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املضتخلص :
ىدف البحث إلى بناء وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى استراتيجية
المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى ،وقياس فاعميتيا عمى تحسين اليقظة
العقمية  ،والرضا عن التعمم لدى طالبات المرحمة الثانوية عينة البحث  ،حيث تكونت عينة
البحث من ( ) 02طالبة بالصف الثانى الثانوى  ،وقامت الباحثتان بإعداد أدوات البحث لقياس
المتغيرات التابعة وىى :مقياس اليقظة العقمية ومقياس الرضا عن التعمم ،وكذلك بناء الوحدة
المقترحة القائمة عمى ا ستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى إفتراضى ،
وتنفيذ واعداد الدروس من خالل المتحف التعميمى االفتراضى ،كما تم إعداد دليل المعممة ،
واستخدام المنيج الوصفى وشبو التجريبى ذي التصميم التجريبى القائم عمى المجموعة
التجريبية الواحدة  ،وأسفرت نتائج البحث عن فاعمية الوحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى
القائمة عمى ا ستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى لتحسين اليقظة
العقمية والرضا عن التعمم لطالبات الصف الثانى الثانوى (عينة البحث)  ،وكذلك وجود ارتباط
طردى فى درجات التطبيق البعدى لكل من أبعاد مقياس اليقظة العقمية ومحاور مقياس الرضا
عن التعمم عند مستوى داللة 0 2020
الكممات المفتاحية :
( استراتيجية المحطات العممية  -المتحف التعميمى االفتراضى  -اليقظة العقمية  -الرضا
عن التعمم )
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Abstract:
The research aimed to build a Suggested Unit in Home Economics
Based on Scientific Stations Strategy That is supported With the Virtual
Educational Museum and measure its effectiveness on the improvement of
Mind fulness and Learning Satisfaction for High School Female pupils (
sample research) ,the sample research was (20) female pupils , and
researchers prepared research instruments to measure the dependent
variables which Mind fulness scale and the measure of Learning
Satisfaction scale , as well as the construction of the proposed unit based
on the Scientific Stations Strategy That is supported With the Virtual
Educational Museum, and prepare lessons of this unit by applying Virtual
Educational Museum , and prepared ateachers guide , it was used
descriptive approach and quasi-experimrntal with existing experimental
design on one of the experimental group , and resulted in the search for
the effectiveness of the Suggested unit in home economics Based on
Scientific Stations Strategy That is supported With the Virtual
Educational Museum In improving Mind fulness and Learning
Satisfaction for the research sample , as well as there is a positive relation
between Mind fulness scale and Learning Satisfaction scale at a level scale
of significance 0.05 .
Keys Words:
(Scientific Stations Strategy - Virtual Educational Museum - Mind
fulness -Learning Satisfaction).
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مكدمة :
شيد العالم خال ل السنوات الماضية تطورات سريعة ومتالحقة فى ميادين مختمفة،
ومنيا ميادين تكنولوجيا التعميم والتدريب نتيجة لمثورة اليائمة فى مجال المعمومات
واال تصاالت  ،والذى كشف عن فرص عديدة بيدف تحسين نوعية وجودة التدريس من خالل
قادر عمى التكيف مع تمك التطورات  ،ومن تمك التطورات
إعداد مناىج وبرامج تجعل المتعمم ا
المستحدثة " المتحف اإلفتراضى" الذى يعد بيئة تعميم بديمة عن بيئة التعمم الحقيقية بيدف
خمق بيئة منفتحة تربط الجانب النظرى بالجانب التطبيقى ويمكن من خالليا تنمية ميارات
تفكير المتعممين وتزويدىم بالخبرات العممية والمعارف النظرية 0
وقد أوضح ) McLoughlin,C & Lee,M ( 2007أن جوانب القصور والضعف
فى نظم التعميم التقميدية كان دافعاً قوياً وحاجة ممحة لتصميم بيئات تعمم جديدة تتصف
بالتفاعمية والمرونة بما يناسب احتياجات المتعممين وتمنحيم فرصة لمتفاعل وادارة تعمميم ،

مما فتح آفاقاَ رحبة لظيور بيئات التعمم االفتراضية وذلك لمخصائص التى تتمتع بيا والقادرة

عمى تحقيق ذلك 0

ويشير حسن زيتون (  )30: 0220ان المتحف االفتراضى بيئة تعمم وتعميم افتراضية
تيدف إلى تنمية ميارات الطالب  ،ويحتوى ىذا المتحف عمى عدد من األدوات والروابط
المتعمقة بأنشطة لمطالب لكى يقوموا بإنجازىا 0
ويضيف ) Alexiou, C & Giannaka.E ( 2008 :39أن المتحف االفتراضى ىو
بيئة تعمم خيالية يتفاعل المتعمم ويتعامل معيا من خالل حواسو وبمساعدة الحاسب االَ لى
ويتم من خاللو تنمية ميارت تفكيرىم  ،ويكون لدييم مطمق الحرية فى إتخاذ القرار دون أن

يكون لذلك أى اَثار سمبية 0

ويؤكد حسام الدين زكريا (  )440 : 0222أن فكرة االفتراضية تقوم عمى مبدأ بسيط

وىو أن األفراد يتصورون أنيم فى مكان ما ويعتقدون أنيم يقومون بفعل أشياء ال يفعمونيا
فى الواقع  ،إال أن الشئ الثابت الوحيد أنو البد لمتجربة من أن تحاكى الواقع لكى تستحوذ
عمى أذىان المتعممين وتكون أرجاء الواقع مكتمالً 0
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ويتفق معو كالً من ماىرصبري ومحمد توفيق ( ) 046 :0220فى أن بيئات التعمم

االفتراضية التى تستخدام الحاسب اآللي ىي أحد مستحدثات تكنولوجيا المحاكاة التي يمكن
االستفادة منيا وتطويرىا في العممية التعميمية التعممية 0

وتشير دراسة )  Koper,R & Olivier,B ( 2004,97-111أن بيئات التعمم
االفتراضية تمتاز بأنيا تقدم فرصة عظيمة فى تعمم المتعممين حيث تمكنيم من االستفادة قدر
اإلمكان من طريقة اال ستجابة الجسمانية الكمية فى التعميم  ،والتى تعتمد بالدرجة األولى عمى
مبدأ المالحظة واإلستماع قبل ممارسة االنشطة 0
ثمة دراسات وبحوث كثيرة اىتمت باستخدام المتاحف االفتراضية فى العممية التعميمية
لتدريس مواد متنوعة لمراحل دراسية مختمفة ومنيا :دراسات عربية مثل دراسة مندور عبد
السالم (  ; )0213ودراسة أسماء الشيرى (  ; )0213ودراسة محمد بسيونى (; )0210
ودراسة سارة الشيرى (; )0213ودراسة

أحمد عادل ،عادل السرايا (  )0226وبعض

الدراسات األجنبية ومنيا دراسة ) ; Caroline et al ( 2011ودراسة ( (Wolf, T
 ;2010ودراسة ) ; Antar, M (2009ودراسة ( Alexiou, C & Giannaka.E
) ;2008ودراسة ) ; Alan,T(2005ودراسة (0 Woodfield et al ( 2004
ويتفق كل من ( ، Abidin et al ( 2011 :145و كوثر كوجك ( )03: 0223
عمى أن أىمية التنويع فى طرق وأساليب وا ستراتيجيات التدريس فى أى صف دراسى أو أى
موقف تعميمى ; ألن المتعممين الذين يتم تعميميم ال يتعممون بطريقة واحدة  ،وتوجد بينيم
اختالفات فى قدراتيم واستعدادىم وسرعتيم نحو التعميم والتعمم 0
وتوضح حنان أحمد ( )40: 0216أن ظيور التطورات العممية  ،وتزايد الحاجة إلى
تطبيق استراتيجيات حديثة فى التدريس تدعم فكرة التنوع والتعدد  ،كان الداعى لظيور
استراتيجية " المحطات العممية "0
ولذلك قام  Jones Deniseبتصميم ىذه االستراتيجية  ،والتى تعتمد عمى التنوع فى
األ نشطة التعميمية وتحويل الشكل التقميدى لمفص ل الدراسى إلى بعض المحطات التى ينتقل
المتعممين من خالليا مزودة بأوراق عمل وأدوات ومواد تعميمية متنوعة ( Jones , 2007
0 ), 16 -21
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ونظ ار ألىمية ىذه اال ستراتيجية فى العممية التدريسية فقد تناولتيا بعض الدراسات مثل
دراسة عزة عبد اهلل ( ; )0213ودراسة عمى عبد الرحمن ( ; )0213ودراسة دعاء صادق
( ; )0213ودراسة حنان احمد ( ; )0216ودراسة وردة

حسن ( ; )0216ودراسة

( ; Abidin et al ( 2011ودراسة ) Bulunuz, N & Olga,J ( 2010والتى اظيرت
فاعمية االستراتيحية فى تحقيق العديد من األىداف التدريسية مثل التحصيل الدراسى ،
عمميات العمم ،عادات العقل  ،ميارات التفكير ،االتجاه نحو المادة من خالل تدريس مواد
دراسية مختمفة لمراحل تعميمية متنوعة 0
يعتبر مفيوم اليقظة العقمية من المفاىيم التى جذبت اىتمام الباحثين عمى مدار
العقدين الماضيين; نظ ارً لنتائجة اإليجابية والفعالة حيث إنيا تجعل التالميذ واعين بشكل كامل
ببيئتيم  ،وما يدور حوليم لحظة بمحظة وبدون شرود عقمى  ،عمى نقيض النظرة القطعية
لألمور التى تسجن المتعمم فى حدود المعمومات التى تفرضيا الرؤية الضيقة والروتين
والجمود وتغمق عميو أبوابا يرى من خالليا الجديد والمغاير واإلحتمالى والممكن
(. )Thompson & Waltz ,2007
ومن جانب اّخر تركز اليقظة العقمية عمى وعى الفرد بالخبرات ومالحظة ىذه الخبرات

أثناء حدوثيا دون تقييم عما إذا كانت ىذه الخبرات جيدة أو سيئة ( Kabat , Zinn ,
0 )2006
ثم كثير من الدراسات والبحوث أشكال بديمة من التعميم بيدف تعزيز اليقظة العقمية،
ّ
ومن بين تمك الدراسات دراسة الفرحاتى محمود (  ; )0213ودراسة السيد أحمد  ،رضا محمد
( ; )0213دراسة كمال عطية (  ; )0213دراسة أسماء نورى (; )0210ودراسة Howll
) ;& Buro (2011ودراسة )0Langer & Bayliss (1991
وكان من الضروري االىتمام برضا المتعممين عن المنيج الذى يقومون بدراستو; أل نو
يعتبر من العوامل اليامة فى تقويم فاعمية االستراتيجية التدريسية المستخدمة  ،وىذا ما أكدت
عميو دراسة (  Sahin ( 2007والتى أوضحت أن رضا المتعممين عن دراستيم من أىم
عومل إنجاح بيئة التعمم  ،حيث إن رأييم حول التعمم ىوعممية ضرورية فى نجاح العممية
التعممية  ،ودراسة (  Hermans ( 2009التى أوضحت أن التفاعل االجتماعى بين المتعمم
وأستاذه ىو المفتاح اليام لمحفاظ عمى رضا المتعممين عن تعمميم 0
- 602 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................

وىناك العديد من الدراسات والبحوث التى أثبتت رضا المتعمين عمى استخدام التعمم
اإللكترونى والمحاكاة االفتراضية – والمتاحف االفتراضية أحد أشكال المحكاة االفتراضية –
مثل دراسة محمد أحمد (; )0213ودراسة أمانى محمد ( ; )0213ودراسة حمدى عبد
العزيز واخرون ( 0 )0216
ومن ىنا ترى الباحثتان أننا فى حاجة إلى تفعيل المتاحف االفتراضية التعميمية فى
تدريس االقتصاد المنزلى مما يحسن فيم واستيعاب الطالبات  ،ويوفر وقت وجيد المعممة
قصورً ظاى ار فى تطبيق المتاحف االفتراضية بالشكل
ا
والطالبة معاً  ،إال أن الواقع يوضح

المناسب  ،كما تزداد الحاجة إلى تطبيق استراتيجيات وأساليب حديثة فى تدريس االقتصاد
المنزلى تقدم بشكل مبسط وتراعى خصائص وميول الطالبات والفروق الفردية بينين وتنمى
اليقظة العقمية لديين ليجعمن التعمم أكثر فاعمية وايجابية ،ويكون دافعاً لتكوين اتجاىات

إيجابية لديين مثل الرضا عن تعمم مادة االقتصاد المنزلى 0

مغهلة البحح :
يالحظ من خالل النظر إلى الواقع التربوى لتدريس االقتصاد المنزلى فى مدارسنا ،
وذلك من خالل خبرة الباحثتان فى مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى وكذلك
اإلشراف عمى التربية العممية لمادة االقتصاد المنزلى ،قمة دافعية الطالبات لتعمم موضوعات
االقتصاد المنزلى باإلضافة إلى عدم تكامل الجانب العممى مع الجانب النظرى عند تدريس تمك
الموضوعات ،ووجود قصور فى ممارسة األنشطة التعميمية فى ظل اتباع طرق واستراتيجيات
تدريسية تقميدية ; وبالرغم مما

تنادى بو األدبيات والدراسات

من ضرورة استخدام

استراتيجيات حديثة فى العممية التدريسية  ،كما يوجد قصور فى تفعيل المتاحف االفت ارضية
لتدريس االقتصاد المنزلى رغم كونو مطمباً أساسياً لمتدريس فى الوقت الحالى; لما يحققو من
تحسين الفيم واالستيعاب لدى الطالبات  ،كما الحظت الباحثتان صعوبة استيعاب منيج

االقتصاد المنزلى التى يقمن بدراستو مما يخمق لديين إحساس دائم بالقمق مع انخفاض فى
مستوى اال نتباه لديين; حيث أنين يؤدين أعمالين بدون وعى منين ويتصفن بشرود ذىنى
داخل القاعات الدراسية وصعوبة التحكم فى البيئة المحيطة بين  ،ومن ىنا جاء اإلحساس
بمشكمة البحث الحالى 0
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ومما عزز شعور الباحثتين بمشكمة البحث تطبيقيما لمقياس اليقظة العقمية (إعداد
الباحثتين) عمى عينة استطالعية قواميا ( )10طالبة من طالبات الصف الثانى الثانوى
بمدرسة محمود ذكى سالم الثانوية بنات – إدارة شرق  -محافظة االسكندرية  ،وقد تبين
وجود قصور فى مستوى اليقظة العقمية لدى طالبات العينة االستطالعية  ،وفى ضوء ذلك
نمت الحاجة إلى استخدام إستراتيجية جديدة تأخذ فى اعتبارىا احتياجات واستعداد الطالبات،
وتحسن اليقظة العقمية لديين 0
كما قامت الباحثتان بتطبيق مقياس الرضا عن التعمم ( إعداد الباحثتين) عمى عينة
قواميا ( )10طالبة من طالبات الصف الثانى الثانوى بمدرسة محمود ذكى سالم الثانوية بنات
– بمحافظة االسكندرية  ،وقد تبين وجود قصور فى مستوى الرضا عن التعمم لدى طالبات
العينة االستطالعية  ،وترجع الباحثتين ىذه النتيجة إلى أن االىتمام فى الفصول الدراسية
غالباً ما يوجو إلى الجانب النظرى فقط والذى يعتمد عمى صب المعمومات فى أذىان الطالبات
 ،حيث تستخدم المعممات الحفظ واسترجاع المعمومات كمؤشر عمى جودة التعميم ومعيار

لمحكم عمى نجاح الطالبات  ،باإلضافة إلى قصور فى استخدام األ نشطة التعميمية التى تثير
إىتمام ودافعية الطالبات لموضوعات االقتصاد المنزلى التى يقمن بدراستيا وكان ذلك سببا
ضعف رضاىن عن العممية التعميمية 0
وىذا ما دعى الباحثتين لالىتمام بموضوع البحث وتناول استراتيجية من اإلستراتيجيات
الفعالة فى العممية التدريسية مثل المجطات العممية وتدعيميا بأحد التقنيات الحديثة (المتحف
التعميمي اإلفتراضى); وذلك الستثارة اىتمام ودافعية الطالبات وتحسين يقظتين العقمية
ورضاىن عن عممية تعممين 0

حتديد مغهلة البحح :
فى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى السؤال الرئيس التالى :
ما فاعمية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى استراتيجية المحطات العممية
المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تحسين اليقظة العقمية والرضا عن التعمم لطالبات
المرحمة الثانوية ؟
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وتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :
 -1ما التصور المقترح لوحدة االقتصاد المنزلى القائمة عمى إستراتيجية المحطات العممية
فى تحسين اليقظة العقمية والرضا عن التعمم لطالبات الصف الثانى الثانوى؟
 -0ما التصور المقترح لممتحف التعميمى االفتراضى فى تحسين اليقظة العقمية والرضا عن
التعمم لطالبات الصف الثانى الثانوى؟
 -6ما فاعمية تدريس الوحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى إستراتيجية المحطات
العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تحسين اليقظة العقمية لطالبات الصف
الثانى الثانوى؟
 -4ما فاعمية تدريس الوحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى إستراتيجية المحطات
العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تحسين الرضاعن التعمم لطالبات الصف
الثانى الثانوى؟
 -0ما العالقة اال رتباطية بين مقياس اليقظة العقمية ومقياس الرضا عن التعمم لطالبات
الصف الثانى الثانوى بعد دراستين لموحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى القائمة عمى
استراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى ؟

أٍداف البحح:
ىدف البحث الحالى إلى:
 بناء وحدة مقترحة فى اال قتصاد المنزلى قائمة عمى إستراتيجية المحطات العممية
المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى لتحسين اليقظة العقمية والرضا عن التعمم لطالبات
الصف الثانى الثانوى؟
 تصميم دروس الوحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى من خالل متحف تعميمى افتراضى
لطالبات الصف الثانى الثانوى0
 التعرف عمى فاعمية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى استراتيجية المحطات
العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تحسين اليقظة العقمية لطالبات الصف
الثانى الثانوى0
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 التعرف عمى فاعمية وحدة مقترحة فى اإلقتصاد المنزلى قائمة عمى إستراتيجية المحطات
العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تحسين الرضا عن التعمم لطالبات الصف
الثانى الثانوى0
 الكشف عن العالقة اال رتباطية بين مقياس اليقظة العقمية  ،ومقياس الرضا عن التعمم
لطالبات الصف الثانى الثانوى بعد دراستين لموحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى
القائمة عمى إستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى إفتراضى 0

أٍنية البحح :
تجمت أىمية البحث الحالى فى أنو قد:
 يفيد واضعى مناىج االقتصاد المنزلى ،ومن يسعون لتطويره ضرورة تضمين استراتيجية
المحطات العممية فى التدريس لتسجيل عممية التعمم 0
 يقدم استجابة لإلتجاىات الحديثة فى تدريس االقتصاد المنزلى التى تنادى بأىمية
استخدام استراتيجيات وتقنيات حديثة فى التدريس 0
 يفيد معممات االقتصاد المنزلى بالصف الثانى الثانوى من خالل تقديم دليل حول كيفية
تدريس االقتصاد المنزلى وفقاً الستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى

افتراضى 0

 يساعد الباحثين عند القيام بأبحاث مشابية لمبحث الحالى; حيث إنو يقدم مقياسين لكل:
من اليقظة العقمية  ،الرضا عن التعمم يناسب طالبات الصف الثانى الثانوى 0

حدود البحح :
-

اقتصر البحث الحالى عمى الحدود اآلتية :

عينة قواميا ( )02طالبة من طالبات الصف الثانى الثانوى بمدرسة محمود ذكى سالم
الثانوية بنات – بمحافظة األسكندرية 0

