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 :امللدص

 تدريس ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس في
االقتصاد المنزلي عمى تنمية األىداؼ الوجدانية لدى الطالب المعمـ ، وتكونت مجموعة البحث 

ة معمم ة( طالب82والثانية ضابطة ) ةمعمم ة( طالب82مف مجموعتيف األولى تجريبية )
المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ،ولجمع بيانات الدراسة  ،واستخدـ الباحثاف

 تـ استخداـ مقياس تنمية األىداؼ الوجدانية ، وأظيرت الدراسة النتائج التالية :
 المجموعة  طالباتات بيف متوسطي درج0.0.رؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي وجود ف

 الطالبةالتجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس تنمية األىداؼ الوجدانية لدي 
 االقتصاد المنزلي0 ةمعمم

  المجموعة  طالباتبيف متوسطي درجات  0.0.فرؽ داؿ إحصائيًا  عند مستوي وجود
 ةوجدانية لدي الطالبالضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس تنمية األىداؼ ال

 .االقتصاد المنزلي ةمعمم
  المجموعة  طالباتبيف متوسطي درجات  0.0.وجود فرؽ داؿ إحصائيًا  عند مستوي

التجريبية  والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي عمي مقياس تنمية األىداؼ الوجدانية 
 .االقتصاد المنزلي ةمعمم ةلدي الطالب

  
 قتصاد المنزلي0اإل –األىداؼ الوجدانية  –إستراتيجية الصؼ المعكوس الكممات المفتاحية :   
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The impact of flipped classroom strategy in teaching home 

economics on developing the affective objectives of student teacher 

 
   Fatma Abd Elrazak Omar                                           Mansour Abd Elfatah 

Faculty of Specific education -                                Faculty of education - Qena  

 Qena - South Valley University.                              South Valley University. 

                      
Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of the flipped classroom 

strategy to develop affective objectives of the student teacher. The 

research group included of (24) student teacher for the experimental 

groups and (24) one for the control group. The researcher used the 

descriptive analytical and semi-experimental approache, and to collect 

the data of the study was used the measure of development of emotional 

goals. The study explained the following results: 

- There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of the experimental group in the pre- and 

post-application on the competencies of the development of 

emotional goals of the student home economics. 

- There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the average scores of the students of the control group in the 

pre- and post-application on the scale of competencies to develop the 

emotional goals of the student home economics. 

- There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the average scores of the experimental group and the control 

group in the post application on the scale of competencies of 

developing the emotional goals of the student of home economics. 

 Economics .                             
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 :مكدمة

يعّد المعّمـ مف أىـ ُمدخالت العممّية الّتربوية، فيو القادر عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ 
وترجمتيا إلى واقع ممموس، وىو الذي يعمؿ عمى تنمية القدرات والميارات عند التالميذ عف 

دارتيا واستخداـ تقنّيات التعميـ ووسا عرفة ئمو، ومطريؽ تنظيـ العممّية التعميمّية وضبطيا وا 
 ؽ تفكيرىـ وتعّمميـ، وتحديد أىداؼ الّتربية في تطوير المجتمع وتقدمو 0حاجات التالميذ وطر

تعتبر قضية إعداد المعمـ وتأىيمو مف أىـ القضايا التربوية في مختمؼ المراحؿ و 
فيو الركيزة األساسية في العممية التربوية والعامؿ الرئيس  العممية،التعميمية والتخصصات 

 (2، 8.10، )سميماف بف ناصر غايتيا0توقؼ عميو نجاحيا وبموغ الذي ي
قدوة  وىووبما أف المعمـ ىو أساس تدريس وتنفيذ وتحقيؽ أىداؼ المنيج الدراسي ، 

تالميذه لذلؾ يجب أف يتسـ بالميوؿ واالتجاىات والقيـ العممية التي توفر لديو القدرة عمي 
الؿ تشكيؿ شخصياتيـ ، ويتحقؽ ذلؾ مف خ إكسابيا لتالميذه ، مما يساعد بفاعمية في

، 8..8، و ّاخروفىداؼ الوجدانية 0) أحمد النجدي لكفايات تحقيؽ األامتالؾ الطالب المعمـ 
111) 

(، )فيوليت فؤاد 8.12وكما أكدت العديد مف الدراسات كدراسة كال مف)غني فارس ،
لمتدريب مف الناحية  ( عمى أف الطالب المعمـ البد أف يخضع8.12(، )ندى فيد ،8.12،

والتي منيا تحقيؽ  ،النظرية والتطبيقية ليتمكف مف اكتساب الميارات الالزمة لمتدريس الفعاؿ
كفايات األىداؼ التدريسية بأنواعيا ) المعرفية/ الميارية/ الوجدانية( مف خالؿ ربط 

 المعمومات التربوية بتطبيقات عممية حقيقية 0
خصصيف الدور الياـ الذي تقـو بو الجوانب الوجدانية وكما أكد أيضا العديد مف المت

تجاىات ا  فميوؿ و  ،)الميوؿ/االتجاىات/ القيـ العممية ( في التعمـ وفي العممية التعميمية عموماً 
تجاىاتيـ نحو معممييـ وزمالئيـ يؤثر في قدرتيـ عمى إتماـ ا  نحو المادة الدراسية و  التالميذ

 (10، 2..8عبد اهلل، زبيدة القرني، المياـ التعميمية األخرى 0) محمد
المختمفة مف المواد الدراسية التي توجو اىتماـ  اجاالتياالقتصاد المنزلي بم مادةف أل و 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الفعمية  اومجاالتي ابكؿ ما يخص األسرة ، وكؿ موضوعاتي كبيراً 
ؼ التعميمية أكثر حيوية وواقعية ، مما يجعؿ المواق لمتمميذاتواالىتمامات والميوؿ الشخصية 
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 ةومف خالؿ ىذه المواقؼ يتأكد االىتماـ باألىداؼ الوجدانية وتأكيد تحقيؽ كفايتيا لدى الطالب
 في االقتصاد المنزلي 0 ةالمعمم

ـ بوجو عاـ ليس مجرد نقؿ المعرفة إلى المتعمـ بؿ يوكما يؤكد خبراء التعميـ أف التعم
و مف جميع أي تكامؿ لشخصيت ،ووجدانياً  وميارياً  ـ عقمياً ىو عممية تعني بنمو المتعم

تباع األساليب التقميدية في  دف دور المعمـ لـ يعأالجوانب ،و  ، قاصرا عمى اإللقاء فقط وا 
التدريس لممتعمـ ،بؿ أصبحت مسئوليتو األساسية ىي رسـ مخطط الستراتيجيات التدريس 

 (8.11بد الفتاح جاد ،التي تساعد عمي تحقيؽ األىداؼ بفاعمية 0) ع
" وىو   Flipped Learningومف ىذه االستراتيجيات إستراتيجية الصؼ المعكوس "

شكؿ مف أشكاؿ التعميـ المبرمج الذي توظؼ فيو التقنية الحديثة بذكاء مف خالؿ استخداـ 
صؿ بيف التعميـ الذاتي وميارات التوا التكنولوجيا بفاعمية خارج حدود المؤسسة التعميمية معززاً 

الطالب فيحدث التغيير عف طريؽ تحصيؿ الطالب لمخرجات تعميمية عالية 0)ىديؿ الصيفي ، 
8.12 ) 

 مغهلة البحح : 

 تـ تحديد مشكمة البحث مف خالؿ األتي :
الفرقة الثالثة قسـ االقتصاد  لطالباتإشراؼ الباحثة عمى مجموعات التربية الميدانية  -1

 تبيف : الطالباتضير المنزلي ،وباالطالع عمى دفتر تح
ينصب عمى االىتماـ  األىداؼ الوجدانية ، وأف تركيزىف بصياغة عدـ اىتماميف -

 باألىداؼ المعرفية والميارية 0
تكرار صياغة ىدؼ أو ىدفيف وجدانييف محدديف لكؿ الدروس مثؿ )أف تيتـ الطالبة  -

د المنزلي في ) أف تشعر الطالبة بأىمية االقتصاباإلنصات لممعممة أثناء الشرح (،
  (0حياتيا

ىداؼ الوجدانية واتض  عف عدـ االىتماـ باأل مجموعات التربية العممية وسؤاليف مقابمة -2
 التالي : مف إجابتيف

صعوبة تحديد الجانب الوجداني الذي يتناولو الدرس ) ميوؿ / اتجاىات / قيمة  -
 عممية( 0

 في صياغة األىداؼ الوجدانية 0 وجود صعوبة لدييف -
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 0 قويـ الجانب الوجداني بالنسبة ليفصعوبة ت -
 ألىداؼ الوجدانية في تدريس االقتصاد المنزلي 0يف لصعوبة توظيف -

(، دراسة  (Riza Atiq,2011تأكيد العديد مف نتائج الدراسات السابقة كدراسة ريزا اتيؾ -3
(Tawiah-Dadzie,E,Kankam,B,2006) ، ( 8.12و دراسة )أمؿ عبد المنعـ

المعمموف في أداء المناىج الدراسية وتقويميا عمى الجانب المعرفي  بأنو غالبا ما يركز
واف حدث فبطريقة غير ،والميارى ونادرا ما ييتـ المعمموف بأىداؼ المجاؿ الوجدانى 

