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نموذج تدريسي مقترح قائم عمى النظرية البنائية االجتماعية  في تدريس االقتصاد المنزلي 
 بإدارة الموارد والتدفق األكاديمي تنمية الوعي لطالبات الصف األول الثانوي وأثره في

 د/ ىبو عبد المحسن أحمد                                                 
 مدرس المناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي                                            

 جامعة سوىاج  –كمية التربية                                               
 ممخص البحث:  

ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمي أثر نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية    
االقتصاد المنزلي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في تنمية الوعي بإدارة  االجتماعية في تدريس

نة مف طالبات الصؼ األوؿ الموارد والتدفؽ األكاديمي ، وأجريت تجربة البحث عمى عي
، تـ توزيعيف عمى مجموعتيف احداىما تجريبية تدرس الوحدة التجريبية باستخداـ  الثانوي

درس باستخداـ الطريقة المعتادة ، وتضمنت أدوات البحث النموذج المقترح واألخرى ضابطة ت
مقياًسا لموعي بإدارة موارد األسرة ، ومقياًسا في لمتدفؽ األكاديمي مف إعداد الباحثة ؛ كما 
تمت المقارنة بيف المجموعتيف بتطبيؽ أدوات البحث قبمًيا وبعدًيا عمى مجموعتي البحث ، وقد 

 األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار صحة الفروض :  خالؿ استخدـاف تـ التوصؿ إلى النتائج التالية م
بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  -

 والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي بإدارة الموارد  لصالح المجموعة التجريبية. 
متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية  بيف ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  -

 والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التدفؽ األكاديمي لصالح المجموعة التجريبية.  
 يوجد فعالية لمنموذج المقترح في تدريس االقتصاد المنزلي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي  -

 الكممات المفتاحية: 
 التدفؽ األكاديمي   -الوعي بإدارة الموارد -بنائية االجتماعيةالنظرية ال -نموذج تدريسي        
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A suggested teaching model in social constructivist theory in 

teaching home economics for first-year high school female     

students and its effect on developing awareness 

Manages resources and academic flow 

Abstract: 

    The aim of the current research is to identify the effect of a 

suggested teaching model based on social constructivist theory in 

teaching home economics for first-year high school   female students 

and its effect on developing awareness of resource management ,The 

research experiment was conducted on a sample of first-year students 

of the secondary school and they were divided into two groups, one 

experimental studying the experimental unit using the suggested  

model and the other being studied using the traditional method, and the 

research tools included a measure of awareness in the management of 

family resources, And a measure of the academic flow from the 

researcher's preparation. The two groups were compared by applying 

research tools before and after the two research groups. The following 

results were reached by using the appropriate statistical methods to test 

the validity of the hypotheses:  

-There is a statistically significant difference between the mean scores 

of female students of the experimental and control groups in the post 

application of the measure of awareness of  resource management in 

favor of the experimental group. 

- There is a statistically significant difference between the mean scores 

of female students of the experimental and control groups in the post 

application of the scale of academic flow in favor of the experimental group.  

- There is an activity of the suggested  model in home economics 

teaching for first-year high school . 

 

Keywords:  

Teaching model- social constructivist theory- awareness of  resource 

management- academic flow   
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 مقدمة: 
يتسـ العصر الحالي بالنمو السريع لممعرفة وتضاعفيا األمر الذي أوجب تغيرات عديدة     

 في عمميتي التعميـ والتعمـ ؛ فالزيادة المتالحقة في حجـ المعارؼ والمعمومات والتطور
التكنولوجي أدى إلى تغير أدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ ، وأضفي عمى المواقؼ التعميمية 
سمات جديدة تدفع المتعمـ ألف يكوف إيجابًيا نشًطا منتًجا لممعرفة تحت إشراؼ وتوجيو مرشدً ا 
واعًيا بأدواره ليس مجرد ممقف لمتعمـ سمبي لتصبح الميمة األساسية لممتعمميف  البحث عف 

 معرفة وتعمميا وتطبيقيا . ال
وتعتبر النظرية البنائية مجااًل خصبا لالرتقاء بأساليب وطرؽ التدريس ومواكبة مشكالت     

اىتـ العديد مف عمماء النفس بدراسة العصر الحالي وانعكاساتيا في المجاؿ التربوي ، وقد 
ثقت عف ىذه النظرية  عدة انبتطبيقات النظرية البنائية االجتماعية  في التعميـ والتعمـ ، و 

استراتيجيات ونماذج تدريسية قائمة عمى أفكار البنائية، والتي ترى أف الفرد يبني بنفسو 
المعمومات والمعرفة العممية التي يكتسبيا وىذا يعتمد عمى الخبرات التي يمر بيا مف خالؿ 

 ( .   2019McLeod, ؛ 43، 6552 البيئة التي يعيش فييا ويتفاعؿ معيا )البمبيسي،
وتوظيؼ النظرية البنائية في النواحي التربوية يؤدي إلى معتقدات جديدة حوؿ التميز       

واإلبداع في العممية التعميمية ، والتجديد في مياـ كؿ مف المعمـ والمتعمـ فالمتعمموف نشيطيف 
ناقميف لممعرفة،  بداًل مف كونيـ سمبييف ، والمعمموف ميسريف أو مسانديف لمتعمـ بداًل مف كونيـ

كما يؤكد عمى أف ىذا السياؽ النشط الذي يحدث فيو التعميـ يشجع استقاللية المتعمـ ، وبناء 
التعمـ ذو المعنى مف خالؿ المشاركة النشطة مع العالـ الخارجي  ويركز عمى التفكير والفيـ 

    (. Fox , 2001,87؛ 22،  6552واالستدالؿ، وتطبيؽ المعرفة وتوظيفيا )زيتوف، 
وقد أجريت دراسات عدة تناولت فاعمية االستراتيجيات والنماذج التدريسية القائمة عمى      

الفمسفة البنائية في التدريس  لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المرغوبة لدى المتعمميف المستيدفيف 
رشواف مثؿ دراسة في جميع مراحؿ التعميـ مف المرحمة االبتدائية وحتى المرحمة الجامعية 

( ، و 6500( ، فرج )6500(، عمراف )6503(، المحيمد )6503(، ابراىيـ )6552)
 (. 6502محسف، و حبيب )
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وعمى الجانب اآلخر نجد أف ىناؾ ضرورة ممحة لتنمية وعي المتعمميف بإدارة الموارد      
متاحة لتحقيؽ التنمية ودفع عجمة التقدـ ، وخاصة مع وجود مشكالت تتعمؽ بنقص الموارد ال

 سواء عمى المستوى المحمي أو العالمي .   
ويقع عمى عاتؽ األسرة المسئولية  في تعميـ أبنائيا األسموب األمثؿ إلدارة الموارد فما     

يحدث في األسرة مف مشكالت تنعكس في مجمميا عمى المجتمع وتشكؿ تحدًيا لو ، وما 
 وتساىـ في حؿ مشكالتو . تحققو األسرة مف نواٍح إيجابية تنعكس عمى المجتمع 

( أف األسرة ليا دور ىاـ فيما يشعر بو أبنائيا 29، 6503ويرى نوفؿ ، وحسف ، والمييي )   
بالكفاية أو الدونية ، مف خالؿ إتاحة الفرصة ليـ إلثبات ذاتيـ في المواقؼ الحياتية المختمفة 

 المستقبمية.  كاستخداـ مواردىـ المتاحة لتحقيؽ أىدافيـ في الحياة الحالية و 
و تيدؼ مادة االقتصاد المنزلي إلى االىتماـ بتعميـ الطالبة األسموب اإلداري السميـ     

لمموارد المختمفة مف خالؿ مواقؼ الحياة األسرية المتنوعة ، وتسيـ في تكويف وعًيا لدى 
(   ,Nichols, 2001(54الطالبة بحسف إدارة مواردىا وتحقيؽ أىدافيا ، ويؤكد ذلؾ نيكولز 

حيث يرى أف برامج األسرة وعموـ المستيمؾ  تعمؿ عمى تحسيف الممارسات اإلدارية لمموارد 
   ,Richards)األسرية والبيئية واالقتصادية لتحقيؽ رفاىية األسر ، كما يرى ريتشارد 

أف مناىج عموـ األسرة والمستيمؾ تتأثر بالتغيرات الحادثة في المجتمع    (65 ,2000
نيا التحديات المرتبطة بنقص الموارد ؛ ولكي ينجح االقتصاد المنزلي في تحقيؽ واألسرة وم

استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة تسيـ في تحقيؽ أىداؼ ىذا الدور البد مف استخداـ 
 تدريس االقتصاد المنزلي .

ي بناء وتعد االستراتيجيات التدريسية التي تقوـ عمى النظرية البنائية  ليا دورٍ  ىاـ ف   
المعرفة الجديدة مف خالؿ الخبرات السابقة والتفاعؿ مع العالـ الخارجي المحيط بالمتعمـ ، 
والمناقشة والتفاوض مع اآلخريف يساعد عمى االحتفاظ بالمعرفة وتعزيزىا وتحسيف إدراؾ 

 حيث يرى الفريجي، واستيعاب المتعمـ ، ويعد ذلؾ عاماًل ىاًما  لتنمية الوعي لدي المتعمـ 
إف الوعي يبدأ بالفاعمية، ومف خالؿ المدركات والمعارؼ  التي تعكس طبيعة  (03، 6550)

 تفاعمو مع العالـ.  
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( أف المدخؿ البنائي يعتمد عمى التفاوض  (Dyson , 2004, 99 دايسوف .ويؤكد    
والتدريب االجتماعي في النواحي األكاديمية مثؿ االستشياد باألدلة ومعالجة اإلدعاءات المضادة 

ـ.  عمى ممارسة عمميات التفكير  ـ في تكويف الوعي لدى المتعم ـ والثقة بالنفس ، وذلؾ يسي  وزيادة دافعية المتعم
التي تقوـ عمى النظرية  وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى فعالية بعض االستراتيجيات      

(، رشواف 6559(، حسنيف )6550دراسة  أبو زيد )البنائية في تنمية الوعي لدى المتعمـ مثؿ 
 (. 6505(، أحمد )6552)

وفي ضوء ما سبؽ حوؿ ما أكدتو الدراسات السابقة عمى فعالية استخداـ استراتيجيات     
التعمـ القائمة عمى النظرية البنائية في تحقيؽ األىداؼ التعميمية وتحسيف مخرجات التعمـ 

مومات الجديدة ويتفاعؿ مع اآلخريف حيث أف المتعمـ يعتمد عمى نفسو في التوصؿ لممع
ويتبادؿ اآلراء وتزيد لديو المثابرة في ممارسة مياـ التعمـ المتضمنة بالخبرات الجديدة فيقبؿ 
عمى التعمـ بتدفؽ ذىني ونفسي قوى؛ وبالرغـ مف اتفاؽ معظـ الدراسات السابقة عمى فعالية 

ائية في تحقيؽ جوانب التعمـ المختمفة نماذج واستراتيجيات التدريس القائمة عمى النظرية البن
إال أنو ال توجد دراسة واحدة )عمى حد عمـ الباحثة( تناولت فعالية استخداـ استراتيجيات أو 
 نماذج التدريس القائمة عمى  النظرية البنائية االجتماعية في تدريس االقتصاد المنزلي عمى

 . األكاديمي تنمية الوعي بإدارة موارد األسرة والتدفؽ
لذا يحاوؿ البحث الحالي تقديـ دراسة فعالية نموذج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية      

لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في تنمية الوعي بإدارة  االجتماعية في تدريس االقتصاد المنزلي
 موارد األسرة والتدفؽ األكاديمي.  

 مشكمة البحث: 
النظرية البنائية في تصميـ نماذج التدريس لتحقيؽ  أوصت العديد مف الدراسات بأىمية    

( ،عبد 6554األىداؼ التعميمية المختمفة في مراحؿ تعميمية متنوعة  مثؿ دراسة:  السميـ )
 (.   6502(،و جاد الرب )6500(، والمحيمد )6506(،  الجندي )6550السالـ )

واالستراتيجيات التدريسية القائمة  كما أكدت البحوث والدراسات السابقة عمى فعالية النماذج    
عمى نظرية البنائية االجتماعية في تدريس مواد دراسية متنوعة لمراحؿ تدريسية مختمفة  مثؿ 
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برنامج قائـ عمى النظرية البنائية  ( التي أكدت فعالية6559(، حسنيف )6552دراسة النوبي )
( التي أكدت 6505راسة أحمد )، ودفي تنمية الوعي والسموؾ البيئي ألطفاؿ مرحمة الرياض

فعالية نموذج بايبي البنائي في تنمية الوعي االستيالكي والتفكير االبتكاري لدى طالب كمية 
أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية ( التي أكدت 6503التربية، ودراسة ابراىيـ )

بتت فعالية المدخؿ التي أث (6505تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي ، ودراسة ماميش )
( التي أثبتت فعالية 6506البنائي في تنمية ميارة التخطيط لدى المعمميف ، ودراسة منصور)

ـ األساسي.  نموذج التعمـ البنائي في تنمية التحصيؿ لدي   طالب الصؼ السابع مف مرحمة التعمي
مى النظرية ومما سبؽ يتضح أىمية استخداـ استراتيجيات ونماذج التدريس القائمة ع    

 البنائية االجتماعية في تحقيؽ العديد مف جوانب التعمـ المعرفية والميارية والوجدانية .  
وقد الحظت الباحثة مف خالؿ زياراتيا لبعض المدارس التي تقوـ باإلشراؼ عمى     

مجموعات التربية العممية بيا أف طرؽ التدريس التقميدية ما زالت ىي المستخدمة في تدريس 
 تحقيؽ األىداؼ التعميمية لمادة االقتصاد المنزلي . القتصاد المنزلي مما أدى وجود قصور في ا

    Andrea, 2000؛6505كما أشارت العديد مف الدراسات مثؿ )ضيؼ اهلل، 
Safenaz, 2010 ،إلى أنو ظؿ التحديات العالية والعولمة 6565، أحمد 6502؛ أحمد.)

