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Effectiveness of Extension Program to Improve awareness of 

the Advantages and Disadvantages of Cooking utensils for 

Female youth Getting Married and housewife’s  
*Safy mohsen Mohamed Eltobshy – *Eman magdy Mohamed Ibrahim  Hawas 

*Lecturer of Home Management, Faculty of Specific Education, Damietta University, Egypt     

_____________________________________________________
Abstract: 

  The study aimed to prepare, implement and evaluate the 

effectiveness of an informative program to improve awareness of the 

advantages and disadvantages of cooking utensils for female youth 

getting married and housewife’s  

The data was completed through the application of research tools, and 

it was applied to a basic sample of (250) girls getting married and 

housewife’s, and the experimental sample was (36) girls getting 

married and housewife’s, and the study followed the descriptive, 

analytical and experimental approach. 

One of the most important results of the study: the majority of the 

research sample by 22.4% preferred to use aluminum utensils in the 

first place, followed by granite by 17.6%, while 8.8% preferred to use 

both glass and ceramics, as shown by The study found that there were 

no statistically significant differences between the research sample and 

both the level of awareness of the advantages and disadvantages of 

cooking utensils made from "pottery, aluminum, iron sheet, Teflon, 

glass, granite", as well as the absence of differences between the main 

research sample in the total score of the questionnaire axes The level of 

awareness of the advantages and disadvantages of cooking utensils, as 

well as the lack of statistically significant differences in the level of 

awareness of the advantages and disadvantages of cooking utensils and 

the average monthly income at the level of 0.01, as well as the 

existence of statistical function differences at the level of 0.01 in the 

level of awareness of the experimental research sample of the 

advantages and disadvantages of cooking pots before and after the 

application of the extension program. 

One of the most important recommendations of the study is to make 

more guidance programs for the use and selection of housewife’s and 

female youth getting married items cooking utensils. 

Key words: Extension program – awareness- Cooking utensils - the 

Female youth Getting Married - housewife 
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Pottery Cooking Utensils  :
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)2006et al ( 
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vega, et al (2011 ) 
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Aluminium Cooking Utensils

Bharathi ,et al (2008)  ،Al 

Zubaidy, et al (2011)

 

Busari, Akpambang (2019) 

 

)2018Stahl, et al ( 

مها إبراهيم  و، ) 2006Semwal, et al( كما أكدت دراسة كالً من 

و سالم ،  ) 2013Odularu, et al( و (،2011الحسين )عبدجاسم و (، 0920)

  Ogidi, etو (،2015عزيز)(، و رغد عزيز، رحيم 2015التميمي، جالء مهدي)

)2017al ( ,)2018Osman, et al (  تجنب استخدام أواني الطهي المصنوعة من

لس استيل وكذلك ناالستاأللومنيوم عند طهي األطعمة الحمضية واستبدالها بالزجاج أو 

تجنب استخدام رقائق األلومنيوم في الطهي والتخزين إذا كان الطعام ساخناً أو حمضياً، 

أن تحضير األغذية الحمضية  ) 2011Mohammad, et al(كدت دراسة كما أ

األلومنيوم يؤدي إلى تراكم األلومنيوم مصنوعة من وخاصة منتجات الطماطم بأواني 

 في هذه األغذية ويزداد التراكم بزيادة وقت الطبخ.

Cooking Utensils With Teflon Coating
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Pagedar, et 

al (2009)

)2019Mohamed, et al (

Cooking Utensils With Stainless 

 steel

 Cooking Utensils With Ceramic 

and Granit Coating
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Google DriveGoogle Forms

https://forms.gle/BM5AycnYGU1M7D1R7
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 ((validity content

 

((Construct validity
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 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 الفخار

