
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  ثــص البحــملخ
 

 
 
 

 امللخص باللغة العربية  
  

 امللخص باللغة االجنليزية  
  



  :ملخص البحث باللغة العربية 

  :مقدمة 
اهتم البحث احلاىل بإعداد برنامج مقترح ىف التربية األسرية قائم على إستراتيجية التعلم               

 باملتعلم وجتعله اإلستراتيجيةاملتمركز حول املشكلة لطالبات كلية التربية بسوهاج حيث تم هذه       
ية التعليمية وذلك لتنمية املهارات احلياتية الىت حيتاجها الفرد إلدارة حياته وتـساعده             حمور العمل 

 املتاحةعلى التعامل مع املشكالت الىت يتعرض هلا ىف حياته اليومية ومتكنه من أن خيتار من البدائل          
 احليـاة    الىت يتخذها، وتساعده على التكيف مبرونة مع مواقف        تالقراراوكذا التعامل البناء مع     

لى إقامة عالقات جيدة مع األفراد، وينمى الربنامج أيضاً الوعى الصحى لدى الطالبات    اليومية وع 
 عليهن حنو االهتمام بصحتهن وصحة غريهن       امللقاةوالذى يساعدهن على تفهمهن للمسئوليات      

  .من األفراد
  

  : مشكلة البحث

سرية توضح أا تعتمد على إعطاء      إن نظرة حتليلية ناقدة ملناهج وطرق تدريس التربية األ          
وقد ال يطبقها إذا مل يتعرض      (املتعلم بعض املعلومات واملهارات لتطبيقها إذا ما وجهته مشكلة ما           

، وكثرياً ما يشعر املتعلمون أـم       )هلذه املشكلة وتصبح هذه املعلومات واملهارات حمدودة النفع       
  . فائدة منهايدرسون معلومات ال جدوى هلا ويتعلمون مهارات ال

ومما يؤكد على هذه املشكلة هى السرعة الىت يتم ا تطور اتمع واحتياجاته وما به من                   
مشكالت مستحدثة فلم يعد تدريس التربية األسرية بالصورة احلالية قادر علـى تلبيـه هـذه                

مل تعـد تفـى     االحتياجات وإعداد املتعلمني ملواجهة تلك املشكالت املستحدثة، فاملناهج احلالية          
  .باحتياجات املتعلمني من مهارات اكتشاف املشكالت والبحث عن حلول هلا

ومن هنا برزت فكرة البحث احلاىل وهى إعداد برنامج مقترح ىف التربية األسرية قـائم                  
  .على إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكلة

  

  



  : ف البحث اهدأ
:  

اد برنامج ىف التربية األسرية قائم على إستراتيجية التعلم املتمركز حـول املـشكلة              إعد )١
 .لتنمية بعض املهارات احلياتية والوعى الصحى لدى طالبات كلية التربية بسوهاج

دراسة فاعلية تدريس برنامج مقترح ىف التربية األسرية قائم على إسـتراتيجية الـتعلم               )٢
ية بعض املهارات احلياتية لدى طالبـات كليـة التربيـة           املتمركز حول املشكلة ىف تنم    

 ".شعبة التعليم االبتدائى"بسوهاج 

دراسة أثر تدريس الربنامج املقترح ىف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالبات كليـة               )٣
 ".شعبة التعليم االبتدائى"التربية بسوهاج 

صحى لدى طالبات كلية التربية     دراسة فاعلية تدريس الربنامج املقترح ىف تنمية الوعى ال         )٤
  ".شعبة التعليم االبتدائى"بسوهاج 

دراسة أثر تدريس الربنامج املقترح ىف تنمية الوعى الصحى لدى طالبات كليـة التربيـة     )٥
 ".شعبة التعليم االبتدائى"بسوهاج 

 

  :أسئلة البحث 
 

امج ىف التربية األسرية قائم على إستراتيجية التعلم املتمركز حول          ما التصور املقترح لربن    )١
 املشكلة وينمى املهارات احلياتية والوعى الصحى ؟

 ما فاعلية الربنامج املقترح ىف تنمية املهارات احلياتية لدى طالبات كلية التربية بسوهاج ؟ )٢

