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 المستخمص
لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد  بداعرئيسية إلي تنمية اإلتيدؼ ىذه الدراسة بصفة 

م عمي عينة تـ اختيارىا عشكائيا مف بيف طالبات المرحمة االعدادية إرشادكذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ برنامج 
طالبة كعينة شاممة مف بيف طالبات المرحمة االعدادية ثـ تـ اختيار اقؿ النتائج مف  022كاشتممت العينة عمي 

 طالبة حيث تـ تحميؿ النتائج احصائيا باستخداـ 02بيف الطالبات لتطبيؽ البرنامج عمييف ككاف عددىـ 
ككانت اتجاىات الفتيات ايجابية ناحية تعمـ الميارات المختمفة مف مجاالت االقتصاد المنزلي  spssبرنامج 

دارة المنزؿ كالمسكف كالغذاء كالتغذيةفييا مثؿ المبلبس كالنسيج كاأل بداعكاإل ظيرت أكما  ،مكمة كالطفكلة كا 
 تشكيؿ شخصية الفتاة المستقبمية. في النتائج اىمية االىتماـ بمرحمة المراىقة لما ليا مف أىمية

  .المراىقة – بداعاإل –م إرشادبرنامج  :المفتاحيةالكممات 
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Abstract 
This study aims mainly at developing the creativity of the students of the 

preparatory stage in Port Said city through the implementation of an indicative 

program on a sample randomly selected among the students of the preparatory 

stage. The sample included 200 students as a comprehensive sample among the 

students in the preparatory stage. The number of students in the program was 30 

students. The results were statistically analyzed using the SPSS program. The 

girls' attitudes were positive in terms of learning the various skills in the fields of 

home economics and creativity such as clothing، textiles، maternity، childhood، 

Be food and nutrition. The results also showed the importance of interest in 

adolescence because of their importance in shaping the character of future 

girl.and. 
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 :المقدمة
 التربية ميداف في كالباحثيف العمماء مف كبيران  اىتمامان  األخيرة األربعة العقكد في بداعاإل مجاؿ لقي

 في تتدخؿ التي المختمفة كالعكامؿ كنمكه بداعاإل طبيعة عديدة كدراسات بحكث تناكلت حيث النفس، كعمـ
 مف األفراد بعض اختبلؼ ككيفية أسباب عمى الكقكؼ ىك البحكث ىذه يبّطف الذم الرئيسي كاليدؼ. تككينو
 .(6441 ، ايرينؾ) كتنفيذىا كتخطيطيا ادراكاتيـ تنظيـ كأساليب تفكيرىـ، طرؽ حيث

 ألف كاختباراتو؛ لمذكاء المنسكبة األىمية تفرضيا التي القيكد مف التحرر ضركرة الباحثكف أدرؾ حيث
دراؾ االستدالؿ عمى كالقدرة كالمكانية، كالعددية المفظية كالقدرة معينة، معرفية بعكامؿ مشبعة االختبارات ىذه  كا 

 كالحساسية التمقائية كالمركنة بداعكاإل الفكرية كالطبلقة كاألصالة أخرل عقمية قدرات تيمؿ حيف في العبلقات،
 سمات كبعض ي،بداعكاإل التحصيمي بالناتج كارتباطيا كجكدىا عديدة بحكث أثبتت قدرات كىي لممشكبلت،
 .(6441 ، ايرينؾ) كالراشديف كالمراىقيف األطفاؿ عند الشخصية

 تتدخؿ التي العقمية القدرات مف تحتكيو بما ية؛بداعاإل الشخصية مفيـك إلي العمماء أشار كقد ىذا
 يمكف بحيث القدرات، بيذه المرتبطة العقمية غير السمات مف كعددان  ية،بداعاإل الشخصية ذم الفرد تككيف في

 يساعد الذم األمر ال، أـ إبتكاريان  ناتجان  حققكا سكاء يبداعاإل التفكير عمى القدرة ذكم األفراد عمى التعرؼ
 .كتطكيرىا رعايتيا عمى فيعمؿ ية،بداعاإل الطاقات ذكم المتعمميف اكتشاؼ عمى المعمميف

 Gilford 6492 جميفكرد أعمف أف منذ كالمبتكريف يبداعاإل التفكير بدراسة االىتماـ بدأ ىذا كقد
 ذلؾ ككاف اإلنساني، العقمي البناء عف نمكذجو فيو قدـ الذم األمريكية النفس عمـ جمعية أماـ خطابو في

 القدرات ذكم األفراد أف حيث الجانب، ىذا في المختمفة العممية كالدراسات البحكث إلجراء لبلنطبلؽ البداية
 ىك يبداعاإل التفكير كأف (.0261، الترتكرم محمد) المجتمعات كرقي تطكر في ىامان  دكران  يمعبكف يةبداعاإل

 عكض) العصر يشيدىا التي المتغيرات ىذه ضكء في كتحديثو مجتمع أم أبناء لتطكير الفعالة الكسيمة
 .(0261، الترتكرم

 أك اجتماعّية، المشكمة إّما تككف كقد مألكؼ، كغير كجديد منطقي بشكؿ   ما لمشكمة حؿ بداعفاإل
 كُمدركان  حساسان  اإلنساف يجعؿ إذ أىمية، العمميات أكثر أحد اعتباره كُيمكف كغيرىا، اقتصادية أك سياسّية،
 .بالمركنة يمتاز فإّنو ذلؾ إلى باإلضافة اآلخريف، لدل المألكفة غير الحمكؿ يكِجد كما تحيطو، التي لممشاكؿ

 أف يجب بؿ لمصدفة، يترؾ ال أف يجب بداعاإل أف التربكيكف أدرؾ  السياؽ ىذا كفي، (0262 ،قمصيو ماريانا)
 يمكف كيؼ عف العمماء مف التساؤؿ يككف كدائما كاالجتياد، المكاظبة عمى الطفؿ ينشأ كأف المكىبة ىذه تيذب
 .(0263 ،) السيد مصطفي ؟بداعاإل مرتفعي األفراد تحديد يمكف كيؼ مف بدالن  ،بداعاإل تشجيع
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 باألصؿ مكجكد ىك عما الكشؼ ىك بداعاإل أف( 0222 ،أكـر، كالعدلكني طارؽ ،سكيداف) ذكر كقد
 لمتعامؿ طريقة ماىك بقدر فقط جديد لشئ إختراع عممية ليس بداعفاإل .الكاقع في مكجكدة أمكر بيف الربط أك
 األفكار يربط أك المشكبلت حؿ في أك ، العمؿ في جديدة طرؽ إليجاد المكجكدة كالطاقة كالمكارد المعمكمات مع

 .ببعض بعضيا
 ميارات بنمك تسمح التي العممية محتكيات مف يتضمنو بما المنزلي االقتصاد تدريس مجاؿ كيعتبر

 مف الناقد كالتفكير المبدع التفكير ميارات تنمية نحك يكجو حيث، مصطنع كغير طبيعي بشكؿ المختمفة التفكير
 كبذات القدر بنفس الذىنية الميارات بنمك يسمح حيث لمطالبات المنزلي االقتصاد منيج محتكم تدريس خبلؿ

 تدريس أىداؼ إليو تسعي ما كىك كالكجدانية حركية النفس الميارات نمك نحك يكجييا التي االىميو
 ( 0220 ، عمراف تغريد) ية.رشادخبلؿ البرامج اإل مف  المنزلي االقتصاد مكضكعات

 يةرشاداإل  الخدمات لتقديـ عممية أسس ضكء في منظـ مخطط ىك مرشاداإل  البرنامج أف كبما
 السكل النمك تحقيؽ في مساعدتيـ بيدؼ الجماعة أك المؤسسة تضميـ مف لجميع كجماعيا فرديا المباشرة
 (0229 ،النحاس محمد) .كخارجيا الجماعة داخؿ النفسي التكافؽ لتحقيؽ المتعقؿ الكاعي باالختيار كالقياـ

 التربكية الخبرات مف مجمكعة مرشاداإل  البرامج أف( 0262، الكرداني نبيمو) ذكرت السياؽ ىذا كفي
 يةإرشاد جمسات خبلؿ مف كذلؾ بكفاءة المتعددة بالمسئكليات لمقياـ لمساعدة المترابطة كاألنشطة كالميارات

 سيتـ التي يةبداعاإل األعماؿ بعض مرشاداإل  البرنامج ىذا كيكضح .راجعة ةتغذي تصاحبيا محددة زمنية لمدة
 أشغاؿ كتنفيذ (القديمة المبلبس – األقمشة بقايا – كالكرؽ) البيئية المخمفات مف المسكف لتجميؿ ابتكارىا
 غذائيو تككينكجبات في بداعلئل باالضافة المسكف لتجميؿ تصمح التي الكركشيو أك التطريز بغرز بسيطة يدكية

 .الثبلجة في األطعمة لبقايا كتحكير
 مإرشاد برنامج خبلؿ مف اإلعدادية المرحمة لدم طالبات بداعاإل لتنمية البحث فكرة جاءت ىنا كمف

نما الفراغ، مف يأتي ال بداعاإل أف لبلنتباه، البلفت كمف  مف لمجمكعة كنتيجة كدراسات، لمعارؼ محصمة ىك كا 
 مع كالتقييـ، الجماعة مع كالعمؿ كالدراسة، االتصاؿ ميارات مف السيما الناقد، كالتفكير المشكمة لحؿ الميارات
، شاكر بشرم) االبتكارم التفكير عمى التركيز ىك المستقبمية العصرية التربية مف اليدؼ أف إلى التنكيو
0263). 

 إلى بالفعؿ يؤدم قد األبناء ابتكارات لتشجيع طريقة كالمربيف اآلباء إعداد أف التجارب أثبتت كقد 
 يثير مدرسي جك تأميف مف البد فعاؿ بشكؿ بدكرىا المدرسة تقـك أف أجؿ كمف. المبتكريف نسبة زيادة

  إثارة بغية كمستقؿ حر كبشكؿ اإلضافية باألعماؿ بالتكميؼ كاالىتماـ المتفكقيف، تشجيع عمى كالعمؿ االبتكار،
 (0263 ، شاكر بشرم) .االبتكار ركح
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 أك االتباع بيف ما االختيار إال ثالث خيار أمامنا ليس نعيشيا التي الحالية العالمية الظركؼ ظؿ كفي
ما أمرنا، زماـ نممؾ كال لآلخريف تابعيف نككف أف إما ،بداعاإل  ذاتنا كتحقيؽ لمخبلص سبيبلن  بداعاإل نتخذ أف كا 

 السياسية، االجتماعية، االقتصادية،) المجاالت جميع في الدائـ التغير لمكاجية قكة مف نستطيع ما كنعد
عماؿ التأمؿ إلى يمجأ المبدع فاإلنساف ية،بداعاإل قدراتيـ بظيكر المبدعيف ألبنائنا بالسماح كذلؾ ،(العممية  كا 
 إلى لمكصكؿ كمكاىب قدرات مف أكتي ما كؿ كيستخدـ اآلخريف بخبرات كيستعيف البصيرة عمى كيعتمد العقؿ
 (0263  مطر، أسماء) .الحرية يسكده يإبداع مُناخ مف جديد إنجاز

 :الخطكات االجرائية لمبحث
  :البحث أىداؼ

لدم طالبات المرحمة  بداعتنمية اإلم لإرشادبرنامج فعالية تأثير دراسة تيدؼ ىذه الدراسة إلي 
 :الفرعية التالية ىداؼالرئيسي األ ينبثؽ مف ىذا اليدؼك  ينة بكرسعيد.ية بمداالعداد

 .اإلعدادية المرحمة طالبات مف األساسية البحث عينة لدم الديمكجرافية الخصائص دراسة .6

 لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد. بداعم لتنمية اإلإرشاددراسة فعالية تأثير برنامج  .0

 التالية رافيةجالديمك  المتغيرات الختبلؼ تبعا االساسية لمعينة الشخصية السمات مستكم في الفركؽ تحديد .0
 كبل تعميـ مستكم، كاالـ االب عمؿ، األسرة حجـ، األسرة داخؿ الطالبة ترتيب، السف ، الدراسي الصؼ)

 (.المفضمة اليكايات، السكف سعة، السكف طبيعة، كاألب األـ مف
 :أىمية البحث

 مجاالت مف ىاـ مجاؿ باعتباره االعداديو المرحمة طالبات لدم بداعاإل تنمية أىمية عمي الضكء إلقاء .6
 المعاصرة لؤلحداث كمسايرتيا طالبةال لدم الذات تحقيؽ

 كمف لممبلبس المكممة االكسسكارات كبعض اليدكية األشغاؿ تنفيذ في بداعاإل عمي الطالبات تدريب .0
 كربات خاصة بصفة االعدادية المرحمة طالبات لدم ايجابي ككعي كبناء فكر تككيف في المساىمة ثـ

 .عامة بصفة األسر

 أك االتباع بيف ما االختيار إال ثالث خيار أمامنا ليس نعيشيا التي الحالية العالمية الظركؼ ظؿ في .0
ما أمرنا، زماـ نممؾ كال لآلخريف تابعيف نككف أف إما ،بداعاإل  لمخبلص سبيبلن  بداعاإل نتخذ أف كا 