 فعالة لعدـ وجود المعرفة الكافية بالمجاؿ الوجداني 0 
 ةومف خالؿ ذلؾ تحددت مشكمة البحث في محاولة عالج القصور لدى الطالب

لألىداؼ الوجدانية مف خالؿ استخداـ إستراتيجية الصؼ  ا وصياغتيافي تناولي ةالمعمم
 المعكوس0

 البحح:أصئلة 

 كالتالي:ف سؤاؿ البحث يكوف اوعميو ف
االقتصاد المنزلي عمى تنمية األىداؼ تدريس ما أثر إستراتيجية الصؼ المعكوس في 

 الوجدانية لدى الطالب المعمـ ؟
 فزوض البحح :

 طالبات(  بيف متوسطي درجات 0.0.≥)مستوي  إحصائيًا عندجد فرؽ داؿ يو  .1
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس تنمية األىداؼ 

 االقتصاد المنزلي0 ةمعمم ةالوجدانية لدي الطالب
 طالبات(  بيف متوسطي درجات 0.0.≥)مستوي  إحصائيًا عنديوجد فرؽ داؿ  .2

بطة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس تنمية األىداؼ المجموعة الضا
 .االقتصاد المنزلي ةمعمم ةالوجدانية لدي الطالب

 طالبات(  بيف متوسطي درجات 0.0.≥) مستوي إحصائيًا عنديوجد فرؽ داؿ  .3
والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي عمي مقياس تنمية  المجموعة التجريبية
 .االقتصاد المنزلي ةمعمم ةي الطالباألىداؼ الوجدانية لد
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 أٍداف البحح :

 إلى:ىدؼ البحث الحالي 
تدريس التعرؼ عمى فعالية التدريس باستخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس في  -

 0االقتصاد المنزلي ةمعمم ةتنمية األىداؼ الوجدانية لدى الطالباالقتصاد المنزلي عمى 
العممية التعميمية بما يتناسب مع طبيعة  فيعمى أىمية توظيؼ التكنولوجيا  التأكيد -

 المتعمـ واستخدامو ليا 0
بالكشؼ عف مصادر أخرى لمتعمـ خارج  لممتعمـتطوير أسموب التعمـ بحيث يسم   -

 والجامعة0حجرة الدراسة 
 أٍنية البحح : 

  في:قد يسيـ البحث الحالي 
عرؼ عمى دور كوف محور العممية التعميمية والتيل تفعيؿ دور الطالب المعمـ -

 التدريسي كمعمـ 0 هيجية الصؼ المعكوس في تطوير أداؤ إسترات
االقتصاد المنزلي باستراتيجيو الصؼ المعكوس وخطواتيا وكيفية  اتعريؼ معممت -

 استخداميا في تنمية الميارات التدريسية المطموبة 0
المناىج  توجيو نظر المتخصصيف والقائميف عمى العممية التعميمية عند إعداد وتصميـ -

الستخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس في تدريس االقتصاد المنزلي في المراحؿ 
 المختمفة 0

 حدود البحح :

 اقتصر البحث الحالي إلى بعض الحدود التالية :
الفرقة الثالثة قسـ طالبات مف  ةمعمم ة( طالب22وعددىـ ):  انحدود انبشريت -1

موعتيف وىف مج جامعة جنوب الوادي،–االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية 
( مجموعة ضابطة والتي درست بالطريقة 82) فيمثمالتربية العممية بالمدرسة،و 

 ( مجموعة تجريبية والتي درست بإستراتيجية الصؼ المعكوس820التقميدية و )
اإلعدادي  االوؿمصؼ االقتصاد المنزلي لوحدة مف منيج :  انحدود انمىضىعيت -2

تنمية األىداؼ الوجدانية ل في التدريس تراتيجية الصؼ المعكوسلتطبيؽ إستستخدـ 
 0  ةالمعمم ةلمطالب
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-8.12تـ تطبيؽ التجربة في بداية التـر األوؿ لمعاـ الدراسي :  انحدود انزمىيت -3
 ـ .8.8

  البحح:ميَج 

 عداد أداة البحث وجمع البيانات اُ :  انمىهج انىصفي ستخدـ في اإلطار النظري وا 
تصنيفيا وتحميميا مف خالؿ دراسة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة والمعمومات و 

 التي تناولت إستراتيجية الصؼ المعكوس واألىداؼ الوجدانية 0
  اختيار مجموعات الدراسة ) تجريبية  مف خالؿويتمثؿ  :انتجريبيانمىهج شبه

 الوجدانية0وتطبيؽ مقياس تنمية األىداؼ  (،وضابطة 
 أدوات البحح: و املواد التعلينية

 0 ةالمعمم ةمقياس األىداؼ الوجدانية في االقتصاد المنزلي لمطالب -
 ستخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس0إل ةدليؿ المعمم -

 البحح:مصطلحات 

  املعهوظ:إصرتاتيجية الصف 

: بأنيا طريقة تدريسية يتـ فييا الدمج بيف بيئتيف تعمـ ، تعمـ خارج  تعرؼ إجرائياً 
عدىا يوىات وعروض بور بوينت يتـ توفير محتوى تعميمي عمي شكؿ فيدي الفصؿ وفييا
 watts)أو (face book) اؿ عف طريؽفي المنزؿ  ة المعممةشاىدىا الطالبالباحثاف لت

app)  وتنفيذ األنشطة الصفية 0   وتشة فيما شاىدلممناق الجمسات فيوتعمـ 
 الوجداىية:األٍداف 

 اظير في سموكييو  ةتبط بميوؿ واتجاىات وقيـ المتعممبأنيا كؿ ما ير  :إجرائياً تعرؼ 
 التعميمية0الوجداني تجاه األشياء واألشخاص والمواد 
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 اإلطار اليظزي للبحح :

 كالتالي:يتـ عرضيا  محاوريتناوؿ اإلطار النظري عدة 
  املعهوظ:أوال: إصرتاتيجية الصف 

اع التعميـ المدمج " أحد أنو  Flipped Learning"يعد التعميـ بالصؼ المعكوس
، 8.10الذى يستخدـ التقنية لنقؿ المحاضرات خارج الصؼ الدراسي 0) حناف الزيني ، 

128) 
ـ المدمج يبأنو شكؿ مف أشكاؿ التعم (Staker& Horn,2012) ستيكر وعرفو

 0 لو ناسبالملمتعمـ في وقت ومساحة التعمـ بحيث يتـ فيو تحكـ ا
في العممية التعميمية ،وتمكف تستخدـ التقنية  تعميـوعرؼ أيضا بأنو إستراتيجية 

عمميف مف أف يستثمروا المزيد مف الوقت في الفصؿ لمتفاعؿ ومناقشة الطالب بدؿ مف الم
اىدتو الطريقة التقميدية المعتادة ،وعمى الطالب متابعة المادة فى المنزؿ ويناقشوف ما تـ مش

   (Bram,2013)0في الفصؿ تحت إشراؼ المعمـ
( باف التعميـ مف خالؿ الصؼ المعكوس 28، 8.10  )عاطؼ الشرماف ،كما أوض

ـ مف خالؿ فيديو عمى شبكة االنترنت بؿ انو يسعى إلى يال يجب أف يفيـ عمى أنو مجرد تعم
ـ نشط وأف األفالـ يـ تشمؿ تدريس مباشر وتعميـ المختمفة واستراتيجيات تعميدمج أنماط التعم

مية بالغة في فمسفة الصؼ المعكوس تعالج ضيؽ زمف الحصة التعميمية والفيديوىات ليا أى
 وزيادة الوقت المتاح لمطالب لمتفاعؿ مع المعمـ بصفو ذاتية 0

 مزاحل تيفيذ التعله بالصف املعهوظ : 

الشكؿ التالي يوض  مراحؿ تنفيذ إستراتيجية الصؼ المعكوس كما ذكرتيا )ابتساـ  
 (121، 8.10 الكحيمي،
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 (1شكل )                                                            

 صرتاتيجيُ الصف املعهوظ :إخطوات تيفيذ 

الموضوع أو الوحدة التي يريد المعمـ تنفيذىا بإستراتيجية الصؼ تحديد فييا يتـ  األولي:المرحمة 
 المقموب0

 ي إلى مجموعة معارؼ وميارات 0المرحمة الثانية : تتـ بتحميؿ المحتوى العمم
المرحمة الثالثة : تتـ بتصميـ موقع تعميمي أو صفحة تواصؿ اجتماعي وتحميؿ فيديوىات 

 تعميمية عميو ، وتصميـ عروض بور بوينت وتحميميا 0
أو مشاىدة الفيديوىات ،تتـ فييا عمؿ توجيو لمطالب لمدخوؿ عمي الصفحة  الرابعة:المرحمة 

 0مدمجةعمى اسطوانة 
 المختمفة0تتـ عف طريؽ تقويـ المتعمـ داخؿ الفصؿ باألدوات  الخامسة:المرحمة 

  املعهوظ:مميشات إصرتاتيجية الصف 

 زيادة التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف 0 -1
 تعمميـ0عمى التفاعؿ والتواصؿ بينيـ وتحمؿ مسئولية  المتعمموفتشجيع  -2

