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" فاعلية برنامج إرشادي قائم علي إسرتاتيجية الرحالت 
لتنمية وعي األبناء  Web - Questب املعرفية عرب الوي

باملشاركة يف إدارة األولويات وعالقته باملسئولية 
 اإلجتماعية "

        السالم عبد عمر دعاء . د   
 والطفولة األسرة مؤسسات  إدارة بقسم مدرس

 حلوان جامعة املنزلي اإلقتصاد كلية 

 الشاوري محمود عطيات .د
  املنزلي اإلقتصاد تدريس وطرق مناهج مدرس

 الوادي جنوب جامعة بقنا النوعية الرتبية كلية

  :املستخلص 
يهدف البحث احلالي إلي الكشف عن فاعلية برناامج إرااادي لتنةياة وعاي األبنااش باملشااركة       

التفاعااا   –قاااوة األهاااداف  –امللكاااات اإلنساااانية  –يف إدارة األولوياااات بابعادهاااا األدياااد األولوياااات  

 –املساوولية األسارية    -املساوولية اإلجتةاعياة بابعادهاا ااملساوولية الش صاية     اإلجيابي( وعالقته ب
( طالااو وطالبااة يف املرحلااة   220املسااوولية امتةعيااة( وقااد تكوناال عينااة البحااث األساسااية ماان ا       

سنة مت إختيارهم بطريقاة عةدياة ضرةاية مان طاالب مادارس       17سنة حيت عةر  14العةرية من 

و مستويات إجتةاعية وإقتصادية خمتلفاة، ويشارتأ  ن يكاون الطالاو     املرحلة الثانوية العامة،وذ

مقيم داخ   سرته وذلك لتقنني  دوات الدراسة،  وطبقل عليهم إستةارة البيانات العاماة، إساتبيان   

مشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات، إسااتبيان املسااوولية اإلجتةاعيااة، برنااامج إراااادي قااا م علااي     

ملعرفياااة لتنةياااة وعاااي األبنااااش باملشااااركة يف إدارة األولوياااات وعالقتاااه       إسااارتاتي ية الااارحالت ا 

( طالااو وطالبااة ماان نفااس عينااة البحااث األساسااية وباانفس        55باملسااوولية اإلجتةاعيااة وقوامااه ا  

اروطها.اساات دا البحااث املاانهج الوتاافي التحليلااي واملاانهج ااابه الت ااريئ، وقااد توتاالل نتااا ج      

( بااني األبناااش  فااراد عينااة البحااث   01,0صااا ية عنااد مسااتوي ا البحااث إلااي وجااود فااروق ذات د لااة إح  

امللكااات  –األساسااية يف مشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات بابعادهااا األربعااة األديااد األولويااات        

التفاعا  اإلجياابي( تبعااخ إلخاتالف ماتالات الدراساة االانس، السان،          –قوة األهاداف   –اإلنسانية 

م األا، الدخ  الشهري لألسرة( لصاحل ك  من األطفال الذكور،السن عة  األا، تعليم األب، تعلي

األكرب،األمهات العامالت، املستويات التعليةية للوالدين األعلي، ولصاحل مستوي الادخ  الشاهري   

( باني األطفاال   01,0املرتفع لألسرة، كةا تبني وجود فروق ذات د لة إحصا ية عند مستوي د لة ا

ساسااااية يف تنةيااااة املساااوولية اإلجتةاعيااااة بابعادهاااا الثال ااااةا املسااااوولية    فاااراد عينااااة البحاااث األ  

املساااوولية اإلجتةاعياااة( تبعااااخ إلخاااتالف ماااتالات الدراساااة     –املساااوولية األسااارية   –الش صاااية 

االنس، السن، عة  األا، تعليم األب، تعليم األا، الدخ  الشهري لألسرة( لصاحل كالخ من اإلناث، 

ات العاامالت، املساتويات التعليةياة للوالادين األعلاي، ولصااحل مساتوي الادخ          السن األكرب، األمها 

الشااهري املرتفااع لألساارة، كااذلك إتعااة وجااود عالقااة إرتباطيااة طرديااة ذات د لااة إحصااا ية          

( باني إدارة األولويااات بابعادهاا وبااني املساوولية اإلجتةاعيااة. كةاا و جااد  ن     01,0(، ا05,0تراوحال بااني ا 

هااو العاماا  األكثاار تااا لاخ  يف تفساال التباااين الكلااي يف إدارة األولويااات  بنساابة   مسااتوي تعلاايم األا

%(، كةا و جد  يعاخ  ن مستوي تعليم األا هو العام  األكثر تا لاخ يف تفسال التبااين   81مشاركة ا

%( .  كاادت النتااا ج فاعليااة الربنااامج 74الكلااي يف تنةيااة املسااوولية ا جتةاعيااة بنساابة مشاااركة ا 

راادي لتنةية وعي األبناش  فراد عينة البحث الت ريبية باملشااركة يف إدارة األولوياات لتنةياة    اإل

( باني متوساطات   01,0املسوولية اإلجتةاعية، حيث و جدت فروق دالاة إحصاا ياخ عناد مساتوي د لاة ا     

 درجااات  فااراد العينااة الت ريبيااة قباا  وبعااد تطبياا  الربنااامج لصاااحل القياااس البعاادي.  ااا يوةااة  

فاعلية الربنامج القا م علي إسرتاتي ية الرحالت املعرفية الاذي  كادت نتاا ج إختباار مرباع إيتاا       

وجااود تااا ل الربنااامج ماان احل اام الكاابل يف تنةيااة وعااي األبناااش  فااراد عينااة البحااث الت ريبيااة           

ة باملشاااركة يف إدارة األولويااات لتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة. وتوتااي الدراسااة بعاارورة توعياا    
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اآلبااااش واملاااربني واألسااارة بعااارورة إتاحاااة الفرتاااة لألبنااااش باملشااااركة الفعالاااة داخااا  األسااارة          

وإكتساب مفاهيم وقدرات جديدة وكذلك مهاارات حياتياة خمتلفاة ملاا ناا مان  هةياة يف تنةياة         

قدراتهم اإلدارية يف مواجهاة مشااكلهم وةااوطهم ببعتباارهم  بااش و مهاات املساتقب ، تادعيم دور         

لية ا جتةاعيااة لألبناااش يف اإلرتقاااش بااامتةع ماان خااالل إدماجهااا يف مناااهج مراحاا  التعلاايم  املسااوو

 قب  الامعي لتحقي  التوازن والرتابط امتةعي.
  –تنةيااة  -إساارتاتي ية الاارحالت املعرفيااة   -برنااامج إراااادي    -الكلةااات املفتتاحيااةا  فاعليااة  

 وولية اإلجتةاعية املس –إدارة األولويات  -األبناش  –مشاركة 

"The Effectiveness of a Guiding Program based on the Web 
Quest Strategy Through the Web to Develop the Awareness of 

Sons to Share in the Management of Priorities and its 
Relationship to Social Responsibility" 

Dr. Doaa Omar Abdel- Salam   Dr. Atyat Mahmoud El-Shawry 
Abstract 

The current research aims to reveal the effectiveness of a guided 
program to develop the awareness of sons to share in the management of 
priorities dimensions (identifying priorities - human resources - the 
strength of aims - positive interaction) and its relationship to social 
responsibility dimensions (personal responsibility - family responsibility - 
social responsibility). (220) male and female students between the ages of 
14 and 17 years of age were chosen in a deliberate manner for the 
purpose of secondary school students with different social and economic 
levels. The student must be a resident of his family in order to codify the 
study tools, and applied to them a general data form, a questionnaire for 
the participation of sons in the management of priorities, a social 
responsibility questionnaire, a guide program based on the strategy of 
web quest to develop the awareness of sons to share in the management of 
priorities and its relationship to social responsibility and its strength (55) 
students from the same basic research sample and the same conditions. 
The descriptive analytical and quasi-experimental  approach. The results 
of the research found that there are statistically significant differences at 
the level of (0,01) between sons members of the basic research sample in 
the participation of sons in the management of priorities in four 
dimensions (setting priorities Humanities - Strength of aims - Positive 
Interaction (depending on the variables of study (sex, age, mother's work, 
father's education, mother's education, monthly income of family ) for 
both male children, older age,  mother's work m, educational levels of 
higher parents, The high monthly income of the family, and it was found 
that there are statistically significant differences at the level of 
significance (0,01) among children members of the basic research sample 
in the development of social responsibility in three dimensions (personal 
responsibility - family responsibility - social responsibility) according to 
different study variables (sex, age,The work of the mother, the father's 
education, the mother's education, the monthly income of the family (in 
favor of both females, older age,  mother's work, educational levels of 
higher parents, and in favor of the high monthly income level of the family, 
also it was found that there is Statistically significant inverse correlation 
ranging from (0, 05) and (0.01) between the management of priorities in 
their dimensions and social responsibility. It was also found that the level 
of mother's education is the most influential factor in explaining the total 
disparity in the management of priorities with a participation rate (81%), 
also found that the level of mother's education is the most influential 



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
67 

factor in the interpretation of the total disparity in the development of 
social responsibility (74%). The results confirmed the effectiveness of the 
guided program to develop the awareness of the sons of the experimental 
research sample to share in the management of priorities for the 
development of social responsibility, where there were statistically 
significant differences at the level of significance (0.01) between the mean 
scores of the experimental sample members before and after the 
application of the program in favor of telemetry. This shows the 
effectiveness of the program based on the strategy of Web Quest, which 
confirmed the results of the ETA box test the existence of the impact of the 
program of great size in the development of awareness of sons members of 
the experimental research sample to participate in the management of 
priorities for the development of social responsibility. The study 
recommends the need to sensitize parents, educators and family to the 
need to allow sons to share effectively within the family and acquire new 
concepts and abilities as well as different life skills because of their 
importance in the development of administrative abilities in the face of 
their problems and pressures as parents of the future, strengthen the role 
of social responsibility of sons in the advancement of society through 
Integrate them into the curricula of pre-university education to achieve 
community balance and cohesion  
Key words: Effectiveness - Guided program – Web Quest strategy - 
Development - Sharing - Sons - Priority Management - Social 
Responsibility  

  ومشكلتهالبحث مقدمة: 
عطياتهاا العلةياة و التكنولوجياة     تبة العامل مع دخاول األلفياة الثالثاة     

 ا  تشهده من وسا   إتصال قرية تالة مفتوحة لك  من فيها،  ا حياتم  و

ع معطياتهااا وتفاعالتهااا، ومواجهااة كافااة  إعااداد األفااراد للتعاماا  اإلجياااب  ماا 

التحديات الت  يفرةها عصر العوملة، والتصاد  للةشاكالت واذااذ القارارات،     

احلصاول علا  املعلوماة املناسابة      وهذا لن يتحق  إ  ببعداد  فراد  قادرين علا  

تقييةها و تطبيقها وإست دامها ف  تانع القارار، األمار الاذ  يتطلاو تنةياة       و

تنوعااة  ساايةا مهااارة تفكاال األولويااات لعاا  األفااراد قااادرين علاا      املهااارات امل

 (2005مواجهة التحديات و اذاذ القرارت الؤ  ابو لطيفة، 

ويعتةد اذاذ القرار عل  تش يص املوقاف، و البحاث عان األساباب و تنقاية      

البدا  ، و إظهار البدا   ذات األهةية واألولوية، وفصلها عن البدا   انامشية 

 ( .Liss, Laizos, 2010    تستند اىل ادلة كافية         االت

كةا  ن عةلية اذاذ القرار تعتةد عل  السلوك اإلنسان  اإلختيار ، حياث  

يقوا الفرد بعةلياة موازناة باني البادا  ، ومان  ام اختياار البادي  األفعا ،و  ن          

املعرفيااة  اإلختالفااات بااني األفااراد فاا  اذاااذ القاارارات يعااود اىل  ن العةليااات       

املساات دمة فاا  تاانع القاارار لااد  بعاار األفااراد  كثاار فاعليااة ماان ضلهاام،      

يركز القرار عل  مبد  اختيار بدي  معني من بني عدة بدا  ، ملواجهة موقف و

معااني  و معالااة مشااكلة، و  ن لااد  تااانع  و مت ااذ القاارار باادا   متعااددة،         

يبهاااا وفااا   هةيتهاااا تقييةهاااا و ترتواختيااااره يتعاااةن مقارناااة هاااذه البااادا   و  

 (.Cavalier,R, 2002 ولويتها، ومن  م اختيار البدي  األكثر  ولوية ا و
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لكااات اإلنسااانية ا اتااة بالعااةل    ( إىل  ن امل2004ويشاال سااتيفن كااوف  ا  

اإلدارك و ا ياااال املبااادر و اإلرادة املساااتقلة تلعاااو دورا هاماااا فااا  إدارة الفااارد  و

قدرة الفرد عل   ن خيرج من ذاته لك   لألولويات، حيث ملكة إدراك الذات ه 

ياار  و يفحاااص  ساالوبه فااا  الااتفكل، و مباد اااه و دوافعااه،  اااا يساااعده علااا       

اكتشاف قدراتاه، و العاةل نمااا توجياه داخلا  جيعا  الفارد يت اذ القارارات          

 ااا يتفاا  مااع املباااد ش احلقيقيااة كالعاادل و املساااواة، و اإلرادة املسااتقلة هاا        

 العزا، و  ما ا يال املبدر فه  قوة الرؤية للةستقب  .القدرة عل  الفع  و 

( اىل  ربعاة تقسايةات للةهااا    2004ويشل طارق سويدان وحمةاد العادلون  ا  

ه  ا  مور مهةاة و عاجلاة ا مثا  ا زماات الطار اة، و  ماور مهةاة ضال عاجلاةا          

مثاا  إعااداد ا طااط، و  مااور ضاال مهةااة وعاجلااة ا مثاا  الزيااارات، و  مااور ضاال    

 ةة و ضل عاجلة ا مث  األمور الروتينية .مه

( علاا   ن ألديااد األولويااات هااو جاازش ماان تنماايم  1999وتؤكااد اوفاااش ااالئ، 

الوقل حيث إجناز املهم من األاياش  كثر من املستع لة، و امهادة  كثار مان    

البسيطة، و  يهدف ألديد األولوياات إختصاار الطريا  للوتاول إىل الن اا ،      

 ياة ذات معن  و قيةة .ب  يسع  لع  احل

(  هةية تنةياة مهاارة إدارة األولوياات و التا      2005لذا ير  ا لؤ  ابو لطيفة، 

تعناا  قاادرة الفاارد علاا  ألديااد األهااداف و النتااا ج و الباادا   األكثاار  هةيااة،     

فااالفرد قااد يكااون قااادراخ علاا  توليااد عاادة باادا   ملوقااف مااا، إ   نااه   يسااتطيع        

كثاار  هةيااة .و يت اااوز تفكاال األولويااات األاااياش      ألديااد الباادي  األوىل و األ 

فاإلدارة هي نشاأ إنسااني ماالزا لكا      الماهرة فهو تفكل فيةا وراش األحداث .

امهاودات اإلنسااانية املبذولااة ماان الفاارد  و الةاعاة وهااي الوساايلة الاايت ت عااني   

األسااارة علاااي إسااات داا كافاااة مواردهاااا املتاحاااة، البشااارية واملادياااة لتحقيااا    

 (.Cetro, & Cetro,2006تياجاتها و هدافها املت ددة واملتطورة ا إح

وت عد األسرة الوحدة ا جتةاعية األوىل الت  تهدف إىل احملافمة عل  بقااش  

النااور اإلنسااان  و إسااتةراره، وتطبااع األساارة ا صااية األبناااش بطابعهااا، إذ  ن       

ياااتعلم الفااارد ا بااان يت اااذ مااان سااالوكياتها و عاداتهاااا إطااااراخ مرجعيااااخ و فيهاااا   

الوطنية الت  تنشا علا  ااك  و ش لألسارة  و خ،  ام سارعان ماا تنتقا  لتصابة         

و ش للوطن كله، فاألسارة األماني األول علا  ا صاية األبنااش ا ساعيد العازة،        

2000. ) 

كتساااب العااادات  وهاا  املسااوول األول عاان تنشااوة األبناااش حيااث يااتم فيهااا إ      

و ألةااا  املساااوولية عااان طريااا     اإلجتاهاااات و طريقاااة احلكااام علااا  األماااور  و

اإلارتاك ف  تنع القرارات، كةاا يشارك اآلبااش األبنااش فا  ألةا  املساووليات        

 (  .2001املتعددة و تعلم كثل من ا ربات و املهارات اعواطف عبدالرحيم، 

ملااا تسااةة بااه  عةااارهم    إن مشاااركة األبناااش للوالاادين فاا  إدارة املناازل تبعاااخ   

القيم التا  تادور حاول التعااون و املشااركة مان  جا          قدراتهم تساعد ف  بناشو
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ألقياا   هااداف األساارة، فةشااااركة األبناااش فاا  املهااااا املنزليااة ت نةاا  لاااديهم        

املسوولية اإلجتةاعية، ومشاركتهم ف  سن مبكرة ف  األعةال املنزلية ميكان  

 ن يكون له   ر إجياب  ف  وقل  ح  من احلياة و ي كسبهم الشعور باملساوولية   

 والكفاشة و اإلعتةاد عل  النفس .

(  ن ترتيو األمور حساو  هةيتهاا و ولويتهاا هاو     2004و ير  ا ستيفن كوف ،

فاا  تااةيم عةليااة إذاااذ القاارار، ونااذا يقااع مت ااذ القاارار فاا  ةاااط و قلاا       

ملعرفااة مااا جيااو  ن يقااوا بااه  و خ، حيااث تصاابة القاارارات سااهلة عناادما يتعلاا      

الارد ش، لكاان املشاكلة تكةاان عنادما يتعلاا  األماار    األمار باإلختيااار باني اليااد و   

 باملقارنة بني األفع  و األفع  منه.

( بزيااادة املشاااركة فاا   داش األعةااال  2008لااذا  وتاال دراسااة كاماا  عااارف ا 

املنزلية من قب  األبناش، و ةرورة تشا يع األبنااش علا  ألةا  مساوولية بعار       

ياث  ن مشااركة األبنااش    األعةال التا  تتناساو ماع سانهم مان قبا  الوالادين، ح       

وتفاعلاهم اإلجياابي يف إدارة مااوارد األسارة ي كسابهم مهااارات إدارياة  تساااعدهم      

عل  إكتشاف طرق ومفاهيم جديدة تاحلة لمروف  حياتهم و ت ةكنهم مان  

 املزج بني القديم و الديد.

نااذا فاابن تعلاايم األبناااش مهااارات إدارة األولويااات و تاادريبهم علاا   ارسااتها   

نوات الدراسة  تبدو ضاية ف  األهةية دون اك، و  سيةا فا  عصار مل   خالل س

تعد اإلختياارات فياه حمصاورة باني  باير و  ساود فقاط باإلةاافة إىل كوناه          

 ( .2011عامل سريع التال ا فتح  جروان، 

فةهااارة إدارة األولويااات   تااات  ف اااة نتي ااة احلاا ، والااا تنةاا  و تعلاام،      

و معااارف و مهااارات و عااادات تقااوده إىل البحااث حيااث إكساااب الفاارد معلومااات 

عن معلومات  عة  و  بعاد تسااعد فا  ترتياو  فكااره وفا   هةيتهاا و  ولويتهاا،         

األماار الااذ  جيعاا  النتااا ج التاا  يااتم احلصااول عليهااا  كثاار إبااداعاخ وابتكاااراخ ا      

Debono,E,2004 .) 

ع ماان وفاا  ةااوش القااراشات و الدراسااات السااابقة جنااد ان مشااكلة البحااث تنباا 

 هةياااة إكسااااب األبنااااش مهاااارة إدارة األولوياااات و التااا  تااانعكس علااا   ياااع     

 جما ت حياتهم .

( وعابل  1999( ووفااش االئ ا  1996وتشل نتا ج دراسة كا  مان زيناو حقاي ا    

( إلي  ن مشاركة األبنااش يف  2010( وراا راضو ا2009( وحنان سامي ا2009الدويك ا

وتفاعلهم اإلجيابي يكسبهم بعار القادرات   إدارة املسووليات والشوون األسرية 

اإلدارية، وي ةكنهم من إذااذ القارار يف بيواة وظاروف العااوأ الايت   تساةة        

لااه بااالتفكل بشااك  طبيعااي واإلسااتفادة ماان خااربة ور ي اآلخاارين، وإكتشاااف   

طرق ومفاهيم جديدة تتةشي ماع ظاروف حيااتهم، وت سااعدهم علاي مواجهاة       

درتهم علاي اإلةاطالر  هااا ومساووليات دورهام      تعوبات احلياة وت زيد من ق

(  ن مشااركة األبنااش يف   2001وتري مها  بو طالو وليلي ا عري ا يف املستقب .
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إدارة األساارة وإدارة األولويااات واملشاااركة يف إذاااذ القاارارات ي كساابهم ألةاا    

املسااااوولية ومهااااارات التفاعاااا  وي وجااااه ساااالوكهم لتحةاااا   دوارهاااام احلاليااااة 

 ة.واملستقبلي

واألبناااااش ببعتبااااارهم  فااااراد األساااارة قااااد يااااؤ رون بساااالوكياتهم يف إدارة       

األولويااات وكااذلك يتااا رون وماان  هاام الساالوكيات الاايت تتااا ر هااي ألةلااهم   

للةساااووليات اإلجتةاعياااة ساااواش كانااال هاااذه املساااووليات ذاتياااة  و  سااارية  و     

  مان  إجتةاعية. حيث يري البعر  ن  ساليو مواجهة األولويات ينبااي  ن تباد  

خالل مرحلة الطفولة واملراهقاة فهام يارون  ن التكياف ماع األولوياات ي صاق         

 ,McFarlance Normanمهارات اإلنسان ويقاوي سالوكه وي ةياز ا صايته ا    

( وبهذا فبن مرحلة املراهقة هي  ولي املراح  الايت يساتطيع فيهاا املراها      2003

 املشاركة يف إدارة األولويات.

طالاو الر يساية لألبنااش يف مرحلاة املراهقاة، وهاي       ومن الوانو اناماة وامل 

مرحلااة النةااو الاايت ت عااد ةاااطاخ  خاار علااي املراهاا  يانااو العاااوأ األساارية       

األخري، هي إكتسابه املسوولية اإلجتةاعية واليت تساعده يف ألقيا  التاوازن   

 (.2008، إبتساا اتات،2005النفسيا م  علي،

ميتلكاه املراها  مان مهاارات إدارياة       ( إلاي  ن ماا  2010حيث  اارت رااا راضاو ا  

ت ةكنااه ماان التفاعاا  اإلجتةاااعي واملشاااركة اإلجتةاعيااة األساارية ببساات داا     

طاارق الااتفكل وحاا  الصااعوبات واملشااكالت الاايت تااواجههم، وت عااد إدارة املراهاا      

حلياتااه دافعاااخ لتنةيااة املهااارات النفسااية واإلجتةاعيااة الاايت تتطلبهااا مرحلااة         

 املراهقة.

ساااب األبناااش املهااارات اإلداريااة ماان العااروريات انامااة لتنةيااة        وي عااد إكت

قدراتهم علاي ح سان إساتاالل ماواردهم ومواجهاة وحا  مشاكالتهم وتادريبهم         

علي إذاذ القارار وإدارة األزماات الايت قاد تاواجههم يف ظا  الاتالات املعاتارة         

 (.Durham, 2004ا

راهقااة ماان  هاام  كااذلك فقااد  اااار العديااد ماان الباااحثني إلااي  ن مرحلااة امل   

مراح  النةو ألنها مرحلة إنتقال من الطفولة إلي الراد وهي مرحلة البحث 

(، 2003عاان الااذات وإختيااار  ساالوب التعاماا  مااع احلياااة وامتةعاحمةااود عقاا ،    

وت عد إكساب األبنااش املساوولية اإلجتةاعياة يف هاذه املرحلاة  ماراخ هامااخ ي حادث         

 توازناخ يف احلياة لديهم.

(  ن املسوولية اإلجتةاعية جتع  الفرد عنصراخ هاماخ 2005 ااهني اوتري عبل

وفعااا خ يف الةاعااة وامتةااع كةااا جتعلااه يعتةااد علااي نفسااه وحياار  علااي   

 املشاركة يف ح  املشكالت.

وي عاااد بنااااش وتنةياااة املساااوولية اإلجتةاعياااة لااادي  فاااراد امتةاااع هاااي  حاااد  

تتااية للفاارد التعاارف علااي   متطلبااات الصااحة النفسااية السااليةة وذلااك ألنهااا     

قدراته وإمكانياته حبيث يست دمها يف ح  ما يصادفه من مشكالت وتعوبات 
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 ا يرتتو عليه تقب  الفرد لذاته وتقديره نا وااعوره بتقادير اآلخارين وهاي     

 مااور تكسااو الفاارد مزيااد ماان الثقااة بااالنفس واإلحساااس بتاكيااد الذاتانبيااه    

 (.2001إمساعي ،

ياااة   تنةاااو إ  مااان خاااالل بيواااة  قافياااة وإجتةاعياااة واملساااوولية اإلجتةاع

م ش عة تتسم باحلرية والنماا واملرونة واإلهتةاا والفهام واملشااركة افااتن    

 (.2009لطفي و خرون،

فالش صية السوية تنبع من اعور الفارد باملساوولية يف اايت تاورها ساواش      

م مااان كاناال مساااوولية ساااو األسااارة  و املؤسساااة  و زمال اااه وجلاناااه وضلهااا 

الناس، ولو اعر كا  فارد يف امتةاع باملساوولية ساو ضاله مان النااس الاذين          

يكلف برعايتهم وسو العة  الاذي يؤدياه لتقادا امتةاع وعام ا ال والساالا        

 (.2006بني  فراده انادي ف ري،

وتهدف املسوولية اإلجتةاعية إلي لو الش صية لواخ سليةاخ ساوياخ وفا  ماا    

ة مااان قااادرات وإساااتعدادات، وإن العالقاااة التفاعلياااة   نااااش  ميلكاااه  فاااراد األسااار

املشاركة يف  داش املهاا املنزلية  ت عد  هم العالقات اإلنساانية و عةقهاا   ار علاي     

 (.2012ا صية األبناش وبالتالي تكوين امتةعات ا مال  عة، 

( و اناتار  باو دااد    2016كةا تؤكد دراسات ك  مان ا ساامة عباد الساالا،    

( واعطاااا اخل ا الااادي ود ل Liss &Laizos, 2010( وا2012نوافلاااه، و داااد 

( علااي  هةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة واإلحساااس بهااا سااواش علااي       2009العلةااي، 

املستوي الش صي  و اإلجتةاعي، حيث  ن تراخي األفراد باداش واجباتهم بكفاشة 

لكااااات وعااادا اإلهتةاااااا  شاااااعر اآلخاااارين ومساااااعدتهم واحلفاااااظ علااااي املةت 

 واعورهم بالسلبية جتاه املشاركة يف احلياة اإلجتةاعية خطراخ علي امتةع.

وإختالل املساوولية اإلجتةاعياة عناد األفاراد ي عاد مان  خطار ماا ي هادد حيااة           

األفااراد وامتةااع ويعةاا  علااي ااايور األنانيااة والساالبية بااني  فااراد امتةااع،         

ه وميياا  إلااي مساااعدة فالشاا ص السااوي هااو الااذي يشااعر باملسااوولية سااو ضاال

اآلخرين ساواش كانال مساوولية ساو ذاتاه  و  سارته  و مساوولية جمتةعياة  و         

 (.2009وطنية اميسون مشرف،

ولااذا فاابن مشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات وعالقتهااا بتنةيااة املسااوولية   

اإلجتةاعيااة ماان القعااايا انامااة الاايت تشااا  امتةااع باسااره  لاا  جياا  قااادر   

ة متطلبات احلياة بتحدياتها وتعوبتها باإلةافة إلي املساهةة يف علي مواجه

 بناش وتطوير جمتةعه.

نذا فبنه جيو  ن نساعد الطالو علي إكتساب هذه األساليو واملهارات عان  

طري  إست داا إسرتاتي يات تدريسية ومداخ  خمتلفاة ميكان  ن ت اوفر نام     

كل امل تلفاة وتنةياة هاذه    مواقف وخربات تتطلو منهم إست داا  ساليو الاتف 

األسااااليو وملاااا كانااال الااارحالت املعرفياااة اوياااو كويسااال( تتعاااةن مهامااااخ       

و نشطة حمددة للةتعلةني ت ةكنهم من إست داا مصادر املعرفة املتاحة حلا   
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املشااكالت املطروحااة، باإلةااافة إلااي تعلاام مهااارات حياتيااة مثاا  اإلكتشاااف،       

العةااا  الةااااعي، وتباااادل اآلراش  اإلساااتنتاج، واإلساااتنباأ والتعةااايم، وتشااا يع

واألفكار بني الطاالب، وذلاك   ميناع العةا  الفاردي الاذي ياؤدي إلاي إكسااب          

الطاااالب مهاااارات البحاااث مااان  اااع املعلوماااات وتفسااالها وألليلاااها وعرةاااها 

وتقييةهااا، ولااذلك فاابن اإلساات ابات عنااد التعاماا  مااع املعرفااة   تكااون حمااددة 

 (.2013ر وتعلم نشط ومستداا امندور فتة اخل،م سبقاخ، وإلا يكون هناك إبدا

( يامعة سان دجيو Web Questبد ت فكرة الرحالت املعرفية عرب الويو ا

ا لدي جمةوعاة مان   1995بو ية كاليفورنيا بالو يات املتحدة األمريكية عاا 

                 Berne Dodgeالبااااحثني بقسااام تكنولوجياااا التعلااايم بر اساااة كاااالخ مااان        

  و خاااذت هاااذه الفكااارة يف اإلنتشاااار يف كاااالخ مااان املؤسساااات  March Tom  و

التعليةيااة باوروباااا والو ياااات املتحااادة األمريكيااة ببعتبارهاااا  نشاااطة تربوياااة   

هادفااة وموجهااة إستقصااا ياخ تعتةااد علااي عةليااات البحااث يف ااابكة اإلنرتناال      

بهاادف الوتااول الصااحية واملباااار للةعلومااة قيااد البحااث باقاا  جهااد ووقاال         

 (.Sen, Nenfeld,2006 كنني وإلي تنةية القدرات الذهنية للةتعلةني ا

 Webتعددت مسةيات الرحالت املعرفية عرب الويو مثا  الوياو كويسال ا   

Quest       ورحالت الاتعلم اإلستكشاافية و نشاطة تربوياة إستكشاافية و نشاطة )

تربوياااة إستكشاااافية و نشاااطة إستقصاااا ية، وتقصاااي الوياااو كاااذلك هنااااك     

الاايت تناولتهااا علااي  نهااا طريقااة للتاادريس مثاا  تعريااف وداد عبااد       التعريفااات

(عرفها  نهاا طريقاة للتادريس والاتعلم قا ةاة علاي       2008السةيع، ياسر بيومي ا

الكةبياااوتر ألقااا  تااافة الرتاباااط  والوظيفاااة باااني إسااات داا التكنولوجياااا يف   

التعلااايم والاااتعلم، وتعكاااس فكااارة حوسااابة بيواااات الاااتعلم والتااادريس املعاتااار   

احاااة الفااار   مااااا الطالاااو لملساااتزادة مااان املعرفاااة والبحاااث والتسااااؤل        إلت

بطريقة خمطط نا ومتسلسلة من خالل  نشطة ذات معين تساعده علي بناش 

 معريف خا  به.

( علاي  نهاا نشااأ قاا م علاي اإلستقصااش وي تاية        Dodge,1995كةا عرفهاا ا 

ل لعا  الاتعلم   الطالب إست داا املصادر واألدوات القا ةة علي اابكة اإلنرتنا  

 Burchum, et.al, 2007)كاالخ مان     Dodgeحقيقي وذا معين. كةا إتف  ماع  

;  Lara & Reparaz, 2007  ;  Erdogan,2008) 

إن الااارحالت املعرفياااة عباااارة عااان  نشاااطة قا ةاااة علاااي اإلستقصااااش توجاااه   

الطااالب للااتعلم ماان خااالل اإلساات داا املقاانن لشاابكة اإلنرتناال، ويعةلااون يف        

و يف بيوااات تعاونيااة لااتعلم املعلومااات املرتبطااة  ااوادهم الدراسااية  جمةوعااات  

حبيث يتحة  ك  منهم مسوولية تعلةه، باار  الوتاول الصاحية واملبااار     

 للةعلومة باق  جهد  كن لتنةية القدرات الذهنية العليا لديهم.

