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 تصور مقترح لتطوير منهج االقتصاد المنزلى لتعزيز األمن الفكرى 
 .لدى طالبات المرحلة اإلعدادية فى ضوء أبعاد جودة الحياة 

 زيزي حسن عمر/ د.م.أ       
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى                                                  

 جامعة االسكندرية –عية كلية التربية النو 
 :مقدمة 

يمثل التعليم هوية وثقافة المجتمع ، ويسعى لتقرير هذه الهوية من خالل تربية األجيال الجديدة ، 
ذا كان هذا األمر مهما فى اى عصر فهو أكثر اهمية فى عصرنا حيث يتعرض المجتمع لكثير من  وا 

ئها ، فالتعليم أهم مواطن السيادة فى المجتمعات اإلهتزازات وتضيق الدائرة التى يسهم التعليم فى بنا
 ( .00،  7002محمد الدرويش ،) الواعية 

ه معرفيًا دهدف التعليم هو إعداد الطالب لوظيفة معينة ، بل أصبح يهدف إلى إعدا فلم يعد
فراد من ومهاريًا ووجدانيًا للتكيف مع متطلبات الحياة ، ومن هنا تأتى أهمية األمن الفكرى ألنه يحمى األ

عبد ) اإلنحراف الفكرى ، ويحفظ كيان المجتمع ووحدته ، مما يسهم فى عملية التنمية الشاملة للمجتمع 
 ( .63، 7002الحفيظ المالكى ، 

ومن هذا المنطلق حازت قضية تطوير التعليم والمناهج فى ااَلونة األخيرة إهتمامًا كبيرًا ، ثم 
قتراح مناهج جدي المناهج  ادة أمرًا أساسيًا فى إطار أى نظرية يتبناها مخططو أصبح تطوير المنهج وا 

الدراسية ، ألن المناهج الدراسية هى أداة التربية وجوهر العملية التعلمية الذى يمثل األداة الحقيقية ألى 
ر واالعراف والقيم والحقائق التى يمع من تشكيل أفرادة وفقًا للمعايلمجتامجتمع ، ومن خاللها يتمكن 

 (. 750، 7003ماجدة السيد ، صالح خضر ،) غ بها مجاالت تطبيقية ُتصا
من المفاهيم الحديثة التي نالت إهتمام واسع في  (life of Quality) مصطلح جودة الحياة ويعتبر

، وأصبح تحسين ( 73: 7006جوان بكر،)مجـاالت العلوم المختلفة سواء الطبيعية منها أم اإلنسانية 
 فالل محاولة الباحثيين على إختالاف الدراسات اإلنسانية فى الوقت الراهن من خجودة الحياة من أهد

كتشاف العناصر التى تساهم بدرجة أو ب خرى فى أتخصصاتهم قياس كيفية إدراك اإلنسان لنوعية حياته وا 
 (023،،700سحر عبد الحميد ،) تحسينها 

جة إشباع إحتياجاته واإلشباع الفعلى وتمثل جودة الحياة الفجوة بين توقعات الفرد المتعلقة بدر 
الذى يحصل عليه ، كما أنها ليست قابلة للتحقيق من تلقاء نفسها فال تتحقق لمجرد توافر مصادر 

تدفع الفرد إلى تحقيق إشباع  ةشطة إيجابياإلشباع بل تدل على القدرة على التوافق وعلى القيام بأن
 ( .027، 7002عزيزة النعيم ، ) إحتياجاته 
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ختلفت تعريفات الباحثين لمفهوم جودة الحياة ، إال و  ن منظمة الصحة العالمية عرفته على أنه أا 
ساق القيم التى يتبناها ومدى تطابق أوعدم تطابق ذلك تإدراك الفرد لوضعه فى الحياة فى سياق الثقافة وأ

 ( .6، 7000محمد أبو حالوة ، )مع اهدافه وتوقعاته 
أحد المعايير الجوهرية فى قياس مستوى تقدم المجتمعات لما تتضمنه  ويعتبر مفهوم جودة الحياة

من مفاهيم للتنمية البشرية والصحية والتكنولوجية والثقافية ، حيث يشير جودة الحياة إلى تنمية كل 
جوانب اإلنسان من خالل توفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية والروحية وتنمية كافة قدراته وطاقاته ، 

 (.،،7،  7000محمد المنوفى ، ) هو ما يجب أن تحققه المناهج التعليمية بمختلف المجاالت  و 
ن لمنهج اإلقتصاد المنزلى الصدارة فى المناهج التى تستطيع أن تحقق أبعاد جودة الحياة إذا ا  و 

 . كرىتضمنت  داخل محتواها العلمى بشكل واضح يرتكز على مؤشرات األبعاد متضمنة مراحل االمن الف
فقد ، ويعد األمن من مطالب الحياة الضرورية وقاعدة أساسية تقوم عليها الدول القديمة والحاضرة

، حاول اإلنسان منذ القدم أن يعمل على توفير األمن بشتى الطرق والوسائل؛ لضمان وجوده على األرض
قال ، م اهلل على عبادهإذ إنه يعد نعمة من نع، فمن أخطر ما يهدد استقرار المجتمعات فقدان األمن 

 ( .7، 7002،صالح الحارثي( )سورة قريش( )الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )تعالى 
إلى أن المدرسة هى ( 620، 7003محمد نصر ،) ، ( 02، 7000عصام منصور ، )ويؤكد 

كاملة وتزويد تربية مت ئأهم المؤسسات التربوية لتنمية األمن الفكرى فهى المكان المالئم لتربية النش
طالبها بالمهارات والقيم والسلوكيات ليسهموا فى بناء وتقدم المجتمع ،كما أن لها دورًا حيويًا فى نشر 

تهم يالفكرى وكيفية مواجهته وحمالوعى األمنى بين الطالب عبر توعيتهم وتبصيرهم بعوامل اإلنحراف ا
 .من الوقوع فى المشكالت السلوكية التى تحيط بهم 

  :لبحث مشكلة ا
يتضح من العرض السابق مدى أهمية أبعاد جودة الحياة متضمنة مراحل االمن الفكرى بكل بعد حيث 
أنها تمثل ركيزة أساسية لمواطن صالح داخل أسرته ومجتمعة ، وأوضحت الكثير من الدراسات 

، ( 7002يس، سعيدة لون)، ( 7002حسان شاهين ، رناد البدور،)ومنها دراسة هذه األهمية والمؤتمرات 
 (.7006جوان بكر ،)،( 7000إيمان خميس ،)،( 7003سالى حبيب ،)

وفى حدود علم الباحثة ال توجد دراسة تناولت تطوير منهج اإلقتصاد المنزلى لتعزيز األمن 
وهو ما وجه نظر الباحثة لضرورة إجراء البحث الحالى ، والذى ،  الفكرى فى ضوء أبعاد جودة الحياة

طريق تطوير منهج اإلقتصاد المنزلى من خالل محاولة وضع تصور مستقبلى مقترح يعد خطوة على 
لتطوير اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية من أجل توفير األمن الفكرى والذى يمثل جبهة لمواجهه 

.ةالمجتمع بتحدياته ، وتنمية أبعاد جودة الحياة  والذى يرتبط بالتحسن المستمر فى األداء كأسلوب حيا  



 0291 الخامس والثالثونالعدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

994 

 :التالية األسئلة ويحاول البحث الحالى اإلجابة على  :البحث أسئلة
كيف يمكن تطوير منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية لتعزيز األمن الفكرى لدى طالبات " 

 : يةالتال األسئلةويتفرع منه ، " المرحلة اإلعدادية فى ضوء أبعاد جودة الحياة 
 د تضمينها فى منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية ؟ما أبعاد جودة الحياة المرا -0
ما واقع منهج اإلقتصاد المنزلى من حيث مدى تضمينها لمراحل تعزيز األمن الفكرى فى ضوء أبعاد  -7

 جودة الحياة؟
 ما صورة منهج اإلقتصاد المنزلى المطور للصف الثانى اإلعدادى بالمرحلة اإلعدادية ؟ -6

 :البحث إلى  هدف هذا :أهداف البحث 
 .تحديد مراحل تعزيز األمن الفكرى والتى يجب أن يفى بها منهج اإلقتصاد المنزلى ضمنيًا  .0
 .إعداد قائمة بأبعاد جودة الحياة المراد تضمينها فى منهج اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعدادى  .7
الفكرى فى ضوء أبعاد  تحديد واقع منهج اإلقتصاد المنزلى من حيث تضمينها لمراحل تعزيز األمن .6

 –معلمات اإلقتصاد المنزلى )جودة الحياة من خالل إستطالع رأى المعنين بمجال اإلقتصاد المنزلى 
 (.الطالبة المعلمة  -مشرفى التربية العملية –موجهات اإلقتصاد المنزلى 

للمرحلة  الوقوف على مدى ومستوى تضمين مراحل تعزيز االمن الفكرى فى منهج اإلقتصاد المنزلى .2
اإلعدادية فى ضوء أبعاد جودة الحياة من خالل نتائج تحليل المحتوى لمنهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة 

 .اإلعدادية 
وضع تصور لتطوير منهج اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعدادى متضمنًا مراحل تعزيز األمن  .5

 .الفكرى فى ضوء أبعاد جودة الحياة 
 :ية البحث الحالى إلى أنه يمكن أن ُيسهم فى ترجع أهم: أهمية البحث 

تقديم نموذج مستقبلى مقترح لتطوير منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية لتعزيز األمن الفكرى  -
 .فى ضوء أبعاد جودة الحياة 

محاولة السير خطوة إلى اإلمام لتطوير منهج اإلقتصاد المنزلى فى ضوء التغيرات المجتمعية  -
 .المستمرة 

تزويد مناهج اإلقتصاد المنزلى بمراحل تعزيز األمن الفكرى لطالبات المرحلة اإلعدادية ، التى  -
 . تساعدهم على الوقاية من اإلنحرافات الفكرية وتعزيز قيمهم وسلوكياتهم اإليجابية 

 .مساعدة القائمين على تطوير المناهج لتضمين أبعاد جودة الحياة ضمن خطط التطوير -
 .أمام دراسات مستقبلية  أخرى لمراحل تعليمية مختلفة ومناهج دراسية متنوعة فتح المجال  -
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 .لتحقيق أهداف البحث  تم إستخدام المنهج الوصفى التحليلى  :منهجية البحث 
 :اقتصر البحث الحالى على ما يلى  :حدود البحث 

ك فى العام الدراسى تحليل المحتوى العلمى لكتاب اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعدادى وذل -
7002/700، . 

من معلمات اإلقتصاد المنزلى ببعض المدارس التابعة لإلدارات التعليمية المختلفة بمحافظة ( 600) عدد  -
 .األسكندرية والقاهرة

 .من موجهات اإلقتصاد المنزلى التابعة لإلدارات التعليمية المختلفة (  75)عدد  -
 .م اإلقتصاد المنزلى من الطالبات المعلمات بقس(  75)عدد  -
 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال مناهج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى( ،)عدد  -

 ( .مشرفى التربية العملية)
من كتاب اإلقتصاد المنزلى للصف ( أسرة متعاونة ،أسرة منتجة ، أسرة مفكرة ، أسرة متحابة) وحدة  -

ستقبلى لتطوير موذج توضيحى لكيفية توظيف تصور مالثانى كنالثانى اإلعدادى للفصل الدراسى األول و 
 .منهج اإلقتصاد المنزلى 

 :أدوات البحث  
إعداد ) قائمة بأبعاد جودة الحياة ، والتى يجب أن تفى بها منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية -

 (.الباحثة
اقع منهج المرحلة اإلعدادية ، ومدى ن بمجال اإلقتصاد المنزلى حول و يإستمارات إستطالع رأى المعني -

موجهات  –معلمات اإلقتصاد المنزلى )تضمينها لمراحل تعزيز األمن الفكرى وأبعاد جودة الحياة 
 ( .إعداد الباحثة()الطالبة المعلمة  -المشرفين على التربية العملية –اإلقتصاد المنزلى 

إلعدادية لتحديد مدى ومستوى تضمين مراحل إستمارة تحليل محتوى منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة ا -
 ( .إعداد الباحثة) تعزيز األمن الفكرى فى ضوء أبعاد جودة الحياة 

من كتاب اإلقتصاد المنزلى للصف ( أسرة متعاونة ،أسرة منتجة ، أسرة مفكرة ، أسرة متحابة) وحدة  -
ترح لتطوير منهج اإلقتصاد الثانى اإلعدادى كنموذج توضيحى لكيفية توظيف التصور المستقبلى المق

 ( إعداد الباحثة) المنزلى 
 :المصطلحات اإلجرائية للبحث 

التخطيط إلعداد إطار تنظيمى شامل لعناصر  : Curriculum developmentتطوير المنهج  -
المنهج من أهداف تدريسية ومحتوى وطرق تدريسية ووسائل وانشطة تعليمية وأساليب تقويم ، بحيث 
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نفيذ فى المرحلة اإلعدادية من خالل تضمين مراحل تعزيز األمن الفكرى فى ضوء أبعاد يكون قابل للت
 .جودة الحياة 

تأمين األفكار واإلتجاهات والسلوكيات اإليجابية التى تحفظ :   Intellectual Securityااَلمن الفكرى  -
 .من اإلنحرافات الفكريةعقول طالبات الصف الثانى اإلعدادى وتنمى وعيهن بقضايا معاصرة ، وتحميهم 

درجة إحساس الطالبة بالتحسن المستمر فى الجوانب الشخصية : life of Qualityجودة الحياة  -
المرتبطة بالجوانب النفسية واألكاديمية واإلجتماعية ، وكذلك القدرة على حل المشكالت والتوافق والتكيف 

 .والتحسن المستمر فى األداء كأسلوب حياة 
  :ى للبحث اإلطار النظر 

 : life of Qualityجودة الحياة : المحور األول 
جودة الحياة على أنها شعور الفرد بالسعادة ( 35،  7003محمود منسى ، على كاظم ، ) يعرف 

والرضا وقدرته على إشباع حاجاته من خالل إثراء البيئة التى تقدم له فى المجاالت الصحية واإلجتماعية 
 .مع حسن إدارة الوقت واإلستفادة منه  والتعليمية والنفسية ،

بأنها درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب ( 20، 7003مجدى حبيب، )ويعرفها 
 .شخصيته ، وتهيئة المناخ المزاجى واإلنفعالى لإلنجاز والعمل

على أنها إدراك وتصور األفراد لوضعهم ومواقعهم فى ( Nilsson , 2004 ,298) ويعرفها 
فى سياق نظم القيم والثقافة التى يعيشون فيها وعالقة ذلك بأهدافهم وتوقعاتهم ، ويتأثر بالصحة  الحياة

 .النفسية والجسمية للفرد وعالقاته اإلجتماعية فى البيئة المحيطة به 
 :جودة الحياة إلى بعدين أساسيين وهما ( 7000محمد أبو حالوة ،) قد صنف  :أبعاد جودة الحياة 

وتشمل الصحة البدنية ، العالقات اإلجتماعية ، العالقات األسرية ، الصحة  :موضوعية المكونات ال -
 .النفسية ، فلسفة الحياة ، الحقوق ، وقت الفراغ 

 .وتشمل اإلدراك الذاتى ، خصائص شخصية الفرد :  المكونات الذاتية -
جودة  :أبعاد كاألتى أبعاد جودة الحياة إلى ثالثة (  022- 026، ،700نورا مصيلحى ، )وصنفتها 
 .جودة الحياة االكاديمية ، جودة الحياة اإلجتماعية ، الحياة النفسية 
جودة األداء  :أبعاد جودة الحياة إلى ثالثة أبعاد وهى ( ،02، ،700سحر عبد الحميد ،) وصنفت 
 . جودة إدارة الوقت ، جودة إدارة الضغوط واإلنفعاالت ، فى العمل 

فى تصنيف (  7003محمود منسى ، على كاظم ،)و(  00، 7002األشى ،ألفت )  تبينما أتفق
الجوانب -التعليم والدراسة -الحياة األسرية واإلجتماعية   -الصحة العامة :وهى أبعاد جودة الحياة 

دراته - الصحة النفسية- الوجدانية للفرد  .شغل الوقت وا 



  0291الخامس والثالثون العدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                                 

 

999 

تقدير -تقدير السعادة الذاتية  :فى  بأن جودة الحياة تتمثل( 052، 7000إيمان خميس ،) وصنفت 
 .معنى الحياة  -األمل فى الحياة - الرضا عن الحياة - درجة النضج الشخصى والنفسى

وقد تناول البحث الحالى أبعاد جودة الحياة التالية فى ضوء إستطالع رأى الخبراء بما يتناسب مع 
جودة الرضا عن :لبات المرحلة اإلعدادية محتوى منهج اإلقتصاد المنزلى ومستوى المرحلة العمرية لطا

جودة الحياة - جودة الحياة األكاديمية - جودة الحياة األسرية - جودة اإلنتماء اإلجتماعى- الحياة 
 .جودة إدارة الوقت - الصحية

إن أبعاد جودة الحياة تعمل على توظيف إمكانيات اإلنسان العقلية  :أهمية تنمية أبعاد جودة الحياة 
ثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمته اإلنسانية ، ويكون المحصلة النهائية هى واإلب داعية وا 

 frank) جودة الحياة ومن ثم جودة المجتمع ويتم ذلك من خالل األسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل 
,2000.) 

