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 املمخص:

لدى تنمية أبعاد الثقافة االستيبلكية و ميارات الكفاءة الذاتية  ىدف ىذا البحث إلى
              كيجانطالبات التعميم االساسي بكمية التربية جامعة حموان من خبلل استخدام نماذج 

( kagan )( طالبة 53في تدريس مجال االقتصاد المنزلي، وكان عدد الطالبات عينة البحث )
 عينة تجريبية؛ حيث اعتمد البحث عمى التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة.

أدوات البحث عمى اختبار مواقف لقياس أبعاد الثقافة االستيبلكية لدى كما شمات 
الطالبات عينة البحث، و مقياس الكفاءة الذاتية لقياس مدى نمو ميارات الكفاءة الذاتية لدى 

 الطالبات عينة البحث.
( بين 3...وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى)

البعدي لصالح التطبيق البعدي، في كبل من اختبار مواقف الثقافة التطبيقين القبمي و 
االستيبلكية، ومقياس ميارات الكفاءة الذاتية لدى الطالبات عينة البحث، كما أسفرت النتائج 

 ة االستيبلكية والكفاءة الذاتية عن وجود عبلقة ارتباطية بين الثقاف

Teaching the Field of Home Economics with Models (kagan) to Develop the 

Dimensions of Culture, Consumption and Self -Efficacy Skills for Female 

Students / Teachers in the Basic Education, Faculty of Education-Helwan 

University 
skills among the female students in the research sample, and the 

outcome The aim of this research is to develop the dimensions of consumer 

culture and self-efficacy skills for basic education students at the Faculty of 

Education, Helwan University through the use of (Kagan) models in teaching 

the field of home economics. The number of female students was 35 (female), 

for a pilot sample. The research relied on the experimental one-group design. 

Also, research tools include Situations test to measure the dimensions 

of consumer culture among students, the sample of the research, and a measure 

of self-efficacy to measure the growth of self-proficiency skills among students 

of the research sample. 

The results of the search for the presence of statistically significant 

differences at the level (0.05) between Implementation of the pre and post in 

favor of the post application, in both the consumer culture Situationl test and 

the scale of self-efficacy resulted in a correlation between consumer culture 

and self-efficacy . 
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 مكدمة:

مكانية ممارسة العمل إن إعداد الطبلب والطالبات لمحياة األسرية، وحياة العمل، مع إ
في المجاالت ذات الصمة بعموم الحياة األسرية، يمثل أفضل استثمار لمقوى البشرية ويعد من 

وقادرين أسس الحفاظ عمى كيان األسرة والحياة األسرية، ويؤىميم ليصبحوا مواطنين مسؤلين 
 .عمى التفاعل في األسرة والمجتمع

والميارات  ،وتمكينيم بالمعارف ،رحمة الجامعيةالطالبات في المالطبلب و تأىيل  يعدلذا 
 ،لقيمي واالجتماعي لممجتمع المصريزمة لبناء أسرة متماسكة تساعد في تصميم البناء ابل ال

السيما في ظل ما شيدتو السنوات الماضية من  ولويات الدولة في الفترة الراىنة؛من أىم أ
ألف( حالة سنويًا وفقًا لتقدير 411) ارتفاع مضطرد في أعداد حاالت الطبلق لتصل إلى

عمى  % من حاالت الطبلق لم يمض5184أن الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، كما 
ما يؤكد نقص المعرفة م عام واحد؛ الزواج% لم يمض عمى 43، وسنوات  5أكثر من  الزواج

 (5، 9.41)وزارة التضامن،بأسس تكوين األسرة لدى حديثي الزواج.
المرتبطة بثقافة المعارف ، تمتمكيا الطالبات في ىذه المرحمة عارف التي يجب أنومن الم

سيادة ثقافة االستيبلك تؤدي إلى تضاعف الحاجات البشرية وتجاوزىا  ناالستيبلك؛ حيث إ
خطورة في الجانب االجتماعي، مزيدًا من ال قدرة الموارد المتاحة عمى تمبيتيا، وىو ما يعني

تيبلكية يؤدي إلى مخاطر اجتماعية عمى األسرة يأتي في مقدمتيا نشر الثقافة االس فضعف
فضبًل عن افتقاد  ،ك من تبعية ثقافية وفقدان لميويةوما ينتج عن ذل ،ثقافة الدول المصدرة

وكذلك الحيمولة دون وجود قدوة استيبلكية من  ،من السمع لمعايير السبلمة الصحيةالعديد 
غير  رباك ميزانية األسرة من خبلل استيبلك العديد من السمععبلوة عمى إ اآلباء لؤلبناء،

 مما يؤثر في كيان األسرة قتراض،وىو مايوقع األسرة في براثن اال ،الضرورية أو غير الميمة
نشأة أفرادىا االجتماعية، ونظرتيم لقدراتيم الذاتية عمى حل المشكبلت التي و ، وتماسكيا
 (491، 9.49 )آمال عبدالرحيم، تواجييم.
األفراد الذين يتمتعون بكفاءة ذاتية عالية يتصفون باالنفتاح العقمي، ولدييم جرأة، ف  

لكنيم ليسوا مغامرين أو مخاطرين، وىم أكثر إصرارًا أو عمبًل وأقل توترًا أو أكثر التزامًا من 
يتجنب وأن  ،الفرد قادرًا عمى أن يحصل عمى مايريدحيث يصبح الناحية االنفعالية والعاطفية؛ 
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يحدث ىذا عمى حساب اآلخرين، أو عمى حساب القواعد األخبلقية ال ويشترط أ، ماال يريد
 (.5، 5..9والقانونية واالعتداء عمييا.)حامد عبد السبلم زىران،

 بوفي النيوض  من خبلل اسيامو، سؤولية كل مواطنيعد تقدم المجتمع وتطوره مو  
 ،مجتمعية دون الفصل بينياالعممية و الماعية و جتاالطبيعية و الالعموم المختمفة من خبلل 

ومنيا عمم االقتصاد المنزلي، الذي يعد من االعموم متعددة المجاالت التي تيدف إلى تنمية 
التعميمي والثقافي المجتمع من خبلل النيوض بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي و 

عمم ؛ حيث يضم المادية والبشريةت ، عن طريق االستخدام األمثل لكل الطاقالمفرد واألسرة
األسرة ) بحياة المتعمم اليومية تتمثل في مرتبطةاالقتصاد المنزلي مجموعة مجاالت دراسية 

وعموم الصحة الغذائية  ،إدارة الموارد وترشيد االستيبلك، والعبلقات األسرية، الطفولة واألمومة
وفقًا لوثيقة معايير  ت اليدوية(المبلبس والتذوق الممبسي والمشغوال، المسكن ،األطعمة
 (1-3، 1..9)الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد،  .1..9

ومناىج االقتصاد المنزلي بما تتضمنو من مجاالت دراسية متنوعة ومرتبطة بمختمف   
األخرى تستطيع أن تسيم في حل مشكبلت  الدراسيةالمقررات  من اميادين المعرفة وبغيرى

وزيادة الوعي الصحي والغذائي ورعاية الطفولة واألمومة، ورفع المستوى االقتصادي  البيئة،
والثقافي لؤلسرة، وتدعيم القيم والتقاليد المرتبطة بالحياة األسرية التي تبلئم المجتمع المصري 

رشيدة أبو  )زينب خالد،المتطور والتي تعمل عمى دفع عجمة التقدم في ىذا المجتمع.
  (993، 9..9النصر،

ونظرا ألىمية االقتصاد المنزلي ومجاالتو فقد اىتمت بو كمية التربية )خاصة في   
حيث يدرس لمطبلب والطالبات كمقرر اختياري في السنوات الثبلث  ؛شعب التعميم األساسي(

األولى، ولطبيعة االفتصاد المنزلي المرتبطة بالحياة اليومية لمفرد واألسرة )بمجاالتو المتنوعة( 
حديثة متنوعة تجعل الطبلب أكثر ونماذج فيجب أن تستخدم في تدريسو استراتيجيات ، 

    ونشاطا .                                                  فاعمية 
 كيجان"أكد ، حيث من النماذج الحديثة في التدريس  ماذج كيجانن تعدو   

"(9..5،Kagan أن استخدام نماذج التعمم التعاوني ) تقدم لمطمبة الدعم والتغذية المطورة
وأثناء تدريسيم لمحتوى تعمم جديد، فإن عمييم أن يعرفوا جعة الفورية، وبالنسبة لممعممين الرا

أن الطمبة يتعممون محتوى التعمم بشكل فاعل من خبلل استخدام أنشطة تقوم عمى تقييم 
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 Kagan,S, 2003)بة ليم.الطمبة في غرفة الصف ومن ثم تقديم التغذية الراجعة المناس
,933)   
؛ حيث تشكل ىذه النماذج مع لموضوع الدرسوتمثل نماذج كيجان الييكل األساسي   

المحتوى مايسمى بالنشاط الصفي، ومن خبلل التفاعل بين نموذج ما ومحتوى المادة 
ف من خبلل تحقيق التفاعل بين ط؛ فالمعمم يتمكن من تحقيق كل ىدالدراسية يتكون النشا
حيث تتناسب مع كل المحتويات، وبالتالي وتتميز نماذج كيجان بتنوعيا النموذج والمحتوى، 

تناسب األنشطة الصفية، وقد ييدف بعضيا إلى زيادة اكساب المتعممين محتوًى أكاديميًا، 
 المتعممين الميارات االجتماعية. إكسابوتنمية ميارات التفكير، وييدف بعضيا اآلخر إلى 

 (549، 9.41ي،)نياد كسناو 
    سشاض باملشكمة:اإل

الحظت  بكمية التربية جامعة حموان،مطالبات لعمل الباحثة في التدريس من خبلل  :أوال
السميم؛ حيث اتضح االستيبلك مفاىيم وسموكيات  ببعضالطالبات في ىذه المرحمة قمة دراية 

ية، وأيضًا مبلحظة الباحثة ذلك من خبلل سموكيات الطالبات أثناء شراء وتناول الوجبات الغذائ
لمسموك الممبسي لمطالبات، والطرق التي يتبعنيا في الشراء واالستفادة من الخدمات والسمع 

روح المبادرة واإلقبال عمى إثارة أفكار وتساؤالت جديدة أثناء المختمفة، وكذلك ضعف 
ض المشكبلت المحاضرات، كما لوحظ أيضًا نمطية الحمول التي تقترحيا الطالبات حول بع

لمثابرة عند البعض ، وقمة اإلصرار واوضعف المشاركة االجتماعية بينين التي تثيرىا الباحثة،
 منين، مما يكشف عن ضعف بعض ميارات الكفاءة الذاتية لديين.

الذي انطمق في بداية العام  المشروع الرئاسي )مودة(اإلحساس بالمشكمة  أكد:  ثانيا
التضامن لوزارة  الجميورية رئيس السيد تكميفات إطار في 9.41-9.41الدراسي 

 المقبمين تأىيلو  المصرية األسرة االجتماعي إلعداد وتنفيذ برنامج قومي متكامل لحماية كيان
تدعيم  في تساعد متماسكة أسرة لبناء البلزمة والميارات بالمعارف موتمكيني الزواج عمى
 من الماضية شيدتو السنوات ما ظل في يماالس المصري؛ لممجتمع واالجتماعي القيمي البناء
 بأسس البلزمة المعرفة نقص، وكان من أىم أسبابو  الطبلق حاالت أعداد في مضطرد ارتفاع
 الزواج أو المقبمين عميو .  حديثي لدى األسرة تكوين
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 ثالثًا: المقاببلت الشخصية:
 تدريس بجامعة حموانىيئة  اعضو (.9)عدد مفتوحة مع أجرت الباحثة مقاببلت شخصية  -4

قسم المناىج وطرق التدريس وقسم عمم النفس، بيدف التعرف عمى أرائيم حول الثقافة 
السادة أعضاء مبلحظات ل حو تالمقاببل تودار  .بلكية والكفاءة الذاتية لمطالباتاالستي

، المظير ونوعيتيا لوجبات)اختيار ا     الكمية فيما يمي: طالبات ىيئة التدريس عمى
قدراتين الذاتية وقدرتين ن االستيبلكية، وما معموماتين عن  ارجي لمطالبات، ثقافتيالخ

 جيين ميما كانت صعبة ؟(.وأسفرت النتائج عن اتفاق:عمى حل المشكبلت التى توا
أعضاء ىيئة التدريس عمى ضعف الثقافة االستيبلكية لدى الطالبات % من .1 -

نوعية الوجبات التي تحرص الطالبات ويتضح ذلك من المظير العام لمطالبات، و 
 .عمى تناوليا

ضعف فيمين لقدرتين عمى أداء الميام من أعضاء ىيئة التدريس عمى % 93 -
 المنوطة بين.

من شعبة لغة أنجميزية  طالبة .9مع  كما أجرت الباحثة مقاببلت شخصية مفتوحة -9
ي في الفصل الدراسي )البلتي درسن مقرر االفتصاد المنزل غير عينة البحثأساسي من 

 يتناولنيا، يتم وجبات التينوع ال، بنود الصرف)  األول(، ودارت المقابمة حول ما يمي :
، كيفية شراء السمع والمنتجات وخاصة أثناء التخفيضات، ىل لديكن كيفية شراء المبلبس

عن  القدرة عمى مواجية المشكبلت الحياتية الصعبة مع ذكر أمثمة ليا(. وأسفرت النتائج
 :أن

نحصر بنود الصرف لديين في شراء وجبات سريعة وغير ت الطالبات% من 93 – 
% من الطالبات اليحرصن عمى جرد المبلبس الخاصة 53 -نة، والموصبلت.   متواز 

                         بين قبل شراء أي قطعة ممبسية جديدة وخاصة أثناء التخفيضات.                                                      
% اليخططن لمشراء وال يحرصن عمى كتابة االحتياجات من السمع المختمفة .1 -

% من الطالبات من بيئات تتبع عادات وتقاليد في .1 -قبل النزول لمشراء.       
% من الطالبات يفتقدن 93 –تجييز الفتاة لمزواج تتصف بالمغااله.             

المشكبلت الحياتية التي عرضتيا عميين الباحثة، كما أن نظرتين القدرة عمى حل 
   لقدراتين الذاتية عمى حل المشكبلت منخفضة.
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سموكيات استيبلكية غير صحيحة و يحتاجن إلى معمومات  مما يوضح أن الطالبات لديين  
ة ومفاىيم في الثقافة االستيبلكية، كما أنين ال يعرفن قدراتين الحقيقية عمى مواجي

 التي قد تواجيين.المشكبلت اليومية 
 الثقافة :تناولتالتي  الدراسات والبحوثنتائج وتوصيات :االطبلع عمى ثالثا 

)رجاء عبد ،(9.41)نجبلء عسكر،من كل دراسات، ومنيا : الذاتية ةكفاء، والةاالستيبلكي
فاءة ضرورة تنمية الك، التي أوصت ب(.9.4)حنان، (،9.49ف عيد،)يوس ،(9.45الجميل،
تكثيف و  ،من خبلل برامج أكاديمية خاصة بذلكيمية جميع المراحل التعم لممتعممين فيالذاتية 

بذولة لبلىتمام بطبلب الجامعة وبحث مشكبلتيم ،والتحري عن الطبلب ذوي الكفاءة مالجيود ال
 .                                   ضة ومحاولة رفع كفاءتيم الذاتيةالذاتية المنخف

، (9.44أميرة بالخيور،عفاف قبوري،) ،(9.49،)آمال عبد الرحيم من: ودراسات كل 
)سامية   ،(9..9رشيدة أبو النصر، )زينب خالد، ،(1..9دراسة )أحمد الزق،

 ثقافةانخفاض مستوى التي أكدت نتائجيا  ،(1..9)فاطمة عبد الرازق، ،(5..9مصطفى،
واستخدام وصيانة األجيزة تمزمات الخاصة المساختيار وشراء ب خاصة ما يتعمق كاالستيبل 
ضرورة إعداد برامج إرشادية  -      : مقترحاتياو أىم توصياتيا كان من و  وغيرىا. المنزلية

كي وممارسة وتدريبية لمطالبات الجامعيات بالكميات المختمفة لرفع مستوى وعيين االستيبل 
 -                             .                               سموك المستيمك الرشيد

ضرورة تدريب طالبات الجامعة عمى ممارسة األنشطة التطبيقية لكيفية ترشيد  
 ية. االستيبلك ثقافةاللديين  مما ينمي ؛االستيبلك في المجاالت المختمفة

جراء ، وا  في جميع المراحل التعميمية ةاالستيبلكي ثقافةرورة االىتمام ببرامج تنمية الض -
    .  مجال الوعي االستيبلكي في السكن المزيد من الدراسات التجريبية في

د المنزلى بالجامعة )العممية ضرورة تضمين مقررات الشعب غير المتخصصة فى االقتصا -
 .    وميةى مجاالت حياتيم اليف يةثقافة االستيبلكالدبية( لترشيد االستيبلك وتنمية /األ

والتركيز عمى  ،لتنمية وتثقيف المستيمكين ة بحماية المستيمكالخاصالسياسات  توجيو -
شرائح المجتمع األقل تعميمًا وثقافتًا ودخبًل، باإلضافة إلي تفعل قوانين حماية المستيمك 

 ا.  وة بين القوانين و تطبيقيلمقضاء عمي الفج
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                                                                                          ح شمشكمة الب

الكفاءة ميارات الثقافة االستيبلكية، و  أبعاد ضعف مما سبق تتحدد مشكمة البحث في:       
 ؛ مما قد يؤثرالجامعةساسي بكمية التربية جامعة حموان شعب التعميم األالذاتية لدي طالبات 

 القيمي يم البناءتدع في تساعد متماسكة )مستقببل( أسرة لبناء البلزمة الميارات عمى
 المصري . لممجتمع واالجتماعي

 تشاؤالت البشح:

كمية ساسي بطالبات شعب التعميم األدى ما أبعاد الثقافة االستيبلكية البلزم تنميتيا ل
 ؟(عينة البحث) جامعة حموان التربية 

بكمية  ميارات الكفاءة الذاتية البلزم تنميتيا لدى طالبات شعب التعميم األساسي ما
 ؟عينة البحث() التربية جامعة حموان

 (Kagan)كيجان نماذجب لتدريس مقرر مجال االقتصاد المنزليما التصور المقترح   -4
تنمية أبعاد الثقافة التربية جامعة حموان لبكمية  لطالبات شعب التعميم األساسي

 ؟لديين  يبلكية، وميارات الكفاءة الذاتيةاالست
لدى طالبات  الثقافة االستيبلكية أبعادفي تنمية ( Kagan) كيجان ة نماذجما فاعمي -9

 جامعة حموان )عينة البحث(؟شعب التعميم األساسي بكمية التربية 
لدى طالبات شعب  في تنمية ميارات الكفاءة الذاتية (Kagan)كيجانما فاعمية نماذج  -5

 عينة البحث(؟جامعة حموان )التربية  التعميم األساسي بكمية
لطالبات  الكفاءة الذاتيةميارات الثقافة االستيبلكية و  أبعاد ما العبلقة االرتباطية بين -1