-

اليق طة العقمية فى أبعادىا ( المالحظة  ،الوصف ،التصرف بوعى  ،التميز اليقظ
،االنفتاح عمى الجديد) لدى طالبات الصف الثانى الثانوى 0

-

الرضا عن التعمم فى محاوره (طريقة التدريس ،محتوى الوحدة المقترحة  ،أداء معممة
االقتصاد المنزلى ) لدى طالبات الصف الثانى الثانوى 0
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ميَج البحح :
استخدم البحث الحالى المنيج الوصفى التحميمى وشبة التجريبى القائم عمى تصميم
المعالجات التجريبية القبمية والبعدية من خالل مجموعة تجريبية واحدة 0

متػريات البحح :
 المتغير المستقل :استراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى 0
 المتغيرين التابعين  :اليقظة العقمية  ،الرضا عن التعمم 0
المواد التعميمية وأدوات البحث:
 دليل لمعممة اإلقتصاد المنزلي لموحدة المقترحة لطالبات الصف الثانى الثانوى وفقاً

الستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمعمل تعميمية إفتراضى 0

 تصميم دروس الوحدة المقترحة من خالل متحف تعميمى إفتراضى 0
 مقياس اليقظة العقمية ( إعداد الباحثتين)0
 مقياس الرضا عن التعمم ( إعداد الباحثتين)0

مصطلحات البحح:
 املتاحف االفرتاضية : Virtual museumsىى مجموعة منطقية من الكائنات الرقمية المترابطة التى تتألف من وسائط متعددة ،
والمتاحف االفتراضية ليس ليا مكان أو حيز حقيقى و يمكن نشرىا فى العالم كمو ( Castel
0 ), 2004 : 1
التعريف اإلجرائى لممتحف االفتراضى  :ىو برنامج افتراضى رقمى ليس لو وجود فى الواقع ،
يتكون من قاعات تحتوى كل قاعة عمى عدد من المعروضات ثالثية األبعاد  ،وعرضيا أمام
طالبات الصف الثانى الثانوى باستخدام الحاسب االَ لى مما يساعدىن عمى تطبيقيا واعادة

استخداميا فى أى وقت أو أى مكان ،و يمكن لمطالبات التجول فييا بالفارة من أجل تحقيق
أىداف ومتعة التعمم 0
 اصرتاتيجية احملطات العلنية :Scientific Stations Strategyطريقة تدريس تتضمن سمسمة من المحطات ينتقل المتعممين فييا من خالل مجموعات
عمل صغيرة  ،ويقومون بتأدية نشاطات عبر التناوب عمى المحطات المختمفة ( Jones ,
. )2007 , 16 :20
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التعزيف االجزائى للنحطات العلنية  :استراتيجية تدريسية تضمن مجموعة من األنشطة
التعميمية لطالبات الصف الثانى الثانوى فى أثناء تجوالين عمى نحو متتابع خالل أربع
محطات( :المحطة اال ستقصائية ،المحطة القرائية ،المحطة االلكترونية  ،محطة نعم/ال ) مع
استخدام أوراق العمل التى أعدتيا الباحثتان; وفقا لممدة الزمنية المحددة لكل محطة  ،بيدف
تحسين اليقظة العقمية والرضا عن التعمم لدى طالبات الصف الثانى الثانوى فى وحدة
االقتصاد المنزلى المقترحة 0
 -اليكظة العكلية : Mind fullness

حالة يكون فييا الفرد منتبياً وواعياً بالذى يحدث فى الوقت الحاضر والوعى لمتجربة

الجارية أو الواقع الحالى

( 0 )Brown & Rayan , 2003

التعزيف االجزائى لليكظة العكلية  :انتباه الطالبة لما تؤديو من أعمال  ،والوعى بيا داخل
الفصل الدراسى و التحكم فى البيئة المحيطة بيا ،وتقاس بالدرجة الكمية التى تحصل عمييا
الطالبة عند تطبيق مقياس اليقظة العقمية المستخدمة فى ىذا البحث 0
 -الزضا عً التعله : Learning Satisfaction

حالة من االرتياح النفسى تجاه الظروف والبيئة التى يتمقى فييا المتعممين دروسيم (نيس
حكيمة )16: 0211،
التعزيف االجزائى للزضا عً التعله  :مجموعة المشاعر والتوجيات اإليجابية لدى الطالبة نحو
وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة من حيث طريقة التدريس ،محتوى التعمم  ،وأسموب
تدريسيا ،وتقاس بالدرجة الكمية التى تحصل عمييا الطالبة عند تطبيق مقياس اليقظة العقمية
المستخدمة فى ىذا البحث 0
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إجزاءات البحح :
 االطالع عمى األدبيات والدراسات والبحوث السابقة :العربية واألجنبية التى تناولت متغيرات
البحث ( استراتيجية المحطات العممية  ،المتاحف االفتراضية  ،اليقظة العقمية  ،الرضا عن
التعمم) 0
 بناء المواد التعميمية لمبحث وىى :
 أوراق عمل تستخدم الستراتيجية المحطات العممية 0 دليل لمعممة االقتصاد المنزلى لمسير فى الوحدة المقترحة لطالبات الصف الثانىاالعدادى وفقاً الستراتيجية المحطات العممية المدعومة بالمتحف االفتراضى 0

 تصميم دروس الوحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى من خالل متحف تعميمى افتراضى 0 إعداد أدوات التقويم :
 مقياس اليقظة العقمية (إعداد الباحثتين)0 مقياس الرضا عن التعمم (إعداد الباحثتين)0 عرض المواد التعميمية عمى السادة المح ّكمين  ،واجراء التعديالت المطموبة 0
 إجراء التجربة االستطالعية لمبحث 0

 اختيار عينة البحث األساسية واجراء التطبيق القبمى لمبحث 0
 تطبيق تجربة البحث0
 إجراء التطبيق البعدى ألدوات التقويم  ،واجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج وتفسيرىا0
 تقديم التوصيات والبحوث المستقبمية المقترحة0

اإلطار اليظزى والدراصات الضابكة :
املبحح األول  :اصرتاتيجية احملطات العلنية :Scientific Stations Strategy
تعرفيا (  Jarrett ( 2010 : 57ا ستراتيجية المحطات العممية عمى أنيا التدريب
العممى عمى األنشطة التى يقوم بيا مجموعة صغيرة من التالميذ عبر سمسمة من المحطات
لمتحقيق حول موضوع معين 0
ويتفق كل من (  Spisak ( 2014 : 16 ( ، Ediger ( 2011 :47فى تعريفيا
عمى أنيا :استراتيجة تمبى حاجات المتعممين وتراعى الفروق بينيم; حيث يمكن تصميم
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األنشطة التعميمية فى ىذه االستراتيجية لكى تقابل أنماط التعمم المختمفة لدى المتعمين فيختار
المتعمم النشاط المفضل لديو 0
ومن خالل التعريفات السابقة تستخمص الباحثتان ما يمى :
 إن استراتيجية المحطات التعميمية أحد أشكال التعمم التعاونى الذى يعتمد عمى تقسيمالطالبات إلى مجموعات عمل صغيرة0
 تراعى االستراتيجية أنماط تعمم الطالبات مما يسمح بتفريد التعميم بما يناسب كل طالبةمنين 0
 تنوع األنشطة التعميمية من خالل المحطات التعممية المختمفة يوفر لمطالبات المشاركةالفعالة فى العممية التعميمية 0

أىواع احملطات العلنية :
استعرض كل من عزة الزىرانى ( ، )0213حنان احمد ( )0216وردة حسن ()13: 0216

 ،جونز(  )Jones,2007عدد من المحطات العممية كاألتى :

 -1المحطات االستقصائية  :و تختص باألنشطة التى ال تستغرق وقتاً طويالً 0

 -0المحطات القرائية  :تعتمد عمى موضوعات مقروءة معدة من قبل المعمم بيدف استخراج
الطالبات لممعمومات والمعارف من مصادرىا األصمية 0

 -6المحطات االستشارية  :وتكون مخصصة ألحد الطمبة المتميزين أو المعمم نفسو  ،فيطرح
المتعممون األسئمة عميو والتى تتعمق بموضوع الدرس 0

 -4المحطات الصورية  :والتى تساعد المتعممين عمى تقريب المفاىيم العممية والخبرات إلى
أذىانيم0

 -0المحطات اإللكترونية  :وتحتاج ىذه المحطة إلى جياز حاسب اَلى  ،وتعرض عمى المتعممين
موضوعات أو عروض تقديمية تتعمق بالدرس 0

 -3محطات النعم والال  :ويتم من خالليا طرح مجموعة أسئمة من الطمبة  ،وتكون إجابة المعمم
عمييا بنعم أو ال حتى يتم التوصل لإلجابة الصحيحة 0

 -3محطات السمع –البصرية  :يتم استعمال جياز تسجيل أو تمفاز يستمع فيو المتعممون إلى ما
حدده المعمم فى أوراق العمل ثم يجيبون عمى األسئمة المحددة 0

وأوضح عمى عبد الرحمن (  ) 104 ، 0213أن مجموعات العمل ليا وقت مخصص لزيارة

كل محطة يعتمد عمى زمن الحصة  ،وعدد المحطات المخصصة ليا  ،فمثال إذا اختار المعمم ست
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محطات عممية فى حصة زمنيا ( )40دقيقة فيمكن تخصيص من ( )3-0دقيقة لكل محطة  ،واذا
اختار المعمم أربعة محطات فيمكن زيادة مدة كل محطة من ( )10 – 12دقيقة 0

ثم اختارت الباحثتان أربع محطات عممية ( :المحطة االستقصائية ،المحطة القرائية
ومن ّ
،المحطة اإللكترونية  ،محطة نعم/ال ) إعتماداً عمى األ نشطة التعممية المناسبة لدروس وحدة

االقتصاد المنزلى المقترحة  ،ومستوى طالبات الصف الثانى الثانوى  ،عمى أن يكون الزمن

المخصص لكل محطة من المحطات األربعة ىو ( )02دقيقة ; ألن الزمن المخصص لحصتي

االقتصاد المنزلى ىو ( )32دقيقة ،أما المتبقى من الوقت فيو لمقدمة وتقويم الدرس 0

خطوات إعداد الدروظ باصرتاتيجية احملطات العلنية :
ذكر (  jones , 2007 ( 103 – 104الخطوات إلعداد المحطات العممية كالتالى :

 -1تحديد أىداف موضوعات الدروس المراد بناء المحطات العممية من خالليا 0
 -0استخالص المفاىيم المتضمن عمييا الدروس المراد تدريسيا 0

 -6إعداد اإلمكانات واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة التعميمية مثل الكتب ،واألجيزة ،العروض
التقديمية 0

 -4تقرير نوعية األ نشطة التعميمية التى سوف تنفذ من خالل المحطات العممية; حيث يتناول
المعمم المفيوم الواحد من أكثر من زاوية وأكثر من اتجاه  ،فأحياناً يتطمب تواجد المعمم بشكل

مستمر مع الطالب  ،وأحياناً يمكن لممتعممين استكمالو بشكل مستقل 0

 -0إعداد محتوى المحطات العممية مع مراعاه أن تكون متدرجة وبسيطة وواضحة لتناسب جميع
المتعممين وأنماط تعمميم 0

 -3تقسيم المتعممين إلى مجموعات تقسيما عشوائيا; بحيث يتناسب عددىم مع اإلمكانيات المتاحة
وحجم الفصل 0

 -3يضع المعمم أوراق عمل كل محطة فى المكان المخصص ليا 0

 -3ي عمن المعمم عمى الوقت المخصص لكل محطة  ،وانتياء مدة المكوث فى كل محطة  ،ويطمب
منيم التحرك الى المحطة التالية بحسب اتجاه عقارب الساعة0

 -3تعود المجموعة ألى أماكنيا بعد انتياء التجوال فى كل محطة 0

 -12تسميم أوراق العمل الخاصة بكل مجموعة  ،ثم إجراء مناقشة لما توصمت إليو كل مجوعة
واعطاء التغذية الراجعة المناسبة0
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أٍداف إصرتاتيجية احملطات العلنية :
ذكرت كالً من

تيانى سميمان ( jones ( 2007 :22 ( ، (10، 0210أن أىمية

إستراتيجية المحطات العممية تتمثل فى االتى :
 اكتساب العدد من الميارات واالتجاىات من خالل مجموعات العمل الجماعية0
 إشباع االستطالع والفضول لدى المتعممين 0
 إكساب المتعممين المفاىيم المجردة عن طريق التجريب0
 زيادة دافعية المتعممين وثقتيم بأنفسيم
 التغمب عمى مشكمة نقص األدوات0
 إضافة المتعة والتغيير والحركة فى الفصل0
 تنوع الخبرات العممية والنظرية0
 تنمية عمميات العمم  ،والذكاءات المتعددة 0
 فاعمية اال ستراتيجية فى تنمية قدرة المتعممين عمى اإلبداع من خالل تنقميم بين المحطات
العممية وتحميل الموضوعات التى يقومون بدراستيا وكذلك األسئمة والتغذية الراجعة0

االجتاٍات الفهزية الصرتاتيجية احملطات العلنية :
اتفق كل من ىبة أبو المعاطى (  ، )40: 0213سيام أحمد ( ، ) 640 : 0213
سالمة واّخرون ( )033، 0223عمى أن استراتيجية المحطات العممية تعتمد عمى اال تجاىات

الفكرية اآلتية :

 اال تجاه البنائى :يذكر ( Hollenbeck ,James ( 2003 :1-10
البنائية يستطيعون

أن الطالب من الناحية

بناء معارفيم بأنفسيم ويكونون مرك ازً لمعممية التعميمية ،ويتاح ليم

ممارسة عمميات تفكير مختمفة مثل المالحظة  ،االستنتاج  ،فرض الفروض واختبار صحتيا 0

كما أنيا تعطى فرصة لمطالب بالتفكير فى أكبر عدد من الحمول لمشكمة ما والحكم عييا مما
يساعد عمى تنمية ميارات التفكير (داود مكسيموس ( 03: 0226 ،
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-

اإلتجاه االستكشافى :
يعرفو مصطفى نمر (  )120 : 0211عمى أنو الجيد الذى يقوم بو الطالب حيث ال

تعطى ليم خبرات تعمم كاممة  ،وانما يبذلون جيدا حقيقيا في إكتسابيا وذلك بإعتمادىم عمى
ممارسة عمميات عقمية مثل المالحظة  ،التجريب،التفسير
-

اإلتجاه اإلستقصائى :
يعرفو عايش زيتون ( )163 : 0221عمى أنو الجيد الذى يقوم بو الطالب من أجل

حل مشكمة ما  ،أو اإل جابة عن سؤال أو موقف غامض  ،وىو ما يجعل الطالب يفكرون
ال
وينتجون معمومات لموصول إلى نتائج العممية التعميمية  :أى أنيم يدرسون المادة فك ارً وعم ً
كونو طريقة وليس مادة معرفة فقط 0

اصرتاتيجية احملطات العلنية و تدريط االقتصاد امليشىل :
إن مناىج االقتصاد المنزلى تيدف إلى تنميتو مفاىيم وميارات وقيم واتجاىات الطالبات

وتعتبر عامالً أاساسياً لدعم وتنمية المسئولية االجتماعية  ،وىذا يتماشى مع ما جاء فى ( وثيقة
المستويات المعيارية لمحتوى االقتصاد المنزلى 0 )3: 0211،

ويوضح (  Ronald ( 2015 : 2ان استراتيجية المحطات العممية من أىم االستراتيجيات

التدريسية التى تسيم فى تنوع الخبرات العممية والنظرية التى يكتسبيا الطالب من خالل ممارسة
ميارات عمميات العمم األساسية 0

وقد أشارت ايزيس عازر ( )03: 0226أن االقتصاد المنزلى من أحد العموم التى ركزت كل

مافييا من قوى وامكانيات لحل مشكالت الطالبات وتمبية احتياجاتين من خالل موضوعات متصمة

بحياتين ييدف إلى تشكيل معالم شخصية الطالبة وقيميا  ،وتمتاز استراتيجية المحطات العممية
بأنيا إحدى االستراتيجيات التى تتيح سيولة عممية االتصال بين المعممة والطالبات مما ينمى العمل
الجماعى بينيا وبين الطالبات وبعضين ويساعدىن عمى حل المشكالت المعروضة عميين ( وليد
الحمفاوى )13: 0223،

وترى الباحثتان أن موضوعات وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة غنية بالخبرات واأل نشطة التى

تساعد الطالبات عمى ممارسة ميارات التفكير متنوعة من خالل المحطات األربعة العممية

(االستقصائية  -القرائية – االلكترونية  -النعم والال ) كما أنيا تمنع حدوث الممل والرتابة عند
عممية التعمم ،وتجعل منيا عممية شيقة وممتعة لمطالبات  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة سيام رفعت

( )0213التى أثبتت أ ثر استخدام استراتيجية المحطات العممية فى تنمية ميارات التفكير الناقد
وبعض عادات العقل فى مدى االقتصاد المنزلى لدى طالبات المرحمة اإلعدادية  ،ودراسة ( أسماء
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البيومى  ) 0210 ،التي توصمت إلى فعالية استراتيجيات المحطات العممية فى تدريس االقتصاد
المنزلى لتنمية التفكير االستداللى والدافعية لتعمم لدى طالبات المرحمة اإلعدادية 0

املبحح الجاىى  :املتاحف اإلفرتاضية : Virtual museums
تعد المتاحف االفتراضية  Virtual museumssإحدى تطبيقات ما يسمى بالواقع
االفتراضى Virtual Reality

 ،ويعرف طبقاً لشبكة المتاحف االفتراضية ( Victual

 ) Museums Transportation Networkالتى تًختصر بالرمز" VMST-
"Netعمى أنو منشأة رقمية منظمة بشكل مؤقت أو دائم لخدمة المجتمع وتطوره  ،تتضمن
بحوث  ،وعروضا ،واتصاالت بطريقة رقمية  ،وتستخدم أشكاال متنوعة من اال نغماس والتفاعل
بيدف التعميم والبحث والمتعة ( 0 )Forouk &Pescarin ,2013
ويتفق كل من محمد خميس واخرون (  ، )36 : 0223و حسن زيتون ( )0220
فى تعريفو عمى أنو برنامج كمبيوتر تفاعمى متعدد الوسائط

يوفر بيئة تعمم افتراضى

مصطنعة بالكمبيوتر تحاكى متاحف حقيقية وتمكن المتعممين من استخدام األدوات واألجيزة
المعممية وتداول األشياء التى ال تدرك بالحواس المجردة فى بيئة اَمنو 0

ويعرفو وليد الحمفاوى ( )13: 0223بأنو المتحف الذى يخزن مقتنياتو فى شكل

رقمى ،ويمكن الوصول إليو لممشاىدة والبحث واالسترجاع باستخدام تكنولوجيا المعمومات،
ويمكن الدخول عميو من أى مكان وفى أى وقت من خالل شبكات االتصال بمستوياتيا
المحمية والعالمية 0
ويتفق كل من (  Woodfield etal ( 2004و (  Babateen ( 2011 : 37فى
تعريفو بأنو :بيئة منفتحة يتم من خالليا محاكاة المختبرالحقيقى والقيام بربط الجانب العممى
بالجانب النظرى  ،ويتم من خاللو تدريس ميارات التفكير ويكون لدى الطالب مطمق الحرية
فى اتخاذ الق اررات بأنفسيم دون أن يكون لذلك أى اّثار سمبية  ،وتحفظ ىذه التجربة عبر
اسطوانات أو موقع الكترونى 0

ويوضح (  Jensen et al ( 2012 :2أن المتاحف االفتراضية ىي الوسائل
المناسبة لتحقيق المبادئ البنائية النظرية الثالث لمتعمم وىي :
 -1األصالة  :Authenticityجعل أدوات البحث سيمة لممشاركة .
 -0التعقيد  :Complexityجعل البيانات المعقدة واضحة لتعزيز الفيم 0
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 -6التعاونية  :Collaborationتوفير االتصاالت الحاسوبية التبادلية بين المتعممين 0

مواصفات املتاحف االفرتاضية :
لقد اتفق كل من دينا اسماعيل ( ) 124: 0223و ) Black (2002:34-36عمى عدد
من المواصفات التى يجب مراعاتيا وتوافرىا فى المتحف االفتراضي وىى :

 01البساطة  : Simplicityكمما كان المتحف االفتراضي بسيطا وسيال االستخدام ساعد ذلك عمى
تحقيق اليدف منو ،وذلك من خالل تصميمو بطريقة مبسطة تسيل استخدامو من قبل القائمين

عميو والمستفيدين منو عمى حد سواء0

- 00التكامل  : Integrationويقصد بيا التكامل بين اإلجراءات المختمفة داخل عممية التوثيق .

