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في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية مهارات  EDELSONاديلسون ة نموذج يفاعل
 الثانويةالمرحلة  طالباتلدى لكفاءة الذاتية واتحليلي التفكير ال

 إعداد
 فاطمة رجب شرفد. 

 جامعة المنوفية -كلية االقتصاد المنزلى -مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربية
 ملخص البحث:

تددددرما مدددادص االقتصددداد المنزلددد  لتنميدددة اديلسدددوي  ددد  هددددل ال ادددف ال ندددج  ددد   مدددو   
الصدج اوو   طال داتمد   طال ة( 60لدى  ينة قوامها )  فاءص الذاتيةوال التاليل مهارات التف ير 

ميدددة، بماا ادددة المنوفيدددة، وتدددم ي، والتابعدددة ردارص ندددكي  ال دددو  التعلالثا ومدددة الدديددددص  ندددات الثدددا و  
( 30، واوخددرى بددابعة و ددددها )طال ددة( 30تقسدديمه  ىلددى مدمددو تي  ى ددداهما تدرمكيددة و ددددها)

, واسدتدد  ال فداءص الذاتيدة، ومقيداس التاليلد  ناء اخت ار لمهارات التف يدر ، ولتاقيق  لك تم طال ة
ال اف المنهَج ن ه التدرمك  والمنهج الوصف ، وبإجراء المعالدات ار صائية المناس ة باسدتددا  

أسفرت  تائج ال اف  د   وجدود  دروا  ات داللدة ى صدائية  د  التعكيقدي  القكلد   SPSS ر امج 
لصدددالل التعكيدددق ال عدددد ، ال فددداءص الذاتيدددة ، ومقيددداس التاليلددد مهدددارات التف يدددر  وال عدددد  الخت دددار

وكدذلك وجددود  ددروا  ات داللدة ى صددائية  ددي  درجدات مدمددو ت  ال اددف التدرمكيدة وال ددابعة  دد  
لصددالل التعكيددق ال عددد ، وأج ددا  وجددود ال فدداءص الذاتيددة ومقيدداس  التاليلدد اخت ددار مهددارات التف يددر 

، ممدددا ج ندددج التاليلددد وقددددرته   لددى التف يدددر ال فددداءص الذاتيدددة ة  دددي  مسددتوى  القددة ارت ددداب موج ددد
، وهدذا مدا أكدتده  تدائج و ال فداءص الذاتيدة التاليل    تنمية مهارات التف ير اديلسوي  ا لية  مو   

 د  تنميدة المتريدرات التابعدة لل ادف، وقدد أوصد  اديلسدوي التأثير القو  لنمو    (η2)"مربع ىيتا" 
لددددى  ال فددداءص الذاتيدددةور دددع مسدددتوى  التاليلددد ب دددرورص االهتمدددا   تنميدددة مهدددارات التف يدددر  ال ا ثدددة

 دد  تدددرما االقتصدداد  اديلسددوي والعمددع  لددى اسددتددا   مددو    الثددا و   دد  مر لددة التعلدديم  العال ددات
 المنزل     مدتلج المرا ع الدراسية و قد الكرامج للتدرمب  ليه.

 .ال فاءص الذاتية -التاليل مهارات التف ير  -ي اديلسو    مو   الكلمات المفتاحية
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  مقدمة البحث:
جنددهد العددالم  دد  العصددر الاددال  ثددورص معلوماتيددة وت نولوجيددة نددمل  نددت  جوا ددب الايدداص 
ار سددا ية، وترتددب  لددى  لددك وجددود تادددجات كثيددرص تددد  الناددا  التربددو  والتدد  توصدد  ب ددرورص 

هدددذا ال دددم الهائدددع مددد  المعر دددة، و لدددك  ددد  طرمدددق ى دددداد المددد هالت العلميدددة  السدددتيعا ىصدددال ه 
والتربومددة والتدد  تأخددذ دورهددا الفعددا   دد  التنميددة بدميددع أبعادهددا، مدد  أجددع مواجهددة التادددجات التدد  

 تواجهها. 
ميدة بايدف تواكدب تلدك التعدورات، وتسدهم  د  ى دداد أ دراد يولذا جدب تعومر المنداهج التعل

م  د  مصدر  د  يفا دع مدع كدع جديدد، ومد  ثدم تركدزت تعلعدات ورارص التربيدة والتعلدقادرم   لى الت
قكددع الدددامع ، بايددف تركددز  لددى  التعلدديملمرا ددع  التعليميددةاآلو ددة اوخيددرص  لددى تعددومر المندداهج 

المدتمددع المالدد ، وقددد اسددتهد   تعلعاتهددا العمددع  لددى  با تياجدداتأسدداليب الددتعلم الننددعة وتددرت   
 هدا  االهتمدا التد  جددب أي يدتم  التعلديمف ير، والقيم لدى التالميذ كأ د مدرجات تنمية مهارات الت

 .التعليميةلتاقيق معايير الدودص 
وبما أ نا  عيش    مدتمع سرمع    كا ة مداالت الاياص اليوميدة، أصد ل مد  ال درور  

