
  

  

  

  

  

  جـامعة المنــوفیة  
  كلیة االقتصاد المنزلي  

  

  

أثر برنامج قائم على ما وراء المعرفة في تنمیة القدرة على الحل 
   جامعة األزهراالقتصاد المنزلياالبتكاري للمشكلة لدى طالبات كلیة 

  

  

  رسالة مقدمة من الباحثة
  وســام علي أحمد جلبط

   جامعة األزهر– بكلیة االقتصاد المنزليدرس مساعد م
   ة دكتوراه الفلسفةلحصول علي درجالستكمال متطلبات ا

  )اقتصاد منزلي وتربیة(في االقتصاد المنزلي تخصص 
  

  

  إشــــــــراف

  
               

  
  

  

٢٠١٠  
  

  فاطمة الزهراء أمین الشریف/د٠ا
    وعمید یة وعلوم األطعمة ذالتغأستاذ       

  االقتصاد المنزلي السابق كلیـة      

  المنوفیة                جامعة

  خالدمصطفى زینب عاطف /د.ا
أستاذ مساعد المناهج وطرق تدریس                               

     االقتصاد المنزلي ورئیس القسم 
   كلیة االقتصاد المنزلي-   التربوي

              جامعة األزهر

  د سعوديومحمد محم/د.ا
  واإلحصاء علیميأستاذ علم النفس الت

  التربوي المساعد
  جامعة األزهر-كلیة التربیة
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  ملخص الدراسة
ــــه مــــن    ــــى ســــطح األرض كمــــا ال حــــصر ل ــــسان منــــذ وجــــد عل ــــد واجــــه اإلن لق

لــب علیهــا ، وتمكــن أحیانــا كثیــرة مــن التكیــف مــع المــشكالت التــي نجــح حینــا فــي التغ
ـــاة . متغیراتهـــا المختلفـــة  وبطبیعـــة الحـــال لـــم تكـــن عملیـــة التكیـــف مـــع مـــشكالت الحی

ًبمنتهى السهولة بل ظلت تحـدیا كبیـرا یتـصدى لهـا اإلنـسان لخدمـة أهدافـه وأغراضـه ً .
جراءات وقد تباین حجم المشكالت وأصبحت القدرة على حلها في حاجة لمزید من اإل

  .واإلمكانات الالزمة للتغلب علیها 
  

فالتعلم الفعال الذي یهدف إلى تنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة یبـدوا   
ــا الحــالي أكثــر مــن أي وقــت مــضى ، ألن العــالم أصــبح أكثــر  حاجــة ملحــة فــي وقتن

ا كــان وربمــ. ًتعقیــدا نتیجــة التحــدیات التــي یفرضــها المجتمــع فــي شــتى منــاحي الحیــاة 
هــذا النجــاح فــي مواجهــة هــذه التحــدیات ال یعتمــد علــى الكــم المعرفــي بقــدر مــا یعتمــد 

ًولتحقیق ذلك البد وأن یدرك اإلنـسان جیـدا أن . على كیفیة استخدام المعرفة وتطبیقها
الهدف من التفكیر هو السیطرة علـى مجموعـة مـن أدوات اإلدراك التـي تـساعده علـى 

اتهــا ، أي التفكیـــر فــي التفكیـــر لتحقیــق عملیـــات مـــا وراء فهــم أبعـــاد عملیــة التفكیـــر ذ
المعرفـة ، والتـي تــساعد علـى خلـق جیــل جدیــد مــن الطـالب قـادرین علــى توظیـف مــا 
لــدیهم مـــن عملیــات عقلیـــة لمواجهــة مـــا یقابلهـــم مـــن مــشكالتهم الشخـــصیة والتعلیمیـــة 

  . والمجتمعیة
  

اطنیــــــن صالحیــــــــن إن اكتــــساب الطـــــالب لعملیـــــات التفكیـــــر یــــصنــع منهــــــم مو
 المــشكالت التـــي یعــاني منهـــا مجتمعهـــم ، كمـــا  فــيیـستطیـعون التفكیــر بعمـــق وحكمـــة

 المواضــیع الهامــة ، نیجعلهــم قــادرین علــى الوصــول إلــى حلــول صــائبة فــي كثیــر مــ
ـــرات  ـــست فقـــط تطبیـــق للمعـــارف والمهـــارات والخب ـــة حـــل المـــشكلة لی ولهـــذا فـــإن عملی