 06المرونة  : Flexibilityيجب أن يتحمى المتحف االفتراضي بالمرونة سواء عند إضافة بيانات أو
حذفيا أو تعديميا دون وقوع أى خمل يؤثر عمى كفاءة عممية التوثيق0

 04التوافق  : Matchabilityوتعنى توافق المتحف االفتراضي المستخدم مع النظم الرقمية األخرى0
 00األمان : Securityحيث يجب تأمين المتحف االفتراضي من خالل وضع نظام لتحديد المستفيدين
منو وتحديد اإلتاحة لممواد الموثقة0

 03السرعة : Speedوىى تشمل السرعة فى معالجة البيانات والسرعة فى الوصول لممعمومات مما
يؤدى إلى توفير الوقت والجيد فى عمميتى البحث واالسترجاع لممواد الموثقة 0

 03التعددية : Multiplicityيجب أن يتيح النظام إمكانية البحث واالسترجاع من قبل أكثر من
شخص لممادة الواحدة 0

أٍنية املتحف اإلفرتاضية :
 تبسيط الواقع الحقيقى  :فالواقع الحقيقى مميئ بالتفاصيل ومشتت لال نتباه بخالف الواقع
االفتراضى 0
 توفير األمان  :حيث توفر بيئة اَمنة لمعب األدوار والمحاكاة لمتجارب الخطرة 0

 اإلتاحة  :ألن كثير من الواقع فى البيئة الحقيقية غير متاح مثل األمكان الجغرافية البعيدة
 ،واألحداث الماضية 0
 التحكم فى البيئة  :قد يصعب التحكم فى البيئة الحقيقة بينما يمكن التحكم فى البيئة
االفتراضية بالكامل 0
 المحاكاة االفتراضية  :ىو نموذج تخيمى إجرائى مبسط يحاكى مظاىر الحياة وعناصرىا
وأحداثيا ( محمد خميس 0 ) 630 – 636 : 0223 ،
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 تتعدى حدود المكان والزمان  ،وتتمغب عمى مشكمة اإلمكانيات  ،كما أنيا توفر عنصرى
األمان والسالمة ( 0 )Antar , 2009 : 20
 تحقق البيجة عند التعمم وىى تحول ما ىو غير مألوف وغير ممكن الوصول آللية إلى ما
ىو مألوف ،ويمكن الوصول إليو

( 0 )Styliani, et al , 2009 : 521

 توفير وقت وجيد المعمم والمتعممين  ،كما أنو يحسن الفيم واالستيعاب ويجعل المتعممين
يواكبون العصر الذى يعيشون فيو 0
 نقل التربية والتعميم المتحفى نقمة نوعية; لتوسيع مساحة الدور التعميمى الذى تمعبو
المتاحف فال يحتاج المتعمم اال نتقال إلييا جسدياً  ،كما أن موضوعاتيا ازدات تنوعاً توثراء
وخصوصية نتيجة لمتفجير المعرفى ( وليد الحمفاوى 0 )13: 0223،

 وسيمة تعميمية تستخدم فى تعزيز العممية التعميمية ; حيث إن التعمم ال يكن فعاالً إال إذا
اقترن الجانب النظرى بالجانب التطبيقى ( عايش زيتون 0)13: 0221 ،

بينما أوضح حسن زيتون (  )30 :0220بعض من معوقات استخدام المتاحف
االفتراضية وىى :
 تتطمب أجيزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواىر بشكل
واضح .
 يحتاج تصميميا وانتاجيا إلى فريق عمل متخصص من المبرمجين والمعممين وخبراء
المناىج وخبراء المادة الدراسية .
 ندرة المتاحف االفتراضية التي تعتمد عمى المغة العربية في التعامل معيا .
 نقص التفاعل الحقيقي مع األجيزة واألدوات والمواد والمعمم والزمالء.

املبحح الجالح  :اليكظة العكلية :Mind fullness
عرفيا (  Janseen et al ( 2015بأنيا القدرة عمى توجيو اال نتباه بصورة عمدية
يّ
إلى التجارب والخبرات التى تحدث فى المحظة الراىنة وتقبميا دون التسرع فى إصدار األحكام
عمييا مع المحافظة عمى اليدوء فى جميع المواقف واألوقات 0
ويعرفيا (  Davis &Hayes ( 2011بأنيا  :درجة وعى الفرد بالخبرات الموجودة
فى المحظة التى حدثت بيا دون إصدار االجكام  ،إذ ينظر إلى اليقظة العقمية عمى إنيا حالة
باإلمكان القيام بتنميتيا من خالل ممارسة أنشطة مثل التفكر والتأمل 0
- 664 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................

بينما يعرفيا (  Lykins & Baer ( 2009بأنيا  :انتباه التمميذ أو قبولة لمخبرة
التى تحدث فى المحظة الراىنة من خالل مالحظة المثيرات بما فيو من الظواىر الداخمية
(المعرفة) والظواىر الخارجية (األصوات) أثناء التعميم والتعمم ووصف التمميذ المفظى لما
يحدث بموضوعية  ،ووعية بالتصرف والمشاركة الكاممة لمتمميذ فى األنشطة الصفية
واال ستمتاع بيا  ،وقبول التمميذ لما يحدث أثناء التعميم دون إصدار أحكام أو التجنب أو
اليروب 0
وتتكون اليقظة العقمية من ثالثة مكونات رئيسية ىى:
 -اليدف ( القصد):

ويتضمن معرفة وادراك الفرد لماذا يفعل؟ وسبب ما يفعل (سبب

إستجاباتو)  ،ويساعد ذلك المكون فى تحسين االستبصار الذاتى والتنظيم اال نفعالى لدى
المتعمم 0
 اال نتباه ويتضمن تركيز الفرد بشكل كامل عمى الخبرة التى يمر بيا فى المحظة الحالية بدالًمن التفكير فى الماضى أو التوقعات المستقبمية ( الماضى أو المستقبل) 0

 اال تجاه ( األسموب)  :ويتضم دعم وتعزيز قدرة المتعمم عمى البقاء ىادئاً وتقبل الخبراتالتى يمر بيا ( 0 )Harris , 2017

بينما يوضح باير(  )Baer et al ,2006أن اليقظة العقمية تتكون من خمسة عوامل
وىى :
 المالحظة :اال نتباه بتركيز لمخبرات الداخمية والخارجية مثل ( اإلحساسات  ،المعارف ،
االنفعاالت  ،األصوات  ،األشكال)0
 الوصف  :التعبير بشكل لفظى عن الخبرات الداخمية 0
 التصرف بوعى :التعامل بوعى مركز مع الحاضر 0
 عدم التحكم  :عدم إصدار أحكام تقييمية عمى األفكار والمشاعر الداخمية أو الخبرات
الخارجية0
 عدم التفاعل :متابعة األفكار والتصورات والمشاعر التى تأتى وتعود دون تفاعل معيا أو
االبتعاد عنيا 0
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فوائد اليكظة العكلية :
تؤدى اليقظة العقمية إلى العديد من الفوائد المتمثمة تتمثل فى أن اليقظة العقمية
تعمل عمى :
 تحرير الفرد من األفكار التمقائية والسمبية والعادات والسموكيات غير الصحيحة  ،وبالتالىفأنيا يمكن أن تمعب دو ارً أساسياً فى تعزيز الوعى والتنظيم الذاتى لمسموك0

 التخمص من مركزية األفكار واعتبارىا أحداث عقمية مؤقتة ال تمثل الواقع  ،األمر الذىينعكس عمى زيادة االستبصار بمواقف الحياة ( 0 )Brown & Ryan , 2003
-

عدم التسرع فى الحكم عمى النفس واآلخرين واألحداث عند قوعيا 0

 -غرس الصبر بالنفس واالّخرين0

 االستمتاع بجمال وحداثة كل لحظة يمر بيا الفرد0 الثقة بالنفس0 اال ىتمام بكل ما ىو صحيح بدال من السعى وراء أشياء أخرى  ،وقبوليا كما ىى 0 ترك ونسيان األمور التى تجعل الفرد أسير ماضية ( أسماء نورى )0210، تمنح مزيداً من التركيز  ،فعند تركيز االنتباه يكتسب الفرد كثي ارً من القوة والثقة والسيطرةفى جميع جوانب الحياة0

 تعزز شعور الفرد بالمقدرة عمى إدارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز االستجابات الكيفية0 تحسن شعور الفرد بالتماسك; ألن الوعى لحظة بمحظة ربما يسيل االنفتاح عمى الخبراتواإلحساس بيا0
 -تعزز من شعور الفرد بمعنى الحياة واستكشاف معناىا ( )Mace ,2008

االقتصاد امليشىل وتينية اليكظة العكلية :
لقد ذكر ( Beard &Wilson ( 2006 :2أن اليقظة العقمية تجعل الطالب يندمجون
فى كل جوانب التعمم داخل أو خارج الفصول الدراسية مما يجعل التعمم ذات معنى  ،ومن ثم
يمعن الطالب فى قيمة المستقبل ويحرزون أداء لو قيمة شخصية واجتماعية  ،ويتفق ذلك
مع أىداف االقتصاد المنزلى حيث ييدف تدريس مادة االقتصاد المنزلى عمى تحفيز الطالبات
عمى ممارسة الميارات التى تمكنين من أداء أدوارىن وتحمل المسئولية تجاه أنفسين وتجاه
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اآل خرين من حولين ومن ثم البيئة المحيطة بين والمجتمع الذى تنتمين إليو ( تغريد عمران :
0 )0221
كما أن اليقظة العقمية تجعل الطالب واعيين بشكل كامل لما يدور من حوليم لحظة
بمحظة وبدون شرود عقمى وتحسن ذاكرتيم

وتجعميم أكثر حماسا وابداعا أثناء عممية

تعمميم (  ، )Thompson &Waltz , 2007 : 1879ويتفق ذلك مع ما أشارت لو (
سيام رفعت  ) 604 : 0213،فى أن :محتوى موضوعات االقتصاد المنزلى غنية باألنشطة
والخبرات التى تعمل عمى مساعدة الطالبات عمى استخدام العقل والتفكير لمواجية المواقف
التى تعترضين 0
وترى الباحثتان أن موضعات وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة تساعد فى تنمية عممية
اليقظة العقمية لمطالبات من خالل استخالص المعانى من المعمومات والبيانات التى قدمت
لين  ،ثم تحميميا وتكوين استنتاجات عنيا  ،وليس فقط مجرد استرجاعيا ،كما أنيا تجعمين
مدركات لما يقمن بو من جيد وعمل  ،و تساعدىن فى توظيف تمك المعمومات عند حل
المشكالت التى تواجيين مما يعزز ثقتين بأنفسين واحساسين بالنجاح والمسئولية والتكيف
مع المجتمع المحيط بين 0
املبحح الزابع  :الزضا عً التعله : Learning Satisfaction
يعرف )  Kotler (2001الرضا بأنو األداء المدرك والمتوقع من قبل الفرد  ،وفى
حالة تطابق األداء مع ما ىو متوقع  ،فإن الفرد سيشعر بالرضا  ،وفى حالة عجز األداء عن
المتوقع ،فإن الفرد يكون فى حالة عدم السرور أو االستياء .
و يعرف محمد عفيفى ( )31: 0212الرضا عن التعمم :إنو الحالة التي تصطحب
إنجاز أو تحقيق المتعمم ألىدافو في بيئة التعمم 0
ويشير محمد أحمد ( )0224إلى الرضا عن التعمم يتحقق من خالل االَ تى :
-

التقارب  :من حيث أن رضا المتعمم يتحقق من التقارب من نواتج التعمم التى يرغب
في الحصول عمييا ،وبين التى يحصل عمييا فعالً فى دراستو 0

 العدالة :من خالل شعور الفرد بالمساواة عندما يحصل عمى ما يستحقو0-

الخبرة الشخصية السابقة :حيث يشعر المتعمم بالرضا نتيجة لخبرتو السابقة0
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فزوض البحح:
 )1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2020بين متوسطى درجات القياسين القبمى
والبعدى لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس اليقظة العقمية لصالح التطبيق
البعدى0
 )0توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2020بين متوسطى درجات القياسين القبمى
والبعدى لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس الرضا عن التعمم لصالح التطبيق
البعدى0
 )6توجد عالقة دالة إحصائياً بين متوسط درجات طالبات مجموعة البحث التجريبية فى
التطبيق البعدى بين مقياس اليقظة العقمية والرضا عن التعمم عند مستوى 02020

ميَج البحح  :اتبع البحث الحالى :
 المنيج الوصفى التحميمى  :وذلك أثناء إعداد المواد التعميمية وأدوات القياس 0
 المنيج شبو التجريبى  :وىو ذلك المنيج القائم عمى تصميم المعالجات التجريبية
القبمية والبعدية من خالل مجموعة تجريبية واحدة 0

عييُ البحح:
تم إختيار عينة قواميا ( )02طالبة من طالبات مدرسة محمود ذكى سالم الثانوية
بنات – إدارة وسط التعميمية – محافظة األسكندرية 0

إجزاءات البحح :

لإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من فروضو تم اتباع اإلجراءات

التالية :
أوالً  :إعداد الوحدة المقترحة فى االقتصاد المنزلى القائمة عمى استراتيجية المحطات العممية

المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى لتحسين اليقظة العقمية ،والرضا عن التعمم لطالبات الصف

الثانى الثانوى 0
تم تحديد الفمسفة واألسس التى تقوم عمييا الوحدة المقترحة القائمة عمى استراتيجية
المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى وذلك بعد اإلطالع عمى األدبيات
والدراسات السابقة التى تربط بين متغيرات البحث  ،وفيما يمى عرض لفمسفة وأسس بناء
الوحدة المقترحة 0
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الفلضفة التى تضتيد عليَا الوحدة املكرتحة :
تستند الوحدة المقترحة عمى الفمسفة القائمة عمى إلمام الطالبات بالموضوعات الجديدة
التى ليا عالقة بما يجرى فى مجتمعيا المعاصر ،و تحسن اليقظة العقمية لدييا ; لمتكيف مع
المتغيرات التي تستجد فى المجتمع لتحقيق أكبر قدر من االستفادة ومواجة المشكالت
المرتبطة بحياتيا  ،وتحقيق الرضا عن تعمميا 0
األصط العامة لبياء الوحدة املكرتحة  :استندت وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة عمى
مجموعة من األسس كالتالى :
 األىداف التدريسية لالقتصاد المنزلى لممرحمة الثانوية بشكل عام  ،وأىداف تدريسالصف الثانى الثانوى بشكل خاص 0
 شمول الوحدة المقترحة لمجاالت االقتصاد المنزلى المختمفة وموضوعاتيا ذات الصمةالوثيقة بحياة الطالبات مما يعطى أىمية لدراسة تمك الموضوعات 0
 وفقا ال ستراتيجية المحطات العممية التى تساعد عمى تبسيط المواد التعممية لمطالبات ،وتحقيق مرونة التعمم ،

من خالل إتاحة أكثر من محطة عممية ( المحطات

االستقصائية -المحطات القرائية  --المحطات اإللكترونية  -محطات النعم والال )0
 وفقا لدعم االستراتيجية بمتحف تعميمى افتراضى بوفر البساطة  ،التكامل  ،المرونة ،التوافق  ،األمان  ،السرعة  ،التعددية فى العممية التدريسية 0
 إ تاحة الوقت الكافى لمطالبات لتطبيق المواقف التعميمية ،وتأمل المعمومات المستفادةمنيا واستخداميا فى موقف مشابيو 0
 -التعمم من التنوع بين األ نشطة الجماعية التعاونية  ،واأل نشطة الفردية الذاتية 0

األٍداف العامة للوحدة املكرتحة :
قد تضمنت األىداف العامة لموحدة المقترحة مجموعة من األىداف المتنوعة التى ترتبط
بحياة الطالبة اليومية وتسيم فى تحسن اليقظة العقمية لديين ،ورضاىن عن تعممين  ،وفيما
يمى عرض لألىداف العامة لموحدة :
 جميع مجاالت األىداف التدريسية المرتبطة بموضوعات الوحدة المقترحة ( المعرفية –
الميارية  -الوجدانية) وىى :
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 توضح مفيوم العادات الغذائية 0
 تميز بين العادات الغذائية السميمة والخاطئة 0
 تقترح طرق لجعل طعاميا طعاما صحيا 0
 تكتب تعريفاً عن المقصود بالوعى السياحى المجتمعى 0
 تتعرف عمى قيم و أخالقيات معاممة السائح فى بمدىا 0
 تعمل أىمية السياحة فى تنمية االقتصاد القومى 0
 تتعرف عمى مجاالت استخدام النانو تكنولوجى فى االقتصاد المنزلى 0
 تستنتج االستخدامات المستقبمية لمنانو تكنولوجى0
 تقارن بين المالبس فى بعض البيئات المصرية 0
 تقترح بعض النماذج الممبسية الستغالل تراث بمدىا0
 تستنبط العالقة بين اليوية الثقافية والمالبس0
 تعطى أمثمة لوسائل التواصل المجتمعى 0
 تدرك أثر استخدام وسائل التواصل عمى اليوية الثقافية لمشباب 0
 تشرح أىمية الحفاظ عمى األمن والسالمة فى المنزلة 0
 تعدد إجراءات السالمة المنزلية 0
 تشارك بحماس فى تطبيق األنشطة المرتبطة بموضوعات الوحدة المقترحة 0
 معرفة خصائص تقنية المتحف التعميمى اال فتراضى وكيفية تطبيق تمك التقنية داخل الفصل
الدراسى 0
 التنوع فى المحطات العممية حسب طبيعة موضوعات الوحدة بما يناسب مستوى الطالبات 0
 تحسين أبعاد اليقظة العقمية والمتمثمة فى (المالحظة  -الوصف  -التصرف بوعى  -التميز
اليقظ  -االنفتاح عمى الجديد) 0
 رضا الطالبات عن تعممين  ،ويتمثل ذلك فى رضاىن عن ( طريقة التدريس -محتوى
الوحدة المقترحة – أداء المعممة )0
 تحقيق الترابط بين أبعاد اليقظة العقمية والرضا عن تعمم الطالبات 0
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حمتوى الوحدة املكرتحة :
تم عرض م حتوى الوحدة المقترحة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين  ،وبعد
اإلطالع عمى التحكيم تم عمل الوحدة وىى كاالتى :
 الغالف  :ويتضمن عنوان الوحدة – المرحمة الدراسية – الفصل الدراسى 0 المقدمة  :تشمل أىمية موضوعات الوحدة بالنسبة لطالبات الصف الثانى الثانوى 0 موضوعات الوحدة  :تم تحديد موضوعات الوحدة المقترحة بناء عمى األسس السابقةوشممت :
 الموضوع األ ول  :أنت ما تأكل  ،وما تأكل ىو أنت 0
 الموضوع الثانى  :السياحة فى مصر 0
 الموضوع الثالث  :تقنية النانو تكنولوجى فى مجال االقتصاد المنزلى 0
 الموضوع الرابع  :المالبس فى البيئات المصرية 0
 الموضوع الخامس  :تكنولوجيا التواصل 0