 تحديد

 موضوع

 الدرس

 تحليل

 المحتوى
 ما تقويم

 الطالب تعلمه

 الفصل في

 فيديو تصميم

أو  تعليمي

 تفاعهي

 مشاهدة

 الطالب

 للفيديو

 تم ما تطبيق

 من تعلمه

 الفيديو



 ................................................أثرإستخدام إستراتيجية الصف المعكوس في تدريس اإلقتصاد المنزل

- 281 - 

 ئة الكترونية 0الدمج بيف التعمـ التقميدي والتعمـ النشط في بي -3
 بعض0يشارؾ جميع المتعمميف في تعمميـ مع  -4
يسم  لممتعمميف الوصوؿ لممحتوى عمي االنترنت بشكؿ متكرر فيستطيع مشاىدة  -5

 الفردية0المحتوى أكثر مف مرة حسب الفروؽ 
 تواجييـ0يوفر الوقت داخؿ قاعة الدراسة لإلجابة عمى تساؤالتيـ وأي صعوبات  -6
إعادة الدرس مف  ـي، فيمكنّ مف طمب إعادة جزئية الدرس الخجولوفتناسب الطالب  -7

 مرات عديدة0
 املعهوظ:مكومات إصرتاتيجية الصف 

 توفير بيئة تعمـ مرنة تسم  لممعمـ ترتيبيا بما يناسب الموقؼ التعميمي 0 -1
التعمـ الذاتي ويتمثؿ في دور المتعمـ في بحثو واكتشافو لممعمومات وبناء معرفتو  -2

 الشخصية بنفسو 0
 لمحتوى الذي يتـ تدريس جزء منو داخؿ الفصؿ والجزء اآلخر خارجو 0ا -3
معمـ متخصص الذي يقـو بمالحظة المتعمميف وتزويدىـ بالتغذية الراجعة في الوقت  -4

 (Mcknight ,2014, 5-6 ) متنوعة0المناسب وتقويـ أدائيـ بطرؽ 
لتزاـ اإل  مما سبؽ يتض  أف إلستراتيجية الصؼ المعكوس مراحؿ ومقومات البد مف

بيا لبناء خطوات اإلستراتيجية واالستفادة مف مميزاتيا لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 
 المرجوة0

  الوجداىية:األٍداف  ثاىيا:

يمعب المجاؿ الوجداني دورا أساسيا في العممية التعميمية ألنو يركز عمى بناء أمور 
في  يجابية وتنميتيا لديوالمشاعر االوىي تكويف القيـ و  ـغاية األىمية والحيوية لممتعم في

مختمؼ المراحؿ التعميمية ، والبد مف تعزيزىا واالىتماـ بيا حتي يتكوف لدى المتعمـ ميؿ نحو 
  (Popham, 2011, 233)مواصمو تعممو في المستقبؿ 0

كما أف أىداؼ المجاؿ الوجداني تركز أيضا عمى التغييرات الوجدانية الداخمية التي 
كيـ وتتفاوت مف مجرد االىتماـ البسيط بظاىرة معينة إلى تكويف يمكف أف تطرأ عمى سمو 

 (22، 8.12) أمؿ خمؼ،                             0مؽ متناسؽ داخميا لمفردضمير وخ
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أف المتعمميف اليوـ    (Kang,M.&others, 2011, 158 )وكما أكدت دراسة 
بحاجة إلى أف يكوف لدييـ قدرة  كما ىـ بحاجة إلى إتقاف كمية ىائمة مف المعرفة ىـ أيضا

يمكنيـ استخداـ ىذه المعرفة لحؿ المشكالت ، لذلؾ يجب أف  وكيؼ(، أيف ،)متىعمى تحديد 
يتطور التعميـ ويراعي احتياجاتيـ مف خالؿ تركيزه عمى تطوير المجاؿ الوجداني لدى 

ة معمم ةالطالبالمتعمميف متزامنا مع النواحي المعرفية ، فمف ىنا جاء االىتماـ بتدريب 
ألىميتيا في  الألىداؼ الوجدانية واستيعابي اوالتأكيد عمي أىمية إتقاني االقتصاد المنزلي

 في صياغتيا وكتابتيا وتقويميا0 االموقؼ التعميمي ومواجيو أي قصور لديي
 مفَوو األٍداف الوجداىية :

شاعر ( بأنيا األىداؼ التي تؤكد عمى الم22، 2..8عرفتيا )سناء أبو دقة ،
 واالنفعاالت كالميوؿ واالتجاىات والقيـ 0

عرفت أيضا بأنيا األىداؼ التي تصؼ التغيرات في االىتمامات والقيـ وُ 
  (Lynch, Russell, Evans&Sutterer,2009,47واالتجاىات0)
عالقة بالسموؾ ( بأنيا األىداؼ التي ليا 82، 8.12يوسؼ، عرفيا )حساـ كما 

في تنمية مشاعره وعقائده وأساليب تكيفو كالمحافظة عمى عاداتو متمثمة  الوجداني لممتعمـ
 وتقاليده والفرح والحزف0 

ويتض  مف عرض التعريفات السابقة بأنيا تتفؽ جميعيا في أف األىداؼ الوجدانية 
ىي كؿ ما يتعمؽ باىتمامات وميوؿ وقيـ المتعمـ وىي ما يوجو سموكو الوجداني نحو األفراد 

 ية0التعميمواألنشطة 
 الوجداىية:تصييف األٍداف 

 صنفت األىداؼ الوجدانية إلى خمسة مستويات حسب تصنيؼ كراثوؿ وىي كالتالي :
 ستقباؿ أو التقبؿ :مستوى اإل -1

ويقصد بو أف يظير لدى المتعمـ الرغبة واالىتماـ بموضوع معيف أو مشكمة ما وتتدرج 
 لألشياء0حدث إلي الرغبة في تقبمو نواتج التعمـ ىنا مف الوعي البسيط إلى االنتباه لما ي

 ستجابة :مستوى اإل -2
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0 وىذا  ما يستقبمو ثـ اىتمامو بالرد عميووىى تعبر عف مشاركة المتعمـ وتفاعمو مع 
أف ) يستجيب /  المجاؿ يشمؿ األىداؼ التي يتـ تصنيفيا إلى ميوؿ واىتمامات مثؿ

 ( 00، 8.18يـ ، و )عماد عبد الرح ( 2..8) حسف شحاتو ، يشارؾ / يسيـ (0 
 التقييـ:مستوى  -3

وىنا يعطي المتعمـ قيمو لشئ ما أو موضوع ما ويسمؾ سموكا يتناسب مع معتقداتو 
 وعاداتو ومف أمثمة األفعاؿ في ىذا المستوى ) يؤمف /يقدر/ يساىـ/ يشارؾ (0

 التنظيـ:مستوي 
ع بعضيا وفى ىذا المستوى يكوف المتعمـ قادرا عمى تنظيـ أفكاره وقيمو وربطيا م

 لموصوؿ إلى شئ جديد ومف أفعاؿ ىذا المستوى )يتمسؾ /يصمـ/ يدعـ / ينظـ / يوازف
 تحقؽ مف ( 0/ ي

 مستوى التمييز بقيمة أو تشكيؿ الذات :
نظاـ مف القيـ واالتجاىات يحدد أنماط سموكو  المتعمـفي ىذا المستوى يصب  لدى 

يف في الحياة ،ومف األفعاؿ في أسموب مع لديووطريقة تفكيره في الحياة بحيث يصب  
، (22، 8.10) فراس السميتي،ينق  / يظير / يثابر / يميز (0  ىذا المستوى ) يتبني /

 ( .2، 8.12)حساـ صال  ،
 أٍنية األٍداف الوجداىية :

  أف:تعد األىداؼ الوجدانية مف أىـ األىداؼ السموكية حيث 
ى التحصيؿ الجيد وتزيد كفاءتو ومدى تنمية الجوانب الوجدانية تجعؿ المتعمـ قادرا عم -

 تقبمو لممفاىيـ والحقائؽ العممية 0
  0عمى حؿ المشكالت مادة ينمي ميارات التفكير وقدرتونحو ال وميولو المتعمـ اتجاه -
 0وتنمية قيما ايجابية نحوىاـ الميارات المختمفة ينبع مف حبو لممادة عمي تعم المتعمـقدرة  -
 0 واستعداداتو ناسب لميولولمتخصص الم المتعمـتوجيو  -
 القدرة عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة 0 اكساب المتعمـ -

 ( 22، 8..8، واخروف لنجدى) أحمد ا                                              
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 قتصاد امليشلي وتينية األٍداف الوجداىية :عله اإل

مختمفة ىو تحسيف سموؾ إف اليدؼ األساسي لمعممية التربوية ودراسة المواد ال
تأثير ايجابي في المجتمع ،ومادة االقتصاد  ـعمى أف يكوف لي ـاألفراد مع الظروؼ مف حولي

المنزلي مف المواد التي تيتـ اىتماما كبيرا بتعديؿ السموؾ اإلنساني وتوعية األفراد واالىتماـ 
ي تتعمـ وتكتسب العديد مف بالنواحي الوجدانية حيث أف الطالبة مف خالؿ مادة االقتصاد المنزل