 ,Dogru & Seker(، اIkpeze & Boyed, 2007كةاا يعرفهاا كاالخ مان ا    

دي طرق التادريس الايت يسات دمها املعلام، ومان خالناا ياؤدي        ( بانها إح2012

الطاااالب األنشاااطة القا ةاااة علاااي البحاااث واإلستقصااااش بتنمااايم املعاااارف الااايت  
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حيصلون عليها من اإلنرتنل، ومن خالل التفاع  مع اآلخرين ميكنهم التفكل 

 .يف املوةور قيد البحث بشك  ناقد  ا يؤدي إلي لو املهارات الذهنية لديهم

( علاي  نهاا   Sen & Nenfeld, 2006وقد عرف الرحالت املعرفياة كاالخ مان ا   

رحلااة معرفيااة عاارب الويااو  و اإلحبااار الشاابكي علااي اإلنرتناال بهاادف الوتااول    

الصاحية واملباااار للةعلومااة باقاا  جمهااود  كاان، بهاادف إلاااش الااتفكل وهااذه  

فعياتهم  الطريقة تعة  علي ألوي  عةلية الاتعلم إلاي عةلياة  تعاة تزياد دا     

( Dodge,1995وجتعلهم  كثر مشاركة يف الفصول الدراسية. ولقاد  اص ا  

  هداف و يزات الويو كويسل علي النحو التاليا

   يعترب الويو كويسل لطاخ تربوياخ بنا ياخ ببمتياز حيث تتةحور حول لاوذج

 الطالو الرحال واملستكشف.
  كاااار باااني الطاااالب ماااع يقااوا بتشااا يع العةااا  الةااااعي وتباااادل اآلراش واألف

 التاكيد علي فردية التعلم  يعاخ.
 .تعزيز وسيلة التعام  مع مصادر املعلومات بكفاشة وجودة عالية 
      يهدف إلي تطوير قدرات تفكل الطالو وبناش ماتعلم باحاث يساتطيع تقيايم

نفسه،إةاااافة إلاااي  ن املعلااام ميااانة الطاااالب فرتاااة إكتشااااف املعلومااااة        

 دهم بها.بانفسهم وليس فقط تزوي
 .إستاالل التقنيات احلديثة  ا فيها ابكة اإلنرتنل ألهداف تعليةية 
         الويااو كويساال اااانة الطااالب إمكانيااة البحاااث يف نقاااأ حمااددة بشاااك

 عةي  ومدروس، ولكن من خالل حدود م  تارة من قب  املعلم.
     تكسو الطالب مهارة البحث علي ابكة اإلنرتنل بشك  خاالق ومناتج وهناا

 اوز جمرد كونهم متصفحني ملواقع اإلنرتنل.يت 
 .زيادة ا ربة التعليةية وتوظيف اإلنرتنل يف التعليم 

ومن خالل التعريفات السابقة جند  نهم علي الرضم مان إخاتالف املساةيات    

 ملصطلة الرحالت املعرفية إ   نهم  يعاخ إتفقوا علي  نهاا

  ي ااابكة اإلنرتناال يعةاا  نشاااأ تربااوي يقااوا علااي اإلستقصاااش والبحااث علاا

 علي دمج التكنولوجيا بالتعليم.
           طريقااة ت ساااعد علااي تااايل الاانةط التقلياادي يف التعلاايم وجتعاا  املوقااف

 التعليةي  كثر داس وفعالية.
   تساعد الطالب علي إكتساب املعرفة والبحث عن مصادرها بطريقة ذاتياة

 طالو. ا جيع  املعرفة  كثر تاكيداخ وتثبيتاخ يف ذهن ال
        ت نةااااي القاااادرات واملهااااارات العقليااااة والذهنيااااة لاااادي الطااااالب وكااااذلك

مساعدتهم علي إكتسااب مهاارات تفكال خمتلفاة مان ألليا  ونقاد وفهام         

 للةعلومات اليت حيصلون عليها.
 .ت عترب من النةاذج اليت ت نةي ا صية الطالو وزيادة دافعيته سو التعلم 
   التعامااا  ماااع التقنياااات احلديثاااة  كةااا تعطاااي فرتاااة واساااعة للطااالب يف

 والبحث علي اإلنرتنل.
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 ( الرحالت املعرفية عرب الويو إلي قسةنياDodge,1995قسم ا

وماادتها تاارتاو  مااا بااني حصااة دراسااية      الاارحالت املعرفيااة قصاالة املااديا  

واحدة إلاي  رباع حصاص، ويهادف ذلاك الناور إلاي  ن يكاون الطالاو قاادراخ علاي            

علومااات يف فاارتة زمنيااة معينااة، ويعاايف اوجاادي    إسااتيعاب قاادر معااني ماان امل  

(  نااه  يتطلااو إااااا مهاااا الاارحالت املعرفيااة قصاالة املاادي عةليااات   2009جااودة،

ذهنيااة بساايطة كااالتعرف علااي مصااادر املعلومااات، ويسااتعة  هااذا النااور ماان      

الاااارحالت مااااع الطااااالب املبتااااد ني ضاااال املتةرسااااني علااااي تقنيااااات إسااااتعةال     

الرحلة املعرفية قصلة املدي يف ااك  بسايط   حمركات البحث ويكون حصاد 

مث  عر  قصل  و مناقشة  و اإلجابة عن بعر األسولة احملاددة، كةاا  نهاا    

 تستعة   يعاخ  كةرحلة  ولية للتحعل للرحالت طويلة املدي .

مادة هاذه الارحالت اتاد مان  سابور إلاي         الرحالت املعرفياة طويلاة املاديا   

لة تتطلاااو عةلياااات ذهنياااة متقدماااة ااااهر كامااا . وهاااي تتةحاااور حاااول  ساااو

كالتحلي ،والرتكياو، والتقاويم، ويكاون ذلاك يف ااك  عارو  اافوية  و يف        

ااااك  مكتاااوب للعااار  علاااي الشااابكة وتتطلاااو هاااذه العااارو  اإلجاباااة علاااي  

األسااولة احملوريااة املهةااة، كةااا تتطلااو الااتحكم يف  دوات حاسااوبية متقدمااة     

صااااور، وباااارامج تطااااوير كااااربامج العر االبوربويناااال( وباااارامج معالااااة ال 

 (Watson,1999(، ا2009التطبيقات املتعددة الوسا ط اوجدي اكري،

الاارحالت املعرفيااة عاارب الويااو عبااارة عاان جمةوعااة ماان الصاافحات، كاا        

تفحة تتاولي عنصاراخ حمادداخ مان عناتار الرحلاة املعرفياة وتاتم يف عادد مان           

ميكان مان   ا طوات املنمةة وياري البااحثون  ن هنااك سابعة عناتار  ساساية       

خالنا بناش الارحالت املعرفياة تاتل ص هاذه العناتار فيةاا يلايا اعةااد الادين          

 ,Eva & Gordaliza, (2012); Segers & Verhoven(،  2013الوساايةي، 

(2009); Halat, (2008) ; Schweizer& kossow, (2007) ; Dodge, (2001). 

  أواًل: املقدمةIntroduction  
الادرس وعناتاره والرتكياز علاي  هدافاه، ووةاع        وفيها يتم توةية فكارة 

جمةوعة من األسولة املرتبطة باألفكاار الر يساية فياه، وألدياد املصاادر الايت       

ميكاان  ن تساااعد الطااالب يف إنهاااش املهاااا العلةيااة  و األنشااطة املطلوبااة ماانهم،     

وفيهاااا ياااتم تقاااديم الااادرس بطريقاااة جذاباااة ومشاااوقة وذلاااك إل اااارة دافعياااة  

تعلم ويكااون ذلااك ببساات داا عبااارات حمفاازة  و عاار  تااور    الطااالب سااو الاا 

(  ن 2009مااثلة إلهتةاااا الطالااو حااول موةااور تعلةااه. ويااري اوجاادي اااكري،    

مقدمة الرحلة املعرفية عرب الويو جيو  ن تكاون ذات تالة باا ربة الساابقة     

للةاااتعلم، و ن تكااااون ذات تاااالة باهااادافهم املسااااتقبلية، وذات تااااياضة م ااااثلة   

 ب لتنفيذ مهامهم.وم شوقة للطال

  ثانيًا: املهمة/ املهامTasks 
وهي الزش األهام والر يساي مان الوياو كويسال وتشاة  املهااا األساساية          

والفرعية املنمةة وامُلعدة إعاداداخ جياداخ، حبياث تكاون هاذه املهااا قابلاة للتنفياذ         
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ا، وم ثلة إلهتةاا الطالو من  ج  زيادة دافعيته وألقيا  انادف املطلاوب منها    

وفيهاااا يكشاااف الطالاااو املوةاااور احملااادد ودوره يف النشااااأ ، وتشاااة   نشاااطة      

مفتوحة النهاية والتاكيد علي مهارات التفكل عالي الرتبة، وينباي  ن يكاون  

وتااف املهةااة قصاال وخمتصاار، وت عااد املعرفااة السااابقة ةاارورية إلكةااال         

تصانيفات   املهةة العلةية، وهناا يتعادد  دوار متنوعاة للطاالب، وميكان توةاية      

املهةاااات املاااراد إجنازهاااا والااايت ساااتةكن الطلباااة مااان تعلااام املاااادة العلةياااة اوداد  

 ( وهذه املهةات ميكن وتفها كالتاليا2008إمساعي  وياسر  دد،

         مهةة تياضة املادة بلاة الطالاوا مان خاالل اإلجاباة علاي األساولة الايت مت

 تياضتها من قب  املعلم.

    يهاا البحاث عان معلوماات حماددة مان مصاادر        الت ةيعا وهاي عةلياة ياتم ف

 خمتلفة وكتابتها وتنسيقها بصورة معينة.

          مهةة التحق  والتتباعا حياث ياتم توظياف مهاارة التحليا  للةعلوماات مان

مصاادر خمتلفاة يساتوجو علاي الطالااو بعاد البحاث ونشااطات التحقاا   ن        

 يقوا حب  ورقة عة  قاا املعلم ببنا ها للتحق  من تعلةهم.

 ةااات الصااحفيا حيااث يطلااو ماان الطااالب تقةااص ا صااه الصااحفي  و    مه

املراس  لتاطية املوةور حيث يتعةن  ع املعلومات وتنميةها علاي ااك    

خرب  و مقال تحفي، ويتطلو ذلك حيادية الطالو مان املوةاور باإلةاافة    

 إلي الرتكيز علي الشفافية يف كتابة املوةور.

 و من الطالب إلنتاج وإبادار منت اات   التصةيما ويقصد بها إجناز عة  ي طل

  و تصاميم  و خطط عة  ألق  جمةوعة من األهداف احملددة م سبقاخ.

    مهةة اإلنتاج اإلبداعيا وي قصد بها  ن يقوا الطالو ببعادة تاياضة موةاور

مااا بصااورة  خااري إبداعيااة مثاا  موةااور مااا يااتم تااياضته يف اااك  قصااة  و   

 كتابة خاطرة اعرية  و رسم لوحة.

    مهةات احلوار والتفاو ا تتعةن بعر املواةيع يكون فيها جادل وقعاايا

خالفية لادي الطلباة علاي حساو قايم وتقالياد بععاهم وهناا يقاوا الطالاو           

بالتعرف علي  فكار الطرف اآلخر وحماورتاه مان  جا  الوتاول إلاي توافا        

  و إ ار حول نقاأ اإلختالف بشك  حمدد.

 هذه املهةة إلي تنةية مهارات اإلقناار لادي    مهةة ا طابة ااإلقنار(ا تهدف

الطالب، وهي تتةيز عن سرد املعلومات بانها تعتةد علي اإلقنار باإل باات ملاا   

مت تعلةه، وهنا يتم التوجاه باحلاديث إلاي الاذين خيالفونناا الار ي بتوةاية        

 اإل باتات والد    نم.

        ر مواقاع ملصاادر   مهةة معرفاة الاذاتا ي قصاد بهاا  ن يقاوا الطالاو ببساتطال

معرفااة تهاادف لااتةكني الطالااو ملعرفااة ذاتااه وأللياا  قدراتااه والقاادرة علااي  

تااياضة  هدافااه نقااد ذاتااي ماان الناحيااة الساالوكية واألخالقيااة والتطااوير     

 الذاتي ومعرفة رضباته ومواهبه وميوله.

           املهةة التحليلياةا وهاي معرفاة كيفياة توافا  األااياش ماع بععاها الابعر

ع مع بععها، وفيها يقوا الطالو بالبحث عان  وجاه التشاابه    وترابط املواةي

واإلخااتالف بااني األاااياش لتوةااية املعاااني املتعااةنة نااذه األوجااه، و  رهااا       
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وكااذلك البحاااث عاان العالقاااة باااني الساابو والنتي اااة بااني جمةوعاااة مااان     

 املتالات ومناقشتها.

          ة مان  مهةة إتدار احلكاما للحكام علاي اا  ماا  باد  ن تتاوافر درجاة عاليا

الفهاام حيااث يااتم تقااديم جمةوعااة ماان العناتاار، وعلااي الطااالب قياسااها          

وتقييةها من  ج  إذاذ قرار بشانها وميكان تزوياد الطلباة بقواعاد للحكام      

 ومعايل وإراادات حول بناش وألديد هذه القواعد للتحكيم.

   علي اإلنرتنل ملةارسة بعر األنشطة العةلية. مواقعالعةليةا وفيها تتا 

 الثًا: العمليات أو اإلجراءات:  ثProcesses Or Producers  
هي املراح   و ا طوات اليت جيو علاي الطالاو إتباعهاا   نااش تنفياذ املهةاة        

 و النشاااأ، كةااا تتعااةن التعليةااات  و التوجيهااات  و النصااا ة  و امل ططااات      

الاو بادا هاا،   الزمنية  و اإلسرتاتي يات  و حيت األدوار التعاونية الايت يقاوا الط  

وهنا يتم تقسيم الطاالب إلاي جمةوعاات وتوزياع العةا  فيةاا بيانهم، وألدياد         

الوقل الالزا إلجناز املهةة، وتوةاية التعليةاات والتوجيهاات واإلسارتاتي يات     

الاايت جيااو إتباعهااا يف إجناااز النشاااأ ، وبعااد ذلااك يااتم إدراج األنشااطة  و املهاااا   

 املطلوب منهم تنفيذها يف العةليات.

  رابعًا: املصادرResources 
تعتةد مهاا الويو جز يااخ  و كليااخ علاي مصاادر الاتعلم اإللكرتونياة امُلنتقااه        

م سبقاخ من قب  التصةيم، ليست دمها الطالاو لتنفياذ األنشاطة واملهااا، وت لائ      

حاجاته التعليةية، ولذا فبن املصادر اليت خيتارها املعلم جيو  ن تكاون مناسابة   

 الب وخرباتهم، و ن يسه  وتونم إليها.ملستوي الط

  خامسًا: التقويمEvaluation 
تتعااةن هااذه املرحلااة تقااويم الطااالب ألنفسااهم لقياااس مااا قااد  تقنااوه ماان      

مهارات ونتا ج ما توتلوا إلياه مان خاالل  نشاطتهم امل تلفاة، وكاذلك ميكان        

تقليدياة،  للةعلم  ن يقوا بتقويم الطالب، و  ميكن إست داا  دوات التقاويم ال 

ب  يسةة للطاالب مقارناة ماا تعلةاوه وماا  جنازوه وفا  ةاوابط ومعاايل ياتم           

وةعها لتساعدهم علي ذلك، ومن هنا يقع علي عات  املعلم التوت  إلاي طارق   

تقااويم جدياادة، وبلااورة املعااايل الاايت يااتم إسااتعةانا يف تقااويم هااذه الاارحالت        

 بشك  واةة.

  سادسًا: اخلامتةConclusion  
يااتم تل اايص مااا مت تعلةااه وإكتساابوه، وفيهااا توةااع جمةوعااة ماان    وفيهااا

التوتيات حول الرحلة املعرفياة امُلنفاذة وعةا  الطاالب والنتاا ج الايت توتالوا        

إليهااا، وميكاان للةعلاام  ن يوجااه للةااتعلةني  سااولة إةااافية، لتشاا يعهم علااي     

اإلسااااتةرار يف اإلكتشاااااف وتعلاااام معااااارف ومعلومااااات جدياااادة ذات عالقااااة     

 ي الذي مت إكتشافه خالل الرحلة املعرفية عرب الويو.باحملتو

  سابعًا: صفحة املعلمTeacher Page 
وهي عبارة عن تفحة منفصلة يتم إدراجهاا بعاد تنفياذ الرحلاة املعرفياة       

وت شااك  تاافحة املعلاام دلاايالخ يسرتاااد بااه معلةااون  خاارون عنااد إساات دامهم       
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لتصااةيم رحااالت معرفيااة الاارحالت املعرفيااة عاارب الويااو يف فصااول  خااري،  و  

لاادروس  خااري، فاااملعلم يااذكر يف تاافحته معلومااات خمتلفااة، وخطااة ساال     

 الدروس، والنتا ج املتوقعة بعد تنفيذ الدروس.

 وبناشاخ علي الدراسات السابقة جند  ن  يزات الرحالت املعرفية هيا

 .ت نةي مهارات التعام  مع مصادر املعرفة بكفاشة 

   التعليةية، ويف كافة الت صصات واملوةوعات.تصلة لةيع املراح 

 .تعة  علي زيادة وتنةية إجتاهات الطالب سو املواد اليت يدرسوها 

         تعةاا  علااي إسااتثةار وقاال الطالااو وجهااده وتساااعده علااي الرتكيااز علااي

 املعلومات املطلوبة.

و ا سب  يتعة  هةية إست داا إسرتاتي ية الويو كويسل للبحث عارب  

لحصااول علااي املعلومااات املطلوبااة باساالوب علةااي سااليم وهااادف ماان اإلنرتناال ل

مصااادر معلومااات م حااددة ي ساااعد علااي تقلياا  جمهااود الطااالب وتااوفل الوقاال    

امل صص للبحث  ا ي نةي لديه مهارات البحث العلةاي واإلساتنتاج والتحليا     

 واإلستنباأ ويؤدي ذلك إلي بقاش   ر التعلم لديهم، وبنااش  علاي ذلاك كاان مان     

العااااروري دراسااااة تااااا ل مشاااااركة األبناااااش يف إدارة األولويااااات ببساااات داا      

( وعالقتهاا بتنةياة املساوولية    Web - Questإسارتاتي ية الارحالت املعرفياة ا   

التسااؤ ت   عان اإلجتةاعية لديهم، ومن هنا تتبلاور مشاكلة البحاث يف اإلجاباة     

 التاليةا 

       األساساااية يف إدارة ماااا  مساااتوي الاااوعي  شااااركة األبنااااش عيناااة البحاااث

 األولويات؟ 
 ما  األوزان النسبية ألبعاد املسوولية اإلجتةاعية لدي األبناش عينة البحث؟ 
   هااا  توجاااد فاااروق ذات د لاااة إحصاااا ية باااني  فاااراد عيناااة البحاااث يف  بعااااد

قااااوة  -امللكااااات اإلنسااااانية  -إسااااتبيان إدارة األولويااااات األديااااد األولويااااات 

ابي(  تبعاااااااخ إلخااااااتالف مااااااتالات الدراسااااااة التفاعاااااا  اإلجياااااا -األهااااااداف 

 -املساااتوي التعليةاااي لاااألب  -عةااا  األا  -السااان  -الدميوجرافياااة االااانس 

 متوسط الدخ  الشهري لألسرة(؟  -املستوي التعليةي لألا 
   هااا  توجاااد فاااروق ذات د لاااة إحصاااا ية باااني  فاااراد عيناااة البحاااث يف  بعااااد

املساوولية   -الش صاية  الذاتياة    إستبيان املسوولية اإلجتةاعية ااملساوولية  

املساااااوولية امتةعياااااة( تبعااااااخ إلخاااااتالف ماااااتالات الدراساااااة   -األسااااارية 

 -املساااتوي التعليةاااي لاااألب    -عةااا  األا -السااان  -الدميوجرافياااة االااانس 

 متوسط الدخ  الشهري لألسرة(؟–املستوي التعليةي لألا 
  ة األولويااات وبااني هاا  توجااد عالقااة إرتباطيااة بااني مشاااركة األبناااش يف إدار

 املسوولية اإلجتةاعية لدي عينة البحث؟
   مااا تااا ل مااتالات الدراسااة يف تفساال نساابة التباااين ا اتااة بااوعي األبناااش

باملشاااااركة يف إدارة األولويااااات تبعاااااخ ألوزان معااااامالت اإلساااادار ودرجااااة   

 اإلرتباأ لألبناش عينة البحث؟
 ة التباين ا اتة يف املاتال التاابع   ما تا ل متالات الدراسة يف تفسل نسب

ااملسااوولية اإلجتةاعيااة( تبعاااخ ألوزان معااامالت اإلساادار ودرجااة اإلرتباااأ    

 لألبناش عينة البحث األساسية؟
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      ما تا ل فاعلية  برنامج إراادي قا م علاي إسارتاتي ية الارحالت املعرفياة

يف إدارة (  لتنةياااة وعاااي األبنااااش باملشااااركة  Web - Questعااارب الوياااو ا

 األولويات؟
      ما  تا ل فاعلية برنامج إراادي قا م علاي إسارتاتي ية الارحالت املعرفياة

( لتنةية املسوولية اإلجتةاعياة لادي األبنااش عيناة     Web- Questعرب الويو ا

 البحث األساسية؟

  :أهداف البحث 
يهاادف البحااث احلااالي بصاافة ر يسااية إلااي الكشااف عاان فاعليااة برنااامج          

 م علااي إساارتاتي ية الاارحالت املعرفيااة عاارب الويااو لتنةيااة وعااي     إراااادي قااا 

األبناااش باملشاااركة يف إدارة األولويااات وعالقتااه باملسااوولية اإلجتةاعيااة لااديهم  

 وذلك من خالل جمةوعة من األهداف الفرعيةا

 .التعرف علي وعي األبناش عينة البحث األساسية ببدارة األولويات 
   ألبعاااد املسااوولية اإلجتةاعيااة لاادي األبناااش عينااة      ألديااد األوزان النساابية

 البحث.
        دراسااة الفااروق يف إدارة األولويااات بابعادهااا األربعااة األديااد األولويااات- 

التفاعااا  اإلجياااابي(  تبعااااخ إلخاااتالف     -قاااوة األهاااداف   -امللكاااات اإلنساااانية  

املسااتوي  -عةاا  األا   -الساان  -مااتالات الدراسااة الدميوجرافيااة االاانس   

متوسااااط الاااادخ  الشااااهري  -املسااااتوي التعليةااااي لااااألا  -تعليةااااي لااااألب ال

 لألسرة(.
     دراسااة الفااروق يف املسااوولية اإلجتةاعيااة ااملسااوولية الش صااية الذاتية- 

املسوولية امتةعية( تبعاخ إلختالف ماتالات الدراساة    -املسوولية األسرية 

 -ليةاااي لاااألب  املساااتوي التع -عةااا  األا -السااان  -الدميوجرافياااة االااانس 

 متوسط الدخ  الشهري لألسرة(. -املستوي التعليةي لألا 
      دراسااة طبيعااة العالقااة بااني مشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات بابعادهااا

 وبني املسوولية اإلجتةاعية.
     ألديااد نساابة مشاااركة مااتالات الدراسااة يف تفساالها لتباااين مشاااركة

 التابع(. األبناش يف إدارة األولويات ااملتال
      ألديااد نساابة مشاااركة مااتالات الدراسااة يف تفساالها لتباااين املسااوولية

 اإلجتةاعية لألبناش  فراد عينة البحث األساسية ااملتال التابع(.
       دراساااة فاعلياااة الربناااامج اإلرااااادي القاااا م علاااي إسااارتاتي ية الااارحالت

البحاااث ( لتنةياااة وعاااي األبنااااش  عيناااة  Web Questاملعرفياااة عااارب الوياااو ا

 األساسية باملشاركة يف إدارة األولويات.
       دراساااة فاعلياااة الربناااامج اإلرااااادي القاااا م علاااي إسااارتاتي ية الااارحالت

( لتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة لألبناااش  Web Questاملعرفيااة عاارب الويااو ا

 عينة البحث األساسية.

   :أهمية البحث 
  تتةث   هةية البحث احلالي فيةا يليا
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  األولويااات مسااة ماان مسااات هااذا العصاار وساابو جااوهري يف كااثل ماان  ت عااد

األمرا  السةية واإلجتةاعية والنفسية الايت تعااني منهاا األسارة والايت      

تتطلو إجياد  سلوب علةي يف إدارتها ومواجهتهاا للوقاياة منهاا  و لت فياف     

 حدتها علي األسرة.
 يف تنةية املساوولية   الكشف عن الدور الفعال للةشاركة يف إدارة األولويات

اإلجتةاعيااة  ااا يمهاار دور اإلدارة يف بناااش الش صااية امتةعيااة السااوية     

وإكتساااب ا ااربات الاايت ماان اااانها تطااوير امتةااع وتنةيتااه و  ساايةا يف    

 مرحلة املراهقة اليت ت عد املؤه  األساسي ملرحلة اإلنتاج والتقدا.
       ة امتةااع وهااي فوااة   إلقاااش العااوش علااي ااارحية سااكانية هامااة ماان ااارا

األبنااااش حياااث ألتااااج تلاااك الشااارحية إلاااي مزياااد مااان الدراساااات واإلهتةااااا  

 والرعاية إلجياد جي  قوي نافع للة تةع.
    اإلهتةاا والرتكيز علي فوة املراهقة وهي من الفوات احلساساة يف األسارة

والاايت ي عااد إكسااابها مهااارة إدارة األولويااات الركياازة األساسااية لرتسااي        

 ا صا ص السلوكية اإلجيابية نذه املرحلة. وبناش
         ميكاان  ن تسااهم نتااا ج البحااث يف إعااداد جياا  ماان األبناااش م ساالة باملفاااهيم

األساسية املرتبطة بكيفياة إدارة األولوياات بالطريقاة امُلثلاي ألناه ساال  ذو       

حااادين إماااا  ن يرتقاااي بش صاااية اإلنساااان وفكاااره وروحاااه وإماااا  ن ي ااادمر     

 سية.ا صيته وتحته النف
       قد تكون الدراسة إةافة إلي مكتبة الت صاص ببلقااش العاوش علاي موةاور

جديد وهاو إدارة األولوياات لألبنااش وعالقتاه بتنةياة املساوولية اإلجتةاعياة        

 كاحد املوةوعات املهةة اديدة التا ل بامتةع.
   إكسااااب األبنااااش الثقافاااة التكنولوجياااة يف جماااال احلاساااو واإلنرتنااال مااان

علم الاذاتي ومهاارات البحاث للحصاول علاي املعرفاة عارب اإلنرتنال         خالل الت

  ا يكون نا األ ر علةياخ وعقلياخ و قافياخ.
     تساااهم هاااذه الدراساااة يف خلااا  جيااا  جدياااد يعاااي باهةياااة إدارة األولوياااات

 وخطواتها.
       تسااااتةد  هةيااااة هااااذه الدراسااااة العةليااااة ماااان  هةيااااة تنةيااااة املسااااوولية

لصار وهي القعية اإلجتةاعية اليت تسعي  يع اإلجتةاعية لألبناش منذ ا

الاادول إلااي تنةيااة هااذه املسااوولية لاادي  بنا هااا ملااا نااا ماان  هةيااة يف ألقياا  

 هدافهم و ا جيعلهم قادرين علي مواجهة املشااك  والصاعوبات وناافعني    

 ألنفسهم و سرهم وجمتةعهم.
  حالت املسااااهةة يف إعااااداد برنااااامج إراااااادي قااااا م علااااي إساااارتاتي ية الاااار

املعرفيااااة لتنةيااااة وعااااي األبناااااش باملشاااااركة يف إدارة األولويااااات وعالقتااااه  

 باملسوولية اإلجتةاعية.

 :األسلوب البحثي للدراسة 
 : أواًل: فروض البحث 

         توجد فروق ذات د لة إحصاا ية باني األبنااش  فاراد عيناة البحاث األساساية

 -األديااد األولويااات  يف متوسااطات درجااات  بعاااد إسااتبيان إدارة األولويااات    
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التفاعااا  اإلجياااابي(  تبعااااخ إلخاااتالف     -قاااوة األهاااداف   -امللكاااات اإلنساااانية  

املسااتوي  -عةاا  األا   -الساان  -مااتالات الدراسااة الدميوجرافيااة االاانس   

متوسااااط الاااادخ  الشااااهري  -املسااااتوي التعليةااااي لااااألا  -التعليةااااي لااااألب 

 لألسرة(.
   بنااش  فاراد عيناة البحاث األساساية      توجد فروق ذات د لة إحصاا ية باني األ

يف متوساااطات درجاااات  بعااااد إساااتبيان املساااوولية اإلجتةاعياااة ااملساااوولية      

املساااوولية امتةعياااة( تبعااااخ    -املساااوولية األسااارية  -الش صاااية  الذاتياااة  

 -عةاا  األا  -الساان  -إلخااتالف مااتالات الدراسااة الدميوجرافيااة االاانس  

متوسط الادخ  الشاهري    -التعليةي لألا  املستوي -املستوي التعليةي لألب 

 لألسرة(.
     توجااد عالقااة إرتباطيااة دالااة إحصااا ياخ بااني إساات ابات  فااراد عينااة البحااث

ألبعاااااد إسااااتبيان مشاااااركة األبناااااش يف إدارة األولويااااات و  بعاااااد إسااااتبيان     

 املسوولية اإلجتةاعية.
   ذتلااااف نساااابة مشاااااركة مااااتالات الدراسااااة يف تفساااال نساااابة التباااااين 

ا اتاااااة  شااااااركة األبنااااااش يف إدارة األولوياااااات تبعااااااخ ألوزان معاااااامالت  

 اإلسدار ودرجة اإلرتباأ.
  ذتلف نسبة مشاركة متالات الدراسة يف تفسل نسبة التباين يف املتال

التاااابع ااملساااوولية اإلجتةاعياااة( تبعااااخ ألوزان معاااامالت اإلسااادار ودرجاااة     

 اإلرتباأ.
 بااني متوسااطات درجااات القياااس القبلااي والبعاادي   توجااد فاارق دال إحصااا يا

لتطبي  الربنامج اإلراادي القا م علي إسرتاتي ية الرحالت املعرفياة عارب   

الويو لتنةية وعي األبناش باملشاركة يف إدارة األولوياات علاي عيناة البحاث     

 لصاحل التطبي  البعدي.
   البعاادي توجااد فاارق دال إحصااا يا بااني متوسااطات درجااات القياااس القبلااي و

لتطبي  الربنامج اإلراادي القا م علي إسرتاتي ية الرحالت املعرفياة عارب   

الويااو لتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة ألبناااش عينااة البحااث لصاااحل التطبياا   

 البعدي.

 ثانيًا: املصطلحات العلمية واملفاهيم اإلجرائية  
  : الفاعليةEffectiveness The 

حية العناتار املتاحاة لتحقيا  األهاداف     يشل هذا املصطلة إلاي مادي تاال   

( وتعرفها الباحثتاان إجرا يااخ بانهاا  مادي التطااب       2003املنشودةاددي حمةد، 

 بني امل رجات الفعلية للنماا وامل رجات املنشودة .

  :برنامج إرشاديGuiding Program 
( بانااه جمةوعااة ماان ا طااوات امل ططااة واملنمةااة،  2004عرفااه طااه حسااني ا

ترمي إلي ألقي   هداف معينة، حبيث اهد كا  خطاوة لل طاوة الايت      واليت

تليها، وحبيث تصبة يف النهاية مرتابطاة معااخ، وتاؤدي إلاي تعادي  السالوكيات       

ا اطواااة، واملعاااارف السااالبية لااادي األفاااراد، وإساااتبدانا باسااااليو سااالوكية      

 جديدة، و فكار وإجتاهات  كثر إجيابية .



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
81 

واملعااااارف واإلجتاهااااات الاااايت مت وةااااعها   وهااااو جمةوعااااة ماااان املعلومااااات 

وترتيبهااا ترتيباااخ منطقياااخ والاايت تعةاا  علااي تنةيااة الااوعي لاادي عينااة البحااث       

 (.2006اسهاا عبد احلاف ،

وت عرفااه الباحثتااان إجرا ياااخ بانااه   سلساالة منمةااة ماان املعلومااات واملعااارف     

جهاة  واألنشطة املرتابطة واملتكاملة علي ااك  جلساات إرااادية خمططاة، مو    

لألطفااال ماان  جاا  تنةيااة الااوعي لااديهم إلدارة األولويااات  لتنةيااة املسااوولية       

 اإلجتةاعية .

   :إسرتاتيجية الرحالت املعرفيةStrategy Web Quest 
يقصاااد ببسااارتاتي ية الااارحالت املعرفياااة  نهاااا طريقاااة للتااادريس والاااتعلم 

قا ةااااة علااااي الكةبيااااوتر ألقاااا  تاااافة الرتابااااط والوظيفااااة بااااني اساااات داا    

لتكنولوجيا يف التعليم والتعلم، وتعكس فكرة حوسبة بيوات التعلم والتادريس  ا

املعاتر إلتاحة الفر   ماا الطالو لملستزادة من املعرفة والبحاث والتسااؤل   

بطريقة خمطط نا ومتسلسلة من خالل  نشطة ذات معين تساعده علي بناش 

 (.2008معريف خا  به اوداد إمساعي ، ياسر  دد، 

لرحالت املعرفية إجرا يااخ بانهاا  إسارتاتي ية تدريساية تعتةاد علاي       تعرف ا

األنشااطة التعليةيااة اإلستقصااا ية القا ةااة علااي دمااج اإلنرتناال يف العةليااة        

التعليةية حبيث يكةن دور املعلام يف ذطايط وتنمايم مصاادر احلصاول علاي       

وألديااد  املعلومااات امُلنتقاااه م ساابقاخ ماان قبلااه بعااد ألديااد املهاااا املرتبطااة بهااا        

األنشطة القا ةة عليها وتقدير التوجيهات للطلبة والطالبات ملسااعدتهم علاي   

تقصااااي املعلومااااات الالزمااااة بهاااادف تنةيااااة مهااااارة إدارة األولويااااات وتنةيااااة    

 املسوولية ا جتةاعية.

  :املشاركةSharing 
( بانهااا مساااعدة ا باان لوالديااه علااي القياااا باابعر  1999ت عرفهااا وفاااش ااالئ ا

ال الاايت تتعلاا  بشااوون احلياااة األساارية وذلااك لتحقياا  جااو ماان التفاااهم   األعةاا

 واإلنس اا بني  فراد األسرة.

وت عرفهاااا الباحثتاااان إجرا يااااخ بانهاااا  عةلياااة تفاعااا  األبنااااش ماااع والاااديهم يف  

مشااكلة  و موقااف معااني ماان خااالل إدارة األولويااات باساالوب علةااي ي ساااعدهم     

 الوتول إلي  هداف األسرة . وي ش عهم علي املساهةة اإلجيابية يف

 : إدارة األولويات  Priority Management    

( علاااي قااادرة الفااارد علاااي ألدياااد األفكاااار     2005ي عرفاااه لاااؤي  باااو لطيفاااة ا    

 واألهداف والنتا ج والبدا   األكثر  هةية.

وت عرفه الباحثتان إجرا ياخ بانه قدرة األبناش علي إست داا امللكات اإلنسانية  

األهداف والبدا   األكثر هةية والتفاع  اإلجيابي مع اآلخرين،  اا   لتحديد

يكاااون لاااه   ااار إجياااابي علاااي مشااااركتهم يف إدارة املنااازل وتنةياااة املساااوولية       

 اإلجتةاعية لديهم وتنقسم إلي  ربع  بعادا
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 :أواًل: حتديد األولويات Identifying Priorities  
رة األبناش علي املوازنة يف توزيع الوقال  وت عرفه الباحثتان إجرا ياخ علي  نه قد

واملعرفة الواةحة لألهداف واإلنطالق سوها وعدا التا ر باألحداث الطار ة 

 وألديد األعةال امُللحة اليت   ميكن تاجيلها.

 :ثانيًا: امللكات اإلنسانية Human Resources  
اا امللكاااات وت عرفاااه الباحثتاااان إجرا يااااخ علاااي  ناااه قااادرة األبنااااش يف إسااات د      

اإلنسااانية مااان حيااث النمااار إلااي األفكاااار حبياديااة وإدراك القااايم الش صاااية     

وتا لهاااا واإلهتةااااا بالعاااةل اإلنسااااني وقطاااع الوعاااود الصاااادقة والرؤياااة        

 املستقبلية للحياة األخري.