 بكمية التربية جامعة حموان )عينة البحث(؟األساسي  شعب التعميم 
  فسوض البشح:

( بين متوسطي  3...عند مستوى )  اً إحصائي ةدال قفرو"يوجد  الفسض األول 
بات المجموعة التجريبية )عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار درجات طال

 ."مواقف أبعاد الثقافة االستيبلكية لصالح التطبيق البعدي
 من ىذا الفرض الفروض التالية:فرع ويت
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( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  3...عند مستوى ) إحصائياً  فروق دالة وجدت .أ 
ميارات البعد ) لبحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواقف التجريبية )عينة ا

 لصالح التطبيق البعدي. (لمثقافة االستيبلكية معرفيةال
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  3...عند مستوى )  اً حصائيإ وق دالةوجد فر ت .ب 

البعد القيمي )ف التجريبية )عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواق
 لصالح التطبيق البعدي. (مثقافة االستيبلكيةل

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  3...عند مستوى )  اً إحصائي ةدالق ووجد فر ت .ج 
البعد المفاىيمي ) ين القبمي والبعدي الختبار مواقفالتجريبية )عينة البحث ( في التطبيق

 دي.لصالح التطبيق البع (لثقافة االستيبلكية
( بين متوسطي درجات  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدال قووجد فر ت " الفسض الجاىي

( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات  عينة البحثطالبات المجموعة التجريبية )
 من ىذا الفرض الفروض التالية: فرعويت  "الكفاءة الذاتية لصالح التطبيق البعدي

( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى ) اإحصائي دالة قووجد فر ت .أ 
المجموعة التجريبية )عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات 

 ( لصالح التطبيق البعدي.لنفسو معرفة الفرد مياراتالكفاءة الذاتية )
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى ) إحصائيا دالة قووجد فر ت .ب 

ة التجريبية )عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات المجموع
 حل المشكبلت( لصالح التطبيق البعدي.القدرة عمى الكفاءة الذاتية )ميارات 

( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي دالة قووجد فر ت .ج 
ين القبمي والبعدي لمقياس المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيق

 ( لصالح التطبيق البعدي.)القدرة عمى اتخاذ القرارميارات الكفاءة الذاتية 
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي دالة قووجد فر ت .د 

المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس 
 القرار ( لصالح التطبيق البعدي.اتخاذ  تقييم القدرة عمىذاتية )ميارات الكفاءة ال
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توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات  " الفسض الجالح 
مقياس و المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مواقف أبعاد الثقافة االستيبلكية، 

             ".ميارات الكفاءة الذاتية
 :َتعرف مدى ييدف ىذا البحث إلى :أٍداف البشح 
طالبات شعب التعميم االساسي بكمية التربية جامعة لدى  أبعاد الثقافة االستيبلكيةتنمية  .4

 .االقتصاد المنزليمجال حموان من خبلل استخدام نماذج كيجان في تدريس 
بكمية التربية جامعة  طالبات شعب التعميم االساسيلدى  تنمية ميارات الكفاءة الذاتية .9

 .االقتصاد المنزلي مجال حموان من خبلل استخدام نماذج كيجان في تدريس
أبعاد الثقافة االقتصاد المنزلي لتنمية مجال تدريس في  نماذج كيجانالكشف عن فاعمية  .5

طالبات شعب التعميم االساسي بكمية التربية لدى  االستيبلكية، وميارات الكفاءة الذاتية
  .موانجامعة ح

 قد يفيد ىذا البحث فيما يمي: أٍنية البشح:
طالبات لدى أبعاد الثقافة االستيبلكية، وميارات الكفاءة الذاتية تنمية المساىمة في  .4

 (Kagan) جامعة حموان من خبلل استخدام نماذج-ساسي بكمية التربيةشعب التعميم األ
الحفاظ عمى كيان ىدافين و بما يفيدىن في تحقيق ا االقتصاد المنزليمجال في تدريس 

 األسرة.
لمتدريس في  (Kagan) استخدام نماذجإلى أىمية عضاء ىيئة التدريس أنظار أتوجيو  .9

أبعاد الثقافة االستيبلكية، وميارات الكفاءة تنمية  والتي تؤدى إلى المرحمة الجامعية
  الذاتية لدى طالبات ىذه المرحمة.

االقتصاد مجال في تدريس  (Kagan)ذج دام نمااستختقديم إطار نظري مرجعي عن  .5
 ، ومن ثم إعداد دليل لممعمم يضم إجراءات يمكن تنفيذىا بشكل عممي عمىالمنزلي

يمكن االستفادة منيا في و ،طالبات شعب التعميم األساسي بكمية التربية جامعة حموان
 ىذه المرحمة. طالباتتطوير ميارات وقدرات 

مواقف أبعاد مثل: اختبار مقننة تقويم بوسائل  مياوتقوي المناىج القائمين عمىتزويد  .1
طالبات فيد في تقييم تقد  والتيميارات الكفاءة الذاتية، ومقياس  الثقافة االستيبلكية،

  .ىذه المرحمة
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؛ في العممية التعميمية  (Kagan)نماذجاستخدام  فيأعضاء ىيئة التدريس مساعدة   .3
 .في العممية التعميمية اإيجابي اور دلمطالبات في المرحمة الجامعية جعل ي مما

وتدعيم  تماسك األسرة المصرية، جيود الدولة فيما يتعمق بالمحافظة عمىالمساىمة في  .5
خاصة وأن ثقافة االستيبلك من أىم دعائم  المصري؛ لممجتمع واالجتماعي القيمي البناء

 حدود البحث: األسرة المصرية.استقرار 
 مقررب لمناسبتيا لمموضوعات المحددة( Kagan)ماذج من ننماذج فقط  ةاستخدام ثماني .4

)البحث :وىيمجال االقتصاد المنزلي، ومناسبتيا لطبيعة الطالبات في المرحمة الجامعية، 
، الترتيب المخفي، عن النصف اآلخر،البحث عن الشخص المناسب، تعرف عمى الخطأ

 عوث خاص، قاطرة التغذية(.مكعب األسئمة، قمم األثنين، مب
صر البحث عمى أبعاد الثقافة االستيبلكية التالية:)بعد الميارات المعرفية، البعد اقت .9

 القيمي، البعد المفاىيمي(، كما أقتصر البحث عمي ميارات الكفاءة الذاتية التالية:)
رور الفرد بمشكبلت وحميا، القدرة عمى اتخاذ القرارات، القدرة عمى )معرفة الفرد لنفسو، م

 ر(.اتخاذ القرا تقيم
جامعة حموان المقيدات -كل طالبات شعب التعميم األساسي الفرقة الثانية بكمية التربية  .5

 .طالبة  (53وعددىن) )مجال اقتصاد منزلي(مجاالت عامة  مقررفي 
 (.9.41/9.41من العام الدراسي) لثانيتم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي ا .1

 ميَر البشح:

جراءاتيا (Kagan)نماذجي تحديد اتبع البحث المنيج الوصفي ف .4 تم في ضوءىا  التيوا 
ت الكفاءة وميارا أبعاد ثقافة االستيبلك،تحديد و  ،مجال االقتصاد المنزليمادة تدريس 
وبناء  .حموان جامعة -طالبات شعب التعميم االساسي بكمية التربية لالبلزمة  الذاتية

 أدوات البحث وتقنينيا.
االقتصاد المنزلي باستخدام مجال  مقررتدريس  في تطبيقاتبع البحث المنيج التجريبي  .9

طالبات لدى  أبعاد الثقافة االستيبلكية، وميارات الكفاءة الذاتيةلتنمية ( Kaganنماذج)
   .جامعة حموان-ساسي بكمية التربية شعب التعميم األ
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                                                                                           أدوات حبح:
أبعاد الثقافة االستيبلكية لدى الطالبات عينة البحث)إعداد  مدى نمو لقياس:مواقف اختبار -

   الباحثة(.
 لدى الطالبات عينة البحثاتية الذميارات الكفاءة لقياس مدى نمو مقياس الكفاءة الذاتية: -

         .الباحثة( )إعداد
 دساءات البشح:إ

 ،(Kagan)نماذج  الخاصة بمحاور البحث التالية: مراجعة الدراسات واألدبيات والمراجع .4
بيدف إعداد اإلطار  ؛(، مجال االقتصاد المنزليالكفاءة الذاتيةميارات ، يةثقافة االستيبلكال

 واتو.النظري لمبحث وبناء أد
طالبات شعب التعميم األساسي لدى البلزم تنميتيا  يةثقافة االستيبلكالبأبعاد إعداد قائمة  .9

ديل القائمة في وعة من المحكمين، ثم تعموعرضيا عمي مججامعة حموان، - بكمية التربية
 . ئيمضوء آرا

األساسي  بميارات الكفاءة الذاتية البلزم تنميتيا لدى طالبات شعب التعميمعداد قائمة إ .5
ديل القائمة في وعة من المحكمين، ثم تعموعرضيا عمي مج جامعة حموان، -بكمية التربية

 . ئيمضوء آرا
، والتي من (Kagan) باستخدام نماذج مجال االقتصاد المنزليمقرر تصميم موضوعات  .1

بات ، البلزمة لطالوميارات الكفاءة الذاتيةنمية أبعاد الثقافة االستيبلكية، تيتم خبلليا 
، ثم عمي المحكمين ياعرض ، ثمجامعة حموان -شعب التعميم األساسي بكمية التربية

 .ئيم تعديميا في ضوء آرا
لدى طالبات شعب  أبعاد الثقافة االستيبلكيةلقياس مدى تنمية  اختبار مواقفتصميم  .3

م وعرضيا عمى المحكمين، ث، )عينة البحث( التعميم األساسي بكمية التربية جامعة حموان
وصمم االختبار في صورة ورقية وأخرى إلكترونية  .ئيم في ضوء آرا االختبارتعديل 

 لتسييل عممية التطبيق.
ميارات الكفاءة الذاتية لدى طالبات شعب التعميم تصميم مقياس لقياس مدى تنمية  .5

ديل )عينة البحث(. وعرضو عمى المحكمين، ثم تع األساسي بكمية التربية جامعة حموان
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أخرى إلكترونية لتسييل و وصمم المقياس في صورة ورقية .ئيم س في ضوء آراالمقيا
 عممية التطبيق.

لقياس مقياس  - اختبار مواقف لقياس أبعاد الثقافة االستيبلكيةتطبيق أدوات البحث ) .9
جامعة  -عمى طالبات شعب التعميم األساسي بكمية التربية ( قبمياً ميارات الكفاءة الذاتية

 .(لبحثعينة ا) حموان
لطالبات شعب التعميم  (Kagan)باستخدام نماذجاالقتصاد المنزلي مجال  قررتدريس م .1

 )عينة البحث(. األساسي بكمية التربية جامعة حموان
لقياس مقياس  - اختبار مواقف لقياس أبعاد الثقافة االستيبلكيةتطبيق أدوات البحث ) .1

تعميم األساسي بكمية التربية جامعة بعديًا عمى طالبات شعب ال( ميارات الكفاءة الذاتية
 )عينة البحث(. حموان

 رصد البيانات ومعالجتيا إحصائيا. ..4
 .استخبلص نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا .44
 التوصيات والبحوث المقترحة. وضع .49

            مصطمشات البشح:
 : kagan Models    كيذاٌ مناذز

ني القائم عمى النشاط المنظم داخل الصف من التعمم التعاو  ةحديث نماذج" :تعرف بأنيا  
الدراسي، والتي تتيح فرصة أكبر لمطمبة لمتعمم المشترك اإليجابي، وتعمل عمى تقميل دور 

 (499، 9.41آل عزام ، حضرم محمد ) ."بالمعمم وتؤدي إلى زيادة التحصيل لدى الطبل
ذج في التعمم من أنجح النماأن نماذجو  (Kagan, Spencer -1994) كيجان أكدو    

التعاوني النشط الرتباطيا بجوانب أخرى منيا مراعاة الفروق الفردية، والميارات والقيم 
، وبناء وحب التعاون ،والقيادة، قة بالنفساالجتماعية عند الطبلب كميارات التواصل، والث

 ؛ن الطبلبوًا من المرح والمتعة بي، وتعطي التعمم جيق، وبناء البيئة الصفية الفعالةروح الفر 
، وذلك من خبلل ميارات متنوعة بطرق عممية وبسيطةمن اكتساب  الطبلبن حيث يتمك

 .تنظيم البيئة الصفية في إطار محدد وفق نماذج محددة واضحة المعالم
يا عمى التي تقوم في أساسإلجراءات سمسة من ا :في ىذا البحث بأنيا إجرائياً  وتعرف   

تفاوت القدرات، برادىا ة إلى مجموعات صغيرة يتسم أففي فصول الدراس الباتتقسيم الط
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 بعضال ن، بحيث يعمم بعضيالعمل مًعا، والتفاعل فيما بينيم ألداء عمل معين نويطمب مني
وصوال ؛ ئولية التعمم داخل المجموعةمن خبلل ىذا التفاعل عمى أن يتحمل الجميع مس

 .لتحقيق األىداف المرجوة بإشراف من المعمم وتوجيو

    The Dimension Of Consumption Culture   :يةكاالستَال جكافةأبعاد ال        

استخدام موارده بطريقة  مفرديم والقيم والميارات التي تتيح لالمعارف والمفاى "تعرف بأنيا:   
فعالة تعود عميو بالفائدة، وترشده إلى اتخاذ القرارات االستيبلكية السميمة فيما يتعمق 

وفر لمفرد المعمومات والقدرات ت اوالخدمات كما أني السمع منبين البدائل المختمفة  باالختيار
الة تعود المتعمقة بالميارات والمفاىيم البلزمة لو كي يتمكن من استخدام موارده بطريقة فع

 (91-91، 9.45. )عبير عبد الخالق،ة"عميو بالفائدة والسعاد
؛ تي تمتمكيا الطالبةالمفاىيم والقيم والميارات ال ":في ىذا البحث بأنيا إجرائياً  وتعرف   

اتخاذ القرارات االستيبلكية و ، سموك الرشيد عند التسوق والشراءلتساعدىا عمى اكتساب ال
مما يعود عمييا ، والخدمات السمع منالسميمة فيما يتعمق باالختيار بين البدائل المختمفة 

  ."والنفعوعمى أفراد أسرتيا بالفائدة 
 Self- Efficacy كفاءة الراتية:ال
الفرد بقدراتو عمى تنظيم وتنفيذ مجموعة من األفعال  "إيمان تعرف الكفاءة الذاتية بأنيا   
نجازات المعطاة، كما تؤثر الكفاءة الذاتية عمى الدافعية، والمشاعر، واألفعال بلزمة لتنفيذ اإل ال

 (911، 9.41)إبراىيم عسيري،."بشكل كبير
الحكم الشخصي عمى القدارت الذاتية " :( الكفاءة الذاتية بأنيا Banduraا )وعرف باندور 
تقييم مستواىا،  ةحاولماألىداف المحددة، و حقيق وتنفيذ مجموعة من األفعال لتعمى التنظيم 

عموميا، وقوتيا من خبلل األنشطة والمحتويات، حيث يشير مستوى الكفاءة الذاتية إلى 
يتم قياسيا عن طريق مدى ثقة الفرد عند أدائو ، و ة المحددة ادىا عمى صعوبة الميماعتم

 (Bandura,2000,73.)"لمميمة المعطاة لو
إحساس كامل عند  ":( الكفاءة الذاتية بأنيا4113ويعرف )جابر عبد الحميد وعبلء كفافي،  

 ."الفرد بكفاءتو وفاعميتو وجوانب القوة لديو، أو القدرة عمى تحقيق النتائج المرغوبة
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المعطاه ليا، و  مدى ثقة الطالبة عند أدائيا لمميام:"نياوتعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأ
عمى الدافعية، والمشاعر،  ؤثريما تحقيق النتائج المرغوبة، ومواجية المشكبلت الصعبة، م

 ."والقدرة عمى تحقيق األىداف المحددة
  Practical Fields Subject  اجملاالت العنمية:مكسز 
: )المغة العربية ،المغة بكمية التربية جامعة حموان ساسيالتعميم األدرس لشعب ر يمقر 

المجاالت العممية  مقرراإلنجميزية ،الدراسات االجتماعية ،الرياضيات،العموم( .ويدرس الطالب 
في الفرق : األولى والثانية والثالثة .  ويختار الطالب أحد المجاالت كمسارًا مساندًا لتخصصو 

أن يثبت في جميع سنوات الدراسة من بين )المجال الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو  عمى
 –االقتصاد المنزلي(.ويقتصر البحث عمي تخصص االقتصاد المنزلي. )الئحة كمية التربية 

 (9.43-9.41جامعة حموان 
 اإلطاز اليظسي

 :مناذز كيذاٌ احملوز األول: 

 النماذجابناء عمى إيمانو بأن ىذه  تعمم التعاونيلا نماذج( kagan,1994)ناكيجطور    
ناجحة؛ حيث أنيا تقوم عمى تقسيم الطبلب إلى مجموعات عمل صغيرة وتستخدم مجموعة 

فالمتعمم خبلل التعمم  ؛متنوعة من األنشطة التعممية التي تساعدىم عمى فيم محتوى التعمم
اسي المقدم لو ولكنو عضو فاعل في التعاوني ليس مسئواًل فقط عن تعمم محتوى المقرر الدر 

رتفاع الطبلب بيئة تعمم تتصف بالدى  يوفر عمل يعمل عمى مساعدة زمبلئو؛ ممامجموعة ال
 ((Kagan, Spencer,1994,1-6 مستوى الدافعية.

