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في ضوء  األمثال عمى اكتساب المفاهيم  ) السباعية ( ستخدام دورة التعمم اأثر 
 واالتجاهات الغذائية السميمة لدى طالبات المرحمه الثانوية

، أ .م . د /  جمال خيري محمود ،أ . د / فايز عبد الحميد عمى، العصماء حسنين عطية حسنين
 أ.م. د / فوزيه  محمد مرسى الغزالى

 مستخمص البحث:

في ضوء   ) السباعية ( ستخداـ دورة التعمـ اأثر ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ 
األمثاؿ عمى اكتساب المفاىيـ واالتجاىات الغذائية السميمة لدى طالبات المرحمو 

.الثانوية  
وتمثمت فى أداتا المعالجة التجريبية )كتاب الطالبة مصاغ باستخداـ استراتيجيو دورة 

و دليؿ المعمـ  لوحدة التغذية وعمـو األطعمة ، التعمـ  السباعية فى ضوء األمثاؿ 
لتدريس الوحدة ( . مصاغ بدورة التعمـ السباعية فى ضوء األمثاؿ    

أماأدوات القياس ؛ فتمثمتا فى اختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاىات نحو التغذية 
)إعداد الباحث(السميمة.   

كما اقتصرت مجموعة البحث األساسية عمى طالبات الصؼ الثانى  الثانوى  بمدرسة 
قبؿ  ( طالبة، تـ تطبيؽ أداتا القياس عمييـ33مموى الثانويو بنات ، وبمغ حجـ العينة )

 وبعد اجراء عممية التدريس باستخداـ أداتا التعمـ والتعميـ. 
 وجاءت نتائج البحث:

(  بيف متوسطي درجات عينة البحث 0.01وجود فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى ) .1
ختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاىات نحو في التطبيقيف القبمي والبعدي ال

 البعدي.لصالح التطبيؽ  التغذية السميمة  
( بيف متوسطي درجات عينة البحث 0.01وجود فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى ) .2

ختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاىات نحو في التطبيقيف القبمي والبعدي ال
 لصالح التطبيؽ البعدي. التغذية السميمة  
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The Effect of Using the (seven-day) Learning Cycle in the 

Light of Proverbs in Teaching the Unit of Nutrition and Food 

Science on the Acquisition of the Ration and Food Production 

 

Abstract 
 

The current research aims to know the effect of using the (seven-

year) learning cycle in light of proverbs on the acquisition of 

sound concepts and directions of food among secondary school 

students. 

The two experimental processing tools were represented (the 

student’s book was formulated using the seven-course learning 

strategy in light of the proverbs of the unit of nutrition and food 

science, and the teacher's guide was written in the seven-course 

learning cycle in light of proverbs for teaching the unit). 

As for measuring tools; It consisted in testing nutritional concepts 

and measuring trends towards proper nutrition. (Researcher 

preparation) 

The basic research group was also limited to second-grade 

secondary school students at Malawi Secondary School for Girls, 

and the sample size was (33) students. The two measurement tools 

were applied to them before and after the teaching process using 

the learning and teaching tools. 

The results of the search came: 

1. There was a statistically significant difference at the level of 

(0.01) between the mean scores of the research sample in the pre 

and post applications to test nutritional concepts and the trend 

scale towards proper nutrition in favor of the post application. 

 

2. There is a statistically significant difference at the level of 

(0.01) between the mean scores of the research sample in the pre 

and post applications in order to test nutritional concepts and 

measure trends towards proper nutrition in favor of the post 

application. 
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 مقدمة البحث:
الصحة كما عرفتيا منظمة الصحة العالمية ىى اكتماؿ الحالة البدنية والعقمية والنفسية 

تصنؼ التغذية عمى مجرد غياب المرض أو إختفائو ، و  واإلجتماعية ، فالصحة ليست
أنيا أحد مجاالت عموـ الصحة التي تيتـ بما يمد جسـ اإلنساف باحتياجاتو الغذائية مف 
العناصر الضرورية لمحياة المكونة مف أنواع األغذية العديدة حتى تمكنو عف طريؽ 

 .كاممة لتأميف سالمة تكوينوالكثير مف التفاعالت الحيوية داخمو مف القياـ بوظائفو 
(.21، 2011) منى  أحمد  صادؽ   

والوعى الغذائى إلى أف كثيرًا مف أمراض سوء  التربية الغذائيةوترجع الحاجة إلى 
التغذية ال يرجع إلى العوامؿ اإلقتصادية فقط ولكف إلى فقر فى المعارؼ  والمعمومات 

ت الطعاـ والتغذية ترجع إلى الفقر مف الالزمة لحاجات األفراد الغذائية ، فمعظـ مشكال
لى العادات الغذائية السيئة مف ناحية أخرى ،وليذا فإف التربية الغذائية مف  ناحية ،وا 

 الحاجات الممحة إذا ما أردنا تحسنًا فى مجاؿ التغذية .
( أف مشاكؿ  التغذية فى أي مجتمع 35، 2003وأشارت دراسة بدرية حسانيف )

معمومات الغذائية السميمة وأنو يمكف تحسيف المستوى الغذائى ترجع إلى الجيؿ بال
لألفراد إذا تعمموا قواعد التغذية السميمة ،ولو تعودوىا بالتدريج ومف ىنا تتجمى أىمية 
التربية الغذائية ،وأىمية نشرىا بشتى الطرؽ خاصة بيف األطفاؿ حتى يشبوا متبعيف 

الدراسات بضرورة تطبيؽ برامج التوعية األساليب الصحيحة لمتغذية ليذا أوصت أغمب 
والتثقيؼ الغذائى فى المراحؿ األولى مف الدراسة عمى أف يستمر بعد ذلؾ فى جميع 

 مراحؿ التعميـ.  
وتعتبر التربية الغذائية جزءًا ىامًا مف العممية التربوية التي يتحقؽ مف خالليا رفع 

بالمعمومات والخبرات بيدؼ التأثير مستوى الوعي الغذائى عف طريؽ تزويد المتعمـ 
تجاىاتو وتغيير أو تعديؿ سموكو ، فإف اكتساب العادات الغذائية السميمة  عمى معارفو وا 

 يعتبر أساس القضاء عمى أمراض سوء التغذية .
التربية الغذائية بأنيا الرعاية  (5،  2003ويعرؼ عبد الرحمف عبيد مصيقر)
والتثقيؼ الغذائى الناجح والفعاؿ يجعؿ غذائى الصحية التى تعنى تحسيف السموؾ ال
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ويعمؿ عمى تغيير أو المعمومات المعطاة سيمة الفيـ واالستخداـ فى الحياة اليومية 
 تعديؿ العادات الغذائية لمشخص أو المجتمع نحو األفضؿ .

