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 مقدمة:
 ،الك من أهم القضايا التي تهدف إلى تحقيق التنمية  االتتاةادي  الاالمتماةية االسته يعد

فقةةد أدت ترةةالح الحيةةاة الحديرةة  اللرةةحة متر ظاتهةةا إلةةى ههةةالح أنمةةار اسةةتهالك مديةةدة مةة   يةةادة فةةي 
االسةتهاللي   لياتمةن السة ال  االممتم  الماحي فةي التتةحة ايريةحة ةديةد   التدشهدتلاليف المعيش . 

االتتاةادي  التةي يعةاني منهةا الممتمة  الماةحي ا ن.  اي مة شةلل لظيةح فةي تتةاتم ظ أسهمتالتي 
أن يسةةةعى لمالامهةةة  تايةةةحات الممتمةةة  المحيرةةة  ظةةة  ظحسةةةن  المسةةةته كظةةةات مةةةن المهةةةم ة ةةةى  لمةةةا

 استاالل المالاحد المتاح  لدي . 

الليتية   معحف  لل فحد من أفحاد ايسةحة ظاتتاةاد أسةحت  المالاحدهةا الظشةحي  الالمادية  إن لما
 ل مةةال ممتمةة  الماةةحي. ف االتتاةةادي يةةؤرح ة ةةى ا ليةة   تةة التررةةير السةة يم لقنتةةاق ة ةةى احتياما

 الالاةيةة  يماظيةة اإل رقافتهةةا االتتاةةادي ، تحققةةت االتماهةةات االسةةتهاللي  نمةةتال  ايسةةحةالةةةي  حتقةةىا
 .أفحادهالدت 

نيةة  الاالةتةةدال فةةي الحشةةيد هةةال الةةك المسةةته ك الةةاي يحاةةةي مظةةدأ الحشةةد الالعقال الالمسةةته ك
فهةةةةال  .لنتسةةة  اليسةةةحت  ل لهحظةةةاا الالمياهحمايةةة    أرار ،الاسةةةةتردام المشةةةحظ  الم ظسةةة  المن لةةة  ال  رعامةةة 
تةةةحاحات الشةةةحاا الاالسةةةتهالك، ظحيةةةث تلةةةالن فةةةي الالتةةةت المناسةةةب الل حامةةة  المر الظةةة  المةةةن  يحاةةةةي

الالنالةية   لمناسةب الملان المناسب الظالسةعح المناسةب الظةالمالدة المر الظة  الظالقةدح الةال م الالحمةم ا
 المر الظ . 

( إلةى أن منةاها التحظية  ايسةحي  يملةن أن تسةهم فةي 276، 6002لةالرح لالمةك   التشةيح
حفةة  مسةةتالت ايسةةحة إداحي ةةا الاتتاةةادي ا، التةةدةيم القةةيم الالتقاليةةد المحتظرةة  ظالحيةةاة ايسةةحي  التةةي تال ةةم 

الالةةك ةةةن  ،اا الممتمةة العاةةحي المترةةالح، الالتةةي تعمةةل ة ةةى دفةة  ةم ةة  التقةةدم فةةي هةة ممتمةة ال
 رحيق تنمي  شرايات أفحاد ايسحة تنمي  شام   الظاالحة متلام   متالا ن .

الممةاالت التةي تهةدف إلةى تنمية  الممتمة   عةددةة م االتتااد المن لي من الع الم مت اليعد
من رالل النهالض ظالمسةتالت االتتاةادت الاالمتمةاةي الالاةحي الالتع يمةي الالرقةافي ل تةحد الايسةحة 

 حيق االستردام ايمرل للل الراتات الظشحي  الالمادي .ةن ر
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 إداحةمماالت دحاسي  محتظر  ظحياة المتع م اليالمي  تتمرل في:   التحظي  ايسحي  ست التضم
 الالمشةةاالالت الم ظسةةى التةةاالق ايرعمةة ، الة ةةالم الااا يةة  االستهالك،الاةةح  التحشةةيد ايسةةحة مةةالاحد

 الاةيان  التممي ة  التأريرة  الايمالم ، المسةلن لممتم ، الرتالل ا السالم  ايسحي  اليدالي ، العالتات
 السةةةالف.(6002 ،الاالةتمةةةاد مةةةالدة التع ةةةيم لضةةةمان القالميةةة   الهي ةةة ة ةةةى الظي   الالحتةةةاه المحافةةةق
فهةال أسةاع ة ةم التحظية   االسةتهالك التحشةيد ايسةحة مةالاحد إداحةالظحةث الحةالي ة ةى ممةال  يقتاح

سةة  أسةةع إداحة أةمةةال المنةة ل المةةالاحد ايسةةحة الظشةةحي  ال يةةح يهةةتم هةةاا الممةةال ظدحا حيةةثايسةةحي  
الظشةةحي  الالرظيعيةة ، لمةةا يترةةحق إلةةى دحاسةة  الرةةحق الايسةةاليب التةةي تمترةةا لتحقيةةق أهةةداف معينةة  

 يةة الاسةةترماح المةةالاحد التةةي تعمةةل ة ةةى تنم ،ظاسةةتردام مةةالاحد محةةدالدة ظأتاةةى دحمةة  لتايةة  التنميةة 
  ت .الالةي االستهاللي في المماالت المرت

( ظضةةةحالحة تقةةةديم ظةةةحاما إحشةةةادي  6007أالاةةةت  ينةةةب رالةةةد الحشةةةيدة أظةةةال الناةةةح   التةةةد
التالضةةيأ أهميةة  الةةك ة ةةى االتتاةةاد  ،مالمهةة  لمميةة  ف ةةات الممتمةة  لتنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي

 القالمي الاحتتاع مستالت المعيش . 
ك ( إلى ضحالحة تالةي  ايسحة ظتحشيد االسةتهال622، 6002منى شحف الآرحالن   التشيح

اإلسةةحاف ف هةةا  ايمةةالح أرةةح ظةةالي ايهميةة  فةةي تحشةةيد  مفةةي الراتةة  اللةةالك فةةي اسةةتردام الميةةا  الةةةد
اسةةتردام المةةالاحد المتاحةة  الةةةدم إهةةداحها ممةةا يةةؤرح فةةي النهايةة  ة ةةى حسةةن اسةةتاالل مةةالاحد ايسةةحة 

 المن رم تنمي  مالاحد الممتم  التحقيق مقالمات التنمي  الشام  .
فهةةي العمةةالد الةةح يع فةةي ايسةةحة  هالظيةةح فةةي تالةيةة  أفةةحاد أسةةحت الماةةحي  لهةةا دالح الالمةةحأة

الالمس الل  ةن  حع القيم الالعادات الاالتماهات االستهاللي  الس يم . لما أنها تعد القةدالة الحسةن  
يفحاد أسحتها الالمحيرين ظها. النهح ا ل دالح المهم الاي يقة  ة ةى ةةاتق المةحأة الماةحي  فقةد تامةت 

ما لتالةي  المحأة الماةحي  التحشةيد اسةتهاللها فةي ممةاالت متعةددة الهةى تحشةيد الظاحر  ظإةداد ظحنا
استهالك اللهحظاا الالميا  الآلي  إداحة درل ايسحة ظرحيق  تالا ن ظها ظين احتيامات المتر ظات أفةحاد 

داحة استاالل الالتت المتاح لها في إنما  أةمالها المن لي .   أسحتها الا 
ةةاتةةالت الظحنةةاما حاةةةت الظاحرةة  أن يلةةالن مح التةةد المةةحأة فةةي اسةةتيعاب  سةةاةدظرحيق ت منهم 

ةالتةة   ييمةب تقةديم محتةالت ا اأن ايةظةةاا التةي تتحم هةا لريةحة، لةةا السةيمامحتةالا  ظسةهالل  اليسةح 
الريقةةةة  ظحياتهةةةةا اليالميةةةة  حتةةةةى يملةةةةن ترظيقةةةة  فةةةةي مالاتةةةةف الحيةةةةاة اليالميةةةة  مةةةة  أظنا هةةةةا. الأن تلةةةةالن 

 الظعض.  المع المات المتضمن  ظ  محتظر  م  ظعضها
ظتنهةةيم المحتةةالت الرحيقةة  التةةي تتظةة  فةةي تمميةة  ملالناتةة  الالعالتةةات الدار يةة  التةةي  اليقاةةد

تحظر ظين ملالنات هاا المحتةالت، اللةالك العالتةات الراحمية  التةي تحظرة  ظمالضةالةات أرةحت اات 
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العالت  الظشلل يؤدي إلى تحقيق ايهداف التع يمي  التي الض  من أم ها هاا المحتالت  مارتى 
 (.   202، 6026لسيد، ا

ظليتية  تنهةيم المحتةالت ظشةلل يملةن  تةحتظرههحت في ا الن  ايريحة نهحيات تع يمي   التد
ملانيةةة   اسةةةتيعابالمةةةتع م مةةةن  المعحفةةة  ظرحيقةةة  سةةةه   المتس سةةة   لسةةةهالل  االحتتةةةاه ظالمع المةةةات الا 

نهحيةة  ظعةةين التالسةةعي . التأرةةا هةةا  ال  هةةا  النهحيةةات النهحيةة المةةنترظيقهةةا فةةي مالاتةةف مشةةاظه ، 
يحاةي مستالت الاعالظ  في لل محح   من محاحل  المرت ت ظشللاالةتظاح تنهيم المناها الدحاسي  

إلةى المحسةالع،  دتعتمد ة ةى التس سةل المنرقةي مةن العةام إلةى الرةال المةن الممةح  الهىالتع يم. 
 مةةة  تتاةةةيل محتةةةالت المنةةةاها الدحاسةةةي  إلةةةى ةةةةدة محاحةةةل يت ةةةال الةةةك محح ةةة  الت رةةةيل الالتحليةةةب
الالراتم . التد سميت ظالنهحي  التالسعي  ينهةا تنااللةت محتةالت المةادة ة ةى المسةتالت المالسة  حيةث 
تتناالل تنهيم مممالة  من المتاهيم أال المظادئ أال اإلمحااات العام  التي تتضةمنها الحةدة دحاسةي ، 

 أال منهاج دحاسي يدحع رالل شهح أال فال دحاسي أال سن .

من السهل  ظالتدحجالمعحف   تنهمالتالسعي   النهحي  إلى أن (Kutlu,2013)ليتل  اليشيح
ظةةةحا  العالتةةات ظةةةين المع المةةةات المقدمةة  دارةةةل المحتةةةالت التع يمةةي. الهةةةاا يسةةةاةد  إلةةى الاةةةعب، الا 
المتع مين ة ى إتقان المستاليات ايلرح تعقيد ا من المهةاحات، حيةث يشةاحك المتع مةالن فةي ارتيةاح 

 ا ظالنسظ  لهم.أنسب المع المات الما هال ألرح دالل  الفهم  

( أن تنهيم المحتالت من رالل النهحي  التالسةعي  242، 6026مارتى السيد   اليالضأ
يسةةاةد المةةتع م ة ةةى اسةةتيعاب المعحفةة  ظأتةةل مهةةد حيةةث إن الةةتع م يلةةالن اا معنةةى اليقةةدم ظاةةالحة 

 مظسر  يملن االستتادة منها في مالاتف حياتي  مما ينتا ةن  تحسن في أداا المتع م.

أن النهحيةةة  التالسةةةعي  تتميةةة   (Cakiroglu, 2014) ليحالمةةةل ا دحاسةةة   لانتةةةا التشةةةيح
ظقدحتها في إحشاد ماممي المناها ظليتي  ظناا المقةححات الدحاسةي  ظشةلل مةنهم الفعةال يةؤرح ة ةى 

 تع م المتاهيم الالمعاحف المرت ت .

 

مةةن أهةةم م ايةةا النهحيةة   أن(Reigeluth et all, 1980)الآرةةحالن حايم ةةالث اليالضةةأ
عي  أنهةا تسةمأ ل مةتع م ظالتتاةةل مة  المةادة المتع مة  التلةالين متةاهيم اات معنةى ظالنسةظ  لة ، التالس
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ينةتا ةنة  تحسةين مةالدة ةم ية  الةتع م، ظاإلضةاف   ممةاالهاا الفق ا لررال  الااتي التدحات  الشراي ، 
 إلى أن ترظيق ها  النهحي   يح مل ف.

مةن السةهل  حمة الع مية  ظرحيقة  متدالمادة  تنهيممما سظق ضحالحة االهتمام ظليتي   يتضأ
ل اعب الحظر العالتات ظين أم اا المادة المتع م  الاي يسةهل ظةدالح  اسةتيعاب المعحفة  مهمةا لةان 

تنهةةيم محتةةالت الظحنةةاما الفق ةةا ل نهحيةة  التالسةةعي  تةةد يسةةهم فةةي  أنممةةال الدحاسةة  التةةد حأت الظاحرةة  
 الالةي االستهاللي لدت المحأة الماحي . تنمي 

 بالمشكمة وتحديدىا :اإلحساس 
ظهةةا مةةن  لمحيرةةينا لةةظعضرةةالل مالحهةة  الظاحرةة   مةةنظمشةةل   الظحةةث  حسةةاعاإل مةةاا

ةةةالةةةديهم،  االسةةةتهاللي الةيالةةة ضةةةعف أتةةةاحب الميةةةحان ال مةةةالا فةةةي العمةةةل فالمةةةدت ةنةةةدما  راالا 
 أال تحفيهيةة . تةةد تلةةالن اي مةة  رظيعيةة  التةةد تلةةالن ضةةحالحي سةة ع  مةةا سةةالاا لانةةت  أ مةة  فةةي تههةةح

 يتعامةةل المةةن السةةيدات  لةةظعض اأنةة اليالحةةهسةةعحها.  احتتةةاعيحةةدث فةةي الحةةالتين  مةةا متتع ةة  للةةن
إلى الك ما تعاني  ماح من أ م  اتتاادي  متمر   في نقل الميا   أضفم  ت ك الس ع ، نظالةي

اللرحة انقراع اللهحظاا الاحتتاع ايسعاح الةدم استاالل الالتت في ايةمال المتيةدة ل تةحد الالممتمة . 
لظاحرةة  مةةن رةةالل الظحةةث تنميةة  الةةةي المةةحأة الماةةحي  لمةةا لهةةا مةةن دالح مةةؤرح ة ةةى أفةةحاد ا التحةةاالل
يسةةهم فةةي تنميةة  الةةةي المةةالارن الماةةحي ظحسةةن اسةةتاالل مةةالاحد ايسةةحة المتاحةة  لديةة   ،مماأسةةحتها

 ل نهالض ظاالتتااد الماحي.

مةةحأة، ( ا40تالامهةةا   ظ يتامةةت الظاحرةة  ظةةإمحاا دحاسةة  اسةةترالةي  ة ةةى ظعةةض السةةيدات التةةد
االستهاللي تم تال يع  ة ى ايمهات لمعحف  مةدت  ل الةي متتالح استظيان قالتضمنت الدحاس  ترظي

% مةةن السةةيدات حاةة ن  72أههةةحت نتةةا ا الترظيةةق أن  التةةدتةةالافح الةةالةي االسةةتهاللي لةةديهن. 
 لديهن. االستهاللي ضعتالالةيإلى  شيحي هاا% ال  40نسظ   ة ى

؛ اظتسةام العةامالدي، 6002دحاسة  رةاحق الريةح،  ظعض الدحاسات مرةل نتا ا أههحت لما
ضةةعتالالةي االسةةتهاللي ظمةةالاحد 6022؛ سةةعاد الماةةحي، 6020؛ اةة الح  ةظةةد الةةححمن، 6002

 .الالالتت الالميا ،ايسحة في مماالت الدرل، 
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 الةياالهتمةام ظتنمية  الة ضةحالحةالتةى أالضةحت  السةاظق  الدحاسةاتنتا ا ظعض  رالل المن
؛ سةةامي  ماةةرتى، 6002؛ ححةةاب تمةةاح، 6002ةظةةد اللةةحيم،  أميةةحة  دحاسةة : المنهةةا االسةةتهاللي

رالةةد الحشةةيدة أظةةال الناةةح،   ينةةب؛ 6002النظاليةة  ح مةةي،  فارمةة ؛ 6002؛ سةةهام محسةةي، 6002
؛ أميةحة ظةالريالح الةتةاف 6020أحمةد،  هظة ؛ 6020؛ ةظيح حمةا ي، 6002ظلح،  السام؛ 6007
؛ هيةام 6026 ،حقةي الةمةح أظةال ح ية ةةقظاالي ال ينةب  نادي ؛6026حافه،  دةاا؛ 6022تظالحي، 
 (.6022ةظد الرالق،  ةظيح؛ 6026ش ظي الآرحالن،  الفاا؛ 6026مالسى، 

السةةاظق  التةةى ألةةدت ضةةحالحة االهتمةةام ظةةالالةي االسةةتهاللى فةةي  الدحاسةةات نتةةا اضةةالا  فةةي
ظةةات المحح ةة  االظتدا يةة  الاإلةداديةة  الالراناليةة  الالمامعيةة  اللةةالك ح  سةةالااالمحاحةةل التع يميةة  المرت تةة  

المنةةة ل الالمت المةةةات حةةةدير ا. حأت الظاحرةةة  أن االهتمةةةام ظةةةالالةي االسةةةتهاللي ال يقتاةةةح ة ةةةى ف ةةة  
معين  الال ة ى فتحة  مني  معين . ظل يمب أن يلالن هاا الالةي االستهاللي سةم  يتمية  ظهةا أفةحاد 

 . ي الممتم  الماحي ل محافه  ة ى مالاحد  المتاح  لد

المحتةةةالت مةةةن رةةةالل  تنهةةةيمأالضةةةحت أهميةةة   التةةةىث مةةةن الدحاسةةةات الالظحةةةال  يةةةدةد الهنةةةاك
النهحية  التالسةعي  فةي الممةةاالت الدحاسةي  المرت تة  فةي الع ةةالم الالحياضةيات الالدحاسةات االمتماةيةة  

؛ هظة  ةظةد 6006؛ ةظد القادح السةيد، 6006ايد م،  حضا؛ 6002الظع ي،  إظحاهيممرل دحاس   
ظلةةةح  أظةةةال؛ 6002ةمةةةحان،  رالةةةد؛ 6007؛ شةةةحين محمةةةد، 6002؛ هاليةةةدا سةةةيد، 6002الع يةةة ، 
؛ أمةةةةل 6022؛ حسةةةةام محمةةةةد، 6020؛ ةظةةةةد الالاحةةةةد اللظيسةةةةي الأشةةةةالاق هةةةةاهح، 6020ةتيتةةةةي، 
 الدحاسة (. 6024؛ هظ  محمةد، 6026؛ مارتى السيد، 6026؛ ممدي ظحهالم، 6026الحالظي، 

 حفةة المنرقةةي ال أرحهةةا ة ةةى التحاةةيل الظقةةاا أرةةح الةةتع م التنميةة  التتليةةح ظأنالاةةة  االسةةتداللي الالناتةةد ال 
 الملاني . الالقدحةمستالت ايداا اللالك تنمي  مهاحات الظحهان الحياضي 

ظالنهحي  التالسعي  فةي تقةديم  اهتمت التي دحاساتهناك ندحة فيال الظاحر فإنحد ة م  الة ى
( 6007نةالحا ة ةي   دحاسة  سةالتيالمةد  ،فالالمحتالت في ممال التحظية  ايسةحي / االتتاةاد المن لةي

المحح ةةة  اإلةداديةةة الفق نهحيةةة  حايم ةةةالث  لرالظةةةاتتنهةةةيم محتةةةالت االتتاةةةاد المن لةةةي  أةةةةادت التةةةي
التالسعي  الأرظتت فعاليتها ة ى تحايل متاهيم االتتاةاد المن لةي الظقةاا أرةح تع مهةا لةدت الرالظةات 

 ةين  الظحث.
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 االسةتهاللي الةيالة ضةعف فةي الحةاليالظحث  مشل  تحددت  ،ضالا العحض الساظق في
مقتةحح فةى التحظية  ايسةحي   ست  مدحاسة فاة ي ظحناماا ،ايمحالاتة لةدت المةحأة الماةحي ظمالاحد ايسةح 

 الالةى االستهاللى ل محأة الماحي . تنمي ة ى النهحي  التالسعي  في  تا م

 أسئمة البحث: 
 :اآلتية سئمةاإلجابة عن األ ىالبحث الحال حاول

تاةةةادي لةسةةةحة ة ةةةى دحمةةة  الةةةالةى مةةةا أرةةةح التتاةةةةل ظةةةين المسةةةتالت التع يمةةةي الالمسةةةتالت االت -1
 االستهاللي لدت المحأة الماحي ؟     

مةةةةةا التاةةةةةالح المقتةةةةةحح لظحنةةةةةاما تةةةةةا م ة ةةةةةى النهحيةةةةة  التالسةةةةةعي  يهةةةةةدف إلةةةةةى تنميةةةةة  الةةةةةالةي  -2
 االستهاللي لدت المحأة الماحي ؟

ما فاة ي  الظحناما المقتةحح المعةد الفق ةا ل نهحية  التالسةعي  فةي تنمية  الةالةي االسةتهاللي لةدت  -3
 محأة الماحي ؟ال

 فحالض الظحث: 

 البحث الحالى اختبار صحة الفروض التالية: حاول

( ظين متالسةرات دحمةات ةينة  الظحةث الل ية  0.02تالمد فحالق دال  إحاا ي ا ةند مستالت   .1
فةةةةي مقيةةةةاع الةةةةالةي االسةةةةتهاللي، تحمةةةة  إلةةةةى التتاةةةةةل ظةةةةين المسةةةةتالت التع يمةةةةي الالمسةةةةتالت 

 االتتاادي ل محأة الماحي .