نامج املقترح واموعة ما الفرق بني مستوى طالبات اموعة التجريبية والىت درست الرب         )٣
  الضابطة ىف تنمية بعض املهارات احلياتية ؟

 ما فاعلية الربنامج املقترح ىف تنمية الوعى الصحى لدى طالبات كلية التربية بسوهاج ؟ )٤

ما الفرق بني مستوى طالبات اموعة التجريبية والىت درست الربنامج املقترح واموعة          )٥
  ى؟الضابطة ىف تنمية الوعى الصح



  :ض البحث وفر
 

ميكن بناء برنامج ىف التربية األسرية قائم على إستراتيجية التعلم املتمركز حول املـشكلة       )١
 .ينمى بعض املهارات احلياتية والوعى الصحى لدى طالبات كلية التربية بسوهاج 

 .رات احلياتية لدى طالبات كلية التربية بسوهاجللربنامج املقترح فاعلية ىف تنمية املها )٢

توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطى درجات اموعة التجريبية و درجات اموعـة            )٣
  .الضابطة ىف التطبيق البعدى ملقياس املهارات احلياتية لصاحل اموعة التجريبية

 .لية التربية بسوهاجللربنامج املقترح فاعلية ىف تنمية الوعى الصحى لدى طالبات ك )٤

توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطى درجات اموعة التجريبية و درجات اموعـة            )٥
  .الضابطة ىف التطبيق البعدى ملقياس الوعى الصحى لصاحل اموعة التجريبية

 

  :أهمية البحث 
 

ة قدرات ومهارات متنوعة ىف جماالت  التربية        يستفاد من الربنامج املقترح كنموذج لتنمي      )١
  .األسرية لدى طالبات كلية التربية بسوهاج

يعد البحث احلاىل استجابة ملا تنادى به االجتاهات احلديثة ىف األخذ باستراتيجيات تعليمية         )٢
 ".حديثة، حيث يستخدم إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكلة

 طالبات كلية التربية بسوهاج بعض املهارات احلياتية        قد يسهم البحث احلاىل ىف إكساب      )٣
 .والوعى الصحى مما يساعدهن على القيام مبهامهن احلياتية بطريقة أفضل

ميكن االستفادة من قائمة املهارات احلياتية الىت يتم إعدادها ىف هذا البحث عن طريـق                )٤
 .تضمينها ىف برنامج إعداد معلمات االقتصاد املرتىل

 .قد يعترب الربنامج املقترح منوذجاً يطبق ىف مواد دراسية متعددة )٥

  
  



  :حدود البحث 
 

 اشتمل البحث احلاىل مجيع جماالت التربية األسرية. 
    من طالبات الفرقة الثانية شعبة التعلـيم   طالبة٨٠اقتصر تطبيق جتربة البحث احلاىل على 

 .لية التربية بسوهاجاالبتدائى بك
                 اقتصر البحث احلاىل على تنمية بعض املهارات احلياتية الـىت مت اختيارهـا وفقـاً آلراء

دارة إ – االتصال العائلى    –اختاذ القرارات   (احملكمني املتخصصني ىف مادة التربية األسرية     
 .)دارة الوقتإ –الدخل املاىل 

             ـ اىن مـن العـام الدراسـى       مت تطبيق جتربة البحـث خـالل الفـصل الدراسـى الث
 .م٢٠٠٧/٢٠٠٨

 مت تفسري نتائج البحث ىف حدود حجم ونوع العينة املستخدمة. 
 

  :منهج البحث 
استخدم البحث احلاىل املنهج شبه التجريىب وبالتحديد التصميم التجريىب ذو اموعتني               

  .الضابطة والتجريبية وذلك ملناسبته لطبيعة البحث احلاىل وأهدافه
  

  : البحث متغريات
    ًالـتعلم املتمركـز حـول    إلستراتيجيةبرنامج ىف التربية األسرية معد وفقا 

  .املشكلة

 

  .بعض املهارات احلياتية) ١
  . الصحىالوعى) ٢

 