  :ثالثًا: قوة األهدافThe Strength of Aims 
يف معرفااة مسااتوي قااوة    وت عرفااه الباحثتااان إجرا ياااخ علااي  نااه قاادرة األبناااش    

األهااداف ماان حيااث الرؤيااة الواةااحة للحياااة والرتكيااز علااي األ اار الطيااو          

 وإرتباأ األهداف باندف األمسي للحياة.

   :رابعًا: التفاعل اإلجيابي Positive Interaction 
وت عرفااه الباحثتااان إجرا ياااخ علااي  نااه قاادرة األبناااش علااي التفاعاا  األسااري           

مااع الاازمالش وإحاارتاا وجهااة  نماار اآلخاارين واإلااارتاك يف اإلجيااابي والتفاعاا  

 العة  الةاعي وإحرتاا  فكار ومشاعر اآلخرين.

   :املسئولية اإلجتماعيةSocial Responsibility 
هي مسوولية حمتكةة ملعيار وهي مساوولية عان مهااا  و سالوك  و تصارف      

ا تعارف بانهاا   ( كةا 1993وألديد مدي موافقته ملتطلباات بعينهاا اسايد عثةاان،    

تت ساااد يف جوهرهاااا باربعاااة جواناااو هااايا ا قتصاااادي والقاااانوني واألخالقاااي  

 (.2010وا لايوسف ذياب،

( بانهاااا إساااتعداد م كتساااو لااادي الفااارد يدفعاااه  1996وي عرفهاااا اإمااااا ديااادة،

للةشاااركة مااع اآلخاارين يف  ي عةاا  يقومااون بااه واملساااهةة يف حاا  املشااكالت  

دور الاااذي إخرتتاااه الةاعاااة والعةااا  علاااي     الااايت يتعرةاااون ناااا  و تقبااا  الااا    

( بانااه الساالوك 2009املشاااركة يف تنفيااذه . بينةااا ت عرفااه فاااتن لطفااي و خاارون ا  

الااذي ميارسااه املراهاا  رضبااة منااه يف القياااا  ااا يوكاا  إليااه ماان مسااووليات يف   

 املواقف امل تلفة وقيامه بدور سو نفسه و سرته وامتةع الذي يعيش فيه.

( املساوولية اإلجتةاعياة بانهاا إساتعداد الفارد      2012باديرا  كةا تعرف إينااس 

امتةااع(  -ورضبتااه يف التعاااون مااع  فااراد الةاعااة الاايت ينتةااي إليهااا ااألساارة    

والتشاااور معهاام يف مناقشااة مااا يااواجههم ماان مشااكالت ذااص  مااور الةاعااة    

 وتنميم  عةانم وإبداش الرضبة يف القياا  ا يكلف من  عةال.

( املسااوولية اإلجتةاعيااة بانهااا اإللتاازاا الااذاتي     2016يوسااف، عاارف اعبااد اخل 

للفااارد بتنةياااة قدراتاااه الش صاااية وإلتزامااااه بااااداش واجباتاااه جتااااه  اعتااااه        

وجمتةعه  ا يتعةنه من مؤسسات وقيم إجتةاعية و خالقية و قافية تاؤ ر  
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يف عالقتاااااه بااااااآلخرين يف خمتلاااااف مواقاااااف احليااااااة، كةاااااا عرفاااااه اهاااااادي    

هاا مسااوولية الفارد عان  فعالااه الايت يقاوا بهااا جتااه ضاله ماان        ( بان2015الشاةري، 

األفااراد اآلخاارين وتتةثاا  هااذه املسااوولية يف املسااوولية الذاتيااة جتاااه الةاعااة   

وامتةااع ماان خااالل ألةاا  نتااا ج التصاارفات الش صااية املتصاالة بالتعاااون         

واملشاااااااركة يف مواجهااااااة وحاااااا  املشااااااكالت، كةااااااا  اااااااار ازياااااان العاباااااادين 

بااان املسااوولية اإلجتةاعيااة هااي تفكاال الفاارد وساالوكه الااذي      ( 2014مصااطفي،

يعكس  هدافه ورضباته جتاه السالوك املساوول الاذي يتعاةن إحارتاا واإلهتةااا       

 حبقوق اآلخرين واملشاركة البناشة حل  مشاكلهم وإسعادهم.

( بانهااااااا مسااااااوولية األبناااااااش عاااااان ذاتهاااااام 2016وت عرفهااااااا د ل العااااااوحيي ا

و تدقا هم وجتاه جمتةعهم ووطنهم وبيوتهم من ومسووليتهم جتاه  سرهم 

خالل فهةهم لدورهم يف ألقي   هدافهم وإهتةاماتهم بااآلخرين ومان خاالل    

عالقاتهم اإلجيابية ومشاركتهم يف ح  مشكالت امتةع، وألقيا  األهاداف   

 العامة باست داا ك  السب  املتاحة  ا فيها ابكات التوات  اإلجتةاعي.

املساوولية اإلجتةاعياة إجرا يااخ بانهاا سالوك األبنااش جتااه        وتعرف الباحثتاان  

فهةهااام ألدوارهااام األسااارية واإلجتةاعياااة ورضباااتهم يف مشااااركة اآلخااارين     

 ملواقفهم امل تلفة و ا ي حق   هدافهم وي شعرهم بالتوازن اإلجيابي والنفسي.

 وقد قسم البحث املسوولية اإلجتةاعية لدي األبناش إليا 

 لشخصية "الذاتية" :  املسئولية ا-أSelf- Responsibility 
( بانهااا  ساالوك األبناااش وإسااتعدادهم لتحةاا      2016وت عرفهااا د ل العااوحييا 

املسوولية الش صية وإلتزامهم بواجباتهم اليت تفرةها علايهم تلاك املساوولية    

 واليت تمهر يف  دا هم السلوكي يف املواقف امل تلفة .

سااااتعداد الفاااارد علااااي ألةاااا  مسااااووليته   وت عاااارف إجرا ياااااخ بانهااااا  قاااادرة إ 

 الش صية عن نفسه وعن تصرفاته دون إنتمار املساعدة من  حد .

 املسئولية األسرية: -بFamily Responsibility   
( بانهاا قاادرة وإساتعداد الفارد علاي ألةا  بعاار      2012وت عرفهاا إينااس باديرا   

ين  و من  ج  املسووليات األسرية داخ   سرته بهدف ذفيف العوش عن الوالد

 التعود علي القياا بها يف مرحلة مستقبلية.

وت عااارف إجرا يااااخ بانهاااا  دور األبنااااش وإساااتعدادهم لتحةااا  املساااوولية جتااااه  

 سرهم واإللتازاا بااداب األسارة وتلبياة رضبااتهم واملشااركة معهام يف ألقيا          

  هداف األسرة واملساهةة يف اإلرتقاش بها .

 املسئولية اجملتمعية:  -ج Societal Responsibility 
وت عاارف إجرا ياااخ بانهااا إسااتعداد األبناااش ألداش ساالوكهم ودورهاام اإلجتةاااعي  

حبو وإقاماة عالقاات إجتةاعياة إجيابياة للحفااظ علاي الةاعاة الايت ينتةاوا          



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
84 

إليها واإلرتقاش بها واملشاركة يف املواقف اليت تساهم يف داياة بيوتاه واإللتازاا     

 بواجباتهم جتاهه .

 مُلراهقة:  اAdolescence 
ت عاارف امُلراهقااة بانهااا مرحلااة لا يااة تتساام باحلساسااية فهااي إنتقااال بااني    

مرحلاة اإلعتةادياة الطفولياة إلاي مرحلاة اإلساتقاللية الرااادة الايت تتحادد          

فيها هوية املراه  واليت من خالنا يستطيع ألدياد مساتقبله املهاين واألساري     

 (.1993ازينو إبراهيم،

بانهااا التحااول ماان الطفولااة  ااا تتةيااز ماان إعتةاديااة وعاادا      كةااا ت عاارف  

النعج إلي درجة نعج  كرب وهي اإلستقاللية وتبد  مرحلة املراهقة باالبلو   

عاااا( و مااا البنااات    22-13النسااي وبالنساابة للباانني تاارتاو  هااذه الفاارتة بااني ا      

عاااا( ويف خااالل هااذه الفاارتة ألاادث تااالات كاابلة قااد  21-12فااترتاو  مااا بااني ا

تكون م سببة لملةطرابات بدرجات متفاوتاة يف ا صاا ص النساية وتاورة     

السم واألدوار اإلجتةاعية والنةو العقلاي ومفهاوا الاذات اجاابر عباد احلةياد       

 (.1993وعالش الدين كفايف،

( األبناااش يف مرحلااة املراهقااة بااانهم األبناااش يف الفاارتة 2010وت عاارف راااا راضااوا

ر فيهااا بوةااو  الساالوك اإلسااتقاللي ويتفاعاا   عاااا( ويمهاا19-17العةريااة ماان ا

 فيها األبناش تفاعالخ إجيابياخ مع بيوتهم الداخلية وا ارجية.

  :األبناءSons 
بنااات( يف فاارتة املراهقااة ماان   –يقصااد باألبناااش يف هااذا البحااثا األبناااش اباانني  

 ( سنة ويقةن يف  سر مستقرة.17-14ا

   :ثالثًا: منهـج البحـث 
 نهج الوتفي التحليلي، واملنهج  ابه الت ريئ.إست دا امل 

        املاانهج الوتاافي التحليلااي وهااو الطريقااة املنمةااة لدراسااة حقااا   راهنااة

متعلقاااة بمااااهرة  و موقاااف  و  فاااراد   و  حاااداث  و  وةاااار معيناااة بهااادف      

إكتشاااف حقااا   جدياادة  و التحقاا  ماان تااحة حقااا   قدميااة و  ارهااا         

ا وكشف الوانو الايت ألكةهااحمةاد   والعالقات اليت تتص  بها وتفسله

( ، بينةااا املاانهج ااابة الت ااريئ يعااين التااايل املعتةااد واملعاابوأ  2006ااافي ،

املشااروأ احملاادد لواقعااة معينااة، ومالحمااة الااتالات الناجتااة يف الواقعااة      

 (.2002ذاتها وتفسلها اإخال  عبد احلفي ، ومصطفي باهي،

 رابعًا: حدود البحث 
 علي النحو التاليايتحدد هذا البحث 

 ااحلدود البشرية للبحثا  تكونل عينة البحث من  الث جمةوعات 

     طالااو وطالبااة بااانفس   30عينااة البحااث ا سااتطالعيةا تكونااال ماان ا )

 14مواتفات العينة األساساية، ذكاور وإنااث، يف املرحلاة العةرياة مان       

هم سنة بالصف األول والثااني والثالاث الثاانوي مت إختياار     17سنة إلي 
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بطريقااااة عةديااااة ضرةااااية ماااان ماااادارس املرحلااااة الثانويااااة العامااااة  

 حافماااة القااااهرة، وذو مساااتويات إقتصاااادية وإجتةاعياااة خمتلفاااة  

ويشااارتأ  ن يكاااون الطالاااو مقااايم يف  سااارة مساااتقرة،  والتاكاااد مااان  

إمتالك الطلباة والطالباات عيناة البحاث ملهاارات التعاما  ماع احلاساو         

 نني  دوات الدراسة.اآللي وابكة اإلنرتنل .وذلك لتق
   طالااو وطالبااة ماان طااالب  220عينااة البحااث األساساايةا  تكوناال ماان ا )

 17سانة إلاي    14املرحلة الثانوية، ذكور وإناث، يف املرحلة العةرية مان  

سنة بالصف األول والثاني والثالث الثانوي، من حمافمة القاهرة،وذو 

الطالااو  مساتويات إجتةاعياة وإقتصااادية خمتلفاة وي شاارتأ  ن يكاون    

مقيم يف  سرة مستقرة، والتاكد من إمتالك الطلبة والطالبات عيناة  

 البحث ملهارات التعام  مع احلاسو اآللي وابكة اإلنرتنل.

 طالو وطالباة مان طاالب عيناة     55عينة البحث الت ريبيةا وقوامها ا )

البحث األساسية مت إختيارهم من الربيع األدني من العيناة األساساية   

ي مسااتوي الااوعي باملشاااركة يف إدارة األولويااات  لنتااا ج   ماان من فعاا

 تطبي   دوات الدراسة، وذلك لتطبي  الربنامج اإلراادي عليهم.
     احلدود الارافية للعينةا مت إختيار العينة بطريقة عةدياة ضرةاية مان

طاااالب املرحلاااة الثانوياااة  ااادارس مشااارتكة للةرحلاااة الثانوياااة العاماااة   

مدرساااة حلاااوان   –ة السااابتية الثانوياااة بااانني   حافماااة القااااهرة امدرسااا 

 مدرسة الشهيد عبد املنعم ريا  الثانوية بنات( –الثانوية بنات 

   احلاااادود الزمنيااااة للبحااااثا مت تطبياااا   دوات البحااااث علااااي عينااااة البحااااث

األساسية يف الفرتة الزمنية مان  بداياة ااهر ماارس حايت بداياة ااهر ماايو         

ا ية وإساات راج النتااا ج  اام إختيااار   ا، وبعااد إجااراش التحلاايالت اإلحصاا  2019

العينااة الت ريبيااة وتطبياا  الربنااامج اإلراااادي امُلعااد علاايهم خااالل اااهر        

( جلسات، بواقع جلستني 7، وإستارق الربنامج يف تطبيقه ا2019سبتةرب عاا 

  سبوعياخ، وزمن ك  جلسة اساعتني(. 

 :خامسًا: أدوات البحث 
سهلة وبسيطة مراعياخ الشاةولية  مت إعداد  دوات البحث بطريقة واةحة و

قاماال حيااث  وقلااة الوقاال امل صااص ملاا ش اإلسااتةارات بعااد ااار  اناادف منهااا.    

 الباحثتان ببعداد  دوات البحث التاليةا 

 )إستةارة البيانات العامة لألبناش و سرهم. اإعداد الباحثتان                                     
 ارة األولويات  بابعاده األربعةإستبيان مشاركة األبناش يف إد 
  التفاع  اإلجياابي(.     –قوة األهداف  –امللكات اإلنسانية  –األديد األولويات

 اإعداد الباحثتان(                                                      
    إساااتبيان املساااوولية اإلجتةاعياااة بابعادهاااا الثال اااة ااملساااوولية الش صاااية

 اإعداد الباحثتان( املسوولية امتةعية( . –رية املسوولية األس – الذاتية  
    برناااامج إرااااادي قاااا م علاااي إسااارتاتي ية الااارحالت املعرفياااة عااارب الوياااو

لتنةياااة وعاااي األبنااااش باملشااااركة يف إدارة األولوياااات وعالقتاااه باملساااوولية   

 اإلجتةاعية. اإعداد الباحثتان(                          
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 امة:أواًل: إستمارة البيانات الع 
مت إعاادادها بهاادف احلصااول علااي بعاار املعلومااات الاايت ت فيااد يف إمكانيااة        

ألدياااد ا صاااا ص اإلجتةاعياااة واإلقتصاااادية اا صاااا ص الدميوجرافياااة(  

 ( علي ما يلي ا1لألبناش عينة البحث وإاتةلل هذه اإلستةارة  املح  

  إناااااث(، ملااااتحقني باملرحلااااة   -البيانااااات الدميوجرافيااااةا الاااانس اذكااااور

ساانة، مسااتوي تعلاايم األب   17ساانة إلااي   14ثانويااة، و عةااارهم تاارتاو  ماان   ال

واألا امساااتوي مااان فرا حاتااا  علاااي الشاااهادة اإلبتدا ياااة   اإلعدادياااة،   

مسااتوي متوسااطا اااهادة  انويااة ومااا يعادنااا  معاهااد متوسااطة، مسااتوي      

مرتفااعا مؤهاا  جااامعي  ومااا بعااد الااامعي(، عةاا  األا اتعةاا     تعةاا (،     

جنيه، متوسطا  قا   2000  الشهري لألسرة امن فرا  ق  منمتوسط الدخ

 جنيه فاكثر(. 5000جنيه، مرتفع ا من  5000من  

         بياناات تتعلا  بالنتاا ج الوتافيةا تتعااةن ماا  كثار مهاارة إدارة األولويااات

إساات داماخ لاادي األبناااش ؟ ومااا  كثاار املسااووليات اإلجتةاعيااة  تفعاايالخ لاادي  

 األبناش ؟ .

 تبيان مشاركة األبناء يف إدارة األولويات:ثانيًا: إس 
 عد هذا اإلستبيان يف ةوش القراشات والدراساات الساابقة واملفهاوا اإلجرا اي     

( عبااارة 54إلدارة األولويااات، وقااد إاااتة  اإلسااتبيان يف تااورته النها يااة علااي ا   

خربية تقايس مهاارة األبنااش يف إدارة األولوياات ت اطاي  رباع  بعااد لقيااس إدارة         

ألولويات ومت وةع مفتا  التصاحية ا اا  باإلساتبيان وتتحادد إسات ابات      ا

العبااارات وفقاااخ لااثالث إساات ابات انعاام، إلااي حااد مااا،  ( علااي مقياااس متاادرج       

( علاااي الرتتياااو لملسااات ابة علاااي العباااارات موجباااة الصاااياضة،     3،2،1متصااا  ا

 ( علاااي الرتتياااو لملسااات ابة علاااي العباااارات سااااالبة     1،2،3وتعطاااي الااادرجات ا  

( 162الصياضة، وبذلك تكون  علي درجة مشاهدة حيص  عليهاا املفحاو  هايا   

 (، وقد إاتة  اإلستبيان علي  ربعة  بعاد كةا يليا54و ق  درجة مشاهدة ا

  عباااارة خربياااة تقااايس 14الب عاااد األولا ألدياااد األولويااااتا وإااااتة  علاااي ا )

 توزيااع  مسااتوي مهااارة األبناااش يف ألديااد األولويااات ماان حيااث ااملوازنااة يف       

عااادا التاااا ر   -املعرفاااة الواةاااحة لألهاااداف واإلنطاااالق سوهاااا     –الوقااال 

 ألديد األعةال امُللحة اليت   ميكن تاجيلها(. –باألحداث الطار ة 

      عبااارات خربيااة تقاايس   10الب عااد الثااانيا امللكااات اإلنسااانية ا إاااتة  علااي ا )

ث االنمار إلااي  مساتوي مهاارة األبنااش يف اسات داا امللكااات اإلنساانية مان حيا       

اإلهتةاااا بالعااةل   -إدراك القاايم الش صااية وتا لهااا   -األفكااار حبياديااة  

 الرؤية املستقبلية للحياة اآلخرة(. -قطع الوعود الصادقة   -اإلنساني 

     عباارة خربياة تقايس مساتوي     18الب عد الثالثا قاوة األهادافا إااتة  علاي ا )

الرتكيااز  -اةااحة للحياااة قااوة األهااداف لاادي األبناااش ماان حيااث االرؤيااة الو 

اإلحتفااااظ  - عااادل إجتااااهي وفااا  رؤيااايت يف احليااااة     -علاااي األ ااار الطياااو  

 -اإلنصاات للصاوت الاداخلي     -ببوتلة داخلية تعةن التوجه سو األهاداف 

 إرتباأ األهداف باندف األمسي للحياة( .
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 عباااارة خربياااة تقااايس 12الب عاااد الراباااعا التفاعااا  اإلجياااابيا إااااتة  علاااي ا )

التفاعا    -ي التفاعا  اإلجياابي مان حياث االتفاعا  األساري اإلجياابي       مستو

 -اإلاارتاك يف العةا  الةااعي    -إحرتاا وجهة نمر اآلخارين   -مع الزمالش 

 إحرتاا  فكار ومشاعر اآلخرين(. -الثقة يف األتدقاش

 :صدق اإلستبيان:  إعتمدت الباحثتان يف ذلك علي كل من 
 1-  صدق احملتويValidity Content: 

مت عر   دوات البحث يف تورتهم املبد ية علي بعار األسااتذة امُلحكةاني    

(  سااتاذ ذصااص إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة بكليااة اإلقتصاااد       14عااددا

(  ساتاذ ذصاص إدارة املنازل بكلياة اإلقتصااد      6جامعة حلوان، وعدد ا -املنزلي 

ت البحاااث مااان حياااث  جامعاااة املنوفياااة للتعااارف علاااي  را هااام يف  دوا   -املنزلاااي 

املال ةااة للهاادف منهااا وماادي تااحة تااياضة العبااارات واإلساات ابات للعبااارات   

ومدي إرتباأ ك  عبارة  فهوا الب عد الذي تتعةنه، ومناسبة التقدير الذي 

وةع لك  عبارة  م تفريغ بيانات التحكيم وتبني إتفااق الساادة احملكةاني علاي     

% كةااا مت إجااراش  85ا95ا بااني تااحة معماام العبااارات وذلااك بنساابة تاارتاو  ماا     

التعديالت يف بعر العبارات، وقامل الباحثتان بالتعديالت املشار إليهاا وباذلك   

 (. 2اتبة تاحل  للتطبي  ا ملح  

 2- صدق التكوينConstruct Validity: 
مت حساب تدق التكوين بطريقة تدق اإلتساق الداخلي عن طريا  إجيااد   

 بلساااون ، وقاااد تراوحااال قااايم معاااامالت  معامااا  اإلرتبااااأ ببسااات داا معام 

 –امللكاات اإلنساانية    –اإلرتباأ بني الدرجة الكلية لك  ب عد األديد األولوياات 
التفاعاا  اإلجياااابي( والدرجااة الكليااة لملسااتبيان امشااااركة      –قااوة األهااداف   

( وهاي قايم دالاة إحصاا ياخ     1األبناش يف إدارة األولويات( كةا يتعة مان جادول ا  

 ا يدل علي جتاانس عباارات و بعااد اإلختباار والدرجاة       0.01لة عند مستوي د 

 الكلية له.

 ( قيم معامالت ا رتباأ  بني الدرجة الكلية لك  ب عد والدرجة الكلية ألبعاد1جدول ا

 (220إستبيان مشاركة األبناش يف إدارة األولويات ان= 

 الد لة ا رتباأ  بعاد إستبيان مشاركة األبناش يف إدارة األولويات 

 0.01 0.723 ألديد األولويات ا الب عد األول

 0.01 0.841 امللكات اإلنسانيةالب عد الثاني ا 
 0.01 0.916 قوة األهدافالب عد الثالثا 

 0.01 0.778   التفاع  اإلجيابيالب عد الرابع ا 

يتعااة ماان الاادول  ن معااامالت ا رتباااأ كلااها دالااة عنااد مسااتو  د لااة   

 رتابها من الواحد الصحية  ا يدل عل  تدق  بعاد اإلستبيان .  (  ق0.01ا

 :معامل الثبات 
مت حساااب الثبااات إلسااتبيان مشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات ببساات داا 

كاااالخ مااان طريقاااة  لفاااا كرونباااائ، وطريقاااة الت ز اااة النصااافية ومعادلاااة      

وهاي قايم    (،2التصحية لسبلمان، وطريقة جيواان كةا يتعة من جدول ا

( إلقرتابهااا ماان الواحااد الصااحية،  ااا ياادل علااي  بااات     01,0دالااة عنااد مسااتوي ا 

 اإلستبيان وتالحيته للتطبي  علي عينة البحث.
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 (220( قيم معام  الثبات ألبعاد إستبيان مشاركة األبناش يف إدارة األولويات ان=2جدول ا
 بعاد إستبيان مشاركة األبناش يف إدارة 

 األولويات 

 الفا معام 

الت ز ة 

 النصفية

 جيواان اسبلمان براون

 0.781 0.833 0.768 0.794 ألديد األولويات ا الب عد األول

 0.842 0.897 0.821 0.858 امللكات اإلنسانيةالب عد الثاني ا 

 0.763 0.815 0.740 0.777 قوة األهدافالب عد الثالثا 

 0.891 0.943 0.879 0.902   التفاع  اإلجيابيالب عد الرابع ا 

 0.820 0.870 0.808 0.835  بات اإلستبيان كك 

 ن  يع قيم معامالت الثباتا معام  الفا، الت ز اة   (2ايتعة من الدول 

(   اا يادل   0.01النصفية، اسبلمان براون، جيوااان دالاة عناد مساتو   د لاة ا     

 عل   بات اإلستبيان وتالحيته للتطبي  .

 املسئولية اإلجتماعية : ثالثًا: إستبيان 
 عد هذا اإلستبيان يف ةوش القراشات والدراساات الساابقة واملفهاوا اإلجرا اي     

للةسوولية اإلجتةاعية لألبناش للتعرف علي مادي إدراك األبنااش  ساوولياتهم    

اإلجتةاعيااة داخاا  األساارة، ولصااياضة البنااود مت اإلطااالر علااي بعاار املقاااييس   

(، 2015(، اسالوي عةاار،  2006و وإباراهيم عباد الارحيم،    والدراسات منها ا ماني جااب 

 ,Burcea(، ا2016(، اماروي إمساعيا ،  2015(، ا داد حسان،  2015ايوساف العنازي،  

( عبارة خربية، وينقسم 66( وقد تكون اإلستبيان يف تورته النها ية من ا2011

 اإلستبيان إلي  الث  بعاد ا

  عبارة خربية 22ا وإاتة  علي االب عد األولا املسوولية الش صية  الذاتية )

توةة إدراك األبناش ألهدافها قصلة وبعيدة املادي، اإلتقاان يف  داش األعةاال    

املنزليااة، وتقاايس دور ا باان ومسااووليته سااو ذاتااه و تلكاتااه الش صااية        

 ومدي إلتزامه بواجباته واحلفاظ علي حقوقه.

   عبااارة خربيااة توةااة  19ا الب عااد الثااانيا املسااوولية األسااريةا وإاااتة  علااي )

العطاش لصاحل األسرة، العة  علي ألقي  الرفاهية وتلبية إحتياجات  فاراد  

 سرتها، املشاركة يف ح  مشكالت  فراد األسرة، وتقيس دور ا بان وواجباه   

سااو  ساارته وماادي مشاااركته وتعاونااه داخاا  األساارة ومااع  خواتااه وعطفااه  

 ي إلتزامه باداب األسرة وعاداتها.عليهم وإحرتامه ألبويه وتقديره نةا ومد

     عباارة خربياة تقايس    25الب عد الثالثا املساوولية امتةعياةا وإااتة  علاي ا)

فهااام ا بااان لااادوره يف ألقيااا   هدافاااه وإهتةاماتاااه بااااآلخرين ومااان خاااالل  

عالقاتااااه اإلجيابيااااة ومشاااااركته ألهلااااه و تاااادقا ه وجلانااااه مناسااااباتهم 

لل ةاعاة، وكاذلك واجباه يف احلفااظ      ا جتةاعية ومدي الشعور باإلنتةااش 

علي بيوته والتحلي بالسالوكيات البيوياة اإلجيابياة، وتوةاة فهام العاادات       

والتقالياااد اإلجيابياااة واإللتااازاا بهاااا، وإدراك قيةاااة احلرياااة املساااوولة الااايت  

 تت ذها لتحقي   هدافها.

ومت وةع مفتا  التصحية ا ا  باإلستبيان وتتحادد إسات ابة العباارات    

لثالث إست ابات انعم، إلي حد ما،  ( وفقاخ لتقدير  ال ي متادرج متصا     وفقاخ

( يقااااايس مااااان خالناااااا مااااادي ألةااااا  املساااااوولية ا جتةاعياااااة لألبنااااااش 3،2،1ا

و ارستها  ا يؤ ر بشك  كبل علي  نشطة حيااتهم اليومياة، وباذلك تكاون     

 (.66( و ق  درجة مشاهدة ا198 علي درجة مشاهدة حيص  عليها الطف  هي ا
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 :صدق اإلستبيان:  إعتمدت الباحثتان يف ذلك علي كل من 
 1-  صدق احملتويValidity Content: 

مت عر   دوات البحث يف تورتهم املبد ية علي بعار األسااتذة امُلحكةاني    

(  سااتاذ ذصااص إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة بكليااة اإلقتصاااد       14عااددا

اذ ذصاص إدارة املنازل بكلياة اإلقتصااد     (  سات 6جامعة حلوان، وعدد ا -املنزلي 

جامعاااة املنوفياااة للتعااارف علاااي  را هااام يف  دوات البحاااث مااان حياااث     -املنزلاااي 

املال ةااة للهاادف منهااا وماادي تااحة تااياضة العبااارات واإلساات ابات للعبااارات   

ومدي إرتباأ ك  عبارة  فهوا الب عد الذي تتعةنه، ومناسبة التقدير الذي 

غ بيانات التحكيم وتبني إتفااق الساادة احملكةاني علاي     وةع لك  عبارة  م تفري

% كةااا مت إجااراش  85ا95تااحة معماام العبااارات وذلااك بنساابة تاارتاو  مااا بااني       

التعديالت يف بعر العبارات، وقامل الباحثتان بالتعديالت املشار إليهاا وباذلك   

 (. 3اتبة ا ستبيان تاحل للتطبي  ا ملح  

 2-  صدق التكوينConstruct Validity: 
مت حساب تدق التكوين بطريقة تدق اإلتساق الداخلي عن طريا  إجيااد   

معامااا  اإلرتبااااأ ببسااات داا معام  بلساااون ، وقاااد تراوحااال قااايم معاااامالت   

اإلرتباأ بني الدرجة الكلياة لملساتبيان ااملساوولية ا جتةاعياة( كةاا يتعاة       

ا يادل علاي   (  ا 0.01( وهي قيم دالة إحصا ياخ عناد مساتوي د لاة ا   3من جدول ا

 جتانس عبارات و بعاد اإلختبار والدرجة الكلية له.

(  قيم معامالت ا رتباأ بني درجة ك  عبارة والدرجة الكلية لملستبيان ااملسوولية 3جدول ا

 (220ا جتةاعية( ان=

 الد لة ا رتباأ حماور املسوولية اإلجتةاعية

 0.01 0.944 ا املسوولية الش صية احملور األول

 0.01 0.803 ور الثاني ا املسوولية األسريةاحمل
 0.01 0.761 احملور الثالث ا املسوولية امتةعية

يتعة من الدول الساب   ن معامالت ا رتباأ كلاها دالاة عناد مساتو  ا     

(  قرتابها من الواحد الصاحية  اا يادل علا  تادق وجتاانس عباارات         0.05، 0.01

 اإلستبيان .

 :معامل الثبات 
حساااب الثبااات إلسااتبيان املسااوولية ا جتةاعيااة لألبناااش ببساات داا كااالخ   مت

ماان طريقااة  لفااا كرونبااائ، وطريقااة الت ز ااة النصاافية ومعادلااة التصااحية 

(، وهاي قايم دالاة عناد     4لسبلمان، وطريقة جيواان كةا يتعة من جادول ا 

( إلقرتابهاااا مااان الواحاااد الصاااحية،  اااا يااادل علاااي  باااات     01,0مساااتوي د لاااة ا 

 إلستبيان وتالحيته للتطبي  علي عينة البحث.ا

 (220( قيم معام  الثبات إلستبيان املسوولية ا جتةاعية ان=4جدول ا

 معام  الفا احملاور

الت ز ة 

 النصفية

اسبلمان 

 براون

 جيواان

 0.913 0.960 0.893 0.927 ا املسوولية الش صية احملور األول
 0.875 0.923 0.852 0.883 احملور الثاني ا املسوولية األسرية

 0.751 0.803 0.734 0.762 احملور الثالث ا املسوولية امتةعية

  بات ا ستبيان كك 
0.809 0.776 0.845 0.793 
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يتعااة ماان الاادول الساااب   ن  يااع قاايم معااامالت الثبااات ا معاماا  الفااا،      

 اا يادل     0.01الت ز ة النصفية، إسبلمان براون، جيواان دالاة عناد مساتو     

 عل   بات اإلستبيان .

  رابعا : برنامج إرشادي القائم علي إسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب
ــاركة يف إدارة    Web-Questكويســـــ   ــاء باملشـــ ــة وعـــــي األبنـــ لتنميـــ

 األولويات وعالقته بتنمية املسئولية اإلجتماعية لدي األبناء عينة البحث : 
 فقاخ لعدة خطوات، وهي علي النحو التاليامت إعداد الربنامج اإلراادي و

 :أسس إعداد الربنامج اإلرشادي 
مت ألدياااد األساااس الر يساااة الااايت ينبااااي مراعاتهاااا عناااد بنااااش الربناااامج         

اإلراادي والقا م علي إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عرب الويو لتنةياة وعاي   

ملساوولية اإلجتةاعياة،   األبناش املراهقني باملشااركة يف إدارة األولوياات لتنةياة ا   

 علي النحو التاليا

       مراعاة خصا ص الطلبة والطالبات يف تلاك املرحلاة العةرياة وهاي مرحلاة

 املراهقة.
  النفسااااااية  –إحتياجااااااات املااااااراهقني ااإلحتياجااااااات الصااااااحية والاذا يااااااة

اإلحتياجاات املرتبطاة باالنةو     –العقلية املعرفية والتعليةية  –واإلنفعالية 

 احلاجة إلي العالقات اإلجتةاعية(. –اإلجتةاعي 
     اركااااز موةااااوعات الربنااااامج حااااول خااااربات حياتيااااة تواجااااه املااااراهقني

واملراهقااات يف حياااتهم اليوميااة، ويتحقاا  ذلااك ماان خااالل طبيعااة حمتااوي   

 الربنامج فهي موةوعات مرتبطة باحلياة اليومية الواقعة للةتعلةني.
 نااامج، والااذي يسااةة بتنةيااة إختيااار احملتااوي التعليةااي ماان موةااوعات الرب

وعااي األبناااش باملشاااركة يف إدارة األولويااات وتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة   

 لديهم.
   سل خطوات الدرس وفقاخ ملراح  إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عرب الوياو

 كويسل.
    توظيف ك  مرحلة من مراح  إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عارب الوياو

اندف املرجو منها، وهي تنةية وعي األبناش باملشااركة  كويسل يف ألقي  

 يف إدارة األولويات لتنةية املسوولية اإلجتةاعية.