  .  فیها ةول إبداعیالسابقة بل الوصول إلى حل
ولهــذا ال ینبغــي أن یواجــه الطالــب مــشكالته فــي ظــل ثقافــة الــذاكرة التــي تهــتم 
ـــة  ٕبحفــظ واســتظهار المعلومــات التــي یتعـــلمها ویمارسـهـــا ، وانمــا ینبغـــي أن یتبنــى ثقاف
ـــسلحه  ــــق ت ـــي تعتمـــد علـــى البحـــث والتقـــصي واســـتمطار األفكـــار بمـــا یحقـ التفكیـــر الت
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 ، التــي  تجعلــه یواجــه المــشكالت ویتعامــل معهــا ویعمــل علــى حلهــا بـالتفكیر ومهاراتــه
                                                                      . بطریقة ابتكاریة 

       

وقد هدفت الدراسة الحالیة إلى تنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة لدى 
ــــر ، وقـــد تـــم تحدیـــد –قتـــصاد المنزلـــيطالبــــات الفرقـــة األولـــي بكلیـــة اال  جامعـــة األزهـ

   . یة التالسئلةمشكلة الدراسة في األ
       

 مــــا أثــــر برنــــامج قــــائم علــــى مــــا وراء المعرفــــة فــــي تنمیــــة القــــدرة علــــى الحــــل -:ًأوال 
  االبتكاري 

لــــدى طالبــــات الفرقــــة ) الطالقــــة ، المرونــــة ، األصــــالة ، التفــــصیالت (    للمــــشكلة 
  األولي 

         بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر؟    

  تحصیل مادة إدارة منزل في تنمیة ما أثر برنامج قائم على ما وراء المعرفة  -:ًثانیا
    و)التطبیق ، التحلیل ، التركیب ، التقویم ، عند مستویات التذكر، الفهم  (عام     
  ؟قتصاد المنزلي جامعة األزهرالدرجة الكلیة لدى طالبات الفرقة األولي بكلیة اال    

  

    في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة ما أثر برنامج قائم على ما وراء المعرفة-:ًثالثا
   طالبات الفرقة األولي بكلیة   لدى)التقویم الذاتي للمعرفة ، اإلدارة الذاتیة للمعرفة (     
     االقتصاد المنزلي جامعة األزهر؟     

  -:أهداف الدراسة 
لكشف عن أثر البرنامج القائم على مـا وراء المعرفـة فـي تنمیـة القـدرة علـى الحـل ا -

المنزلــي جامعــة  االبتكــاري للمــشكلة  لــدى طالبــات الفرقــة األولــي بكلیــة االقتــصاد
  . األزهر 

ــ - ة علــى تحــصیل مــادة إدارة الكــشف عــن أثــر البرنــامج القــائم علــى مــا وراء المعرف
 .ولي بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر  لدى طالبات الفرقة األمنزل عام

المعرفـة فـي تنمیـة مهـارات مـا وراء الكشف عـن أثـر البرنـامج القـائم علـى مـا وراء  -
  .لدى طالبات الفرقة األولي بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر المعرفة 
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  -:أهمیة الدراسة 
     - : أهمیة الدراسة إلى ما یليترجع 

مـــن البرنـــامج الخـــاص بالدراســـة الحالیـــة فـــي بنـــاء بـــرامج مماثلـــة یمكـــن االســـتفادة  -
  . للمتعلمین بمراحل التعلیم المختلفة 

یــأتي البرنــامج كمحاولــة للتغلــب علــى القــصور فــي اســتراتیجیات التــدریس الــشائعة  -
ــیم المــتعلم كیــف یفكــر وكیــف یكــ والتــي ال تهــتم ون علــى وعــى دائــم بعملیــات بتعل

  .تفكیره
ج في الكشف عن أهمیة استخدام استراتیجیات ماوراء المعرفة في قد یسهم البرنام -

  ٠تنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة 
قد تفتح الدراسة الحالیة المجـال أمـام دراسـات أخـرى فـي مجـال االقتـصاد المنزلـي  -

    ٠لتنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة 
معـد فـي هـذه الدراسـة فـي تدریــب معلمـات یمكن االستفادة مـن البرنامــج المقتـرح ال -

ــــى الحــــل  ـــــة والقــــدرة عل ـــــة وعــــیهن بمــــا وراء المعرفـ ــــى تنمی ــــي عل االقتــــصاد المنزل
  ٠االبتكاري للمشكلة 