ميم ظحنةةةاما تةةةا م ة ةةةى النهحيةةة  التالسةةةعي  لتنميةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي لةةةدت لمةةةحأة يملةةةن تاةةة .2
 الماحي .

الظحنةةاما المقتةةحح فةةي التحظيةة  ايسةةحي  المعةةد الفق ةةا ل نهحيةة  التالسةةعي  يسةةهم فةةي تنميةة  الةةالةي  .3
 االستهاللي ل محأة الماحي .

 ىدفا البحث: 
 :إلىالبحث  ىدف

 ة ى النهحي  التالسعي .ظحناما في التحظي  ايسحي  تا م  ظناا .1
 االستهاللي لدت المحأة الماحي . الالةي. تنمي  6
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 مصطمحات البحث :

 :النظرية التوسعية 
فةةى ظدايةة  الرمانينةةات مةةن  Charls Reigeluthهةةا  النهحيةة  تشةةاحل  حايم ةةالث  الضةة 

القةةةحن الهةةةى تعةةةالا تنهةةةيم محتةةةالت المةةةادة الدحاسةةةي  التع يمةةة  ة ةةةى المسةةةتالت المالسعاليقاةةةد  اهةةةا
الةةات يتنةةاالل تنهةةيم التع ةةيم ألرةةح مةةن متهةةالم أال مظةةدأ فةةى نتةةع  المسةةتالت الةةكمسةةتالت المالسةة  ظال

ةة يةةدحع فةةى سةةن  أال فاةةل  ي ةةاتع يم االالتةةت، ظحيةةث تلةةالن هةةا  المع المةةات الحةةدة دحاسةةي  أال منهام 
 دحاسى أال شهح.

 ظأنهةةةةاالتالسةةةةعي   النهحيةةةة (222، 6020الالاحةةةةد اللظيسةةةةي الأشةةةةالاق هةةةةاهح   ةظةةةةد اليعةةةةحف
يمي  لتنهيم المحتالت التع يمي ظشلل محتب المتس سل من العام إلى الرةال، الظاةالحة تع  نهحي "

 ،ألرح تتايال  ةن رحيق ةحض مقدم  شام   تتضمن ايفلاح الح يس  العام  ل محتالت التع يمي
رم ي ي الك ةحض تتاي ي ل محتالت التع يمي من رةالل ةةدة محاحةل، الالةحظر ظةين هةا  المحاحةل 

 ".تتايل ظعم يات الت ريل الالتممي  ل مادة المتا  رم تنتهي محاحل ال

لتنهيم محتالت ظحناما فةي التحظية   نهحي  ظأنهافي الظحث  إمحا ي االنهحي  التالسعي  التعحف
ةةةدة محاحةةل تظةةدأ  الفةةقايسةةحي  ل مةةحأة الماةةحي  ظشةةلل محتةةب المتس سةةل مةةن العةةام إلةةى الرةةال 

محح ةةةة   رةةةمي ي لمحتاليةةةات الظحنةةةاما شةةةام   لةفلةةةةاح الح يسةةة  ي يهةةةا ةةةةحض تتاةةةة  مقدمةةة عةةةحضظ
 الت ريل ي يها التممي  التنتهي ظالراتم . 

 :الوعي االستيالكي 

"ةدم التظايح أال اإلسةحاف فةي ظأن  االستهاللي الالةي( 622، 6002إي يع نالاح   تعحف
 ظمالاحد ايسحة". نتتاعتالفيح حامات التحد الايسحة من  ااا اللساا المأالت، المحاالل  اال

مممالةةة  الظحةةث ظليتيةة   السةةيدات تالةيةة الظحرظأنهاالسةةتهاللي إمحا ي ةةا فةةي  الةةالةي اليعةةحف
ايسةحة  حتيامةاتمة  ا يتالافةقظهةا ظشةلل  التاةحفة ةى  نالالقدحةاالنتتاع ظمالاحد ايسحة المتاح  لديه

 دالن إسحاف.

 أىمية البحث :
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المن لةي  تد تتيد نتا ا هاا الظحث في إلقاا الضالا ة ى أهمي  تحشيد االستهالك فةي القرةاع -3
 لمالامه  اي م  االتتاادي  التى يعاني منها الممتم  حالي ا.

المسةاةدتها  الماةحي ظمسةتالت الالةياالسةتهاللي ل مةحأة  االحتقةااتد تتيد نتا ا هاا الظحث في  -5
 في ماح. اي م  االتتاادي  الحالي ة ى إداحة مالاحد ايسحة ظتاة ي  لمالامه  

تتاةةةاد المن لةةةي ظأسةةةاليب تنميةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي تةةةد تشةةةم  نتةةةا ا هةةةاا الظحرمع مةةةات اال -0
ةداد ظحاما لردم  ايسحة الالممتم .  الا 

تةد تةةدف  نتةةا ا الظحةةث المسة اللينالقا مين ة ةةى تنهةةيم الظةةحاما التع يمية  إلةةى ضةةحالحة اسةةتردام  -4
 نهحي  حايم الث التالسعي  الاالستتادة منها في تنمي  المتاهيم الالتتليح ظأنالاة  الاالتماهات.

 البحث: حدود
 حيثسيدة من السيدات العامالت ظمحافه  سالهاج. 20 ىالظحث ة مممالة  اتتاحت .1

من رالل الظحناما  نفلحة الظحث لمساةدته تلاا ماا ؛لهندالح مؤرح ة ى أفحاد ايسحة
 .نالمقتحح لتنمي  الالةي االستهاللي لديه

ظ المات ة ى د الحااالتة ى السيدات اات المستالت التع يمي المنرتض   اتتاحت .2
  مني (.2000المنرتض  ايتل من  االتتاادي المستالتمتالسر (، ال 

الالتت(لحامةةة  المةةةحأة  -الةةةدرل -الميةةةا  -اتتاةةةحت أظعةةةاد الةةةالةي االسةةةتهاللي ة ى اللهحظةةةاا .3
الماحي  إلةى معحفة  ليتية  التاةحف فةي أمةالح حياتهةا المسةاهمتها فةي حةل اي مة ، الاتضةأ 

 أمحتها الظاحر . الك من نتا ا الدحاس  االسترالةي  التى

 منيج البحث: 
 pre-post)استردم الظحث الحالى المنها شظ  التمحيظى اا المممالة  الالاحدة 

test) لمقاحن  دحمات أفحاد مممالة  الظحث فى الترظيقين القظ ى الالظعدت يدالات القياع،الالك
سعي  في تنمي  الالةي لمعحف  فاة ي  الظحناما المقتحح في التحظي  ايسحي  تا م ة ى النهحي  التال 

 االستهاللي لدت المحأة الماحي .

 متغيرات البحث:
 البحث الحالى المتغيرات التالية : تضمن

 ة ى النهحي  التالسعي . تا مالتحظي  ايسحي   فى المقتحح الظحناماالهال:  المتايحالمستقل -1
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 تانيتي: المستالت التع يمي ل محأة الالمستالت االتتاادي لةسحة متايح -2
 : الالةي االستهاللي.الهالالتاظ   يحالمتا -3

 مواد وأدوات البحث:
 البحث الحالى المواد واألدوات التالية: تضمن

 أواًل: مواد تعميمية:
 ل محأة الماحي .ة ى النهحي  التالسعي   تا مظحناما التحظي  ايسحي  المقتحح 

 ثانيًا: أداة القياس:
 مقياع الالةي االستهاللي ل محأة الماحي .

 لبحث:خطوات ا
اإلرةةالع ة ةةى ايدظيةةات التةةى تنااللةةت متايةةحات الظحةةث الح يسةة  الهةةى: النهحيةة  التالسةةةعي ،  -1

ل مسةةاةدة فةةى ظنةةاا اإلرةةاح النهةةحت التاةةميم الظحنةةاما المقتةةحح الأدالات  الةةالةي االسةةتهاللي
 القياع.

ظمحافه  سالهاج ةن مدت تةالافح الةالةي االسةتهاللي  ترظيق استظيان متتالح ل محأة الماحي    -6
 ديها. ل

فةةى ضةةالا نتةةا ا االسةةتظيان تةةم إةةةداد تا مةة  ظالمالضةةالةات التةةى يتضةةمنها الظحنةةاما المقتةةحح   -2
 محتالت الظحناما(، الةحضها ة ى مممالة  من السادة المحلمين إلظةداا الةحأت المعحفة  مةدت 

 مالامتها ل محأة الماحي .
  التالسةةةعي ، الةحضةةة  ة ةةةى إةةةةداد الظحنةةةاما المقتةةةحح فةةةي التحظيةةة  ايسةةةحي  تةةةا م ة ةةةى النهحيةةة   -4

 مممالة  من السادة المحلمين إلظداا الحأت الالحلم ة ى االحيت .
 إةداد أداة القياع الةحضها ة ى مممالة  من السادة المحلمين الضظرها الهى:   -2

 مقياع الالةي االستهاللي لدت المحأة الماحي .
 ظالظحث. إمحاا التمحظ  االسترالةي  ل ظحناما المقتحح الأداة القياع   -2
ة ةةى  الحااةةالت ارتيةةاح مممالةةة  الظحةةث مةةن السةةيدات العةةامالت اات المسةةتالت التع يمةةي   -7

 مني (. 2000دظ المات متالسر (، الالمستالت االتتاادي المنرتض  ايتل من 

 إمحاا الترظيق القظ ى يداة القياع ة ى مممالة  الظحث. -2

 ترظيق الظحناما المقتحح ة ى مممالة  الظحث.   -2
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                      إمةةةةةةةةحاا الترظيةةةةةةةةق الظعةةةةةةةةدت يداة القيةةةةةةةةاع ة ةةةةةةةةى مممالةةةةةةةةة  الظحةةةةةةةةث ظعةةةةةةةةد االنتهةةةةةةةةاا مةةةةةةةةن -20
 ترظيق الظحناما.

 تح يل الظيانات الاسترالل النتا ا التتسيحها المناتشتها. -22

 تقديم التالايات الالمقتححات فى ضالا ما أستحت ةن  نتا ا الظحث الحالي. -26

 اإلطار النظرى لمبحث
 الةةةالةي تنميةةة ايسةةةحي  ل التحظيةةة  فةةةي مقتةةةحح ظحنةةةاما فاة يةةة  ة ةةةى التعةةةحف إلةةةى الظحةةةث هةةةاا هةةةدف

 اإلراح النهحت ل ظحث المحاالح ا تي :  تضمن ؛لااالماحي   محأةاالستهاللي ل
التةي  االفتحاضةاتال  ،الايفلاح التي تستند إليهةا المظاد ها، متهالمها:حيث من التالسعي  النهحي  :أواًل 

 ،النهحية  هةا الم اياها، الررالات تنهيم محتالت الظحناما المقتحح الفق ةا ل ملالناتهاال  ،تقالم ة يها
 .فيهاالدالح المع م الالمتع م 

ـــا المةةةؤرحة ة ةةةى السةةة الك  الالعالامةةةل مسةةةته ك،ال سةةة الك االسةةةتهاللي: مةةةن حيةةةث متهةةةالم الةةةالةي :ثانًي
 تحشةةةةةةةةةةيد الأهةةةةةةةةةةدافالتحشةةةةةةةةةةيد االسةةةةةةةةةةتهالك،  الةةةةةةةةةةالةي االسةةةةةةةةةةتهاللي متهةةةةةةةةةةالماالسةةةةةةةةةةتهاللي، 

 المحأة الماحي  في تحشيد االستهالك. الدالحالالةي االستهاللي،  ،المماالتالكاالسته

 :لعناصر ليذه عرض يمى وفيما

 أواًل: النظرية التوسعية:
النهحي  التالسعي  تستردم فةي  أن إلى(Tosone et all, 2008) آرحالنرالسالن ال  يشيح

م مع المةةةات متحاظرةةة  ظنةةةاا التاةةةميم المنةةةاها الدحاسةةةي  مةةةن رةةةالل رااةةةي  الةةةنل المتشةةةعب لتقةةةدي
 المتدحم ، الهى تستردم استحاتيميات متتاظع  لتقديم محتالت معحفي متنالع المتمانع.

 

 

 التوسعية:  النظرية مفيوم
ظأنها "النهحي  التي تهتم في المقام  سعي ( النهحي  التال 6022،222حسن شحات    يعحف

ةات المرت تة  يةتم تدحيسة  ايالل ظتنهيم المحتةالت لمقةحح دحاسةي يتضةمن ةةدد ا ألظةح مةن المالضةال 
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في سةن  دحاسةي  لام ة ، أال تنهةيم مالضةالع الاحةد يةتم تدحيسة  فةي حاة  أال محاضةحة الاحةدة، لمةا 
 أنها تهتم ظتدحيع هاا المحتالت في ضالا التنهيم المتظ ".

نهحية  لتنهةيم محتةالت ظحنةاما فةي التحظية   الظحرظأنهةافةي  إمحا ي ةا النهحي  التالسعي  التعحف
لماةةحي  ظشةةلل محتةةب المتس سةةل مةةن العةةام إلةةى الرةةال الفةةق ةةةدة محاحةةل تظةةدأ ايسةةحي  ل مةةحأة ا

ظعةةةحض مقدمةةة  شةةةام   لةفلةةةةاح الح يسةةة  ي يهةةةا ةةةةحض تتاةةةةي ي لمحتاليةةةات الظحنةةةاما رةةةم محح ةةةة  
 الت ريل ي يها التممي  التنتهي ظالراتم . 

 : التي تستند إلييا النظرية التوسعية األفكار
ظهةا ةةدد  تنةاد التةيالتحظالية   ايفلةاحن مممالة  مةن م انرالت االنهحي  التالسعي   الضعت

؛ هظة  246، 6026؛ مارتى السيد، 22، 6026ة م النتع الهى  ممدي ظحهالم،  تمن نهحيا
 (:242، 6024محمد، 

 المحتةةالت ينظاةةى أن يلةةالن فةةي تحتيةةب هحمةةي  تنهةةيمأن  ة ةةى ؤلةةدت التةةي جانييــو نظريــة
ألرحهةةا تحليظ ةةا، اليتضةةمن لةةل مسةةتالت يتلةةالن مةةن مسةةتاليات تظةةدأ ظألرحهةةا ظسةةار  التنتهةةي ظ

مهم  أال مممالة  من المهام لها نتع الدحم  من الظسةار  أال التحليةب، التعةد مهةام لةل 
 مستالت متر ظات تظ ي  لتع م مهام المستالت ايحتى. 

 ـــة ـــل نظري ظتتةةةاظ  المحتةةةالت مةةةن العةةةام إلةةةى الرةةةال اللةةةالك المنهمةةةات  هةةةتمت التةةةي أوزب
 ةةى حظةةر المع المةةات المديةةدة ظالمع المةةات المالمةةالدة لديةة  المتقدمةة  التةةى تسةةاةد المةةتع م ة

 حظر ا متلامال  ال يتم أ مما يمعل التع م اا معنى.

 التةةي تهةةتم ظتنهةةيم التةةدحيع أفلةةاح معينةة  ظشةةلل ةةةام الظسةةير فةةي المحاحةةل  برونــر نظريــة
العمحيةة  اياللةةى، رةةم يةةتم تنهةةيم التةةدحيع ايفلةةاح نتسةةها ظشةةلل ألرةةح تعقيةةد ا التتاةةيال  فةةي 

 العمحي  التالي . حاحلالم

 ةةةةن الةةةتع م الشةةةظلي الالتةةةي تؤلةةةد ة ةةةى ضةةةحالحة تنهةةةيم المتةةةاهيم التةةةي  نورمـــان نظريـــة
متاهيميةةةة  تالضةةةةأ العالتةةةة  التةةةةي تةةةةحظر  شةةةةظل يتضةةةةمنها المحتةةةةالت التع يمةةةةي فةةةةي اةةةةالحة 

 المتاهيم ايساسي  ظالمتاهيم التحةي  المتضمن  فيها.
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 تظةدأ ثحية المتس سةل متةدحج ظشلل اااتاإلمح  متنهي  أهمي ة ى ؤلدت التي رلمي نظرية 
 ظدأسةي التةي الررةالات ديتم تحدية اللالك اعالظ ، ايلرح ل ررالة منتقال   ايسهل ظالررالة

لمةا ألةد  . الل ية  حا يةاإلم المهمة  إنمةا  إلةى الاةالال   هايت  التي الررالات رم المتع م ظها
 تالضةيأ إلةي اف اإلضةظ الالاحةد، الةدحعا هة ي شتملي التي ايفلاح ت ريل ضحالحة عمى

 في المعحف  أم اا نيتحظرظ الالاحد،اللاا الدحع في المعحف  أم اا ظين تحظر التي العالت 
 .المتعددة المالضالةات

ضةةةالا مةةةا سةةةظق يتضةةةأ أن النهحيةةة  التالسةةةعي  ظمنيةةةت ة ةةةى أفلةةةاح مانييةةة  الظحالنةةةح الأال ظةةةل  فةةةى
الظسةير ل محلةب الحظةر النالحمان الميحل في تنهيم المحتالت من حيث التدحج من العام ل رةال المةن 

 العالتات ظعضها ظظعض ظحيث يلالن التع م اا معنى.

 :التالسعي  ي تقالم ة يها النهح  التى المظادئ

 ,Reigeluth & Stein, 1983يالضةحها   مظاد لمةا رالرة  ة ةى التالسةعي  النهحية  تقةالم

 ( هى:620، 6022ةظد الع ي ،  حمدي؛ 242، 6026السيد،  مارتى ؛344

 الايمر ةةة  ايشةةةياا تع ةةةم إلةةةى يتةةةدحج أالال ،رةةةم العامةةة  الح يسةةةي  ظةةةالتلحة يظةةةدأ لةةةتع م أنةةةا .1
 .المحسالس 

 .الرال إلى العام أستل،المن إلى أة ى من يسيح التع يمي المحتالت تنهيم أن .2

 أهةم الشام  ،التتضةمن ةامة  تلةالن اياللةى المحح ة :محاحةل ةةدة ة ةى يةتم لتع ةيم أنا .3
 لتتايل المع ما يقدم تنهيمها،رم المحاد التع يمي،الالمهم  التع يمي  المالتف ةنااح

 حظةةر ةم يةة  تمةةحت الةةك ا رح،الظعةةد ت ةةال اةناةةح   العنااةةح فةةي الالتالسةة  الاإلسةةهاب
 .ت يها الما سظقتها ظما تع يمي  محح   لل ظين

 
 

افتحاضةات ح يسة    رالل العحض الساظق يتضأ أن النهحي  التالسعي  تقةالم ة ةى رالرة من
 يس  الممحدة رم تتدحج إلى المحسالع، الينهم المحتالت مةن العةام إلةى حيث يظدأ التع م ظالتلحة الح 
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الرةةةال الفةةةق محاحةةةل تظةةةدأ ظتلةةةحة ةامةةة  رةةةم تتاةةةيل ل محتةةةالت مةةة  الةةةحظر ظةةةين العنااةةةح المرت تةةة  
 التنتهي ظالت ريل لما سظق.

