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 مستخلص البحث

مقرتح يف الرتبية األسرية  ىف ضوء مدخل املعايري على  التحصيل املعريف وتنمية  : " فاعلية منهجعنوان البحث 

  لفتيات"ات العملية  لدى طالبات املدارس صديقة املهارا

 : لبىن عبد الرؤوف بسطاوى دمحم. اسم الباحثة

  ."مناىج وطرق تدريس االقتصاد املنزىل"خصص دكتوراه الفلسفة يف الرتبية  اسم الدرجة: 

 جامعة سوىاج-كلية الرتبية : اجلهة

 ىف ضوء مدخل املعايريلفتيات اطالبات املدارس صديقة ل ىف الرتبية األسريةىدف البحث إىل بناء منهج مقرتح 

ابملعايري  اهلدف مت بناء قائمتانلديهن. ولتحقيق ىذا  املعريف وتنمية املهارات العمليةالتحصيل على وقياس فاعليتو 

، للمستويني األول والثاىن  املدارس هلذهوالعالمات املرجعية ومؤشرات املستوايت املعيارية جملاالت الرتبية األسرية 

 6حيث أشتمل كل منهج على ودليلني للميسرات، املنهجني للمستوى األول والثاىن  مت بناءوىف ضوء ذلك 

ومت اختيار وحدة من املنهج املقرتح املعد للمستوى األول  وىي وحدة "صحىت و سالمىت "  ومت تطبيقها وحدات 

وبطاقة مالحظة  للمهارات العملية  معرفى  صيل حتختبار اا للوحده املختارة  ومه القياس، كما مت إعداد ادوات 

ذى اجملموعة الواحدة ذات التطبيقني القبلى  . واستخدمت الباحتة املنهج التجريىبللتطبيقات العملية ابلوحدة

تطبيق مت و سوىاج، الصديقة للفتيات بقرية اإلخيضر مبحافظة  اإلخيضر والبعدى، وطبق ىذا البحث ىف مدرسة

وقد  اجملموعة، نفس بعداي على  القياسقبليا ، مث تدريس الوحدة احملتارة ، مث تطبيق أدوات  القساسأدوات 

فاعلية املنهج املقرتح ىف زايدة مستوى حتصيل الطالبات وتنمية بعض املهارات العملية  البحثأظهرت نتائج 

 لديهن.
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The aim of the research is to build a Suggested curriculum in family education for 

girl-friendly school students in light of the standards approach and measure its 

effectiveness on cognitive achievement and the development of practical skills for 

them. To achieve this goal, two lists of standards, benchmarks and standard-level 

indicators for the fields of family education were built for these schools for the first 

and second levels, and in light of this, the two curricula for the first and second levels 

and two facilitators' guides were built, as each curriculum included 6 units and a unit 

was chosen from the proposed curriculum prepared for the first level, namely The 

"My Health and My Safety" unit was implemented, and measuring tools were 

prepared for the selected unit, which are a cognitive achievement test and a note card 

for practical skills for practical applications in the unit. The researcher used the 

experimental method of one group with two pre and post applications, and this 

research was applied in Al-Ukhaidir Girls-Friendly School in the village of Al-

Ikhaidir in Sohag Governorate, and the tools of the priest were applied before, then 

teaching the puzzled unit, and then applying measurement tools to the same group, 

and the results of the research showed the effectiveness The proposed approach is to 

increase the level of students ’achievement and develop some practical skills for 

them. 
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