توجیه أنظار القائمین على العملیة التعلیمیة إلى ضرورة تطویر المنـاهج الدراسـیة  -
  .ةكلمهارات ما وراء المعرفة بها والحل االبتكاري للمش وتضمین

تقدم الدراسة الحالیة مهام خاصة بحل المشكالت في االقتصاد المنزلي ، قـد تفیـد  -
القــائمین علـــى وضـــع االختبــارات فـــي تـــصمیم اختبــارات مماثــــلة یمكـــن بواسطتــــها 

  . لدى المتعلمین  تقویم سلوك حل المشكلة
  االقتـصـادقد تسهم هذه الدراسـة في تقدیــم مقترحـات لتطویـــر تدریــس برامــج كلیـــة -

 لمنزلــي فــي ضــوء مــا وراء المعـــرفة بمــا ینمـــي لــدى الطالبــات القـــدرة علــى مــسایــرة 
  . التطور والتقدم التكنولوجي في التخصص 

  

   -:فروض الدراسة 
  ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة )

التــي درســت ( والــضابطة ) رفــة درســت بالبرنــامج القــائم علــى مــا وراء المع التــي
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 ، الطالقــة( فــي اختبــار الحــل االبتكــاري للمــشكلة مــن حیــث ) بالطریقــة المعتــادة 
  .) التفصیالت  ، المرونة ، األصالة

  ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة )
التــي درســت ( بطة والــضا) التــي درســت بالبرنــامج القــائم علــى مــا وراء المعرفــة 

في االختبار التحصیلي البعـدي فـي مـادة إدارة منـزل عـام مـن ) بالطریقة المعتادة 
التطبیـــق ، التحلیـــل ، ، الدرجـــة الكلیـــة ، وعنـــد مـــستویات التـــذكر، الفهـــم ( حیـــث 

 ) .التركیب ، التقویم 
  بـــین متوســـطي درجــات المجمـــوعتین التجریبیـــة ذو داللـــة إحــصائیةال یوجــد فـــرق  )

ـــة التـــي ـــى مـــا وراء المعرف ـــائم عل ـــي درســـت ( والـــضابطة )  درســـت بالبرنـــامج الق الت
فـي كـل بعـد مـن (في التطبیـق البعـدي لمقیـاس مـا وراء المعرفـة ) بالطریقة المعتادة 

  ٠) الدرجة الكلیة وأبعاده ، 
  

  -:في ضوء أسئلة وفروض الدراسة تم وضع الحدود التالیة    -:حدود الدراسة 
  - : العینة-١

 طالبة من طالبات الفرقة األولـى بكلیـة) ١٠٠( اختیار عینة عشوائیة قوامهاتم  
قـسمت إلـى  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ فـي العـام الجـامعي  ، جامعة األزهر–المنزلي االقتصاد

   .مجموعتین إحداهما تجریبیة والثانیة ضابطة
  - : المتغیرات-٢
  ٠قائم على ما وراء المعرفةالبرنامج ال -:المتغیرات المستقلة )١(
  -:لمتغیرات التابعةا )٢(

الطالقــــــة ،المرونـــــة ،األصــــــالة : فــــــي قـــــدرات(الحـــــل االبتكــــــاري للمـــــشكلة  -١
 ). ،التفصیالت

 التحلیـــل ، ، التطبیـــق ، التـــذكر، الفهـــم: فـــي مـــستویات(التحـــصیل الدراســـي -٢
 ) .، الدرجة الكلیة التقویم  التركیب ،

  .)لمعرفة لاتیة الذاتي للمعرفة ، اإلدارة ذالتقویم ال(مهارات ما وراء المعرفة  -٣

   -: األدوات -٣

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  )إعداد أحمد زكي صالح(  اختبار الذكاء المصور                        -       
  )إعداد الباحثـة (  .      اختبار القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة -       
  )إعداد الباحثـة ( .        اختبار تحصیلي في مادة إدارة منزل عام -       
إعــــداد () . الوعـــــي بمـــــا وراء المعرفــــة( مقیــــاس فاعلیــــة المعالجــــة التدریــــسیة -       
 )الباحثـة

   -: المنهج -٤ 

ـــة         والتحقـــق مـــن ، ولإلجابـــة علـــى أســـئلتها ، فـــي ضـــوء طبیعـــة الدراســـة الحالی
صحة الفروض تم إتباع المنهجي التجریبي والوصفـي التحلیلي والذي تتفـق طبیعتهمـا 