 النظرية التوسعية: مزايا
 رتىماةة ؛Jonassen, et all, 1993, 122النهحيةة  التالسةعي  منهةةا    ايةام تعةددت

 (:244، 6024؛ هظ  محمد، 242، 6026السيد، 
 المع م ة ى تنهيم المحتالت ظرحيق  تيسح ةم يتي التع يم الالتع م. مساةدة .1

 التع م اي المعنى من رالل تع م المتاهيم الممحدة ظاالحة مظسر  المالسع . تحقيق .2
 الدحالع ظعضها ظظعض الاالستتادة منها في مالاتف حياتي . حظر .3

 ادة المتع م  مما يحسن االحتتاه ظها.الفهم الم استيعاب .4
 المعحف  المقدم  في أتاح التت الأتل مهد مملن. استيعاب .5
 في ةم ي  التع م من رالل المنها المالس  مما ينتا ةن  تحسن في ايداا. االستمحاح .6

تنظيم محتوى البرنامج المقترح فـي التربيـة األسـرية وفًقـا لمنظريـة  خطوات      
 التوسعية:
الالاحد اللظيسي  ةظديالضحها   لمانهحي  التالسعي  ة ى ةدة ررالات أساسي  ال التقالم

 :هى(242 -242، 6026السيد،  مارتى؛ 222 -227، 6020الأشالاق هاهح، 
الهةةى ايفلةةةاح العامةة  الالشةةام   التةةى تتضةةمنها المهمةةة   Epitomeالمقدمةة  الشةةام    تحديةةد -1

 التع يمي . 
ة ةةةن ةم يةة  مقاحنةة  ظةةين مةةا مةةاا فةةى المقدمةة  الهةةى ةظةةاح  Analogyظعم يةة  التشةةظي   القيةةام -2

 الشام   التشظيهها ظمالضالع آرح مألالف لدت المتع م. 
الهى ةظاحة ةن تتايل تةدحيمى لمةا  Levels Of Elaborationمحاحل التتايل  تحديد -3

مةةاا فةةى المقدمةة  الشةةام   مةةن أفلةةاح المع المةةات الة ةةى محاحةةل، التةةد تحتةةاج ةم يةة  التتاةةيل 
الل ية   ع يمي ح تين أال رالث أال ألرح، الهاا يعتمد ة ى حمم المادة التها  إلى محح   أال مح 

 المحاد تنهيمها التع مها. 
الحظرهةةةةا  االهةةةةى إيمةةةةاد العالتةةةة  ظةةةةين لةةةةل محح ةةةة  تتاةةةةي ي   Relatingظعم يةةةة  الةةةةحظر  القيةةةةام -4

 ظالمحح   التى تسظقها الالتى تتظعها الالك لتلالين نهحة ل ي  شام   حالل المادة التع يمي . 
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الهةةةةةةى ةةةةةةةحض مةةةةةةالم  يهةةةةةةم ايفلةةةةةةاح الالمتةةةةةةاهيم الالمظةةةةةةادئ  Summarizing رةةةةةةيلالت  -5
 الاإلمحااات دالن إةراا أمر  . 

الهةةةةى حالةةةة  رااةةةة  مةةةةن الت رةةةةيل إال أنهةةةةا تالضةةةةأ  Synthesizingالالتمميةةةة   التحليةةةةب -6
 العالتات الدار ي  التى تحظر ايفلاح الح يسي  الظعضها الظعض. 

حالةة  رااةة  مةةن التحليةةب الالتمميةة  إال الهةةى  Expanded epitomeالشةةام    الراتمةة  -7
أنهةةةا تالضةةةأ العالتةةةات الراحميةةة  التةةةى تةةةحظر ظةةةين ايفلةةةاح الح يسةةةي  التةةةى الحدت فةةةى الةةةنل 

 الايفلاح اات العالت  فى مالضالةات أرحت.

السةةالف تتظةة   ررةالات ةالفةةق النهحية  التالسةةعي  يمةح ظعةةد المحتةالت تنهةةيمسةةظق يتضةأ أن  ممةا
 المقتحح في التحظي  ايسحي  الفق ا ل نهحي  التالسعي  الظحناما تالتمحالظاحر  ها  الررالات في تنهيم 

شةةام   لةفلةةةاح الح يسةةة  لمالضةةالع الةةةدحع، ي يةة  ةم يةةة  مقاحنةةة  ل ةةحظر ظةةةين مالضةةةالع  مقدمةةة  فيشةةمل
يمةة اا  الحظةةرالةةدحع المةةا يشةةاظه  فةةي ر تيةة  المتع مةةين، رةةم ةةةحض تتاةةي ي لعنااةةح المالضةةالع، 

ل ةدحع يالضةأ العالتةات الدار ية  الالراحمية  التةي تةةحظر  الةدحع مة  ظعضةها الةظعض، ي ية  ت رةيل
 ةنااح الدحع.

 المعمم وفًقا لمنظرية التوسعية: دور
 ؛Wilson & Cole, 1992, 72- 74أدالاح متعددة الفق النهحي  التالسعي  منهةا   ل مع م

 (:242 -246، 6022شحات ،  حسن

 من رظحات مم أة، الاستدةاا المتع م ة ى تحقيق اإلدحاك الل ي لما يعحض أمام   مساةدة
 الرظحات الساظق  المحتظر  ظالمحتالت.

 الستردامها أرناا العحض. شلالالاي اتمممالة  من المررر إةداد 

 التتايالت التي تتضمنها المالاد الدحاسي  المعدة الفق ا ل نمالاج المالس . ةحض 

 محااات  ضظر استحاتيمي  محتالت التع م، المعدل سحة  التع م، الةم ي  العحض الالشحح الا 
 التدحيع. 

 دافعي  المتع مين الستمحاح التع م، التدحيظهم ة ى االحتتاه ظالرظحات. استراحة 
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 من تالافق متر ظات التع م الساظق  تظل تقديم أي رظحة مديدة. التألد 

ة ى دالح المع م أرناا تنهيم  ل محتالت من رالل  أليدسظق يتضأ ضحالحة الت مما
يقدم لهم هاا المحتالت، الر تيتهم الساظق  ةن المالضالةات  نع مين الايمعحفت  الساظق  ظرظيع  المت

التي تعد لهم، الستراحة دافعيتهم ل تع م، من رالل ةحض  ل محتالت في االحة مرررات الأشلال 
تظاع ررالات نهحي   تساةد المتع مين ة ى حظر العالتات ظين ةنااح المالضالع المقدم لهم، الا 

ة ح يس  ل مالضالع رم ةحض متال لةم اا الينتهي ظت ريل ل تأليد فلح  محايم الث التالسعي  ظتقدي
 ة ى العنااح ايساسي  لمالضالع الدحع المقدم.

 المتعمم وفًقا لمنظرية التوسعية: دور
 (:021 -021، 5102أدوار المتعمم وفق النظرية التوسعية ومنيا )ىبو محمد،  تتعدد

 لعةةةةام ل رةةةةال، المةةةةن الممةةةةحد فةةةةي المعحفةةةة  مةةةةن السةةةةهل لةلرةةةةح اةةةةعالظ ، المةةةةن ا يتةةةةدحج
 ل محسالع.

 ة ةةةةةى تحديةةةةةد المتر ظةةةةةات التع يميةةةةة  ايساسةةةةةي  يي رظةةةةةحة تع ةةةةةم يحيةةةةةد تحاةةةةةي ها  يتةةةةةدحب
 الاستيعاظها مما ي يد رقت  ظنتس  التقدم  في مستالت تع م .

 ة ةةةى ظنةةةاا ةالتةةةات متاهيميةةة  لترةةةاليح ظنيةةة  متاهيميةةة  متضةةةمن  ةالتةةةات ح يسةةة   يتةةةدحب
 تتاةل معها الالتي تقدم ل  الفق تنهيم محدد.الرانالي  ضمن ايفلاح التي ي

 ا هحمي ةةةا ل رظةةةحات التةةةي يالامههةةةا المةةةتع م الالتةةةي تقةةةدم لةةة  فةةةي المالاتةةةف  يرةةةالح ةةةا متةةةدحم  فهم 
 التع يمي  التي يتتاةل معها.

 لةفلاح المم أة رالل ةم يات المقاحن . امتعمق   افهم   يماحع 

 رالهااسةةةةةتد لسةةةةةهالل  مديةةةةةدةالتنهةةةةةيم المعحفةةةةة   ةنةةةةةدة ىإيمةةةةةاد ةالتةةةةةات مشةةةةةاظه   يتةةةةةدحب 
 الاستحماةها ةند الحام  إليها.

سظق يتضأ أهمي  تحديةد دالح المةتع م فةي ضةالا النهحية  التالسةعي  مةن رةالل تدحيظة   مما
ة ى ليتي  ت قي المعحف  ظتس سل منرقةي مةن العةام ل رةال، المةن الممةحد ل محسةالع الفق ةا لرظيعة  

ن ةنااةةح المحتةةالت المقةةدم لةة  لسةةهالل  اسةةتيعاب المتع مةةين، التدحيظةة  ة ةةى ليتيةة  إيمةةاد ةالتةةات ظةةي
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المعحفةة  فةةي ظنيتةة  المعحفيةة  الفهمةة  المتعمةةق لةفلةةاح الممةة أة مةةن رةةالل ةم يةة  المقاحنةة  ظةةين أمةة اا 
 المحتالت، لسهالل  استحماةها في مالاتف مشاظه  في حيات  اليالمي .

تربية ثانًيا: تنمية الوعي االستيالكي لدى المرأة المصرية من خالل تدريس ال
 األسرية:

لريةحة فاسةتحدرت سة الليات  لماحيةاتالتقدم الع مي الالتلناللةالمي رضةعت حيةاة ايسةحة  م 
اسةةةتهاللي  حااةةةحت التةةةحد سةةةالاا فةةةي رعامةةة  أال شةةةحاظ  أال فةةةي أرةةةاث من لةةة  الايمهةةة ة اللهحظا يةةة  

تةة  الةةاي انعلةةع ظةةدالح  ة ةةى سةة الل ، الشةةدة تر عا ليالسةةاةدت ة ىانةةدفاع التةةحد االسةةتهال ،المقتنةةا 
 التتناا السا ل الحياة المادي  الحدير  في الم ظع الالمسلن الالتحفي .    

المسةةةةته ك، العالامةةةةل المةةةةؤرحة ة ةةةةى السةةةة الك  سةةةة الك متهةةةةالممةةةةن  لةةةةلي ةةةةي ةةةةةحض ل الفيمةةةةا
 المماالتتحشةةيد االسةةتهالك، الأهداف،التحشةةيد االسةةتهالك االسةةتهاللي الةيالةة متهةةالماالسةةتهاللي، 

 ماحي  في تحشيد االستهالك.المحأة ال الدالحالالةي االستهاللي، 

 المستيمك: سموك مفيوم
( سةةةة الك المسةةةةته ك ظأنةةةة  "مممالةةةةة  مةةةةن ايفعةةةةال 272، 6022سةةةةعاد الماةةةةحي   تعةةةةحف

الالتاحفات التي يقالم ظها ايفحاد أرناا الظحث ةن الشحاا الاستردام الس   الالردمات التي يعتقةدالن 
 أنها االح  إلشظاع ح ظاتهم الاحتياماتهم".

 الالتاةةةةحفات ايفعةةةةال مميةةة "ظأنةةةة  المسةةةته ك سةةةة الك (6، 6022الهالل  أيةةةةالب ظةةة اليعةةةحف
 مةن معينة  الرةدمات سة عأ ة ةى الحاةالل سةظيل فةي ايفةحاد ظهةايقةالم  التةي المظاشةحة ال يح المظاشحة
 ".محدد التت الفي معين ملان

من التعحيتات الساظق  أن س الك المسته ك هال تاحفات التحد التي يقالم ظهةا ل حاةالل  يتضأ
 التي تشظ  ح ظات . االحتياماتال  ماتالردة ى 

 المؤثرة عمى السموك االستيالكي: العوامل
( العالامةةل التةةى تةةؤرح ة ةةى االسةةتهالك إلةةى متايةةحات 22 -20، 6002حظيةة  نالفةةل   ياةةنف

 تاظ   ل قياع اللمي الأرحت  يح تاظ   ل قياع اللمي الهى:
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 ل نقةد، الالتايةحات فةي  الشةحا ي ة االتتاادي   تاظ   ل قياع اللمةي( الهةى: الةدرل الالقةال  العالامل
 مستالت ايسعاح.

 االمتماةي  الالرظيعي    يح تاظ ة  ل قيةاع اللمةي( الهةى: متالسةر حمةم ايسةحة، دالحة  العالامل
حظ  ايسحة، العادات الالتقاليد،  التق يد الالمحالاة، القةيم الايهةداف، الةاالق  ةملحياة ايسحة، 

تمةةةات مديةةةدة الالظيةةة  ظالتقسةةةير، الدةايةةة  الشراةةةي، الهمةةةحة مةةةن الحيةةةف ل حضةةةح، ههةةةالح من
اإلةةةالن، العالامةةل الرظقيةة  الالمهنيةة ، التايةةحات فةةي تالتعةةات المسةةته لين، المسةةتالت التع يمةةي 

 ايسحي.

(؛ أيةةةةةالب 42 -27، 6026(؛ الالةةةةةي ةمةةةةةاح  22-22، 6020أحمةةةةةد إظةةةةةحاهيم   اليشةةةةةيح
 ةالامل منها:( إلى أن الس الك االستهاللي لةفحاد يتأرح ظعدة 2 -2، 6022ظالهالل  

 التتمرل في  الحامات الالدالاف ، اإلدحاك، التع م، الشراي (.داخمية عوامل : 

 التتمرل في  الرقاف ، ايسحة، الرظق  االمتماةي ، المماةات المحمعي (.خارجية عوامل : 

ضالا ما سظق يتضأ تتعدد العالامل المؤرحة ة ى الس الك االستهاللي الأية  لانةت هةا   في
ت ةف تاةنيتها فمميعهةا ةالامةل تةؤرح ة ةى السة الك االسةتهاللي ل سة   الالرةدمات العالامل المهما ار

 التي يسته لها التحد في حيات  اليالمي .

 الوعي االستيالكي: مفيوم
( الالةي االستهاللي ظأن  "تالةية  672، 6002حشيدة أظال الناح الشحين محتاله   تعحف

تاحة  الاالنتتةةاع ظهةا إلةى أتاةى دحمةة  التتةاة لمسةته ل  ظحسةن ارتيةاح الشةةحاا السة   الالرةدمات الم
 مملن  م  تعاليدها ة ى استردام المالاحد استردام ا حشيد ا لتحقيق ألظح تدح من ايهداف".

 ظليتيةة  المسةةته ك تالةيةة "االسةةتهاللي ظأنةة  الةةالةي( 26، 6020سةةلين  ظااةةظحين   التعةةحف
 ظةةألظح اليسةةتتيد ظحلمةة  الشةةحاا  مةةن تملنةة  التةةي ظالمع المةةات إمةةداد  رحيةةق ةةةن السةة يم االسةةتهالك

 المسةةاةدت  السةة   أنةةالاع التقيةةيم الاالستتسةةاح الالتررةةير السةة يم التتليةةح ة ةةى التدحظةة  النقةةالد مةةن فا ةةدة
 المرت ت ،الالحاةةالل الظةةدا ل ظةةين مةةن الاالرتياحالسةة يم اليسةةحت ، لةة  التع يةة  االحتيامةةات تحديةةد ة ةةى
 االتماهةةات التنميةة  حياتةة  شةة الن لةةل فةةي التررةةير ظمظةةدأ الايرةةا المنتةةق المظ ةةي تسةةاالي منتعةة  ة ةةى

 ".الالسعح ظاللمي  يتع ق فيما االستهالك نحال الس يم 
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مممالةةة  الظحةةث ظليتيةة   السةةيدات تالةيةة الظحرظأنهالةةالةي االسةةتهاللي إمحا ي ةةا فةةي  اليعةةحف
مة  احتيامةات ايسةحة  يتالافقظها ظشلل  التاحفة ى  الالقدحةاالنتتاع ظمالاحد ايسحة المتاح  لديها 

 .دالن إسحاف
 ترشيد االستيالك: أىداف

شةةةحف  منةةةىةديةةةد مةةةن ايهةةةداف التةةةي تتحقةةةق مةةةن تحشةةةيد اسةةةتهالك ايفةةةحاد منهةةةا   هنةةةاك
، 6002نالفل،  حظي ؛ 6002 ،التنتياي  لقانالن حماي  المسته ك الال ح ؛ 666، 6002 الآرحالن،

267- 262  :) 
 المسته ك ظحقالت  الالامظات . تظايح -1
ن تشةةحيعات الشةةحالر المالااةةتات  فيمةةا يرةةتل ظإنتةةاج الداللةة  مةة ضةةع المسةةته ك ظمةةا ت تعحيةةف -2

 الس  .

 المسته ك ظالمع المات ايساسي  ةن الس   المتالفحة ظايسالاق. مد -3

 المسته ك ظرحق  ش الس  . تظايح -4

 المسته ك من االةالنات المض   . حماي  -5

 العادات الاالتماهات الس يم  التنمي  الالةى االستهاللي الس يم. تلالين -2

 الستيالكي:الوعي ا مجاالت
 الالتاايةة ، الاةةااا ممةةال فةةي االسةةتهاللي الةةالةي: الأهمهةةا االسةةتهاللي الةةالةي ممةةاالت تتعةةدد

المةةالي،  الةةدرل إداحة فةةي االسةةتهاللي الالنسةةيا، الالةةالةي المالظةةع ممةةال فةةي االسةةتهاللي الةةالةي
فةي الظحث الحالي ة ى الالةى االستهاللي  اليقتاحإداحة الالتت ال يحها.  في االستهاللي الالالةي

 مماالت  اللهحظاا، الميا ، الدرل المالي، الالتت(.
العناح ايساسي الةاب الحياة في هةاا العاةح،  ظاالممال اللهحظاا فتشلل اللهح  فظالنسظ 

الم  ت ايد معدالت االستهالك ل لهحظاا الاحتتةاع التلةاليف، المةا ياةاحب هةاا االسةتهالك مةن هةدح 
 اللهحظاا ممال اليعدقد ههحت الحام  إلى التحشيد. الماحالفات ظاهه  ترقل لاهل أفحاد ايسحة. ف

 ل راتةة  المسةةته ل  القراةةةات ألظةةح المن لةةى القرةةاع يمرةةل حيةةث االسةةتهاللي الةةالةي ممةةاالت أحةةد
 فةةى المسةةتمح الالت ايةد             المرةةحد العمحانةى التالسةة  إلةةى الةك اليحمةة  ماةح فةةى اللهحظا ية 
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 فاةةل رةةالل الحةةحاحة دحمةةات الحتتةةاع التلييةةف نتيمةة  ةسةةيما أمهةة   ال اللهحظا يةة  ايمهةة ة اسةةتردام
 .الماضي  السنالات فى الايف

استهالك الراتة  اللهحظا ية  ة ةى مسةتالت  إممالى% من 40القراع المن لى حالالى  اليسته ك
اإلناحة المسته ك الح يسي فى الشحا أ منرتض  االستهالك ظالقرةاع  تعدممهالحي  ماح العحظي . ال 

اللهحظا يةةة  المسةةةته ك الح يسةةى فةةةى الشةةةحا أ محتتعةةة  االسةةةتهالك ظهةةةاا  مهةةة ةد ايالمن لةةى، ظينمةةةا تعةةة
 أال نةةةاحةالعامةةة  لتحشةةةيد اسةةةتهالك الراتةةة  اللهحظا يةةة  سةةةالاا لق حشةةةاداتلةةةاا ي ةةة م معحفةةة  اإل ؛القرةةةاع

 منة ل رات  اللهحظا ي  المسته ل  فى ها  االمه ة  ل مرلاللهحظا ي  من أمل االستردام اي مه ةلة
 .(22، 6022 الآرحالن،ةي : ألرم أظال العال التال 

نما تق يل يعني ال االستهالك تحشيد إن  لمةالاحد ايمرةل ظالتحديد:االستهالك يعني االستهالك،الا 
 المسةةاع أال أال إنتةاميتهم مسةةتردميها ظحاحة  المسةةاع دالن مةةن إهةداحها يحةد اللهحظا ية  ظمةةا الراتة 
 التةةداظيح أسةةاليب اةتمةةاد رةةالل مةةن الهةةدف هةةاا قتحقيةة المسةةتردم  اليةةتم الالمعةةدات ايمهةة ة ظلتةةااة
 .االستهالك تراةات مرت ف فى حشيدة حليم 

 الراتة  اسةتهالك ظتحشةيد الالرقة  التتنةاع نا( إلى أ22، 6022  الآرحالنألرم أظال العال  اليشيح
 ظحاحةةةةةةة  اإلرةةةةةةةالل دالن اللهحظةةةةةةةاا فةةةةةةةاتالحة رتةةةةةةةيضت إلةةةةةةةى ايالل المقةةةةةةةام فةةةةةةةى يهةةةةةةةدفاللهحظا يةةةةةةة  