يرًا ناقدًا وعلى اإلبداع باإلضافة كما أنها تعمل على تكوين الشخصية اإلنسانية القادرة على التفكير تفك
 (.Ahanger ,2010) إلى الشعور بالمسئولية والنمو اإلجتماعى والتعليمى والذاتى 

على أن جودة الحياة تعمل على رقي مستوى الخدمات المادية (  7005) ويؤكد حسن مصطفى 
 .المجتمع واإلجتماعية التي تُقدم ألفراد المجتمع، وحل المشكالت المعيشية ألفراد 

وقد تناولت العديد من الدراسات تنمية أبعاد جودة الحياة وأوضحت أثرها الفعال على متغيرات متنوعة 
 :ومنها  

وضحت فاعلية وحدة دراسية قائمة على أهداف التربية القيادية أوالتى ( ،700نورا مصيلحى ،) دراسة  -
 .حلة اإلعدادية لتنمية مهارات قيادة التغيير وجودة الحياة لطالبات المر 

والتى أوضحت فاعلية برنامج فى تحسين أبعاد جودة الحياة ( 7002سحر عبد المحسن ) دراسة  -
 .لمعلمة رياض األطفال وأثرة على الكفايات المهنية لديها

التى هدفت الى الكشف عن دافعية اإلنجاز لدى طالبات كلية اإلقتصاد ( 7002الفت األشى ،)ودراسة  -
 .ا بجودة الحياة لديهن المنزلى وعالقته

والتى أوضحت فاعلية برنامج تدريبى لتنمية اللياقة ( 7002حسان شاهين ، رناد البدور ،) دراسة  -
 .البدنية فى تنوير جودة الحياة لدى الطالب الموهوبين 

والتى هدفت إلى معرفة مستوى إدراك جودة الحياة بأبعادها المختلفة ( 7002سعيدة لونيس ،) دراسة  -
 .الطالب الجامعى فى ظل بعض المتغيرات  لدى

ثر الذكاء اإلجتماعى وعالقته بجودة أوالتى هدفت إلى التعرف على ( 7003منى صابر ، ) دراسة  -
 .الحياة لدى عينة من طالبات رياض األطفال بكلية التربية جامعة القصيم 
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نامج تدريبى لتحسين جودة لى التعرف على مدى فاعلية بر إوالتى هدفت ( 7003سالى حبيب ، )دراسة  -
 .الحياة األكاديمية لدى عينة من الطالب الموهوبين 

ستخلصت كل هذه الدراسات السابقة أثر أبعاد جودة الحياة على بعض المتغيرات األخرى سواء ا  و 
 .أثرت فى تنميتها أو زيادة العالقة بينهما بالتحسن 

 :   Intellectual Securityن الفكرى ماأل: المحور الثانى
األمن الفكرى على أنه تأمين أفكار وعقول أفراد المجتمع ( 622، 7003محمد نصر ، ) يعرف 

من كل فكر شائب أو معتقد خاطئ قد يشكل خطرًا على نظام الدولة وأمنها ، ويهدف إلى تحقيق األمن 
عى العام ألبناء واإلستقرار فى الحياة اإلجتماعية وذلك من خالل برامج وخطط تقوم على اإلرتقاء بالو 

 .ع النواحى يالمجتمع من جم
بأنه الحقائق والمهارات والقيم واإلتجاهات ( ،0، ،700ناصر السيد وَاخرون ، ) ويعرفه 

جتماعيًا من خالل تنمية  المتضمنة فى عناصر المنهج الدراسى ، وتهدف إلى تحصين الطالب فكريًا وا 
تجاهاته اإليجابية بص ورة تجعله قادرًا على تنويع مصادر جمع المعلومات ودراسة مهاراته وتقوية ميوله وا 

 .قيتها والتأكد من دقتها امصد
بأنه الحفاظ على مخزون أذهانهم من الثقافات والمبادئ والقيم ( ovwata , 2000 ,14)ويعرفه 

مؤسسات  األخالقية التى يتلقوها من مجتمعهم ، لذلك تعد المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة من أهم
التنشئة اإلجتماعية الهادفة إلى الوقاية من اإلنحراف وتحقيق األمن الفكرى من خالل إدارتها  ومعلميها 

 .واألسس التربوية التى تتضمنها المناهج الدراسية 
 :أن لألمن الفكرى أسس وأركان يقوم عليها وهى ( 70،  7000الحربى ، ) ذكر  :أسس األمن الفكرى 

 .مكن أن نطلق عليه األساس اإليمانى والعقائدى ما ي :اإليمان  -
 .التواصى بالحق واإليمان والعلم :  التكاتف اإلجتماعى -
 .وهو األساس العلمى والعقلى : العلم  -

أن ( 7002أسماء على ،) ، ( 7003عبد الحفيظ المالكى ، ) يوضح كل من  : أهمية األمن الفكرى
بط  بالعقل البشرى ، فالعقل هو موضع اإلبداع واإلبتكار ترت :أهمية األمن الفكرى تتمثل فى أنها 

تعتبر من دعائم األمن ، كما انها  والمحدد الرئيس إلتجاهات األفراد ومواقفهم من القضايا المختلفة 
بمثابة الحارس لمكتسبات األمة وضرورياتها وبالتالى هو يشكل حماية ، وهى تعتبر الشامل ومرتكزاته 
 .  تساعد على حماية أفراد المجتمع من الغزو واإلنحراف الفكرى ، كما  ا وتميزها إلستمرارها ووجوده

أن ( ،700عبد الحفيظ المالكى ، )، ( 7007الدوسرى ،) يذكر كال من  :مراحل تحقيق األمن الفكرى 
 :تحقيق األمن الفكرى يمر بمجموعة من المراحل وهى  
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طلب أن تقوم المؤسسات التعليمية بإتخاذ اإلجراءات يت :الوقاية من اإلنحراف : المرحلة األولى  -
 .الممكنة لمنع حدوث اإلنحراف ، على أن يكون وفقًا لخطط مدروسة توضح فيها األهداف 

ويتم اللجوء لهذه المرحلة فى حالة عدم تمكن المرحلة  :المناقشة والحوار : المرحلة الثانية  -
ه المرحلة مواجهة أصحاب األفكار المنحرفة عن األولى من صد األفكار المنحرفة ، ويتم فى هذ

 .طريق الحوار والمناقشة المستندة إلى البرهان من قبل المختصين 
العمل فى هذه المرحلة يبدأ بتقييم الفكر المنحرف وتقدير مدى :  مرحلة التقييم: المرحلة الثالثة  -

مل إلى مستوى ّاخر هو تقويم هذا خطورته بإعتبار ذلك نتيجة حتمية للمناقشة والحوار ثم ينتقل الع
ذا لم تنجح تلك المرحلة ننتقل إلى  الفكر وتصحيحة قدر المستطاع باإلقناع وبيان األدلة والبراهين،وا 

 .المرحلة التالية 
يتم فى هذه المرحلة مواجهة أصحاب الفكر المنحرف  :المساءلة والمحاسبة : المرحلة الرابعة  -

 .ار منحرفة لحماية المجتمع من المخاطر التى تترتب عليها ومساءلتهم عما يحملونه من أفك
وفى هذه المرحلة يكثف الحوار مع األشخاص : مرحلة العالج واإلصالح: المرحلة الخامسة  -

 .المنحرفين فكريًا ، ويتم ذلك من خالل المؤهلين علميًا وفكريًا فى مختلف التخصصات 
 :الخطوات اإلجرائية للبحث 

دوات الخاصة دبيات المتصلة بموضوع البحث بهدف بناء األراسات السابقة واألاإلطالع على الد -
 :بالبحث ، وذلك حسب الخطوات التالية

إستخالص قائمة بأبعاد جودة الحياة والمؤشرات الدالة عليها التى يجب أن تفى بها مناهج اإلقتصاد  -
 .فكرىراحل األمن المالمنزلى وعرضها على السادة المحكمين ، وتحديد 

هداف لمنهج الصف الثانى اإلعدادى فى ضوء أبعاد جودة الحياة وعرضها بناء إستمارة تحليل األ -
 .على السادة المحكمين 

ستمارة تحليل المحتوى لمنهج الصف الثانى اإلعدادى فى ضوء مؤشرات وأبعاد جودة الحياة إبناء  -
 .وعرضها على المحكمين

 .سادة المحكمين إلستخالص النتائجتفريغ البيانات السابقة من ّاراء ال -
رات الدالة عليها ألبعاد جودة الحياة متضمنة مراحل االمن الفكرى ضمنية فى ؤشتحديد األبعاد والم -

 .كل بعد من أبعاد جودة الحياة
إعداد التصور المقترح لتطوير منهج اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعدادى فى ضوء أبعاد جودة  -

مراحل تعزيز األمن الفكرى ضمنيًا بكل ُبعد منها وعرضه على مجموعة من السادة الحياة متضمنًا 
 .المحكمين 
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 .التعقيب على نتائج البحث -
 .إستخالص التوصيات والمقترحات الخاصة بالبحث  -

 :بناء أدوات البحث 
من خالل  قائمة أبعاد جودة الحياة التى يمكن تضمينها بمناهج اإلقتصاد المنزلى بالمرحلة اإلعدادية -

الدراسات السابقة التى إطلعت عليها الباحثة ، ثم صياغة مجموعة من مؤشرات األداء ألبعاد جودة 
الحياة وكانت فى صورتها األولية عبارة عن ستة أبعاد ولكل ُبعد مجموعة من المؤشرات لألداء الدالة 

كما هو موضح بالجدول عليه ، وتم عمل تحديد تعريف إجرائى لكل ُبعد ووضع مؤشرات دالة عليه 
 :التالى 

مؤشرات أبعاد جودة الحياة وتعريفاتها( 9)جدول   
 المؤشرات  التعريف الُبعد

 
جودة الرضا 
 عن الحياة

ستقرار والسعادة الشعور باإل
الدائمة التي تتضمن مختلف 
مجاالت الحياة سواء على 
مستوى العمل أو العالقات 

الشخصية أو المستوى 
 .ة المادية والحال ىاالجتماع

 .الرضا عن المدرسة  -
 .ختيار اإلنشطة المدرسيةإحرية  -
 .الرضا عن  المهارات الدراسية  -
 .الرضا عن الملبس  -
 .الرضا عن الدرجات المحصلة -
 .الرضا عن اإلشراف المدرسى  -

جودة 
اإلنتماء 

 اإلجتماعى
 

قوة الصلة التي تربط بين الفرد، 
والشيء الذي ينتمي له، سواًء 

اؤه لوطنِه، أو عائلتِه، أكان انتم
 .أو عمله، أو غيرهم

 

 .القرارات  ذالمشاركة  فى إتخا -
 .شاركة فى األنشطة المدرسية الم -
 .عدم القلق إتجاه ما يتوقعه الناس  -
 .لشخصية المحبوبة بين االصدقاء ا -
 .عدم الشعور بالوحدة  -
 .اإلستماع إلى الرأى االخر -

جودة الحياة 
 األسرية

تشبع حاجة  الدرجة التي عندها
أفراد األسرة إلى اللقاء أو 

التجمع، واستمتاع أفراد األسرة 
بحياتهم معا، وتوفر الفرص 

 .لديهم إلنجاز أهدافهم 

 .الشعور بالسعادة وسط العائلة  -
 .العيش فى أسرة تدفع إلى التعلم  -
 .إتخاذ قدوة فى النجاح  -
 .اإلهتمام برضا الوالدين  -
 .أخذ رأى أفراد االسرة  -
 .غبة فى اإلبتعاد عن األسرةعدم الر  -



  0291الخامس والثالثون العدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                                 

 

994 

 
جودة الحياة 
 األكاديمية

شعور الفرد بالسعادة نتيجة 
حاجاته من خالل ما  عاشبا

توفره له المدرسة من مجاالت 
 .دراسية متنوعة 

 .القدرة على التغلب على الصعوبات الدراسية  -
 .المتعة أثناء الدراسة  -
 .بذل الجهد لرفع المستوى الدراسى  -
 ةلحافز للدراسا -
 .امكانية تغير النشاط المدرسى إلى أخر  -
 .عدم القلق والتوتر عند الدراسة  -

 
جودة الحياة 

 الصحية

الحياة التي يعيشها الشخص 
بناًء على العادات اليومية التي 
تساعده على الشعور بالنشاط، 
والصحة، وقلة اإلجهاد والتوتر، 

كما تقلل من خطر اإلصابة 
 .باألمراض

 

 .الجيدة  الوجود فى الصحة -
 .ألسرةاعدم وجود مشكلة صحية ألحد افراد  -
 .عدم اإلحساس بالتعب واإلرهاق -
 .مشكالت الصحية تعيق الدراسةالعدم وجود  -
عدم االصابة باألمراض التى تشكل عبئ كبير  -

 .على االسرة 
 لدراسةاالنشاط والحيوية عند تنظيم وقت  -

جودة إدارة 
 الوقت

حسن إدارة الوقت واإلستفادة 
 . منه

 .الشعور بأهمية تنظيم األولويات  -
 عدم اإلنخراط فى االعمال الروتينية -
 سير المجهودات فى اإلتجاه الصحيح -
 .وضع خطة عمل يومية  -
 تنفيذ أكثر من نشاط فى وقت واحد -
نشغال عدم ترك العمل قبل اإلنتهاء منه واإل -

 .بغيرة
 
المحكمين المتخصصين فى مجال تم عرض القائمة فى صورتها األولية على مجموعة من السادة  -

مناهج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى ، وذلك حتى يتم ضبطها من حيث تكون أبعادها المقترحة ألبعاد 
جودة الحياة والمؤشرات الدالة عليها مناسبة لمنهج اإلقتصاد المنزلى ومناسبة للتعريف اإلجرائى لكل ُبعد 

 بعض من مالحظات تم تعديل صياغة البنود وحذففى ضوء ّاراء السادة المحكمين وما ذكروه 
التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات أداء (  7)  ويوضح جدول، ( 0)ملحق  المؤشرات الدالة على األبعاد

 :أبعاد جودة الحياة 
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(1=ن)التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات أداء أبعاد استمارة جودة الحياة ( 0)جدول   

راء السادة الخبراء في مؤشرات األداء المقترحة ألبعاد أن النسبة المئوية ال( 7)يتضح من جدول 
فأكثر % 20، وأرتضت الباحثة قبول نسبة %(000، %22.22)استمارة جودة الحياة تراوحت ما بين 

 .لكل بعد من األبعاد الستة( 3)من آراء السادة الخبراء وبذلك تم قبول المؤشرات وعددها 
وذلك من خالل  :يجب أن يفى بها منهج اإلقتصاد المنزلى  تحديد مراحل تعزيز األمن الفكرى والتى -

محمد ) اإلطالع على الدراسات السابقة والتى تناولت مراحل تعزيز االمن الفكرى لدى الطالب ومنها 
، (63، 7002عبد الحفيظ المالكى ، ) ،( ،( 02، 7000عصام منصور ، )،  620، 7003نصر ،

 :وقد تم تحديدها فى المراحل التالية
إتخاذ اإلجراءات الممكنة لمنع حدوث اإلنحراف ، على  :الوقاية من اإلنحراف : المرحلة األولى  (0

 .أن يكون وفقًا لخطط مدروسة توضح فيها األهداف 
فى حالة عدم تمكن المرحلة األولى من صد األفكار  :المناقشة والحوار : المرحلة الثانية  (7

 .لمنحرفة عن طريق الحوار والمناقشة المستندة إلى البرهان المنحرفة ، يتم مواجهة أصحاب األفكار ا
تقييم الفكر المنحرف وتقدير مدى خطورته بإعتبار ذلك نتيجة :  مرحلة التقييم: المرحلة الثالثة  (6

حتمية للمناقشة والحوار ثم ينتقل العمل إلى مستوى ّاخر هو تقويم هذا الفكر وتصحيحة قدر المستطاع 
 .دلة والبراهين باإلقناع وبيان األ