   . عة الدراسة الحالیةمع طبی
  

لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فروضها من عدمـه  -: الدراسة إجراءات
   -: تم إتباع اإلجراءات التالیة

   . من نتائجتوصلت إلیهاالطالع على البحوث والدراسات السابقة لتحدید ما  -١
فــــي  (امإدارة منــــزل عــــإعــــداد البرنــــامج القــــائم علــــى مــــا وراء المعرفــــة فــــي مــــادة  -٢

القـــرارات اإلداریــــة ، مراحـــل العملیـــة اإلداریـــة ، إدارة الطاقــــة  موضـــوعات اتخـــاذ
لتدریب طالبات الفرقة األولى بكلیة االقتصاد ) البشریة ، تبسیط األعمال المنزلیة

ـــي علـــى مهـــارات مـــاوراء المعرفـــة باســـتخدام بعـــض اســـتراتیجیات مـــا وراء  المنزل
  ٠المعرفة 

لقیــاس مــدى تــأثیر )  مــاوراء المعرفــة(إعــداد مقیــاس فاعلیــة المعالجــة التدریــسیة  -٣
 المحكمین للتأكـد  تنمیة مهارات ما وراء المعرفة ، ثم عرضه على البرنامج على

  ٠من صالحیته
إعــداد اختبــار الحــل االبتكــاري للمــشكلة لقیــاس قــدرة طالبــات العینــة علــى الحــل  -٤

، المرونــة ، مــن حیــث قــدرات الطالقــة ( المنزلیــة االبتكــاري للمــشكلة فــي اإلدارة 
  ٠المحكمین للتأكد من صالحیتها  ثم عرضه على، ) التفصیالت ، األصالة 
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 لقیـــاس مـــستوى تحـــصیل إدارة منـــزل عـــامإعـــداد االختبـــار التحـــصیلي فـــي مـــادة  -٥
  ٠ثم عرضه على المحكمین للتأكد من صالحیته ، المادة   هذه الطالبات في

دراســة علــى عینــة اســتطالعیة مــن طالبــات الفرقــة الثانیــة بكلیــة تطبیــق أدوات ال -٦
   ٠االقتصاد المنزلي لتحدید الخصائص السیكومتریة لهذه األدوات 

اختیار عینة الدراسة بصورة عشوائیة من طالبات الفرقة األولى ثـم تقـسیمهن إلـى  -٧
   ٠مجموعتین أحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة 

ـــذكاء المـــصو -٨ ـــار ال للتأكـــد مـــن ) ١٩٧٨أحمـــد زكـــي صـــالح ، (ر إعـــداد تطبیـــق اختب
  . تجانس مجموعتي العینة من حیث عامل الذكاء 

تــدریس معرفــة علــى المجموعــة التجریبیــة وتطبیــق البرنــامج القــائم علــى مــا وراء ال -٩
  .للمجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة المحتوى الدراسي 

 للمـشكلة ، االختبـار التحـصیلي اختبار الحل االبتكـاري( تطبیق أدوات الدراسة  -١١
  .    على مجموعتي الدراسة    ) فاعلیة المعالجة التدریسیة         ، 

ًتصحیح إجابات الطالبات ثم تبویب البیانات ومعالجة النتائج إحصائیا وتفـسیرها -١٢
 .  

  .تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها -١٣
  

    تم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة: حصائیة  اإلباألسالی
لحـــــساب معــــامالت االرتبـــــاط أثنــــاء التحقـــــق مـــــن :  )بیرســـــون(معامــــل ارتبـــــاط  -

   .الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة 
 مجمــــوعتي الدراســــة للكــــشف عــــن داللــــة الفــــروق بــــین أفــــراد  :T.Testاختبــــار  -

  . الضابطة والتجریبیة 
ً لتقدیر قوة تـأثیر البرنـامج كمیـا علـى متغیـرات الدراسـة  :)η2(معادلة حجم األثر  -

 . 
  