 الالعمةةل رةةال اهتمةةام إةرةةاا يمةةب الة يةة ةةةن اإلسةةحاف فةةي اسةةتهالك اللهحظاا، لمسةةته ك،الالظعدا
 تعةةالد رةةالل مةن السةة الليات التاييةةح الراتة  اسةةتهالك تحشةةيد ظرقافة  ايسةةحة أفةةحاد لافة  تعحيةةف ة ةى
 ترتةةض التةي ايمهة ة الاسةتردام إليهةا حامة  ال التةةي الالماةاظيأ ايمهة ة إرتةاا ة ةى ايسةحة أفةحاد

 .االستهالك
 لقنسةان العةيش يملةن ال الظدالنة  الحياة أساع فالماا هال ،لنسظ  لممال استهالك الميا ظا أما

 فةي ين هةدحها الةةدم ة يهةا الحتةاه يمةب المةل، ةة  اهلل نعم من نعم  الهال النظات أال الحيالان أال
 .مميعا هاللها فقدها الفي ل ظشحي  حياة الميا  المالد

الةحأي العةام العةالمي الال ينظاةي  شالي  التي تتحشيد استهالك الميا  من المالاضي  الحيال  اليعد
مميةةة  أفةةةحاد ايسةةةحة الالممتمةةة  ل حتةةةاه ة ةةةى المةةةالاحد الرظيعيةةة  المماحسةةة    اللي تماه هةةةا الهةةةي مسةةة

 أفةحاد ظتعاليةدمة  الميا . التعامةل أرنةاااليالمية   عةاداتالال السة الليات تعةديلايساليب الحضةاحي  فةي 
 دالن المةةاا إضةةاة  دالن الهةةدف يحقةةق لةةاي ايمةةرال ظاالسةةتردام المحافه ة يةة  رةةحق ة ةةى ايسةةحة
ةا المالي اإلنتاق في  يادة اال ااتتاادي   تظايح   تعني هدح ا تضي  ماا لقرحة ،فإنك فا دة  فةي الاحتتاة 
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 السة ظي التةأريح الةك شةأن منهةا،المن فا ةدة ال إضةافي  مالية  تلةاليف ايسةحة يل ةف مما الماا فاتالحة
 .الممي  م ك هال الاي الالرني االتتااد ة ى

 الظةةأحرل لمية  ظأتةةل منهةا االسةةتتادة إلةى يةةؤدي ظحيةث ل ميةةا  ايمرةل االسةةتردام هةال فالتحشةيد
تحشةةةةيد االسةةةةتهالك إلةةةةى تالةيةةةة   اليهةةةةدف.النشةةةةار ممةةةةاالت مميةةةة  فةةةةي المملنةةةة  الماليةةةة  التلةةةةاليف

 حيالي ةةا االمسةةته ك ظأهميةة  الميةةا  ظاةتظاحهةةا أسةةاع الحيةةاة التنميةة  المةةالاحد الما يةة  الةةاي أاةةظأ مر ظ ةة
لضةةمان التنميةة  المسةةتدام  فةةي لافةة  الممةةاالت الاةةناةي  الالسةةياحي  الال حاةيةة  الالةةك ةةةن رحيةةق 
العمل ة ى تاييح اينمار الالعادات االستهاللي  اليالمي  ظحيث يتسم الس الك االستهاللي ل تةحد أال 

 (.6002لةسحة ظالتعقل الاالت ان الالحشاد  حسان  انم، 

ح يع ل ميةةةةا  فةةةةي مميةةةة  أ ةةةةحاض المنةةةة ل مرةةةةل الرهةةةةي الالاسةةةةل المةةةةحأة المسةةةةتردم الةةةة التعةةةةد
الالتنهيةةف، لمةةا يقةة  ة يهةةا دالح مهةةم فةةي متاظعةة  أي تسةةحظات ل ميةةا  فةةي الحنتيةةات أال المالاسةةيح أال 

 السيتالن الاإلسحاع في إاالحها.

االحتظارةة  نهةةح مماالتةة  أهةةم ،ظةةل االسةةتهاللي الةةالةي ممةةاالت أحةةد المةةالي يعدالةةدرل لمةةا  ً 
مالي،الالقدحة ة ةى  مالحد المالد دالن الأهداف ح ظات تحقيق فحد أي يستري  رحت،فالاي ظالمماالت

 (.620، 6007ميد   ينب رالد الحشيدة أظال الناح،  ظأس الب إداحت 

 ،التحديةد محةددة  منية  فتةحة فةي المالي  إملانات  ظتحديد التحد تيام:المالي الدرل ظإداحة اليقاد
 اإلنتةةةةةاق،رم أرنةةةةةاا فةةةةةي ظالمحامعةةةةة  اإلنتاق،الالقيةةةةةام حيقةةةةة لر التررةةةةةير المرت تةةةةة ،رم اإلنتةةةةةاق أالمةةةةة 

 .المتاح  المالي  اإلملانات حدالد الحضا،في من تدح ألظح ة ى الحاالل ظهدف التقييم،الالك

 

  

 ممية  فةي المعااةحة المتايةحات هةل فةي لةسةحة مةالي الةدرالل ظإداحة الالةي أهمي  التههح  
 مةة  المر ةةالب التليةةف إحةةداث يملنهةةا لناللالميةة ،حتىالالت الاالتتاةةادي  االمتماةيةة  حياتهةةا مالانةةب
نما اتهةةا رمالحاتهةةا تحقيةةق اإلةةى المتايحات،الالاةةالل هةةا   تسةةاةد مةةالي الةةدرالل فةةإداحة.الأهةةدافها الا 
 احتياماتهةا يقاظةل الةاي ظالشةلل التال يعهةا مادية  إملانيةات مةن ايسةحة لدت ما استاالل حسن ة ى

 النقةةةدي الةةةدرل ل يةةةادة السةةةعي المحااللةةة  محةةةددة  منيةةة  فتةةةحة فةةةي(المرت تةةة  اإلنتةةةاق ظنةةةالد  الح ظاتهةةةا
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، 6002ةشةةحي،  اةةتاا          المرت تةة  ايسةةحة ظمةةالاحد الاالسةةتتادة ، اإلنتةةاق ظنةةالد ةةةن أالالعينةي
6.) 

التحد فإاا انقضى ال يعةالض،  حياة فيمن أندح المالاحد  الالتتلما سظق يالحه أن  ظاإلضاف 
يمضةةي مةةن الالتةةت هةةال نقةةل فةةي  فمارةةالان معةةدالدة،مةةا هةةال إال سةةاةات الدتةةا ق ال  سةةانالةمةةح اإلن
ظالالتت الالححل  االهتماميمب  لالك إدحال  أالرحيق  تعاليض   أي يملن ظ اات ، الال نسانةمح اإل

يقةةاع  ،حيثتلةةالن ل حيةةاة معنةةى التيمةة  حتةةى اةةحيأ، التالهيتةة  الاسةةترماح  ظشةةلل إهةةداح ة ةةى ةةةدم 
دا ظحسن الممتمعاتال  ايفحادتقدم   حاتها ل .استرماحها ل التت الا 

( إلةةةى أن الالتةةةت مةةةن المةةةالاحد المهةةةدحة ظلرةةةحة دارةةةل 22، 6002سةةةامي  ةظةةةد القةةةادح   التشةةةيح
ايسحة حيث تسته ل  حظ  ايسحة ظلرحة في أشياا  يح متيدة، مرل التحدث ةظح الهاتف، الالم الع 

( أنة  مةن الحلمةة  أال يتةحك الالتةةت يسةيح الحةةد  222، 6002مة  الميةحان. التضةةيف نعمة  حتظةةان  
يحقةةق نمةةاح التةةحد الايسةةحة  اا تشةةاا الهةةحالف، ظةةل يمةةب أن يررةةر ل التةةت الالعمةةل مع ةةا تررير ةةلمةة

 الالممتم .

 يقةةالم التةةي الملتسةةظ  المهةةاحة ت ةةك(أن إداحة الالتةةت تعنةةي 20، 6020ال هحانةةي   حسةةن اليةةالح
 لةة  يحقةةق ظمةةا لةة  المتةةاح الالتةةت حةةدالد فةةي اةةحيأ ظالمةة  أةمالةة  ظةةأداا ظالقيةةام التةةحد راللهةةا مةةن
 الالتليف. عادةالس

 تراةةةةيلال  تضةةةةييع ، أال الالتةةةةت ةناةةةةح احإهةةةةد مةةةةن الةةةةتر لفةةةةى  الالتةةةةت إداحة التسةةةةاةد
 يةةالم لةةل ةمةةل فيتررةةير المسةةاةدةال  ،تنتيةةاها المر ةةالب المهةةام أهميةة  مةة  يتناسةةب ظمةةا مالحدالالتةةت

اليالحةه أن ايسةحة التةي تاةحع فةي أظنا هةا تنهةيم اياللاليةات الالتعامةل ايمرةل  .الفعال لفا ظشلل
 إظةحاهيمتت، تنشئ أظناا لديهم شعالح ظأهمي  الالتةت المةيال  إلةى ةةدم التتةحير فية  التضةييع   م  الال 
 (.40، 6002التقي، 

االستردام ايمرل ل رات  اللهحظي  ل قضاا ة ى أ م  انقراع  أهمي ضالا ما سظق يتضأ  في
ةاةةب الحيةةةاة اللهحظةةاا نتيمةة  ايحمةةةال المحتتعةة ، ظاإلضةةاف  إلةةةى االسةةتردام ايمرةةل الميةةةا  فهةةي 

اليمب الحتاه ة يها ل مسةاهم  فةي حةل مشةل   أ مة  الميةا  النضةالظها اللةالك تالضةيأ أهمية  إداحة 
الةةدرل المةةالي لت ظيةة  احتيامةةات ايسةةحة فةةي ضةةالا اإلملانةةات المتاحةة  لهةةا، التالضةةيأ أهميةة  الالتةةت 

 للل فحد في الممتم  الاسترماح  ظرحيق  احيح  الاالظتعاد ةن مضيعات الالتت.
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 أة المصرية في ترشيد االستيالك:المر  دور
 االسةتهالك نمةر يتالتةف الالةيهةا مع الماتهةا تةدح إن ة ى إا الممال هاا في المحأة دالح يههح

 ايسةحة أفةحاد ظةين االسةتهاللي  الاالتماهةات العةادات تلةالين لظيةح حةد إلةى ة يها يتالتف لما العا  ي
 يسةةئ تةةد اإلتتةةال،أال محلمةة   يةةح ميةةا ال اةةناظيح فيتةةحك المةةاا اسةةتردام ايسةةحة أفةةحاد أحةةد يسةةئ فقةةد
 إداحة  اللي مسة تتحمةل ينهةا ايسةحة مةالاحد هةال مةالاحد اسةتاالل سةظل إلةى فتالمهة  التت  استردام آرح
 .ال يحها الالايان  الاالنتتاع الاإلةداد الالشحاا االرتياح ةم يات في أسحتها ش الن

 إجراءات البحث:  
 أواًل: إعداد البرنامج المقترح:

 ة ى النهحي  التالسعي .  تا مفي التحظي  ايسحي   مقتحح ظحناما -

 ثانًيا: إعداد أداة البحث:
 االستهاللي ل محأة الماحي . الالةي مقياع  -

 ثالثًا: اختيار مجموعة البحث:
 رابًعا: خطوات تجربة البحث:

 الهدف من تمحظ  الظحث.  -أ

 اإلةداد لتمحظ  الظحث.  -ب

 متايحات الظحث. -ج

 حظ  الظحثإمحااات تم  -د
 تةا ممقتةحح فةى التحظية  ايسةحي   ظحنةاما فاة ية التعةحف ة ةى  ىلان الهدف من الظحث الحال 

الةةةك إةةةةداد المةةةالاد  التر ةةةب ،الماةةةحي   مةةةحأةاالسةةةتهاللي ل الةةةالةي لتنميةةة ة ةةةى النهحيةةة  التالسةةةعي  
 االظحنةةةامأمتظعةةةت إلةةةةداد  ىلقمةةةحااات التةةة لةةةةحض متاةةة ىالتع يميةةة ، الأدالات الظحةةةث، الفيمةةةا ي ةةة

 المقتحح الأدالات الظحث الضظرها، اللالك إمحااات تمحظ  الظحث:
 أواًل: إعداد البرنامج المقترح:
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التةد  ،الةالةي االسةتهاللي ل مةحأة الماةحي  تنمية ة ى النهحي  التالسعي  ل تا م ظحناماإةداد  تم
 :ا تيتم تنتيا الك ة ى النحال 

تظر  ظمالضالع الظحث الحالي الظاحر  ة ى ظعض الدحاسات المح  ار عت إعداد البرنامج:
ةداد الظحناما، الررالات تنتيا ، التقييم  هاا  ىتىالتد حالة ،لالستتادة منها في ليتي  ظناا الا 

 :ىأن يتضمن ما ي  لظحناماا
 .المالضالةاتمن  مالضالعالراا  ظلل  الس اللي ل ظحناما، الايهداف  العام ايهداف  -أ
هةةداف السةةاظق  تةةم تحديةةد المتةةاهيم الالمحتةةالت ضةةالا اي فةةيالمحتةةالت الع مةةي ل ظحنةةاما:  إةةةداد -ب

 تضةةمنالع مةةي المناسةةب الةةاي يسةةاةد فةةي تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي ل مةةحأة الماةةحي ، التةةد 
فةةةي ممةةةال  االسةةةتهالك تحشةةةيدظ المحتظرةةة  مالضةةةالةاتال مةةةن ةةةةدد االمحتةةةالت الع مةةةي ل ظحنةةةاما 

حنةاما الفق ةا لنهحية  حايم ةالث تم تنهةيم محتةالت الظ داللهحظاا الالميا ، الدرل المالي، الالالتت الت
مقدم  شام   لةفلةاح الح يسة  ي يهةا ةةحض تتاةي ي لمحتاليةات الظحنةاما رةم  ظعحضالتالسعي  

. تةةم تقسةةيم مالضةةالةات محاحةةل التتاةةيل ظعم يةةات الت رةةيل الالتمميةة  ل مةةادة المتاةة   تنتهةةي
 ( م سات تع يمي  ظالات  م س  لل أسظالع لمدة ساةتين.20الظحناما إلى  

تضةةةةمن لةةةةل مالضةةةةالع ايدالات الالمةةةةالاد التع يميةةةة  الال مةةةة  لتنتيةةةةا ، التةةةةد المسةةةةتردم :  دالاتاي -ج
           تنالةةةةةةةةةت هةةةةةةةةا  المةةةةةةةةالاد الشةةةةةةةةم ت اةةةةةةةةالح اللتيظةةةةةةةةات إحشةةةةةةةةادي  اللقرةةةةةةةةات فةةةةةةةةالش التاةةةةةةةةل

 لمالاتف حياتي .
 .مالضالعاالستحاتيميات المستردم  ظلل  -د
الماةحي  السةتاالل  لمةحأةظة  ا المىتقالالةدالح الةا مالضةالةات،مةن ال مالضالعتتاي يا  للل  الاتا   -هة

 حياتها اليالمي .  فيمالاحد ايسحة الاالنتتاع ظها
ل تألةةد مةةةن اسةةتيعاب مممالةةةة  الظحةةث ل محتةةةالت الع مةةي الليتيةةة   م سةةة  لةةلالتقةةاليم فةةي نهايةةة   -ال

 ترظيق  في المالاتف الحياتي  اليالمي . 

 : إجراءات ضبط البرنامج
تةةم اسةةترالع حأت السةةادة المحلمةةين حةةالل  حنةةاما،ظظعةةد االنتهةةاا مةةن ةمةةل الاةةالحة ايالليةة  ل  

التةد تةم سةؤال  ،(2السادة المحلمةين  م حةق حتةم  من مممالة مدت االحيت ، حيث ةحض ة ى 
ايهةةداف السةة اللي ، الضةةالح الاةةيا   الع ميةة  الال االيةة  ل ظحنةةاما، السةةادة المحلمةةين حةةالل الضةةالح 

 ساليب التقاليم.مالام  استحاتيميات التدحيع الايدالات المستردم ،مالام  أ
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 بعد تحميل أراء السادة المحكمين وجد ما يمى:
 الالضةةةالح مالضةةةالع،السةةة اللي  الرااةةة  ظلةةةل  هةةةدافة ةةةى الضةةةالح اي النالسةةةادة المحلمةةة اتتةةةق

 المالام التةدحيع الايدالات المسةتردم ، استحاتيميات المالام  ظحناما،الايا   الع مي  الال االي  ل 
 لترظيق تمحظ  الظحث. لظحناماامال م   ة ى الاتتاتهم ،أساليب التقاليم

المقتحح  الظحناما( 6ل ترظيق م حق  أاالحت  النها ي  اال ىف الظحناماهاا، أاظأ  الة ى
الظةالك يلةالن تةم اإلماظة  ةةن السةؤال الظحناما. مالضةالةات ينشةر اليحتالت ة ى الاف تتاةي ي 

 الراني الات نل ة ى:
عي  يهةدف إلةى تنمية  الةالةي االسةتهاللي ما التاالح المقتةحح لظحنةاما تةا م ة ةى النهحية  التالسة -

 ل محأة الماحي ؟

 لما تم تظالل التحض الراني الات نل ة ى:

يملن تاميم ظحناما ظحناما تا م ة ى النهحي  التالسةعي  لتنمية  الةالةي االسةتهاللي لةدت المةحأة  -
 الماحي .

 ثانًيا:إعداد أداة البحث:
مقتةةةحح فةةةى التحظيةةة   ظحنةةةاما فاة يةةة هةةةال التعةةةحف ة ةةةى  ىلةةةان الهةةةدف مةةةن الظحةةةث الحةةةال لمةةةا
 مقيةاعالهةى:  قيةاع،ال ةالةك إةةداد أدا ،التر باالسةتهاللي ل مةحأة الماةحي  الالةي لتنمي ايسحي  

 االستهاللي.  الةيال

 

 

 الوعي االستيالكي: مقياس إعداد خطوات لشرح مفصم ىيم وفيما
 مقياس الوعي االستيالكي:

اد  المقيةةاع التعةةحف ة ةةى فاة يةة  الظحنةةاما : لةةان الهةةدف مةةن إةةةدمــن المقيــاس اليــدف -2
 الماحي . ل محأةاالستهاللي  الالةيتنمي   ىالمقتحح ف
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التى  الدحاساتال  ايدظياتة ى ظعض  رالعاإل تمالمقياع  إلةداد:المقياس إعداد -2
؛ ححاب 6002 أميحة ةظد اللحيم، : المنهااالستهاللي   الةيمقياع ل ظإةداداهتمت 
؛  ينب رالد الحشيدة 6002؛ سهام محسي، 6002ى، ؛ سامي  مارت6002تماح، 

؛ 6020؛ هظ  أحمد، 6020؛ ةظيح حما ي، 6002؛ السام ظلح، 6007أظال الناح، 
؛ نادي  ةقظاالي ال ينب 6026؛ دةاا حافه، 6022أميحة ظالريالح الةتاف تظالحي، 

 رم( 6022؛ ةظيح ةظد الرالق، 6026؛ هيام مالسى، 6026حقي الةمح أظال ح ي ة، 
 ( فقحة20 من اياللي  ايات  االستهاللي في ل الةي مقياع ظإةداد احر الظ تامت
 تالضأ ليتي  التى التع يمات م  لقماظ  ظدا ل رالر  فقحة أظعاد،الللل( 4ة ى  مال ة 
 .اإلماظ 

ةظةةةاحات المقيةةةاع تةةةم إتظةةةاع رحيقةةة  ليلةةةاحت لظنةةةاا  لاةةةيا  :عبـــارات المقيـــاس صـــيا ة -3
ةةامةةدحج   ىة ةةى مقيةةاع رالرةة المقةةاييع، لةةالك مةةاات ةظةةاحات المقيةةاع  – أحيان ةةا -دا م 

االستماظ   ىف راليال   ا(، ينها ألرح مال م  لهاا النالع من المقاييع الال يستاحق التت  نادح ا
أن تلالن الدحم  المقاظ   للل مةن هةا  المسةتاليات ة ةى التحتيةب  ة ىلعظاحات المقياع، 

السةةالظ ، حيةةةث تعلةةةع  احاتظةةة( ل ع2، 6، 2( ل عظةةاحات المالمظةةة ،  2، 6، 2لمةةا ي ةةةي:  
العظةةاحات المالمظةة  اسةةتماظ  استحسةةان ل مالضةةةالع المتع ةةق ظةة  الةةالةي، التعلةةع العظةةةاحات 

 السالظ  استماظ  ةدم استحسان لنتع المالضالع.