رأ  ليددده مددد  ى دددداد الفدددرد القدددادر  لدددى التف يدددر السدددليم لمواجهددده المنددد الت التددد  تواجهددده ومدددا جعددد
تعورات وتعقيدات، ومتعلب  لك تنمية مهارات التف يدر كهددل أساسد  ومددر  مد  أهدم مدرجدات 
العمليدددة التعليميدددة مددد  خدددال  ىتا دددة الفرصدددة للمدددتعلم وتدرم ددده  لدددى  دددع المنددد الت التددد  تواجهددده 

 (12  2018 نفسه. )مامد، 
ر الايداص ار سدا ية، وسديعرص ال امندة وراء تعدو  االعمليدات العقليدة العليد ى ددىالتف ير  ومعد

ار ساي  لدى كا دة المدوارد الموجدودص مد   ولده، واكتندال الالدو  الفعالدة التد  جم نده مد  خاللهدا 
أ ددد أهددم أ ددواك التف يددر  التاليلدد الترلددب  لددى مددا يواجهدده مدد  مصددا ب ومندد الت، ومعددد التف يددر 

التعلديم المدتلفدة،  هدو جسدا د  والت  جسدع  كثيدر مد  ال دا ثي  لتنميتهدا لددى المتعلمدي   د  مرا دع
الفددددرد  لددددى مواجهدددده المندددد الت بعرمقددددة منهديددددة واالهتمددددا  بالتفاصدددديع، وجمددددع أككددددر قدددددر مدددد  
المعلومددات وتنايمهددا، والتدعددي  باددرخ قكددع اتدددا  القددرار، وتوبدديل الكيا ددات  تدد  يددتم   مدد  

ابدل وماددد للتقدومم. الوصو  ىلى استنتاجات  قال ية م  الاقائق الت  جعر ها، ثم  نداء معيدار و 
 ( 13  2016)  ور،  صر، 

 ،و ياص المدتمع بصفة  امدة ،    ياص الفرد بصفة خاصة مهم   له دور   التاليل    التف ير   
وم عدد  مد  أهدم مهدارات ،  قد استاو   لدى اهتمدا  العديدد مد  العلمداء وال دا ثي  ؛و ارا وهمية دوره

 د العمليات العقلية العليا الت  جنتمع أ هو جمثع  ،لممارسةالتف ير الت  ج تسكها الفرد بالتدرمب وا
 سدتد   ول د  ج   ،ه م اندرصمال ات د ال جم د    كدام     قلد    وهو  نداب   ، ليها التنايم العقل  والمعر  
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، كما أ ه أ د المرا ع أو الدعوات اوساسية المتصلة (162  2011 ليه م  أثره ) سا  الدي ، 
بعدد م   مليات التف ير اوخرى اوكثدر تعقيددا منده مثدع  التف يدر الناقدد والتف يدر اال ت دار  و دع 

 ( 2  2016المن الت واتدا  القرار والتف ير العلم ) ىسما يع، 
ا ثي   تنمية مهاراته م  هذه و ارا وهمية التف ير التاليل   قد ظهر اهتما  ككير م  ال 

؛ 2015 ؛ الزبدوي،2014؛ رم داي، 2014؛ الدوالددص، Phonguttha et al., 2009الدراسدات )
 (.2016؛ ىسما يع، 2015 النواقفة،

( ىي الااجدددددة ىلدددددى التقدددددد  وار دددددداك وخلدددددق 1998  231) Madduxوم كدددددد مددددداديوكا 
ا ليددة  ات مرتفعددة  يددف أي  ا ليددة الددذات الترييددرات المهمددة  دد  الايدداص يتعلددب أ ددرادا يتمتعددوي بف

المندف ة تصيب ار ساي بالعدز، وتد ع ار ساي ىلدى أي جعديش  لدى هدامش الايداص  داجزا  د  
تاقيددق ى داراتدده ممددا جفقددده النددعور بالقدددرص التدد  تد عدده ىلددى التقددد   دد  الايدداص ومواجهددة المددداول 

 ( 2  2013وبرورمات الاياص. ) كد الماس ، 
ال فاءص الذاتية ى دى ماددات التعلم المهمة الت  تعكر    مدمو دة مد  او  دا  وتعتكر 

ال تتصع بما يندزه الفرد  ق ،  دع الا دم  لدى مدا جسدتعيع ى دداره، ومددى مثا رتده، ومقددار الدهدد 
الذ  يكذله، ومددى مرو تده  د  التعامدع مدع المواقدج الصدع ة ومددى مقاومتده لاداالت الفندع التد  

تعتمد  لى ىدراك الفرد لذاته، كما تعتمد  لى خكدرات الندداو والفندع التد  يتعدرض يتعرض لها، و 
 (Bandura, 2007: 130لها الفرد. )

وتعددددد ال فدددداءص الذاتيددددة منهديددددة  دددد  تندددد يع ندصددددية العددددال   دددد  المددددداالت المدتلفددددة 
المدتلفددة، اال فعاليددة واالجتماةيددة وايرهددا،  هدد  التدد  تادددد سددلوك العالددب تددداه مددداالت الايدداص 

 يدددف تتددديل للعالدددب االختيدددار الصدددايل والتدعدددي  والتقدددومم والتنفيدددذ ل ا دددة أ مالددده الدراسدددية، كمدددا 
وتلعدددب ال فددداءص الذاتيدددة دور مهدددم  ددد  تعدددومر الدددذات وخصوصدددا  ددد  اوداء التعليمددد   ددد  جميدددع 