الميارات في جميع مجاالت االقتصاد المنزلي ) الغذاء والتغذية، المالبس والنسيج ، المسكف 
ؾ مما يجعؿ ممارسة تم وتأثيثو ، إدارة اقتصاديات األسرة ، الطفولة والعالقات األسرية (

نتاج أي منتج ، بأي  لمجيد والميارة المطموبة لمقياـ ةحتراـ الطالبإ إلى الميارات يؤدي عمؿ وا 
 التقدير لمقائميف عمييا وعمى صناعتيا 0 ايؿ نحو إتقاف األعماؿ وينمو لدييم اوينمي لديي

 يف حتكيل األٍداف الوجداىية داخل الفصل يف مادة االقتصاد امليشلي : ةاملعلن ةدور الطالب 

ا في دفتر التحضير قراءة األىداؼ العامة لمادة االقتصاد المنزلي بتمعف ثـ تدويني  -
الستخراج األىداؼ الوجدانية منيا وتصنيؼ الدروس عمييا عممًا بأف بعض تمؾ األىداؼ 

 . بمنزلة عامؿ مشترؾ في بعض الدروس
في المادة ومحاولة فيميا وربطيا بالواقع؛ لدعـ اليدؼ  مع المعمومات والمياراتج -

لمعمومات والميارات الحياتية في ا ةمعممكتوسع تجداني المراد شرحو، وال يمنع أف الو 
دعـ بيا تل بما ىو موجود بالكتاب المدرسيوربطيا ،التي تخص األفراد داخؿ األسرة 

، وال يتأتى ذلؾ إال بالقراءة ةيا المعممدرسّ تُ ة المرحمة التي األىداؼ الوجدانية مع مراعا
صاد عمي ما ىو جديد باستمرار فيما يخص أنشطة مجاالت االقت ةالمعمم واطالع
 المنزلي0

ضرورة االىتماـ باألىداؼ الوجدانية كيفًا ال كمًا، أي عدـ اإلكثار منيا أو المبالغة في  -
مف  كمعممةتمكف تدفيف أو ثالثة، كي كتفي بيصياغتيا عند تحضير كؿ درس بؿ يُ 

 .إعدادىا ذىنيًا ومف ثـ دعميا مع اإلشارة إلييا داخؿ حجرة الصؼ
كف تصنيع  المنتجات الخاصة بمجاالت االقتصاد المنزلي ، الزيارات الميدانية لبعض أما -

ألفالـ وأشرطة )الفيديو( فعندما حسب اإلمكانات المتاحة ويمكف تعويض ذلؾ بعرض ا
شرح طريقة عمؿ صنؼ مف األصناؼ الغذائية أو طريقة رسـ باتروف موديؿ معيف  ما ت

 التأثير عند الطالبات0و لليكوف  فريط )فيديو( ينقؿ صورة واقعية ليالمانع مف عرض ش
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مع فيو األخبار والقصص وبعض المنتجات التي شارؾ عمؿ بنؾ معمومات ومعارض تجّ  -
 ة، عمى أف تكوف ميمة المعممفاد المنزلي كنشاط ليفييا الطالبات في مجاالت االقتص

 . ثـ تستخدـ تمؾ المعمومات والمنتجات في دعـ األىداؼ الوجدانية وإشرافي
 فتصاد المنزلي حسب المرحمة التي ىت عمى قراءة كتب في مجاؿ االقتشجيع الطالبا -

 . فييا مع التركيز عمى الجوانب الوجدانية فييا
التشويؽ ومف تمؾ  ةيب مختمفة وطرائؽ متنوعة مستخدمعرض الدروس دومًا بأسال -

الف القصة في ،األساليب أسموب القصة الذي يعتبر أىـ وسيمة لدعـ األىداؼ الوجدانية 
ؿ مرة تسمعيا تشدؾ إلييا وكأنؾ تسمعيا ألوؿ مرة وحتى يكوف لمقصة تأثير قوي؛ ال ك

 :منيا ،تكفؿ نجاحيا ضوابط بد مف ،
     أف تتوافر في القصة عوامؿ الجدية واإلثارة كاستخداـ اإلشارات والحركات المناسبة،   -

 وحدة الموضوع، مع مراعاة ،المتعمماتلشد انتباه  مع االستعانة بتعبيرات الوجو    
 اإلطالة0مع عدـ  وبدايتيا ونيايتياالقصة  موضوع ومعرفة

أف تقدـ بأسموب سيؿ ال غموض فييا مع البعد عف األلفاظ الصعبة ومراعاة سف  -
 0المتعممات

 طرح األسئمة ومناقشة القصة لموقوؼ عمي األىداؼ الوجدانية المرجوة منيا0 -
 (01، 8.12اوى، ز جميؿ حم)                                                           

 افي االقتصاد المنزلي ال ينحصر في نقمي ةالمعمم ةمما سبؽ يتض  أف دور الطالب 
ن،لممعمومات الموجودة في الكتب المدرسية لمطالبات فقط  ما تنمية االتجاىات العممية وا 

عداد األنشط الدروسي اوعرضي امف خالؿ تخطيطي فلديي ة والوسائؿ واستخداـ جيدا وا 
بيف سموكيات اكسال تجاىات وميوؿ الطالبات ال  يفناسبالمطرؽ تدريس والتقويـ 
  واتجاىات عممية مرغوبة 0
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 الدراصات الضابكة :

 املعهوظ:أوال: دراصات تياولت إصرتاتيجية الصف  

 و(:0202دراصة ) عبد الزمحً الشٍزاىي ، -1

المعكوس في تنمية المستوى المعرفي  ىدفت الدراسة إلى فعالية استخداـ التعمـ
لمقرر التعمـ االلكتروني لدى طالب كمية التربية بجامعة الممؾ عبد العزيز ، واستخدـ الباحث 

( إلي مجموعة تجريبية درست بإستراتيجية 28المنيج شبو التجريبي وقسمت العينة وعددىا )
أظيرت النتائج : وجود أثر التعمـ المعكوس ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية و 

 ايجابي في اكتساب وتنمية مستويات المفاىيـ المعرفية 0
 و( :0202دراصة ) أيُ الكغطة ،  -2

ىدفت الدراسة الى بياف أثر استخداـ التعمـ المعكوس في تنمية المفاىيـ وميارات 
احث المنيج التفكير التأممي بمبحث العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر ، واستخدـ الب

( طالبة تـ توزيعيف الى .2الوصفي والمنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف )
مجموعتيف تجريبية وضابطة وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لممفاىيـ العممية واختبار 
لمتفكير التأممي ،وأظيرت النتائج : فعالية التعمـ المعكوس واف لو اثر ايجابي في تنمية 

 تفكير التأممي 0ميارات ال
 و( :0202دراصة )ريه العبيهاٌ ،ميى احلياني ، -3

الى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية الفصوؿ المقموبة في تدريس مادة الدراسة  ىدفت
، واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي وتكونت اآللي عمى الدافعية نحو التعمـ  الحاسب

الدراسة في مقياس الدافعية نحو التعمـ  طالبة ،وتمثمت أدوات 80عينة الدراسة مف 
(MSLQ)   وأظيرت النتائج : األثر االيجابي لتدريس مادة الحاسب اآللي باستخداـ

 إستراتيجية الفصوؿ المقموبة في تنمية دافعية الطالبات 0
 و( :0202دراصة ) أمحد الغامدي، -4

طالب الصؼ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية الفصؿ المعكوس عمي تحصيؿ  
الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعمومات وتـ استخداـ المنيج شبو 

( طالب تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة وطبؽ .2التجريبي وتكونت العينة مف )
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االختبار التحصيمى قبمي وبعدى وأظيرت النتائج : فعالية التعمـ بالفصؿ المعكوس عمى 
 ب 0تحصيؿ الطال

 ( و0202العشيش، دراصة )خلود عبد  -5

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر استخداـ الصؼ المقموب لتنمية ميارات التفكير 
الناقد في مادة الفيزياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي ، واستخدمت الباحثة 
المنيج شبو التجريبي القائـ عمي التصميـ القبمي والبعدي لمجموعتيف احدىما 

االخري تجريبية تدرس باستخداـ اإلستراتيجية ،وتكونت عينة الدراسة مف ضابطة و 
طالبة تـ تقسيميف لممجموعتيف ، وتمثمت أداة البحث في اختبار ميارات التفكير  .2

الناقد ،وأظيرت النتائج : بايجابية إستراتيجية الصؼ المقموب في تنمية ميارات 
  التفكير الناقد لدى الطالبات 0

 الوجداىية:اصات تياولت األٍداف در ثاىيا:

 و( :0202دراصة )إبزاٍيه أمحد ، -1

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية 
لدى طالبات المرحمة الثانوية ، قتصاد المنزلي تجاه نحو مادة اإلتصاؿ واإل ميارات اإل 

والمنيج شبو التجريبي ، وتكونت العينة مف ستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ا  و 
تصاؿ و داوات البحث عبارة عف مقياس ميارة اإل أمجموعتيف ضابطة وتجريبية ،وكانت 

ستراتيجيات التعمـ إستخداـ إلمنزلي وأظيرت النتائج : فاعمية قتصاد اتجاه نحو اإلمقياس اإل 
 تجاه نحو المادة0النشط في تنمية اإل 