تحسن من عممية التعمم وتزيد من  و( أن استخدام نماذجKagan، 9.41وأكد كيجان)  
 الطبلبوم عمى استخدام تسمسل تدريجي من التفاعل بين ، وتقالطبلبفرص المساواة بين 

مما يمكنيم من معالجة المعمومات بشكل فاعل، ويطمق عمى ىذا النوع من طرائق التدريس 
 .الطبلبلمبنى بأنيا مبنية بشكل جيد ومصممة لبناء أنماط التفاعل بين 

(Kagan,S,2014,119) 
ة بشكل واضح من أجل تعزيز قدرات مصممو ( أن نماذجKagan,2013ن)ايرى كيجكما   

وتحسين الذاكرة اإلجرائية، وتدور معمومات ىذه الذاكرة حول الميارات  الطبلبالتذكر لدى 
األدائية التي تعمميا الطالب خبلل الممارسة والخبرة، كما تساعد نماذج كيجان عمى امتبلك 
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ما ينعكس إيجابيًا عمى الطالب المعارف والحقائق والمعمومات عن العالم المحيط بيم، م
تحصيميم األكاديمي في سياقات التعمم المختمفة. كما تتصف نماذج كيجان بسيولة 
االستخدام، وسيولة التعمم؛ حيث يتعمم الطبلب محتوى التعمم بشكل أسرع وأكثر 

 (Kagan,2013 ,160شمولية.)
تباطيا بجوانب أخرى لمتعمم التعاوني من أنجح النماذج في التعمم الر ن انماذج كيجتعد و   

منيا مراعاة الفروق الفردية، والميارات االجتماعية، بناء روح الفريق، بناء البيئة الصفية 
من خبلل  ناكيجلنماذج وغيرىا من المميزات التي جعمت أنجح مدارس في العالم ىي المطبقة 

التعاوني  استراتيجية حديثة، حيث يتمكن الطبلب من اكتساب ميارات التعمم .43أكثر من
واإلدارة الصفية بطرق عممية و بسيطة تعطي البيئة الصفية جوًا من المرح والمتعة، باإلضافة 
إلى تنمية القيم االجتماعية وميارات التواصل، والثقة بالنفس، والقيادة، وحب التعاون لدى 
 الطبلب، وذلك من خبلل تنظيم البيئة الصفية في إطار محدد وفق نماذج محددة واضحة
المعالم تقوم أساسيا عمى تقسيم الطبلب إلى مجموعات صغيرة يتسم أفرادىا بالتعاون؛ حيث 

 عمى مجموعة من المسممات منيا:   ناكيجتعتمد نماذج 
 يتشكل التعمم الجديد بالمعرفة السابقة لمتعمم. - 
 يتم نقل العديد من الميارات من خبلل التفاعل اإلجتماعي. -
 ح استخدام العديد من النماذج واالستراتيجيات. يتضمن التعمم الناج -
  (Kagan&High,2002 ,49-.4يرتبط االتعمم بشكل كبير مع مواقف معينة. )  -

  عمى عدة مبادئ أىميا: ناكيجوتقوم نماذج 
 ( تبادل المنفعة، وارتباط    Positive Interdependenceاالعتمادية البينية اإليجابية) .4

 بنجاح كل أفراد الفريق.ريق نجاح كل فرد في الف    
أداء كل فرد وترد نتائج ىذا تقييم ( Indiviual Accountabilityلة الفردية)ءالمسا .9

لى التمميذ ذاتو. التقييم  لممجموعة، وا 
( توفير الفرصة لكل أفراد الفريق الواحد Equal Participationالمشاركة المتساوية) .5

 س حجم العمل.وأفراد الفرق ككل لمقيام بنف
يام أفراد الفريق الواحد وأفراد ( ويعني قSimultaneous Interaction)المتزامنالتفاعل  .1

 (kagan,S.2014, 119) المختمفة بالعمل في نفس الوقت. الفرق
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(أن نماذجو سيمة وبسيطة وتثير دافعية Kagan,2016)ناكيجويرى   
د نيج كيجان مختمفًا وال يشبو أي نيج آخر في الطبلب وتناسب جميع مستوياتيم، لذلك يع

التعمم التعاوني؛ حيث تعمل نماذجو عمى بناء فرق تعميمية قوية متصمة ببعضيا عمى ىيئة 
وفيما  .جتماعية متنوعةو إكسابيم ميارات اشبكة، تعمم الطالبات اإلدارة واإلتقان والتفكير، 

                   :لكل نموذج وفوائد كل منياصيات تو و يل ىذه النماذج وخطوات تطبيقيا يمي تفص
 ,Kagan, S. & M. Kagan.1998، Kaganوقد حدد ىذه النماذج كبًل من) 

S., Kagan, M. & Kagan, L.2000، Kagan, Spencer.1995، Moenich, 
D. 2000،  ،9.41خالد عبد المنعم) 

لبطاقات عمى الطبلب)جزء يتم توزيع مجموعة من ا النموذج األول :ابحث عن النصف اآلخر:
ومن  ،يضم أسئمة واآلخر يضم إجابات( ويطمب منيم أن يبحثوا عن النصف اآلخر لمبطاقة

يجد البطاقة المكممة يقف في زاوية من الصف مرة أخرى إلى أن ينتيي الزمن المخصص 
 لمنشاط.

خروج الطبلب ، إعداد البطاقات بشكل جيد،اختيار المادة المناسبةالنموذج:)توصيات إلدارة 
 ا النموذج.وجود مساحة تسمح بالحركة أثناء تطبيق ىذ، أصحاب اإلجابات الصحيحة

جو توفير  ،قبول خيارات اآلخرين، من األقران التعممو  ،التفاعل والتعاون بين الطبلب)الفوائد:
 .(لقرارمرح وحركي، والتدريب عمى اتخاذ ا

يعد المعمم ورقة عمل تضم سؤاال أو مفيوما، النموذج الثاني:ابحث عن الشخص المناسب :
تقديم ، عمى باقي الفرق وتسجل إجاباتيم في الورقة وتوقيعيم عمييا أعضاء الفريق مرثم ي

 .إجابة من قبل الطالب المختار من قبل المعمم
تنظيم حركة انتقال ، مطموب في ورقة العملالدقة في تحديد الذا النموذج: توصيات إلدارة ى
 استعراض بعض اإلجابات التي تم التوصل إلييا.، عناصر الفرق

 روح التعاون واالستماع لآلخرين.توليد و ، تبادل اآلراء مع اآلخرينالفوائد:
:يعطي المعمم سؤاال أو فقرة بيا معمومات خاطئة ويطمب  النموذج الثالث : تعرف عمى الخطأ

 بين كل اثنين من الفريق. يتم ىذا النموذجويمكن أن ، ريق اكتشاف الخطأمن كل ف
ضرورة تصحيح المعمومة من ، :البد أن يسمح المحتوى بتعدد اإلجاباتالنموذجتوصيات إلدارة 

غير يمكن إعطاء سؤال يضم خيارات أحدىا  نموذج؛ حيثتنويع استخدامات ال، قبل الفريق

http://www.madinahx.com/t18982.html
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 .وتصحيحو الخطأويطمب منيم اكتشاف صحيح 
 .التفكير الدقيق ، وتبادل اآلراء،الفوائد:تعرف أفراد الفريق بعضيم عمى بعض

يوزع المعمم بطاقات تحمل محتوى مترابط عمى كل فريق  :النموذج الرابع: الترتيب المخفي
)ظاىرة معينة، حقيقة ما، صورة لشيء ما( ويقوم كل عضو بإخفاء البطاقة عن باقي أعضاء 

يم ما تعبر عنو بطاقتو ثم ترتب وفق التصور الذي يراه الفريق ثم تكشف الفريق ويصف ل
 البطاقات لمتأكد من ىذا التصور.

ينصح ، التأكد من التوزيع الصحيح لمبطاقات، تحضير البطاقاتا النموذج: توصيات إلدارة ىذ
 بتحضير نشاط إبداعي الحتمال إنياء مجموعة قبل األخرى.

استخدام ، تنمية القدرة عمى الوصف والتعبير والتفكير المنطقي، الدقة في التعبير:الفوائد
 التشويق والشجاعة. ،المصطمحات في المغة الوصفية

نص أو قصة أو عرض ، عرض موقف محفز لمتفكير النموذج الخامس : مكعب األسئمة:
 توزيع األدوار عمى أعضاء الفريق )راميو  ثم تطرح أسئمة باستخدام مكعب األسئمة. مرئي

المكعب، السائل، المجيب عن السؤال، مصحح اإلجابة( ويتم إعادة توزيع األدوار في المرة 
 األخرى.

ويسمح باستخدام الكممات  ،الموضوع الثري الميماختيار :ا النموذجتوصيات إلدارة ىذ
 تحديد األدوار ثم تبادليا في المرة األخرى.، وضوح األسئمة ودقتيا، الموجودة عمى المكعب

قيام الطالب ، تنمية الميارات االجتماعية، االستماع والتحدث إجادة ، العصف الذىني )ائد:الفو 
 .(بدور المعمم )موجو ومرشد

يطرح المعمم السؤال. يجيب الطالب األول ثم يسمميا لزميمو  النموذج السادس:قمم الثنين :
لمناقشة األفكار بين  المقابل لو في الفريق ليسجل إجابة وبعد االنتياء تعطي دقيقة واحدة

 .أعضاء الفريق
 االنضباط.، التأكد عمى تبادل األدوار، :اختيار األسئمة المناسبةا النموذجتوصيات إلدارة ىذ

 ، وتبادل األفكار.ن، وتنمية ميارة الحوار مع اآلخريروح التعاونتنمية الفوائد: 
 ما يمي:يقوم المعمم ب النموذج السابع: مؤشر المراجعة:

 .عمى الطبلب السؤال طرح .4
 توزيع المؤشر عمى الفريق.  .9
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 توزيع األدوار عمى أعضاء كل فريق.  .5
 إعادة توزيع األدوار عند طرح السؤال الثاني. .1

 ،توفير مؤشرات بعدد الفرق الموجودة في الموقف التعميمي :ا النموذجإلدارة ىذ توصيات
 اء الطبلب من اإلجابة.متابعة اإليجابيات بعد انتي، تحديد دور كل طالب

 الفوائد: تثبيت المعمومات وتنمية ميارة االستماع لآلخرين و تنمية التفكير عند الطبلب.
توزيع نص أو سؤال بارز عمى كل مجموعة، ثم اإلجابة :النموذج الثامن : مبعوث خاص

عن األسئمة بالتشاور بين أعضاء الفريق ويتم تكميف أحد أعضاء الفريق كمبعوث خاص 
يقوم بشرح ما تم التوصل إليو من حل إلى الفرق األخرى وفي النياية يتم تعريف كل فريق 

 باألسئمة واإلجابات التي تم التوصل إلييا.
ح باستخدام يسمموضوع عمى قدر من األىمية ، اختيار  ا النموذج:توصيات إلدارة ىذ

دوار ثم تبادليا في المرة تحديد األ، وضوح األسئمة ودقتيا، الموجودة أو األسئمة  الكممات
 األخرى.
و تنمية الميارات عرض والتقديم ، وتنمية ميارة ال تنمية ميارات التعاون،الفوائد: 

 االجتماعية.
:يقوم المعمم بتحديد مجموعة من األنشطة التي  موذج التاسع : قاطرة التغذية الراجعةنال

وتقوم  ،النشاط المطموب منيا إنجازهيريد إنجازىا في الموقف التعميمي، ثم يحدد لكل فرقة 
كل فرقة بتسجيل ما توصمت إليو عمى لوحة من الكرتون وتعميقيا في مكان بارز من المكان 
ثم تمر الفرق أمام الموحات لئلطبلع عمى انجازات بعضيا البعض وتدوين مبلحظاتيا حول 

 ذلك.
متابعة المعمم لمنشاط ، اطلدقة في تحديد المطموب من النشىذا النموذج: اتوصيات إلدارة 

 إبراز اإليجابيات بعد انتياء الفرق من اإلجابة.، المنفذ
 و تنمية التفكير عند الطبلب. الفوائد :  تحقيق التواصل بين أعضاء الفرق،

 النموذج العاشر: ارسم ما أقول:
من خبلل كل عضوين متقابمين )أحدىما يتخيل الموضوع الذي طرحو  ينفذ ىذا النموذج 

لمعمم واآلخر يرسم ما يتخيمو زميمو( عمى أن يوضع حاجز بينيما، ثم يتبادالن األدوار ا
 ويمكن استبدال الرسم بالكتابة. ،بينيما في المرة األخرى
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 متابعة المعمم لمنشاط.، توفر الوسائل البلزمة، وضوح الفكرة نموذج:ال اتوصيات إلدارة ىذ
دخال جو من ت، تنمية ميارة الرسم والتعبير الفوائد: حويل المفاىيم المجردة إلى الواقع ، وا 
 .المرح

 (،).59، 9.41وقد حددىا كل من)نياد كسناوي،: (Kagan)أىمية استخدام نماذج 
Clowes,G ,2011,12:فيما يمي ) 

 تحل كثيرًا من المشكبلت الصفية كسمبية المتعمم في الحصة، والغيرة من نجاح اآلخرين. .4
 ية في إطار جذاب قابل لمتطبيق والفيم، بعيدًا عن الممل.تضع محتوى المادة العمم .9
عن رأيو و تقديم البدائل واقتراح الحمول لممشكبلت؛ مما ينمى  ر فرص لممتعمم ليعبرتوف .5

حساسو بقيمتو كفرد يعمل في مجموعة ويساىم في  لديو مشاعر الثقة بالنفس وا 
 إنجازاتيا.

 .ر فرصًا الكتساب ميارات اجتماعية ضروريةتوف .1
ميارات التفكير عند الطبلب بشكل عممي لتوظيفيا في حياتو اليومية وخبراتو تنمي  .3

 المعرفية.
 تقدير واحترام الذات وبناء الثقة بالنفس.تساعد عمى   .5
 رفع مستوى الكفاءة في التفكير لدى الطبلب وبالتالي مستوى التحصيل الدراسي.ت .9
 بلت، واالسيام في رقي المجتمع.بالطبلب لئلبداع والتفكير السميم وحل المشك تصل .1
 العمل بروح الفريق لدى الطبلب. تنمي .1
 ايجابية المتعمم في الحصول عمى المعمومات وبالتالي ترسيخيا، واالستفادة منيا.تظير  ..4
 ر ميارات التواصل الشفيي، وتقبل رأي اآلخر وبعض الميارات االجتماعية.تطو  .44
 ز العبلقات اإليجابية داخل بيئة التعمم.تعز  .49

 :(Kagan)املَازات اليت تينيَا مناذز 

-الصبر-التفكير -اإلتقان-اتخاذ القرار-الميارات االجتماعية-االتصال–إدارة الوقت  
-طاء وقبول النقد البناءإع-إعطاء وقبول الثناء-ة البياناتمعالج-التعمم الذاتي-بناءالمعرفة

 (.Kagan,S.2013) التوجيو واإلرشاد. -تبادل المعمومات
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 (:Kagan,S.&Kagan,M,2009): (Kagan)تيفير مناذز  خطوات

 إن كان الفريق فائزًا". جو من روح الفريق في الفصل،"تكون فائزاً ايجاد  .4
 تعميم الميارات االجتماعية كل يوم. .9
 نمذجة مايبدو أنو من التفاعل المطموب. .5
 تطوير ونشر مخططات لمميارات االجتماعية. .1
ة مايقومون بو فعميًا)تغذية راجعة(، وتوضيح باقي إعطاء الطبلب مبلحظات حول إيجابي .3

 التفاعبلت البناءة التي يشيدىا الدرس خبلل نمو المراحل التربوية تباعًا.
التخطيط لميمة الفريق، بحيث اليجوز ألي شخص في المجموعة أن يفعل ىذه الميمة دون  .5

 االعتماد عمى اآلخرين في المجموعة.
( Kagan&High,2002من ) ما توصمت نتائج دراسات كل ناكيج ومما يؤكد أىمية نماذج

(،Major&Robinette,2003( ،)Murie,2004( ،)Wada,2013 تياني حتحوت(،)
 :( ، وأىميا9.41ناوي،(،)نياد كس9.41(،)إيمان طو،9.41،
  وجود أثر إيجابي في مخرجات التعمم لتعمم الميارات اليدوية لدى عينة من الطالبات في

 في التدريس. (Kagan)م الكبار تعزى الستخدام نماذج احد برامج تعمي
  تحسين التحصيل الرياضي لدى طمبة المرحمة الجامعية أثر استخدام نماذج(Kagan). 
  وجود أثر إيجابي في تحسين الميارات المعرفية لطبلب الجامعة وأيضًا تكوين اتجاىات

 في الموقف التعميمي. (Kagan)إيجابية نحو استخدام نماذج 
  أثرت نماذج(Kagan) .عمى زيادة وعي الطبلب بالمشكبلت وحساسيتيم ليا 
 فاعمية نماذج (Kagan)  في تنمية ميارات المغة لدى طبلب المرحمة الثانوية عينة

 البحث. 
  األثر اإليجابي في التحصيل المعرفي والجوانب الوجدانية وتقدير الذات واالتجاىات وتنمية

 لمتعممين.الميارات االجتماعية لدى ا
والجوانب  والتحصيللمعرفية فعالة في تنمية الميارات ا (Kagan)وىذا يعني أن نماذج  

في تنمية الثقافة  (Kagan)مما يبرر استخدام الباحثة لنماذجالوجدانية لدى الطبلب، 
   االستيبلكية والكفاءة الذاتية في ىذا البحث.

(، )نجوى 9.41من)تياني حتحوت، التي توصمت إلييا دراسات كلومن أىم التوصيات )
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 (.9.41محمد آل عزام ،(، )9.41، )نياد كسناوي،  (9.41،    المحمدي
 تضمين نماذج (Kagan)  في برامج إعداد المعمم لما ليا من فعالية في عمميتي التعميم

 والتعمم.
  استخدام نماذج(Kagan) والتوسع في تطبيقيا في تدريس جميع المقررات . 
 د من البحوث لمبحث عن فاعمية استخدام نماذج جراء المزيإ(Kagan) في مراحل تعميمية ،

 مختمفة.
   ضرورة تدريب الطالبات المعممات عمى ميارات العمل الجماعي في جميع المقررات

 واألنشطة.
  إقامة ورش تدريبية لممشرفات والمعممات لمتدريب عمى كيفية استخدام نماذج كيجان في

      .التدريس
  يةكجكافة االستَالالأبعاد  الجاىي: احملوز
االستخدام المباشر لمسمع والخدمات التي تشبع رغبات تعرف الثقافة االستيبلكية ب 

 (49، 1..9اإلنسان وحاجاتو وتحقق أىدافو وتحسن من مستوى معيشتو.)كامل القيسي،
 ىذه أبعاد نمت فكمما ،ألسرةا لحياة قصوى أىمية شكلت يةستيبلكاال ثقافةال أبعاد نإ   

 واالستثمار االستيبلك بين المتوازن المالي التصرف عمى قدرة أكبر األسرة كانت الثقافة
 كأي مدخبلتيا ليا اقتصادية كمؤسسة واألسرة (،كثرة أو قمة) مواردىا بمغت ميما ألمواليا،

  و األسرة أىداف في مدخبلتيا تتمثل حيث ع؛المجتم داخل تنظيم
 المالية والموارد االقتصادية وسياستيا واالجتماعية الحضارية ىيمياومفا الثقافية وقيميا 

 كالزراعة الحرة بالمين االنشغال أو التجاري العمل أو الوظيفي العمل خبلل من المتاحة
 لتحقيق مواردىا من فادةاالست بكيفة الوعي األسرة وعمى ،ذلك وغير والحرف والصناعة
 الفرد يتبعيا التي المعرفية التفكير ميارات بعد في: ستيبلكيةاال الثقافة أبعاد وتتمثل أىدافيا،

 القيم بعد وكذلك لو، المتاحة الخدمات استخدام أو ،ما سمعة شراء في القرار اتخاذ عند
 إلى لؤلسرة، المتاحة المختمفة الخدمات من واالستفادة السمع شراء في المتبعة والسموكيات

 ثقافةال تتضمنيا التي والمبادئ المعمومات في يتمثل الذي المفاىعيمي البعد جانب
  (93 ، 9.45الينداوي، )عادل .يةاالستيبلك
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تمك الجوانب الثقافية المصاحبة لمعممية االستيبلكية، وىي ايضًا مجموعة  كذلك فإنيا  
المعاني والصور والرموز التي تصاحب العممية االستيبلكية، والتي تضفي عمى ىذه العممية 

لثقافة االستيبلكية ليا جوانب مادية أبعاد اف ؛حقق داللتيا في الحياة اليوميةوتمعناىا 
واضحة، إذ أنيا تمتف باألساس حول عممية استيبلك مادي، ولكن فيم ىذه الجوانب المادية 