 (34  2017المرا ع. )بنا ، 
م  والتاصدددديع   لمددددا رادت كمددددا وتندددد ع ال فدددداءص الذاتيددددة قدددددرص الفددددرد  لددددى اوداء اوكددددادج

ال فاءص التاصيلية    التعليم كلما قل  المالمل السلكية م  ار  اب والفنع والدول م  ار ددار 
وبالتال  رمادص الثقة الذاتية والددا ع لداداء، وبالتدال  تاديدد الفدرد لفا ليتده الذاتيدة جقدوده ىلدى تاقيدق 

رفيددة واالجتماةيددة والنفسددية واوخالليددة وال فدداءص اوهدددال والت يددك اوكددادجم  وتندد يع الهومددة المع
 (23  2019التاصيلية والوصو  لاهدال المكتراص. )ى راهيم، 

و ارا وهمية ال فاءص الذاتية  قدد ظهدر اهتمدا  ككيدر مد  ال دا ثي   تنميدة مهاراتده مد  هدذه 
  2013د، (، دراسدة ) امد29  2011)دللد ،  دراسدة، (20  2011  دراسدة )ىسدما يع، الدراسات

 (.2019(، دراسة ) سر ، 38
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هندددداك العديددددد مدددد  االسددددتراتيديات والنارمددددات التدددد  تددددم تعومرهددددا واسددددتددامها لمسددددا دص و 
هددذه النمددا    التف يددر والدددا ع  اددو الددتعلم ومدد  التالميددذ  لددى توليددد أ  ددار جديدددص وتنميددة مهددارات

 ، اديلسوي  مو   
والذ  جعدد مد  النمدا   التدرمسدية القائمدة  لدى النارمدة الكنائيدة،  يدف يكند  هدذا النمدو   
 لددى أسدداس الت امددع  ددي  الماتددوى المعر دد  و مليددات العلددم، ومركددز  لددى دور المددتعلم  دد   ندداء 
المعر ة العلميدة  نفسده، و لدك مد  خدال  تفا لده الم اندر وايدر الم اندر مدع اآلخدرم ، كمدا يهددل 

ددا  العدددال  للمعر ددة وتعكيقهددا ومقار دددة معددر تهم السددابقة بالدديددددص، ومركددز أج ددا  لدددى ىلددى اسددت
او نددعة التعليميددة التدد  تععدد  للعددال  لتنميددة خكددراتهم  دد  مواقددج مدتلفددة مدد  أجددع تعميددق  هددم 

 ( 34  2009الماتوى التعليم . ) كد السال ، 
ا  مليدات معلوبدة ول دع وممر التعلم مد  خدال   مدو   اديلسدوي  دثالا خعدوات ل دع منهد

 ملية استراتيديات لمقا لة متعل ات كع  ملية وتندمع هدذه الدعدوات )التافيدز أو ىثدارص الدا عيدة، 
 (Edelson et al., 2002: 4 ناء المعر ة، تنقية المعر ة وصقلها(. )

ومعد  مو   اديلسوي ىطارا لتصميم تعليم  تعلم ،  يف يكند  هدذا النمدو    لدى أسداس 
 ي  الماتو  المعر   و مليات التعلم، ومركز  لدى دور المدتعلم  د   نداء المعر دة العلميدة  الت امع

 نفسدده، و لددك مدد  خددال  التفا ددع الم انددر وايددر الم انددر مددع اآلخددرم ، كمددا يهدددل ىلددى اسددتددا  
العال  للمعر ة وتعكيقها ومقار ة معر تهم السابقة بالدديدص، ومركز أج ا  لى او نعة التعليمية 

 ( 22، 2013الت  تعع  للعال   رصة لتنمية خكراتهم    مواقج مدتلفة. )صالل، 
وم  هنا أص ل دور معلمة االقتصاد المنزل  أكثر تعقيدا    ظدع هدذا التقدد  الهائدع، لدذا 
 ين ردد   لدددى معلمدددة االقتصددداد المنزلددد  أي تت ددع طرمقدددة مت املدددة ومكت دددرص لتوصددديع المعلومدددات أو 

ال ات، تسا دها    تنوك الدكرات العلمية والنارمة، وتعومع المنداهج الدراسدية، المادص الدراسية للع
 والماتومات التعليمية الت  تدرسها العال ة. 

 اإلحساس بالمشكلة: 
   ع النعور بمن لة ال اف م  خال   دص نواهد أهمها 

بالمعدارل  العدال   أي أساليب التدرما التقليدجة المتَّ عة    مدارسنا تهتم  ق  باندو  أ هداي أوال
 العالدبوالمعلومات وال تعع  اهتماما  كافيا  للمهارات العقلية العليا، مما أثدر  لدى  دد  قددرص 

    أي يتعلم  نفسه أو جف ر     ع من الته.
مد   طال دة( 20قوامهدا ) العال داتعالةية  لى  ينة م   دراسة است ال ا ثة  م  خال  ليا  ثانيا