 . سنة١٩-١٨أعمار الطالبات؛ تراوحت أعمار الطالبات بني  
 . الدراسية؛ الفرقة الثانية شعبة تعليم ابتدائىالفرقة 
 .متقارباملستوى االقتصادى واالجتماعى  
 . التربية األسرية؛ نفس القائم بالتدريسبرنامجالقائم بتدريس  
  .املواد الدراسية الىت مت دراستها واحدة 



   :وأدواتهمواد البحث 
  : ما يلى وأدواتهمشلت مواد البحث 

 
  . التعلم املتمركز حول املشكلةإستراتيجيةبرنامج مقترح ىف التربية األسرية قائم على ) ١
  .دليل القائم على تطبيق الربنامج) ٢

 
  .مقياس املهارات احلياتية) ١
  .مقياس الوعى الصحى) ٢

  

  :خطوات البحث 
 

االطالع على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة املرتبطة مبتغريات البحث لإلفادة منها            )١
  .ىف إجراءات البحث احلاىل

 :دراسة نظرية حول  )٢
 إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكلة.  
 املهارات احلياتية؛ مفهومها، وأنواعها، وأمهيتها، وكيفية تنميتها، وطرق قياسها. 
 ى الصحى؛ مفهومه، أمهيته، وكيفية تنميته، وطرق قياسهالوع. 

إعداد قائمة مبدئية للمهارات احلياتية وعرضها على جمموعة من احملكمني إلبداء آرائهم فيها              )٣
واختيار أنسبها لطالبات شعبة التعليم االبتدائى، اختاذ اإلجراءات العلمية املناسبة للوصول اىل       

 .الصورة النهائية هلا

املواد التعليمية للبحث وهى الربنامج القائم على إستراتيجية الـتعلم املتمركـز حـول             بناء   )٤
 .املشكلة وذلك وفقاً لألسس العلمية إلعداد الربنامج، ودليل القائم على تطبيق الربنامج

عرض الربنامج والدليل على جمموعة من املتخصصني ىف املناهج وطرق تـدريس االقتـصاد               )٥
 .ديالت الالزمةاملرتىل وإجراء التع

 :إعداد أداتى البحث ومها  )٦
 مقياس املهارات احلياتية. 
 مقياس الوعى الصحى. 



 .عرض أداتى البحث على احملكمني وضبطهما إحصائياً )٧

 .اختيار جمموعىت البحث الضابطة والتجريبية من طالبات الفرقة الثانية شعبة التعليم االبتدائى )٨

 . أفراد اموعتني الضابطة والتجريبيةتطبيق أداتى البحث تطبيقاً قبلياً على )٩

 .تطبيق الربنامج على أفراد اموعة التجريبية )١٠

 . و ىف اية كل وحدة،تقييم مرحلى خالل تطبيق الربنامج ىف اية كل درس  )١١

 .تطبيق أداتى البحث تطبيقاً بعدياً على أفراد اموعتني الضابطة والتجريبية )١٢

 . البحثحتليل البيانات واستخالص نتائج )١٣

  .تفسري النتائج ومناقشتها )١٤

  .تقدمي التوصيات واملقترحات املناسبة ىف ضوء النتائج الىت يتوصل إليها البحث )١٥
  

  :نتائج البحث
 

 

ميكن بناء برنامج ىف التربية األسرية قائم على إستراتيجية التعلم املتمركز حول املـشكلة       .١
 .نمى بعض املهارات احلياتية والوعى الصحى لدى طالبات كلية التربية بسوهاج ي

 .للربنامج املقترح فاعلية ىف تنمية املهارات احلياتية لدى طالبات كلية التربية بسوهاج .٢

درجات اموعـة   وسطى درجات اموعة التجريبية و    توجد فروق دالة إحصائياً بني مت      .٣
  . ملقياس املهارات احلياتية لصاحل اموعة التجريبيةالضابطة ىف التطبيق البعدى

 .للربنامج املقترح فاعلية ىف تنمية الوعى الصحى لدى طالبات كلية التربية بسوهاج .٤

توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطى درجات اموعة التجريبية و درجات اموعـة            .٥
 . اموعة التجريبيةالضابطة ىف التطبيق البعدى ملقياس الوعى الصحى لصاحل