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 األلمونيوم

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 التيفال

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 الصاج

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

1 0.434* 1 0.407* 1 0.577** 1 0.460* 

2 0.474** 2 0.560** 2 0.601** 2 0.410* 

3 0.381** 3 0.575** 3 0.371* 3 0.505** 

4 0.365* 4 0.577** 4 0.384* 4 0.373* 

5 0.417* 5 0.554** 5 0.499** 5 0.575** 

6 0.566** 6 0.612** 6 0.454* 6 0.362* 

7 0.525** 7 0.677** 7 0.545** 7 0.577** 

8 0.417* 8 0.506** 8 0.517** 8 0.682** 

9 0.481** 9 0.410* 9 0.381* 9 0.621** 

10 0.512** 10 0.692** 10 0.698** 10 0.397* 

11 0.592** 11 0.673* 11 0.743** 11 0.543** 

12 0.485** 12 0.384*     

13 0.642* 13 0.427**     

14 0.573**       

15 0.524**       

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 البيركس

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 االستنلس

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 السيراميك

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 رقم العبارة

مزايا 

وعيوب 

 الجرانيت

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

1 0.405** 1 0.366* 1 0.742** 1 0.393* 

2 0.413** 2 0.560** 2 0.643** 2 0.671** 

3 0.469** 3 0.649** 3 0.613** 3 0.542* 

4 0.591** 4 0.633** 4 0.635** 4 0.503** 

5 0.473** 5 0.516** 5 0.545** 5 0.455* 

6 0.484** 6 0.425* 6 0.543** 6 0.500** 

7 0.693** 7 0.571** 7 0.798** 7 0.791** 

8 0.591** 8 0.642** 8 0.500** 8 0.437** 

9 0.519** 9 0.464** 9 0.474** 9 0.673** 

10 0.651** 10 0.550** 10 0.738** 10 0.807** 

  11 0.623** 11 0.835** 11 0.669** 

  12 0.536**     

  13 0.470**     
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Reliability

Cronbach's Alpha

Split-Half Coefficient

 قيمة معامل ثبات ألفا كرونباك قيمة معامل التجزئة النصفي عدد عبارات المحور المحور

 0.546 0.665 15 مزايا وعيوب الفخار

 0.767 0.713 13 مزايا وعيوب األلمونيوم

 0.689 0.525 11 مزايا وعيوب التيفال

 0.509 0.610 11 مزايا وعيوب الصاج

 0.694 0.641 10 مزايا وعيوب البيركس

 0.583 0.537 13 مزايا وعيوب االستنلس

 0.676 0.716 11 مزايا وعيوب السيراميك

 0.700 0.705 11 مزايا وعيوب الجرانيت

 0.893 0.919 95 اجمالي عبارات االستبيان
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 المستويات
طول 