والتابعدددة ردارص ندددكي  ال دددو   الثا ومدددة الدديددددص  نددداتبمدرسدددة  الثدددا و  الصدددج اوو   طال دددات
، وقد تكي  وال فاءص الذاتية التاليل التعليمية بماا اة المنوفية،  هدل لياس مهارات التف ير 
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بصدفة  التاليلد ديه  بدعفا   د  مهدارات التف يدر لد العال داتم   %70 م  خال  النتائج أي
وال فددداءص  التاليلددد ممدددا ي كدددد أهميدددة تنميدددة مهدددارات التف يدددر  ال فددداءص الذاتيدددة، امدددة ومقيددداس 

 .اديلسوي  مو   م  خال  استددا  اوساليب الاديثة    التدرما ومنها الذاتية 
دالك ثالثا  لدى  تدائج المد تمرات العلميدة التد  ت عَندى بدالتعليم والدتعلم وأسداليب التددرما  ال ا ثدة  اط  

و ا ليتده  د  تنميدة ال ثيدر مد  المتريدرات منهدا التف يدر  اديلسدوي  مو   والت  اهتم   دراسة 
 دد  مددداالت العلددو  المدتلفددة، كمددا أ دده و ددى  دددود  لددم  واالتددداه وال فدداءص الذاتيددة، التاليلدد 
تدددددرما   دددد  اديلسددددوي  مددددو   د دراسددددات أو باددددوا أجرمدددد  لقيدددداس  ا ليددددة ال توجدددد ال ا ثددددة

المر لدددة  طال ددداتلددددى  وال فددداءص الذاتيدددة التاليلددد االقتصددداد المنزلدددى لتنميدددة مهدددارات التف يدددر 
 .الثا ومة
 :مشكلة البحث

 ددد  مهدددارات  الثدددا و  الصدددج اوو   طال ددداتتتمثدددع  منددد لة  ال ادددف  ددد  بدددعج مسدددتوى 
و قا لنتائج الدراسة االستعالةية، أج دا  د  بدوء مدا أوصد  بده  وال فاءص الذاتية التاليل التف ير 

الدراسات السابقة م  برورص االهتما  باستددا  اسدتراتيديات  ديثدة  د  التددرما، كمدا أي منداهج 
االقتصاد المنزل  م  المناهج متعددص المداالت والت  جم   تنمية العديد مد  القددرات مد  خاللهدا 

  معهد   د  ءالسدتددا  اسدتراتيدية أو  مدو   تدرمسد  يدتال الثا و  الصج اوو   طال ات وا تيا 
 دد  تدددرما االقتصدداد اديلسددوي تدددرما االقتصدداد المنزلددى، ولددذا اهددتم هددذا ال اددف باسددتددا   مددو   

د ، ولهدذا  قدالثا ومدةالمر لدة  طال داتلددى  وال فداءص الذاتيدة التاليلد المنزلى لتنمية مهارات التف يدر 
  او  ال اف الاالى ارجابة    الس ا  الرئيا اآلت  

وال فداءص  التاليلد    تدرما االقتصاد المنزلدى لتنميدة مهدارات التف يدر اديلسوي "ما  ا لية  مو   
 "؟الثا و  الصج اوو   طال اتلدى  الذاتية

 ومتفرك م  هذا الس ا  الرئيا اوسئلة اآلتية 
لددى  التاليلد    تدرما االقتصاد المنزلى لتنمية مهارات التف يدر اديلسوي ما  ا لية  مو    -1

 ؟  الثا و  الصج اوو   طال ات
 طال داتلددى ال فداءص الذاتيدة  د  تددرما االقتصداد المنزلدى لتنميدة اديلسدوي ما  ا ليدة  مدو    -2

 ؟  الثا و  الصج اوو  
لددى  وال فداءص الذاتيدة التاليلد هع هنداك  القدة ارت اطيدة  دي  تنميدة كدع مد  مهدارات التف يدر  -3

 ؟ اديلسوي  تيدة الستددا   مو    الثا و  الصج اوو   طال ات
 فروض البحث: 

  او  ال اف الاال  التاقق م  صاة الفروض التالية 
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المدمو ددة التدرمكيددة  دد  التعكيقددي   طال دداتدا  ى صددائيا   ددي  متوسددع  درجددات   ددرا يوجددد  -1
 لصالل التعكيق ال عد . التاليل القكل  وال عد  الخت ار مهارات التف ير 

المدمدو تي  التدرمكيدة وال دابعة  د   طال ات ي  متوسع  درجات  ا  يوجد  را دا  ى صائي -2
 مكية.لصالل تلميذات المدمو ة التدر  التاليل التعكيق ال عد  الخت ار مهارات التف ير 

المدمو ددة التدرمكيددة  دد  التعكيقددي   طال دداتيوجددد  ددرا دا  ى صددائيا   ددي  متوسددع  درجددات  -3
 لصالل التعكيق ال عد . ال فاءص الذاتيةالقكل  وال عد  لمقياس 

المدمدو تي  التدرمكيدة وال دابعة  د   طال اتدا  ى صائيا   ي  متوسع  درجات   را يوجد  -4
 لصالل المدمو ة التدرمكية. اتيةال فاءص الذالتعكيق ال عد  لمقياس 

المدمو ددة التدرمكيددة  ددد   طال ددات ددي  درجددات  توجددد  القددة ارت اطيددة موج ددة دالددة ى صدددائيا   -5
  .   التعكيق ال عد ال فاءص الذاتية ومقياس  التاليل اخت ار مهارات التف ير 