( التربية الغذائية بأنيا جيد تربوي موجو عف 17،  2011وتذكر سناء شاكر بدوي ) 
نمية وعي التالميذ وفيميـ لممشكالت الغذائية ،والتي تدفع الفرد إلى التفكير فيما قصد لت

ختيار الطعاـ المتكامؿ العناصر الغذائية والمناسب الحتياجات جسمو وتشكؿ  يأكؿ وا 
 سموكو نحو إتباع السموكيات الصحيحة وتجنب السموكيات الخاطئة .

ذا كانت ميمة التربية صعبة فإف ميمة الترب ية الغذائية أصعب ألنيا تتعمؽ بالغذاء وا 
الذى اعتاده الشخص ويصعب عميو تغييره ألنو شب عميو وتوارثو عف والديو وبيئتو ، 
فالوظيفة األساسية لعمـ التربية الغذائية ىى إلقاء الضوء عمى كيفية توصيؿ المعمومات 

ستبداليا الخاصة بالغذاء إلى الناس لتعديؿ المعمومات الغذائية الخاطئة لدي يـ وا 
كسابيـ عادات غذائية سميمة )سونيا صالح المراسي  بمعمومات غذائية صحيحة وا 

 ( . 2 -1، 2003وأشرؼ عبدالعزيز عبدالمجيد 
ولقد أكدت كثير مف الدراسات العربية واألجنبية عمى أىمية الوعي الغذائى 

، (2007(، سماح حممي )2004لمطالب، ومنيا دراسة كؿ مف فايزة رمضاف )
Charoenchai  &Ruamsup (2009  ، Jana and Debidas (2011)        

سحر  ،(2013حمد ) إيناس م، ( 2011يى ) (، رشا يح2011، سناء شاكر )  
 Norazmir,et al. (2012) (،2015) برعى

حيث إف الوعى الغذائى لمطالبة يتطمب إلماميا بالقدر الكافي مف المعمومات 
،والفيـ ألىمية الغذاء وشروطو الصحية ،والقدرة عمى التصرؼ السميـ فى الغذائية 

مواجية المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية  التي تواجو أفراد المجتمع مف حولو فيو 
مسئوؿ عف تخطيط الوجبات ليـ ، والتي يجب أف توفر لكؿ منيـ إحتياجاتو الغذائية 

ة العمرية ...الخ ، وحتى يتحقؽ لو ىذا الوعى التي تتالئـ مع ظروفو الصحية والمرحم
الغذائى فيجب أف يتمقى اإلعداد األكاديمي المناسب لمقياـ بيذا الدور الميـ ، فإف 
الشخص المثقؼ غذائيًا يتصؼ بقدرتة عمى اكتساب العادات الغذائية السميمة 

بالغذاء  واالتجاىات نحو التغذية الصحية مف حيث أنماط السموؾ الصحيحة المتعمقة
والتغذية واإللماـ بمفيوـ الوجبة المتوازنة التي  تعتبر مف أىـ عوامؿ الحد مف أمراض 
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ومشكالت سوء التغذية حتى فى دوؿ العالـ المتقدـ ،وكذلؾ اإللماـ بالكثير مف 
المعمومات عف أمراض سوء التغذية. فمعظـ حاالت زيادة الوزف ترجع أساسًا إلى 

لذا يعتبر ـ واإلعتماد عمى أنواع معينة مف األغذية دوف غيرىا .اإلفراط فى تناوؿ الطعا
الوعى الغذائى برنامجًا تعميميًا يزود الطالبات بالفيـ العممي لممفاىيـ والعالقات الغذائية 
والمعارؼ والميارات واالتجاىات الالزمة ، كما يعزز العادات الغذائية الصحيحة ، 

 حة .ويصحح العادات الغذائية غير الصحي
   : مشكمة البحث

تدنى مستوى المفاىيـ الغذائية ،وكذلؾ تدنى مستوى الوعى الغذائى وانتشار العادات 
الغذائية الخاطئة بيف طالبات  المرحمو الثانوية ، وذلؾ مف خالؿ إجراء اختبار 
تحصيمى فأكد ىذا االختبار عمى ضعؼ مستواىـ فى المفاىيـ العذائية ولمتغمب عمى 

 -ة سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ التالى :ىذه المشكم
ما أثر استخداـ دورة التعمـ السباعية  في ضوء  األمثاؿ في تدريس وحدة التغذية وعمـو 
األطعمة عمى اكتساب المفاىيـ الغذائية وتنمية االتجاىات السميمة  لدى طالبات 

 المرحمو الثانوية ) الصؼ الثانى  الثانوى (؟
 ويتفرع منو مجموعة مف األسئمة الفرعية: 

  في تدريس وحدة ما أثر استخداـ دورة التعمـ السباعية في ضوء األمثاؿ
عمى اكتساب المفاىيـ الغذائية لدى طالبات الصؼ التغذية وعموـ األطعمة 

 الثانى  الثانوى؟
  ما أثر استخداـ دورة التعمـ السباعية في ضوء األمثاؿ عمى تنمية

 لدى طالبات الصؼ الثانى الثانوى؟  االتجاىات الغذائية السميمة
 : أهداف البحث

أثر الوحدة المعاد صياغتيا  في التغذية وعمـو األطعمة  باستخداـ دورة قياس  -1
التعمـ السباعية فى ضوء األمثاؿ  عمى تنمية المفاىيـ الغذائية السميمة لدى 