 و( : 0202دراصة )فيوليت فؤاد ، -2

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى المرونة لتحسيف الكفاءة 
 طالبة مقسمة الى .0الوجدانية لعينة مف طالب المرحمة الثانوية ، تكونت العينة مف 

، مقياس المرونة النفسيةعبارة عف داة الدراسة أمجموعتيف ضابطة وتجريبية وكانت 
، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف يج التجريبياستخدمت الباحثة المنو 

 التطبيؽ القبمي والبعدى لممقياس لصال  المجموعة التجريبية 0
 و( :0202دراصة ) فاطنة عاعور، -3
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ستخداـ التعمـ المدمج في تدريس إسة الحالية الى الكشؼ عف فاعمية ىدفت الدرا
تجاه نحوه د المنزلي لتحسيف التحصيؿ واإل مقرر طرؽ تدريس مقرر طرؽ تدريس االقتصا

 80لدي طالبات كمية التربية بجامعة نجراف ،وتكونت العينة مف مجموعتيف تجريبية 
ستخداـ التعمـ المدمج في تدريس مقرر طرؽ إ، وأظيرت النتائج : فاعمية  80ة وضابط

 تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية االتجاه نحوه0
 و( :0202دراصة ) ليلى مشيد، -4

ت نحو المشروعات الصغيرة ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أىـ تصورات المعمما
معممة  .8قتصاد المنزلي وتكونت عينة الدراسة  مف تجاىاتيف نحو مادة اإلإومستوى 

مقياس لمكشؼ عف واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي تكونت أدوات الدراسة مف 
يجابية لدى معممات إتجاىات إوأظيرت النتائج وجود  ماتتجاه المعمإالتصورات ومقياس 

  0االقتصاد المنزلي
 و ( :0202دراصة ) ٍدى جربيل ، -5

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدى توافر كفايات تحقيؽ األىداؼ الوجدانية لدى 
بتدائية ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وطبقت معممي العمـو بالمرحمة اإل

ستمارة تحميؿ محتوى إختبارمعرفي ،إمعممة وكانت األدوات عبارة عف  88عينة  عمي
ممى الكفايات وأظيرت النتائج وجود تدنى في كفايات تحقيؽ األىداؼ الوجدانية لدى مع

  0العمـو بالمرحمة االبتدائية
 التعليل على الدراصات الضابكة :

 عهوظ :أوال : الدراصات اليت تياولت إصرتاتيجية الصف امل

ات مف حيث األىداؼ : تناولت الدراسات أثر إستراتيجية الصؼ المعكوس عمى متغير  -
والتفكير التأممي ،و الدافعية نحو التعمـ ،و ،مفاىيـ الو  متنوعة مثؿ النواحي المعرفية

 التحصيؿ والتفكير الناقد 0
اشر كطالبات الصؼ الع ،ختمفت وتنوعت العينة مف دراسة ألخرىإ العينة:مف حيث  -

 ،والصؼ الثالث المتوسط ،و واألوؿ الثانوي 0
تفؽ البحث الحالي مع أغمب الدراسات السابقة في المنيج إ المتبع:مف حيث المنيج  -

 التجريبي0المستخدـ وىو المنيج شبو 
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 الوجداىية:الدراصات اليت تياولت األٍداف  ثاىيا:

جاه نحو المادة ،و تنوعت أىداؼ الدراسات ما بيف تنمية االت :مف حيث األىداؼ -
 تحسيف الكفاءة الوجدانية ،و كفايات تحقيؽ األىداؼ الوجدانية 0

عمي المرحمة  خري منيا مف طبؽألراسة اختمفت العينة مف د :مف حيث العينة -
 ،و معممات اقتصاد منزلي 0الثانوية

في  السابقة اتفؽ البحث الحالي مع أغمب الدراسات المتبع:مف حيث المنيج  -
 ممنيج شبو التجريبي 0لاستخدامو 

  صتفادة مً الدراصات الضابكة :اإل

  ىي:ستفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في عدة نقاط إ
 وجوانبو0البحث  نقطةكتابة اإلطار النظري مف حيث تكامؿ  -
 نتائج البحوث السابقة ومقارنتيا مع البحث الحالي 0 -
 البحث0في  ستخدامياإديد األساليب اإلحصائية التي تـ تح -

 ختالف البحح احلالي عً الدراصات الضابكة يف:إ

 إعداد أو،المعمميف سواء في الخدمة  إعدادمعظـ الدراسات السابقة ركزت عمى  إف -
كيفية صياغتيا  إما، د فقطالوجدانية مف حيث جانب واح ألىداؼا فيالطالب المعمـ 

عمي تنمية الجوانب  البحث الحالي ركز إنما ،مختمفة بأساليبتقويميا  وكيفية
نما  حيث صياغتيا ليس مف ة االقتصاد المنزليمعمم ةالوجدانية لدى الطالب في فقط وا 

ستخداـ ا  و ،وعرضو  ،التمييد لمدرسى عند أ الدرسإجراءات تخطيط وتنفيذ جميع 
ىداؼ األساليب تقويـ ألى إصؿ تف ألى إ ،نشطةاأل والوسائؿ و ،طرؽ التدريس 

لصؼ االوؿ لدروس اقتصاد المنزلي ث طبؽ ذلؾ عمى منيج اإلف البحأكما ،الوجدانية 
 0عدادي اإل
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 امليداىية:الدراصة 

 البحح:حتديد عيية  أوال:

كمية  -قسـ االقتصاد المنزلي  -طالبة مف الفرقة الثالثة  22تكونت عينة البحث مف 
 جامعة جنوب الوادي ،وقسموا إلى مجموعتيف : -التربية النوعية بقنا 

تـ تدريسيف  معممة طالبة 82ىي مجموعة ضابطة عددىا  األولى:مجموعة ال
 التقميدية0بالطريقة 

تـ تدريسيف  معممة طالبة 82ىي مجموعة تجريبية عددىا  الثانية:المجموعة 
 المعكوس0بإستراتيجية الصؼ 

 البحح:إعداد أدوات  ثاىيا:

بة عمي تساؤالت البحث أداه البحث ىي الوسيمة التي تتـ بيا جمع البيانات لإلجا
 وىي كالتالي :

 :امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ: أواًل

 بياء املكياظ:

 ىـ: (محاور أساسية  2المقياس مف ) وفوتكّ   
   االىداؼ الوجدانية فى مستوياتيا0صياغة 
  عد عمى تنمية االىداؼ الوجدانية 0التمييد لمدرس بشكؿ يسا 
   اعد عمى تحقيؽ االىداؼ الوجدانية0ض الدرس بشكؿ يسعر 
 ساعد في تحقيؽ االىداؼ الوجدانية0استخداـ طرؽ تدريس ت 
  0استخداـ االنشطة والوسائؿ التعميمية 
   االىداؼ الوجدانية 0 تقويـلاستخداـ اساليب 

لتنمية الجوانب   ةالمعمم ةمجموعة عبارات تصؼ اداء الطالبوكؿ محور يضـ  
  0 اية لدييالوجدان

 طزيكة تصحيح املكياظ: 

وفؽ تدرج ليكرت الثالثى ) دائما/ أحيانا/  ستجابة عمى عبارات المقياسإلتحددت ا
 ( عمى الترتيب 10-8-8االستجابات الدرجات )عطاء وا  أبدا( 
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 : املكياظ صدم

  التأكد مف صدؽ المقياس بطريقتيف: تـ
 :الظاٍزي الصدم . أ

س تـ عرضو في صورتو المبدئية عمي مجموعة ولمتحقؽ مف صدؽ محتوي المقيا
مف المحكميف مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي، 

" وذلؾ لمحكـ عمي مدي مناسبة كؿ المفردات لما وضعت 1"ممحؽ رقـ  2وبمغ عددىـ 
االقتصاد  ةمعمم ةلقياسو، وصالحية بنود المقياس لقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب

المنزلي، ووضوح تعميمات المقياس، وكذلؾ صياغة المفردات وتحديد واضافة أي مفردات 
 0لمحكميفاخرى، وقد تـ التعديؿ بناء عمي آراء ا

 :الداخلي االتضام صدم حضاب . ب

االقتصاد المنزلي،  طالبات( مف 18قواميا )استطالعية تـ التطبيؽ عمى عينة  
  Alpha Cronbachدؽ المفردات بطريقة معامؿ ألفا لػ كرونباخوبعد التطبيؽ تـ حساب ص

)حساب الثبات الكمي وصدؽ المفردات( وىو نموذج االتساؽ الداخمي القائـ عمي معدؿ 
( وىو معامؿ ثبات 0281.االرتباط البيني بيف المفردات والمقياس وبمغ معامؿ الثبات الكمي )

 مرتفع0
 : املكياظ ثبات 

   Split - Halfباستخداـ التجزئة النصفية   Reliabilityقياس تـ حساب ثبات الم
حيث تتمثؿ ىذه الطريقة في تطبيؽ المقياس مرة واحدة ثـ يجزأ إلي نصفيف متكافئيف ويتـ 
حساب معامؿ االرتباط بيف درجات ىذيف النصفيف وبعد ذلؾ يتـ التنبؤ بمعامؿ ثبات االختبار، 

بار بطريقة التجزئة النصفية لسبيرماف / براواف تساوي وقد بمغ معامؿ الثبات الكمي لالخت
، وفي في حالة عدـ Equal Length( وذلؾ في حالة تساوي نصفي االختبار 0281.)