الموضوع السادس  :السالمة فى المنزل 0

حتديد اصرتاتيجية التدريط :
تم تحديد استراتيجية تدريس الوحدة المقترحة وىى استراتيجية المحطات العممية
المدعومة متحف تعميمي افتراضى وذلك بيدف :
-

تحقيق المرونة من خالل المحطات العممية المختمفة (المحطة اإلستقصائية  -المحطة
القرائية  -المحطة االلكترونية -

محطة نعم/ال ) التى تناسب أنماط تعمم الطالبات

المختمفة  ،وطبيعة موضوعات الوحدة المقترحة0
-

إثارة دافعية الطالبات وتحفيزىن واشباع فضولين من خالل تنفيذ األ نشطة التعميمية
المختمفة  ،مما يزيد دافعيتين لمتعمم 0

 إضافة المتعة والتغيير والحركة فى الفصل  ،من خالل استخدام أنشطة متنوعة والتجولضمن قاعات المتحف التعميمى االفتراضى 0
 تنمية قدرة الطالبات عمى اإلبداع من خالل تنقمين بين المحطات العممية وتحميلالموضوعات التى يقمن بدراستيا وكذلك األسئمة والتغذية الراجعة .
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حتديد الوصائل التعلينية للوحدة املكرتحة :
تم تحديد الوسائل التعميمية التى تساعد فى استيعاب الطالبات لموضوعات الوحدة
المقترحة وتحويميا من الصورة المجردة إلى الصورة الحقيقية التى تتفيميا الطالبات مثل
استخدم أجيزة حاسبوب شخصية (الب توب)  ،أوراق عمل ،رسوم توضيحية 0

حتديد أصاليب التكويه فى الوحدة املكرتحة :
لقد تنوعت أساليب التقويم فى الوحدة المقترحة وقد شممت اآلتى :
 التقويم المبدئى  :ويستخدم فى بداية الدرس  ،بيدف التعرف عمى المعمومات السابقة لدىالطالبات فيما يخص كل موضوعات من الموضوعات المقترحة ومن ثم ربطيا بالمعمومات
الجديدة فى الدرس0
 التقويم التكوينى  :ويستخدم أثناء تدريس موضوعات الوحدة  ،بيدف تقديم تغذية راجعةعن مدى ما تحققو الطالبات من تقدم أثناء دراسة موضوعات الوحدة المقترحة0
 -التقويم النيائى  :ويستخدم فى نياية الدرس  ،بيدف معرفة مدى تحقيق الطالبات لألىداف

التعميمية املًحددة مضبكاً مً خالل األىغطة التعلينية .
ضبط اإلطار العاو للوحدة املكرتحة والتأند مً صالحيتَا :
بعد اال نتياء من تصميم اإلطار العام لموحدة المقترحة تم عرضيا فى صورتيا األولية
عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين فى االقٌتصاد المنزلى ومناىج وطرق التدريس;

وذلك لضبطيا وا ستطالع رأى سيادتيم حول ( مناسبتو محتوى الوحدة لطالبات الصف الثانى
الثانوى  ،صالحيتيا لتحقيق اليدف المحدد لبنائيا )  ،ذلك وقد تم إجراء بعض التعديالت فى
ضوء مقترحاتيم  ،وتم صياغة الوحدة المقترحة بشكل نيائى معد لمتطبيق  ،وفيما يمى عرض
لموضوعات الوحدة المقترحة :
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عذٚي سلُ (ِٛ: )1ضٛػبد اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ
اٌزمُ٠ٛ
األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ
االفىبس األعبع١خ
اٌّٛضٛع
ثبٌذسط
 رؼشف ِف َٛٙاٌؼبدح اٌغزائ١خ اٌزم ُ٠ٛاٌّجذئ: ٝ اٌؼبداد اٌغزائ١خػٓ طش٠ك ِٕبلشخ اٌطبٌجبد
.
اٌغٍّ١خ.
ؽٛي اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌزٝ
 رمبسْ ث ٓ١اٌؼبدح اٌغزائ١خاٌذسط  -اٌؼبداد اٌغزائ١خ
٠مّٓ ثبرجبػٙب؛ ٌّؼشفٗ
اٌظؾ١ؾخ ٚاٌخبطئخ
اٌخبطئخ .
األٚي
خجشار ٓٙاٌغبثمخ ؽٛي ٘زا
 رٕف١ز ٚعجخ غزائ١خ  -رششػ ٔجزح ِخزظشح ػٓاٌّٛضٛع .
اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌغٍّ١خ .
ِزىبٍِخ.
أٔذ ِب
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
رأوً ِٚب -أّ٘١خ اٌؾظٛي ػٍ - ٝرٕفز ٚعجخ غزائ١خ ِزىبٍِخ.
 رؼذد أشىبال اٌؼبداد اٌغزائ١خ ػٓ طش٠ك اٌزم ُ٠ٛاٌّغزّشطؼبَ طؾ. ٝ
رأوً
ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك
اٌخبطئخ .
٘ٛأٔذ  -اٌؼبداد اٌغزائ١خ
األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ
ششػ أّ٘١خ اٌؾظٛي ػٍٝ
ٚرأ٠ش٘ب ػٍٝ
ثبٌّٛضٛع .
طؼبَ طؾ ٝفٚ ٝعجبرٙب
سشبلخ اٌغغُ .
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
اٌغزائ١خ اٌّخزٍفخ .
 و١ف ٠ىٌٍ ْٛطؼبَاٌظؾ ٟرأص١ش ػٍ - ٝرذسن أّ٘١خ اٌؼبداد اٌغزائ١خ ٠زُ اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ ٝثبعزخذاَ
ٚرأص١ش٘ب ػٍ ٝسشبلخ اٌغغُ ٚ .سلخ ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ
ؽ١بره ٚطؾزه؟
ِٓ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ
 رغزٕزظ و١ف ٠ىٌٍ ْٛطؼبَاٌّشرجطخ ثبٌّٛضٛع .
اٌظؾ ٟرأص١ش ػٍ ٝؽ١بره
ٚطؾزه؟
 رغزجظ ثؼض أفىبس اٌزٛػ١خثبٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌغٍّ١خ.
اٌزم ِٟٛاٌّجذئ: ٝ
 ِب اٌّمظٛد ثبٌٛػ - ٝرؼشف ِف َٛٙاٌٛػٝػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ
اٌذسط اٌغ١بؽ ٝاٌّغزّؼ ٝ؟ اٌغ١بؽ ٝاٌّغزّؼ. ٝ
ِزٕٛػخ ؽٛي ِٛضٛع
 رؼط ٝأِضٍخ ثؼض لُ١ -لٚ ُ١أخالل١بداٌضبٔٝ
اٌذسطٚ .أفىبس٘ٓ اٌّزؼٍمخ
ٚأخالل١بد ِؼبٍِخ اٌغبئؼ .
ِؼبٍِخ اٌغبئؼ .
ثبٌّٛضٛع ٚ ،رٌه ٌٍزأوذ ِٓ
 رم ُ١١فىشح اؽزشاَ اٌغبئؼاٌغ١بؽخ  -األِبوٓ اٌغ١بؽ١خ
إٌّبَ اٌطبٌجبد ثّفبُ٘١
ف ٝثٍذ. ٜ
فِ ٝظش ف ٝثٍذن .
اٌذسط ٚسثطٙب ثّٛضٛع
 رؼذد أٔٛاع اٌغ١بؽخ فٝ أٔٛاع اٌغ١بؽخ فٝاٌذسط اٌؾبٌ.ٝ
ثٍذ٘ب .
ثٍذ. ٜ
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
 رذسن أّ٘١خ ِؼشفخ األِىبْ اٌغ١بؽخ ٚدٚس٘بػٓ طش٠ك اٌزم ُ٠ٛاٌّغزّش
اٌغ١بؽ١خ ف ٝثٍذ٘ب.
ف ٝرّٕ١خ االلزظبد
ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك
 رجبدس ثطشػ األفىبساٌم. ِٝٛ
اٌّشرجطخ ثذٚساٌغ١بؽخ ٌزّٕ١خ األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ
ثّٛضٛع اٌذسط .
االلزظبد اٌم. ِٝٛ
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
 رغزٕزظ أّ٘١خ اٌغ١بؽخ فٝثبعزخذاَ ٚسلخ ػًّ رزضّٓ
رّٕ١خ االلزظبد اٌم. ِٝٛ
ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ
اٌّزٕٛػخ اٌّشرجطخ ثّٛضغ
اٌذسط.
اٌزم ُ٠ٛاٌّجذئ: ٝ
 رؼشف ِف َٛٙإٌبٔٛ رؼش٠ف ِفَٛٙ- 646 -
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اٌذسط إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع. ٝ
 ِغبالد اعزخذاَاٌضبٌش
إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع ٝفٝ
االلزظبد إٌّضٌ. ٝ
رمٕ١خ
 أّ٘١خ اعزخذاَإٌبٔٛ
رىٌٕٛٛع ٝرطج١مبد إٌبٔٛ
فِ ٝغبي رىٌٕٛٛع. ٝ
اإللزظبد  -االعزخذاِبد
إٌّضٌ ٝاٌّغزمجٍ١خ ٌٍٕبٔٛ
رىٌٕٛٛع ٝفِ ٝغبي
االلزظبد إٌّضٌ.ٝ
 أصش رطج١مبد إٌبٔٛرىٌٕٚٛغ ٝػٍ ٝؽ١بح
األفشاد .

اٌّٛضٛع االفىبس األعبع١خ
ثبٌذسط
 رؼذد اٌّالثظف ٝاٌج١ئبد
اٌذسط
اٌّظش٠خ .
اٌشاثغ
 ِالثظ اٌّشأحاٌّالثظ ف ( ٝاٌفشػ١ٔٛخ-
إٌٛث١خ –اٌجذ٠ٚخ
اٌج١ئبد
اٌّظش٠خ – اٌشؼج١خ)
 اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خِٓ خالي
اٌّالثظ .
 الزشاؽبدالعزغالي اٌزشاس
فّٔ ٝبرط
ٍِجغ١خ ِمزشؽخ
.
 رٕف١ز لطؼخٍِجغ١خ ثغ١طخ .

رىٌٕٛٛع.ٝ
 رششػ ٔجزح ِخزظشح ػِٓغبالد إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع ٝفٝ
االلزظبد إٌّضٌ. ٝ
 رغزٕجظ أّ٘١خ اعزخذاَرطج١مبد إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع ٝفٝ
ؽ١برٙب اٌشخض١خ .
 رزٛلغ االعزخذاِبداٌّغزمجٍ١خ ٌٍٕبٔ ٛرىٌٕٛٛعٝ
ف ٝااللمزظبد إٌّضٌ. ٝ
 رم ُ١١أصش اعزخذاَ رمٕ١بدإٌ ٛٔٛف ٝؽ١برخ األفشاد .

األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ
 رؼط ٝأِضٍخ ٌٍّالثظ ف ٝاٌج١ئبداٌّظش٠خ .
 رمبسْ ثِ ٓ١الثظ اٌّشأح ف ٝثؼضاٌج١ئبد اٌّظش٠خ .
 رغزٕجظ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خٚاٌّالثظ .
 رٍخض أُ٘ ِالِؼ اٌ٠ٛٙخ اٌضمبفخِٓ خالي اٌّالثظ .
 رذسن أّ٘١خ اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّالثظاٌّخزٍفخ ف ٝاٌج١ئبد اٌّظش٠خ .
 رطشػ ثؼض اٌّمزشؽبد العزغالياٌزشاس فّٔ ٝبرط ٍِجغ١خ .
 -رٕفز لطؼخ ٍِجغ١خ ثغ١طخ .
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ػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ
ِزٕٛػخ اٌّغز ٜٛؽٛي
ِٛضٛع اٌذسط ٌشثطٙب
ثبٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح فٝ
اٌذسط اٌؾبٌ. ٝ
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
ػٓ طش٠ك اٌزم ُ٠ٛاٌّغزّش
ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك
األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ
ثّٛضٛع اٌذسط.
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
٠زُ اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ ٝثبعزخذاَ
ٚسلخ ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ
ِٓ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ
اٌّشرجطخ ثّٛضٛع اٌذسط .

اٌزمُ٠ٛ
اٌزم ُ٠ٛاٌّجذئ: ٝ
ػٓ طش٠ك اعزخذاَ ٚسلخ
ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ
أعئٍخ ٠زُ اإلعبثخ ػٕٙب
ِٓ خالي ِغّٛػبد
رؼب١ٔٚخ ث ٓ١اٌطبٌجبد
ؽٛي ِٛضٛع اٌذسط
ٌٚزٌه ٌشثظ ِٛضٛػبد
اٌذسط اٌؾبٌ ٝثّؼشفزٓٙ
اٌغبثمخ .
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
ػٓ طش٠ك اٌزمُ٠ٛ
اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء
رٕف١ض االٔشطخ
اٌّشرجطخ ثّٛضٛع
اٌذسط .
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
٠زُ اٌزم ُ٠ٛإٌٙبشِٓ ٝ
خالي طشػ أعئٍخ ِزٕٛػخ
ػٍ ٝاٌطبٌجبد ِشرجطخ
ثبٌذسط .
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اٌذسط
اٌخبِظ
رىٌٕٛٛع١ب
اٌزٛاطً

اٌذسط
اٌغبدط
اٌغالِخ فٝ
إٌّضي

 رؼش٠فرىٌٕٛٛع١ب
اٌزٛاطً
 دٚساٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ
رؾم١ك اٌزٛاطً
اإلعزّبػ. ٝ
 رأص١ش ٚعبئًاٌزٛاطً ػٍٝ
اٌّغزّغ .
 رأص١ش ٚعبئًاٌزٛاطً ػٍٝ
اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ
ٌٍشجبة .
 ِضا٠ب ٚػٛ١ةاعزخذاَ
رىٌٕٛٛع١ب
اٌزٛاطً .

 رؼشف ِف َٛٙرىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً . رؼًٍ أعجبة ػذَ االعزغٕبء ػٓٚعبئً اٌزٛاطً ف ٝاٌٛلذ اٌؾبٌ. ٝ
رغزٕزظ رأص١ش اٌزٛطً ػٍ ٝاٌّغزّغ . رششػ دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٝرؾم١كاٌزٛاطً االعزّبػ.ٝ
 رغزٕزظ رأص١ش ٚعبئً اٌزٛاطً ػٍٝاٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ ٌٍشجبة .
 رؼذد ِضا٠ب ٚػٛ١ة اعزخذاَرىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً .
 رمزشػ ٔمبط ٌٍزغٍت ػٍ ٝػٛ١ةإعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً .

 أّ٘١خ األِٓٚاٌغالِخ فٝ
إٌّضي .
 لٛاػذ رؾم١كاٌغالِخ فٝ
إٌّضي .
 إعشاءاداٌغالِخ ٚاألِٓ
ف ٝإٌّضي .
 اإلعؼبفبداال١ٌٚخ
اٌضشٚس٠خ .
 اٌظ١ذٌ١خإٌّضٌ١خ.

 رغزٕجظ أّ٘١خ اٌؾفبظ ػٍ ٝاألِٓٚاٌغالِخ ف ٝإٌّضي .
 رؼذد لٛاػذ رؾم١ك اٌغالِخ فٝإٌّضي.
 رشبسن ِؼٍّزٙب ف ٝإٌّبلشخ ؽٛيإعشاءاد اٌغالِخ ٚاألِٓ ف ٝإٌّضي.
 رجذ ٜإ٘زّبَ ثّؼشفخ اإلعؼبفبداأل١ٌٚخ اٌضشٚس٠خ .
 رذسن أّ٘١خ ٚعٛد ط١ذٌ١خ ِٕضٌ١خ. رمزشػ أشىبي ؽذ٠ضخ ٌٍظ١ذٌ١خإٌّضٌ١خ .
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اٌزم ُ٠ٛاٌّجذئ: ٝ
ػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ
ِزٕٛػخ اٌّغز ٜٛؽٛي
ِٛضٛع اٌذسط
ٚاٌّفب٘ ُ١اٌّخزٍفخ اٌزٝ
لّٓ ثذساعزٙب فٝ
اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ،
ٚضٍه ٌشثظ ِٛضٛػبد
اٌذسط اٌؾبٌ ٝثّؼشفخ
اٌطبٌجبد اٌغبثمخ .
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
ػٓ طش٠ك اٌزمُ٠ٛ
اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء
رطج١ك األٔشطخ اٌّخزٍفخ
اٌّشرجطخ ثبٌّٛضٛع .
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
٠زُ ثبعزخذاَ أٚساق ػًّ
رزضّٓ ِغّٛػخ ِٓ
األعئٍخ اٌّزٕٛػخ
اٌّشرجطخ ثّٛضٛع
اٌذسط .
اٌزم ُ٠ٛاٌّجذئ: ٝ
ػٓ طش٠ك اعزخذاَ ٚسلخ
ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ
أعئٍخ ٠زُ اإلعبثخ ػٕٙب
ِٓ خالي ِغّٛػبد
رؼب١ٔٚخ ث ٓ١اٌطبٌجبد
ؽٛي ِٛضٛع اٌذسط ؛
رٌه ٌشثظ ِٛضٛػبد
اٌذسط اٌؾبٌ ٝثّؼشفزٓٙ
اٌغبثمخ .
اٌزم ُ٠ٛاٌزى: ٕٝ٠ٛ
ػٓ طش٠ك اٌزمُ٠ٛ
اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء
رٕف١ز األٔشطخ اٌّشرجطخ
ثّٛضٛع اٌذسط .
اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئ: ٝ
٠زُ اٌزم ُ٠ٛإٌٙبئِٓ ٝ
خالي طشػ أعئٍخ ِزٕٛػخ
ػٍ ٝاٌطبٌجبد ِشرجطخ
ثّٛضٛع اٌذسط.
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إعداد املواد التعلينية وتغنل :
 دٌ ً١اٌّؼٍّخ ٌزذس٠ظ اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ :

تم إعداد دليل المعممة لموحدة المقترحة شمل دليل المعممة لموحدة المقترحة عمى
العناصر التالية :
اجلشء األول  :مقدمة دليل المعممة وشممت ما يمى :
 مقدمة عن استراتيجية المحطات العممية ،وأىميتيا فى العممية التدريسية  ،وشرحلكل محطة واليدف منيا 0
 مقدمة عن المتاحف التعميمية االفتراضية  ،واليدف منيا فى العممية التدريسية 0 المفاىيم النظرية ( المحطات العممية  -المتحف التعميمى االفتراضى – اليقظة العقمية– الرضا عن التعمم) 0
اجلشء الجاىى  :وشممت ما يمى :
-

الفمسفة التى تستند عمييا الوحدة المقترحة 0

-

األسس العامة التنى تستند عمييا الوحدة المقترحة 0

-

األىداف العامة لموحدة المقترحة  ،واألىداف السموكية الخاصة بكل درس من
الدروس المقترحة 0

-

محتوى الوحدة المقترحة 0

-

تحديد استراتيجية تدريس الوحدة المقترحة 0

-

تحديد الوسائل التعميمية لتدريس الوحدة المقترحة 0

-

تحديد أساليب تقويم الوحدة المقترحة 0

-

خطة سير دروس الوحدة جدول رقم ( ، )0ووصف األ نشطة التعميمية التى سوف
تقوم بيا الطالبات فى كل محطة من المحطات العممية  ،و أساليب التقييم التى يجب
اتبعيا أثناء التعامل مع كل قاعة ومحتويات حجراتيا0

-

كيفية التعامل مع البرمجية المحتوية عمى المتحف التعميمى االفتراضى 0
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اجلشء الجالح  :وتشمل برمجية (  )cdلممتحف التعميمى االفتراضى 0
عذٚي سلُ ( : )2خطخ ع١شِٛضٛػبد اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ
اٌّٛضٛع
رغٍغً اٌّٛضٛع
أٔذ ِب رأوً ِٚب رأوً ٘ٛأٔذ
اٌذسط األٚي
اٌغ١بؽخ فِ ٝظش
اٌذسط اٌضبٔٝ
رمٕ١خ إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع ٝفِ ٝغبي االلزظبد
اٌذسط اٌضبٌش
إٌّضٌٝ
اٌّالثظ ف ٝاٌج١ئبد اٌّظش٠خ
اٌذسط اٌشاثغ
رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً
اٌذسط اٌخبِظ
اٌغالِخ ف ٝإٌّضي
اٌذسط اٌغبدط
ِغّٛع ؽظض اٌٛؽذح

ػذد اٌؾظض
2
2
2
2
2
2
12

 أورام عنل الطالبات :
تم إعداد مجموعة من أوراق العمل بما يناسب كل محطة من المحطات العممية التى
يمر بيا الطالبات من ميام و أسئمة و أنشطة تناسب مستوى الطالبات ومحتوى منيج
االقتصاد المنزلى المقترحة 0
وقد راعت الباحثتان عند إعداد أوراق العمل الخاصة بالمحطات العممية ما يمى :
 أن ترتبط باألىداف السموكية الخاصة بكل درس 0 أن تناسب مستوى طالبات الصف الثانى الثانوى0 أن تناسب الوقت المطموب من الطالبات لمتجول بين المحطات العممية  ،كما أنيا تناسبوقت الحصة الدراسية المحدد 0
وقد تم اختيار أربعة محطات تعميمية وىى :
* المحطة االستقصائية  :حيث تقدم مجموعة مواقف لمتعامل مع اآلخرين  ،ويطمب من كل
طالبة اإلجابة عمى أسئ مة متعمقة بيا  ،وتساىم ىذه المنطقة فى تنمية الثقة بالنفس ،
واإلبقاء عمى أثر التعمم 0
* المحطة ال قرائية  :حيث تقدم مجموعة أوراق بيا مادة تعميمية  ،ويطمب من كل طالبة
قراءتيا ،أو تطمع الطالبات عمى أحد المفاىيم التى تعزز الجانب المعرفى لديين  ،ثم إجابة
األسئمة المصاحبة ليا  ،وتعمل ىذه المحطة عمى وضوح وتأكيد المعمومات لمطالبات 0
المعد إلكترونياً  ،يميو
* المحطة االلكترونية :يعرض أمام الطالبات المتحف االفتراضى ً
مجموعة من األ سئمة مرتبطة بالجزء الذى تم عرضو  ،وتعمل ىذه المحطة عمى متعة
- 643 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................