 طالبات الصؼ الثانى  الثانوى.
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الوحدة المعاد صياغتيا  في التغذية وعمـو األطعمة  باستخداـ دورة أثر قياس  -2
التعمـ السباعية فى ضوء األمثاؿ  عمى االتجاىات الغذائية السميمة لدى 

 طالبات  الصؼ الثانى  الثانوى.
 : أهمية البحث

تزويد طالبات الصؼ الثانى الثانوى بالمفاىيـ الغذائية السميمة التى تمكنيف مف رفع 
وى الوعي الغذائي لدييف مست  

: يقتصر البحث الحالي عمى   حدود البحث :  
حدود موضوعية :استخداـ استرتيجية دورة التعمـ السباعية  فى ضوء األمثاؿ عمى 

 اكتساب المفاىيـ واالتجاىات الغذائية السميمة .
 حدود بشرية : ) المرحمو الثانوية ( طالبات الصؼ الثانى الثانوى .

 حدود زمانية :العاـ 2021/2020 
 حدود مكانية : مدرسة مموى الثانوية بنات 

 مصطمحات البحث :
 Concepts:المفاهيم 

 -( بأنيا :17 -16، 2001يعرفيا عبدالسالـ مصطفى عبدالسالـ )
صياغة مجردة لمصفات المشتركة بيف مجموعة مف المواد أو الحقائؽ أو المواقؼ ، 

أو عنوانًا كما أنو يعطى عالقة منطقية بيف معمومات ذات ويعطى عادة إسمًا أو كممة 
 صمة ببعضيا البعض .

( بأنيا مجموعة أو صنؼ مف األشياء أو  39،  2005وعرفيا عبدالمػو محمد خطايبة )
الحوادث أو الرموز الخاصة التي تجمع معًا عمى أساس خصائصيا المشتركة والتي 

 ؼ األخرى .تميزىا عف غيرىا مف المجموعات و األصنا
  -ويعرف المفهوم إجرائيًا :

كممة أو أكثر ذات داللة لفظية تحمؿ تجريدًا لمصفات المشتركة بيف مجموعة 
مف المواقؼ أو األشياء حوؿ ظاىرة غذائية فى مجاؿ الصحة الغذائية مثؿ الغذاء ، 

 ، ويقاس مف خالؿ الدرجات التي تحصؿ عمييا الطالباتالتغذية ،العناصر الغذائية 
 في اختبار المفاىيـ الغذائية المعد ليذا الغرض.
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عبارة عف تجريدات أو بناءات عقمية أساسية تنتج مف معرفة المفاهيم الغذائية :
 . (257، 1999)رفعت بيجات،  العالقات الموجودة بيف مجموعة مف حقائؽ التغذية

 : nutrition awareness ائيغذلالوعي ا
أعمى  -( الوعي الغذائي بأنو:22-21، 2010)تعرؼ رحاب عبدالمعز الشامي 

درجات اإلدراؾ ويجب أف يبدأ مبكرًا ويستمر خالؿ حياة األشخاص لبناء األسس 
السميمة لصحتيـ ويتـ ذلؾ بممارسة العادات والسموكيات الغذائية السميمة ، ويتضح 

تجاىات األفراد نحو الغذاء وممارستيـ  لبعض ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى معمومات وا 
 العادات الغذائية الصحيحة .
ىو إلماـ التالميذ بالمعمومات  -بأنو: (2011،14)  وتعرفو رشا يحيى عبدالسالـ

الغذائية وأسس التغذية الصحية السميمة ،وممارستيا لكسب االتجاه العقمي والمعرفي 
البشري  نحو ىذه األسس تبعًا لمبيئة المحيطة وتمبيتو لمتطمبات المرحمة العمرية والجسـ

 بيذه المرحمة . 
 الغذائي إجرائيًا بأنه:  ويعرف الوعي

لمامو بالمفاىيـ الغذائية و  استجابة معرفة المتعمـ بأساسيات الغذاء والتغذية الصحية وا 
الطالبات سواء بالقبوؿ او الرفض عمى عبارات المقياس المتعمقة بوحدة الغذاء والتغذية 

الؿ الممارسات الغذائية اليومية التي تتبعيا ويظير ذلؾ مف خالذى تعده الباحثة. 
الطالبة ،ويقاس مف خالؿ الدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبات فى مقياس الوعي 

 الغذائي المعد ليذا الغرض .
 : تعريف  نموذج دورة التعمم

( عمى أنيا: طريقة أو نموذج تػدريس يمكػف اسػتخدامو 99: 2001يعرفيا عبد السالـ )
في تصميـ مواد محتوى المنيج واستراتيجيات تعميـ العمػوـ ويؤكػد عمػى التفاعػؿ بػيف 
المعمػـ والطالب، ويعتمد عمى األنػشطة الكػشفية لتنميػة أنمػاط اإلسػتدالؿ الحػسي 

لبات ، وذلؾ مف خػالؿ ثػالث مراحػؿ أساسػية ىػي :مرحمػة الطا ،والػشكمي لػدى 
، ومرحمة تطبيؽ المفيوـ.  الكػشؼ، ومرحمػة تقػديـ المفيـو

: بأنيا عبارة عف نمػوذج تدريػسي يمكف أف يستخدمو المعمـ  وُتعرف دورة التعمم  إجرائياً 
تنظػيـ و لعمميةفي التدريس الصفي كطريقػة تدريػسية لتقػديـ المفػاىيـ والمػضاميف ا
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المحتوى الدراسي ويؤكد عمى التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ في أثنػاء الموقػؼ التعميمػي، 
ويسير وفقًا لسبع مراحؿ ىى : مرحمة االثارة  ،ومرحمة االستكشاؼ ،ومرحمة التفسير 
والشرح ، و مرحمة  التطبيؽ والتوسع ،ومرحمة التمديد ،و مرحمة التبادؿ والتغيير ،و 