 االقتصادية،) المجاالت جميع في الدائـ التغير لمكاجية قكة مف نستطيع ما كنعد ذاتنا كتحقيؽ
 ية،بداعاإل قدراتيـ بظيكر المبدعيف ألبنائنا بالسماح كذلؾ ،(العممية السياسية، االجتماعية،

عماؿ التأمؿ إلى يمجأ المبدع فاإلنساف  اآلخريف بخبرات كيستعيف البصيرة عمى كيعتمد العقؿ كا 
 .الحرية يسكده يإبداع مُناخ مف جديد إنجاز إلى لمكصكؿ كمكاىب قدرات مف أكتي ما كؿ كيستخدـ
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 بداعم لتنمية اإلإرشادتسعى الدراسة الحالية كالتي تدكر حكؿ دراسة فعالية تأثير برنامج  فركض البحث:
لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد، إلي محاكلة التحقؽ مف صحة الفركض 

 البحثية الثبلث التالية:
 باختبلؼ لمطالبات الشخصية السمات مقياس في الطالبات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .6

 ػ األسرة أفراد عدد ػ األسرة في الطالبة ترتيب ػ السف ػ الدراسية السنة)التالية:  الديمجرافية الخصائص
 الشيرم الدخؿ نكع ػ الشيرم األسرة دخؿ ػ الكالديف مينة ػ لمكلديف التعميمي المستكل ػ الكالديف عمر

 في الممارسة ػ اآلخرل اليكايات ػ المفضمة اليكايات – السكف سعة ػ السكف طبيعة ػ السكف منطقة ػ
 .(اليكايات ممارسة مكاف ػ اليكايات ممارسة مكانيةإ ػ السكف

 عينة لدم يةبداعاإل الممارسات كمستكم الشخصية السمات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .0
 .المعد مرشاداإل  البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبية البحث

لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة  بداعاإل تنمية في البرنامج الستخداـ مرتفع أثر حجـ يكجد ال .0
 .بكرسعيد

  :البجثمنيج 
 كائف، ىك ما بكصؼ الكصفي البحث يقـكحيث  .اتبع في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي

 السائدة أك الشائعة الممارسات بتحديد ييتـ كما الكقائع، بيف العبلقات كتحديد كتفسيره عنو، البيانات كجمع
 ما أك حادث ىك ما كصؼ مجرد كلكف كتطكرىا، نمكىا كطرؽ كالجماعات، األفراد عند المعتقدات عمى كالتعرؼ

 أك الظركؼ ككصؼ البيانات جمع أف مف الرغـ كعمى الكصفي البحث عممية جكىر يشكؿ ال كائف ىك
 البيانات ىذه تنظيـ بعد إال تكتمؿ ال البحث عممية أف إال البحث، في ضركرية خطكات الشائعة الممارسات
 محمد عثماف). لمبحث المطركحة لممشكمة بالنسبة كالمغزل الداللة ذات االستنتاجات كاستنباط كتحميميا،
 (0223 كآخركف،

 :البحث مصطمحات
 مستمرة كاعية عممية بأنو مرشاداإل  البرنامج( 0229، زىراف حامد) عرؼ :مرشاداإل  البرنامج -6

 كتفيـ كاالجتماعية كالعقمية الجسمية قدراتو كدراسة ذاتو فيـ عمي الفرد مساعدة إلي تيدؼ مخططة
 بذكاء االمكانات استخداـ حسف مع لو المتاحة الفرص تحدد كما كحاجاتو مشكبلتو كتحديد خبراتو
 النفسية الصحة لو تكفؿ كاضحة أىداؼ كتحقيؽ تحديد إلي يصؿ لكي، ممكف حد أقصي إلي

 كالكسائؿ نشطةاأل  مف مجمكعة تتضمف ككاضحة محددة خطة بأنو جرائياإ كيعرؼ .كالسعادة
 .لمطالبات يةبداعاإل الممارسات تنمية بيدؼ كالمكاقؼ التعميمية



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 0202يُبيش  –انؼذد انضبنش ػشش  –يجهخ انزشثيخ انُٕػيخ 
 

 
- 560 - 

 يحقؽ جديد شكؿ في استدعائيا يتـ بحيث عناصر عدة كخمط دمج ىكعممية :creativety بداعاإل -0
 كاحدة مجمكعة إلى العقمية الحاالت بيا تتحكؿ التي العممية إلى االرتباطات نظرية كتشير ".منفعة

 بالتفكير يسمى ما إلى التشابو طريؽ عف االرتباط كيؤدم األخرل في تؤثر إحداىا يجعؿ مما مترابطة
 العمميات مف مجمكعة مف بداعلئل الذكائي الجانب كيتككف بداعاإل عممية أسس أحد كىك ،التناظر

 مف التخمص عممية إلى الحالة ىذه في التفكؾ مفيـك كيشير ،كالتفكؾ الترابط لنشاطات المتكاممة
 عمى بالقدرة االرتباطات نظرية كتيتـ إلييا الميؿ أكعدـ بيا االىتماـ قمة بسبب العناصر بعض
عادة تشكيؿ كيؤدم ،االرتباطية الكصبلت مف عدد استخداـ طريؽ عف الفرد لدل المنتج التفكير  كا 
 (0221، غضباف مريـ) .بداعاإل عممية إلى الكصبلت تمؾ تشكيؿ

 :البحث حدكد
 :بكرسعيد بمحافظة االتية االزىرية المعاىد: المكانية الحدكد -6

 .االعدادم الخطاب بف عمر ؼ معيد -ب  .االعدادم بكرسعيد ؼ معيد -أ 
  .االعدادم بكرفؤاد ؼ معيد -ج 
 0264-0263 الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في البيانات جمع ـ: تالزمانية اتحددمال -0
طالبة بصكرة مبدئية أعقبيا عينة مستخمصة  022اشتممت العينة الشاممة عمي البشرية:  الحدكد -0

ركعي في  كقد .طالبة 02كلي كعددىا األ  المقياسائج تطبيؽ نتدرجات في قؿ أكالتي حصمت عمي 
أف تككف الطالبات المبحكثات منتظمات فى الحضكر بالمدرسة  كخاصة في حصص  اختيار العينة

 االقتصاد المنزلي.نشاط 
 :مف إعداد الباحثة كاشتممت عمي ما يمي :أدكات البحث

 .كالسمات الشخصيةية بداعمقياس الممارسات اإل -6
 لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد. بداعمقترح لتنمية اإلالم رشادإل برنامج اال -0

 :كالسمات الشخصيةية بداعمقياس الممارسات اإل -6
لقياس مستكم الممارسات مقياس كسيمة لجمع بيانات البحث كقد تـ تصميـ ال المقياسعتبر ي

 المقياساحتكل ىذا  ،لدم طالبات المرحمة االعدادية في مرحمة التعميـ االعدادمكالسمات الشخصية ية بداعاإل
  ثبلثةعمى 

 محاكر:
  :الخصائص الديمكجرافية لمطالبات المبحكثات كأسرىف -أ 

 :األسئمة التي تفيد إجابتيا في معرفة البيانات التاليةتتضمف مجمكعة مف 
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 :اتبيانات عف الطالب (6

 (. 0الثالث االعدادم )،(0(، الثاني االعدادم)6لى: االكؿ االعدادم )إالسنو الدراسيو قسمت  -
 (.0)61إلي  69(، مف 0) 62إلي  60(، مف 6) 60إلي  66السػػف قسـ الى:  مف  -
 (.0االبنو األخيرة ) ،(0االبنو الكسطي) ،(6قسـ الى: األبنو  األكلي) األسرةفي  طالبةترتيب ال -
 (.6أفراد ) 0(، أكثر مف 0أفراد ) 0بما فييـ الكالديف قسـ الى:  األسرةعدد أفراد  -

 .(0(، الثالث االعدادم)0(، الثاني االعدادم)6الصؼ قسـ الى: األكؿ االعدادم) -
عمر األب كعمر األـ  قسمت الى أربع فئات مف األقؿ سنان الى األعمى سنان ثـ  :عمر الكالديف -

سنة  92(، 0سنػة ) 92سنة ألقؿ مف  22 ،(6سنة ) 22اعتبر الترتيب كدرجة لمسف أقؿ مف 
 .(2(، متكفي )0فأكثر )

تيب تعميـ الكالديف: المستكل التعميمي لؤلب كلؤلـ قسـ كؿ منيما الى سبع مستكيات كقد تـ تر  -
المستكل التعميمي بترتيب المستكيات التعميمية مف األقؿ إلى األعمى ثـ اعتبر الترتيب كدرجة 

حاصؿ  ،(0حاصؿ عمى االبتدائية) ،(0يقرأ كيكتب) ،(6كال يكتب) لممستكل التعميمي، أمى ال يقرأ
راسات عميا د ،(1تعميـ جامعي ) ،(9حاصؿ عمى الثانكية العامة أك مايعادليا) ،(2عمى االعدادية)
 (.2فكؽ الجامعي )

لى أربع إعمؿ األب كعمؿ األـ اشتممت بيانات عف مينة كؿ مف األب كاألـ كقسمت  :عمؿ الكالديف -
 (.2متكفي ) ،(0ال يعمؿ ) ،(0بالمعاش كتـ ترميزىا بالعدد ) ،(2فئات يعمؿ كتـ ترميزىا بالعدد)

 2222 ،(0) 2222إلى أقؿ مف 0222مف  ،(6) 0222أقؿ مف :لىإقسـ ك الشيرم  األسرةدخؿ  -
 (.0فأكثر)

 .(6)غير منتظـ  ،(0)منتػػظـ  :لىإسـ كقنكع الدخؿ الشيرم  -
 :بيانات خاصو بالكحدة السكنيو (0

 (.2حي الزىكر) ،(0حي المناخ ) ،(0حي العرب ) ،(6حي الشرؽ )  :لىإ تقسمك منطقو السكف  -
 (.6مشترؾ ) ،(0مفركش ) ،(0(  ايجار )2تمميؾ ) :لىإ تقسمك  األسرةطبيعو سكف  -
 (.0ثبلث غرؼ فأكثر ) ،(0(، غرفتيف )6غرفة كاحدة ) :لىإ تقسمك  :السكفعدد غرؼ  -

 :بيانات خاصة بالنكاحي الترفيييو داخؿ المسكف  (0
(، األشغاؿ 0الشعر) ،(0القراءة ) ،(6الفف ) :لىإ تقسمك اليكايات المفضمة لدل الطالبة  -

 (.9(،أخرم)2الفنيو)
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ال  ،(0نعـ ) :لىإقسـ ك ميؿ الطالبة إلي ممارسو ىكايو أخرم إضافو إلي اليكايات السابؽ ذكرىا  -
(6.) 

 .(6(، ال )0نعـ ) :لىإ تقسمك ممارسة اليكايات داخؿ المسكف أـ خارجو  -
 :كفي حالو االجابو بنعـ ،(6ال ) ،(0نعـ ) :لىإ تقسممف عدمة ك مكانية ممارسة تمؾ اليكايات إ -

المدرسو  ،(9(، داخؿ الكحده السكنيو )1غرفتي ) :لىإماكف ممارسو ىذه اليكايات أتـ تقسيـ 
 (.6(، النادم)0مركز تدريب أك تثقيؼ ) ،(0جمعيو ) ،(2)

 :ةيبداعمقياس الممارسات اإل -ب 
بمجمكع درجات ( عبارات  62) ديككر كتأثيث البعد األكؿ :تككف ىذا المحكر مف خمسة أبعاد

 00بمجمكع درجات احصاء تقدر ب ( عبارات 4) تغذيو كعمـك أطعموالبعد الثاني  ،درجة 01احصاء تقدر ب 
البعد الرابع  ،درجة فاكثر 00بمجمكع درجات احصاء تقدر ب  ( عبارات4امكمو كطفكلو )البعد الثالث  ،درجة

دارة المنزؿ، البعد الخامس درجة 03احصاء تقدر ببمجمكع درجات ( عبارة 66) مبلبس كنسيج  المسكف كا 
كجميع العبارات ذات إتجاه ايجابي يتـ اإلجابة عمييا بمقياس  ،درجة 02بمجمكع درجات تقدر ب ( عبارة 69)

 عمى التكالي. (6-0-0)بحيث تـ تقييـ العبارات  (أبدان  –أحيانان  –دائما  )متدرج متصؿ 
 :مقياس السمات الشخصيو -ج 

بحيث تـ   (أبدان  –أحيانان  –دائما  )( عبارة يتـ اإلجابة عمييا بمقياس متدرج متصؿ 09تككف مف )
-6)بينما تـ تقييـ العبارات ذات االتجاة السمبي  ،عمى التكالي (6-0-0)تقييـ العبارات ذات االتجاه االيجابي 

أما باقي العبارات فكانت ذات  .(02 - 00 – 60)ككانت تمؾ العبارات ىي العبارات أرقاـ  ،عمى التكالي (0-0
 .درجة 32مجمكع الدرجات يقدر ب بك  إيجابي. هإتجا