  :حتديد أهداف الربنامج اإلرشادي 

انادف العاااا للربناامجا هاادف الربناامج اإلراااادي القاا م علااي إساارتاتي ية     

ملشااركة يف  الرحالت املعرفية عرب الوياو كويسال إلاي تنةياة وعاي األبنااش با      

إدارة األولويااات لتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة لألبناااش يف مرحلااة املراهقااة يف    

 ( عاماخ.17-14املرحلة العةرية ا

 :حتديد احملتوي التعليمي للربنامج اإلرشادي 
لتحدياااد احملتاااوي التعليةاااي للربناااامج اإلرااااادي مت املااارور بعااادة خطاااوات  

 اثلل فيةا يليا
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  التدريسية املقرتحة بالربنامج.حتديد املوضوعات 

مت عةاا  إسااتطالر ر ي لعاادد ماان  ساااتذة مناااهج وطاارق تاادريس اإلقتصاااد   

املنزلي،و سااااااااااتذة قسااااااااام إدارة مؤسساااااااااات األسااااااااارة والطفولاااااااااة، وعلااااااااام  

النفس،وذصص تكنولوجيا التعليم ،ومعلةات مادة اإلقتصاد املنزلي، لتحديد 

لايت ينبااي  ن تلام بهاا املعلةاات يف       هم املوةوعات املقرتحة باإلقتصااد املنزلاي ا  

هاااذه املرحلاااة، وتساااهم يف تنةياااة وعاااي األبنااااش املاااراهقني باملشااااركة يف إدارة    

األولويااات لتنةيااة املسااوولية اإلجتةاعيااة لااديهم، حيااث مت تصااةيم إسااتةارة       

( موةوعاخ دراساياخ مان موةاوعات اإلقتصااد املنزلاي، مت ألدياد       11تتعةن عدد ا

ةوش  هداف البحث وخصا ص املاراهقني وإحتياجااتهم    عناترها الر يسية يف

للةساهةة يف إدارة األولويات واملسوولية اإلجتةاعية، وقاد تعاةنل اإلساتةارة    

عر  ذطيطاي يوةاة العناتار الر يساية بكا  موةاور، و هدافاه املعرفياة،         

والنفساااااحركية، والوجدانياااااة، و بعااااااد إدارة األولوياااااات و بعااااااد املساااااوولية     

الايت قاد يساهم يف تنةيتهاا هاذا املوةاور الدراساي. وقاد مت إختياار          اإلجتةاعياة،  

%. 85املوةااوعات الاايت كاناال نساابة إتفاااق السااادة احملكةااني عليهااا  علااي ماان         

 –احلاجااات اإلنسااانية   -( موةااوعات هااي   كيااف ذتااار  ولوياتااك    7وبلااال ا
 – خ كيف تصبة مساوو  - بعاد املسوولية  –املسوولية اإلجتةاعية  –األهم  و خ 
 الصداقة كنز   يفين   .  -ذاتك  و خ 

 :حتديد احملتوي التعليمي التفصيلي للموضوعات املختارة وتنظيمه 

مت إاااااتقاق احملتااااوي التعليةااااي ماااان مناااااهج اإلقتصاااااد املنزلااااي باملراحاااا    

 التعليةية امل تلفة، ومت تنميةه يف ةوش جمةوعة من املعايل وهيا

  إلي األهاداف التعليةياة احملاددة م سابقاخ ببساتةارة      إستناد احملتوي التعليةي

 إستطالر الر ي.
        مالشمة احملتوي املعريف ملساتوي الطلباة والطالباات عيناة البحاث ومناسابته

  رباتهم الرتبوية واحلياتية.
        إختيااار حمتااوي تعليةااي اااي  ي  ااذب إنتباااه الطلبااة والطالبااات ويسااتثل

 دافعيتهم.
  ةااي داخاا  املوةااور الدراسااي الواحااد بشااك  منطقااي     ترتيااو احملتااوي التعلي

 متدرج.
         ترتيااو املوةااوعات املقرتحااة للاارحالت املعرفيااة بشااك  متاادرج، وماارتبط

إرتباطااااخ منطقيااااخ، حبياااث يااارتبط كااا  موةاااور باملوةاااوعات الساااابقة لاااه   

 والالحقة يف اك  كلي مرتابط.

( موةاوعات  7ويف ةوش تلك املعايل، مت تنميم حمتوي الربنامج يف تاورة ا 

مت عرةهم من خالل رحلاة معرفياة طويلاة املادي بعناوان   إدارة األولوياات  ،       

ومت جتز اااة الرحلاااة املعرفياااة طويلاااة املااادي إلاااي رحاااالت معرفياااة مصاااارة    

قصاااالة املاااادي بالرتتيااااو التااااالي ا الرحلااااة املعرفيااااة األولاااايا كيااااف ذتااااار  

، الرحلاااة املعرفياااة  ولوياتاااك، الرحلاااة املعرفياااة الثانياااةا احلاجاااات اإلنساااانية  

الثالثااةا األهاام  و خ، الرحلااة املعرفيااة الرابعااةا املسااوولية اإلجتةاعيااة، الرحلااة  
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املعرفيااة ا امسااةا كيااف تصاابة مسااوو خ، الرحلااة املعرفيااة السادسااةا ذاتااك     

  و خ، الرحلة املعرفية السابعةا  الصداقة كنز   يفين .

للبحااث والااذي كااان ياانص وبااذلك يكااون قااد مت اإلجابااة عاان السااؤال األول 

علااي   مااا  هاام املوةااوعات يف اإلقتصاااد املنزلااي الاايت ميكاان تعااةينها بربنااامج      

 – Webإراادي قا م علي إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عرب الويو كويسل 

Quest      لتنةيااة وعااي األبناااش باملشاااركة يف إدارة األولويااات لتنةيااة املسااوولية

 ة املراهقة؟اإلجتةاعية لدي األبناش يف مرحل

       ــي إســرتاتيجية ــائم عل ــامج اإلرشــادي الق ــت التعليمــي للربن تصــميم املوق
 الرحالت املعرفية عرب الويب كويس :

مت اإلطاااالر علاااي العدياااد مااان األدبياااات والدراساااات الااايت تناولااال لااااذج         

التصااةيم التعليةااي املتعلقااة ببنتاااج الااربامج التعليةيااة بصاافة عامااة وباارامج    

بصفة خاتة، لملفادة منها يف إتبار لاوذج تصاةيم تعليةاي     الرحالت املعرفية

يتناسو مع  هداف البحث احلالي، وخصاا ص العيناة، ويراعاي بيواة الارحالت      

  يف تصةيم addileاملعرفية، ويف ةوش ذلك مت تبين لوذج التصةيم التعليةي  

موةوعات الربنامج اإلراادي ببسات داا إسارتاتي ية الارحالت املعرفياة عارب      

 الويو كويسل، ووفقاخ نذا النةوذج تتل ص مراح  التصةيم فيةا يليا

  :مرحلة التحليلAnalysis 
   ألديااد إمكانيااات ماادارس الثانويااة العامااة حماا  التطبياا  ماان حيااث تااوافر

مكان مال م وجمهز بعدد كاف من  جهزة احلاساو اآللاي وإمكانياة تاوفل     

التاكااد ماان وجااود معةاا     ااابكة اإلنرتناال والسااةا  ببساات دامها، وقااد مت   

جمهز للحاسو اآللي بكافة األجهازة والوساا   التعليةياة املعيناة املطلوباة      

إلااااا جتربااة البحااث، علااي  ن يااتم ذلااك ألاال إاااراف املاادارس   مدرسااة    

مدرسااة الشااهيد  –مدرسااة حلااوان الثانويااة بنااات  –الساابتية الثانويااة باانني 

 لقاهرة.عبد املنعم ريا  الثانوية بنات    حافمة ا
     التاكااد ماان إمااتالك الطلبااة والطالبااات عينااة البحااث ملهااارات التعاماا  مااع

 احلاسو اآللي وابكة اإلنرتنل.
     ،ألديد  هداف التعلم، مع ألديد التصور الذهين املباد ي للرحلاة املعرفياة

وألديد رؤية مبد ية ملعةون  جزاش الرحلة املعرفياة لكا  موةاور دراساي     

 ا ية اهيداخ لكتابة سيناريو الرحلة املعرفية.يف ةوش  هدافه اإلجر

  :مرحلة التصميمDesign 
مت تااياضة ساايناريوهات املوةااوعات الاايت سااتتناونا الرحلااة املعرفيااة عاارب    

الوياااو يف ةاااوش الرؤياااة الساااابقة، ومت جتةياااع عناتااار الاااتعلم امل تلفاااة مااان    

علاي   نصو  وتور ومقاطع فيديو ومصادر تعلم خاتاة بااحملتوي التعليةاي   

ابكة اإلنرتنل لتحقي  األهداف املرجوه وذدا احملتوي التعليةي املقدا، وقد 

( عناتر للرحلة املعرفياة ياتم عرةاها    7تعةن سيناريو ك  موةور دراسي ا

يف عاادد ماان ا طااوات املنمةااة لتحقياا  اناادف املطلااوب، وتلااك العناتاار هااي     

تافحة املعلام ،    – اااة  ا –التقاويم   -املصاادر  –العةليات  –املهاا  – املقدمة 
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وقد روعي  ن ميثا  كا  موةاور دراساي مان هاذه املوةاوعات رحلاة معرفياة          

قصاالة املاادي، واثاا  الاارحالت املعرفيااة الساابعة املكونااة للربنااامج اإلراااادي     

رحلاااة معرفياااة طويلاااة املااادي، ومت اإلعتةااااد يف هاااذه املرحلاااة عناااد تصاااةيم      

 microبالربامج التالية ا برنامج ا الرحالت املعرفية عرب الويو علي اإلستعانة

soft office xpوبرنامج ا ،)macromedia flash وبرناامج ا ،)ms-front page 

 (.movie make 2.6(، وبرنامج اphoto shop cs 5(، وبرنامج ا 2007

  :مرحلة التطويرDevelop 
يف هذه املرحلة مت توليد حمتوي  جازاش الارحالت املعرفياة عارب الوياو، ومت      

اإلستعانة بوسا ط الدعم املناسبة لتطوير الرساوا وإنشااش الرساوا املتحركاة     

وتصااةيم األنشااطة الدراسااية التفاعليااة، وكااذلك مت إةااافة ساا   للاازوار،       

وبريد إلكرتوني للباحثتان للتوات  مع طلبة وطالباات امةوعاة الت ريبياة.    

  اااااااام مت رفااااااااع الاااااااارحالت املعرفيااااااااة إلااااااااي موقااااااااع إستعااااااااافة جوجاااااااا    
(https://sites.google.com/site/assmprsr/home)     الذي يتية إنشااش تافحات

ويو، ومت إختيار عنوان للرحلة املعرفية عرب الويو باسم  كيف تصبة إدارياخ  

ليعرب ا سم عن اندف احلقيقي للرحالت املعرفية، وقاد تعاةن املوقاع  ياع     

نرتنال باإلةاافة   عناتر الرحلة الوارد ذكرها سابقاخ، و تابة منشاوراخ علاي اإل   

 (.CDإلي عة  نس ة منها علي  قرا  معاوطة ا

  :مرحلة التنفيذImplementation  
( رحلااة معرفيااة علااي عينااة   3مت عةاا  جتربااة إسااتطالعية لتنفيااذ عاادد ا  

إساااتطالعية مااان الطلباااة والطالباااات بااانفس املااادارس وتتاااوفر لاااديهم نفاااس      

لي املوقاع، والتنقا    خصا ص عينة البحث، للوقوف علي مدي سهولة الدخول إ

بني تفحاته، وإست داا  ياع عناتار الرحلاة املعرفياة عارب الوياو وألدياد        

املشكالت اليت من املةكان  ن تواجاه الطلباة والطالباات عناد التصافة، وقاد تابني         

بعااد التطبياا  اإلسااتطالعي للرحلااة، عااادا وجااود مشاااك   و تااعوبات عناااد        

ها من عيوب الربجمة، ولكن الدخول نا وتصفحها، وإست داا عناترها وخلو

مهةاات   –مهاا إتادار احلكام    –مت إةافة عدة مهاا تعليةية  مهاا ألليلية  

 احلوار والتفاو   بصفحة املهاا بالرحلة املعرفية.

  :مرحلة التقويمEvaluetion  
مت عاااار  الاااارحالت املعرفيااااة بصااااورتها األوليااااة بعااااد مرحلااااة التنفيااااذ   

ن املت صصني يف تكنولوجياا التعلايم ومنااهج    ( حمكةاخ م13اإلستطالعي علي ا

طااارق تااادريس اإلقتصااااد املنزلاااي، وقسااام إدارة مؤسساااات األسااارة والطفولاااة،   

للوقوف علي تالحيتها وف  قا ةة معايل تتعةن تقويم ك  من النصو ، 

واحملتاااوي اإللكرتوناااي، واألنشاااطة املرافقاااة والتصاااةيم، ومراعاتهاااا للةعاااايل    

لفنياااة، وبنااااشاخ علاااي مقرتحاااات ومالحماااات الساااادة      التعليةياااة والرتبوياااة وا 

احملكةااني، مت إجااراش بعاار التعااديالت الاايت اثلاال يف تااايل نوعيااة ا ااط يف    

بعر الشااات، إةافة تور إلبراز بعر األنشطة، ويف ةاوش هاذه املالحماات    

مت عةاااا  التعاااااديالت الالزماااااة ليصااااابة الربناااااامج اإلرااااااادي  القاااااا م علاااااي  
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ملعرفيااة عااارب الوياااو كويساال يف تاااورته النها ياااة  ،   إساارتاتي ية الااارحالت ا 

 و تاااااااااااابة جاااااااااااااهزاخ للتطبياااااااااااا  ماااااااااااان خااااااااااااالل الاااااااااااارابط التاااااااااااااليا      

https://sites.google.com/site/assmprsr/home 

( جلسااات إراااادية وحيااادد كاا  جلسااة عنوانهاااا     7تعااةن الربناااامج ا وقااد  

ياااة واألهاااداف منهاااا وحمتواهاااا مااان املاااادة العلةياااة و هةيتهاااا يف حياتناااا اليوم   

 يوةة ذلكا (5اواملستقبلية، والدول 

 ( حمتوي الربنامج اإلراادي لألبناش5جدول ا

حمتااااااوي اللسااااااة   األهداف اإلجرا ية للسات الربنامج  عنوان اللسة

 اإلراادية

طرق وإسرتاتي يات 

 التدريس

عااااااااااااااااااادد  الزمن

 احلصص

 اللسة األولي

اتعااارف وتعريااف  

بالربناااامج وإباااراز 

  هةيته(

 

كياااااااف ذتاااااااار  

  ولوياتك

 يف نهاية اللسة يستطيع الطلبة والطالبات  ن ا 

  و خا األهداف املعرفيةا

 حيدد  هداف الربنامج.-1

 يشر   هةية الربنامج.-2

يوةاة العالقاة باني دراساة الربناامج وألساني       -3

  بعاد إدارة األولويات.

  انياخا األهداف النفس حركيةا

لااي يتاادرب الطلبااة والطالبااات علااي العاااط ع   -1

الاااروابط لساااةار الفياااديوهات ملتابعاااة الااارحالت    

 للسات الربنامج .  Web Questاملعرفية عرب 

تارتك املعلةااة فرتااة للطلباة والطالبااات بعااد     -2

القياا بعةلية اإلحبار عرب ابكة اإلنرتنل  للتفكل 

  م تتلقي إست ابتهم وتعززهم التعزيز املناسو.

  الثاا األهداف الوجدانيةا

باهةية الربنامج يف تنةياة الاوعي باادارة    يشعر  -1

 األولويات لتنةية املسوولية اإلجتةاعية.

يشااارك بنشاااأ  واإلجابااة علااي التساااؤ ت يف     -2

 املناقشة.

 تعارف. -
  هداف الربنامج. -
  هةية الربمج. -
 حماور الربنامج  -

عااااااار  الرحلاااااااة  -

املعرفياااااة ومعرفاااااة  

إميااااااايالت الطلباااااااة 

  بالرابط ا ا  بهم
 وي الربنامج .حملت

رحالت معرفية عرب -

الوياااااااو كويسااااااال  

توةاااااااااة  هااااااااااداف  

و هةياااااة الربناااااامج  

 وحمتواه.
 احملاةرة.-

 

 ساعة 
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 اللسة الثانية

 إدارة األولويات

اإدماااان الطاااوار ، 

مصااااااااافوفة إدارة 

 الوقل(

 

احلاجااااااااااااااااااااااااات 

اإلنسااااااااااااااااااااانيةا 

ااحلاجااات املاديااة، 

احلاجات العقلية، 

احلاجااااااااااااااااااااااااات 

 الروحية(

 ة يستطيع الطلبة والطالبات  نايف نهاية اللس

  و خا األهداف املعرفيةا

 يعرف مفهوا  إدارة األولويات. -1

تقاايم األنشااطة الاايت ااارس لوةااع مصاافوفة    -2

 إدارة الوقل.

 تستنتج  نوار احلاجات اإلنسانية. -3

  انياخا األهداف النفس حركيةا

تناقش املعلةة مع الطلبة والطالبات حول مفهوا  -1

 ألولويات.إدارة ا

تالحااا  الرساااوا الت طيطياااة والتوةااايحية    -2

 املست دمة.

يشااارك يف الااتفكل يف األسااولة حااول ترتيااو        -3

األولويات بعاد القيااا بعةلياة اإلحباار عارب اابكة       

 اإلنرتنل.

  الثاخا األهداف الوجدانيةا

 يكون إجتاهاخ إجيابياخ سو فوا د إدارة األولويات. -1

وتتااابع حعااور جلساااته  تتقباا  فكاارة الربنااامج -2

 ببنتماا.

 تتابع ببهتةاا الشر  حملتوي اللسة. -3

تشارك حبةاس يف املناقشات اليت طرحل   نااش   -4

 اللسة.

يباااادي اهتةامااااا بتل اااايص الاااادرس برساااام   -5

 الرحالت املعرفية علي السبورة .

 يتعاون مع زمال ه يف اداش املهاا الةاعية. -6

مفهاااااااااااااوا إدارة  -

 األولويات.
مصاااااافوفة إدارة  -

الوقاااااااااال مااااااااااع  

اإلستعانة برسوا 

بيانياااااة توةاااااة  

 ذلك.
احلاجااااااااااااااااااااااات  -

 اإلنسانية.
األسااااااباب الاااااايت   -

تااؤدي إلااي إدمااان 

 الطوار  .
حمتاااوي مصااافوفة -

 إدارة الوقل.

عاااااااار  رحلااااااااة   -

حملتاااوي   معرفياااة

 اللسة.
رحااااالت معرفيااااة    -

توةاااااة  بعااااااد إدارة  

 األولويات.
 احملاةرة. -
 املناقشة الةاعية. -
 صف ذهينع -
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 اللسة الثالثة

 بعاااااااااااااااااااااد إدارة 

 األولويات

األديد األولويات 

امللكات اإلنسانية  -

 –قااوة األهااداف  –
 التفاع  اإلجيابي (

 

 األهم  و خ

 يف نهاية اللسة يستطيع الطلبة والطالبات  نا 

  و خا األهداف املعرفيةا

 -تتعدد مكوناات امللكاات اإلنساانية اإدراك الاذا     -1

 ا يال املبدر(. -اإلرادة املستقلة-العةل

 تذكر املقصود ببدراك الذات. -2

 ألدد املقصود باملباد  احلقة. -3

 تذكر  مثلة للرؤية املستقبلية. -4

 تذكر رسالتها السامية يف احلياة. -5

توةاااة كيفياااة ألقيااا  التاااوازن باااني األدوار   -6

الشاااااااااار  مااااااااااع  -

اإلساااااااااااااااااااتعانة 

بااااااااااااااااااالعرو  

التقدميية املزودة 

بالرساااااااااااااااااااااااوا 

الت طيطيااااااااااااة  

والصااااااااااااااااااااااااور  

التوةيحية لكا   

مااااااااان امللكاااااااااات  

عااااااااار  رحلاااااااااة  -

حملتااااااوي   معرفيااااااة 

 اللسة.
خاااااارا ط ذهنيااااااة   -

 توةة  نوار األهداف.
 احملاةرة. -
 تعلم تعاوني -
 املناقشة الةاعية. -

يااتم التقياايم يف  خاار  
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حمتااااااوي اللسااااااة   األهداف اإلجرا ية للسات الربنامج  عنوان اللسة

 اإلراادية

طرق وإسرتاتي يات 

 التدريس

عااااااااااااااااااادد  الزمن

 احلصص

 املتعددة يف احلياة.

 ة علي املباد .ألدد  هدافها املبني -7

 تشر  خطتها األسبوعية. -8

تشر  كيف جتعا  مانحين الاتعلم واحليااة يف      -9

 تعود مستةر.

 تذكر  هةية اإلستقاللية. -10

 تشر  املقصود بالعالقات الفردية. -11

تقاااارن باااني العالقاااات الفردياااة والةاعياااة      -12

 والتنميةية.

 توةة  هةية الرؤية املشرتكة. -13

 ف النفس حركيةا انياخا األهدا

 تفاة  بني  نوار العةل. -1

تطبااا  الطريقاااة األنساااو يف إختياااار األفعااا     -2

 ألهدافها بعيداخ عن املورو ات.

 ايز بني الرؤية والرسالة. -3

اياااز األسااالوب األمثااا  يف ألقيااا  التاااوازن يف   -4

 احلياة.

 تعد خطة  سبوعية لتحقي   هدافها. -5

 ك.ايز بني قواعد املكسو املشرت -6

 ترسم دا رة العالقات. -7

  الثاخا األهداف الوجدانية

تكتسو إجتاهاخ إجيابياخ سو املباد  احلقة التابعة -1

 من العةل.

 تهتم بالرؤية املستقبلية. -2

 تقدر  هةية ألقي  التوازن يف  دوار احلياة. -3

 تعيد النمر يف  هدافها لتعع األهم  و خ. -4

 إلستقاللية.تؤكد علي  هةية مبد  ا -5

 تؤمن باهةية مبد  اإلعتةاد املتبادل. -6

 يستةع بيقمة إلي الدرس. -7

يشاااااارك حبةااااااس يف ا نشاااااطة الةاعياااااة       -8

 بالدرس.

اإلنساننية،  ناوار  

األدوار احلياتيااة، 

لعالقات الفردية ا

والةاعااااااااااااااااات 

 التنميةية.
ا طااااااااااااااااااااااااااة  -

 األسبوعية.
مااااانحين الاااااتعلم  -

 واحلياة.
مناقشة  اعياة   -

لكااا  مااان األدوار  

احلياتيااااااااااااااااااااااة 

وعالقتهاااااااااااااااااااااا 

بالرساااااااااااااااااااااالة 

 احلياتية.
 هةياااااة املبااااااد     -

و هةيااااااة مبااااااد  

 اإلستقاللية.
األسااالوب األمثااا   -

يف اإلعتةاااااااااااااااااد 

 املتبادل.
عصاااااااف ذهاااااااين  -

إلعطااااااش  مثلاااااة  

 سو املشرتك.للك

اللساااة مااان خاااالل  

إلقاااااش  سااااولة علااااي  

 فاااااااااااراد العيناااااااااااة  

الت ريبياااااااة علاااااااي  

 ساااااااااااباب إدماااااااااااان 

 الطوار ؟

 نسو األنشطة اليت  -

ة توةاااع يف مصااافوف

 إدارة الوقل؟

ما املقصود بامللكاات   -

 اإلنسانية؟

مااااااا هااااااي رؤيتااااااك -

 املستقبلية؟

مااا هااي رسااالتك يف  -

 احلياة؟

وةااااااااة  دوارك يف  -

 احلياة؟

تقيااااااايم خطتاااااااك   -

 األسبوعية؟

 مبد  اإلستقاللية؟ -

 هةية مبد  اإلعتةاد  -

 املتبادل ؟

 يااااازات الكساااااو   -

 املشرتك؟

 

مع تعزيز إسات ابات  

  فراد العينة

 اللسة الرابعة

املساااااااااااااااااااااااوولية 

 اإلجتةاعية

 يف نهاية اللسة يستطيع الطلبة والطالبات  ن ا
  و خا األهداف املعرفيةا

 يعرف  مفهوا املسوولية اإلجتةاعية. -1

 يعدد مهارات ألة  املسوولية. -2

 حيدد  نوار املسوولية. -3

 يذكر مباد  املسوولية اإلجتةاعية. -4

 عناتر املسوولية اإلجتةاعية. يوةة -5

 يوةة  ركان املسوولية اإلجتةاعية. -6

يعااااااادد املمااااااااهر السااااااالوكية للةساااااااوولية   -7

 اإلجتةاعية.

يفساااااار مراحاااااا  تطااااااور ألةاااااا  املسااااااوولية  -8

 اإلجتةاعية.

  انياخا األهداف النفس حركيةا

 يرسم خريطة ذهنية ملهارات ألة  املسوولية. -1

 لتل يص الدرس. يست دا ا ريطة الذهنية -2

  الثاخا األهداف الوجدانيةا

 يستةع بيقمة إلي ار  الدرس. -1

 يتبين مفهوا املسوولية اإلجتةاعية -2

يباااادي اهتةامااااا  عرفااااة عناتاااار املسااااوولية  -3

 اإلجتةاعية.

 مفهوا املسوولية. -
مهااااارات ألةااااا    -

 املسوولية.
  نوار املسوولية. -
 مباد  املسوولية. -
ية عناتر املسوول -

 اإلجتةاعية.
 ركان املسوولية  -

 اإلجتةاعية.
املمااااااااااااااااااااااااااهر   -

الساااااااااااااااالوكية 

للةسااااااااااااااااوولية 

 اإلجتةاعية.
مراحاااااا  تطااااااور  -

ألةاا  املسااوولية 

 اإلجتةاعية.

رحلاااااااااة  عااااااااار -

حملتاااوي   معرفياااة

 اللسة.
خاااااارا ط ذهنيااااااة   -

توةاااااااااة مفهااااااااااوا  

املسااااوولية و نواعهااااا  

ومباد هااا وعناتاارها 

و ركانهاااا ومراحااا   

 تطورها.
 احملاةرة.-
 اسولة عصف ذهين -
 املناقشة الةاعية.-
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 اللسة ا امسةا

 هةية إعداد الفرد 

والةاعااااة علااااي  

ألةااا  املساااوولية  

 اإلجتةاعية.

 

اكيااااااف تصاااااابة 

 مسوو خ(

 يف نهاية اللسة يستطيع الطلبة والطالبات  نا

يذكر  هةية إعداد الفرد علي ألة  املسوولية  -1

 اإلجتةاعية.

 سباب عدا ألة  املسوولية عند الفرد .يوةة   -2
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 اإلراادية

طرق وإسرتاتي يات 

 التدريس
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والتنميم لملستثةار األمث  إلذاذ القرار املناسو 

 إلدارة األولويات.

أل يشارك يف رسام خريطاة ذهنياة ملقرتحاات ملا      -2

  كثر من بدي  مع زمالشه

يصنف  بعااد إدارة األولوياات و بعااد املساوولية      -3

 اإلجتةاعية  يف رحالت معرفية 

  الثاخا األهداف الوجدانيةا

يكون إجتاهاخ إجيابياخ سو فوا د مشاركة األبناش  -1

 يف إدارة األولويات داخ  األسرة.

يشعر باهةية إسرتاتي يات الرحالت املعرفياة   -2

تنةية الوعي ببدارة األولوياات لتنةياة املساوولية    ل
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يباادي اسااتعداده لتوظيااف مااا تعلةااه لتصااةيم    -3
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 املسوولية اإلجتةاعية. 

 سااااس الت طاااايط  -

والتنميم لملستثةار 

األمثاااااااااااااااااااا  إلدارة 
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الت ريبيااااة لقياااااس 

مسااااااتوي التحساااااان 

االتقياااايم النهااااا ي(، 

وبعااااد اإلنتهاااااش ماااان 

التطبياااااااا  قامااااااااال  
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حلساب تدق الربنامج مت عرةه علي جمةوعة من األسااتذة احملكةاني يف   

ت األسااااارة ذصاااااص اإلقتصااااااد املنزلاااااي الرتباااااوي وذصاااااص إدارة مؤسساااااا

والطفولة، وذصص تكنولوجيا التعليم، وكانل  راش  ساتذة احملكةني متفقة 
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%( علاااي تاااحة حمتاااوي الربناااامج ومالشمتاااه للهااادف ومناسااابته      98بنسااابة ا

 ( .4للتطبي . املح  

  :تطبيق الربنامج اإلرشادي 
( جلساااااات، ومت تطبيااااا  الربناااااامج يف الفصااااا   7مت تطبيااااا  الربناااااامج يف ا

بواقاااع اجلساااتني( يف األسااابور، ومت    2020 2019ل للعااااا الاااامعي  الدراساااي األو

( CDتطبي  الربنامج علي طاالب وطالباات مادارس املرحلاة الثانوياة . امرفا        

 موةة بها جلسات اليت مت عرةها بالربنامج اإلراادي.

 ( يوةة رحلة معرفية لل لسات اإلراادية بالربنامج 6الدول ا
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 سادسًا : املعاجلات اإلحصائية 
إجااراش املعالااات اإلحصااا ية ببساات داا بعااد  ااع البيانااات وتفرياهااا ااال 

لتحديااااااد املتوسااااااطات احلسااااااابية، واإلسااااااراف العياااااااري،  Spss.Xبرنااااااامج 

والتكرارات، والنسو املووياة، ومعاما  إرتبااأ بلساون،الفروق باني املتوساطات       

، وأللياا  التباااين يف إجتاااه واحااد ببساات داا إختبااار  T.Testببساات داا إختبااار 

F.Test  وق معنااوي، وإختبااار  قاا  فاارL.S.D     وحساااب الااوزن النساائ ومعاماا ،

اإلساادار وحساااب معاماا  إيتااا وذلااك ماان  جاا  إساات راج النتااا ج ومناقشااتها        

 وتفسلها.

 النتائج حتليلها وتفسريها:
  :أواًل: النتائج الوصفية 

*وتااف عينااة البحااث األساساايةا فيةااا يلااي وتااف اااام  لعينااة البحااث         

 موةحة يف جدولا

 (220راد عينة البحث األساسية وفقاخ لل صا ص اإلجتةاعية واإلقتصادية ان=( توزيع  ف7جدول ا

 النسبة املووية العدد الفوة البيان 

 النس

 %42.3 93 ذكر 

 %57.7 127  نثي
 %100 220 امةور

 السن

 %46.4 102 سنة16سنة ألق  من  14من 
 %53.6 118 سنة 18سنة ألق  من  16من 

 %100 220 امةور

املستوي التعليةي 

 لألب 

 %18.6 41 من فر
 %33.2 73 متوسط
 %48.2 106 مرتفع 
 %100 220 امةور

املستوي التعليةي 

 لألا 

 %22.3 49 من فر
 %31.8 70 متوسط
 %45.9 101 مرتفع

 %100 220 امةور 

 عة  األا 

 %59.5 131 تعة  
 %40.5 89   تعة  
 %100 220 امةور 

الدخ  الشهري 

 لألسرة

 %21.4 47 من فر
 %31.4 69 متوسط
 %47.2 104 مرتفع 
 %100 220 امةور

 ( ما يليا7يتعة من جدول ا

        النس االنور( ألفراد عينة البحاث األساسايةا  ن  ضلاو  فاراد عيناة البحاث

 %( . 42.3%( بينةا كان نسبة الذكور ا 57.7كانوا إناث بنسبة ا
 اد عينة البحث األساسيةا  ن  ضلبية  فراد عينة البحاث  عةاارهم   السن ألفر

ساانة  14% ( بينةااا األعةاار مان ا   53.6سانة( بنسابة ا   18لعةار  قا  ماان    16مان ا 

 %(.46.4سنة( بنسبة ا 16إلي  ق  من 
  تعلاااايم األب ألفااااراد عينااااة البحااااث األساسااااية ا  ن  علااااي نسااااو للةسااااتوي

%( بينةااا كااان 48.2مرتفااع بنساابة ا التعليةااي آلباااش عينااة البحااث تعلاايةهم  

 %(.18.6املستوي املن فر بنسبة ا
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   تعليم األا ألفراد عينة البحث األساسيةا  ن  علي نسو للةستوي التعليةاي

%( بينةااا كااان املسااتوي 45.9ألمهاات عينااة البحااث تعلاايةهن مرتفاع بنساابة ا  

 %(.22.3املن فر بنسبة ا
    ة البحااث األساسااية يعةلاان بنساابة   عةاا  األاا  ن  ضلبيااة  مهااات  فااراد عيناا

 %(.40.5%( بينةا األمهات الالتي   يعةلن بنسبة ا59.5ا
    )الدخ  الشهري لألسرةا كانل  علي نسبة للدخول تقع يف الفواة امرتفاع

 %(.21.4%( و قلها امن فر( بنسبة ا47.2بنسبة ا
 ي جدول:فيما يلي وصف شامل لعينة البحث موضحة ف*وصف عينة البحث التجريبية: 

 (55( توزيع  فراد عينة البحث الت ريبية وفقاخ لل صا ص اإلجتةاعية واإلقتصادية ان=8جدول ا

 النسبة املووية العدد الفوة البيان 

 النس

 %38.2 21 ذكر 
 %61.8 34  نثي

 %100 55 امةور

 السن

 %54.5 30 سنة16سنة ألق  من  14من 
 %45.5 25 سنة 18سنة ألق  من  16من 

 %100 55 امةور

 املستوي التعليةي لألب 

 %45.5 25 من فر
 %34.5 19 متوسط
 %20 11 مرتفع 
 %100 55 امةور

 املستوي التعليةي لألا 

 %47.3 26 من فر
 %29.1 16 متوسط
 %23.6 13 مرتفع 
 %100 55 امةور 

 عة  األا 

 %30.9 17 تعة  
 %69.1 38   تعة  

 %100 55 مةور ا

 الدخ  الشهري لألسرة

 %41.8 23 من فر
 %36.4 20 متوسط
 %21.8 12 مرتفع 
 %100 55 امةور

 ( ما يليا8يتعة من جدول ا

     النس االنور( ألفراد عينة البحث الت ريبيةا  ن  ضلو  فاراد عيناة البحاث

 %( . 38.2ا %( بينةا كان نسبة الذكور 61.8كانوا إناث بنسبة ا
         السااان ألفاااراد عيناااة البحاااث الت ريبياااةا  ن  ضلبياااة  فاااراد عيناااة البحاااث

% ( بينةاا األعةاار مان     54.5سانة(  بنسابة ا   16لعةار  قا  مان     14 عةارهم من ا

 %(. 45.5سنة( بنسبة ا 18سنة ألق  من 16ا
       تعلااايم األب ألفاااراد عيناااة البحاااث الت ريبياااة ا  ن  علاااي نساااو للةساااتوي

%( بينةاا كاان   45.5باش عينة البحاث تعلايةهم مان فر بنسابة ا    التعليةي آل

 %(. 20املستوي املرتفع بنسبة ا
   تعلاااايم األا ألفااااراد عينااااة البحااااث الت ريبيااااةا  ن  علااااي نسااااو للةسااااتوي

%(بينةااا 47.3التعليةااي ألمهااات عينااة البحااث تعلاايةهن ماان فر بنساابة ا     

 %(.23.6كان املستوي املرتفع بنسبة ا
  ضلبياة  مهاات  فاراد عيناة البحاث األساساية   يعةلان بنسابة         عة  األاا  ن 

 %(.30.9%( بينةا األمهات الالتي يعةلن بنسبة ا69.1ا
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   الاااادخ  الشااااهري لألساااارةا كاناااال  علااااي نساااابة للاااادخول تقااااع يف الفوااااة

 %(. 21.8%( و قلها امرتفع( بنسبة ا 41.8امن فر( بنسبة ا
 (55ي(  ان=( يوةة قياس املستوي االتطبي  القبل9جدولا

 

 مرتفع

 %70 كثر من 

% 55متوسط  كثر من 

 %70إىل 

% 50من فر اق  من 

 % 55إىل 

 امةور

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

وعي األبناش باملشاركة يف إدارة 

 األولويات

42 19.1% 65 29.5% 113 51.4% 220 100% 

 %100 220 %56.4 124 %26.8 59 %16.8 37 املسوولية اإلجتةاعية

( إخااتالف النسااو املوويااة بااني إسااتبيان وعااي األبناااش    9يتعااة ماان الاادول ا 

باملشاركة يف إدارة األولويات، حيث  ن  ضلبية األبنااش عيناة البحاث يف املساتوي     

، وتعكاااس النتاااا ج إ فاااا    )%51.4% بنسااابة ا55% إلاااي 50املااان فر  قااا  مااان   

ألولويات  ا يؤكد علي  هةية الربنامج امُلعاد. بينةاا يف   مستوي الوعي ببدارة ا

إستبيان املسوولية اإلجتةاعية كانل  ضلبية األطفال عينة البحث يف املستوي 

 %(.16.8% بنسبة ا70املرتفع  كثر من 

   ختتلف األوزان النسبية ألكثر مهارات إدارة األولويات إستخدامًا لدي األبناء عينـة
 البحث:

 (220الوزن النسئ ملشاركة األبناش  يف إدارة األولويات  ان=( 10جدولا

 الرتتيو  % النسبة املووية الوزن النسئ مشاركة األبناش يف إدارة األولويات

 الثاني  %29.7 344 الب عد األولا ألديد األولويات 

 الرابع %19.2 223 الب عد الثانيا امللكات اإلنسانية

 الثالث %20.3 235 دافالب عد الثالثا قوة األه

 األول  %30.8 357 الب عد الرابعا التفاع  اإلجيابي

  %100 1159 امةور

(  ن  كثر مهارات إدارة األولويات لدي األبناش كانال  10يتعة من الدول ا

%، يليهاااا يف املرتباااة الثانياااة ألدياااد األولوياااات  8,30التفاعااا  اإلجياااابي بنسااابة 

%، وترجاااع 3,20رتباااة الثالثاااة قاااوة األهاااداف بنسااابة  %، ويااااتي يف امل7,29بنسااابة 

الباحثتااان ذلااك علااي  ن يف هااذه املرحلااة العةريااة لعينااة البحااث وهااي مرحلااة   

املراهقة يكاون تركياز املراها  علاي تكاوين عالقاات إجتةاعياة وبالتاالي تكاون          

  كثر املهارات املطلوبة من الشباب هي املرتبطة باموره اإلجتةاعية.

