم دلمادو فد معلم 

ويحدك  لك د تقج  عمد دختبجر طريقة تدريو ممجيبةد  بال ش ده دلعجلم فت د،وندة دألخبدرة تطدوردل ملحوردج فدت 

دلغجيدة دلو بددةد قدل ا  ديهتادج  دلتدريو عجمةد وفت دلتدريو دلججمعت خجصةد فلم يعد ديهتاج  قجلاعلومدجس هدو 

قصورة كببرة قتشجبع دلطجلب عل  دلقبج  قاليد من دلمشجط ودلت،جعلد وإتج ة دل،رصدة لده لبدتعلم  دتبدجد مدن خدمل 

ديت دد  ديتردتبجبجس تدري بة  دتبة تتب  للطجلب دلتعلم فت أي مكج د وماجي شكَّ فبه أ  دلتكمولوجبدج تدؤرر ر قشدكل 

ب ج فت كجفة دلاججيسد ولعل من أقرا تلدك دلاجدجيس دلاجدجلل دلتعلبادت؛ فقدد ت  د م دلتكمولوجبدج كببر عل  م ت دم

دهم فت عالبة دلتحصبل دلدرديت.  فت دلعالبة دلتعلبابة قشكل كببر إ د تم تورب، ج قشكل جبد ي ،بد دلطمو وي  جع 

ق دلتعلبم دلتت تا لحقجئب دلتعلبابةد دوتع  ل لاعرفة و دة تعلبابة د لبكترونبة إ د  ط ر  ل مصااج ل تعلبابج ثل قرنجمجج

قتوفبر مصج ر أو قددئل تعلبابة متعد ةد ي اكن دلاتعلم من أ  ي تجر مج يمئاه مم جد وديت ددم ج قطرق متعد ة 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (480) 

ل عل  أيلوو دلتوجبه دلذدتتد إ   لتحقب  أهددف محد ةد لذلك فإ  دلتعلبم ق ج يوفر عمصر د رجرةد كاج يعتاد أيضج

تحتوي دلحقببة عل  إرشج دس وتعلباجس توجه دلطجلب نحو دألهددف دلتت يرد  دلوصول إلب جد كاج له دلحرية فت 

أ  يتعلم وف  يرعته ولدردته ودلولت دلذي ي تجره للتعلمد قحبال ي يكو  مضطردل لا جيرة د،خرين. )  بن 

   .(196د 2017علت:  
ة من ديتججهدجس دلحديثدة دلقجئادة علدت مبددأ دلدتعلم دلدذدتت مدن أجدل د تقدج  تعد دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبكاج    

 بال تاكن دلطجلدب مدن دلااجريدجس دلعالبدة لل بدردس ودلا دجردس دلا داوعة ودلارئبدة ودلح دبةد كادج تاكمده مدن 

بجشدر دلحصول عل  دلاعلومجس ودكت جق ج وت،   دلاججل أيضدج للام ظدة ودلتددلب  ودلتعجمدل مدع دلادود  قشدكل م

 .(194د2018إل  دلدرجة دلتت تاكن من دلوصول إل  دألهددف دلاطلوقة ) إقردهبمد هبثم صجل : 

وهمجك دلعديد من دلدرديجس دلتت أربتت فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة فت مججل دلتعلم مثل  ردية )شباجء  

بة إلكترونبة متعد ة دلا تويجس لتحقب  ( دلتت هدفت إل  دلتعرف عل  فجعلبة إنتجف  قببة تعلبا2014محاد:

أهددف مقرر ممظومة دلحجيب د،لت لد  طمو تكمولوجبج دلتعلبمد وكجنت دهم نتجئج ج أ  ديت دد   قببة تعلبابة 

إلكترونبة له تأربر إيججقبت فت تحقب  أهددف مقرر ممظومة دلحجيب د،لت لد  طمو تكمولوجبج دلتعلبمد و ردية 

( دلتت هدفت إل  قمجء  قببة تعلبابة إلكترونبة ومعرفة تأربرهج عل  تعلم قعض دلا جردس 2016)يار عبددلحابد:

دأليجيبة فت دلبجلبة وتوصلت دلمتجئج إل  أ  ديت دد  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة له تأربر إيججقت عل  تح بن 

دلتت أكدس عل  أ  ديت دد  دلحقببة  (2020م تو  أ دء دلا جردس دأليجيبة فت دلبجلبةد و ردية )ر جو فتحت:

دلتعلبابة د لكترونبة له أرر فعجل فت إك جو م جردس  ل دلاشكلة ودلت،كبر دلمجلد لتلابذدس دلصف د عدد ي 

  .دألول

ل تكدردر تعلدم   ل كادج ت دتطبع أيضدج وعمد ديت دد  دلحقببة د لكترونبة فت مججل دلتعلم ت تطبع دلطجلبة أ  تدتعلم  دتبدج

 بال أ  دلوصدول إلد  مر لدة د تقدج  يتطلدب و ف آلدريتش أكثر من مره  تت تصل إل  مر لة د تقج د ريم نا

ت ددجعد دلاددتعلم علدد  تحقبدد  دلتددت ودل طددودس دلتعلبابددة دلامظاددة ودلاحددد ة دألهددددف  مجاوعددة مددن د جددردءدس

قعددد  طددوة دلتجلبددة إيوي ياكددن دينتقددجل مددن خطددوة إلدد  دل   %85قا ددتو  إتقددج  يصددل إلدد  أكثددر مددن دألهددددف

وفد  ن،دو دلولدت تصدب  عدج ة مدن عدج دس دلعقدل  بدال أ  عدج دس  ددلوصول إل  دلا تو  دلاطلوو مدن د تقدج 

دلعقل هت ناٌ  غبر ودعٍ من دل لوك دلاكت ب خمل عالبة دلتكردرد ت ؤيو فت دلعقل لتصب  عدج ة دل،در  فدت  دل 

 ة.و  إل  أفعجل إنتججبمشكمتهد كاج أن ج نا  من دأل دء دلذكت لل،ر  تق

 (Costa & Kalik: 2008,32 ) 

 بال ي يعد دلذكجء عجمل مت،ر دل و بددل للمججح دألكج يات أو دلمججح فت م تلف شؤو  دلحبجة يودء دلعلابة أ    

ج دلعالبة أ  ديجتاجعبة أ  دلعجط،بةد ولضاج  دلمججح ي قد أ  تتحول دلااجريجس دلذكبة إل  عج دس عقلبة ياجري 

فت  بجته كجلاثجقرةد ودلارونةد ودلتحكم فت دلت ور ودلت جؤلد وغبرهج من عج دس دلعقل دلتت تضان لل،ر  دلمججح 

فت مججله و بجتهد وخجصة فت مججل ريم دلماج ف دلذي ي يقتصر عل  ريم دلماو ف دأليجيت فق  قل يحتجف إل  

او فد لذد تعتبر دلعج دس دلعقلبة من دلمودتج م جره ومرونة فت وضع دلقصجس دلا تل،ة ودلاتموعة عل  دلم

دلتعلبابة دلا اة دلتت ل ج عملة قجأل دء ديكج يات فت مرد ل دلتعلبم دلا تل،ة وهذد مج أشجرس إلبه  ردية) هجلة 

( دلتت دت ذس من عج دس دلعقل مدخم لتدريب دلطجلبجس معلاجس ديلتصج  دلامللت عل  دلت،كبر 51د2012 :يبد

( دلتت  ثت عل  ضرورة  ردية دكت جو دلعج دس 2014كاج أكدس عل   لك  ردية )ممبرة عبد دلعليل:  دلتأملتد

دلعقلبة لد  طمو دلججمعة  ت  يتاكمود من نقل خبردس م تقبلبة إل  طمق مد قج ضجفة إل  كون م مبدعبن فت 

دد  مجاوعة من دل طودس دلتت تر  أنه ياكن ديت  (2017:ي ج  أ اد دلشجفعت)و ردية  دمججل ت صص م

أرمجء تدريو ديلتصج  دلامللت  فتم جعدة دلتممبذ عل  دكت جو دلعج دس دلعقلبة  فتود جردءدس ودييتردتبجبجس 

( دلتت هدفت إل  2020وأشجرس إل   لك  ردية ) يجلت نببل:   دعل  أ  يتم تعليله قصورة مبجشرة وودضحة

ومن دلعرل دل جق  يتض  دنه من  ودلتودف  ديكج ياتد د قددعبة ذدسق،جعلبة دل دلامبئة دلعقل عج دس تحديد
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دلااكن تمابة قعض م جردس إعدد  ناو ف آلدريتش من خمل دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلاعدة فت ضوء دلتعلم 

 لإلتقج  وعج دس دلعقل.

 مشكلة البحث:
لت ي ظت أ  مقرر ناج ف وتم،بذ دلامقو دلامللبة عمد تدريو دلبج ثتج  دلاقرردس دل جصة قق م ديلتصج  دلامل

قجلكلبة يتم شدرح دلمادج ف )دلبجتروندجس( قطريقدة قروفبلد  دلتدت تحتدجف إلد  دلكثبدر مدن دلتعدديمس  عطدجء نادو ف 

مضبوطد ويتم ديقتعج  عن طريقة آلدريتش و لدك لصدعوقت ج وكثدرة خطودت دجد علد  دلدرغم مدن  لت دج وممجيدبت ج 

ية وعمد لبج  دلبج ثتج  قتدريو ناو ف آلدريتش وجد أ  عد  محدو  من دلطجلبجس هن دلمتت يتقن لألج ج  دلاصر

إعدد  ناو ف آلددريتش ودألغلببدة ي ت دتطبع إعددد  نادو ف آلددريتش وهدذد لدم يعدد مقبدوي أ  تصدل فئدة للبلدة مدن 

 ظ أ  دلاشكلة مج ادلت لجئاة فلدذد دلطمو إل   رجة  د تقج   و  دلغبر؛ وعمد تكردر دلشرح عد  من دلاردس لو

كج  يمبغت عل  دلبج ثتج  إيجج   ل يمات عمصر دلاثجقرة ودلك،جءة ود صغجء ودلت،كبر قاروندة ودلك،دجح مدن أجدل 

دلدلة وغبرهج من عج دس دلعقلد لبصب  إعدد  ناو ف آلدريتش متقن وفت ن،و دلولت عج ة من عج دس دلعقدل دلتدت 

قدو  ملل وي صعوقةد ولكت تكت ب دلطجلبدجس هدذه دلعدج ة كدج  يقدد مدن تكدردر إعددد   ت تطبع دلطجلبة ماجريت ج

ناو ف آلدريتش عد  من دلاردس لكل طجلبة عل    دب ديدتبعجق ج وهدذد صدعب فدت طدرق دلتددريو دلعج يدة لدذلك 

لم لإلتقدج  لجأس دلبج ثتج  إل  تددريو نادو ف آلددريتش مدن خدمل  قببدة تعلبابدة إلكترونبدة معددة فدت ضدوء دلدتع

ويع  دلبحال دلحدجلت إلد  لبدجس فجعلبت دج مدن خدمل د ججقدة وتمابة عج دس دلعقل لد  طجلبجس ديلتصج  دلامللتد 

 عل  دل ؤدل دلرئبو دلتجلت : 

ما فاعلية حقيبة تعليمية إلكترونية قائمة على التعلم لإلتقان في تنمية مهارات إعداد نموذج آلدريتش     

 ؟ البات االقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة المنياوعادات العقل لدي ط

 ويت،رع من هذد دل ؤدل دلت جؤيس دلتجلبة:    

مج فجعلبة دلحقببة د لكترونبدة دلقجئادة علد  دلدتعلم لإلتقدج  فدت تمابدة دلججندب دلاعرفدت دل دجم قإعددد  نادو ف  .1

 ة دلموعبة ججمعة دلامبج ؟آلدريتش لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقب

مج فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبدة دلقجئادة علد  دلدتعلم لإلتقدج  فدت تمابدة دأل دء دلا دجر  دل دجم قإعددد   .2

 ناو ف آلدريتش لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج ؟

جئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابدة قعدض عدج دس دلعقدل لدد  طجلبدجس مج فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلق .3

 شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج ؟

قجيت دد   قببدة تعلبابدة إلكترونبدة معددة  -هل توجد عملة درتبجطبة قبن تمابة م جردس إعدد  ناو ف آلدريتش .4

بة قعض عج دس دلعقل لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة وتما -وفقلج ييتردتبجبة دلتعلم لإلتقج 

 دلموعبة ججمعة دلامبج ؟

مج دتججهجس دلطجلبجس نحو دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلاعدة وفقلج ييدتردتبجبة دلدتعلم لإلتقدج  فدـت م دـجردس  .5

 إعدد  ناو ف آلدريتش ؟ 

 اهدف البحث: 

 تعرف علي :يسعى البحث الحالي إلى ال 

فجعلبددة دلحقببددة د لكترونبددة دلقجئاددة علدد  دلددتعلم لإلتقددج  فددت تمابددة دلججنددب دلاعرفددت دل ددجم قإعدددد  ناددو ف  .1

 آلدريتش لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج.

بددة دأل دء دلا ددجر  دل ددجم قإعدددد  فجعلبددة دلحقببددة دلتعلبابددة د لكترونبددة دلقجئاددة علدد  دلددتعلم لإلتقددج  فددت تما  .2

 .ناو ف آلدريتش لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج

فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة قعض عج دس دلعقل لد  طجلبجس شعبة  .3

 ة ججمعة دلامبج.ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعب
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قجيدت دد   قببدة تعلبابدة إلكترونبدة معددة وفقلدج  -دلعملة ديرتبجطبة قبن تمابة م جردس إعدد  نادو ف آلددريتش  .4

وتمابدة قعدض عدج دس دلعقدل لدد  طجلبدجس شدعبة ديلتصدج  دلامللدت قكلبدة دلترقبدة  -ييتردتبجبة دلتعلم لإلتقج 

 دلموعبة ججمعة دلامبج.

 حو دلتعلم من خمل دلحقببة دلتعلبابة إلكترونبة.دتججهجس دلطجلبجس ن .5

 :  البحث فرضيات

يوجد فرللج  دلل إ صجئبلج قبن متويطت  رججس طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت )مجاوعة دلبحال( فت  .1

 لصجل  دلتطبب  دلبعدي.ختبجر دلتحصبلت للججنب دلاعرفت لماو ف آلدريتش دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لم

ج  دلل إ صجئبلج قبن متويطت  رججس طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت )مجاوعة دلبحال( فت يوجد فرلل  .2

 لصجل  دلتطبب  دلبعدي .لماو ف آلدريتش  دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس تقدير أ دء دلطجلبجس

فت يوجد فرللج  دلل إ صجئبلج قبن متويطت  رججس طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت )مجاوعة دلبحال(  .3

 دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس عج دس دلعقل لصجل  دلتطبب  دلبعدي.

يوجد فرللج  دلل إ صجئبلج قبن متويطت  رججس طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت )مجاوعة دلبحال( فت  .4

 بعدي .دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة لصجل  دلتطبب  دل ديت دد دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس ديتججه نحو 

أل ودس  دلبعديفت دلقبجس دلطجلبجس )مجاوعة دلبحال( متويطت  رججس درتبجطبه موجبة قبن توجد عملة  .5

ديختبجر دلتحصبلت د ومقبجس أ دء دلطجلبجس د ومتوي   رججت ن فت مقبجس  دلقبجس دل جصة قجلدردية وهت :

 ئاة عل  دلتعلم لإلتقج .دلحقجئب دلتعلبابة دلقج ديت دد عج دس دلعقلد ومقبجس ديتججه نحو 

                             أهمية البحث:

ججمعدة دلامبدج  –تطوير قرنجمج د عدد  دلا مت دلحجلت للطجلبة معلاة ديلتصج  دلامللت قكلبدة دلترقبدة دلموعبدة  .1

ة مددن خددمل رقطدده قا ددجردس جديدددة فددت إعدددد  ناددو ف آلدددريتش دأليجيددتد و لددك ديددتججقة لمتججهددجس دلقومبدد

 ودلعجلابة.

ديهتاج  قتدريب دلطجلبة معلاة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة علدت م دجردس إعددد  نادو ف آلددريتش  .2

 دأليجيت كاطلب مل  ورئبو فت طري  إعدد هج قجلكلبة.

توجبدده نظددر دلقددجئابن علدد  تصددابم وقمددجء ممددجهج ومقددرردس دلطجلبددة معلاددة ديلتصددج  دلامللددت قكلبددة دلترقبددة  .3

دلموعبددة نحددو ضددرورة دختبددجر دلاحتددوي قاددج يتمجيددب مددع دأليددجلبب دلا تل،ددة  عدددد  دلماددج ف ومم ددج طريقددة 

 آلدريتش.

تقديم  قببة تعلبابة إلكترونبة معدة وفقلج ييدتردتبجبة دلدتعلم لإلتقدج  لتمابدـة م دـجردس إعددد  نادو ف آلددريتش  .4

 قبة دلموعبة ججمعة دلامبج.دأليجيت لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلتر

إعدددد  ناددو ف آلدددريتش دأليجيددت لددد  طجلبددجس شددعبة ديلتصددج  لا ددجردس تقددديم دختبددجر تقبددبم أ دء دلطجلبددجس   .5

 ججمعة دلامبج.  –دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة 

معلادة ديلتصدج   ي  م هذد دلبحال قمتجئجه فت فت  آفجللج جديدة أمج  دلبج ثبن لدرديجس م تقبلبة فت مبدد  إعدد  .6

 دلامللت.

ضـرورة ديـت دد  وتطببـ  قعض ديـتردتبجبجس دلتعلدبم ودلدـتعلم دلتدـت تعدـلا لدـدردس دلطدـجلبجس فدـت دلدـتعلم  .7

 دلـذدتت و ـل دلاشكمس فت دلعالبة دلتعلبابة.

لتعلم لإلتقج  فدت يشجع دلبحال دلحجلت عل  توربـف دلحقجئـب دلتعلبابـة د لكترونبة دلاعـدة وفقلج ييتردتبجبة د .8

 دلعالبة دلتعلبابة لتحقب  دلتعلم دلا تار.

تقديم تصور مقترح لتوربف دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة دلاعدة وفقلج ييتردتبجبة دلتعلم لإلتقج  ودييدت،ج ة   .9

 .مم ج عل  م تو  دلتعلبم دلججمعت
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 حدود البحث: 

 حدود موضوعية: .1

دلددتعلم لإلتقددج  لتمابددة قعددض م ددجردس إعدددد  ناددو ف آلدددريتش  تصددابم  قببددة إلكترونبددة معدددة فددت ضددوء -

 وعج دس دلعقل لدي طجلبجس ديلتصج  دلامللت.

طجلبدجس شدعبة ديلتصدج  دلامللدت قكلبدة دلترقبدة للبجس معجرف وم جردس إعدد  ناو ف آلدريتش دأليجيت  -

 . دلموعبة

 رقبة دلموعبةلبجس عج دس دلعقل لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلت -

 حدود العينة: .2

طجلبة مدن طجلبدجس دل،رلدة دلثجلثدة ل دم ديلتصدج  دلامللدتد كلبدة دلترقبدة دلموعبدةد ججمعدة  28عبمة لودم ج  -

 دلامبج.

 حدود مكانية: .3

 تم تطبب  تجرقة دلبحال قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج.  -

 حدود زمنية: .4

  .2020/2021من دلعج  دلججمعت  تم تطبب  تجرقة دلبحال فت دل،صل دلدرديت دألول -

 مواد وأدوات البحث: 

 : " جابع ج من إعدد  دلبج ثتج  " استخدمه البحث الحالي األدوات التالية    

: أ دة دلتعلم " دلاج ة دلتعلبابة ":  قببة تعلبابة إلكترونبة معدة وفقلدج ييدتردتبجبة دلدتعلم لإلتقدج  فدـت م دـجردس أوالا 

 ش دأليجيت لل بددس.إعدد  ناو ف آلدريت

 : أ ودس دلقبجس وتتاثل فباج يلت:ثانياا

لقبددجس تحصددبل دلطجلبددجس للاعددجرف ودلا،ددجهبم دلاتعلقددة قإعدددد  ناددو ف دختبددجر تحصددبلت )لبلددت/ قعدددي(  -

 آلدريتش.

 .دلطجلبجس لا جردس إعدد  ناو ف آلدريتشمقبجس تقدير)لبلت/ قعدي( لتقدير أ دء  -

 طجلبجس. دل لد عقل عج دس دللمقبجس )لبلت/ قعدي(  -

للتعرف عل  دتججهجس دلطجلبجس نحدو ديدت دد  دلحقببدة دلتعلبابدة د لكترونبدة  )لبلت/ قعدي(مقبجس دتججهجس  -

 فت دلتعلم.

 منهج البحث :

 One Experimental Group يلتل  دلبحال دلحدجلت قإتبدجع دلتصدابم شدبه دلتجريبدت  و دلاجاوعدة دلود ددة     

لبعددي لاتغبدردس دلدرديدةد ويدتم مدن خدمل هدذد دلتصدابم مقجرندة نتدجئج دلطجلبدجس مجاوعدة فت دلقبجيبن دلقبلدت ود

دلتحصبلت د ودختبجر تقببم دأل دء لقبجس أ دء طجلبجس شعبة ديلتصدج  دلبحال فت دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لمختبجر 

 .عقلمقبجس عج دس دلد و دلامللت فت م جردس لا جردس إعدد  ناو ف آلدريتش دأليجيت

 متغيرات البحث : 

دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة قعض عج دس دلاتغبر دلا تقل )دلتجريبت(:  أوال:

 دلعقل لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت قكلبة دلترقبة دلموعبة ججمعة دلامبج.

 دلاتغبردس دلتجقعة د وتتاثل فت : ثانيا:

 لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت. إعدد  ناو ف آلدريتش دأليجيتو  دلاعرفت لا جردس تمابة دلاك -
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لددد  طجلبددجس شددعبة  لا ددجردس إعدددد  ناددو ف آلدددريتش دأليجيددتتمابددة دلاكددو  دأل دئددت )دلتطببقددت( لا ددجردس  -

 ديلتصج  دلامللت.

 دلموعبة ججمعة دلامبج.قكلبة دلترقبة  تمابة عج دس دلعقل لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللت -

 مصطلحات البحث:

ديدتردتبجبة تعلبابدة تقدو  علد  مبددأ دلدتعلم دلدذدتت ويدتم دلتركبدل فب دج علد  وجدو   هةي حقيبة تعليمية إلكترونيةة:

ويجئل وأيجلبب تعلم متعد ة أمج  دلاتعلم ي تطبع مدن خمل دج أ  يحقد  دألهدددف دلتعلبابدة دلامشدو ةد وفب دج ي دبر 

عته دلتعلبابةد كاج أن ج ي تعتادد علد  مقجرندة دلا دتوي دلتعلبادت للادتعلم قا دتوي أي مدتعلم آخدر دلاتعلم وف  ير

 (70د 2007 :ويكو  دلاعبجر فب ج هو دلوصول إل  م توي د تقج  دلاطلوو.) يرديج عج ل

وأي ولدتد   قببـة تعلبابة ت،جعلبةد متاركدلة  دول دلاتعلادبن ومب درة لده فدت أي مكدج دالتعريف اإلجرائي: هي 

مصااة قشكل جبد قجيتعاجل دل صجئص دلتكمولوجبة د لكترونبة قاج يتب  للاتعلم دلتعلم   ب يرعته لبصل إل  

 م تو  مقبول من د تقج .

 دلقبجيدجس هذه وت ت د  ودألطودل دلدوردنجس متضامة دلج م لقبجيجس ترجاةالنموذج األساسي )الباترون(: هو 

ل  دلبشدر  ج دمدل أقعدج  لتاثدل دلدورق ريدا ج علد  يدتم بجسخطوط وممحم مجاوعة شكل عل   دلتدت للقبجيدجس تبعدج

ل. ) له أخذس  .تصابم أي علبه يبم  ودلماو ف دأليجس هو دأليجس دلذيد Hilde, Jaffe:2004,13 )م بقج

ت : هو قجترو  يات قآلدريتش دنت جقج لدوويم،ر  آلددريتش د نجلبليدة وهد  مؤل،دة كتدب عديدده فدنموذج الدريتش

مجددجل دلبجترونددجس ولددد يددابت هددذه دلطريقددة قجيددا ج نظددرد يختمف ددج كلبددج عددن طددرق إعدددد  ولددص دلبجترونددجس 

 دألخر .