 :لدم طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد بداعم المقترح لتنمية اإلرشادالبرنامج اإل  -0
لدم طالبات المرحمة االعدادية  بداعم المقترح لتنمية اإلرشادالبرنامج اإل عف  صيؼ كاؼتك كضع يتـ 

 بمدينة بكرسعيد  
 .م بما أنو المككف الرئيسي ليذا البحثرشادمف أدكات البحث البرنامج اإل ىنا كسنتناكؿ 

التي مف شأنيا تنمية اإلبداع لدم الممارسات تقديـ بعض لي إييدؼ البرنامج  :اليدؼ العاـ لمبرنامج -أ 
حيث تتميز ىذه المرحمو بالعديد مف التغيرات الجذريو طالبات المرحمة االعدادية بمدينة بكرسعيد،  

كنظرا لمتغيرات  ،قد تؤثر ىذه المتغيرات تأثيرا جذريا عمي نفسيتيا مستقببلن  طالبةفي شخصيو ال
خبلقيات عمي الطالبات مف حيث األ ةسمبي كالتي أثرت بصكرةالمصرم الطارئو عمي المجتمع 

فكاف ىذا البرنامج  ة،كالتي تبتعد كميا عف أخبلقيتنا كقيمنا الرشيد ةالطارئ ةكالمصطمحات الغريب
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كمع شعكرىا باالنجاز ينمك معو  طالبةية كالتي بدكرىا تنمي شعكر البداعالممارسات اإل ةلتنمي
تككف عف  تنميةكىذه ال ةدكرىا في الحيا ةالذات كتدعيـ شعكرىا بأىميتيا كأىمي ةشعكر بتنميال

 .لدييا بداعركح االبتكار كاإل ةطريؽ تنمي
حيث ترد في  التعميمية ىداؼمف األ كثر تحديدان كىي األ  :مرشادلمبرنامج اإل  ةيعميمالت ىداؼاأل -ب 

 .البرنامج كتختص بكؿ مكضكع عمي حده مف مكضكعات البرنامج
 :اشتممت عميالبرنامج اإلرشادم المقترح ك في  المستخدمة التعميميةكالكسائؿ  نشطةاأل  -ج 

كاعداد الماده العمميو  ىداؼكتعتمد عمي االعداد المسبؽ كتحديد األ :ةالجماعي ةالمحاضرة كالمناقش (6
كما  ،كالمعمكماتتفيد ىذه الطريقو في أنيا تقدـ قدرا كبيرا مف الحقائؽ ك  ة،مناسب ةكتنظيميا بطريق

كاستخدمت ىذه ، ىداؼثارة التساؤكالت مما يحقؽ نتائج مستمرة في تحقيؽ األا  تسمح بالنقاش ك 
 .غمب الجمسات حتي يتـ شرح المطمكب مف المبحكثات كتكضيحوأالطريقو في 

طريقة عمؿ كما استخدمت طريقو البياف العممي في الشرح التفصيمي لمجمسات المختمفو ما بيف شرح  (0
كيتـ  ،ك طريقو عمؿ قطعو مف القطع الفنيو التي سيتـ تنفيذىا ضمف البرنامج المقترحأ ،غرزال

في الجمسات  حؿ المشكبلت كالتي تـ استخداميا خصكصان  ةضافو لطريقتطبيقيا في كؿ الجمسات باإل
 مسةجبالتثقيؼ الغذائي ككانت ال ةالخاص جمسةكلي كالاأل  جمسةككانت في ال ،دارة الكقتإب ةالخاص
 .ةالرابع

 :مثؿ نشطةيو كاأل رشادكما تـ استخاـ بعض الكسائؿ المعينو كاإل  (0
 .لكحات تكضيحيو  .)جياز عرض )داتا شك 

 .)عركض شرائح )باكر بكينت  

( جمسات بيدؼ تنمية الممارسات اإلبداعية لطالبات 62محتكم البرنامج: يتضمف البرنامج  ) -د 
 كيتضمف البرنامج العديد مف المكضكعات مكزعو كما يمي:المرحمو االعداديو بمحافظو بكرسعيد 
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 األْذاف انًؼشفيّ:

 رزؼشف ػي أْذاف انجشَبيج اإلسشبدي انًؼذ نزًُيخ انًًبسعبد اإلثذاػيخ. .2

 رزكش يفٕٓو االداسِ ػبيخ ٔيفٕٓو ئداسح انٕلذ خبطخ. .0

 األْذاف انًٓبسيّ:

 رغبػذ انجبحضّ في انٕطٕل ألْذاف انجشَبيج انًشجٕح. .2

 رطٕس انًجحٕصّ يفٕٓيٓب ػٍ اإلثذاع. .0

 األْذاف انٕجذاَيّ:

 رإيٍ ثأًْيّ انزخطيؾ نهجشايج اإلسشبديّ ثُبءا ػهي حبجبد انطبنجبد. .2

 رزحًظ نًؼشفّ كم يب يحًهّ انجشَبيج يٍ يؼهٕيبد جذيذح  .0

 .خػهي انًميبط ثجذي خجبثرجبدس ثبرجبع انزؼهيًبد نإل .3

 في جهغبد انجشَبيج اإلسشبدي. خيجبثيرجذي اعزؼذادْب نهًشبسكّ اإل .4
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 األْذاف انًؼشفيخ:

 انًًبسعبد اإلثذاػيخ ٔرًُيخ انٕػي اإلثذاػي.رفغش انؼاللخ ثيٍ  .2

 رحذد انخبيبد انجيئيخ انزي يًكٍ ئػبدح رذٔيشْب العزخذايٓب في انذيكٕس ٔانزأصيش. .0

 األْذاف انًٓبسيخ:

 رطهغ ػهي أحذس انزمُيبد نالشغبل انيذٔيخ ػهي االَزشَذ. .2

يخ ٔئػبدح رطجك االعبنيت انحذيضخ في اإلثذاع في اعزخذاو ٔرطٕيغ االخبيبد انجيئ .0

 انزذٔيش.

 األْذاف انٕجذاَيّ:

 رمذس أًْيخ ئداسح انٕلذ انخبص ثٓب ػُذ انزخطيؾ الَجبص لطؼخ فُيخ. .2

 رحشص ػهي ارجبع االعبنيت انحذيضخ في انذيكٕس ٔانزأصيش. .0

 انًحبػشح 
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 األْذاف انًؼشفيخ:

 رزكش انؼاللخ ثيٍ يًبسعخ االشغبل انفُيخ ٔحغٍ ئداسح انٕلذ .2

 رؼشف أصش يًبسعخ االػًبل انيذٔيخ ػهي رًُيخ انحظ اإلثذاػي نٓب. .0

 األْذاف انًٓبسيخ:

 رزذسة ػهي انؼذيذ يٍ االشغبل انيذٔيخ نزجزكش ػًم فُي جذيذ. .2

 ع في رذٔيش انخبيبد انجيئيخ.رزجغ انطشق انغهيًخ انحذيضخ في االثزكبس ٔاإلثذا .0

 األْذاف انٕجذاَيخ:

 رمذس أًْيخ رطٕيش أدائٓب في رُفيز االػًبل انيذٔيخ ثبنًًبسعخ انؼًهيخ. .2

 رإيٍ ثذٔس انؼهى ٔانٕعبئم انزكُٕنٕجيخ انحذيضخ في رًُيخ انحظ اإلثذاػي نٓب. .0

 انًحبػشح 

 انغجٕسح 

  انًُبلشخ

 انجًبػيخ

 انؼظف انزُْي 
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 األْذاف انًؼشفيخ:

 رؼشف انزمغيًبد انغزائيخ انًخزهفخ نهًجًٕػبد انغزائيخ. .2

 رٕػح االعبنيت انًفيذح في رُظيى انٕلذ أصُبء ػًهيخ انطٓي   .0

 رزكش االًْيخ انًشجٕح يٍ دساعخ انًجًٕػبد انغزائيخ. .3

 األْذاف انًٓبسيخ:

 رؼًهزّ يٍ رمغيى انًجًٕػبد انغزائيخ في ركٕيٍ ٔججخ يزكبيهخ يجزكشح.رطجك يب  .2

 األْذاف انٕجذاَيخ:

 انطٓي.في ػًبل انًُضنيخ رمذس أًْيخ ئداسح ٔرُظيى انٕلذ ٔػاللزّ ثبَجبص األ .2

 رحشص ػهي ارجبع االعبنيت انحذيضخ في انطٓي. .0
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 األْذاف انًؼشفيخ:

 رؼشف اًْيخ ركٕيٍ ٔججخ يزكبيهخ انؼُبطش انغزائيخ يٍ حيش انشكم ٔانًؼًٌٕ. .2

رٕػح االعبنيت انحذيضخ انزي لبيذ ثزطجيمٓب ٔاكزغجزٓب أصُبء انؼًم ٔانزؼبٌٔ يغ  .0

 انًحبػشح 

 انغجٕسح 

  ٕانذارب ش 
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انطشق ٔانٕعبئم  أْذاف انجهغخ
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 صييالرٓب.

 األْذاف انًٓبسيّ:

ٔانشخظيخ ثًب يخض رُظيى ٔئداسح  رطجك يب رؼهًزّ في انجهغخ في حيبرٓب انؼًهيخ .2

 انٕلذ.

رجزكش في انشكم انُٓبئي انزي رمذو ثّ انؼظبئش ٔانٕججبد انغزائيخ ٔرخهك أشكبل  .0

 جًبنيخ يجذػخ.

 األْذاف انٕجذاَيخ:

أًْيخ ئداسح انٕلذ ثبنطشيمخ انزي رًكُٓب يٍ االعزفبدح انًضهي يُّ ٔرحميك  رمذس .2

 األْذاف انًشجٕح يُٓب 

انطشق ٔاالعبنيت انحذيضخ في ػًم ٔججبد غزائيخ يزكبيهخ  رحشص ػهي ارجبع .0
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 األْذاف انًؼشفيّ:

عبنيت انزكُٕنٕجيّ ٔانحذيضّ ٔثيٍ انزطٕيش ٔاإلثذاع في انؼاللّ ثيٍ دساعّ األرزكش  .2

 ثٓب ٔخهك اشكبل جذيذح. انخبطّؽشيمّ انزطشيض 

 انًخزهفّ نغشص انزطشيض ٔرجذع فيٓى  رؼشف االشكبل .0

 األْذاف انًٓبسيّ: 

 رزذسة ػهي ركٕيٍ اشكبل جذيذح ٔيجذػخ يٍ انغشص انًخزهفخ. .2

 رزجغ انطشق انغهيًّ في رخطيؾ انٕلذ ثظٕسح عهغهّ ٔيخططّ. .0

 األْذاف انٕجذاَيّ:

 ٔخٕاص انخيٕؽ ٔاعزخذايبرٓب.ًْيّ انؼهى في يؼشفّ يكَٕبد أرمذس  .2

  انجيبٌ انؼًهي 

  ػشع انذارب

 شٕ 

  انغجٕسح 

ؼخ
بث

غ
ان

 

خ.
يً

مذ
 ان

ظ
الث

نً
 ا
غ

ثؼ
ش 

ٔي
رذ

ح 
بد

ػ
ئ

 

 األْذاف انًؼشفيّ:

 رؼشف يب ْي انخبيبد انجيئيّ انزي يًكٍ اػبدح رذٔيشْب يضم انًالثظ  .2

االعزفبدح يُٓب رزكش انطبنجخ فٕائذ يؼشفّ انخبيبد انجيئيّ انًزبحّ حٕنٓب ٔانزي يًكٍ  .0

 يًٓب كبَذ لذيًّ ٔاثزكبس اػًبل فُيّ يجذػّ يُٓب.

رؼشف انطبنجخ انمٕاػذ انؼهًيّ العزغالل انٕلذ االعزغالل االيضم ثًب يزيح نٓب االَزٓبء  .3

 يٍ اػًبنٓب في انٕلذ انًُبعت 

 رؼشف ؽجيؼّ يبدِ انظٕف ٔؽشيمّ رظُيؼّ ٔاعزخذايّ. .4

 األْذاف انًٓبسيّ:

 عزخذايبد انظٕف.رطٕس يفٕٓيٓب ػٍ ا .2

انزي رى  رغبػذ صييالرٓب في اَجبص "يشبيّ نالسػيّ" ثبعزخذاو خبيّ انظٕف .0

 انحظٕل ػهيٓب يٍ فك ثهٕفشاد لذيًخ.