طبيعة مادة االقتصاد المنزلي مف حيث المحتوى واألىداؼ  بأشكاليا التي أحدثت تغيرًا في
مما يستمـز تطوير أساليب وأدوات التدريس التي تناسب ىذا التغير وتحقؽ جوانب التعمـ 

 عمى النحو المرغوب.  
وقد أوصت الدراسات واألدبيات السابقة بضروة تنمية الوعي لدى المتعمميف بإدارة 

اسية باألنشطة اإلثرائية والميارات التي تساعد في تنمية الموارد وتضميف المناىج الدر 
 ( . 6503(، نوفؿ وأخروف )6505( ، حمادة )6559وعييـ بإدارة الموارد مثؿ دراسة مزيد، وعمى )

ولمتعرؼ عمى مستوى الوعي بإدارة الموارد األسرية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي 
وارد األسرة إعداد )الباحثة ( عمى عينة مف قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الوعي بإدارة م

التنفيذ( وتبيف  -( طالبة وتكوف المقياس مف محوريف ىما )التخطيط45الطالبات بمغت )
 عينة البحث حصمف عمى درجات منخفضة . %( مف الطالبات 20مف نتائج التطبيؽ أف حوالي )
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طالبات عدـ إقباليف كما الحظت الباحثة مف خالؿ المقابالت التي أجرتيا مع بعض ال
حساسيف بالممؿ وعدـ االستغراؽ في دراسة المقرر ،  عمى دراسة مادة االقتصاد النزلي وا 
وأنيف يفضمف االنشغاؿ بأعماؿ أخرى دوف مواصمة حصة االقتصاد المنزلي  نظًرا 
 الستخداـ الطرؽ التقميدية في التدريس والتي ال تشعرىف باإليجابية والثقة بالنفس واإلقباؿ

 بسرور لمواصمة الدراسة .   
 تحديد مشكمة البحث: 

يتضح مما سبؽ انخفاض مستوى الوعي بإدارة موارد األسرة والتدفؽ األكاديمي لدى        
 طالب الصؼ األوؿ الثانوي. 

نموذج مقترح قائـ عمى نظرية البنائية لذا يحاوؿ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر     
قتصاد المنزلي في تنمية الوعي بإدارة موارد األسرة والتدفؽ االجتماعية في تدريس اال

    األكاديمي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي.
 أىداف البحث: 

 ىدف البحث الحالي إلى: 
التعرؼ عمى فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية  في تدريس 

 االقتصاد المنزلي عمى : 
 رد لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي. تنمية الوعي بإدارة الموا -0
 تنمية التدفؽ األكاديمي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.  -6

 أسئمة البحث:      
 حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف األسئمة التالية: 

 ما التصور المقترح لنموذج تدريسي قائـ عمى النظرية البنائية ؟  -0
النظرية البنائية لتدريس االقتصاد المنزلي في  ما فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى-6

 تنمية الوعي بإدارة موارد األسرة لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي؟  
ما فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية لتدريس االقتصاد المنزلي في -4

 تنمية التدفؽ األكاديمي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي؟
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 حث:  فرضا الب
في ضوء مشكمة البحث وما أسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة يمكف صياغة فروض 

 البحث عمى النحو التالي :
بيف متوسطي درجات تمميذات ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي بإدارة موارد األسرة 
 صالح المجموعة التجريبية. ل

بيف متوسطي درجات تمميذات ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -
لصالح  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التدفؽ األكاديمي

  .المجموعة التجريبية
 األوؿ الثانوي . لمنموذج المقترح فعالية في تدريس االقتصاد المنزلي لطالبات الصؼ -
 أىمية البحث:   -
يأتي ىذا البحث استجابة لما تنادي بو عمماء التربية والدراسات و المؤتمرات  مف  -

ضرورة أف يكوف لممتعمـ دورًا إيجابيًا في التعمـ ويساىـ في بناء واكتشاؼ المعرفة بنفسة 
 بداًل مف دور المتمقي السمبي. 

تجاه الحديث بأىمية التنمية البشرية ودورىا في ترجع أىمية ىذا البحث في مواكبة اال -
 استغالؿ الموارد المتاحة وتحقيؽ أىداؼ المجتمع. 

يمكف أف يفيد ىذا البحث المعمميف بصفو عامو ومعممات االقتصاد المنزلي بصفو  -
 خاصة في كيفية استخداـ نموذج قائـ عمى النظرية البنائية في التدريس.  

خططي المناىج الدراسية في االستفادة مف النظرية البنائية يمكف أف يفيد ىذا البحث م -
 وتطبيقاتيا التربوية في تخطيط المناىج في مراحؿ تعميمية مختمفة.

يقدـ البحث مقياًسا لموعي بإدارة الموارد ومقياًسا لمتدفؽ األكاديمي قد يستفاد بيما في  -
 تقويـ الطالب في ىذيف الجانبيف .

 حدود البحث:  -
 ث الحالي بالحدود التالية: التـز البح
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مجموعتيف مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بإحدى المدارس بمحافظة سوىاج  -
 إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة . 

يقتصر استخداـ النموذج البنائي المقترح عمى تدريس وحدة "األسرة الرشيدة " بمقرر  -
 االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ الثانوي.  

 . 6502/ 6509بحث خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ تطبيؽ تجربة ال -
 المواد التعميمية وأدوات البحث:  

 دليؿ المعممة لتدريس وحدة "األسرة الرشيدة " وفًقا لمنموذج التدريسي المقترح.  -
 أوارؽ عمؿ الطالبة .  -
 مقياس الوعي بإدارة الموارد  ) مف إعداد الباحثة (. -
 ف إعداد الباحثة(. مقياس التدفؽ األكاديمي  ) م -

 منيج البحث: 
استخدـ البحث الحالي المنيج شبو التجريبي الذي يعتمد عمى القياس البعدي  -

لمجموعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وذلؾ لمناسبتو لطبيعة 
 وأىداؼ البحث الحالي. 

 مصطمحات البحث:  
   :Teaching modelنموذج تدريسي 

ث الحالي إجرائًيا بأنو : مخطط منظـ لمسير في عممية التدريس ويقوـ إلي يعرفو البح   
نظرية تعمـ محددة ، ويتضمف اإلجراءات التي يتبعيا كؿ مف المعمـ والمتعمـ أثناء تنفيذ 

 األنشطة التعميمية لتحقيؽ أىداؼ التعمـ. 
 :  Social Constructivism Theory النظرية البنائية اإلجتماعية

 البحث الحالي إجرائًيا بأنيا : يعرفيا
إحدى نظريات التعمـ المعرفي وتشتمؿ عمى تطبيقات في عممية التدريس ، وتحقؽ الكثير مف  

األىداؼ التربوية ، وتعتمد عمى قياـ المتعمـ ببناء المعرفة بنفسو مف خالؿ الربط بيف خبرتو 
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ينتج عنو تكويف تركيبات معرفية السابقة والخبرة الجديدة ومف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف مما 
 جديدة يستخدميا المتعمـ في مواجية مشكالت جديدة.  

 : awareness  Resources Managementالوعي بإدارة الموارد 
 يعرفيا البحث الحالي بأنيا:  

إدراؾ الطالبة لمعمميات العقمية وما يترتب عمييا مف أنشطة تتضمف االستخداـ السميـ     
متاحة واتباع الخطوات العممية السميمة الستغالؿ ىذه الموارد في تحقيؽ أىداؼ لمموارد ال

 الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض . محددة أو مواجية مشكمة ما ، ويقاس بمقياس الوعي بإدارة الموارد 
 : Academic Flow التدفق األكاديمي

 يعرفو البحث الحالي بأنو: 
ادة واالندماج  أثناء أداء المياـ و األنشطة التعميمية إحساس الطالبة بالراحة والسع   

المتضمنة بوحدة "األسرة الرشيدة" باستخداـ النموذج التدريسي المقترح مع قدرتيا عمى التغمب 
عمى ما يواجييا مف تحديات أثناء التعمـ بإيجابية وحماس وانخفاض الوعي بالمكاف أو الزماف 

 ثة ليذا الغرض. ويقاس بالمقياس الذي أعدتو الباح
 خطوات البحث :  

الوعي بإدارة  -االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت: النظرية البنائية -
 التدفؽ األكاديمي.  -الموارد

إعداد النموذج التدريسي المقترح في ضوء النظرية البنائية واألسس التي يستند عمييا  -
جراء التعديالت ومميزاتو ، ثـ عرضو عمى السادة المخ تصيف لتحديد مدى صالحيتو وا 

 المشار إلييا . 
 وفقًا لمنموذج التدريسي المقترح. إعداد أوراؽ عمؿ الطالبة ودليؿ المعممة لموحدة التجريبية  -

عرض الصورة األولية  لممواد التعميمية وأدوات البحث عمى السادة المحكميف ، ثـ -
 ادة المحكموف لموصوؿ لمصورة النيائية ليا .  إجراء التعديالت التي أشار إلييا الس

مقياس التدفؽ  -الضبط اإلحصائي ألدوات البحث )مقياس الوعي بإدارة األسرة -
 األكاديمي( لحساب الصدؽ والثبات. 
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 اختيار مجموعتي البحث .  -
 تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة مف الطالبات  قبميا لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف. -
التجريبية لممجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة المعتادة ، والمجموعة  تدريس الوحدة -

 التجريبية تدرس باستخداـ النموذج البنائي المقترح. 
 إجراء التطبيؽ البعدي ألدوات البحث عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.  -
 تصحيح أدوات البحث ، ورصد الدرجات تمييدًا لممعالجة اإلحصائية.  -
 لنتائج وتحميميا. عرض ا -
 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.  -

 

 اإلطار النظري لمبحث: 
 تناوؿ اإلطار النظري لمبحث المحاور التالية: 

 التدفؽ األكاديمي.  –إدارة الموارد  -النظرية البنائية االجتماعية
 المحور األول:

 :  Social constructivism theory النظرية البنائية االجتماعية 
ظيرت ىذه النظرية في أواخر القرف العشريف تأثًرا بمؤلفات العالـ المعرفػي الروسي    

 Theory)فايجوتسكي (، وتسمى ىذه النظرية أحياًنا بالنظرية الثقافية االجتماعيػة 
cultural-Socio دية، ،وتقدـ تصوًرا لعممية الػتعمـ وشػروط حدوثػو مقارنػًة بالنظريات التقمي

وتفسر التعمـ عمى أنو عممية بنائية تحدث داخؿ البنية العقمية لممتعمـ مػف خالؿ تفاعمو مع 
اآلخريف مف حولو . وتفترض ىذه النظرية أف المتعمـ يبنػي المعرفػة أثناء محاوالتو لفيـ ما 
يواجيو مف مشكالت وخبرات لكونو كائف حي نشط وباحث دائـ عف المعرفة )العبد الكريـ، 

6500 ،065 .) 
 وسوف نتناول محور النظرية البنائية من حيث : 

 أواًل: مفيوـ البنائية االجتماعية.  
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( بأنيا : نموذج في التعمـ ، ليا ىدؼ  Faraydi, 2009, 170يعرفيا فارايدي )   
مشترؾ ىو بناء المعرفة مف قبؿ الطالب مف خالؿ خبراتو السابقة وربطيا بالخبرات 

 تواجيو في حياتو ، وبذلؾ يصبح لمتعمـ معني مدى الحياة .الحقيقية التي 
( بأنيا : نظرية تقوـ عمى اعتبار أف التعمـ ال يتـ 30، 6504يعرفيا عياش والعبسي )   

نما عف طريؽ بناء المتعمـ لمعنى  عف طريؽ النقؿ اآللي لممعرفة مف المعمـ إلى المتعمـ وا 
 و السابقة. ما يتعممو بنفسو بناء عمى خبراتو ومعرفت

بأنيا : نظرية في المعرفة تقـو ( Tafrova, et al, 2012)  كما عرفيا تا فروؼ    
عمى فرضية أف الناس يبنوف معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ في العالـ مف خالؿ المرور 
بعدد مف التجارب واألشياء والتفكير في تمؾ التجارب؛ لذلؾ اؿ يمكف أف تنتقؿ المعرفة مف 

ى آخر. وىي التي شيدت المعرفة الجديدة عمى أساس المعرفة السابقة وتجربة شخص إل
  .الحياة الشخصية نتيجة األنشطة المستيدفة في حالة معينة

( بأنيا رؤية في تعمـ الفرد وتطوره المعرفي، قواميا 626، 6504ويعرفيا الخالدي )     
و العقمية المعرفية مع الخبرة الجديدة، أف الفرد يكوف التفكير نشطًا لديو، نتيجة تفاعؿ قدرات

تتطور خالؿ نشاط الفرد في بناء أنماط التفكير  ,وبالتالي فيي نظرية في المعرفة والتعمـ
 لديو، نتيجة تفاعؿ خبراتو وقدراتو الذاتية، مف خالؿ توسطات اجتماعية ثقافية معرفية.

فييا المتعمـ ببناء و تكويف ( بأنيا : فمسفة تربوية يقوـ 060، 6500ويعرفيا فرج )    
معرفتو بنفسو، بناء عمى معرفتو الحالية وخبراتو السابقة، وتؤكد البنائية عمى الدور النشط 
لممتعمـ في وجود المعمـ الميسر والمسيؿ والموجو والمساعد عمى بناء المعنى بصورة 

   .صحيحة في بيئة تساعد عمى التعمـ
 ائية االجتماعية : يتضح من العرض السابق لمفيوم البن

 أف معظـ الباحثيف اتفقوا عند تحديدىـ لمفيـو البنائية االجتماعية في:
 الدور االيجابي لممتعمـ وبنائو لممعمومات الجديدة بنفسو.  -
 أىمية الخبرة السابقة والتفاعؿ بينيا وبيف الخبرة التعميمية الجديدة.   -
 معرفة الجديدة. أىمية التفاوض االجتماعي مع اآلخريف في بناء ال -
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 دور المعمـ ميسر وموجو لمتعمـ.  -
إحدى نظريات التعمـ المعرفي وتشتمؿ عمى تطبيقات في عممية وتعرفيا الباحثة بأنيا :    

التدريس ، وتحقؽ الكثير مف األىداؼ التربوية ، وتعتمد عمى قياـ المتعمـ ببناء المعرفة 
ة الجديدة ومف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف بنفسو مف خالؿ الربط بيف خبرتو السابقة والخبر 

ـ في مواجية مشكالت جديدة.  مما ينتج عنو تكويف تركيبات معرفية جديدة    يستخدميا المتعم
 مبادئ النظرية البنائية :   

، الكين  (Dyson, 2004, 34)( ، دايسون(Elliott, et al., 2000, 89يتفق كل من اليوت 
Elkind.,  D., 2004, 67)   )( 76، 2006( ،وجابر ) 99، 2003، زيتون ) في تحديد ،

 مبادىء النظرية البنائية كالتالي: 
 المعرفة المكتسبة يتم بنائيا واستيعابيا. -1

أف المتعمميف يبنوف المعرفة الجديدة عمى أساس التعمـ الفكرة األساسية لبناء المعرفة ىي  
الجديدة أو المعدلة التي سينشئيا الفرد مف  السابؽ، وتؤثر ىذه المعرفة السابقة عمى المعرفة

 .  تجارب التعمـ الجديدة
 التعمم عممية نشطة:  -2
ترى النظرة السمبية لمتدريس أف المتعمـ  "سفينة فارغة" يتـ ممؤىا بالمعرفة ، في حيف تنص   

ؿ البنائية عمى أف المتعمميف يبنوف المعنى فقط مف خالؿ المشاركة النشطة مع العالـ )مث
التجارب أو حؿ المشكالت في العالـ الحقيقي(، وعندما  يتمقى المتعمـ المعمومات بشكؿ سمبي 

ال تحدث عممية االستيعاب ألنو يجب أف يأتي مف إقامة روابط ذات معنى بيف المعرفة 
  السابقة والمعرفة الجديدة والعمميات التي ينطوي عمييا التعمـ.