دلجلء دلذي يتم ترجاة فباج قعد إل  لطعة ملب بة ويتم قمجئه تبعج لقبجيجس دلج م أو جددول  هو: التعريف اإلجرائي

 دلضدب  فبده دلجمب وممت ت عمد دلقد د ويقد ود  يتدودفر دلاقجيجس ويبدد من لجعدة دلرلبة مجرد ق   دلوي  وخ 

 دلج م دلبشري. خطوط مع ودلاطجققة

عمت وصول دلاتعلابن إل  م تو  من دلتحصدبل يحدد  ل دم م دبقلج كشدرط لمجدج  م فدت  رديدت م ي التعلم لإلتقان:

 (https://mssader.com) .ويكو  هذد دلا تو  عجلبلج قحبال يطل  علبه م تو  د تقج 

ودل طودس دلتعلبابة دلامظاة ودلاحدد ة دألهدددف ت دجعد دلادتعلم  مجاوعة من د جردءدس هو التعريف اإلجرائي:

وي ياكدن دينتقدجل مدن خطدوة إلد  دل طدوة دلتجلبدة   %85قا تو  إتقج  يصل إل  أكثدر مدن عل  تحقب  دألهددف

 .قعد دلوصول إل  دلا تو  دلاطلوو من د تقج  إي

دلاعرفددةد ولددبو ديددتذكجرهج وديددتظ جرهج أو إعددج ة   نتددجفيددلوكبجس  كبددة يتعددور  علبدده دل،ددر   هةةي عةةادات العقةةل:

ف دت عالبدة تطويريدة ت كت دب قجلتددريب ودلااجريدة وتدؤ ي فدت دلم جيدة إلد  إنتدجف معرفدت وتورب،ده فدت  إنتجج جد

معرفبدة عقلبدة ت دجعده علد   وديدتردتبجبجسولذد يمبغدت أ  قعتدج  دل،در  ماجريدة م دجردس ت،كبريدة  دمودلف جديدة

تمظبم دلا لو  دلاعرفدت د ودلمظدر إلد  دألشدبجء قطريقدة غبدر مألوفدة ؛ وتحقبد  دلمتججدجس دلتعلبابدة قشدكل أمثدل. 

 .( 42د 2005 :)يويف لطجمت وأمباة عاور

زعرب طدعارد  تقتتاردا تع ن ركتسرد  اأنهرد  عردات  تععلرإ رافتًا رد ارب تعالرا تعلردعب تعرف التعريف اإلجرائي: 
 تععللاة وتععدات  تعذكب تعسلوك ذهنا د  ن  ن ط د عكب تااح  تععللاة وتقتادهد  ع هدفت  رعاتا ن وذج آعافاتش

 .لادتهد تعاو اة  وتت  اب   د ااعلهد تلسن تعتاف  تعااااة تع وتت  اب وتوظفهد تستخا هد ، عااهد تعفتسخة

 االطار النظري للبحث:

 دلماددج فهددت دلحقجئددب دلتعلبابددة د لكترونبددة ودلددتعلم لإلتقددج د  :الث محةةاوريتضةةمن اإلطةةار النظةةري للبحةةث ثةة

 عج دس دلعقل. دجس(دلبجترون)
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 : والتعلم لإلتقان اإللكترونيةالتعليمية أوال : الحـقــائـــب 

ل للتعلم قج تقج  من دلتقمبجس دلحديثة  د لكترونبةتعد دلحقجئب دلتعلبابة        م ديعتاج  علب ج يت دلتتدلاصااة وفقج

توصبل دلاعلومة للطجلب قألصر ولتد وألل ج دد وأكبر فجئدة دف ت لجئاة عل  مبدأ  فتدلتعلبم  ماج تتابل ق ج  فت

عالبة دلتعلم ف ت نظج  يشتال عل  كجفة دلاود   فتت،ريد دلتعلبم  بال ي تطبع دلطجلب ديعتاج  عل  ن، ه 

ب  دألهددف دلتعلبابة وف  لدردت م وإمكجنجت م قاج يردع  دل،روق دل،ر ية دلتعلبابة دلتت ت جعد دلاتعلابن عل  تحق

قبم م ف ت تقو  عل  مبدأ دلتعلم دلذدتت من أجل د تقج  وتمابة دلا جردسد د لذد تم تصابم دلحقجئب دلتعلبابة 

ل للتعلم قج تقج  لتمابة عج دس دلعقل لد  دلاتعلابن د لكترونبة د ٢٠٠٦:ومجـدي أقـو ايمـة  تد)خجلـد دلعجلـون.وفقج

66) 

   :مميزات الحـقــائـــب التعليمية اإللكترونية

 د لكترونبة مم ج : للحقببة دلتعلبابة من دل صجئص ودلاابلدس عد ( إلت 77د 2017:م ك إياجعبل)تشبر     

قببة أهددف محد ة د فلكل  متكجمم للتدريب ودلتعلبمكلبلج  تعد دلحقببة د لكترونبة نظجمج بال  النظامية: .1

 .تدريببة متموعةوتشتال عل  أنشطة تعلبابة وخبردس 

 تحقب  دألهددف تعال عل  قحبال د مم جبة علابة ممظاة دلحقببة دلتعلبابة وف يتم تصابم  :المنهجية .2

 دلتعلبابة.

ي ت دم ج  يتم تصابم دلحقببة دلتعلبابة قحبال ي تطبع دلاتعلم أ : التفريد وتوفير استراتيجيات تعلم بديلة .3

 من دألنشطةد كاج تتب  دل،رم أمج  دلاتعلم لب تجر  ديت ددم جطريقة  تشال عل  أ لة توض د ألن ج قا،ر ه

يتمجيب مع ديتعدد دته ولدردتهد وفت دلولت ودلاكج  د قاج دلحقببةتشتال علب ج  ودل بردس ودل،جعلبجس دلتت

  دلامجيب له.

ودل بردس دلتعلبابة ودلاصج ر تعلبابة عل  عد  كببر من دألنشطة تشال دلحقببة دل :تنوع األنشطة والخبرات .4

 دلاتعد ةد ويت،  هذد مع دلتعد  ودلتموع فت دلابول ودلقدردس لد  دلاتعلابن. 

 التعلم لإلتقان:
مم ج  دلتعلابةعد  من دلمودتج  تحقب عل   دلتركبلإل   يدعو  دلدعودس دلترقوية دلحديثة نحو فكر جديد تتجه    

عد  من  تمابةولد ركل أصحجو هذد دل،كر عل  ضرورة د بم دلا جردس للوصول إل   رجة د تقج تعل

 .لإلتقج قعد قجلتعلم  فباج دلتعلبابةد ودلتت أصبحت تعرف دييتردتبجبجس

  :هي أساسية ثالث مراحلإلتقج  ي بر من خمل ل( أ  دلتعلم 145د 2013:علت وآخرو  محاد)وير      

تق بم دلاحتو  إل  و ددس صغبرة د وإعدد   لبل للاعلم وعدة  وتتاثل مر لة د عدد  فت :مرحلة اإلعداد .1

دلتقويم دلتش بصت وديختبجردس دلقبلبة للولوف عل  م تو  كل طجلب  لمختبجردس دلم جئبة د وإجردء ناج ف

 .ونقطة دلبددية فت عالبة دلتعلم

 ردية دلاج ة دلعلابة لكل و دة وديتبعجق ج وي يمتقل  لتتتضان مر لة دلتعلبم دل،ع: مرحلة التعلم الفعلي  .2

 .من و دة تعلبابة إل  أخر  إي قعد دلوصول إل  دلا تو  دلاطلوو من د تقج   دلاتعلم

دلتعلم إجردء دلتقويم دل تجمت لكل و دة  إتقج تتضان مر لة دلتحق  من  :التعلم مرحلة التحقق من إتقان .3

 دألهددف دلاحد ة لكل و دة  رديبة.   رديبة للتأكد من تحقب  كل

 ات(الباترون) ثانيا: النماذج

 علد  تبمد  وهمديدبة فمبدة قطريقدة دلورق عل  تريم وممحمبجس خطوط عن عبجرة مفهوم النموذج ) الباترون(:

 دأليدجس هدو دأليجيدت ودلبدجترو  ودلبم دجس دل بجطدجس قوديدطة دلج م هذد شكل ويأخذ معبن لج م  لبقة مقجيبو

 (84د 2006: دلح،بظ عبد ايمب. )تصابمدل علبه يبم  يدلذ
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 أنواع النماذج:

 دلريدم طريقدة وت ت د  دملو يط   و ش،جف ورق علت تريم ورلبة ناج ف عن عبجرة : المسطحة الطريقة .1

 دلاطلوقدة دلمادو ف لعادل خطدوط دلج دم ققبجيدجس دلاصدام ق دج ي دتعبن همديدت ريم طريقة وهت دلت طبطت

 خطدودس دتبدجع فدت دلدلدة ججندب إلد  دلج دم لبجيدجس دخذ  لة علت دلماج ف من دلموع هذد ضب  طريقة وتعتاد

 (.326د 2005 فتحت: ممجل) دلماو ف عال

 ق ددف دألقعدج  رمردت ج دم علدت هدو عبدجرة عدن تطويدع دل جمدة  :المانيكان علي بالتشكيل يتم الذي النموذج .2

 لل،مدج  دلبدويدة دلا دجرة علدت يعتادد متابدل أيدلوو بكدج دلاجن علدت مبتكرةد ودلتشكبل تصاباجس إل  دلوصول

 ( 1999،221 :نااه لندن ) .قعالبة دلتطويع يقو  دلذي

فب دج  ي دت د  دلطريقدة هدذه : التشةكيل وطريقةة المسةطحة الطريقةة مةن كةل إعدادها في النماذج التي يستخدم .3

 تشدكبل مدع دلاطلدوو دلتصدابم  فنادو لعادل دلصدمجعت دلج دم علدت وتشدكبله ضدبطه يتم رم دأليجيت دلماو ف

 (44د 2016)ص،جء فتحت: دأليجيبة. دل بجطجس مودضع وتحديد دلبم جس

 الطرق المستخدمة في إعداد النماذج المسطحة:

 بروفيلى:نموذج 

قروفبلد   بدال يعتادد جدت دلقر  دلثجمن عشر وترجع إل  صدج ب ج  فتر رس  ودلتتمن ألد  طرق دلبجترو   هت

جابع خطودته وكادج أنده يحتدجف إلد  كثبدر مدن دلتعدديمس لبمجيدب كدل  فتمقجس  ورد  دلصدر هذد دلبجترو  عل  

 (3د 2018) جتم محادد وأخرو :  دألج ج .

 :بورجو اإليطالي النموذج

 طريقة يختمف نظرد قجياه دلماج ف إعدد  طريقة يابتو قورجو للاصام دلحديثة دلماو ف ريم طرق إ د هت 

 دألايدجء مدددرس لتوجبده دلاصدرية دلصدمجعة وادرة لبل من قورجو مع د دختبجر وتم خر ددأل دلطرق عن د عدد 

 (Fernando Burgo:2009: 403)  . ودلاوضة دألايجء مع د هو مصر فت لألايجء مكتب وفت  دلاصرية

 :دوف نموذج تانيا

ل 20 من أكثر عجلبة خبرة  و دألصل إيطجلت أايجء مصامتم ب إل    جودندب فدت خبدرة لهو وضةدلا لطجع فت عجمج

 ( 8د 2018. )مجدة مجمو :درديبةدل دلامجهج تطوير فت دهتاجمجته وتكان ودلماج فد دألايجء تصابم تعلبم

 :ارمسترونجهيلين  نموذج

هددذد دلكتددجو ناددو ف  فددتإ ددد  طددرق ريددم دلبددجترو  دلحديثددة للكجتبددة هبلددبن جوايددف أرم ددترونج  بددال يقددد   هددت

دلججكبت...( قأكثر من لصة  ددلقابص د)دلبمطلو ملب بهعل  أكثر من لطعه  هبة تطببقم تلف لريم دلبجترو  وكب،

 (3د 2018) جتم محادد وأخرو : . م تل،ة وتوضب  دلشرح دل جم قبجترو  كل لطعة يودء للرججل أو دلم جء

 ألدريتش: ووينفردنموذج 

 مدرس ف ت دلماج ف ولص دلتصابم مججل فت عديدة ل مودس تججرو ول جدلماج ف  مججل فت عديدة كتب مؤل،ة هت

 قجيدا ج دلمادج ف ولدص إعددد  طريقةيابت  ولد  Loughborough" "University قججمعة دلماج ف ولص دلتصابم

ل   كلبج ودلقص د عدد  طريقة يختمف نظرد  (Aldrich, Winifred: 2008,12. )دألخر  دلطرق عنوجلئبج

 : المسطح األساسي النموذج مميزات

 .  لبقة نتجئج تعطت مج وكثبرد دلاطلوو دلتصابم علت للحصول دل ريعة دلطرق من يعد .1

 دلش صبة لبجيجت ج قجيت دد  دلماو ف عال طريقة لتعلم تحتجف متمجي  غبر ققود  تتابل دلتت يصل  لألج ج  .2

 دكثر ويجعل ج ود قجلق دلاتعلقة دلاشكمس لحل يؤهل ج وقجلتجلت أج جم ج لبمجيب تعديله قكب،بة دلاعرفة قججنب

 . للج م ممئاة
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 وخبرة م جرة إل  تحتجف دلتت دلاجنبكج  علت دلتشكبل طريقة مثل دألخر  قجألنودع مقجرنة ق بطة تكل،ة .3

 . خجصة

 علت ت جعد دلتت دلا ط  دأليجيت دلماو ف علت دلقص قتعلباجس دل جصة ودلرموا دلببجنجس وجو  ي ولة .4

 . دلامقو  بجكة و لة ضب 

 . تم،بذه فت دل،ر  يرغب تصابم أي لعا يتب  .5

 دلاطلوو.  دلتصابم عال أو لتم،بذ دلماو ف وتشري  لص طرق فت دل برة دلطجلبة يعطت .6

 (.30 د29د  2009 مويت: ت،ج ة)

ا ثا  :عادات العقل: لثا

فدت  بحدوكدلدعودس دلترقوية دلحديثة نحو فكر جديد فت دلترقبة ودلتعلبم يقو  علد  نتججدجس دلدرديدجس ودل تتجه    

(د ويقصد ق ج  ود  دل،ر  ييت دد  دتججهجتده Habits Of Mindدلدمجغ ودلت،كبرد فظ ر مج ي ا  قعج دس دلعقل )

 . بجته فتتودج ه  دلتتدلعلابة إادء كل دلاودلف 

مرد دل دلتعلدبم  فدتلدد  دلطدمو  دألكدج ياتل دج عملدة قدجأل دء  دلتدتوتعد عج دس دلعقل من دلاتغبدردس دلا ادة     

فقدد أكددس دلعديدد مدن دلدرديدجس علد  أهابدة تعلدبم دلعدج دس دلعقلبدةد وتمابت دجد وممجلشدت ج مدع دلطددمود د دلا تل،دة

ودلت،كبر فب جد وتقويا دجد وتقدديم دلتعليدل دلدما  للطدمو  تد  تصدب  جدلءدل مدن  دت دم وقمبدت م دلعقلبدة ) يويدف 

 (23د 2007 لطجمت:

أ   (Anderson: 2009, 42)د(81 د2008 :)محاد قكرد (Costa & Kallick,: 2000, 17) كم من وير 

دلترقوية دلتت ياجري ج دلترقويو  ودلاعلاو  مع دلطمو للتدريب  لممارساتياكن تمابة عج دس دلعقل من خمل د

 :ومنها ما يليودلتت ت جعدهم عل  دلااجريجس دلذكبة فت أ دء دألنشطة دلاطلوقةد  دعل  دلعج دس دلعقلبة

 .جردس دلبحال دلعلاتتعلبم م  .1

 .طرح دأليئلةد ودلتردح مشكلة علابةد ودل عت فت  ل ج .2

 .تح،بل دلطمو عل  إكاجل دلا اة إل  ن جيت جد وعد  دل ضوع للاشكمس دلتت تودج  م .3

 .تشجبع دلطمو عل  دلت،كبرد وعد  د لدد  عل    ل دألنشطة دلتعلبابة إي قعد دلت،كبر فب ج .4

 .يلباة طرح دألفكجر قلغة علابة .5

 .د ترد  دلرأي ودلرأي د،خر .6

 .ضب  عالبجس دلت،كبر ومردلبة دألنشطة دلذهمبة من خمل دلتوجبه نحو دل دفد وتقويم دألفكجر .7

معرفة دلطمو قجلت،كبر دلمجلد من خمل تقويم دلاعجرف دلتت  صلود علب ج من د نترنتد قج ضجفة إل  تقويم   .8

 .مودلع د نترنت دلتت يبحثود فب ج

 .ييت،ج ة من دل بردس دل جققةد ورق  دلاعجرف دلحجلبة قجلاعجرف دل جققةد .9

 :العقلية  العادات تصنيف
دلترقويددة دلعديددد مددن دلتصددمب،جس لعددج دس دلعقددل ويددوف تتبمدد  دلدرديددة دلحجلبددة أقددرا  دأل قبددجسلقددد تمجولددت 

 وهي كما يلي:دلتصمب،جس ودلتت  د س عج دس دلعقل ق تة عشر عج ة عقلبة 

وتعمت ديلتلد  قجلا ج  دلتت يقو  ق دج دل،در  وعدد  دلولدوف ودييت دم  أمدج  دلصدعوقجس وديدت دد   ابرة :المث .1

 ديتردتبجبجس متموعة لحل ج قطري  ممظاة ومم جبة . 

 لبل دلبدء قجلا اة. ود صغجءويقصد ق ج دلتأنت ودلت،كبر  :التحكم في االندفاع )التحكم بالتهور( .2

هو دييتاجع  قعمجية لآلخرين ود ترد  أفكجرهم وأردئ م ودلتجدجرو مع دم قطريقدة  :فبتفهم والتعاط اإلصغاء .3

  .ممجيبة

دلاعلومجس ودألفكدجر   نتجفهو دلقدرة عل  وضع خط  ديتردتبجبة : التفكير في التفكير " ما وراء التفكير" .4

  .دلجديدة ودلمامة

 س من اوديج جديدة .دلقدرة علت دلت،كبر فت دلاشكم هو التساؤل وطرح المشكالت: .5
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هو فن معجلجة دلاعلومجس ودألفكجرد وإمكجنبة تغببرهدج وتعدديل ج وفقلدج للاعلومدجس ودل بدردس : التفكير بمرونة .6

 دلجديدة مع دلقدرة عل  دلتكبف مع دلاودلف دلحبجتبة دلا تل،ة .

لدف ق دج دل،در  للتأكدد مدن هت دلقدرة عل  مردجعة دلا ج  ودألعاجل دلاك :تحري الدقة ( (الكفاح من أجل الدقة .7

 دلوصول إل  دلدلة دلاطلوقةد ودلتت ت ت د  كاعبجر أو محك للحكم عل  جو ة دلعال.

دلقدرة عل  دييت،ج ة من دل بردس ودلتججرو دل دجققة فدت  دل  تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة: .8

 ومودج ة مشكمس مشجق ه . 

علت ديت دد  دلحودس " دل اعد دلمظرد دللادود دلشدمد دلتدذوق (  هت دلقدرة :جمع البيانات من خالل الحواس .9

 ق دف جاع دلاعلومجس وتحقب  دل، م دلكجمل لحل دلاشكلة. 

دلقدددرة علدد  ديددت دد  دللغددة دلاكتوقددة أو دلا دداوعة قدلددة ووضددوح عمددد  التفكيةةر والتواصةةل بدقةةة ووضةةوح: .10

 اشكلة مطرو ة .دلتودصل مع د،خرين أو جاع دلاعلومجس أو طرح طرق للعمف ل

تصور دل،ر  لم، ده فدت مودلدف وأ ودر م تل،دة مادج لدد ي دجعده علد  دلت،كبدر هو  :االبتكار، التصور ، عاإلبدا .11

 .قأفكجر غبر عج ية تت م قجلجدة ودلحددرة ودألصجلة عمد  ل مشكلة مجد مع تقبل دلمقد

دلحبجة د ودل عت دلددئم نحدو دألفضدل مدن هو دلقدرة عل  دلتعلم دلا تار مد  :المستمر للتعلم الدائم االستعداد .12

  .خمل تح،بل دلعقل لطلب دلاعرفة

هت لدرة دل،ر  عل  تقديم أفكجر ويلوكبجس  كبة تت دم قجل درور ودلب جدة ودلاتعدة مدن خدمل : إيجاد المداعبة .13

  .عالبة دلتعلم

 .من دل،شل أو دلمقد هو د لدد  عل  تقديم وإنتجف أفكجر جديدة  و  دل وف على مخاطر مسئولة: اإلقدام .14

: هو دلقددرة علدت دلت،كبدر مدع د،خدريند ودلعادل ضدان فريد د ودلقددرة علد  تبريدر دألفكدجرد التفكير التبادلي .15

 وتقبل دلمقد ودلتغذية دلردجعة دلاقدمة من د،خرين .

اد قكر مح) .هت  ب دييتطمع ودلشعور قجينب جر ودل رور ودلاتعة أرمجء دلتعلم :ودهشة برهبة االستجابة .16

 بددر د )( 35د 2015: كويدتج كجلبدك(د )Costa, A., & Kallick, B.: 2013,88) د(87د 2008: نوفدل

 (28د 2015: طجرق د فجهم   بن

 إجراءات البحث:

 لإلججقة عل  أيئلة دلبحالد ودلتحق  من صحة دل،رضبجس تم إتبجع د جردءدس دلتجلبة:

 أوال : بناء مادة المعالجة التجريبية للبحث:
 قببة تعلبابة إلكترونبة معدة فت ضوء دلتعلم لإلتقج  لتمابة قعض  تاثلت مج ة دلاعجلجة دلتجريببة فت قمجء       

م جردس إعدد  ناو ف آلدريتش وعج دس دلعقل لدي طجلبجس ديلتصج  دلامللت وإتججهجت ن نحو إيت دد  دلحقجئب 

لم قإيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة إل  مم جبة وأيلوو معبند دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلمد وتحتجف عالبة دلتع

 ولكت يتم قمجء دلحقببة د لكترونبة عل  م تو  عجٍل من دلك،جءة فإ   لك يتطلب قمجءهج وفقلج ل طودس محكاة. 