 حمة  التقويـ .مر 
 قام الباحث بإعداد أدوات البحث التالية  :دوات البحث : أ
 : تمثمت فى :المواد التعميمية  - 1
كتاب أنشطة الطالبة في الوحدة المعاد صياغتيا باستخداـ استراتيجية دورة التعمـ  -أ 

 السباعية فى ضوء األمثاؿ  .   
دليؿ المعمـ في الوحدة المعاد صياغتيا باستخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية  -ب 

 فى ضوء األمثاؿ . 
 أدوات القياس وتشمل :   

اختبارتحصيمى ) قبمى / بعدى (لقياس اختبار المفاىيـ الغذائية نحو التغذية  -1
 السميمة عمى مجموعة البحث  

السميمة لقياس االتجاه نحو التغذية السميمة عمى مقياس االتجاىات نحو التغذية  -2
 مجموعة البحث .

 -منهج البحث :
  -استخدـ ىذا البحث المنيج شبو التجريبي، ذي المجموعة الواحدة :

حيث ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية 
الغذائية ،و االتجاىات نحو التغذية السميمة في ضوء األمثاؿ عمى اكتساب المفاىيـ 

 لدى طالبات الصؼ الثانى  الثانوى وذلؾ كما يمي :
التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاىات نحو التغذية السميمة * 

 عمى مجموعة البحث .
ة التعمـ * تدريس مجموعة البحث الوحدة المعاد صياغتيا  باستخداـ استراتيجية  دور 

 السباعية  فى ضوء األمثاؿ .
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  * التطبيؽ البعدى الختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاىات عمى مجموعة البحث
(1جدول رقم )  

التصميم التجريبي لمبحث   

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف البحث سوؼ يعتمد عمى استخداـ تصميـ 
البعدي. المجموعة الواحدة بالتطبيؽ "القبمي/  

 * األسموب اإلحصائي:
الختبار صحة فروض البحث تـ استخداـ األساليب  اإلحصائية التالية:   
 اختبار "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات الدرجات. - أ

 " لحساب حجـ التأثير المكمؿ لمداللة اإلحصائية لقيـ "ت". اختبار مربع "ايتا - ب
معدؿ الكسب. -ج  

اإلحصائىبرنامج الوذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى استخداـ   
SPSS,V.16 

تمثمت فيما يمي : -متغيرات البحث :  

   المتغير المستقل :        
Independent variable     

تدريس موضوعات الوحدة  المعاد صياغتيا  وفقًا لدورة التعمـ السباعية في ضوء 
 األمثاؿ .

 
 

 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبمي 
مجموعة 
 البحث

 اختبار المفاىيـ الغذائية
االتجاىات نحو التغذية مقياس 

 السميمة

التدريس باستراتيجية 
دورة التعمـ السباعية 

 المراحؿ

 اختبار المفاىيـ الغذائية
مقياس االتجاىات نحو 
التغذية السميمة  والمفاىيـ 

 الغذائية
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:المتغيرات  التابعة  
Dependent variable   :  

االتجاه نحو التغذية السميمة.   –المفاىيـ الغذائية   

-خطوات البحث :  
تحميؿ األدبيات والمراجع العممية، والبرامج العالمية والمحمية، والدراسات السابقة  -1

 العربية واألجنبية في مجاؿ التربية الغذائية والوعي الغذائي.    
الغذائية،واستطالع رأى السادة المحكميف لتحديد مدى إعداد قائمة بالمفاىيـ  -2

 أىميتيا.
دليؿ المعمـ( لموحدة المعاد صياغتيا  وفقًا  –إعداد المادة التعميمية )كتاب الطالبة -3

 فى ضوء األمثاؿ . لدورة التعمـ السباعية
عرض الوحدة المعاد صياغتيا عمى السادة المحكميف لمتأكد مف صدؽ وسالمة  -4

جراء التعديالت المقترحة والتوصؿ لمصورة الصياغة  ،ومالئمتيا لمطريقة المستخدمة وا 
 النيائية  .

أداتا القياس )اختبار المفاىيـ الغذائية ومقياس االتجاه نحو االتغذية السميمة (  إعداد -5
جراء التعديالت المقترحة، ثـ تطبيقيا عمى   مجموعةوعرضيا عمى السادة المحكميف، وا 

 ساب الثوابت اإلحصائية .استطالعية ؛ لح
 الصؼ الثانى  الثانوى . الباتاختيار مجموعة البحث مف ط -6
 عمى المجموعة المختارة قبميًا .القياس تطبيؽ أداتا   -7
تدريس الوحدة المعاد صياغتيا  في التغذية وعمـو األطعمة  لمجموعة البحث باستخداـ   -8

 دورة التعمـ السباعية المراحؿ فى ضوء األمثاؿ  .
 عمى المجموعة المختارة بعديًا .القياس بيؽ أداتا تط -9

الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا إحصائيًا وتفسير النتائج النيائية واختبار صحة  -10
 الفروض في ضوءىا.

  في ضوء ما يسفر عنو البحث مف نتائج. تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات -11
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 : فروض البحث
 -صياغة الفروض التالية :لإلجابة عف تساؤالت البحث تـ  
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف  -1

 القبمي و البعدي في اختبار المفاىيـ الغذائية لصالح التطبيؽ البعدي .
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث فى التطبيقيف  -2 

 لصالح التطبيؽ البعدي  االتجاىات نحو التغذية السميمة اس القبمي و البعدي لمقي

 مواد وأدوات البحث واجراءاتة التجريبية :

إعداد قائمة بالمفاهيم الغذائية للوحدة المعاد صياغتها باستخدام استراتيجية  -أولا 
:دورة التعلم السباعية فى ضوء األمثال   

والتغذية السميمة الرئيسية والفرعية والتي ينبغى تـ إعداد قائمة أولية بمفاىيـ الغذاء 
توافرىا لدى طالبات المرحمو الثانوية لبناء الوحدة المعاد صياغتيا  في اكتساب الوعي 