 الفئة
 المدى

ى أعل

درجة 

 مشاهدة

أقل 

درجة 

 مشاهدة

عدد 

 العبارات
 المحور

ألقل من  31مستوي وعي منخفض من -

42 

 53ألقل من  42مستوي وعي متوسط من  -

 فأكثر 53مستوي وعي مرتفع من  -

10,6 

تقرب 

إلى 

11 

31 63 32 15 
الوعي بمزايا 

 وعيوب الفخار

ألقل  32مستوي وعي منخفض من  -

 43من

 54ألقل من  43مستوي وعي متوسط من  -

 فأكثر 54وعي مرتفع من  مستوي -

11 32 65 33 13 

الوعي بمزايا 

وعيوب 

 األلمونيوم

ألقل  24مستوي وعي منخفض من  -

 32من

 40ألقل من  32مستوي وعي متوسط من  -

 فأكثر 40مستوي وعي مرتفع من  -

8 24 48 24 11 
الوعي بمزايا 

 وعيوب التيفال

 34ألقل من  26مستوي وعي منخفض  -

 42ألقل من  34مستوي وعي متوسط  -

 فأكثر 42مستوي وعي مرتفع  -

8,3 26 51 25 11 
الوعي بمزايا 

 وعيوب الصاج

 33آلقل من  25مستوي وعي منخفض  -

 41ألقل من 33مستوي وعي متوسط  -

 فأكثر 41مستوي وعي مرتفع  -

7,6 

تقرب 

 8إلى 

25 48 23 10 

الوعي بمزايا 

 وعيوب

 البيركس

 39ألقل من  32مستوي وعي منخفض  -

 46ألقل من  39متوسط  مستوي وعي -

 فأكثر 46مستوي وعي مرتفع  -

7 32 53 21 13 

الوعي بمزايا 

وعيوب 

 االستنلس ستيل

 35ألقل من  26مستوي وعي منخفض  -

 44ألقل من  35مستوي وعي متوسط  -

 فأكثر 44مستوي وعي مرتفع  -

8,6 

تقرب 

 9إلى 

26 52 26 11 

الوعي بمزايا 

وعيوب 

 السيراميك

 37ألقل من  29مستوي وعي منخفض  -

 45ألقل من  37مستوي وعي متوسط  -

 فأكثر 45مستوي وعي مرتفع  -

7,6 

تقرب 

 8إلى 

29 52 23 11 

الوعي بمزايا 

وعيوب 

 الجرانيت

ألقل من  274مستوي وعي منخفض  -

311 

 348ألقل من  311مستوي وعي متوسط  -

 فأكثر 348مستوي وعي مرتفع  -

37 31 63 32 95 
المجموع الكلي 

 للمحاور

 % العدد المستويات المحور

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 الفخار

  42ألقل من  31مستوي وعي منخفض من -
 53ألقل من  42مستوي وعي متوسط من  -
 فأكثر 53مستوي وعي مرتفع من  -

22 
187 
41 

8,8 
74,8 
16,4 
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مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 األلمونيوم

  43ألقل من 32مستوي وعي منخفض من  -
 54ألقل من  43مستوي وعي متوسط من  -
 فأكثر 54مستوي وعي مرتفع من  -

57 
153 
40 

22.8 
61,2 
16 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 التيفال

 32ألقل من 24مستوي وعي منخفض من  -
 40ألقل من  32مستوي وعي متوسط من  -
 فأكثر 40مستوي وعي مرتفع من  -

6 
117 
127 

2.4 
46,8 
50,8 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 الصاج

  34ألقل من  26مستوي وعي منخفض  -
 42ألقل من  34مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 42مستوي وعي مرتفع  -

47 
150 
53 

18,8 
60 

21,2 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 البيركس

 33آلقل من  25مستوي وعي منخفض  -
 41ألقل من 33مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 41وعي مرتفع مستوي  -

37 
197 
16 

14,8 
78,8 
6,4 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 االستنلس ستيل

 39ألقل من  32مستوي وعي منخفض  -
 46ألقل من  39مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 46مستوي وعي مرتفع  -

52 
154 
44 

20,8 
61,6 
17,6 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 السيراميك

  35ألقل من  26مستوي وعي منخفض  -
 44ألقل من  35مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 44مستوي وعي مرتفع  -

14 
155 
81 

5,6 
62 

32,4 

مستوى الوعي بمزايا وعيوب 
 الجرانيت

 37ألقل من  29مستوي وعي منخفض  -
 45ألقل من  37مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 45مستوي وعي مرتفع  -

39 
151 
60 

15,6 
60,4 
24 

مجموع محاورالوعي مزايا وعيوب 
 أواني الطهي

 311ألقل من  274مستوي وعي منخفض  -
 348ألقل من  311مستوي وعي متوسط  -
 فأكثر 348مستوي وعي مرتفع -

36 
152 
62 

14,4 
60,8 
24,8 
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Zoom

 

 

 محتوي الجلسة أهداف الجلسة موضوع الجلسة
استراتيجيات 

 الجلسة
 التقييم

 الجلسة األولي:

بعنوان التعارف 

وتحديد الهدف 

 العام للبرنامج

زمن الجلسة 

 دقيقة 45

الجلسة أن تكون كل من المتوقع بعد نهاية 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرة فتاة

 األهداف المعرفية:

محتويات البرنامج  ىتتعرف عل -1

 اإلرشادي.

