
  .جامعة المنوفیة
  .كلیة االقتصاد المنزلي

  .قسم االقتصاد المنزلي والتربیة
  

فاعلیة مسرحة منھج اإلقتصاد 
المنزلى فى التحصیل 

الدراسى والتفكیر اإلبتكارى 
لدى تلمیذات الصف األول 

 اإلعدادى
  رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر

  .تخصص اقتصاد منزلي وتربیة
  

  ة منـمقدم    
  ة عبد الباسط أحمد الصفتىمرو

  المعیدة بكلیة اإلقتصاد المنزلى جامعة األزهر
  رافـتحت إش

سعید جابر  /د.ا
 .المنوفى

أستاذ المناهج وطرق التدریس                
 .جامعة المنوفیة.ووكیل كلیة التربیة

أحمد بھاء   /د
 .الحجار

  مدرس المناهج وطرق التدریس
 . المنوفیةجامعة.كلیة االقتصاد المنزلي

٢٠٠٩ 
  
  
  
  
  
  

   "ملخص الدراسة باللغة العربية" 
  :مشكلة الدراسة: ًأوال 
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  : وتتمثل مشكلة الدراسة ىف سؤال رئيسى مؤداه 
لــــدى التفكــــري اإلبتكارى ىف التحــــصيل الدراســــى و ميكــــن إثبــــات فاعليــــة مــــسرحة مــــنهج اإلقتــــصاد املنــــزىلكيــــف" 

   "تلميذات الصف األول اإلعدادى ؟
  :جابة على هذا السؤال من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية وميكن اإل

  وفقا ملسرحة املناهج ؟للصف األول اإلعدادى  اإلقتصاد املنزىلما الصورة املقرتحة ملنهج  .١
 ؟ لدى تلميذات الصف األول اإلعدادى واملسرح ىف التحصيل الدراسىاإلقتصاد املنزىلما فاعلية منهج  .٢
  ؟التفكري اإلبتكارىلدى تلمبذات الصف األول اإلعدادى تنمية ىف واملسرح  املنزىلما فاعلية منهج اإلقتصاد .٣

  :أهمية الدراسة  : ًثانيا

  :ميكن أن يفيد هذا البحث بعد إمتامه الفئات التالية 
واضعي املناهج من حيث إعادة النظر ىف املناهج الدراسية وتنظيمها وتقدميها بطـرق واسـرتاتيجيات تـدريس  .١

  .تلميذ األسلوب العلمى ىف التفكري يكتسب الجديدة لكى
قتـصاد املنـزىل مــن قيــق أهـداف هامـة لإل إىل أمهيـة حتعلمـني مـن حيـث إعـادة نظــر معلمـى اإلقتـصاد املنـزىلامل .٢

من خــالل معاجلــات تدريــسية حديثــة تتناســب مــع منــاهج التفكــري اإلبتكــارىبينهــا تنميــة قــدرة التلميــذ علــى 
  .اإلقتصاد املنزىل

ـا عنـد اسـتخدام مـدخل مـسرحة املنـاهج ميكن اال .٣ ستفادة من الدروس املمسرحة بـأن تكـون منـاذج يهتـدى 
   .اإلقتصاد املنزىلىف 

  :أهداف الدراسة : ًثالثا 

  .حتديد فاعلية مسرحة املناهج ىف زيادة التحصيل لدى التلميذات  -١
  .لدى التلميذات من خالل التدريس مبسرحة املناهج اإلبتكارتنمية  -٢

  :منهج الدراسة : ًرابعا

  . مت استخدام املنهج التجريىب والذى تتفق طبيعته مع طبيعة البحث احلاىل 
  

  : فروض الدراسة: ًخامسا 

موعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج على متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرق .١  درجات تالميذ ا
  .التفكري اإلبتكارىأبعاد اختبار 

موعـة الـضابطة قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٢  درجـات تالميـذ ا
 .التفكري اإلبتكارىعلى أبعاد اختبار 

موعة التجريبية ومتوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٣  درجات تالميذ متوسطى درجات تالميذ ا
موعة الضابطة قبل تطبيق الربنامج على أبعاد ا  .التفكري اإلبتكارىختبار ا

موعـة التجريبيـة ومتوســطى داللــة إحـصائية بـني ذا يوجـد فـرق .٤  درجـات تالميــذ متوســطى درجـات تالميــذ ا
موعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج على أبعاد اختبار   .التفكري اإلبتكارىا
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موعة التجريبيـة متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرق .٥ قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج يف  درجات تالميذ ا
 .االختبار التحصيلي

موعـة الـضابطة قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٦  درجـات تالميـذ ا
 .يف االختبار التحصيلي

موعــة التجريبيــة والـــضابطة قبــل تطبيـــق متوســـطى داللـــة إحــصائية بــني ذا يوجــد فــرقال  .٧  درجــات تالميـــذ ا
 .الربنامج يف االختبار التحصيلي