 ن النسبية ألكثر املسئوليات اإلجتماعية لدي األبناء عينة البحث:ختتلف األوزا 
 (220( الوزن النسئ ألكثر املسووليات اإلجتةاعية لدي األبناش  ان=11جدولا

 الرتتيو  % النسبة املووية الوزن النسئ املسوولية اإلجتةاعية لدي األبناش

 األول  %35.7 266 الب عد األولا املسوولية الش صية  الذاتية  

 الثاني  %33.4 249 الب عد الثانيا املسوولية األسرية

 الثالث %30.9 230 الب عد الثالثا املسوولية امتةعية

  %100 745 امةور

(  ن  كثر املسووليات اإلجتةاعية لدي األبناش كانال  11يتعة من الدول ا

انياة املساوولية األسارية    %، يليها يف املرتباة الث 7,35املسوولية الش صية بنسبة 

%، 9,30%، ويااااتي يف املرتباااة الثالثاااة املساااوولية امتةعياااة بنسااابة     4,33بنسااابة 

وترجااع الباحثتااان ذلااك علااي  ن يف هااذه املرحلااة العةريااة لعينااة البحااث وهااي   

مرحلااة املراهقااة يكااون تركيااز املراهاا  علااي ذاتااه وا صاايته وبالتااالي تكااون    

باب هااااي املرتبطااااة باااااموره الذاتيااااة     كثاااار املسااااووليات املطلوبااااة ماااان الشاااا    

 والش صية.
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 :ثانيًا: النتائج يف ضوء فروض البحث 
  :النتائج يف ضوء الفرض األول 

والذي ينص علي  نه   توجد فروق ذات د لة إحصا ية بني األطفاال عيناة   

البحاااث األساساااية يف مشااااركة األبنااااش يف إدارة األولوياااات بابعادهاااا األربعاااة    

التفاعا  اإلجياابي( تبعااخ     -قوة األهداف  -امللكات اإلنسانية  -يات األديد األولو

تعلايم    -تعلايم األب   -عةا  األا   -السن  -إلختالف متالات الدراسة االنس 

 الدخ  الشهري لألسرة( وللتحق  من تحة هذا الفر  مت إجراشا -األا 

        رة إختباااار ات( للوقاااوف علاااي د لاااة الفاااروق باااني متوساااطات درجاااات إدا

عةا    –السان   –األولويات بابعادها الثال ة  تبعاخ ملتالات الدراساة االانس   

 األا(.
     أللي  التباين إلجياد قيةة اف( للوقوف علي د لاة الفاروق يف متوساطات

درجات إدارة األولويات بابعادها الثال ة تبعاخ ملتالات الدراساة اتعلايم األب،   

 تعليم األا، الدخ  الشهري لألسرة(.
  إختباااارLSD      إلجيااااد إجتااااه الفاااروق يف حالاااة وجودهاااا لااابعر ماااتالات

الدراساة اتعلايم األب، تعلايم األا، الادخ  الشاهري لألسارة(. والاداول ماان        

 ( توةة ذلكا20( إلي رقم ا12رقم ا

( د لة الفروق بني   فراد عينة البحث األساسية يف متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة 12جدول ا

 (220األولويات بابعادها تبعاخ لل نس  ان=

 بعاد إستبيان وعي األبناش 

عينة البحث باملشاركة يف 

 إدارة األولويات

 النس

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

قيةة 

 ات(

 الد لة

الب عد األولا ألديد 

 األولويات

 93 3.887 39.621 ذكر 
218 16.671 

 0.01دال عند 

 127 2.662 25.110  نثي لصاحل الذكور

الب عد الثانيا امللكات 

 اإلنسانية

 93 2.024 20.288 ذكر 
218 6.525 

  0.01دال عند 

 127 2.914 27.520  نثي لصاحل اإلناث

 الب عد الثالثا قوة األهداف

 93 4.041 48.553 ذكر 
218 19.938 

 0.01دال عند 

 127 2.667 27.621  نثي لصاحل الذكور
الب عد الرابعا التفاع  

 اإلجيابي

 93 1.240 18.871 ذكر 
218 14.420 

 0.01دال عند 

 127 3.557 34.529  نثي لصاحل اإلناث

 اإلستبيان كك 

 93 8.529 127.333 ذكر 
218 11.196 

 0.01دال عند 

 127 7.001 114.780  نثي لصاحل الذكور

( وهااي قيةااة دالااة    12.671(  ن قيةااة  ات( كاناال ا  12ا  يتعااة ماان الاادول   

(  لصااحل الاذكور، حياث بلاغ متوساط درجاة       01,0إحصا ياخ عند مساتوي د لاة ا  

(،  ااا ياادل علااي  ن 25.110( ، بينةااا بلااغ متوسااط درجااة اإلناااث ا 39.621الااذكورا

 الذكور كانوا  كثر قدرة علي ألديد األولويات من اإلناث.

( وهاااي قيةاااة دالاااة   6.525(  ن قيةاااة ات( كانااال ا 12ا يتعاااة مااان الااادول 

(  لصاااحل اإلناااث، حيااث بلااغ متوسااط درجااة   01,0إحصااا ياخ عنااد مسااتوي د لااة ا 

( ،  اا يادل علاي  ن    20.288( ، بينةا بلغ متوسط درجاة الاذكور ا  27.520اإلناث ا

 اإلناث كانوا  كثر قدرة علي مهارة امللكات اإلنسانية من الذكور.

( وهاااي قيةاااة دالاااة 19.938(  ن قيةاااة ات( كانااال ا12دول ايتعاااة مااان الااا

(  لصااحل الاذكور، حياث بلاغ متوساط درجاة       01,0إحصا ياخ عند مساتوي د لاة ا  
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( ،  اا يادل علاي  ن    27.621(، بينةا بلغ متوسط درجاة اإلنااث ا  48.553الذكور ا

 الذكور كانوا  كثر قدرة علي مهارة قوة األهداف من اإلناث.

( وهاااي قيةاااة دالاااة  14.420(  ن قيةاااة ات( كانااال ا 12ا يتعاااة مااان الااادول 

(  لصاااحل اإلناااث، حيااث بلااغ متوسااط درجااة   01,0إحصااا ياخ عنااد مسااتوي د لااة ا 

(،  اا يادل علاي  ن    18.871( ، بينةا بلغ متوسط درجاة الاذكور ا  34.529اإلناث ا

 اإلناث كانوا  كثر قدرة علي مهارة التفاع  اإلجياب من الذكور.

( وهاااي قيةاااة دالاااة  11.196(  ن قيةاااة ات( كانااال ا 12ل ايتعاااة مااان الااادو 

( لصاااحل الاذكور، حياث بلااغ متوساط درجااة    01,0إحصاا ياخ عناد مسااتوي د لاة ا   

(،  ا يدل علاي  ن  114.780( ، بينةا بلغ متوسط درجة اإلناث ا127.333الذكورا

الذكور كانل مهارات إدارة األولويات لديهم  فعا  مان اإلنااث، ويرجاع ذلاك      

لذكور  كثر إنفتاحاخ علي العامل و كثر إختالطااخ بالعاامل ا اارجي  اا     إلي ا

يؤهلهم إلي  ن يكونوا  كثر تعرةاخ ملواقاف و ماور احليااة امل تلفاة  اا يرتتاو       

عليه  ن يكونوا  كثر خربة وإكتساباخ للةهارات امل تلفة و نهم  كثر إحساساخ 

زهاا . واإلدارة اليادة و يعااخ    باملسوولية، كةاا تتعادد املهااا املطلاوب مانهم إجنا     

وعي الذكور بالعاوش املاادي الاذي سايقع علاي عااتقهم يف املساتقب  مان ألةا           

املسوولية األسرية، وألة  املسوولية توفل الدخ  املالي الذي يفي ببحتياجات 

األسرة، لذلك يهتم الذكور ببدارة ماواردهم ا اتاة بهام إدارة جيادة. ويتفا       

(   بتاوا وجاود عالقااة   1999(، فاطةاة إبااراهيم ا 2001وان اذلاك ماع دراساة راااا علا    

إرتباطية موجبة بني معمم متالات املةارسات اإلدارياة، وإختلفال ماع نتاا ج     

(   بتاال عاادا وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني    1999دراسااة وفاااش ااالئ ا 

إناااث( حااول إكساااب  بناااش عينااة البحااث ا ااربات األساارية   -النسااني اذكااور

( والاايت   بتاال  2003لتنةيااة قاادراتهم اإلداريااة، و دراسااة زينااو يوسااف ا    املبكاارة

وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني النسااني يف القاادرات اإلداريااة ككاا       

( واليت   بتال  2003لصاحل اإلناث، وإختلفل مع نتا ج دراسة جنوي عبد الواد ا

داري لصاااحل ملهااارات الساالوك اإل 05,0وجااود عالقااة دالااة إحصااا ياخ عنااد مسااتوي  

( والاايت  ظهاارت عاادا وجااود فااروق ذات    2007الااذكور، ودراسااة  مساااش عةااارة ا   

 د لة إحصا ية بني الذكور واإلناث يف املةارسات اإلدارية.

( 0.01( وجود فروق دالاة إحصاا ياخ عناد مساتوي د لاة  ا     13يتعة من جدول ا

ا األربعاااة يف متوساااطات درجاااات مشااااركة األبنااااش يف إدارة األولوياااات بابعادهااا

األديااااد األولويااااات، امللكااااات اإلنسااااانية، قااااوة األهااااداف، التفاعاااا  اإلجيااااابي(  

ومشاااركة األبناااش يف إدارة األولويااات ككاا  تبعاااخ ملااتال الساان حيااث كانااال         

الفروق دالة لصاحل السن األكرب. وتفسر الباحثتاان تلاك النتي اة باناه كلةاا      

هاراتاه وقدراتاه فينةيهاا خاالل     تقدا عةر األبناش يكتشاف املزياد مان هواياتاه وم    

إدارة األولويات وكلةا تقادا عةار األبنااش تازداد دا ارة عالقاتاه فيكتساو املزياد         

من ا ربات وتزداد معارفاه ومعلوماتاه مان خاالل مشااهدته  اربات اآلخارين        

وحماولااة اإلسااتفادة منهااا فيااتعلم كيفيااة إدارة  ولوياتااه بطريقااة إجيابيااة       
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لباحثتان  نه بتقدا سان الفارد يتوجاه تفكاله ساو      و كثر فاعلية، كةا تري ا

ألةا  املساوولية ويازداد إهتةاماه  ساوولياته يف املساتقب  لاذلك فهاو يف  ماس          

احلاجااة لصااق  مهاراتااه اإلداريااة امل تلفااة لتحقياا   قصااي إسااتفادة سااواش ماان  

خالل الدراسة  و خ  م احلياة الش صية مستقبالخ، وتتف  نتاا ج تلاك الدراساة    

 Mysoonودراسااة   Elke & Yoland (2000)ا ج دراسااات كااالخ ماان مااع نتاا

والاايت  ظهاارت نتااا  هم وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية يف إدارة       (2016)

 األولويات تبعاخ ملتال السن لصاحل السن األكرب.

إدارة ( د لة الفروق بني   فراد عينة البحث األساسية يف متوسطات درجات مشاركة األبناش يف  13جدولا

 (220األولويات بابعادها تبعاخ للسن  ان=

 بعاد إستبيان وعي األبناش عينة 

 البحث باملشاركة يف إدارة األولويات

 السن

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةة ات(

 الب عد األولا ألديد األولويات

سنة ألق  من  14من 

 سنة16
29.410 2.897 102 

218 7.489 
لصاحل  0.01دال عند 

سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
سنة ألق  من  16من 

 سنة 18
36.514 3.520 118 

 الب عد الثانيا امللكات اإلنسانية

سنة ألق  من  14من 

 سنة16
17.789 1.357 102 

218 7.391 

لصاحل  0.01دال عند 

سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
 سنة ألق  من 16من 

 سنة 18
25.507 2.811 118 

 الب عد الثالثا قوة األهداف

سنة ألق  من  14من 

 سنة16
34.411 3.022 102 

218 15.520 

لصاحل  0.01دال عند 

سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
سنة ألق  من  16من 

 سنة 18
50.566 5.036 118 

 الب عد الرابعا التفاع  اإلجيابي

سنة ألق  من  14من 

 سنة16
22.227 2.358 102 

218 8.520 

لصاحل  0.01دال عند 

سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
سنة ألق  من  16من 

 سنة 18
30.378 3.087 118 

 اإلستبيان كك 

سنة ألق  من  14من 

 سنة16
103.837 8.014 102 

218 34.518 

  0.01دال عند 
سنة  16لصاحل من 

 سنة 18ألق  من 
سنة ألق  من  16من 

 ةسن 18
142.965 9.457 118 

( د لة الفروق بني   فراد عينة البحث األساسية يف متوسطات درجات مشاركة األبناش يف  إدارة 14جدولا

 (220األولويات بابعادها  تبعاخ لعة  األا  ان=

 بعاد إستبيان وعي األبناش عينة 

 البحث ببدارة األولويات

عة  

 األا

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 يارياملع

 العينة

درجات 

 احلرية

قيةة 

 ات(

 الد لة

 الب عد األولا ألديد األولويات

 131 4.332 40.408 تعة 
218 9.528 

  0.01دال عند 

 89 2.914 29.127   تعة  لصاحل العامالت

 الب عد الثانيا امللكات اإلنسانية

 131 2.769 22.618 تعة 
218 8.096 

 0.01دال عند 

 89 1.530 14.384   تعة  لصاحل العامالت

 الب عد الثالثا قوة األهداف

 131 4.621 52.770 تعة 
218 10.109 

  0.01دال عند 

 89 4.009 40.333   تعة  لصاحل العامالت

 الب عد الرابعا التفاع  اإلجيابي

 131 2.351 27.110 تعة 
218 10.637 

 0.01دال عند 

 89 1.148 16.637   تعة  لصاحل العامالت

 اإلستبيان كك 

 131 9.968 142.906 تعة 
218 32.369 

 0.01دال عند 

 89 8.001 100.481   تعة  لصاحل العامالت

( يف 0.01( وجود فروق دالة إحصا ياخ عند مساتوي د لاة ا  14يتعة من جدولا

عااااة متوسااااطات درجااااات مشاااااركة األبناااااش يف إدارة األولويااااات بابعادهااااا األرب 

األديااااد األولويااااات، امللكااااات اإلنسااااانية، قااااوة األهااااداف، التفاعاااا  اإلجيااااابي(  

ومشاركة األبناش يف إدارة األولوياات ككا  تبعااخ ملاتال عةا  األا حياث كانال        
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الفااروق دالااة لصاااحل األمهااات العااامالت. وتفساار الباحثتااان تلااك  النتي ااة بااان  

  وإدارة احلااوار وفاان  عةاا  األا يساااعدها علااي التاادريو علااي مهااارات التواتاا     

التعام  مع اآلخرين يف إطاار عةلاها وإكتسااب مهاارة إبتكاار احللاول مل تلاف        

املشااكالت الاايت تواجههااا، كةااا  نهااا تكااون  كثاار قاادرة علااي إذاااذ القاارارات           

السليةة لشوون  سرتها، ويرجع ذلك إلي تبادل ا ربات مع الزمالش يف مواقاف  

ةية املهارات اإلدارية لدي األبنااش واكانهم   العة  امل تلفة.  ا ينعكس علي تن

ماان التفاعاا  واملشاااركة يف إذاااذ القاارارات وإدارة األولويااات. ويتفاا  هااذا مااع   

( واليت   بتل وجود فروق ذات د لة إحصا ية يف 1999دراسة فاطةة إبراهيم ا

املةارساات اإلداريااة بكا  متالاتااه باني  بناااش األمهاات العااامالت وضال العااامالت      

( والايت  ظهارت وجاود    2004صاحل  بناش األمهات العاامالت، ودراساة  مالة دواا ا   ل

فروق بني  بنااش العاامالت وضال العاامالت يف الاوعي بقيةاة املاوارد لصااحل  بنااش          

( والايت  ظهارت  ن عةا     2005العامالت. وإختلفل مع نتا ج دراساة وفااش خليا  ا   

مان قادرات إدارياة، وخيتلاف      األا ليس عام  مؤ ر يف تكوين ما لادي الطالباات  

( والاايت  ظهاارت عاادا وجااود فااروق ذات د لااة      2007مااع دراسااة  مساااش عةااارة ا   

 إحصا ية بني عة  األا واملةارسات اإلدارية.

( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات 15جدول ا

 (220يةي لألب ان=بابعادها تبعاخ للةستوي التعل

 بعاد إستبيان وعي األبناش  عينة 

 البحث ببدارة األولويات

املستوي التعليةي 

 لألب

جمةور 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

قيةة 

 اف(

 الد لة

 الب عد األولا ألديد األولويات

 

 2 3792.813 7585.627 بني امةوعات

 دال 0.01 50.842

 217 74.600 16188.156 داخ  امةوعات
   219  23773.783 امةور

 الب عد الثانيا امللكات اإلنسانية

 

 2 3656.136 7312.273 بني امةوعات

 دال 0.01 42.552

 217 85.921 18644.861 داخ  امةوعات
   219  25957.134 امةور

 الب عد الثالثا قوة األهداف

 2 3754.073 7508.146 بني امةوعات

 دال 0.01 54.200

 217 69.246 15030.186 داخ  امةوعات

   219  22538.332 امةور

 الب عد الرابعا التفاع  اإلجيابي

 

 2 3670.019 7340.038 بني امةوعات

 دال 0.01 37.842

 217 96.983 21045.394 داخ  امةوعات
   219  28385.432 امةور

 كك اإلستبيان 

 54.737 2 3821.860 7643.719 بني امةوعات

 

 دال 0.01

 217 69.822 15151.390 داخ  امةوعات
   219  22795.109 امةور

( 0.01( وجاود فاروق دالاة إحصاا ياخ عناد مساتوي د لاة ا       15يتعة من جادول ا 

ة يف متوسااطات درجااات األبناااش عينااة البحااث يف وعااي األبناااش باملشاااركة يف إدار

قااااوة –امللكااااات اإلنسااااانية  -األولويااااات بابعادهااااا األربعااااة األديااااد األولويااااات

التفاع  اإلجيابي( ومشاركة األبنااش يف إدارة األولوياات ككا  وفقااخ      -األهداف

إلخااتالف املسااتوي التعليةااي لااألب وللتعاارف علااي إجتاااه د لااة الفااروق، مت         

 (.16ن الدول اللةقارنات املتعددة كةا يتعة م  L.S.Dتطبي  إختبار 

( 0.01وجاود فاروق دالاة إحصاا ياخ عناد مساتوي د لاة ا       يتعة ( 16من جدول ا

يف متوساااطات درجاااات مشااااركة األبنااااش يف إدارة األولوياااات بابعادهاااا األربعاااة 

 األديد األولويات، امللكات اإلنسانية، قوة األهداف، التفاع  اإلجيابي(
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حث يف متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات ( د لة الفروق بني  فراد عينة الب16جدولا

 (220بابعادها وفقاخ  للةستوي التعليةي لألب ان=

 الب عد األولا  ألديد األولويات

 املستوي التعليةي لألب

 من فر

 22.417ا =
 متوسط

  30.320ا = 

 عالي

  37.528ا =
   - من فر

  - ** 3.903 متوسط

 - ** 7.208 **15.111 عالي

 الب عد  الثانيا امللكات اإلنسانية  

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 14.032ا = 
 متوسط

 19.780ا = 

 عالي 

 26.661ا = 

   - من فر

  - ** 5.748 متوسط

 - ** 6.881 **12.629 مرتفع

 الب عد الثالثا  قوة األهداف

 املستوي التعليةي لألب

 من فر

 29.422ا = 
 متوسط

  38.815 ا =

 عالي

 47.592ا =
   - من فر

  - ** 9.393 متوسط

 - ** 8.777 **18.170 مرتفع

 الب عد الرابع ا التفاع  اإلجيابي

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 23.028ا = 
 متوسط

  25.517ا = 
 عالي 

  33.358ا =

   - من فر

  - *2.489 متوسط

 - ** 7.841 ** 10.330 مرتفع

 يان كك اإلستب

 املستوي التعليةي لألب

 من فر

  88.899ا = 
 متوسط

  114.432ا = 

 عالي

 145.139ا = 
   - من فر

  - ** 25.533 متوسط

 - ** 30.707 ** 56.240 مرتفع

ومشاركة األبنااش يف إدارة األولوياات ككا  وفقااخ إلخاتالف املساتوي التعليةاي        

فسااار الباحثتاااان باااان اآلبااااش ذوي  لاااألب لصااااحل املساااتوي التعليةاااي املرتفاااع، وت 

املستوي التعليةي املرتفع جيع  الفرد  كثر إنشاا خ سواش بالعة   و بالدراساة  

 ا يعين تعدد  نشاطته، لاذلك يكاون  كثار حرتااخ علاي إدارة املاوارد و  سايةا         

مااورد الوقاال، فةاان املعااروف  نااه كلةااا تعااددت األنشااطة زادت احلاجااة إلدارة     

لفرد سواش البشرية منهاا  و املادياة، وكلةاا كاان هنااك تناور يف       املوارد املتاحة ل

األنشطة كانل احلاجاة لتبسايط األعةاال لتاوفل الوقال والهاد، و ااك  ن        

التعليم يساعد يف إتسار دا رة مهارف الفارد ووفارة معلوماتاه و مااا كا  هاذه       

يسااهم يف   ا ربات يتا ر األبناش خبربات  با هم واملستوي التعليةاي لاألب واألا  

رفع درجاة مشااركة األبنااش بابدارة املاوارد، كةاا  ن األبنااش يكتسابون خارباتهم          

ماان خااربات  بااا هم و مهاااتهم، كةااا يااري الباااحثون  ن معماام اآلباااش واألمهااات    

ذوي املستوي التعليةي املرتفع حيثوا  بناشهم علي التفكل العلةاي والت طايط   

شات الاايت تكفاا  ناام ألقياا  األهااداف .   واإلدارة الياادة للةااوارد وإتبااار اإلجاارا  

( واليت   بتال وجاود عالقاة إرتباطياة     2003وهذا يتف  مع دراسة زينو يوسف ا

موجبااة بااني القاادرة اإلداريااة لشااباب الامعااة وبعاار مااتالات وتعلاايم األب،    

( اليت  وةحل نتا  ها وجاود  2018تعليم األا،وتتف  مع دراسة نيفني سليةان ا
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مساتوي تعلايم األا واملهاارات اإلدارياة لادي األبنااش، كةاا         عالقة إرتباطية باني 

( الاايت بيناال وجااود عالقااة إرتباطيااة بااني    2014تتفاا  مااع دراسااة بساانل امليهاايا   

مستوي تعليم األا ووعي الشباب  هارة إدارة الوقل. وخيتلف مع دراساة هباة   

( واليت كشافل عان عادا وجاود فاروق ذات د لاة إحصاا ية يف        2003اخل اعيوا

 ةارسات اإلدارية تبعاخ لتعليم األب. امل

 ( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات  17جدول ا

 (220بابعادها تبعاخ للةستوي التعليةي لألا ان=

 بعاد إستبيان وعي 

األبناش  عينة البحث 

 ببدارة األولويات

املستوي التعليةي 

 الأل

جمةور 

 املربعات

 متوسط املربعات

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةة اف(

الب عد األولا ألديد 

 األولويات

 

 2 3635.347 7270.6955 بني امةوعات
 دال 0.01 34.967

 217 103.966 22560.546 داخ  امةوعات
   219  29831.241 امةور

الب عد الثانيا امللكات 

 اإلنسانية

 

 2 3726.510 7453.019 ةوعاتبني ام

 دال 0.01 50.549

 217 73.721 15997.537 داخ  امةوعات

   219  23450.556 امةور

الب عد الثالثا قوة 

 األهداف

 2 3707.702 7415.405 بني امةوعات

 دال 0.01 48.236

 217 76.866 16679.843 داخ  امةوعات

   219  24095.248 امةور

لب عد الرابعا التفاع  ا

 اإلجيابي

 

 2 3728.507 7457.014 بني امةوعات

 دال 0.01 43.419

 217 85.873 18634.547 داخ  امةوعات

   219  26091.561 امةور

 اإلستبيان كك 

 2 3872.334 7744.668 بني امةوعات

 دال 0.01 62.484

 217 61.973 13448.228 داخ  امةوعات

   219  21192.896 امةور

( 0.01( وجاود فاروق دالاة إحصاا ياخ عناد مساتوي د لاة ا       17يتعة من جدول ا

يف متوسااطات درجااات األبناااش عينااة البحااث يف وعااي األبناااش باملشاااركة يف إدارة 

قااااوة –امللكااااات اإلنسااااانية  -األولويااااات بابعادهااااا األربعااااة األديااااد األولويااااات

ومشاركة األبنااش يف إدارة األولوياات ككا  وفقااخ     التفاع  اإلجيابي(  -األهداف

إلخاااتالف املساااتوي التعليةاااي لاااألا وللتعااارف علاااي إجتااااه د لاااة الفاااروق، مت  

 (.18للةقارنات املتعددة كةا يتعة من الدول ا  L.S.Dتطبي  إختبار 

( يف 0.01( وجود فروق دالة إحصا ياخ عند مستوي د لاة ا 18يتعة من جدولا

شاااااركة األبناااااش يف إدارة األولويااااات بابعادهااااا األربعااااة  متوسااااطات درجااااات م

األديااااد األولويااااات، امللكااااات اإلنسااااانية، قااااوة األهااااداف، التفاعاااا  اإلجيااااابي(  

ومشاركة األبنااش يف إدارة األولوياات ككا  وفقااخ إلخاتالف املساتوي التعليةاي        

 لااألا لصاااحل املسااتوي التعليةااي املرتفااع، وتفساار الباحثتااان بااان األمهااات ذوي     

املسااتوي التعليةااي املرتفااع حيثااوا  بنااا هن علااي الااتفكل العلةااي والت طاايط        

املسااب  ملااا ساايحققون ماان  عةااال بصاافة عامااة وللت طاايط ألوقاااتهم بصاافة      

خاتة كةا حيثهم علي إتبار اإلجراشات اليت تكف  نن ألقيا  تلاك األهاداف    

ذلاك  ويش عوهن علي تنةية مواهبهم وقدراتهم يف خمتلاف الناواحي، ويرجاع    

إلي  ن إرتفار املستوي التعليةي لألا جتعلها  كثر قدرة علي املهارات اإلدارياة  

امل تلفة، وعلي قدر من املعرفة باهةية ح سن إستاالل املوارد املتاحة لألسارة،  

كةااااا  ن إرتفااااار مسااااتوي التعلاااايم لااااألا يؤهلااااها إلبتكااااار احللااااول امل تلفااااة  

لديها مهارة إذاذ القرارات وهذا  للةشكالت اليت تواجهها األسرة، كةا ي صق 

ياانعكس باادوره علااي األبناااش ببعتبااار األا القاادوة واملثاا  األعلااي لااديهم و يعاااخ        



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
112 

تساعد األا األبناش علي تنةية املهاارات اإلدارياة لاديهم مان خاالل ماا لاديها مان         

مهااارات وخااربات مكتساابة، كةااا  ن األا األكثاار تعليةاااخ نااا قاادرة  كاارب علااي   

ا قدرات  علي يف املهارات اإلدارية. وتتف  هذا مع دراسة هبة اخل إكساب  بنا ه

( والااايت كشااافل عااان فاااروق ذات د لاااة إحصاااا ية يف املةارساااات   2003ااااعيو ا

اإلداريااة تبعااااخ لتعلاايم األا لصااااحل املسااتوي التعليةاااي األعلااي، ودراساااة زيناااو     

ة ( والاايت كشاافل عاان وجااود عالقااة إرتباطيااة موجبااة بااني القاادر 2003يوسااف ا

اإلداريااة لشااباب الامعااة وتعلاايم األا، كةااا تتفاا  مااع دراسااة ناايفني سااليةان   

( الاايت  وةااحل نتا  هااا وجااود عالقااة إرتباطيااة بااني مسااتوي تعلاايم األا  2018ا

( الايت  2014واملهارات اإلدارية لادي األبنااش، كةاا تتفا  ماع دراساة بسانل امليهايا        

وعااي الشااباب  هااارة  بيناال وجااود عالقااة إرتباطيااة بااني مسااتوي تعلاايم األا و   

 إدارة الوقل. 