مواجهة أصحاب الفكر المنحرف ومساءلتهم عما يحملونه  :المساءلة والمحاسبة : المرحلة الرابعة  (2
 .من أفكار منحرفة للحماية المجتمع من المخاطر التى تترتب عليها 

تكثيف الحوار مع األشخاص المنحرفين فكريًا ، ويتم : مرحلة العالج واإلصالح: المرحلة الخامسة  (5
 .ذلك من خالل المؤهلين علميًا وفكريًا فى مختلف التخصصات 

 البعد السادس البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث ثانيالبعد ال البعد األول

رار م
لتك

ا
 

% 
رار م

لتك
ا

 

 م %

رار
لتك

ا
 

 م %

رار
لتك

ا
 

 م %

رار
لتك

ا
 

 م %

رار
لتك

ا
 

% 

0 2 22.2، 0 2 22.22 0 ، 000 0 2 22.2، 0 2 22.2، 0 2 22.2، 
7 ، 000 7 2 22.22 7 2 22.22 7 ، 000 7 2 22.22 7 ، 000 
6 ، 000 6 ، 000 6 2 22.2، 6 2 22.22 6 2 22.2، 6 ، 000 
2 2 22.2، 2 2 22.2، 2 2 22.2، 2 2 22.22 2 2 22.22 2 2 22.22 
5 2 22.22 5 2 22.22 5 2 22.22 5 2 22.2، 5 ، 000 5 2 22.2، 
3 2 22.2، 3 2 22.2، 3 ، 000 3 ، 000 3 2 22.22 3 ، 000 
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إجراء بعض التعديالت فى ضوء َاراء السادة المحكمين والتوصل إلى قائمة نهائية ألبعاد جودة  -
فى كل بعد ) الحياة التى ستُبنى على أساسها الوحدات الدراسية مع مراعاة تضمين مراحل األمن الفكرى 

مرحلة التقييم -المناقشة والحوار  -الوقاية من اإلنحراف )وتتمثل المراحل فيما يلى  من أبعاد جودة الحياة
 . ذلك (6)الجدول ويوضح  ،( 7)ملحق  ،( مرحلة العالج واإلصالح  -المساءلة والمحاسبة -

قائمة أولية بأبعاد جودة الحياة التى يمكن دراستها للصف الثانى اإلعدادى فى مادة ( 3)جدول 
 د المنزلى فى ضوء مراحل تعزيز األمن الفكرىاإلقتصا

مراحل 
 تعزيز 
االمن 
 الفكرى

أبعاد جودة 
 الحياة

 المؤشرات المرتبطة بكل بعد

الوقاية  .1
من 

 اإلنحراف 
المناقشة  .2

 .والحوار 
مرحلة  .3

 .التقييم  
المساءلة  .4

 .والمحاسبة 
مرحلة  .5

العالج 
 .واإلصالح 

 

جودة الرضا 
 عن الحياة

حرية اختيار اإلنشطة المدرسية ،الرضا عن  الرضا عن المدرسة ،  -
المهارات الدراسية ، الرضا عن الملبس  ،الرضا عن الدرجات 

 .المحصلة، الرضا عن اإلشراف المدرسى 
جودة 

اإلنتماء 
 اإلجتماعى

المشاركة  فى إتخاز القرارات ،  المشاركة فى األنشطة المدرسية ، عدم 
خصية المحبوبة بين االصدقاء ،عدم القلق إتجاه ما يتوقعه الناس ، الش

 .الشعور بالوحدة ، اإلستماع إلى الرأى االخر
جودة الحياة 

 األسرية
الشعور بالسعادة وسط العائلة ، العيش فى أسرة تدفع إلى التعلم  ،إتخاذ 

قدوة فى النجاح ، اإلهتمام برضا الوالدين  ،أخذ رأى أفراد االسرة ،عدم 
 .ألسرةالرغبة فى اإلبتعاد عن ا

 
جودة الحياة 

 األكاديمية

القدرة على التغلب على الصعوبات الدراسية ، المتعة أثناء الدراسة ،بذل 
الجهد لرفع المستوى الدراسى ، الحافز للدراسة ،امكانية تغير النشاط 

 .المدرسى إلى أخر ، عدم القلق والتوتر عند الدراسة
 

جودة الحياة 
 الصحية

عدم وجود مشكلة صحية ألحد افراد األسرة  يدة ،الوجود فى الصحة الج
وجود مشكالتك الصحية تعيق عدم ،عدم اإلحساس بالتعب واإلرهاق، 

االصابة باألمراض التى تشكل عبئ كبير على االسرة ، عدم الدراسة ،
 النشاط والحيوية عند تنظيم وقت لدراسة

جودة إدارة 
 الوقت

اإلنخراط فى االعمال الروتينية الشعور بأهمية تنظيم األولويات ،عدم 
،سير المجهودات فى اإلتجاه الصحيح ،وضع خطة عمل يومية ،تنفيذ 

أكثر من نشاط فى وقت واحد ،عدم ترك العمل قبل اإلنتهاء منه 
 .واالنشغال بغيرة

ى تم بناء استمارة لتحليل محتوى كتاب اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعداد:إستمارة تحليل المحتوى -
 :كما يلى 

تهدف اداة تحليل المحتوى إلى تحديد مدى تضمين محتوى منهج اإلقتصاد المنزلى : الهدف من األداة  -
 .(6)ملحق  للصف الثانى اإلعدادى ألبعاد جودة الحياة التى تم تحديدها من قبل

 .هى الوحدات األربعة المقررة على الصف الثانى اإلعدادى: تحديد عينة التحليل  -
 .تم تحديد الصفحة داخل الموضوع الدراسى كوحدة تحليل يعتمد عليها : حدة التحليل تحديد و  -
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حيث تضمنت قائمة بأبعاد جودة الحياة فى صورتها النهائية كفئة تحليل رئيسية : تحديد فئات التحليل  -
ألبعاد ويتم فئات تمثل جودة الحياة ، اما فئة التحليل الفرعية فقد تمثلت فى مؤشرات ا( 3)وقد تكونت من 
 ( .غير متوافر –متوافر )       اإلشارة إليها ب

 :المعامالت العلمية الستمارة تحليل المحتوى
 استخدمت الباحثة صدق االتساق الداخلي لحساب معامل الصدق وذلك بهدف التحقق  :صدق االستمارة

من مجتمع البحث ( 65)من صدق إستمارة اإلستبيان، حيث تم تطبيق اإلستبيان على مجموعة قوامها 
ومن خارج عينة البحث األساسية، حيث تم تطبيق االستبانة على الوحدة األولى لكتاب اإلقتصاد المنزلي 

 :يوضح ذلك( 2)للصف الثاني اإلعدادي وجدول 
(33=ن)قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مؤشر والدرجة الكلية لالستمارة ( 4)جدول   

 البعد األول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس

 م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط

.0.1 .0... 1 .0.1 .091. 1 .0.1 .08.1 1 .0.1 .0844 1 .0.1 .0.28 1 .0.1 .0.0 1 

.0.1 .0815 2 .0.1 .000. 2 .0.1 .0929 2 .0.1 .0021 2 .0.1 .0.55 2 .0.1 .082 2 

.0.1 .0923 3 .0.1 .0.80 3 .0.1 .0.18 3 .0.1 .0843 3 .0.1 .09.. 3 .0.1 .091 3 

.0.1 .009. 4 .0.1 .0.21 4 .0.1 .0084 4 .0.1 .0.5. 4 .0.1 .0.81 4 .0.1 .0.9 4 

.0.1 .0.13 5 .0.1 .0810 5 .0.1 .0850 5 .0.1 .0912 5 .0.1 .0921 5 .0.1 .001 5 

.0.1 .0802 0 .0.1 .0842 0 .0.1 .0.93  .0.1 .0.91 0 .0.1 .0883 0 .0.1 .08. 0 

القترابها من الواحد الصحيح ( 0.00)أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ( 2)يتضح من جدول 
 .مما يدل على صدق وتجانس المؤشرات في االستمارة

 ثبات االستمارة: 
 (33=ن) ثبات ألفا كرونباخ بين أبعاد استمارة جودة الحياة والمجموع الكلي لها (3)جدول 

 ألفا كرونباخ معامل ثبات األبعاد م
 0.260 .جودة الرضا عن الحياة 0
 0.205 .جودة اإلنتماء اإلجتماعى 7
 0.272 .جودة الحياة األسرية 6
 ،0.27 .جودة الحياة األكاديمية 2
 0.226 .جودة الحياة الصحية 5
 0.232 .جودة إدارة الوقت 3
 20829 مجموع االستمارة 2
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بين أبعاد استمارة جودة الحياة (  ألفا كرونباخ)ات أن معامالت الثب( 5)يتضح من جدول 
وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند ( 0.200: 0.205)والمجموع الكلي لالستمارة تراوحت ما بين 

 .مما يشير إلى أن اإلستمارة تتمتع بثبات عالي( 0.00)مستوى 
يل أهداف دروس وحدة أسرة متعاونة قامت الباحثة ببناء استمارة تحل :إعداد استمارة تحليل االهداف -

 .(2)ملحق في كتاب اإلقتصاد المنزلى للصف الثانى اإلعدادى بناءًا على أبعاد جودة الحياة
استخدمت الباحثة صدق االتساق الداخلي لحساب   :المعامالت العلمية الستمارة تحليل االهداف -

حيث تم تطبيق اإلستبيان على معامل الصدق وذلك بهدف التحقق من صدق إستمارة اإلستبيان، 
من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية، حيث تم تطبيق االستبانة ( 65)مجموعة قوامها 

( 3)على الدرس األول من الوحدة األولى في كتاب اإلقتصاد المنزلي للصف الثاني اإلعدادي وجدول 
 :يوضح ذلك

 (33=ن)دف والدرجة الكلية لالستمارة قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ه( 6)جدول 
 البعد األول البعد الثاني البعد الثالث الرابع البعد الخامس البعد السادس البعد

 م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط
 األهداف المعرفية

0.00 0.265 0 0.00 0.،72 0 0.00 0.،06 0 0.00 0.270 0 0.00 0.32، 0 0.00 0.270 0 
0.00 0.252 7 0.00 0.237 7 0.00 0.22، 7 0.00 0.232 7 0.00 0.275 7 0.00 0.226 7 
0.00 0.،02 6 0.00 0.2،0 6 0.00 0.200 6 0.00 0.203 6 0.00 0.262 6 0.00 0.222 6 

 األهداف المعرفية
0.00 0.،05 0 0.00 0.22، 0 0.00 0.،60 0 0.00 0.336 0 0.00 0.226 0 0.00 0.253 0 

 0.227 7  0.230 7  0.222 7  0.2،0 7  0.222 7  0.23، 7 
 0.،05 6  0.2،0 6  0.2،0 6  0.23، 6  0.2،3 6  0.،02 6 

 األهداف المعرفية
 0.،03 0  0.227 0  0.3،7 0  0.222 0  0.322 0  0.3،5 0 
 0.256 7  0.،02 7  0.2،2 7  0.223 7  0.322 7  0.220 7 
 0.22، 6  0.230 6  0.255 6  0.27، 6  0.،06 6  0.2،2 6 

القترابها من الواحد ( 0.00)أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ( 3)يتضح من جدول 
 .الصحيح مما يدل على صدق وتجانس األهداف في االستمارة
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 :ة األهدافثبات استمار  -
 (33=ن) ثبات ألفا كرونباخ بين أهداف استمارة األهداف والمجموع الكلي لألبعاد (7)جدول 

بين أهداف استمارة األهداف ( ألفا كرونباخ)أن معامالت الثبات ( 2)يتضح من جدول 
وهى معامالت ارتباط دالة ( 0.205: 0.2.7)ما بين  والمجموع الكلي ألبعاد جودة الحياة تراوحت

 .مما يشير إلى أن اإلستمارة تتمتع بثبات عالي( 0.00)إحصائيًا عند مستوى 
 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها 

وتم  ما أبعاد جودة الحياة المراد تضمينها فى منهج اإلقتصاد المنزلى ؟ :النتائج الخاصة بالسؤال األول 
عداد أدواته  عنه فى إجراءات البحثاإلجابة   .وا 

ما واقع منهج اإلقتصاد المنزلى من حيث مدى تضمينها لمراحل تعزيز  :الثانى  سؤالالنتائج الخاصة بال
 األمن الفكرى فى ضوء أبعاد جودة الحياة ؟

ف اإلجرائية ولإلجابة عن السؤال الثانى تم حساب التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهدا
 :لدروس وحدة أسرة متعاونة في كل بعد من أبعاد جودة الحياة الستة ، وهذا ما توضحه الجداول التالية 

التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة أسرة ( 8)جدول 
 (جودة الرضا عن الحياة)متعاونة في البعد األول 

 البعد السادس البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول األهداف
 0.222 0.227 0.236 0.260 0.273 0.207 األهداف المعرفية
 0.262 0.220 0.257 0.260 0.277 0.202 األهداف المهارية
 0.232 ،0.23 0.220 0.275 ،0.20 0.200 األهداف الوجدانية
 20823 20780 20719 20768 20788 20731 مجموع االستمارة

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

اة 
لحي

ي ا
ق ف

راه
الم

ام 
سه

ة وا
ارك

مش
رية

ألس
ا

 

 المعرفية
9 00 20 ،0 60 7 77.77 00 20 007 60.26 
0 ، 63 50 03.32 6 66.66 ، 63 20 0،.7، 
3 2 67 700 20 7 77.77 2 67 772 30.،3 

 المهارية
9 06 57 060 26.66 5 55.53 06 57 030 26.25 
0 00 20 020 30 0 00.00 00 20 700 52.37 
3 00 20 035 55 2 22.2، 00 20 0،6 57.25 

 الوجدانية
9 7 2 003 62.32 7 77.77 7 2 077 66.05 
0 6 07 3 7 0 00.00 6 07 06 6.56 
3 7 2 5 0.32 0 0 7 2 ، 7.25 
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بخ
مط

ث ال
 أثا

يب
ترت

ة ل
ختلف

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 0 0 7 0.32 0 0 6 07 5 0.63 
0 0 0 0 0.66 0 0 0 2 7 0.52 
3 0 0 6 0 0 0 6 07 3 0.36 

 المهارية
9 0 0 05 5 7 77.77 0 0 02 2.37 
0 0 0 6 0 0 00.00 0 0 2 0.0، 
3 0 0 2 7.32 0 0 0 0 2 7.02 

 الوجدانية
9 0 0 5 0.32 0 0 0 0 5 0.63 
0 0 0 ، 6 0 0 0 0 ، 7.25 
3 0 0 2 7.66 0 0 0 0 2 0.،0 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 00 20 50 03.32 7 77.77 0 0 37 03.25 
0 ، 63 20 06.66 0 00.00 6 07 56 02.20 
3 2 67 ،0 60 0 0 7 2 000 72.02 

 المهارية
9 7 2 05 5 5 55.53 7 2 72 3.57 
0 6 07 6 0 0 00.00 0 2 2 7.02 
3 7 2 2 7.32 2 22.2، 6 07 70 5.20 

 الوجدانية
9 0 0 5 0.32 7 77.77 0 0 2 0.،0 
0 0 0 ، 6 0 0 0 0 ، 7.25 
3 0 0 2 7.66 7 77.77 0 0 ، 7.25 

ظ ا
حف

ن 
ماك

أ
جة

لثال
ة با

طعم
أل

 

 المعرفية
9 0 0 5 0.32 7 77.77 0 0 2 0.،0 
0 0 0 ، 6 0 0 0 2 00 7.27 
3 0 0 2 7.66 7 77.77 0 0 ، 7.25 

 المهارية
9 7 2 05 5 0 0 7 2 0، 5.03 
0 0 2 6 0 0 0 6 07 2 0.،0 
3 6 07 02 3 0 0 7 2 76 3.75 

 الوجدانية
9 0 0 75 2.66 6 66.66 0 0 72 2.30 
0 0 0 0، 3.66 5 55.53 0 0 72 3.57 
3 0 0 2 7.66 2 22.22 0 0 00 7.،، 

ئية
غذا

ر ال
اص

لعن
ة ا

امل
متك

ت 
جبا

ذ و
نفي

ت
 

 المعرفية
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
0 00 22 0 0 0 0 00 22 77 5.،2 
3 3 72 0 0 0 0 3 72 07 6.73 

 المهارية
9 0 0 0 0 7 77.77 0 0 7 0.52 
0 3 72 0 0 0 00.00 3 72 06 6.56 
3 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0.52 