 :المقياس اتساق صدق تحديد-2

ةةةداد الاةةالحة ايالليةة   م حةةق حتةةم  ظعةةد (، تةةم 2االنتهةةاا مةةن اةةيا   ةظةةاحات المقيةةاع الا 
منةةاها  ، منةةاها الرةةحق التةةدحيع تراةةل المحلمةةين السةةادةمةةن  ةةة مممال ة ةةى  ةحضةة 

الرحق تدحيع االتتااد المن لي/التحظي  ايسحي ، الة م النتع( إلظداا الةحأي حةالل الضةالح 
المةةدت مناسةةظ  لةةل ةظةةاحة لقيةةاع الظعةةد الةةاي  العظةةاحات،تع يمةةات المقيةةاع، دتةة  اةةيا   

ضاف  ما يحالن  مناسظ ا.   الضعت لقياس  الحاف التعديل الا 
أشةةةاح ظعةةض السةةةادة المحلمةةةين ظتعةةديل اةةةيا   ظعةةةض العظةةاحات المدحمةةة  ظالمقيةةةاع  التةةد

 المالضح  ظالمدالل التالي:
 (2مدالل  

 ةظاحات المقياع تظل الظعد التعديل
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 العظاحة ظعد التعديل العظاحة تظل التعديل

تاةةةنيف المالظةةةع ةنةةةد ليههةةةا ظتةةةدحج  أحاةةةةي
 حسب مؤشحدحم  ححاحة الملالا 

المالظةةةةةةع الظةةةةةةدا ةنةةةةةةد لةةةةةةي  أحاةةةةةةةي
ظةةةةةةةةةةالمالظع التةةةةةةةةةةي تحتةةةةةةةةةةاج حةةةةةةةةةةحاحة 

 منرتض  رم اية ى فاية ى
مهةةةةا  الةةةةتحلم ةةةةةن ظعةةةةد  الحيمةةةةالت  اسةةةةتردم

 لنتحالل( إلرتاا الت يت يالن
ظاسةةتردام مهةةا  الةةتحلم ةةةن  التتةةي

ظعةةةةةةد  الحيمةةةةةةالت لنتةةةةةةحالل( إلرتةةةةةةاا 
 -التيةةةةةةةةةةديال ]ايمهةةةةةةةةةة ة اللهحظا يةةةةةةةةةة  

 -التلييةةةةةةةف -المحالحةةةةةةة  -الحيسةةةةةةةيتح
.....] 

أتةةحك الحنتيةة  متتالحةة  رةةالل مةةدة  ال انظالح الميا  أرناا  سل ايسنان أ  ق
  سل ايسنان

المةةةالد تسةةةحب ل ميةةةا  اظحةةةث ةةةةن ملةةةان  ةنةةةد
 التسحيب

ةةةةةةةن ملةةةةةةان تسةةةةةةحب الميةةةةةةا   أظحةةةةةةث
ظالحمةةام ةنةةد المةةالد لميةة  مةةن الميةةا  

 ظأحضي  الحمام
ةنةةد لميةة  لظيةةحة مةةن الميةةا   اسةةتردم الميا  ة ى المدحان أرناا تنهيتها أسلب

 تنهيف الشظاظيك
تالفيح م ا من المةال لمالامهة   أحب تالفيح مظ ي من المال ل هحالف الراح   أحب

 الهحالف الراح  
اسةةةةةتاالل التتةةةةةي فةةةةةي ت ظيةةةةة   أحسةةةةةن نتسى ة ى ايالتات المهدحة أحاسب

 الراا  الايسحي  احتياماتي
الهتمةةةةةةةام أظنةةةةةةةا ي ظايشةةةةةةةياا  يةةةةةةةح  أ ضةةةةةةةب

 الضحالحي  المضيع  ل التت
 رةةاليال   اضةةاا أظنةةا ي التت ةةت يضةةايقني

فةةةى مشةةةاهدة الت يت يةةةالن أال التحةةةدث 
فةةةةةةةةةى الت يتةةةةةةةةةالن أال الم ةةةةةةةةةالع أمةةةةةةةةةام 

 اللمظيالتح

 
 
 
 :تيةاآل اراتأشار السادة المحكمون إلى حذف بعض العب كما

 ظعمل ايان  دالحي  لةمه ة اللهحظي . أهتم 
 ادراح مظ ي من المي اني  ل عالج. أ تل 
 يها إلى آرح لحه .المهام التى أرشى الررأ ف أتحك 
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إمةةةحاا التعةةةديالت المناسةةةظ  التةةةي أشةةةاح ظهةةةا السةةةادة المحلمةةةالن مةةةن تعةةةديل اةةةيا    الظعةةد
 ( ةظاحة. 27ظعض العظاحات الحاف ظعضها ا رح أاظأ المقياع ظعد ها  الررالة ملالن ا من  

الالةةك ظهةةدف إيمةةاد معامةةل  ،( امةةحأة20  تالامهةةاترظيةةق المقيةةاع ة ةةى ةينةة  اسةةترالةي   التةةم
تظةةار ظةةين لةةل ةظةةاحة مةةن ةظةةاحات المقيةةاع الالدحمةة  الل يةة  ل ظعةةد الرةةال ظهةةا، اللةةالك معامةةل االح 

 االحتظار ظين أظعاد المقياع ايحظ  الالدحم  الل ي  ل مقياع. 
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 (5جدول )
 معامالت االرتباط )صدق اتساق( بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد 

 في مقياس الوعي االستيالكي الخاص بيا

 الدالل  معامل االحتظار م الدالل  معامل االحتظار م

 دال **0.206 01 دال * 0.220 2

 دال **0.202 00 دال **0.422 6

 دال **0.274 05 دال **0.270 2

 دال **0.222 00  يح دال 0.222 4

 دال *0.272 02 دال **0.222 2

 دال *0.422 02 دال **0.272 2

 دال *0.222 01 دال **0.220 7

 دال *0.222 01 دال *0.227 2

 دال *0.276 03 دال **0.262 2

  يح دال 0.222 03 دال *0.224 20

 دال **0.222 21 دال **0.262 22

  يح دال 0.672 20  يح دال 0.622 26

 دال **0.226 25 دال *0.442 22

 دال **0.240 20 دال *0.220 24

 دال **0.226 22 دال *0.442 22

 دال *0.226 22 دال **0.224 22

 دال *0.402 21 دال **0.222 27

 دال **0.204 21 دال **0.222 22

 دال **0.222 23 دال **0.426 22

  يح دال 0.644 23 دال **0.227 60

 دال *0.272 21 دال **0.226 62
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 الدالل  معامل االحتظار م الدالل  معامل االحتظار م

 دال **0.246 20 دال *0.222 66

 دال **0.206 25  يح دال 0.002 62

 دال **0.220 20 دال **0.227 64

 دال **0.226 22 دال **0.242 62

 دال *0.222 22 دال **0.220 62

 دال *0.422 21 دال *0.222 67

 دال **0.264 21 دال **0.227 62

    دال **0.742 62

 (0.02دال  ةند مستالت   **( ، 0.02دال  ةند مستالت   
 

التةةي تمرةةل الظعةةد ايالل الهةةال الةةالةي االسةةتهاللي  22: 2مةةن  العظةةاحات( 6مةةدالل   اليتضةةمن
الظعةد الرةةاني الهةال الةالةي االسةتهاللي فةةي  مرةلالتةي ت 62: 27فةي ممةال اللهحظةاا، الالعظةاحات مةةن 

التةي تمرةل الظعةد الرالةث الهةال الةالةي االسةتهاللي فةي ممةال  44: 20ممال الميةا ، الالعظةاحات مةن 
التةي تمرةل الظعةد الحاظة  الهةال الةالةي االسةتهاللي فةي ممةال  27: 42مالي، الالعظاحات مةن الدرل ال
 الالتت.
( أن مميةة  معةةامالت االحتظةةار ظةةين لةةل ةظةةاحة مةةن ةظةةاحات المقيةةاع 6مةةن مةةدالل   اليتظةةين  

، 0.02دالةة  ةنةةد مسةةتالت  0.742: 0.224التةةي تتةةحاالح ظةةين  ،الالدحمةة  الل يةة  ل ظعةةد الرةةال ظهةةا
ضةةأ أن مقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي يتميةة  ظدحمةة  ةاليةة  مةةن االتسةةاق الةةدار ي ظعةةد يال  الهةةاا 0.02
المقيةةةاع يتلةةةالن مةةةن  أاةةةظأ الة يةةة  الدالةةة ،(  يةةةح 42، 42، 22، 62، 26، 4  العظةةةاحاتحةةةاف 

 ظين أظعاد المقياع الالدحم  الل ي . ظار( معامالت االحت2يالضأ مدالل   لما( ةظاحة. 22 
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 (2مدالل  
 ار ظين محاالحالمقياع ايحظ  اللالك الدحم  الل ي  ل مقياعمعامالت االحتظ

معةةامالت االحتظةةار ظةةين ايظعةةاد ايحظةة  اللةةالك الدحمةة   مميةة  أن( 2مةةدالل   مةةن اليتضةةأ  
الهاا يدل ة ى المةالد اتسةاق ظةين  0.02دال  ةند مستالت  0.227: 0.47الل ي  التي تتحاالح ظين 
 أظعاد المقياع المرت ت .

 ارات:تحديد درجة واقعية العب -2
الاتعيةة  العظةةاحة تةةدحتها ة ةةى إحةةداث اسةةتماظات "مالافةةق"، " يةةح مالافةةق" الاالظتعةةاد ةةةن  تعنةى

الةةات  ،(Hofestatter  2220 ،220اسةةتماظات " يةةح متألةةد" الاسةةتردمت معادلةة  هالفسةةتاتح 
 (:4  ظالمداللمالضأ  هالالض  حدالد دحم  الالاتعي  لما 

 (4  مدالل
 ح"دحمات الالاتعي  لما حددها "هالفستات مدت

 المدت دحم  الالاتعي 

 2أتل من  منرتض 

 6.42 -2 متالسر 

 4.22 – 6.2 فالق متالسر 
 20 – 2  محتتع 

 20ألرح من  محتتع  مد ا

 دحم  الاتعي  العظاحة =

   
 

 ةدد محات االرتالف ة ى العظاحة× ةدد محات االتتاق ة ى العظاحة 

 ةدد محات  يح متألد                   

 

 اللل الحاظ  الرالث الراني ايالل المحاالح

 **0.222 **0.470 **0.246 **0.707 2 ايالل

 **0.227 **0.224 **0.722 2 **0.707 الراني

 **0.222 **0.242 2 **0.722 **0.246 الرالث

 **0.222 2 **0.242 **0.224 **0.470 الحاظ 

 2 **0.222 **0.222 **0.227 **0.222 اللل
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 (2مدالل  
 دحم  الاتعي  ةظاحات المقياع

 العظاحة 
دحم  
 الالاتعي 

 الدالل  دحم  الالاتعي  العظاحة الدالل 

 محتتع  مدا 22.6 67 محتتع  2 2

 محتتع  2.22 62 محتتع  7.24 6

 محتتع  2.24 62 محتتع  2.4 2

 محتتع  2.4 20 محتتع  2.22 4

 محتتع  2 22 محتتع  20 2

 محتتع  7.22 26 محتتع  مدا 62.2 2

 محتتع  2.22 22 محتتع  2.4 7

 محتتع  مدا 22.6 24 محتتع  مدا 24 2

 محتتع  2.4 22 محتتع  2 2

 محتتع  2.2 22 محتتع  مدا 22.2 20

 محتتع  7.02 27 محتتع  2.27 22

 محتتع  2.27 22 محتتع  2.2 26

 محتتع  7.22 22 محتتع  7.22 22

  محتتع 7.24 40 محتتع  2.4 24

 محتتع  2 42 محتتع  2.22 22

 محتتع  2.27 46 محتتع  7.22 22

 محتتع  7.22 42 محتتع  2 27

 محتتع  7.24 44 محتتع  2.6 22

 محتتع  2 42 محتتع  مدا 22.2 22

 محتتع  2.27 42 محتتع  2.42 60

 محتتع  2.27 47 محتتع  مدا 22.2 62

 محتتع  2 42 محتتع  20 66

 محتتع  2.24 42 مدا محتتع  26 62

 محتتع  2 20 محتتع  2.46 64

 محتتع  2.2 22 محتتع  2.2 62

    محتتع  مدا 26 62
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( أن دحمات 2يتضأ من مدالل   Hofestatterمعادل  هالفستاتح  الظترظيق         
(، الهاا يدل ة ى 62.20 -2.46ظين   االحتالالاتعي  لعظاحات المقياع محتتع ، حيث تح 

                  قياع فى استدةاا اإلماظات من المستميظين.لتااة الم
 معامالت ثبات المقياس: تحديد -3

لحسةةاب معامةةل رظةةات المقيةةاع تامةةت الظاحرةة  ظحسةةاب لةةل ظعةةد ة ةةى حةةد ، اللةةالك 
 ( يالضأ نتا ا معامل الرظات.2رظات المقياع للل. الالمدالل التالي  

 (2مدالل  
 عمعامالت رظات المقيا

 
 

 

 

 

 

 

 
 

( أن مميةةةة  معةةةةامالت الرظةةةةات يظعةةةةاد المقيةةةةاع الالدحمةةةة  الل يةةةة  2يتضةةةةأ مةةةةن مةةةةدالل       
الهةةاا يةةدل ة ةةى أن مقيةةاع  0.02الهةةى دالةة  ةنةةد مسةةتالت  0.220: 0.222ل مقيةةاع تتةةحاالح ظةةين 
 تمي  ظالرظات، اليا أ ل ترظيق ة ى ةين  الظحث الحالي. الالةي االستهاللي ي

 الكمي لعبارات المقياس: التقدير -5
ةظةةةاحة رااةةة  ظظعةةةد  24( ةظةةةاحة، منهةةةا 22المقيةةةاع فةةةي اةةةالحت  النها يةةة  مةةةن   تلةةةالن
ةظةةةاحة  26ةظةةاحة رااةةة  ظظعةةةد الةةدرل المةةةالي،  22ةظةةةاحة رااةة  ظظعةةةد الميةةةا ،  26اللهحظةةاا، 

العظةاحات ظةةين المالمظة  الالسةالظ  ظايظعةاد ايحظة ، الظالتةالي ياةةظأ رااة  ظظعةد الالتةت. التنالةةت 
( يالضةةأ 7دحمةة (، الالمةةدالل التةةالي   22دحمةة ( الالحةةد ايدنةةى   222الحةةد اية ةةى ل مقيةةاع  
 مالااتات المقياع. 

 

 الرظات معامل المحاالح

 0.727 ايالل

 0.722 الراني

 0.722 الرالث

 0.222 الحاظ 

 0.220 اللل



 إيمان محمد أحمد رشوان /د           تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتىبر -جزء أول –ـ  العدد اخلامش    13جمللد ا    052
 

 

 (7مدالل  
 مالااتات مقياع الالةي االستهاللي

 أظعاد المقياع
العدد الل ى  أحتام العظاحات

 السالظ  ظ المالم ل عظاحات

 ممال اللهحظاا
2 ،6 ،2 ،4 ،2 ،7 ،2 ،22  ،

22 ،24 

2 ،2 ،20 ،26 24 

 ممال الميا 
22 ،27 ،22 ،22 ،60 ،

62 ،64 

22 ،62 ،66 ،
62 ،62 

26 

 ممال الدرل المالي
62 ،20 ،22 ،26 ،22 ،

24 ،22 ،22 

67 ،62 ،22 ،
27 ،22 

22 

 ممال الالتت
40 ،42 ،42 ،42 ،47 ،

42 ،42 ،20 

42، 46 ،44 ،
22 

26 

 22 22 22 المممالع

 الصورة النيائية لممقياس: -
ظعد الترظيق االسترالةى الالمعالمات اإلحاا ي  التى لالحه مةن راللهةا أن المقيةاع يتمتة  
          ظمسةةةةةتالت ةةةةةةةالو مةةةةةةن الاةةةةةةدق الالرظةةةةةةات الأاةةةةةظأ المقياسةةةةةةتي اةةةةةةالحت  النها يةةةةةة  اةةةةةةالحا  ل ترظيةةةةةةق

 (.4 م حق حتم

 داة البحث:التطبيق القبمى أل -

( امةةةحأة مةةةن مسةةةتاليات 220تةةةم ترظيةةةق مقيةةةاع الةةةالةي االسةةةتهاللي ة ةةةى ةينةةة  ملالنةةة  مةةةن  
م. الالك ظتسميل س اللياتهن 22/2/6024تع يمي  الاتتاادي  مرت ت ، الالك يالم االرنين المالافق 

 ظالمقياع، ظعد معحفتهن ظمحتالت المقياع الرحيق  استردام .

 مجموعة البحث: اختيار: ثالثًا
 السةيداتمةن  االظحةث التمحيظية  التةي سةيتم ترظيةق الظحنةاما المقتةحح ة يهة مممالة رتياح ا تم

العةةامالت الحااةةالت ة ةةى مةةؤهالت متالسةةر  الاات مسةةتالت اتتاةةادي مةةنرتض اللةةان ةةةددهن 
تةةم ارتيةةاحهن مةةن االي المسةةتاليات التع يميةة  الاالتتاةةادي   التةةد امةةحأة،( 220مةةن ظةةين   امةةحأة( 20 

الالةةةةاي سةةةةيتم مناتشةةةةت  فيمةةةةا ظعةةةةد فةةةةي نتةةةةا ا  –نتيمةةةة  التةةةةحض ايالل  المنرتضةةةة ، حيةةةةث أههةةةةحت
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أنةةة  مةةة  انرتةةةاض المسةةةتالت التع يمةةةي تقةةةل دحمةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي، المةةة  انرتةةةاض  -الظحةةةث
المسةةتالت االتتاةةادي تقةةل دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي لةةدت المةةحأة الماةةحي . اللهةةاا تةةحاات ل ظاحرةة  

اليات تع يميةةةة  الاتتاةةةةادي  منرتضةةةة  لتنميةةةة  الةةةةالةي ارتيةةةةاح أفةةةةحاد المممالةةةةة  التمحيظيةةةة  مةةةةن مسةةةةت
 االستهاللي لديهن من رالل الظحناما المقتحح.

 البحث:  تجربة خطوات: رابًعا
 اليدف من تجربة البحث:  -أ 

 لتنمية الالةيمقتةحح فةى التحظية  ايسةحي   ظحناماة ى فاة ي   التعحفتمحظ  الظحث إلى  هدفت
 االستهاللي ل محأة الماحي .

 تجربة البحث:اإلعداد ل -ب 
اللمظيةةةالتح   ترظيقالأمه ةالمناسةةةظ  ملةةةانالال مةةة  لتمحظةةة  الظحةةةث:من حيةةةث ال تالفيحاإلملانةةةات   
ةةةةةةةةةدادالال مةةةةةةةة                 م سةةةةةةةة المةةةةةةةةالاد الايدالات الال مةةةةةةةة  لتنتيةةةةةةةةا اينشةةةةةةةةر  الرااةةةةةةةة  ظلةةةةةةةةل  التمهي الا 

 .من الم سات
 متغيرات تجربة البحث: -ج
 التحظي  ايسحي  تا م ة ى النهحي  التالسعي . فيمقتحح  ظحناما :المتغير المستقل-
 االستهاللي. الالةي:المتغيرالتابع -

 إجراءات تجربة البحث:  -د
 المقاء التمييدي: -

ةقةدت الظاحرةة  لقةةاا مةة  السةيدات مممالةةة  الظحةةث لترظيةةق مقيةاع الةةالةي االسةةتهاللي الظ ةةي  
  ظسةالهاج يةالم الرمةيع المالافةق ( امحأة، اللانت مدة ال قاا معهن سةاةتين ظل ية  التحظية20ةددهن  

م.الالةةك ظهدف:شةةحح فلةةحة الظحةةث الأهدافةة ، تالضةةيأ مةةدت أهميةة  الظحةةث الحةةالى فةةى 62/2/6024
يفحاد ايسةحة التالضةيأ الةدالح المهةم الةاي يقة  ة ةى ةةاتق  الأهميت تنمي  الالةي االستهاللي لديهن،

حتها الالمحيرةةةين ظهةةةا لالنتتةةةاع المةةحأة فةةةي تنتيةةةا الظحنةةةاممتي المالاتةةةف الحياتيةةة  اليالميةة  مةةة  أفةةةحاد أسةةة
ظل يةة   لمةةدة سةةاةتين ،التةةد تةةم االتتةةاق ة ةةى مالاةيةةد الم سةةات م سةة  أسةةظالةي ظمةةالاحد ايسةةحة المتاح 
 التحظي  ظمامع  سالهاج.
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 تنفيذ تجربة البحث: -
ظالاتةة   االناةةف تقحيظ ةة شةةهحينتنتيةةا الظحنةةاما  اسةةتاحق التةةدالظاحرةة  ظتنتيةةا تمحظةة  الظحةةث  تامةةت

 دة ساةتين مالضح  ظالمدالل التالي:لقاا لل أسظالع لم
 (2  مدالل

 المتضمن  ظالظحناما المقتحح المالضالةات
 التقاليم ايهداف المالضالع الممال

ظةين الظاحرة   التعةاحف:اياللةى الم س  
التعةةةةةحف ة ةةةةةى  -المممالةةةةةة  الظحةةةةةث

التحشةةةةةةةةةةةةةةيد  سةةةةةةةةةةةةةةتهالليالةةةةةةةةةةةةةةالةي اال
 -االسةةتهالك فةةي ممةةاالت: اللهحظةةاا

 الالتت. -الدرل المالي -الميا 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةي  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحفت
 االستهاللي.