التعميم ،جذب واثارة انتباه الطالبات  ،كما أنيا رفعت من حماسين فى عممية التعمم
وحبين لممادة 0
* محطة نعم/ال  :تقديم مواقف تعميمية أو مشكمة أمام الطالبات وتكون اإلجابة عنيا بنعم أو
ال  ،وتعمل ىذه المحطة عمى إثارة إىتمام وتفكير الطالبات وتنمية قدرتين عمى اتخاذ
القرار والتفكير السميم 0

إجزاءات التطبيل ( احملطات العلنية ) فى غزفة الدرظ ننا يلى :
تم تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات  ،تضم كل مجموعة ( )0طالبات  ،تبدأ كل
مجموعة فى إحدى المحطات العممية ثم تنتقل إلى المحطة التالية فى اتجاه عقارب الساعة ،
والوقت المسموح بو لكل مجوعة فى محطتيا ىو (  )02دقيقة  ،حيث إن الزمن الكمى
لحصتى االقتصاد المنزلى ىو ( 32دقيقة) والمتبقى من الوقت ىو لمقدمة الدرس وتقويم
الدرس  ،وقد تم توزيع المجموعات عمى المحطات العممية كاالتى :
 المجموعة األولى  :تكون عند المحطة االستقصائية 0
 المجموعة الثانية :تكون عند المحطة الق ارئية 0
 المجموعة الثالثة :تكون عند المحطة اإل لكترونية
 المجموعة الرابعة :تكون عند محطة النعم والال 0

خطوات التطبيل ( احملطات العلنية ) فى غزفة الدرظ ننا يلى :
 -1تعرض المعممة الطالبات مقدمة عن الدرس  ،وعرض إرشادات لما سوف تقمن بو من
تجوال بين المحطات  ،وزمن كل محطة  ،واإلشارة التى سوف تتنقل الطالبات عنيا من
محطة إلى أخرى 0
 -0تقسم الطالبات إلى مجموعات بشكل عشوائى 0
 -6تقديم أوراق العمل الخاصة بكل محطة 0
 -4التجوال بين المحطات العممية  ،وتدعيم المحطة االلكترونية بالمتحف التعميمى 0
 -0بعد انتياء وقت التجوال بين المحطات ،تعود الطالبات إلى أماكنين ،وتبدأ المعممة
بمناقشة الطالبات لما توصمت إليو وتمخيصو 0
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ثاىياً  :إعداد املتحف التعلينى االفرتاضى لطالبات الصف الجاىى الجاىوى :
تصميم وبناء المتحف التعميمى اإلفتراضى :
لقد مرت عممية إعداد المتحف التعميم االفتراضى بعدة خطوات متسمسمة مترابطة حتى
وصل لصورتو النيائية :
 -1مرحمة التحميل :
تعد الخطوة األساسية التى يتم من خالليا تحديد االحتياجات والمتطمبات الرئيسية
لتخطيط المتحف التعميمى االفتراضى وتحديد خصائص الطالبات  ،واحتياجاتين التعميمية 0
 -0مرحمة التصميم :
وىى المرحمة التى يتم فييا وضع تصور كامل لمشروع المتحف التعميمى االفتراضى
وما ينبغى أن يحتويو من أىداف ومادة عممية وأنشطة تدريبية واشتممت ىذه المرحمة عمى ما
يمى :
أ -تحديد اليدف العام من تصميم المتحف التعميمى االفتراضى :
وقد تمثل اليدف العام فى بناء المتحف التعميمى االفتراضى عرض موضوعات وحدة
االقتصاد المنزلى المقترحة فى شكل إلكترونى مدعوم بصور وفيديوىات تعميمية وأنشطة
تقويمية مصحوبة بتعزيز فورى وذلك من خالل السماح لمطالبات بحرية التجول بداخمة
بالسرعة والكيفية المرغوب فييا0
تحديد المحتوى العممى فى ضوء األىداف التعميمية العامة :

ب-

تم تقسيم الموضوعات عمى كل قاعة من قاعات المحتف التعميمى االفتراضى بحيث :
-

يستمد المحتوى العممى من موضوعات االقتصاد المنزلى 0

-

يناسب مستوى طالبات الصف الثانى الثانوى 0

-

يناسب القاعة المخصصة ليا 0

-

يقدم الموضوع المختار فى االقتصاد المنزلى بشكل يمكن تناولو فى جميع حجرات
القاعة بحيث كل قاعة مسئولة عن موضوع واحد محدد 0

جـ  -بناء قاعات المتحف التعميمى االفتراضى :
-

يتكون من ستة قاعات رئيسية تختص كل قاعة بموضوع من موضوعات وحدة
االقتصاد المنزلى المقترحة 0
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-

تتكون كل قاعة من خمسة حجرات فرعية تترابط معاً بشكل عممى و متسمسل

-

مجموعة من األنشطة التدريبية عمى الوحدة المقترحة مصحوبة بتعزيز فورى 0

ومتكامل 0

 -6مرحمة اإلعداد :
وىى المرحمة التى يتم فييا تجييز متطمبات التصميم وتجميع المواد التعممية ومفردات
المتحف من خالل التصور السابق لممتحف االفتراضى مثل (الصور التعميمية -اال نشطة
التعميمية  -مقاطع الفيديو -االسئمة التقويمية ) مع مراعاة أن تتناسب تمك التجييزات مع
المرحمة العمرية لطالبات عينة البحث  ،و اليدف الموضوع ألجمو 0
 -4مرحمة كتابة السيناريو :
وىى المرحمة التى يتم فييا ترجمة الخطوط العريضة التى تم وضعيا لكل قاعة إلى
إجراءات تفصيمية خاصة بكل حجرة عمى الورق مع األخذ فى االعتبار توظيف ما تم إعداده
وتجييزة بالمرحمة السابقة  ،وقد تم مراعاة االتى عند كتابة السيناريو :
 الوضوح وترابط مفردات المتحف من حيث ( :البساطة  -السيولة  -التناسق  -اتزانالمفردات – التنوع -الحبكة بين البداية والنياية ) 0
 األسس الجمالية من حيث ( :المون – الشكل – التشويق) 0 توضيح الرؤية بين الموضوع المحدد مع بعد اليقظة العقمية المختار فى تسمسل منطقىمتدرج 0
 تحديد نمط التعامل مع المتحف االفتراضى وقد تم اختيار نمط األ زرار لسيولة استخدامةمن قبل الطالبات 0
 تقديم إرشادات إستخدام حتى يسيل التجوال فى المتحف التعميم بشكل منظم وىادف 0 -0مرحمة التنفيذ :
ىى المرحمة التى يتم فييا تنفيذ السيناريو عمى أرض الواقع وذلك من خالل استخدام
بعض ميارات تقنيات الحاسب اآللى0
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 -3مرحمة التجريب والتطوير :
تم عرض المتحف التعميمى االفتراضى عمى مجموعة من السادة المحكمين لتحديد
مدى صالحيتو لمتطبيق  ،ومدى توافقو مع اليدف الموضوع ألجمو  ،وتم عمل التعديالت
المطموبة وفقا ألراء السادة المحكمين المتخصيين 0
التجربة االستطالعية :
تم التجريب عمى عينة قواميا (  )10طالبة من طالبات الصف الثانى الثانوى (
بخالف عينة البحث الرئيسية) لمتعرف عمى مشكالت التطبيق واإلستماع إلى أراء الطالبات
فيو 0

ثالجا  :إعداد أدوات البحح :
لتحقيق أىداف البحث الحالى قامت الباحثتان بإعداد مقياسين اليقظة العقمية  ،والرضا
عن التعمم لطالبات الصف الثانى الثانوى  ،وفيما يمى توضيح لخطوات إعداد ىذه األدوات :

أوالً  :مكياظ اليكظة العكلية :
 -1اليدف من المقياس  :ييدف ىذا المقياس إلى قياس اليقظة العقمية لدى طالبات الصف
الثانى الثانوى 0

 -0صياغة عبارات المقياس  :تم صياغة عبارات المقياس فى خمسة محاور رئيسية وىى :
 المحور االول  :المالحظة 0
 المحور الثانى  :الوصف 0
 المحور الثالث  :التصرف بوعى 0
 المحور الرابع :التميز اليقظ 0
 المحور الخامس  :اال نفتاح عمى الجديد 0
وقد تم اتباع أسموب ليكارت ذي البدائل الثالث ( :تنطبق عميا دائماً  -تنطبق عمى

أحياناً  -ال تنطبق عمياً ) لإلجابة عمى عبارات المقياس0

 -6طريقة تصحيح المقياس  :تم إعطاء تقدير الستجابات الطالبات عمى عبارات مقياس

اليقظة العقمية بواقع ( )1-0-6درجة وفقاً لمترتيب (تنطبق عميا دائماً  -تنطبق عمى أحياناً
 ال تنطبق عمياً ) وذلك بالنسبة لمعبارات اإليجابية  ،والعكس بالنسبة لمعبارات السمبية 0- 601 -
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 -4تعميمات المقياس :تم صياغة تعميمات االستجابة لعبارات المقياس  ،وقد روعى فييا
الوضوح وسيولة الصياغة من حيث اليدف من المقياس  ،طريقة اإلجابة عنو 0
 -0الخصائص السيكومترية لممقياس :
أ شار بعض المختصين فى القياس النفسى إلى أن صدق وثبات المقياس من أىم الخصائص
السيكومترية التى يجب أن تتوافر فى اى مقياس  ،وبالرغم من أن المقياس الصادق يكون
ثابتا والمقياس الثبات قد ال يكون صادقاً  ،إال أن المقياس قد يكون متجانساً فى فقراتو و

يقيس سمة أخرى غير التى وضع ألجميا ( صفوت فرج  ، )661: 1331،لذلك تحققت
الباحثتان من الخصائص السيكومترية لممقياس عمى النحو التالى :

أوالً  :صدم املكياظ :
 -اٌظذق اٌظب٘ش: ٜ

ويطمق عميو أيضاً صدق المحكمين  ،حيث تم توزيع المقياس عمى عدد ( )3من الخبراء

فى مجال عمم النفس ،ومناىج وطرق التدريس لمتحقق من مدى صالحية العبارات لقياس

األبعاد المحددة بالمقياس  ،ومدى مناسبتيا لعينة البحث  ،ومدى صحتيا المغوية  ،وقد قام
السادة المحكمين بتعديل وحذف بعض العبارات عمى النحو االتى :
عذٚي ( :)3اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟؾبٚس ِم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
َ
1
2
3
4
5
6
6

اٌّؾبٚس
اٌّالؽظخ
اٌٛطف
االعزىشبف
اٌزظشف ثٛػٝ
اٌزّ١ض اٌ١مع
اٌزؾىُ
اإلٔفزبػ ػٍ ٝاٌغذ٠ذ

اٌزىشاس
9
8
6
8
6
6
9

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
111
88.89
66.66
88.89
66.68
66.66
111

يتضح من الجدول ( ) 6أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في محاور مقياس اليقظة
العقمية تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة  %32من آراء الخبراء
لقبول المحاور المقترحة وعمى ذلك تم قبول  0محاور واستبعاد  0محور0
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عذٚي ( :)4اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس األٚي( اٌّالؽظخ) ٌّم١بط
اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
َ
اٌّئ٠ٛخ
88.89
8
أعزط١غ أداء ػًّ ٚاإلطغبء إٌ ٝأؽذ األشخبص فٔ ٝفظ اٌٛلذ.
1
66.68
6
أؤدٚ ٜظبئفِٙٚ ٟبِ ٝثشىً ٚاع ٚعش٠غ .
2
111
9
أطبة ثششٚد اٌز٘ٓ وض١ش ِٓ االؽ١بْ .
3
111
9
أؽت إظٙبس ِشبػش ٜرغبٖ ا٢خش. ٓ٠
4
66.66
6
 5ارّزغ ثغشػخ ثذ ٗٙ٠ثشىً وج١ش .
66.68
6
أفضً ل١بِ ٝثؼٍّ١خ رم ُ١فٛس٠خ ثؼذ وً ِّٙخ أل َٛثٙب .
6
88.89
8
أؽىُ ػٍ ٝاألِٛس ثشىً فٛسٚ ٜعش٠غ .
6
111
9
 8أؽت أْ أل ُ١أساء صِالئ. ٝ
88.89
8
أشؼش ثإؽغبط ا٢خش. ٓ٠
9

يتضح من الجدول ( )4أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور األول
لمقياس اليقظة العقمية تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة  %32من
آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم استبعاد العبارة رقم (0 )0
عذٚي (: )5اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌضبٔ ( ٟاٌٛطف) ٌّم١بط
اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
َ
اٌّئ٠ٛخ
111
9
أعذ طؼٛثخ ف ٝاخز١بس اٌىٍّبد اٌز ٝرؼجش ػٓ أفىبس.ٜ
1
66.68
6
أرمجً ا٢ساء ا٢خش ٓ٠ؽزٚ ٝإْ وبٔذ ِخزٍفخ ِؼ.ٝ
2
أؽذد أٚال ِٓ أ ٓ٠أثذأ .
3
66.66
6
88.89
8
 4أرفك ِغ اٌشأ ٜاٌمبئً ( االخزالف ف ٝاٌشأ ٜال ٠فغذ ٌٍٛد لض١خ).
111
9
ألش ثخطأ ٜػٕذ ؽذٚصٗ.
5
111
9
ألزٕغ أْ األخطبء ِ٘ ٝذخً ٌٍٛطٛي ٌٍّؼٍِٛخ .
6
66.68
6
اشؼش اٌخغً ػٕذِب أرؾذس ػٍ ٝأخطبئ.ٝ
6
66.66
6
أعأي ٔفغ ٝثبعزّشاس ػٓ ِبرا رٛطٍذ إٌٗ١
8
66.68
6
اعزط١غ اٌزؾىُ فِ ٝشبػش ٜػٕذِب أٚاعٗ ِشىٍٗ ِب .
9
111
9
أعزط١غ أْ أؽذد اٌىٍّبد اٌز ٝرظف ِشبػش ٜفٌ ٝؾظخ ِب .
11

يتضح من الجدول ( )0أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الثاني
لمقياس اليقظة العقمية تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة  %32من
آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم استبعاد العبارة رقم (0)3،6
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عذٚي ( :)6اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌضبٌش(اٌزظشف ثٛػ)ٝ
ٌّم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
َ
اٌّئ٠ٛخ
88.89
8
 1اعزط١غ اٌزؼبًِ ِغ األصِبد اٌز ٝرٛاع. ٕٝٙ
88.89
8
 2ػٕذِب أٚاعٗ ِشىٍخ أعزّغ إٌ ٝآساء ِٓ ؽ ٌٝٛف ٝؽٍٙب .
66.68
6
 3أفضً اٌؾٍٛي غ١ش اٌزمٍ١ذ٠خ ف ٝؽً اٌّشىالد اٌز ٝرٛاع. ٕٝٙ
111
9
 4أس ٜأْ اٌمٛح رغٍت ػٍ ٝاٌّؼشفخ فٚ ٝلزٕب ٘زا .
88.89
8
 5أعزغٍُ ؽّٕ١ب رغئ االِٛس .
66.68
6
 6أشؼش ثبٌفشً ػٕذ إخفبل ٝفِّٙ ٝخ ِب .
88.89
8
 6أرشدد وض١شاً لجً ل١بِ ٝثزٕف١ز ِّٙخ ِب .
111
9
 8أسؽت ثّالؽظبد ِٓ ؽ ٌٝٛػٓ أدائ ٝاٌشخظ. ٝ

يتضح من الجدول ( )3أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الثالث
لمقياس اليقظة العقمية تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة  %32من
آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم قبول جميع العبارات0

َ
1
2
3
4
5
6
6
8

عذٚي (: )6اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌشاثغ(اٌزّ١ض اٌ١مع)
ٌّم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
اٌّئ٠ٛخ
88.89
8
أعزخذَ وً األدٚاد اٌّزبؽخ ٌزؾغ ٓ١لذسر ٝػٍ ٝاٌف. ُٙ
88.89
8
أعزط١غ أْ أطٕف ٔفغ ٝثأر ٝشخض ِشْ ف ٝاٌزفى١ش .
66.68
6
أسفض رغش٠ت األش١بء اٌغ١ذح .
111
9
أعزط١غ أْ أٔفز أوضش ِٓ ِّٙخ فٔ ٝفظ اٌٛلذ.
88.89
8
أْ ٚاعٙزِٕ ٝشىٍخ أؽبٚي ػٍ ٝؽٍٙب ثغشػخ.
66.68
6
أعزخذَ خجشار ٝاٌغبثمخ ٌّٛاعٗ ِشبوٍ ٝاٌؾبٌ١خ ٚاٌّغزمجٍ١خ.
66.68
6
ألزٕغ ثّمٌٛخ" أٔب افىش إرا أٔب ِٛعٛد" .
111
9
أعزط١غ اٌؾىُ ػٍ ٝأفىبس ٜإْ وبٔذ ع١ذح أَ ال.