 الوجدانية
9 0 0 65 00.32 0 0 0 0 65 ،.50 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
3 0 0 2 7.66 0 0 0 0 2 0.،0 
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ا جوودة الرضو)أن استجابات عينة البحـث فـي األهـداف االجرائيـة علـى البعـد األول ( 2)يتضح من جدول  
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة)في دروس وحدة  (عن الحياة

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس األول  -
، ومن وجهة نظر (20: 03.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (20: 67)نظر الموجهات تراوحت ما بين 

، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (66.66: 77.77)بيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين مشرفي التر 
 (.3،.30: ،7.،0)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 20: 67)بين 
مـن وجهـة  (مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس األول  -

، ومن وجهة نظر (30: 26.66)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (57: 20)نظر الموجهات تراوحت ما بين 
، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (،22.2: 00.00)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 

 (.52.37: 26.25)بين  في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما( 57: 20)بين 
مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس األول  -

، ومــن وجهــة (62.32: 0.32)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (07: 2)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
، ومـن وجهــة نظـر الطالبــات المعلمـات تراوحــت مــا (77.77: 0)نظـر مشــرفي التربيـة العمليــة تراوحـت مــا بــين 

 (.66.05: 7.25)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 07: 2)بين 
مـن وجهـة نظـر ( الطـرق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثـاني  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة (0: 0.66)لمات تراوحت مـا بـين ، بينما المع(صفر)الموجهات بلغ 
في حين تراوحت النسـبة المئويـة ( 07: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (صفر)بلغت 

 (.0.36: 0.52)لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر ( لمختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب الطـرق ا)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الثـاني  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة (5: 0)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (صــفر)الموجهــات بلغــت 
فــي حــين تراوحــت النســبة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (77.77: 0)تراوحــت مــا بــين 

 (.2.37: 0.00)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر ( الطرق المختلفة لترتيب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثاني  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة (6: 0.32)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 
فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)العمليــة بلغــت 

 (.7.25: 0.63)لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثالـث  -

ة العمليـة ، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـ(60: 06.66)، بينما المعلمات تراوحـت مـا بـين (20: 67)ما بين 
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فـــي حـــين ( 07: 0)، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (77.77: 0)تراوحـــت مـــا بـــين 
 (.72.02: 02.20)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

 مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس الثالـث  -
، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما (5: 0)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (07: 2)ما بين 
فــي حــين تراوحــت ( 07: 2)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (،22.2: 00.00)بــين 

 (.3.57: 7.02)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهـة نظــر الموجهـات بلغــت ( الصــيدلية المنزليـة)لألهـداف الوجدانيــة فـي الــدرس الثالـث  النسـبة المئويــة -
، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العمليـة تراوحـت مـا بـين (6: 0.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (صفر)
ويــة لمجمــوع فــي حــين تراوحــت النســبة المئ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (77.77: 0)

 (.7.25: 0،.0)عينة البحث ما بين 
مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المعرفيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة (6: 0.32)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 
فـي حـين ( 2: 0)ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت مـا بـين ، (77.77: 0)العملية تراوحت ما بين 

 (.7.27: 0،.0)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـــن وجهـــة نظــــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المهاريـــة فـــي الـــدرس الرابــــع  -

، ومن وجهة نظر مشرفي التربية (3: 0)ت تراوحت ما بين ، بينما المعلما(07: 2)الموجهات تراوحت ما بين 
في حين تراوحـت النسـبة ( 07: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (صفر)العملية بلغت 

 (.3.75: 0،.0)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـــن وجهـــة نظـــر ( طعمـــة بالثالجـــةأمـــاكن حفـــظ األ)النســـبة المئويـــة لألهـــداف الوجدانيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -

، ومــن وجهـة نظــر مشــرفي التربيــة (2.66: 7.66)، بينمـا المعلمــات تراوحــت مـا بــين (صــفر)الموجهـات بلغــت 
فــي حــين ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (55.53: 66.66)العمليــة تراوحــت مــا بــين 

 (.2.30: ،،.7)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهــة ( تنفيـذ وجبـات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويـة لألهــداف المعرفيـة فــي الـدرس الخــامس  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (22: 0)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
فــي حــين تراوحــت ( 22: 72)مــا بــين ، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت (صــفر)العمليــة بلغــت 

 (.2،.5: 0)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهــة ( تنفيـذ وجبــات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويــة لألهــداف المهاريـة فــي الــدرس الخــامس  -

رفي التربيــة ، ومــن وجهــة نظــر مشــ(صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (72: 0)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
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في حين ( 72: 0)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (77.77: 0)العملية تراوحت ما بين 
 (.6.65: 0.52)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة  (تنفيـذ وجبـات متكاملـة العناصـر الغذائيـة)النسبة المئوية لألهداف الوجدانيـة فـي الـدرس الخـامس  -
، ومـن وجهــة نظــر مشــرفي (00.32: 7.66)، بينمــا المعلمــات تراوحـت مــا بــين (صـفر)نظـر الموجهــات بلغــت 
فــي حــين تراوحــت النســبة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)التربيــة العمليــة بلغــت 

 (.50.،: 0)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
ب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة أسرة التكرارات والنس( 1)جدول 

(جودة اإلنتماء اإلجتماعى)متعاونة في البعد الثاني   

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 
الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

التكرا % التكرار
التكرا % ر

التكرا % ر
التكرا % ر

 % ر

اة 
لحي

ي ا
ق ف

راه
الم

ام 
سه

 وا
ركة

شا
م

رية
ألس

ا
 

 المعرفية
9 00 22.00 070 20.00 5 55.53 00 22.00 022 6،.،5 
0 07 22.00 020 23.32 3 33.32 07 22.00 020 23.70 
3 00 20.00 25 75.00 2 22.2، 00 20.00 006 72.،، 

 المهارية
9 5 70.00 25 75.00 6 66.66 5 70.00 22 76.،0 
0 ، 63.00 005 62.66 5 55.53 ، 63.00 062 62.50 
3 3 72.00 ،5 60.32 2 22.22 3 72.00 000 60.03 

 الوجدانية
9 00 22.00 ، 6.00 5 55.53 00 22.00 63 ،.22 
0 00 20.00 2 7.66 2 22.22 00 20.00 60 2.27 
3 5 70.00 00 6.32 7 77.77 5 70.00 76 3.75 

طبخ
الم

ث 
 أثا

يب
لترت

فة 
ختل

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 المهارية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 الوجدانية
 
 
 

9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ـــاني ( ،)يتضـــح مـــن جـــدول  ـــة علـــى البعـــد الث ـــة البحـــث فـــي األهـــداف االجرائي جوووودة )أن اســـتجابات عين
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة)في دروس وحدة  (اإلنتماء اإلجتماعي

مــن وجهــة ( مشــاركة واســهام المراهــق فــي الحيــاة األســرية)النســبة المئويــة لألهــداف المعرفيــة فــي الــدرس األول 
، ومن وجهة نظر (23.32: 75)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (22: 20)نظر الموجهات تراوحت ما بين 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 0 0.00 00 6.66 0 00.00 0 0.00 00 7.،، 
0 7 2.00 05 5.00 7 77.77 0 0.00 0، 5.03 
3 2 03.00 72 2.00 7 77.77 0 0.00 60 2.05 

 المهارية
9 0 0.00 0 0.00 6 66.66 0 0.00 6 0.27 
0 0 0.00 0 0.00 5 55.53 0 0.00 5 0.63 
3 0 0.00 0 0.00 2 22.22 0 0.00 2 0.0، 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

جة
لثال

ة با
طعم

 األ
فظ

 ح
كن

أما
 

 المعرفية
9 0 0.00 0 0.00 0 00.00 0 0.00 0 0.72 
0 0 0.00 0 0.00 7 77.77 7 2.00 2 0.0، 
3 0 0.00 0 0.00 0 00.00 2 03.00 5 0.63 

 المهارية
9 0 0.00 0 0.00 7 77.77 0 0.00 7 0.52 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 7 77.77 0 0.00 7 0.52 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ة ال
امل

متك
ت 

جبا
ذ و

نفي
ت

ئية
غذا

ر ال
اص

عن
 

 المعرفية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 المهارية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 الوجدانية
9 3 72.00 0 0.00 0 0.00 3 72.00 07 6.73 
0 5 70.00 0 0.00 0 0.00 5 70.00 00 7.27 
3 2 72.00 0 0.00 0 0.00 2 72.00 02 6.20 
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، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (،22.2: 55.53)وحـت مـا بـين مشرفي التربيـة العمليـة ترا
 (.23.70: ،،.72)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 22: 20)بين 

مــن وجهــة ( مشــاركة واســهام المراهــق فــي الحيــاة األســرية)النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة فــي الــدرس األول 
، ومن وجهة نظر (62.66: 75)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (63: 70)جهات تراوحت ما بين نظر المو 

، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (55.53: 66.66)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 
 (.62.50: 0،.76)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 63: 70)بين 
مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس األول  -

، ومــن وجهــة (6.32: 7.66)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22: 70)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
ة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت ، ومن وجه(55.53: 77.77)نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين 

 (.22.،: 3.75)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 22: 70)ما بين 
مــن وجهــة نظــر ( الطــرق المختلفــة لترتيــب أثــاث المطــب )النســبة المئويــة لألهــداف المعرفيــة فــي الــدرس الثــاني 

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة بلغـــت (صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 
، فــي حــين بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)

 (.صفر)البحث 
مــن وجهــة نظــر ( الطــرق المختلفــة لترتيــب أثــاث المطــب )النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة فــي الــدرس الثــاني 

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة بلغـــت (صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 
، فــي حــين بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)

 (.صفر)البحث 
مــن وجهــة نظــر ( ب الطــرق المختلفــة لترتيــب أثــاث المطــ)النســبة المئويــة لألهــداف الوجدانيــة فــي الــدرس الثــاني 

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة بلغـــت (صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 
، فــي حــين بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)

 (.صفر)البحث 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثالـث  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة (2: 6.66)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (03: 0)مـــا بـــين 
فــي حــين تراوحــت ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (77.77: 00.00)تراوحــت مــا بــين 

 (.2.05: ،،.7)ث ما بين النسبة المئوية لمجموع عينة البح
مــن وجهــة نظــر الموجهــات بلغــت ( الصــيدلية المنزليــة)النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة فــي الــدرس الثالــث  -
: 66.66)، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (صــفر)
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، فـي حـين تراوحـت النسـبة المئويـة لمجمـوع عينـة (فرصـ)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات بلغت (55.53
 (.0.63: 0.27)البحث ما بين 

مــن وجهـة نظــر الموجهـات بلغــت ( الصــيدلية المنزليـة)النسـبة المئويــة لألهـداف الوجدانيــة فـي الــدرس الثالـث  -
جهــة ، ومــن و (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة بلغــت (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (صــفر)

 (.صفر)، في حين بلغت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث (صفر)نظر الطالبات المعلمات بلغت 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات ( أماكن حفظ األطعمـة بالثالجـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الرابع 

عمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين ، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة ال(صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)بلغـــت 
فـي حـين تراوحـت النسـبة ( 03: 0)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (77.77: 00.00)

 (.0.63: 0.72)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات ( أماكن حفـظ األطعمـة بالثالجـة)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الرابع 

: 0)، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (صــفر)لغــت ب
، فـي حـين تراوحـت النسـبة المئويـة لمجمـوع عينـة (صـفر)ومن وجهة نظـر الطالبـات المعلمـات بلغـت ( 77.77

 (.0.52: 0)البحث ما بين 
من وجهة نظـر الموجهـات ( أماكن حفظ األطعمة بالثالجة)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الرابع 

، ومــن (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة بلغــت (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (صــفر)بلغــت 
 (.صفر)، في حين بلغت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث (صفر)وجهة نظر الطالبات المعلمات بلغت 

مـن وجهـة نظـر ( تنفيذ وجبات متكاملة العناصر الغذائية)عرفية في الدرس الخامس النسبة المئوية لألهداف الم
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة بلغـــت (صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 

، فــي حــين بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة (صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)
 (.صفر)البحث 

من وجهة نظر ( تنفيذ وجبات متكاملة العناصر الغذائية)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الخامس  
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة بلغـــت (صـــفر)، بينمـــا المعلمـــات بلغـــت (صـــفر)الموجهـــات بلغـــت 

النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة  ، فــي حــين بلغــت(صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)
 (.صفر)البحث 

من وجهة نظر ( تنفيذ وجبات متكاملة العناصر الغذائية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الخامس 
، ومن وجهة نظر مشرفي التربيـة العمليـة (صفر)، بينما المعلمات بلغت (72: 70)الموجهات تراوحت ما بين 

، فــي حــين تراوحــت النســبة (72: 70)نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين  ، ومــن وجهــة(صــفر)بلغــت 
 (.6.20: 7.27)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
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التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة أسرة ( 92)جدول 
(جودة الحياة األسرية)متعاونة في البعد الثالث   

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

اة 
لحي

ي ا
ق ف

راه
الم

ام 
سه

ة وا
ارك

مش
رية

ألس
ا

 

 المعرفية
9 5 70.00 20 73.32 7 77.77 5 70.00 ،7 75.00 
0 00 20.00 ،7 60.32 6 66.66 00 20.00 005 60.75 
3 3 72.00 20 73.32 2 22.22 3 72.00 ،3 73.0، 

 المهارية
9 00 20.00 062 22.32 7 77.77 00 20.00 053 27.6، 
0 7 2.00 002 65.32 2 22.22 7 2.00 002 67.02 
3 3 72.00 0،3 35.66 6 66.66 3 72.00 700 52.62 

 نيةالوجدا
9 ، 63.00 0، 3.66 0 0.00 ، 63.00 62 00.05 
0 2 72.00 07 2.00 0 0.00 2 72.00 73 2.02 
3 5 70.00 02 2.32 0 0.00 5 70.00 72 3.57 

بخ
مط

ث ال
 أثا

يب
ترت

ة ل
ختلف

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 7 2.00 0 0.00 0 00.00 7 2.00 5 0.63 
0 3 72.00 0 0.00 0 00.00 3 72.00 06 6.56 
3 0 2.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 7 0.52 

 المهارية
9 7 2.00 0، 3.66 5 55.53 7 2.00 72 2.30 
0 0 2.00 23 72.32 0 00.00 0 2.00 2، 72.02 
3 5 70.00 22 73.00 2 22.2، 5 70.00 ،3 73.0، 

 الوجدانية
9 6 07.00 52 0،.66 0 0.00 6 07.00 32 02.6، 
0 7 2.00 22 05.32 0 0.00 7 2.00 50 06.23 
3 07 22.00 0، 3.66 0 0.00 07 22.00 26 00.32 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 5 70.00 67 00.32 7 77.77 5 70.00 22 00.،3 
0 00 20.00 05 5.00 0 0.00 2 72.00 67 2.20 
3 3 72.00 60 00.00 7 77.77 3 72.00 22 00.،3 

 المهارية
9 0 0.00 0، 3.66 7 77.77 5 70.00 73 2.02 
0 0 0.00 23 72.32 0 0.00 00 20.00 ،3 73.0، 
3 0 0.00 22 73.00 7 77.77 3 72.00 23 76.62 

 الوجدانية
9 6 07.00 52 0،.66 5 55.53 6 07.00 3، 02.25 
0 7 2.00 22 05.32 3 33.32 7 2.00 52 05.2، 
3 07 22.00 0، 3.66 5 55.53 07 22.00 22 06.02 

ظ 
حف

ن 
ماك

أ
مة 

طع
األ

جة
لثال

با
 

 المعرفية
9 0 0.00 52 0،.66 5 55.53 5 70.00 32 02.22 
0 0 0.00 22 05.32 0 00.00 00 20.00 52 05.23 
3 0 0.00 0، 3.66 2 22.2، 3 72.00 66 2.،2 
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جوووودة )أن اســـتجابات عينـــة البحـــث فـــي األهـــداف االجرائيـــة علـــى البعـــد الثالـــث ( 00)يتضـــح مـــن جـــدول  
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة)في دروس وحدة  (الحياة األسرية

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس األول  -
، ومـن وجهـة (60.32: 73.32)، بينما المعلمات تراوحـت مـا بـين (20: 70)نظر الموجهات تراوحت ما بين 

، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت (22.22: 77.77)ي التربية العملية تراوحت ما بين نظر مشرف
 (.60.75: 75)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 20: 70)ما بين 

مـن وجهـة ( يةمشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـر )النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس األول  -
، ومــن وجهــة (35.66: 65.32)، بينمــا المعلمـات تراوحــت مــا بـين (20: 2)نظـر الموجهــات تراوحــت مـا بــين 

، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت (22.22: 77.77)نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين 
 (.52.62: 67.02)ث ما بين في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البح( 20: 2)ما بين 

مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس األول  -
، ومــن وجهــة نظــر (3.66: 2)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (63: 70)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 

فــي ( 63: 70)ة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين ، ومــن وجهــ(صــفر)مشــرفي التربيــة العمليــة بلغــت 
 (.00.05: 3.57)حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة نظـر ( الطـرق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثـاني  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة (صـــفر)معلمـــات بلغـــت ، بينمـــا ال(72: 0.2)الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

 المهارية
9 0 0.00 0، 3.66 7 77.77 0 0.00 70 5.20 
0 0 0.00 23 72.32 0 0.00 0 0.00 23 76.62 
3 0 0.00 22 73.00 7 77.77 0 0.00 20 70.22 

 الوجدانية
9 0 0.00 52 0،.66 0 0.00 0 0.00 52 05.23 
0 0 0.00 22 05.32 0 0.00 0 0.00 22 07.22 
3 0 0.00 0، 3.66 0 0.00 0 0.00 0، 5.03 

ئية
غذا

ر ال
اص

لعن
ة ا

امل
متك

ت 
جبا

ذ و
نفي

ت
 

 معرفيةال
9 00 20.00 070 20.00 0 00.00 00 20.00 020 62.67 
0 ، 63.00 ،2 67.32 0 00.00 ، 63.00 002 60.2، 
3 2 67.00 007 62.66 0 0.00 2 67.00 072 62.22 

 المهارية
9 7 2.00 50 03.32 5 55.53 7 2.00 5، 03.06 
0 6 07.00 60 00.00 0 00.00 6 07.00 62 00.05 
3 ، 63.00 00 6.66 2 22.2، ، 63.00 63 ،.22 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 



 0291 الخامس والثالثونالعدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

943 

في حين ( 72: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (00.00: 0)العملية تراوحت ما بين 
 (.6.56: 0.52)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة نظـر ( ق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب الطـر )النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الثـاني  -
، ومــن وجهــة نظــر (72.32: 3.66)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (70: 2)الموجهــات تراوحــت مــا بــين 

، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (،22.2: 00.00)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 
 (.،73.0: 2.30)بة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ، في حين تراوحت النس(70: 2)بين 
مـن وجهـة نظـر ( الطرق المختلفة لترتيب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثاني  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي (66.،0: 3.66)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22: 2)الموجهــات مــا بــين 
، فـــي حـــين (22: 2)، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (صـــفر)غـــت التربيـــة العمليـــة بل

 (.،02.6: 00.32)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثالـث  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة العمليــة (00.32: 5)لمعلمــات تراوحــت مــا بــين ، بينمــا ا(20: 70)مــا بــين 
فــي حــين ( 72: 70)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (77.77: 0)تراوحــت مــا بــين 

 (.3،.00: 2.20)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهــة نظــر الموجهــات بلغــت ( الصــيدلية المنزليــة)النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة فــي الــدرس الثالــث  -
، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا (2.32: 3.66)بينما المعلمات تراوحت ما بين ( صفر)

فـي حـين تراوحـت النسـبة ( 20: 70)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (77.77: 0)بين 
 (.،73.0: 2.02)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

من وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصيدلية المنزلية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثالث  -
ة العمليــة ، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـ(66.،: 3.66)، بينمـا المعلمـات تراوحـت مـا بـين (22: 2)مـا بـين 

، في حـين (22: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (33.32: 55.53)تراوحت ما بين 
 (.02.25: 06.02)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المعرفيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -
، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة (66.،0: 3.66)، بينما المعلمات تراوحت ما بـين (صفر)لموجهات بلغت ا

( 20: 70)، ومن وجهة نظر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (،22.2: 00.00)العملية تراوحت ما بين 
 (.02.22: 2،.2)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـــن وجهـــة نظــــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)نســـبة المئويـــة لألهـــداف المهاريـــة فـــي الـــدرس الرابــــع ال -
، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة (72.32: 3.66)، بينما المعلمات تراوحت ما بـين (صفر)الموجهات بلغت 
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ي حـين تراوحـت ، فـ(صـفر)ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات بلغـت ( 77.77: 0)العمليـة تراوحـت مـا بـين 
 (.76.62: 5.23)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف الوجدانيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -
، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة (66.،0: 3.66)، بينما المعلمات تراوحت ما بـين (صفر)الموجهات بلغت 

فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)ليــة بلغــت العم
 (.05.23: 5.03)لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهــة ( تنفيـذ وجبـات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويـة لألهــداف المعرفيـة فــي الـدرس الخــامس  -
، ومن وجهة نظر (20: 67.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (20: 67)نظر الموجهات تراوحت ما بين 

، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (00.00: 0)مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 
 (.62.67: ،60.2)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 20: 67)
مــن وجهــة ( تنفيـذ وجبــات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)المهاريـة فــي الــدرس الخــامس  النسـبة المئويــة لألهــداف -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي (03.32: 6.66)، بينما تراوحت مـا بـين (63: 2)نظر الموجهات تراوحت ما بين 
: 2)، ومن وجهة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (،22.2: 00.00)التربية العملية تراوحت ما بين 

 (.03.06: 22.،)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 63
مـن وجهـة ( تنفيـذ وجبـات متكاملـة العناصـر الغذائيـة)النسبة المئوية لألهداف الوجدانيـة فـي الـدرس الخـامس  -

ليـة بلغـت ، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العم(صـفر)، بينمـا المعلمـات بلغـت (صفر)نظر الموجهات بلغت 
فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة لمجمــوع عينــة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)

 (.صفر)البحث بلغت 
التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة أسرة ( 99)جدول 

(جودة الحياة األكاديمية)متعاونة في البعد الرابع   

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

ق 
راه

الم
ام 

سه
ة وا

ارك
مش

رية
ألس

ة ا
حيا

ي ال
ف

 

 المعرفية
9 6 07.00 05 5.00 0 00.00 6 07.00 77 5.،2 
0 7 2.00 70 2.00 6 66.66 7 2.00 72 2.30 
3 07 22.00 00 6.66 6 66.66 07 22.00 62 00.05 

 المهارية
9 2 72.00 6، 06.00 2 22.22 2 72.00 52 05.2، 
0 ، 63.00 62 07.32 0 00.00 ، 63.00 52 05.2، 
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3 6 07.00 27 02.00 0 0.00 6 07.00 22 06.02 

 الوجدانية
9 0 0.00 26 02.66 5 55.53 0 0.00 22 06.02 
0 0 0.00 70 3.32 3 33.32 0 0.00 73 2.02 
3 0 0.00 003 65.66 5 55.53 0 0.00 000 60.03 

بخ
مط

ث ال
 أثا

يب
ترت

ة ل
ختلف

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 0 0.00 0 0.00 2 22.2، 0 0.00 2 7.02 
0 0 0.00 0 0.00 3 33.32 0 0.00 3 0.36 
3 0 2.00 0 0.00 5 55.53 0 2.00 2 0.،0 

 المهارية
9 0 2.00 27 02.00 6 66.66 0 2.00 22 07.22 
0 6 07.00 70 2.00 5 55.53 6 07.00 67 2.20 
3 2 03.00 63 07.00 2 22.22 2 03.00 22 06.02 

 الوجدانية
9 2 72.00 60 00.00 5 55.53 2 72.00 2، 06.67 
0 ، 63.00 27 02.00 3 33.32 ، 63.00 33 02.،6 
3 6 07.00 67 00.32 5 55.53 6 07.00 26 00.32 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 00 22.00 20 06.66 7 77.77 0 2.00 52 02.32 
0 07 22.00 60 00.00 0 0.00 5 70.00 22 07.22 
3 00 20.00 37 70.32 7 77.77 2 72.00 20 77.00 

 المهارية
9 0 0.00 27 02.00 0 00.00 0 0.00 26 00.32 
0 0 0.00 70 2.00 7 77.77 0 2.00 72 3.57 
3 0 0.00 63 07.00 0 00.00 0 0.00 62 00.05 

 الوجدانية
9 2 72.00 60 00.00 0 0.00 2 72.00 22 00.،3 
0 ، 63.00 27 02.00 0 0.00 ، 63.00 30 03.60 
3 6 07.00 67 00.32 0 0.00 6 07.00 62 00.66 

جة
لثال

ة با
طعم

 األ
فظ

ن ح
ماك

أ
 

 المعرفية
9 0 2.00 60 00.00 6 66.66 00 22.00 25 07.76 
0 5 70.00 27 02.00 5 55.53 07 22.00 32 02.6، 
3 2 72.00 67 00.32 2 22.22 00 20.00 56 02.20 

 المهارية
9 0 0.00 27 02.00 7 77.77 0 0.00 22 00.،3 
0 0 2.00 70 2.00 0 0.00 0 0.00 77 5.،2 
3 0 0.00 63 07.00 7 77.77 0 0.00 62 00.66 

 الوجدانية
9 ، 63.00 65 00.32 5 55.53 ، 63.00 52 05.23 
0 2 72.00 20 06.66 3 33.32 2 72.00 30 03.60 
3 5 70.00 67 00.32 5 55.53 5 70.00 22 07.22 
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جودة الحيواة )أن استجابات عينة البحث في األهداف االجرائية على البعد الرابع ( 00)يتضح من جدول  
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة)في دروس وحدة  (األكاديمية

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس األول  -
، ومــن وجهــة نظــر (2: 6.66)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22: 2)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 

، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (66.66: 00.00)شرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين م
 (.00.05: 2،.5)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 22: 2)بين 
مـن وجهـة ( ألسـريةمشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة ا)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس األول  -

، ومن وجهة نظر (02: 07.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (72: 07)نظر الموجهات تراوحت ما بين 
، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22.22: 0)مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 

 (.،05.2: 06.02)ما بين  في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث( 63: 07)
مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس األول  -

، ومـن وجهــة نظــر مشــرفي (65.66: 3.32)، بينمــا المعلمــات تراوحـت مــا بــين (صـفر)نظـر الموجهــات بلغــت 
فــي ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (33.32: 55.53)التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 

 (.60.03: 2.02)حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر ( الطـرق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثـاني  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا (صـفر)، بينما المعلمـات بلغـت (صفر)الموجهات بلغت 
في حين تراوحت النسـبة ( 2: 0)ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين ( ،22.2: 55.53)بين 

 (.7.02: 0.36)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر ( تيـب أثـاث المطـب الطـرق المختلفـة لتر )النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الثـاني  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي (02: 2)بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين ( 03: 2)الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

صر
عنا

ة ال
امل

متك
ت 

جبا
ذ و

نفي
ت

 
ئية

غذا
ال

 

 المعرفية
9 0 0.00 0 0.00 2 22.2، 0 0.00 2 7.02 
0 7 2.00 0 0.00 3 33.32 7 2.00 00 7.27 
3 2 03.00 0 0.00 5 55.53 2 03.00 06 6.56 

 المهارية
9 ، 63.00 0 0.00 5 55.53 ، 63.00 76 3.75 
0 00 20.00 0 0.00 3 33.32 00 20.00 73 2.02 
3 2 72.00 0 0.00 5 55.53 2 72.00 0، 5.03 

 الوجدانية
9 0 0.00 65 00.32 6 66.66 0 0.00 62 00.66 
0 7 2.00 20 06.66 5 55.53 7 2.00 2، 06.67 
3 2 03.00 67 00.32 2 22.22 2 03.00 22 00.،3 
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: 2)، ومن وجهة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (55.53: 66.66)التربية العملية تراوحت ما بين 
 (.06.20: 2.20)البحث ما بين  في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة( 03
مـن وجهـة نظـر ( الطرق المختلفة لترتيب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثاني  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي (02: 00)، بينما المعلمـات تراوحـت مـا بـين (63: 07)الموجهات تراوحت ما بين 
، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (33.32 :55.53)التربيــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين 

 (.6،.02: 00.32)، في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين (63: 07)
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثالـث  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة (70.32: 00)لمعلمات تراوحـت مـا بـين ، بينما ا(22: 20)ما بين 
فـــي حـــين ( 72: 2)، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (77.77: 0)تراوحـــت مـــا بـــين 

 (.77.00: 07.22)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهــة نظــر الموجهــات بلغــت ( الصــيدلية المنزليــة)الــدرس الثالــث النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة فــي  -
، ومـن وجهــة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بــين (02: 2)، بينمـا المعلمـات تراوحـت مـا بـين (صـفر)
فــي حــين تراوحــت النســبة ( 2: 0)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (77.77: 00.00)

 (.00.32: 3.57)عينة البحث ما بين  المئوية لمجموع
من وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصيدلية المنزلية)النسبة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثالث  -

، ومن وجهة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة بلغـت (02: 00)بينما المعلمات تراوحت ما بين ( 63: 07)ما بين 
، فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة (63: 07)المعلمــات تراوحــت مــا بــين  ، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات(صــفر)

 (.03.60: 00.66)لمجموع عينة البحث ما بين 
مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المعرفيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي (02: 00)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (72: 2)الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (55.53: 66.66)التربيــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين 

 (.،02.6: 07.76)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 22: 20)
مـــن وجهـــة نظــــر ( حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــةأمـــاكن )النســـبة المئويـــة لألهـــداف المهاريـــة فـــي الـــدرس الرابــــع  -

، ومن وجهة نظر مشرفي التربية (02: 2)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (2: 0)الموجهات تراوحت ما بين 
فـي حـين تراوحـت ( صـفر)، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات بلغـت (77.77: 0)العمليـة تراوحـت مـا بـين 

 (.3،.00: 2،.5)بين النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما 
مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف الوجدانيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -

، ومـن وجهـة نظـر (06.66: 00.32)، بينما المعلمات تراوحت مـا بـين (63: 70)الموجهات تراوحت ما بين 
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ن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا ، ومـ(33.32: 55.53)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 
 (.03.60: 07.22)، في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين (63: 70)بين 
مـن وجهــة ( تنفيـذ وجبـات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويـة لألهــداف المعرفيـة فــي الـدرس الخــامس  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة (صــفر)بينمــا المعلمــات بلغــت ، (03: 0)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
( 03: 0)، ومـن وجهــة نظــر الطالبـات المعلمــات تراوحـت مــا بــين (،22.2: 55.53)العمليـة تراوحــت مـا بــين 

 (.6.56: 7.02)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهــة ( تنفيـذ وجبــات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)الخــامس النسـبة المئويــة لألهــداف المهاريـة فــي الــدرس  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة (صـفر)، بينمـا المعلمـات بلغـت (20: 72)نظر الموجهـات تراوحـت مـا بـين 
( 20: 72)، ومن وجهة نظر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (33.32: 55.53)العملية تراوحت ما بين 
 (.2.02: 5.03)ة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين في حين تراوحت النسب

مـن وجهـة ( تنفيـذ وجبـات متكاملـة العناصـر الغذائيـة)النسبة المئوية لألهداف الوجدانيـة فـي الـدرس الخـامس  -
، ومــن وجهــة (06.66: 00.32)، بينمــا المعلمـات تراوحــت مــا بـين (03: 0)نظـر الموجهــات تراوحــت مـا بــين 

، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت (55.53: 66.66)لعملية تراوحت ما بين نظر مشرفي التربية ا
 (.06.67: 00.66)، في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين (03: 0)ما بين 

التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة أسرة ( 90)جدول 
(جودة الحياة الصحية)ة في البعد الخامس متعاون  

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

رية
ألس

ة ا
حيا

ي ال
ق ف

راه
الم

ام 
سه

ة وا
ارك

مش
 

 المعرفية
9 0 0.00 70 3.32 0 0.00 0 0.00 70 5.26 
0 0 0.00 72 ،.00 0 0.00 0 0.00 72 2.62 
3 0 0.00 03 5.66 0 0.00 0 0.00 03 2.65 

 المهارية
9 0 0.00 76 2.32 7 77.77 0 0.00 75 3.2، 
0 0 0.00 73 2.32 6 66.66 0 0.00 7، 2.22 
3 0 0.00 2 7.32 0 0.00 0 0.00 2 7.02 

 الوجدانية

9 00 20 30 70.00 0 0.00 0 0.00 20 0،.07 
0 0 0.00 ،3 67.00 0 0.00 0 0.00 ،3 73.0، 
3 

0 0.00 70 3.32 0 0.00 0 0.00 70 
5.26 
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بخ
مط