مـــوعتني التجريبيـــة والـــضابطة بعـــد تطبيـــق متوســـطى داللـــة إحـــصائية بـــني ذا يوجـــد فـــرق .٨  درجـــات تالميـــذ ا
  .الربنامج يف االختبار التحصيلي

  : حدود الدراسة: ًسادسا 
  :على ما يلى  اقتصرت حدود الدراسة احلالية

  :من حيث المحتوى 
   :ويشمل وحدتني مها) الفصل الدراسي األول(كتاب االقتصاد املنزيل للصف األول اإلعدادي 

 . "دور والء يف األسرة: "              الوحدة الثانية  "هيا نتعارف: " الوحدة األويل
  
  

  : من حيث المجال الزمنى 
 علــى تلميــذات الــصف ٢٠٠٩-٢٠٠٨األول للعــام الدراســى مت تطبيــق الدراســة ىف الفــصل الدراســى 

  .األول اإلعدادى 
  : من حيث العينة 

 تلميذة مت اختيارهن بطريقة عشوائية من تلميذات الصف األول اإلعدادى ١٠٠عينة الدراسة اللت مش
  . باحمللة الكربى والثانوي األزهرييمبعهد شربا بابل اإلعداد

  : متغيرات الدراسة: ًسابعا 

  )مسرحة املناهج(طريقة التدريس املستخدمةوهي  : متغريات مستقلة-١
   : متغريات تابعة-٢
   التحصيل االكادميى -أ 

  )أصالة–طالقة -مرونة(التفكري اإلبتكارى -ب
   :إجراءات الدراسة: ًثامنا

  .سة الرجوع إىل األدبيات الىت تناولت مسرحة املناهج والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدرا .١
  . للصف األول اإلعدادى الفصل الدراسى األول اإلقتصاد املنزىلحتليل حمتوى منهج  .٢
  :إعداد أدوات الدراسة وتشمل .٣

  اختبار حتصيلي من إعداد الباحثة.  
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 الصورة ب ( بتكاري اختبار تورانس للتفكري اإل(.  
  .عرض األدوات على جمموعة من احملكمني وذلك للتحقق من صدقها  .٤
  . متساويتني ومتجانستني الدراسة وتقسيمها عشوائيا إىل جمموعتنياختيار عينة .٥
  . ألدوات الدراسةالتطبيق القبلي .٦
  . لتجريبية باستخدام مسرحة املناهجلمجموعة اللمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ولتدريس ال .٧
  .البعدي ألدوات الدراسةالتطبيق  .٨
  . عن داللة فروق النتائج وتفسريهافتبويب وجدولة البيانات ومعاجلتها إحصائيا للكش .٩

  . والتوصيات ىف ضوء نتائج الدراسةتقدمي بعض املقرتحات .١٠
  : نتائج الدراسة: ًتاسعا

موعــة التجريبيــة قبــل وبعــد تطبيــق الربنــامج متوســطى داللــة إحــصائية بــني ذا يوجــد فــرق .١  درجــات تالميــذ ا
  .٠.٠١عند مستوى التفكري اإلبتكارىعلى أبعاد اختبار 

موعـة الـضابطة قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٢  درجات تالميـذ ا
 .٠.٠١عند مستوى التفكري اإلبتكارىعلى أبعاد اختبار 

موعة التجريبية ومتوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٣  درجات تالميذ متوسطى درجات تالميذ ا
موعة الضابطة قبل ت  .٠.٠١عند مستوى التفكري اإلبتكارىطبيق الربنامج على أبعاد اختبار ا

موعــة التجريبيـة ومتوسـطى داللـة إحـصائية بــني ذا يوجـد فـرق .٤  درجـات تالميــذ متوسـطى درجـات تالميـذ ا
موعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج على أبعاد اختبار   .٠.٠١عند مستوى التفكري اإلبتكارىا

موعة التجريبية قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج يف متوسطىة إحصائية بني  داللذا يوجد فرق .٥  درجات تالميذ ا
 .٠.٠١االختبار التحصيلي عند مستوى 

موعـة الـضابطة قبـل وبعـد تطبيـق الربنـامج متوسطى داللة إحصائية بني ذا يوجد فرقال  .٦  درجات تالميـذ ا
 .٠.٠١يف االختبار التحصيلي عند مستوى 

موعـــة التجريبيــة والــضابطة قبــل تطبيـــق متوســطى داللــة إحــصائية بـــني ذا يوجــد فــرقال  .٧  درجــات تالميــذ ا
 .٠.٠١الربنامج يف االختبار التحصيلي عند مستوى 

مـــوعتني التجريبيـــة والـــضابطة بعـــد تطبيـــق متوســـطى داللـــة إحـــصائية بـــني ذا يوجـــد فـــرق .٨  درجـــات تالميـــذ ا
 .٠.٠١الربنامج يف االختبار التحصيلي عند مستوى 
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