يتضح من الجدول ( )3أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الرابع
لمقياس اليقظة العقمية تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة  %32من
آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم قبول جميع العبارات0

- 604 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................
عذٚي (: )8اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌخبِظ(االٔفزبػ ػٍ ٝاٌغذ٠ذ)
ٌّم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
َ
اٌّئ٠ٛخ
66.68
6
 1ألجً اٌزؾذ٠بد اٌغ١ذح .
88.89
8
 2أشؼش ثبٌمٍك ػٕذِب رٛعِٛ ٕٝٙالف عذ٠ذح ػٓ اٌّأٌٛفخ ٌذ. ٜ
111
9
 3أعزط١غ إ٠غبد ؽٍٛي اثزىبس٠خ ٌّشىٍخ رٛاع. ٕٝٙ
111
9
 4أِ ً١اٌ ٝرغش٠ت وً ِب ٘ ٛعذ٠ذ .
88.89
8
 5أؽت اٌّغبِشح ػٕذِب رٛاعِٛ ٕٝٙالف عذ٠ذح .
66.68
6
 6أرغٕت اٌزفى١ش اٌز٠ ٜض١ش اٌغذاي ِٓ ؽ. ٌٝٛ
88.89
8
 6أعزخذَ خجشار ٝاٌغبثمخ ٌّٛاعٙخ ِشىالد اٌّغزمجً .
55.56
5
 8أغبِش ثىً شئ ػٕذ رٕف١ز ِّٙخ ِب .
88.89
8
 9أؽت أْ أرٕجأ ثبالؽذاس اٌّغزمجٍ١خ اٌّزٛلؼخ .

يتضح من الجدول ( ) 3أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الخامس
لمقياس اليقظة العقمية تراوحت ما بين ( )122 :00003وارتضت الباحثتان نسبة  %32من
آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم استبعاد العبارة رقم (0)3
-

صدق التمايز :
استعانت الباحثتان بصدق التمايز في مقياس اليقظة العقمية قيد البحث باختيار

( ) 10طالبة من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية كعينة مميزة و ()10
طالبة من طالبات الصف الثانى الثانوي كمجموعة غير مميزة وحساب داللة الفروق بين
المجموعتين; حيث قامت الباحثتان بتطبيق المقياس في الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى
 ، 0213/ 0213وجداول (  )12 ( ، ) 3يوضحا ذلك0
عذٚي ( )9دالٌخ اٌفشٚق ث ٓ١ل١بعبد اٌّغّٛػخ اٌّّ١ضح ٚاٌّغّٛػخ غ١ش اٌّّ١ضح العزغبثبد اٌطبٌجبد
فِ ٟم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ= )24
اٌّغّٛػخ اٌّّ١ضح اٌّغّٛػخ غ١ش اٌّّ١ضح
لّ١خ د
ٚؽذح
(ْ=)12
(ْ=)12
األداح
َ
اٌّؾغٛثخ
اٌم١بط
اٌّزٛعظ االٔؾشاف اٌّزٛعظ االٔؾشاف
دسعخ 2.94 11.52 41.68 12.11 55.11
ِ 1م١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 0023 = 2020
يتضح من الجدول السابق ( )3أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية بين قياسات
المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة في مقياس اليقظة العقمية قيد البحث حيث بمغت
قيمة ت ( ،)0034مما يدل عمى صدق المقياس وقدرتو عمى التمييز0
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 الدراسة االستطالعية األولى:قامت الباحثتان بإجراء دراسة استطالعية عمى عينة قواميا ( )10طالبة من خارج
عينة البحث األساسية بيدف:
 -1التعرف عمى مدى مناسبة صياغة المفردات0
 -0التأكد من عدم وجود أي مفردات يصعب فيميا0
 -6التعرف عمى أي صعوبة في عممية التطبيق0
وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كما يمي:
 مناسبة المقياس من حيث الصياغة والمغة0 عدم وجود أي مفردة يصعب فيميا0تم حساب مدى صالحية المفردات وفقاً لتقدير الصعوبة ومعامل التمييز واستخدمت

المعادلة التالية لحساب معامل الصعوبة:

خ

معامل الصعوبة =
ص= اإلجابات الصحيحة0

ص+خ

خ = اإلجابات الخاطئة0

ولحساب معامل التمييز رتبت درجات العينة تنازلياً لتحديد الـ  %00العميا وكذلك

السفمى بيدف تحديد معامل التمييز لكل عبارة باستخدام المعادلة التالية:

معامل التمييز=

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة السفمى
عدد المفحوصين في إحدى المجموعتين

وقد قبل الباحثتان المفردات التي توافر فييا الشرطين التاليين:
 معامل الصعوبة ما بين ()203 ، 206 -معامل التمييز أكبر من ( )206ويوضح جدول (  ) 12معامل الصعوبة ومعامل التمييز

- 603 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................
عذٚي (ِ )11ؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌزّ١١ض ٌّفشداد ِم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ =)12
ِؼبًِ
اٌؼجبسح
اٌظؼٛثخ
اٌجؼذ األٚي
1
1.51
2
1.61
3
1.61
4
1.61
5
1.51
6
1.61
6
1.21
8
1.61
9
1.51
اٌجؼذ اٌضبٟٔ
11
1.81
11
1.51

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض
1.41
1.61
1.41
1.41
1.41
1.41
1.61
1.61
1.61
1.21
1.61

اٌؼجبسح
12
13
14
15
16
16
18
19
21
21
22
23

ِؼبًِ
اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض

1.41
1.61
1.51
1.41
1.61
1.41
1.51
1.51
اٌجؼذ اٌضبٌش
1.61
1.51
1.61
1.41

1.61
1.41
1.41
1.41
1.61
1.61
1.21
1.61
1.41
1.41
1.61
1.41

اٌؼجبسح
24
25
26
26
28
29
31
31
32
33
34
35

ِؼبًِ
اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض

1.61
1.51
1.61
1.21
1.31
اٌجؼذ اٌشاثغ
1.51
1.41
1.31
1.61
1.51
1.61
1.31

1.61
1.61
1.61
1.81
1.41

ِؼبًِ
اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض

1.41
اٌجؼذ اٌخبِظ
1.61
1.51
1.31
1.51
1.41
1.81
1.61
1.41
1.61

1.41

اٌؼجبسح

1.61
1.41
1.61
1.41
1.41
1.61
1.61

36
36
38
39
41
41
42
43
44
45

1.41
1.61
1.41
1.61
1.61
1.41
1.41
1.41
1.41

يتضح من جدول ( )12ما يمي:
 تم استبعاد عدد ( )0مفردات لم يتوفر بيا شرطي الصعوبة ومعامل التمييز وىي المفرداتأرقام ()40 ،03 ،13 ،12 ،3
 تراوح معامل صعوبة المفردات المختارة لبناء المقياس ما بين (0)2032 ،2002 تراوح معامل تمييز المفردات المختارة لبناء االختبار ما بين (0)2032 ،2002وبذلك أصبح عدد مفردات االختبار ( )42مفردة0

ثاىياً  :ثبات املكياظ :
إليجاد معامل الثبات استخدمت الباحثتان طريقة تطبيق المقياس واعادة التطبيق عمى
نفس العينة المستخدمة في الصدق وذلك في الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى 0213
 ، 0213/وجدول ( ) 11يوضح ذلك0
عذٚي ( ) 11
ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١اٌزطج١ك األٚي ٚاٌزطج١ك اٌضبٔ ٟفِ ٟم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ (ْ=)12
َ

األداح

1

ِم١بط اٌ١مظخ
اٌؼمٍ١خ

ٚؽذح
اٌم١بط

اٌزطج١ك األٚي
اٌّزٛعظ االٔؾشاف
12.11
55.11

دسعخ

اٌزطج١ك اٌضبٟٔ
اٌّزٛعظ االٔؾشاف
54.66

لّ١خ "س" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز1.55 = 1.15 ٜٛ
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لّ١خ"س"
اٌّؾغٛثخ
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إن معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني دال إحصائياً في مقياس اليقظة

العقمية قيد البحث مما يدل عمى ثبات المقياس ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط ()2033
وىو أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى (0)2020

ثاىيا  :مكياظ الزضا عً التعله :
-1

اليدف من المقياس  :ييدف ىذا المقياس إلى تحديد مدى رضا طالبات الصف

الثانى الثانوى عن دراستين لموحدة المقترحة 0
-0

صياغة عبارات المقياس  :لقد قامت الباحثتان باالطالع عمى بعض البحوث التى

استخدمت مقياس الرضا عن التعمم مثل دراسة ( محمد أحمد  ، )0213،دراسة ( أمانى
محمد ،)0213،دراسة (  ، Roach &Lemasters ( 2006وتم صياغة عبارات
المقياس فى ثالثة محاور رئيسية وىى :
 الرضا عن محتوى وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة 0
المستخدمة فى التدريس 0
 الرضا عن طريقة التدريس ً
 الرضا عن أداء معممة االقتصاد المنزلى 0
وقد تم اتباع أسموب ليكارت ذي البدائل الثالثة( :دائماً –أحياناً-أبداً) لإلجابة عمى

عبارات المقياس0

 -6طريقة تصحيح المقياس  :تم إعطاء تقدير الستجابات الطالبات عمى عبارات مقياس
اليقظة العقمية بواقع ( )1-0-6درجة وفقاً لمترتيب (دائماً – أحياناً -أبداً) وذلك بالنسبة

لمعبارات اإليجابية  ،والعكس بالنسبة لمعبارات السمبية 0

 -4تعميمات المقياس :تم صياغة تعميمات االستجابة لعبارات المقياس وقد روعى فييا
الوضوح وسيولة الصياغة من حيث:اليدف من المقياس  ،طريقة االجابة عنو 0
 -0الخصائص السيكومترية لممقياس :
أوالً  :صدق المقياس :
 -الصدق الظاىرى :

ويطمق عميو أيضاً صدق المحكمين  ،حيث تم توزيع المقياس عمى عدد ( )3من الخبراء فى
ومناىج وطرق التدريس وعمم النفس  ،وموجيات ومعممات االقتصاد المنزلى وذلك لمتحقق
من مدى صالحية العبارات لقياس األبعاد المحددة بالمقياس  ،ومدى مناسبتيا لعينة البحث ،
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ومدى صحتيا المغوية  ،وقد قام السادة المحكمون بتعديل وحذف بعض العبارات عمى النحو
اآلتى :
عذٚي (: )12اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟؾبٚس ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّؾبٚس
َ
اٌّئ٠ٛخ
55.56
5
األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ
1
88.89
8
طش٠مخ اٌزذس٠ظ
2
66.68
6
ِؾز ٜٛاٌٛؽذح اٌّمزشؽخ
3
111
9
أداء ِؼٍّخ االلزظبد إٌّضٌٝ
4
66.66
6
وفب٠بد ِؼٍّخ االلزظبد إٌّضٌٝ
5

يتضح من الجدول ( ) 10أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في محاور مقياس الرضا
عن التعمم تراوحت ما بين ( )122 :00003وارتضت الباحثتان نسبة  %32من آراء الخبراء
لقبول المحاور المقترحة وعمى ذلك تم قبول  6محاور واستبعاد  0محور0
عذٚي (: )13اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس األٚي (طش٠مخ اٌزذس٠ظ)
ٌّم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ=)9
َ

اٌّفشداد

1
2
3
4
5
6
6
8
9
11
11
12
13
14

أعزّزؼذ ثذساعزٌٛ ٝؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ .
شٍّذ طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ طشق اٌىزش١ٔٚخ ِزٕٛػخ .
أعزّزؼذ ثبعزخذاَ ِزؾف اٌزؼٍ ُ١االفزشاض. ٝ
رضّٕذ االعزشار١غ١خ ػٍ ٝأٔشطخ رؼٍ١ّ١خ ِزٕٛػخ .
أعذ طؼٛثخ ف ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌّزؾف االفزشاض. ٟ
أِزٍه ِؼشفخ وبف١خ ػٓ فٛائذ اٌّزبؽف اإلفزشاض١خ .
ال أؽت طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌز ٝرغزخذِٙب ِؼٍّز. ٝ
رّ١ضد طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌز ٝاعزخذِٕب٘ب ثبٌّشٔٚخ .
شغؼز ٝطش٠مخ اٌزذس٠ظ ػٍ ٝثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ ف ٝدساعز.ٝ
رّىٕذ ِٓ إٌّبلشخ ِغ صِالئ ِٓ ٝخالي طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ.
طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌُّغزخذِخ ٌُ رؾمك أ٘ذاف ٝاٌزؼٍ١ّ١خ.
أس ٜأْ اعزخذاَ اٌّزبؽف االفزشاض١خ ٚفشد اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ف ٝاٌزؼٍ. ُ١
اسغت ف ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّض٠ذ ِٓ اٌّزبؽف االفزشاض١خ .
أس ٜاْ ال فبئذح ِٓ اعزخذاَ اٌّزبؽف االفزشاض١خ ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
أفضً رطج١ك اعزخذاَ اٌّزبؽف االفزشاض١خ ف ٝوً اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌزٝ
أل َٛثذساعزٙب.
أْ إعزخذاٌٍِّ ٝزؾف االفزشاض ٝعٛف ٠طٛس ِٓ رؾظ ٍٝ١اٌّؼشف. ٝ

15
16
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إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّئ٠ٛخ
111
9
111
9
88.89
8
66.68
6
66.68
6
88.89
8
66.66
6
88.89
8
88.89
8
111
9
66.68
6
66.68
6
88.89
8
111
9
6
8

66.68
88.89
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يتضح من الجدول ( )16أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور األول
لمقياس الرضا عن التعمم تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة %32
من آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم استبعاد العبارة رقم (0) 3
عذٚي (: )14اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌضبِٔ(ٟؾز ٜٛاٌٛؽذح
اٌّمزشؽخ) ٌّم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ=)9
َ

اٌّفشداد

اٌزىشاس

1

وبٔذ أ٘ذاف ٚؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ ٚاضؾخ ثبٌٕغجخ ٌ. ٝ
أوزغجذ ِؼٍِٛبد لّ١خ ِٓ خالي دساعزٌٍٛ ٝؽذح االلزظبد إٌّضٌٝ
اٌّمزشؽخ.
ِؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ وبْ ِشٛق ٚعزاة .
أؽت دساعزٌٛ ٝؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ .
ِؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ وبْ ٚاضؾبً ثبٌٕغجخ ٌ. ٝ
شغؼِٕ ٝؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ ػٍ ٝاإلعزّشاس فٝ
اٌذساعخ.
ِؾز ٜٛاٌّمشس وبْ غبِض ثبٌٕغج. ٌٝ ٝ
عبءد ِٛضٛػبد ِؾز ٜٛاٌٛؽذح ثشىً غ١ش ِشرت ٚ ،غ١ش ِٕطم. ٝ
رضّٕذ ٚؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ أٔشطخ ِّزؼخ ٚش١مخ.
اشزًّ ِؾز ٜٛاٌٛؽذح ػٍ ٝأٔشطخ الطف١خ صاد ِٓ فٌّٛ ّٝٙضؼبد
دسٚع. ٝ
ِٛضٛػبد ِؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ ال ػاللخ ثٙب
ثؾ١بر ٝاٌشخظ١خ .
اشزٍّذ ٚؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ ػٍِ ٝفشداد اٌٛؽذح فمظ .
ِؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ رٕغغُ ِغ األ٘ذاف
اٌزذس٠غ١خ.
شٍّذ ٚؽذح اإللزظبد إٌّضٌ ٝػٍ ٝطٛس ٚأشىبي ٚسعِٛبد .
رذسعذ ِؾزٚ ٜٛؽذح االلزظبد إٌّضٌ ٝاٌّمزشؽخ ِٓ اٌغ ًٙإٌٝ
اٌظؼت.

8

2
3
4
5
6
6
8
9
11
11
12
13
14
15

إٌغجخ
اٌّئ٠ٛخ
88.89

8
6
6
9

88.89
66.68
66.68
111

6
6
8
9

66.68
66.68
88.89
111

6

66.68

8
9

88.89
111

6
8

66.68
88.89

9

111

يتضح من الجدول ( ) 14أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الثاني
لمقياس الرضا عن التعمم تراوحت ما بين ( )122 :33033وارتضت الباحثتان نسبة %32
من آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم قبول جميع العبارات0

- 632 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................
عذٚي (: )15اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فِ ٟفشداد اٌّؾٛس اٌضبٌش(أداء ِؼٍّخ اإللزظبد
إٌّضٌٌّ )ٝم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ=)9
إٌغجخ
اٌزىشاس
اٌّفشداد
َ
اٌّئ٠ٛخ
88.89
8
 1اعزخذِذ ِؼٍّز ٝأعبٌ١ت ٚطشق رذس٠ظ عبػذرٕ ٝػٍ ٝف ُٙدسٚع. ٝ
88.89
8
 2اعزخذِذ ِؼٍّز ٝأٔشطخ عبػذرٕ ٝػٍ ٝرط٠ٛش دساعز ٝاالوبد١ّ٠خ
66.68
6
 3اعزخذِذ ِؼٍّز ٝأشطخ غ١شفؼبٌخ ف ٝخالي اٌؾظخ اٌذساع١خ .
88.89
8
 4اعزخذِذ ِؼٍّز ٝأعبٌ١ت رم ُ٠ٛفٛس٠خ أصٕبء اٌؾظخ اٌذساع١خ .
66.68
6
 5أشؼش ثبالسر١بػ ػٕذ ٚعٛد ٜف ٝؽظخ االلزظبد إٌّضٌ. ٝ
111
9
ٚ 6عبئً االرظبي ثٚ ٕٝ١ثِ ٓ١ؼٍّز ٝغ١ش وبف١خ .
111
9
 6لبِذ ِؼٍّز ٝثزشغؼٕ ٝثبعزّشاس.
88.89
8
 8لبِذ ِؼٍٍّز ٝثبعزمجبي األعئٍخ ثظذس سؽت.
66.68
6
ٛٔ 9ػذ ِؼٍّز ٝف ٝاعزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ أصٕبء اٌزذس٠ظ.
88.89
8
 11اعزخذِذ ِؼٍّزٚ ٝعبئً رؼٍ١ّ١خ ِزٕٛػخ ٌزغ ً١ٙػٍّ١خ اٌششػ .
ٌُ رغزخذِذ ِؼٍّز ٝأعبٌ١ت ٚطشق رذس٠ظ عبػذرٕ ٝػٍ ٝفُٙ
55.56
5
11
دسٚع. ٝ
عّؾذ ِؼٍّز ٝثّشبسوخ صِ١الر ٝف ٝرٕف١ز األٔشطخ اٌزؼٍّ١خ اٌّطٍٛثخ
88.89
8
12
ِٕب .
66.68
6
 13اؽزشِذ ِؼٍّز ٝشخظ١ز ٝد ْٚرغش٠ؼ أ ٚإ٘بٔخ .
66.68
6
 14اٌزضِذ ِؼٍّز ٝثٛلذ اٌؾظخ .
66.68
6
 15رؼبًِ ِؼٍّزِ ٝؼ ٝاخزٍف ػٓ رؼبٍِٙب ِغ صِ١الر ٝف ٝاٌفظً.
111
9
 16ا٘زّذ ِؼٍّز ٝثزٛف١ش عِ ٛشػ ٚفىب٘خ ف ٝاٌفظً اٌذساع. ٝ

يتضح من الجدول ( )10أن النسبة ال مئوية آلراء الخبراء في مفردات المحور الثالث
لمقياس الرضا عن التعمم تراوحت ما بين ( )122 :00003وارتضت الباحثتان نسبة %32
من آراء الخبراء لقبول المفردات المقترحة وعمى ذلك تم استبعاد العبارة رقم (0)11
-

صدق التمايز :
استعانت الباحثتان بصدق التمايز في مقياس الرضا عن التعمم قيد البحث باختيار

( ) 10طالبة من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية كعينة مميزة و( )10طالبة
من طالبات الصف األول الثانوي كمجموعة غير مميزة وحساب داللة الفروق بين
المجموعتين ،حيث قامت الباحثتان بتطبيق المقياس في الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى
 ، 0213/ 0213وجداول (  ) 13 ( ،) 13يوضحا ذلك0
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َ

عذٚي (: )16دالٌخ اٌفشٚق ث ٓ١ل١بعبد اٌّغّٛػخ اٌّّ١ضح
ٚاٌّغّٛػخ غ١ش اٌّّ١ضح العزغبثبد اٌطبٌجبد فِ ٟم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ= )24
اٌّغّٛػخ اٌّّ١ضح اٌّغّٛػخ غ١ش اٌّّ١ضح
لّ١خ د
ٚؽذح
(ْ=)12
(ْ=)12
األداح
اٌّؾغٛثخ
اٌم١بط
اٌّزٛعظ االٔؾشاف اٌّزٛعظ االٔؾشاف
دسعخ 3.12 13.51 41.16 14.61 56.15
ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ

1
لّ١خ "د" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز2.16 = 1.15 ٜٛ

يتضح من الجدول السابق (  ) 13أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية بين قياسات
المجموعة المميزة والمجموعة غ ير المميزة في مقياس الرضا عن التعمم قيد البحث حيث بمغت
قيمة ت ( ،)6010مما يدل عمى صدق المقياس وقدرتو عمى التمييز0

 الدراصة االصتطالعية الجاىية:قامت الباحثت ان باجراء دراسة استطالعية ثانية عمى عينة قواميا ( )10طالبة من
خارج عينة البحث األساسية بيدف:
 -4التعرف عمى مدى مناسبة صياغة المفردات لمقياس الرضا عن التعمم0
 -0التأكد من عدم وجود أي مفردات يصعب فيميا0
 -3التعرف عمى أي صعوبة في عممية التطبيق0
وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كما يمي:
 مناسبة المقياس من حيث الصياغة والمغة0 عدم وجود أي مفردة يصعب فيميا0تم حساب مدى صالحية المفردات وفقاً لتقدير الصعوبة ومعامل التمييز واستخدمت

المعادلة التالية لحساب معامل الصعوبة:

معامل الصعوبة =
ص= اإلجابات الصحيحة.