ث ال
 أثا

يب
ترت

ة ل
ختلف

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 2 03.00 00 6.66 2 22.22 2 03.00 75 3.2، 
0 5 70.00 70 2.00 3 33.32 5 70.00 62 00.05 
3 3 72.00 67 00.32 5 55.53 3 72.00 2، 06.67 

 المهارية
9 6 07.00 75 2.66 7 77.77 6 07.00 66 2.،2 
0 ، 63.00 02 5.32 0 0.00 ، 63.00 65 ،.50 
3 2 67.00 05 5.00 7 77.77 2 67.00 66 2.،2 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 7 77.77 0 0.00 7 0.52 
0 0 0.00 0 0.00 0 00.00 0 0.00 0 0.72 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 00 20.00 020 23.32 2 22.22 0، 23.00 023 22.26 
0 ، 63.00 020 30.00 3 33.32 00 20.00 705 55.20 
3 2 67.00 35 70.32 5 55.53 07 22.00 ،0 72.23 

 اريةالمه
9 02 53.00 060 26.66 2 22.2، 5 70.00 052 27.33 
0 05 30.00 025 22.66 7 77.77 00 20.00 027 23.22 
3 70 20.00 020 30.00 6 66.66 3 72.00 70، 53.2، 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 2 22.22 6 07.00 00 7.27 
0 0 0.00 0 0.00 3 33.32 7 2.00 2 7.02 
3 0 0.00 0 0.00 5 55.53 07 22.00 02 2.37 

جة
لثال

ة با
طعم

 األ
فظ

ن ح
ماك

أ
 

 المعرفية
9 0، 23.00 0 0.00 7 77.77 00 20.00 60 2.27 
0 00 20.00 0 0.00 0 0.00 ، 63.00 0، 5.03 
3 07 22.00 0 0.00 7 77.77 2 67.00 77 5.،2 

 المهارية
9 5 70.00 75 2.66 2 22.22 02 53.00 50 06.23 
0 00 20.00 02 5.32 3 33.32 05 30.00 22 06.02 
3 3 72.00 05 5.00 5 55.53 70 20.00 23 07.50 

 الوجدانية
9 0 0.00 0 0.00 0 00.00 0 0.00 0 0.72 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 00.00 0 0.00 0 0.72 

لة 
كام

 مت
ات

وجب
يذ 

تنف
صر

عنا
ال

 
ئية

غذا
ال

 

 المعرفية
9 5 70.00 ،0 60.00 2 22.22 5 70.00 002 7،.02 
0 00 20.00 20 76.66 3 33.32 00 20.00 ،3 73.0، 
3 3 72.00 30 70.00 5 55.53 3 72.00 22 70.،7 

 52.،0 27 0.00 0 77.77 7 76.66 20 0.00 0 9 المهارية
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جووودة )ى البعــد الخــامس أن اســتجابات عينــة البحــث فــي األهــداف االجرائيــة علــ( 07)يتضــح مــن جــدول  
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة)في دروس وحدة  (الحياة الصحية

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس األول  -
شـرفي التربيـة ، ومـن وجهـة نظـر م(،: 5.66)، بينما المعلمـات تراوحـت مـا بـين (صفر)نظر الموجهات بلغت 

، فـي حــين تراوحـت النسـبة المئويــة (صـفر)، ومــن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمــات بلغـت (صـفر)العمليـة بلغـت 
 (.2.62: 2.65)لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس األول  -
، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي (2.32: 7.32)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (صــفر)بلغــت نظــر الموجهــات 

، فــي حــين (صـفر)، ومـن وجهــة نظــر الطالبـات المعلمــات بلغــت (66.66: 0)التربيـة العمليــة تراوحـت مــا بــين 
 (.2.22: 7.02)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)دانية في الدرس األول النسبة المئوية لألهداف الوج -
، ومــن وجهــة نظــر (67: 3.32)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (20: 0)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 

، فـي حـين تراوحـت (صـفر)، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات بلغـت (صـفر)مشرفي التربيـة العمليـة بلغـت 
 (.،73.0: 5.26)بة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين النس
مـن وجهـة نظـر ( الطـرق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثـاني  -

، ومـن وجهــة نظــر (00.32: 6.66)، بينمــا المعلمــات تراوحـت مــا بــين (72: 03)الموجهـات تراوحــت مــا بـين 
، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (22.22: 55.53)مليـة تراوحـت مـا بـين مشرفي التربيـة الع

 (.06.67: ،3.2)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 72: 03)بين 
 
 
 
 
 

0 7 2.00 000 66.66 0 0.00 7 2.00 002 72.73 
3 2 03.00 ،0 60.00 7 77.77 2 03.00 000 72.02 

 الوجدانية
9 06 57.00 0 0.00 7 77.77 06 57.00 72 2.30 
0 5 70.00 0 0.00 0 00.00 5 70.00 00 7.،، 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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أسرة التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في األهداف اإلجرائية لدروس وحدة ( 93)جدول 
 (جودة إدارة الوقت)في البعد السادس  اونةمتع

 م األهداف الدرس
الموجهات 

 (03=ن)
المعلمات 

 (322=ن)
مشرفي التربية 

 (1=ن)العملية 
الطالبات المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

رية
ألس

ة ا
حيا

ي ال
ق ف

راه
الم

ام 
سه

ة وا
ارك

مش
 

 المعرفية
9 7 2.00 20 06.66 0 00.00 7 2.00 25 07.76 
0 0 2.00 60 00.00 0 00.00 0 2.00 66 2.،2 
3 6 07.00 56 02.32 0 0.00 6 07.00 5، 03.06 

 المهارية
9 0 2.00 52 0،.00 7 77.77 0 2.00 30 03.52 
0 2 72.00 53 02.32 0 0.00 2 72.00 20 0،.07 
3 3 72.00 7، ،.32 7 77.77 3 72.00 26 00.32 

 الوجدانية
9 0 2.00 00 6.66 2 22.22 0 2.00 03 2.65 
0 6 07.00 0، 3.66 0 0.00 6 07.00 75 3.2، 
3 7 2.00 70 2.00 0 00.00 7 2.00 73 2.02 

بخ
مط

ث ال
 أثا

يب
ترت

ة ل
ختلف

الم
ق 

طر
ال

 

 المعرفية
9 3 72.00 00 6.32 6 66.66 3 72.00 73 2.02 
0 2 72.00 0 0.00 5 55.53 2 72.00 0، 5.03 
3 7 2.00 0 0.00 2 22.22 7 2.00 2 7.02 

 المهارية
9 0 0.00 76 2.32 0 0.00 0 0.00 76 3.75 
0 0 0.00 20 76.32 0 0.00 0 0.00 20 0،.7، 
3 0 0.00 36 70.00 0 0.00 0 0.00 36 02.07 

 الوجدانية
9 0 0.00 02 2.32 0 0.00 0 0.00 02 6.20 
0 0 0.00 0، 3.66 0 0.00 0 0.00 0، 5.03 
3 0 0.00 03 5.66 0 0.00 0 0.00 03 2.65 

زلية
لمن

ة ا
دلي

صي
ال

 

 المعرفية
9 7 2.00 07 2.00 5 55.53 6 07.00 77 5.،2 
0 0 2.00 ، 6.00 3 33.32 0 2.00 02 2.37 
3 6 07.00 5 0.32 6 66.66 ، 63.00 70 5.26 

 5.26 70 2.00 7 77.77 7 5.00 05 2.00 0 9 المهارية
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جووودة )أن اســتجابات عينــة البحــث فــي األهــداف االجرائيــة علــى البعــد الســادس ( 06)يتضــح مــن جــدول  
 :كانت كما يلي( أسرة متعاونة) في دروس وحدة( الحياة الصحية

مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس األول  -
، ومـن وجهـة نظـر (02.32: 00)، بينمـا المعلمـات تراوحـت مـا بـين (07: 2)نظر الموجهات تراوحت ما بين 

0 6 07.00 00 6.66 0 0.00 3 72.00 0، 5.03 
3 7 2.00 00 6.32 7 77.77 5 70.00 70 5.26 

 الوجدانية
9 0 0.00 02 2.32 0 00.00 2 67.00 76 3.75 
0 0 0.00 0، 3.66 0 0.00 0 2.00 70 5.26 
3 0 0.00 03 5.66 0 00.00 5 70.00 77 5.،2 

جة
لثال

ة با
طعم

 األ
فظ

ن ح
ماك

أ
 

 المعرفية
9 6 07.00 02 2.32 0 00.00 7 2.00 70 5.26 
0 0 2.00 0، 3.66 7 77.77 0 2.00 76 3.75 
3 ، 63.00 03 5.66 0 00.00 6 07.00 7، 2.22 

 المهارية
9 7 2.00 76 2.32 5 55.53 0 2.00 60 2.27 
0 3 72.00 5 0.32 0 00.00 6 07.00 05 2.02 
3 5 70.00 70 3.32 2 22.2، 7 2.00 65 ،.50 

 الوجدانية
9 2 03.00 00 6.66 7 77.77 2 03.00 70 5.26 
0 6 07.00 60 00.00 0 0.00 6 07.00 63 ،.22 
3 0 0.00 05 5.00 7 77.77 0 0.00 02 2.37 

ئية
غذا

ر ال
اص

لعن
ة ا

امل
متك

ت 
جبا

ذ و
نفي

ت
 

 المعرفية
9 00 20.00 0 0.00 6 66.66 00 20.00 76 3.75 
0 ، 63.00 0 0.00 5 55.53 ، 63.00 76 3.75 
3 2 67.00 0 0.00 2 22.22 2 67.00 70 5.26 

 المهارية
9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 6 07.00 0 0.00 0 0.00 6 07.00 3 0.36 
3 0 2.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 7 0.52 

 الوجدانية
9 00 22.00 0 0.00 0 0.00 00 22.00 77 5.،2 
0 3 72.00 0 0.00 0 0.00 3 72.00 07 6.73 
3 00 22.00 0 0.00 0 0.00 00 22.00 77 5.،2 
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، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (00.00: 0)مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 
 (.03.06: 2،.2)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 07: 2)
مـن وجهـة ( مشـاركة واسـهام المراهـق فـي الحيـاة األسـرية)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس األول  -

، ومــن وجهــة نظــر (،0: 32.،)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (72: 2)بــين نظــر الموجهــات تراوحــت مــا 
، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (77.77: 0)مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 

 (.07.،0: 00.02)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 72: 2)
مـن وجهـة ( مشاركة واسهام المراهق في الحيـاة األسـرية)ألهداف الوجدانية في الدرس األول النسبة المئوية ل -

، ومــن وجهــة نظــر (2: 6.66)، بينمــا المعلمــات تراوحــت مــا بــين (07: 2)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
مــا بــين  ، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت(22.22: 0)مشــرفي التربيــة العمليــة تراوحــت مــا بــين 

 (.2.02: 2.65)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 07: 2)
مـن وجهـة نظـر ( الطـرق المختلفـة لترتيـب أثـاث المطـب )النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثـاني  -

ن وجهـة نظـر مشـرفي ، ومـ(6.32: 0)، بينمـا المعلمـات تراوحـت مـا بـين (72: 2)الموجهات تراوحـت مـا بـين 
: 2)، ومن وجهة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (55.53: 66.66)التربية العملية تراوحت ما بين 

 (.2.02: 7.02)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 72
مـن وجهـة نظـر ( أثـاث المطـب  الطـرق المختلفـة لترتيـب)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الدرس الثـاني  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة (76.32: 2.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بـين (صفر)الموجهات بلغت 
فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)العمليــة بلغــت 

 (.،7.،0: 3.75)لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر ( الطرق المختلفة لترتيب أثـاث المطـب )ة المئوية لألهداف الوجدانية في الدرس الثاني النسب -

، ومــن وجهـة نظــر مشــرفي التربيــة (3.66: 2.32)، بينمـا المعلمــات تراوحــت مـا بــين (صــفر)الموجهـات بلغــت 
حــت النســبة المئويــة فــي حــين تراو ( صــفر)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات بلغــت (صــفر)العمليــة بلغــت 

 (.5.03: 6.20)لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المعرفية في الدرس الثالـث  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة (2: 0.32)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (07: 2)مـــا بـــين 
فـي حـين ( 63: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (33.32: 66.66)بين تراوحت ما 

 (.2،.5: 2.37)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت ( الصـيدلية المنزليـة)النسبة المئوية لألهداف المهارية في الـدرس الثالـث  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة (5: 6.66)ينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين ، ب(07: 2)مـــا بـــين 
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فـــي حـــين ( 72: 2)، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (77.77: 0)تراوحـــت مـــا بـــين 
 (.5.26: 5.03)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مــن وجهـة نظــر الموجهـات بلغــت ( الصــيدلية المنزليـة)فـي الــدرس الثالـث النسـبة المئويــة لألهـداف الوجدانيــة  -
، ومن وجهة نظر مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا (3.66: 2.32)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (صفر)

، فـي حـين تراوحـت النسـبة (67: 2)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (00.00: 0)بين 
 (.3.75: 5.26)لمجموع عينة البحث ما بين المئوية 

مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المعرفيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر (3.66: 2.32)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (63: 2)الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (77.77: 00.00)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 
 (.2.22: 5.26)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 07: 2)بين 
مـــن وجهـــة نظــــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)النســـبة المئويـــة لألهـــداف المهاريـــة فـــي الـــدرس الرابــــع  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر (2.32: 0.32)، بينمـــا المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (72: 2)الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين 
، ومـن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا (،22.2: 00.00)مشرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين 

 (.50.،: 2.02)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ( 07: 2)بين 
مـــن وجهـــة نظـــر ( أمـــاكن حفـــظ األطعمـــة بالثالجـــة)الوجدانيـــة فـــي الـــدرس الرابـــع النســـبة المئويـــة لألهـــداف  -

، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي (00: 6.66)، بينما المعلمات تراوحت ما بين (03: 0)الموجهات تراوحت ما بين 
، (03: 0)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحـت مـا بـين (77.77: 0)التربية العملية تراوحت ما بين 

 (.22.،: 2.37)ي حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين ف
مـن وجهــة ( تنفيـذ وجبـات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويـة لألهــداف المعرفيـة فــي الـدرس الخــامس  -

، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (63: 2)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
( 20: 67)، ومن وجهة نظر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (55.53: 66.66)عملية تراوحت ما بين ال

 (.3.75: 5.26)في حين تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
مــن وجهــة ( تنفيـذ وجبــات متكاملــة العناصـر الغذائيــة)النسـبة المئويــة لألهــداف المهاريـة فــي الــدرس الخــامس  -
، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة (صــفر)، بينمــا المعلمــات بلغــت (07: 0)ظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين ن

في حين تراوحـت النسـبة ( 07: 0)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (صفر)العملية بلغت 
 (.0.36: 0)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

مـن وجهـة ( تنفيـذ وجبـات متكاملـة العناصـر الغذائيـة)دانيـة فـي الـدرس الخـامس النسبة المئوية لألهداف الوج -
، ومــن وجهــة نظــر مشــرفي التربيــة (صــفر)بينمــا المعلمــات بلغــت ( 22: 72)نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين 
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فــي حــين تراوحــت ( 22: 72)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (صــفر)العمليــة بلغــت 
 (.2،.5: 6.73)مئوية لمجموع عينة البحث ما بين النسبة ال

التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في مؤشرات أداء أبعاد جودة الحياة للوحدة ( 94)جدول 
.األولى لكتاب اإلقتصاد المنزلي للصف الثاني اإلعدادي  

 األبعاد
مؤشرات 

 األداء

الموجهات 
 (03=ن)

المعلمات 
 (322=ن)

ة مشرفي التربي
 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

البعد 
 االول

9 0 2.00 070 20.66 7 77.77 2 03.00 072 62.22 
0 2 03.00 006 62.32 0 00.00 3 72.00 072 66.20 
3 2 67.00 000 63.32 0 00.00 6 07.00 077 66.05 
4 2 72.00 ،7 60.32 6 66.66 2 72.00 00، 7،.37 
3 5 70.00 20 73.32 7 77.77 5 70.00 ،7 75.00 
6 7 2.00 006 62.66 7 77.77 6 07.00 000 7،.2، 

البعد 
 الثاني

9 6 07.00 ،5 60.32 0 00.00 3 72.00 005 72.56 
0 3 72.00 000 66.32 0 00.00 2 72.00 005 60.75 
3 3 72.00 26 72.32 2 22.22 2 72.00 000 72.02 
4 2 03.00 22 75.32 6 66.66 2 03.00 22 76.،0 
3 2 72.00 ،2 67.66 7 77.77 5 70.00 000 60.03 
6 5 70.00 070 20.00 7 77.77 2 67.00 065 63.32 