 ف لجمت دلبج ثتج  قج طمع عل  مجاوعة من دأل قبجس دلترقوية ودلدرديجس ودلاردجع دلتت تمجولت ناجلذد       

ناو ف دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة وف  هذد دلماو فد وتوصلت دلبج ثتبن إل  أ   دلتصابم دلتعلبات لبمجء

 .يتمجيب قشكل فعجل مع طببعة دلبحال دلحجلت ADDIEدلتصابم دلتعلبات 

 .ADDIEخطوات بناء الحقيبة التعليمية اإللكترونية وفق نموذج 

  أوالا: مرحلة التحليل:

 لة دلتحلبل من أهم دلارد لد وفب ج تم وضع م ط  عج  للحقببة دلتعلبابة د لكترونبة عل  دلمحو تعتبر مر 

 دلتجلت:

ويتم فب ج تحديد دألهددف دلعجمة للتعلم فت عبجردس عجمةد ت عبر قصورة عريضة عاج  التعلم: أهداف تحديد  .1

عج دس دلعقل لدي طجلبجس ديلتصج  تمابة م جردس إعدد  ناو ف آلدريتش و تريد دلبج ثتج  تحقبقهد وهو

 . دلامللت
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 تحليل خصائص الطالب واالحتياجات التعليمية لهن:  .2

 خصائص الطالب: -أ

ودلك،جيجس دلودجب تودفرهج  –عبمة دلبحال  –شالت هذه دل طوة تحلبل خصجئص طجلبجس ديلتصج  دلامللت     

ترونبة قشكل ممئمد  بال لجمت دلبج ثتج   قعقد جل ة لدي ن كت تتم عالبة دلتعلم من خمل دلحقببة دلتعلبابة د لك

تا بدية مع طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قشعبة ديلتصج  دلامللت للتأكد من ديتعدد هن ورغبجت ن نحو  ردية محتو  

دلحقببة د لكترونبةد و لك من خمل عرل مجاوعة من دل،بديوهجس ودلصور عن كب،بة دلتعجمل مع دلحقببة 

 وكب،بة دلت،جعل وتم،بذ دألنشطة دلتعلبابة دلا تل،ة  دخل دلحقببة وطرق دلتودصل مع دلبج ثتبن. د لكترونبةد

 تحديد االحتياجات التعليمية:  -ب

تٌعد هذه دل طوة من أهم مرد ل دلتصابم دلتعلبات للحقببة د لكترونبة  فطجلبجس دل،رلة دلثجلثة ل م ديلتصج        

نحو إيت دد  مثل هذد  ودتججهجت نةد لذلك يجب معرفة مبول ن ولدردت ن دلعقلبة دلامللت تاثلن دل،ئة دلا ت دف

دلتعلبابةد ألن ج يوف تؤرر قشكل كببر عل  مد  دلت،جعل قبن طجلبجس ديلتصج  دلامللت  دييتردتبجبجسدلموع من 

ن ياجس وم جردس ودلاحتو  د لكترونت دلاقد  قأشكجله دلاتعد ةد هذه دل طوة ت،بد فت تحديد دلادخمس م

ولدردس دلطجلبجس عبمة دلبحال قا جردس دلتعجمل مـع مودلع دلويبد ودل ل،بة دلاعرفبة عن دلتعلم د لكترونت قوجه 

عج د كاج ت دف هذه دلار لة إل  إعدد  رؤية شجملة وكجملة عاج يجب عل  دلطجلبجس عبمة دلبحال تعلاه ودلتدريب 

 وكل دلعودمل دلاؤررة فبه. من  ردية دلحقببةد دينت جءعلبه قعد 

  )تحديد مهام التعلم(: التعلم محتوى خصائص تحليل .3
ويتم فت هذه دل طوة تحديد دلاحتو  دلتعلبات دلا ت دف د وموضوعجته دلا تل،ةد ودلا ج  ودألنشطة دلتت يجب 

إل  خاو م ج  "عبمة دلبحال" إنججاهج عمد  رديت ن للاحتويد ولد ل ات دلبج ثتج  تلك دلا ج   عل  دلطجلبجس

 رئب ة مرتبة ترتببلج ممطقبلجد وهت:

 دلاصطلحجس دل جصة قجلماو ف )دلبجترو (. -

 أنودع دلقبجيجس. -

 أخذ لبجيجس دلج م دلبشري. -

 طرق إعدد  دلماج ف. -

 (. 92إعدد  ناو ف آلدريتش مقجس ) -

 هج من م اة ،خري ولكل م اة من تلك دلا ج  دل او دلرئب ة تم وضع عد  من دلا ج  دل،رعبة دختلف عد    

قح ب مج يلل   تاج  كل م اة رئب ة د ولد ديترشدس دلبج ثتج  قآردء دل بردء ودلات صصبن قاججل دلامقو 

عل  عد  من دلاصج ر دلاعرفبة ودلاردجع دلعلابةد وتم إججاة  لمطمعودلم بج وقعض دلترقويبن د قج ضجفة 

قو ودلم بج لتقديم آردئ م فت دلا ج  دلتت تضام ج دلتحلبل من هذد دلتحلبل قعرضه عل  مجاوعة من أيجتذة دلام

 . بال ك،جيته وترتببه وت ل له ودلتردح مج يرونه ممجيبلج من تعديل أو إضجفة أو  ذف

 ثانياا : مرحلة التصميم: 

دلبج ثتج  وتتضان تلك دلار لة مجاوعة من د جردءدس دلتت تم إتبجع ج لتصابم دلحقببة دلتعلبابةد لذد لجمت     

قإجردء دل طودس دل،رعبة ل ذه دلار لة و لك فت ضوء دلاعلومجس دلتت  صلتج علب ج من دلار لة دل جققة 

 "مر لة دلدردية ودلتحلبل" وتتاثل تلك دل طودس كج،تت:

 :  السلوكية األهداف صياغة .1

 دلتعلبابة دألهددف قصبجغة ج دلبج ثت لجمت د لكترونتد دلتعلم ومحتو  دلعجمة دألهددف تحديد عل  قمجءل      

 تصف عبجردس فت دألهددف صبجغة وتم ولبجي جد مم ظت جد ياكن إجردئبةد قصورة دلتعلم قاحتو  دل جصة

ولد تم صبجغة  د لكترونت دلتعلم محتو  و ددس من و دة لكل  رديت ن قعد دلعبمة طجلبجس من دلاتولع دل لوك

 م عل  دلمحو د،تت:دألهددف د جردئبة دل جصة قاحتو  دلتعل
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 األهداف المعرفية: .أ

ج. -  ت عرف دلماو ف تعري،بلج صحبحل

 توض  دلاقصو  قا، و  دلكوريجف. -

 ت، ر دلقبجيجس دل،ر ية للج م دلبشري. -

 ت عرف جدول دلقبجيجس. -

 توض  دأليو دلودجب مردعجت ج عمد أخذ لبجيجس دلج م دلبشري. -

 بشر .تعد  دأل ودس دلا ت دمة فت أخذ لبجيجس دلج م دل -

 تشرح دلطريقة دلصحبحة ألخذ مقجيجس دلج م دلشر . -

 تعد  طرق إعدد  دلماج ف. -

 تذكر أ ودس إعدد  دلماو ف دلا ط . -

 ت تمتج دلقبجيجس دلمامة  عدد  دلماو ف دأليجيت للكوريجف.  -

 ت ت رف دلاقجيجس من جدول دلقبجيجس قطريقة صحبحة. -

 األهداف المهارية: .ب

 خذ لبجيجس دلج م.تطب  دأليو دلصحبحة عمد أ -

 تأخذ لبجيجس دلج م دلبشري قطريقة صحبحة. -

 ت تجر دأل ودس دلصحبحة لريم دلماج ف. -

 ت ت د  أ ودس أخذ دلقبجيجس قطريقة صحبحة. -

 تريم دل بكل دأليجيت للكوريجف قطريقة صحبحة. -

 تريم ناو ف دل لف للكوريجف قطريقة صحبحة. -

 تريم ناو ف دألمج  للكوريجف قطريقة صحبحة. -

 تريم  ر دس د ق  للكوريجف قطريقة صحبحة. -

 :األهداف الوجدانية .ف
 تقدر أهابة دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلاججل دلتعلبات. -
 تقدر أهابة تعلم ناج ف جديدة لتصابم ممقو دل بددس. -
 تردعت دلدلة عمد أخذ دلقبجيجس دلش صبة. -
 تشجرك اممئ ج فت أخذ دلاقجيجس دلش صبة. -
 لة عمد ديت ردف دلقبجيجس من جدول دلقبجيجس.تتحر  دلد -
 تتحر  دلدلة عمد ريم كل جلء من أجلدء دلكوريجف. -
 تردعت دلمظجفة عمد ريم ناو ف دلكوريجف قطريقة آلدريتش. -

 
  التعليمي: يالمحتو وموضوعات عناصر تنظيم .2

دلاقررد قحبال  تم تحديد عمجصر دلاحتو  وم،ر دس كل عمصرد وتم تمظبم كل موضوع من موضوعجس     

ي  ل مع ج تعلم دلا جردس قشكل ق ب  ومتتجقع ويتدرف فت م تو  دلصعوقةد وت عد عالبة دختبجر دلاحتو  

دلتعلبات للحقببة د لكترونت إ د  خطودس مر لة دلتصابم دلتعلبات وتأتت هذه دل طوة قعد أ  تم تحديد 

ودلتت يبتم دلتدريب علب ج وتتاثل هذه دل طوة فت  دلا جردس دأليجيبة ودلا جردس دل،رعبة دلاكونة لكٍل مم ج
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دختبجر دلا،جهبم دلاعرفبة ودلا جردس دلاطلوو إتقجن ج د ومن رم تمظبا ج قشكل ممطقتد وتحديد خطودس دل بر 

ل للاعجيبر د،تبة:  فب جد ولد تم تحديد دلاحتو  ووفقج
 دلاحتو  دلتعلبات للحقببة د لكترونت ودض  وم، و . -
 حتو  قجألهددف دلارد  تحقبق ج.درتبجط دلا -
  لة دلاحتو  و ددرته . -
 مردعجة دلصحة دلعلابة ودلصبجغة دللغوية دل لباة. -
 مردعجة دلا تويجس دلاعرفبة دلا تل،ة قبن دلطجلبجس . -
 تعد  دألنشطة لاقجقلة مج قبن دلطجلبجس من فروق فر ية . -
 يلتصج  دلامللت.مردعجة دل،روق دل،ر ية قبن طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م د -
مردعجة دلت ل ل دلامطقت فت عرل دلاحتو  دلتعلبات للحقببة قحبال تؤ   كل معلومة إل  دلاعلومة دلتت  -

 تلب ج مع مردعجة  رية د قحجر.
من إعدد  دلاحتوي دلعلات للحقببة تم عرضه عل  مجاوعة من دل ج ة دلاحكابن  دينت جءقعد         

ودلم بجد و لك ق دف ديتطمع رأي م  ول إججاة دلاحتو  دلتعلبات ولد أجاع  دلات صصبن فت مججل دلامقو

دلاحكاو  عل  أ  ن بة تحقب  دلاحتو  لألهددف دلتعلبابة دلا ت دفة د ون بة ممجيبة دلاحتو  لطجلبجس دل،رلة 

عض دل،قردس د ولد او  تعديل دلصبجغة دلعلابة لبكد ولد دلترح دلاح%90دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللت أكثر من

 ( 1)ملحقلجمت دلبج ثتج  قإجردء دلتعديمس دلاقتر ة. 

 التعليمية: واألنشطة واألدوات المواد تصميم .3

وتضم هذه دل طوة تصابم دلاود  دلتعلبابة د لكترونبة دلتت دشتالت علب ج دلحقببةد وكذلك تحديد دأل ودس      

ومد  تددخل هذه دأل ودس وت،جعل ج مع قعض جد كذلك تم تحديد  دلتت يبتم ديت ددم ج  دخل دلحقببة دلتعلبابةد

دألنشطة دلتعلبابة دلاطلوو من دلطجلبجس دلقبج  ق جد مع وضع وتصابم دلتعلباجس دلارتبطة ق ذه دألنشطة 

 وه  كجلتجلت :  ودأل ودس قطريقة ودضحة و لبقةد ودلتت ت جعد عل  تم،بذهج قشكل صحب 

 تصميم أدوات القياس: .أ
لجمت دلبج ثتج  قتصابم أ ودس دلقبجس دل جصة قجلبحال ودلاتاثلة فت ديختبجر دلتحصبلت للاكو  دلاعرفت       

لا جردس إعدد  ناو ف آلدريتش دأليجيتد ومقبجس تقدير أ دء دلطجلبجس لا جردس إعدد  ناو ف آلدريتش 

س دتججهجس دلطجلبجس نحو إيت دد  د ومقبجشعبة ديلتصج  دلامللت دأليجيتد ومقبجس عج دس دلعقل لد  طجلبجس

عل  مجاوعة من دل ج ة دلاحكابن دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلبم د ولد تم عرل هذه دأل ودس 

دلترقويبن ودلات صصبن  قددء دلرأيد و ذف أو إضجفة أو تعديل مج يرونه ممجيبلجد وإجردء دلتعديمس 

 ل ذه دأل ودس. دلاقتر ة؛ للتوصل إل  دلصورة دلم جئبة

 اختيار المصادر اإللكترونية: .ب
لجمت دلبج ثتج  قجختبجر مصج ر دلتعلم دلامجيبة ألهددف دلتعلم ودلاحتو  دلتعلبات للحقببة د لكترونبةد كت     

تشعر طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللت قجلتموع ودلتجديد فت ماجرية تعلاهد ودشتالت مصج ر دلتعلم 

د PDFدلمص دلاكتوود ودلصورد ودلعرول دلتقدمبة " قور قويمت" د ومقجطع دل،بديو دلتعلبابةد ومل،جس عل  

ومقجطع صوتبة ولد تم مردعجة دلاعجيبر دلعلابة دل جصة قتصابا ج ق دف إرردء دلاحتو  دلتعلبات للحقببة 

 د لكترونبة.

 تحديد الوسائط المتعددة المناسبة: .ج

تحديد دلويجئ  دلامجيبة لتقديم دلاحتو  دلتعلبات د لكترونت  دخل دلحقببة دلتعلبابةد وتم  فت هذه دل طوة تم      

إنتجف مجاوعة من دلويجئ  دلتعلبابة دلتت تم تقديم دلاحتو  دلتعلبات د لكترونت من خمل جد ومن هذه دلويجئ  

 دلاتعد ة:

إ د   -وتم إ ردج ج ضان لمجة دلبوتبوود  Camtasia Studio7قجيت دد  قرنجمج دل،بديوهجس دلتعلبابة  -

 . WEB2تقمبجس دلجبل دلثجنت للتعلبم د لكترونت 
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 .lightshotد قرنجمج Sngit 12دلصور ودألشكجل دلتوضبحبة قجيت دد  قرنجمج  -

 Microsoft office PowerPoint 2016عرم تقديات من خمل قرنجمج  -

 .Illustrator CC 2017تصابم شجشجس تعلبابة من خمل قرنجمج  -

 ويقد  فب ج دلاحتوي رجقت قدو  ت،جعل.   wordمل،جس  -

 كتب إلكترونبة. -

 تصميم األنشطة التعليمية:  .د
فت ضوء دألهددف دلتعلبابة ودلا ج  ودلاحتو  دلتعلبات د لكترونت وخصجئص طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م       

دلاطلوو لبج  كل طجلبة ق ج قشكل فر   أو جاجعت  ديلتصج  دلامللت تم تحديد وتصابم أنشطة دلتعلبم ودلتعلم

وتوفبر دلدعم دلامئم لطببعة طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللت وردعت دلبج ثتج  ضرورة درتبجط 

 أنشطة دلتعلم دلاقتر ة قاحتو  دلحقببة.

 تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم : .ه
م ودلتعلمد وضع تصور لكب،بة تقديم دلاحتو  دلتعلبات د لكترونت قغرل يقصد قتصابم ديتردتبجبجس دلتعلب     

 تحقب  دألهددف دلتعلبابة دلارجوةد وياكن توضب   لك من خمل دلمقجط د،تبة:

تحديد دلويجئ  دلاتعد ة دلتعلبابة من )صورد أشكجل توضبحبةد فبديوهجس تعلبابةد مولع ويب تعلباتد    -

 وكتب إلكترونبة(.

 ور طجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللت وهو )مشجهدةد ديتاجع وت،جعل وتم،بذ دألنشطة تحديد   -

 ودلا اجس دلتعلبابة د وأ دء دلا جردس(.

تحديد  ور دلاب ر وهو )تقديم دلدعم دلما   دخل دلببئة دلتعلبابةد تقديم دلدعم ودلتوجبه ود رشج  ودلتغذية   -

 توجبه دأليئلة(. -بجبجس)دلحودر ودلامجلشةدلردجعةد وديت دد  ديتردت

ديعتاج  عل  أيلوو دلتعلم دلذدتت لطجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللتد ودلقجئاة عل  إتج ة  وتم      

دلحقببة د لكترونبة فت أي ولت وأي مكج   بال يت،جعل دلطجلبجس مع دلحقببة قشكل  دتتد ولد دلتصر  ور 

تقديم دلدعم د ودلا جندة ودلتوجبه ود رشج  للطجلبجسد ويتحكاو  فت خطودس يبر دلطجلبجس فت  دلبج ثتج  عل 

دلاحتو  دلتعلبات للحقببة د لكترونت وف  إتقجن ن وتحقبق ن لا توي دلتعلم دلاطلوو د لتحقب  دلدلة ود تقج  فت 

 ووفقلج ييتعدد  دلطجلبجس ولدردت ن. جابع دلا جردس دلاموطة قجلتدريب علب ج من خمل  دلحقببة دلتعلبابة

 : تحديد برامج اإلنتاج و.

 نتجف مكونجس ومعلومجس دلحقببة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  دونظردل أل  دلحقببة دلتعلبابة تحتو       

د ودلكتب عل  دلعديد من دلعمجصر أو دلاكونجس مثل )دلمصومد ودلصور د ومقجطع دل،بديود ومقجطع دلصوس

د لكترونبة(د وللتعديل عل  قعض دلاكونجس دلتت تم دلحصول علب ج من شبكة دألنترنت مثل) قعض دلصور د 

 ودل،بديوهجس(د و نتجف مكونجس دلحقببة د لكترونبة ديت دمت دلبج ثتج  مجاوعة من دلبردمج هت:

 
 اسم البرنامج الهدف من البرنامج م

 Power Point 2016 كتجقة دلمصوم  .1

 Sngit 12 إعدد  دلصور  .2

 ,foucsky  Camtasia studio إعدد  مقجطع دل،بديو  .3

تجابع محتويجس دلحقببة د لكترونبة وتشغل ج   .4

 EXEقصبغة 

AutoPlay Media Studio 8 

 Wondershare QuizCreator Online إنتجف قمك دأليئلة  .5
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 ثالثاا : مرحلة اإلنتاج:

تم إنتجف محتو  دلحقببة د لكترونبة دلقجئاة عل  د  كرهج من تحلبل وتصابمفت ضوء دل طودس دل جق        

دلتعلم لإلتقج  قمجءل عل  خصجئص دلطجلبجس ود تبجججت ن دلتدريببة د  بال تم إنتجف دلويجئ  دلاتعد ة دلامجيبة 

إ ردج ج  دخل للاحتو  دلتعلبات د لكترونتد من صور وأشكجل توضبحبة ومقجطع فبديو وكتب إلكترونبة وتم 

 ، دلحقببة دلتعلبابة

 حيث تكونت الحقيبة من:

مقدمة عجمة )نظرة شجملة( د تصف محتو  دلحقببةد ودلغرل مم ج وأهددف ج دلامشو ةد وأهابت ج قجلم بة  .1

 لطجلبجس دل،رلة دلثجلثة ل م ديلتصج  دلامللت.

 
ردسد ودلقبم دلتت تعجلج ج دلحقببة أهددف تعلبابة محد ة وودضحة دلصبجغةد قحبال تضع دلا،جهبمد ودلا ج .2

 قشكل أناجط يلوكبة لجقلة للقبجس.

 
: تم إنتجف محتوي دلتعلم قأكثر من شكلد فتم إنتججه فت صورة عرل التعلم في عرض تقديمي محتوي .3

 تقديات يقد  لطجلبجس دل،رلة دلثجلثة قق م ديلتصج  دلامللتد ودلغرل ممه تقديم دل،بديو دلتعلبات د وأجلدئه

 ودلتأكبد عل  دلاعلومجس كموع من دلتعليل.
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 ويوضح الشكل التالي نماذج من العرض التقديمي:
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إنتجف دلاحتوي دلتطببقت لاحتويجس دلحقببة عل  هبئة مقجطع فبديو تعلبات لصبرةد تم إنتجج ج  كما تم

د وهمجك مجاوعه من دلقودعد ودلاعجيبر دلتت تم إتبجع ج    Camtasia studio ومعجلجت ج من خمل قرنجمج

 عمد إنتجف دلاحتوي دلتعلبات للحقببة د لكترونبة وهت: 

  لبقة للاحجفظة عل  تركبل دلطجلبجس. 10-5مده دل،بديو تتردوح قبن  -

 مقطع دل،بديو دلود د يغط  خطوة ود د ولبو دكثر من  لك. -

 لم دلتت ت جعد عل  تمابة دلا جرة.دختبجر مود  دلتع -

 عال يبمجريو خجم قإنتجف مقجطع دل،بديو. -

 دلتأكد من جو ة دلصوس ووضوح دلعبجردس. -

 محتو  مقطع دل،بديو له درتبجط ورب  قاحتو  دلتعلم. -

 إضجفة ريومجس متحركة وصور عن دلا،جهبم دلارتبطة قاحتو  دلتعلم. -

 د رجرة ودلتشوي  فت عرول دلاحتو . -

 دد  دلتلابحجس ودلتوضبحجس.ديت  -
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 لقطات من مقاطع الفيديو المستخدمة التاليشكل الويوضح 

  

  
وت جعد تلك دأل ودس دلاتعلم عل  معرفة مد  تحقبقه لألهددف  أدوات وأساليب تقويم أداء الطالبات في الحقيبة: .4

ةد و دتبةد وقعديةد و لك عمد كل م اة من دلا ج  دلتعلبابة دلامشو ة د وتتموع أ ودس دلتقببم لتشال : أ ودس لبلب

من م اة تعلبابة إل  آخري  تت تحق  دألهددف  دينتقجلدل ا ةد مع دلتأكبد عل  عد  تاكن دلطجلبة من 

إل  دلا اة دلجديدة ودلت،جعل  دينتقجلدلامشو ة د ودلوصول إلت م توي د تقج  دلاحد ة عمدهج ت تطبع دلطجلبة 

ا تل،ة د وهكذد  ت  تاج  دلا ج  دل او دلاكل،ة ق ج دلطجلبةد ويوض  دلشكل دلتجلت قعض دلشجشجس مع أنشطت ج دل

 لمختبجر من  دخل دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة. 
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ضع هذد دلدلبل لبوض  للطجلبجس كل مج يتعل  قجلحقببة من أهددف تعلبابة د ومحتو  تعلبات د  دليل المتعلم: .5 و 

قبن دلا اجس دلا تل،ة د ودألنشطة دلتعلباة دلاقتر ة وكب،بة دلت،جعل مع كٍل مم ج د وأيلوو  دينتقجلطريقة و

د وكب،بة تطبب  أ ودس دلتقببم  دلبهوم تو  د تقج  دلاطلوو من دلطجلبجس دلوصول  دلدردية قجلحقببة دلتعلبابةد

جردفبك يحتو  عل  تعلبابجس دييت دد  دل جصة دلا تل،ة دلاتج ة قجلحقببةد ولد تم تصاباه قصبغة دن،و

 قجلحقببة.

دلحقببة دلتعلبابة من معلابن آخرين غبر  ديت دد لان يرغب فت  د رشج دسويقد  هذد دلدلبل قعض  دليل المعلم: .6

،ة دلبج ثتج  د ويقد  من خمله دألهددف دلعجمة د نبذه م تصرة عن تعريف دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة د فل 

دلتعلم لإلتقج  د ويوض  كب،بة تحقب  دألهددف دلتعلبابة من خمل تدريو دلحقببة للطجلبجسد كاج يوض  هذد 

دلدلبل دلا ج  دلتعلبابة دلا تل،ة ودألنشطة دلتعلبابة دلاقتر ة دوطرق دلتدريو دلا ت دمة فت دلحقببة د وكب،بة 

جء تم،بذهن للا ج  دلتعلبابة دلا تل،ة ...دلخ د  بال تم تقديم دل بر فت دلدرس ودألهددفد وكب،بة تقببم دلطجلبجس أرم

عمد دلضغ  علب ج يظ ر هذد دلدلبل قكل مج يشتال علبه من معلومجس  أيقونةجابع عمجصر دلحقببة دلتعلبابة فت 

 وعمجصر د وهو يعد أ د دلعمجصر دلاكونة للحقببة يتم فتح ج قاجر  دلضغ  علب ج .
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 :  (2)ملحق يم والتأكد من صالحية الحقيبة علي عينة البحث األساسيةمرحلة التحك رابعاا:

لجمت دلبج ثتج  قعرل دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  د من إعدد  دلحقببة دينت جءقعد      

تعلبم ؛ يتطمع عل  عد  من دل ج ة دلاحكابن ودل بردء فت مججل دلامجهج وطرق دلتدريود وتكمولوجبج دل

ولد  ،عبمة دأليجيبةدلدلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة قكل مج تشاله من عمجصر للتطبب  عل  صالحية  آردئ م  ول

أقد  جابع دلاحكابن إشج ت م قجلحقببة قكل مج تشاله من عمجصرد وصم بة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة 

لتردح تعديل صبجغة قعض دل،قردسد وإضجفة أو  ذف قعض دألنشطة لتكو  علت دلتعلم لإلتقج  للتطبب د مع د

ممجيبة لتحقب  دل دفد كاج أشجر دلبعض إل  تق بم قعض دل،بديوهجس لتشتال عل  م جرة فرعبة ود دةد ولد 

لجمت دلبج ثتج  قإجردء دلتعديمس دلتت ألرهج دل ج ة دلاحكابند وقذلك أصبحت دلحقببة صجلحة للتطبب  فت 

 ورت ج دلم جئبة. ص

 خامساا: مرحلة التجريب: 

 :ولد مر تطبب  دلتجرقة دل،علبة للحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  وف  د جردءدس د،تبة

عل  مجاوعة من طجلبجس دل،رلة دلثجلثة شعبة ديلتصدج  دلامللدت مدن غبدر  تطبيق تجربة البحث االستطالعية .1

أليجيبة؛ و لك لح جو صدق وربجس أ ودس دلدردية وصم بت ج للتطبب  عل  مجاوعة دلبحدال عبمة دلبحال د

 دأليجيبة. 

 اختيار مجموعة البحث األساسية: .2
دلمامدة لتطببد  د تم دختبدجر مجاوعدة دلبحدال دأليجيدبة مدن طجلبدجس دل،رلدة دلثجلثدة شدعبة ديلتصدج  دلامللدت       

طجلبددة( تاثددل  30د لكترونبددةد  وأ ودس دلقبددجس(د ولددد قلدد) عددد هن ) علبابددةأ ودس دلبحددال دلتجريببددة )دلحقببددة دلت

وعت فت دختبجر دلاجاوعة دختبجرهم عشودئبلجد وكدذلك أ  تكدو  دلطجلبدجس مدن دلامقدويس  مجاوعة دلبحالد ولد ر 

 غبر دلبجلبجس لإلعج ةد ومان لدي ن خبرة فت ديت دد  دلكاببوتر.