تلم باألهداف العامة لمحتوي  -2

 البرنامج االرشادي.

 األهداف المهارية:

تتبع التعليمات الموجهة إليها  -1

 بطريقة صحيحة.

  تبدأ الجلسة

بالترحيب 

بالمجموعة 

 التجريبية.

 هن إجراء حوار مع

لتوضيح الهدف 

العام من البرنامج 

 االرشادي 

  علىحث الفتيات 

المشاركة في 

 استخدام

الحوار 

والمناقشة، 

العصف 

الذهني، 

التعلم 

 التعاوني.

يتم التقييم 

من خالل 

المناقشة 

حول أهمية 

البرنامج 

ومدى 

االستفادة 

ه في من

تحسين 
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 محتوي الجلسة أهداف الجلسة موضوع الجلسة
استراتيجيات 

 الجلسة
 التقييم

تالحظ الباحثة باهتمام أثناء الجلسة  -2

 التدريبية.

 األهداف الوجدانية:

المواظبة في  ىتبدي استعدادها عل -1

 حضور الجلسات القادمة.

تتابع باهتمام النقاش حول المحتوي  -2

 العام للبرنامج.

إقامة عالقة طيبة بينها  ىتبادر إل -3

 وبين الباحثة وبينها وبين زمالئها.

 .تشجع روح التعاون والحوار -4

 الجلسات.

 فتح المجال أمام 

 استفساراتهن

 وتساؤالتهن.
 

الوعي 

بمزايا 

وعيوب 

أواني 

 الطهي.

الوحدة األولي: 

أواني الطهي 

 المعدنية

: الجلسة الثانية

األلمونيوم، 

 االستنلس ستيل

زمن الجلسة 

 دقيقة 45

من المتوقع بعد نهاية الجلسة أن تكون كل 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرةفتاة 

 األهداف المعرفية:

 المواد المعدنيةتوضح مفهوم  -1

 .طريقة تصنيع األلمونيومتذكر  -2

تعدد مزايا األلمونيوم في أواني  -3

 الطهي.

 تستنتج عيوب األلمونيوم وأضراره. -4

 .تركيب اإلستنلس ستيلتوضح  -5

تعدد مزايا االستنلس ستيل في أواني  -6

 الطهي.

 تذكر أهم عيوب االستنلس ستيل. -7

 األهداف المهارية:

الطريقة الصحيحة  ىتتدرب عل -1

األدوات المصنوعة من  ىللحفاظ عل

 .األلمونيوم 

تستخدم األواني المصنوعة من  -2

 .االستنلس ستيل بطريقة سليمة

عند استخدام تطبق ما تعلمته  -3

األدوات المصنوعة من األلمونيوم 

 .لتالشي أضراره

 

 

 األهداف الوجدانية:

اختيار المعدن تبدي اهتماما بأهمية -1

 المناسب في أواني الطهي.

المشاركة بفاعلية في  ىتحرص عل-2

 الجلسة التدريبية.

حضور جلسات  ىتواظب عل-3

 البرنامج االرشادي.

  يتم عرض عنوان

ى الجلسة عل

وربات الفتيات 

والطلب األسر 

 توضيحمنهن 

توقعاتهن عن 

 موضوع الجلسة.

  مناقشة الفتيات

المواد حول مفهوم 

مع  المعدنية

االستماع إليهن 

وتعزيز ودعم 

االجابة الصحيحة 

تعديل االجابة و

 الخاطبة.

  تطبيق استخدام

الزووم في عرض 

بعض الصور 

للمواد المعدنية 

المختلفة التي 

تصنع منها أواني 

 الطهي.

  يطلب من الفتيات

وربات األسر 

 توضيح مدي

تجنب أضرار 

الطهي في أواني 

 األلمونيوم.