 األْذاف انٕجذاَيّ:

 رإيٍ ثأًْيّ انزخطيؾ لجم انميبو ثأي ػًم. .2

رزحًظ نشؤيّ انُزيجّ انُٓبئيّ نالػًبل انفُيّ انزي عيزى اثزكبسْب ٔانزي عٕف رمٕو  .0

 ثبنؼًم ػهيٓب
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 األْذاف انًؼشفيّ:

 انؼًهيبد انزي رذخم ػهي االلًشّ الػبدح رغييش شكهٓب  رؼشف .2

 رزكش االَٕاع انًخزهفّ نطشق انطجبػّ .0

 رٕػح إَاع االنٕاٌ انًغزخذيخ نهطجبػّ. .3

رؼشف يفٕٓو يكًالد انًالثظ ٔإَٔاػٓب ٔكيفيّ رُغيمٓب يغ انًالثظ الػفبء اشكبل  .4

 جذيذح ٔرغييش انشكم انؼبو 

 األْذاف انًٓبسيّ:

 رطجك يب رؼهًزّ يٍ رمُيبد انطجبػّ في اثزكبس شكم جذيذ نمًيض لذيى. .2

 ٔرجزكش َٕع جذيذ ارا ايكٍ.رزذسة ػهي انطجبػّ ثبنزمُيبد انحذيضّ  .0

  انجيبٌ انؼًهي 

  ٕانذارب ش 
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انطشق ٔانٕعبئم  أْذاف انجهغخ

 اإلسشبديخ

 األْذاف انٕجذاَيّ:

 رمذس أًْيّ رُظيى انٕلذ ٔحغٍ اداسرّ الَجبص االػًبل. .2

رحشص ػهي ارجبع انطشق انزكُٕنٕجيّ انحذيضّ نزمُيبد انطجبػّ في اػبدح رذٔيش  .0

 انًالثظ انمذيًّ نذيٓب 

ؼخ
ع

زب
ان

 

س 
ٕ
ظ

 ر
غخ

جه
خ 

ػي
ذا

إلث
 ا
د

عب
بس

ًً
نه
م 

بي
ش

خ 
بف

ػ
ال
ثب

خ 
ني

ُض
نً

 ا
د

ال
جب

نً
 ا
غ
ًي

ج
ي 

ف

ع 
ؼش

ان
ٔ 

يخ
ػ

را
ال
 ا
شح

فم
ان
ي 

ػه
ذ 

كي
زب

نه

ي
فُ

ان
 

 األْذاف انًؼشفيّ:

 رزكش انطبنجخ االعزخذايبد انًخزهفّ نمًبػ انجيُيض .2

رٕػح اًْيّ رطٕيغ خبيّ يزًيضح يضم انجيُيض في اثزكبس َٕاحي رجًيهيّ ٔٔظيفيّ  .0

 جذيذح ثّ

 انًٓبسيّ: األْذاف

أٔ انٕظيفيّ  خرطجك يب رؼهًزّ في اثزكبس اكجش ػذد يًكٍ يٍ انٕحذاد انزجًيهي .2

 ثٕاعطّ خبيّ جيذح يضم انجيُيض.

 انزي رؼًهزٓب عبثمب ٔاثزكبس انجذيذ نزطٕيؼّ في ػًهٓب  خيهرزذسة ػهي انغشص انزجًي .0

 األْذاف انٕجذاَيّ:

انفُيّ في ألظش ٔلذ ٔثأكجش كفبءِ ًْيّ رُظيى ٔئداسح انٕلذ في اَجبص انمطغ أرمذس  .2

 يًكُّ.
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 األْذاف انًؼشفيّ:

 رزكش انطبنجخ يذي اعزفبدرٓب يٍ جهغبد انجشَبيج اإلسشبدي  .2

سشبدي ٔانًًبسعبد اإلثذاػيخ انزي رٕػح أعجبة اعزفبدرٓب يٍ جهغبد انجشَبيج اإل .0

 رطجيمٓب ٔانزًكٍ يُٓب 

 األْذاف انًٓبسيّ:

ٔاالثزكبس ٔاإلثذاع فيٓب  ػهي انًٓبساد انزي رى رذسيغٓب الرمبَٓبفي انزذسة  غزًشر .2

 ٔاكزشبف انجذيذ.

 رطجك يب رؼهًزّ في حيبرٓب انيٕييّ نزُظيًٓب ٔرحغيٍ أدائٓب. .0

 األْذاف انٕجذاَيّ:

اعزغالل انٕعبئم انزكُٕنٕجيّ نالعزفبدحيُٓب االعزفبدح انًضهي في رحغيٍ رحشص ػهي  .2

 االداء انفُي ٔاالثزكبس انؼًهي.

 .انغجٕسح 

 انًميبط انجؼذي 

أساليب تقكيـ البرنامج اإلرشادم المقترح: يعتبر التقكيـ مرحمة ىامة لمتعرؼ عمي فعالية البرنامج  -ق 
كاكسابيا الممارسات اإلبداعية المنكط بيا اكسابيا مف كما أحدثو مف تغيير في شخصيو الطالبة 

لكؿ جمسة مف الجمسات البرنامج اإلرشادم، ككذا  البرنامج اإلرشادم. كتـ استخداـ التقكيـ التككيني
 .المقترح ككؿمبرنامج اإلرشادم لالنيائي التقكيـ 

  :اإلجراءات اإلحصائية :رابعان 
  كالسمات الشخصية:ية بداعمقياس الممارسات اإلإختبار صدؽ كثبات  -6

 معاممة البيانات الكصفية  -0

 تحميؿ البيانات إحصائيان  -0

 ةالسمات الشخصيك  اإلبداعيةالممارسات  مقياسثبات ك   صدؽ -2
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فػي عبػارات مقيػاس أراء  (ال ،محايػد ،اختارت الباحثة أسمكب ليكػارت الثبلثػى )نعػـ: مقياستقدير درجات ال -أ 
 (أبػػدان  دائمػػا، أحيانػػا،)أسػػمكب ليكػػارت الثبلثػػى ،اإلبداعيػػةالعبػػارات التػػي تقػػيس الممارسػػات  الطالبػػات نحػػك

بحيث يعطػى الطالبػة  ،(دائما، أحيانا، أبدان )أسمكب ليكارت الثبلثى ،كالعبارات التي تقيس السمات الشخصيو
كتحػػدد الدرجػػة عمػػى االسػػتجابة طبقػػا لػػدرجات إيجابيػػة الفقػػرة  .0إلػػى  6درجػػة عمػػى اسػػتجابتيا تمتػػد مػػف 

كيػػػنعكس ترتيػػػب  ،لبلسػػػتجابات عمػػػى الترتيػػػب 6 ،0، 0ففػػػي الفقػػػرات المكجبػػػة تعطػػػى الػػػدرجات  .كالعبػػػارة
( عبػارة مكزعػة عمػى المحػاكر 34مككنػة مػف ) المقيػاسكأصػبحت اسػتمارة  ،الدرجات فػي الفقػرات السػالبة
 :التالي (6كؿ)المختمفة كما كما في الجد

 ةالسمات الشخصيك  اإلبداعيةالممارسات  مقياس( يكضح محاكر 6جدكؿ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 عبػارات تقػيس أف البحػث؛ أداة بصػدؽ يقصػد :ةالسػمات الشخصػيك  يػةبداعمقيػاس الممارسػات اإل صػدؽ -ب 

 رأم الخبراء)مقياسلم الظاىرم الصدؽ خبلؿ، مف المقياس صدؽ مف التأكد ـتك  لقياسو، كضعت ما المقياس

 .المقياس لمحاكر البنائي كالصدؽ ،المقياس لعبارات الداخمي االتساؽ كصدؽ ،)
 عبلقتيػا كمػدل عمػييـ يطبػؽ كلمػف يقػيس لمػا المقيػاس عبػارات مناسػبة مدل فكرة عمى كيقـك :الخبراءرأم  (6

 ذكم مػف المحكمػيف مػف عػدد عمػى األكليػة صػكرتو فػي المقيػاس عػرض تـ المنطمؽ ىذا كمف ككؿ المقياسب

 عبػارة كؿ مبلئمة مدل مف كالتحقؽ تعديمو في آرائيـ مف كاالستفادة نظرىـ كجيات ألخذ كاالختصاص الخبرة

 شػمكؿ كمػدل ،المقيػاس لعبػارات كالعمميػة المغكيػة الصػياغة كدقػة سػبلمة كمػدل إليػو، تنتمػي الػذم لممحكر

 العبػارات بعػض صياغة إعادة تـ المحكميف السادة أراء ضكء كفى يا،أىداف كتحقيؽ لمشكمة البحث المقياس

 المحكرعبارات جمالي إ عدد العبارات االبعاد المحكر

مقياس 
الممارسات 
 اإلبداعية

 62 تأثيثالديككر ك ال

92 

 4 طعمواألتغذيو كعمكـ ال
 4 طفكلوالك  ةمكمألا
 66 نسيجالمبلبس ك ال

دارة المنزؿالمسكف   69 كا 
 09 09 مقياس السمات الشخصيو

 34 العبارات جماليإ
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ضافة كقد أخذت الباحثة جميع المبلحظات التى تـ االتفػاؽ عمييػا مػف  .البحث أداة لتحسيف أخرل عبارات كا 
عػادة صػياغة  (60)قبؿ المحكميف بعيف االعتبػار كبنػاءنا عميػو  تػـ تعػديؿ  مفػردة كتراكحػت  (63)مفػردة كا 

جػػراء التعػػديبلت عمػػى مػػدل كا  نسػػب االتفػػاؽ بػػيف السػػادة المحكمػػيف بعػػد اعػػادة ارسػػاليا لمسػػادة المحكمػػيف 
( 602مكػكف مػف) المقيػاس كىى نسػبة كافيػة لؤلخػذ بيػا كأصػبح (%622 :%42)صبلحية العبارات بيف 

 .عبارة
 الداخمي االتساؽ بصدؽ كيقصد: ةالشخصيالسمات ك  يةبداعمقياس الممارسات اإلل صدؽ االتساؽ الداخمى (0

 مػا تقػيس العبػارة أف أم إليػو الػذم تنتمػي المحػكر مػع المقيػاس فقرات جميع اتساؽ مدل :المقياس لعبارات

عمى عينة التقنيف االستطبلعية  المقياسقامت الباحثة بتطبيؽ  أخر، كعميو شيء تقيس كال لقياسو كضعت
طالبػػة، كبعػد ذلػػؾ تػػـ تقػػدير الػػدرجات باسػػتخداـ مفتػػاح  (22)مػف طالبػػات المرحمػػة االعداديػػة البػػال  عػػددىا

 كذلؾ لحساب االتساؽ الػداخمي لمعبػارات عػف طريػؽ حسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف ،التصحيح المعد لذلؾ

الفقػرة بكاسػطة الحزمػة اإلحصػائية  ىػذه إليػو تنتمػي لمبعػد الػذم الكمية كالدرجة البعد فقرات مف فقرة كؿ درجة
مقيػاس حيث تـ حساب اإلتساؽ الداخمى لكؿ مف محاكر  ،spss.25لمعمـك االجتماعية كالمعرفة اختصاران بػ

 ةمكمػاأل .عبػارات 4 طعمػواألتغذيػو كعمػكـ الػ عبػارات  62ديككر كتأثيث )عبارة  09 اإلبداعيةالممارسات 
دارة المنػػزؿ عبػارة66نسػػيج المبلبػػس ك ال عبػػارات 4 ةطفكلػالك  مقيػػاس فضػػبل عػػف  ،(عبػارة 69 ػػػ المسػػكف كا 

  .السمات الشخصيو
تكػكف ىػذا  :لمطالبػات فػي مجػاؿ الػديككر كالتأثيػث يػةبداعمقيػاس الممارسػات اإلاالتساؽ الػداخمى لعبػارات  (أ )

كتػػـ حسػػاب  ،لمطالبػػات فػػي مجػػاؿ الػػديككر كالتأثيػػث اإلبداعيػػة( عبػػارات تقػػيس الممارسػػات 62البعػػد مػػف )
 .( يكضح ذلؾ0)الجدكؿ رقـ  ،عبارة كالدرجة الكمية لمبعد معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ

 
 

 ( قيـ معامبلت االرتباط بيف العبارات الممثمة لبعد ديككر كتأثيث كالدرجة الكمية لو 0)جدكؿ 
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

6 **0.403 1 **0.750 

0 **0.689 2 **0.703 

0 **0.787 3 **0.848 

2 **0.692 4 **0.632 



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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9 **0.785 62 **0.774 

 ( 2،26دالو عند مستكل ) **        
 جميػع ( فػي2.26أف قػيـ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائينا عنػد مسػتكل) (0كيتضػح مػف بيانػات جػدكؿ )

 لمػا كضػعت داخميػا، كمتسػقة صػادقة األكؿ البعػد تعتبػر عبػارات كمنػو معنػكم ارتبػاط يكجػد أم البعػد عبارات

 .لقياسو
تكػكف  :ةطعمػاألكعمػكـ  ةتغذيػاللمطالبػات فػي مجػاؿ  يةبداعاالتساؽ الداخمى لعبارات مقياس الممارسات اإل (ب )

كتػـ  ،ةطعمػاألكعمػكـ  ةتغذيػاللمطالبػات فػي مجػاؿ  اإلبداعيػة( عبػارات تقػيس الممارسػات 4ىذا البعد مػف )
 .( يكضح ذلؾ0)الجدكؿ رقـ  ،حساب معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمبعد

 ( قيـ معامبلت االرتباط بيف العبارات الممثمة لبعد تغذيو كعمكـ أطعمو كالدرجة الكمية لو 0)جدكؿ 
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

6 **0.728 1 **0.795 

0 **0.762 2 **0.879 

0 **0.869 3 **0.840 

2 **0.815 4 **0.807 

9 **0.757   
 ( 2،26دالو عند مستكل ) **         

 جميػع ( فػي2.26( أف قػيـ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائينا عنػد مسػتكل)0)كيتضػح مػف بيانػات جػدكؿ 

 لقياسو. لما كضعت داخميا، كمتسقة صادقة الثاني البعد تعتبر عبارات كمنو معنكم ارتباط يكجد أم البعد عبارات
تكػكف ىػذا  :ةطفكلػالك  ةمكمػاأللمطالبػات فػي مجػاؿ  يػةبداعاالتساؽ الداخمى لعبارات مقيػاس الممارسػات اإل (ج )

، كتػػـ حسػػاب ةطفكلػػالك  ةمكمػػاأللمطالبػػات فػػي مجػػاؿ  اإلبداعيػػةتقػػيس الممارسػػات  ة( عبػػار 63البعػػد مػػف )
 ( يكضح ذلؾ.2اإلرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمبعد، الجدكؿ رقـ )معامؿ 

 طفكلة كالدرجة الكمية لو الك  ةمكماألقيـ معامبلت االرتباط بيف العبارات الممثمة لبعد  (2)جدكؿ 

 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

6 **0.727 1 **0.783 

0 **0.423 2 **0.908 



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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0 **0.543 3 **0.728 

2 **0.555 4 **0.768 

9 **0.687   
 ( 2،26دالو عند مستك مستكل ) **         

( فػي جميػع 2.26) أف قػيـ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائينا عنػد مسػتكل (2)كيتضح مف بيانات جدكؿ 
الرابػػع صػػادقة كمتسػػقة داخميػػا، لمػػا أم يكجػػد ارتبػػاط معنػػكم كمنػػو تعتبػػر عبػػارات البعػػد محػػكر، عبػػارات ال

 كضعت لقياسو.