 28قة دلبحال دأليجيدبة قعدد دينت دجء مدن دلتطببد د وتاثلدت فدت عدد  )ولد تحد س دلاجاوعة دل،علبة لتجر

ل مدن  د طجلبة( قعد ديتبعج  دلطجلبدجس دلمتدت لدم تدددومن علد  تم،بدذ أنشدطة دلحقببدةد وكدذلك دلمتدت لدم تحضدر  أيدج

  .أ ودس دلقبجس

ا والمتمثلة فةي .3 د دء دلا دجر  للطجلبدجسدأل : )ديختبدجر دلتحصدبلتد ومقبدجس تقددير  تطبيق أدوات القياس قبليا

ومقبجس عج دس دلعقلد ومقبجس دتججهجس دلطجلبجس نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلباة فدت دلتعلدبم( علد  مجاوعدة 

دأليجيبة؛  لك لتحديد  رججس دلطجلبجس لبل قدء دلتجرقة للاقجرنة قبم ج وقدبن  رجدجس  دلبحال لبل قدء دلتجرقة

 .ن،  ج دلتطبب  دلبعدي أل ودس دلقبجس

 يذ تجربة البحث األساسية:تنف .4

لجمت دلبج ثتج  قاتجقعة دلطجلبجس أرمجء تم،بذ دلطجلبجس)مجاوعة دلبحال(  للحقببة دلتعلبابدة د لكترونبدة فدت  

ـ(د ولد ديتغرق تم،بدذ  26/12:  25/11( و لك فت دل،ترة )2021/ 2020دل،صل دلدرديت دألول للعج  دلدرديت )

أنشدطة وم ددج   لتم،بدذدلبج ثتدج  دل طدودس د جردئبدة دلاحدد ة فدت  لبدل دلاعلدم  دلتجرقدة أرقعدة أيدجقبعد ولدد دتبعدت

 دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة.

 إجراء القياس البعدي: .5
لجمددت دلبج ثتددج  قتطببدد   أ ودس دلقبددجس دلاتاثلددة فددت: ديختبددجر دلتحصددبلتد ومقبددجس تقدددير دأل دءد ومقبددجس     

بجس نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلباة فت دلتعلبم( قعديلج عل  دلطجلبجس مجاوعة عج دس دلعقلد ومقبجس دتججهجس دلطجل

 دلبحال . 

 تصحيح المقاييس وإجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، واستخالص النتائج: .6
ولدد تم تصحب  أ ودس دلقبجس ؛ ييت مم دلببجنجس ومعجلجت ج إ صجئبلج؛ وصويل لمتدجئج دلبحدال وت، دبرهج ؛      

 د لاعجلجة دلببجنجسد وديت مم دلمتجئج دلتت تتعل  ق،رول دلبحال . SPSSتم ديت دد  دلبرنجمج د  صجئت 
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 الصعوبات التي واجهت الباحثتان أثناء التطبيق وسبل التغلب عليها:

 دلعديد من دلاشكمسد ولد تم دلتغلب علب ج ومن أهم تلك دلاشكمس مج يأتت:الباحثتان ودج ت       

فتور دل اة لدد  قعدض دلطجلبدجس فدت قدديدة دلتجرقدة ومحجولدة قعضد ن ديعتدذدر عدن دلاشدجركة ؛ و لدك ألن دج   -

تجرقة جديدة لم يعتدهج دلطجلبجس أرمجء  رديت ن لاثدل هدذه دلاقدرردس د وألن دج تتطلدب مدم ن ولتلدج وج ددلد وهدت 

 نه فت دلبرنجمج غبر مقرر علب ن. جل لم يعتدوهجد وكج  ي بطر علب ن دعتقج  خجطئ م،ج ه أ  مج يبدريو

عن دلاشجركة دلمشطة فت تم،بذ دلا ج  ودألنشطة دلاطلوقة مم ن لتحقب  أهددف دلحقببة دلطجلبجس إ جج  قعض  -

؛  بال لدم تعتدد دلتددرو علب دج. ولدد يدبطر علد  قعضد ن شدعور قعدد  دلقددرة علد  دأل دء دلجبدد د ولدد قدذلت 

تقديم دلعو  ل ن لتم،بذ جابع دلا ج  ودألنشطة دلتعلبابة دلاوكلة لدي ند دلبج ثتج  ج دلد لتشجبع ن وإرشج هن و

 ومع ديتاردرهن فت دلتم،بذ أر رس دلطجلبجس ديججقبت ن فت دلتعجمل مع دلحقببة وأنشطت ج دلا تل،ة .

ثتدج  أقدس قعض دلطجلبجس ت وف ن من عالبة تقدير دأل دء دلم جئت للماو ف دلذي تم إعدد ه د ولكن لجمدت دلبج  -

 قطائمت ن وت  بل هذه دلعالبة علب ن وشرح أهددف ج وأهابت ج .

 بعض اإلجراءات التي قامت بها الباحثتان لتيسير تنفيذ تجربة البحث ، ومنها : 

إرجرة دلددفعبة وإل جو روح دلحاجس لد  دلطجلبجس د و لك قإلمدجع ن قأهابدة دلاوضدوع وهدو نادو ف آلددريش  -

فت دلتجرقة د وإن ن يشجركن فت خدمة دلبحال دلعلاتد وأن ن يبتركن قصداة فدت لل بددسد وأهابة دلاشجركة 

 مججل دلعال دلعلات ؛  ت  تعم دل،جئدة لان يبعقبون ن قجلدردية فب ج.

د ويجعل دن دلطجلبدجس أرمجء تم،بذ دلحقببة؛ ماج يدفع دل أ  ودلالدل عدن  إض،جء جو من دلجدة ودلاتعة عل  دلعال -

  طة دلحقببة. لج ردس عل  مودصلة أنش

توفبر جو ن، ت آمن للعال ل ؤيء دلطجلبجس ؛ قبال روح دلحب ودلتعجو  ودي تدرد  دلاتبدج ل قبدم ند وإشدجعة  -

 شعور قتقدير دأل دء أيج كجنت  رجة إجج ته. 

تشجبع دلطجلبجس وتح،بلهن للاشجركة ومحجولة قذل دلكثبر من دلج د مدن أجدل دلتقدد  فدت دأل دءد علد  أ  يدتم  -

 لتدريج  و  دلتعجل فت إ ردا م تويجس متقدمة من دلمججح دل ريع. لك قج

تقديم دلاعلادس دلاج ية ودلاعموية دلامجيبة قشكل فبه جدة وتموع لان تظ ر دلمشجط ودلحاجس فدت أ دء دلا دج   -

 دلاطلوقةد وإرجرة جو من دلتمجفو قبن دلطجلبجس لتحقب  دألهددف دلاطلوقة.

دلبحال قعديلج عل  مجاوعدة دلبحدال؛ جدجءس مر لدة تحلبدل دلببجندجس ومعجلجت دج  من تطبب  أ ودس االنتهاءبعد  .7

إ صجئبلج وت، برهج ؛ للحصول عل  نتجئج دلبحال دلاتعلقة ق،روضهد رم تم تقديم دلتوصبجس ودلبحوك دلاقتر ة 

  ودلارتبطة فت ضوء تلك دلمتجئج .

 ونية:مجموعة البحث عن الحقيبة التعليمة اإللكتر الطالباتانطباعات  .8

 أوال ـ اإليجابيات :
  أيلوو عرل دلحقببة ودض  وممجيب وجديد علب ن د ودلاحتو  مدعم قجألشدكجل ودلريدو  دلتوضدبحبة

 ودلصور ومقجطع دلصوس د ومقجطع دل،بديو د ودلعرول دلتعلبابة دلاتقدمة .
 ويدرعت ن دل جصدة ؛  تعط  دلحقببة دل،رصة للطجلبجس لل بر فت عالبة دلتعلم وفقلج لقدردت ن وإمكجنبدجت ن

د إيججقبلج قديل من دلدور دل لبت دلاتاثل فت دلتلقت فق  .  ماج يجعل ل ن من  ورل
 . ت جعد دلحقببة دلطجلبجس فت ديعتاج  عل  دلم،و فت دلبحال ودلتقصت لدردية محتو  دلحقببة 
 حضددور أو دلاودعبددد تدوفر دلحقببددة فرصددة دلددتعلم فددت دلولددت ودلاكددج  دلامجيددببن للطجلبددجسد  و  دلتقبددد قجل

 دلاحد ة. 
  اتموعدة عل  دلعديد من دلاصدج ر دل وديطمعأنشطة وم ج  دلحقببة متموعة وكثبرة وتشجع عل  دلت،كبرد

 .للاعرفة
  أ  تكو   رديت ن لبجلت دلاقرردس دلدرديبة قم،و أيلوو دلحقببة. دلطجلبجس طجلبت قعض 
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 :ثانياا ـ السلبيات

  عالبة دلتقدير دلم جئت لأل دء وطجلبن قأ  يكو  دلتقددير مر لدت لدأل دءد ت وف ن من دلطجلبجس أقدس قعض

 .ه دلعالبة وشرح أهددف ج وأهابت جولكن لجمت دلبج ثتج  قتوضب  أهابة هذ

 .دلمقص فت قعض د مكجنجس ودأل ودس ودألج لة دلتعلبابة عن دلوفجء قاتطلبجس دلبحال دلحجلت 

 (:والثبات الصدق)  األدوات تقنين

 إعدد  هذد ديختبجر وف  دل طودس د،تبة:  : تم: "من إعداد الباحثتان" إعداد االختبار التحصيلي: أوالا 

ا جردس ناو ف ي دف هذد ديختبجر إل  لبجس دلججنب دلاعرفت للطجلبجس د فباج يتعل  ق الهدف من االختبار: .1

 .كوريجف دل بددسآلدريش ل

ختبجر فت يؤدلبن " دل ؤدل دألول: ضع عممة ص  أمج  تم صبجغة م،ر دس دي صياغة مفردات االختبار: .2

دلعبجرة دلصحبحة وعممة خطأ أمج  دلعبجرة دل جطئةد ودل ؤدل دلثجنت من نا  ديختبجر من متعد : ولد أشتال 

( م،ر ةد ولد واعت هذه دلا،ر دس قحبال تقبو دلا تويجس دلاعرفبة 30ديختبجر فت صورته دألولبة عل )

 جس.دلا تل،ة للطجلب

تات صبجغة تعلباجس ديختبجر قحبال تكو  ودضحة ومحد ة وي تؤرر  صياغة تعليمات االختبار التحصيلي: .3

 د كاج تم إعدد  ورلة د ججقة وم،تجح دلتصحب .عل  إججقجس دلطجلبجس

تم عرل ديختبجر عل  مجاوعة من  :ر على مجموعة من السادة المحكمينعرض الصورة األولية لالختبا .4

دلصحة دلعلابة ودللغوية آردئ م  ول هذد ديختبجر من  بال:  ييتطمعلاحكابن دلات صصبند دل ج ة د

رونه من تعديمس يودء قجلحذف أو يد وإجردء مج ممجيبة تعلباجس ديختبجر وصحت جلا،ر دس ديختبجرد و

 د ضجفةد وصم بة ديختبجر للتطبب .

لبة لمختبجر عل  دل ج ة دلاحكابن تم إجردء دلتعديمس قعد عرل دلصورة دألو الصورة النهائية لالختبار: .5

دلاقتر ةد ومم ج: )تعديل دلصبجغة دللغوية لبعض دلعبجردسد وتعديل قعض دأليئلةد  ذف قعض دأليئلة(د 

ل ،ردء دل ج ة دلاحكابند وأصب  ديختبجر قصورته دلم جئبة صجل   ولد أجريت دلتعديمس دلاقتر ة وفقج

 . (3)ملح   ة دلبحالللتطبب  عل  مجاوع

: للتأكد من صم بة ديختبجر لبل دلبدء فت تجرقة دلبحال حساب الثوابت اإلحصائية لالختبار التحصيلي .6

د وه  لب ت عبمة دلبحال دأليجيبةد ( طجلبة20دأليجيبة رم تطببقه عل  مجاوعة ديتطمعبة لودم ج)

صدس دلدرججس تا بددل لح جو دلثودقت د  صجئبةد ودلتت تت  اثل فباج يلت :ور 

و لك قعرضه عل  مجاوعة من دل ج ة دلاحكابند و لك للتأكد من (:صدق المضمونصدق المحكمين ) -

دلصحة دلعلابة ودللغوية للا،ر دس وممئات ج للا تو  دلاعرفت دلا ت دف لبجيهد وتم تعديل و ذف قعض 

دلذي أشجرس نتجئجه إل  لبجس كل د و( م،ر ة فت صورته دلم جئبة30دلا،ر دس وقل) عد  م،ر دس ديختبجر)

ضع لقبجيهد وكذلك صحة دأليئلة من دلمج بة دلعلابة ودللغويةد و  لة ويممة دلتعلباجس يؤدل لل دف دلذي و 

ضع لقبجيهد وأنه يصل  للتطبب  عل  عبمة دلبحال فت كل مم اج ؛ ماج يشبر إل  أ  ديختبجر يقبو مج و 

 دأليجيبة .

 :فؤد  دلب ت دل بددلترقبع  لاعجمل ربجس ديختبجر) دلذدتت قح جو دلجذر ي قجس دلصدق الصدق الذاتي: -

جد أ  معجمل ربجس ديختبجر= 553د 2011 ( وتعد 0.91د إ دل معجمل دلصدق دلذدتت ي جوي )0.81( ولد و 

 هذه دلقباة مرت،عةد أي أ  ديختبجر يتصف قدرجة عجلبة من دلصدق ت ا  قجيت ددمه كأ دة للقبجس فت دلبحال

 دلحجلت .

( وهو 0.82: تم   جو ربجس ديختبجر قجيت دد  معج لة "أل،جكرونبجخ " د فلوجد أنه ي ــجوي )معامل ثبات االختبار -

( 360د 2020 :يلباج علت مرد د أمبن أ اد وفقلج لإلطجر دلارجعت دلاقترح )صمح معجمل ربجس ممجيبد 

 جلت عل  عبمة دلبحال دأليجيبة .ويدل  لك عل  صم بة ديختبجر للتطبب  فت دلبحال دلح
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  لبقة(عمد تطببقة عل  دلعبمة دييتطمعبة.20: ولد إيتغرق تطببب  ديختبجر )زمن االختبار -

تم   جو معجمل دل  ولة لا،ر دس ديختبجرد قح جو دلتبجين و صلت  معامل السهولة والصعوبة والتمييز: -

 دلا،ر دس عل  معجممس ي ولة وتاببل ممجيبة .

د من وضوح تعلباجس ديختبجر ولد كجنت ودضحة للطجلبجس ولغت ج ي لةد وقذلك أصب  ديختبجر عل  دلتأك -

 . رجة عجلبة من دلصدق ودلثبجس وصجل  للتطبب 

تحديد  رججس ديختبجر قإعطجء  رجة ود دة وضع ناو ف إججقة لمختبجر و: تم نظام تقدير درجات االختبار -

د عم ( 30د د ججقة غبر دلصحبحةد وقذلك تصب  دلدرجة دلعظا  لمختبجر)عمد د ججقة دلصحبحةد وص،رل

 .(4)ملح    رجة

 :الطالبة لنموذج آلدريش للسيدات ءتقدير أداإعداد مقياس ثانياا : 

 ولد مر إعدد  مقبجس تقدير أ دء دلطجلبة قاجاوعة من دل طودس وه  :       

 ناو ف آلدريش لل بددس. : لبجس م تو  أ دء دلطجلبجس لا جردس ريمالهدف منه .1

: تم صبجغت ج فت صورة عبجردس أ دئبةد ولد صبغت قطريقة ودضحة تصف كل عبجرة صياغة المفردات .2

 أيجيبةد  بال تكو  دلاقبجس من درقع محجور أ دء ود د فق د وأي يكو  ل ج أكثر من ت، بر للحكم علبه

 74جاوع دلم جئت ل ذه دلعبجردس هت دلعبجردس دأل دئبة ويكو  دلايحتوي كل محور عل  مجاوعة من 

د لتصب  مجاوع مضبوط غبرد و رجة لمج  د إل  اضبوطد و رجتج  لاضبوطعبجرةد قودلع رمك  رججس ل

  (  رجة.222 رججس مقبجس دلتقدير لأل دء دلا جري فت دلم جية )

 لاقبجس تقدير دأل دء:   جو دلثودقت د  صجئبة .3

د عل  آردءهم من دل ج ة دلاحكابن وتم تم عرضه عل  مجاوعة  صدق المقياس: - إجردء دلتعديمس قمجءل

 ومقتر جت م.

قتصحب  دلاقبجس من لبل د و لك صححبنلح جو ربجس دلاقبجس تم ديت دد  ن بة دت،جق دلا :ثبات المقياس -

 د ولد تم   جو ن بة ديت،جق من خمل معج لة كوقر: رمرة من دأليجتذة دلات صصبن

 عد  مردس ديت،جق                          

     X 100_____________________________________    ن بة ديت،جق = 

 عد  مردس ديت،جق + عد  مردس ديختمف                                       

 وتم ذلك من خالل الخطوات التالية:

 .ت صبص رمك مقجيبو تقدير لكل ناو ف  .1

(   ب  لة دأل دء وج ة نظر كل مصح  3د 2د 1د   رججس مو دة تتردوح قبن )ت دتم ديت،جق عل  دي .2

 عل   دة.

( عمدمج تكو  465د 2001 رجة دلثبجس قديلة ن بة ديت،جق كج،تت )علت مجهر خطجود  Cooperلد  د   .3

فأكثر درت،جع ربجس دلاقبجس د ولد أتض  أ  متوي   %85يعمت دن ،جل ربجس دلاقبجسد و %70ألل من 

وهت ن بة تدل عل  درت،جع ربجس دلاقبجس دلا ت د  فت لبجس أ دء دلطجلبجس لا جردس  %91.4ن بة ديت،جق

 ريم ناو ف آلدريش لل بددس.

لد .4  طريقة دلتقدير دلكات لأل دء فت دلاقبجس: تم تحديد رمك  رججس لكل أ دء تاثل  رجة  لة دأل دء مقدرة تقديردل كابج

  (  رجة.222للاقبجس قـ ) وقذلك تحد س دلم جية دلعظا 

 بال أصب  عل   رجة عجلبة من دلصدق ودلثبجس وصجل  للاقبجس للصورة دلم جئبة وقذلك تم دلتوصل  .5

 . (5)ملح   للتطبب 
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 ثالثاا " مقياس عادات العقل : "من إعداد الباحثتان":
لة دلثجلثة و لك للتعرف ي دف إل  لبجس عج دس دلعقل لد  طجلبجس ديلتصج  دلامللت دل،ر هدف المقياس: .1

 عل  فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة عج دس دلعقل لدي ن.
 وصف المقياس:  .2
تم ديطمع علت دأل قبجس دلترقوية ودلدرديجس دل جققة فت مججل عج دس دلعقلد ودلرجوع للاقجيبو دلاعدة  -

د ولد تم تبمت تصمبف كويتج كجلبك لعج دس دلعقل ودلتت تضامت يته عشر يجل،لج لارد ل عارية م تل،ة 
"مج وردء دلاعرفة"د  عج ة عقلبة كجلتجلت: ) دلاثجقرةد دلتحكم فت ديندفجعد دلت،كبر دلار د دلت،كبر فت دلت،كبر

حد دلك،جح من أجل دلدلةد تطبب  دلاعجرف دل جققة عل  أوضجع جديدةد دلت،كبر ودلتودصل قدلة ووضو
د صغجء قت، م وتعجطفد دلت جؤل وطرح دلاشكمسد جاع دلببجنجس قإيت دد  دلحودسد إيجج  دلدعجقةد 

قت جؤل  دييتججقة عل  دلا جطر وتحال دلا ئولةد دلت،كبر دلتبج لتد د لدد ودلت بل وديختردعد  دألقددع
 و هشةد دييتعدد  دلددئم للتعلم دلا تار ( . 

( م،ر ة مواعة عل  دلعج دس دلعقلبة دل جققةد ولد تم 48دلم جئبة من ) تكو  دلاقبجس فت صورته -
جد أ بجنلج 3ت صبص) (عبجردس لكل عج ة عقلبةد وعل  دلطجلبة دختبجر ديتججقة من رمرة ديتججقجس هت ) دئال

 د أقدلد(.
وصل ل ذد دللمن  لبقة( وتم دلت20امن تطبب  دلاقبجس: ديتغرق تطبب  دلاقبجس من دلطجلبجس امملج يقدر قـ ) -

 من خمل دلتطبب  علت عبمة دلدردية دييتطمعبة .
 حساب الصدق والثبات للمقياس: .3
( محكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس التربويين 9تم عرض المقياس بصورته األولية على عدد ) -

قص،ة عجمة د  د للولوف عل  مد  دلصحة دلعلابة ودللغوية للعبجردس للاقبجسواألكاديميين المتخصصين
مضاو  م،ر دس دلاقبجس ومد   وممءمة دلعبجردس للعج ة دلعقلبة دلتت تمدرف تحت جد و لك للحكم عل 

تاثبل ج لاج تقب هد ودلولوف عل  مد   لة ووضوح تعلباجس دلاقبجسد وطريقة تقدير  رججس دلاقبجسد 
وقعد تحلبل آردء دل ج ة دلاحكابن ومم ظجت مد وإجردء دلتعديمس دلاشجر إلب ج يودء قجلحذف أو تعديل 

ولد تردو ت ن بة دت،جل م عل  دلاقبجس وم،ر دته مج قبن  دلصبجغةد أو نقل دلا،ر ة من عج ة عقلبة ألخريد
 .(6)ملح   ( م،ر ة48(د وقذلك تم دلتوصل للصورة دلم جئبة للاقبجس ودلتت تتكو  من )%100د90%)

قجيت دد  معجمل درتبجط قبريو  قبن كل م،ر ة ودلدرجة دلكلبة  حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس : -
 ( .0.01ة دلتت تمدرف تحت جد وججءس دلمتجئج جابع ج  دله عمد م تو   يلة )للاقبجسد ودلعج ة دلعقلب

 ( معامالت ارتباط المفردات  بالدرجة الكلية لمقياس عادات العقل1دول )
رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 المفردة 

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط 

1 0.65 17 0.64 33 0.63 

2 0.74 18 0.67 34 0.68 

3 0.78 19 0.76 35 0.72 

4 0.69 20 0.78 36 0.64 

5 0.68 21 0.77 37 0.64 

6 0.73 22 0.71 38 0.67 

7 0.67 23 062 39 0.62 

8 0.67 24 0.68 40 0.63 

9 0.69 25 0.74 41 0.64 

10 0.88 26 0.60 42 0.71 

11 0.67 27 0.68 43 0.75 

12 0.68 28 0.63 44 0.62 

13 0.79 29 0.68 45 0.64 

14 0.77 30 0.62 46 0.72 

15 0.78 31 0.65 47 0.64 

16 0.69 32 0.63 48 0.75 

 0.01 دلة عمد م تو  

( أ  جابع معجممس ديرتبجط قبن دلا،ر دس قجلدرجة دلكلبة لاقبجس عج دس 1يتض  من دلجدول دل جق  )   

 اقبجس قدرجة عجلبة من ديت جق دلددخلت.( وقذلك يت م دل0.01دلعقل  دلة عمد م تو )
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علد  عبمدة  تطببقده: تدم   دجو ربدجس دلاقبدجس قجيدت دد  معج لدة "أل،دج كرونبدجخ" قعدد  ثبات المقيةاس -

(د ويتضد  0.92د 0.87طجلبة(د ولد تردو دت  رجتده قجلم دبة للعدج دس دلعقلبدة قدبن)15ديتطمعبة )

 .دأليجيبة من  لك صم بة دلاقبجس للتطبب  علت مجاوعة دلبحال

 رابعاا: إعداد مقياس االتجاه نحو إستخدام الحقائب التعليمية اإللكترونية في التعليم:

 إعدد  هذد دلاقبجس وف  دل طودس د،تبة: تم        
نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة : ي دف هذد دلاقبجس إل  تحديد دتججهجس دلطجلبجس تحديد الهدف من المقياس .1

 .لتعلبمد لكترونبة فت د
عل  قعض دأل قبجس ودلبحوك ودلدرديجس فت مججل قمجء مقجيبو  ديطمع: قعد الصورة األولية للمقياس .2

( عبجرة وف  دلتدرف دلثمرت للبكرس: مودف د وغبر 20تم إعدد  دلصورة دألولبة للاقبجس فت) ديتججهجس
لعبجردس دلاقبجسد من  بال دشتاجل ج متأكدد ومعجرلد ولد تات مردعجة دلصبجغة دلعلابة ودللغوية دلدلبقة 

 عل  قعض دلعبجردس دل جلبةد وكذلك وضوح دلعبجردسد وتجمب ديت دد  دألل،جر دلتت تدل عل  دلترجب . 
حبال تكو  ودضحة وم، ومة دلص،حة دألول  للاقبجس د ولد قتم كتجقة تعلباجس دلاقبجس  تعليمات المقياس: .3

 سد وطريقة ديتججقة دلطجلبجس علبه.دشتالت عل  مقدمة توض  دل دف من دلاقبج
 تم ضب  دلاقبجس وف  د جردءدس د،تبة:  :اإلحصائيةحساب الثوابت  .4

تم عرل دلاقبجس فت صورته دألولبة عل  مجاوعة من دلاحكابن دلات صصبن د للتحق  من صدق  -
و ذف أو إضجفة أو مضاونهد وإقددء دلرأي فت دلبمو  دلتجلبة: دلصحة دلعلابة ودللغوية لا،ر دس دلاقبجسد 

 تعديل مج يرونه ممجيبلج.
ولد أشجر دلاحكاو  إل  عد  من دلام ظجس؛ ولد تم دلتعديل ودألخذ قآردء دل ج ة دلاحكابن فت هذد دلشأ د     

 ( عبجرة.20فتم  ذف قعض دلعبجردسد لبصب  دلاقبجس فت صورته دلم جئبة)
( طجلبة غبر عبمة دلبحال 20  عبمة ديتطمعبة لودم ج )دلتجرقة دييتطمعبة للاقبجس: تم تطبب  دلاقبجس عل

 دأليجيبة ق دف   جو صدق دلاقبجس وربجته وتحديد اممه .