تشمل المعاني والرموز والصور  اليكتمل إال بفيم الجوانب المعنوية المتصمة بيا والتي
 ( 415، 9.49يبلك المادية.)آمال عبد الرحيم،المصاحبة لعممية االست

ممم بجوانب ترشيد االستيبلك في الإعداد المستيمك المثقف  ي األساس فييلذا ف   
وصيانو ، لمخدمات والموارد  ووأساليب استخدام ،كل ما يتعمق بشئون حياتو من معمومات

أيضًا و ما ىو متاح، ستيبلك األمثل لكل بللي المرشد والموجية وحفظ وتخزين لمسمع؛ في
، 9.44محاربة أوجو البذخ واإلسراف واالستخدام غير الرشيد .)أميرة بالخيور،عفاف قبوري،

559) 
إدراك الفرد لكيفية بمدى  يةثقافة االستيبلكالمجاالت  تتعمق :يةثقافة االستيبلكالمجاالت 

قود( واإلمكانات البشرية االختيار واالستخدام األمثل لئلمكانات المادية)السمع، والخدمات، الن
في حدود الموارد المتاحة، وتتنوع  ت األسرة)المجيود، الوقت، الميارات( في اشباع احتياجا

 من أىميا:ف يةثقافة االستيبلكالمجاالت 
عداد  الثقافة االستيبلكية - في مجال الغذاء والتغذية، وىو إدراك الطالبة لكيفية اختيار وا 

شباع احتياجاتيا واحتياجات إلمثل لمسمع والمنتجات الغذائية األاالستخدام و وطيي األطعمة 
 .أفراد أسرتيا من الغذاء الصحي

في مجال الدخل المالي، وىو إدراك الطالبة لكيفية االستخدام األمثل  الثقافة االستيبلكية - 
لمصروفيا الشخصي بحيث يتم من خبللو تحقيق أكبر قدر ممكن من األىداف الشخصية 

   دة.المنشو 
في مجال المبلبس والمنسوجات، وىو إدراك الطالبة لكيفية االختيار  الثقافة االستيبلكية -

أفراد أسرتيا من  احتياجاتو  احتياجاتياشباع إلواالستخدام األمثل لممبلبس والمنسوجات 
، 9..9المبلبس والمفروشات في حدود الموارد المتاحة. )زينب خالد، رشيدة أبو النصر،

911)  
 .لمطاقة استيبلكا األقل المنتجات اختيار طريق عن لمطاقة: األمثل االستيبلك -
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  . التدوير إعادة االستعمال،أو بإعادة التخفيض، -
 المنتجات اختيار خبلل من وذلك وصحيا: بيئيا يجابيةاإل المساىمة ذات المنتجات استيبلك -

 والشروط القوانين مع تتفق التيو  الطبيعية، الثروات عمى والمحافظة لمبيئة، تموثا األقل
  المستيمك. صحة عمى لممحافظة

 منتجات اختيار خبلل من :اجتماعيا يجابيةاإل المساىمة ذات المنتجات استيبلك -
 المجتمع. لثقافة المناسبةو  الدولية، لمقوانين المطابقةو  العمل، شروطب متزمةالم المؤسسات

 (9-5، 9.41) زكية مقري،آسية شنو،
 (9.44)ايناس السيد الدريدي، (9.44) أحمد الكردي: قد أوصت دراسة كل منو     

لممستيمك خاصة المستيمك  الثقافة االستيبلكيةبأىمية تنمية  (1..9)عبد اهلل محمود:و
ب التسوق بأسالي وتوعيتو قوانين حماية المستيمك.بوضرورة توعية المستيمك ، لكترونياإل 

    ة الوعي الشرائي الممبسي.الممبسي أثناء التخفيضات وزياد
  :يةجكافة االستَالكالمشتويات 

لمامو بالمعمومات الم رتبطة بالسمعة أو الخدمات الوعي المرتفع: وفيو تكون إحاطة الفرد وا 
                                                    ر قدر من المقارنة وحسن االختيار.، بما يمكنو من تحقيق أكبمرتفعا

الوعي المتوسط: وفيو يكون إلمام الفرد بالمعمومات المرتبطة بالسمعة أو الخدمة 
متوسطًا؛ فقد يغفل أو اليدرك بعض الجوانب المرتبطة بالسعر، أو الجودة، أو عبلقة 

 ائل التي تشبع نفس االحتياجات.السمع والخدمات بالبد
الوعي المحدود:وفيو يكون لدى الفرد معمومات قميمة أو محدودة عن السمعة أو الخدمة، 
وغير ممم بما يحيط بيا من الجوانب االقتصادية أو ما يتوافر من بدائل تشبع نفس 

 (..5، 9.45االحتياجات.)عبير عبد الخالق،
 :يةجكافة االستَالكالأٍنية تينية 

مديونية وتبعية  وأيضاً ضغوط عمى إمكانياتيا الفعمية، تشكمو تمك المصادر من تؤدي  -
عممية زيادة االستيبلك إلى االعتماد عمى المصادر سياسية واقتصادية لمدول المانحة.

 تاج، وما الخارجية لتمويل عمميات التنمية واالن
حمة التقدم واالنتاج تتطمب في عممية االنتقال من مرحمة اإلسراف في االستيبلك إلى مر  -

، ثقافة االستيبلكالعادة تغييرات في بعض العادات والتقاليد االستيبلكية، ونشر 
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زيادة اإلنتاج؛ لسد الثغرة الكبيرة بين الصادرات والواردات، والعمل عمى والعمل عمى 
 (41، 9.41)زكية مقري، آسية شنو،ترشيد االستيبلك واإلنفاق السمعي. 

 لى نوعين ىما:إف ىذه العوامل تصن :يةثقافة االستيبلكالالمؤثرة في العوامل 
وتشمل )العولمة، وسائل اإلعبلم، العوامل االجتماعية، العوامل  العوامل الخارجية: . أ
  لثقافية(.ا
  وتشمل )الدخل، األسرة، المعتقدات الدينية والشخصية(. العوامل الداخمي: . ب
الرشيد تعد ظواىر اقتصادية سمبية مرتبطة بثقافة االستيبلك فاإلسراف واإلنفاق غير     

والذي يبدو إنيا غائبة من أبجديات حياة كثير من األفراد واألسر؛ فثقافة المستيمك تقاس 
بمدى وعيو لشراء ما يمزمو من السمع والخدمات المعروضة وعدم وقوعو ضحية اإلغراءات 

التجارية، فضبل عن حرصو عمى ترشيد استيبلكو  الكثيرة التي تروج ليا المحبلت والمؤسسات
لمخدمات المقدمة بما اليتجاوز حاجاتو الى حد الترف واإلسراف فانو صاحب القرار األول 

  (9.45واألخير في كل عممية شرائية. )بيداء لفتة،
 ؟املجكف واعيمً ٍو املشتَمك ال

لخدمات بصورة متوازنة احتياجاتو من السمع وا ىسرة او الفرد الذي يحصل عمىي األ 
عي جوانب الصحة وحسب األولويات وفي حدود موارده المتاحة ووفق تخطيط مسبق يرا

ذلك المستيمك ذو الوعي  المستيمك المسؤول ىوف ؛وترشيد االستيبلك والجودة والسبلمة
البيئي والصحي العميق والذي يتعامل بشكل أساسي باالعتماد عمى القيم التي يؤمن بيا. 

 عمى يشتمل الذي السموك فيو ،البيئي بتوجييا مشكوك نتجاتم شراء تجنب عو إلىوتدف
 في واالجتماعي والصحي البيئي الجانب مراعاة إلى باإلضافةو  محدودة، الموارد أن حقيقة
 العمل، لشروط المحترمة المؤسسات منتجات اختيار خبلل من لمفرد، االستيبلكي السموك

 االجتماعية.)شكراني العدالة وتحقيق المجتمع لثقافة الموافقةو  ة،الدولي لمقوانين المطابقةو 
 (434 ،9.45الحسين،

 السموك ألنماط المستيمك معرفة أن يانتائج أىمكان من )زكية،آسية(وفي دراسة   
 انماط وتبني المحمية، غير المنتجات استيبلك نحو سمبية اتجاىات تكوين في تؤثر المسؤول
، كما اوصت الدراسة بأىمية اجراء وبيئتو صحتو عمى المحافظة يف تكمن التي االستيبلك
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، مما ومحاولة تصحيحياغير السميمة البحوث التي تيتم بمعالجة مختمف انماط االستيبلك 
  (41، 9.41)زكية مقري، آسية شنو،.يتفق مع أىداف ىذا البحث

 إيجازىا يمكن مبادئ عدة يةاالستيبلك ثقافةال ضمنتت :يةجكافة االستَالكالمبادئ  
  يمي: فيما
 من لمحد وذلك الحقيقية، الحاجات التشبع التي المنتجات شراء تجنب أي المنفعة: مبدأ -

 الطبيعية. الموارد واستنزاف المفرط االستيبلك
 الصحة،و  البيئة، عمى ممكن ضرر أقل ليا التي الخدمات أو المنتجات اختبار الوقاية: مبدأ -

 والمجتمع.
 والطاقة. الطبيعية لمموارد اقتصادية أكثر وسائل استعمال مراعاة اءة:الكف مبدأ -
 قدر أقل استعمال يتم حيث ؛استيبلكيا فترة تطول التي المنتجات تفضيل الجودة: مبدأ -

 المستيمكات. من ممكن قدر أقل ذلك عن وينتج والطاقة الموارد من ممكن
 والمستيمك الموزع المنتج، بين التكامل قتحق التي التجارية الطرق تعزيز التكامل: مبدأ -

  (.3، 9.41)زكية مقري،آسية شنة، لمثروات. العادل التوزيع لضمان
 (1-1، 9..9يذكر)عمي كنعان، حمددات االستَالك االقتصادية:

يتوفر لمفرد أي دخل فإنو يضطر إلنفاق مدخراتو أو االستعانة  إذا لمالدخل: مستوى -4
 لذا تعتبر العبلقة بين الدخل واالستيبلك جزء من ممتمكاتو؛ باآلخرين وقد يضطر لبيع

 .والفرد ينفق حسب دخمو الدائم  طردية
يؤدي التضخم الرتفاع المستوى العام لؤلسعار وبالتالي تنخفض  المستوى العام لؤلسعار: -9

القوة الشرائية لمدخل وينخفض االستيبلك ،وعمي الحكومات في ىذه الحالة رفع مستوى 
 خول بيدف الحفاظ عمى مستوى مستقر من االستيبلك لؤلفراد.الد

سعر الفائدة:إن المتغير االقتصادي الذي يوفق ويربط بين المقرضين والمقترضين في  -5
فإن سعر الفائدة المرتفع سوف يشجع عمى االدخار   عبلقات تمويمية ىو سعر الفائدة،

 وينخفض االستيبلك. 
ر االستيبلك بالعرض ،والعرض يتأثر باالستثمار ورأس المال تنوع السمع والخدمات:يتأث -1

  وقوة العمل وتوفر المواد األولية وغيرىا .
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 حمددات االستَالك االدتناعية:
جتماعية التي تنشأ بين الفئات العادات والتقاليد االجتماعية:ىي مجموعة من العبلقات اال -4

عمى شكل أفكار سياسية وقانونية  أيدولوجية وتظيرو  جتماعية وتنقسم إلى ماديةاال
 .تؤثر بشكل مباشر عمى االستيبلك واالدخار وأخبلقية ودينية

فمنع اإلسراف والتبذير والربا ؛ االستيبلكفي  اإلسبلمنظم  الدين واالستيبلك االجتماعي: -9
يؤدي إلى توفير المدخرات البلزمة لمعممية  مما ودعا لمتوسط في اإلنفاق، وتقديم الزكاة

 الستثمارية في المجتمع. ا
الثقافة االجتماعية :ىي مجمل ألوان النشاط التحويري لئلنسان وتنقسم الثقافة  -5

 االجتماعية إلى:
تتضمن كافة  ثقافة روحية:و  تتضمن أساليب إنتاج الخبرات المادية، ثقافة مادية:  

ىما وثيق الصمو وكبل أشكال الوعي االجتماعي )الفمسفة،األخبلق،العمم،الحق،الفن،الدين(
ادات الع طويرتو ؤلفضل لر الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو يفاإلنسان يسعى لتغي ؛آلخراب

 (49 -44، 9..9)عمي كنعان،.وأنماط االستيبلك
)عبير عبد ومن الدراسات التي أجريت في مجال الثقافة االستيبلكية دراسة كل من 
)إخبلص حمد، عصام  (،9.49لعساف ،ا فلاير) ،(9.49آمال عبد الرحيم،(، )9.45الخالق،

، )سيام م (5..9) سامية مصطفى : (،9..9، )زينب الدوسري ،(1..9عبد الماجد،
 (. التي أوصت بمايمي:4111(، )عبد العزيز الشعيبي،جبلل المبلح، 5..9عمي:

، ومراحل التعميم ضرورة االىتمام بتنمية الوعي االستيبلكي لدي تبلميذ المرحمة الثانوية -
 لمختمفة.ا
 ضرورة التوعية وتشجيع االدخار، وىي عناصر من ثقافة ترشيد االستيبلك. -
تعديل أسموب المعيشة وتكاليفيا وتعظيم االستفادة من الموارد المالية لمواجية الحياة واالنفاق  -

 في األوجو المفيدة لؤلسرة.
جزء اليتجزأ من ثقافة  لتصبح يةمثقافة االستيبلكلعمى الباحثين اعطاء األىمية الخاصة  -

 المجتمع. 
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قيام المؤسسات التربوية والدينية واالجتماعية وشتى الجمعيات التى تيدف إلى العمل  –
خاصة بين فئات  يةثقافة االشتيبلكالالتوعوي والتربوي واإلرشادي بدور فعال في نشر 

 .الجامعة بالشباب ومنيم طبل
 ى شرائح األقل دخبًل واألدنى في المستوى التعميمي.تنمية وتثقيف المستيمكين مع التركيز عم -
 .لدى فئات المجتمع المختمفة ةاالستيبلكيثقافةضرورة االىتمام بنشر ال -

  احملوز الجالح: الكفاءة الراتية:
من محاور النظرية المعرفية االجتماعية  يوم الكفاءة الذاتية محورًا رئيسامف شكلي    

رة عمى ضبط سموكو نتيجة لما لديو من معتقدات شخصية، ويرجع التي ترى أن لدى الفرد القد
( الذي أكد أنو بناء أساسي في نظرية التعمم Banduraمفيوم الكفاءة الذاتية لمعالم باندورا)

توقع  :ضمن مجموعة من المعتقدات أىمياويت، تماعي يطمق عميو معتقدات الكفاءةاالج
جاز إنرية وتنفيذىا لتحقيق مة من األعمال الضرو القدرة عمى تنظيم سمسو الكفاءة الذاتية، 

                                   (.911، 9.41)إبراىيم عسيري ،معين.
مكفاءة الذاتية أيضا أنيا عبارة عن بعد ثابت من أبعاد الشخصية، تتمثل لكما ينظر   

ت الصعبة التي لمشكبلعمى التغمب عمى المتطمبات وا لدى الفرد عن قدرتوفي قناعات ذاتية 
ومن ناحية أخرى تعتبر توقعات الكفاءة الذاتية ذات  من خبلل التصرفات الذاتية. وتواجي

أىمية بالنسبة لمعمميات الدافعية ولطور اإلرادة  في تصرف ما، ففي طور الدافع تقوم توقعات 
التغمب وفي طور الكفاءة الذاتية بتوجيو اختيار المتطمبات والقرارات فيما يتعمق باستراتيجيات 

اإلرادة تؤثر توقعات الكفاءة الذاتية عمى الجيود المبذولة ومدى االستيبلك المادي والمعنوي 
 (.5، 4119)سامر رضوان،.الذي سيبذلو الفرد ومدى التحمل عند التغمب عمى مشكمة ما

 حكم األفراد عمى ما لدييم من قدرات لتنظيم وتنفيذ": ( بأنياBandura ،9..1) ياعرفو 
 ,Bandura,A.&Benight ."مسارات العمل المطموبة لمحصول عمى أنواع معينة من األداء

C.C.2004) ،4491تقدير الفرد لما يمتمكو من  ":( بأنيا5..9يا) إبراىيم الشافعي،( وعرف
مكانات يرى أنيا تساعده في حل ما يواجيو من مشكبلت والتغمب عمى ما يعترضو  ،قدرات وا 

 (49، 5..9)إبراىيم الشافعي،."تماد عمى اآلخرينمن عقبات دون االع
اعتقاد الفرد بقدرتو عمى ":( الكفاءة الذاتية بأنيا9.41)نجبلء عسكر،تعرفو    

السيطرة عمى حياتو، ومواجية ما يقابمو من تحديات من خبلل تنظيم المخططات العممية 
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مى ما يواجيو من تحديات في المطموبة والعمل عمى تنفيذىا، معززًا قدراتو الذاتية ومتغمبًا ع
  (.9.3، 9.41. )نجبلء عسكر،"حياتيةأثناء أدائو لميامو ال

( في تعريفاتو لمكفاءة الذاتية من Bandura,A.&Benight, C.C.2004)وينطمق
 ىي: افتراضات عديدة

خبرة وتطوير عمى تشكيل نماذج من ال ان الفرد يمتمك قدرة قوية عمى الترميز تجعمو قادر أ .4
يصال األفكار والمعتقدات  ،ختبارىا عن طريق التنبؤ بالنتائجال اإلبداعية و األفعا وا 

 لآلخرين.
 أن معظم السموكيات موجية نحو غاية وتسترشد عن طريق التوقع والتنبؤ والتخطيط. .9
 أن األفراد عاكسون لذواتيم وقادرون عمى تحميل أفكارىم وخبراتيم الخاصة بيم. .5
الشخصية الداخمية كالمعرفة واالنفعاالت والتغيرات البيولوجية  إن األحداث البيئية والعوامل .1

 والسموك تعد تأثيرات متفاعمة فيما بينيا.
أن سموك األفراد منظم عمى أساس النتائح المتوقعة في ضوء مراقبة ومبلحظة ما يفعمو  .3

 اآلخرون.
تي تتحول ن التعمم االجتماعي المعرفي ىو نشاط ذىني يتمثل في معالجة المعمومات الأ .5

ويكون  ،الفعل واألحداث إلى تمثيبلت رمزية كموجيات لؤلداء بنيةمن معمومات حول 
 التعمم نشطًا عن طريق أداء ما.

 أسص الكفاءة الراتية:
في تفسير أسباب اختبلف الناس في الكثير من  إن الكفاءة الذاتية تسيم كثيرا   

لنقد، أو رفضو، والتعصب لفكرة، أو مبدأ، المواقف وردود األفعال ومن ثم في التفكير، وتقبل ا
 أو رأي والجمود عميو، وقد تم تحديد أسس الكفاءة الذاتية فيما يمي:

مدى مثابرة الفرد إلنجاز الميام التي بدأ فييا. ومدى إفادتو من خبرات النجاح التي مر  .4
حول ماىية ىذه ويتطمب ذلك من الفرد إثارة جداًل ونقاشًا وحوارًا داخميًا مع الذات ؛ بيا 

 الميام وجدواىا.
اإلقناع لذاتو واآلخرين، وما يحتاجو من تشجيع ومساندة  مايمتمكو الفرد من قدرة عمى .9

 من اآلخرين.
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عند التواصل والتفاعل مع اآلخرين في  د النفسية وما يعتريو من مشاعر،حالة الفر  .5
 مواقف اجتماعية.