  

  توصلت الدراسة الحالیة إلى النتائج التالیة : نتائج الدراسة 
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 تین بـین متوسـطي درجـات المجمـوع) ٠١,٠(ًیوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  -
الـــضابطة فـــي اختبـــار الحــــل االبتكـــاري للمـــشكلة مـــن حیـــث الطالقــــة والتجریبیـــة 

  .  لمرونة واألصالة والتفصیالت لصالح المجموعة التجریبیةوا
بـــــین متوســـــطي درجـــــات بـــــین ) ٠١,٠(ًیوجـــــد فـــــرق دال إحـــــصائیا عنـــــد مـــــستوى  -

الـضابطة فـي االختبـار التحـصیلي فـي و التجریبیـة تین متوسطي درجـات المجمـوع
لتركیـــب ،  االتطبیـــق ،التحلیـــل ،،التـــذكر،الفهم (مـــادة إدارة منـــزل عـــام مـــن حیـــث 

 .والمجموع الكلي لصالح المجموعة التجریبیة ) تقویم ال

 بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین )٠١,٠(ًدال إحــصائیا عنــد مــستوى یوجــد فــرق  -
فـي كـل بعـد مـن (في التطبیق البعدي لمقیـاس مـا وراء المعرفـة  الضابطةوالتجریبیة 

  ٠) أبعاده ، الدرجة الكلیة 
ت مــا وراء المعرفــة مــستوى مناســبا مــن حقــق البرنــامج المعــد باســتخدام اســتراتیجیا -

الفعالیـــة فـــي تنمیـــة القـــدرة علـــى الحـــل االبتكـــاري للمـــشكلة ، والتحـــصیل الدراســـي 
  .  ومهارات ما وراء المعرفة 

  

  :  توصیات الدراسة 
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالیة یمكن تقدیم التوصیات 

  -:التالیة 
  :  ناهج الدراسیة توصیات خاصة بالم) أ(     

فــي صــورة تطــویر محتــوى المنــاهج الجامعیــة فــي كلیــة االقتــصاد المنزلــي  ضــرورة -
مــن أجــل تــوفیر ، جدیــدة تــسمح بتفعیــل عملیــات تعلــیم مهــارات التفكیــر المختلفــة 

تعلـــیم فعـــال للطـــالب لیقابـــل احتیاجـــات المجتمعـــات المتطـــورة فـــي األلفیـــة الثالثـــة 
  . والقرن الحادي والعشرین 

بالكلیــة بمـــادة  التخصــصات بمختلــف ورة تــضمین بعــض المقــررات الدراســیةضــر -
وكیفیــة الوصــول إلــى حلــول ابتكاریــة للمــشكالت ، عــن االبتكــار ومكوناتــه علمیــة 

  .   بهدف تدریبهم على تطبیقه في مجال التخصص وفي الحیاة العامة 
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ن تتحـدى االهتمام بوضع المادة العلمیة في صورة مهـام أو مـشكالت مـن شـأنها أ -
قــدرات المتعلمـــین ، األمــر الـــذي یـــؤدي إلــى اســـتخدام المتعلمــین لقـــدراتهم العقلیـــة 

 .المتنوعة باإلضافة إلى اكتشاف قدراتهم الداخلیة 

  
 

  

    :  علمینتوصیات خاصة بالم) ب(     
بعمـل ضرورة االهتمام بتدریب أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بالجامعـات  -

وتعــریفهم بأهمیتهــا ، لــى اســتخدام اســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة دورات تدریبیــة ع
ٕفــي تنمیــة مهــارات التفكیــر المختلفــة ، واكــسابهم لمهارتهــا حتــى یمكــنهم تدریــسها ، 

  . ودمجها في تدریس المقررات المختلفة 
بعمــــل دورات تدریبیــــة علــــى ٌضــــرورة االهتمــــام بتــــدریب المدرســــین أثنــــاء الخدمــــة  -

وتعـــریفهم بأهمیتهـــا فـــي تنمیـــة مهـــارات ، ت مـــا وراء المعرفـــة اســـتخدام اســـتراتیجیا
ٕالتفكیر المختلفة ، واكسابهم لمهارتها حتى یمكنهم تدریـسها ، ودمجهـا فـي تـدریس 

 . المقررات المختلفة 
 

    :  تعلمینتوصیات خاصة بالم) ج(     
ــ - ى یجــب أن تركــز المؤســسات التعلیمیــة والتربویــة فــي جمیــع المراحــل التعلیمیــة عل

مـــساعدة الطـــالب بوضـــوح علـــى اكتـــساب مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة مـــن خـــالل 
    .البرامج التعلیمیة المعدة لذلك 

  