( وهو معجمل 0.87معج لة "أل،جكرونبجخ" لح جو ربجس دلاقبجسد ولد كجنت لباتة) ديت دمتربجس دلاقبجس:  -
( د ويدل 360د 2020بن علت يلباج د ربجس مرت،عد وفقلج لإلطجر دلارجعت دلاقترح )صمح أ اد مرد د أم

 .(7)ملح   لك عل  صم بة دلاقبجس للتطبب  عل  عبمة دلبحال دأليجيبة 

  جو صدق دلاقبجس: قج ضجفة إل  دلصدق دلظجهري كاج أشجر إلبه دل ج ة دلاحكابن تم   جو صدق  -
كجنت جابع معجممس ديرتبجط ديت جق دلددخلتد و لك قح جو معجمل ديرتبجط قبن دلدرجة دلكلبة للاقبجسد و

 د وهذد يعمت أ  دلاقبجس يتاتع قدرجة عجلبة من دلصدق دلددخلت. 0.01 دلة عمد م تو  
نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت ( معجممس درتبجط دلا،ر دس قجلدرجة دلكلبة لاقبجس د تججه  2جدول )
 . دلتعلبم

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 0.69 6 0.71 11 0.68 16 0.76 

2 0.84 7 0.74 12 0.76 17 0.69 

3 0.88 8 0.91 13 0.81 18 0.71 

4 0.79 9 0.81 14 0.69 19 0.65 

5 0.64 10 0.69 15 0.71 20 0.74 

     0.01 دلة عمد م تو                                                 

نحو ( أ  جابع معجممس ديرتبجط قبن دلا،ر دس قجلدرجة دلكلبة لاقبجس 2يتض  من دلجدول دل جق  )

( وقذلك يت م دلاقبجس قدرجة عجلبة من 0.01 دلة عمد م تو ) دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلبم ديت دد 

 .لتديت جق دلددخ
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 تحليل نتائج البحث وتفسيرها: 

 األساليب اإلحصائية التالية الختبار صحة الفروض :  تم استخدام
  "دختبجر "سT.Test) . لح جو  يلة دل،روق قبن متويطجس  رججس دلطجلبجس ) 
 جو ن بة دلك ب دلاعدل لبمك د ولباة إيتج ترقبع  ) 2ترونبة ( للتعرف عل  فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لك

 دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  " فت دلاتغبردس دلتجقعة للدردية .
  معجمل درتبجط قبريو  و لك لتحديد دتججه ولوة دلعملة قبن  رججس دلطجلبجس فت ديختبجر دلتحصبلت للججنب

 دلحقجئب ديت دد دلاعرفت د ومقبجس تقدير أ دء دلطجلبجسد ومقبجس عج دس دلعقل ومقبجس ديتججه نحو 
 .دلتعلبابة د لكترونبة

 اختبار صحة الفرض األول : 
يوجد فرقاا دالا إحصائياا بين متوسطي درجات طالبات شعبة االقتصاد المنزلي على أنه "  والذي ينص      

لصالح ختبار التحصيلي للجانب المعرفي لنموذج آلدريتش إل)مجموعة البحث( في التطبيقين القبلي والبعدي ل
 .ديالتطبيق البع

إ صجئبلج من خمل   جو كٍل من دلاتوي  دلح جقت ودينحردف دلاعبجري  وتم اختبار صحة الفرض األول    
ختبجر دلتحصبلت للججنب دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لمدلبحال" فت طجلبجس ديلتصج  دلامللت "مجاوعة لدرججس 

طجس قجيت دد  دختبجر" س " د ويوض  جدول دلاعرفت لماو ف آلدريتش؛ و لك لح جو  يلة دل،روق قبن دلاتوي
دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي دلبحال " فت طجلبجس "مجاوعة ( دلتجلت :  يلة دل،روق قبن متويطت  رججس دل1)
 ختبجر دلتحصبلت د ولباة دينحردف دلاعبجري د ولباة " س " دلاح وقةد وم توي دلديلة .لم

دلبحال فت دلتطببقبن دلقبلت/دلبعدي دلطجلبجس مجاوعة متويطت  رججس  لباة )س( و يلت ج د  صجئبة لل،رق قبن
 ختبجر دلتحصبلت للججنب دلاعرفت لماو ف آلدريتشلم

 البحثالطالبات مجموعة قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات ( 3جدول )

 موذج آلدريتشالتحصيلي للجانب المعرفي لنختبار إللفي التطبيقين القبلي/البعدي  
 28ن الكلية =                             ( درجة30الدرجة الكلية لالختبار )

المتوسط  التطبيق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة  ت

 المحسوبة

 مستوي

 الداللة

نسبة الكسب 

 المعدل
 2قيمة 

حجم 

 التأثير

مستوي 

 التأثير

 0.01 44.24  1.24 13.16 القبلي
1.35 

 كبير 88% 0.88

    0.98 27.92 البعدي

 2.06= 0.01قيمة " ت " الجدولية عند مستوى 

 
 التحصيلي .ختبار اللالتطبيقين القبلي/البعدي البحث" في طالبات "مجموعة متوسطي درجات ال( 1شكل )

 بجترو لا جردس ريم دلختبجر دلتحصبلت لمأ  لباة " س" دلاح وقة  (1( ودلشكل )3)يتض  من دلجدول      

( ؛ أل  لبات ج أكبر من لباة "س " دلجدولبة عمد ن،و 0.01(د وهذه دلقباة  دله عمد م تو )44.24ت جوي )

ل قبن متويطت  رججس  دلبحال" فت دلطجلبجس "مجاوعة دلا تو د وعلبه يتض  أ  همجك فرق  دل إ صجئبج

ويرجع آلدريتش لصجل  دلتطبب  دلبعدي د ختبجر دلتحصبلت للججنب دلاعرفت لماو ف دلتطببقبن دلقبلت/دلبعدي لم
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" كاتغبر الحقيبة التعليمية اإللكترونية القائمة على التعلم لإلتقانإل  تأربر دلاعجلجة دلتجريببة " هذا الفرق

فت تحقب  دلعديد من دألهددف الحقائب التعليمية اإللكترونية م تقل عل  دلاتغبر دلتجقع ماج يؤكد أهابة ديت دد  

ومم ج تمابة دلتحصبل دلدرديتد وقذلك تم دلتحق  من صحة دل،رل دألول من فرول دلدرديةد ولد دلترقوية 

تأكدس فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة دلتحصبل دلاعرفت لد  دلطجلبجسد 

دلذي  د ه  دأل ن وهت أكبر من دلحد  (1.35و لك من خمل   جو ن بة دلك ب دلاعدل لبمك ولبات ج ت جوي )

قمك لقبول فجعلبة دلبردمج دلتدريببة دلا تل،ةد ومن خمل  لك يتض  أ  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  

د كاج تم   جو فجعلبة دلججنب دلاعرفت لماو ف آلدريتش يكت جودلتعلم لإلتقج  كج  ل ج تأربر فعجل ولوي قجلم بة 

( ولات ج ت جوي  2(دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  من خمل   جو لباة ديتج ترقبع  دلحقببة

جد أ  137د 2011:( وقجلرجوع إلت د طجر دلارجعت دلاقترح )فؤد  دلب ت دل بد 0.88) ( لتحديد  جم دلتأربر و 

د د كاج ت من دلتبجين دلكلت فت  %88إلت أ  )  η2شبر لباة  جم تأربر دلاتغبر دلا تقل فت دلاتغبر دلتجقع كببرل

( د ومن خمل  لك أمكن دلتوصل إلت أ  %88دلاتغبر دلتجقع )تحصبل دلججنب دلاعرفت لماو ف  آلدريتش 

د قشكل ممئمدلطجلبجس للججنب دلاعرفت لماو ف  آلدريتش  دكت جوديت دد  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة أ ي إلت 

 دل،رل.وقذلك تم لبول 

ومن خمل دلعرل دل جق  ياكن توضب  تأربر دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت       

 تمابة دلججنب دلاعرفت لماو ف آلدريتش لد  دلطجلبجس ويرجع  لك إلت مج تتابل قه هذه دلحقببة من مابلدس مم ج :

جهم فت لبجم ن قدور إيججقت فعجل أرمجء دلتعلم د و لك من خمل وي د جعل دلطجلبجس محور دلعالبة دلتعلبابة -

دلقبج  قجلعديد من دألنشطة ودلا ج  دلاتج ة من خمل دلحقببة؛ ماج يجعد دلطجلبجس عل  دلمججح فت تم،بذ هذه 

 دلا ج  .

لوصول توجبه دلطجلبجس إلت ضرورة دلتعلم دلذدتت فت متجقعة دألنشطة دلاقتر ة قجلحقببةد ومحجولت ن د -

 للاعلومجس من خمل عالبجس دلبحال ودلتمقبب .

يتم دلتعلم تحت إشردف وتوجبه دلبج ثتج د و لك من خمل تقد  دلدعم دلامجيب لا جعدت ن عل  ت طت  -

 دلصعوقجس و ل دلاشكمسد وأ دء دلا ج  قجلشكل دلاطلوو .

بديوهجس دلتعلبابة لا جعدة دعتاج  دلحقببة عل  دلصوس ودلصورة ودلحركة د وتقديا ج للعديد من دل، -

  دلاعلومجس قطريقة ي لة دلتذكر ودييترججع. دكت جودلطجلبجس فت 

منيرة بنت عبد )  (د2006: زينـة أبـو ومجـدي ، العجلـونى خالـد)وتت،  نتبجة هذد دل،رل مع  ردية كم من 

 .(2016سمر عبد الحميد: ) (،2014 العزيز:

 اختبار صحة الفرض الثاني : 

يوجد فرقاا دالا إحصائياا بين متوسطي درجات طالبات شعبة االقتصاد المنزلي : عل  أنه  ودلذي يمص          

لصالح التطبيق لنموذج آلدريتش  )مجموعة البحث( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس تقدير أداء الطالبات

 البعدي .

جو كٍل من دلاتوي  دلح جقت ودينحردف دلاعبجري وتم دختبجر صحة دل،رل دلثجنت إ صجئبلج من خمل       

 دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس تقدير أ دء دلطجلبجسدلبحال" فت طجلبجس ديلتصج  دلامللت "مجاوعة لدرججس 

( 1لماو ف آلدريتش ؛ و لك لح جو  يلة دل،روق قبن دلاتويطجس قجيت دد  دختبجر" س " د ويوض  جدول )

ختبجر دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لمدلبحال " فت طجلبجس "مجاوعة ،روق قبن متويطت  رججس دلدلتجلت :  يلة دل

  دلتحصبلت د ولباة دينحردف دلاعبجري د ولباة " س " دلاح وقةد وم توي دلديلة .
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 البحثالطالبات مجموعة قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات  (4جدول )

 لنموذج آلدريتش لمقياس تقدير أداء الطالباتن القبلي/البعدي في التطبيقي 

 28  دلكلبة =                             (  رجة222دلدرجة دلكلبة لمختبجر )

دلاتوي   دلتطبب  دلدرجة  دلبعد

 دلح جقت

دينحردف 

 دلاعبجري

 لباة  س

 دلاح وقة

 م توي

 دلديلة

 0.01 34.84 2.01 35.40 لقبلتد 87 أوي: دل بكل دأليجيت للكوريجف 

 1.99 80.00 دلبعدي 

 1.84 26.18 دلقبلت 51 رجنبج: ريم دل لف: 
25.14 

0.01 

 0.98 46.40 دلبعدي 

 2.11 20.84 دلقبلت 48 رجلثج: ريم دألمج :
29.01 

0.01 

 1.72 44.66 دلبعدي 

 2.51 21.52 دلقبلت 45 ردقعج: ريم  ر ة د ق :
27.74 

0.01 

 1.53 38.74 دلبعدي 

 2.67 103.94 دلقبلت 222 دلاقبجس ككل
38.59 

0.01 

 1.54 209.80 دلبعدي 

 2.06= 0.01لباة " س " دلجدولبة عمد م تو             

 
موذج لن التطبيقين القبلي/البعدي لمقياس تقدير أداء الطالباتالبحث" في طالبات "مجموعة متوسطي درجات ال( 2شكل )

 بالنسبة للمقياس ككل وكل بعد من أبعاده على حدة. آلدريتش

 ولحساب فاعلية الحقيبة التعليمية اإللكترونية: 

يوض  دلجدول دلتجلت فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة أ دء دلطجلبجس       

خمل   جو دلك ب دلاعدل لبمك د ومعجمل ديتج ترقبع لكٍل من و لك من  آلدريتشدلصحب  لا جردس ناو ف  

 .ككل و قجلم بة لكل قعد من أقعج ه عل   دة لماو ف آلدريتش تقدير أ دء دلطجلبجس مقبجس
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 (5جدول )

لباة  دلبعد

 "س" 

 رججس 

 دلحرية

ن بة دلك ب 

 دلاعدل
 2لباة 

 جم 

 دلتأربر

م توي 

 دلتأربر

 كببر %81 0.81 1.06 27 34.84 وريجفأوي: دل بكل دأليجيت للك

 كببر %79 0.79 1.24 27 25.14 رجنبج: ريم دل لف:

 كببر %89 0.89 1.91 27 29.01 رجلثج: ريم دألمج :

 كببر %77 0.77 1.34 27 27.74 ردقعج: ريم  ر ة د ق :

 كببر %82 0.82 1.11 27 38.59 دلاقبجس ككل

ببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة أ دء دلطجلبجس فجعلبة دلحق (5) جدوليتض  من      

د و لك من خمل   جو كٍل من ن بة دلك ب دلاعدل لبمك للاقبجس ككل ولكل آلدريتشدلصحب  لا جردس ناو ف  

وجابع هذه دلقبم ( 1.11د  1.34د  1.91د  1.24د  1.06قعد من أقعج ه علت  دة ولبات ج ت جوي علت دلترتبب )

أكبر من دلحد دأل نت دلذي  د ه قمك لقبول فجعلبة دلبردمج دلتدريببة دلا تل،ةد ومن خمل  لك يتض  أ  دلحقببة 

دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  كج  ل ج تأربر فعجل ولوي قجلم بة لتمابة أ دء دلطجلبجس دلصحب  

اج تم   جو فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  من خمل د ك آلدريتشلا جردس ناو ف  

د  0.81( للاقبجس ككل ولكل قعد من أقعج ه علت  دة ولبات ج ت جوي علت دلترتبب )  2(  جو لباة ديتج ترقبع 

( 137د 2011: ت دل بد ( وقجلرجوع إلت د طجر دلارجعت دلاقترح )فؤد  دلب0.82د  0.77د  0.89د  0.79

د د كاج تشبر لبم  جد أ   جم تأربر دلاتغبر دلا تقل فت دلاتغبر دلتجقع كج  كببرل إلت أ  )  η2لتحديد  جم دلتأربر و 

(  من دلتبجين دلكلت فت دلاتغبر دلتجقع )تمابة أ دء دلطجلبجس دلصحب  %82د %77د  %89د  %79د  81%

 لك أمكن دلتوصل إلت أ  ديت دد  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة أ س إلت  ( د ومن خملآلدريتشلا جردس ناو ف  

 وبذلك تم قبول الفرض.د لماو ف  آلدريتش قشكل ممئم إكت جو دلطجلبجس للججنب دلا جري

ومن خمل دلعرل دل جق  ياكن توضب  تأربر دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت       

 لماو ف آلدريتش لد  دلطجلبجس ويرجع  لك إلت مج تتابل قه هذه دلحقببة من مابلدس مم ج :  جريمابة دلججنب دلات

تعد ويبلة ممئاة  ك جو دلطجلبجس م جردس عالبة ويدوية م،بدة من خمل تقديم خطودس دلتم،بذ قدلة  -

 وقصورة مصغرة.

 فرعبة ق بطة ودلتدريب علت كٍل مم ج عل   دة .م،بدة فت تحلبل م جردس إعدد  دلماو ف إلت م جردس  -

 أن ج تض،ت دلودلعبة ود رجرة ودلاتعة من خمل مج تقدمه للطجلبجس من فبديوهجس تعلبابة مشولة . -

تليد من إيججقبة دلطجلبجس د وتليد من رغبجت ن فت دلاليد من دلتعلم من خمل مج تقدمه من أنشطة   -

 تعلبابة متموعة.

مئاة للطجلبجس قجلتدريب علت جابع دلا جردس من خمل إمكجنبة د عج ة مردس عديدة تتب  دل،رصة دلا -

  تت تتقن دلا جرة دلاطلوقة.

 ي تاثل ضغ  عل  دلطجلبجس  بال ت بر كل طجلبة وفقلج ل رعت ج دل جصة ولدردت ج وإمكجنبجت ج دلعقلبة. -

  .(2017ي ج  أ اد: )(، 6201سمر عبد الحميد: )وتت،  نتبجة هذد دل،رل مع نتبجة كم من 
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 اختبار صحة الفرض الثالث : 

يوجد فرقاا دالا إحصائياا بين متوسطي درجات طالبات شعبة االقتصاد المنزلي : عل  أ   ودلذي يمص     

 )مجموعة البحث( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس عادات العقل لصالح التطبيق البعدي.
رل دلثجلال إ صجئبلج من خمل   جو كٍل من دلاتوي  دلح جقت ودينحردف دلاعبجري وتم دختبجر صحة دل،    

و لك  ددلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس عج دس دلعقلدلبحال" فت طجلبجس ديلتصج  دلامللت "مجاوعة لدرججس 

ل،روق قبن جدول دلتجلت:  يلة ددللح جو  يلة دل،روق قبن دلاتويطجس قجيت دد  دختبجر" س "د ويوض  

د ولباة  دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس عج دس دلعقلدلبحال " فت طجلبجس "مجاوعة متويطت  رججس دل

 دينحردف دلاعبجري د ولباة " س " دلاح وقةد وم توي دلديلة .
 الطالبات( يوضح قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات 6جدول )

 لمقياس عادات العقلطبيقين القبلي/البعدي البحث في التمجموعة  

 28  دلكلبة =                             (  رجة144دلدرجة دلكلبة لمختبجر )

دلاتوي   دلتطبب  دلبعد

 دلح جقت

دينحردف 

 دلاعبجري

 لباة  س

 دلاح وقة

 م توي

 دلديلة

 0.01 29.88 2.51 66.50 دلقبلت مقبجس عج دس دلعقل

 2.34 124.88 دلبعدي 

 2.06= 0.01 لباة " س " دلجدولبة عمد م تو 

 

 
 .التطبيقين القبلي/البعدي لمقياس عادات العقل البحث" في طالبات "مجموعة متوسطي درجات ال( 3شكل )

 لحساب فاعلية الحقيبة التعليمية اإللكترونية في تنمية عادات العقل : 

لتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة عج دس دلعقل يوض  دلجدول دلتجلت فجعلبة دلحقببة د      

لد  طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللتد و لك من خمل   جو ن بة دلك ب دلاعدل لبمكد ومعجمل ديتج ترقبع 

 عج دس دلعقل. لاقبجس
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 ية القائمة على التعلم لإلتقانيتضح من الجدول السابق فاعلية الحقيبة التعليمية اإللكترون( 7جدول )

 في تنمية عادات العقل لدى طالبات شعبة االقتصاد المنزلي

 رججس  لباة "س"    دلبعد

 دلحرية

ن بة دلك ب 

 دلاعدل
 2لباة 

 جم 

 دلتأربر

م توي 

 دلتأربر

 كببر %87 0.87 1.17 27 29.88 مقبجس عج دس دلعقل

 

ة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة عج دس دلعقل لد  فجعلبة دلحقببة دلتعلباب (7) جدوليتض  من 

طجلبجس شعبة ديلتصج  دلامللتد و لك من خمل   جو كٍل من ن بة دلك ب دلاعدل لبمك للاقبجس ولبات ج 

تدريببة دلذي  د ه قمك لقبول فجعلبة دلبردمج دل دأل ن ( وهذه دلقباة أكبر من دلحد 1.17ت جوي علت دلترتبب )

دلا تل،ةد ومن خمل  لك يتض  أ  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  كج  ل ج تأربر فعجل 

ولوي قجلم بة لتمابة عج دس دلعقل لد  دلطجلبجسد كاج تم   جو فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  

( وقجلرجوع إلت 0.87( للاقبجس وكجنت لبات ج ت جوي )  2(يتج ترقبع دلتعلم لإلتقج  من خمل   جو لباة د

جد أ   جم تأربر دلاتغبر 137د 2011: د طجر دلارجعت دلاقترح )فؤد  دلب ت دل بد ( لتحديد  جم دلتأربر و 

د د كاج تشبر لبم  ر دلتجقع ( من دلتبجين دلكلت فت دلاتغب%87إلت أ  ) η2دلا تقل فت دلاتغبر دلتجقع كج  كببرل

)تمابة عج دس دلعقل لد  دلطجلبجس( د ومن خمل  لك أمكن دلتوصل إلت أ  ديت دد  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة 

 أ س إلت إكت جو دلطجلبجس لعج دس دلعقل قشكل ممئم .

م لإلتقج  فت ومن خمل دلعرل دل جق  ياكن توضب  تأربر دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعل      

تساعد في تحقيق تمابة عج دس دلعقل لد  دلطجلبجس ويرجع  لك إلت مج تتابل قه هذه دلحقببة من مابلدس ف ت 

 العديد من األهداف التربوية ، منها: 
ياكن من خمل ج تدريب دلطجلبجس عل  لردءة دلصور وف ا ج قصورة يريعة ماج ي جعد عل  محو دألمبة  -

 دلبصرية .

أفضل للاحتوي من خمل مشجهدة دلعديد من دل،بديوهجس دلتعلبابة دلقصبرة دلتت تتمجول جليئجس  تحق  تعلم -

 دلاحتو  دلا تل،ة . 

تحق  دلتعلم دل ج ف  و دلاعمت ودلذي يت م قجلتعجو  ودلتشجرك ودلمشجط ودلحبوية نتبجة درتبجطه قجلحبجة  -

 ومودل، ج دلا تل،ة .

 ل  دلتعلم دلذدتت وقجلتجلت تحق  دييتقملبةد ود قددع.مثل هذه دلحقجئب دلتعلبابة تشجع ع -

 تعتاد مثل هذه دلحقجئب علت دلام ظة دلابجشرة لل،بديوهجس دلاعروضة ودألنشطة دلتعلبابة دلا تل،ة. -

 تتب  إمكجنبة دلتقببم دلذدتت للطجلبجس للولوف عل  مد  تحقب  دألهددف دلتعلبابة. -

طب  جيتت دل اع ودلبصر؛ ماج يليد من يرعة وفجعلبة دلتعلم ويجعله مج تقدمه دلحقببة مقجطع فبديو ت ج -

 .أقق  أرردل 

ل فت تعلم دلطجلبجس  - تعتبر دلحقببة قاج تتضامه من فبديوهجس وصور ومؤرردس صوتبة مح،لدل ومثبردل قصريج

 وإكت جق ن لعج دس دلعقل دلا تل،ة.

  ن يتعلان فت جو من دلاتعة ودل عج ة. من فبديوهجسد وتجعل ةجتبنتح،ل هذه دلحقجئب دلطجلبجس قاج  -

تتب  دل،رصة دلامئاة للطجلبجس قجلتدريب علت جابع دلعج دس دلعقلبة من خمل إمكجنبة إعج ة دل،بديو عدة  -

 مردس  تت تحق  دل دف دلاطلوو .