، .9.4اكاتو.)إبراىيم الشافعي،تقبل الفرد لنموذج أو شخص يحرص عمى تقميده ومح .1
11) 
أثبتت  التي (9.41عسكر، دراسة )نجبلءمن الدراسات الميمة في ىذا المجال ، و   

نتائجيا أن الكفاءة الذاتية تجعل األفراد يستشعرون قدرتيم عمى أداء الميمة التي توكل إلييم 
ن قراراتيم من حيث وىل ىي فرصة تيديد لقدراتيم أم فرصة لتنميتيا، وفي ضوء ذلك يتخذو

القيام بالعمل أو االمنتاع عنو، ممايؤثر في سموك المثابرة واالنجاز والتحصيل ثم النجاح 
 ( 991، 9.41والتميز في الميام الموكمة إلييم. )نجبلء عسكر،

، شتق منيا الكفاءة الذاتيةىناك أربعة مصادر أساسية لممعمومات ت  :الراتيةنظرية الكفاءة 
 من خبلليا وىى:كتسب أو تقوى أو تضعف يمكن أن ت كما
 خبرات السيطرة: وتنشأ من خبرات التمكن من خبلل مبلحظة االنجاز والنجاح المسبق. .4
الخبرات البديمة : وىي مبلحظة الشخص لنجاح اآلخرين المماثمين لو في أعمال  .9

مى مشابية، فاالقتداء بالنماذج االجتماعية توفر معايير تساعد الشخص عمى الحكم ع
 نفسو من خبلليا.

اإلقناع االجتماعي: إذ يتم إقناع األفراد بأنيم يمتمكون مقومات النجاح لتنفيذ األنشطة  .5
 المطموبة، ويتطمب ذلك تييئة المواقف المناسبة لتوفير فرص النجاح.

االستثارة االنفعالية: إذ أن المزاج اإليجابي يدعم الكفاءة الذاتية، بينما المزاج البائس  .1
 (959، 9.49)يوسف عيد، ا.يضعفي

 :،أىمياكما أن ىناك منابع لتنشئة الكفاءة الذاتية 
يكون الفرد قادر عمى مواجية المواقف الصعبة في المستقبل، فبيا  الخبرات الذاتية: .4

والسعي وبذل الجيد لتحقيق اليدف، وخبرات اإلجادة ىي أكثر الخبرات تأثيرًا في سموك 
المشكبلت وتحقيق األىداف، وخبرات اإلجادة ىي عبارة  الفرد وثقتو بنفسو في مواجية

 عن مواقف يشكل فييا الفرد استرتيجية ناجحة لحل المشكبلت من خبلل بذل الجيد.
أثناء قياميم بحل  لكفاءة الذاتية من خبلل مبلحظة اآلخريناتتشكل  لتعمم بالنموذج:ا .9

 جيودىم الذاتية.     بالمشكبلت 
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تقييم الفرد لمموقف بحالتو الجسدية، حيث ترتبط كفاءة الفرد يرتبط  الحاالت الجسدية: .5
الذاتية بالتقييم اإليجابي لمعوارض الجسدية المرافقة لمموقف عمى سبيل المثال خفقان 

 (9.5، 9.41القمب في موقف ما.)نجبلء عسكر،
  تأثري توقعات الكفاءة الراتية عمي سموك الفسد:

   مستويات من السموك، ىي: ةتؤثر توقعات الكفاءة الذاتية عمى ثبلث  
يمكن أن تكون المواقف التي يمر بيا الفرد أن تكون اختيارية أو  :المستوى األول 

حرية الفرد في االختيار فإن اختياره لمموقف إجبارية. فإذا ماكان الموقف واقعًا ضمن إمكانات 
يتعمق بدرجة كفاءتو الذاتية، أي أنو سيختار المواقف التي يستطيع السيطرة فييا عمى 
المشكبلت والصعوبات والمتطمبات، ويتجنب المواقف التي تحمل لو الصعوبات في 

                                                  (Schwarzer,R,1992طياتيا.)
اعي والمثابرة المبذولة في تحدد درجة الكفاءة الذاتية شدة المس المستوى الثاني: 

أثناء حل مشكمة ما. فالتقدير المرتفع المسبق المكفاءة الذاتية سيعطي الفرد الثقة بأن 
مساعيو سوف تقوده أيضا لمنجاح بغض النظر عن صعوبتيا، في حين أن التقدير المنخفض 

سموك يتأثر  :ثالثال المستوىلمكفاءة الذاتية سيدفع الفرد لبذل القميل من الجيد والمثابرة . 
أن  (Bandura,2000) الفرد في المواقف المختمفة بالفاعمية الذاتية ؛ حيث يؤكد باندورا

 أىمية الفاعمية الذاتية تنبع من تأثيرىا في مظاىر متعددة في سموك الفرد وتتضمن:
اختيار األنشطة :حيث يختار الفرد النشاطات التي يعتقد بأنو سوف ينجح فييا، ويتجنب  -

 .  مك التي يعتقد أنو سوف يفشل فييات
اإلحساس المرتفع بالفاعمية الذاتية يميمون إلى التعمم  ونجاز: فاألفراد ذو التعمم واإل  -

 واإلنجاز أكثر من نظائرىم ذوي اإلحساس المنخفض.
الجيد المبذول واإلصرار: فاألفراد ذوي اإلحساس المرتفع بالفاعمية الذاتية يميمون إلى بذل  -

عيق عند مواجية ماي اجيود أكبر عند محاولتيم إنجاز ميمات معينة، وىم أكثر إصرار 
من ذلك األفراد ذوي الفاعمية الذاتية المنخفضة.  وعمى العكس،  تقدميم ونجاحيم

(Bandura,A,2000,75-78) 
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 اليت تؤثس عمى الكفاءة الراتية: اجملاالت

ة ما ماألسرة: ىي التي تقدم الدعم والثقة بالنفس لؤلفراد عند الحاجة وعند القيام بمي 
براز قدرا، انت جديدة، كما أن مديح األفرادوخاصة إذا ك تيم أو التأكيد عمى أدائيم يسيم في وا 
   شعورىم بمسؤلياتيم الذاتية عن تقدميم ونجاحيم.تطوير ذاتيم و 

لذاتية لمفرد باألقران والزمبلء وفقًا لمتعمم بالمبلحظة؛ األقران: يتأثر نمو الكفاءة ا 
فغالبًا ما يكون تجريب أشياء جديدة ممكنًا من خبلل األقران، و التعامل مع اآلخرين ضمن 

ال من خبلل إا أو تعمميا المجموعة والتفاعل معيم يعد خبرة ميمة اليمكن الحصول عميي
 األقران.

المدرسة: يحصل األفراد عمى التغذية الراجعة عن قدراتيم الذاتية وأدائيم بشكل  
م المعممين، وبشكل غير مباشر من خبلل مراكزىم وترتيبيم يوتقي الدرجاتمباشر من خبلل 

تقان عمميًا عمى أقرانيم بالصف، وفي المدرسة إمكانات تتيح الحصول عمى خبرات اإلجادة واإل 
 (9.1، 9.41نجبلء عسكر،.)

  دواىب الكفاءة الراتية:

الكفاءة الذاتية السموكية: يمكن تقيميا من خبلل الميارات االجتماعية، والسموك  
التوكيدي، وممارسة السموك ىي أفضل طريقة لتغير السموك، من خبلل التمرين والتدريب عمى 

المباداة تحسين مستوى الكفاءة الذاتية، و  ميارات جديدة أو قديمة في مواقف جديدة تقود إلى
الكفاءة الذاتية االنفعالية: ويتم تقيميا  واالستمرار في مواجية الصعوبات. في سموكيات جديدة

من خبلل القدرة عمى السيطرة عمى المزاج بشكل عام أو في مواقف محددة مثل السيطرة عمى 
ت الفرد حول أداء أفعالو، فتؤثر تشير إلى معتقداكما تحدث مع شخص آخر، أو الالقمق، 

ان مشاعره خارجة عن في اعتقاد الفرد  عمى الحالة االنفعالية والمزاجية لمفرد، وقد تتسبب
الكفاءة الذاتية المعرفية: وىي العمميات العقمية التي تحدث داخل الفرد مثل التخيل  سيطرتو.

يم من خبلل القدرة عمى السيطرة عمى واإلدراك والتفكير والتحدث الذاتي والقناعات، ويتم التقي
مسيطرة عمى أفكاره ومعتقداتو. ل تدريبعمى القدرتو لالغرائز أو األفكار، وتشير إلى إدراك الفرد 

 (53، 9.44)فيصل محمد العجيمي،
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يرى باندورا أنو يمكن قياس توقعات الكفاءة المدركة ذاتيًا وفق ثبلث  قياس الكفاءة الذاتية:
 سمات ىي:

إلنسان يستطيع أن االكفاءة الذاتية: ويتعمق المستوى بتعقد وصعوبة المشكمة؛ فمستوى  .4
 يجمع خبرة كفاءتو الذاتية تجاه المشكبلت البسيطة والشديدة.

وترتبط بشيوع المواقف أي يمكن لتوقعات الكفاءة الذاتية أن  عمومية الكفاءة الذاتية: .9
 المواقف.تكون خاصة أو يمكن تعميميا عمى مجموعة كاممة من 

 أكثرالفرد ظل ي حيثويقصد بيا الثبات حتى عند وجود خبرات متناقضة،  قوة الثبات: .5
قدرة عمى المقاومة بالرغم من وجود مجموعة من الخبرات المتناقضة، في حين التوقعات 

، 413الضعيفة يمكن أن تنطفئ بسيولة من خبلل القدرات المتناقضة. )
Bandura,A.&Benight, C.C.2004 ) 

 احملوز السابع عمه االقتصاد امليزلي وجماالتُ :

  :التعسيف باالقتصاد امليزلي  

أطمق عميو حديثا مسمى )عموم الحياة األسرية( ، وىو االقتصاد المنزلي عمم تطبيقي  
ميع جوانبيا باعتبارىا الخمية األساسية  التي يتكون منيا ييتم بالحياة األسرية من جعمم 

بناء المجتمع الصغير الذي ينشأ فيو الفرد وتتشكل فيو معالم شخصيتو وقيمو واتجاىاتو. كما 
أنو يرتبط بكل من يقوم عمي خدمة األسرة في كافة المؤسسات والييئات اإلنتاجية 

ميدان عممي ية واإلعبلمية المختمفة؛ أي أنو واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية والتربو 
بمطالب واحتياجات أفراد األسرة والمجتمعات في كل زمان ومكان،  اتطبيقي يرتبط ارتباطا وثيق

لما يوفره من المعمومات والخبرات والميارات المرتبطة بعموم الحياة ؛حيث ييتم بتنمية 
تماعي والصحي والتعميمي والثقافي االجبلل النيوض بالمستوى االقتصادي و المجتمع من خ

لمفرد واألسرة والمجتمع عن طريق االستخدام األمثل لكل الطاقات المادية والبشرية؛ من خبلل 
ولوجي وثورة المساىمة الفعالة في تنمية الثروة البشرية،ومسايرة التقدم العممي والتكن

نزلي باحتياجات المجتمع ماالقتصاد ال جاالتوربط أىداف ومحتوى وتطبيقات م ،تالمعموما
                                          (.1-9، 5..9. )زينب محمد حقي:والبيئة

ونظرا ألىمية عمم االقتصاد المنزلي اىتمت بو الجامعات المصرية وجعمت لو كميات    
 خاصة ، ومعاىد عميا، كما افردت لو مقررات دراسية في كميات التربية  .
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 :اجملاالت العنمية )وجمال االقتصاد امليزلي( مكسز

: )المغة العربية ،المغة جامعة حموان –بكمية التربية التعميم األساسي  لشعبمقرر ي درس  
المجاالت العممية  مقررالرياضيات،العموم( .ويدرس الطالب اإلنجميزية ،الدراسات االجتماعية ،

 ختار الطالب أحد المجاالت كمسارا مسانداوي. والثالثةثبلث سنوات : األولى والثانية  لمدة
لتخصصو عمى أن يثبت في جميع سنوات اإلعداد من بين )المجال الزراعي أو الصناعي أو 

نظري  (9(ساعات معتمدة )1المجال ) مقررحسب وي منزلي(التجاري أو االقتصاد ال
(اختبار .41عممي و) (.5أعمال فصمية و) (.5) كما يمي:(عممي.وتقدر الدرجات 1،)

-9.41-جامعة حموان -)الئحة كمية التربية   درجة. (..9تحريري ليكون المجموع)
9.43) 

     جماالت عمه االقتصاد امليزلي:

مجمميا في نظم التعميم  تستيدف مناىج االقتصاد المنزلي /عموم الحياة األسرية في 
عبر الثقافات المتعددة لدول العالم بشقيو النامي والمتحضر:تحقيق الرفاىية ، المختمفة

ي اإلنساني خبلل وتطوير نوعية الحياة لمفرد واألسرة والمجتمع عمى المستوي المحمي والعالم
مراحل النمو الممتدة في رحمة الحياة، من خبلل تدريب األفراد عمى ممارسة الميارات التي 
تمكنيم من أداء أدوارىم وتحمل مسئولياتيم تجاه أنفسيم، وتجاه اآلخرين من حوليم والبيئة 

 المحيطة بيم والمجتمع الذي ينتمون إليو.
وذلك ،البنائي  االت أساسية تعد بمثابة ىيكموة مجويتضمن عمم االقتصاد المنزلي ست 

 عمى النحو التالي:
 األسرة والعبلقات األسرية: األسس تعزيز العبلقات، دعم سبلمة المجتمع. 4
 الطفولة واألمومة: الرعاية ، الحماية، تأكيد الحقوق. 9
 إدارة الموارد وترشيد االستيبلك:العممية اإلدارية وترشيد االستيبلك. 5
 ئية وعموم األطعمة: التغذية، الصحة الجسمية والذىنية والنفسية.الصحة الغذا 1
 المسكن: االختيار،التأثيث، التجييز،الديكور الداخمي، صيانة المرافق. 3
 المبلبس والتذوق الممبسي والمشغوالت اليدوية:االختيار واإلعداد والعناية. 5
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  غايات تعميه االقتصاد امليزلي/عموو احلياة األسسية:

في رفع مستوى  لعمم االقتصاد المنزلي القصوى يمكن تحديد وصياغة الغايات  
الكفاءة الشخصية واألسرية واالجتماعية والمجتمعية لمفرد باعتباره، كيان إنساني متميز، 

اإلنسانية األخرى وعضو في أسرة، ومواطن في مجتمع محمي مفتوح عالميًا عمى الثقافات 
 يواجو تحديات مستمرة في عالم سريع النمو في الجانب المعرفي والجانب التكنولوجي.

 :ا يمي المنزلي/عموم الحياة األسرية فيم دومن ثم فإجرائيًا تتحدد أىداف مناىج االقتصا
فق أىداف تنمية الميارات الحياتية البلزمة لمفرد ليدير مواقف حياتو اليومية والمستقبمية و  -

محددة ، وخطط واقعية تستند إلى أسس عممية منطقية، وقيم أخبلقية أصمية تمكنو من 
تطوير واقعو، وتحسين مستقبمة بصورة تشممو ىو ومن حولو من أفراد يتعامل معيم، 
وبيئة يحى في إطارىا، مستعينًا في ذلك بخبراتو السابقة وواقعو وما يمتمكو من مواد 

 بشرية وغير بشرية.
إتاحة الفرص التعميمية العادلة لدراسة المادة من قبل البنين والبنات من أجل التدريب عمى  -

الميارات الحياتية المختمفة التي تساعدىم عمى تحمل مسؤلياتيم في إدراك الخيارات 
العديدة المتاحة أماميم لحل مشكبلتيم واتخاذ قراراتيم بما يحقق ليم الرضا الشخصي 

 ماعي والمجتمعي.واألسري واالجت
تصميم خبرات التعميم والتعمم واألنشطةالمتعددة التي تتيح لمفرد الفرصة لمتعرف عمى المين  -

المختمفة المرتبطة بمجاالت المادة، بما يساعد في اكتشاف اإلمكانات والقدرات، وبما 
سب يمكن من ممارسة العمل، وتحقيق االستقبللية واالعتماد المبكر عمى النفس في الك

 (1-3، 1..9المشروع.)الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، 
 الدزاسة امليداىية

 : إدساءات البشح

تم مراجعة البحوث والدراسات واالدبيات السابقة وتم  :بأبعاد الثقافة االستيبلكيةأواًل: إعداد قائمة 
طالبات شعب التعميم األساسي لبلزم تنميتيا لا بأبعادالثقافة االستيبلكيةاستخبلص قائمة 

)بعد الميارات :ىى رئيسةأبعاد ( ثبلثة)القائمة تضمنتحيث  ؛جامعة حموان-بكمية التربية
؛ الفرعية بنودمجموعة من ال عمى بعدكل  واشتملالبعد المفاىيمي( ، المعرفية، البعد القيمي

شتمل البعد الثاني ال الخاص بالميارات المعرفية عمى تسعة بنود، و بعد األوحيث اشتمل ال
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يمي عمى البعد المفاىىو شتمل البعد الثالث و اا ، و بنداثني عشر  وىو البعد القيمي عمى
تحقق من صدق ولم، صبح إجمالي عدد بنود القائمة ثمانية وعشرين بندابنود، لي سبعة

ين )الخبراء ىذه القائمة تم وضعيا في استباتة لعرضيا عمى مجموعة من المحكم
، شمول األبعاد األساسية لثقافة االستيبلكبداء الرأي في مدى ( إل4ن( ممحق)والمتخصصي

 في المرحمة الجامعية اتباللمط ى مناسبتيااألساسية، ومد بعادالفرعية لؤل بنودمناسبة الو 
 بنود خذ بأراء المحكمين من إضافة وحذف واستبدال لبعضحيث تم األ (؛عينة البحث)

عادة صياغة بعض  ،القائمة في ضوء  أبعاد الثقافة االستيبلكيةوتم تعديل قائمة  البنود،وا 
وفيما يمي جدول يوضح عدد  (.9بممحق) لتصبح في صورتيا النيائية آراء المحكمين

 األبعاد الرئيسية، والبنود الفرعية لكل بعد.
 (1ذوي)ج

 َىضخ اٌجٕىد اٌشئُغخ، وعذد اٌجٕىد اٌفشعُخ ألثعبد اٌثمبفخ االعزهالوُخ

 اٌجٕىد اٌفشعُخعذد  اٌشئُغُخ األثعبد

 9 اٌّهبساد اٌّعشفُخ

 11 اٌجعذ اٌمٍُّ

 7 اٌجعذ اٌّفبهٍُّ

 12 اٌّجّىع

والذي ينص عمى السؤال األول من أسئمة البحث  عنوبذلك تكون الباحثة قد إجابت  
لتربية ما أبعاد الثقافة االستيبلكية البلزم تنميتيا لدى طالبات شعب التعميم األساسي بكمية ا "