  أهداف البحث:
 هدل ال اف ىلى 

 دد  تدددرما االقتصدداد المنزلددى لتنميددة مهددارات التف يددر اديلسددوي التعددرل  لددى  ا ليددة  مددو    -1
 ؟الثا و  الصج اوو   طال اتلدى  التاليل 

لددى  ال فداءص الذاتيدة   تدرما االقتصاد المنزلى لتنمية اديلسوي  مو   التعرل  لى  ا لية  -2
 ؟الثا و  الصج اوو   طال ات

لددى  وال فداءص الذاتيدة التاليلد تنمية كع مد  مهدارات التف يدر لال نج    العالقة االرت اطية  -3
 ؟الثا و  الصج اوو   طال ات
 أهمية البحث:

 جستمد ال اف أهميته م  
كندواتج  ال فداءص الذاتيدةومهدارص  التاليل القيمة التربومة لمتريراته والمتمثلة    مهارات التف ير  -1

للددتعلم مهمددة وبددرورمة تصددقع ندصددية المتعلمددي ، وتم ددنهم مدد  مواجهددة المهددا  التعليميدددة 
 والاياتية  نداو.

   مااولدددة توجيددده  ادددر مندددر ات ومعلمدددات االقتصددداد المنزلددد  ىلدددى بدددرورص االهتمدددا   نمدددو  -2
وتوظيفدددده  دددد  تدددددرما االقتصدددداد المنزلدددد  وهميتدددده التربومددددة و ا ليتدددده  دددد  ىكسددددا  اديلسددددوي 

 متعلمي  جوا ب تعلم مهمة.ال
    أبااثهم.  اديلسوي توجيه أ اار ال ا ثي  ىلى االهتما   توظيك  مو    -3
قد ج عد  ال اف الاال  ىبا ة  لل اوا العلمية العربية    مددا  االقتصداد المنزلد   ادرا  لنددرص  -4

 صصي     المدا . تدالدراسات  ات العالقة، مما قد جفيد ال ا ثي  والم
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 بحث:حدود ال
 تمثل   دود ال اف الاال     الادود التالية 

 .2020/ 2019للعا  الدراس   الثا    الفصع الدراس  الحدود الزمانية

 نكي  ال و  بماا اة المنوفية.ب الثا ومة الدديدص  مدرسة الحدود المكانية
، قسددم  ىلددى الثددا و  الصددج اوو   طال دداتمدد   طال ددة( 60  تمثلدد   دد   دددد )الحدددود البشددرية

 .طال ة( 30ومدمو ة بابعة ) طال ة( 30مدمو تي  تدرمكية )

 الثا و  الصج اوو   لعال ات  و دص م  مقرر مادص االقتصاد المنزل  تدرس الحدود الموضوعية
،  هددل تنميدة اديلسدوي ( و لدك و قدا لنمدو   اوسرص الرنيدصوه  و دص ) الثا   ى الفصع الدراس  

 -االسدددتنتا   -التصدددنيك  -التاليدددع  -تاديدددد السددمات والدصدددائ  ) التاليلددد مهددارات التف يدددر 
ال عدددد اوكدددادجم ، ال عدددد السدددلوك ، ال عدددد االجتمدددا  ، ال عدددد ) وال فددداءص الذاتيدددة( ىصددددار او  دددا 

 (.اال فعال 

 مصطلحات البحث:
 Edelson Model: اديلسون نموذج 

 لددى النارمددة المعرفيددة والمدددخع  ( بأ دده  مددو   تعليمدد  تعلمدد  قددائم2013 ر دده )صددالل، 
الكنائ      ملية التدرما، ومت م  سلسلة م  ارجراءات المتتابعة تتلد     المرا دع الثالثدة 

 تنقيل المعر ة وصقلها. – ناء المعر ة  –  ىثارص الدا عية والااجة للدكرص التالية
االقتصاد المنزل   د  ومعرل ىجرائيٍا بأ ها مدمو ة م  ارجراءات الت  تستددمها معلمة 

( بندد ع مددنام ومدعدد  لدده  دد  تا ددير كددع درس مدد  دروس مددادص اوسددرص الرندديدصتدددرما و دددص )
واتدددا   ندداء المعر ددة ، بعرمقددة تسددا ده   لددى الثددا و  الصددج اوو   تلميددذاتاالقتصدداد المنزلدد  ل

ىثدارص الااجدة ، وتتمثدع هدذه ارجدراءات  د  وال فاءص الذاتية التاليل القرارات لتنمية مهارات التف ير 
 تنقية المعر ة وصقلها بالتعكيق. – ناء المعر ة بالمال اة والتواصع  – للدكرص الدديدص
 Analytical Thinking Skills :التحليليمهارات التفكير 

( بأ دده  لددك الددنم  مدد  التف يددر الددذ  جقددو   تدزئددة الموقددج 294  2017جعر دده )المددال ى، 
ىلددى  ناصدددره اوساسدددية، واالهتمدددا   تلدددك التفاصددديع، ورالمدددة مدددا  ينهدددا مددد   القدددات للوصدددو  ىلدددى 