دارة المنػزؿ يػةبداعاالتساؽ الداخمى لعبػارات مقيػاس الممارسػات اإل (د ) تكػكف  :لمطالبػات فػي مجػاؿ المسػكف كا 
دارة المنػػزؿ، كتػػـ  اإلبداعيػػةتقػػيس الممارسػػات  ة( عبػػار 69ىػػذا البعػػد مػػف ) لمطالبػػات فػػي مجػػاؿ المسػػكف كا 

 ( يكضح ذلؾ.9حساب معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمبعد، الجدكؿ رقـ )
دارة المنزؿ كالدرجة الكمية لو (9)جدكؿ   قيـ معامبلت االرتباط بيف العبارات الممثمة لبعد المسكف كا 

 معامؿ االرتباط العبارةرقـ  معامؿ االرتباط رقـ العبارة
6 **0.737 4 **0.784 

0 **0.700 62 **0.855 

0 **0.710 66 **0.860 

2 **0.755 60 **0.681 

9 **0.716 60 **0.738 

1 **0.840 62 **0.703 

2 **0.877 69 **0.602 

3 **0.809   
 ( 2،26دالو عند مستكل ) **   

( فػي جميػع 2.26معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائينا عنػد مسػتكل)( أف قػيـ 9)كيتضح مػف بيانػات جػدكؿ 
عبػػارات البعػػد أم يكجػػد ارتبػػاط معنػػكم كمنػػو تعتبػػر عبػػارات البعػػد الخػػامس صػػادقة كمتسػػقة داخميػػا، لمػػا 

 كضعت لقياسو.
 كالدرجة الكمية لممقياس  اإلبداعية( قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ محكر مف مقياس الممارسات 1)جدكؿ 



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كىى دالة إحصائيا  (2.409 - 2.460)( أف قيـ معامؿ االرتباط تراكحت بيف 1كيتضح مف بيانات جدكؿ )
مقياس الممارسات  أبعاد تعتبر كمنو معنكم ارتباط يكجد أم المقياس أبعاد جميع يف (2.26)عند مستكل 

 .لقياسو لما كضعت داخميا، كمتسقة صادقة ،اإلبداعية

( عبارة كتـ حساب 09حيث يتككف المقياس مف ) :ةلعبارات مقياس السمات الشخصي الداخمى االتساؽ (ق )
 معامبلت اإلرتباط لكؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر. 
 
 

 كالدرجة الكمية لو ةمقياس السمات الشخصي( قيـ معامبلت االرتباط بيف عبارات 2)جدكؿ 
رقـ 
 العبارة

 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط

6 2.132** 60 *0.361 09 **0.733 

0 2.012* 62 **0.663 01 **0.801 

0 2.234** 69 **0.702 02 **0.836 

2 2.960** 61 **0.791 03 **0.769 

9 2.920** 62 **0.698 04 **0.728 

1 2.261** 63 **0.658 02 **0.818 

2 2.319** 64 **0.804 06 **0.850 

3 2.142** 02 **0.750 00 **0.603 

4 2.203** 06 **0.699 00 **0.712 

 معامؿ االرتباط عدالب
 0،912** ديككر كتأثيث

 0،928** تغذيو كعمكـ أطعمو

 0،930** امكمو كطفكلو

 0،928** مبلبس كنسيج

دارة المنزؿ  0،935** المسكف كا 



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقـ 
 العبارة

 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط

62 **0.831 00 **0.684 02 **0.688 

66 **0.715 00 **0.735 09 **0.524 

60 **0.604 02 **0.741   
 ( 2،26دالو عند مستكل ) ** ( ،2،29دالو عند مستكل )*

أك  2.26)قيـ معامؿ االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل جميع أف ( 2)كيتضح مف بيانات الجدكؿ 
 كمتسقة صادقة ،الرابع المحكر عبارات تعتبر كمنو معنكم ارتباط يكجد أم المحكر عبارات جميع في (2.29

 .لقياسو لما كضعت داخميا،
 أحد البنائي االتساؽ صدؽ يعتبر :ةالسمات الشخصيك  يةمقياس الممارسات اإلبداعل البنائي االتساؽ صدؽ (0

 صػدؽ كيبػيف إلييػا، الكصكؿ األداة التي تسعى ىداؼاأل تحقؽ مدل يقيس حيث أداة البحث، صدؽ مقاييس

 .مجتمعػة المقيػاس الكميػة لعبػارات بالدرجػة البحػث أداة محػاكر مػف محػكر كػؿ ارتبػاط مػدل البنػائي االتسػاؽ
 يكضح التالي( 3) كالجدكؿ .مقياسلم الكمية كالدرجة محكر كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ بحساب قمنا كعميو

 .ذلؾ
ة السمات الشخصيك  يةمقياس الممارسات اإلبداع( قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر 3جدكؿ )

  ةالكميكالدرجة 

 مف 0.930الثانيكالمحكر  ،0.944 كؿ األ  لممحكر  االرتباط معامبلت أف  (3) جدكؿ خبلؿ يتضح مف

 جميع المحاكر تعتبر كمنو (2.26) الداللة مستكل عند إحصائيا دالة لعباراتو الكمي كالمعدؿ المقياس محاكر

 .لقياسو كضعت لما كمتسقة صادقة
 المقيػاسأنو يعطػي تقػديرات ثابتػة إذا تػـ إعػادة تكزيػع  المقياسيقصد بثبات  :المقياسثبات حساب ثبات  -ج 

يعنػي االسػتقرار فػي نتػائج  المقيػاسأكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشػركط أك بعبػارة أخػرل، أف ثبػات 
، كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير، فيما لك تـ إعػادة تكزيعيػا عمػى أفػراد العينػة، عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات المقياس

 معامؿ االرتباط المحكر

 0.944** يةبداعاإلمقياس الممارسات 

 0.930** مقياس السمات الشخصيو



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (22)امػػت الباحثػػة بحسػػاب الثبػػات لممقيػػاس عمػػى نتػػائج عينػػة التقنػػيف المككنػػة مػػف كقػػد ق .زمنيػػة معينػػة
حيػث بمغػت ، coefficient Cronbach's Alphaطريقػة ألفػا كركنبػاخ ساسػي بطالبة بمرحمة التعميـ األ

( كىػى نسػبة مرتفعػة تسػمح بالثقػة فػي 2.440قيمة معامؿ الثبات لممقياس ككػؿ بطريقػة ألفػا كركنبػاخ  )
 المقياس ككؿ.ثبات 

 :النتائج البحثية في ضكء فركض البحث كتحميميا كتفسيرىا كمناقشتيا
 :كؿ حيث ينصالفرض األ 

 باختبلؼ لمطالباتممارسات اإلبداعية ال مقياس في الطالبات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال  .6
 عمر ػ األسرة أفراد عدد ػ األسرة في الطالبة ترتيب ػ السف ػ الدراسية السنة) الديمجرافية الخصائص

 منطقة ػ الشيرم الدخؿ نكع ػ الشيرم األسرة دخؿ ػ الكالديف مينة ػ لمكلديف التعميمي المستكل ػ الكالديف
 ػ السكف في الممارسة ػ اآلخرل اليكايات ػ المفضمة اليكايات – السكف سعة ػ السكف طبيعة ػ السكف
 .اليكايات ممارسة مكاف ػ اليكايات ممارسة امكانية

 :كالتالي الديمجرافية الخصائص باختبلؼ الممارسات اإلبداعية لمطالبات مقياسجاءت نتائج  -أ 

 لسنة الدراسيةلمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير اشيفيو اختبار  :(4)جدكؿ 
 الثالث االعدادم الثاني االعدادم األكؿ االعدادم السنة الدراسية
 3.292- *62.230- ػ األكؿ االعدادم
 9.206 ػ *62.230 الثاني االعدادم
 ػ 9.206- 3.292 الثالث االعدادم
الصؼ الثاني طالبات ( بالنسبة لمتغير السنة الدراسية أف الفركؽ كانت لصالح 4)يتضح مف الجدكؿ 

 اإلعدادم 
 زمنيلعمر الاختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير ا (:62جدكؿ )

 61إلى  69مف  62إلى  60مف  60 إلى 66مف  العمر
 3.000- *60.022- ػ 60إلى  66مف 
 9.620 ػ *60.022 62إلى  60مف 
 ػ 9.620- 3.000 61إلى  69مف 

العمػر مػف فئػة كانت لصالح دالة إحصائيا فركؽ الزمني كجدت عمر ال( بالنسبة لمتغير 62)يتضح مف الجدكؿ 
 سنة  62إلى  60



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 0202يُبيش  –انؼذد انضبنش ػشش  –يجهخ انزشثيخ انُٕػيخ 
 

 
- 574 - 

 المستكل التعميمي لؤلبكفقان لمتغير  LSDاختبار  :(66)جدكؿ 

ال يقرأ كال  تعميـ األب
 يكتب

يقرأ 
 كيكتب

حاصؿ عمى 
 االبتدائية

حاصؿ عمى 
 االعدادية

حاصؿ عمى 
 الثانكية كما يعادليا

تعميـ 
 جامعي

دراسات عميا 
فكؽ 
 الجامعي

 62.2 *00.2- *00.2- 64.4- 09.1- 02.3- ػ ال يقرأ كال يكتب
 02.3 66.1- 60.9- 6.2 2.3- ػ 02.3 يقرأ كيكتب

 *04.1 1.3- 2.3- 9.2 ػ 2.3 09.1 حاصؿ عمى االبتدائية
 *00.4 *60.1- *60.9- ػ 9.2- 6.2- 64.4 حاصؿ عمى االعدادية

 *22.2 6.2 ػ *60.9 2.3 60.9 *00.2 حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليا
 *21.2 ػ 6.2- *60.1 1.3 66.1 *00.2 تعميـ جامعي

 ػ *21.2- *22.2- *00.4- *04.1- 02.3- 62.2- عميا فكؽ الجامعيدراسات 
حيػث تعمػيـ جػامعي  أف الفركؽ كانػت لصػالح( بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي لؤلب 66)يتضح مف الجدكؿ 

( لمػدالالت البعديػة أف ىنػاؾ فػركؽ دالػة كجكىريػة بػيف عينػة الدراسػة )حاصػؿ LSDنتػائج اختبػار )يتضح مف 
 ،(622.01بمتكسػػػط حسػػػابي )( حاصػػػؿ عمػػػى االعداديػػػةك) ،(660.23بمتكسػػػط حسػػػابي )( االبتدائيػػػةعمػػػى 

تعمػػػيـ جػػػامعي( بمتكسػػػط حسػػػابي ك ) ،(602.32بمتكسػػػط حسػػػابي )( حاصػػػؿ عمػػػى الثانكيػػػة كمػػػا يعادليػػػا)ك
بدرجػة  حاصػؿ عمػى الثانكيػة كمػا يعادليػا )ذات المتكسػط األكبػر( كأف الفركؽ كانت لصالح الفئػة ،(664.46)

 أكبر مف باقي الفئات.
 كفقان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ  LSD(: اختبار 60جدكؿ )

ال يقرأ كال  تعميـ األب
 يكتب

يقرأ 
 كيكتب

حاصؿ عمى 
 االبتدائية

حاصؿ عمى 
 االعدادية

حاصؿ عمى 
 الثانكية كما يعادليا

تعميـ 
 جامعي

دراسات عميا 
فكؽ 
 الجامعي

 0.3 *20.2- *20.3- 00.2- 02.3- 22.9- ػ ال يقرأ كال يكتب
 92.0 0.3 2.2 62.3 60.2 ػ 22.9 يقرأ كيكتب