 جامعة حموان)عينة البحث(؟.
دبيات الستخبلص تم مراجعة البحوث والدراسات واأل :بميارات الكفاءة الذاتيةثانيًا: إعداد قائمة 
ميارات أساسية  لذاتية؛ حيث تكونت القائمة من أربعبميارات الكفاءة اقائمة مبدئية 

قرارات، تقييم الفرد الفرد لم )معرفة الفرد لنفسو، مرور الفرد بمشكبلت وحميا، إتخاذ:ىي
؛ حيث مجموعة من الميارات الفرعيةعمي  ةأساسيميارة كل  تواشتمم، خاذ القرار(الت

ميارة  الخاصة بمعرفة الفرد لنفسو عمى ثبلث عشرة ت الميارة األساسية األولىاشتمم
مى ست ع مرور الفرد بمشكبلت وحمياشتممت الميارة األساسية الثانية الخاصة ب، وافرعية

الفرد لمقرارات عمى خمس  األساسية الثالثة الخاصة بإتخاذ شتممت الميارةميارات فرعية، وا
عمى  تخاذ القرارتقييم الفرد ال شتممت الميارة األساسية الرابعة الخاصة بميارات فرعية، وا

ميارات الكفاءة الذاتية إحدى صبح عدد الميارات الفرعية لقائمة سبع ميارات فرعية، لي
ة لعرضيا عمى نق ىذا القائمة تم وضعيا في استباولمتحقق من صد، ميارة فرعيةثبلثين و 
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، األساسية ممياراتالفرعية ل مياراتمجموعة من المحكمين البداء الرأي في مدى مناسبة ال
خذ بأراء حيث تم األ (؛عينة البحث) في المرحمة الجامعية الباتلمطومدى مناسبتيا 

ميارات قائمة ة لبعض بنود القائمة وتم تعديل ذف وتعديل صياغالمحكمين من إضافة وح
وفيما يمي (.5في ضوء آراء المحكمين لتصبح في صورتيا النيائية بممحق) الكفاءة الذاتية
 .الميارات األساسية والفرعية لقائمة الكفاءة الذاتيةعدد  جدول يوضح

 ( 1جذوي)

 ُخَىضخ اٌّهبساد األعبعُخ واٌفشعُخ ٌٍىفبءح اٌزار

 اٌفشعُخاٌّهبساد  اٌّهبساد األعبعُخ

 11 ِعشفخ اٌفشد ٌٕفغه

 6 ِشوس اٌفشد ثّشىالد ودٍهب

 5 إرخبر اٌفشد ٌٍمشاساد

 7 رمُُُ اٌفشد ٌٕفغه ثعذ إرخبر اٌمشاس

 11 اٌّجّىع

: الذي ينص عمىمن أسئمة البحث السؤال الثاني  نوبذلك تكون الباحثة قد إجابت ع 
الذاتية البلزم تنميتيا لدى طالبات شعب التعميم األساسي بكمية التربية ميارات الكفاءة  ما

 )عينة البحث(؟ جامعة حموان
                                                                 :(Kagan)وفل مناذز املوضوعاتتصنيه  ثالجا:

بلك، وميارات الكفاءة في ضوء ماتوصمت إليو الباحثة من قائمة أبعاد ثقافة االستي   
وفق نماذج  مقرر مجال االقتصاد المنزليمتنوعة ل موضوعاتعشرة بتصميم  ، قامتالذاتية
 مايمي:حيث روعي المحددة؛  كيجان

مع مراعاة خطوات ، موضوعلكل واحدًا من نماذج كيجان  انموذجأن يتضمن التصميم  -
 .تصميم كل نموذج وتوصياتو

 اسب توصيف مقرر مجال االقتصاد المنزلي .اختيار الموضوعات بما ين -
تم وضع عنوان وأىداف ومقدمة وخطوات تنفيذ وأنشطة ووسائل وأدوات وأسموب تقويم لكل  -

 موضوع حسب متطمبات كل نموذج من نماذج كيجان.
تم  تضمن كل موضوع بعض أبعاد الثقافة االستيبلكية، وبعض ميارات الكفاءة الذاتية. -

( عمى Kaganر مجال االقتصاد المنزلي المصممة وفق نماذج)عرض موضوعات مقر 
جموعة من المحكمين إلبداء الراي من حيث مدي مناسبتيا لطالبات المرحمة الجامعية م
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بالتعميم األساسي، وأيضًا مدى مناسبة النماذج لمموضوعات المحددة، وأىدافيا ومحتواىا، 
 ن بعض التعديبلت منيا:واقترح المحكمو ومدى السبلمة الغوية واالسموب.

 اضافة موضوع العبلمات المرفقة بالمبلبس. -
تغير أسئمة التقويم في الموضوع األول وجعميا أكثر ارتباطا بموضوع ثقافة االستيبلك  -

 وليس بالنموذج.
والمفاىيم(. وبعد إجراء التعديبلت التي إعادة صياغة بعض األىداف لتشمل)القيم والميارات  -

في صورتيا  (Kagan)أصبحت الموضوعات المصممة وفق نماذج حكمون اقترحيا الم
 (1النيائية بممحق)

ما التصور  وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال الثالث الذي ينص عمى"  
المقترح الستخدام نماذج كيجان في تدريس االقتصاد المنزلي لطالبات شعب التعميم األساسي 

ينة البحث( لتنمية أبعاد الثقافة االستيبلكية، وميارات الكفاءة بكمية التربية جامعة حموان )ع
 الذاتية؟"
 :أدوات البشحزابعًا: 

 لكياض مدى تينية أبعاد ثكافة االستَالك: األداة األولي:اختباز مواقف

قياس مدى تنمية أبعاد ثقافة االستيبلك لدى طالبات الفرقة  يدف بتم تصميم االختبار  -
يم األساسي، بعد دراسة موضوعات االقتصاد المنزلي الخاصة بثقافة الثانية شعب التعم

االستيبلك باستخدام نماذج كيجان؛ حيث تقيس المواقف في اإلختبار أبعاد ثقافة االستيبلك 
تقيس البعد  99-.4تقيس بعد الميارات المعرفية، واألسئمة من  1-4كما يمي )األسئمة من 
 .لبعد المفاىيمي(تقيس ا .5-95القيمي، األسئمة من 

؛ بحيث يكون رأس السؤال عبارة عن  )اختيار من متعدد(االختبارمن النوع الموضوعي  -
موقف يتبعو أربعة إجابات عمى الطالبة اختيار اإلجابة الصحيحة .وتم تصميم 

ومواكبة التكنولوجيا الحديثة. عمى الرابط التالي : )إلكترونيا لمتييسر عمى الطالبات( االختبار
(https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9. ) 
  .5ـ ب ختباردرجة النيائية لبلقدرت ال و .لكل سؤال درجة ،ثبلثين موقفا مكون منالختبار ا -

 .درجة 

https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9
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قل وأكبر تم تحديد زمن االختبار )خبلل التجربة االستطبلعية( لحساب متوسط الزمن أل -
 .واحدة  ختبار ساعةتطبيق االزمن، حيث قدر زمن 

 (.4قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين بمغ عددىم): ختباراالصدق 
من حيث دقة وسبلمة الصياغة  والحكم عميو ختباراال(. وذلك لمراجعة 4) محكمين ممحق

وكفاية ومدى ارتباط البنود باألبعاد الرئيسية،  ،عينة البحث لمطالباتلممرحمة العمرية   ومبلءمتو
 . واقترح المحكمين بعض التعديبلت منيا:األبعاد األساسية لمتعبير عن ثقافة االستيبلك

 حذف بعض األسئمة لعدم مناسبتيا. -
ثم قامت الباحثة  تعديل صياغة بعض األسئمة لتناسب الطالبات في المرحمة الجامعية، -

  .لمحكمين عديل في ضوء آراء ابالت
باستخدام طريقة الثبات باإلعادة  اإلختبارتم التحقق من ثبات ا ختبار:الثبات ا 

(Test-Re-Test حيث قامت الباحثة بتطبيق ،)الطالبات من مرتين عمى عينة من  ختباراال
وقد . ينبفارق زمنى أسبوع (من غير عينة البحث)طالبة  .9مؤلفة من المرحمة الجامعية 

 اإلختبارمما يدل عمي ثبات  (14..مل االرتباط بيرسون بين مرتي التطبيق )بمغت قيمة معا
 يق.لمتطب وصبلحيتو

 ممشوظة:

يدرس مقرر مجال االقتصاد المنزلي  لمفرقة الثانية في الفصل الدراسي األول لشعبة   
انجميىزي أساسي وىن الطالبات التي اجريت عميين الدراسة االستطبلعية  من غير عينة 

(، ويدرس نفس المقرر في الفصل الدراسي الثاني لباقي شعب التعميم .9وعددىن) البحث
 (.53األساسي وىن عينة البحث وعددىن )

عمى الرابط  إلكترونيا ( ومتاح3في صورتو النيائية ممحق ) االختبار وأصبح   
 .( NSGL746NXH7koru9https://forms.gle/D) :التالي

 :مَازات الكفاءة الراتية: مكياض ىيةاألداة الجا

طالبات الفرقة الثانية لدى  ميارات الكفاءة الذاتيةيدف المقياس إلى قياس مدى نمو ي -
باستخدام االقتصاد المنزلي مجال مادة تدريس بعد  شعب التعميم األساسي)عينة البحث(

 .(Kagan)نماذج 

https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9
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)كل محور أساسية  محاورأربعة من حيث تكون ب رات الكفاءة الذاتيةميام مقياس صم -
مرور الفرد بمشكبلت وحميا، اتخاذ  )معرفة الفرد لنفسو، ىى: لقياس ميارة أساسية( 

 اتخاذ القرار(. تقيم الفرد لنفسو بعد الفرد لمقرارات،
 الخاص محورشتمل الالفرعية؛ حيث ا العباراتموعة من مجعمى  محور أساسيكل  اشتمل -

( ، سمبية 3، و إيجابية45منيا) عبارة فرعية  ةعشر ثمان  فرد لنفسو عمىبمعرفة ال
فرعية  عشر عبارات عمى بمرور الفرد بمشكبلت وحميا واشتمل المحور الثاني الخاص

واشتمل المحور الثالث الخاص باتخاذ الفرد لمقرارات  سمبية(، 5إيجابية ، و 9 )منيا
رد لنفسة بعد اتخاذ بتقيم الف المحور الرابع الخاص ابية، واشتملإيج عبارات خمس عمى

 . (سمبيتينإيجابية، وعبارتين 3 )منيا فرعية عبارات سبع القرار عمى
أحيانًا أفعل،  غالبَا أفعل،)دائمًا أفعل، 3إلى4مقياس متدرج من عبارة من العباراتمام كل أ -

 . .49لنيائية لممقياسوأصبحت الدرجة ا .(أبداً  أفعلنادرًا أفعل، ال
تم تحديد زمن المقياس )خبلل التجربة االستطبلعية( لحساب متوسط الزمن ألقل وأكبر  -

 كما تم رفع المقياس أون الينزمن، حيث قدر زمن تطبيق المقياس ساعة واحدة، 
 ، وىو متاح عمي الرابط التالي:لمطالبات

) https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6)  
قامت الباحثة بعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين بمغ صدق المقياس:  
وذلك لمراجعة المقياس والحكم عميو من حيث دقة  (.4) ( محكمين ممحق رقم.4عددىم )

واقترح  .لمطالبات في المرحمة الجامعيةوسبلمة الصياغة ومبلءمتو لممرحمة العمرية 
في ضوء آراء  ثم قامت الباحثة بالتعديلالمحكمين إعادة صياغة بعض العبارات فقط 

 .المحكمين 
تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة الثبات باإلعادة  ثبات المقياس: 

(Test-Re-Test)،  الطالبات عينة من حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس مرتين عمى
وقد  ،ينطالبة من غير عينة البحث بفارق زمنى أسبوع .9مؤلفة منعية من المرحمة الجام

مي ثبات المقياس مما يدل ع ؛(95..) مرتي التطبيقبمغت قيمة معامل االرتباط بيرسون بين 
 (.5ممحق رقم). وأصبح في صورتو النيائية  ق.وصبلحيتو لمتطبب

  

https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6
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 خامشًا: خطوات تيفير جتسبة البشح:

أسبوعيًا خبلل الفصل  ة ونصفبواقع ساع لقاءً ( 49البحث )ربة استغرق تنفيذ تج   
م، وذلك وفقًا لمخطة الزمنية التي أعددتيا 9.41-9.41من العام الدراسي الثانيالدراسي 

، حيث (Kagan)باستخدام نماذج  موضوعات مادة مجال االقتصاد المنزليالباحثة لتدريس 
(،  9.41-1-.5 ) الثبلثاءيت يوم (، وانت9.41-9-45 )األربعاء بدأت المقاءات يوم
 .تجربة البحثالخطة الزمنية لتنفيذ  (5)ويوضح الجدول 

 عيية البشح: .1

طالبات المرحمة الجامعية في الفرقة الثانية شعب التعميم  تم اختيار عينة البحث من 
يمثمن المجموعة التجريبية  ( طالبة53وعددىم)جامعة حموان. –األساسي بكمية التربية

في الفصل ء ىن جميع الطالبات   البلتي اخترن مقرر مجال االقتصاد المنزلي( )وىؤال
( .9س مقرر المجاالت فصل أول لشعبة انجميزي أساسيوعددىن)الدراسي الثاني حيث يدر 

طالبة، و يدرس نفس المقرر في الفصل الثاني لجميع شعب التعميم األساسي 
باحثة عمي استخدام المجموعة التجريبية عتمدت الحيث ا؛ (ويمثمن عينة البحث53وعددىن)
حيث تمثل عينة البحث كل الطالبات المسجبلت في ىذا المقرر، كما أنو التوجد  - الواحدة

استخدام نماذج كيجان في تدريس مادة  فاعميةلقياس  -عينة ضابطة تدريس نفس المقرر
 رات الكفاءة الذاتية لدىمجال االقتصاد المنزلي عمى تنمية أبعاد الثقافة االستيبلكية وميا

 . الطالبات عينة البحث
 البشح: اتيكبمي ألدالتطبيل ال .2

مقياس ، و الخاص بأبعاد الثقافة االستيبلكيةاختبار المواقف قامت الباحثة بتطبيق  
لمتعرف عمى مفاىيم وميارات ومعمومات  (عينة البحث)عمى الطالبات  ميارات الكفاءة الذاتية

أبعاد الثقافة االستيبلكية وميارات الكفاءة الذاتية قبل تطبيق ن الطالبات عينة البحث ع
-9-45) تجربة البحث، حيث تم التطبيق القبمي ألدوات البحث في يوم األربعاء الموافق

 :من خبلل الرابطتين  ( بواقع ساعة لكل أداة9.41
NSGL746NXH7koru9https://forms.gle/D 

https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6 

https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9
https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6
https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6


 .................................. ( لتنمية أبعاد الثقافة االستهالكيةkaganتدريس مجال االقتصاد المنزلي بنماذج)

- 4411 - 

في المعالجة  امنيا واستخدامي ةختبار، وتقدير درجات المقياس لبلستفادتم تصحيح اال   
جراء المعالجة اإلحصائية الستخبل  ص النتائج.اإلحصائية بعد التطبيق البعدي لؤلدوات وا 

 :(Kagan)مناذز التدزيص باستخداو  .3

لطالبات الفرقة الثانية شعب التعميم األساسي  االقتصاد المنزليمجال  مقررتدريس تم  -
 الثقافة االستيبلكية، وميارات الكفاءة الذاتية بعادأ تنمية يدفبباستخدام نماذج كيجان، 

 .(1ممحق)، وفقا لمموضوعات المصممة 
عمى تطبيق تجربة البحث يا، وذلك لحرصيةلتدريس لممجموعة التجريبقامت الباحثة با -

تدريس يوم ال وانتيى 9.41-9-.9الموافق ربعاءتدريس يوم األ البدقة، حيث بدأ 
 .9.41-1-91الموافق ربعاءاأل 

 لمموضوعات المحددة بمقررنماذج فقط من نماذج كيجان لمناسبتيا  1 كما تم تحديد -
م تحديد أبعاد الثقافة االستيبلكية وميارات الكفاءة الذاتية تاالقتصاد المنزلي وكذلك 
  . ، ىو موضح في الجدول التاليلقاءالمستيدف تنميتيا في كل 

 (1جذوي)

 ٌزٕفُز رجشثخ اٌجذثواٌّىضىعبد َىضخ اٌخطخ اٌضُِٕخ 

 صِٓ اٌزذسَظ عٕىاْ اٌّىضىع اٌزبسَخ َ

1 
11-1-

1119 

 جذث:اٌزطجُك اٌمجٍٍ ألدواد اٌ

خزجبس ِىالف أثعبد ثمبفخ االعزهالن، ٌٍّجّىعخ ا-

 :اٌشاثظ  اٌزجشَجُخ، اٌّزبح عًٍ

https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru

9، 

ِمُبط اٌىفبءح اٌزارُخ، ٌٍّجّىعخ اٌزجشَجُخ، اٌّزبح -

 عًٍ:

https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP

6 

 عبعخ ٌىً أداح

1 
11-1-

1119 

ثمبفخ االعزهالن ثُٓ اٌضشوسح  اٌّىضىع األوي:

 واٌذّبَخ واٌىعٍ
 عبعخ ؤصف

1 
17-1-

1119 

اٌّىضىع اٌثبٍٔ: ثمبفخ اإلدخبس)اٌّؤعغبد 

اإلدخبسَخ،وعبئً رُّٕخ ِذخشاد األعشح،اٌعىاًِ اٌزٍ 

 َزىلف عٍُهب إلجبي اٌفشد عًٍ اإلدخبس(.

 عبعخ ؤصف

4 
6-1-

1119 

اٌّىضىع اٌثبٌث: ِىاسد األعشح)أهُّزهب، اٌّشىٍخ 

 االلزصبدَخ، رصُٕف اٌّىاسد(.
 عبعخ ؤصف

5 
11-1-

1119 

اٌّىضىع اٌشاثع:) ) اٌعىاًِ اٌزٍ َجت ِشاعبرهب عٕذ  .1

 .وُفُخ إداسح شئىْ األعشح( ،اعزخذاَ اٌّىاسد
 صفعبعخ ؤ

6 
11-1-

1119 

، اٌّىضىع اٌخبِظ:)ِهبساد إداسح شئىْ األعشح .1

 (.أهذاف إداسح شئىْ األعشح
 عبعخ ؤصف

 عبعخ ؤصف إلجبي عٍُهب َزىلف اٌزٍ اٌعىاًِ )اٌّىضىع اٌغبدط:-17-1 7

https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9
https://forms.gle/DNSGL746NXH7koru9
https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6
https://forms.gle/EbFgD82gpPHqDYyP6
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ِشادً وخطىاد إداسح شئىْ ، االدخبس عًٍ اٌفشد 1119

 (.األعشح

2 
1-4-

1119 

هالن)ِفهىِه، هذفه، اٌّىضىع اٌغبثع: رششُذ االعز

وُفُخ رىىَٓ اٌعبداد االعزهالوُخ اٌغٍُّخ، رششُذ 

 االعزهالن فٍ ِجبالد االلزصبد إٌّضٌٍ اٌّخزٍفخ(.