  .(2014)منيرة بنت عبد العزيز:  (،2008)ليلي حسام الدين: وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتيجة كال من 
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 اختبار صحة الفرض الرابع :

يوجد فرقاا دالا إحصائياا بين متوسطي درجات طالبات شعبة االقتصاد المنزلي )مجموعة : عل  أ   والذي ينص

الحقائب التعليمية اإللكترونية لصالح  استخدامالبحث( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو 

 التطبيق البعدي .

تبجر صحة دل،رل دلردقع إ صجئبلج من خمل   جو كٍل من دلاتوي  دلح جقت ودينحردف دلاعبجري وتم دخ    

دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي لاقبجس ديتججه نحو إيت دد  دلبحال" فت طجلبجس ديلتصج  دلامللت "مجاوعة لدرججس 

قجيت دد  دختبجر" س " د ويوض   و لك لح جو  يلة دل،روق قبن دلاتويطجس د دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة

دلتطببقبن دلقبلت ودلبعدي دلبحال " فت طجلبجس "مجاوعة دلتجلت  يلة دل،روق قبن متويطت  رججس دل جدولدل

د ولباة دينحردف دلاعبجري د ولباة " س " لاقبجس ديتججه نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة 

 دلاح وقةد وم توي دلديلة.

 البحثالطالبات مجموعة قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات ( 8جدول )

 لمقياس االتجاه نحو إستخدام الحقائب التعليمية اإللكترونيةفي التطبيقين القبلي/البعدي 

 28ن الكلية =                             ( درجة60الدرجة الكلية لالختبار )
  دلاتوي دلتطبب  دلبعد  

 دلح جقت

دينحردف 

 دلاعبجري

 لباة  س

 دلاح وقة

 م توي

 دلديلة

دلحقجئب  ديت دد ديتججه نحو  1

 دلتعلبابة د لكترونبة

 0.01 25.62 1.51 28.18 دلقبلت

 1.80 52.78 دلبعدي 

 2.06= 0.01قيمة " ت " الجدولية عند مستوى 

 
 التطبيقين القبلي/البعدي لمقياس االتجاه  البحث" فيطالبات "مجموعة متوسطي درجات ال( 4شكل )

 .الحقائب التعليمية اإللكترونية  استخدامنحو 

لاقبجس ديتججه نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة أ  لباة " س" دلاح وقة ( 4( ودلشكل )8)يتض  من دلجدول

ر من لباة "س " دلجدولبة ( ؛ أل  لبات ج أكب0.01(د وهذه دلقباة  دله عمد م تو )25.62ت جوي)د لكترونبة 

ل قبن متويطت  رججس  دلبحال" دلطجلبجس "مجاوعة عمد ن،و دلا تو د وعلبه يتض  أ  همجك فرق  دل إ صجئبج

لصجل  دلتطبب  دلبعدي د دلتطببقبن دلقبلت/دلبعدي لاقبجس ديتججه نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت 

" الحقيبة التعليمية اإللكترونية القائمة على التعلم لإلتقانلجة دلتجريببة "ويرجع هذد دل،رق إل  تأربر دلاعج

فت تحقب  دلعديد من الحقائب التعليمية اإللكترونية كاتغبر م تقل عل  دلاتغبر دلتجقع ماج يؤكد أهابة ديت دد  



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (512) 

ترونبةد وقذلك تم دلتحق  من علبابة د لكتدألهددف دلترقوية ومم ج تمابة إتججه دلطجلبجس نحو إيت دد  دلحقجئب دل

 .دلبحالصحة دل،رل دلردقع من فرول 

 لح جو فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة فت تمابة عج دس دلعقل : 

طجلبجس تججه يوض  دلجدول دلتجلت فجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة إ      

د و لك من خمل   جو ن بة دلك ب دلاعدل نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبةلت شعبة ديلتصج  دلامل

 ديتججه . لبمك د ومعجمل ديتج ترقبع لاقبجس

لباة  دلبعد

 "س"   

 رججس 

 دلحرية

ن بة 

دلك ب 

 دلاعدل

لباة 

2 

 جم 

 دلتأربر

م توي 

 دلتأربر

 كببر %84 0.84 1.08 27 25.62 مقبجس ديتججه
 (9) جدول

طجلبجس تججه دلفجعلبة دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت تمابة إ (9)يتض  من جدول       

د و لك من خمل   جو كٍل من ن بة دلك ب دلاعدل لبمك للاقبجس  نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة

دلذي  د ه قمك لقبول فجعلبة دلبردمج  دأل ن لقباة أكبر من دلحد ( وهذه د1.08ولبات ج ت جوي علت دلترتبب )

دلتدريببة دلا تل،ةد ومن خمل  لك يتض  أ  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  كج  ل ج تأربر 

كاج تم   جو فجعلبة  دنحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبةدلطجلبجس تججه فعجل ولوي قجلم بة لتمابة إ

( للاقبجس وكجنت  2(دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  من خمل   جو لباة ديتج ترقبع 

( لتحديد  جم 137د 2011:( وقجلرجوع إلت د طجر دلارجعت دلاقترح )فؤد  دلب ت دل بد 0.84لبات ج ت جوي ) 

جد أ   جم تأربر دلاتغب د د كاج تشبر لبم دلتأربر و  ( من %87إلت أ  ) η2ر دلا تقل فت دلاتغبر دلتجقع كج  كببرل

( د ومن خمل نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبةدلطجلبجس تججه دلتبجين دلكلت فت دلاتغبر دلتجقع )تمابة إ

تججه د يججقت نحو دلطجلبجس لإل  لك أمكن دلتوصل إلت أ  ديت دد  دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة أ س إلت إكت جو

 قشكل ممئم . إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة

ومن خمل دلعرل دل جق  ياكن توضب  تأربر دلحقببة دلتعلبابة د لكترونبة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج  فت       

تساعد في تحقيق من مابلدس ف ت تمابة عج دس دلعقل لد  دلطجلبجس ويرجع  لك إلت مج تتابل قه هذه دلحقببة 

 العديد من األهداف التربوية ، منها: 

ياكن من خمل ج تدريب دلطجلبجس عل  لردءة دلصور وف ا ج قصورة يريعة ماج ي جعد عل  محو دألمبة  -

 دلبصرية .

يئجس تحق  تعلم أفضل للاحتوي من خمل مشجهدة دلعديد من دل،بديوهجس دلتعلبابة دلقصبرة دلتت تتمجول جل -

 دلاحتو  دلا تل،ة . 

تحق  دلتعلم دل ج ف  و دلاعمت ودلذي يت م قجلتعجو  ودلتشجرك ودلمشجط ودلحبوية نتبجة درتبجطه قجلحبجة  -

 ومودل، ج دلا تل،ة .

 مثل هذه دلحقجئب دلتعلبابة تشجع عل  دلتعلم دلذدتت وقجلتجلت تحق  دييتقملبةد ود قددع. -

 ام ظة دلابجشرة لل،بديوهجس دلاعروضة ودألنشطة دلتعلبابة دلا تل،ة.تعتاد مثل هذه دلحقجئب علت دل -

 تتب  إمكجنبة دلتقببم دلذدتت للطجلبجس للولوف عل  مد  تحقب  دألهددف دلتعلبابة. -

مج تقدمه دلحقببة مقجطع فبديو ت جطب  جيتت دل اع ودلبصر؛ ماج يليد من يرعة وفجعلبة دلتعلم ويجعله  -

 .أقق  أرردل 

ل فت تعلم دلطجلبجس تعتبر دل - حقببة قاج تتضامه من فبديوهجس وصور ومؤرردس صوتبة مح،لدل ومثبردل قصريج

 وإكت جق ن لعج دس دلعقل دلا تل،ة.

 تح،ل هذه دلحقجئب دلطجلبجس قاج تتبحه من فبديوهجسد وتجعل ن يتعلان فت جو من دلاتعة ودل عج ة.  -
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 اختبار صحة الفرض الخامس: 

فت دلطجلبجس )مجاوعة دلبحال( متويطت  رججس درتبجطبه موجبة قبن توجد عملة أنه : "  عل  ودلذي يمص      

ي  ديختبجر دلتحصبلت د ومقبجس أ دء دلطجلبجس د ومتو وهت : أل ودس دلقبجس دل جصة قجلدردية دلبعديدلقبجس 

 قجئاة عل  دلتعلم لإلتقج .د ومقبجس ديتججه نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة دل رججت ن فت مقبجس عج دس دلعقل

وتم دختبجر صحة دل،رل دل جمو إ صجئبلج من خمل :   جو معجمل درتبجط قبريو  قبن متويطت  رججس      

دلبحال فت دلقبجس دلبعدي لكٍل من : ديختبجر دلتحصبلت د ومقبجس أ دء دلطجلبجس د ومتوي   دلطجلبجس مجاوعة

د بابة دلقجئاة عل  دلتعلم لإلتقج ديتججه نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعل  رججت ن فت مقبجس عج دس دلعقل د ومقبجس

   :وججءس دلمتجئج كاج يوضح ج دلجدول دلتجلت

 ،االختبار التحصيلي، ومقياس أداء الطالبات( المصفوفة االرتباطية بين مقياس 10جدول )

 إللكترونيةا، ومقياس االتجاه نحو إستخدام الحقائب التعليمية مقياس عادات العقلو

 دلتطبب  دلبعدي
مقبجس عج دس 

 دلعقل

مقبجس 

 د تججه

م تو  

 دلديلة
 نوع دلديلة

  دل 0.01 0.71 0.79 ديختبجر دلتحصبلت

  دل 0.01 0.85 0.83 مقبجس تقدير دأل دء

 د ومقبجسمن ديختبجر دلتحصبلتأنه يوجد درتبجط موجب  و  يلة إ صجئبة قبن كل  (10) جدوليتض  من    

عمد م تو   د لكترونبةإيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة  ديتججه نحود ومقبجس عج دس دلعقلتقدير دأل دء مع كٍل مقبجس 

( وهت لبم 0.85د  0.71د  0.83د  0.79(د  بال قلغت لبم معجمل د رتبجط علت دلترتبب كجلتجلت ) 0.01)

 .دلبحالمرت،عة تدل عل  وجو  عملة درتبجطبة لوية قبن أ ودس 

 . (2014)منيرة بنت عبد العزيز:  (،2008)ليلي حسام الدين: وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتيجة كال من 

 خالصة وتعقيب على نتائج البحث :  
أ    فت ضوء مج يب  من عرل لمتجئج دلبحالد ودختبدجر صدحة فروضده ياكدن ديدت مم دلمتدجئج دلتجلبدة:       

 إلت :عل  دلتعلم لإلتقج  إيت دد  دلحقببة دلتعلبابة دلقجئاة 

 تمابة دلججنب دلاعرفت لماو ف ألدريش لل بددس كاج يقب ه ديختبجر دلاعد ل ذد دلغرل. .1

 تمابة أ دء دلطجلبجس لا جردس ناو ف ألدريش كاج يقب ه مقبجس تقدير دأل دء دلاعد ل ذد دلغرل. .2

 دلاعد ل ذد دلغرل.  تمابة جابع عج دس دلعقل لد  دلطجلبجس كاج يقب ه مقبجس عج دس دلعقل .3

  تمابة إتججه دلطجلبجس نحو إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة كاج يقب ه دلاقبجس دلاعد ل ذد دلغرل .  .4

وجو  عملدة درتبجطبدة موجبدة قدبن دكت دجو دلطجلبدجس لكدل مدن م دجردس نادو ف آلددريش قججنببده )دلاعرفدتد  .5

 إيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة.ودأل دئت(د وعج دت ن دلعقلبة وإتججهجت ج نحو 

 توصيات البحث:

 يوصت دلبحال دلحجلت

 مددع يتاشددت قاددج دلحجلبددة دلموعبددة دلترقبددة قكلبددجس دلامللددت ديلتصددج  طجلبددجس إعدددد  قددردمج تطددوير قضددرورة .1

 لتدتد دلحديثدة دلترقويدة ديتججهدجس مدع تتاجشدت تدري دبة وإيدتردتبجبجس نادج ف وإيدت دد  دلا تقبلد متطلبجس

 تقددويم وأ ودس أيددجلبب وتبمدد  دلامللددتد ديلتصددج  مقددرردس  رديددة أرمددجء للاددتعلم دييجددجقت دلدددور علدد  تؤكددد

 .دلا تل،ة للا جردس دلطجلبة أ دء عل  تركل متموعة

 قمجء  قجئب تعلبابة إلكترونبة فت جابع دلاقرردس دلدرديبة قجلكلبة. .2
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

  .2018د  در دلرضود  للمشر ودلتوايعد عاج د طرق وأيجلبب دلتدريو دلحديثةم صالح: إبراهيم، هيث  -

"  كتدورده  د نجلبليدةدلحريادت دلا دط  قجلطريقدة  دأليجيدتوتم،بذ دلماو ف  دعتدد " م جردس تفاحة موسي عبد الحميد:   -

    .2009غبر ممشورة د كلبة دلترقبة دلموعبة د ججمعة عبن شاود 

 دلبروفبل  دلبجترو  قبن مقجرنة  رديةالفناجيلى:  محمد رضا بسمة الكريم، عبد البدرى محمد إدريس، فتحي مدمح حاتم  -

 ودل،مدو  ودلعلدو  دلعادجرة مجلدة للارأة دلاصريةد دلحريات دلججكبت تم،بذ فت مم ج أرم ترونج ودييت،ج ة هبلبن وقجترو 

  .2018د إقريل 10 ع يممبةدد  ودل،مو  للحضجرة دلعرقبة دلجاعبة د ن جنبةد

فجعلبدة ديدت دد  ديدتردتبجبتت دلحقببدة دلتعلبابدة ودلدتعلم دلتعدجونت دلجاعدت فدت تمابدة م دجرة  :الجلحوي حسين علي حسين  -

تصدمبف دألهدددف دل ددلوكبة لدد  طددمو دلا دتو  دل ددج س فدت كلبددة دلعلدو  د، دو قشددروره  ججمعدة نجددرد د مجلدة كلبددة 

   2017دلجلء دألولد يمجير  172رد دلعد  دلترقبةد ججمعة دألاه

"دألقددع فدت دلتشدكبل علد  دلاجنبكدج  وعملتده قدبعض دلاتغبدردس دلش صدبة" ريدجلة  كتدوردة غبدر حنان نبية الزفتاوي:   -

  .1999ممشورهد كلبة ديلتصج  دلامللتد ججمعة  لود د 

ة محويدـبة و رديدـة أررهدـج فدت تحصدـبل طلبدـة دلار لدـة تصدـابم  قببدـة تعلبابدـخالـد العجلـونى ، ومجـدي أبـو زينـة:   -

  .٢٠٠٦د 2د  3دلثجنويـة فت دل،بليـجء دمجلـة دلعلـو  دلترقويـة ودلم، ــبة د كلبـة دلترقبة د ججمعة دلبحريندع

 دلدمجغبدة ل لوكبجس دلذكبة دلا تمدة إل  نص،ت دلدمجغ عج دس دلعقل ودل دبج ةدحيدر طارق كاظم ،وفاهم حسين الطريحي:   -

  .2015د  در ص،جء للمشر ودلتوايع د عاج د 

فجعلبددة  قببددة تعلبابددة إلكترونبددة لتدددريو دلجغردفبددج وفدد  توجب ددجس مدددخل تكجمددل تعلددبم دلعلددو  رحةةاب فتحةةي حسةةن:   -

( دلقددجئم علدد  دلاشددروع فددت دكت ددجو م ددجردس  ددل دلاشددكلة STEAMودلتكمولوجبددج  ودل مديددة ودل،مددو  ودلريجضددبجس )

    .2020ر دلمجلد لتلابذدس دلصف دألول د عدد يد دلاجلة دلترقويةد دلعد  دلثجمن ودل بعو د أكتوقر ودلت،كب

  .2006د  در دل،كر دلعرقتد دلقجهرةد دلطبعة دلثجنبةد دلامقو دلججهلة قبن د عدد  ود نتجفزينب عبد الحفيظ فرغلي:   -

دس د قددعبددة ودلتودفدد  دألكددج يات لددد  طددمو كلبددة دلترقبددةد دلاجلددة عددج دس دلعقددل دلامبئددة ق،جعلبددة دلددذسةةالي نبيةةل عطةةا:   -

  .2021د يمجير 81دلترقويةد دلاجلد دألولد دلعد  

  .2007د  در ودئل للمشرد عاج د تكمولوجبج دلتعلبم دلا،ر  وتمابة ديقتكجر )رؤية تطببقبة(سرايا عادل:   -

ابددة إلكترونبددة وتأربرهددج علددت دلتحصددبل دلاعرفددت وتعلددم قعددض تصددابم وقرمجددة  قببددة تعلبسةةمر عبةةد الحميةةد السةةيد:   -

  .2016دلجلء دل جمود مجيو  77دلا جردس دأليجيبة فت دلبجلبةد دلاجلة دلعلابة للترقبة دلبدنبة وعلو  دلريجضةد دلعد 

طرقد دلاجلدة  ديتحددك طريقة جديدة لبمجء دلماو ف دأليجيت للم جء من خمل مقجرنة رمكسمية مصطفي محمد السيد:   -

  .2014دلاصرية لملتصج  دلامللتد ججمعة  لود  ددلعد  دلثمرو د 

أرر إيت دد  دلاحطجس دلعلابة فت تمابدة م دجردس دلت،كبدر دلمجلدد وقعدض عدج دس دلعقدل فدت (: 2017سهام أحمد الشافعي )  -

 .  2017د 8ججيس دلترقبة دلموعبة د ع مج ة ديلتصج  دلامللت لد  تلابذدس دلار لة د عدد ية د مجلة قحوك عرقبة فت م

 رديدة لتقمبدجس دلمادو ف دأليجيدت للكوريدجف دل دجلت مدن دلبم دجس للم دجءد مجلدة دلتصدابم شيماء عبد المنعم السةخاوي:   -

  .2019د يمجير 1د دلعد  9دلدولبةد دلاجلد 

لتحقب  أهددف مقدرر ممظومدة دلحجيدب د،لدت : فجعلبة إنتجف  قببة تعلبابة إلكترونبة متعد ة دلا تويجس شيماء محمد يحي  -

  .2014لد  طمو تكمولوجبج دلتعلبمد ريجلة  كتوردهد كلبة دلترقبة دلموعبةد ججمعة عبن شاود 

فجعلبة مولع تعلبات فت تدريج ناج ف ممقو دلط،ل لطجلبجس ديلتصج  دلامللتد ريجلة  كتدوردهد كلبدة  :أنورصفاء فتحي   -

  .2016ة دلامبجد دلترقبة دلموعبةد ججمع

د 4د  در دلكتددجو دلحددديالد طديختبددجردس ودلاقدجيبو فددت دلعلدو  دلم، ددبة ودلترقويدةصةالح أحمةةد مةراد، أمةةين علةى محمةةد:   -

  .2020دلقجهرةد 

د دلقدجهرةد 2د مكتبدة دينجلدو دلاصدريةد طدلقبدجس ودلتقدويم فدت دلعلدو  دلم، دبة ودلترقويدة وديجتاجعبدةعلى ماهر خطةاب:   -

2001.  

 ردية مقجرنة لدبعض طدرق عادل نادو ف دلججكبدت دل دجم قجلم دجءد ريدجلة مجج دتبرد كلبدة  :غادة عبد المعطي المرسى  -

 .2008معة دألاهرد جج ديلتصج  دلامللتد

  .2011د دلقجهرةد 3طد  در دل،كر دلعرقتد ولبجس دلعقل دلبشريد  صجئت علم دلم،و فؤاد البهي السيد:   -
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دترجاددة مددددرس دلظ ددرد  دألهلبددةد دلدددمج  .  در دلكتددجو شددجف وتقصددت عددج دس دلعقددل دلكتددجو دألول ديتك:  كوسةةتا كاليةةك  -

  .2015د 2دلترقوي د ط

دلتقويم فت تمابة دلتحصبل وعج دس دلعقدل لدد  طدمو دلصدف  –دييتججقة  –فجعلبة ديتردتبجبة دلبددية ليلي حسام الدين:   -

دلعلات دلثجنت عشر. دلترقبة دلعلابة ودلودلع دلاجتاعت ججمعة عدبن شداو. كلبدة  فت مج ة دلعلو  . دلاؤتار د عدد يدألول 

   .2008د 40-1دلترقبة. دلجاعبة دلاصرية للترقبة دلعالبة .

دلامقدو دلجدجهلةد  فت صدمجعة مم ج لميت،ج ة دلم جء لماج ف متطورة طرق رمرة لبمجء مقجرنة :  رديةمجدة مأمون محمد  -

  .2018لبة دلترقبة دلموعبةد دلاجلد دألولد دلعد  دلردقع عشرد إقريل دلاجلة دلعلابة لك

  .2008د عاج د  در دلا برة للمشر ودلتوايع تطببقجس عالبة فت تمابة دلت،كبر قجيت دد  عج دس دلعقل: محمد بكر نوفل  -

فت تطدوير  تد تقجنللتعلم تأربر ديت دد  أناو ف قلو  مصلح، عمر حمدي عبد الرحمن:  حبيب وحسينمحمد علي خلف،   -

  .2013د 6د  3د عدلريجضةدلتعلم ودي ت،جر قبعض دلا جردس دأليجيبة قكرة دلبدد مجلة علو  دلترقبة 

فجعلبة  قببة تعلبابة مبرمجة لتمابة م جردس معلادجس دلتعلدبم دأليجيدت ق دلطمة عادج  علد  دلتصدابم مسك إسماعيل طه:   -

د 33ي تبجط من خمل قعض دلبردمج د لكترونبةد مجلة كلبة دلترقبةد ججمعة أيدبوطد مدجوإنتجف دلدروس دلت،جعلبة لاعلم د

 . 2017د 110-67د مجيود م 3ع

:" تصابم مم ج لامقدو دألط،دجل لطجلبدجس ديلتصدج  دلامللدت فدت ضدوء ك،دجءدس دلطجلدب دلاعلدم ولبدجس منال فتحي محمد  -

  .2005وعبة د ججمعة عبن شاود فعجلبته "  كتورده غبر ممشور د كلبة دلترقبة دلم

أرددر خددردئ  دلت،كبددر فددت تمابددة عددج دس دلعقددل ودلتحصددبل دألكددج يات عمددد طجلبددجس كلبددة منيةةرة بنةةت عبةةد العزيةةز بةةن علةةى:   -

  .2014د يمجيرد 147دلترقبةد دلجاعبة دلاصرية للقردءة ودلاعرفةد كلبة دلترقبةد ججمعة عبن شاود دلعد  

دخل مقترح لجئم عل  عج دس دلعقل لتدريب دلطجلبجس /معلاجس ديلتصج  دلامللدت علد  م دجردس : مهالة سعيد عبد العاطي  -

  .2012د يونبو 26دلت،كبر دلتأملت قكلبة دلترقبة دلموعبةد ردقطة دلترقويبن دلعرود دلاجلد دلثجلالد دلعد  

  .2005ر دل،كر للمشر ودلتوايعد د عاج د  دعج دس دلعقل ودلت،كبر دلمظرية ودلتطبب  يوسف قطامي وأميمة عمور:  -

 :األجنبيةالمراجع ثانيا: 
Aldrich, Winifred: Metric pattern cutting for women’s wear , 5th EdWilly Blackwell , 
London , 2008. 

-  
Anderson, J. : An Introduction to Habits of Mind Mindful By Design. Marian College, 
from, 2009. 

-  
Burgo Fernado: Il Modellsmo, Tecnica del Modello Sartoriale e Industriale, Donna - 
Uomo – Bambino/A, di Istituto di Moda Burgo, Italy, 2009. 

-  
Costa.A &Kallick, B. : Habits of Mind a Curriculum for Community High school of 
Vermont Students, A Developmental Series, 2000. 

-  
costa , A & Kallick , B.: Habits of Mind Across the curriculum. Association for 
Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia USA, 2008. 

-  
Costa, A., & Kallick, B: Habits of mind across the curriculum: Practical and 
creative strategies for teachers. Virginia: Association for Supervision and 
Curriculum Development (ASCD), 2013. 

-  

Hilde, Jaffe ,Nurie, Relis: Draping For Design, 4th edition, Pearson Education, Inc, 
Upper Saddle River , New Jersey , USA , 2004. 

-  
Sakorn, Suthusanee, and others: Evaluation of the Efficiency of Flat Pattern Making 
and Draping Techniques, RMUTP International Conference: Textiles & Fashion,Bangkok, 
Thailand, 2012. 