 02.9 3.4- 3.6- 0.6 ػ 60.2- 02.3 حاصؿ عمى االبتدائية
 09.9 66.2- 62.6- ػ 0.6- 62.3- 00.2 حاصؿ عمى االعدادية

 29.1 2.363- ػ 62.6 3.6 2.2- *20.3 حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليا

 21.2 ػ 2.363 66.6 3.4 0.3- *20.2 جامعيتعميـ 
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 تعميـ األب
ال يقرأ كال 

 يكتب
يقرأ 
 كيكتب

حاصؿ عمى 
 االبتدائية

حاصؿ عمى 
 االعدادية

حاصؿ عمى 
 الثانكية كما يعادليا

تعميـ 
 جامعي

دراسات عميا 
فكؽ 
 الجامعي

 ػ 21.2- 29.1- 09.9- 02.9- 92.0- 0.3- دراسات عميا فكؽ الجامعي

( بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ أف الفركؽ كانت لصالح حاصمة عمى الثانكية 60)يتضح مف الجدكؿ 
( لمدالالت البعدية أف ىناؾ فركؽ دالة بيف عينة الدراسة شيفيويتضح مف نتائج اختبار )كما يعادليا حيث 

تعميـ جامعي( بمتكسط حسابي ك) ،(664.62بمتكسط حسابي )( حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليا)
 جامعي.التعميـ الكأف الفركؽ كانت لصالح فئة  ،(664.46)

 بالجنيو المصرم الشيرم األسرةدخؿ اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير  :(60)جدكؿ 

قؿ مف أل 0222مف  ج0222أقؿ مف  الدخؿ االسرم
 فأكثر ج2222مف  ج2222

 9.0- 2.2 ػ ج 0222أقؿ مف 
قؿ مف أل 0222مف 

 ج2222
-2.2 

 *4.2- ػ

 ػ *4.2 9.0 ج  فأكثر 2222مف 
مػف بالنسػبة لمتغيػر الػدخؿ الشػيرم لؤلسػرة أف الفػركؽ كانػت لصػالح الػدخؿ الشػيرم  (60يتضح مف الجدكؿ )

 جنية  فأكثر 2222
 منطقة السكفاختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير  :(62)جدكؿ 
 حي الزىكر حي المناخ حي العرب حي الشرؽ منطقة السكف
 3.631 3.122 1.210 ػ حي الشرؽ
 *62.023- 9.122- ػ 1.210- حي العرب
 2.293- ػ 9.122 3.122- حي المناخ
 ػ 2.293 *62.023 3.631- حي الزىكر

 الزىكر حي لصالح كانت الفركؽ أف السكف منطقة لمتغير بالنسبة( 62) الجدكؿ مف يتضح
 طبيعة السكفاختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير  :(69)جدكؿ 
 مشترؾ مفركش تمميؾ ايجار طبيعة السكف
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 4.022- 6.300 *02.036- ػ ايجار
 66.636 *00.022 ػ *02.036 تمميؾ
 66.200- ػ *00.022- 6.300- مفركش
 ػ 66.200 66.636- 4.022 مشترؾ
 ( بالنسبة لمتغير طبيعة السكف أف الفركؽ كانت لصالح التمميؾ 69)يتضح مف الجدكؿ          

 ليكايات المفضمةبيف الطالبات كفقا لمتغير ااختبار شيفيو لمفركؽ  :(61)جدكؿ 
 أخرل أشغاؿ فنية الشعر القراءة الفف اليكاية المفضمة

 62.6 3.4 6.0 66.4- ػ الفف
 *09.4 *02.3 60.6 ػ 66.4 القراءة
 60.3 2.2 ػ 60.6- 6.0- الشعر

 9.6 ػ 2.2- *02.3- 3.4- أشغاؿ فنية
 ػ 9.6- 60.3- *09.4- 62.0- أخرل

 .بالنسبة لمتغير اليكايات المفضمة أف الفركؽ كانت لصالح ىكاية القراءة (61مف الجدكؿ )يتضح 
 أماكف ممارسة اليكاياتاختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير  :(62)جدكؿ 

 النادم مركز تدريب ةجمعي ةالمدرس السكفداخؿ  ةغرفبال مكاف ممارسة اليكايات
 *00.2- 60.0- 62.4 0.2- 2.6- ػ غرفتي

 61.0- 1.0- 63.6 2.041 ػ 2.249 السكفداخؿ 
 *02.2- 62.1- 60.2 ػ 2.2- 0.2 المدرسو
 *02.0- *02.0- ػ 60.2- 63.6- 62.4- جمعيو

 62.6- ػ *02.0 62.1 1.0 60.0 مركز تدريب 
 ػ 62.6 *02.0 *02.2 61.0 *00.2 النادم

حيث يتضح  ،ممارسة اليكايات أف الفركؽ كانت لصالح النادم( بالنسبة لمتغير أماكف 62)يتضح مف الجدكؿ 
( لمدالالت البعدية أف ىناؾ فركؽ دالة كجكىرية بيف عينة الدراسة )مركز تدريب( شيفيومف نتائج اختبار )
كأف الفركؽ كانت لصالح الفئة النادم  ،(602.02ك)النادم( بمتكسط حسابي ) ،(602.09بمتكسط حسابي )
 بدرجة أكبر مف باقي الفئات. ألكبر()ذات المتكسط ا
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ػ عمؿ  األسرةعدد أفراد لممجمكعات المستقمة لمكشؼ عف الفركؽ باختبلؼ  T-testكاستخدمت الباحثة اختبار 
كما يكضحيا الجدكؿ  ػ الممارسة في السكف ػ امكانية الممارسة اآلخرلاليكايات  –الكالديف ػ نكع الدخؿ الشيرم

 :(63)التالي 
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل داللتيا لمكشؼ عف الفركؽ في أراء ( 63)جدكؿ 

 الطالبات نحك مجاؿ االقتصاد المنزلي باختبلؼ الخصائص الديمكجرافية

 المتكسط العدد المجمكعة المتغير
االنحراؼ 
 قيمة" ت " المعيارل

 مستكل
 الداللة

عدد أفراد 
 األسرة

 61.310 602.09 29 أفراد 0
0.631 2.29 

 01.100 660.31 609 أفراد0أكثر مف 

 عمر األـ

 01.912 666.22 660 22أقؿ مف 
0.642 2.26 

 62.330 606.91 33 92إلى 22مف

عمؿ 
 األب

 64.900 606.61 610 يعمؿ
2.322 2.26 

 09.040 46.21 02 ال يعمؿ

 عمؿ األـ
 60.232 601.91 662 تعمؿ

3.020 2.26 
 01.322 620.02 42 تعمؿ ال

نكع 
الدخؿ 
 الشيرم

 63.062 606.26 602 منتظـ
2.422 2.26 

 04.902 622.29 10 غير منتظـ

ىكايات 
 آخرل

 01.042 42.02 11 نعـ
4.693 2.26 

 69.231 602.26 602 ال

الممارسة 
في 
 السكف

 02.902 623.10 622 نعـ
2.034 2.26 

 02.120 600.22 622 ال

 2.26 9.210 01.266 622.00 622 نعـامكانية 
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االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 مستكل قيمة" ت " المعيارل

 الداللة
 62.202 609.02 40 ال الممارسة

  :(63)يتضح مف جدكؿ السابؽ 
  أفراد  0 األسرةبيف متكسطي درجات طالبات عدد أفراد  2.29أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

 .أفراد 0 األسرةأفراد لصالح درجات طالبات عدد أفراد  0أكثر مف  األسرةكدرجات طالبات عدد أفراد 
  22بيف متكسطي درجات طالبات عمر األـ أقؿ مف  2.26أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

 .92إلى  22لصالح درجات طالبات عمر األـ مف  92إلى  22كدرجات طالبات عمر األـ مف 
 بيف متكسطي درجات طالبات عمؿ األب يعمؿ كدرجات  2.26تكل أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مس

 طالبات عمؿ األب ال يعمؿ لصالح درجات طالبات عمؿ األب يعمؿ 
  عمؿ كدرجات ت األـبيف متكسطي درجات طالبات عمؿ  2.26عند مستكل أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان

  األـعمؿ لصالح درجات طالبات عمؿ تال  األـطالبات عمؿ 
 بيف متكسطي درجات طالبات نكع الدخؿ منتظـ كدرجات  2.26كجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل أنو ي

 نكع الدخؿ غير منتظـ لصالح درجات طالبات نكع الدخؿ منتظـ  مبصمتسيطالبات
  بيف متكسطي درجات طالبات يكجد ىكايات آخرم كدرجات  2.26أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

 طالبات ال يكجد ىكايات آخرل لصالح درجات طالبات ال يكجد ىكايات آخرل 
  بيف متكسطي درجات طالبات ممارسة اليكايات في  2.26أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

 بات عدـ ممارسة اليكايات في السكف لصالح درجات طالبات عدـ الممارسة في السكف السكف كدرجات طال
  بيف متكسطي درجات طالبات إمكانية الممارسة في  2.26أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

السكف كدرجات طالبات عدـ إمكانية الممارسة في السكف لصالح درجات طالبات عدـ إمكانية الممارسة 
 .يرفض الفرض كمياكبيذا مجاؿ االقتصاد المنزلي.  أراء الطالبات نحك كف في في الس

 كالتالي:الديمجرافية  الخصائص باختبلؼ لمطالبات مقياس السمات الشخصيةجاءت نتائج  -ب 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات فػي "  :ينص عمىالذم لثاني االختبار صحة الفرض 
مقياس السمات الشخصية لمطالبات باختبلؼ الخصػائص الديمجرافيػة )السػنة الدراسػية ػ السػف ػ ترتيػب الطالبػة 

الشيرم ػ  األسرةػ عمر الكالديف ػ المستكل التعميمي لمكلديف ػ عمؿ الكالديف ػ دخؿ  األسرةػ عدد أفراد  األسرةفي 
اليكايػات المفضػمة ػ اليكايػات اآلخػرل ػ  –الػدخؿ الشػيرم ػ منطقػة السػكف ػ طبيعػة السػكف ػ سػعة السػكف نػكع 

اسػتخدمت الباحثػة أسػمكب تحميػؿ  ،(الممارسة في السكف ػ امكانية ممارسػة اليكايػات ػ مكػاف ممارسػة اليكايػات
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السػػنة بػػاختبلؼ السػػمات الشخصػػية فػػي درجػػات لمكشػػؼ عػػف الفػػركؽ   Analysis of Varianceالتبػػايف
الشػيرم ػ  األسػرةػ عمر الكالديف ػ المستكل التعميمي لمكلػديف ػ دخػؿ  األسرةالدراسية ػ السف ػ ترتيب الطالبة في 

 ،(64)كتكضػح جػداكؿ  ،اليكايػات المفضػمة ػ مكػاف الممارسػة –منطقػة السػكف ػ طبيعػة السػكف ػ سػعة السػكف 
 نتائج ىذا الفرض. ،(04)

مقياس السمات الشخصية لمطالبات باختبلؼ ( نتائج تحميؿ التبايف لمكشؼ عف الفركؽ في 64)جدكؿ 
  الخصائص الديمجرافية

مجمكع  مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة  
 "ؼ"

 الداللة

السنة 
 الدراسية

بيف 
 المجمكعات

2002.9 
 

0 0662.0 
 

3.223 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
96191.2 

 

642 010.0 
 - 644 99321.4 المجمكع

بيف  السف
 المجمكعات

0431.4 
 

0 6440.2 
 

2.913 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
96342.6 642 010.2 

 - 644 99321.4 المجمكع
ترتيب 
 الطالبة

بيف 
 المجمكعات

623.9 
 

0 22.0 
 

غير  2.010
داخؿ  دالة

 المجمكعات
99203.0 642 030.4 

 - 644 99321.4 المجمكع
عمر 
 األب

بيف 
 المجمكعات

211.3 
 

0 030.2 
 

غير  6.026
داخؿ  دالة

 المجمكعات
99662.6 642 024.2 

 - 644 99321.4 المجمكع
تعميـ 
 األب

بيف 
 المجمكعات

2611.2 
 

1 6642.9 
 

2.200 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
23262.0 640 090.2 

 - 644 99321.4 المجمكع
تعميـ 
 األـ

بيف 
 المجمكعات

62622.2 
 

1 6141.0 
 

2.610 2.26 

داخؿ 
 المجمكعات

29144.4 640 001.3 
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مجمكع  مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة  
 "ؼ"