 ا بشكل اجتماعي: جميع أنواع المعرفة يتم بنائي -3
إنو شيء نقوـ بو مًعا ، بالتفاعؿ مع بعضنا البعض ، بداًل مف  -التعمـ نشاط اجتماعي 

أف المجتمع   , Vygotsky)0229مفاىيـ مجردة ، عمى سبيؿ المثاؿ ، يعتقد فيجوتسكي )
ؤثر يمعب دوًرا رئيسًيا في عممية "صنع معنى"، حيث يرى أف البيئة التي ينمو فييا األطفاؿ ت
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عمى طريقة تفكيرىـ وما يفكروف فيو ، وبالتالي  فإف جميع عمميات التعميـ والتعمـ ىي مسألة 
  تبادؿ المعرفة االجتماعية والتفاوض بشأنيا.

 المعرفة ذاتية:  -4
وجية نظر مميزة  بناًء عمى المعرفة والقيـ الحالية ، و ىذا يعني أف نفس الدرس لمفرد المتعمـ 

 لنشاط قد يؤدي إلى تعمـ مختمؼ لكؿ تمميذ ، حيث تختمؼ تفسيراتيـ الذاتية.أو التدريس أو ا
 . ، ويرى يبدو أف ىذا المبدأ يتناقض مع وجية النظر التي يتـ بيا بناء المعرفة اجتماعًيا    

( أنو عمى الرغـ مف أف األفراد لدييـ خبرتيـ الشخصية في التعمـ  Fox،  2001,76فوكس )
المشاركة في المعرفة العامة ، أنو عمى الرغـ مف أف التعميـ عممية اجتماعية  ، إال أنو يمكنيـ

 ، تتأثر بقوة بالعوامؿ الثقافية ، ومع ذلؾ تتكوف الثقافات مف ثقافات فرعية 
ىو إحداث تّكيفات تتالءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى  اليدف من عممية التعمم -0

 بحث عف المواءمة بيف المعرفة والواقع. خبرة المتعّمـ ، أي أنيا عممية
 التعمم عممية تحتاج إلى وقت:  -6
إذ أّف التعّمـ ال يحدث بشكؿ آني مباشر، وإلحداث التعّمـ ذي المعني نحتاج إلى إعادة التأكيد  

    عمى أفكار جديدة معّينة، وتأمؿ معاني جديدة واستعماليا في مواقؼ حياتية.
 نظرية التعمـ البنائي : االسس التي تستند الييا 

ترتكززز نظريززة الززتعمم البنززائي عمززى عززدة أسززس تعكززس فززي مجمميززا م مززح الززتعمم المعرفززي ، 
 ويحددىا كل من : 

( Driscoll, 2000, 94) ( 101، 2006( ، وعودة وآخرون )67،  2004(، محمد )45، 2003وزيتون) 
 كما يمي: 

 عمميف وحريتيـ. يبنى التعمـ عمى التشجع وتقبؿ استقاللية المت -0
 تجعؿ المتعمميف مبدعيف ،وتشجع البحث واالستقصاء لدييـ . -6
 تؤكد عمى الدور الناقد لمخبرة في التعمـ . -4
 تؤكد أىمية الممارسة والتعزيز.   -3
 تبنى عمى مبادئ النظرية المعرفية . -0
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ـ وتركز عمى التعمتشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في المناقشة مع المعمـ  -2  ـ التعاوني .او فيما بيني
 تؤكد عمى أىمية وجود محتوى يكتسب مف خاللو الخبرة  . -2
تزود المتعمميف بالفرص المناسبة لبناء المعرفة الجديدة والفيـ مف الخبرات الممارسة  -9

 والعالـ الخارجي. 
 تؤكد عمى أىمية مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.   -2

ظرية البنائية أف المتعمـ ىو محور عممية يتضح مف خالؿ العرض السابؽ ألسس الن      
التعمـ؛ فيو يقـو بدور المكتشؼ والمجرب والباحث والمناقش والمتفاعؿ ، مف أجؿ الحصوؿ 
 عمى الخبرة الالزمة لمواجية مشكالت جديدة وتطبيؽ ما تـ تعممو في مواقؼ مستقبمية جديدة.

  : مميزات النظرية البنائية .
بالعديد المزايا التي تجعميا تحتؿ مكانة بارزة بيف نظريات التعمـ  وتمتاز النظرية البنائية

ابو رياش ؛ 066،  6554؛ مكسيموس، 92، 6554األخرى نذكر منيا )زيتوف، 
 ( :  32، 6504؛ قطامي،  6552،22،
يعد المتعمـ محور العممية التعميمية ، فالمتعمـ ىو الذي يبحث ويجرب ويكتشؼ حتي يصؿ  -

 .  يمة بنفسوإلي تحقيؽ الم
   .تعطي الفرصة لممتعمـ لمقياـ بدور العمماء مما ينمي لديو االتجاه االيجابي نحو التعمـ -
تعطي الفرصة لممتعمـ لممارسة عمميات العمـ المختمفة مثؿ المالحظة واالستنتاج وفرض  -

   . الفروض والقياس واختبار صحة الفروض
متفاعؿ بيف المتعمميف مع بعضيـ البعض ومع المعمـ يسود الجو التعاوني الذي يتيح فرصة ل- 

 مف خالؿ األنشطة.
تتيح الفرصة لممتعمـ لممناقشة والحوار مع غيره مف المتعمميف أو مع المدرس مما يكسبو لغة -

 الحوار السممية ويجعمو نشطًا.  
بأىمية العمـ يربط التعميـ البنائي بيف العمـ والواقع مما يتيح الفرصة لممتعمميف لمشعور  - 

 بالنسبة لمواقع الذي تعيش في  
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يعطي الفرصة لممتعمميف لمتفكير في أكبر عدد ممكف مف الحموؿ لممشكمة الواحدة ، والحكـ  -
    عمييا مما يقود إلى تنمية أنواع كثيرة مف التفكير . 

 بعض نماذج النظرية البنائية : 
دريس ، والتي تعد بمثابة ترجمة تطبيقية ظيرت العديد مف النماذج واستراتيجيات الت      

 لمنظرية البنائية ومنيا : 
 -نموذج تراجست –نموذج بايبي  -نموذج ويتمي -نموذج وودز  -نموذج دورة التعمـ 
 -النموذج التوليدي -نموذج آدي وشاير -نموذج بوسنر وزمالئو -vنموذج خريطة الشكؿ 

 المشكمة.  التعمـ المتمركز حوؿ -نموذج التعمـ البنائي
 عناصر العممية التعميمية في ضوء النظرية البنائية: 

تأثرت العممية التعميمية بمالمح البنائية االجتماعية في جميع عناصرىا ، وأصبحت النظرة     
إلػػى عمميػػة الػػتعمـ أنيػػا عبػػارة عػػف بنػػاء تراكيػػب معرفيػػة جديػػدة نتيجػػة الػػربط بػػيف خبػػرات المػػتعمـ 

ديػػدة ونتيجػػة تفاعمػػو مػػع خبػػرات األخػػريف ، وأسػػاس النجػػاح فػػي عمميػػة السػػابقة والمعمومػػات الج
الػتعمـ ىػو قػػدرة المػتعمـ عمػػى تطبيػؽ المعػارؼ الجديػػدة فػي خبػػرات جديػدة تسػاعده عمػػى حػؿ مػػا 

 ( .(Powell & Kalina, 2009, 55يواجيو مف غموض أو مواقؼ محيرة تتحدى تفكيره 
عبػارة عػف عمميػة بنػاء تنظيمػات معرفيػة مػف أف البنائيػة  ( Black, 2007,59)   ويرى بز ك

 مدخالت حسية مثؿ الكالـ والكتابة والمعرفة الشكمية، التي يكوف ليا معنى لدى عقؿ المتعمـ . 
لقد أّثرت النظرية البنائية في ممارسة العممية التعميمية و ترتب عمييا تغيير خصائص 

 المتعّمـ، والمدرسة. وأدوار كؿ مف: األىداؼ ، المنيج، التقويـ، المعّمـ، 
  األىداف معرفية: 

أصبحت األىداؼ في ضوء النظرية البنائية تتضمف احتفاظ المتعمـ بالمعرفة، فيـ     
المعرفة، تطبيؽ المعرفة المتعممة في مواقؼ جديدة  ، وتحقيؽ المشاركة االجتماعية في 

ـ ويسعوف بدافع األىداؼ يستنتجيا الطالب مف خالؿ النقاش مع المعمالتعمـ كما أف 
 ذاتي لتحقيقيا فأىداؼ الدرس ىي أىدافيـ. 
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 :المعّمم 
، كما يقع عمى يقوـ المعمموف بدور المرشديف والمدرسيف والمستشاريف والميسريف

تقديـ األنشطة واألدوات والبيئات لتشجيع المعرفة العميقة والتنظػيـ عاتؽ المعمموف 
لمتحدث مع بعضيـ البعض ومناقشة فرصة لمطالب والتأمؿ واإلدراؾ، وتوفير ال

أفكارىـ مما يزيد مف قدرتيـ عمى دعـ تفكيرىـ ، وتطوير ميارات التفكير  وقوؿ 
 (. ,.et al 2007 , 66 Barab آرائيـ بشكؿ مقنع )

 المتعّمم:  
 :(003،  6559يقـو المتعمـ في ضوء النظرية البنائية باألدوار التالية ) رزؽ ،

إيجابي نشط باستمرار يبني معرفتو مف خالؿ معتقداتو واتجاىاتو : باحث  المتعّمم فّعال
 وخبراتو السابقة 
:  تنادي البنائية بأف المعرفة والفيـ يبنياف اجتماعيًا، فالمتعمـ ال يبدأ ببناء  المتعّمم اجتماعي

نما ومف خالؿ التواصؿ التفاعمي مع البيئة االجتماعية التعاونية .  المعرفة بشكؿ فردي، وا 
: تنادي البنائية بأف المعرفة والفيـ تبتدعاف ابتداعًا، فالمتعمموف يحتاجوف ألف  لمتعّمم مبدعا

 يبتدعوا المعرفة ألنفسيـ وال يكفي افتراض دورىـ النشط.
  المنيج: - د

المنيج البنائي ليس ذلؾ الذي يتـ تعممو، ولكنو برنامج مياـ التعمـ والمواد والمصادر، التي 
ويمكف تمخيص خصائص المنيج البنائي في اآلتي ) الخوالدة ،   .وف معرفتيـمنيا يبني المتعمم

 (: 6500؛ فرج، 6553
عرض المفاىيـ والمعاني بصورة متبادلة ومتوالية مف خالؿ السياقات التي ترد فييا مف  -

 أجؿ التوكيد عمى تكامؿ المعاني لممفاىيـ.
مي لممتعمميف، والقدرة عمى تخطيط المنيج بحيث يساعد عمى التفكير الحدسي والتحمي -

 رؤية العالقات والدالالت المنطقية بيف التراكيب والسياؽ.
تدعيـ المناىج عند بنائيا بالمفاىيـ الدينية والقيـ الدينية التي تؤدي إلى حياة   -

 اجتماعية أكثر وضوحًا.
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ـ .  السابقة لممتعمميف ويناسب اىتماماتـيمحتوى المنيج يتـ اختياره في ضوء المعرفة  -  واحتياجاتي
 يركز عمى تنمية ميارات التفكير وحؿ المشكالت.   -

 استراتيجيات التدريس:  -ىز
 تعتمد استراتيجيات التدريس بناًء عمى النظرية البنائية عمى: 

  .تخطيط مواقؼ وأنشطة تربط خبراتيـ السابقة بالجديدة وتحقؽ التفاعؿ االجتماعي 
 ف واالبتكار . وتسمح بالمرونة في تقبؿ آراء االخري 
  لتعزيز القدرات فوؽ المعرفية والتحميؿ والتنظيـ البنائي كما توفر الفرص. 
  .تعتمد عمى التعمـ التعاوني ال التنافسي 

 : التقويم - و
ـ كما يمي: لتقويـ في ظؿ النظرية البنائية ليس نيائًيا فقط لقياس نواتج ا ـ بؿ تتنوع طرؽ التقوي  التعم

الخبرات السابقة لدى المتعمميف وعالقتيا بالمفاىيـ والمعارؼ تقويـ قبمي: لمتعرؼ عمى 
 الجديدة فالمعرفة السابقة تبني عمييا المعرفة الجديدة. 

تقويـ بنائي: يصاحب التقويـ البنائي ممارسة أنشطة التعمـ لتحديد مدى التحسف في تحقيؽ 
ـ التغذية الراجعة المناسبة. المرغوب وتأىداؼ التعمـ  وتعريؼ المتعمـ بمدى تقدمو نحو االتجاه   قدي

تقويـ نيائي: في نياية الدرس لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المحددة وقياس مدى قدرة 
 المتعمموف عمى تطبيؽ المعرفة في مواقؼ جديدة.  