 الةيأهميةةةةةةةة  الةةةةةةةة تالضةةةةةةةةأ
االسةةةةةةةةةةةةةةةتهاللي لةسةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 الالممتم .

الةةةةةةةةةةةةةةةةالةي  ةحفةةةةةةةةةةةةةةةةي
 ؟االستهاللي

 تحشيد
استهالك 
 اللهحظاا

اللهحظةةاا فةةي  أهميةة الرانيةة :  الم سةة 
تحشةةةةةةيد اسةةةةةةتهالك الراتةةةةةة   -حياتنةةةةةةا

 اللهحظا ي 

أهميةةةة  اللهحظةةةةاا  تةةةةالح -
 في حياتنا.

متهةةةةةةةالم تحشةةةةةةةيد  تةةةةةةةالح -
 استهالك اللهحظاا.

أهميةةةةة  تحشةةةةةيد  ضةةةةةأتال  -
 استهالك اللهحظاا.

تحشةةةةةةةةةةةةيد  ةحفةةةةةةةةةةةي -
 استهالك اللهحظاا؟

فالا ةةةةةةةةةةةةةد  االةةةةةةةةةةةةةحت -
تحشةةةةةةةةةةةيد اسةةةةةةةةةةةتهالك 

 اللهحظاا؟

ةامةة  ةنةةد  إحشةةاداتالرالرةة :  الم سةة 
 المرت ت  استردام ايمه ة اللهحظي 

اإلحشةةةةةةةةةةةةةةادات  ترظةةةةةةةةةةةةةق -
العامةةةةة  ةنةةةةةد اسةةةةةتردام 
ايمهةةةةةةةةةةةةةة ة اللهحظيةةةةةةةةةةةةةة  

 المرت ت .

اإلحشادات  االحي -
ةنةةةةد تشةةةةايل  العامةةةة 

 مها  التلييف؟
اإلحشادات  االحي -

العامة  ةنةد اسةتردام 
السران اللهحظي فى 

 فال الشتاا؟

 تحشيد
 الميا هاللاست

فةةةةي  الميةةةةا  أهميةةةة الحاظعةةةة :  الم سةةةة 
 تحشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيد متهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم -حياتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ة ةةةةةةةةةةةةةى  التعةةةةةةةةةةةةةحف-الميا اسةةةةةةةةةةةةةتهالل
التى يتعحض لها التةحد مةن  ايرراح

 .نقل الماا

أهميةةةةةة  الميةةةةةةا   تالضةةةةةأ -
 اة اإلنسان.في حي

 تحشةةةةةةةيدمتهةةةةةةةالم  تةةةةةةةالح -
 .استهالك الميا 

 تحشةةةةةةةةةةةةةةةةةيد ةحفةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 الميا ؟استهالل

ة ةةةةةةى  التعةةةةةةحفالرامسةةةةةة :  الم سةةةةةة 
ليتيةةةةة  تاييةةةةةح سةةةةة الك التةةةةةحد لتةةةةةالفيح 

اإلحشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات  ترظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق
الاةةةةةةةةةةةةةحيح  السةةةةةةةةةةةةةتردام 

االحي رحق تالفيح -
 الميا  في المن ل؟
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 التقاليم ايهداف المالضالع الممال

 حاضالميةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةي اي ةةةةةةةةة استهالك الميا  في المن ل.
 المن لي . 

ى أنةةةةةةةةةةةالاع الضةةةةةةةةةةةح-
التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيب فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 المن ل؟

الدرل  إداحة
 المالي

ة ةةةةةةةى  التعةةةةةةةحفالسادسةةةةةةة :  الم سةةةةةةة 
متهةةةالم إداحة الةةةدرل المةةةالي الأهميتةةةة  

التعةةحف ة ةةى محاحةةل إداحة الةةدرل  –
 المالي

متهةةةالم إداحة الةةةدرل  تةةةالح
 المالي.
أهمية  إداحة الةدرل  تالضأ
 المالي.

ةحفةةي إداحة الةةدرل -
 المالي؟

االةةحي أهميةة  إداحة -
 ل المالي؟الدر

محاحةةةل إداحة  تةةةاظ السةةةاظع :  الم سةةة 
 الدرل المالي

محاحةةةةةةةةةةةةةةةل إداحة  تالضةةةةةةةةةةةةةةأ
 الدرل المالي.

محاحةةةةل إداحة  االةةةةحي
 الدرل المالي

 الالتت إداحة

ة ةى متهةالم  التعةحفالرامن :  الم س 
   الراا ا إداحة الالتت الأهميت  

تةةةةةةةةةةةةةالح متهةةةةةةةةةةةةةالم إداحة  -
 الالتت.

أهميةةةةةةةةةة  إدحاة  تالضةةةةةةةةةةأ -
 الالتت.

حة ةحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إدا-
 الالتت؟

أهميةة  إداحة  االةةحي-
الالتةةةةةت فةةةةةي حياتةةةةةك 

 اليالمي ؟
ة ةةةةةةةى  التعةةةةةةةحفالتاسةةةةةةةع :  الم سةةةةةةة 
التعةةةةةةةةحف  -إداحة الالتةةةةةةةةت  ررةةةةةةةةالات

 .تالاةدإداحةالالتتة ى 

إداحة  ررةةةةةةالاتتالضةةةةةةأ  -
 الالتت.

 .تالاةدإداحةالالتتتالح  -

 ررةةةالاتالضةةةحي  -
 إداحة الالتت.

االةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي  -
 .تالاةدإداحةالالتت

ى مةةةدت ة ةةة لتعحف:االعاشةةةحة الم سةةة  
فا ةةدة  مةةنالظحنةةاما المقتةةحح  ققةة مةةا ح

 الظحث.  مممالة ل

تالضأ ما استتادت  من  -
 الظحناما.

محتةةةةالت الظحنةةةةاما  تقةةةةالم -
في ضالا أهداف الظحنةاما 

 المقتحح.

مالحهاتةةةةةةةةك  دالنةةةةةةةةي
ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةى محتةةةةةةةةةةةةةةةةةالت 
الظحنةةةةةاما اإلحشةةةةةادت 

 المقتحح؟

 

 : المشكالت والصعوبات التي واجيت الباحثة أثناء تطبيق تجربة البحث  -

 تحديد مالاةيد مناسظ  لممي  السيدات. .1

 سيرحة ظعض السيدات فى القاة  ة ى ا رحيات في الحديث. .2
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 أساليب التغمب عمى المشكالت التى واجيت تنفيذ تجربة البحث :  -

 تامت الظاحر  ظتحديد المالاةيد المناسظ  لمممالة  الظحث.  .1

  .   تنهيم الحديث دارل القاة  لتظادل رظحات السيدات الالظاحر .2

 التطبيق البعدى ألداة البحث:  -
ظعةةد االنتهةةاا مةةن ترظيةةق الظحنةةاما تامةةت الظاحرةة  ظترظيةةق أداة القيةةاع ترظيق ةةا ظعةةدي ا الهةةى:   

مقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي، التةةد تةةم تتحيةةي مقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي ل مةةحأة الماةةحي  مممالةةة  
مهيد ا لمعالمتها إحاةا ي ا السةترالل الظحث فى الترظيقين القظ ى الالظعدت، رم حادت الدحمات ت

 نتا ا الظحث التتسيحها.

 نتائــج البــحث:

ضالا مشل   الظحث الأهداف  التساؤالت  تم استردام ايساليب اإلحاا ي  المناسظ  لقماظ   فى
ةن أس    الظحث الالتحقق من اح  فحالض . التم تح يل الظيانات ظاستردام الظحناما اإلحاا ي 

(SPSS)  تح.ظاللمظيال 

 اإلماظ  ةن السؤال ايالل الالتحقق من اح  التحض ايالل:

ما أرح التتاةل ظين المستالت التع يمةي الالمسةتالت االتتاةادي ة ةى "ىة  اللالسؤال اي الينل
 ؟ " دحم  الالةي االستهاللي ل محأة الماحي 

( ظةةةةين 0.02تالمةةةةد فةةةةحالق دالةةةة  إحاةةةةا ي ا ةنةةةةد مسةةةةتالت  "يةةةةنل ة ةةةةى أنةةةة   اللاي الالتةةةةحض
دحمةةات ةينةة  الظحةةث الل يةة  فةةي مقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي، تحمةة  إلةةى التتاةةةل ظةةين  متالسةةرات

 المستالت التع يمي الالمستالت االتتاادي ل محأة الماحي ".

ل تحقةةةةق مةةةةن اةةةةح  هةةةةاا التةةةةحض اسةةةةتردمت الظاحرةةةة  تح يةةةةل التظةةةةاين اي التاةةةةميم 
تالت االتتاادي ة ى ( لدحاس  أرح التتاةل ظين لل من المستالت التع يمي الالمس2×2العام ي  

تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي لةةةدت المةةحأة الماةةحي  الأسةةتحت التح يةةةل مةةن النتةةا ا التةةي يتضةةةمنها 
 المدالل التالي:

 (2  مدالل
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 التتاةلاالتتاادي ال  الالمستالتالتع يمي  تأريحالمستالتل (2×2 التظاين العام ي  تح يل
 دحم  الالةي االستهاللي لدت المحأة الماحي  هماة ىظين

 مممالع المحظعات ح التظاينماد
دحمات 
 الححي 

متالسر 
المحظعات 
  التظاين(

 تيم  " ف "

 المحسالظ  
p. value 

 0.002 **7.022 272.722 6 722.422 المستالت التع يمي  أ(

المستالت االتتاادي      
  ب(

242.424 6 274.707 2.624* 0.042 

 التتاةل المتظادل
 ب(× أ

472.470 4 222.222 6.622 0.027 

   22.267 272 2222.072 الررأ

    220 6422622.000 اإلممالى

( 0.02مةةن المةةدالل السةةاظق المةةالد تةةأريح دال إحاةةا ي ا ةنةةد مسةةتالت داللةة    يتضةةأ         
ل مستالت التع يمي ة ى دحم  الالةي االستهاللي ل محأة الماحي  للل حيث لانةت تيمة   ف( = 

(، اللةالك المةالد تةأريح دال إحاةا ي ا 0.02نةد مسةتالت  تيم  اات دالل  إحاا ي  ة الهي7.022
( ل مستالت االتتاادي ة ى دحمة  الةالةي االسةتهاللي ل مةحأة الماةحي  0.02ةند مستالت دالل   

(، 0.02الهةي تيمة  اات داللة  إحاةا ي  ةنةد مسةتالت   2.624للل حيةث لانةت تيمة   ف( = 
التتاادي في التأريح ة ى دحم  الالةي في حين ال يالمد تأريح ل تتاةل ظين المستالت التع يمي الا

 ةينة فحالق اات دالل  إحاا ي  ظين متالسرات دحمات أفحاد  المالد عدماالستهاللي. مما يشيح ل
 محتتة   االتتاةاديمةنرتض(، الالمسةتالت  -متالسر - ةال التع يميالمستالت  اتالظحث الل ي  ا

 في دحم  الالةي االستهاللي للل. منرتل( –متالسر  –
الظحةةث  ةينةة ا  التةةأريح تةةم اسةةتردام تح يةةل التظةةاين أحةةادي االتمةةا  لةةدحمات أفةةحاد اتمةة لمعحفةة 

مةةةةنرتل( ة ةةةةى دحمةةةة  الةةةةالةي االسةةةةتهاللي  –متالسةةةةر  – ةةةةةال الرالرةةةة   ع يميةةةة المسةةةةتاليات الت
 (:20هال مالضأ في مدالل   لمال مقياع للل 

 (20  مدالل
               في دحم ي الرالث التع يم ستالتنتا ا تح يل التظاين أحادي االتما  لمممالةات الم

 االستهاللي ل مقياع للل الالةي



 إيمان محمد أحمد رشوان /د           تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتىبر -جزء أول –ـ  العدد اخلامش    13جمللد ا    000
 

 

 مادح التظاين
مممالع 
 المحظعات

دحمات 
 الححي 

متالسر المحظعات 
  التظاين(

 النسظ  التا ي 

 ظين المممالةات
 دارل المممالةات
 التظاين الل ي

2262.422 
2242.262 
26222.222 

6 
277 
272 

2220.742 
22.226 

62.022** 

 0.02ةند مستالت  ** دال 
 ( ما ي ي:20من مدالل   يتضأ
التعةة ت  ،فةةحالق اات داللةة  إحاةةا ي  فةةي دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي ل مقيةةاع للةةل يالمةةد    

 (. 0.02الهى تيم  دال  ةند مستالت   ،62.022إلى المستالت التع يمي حيث لانت تيم   ف( = 

رةالل حسةاب أتةل فةحق  مةن(LSD)ارتظةاح  لكاتما  التحالق الداللتهةا اسةتردم لةا اللتحديد   
 (:22ظين المممالةات، اللانت النتا ا ة ى النحال التالي ظمدالل  

 (22  مدالل
ةن دالل  التحالق الاتماهها ظين متالسرات دحمات  ل لشف(LSD)ارتظاح نتا ا

 مممالة  الظحث في المستالت التع يمي ل الةي االستهاللي ل مقياع للل

 المستالت المحالح
متالسر 
 التحالق

 مستالت الدالل  ياحيالررأ المع

الالةي االستهاللي 
 ل مقياع للل

 منرتض      
 متالسر -
 ةالي -

- 2.222 
- 2.626 

2.426 
2.622 

0.224 
0.02 

 متالسر    
 ةالي -   

- 7
.262 

2.422 0.02 

 ( ما ي ي:22من مدالل   يتضأ
حمة  فحالق دال  إحاا ي  ظين متالسرات مممالةات المستالت التع يمي الرالرة  ة ةى د يالمد  

الةةةالةي االسةةةتهاللي ل مقيةةةاع للةةةل، اللانةةةت التةةةحالق ظةةةين المسةةةتالت التع يمةةةي المةةةنرتض الالعةةةالي 
 ظينما ،لاالأ العالي المتالسرالالعاليظين متالسري المستالت التع يمي  حقلاالأ العالي، ي ي  الت

 .  المتالسرال  المنرتضال يالمد فحق ظين متالسري المستالت التع يمي 
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اسةةةتردام تح يةةةل التظةةةاين أحةةةادي االتمةةةا  لةةةدحمات أفةةةحاد مممالةةةة  اتمةةةا  التةةةأريح تةةةم  اللمعحفةةة 
مةةةةةنرتل( ة ةةةةةى دحمةةةةة  الةةةةةالةي  –متالسةةةةةر  – محتتةةةةة  االتتاةةةةةادي  الرالرةةةةة   تالظحةةةةةث المسةةةةةتاليا

 (:26هال مالضأ في مدالل   لمااالستهاللي ل مقياع للل 
 (26  مدالل

 الالةيفي دحم   نتا ا تح يل التظاين أحادي االتما  لمممالةات المستالت االتتاادي الرالث
 االستهاللي ل مقياع للل

 مممالع المحظعات مادح التظاين
دحمات 
 الححي 

متالسر المحظعات 
  التظاين(

 النسظ  التا ي 

 ظين المممالةات
 دارل المممالةات
 التظاين الل ي

2220.242 
22027.227 
26222.222 

6 
277 
272 

222.276 
26.222 

22.477** 

 0.02** دال  ةند مستالت 
 ( ما ي ي:26ن مدالل  م يتضأ

فةةحالق اات داللةة  إحاةةا ي  فةةي دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي ل مقيةةاع للةةل التعةة ت إلةةى  يالمةةد 
 (. 0.02الهى تيم  دال  ةند مستالت   ،22.477المستالت االتتاادي حيث لانت تيم   ف( = 

رالل حسةاب أتةل فةحق ظةين  من(LSD)اتما  التحالق الداللتها استردم لالك ارتظاح  اللتحديد
 (:22ة ى النحال التالي ظمدالل   لنتا امممالةات، اللانت اال

 

 

 
 (22  مدالل

ةن دالل  التحالق الاتماهها ظين متالسرات دحمات مممالة   ل لشف(LSD)ارتظاح نتا ا
 الظحث في المستالت االتتاادي الالةي االستهاللي ل مقياع للل

 مستالت الدالل  الررأ المعياحي متالسر التحالق المستالت المحالح

 0.02 2.272 2.244 -منرتض      ي الالة
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االستهاللي 
 ل مقياع للل

 متالسر -
 محتت  -

- 7.422 2.222 0.02 

متالسر       
 محتت  -

- 2
.422 

2.222 0.02 

 ( ما ي ي:22من مدالل   يتضأ
فحالق دال  إحاا ي  ظين متالسرات مممالةات المسةتالت االتتاةادي الرالرة  ة ةى  يالمد     

ل مقيةةاع للةةل، اللانةةت التةةحالق ظةةين المسةةتالت االتتاةةادي المةةنرتض دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي 
االتتاةةادي المةةنرتض الالمتالسةةر  التالالمحتتةة  لاةةالأ المحتتةة ، ي يةة  التةةحق ظةةين متالسةةري المسةةت

لاةةةالأ المتالسةةةر، ي يةةة  التةةةحق ظةةةين متالسةةةري المسةةةتالت االتتاةةةادي المتالسةةةر الالمحتتةةة  لاةةةالأ 
 المحتت . 

 ول والفرض األول لمبحث الحالي:تفسير النتائج الخاصة بالسؤال األ 

تةأريح ل مسةتالت  ىالمالدمةن فةحالض الظحةث الحةال اللنتا ا ارتظاح اةح  التةحض اي أالضحت 
، الهةةى 7.022حيةةث لانةةت تيمةة  ف =  ،دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي ل مقيةةاع للةةل التع يمةةي ة ةةى

تةأريح  ىأرظتتالت نتا ا الدحاسات الساظق  م  الحالينتا ا الظحث  التتتق(، 0.02دال  ةند مستالت  
( التةةى أالضةةحت 6002 لةةي   انتاةةاحالمسةةتالت التع يمةةى ة ةةى الةةالةي االسةةتهاللي مرةةل: دحاسةة  

المةةةالد تةةةأريح دال إحاةةةا ي ا ل مسةةةتالت التع يمةةةي ة ةةةى إدحاة الةةةدرل المةةةالي، الدحاسةةة  اةةة الح  ةظةةةد 
المةةةالد تةةةأريح ل مسةةةتالت التع يمةةةي ة ةةةى تنميةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي  التىأالضةةةحت( 6020الةةةححمن  
 ،دحمةة  الةةالةي االسةةتهاللي ل مقيةةاع للةةل تةةأريح ل مسةةتالت االتتاةةادت ة ةةى المةةالد لةةالكال  ل ميةةا ،

 م  الحالينتا ا الظحث  تتتقال (، 0.02ةند مستالت   دال ، الهى 2.624حيث لانت تيم  ف = 
تأريح المستالت االتتاادي ة ى الالةي االسةتهاللى مرةل: دحاسة   ىأرظتتنتا ا الدحاسات الساظق  الت

المةالد تةأريح ل مسةتالت االتتاةادي ة ةى تنمية   ىأالضةحت( الت6022ظالريالح الةتةاف تظةالحي   أميحة
المةالد تةأريح ل مسةتالت  التىأالضحت( 6026ةقظاالي الآرحالن   النادي  ،الالةي االستهاللي ل لهحظاا

تةةةأريح ل تتاةةةةل ظةةةين  مةةةالداتضةةةأ ةةةةدم ال  لمةةةا. االتتاةةةادي ة ةةةى تنميةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي ل ميةةةا 
حيةةث لانةةت تيمةة   ،االسةةتهاللي ل مقيةةاع للةةل الةةالةيمةةي الاالتتاةةادت ة ةةى دحمةة  المسةةتالت التع ي

، الهةةةةةى تيمةةةةة   يةةةةةح دالةةةةة  إحاةةةةةا ي ا. التةةةةةدل هةةةةةا  النتيمةةةةة  ة ةةةةةى أن التةةةةةحالق ظةةةةةين 6.622ف = 
تتةةأرح ظالتتاةةةل ظةةين المسةةتالت  لمالمتالسةةرات فةةي مقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي لعينةة  الظحةةث الل يةة 

 تق م  ما تالتعت  الظاحر  الةظحت ةن  في التحض ايالل.التع يمي الاالتتاادت. الهاا ال يت
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 اإلجابة عن السؤال الثالث والتحقق من صحة الفرض الثالث:

مةا فاة ية  ظحنةةاما مقتةحح فةى التحظية  ايسةةحي  تةا م ة ةى النهحيةة  " ىة ةة رالةثالسةؤال ال اليةنل
 "التالسعي  لتنمي  الالةي االستهاللي لدت المحأة الماحي ؟

( ظةين متالسةري 0.02يالمد فحق دال إحاا يا  ةند مستالت  نل ة ى أن  "ي رالثال الالتحض
دحمةةات مممالةةة  الظحةةةث فةةى الترظيقةةةين القظ ةةي الالظعةةةدي لمقيةةاع الةةةالةي االسةةتهالليالالك لاةةةالأ 

 ".يالترظيق الظعد

 ويتفرع منو الفروض التالية:

   ظةةةين متالسةةةري دحمةةةات مممالةةةة  0.02يالمةةةد فةةةحق دال إحاةةةا يا  ةنةةةد مسةةةتالت )
فةةى الترظيقةةين القظ ةةي الالظعةةدي لمقيةةاع الةةالةي االسةةتهاللي  ظعةةد اللهحظةةاا( الظحةةث 

 لاالأ الترظيق الظعدي.