-  

 ثالثا: مواقع اإلنترنت:
ulbydesign.comhttp://www.mindf  

https://mssader.com  
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Abstract:  

he Aldrich method is considered one of the best methods of preparing models, 
as it is characterized by high accuracy, which calls for the use of the Aldrich 
method in the educational field, but there is difficulty in learning the Aldrich 

patron due to the large number of steps that need to be repeated and repeated more 
than once, and you also need a teacher or a guide. In each step of drawing the patron 
until the student reaches the stage of mastering the patron drawing, and that mastery 
occurs when choosing an appropriate teaching method, and technology contributes to 
the educational process greatly, and electronic educational bags are one of the 
teaching methods that are characterized by providing multiple educational resources, 
enabling the learner to choose what suits him, and use them in multiple ways to 
achieve specific goals, so teaching with them provides an element of excitement, and 
also depends on the method of self-direction, and the student learns according to his 
speed and abilities and the time he chooses to learn, so that he does not have to keep 
pace with others, as it is based on the principle of Self-learning for mastery, as it 
enables the student to practice various experiences and skills, and these principles 
help the student to acquire many mental operations through training in their skills. 
different thinking patterns, and transform thinking processes into mental habits that 
the individual uses in his daily life to solve problems .These habits have become a 
starting point for intelligent teaching strategies that produce smart students, which are 
called habits of mind. Such strategies may develop the individual’s positive attitudes 
towards the learning process. The aim of this research is to develop some of the skills 
for drawing the Aldrich patron  among students of home economics, and some of 
their habits of mind. 

 To accomplish this aim, the two researchers used a quasi-experimental design with 
one group in the pre and post measurements of the study variables .The participants 
of the study were twenty-eight (N= 28) students enrolled in third -year Home 
Economics section at the Faculty of Specific Education, Minia University. The 
instruments of the study included an achievement test, a scale for estimating the 
students' performance. For the skills of preparing the Aldrich patron, a scale of habits 
of mind, an attitude scale towards using educational bags in education.  
The results of the study revealed the effectiveness of the electronic educational bag 
based on learning mastery in developing students' performance. For the skills of the 
Aldrich patron with its two components (the cognitive and applied component), It 
also contributed to the development of both the habits of mind, and the positive 
attitude towards the use of educational bags in education, and in light of these results, 
the study recommended the need to develop programs for preparing female home 
economics students in the current faculties of specific education in line with the 
requirements of the future, and to use teaching models and strategies in line with 
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modern educational trends. It emphasizes the positive role of the learner during the 
study of home economics courses, and adopts different assessment methods and 
tools. This type of course focuses on the student's ability to perform various skills. 

Keywords: electronic educational bags, Patrons, habits of mind, the attitude towards 
using educational bags in education. 
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 دلج ددم أقعددج  ياثددل مغلدد  همديددت شددكل هددو: النمةةوذج مفهةةوم

 دلرديددبة) دل مديددبة دل طددوط مددن مجاوعددة مددن يتكددو  دلبشددري

 دلقبجيددجس ديددت دد  عددن دلمجتجددة( ودلاتددخلددة ودلامحمبددة ودألفقبددة

 دلتصددابم شددكل دلم جيددة فددت تكددو  ودلتددت دلج ددم ألقعددج  دلا تل،ددة

 . دلج م ل ذد تم،بذه دلاطلوو

 دلرلبددة لجعدددة قددبن يمحصددر دلددذي دلجددلء هددو :الكورسةةاج مفهةةوم

 طريدد  عددن دلج ددم علدد  ملتصددقج يكددو  مددج وعددج ة دلويدد د وخدد 

 .لصجس أو قم جس

 لددوويم،ر  دنت دجقج شقجلددريت يدات قدجترو  هدو :الةدريتش نمةوذج

 يابت ولد دلبجترونجس مججل فت عديده كتب مؤل،ة وه  دلدريتش

 ولدص إعددد  طدرق عدن كلبج يختمف ج نظرد قجيا ج دلطريقة هذه
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 للجسةةةةةةةةةةم الفرديةةةةةةةةةةة

 .البشري

 ولجةةةةةةةةةةةةد تُعةةةةةةةةةةةةرف

 . القياسات

 القياسات الفردية:

وهت دلاقجيجس دلادأخو ة لشد ص قعبمده ويقدد مدن أخدذهج قدلدة د 

 بددال تعتبددر دلقبجيددجس دلدلبقددة هددت أولددت دل طددودس نحددو ناددو ف 

 محدب  / دلصددر محدب  ( مثدل دلج دم قعدج  لبد د وهدت تاثأل

 . ) دلخ....../ دلظ ر طول / دلكتف طول /دل صر

 جدول القياسات:
 دلج م لبجيجس مجاوعة عل  تحتو  محابة أو  ولبة لجددو هت

  دس مقجيجس دلامقو عن للتعببر ممظاة قطريقة مرتبة دلبشر 

 .لبجيجت ج مجاوعة فت دلاشترك دلطجقع
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 الواجةةةب األسةةةس توضةةةح

 أخةةةةةةةذ عنةةةةةةةد مراعاتهةةةةةةةا

 .البشري الجسم قياسات

 المسةةتخدمة األدوات تعةةدد

 الجسةةم قياسةةات أخةةذ فةةي

 .البشرى

 الصةحيحة الطريقة تشرح

 الجسةةةةةم مقاسةةةةةات ألخةةةةةذ

 .البشرى
 الصةةحيحة األسةةس تطبةةق

 : البشري الجسم قياسات أخذ عند مراعاتها الواجب األسس

 دلقددمبن فت دج م تقباج معتدي دلولوف مع دلقبجسد أوضجع تو بد

 .دلقبجيجس أخذ عمد

 .دلقبجس فت دلا ت دمة دأل ودس  لة من دلتأكد

 قأصدجقع يدطو  ج أو قروادت دج أو دلعظج  دتصجل أمجكن ديتشعجر

 .قجلرلبة دلكتف دلتقجء نقطة أو دلكتف ن جية عظاة مثل دلبدد

 دلتدج  ضدبط ج مدن دلتأكدد مدع دلددخلبدة دلامقو فوق دلقبجيجس أخذ

 .دلج م عل 

 عمددد لددألرل ومودايددج تاجمددج أفقبددج دلقبددجس شددري  أ  مددن لتأكدددد

 .دلج م محبطجس لبجس

 لبددددجس لبددددل دل صدددر  ددددول يددددم2 عرضدددة متددددبن شددددري  لدددف

 .ديرت،جعجس
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 .الجسم قياسات أخذ عند

 الجسةةةةةم قياسةةةةةات تأخةةةةةذ

 .صحيحة بطريقة البشري

 

  البشري: الجسم قياسات اخذ في المستخدمة  األدوات
 (.مجاوره) دلار  دلقبجس شري 

 .دلج م مقجيجس لت جبل وللم  ورلة

 .دلوي  ج مك لتحديد  لد  أو شري 

 .وم طرة ماحجة
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 الواجةةةب األسةةةس توضةةةح

 أخةةةةةةةذ عنةةةةةةةد مراعاتهةةةةةةةا

 .البشري الجسم قياسات

 المسةةتخدمة األدوات تعةةدد

 الجسةةم قياسةةات أخةةذ فةةي

 .البشرى

 الصةحيحة الطريقة تشرح

 الجسةةةةةم مقاسةةةةةات ألخةةةةةذ

 .البشرى
 الصةةحيحة األسةةس تطبةةق

 .مالجس قياسات أخذ عند

 الجسةةةةةم قياسةةةةةات تأخةةةةةذ

 .صحيحة بطريقة البشري

 

 طريقة اخذ قياسات الجسم البشرى:

 ) دلقبدجس شدري  (قدإمردر دلاقدجس هدذد يؤخدذ: الصةدر محةيط

 فدوق ردم تحدت د قد  ردم (للظ ر ) دللوح عظاتت فوق (دلاجاورة

 مددل  دلدذردع أ  يكدو  مم ظدة مدع دلصددر فدت نقطدة أعلد 

 مدن أصدجقع رمرة قوضع ي ا  قحبال للبم دلقبجس أويع وشري 

 .دلشري   دخل دلبد

 أ ق  دول دلقبدجس شدري  قلدف دلاقدجس هدذد يؤخذ: الوسط محيط

 .مضبوطج دلاقجس يكو  أ  مم ظة مع دلوي  فت جلء

  دول دلقبدجس شدري  قدإمردر دلاقجس هذد يؤخذ: حجم أكبر محيط

 أويدع دلقبدجس فض،جل وشري  دلاقجس ويكو   جم أكبر محب 

 .دلشري   دخل دلبد من أصجقع أرقع قوضع ي ا  القحب للبم

يقجس  ول لجعدة  دلرلبة و تت تجويف دلرلبة من محيط الرقبة: 

 ديمج .

 . دلذردع أعلت عضلة  ول يقجس:  الذراع محيط

 ضدئبلة ن دبة إضدجفة مدع دلريد) عظاة  ول يقجس: الرسغ محيط

 .للرد ة

 لدذردعد مدن دل لدف فدت دللدوح عظاتدت فوق يقجس: الظهر عرض

 .للذردع

 مددن دلرلبددة تجويددف ديدد،ل( دلصدددر دعلددت يقددجس: الصةةدر عةةرض

 للذردع. دلذردع من يم7 قحودلت دألمج 

 ضب  ل  ولة قشري  دلوي  مكج  تحديد أوي يجب: الظهر طول

 دل ،لبة دل،قرة عمد دلقبجس شري  قوضع و لك دلظ ر طول مقجس

 .دلوي  خ  إل  ويصل دل لف من دلرلبة لعظاة

  در ة عمد دلكتف خ  دلتقجء نقطة من دلا جفة تقجس: صدرال طول

 علد  دلقبجس شري  يار قحبال) دلوي  خ  و ت  دألمجمبة دلرلبة

 دلصدر. قروا دلصدر( فت جلء أعل 

 دلرلبدة  در ة دلتقجء نقطة من قددية دلاقجس هذد يؤخذ: الكتف طول

 لطدو قدديدة مع دلكتف طول ن جية دلتقجء نقطة إل  دلكتف قددية مع

 . دلذردع
 خد  علد  أيد،ل إلد  دلويد  مدن دلاقدجس هدذد يؤخذ: الجنب طول

 .  جم أكبر محب  فت جلء أعل  إل  يصل  ت  دلجمب

 مدن قدديدة دلقبدجس شدري  قوضدع دلاقدجس هدذد يؤخذ: الكلي الطول

( دلظ ددر) دل لددف نصددف خدد  علدد  دل ل،بددة للرلبددة دل دد،لبة دل،قددرة

 .للر دء هتم،بذ دلارد  دلطول إل  دلوي  ق   مجرد

 ردم  رجة 45 قلدوية دلر فبن أ د عل  دلذردع ي مد: الذراع طول

 و تدد  قدجلكوع ومدرورد دلكتددف قعظادة قدديدة دلددذردع طدول يقدجس
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 ورق تعلدد تريددم ورلبددة ناددج ف عددن عبددجرة: المسةةطحة الطريقةةة

 طريقدة ت ت د  دلماج ف من دلموع هذد وفت دملو يط   و ش،جف

 دلاصدام ق دج ي دتعبن همديت ريم طريقة وهت دلت طبطت دلريم

 طريقددة وتعتاددد دلاطلوقددة دلماددو ف خطددوط لعاددل دلج ددم ققبجيددجس

 دلدت دلج دم لبجيدجس دخدذ  لدة علدت دلمادج ف مدن دلمدوع هدذد ضدب 

 فدت ي دت د  دنه كاج. و فدلما عال خطودس دتبجع فت دلدلة ججنب

 صدددورة فدددت دلريجضدددبة ودأليدددجلبب دأليدددو دلمادددج ف هدددذه عادددل

 ومحبطدجس أطودل شكل علت وتكو  دلبشري دلج م تاثل لبجيجس

 دلبشدري دلج دم د  مدن قجلرغم و لك قعدين  و م، و  أيجس علت

 عبدجرة دلا دط  دلمادو ف فج  لذلك أقعج  رمك له لجلب عن عبجرة

 مددن دلا ددطحة دلقطعددة قددبن للددرق   لبقددةو مح ددوقة محجولددة عددن

 رددمك ل ددج دلامقددو د  دلم جيددة فددت يعطددت كددت ودلتصددابم دلددورق

 . أقعج 

 علددت دلتشددكبل أيددلوو يعتبددر:  المانيكةةان علةةي التشةةكيل طريقةةة

ل  وهدو عاومدج دلامقو صمجعة فت دأليجلبب دلد  من دلاجنبكج   فمدج

ل   إنتدجف مجدجل تف و لبقة متابلة نتجئج وله علابة أصول علت لجئاج

 مددن عجلبددة  رجددة علددت دعتاددج د دلطددرق دكثددر مددن وهددو دلامقددو

 دلامقددو إنتددجف مرد ددل د ددد فددت دأليددلوو هددذد ويدددخل دلا ددجرة

 د   بدال دلبدجترو  إعددد  مر لة أو دلتصابم مر لة مثل دلججهلة

 أو دلاجنبكدج  علدت دلقاجش تطويع فت دلاتبع دأليلوو هو دلتشكبل

 علدت دلحصدول أو دلتصدابم فدت  دت د وي مبجشرة دلبشري دلج م

 قجلطريقدددة صدددمعت دلتدددت دلمادددج ف ومطجققدددة تعدددديل أو دلمادددج ف

 ويحتدجف دلردلبدة دلحبجكدة قأيدلوو دأليلوو هذد وي ات دلا طحة

 وخصجئصدد ج قجأللاشددة كجمددل ود لاددج  عجلبددة وم ددجرة لدددرة دلددت

 دلدددلي لادددجش قجيددت دد  ويدددتم دلتصدددابم متطلبددجس لتحقبددد  و لددك

 .  مور ققاجش أو دلم جئت

 علددت يعتاددد متابددل أيددلوو دلاجنبكددج  علددت دلتشددكبل د   وتشددبر

 رمردت ج دم علت دل جمة قتطويع يقو  دلذي لل،مج  دلبدوية دلا جرة

 . مبتكرة تصاباجس دلت دلوصول ق دف دألقعج 

 المسةةطحة الطريقةةة مةةن كةةل إعةةدادها فةةي يسةةتخدم نمةةاذج ـ ج

 يدتم ردم دأليجيت لماو فد ي ت د  دلطريقة هذه : التشكيل وطريقة

 دلتصددابم ناددو ف لعاددل دلصددمجعت دلج ددم علددت وتشددكبله ضددبطه

 دأليجيبة دل بجطجس مودضع وتحديد دلبم جس تشكبل مع دلاطلوو

 متقجطعدة خطدوط  و دملو ش،جف ورق دلطريقة هذه فت وي ت د 

 دأليجيددبة دلماددج ف لعاددل ود دددة قوصددة لدددرهج ق،ودصددل مطبوعددة

 .دلصمجعت دلج م لتع دلتشكبل فت دلا ت دمة
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 قطريقددددددددددددة دلقبجيددددددددددددجس

 .صحبحة

 دأليجيددددت دل بكددددل تريددددم

 قطريقددددددددددة للكوريددددددددددجف

 .صحبحة

 دل لدددددف نادددددو ف تريدددددم

 قطريقددددددددددة للكوريددددددددددجف

 .صحبحة

 دألمددددددج  ناددددددو ف تريددددددم

 قطريقددددددددددة للكوريددددددددددجف

 .صحبحة

 د قدددددد   ددددددر دس تريددددددم

 قطريقددددددددددة للكوريددددددددددجف

 .صحبحة

 

 :المسطح النموذج إعداد أدوات
 HB رصجم لمكببرد ل ش،جف للعالد ورق دملو يط 

 دلببجنجس لكتجقة ججف ودارقد للم د ار ملونة خشببة ألم 

 دلاطجط من مرنة يمد م طرة20 يمد م طرة100 م طرة

 أخددذ د عجلددة(دلاددجرك) دلعممددجس دللدويددةد طبجشددبر لددجئم مثلددال

 .(دلرولبت) دلعممجس
 جةدول من إما القياسات هذه  الكورساج لرسم الالزمة القياسات

 .الشخصية القياسات أخذ من أو القياسات

 ꞊ 41,4دلظ ر د طول   ꞊92دلصدر محب 

  ꞊35,4دلظ ر د عرل   ꞊ 20,9دلجمب طول

 ꞊ 21,5د ق  د عا   ꞊33,6دلصدر عرل

  ꞊12,5دلكتف طول   د   ꞊ 38دلرلبة محب 

    ꞊7,6دلصدر قم ه  جم
 (92خطودس إعدد  ناو ف دلدريتش لكوريجف مقجس )

  األساسي: الهيكل رسمأوال: 

يتم وضع نقطة )ص،ر( دعل  ي جر دلورلة رم يادد خد  دفقدت  .1

قدو  لبجس من نقطة )صد،ر( إلد  دلبادبن د ردم ن دق  عادو د 

 من نقطة )ص،ر( إل  دي،ل قدو  لبجس.

( يم أيجيت ديد،ل نقطدة )صد،ر( ويدتم 1,5يتم لبجس مقددر ) .2

 (. 1وضع نقطة )

( 2,5( إل  دي،ل مقدددر عاد  د قد  + )1يقجس من دلمقطة ) .3

 يم. ꞊ 21,5  +2,5 ꞊ 24(.     2يم أيجيت ونضع نقطة )

( قاقددر نصف محب  دلصدر + 2ياد خ  دفقت يابن نقطة ) .4

꞊  (92 ÷ 2 )(.      3( يم أيجيت للرد ة ونضع نقطدة )7)

+ 7 ꞊ 53.يم 

( يقددج  عاددو د ألعلدد د ون ددق  عاددو د أليدد،ل 3مددن نقطددة ) .5

 قدو  لبجس.

 ددجوي دلا ددجفة مددن ( إلدد  أعلدد  م ددجفة ت3نقددبو مددن نقطددة ) .6

 (.4ص،ر( ونضع نقطة ) -2نقطة ) 

 ( ياد خ  دفقت ج ة دلب جر قدو  لبجس.4من نقطة ) .7

 ꞊( إل  أي،ل م جفة ت جوي طول دلظ ر 1يقجس من دلمقطة ) .8

 ( .5يم ونضع نقطة ) 41,4

(د ردم يدتم لبدجس ن،دو دلا دجفة 5 -2يقجس دلا جفة من نقطدة ) .9

(د  ردم نصدل 6قطدة )( إل  دي،ل ويتم وضع دلم3من دلمقطة )

 ( دلتت تاثل خ  دل صر.6(د)5دلمقطة )

( م ددجفة ت ددجوي دلطددول مددن دل صددر 5يقددجس أيدد،ل دلمقطددة ) .10

  



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (521) 

 العناصر

 الرئيسية

 للمحتوى

 المحتوى التعليمي المحتوى التعليمية األهداف

 الهدف يحقق

 ال يحقق

 يحقق
 يم. ꞊ 20,9(.   7إل  دلر فبن ويتم وضع دلمقطة )

( 7 -5( ن،ددو دلا ددجفة مددن دلمقطددة )6نمددلل أيدد،ل دلمقطددة ) .11

( لتاثددل خدد  8(د)7(د رددم نصددل دلمقطددة )8ونضددع دلمقطددة )

 دلر فبن.
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 .دلماج ف لريم

 أخدددددددددذ أ ودس ت دددددددددت د 

 قطريقددددددددددددة دلقبجيددددددددددددجس

 .حبحةص

 دأليجيددددت دل بكددددل تريددددم

 قطريقددددددددددة للكوريددددددددددجف
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 :الخلف رسم: ثانيا

يقجس يابن نقطة )ص،ر( م جفة ت جوي خادو محدب  دلرلبدة  .12

 يم. ꞊(38÷5 )−0,2 ꞊ 7,4(.    9)يم ونضع نقطة 0,2 −

 ( قجيتددرة تاثل  ر ة دلرلبة دل ل،بة.9(د)1نصل نقطتت ) .13

 –( م دجفة ت دجوي خادو عاد  د قد  1نملل دي،ل دلمقطدة ) .14

 ꞊ 3,3يدددم ꞊ (21,5 ÷ 5 )– 1(.  10يدددم ونضدددع نقطدددة )1

 يم.

 ( خ  أفقت قدو  لبجس.10ياد يابن نقطة ) .15

جو  لبددجس طددول ( ت دد11( إلدد  نقطددة )9دلا ددجفة مددن نقطددة) .16

( 11يم ديجيتد ويتم دلقبجس قحبال ترتكل نقطدة )1+دلكتف 

 ꞊ 12,5 + 1 ꞊(.   10علددددد  دل ددددد  دلااتدددددد مدددددن نقطدددددة )

 يم.13,5

( ت دددجوي 12( إلددد  دلمقطدددة )2لعادددل دلا دددجفة مدددن دلمقطدددة ) .17

 ꞊يدددم ꞊ (35,4÷2 )+ 1يدددم.   1 +نصدددف لبدددجس دلظ دددر 

 يم.18,7

( 11ون،طددة )( 10( يقددج  عاددو  يقجقددل نقطددة )12مددن نقطددة ) .18

 (.13فت دلمقطة )

( فدددت 13( إلددد  دلمقطدددة )12تمصدددف دلا دددجفة مدددن دلمقطدددة ) .19

 (.14دلمقطة )

 :األمام رسم: ثالثا

( ت جو  خاو لبدجس 15( إل  دلمقطة)4دلا جفة من دلمقطة ) .20

 يم.꞊ (38÷ 5 )− 0,2꞊ 7,4يم.  0,2 −محب  دلرلبة 

( ت جو  خاو لبدجس 16( إل  دلمقطة)4دلا جفة من دلمقطة ) .21

 يم.꞊ (38÷ 5 )− 0,7꞊ 6,9يم.  0,7 −محب  دلرلبة 

( قجيتددرة عابقة تاثل  ر ة دلرلبدة 16(د)15نصل نقطتت ) .22

 دألمجمبة.

( ت ددجوي نصددف 17( إلدد  دلمقطددة )15دلا ددجفة مددن دلمقطددة ) .23

 يم.꞊ 7,6 ÷ 2꞊ 3,8لبجس  جم قم ة دلصدر.   

( ت ددجوي نصددف 18( دلدد  دلمقطددة )3دلا ددجفة مددن دلمقطددة ) .24

رقع  جدددددددم قم دددددددة +يدددددددم1+لصددددددددرلبدددددددجس عدددددددرل د

 يم.꞊(33,6÷2)+1+(7,6÷4)꞊ 19,7دلصدر

 ( يقج  عاو د ألعل  قدو  لبجس.18من نقطة ) .25

( ت ددجوي نصددف 19( إلدد  دلمقطددة)18دلا ددجفة مددن دلمقطددة ) .26

يدددم 2 –( 16( إلدد  دلمقطدددة )3لبددجس دلا دددجفة مددن دلمقطدددة )

 يم.꞊7,3أيجيت. 

( فدددددددت ممتصدددددددف دلا دددددددجفة قدددددددبن 20توضدددددددع نقطدددددددة ) .27
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( لتكددددوين 20(د)17( ونقطتددددت )20(د)15نصددددل نقطتددددت ) .28

 ضلعت قم ة دلصدر دأليجيبة.
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 رسم حردة اإلبط:   رابعا:

يم 1,5( ت جوي 21( إل  نقطة )11دلا جفة من نقطة ) .29

 أيجيت.

 15( ج ة دلبابن طوله  ودلت 21ياد خ  دفقت من نقطة ) .30

 (.22يم  تت نقطة )

( ت جوي لبجس 23( إل  دلمقطة )17دلا جفة من دلمقطة ) .31

( عل  23نصف يمد قحبال ترتكل نقطة ) +طول دلكتف

 يم.꞊12,5+0,5꞊ 13(. 22( د)21دل   )

( فت دلمقطة 18دل  دلمقطة) (12تمصف دلا جفة من دلمقطة ) .32

(د رم ن ق  مم ج عاو د يقجقل خ  دل صر فت دلمقطة 24)

 (.26( ويقجقل خ  دلر فبن فت دلمقطة)25)

تريم  ر ة د ق  قبن دلمقجط  .33

 (.23(د)19(د)24(د)14(د)11)

 يتم تلوين دألمج  قلو  دأل ار ودل لف قجللو  دألارق .34

 وكتجقة دلببجنجس عل  دلبجترو .

يتم تحديد دتججه دلم بج عل  دلماو ف )دلبجترو ( عن طري   .35

خ  ياد رأيت ويكو  مودا  ل   نصف دألمج  وخ  دخر 

 موداي ل   نصف دل لف.