البعد 
 الثالث

9 2 72.00 002 65.32 0 00.00 2 67.00 076 66.27 
0 3 72.00 ،3 67.00 7 77.77 2 72.00 000 60.03 
3 2 67.00 ،7 60.32 0 00.00 2 72.00 002 7،.65 
4 5 70.00 20 73.32 6 66.66 2 67.00 ،3 73.0، 
3 5 70.00 32 77.66 7 77.77 ، 63.00 26 77.55 
6 2 03.00 072 27.66 0 00.00 5 70.00 062 62.76 

البعد 
 الرابع

9 0 2.00 070 20.66 6 66.66 2 72.00 067 65.22 
0 6 07.00 ،0 60.66 7 77.77 3 72.00 007 72.27 
3 7 2.00 3، 76.00 0 00.00 2 72.00 2، 70.22 
4 0 2.00 20 73.32 6 66.66 2 67.00 ،7 75.00 
3 7 2.00 22 75.32 7 77.77 ، 63.00 ،0 72.23 
6 0 2.00 ،0 60.00 0 00.00 ، 63.00 000 72.25 
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أن اســتجابات عينــة البحــث فــي مؤشــرات األداء ألبعــاد جــودة الحيــاة فــي الوحــدة األولــى لكتــاب اإلقتصــاد 
 :المنزلي للصف الثاني اإلعدادي كانت كما يلي

، بينمـا (67: 2)هـات تراوحـت مـا بـين النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد األول من وجهـة نظـر الموج -
، ومــن وجهـة نظــر مشـرفي التربيــة العمليـة تراوحــت مـا بــين (20.66: 73.32)المعلمـات تراوحـت مــا بـين 

فـي حـين تراوحـت ( 72: 07)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (66.66: 00.00)
 .(62.22: 75)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، (72: 07)النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الثــاني مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين  -
، ومن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (20: 75.32)بينما المعلمات تراوحت ما بين 

تراوحـت فـي حـين ( 67: 03)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (22.22: 00.00)
 (.63.32: 0،.76)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، (67: 03)النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الثالــث مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين  -
، ومـن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا (27.66: 77.66)بينما المعلمات تراوحت ما بـين 

فـــي حـــين ( 63: 70)، ومـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين (66.66: 00.00)بـــين 
 (.62.76: 77.55)تراوحت النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـا (07: 2)النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد الرابع مـن وجهـة نظـر الموجهـات تراوحـت مـا بـين  -
ن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين ، ومـــ(20.66: 76)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

البعد 
 لخامسا

9 2 03.00 22 72.00 7 77.77 2 67.00 ،2 73.36 
0 2 03.00 22 73.00 6 66.66 3 72.00 ،0 72.26 
3 6 07.00 005 62.66 6 66.66 ، 63.00 060 65.66 
4 6 07.00 006 62.32 7 77.77 ، 63.00 072 62.50 
3 2 03.00 ،7 60.32 0 00.00 2 72.00 002 72.73 
6 7 2.00 25 72.66 2 22.22 3 72.00 ،2 73.63 

البعد 
 السادس

9 3 72.00 002 65.32 6 66.66 2 67.00 072 66.20 
0 5 70.00 3، 76.00 6 66.66 ، 63.00 23 76.62 
3 6 07.00 006 62.32 7 77.77 2 72.00 075 66.،2 
4 0 2.00 25 72.66 0 00.00 2 72.00 ،2 75.52 
3 2 03.00 26 72.66 0 00.00 2 03.00 27 77.72 
6 7 2.00 000 66.32 6 66.66 3 72.00 007 60.26 
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فـي حـين تراوحـت ( 63: 72)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (66.66: 00.00)
 (.65.22: 70.22)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، (03: 2)مــا بــين النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الخــامس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت  -
، ومن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (62.66: 73)بينما المعلمات تراوحت ما بين 

فـي حـين تراوحـت ( 63: 72)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (22.22: 00.00)
 (.65.66: 72.26)النسبة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، (72: 2)مئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الســادس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين النســبة ال -
، ومن وجهـة نظـر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (62.32: 76)بينما المعلمات تراوحت ما بين 

فـي حـين تراوحـت ( 63: 03)، ومن وجهـة نظـر الطالبـات المعلمـات تراوحـت مـا بـين (66.66: 00.00)
 (.2،.66: 77.72)ة المئوية لمجموع عينة البحث ما بين النسب

التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في مؤشرات أداء أبعاد جودة الحياة للوحدة ( 93)جدول 
.الثانية لكتاب اإلقتصاد المنزلي للصف الثاني اإلعدادي  

مؤشرات  األبعاد
 األداء

الموجهات 
 (03=ن)

المعلمات 
 (322=ن)

التربية  مشرفي
 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

البعد 
 االول

9 2 67.00 000 62.00 0 00.00 2 67.00 072 62.22 
0 5 70.00 ،2 67.32 6 66.66 00 20.00 003 60.57 
3 6 07.00 23 72.32 0 00.00 2 03.00 ،2 75.52 
4 2 72.00 27 72.66 7 77.77 6 07.00 ،2 75.52 
3 2 03.00 ،6 60.00 0 00.00 7 2.00 000 72.02 
6 3 72.00 003 62.32 0 00.00 2 72.00 060 65.66 

البعد 
 الثاني

9 6 07.00 002 65.32 6 66.66 00 20.00 076 66.27 
0 0 2.00 ،7 60.32 7 77.77 3 72.00 000 72.25 
3 2 72.00 ،0 60.00 7 77.77 2 03.00 006 72.،، 
4 5 70.00 22 72.00 0 00.00 2 03.00 ،2 75.52 
3 7 2.00 26 72.66 6 66.66 2 67.00 23 76.62 
6 2 03.00 20 73.32 7 77.77 2 72.00 ،6 75.72 

البعد 
 الثالث

9 3 72.00 007 62.66 0 00.00 2 72.00 073 62.72 
0 2 03.00 07، 26.00 6 66.66 3 72.00 027 62.5، 
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أن استجابات عينة البحث في مؤشرات األداء ألبعاد جودة الحياة في الوحدة الثانية لكتاب اإلقتصاد 
 :المنزلي للصف الثاني اإلعدادي كانت كما يلي

، بينما (67: 07)نظر الموجهات تراوحت ما بين النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد األول من وجهة  -
، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين (62.32: 72.66)المعلمات تراوحت ما بين 

في حين تراوحت النسبة ( 20: 2)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66: 00.00)
 (.65.66: 75.52)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينما (72: 2)النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد الثاني من وجهة نظر الموجهات تراوحت ما بين  -
، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين (65.32: 72.66)المعلمات تراوحت ما بين 

3 6 07.00 ،0 60.00 7 77.77 2 67.00 006 72.،، 
4 6 07.00 22 7،.66 0 00.00 ، 63.00 000 72.25 
3 2 72.00 23 75.66 2 22.22 3 72.00 ،6 75.72 
6 5 70.00 00، 6،.32 0 00.00 2 67.00 066 63.02 

البعد 
 الرابع

9 6 07.00 002 6،.00 7 77.77 00 20.00 067 65.22 
0 7 2.00 2، 7،.32 0 00.00 2 72.00 ،، 73.،0 
3 7 2.00 26 72.66 0 00.00 3 72.00 27 77.72 
4 0 2.00 22 73.00 7 77.77 2 67.00 2، 72.02 
3 2 03.00 20 73.32 0 00.00 ، 63.00 ،2 75.52 
6 5 70.00 ،6 60.00 6 66.66 3 72.00 002 7،.02 

لبعد ا
 الخامس

9 7 2.00 23 72.32 7 77.77 ، 63.00 ،، 73.،0 
0 3 72.00 002 62.00 6 66.66 2 72.00 060 65.66 
3 3 72.00 ،2 60.66 6 66.66 2 67.00 000 60.03 
4 5 70.00 003 65.66 2 22.22 5 70.00 070 67.30 
3 2 03.00 22 7،.66 7 77.77 5 70.00 ،، 73.،0 
6 3 72.00 ،7 60.32 6 66.66 2 03.00 005 72.56 

البعد 
 السادس

9 7 2.00 002 62.32 7 77.77 2 72.00 005 60.75 
0 7 2.00 27 72.00 0 00.00 ، 63.00 22 77.26 
3 2 03.00 000 63.32 0 00.00 3 72.00 070 67.22 
4 6 07.00 22 7،.66 7 77.77 6 07.00 ،3 73.0، 
3 3 72.00 23 75.66 6 66.66 3 72.00 ،0 72.26 
6 0 2.00 002 62.00 7 77.77 2 72.00 072 66.20 
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في حين تراوحت النسبة ( 20: 03)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66: 00.00)
 (.66.27: 76.62)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينما (72: 07)النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد الثالث من وجهة نظر الموجهات تراوحت ما بين  -
: 00.00)ن ، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بي(26: 75.66)المعلمات تراوحت ما بين 

في حين تراوحت النسبة المئوية ( 63: 72)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22
 (.،62.5: 75.72)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينما (70: 2)النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد الرابع من وجهة نظر الموجهات تراوحت ما بين  -
: 00.00)، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين (،6: 72.66)ن المعلمات تراوحت ما بي

في حين تراوحت النسبة المئوية ( 20: 72)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66
 (.65.22: 77.72)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينما (72: 2)ظر الموجهات تراوحت ما بين النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد الخامس من وجهة ن -
: 77.77)، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين (62: 72.32)المعلمات تراوحت ما بين 

في حين تراوحت النسبة المئوية ( 63: 03)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22
 (.65.66: 0،.73)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينما (72: 2)النسبة المئوية لمؤشرات آداء البعد السادس من وجهة نظر الموجهات تراوحت ما بين  -
: 00.00)، ومن وجهة نظر مشرفي التربية العملية تراوحت ما بين (62: 72)المعلمات تراوحت ما بين 

ي حين تراوحت النسبة المئوية ف( 63: 07)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66
 (.66.20: 77.26)لمجموع عينة البحث ما بين 

التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في مؤشرات أداء أبعاد جودة الحياة للوحدة ( 96)جدول 
.الثالثة لكتاب اإلقتصاد المنزلي للصف الثاني اإلعدادي  

 األبعاد
مؤشرات 

 األداء

الموجهات 
 (03=ن)

لمات المع
 (322=ن)

مشرفي التربية 
 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

البعد 
 االول

9 3 72.00 22 72.32 7 77.77 2 72.00 2، 72.02 
0 6 07.00 20 72.00 2 22.22 2 72.00 ،5 75.27 
3 6 07.00 ،، 66.00 0 00.00 6 07.00 003 72.20 
4 2 72.00 007 62.00 6 66.66 3 72.00 002 67.02 
3 2 03.00 2، 73.66 2 22.22 2 67.00 ،5 75.27 
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6 2 67.00 076 20.00 7 77.77 ، 63.00 027 62.5، 

البعد 
 الثاني

9 0 2.00 ،5 60.32 0 00.00 ، 63.00 003 72.20 
0 0 2.00 007 62.66 6 66.66 2 72.00 076 66.27 
3 5 70.00 000 63.32 7 77.77 5 70.00 077 66.05 
4 6 07.00 26 72.32 0 00.00 6 07.00 ،0 72.23 
3 6 07.00 2، 73.66 0 00.00 3 72.00 2، 72.02 
6 3 72.00 000 66.66 7 77.77 2 03.00 007 60.26 

البعد 
 الثالث

9 2 03.00 ،2 60.66 7 77.77 00 20.00 000 7،.2، 
0 5 70.00 ،2 67.66 0 00.00 2 72.00 000 7،.2، 
3 5 70.00 ،6 60.00 7 77.77 3 72.00 003 72.20 
4 6 07.00 002 63.00 0 00.00 2 03.00 003 60.57 
3 0 2.00 22 72.32 6 66.66 5 70.00 26 77.55 
6 3 72.00 003 65.66 0 00.00 2 72.00 070 67.30 

البعد 
 الرابع

9 3 72.00 006 62.32 2 22.22 2 67.00 060 65.30 
0 6 07.00 ،6 60.00 0 00.00 ، 63.00 003 72.20 
3 2 03.00 20 76.66 0 00.00 2 72.00 27 77.72 
4 2 03.00 27 72.66 7 77.77 2 03.00 ،7 75.00 
3 7 2.00 2، 73.66 6 66.66 5 70.00 2، 72.02 
6 3 72.00 ،2 67.66 7 77.77 6 07.00 002 7،.65 

البعد 
 الخامس

9 2 67.00 ،0 60.00 0 00.00 3 72.00 005 72.56 
0 5 70.00 002 63.00 6 66.66 ، 63.00 075 66.،2 
3 3 72.00 000 66.32 6 66.66 2 72.00 002 60.2، 
4 3 72.00 003 62.32 7 77.77 3 72.00 060 65.66 
3 2 72.00 ،6 60.00 0 00.00 5 70.00 003 72.20 
6 6 07.00 23 72.32 6 66.66 3 72.00 ،2 73.36 

البعد 
 السادس

9 2 72.00 ،2 67.66 2 22.22 3 72.00 002 60.،2 
0 6 07.00 22 72.32 7 77.77 00 20.00 2، 72.02 
3 6 07.00 ،7 60.32 6 66.66 2 72.00 005 72.56 
4 2 03.00 2، 73.66 7 77.77 2 67.00 ،6 75.72 
3 7 2.00 26 72.32 2 22.22 2 67.00 ،2 73.63 
6 7 2.00 00، 63.66 0 00.00 3 72.00 002 67.02 



 0291 الخامس والثالثونالعدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

944 

ان اســتجابات عينــة البحــث فــي مؤشــرات األداء ألبعــاد جــودة الحيــاة فــي الوحــدة الثالثــة لكتــاب اإلقتصــاد 
 :المنزلي للصف الثاني اإلعدادي كانت كما يلي

، بينمـــا (67: 07)اء البعـــد األول مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آد -
: 00.00)، ومن وجهة نظر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (20: 72.32)المعلمات تراوحت ما بين 

فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة ( 63: 07)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22.22
 (.،62.5: 72.02)عينة البحث ما بين  لمجموع

، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الثـــاني مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (62.66: 73.66)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

في حين تراوحت النسبة ( 63: 07)معلمات تراوحت ما بين ، ومن وجهة نظر الطالبات ال(66.66: 00.00)
 (.66.27: 72.02)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الثالـــث مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين  -
: 00.00)العمليـة تراوحـت مـا بـين ، ومن وجهة نظر مشـرفي التربيـة (63: 72.32)المعلمات تراوحت ما بين 

فــي حــين تراوحــت النســبة المئويــة ( 20: 03)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (66.66
 (.67.30: 77.55)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الرابـــع مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (62.32: 76.66)لمعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين ا
في حين تراوحت النسبة ( 63: 07)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22: 00.00)

 (.65: 77.72)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
، بينمــا (67: 07)بعــد الخــامس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء ال -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (62.32: 72.32)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 
في حين تراوحت النسبة ( 63: 70)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66: 00.00)

 (.65.66: 73.36)عينة البحث ما بين المئوية لمجموع 
، بينمــا (72: 2)النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الســادس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين  -

، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (63.66: 72.32)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 
في حين تراوحت النسبة ( 20: 72)علمات تراوحت ما بين ، ومن وجهة نظر الطالبات الم(22.22: 00.00)

 (.67.02: 72.02)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 
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التكرارات والنسب المئوية آلراء عينة البحث في مؤشرات أداء أبعاد جودة الحياة للوحدة ( 97)جدول 
.الرابعة لكتاب اإلقتصاد المنزلي للصف الثاني اإلعدادي  

ات مؤشر  األبعاد
 األداء

الموجهات 
 (03=ن)

المعلمات 
 (322=ن)

مشرفي التربية 
 (1=ن)العملية 

الطالبات 
المعلمات 

 (03=ن)
 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

البعد 
 االول

9 7 2.00 22 75.32 6 66.66 3 72.00 22 76.،0 
0 7 2.00 23 72.32 0 00.00 3 72.00 ،5 75.27 
3 0 2.00 002 62.00 7 77.77 ، 63.00 073 62.72 
4 5 70.00 00، 63.66 2 22.22 5 70.00 076 66.27 
3 2 72.00 ،2 67.66 6 66.66 6 07.00 000 7،.2، 
6 3 72.00 25 72.66 7 77.77 2 72.00 000 72.02 

البعد 
 الثاني

9 7 2.00 22 7،.00 7 77.77 2 67.00 ،، 73.،0 
0 2 03.00 20 76.66 0 00.00 2 72.00 27 77.72 
3 3 72.00 ،0 60.66 0 00.00 2 72.00 005 72.56 
4 6 07.00 072 20.66 6 66.66 5 70.00 065 63.32 
3 6 07.00 002 62.00 0 00.00 00 20.00 072 62.22 
6 7 2.00 27 72.00 0 00.00 2 03.00 2، 70.22 