   ظةةةين متالسةةةري دحمةةةات مممالةةةة  0.02يالمةةةد فةةةحق دال إحاةةةا يا  ةنةةةد مسةةةتالت )
الظحةةةث فةةةى الترظيقةةةين القظ ةةةي الالظعةةةدي لمقيةةةاع الةةةالةي االسةةةتهاللي  ظعةةةد الميةةةا ( 

 لاالأ الترظيق الظعدي.

 ظةةةين متالسةةةري دحمةةةات مممالةةةة  0.02ل إحاةةةا يا  ةنةةةد مسةةةتالت  يالمةةةد فةةةحق دا )
الظحةةةث فةةةى الترظيقةةةين القظ ةةةي الالظعةةةدي لمقيةةةاع الةةةالةي االسةةةتهاللي  ظعةةةد الةةةةدرل 

 المالي( لاالأ الترظيق الظعدي.

   ظةةةين متالسةةةري دحمةةةات مممالةةةة  0.02يالمةةةد فةةةحق دال إحاةةةا يا  ةنةةةد مسةةةتالت )
لةةةالةي االسةةةتهاللي  ظعةةةد الالتةةةت( الظحةةةث فةةةى الترظيقةةةين القظ ةةةي الالظعةةةدي لمقيةةةاع ا

 لاالأ الترظيق الظعدي.
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 الفروق بين المتوسطات أ(      

 (24مدالل 
المتالسرات الاالنححافات المعياحي  التيم   ت( لدالل  التحالق ظين متالسري دحمات مممالة  الظحث 

 فى الترظيقين القظ ي الالظعدي لمقياع الالةي االستهاللي الأظعاد 

 الهةةةى اةةةتح %(، 0.000تسةةةاالت  P.Valueيالحةةةه مةةةن نتةةةا ا هةةةاا المقيةةةاع أن تيمةةة     
ممةةا يةةدل ة ةةى أن متالسةةر دحمةةات أفةةحاد المممالةةة  ظعةةد الظحنةةاما ألظةةح مةةن ،(0.02تيمةة  أتةةل مةةن 

ا  أنةة  تالمةةد فةةحالق اات داللةة  احاةةا ي  ةنةةد مسةةتالت متالسةةر دحمةةاتهن تظةةل الظحنةةاما، الهةةاا معنةة
( ظين متالسر دحمات أفحاد المممالة  تظل الظحناما المتالسر دحماتهن ظعد الترظيق لاةالأ 0.02 

أملن اإلماظ   الظالكالالمقياع للل. ،الميا ، الدرل المالي، الالتت اللهحظاا،ظعد  تيالترظيق الظعدي
 من فحالض الظحث.   رالثتحقق من اح  التحض الال لنل ظحث، لما أم رالثةن السؤال ال

 حجم أثر البرنامج: ( ب
 (22مدالل  

 حمم أرح الظحناما المقتحح في تنمي  الالةي االستهاللي الأظعاد 
 تيم    الظعد 

 " ت"
  تيم 

 "6ت"
دحم  
 الححي 

 حمم ايرح
 الدالل  محظ  إيتا

 602.72 24.22 اللهحظاا

     42 

 لظيح 0.22
 لظيح 0.26 662.72 24.22 الميا 

 لظيح 0.22 202.42 27.22 الدرل المالي
 لظيح 0.22 402.22 60.02 الالتت

 لظيح 0.22 246.26 62.24 المقياع للل

متالسةةر،  أرةةححمةةم  0.2اةةايح،  أرةةححمةةم  0.6هةةي:   إيتةةامحظةة   لةة حمةةم ايرةةح ظدال معيةةاح
 لظيح. أرححمم  0.2

 ن الظعد
 الترظيق الظعدي  يالترظيق القظ

 تيم  "ت"
دحم  
 الححي 

مستالت 
 الدالل 

p.value 
 ع م ع م

 اللهحظاا

20 

 26.64 2.22 22.22 6.62 24.22 

42 0.02 

0.000 

 0.000 24.22 2.22 22.22 2.62 67.22 الميا 

الدرل 
 المالي

62.24 6.22 22.20 2.22 27.22 
0.000 

 0.000 60.02 6.22 22.22 6.26 62.60 الالتت

المقياع 
 للل

222.22 2.22 242.20 2.22 62.24 
0.000 
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 اليحمة %( مةن التةحالق الحادرة  فةي ظعةد اللهحظةاا  22حمةم ايرةح   ظ ةي( 22المدالل   في  
ةالامةةل أرةةحت مرةةل رحيقةة  تنهةةيم  إلى%( يملةةن إحماةهةة22المقتةةحح ظينمةةا   الظحنةةاما تةةأريح إلىاللةة

 ،الظحناما ظرحيق  تسمأ لمممالة  الظحث استيعاب المعحف  المتضمن  فةي الظحنةاما ظرحيقة  مظسةر 
انقرةةاع اللهحظةةاا فةةأدت إلةةى ترظيةةق مةةا تع متةة  فةةي التةةي تعةةاني منهةةا ايسةةح الماةةحي  مةةن  الالمعانةةاة

المتايةةةح  إلةةةى%( مةةةن التةةةحالق الحادرةةة  فةةةي ظعةةةد الميةةةا  تحمةةة   26) ،الظحنةةةاما فةةةي حياتهةةةا اليالميةةة 
ةالامةةل أرةةحت منهةةا اإلحسةةاع ظمشةةل   الميةةا  التةةي  إلةةى%( يحمةة  22المسةتقل  الظحنةةاما( الالظةةاتى  

هةةا ظنةةاا سةةد النهضةة ، ممةةا معةةل المةةحأة الماةةحي  تعةةاني منهةةا ماةةح الت ةة  الميةةا  التةةي تةةد يتسةةظب في
%( مةن التةحالق الحادرة  فةي  22) ،تحع ظنعم  الميا  التي تد تنضب نتيمة  سةالا اسةتهالك الميةا 

ةالامةل أرةحت  إلةى%( يحمة  24المتايح المستقل  الظحناما( الالظةاتى   إلىالمالي تحم   الدرلظعد 
لماةةحي ، المعحفتهةةا ظرحيقةة  تةةدظيح المي انيةة  لتتةةةي تعةةاني منهةةا ايسةةح ا تةةيمنهةةا احتتةةاع ايسةةعاح ال

ظحامةةات ايسةةحة، التةةدحيظها ة ةةى ليتيةة  االسةةتتادة مةةن مةةالاحد ايسةةحة فةةي ت ظيةة  احتياماتهةةا مةةن رةةالل 
المتايح المستقل  إلىتحم   الالتت%( من التحالق الحادر  في ظعد  22) ،دحاستها لمحتالت الظحناما

الامةةل أرةةحت مرةةل إدحالهةةا ظأهميةة  الالتةةت الة مهةةا ظأنهةةا تةةد ة إلةةى%( يحمةة  22 الظحنةةاما( الالظةةاتى  
تلةالن سةةظب فةي إهةةداح  دالن الةةي منهةةا ممةا يةةؤرح ظةدالح  ة ةةى ةةدم تأديتهةةا ممية  ايةمةةال المالل ةة  
إليهةةةا، الدحاسةةةتها لمحتةةةالت الظحنةةةاما ظمعحفتهةةةا ظمضةةةيعات الالتةةةت الليتيةةة  التا ةةةب ة يهةةةا، التالةيتهةةةا 

حسةةب تدحاتةة  الاسةةتعدادت ، ممةةا يةةالفح  لظأةمةةال المنةة ل لةة ظأهميةة  مشةةاحل  أفةةحاد ايسةةحة فةةي القيةةام
 اللريح من الالتت لتأدي  ايةمال حسب اياللالي . 

 ج(الفاعمية:

 (22مدالل  
 فاة ي  الظحناما المقتحح في تنمي  الالةي االستهاللي الأظعاد 

 الظيان
 الالتت الدرل المالي الميا  اللهحظاا المقياع للل ايظعاد

  242.2  22.22  22.2  22.22 22.22 المتالسر الظعدي

  222.22  62.6  62.24  67.22  26.64 المتالسر القظ ي

 60.72624 4.222622 7.222222 4.420242 4.274222 معامل ظ يك

المقيةاع  أظعاد( الة ي  فالظحناما ل  فاة ي  ةالي  في 2.6من   ألظحدحمات التاة ي   لل    
 الالمقياع للل.
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 الخاصة بالسؤال الثالث:   مناقشة النتائج

مممالة  الظحث  يتحسنالحال ثمن فحالض الظح رالثنتا ا ارتظاح اح  التحض ال أالضحت
فى الترظيق الظعدي فيما يرتل ظتنمي  الالةي االستهاللي التى تضمنها الظحناما المقتحح، 

 اليع ت الك من المه  نهح الظاحر  إلى ايمالح ا تي :

  النهحي  التالسعي  لحايم الث ساهم فةي سةهالل  اسةتيعاب تنهيم محتالت الظحناما الفق
 المعحف  المتضمن  ظالظحناما المقتحح.

  تةةةدحيب أفةةةحاد مممالةةةة  الظحةةةث ة ةةةى إيمةةةاد ةالتةةةات ظةةةين أمةةة اا محتةةةالت الظحنةةةاما
المقتحح في التحظي  ايسةحي  الليتية  تالهيةف مةا تع مهةن فةي حيةاتهن سةاةدهن ة ةى 

 تنمي  الالةي االستهاللي لديهن. 

  يةةةةف أفةةةةحاد مممالةةةةة  الظحةةةةث ظةةةةالرحق الاةةةةحيح  لتةةةةالفيح اللهحظةةةةاا فةةةةي المنةةةة ل تعح
حشةةةةادهنظليتي  تحشةةةةيد اسةةةةتهالك اللهحظةةةةاا سةةةةالاا فةةةةي اإلضةةةةااة أال أرنةةةةاا تشةةةةايل  الا 
ايمهةةةة ة اللهحظا يةةةة  المتةةةةالفحة ظةةةةالمن ل سةةةةاهم فةةةةي تنميةةةة  الةةةةالةي االسةةةةتهاللي لظعةةةةد 

 اللهحظاا.

 ا  الالمحافهةة  ة يهةةا مةةن الهةةدح تالةيةة  أفةةحاد مممالةةة  الظحةةث ظحسةةن اسةةتردام الميةة
ل حتاه ة ى لمي  الميا  الاةالح  ل شةحب سةاةدهن ة ةى ترظيةق الةك فةي حيةاتهن 

 اليالمي .

   إتاح  التحاة  ل حةالاح الالمناتشة  يفةحاد مممالةة  الظحةث مة  ظعضةهن الةظعض المة
الظاحر  حالل تماحظهن الراا  في حياتهن اليالمي  دارل المن ل الراحم  ساهم في 

 ي االستهاللي لدت أفحاد مممالة  الظحث.تنمي  الالة

  مسةةةاةدة أفةةةحاد مممالةةةة  الظحةةةث ة ةةةى تةةةدظيح شةةة الن المنةةة ل فةةةي حةةةدالد اإلملانةةةات
المتاح  لديهن ساهم في تنمي  الةيهن ظةإداحة الةدرل المةالي ظرحيقة  اةحيح  لت ظية  

 احتياماتهم حسب اياللالي .
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 الل الالتةت فةي أداا تدحيب أفحاد مممالةة  الظحةث ة ةى تنهةيم أالتةاتهن الليتية  اسةتا
ايةمةال المن لية  الأمةةالح متيةدة لهةةن سةاهم فةي تنميةة  الةةيهن ظةةإدحاة أالتةاتهن ظرحيقةة  

 س يم  المرمحة.

  ححل الظاحر  ة ى التالاال م  أفحاد مممالة  الظحةث لمعحفة  مةدت ترظيةق مةا تةم
تدحيس  لمحتالت الظحنةاما فةي حيةاتهن اليالمية  سةالاا دارةل المنة ل أال فةي أي ملةان 

 ل  أرح إيماظى فى تنمي  الالةي االستهاللي لديهن. آرح لان 

  إتاح  الالتت اللةافى لمماحسة  اينشةر  المرت تة  مةن رةالل الظحنةاما المقتةحح سةاهم
الةةدرل  –الميةةا   –فةةى تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي فةةي مماالتةة  المرت تةة   اللهحظةةاا 

 الالتت(.  -المالي 

فاة يةةة  الظحنةةةاما المقتةةةحح  ىأرظتةةةتلسةةةاظق  التا الدحاسةةةاتنتةةةا ا  الحةةةاليم نتةةةا ا الظحةةةث  التتتةةةق
سةامي   ؛(6002ححةاب تمةاح   ؛(6002ةظد اللةحيم   أميحة دحاس االستهاللي مرل: الالةي تنمي في

 السةةةام ؛(6007 ينةةةب رالةةةد الحشةةةيدة أظةةةال الناةةةح   ؛(6002سةةةهام محسةةةي   ؛(6002ماةةةرتى  
ح الةتةةةةاف تظةةةةالحي أميةةةةحة ظةةةةالريال  ؛(6020هظةةةة  أحمةةةةد   ؛(6020ةظيةةةةح حمةةةةا ي   ؛(6002ظلةةةةح 

هيةةام  ؛(6026ناديةة  ةقظةةاالي ال ينةةب حقةةي الةمةةح أظةةال ح يةة ة   ؛(6026دةةةاا حةةافه   ؛(6022 
 (.6022ةظيح ةظد الرالق   ؛(6026مالسى  
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 توصيات البحث ومقترحاتو:

 أواًل: توصيات البحث:
 ا تي : اتضالا النتا ا التى تالال إليها الظحث الحالى يملن تقديم التالاي فى
ةا أرظت -1 ت نتا ا هةاا الظحةث أن تنهةيم المحتةالت ظاسةتردام النهحية  التالسةعي  تةد حقةق نماح 

 تالميةةةة ظ فةةةةى تاةةةةميم الظحنةةةةاما المقتةةةةحح لتحقيةةةةق أهةةةةداف معينةةةة ، لةةةةالك تالاةةةةى الظاحرةةةة 
 االهتمةةامضةةحالحة  إلةةى ايسةةحي  التحظيةة تةةدحيع  الرةةحقممةةال المنةةاها  ىالمترااةةين فةة

التحظيةةةة   محتةةةةالت تنهةةةةيم فةةةةىالث التالسةةةةعي  الحديرةةةة  لنهحيةةةة  حايم ةةةة النهحيةةةةاتظاسةةةةتردام 
الةةاي تةةد يسةةهم فةةي تقةةديم المحتةةالت التع يمةةي ظشةةلل  ايمةةحالمن لةةى(  االتتاةةادايسةةحي   

دحاك العالت  ظين أم ا ة ، الترظيةق مةاتم تع مة  فةي مالامهة   المتع مينيمّلن  من فهم ، الا 
 .المشلالت المرت ت 

لظيةةة  العهمةةةى مةةن مع مةةةات االتتاةةةاد اتضةةأ ل ظاحرةةة  أرنةةاا إمحا هةةةا لهةةةاا الظحةةث أن الاا -2
دالحات تدحيظية  لمع مةات  ةقدالمن لي يتتقدن تنهيم المحتالت؛ لاا تالاي الظاحر  ظضحالحة

المالمهةةةةات االتتاةةةةاد المن لةةةةي لتةةةةدحيظهن ة ةةةةى تالهيةةةةف النهحيةةةة  التالسةةةةعي  فةةةةي تةةةةدحيع 
 االتتااد المن لي.

 اسةتردامها يملن التى عالتدحي استحاتيميات تنالي  إلى االتتااد المن لي مع مات تالمي  -3
 االستهاللي فى محاحل التع يم المرت ت . الالةي تنمي  فى

 إةداد لاا تالاى الظاحر  ظضحالحةاالستهاللي؛  الالةيتظين من هاا الظحث أهمي  تنمي   -4
لتيظةةةات ةةةةن الةةةالةي االسةةةتهاللي التال يعهةةةا ة ةةةى مع مةةةات االتتاةةةاد المن لةةةي الحيةةةاض 

 ي  تحشيد االستهالك.ايرتال ظهدف تالةي  المتع مين ظأهم
           لةةاا تالاةةى الظاحرةة  ظضةةحالحةاالسةةتهاللي؛  الةةالةيتظةةين مةةن نتةةا ا الظحةةث أهميةة  تنميةة   -5

مدالنةة  اللتحالنيةة  ةةةن الةالةي االسةةتهاللي يشةةاحك فيهةةا لةل مةةن المع مةةات الأسةةاتاة  إةةداد
المامعةةةةةات الالمترااةةةةةين ظهةةةةةدف الةةةةةالةي االسةةةةةتهاللي التنميةةةةة  التحشةةةةةيد لةةةةةدت ايسةةةةةح 

 الماحي .
 إةداد لاا تالاى الظاحر  ظضحالحةاالستهاللي؛  الالةيتظين من هاا الظحث أهمي  تنمي   -6

لتيةةةب ةةةةن الةةةالةي االسةةةتهاللي يمةةةال ع ة ةةةى رالظةةةات االتتاةةةاد المن لةةةي ظل يةةةات التحظيةةة  
 النالةي  ال يحها لتالةيتهن ظحسن استاالل المالاحد المتاح .
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 ثانيًا: مقترحات البحث:
 ظاحر  الظحالث ا تي : ضالا نتا ا الظحث تقتحح ال في
االتتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  مع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات بلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدحيظحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما مقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحح  فاة يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -1

 ة ةةةى أرةةةح  هةةةال عيم الرالتالسةةةعي فيتنهيمالمحتالىالتدحيأرنااالردم ة ىاستردامنهحي حاالمن لي
 .عالتدحي  ي ةم يف أدا هم

المهاحات الحياتي  لدت تالميا  ظعضفي تنمي   المن لىمحتالت االتتااد  تنهيمفاة ي    -2
 االظتدا ي . الح ق 

مقاحن  ظين استردام النهحي  التالسعي  الظعض التنهيمات ايرحت التياع أرح لل  دحاس  -3
 منهم ة ى تنمي  التتليح اإليماظي لدت ت مياات المحح   اإلةدادي .
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

إداحة أالتةةات التةحاأل لةظنةاا فةةي (. 6002  اظتسةام ظنةت سةعيد ةظةةد اهلل ظةن نةامي العةامالدت. -2
ل ي  التحظي  لالتتااد . حسال  مامستيح. ايسحة السعالدي  في مدين  مدة

 مامع  الم ك ةظد الع ي  المن لي الالتحظي  التني  ظمحافه  مدة. 

 (. إداحة الالتت. شظين اللالم: إظداع لقةالم الالنشح.6002إظحاهيم التقي.   -6

(. فعاليةةة  تنهةةةيم محتةةةالت مةةةنها الع ةةةالم الفةةةق 6002د الظع ةةةي.  إظةةةحاهيم ةظةةةد الع يةةة  محمةةة -2
نهحيتةي "مانييةة " الهحميةة  ال"حايم ةةالث" التالسةةعي   فةةي التحاةةيل الالتتليةةح 
الناتةةةةد لةةةةدت تالميةةةةا الاةةةةف الرةةةةامع االظتةةةةدا ي. حسةةةةال  دلتةةةةالحا . ل يةةةة  

 التحظي  ظظنها. مامع  ال تا يق.