 استنتا  مقنع، أو  ع مرض، جسير و ق خعوات متسلسلة، وبن ع متتابع. 
 نددد  الثددا و  الصددج اوو  تلميددذات التدد  تمارسددها قليددة الععددرل ىجرائيددا  بأ هددا المهددارات مو 

لتلقدد  المددادص العلميددة ومدد  هددذه المهددارات  التاليلدد تدددرما مددادص االقتصدداد المنزلدد  وأثندداء تف يددره  
(، وتقدداس ىصدددار او  ددا  -االسددتنتا   -التصددنيك  -التاليددع  -تاديددد السددمات والدصددائ  )



 

- 496 - 
  2022 يوليو –(17مسلسل العدد ) –الثالثالعدد  –الثامنالمجلد 

 مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية

المعدد  لدذلك  د  ال ادف  التاليلد    اخت ار مهارات التف يدر  تلميذاتبالدرجة الت  تاصع  ليها ال
 الاال .

  Self-Efficacy :الكفاءة الذاتية
( ال فاءص الذاتية بأ ها ترت   ارت اطا وثيقا بسلوك Bubou & Job, 2020 :130جعرل )

 الفدددرد، وتعكدددر  ددد  العالقدددة التفا ليدددة  دددي  مدددا لددددى الفدددرد مددد  بدددروب داخليدددة ومدددا يتدددوا ر لددده مددد 
مافزات خارجية، أ ه يوجد تأثير ثنائ  االتداه  ي  ال فاءص الذاتية و تائج الدتعلم، كمدا جفسدر ميدو  

 الفرد للقيا  بمهمة ما دوي ايرها.
 لدددى ى ددددار المهدددا  المعلوبدددة  الثدددا و  الصدددج اوو   طال ددداتهدددا قددددرص عدددرل ىجرائيدددا  بأ تو 

 لدددى مقيددداس  العال ددداتتاصدددع  ليهدددا  ، ومقددداس ىجرائيدددا  بالدرجدددة التدددى درجدددة  اليدددة مددد  ال فددداءص
 المعَد    ال اف الاال .ال فاءص الذاتية 

 اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة:
تندداو  ارطددار الناددر  اسددتعراض اود يددات والدراسددات السددابقة المرت عددة بمتريددرات ال اددف 

 .وال فاءص الذاتية التاليل ومهارات التف ير اديلسوي  مو   
 :اديلسون  نموذجأوال: 

مددد  النمدددا   الاديثدددة  ددد  مددددا  التددددرما  امدددة واالقتصددداد المنزلددد   اديلسدددوي جعدددد  مدددو  
 –خاصدددة، و ددده جقدددو   لدددى ىجدا يدددة المدددتعلم ومت دددم  الدوا دددب المدتلفدددة  ددد  ندصددديته )معرفيدددة 

    أ ه جقد  كع وسيلة لفهم اوخرى    النما    اديلسوي وجدا ية(، كما جدتلج  مو    –مهارمة 
المتعلم و ماب التعلم، وكذلك جقد  نر ا  لدورص التعلم التدرمك  الذ  ينعكق  لى جميع المتعلمي ، 
كمددا ينمدد  االتداهددات والميددو  والمهددارات المدتلفددة لدددى المتعلمددي  ومزمددد مدد  قدددرتهم  لددى تنميدده 

 التف ير ومهاراته.
لعمليات التعلم الت  جم   ( والذ   ر ه  لى أ ه وصج Edelsonومنسب  مو   اديلسوي ىلى )

 ,Edelsonاسدددتددامها مددد  أجدددع تفعيددددع المدددنهج وأ ندددعة الددددتعلم القائمدددة  لدددى االستقصددداء. )

2001:145) 
 مددو   بأ دده ( 225  2015دجددا ، ) منهددا تعرمددكاديلسددوي وقددد تعددددت تعرمفددات  مددو   

و    لددى أسدداس تعليمدد  جعتمددد  لددى النارمددة المعرفيددة والمدددخع الكنددائ   دد  التدددرما، ومكندد  النمدد
الت امع  ي  الماتو  المعر   و مليات العلم، كما أ ه يركدز  لدى او ندعة التعليميدة التد  تععد  

، الفرصة للعال  لتنمية خكراتهم    مواقج واقعية تعمع  لى تاقيق  هم أ مدق للماتدو  العلمد 
رفيددة والمدددخع  مددو   تعليمدد  جعتمددد  لددى النارمددة المع عر دده بأ دده  (7  2016أ ددو بددهير، ) أمددا

الكنائ ، يركز  لى ليا  المتعلم  كنداء معر تده  نفسده، ومد  خدال  التفا دع الم اندر وايدر الم اندر 
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مدددع اآلخدددرم ، كمدددا جنددددع العدددال   لدددى اسدددتددا  المعر دددة وتعكيقهدددا مدددع ى عددداء  رصدددة للتف يدددر 
 والتأمع ومقار ة المعر ة السابقة بمعر تهم الدديدص.