 الغذائي عمى ضوئيا .
 ثانيًا :  إعداد الوحدة المقترحة )المادة التعميمية( :

لطالبات المرحمة الثانوية  إعداد اإلطار العاـ لموحدة المقترحة فى التربية الغذائية   
) الصؼ الثانى  الثانوى (  : تـ إعداد ىذا اإلطار فى ضوء المفاىيـ الغذائية التي 
سبؽ إعدادىا فى خطوة سابقة، عمى أف يشتمؿ ىذا اإلطار العناصر التالية: نواتج 
 التعمـ، مخرجات التعمـ المقرر، المحتوى الدراسي، الزمف المتوقع لكؿ ناتج تعميمي،

إسترايجيات التعميـ والتعمـ المقترحة، مصادر التعميـ والتعمـ المقترحة، األنشطة التعميمية 
.  التعممية المقترحة،  أساليب  التقويـ  

:  إعداد كتاب الطالبة  
تـ تحديد مجموعة مف التعميمات لكي تتعرؼ الطالبة عمي كيفية الدراسة باستراتيجية 

األمثاؿ ، ويمي ىذه التعميمات شكؿ توضيحي ليا، وكؿ دورة التعمـ السباعية فى ضوء 
موضوع يحتوى عمى المقدمة، واألىداؼ اإلجرائية، ومحتوى الموضوع، وأنشطة التعميـ 

 والتعمـ، والتقويـ .
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 إعداد دليل المعمم:

ييدؼ إعداد دليؿ المعمـ إلى تبصير معمـ المرحمو الثانوية بالطريقة الصحيحة 
الوحدة المقترحة باستخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية فى ضوء ،والمناسبة لتدريس 

األمثاؿ  لطالبات المرحمو الثانوية ) الصؼ الثانى  الثانوى (  وقد تـ صياغة دليؿ 
المعمـ ليكوف متمشيًا مع كتاب الطالبة خطوة بخطوة وذلؾ لتحقيؽ التكامؿ بيف دور 

 المعمـ ودور المتعمـ.
بيؽ الميداني لموحدة المعاد صياغتيا  خالؿ ست أسابيع  بواقع وقد تـ تنفيذ التط

 موضوعاف أسبوعيًا باالضافة إلى التطبيقيف القبمي والبعدي ألدوات القياس .

إعداد أدوات القياس : –ثالثا:  

وشممت اختبار تحصيمى لممفاىيـ الغذائية ،ومقياس االتجاىات نحو التغذية 
ت في ضوء دراسة ومراجعة المصادر المتاحة المرتبطة السميمة   ،تـ إعداد ىذه األدوا

بموضوع البحث، وذلؾ لموقوؼ عمى المفاىيـ والمعمومات العممية الصحيحة، 
والممارسات الغذائية الصحيحة التي ينبغي أف يسمكيا طالبات  الصؼ الثانى  الثانوى 

ستجابتيف تجاه بعض المواقؼ الغذائية التي ت  واجييف في في حياتيف اليومية، وا 
 حياتيف اليومية .

تعميمات المقياس: -  
وبعد اإلنتياء مف إعداد الصورة األولية ألدوات القياس تـ عرضيا عمى السادة 

المحكميف، وذلؾ لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ، والتحقؽ مف صدقيا في قياس المفاىيـ 
ثانوى  ، وقد أجريت الغذائية واالتجاه نحو التغذية السميمة لطالبات الصؼ الثانى  ال

 التعديالت المقترحة وفقًا آلراء السادة المحكميف .
( طالبًا، وىـ مجموعة مف 33ُطبقت أداتا القياس عمى مجموعة استطالعية قواميا )   

المجتمع األصمي، مف مدرسة مموى الثانويو بنات ، بعيدًا عف العينة األساسية وذلؾ 
 لحساب المعامالت االحصائية اآلتية:

حساب االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت تم  -صدق االتساق الداخمي :-1
االرتباط بيف درجات الطالبات )العينة االستطالعية( في كؿ بعد مف أبعاد مقياس 



 

225 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

االتجاىات نحو التغذية السميمة عمى حده ، ودرجاتيـ فى المقياس ككؿ، كما توضحيا 
 . الجدوؿ التالي

 (2جدول )
 الرتباط بين درجات )العينة الستطالعية( قيم معامالت

 نوع الداللة مستوى الداللة قيم معامل االرتباط األداة
 دالة 0.01 0.79 اختبار المفاىيـ الغذائية

 
 (3) جدول

 (قيم معامالت الرتباط بين درجات )العينة الستطالعية

 نوع الداللة مستوى الداللة قيم معامل االرتباط األداة
االتجاىاتمقياس   دالة 0.01 0.80 

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجات 2،3يتضح مف الجداوؿ السابقة )
)العينة االستطالعية( في كؿ بعد عمى حده، ودرجاتيـ في المقياس ككؿ ذات داللة 

(، ويشير ىذا إلى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف 0.01احصائية عند مستوى )
لمفرداتو ، مما يطمئف إلى استخدامو .االتساؽ الداخمي   

حساب معامل ثبات المقياس: – 2  
باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي        spss    تـ حساب معامؿ ثبات المقياس

باستخداـ طريقة كيودر ريتشاد وتيدؼ ىذه الطريقة إلى التوصؿ إلى قيمة تقديرية 
لمعامؿ ثبات اإلختبار التي تكوف درجات مفرداتيا ثنائية تأخذ إما  واحدًا أو صفرًا )فؤاد 

قيمتو ( ، وكاف معامؿ ثبات اختبار المفاىيـ الغذائية فكانت 161،  2006البيى، 
وىو معامؿ ثبات مقبوؿ احصائيًا، وىو يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة عالية   0.79

مف الثبات، أما  بالنسبة لمقياس االتجاىات، فقد تـ حساب ثباتو عف طريؽ معادلة ألفا 
وىو، 0.80، وبمغ معامؿ ثباتو   spss  لكرونباخ عف طريؽ األسموب  اإلحصائى 