البعد 
 الثالث

9 7 2.00 002 65.32 7 77.77 ، 63.00 070 67.30 
0 7 2.00 000 66.66 7 77.77 2 72.00 000 60.03 
3 2 72.00 25 72.66 0 00.00 2 67.00 000 72.25 
4 2 03.00 26 72.66 0 00.00 3 72.00 22 77.26 
3 3 72.00 20 76.66 2 22.22 3 72.00 23 76.62 
6 5 70.00 000 63.32 6 66.66 2 67.00 073 62.72 

البعد 
 الرابع

9 2 03.00 00، 63.66 0 00.00 3 72.00 070 67.30 
0 2 03.00 23 72.32 7 77.77 2 67.00 000 72.02 
3 6 07.00 22 72.32 2 22.22 2 72.00 22 76.،0 
4 7 2.00 25 72.66 0 00.00 2 72.00 ،5 75.27 
3 6 07.00 26 72.66 6 66.66 ، 63.00 22 76.،0 
6 0 2.00 ،2 60.66 7 77.77 2 72.00 002 72.73 

البعد 
 الخامس

9 6 07.00 007 62.00 7 77.77 2 72.00 002 60.،2 
0 7 2.00 000 66.66 0 00.00 00 20.00 006 60.20 
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أن اســتجابات عينــة البحــث فــي مؤشــرات األداء ألبعــاد جــودة الحيــاة فــي الوحــدة الرابعــة لكتــاب اإلقتصــاد 
 :المنزلي للصف الثاني اإلعدادي كانت كما يلي

ـــين  - ـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد األول مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا ب ، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئوي
: 00.00)، ومن وجهة نظر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (62: 75.32)المعلمات تراوحت ما بين 

اوحــت النســبة المئويــة فــي حــين تر ( 63: 07)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (22.22
 (.62.72: 0،.76)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الثـــاني مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (20.66: 76.66)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

في حين تراوحت النسبة ( 20: 03)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (66.66: 00.00)
 (.63.32: 70.22)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـــا (72: 2)النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الثالـــث مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات تراوحـــت مـــا بـــين  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (63.32: 76.66)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

في حين تراوحت النسبة ( 63: 72)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22: 00.00)
 (.62.72: 77.26)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمـــا (03: 2)راوحـــت مـــا بـــين النســـبة المئويـــة لمؤشـــرات آداء البعـــد الرابـــع مـــن وجهـــة نظـــر الموجهـــات ت -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (63.66: 72.32)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

في حين تراوحت النسبة ( 63: 72)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22: 00.00)
 (.67.30: 0،.76)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

3 6 07.00 ،2 67.66 6 66.66 ، 63.00 007 60.26 
4 2 03.00 ،6 60.00 0 00.00 3 72.00 002 72.73 
3 2 03.00 002 62.32 0 00.00 2 72.00 003 60.57 
6 7 2.00 ،0 60.00 7 77.77 6 07.00 ،2 73.63 

البعد 
 السادس

9 5 70.00 000 63.32 0 00.00 2 72.00 076 66.27 
0 2 03.00 22 72.32 6 66.66 ، 63.00 ،0 72.23 
3 3 72.00 002 63.00 7 77.77 2 67.00 072 66.20 
4 5 70.00 26 72.32 2 22.22 2 67.00 000 72.02 
3 2 03.00 22 75.32 7 77.77 2 72.00 ،0 72.23 
6 5 70.00 007 62.66 0 00.00 ، 63.00 072 62.50 
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، بينمــا (03: 2)النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الخــامس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين  -
: 00.00)، ومن وجهة نظر مشـرفي التربيـة العمليـة تراوحـت مـا بـين (62.32: 60)المعلمات تراوحت ما بين 

راوحــت النســبة المئويــة فــي حــين ت( 20: 07)، ومــن وجهــة نظــر الطالبــات المعلمــات تراوحــت مــا بــين (66.66
 (.60.57: 73.63)لمجموع عينة البحث ما بين 

، بينمــا (72: 03)النســبة المئويــة لمؤشــرات آداء البعــد الســادس مــن وجهــة نظــر الموجهــات تراوحــت مــا بــين  -
، ومـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفي التربيـــة العمليـــة تراوحـــت مـــا بـــين (63.32: 72.32)المعلمـــات تراوحـــت مـــا بـــين 

في حين تراوحت النسبة ( 63: 72)، ومن وجهة نظر الطالبات المعلمات تراوحت ما بين (22.22: 00.00)
 (.62.50: 72.23)المئوية لمجموع عينة البحث ما بين 

ـــانى  :النتوووائج الخاصوووة بالسوووؤال الثالوووث  ـــى المقتـــرح للصـــف الث مـــا صـــورة مـــنهج اإلقتصـــاد المنزل
ل الثالــث ، قامــت الباحثــة بوضــح إطــار مقتــرح ألبعــاد لإلجابــة عــن الســؤا اإلعــدادى بالمرحلــة اإلعداديــة ؟

جــودة الحيــاة متضــمنه مراحــل األمــن الفكــرى لكــل بعــد بشــكل ضــمنى فــى مــنهج االقتصــاد المنزلــى للصــف 
  ( . 5)ملحق رقم  الثانى اإلعدادى ،

عرض التصور المقترح لمـنهج اإلقتصـاد المنزلـى المتضـمن ألبعـاد جـودة الحيـاة ومراحـل تعزيـز األمـن  -
الفكرى على مجموعـة مـن السـادة المحكمـين متخصصـين بمجـال المنـاهج وطـرق التـدريس للتعـرف علـى 
مـدى دقـة توظيــف أبعـاد جـودة الحيــاة ومراحـل األمـن المقترحــة للتطـوير داخـل المــنهج اإلقتصـاد المنزلــى 

أصـــبح للصــف الثـــانى اإلعـــدادى ، وقـــدم المحكمـــين عـــدة تعـــديالت وتـــم إجـــراء التعـــديالت المطلوبـــة  ، و 
 .المنهج فى صورته النهائية 

 
 :فى ضوء نتائج البحث الحالى تم إقتراح عدد من التوصيات وهى  :التوصيات المقترحة 

ضــرورة إدراج مراحــل األمــن الفكــرى ضــمن المقــررات الدراســية ممــا يســاعد الطــالب علــى الحمايــة مــن  -
 .اإلنحرافات الفكرية فى ظل تغيرات المجتمع المستمرة

تدريبية لمعلمـات وموجهـات اإلقتصـاد المنزلـى للتعريـف بأبعـاد جـودة الحيـاة واهميـة تنميتهـا عقد دورات  -
 .للطالبات بمختلف المراحل العمرية 

 .ضرورة تضمين مقررات اإلقتصاد المنزلى ألبعاد جودة الحياة متضمنه مراحل األمن الفكرى -
 .جودة الحياة من خالل متغيرات أخرىضرورة إجراء المزيد من البحوث المستقبلية بهدف تنمية أبعاد  -
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 :المراجع 
دراســة ميدانيــة "دور المدرســة الثانويــة فــى تعزيــز األمــن الفكــرى لــدى طالبهــا ( :  7002)أســماء علــى  -

 . 7،5- ،70، ( 52) 52، جامعة سوهاج ،ن  المجلة التربوية، "  بمحافظة المنوفية
فكــرى ، المــؤتمر مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف ال دور المنــاهج التربويــة فــى( : 7005)أســمهان غبــر الزم  -

خطاب الفن واللغة فى مواجهة اإلرهاب الفكرى " لية التربية ، جامعة ميسان تحت عنوان العلمى الثانى لك
 .، جامعة ميسان مجلة نيسان للدراسات األكاديمية، " 
االقتصـاد المنزلـى جامعـة الدافعية لإلنجاز لدى طالبات كليـة ( : 7002) ألفت بنت عبد العزيز األشى  -

،  مجلوة الفنوون واألداب وعلووم اإلنسوانيات واإلجتمواعالمللك عبد العزيز بجـدة وعالقتهـا بجـودة الحيـاة ، 
 . 66- 0، فبراير ، ( 70)
جــودة الحيــاة وعالقتهــا بكــل مــن الرضــا الــوظيفى وقلــق المســتقبل لــدى ( : 7000)إيمــان أحمــد خمــيس  -

، كليــة  ر العلمووى الثالووث تربيووة المعلووم العربووى وتأهيلووه رؤيووة معاصوورةالمووؤتممعلمــات ريــاض األطفــال ، 
 .العلوم التربوية ، جامعة جرش الخاصة

دار :، عمـان جودة الحياة و عالقتهما باإلنتماء و القبول اإلجتماعيين( : 7006)جوان إسماعيل بكـر -
 .الحامد للنشر و التوزيع

فاعلية برنامج تدريبى لتنمية اللياقة فى تطوير ( : 7002)حسان رافع شاهين ، رناد سالم سليمان البدور -
مجلوة الطفولوة جودة الحياة لـدى الطلبـة الموهـوبين فـى مـدارس الملـك عبـد اهلل  الثـانى للتميـز فـى مأدبـًا ، 

 . 623- 662، ( 00)63، جامعة األسكندرية ، والتربية
الحيــــاة األكاديميــــة لــــدى  فعاليــــة برنــــامج تــــدريبى لتحســــين جــــودة( : 7003)ســــالى حســــن حســــن حبيــــب -

 . 736 – ،70، ( 03)،  مجلة التربية الخاصةالطالبات الموهوبات ، 
فاعليــة برنــامج مقتــرح فــى تحســين بعــض أبعــاد جــودة ( : ،700)ســحر فتحــى عبــد المحســن عبــد الحميــد -

،  افة الطفلالمجلة العربية لإلعالن وثقالحياة لمعلمة رياض األطفال وأثرة على الكفايات المهنية لديها ، 
(2 ) ،035-770 . 

مســتوى إدراك جــودة الحيــاة بأبعادهــا المختلفــة لــدى الطالــب الجــامعى فــى ظــل ( : 7002)ســعيدة لــونيس -
 . 002- 002، ( 7)،،  مجلة أنسنة للحوص والدراساتبعض المتغيرات ، 

كـري ، رسـالة من الفألدور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز ا( :7002)صالح الحارثي -
 .الرياض .ببليوجرافية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ) ماجستير

األمـن الفكـرى مفهومــة وأهميتـة ومتطلبــات تحقيقـة ، مجلــة ( : 7002)المــالكى  عبـد الحفـيظ بــن عبـد اهلل -
 . مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهم األمنية، ( 26)البحوث األمنية ، 
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جودة الحياة لدى عينة من الشـباب فـى مدينـة الريـاض ، مجلـة االداب ( : 7002)النعيم عزيزة عبد اهلل  -
 . ،،0 – 032، ( 7)73، جامعة الملك سعود ، السعودية ، مايو، 

تعزيــز االمــن الفكــرى ، دراســة ميدانيــة عــن طلبــة  ىدور المدرســة فــ(:  7000)عصــام محمــد منصــور  -
، مجلة ة عمان األولى من وجهة نظر المدراء والمعلمين والطالب المرحلة األساسية العليا فى مديرية تربي

 . 57- 03، ( 60)00، مصر ،  عالم التربية
الــدار العربيــة : ، القــاهرة المنوواهج وتطويرهووا( : 7003)ماجــدة مصــطفى الســيد ، صــالح الــدين خضــر  -

  .للنشر والتوزيع
معلومـات فـى تحقيـق أبعـاد جـودة الحيـاة فعاليـة اسـتخدام تقنيـات ال ( :7003) مجدى عبد الكريم حبيـب  -

بوس ، الدى عينات من الطـالب بالعمـانيين ، بحـوث نـدوة علـى الـنفس وجـودة الحيـاة ، جامعـة السـلطان قـ
 .ديسمبر  0- 02ن الفترة م كلية التربية 

المووؤتمر العلمووى السووابع تحووت التنميــة البشــرية ركيــزة جــودة الحيــاة ، ( : 7000)محمــد ابــراهيم المنــوفى  -
 .، كلية التربية ، جامعة كفر الشي   (جودة الحياة كإستثماء للعلوم التربوية والنفسية)عنوان 

 مجلوة البيوانالعالق بين التربية والتعليم فـى مواجهـة التحـديات المعاصـرة ، ( : 7002)محمد الدرويش  -
 ، (020. ) 
مووؤتمر العلمووى السوونوى لكليووة ال، جــودة الحيــاة المفهــوم واألبعــاد ( : 7000)محمــد الســعيد أبــو حــالوة  -

 ، جامعة كفر الشي   التربية
دى طـــالب المعاهـــد لـــدور اإلدارة المدرســـية فـــى تعزيـــز األمـــن الفكـــرى ( : 7003)محمـــد يوســـف نصـــر  -

 ،62، ( 27)، السـعودية ،  مجلة دراسات فوى التربيوة وعلوم الونفسالثانوية األزهرية بمحافظة الغربيـة ، 
– 203 . 
مقيــاس جــودة الحيــاة لطلبــة الجامعــة ، نــدوة ( : 7003)نســى ، علــى مهــدى كــاظم محمــود عبــد الحلــيم م -

 .س ، عمان ، ديسمبرابو على النفس وجودة الحياة ، جامعة السلطان ق
الــذكاء اإلجتمــاعى وعالقتــه بجــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن طالبــات ريــاض ( : 7003)منــى رجــب صــابر  -

 . 20- 20، (20) ،0، دراسات الطفولةمجلة األطفال بكلية التربية جامعة القصيم ، 
فاعليــة وحــدة دراســية مقترحــة فــى اإلقتصــاد المنزلــى قائمــة ( : ،700) نــورا مصــيلحى علــى مصــيلحى  -

 03)على أهداف التربية القيادية لتنمية مهارات قيادة التغييـر وجـودة الحيـاة لطالبـات المرحلـة اإلعداديـة ، 
 . 700 – 022، اكتوبر ، مجلة بحوث عربية فى التربية النوعية، (
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 ملخص البحث 
هــدف البحــث إلــى وضــع تصــور مقتــرح لتطــوير مــنهج االقتصــاد المنزلــى لتعزيــز األمــن الفكــرى  

لدى طالبات المرحلة اإلعدادية فى ضوء أبعاد جودة الحياة ، وتـم إسـتخدام المـنهج الوصـفى التحليلـى مـن 
ـــق أدوات الب ـــل المـــنهج وتطبي ـــة خـــالل تحلي ـــاهج : حـــث والتـــى أظهـــرت النتـــائج التالي وجـــود قصـــور فـــى من

اإلقتصــاد المنزلــى للمرحلــة اإلعداديــة فــى تضــمينها لمراحــل األمــن الفكــرى ، وأبعــاد جــودة الحيــاة ، ومــن 
خالل تحليل محتوى منهج اإلقتصاد المنزلى للمرحلة اإلعدادية تم التوصل لرؤية مستقبلية لتطوير المنهج 

ق جميع مكونات المنهج لسهولة تضمين جميع مراحل األمن الفكرى وأبعاد جودة الحيـاة ، ليستند إلى إتسا
وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها توجيه نظر متخصصى مناهج وبـرامج اإلقتصـاد المنزلـى 
فـى جميـع المراحـل التعليميــة علـى تضـمين مراحـل األمــن الفكـرى فـى المنـاهج كخطــوة لتحقيـق أبعـاد جــودة 

 .الحياة 
 ( .أبعاد جودة الحياة  -األمن الفكرى  -اإلقتصاد المنزلى ) : كلمات مفتاحية 

 

 

Suggested Perspective to develop a Home Economics curriculum for 

Promoting Intellectual Security for preparatory female pupils In the light 

of life of Quality 

                                                                                           

           The study aimed at deducting Suggested Perspective to develop a Home 

Economics curriculum for Promoting Intellectual Security for preparatory 

female pupils In the light of life of Quality ,  The research used the descriptive 

and analytical approach by analyzing the curriculum and study tools  , the 

results showed that : there are shortage afflicts of home economics curriculum 

for preparatory stage in the inclusion of the ways of  Intellectual Security and 

life of Quality , Through analyzing the content of home economics curriculum 

for preparatory stage , it was reached to a future vision had formed in general 

instructions form development that based on a consistent vision for all the 

components of curriculum , so for embodiment to all the ways of Intellectual 

Security and life of Quality ,The research recommended that : there are a 

Necessary need to Directing the attention of specialized in curricula and 

programs for home economics in all educational stages embodiment Intellectual 

Security in curriculum to develop life of Quality. 

Key words : (Home Economics - Intellectual - life of Quality) . 

 