استخدام 

الحوار 

والمناقشة، 

العصف 

الذهني، 

التعلم 

 التعاوني

التقييم يتم 

من خالل 

مناقشتهن 

عن ماهي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 األلمونيوم؟

ماهي 

مخاطر 

طهى 

الحمضيات 

في 

 األلمونيوم؟

ما هي 

مزايا 

وعيوب 

االستلس 

 استيل؟

 

الوحدة تابع 

 األولي: 

أواني الطهي 

 المعدنية

 

 الجلسة الثالثة:

السيراميك 

 والجرانيت

من المتوقع بعد نهاية الجلسة أن تكون كل 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرةفتاة 

 األهداف المعرفية:

تعرف على طريقة تصنيع األواني ت-1

 المصنوعة من الجرانيت.

تذكر أهم المواد الضارة التي توجد -2

في بعض األواني المصنوعة من 

 السيراميك.

أهم مزايا استخدام توضح -3

  يتم عرض عنوان

 ىالجلسة عل

وربات الفتيات 

والطلب األسر 

 توضيحمنهن 

توقعاتهن عن 

 موضوع الجلسة.

  مناقشة المجموعة

حول أهم  ةالتجريبي

استخدام 

الحوار 

والمناقشة، 

ف العص

الذهني، 

التعلم 

 التعاوني

 

يتم التقييم 

من خالل 

مناقشتهن 

عن ماهي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 السيراميك؟
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 محتوي الجلسة أهداف الجلسة موضوع الجلسة
استراتيجيات 

 الجلسة
 التقييم

زمن الجلسة : 

 دقيقة 45

 

أواني السيراميك والجرانيت في 

 الطهي.

تستنتج أهم العيوب التي توجد في -4

 أواني السيراميك والجرانيت.

 األهداف المهارية:

تطبق األسس العلمية قبل وأثناء -1

اختيار األواني المصنوعة من 

 .السيراميك والجرانيت

استخدام األواني المصنوعة تتقن -2

 .من السيراميك والجرانيت

تستخدم الطريقة الصحيحة في -3

األواني المصنوعة من العناية ب

 السيراميك والجرانيت.

 األهداف الوجدانية:

استخدام أواني الطهي تدرك أهمية -1

 .الصحية

المشاركة بفاعلية في  ىتحرص عل-2

 الجلسة التدريبية.

حضور جلسات  ىتواظب عل-3

 البرنامج االرشادي.

مزايا السيراميك 

والجرانيت في 

 أواني الطهي.

  عرض استخدام

بعض الصور من 

خالل تطبيق 

الزووم لبعض 

األواني المصنوعة 

من السيراميك 

والجرانيت 

وتوضيح طريقة 

اختياره والعناية 

 بهم.

 

 
ما هي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 الجرانيت؟

ماهي 

مخاطر 

طهى في 

أواني 

السيراميك 

والجرانيت 

 المخدوشة؟

ماهي طرق 

العناية 

بأواني 

السيراميك 

 والجرانيت؟

 

الوحدة تابع 

أواني : األولي

 الطهي المعدنية

 الجلسة الرابعة:

 التيفال والصاج

زمن الجلسة : 

 دقيقة 45

من المتوقع بعد نهاية الجلسة أن تكون كل 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرةفتاة 

 األهداف المعرفية:

توضح طريقة تكوين طبقة التيفال -1

 على األواني.

تعدد مزايا الطهي في األواني -2

 المصنوعة من التيفال.

العناية باألواني  توضح طريقة-3

 المصنوعة من التيفال.

تذكر أهم عيوب األواني المصنوعة -4

 من التيفال.

توضح أهم مزايا وعيوب األواني -5

 المصنوعة من الصاج.

 األهداف المهارية:

تتبع الخطوات الصحيحة عند -1

استخدام األواني المصنوعة من 

 .التيفال

تستخدم األواني المصنوعة من -2

 الصاج بطريقة سليمة.

استخدام األواني المصنوعة تتقن -3

 .من التيفال

 األهداف الوجدانية:

تدرك أهمية اتباع األسس السليمة -1

استخدام األواني المصنوعة من عند 

 التيفال والصاج.

المشاركة بفاعلية في  ىتحرص عل-2

 الجلسة التدريبية.