 عبعخ ؤصف

9 
11-4-

1119 

اٌّىضىع اٌثبِٓ:)دمىق وواججبد اٌّغزهٍه، فٓ 

اٌششاء، دوافع اٌششاء، رذزَشاد ٌٍّغزهٍه ولذ 

 اٌزٕضَالد، صفبد اٌّغزهٍه اٌششُذ(.

 عبعخ ؤصف

11 
17-4-

1119 

اٌّىضىع اٌزبعع:)اٌعالِبد اٌّشفمخ ثبٌغٍع اٌغزائُخ، 

 واٌّالثظ، واألجهضح(
 عبعخ ؤصف

11 
14-4-

1119 

اٌّىضىع اٌعبشش:اإلعالٔبد واٌّغزهٍه)أعبٌُت 

اٌزأثُش عًٍ اٌّغزهٍه عٓ طشَك اإلعالْ، فىائذ 

وعُىة اإلعالٔبد، اإلعالْ اٌّجبشش، اإلعالْ غُش 

 ش، فىائذ اٌذعبَخ واإلعالْ(اٌّجبش
 عبعخ ؤصف

11 
11-4-

1119 

 ألدواد اٌجذث: جعذٌاٌزطجُك اٌ

خزجبس ِىالف أثعبد ثمبفخ االعزهالن، ٌٍّجّىعخ ا-

 :ً اٌشاثظ اٌزجشَجُخ، اٌّزبح عٍ

tps://docs.google.com/forms/d/1wNTeht

-L_x

3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9

iCXHx4/edit 

ِمُبط اٌىفبءح اٌزارُخ، ٌٍّجّىعخ اٌزجشَجُخ، اٌّزبح -

 عًٍ:

-m/forms/d/1H8Vhttps://docs.google.co

BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJ

VvQkxnDFU/edit 

 عبعخ ٌىً أداح

  :قد الحظت الباحثة أثناء تجربة البحث ما يميو 
بيئة تعمم يسودىا المرح  ايجاد بكسر روتيين المحاضرات اليومية و  شعور الطالبات -

 وتبادل الخبرات.
بداء الرأي - ، وخاصة أن رأيين لو قيمة ومردود في اىتمام جميع الطالبات بالمشاركة وا 

 العممية التعميمية.
 حرص الطالبات عمى الحضور في كل مرة لشعورىن انو قد يفوتين الكثير من المعمومات -

 نماذج كيجان. من خبلل طبيعة التفاعل بينين نتيجة الستخدام
حيث  ات؛المقاءفي  نماذج كيجانعمى التعمم باستخدام  طالباتقبال الإالحظت الباحثة  -

فيما يخص موضوعات االقتصاد المنزلي  استفادت الطالبات من تبادل الخبرات والمعمومات 
 . من خبلل مجموعات كيجانالموتبطة بالثقافة االستيبلكية 

https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
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عمى تطبيق نماذج كيجان بسيولة المحددة االقتصاد المنزلي  موضوعاتساعدت طبيعة  -
 راك والتفاعل داخل الموقف التعميمي.مما أدى إلى جذب الطالبات إلى االشت ؛ويسر

اشتراك الطالبات بفاعمية وحماس زاد من معرفتين لقدراتين الذاتية واكتشافين لبعض  -
 ميارات الكفاءة الذاتية لديين.

( إقبال الطالبات عمي التفاعل Kaganالحظت الباحثة أثناء التدريس باستخدام نماذج) -
)الترتيب الخفي، مكعب األسئمة، تعرف الخطأ( بستخدام بعض النماذج أكثر من غيرىا وىي

الطالبات وتعاونين وقد أدت ممارسة األنشطة المتضمنة في ىذه النماذج إلى تفاعل 
 .بشكل ممحوظوالحرص عمى المشاركة 

 البشح: ياتالتطبيل البعدي ألد .4
مجال اقتصاد منزلي  مقررفي تدريس  (kagan) من استخدام نماذجالباحثة ء نتيابعد ا 

بتطبيق  قامت، جامعة حموان )عينة البحث(  -تربية البات شعب التعميم األساسي بكمية اللط
بعديًا  اختبار المواقف الخاص بأبعاد الثقافة االستيبلكية، ومقياس ميارات الكفاءة الذاتية

الثقافة  في تنمية أبعاداستخدام نماذج كيجان لبيان مدى فاعمية  عمى الطالبات عينة البحث؛
تيبلكية وميارات الكفاءة الذاتية لدى الطالبات عينة البحث، بعد تطبيق تجربة البحث، االس

( بواقع ساعة 9.41-1-.5يوم الثبلثاء الموافق) ألداتي البحث حيث تم التطبيق البعدي
 :خبلل دخول الطالبات عمى الرابطين التاليين لكل أداة من

-https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x
3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit 

-/forms/d/1H8Vhttps://docs.google.com
BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit 

 ختبار، وتقدير درجات المقياس، وتم رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا.اال ثم تم تصحيح
 زصد اليتائر ومعاجلتَا كنا سيتضح فينا يمي :.5

ر صحة لئلجابة عن أسئمة البحث واختبا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث -أ
البحث، وتم استخدام األساليب  واتفروضو، قامت الباحثة بتحميل البيانات الخاصة بأد

 اإلحصائية التالية:
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمدرجات الخام، وحساب معامل االرتباط ليا.  حساب -ب
 .جموعة الواحدةلممحساب قيمة "ت" لدالالت الفروق باختبار "ت"، وتم استخدام معادلة "ت"  -ج

https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wNTeL_x-3ZnCLOJAf16NgM6w630Hl3Ug9H1q9iCXHx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H8V-BZC8cJSEDsfce7rqviwMuCeNSdH4BJVvQkxnDFU/edit
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( ويدل حجم التأثير عمى مدى تأثير االنتماء وذلك باستخدام Effect Sizeحساب حجم التأثير ) -د
وتحديًدا لمعرفة النسبة المئوية من تباين المتغير التابع الذي يمكن  (Cohen's d).بمعادلة

بين المتغيرين أو دليل  تفسيره بمعرفة المتغير المستقل، ويشير حجم التأثير ىنا إلى قوة العبلقة
 (.5..9(، )صبلح الدين عبلم،19، ص5..9األثر الفعمي. )رجاء أبو عبلم 

 :ىتائر البشح، ومياقشتَا، وتفشريٍا  . 6

فيما يمي ، و معالجات اإلحصائية في جداول خاصةلمتاكد من نتائج البحث ، تم رصد البيانات وال
 ق من صدق فروضو:تحقوالتوصل إلييا نتائج البحث التي تم العرض 

ق ذو داللة ووجد فر ت"التحقق من صحة الفرض األول لمبحث الذي نص عمى:  -4
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  3...)  إحصائية عند مستوى

)الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواقف أبعاد الثقافة 
 الذي تفرع عنو الفروض التالية: يق البعدي.االستيبلكية لصالح التطب

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدالق ووجد فر ت -أ
بعد ) لالتجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواقف 

 بعدي.لصالح التطبيق ال (لمثقافة االستيبلكية معرفيةميارات الال
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدالق ووجد فر ت  - ب

المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواقف 
 لصالح التطبيق البعدي. (مثقافة االستيبلكيةلالبعد القيمي )
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدالق ووجد فر ت -ج

المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مواقف 
 البعد المفاىيمي لثقافة االستيبلكية لصالح التطبيق البعدي.
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 (4اٌجذوي ) 

خ فٍ اٌزجشَجُاٌّجّىعخ  بٌجبدطدسجبد ٔزبئج اخزجبس )د( ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطٍ َىضخ 

 وِمذاس دجُ األثش. خزجبس ِىالف أثعبد اٌثمبفخ االعزهالوُخ،اٌزطجُمُٓ اٌمجٍٍ/ اٌجعذٌ ال
ِمذا

س 

دجُ 

 األثش

دجُ 

اٌزأثُش

"d" 

اٌذالٌخ 

ِغزىي 

(1.15

) 

لُّخ 

 )د(

دسجب

د 

 اٌذشَخ

ِعذي 

اٌضَبدح فٍ 

ّٔى اٌجعذ 

 ؤغجزه

إٌغت 

 اٌّئىَخ

االٔذشا

ف 

 اٌّعُبسٌ

اٌّزىع

ط 

 اٌذغبثٍ

اٌزطجُ

 ق

 دسجخ

وً ثعذ 

 ؤغجزه

أثعبد اٌثمبفخ 

 االعزهالوُخ

داٌخ  1.929483 وجُش

 ِشرفع

11.415 14 2.800 

31.11

% 

61.22

% 

 9 اٌمجٍٍ 5.51 1.269

30% 
ثعذاٌّهبسا

 البعدي 8.31 832. %92.33 د اٌّعشفُخ
داٌخ  2.84504 وجُش

 ِشرفع

16.21

1 

34 5.343 

41.10

% 

49.46

% 

 11 اٌمجٍٍ 6.43 1.420

41.1

% 

 اٌجعذ اٌمٍُّ

 البعدي 11.77 1.699 90.54%
داٌخ  3.47759 وجُش

 ِشرفع

11.52

4 

34 4.114 

51.43

% 

40.75

% 

 2 اٌمجٍٍ 3.26 1.067

16.7

% 

اٌجعذ 

 البعدي 7.37 690. %92.13 اٌّفبهٍُّ
داٌخ  3.90723 وجُش

 ِشرفع

11.11

1 

14 12.257 

40.86

% 

50.67

% 

 11 اٌمجٍٍ 15.20 1.952

111% 
االخزجبس 

 البعدي 27.46 2.650 %91.53 وىً

خزجبس طبٌجبد اٌّجّىعخ اٌزجشَجُخ فٍ اٌزطجُمُٓ اٌمجٍٍ/ اٌجعذٌ ال دسجبد اٌفشوق ثُٓ ِزىعطٍ  (1شىً)

 االعزهالوُخ  ِىالف أثعبد اٌثمبفخ 

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق( 4( والشكل)1يتضح من الجدول) 
البعدي عن التطبيق القبمي لفقرات اختبار المواقف الخاص بأبعاد الثقافة االستيبلكية ككل؛ 

(، ومعدل زيادة في نمو  3...( وىي قيمة دالة عند مستوى )95.449حيث بمغت قيمة ت)
تم  ، وحجم أثر كبير(5.459بانحراف معياري) (%15..1الميارات بنسبة مئوية قدرىا)

 (kaganوترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى استخدام نماذج )(، Cohen,sdحسابة بمعادلة )
مجال االقتصاد المنزلي لطالبات المجموعة التجريبية، والتي ساعدت عمى  مقررتدريس في 

لمطالبات في اختبار مواقف أبعاد ثقافة االستيبلك ككل، وذلك  رفع مستويات األداء البعدي
( كالتشويق وكسر الروتين، وتبادل األفكار واآلراء، kaganلمميزات وفوائد استخدام نماذج)

0
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طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين   درجات متوسطيالفروق بين 
 ككل ختبار مواقف أبعاد الثقافة االستهالكيةالبعدي ال/ القبلي

 بعدي قبلي
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التعمم من األقران، والتفاعل بين الطالبات والباحثة والطالبات و وتنمية التفكير الدقيق، 
مما يجعميا ؛وبعضين البعض، باإلضافة إلي إيجابية الطالبات في الحصول عمى المعمومات 

تفوق طالبات المجموعة التجريبية في األبعاد الثبلثة منفصمة في  واتضح أيضا  أرسخ وأبقى
؛ حيث بمغت التطبيق البعدي عنو في التطبيق القبمي الختبار مواقف أبعاد ثقافة االستيبلك

بقيمة )ت(  (،%34.15) بنسبة مئوية قدرىا نمو البعد المفاىيميزيادة في الأكبر نسبة 
بحجم أثر كبير، وترجع الباحثة تفوق  ،(311..9)والتي كانت  (3...) ىالدالة عند مستو 

في ىذا البعد الخاص بالمعمومات والمفاىيم المتعمقة بثقافة االستيبلك إلي بعض  طالباتال
بيئة تعميمية توفير ( التي تساعد عمى kaganالفوائد والمميزات الناتجة من استخدام نماذج )

لحركة والتدريب عمي التفكير الدقيق، والتعمق في المعمومات فعمى يسودىا التعاون والمرح وا
سبيل المثال ال الحصر يتميز نموذج "تعرف عمى الخطأ" بضرورة التعمق في المعمومة 
ومقارنتيا بالمعمومة الصحيحة مما يجعل الحصول عمى المعمومة أكثر متعة وأكثر تعمقًا، كما 

لبات عمى التركيز في االستماع لآلخرين والتعمم من ( تساعد الطاkaganأن استخدام نماذج)
األقران، وتبادل األفكار واآلراء، وتمي ذلك زيادة في المستوى األوسط البعد القيمي حيث بمغت 

%( بقيمة )ت( الدالة عند مستوى .14.4الزيادة في نمو ىذا البعد بنسبة مئوية قدرىا )
، وأخيرا جاءت زيادة في المستوى األدنى (، بحجم أثر كبير45.155( والتي كانت )3...)

في البعد الخاص بالميارات المعرفية والتي يقصد بيا العمميات العقمية التي تتبعيا الطالبة قبل 
وأثناء عممية الشراء، والتي تتأثر بشكل كبير بروتين أساليب الشراء التي تتبعيا الطالبات 

تحقق ت. وبذلك مارس بطريقة الشعوريةوالتي تحتاج إلى جيد في تغيرىا ألنيا أصبحت ت
 الفرض األول من فروض البحث .صحة 

ير العمميات العقمية التي يوقد الحظت الباحثة أثناء التدريس مقاومة الطالبات لتغ          
%( بقيمة )ت( 54.44مئوية قدرىا) ، ولكن بمغت الزيادة في نمو ىذا البعد بنسبةيمارسنيا

وتعتبر نسبًا مناسبة (، بحجم أثر كبير، 44.143( والتي كانت )3...الدالة عند مستوى )
مع  ( 5..9)سامية مصطفى :(، 9..9من )زينب الدوسري ، وتتفق دراسة كل ومقبولة.

ستيبلكي، إلى دور العوامل االجتماعية في السموك اال نتائجيما حيث أشارت؛ ىذه النتائج 
 شجيع ثقافة االدخاروضرورة تغير وتعديل السموك االستيبلكي لؤلفراد واألسر، والعمل عمى ت

قباال إالقت  اد المنزلي المرتبطة بحياة الطالباتأن موضوعات االقتصكما اتفقا أيضًا عمى 
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حياة  قلتحقيورغبة منين لمعرفة الطرق المثمى الستخدام الموارد المحدودة والمحافظة عمييا 
 .أفضل

إحصائية  دالةق ووجد فر ت "أنو التحقق من صحة الفرض الثاني لمبحث الذي نص عمى -9
الطالبات عينة ( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية )3...عند مستوى )

( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات الكفاءة الذاتية لصالح التطبيق  البحث
  ي تفرع عنو الفروض التالية .الذ ."البعدي

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدال قووجد فر ت -أ
التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات الكفاءة 

 ( لصالح التطبيق البعدي.لنفسو معرفة الفرد لمياراتالذاتية )
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي ةق دالوفر وجد ت -ب

المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس 
 ميارات حل المشكبلت( لصالح التطبيق البعدي.لميارات الكفاءة الذاتية )

وسطي درجات طالبات ( بين مت 3...عند مستوى )  اإحصائي ةق دالور وجد فت -ج
المجموعة التجريبية )الطالبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس 

 ميارات اتخاذ القرار( لصالح التطبيق البعدي.لميارات الكفاءة الذاتية )
( بين متوسطي درجات طالبات  3...عند مستوى )  اإحصائي ةدال قرووجد فت -د

لبات عينة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس المجموعة التجريبية )الطا
 ميارات تقييم القرار ( لصالح التطبيق البعدي.لميارات الكفاءة الذاتية )
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 (5اٌجذوي )

اٌزجشَجُخ فٍ اٌزطجُمُٓ اٌمجٍٍ/ اٌجعذٌ  بٌجبد اٌّجّىعخطدسجبد ٔزبئج اخزجبس )د( ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطٍ 

 وِمذاس دجُ األثش. خ ،اٌىفبءح اٌزارٌُّمُبط 
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استخدام نماذج ) وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى جدا،  وحجم أثر كبير(، %...34)
Kagan مجال اقتصاد منزلي لطالبات شعب التعميم األساسي بكمية التربية  مقرر( في تدريس

في ( Kagan؛ أن استخدام نماذج )جامعة حموان لتنمية مياراتين في الكفاءة الذاتية؛ حيث
كما ساعد عمى  المجال ساعد الطالبات عمى كسر روتين المحاضرات اليومية  مقررتدريس 

تفاعل الطالبات بين بعضين البعض وبين الباحثة، وساعد أيضًا عمى معرفة الطالبات 
كير بعمق أثناء ألنفسين من خبلل حرية التعبير عن الرأي وتقبل اآلخر، والتفكير الدقيق والتف

ن ىذه النماذج تتطمب من (؛ حيث إKagan)المرور بخبرات التدريس باستخدام نماذج 
الطالبات أثناء المرور بيا بعض الميارات االجتماعية التي تساعد الطالبات عمي تنمية 
نجاز الميام المختمفة،  ميارات الكفاءة الذاتية كمعرفة الطالبات لقدراتين عمى أداء وا 

اتين لحل المشكبلت التي تواجيين وقدرتين عمي اتخاذ القرار وتحمل مسئولية ىذا وامكان
 رفع مستويات األداء البعدي مما أدى إلىو القرار، مما ينمي لديين ميارات الكفاءة الذاتية، 

لممقياس منفصمة؛  األربع الميارات األساسية يضاأو  ككل،الكفاءة الذاتية مقياس لميارات 
 القدرة عمى اتخاذ القرارب ةالخاص لثةالثا الميارة األساسيةنسبة زيادة في حيث بمغت أكبر 

بقيمة %( 35.39) ىذه الميارة بنسبة مئوية قدرىانسبة الزيادة في نمو  حيث بمغت
بحجم أثر كبير  والتي كانت ( وىي دالة مرتفعة،3...(الدالة عند مستوى (93.9.5))ت(
(  Kagan) إلى مناسبة األنشطة المتضمنة في نماذج الطالبات ، وترجع الباحثة تفوق اجدا

لممرحمة العمرية لمطالبات كما أن ممارسة ىذه األنشطة تتطمب من الطالبات قدرة عمى اتخاذ 
مما يساعد عمى نمو القدرة عمى اتخاذ ؛ والرأي اآلخر والتعمم من األقرانالقرار واألخذ بالرأي 

 ،لي تنمو القدرة عمى حل المشكبلت بسيولة ويسرالقرار المناسب وتحمل مسؤليتو، وبالتا
وىذا مايفسر نمو الميارة األساسية الثانية الخاصة بالقدرة عمى حل المشكبلت؛ حيث بمغت 

( 94.135%( بقيمة)ت()33.99) نسبة الزيادة في نمو ىذه الميارة بنسبة مئوية قدرىا
ضح نسبة معدل الزيادة في ثم تت(، وبحجم أثر كبير، 3...وىي دالة مرتفعة عند مستوى)

نمو الميارة األساسية األولى والخاصة بمعرفة الفرد لنفسو، والميارة األساسية الرابعة الخاصة 
الفرد لقراراتو أنيا متقاربة إلى حد كبير حيث بمغت نسبة الزيادة في نمو  تقييمبالقدرة عمى 

%( بقيمة 11.41ىا)الميارة األولى الخاصة بمعرفة الفرد لنفسو بنسبة مئوية قدر 
، وقد ترجع (، وبحجم أثر كبير جدا3...مستوى) ( وىي دالة مرتفعة عند94.331)ت()
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الباحثة ىذا النمو في الميارة إلى أن الطالبات في ىذه المرحمة العمرية لديين القدرة عمى 
التعمم الذاتي واالستفادة من خبرات اآلخرين في تطوير الذات وىو من مميزات أستخدام 

ت نسبة النمو في الميارة الرابعة والخاصة بقدرة ( في التدريس، وأيضًا بمغKaganماذج)ن
( وىي دالة 99.453) %(بقيمة) ت(11.19الفرد عمى تقييم قرراتو بنسبة مئوية قدرىا)

(، وحجم أثر كبير جدا، وقد يرجع ذلك إلى أن استخدام نماذج 3...) مرتفعة عند مستوى
(Kaganفي التدريس تتط )واالستماع لآلخرين واالستفادة من م وتأكيد لممعموماتيمب تقي ،

التدريس؛ مما يجعل الطالبات يحرصن عمى تقيم أنفسين  دأثناء وبع تعاطفيم وخبراتيم، 
)إبراىيم  وىذا ما يتفق مع دراسة وقراراتين أول بأول وتحمل مسئولية ىذه القرارات.