م محتةالت مقةحح الحياضةيات الفةق نهحية  (. فاة ية  تنهةي6020أظال ظلح المنشةاالي ةتيتةي.   -4
حايم الث التالسعي  في تنمي  ظعةض رةحق الظحهةان الحياضةي لةدت تالميةا 

 المحح   اإلةدادي . حسال  مامستيح. ل ي  التحظي . مامع  ظنها.

 (. إداحة الحياة في تحشيد االستهالك. الداح ايلاديمي  ل ع الم. 6020أحمد إظحاهيم.   -2

اسةةتهالك  (. تحشةةيد6022اللامي يةةا يالسةةف الفيةةالال مميةةل الشةةاهح أنةةيع.  ألةةرم أظةةال العةةال  -2
الاإلمةةحااات. ال احة اللهحظةةاا  الالمسةة الليات ايهةداف -اللهحظا يةة  الراتة 

 الالرات . ممهالحي  ماح العحظي . متاح في:

ooklet/tbook1.pdfwww.moee.gov.eg/tarshed/b  

. ال احة 6002( لسن   27الال ح  التنتياي  لقانالن حماي  المسته ك الاادح ظالقانالن حتم    -7
 التماحة الالاناة .

 المعياحيةة  المسةةتاليات الريقةة (. 6002.  الاالةتمةةاد مةةالدة التع ةةيم لضةةمان القالميةة  الهي ةة  -2
 .ايسحي  الحياة ة الم /المن لي االتتااد مادة لمحتالت

http://www.moee.gov.eg/tarshed/booklet/tbook1.pdf
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استردام التلامل ال النهحي  التالسعي  في حفة  مسةتالت (. 6026.  أمل تالفيق حامد الحالظي -2
. حسةةةةةال  دلتةةةةةالحا . ل يةةةةة  ايداا النحةةةةةالي لةةةةةدت رةةةةةالب المحح ةةةةة  الراناليةةةةة 

 التحظي . مامع  ةين شمع.

 مقتةحح ظحنةاما فعالية  (.6022  .حسةن تظةالحي ةظةد اهلل الةتةاف سالم ظالريالح أحمد أميحة -20
 االتتاةاد لرالظات ل ية  المن لي  ايمه ة تما  االستهاللي الالةي لتنمي 
 222 .62النالةي .ماةح.ع التحظية  ظحالث مم  . الملحم  ظمل  المن لي

- 220. 

(. فاة يةة  تاةةالح مقتةةحح فةةي تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي 6002أميةةحة ة ةةي ةظةةد اللةةحيم.   -22
حح التحظيةة  لةةدت ت ميةةاات الاةةف ايالل اإلةةةدادي مةةن رةةالل تةةدحيع مقةة
 ايسحي . حسال  مامستيح. ل ي  الظنات مامع  ةين شمع.

(. اينمةةةةار االسةةةتهاللي  لةةةظعض ايسةةةةح الحيتيةةة  الالحضةةةحي  فةةةةي 6002انتاةةةاح  لةةةي.   -26
محافهةةةة  الشةةةةحتي   دحاسةةةة  مقاحنةةةة (. حسةةةةال  مامسةةةةتيح. ل يةةةة  االتتاةةةةاد 

 المن لي. مامع  المنالفي .

إلةى االتتاةاد المن لةي ة ةم ايسةحة الظنةاا اإلنسةان. (. مةدرل 6002إي يع ةا ح نةالاح.   -22
 االسلندحي : داح المعحف  المامعي .

  يةدانيم داحسة  المسةته ك سة الك ة ةى ح يالتةأر المظيعةات ريتنشة(. 6022أيةالب ظةالهالل.   -24
. حسةةال  الحت ةة  مامعةة  لر ظةة  "قيةةتالف ةةةحض" عي يمةةالظ مؤسسةة  حةالل

مامعةة  ح. التسةةيي الة ةةالم  ماحيةالالت  االتتاةادي الع ةةالم  ل يةةمامسةتيح. 
 تاادي محظاح. الحت  . 

(. فاة يةةة  تنهةةةيم محتةةةالت الهندسةةة  الفق ةةةا لنهحيةةة  6022حسةةةام ةةةةارف محمةةةالد محمةةةد.   -22
حايم ةالث التالسةةعي  فةةي تنميةة  مهةاحات الظحهةةان الهندسةةي الالتحاةةيل لةةدت 
تالميا الاف الراني المتالسر ظمةداحع المدينة  المنةالحة ظالمم لة  العحظية  

 حسال  مامستيح. معهد الدحاسات التحظالي . مامع  القاهحة. السعالدي .
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http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=150 
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 التتليةةةةح االسةةةةتدالليالأرةةةةح  ة ةةةةي التحاةةةةيل التنميةةةة   حيم يةةةةالث التالسةةةةعي 

مم ةة  دحاسةةات  تمةةا  نحةةال المةةادة لةةدي رةةالب الاةةف ايالل الرةةانالي.الاال
الممعيةةةةة  الماةةةةةحي  ل منةةةةةاها الرةةةةةحق  .فةةةةةي المنةةةةةاها الرةةةةةحق التةةةةةدحيع

 -22. يالليةةةةال. 242ع . مامعةةةة  ةةةةةين شةةةةمع .ل يةةةة  التحظيةةةة  .التةةةةدحيع
202. 

(. تاةةةةميم التقيةةةةيم ظحنةةةةاما احشةةةةادت لتنميةةةة  الةةةةالةى 6026دةةةةةاا محمةةةةد  لةةةةي حةةةةافه.   -62
 حسال  دلتالحا . ل ي  ال حاة . مامع  ال تا يق.االستهاللي. 

(. اتتاةةةةاديات ايسةةةحة التحشةةةةيد االسةةةةتهالك. الحيةةةةاض: داح 6002حظيةةة  محمةةةةالد نالفةةةةل.   -66
 الناشح الداللي.

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/218011/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/218011/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/218011/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/187313/posts
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(. مةةةةةدت فاة يةةةةة  ظحنةةةةةاما معةةةةةد ل نهةةةةةالض ظةةةةةالالةي 6002ححةةةةةاب السةةةةةيد أحمةةةةةد تمظةةةةةا .   -62
 يةة  االتتاةةةاد االسةةتهاللي لةةةدت المت المةةات حةةةدير ا. حسةةال  مامسةةةتيح. ل

 المن لي. مامع  المنالفي .

(. فاة ي  ظحنةاما إحشةادي لتنمية  6002حشيدة محمد أظال الناح الشحين مالل محتاله.   -64
الةةةالةي االسةةةتهاللي لةةةدت التتيةةةات المحاهقةةةات. مم ةةة  ظحةةةالث االتتاةةةاد 

 -622يالنيةةةال.  -. ينةةةايح6، 2. ع 22المن لةةةي. مامعةةة  المنالفيةةة . مةةةا 
624. 

المالاحيةث الفةق النهحية   (. فاة ية  تنهةيم محتةالي مةادة6006ه ايد ةم.  حضةا أحمةد حةاف -62
لتحاةةيل ايلةةاديمي الاالحتتةةاه ل رةةالب المع مةةين ظشةةعظ  ا التالسةةعي  فةةي

الدحاسةةةات اإلسةةةالمي . مم ةةة  ل يةةة  التحظيةةة  ظةةةدميار. مامعةةة  المناةةةةالحة.  
 .222 -27. يالليال. 2، ج40ع

(. فاة ية  محتةالت ظعةض مقةححات 6007 ينب ةارف رالد الحشةيدة محمةد أظةال الناةح.   -62
إداحة المنةة ل فةةي تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي لةةدت رالظةةات ل يةة  االتتاةةاد 
المن لةةي. المةةؤتمح السةةنالي الرةةاني معةةاييح ضةةمان المةةالدة الاالةتمةةاد فةةي 

 .202 -674أظحيل.  26 -22التع يم النالةي ظماح الالالرن العحظي. 

 المن لي. ةمان: داح أسام .(. االتتااد 6002سامي  ةظد القادح.   -67

(. فعالي  ظحناما مقتحح لتنمي  الالةي االسةتهاللي 6002سامي  ةظد المر ب مارتى.   -62
لةةةدت ت ميةةةاات الح قةةة  الرانيةةة  مةةةن التع ةةةيم ايساسةةةي مةةةن رةةةالل النشةةةار 

 المدحسي. حسال  مامستيح. ل ي  التحظي . مامع  ح الان.

ةالنات الت يت يالني  ظالقنالات التضا ي  العحظية  (. اإل6022سعاد محمد محمد الماحي.   -62
الةالتتها ظالس الك االسةتهاللي لةدت المةحأة العام ة  ال يةح العام ة  "دحاسة  

الةةةداللي الرالةةةث(. ترةةةاليح  -مقاحنةةة ". المةةةؤتمح السةةةنالت  العحظةةةي السةةةادع
ظةةةةحاما التع ةةةةيم العةةةةالي النةةةةالةي فةةةةي ماةةةةح الالةةةةالرن العحظةةةةي فةةةةي ضةةةةالا 

التحظيةةة  النالةيةةة  ظالمناةةةالحة. التتةةةحة مةةةن  متر ظةةةات ةاةةةح المعحفةةة . ل يةةة 
 .442 -270أظحيل.  24 -22
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 اسةةةحتك. متةةةاح: مي انيةةة  تررةةةر (. ليةةةف6020ظااةةةظحين.   ةظةةةد الةةةححمن محمةةةد سةةةلين  -20
http://masrof.wordpress.com 

(. أرةةح ظحنةةاما مقتةحح إحشةةادي مقتةحح فةةي الةةتع م 6002سةهام ة ةةي ةظةد الحةةافه محسةي.   -22
 ةةى تنميةة  الةةالةي االسةةتهاللي لةةديهم. حسةةال  مامسةةتيح. الةةااتي ل لظةةاح ة

 ل ي  االتتااد المن لي. مامع  ح الان.

(. فعالية  نمةةالاج مقتةحح فةةي ضةالا النهحيةة  التالسةةعي  6007شةحين السةةيد إظةحاهيم محمةةد.   -26
لتنمي  التحايل الالتتليح المنرقي لدت رالب المحح   الرانالي  في مادة 

 ي  التحظي . مامع  المناالحة.ايحياا. حسال  مامستيح. ل 

 حؤية : الميةا  استهالك لتحشيد المحأة الةي تقديح (.6020  .محمالد ةظد الححمن ا الح  -22
 المةةةةؤتمح .اإلمتماةيةةةة  ل ردمةةةة  العامةةةة  المماحسةةةة  منهةةةةالح مةةةةن تح ي يةةةة 
 اي مةة  إنعلاسةةات االمتماةيةة   ل ردمةة  الالعشةةحين الرالةةث الةةداللي الع مةي
 .2مةةةا  ماةةةح. .(االمتماةيةةة  الحةايةةة  ياسةةةاتس ة ةةةى العالميةةة  الماليةةة 
226 - 222. 

 اتتنةاا ة ةى المتحتظة  الالسة ظي  االيماظية  ا رةاح(. 6002.  ةشحي مميل حسين ظنتاتاا  -24
حسةال   .لةسةحة المةالي الةدرل ظةإداحة الةالتتهةا االتاةال أمهة ة الاسةتردام

 مامستيح. ل ي  التحظي  لالتتااد المن لي. مامع  أم القحت.

 اإلسةةتهاللي الةةالةي مسةةتالت حفةة  فةةي الدالحهةةا المسةةته ك (. حمايةة 6002 . رةةاحق الريةةح -22
 الالقةانالن االتتاةادي  ل ع ةالم دمشةق مامعة  مم ة . السالحي المالارن لدت
 .262 - 22 .2 ع .27 ما .(سالحيا 

فعاليةة  تنهةةيم محتةةالت مةةنها الحياضةةيات (. 6006د.  القةةادح السةةي القةةادح محمةةد ةظةةد ةظةةد -22
  حايم ةةالث التالسةةعي  فةةي تنميةة  التحاةةيل الالتتليةةح الهندسةةي الفةةق نهحيةة

مةةةا  .مامعةةة  ظنهةةةا .لةةةدت تالميةةةا المحح ةةة  االظتدا يةةة . مم ةةة  ل يةةة  التحظيةةة 
 .22 -2. ينايح. 20. ع 26
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 محتةالت تنهةيم فاة ية (. 6020.  هةاهح شةاهح رالةب أشةالاقال  اللظيسةي حميةد الالاحةد ةظةد -27
. الاالحتتةاه التحاةيل فةي عي التالسة النهحية  الفةق ة ةى الحياضةيات مةادة
 .274 -222. 4. عنساني اإل ل ع الم نظاحاي مامع  مم  

(. فاة يةة  ظعةةض اينشةةر  اإلرحا يةة  ة ةةى تنميةة  6022ةظيةةح محمةةد لمةةال ةظةةد الرةةالق.   -22
الةةالةي االسةةتهاللي لةةدت تالميةةا الاةةف الرةةامع مةةن التع ةةيم ايساسةةي. 

  حسال  مامستيح. ل ي  التحظي . مامع  ح الان.

(. فاة يةةة  ظحنةةةاما إحشةةةادي لتنميةةة  الةةةالةي 6020ةظيةةةح ياسةةةين أحمةةةد إظةةةحاهيم حمةةةا ي.   -22
االستهاللي لحظ  ايسحة الأرح  ة ى إداحتهةا ل ةدرل المةالي لةسةحة. حسةال  

 مامستيح. ل ي  االتتااد المن لي. مامع  المنالفي .

شةةةادي لتنميةةة  الةةةالةي (. فاة يةةة  ظحنةةةاما إح 6002فارمةةة  النظاليةةة  إظةةةحاهيم محمةةةد ح مةةةي.   -40
االسةةتهاللي لرةةالب المحح ةة  الراناليةة . مم ةة  ظحةةالث االتتاةةاد المن لةةي. 

 .427 -222. ألتالظح. 4. ع 22مامع  المنالفي . ما 

؛ 2ر .المنةةةةاها الرةةةةحق التةةةةدحيع ىاتماهةةةةات حديرةةةة  فةةةة .(6002  .لالمةةةةكلةةةةالرح حسةةةةين -42
 .ةالم اللتب :القاهحة

تالهيف نهحي  حايم الث التالسعي  ة ى تنمي   (. أرح6026ممدي ممع  سالم  ظحهالم.   -46
ظعةةةةض المتةةةةاهيم الالمهةةةةاحات التلناللالميةةةة  لةةةةدت رةةةةالب الاةةةةف العاشةةةةح 
 ايساسي ظا ة. حسال  مامستيح. ل ي  التحظي . المامع  اإلسالمي  ظا ة.

تةةا م  6(. فعاليةة  ظحنةةاما فةةي متةةاهيم الاليةةب 6026ماةةرتى ةظةةد الةةححمن رةة  السةةيد.   -42
التالسةةةعي  فةةةي التحاةةةيل الدحاسةةةي الاالتمةةةا  لةةةدت  ة ةةةى نهحيةةة  حايم ةةةالث

. 6. ج72الرالب المع مةين. مم ة  ل ية  التحظية . مامعة  المناةالحة. ع 
 .222 -22مايال. 

يةةةةة يع نةةةةةالاح.   -44 (. مةةةةةدرل فةةةةةي الع ةةةةةالم ايسةةةةةحي . 6002منةةةةةى شةةةةةحف النمةةةةةدة ماضةةةةةي الا 
 االسلندحي : ظستان المعحف .



 إيمان محمد أحمد رشوان /د           تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتىبر -جزء أول –ـ  العدد اخلامش    13جمللد ا    049
 

 

(. 6026حقةةةي الةمةةةح سةةةحاج أظةةةال ح يةةة ة.  ناديةةة  ةظةةةد اهلل محمةةةد ةقظةةةاالي ال ينةةةب محمةةةد  -42
فاة يةةة  ظحنةةةاما إحشةةةادي لتنميةةة  الةةةالةي االسةةةتهاللي ل ميةةةا  لةةةدت المةةةحأة 

. 6. ج 67السعالدي . مم   دحاسات ةحظي  فةي التحظية  الة ةم الةنتع. ع 
 .226 -22يالليال. 

(. دلي ةةةةك إلةةةةى اإلداحة الع ميةةةة  ل شةةةة الن المن ليةةةة . شةةةةظين 6002نعمةةةة  ماةةةةرتى حتظةةةةان.   -42
 م: مرظع  النسالح.اللال 

(. فعاليةة  نهحيةة  حايم ةةالث التالسةةعي  ة ةةى تحاةةيل متةةاهيم 6007نةةالحا ماةةي حي ة ةةي.   -47
االتتاةةاد المن لةةةي الظقةةةاا أرةةةح تع مهةةا لةةةدت رالظةةةات المحح ةةة  اإلةداديةةة . 

 حسال  مامستيح. ل ي  االتتااد المن لي. مامع  ح الان.

 ظعةض ة ةى تا م المن لي االتتااد في مقتحح (. ظحناما6020 . ةظد المحسن أحمد هظ  -42
 الةةةةةالةي االسةةةةةتهاللي تنميةةةةة  فةةةةةي الأرةةةةةح  المعحفةةةةة  الحاا مةةةةةا اسةةةةةتحاتيميات

 التحظيةةة  ظل يةةة  ايساسةةةي الةةةتع م شةةةعظ  رالظةةةات لةةةدت االظتلةةةاحي الالتتليةةةح
 ل ي  التحظي . مامع  سالهاج. .حسال  دلتالحا . ظسالهاج

م النهحية  التالسةعي  لحايم ةالث فةي (. فعالي  اسةتردا6002هظ  فتحي أحمد ةظد الع ي .   -42
تةةدحيع الهندسةة  التحا يةة  لرةةالب الاةةف ايالل الرةةانالي الاةةناةي ة ةةى 
تحاي هم التدحتهم الملاني  رالري  الظعةد. حسةال  مامسةتيح. ل ية  التحظية . 

 مامع  المنيا.

(. فعالية  ظحنةاما تةا م ة ةى النهحية  التالسةعي  فةي 6024هظ  محمد ةظد النهيح محمد.   -20
ميةةةةة  التحاةةةةةيل المهةةةةةاحات مةةةةةا الحاا المعحفةةةةة  الظقةةةةةاا أرةةةةةح الةةةةةتع م فةةةةةي تن

الحياضةةيات لةةدت تالميةةا المحح ةة  اإلةداديةة . مم ةة  ل يةة  التحظيةة . مامعةة  
 .272 -222. أظحيل. 27المناالحة. ع 

(. فاة يةة  اسةةتردام نهحيةة  حايم ةةالث التالسةةعي  لتةةدحيع 6002هاليةةدا محمةةالد سةةيد سةةيد.   -22
االسةةةتداللي الظقةةةاا أرةةةح الةةةتع م لةةةدت تالميةةةا  الهندسةةة  فةةةي تنميةةة  التتليةةةح

 المحح   اإلةدادي . حسال  مامستيح. ل ي  التحظي . مامع  أسيالر.
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(. ظحنةةاما إحشةةادي لر ظةة  التع ةةيم ايساسةةي 6026هيةةام لرتةةي ماةةرتى محمةةد مالسةةى.   -26
لتنميةةةة  الةةةةالةي االسةةةةتهاللي ل ميةةةةا  الاللهحظةةةةاا ظمحافهةةةة  دميةةةةار. حسةةةةال  

 ظي . مامع  ظنها.مامستيح. ل ي  التح 

 االسةتحاتيمي  التحاليمية  اةيا   في المسته ك س الك دحاس  (. أهمي 6026الالي ةماح.   -22
 الع ةالم ال االتتاادي  الع الم االتتاادي . حسال  مامستيح. ل ي  ل مؤسس 
 التسييح. مامع  الم ا ح. الة الم التماحي 

تاةاد المن لةي لتنمية  المهةاحات (. ظحنةاما مقتةحح فةي االت6002السام محمد أحمةد ظلةح.   -24
الحياتيةةةة  الالةةةةالةي االسةةةةتهاللي لةةةةدت رالظةةةةات المدحسةةةة  الراناليةةةة  التنيةةةة . 

 حسال  دلتالحا . ل ي  االتتااد المن لي. مامع  المنالفي . 

الفةةةةاا فةةةةؤاد شةةةة ظي الناديةةةة  السةةةةيد الحسةةةةيني اللامةةةةل ةمةةةةح ةةةةةاحف الأسةةةةماا ةظةةةةد  حسةةةةن.  -22
سةةةةةةةتهاللي فةةةةةةةي ضةةةةةةةالا (. فاة يةةةةةةة  ظحنةةةةةةةاما لتنميةةةةةةة  الةةةةةةةالةي اال6026 

المالااتات القياسي  ل مالدة لدت الشظاب المامعي. مم ة  ظحةالث التحظية  
 .276 -247. أظحيل. 62النالةي . مامع  المنالفي . ع 
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