حضور جلسات  ىتواظب عل-3

 البرنامج االرشادي.

  يتم مناقشة الفتيات
حول وربات األسر 
طريقة تصنيع 

التيفال والصاج 
والمعادن المكونة 

 .لكالً منها
  مناقشة الفتيات

وربات األسر حول 
أهم العيوب التي 

تقابلهن عند 
استخدام األواني 
المصنوعة من 
التيفال والصاج 
واالستماع لهن 

 .ومناقشتهن
  تطبيق استخدام

الزووم في عرض 
بعض الصور 

لتوضيح بعض 
لتي تظهر العيوب ا

في أواني التيفال 
 والصاج.

 

استخدام 

الحوار 

والمناقشة، 

العصف 

الذهني، 

التعلم 

 التعاوني

 

يتم التقييم 

من خالل 

مناقشتهن 

عن ماهي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 التيفال؟

ماهي 

مخاطر 

طهى في 

أواني 

التيفال 

 المخدوشة؟

ما هي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 الصاج؟
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 محتوي الجلسة أهداف الجلسة موضوع الجلسة
استراتيجيات 

 الجلسة
 التقييم

الوحدة الثانية: 

الطهي أواني 

 غير المعدنية

الجلسةالخامسة: 

 الفخار

زمن الجلسة : 

 دقيقة 45

من المتوقع بعد نهاية الجلسة أن تكون كل 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرةفتاة 

 األهداف المعرفية:

 .توضح بين أنواع الفخار المختلفة-1

تعدد مزايا استخدام الفخار في أواني -2

 الطهي.

تذكر أهم عيوب الفخار في أواني -3

 الطهي.

 األهداف المهارية:

األنواع الصحية من تتقن اختيار -1

 أواني الفخار.

تستخدم الطريقة الصحيحة في -2

 استخدام والعناية بأواني الفخار.

 األهداف الوجدانية:

المواد تؤمن بأهمية استخدام  -1

 الصحية في أواني الطهي.

المشاركة بفاعلية في  ىتحرص عل -2

 الجلسة التدريبية.

حضور جلسات  ىتواظب عل -3

 االرشادي. البرنامج

  يتم عرض عنوان

 ىالجلسة عل

وربات الفتيات 

والطلب األسر 

توضيح منهن 

توقعاتهن عن 

 موضوع الجلسة.

  يتم مناقشة

المجموعة 

التجريبية حول 

طريقة اختيار 

الفخار من 

 األسواق.

  برنامج استخدام

الزووم في توضيح 

صور لبعض أنواع 

الفخار الموجود 

وطريقة باألسواق 

اختيار النوع 

 الجيد.

 

استخدام 

الحوار 

والمناقشة، 

العصف 

الذهني، 

التعلم 

 التعاوني

 

يتم التقييم 

من خالل 

مناقشتهن 

عن ماهي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 الفخار؟

ماهي 

مخاطر 

طهى في 

أواني 

الفخار 

الغير 

 مطلية؟

 

الوحدة تابع 

 الثانية

أواني الطهي غير 

 المعدنية

الجلسة 

السادسة: 

 البيركس

زمن الجلسة : 

 دقيقة 45

من المتوقع بعد نهاية الجلسة أن تكون كل 

 أن: ىقادرة عل وربة أسرةفتاة 

 األهداف المعرفية:

تذكر أهم مزايا أواني الطهي -1

 البيركس.

تستنج عيوب أواني الطهي -2

 المصنوعة من البيركس.

توضح طريقة استخدام األواني -3

 المصنوعة من البيركس.

 المهارية:األهداف 

تستخدم أواني البيركس بطريقة -1

 سليمة.

الصحيحة عند الطهي تتبع التعليمات -2

 .في أواني البيركس

 األهداف الوجدانية:

استخدام أواني البيركس تدرك أهمية -1

 الصحية. 

تبادر للمشاركة بفعالية أثناء الجلسة -2

 التدريبية.