 الداللة

 - 644 99321.4 المجمكع
دخؿ 
 األسرة

 الشيرم

بيف 
 المجمكعات

0242.3 
 

0 6029.2 
 

2.941 2.26 

داخؿ 
 المجمكعات

90031.6 642 026.2 

 - 644 99321.4 المجمكع
منطقة 
 السكف

بيف 
 المجمكعات

2204.3 
 

0 6021.1 
 

9.240 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
96302.6 641 012.9 

 - 644 99321.4 المجمكع
طبيعة 
 السكف

بيف 
 المجمكعات

60226.0 
 

0 2000.3 
 

64.002 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
20629.1 641 002.0 

 - 644 99321.4 المجمكع
سعة 
 السكف

بيف 
 المجمكعات

6900.9 
 

0 211.0 
 

غير  0.223
داخؿ  دالة

 المجمكعات
92022.2 642 029.4 

 - 644 99321.4 المجمكع
اليكايات 
 المفضمة

بيف 
 المجمكعات

9261.1 
 

2 6092.6 
 

9.000 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
92212.0 649 093.3 

 - 644 99321.4 المجمكع
مكاف 
ممارسة 
اليكايات 
 المفضمة

بيف 
 المجمكعات

9164.0 
 

0 6600.4 
 

2.003 2.26 
داخؿ 

 المجمكعات
92092.1 642 094.6 

 - 644 99321.4 المجمكع
كانػت غيػر دالػة  (ػ عمػر األب ػ سػعة السػكف األسػرةترتيػب الطالبػة فػي )المتغيرات  أف :(64)يتضح مف جدكؿ 

 .إحصائيان 
ػ دخػؿ لػؤلـ ػ المسػتكل التعميمػي  لػؤلبػ المسػتكل التعميمػي  العمػرالسػنة الدراسػية ػ بينمػا متغيػرات )

دالػة إحصػائيان  (اليكايػات المفضػمة ػ مكػاف ممارسػة اليكايػات –ػ طبيعػة السػكف الشيرم ػ منطقة السػكف  األسرة
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كباسػػتخداـ اختبػػار شػػيفيو  ،2.29دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  منطقػػة السػػكف كمتغيػػر ،2.26عنػػد مسػػتكل 
scheffe   (  كما يمي: 04)( إلى 02)الجداكؿ مف بالنتائج لمعرفة اتجاه الفركؽ كانت 

 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير السنة الدراسية02جدكؿ )
 الثالث االعدادم الثاني االعدادم األكؿ االعدادم السنة الدراسية
 *1.3- *60.0- ػ األكؿ االعدادم
 9.2 ػ *60.0 الثاني االعدادم
 ػ 9.2- *1.3 الثالث االعدادم

 ( بالنسبة لمتغير السنة الدراسية أف الفركؽ كانت لصالح الصؼ الثاني اإلعدادم.02يتضح مف الجدكؿ )
 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير العمر الزمني06جدكؿ )

 61إلى  69مف  62إلى  60مف  60إلى  66مف  العمر
 *1.3- *66.3- ػ 60إلى  66مف 
 9.2 ػ *66.3 62إلى  60مف 
 ػ 9.2- *1.3 61إلى  69مف 

سػنة  62إلػى  60( بالنسبة لمتغير عمػر الطالبػة أف الفػركؽ كانػت لصػالح العمػر مػف 06يتضح مف الجدكؿ )
 (.31.10سنة بمتكسط حسابي ) 61إلى  69( مقابؿ العمر مف 46.12بمتكسط حسابي )

 كفقان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب LSD(: اختبار 00جدكؿ )

ال يقرأ كال  تعميـ األب
 يكتب

يقرأ 
 كيكتب

حاصؿ عمى 
 االبتدائية

حاصؿ عمى 
 االعدادية

حاصؿ عمى 
 الثانكية كما يعادليا

تعميـ 
 جامعي

دراسات عميا 
فكؽ 
 الجامعي

 1.9 *00.2- *06.4- 06.4- *02.2- *04.9- ػ ال يقرأ كال يكتب

 *01.2 0.4- 0.2- 2.1 2.220- ػ *04.9 يقرأ كيكتب

 *01.9 0.2- 0.2- *3.6 ػ 2.220 *02.2 حاصؿ عمى االبتدائية

 *03.2 *62.9- *62.2- ػ *3.6- 2.1- 06.4 حاصؿ عمى االعدادية
 *03.2 2.212- ػ *62.2 0.2 0.2 *06.4 حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليا

 *03.4 ػ 2.212 *62.9 0.2 0.4 *00.2 تعميـ جامعي

 ػ *03.4- *03.2- *03.2- *01.9- *01.2- 1.9- دراسات عميا فكؽ الجامعي
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حيػث تعمػيـ جػامعي  أف الفركؽ كانػت لصػالح( بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي لؤلب 00يتضح مف الجدكؿ )
بػػيف عينػػة الدراسػػة )يقػػرأ إحصػػائيان ( لمػػدالالت البعديػػة أف ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة LSDنتػػائج اختبػػار )يتضػػح مػػف 

حاصػػؿ عمػػى ك) (،31.22بمتكسػػط حسػػابي )( ك)حاصػػؿ عمػػى االبتدائيػػة (،31.22كيكتػػب( بمتكسػػط حسػػابي )
، ك (33.22بمتكسػط حسػابي )( حاصػؿ عمػى الثانكيػة كمػا يعادليػا، ك)(23.04بمتكسػط حسػابي )( االعدادية

أكبر مػف بػاقي  تعميـ جامعي )ذات المتكسط األكبر( حيث أف الفئة، (33.42تعميـ جامعي( بمتكسط حسابي ))
 .الفئات.

 كفقان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ  LSD(: اختبار 00جدكؿ )

ال يقرأ كال  تعميـ األب
 يكتب

يقرأ 
 كيكتب

حاصؿ عمى 
 االبتدائية

حاصؿ عمى 
 االعدادية

حاصؿ عمى 
 الثانكية كما يعادليا

تعميـ 
 جامعي

دراسات عميا 
فكؽ 
 الجامعي

 6.0 *02.2- *02.6- 02.2- *02.9- *20.0- ػ ال يقرأ كال يكتب
 22.9 9.1 1.0 69.3 3.3 ػ *20.0 يقرأ كيكتب

 09.2 0.0- 0.1- 2.2 ػ 3.3- *02.9 حاصؿ عمى االبتدائية
 03.2 62.0- 4.1- ػ 2.2- 69.3- 02.2 حاصؿ عمى االعدادية

 03.0 2.1- ػ 4.1 0.1 1.0- *02.6 حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليا

 03.4 ػ 2.1 62.0 0.0 9.1- *02.2 تعميـ جامعي

 ػ 03.4- 03.0- 03.2- 09.2- 22.9- 6.0- دراسات عميا فكؽ الجامعي
أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيأ لصالح كؿ مف: ( بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ 00يتضح مف الجدكؿ )

 ك تعميـ جامعي كالفركؽ كانت لصالح حاصؿ عمى الثانكية كما يعادليايقرأ كيكتب كحاصؿ عمى االبتدائية ك 
بيف عينة إحصائيان ( لمدالالت البعدية أف ىناؾ فركؽ دالة شيفيونتائج اختبار )يقرأ كيكتب حيث يتضح مف 

 (،39.26بمتكسط حسابي )( ك)حاصؿ عمى االبتدائية (،42.92الدراسة )يقرأ كيكتب( بمتكسط حسابي )
تعميـ جامعي( بمتكسط حسابي ، ك )(33.06سط حسابي )بمتك ( حاصؿ عمى الثانكية كما يعادلياك)
 )ذات المتكسط األكبر( أكبر مف باقي الفئات. يقرأ كيكتب حيث أف الفئة، (33.42)

 
 

 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير دخؿ األسرة الشيرم بالجنيو المصرم02جدكؿ )
 فأكثر ج2222مف قؿ مف أل 0222مف  ج0222أقؿ مف  الدخؿ االسرم
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 ج2222
 0.2- 9.2 ػ ج 0222أقؿ مف 

قؿ مف أل 0222مف 
 ج2222

 *2.3- ػ 9.2-

 ػ *2.3 0.2 ج  فأكثر 2222مف 
مػف ( بالنسػبة لمتغيػر الػدخؿ الشػيرم لؤلسػرة أف الفػركؽ كانػت لصػالح الػدخؿ الشػيرم 02يتضح مف الجدكؿ )

 جنية  فأكثر 2222
 

 بيف الطالبات كفقا لمتغير منطقة السكف(: اختبار شيفيو لمفركؽ 09جدكؿ )
 حي الزىكر حي المناخ حي العرب حي الشرؽ منطقة السكف
 3.0 1.2 *60.2 ػ حي الشرؽ
 2.0- 9.2- ػ *60.2- حي العرب
 6.9 ػ 9.2 1.2- حي المناخ
 ػ 6.9- 2.0 3.0- حي الزىكر

 ؽ.رشال حي لصالح كانت الفركؽ أف السكف منطقة لمتغير بالنسبة( 09) الجدكؿ مف يتضح
 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير طبيعة السكف01جدكؿ )
 مشترؾ مفركش تمميؾ ايجار طبيعة السكف

 60.1- 2.9 *61.6- ػ ايجار
 0.9 *61.1 ػ *61.6 تمميؾ
 62.6- ػ *61.1- 2.214- مفركش
 ػ 62.6 0.9- 60.1 مشترؾ

 ( بالنسبة لمتغير طبيعة السكف أف الفركؽ كانت لصالح التمميؾ 01يتضح مف الجدكؿ )         
 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير اليكايات المفضمة02جدكؿ )

 أخرل أشغاؿ فنية الشعر القراءة الفف اليكاية المفضمة
 60.9 3.2 1.3 2.1- ػ الفف
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 62.0 *60.2 66.2 ػ 2.1 القراءة
 9.3 6.0 ػ 66.2- 1.3- الشعر

 2.9 ػ 6.0- *60.2- 3.6- أشغاؿ فنية
 ػ 2.9- 9.3- 62.0- 60.9- أخرل
 ( بالنسبة لمتغير اليكايات المفضمة أف الفركؽ كانت لصالح ىكاية القراءة.02يتضح مف الجدكؿ )
 (: اختبار شيفيو لمفركؽ بيف الطالبات كفقا لمتغير أماكف ممارسة اليكايات03جدكؿ )

 النادم مركز تدريب ةجمعي ةالمدرس السكفداخؿ  ةغرفبال ممارسة اليكاياتمكاف 
 *60.0- 3.1- 9.6 0.4- 0.1- ػ غرفتي

 62.1- 1.2- 2.2 022.- ػ 0.1 السكفداخؿ 
 62.0- 9.2- 3.2 ػ 2.022 0.4 المدرسو
 *63.0- 60.2- ػ 3.2- 2.2- 9.6- جمعيو

 2.1- ػ 60.2 9.2 1.2 3.1 مركز تدريب 
 ػ 2.1 *63.0 62.0 62.1 *60.0 النادم

 .( بالنسبة لمتغير أماكف ممارسة اليكايات أف الفركؽ كانت لصالح النادم03يتضح مف الجدكؿ )
عدد أفراد األسرة ػ عمؿ لممجمكعات المستقمة لمكشؼ عف الفركؽ باختبلؼ  T-testكاستخدمت الباحثة اختبار 

 كما يكضحيا الجدكؿ ػ الممارسة في السكف ػ امكانية الممارسة اآلخرلاليكايات  –الكالديف ػ نكع الدخؿ الشيرم
 التالي: (04)

مقياس في ( المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل داللتيا لمكشؼ عف الفركؽ 04جدكؿ )
 باختبلؼ الخصائص الديمكجرافية  السمات الشخصية لمطالبات

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 مستكل قيمة" ت " المعيارل

 الداللة

عدد أفراد 
 األسرة

 42.2 29 29 أفراد 0
 0.216 2.26 

 30.6 609 609 أفراد0أكثر مف 

 عمر األـ

 36.3 660 660 22أقؿ مف 
 0.421 2.26 

 42.4 33 33 92إلى 22مف
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االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 مستكل قيمة" ت " المعيارل

 الداللة

عمؿ 
 األب

 34.0 610 610 يعمؿ
 1.324 2.26 

 22.9 02 02 ال يعمؿ

 عمؿ األـ
 40.0 662 662 تعمؿ

 2.361 2.26 
 21.4 42 42 ال تعمؿ

نكع 
الدخؿ 
 الشيرم

 42.0 602 602 منتظـ
 9.360 2.26 

 21.2 10 10 غير منتظـ

ىكايات 
 آخرل

 20.4 11 11 نعـ
 3.693 2.26 

 46.2 602 602 ال

الممارسة 
في 
 السكف

 36.1 622 622 نعـ
 0.144 2.26 

 42.6 622 622 ال

امكانية 
 الممارسة

 24.4 622 622 نعـ
 9.323 2.26 

 40.2 40 40 ال

 (: 04يتضح مف جدكؿ السابؽ )
أفراد  0 األسرةبيف متكسطي درجات طالبات عدد أفراد  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

مقياس أفراد في  0 األسرةأفراد لصالح درجات طالبات عدد أفراد  0أكثر مف  األسرةكدرجات طالبات عدد أفراد 
 .السمات الشخصية لمطالبات

 22بيف متكسطي درجات طالبات عمر األـ أقؿ مف  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل  
مقياس في  92إلى  22لصالح درجات طالبات عمر األـ مف  92إلى  22كدرجات طالبات عمر األـ مف 

 السمات الشخصية لمطالبات.
بيف متكسطي درجات طالبات عمؿ األب يعمؿ كدرجات  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

 مقياس السمات الشخصية لمطالبات.طالبات عمؿ األب ال يعمؿ لصالح درجات طالبات عمؿ األب يعمؿ في 
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عمؿ كدرجات ت األـبيف متكسطي درجات طالبات عمؿ  2.26عند مستكل ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان 
 عمؿ في مقياس السمات الشخصية لمطالبات.ت األـعمؿ لصالح درجات طالبات عمؿ تال  األـطالبات عمؿ 

منتظـ كدرجات بيف متكسطي درجات طالبات نكع الدخؿ  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 
مقياس السمات الشخصية طالبات نكع الدخؿ غير منتظـ لصالح درجات طالبات نكع الدخؿ منتظـ في 

 .لمطالبات

بيف متكسطي درجات طالبات يكجد ىكايات آخرم كدرجات  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 
مقياس السمات الشخصية ايات آخرل في طالبات ال يكجد ىكايات آخرل لصالح درجات طالبات ال يكجد ىك 

 لمطالبات.
بيف متكسطي درجات طالبات ممارسة اليكايات في السكف  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

مقياس  كدرجات طالبات عدـ ممارسة اليكايات في السكف لصالح درجات طالبات عدـ الممارسة في السكف في
 السمات الشخصية لمطالبات.