، فضال عف أف معامؿ الثبات الكمي لممقياس  Unequal Lengthتساوي نصفي االختبار 
ي ارتفاع معامؿ الثبات ( مما يشير إل0288.بطريقة التجزئة النصفية لػ جوتماف فيساوي )

 الكمي لممقياس ككؿ0
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 : امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ تطبيل سمً حضاب

االقتصاد  ةمعمم ةقاـ الباحثاف بتقدير زمف مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب
تطالعي بحساب في التجريب االس الطالباتالمنزلي في ضوء المالحظات، ومراقبة أداء 

عمي عدد الطالبات، وقد بمغ  الطالباتمتوسط األزمنة الكمية مف خالؿ مجموع األزمنة لكؿ 
 ( دقيقة0.0زمف االختبار )

 االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ ملفزدات والصعوبة الضَولة معامالت حضاب

 : امليشلي

و  .08.تبار ووجد أنيا تراوحت ما بيف )تـ حساب معامالت السيولة والصعوبة لالخ
( وتفسر بأنيا ليست شديدة السيولة أو شديدة الصعوبة، وبالتالي ظؿ المقياس 021.

 ( مفردة800بمفرداتو كما ىو )
 : املكياظ ملفزدات التنييش معامل حضاب

االقتصاد  ةمعمم ةتـ حساب معامالت التميز لمقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب  
( وبذلؾ تعتبر مفردات المقياس ذات قدرة 022.و  .08.منزلي ووجد أنيا تراوحت ما بيف )ال

 مناسبة لمتمييز0
 : للتطبيل اليَائية الصورة يف امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ وضع

لدي بعد حساب المعامالت اإلحصائية السابقة وتقنيف مقياس األىداؼ الوجدانية 
االقتصاد المنزلي بالتحقؽ مف صدقو وثباتو، أصب  مقياس األىداؼ الوجدانية  ةمعمم ةالطالب

( 80االقتصاد المنزلي في صورتو النيائية بحيث اشتمؿ اختبار عمي ) ةمعمم ةلدي الطالب
( وبذلؾ أصب  مقياس األىداؼ الوجدانية لدي 1.0مفردة، كانت الدرجة العظمي لالختبار )

 (0 8ؽىز لمتطبيؽ في شكمو النيائي )ممحاالقتصاد المنزلي صال  وجا ةمعمم ةالطالب
 ثاىيًا: جتاىط جمنوعات البحح : 

" t-test" لكي يتحؽ الباحثاف مف تجانس المجموعتيف قبميا تـ استخداـ اختبار
 Levene's Test for"لمتوسطيف غير مرتبطيف" وتـ حساب النسبة الفائية باستخداـ اختبار

Equality of Variances    ويوض  الجدوؿ التالي نتائج المتوسطات واالنحرافات
 المعيارية وقيمة "ت" كما يمي:
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 (1جدول )

دالنت انفروق بيه متىصطي درجاث انمجمىعت انتجريبيت وانمجمىعت انضابطت في انتطبيك انمبهي  

 االلتصاد انمىزني. تمعهم تداف انىجداويت ندي انطانبعهي ممياس األه

 انمتىصظ انمجمىعت انمكىن
االوحراف 
 انمعياري

درجت 
 انحريت

ليمت " 
 ف"

ليمت 
 "ث"

مضتىي 
 اندالنت

األهداف 
 انىجداويت

 1.28 6.38 انتجريبيت
 غير دانت 813. 5.362 46

 0.80 6.13 انضابطت

انتمهيد 
 نهدرس

 1.30 7.88 انتجريبيت
 غير دانت 131. 1.009 46

 0.87 7.83 انضابطت

عرض 
 اندرس

 1.21 9.08 انتجريبيت
 غير دانت 126. 1.707 46

 1.08 9.04 انضابطت

طرق 
 انتدريش

 1.36 6.25 انتجريبيت
 غير دانت 1.008 7.934 46

 0.88 5.92 انضابطت

األوشطت 
 وانىصائم

 1.77 10.50 انتجريبيت
 غير دانت 1.015 089. 46

 1.64 10.00 انضابطت

 انتمىيم
 0.87 4.83 انتجريبيت

 غير دانت 678. 038. 46
 0.83 5.00 انضابطت

انممياس 
 )ككم(

 3.87 44.92 انتجريبيت
 غير دانت 1.066 2.598 46

 2.48 43.92 انضابطت

وسط األداء القبمي تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي: تكافؤ المجموعتيف مف حيث مت
 0االقتصاد المنزلي ةمعمم ةعمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب

 : ةإعداد دليل املعلن -

لتنمية االىداؼ الوجدانية لالسترشاد بو  لمجمسات التي اجريت ةتـ إعداد دليؿ المعمم
ا دروس وحدة ) ىي مىعباستخداـ استراتيجية الصؼ المعكوس تطبيقا  ةالمعمم ةلمطالب

 نتعارؼ ( في االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ االعدادى كما يمي :
 :ة المعمممكونات دليؿ  - أ

 مف:يتكوف الدليؿ 
لالسترشاد بو عند التدريس  الدليؿ،باليدؼ العاـ مف  ةمقدمة تـ مف خالليا تعريؼ المعمم

 الوجدانية0باستخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس لتنمية األىداؼ 
 اـ0اليدؼ العتحديد  -
 ىداؼ الجمسات 0تحديد أ -
 0خطوات التدريس باستخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس لتنمية األىداؼ الوجدانية  -
 0استخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوسالخطة الزمنية لتدريس الوحدة ب -
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لتحقيؽ األىداؼ الوجدانية ) الداتا  ةستخدميا المعممتد الوسائؿ التعميمية التي يحدت -
 0ذكية / الكمبيوتر(شو/ السبورة ال

) الفيديوىات، مواقع  الجمسةيتـ اإلشارة لألنشطة المصاحبة لمتدريس سواء خارج  -
 درس0في كؿ  الجمسةالتواصؿ االجتماعي ( والمناقشات التي تتـ داخؿ 

 الضعؼ0تقويـ ما تـ عف طريؽ التأكيد عمي تعزيز جوانب القوة وتالفي جوانب  -
السادة المتخصصيف مناىج وطرؽ تدريس ، لمعرفة  ىتـ  عرضو عم : نةضبط دليل املعل

 أرائيـ حوؿ مدى مناسبة الدليؿ مف حيث :
 صياغتو0 -
 مدى مالئمة األىداؼ العامة لمدليؿ واألنشطة في موضوعات الدروس والتقويـ 0 -
 في المنزؿ لالطالع عمييا0 ةمدى مالئمة المحتوى االلكتروني الذي يتـ عرضو لمطالب -
 يرونيا )حذؼ أو إضافة( إضافة اى مقترحات  -
تـ عمؿ التعديالت باضافة نموزج لمجمسة موضحا الفرؽ بيف تدريس المجموعتيف  -

 الضابطة والتجريبية 0
 (0 8وضعو بالصورة النيائية ممحؽ ) ـالحالية، وتتـ ضبط الدليؿ لمصورة و 

 التجزبة : اجزاءات تيفيذ

راتيجية الصؼ المعكوس فى ستمعرفو أثر إستخداـ إ كاف اليدؼ االساسي مف التجربة -
 0 ةالمعمم ةىداؼ الوجدانية لدى الطالبس االقتصاد المنزلي عمى تنمية األتدري

ستراتيجية الصؼ المعكوس لممجموعة إستخداـ إمسفة طريقة التدريس بتـ شرح ف -
تواصؿ الواتس لمعمؿ جروب عمى تفاؽ عمى موعد محدد لمجمسات ،بعد التجريبية واال 
 مجموعة 0والبيف الباحثاف 

 أسبوع0جمسة كؿ ـ بواقع 8.12/.0/1تـ تنفيذ التجربة بداية مف التنفيذ:  -
التطبيؽ القبمي لمقياس تنمية االىداؼ الوجدانية عمي عينة البحث الضابطة  -

 والتجريبية 0
تدريس المجموعتيف :تـ التدريس لممجموعتيف المجموعة التجريبية باستخداـ  -

 موعة الضابطة بالطريقة التقميدية 0المجة الصؼ المعكوس ،و استراتيجي
 التطبيؽ البعدي لمقياس تنمية االىداؼ الوجدانية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية 0 -
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 ستخالص النتائج 0الدرجات لممعالجة االحصائية وارصد  -
 ىتائج البحح : 

 يتـ مناقشة النتائج التي توصؿ إلييا البحث كالتالي :
 الفزض األول

 فرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي: لمتحقؽ مف صحة ال
المجموعة  طالبات(  بيف متوسطي درجات 0.0.≥يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  عند مستوي  )" 

 ةمعمم ةالتجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب
 االقتصاد المنزلي0

لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارنة بيف  t-testوالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس  طالباتمتوسطي درجات 