 نظرية التعمـ البنائي االجتماعي وتدريس االقتصاد المنزلي : 
االجتماعية مكانة ىامة في تدريس االقتصاد  التطبيقات التربوية لمنظرية البنائية تحتؿ

المنزلي فيذه النظرية تقوـ عمى إيجابية المتعمـ ونشاطو الدائـ إلنتاج المعرفة التي تحقؽ 
اتزانو االنفعالي وتزيد مف ثقتو بنفسو وتساعده في حؿ المشكالت التي تتحدى تفكيره ؛ 

ورغباتيـ فيي تمد الطالبة بالمفاىيـ  ودراسة الطالبة لمادة االقتصاد المنزلي تشبع حاجاتيـ
والحقائؽ والميارات التي تناسب احتياجاتيا واىتماماتيا بدءًا مف اختيار شريؾ الحياة وتكويف 
األسرة وتربية األطفاؿ عمى أسس تربوية سميمة باإلضافة إلى توفير المعمومات والميارات 

الذي يحتاجو الجسـ في جميع  التي تساعدىا في اختيار نوع الغذاء المناسب المتكامؿ
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عداد الغذاء ، واختيار ما يناسبيا مف مكمالت الزي  المراحؿ العمرية ، وأسس اختيار وا 
دارة الوقت واالستفادة مف أوقات الفراغ ، كما تتعمـ أصوؿ  وحسف اختيار األلواف ، وا 

الطالبة  التصرؼ السميـ في المواقؼ المختمفة )فف اإلتيكيت( ؛ وىذه الموضوعات تساعد
عمى النشاط وااليجابية في البحث عف المعرفة وممارسة األنشطة المختمفة وتطبيقيا في 

 مواقؼ حياتية جديدة. 
كما يمكف صياغة موضوعات االقتصاد المنزلي في شكؿ مشكالت ترتبط بالحياة 

 مشكالت -تموث البيئة -التموث الغذائي -اليومية لمطالبة مثؿ: مشكمة زيادة االستيالؾ
والمشكمة السكانية، وىذه  -حقوؽ المرأة وحقوؽ الطفؿ -الغش التجاري –مرحمة المراىقة 

المشكالت تثير الطالبة و تتحدى تفكيرىا وتمثؿ دافعًا لمرغبة في التوصؿ إلى عالج ليذه 
المشكالت مما يزيد الصمة بيف الطالبة والعالـ الواقعي ويعد ذلؾ مف األسس اليامة التي 

 النظرية البنائية االجتماعية.  تستند عمييا
ـ البنائي: ويمكف لمعممة االقتصاد المنزلي االستعانة    بالممارسات التالية في التدريس لتحقيؽ مبادئ التعم
 و والبيئة التي تعيشيا في شكؿ مشكالت حياتية. صياغة الموضوعات التي تمس حياة الطالبة  -
 ؼ التعميمية لمبحث واالكتشاؼ والتعاوف الجماعي. المواقإعطاء الفرصة المناسبة لمطالبة خالؿ  -
 توصمت إليو مف أفكار وتحميمو وتقييمو ومساعدتيا عمى تصحيحو في حالة الخطأ. مناقشة الطالبة فيما  -
 اإلكثار مف األسئمة مفتوحة النياية التي تدفع الطالبة إلى التفكير بعمؽ .  -
 وء الخبرات السابقة لمطالبات. بناء األنشطة والمواقؼ التعميمية الجديدة في ض -
 واىتمامات الطالبة والواقع المحيط بيا. اختيار المحتوى التعميمي الذي يناسب احتياجات  -
 تنوع مصادر التعمـ واستخداـ اساليب تدريسية تشجع االبتكار.    -

 النموذج البنائي المقترح:  
إلى مبادئ نظرية التعمـ البنائي  قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لمنموذج البنائي استناًدا   

اإلجتماعي ويتكوف النموذج مف ستة خطوات وكؿ خطوة تتضمف عدة إجراءات يقـو بيا كؿ 
 مف المعمـ والمتعمـ . 
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 وراعت الباحثة عند تصميم النموذج الخصائص التالية: 
 اشتمؿ النموذج عمى جميع العناصر المشتركة في الموقؼ التعميمي .  -0
 التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف ، والمتعمميف وبعضيـ البعض.  يتيح النموذج -6
الحرية في تعديؿ بعض اإلجراءات المتبعة في تصميـ النموذج بما يحقؽ ميوؿ  -4

 المتعمميف واحتياجاتيـ. 
 يتيح الفرصة لالكتشاؼ والبحث .  -3
 توفر التغذية الراجعة المناسبة مف جانب المعمـ.   -0
ثارة التساؤالت.  يتيح النموذج حرية التفكير -2  وا 
 تنوع األساليب المستخدمة في التقويـ.  -2
 ربط التعمـ باىتمامات المتعمـ ومشكالتو الواقعية .  -9

 

 خطوات النموذج المقترح: 
 التمييد -1

في ىذه المرحمة يتـ تييئة المتعمميف و التمييد لمدرس الجديد ، وجذب انتباىيف نحو 
بموضوع الدرس أو المشكمة التي يدور موضوع الدرس وربط اىتمامات الطالبات 

 حوليا الموضوع الجديد. 
 تنشيط المعرفة السابقة: -2

ثارة الخبرات السابقة )ذات الصمة بالدرس  يتـ خالليا استدعاء المعرفة السابقة وا 
الجديد( لدي الطالبات مع مراعاة التدرج والتسمسؿ مف خالؿ المناقشة الجماعية بيف 

بيف الطالبات وبعضيف البعض مف خالؿ األسئمة التحفيزية أو  الطالبات والمعممة أو
 سرد القصص أو األحداث الجارية . 

 االكتشاف الموجو -3
يقوـ المتعمميف في ىذه المرحمة بنشاط استكشافي يرتبط بمشكمة أو موضوع الدرس 
الجديد لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة في المرحمة السابقة أو حؿ المشكمة التي 
 يدور حوليا الموقؼ التعميمي مع تمقي االستجابة المناسبة والتعزيز مف قبؿ المعممة .
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 الشرح والتدريب:-4
تتـ ىذه المرحمة مساعدة الطالبات عمى التوصؿ إلى حالة االتزاف المعرفي عف طريؽ 
اكتساب المعرفة الجديدة ، كما تيدؼ إلى توسع فيـ الطالبة ليذه المعرفة مف خالؿ 

 يب والممارسة مف خالؿ :التدر 
تقديـ المفاىيـ أو الميارات المطموبة مف خالؿ شرح المعمـ باستخداـ الوسائؿ -

 المتنوعة أو توجيو الطالبات الى مصادر التعمـ المختمفة
ـ تحت اشراؼ وتوجيو المعممة.تقسيـ الطالبات إلى مجموعات  -  تعاونية لممارسة أنشطة التعم
 في مواقؼ تعمـ جديدة لتحقيؽ انتقاؿ أثر التعمـ. تطبيؽ المعارؼ الجديدة -
 إجراء المفاوضات. -5
يتـ في ىذه المرحمة المقارنة بيف ما توصؿ إليو الطالبات في مرحمة الشرح    

 والتدريب ومرحمة االكتشاؼ الموجو. 
 التقييم:-6
جديدة يتـ خالؿ ىذه المرحمة تقييـ مدى تحسف تعمـ الطالب لمميارات والمفاىيـ ال   

ـ إلى : المتضمنة بالدرس ، والتعرؼ  ـ ىنا ينقس  عمى نقاط الضعؼ والقوة لدى الطالبة والتقوي
ـ والمعارؼ الجديدة تقويـ قبمي: لمتعرؼ عمى الخبرات السابقة لدى   المتعمميف وعالقتيا بالمفاىي

تقويـ بنائي: يصاحب كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج لمكشؼ عف أى صعوبات أو 
 تعزيز االستجابات الصحيحة التعزيز المناسب.  ؼ ومحاولة التغمب عمييا مع نقاط ضع

تقويـ نيائي: في نياية الدرس لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المحددة ويتـ مف 
 خالؿ االختبارات والمقاييس وبطاقات المالحظة. 

 المحور الثاني: 
 الوعي بإدارة الموارد  

ة تحقيؽ األىداؼ ، واالستخداـ السميـ لمموارد المتاحة يحقؽ تعد الموارد بأنواعيا أدا   
 المناخ األسري السميـ  الذي يبنى عميو مجتمع متقدـ . 
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 إدارة الموارد : 
( بأنيا:  نشاط مخطط يحقؽ األىداؼ المنشودة لمفرد 29، 6555يعرفيا حقي )     

الستغالؿ األمثؿ لكافة مواردىا واألسرة كما أنيا الوسيمة األساسية التي تعيف األسرة عمى ا
شباع احتياجاتيا  المتاحة سواء كانت موارد مادية أو بشرية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا وا 

 المتعددة والمتنوعة والمتطورة.  
( إدارة موارد األسرة  بأنيا حسف التصرؼ في إدارة وتوزيع 6500،46يعرؼ حماد )    

إدارة الجيد(  لتحقيؽ أكبر  -إدارة الوقت –دارة إ -بعض الموارد األسرية وىي )إدارة الماؿ
 قدر ممكف مف اإلشباع لضماف بقاء استمرار األسرة ورفاىيتيا.   

( إدارة موارد األسرة بأنيا نشاط مخطط إلنجاز 20، 6503يعرؼ نوفؿ وآخروف )   
 وتحقيؽ األىداؼ المنشودة لمفرد ، كما أنيا الوسيمة األساسية التي تعيف الفرد عمى
االستخداـ األمثؿ لكافة موارده المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو واشباع احتياجاتو المتعددة 

 والمتطورة والمتنوعة ، وتشمؿ التخطيط والتنفيذ والتقييـ.
( بأنيا: األسموب المتبع في استخداـ الموارد 6502،064يعرفيا نوفؿ ، وآخروف  )   

ؼ الحياتية مف أجؿ عمؿ توازف بيف مواردىـ المتاحة االستخداـ األمثؿ في كافة المواق
 واحتياجاتيـ المتعددة وصواًل لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ، وتحسيف مستوى المعيشة.  

وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنيا: أسموب مخطط منظـ الستغالؿ الموارد المتاحة البشرية     
 جية ما المشكالت لتحسيف مستوى المعيشة. تحقيؽ األىداؼ واشباع االحتياجات ، ومواوغير البشرية في 

 عناصر عممية إدارة الموارد: 
 ( عناصر عممية إدارة الموارد في: 066، 6503يحدد نوفؿ وآخروف )

 تحديد األىداؼ -
 التخطيط  -
 التنظيـ.  -
 التقييـ.   -
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( في تحديد عناصر عممية 6509(،و عطيو ، ومنصور )6500ويتفؽ كؿ مف منصور )    
(  بعنواف 6509األسرة مع اختالؼ المسمى حيث يتناوليا عطيو ، ومنصور )إدارة موارد 

 أبعاد إدارة الموارد البشرية وحددىا كما يمي: 
 التقييـ .  -التنفيذ -التخطيط -التنظيـ -تحديد األىداؼ

 ويتبنى البحث الحالي العناصر التالية لعممية إدارة الموارد كما يمي: 
 تحديد األىداؼ-0
مف ممارسة األسموب اإلداري ىو تحقيؽ األىداؼ أو الغايات التي تسعى األسرة أو الغرض    

الفػػرد لتحقيقيػػا وقػػد تكػػوف األىػػداؼ مشػػكمة يػػراد التوصػػؿ إلػػي حميػػا، ولكػػي يػػتـ تحقيػػؽ األىػػداؼ 
 ينبغي أف تتسـ بالتحديد والوضوح والواقعية . 

 التخطيط . -6
لجيػد أسػاس نجػاح عمميػة إدارة المػوارد ، ويتطمػب ىو العمميػة التػي تسػبؽ التنفيػذ والتخطػيط ا   

اتخػػػاذ عػػػدة قػػػرارات متعمقػػػة بنوعيػػػة األىػػػداؼ أو طبيعػػػة المشػػػكمة التػػػي تواجػػػو الفػػػرد ، وتػػػرتبط 
 باستخداـ الموارد المتاحة لمفرد. 

 التنفيذ . -4
فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يبػػػػدأ التنفيػػػػذ الفعمػػػػي لمميػػػػاـ مػػػػع تحديػػػػد مسػػػػؤوليات األفػػػػراد والمػػػػوارد    
 تخدمة والتأكد مف أف التنفيذ يسير وفًقا لجدوؿ زمني محدد. المس

 التقييـ )التحقؽ مف النتائج (.  -6
فػػي ىػػذه الخطػػوة يػػتـ مراجعػػة مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ والوصػػوؿ إلػػى النتػػائج وتحديػػد جوانػػب 

 الفشؿ والبحث عف حموؿ ليا. 
 الوعي بإدارة الموارد : 

د لجميع اإلمكانات والموارد المتاحة لو ( بأنو: إدراؾ الفر 22، 6550تعرفو كوجؾ )   
ولمجماعة لكيفية استغالؿ واستخداـ تمؾ الموارد استخدامًا يكفؿ تحقيؽ وبموغ األىداؼ 

 المنشودة ، وذلؾ بمثابة موازنة بيف الرغبات والحاجات المتعددة والموارد المتاحة.  
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دراؾ الشباب 025،  6502يعرفو نوفؿ وآخروف )    الجامعي لمموارد ( بأنو: فيـ وا 
المتاحة لو سواء كانت مادية أو بشرية وكيفية استخداميا افضؿ استخداـ في ضوء مراحؿ 

 المنشودة سواء كانت أىداؼ خاصة بالفرد أو المجتمع. العممية اإلدارية وصواًل إلى تحقيؽ األىداؼ 
 ويعرفو البحث الحالي إجرائًيا بأنو : 

ية وما يترتب عمييا مف أنشطة تتضمف االستخداـ السميـ إدراؾ الطالبة لمعمميات العقم    
لمموارد األسرية المتاحة واتباع الخطوات العممية السميمة الستغالؿ ىذه الموارد في تحقيؽ 

 مواجية مشكمة ما ، ويقاس بمقياس الوعي بإدارة الموارد الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض .  أىداؼ محددة أو 
 المحور الثالث: 

 :  Academic Flowدفؽ األكاديمي الت
إف وصوؿ المتعمـ إلى حالة التدفؽ ىي الغاية القصوى في توظيؼ انفعاالت المتعمـ في     

يجابية وتنسيؽ مع  عممية التعمـ أداء األنشطة ، حيث يتـ توظيؼ ىذه االنفعاالت بنشاط وا 
 (. 6552،040العمؿ الذي يقـو بو الفرد )صديؽ، 

يجعؿ الطالب يشاركوف في أنشطة ( أف التعمـ بالتدفؽ ssica , 2015)Jeوتؤكد جيسكا    
ـ الكامؿ في آداء الميارات المطموبة.  التعمـ بحماس ، ويستمتعوف بما يتعممونو بتركيز وانتباه ،   والتحك

    :Flowمفيوم التدفق 
ناميا بأنو: تقبؿ التحديات واغت(Stefan. & Falko, 2008) ويعرفو ستيفاف وفالكو     