، وىو يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات معامؿ ثبات مقبوؿ إحصائياً 
 2002وفقًا  لإلطار المرجعي المقترح )صالح  أحمد  مراد، أميف عمى سميماف، 

 مجموعة( وىذا يدؿ عمى صالحية أداتا القياس لمقياس في البحث الحالي عمى 360،
 البحث األساسية .
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( دقيقة 33يؽ حيث بمغ )تـ حساب زمف التطبزمن تطبيق أدوات القياس:  -3-
. ( دقيقة38باالضافة إلى خمس دقائؽ اللقاء التعميمات ليصبح زمف المقياس الكمي )  

بعد حساب الثوابت اإلحصائية تـ التوصؿ لمصورة النيائية ألدوات القياس كما       
 يمثمو جدوؿ المواصفات التالي :

 (3جدول )
 القياس.توزيع األوزان النسبية لعبارات أدوات 

 الدرجة الكمية الوزن النسبي ترقيم مفردات األدوات عدد األسئمة الُبعد
اختبار 
 المفاىيـ

40 1-40  40/60*100 =66%  40 

مقياس 
 االتجاىات

20 1-20  20/60*100 =34%  60 

%100 60 اإلجمالي  100 

:إجراءات التجربة األساسية -رابعاً   
بعد اجراء التجربة االستطالعية والتحقؽ مف الشروط السيكومترية ألدوات البحث     

،أصبحت أدوات البحث صالحة لمتطبيؽ في تجربة البحث األساسية وقد سار التطبيؽ 
 وفقًا لمخطوات التالية:

:التصميم شبه التجريبي لمبحث -أ  
التجريبي الذي تـ إتباعو في ىذا البحث ىو ما يعرؼ بالمجموعة الواحدة،  شبو التصميـ

 والقياس القبمي والبعدي لمتغيرات البحث.
اختيار مجموعة البحث: -ب  

تـ اختيار مجموعة البحث األساسية مف طالبات الصؼ الثانى  الثانوى         
حث تسع وثالثوف طالبة ، بمدرسة مموى الثانويو بنات  ، وبمغ عدد أفراد مجموعة الب

وتـ استبعاد الطالبات الالتى لـ يحضرف التطبيؽ القبمي أو التطبيؽ البعدي لتصؿ 
( طالبة .33مجموعة البحث )  
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 إجراءات التطبيق :
 تطبيؽ أداتا القياس عمى المجموعة المختارة قبميًا . .1
السباعية فى تدريس الوحدة لمجموعة البحث باستخداـ استراتيجيو دورة التعمـ  .2

 ضوء األمثاؿ  .
 تطبيؽ أداتا القياس عمى المجموعة المختارة بعديًا . .3
 الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا احصائيًا . .4

 نتائج البحث والتوصيات والبحوث المقترحة:
 1- اختبار صحة فرض البحث:

وينص الفرض األوؿ عمى أنو: يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات   
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدى الختبار المفاىيـ الغذائية لصالح 

 التطبيؽ البعدى.
وتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا مف خالؿ حساب المتوسط 

ات الطالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي الحسابي ، واالنحراؼ المعياري لدرج
والبعدى في اختبار المفاىيـ الغذائية ؛ وذلؾ لحساب داللة الفرؽ باستخداـ اختبار "ت" 

T .test   كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي :، وكانت النتائج 
 (4جدول)

التطبيقين القبمي والبعدي ،الختبار داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث فى 
 المفاهيم الغذائية، واالنحراف المعيارى،وقيمة "ت" المحسوبة ، ومستوى الداللة

االنحراؼ  المتوسط القياس الدرجة األداة
 المعيارى

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

اختبار 
 المفاىيـ

 دالة 0.01 9.784 4.007 21.35 القبمي 40
 4.906 32.15 البعدي

وعميو يتضح أف ىناؾ فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات الطالبات مجموعة  
البحث بالتطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الغذائية لصالح التطبيؽ البعدى ، ويرجع ىذا 

الفرؽ إلى تأثير المعالجة التجريبية لموحدة المعاد صياغتيا  في الوعي الغذائي 
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والمفاىيـ الغذائية  باستخداـ استراتيجية  دورة التعمـ السباعية المراحؿ  كمتغير مستقؿ 
 عمى المتغير التابع .

 2-اختبار صحة الفرض الثاني:
وينص الفرض عمى: يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة   

لصالح التطبيؽ االتجاىات الغذائية  التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
 البعدى.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيًا مف خالؿ حساب المتوسط الحسابي، 
واالنحراؼ المعياري لدرجات الطالبات  مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 

؛ وذلؾ لحساب داللة الفرؽ االتجاىات نحو التغذية السميمة  والبعدى في مقياس 
داـ اختبار "ت" باستخ T .test  ( 4، وكانت النتائج كما ىي موضحة في جدوؿ :)

داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمي 
والبعدي لمُبعد  الوجداني لمقياس االتجاىات نحو التغذية السميمة  ، واالنحراؼ 

لة .المعيارى ، وقيمة "ت" المحسوبة ، ومستوى الدال  
(5جدول )  

 الفرق بين متوسط درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاهات

االنحراؼ  المتوسط القياس الدرجة األداة
 المعيارى

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

مقياس 
 االتجاىات

 دالة 0.01 3.833 5,706 45,50 القبمي 60
 4,472 50,00 البعدي

وعميو يتضح أف ىناؾ فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات الطالبات  
لصالح االتجاىات نحو التغذية السميمة  مجموعة البحث بالتطبيؽ البعدي لمقياس

التطبيؽ البعدى ، ويرجع ىذا الفرؽ إلى تأثير المعالجة التجريبية لموحدة المعاد 
صياغتيا باستراتيجية دورة التعمـ السباعية فى ضوء األمثاؿ في اكتساب المفاىيـ 
الغذائية وتنمية االتجاىات نحو التغذية السميمة   ،باستخداـ استراتيجية دورة التعمـ 

ى ضوء األمثاؿ  كمتغير مستقؿ عمى المتغير التابع، وبذلؾ يقبؿ السباعية المراحؿ ف
 الفرض الثاني .
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وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة والتي أكدت فاعمية   
 برامج مقترحة وطرؽ تدريس متنوعة في تنمية المفاىيـ واالتجاىات .