االقتصاد المنزلي، قبؿ وبعد استخداـ استراتيجية  ةمعمم ةاألىداؼ الوجدانية لدي الطالب
 الصؼ المعكوس، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج0 

 ( 2جدول )

انمجمىعت انتجريبيت عهي  طانباث بار "ث" نهمماروت بيه انمتىصطيه انمبهي وانبعدي ندرجاث وتائج اخت

 االلتصاد انمىزني تمعهم تممياس األهداف انىجداويت ندي انطانب

 انمتىصظ انتطبيك انمكىن
االوحراف 

 انمعياري

درجت 

 انحريت
 ليمت "ث"

مضتىي 

 اندالنت

معدل 

انكضب 

 نبالن

 انفاعهيت

األهداف 

 ىجداويتان

 1.28 6.38 انمبهي

 0.897 دانت 20.474 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1.04 11.29 انبعدي

انتمهيد 

 نهدرس

 1.30 7.88 انمبهي
 1.150 دانت 17.888 23

ممبىنت )تزيد عه 

 1.58 15.33 انبعدي انىاحد انصحيح(

عرض 

 اندرس

 1.21 9.08 انمبهي
 1.092 دانت 33.050 23

ممبىنت )تزيد عه 

 انىاحد انصحيح(
 1.94 19.13 انبعدي

طرق 

 انتدريش

 1.36 6.25 انمبهي
 1.040 دانت 16.566 23

ممبىنت )تزيد عه 

 1.38 12.00 انبعدي انىاحد انصحيح(

األوشطت 

 وانىصائم

 1.77 10.50 انمبهي
 1.019 دانت 13.462 23

ممبىنت )تزيد عه 

 1.58 17.63 انبعدي (انىاحد انصحيح

 انتمىيم

 0.87 4.83 انمبهي

 0.947 دانت 18.704 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1.06 9.08 انبعدي

انممياس 

 )ككم(

 3.87 44.92 انمبهي
 1.035 دانت 50.535 23

ممبىنت )تزيد عه 

 3.26 84.46 انبعدي انىاحد انصحيح(

 5...عىد مضتىي   تماس اندالنت*
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وىػذا الفػرؽ داؿ  0.0. ≥يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" دالػة عنػد مسػتوي 
 طالبػاتلصال  التطبيؽ البعدي مما يشير إلي وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطي درجػات 

 ةالمجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس األىػداؼ الوجدانيػة لػدي الطالبػ
التمييػػد ، األىػػداؼ الوجدانيػػةاالقتصػػاد المنزلػػي )ككػػؿ( وعنػػد كػػؿ مكػػوف مػػف مكوناتػػو ) ةمػػمعم

لصػػػال  التطبيػػػؽ  -( التقػػػويـ، األنشػػػطة والوسػػػائؿ، طػػػرؽ التػػػدريس، عػػػرض الػػػدرس، لمػػػدرس
االقتصػاد  ةمعممػ ةالبعدي، حيث بمغت قيمة "ت"  عمػي مقيػاس األىػداؼ الوجدانيػة لػدي الطالبػ

 (880عند درجة حرية ) 0.0.ئية عند مستوي المنزلي داللتيا اإلحصا
 مياقغة الفزض األول:  

قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي: يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  تـ
المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ  طالبػػػات(  بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات 0.0.≥)عنػػد مسػػػتوي 

 االقتصاد المنزلي0 ةمعمم ةلبالقبمي والبعدي عمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطا
ويرجع ذلؾ إلي تأثير إستراتيجية الصػؼ المعكػوس بكػؿ مػا تضػمنو مػف مميػزات حيػث 

المػادة العمميػة مػف خػالؿ اسػتخداـ  يػاعمػى اتقان اوتحفزىػ ةلمعممػا ةانيا تعطي ثقة أكبر لمطالبػ
ائجػو مػع دراسػة لبحػث الحػالي فػي نتالتعمـ في اى وقػت ويتفػؽ ا االتقنية الحديثة التي تتي  لي

( 8.12(، أحمػػد الغامػػػدي )8.12(، ايػػو القشػػطة )8.12عبػػد الػػرحمف الزىرانػػػي ) كػػاًل مػػف
 ( السابؽ اإلشارة إلييـ في اإلطار النظري8.120خمود عبد العزيز)و ،

كما يوض  نتائج الجدوؿ السابؽ أيضا أف نسبة الكسػب المعػدؿ لممجموعػة التجريبيػة 
االقتصػػاد  ةمعممػػ ةمقيػػاس األىػػداؼ الوجدانيػػة لػػدي الطالبػػفػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي عمػػي 

المنزلػػػي )ككػػػؿ( وعنػػػد مكػػػوف )التمييػػػد لمػػػدرس، عػػػرض الػػػدرس، طػػػرؽ التػػػدريس، األنشػػػطة 
( وىػػػي قيمػػػة مقبولػػػة 10.8، 10.1، 10.2، 10.2، 1010والوسػػػائؿ( عمػػػي الترتيػػػب ىػػػي )

عكػػوس يتصػػؼ بدرجػػة ألنيػػا  أكبػػر مػػف الواحػػد الصػػحي ، وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف الصػػؼ الم
مقبولػػة مػػف الفعاليػػة فيمػػا يخػػتص بتنميػػة األىػػداؼ الوجدانيػػة فيػػو يحقػػؽ نسػػبة كسػػب معػػدؿ 

(، بينمػػا لػػـ يحقػػؽ فاعميػػة بالنسػػبة لمكػػوف )صػػياغة األىػػداؼ 10.8)ثابػػت بػػالؾ( أكبػػر مػػف )
 الوجدانية، التقويـ(0
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بهي ( متىصظ درجاث طانباث انمجمىعت انتجريبيت في انتطبيميه انم2شكم )

 وانبعدي عهي ممياس األهداف انىجداويت ندي انطانبت معهمت االلتصاد انمىزني

 الفزض الجاىي

 لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
المجموعة  طالبات(  بيف متوسطي درجات 0.0.≥" يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  عند مستوي  )

 ةمعمم ةي عمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالبالضابطة في التطبيؽ القبمي والبعد
 االقتصاد المنزلي0

لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارنة بيف  t-testوالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مقياس  طالباتمتوسطي درجات 

منزلي، قبؿ وبعد التدريس التقميدي، االقتصاد ال ةمعمم ةاألىداؼ الوجدانية لدي الطالب
 والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج0 
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 ( 3جدول )

انمجمىعت انضابطت عهي  ممياس األهداف طانباث وتائج اختبار "ث" نهمماروت بيه انمتىصطيه انمبهي وانبعدي ندرجاث 

 االلتصاد انمىزني تمعهم تانىجداويت ندي انطانب

 انمتىصظ انتطبيك انمكىن
حراف االو

 انمعياري

درجت 

 انحريت

ليمت 

 "ث"

مضتىي 

 اندالنت

معدل 

انكضب 

 نبالن

 انفاعهيت

األهداف 

 انىجداويت

 0.80 6.13 انمبهي

 0.440 دانت 11.336 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0.83 8.58 انبعدي

انتمهيد 

 نهدرس

 0.87 7.83 انمبهي

 0.648 دانت 13.717 23

مم غير ممبىنت )ت

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1.00 12.04 انبعدي

عرض 

 اندرس

 1.08 9.04 انمبهي

 0.855 دانت 30.573 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1.10 16.92 انبعدي

طرق 

 انتدريش

 0.88 5.92 انمبهي

 0.766 دانت 17.634 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0.85 10.25 انبعدي

األوشطت 

 وانىصائم

 1.64 10.00 انمبهي

 0.623 دانت 13.014 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0.93 14.50 انبعدي

 انتمىيم

 0.83 5.00 انمبهي

 0.604 دانت 11.193 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1.17 7.67 انبعدي

انممياس 

 )ككم(

 2.48 43.92 انمبهي

 0.674 دانت 37.170 23

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 2.44 69.96 انبعدي

 5...تماس اندالنت  عىد مضتىي *

وىػذا الفػرؽ داؿ  0.0. ≥يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" دالػة عنػد مسػتوي 
 طالبػاترجػات لصال  التطبيؽ البعدي مما يشير إلي وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطي د

 ةالمجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمػي مقيػاس األىػداؼ الوجدانيػة لػدي الطالبػ
االقتصػػاد المنزلػػي )ككػػؿ( وعنػػد كػػؿ مكػػوف مػػف مكوناتػػو )صػػياغة األىػػداؼ الوجدانيػػة،  ةمعممػػ

لصػػػال   -التمييػػػد لمػػػدرس، عػػػرض الػػػدرس، طػػػرؽ التػػػدريس، األنشػػػطة والوسػػػائؿ، التقػػػويـ( 
 ةمعممػ ةالبعػدي، حيػث بمغػت قيمػة "ت"  عمػي مقيػاس األىػداؼ الوجدانيػة لػدي الطالبػالتطبيؽ 

 (880عند درجة حرية ) 0.0.االقتصاد المنزلي داللتيا اإلحصائية عند مستوي 
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 مياقغة الفزض الجاىي:  

يوجد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  عمي:ينص  البحث والذيتـ قبوؿ الفرض الثاني مف فروض 
بيف متوسطي درجات طػالب المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ القبمػي   (0.0.≥)ند مستوي ع