( بأ ددده  مدددو   تعلدددم جسدددتند ىلدددى النارمدددة المعرفيدددة 218  2007ومعر ددده )العدددديل ، بعدددارص، 
والمدددخع الكنددائ   دد  التدددرما، ومهدددل ىلددى ىكسددا  المددتعلم معر ددة مفيدددص وقا لددة لالسددترجاك  نددد 

 تعكيقها مستقكال، وكذلك الستثمار الوق     تعليم ماتو  أكثر م  خال  أ نعة واقعية.
تعلم جستند ىلى النارمة المعرفية ومتم التعلم فيه م  ( فيعر ه بأ ه  مو   89  2013أما صالل )

 خال  ثالا خعوات وه  )الدا عية،  ناء المعر ة، تنمية وصقع المعر ة(.
م  خال  التعرمفات السابقة تر  ال ا ثة أي  مو   اديلسوي هو  مو   تعلم  نائ  جعتمد 

التعليميددة والمسدد و   دد  اكتسددا   لددى النارمددة المعرفيددة، ومهددتم بددالمتعلم ومعتكددره ماددور العمليددة 
المعر ددددة الدديدددددص وربعهددددا بالمعر ددددة السددددابقة، ومععدددد  هددددذا النمددددو    رصددددة للمددددتعلم السددددترجاك 

 المعلومات وللتاليع والتعكيق م  خال  مدمو ة م  او نعة التعليمية.
 المبادئ األساسية لنموذج اديلسون: 

( Edelson, 2001: 357كل من )يبني نموذج اديلسون على أربع مبادئ أساسية ذكرها 
 ( وهي:90: 2013و)صالح، 

 المبدأ األول: تتم عملية التعلم من خالل بناء البنية المعرفية.
المبدأ الثاني: عملية بناء المعرفة غالبا تكون موجهة الهدف سواء كان المتعلم مدركا للهدف 

 أو غير مدركا له
عرفة وتنظيمها هو الذي يحدد إمكانية استخدام تلك المبدأ الثالث: المناخ الذي يتم فيه بناء الم

 المعرفة.
 المبدأ الرابع: يجب أن يكون بناء المعرفة بشكل يدعم استخدامها في المستقبل.

 Edelson, 2001: 387( ،)Edelsonومم   توبيل هذه الم ادئ م  خال  ما  كره كع م  )

et al., 2002: 245) 
 (، كما يل  53  2016و بهير )(، وأ 45  2007والعديل  وبعارص )
  جقو  هذا المكدأ  لى أي  ملية التعلم تتم  واسعة ت وم  الكنية المعرفية وتعديلها المبدأ األول

وهذا هو اوساس الذ  تقو   ليه النارمة الكنائية    التدرما، وهو يوبل  ملية  ناء المعر ة 
 الدديدص وكيفية ربعها بالمعر ة السابقة.

  يركز هذا المكدأ  لى أي ت وي  ملية التعلم  ات هدل، و لى أي ج وي المتعلم انيالمبدأ الث
مدركا لعملياته المعرفية، وأج ا يركز  لى أي ج وي المتعلم م ادرا ىلى التعلم سواء كاي  و   

 منه أو  دوي و  .



 

- 498 - 
  2022 يوليو –(17مسلسل العدد ) –الثالثالعدد  –الثامنالمجلد 

 مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية

ىم ا ية استرجاك   جنير هذا المكدأ ىلى مدى تأثير ظرول ومناخ  ملية التعلم  لى المبدأ الثالث
المعر ة واستددامها و لك م  خال  االستعا ة بالرمور وارنارات وال لمات المفتا ية الموجودص 

    تلك الارول.
  ي كد هذا المكدأ  لى الفرا  ي  المعر ة التقرمرمة والمعر ة ارجرائية، واالهتما  بما المبدأ الرابع

ى تعكيق المعر ة التقرمرمة، وتركز أج ا  لى أي جمل ه المتعلم م  معر ة ىجرائية تسا ده  ل
 ج وي المتعلم قادرا  لى تاومع المعر ة التقرمرمة ىلى معر ة ىجرائية.

 :خطوات نموذج اديلسون 
 NSF(، )391  2003(، )رمتددوي، Edelson, 2001, 358-361 دددد كددع مدد  )

Funding, 2006: 7( ،)Koohang & Schreurs, 2009: 93-94) 
 خعوات تعكيق  مو   اديلسوي فيما يل   

 Motivationالتحفيز أو إثارة الدافعية  -1

 ندما جقدج المدتعلم  د  مواجهدة مند لة أو  نداب أو  ددا جاهدر قصدور معر تده السدابقة 
و اجته للدتعلم مد  أجدع  دع المند لة الدديددص، وهدذا  ددوره جاددا تدأثيراي لددى المدتعلم همدا  خلدق 

ا  المعر دة الدديددص والتمهيدد ردخدا  المعر دة الدديددص  د  الدذاكرص وت املهدا الرغ دة والدا عيدة الكتسد
مددع المعر ددة السددابقة، ووجددود الدا عيددة هنددا جاقددق وجددود هدددل موجدده لعكيعددة الددتعلم وماقددق الفهددم 

 الوا   لعكيعة التعلم، وم  ثم يتاقق خال  هذه المر لة المكدأ اوو  م  م ادئ النمو  .
 Knowledge Constructionبناء المعرفة  -2

تركز هذه الدعوص  لى  ناء هياكع للمعر ة الدديدص    الذاكرص ل   جم   تاقيدق الت امدع 
وربعها بالمعارل السابقة، و تيدة لهذا الت امع يتم تنايم تلك المعارل واستيعا ها وتند يلها ومد  

  ثدم تصدد ل جدزء مدد  الددذاكرص طوملدة المددد ، مددع مرا داص ىتا ددة الفرصددة للمدتعلم للمال اددة واال دددما
    او نعة، وم  خال  هذه المر لة يتاقق المكدأ الثا   م  م ادئ النمو  . 