( د لة الفروق بني  فراد عينة البحث يف متوسطات درجات  مشاركة األبناش يف إدارة األولويات 18جدولا

   (220بابعادها وفقاخ  للةستوي التعليةي لألا ان=

 الب عد األولا  ألديد األولويات

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 26.052ا = 
 متوسط

 28.813=  ا
 عالي 

 35.014ا = 
   - من فر

  - *2.761 متوسط

 - **6.201 **8.962 عالي

 الب عد  الثانيا امللكات اإلنسانية  

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 13.870ا = 
 متوسط

 21.445ا = 
 عالي 

 28.021ا = 
   - من فر

  - **7.575 متوسط

 - **6.576 **14.151 مرتفع

 الثالثا  قوة األهدافالب عد 

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 36.631ا = 
 متوسط

 43.309ا = 
 عالي 

 51.158ا = 
   - من فر

  - **6.678 متوسط

 - **7.849 **14.527 مرتفع

 الب عد الرابع ا التفاع  اإلجيابي

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 16.331ا = 
 متوسط

 21.148ا = 
 عالي 

 34.469ا = 
   - من فر

  - **4.817 متوسط

 - **13.321 **18.138 مرتفع

 اإلستبيان كك 

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 92.884ا = 
 متوسط

 114.715ا = 
 عالي 

 148.662ا = 
   - من فر

  - **21.831 متوسط

 - **33.947 **55.778 مرتفع

( 0.01عناد مساتوي د لاة ا    ( وجاود فاروق دالاة إحصاا ياخ    19يتعة من جدول ا

يف متوسااطات درجااات األبناااش عينااة البحااث يف وعااي األبناااش باملشاااركة يف إدارة 

قااااوة –امللكااااات اإلنسااااانية  -األولويااااات بابعادهااااا األربعااااة األديااااد األولويااااات

التفاع  اإلجيابي( ومشاركة األبنااش يف إدارة األولوياات ككا  وفقااخ      -األهداف
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ألساارة وللتعاارف علااي إجتاااه د لااة الفااروق، مت      إلخااتالف الاادخ  الشااهري ل  

 (.20للةقارنات املتعددة كةا يتعة من الدول ا  L.S.Dتطبي  إختبار 

( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات 19جدول ا

 (220بابعاده تبعاخ للدخ  الشهري لألسرة ان=

ن وعي األبناش   بعاد إستبيا

عينة البحث باملشاركة 

 يف إدارة األولويات

الدخ  الشهري 

 لألسرة

جمةور 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

قيةة 

 اف(

 الد لة

الب عد األولا ألديد 

 األولويات

 

 2 3892.183 7784.366 بني امةوعات

65.922 0.01 

 217 59.042 12812.121 داخ  امةوعات دال
   219  20596.487 امةور

الب عد الثانيا امللكات 

 اإلنسانية

 

 2 3679.448 7358.896 بني امةوعات

38.676 
0.01 

 217 95.136 20644.515 داخ  امةوعات دال

   219  28003.411 امةور

الب عد الثالثا قوة 

 األهداف

 2 3794.835 7589.670 بني امةوعات

60.242 
0.01 

 217 62.993 13669.567 داخ  امةوعات لدا

   219  21259.237 امةور

الب عد الرابعا التفاع  

 اإلجيابي

 

 2 3849.763 7699.526 بني امةوعات

58.853 0.01 

 217 65.413 14194.563 داخ  امةوعات دال
   219  21894.089 امةور

 اإلستبيان كك 

 2 3703.127 7406.253 بني امةوعات

40.877 0.01 

 217 90.593 19658.623 داخ  امةوعات دال

   219  27064.876 امةور

( د لة الفروق بني  فراد عينة البحث يف متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات 20جدولا

 (220بابعاده وفقاخ للدخ  الشهري لألسرة ان=

 ديد األولوياتالب عد األولا  أل

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 19.627ا = 
 متوسط

 27.775ا = 

 مرتفع

 36.699ا = 

   - من فر

  - **8.148 متوسط

 - **8.924 **17.072 عالي

 الب عد  الثانيا امللكات اإلنسانية  

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 15.559ا = 
 متوسط

 22.024ا = 
 مرتفع

 24.412ا = 

   -  فرمن

  - **6.465 متوسط

 - *2.388 **8.853 مرتفع

 الب عد الثالثا  قوة األهداف

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 27.463ا = 
 متوسط

 38.870ا = 
 مرتفع

 50.500ا = 

   - من فر

  - **11.407 متوسط

 - **11.630 **23.037 مرتفع

 الب عد الرابع ا التفاع  اإلجيابي

 ري لألسرةالدخ  الشه

 من فر 

 13.358ا = 
 متوسط

 20.281ا = 
 مرتفع

 29.997ا = 

   - من فر

  - **6.923 متوسط

 - **9.716 **16.639 مرتفع

 اإلستبيان كك 

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 76.007ا = 
 متوسط

 108.950ا = 
 مرتفع

 141.608ا = 

   - من فر

  - **32.943 متوسط

 - **32.658 **65.601 مرتفع
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( يف 0.01( وجود فروق دالة إحصا ياخ عند مستوي د لة ا20يتعة من جدولا

متوسطات درجات مشاركة األبناش يف إدارة األولويات بابعادها األربعة 

األديد األولويات، امللكات اإلنسانية، قوة األهداف، التفاع  اإلجيابي( 

إلختالف الدخ  الشهري  ومشاركة األبناش يف إدارة األولويات كك  وفقاخ

لألسرة لصاحل الدخ  الشهري املرتفع لألسرة، وتفسر الباحثتان تلك النتي ة 

بانه كلةا إرتفع مستوي الدخ  الشهري لألسرة كلةا لكن اآلباش من توفل 

وسا   و دوات قعاش  وقات  بنا هم كاإلارتاك نم يف النوادي الرياةية 

نةية قدرات األطفال يف خمتلف النواحي، واإلارتاك يف الدورات ا اتة بت

واإلارتاك يف الرحالت الرتفيهية والثقافية،  ا يؤدي إلي اكن األبناش من 

قعاش  وقاتهم بطريقة  كثر فاعلية، ويرجع ذلك إلي  نه مع زيادة الدخ  

يزداد عو إدارته وكيفية إست دامه اإلست داا األمث  يف ح  ومواجهة 

ليت تواجهها األسرة، كةا يساعد إرتفار الدخ  يف زيادة املشكالت امل تلفة ا

املنف  علي تنةية املهارات اإلدارية لألبناش، وذلك من خالل إتاحة الفرتة نم 

لملارتاك يف األنشطة امل تلفة سواش الرتفيهية منها  و املعرفية علي سبي  

فة اليت تسه  املثال اإلارتاك يف املعسكرات امل تلفة وإقتناش األجهزة امل تل

نم تنةية مهاراتهم اإلدارية امل تلفة، وكلةا إرتفع الدخ  زادت احلاجة 

إلدارته من خالل عة  امليزانية املالية، وتتف  هذه الدراسة مع نتا ج دراسات 

، واليت  ظهرت Mysoon,(2016)(، 2010كالخ من جنالش احللئ ومنار خعرا

تبعاخ ملتال مستوي الدخ  الشهري  نتا  هم وجود فروق يف إدارة األولويات 

لألسرة لصاحل األبناش يف األسر ذات الدخ  الشهري املرتفع، كةا تتف  مع 

( واليت  ظهرت  ن دخ  األسرة من  هم متالات 1999دراسة وفاش الئ ا

املستوي اإلقتصادي واإلجتةاعي اليت   رت علي تنةية القدرات اإلدارية لدي 

( ودراسة خالد 2003لنتي ة مع دراسة هبة اخل اعيو ااألبناش،  وتتف  هذه ا

( حيث  ظهروا وجود عالقة إرتباطية بني دخ  األسرة 2017املطلي ا

و ارسات الطالو اإلدارية لصاحل ا   األعلي، كةا تتف  مع دراسة فاطةة 

( واليت كشفل عن وجود فروق ذات د لة إحصا ية بني 2008عبد العاطيا

الت طيط للحياة املستقبلية ودخ  األسرة لصاحل األسر  قدرة الشباب علي

( 2009ذات الدخ  األعلي، وذتلف هذه النتي ة مع دراسة احلسيين رحيانا

حيث  كدا عدا وجود تباين يف إذاذ القرار تبعاخ لفوات الدخ  الشهري 

( اليت  وةحل 2013لألسرة، وكذلك  يعاخ ذتلف مع دراسة نيبال عطية ا

قرتان بني مستوي دخ  األسرة ومهارات األبناش اإلدارية وكذلك عدا وجود إ

( اليت  كدت عدا وجود عالقة إرتباطية بني 2018دراسة نيفني سليةانا

قد  الدخ  الشهري لألسرة ومهارات األبناش اإلدارية . ويف ةوش ما سب  يكون

 تحقق صحة الفرض األول كليًا.

  :النتائج يف ضوء الفرض الثاني 
ينص علاي  ناه   توجاد فاروق ذات د لاة إحصاا ية باني األبنااش عيناة           والذي

البحااث األساسااية يف املسااوولية اإلجتةاعيااة تبعاااخ إلخااتالف مااتالات الدراسااة   



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
115 

االاانس، الساان، عةاا  األا، تعلاايم األب، تعلاايم األا، الاادخ  الشااهري لألساارة( . 

 وللتحق  من تحة هذا الفر  مت إجراشا

 لااي د لااة الفااروق بااني متوسااطات درجااات املسااوولية  إختبااار ات( للوقااوف ع

 اإلجتةاعية تبعاخ ملتالات الدراسة االنس، السن، عة  األا(.

     أللي  التباين إلجياد قيةة اف( للوقوف علي د لاة الفاروق يف متوساطات

درجااات املسااوولية اإلجتةاعيااة  تبعاااخ ملااتالات الدراسااة اتعلاايم األب، تعلاايم   

 ري لألسرة(.األا، الدخ  الشه

  إختباااارLSD      إلجيااااد إجتااااه الفاااروق يف حالاااة وجودهاااا لااابعر ماااتالات

الدراساة اتعلايم األب، تعلايم األا، الادخ  الشاهري لألسارة(. والاداول ماان        

 ( توةة ذلكا29( إلي ا21ا

 ( د لة الفروق بني األبناش عينة البحث يف متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية21جدولا

 (220 نس ان=تبعاخ لل 

 بعاد إستبيان 

 املسوولية اإلجتةاعية

 النس

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

قيةة 

 ات(

 الد لة

الب عد األولا املسوولية 

 الش صية  الذاتية 

 93 3.035 35.510 ذكر 
  0.01دال عند  22.224 218

 127 5.227 59.514  نثي لصاحل اإلناث

ب عد الثانيا ال

 املسوولية األسرية

 93 2.331 28.812 ذكر 
218 21.180 

  0.01دال عند 

 127 5.095 52.521  نثي لصاحل اإلناث

الب عد الثالثا 

 املسوولية امتةعية

 93 5.503 66.623 ذكر 
218 22.227 

  0.01دال عند 

 127 3.995 41.196  نثي لصاحل الذكور

 اإلستبيان كك 

 93 9.140 130.945 ر ذك
218 22.223 

  0.01دال عند 

 127 10.368 153.231  نثي لصاحل اإلناث

( وهاااي قيةاااة دالاااة 22.224(  ن قيةاااة ات( كانااال ا21يتعاااة مااان الااادول ا

( لصاحل اإلناث،  ا يدل علي  ن اإلنااث كاانوا   0.01إحصا ياخ عند مستوي د لة ا

 ية  من الذكور. كثر ألة  للةسوولية الش صية  الذات

( وهي قيةة وهاي قيةاة   21.180(  ن قيةة ات( كانل ا21يتعة من الدول ا

( لصاحل اإلنااث،،  اا يادل علاي  ن اإلنااث      0.01دالة إحصا ياخ عند مستوي د لة ا

 كانوا  كثر ألة  للةسوولية األسرية من الذكور.

 ( وهااي قيةااة وهااي   22.227(  ن قيةااة ات( كاناال ا 21يتعااة ماان الاادول ا  

( لصاحل الذكور،  اا يادل علاي  ن    0.01قيةة دالة إحصا ياخ عند مستوي د لة ا

 الذكور  كثر ألة  للةسوولية امتةعية من اإلناث.

( وهااي قيةااة دالااة   22.223(  ن قيةااة ات( كاناال ا 21ويتعااة ماان الاادول ا 

( لصاحل اإلناث،  ا يدل علاي  ن  فاراد العيناة    01,0إحصا ياخ عند مستوي د لة ا

إلناااث كااانوا  كثاار ألةاا  للةسااوولية اإلجتةاعيااة ككاا  ماان  فااراد العينااة    ا

الذكور، وترجع الباحثتاان ذلاك إلاي  ن اإلحسااس والشاعور باملساوولية منبعاه        

الرضبااة يف ألقياا  الااذات وإ بااات القاادرة والكفاااشة وهااذا يكااون  ثابااة الشااعور   

اإلحسااس إلاي    العاا واناجس األكرب يف عقلياة اإلنااث وبالتاالي يادفاهم هاذا     

مزيد من اإللتزاا وألة  املسوولية جتاه األمور اليت يتعاملن معها، نعف إلاي  

ذلك التالات الساةية والفسايولوجية الساريعة الايت اار بهاا الفتااة يف هاذه         

املرحلة واليت تدرك معها املسوولية الكبلة املنوطة بهاا وبالتاالي يتعةا  لاديها     
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ةلاها والتعاما  معهاا. واتفقال باذلك ماع دراساة        الشعور باملسوولية و هةياة أل 

( يف وجود فروق بني الاذكور واإلنااث   2016( ود ل العوحييا2012إيناس بدير ا

( واليت كشفل عان  2015يف الشعور باملسوولية وإختلفل مع دراسة عهود عبيد ا

 عدا فروق دالة بني الذكور واإلناث.

حث يف متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية تبعاخ للسن  ( د لة الفروق بني األبناش عينة الب22جدولا

 (220ان=

 بعاد إستبيان 

املسوولية 

 اإلجتةاعية

 السن 

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

قيةة 

 ات(

 الد لة

الب عد األولا 

املسوولية 

الش صية 

  الذاتية 

سنة ألق   14من 

 102 3.024 30.229 سنة16من 
218 23.327 

 0.01دال عند 

 16لصاحل من 

سنة ألق  من 

 سنة 18
سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
55.221 4.998 118 

الب عد الثانيا 

املسوولية 

 األسرية

سنة ألق   14من 

 سنة16من 
34.477 3.529 102 

218 13.382 

 0.01دال عند 

 16لصاحل من 

سنة ألق  من 

 سنة 18
سنة ألق   16من 

 سنة 18من 
48.332 4.769 118 

الب عد الثالثا 

املسوولية 

 امتةعية

سنة ألق   14من 

 102 4.287 44.445 سنة16من 
218 25.888 

 0.01دال عند 

 16لصاحل من 

سنة ألق  من 

 سنة 18
سنة ألق   16من 

 118 6.058 71.136 سنة 18من 

اإلستبيان 

 كك 

سنة ألق   14من 

 سنة16من 
109.151 8.001 102 

218 44.513 

 0.01دال عند 

 16لصاحل من 

سنة ألق  من 

 سنة 18
سنة ألق   16من 

 سنة 18من 

174.689 10.678 118 

( وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية يف املسااوولية     22يتعااة ماان الاادول ا  

اإلجتةاعية لدي األبناش عينة البحث تبعاخ ملاتال السان حياث كانال قيةاة ات(       

( لصاااحل  01,0هااي قيةااة دالااة إحصااا ياخ عنااد مسااتوي  د لااة ا   ( و23.327كاناال ا

 فااراد العينااة األكاارب سااناخ،  ااا ياادل علااي  ن  فااراد العينااة األكاارب سااناخ كااانوا  

  كثر ألةالخ للةسوولية الش صية  الذاتية  من  فراد العينة األق  سناخ.

( وهااي قيةااة دالااة   13.382(  ن قيةااة ات( كاناال ا 22يتعااة ماان الاادول ا  

( لصااحل   فاراد العيناة األكارب ساناخ،  اا يادل        01,0ا ياخ عند مستوي  د لة اإحص

علي  ن  فراد العينة األكرب سناخ كانوا  كثر ألةالخ للةسوولية األسارية مان   

  فراد العينة األق  سناخ.

( وهااي قيةااة دالااة   25.888(  ن قيةااة ات( كاناال ا 22يتعااة ماان الاادول ا  

( لصااحل   فاراد العيناة األكارب ساناخ،  اا يادل        01,0إحصا ياخ عند مستوي  د لة ا

علي  ن  فراد العيناة األكارب ساناخ كاانوا  كثار ألةاالخ للةساوولية امتةعياة         

 من  فراد العينة األق  سناخ.

( وهاااي قيةاااة دالاااة 44.513(  ن قيةاااة ات( كانااال ا22يتعاااة مااان الااادول ا

األكارب ساناخ،  اا يادل     ( لصااحل   فاراد العيناة    01,0إحصا ياخ عند مستوي  د لة ا

علي  ن  فراد العينة األكرب سناخ كاانوا  كثار ألةا  للةساوولية اإلجتةاعياة      

كك  من  فاراد العيناة ذوي السان األقا . وقاد يرجاع ذلاك إلاي النعاج املعاريف           

واإلنفعااالي واألخالقااي و نااه مااع زيااادة العةاار يصاابة الفاارد  قاا  عناااداخ وتصاالباخ    
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هااات اآلباااش ، كةااا تاازداد الاادا رة اإلجتةاعيااة      للاار ي وتعارةاااخ مااع  راش وتوجي  

لااديهم ويصاابحوا  كثاار تفهةاااخ وإدراكااااخ ألمااور احلياااة امل تلفااة واملشاااكالت        

احمليطااة بااع سااواش امتةعيااة منهااا   و البيويااة كةااا تاازداد لااديهم الرضبااة يف        

إ بااااات الوجااااود وألقياااا  الااااذات  ااااا جيعلااااهم  كثاااار ألةااااالخ للةسااااوولية      

( واليت 2016( و د ل العوحييا2015ع دراسة عهود عبيد ااإلجتةاعية وإتفقل م

 كشفل عن فروق دالة بالنسبة ملتال السن لصاحل األعةار األعلي سناخ.

( د لة الفروق بني األبناش عينة البحث يف متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية تبعاخ لعة   23جدولا 

 (220األا  ان=

 بعاد إستبيان 

املسوولية 

 ةاعية اإلجت

عة  

 األا

املتوسط 

 احلسابي

اإلسراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

قيةة 

 ات(

 الد لة

الب عد األولا 

املسوولية الش صية 

  الذاتية  

 131 4.789 53.318 تعة 
218 16.359 

  0.01دال عند 

 89 3.052 36.517   تعة  لصاحل العامالت

الب عد الثانيا 

 املسوولية األسرية

 131 5.671 54.400 تعة 
218 16.662 

  0.01دال عند 

 89 3.099 36.615   تعة  لصاحل العامالت
الب عد الثالثا 

 املسوولية امتةعية

 131 6.021 68.124 تعة 
218 20.934 

  0.01دال عند 

 89 4.774 45.503   تعة  لصاحل العامالت

 اإلستبيان كك 

 131 11.158 175.842 تعة 
218 39.354 

  0.01دال عند 

 89 8.824 118.635   تعة  لصاحل العامالت

( وهاااي قيةااة دالاااة  16.359(  ن قيةااة ات( كاناال ا  23يتعااة ماان الااادول ا  

( لصاااااحل  بناااااش العااااامالت يف املسااااوولية   01,0إحصااااا ياخ عنااااد مسااااتوي  د لااااة ا  

للةساوولية  الش صية،  اا يادل علاي  ن  بنااش العاامالت كاانوا  كثار ألةاالخ         

 الش صية   الذاتية  من  بناش ضل العامالت.

( وهاااي قيةاااة دالاااة 16.662(  ن قيةاااة ات( كانااال ا23يتعاااة مااان الااادولا

( لصاحل  بناش العامالت يف املسوولية األسارية،  01,0إحصا ياخ عند مستوي  د لة ا

  ا يدل علي  ن  بناش العامالت كانوا  كثار ألةاالخ للةساوولية األسارية  مان     

  بناش ضل العامالت.

( وهاااي قيةاااة دالاااة  20.934(  ن قيةاااة ات( كانااال ا23يتعاااة مااان الااادولا

( لصاحل  بناش العامالت يف املسوولية األسارية،  01,0إحصا ياخ عند مستوي  د لة ا

 ا يدل علي  ن  بناش العامالت كانوا  كثار ألةاالخ للةساوولية األسارية  مان      

  بناش ضل العامالت.

( وهاااي قيةاااة دالاااة 39.354(  ن قيةاااة ات( كاناال ا 23دولايتعااة مااان الااا 

( لصاااااحل  بناااااش العااااامالت يف املسااااوولية   01,0إحصااااا ياخ عنااااد مسااااتوي  د لااااة ا  

(، بينةااا 175.842اإلجتةاعيااة ككاا ، حيااث بلااغ متوسااط درجااة  بناااش العااامالت ا

(،  اااا يااادل علاااي  ن  بنااااش  118.635بلاااغ متوساااط درجاااة  بنااااش ضااال العاااامالت ا  

ت كانوا  كثر ألة  للةسوولية اإلجتةاعية مان  بنااش ضال العاامالت،     العامال

ويرجااااع ذلااااك إلااااي  نااااه ببعتبااااار املسااااوولية اإلجتةاعيااااة خاةااااعة للااااتعلم        

واإلكتساب، و نهاا تصاق  عان طريا  إدخاال الارتاث الثقاايف  يف تكاوين األبنااش،          

ويااؤدي ذلااك إلااي إكتساااب األبناااش العااادات والتقاليااد، والتعاارف علااي طاارق          
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الاتفكل السااا دة، واألفكااار واملعتقاادات و سااليو الساالوك القاايم اإلجتةاعيااة يف   

جمتةعاه، وتصابة مان مكوناات ا صايتهم الايت تاؤ ر علاي حيااتهم وتااوافقهم          

مستقبالخ. وإنطالقاخ من ذلاك فابن األا تلعاو داخا  األسارة دوراخ مهةااخ يف تنةياة        

ةليااااة التنشااااوة  املسااااوولية اإلجتةاعيااااة  لاااادي  بنا هااااا وذلااااك ماااان خااااالل ع    

اإلجتةاعيااة، ومااا ألاااول  ن تكساابهم إياااه ماان قاايم ومعااايل وساالوكيات ماان      

ااااانها  ن تنةاااي فااايهم املساااوولية اإلجتةاعياااة، يف خمتلاااف املراحااا  العةرياااة،  

ويؤدي عة  األا إلي ألساني مساتوي تقاديرها املوةاوعي لوخار وذلاك بادعم        

ل نمرتهاا للكاثل مان    جتربتها  يف التعاطي مع اآلخر مان خاالل عةلاها. و او    

األمور وخروجها عن مفهوا دورها التقليدي الذي ينحصر يف القياا باألعةاال  

املنزلية ورعاية األبنااش. حياث تتباع األا العاملاة مباد  توزياع األدوار علاي  فاراد         

األسرة  كةا  ن األطفال يتحةلون املسوولية وكا  هاذا حيادث نتي اة لتعادد      

جديااد تقااوا بااه    وهااو العةاا  خااارج املناازل.  ااا        دوار املاار ة وإسااتحداث دور  

ي  فااف عنهااا عااوش األعةااال املنزليااة. لااذلك جنااد  ن  بناااش األا العاملااة كااانوا      

( و د ل 2012 كثااار ألةاااالخ للةساااوولية وإتفقااال ماااع دراساااة إينااااس بااادير ا       

( والاايت  ظهاارت وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية يف الشااعور     2016العااوحييا

   األا.باملسوولية، وعة

 ( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية 24جدول ا

 (220تبعاخ للةستوي التعليةي لألب ان=

 بعاد إستبيان 

املسوولية 

 اإلجتةاعية 

املستوي 

 التعليةي لألب

جمةور 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةة اف(

ألولا الب عد ا

املسوولية 

 الش صية

  الذاتية 

 2 3722.716 7445.433 بني امةوعات
42.821 

0.01 

 217 86.937 18865.245 داخ  امةوعات دال

 امةور
26310.678 

 
219 

  

الب عد الثانيا 

املسوولية 

 األسرية

 2 3690.150 7380.300 بني امةوعات
39.651 0.01 

 217 93.066 20195.250 داخ  امةوعات دال

   219  27575.550 امةور

الب عد الثالثا 

املسوولية 

 امتةعية

 2 3754.541 7509.083 بني امةوعات
46.243 

0.01 

 217 81.192 17618.752 داخ  امةوعات دال

   219  25127.835 امةور

 اإلستبيان كك 

 2 3740.641 7481.282 بني امةوعات
52.380 0.01 

 217 71.414 15496.772 داخ  امةوعات دال

   219  22978.054 امةور

( وجود فروق ذات د لة إحصا ية عناد مساتوي د لاة    24يتعة من جدول ا

(  يف املساااوولية اإلجتةاعياااة لااادي األبنااااش  فاااراد عيناااة البحاااث  حاورهاااا    01,0ا

املساااوولية  –ملساااوولية األسااارية ا –الثال اااة ااملساااوولية الش صاااية  الذاتياااة   

امتةعياااة( واملساااوولية اإلجتةاعياااة ككااا  تبعااااخ ملاااتال مساااتوي تعلااايم األب،  

( للةقارناااات املتعاااددة LSDولبياااان إجتااااه د لاااة الفاااروق مت تطبيااا  إختباااار ا 

 ( يوةة ذلك.25والدول ا

( وجاود فاروق يف املسااوولية الش صاية  الذاتياة  بااني     25يتعاة مان جاادول ا  

اآلبااااش يف املساااتوي التعليةاااي العاااالي وكاااالخ مااان  بنااااش اآلبااااش يف املساااتوي   بنااااش 

التعليةي املتوساط واملان فر لصااحل  بنااش اآلبااش يف املساتوي التعليةاي العاالي         
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(، فيااااتي يف املرتباااة األولاااي  بنااااش اآلبااااش يف املساااتوي     01,0عناااد مساااتوي د لاااة ا 

ية الش صاية   الذاتياة ،   التعليةي العالي حياث كاانوا  كثار ألةاالخ للةساوول     

 م  بناش اآلباش يف املستوي التعليةي املتوسط يف املرتبة الثانية،  م  بناش اآلباش يف 

 املستوي التعليةي املن فر يف املرتبة األخلة.

 ( د لة الفروق بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية 25جدول ا

 (220ي لألب ان=تبعاخ للةستوي التعلية

 الب عد األولا  املسوولية الش صية   الذاتية  

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 39.120ا = 
 متوسط

 48.853ا = 
 عالي 

 60.444ا = 
   - من فر

  - **9.733 متوسط

 - *11.591* **21.324 عالي

 الب عد  الثانيا املسوولية األسرية 

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 29.002ا = 
 متوسط

 31.357ا = 
 عالي 

 47.732ا = 
   - من فر

  - *2.355 متوسط

 - *16.375* **18.730 مرتفع

 الب عد الثالثا  املسوولية امتةعية

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 38.143ا = 
 متوسط

 50.442ا = 
 عالي 

 63.621ا = 
   - من فر

  - **12.299 متوسط

 - *13.179* **25.478 مرتفع

 اإلستبيان كك 

 املستوي التعليةي لألب

 من فر 

 106.265ا = 
 متوسط

 130.652ا = 
 عالي 

 171.797ا = 
   - من فر

  - **24.387 متوسط

 - *41.145* **65.532 مرتفع

( وجود فروق يف املسوولية األسرية باني  بنااش اآلبااش يف    25يتعة من جدول ا

ي العالي وكاالخ مان  بنااش اآلبااش يف املساتوي التعليةاي املتوساط        املستوي التعلية

واملن فر لصاحل  بناش اآلبااش يف املساتوي التعليةاي العاالي عناد مساتوي د لاة        

( فياااتي يف املرتبااة األولااي  بناااش اآلباااش يف املسااتوي التعليةااي العااالي حيااث        01,0ا

يف املساتوي التعليةاي   كانوا  كثر ألة  للةسوولية األسارية،  ام  بنااش اآلبااش     

املتوسااط يف املرتبااة الثانيااة،  اام  بناااش اآلباااش يف املسااتوي التعليةااي املاان فر يف   

 املرتبة األخلة.

( وجود فروق يف املسوولية اإلجتةاعية بني  بناش اآلبااش  25يتعة من جدول ا

يف املساااتوي التعليةاااي العاااالي وكاااالخ مااان  بنااااش اآلبااااش يف املساااتوي التعليةاااي       

ط واملااان فر لصااااحل  بنااااش اآلبااااش يف املساااتوي التعليةاااي العاااالي عناااد     املتوسااا

(، فياااتي يف املرتباة األولااي  بناااش اآلبااش يف املسااتوي التعليةااي   01,0مساتوي د لااة ا 

العااالي حيااث كااانوا  كثاار ألةاا  للةسااوولية اإلجتةاعيااة،  اام  بناااش اآلباااش يف   

نااااش اآلبااااش يف املساااتوي   املساااتوي التعليةاااي املتوساااط يف املرتباااة الثانياااة،  ااام  ب    

 التعليةي املن فر يف املرتبة األخلة.
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( وجود فروق يف املسوولية اإلجتةاعية كك  بني  بنااش  25يتعة من جدولا

اآلباش يف املستوي التعليةاي العاالي وكاالخ مان  بنااش اآلبااش يف املساتوي التعليةاي         

العاااالي عناااد  املتوساااط واملااان فر لصااااحل  بنااااش اآلبااااش يف املساااتوي التعليةاااي    

(، ويرجااع ذلااك إلااي  نااه ببرتفااار املسااتوي التعليةااي لااألب       01,0مسااتوي د لااة ا 

ذتلااف معااه طريقااة التنشااوة األساارية القا ةااة علااي تساالط اآلباااش، ألااد ماان   

قدرة الشاباب وإقباانم علاي املشااركة يف تانع القارار وإذااذه داخا  األسارة،          

اركة املتدرجاااة الااايت  وهاااذا يعاااين  نهااام مل مينحاااوا الفرتاااة الالزماااة للةشااا   

اكانهم ماان تطاوير قاادراتهم ومهااراتهم يف إذاااذ القارار داخاا  األسارة إرتفااار      

املستوي التعليةي للوالدين جيعلهةا  كثر دراية وإدراكاخ باحلاجاات النةا ياة   

لألبناااش، و كثاار إتفاقاااخ وقاادرة علااي إختيااار  ساااليو  مناساابة يف إدارة احلااوار        

لاار ي اآلخاار واإلقنااار والتفاااهم إلحتااواش األبناااش    األسااري تعتةااد علااي إحاارتاا ا  

ومشاااااركتهم إهتةاماااااتهم ومشااااكالتهم، يف  نااااه بزيااااادة املسااااتوي التعليةااااي   

للوالاادين ياازداد اإلجتاااه سااو األساااليو الدميقراطيااة يف التعاماا  مااع األبناااش        

(  وإختلفال  2016( ودراسة د ل العوحييا2012واتفقل مع دراسة إيناس بدير ا

( والاايت كشاافل عاان فااروق دالااة بالنساابة   2015راسااة  عهااود عبياادا بااذلك مااع د

ملتال تعليم األب حيث وجدت فروق ذات د لاة إحصاا ية لصااحل اآلبااش الاذين      

   يقرؤون و  يكتبون.

 ( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية 26جدول ا

 (220ا ان=تبعاخ للةستوي التعليةي لأل

 بعاد إستبيان 

املسوولية 

 اإلجتةاعية

املستوي التعليةي 

 لألا

 جمةور املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةة اف(

الب عد األولا 

املسوولية 

 الش صية

  الذاتية  

 2 3621.816 7243.633 بني امةوعات
33.921 

0.01 

 217 106.772 23169.576 داخ  امةوعات دال

 امةور

30413.209 
 

219 
  

الب عد الثانيا 

 املسوولية األسرية

 

 2 3782.044 7564.088 بني امةوعات
49.490 

0.01 

 217 76.421 16583.250 داخ  امةوعات دال

   219  24147.338 امةور

الب عد الثالثا 

املسوولية 

 امتةعية

 2 3835.217 7670.434 بني امةوعات
56.659 

0.01 

 217 67.689 14688.602 داخ  امةوعات دال

   219  22359.036 امةور

 اإلستبيان كك 

 2 3675.754 7351.507 بني امةوعات

44.608 

0.01 

 217 82.400 17880.874 داخ  امةوعات دال

   219  25232.381 امةور

ا ية عناد مساتوي د لاة    ( وجود فروق ذات د لة إحصا 26يتعة من جدولا

(  يف املساااوولية اإلجتةاعياااة لااادي األبنااااش  فاااراد عيناااة البحاااث  حاورهاااا    01,0ا

املساااوولية  –املساااوولية األسااارية  –الثال اااة ااملساااوولية الش صاااية  الذاتياااة   

امتةعياااة( واملساااوولية اإلجتةاعياااة ككااا  تبعااااخ ملاااتال مساااتوي تعلااايم األا،    

( للةقارناااات املتعاااددة LSDتطبيااا  إختباااار ا ولبياااان إجتااااه د لاااة الفاااروق مت 

 ( يوةة ذلك.27والدول ا
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 ( د لة الفروق بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية 27جدول ا

 (220تبعاخ للةستوي التعليةي لألا ان=

 الب عد األولا  املسوولية الش صية  الذاتية 

 املستوي التعليةي لألا 

 من فر 

 32.278ا = 
 متوسط

 49.001ا = 
 عالي 

 51.136ا = 
   - من فر

  - **16.723 متوسط

 - *2.135 **18.858 مرتفع

 الب عد  الثانيا املسوولية األسرية 

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 31.190ا = 
 متوسط

 43.308ا = 
 عالي 

 55.559ا = 
   - من فر

  - **12.118 متوسط

 - **12.251 **24.369 مرتفع

 الب عد الثالثا  املسوولية امتةعية

 املستوي التعليةي لألا 

 من فر 

 40.158ا = 
 متوسط

 55.520ا = 
 عالي 

 63.378ا = 
   - من فر

  - **15.362 متوسط

 - **7.858 **23.220 مرتفع

 اإلستبيان كك 

 املستوي التعليةي لألا

 من فر 

 103.626ا = 
 متوسط

 147.829ا = 
 عالي 

 170.073ا = 
   - من فر

  - **44.203 متوسط

 - **22.244 **66.447 مرتفع

( وجاود فاروق يف املساوولية الش صاية  الذاتياة  باني       27يتعة مان جادول ا  

 بناش األمهات يف املستوي التعليةي العاالي وكاالخ مان  بنااش األمهاات يف املساتوي       

بناش األمهات يف املستوي التعليةي العالي التعليةي املتوسط واملن فر لصاحل  

 ( .01,0عند مستوي د لة ا

( وجود فروق يف املسوولية األسرية باني  بنااش األمهاات    27يتعة من جدول ا

يف املسااتوي التعليةااي العااالي وكااالخ ماان  بناااش األمهااات يف املسااتوي التعليةااي         

ةااي العااالي عنااد   املتوسااط واملاان فر لصاااحل  بناااش األمهااات يف املسااتوي التعلي    

 (.01,0مستوي د لة ا

( وجاااود فاااروق يف املساااوولية امتةعياااة باااني  بنااااش   27يتعاااة مااان جااادول ا 

األمهاااات يف املساااتوي التعليةاااي العاااالي وكاااالخ مااان  بنااااش األمهاااات يف املساااتوي   

التعليةي املتوسط واملن فر لصاحل  بناش األمهات يف املستوي التعليةي العالي 

 (.01,0عند مستوي د لة ا

( وجااود فااروق يف املسااوولية اإلجتةاعيااة بااني  بناااش      27يتعااة ماان جاادول ا  

األمهاااات يف املساااتوي التعليةاااي العاااالي وكاااالخ مااان  بنااااش األمهاااات يف املساااتوي   

التعليةي املتوسط واملن فر لصاحل  بناش األمهات يف املستوي التعليةي العالي 

 بناااش األمهااات يف املسااتوي    (، فياااتي يف املرتبااة األولااي  01,0عنااد مسااتوي د لااة ا  

التعليةااي العااالي حيااث كااانوا  كثاار ألةاا  للةسااوولية امتةعيااة،  اام  بناااش     

األمهات يف املساتوي التعليةاي املتوساط يف املرتباة الثانياة،  ام  بنااش األمهاات يف         

املستوي التعليةي املن فر يف املرتبة األخلة، ويرجاع ذلاك الادور الاذي تقاوا      
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وإكسااابهم عااادات وساالوكيات تااحيحة، ماان األحيااان      بااه يف تربيااة الاانشش  

تكااون  داة مهةااة ماان  دوات التااايل اإلجتةاااعي  ااا تقااوا بااه ماان زرر جوانااو       

و ماااور مهةاااة وتنةيتاااه يف ا صااايات  بنا هاااا مااان  ياااع الناااواحي، وباااث رو    

املسااااوولية اإلجتةاعيااااة واإلعتااااداد بالااااذات، وألةاااا  املسااااؤوليات يف احلياااااة،    

وازن املتكاماا  يف  يااع جوانااو الش صااية.  ااا تااؤ ر يف      وحماولااة إجياااد التاا  

ساالوكهم و لاااأ ا صااياتهم، فالساالوك اإلنساااني عبااارة عاان العةليااات الاايت 

تتم بني الفرد بك  مكوناته العقلية والنفسية واإلجتةاعية والوساط  و البيواة   

بكاا  مااا فيهااا ماان ظااروف ومواقااف وعناتاار إجتةاعيااة و قافيااة. وهااو  ساااس    

 األفراد والةاعاات علاي جمةوعاة مان ا اربات و وجاه األنشاطة        التفاع  بني

اليت تقدمها األا ألبنا ها وبناش عليه جند  ناه  ن إرتفاار املساتوي التعليةاي لاألا      

ي زيد من وعيها وإدراكهاا باهةياة املساوولية اإلجتةاعياة لألبنااش، وتتفا  هاذه        

( والاايت 2016ي ا( و دراسااة د ل العااوحي2012النتي ااة مااع دراسااة إيناااس بااديرا  

 ظهاارت وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية يف الشااعور باملسااوولية اإلجتةاعيااة  

 تبعاخ للةستوي التعليةي للوالدين.