بيف متكسطي درجات طالبات إمكانية الممارسة في السكف  2.26ػ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 
كدرجات طالبات عدـ إمكانية الممارسة في السكف لصالح درجات طالبات عدـ إمكانية الممارسة في السكف في 

 مقياس السمات الشخصية لمطالبات.
 .كبذلؾ يرفض الفرض السابؽ كميا

 قياس حجـ التأثير الستخداـ البرنامج في تنمية الممارسات اإلبداعية كالسمات الشخصيةجاءت نتائج  -ج 
 لمطالبات كالتالي:

"ال يكجػػد حجػػـ أثػػر مرتفػػع السػػتخداـ البرنػػامج فػػي  :كالػػذم يػػنص عمػػىالثالػػث الختبػػار صػػحة الفػػرض 
كتعتمد الدراسة الحالية فػى حسػاب حجػـ  ية كالسمات الشخصية لدييف"بداعتنمية آراء الطالبات كالممارسات اإل

)األثػػر عمػػى حسػػاب مربػػع إيتػػا 
 طالبػػاتعمػػى  البرنػػامج المعػػدر يأثالتػػبحسػػاب حجػػـ  ةالباحثػػ ت( حيػػث قامػػ2

األثػػر التاليػػة حجػػـ البعػػدل باسػػتخداـ معادلػػة القبمػػي ك فػػى التطبيػػؽ  طالبػػة (02) كعػػددىـالمجمكعػػة التجريبيػػة 
   (602 ،0221 ،رجاء محمكد أبك عبلـ)

التجريبيػػة فػػى  ةلمفػػرؽ بػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػ (ت)مػف خػػبلؿ قيمػة  ثيرأتػػحجػـ التػـ حسػػاب ك 
 ،يػةبداعكمقيػاس الممارسػات اإل ،البعػدل لكػؿ مػف آراء الطالبػات نحػك مجػاؿ االقتصػاد المنزلػيالقبمي ك التطبيؽ 

  :يكضح ذلؾالتالي ( 02)كالجدكؿ رقـ  ،كمقياس السمات الشخصية
 البعدل لطالبات المجمكعةالقبمي ك نتائج حساب حجـ األثر لداللة الفرؽ بيف متكسطى األداء (02)جدكؿ 

  السمات الشخصيةك  ،يةبداعالممارسات اإلك  آراء الطالبات نحك التجريبية فى 
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 قيمة T Dfقيمة  االختبار
 تأثيرحجـ الداللة  2

 00.20 يةبداعمقياس الممارسات اإل
04 

 كبير 2.42

 كبير 2.34 06.20 السمات الشخصيةمقياس 

الطالبات  آراءيتضح أف حجـ األثر جاء مرتفعان كذا داللة بالنسبة لكؿ مف  ،ككفقان لبيانات الجدكؿ السابؽ
حيث بم  حجـ األثػر بالنسػبة لدرجػة  ،السمات الشخصيةك  ،يةبداعالممارسات اإلك  ،نحك مجاؿ االقتصاد المنزلي

كأف حجػػـ األثػػر جػػاء مرتفعػػان أيضػػان كذا داللػػة  ،(2.32) الطالبػػات نحػػك مجػػاؿ االقتصػػاد المنزلػػي آراءمقيػػاس 
كأف حجػـ األثػر جػاء مرتفعػان كذا داللػة  ،(2.42حيػث بمػ  حجػـ األثػر ) ،يةبداعالممارسات اإلبالنسبة لمقياس 

أف ىنػاؾ تفكقػان ممحكظػان ( كيعنػى ىػذا 2.34حيػث بمػ  حجػـ األثػر ) ،السمات الشخصيةأيضان بالنسبة لمقياس 
م المعػد فػى رشػادكيعزل ىذا إلى فاعمية اسػتخداـ البرنػامج اإل  ،لصالح المجمكعة التجريبية في القياس البعدم

بالمرحمػػػة  كالسػػػمات الشخصػػػية ،يػػػةبداعكالممارسػػػات اإل ،آراء الطالبػػػات نحػػػك مجػػػاؿ االقتصػػػاد المنزلػػػيتنميػػػة 
 .االعدادية
 يػةبداعالممارسػات اإلأف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في القياس القبمي لمقيػاس النتائج  ظيرتك  
( بػػانحراؼ معيػػارم قػػدره 629.4كفػػي القيػػاس البعػػدم بمغػػت) ،(62.0)بػػانحراؼ معيػػارم قػػدره  (24.6)بمغػػت 

يػاس كأف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في القياس القبمػي لمق ،درجة (610)حيث سقؼ الدرجة  (2.6)
بػانحراؼ  (42.2)كفػي القيػاس البعػدم بمغػت  ،(4.4)بانحراؼ معيارم قدره  (92.0)بمغت  السمات الشخصية

كيدؿ الشػكؿ عمػى التغيػر الكاضػح فػي نتػائج المجمكعػة  ،درجة (629)حيث سقؼ الدرجة  (9.2)معيارم قدره 
فاعميػة البرنػامج مما يعد مؤشػران عمػى  ،التجريبية في القياس البعدم عف القياس القبمي لصالح القياس البعدم

 .اذف يرفض الفرض كميا ، م المعدرشاداإل 
 :النتائج كالتكصيات

 النتائج:
ككانت اتجاىات الفتيات ايجابية ناحية تعمـ الميارات  spssتحميؿ النتائج احصائيا باستخداـ برنامج 

دارة المنزؿ  المختمفة مف مجاالت االقتصاد المنزلي كاإلبداع فييا مثؿ المبلبس كالنسيج كاألمكمة كالطفكلة كا 
كالمسكف كالغذاء كالتغذية، كما أظيرت النتائج اىمية االىتماـ بمرحمة المراىقة لما ليا مف أىمية في تشكيؿ 

 االختيار إال ثالث خيار أمامنا ليس نعيشيا التي الحالية العالمية الظركؼ ظؿ صية الفتاة المستقبمية فيشخ
ما أمرنا، زماـ نممؾ كال لآلخريف تابعيف نككف أف إما اإلبداع، أك االتباع بيف ما  سبيبلن  اإلبداع نتخذ أف كا 

 االقتصادية،) المجاالت جميع في الدائـ التغير لمكاجية قكة مف نستطيع ما كنعد ذاتنا كتحقيؽ لمخبلص
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 المبدع فاإلنساف اإلبداعية، قدراتيـ بظيكر المبدعيف ألبنائنا بالسماح كذلؾ ،(العممية السياسية، االجتماعية،
عماؿ التأمؿ إلى يمجأ  قدرات مف أكتي ما كؿ كيستخدـ اآلخريف بخبرات كيستعيف البصيرة عمى كيعتمد العقؿ كا 

كصيات بناءا عمي الدراسة الحرية كقد انبثقت عدة ت يسكده إبداعي مُناخ مف جديد إنجاز إلى لمكصكؿ كمكاىب
 :التالية

 التكصيات :المؤسسات التعميمية: 
الجامعات( بجميع مراحميا في إكساب الطالبات خاصة  –المدارس تفعيؿ دكر المؤسسات التعميمية ) 

كالمتعمميف عمكما المفاىيـ المتعمقة باالبداع كالممارسات االبداعية مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية 
تعمميف كندكات كمحاضرات كرحبلت كزيارات عممية تجمع بيف خبراء في مجاالت االبداع كالم

 جتمع المحمي.، كأعضاء المكالمعمميف كأكلياء االمكر

كجكب تدريس مقرر عاـ لمعايير التفكير االبداعي كذلؾ لتنمية الممارسات االبداعية كتحفيز االبتكار  
 لدم الطالبات.

تعديؿ الثقافة المجتمعية نحك نظرة المجتمع لبلبداع عمي أنو مكىبة كليس مكتسب كيمكف التدريب  
 عميو كتحفيزه.

لعامة لمجاؿ االقتصاد المنزلي كىذا يستمـز العديد مف الفرص تغيير المفاىيـ العامة نحك النظرة ا 
 التعميمية لدراسة مادة االقتصاد المنزلي مف أجؿ التدريب عمي الميارات كالممارسات االبداعية.

 مادة االقتصاد المنزلي:
 .ربط الممارسات كالميارات لدم الطالبات باالبداع كأىميتو 

  كدراسات مجاالت االبداع كتنمية الممارسات العامة الخاصة بو فيما االىتماـ كالتركيز عمي أبحاث
 يخص مناىج االقتصاد المنزلي كربطو بالميارات الحياتيو لمفرد كالمجتمع.

  دعـ التكجيو الفني لمادة االقتصاد المنزلي لمبرامج االرشادية ككيفية ربطيا بالمنيج كالتنمية الدائمة
 . يدة بكرسعلمادة االقتصاد المنزلي بمحافظ

  



 ثشَبيج ئسشبدي نزًُيخ االثذاع نذي ؽبنجبد انًشحهخ االػذاديخ ثًحبفظخ ثٕسعؼيذ
 ًخ حبفع.ئػذاد/  أ.د/ َجيهخ انٕسداَي، د / َيفيٍ انؼشثي ، د / ْجخ َظش،  أ /  فبؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :المراجع
 ،االىمية لمنشرنظرية المعرفة كالكاقع التربكم العربي المعاصر ( ،0262الترتكرم ، محمد عكض ، ) 

 كالتكزيع
(. عمـ النفس الحديث كنتائجو االجتماعية، ترجمة )نشكاتي،  عبد المجيد(، عماف، 6441ايرينؾ، ق.ج. )

 دار الفكر. 
-0263http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/her/2226-0261-24بشرم شاكر 

61-29-23-03 
(. التربية كالتفكير اإلبداعي تـ االسترجاع منيا 4/0/0261التركتكرم، محمد عكض. )

https://www.shneler.com/node/02292 تـ االطبلع عميو .http: 
//www.oezratty.net  عف تطكر اإلبداع. 2/2/0264بتاريخ 

 (. القاىرة: عالـ الكتب.2ػ أ(. التكجيو كاإلرشاد النفسي )ط0229زىراف ، حامد عبد السبلـ . )
 ، الككيت، دار قرطبة لمنشر كالتكزيع.0(  مبادئ اإلبداع، ط0222السكيداف، أكـر العدلكني، طارؽ، محمد.)

(. اإلبداع في العممية التربكية كسائمو كنتائجو. كمية التربية. مركز 0263/ 2)السيد، يسرم مصطفي 
 االنتساب المكجو أبك ظبي االمارات  تـ االسترجاع مف

 http://www.khayma.com/yousry/creation%02in%02Education.htm 
(. مساىمة األسرة في ظيكر السمات اإلبداعية لدم الطفؿ. رسالة ماجستير. جامعة 0221غضباف، مريـ )

منتكرم، قسطنطينية، كمية العمـك االنسانية كالعمـك االجتماعية، عمـ النفس كعمـك التربية 
 كاالرطكفكنيا

( تـ االسترجاع منيا بتاريخ 62/2/0262قمصية،  ماريانا )
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8

%A7%D8%B9  69/2/0264تـ االطبلع عمييا بتاريخ 
 (. المنتدم االسبلمي0263مطر، أسماء )

دم في عبلج صكر التمعثـ لدم االطفاؿ في المرحمة (.فاعمية برنامج إرشا0229النحاس، محمد محمكد.)
، قسـ الصحة النفسية،  كمية التربية، جامعة الزقازيؽ فرع رسالة دكتكراه غير منشكرةاالبتدائية، 

 بنيا.
لممياه كالطاقة  االستيبلكيإرشادم لتنمية الكعي  برنامجفاعمية  (.0261الكرداني،  نبيمة عبد الحافظ.)

مجمة كمية الزراعة، جامعة   الكيربائية لدل ربات األسر ببعض المناطؽ العمرانية الجديدة،
 اإلسكندرية.

https://www.shneler.com/node/24454
http://www.khayma.com/yousry/creation%20in%20Education.htm
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9