ما يمتمكو الشخص من كفاءة ذاتية ىي  أنالتي كان من أىم نتائجيا  (.9.4الشافعي،
انعكاس عمى نحو ذي داللة لما يتمتع بو الشخص من سمات شخصية يصاحبيا تعاطف مع 

وبذلك تتحقق صحة الفرض  اآلخرين، والحرص عمى مشاركتيم، وتقبل االختبلف في الرأي.
 .الثاني من فروض البحث

وجد عبلقة ارتباطية ذات داللة ت: "  عمى الفسض الجالح مً فسوض البشح الري ىص -5
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار  تاحصائية بين متوسطي درجات طالبا

 " .مواقف أبعاد الثقافة االستيبلكية، مقياس ميارات الكفاءة الذاتية
 (6جذوي)

 َىضخ اٌعاللخ االسرجبطُخ ثُٓ أثعبد ثمبفخ االعزهالن، وِهبساد اٌىفبءح اٌزارُخ

 دواد اٌمُبطاأل

اٌّزىعظ 

اٌذغبثٍ 

 ٌٍزطجُك اٌجعذٌ

االٔذشاف 

 اٌّعُبسٌ

دسجخ ِعبًِ 

 االسرجبط

ِغزىي 

 اٌذالٌخ

ِغزىي 

 اٌذالٌخ

اخزجبس ِىالف 

أثعبد اٌثمبفخ 

 االعزهالوُخ

17.46 2.650 

 داي 081. 299.

ِمُبط ِهبساد 

 اٌىفبءح اٌزارُخ
170.40 20.189 

بين متوسطي درجات  اً احصائي باطية دالةعبلقة ارت( وجود 5يتضح من الجدول) 
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مواقف أبعاد الثقافة االستيبلكية، 

وىذه النتيجة تدل عمى أنو كمما زاد وعي الطالبات بالمفاىيم والقيم  .مقياس ميارات الكفاءةو 
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د ظير ذلك رات الكفاءة الذاتية لديين، وقالسموكيات الخاصة بثقافة االستيبلك كمما زادت ميا
مرور الطالبات بخبرات ومعمومات وقيم عن ثقافة  أثناء التطبيق بعد أكثر من لقاء و

المشكبلت واتخاذ االستيبلك؛ حيث اذدادت رغبة الطالبات في المشاركة واإلقبال عمى حل 
 القرارت الصحيحة.)وىذه بعض ميارات الكفاءة الذاتية(.

نتائج  نتائج البحث مع تتفقو ، الفرض الثالث من فروض البحثق صحة وىو مايحق 
 ،(9.41)إبراىيم عسيري،من كل دراسةك سات التي أجريت في الكفاءة الذاتيةبعض الدرا

 متغيرات البحث التابعة لدى وجود عبلقة ارتباطية بين من حيث (9.41)نجبلء عسكر، 
تربط الفرد بالمجتمع عبلقة تبادلية ، وليست  العبلقة التي وأيضاً  .طبلب المرحمة الجامعية

سمبية أو إيجابية؛ حيث تحدث ىذه العبلقة التشابك االجتماعي بأشكالو الثقافية واالجتماعية 
ويؤثر ىذا التفاعل عمى التكامل النفسي لمفرد والتكامل االجتماعي لممجتمع  واالقتصادية،

دراسة كبًل ك في الثقافة االستيبلكيةوتتفق أيضًا مع بعض الدراسات التي أجريت  ككل.
) عبد العزيز الشعبي،جبلل  (،5..9،)سيام عمي ،(5..9، )أميرة عبد الكريممن

يؤدي إلى   األب أو األم ن زيادة مستوى تعميمأ: (التي كان من أىم نتائجيا  4..9المبلح،
 اد مستوى الدخلكما يرتفع أيضا مستوى الوعي االستيبلكي بازدي،  زيادة الوعي االستيبلكي

، وقد يرجع ذلك إلى وجود فجوة بين القوانين القائمة لحماية المستيمك وتطبيقيا، كذلك 
 ضعف الثقافة االستيبلكية.

                                                                      :البشح توصيات

 فإن الباحثة توصي بما يمي:ا البحث بناًء عمى نتائج ىذ 
( Kagan) توعية المعممين بالمدارس، وأعضاء ىيئة التدريس، بضرورة استخدام نماذج -

 في تدريس المواد المختمفة والمراحل التعميمية المختمفة.
ختبار مواقف أبعاد ثقافة االستيبلك، ومقياس ميارات اأدوات البحث) مناالستفادة  -

 البحث.في بحوث أخرى مرتبطة بيذا  وتطبيقيا ذاتية(الكفاءة ال
ضرورة االىتمام باستخدام نماذج واستراتيجيات التدريس التي تسيم في تنمية الكفاءة  -

)نجبلء  الذاتية لدى طبلب المراحل التعميمية المختمفة، وتتفق ىذه التوصية مع توصية
ىتمام التربويين الباحثين إلى االستراتيجيات الحديثة اضرورة توجيو ب (9.41عسكر، 

 فعال في تنمية الكفاءة الذاتية المدركة.التي تسيم بشكل 



 .................................. ( لتنمية أبعاد الثقافة االستهالكيةkaganتدريس مجال االقتصاد المنزلي بنماذج)

- 4411 - 

عطاء األىمية الخاصة لثقافة ترشيد االستيبلك لتصبح جزء اليتجزأ من إلالباحثين  توجيو -
 ثقافة المجتمع. 

قيام المؤسسات التربوية والدينية واالجتماعية وشتى الجمعيات التى تيدف إلى العمل   -
شر ثقافة ترشيد االشتيبلك خاصة بين فئات التوعوي والتربوي واإلرشادي بدور فعال في ن

 .الجامعة بالشباب ومنيم طبل
بطرق وأساليب  ضرورة االىتمام بنشر الوعي االستيبلكي لدى فئات المجتمع المختمفة  -

 مختمفة.
أسموب المعيشة وتكاليفيا وتعظيم االستفادة من الموارد المالية الشحيحة  تحسين  -

شرائح األقل دخبًل واألدنى ال ، خاصة وجو المفيدة لؤلسرةلمواجية الحياة واالنفاق في األ 
 .في المستوى التعميمي

 حبوخ مكرتسة:

احل دى طبلب المر ل لتدريس االقتصاد المنزلي (Kagan)ميم برنامج قائم عمى نماذج صت -
           التعميمية المختمفة.

ستخدام استراتيجيات تدريس حديثة لتدريس المواد الدراسية المختمفة لتنمية الكفاءة الذاتية  -
 الجامعة.  لدى طبلب

بالكميات المختمفة باستخدام الواقع لدى طبلب الجامعة  الوعي الغذائيدراسة لتنمية  -
 المعزز.                                

امعة بالكميات دراسة قائمة عمى التعمم الذاتي لتنمية الثقافة الممبسية لدى طبلب الج -
  المختمفة.
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سي، رابطة التربويين والكفاءة الذاتية لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األسا
 ، مايو.4ج،37العرب، ع

داللة الداللة اإلحصائية، المجمة : حجم أثر المعالجات التجريبية و 2116،رجاء محمود أبو عالم .21
 ، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت.21، المجمد78التربوية، ممحق مارس العدد

:تنمية سموك االستيالك المسؤول لدى المستيالك الجزائري في 2114،زكية مقري،آسية شنو .21
االقتصادية، ظل غزو المنتجات الصينية لمسوق الجزائرية،الجزائر،المجمة الجزائرية لمتنمية 

 / ديسمبر. 11جامعة باتنة عدد
 .د المنزلي،القاىرة،مكتبة عين شمس:مقدمة في االقتصا2116، زينب محمد حقي .22

http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=242
http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=242
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: فاعمية محتوى بعض مقررات إدارة 9..9زينب عاطف مصطفى خالد، رشيدة محمد أبو النصر، .23
ؤتمرالسنوي المنزل في تنمية الوعي االستيالكي لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلي، م

الثاني،معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعميم النوعي بمصر والوطن العربي، كمية التربية 
 إبريل.12-11جامعة المنصورة، -النوعية

 .:العوامل االجتماعية المؤثرة في السموك االستيالكي لألسرة السعودية،الرياض2117،زينب محمد الدوسري .24
الكفاءة الذاتية"البناء النظري والقياس"، الشارقة، مجمة شؤون  :توقعات1997سامر جميل رضوان، .25

 .55اجتماعية ،ع
:فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي االستيالكي لدى تمميذات 2116،سامية عبد المطمب مصطفي .26

-من التعميم األساسي من خالل النشاط المدرسي، رسالة ماجستير، كمية التربية الحمقة الثانية
 .جامعةحموان

:أثر برنامج إرشادي مقترح في التعمم الذاتي لمكبار عمى تنمية 2116،سيام عمي عبد الحافظ .27
 الوعي االستيالكي لدييم، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي،جامعة حموان.

 عربية، اقتصادية بحوث مجمة العالمية، البيئية السياسة تقييم إلى مدخل :2113الحسين، شكراني .28
  .14-13 العددان العربية، الوحدة دراسات مركز

:القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو 2116،صالح الدين محمود عالم .29
 المعاصرة، القاىرة، دار الفكر.

: فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمى مشكمة في 2113 ،وآخرون عادل جمال الدين الينداوي، .31
ي لتنمية الوعي الممبسي واألداء االبتكاري والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى تدريس االقتصاد المنزل

 طالبات المرحمة الثانوية ، القاىرة، مجمة كمية االقتصاد المنزلي.
: دراسة مقارنة حماية المستيمك في التعاقد األلكتروني من 2119،عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمود .31

 .نابمس،فمسطين جامعة النجاح الوطنية، -ة الدراسات العمياالمنظور التقميدي والتقني لمحماية،كمي
: فاعمية بعض األنشطة االثرائية عمى تنمية الوعي 2113عبير محمد كمال عبد الخالق، .32

 –االستيالكي لدى تالميذ الصف الخامس من التعميم األساسي، رسالة ماجستير، كمية التربية 
 جامعة حموان.

 - لتنمية،جمعية العموم االقتصادية السورية،كمية االقتصاد:االستيالك وا2117،عمي كنعان .33
 جامعة دمشق.

فعالية برنامج في االقتصاد المنزلي لتنمية الوعي االستيالكي  :2114،فاطمة عبد الرازق محمد .34
–وبعض الميارات الحياتية لغير المتخصصين من طالب الجامعة،رسالة دكتوراة، كمية التربية 

 نا.جامعة جنوب الوادي بق
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دراسة حول المرأة الريفية وحقيا في الغذاء الكافي،المممكة  :2112،حجازي العساففلاير  .35
 األردنية،المركز الوطني لحقوق اإلنسان.

: أثر برنامج قائم عمى المعب والتدريب التوكيدي في خفض 2111فيصل محمد العجمي، .36
لمعاقين ذىنيًا والمساء إلييم في التعرض لإلساءة وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال ا

  جامعة القاىرة.–دولة الكويت، رسالة دكتوراة، معيد الدراسات التربوية 
: ترشيد االستيالك في اإلسالم، اإلمارات العربية المتحدة، دبي، دائرة 2118كامل صكر القيسي، .37

   .1الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، ط
 . : الالئحة الداخمية لمرحمة البكالوروس 2115-2114،جامعة حموان - كمية التربية  .38
طالب الصف في تحصيل (Kagan):أثر استخدام تراكيب كيجان 2119آل عزام ، حضرم محمد .39

عين شمس،الجمعية -الثاني المتوسطفي مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية، كمية التربية جامعة 
 .219المصرية لمقراءة والمعرفة، مارس، ع

:الفروق في أبعاد الكفاءة الذاتية المدركة في تدريس 2118البر عبد السميع عسكر، نجالء عبد .41
جامعة عين  -االقتصاد المنزلي لتمميذات المرحمة اإلعدادية، مجمة القراءة والمعرفة، كمية التربية

 ، يونيو.211شمس،ع
ي تنمية ( فKagan:فاعمية استخدام استراتيجية تراكيب كيجان)2118نجوى عطيان المحمدي، .41

التحصيل الدراسي واالتجاىات نحو البيئة الصفية في مقرر الحاسب اآللي لطالبات المرحمة 
 .1،ع3المتوسطة، مجمة العموم التربوية،جامعة األمير سطام بن عبد العزيز،مارس،مج

(في تنمية Kagan: فاعمية تدريس العموم باستخدام نماذج كيجان )2119نياد محمود كسناوي، .42
ميارات العمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة، التحصيل و 

 .7،ج21جامعة عين شمس، مجمة البحث العممي في التربية،ع
رسالة دكتوراة،  : أثر الترشيد االستيالكي الغذائي لألم عمى صحة الطفل،2113،ىالة حبيب حنا .43

 جامعة حموان. -كمية االقتصاد المنزلي
مسودة المكون العممي لمشروع تأىيل المقبمين عمى الزواج  :2119،امن االجتماعيوزارة التض .44

 .)مودة(
: توقعات الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالثقة بالنفس والميارات 2112عيد،يوسف  يوسف محمد .45

جامعة المنصورة، –االجتماعية لدى طالب الجامعة بالمممكة العربية السعودية، مجمة كمية التربية 
 أكتوبر. ،81ع

  



 .................................. ( لتنمية أبعاد الثقافة االستهالكيةkaganتدريس مجال االقتصاد المنزلي بنماذج)

- 49.1 - 

 :املسادع األديبيةثاىيًا: 

45. Bandura,a,(2000).Exercise of Human, Agency, Though, Collective, 

efficacy, Current Direction sin Human Science qi. 

46. Bandura,A.&Benight, C.C.(2004):Social Cognitive Theory Of 

Posttraumatic recovery, the role of perceived self-efficacy 

behavior,Research and the rapy. 

47. Clowes,G.(2011).A Starting Point For Kagan Co-operativLearning                       

Available At: www.KaganOnlin.com                         

48. Kagan, S. & M. Kagan. (1998). Multiple Intelligences: The Complete 

MI Book. San Clemente, CA: Kagan Publishing. 

49. Kagan, S., Kagan, M. & Kagan, L. (2000 ). Reaching Science Standards 

through Cooperative Learning: Providing for ALL Learners in General 

Education Classrooms. Port Chester, NY: National Professional 

Resources, Inc. 

50. Kagan, S., Kagan, M. & Kagan, L. (2000). Reaching English/ Language 

Arts Standards through Cooperative Learning: Providing for ALL 

Learners in General Education Classrooms. Port Chester, NY: National 

Professional Resources, Inc. 

51. Kagan, S., Kagan, M. & Kagan, L. (2000). Reaching Mathematics 

Standards through Cooperative Learning: Providing for ALL Learners 

in General Education Classrooms. Port Chester, NY: National 

Professional Resources, Inc. 

52. Kagan, S., Kagan, M. & Kagan, L. (2000). Reaching Social Studies 

Standards through Cooperative Learning: Providing for ALL Learners 

in General Education Classrooms. Port Chester, NY: National 

Professional Resources, Inc. 

53. Kagan, Spencer. (1994). Cooperative Learning. San Clemente, CA: 

Kagan Publishing. 

54. Kagan, Spencer. (1994). Cooperative Learning. San Clemente, CA: 

Kagan Publishing. 

55. Kagan, Spencer. (1995). We Can Talk: Cooperative Learning in the 

Elementary ESL Classrooms. Elementary Education Newsletter 17(2), 

3-4.. 

56. Kagan,S(2003).Kagan Coaching Manual.Kagan Publishing & 

Professional ,1(800) . 

57. Kagan,S,(2014).KaganStructures, Processing, And Excellence In 

College Teaching. Journal On Excellence In College Teaching, 25(4). 

58.  Kagan,S.&High,J.(2002). KaganStructures For English Language 

Learners.ESL Magazine.  

59. Kagan,S.&Kagan,M,(2009). Kagan Cooperative Learning. San 

Clemente, CA: Kagan publishing. 

http://www.kaganonlin.com/


 .................................. ( لتنمية أبعاد الثقافة االستهالكيةkaganتدريس مجال االقتصاد المنزلي بنماذج)

- 49.3 - 

60. Kagan,S.(2013).Kagan Cooperative Learning Structures. San Clemente, 

CA: Kagan. 

61. Kagan,S.(2013).Kagan Cooperative Learning Structures. San Clemente, 

CA: Kagan. 

62. Kagan,S.(2016).Cooperative Learning Structures. Kagan Online 

Magazine .Retrieved April22.from:     http://www.KaganOnline.com\ 

Online_ Magazine\spencers_thinkpad.php             

63. Major,E.&Robinette,J.(2003). KaganStructures Add Power To 

Corporate Classes.Kagan Online Magazine.  Available 

At:www.KaganOnline.com.  

64. Moenich, D.(2000). Kagan Structures Increase Achievement at Catalina 

Ventura School. Kagan Online . 

65. Murie,C.(2004).Effects Of Communication On Student Learning. 

Kagan  Online Magazine, San Clemente, Ca. Available 

At:www.KaganOnline.com..                          

66. Schwarzer,R,(1992): Psychologie des Gesundheitsverhaltens. 

Goettingen: Hogrefe. 

67. Wada,T.(2013).Teaching Japanese Students English With Kagan 

Structures. San Clemente, Ca.Available At: www.KaganOnlin.com 

68. Edustudentaffairs.helwan@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.kaganonlin.com/