تقدر أهمية المواظبة في جلسات -3

 البرنامج االرشادي.

  عرض عنوان يتم

 ىالجلسة عل

وربات الفتيات 

والطلب األسر 

 توضيحمنهن 

توقعاتهن عن 

 موضوع الجلسة.

  مناقشة الفتيات

وربات األسر حول 

أهم العيوب التي 

تواجههن عند 

استخدام األواني 

المصنوعة من 

البيركس 

واالستماع إليهن 

 وتعزيز إجاباتهن.

 

استخدام 

الحوار 

والمناقشة، 

العصف 

الذهني، 

تعلم ال

 التعاوني

 

يتم التقييم 

من خالل 

مناقشتهن 

عن ماهي 

مزايا 

وعيوب 

أواني 

 البيركس؟

 

(Spss)
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T-testOne Way ANOVA)

schefeed

 

 % العدد طبيعة العمل % العدد محل االقامة % العدد السن

سنة 20أقل من   38 15,5 

 30:  21من  86.4 216 ال أعمل 44.8 112 ريف

 سنة
157 

62 

 40: 31من 

 سنة
40 

16 

 13.6 34 أعمل 55.2 138 حضر

سنة 40أكثر من   15 6 

 100 250 المجموع 100 250 المجموع 100 250 المجموع

المستوى 

 التعليمي
 % العدد

الدخل الشهري 

 لألسرة
 % العدد % العدد الحالة االجتماعية % العدد

 يقرأ ويكتب
 

1 

 

0.4 

 2000أقل من 

 جنيه
 أنسة 36.8 92

فتيات 

مقبالت 

على 

 الزواج

110 44 

168 67.2 

 1.2 3 شهادة متوسطة

 2000من 

ألقل من 

جنيه 3000  

 23.2 58  مخطوبة 36 90

فوق شهادة 

 متوسطة
21 8.4 

 3000من 

ألقل من 

جنيه 4000  

42 16.8 

 متزوجة

ربات 

 أسر

79 31.6 

82 32.8 
 مطلقة

 

2 

 

0.8 

معيجا   215 86 

 4 10 دراسات عليا
أكثر من 

جنيه 4000  
 0.4 1 أرملة 10.4 26

 100 250 100 250 المجموع 100 250 المجموع 100 250 المجموع
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 % العدد طبيعة العمل % العدد محل االقامة % العدد السن

سنة 20أقل من   26 72.2 

 30:  21من  77.8 28 ال أعمل 38.9 18 ريف

 سنة
6 

16.7 

 40: 31من 

 سنة
3 

8.3 

 22.2 8 أعمل 61.1 22 حضر

سنة 40أكثر من   1 2.8 

 100 36 المجموع 100 36 المجموع 100 36 المجموع

المستوى 

 التعليمي
 % العدد

الدخل 

الشهري 

 لألسرة

 % العدد % العدد الحالة االجتماعية % العدد

 0 0 يقرأ ويكتب

أقل من 

2000 

 جنيه

 52.8 19  أنسة 38.9 14

31 83.3 

 0 0 شهادة متوسطة

 2000من 

ألقل من 

3000 

 جنيه

 مخطوبة 25 9

فتيات 

مقبالت 

على 

 الزواج

11 30.6 

فوق  شهادة

 متوسطة
4 11.1 

 3000من 

ألقل من 

4000 

 جنيه

2 5.9 

 متزوجة

ربات 

 أسر

6 16.7 

5 16.7 

 مطلقة

 
0 

0 

 75 27 جامعي

 13.9 5 دراسات عليا

أكثر من 

4000 

 جنيه

 0 0 أرملة 30.6 11

 100 36 100 36 المجموع 100 36 المجموع 100 36 المجموع
 



 

598 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

T-test

 

 المتغيرات

 ىفتيات مقبالت عل

168الزواج ن=  

 ربات أسر

82ن=   

الفرق بين 

 المتوسطات

 

قيمة 

 )ت(

 