خ
ص+خ

خ = اإلجابات الخاطئة.

ولحساب معامل التمييز رتبت درجات العينة تنازلياً لتحديد الـ  %00العميا وكذلك

السفمى بيدف تحديد معامل التمييز لكل عبارة باستخدام المعادلة التالية:
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معامل التمييز=
عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة السفمى
عدد المفحوصين في إحدى المجموعتين

وقد قبمت الباحثتان المفردات التي توافر فييا الشرطين التاليين:
 معامل الصعوبة ما بين ()203 ، 206 معامل التمييز أكبر من ( )206ويوضح جدول ( )13معامل الصعوبة ومعامل التمييزعذٚي (ِ: )16ؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌزّ١١ض ٌّفشداد ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ =)12
ِؼبًِ
اٌؼجبسح
اٌظؼٛثخ
اٌّؾٛس االٚي
1
0..0
2
0..0
3
0..0
4
0..0
5
0..0
6
0..0
6
0..0
8
0..0
9
0..0
11
0..0
11
0..0
12
0..0
13
0..0

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0

اٌؼجبسح
14
15
16
16
18
19
21
21
22
23
24
25
26

ِؼبًِ
اٌظؼٛثخ
0..0
0..0
0..0
اٌّؾٛس اٌضبٟٔ
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0

ِؼبًِ
اٌزّ١١ض
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0

ِؼبًِ
ِؼبًِ
اٌؼجبسح
اٌظؼٛثخ اٌزّ١١ض
0..0
0..0
26
28
0..0
0..0
29
0..0
0..0
31
0..0
0..0
31
0..0
0..0
32
0..0
0..0
33
0..0
0..0
اٌّؾٛس اٌضبٌش
34
0..0
0..0
35
0..0
0..0
36
0..0
0..0
36
0..0
0..0
38
0..0
0..0
39
0..0
0..0

اٌؼجبسح
41
41
42
43
44
45
..
46
48
49
51

ِؼبًِ
ِؼبًِ
اٌظؼٛثخ اٌزّ١١ض
0..0 0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0
0..0

يتضح من جدول (  )13ما يمي:
 تم استبعاد عدد ( ) 0مفردات لم يتوفر بيا شرطي الصعوبة ومعامل التمييز وىي المفرداتأرقام ()43 ،63 ،61 ،00 ،6
 تراوح معامل صعوبة المفردات المختارة لبناء المقياس ما بين (0)2032 ،2002 تراوح معامل تمييز المفردات المختارة لبناء االختبار ما بين (0)2032 ،2002وبذلك أصبح عدد مفردات االختبار ( )40مفردة0

- 636 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................

ثاىياً  :ثبات املكياظ :
إليجاد معامل الثبات استخدمت الباحثتان طريقة تطبيق المقياس واعادة التطبيق عمى
نفس العينة المستخدمة في الصدق وذلك في الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى 0213
 ، 0213/وجدول (  ) 13يوضح ذلك0
عذٚي ( :) 18
ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١اٌزطج١ك األٚي ٚاٌزطج١ك اٌضبٔ ٟفِ ٟم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ=)12
َ

ٚؽذح
اٌم١بط

األداح

اٌزطج١ك األٚي
االٔؾشا
اٌّزٛعظ
ف
14.61
56.15

دسعخ
ِ 1م١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ
لّ١خ "س" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز1.55 = 1.15 ٜٛ

اٌزطج١ك اٌضبٟٔ
االٔؾشا
اٌّزٛعظ
ف
12.12 55.62

لّ١خ"س"
اٌّؾغٛثخ
1.91

أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني دال إحصائياً في مقياس الرضا عن

التعمم قيد البحث مما يدل عمى ثبات المقياس ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط ( )2031وىو
أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى (0)2020

تيفيذ جتزبة البحح :
 -1اليدف من تجربة البحث  :ىدفت تجربة البحث إلى التعرف عمى فاعمية وحدة مقترحة
فى االقتصاد المنزلى قائمة عمى ا ستراتيجية المحطات العممية المدعومة بمتحف تعميمى
افتراضى فى تحسين اليقظة العقمية والرضا عن التعمم لطالبات الصف الثانى الثانوى 0
 -0التصميم التجريبى واإلعداد لتجربة البحث  :لتحقيق اليدف من تجربة البحث تم اتباع
المنيج شبو التجريبى ذي المجموعة التجريبية الواحدة 0
 -6اعتدالية عينة البحث :

َ
1
3

عذٚي (: )19اٌّزٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف ف ٟاٌّزغ١شاد األعبع١خ ٌٍجؾش (ْ=)21
اخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف
االٔؾشاف
اٌّزٛعظ
ٚؽذح
اٌّزغ١شاد
اٌّؼ١بسٞ
اٌؾغبثٟ
اٌم١بط
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌمٛح اإلؽظبئ١خ
1.21
16.11
 1.13غ١ش داي
عٕخ
اٌؼّش اٌضِٕٟ
1.24
اٌزوبء

دسعخ

114.31

4.64

1.11

1.16

غ١ش داي

يتضح من نتائج جدول ( )13أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن
العينة تتبع التوزيع الطبيعي في المتغيرات األساسية قيد البحث حيث أن قيم اختبار
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كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين ( )2004 :2011بمستويات داللة تراوحت ما بين
( )2013 :2016وىي أكبر من  ،2020والذي يشير إلى اتباعيا التوزيع الطبيعي0

َ
1

عذٚي ( :)21اٌّزٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف فِ ٟم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ ل١ذ اٌجؾش (ْ=)21
اخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف
االٔؾشاف
اٌّزٛعظ
ٚؽذح
اٌّزغ١شاد
اٌّؼ١بسٞ
اٌؾغبثٟ
اٌم١بط
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌمٛح اإلؽظبئ١خ
 1.22غ١ش داي
1.12
19.91
59.21
دسعخ
ِم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ

يتضح من نتائج جدول ( )02أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن
العينة تتبع التوزيع الطبيعي في مقياس اليقظة العقمية قيد البحث حيث أن قيمة اختبار
كولمجروف سميرونوف بمغت ( )1010بمستوى داللة بمغ ( )2000وىي أكبر من ،2020
والذي يشير إلى اتباعيا التوزيع الطبيعي0

َ
1

عذٚي (: )21اٌّزٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف فِ ٟم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ ل١ذ اٌجؾش (ْ=)21
اخزجبس وٌّٛغشٚف عّ١شٛٔٚف
اٌّزٛعظ االٔؾشاف
ٚؽذح
اٌّزغ١شاد
اٌمٛح
اٌم١بط اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ
غ١ش
18.65
59.55
ِم١بط اٌشضب ػٓ
دسعخ
 1.31داي
1.65
اٌزؼٍُ

يتضح من نتائج جدول ( )00أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن
العينة تتبع التوزيع الطبيعي في مقياس الرضا عن التعمم قيد البحث حيث أن قيمة اختبار
كولمجروف سميرونوف بمغت ( )1030بمستوى داللة بمغ ( )2061وىي أكبر من ،2020
والذي يشير إلى إتباعيا التوزيع الطبيعي0

ىتائج البحح:
تحقيقاً ألىداف البحث ووصوالً لمتحقق من فروضو ،وفي حدود ما توصمت إليو

الباحثتان من بيانات من خالل التحميل اإلحصائي تحاول الباحثتان عرض النتائج وتفسيرىا
ومناقشتيا وفق ورود فروض البحث كما يمي:
الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياسين القبمى والبعدى
لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس اليقظة العقمية لصالح التطبيق البعدى0
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َ

األداح

عذٚي (  :) 23اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟاٌم١بع ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٞ
ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فِ ٟم١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ ل١ذ اٌجؾش (ْ=)21
اٌم١بط اٌجؼذٞ
اٌم١بط اٌمجٍٟ
لّ١خ د
ٔغجخ
ٚؽذح
ع
َ
ع
َ
اٌزؾغٓ اٌّؾغٛثخ
اٌم١بط
59.21

ِم١بط
 1اٌ١مظخ
اٌؼمٍ١خ
لّ١خ د ػٕذ ِغز= 1.15 ٜٛ

19.91

12.28

114.51

93.41

13.52

ؽغُ اٌزأص١ش ƞ2
اٌمّ١خ

اٌذالٌخ

1.94

ِشرفغ

دسعخ

يتضح من نتائج جدول ( )06وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي القياسين

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مقياس اليقظة العقمية قيد البحث لصالح متوسط
القياس البعدي حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )16000وىي أكبر من قيمتيا الجدولية عند
مستوى  2020وبنسبة تحسن بمغت قيمتيا (0)%36041
كما يتضح من الجدول أن حجم تأثير ( )ƞ2الوحدة المقترحة باستخدام المتحف
التعميمي لطالبات الصف الثاني الثانوي مرتفع وعميو ،فإن نسبة إسيام ىذ الوحدة في تباين
المقياس ىي 0%34

اليقظة العقلية
59.20
114.50

قبلي
شىً ( :)1اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟدسعبد اٌم١بع ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌٍّ ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ

الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياسين القبمى والبعدى
لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس الرضا عن التعمم لصالح التطبيق البعدى0
عذٚي (: )24اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟاٌم١بع ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٞ
ٌطبٌجبد ِغّٛػخ اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ فِ ٟم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ ل١ذ اٌجؾش (ْ=)21
َ

األداح

ٚؽذح
اٌم١بط

1

ِم١بط
اٌشضب
ػٓ
اٌزؼٍُ

دسعخ

اٌم١بط اٌمجٍٟ

اٌم١بط اٌجؼذٞ

ع

ع

َ
59.55

18.65

َ
129.65

11.88

لّ١خ د ػٕذ ِغز= 1.15 ٜٛ
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ٔغجخ
اٌزؾغٓ
116.88

لّ١خ د
اٌّؾغٛثخ
16.14

ؽغُ اٌزأص١ش ƞ2
اٌمّ١خ
1.96

اٌذالٌخ
ِشرفغ
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يتضح من نتائج جدول ( )04وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي القياسين

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مقياس الرضا عن التعمم قيد البحث لصالح متوسط
القياس البعدي حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )13024وىي أكبر من قيمتيا الجدولية عند
مستوى  2020وبنسبة تحسن بمغت قيمتيا (0)%113033
كما يتضح من الجدول أن حجم تأثير ( )ƞ2الوحدة المقترحة باستخدام المتحف
التعميمي لطالبات الصف الثاني الثانوي مرتفع وعميو ،فإن نسبة اسيام ىذ الوحدة في تباين
المقياس ىي 0%33

الرضا عن التعلم
59.55
129.75
بعدي

قبلي

شىً ( :)2اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟدسعبد اٌم١بع ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌٍّ ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ
فِ ٟم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ

الفرض الثالث :توجد عالقة دالة إحصائياً بين متوسط درجات طالبات مجموعة البحث
التجريبية فى التطبيق البعدى بين مقياس اليقظة العقمية والرضا عن التعمم 0

عذٚي (ِ :)25ؼبِالد االسرجبط ثِ ٓ١زٛعظ دسعبد طبٌجبد ِغّٛػخ
اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ ف ٝاٌزطج١ك اٌجؼذ ٜثِ ٓ١م١بط اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ ٚاٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ (ْ= )21
لّ١خ س
اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ
اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ
اٌّؾغٛثخ
االٔؾشاف
االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
1.92
11.88
129.65
12.28
114.51
لّ١خ ( س ) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز1.43 = 1.15 ٜٛ

يتضح من نتائج جدول ( )00أن ىناك عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مقياس

اليقظة العقمية والرضا عن التعمم حيث بمغت قيمة ( ر ) المحسوبة ( )2030وىي أكبر من
قيمتيا الجدولية عند مستوى 02020
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تفضري اليتائج :

يتم تفسير النتائج المتعمقة بفروض البحث عمى النحو التالى :

 الفزض األول :
أثبتت النتائج الخاصة بالفرض األول إلى "وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطى
درجات القياسين القبمى والبعدى لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس اليقظة العقمية
لصالح التطبيق البعدى" مما يدل عمى إن استخدام إستراتيجية المحطات العممية المدعومة
بمتحف تعميمى افتراضى فى تدريس وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة قد أدى إلى التحسن فى
مستوى اليقظة العقمية لدى الطالبات  ،وتعزو الباحثتان ىذه النتيجة إلى ما يمى :
 شجعت المحطات العممية عمى تنظيم معرفة الطالبات من خالل جعمين محور العمميةالتعميمية  ،وتحفيزىن عمى البحث وصوالً إلى المعرفة حيث لم يتمقوىا بشك تقميدى ،بل
قراءتيا من خالل (المحطة القرائية) ومشاىدتيا من خالل (المحطة اإللكترونية) وما

تشممو من فيديوىات التعميمية ،وأشكال وصور التوضيحية  ،ثم التأكد من معموماتين من
خالل (محطة النعم والال) وما تشممو من أسئمة والحصول عمى تغذية راجعة فورية ،
وجعل الطالبات يفكرن فيما تعممن من خالل (المحطة االستقصائية)  ،ىذا باإلضافة الى
مراقبة أدائين الذاتى وتوجيو مسار تعممين بالشكل الصحيح من خالل الوقت المحدد لكل
محطة ىذا كمو عمل عمى تحسين يقظتين العقمية وجعل من عممية التعمم ذات معنى
وأبقى أث ارً 0

 ان استراتيجية المحطات العممية قد استندت عمى التعمم البنائى الذى يعتمد عمى بناءمعرفة الطالبة بنفسيا بدالً من استقباليا  ،فقامت بجمع المعمومات وتنظيميا وتحميميا
وتقييميا وربطيا ببعضيا وبخبراتيا السابقة  ،فكانت عمى وعى وادراك لما قامت بدراستو

من خالل أوراق العمل الخاصة بكل محطة مما جعل التعمم ذات أثر إيجابى وفعال 0
 قيام المعممة بتشجيع الطالبات عمى تنفيذ االنشطة من خالل العمل الجماعى مما عملعمى تعزيز روح التعاون وتكاتف الطالبات معاً بروح الفريق من أجل إنجاز الميام
المطموبة منين  ،والتفاعل اإليجابى بين الطالبات وبين معممتين سواء فى مناقشة بعض

الموضوعات أو االشتراك فى تنفيذ األ نشطة التعميمية ; مما كان لو أثر ال ينكر فى تحقيق
األىداف التدريسية وتحقيق التفاعل االجتماعى مع اآلخرين ،وىذا بدوره قد انعكس عمى
درجة التزام الطالبات والمراقبة الذاتية ألدائين 0
- 633 -

فاعلية وحدة مقترحة فى االقتصاد المنزلى قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ................................

