
  
  

 بكر . وسام محمد احمد :المؤلف
لوعي االستھالكي لدي طالبات برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي لتنمیة المھارات الحیاتیةوا :العنوان

 المدرسة الثانویة الفنیة
  یتناول ھذه الدراسة تحدید أھم المھارات الحیاتیة المرتبطة بمجاالت :ملخص

  االقتصاد المنزلى التى یجب تنمیتھا لدى طالبات المدرسة الثانویة الفنیة والتعرف
  ى الطالبات عینةعلى مستوى المھارات الجیاتیة ، ودرجة الوعى اال ستھالكي لد

  البحث والتوصل الى العالقة بین مستوى المھارات الحیاتیة ودرجة الوعى
  االستھالكي كما ھدف أیضًا الى تحدید األسس التى یمكن في ضوئھا بناء برنامج

  في االقتصاد المنزلى لطالبات المدرسة الثانویة الفنیة، وقیاس فاعلیة البرنامج
  لحیاتیة والوعى االستھالكي لدى الطالبات عینةالمقترح في تنمیة المھارات ا

  .البحث
  وتمثلت عینة البحث فى طالبات مدرسة الحریة الثانویة التجاریة بنات بإدارة شبین

  .الكوم التعلیمیة محافظة المنوفیة
  طالبة بالصف الثانى ) ٤٦( واقتصر البحث على عینة عشوائیة مكونة من عدد 

  .عة تجریبیةالثانوى الفنى التجارى كمجمو
  .د المنزلىاختبار المعرفة العلمیة فى االقتصا. ١: وتمثلت األدوات في

  .بطاقة مالحظة المھارات الحیاتیة. ٢
  .مقیاس الوعي االستھالكي. ٣

  :وبعد تطبیق البرنامج واألدوات على أفراد العینة أسفرت النتائج عن
  فاعلیة البرنامج المقترح فى تنمیة المھارات الحیاتیة والوعى االستھالكى لدى

   وجود فروق بین التطبیقین القبلىالطالبات أفراد عینة البحث ، والذى ظھر جلیًا فى
  والبعدى ألدوات البحث على الطالبات أفراد عینة البحث لصالح التطبیق البعدى

  :كما یلى
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  ك
  ·وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط ى درجات الطالبات أفراد عینة 

  لتطبیقین القبلي والبعدي الختبار المعرفة العلمیة ، وذلك لصالحالبحث في ا
  .التطبیق البعدى

  ·وجود فر وق ذ ات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الطالبات أفراد 
  عینة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة المھارات الحیاتي ة

  .وذلك لصالح التطبیق البعدى
  ·داللة احصائیة بین متوسط ات درجات الطالبات أفراد وجود فروق ذ ات 

  عینة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس الوعى االستھالكي، وذلك
  .لصالح التطبیق البعدى

  ·وجود عالقة ارتباطي ة موجبة بین درجات الطالبات أفراد عینة البحث فى 
  .المھارات الحیاتیة والوعى االستھالكي

  :مفتاحیةالكلمات ال
Program البرنامج ·  

Home Economics االقتصاد المنزلى ·  
Life Skills المھارات الحیاتیة ·  

Consumptive Awareness الوعى االستھالكي ·  
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