كفرصة أصيمة لمتعمـ و تجويد األداء اإلنساني لالرتقاء والتميز بإيجاد حالة مف التوازف بيف 
إدراؾ الفرد لمياراتو وصعوبة النشاط الذي يقـو بو ، وعدـ التناقض في المتطمبات مع درجة 

 عالية مف الوعي وفقداف الذات.  
شاط أو العمؿ، مع ضعؼ الشعور االنشغاؿ الكامؿ بالن( بأنيا 6552) صديؽ يعرفو    

بالذات و انخفاض الوعي بالزماف والمكاف، وتركيز االىتماـ بالعمؿ مع شعور بأف الصعب 
أصبح سياًل ، وشعور الفرد بأنو بعيد عف الممؿ والسأـ والالمباالة،  والسرور التمقائي حتى 

 النشوة، ويصاحبيا البيجة والمتعة الحقيقية بالعمؿ.   
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( التدفؽ بأنو : خبرة مثالية تحد ث لممتعمـ مف فترة إلى أخرى 6505البياص )ويعرؼ     
عندما يؤدي ميامو التعميمية بشكؿ جيد نتيجة تقديـ تعميـ بشكؿ شيؽ ، ويتحدد ىذا التدفؽ 
مف خالؿ االنشغاؿ التاـ باألدوار وانخفاض الوعي بالمكاف والزماف أثناء األداء ، ونسياف 

 سعادة والتمقائية المصحوبة بالبيجة والمتعة أثناء التعمـ. احتياجات الذات وال
( بأنو يعني حالة فناء الفرد فناًءا تامًا في المياـ واألعماؿ التي 6504ويعرفو أبو حالوة )   

يقوـ بيا فناءا ينسى بو ذاتو والزمف واآلخريف،  ليتجو باتجاه المثابرة ليصؿ في النياية الى 
    .ريدابداع انساني مف نوع ف

( حالة تتمثؿ في االستغراؽ والدقة والسرعة في أداء عمؿ ما 6502ويعرفو العبيدي )  
لموصوؿ إلى أعمى مستوى في األداء ترافقيا حالة مف الشعور بالسعادة ، واالستمتاع 

 الشخصي ، وانخفاض االحساس بالزماف والمكاف ، ونسياف الذات عند القياـ بالعمؿ.  
( التدفؽ األكاديمي بأنو: "خمؽ حالة مف االستغراؽ واإلنيماؾ 6565وىاب )ويعرؼ عبد ال    

والتركيز الشديد والشعور بالسعادة واالستمتاع وانخفاض مستوى اإلحساس بالوقت والمكاف 
ـ اإللكتروني ". لدى الطالب أثناء أدائيـ لممياـ واألنشطة المرتبطة  ـ تطبيقات التعم  بميارات استخدا

 ض السابق لتعريف التدفق أن جميعيا تشترك في: يتضح من العر 
 أف التدفؽ حالة نفسية إيجابية تخدـ األداء والتعمـ وتحسف نواتج التعمـ.  -
 االنتباه والتركيز أساس حدوث التدفؽ.  -
يتضمف قدرة الفرد عمى إيجاد نوع مف التوازف بيف ما يمتمكو مف قدرات وما يقـو بو مف  -

 تحديات أو مياـ. 
 تضمف نسياف الذات واالستمتاع بالتعمـ مف أجؿ التعمـ ال لمحصوؿ عمى مكافأة. التدفؽ ي -
 شعور الفرد بالتدفؽ يجعؿ الفرد غير واعًيا بالزماف أو المكاف.  -

وتعرؼ الباحثة التدفؽ األكاديمي إجرائًيا بأنو:إحساس الطالبة بالراحة والسعادة واالندماج      
عميمية المتضمنة بوحدة "نحو غد أفضؿ" باستخداـ النموذج أثناء أداء المياـ و األنشطة الت

التدريسي المقترح مع قدرتيا عمى التغمب عمى ما يواجييا مف تحديات أثناء التعمـ بإيجابية 
 وحماس وانخفاض الوعي بالمكاف أو الزماف.  
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 الفوائد التربوية لمتعمـ بالتدفؽ: 
أف التعمـ   (  Jessica , 2017؛   (Carol , 2015وجيسكا  يرى  كؿ مف كاروؿ   

  بالتدفؽ يحقؽ العديد مف الفوائد التربوية كما يمي: 
ممارسة األنشطة والمياـ بشكؿ جماعي فرصة لتبادؿ الخبرات ويزيد مف فرص تعمـ  -

 الطالب بدرجة أكبر. 
دارة الصؼ الف الطالب ميتميف  - يوفر الوقت الذي يضيعو المعمـ في ضبط وا 

 التعمـ فيثيروف القمؽ والفوضى  ومتحمسيف لمتعمـ ففي حالة احساسيـ بالممؿ واالنصراؼ عف
 تمكف الطالب مف مياـ التعميـ والثقة األكاديمية، والرغبة في مزيد مف التعميـ.  -
 ئة محفزة لالبتداع . يخمؽ حالة مثالية لمعمؿ ويييء بي -
 التعمـ بالتدفؽ يجعؿ تجربة التعمـ غنية وذات مغزى  . -
 تساعدىـ عمى استيعاب مزيد مف المعمومات وزيادة حافزىـ تجاه دراساتيـ. -

 محددات التدفؽ األكاديمي في المواقؼ التعميمية: 
لكى يعيش  إف محددات التدفؽ تشير إلى الشروط الواجب توفرىا في العممية التعمـ      

(،  عبد اهلل ، 29، 6505االندماج بالتعمـ ، ويمخص  كؿ مف أباظة )المتعمـ حالة التدفؽ و 
 ( ىذه المحددات كما يمي: 465، 6502وعجاجو ) 

 االستغراؽ أو االنشغاؿ التاـ باألداء.  -
 سرعة األداء.  -
 الوصوؿ إلى مستوى عاٍؿ مف األداء.  -
 نسياف احتياجات الذات.  -
 عادة التمقائية. الشعور بالس -
 التخمص مف الضغوط النفسية ومثيرات القمؽ.  -
 التكافؤ بيف قدرات الفرد وطبيعة المياـ أو التحديات التي تواجيو.   -
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( العالقة بيف التدفؽ وبعض العوامؿ األخرى مف خالؿ 020، 6504ويوضح أبو حالوة )
 الشكؿ التالي : 

 
 التدفق وبعض العوامل األخرى( 1شكل )

 اد )مكونات( التدفق : أبع
 ( كما يمي: 111،  2013لمتدفق  تسعة أبعاد يحددىا مييالي )نقً  عن : أبو ح وة، 

 التوازف بيف التحدي والميارة .  -0
 اندماج بيف الفعؿ والوعي.  -6
 أىداؼ مدركة واضحو.  -4
 تغذية راجعو غير غامضة.  -3
 تركيز تاـ في الميمة أو العمؿ.  -0
  إحداث بالضبط أو السيطرة. -2
 غياب الوعي أو الشعور بالذات.  -2
 االحساس بسرعة مرور الزمف أو بطىء مرورة.  -9
 االستمتاع الذاتي. -2
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 مراحل التدفق : 
 ( مراحل التدفق كما يمي (Csikszentmihalyi, 1997    حدد مييالي    

 : The Struggleمرحمة المعاناة  
طدـ بكـ ىائؿ مف ىي مرحمة يشعر فييا المتعمـ بعدـ االتزاف والشؾ واص

المعمومات ، شبييو بالعصؼ الذىني حوؿ موضوع مشكمتو ، فيستنفذ طاقة كبيرة 
مف أجؿ ربط وترتيب المعمومات لكف دوف جدوى فيصاب بنوع مف الفشؿ وتسمى 

 بمرحمة ما قبؿ االنفجار. 
 : Relaxationمرحمة االسترخاء  

مة أو التحدي وينغمس في في ىذه المرحمة يجب تحرير العقؿ تماًما مف المشك   
نشاط ترفييي مختمؼ تماًما عما كاف يقوـ بو كممارسة الرياضة أو االستمتاع 
برحمة لتعطي مجااًل لمشعور أو الالوعي لمقياـ بعممو في صمت في حالة مف 

 االسترخاء التاـ. 
 : Fragmentationالتفكيك  

لكف ىذه المرة بطريقة بعد فترة االسترخاء يعود العقؿ مف جديد إلنياء عممو و   
مختمفة ال تستنفذ قدر كبير مف الطاقة فيكوف في ىذه المرحمة قد أدرؾ حجـ 
العمؿ الذي ىو مقبؿ عمى القياـ بو ومدرؾ لمواطف صعوبتو ، وسيولتو فيبدأ 

 بتفكيكو وتجزئتو ليقـو بو عمى مراحؿ. 
 :  Flow Stateمرحمة التدفق الذىني  

نساف عف كؿ ما حولو لينفرد بعممو الذي يقـو بو في ىذه المرحمة ينعزؿ اإل   
فيعيش في حالة تكوف فييا المعاناة مصدر سعادة ودافع لالستمرار ال مصدر 
لإلحباط والقمؽ ، وترتبط حالة التدفؽ الذىني في عمـ النفس بحالة "التعمـ المثمى" 

ء فيرتقي في ألف المتعمـ في كمتا الحالتيف يكوف أمامو فرصة لمتعمـ وتحسيف األدا
 مسار التميز ثـ اإلتقاف ثـ اإلحساف. 
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 التدفؽ األكاديمي ودراسة االقتصاد المنزلي: 
إف مادة االقتصاد المنزلي ترتبط ارتباطا وثيًقا بحياة الطالبة مف خالؿ مجاالتو     

مساعدة الفرد المتكاممة التي تبني عمى االحتياجات األساسية لإلنساف وتيدؼ إلى 
بحياتو وأسرتو والمجتمع الذي يعيش فيو ، كما يعد الطالبة لمقياـ بدورىا  عمى الرقي

الحالي والمستقبمي ومواكبة المستجدات التي ينعكس تأثيرىا عمى الحياة األسرية 
( حيث يرى أف  مقررات االقتصاد المنزلي/ 6552والمجتمعية، ويؤكد ذلؾ عبد اهلل )

المقررات في ارتباطيا بواقع حياة األفراد، التربية األسرية تختمؼ عف عف غيرىا مف 
تمؾ الحياة التي تتمثؿ في سمسمة مف المواقؼ غير الصريحة وغير واضحة المعالـ، 
والتي تختمؼ اختالًفا بينيًا عف محتوى المقررات العممية التي تدور حوؿ مواقؼ 

وبذلؾ ومشكالت واضحة وصريحة التي يمكف حميا باستخداـ قواعد محفوظة مسبًقا ، 
فإف محور اىتماـ مقررات االقتصاد المنزلي / التربية األسرية ينصب في إزالة التباعد 
بيف مواقؼ الحياة اليومية ، ومحتوى المقررات العممية وذلؾ مف خالؿ تنمية الميارات 
الذىنية والعممية لدى التالميذ لمواجية مشكالت الحياة غير محددة األبعاد مع تطبيؽ 

 وأساليبو.  قوانيف العمـ
لذا فالتخطيط الجيد واالستراتيجيات التدريسية المناسبة لموضوعات االقتصاد     

المنزلي مع وجود معممة معدة إعداًدا جيًدا يمكف  يسيـ في إيجاد حالة تدفؽ لدى 
 الطالبة أثناء دراسة االقتصاد المنزلي. 

 أثناء دراسة الممارسات التعميمية التي تسيـ في تنمية التدفؽ األكاديمي
 االقتصاد المنزلي:   
 تخطيط موضوعات االقتصاد المنزلي في شكؿ مواقؼ ومشكالت حياتية تيـ الطالبة.  -
استخداـ وسائؿ تعميمية ومصادر تعمـ متنوعة مناسبة لموضوع الدرس وتجذب انتباه  -

 الطالبة لالندماج في التعمـ. 
يجابيتيا أثناء التعمـ استخداـ استراتيجيات تدريسية تؤكد عمى نشاط المت - عممة وا 

 وممارسة األنشطة. 
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 والمستوى العقمي لمطالبة مف ناحية أخرى.  التوازف بيف األنشطة التعميمية والميارات مف ناحية  -
 إجراءات البحث: 

 إعداد المواد التعميمية و أدوات البحث.  
 أواًل: إعداد المواد التعميمية. 

   رح وفقًا لمنظرية البنائية:إعداد النموذج التدريسي المقت -1
 األسس التي يقوـ عمييا النموذج التدريسي المقترح:-أ

استند النموذج المقترح عمى مبادئ النظرية البنائية االجتماعية ، وىي أف التعمـ عممية    
نشطة مستمرة يبنييا المتعمـ بنفسو في ضوء معرفتو السابقة ، أف تتـ عممية البناء في مواقؼ 

مع اآلخريف وأف الغرض األساسي مف التعمـ ىو نجاح المتعمـ في الوصؿ إلى االتزاف تفاعؿ 
نياء حالة الصراع المعرفي لديو ؛ لذا راعت الباحثة عند تصميـ النموذج ما يمي:   المعرفي وا 

 الطالبات وبعضيـ البعضتخطيط األنشطة التدريسية في شكؿ مواقؼ تسمح بالتعاوف بيف  -
ـ. لفو والود بيف المعممة والطالبات وجود جو مف األ -  يسمح لتييئة الظروؼ النفسية المناسبة لمتعم
 تحديد إجراءات التعمـ الخاصة بكؿ مف المعمـ والمتعمـ بوضوح.  -
 إثارة حماس ودافعية الطالبات لمتعمـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج.  -
 بات التعزيز المناسب وتوجيييا أواًل بأوؿ. توفير التغذية الراجعة لتعزيز المشاركات واالستجا -
 التنوع في : طرؽ التدريس ومصادر التعمـ و الوسائؿ التعميمية المستخدمة .  -
 مراعاة حاجات الطالبات وميوليف، واىتماماتيف.  -
 نيائي(   -بنائي -تنوع أنواع التقييـ المتبعة )قبمي -

ناولت النظرية البنائية والنماذج واالستراتيجيات ومف خالؿ الدراسات واألدبيات السابقة التي ت
التي تقوـ عمييا تـ تصميـ النموذج التدريسي في صورتو األولية وتـ عرضو عمى السادة 
المتخصصوف الذيف أشاروا ببعض التعديالت وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أشاروا 

 ة لمنموذج كما يمي: إلييا ، وبذلؾ توصمت الباحثة إلى الصورة النيائي
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 ( مراحل النموذج المقترح2شكل )                      
 مراحؿ النموذج:  

 المرحمة األولى: التمييد. 
و في ىذه المرحمة يتـ تييئة المتعمميف و التمييد لمدرس الجديد ، وجذب انتباىيف نح

موضوع الدرس وربط اىتمامات الطالبات بموضوع الدرس أو المشكمة التي يدور 
 حوليا الموضوع الجديد. 