 ( أللي  التباين بني  فراد عينة البحث يف  متوسطات درجات املسوولية اإلجتةاعية 28جدول ا

 (220تبعاخ للدخ  الشهري لألسرة ان=

 بعاد إستبيان 

ة املسوولي

 اإلجتةاعية

الدخ  الشهري 

 لألسرة

جمةور 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

قيةة 

 اف(

 الد لة

الب عد األولا 

املسوولية 

 الش صية  الذاتية 

 

 2 3650.620 7301.239 بني امةوعات

36.197 
0.01 

 دال

داخ  

 امةوعات

21885.141 100.853 217 

   219  29186.380 امةور

الب عد الثانيا 

 املسوولية األسرية

 

 2 3806.035 7612.069 بني امةوعات

52.569 
0.01 

 دال

داخ  

 امةوعات

15711.056 72.401 217 

   219  23323.125 امةور

الب عد الثالثا 

 املسوولية امتةعية

 2 3714.520 7429.040 بني امةوعات

41.993 
0.01 

 دال

داخ  

 امةوعات

19194.760 88.455 217 

   219  26623.800 امةور

 اإلستبيان كك 

 2 3770.288 7540.577 بني امةوعات

56.506 
0.01 

 دال

داخ  

 امةوعات

14479.010 66.724 217 

   219  22019.587 امةور

( وجود فروق ذات د لة إحصا ية عناد مساتوي د لاة    28يتعة من جدولا

ملساااوولية اإلجتةاعياااة لااادي األبنااااش  فاااراد عيناااة البحاااث  حاورهاااا    (  يف ا01,0ا

املساااوولية  –املساااوولية األسااارية  –الثال اااة ا املساااوولية الش صاااية  الذاتياااة  

امتةعية( واملسوولية اإلجتةاعية كك  تبعااخ ملاتال الادخ  الشاهري لألسارة،      

املتعاااددة  ( للةقارنااااتLSDولبياااان إجتااااه د لاااة الفاااروق مت تطبيااا  إختباااار ا 

 ( يوةة ذلك.29والدول ا
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( د لة الفروق بني  فراد عينة البحث يف  إستبيان املسوولية اإلجتةاعية  تبعاخ للدخ  الشهري 29جدول ا

 (220لألسرة ان=

 الب عد األولا  املسوولية الش صية  الذاتية 

 الدخ  الشهري لألسرة 

 من فر 

 48.177ا = 
 متوسط

 50.508ا = 
 مرتفع

 63.315ا = 

   - من فر

  - *2.331 متوسط

 - **12.807 **15.138 مرتفع

 الب عد  الثانيا املسوولية األسرية 

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 37.200ا = 
 متوسط

 44.521ا = 
 مرتفع

 53.389ا = 

   - من فر

  - **7.321 متوسط

 - **8.868 **16.189 مرتفع

 متةعيةالب عد الثالثا  املسوولية ا

 الدخ  الشهري لألسرة 

 من فر 

 33.387ا = 
 متوسط

 42.120ا = 
 مرتفع

 60.389ا = 

   - من فر

  - **8.733 متوسط

 - **18.269 **27.002 مرتفع

 اإلستبيان كك 

 الدخ  الشهري لألسرة

 من فر 

 118.764ا = 
 متوسط

 137.149ا = 
 مرتفع

 177.093ا = 

   - من فر

  - **18.385 متوسط

 - **39.944 **58.329 مرتفع

( وجاود فاروق يف املساوولية الش صاية  الذاتياة  بااني      29يتعاة مان جادول ا   

األبنااااش باألسااار ذوي الااادخ  املرتفاااع وكاااالخ مااان األبنااااش باألسااار ذوي الااادخ      

املتوسااط واملاان فر لصاااحل األبناااش باألساار ذوي الاادخ  املرتفااع عنااد مسااتوي    

روق بني األبناش باألسر ذوي الادخ  املتوساط واألبنااش    (، بينةا توجد ف01,0د لة ا

باألسر ذوي الدخ  املن فر لصاحل األبنااش باألسار ذوي الادخ  املتوساط عناد      

 (  . 05,0مستوي د لة ا

( وجاااود فاااروق يف املساااوولية األسااارية باااني األبنااااش 29يتعاااة مااان جااادول ا  

الاادخ  املرتفااع   باألساار ذوي الاادخ  املتوسااط وكااالخ ماان األبناااش باألساار ذوي     

 (.01,0واملن فر لصاحل األبناش باألسر ذوي الدخ  املتوسط عند مستوي د لة ا

( وجااود فااروق يف املسااوولية امتةعيااة بااني األبناااش      29يتعااة ماان جاادول ا  

باألساار ذوي الاادخ  املتوسااط وكااالخ ماان األبناااش باألساار ذوي الاادخ  املرتفااع        

 (.01,0املتوسط عند مستوي د لة ا واملن فر لصاحل األبناش باألسر ذوي الدخ 

( وجااود فااروق يف املسااوولية اإلجتةاعيااة بااني األبناااش    29يتعااة ماان جاادول ا 

باألساار ذوي الاادخ  املتوسااط وكااالخ ماان األبناااش باألساار ذوي الاادخ  املرتفااع        

( 01,0واملن فر لصاحل األبناش باألسر ذوي الدخ  املتوسط عند مستوي د لاة ا 

ولي األبناش باألسر ذوي الدخ  املتوسط حياث كاانوا  كثار    فياتي يف املرتبة األ

ألة  للةسوولية امتةعية،  م األبناش باألسار ذوي الادخ  املرتفاع يف املرتباة     

الثانيااة، و خااالاخ األبناااش باألسااار ذوي الاادخ  املااان فر، ويرجااع ذلاااك إلاااي  ن     

ية الااادخ  يعتااارب  حاااد احملكاااات اناماااة يف قااادرة األبنااااش علاااي ألةااا  املساااوول     
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اإلجتةاعية حيث  ن ذوي الدخول العالية يتولد لديهم الكثل من الشعور بالال 

مبا ه . وعدا اإلكرتاث وفقدان احلر  واإللتزاا وإنعاداا انوياة امتةعياة    

وحماولة التةلص من  ي إلتزاا جمتةعي يف ظ  إرةاش  هوا هم وطةوحاتهم 

لي النقاير ذوي الادخول   اليت اتد إلي خارج مسووليتهم جتاه جمتةعهم، وع

املن فعة يتولد لدي بععهم إحساس الياس والاعو علاي امتةاع الاذي قاد     

يااؤدي إلااي عاادا اإلكاارتاث باملسااوولية جتاااه امتةااع و يعاااخ إنشاااانم الاادا م     

بالبحااث عاان تااوفل املتطلبااات األساسااية حلياااتهم دون النماار يف واجاابهم جتاااه  

توساااطة  كثااار مسااااهةة وتفااااعالخ   امتةاااع، لاااذلك جناااد  ن ذوي الااادخول امل  

( 2012فقااال مااع دراسااة إيناااس باااديرا   وإهتةاماااخ باملسااوولية جتاااه امتةااع. وإت    

( واليت  ظهرت وجاود فاروق ذات د لاة إحصاا ية     2016دراسة د ل العوحيياو

يف الشااعور باملسااوولية اإلجتةاعيااة تبعاااخ لاادخ  األساارة الشااهري . وإتفقاال مااع    

( والاايت  ظهاارت وجااود فااروق يف  2011 بااو الفتااو  ادراسااة سااناش الن ااار وفاطةااة  

ألة  املسوولية اإلجتةاعية لصاحل دخ  األسارة األعلاي، وإختلفال باذلك ماع      

( والاايت كشاافل عاان عاادا وجااود فااروق دالااة بالنساابة   2015دراسااة عهااود عبياادا

للدخ  يف ألة  الطلبة للةسوولية اإلجتةاعياة . ويف ةاوش ماا ساب  يكاون قاد       

 لثاني كلياخ.ألق  تحة الفر  ا

  :النتائج يف ضوء الفرض الثالث 
والااذي ياانص علااي  نااه   توجااد عالقااة إرتباطيااة دالااة إحصااا ياخ بااني وعااي        

 –األبناااش باملشاااركة يف إدارة األولويااات بابعادهااا األربعااة األديااد األولويااات      
التفاعاااا  اإلجيااااابي(  وبااااني املسااااوولية  –قااااوة األهااااداف  –امللكااااات اإلنسااااانية 

 –املسااوولية األساارية   –يااة بابعادهااا الثال ااة ااملسااوولية الش صااية    اإلجتةاع
املسااوولية امتةعيااة( لألبناااش عينااة البحااث األساسااية . وللتحقاا  ماان تااحة    

الفر  مت إجراش معامالت اإلرتباأ ببست داا معام  اإلرتباأ  بلسون  بني 

ابعادهاا الثال اة   إدارة األولويات بابعادها األربعة وباني املساوولية اإلجتةاعياة ب   

 ( يوةة ذلك.30لدي األبناش  فراد عينة البحث، والدولا

( معامالت اإلرتباأ لتوةية العالقة بني إدارة األولويات بابعادها و املسوولية اإلجتةاعية 30جدول ا

 (220بابعادها ان=

 إستبيان املسوولية اإلجتةاعية                  

 

  إستبيان إدارة األولويات      
 املسوولية الش صية

املسوولية 

 األسرية

املسوولية 

 امتةعية

املسوولية 

ا جتةاعية 

 كك 

 **0.803 **0.914 **0.725 *0.623 ألديد األهةية
 **0.890 *0.605 **0.863 **0.759 امللكات اإلنسانية

 **0.741 **0.825 **0.915 *0.640 قوة األهداف
 **0.852 **0.930 *0.631 **0.839 التفاع  اإلجيابي

 **0.768 **0.871 **0.814 **0.734 مشاركة األبناش يف إدارة ا ولويات كك 

 0.05*  دال عند                                                                                                       0.01** دال عند 

ياة طردياة ذات د لاة إحصاا ية     ( وجود عالقة إرتباط30يتعة من جدول ا

( بااني حماااور إسااتبيان مشاااركة األبناااش يف إدارة    01.0، 05,0عنااد مسااتوي د لااة ا  

األولويااات وبااني حماااور إسااتبيان املسااوولية اإلجتةاعيااة. فكلةااا زادت مهااارات      

إدارة األولوياااات كلةاااا زادت املساااوولية اإلجتةاعياااة لااادي األبنااااش  حاورهاااا    
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الذاتياااة، املساااوولية األسااارية، املساااوولية امتةعياااة ،    املساااوولية الش صاااية   

وتفسر الباحثتاان ذلاك باان مهاارات إدارة األولوياات تكساو األبنااش القادرة علاي          

التصرف يف املواقف امل تلفة وإذاذ القرارات الصحيحة الرايدة،  اا اكناه   

ذه من ألة  املساووليات امل تلفاة دون ا اوف مان هاذه املساووليات . وتتفا  ها        

حيث يري  ن األسار الايت يكاون فيهاا      Bronson, M(2000)النتي ة  مع دراسة 

اآلباش مستبدون باارا هم جتعا  األبنااش مييلاون إلاي اإلتكالياة وعادا الرضباة يف         

( وعواطااف 2001إذاااذ القاارار، ومااا توتاا  إليااه حمةااد احلامااد ونااايف الرومااي ا 

ول األول عااان تنشاااوة ( حيااث  وةاااحوا  ن األساارة هاااي املسااو   2001عبااد الااارحيم ا 

األبناااش وإكسااابهم طريقااة احلكاام علااي األمااور وألةاا  املسااوولية عاان طرياا    

إاراكهم يف تنع وإذااذ القارارات كةاا  ن مهاارة إدارة األولوياات تزياد مان        

مشااااركة األبنااااش يف إدارة املنااازل واملسااااوولية اإلجتةاعياااة ككااا  فالعالقااااة      

 الفر  الثالث كلياخ. تبادلية. ويف ةوش ما سب  يكون قد ألق  تحة

  :النتائج يف ضوء الفرض الرابت 
والذي ينص علي  نه  ذتلف نسبة مشاركة ماتالات الدراساة يف تفسال    

نسبة التباين ا اتة باوعي األبنااش باملشااركة يف إدارة األولوياات تبعااخ ألوزان      

معامالت اإلسدار ودرجاة اإلرتبااأ . وللتحقا  مان تاحة الفار  إحصاا ياخ        

إسااات داا  سااالوب ألليااا  اإلسااادار املتااادرج ببسااات داا طريقاااة ا طاااوة      مت

للتعاارف علااي  كثاار العواماا  مساااهةة يف نساابة      Stepwiseاملتدرجااة لألماااا  

 ( يوةة ذلك.31التباين يف املتال املستق  والدولا

سة ااملستوي ( معامالت اإلسدار ببست داا طريقة ا طوة املتدرجة إلي األماا ملتالات الدرا31جدول ا

التعليةي لألا،السن، املستوي التعليةي لألب، عة  األا ( ا اتة بوعي األبناش باملشاركة يف إدارة 

 (220األولويات ان=

ع
ب
ا
ت
ل
ل ا

ا
ت
مل
ا

 

يف
ش 

ا
ن
ب
أل

ة ا
ك

ر
ا
ش

م
 

 
ت

ا
ي
و
ل
و
 

ة ا
ر
دا

إ
 

 املتال املستق 
معام  

 ا رتباأ

نسبة 

 املشاركة
 الد لة قيةةا ف(

معام  

 ا سدار

 قيةة 

 ا ت(
 الد لة

 0.01 11.108 0.554 0.01 123.393 0.815 0.903 املستوي التعليةي لألا

 0.01 8.252 0.403 0.01 68.094 0.709 0.842 السن

 0.01 7.296 0.335 0.01 53.231 0.655 0.810 املستوي التعليةي لألب

 0.01 6.501 0.272 0.01 42.257 0.601 0.776 عة  األا

(  ن املستوي التعليةاي لاألا هاو العاما  األكثار تاا لاخ       31ول ايتعة من جد

يف تفسل نسبة التباين يف وعي األبناش  فراد عينة البحث األساسية باملشاركة 

( وهااي قاايم  11.108، قيةااة ت ا123.393يف إدارة األولويااات حيااث بلااال قيةااة ف ا  

(  اا  0.815ركة ا( كةا بلاال نسابة املشاا   01,0دالة إحصا ياخ عند مستوي د لة ا

%( من التبااين الكلاي، وهاذا يادل علاي       81يعين  ن املستوي التعليةي لألا ميث  ا

 ن املساااتوي التعليةاااي لاااألا مااان  ولاااي املاااتالات الااايت   ااارت يف وعاااي األبنااااش      

باملشاركة يف إدارة األولوياات، يلياه ماتال السان حياث بلاال نسابة املشااركة         

هااذا يعااين  ن الساان كااان مااتالاخ ذا فاعليااة يف ( و01,0%( عنااد مسااتوي د لااة ا70ا

%( عناااد 65التاااا ل، يلياااه ماااتال املساااتوي التعليةاااي لاااألب بنسااابة مشااااركة ا   

%( عناااد 60(  و خااالاخ ماااتال عةااا  األا بنسااابة مشااااركة ا   01,0مساااتوي د لاااة ا 

(. وتتفاا  هااذه النتي ااة مااع دراسااة كااالخ ماان إيناااس باادير    01,0مسااتوي د لااة ا

( الالتااي  كاادن  ن ساان األبناااش وتعلاايم األا ماان  كثاار  2010ا( ومااروة ناااجي2007ا
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العواماا  املااؤ رة علااي املهااارات اإلداريااة وقاادرات األبناااش وكااذلك علااي كيفيااة   

 إست دامهم ملواردهم .ويف ةوش ما سب  يكون قد ألق  تحة الفر  الرابع.

  :النتائج يف ضوء الفرض اخلامس 
ة متالات الدراسة يف تفسال  والذي ينص علي  نه   ذتلف نسبة مشارك

نساابة التباااين يف املااتال التااابع ا املسااوولية اإلجتةاعيااة( تبعاااخ ألوزان معااامالت  

اإلساااادار ودرجااااة اإلرتباااااأ . وللتحقاااا  ماااان تااااحة الفاااار  إحصااااا ياخ مت  

إست داا  سلوب أللي  اإلسدار املتدرج ببست داا طريقة ا طاوة املتدرجاة   

 كثاار العواماا  مساااهةة يف نساابة التباااين يف   للتعاارف علااي Stepwiseلألماااا 

 ( يوةة ذلك.32املتال التابع والدولا

( معامالت اإلسدار ببست داا طريقة ا طوة املتدرجة إلي األماا ملتالات الدراسة ااملستوي 32جدول ا

 (220جتةاعية(   ان=التعليةي لألا، املستوي التعليةي لألب، عة  األا،السن( مع املتال التابع ااملسوولية اإل

ع
ب
ا
ت
ل
ل ا

ا
ت
مل
ا

 

ة
ي
ع

ا
ة

ت
ج

 
ة ا

ي
ل
و
و
س

مل
ا

 

 املتال املستق 
معام  

 ا رتباأ
نسبة 

 املشاركة
 قيةة 

 ا ف(
 الد لة

معام  

 ا سدار
 قيةة 

 ا ت(
 الد لة

 0.01 9.104 0.455 0.01 82.876 0.747 0.865 املستوي التعليةي لألا
 0.01 7.672 0.363 0.01 58.858 0.678 0.823 املستوي التعليةي لألب

 0.01 6.890 0.304 0.01 47.451 0.629 0.793 عة  األا
 0.01 6.055 0.234 0.01 36.672 0.567 0.753 السن

(  ن املستوي التعليةي لاألا هاو العاما  األكثار تاا لاخ      32يتعة من جدول ا

د عينااة البحااث يف تفساال نساابة التباااين يف املسااوولية اإلجتةاعيااة لألبناااش  فاارا  

( وهااي قاايم دالااة إحصااا ياخ عنااد   9.104(، قيةااة ت ا82.876حيااث بلااال قيةااة ف ا 

(  ااا يعااين  ن  0.747( كةااا بلااال قيةااة نساابة املشاااركة ا   01,0مسااتوي د لااة ا 

%( من التباين الكلي، وهذا يدل علاي  ن تعلايم   74ميث  ا  املستوي التعليةي لألا

إكتسااب األبنااش املساوولية اإلجتةاعياة،      األا مان  ولاي املاتالات الايت   ارت يف     

%( عناد مساتوي د لاة    67يليها متال تعليم األب حيث بلال نسابة املشااركة ا  

( وهااااذا يعااااين  ن تعلاااايم األب كااااان مااااتالاخ ذا فاعليااااة يف التااااا ل علااااي      01,0ا

%(  62إكسابهم املسوولية اإلجتةاعية،يليه متال عةا  األا بنسابة مشااركة ا   

%( عناااد 56( و خااالاخ ماااتال السااان بنسااابة مشااااركة ا 01,0لاااة اعناااد مساااتوي د 

( . وتتف  هذه النتي ة مع دراسة كاالخ  دراساة إينااس بادير     01,0مستوي د لةا

( الالتااي  كاادن علااي  ن  كثاار العواماا  املااؤ رة      2016( و د ل العااوحيي ا2012ا

 علااي إكتساااب األبناااش املسااوولية اإلجتةاعيااة هااي تعلاايم األا واألب وكااذلك     

 حق  تحة الفر  ا امس.تاملرحلة العةرية لألبناش. ويف ةوش ما سب  ت

  :النتائج يف ضوء الفرض السادس 
والااذي ياانص علااي  نااه   توجااد فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني متوسااطات    

درجاااات القيااااس القبلاااي والبعااادي لتطبيااا  الربناااامج اإلرااااادي القاااا م علاااي   

( الااوعي باابدارة األولويااات علااي  Web Questإساارتاتي ية الاارحالت املعرفيااة ا

العينااة الت ريبيااة لصاااحل التطبياا  البعاادي .  وللتحقاا  ماان هااذا الفاار  مت     

إجياااد قيةااة  ت  للوقااوف علااي د لااة الفااروق بااني متوسااطات درجااات عينااة         

البحاااث الت ريبياااة يف وعاااي األطفاااال بااابدارة وقااال الفااارا  قبااا  وبعاااد تطبيااا   

 ذلك. ( يوةة33الربنامج. والدول ا
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( الفروق بني متوسطات درجات التطبي  القبلي والبعدي ألفراد عينة البحث الت ريبية يف 33جدول ا 

 (55 بعاد إستبيان وعي األبناش باملشاركة يف إدارة األولويات  ان=

 فاعلية الربنامج

املتوسط 

 احلسابي

ا سراف 

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةةا ت (

 ألديد األهةية

 1.061 17.719 القبلي
55 54 19.578 

0.01  
 3.210 39.324 البعد  لصاحل البعد  

 امللكات اإلنسانية

 1.520 12.227 القبلي

55 54 14.220 

0.01  
 2.823 28.456 البعد  لصاحل البعد  

 األهداف قوة

 2.002 23.355 القبلي

55 54 23.129 

0.01  
 3.851 49.771 البعد  لصاحل البعد  

 التفاع  اإلجيابي

 1.440 16.061 القبلي

55 54 15.035 

0.01  
 3.003 32.269 البعد  لصاحل البعد  

مشاركة األبناش يف 

 إدارة ا ولويات كك 

 6.305 69.362 القبلي

55 54 46.325 

0.01  
 9.220 149.820 البعد  لصاحل البعد  

 0.01** دال عند مستوي د لة 

( وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني متوسااطات  33يتعااة ماان جاادول ا

درجاااات القيااااس القبلاااي والبعااادي لتطبيااا  الربناااامج اإلرااااادي علاااي العيناااة   

األولوياااات لااادي  فاااراد عيناااة الت ريبياااة يف وعاااي األبنااااش باملشااااركة يف إدارة 

البحااث الت ريبيااة  لصاااحل القياااس البعاادي، و ن قاايم ات( دالااة عنااد مسااتوي      

( لك   بعاد اإلستبيان، وهذا يدل علاي فعالياة الربناامج امُلعاد لتنةياة      01,0د لة ا

وعاااي األبنااااش باملشااااركة يف إدارة األولوياااات لااادي  فاااراد العيناااة الت ريبياااة .   

 األبعاد .ومستوي الوعي يف ك  

ولتحدياااد ح ااام تاااا ل الربناااامج امُلعاااد لتنةياااة وعاااي األبنااااش  فاااراد العيناااة 

الت ريبية باملشااركة يف إدارة األولوياات  إسات دمل الباحثتاان إختباار مرباع       

 عن طري  املعادلة التاليةا N2إيتا 

=  df،  46.325= قيةاة ات( =    tوملعرفة ح م التا ل مت تطبي  معادلة ايتا ا 

 54ات احلرية = درج

                        t2 
n2 =      = 0.975 
                     t2 + df 

 n2 =  0.975وحبساب ح م التا ل وجد إن 

املقابلاة ناا وها  تعارب عان ح ام        dالاي قيةاة    n2وميكن ألوي  قيةاة ايتاا   

 ا     التا ل باست داا املعادلة التالية

         2√ n2 
d =                                = 12.46 
                √1-n2 

 ويتحدد ح م التا ل ما إذا كان كبلاخ  و متوسطاخ  و تالاخ كاألتي ا

0.2 d = لح م تا ل تا 

0.5 d = ح م تا ل متوسط 

0.8 d =                                                   ح م تا ل كبل 

 ، وهذا يعن   ن ح م تا ل الربنامج كبل .d   = 12.46يتعة  ن قيةة 
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وباذلك يتعااة مان مقاادار معادلااة إيتاا  ن ح اام تااا ل الربناامج كاابل  ااا     

رتاتي ية الارحالت املعرفياة   يوةة فاعلية الربنامج ا رااادي القاا م علاي اسا    

عاارب الويااو يف تنةيااة وعااي األبناااش  فااراد العينااة الت ريبيااة باابدارة األولويااات        

 حاورها األربعة األديد األولويات، امللكات اإلنسانية، قوة األهاداف، التفاعا    

 اإلجيابي(.

كةا ساهم الربنامج يف تنةية قدرة األبناش علي تنميم املعلومات وجتةيعها 

قة ذات معين وترتيبها وفا   هةيتهاا و ولويتهاا، وإساتبعاد املعلوماات الايت       بطري

  قيةااة نااا  و ذات األهةيااة الثانويااة، وتتفاا  هااذه النتي ااة مااع العديااد ماان          

البحاااوث والدراساااات الااايت ا بتااال فاعلياااة الااارحالت املعرفياااة يف مهاااارات إدارة  

 ,Gregory, R & Clemen, Rاألولوياات . وقاد إتفقال النتي اة ماع دراساة ا      

( اليت هدفل إلي تطوير منهج يسااعد طلباة املرحلاة الثانوياة علاي تعلام       2001

مهارات إذاذ القرار، و ظهرت  ن امةوعة الت ريبية تطاورت لاديهم القادرة    

علي إدراك املشاكلة ورؤيتهاا مان زواياا متعاددة، باإلةاافة إلاي رفار فكارة  ن          

م، وإتفقاال  يعاااخ مااع دراسااة رناادا   يقااوا اآلخاارون ببذاااذ القاارارات نيابااةخ عاانه  

(الاايت هاادفل إلااي معرفااة فاعليااة برنااامج تاادريئ لتنةيااة مهااارة       2002سااهي ا

(، ودراسااة لااؤي  بااو   2003إذاااذ القاارار، وكااذا دراسااة عبااد اللياا  القرعااان ا      

( حيااث  كاادتا علااي تفااوق امةوعااة الت ريبيااة يف مهااارة إذاااذ     2005لطيفااةا

( ودراسااة ناايفني  2017راسااة خالااد املطااليا القاارار، وتتفاا  هااذه النتي ااة مااع د  

( الاايت  وةااحل نتا  هااا إرتفااار مسااتوي درجااات الطااالب  هااارة  2018سااليةانا

إدارة املشروعات بعد تطبي  برناجمها. وتتفا  هاذه النتي اة ماع  دراساة كاالخ       

( والايت   بتاا   Ikpeze & boyd,2007(، ودراساة ا Allan & Street,2007مان ا 

رفية يف تنةية مهارات التفكل العلياا لادي تالمياذ الصاف     فاعلية الرحالت املع

( والايت توتالل إلاي  ن الوياو     Li & Yang,2007السادس اإلبتادا ي، ودراساة ا  

كويسال سااعد يف زياادة ألصاي  تالميااذ املرحلاة اإلبتدا ياة وتنةياة مهااارات        

( والايت توتالل إلاي    Ikpeze & Fenice,2007التفكل العلةي لديهم، ودراسة ا

هةة الوياااو كويساال يف زياااادة تعلاام طلباااة الصااف ا اااامس اإلبتااادا ي،    مسااا 

وإكتسااابهم ملهااارات الااتفكل العلةااي، وزيااادة التعاااون والتواتاا  فيةااا بياانهم،    

(، امهاا بادير   2015(، اساليةان عباد احملسان،   2012ودراسة كالخ من ا كارا تااحل،  

ا فاعلياااة ( والاااذين   بتاااو 2015(، انااارمني احللاااو واااايةاش متاااولي،  2018و خااارون،

الااارحالت املعرفياااة يف رفاااع مساااتوي ألصاااي  الطاااالب ودافعياااتهم للدراساااة،   

واحلااااد ماااان العواطااااف الساااالبية وتكااااوين العواطااااف اإلجيابيااااة سااااو مااااادة       

( 2015(، ا مسااااش إمساعيااا ،2018الرياةااايات، ودراساااة كاااالخ مااان اماااؤنس  دياااو،  

ومراعااااة والاااذين   بتاااوا فاعلياااة الااارحالت املعرفياااة يف تعزياااز الاااتعلم الاااذاتي  

( والايت   بتاال  2017الفاروق الفردياة بااني املاتعلةني، ودراسااة امنصاور الرواحااي،    

فاعلية إست داا الويو كويسال يف تنةياة مهاارات حا  املشاكالت اإلحصاا ية       

وفاعلية الاذات لطاالب الصاف العااار األساساي. ويف ةاوش  اا ساب  يكاون قاد           

 ألق  تحة الفر  السادس.
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 سابت: النتائج يف ضوء الفرض ال 
والااذي ياانص علااي  نااه   توجااد فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني متوسااطات    

درجاااات القيااااس القبلاااي والبعااادي لتطبيااا  الربناااامج اإلرااااادي القاااا م علاااي   

إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عرب الوياو لتنةياة املساوولية اإلجتةاعياة علاي      

الفاار  مت  العينااة الت ريبيااة لصاااحل التطبياا  البعاادي .  وللتحقاا  ماان هااذا   

إجياااد قيةااة  ت  للوقااوف علااي د لااة الفااروق بااني متوسااطات درجااات عينااة         

البحث الت ريبية يف استبيان املسوولية اإلجتةاعياة لألبنااش قبا  وبعاد تطبيا       

 ( يوةة ذلك.34الربنامج. والدول ا

ريبية يف ( الفروق بني متوسطات درجات التطبي  القبلي والبعدي ألفراد عينة البحث الت 34جدول ا

 (55إستبيان املسوولية اإلجتةاعية ان=

 فاعلية الربنامج

ا سراف  املتوسط احلسابي

 املعياري

 العينة

درجات 

 احلرية

 الد لة قيةة ا ت (

 املسوولية الش صية

 2.051 27.720 القبلي
55 54 29.352 

0.01  
 5.320 61.183 البعد  لصاحل البعد  

 املسوولية األسرية

 2.410 23.388 يالقبل

55 54 26.414 

0.01  
 4.998 54.450 البعد  لصاحل البعد  

 املسوولية امتةعية

 3.099 30.303 القبلي

55 54 32.289 

0.01  
 6.052 71.088 البعد  لصاحل البعد  

املسوولية ا جتةاعية 

 كك 

 7.816 81.411 القبلي

55 54 53.003 

0.01  
 11.527 186.721 لبعد ا لصاحل البعد  

 0.01** دال عند مستوي د لة 

( وجااود فااروق ذات د لااة إحصااا ية بااني متوسااطات   34يتعااة ماان جاادول ا 

درجاااات القيااااس القبلاااي والبعااادي لتطبيااا  الربناااامج اإلرااااادي قاااا م علاااي        

إسرتاتي ية الرحالت املعرفية عرب الويو لتنةياة املساوولية اإلجتةاعياة لادي     

د عينااة البحااث الت ريبيااة  لصاااحل القياااس البعاادي، و ن قاايم ات(    األبناااش  فاارا

( لكاا   بعاااد اإلسااتبيان، وهااذا ياادل علااي فعاليااة     01,0دالااة عنااد مسااتوي د لااة ا  

 الربنامج امُلعد لتنةية املسوولية اإلجتةاعية  لدي  فراد العينة الت ريبية .

تةاعياة لألبنااش   ولتحديد ح م تا ل الربنامج امُلعاد  لتنةياة املساوولية اإلج   

عن طريا     N2 فراد العينة الت ريبية إست دمل الباحثتان إختبار مربع إيتا 

 املعادلة التاليةا

=  df،  53.003= قيةاة ات( =    tوملعرفة ح م التا ل مت تطبي  معادلة ايتا ا 

 54درجات احلرية = 

                  t2 
n2 =      = 0.98 
                     t2 + df 

 n2 =     0.98وحبساب ح م التا ل وجد إن 

املقابلاة ناا وها  تعارب عان ح ام        dالاي قيةاة    n2وميكن ألوي  قيةاة ايتاا   

 التا ل باست داا املعادلة التالية ا      

                2√ n2 

d =                                = 12.46 

                √1-n2 
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 ويتحدد ح م التا ل ما إذا كان كبلاخ  و متوسطاخ  و تالاخ  كاألتي ا

0.2 d = ح م تا ل تال 

0.5 d = ح م تا ل متوسط 

0.8 d = ح م تا ل كبل                                                   
 ، وهذا يعن   ن ح م تا ل الربنامج كبل .d   = 13.97يتعة  ن قيةة 

وباذلك يتعااة مان مقاادار معادلااة إيتاا  ن ح اام تااا ل الربناامج كاابل  ااا     

يوةة فاعلية الربنامج ا رااادي القاا م علاي اسارتاتي ية الارحالت املعرفياة       

ولية اإلجتةاعياااااة لااااادي األبنااااااش  فاااااراد العيناااااة  عااااارب الوياااااو لتنةياااااة املساااااو

الت ريبية.يرجع ذلك  يعاخ إلاي  ن الارحالت املعرفياة ركازت علاي إسات داا       

األنشطة اإلستقصا ية اليت عززت احلوار والتفاع  وطر  األسولة والتفاو  

واملشاركة النشطة للطلبة والطالباات وتوظياف قادراتهم العقلياة يف اإلجاباة      

لااي املعلومااات املطلوبااة وربطهااا  ااا لااديها ماان معلومااات، كةااا  عنهااا للتوتاا  إ

زادت من دافعية اإلجناز لدي األبناش، ومكنتهم من التعلم الذاتي باإلةافة إلي 

املشاااركة الفعالااة للطلبااة يف جمريااات العةليااة التعليةيااة، وهااذا مااا توتاالل   

 Gorrow,et.al., (2006) ; Brianna, M.et.alإلياه نتاا ج الدراساات التالياةا     

(2013). 