 تحديد األىداف بشكل جيد فى بداية كل درس وسعى الطالبة إلى تحقيقيا عمل عمىالتحكم فى سموكياتيا وزيادة قدرتيا عمى التركيز واال نتباه ; مما جعل لدييا استعداد ووعى
(

واستبصار باأل نشطة التى تقوم بيا واتفق ذلك مع دراسة

 Flook ( 2010 :70الذى أكد أن الطالب الذى يكون لديو درجة كبيرة من االنتباه
يكون واعياً بعالمة المحيط بو ويتفاعل معو ويحقق نتائج أفضل 0

 إ دراك الطالبة بالواقع بشكل موضوعى  ،حيث قامت بربط ما لدييا من معرفة ومعموماتكار
وخبرات وبين المواقف التى احتاجت توظيف ىذه المعرفة والخبرات  ،وجعميا تبتكر أف ا
جديدة ،واتفق ذلك مع ما ذكره ( ، Albrecht , et al ( 2012

ىالة اسماعيل (

 )033 : 0213أن اليقظة العقمية تساعد الطالبات عمى إدراك الواقع بشكل أكثر وضوحاً
0

 تضمنت الوحدة المقترحة العديد من األ نشطة التى أدت إلى تنمية اليقظة العقمية لدىالطالبات من خالل إكسابين ميارات مثل حل المشكالت  ،التحميل  ،إبداء الرأء  ،الترتيب
 ،استخالص أفكار جديدة  ،التقييم الذاتى  ،التركيز  ،قبول أراء اآلخرين دون أصدار
أحكام عمييا  ،كما تضمن عمى أنشطة تساعد الطالبات عمى التأمل فى الصور والقصص
المقدمة لين مما ساعدىن عمى التركيز فى النشاط الراىن وانعكس بصورة إيجابية عمى
تصرفاتين وتقميل الضغوط التى يمررن بيا ،واتفق ذلك مع ما أكد عميو ( ( Shapiro
 2009 : 558من ممارسة أنواع مختمفة من التأمل ففقد يؤدي إلى تحسين اليقظة
العقمية لدى الطالبات 0
 إن استخدام المتحف االفتراضى جعل من العممية التعميمة أكثرجاذبية لمطالبات حيث قدملين المعمومات الصعبة وغير ممموسة فى صورة رسومات وصور متحركة فجاءت تراعى
الفروق الفردية بين الطالبات وتخاطب أكثر من حاسة لديين  ،مما عمل عمى تقريب تمك
المعمومات إلى أذىانين ،وتكوين صورعقمية ليا من خالل دمجيا فى بنيتين المعرفية 0
 إ ن استخدام المتحف االفتراضى الذى تضمن مجموعة من األسئمة التى أثارت تفكيرالطالبات حتى توصمن إلى نتائج صحيحة ليذه األ نشطة وتفسيرىا عمى النحو الصحيح
قد ساىم فى مساعدة الطالبات عمى اكتشاف المعارف والمعمومات  ،وربطيا بخبراتين
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السابقة مما ساعد عمى التميز اليقظ لدى الطالبات من خالل تعميق المفاىيم واستيعابيا
0
 أتاح المعمل االفتراضى ا ستكشاف المعرفة وتكوين نماذج عقمية لممفاىيم والمعموماتالمجردة من خالل المحاكاة الكمبيوتيرية لتمك المفاىيم والمعمومات

واتاحة فرصة

لمممارسة والتطبيق ،والتى تعد بدورىا بيئة خصبة لتحسين اليقظة العقمية لمطالبات
واال نفتاح عمى ما ىو جديد  ،وتقديم أكبر عدد ممكن من التفسيرات واإلستنتاجات 0
اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من رقية أحمد ( ; )0213دراسة منى كمال
( ; )0213دراسة حنان احمد ( ; )0216دراسة ) David ( 2013التى أكدت فاعمية
ا ستراتيجية المحطات العممية فى زيادة التحصيل المعرفى لمطالب  ،ودراسة ىبو عبد النظير
(  )0213التى أ وضحت فاعمية المحطات العممية فى تنمية الميارات المعرفية الطالب 0
كما تتفق مع ما توصمت إليو نتائج بعض األبحاث عمى أن متحف التعمم االفتراضى
يعتبر بيئة فعالة غير تقميدية تعزز تنمية ميارات التفكير لدى الطالب مثل دراسة إسالم عطيو
(  ; )0213دراسة محمد بسيونى ( ; )0210دراسة

) ; Wolf, T(2010دراسة

);Inoue ( 2008دراسة ) ; Alexiou, A.B &Giannaka.E (2008دراسة
)0Carnevale (2003
وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (  Venables ( 2008التى أوضحت عدم
فروق دالة إحصائيا بين استخدام المتحف االفتراضى والطريقة التقميدية فى التدريس 0

 تفضري الفزض الجاىى :
أثبتت النتائج الخاصة بالفرض الثانى أنو " توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى
درجات القياسين القبمى والبعدى لطالبات مجموعة البحث التجريبية في مقياس الرضا عن
التعمم لصالح التطبيق البعدى" مما يدل عمى أن استخدام استراتيجية المحطات العممية
المدعومة بمتحف تعميمى افتراضى فى تدريس وحدة االقتصاد المنزلى المقترحة قد أدى إلى
التحسن فى مستوى الرضا عن التعمم لدى الطالبات  ،وتعزو الباحثتان ىذه النتيجة إلى ما
يمى :
 -إن ما تتضمنو استراتيجية المحطات العممية من محطات متنوعة تالئم أنماط

تعمم

الطالبات وىى ( القرائية  -االستقرائية -اإللكترونية  -النعم والال) كانت عامل جذب
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بالنسبة إلى الطالبات; حيث اشتممت عمى أنشطة تتيح الفرصة لمطالبات لمممارسة العمل
التعاونى اليادف وتبادل الخبرات والحوار والمناقشة واالستفسار والتساؤل والتقصى ،
باإلضافة إلى إشراك أكبر عدد من حواس الطالبة مما ساىم فى زيادة خبرتين وجعل
التعمم نوع من المتعة أثناء الطواف عمى المحطات العممية 0
 مرور الطالبات عمى المحطات تباعاً مع تحديد وقت لكل محطة إلنجاز األنشطة المطموبةأدى الى مساعدتين عمى وضع األىداف وتنظيم الوقت وانجاز األنشطة المطموبة مع

وضع أولويات لمعمل  ،قد أتاح الفرصة لمطالبات لمتخيل واإلبداع وزاد من حماسين
واقبالين عمى تعمم موضوعات الوحدة المقترحة و االستمتاع بعممية التعمم،

وجعل

الطالبات أكثر إيجابية وتكيفاً لما تم تعممو ،وبالتالى تحسن رضاىن عن عممية تعممين 0

 انشغال الطالبات فى تنفيذ الميام الموكمة لين والمشاركة اإليجابية بين المعممة والطالباتجعمين يمتزن بالدقة العممية والموضوعية فى الحكم عمى نتائج الميام الموكمة لين مما
زاد ثقتين بأنفسين وتحويل االتجاه السمبى لمتعمم إلى اتجاه إيجابى وجعمن يشعرن
بالنجاح وحب المادة والرغبة فى دراستيا 0
 اشتمل المتحف االفتراضى عمى صور ورسومات وأشكال توضيحية وفيدوىات تعميمية قدساعد الطالبات عمى الخروج من حيز الحفظ والتمقين إلى ممارسة ميارات تفكير عميا ،
والتدريب عمييا كان عامالً جاذباً لزيادة التركيز وزاد نسبو االستيعاب أكبر من تقديميا
بالطريقة التقميدية 0

 إن استخدام الطالبة لتقنية الكترونية مثل المتحف التعميمي االفتراضى جعميا أكثر وعياًبمصادر المعرفة والمعمومات وأصبحت تتمتع بمستوى مرتفع من الحاجة إلى المعرفة ،

وىذا يعنى أنين

يستغممن طاقتين العقمية إلى أقصى حد ممكن مما زاد من ثقتين

بأنفسين ورضاىن عما يقمن بو 0
اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) ; David ( 2013ودراسة حنان أحمد
( )0216التى أ وضحت فاعمية المحطات العممية فى زيادة دافعية الطالب نحو تعمميم ،
ودراسة وردة حسن (  )0216التى أكدت أن فاعمية استراتيجية المحطات العممية فى زيادة
ميل الطالب نحو المادة 0
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وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة دعاء صادق ( ; )0213دراسة تيانى سميمان
( ; ) 0210دراسة (; Gurbuz ( 2010ودراسة )Bulunuz, N & Olga.J(2010
التى أ وضحت فاعمية استراتيجية المحطات العممية فى مساعدة الطالب عمى اكتساب المعرفة
وعمميات العمم أكثر من االستراتيجيات التدريسية االعتيادية 0
وتتفق ىذه النتائج جزئياً مع نتائج دراسة أسماء ظافر  ،زينب العربى ( ; )0213

دراسة مندور عبد السالم (  ; )0213دراسة سارة أحمد ( ; )0210دراسة ىالة محمد
( )0216التى أ وضحت أثر استخدام المتحف االفتراضى فى تنمية ميارات عمميات العمم لدى
الطالب 0
وتختمف مع نتائج دراسة

) Cagetan( 2007التى أوضحت عدم فروق دالة

إحصائيا بين استخدام المتحف االفتراضى والطريقة التقميدية فى التدريس 0

 تفضري الفزض الجالح :
أثبتت النتائج الخاصة بالفرض الثالث أنو " توجد عالقة دالة إحصائياً بين متوسط

درجات طالبات مجموعة البحث التجريبية فى التطبيق البعدى بين مقياس اليقظة العقمية
والرضا عن التعمم " وتعزو الباحثتان ىذه النتيجة إلى ما يمى :
 إن المشاركة اإليجا بية والتفاعل النشط بين الطالبات جعمين يقبمن عمى ممارسة األ نشطةفي المحطات العممية وشجعين عمى البحث عن المعمومات بأنفسين وتحميميا وتفسيرىا
وتكوين استنتاجات بخصوصيا ومحاولة التغمب عمى العقبات التى تواجيين ،وىذا أدى إلى
تحسن يقظتين العقمية  ،وبالتالى ساعد عمى تثبيت المعمومات بأذىانين والتغمب عمى
اإلحباط أ و الشعور بالفشل وتحقيق الرضا عن عمميو تعممين  ،واتفق ذلك مع ما ذكره كل
من ( ، Bluth &Blanton ( 2014 : 5

(  Sinha ( 2012 :8فى أن

الطالب الذى يتمتع بيقظة عقمية عالية تجعمو يتعاطف مع ذاتو ومع االّخرين وتصبح
سموكياتو مريحة ويبتعد عن القمق والتوتر ويستمتع بعممية تعممو 0

 ساىم المتحف االفتراضى عمى تبسيط المعمومات النظرية لمطالبات وتقديم المحتوى التعميمىبشكل مشوق وجذاب مما أعطى الطالبات الكثير من المتعة والتسمية وزاد من دافعيتين
ورضاىن عن تعممين 0
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المعد باستخدام المتحف االفتراضى والذى أتاح فرصة لمطالبات
 إن طبيعة المحتوى التعميمى ًإلعمال عقمين واثارة تفكيرىن لخمق أفكار جديدة حول ما يعرض أمامين  ،واالنفتاح عمى
الموضوعات الجديدة لال قتصاد المنزلى جعمين عمى درجة عالية من الرضا عن المحتوى
التدريسى المقدم لين 0
 ا سيمت موضعات الوحدة المقترحة فى تحسن يقظة الطالبات العقمية ; حيث قدمت لينالمعمومات الصعبة والمجردة فى صورة سيمة مدعمة بالصور والرسومات والفيديوىات
التعميمية التى راعت الفروق بين الطالبات ،وخاطبت أكثر من حاسة لديين ; فساعد ذلك
عمى تنمية ميارة المالحظة والوصف لديين ،وجعمين يشعرن بالثقة بأنفسين  0واتفق
ذلك مع ما ذكره

(  Siegel ( 2007 : 234الذى أوضح أن اليقظة العقمية تحفز

الطالب عمى التعمم اإليجابى وتحقيق رفاىية التعمم باإلضافة إلى خفض الشعور بالضيق
وتحقيق الرضا عن التعمم 0
 إن العمل فى مجموعات داخل الفصل الدراسى ومرورىن عمى المحطات العممية المتنوعة زادفرصة التفاوض االجتماعى فى تنفيذ األ نشطة وفيم المعمومات والمعانى صعبة الفيم
وجعميا أكثر تمي ازً ووضوحاً بالنسبة لين  ،مما جعمين راضيات عن الطريقة التى
يستخدمنيا فى التدريس 0

توصيات البحح املضتكبلية :
فى ض وء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالى توصى الباحثتان بما يمى :
 تدريب معممات االقتصاد المنزلى عمى تطبيق استراتيجيات حديثة فى التدريس ومنيا :استراتيجية المحطات العممية التى تركز عمى مستويات التحصيل كافة وميارات التفكير
بأنواعيا عند تدريس موضوعات االقتصاد المنزلى 0
 االىتمام بتطبيق المتاحف التعميمية االفتراضية فى تدريس مادة االقتصاد المنزلى لطالباتجميع المراحل التعميمية كأحد تطبيقات المستحدثات التكنولوجية فى مجال التعميم 0
 توظيف بيئات التعمم االفتراضى فى تدريس موضعات االقتصاد المنزلى لممراحل الدراسيةالمختمفة 0
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 ضرورة إىتمام المعممات بتحسين اليقظة العقمية لدى طالبتين إلعداد جيل قادر عمىالتخطيط المستقبمى ،والمراقبة الذاتية لتعممين ،ومحاولة التغمب عمى المشكالت التى قد
تواجيين 0
 عقد ندوات وورش عمل عمل لتوعية معممات االقتصاد المنزلى بأىمية مراعاه اليقظةالعقمية لدى الطالبات لتحقيق نتائج تعميمية أفضل 0

مكرتحات البحح املضتكبلية :
استكماالً لمبحث الحالى تقترح الباحثتان إجراء بحوث مستقبمية حول :

 استخدام استراتيجية المحطات العممية فى تنمية متغيرات تابعة متنوعة مثل  ( :الدافعيةلإلنجاز – ميارتى التساؤل والتقصى – الذكاء العاطفى  -تصويب المفاىيم الخاطئة
لمنيج االقتصاد المنزلى)0
 إجراء بحث مقارن بين استراتيجية المحطات العممية واستراتيجيات تدرسية أخرى لموقوفعمى اكثر استراتيجية فعالة فى تحسين اليقظة العقمية لدى الطالبات 0
 استخدام المتاحف االفتراضية فى تنمية التفكير البصرى والمكانى لدى طالبات المرحمةالثانوية فى مادة االقتصاد المنزلى 0
 دراسة فاعمية استخدام المتاحف االفتراضية فى تنمية ميارت التعمم الذاتى فى مادةاالقتصاد المنزلى لطالبات المرحمة الثانوية
 -العالقة بين اليقظة العقمية وميارات التفكير فوق المعرفى لطالبات المرحمة الثانوية 0
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قائنة املزاجع :
أوالً  :املزاجع العزبية :
 -أحمد عادل  ،عادل السرايا ( . )3002منظومة تكنولوجيا التعميم  .الرياض  :مكتبة الرشد .

 اسالم محمد عطيو خميس ( . )3008تصميم لعرض المعمومات قائم عمى الرواية بالمتاحفاالفتراضية التعميمية لمقرر إلكترونى وأثرة فى تنمية التحصيل والتفكير التأممى  .مجمة البحث

العممى  ، )09(9.ص ص . 909 – 160

 أسماء طو نورى ( .)3003أثر أبعاد اليقظة العقمية فى اإلبداع التنظيمى  ،دراسة ميدانية فى عددمن كميات جامعة بغداد  ،مجمة العموم اإلقتصادية واإلدارية  .)09(68.ص ص . 326 – 306

 أسماء عمى ظافر الشيرى  ،زينب محمد العربى ( . )3008تصور مقترح لتصميم معمل افتراضىفى تنمية التفكير العممى بمقرر الفيزياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة  .مجمة كمية

التربية  .)8(21 ،ص ص . 307- 071 ،

 أسماء محمد البيومى عبد الرازق ( . )3009فعالية استراتيجيات المحطات العممية فى تدريساالقتصاد المنزلى لتنمية التفكير االستداللى والدافعة لتعمم لدى طالبات المرحمة االعدادية  .رسالة
ماجيستير  .كمية االقتصاد لمنزلى  .جامعة المنوفية .
 السيد يس التيامى محمد  ،رضا ابرىايم محمد ( .)3008فعالية برنامج قائم عمى اليقظة العقمية فىخفض الضغوط وتحسين الرفاىية لدى معممى االطفال ذوى اضطراب طيف التوحد  ،مجمة التربية
الخاصة  .جامعة الزقازيق .)31(9.اغسطس .

ص ص . 80 – 0

 الفرحاتى السيد محمود (. )3007فاعمية تدريب معممى العموم والرياضات عمى التعميم الدامجلمتفكير النشط فى سياق اجتماعى وخرائط التفكير فى تنمية قدرات اإلستدالل واليقظة العقمية ودافعية
التعمم والمستويات المعرفية لإلختبار .المؤسسة العربية لمبحث العممى والتنمية البشرية  .الجزء

االول  .)1(.يناير  .ص ص . 039- 03

 الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد ( .)3009وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى مادةاالقتصاد المنزلى التربية االسرية لمتعميم قبل الجامعى  .جميورية مصر العربية .

 أمانى أحمد محمد عبد الدخنى ( .)3006التعزيز االيجابى،السمبى فى بيئة تعمم قائمة عمى العوالماالفتراضية لتنمية ميارات صيانة الحساب االلى وتحسين الرضا عن التعمم لدى طالب تكنولوجيا
التعميم  .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم  .)3(36.ص ص . 230 – 327

 إيزيس عازر نوار ( :)3002استراتيجيات وطرائق تدريس اإلقتصاد المنزلى  .االسكندرية :دارالمعرفة الجامعية.
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 -تغريد عمران ( .)3000الميارات الحياتية  .القاىرة  :مكتبة زىراء الشرق .

 تيانى محمد سميمان ( .)3009برنامج أنشطة مقترح قائم عمى المحطات العممية إلكساب أطفالالروضة بعض المفاىيم العممية وعمميات العمم  .الجمعية المصرية لمتربية العممية  .)3 (08 .ص

ص. 90-0

 حمدى احمد عبد العزيز ،أحمد محمد سعيد  ،العجب محمد العجب ،نجالء احمد (  . )3002أثرالنمذجة االلكترونية القائمة عمى المحاكاة االفتراضية فى تنمية ميارات صيانة الحاسب االلى

وتحسين الرضا عن التعمم لدى الطالبات كمية التربية جامعة الدمام  .مركز النشر العممى  .جامعة

البحرين  .)3(01.ص ص . 073- 029

 حنان مصطفى احمد زكى (. )3002أثر المحطات العممية فى تدريس العموم عمى التحصيلالمعرفى وتنمية عمميات العمم والتفكير اإلبداعى والدافعية نحو تعمم العموم لدى تالميذ الصف الرابع
البتدائى.مجمة التربية العممية .)06(6.ص ص .033 – 92

 داود وديع مكسيموس ( . )3002البنائية فى عمميتى تعمم وتعمم الرياضيات " المدخل المنظومىفى التدريس والتعميم"  ،عمان  :مركز تطوير تدريس العموم .

 دعاء كمال صادق السعيد ( . )3006فعالية استراتيجية المحطات العممية فى تنمية المفاىيم العمميةوعادات العقل المنتجة لدى طالب المرحمة الثانوية فى مادة االحياء  .رسالة ماجيستير  .كمية
التربية  .جامعة المنصورة .
 دينا أحمد إسماعيل (.)3008تأثير العالقة بين عرض المصورات وأساليب التجوال فى تنميةالمعارف بتطوير األجيزة التعميمية من خالل المتاحف اإلفتراضية  .رسالة دكتوراة  .كمية التربية .

جامعة حموان .

 رقية محمود احمد عمى ( .)3008فاعمية إستراتيجية المحطات العممية فى تدريس النحو عمى تنميةالنحصيل النحوى وبعض ميارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  .مجمة كمية

التربية  .جامعة اسيوط . )8(21.اغسطس  .ص ص. 109- 290

 حسام الدين زكريا ( .)3000ثورة األنفوميديا ( الوسائط المعموماتية وكيف نغير عالمنا وحياتك؟)،ترجمة ، :مراجعة :عبد السالم رضوان .مجمة عالم المعرفة  .392 .الكويت  :المجمس الوطني

لمثقافة والفنون واآلداب.

 سارة محمد احمد الشيرى ( .)3009أثر استخدام المعمل االفتراضى "كروكودايل" فى تنمية مياراتعمميات العمم التكاممية لطالبات الصف الثالث الثانوى فى مقرر الكمياء بمدرينة الرياض  ،مجمة

عالم التربية  ،المؤسسة العربية لإلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية  . )99(07 ،يوليو .
ص ص . 99- 0
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 سيام أحمد رفعت أحمد الشافعى ( . )3007أثر استخدام استراتيجيات المحطات العممية فى تنميةميارات التفكير الناقد وبعض عادات العقل فى مادة اإلقتصاد المنزلى لدى تمميذات المرحمة
اإلعدادية  .مجمة بحوث عربية فى مجاالت التربية النوعية . )8( ،اكتوبر  .ص ص280 :222

.

 عادل ابو العز سالمة ،سمير عبد سالم ،وليد عبد الكرين  ،غسان يوسف قطيط ( .)3009طرائقالتدريس العامة " معالجة تطبيقية معاصرة"  .عمان  :دار الثقافة .

 -عايش زيتون ( 0 )3000أساليب تدريس العموم  .عمان  :دار الشروق.

 عزة صالح عبد اهلل الزىرانى ( .)3008أثر استراتيجية المحطات العممية فى التحصيل وبعضعمميات العمم فى العموم لدى تمميذات الصف السادس االبتدائى بمدينة مكة المكرمة  .مجمة العموم

التربوية والنفسية المركز القومى لمتربوية والنفسية . )06(3.ص ص . 067-019

 عمى محى الدين عبد الرحمن راشد ( .)3007تطبيق إستراتيجية المحطات العممية فى تدريس العموملتنمية الوعى البيئى لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية  ،المؤتمر العممى العشرون بعنوان الثقافة البيئية
العممية افاق وتحديات  .الجمعية المصرية لمتربية العممية  .القاىرة  .يوليو  .ص ص– 030

. 023

 صفوت أحمد فرج ( .)0990التحميل العاممي في العموم السموكية  .ط ( . )3القاىرة :مكتبةاألنجمو المصرية.
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