 المرحمة الثانية: تنشيط المعرفة السابقة. 
ثارة الخبرات السابقة )ذات الصمة بالدرس  يتـ خالليا استدعاء المعرفة السابقة وا 

 الجديد( لدي الطالبات مع مراعاة ما يمي: 
درج والتسمسؿ مف خالؿ المناقشة الجماعية بيف الطالبات والمعممة أو بيف الت -

 األسئمة التحفيزية أو سرد القصص أو األحداث الجارية .الطالبات وبعضيف البعض مف خالؿ 
  

 التمهيد - 1

 التقييم-6

إجزاء -5

 ضاتالمفاو

تنشيط المعزفة -2

 .السابقة

االكتشاف -3

 

الشزح -4

 والتدريب

 تغذية راجعة
تغذية 

 راجعة

 تغذية راجعة

تغذية 

 راجعة

 تغذية راجعة

 



 

   

  
 جامعة بين سويف
 جملة كلية الرتبية

 ابريلعدد 
 0202اجلزء األول 
 

233 

 المرحمة الثالثة: االكتشاف الموجو
بة قياـ المتعمميف بنشاط استكشافي يرتبط بمشكمة أو موضوع الدرس الجديد لإلجا-

عمى التساؤالت المطروحة في المرحمة السابقة أو حؿ المشكمة التي يدور حوليا 
 الموقؼ التعميمي مع تمقي االستجابة المناسبة والتعزيز مف قبؿ المعممة . 

 المرحمة الرابعة: الشرح والتدريب.
تتـ ىذه المرحمة مساعدة الطالبات عمى التوصؿ إلى حالة االتزاف المعرفي عف طريؽ 

تساب المعرفة الجديدة ، كما تيدؼ إلى توسع فيـ الطالبة ليذه المعرفة مف خالؿ اك
 التدريب والممارسة مف خالؿ : 

تقديـ المفاىيـ أو الميارات المطموبة مف خالؿ شرح المعمـ باستخداـ الوسائؿ -
 المتنوعة أو توجيو الطالبات الى مصادر التعمـ المختمفة 

ـ تحت اشراؼ وتوجيو المعممة. ات تعاونية لممارسة تقسيـ الطالبات إلى مجموع -  أنشطة التعم
 تطبيؽ المعارؼ الجديدة في مواقؼ تعمـ جديدة لتحقيؽ انتقاؿ أثر التعمـ.  -

 المرحمة الخامسة: إجراء المفاوضات. 
يتـ في ىذه المرحمة المقارنة بيف ما توصؿ إليو الطالبات في مرحمة الشرح والتدريب 

 اؼ الموجو. ومرحمة االكتش
 المرحمة السادسة: التقييم. 

يتـ خالؿ ىذه المرحمة تقييـ مدى تحسف تعمـ الطالب لمميارات والمفاىيـ الجديدة 
ـ إلى : المتضمنة بالدرس ، والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة لدى  ـ ىنا ينقس  الطالبة والتقوي

ـ والمعارؼ الجديدة السابقة لدى المتعمميف وعال: لمتعرؼ عمى الخبرات تقويم قبمي  قتيا بالمفاىي
: يصاحب كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج لمكشؼ عف أى صعوبات أو تقويم بنائي

 االستجابات الصحيحة التعزيز المناسب.  نقاط ضعؼ ومحاولة التغمب عمييا مع تعزيز 
في نياية الدرس لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المحددة ويتـ مف  تقويم نيائي:

 االختبارات والمقاييس وبطاقات المالحظة.  خالؿ 
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 إعداد دليل المعممة : -2
( لتدريس الوحدة التجريبية باستخداـ 0قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعممة ممحؽ )
 النموذج المقترح ، وتضمف العناصر التالية:

  .نبذة النموذج التدريسي المقترح 
  .إرشادات لممعممة 
 سية. أىداؼ تدريس الوحدة الدرا 
 طرؽ التدريس 
  .الوسائؿ التعميمية 
  .األنشطة ومصادر التعمـ 
  . الخطة الزمنية لتدريس الوحدة الدراسية 
  ،تخطيط تنفيذ الدروس باستخداـ استراتيجية النموذج البنائي المقترح

 وتضمنت خطة كؿ درس مايمي: 
 إجراءات تنفيذ الدرس )وفًقا -التمييد -الوسائؿ التعميمية –األىداؼ 

 أساليب التقويـ.  –لمراحؿ النموذج المقترح( 
 أوراق عمل الطالبة: -3

 ( ، وتضمنت ما يمي : 6تـ إعداد ورقة عمؿ لكؿ درس ممحؽ )
 عنواف الدرس.  -
 اسـ الطالبة .  -
 الفصؿ.  -
أنشطة الدرس المصاحبة لكؿ خطوة مف خطوات النموذج التدريسي  -

 كما وردت بدليؿ المعممة. 
 أسئمة التقييـ.  -

 نًيا: أدوات البحث.  ثا
 مقياس الوعي بإدارة موارد األسرة.   
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 تحديد ىدف المقياس:   
 الثانوية بإدارة موارد األسرة  ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مستوي وعي طالبات المرحمة

 وصف المقياس: 
تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء أىداؼ و محتوى الوحدة الدراسية ، وبعد اإلطالع   

الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت الوعى بإدارة الموارد مثؿ دراسة: )حماد ، عمى 
(، 6509عطيو ، ومنصور، (، )6500(، ، )منصور ، 6503( ، )نوفؿ، وآخروف، 6500

   ( عبارة توزعت عمى خمسة محاور كما يمي:35(، وتكوف المقياس مف )6502)نوفؿ وآخروف ، 
 ( عبارات9داؼ(:  ))تحديد األى المحور األول
 ( عبارات2)التخطيط(: ) المحور الثاني
 ( عبارات2)التنظيـ(: ) المحور الثالث
 ( عبارات2)التنفيذ(: ) المحور الرابع

 ( عبارات 2)التقييـ(: ) المحور الخامس
 تصحيح المقياس: 

غير موافؽ( ،  -محايد -تدرجت االستجابة عمى عبارات المقياس كما يمي )أوافؽ   
(، وذلؾ بالنسبة لمعبارات 0-6-4زعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة كالتالي )وتو 

بعد االنتياء مف ، ( 4-6-0الموجبة أما بالنسبة لمعبارات السالبة فدرجاتيا عمى الترتيب )
إعداد المقياس بصورتو األولية قامت الباحثة بعرضو عمى السادة المختصيف إلبداء الرأي في 

 قد أشار السادة المتخصصوف إلى بعض التعديالت وتـ إجرائيا .مدى صالحيتو، و 
 التجربة االستط عية لممقياس: 

 تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية بيدؼ حساب الصدؽ والثبات  
 صدق المقياس: 

 صدق المحكمين:  - أ
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المتخصصوف ، واتفقوا عمى صالحية 

 اسبتو لما وضع لقياسو مع إجراء بعض التعديالت المشار إلييا سابقًا. المقياس ومن
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 صدق االتساق الداخمي: -ب
عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو ، واتضح 
مف النتائج أف جميع عبارات المقياس دالة إحصائيًا مما يدؿ عمى صدؽ المقياس، ويتضح 

 ف الجدوؿ التالي: ذلؾ م
 (0جدوؿ )

 معامؿ االرتباط بيف درجة محاور مقياس الوعي
 بإدارة الموارد والدرجة الكمية  

 معامل اإلرتباط المحور
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
 األول       

 الثاني 
 الثالث 
 الرابع 

 الخامس

0777 
0781 
0779 
0775 
0784 

 
دال عند مستوى 

(0701) 

 ثبات المقياس:  
لحساب ثبات المقياس وتراوحت قيمة    Alpha Cronbach تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ

  التالي: ( مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية كما ىو مبيف في الجدوؿ 5793 - 5722معامؿ ألفا بيف )
 (2جدول )

 قيمة معامل ألفا كرو نباخ لمحاور مقياس
 الوعي بإدارة الموارد  

 (,01الداللة اإلحصائية عند مستوى ) معامل االرتباط ورالمح
 األول

 الثاني  
 الثالث 
 الرابع  
 الخامس

 المقياس ككل 

0779 
0784 
0780 
0783  
0776  
80,0 

  
 

 دالة إحصائياً 

 ( 4يتضح مما سبؽ صالحية مقياس الوعي بإدارة الموارد لتقييـ عينة البحث الحالي )ممحؽ 
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  زمف تطبيؽ المقياس:-
( طالبة وتـ 45تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف تمميذات الصؼ األوؿ الثانوي وعددىـ )

تحديد زمف تطبيؽ المقياس بحساب متوسط الزمف الذي استغرقتو الطالبات بعد إلقاء التعميمات 
 .( دقيقة30عمييف، ووجد أف الزمف المستغرؽ ىو )

 
 

 

 إعداد مقياس التدفق األكاديمي.  -2 
 حديد ىدف المقياس: ت       

ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى التدفؽ األكاديمي لدى الطالبات عينة البحث أثناء     
دراستيف لوحدة "األسرة الرشيدة" باستخداـ النموذج البنائي المقترح مف خالؿ ، وتضمف 

 االستمتاع الذاتي( -تركيز اإلنتباه -ثالثة أبعاد )التوازف بيف التحدي والميارة
 غة عبارات المقياس: صيا
تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة   

المتعمقة بالتدفؽ األكاديمي وأبعاده، وقد استعانت الباحثة في بناء عبارات مقياس التدفؽ 
(، )سميماف، وآخروف ، 6502( ، )الكناني، 6502األكاديمي بمقياس )العبيدي، 

 (Susan & Herbert , 1996( ، )6502رويمي، (،) ال6502
 وصف المقياس: 

 كما يمي :  أبعاداشتمل المقياس عمى أربعة 
 البعد األوؿ: التوازف بيف التحدي والميارة

ويشير إلى إحساس الطالبة بأف قدراتيا مناسبة لممياـ والتحديات المتضمنة في الموقؼ 
 ( عبارة.  2الذي تواجيو، ويضـ )

 ني: تركيز االنتباهالبعد الثا
ويشير إلى قدرة الطالبة عمى االحتفاظ باالنتباه نحو المثيرات المرتبطة باألنشطة التي 

 ( عبارة. 2تؤدييا أثناء دراستيا لموحدة التجريبية ، ويضـ )
 البعد الثالث: تشوه اإلحساس بالوقت 
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يذ المياـ واألنشطة ويشير إلى شعور غياب إحساس الطالبة بالوقت أثناء استغراقيا في تنف
 ( عبارات. 0المطموبة منيا ، ويضـ )

 البعد الرابع: االستمتاع الذاتي
ويشير إلى احساس الطالبة بالسعادة واالستمتاع أثناء القياـ باألنشطة بدافع ذاتي دوف 

 ( عبارات. 2االنتظار إلى مكافأة أو تعزيز خارجي، ويضـ )
ميع أبعاد المقياس ، وضوح العبارات ، و وروعي عند صياغة العبارات أف تغطي ج   

 سالمة الصياغة العممية والمغوية، أف تشتمؿ عمى عبارات سمبية وأخرى إيجابية. 
 

 
 

 تصحيح المقياس: 
غير موافؽ( ،  -محايد -تدرجت االستجابة عمى عبارات المقياس كما يمي )أوافؽ     

(، وذلؾ بالنسبة لمعبارات 0-6-4وتوزعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة كالتالي )
 ( 4-6-0الموجبة أما بالنسبة لمعبارات السالبة فدرجاتيا عمى الترتيب )

بعد االنتياء مف إعداد المقياس بصورتو األولية قامت الباحثة بعرضو عمى السادة    
 المتخصصيف في صورة استطالع رأى ، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى : 

 لمقياس لمبعد الموضوعو لو. انتماء كؿ عبارة مف عبارات ا -
 مدى صحة الصياغة المغوية والعممية لمعبارات.  -

 وقد أشار السادة المتخصصوف إلى بعض التعديالت وتـ إجرائيا .
 التجربة االستط عية لممقياس: 

 تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية بيدؼ حساب الصدؽ والثبات  
 صدق المقياس: 

 صدق المحكمين:  - أ
المقياس عمى مجموعة مف السادة المتخصصيف، واتفقوا عمى صالحية المقياس  تـ عرض

 ومناسبتو لما وضع لقياسو مع إجراء بعض التعديالت المشار إلييا سابقًا. 
 