وو جد  ن إسرتاتي ية الويو كويسل قاد وفارت للطلباة والطالباات جماا خ      

للبحث واإلستقصاش وإستكشااف عاامل اإلنرتنال عارب البحاث والتاما  يف جماال        

حماادد وفاا  خطااوات معرفيااة حمااددة وماان خااالل تزويااد الطلبااة والطالبااات      

نهم ماان ألقياا    واقااع حمااددة للبحااث واإلستقصاااش واإلستكشاااف،  ااا مكاا    

 هااداف البحااث واإلستقصاااش باقاا  وقاال وجمهااود، بعيااداخ عاان التشااتل وةاايار       

الوقل وامهود يف البحث، وهذا يتفا  ماع ماا توتا  إلياه دراساة مااهر تاربي         

 ,Shohsu) ; (Omar,2005)( ،2005(، ودراساة عاز الشاقلا   2013وليلاي الهاينا  

تلل إلي مساهةة الوياو  ( واليت توIkpeze & Fenice,2007، ودراسة ا (2004

كويسل يف زيادة تعلم طلبة الصاف ا اامس اإلبتادا ي، وإكتساابهم ملهاارات      

الااتفكل العلةااي، وزيااادة التعاااون والتواتاا  فيةااا بياانهم، ودراسااة كااالخ ماان           

(، 2018(، امهااا باادير و خاارون،  2015(، اسااليةان عبااد احملساان،  2012ا كاارا تاااحل، 

الذين   بتوا فاعلية الارحالت املعرفياة يف   ( و2015انرمني احللو وايةاش متولي، 

رفع مستوي ألصي  الطالب ودافعيتهم للدراسة ويف ةوش  ا سب  يكون قاد  

 ألق  تحة الفر  السابع.

 :توصيات البحث 
      علااي املت صصااني يف جمااال إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة واملؤسسااات

املاااربني واألسااارة  الرتبوياااة مااان خاااالل الاااربامج اإلعالمياااة توعياااة اآلبااااش و  

بعاااارورة إتاحااااة الفرتااااة لألبناااااش باملشاااااركة الفعالااااة داخاااا  األساااارة       

وإكتساب مفاهيم وقدرات جديدة وكذلك مهارات حياتية خمتلفة ملا ناا  

ماان  هةيااة يف تنةيااة قاادراتهم اإلداريااة يف مواجهااة مشاااكلهم وةاااوطهم 

 ببعتبارهم  باش و مهات املستقب .
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   األولويااات ومواجهااة مواقااف احلياااة ومشاااكلها      تاادريو األبناااش علااي إدارة

 اليومية باست داا وسا   اإلتصال احلديثة.
    ةرورة تنميم دورات تدريبية للةعلةات واملعلةني باملدارس للتادريو علاي

 كيفية تصةيم وتوظيف الرحالت املعرفية يف التدريس.
      تصاااةيم رحاااالت معرفياااة يف مقاااررات تعليةياااة  خاااري وتااادريو الطلباااة

 الطالبات علي كيفية إنتاجها وإعدادها.و
         إتاحة الفرتة للةاتعلةني للعةا  يف جمةوعاات تعاونياة مان خاالل تاوفل

بيوااااة ومنااااائ تاااافي ي نةااااي لااااديهم مهااااارات الااااتفكل امل تلفااااة واملهااااارات  

 اإلجتةاعية وي زيد من بقاش   ر التعلم.
 ف  والاتلقني  اإلهتةاا بتال طرق التدريس التقليدية اليت تعتةد علي احل

إلي طرق تدريس حديثة ومتطورة يكون فيهاا املاتعلم إجيابيااخ نشاطاخ، قاادراخ      

علي التعام  مع األجهزة اإللكرتونية والتقنيات احلديثة يف احلصاول علاي   

 املعلومات والتقصي والبحث عنها.
         ةرورة التوعية بتاوفل اإلمكاناات التقنياة باملادارس بشاك  كابل لتسااعد

إسرتاتي ية الرحالت املعرفية ملا ناا مان تاا ل كابل قاي بقااش        علي تطبي 

   ر التعلم.
         قياا املت صصاني يف قسام إدارة مؤسساات األسارة والطفولاة ببعاداد بارامج

وكتيباات إرااادية لتنةيااة القادرات اإلدارياة لألبناااش املاراهقني و لألطفااال      

رين علي ألةا   كبدارة األولويات بصفة خاتة إلعداد قادة للةستقب  قاد

 املسوولية واإلبدار ا الق كالخ يف جمال ذصصه.
     توجياااه املت صصاااني يف جماااال التنةياااة البشااارية يف اماااال األساااري إلاااي

 هةيااة تصااةيم باارامج إراااادية وإلكرتونيااة ونشاارها علااي مواقااع اإلنرتناال 

 بهدف تنةية مهارات  فراد األسرة يف إدارة األولويات.
 ة اإلجتةاعية لألبناش يف اإلرتقاش بامتةع وتطويره مان  تدعيم دور املسوولي

خااالل إدماجهااا يف مناااهج مراحاا  التعلاايم قباا  الااامعي لتحقياا  التااوازن     

 والرتابط امتةعي.
     إدخال املقررات اليت تناقش املهارات اإلدارية امل صصاة للشاباب ومنهاا إدارة

املنهج املتكام  يف املاواد   األولويات يف املقررات الامعية، والعة  علي تطبي 

الدراسااية الااذي يساااعد علااي إكتساااب املهااارات بشااك  مباااار وضاال مباااار  

 ليواكو التطور العلةي السريع.
      إجيااااد قناااوات إتصاااال مفتوحاااة باااني املاااراهقني مااان األبنااااش ومت صصاااني

ا قتصاد املنزلي مان إقاماة النادوات واحملاةارات واملاؤارات العلةياة ساواش        

رسااهم، و داخاا  املؤسسااات الدينيااة لتااوعيتهم باآل ااار اإلجيابيااة       داخاا  مدا

 للةسوولية ا جتةاعية واملشاركة األسرية يف إدارة األولويات.
   اعداد برامج إراادية لتدريو معلةي ا قتصاد املنزلي علي تصةيم انشاطة

باست داا الرحالت املعرفية وتوظيفهاا يف تادريس ا قتصااد املنزلاي، ملاا ناا       

ا ااار اجياااابي بنااااش املفااااهيم العلةياااة وتنةياااة وعاااي املاااتعلم باملساااوولية    مااان

 ا جتةاعية .
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 :قائمة املراجت 
 أواًل: املراجت العربية 

 العالقة بني إدارة الوقل و ساليو مواجهة العاوأ ودافعية (ا 2008إبتساا حمةود علي اتاتا -

معهد الدراسات العليا  –ضل منشورة رسالة دكتوراه  –اإلجناز لدي طالب املرحلة الثانوية  

 جامعة عني  س. -للطفولة
 الرتبية اإلعالمية سو معامني مواقع الشبكات ا جتةاعية، لوذج  (ا2015 دد  ال حسنا -

رسالة ماجستل،كلية الرتبية  مقرت  لتنةية املسوولية ا جتةاعية لدي طالب الامعة ،

 النوعية،جامعة بنها.
 طرق البحث العلةي والتحلي  اإلحصا ي يف  (ا2002حلفي  ومصطفي باهياإخال  عبد ا -

 الطبعة الثانية، مركز الكتاب للنشر. اما ت الرتبوية والنفسية الرياةية ،
 دور القنوات الفعا ية العربية يف تنةية املسوولية اإلجتةاعية (ا2016 سامة حمةد عبد السالاا -

الدولي احلادي عشر، التعليم يف عصر التكنولوجيا الرقةية،  املؤار لدي اباب جامعة حا   ،

 إبري ، مركز جي  البحث العلةي، لبنان.
 املةارسات اإلدارية لطالب املدن الامعية وعالقتها بتقدير  (ا2007 مساش سعد  دد عةارة ا -

امعة رسالة ماجستل ضل منشورة، كلية اإلقتصاد املنزلي، جالذات والرةا عن احلياة ، 

 املنوفية.
 – Web   ر إست داا الرحالت املعرفيةا (ا2015 مساش عبد احلةيد علي إمساعي ا -

Quest علي تنةية مفردات اللاة الفرنسية وقواعدها ومهارات التفكل العليا لدي طالب)

 رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا للرتبية، جامعة القاهرة. املرحلة الثانوية ،
 فعالية برنامج مقرت  يف تدريس علم اإلجتةار ببست داا التعلم  (ا2012عة حمةد ا مال   -

اعبة  ا دمي علي تنةية املسؤولية اإلجتةاعية ومهارات إذاذ القرار لدي الطالب املعلةني  ،

 (.28الفلسفة واإلجتةار، املة الرتبوية للدراسات اإلجتةاعية، املدا
 – املسوولية اإلجتةاعية لدي طالب اعبة التاري  بكلية الرتبية   (ا1996إماا خمتار ديدة ا -

 العدد الرابع. -املد األول -جملة دراسات يف التعليم الامعي
 التنشوة اإلجتةاعية وعالقتها بالشعور (ا 2006 ماني  عة اخل جابو وإبراهيم عبد الرحيما -

رسالة ماجستل، ثانوية  حافمة  مدرمان ، باملسوولية ا جتةاعية لدي املراهقني باملدارس ال

 كلية اآلداب،جامعة  ا درمان اإلسالمية،السودان.
  ساليو مواجهة العاوأ وعالقتها ببعر مسات الش صية لدي ( ا2005 م  عالش الدين عليا -

 –معهد الدراسات العليا للطفولة  –رسالة دكتوراه ضل منشورة  –طالب املرحلة الثانوية  
 عني  س.جامعة 

رسالة   مدي الوعي بقيةة املوارد وعالقته ببعر مشكالت املراهقني ، (ا2004 ملة حسان دواا ا -

 ماجستل ضل منشورة، كلية اإلقتصاد املنزلي،جامعة املنوفية.
 إدراك األبناش لديناميات التفاع  األسري و  ره علي تنةية (ا2012إيناس ماهر احلسيين بديرا -

جامعة  –يوليو  –( 26جملة حبوث الرتبية النوعية عدد ا وولية اإلجتةاعية ،اعورهم باملس

 املنصورة.
 الوع  ببدارة املوارد و عالقته بالدافعية لملجناز و التفكل اإلبتكار  ( ا 2014بسنل  دد امليه  ا -

  رسالة دكتوراه ضل منشورة، كلية ا قتصاد املنزىل، جامعة املنوفية.  لد  الشباب ،
دار النهعة  – مع م علم النفس والطو النفسي   (ا1993جابر عبد احلةيد، عالش الدين كفايفا -

 القاهرة. –العربية 
 خروج املر ة للعة  و عالقتة باسلوب اذاذ القرارات و العالقات (ا 2009احلسيين رجو رحيان ا -

 النوعية، جامعة املنصورة . العرب  الرابع ، كلية الرتبية – ، املؤار السنو  ا ول األسرية
 ، فاعلية إذاذ القرار بالامعة يف ةوش نمم الامعات(ا 2003ددي عبد احلاف  حمةد ا -

 رسالة ماجستل، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة.
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 املشاركة الفعالة يف إدارة األزمات وإنعكاساتها علي (ا2009حنان سامي حمةد عبد العاطيا -

 املنوفية. -جملة حبوث ا قتصاد املنزلي 3(، ر19جملداات الش صية . بعر السة
 مهارات إذاذ القرار وعالقتها بالفاعلية الذاتية و  ساليو التفكل ( ا 2017خالد علي املطل  ا -

 ، رسالة ماجستل، كلية الرتبية، جامعة القصيم .السا دة لد  طالب جامعة القصيم 
 ابكات التوات  اإلجتةاعي وتا لها علي إكساب األبناش املهارات (ا 2016د ل مطل  العوحييا -

حبث منشور يف جملة علوا اإلدارية واملسوولية امتةعية  دراسة مطبقة يف امتةع الكوييت  

 (.2016ديسةربا –جامعة حلوان  –كلية ا قتصاد املنزلي  –اإلنسان التطبيقية 
اركة األبناش يف إدارة العاوأ األسرية وعالقتها بسلوكها  مش (ا2010راا عبد العاطي راضو ا -

قسم ا قتصاد  –حياة  فع  للةر ة واألسرة الفقلة  -املؤار الدولي األول -اإلستقاللي  

 إبري ، مكتبة اإلسكندرية. 20-19جامعة اإلسكندرية،  –كلية الزراعة  -املنزلي
ة برنامج إراادي لتنةية بعر املهارات اإلدارية  فاعلي(ا 2001راا عبد اخل عبد الرازق علوانا -

 ، رسالة ماجستل ضل منشورة، كلية اإلقتصاد املنزلي، جامعة لدي  طفال القرية املصرية

 حلوان.
 فاعلية برنامج تدريب  لتنةية مهارة إذاذ القرار لد  عينة من طلبة ( ا 2002رندة سهي  ا -

 جامعة دمش ، سوريا .، رسالة ماجستل، الصف ا ول الثانو  
 املسوولية اإلجتةاعية لدي الشباب طالب الامعة (ا2014زين العابدين  دد مصطفيا -

 (، السودان.14، جملة  مة اإلسالا العلةية، العدد الوذجاخ 
 التصةيم الداخلي للةسكن وعالقته بتنةية القدرة اإلدارية (ا 2003زينو تال  حمةود يوسفا -

 رسالة ماجستل ضل منشورة، كلية اإلقتصاد املنزلي، جامعة املنوفية. لشباب الامعة ،
 دراسة فاعلية املشاركة ببدارة املنزل يف بناش املسوولية لدي اباب (ا 1996زينو حمةد حقيا -

 (. الةعية املصرية لالقتصاد املنزلي. القاهرة.12.جملة ا قتصاد املنزلي را الامعة 
رسالة ماجستل ضل  – تورة السلطة الوالدية لدي املراهقني  (ا1993زينو حمةود إبراهيما -

 جامعة عني  س. –كلية اآلداب  -قسم علم النفس -منشورة
تر ة السيد املتوىل حسن، الريا ،  1، أ إدارة األولويات األهم  و خ ( ا 2004ستيفن كوف  ا  -

 مكتبة جرير .
تر ة السيد املتوىل حسن،  1أ ثر الناس فعالية  ، العادات السبع ألك(ا 2002ستيفن كوف  ا -

 الريا ، مكتبة جرير .
، مكتبة دار الثقافة 1، أ اإلرااد األسر   ا نمرياته و  ساليبه العالجية (ا 2000سعيد العزة ا -

 للنشر و التوزيع، عةان، ا ردن .
يس القعايا املعاترة  برنامج مقرت  قا م علي التعلم ا دمي لتدر (ا2015سلوي حمةد عةارا -

رسالة لطالب كلية الرتبية لتنةية التحصي  املعريف واملسوولية ا جتةاعية لديهم ،

 دكتوراه، كلية الرتبية،جامعة عني  س.
   ر توظيف الرحالت املعرفية القا ةة علي اإلنرتنل علي (ا 2015سليةان تاحل عبد احملسنا -

الطالب املندفعني واملرتويني باملرحلة الثانوية يف  التحصي  املعريف والدافعية لملجناز لدي

  طروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا للرتبية، جامعة القاهرة. املةلكة العربية السعودية ،
   ر برنامج إراادي مقرت  يف التعلم الذاتي للكبار علي تنةية الوعي  (ا2006سهاا عبد احلاف  ا -

 جامعة حلوان. -كلية اإلقتصاد املنزلي –اجستل ضل منشورة رسالة م –اإلستهالكي لديهم  
، مكتبة 3أ دراسة نفسية وإجتةاعية ، – املسوولية ا جتةاعية  (ا1993سيد  دد عثةانا -

 القاهرة. -األجنلو املصرية
 ، الريا ، قرطبة لالنتاج الفن . فن ادارة الوقل (ا 2004طارق سويدان و حمةد العدلون  ا -
 عةان. -دار الفكر –النمرية والتطبي    - اإلرااد النفسي(ا 2004د العميم حسنياطه عب -
   ر برنامج تعلية  مستند اىل نمرية ستلنرب  الثال ية للذكاش (ا 2003عبد اللي  القرعان ا -

، رسالة دكتوراه، جامعة ف  ألسني مستو  اذاذ القرار لد  طلبة الصف ا ول الثانو  

 .عةان، ا ردن 
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 فاعلية إست داا  بعاد املنهج التكعيئ يف تشكي  منهج علي (ا2016عبد اخل إبراهيم يوسفا -

 اإلجتةار علي تنةية التفكل املستقبلي واملسوولية ا جتةاعية لدي طالب املرحلة الثانوية ،

 ( مارس،كلية الرتبية، جامعة عني87جملة الةعية الرتبوية للدراسات اإلجتةاعية، العددا

  س.
، جملة  دور األبناش يف إدارة اوون األسرة وعالقته بالتواف  األسري (ا2009عبل حمةود الدويكا -

 اجامعة املنوفية(. 3(، ر19حبوث ا قتصاد املنزلي جملدا
 املسوولية ا جتةاعية وعالقتها بالبيوة املنزلية لدي تالميذ (ا2005عبل خمتار  دد ااهنيا -

 جامعة الزقازي . -رسالة ماجستل ضل منشورة كلية الرتبية – ة املرحلة اإلبتدا ي
   ر برنامج تدريئ يف القراشة الناقدة علي التفكل فوق املعريف لدي  (ا2005عز الدين اقلا -

طلبة الصف العاار وعالقته  تالي النس واملستوي التحصيلي 

 ، الامعة األردنية، عةان.رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العلياامرتفع من فر( ،
دار تفاش  الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف والتواف  ،  (ا2009عطا اخل ا الدي ود ل العلةيا -

 للنشر والتوزيع، عةان.
  Web فاعلية إست داا الرحالت املعرفية عرب الويوا( ا2013عةاد الدين عبد اميد الوسيةيا -

Quests بقاش   ر التعلم وتنةية مهارات التفكل األساسية واملهارات ( يف تعلم البيولوجي علي

جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،  اإلجتةاعية لدي طالب الصف األول الثانوي ،

 ، الزش األول.43العدد 
دراسة  – دور األسرة يف تنةية املسوولية اإلجتةاعية لدي  بنا ها  (ا2015عهود ناتر عبيد ا -

رسالة ماجستل ضل منشورة يف  لي عينة من طالب وطالبات جامعة امللك سعود ،مطبقة ع

 الريا . -ا دمة اإلجتةاعية
 دراسة ا ر مشاركة ا طفال ف  إذاذ القرارات ا سرية ( ا 2001عواطف حمةود عبدالرحيم ا -

جامعة ، رسالة ماجستل ضل منشورة، كلية ا قتصاد املنزىل، عل  تفكلهم اإلبتكار  

 املنوفية. 

 إدارة (ا2009فاتن مصطفي كةال لطفي، سلوي حمةد زضلول طه، ايةاش  دد علي الن ارا -

جملة حبوث  –املراهقني ملواردهم احلياتية األساسية وعالقة ذلك  سوولياتهم اإلجتةاعية  

 (.1( العددا19جملدا -جامعة املنوفية -ا قتصاد املنزلي
 املةارسات اإلدارية وعالقتها  ستوي الطةو  لدي اباب (ا1999حلةيا فاطةة النبوية إبراهيم -

 (، جملة حبوث اإلقتصاد املنزلي، جامعة املنوفية.2(، العدد ا9، جملداالامعة 
   ر إست داا اإلنرتنل يف بث برنامج مقرت  (ا2008فاطةة حمةد  بو الفتو  عبد العاطيا -

رسالة  قدرتهم علي الت طيط للحياة املستقبلية ،إلكساب الشباب مفاهيم ومهارات لتنةية 

 دكتوراه ضل منشورة،كلية اإلقتصاد املنزلي، جامعة حلوان.
، دار الفكر للنشرو   5، طا   تعليم التفكل مفاهيم و تطبيقات ( ا 2011فتحي عبدالردن جروان ا -

 التوزيع، عةان، ا ردن .
اذ القرار ونفقة الوقل ف   داش  عةال املنزل  عالقة ك  من إذ( ا 2008كام  عةر عارف ا -

، جملة دراسات الطفولة، يناير، املد بالتواف  النفس  للةر ة و إنعكاسه عل  الطف  املصر   

11. 
   ر برنامج مقرت  لتنةية مهارة تفكل األولويات لد  ( ا 2005لؤي حسن حمةد ابولطيفة ا  -

، رسالة دكتوراه، الامعة تفكل إذاذ القرار طلبة الصف السابع ا ساس  عل  مهارة 

 ا ردنية .
 فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويو (ا2013ماهر إمساعي  تربي، ليلي بنل عصاا الهينا -

اويو كويسل( لتعلم العلوا يف تنةية بعر مهارات عةليات التعلم لدي طالبات املرحلة 

 ، الزش األول.34النفس، العدد دراسات عربية يف الرتبية وعلم  املتوسطة ،
، املكتو الامعي احلديث،  األسرة و العبط ا جتةاعي  ( ا 2001حمةد احلامد و نايف الروم  ا -

 القاهرة . 
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املكتو   الدراسة العلةية مع تطبيقات يف جمال الدراسات اإلجتةاعية ،(ا2006حمةد افي ا -

 الامعي احلديث، القاهرة.
 مناهج البحث العلةي يف اما ت الرتبوية (ا2003منسيا حمةود عبد احلليم -

 اإلسكندرية، دار املعرفة الامعية.والنفسية ،
 دار ا رجيي للنشر والتوزيع.  النةو اإلنساني االطفولة واملراهقة( ،(ا2003حمةود عطا عق ا -
كات اإلنرتنل  إدارة املوارد امل صصة إلست داا الشباب اب(ا2010مروة مسعد السعيد ناجيا -

رسالة ماجستل ضل منشورة، كلية اإلقتصاد املنزلي،  وعالقتها بالاأ تفاعلهم اإلجتةاعي ،

 جامعة حلوان.
 برنامج مقرت  يف الارافيا قا م علي بعر  بعاد التنةية (ا2016مروي حسني إمساعي ا -

، جملة دي الطالو املعلم املستدامة لتنةية مهارات التفكل املستقبلي واملسوولية ا جتةاعية ل

 الةعية الرتبوية للدراسات ا جتةاعية، كلية الرتبية،جامعة عني  س.
   ر التفاع  بني تنويع إسرتاتي يات التدريس بالرحالت (ا2013مندور عبد السالا فتة اخل ا -

( و ساليو التعلم يف تنةية مهارات التعلم الذاتي Web Questsاملعرفية عرب الويو ا

، املة الرتبوية، إلستيعاب املفاهيةي يف مادة الكيةياش لدي طالب الصف األول الثانوي وا

 (.27(، املد ا2(، الزشا108سبتةرب، العدد ا
يف  WebQuest فاعلية إست داا الويو كويسل (ا2017منصور بن ياسر بن عبيد الرواحيا -

ي طلبة الصف العاار األساسي تنةية مهارات ح  املشكالت اإلحصا ية وفاعلية الذات لد

، امللتقي الدولي األول لكلية الرتبية، تطبيقات التكنولوجيا يف الرتبية، فرباير، بسلطنة عةان 

 جامعة بنها، مصر.
 تا ل األطفال علي القرارات (ا2001مها سليةان  بو طالو وليلي حمةد إبراهيم ا عري ا -

جملة اإلسكندرية  –ولة اإلمارات العربية املتحدة  الشرا ية لألمهات املتزوجات واملطلقات بد

 - عية  .د عبد املنعم بلبع لبحوث األراةي واملياه -22جملد  -20للتبادل العلةي العدد 

 اإلسكندرية.
 فاعلية برنامج مقرت  يف (ا2018مها فتة اخل بدير، مدحية ددي السيد،وفاش مسلحسنا -

لتنةية التفكل   Web-Questت املعرفية عرب الويو اإلقتصاد املنزلي قا م علي الرحال

 -التعليم النوعي-حبث منشور املؤار الدولي األول اإلجيابي والصالبة النفسية لدي األيتاا ،

  .2018يوليو17-16يف الفرتة من  -جامعة املنيا -كلية الرتبية النوعية -اإلبتكارية وسوق العة 
يف  Quests Webست داا الرحالت املعرفية عربالويو  فاعلية إ(ا 2018مؤنس حمةد  ديوا -

ألسني التفكل الرياةي وح  املسالة الرياةية لدي طالب الصف العاار األساسي 

، تطبيقات التكنولوجيا يف الرتبية، مايو، جامعة وإجتاهاتهم سو مادة الرياةيات يف األردن 

 بنها، مصر.
فكل األخالقي وعالقته باملسوولية ا جتةاعية  الت(ا2009ميسون حمةد عبد القادر مشرف ا -

علم النفس وإرااد  -رسالة ماجستل وبعر املتالات لدي طلبة الامعة اإلسالمية بازة ،

 الامعة اإلسالمية بازة. –كلية الرتبية  -نفسي
، جملة  املسوولية ا جتةاعية عناترها ومماهرها وكيفية تنةيتها  (ا2006نادي ميت ف ريا -

 (، عةان.49يش،قعايا إجتةاعية، جملداال
 فاعلية برنامج تدريئ لرفع مستوي (ا2012ناتر الدين  بو داد و دد تاحل نوافله ا -

جملة دراسات عربية يف الرتبية  املسوولية اإلجتةاعية لدي طلبة املرحلة األساسية العليا ،

 (، عةان.2(، جملدا30وعلم النفس، العددا
 دراسة بعر العوام  النفسية املرتبطة بالصحة النفسية لدي (ا2001اعي  انبيه إبراهيم إمس -

 القاهرة. -جامعة عني  س -كلية الرتبية -، رسالة ماجستلطالب الامعة 
 إدارة وقل الفرا  لدي الشباب الامعي (ا2010جنالش فاروق احللئ، منار عبد الردن خعرا -

، يناير كلية الرتبية 16وث الرتبية النوعية، عدد، جملة حبوعالقته باإلستقرار األسري 

 النوعية، جامعة املنصورة، مصر.



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
136 

 مهارات السلوك اإلداري لدي األبناش الشباب وعالقته ببستقالنم  (ا2003جنوي سيد عبد الواد ا -

 –( 6املدا –جملة دراسات الطفولة  -النفسي عن الوالدين ايف ةوش متالي النس والسن( 
 جامعة عني  س. –معهد الدراسات العليا للطفولة  –( 18االعدد 

   ر إسرتاتي ية الرحالت (ا 2015نرمني مصطفي دزة احللو، ايةاش بهيج حمةود متولي ا -

املعرفية اويو كويسل( علي تنةية مهارات التفكل فوق املعريف والتحصي  املباار واملؤج  

جامعة  -كلية الرتبية -ر يف املة الرتبوية ، حبث منشولدي طالبات املرحلة اإلعدادية 

 2015 كتوبر  -الزش األول -العدد الثاني واألربعون  -سوهاج 
 فاعلية برنامج ارااد  لتنةية إدارة الوقل لد  بعر طالبات (ا 2013نيبال فيص  عطية ا -

   معةرسالة دكتوراه ضل منشورة، كلية الرتبية النوعية، جا كلية الرتبية النوعية ،

 املنصورة .
ا  فاعلية برنامج إرااد  لتوعية طالب الامعة باملهارات اإلدارية (2018نيفني نبي  سليةان ا -

العرب  العشرون لالقتصاد املنزىل، كلية  –، املؤار الدوىل السادس للةشروعات الصالة 

 اإلقتصاد املنزىل، جامعة املنوفية .
املسوولية اإلجتةاعية و قافة التسامة لدي طالب جامعة  العالقة بني (ا2015هادي الشةريا -

(، 6(، العددا4املة الدولية الرتبوية املت صصة، الةعية األردنية لعلم النفس، املدا نايف ،

 األردن.
 فاعلية برنامج ارااد  لتنةية الوع  باملةارسات ا دارية لد  ( ا 2003هبة اخل حمةد اعيو ا -

 ماجستل ضل منشورة،كلية ا قتصاد املنزىل، جامعة املنوفية .،رسالة املراهقات 
( يف Web Quests   ر توظيف الرحالت املعرفية عرب الويوا (ا2009وجدي اكري جودةا -

رسالة تدريس العلوا علي تنةية التنور العلةي لطالب الصف التاسع األساسي  حافمة ضزة ،

 امعة اإلسالمية بازة.ماجستلاضل منشورة(، كلية الرتبية، ال
   ر است داا طريقة الويو كويسل يف (ا2008وداد عبد السةيع إمساعي ، ياسر بيومي  ددا -

تدريس العلوا علي تنةية  ساليو التفكل واإلجتاه سو است دامها لدي طالبات كلية 

 (.2(، املدا1جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، يناير، العددا الرتبية ،
 فعالية برنامج مصةم لتنةية القدرات اإلدارية لطالبات املرحلة  (ا2005وفاش حمةد خلي ا -

رسالة دكتوراه ضل منشورة، كلية الرتبية النوعية،  الثانوية ببست داا الوسا ط املتعددة ،

 جامعة عني  س.
ة علي تنةية قدراتهم  فاعلية إكساب األبناش خربات  سرية مبكر(ا 1999وفاش حمةد فؤاد الئ ا -

 -كلية ا قتصاد املنزلي -( إبري  يوليو3 2(را9جملة حبوث اإلقتصاد املنزلي مجا اإلدارية .

 جامعة املنوفية.
 منشورات جامعة القدس املفتوحة.  دلي  املسوولية اإلجتةاعية ،(ا 2010يوسف ذياب ا -
املسوولية اإلجتةاعية واملواطنة   فاعلية برنامج إراادي يف تنةية(ا2015يوسف سطاا العنزيا -

(، 31املة العربية للدراسات األمنية والتدريو، املدالدي عينة من طالب جامعة تبوك ،

 (، الريا ، املةلكة العربية السعودية.63العددا

 ثانيًا: املراجت األجنبية 

- Allan, J  & Street, M(2007):"The Quest for Deeper Learning" : 
An Investigation into the Impact  of a knowledge- Pooling 
WebQuest in primary Initial Teacher Training ", British Journal 
of Educational Technology, Vol.38 no.6. 

- Brianna, M. and Scott, M.L.(2013):"Metacognition : Examining 
the Components of a Fuzzy Concept", Journal of Education 
Researcher, University of Alicante, V2,N2. 



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
137 

- Bronson, M.(2000) : "Self Regulation in Eaarly Childhood" 
,N.Y:The Guilford Prees .London . 

- Burcea., P.M. (2011): "Student,s Perceptions on corporate social 
responsibility at the academic Level case study" ;the faculty of 
administration and business, University of 
Bucharest.Amfiteatru,(29). 

- Burchum, L,; Russell, C., Likes, W.; Adymy, C.;Britt, T.; Driscdl, 
C.; Graff, C.; Jacob, S. and Cowan, P. (2007):"Confronting 
challenges in online teaching ", the Web Quest solution. Merlot 
journal of online learning and teaching, 3(1). 

- Cavalier, R .(2002) : "Personal Motivation" : A model for 
Decision Making . Library of Congress . United States of America . 

- Cetro, Samuelc. & Cetro,S.Ttevis (2006):"Modern Management" ; 
10ed. Pearpson  Prentice Hal. 

- De bono, E .(2004) : "PMI Edward  deBonos" – The celebrated 
lateral thinker Edward DeBono PMI technique for enhancing 
decision making .  

- Dodge, B.(1995): "Web Quests: Technique for internet. Dosed 
Leaning & distance educator", V (1), N(2). 

- Dodge,B.(2001): "Foucus: Five rules for writing a great Web 
Quest ". Leaning & Learning with Technology,28(8). 

- Dogru, M. and Seker, F.(2012): "The effect of use of Web Quest in 
science education on persistency and attitude Levels for Science 
and technology Lesson",Cukurova university faculty of education 
Journal, 41 (1). 

- Durham, Wesley, T.(2004): "The Family Planning 
Communication of voluntarily child" . Free couples. Dissertation 
abstracts international. Vol.65. 

- Elke, Z & Yoland, T (2000): "The role of parents and peers in the 
Leisure activities of young adolescents", Journal of Leisure 
research, third quarter, Vol 61. 

- Erdogan, H. (2008):"The effects of designing Web Quests on the 
motivation of Pre- service elementary School teachers", 
international journal of mathematical education in Science and 
technology, 39(6). 

- Eva, V.,and Gordaliza, R.(2012):"Using Web Quests in initial 
teacher training ", the 9

th
 international scientific conference 

learning and software for education Bucharest, April 26-27. 
- Gorrow, T., Muller, S& Schneider, S.(2006):"Body Image and 

Confidence in Ability to Teach" : A Comparison Between Pre-
Service Teachers in Health / Physical Education and Elementary 
Education. Education 126(2). 

- Gregory,R &Clemen,R.(2001) : "Afram work developing the 
decision making skills of seccondry school student" . Decision 
research, Eugene, Oregon . 



 م2020..  يوليو                   التاسع عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
138 

- Halat, E. (2008): "A good teaching technique :" Web Quests, A 
journal of educational strategies, 81(1). 

- Ikpeze, C. and Boyed, F. (2007):"Web –based inquiry learning 
facilitating through full literacy with Web Quests"  . Reading 
teacher, 60(7). 

- Ikpeze, C.H & Fenice, B.B.(2007): "Web-based inquiry Learning 
Facilitating thoughtful Literacy with web Quests" . the reading 
teacher journal, vol60,no.7. 

- Lara, S. and Reparaz, C. (2007):"Effectiveness of cooperative 
learning fostered by working with Web Quest electronic journal 
of research in educational psychology", 5(3). 

- Li, H& Yang, Y.(2007):"The Effectivenes of Web Quest on 
Elementer ary School students ", Higher- order Thinking, 
Learning Motiatvation, and English Learning Achievment. 

- Liss,J.R., Laizos A.(2010):"Incorporating education for givic and 
social esponsibility into the undergraduate curriculum". The 
magazine of higher learning journal. 

- Maysoon, Z (2016): "The Effect of the Spare time Management 
Art on academic achievement among high school students in 
Jordan", Journal of Education and Practice, V7, N5. 

- McFarlance .A.H, Norman Grand Roy, R.G(2003):"The Process of 
Social Stress" . Reciprocal and mediatind relationships, Journal. 

- Omar, A. (2005): "School Wide Optimum Model". Loughborough  
university . United Arab Emirates : Idrac Center. 

- Schweizer,H. and Kossow,B, (2007): "Web Questis ", Tools for 
differentiation, gifted child today,30(1). 

- Segers, E. and Verhoeven, L.(2009): "Learning in a sheltered 
internet environment ", the use of web Quest . Learning and 
instruction, 19. 

- Sen, A and Neufeld, S.(2006):"In Pursuit of Alternatives in ElT 
methodology ", Web Quests online submission, Turkish online 
journal of educational technology to jet, V5,n 1. 

- Shohsu, Y. (2004):"Using the internet to develop students 
capacity for Scientific inquiry ", Journal of Educational 
Computing Research, 31(2). 

- Turner, F & Kerwski, M (2005):"Physical Inactivity and 
Socioeconomic Status in Canadian adolescents", International 
Journal of Adolescents medical Health. Jan, Mar, Vol. (17), No(1). 

- Waston, K. L. (1999):"Web Quests in the middle school 
curriculum" promoting technological Literacy in the classroom . 
Meridian: A middle School computer technologies journal.2(2). 



 

 

   

 