   :ات الدراسةمقترح
إجــراء دراســة مقارنــة بـــین بعــض االســتراتیجیات المعرفیـــة ومــا وراء المعرفیــة فـــي  -

  . تنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكالت 
للحل االبتكاري للمشكالت في ضـوء الواقـع التعلیمـي لنـا بناء مقاییس تقدیر مقننة  -

مع بیان أهم متطلباتها وفق المرحلـة التعلیمیـة التـي یـتم تطبیـق تلـك المقـاییس بهـا 
 .  
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ـــرح  - ـــدریبي مقت ـــامج ت ـــة ألتـــصمیم برن ـــة بكلی ـــة المعاون ـــدریس والهیئ عـــضاء هیئـــة الت
ــــي  ــــي ، وكیفیــــةمهــــارات مــــا وراء المعرفــــة إلكــــسابهم االقتــــصاد المنزل  توظیفهــــا ف

   . المناهج الدراسیة 
ثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة الحـــل االبتكـــاري للمـــشكلة فـــي التـــدریس لتنمیـــة القـــدرات أ -

  . اإلبداعیة لدى الطالب 
  

  

  مستخلص الدراسة
         أثر برنامج قائم على ما وراء المعرفة في تنمیـة القـدرة علـى الحـل      -:دراسةالعنوان 

   .ري للمشكلة لدى طالبات كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهراالبتكا             
   وسام على أحمد جلبط -:ن ـدم مــمق

    .تربیةالمنزلي وال قتصاداال قسم – كلیة االقتصاد المنزلي–جامعة المنوفیة  -:ىلمقدم إ
   هدفت الدراسة الحالیة إلى تنمیة القدرة على الحل االبتكاري للمشكلة -: هدف الدراسة
  . جامعة األزهر -لدى طالبات الفرقة األولي بكلیة االقتصاد المنزلي               

  :التساؤالت التالیة حاولت الدراسة اإلجابة عن  -:مشكلة الدراسة  
ما أثر برنامج قائم على ما وراء المعرفة في تنمیة القدرة علـى الحـل االبتكـاري للمـشكلة لـدى  -

 .  االقتصاد المنزلي جامعة األزهر طالبات الفرقة األولي بكلیة

مـا أثــر برنــامج قـائم علــى مــا وراء المعرفــة فـي تنمیــة التحــصیل الدراسـي لــدى طالبــات الفرقــة  -
  . األولي بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر 

مــا أثــر برنــامج قــائم علــى مــا وراء المعرفــة فــي تنمیــة مهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى طالبــات  -
  . ي بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر الفرقة األول
  طالبة ، من طالبات الفرقة األولى بكلیة٨٨تكونت عینة الدراسة من  -:عینة الدراسة 

   االقتصاد
    .٢٠٠٩ - ٢٠٠٨جامعة األزهر في العام الجامعي –المنزلي              

   ، )إعداد أحمد زكي صالح(ر اختبار الذكاء المصو في أدوات الدراسة تمثلت  -:أدوات الدراسة 
واختبـــار القـــدرة علـــى الحـــل االبتكـــاري للمـــشكلة ، واختبـــار تحـــصیلي فـــي مـــادة إدارة             

  منزل 
   .)وهم من إعداد الباحثـة (عام ، ومقیاس الوعـي بمـا وراء المعرفة              
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  إلى النتائج التالیةالدراسة توصلت   -:نتائج الدراسة 
بـین متوسـطي درجـات المجمـوعتین التجریبیـة ) ٠١,٠(ًق دال إحصائیا عند مـستوى وجود فر -

  .والضابطة في اختبار الحل االبتكاري للمشكلة لصالح المجموعة التجریبیة 
بـین متوسـطي درجـات المجمـوعتین التجریبیـة ) ٠١,٠(ًوجود فرق دال إحصائیا عند مـستوى  -

  .موعة التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي لصالح المج
بـین متوسـطي درجـات المجمـوعتین التجریبیـة ) ٠١,٠(ًوجود فرق دال إحصائیا عند مـستوى  -

  .والضابطة في مقیاس ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجریبیة 
لیـة فـي ع مـن الفاً مناسـباًحقق البرنامج المعد باستخدام اسـتراتیجیات مـا وراء المعرفـة مـستوى -

 . ى الحل االبتكاري للمشكلة ، والتحصیل الدراسي ومهارات ما وراء المعرفة تنمیة القدرة عل
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