 



 

   

  
 جامعة بين سويف
 جملة كلية الرتبية

 ابريلعدد 
 0202اجلزء األول 
 

239 

 صدق االتساق الداخمي: -ب
عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو ، واتضح 

( وكذلؾ معامؿ 5750ف جميع عبارات المقياس دالة إحصائيًا عند مستوى )مف النتائج أ
 ( .  4االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس كما يتضح مف جدوؿ )

 (3جدول )
 معامل االرتباط بين درجة أبعاد المقياس والدرجة الكمية

 أبعاد
 المقياس

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط

 ولاأل 
 الثاني
 الثالث
 الرابع

0776 
0783 
0775 
0785 

 
 (0701دال عند مستوى )

( أف معامالت اإلرتباط بيف درجات كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس 4دوؿ )يتضح مف ج  
 صادؽ ويقيس ما وضع لقياسو. ( مما يدؿ عمى أف المقياس 5750دالة إحصائيًا عند مستوى )

 ثبات المقياس:  
لحساب ثبات المقياس كما ىو مبيف    Alpha Cronbach عامؿ ألفا كرونباختـ استخداـ م

 ؿ التالي: في الجدو 
 (4جدول )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس
 (,01الداللة اإلحصائية عند مستوى ) معامل االرتباط المحور
 األول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

المقياس 
 ككل

0784 
0774 
0778 
0779 
0778 

 
 

 دالة إحصائياً 

( أف معامالت أبعاد المقياس معامالت مرتفعة مما يدؿ عمى 3يتضح مف جدوؿ ) 
 (. 3صالحيتو لمتطبيؽ )ممحؽ 
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 زمن تطبيق المقياس: -
( طالبة  45تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف تمميذات الصؼ األوؿ الثانوي وعددىـ )    

 ( دقيقة .   40ووجد أف الزمف المستغرؽ ىو )
 فيذ تجربة البحث.تن

 اليدف من تجربة البحث: 
فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية ىدفت تجربة البحث إلى التعرؼ عمى   

البنائية االجتماعية في تدريس االقتصاد المنزلي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي وأثره في 
 .  تنمية الوعي بإدارة الموارد والتدفؽ األكاديمي

 تجربة البحث: اإلعداد ل
اختيار مجموعة البحث: تـ تحديد عينة البحث مف تمميذات الصؼ األوؿ الثانوي  - أ

( تمميذة لممجموعة التجريبية فصؿ 46بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ، وتكونت مف )
( التي تدرس بالطريقة التقميدية، وذلؾ بعد 0/6( لممجموعة الضابطة )46( ، و)0/0)

 ت اإلدارية مف الجيات المختصة. الحصوؿ عمى الموافقا
 التأكد مف تكافؤ المجموعتيف:  - ب

لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف تـ تطبيؽ األدوات قبميًا )مقياس الوعي بإدارة الموارد 
ومقياس التدفؽ األكاديمي( ، وباستخداـ اختبار "ت" لحساب الداللة اإلحصائية بيف 

 تائج كما يمي: متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف وكانت الن
 ( 5جدول )                     

 نتائج اختبار "ت" لمتطبيق القبمي ألدوات البحث    
 ع ـ ف المجموعة المقياس

"ت" 
 المحسوبة

F 

مقياس الوعي بإدارة 
 الموارد

 64,04 20,02 46 التجريبية
20,6 

29 ,  
 09,06 40,02 46 الضابطة 

 مقياس التدفؽ األكاديمي
 

 3 ,520 40,00 46 بيةالتجري
450 , 340, 

 22,2 00,69 46 الضابطة



 

   

  
 جامعة بين سويف
 جملة كلية الرتبية

 ابريلعدد 
 0202اجلزء األول 
 

241 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة  لمقياسي الوعي بإدارة الموارد ومقياس    
 مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف .  ,  )50التدفؽ < )  

 نتائج البحث ومناقشتيا:
 فيما يمي عرضًا لنتائج البحث وتفسيرىا:

 عن السؤال األول :  اإلجابة
 قد نص السؤاؿ األوؿ لمبحث عمى: 

 ما التصور المقترح لنموذج تدريسي قائـ عمى النظرية البنائية . 
وقد تمت اإلجابة  ىذا السؤاؿ في الجزء الخاص بإعداد المواد التعميمية حيث تـ بناء 

ى السادة المختصيف النموذج المقترح استناًدا إلى الفمسفة البنائية ومبادئيا ثـ عرضو عم
جراء التعديالت التي أشاروا إلييا.    وا 

 التحقق من صحة الفرض األول:
 ونص الفرض األول عمى: 

بيف متوسطي درجات تمميذات ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي بإدارة موارد األسرة 

 لصالح المجموعة التجريبية.  
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف  -

متوسطي درجات المجموعتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي بإدارة الموارد ؛ وذلؾ 
 مي:بالحاسب اآللي وكانت النتائج كما ي SPSSباستخداـ برنامج 
 ( 6جدول )                             

 اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  
 البعدي لمقياس الوعي بإدارة الموارد                           

 المقياس
 درجة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 الحرية
 قيمة "ت" 
 f المحسوبة

 ع م ع م
االختبار 
 ككل 

33,35 4 91,78 91,25 62 14,76 ,000 
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بيف  ,α≤ 50يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
، وذلؾ في مقياس الوعي بإدارة  ,.0 5( >fالمجموعتيف التجريبية والضابطة حيث أف قيمة )

استخداـ نموذج التدريس البنائي ( ، ويوضح ذلؾ أف 22,03موارد األسرة ، "ت" المحسوبة )
المقترح في تدريس الوحدة التجريبية أدت إلى تحسف استجابات الطالبات عمى جميع عبارات 

 محاور المقياس ؛ وبالتالي تـ قبوؿ الفرض األوؿ لمبحث.  
( التػي أثبتػت 6559: )حسػنيف، وتتفق  نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة كل من      

ج قػػائـ عمػػى النظريػػة البنائيػػة فػػي تنميػػة الػػوعي البيئػػي لػػدى تالميػػذ الروضػػة، )أبػػو فعاليػػة برنػػام
( أحػد اسػتراتيجيات التػدريس المنبثقػة عػف v(، التي أثبتػت فعاليػة خريطػة الشػكؿ )6550زيد، 

النظريػػة البنائيػػة فػػي تنميػػة الػػوعي الغػػذائي لػػدى الطالبػػات المعممػػات بكميػػة التربيػػة ، )رشػػواف، 
 فعالية النموذج البنائي في تنمية الوعي الصحي لدى طالبات الصؼ المرحمة االعدادية.ت ( التي أكد6552

طالبات تحديد حجم األثر لمنموذج البنائي المقترح في تنمية الوعي بإدارة الموارد لدي 
 المجموعة التجريبية

)  ، ويوضح جدوؿEta Squaredولقياس حجـ األثر قامت الباحثة بحساب قيمة مربع إيتا  
 ( .2η (  بعد حساب قيمة إيتا )d( قيمة )2

 (7جدول )
 حجم األثر الستخدام النموذج التدريسي المقترح 

 عمي تنمية الوعي بإدارة الموارد لدي طالبات المجموعة التجريبية. 
 حجم االثر (dقيمة ) المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 كبير 4,0 ع ـ ع ـ
91,78 91,25 33,35 4 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ أثر المتغير المستقؿ )النموذج التدريسي المقترح( عمي 
  (.,9( أكبر مف )dالمتغير التابع )الوعي بإدارة الموارد( كبير ألف قيمة )

 وبذلك تم اإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نص عمى: 
النظرية البنائية لتدريس االقتصاد المنزلي في  ما فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى-

 تنمية الوعي بإدارة موارد األسرة لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي؟  
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 ترجع الباحثة ىذه النتائج إلى: 
استخداـ النموذج البنائي المقترح ساعد الطالبات  عمى زيادة  استيعاب الطالبة  -

جموعات العمؿ التي تؤدي إلى تنمية لممعارؼ والمدركات والخبرات التفاعمية مع م
 الوعي لدى الطالبة . 

ممارسة الطالبة لمعديد مف األنشطة المتنوعة المتضمنة في أوراؽ العمؿ والتي تحتوى  -
عمى العديد مف التكميفات واألمثمة الواقعية ساعد الطالبة عمى تحقيؽ أىداؼ الوحدة 

بأنفسيف مما أدى إلى تفعيؿ الممارسة والتدريب عمى عمميات التخطيط والتنفيذ والتقييـ 
الذاتية لمطالبة التي تحقؽ الثقة بالنفس والتفاعؿ اإليجابي مما يساىـ في تنمية وعي 

 الطالبة بإدارة مواردىا.  
يوفر النموذج تغذية راجعو مستمرة مف جانب المعممة تعزز قدرات الطالبة وترسخ مف  -

 طالبات وعيًا بإدارة الموارد .  الممارسات الصحيحة التي تسيـ في إكساب ال
استخداـ وسائؿ تعميمية ومصادر تعمـ متنوعة مناسبة لموضوع الدرس وتجذب انتباه  -

الطالبة لالندماج في التعمـ  وتحسف مف االستيعاب والفيـ واإلدراؾ الذي يعد أساًسا 
 لتكويف الوعي لدى الطالبة. 

 الثاني:  اإلجابة عن السؤال الثالث واختبار صحة الفرض-2
 نص السؤال الثالث  لمبحث عمى:  

ما فعالية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية  لتدريس االقتصاد المنزلي في 
 تنمية التدفؽ األكاديمي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.   

 والفرض الثاني نص عمى: 
وسطي درجات تمميذات بيف مت ,α ≤ 50يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -

لصالح  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التدفؽ األكاديمي
  .المجموعة التجريبية
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف 
يمي ، وكانت المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التدفؽ األكاد

 (:9النتائج كما في جدوؿ )
 (8جدول )                                    

 اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  
 البعدي لمقياس التدفق األكاديمي                            

 مقياس التدفق
التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة  درجة 

 الحرية
 قيمة "ت" 
 المحسوبة

f 
 ع م ع م

 000, 21,62 62 52,2 55.46 51,6 70,28 االختبار ككل 

بيف  ,α ≤ 50( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 9يتضح مف جدوؿ ) -
 " >fالمجموعتيف التجريبية والضابطة ، وذلؾ في مقياس التدفؽ األكاديمي حيث أف قيمة "

( ، ويوضح ذلؾ أف استخداـ نموذج التدريس 26,60، وبمغت قيمة "ت " المحسوبة ),50
البنائي المقترح في تدريس الوحدة التجريبية أدت إلى تحسف استجابات الطالبات عمى 
عبارات أبعاد المقياس ؛ وبالتالي تـ قبوؿ الفرض الثاني لمبحث، واإلجابة عمى السؤاؿ 

  الثالث مف أسئمة البحث. 
طالبات تحديد حجم األثر لمنموذج البنائي المقترح في تنمية مقياس التدفق األكاديمي لدي 

لحساب حجـ األثر لمنموذج البنائي المقترح في تنمية مقياس التدفؽ  :المجموعة التجريبية
 ( : 2كما يتضح مف جدوؿ ) Eta Squaredبحساب قيمة مربع إيتا األكاديمي قامت الباحثة 

 (9جدول )
 حجم األثر عمي تنمية التدفق األكاديمي لدي

 تمميذات المجموعة التجريبية.
 حجم االثر (dقيمة ) المجموعو الضابطة المجموعو التجريبية

 كبير 6,0 ع ـ ع ـ
70,28 51,6 55.46 52,2 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ أثر المتغير المستقؿ )النموذج التدريسي المقترح( عمي 
  (.,d ( >  )9التابع )التدفؽ األكاديمي( كبير ألف قيمة )المتغير 
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 وبذلك تم اإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث والتحقق من صحة الفرض الثاني . 
وىذا يعني أف دراسة طالبات المجموعة التجريبية لموحدة الدراسية باستخداـ النموذج البنػائي   

 لطالبات لعبارات مقياس التدفؽ األكاديمي المقترح ساعد عمى تحسف استجابات ا
 وترجع الباحثة ىذه النتائج إلى:      

 -تنشيط المعرفة السابقة -استخدام النموذج التدريسي البنائي بمراحمو الستو )التمييد
عمى الوصول لحالة  التقييم( ساعد الطالبات -مفاوضاتاجراء ال -االكتشاف الموجو

 التدفق األكاديمي بسبب: 
قياـ الطالبات باألنشطة الكشفية المتنوعة مف خالؿ مرحمة االكتشاؼ  يساعد الطالبات  -

عمى اكتشاؼ المعمومات والحقائؽ بأنفسيف مما يساعد عمى تحقيؽ الذات والثقة بالنفس 
 والمتعة واالستغراؽ في التعمـ .

حؿ النموذج  حصوؿ المتعمـ عمى التغذية الراجعة عف استجاباتو الصحيحة في جميع مرا -
ساىـ في إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ ، واألداء المتقف مما يجعؿ المتعمـ يشعر بالسرور 

 بالبيجة  أثناء التعمـ ، ويقبؿ عمييا بشوؽ . 
مناسبة المياـ المطموبة مف المتعممة أثناء ممارسة األنشطة المتضمنة بمراحؿ النموذج  -

 وث التدفؽ وىي التوازف بيف الميارات والتحديات.  لقدرات الطالبة يحقؽ أحد أىـ شروط حد
الربط بيف الخبرة السابقة لمطالبة وموضوع الدرس الجديد ساعد عمى تحقيؽ انتباه وتركيز  -

 الطالبة أثناء التعمـ وىو أحد شروط حدوث حالة التدفؽ في التعمـ. 
مطالبة مثؿ : تضمف الوحدة التدريسية لموضوعات ترتبط بمشكالت الواقع المعيشي ل -

العادات الغذائية غير السميمة ومقترحات  -المشكالت األسرية أنواعيا وكيفية مواجيتيا 
 -الموارد األسرية )أنواعيا –الغذاء ودوره في تقوية الجياز المناعي لإلنساف  -لتعديميا 

 . إدارة الموارد( تجعؿ الطالبة تقبؿ عمى دراستيا بحب واستمتاع وتركيز  -طرؽ تنميتيا
فعالية نشاط المتعمـ وايجابيتو التي تعد أىـ مبادىء النظرية البنائية التي يقـو عمييا  -

النموذج التدريسي المقترح ساعد الطالبة عمى الشعور باالستمتاع الذاتي واإلندماج بيف 
 الفعؿ والوعي  .  
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 توصيات البحث: 
فادة مػف التطبيقػات التربويػة توجيو اىتماـ القػائميف عمػى العمميػة التعميميػة بأىميػة اإلسػت -

 لمنظرية البنائية في الواقع التعميمي . 
عقػػػػد ورش عمػػػػؿ لمعممػػػػات االقتصػػػػاد المنزلػػػػي لمتػػػػدريب عمػػػػى االسػػػػتفادة مػػػػف النمػػػػوذج  -

 المقترح وتطبيقو في مراحؿ تدريسية مختمفة. 
 توفير المناخ التعميمي المناسب الذي يحقؽ مبادىء النظرية البنائية.  -
تخطيط لممواقؼ واألنشطة التعميمية التي تتضمف ممارسات عممية لمبادىء االىتماـ بال -

 النظرية البنائية. 
الػػػربط بػػػيف التكنولوجيػػػا الحديثػػػة والنظريػػػة البنائيػػػة فػػػي الػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ تطػػػوير بػػػرامج  -

 تعميمية إلكترونية مستندة إلى النظرية البنائية. 
 أبحاث مقترحة:

 ثة إجراء البحوث المستقبمية التالية: في ضوء نتائج البحث، تقترح الباح
اسػػػػتخداـ النمػػػػوذج التدريسػػػػي المقتػػػػرح فػػػػي تػػػػدريس مقػػػػررات دراسػػػػية أخػػػػرى ، ولمراحػػػػؿ  -

 تعميمية أخرى. 
استخداـ النموذج البنائي المقترح في تدريس االقتصاد المنزلي ودراسة أثره في تصحيح  -

 التصورات البديمة لدى الطالبات. 
وذج التدريسي المقترح في تدريس االقتصاد المنزلي عمػى تنميػة دراسة أثر استخداـ النم -

 الفعالية الذاتية لمطالبة. 
الكفايات الالزمة لمعممات االقتصاد المنزلي في ضوء نظرية التعمـ البنائي االجتمػاعي  -

 تصور مقترح.  –
تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي إلكترونػػي قػػائـ عمػػى نظريػػة الػػتعمـ البنػػائي  فػػي ضػػوء الكفايػػات  -

  لالزمة لمعممات االقتصاد المنزلي لتنمية الوعي بمفاىيـ التنمية المستدامة. ا
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 قائمة المراجع: 
(: أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع 6503ابراىيـ، رىاـ خميؿ )

 فمسطيف.  األساسي في منياج التكنولوجيا واتجاىيـ نحوه. رسالة ماجستير. جامعة النجاح. 
القياس. القاىرة: شبكة العمـو النفسية  -األبعاد –(: حالة التدفؽ : المفيـو 6504أبو حالوه، محمد السعيد )

 (.  32العربية. ع )
(: أثر استخداـ خريطة الشكؿ في تدريس التربية الغذائية عمى تنمية التحصيؿ 6550أبو زيد، لمياء شعباف )

وعي الغذائي لدى لمعممات رياض األطفاؿ قبؿ الخدمة. رسالة دكتوراه . المعرفي والميارات اليدوية وال
 كمية التربية. جامعة سوىاج.   