 األسباب التي تفسر ذلؾ منيا :مف العرض السابؽ لنتائج البحث يمكف ذكر بعض 
استخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية المراحؿ فى ضوء األمثاؿ عمى النحو  -1

المستخدـ في تطبيؽ الوحدة المعاد صياغتيا  في اكتساب المفاىيـ واإلتجاىات نحو 
التغذية السميمة جعؿ الطالبات محور العممية التعميمية حيث تقوـ الطالبة مف خاللو 

دور إيجابي نشط في مواقؼ التعمـ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ قياميف بالعديد مف األنشطة ب
 التعميمية مما ساعدىف عمى النجاح في عممية التعمـ .

يتـ التعمـ تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ القائـ بتدريس الوحدة المعاد صياغتيا ؛ فيو  -2
النجاح، وأداء المياـ يقدـ الدعـ لمساعدة الطالبات عمى تخطى الصعوبات، وتحقيؽ 

 بالشكؿ المطموب 
استخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية المراحؿ فى ضوء األمثاؿ  في عممية  -3

التدريس سمح لمطالبات  الربط بيف التعمـ الحالي والمعمومات التي لدييف مف قبؿ، 
،وشرح  وظير ىذا واضحًا مف خالؿ مراحؿ االستراتيجية مف اثاره ،واستكشاؼ لممفاىيـ

وتفسير لممعمومة ،و توسيع وتمديد لممعمومو ،واحداث تبادؿ وتغير لممعمومات الخاطئة 
 ، وانعكاس  مدى فيميـ لموضوعات الوحدة المعاد صياغتيا  .

استخداـ استراتيجية دورة التعمـ السباعية المراحؿ فى ضوء األمثاؿ  في عممية  -4
الحالي والمعمومات التي لدييف مف قبؿ، التدريس سمح لمطالبات  الربط بيف التعمـ 

وظير ىذا واضحًا مف خالؿ مراحؿ االستراتيجية مف اثاره ،واستكشاؼ لممفاىيـ ،وشرح 
وتفسير لممعمومة ،و توسيع وتمديد لممعمومو ،واحداث تبادؿ وتغير لممعمومات الخاطئة 

 ، وانعكاس  مدى فيميـ لموضوعات الوحدة المعاد صياغتيا  .
ستراتيجية  المستخدمة في التدريس بوجود حالة مف المنافسة بيف ساىمت اإل -5

ظيار قدراتيف أثناء  الطالبات أظيرت مدى تعاونيف داخؿ مجموعات العمؿ التعاوني وا 
 ممارستيف لألنشطة التعميمية التعممية وزاد دافعيتيف لمتعمـ .
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دورة  ومما سبؽ يتضح أثر الوحدة المعاد صياغتيا  باستخداـ استراتيجية 
التعمـ السباعية ،والتى  جعمت مف الطالبات  محورًا لمعممية التعميمية بداًل مف الدور 

 التقميدي لمطالبة.
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات التي يمكف تصنيفيا عمى النحو 

 التالي:
لمتدريس يستخدـ السباعية كأسموب دراسات أكدت عمى فاعمية استراتيجية دورة التعمـ 

 في تدريس المواد المختمفة ،وخاصة العموـ وأثبتت فاعميتيا في تنمية تحصيؿ المتعمميف
نحو التغذية السميمة وفى تحقيؽ العديد  واكساب وتنمية المفاىيـ الغذائية واالتجاىات،

(، فاتف 2001عمادالديف عبدالمجيد)مف األىداؼ التربوية، ومف ىذه الدراسات،
 ، ، .GÜNE, et al( 2006)،(2002،خمود أكـر )(2002رشاد)

(2012 ) Akay, et al. . 
ودراسات أكدت عمى إمكانية تنمية االتجاىات والوعي الغذائي بأبعاده الثالثة 
بشكؿ عاـ واقترحت برامج ليذا الغرض ، كما درست بعضيا عالقة الوعي الغذائي 

 (، 2002آيات إبراىيـ ) ببعض المتغيرات األخرى، ومف ىذه الدراسات :
(، 2004فايزة رمضاف)( ، 2003) حسانيف، بدرية  )٢٠٠٢مجدي نزيو،

 ، Charoenchai &Ruamsup ،(2007(، سماح حممي )2007بيضاء محمد)
Singura(2011) ،(2011 ) ،(2011سناء شاكر)، (2010رحاب عبد المعز)

Jana and Debidas  (2012) Norazmir,et al ، دراسة (2013)إيناس محمد ،
وأكدت ىذه الدراسات عمى فاعمية  (،2015دراسة سحر برعي )( ،2014عمى حسف)

تنمية الوعي الغذائي بأبعاده الثالثة )المفاىيـ الغذائية واالتجاىات البرامج المعدة في 
والممارسات( لجميع الفئات المستيدفة مف مختمؼ المراحؿ العمرية والدراسية، كما 

عادة أوصت ىذه الدراس ات بضرورة إعداد وتقديـ برامج مستمقة لمتربية الغذائية، وا 
 . النظر فيما يبذؿ مف جيود لتحقيؽ أىداؼ التربية الغذائية في مراحؿ التعميـ المختمفة
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 تعقيب عمى نتائج البحث:

 في  ضوء نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا 
األمثاؿ عمى اكتساب المفاىيـ  ستراتيجيو  دورة التعمـ السباعية فى ضوءاباستخداـ 

واالتجاىات الغذائية السميمة لدى طالبات المرحمة الثانوية ، واختبار صحة الفروض 
 يمكف استخالص أىـ النتائج فيما يمي:

( بيف متوسطي درجات الطالبات 0.01وجود فرؽ داؿ احصائيًا عند مستوى ) أواًل:
اختبار المفاىيـ الغذائية لصالح  مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في

 التطبيؽ البعدى.
( بيف متوسطي درجات الطالبات مجموعة 0.01وجود فرؽ داؿ احصائيًا عند مستوى ) -

البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس االتجاىات الغذائية لصالح التطبيؽ 
 البعدى.