 االقتصاد المنزلي0 ةمعمم ةوالبعدي عمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي الطالب
ننػػا ال  ويرجػع ذلػؾ إلػي إننػا ال نسػتطيع أف ننكػػر أىميػة الطػرؽ التقميديػة فػي التعمػيـ وا 

نما ىي طرؽ أساسية وميمة إذا تـ   تحسينيا لزيادة فاعميتيا 0يمكف إلغائيا وا 
كما يوض  نتائج الجدوؿ السابؽ أيضػا أف نسػبة الكسػب المعػدؿ لممجموعػة الضػابطة 

االقتصػػاد  ةمعممػػ ةفػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي عمػػي مقيػػاس األىػػداؼ الوجدانيػػة لػػدي الطالبػػ
المنزلػػػي )ككػػػؿ( وعنػػػد مكػػػوف )التمييػػػد لمػػػدرس، عػػػرض الػػػدرس، طػػػرؽ التػػػدريس، األنشػػػطة 

، 0.604، 0.623، 0.766، 0.855، 0.648، 0.440ائؿ( عمػػػػي الترتيػػػػب ىػػػػي )والوسػػػػ
( وىػػي قيمػػة غيػػر مقبولػػة ألنيػػا  أقػػؿ مػػف الواحػػد الصػػحي ، وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف 0.674

التدريس التقميدي ال يتصؼ بدرجة مقبولة مف الفعالية فيما يختص بتنميػة األىػداؼ الوجدانيػة 
 (10.8) بالؾ( أقؿ مف فيو يحقؽ نسبة كسب معدؿ )ثابت 

 

  
انمجمىعت انضابطت في انتطبيميه انمبهي وانبعدي عهي  طانباث( متىصظ درجاث 3شكم )

 االلتصاد انمىزني تمعهم تممياس األهداف انىجداويت ندي انطانب

 الفزض الجالح:

 لمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
ة المجموع طالبات(  بيف متوسطي درجات  0.0.≥مستوي  ) عند إحصائياً يوجد فرؽ داؿ  "

في التطبيؽ البعدي عمي مقياس األىداؼ الوجدانية لدي  التجريبية و المجموعة الضابطة
 االقتصاد المنزلي0 ةمعمم ةالطالب

المجموعػػة  طالبػػاتقػػاـ الباحثػػاف بحسػػاب المتوسػػطات واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات 
وعػػة الضػػابطة  فػػي التطبيػػؽ البعػػدي عمػػي مقيػػاس األىػػداؼ الوجدانيػػة لػػدي التجريبيػػة والمجم
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االقتصاد المنزلي، ثـ تأكد الباحثاف مف تػوافر شػرط التجػانس لممجمػوعتيف، وتػـ  ةمعمم ةالطالب
 طالبػػاتلمتوسػػطيف غيػػر مػػرتبطيف( لممقارنػػة بػػيف متوسػػطي درجػػات  (t-testتطبيػػؽ اختبػػار )

لضابطة في التطبيؽ البعدي عمي مقياس األىػداؼ الوجدانيػة المجموعة التجريبية والمجموعة ا
           االقتصاد المنزلي، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج0 ةمعمم ةلدي الطالب

 ( 4جدول )

انمجمىعت انتجريبيت و انمجمىعت  طانباثليمت " ث " ودالنتها اإلحصائيت نهفرق بيه متىصطي درجاث 

 االلتصاد انمىزني. تمعهم تدي عهي ممياس األهداف انىجداويت ندي انطانبانضابطت  في انتطبيك انبع

 انمتىصظ انمجمىعت انمكىن
االوحراف 

 انمعياري

درجت 

 انحريت

ليمت 

 "ث"

مضتىي 

 اندالنت

مربع 

إيتا 

2 

حجم 

 انتأثير

لىة 

 انتأثير

األهداف 

 انىجداويت

 1.04 11.29 انتجريبيت
 كبير 4.31 0.683 دانت 9.963 46

 0.83 8.58 ابطتانض

انتمهيد 

 نهدرس

 1.58 15.33 انتجريبيت
 كبير 3.23 0.618 دانت 8.631 46

 1.00 12.04 انضابطت

عرض 

 اندرس

 1.94 19.13 انتجريبيت
 كبير 1.02 0.338 دانت 4.850 46

 1.10 16.92 انضابطت

طرق 

 انتدريش

 1.38 12.00 انتجريبيت
 كبير 1.21 0.378 دانت 5.286 46

 0.85 10.25 انضابطت

األوشطت 

 وانىصائم

 1.58 17.63 انتجريبيت
 كبير 3.01 0.602 دانت 8.333 46

 0.93 14.50 انضابطت

 انتمىيم
 1.06 9.08 انتجريبيت

 متىصظ 0.84 0.296 دانت 4.402 46
 1.17 7.67 انضابطت

انممياس 

 )ككم(

 3.26 84.46 انتجريبيت
 كبير 13.24 0.869 دانت 17.455 46

 2.44 69.96 انضابطت

 ≥تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" دالة عند مستوي 
المجموعة  طالباتمما يشير إلي وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات  0.0.

ياس األىداؼ الوجدانية لدي التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي عمي مق
 0لصال  المجموعة التجريبية  -االقتصاد المنزلي  ةمعمم ةالطالب

  مياقغة الفزض الجالح:    

عنػد " يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  عمػي:تـ قبوؿ الفرض الثالث مف فػروض البحػث والػذي يػنص 
ة الضػػابطة المجموعػة التجريبيػة والمجموعػ طالبػاتبػيف متوسػطي درجػات ( 0.0.≥مسػتوي  )

االقتصػاد المنزلػي "  ةمعممػ ةفي التطبيؽ البعدي  عمػي مقيػاس األىػداؼ الوجدانيػة لػدي الطالبػ
 0الصؼ المعكوسالتى درست بلصال  المجموعة التجريبية 
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سػاعد فػى سػيولة الػذى ويرجع ذلؾ إلي تػأثير اسػتخداـ اسػتراتيجية الصػؼ المعكػوس 
اركة االيجابيػػة والتفاعػػؿ النشػػط مػػع اسػػتخداـ عػػرض المػػادة العمميػػة لمطالبػػات الػػى جانػػب المشػػ

تطبيقات الياتؼ ومواقع السوشػياؿ ميػديا بكػؿ مػا تضػمنو مػف أنشػطة ، ويتفػؽ البحػث الحػالي 
(، ) خمػػود 8.12( ، )أحمػػد الغامػػدى ،8.12فػػي نتائجػػو مػػع دراسػػة )عبػػد الػػرحمف الزىرانػػي ،

 ( السابؽ اإلشارة إلييـ في اإلطار النظري 8.120عبد العزيز،
االختالؼ بيف األداء البعدي اختالفًا معنويًا، بالرغـ مف أف نتيجة االختبار توض  أف 

لمكشؼ عف تأثير استخداـ الصؼ المعكوس نقـو بحساب إحصاء و أي ال يرجع لمصدفة، 
لحساب حجـ المتغير المستقؿ )إستراتيجية الصؼ المعكوس( عمى تنمية األىداؼ  مربع ايتا

 الوجدانية 0
 + درجات الحرية  8/ ت 8ت   التأثير)مربع ايتا ( = معادلة حجـ

( 0222.، 0822.، 02.8.، 0822.، 0882.، 0212.، 0228.وقد بمغ مربع إيتا )
% مف الحاالت يمكف أف 22%، 82%، .2%، 82%، 88%، 21%، 22وىذا يعني أف 

 يعزي التبايف في األداء إلي تأثير المعالجة باستخداـ الصؼ المعكوس 0
 

 
 

انمجمىعت انتجريبيت وانمجمىعت انضابطت في انتطبيك انبعدي عهي ممياس األهداف  طانباثمتىصظ درجاث  (4م )شك

 االلتصاد انمىزني تمعهم تانىجداويت ندي انطانب

 البحح:توصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثاف بالتالي :

 ة 0اإلعداد الميني الجيد لمطالب المعمـ في المرحمة الجامعي -
عمى  فقتصاد المنزلي لرفع مستوى قدراتياال اتعممعقد دورات تدريبية وورش عمؿ لم -

 استخداـ إستراتيجية التعمـ بالصؼ المعكوس 0
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إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ تنمية الجوانب الوجدانية في المواد الدراسية  -
 االخري وعمى صفوؼ دراسية مختمفة 0

 تمرة لمواكبة االتجاىات المعاصرة في تعميـ خريج الجامعة0إعداد دورات تدريبية مس -
  البحح:مكرتحات 

 في ضوء نتائج البحث وتوصياتو تـ اقتراح إجراء البحوث التالية :
إجراء دراسات عف فاعمية استخداـ إستراتيجية الصؼ المعكوس في جمع مجاالت  -

 االقتصاد المنزلي 0
تيجية الصؼ المعكوس في التعميـ ومحاولة إجراء دراسات عف معوقات استخداـ إسترا -

 المعوقات0إيجاد حموؿ ليذه 
 االقتصاد المنزلي 0 ةإجراء دراسات تيتـ بتنمية الميارات التدريسية لمعمم -
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http://teacher-/
http://teacher-/
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