 

  

  ( 2ملحق )
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 استمارة تحكيم الحقيبة التعليمية اإللكترونية القائمة على التعلم لإلتقان

  م

 ـــــــــــــــــــدالبنــــ

 تقويمه

 

 مالحظات

 غير  مناسب

 مناسب

    دت جق دألهددف دلعجمة للحقببة مع فل ،ة دلتعلم د لكترونت وأهددفه .  .1

    تحق  وترجاة دلاحتوي دلعلات لألهددف دلعجمة ودل لوكبة للحقببة .  .2

    دنتاجء دألهددف دل لوكبة لألهددف دلعجمة للحقببة.  .3

    حتوي دلحقببة من دلمج بة دلعلابة .صحة م  .4

    صحة محتوي دلحقببة من دلمج بة دللغوية  .  .5

    ممجيبة ديتردتبجبجس دلتعلم دلا ت دمة فت دلحقببة لا تو  دلطجلبجس.  .6

 ممجيدددبة دألنشدددطة دلتعلبابدددة دلاصدددج بة لاحتدددوي كدددل  رس فدددت دلحقببدددة لألهدددددف  .7

 دل لوكبة .
   

    دلتقويم دلا ت دمة لقبجس دألهددف دلتعلبابة للحقببة. ممجيبة أيجلبب وأ ودس  .8

    ممجيبة دل طة دللممبة لتطبب  دلحقببة.  .9

    دت جق  لبل دلاعلم دلقجئم قج شردف علت تم،بذ دلحقببة مع محتويجس دلحقبقة وأهددف ج.  .10

     لبل دلاتعلم ممجيب ويت م قجلدلة ودلوضوح.  .11

    صورت ج دلحجلبة للتطبب  عل  مجاوعة دلبحال دأليجيبة . صم بة دلحقببة دلتعلباة ق  .12

 مم ظجس ترو  إضجفت ج  .13

.....................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق )
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 ر التحصيلياالختبا
 أمام اإلجابة الخاطئة.)×( ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة √أوال: ضعي عالمة ) م

 √ ي تلف ناو ف دلدريتش دختمفج كلبج عن قجلت طرق إعدد  دلماج ف.  .1
 × يابت طريقة دلدريتش ق ذد دييم دنت جقج لادرية دلدريتش دلش برة.  .2
 × ذهج دلش ص لم، ه.دلقبجيجس دل،ر ية هت دلقبجيجس دلتت يأخ  .3
  ممظاة. قطريقة مرتبة دلبشر  دلج م لبجيجس مجاوعة عل  تحتو  محابة أو  ولبة جددول جددول دلقبجيجس هت  .4
  يقد من درتددء  ذدء  و كعب عجلت عمد أخذ مقجيجس دلج م.  .5
  دلطريقة دلا طحة هت عبجرة عن ناج ف ورلبة تريم علت ورق ش،جف  و يط  دملو.  .6
  يم  ول دل صر لبل لبجس دلدوردنجس.2ف شري  متبن عرضة يجب ل  .7
  عمد ريم قجترو  دلدريتش لل بددس يتم ريم دألمج  أوي.  .8
  عمد ريم  ر ة دلرلبة دألمجمبة فت قجترو  دلدريتش لل بددس يتم ريا ج قدورد  خ،بف.  .9
   ار.عمد إعدد  ناو ف )قجترو ( دلدريتش يتم تلوين أمج  دلبجترو  قجللو  دأل  .10
  عمد دخذ مقجس دلطول دلكلت للر دء يتم وضع شري  دلقبجس قددية من خ  دلكتف.  .11
يتم تحديد دتججه دلم بج عل  دلماو ف )دلبجترو ( عن طري  خ  ياد رأيت ومودا  ل   نصف دألمج  وخ    .12

 نصف دل لف.
 

  .يم إل  محب  دلصدر للرد ة 6عمد ريم ناو ف دلدريتش لل بددس يضجف مقددر   .13
  ممظاة. قطريقة مرتبة دلبشر  دلج م لبجيجس مجاوعة عل  تحتو  محابة أو  ولبة جددول جددول دلقبجيجس هت  .14
  تعتبر ألم  دلتلوين دأل ار ودألارق من أ ودس ريم دلماو ف ) دلبجترو (.  .15

 ثانيا: اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي أمامك.
 ن لجعدة دلرلبة وخ  دلوي .هو دلجلء دلذي يمحصر قب  .1

  . جدول دلقبجيجس. ف. دلقبجيجس دل،ر ية.  و. دلماو ف أ. دلكوريجف.

 دلماو ف هو شكل همديت مغل  ياثل أقعج  دلج م دلبشري يتكو  من مجاوعة من دل طوط.  .2

  . جابع مج يب . ف. دلامحمبة و. دألفقبة. أ. دلرديبة

 .يتم أخذ لبجيجس دلج م فوق دلامقو  .3

  . دلصب،بة. ف.دلشتوية. و. دلددخلبة. أ. دل جرجبة.

 يقجس فوق عظاتت دللوح فت دل لف من دلذردع للذردع.  .4

 ف. طول دلظ ر. ف. عرل دلظ ر. و. عرل دلصدر. أ. محب  دلصدر.

 دلقبجيجس دل،ر ية تاثل أقعج  دلج م مثل.  .5

 يب .. جابع مج   ف.طول دلظ ر. و. محب  دل صر. أ. محب  دلصدر.

 يجب أوي تحديد مكج  دلوي  قشري  ل  ولة ضب  مقجس.  .6

 ف. جابع مج يب . ف.طول دلظ ر. و. محب  دل صر. أ. محب  دلصدر

 تمق م طرق إعدد  دلماج ف إل .  .7

  . خاو طرق. ف. درقع طرق. و. رمك طرق. أ. طريقتبن

 مبة و ت  خ  دلوي  و لك لقبجس.تقجس دلا جفة من نقطة دلتقجء خ  دلكتف عمد  ر ة دلرلبة دألمج  .8

  . عرل دلظ ر. ف. عرل دلصدر و. طول دلظ ر. أ. طول دلصدر.

 عمد ريم قجترو  دلدريتش لل بددس يتم وضع نقطة دلص،ر فت.  .9

  . ي شتء ماج يب . ف. ممتصف دلورلة. و. أعل  ي جر دلورلة أ. أعل  يابن دلورلة.

 اد عرل دلبجترو  عل  مقجس.عمد ريم قجترو  دلدريتش لل بددس يعت  .10

  . محب  دلرلبة. ف. محب  دلصدر. و. محب  دلوي . أ. محب  أكبر  جم

 

 دلطريقة ي ت د  دلماو ف دأليجيت رم يتم ضبطه وتشكبله علت دلج م دلصمجعت لعال ناو ف دلتصابم دلاطلوو.  .11
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 طحة ودلتشكبل ف. دلطريقة دلا و. طريقة دلتشكبل عل  دلاجنبكج  أ. دلطريقة دلا طحة.

 عل  دلاجنبكج  معج.

  . لبو ماج يب 

 دلقبجيجس دلمامة لريم كوريجف دل بددس دلتجلت عدد.  .12

  . دلطول دلكلت. ف. طول دلكتف و. طول دلجمب أ. طول دلظ ر

 ترتكل قم ة دلصدر عل  خ  .  .13

  . خ  نصف دألمج . ف. دألر دف. و. دلجمب. أ. درتكجا د ق .

 محبطجس دلج م يقد ود  يكو  شري  دلقبجس فت شكل .عمد دخذ لبجس   .14

  . لبو ماج يب . ف. مجئل. و. أفقت. أ. رأيت.

 دلاجاورة .) دلقبجس شري  (إمردر مقجس محب  دلصدر عن طري  يؤخذ  .15

  . ي شتء ماج يب . ف. ديرمبن معج و. تحت د ق . أ. أعل  عظاتت دللوح.

 
 (4ملحق )

 التحصيليمفتاح تصحيح االختبار 
 أمام اإلجابة الخاطئة.)×( ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة √أوال: ضعي عالمة )

رقم 
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

 اإلجابة رقم العبارة اإلجابة

1.  √ 4.  √ 7.  × 10.  √ 13.  × 
2.  × 5.  × 8.  × 11.  × 14.  √ 
3.  × 6.  √ 9.  × 12.  √ 15.  √ 

 لصحيحة من بين البدائل التي أمامك.ثانيا: اختاري اإلجابة ا
رقم 
 العبارة

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

رقم  اإلجابة
 العبارة

 اإلجابة

 أ  .13 ج  .10 ب  .7 ج  .4 أ  .1
 ب  .14 ج  .11 أ  .8 د  .5 د  .2
 ج  .15 د  .12 ب  .9 ج  .6 ب  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 5ملحق)
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 لمهارات نموذج الدريتش مقياس تقدير أداء الطالبات
مضبوط  مضبوط دلبمو   

إل   د 
 مج

غبر 
 مضبوط

 أوي: دل بكل دأليجيت للكوريجف
    ( موجو ة أي،ل دلمقطة )ص،ر(.1دلمقطة )  .1
    يم.1,5( = 1دلا جفة من نقطة )ص،ر( إل  دلمقطة )  .2
    ( خ  م تقبم.1دل   دلودصل قبن دلمقطة )ص،ر( ودلمقطة )  .3
    (.1( موجو ة أي،ل دلمقطة )2دلمقطة )  .4
    يم. 24( = 2( إل  دلمقطة )1دلا جفة من نقطة )  .5
    ( خ  م تقبم.2( ودلمقطة )1دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .6
    (.2( موجو ة يابن دلمقطة )3دلمقطة )  .7
    يم.53( =3( إل  دلمقطة )2دلا جفة من دلمقطة )  .8
    ( خ  م تقبم.3( ودلمقطة )2دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .9
    (.3( موجو ة أعل  دلمقطة )4مقطة )دل  .10
    يم.25,5( = 4( إل  دلمقطة )3دلا جفة من دلمقطة )  .11
    (.2( خ  م تقبم ومودا  لل   )ص،رد 4( ودلمقطة )3دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .12
    (.2( موجو ة أي،ل دلمقطة )5دلمقطة )  .13
    يم.41,4( = 5( إل  دلمقطة )1دلا جفة من دلمقطة )  .14
    ( خ  م تقبم.5( ودلمقطة )1دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .15
    (.3( موجو ة أي،ل دلمقطة )6دلمقطة )  .16
    (. 5( إل  دلمقطة )2( = دلا جفة من دلمقطة )6( إل  دلمقطة )3دلا جفة من دلمقطة )  .17
    (.5د 2( خ  م تقبم ومودا  لل   )6( ودلمقطة )3دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .18
    ( خ  م تقبم.6( ودلمقطة )5   دلودصل قبن دلمقطة )دل  .19
    (.5( موجو ة أي،ل دلمقطة )7دلمقطة )  .20
    يم.20,9( = 7( إل  دلمقطة )5دلا جفة من دلمقطة )  .21
    ( خ  م تقبم.7( ودلمقطة )5دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .22
    (.6( موجو ة أي،ل دلمقطة )8دلمقطة )  .23
    (.7( إل  دلمقطة )5( = دلا جفة من دلمقطة )8( إل  دلمقطة )6ة )دلا جفة من دلمقط  .24
    (.7د 5( خ  م تقبم ومودا  لل   )8( ودلمقطة )6دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .25
    (.6د 5( خ  م تقبم ومودا  لل   )8( ودلمقطة )7دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .26

 رجنبج: ريم دل لف:
    دلمقطة )ص،ر(.( موجو ة يابن 9دلمقطة )  .1
    يم. 7,4( = 9دلا جفة من دلمقطة )ص،ر( إل  دلمقطة )  .2
    ( خ  م تقبم.9دل   دلودصل قبن دلمقطة )ص،ر( ودلمقطة )  .3
( خدد  قدده ديددتددرة ق ددبطة تاثددل  ددر ة دلرلبددة 9( ودلمقطددة )1دل دد  دلودصددل قددبن دلمقطددة )  .4

 دل ل،بة.
   

    (.1( موجو ة أي،ل دلمقطة )10دلمقطة )  .5
    يم. 3,3( = 10( إل  دلمقطة )1دلا جفة من دلمقطة )  .6
    ( خ  م تقبم.10( ودلمقطة )1دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .7
    (.9( موجو ة يابن دلمقطة )11دلمقطة )  .8
    يم. 13,5( = 11( إل  دلمقطة )9دلا جفة من دلمقطة )  .9
    .( خ  مجئل11( ودلمقطة )9دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .10
    (.3د 2( عل  دل   )2( موجو ة يابن دلمقطة )12دلمقطة )  .11
    يم.18,7( =  12( إل  دلمقطة )2دلا جفة من دلمقطة )  .12
    (.12( موجو ة أعل  دلمقطة )13دلمقطة )  .13
    (.12( إل  دلمقطة )2( = دلا جفة من دلمقطة )12( إل  دلمقطة )10دلا جفة من دلمقطة )  .14
    (.11د 10موجو ة عل  دل   ) (13دلمقطة )  .15



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (527) 

مضبوط  مضبوط دلبمو   
إل   د 
 مج

غبر 
 مضبوط

    (.10د2( يودا  دل   )13د12دل   )  .16
    (.13د12( فت ممتصف دل   )14دلمقطة )  .17

 رجلثج: ريم دألمج :
    (.4( موجو ة ي جر دلمقطة )15دلمقطة )  .1
    يم. 7,4( = 15( إل  دلمقطة )4دلا جفة من دلمقطة )  .2
    ( خ  م تقبم.15ة )( ودلمقط4دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .3
    (.4د3( عل  دل   )4( موجو ة دي،ل دلمقطة )16دلمقطة )  .4
    يم. 6,9( = 16( إل  دلمقطة )4دلا جفة من دلمقطة )  .5
( خد  قده ديدتددرة عابقدة تاثدل  در ة دلرلبدة 16( ودلمقطدة )15دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .6

 دألمجمبة.
   

    (.15)( موجو ة ي جر دلمقطة 17دلمقطة )  .7
    يم. 3,8( = 17( إل  دلمقطة )15دلا جفة من دلمقطة )  .8
    (.3د 2( عل  دل   )3( موجو ة ي جر دلمقطة )18دلمقطة )  .9
    يم. 19,7( = 18( إل  دلمقطة )3دلا جفة من دلمقطة )  .10
    (. 18( موجو ة دعل  دلمقطة )19دلمقطة )  .11
    يم. 7,3( = 19( إل  دلمقطة )18دلا جفة من دلمقطة )  .12
    (.14د 12( خ  م تقبم وموداي لل   )19( ودلمقطة )18دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .13
    (.18د 3( موجو ة فت ممتصف دل   )20دلمقطة )  .14
    ( خ  مجئل.20( ودلمقطة )15دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .15
    ( خ  مجئل.20( ودلمقطة )17دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .16

 : ريم  ر ة د ق :ردقعج
    (.11( موجو ة دي،ل دلمقطة )21دلمقطة )  .1
    يم. 1,5( = 21( إل  دلمقطة )11دلا جفة من دلمقطة )  .2
    (.21( موجو ة عل  يابن دلمقطة )22دلمقطة )  .3
    يم. 15( = 22( إل  دلمقطة )21دلا جفة من دلمقطة )  .4
    خ  م تقبم.( 22( ودلمقطة )21دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .5
    (.17( موجو ة عل  ي جر دلمقطة )23دلمقطة )  .6
    يم. 13( = 23( إل  دلمقطة )17دلا جفة من دلمقطة )  .7
    (.22د 21( خ  مجئل ومرتكل عل  دل   )23( ودلمقطة )17دل   دلودصل قبن دلمقطة )  .8
    (.18د 12( موجو ة عل  ممتصف دل   )24دلمقطة )  .9
    (.6د 5موجو ة عل  دل   )( 25دلمقطة )  .10
    (. 24( إل  دلمقطة )2( = دلا جفة من دلمقطة )25( إل  دلمقطة )5دلا جفة من دلمقطة )  .11
    (.8د 7( موجو ة عل  دل   )26دلمقطة )  .12
    (. 24( إل  دلمقطة )2( = دلا جفة من دلمقطة )26( إل  دلمقطة )7دلا جفة من دلمقطة )  .13
    (.25( خ  م تقبم مجر قجلمقطة )26( ودلمقطة )24دلمقطة )دل   دلودصل قبن   .14
    ( متصلة ق   ممحمت ياثل  ر دس ديق .23(د)19(د)24(د)14(د)11دلمقجط )  .15
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 (6ملحق )
 مقياس عادات العقل

ج دلعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة   د أ بجنلج  دئال  نج رل

    قه من أعاجل . ألو أجل تحقب  أعل   رججس دلدلة فباج دقذل ج ددل كببردل من  1

    ت، بر دلاودلف دلحجلبة فت ضوء تججرقت وخبردتت دل جققة . أ جول 2

    ديت د  لغة ودضحة و لبقة عمد دلتودصل مع د،خرين . 3

للحصول عل  دلاعلومجس وديت د  دييتردتبجبجس دلا تل،ة لتحقب   لك  أيعت 4

. 

   

تطبع ديت مم دلاعمت من تججرو يجققة ودييت،ج ة مم ج فت مودلف دي 5

 جديدة.

   

    ديتار فت محجولة  أ دء دلا ج  د وي أيت لم لل،شل . 6

دلاال أو د يججا دلا ل عمد دلتحدك عن  د ي جود رم عل  تجمب  7

 موضوع مج.

   

    وأشبجء .لدي شغف  قبقت للتعرف عل  مج هو جديد من أش جم وأمجكن  8

    رق  دأل ددك ودكتشجف عملجس جديدة قبن دألشبجء . إل قجيتاردر  أيعت 9

    أ جول إيجج  طرق قديلة  نججا مج أكجف قه من م ج  . 10

أشعر قجلرد ة ودل عج ة عمدمج دكتشف دلاتمجلضجس فت دألشبجء ودلاودلف من  11

  ولت.

   

    ل ج . أتعرلودلف دلتت قروح دلابج رة فت جابع دلا أتاتع 12

    دجاع دلاعلومجس دلجديدة من خمل دييت دد  دل،عجل لجابع  وديت . 13

    لدي دلقدرة علت تحديد دلاشكمس قدلة ودلبحال عن  لول ممجيبة ل ج . 14

    عالبة دلتعلم . أرمجءإلت ديت د  أكثر من  جية  أيعت 15

نجس أو دلودجبجس دلامللبة ( د قعمجية لبل أردجع إججقجتت ) يودء فت ديمتحج 16

 . للا ؤولت لبا ج 

   

    ييت دد  مصج ر متموعة أرمجء دلدردية كجلاردجع ودلقودمبو وغبرهج. أيعت 17

    لتقديم ناج ف من دل لوك تحق  دل رور ودلاتعة لآلخرين . أيعت 18

    ،ة .قه من أعاجل فت دلاودلف دلا تل ألو م ئولبة مج  أتحال 19

    دقدأ قتحلبل وتمظبم إجلدء دلاشكلة لبل دلشروع فت  ل ج . 20

    دقحال عن مودطن دل لل وعد  ديت جق فت دلاودلف دلا تل،ة . 21

    أقحال عاج هو موجو  فت خبردتت دل جققة لرقطه قجل بردس  دلجديدة. 22

    أيتاع لألخرين لبل دييتججقة أو دلتصرف فت أي مودلف . 23

    لد  دلقدرة علت دل، م ودلتذكر وديترججع دلاعلومجس . 24

    أقحال عن د يججقبجس ودل لببجس دلتت تترتب عل  دلقردر دلذي يأت ذه. 25

    أفحص دلعال دلذي ألو  قه لبل طلب م جعدة ش ص مج أو أصححه  دتبج . 26

مس دلتت دتعرل ديت د  دلت بل عمد دلت،كبر فت ت،جصبل دلاودلف أو دلاشك 27

 ل ج.

   

أضع أيئلة محد ة أ جول د ججقة عم ج عمد دلبحال عن معلومجس  ول مشكلة  28

 مج.

   

    دركل عل  دلجودنب د يججقبة فت جابع دلاودلف من  ولت . 29

    إ د قدأس فت أي عال فإنمت أ رم عل  إن جئه ولو ديتغرق ولتلج طويم . 30

    قاج د د وكبف د ولاج دد ...( طلبج لاليد من دلاعرفة .أوجه أيئلة  تبدأ )  31

يكت جو دل برة ودلاعرفة من دلببئة ورقط ج وجاع ج فت دلعقل وتكوين  أيعت 32

 أفكجر جديدة عم ج .

   

    أنظر إل  دلاشكمس قطرق م تل،ة لليج ة دل، م . 33
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ج دلعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة   د أ بجنلج  دئال  نج رل

    ددعج .قشكل  دئم لتطوير أفكجري لتكو  أكثر تجديدد ودق أيع  34

    دطلب من دللمبمس مشجركتت فت  ل دأللغجا ودلا جئل دلصعبة . 35

    دألفكجر وديت د  دييتردتبجبجس دلامجيبة عمد دلتعجمل مع د،خرين . أقرر 36

إ د فشلت فت تحقب  مج أريده  فإنمت أعلو  لك إل  تقصبري فت دلج د دلذي  37

 قذلته.

   

    موطة قت لتحقب  دلاليد من دلتدلب  .أكرر أ دء دلا ج  دلا 38

    لاودج ة دلتحديجس ودلاشكمس وي دهرو مم ج . أيعت 39

    قروح دلارح ودلت،جؤل . أتاتع 40

    أتجمب إصددر أ كج  يريعة عل  دلاوضوعجس لبل  رديت ج وف ا ج . 41

    ألد  أعاجلت وم جمت لآلخرين من أجل دلحصول عل  تقببم ل ج . 42

أ رم عل  تقديم  لول وقددئل متموعة للاشكلة لبل دلوصول للحل دلم جئت  43

 ل ج.

   

    ودلا جطرة لتويبع مججل د  ردك . د لدد إلت  أمبل 44

    فت إنججا مج دكلف قه من م ج  .  لإلتقج دلوصول  إل يعت قجيتاردر أ 45

    أصغت للاعلومجس دلاقدمة لت قتركبل ودهتاج  . 46

    أغبر رأي عمدمج يتوفر لدي معلومجس جديدة  ول أي موضوع . 47

    ديتجبب ق،عجلبة وف م لاج يعرل عل  من معلومجس ومودلف . 48

 ( 7ملحق )
 استخدام الحقائب التعليمية اإللكترونية في التعليم نحومقياس اتجاهات الطالبات 

غير  محايدا موافق العبارة م

 وافقم

    دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة تليد من دلددفعبة نحو دلتعلم.  .1

دلدددتعلم قجيدددت دد  دلحقجئدددب دلتعلبابدددة د لكترونبدددة ي دددجعد فدددت تح دددبن   .2

 دلتحصبل للاعجرف ودلاعلومجس دلاتضامة ق  ولة.

   

دلتعلم قجيت دد  دلحقجئب دلتعلبابدة د لكترونبدة ي دجعد  فدت تمابدة دلعديدد   .3

  جردس مثل إعدد  ناو ف آلدريتش لل بددس.من دلا

   

ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة يطور من م دجردس دلدتعلم دلدذدتت   .4

 لدي.

   

    ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلم يشعرنت قجلضب .  .5

ديددت دد  دلحقجئددب دلتعلبابددة د لكترونبددة فددت دلددتعلم ديدد ل مددن دلددتعلم   .6

 ريقة دلتقلبدية.قجلط

   

    ديتاتع قجلتعلم قجيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة .  .7

ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلدتعلم ياكممدت مدن دلدتعلم فدت   .8

 أي ولت ودي مكج .

   

 إتقددج ديددت دد  دلحقجئددب دلتعلبابددة د لكترونبددة فددت دلددتعلم يددؤ   إلدد    .9

 .دلا جردس دلاتضامة ق ج

   

ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلدتعلم يدؤ   إلد  تمابدة روح   .10

 دلاثجقرة لدي. 

   

ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبدة فدت دلدتعلم يدؤ ي إلد  ايدج ة لدوة   .11

 دلام ظة لد .

   

    ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلم يشعرنت قجلالل.  .12

دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلم ي جعدنت فت ديترججع ديت دد    .13

 دلاعلومجس ودلا جردس أكثر من مرة. 
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درغددب فددت ديددت دد  دلحقجئددب دلتعلبابددة د لكترونبددة فددت تدددريو جابددع   .14

 دلاقرردس قجلكلبة.

   

ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلم ي جعدنت فدت دلدت لص   .15

 دلذ  دشعر قه فت دلتعلم قجلطريقة دلتقلبدية.من دل جل 

   

    توفر دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة دلت ل ل دلامطقت فت دلتعلم .  .16

    أجد صعوقة أرمجء تعلات قجيت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة.  .17

    ديت دد  دلحقجئب دلتعلبابة د لكترونبة فت دلتعلم يح،لنت عل  دلتعلم.  .18

يدددت دد  دلحقجئدددب دلتعلبابدددة د لكترونبدددة فدددت دلتعلدددبم يلبددد  رغبدددجتت د  .19

 دلاتولعة.

   

ديددت دد  دلحقجئددب دلتعلبابددة د لكترونبددة ي ددجهم فددت إرددردء دلاقددرردس   .20

 دلدرديبة .

   

 