 ُيقترح التوصيات التالية:توصيات البحث:في ضوء نتائج البحث الحالي  -ثانياً 

صياغة المقررات الدراسية في صورة دورة تعمـ سباعية قى ضوء األمثاؿ  لفائدتيا  -1
قبااًل عمى عممية التعمـ.  الكبيرة لجعؿ الطالب أكثر نشاطًا وا 

 تنويع أساليب التقويـ في ضوء مفاىيـ الييئة القومية لضماف جودة التعميـ. -2
 ـ الثانوى  بالحياة العممية بعد التخرج .ربط المقررات الدراسية لمتعمي -3
 تضميف موضوعات الوعي الغذائي  ضمف المقررات التعميمية بجميع المراحؿ . -4
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 المراجع
( : تأثير برنامج غذائي تثقيفى عمى المعمومات واالتجاىات 2002آيات إبراىيـ الدسوقي) -1

 اإلقتصاد المنزلي ، ماجستير ،كمية رسالة الغذائية لطالبات المدارس الثانوية بمحافظة المنوفية ،
 المنوفية. جامعة

( :"تاثير دراسة المقررات الخاصة بالتغذيةعمى مستوى 2013إيناس محمد السيد مرزوؽ ) -2
التثقيؼ الغذائي لطالبات الثانوية الفندقية ببورسعيد"، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية ، جامعة 

 بورسعيد.
( : "برنامج فى ىالثقافة الغذائية قائـ عمى أسموب التكامؿ وأثرة  2003)  حسانيف  بدرية -3

عمى تنمية التحصيؿ المعرفى والوعى الغذائى لدى طالب الفرقة الرابعة بالشعب األدبية 
 .2003بسوىاج " ، مجمة التربية العممية ، المجمد السادس ،العدد األوؿ ،مارس 

ج مقترح في التربية الغذائية لتنمية الوعي الغذائي لدي برنام ):  ٢٠٠٢ (بيضاء محمد الشريؼ -4
رسالة دكتوراه ، كمية التربية قسـ التربية وعمـ  " طالبات المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية

 النفس تخصص مناىج وطرؽ تدريس اإلقتصاد المنزلي ، لألقساـ األدبية .
ة والجماعية لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في  ( : المشاركة الفردي2002خمود أكـر شوباف ) -5

تجاىاتيـ نحو العمـو ، رسالة ماجستير  تخطيط خرائط مفاىيـ مادة العمـو وأثرىا في  تحصيميـ وا 
 ،معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

لبات ( :"برنامج مقترح لرفع مستوى الوعي الغذائي لبعض طا2010رحاب عبدالمعز الشامي ) -6
جامعة المنوفية المقيمات بالمدينة الجامعية )فرع السادات("، رسالة ماجستير، كمية اإلقتصاد 

 المنزلى، جامعة المنوفية .
(: تأثير برنامج الثقافة الغذائية عمى الوعي الغذائي لدى 2011رشا يحيى عبدالسالـ الزىيري ) -7

لمنوفية . رسالة ماجستير ،كمية التربية تمميذات الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة ا
 الرياضية ، جامعة طنطا .

فعالية استخداـ استراتيجيات التعمـ فوؽ المعرفي في : ( 1999رفعت محمود بيجات محمد ) -8
تدريس التربية الغذائية عمى تنمية المفاىيـ الغذائية والوعي بالسموؾ الغذائي الجيد لدى معممي 

 ,، يناير٤١جمة التربوية ، كمية التربية بسوىاج ، العددالعمـو قبؿ الخدمة  ، الم
(:فاعمية برنامج مقترح فى االقتصاد المنزلي قائـ عمى بعض 2015سحر برعي عبدالمطيؼ) -9

استراتيجيات التعمـ النشط فى تنمية الوعي الغذائي وبعض الميارات الحياتية لدى تمميذات الحمقة 
 كتوراه ، كمية التربية ، جامعة المنيا .الثانية مف التعميـ األساسي .رسالة د
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(: فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الغذائي لدى طالبات كمية 2007سماح حممي يس) -10
 التربية النوعية " ، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية ، جامعة طنطا.

الغذائي لدى  ( : "فاعمية برنامج فى اإلقتصاد المنزلي لتنمية الوعي2011سناء شاكر بدوي) -11
 تالميذ المرحمة اإلعدادية بشماؿ سيناء"، كمية التربية بالعريش ، جامعة قناة السويس.

( : التربية الصحية 2003سونيا صالح المراسي ، أشرؼ عبدالعزيز عبد المجيد ) -12
 والغذائية )تطبيقي( مذكرة جامعية كمية اإلقتصاد المنزلي، جامعة حمواف

( : أسس التغذية العالجية ، دبى ، دار القمـ  2003عبدالرحمف عبيد مصيقر  )  -13
 لمنشر والتوزيع .

 .دار السيرة لمنشر : تعميـ العمـو لمجميع ، عماف  :(2005) عبداهلل محمد خطايبة -14
( : فاعمية منيج مقترح لمادة األحياء فى تنمية بعض المفاىيـ 2014عمى حسف عمى موسى ) -15

ثانوية فى ضوء حاجاتيـ وحاجات المجتمع البحرينى . الصحية واتجاىات الطالبات لممرحمو ال
 رسالة دكتوراه ، ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة.

( :أثر استخداـ استراتيجية  خرائط المفاىيـ عمى 2001عماد الديف عبد المجيد الوسيمي ) -16
لمرحمة المتوسطة بالمممكة التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ وتنمية االتجاه نحو مادة العمـو لدى تالميذ ا
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