( :أثر إدارة الدخؿ األسري الغذائي عمى نمط االستيالؾ الغذائي والحالة الغذائية  0225أبو طالب، ميا  )
. رسالة دكتوراه غير منشورة. لبعض األسر الريفية والحضرية واليدوية بمحافظتي مطروح واإلسكندرية

 كمية الزراعة . جامعة اإلسكندرية 
(: برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء 6505أحمد، ىبو عبد المحسف )

المعرفة وأثره في تنمية الوعي االستيالكي والتفكير االبتكاري لدى طالبات كمية التربية جامعة سوىاج. 
 توراه . كمية التربية . جامعة سوىاج. رسالة دك

(: أثر استخداـ بيئة تعمـ افتراضية في تدريس االقتصاد المنزلي عمى تنمية 6565أحمد، ىبو عبد المحسف )
التحصيؿ المعرفي وميارات التنظيـ الذاتي و تحسيف جودة الحياة لدى طالبات شعبة التأىيؿ التربوي 

 .022-046(. 4(. ع )00التربية بحمواف. مج )بكمية التربية بسوىاج. مجمة كمية 
(: أثر استخداـ استراتيجية المتناقضات في تعديؿ التصورات البديمة لبعض  6552البمبيسي ، اعتماد ) 

المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي . رسالة ماجستير . الجامعة اإلسالمية . غزة، 
 فمسطيف .

(: التدفؽ األكاديمي والقمؽ االجتماعي لدى عينة مف المراىقيف مستخدمي 6505البياص، وسيد أحمد )
كمينيكية .المؤتمر السنوي الخامس عشر . االرشاد األسري وتنمية  -اإلنترنت .دراسة سيكومترية

 المجتمع نحو افاؽ ارشادية. مركز االرشاد النفسي. جامعة عيف شمس . 
( :التربية العممية ومداخميا واستراتيجيتيا. القاىرة :دار  6552ناء )السعدني، عبد الرحمف ؛ والسيد عودة ، ث

 الكتاب الحديث. 
(: فاعمية نموذج مقترح لتعميـ البنائية في تنمية ممارسات التدريس البنائي 6553السميـ، مالؾ بنت محمد )

ية والجيوكيميائية لدى لدى معممات العمـو وأثرىا في تعديؿ التصورات البديمة لمفاىيـ التغيرات الكيميائ
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طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الرياض. مجمة العمـو التربوية والدراسات اإلسالمية .حامعة 
 . 34-00( .24الممؾ سعود. ع ) 
 (: حجرة الدراسة الفارقة والبنائية . القاىرة. عالـ الكتب.  6552جابر، عبد الحميد جابر )
صميـ نموذج تدريسي قائـ عمى النظرية البنائية )دراسة نظرية( . مجمة (: ت6502جاد الرب، شيماء محمد )

 .    09 -00(.6(، ج )35التربية في العمـو التربوية. ع )
(: فعالية برنامج باستخداـ نموذج مقترح لمتعمـ البنائي في التحصيؿ وبعض 6506الجندي، عالء أحمد )

يذ ذوي صعوبات التعمـ . رسالة دكتوراه غير منشورة ميارات التفكير واالتجاه نحو المادة لدى التالم
 معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.   

(: درجة ممارسة معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا لمتدريس البنائي. مجمة جامعة 6504الخالدي، جماؿ )
  .453ػػػ  692( . ص ص 0( العدد )60بابؿ ػ العمـو اإلنسانية. العراؽ. المجمد )

(: اثر استعماؿ استراتيجية المتشابيات في التحصيؿ وحب االستطالع 6506العاني ،رشا طو شحاذة )
العممي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة االحياء. رسالة ماجستير غير منشورة . كمية 

 التربية االساسية . الجامعة المستنصرية . بغداد.  
(: النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتيا التدريسية في المنيج . مركز  6500)العبد الكريـ، راشد بف حسيف 

بحوث كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، متاح عمى:  
http://fac.ksu.edu.sa/rkareem/publication/132927 :  

والتخصص (: التدفؽ النفسي لدى طمبة الجامعة في ضوء متغير الجنس 6502العبيدي، عفراء إبراىيـ )
 .603 -022الدراسي . مجمة األستاذ )عدد خاص بالمؤتمر العممي الرابع(. 

(: أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية ميارات التفكير األساسي لدى 6500المحيمد، ياسميف خميؿ )
. جامعة  تالميذ الصؼ الرابع األساسي في مادة الدراسات االجتماعية. رسالة ماجستير. كمية التربية

 دمشؽ.  
 (.   23(: األفكار المسبقة وأسس بناء الوعي . مجمة النبأ . لبناف. ع )6550الفريجي، عبد اهلل )

(: اليقظة العقمية والمرونة والتدفؽ النفسي لدى المرشديف الطالبيف في 6502الرويمي، النشمي بشير )
 . 045 -003(. 4)2ربوية والنفسية. محافظة طريؼ بالمممكة العربية السعودية . مجمة العمـو الت

(: أنماط التعمـ والتفكير وعالقتو بالتدفؽ النفسي لدى طمبة كمية التربية البدنية 6502الكناني، عايد كريـ )
 . 652-090(. 9)05وعمـو الرياضة . جامعة المثنى. مجمة عمـو التربية الرياضية والبدنية. 
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تخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري ( : فعالية اس6552النوبي، غادة محمد ) 
وبعض الميارات اليدوية لرسـ الباتروف لدى طالبات التعميـ الثانوي الفني الصناعي. رسالة ماجستير 

 غير منشورة . كمية التربية. جامعة قنا. 
لبنائية في تنمية الوعي والسموؾ البيئي (: فعالية برنامج قائـ عمى النظرية ا6559حسنيف، معتزة محمد سيد )

 ألطفاؿ مرحمة الرياض. رسالة دكتوراه. معيد البحوث والدراسات التربوية . جامعة عيف شمس.  
(: البيئة المدرسية وأثرىا عمى تنمية الميارات 6555حقي، زينب ؛ عبد الصمد، زينب ؛ شمبي ، و فاء )

إلعدادي العاـ والميني .مجمة بحوث االقتصاد المنزلي . اإلبداعية في االقتصاد المنزلي لطالبات ا
 .  054 -03(. 2( العدد )25جامعة المنوفية. مج )

(: أحداث الحياة الضاغطة لدى ربة األسرة وعالقتيا بإدارة بعض الموارد 6500حماد، وجيدة محمد )
رادة التغيير. جامعة األسرية. المؤتمر السنوي المؤتمر السادس عشر لإلرشاد النفسي: اإلرشاد ال نفسي وا 

 عيف شمس .
المؤتمر السنوي العربي –(: إدارة المنزؿ والمؤسسات كمية التربية النوعية 6505حمادة، وجيدة محمد )

االتجاىات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي مؤسسات  الدولي الثاني العالي -الخامس
العربي. الوعي بإدارة المنزؿ و عالقتو بالممارسات التنموية التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ 

الدولي الثاني . االتجاىات الحديثة في تطوير  -لألسرة .المؤتمر العممي السنوي العربي الخامس 
 االداء. أبريؿ. جامعة كفر الشيخ كمية التربية النوعية بالمنصورة. 

في التربية األسرية باستخداـ البنائية االجتماعية في (: فعالية برنامج مقترح 6505رشواف، ايماف محمد )
تنمية بعض العادات الغذائية الصحية وميارات حؿ المشكالت لدى طفؿ الروضة. رسالة دكتوراة. كمية 

 التربية. جامعة سوىاج.
(: أثر توظيؼ التعمـ البنائي في برمجية مادة الرياضيات عمى 6559رزؽ، حناف بنت عبداهلل بف أحمد )

حصيؿ طالبات الصؼ األّوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة . رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. ت
 جامعة أـ القرى .مكة المكرمة.

( : تصميـ البرامج التعميمية بفكر البنائية : تأصيؿ فكري وبحث أمبريقي . 6559زيتوف، كماؿ عبد الحميد )
 القاىرة: مكتبة عالـ الكتب.  

(: التدفؽ وعالقتو ببعض العوامؿ النفسية لدى طالب الجامعة. مجمة دراسات نفسية. 6552حمد )صديؽ، م
 . 402 -404( 02ع )

(: مقررات االقتصاد المنزلي / التربية األسرية في مناىج التعميـ العاـ بيف 6552عبد اهلل، تغريد عمراف )
طوير المناىج الدراسية بيف االصالة األصالة والمعاصرة . المؤتمر العممي الحادي والعشروف ) ت
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(  الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس الشير. 60( القاىرة المؤتمر ) 6والمعاصرة ( . مج )
   222- 265يوليو. 

(: العالقة بيف تكنولوجيا الواقع المعزز وأسموب التعمـ في البيئات 6565عبد الوىاب، محمد محمود )
ية ميارات استخداـ تطبيقات التعمـ األلكتروني والتدفؽ األكاديمي لدى طالب االفتراضية وأثرىا في تنم

 .22-02(.يناير. 3(. مج )60كمية التربية . مجمة كمية التربية . جامعة المنصورة. ع )
(: التنبؤ بدافعية اإلنجاز 6502عجاجو، صفاء أحمد؛ عبد اهلل، ىشاـ ابراىيـ؛ سميماف، موضى خالد )

ستوى التدفؽ النفسي لدى طالب المرحمة الثانوية بدولة الكويت. المجمة العربية لمعمـو األكاديمي مف م
 .  692 -646(. يوليو.00النفسية والتربوية. ع )

(: دارة الموارد البشرية وعالقتيا ببعض ميارات ربو األسرة 6509عطية، نيباؿ فيصؿ؛ منصور ، رشا رشاد )
  640 - 602اكتوبر. .  05العاممة . مجمة جامعة شقراء. ع

(: أثر استخداـ نموذج آدي وشاير في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية 6500عمراف، محمد خالد )
 لدى طالب الصؼ التاسع األساسي . رسالة ماجستير . كمية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزه.  

لعمـو والرياضيات لمنظرية البنائية مف (: مستوى معرفة وممارسة معممي ا6504عياش، آماؿ والعبسي )
  .039ػػػػ  064( 03(. ع )4وجية نظرىـ، مجمة العمـو التربوية والنفسية. مج )

(: واقع استخداـ ممارسات التعمـ البنائي لدى معممي مرحمة التعميـ األساسي 6500فرج، رباح عبد الوىاب )
 اإلسالمية. غزه. محافظة غزة. رسالة ماجستير. كمية التربية. الجامعة 

 ( : النظرية المعرفية في التعميـ .عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  . 6504قطامي ،يوسؼ )
(: أثر استخداـ المدخؿ البنائي في تنمية ميارات تخطيط الدرس لدى معممي 6505ماميش، عبد اهلل )

 ستير .كمية التربية. جامعة دمشؽ. الصؼ في كمية التربية واتجاىاتيف نحو التدريس. رسالة ماج
(: فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى البنائية اإلنسانية 6502محسف، محمد كاظـ ؛ حبيب، أمجد عبد الرازؽ )

في تحصيؿ الطمبة المطبقيف في كمية التربية لمعمـو اإلنسانية . مجمة كمية التربية لمعمـو اإلنسانية . 
 (. 34جامعة البصرة . ع )

(: وحدة مقترحة لتنمية الوعي بإدارة موارد الفرد واألسرة 6559ليمى محمود ؛ و عمى ، لمياء شوقي ) مزيد،
باستخداـ حؿ المشكالت لدى طالبات الفرقة األولى بكمية التربية بسوىاج. مجمة دراسات في المناىج 

 . 023 -005(. 044وطرؽ التدريس. ع )
فػػي عمميتػػي تعمػػيـ وتعمػػـ الرياضػػيات ، المػػؤتمر العربي الثالث ،  (: البنائيػػة 6554مكسػػيموس ، وديػػع )

 المدخؿ المنظػومي فػي التػدريس والػتعمـ . القػاىرة . جامعػة عػيف شػمس. 
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( : أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في التحصيؿ الدراسي في مقرر عمـ األحياء 6502منصور، ندى ) 
مرحمة التعميـ األساسي. رسالة ماجستير .كمية التربية. جامعة دمشؽ. لطمبة الصؼ السابع مف 
 الجميورية العربية السورية.  

( : االقتصاد واالستيالؾ األسري كتاب 0226نوار ، ايزيس عاوز ؛ نوار ، سيير فؤاد ؛ أميف، بركات )
 جامعي، قسـ االقتصاد المنزلي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية.

(: الوًعي بإدارة الموارد وعالقتو بالدافعية لإلنجاز 6503ع ؛ حسف، نجوى؛ المييي، بسنت )نوفؿ ، ربي
(. ع 0والتفكير االبتكاري لدى الشباب. كمية الزراعة كمية االقتصاد المنزلي. جامعة المنصورة . مج )

  022 -020( . ص ص3)
(: 6502مد ؛ سالـ، اسامة عبد المجيد )نوفؿ، ربيع محمود؛ محمد ، والء عبد الرحمف ؛ ابراىيـ، ساره أح

الوعي بإدارة الموارد وعالقتو بقيـ االنتماء والمواطنة لدى عينة مف طالب الجامعة. مجمة بحوث عربية 
 . 690 – 442( .يوليو . 00المجمد ) في مجاالت التربية النوعية .رابطة التربوييف العرب .
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