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

الوعي بمزايا وعيوب 

 الفخار
47.63 4.92 48.62 4.74 -.991  -1.512  0.132 

الوعي بمزايا وعيوب 

 األلمونيوم
47.23 6.43 47.1 5.75 0.122 0.146 0.884 

الوعي بمزايا وعيوب 

 التيفال
39.28 3.69 39.70 3.10 -0.421  -0.891  0.374 

الوعي بمزايا وعيوب 

 الصاج
38.14 4.68 37.49 4.56 0.649 1.039 0.300 

الوعي بمزايا وعيوب 

 البيركس
35.82 3.33 35.94 2.933 -0.124  -0.286  0.775 

الوعي بمزايا وعيوب 

 االستنلس ستيل
41.14 3.95 42.63 4.056 -1.497  -2.787  0.006*  

وعيوب الوعي بمزايا 

 السيراميك
41.11 4.59 42.23 3.83 -1.112  -1.895  0.05**  

الوعي بمزايا وعيوب 

 الجرانيت
41.11 4.84 42.13 4.74 -1.021  -1.577  0.116 

إجمالي مستوي الوعي 

بمزايا وعيوب أواني 

 الطهي

331.46 21.86 335.85 20.22 -4.395  -1.529  0.128 
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T-test

 

 المتغيرات

216تعمل ن= 34ال تعمل ن=   
الفرق بين 

 المتوسطات
 قيمة )ت(

مستوى 

 المتوسط الداللة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

إجمالي محاور 
االستبيان في 

مستوى الوعي 
مزايا وعيوب أواني 

 الطهي

332.546 21.431 335.147 21.461 -2.600  -0.658  

0.511 

"غير 

 دالة"
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 المتغيرات

112ريف   ن= 138حضر    ن=   
الفرق ببين 

 المتوسطات
 قيمة )ت(

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

إجمالي محاور 
االستبيان في 

مستوى الوعي 
مزايا وعيوب 
 أواني الطهي

331.848 22.198 333.753 20.767 -1.905  -0.699  
0.499 

 غير دالة

 

.
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One Way ANOVA) وschefee

ANOVA

 مصدر التباين المتغير
 مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

إجمالي إدارك 
مزايا وعيوب 
 أواني الطهي

 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 التباين الكلى

395.925 

113608.575 

117004.500 

3 

246 

249 

131,975 

461,823 
0,286 

0,836 

 "غير دالة"

ANOVA
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ANOVA
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 Scheffe 

 

الفرق بين  متوسط الدخل  الشهري لألسرة

 المتوسطات 

 ب( -)أ

اإلنحراف 

 المعيارى

مستوى 

 الداللة
 )ب( )أ(

 **0.01 3.11476 *10.2913- جنيه 3000ألقل من  2000من  جنيه 2000أقل من 
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 المتغيرات

عينة البحث قبل تطبيق 

 36البرنامج ن=

عينة البحث بعد تطبيق 

  36ن= البرنامج

الفرق بين 

 المتوسطات

 

 قيمة )ت(

 

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

الوعي بمزايا وعيوب 

 الفخار
44.166 4.417 51.88 5.22 -7.7 -7.370 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 األلمونيوم
41.27 5.0006 49.58 4.588 -8.3 -6.818 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 التيفال
36.36 4.62 40.61 3.944 -4.25 -3.811 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 الصاج
34.58 3.90 38.55 4.53 -3.9 -3.792 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 البيركس
33.19 3.206 36.31 3.276 -3.11 -3.839 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 االستنلس ستيل
38.361 3.006 43.277 3.203 -4.9 -7.692 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 السيراميك 
35.472 3.484 40.611 4.49 -5.1 -5.94 0.01* 

الوعي بمزايا وعيوب 

 الجرانيت
35.08 3.092 43.416 4.487 -8.3 -8.723 0.01* 

إجمالي مستوي الوعي 

بمزايا وعيوب أواني 

 الطهي 

298.5 9.2 344.25 17.58 -45.65 
-

12.992 
0.01* 
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