 Refinementتنقيح أو تنقية المعرفة وصقلها  -3

وتركددز هددذه الدعددوص  لددى تنادديم المعر ددة وربعهددا بالمعددارل اوخددرى وتعزمزهددا ممددا جسددهع 
المعر ة التقرمرمة وتاوملها ىلى استرجا ها واستددامها وتعكيقها    المستقكع، وكذلك ى ادص تنايم 

معر ة ىجرائية لتص ل  ات معن  ومتاقق  لك م  خال   مليتي  هما التعكيق والتأمع، و   هذه 
 الدعوص يتاقق المكدآي الثالف والرابع م  م ادئ النمو  .

م  خال   رض خعوات  مو   اديلسوي تر  ال ا ثة أي هذا النمو   جمتار بعدص أنياء 
المعر ة السابقة وربعها بالمعر ة الدديدص، تنديع المتعلم  لى ال اف وتنمية مهدارات وه  تنني  
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التف يددر العليددا، ومسددا دص المددتعلم  لددى توظيددك المعر ددة الدديدددص  دد  مواقددج أخددرى، ىتا ددة  رصددة 
 للمتعلم لكناء خكرات وأ نعة تعليمية    بوء ا تياجاته.

 مد  ميدزات  ديددص لمدا لده  مدو   اديلسدوي ا  أكدت العديد م  الدراسات أهميدة اسدتددولقد 
كنددف   دد   ا ليدددة  مددو   اديلسددوي  دد  اكتسدددا   والتدد ( 2007دراسددة )العددديلي وبعدددارة، منهددا 

طال  المر لة اوساسية العليا    اوردي للمفاهيم ال يميائية المرجوص، وت و د   يندة الدراسدة مد  
ار تاصيل ، وتمثل   تائج الدراسة     ا لية ( طال ا وطال ة، وتمثل  أداص الدراسة    اخت 151)

والت  ( Adelson, 2001ودراسة )  مو   اديلسوي    تنمية التاصيع الدراس  لصالل ار اا.
 مددو   اديلسددوي ودوره  دد  د ددم أ نددعة الددتعلم التدد  تقددو   لددى الت نولوجيددا  دد   كنددف   دد  أهميددة

تدرما مادص  لو  اورض بمدارس المر لدة المتوسدعة  د  مديندة ندي ااو، وت و د   يندة الدراسدة 
 ددد  طدددال  الصدددفي  السدددابع والثدددام  اوساسددديي   ددد  سددد  مددددارس  ددد  ندددي ااو، وتمثلددد  أدوات 

ة تتعلق بمدادص  لدو  اورض رو د   يهدا تعكيدق خعدوات النمدو  ، الدراسة    تصميم و دص دراسي
وتمثلدد   تددائج الدراسددة  دد   عاليددة الو دددص الدراسددية المعدددص و ددق  مددو   اديلسددوي  دد  تدددرما مددادص 

والتدد  ( 2013ودراسددة )صددالح،   لددو  اورض بمدددارس المر لددة المتوسددعة  دد  مدينددة نددي ااو.
ة مهدارات التف يدر التدأمل  والتاصديع  د  مدادص العلدو  كنف      ا لية  مدو   اديلسدوي  د  تنميد

( 107لدى طال  الصج الثا   المتوس  بالممل ة العربيدة السدعودجة، ت و د   يندة الدراسدة مد  )
طالددب مدد  مدرسددتي  مدد  مدددارس الممل ددة العربيددة السددعودجة، وتمثلدد  أدوات الدراسددة  دد  اخت ددار 

وتوصددل   تددائج الدراسددة ىلددى  عاليددة  مددو   اديلسددوي التف يددر التددأمل  واخت ددار التاصدديع الدراسدد ، 
 ( 2015دراسة )دياب،    تنمية التف ير التأمل  واخت ار التاصيع الدراس . 

والت  كنف      ا لية  مو   اديلسوي    تنميدة بعدا المفداهيم الكالغيدة المقدررص لددى 
 دة مد   صدو  الصدج ( طالدب وطال60طال  الصج اوو  الثا و ، وت و    ينة الدراسدة مد  )

اوو  الثددا و ، وتمثلدد  أدوات الدراسددة  دد  اخت ددار تاصدديل  لتاصدديع المفدداهيم الكالغيددة، وتمثلدد  
( 2016دراسة )ضهير،  تائج الدراسة     ا لية  مو   اديلسوي    تاصيع المفاهيم الكالغيدة. 

تدأمل   د  الرمابديات والت  أظهرت  ا لية  مو   اديلسوي    تنمية المفاهيم ومهدارات التف يدر ال
( طال ددة، 62لدددى طال ددات الصددج التاسددع اوساسدد  بماا اددة ر ددل، وت و دد   ينددة الدراسددة مدد  )

وتمثلدد  أدوات الدراسددة  دد  اخت ددار المفدداهيم الرمابددية واخت ددار مهددارات التف يددر التددأمل ، وأثكتدد  
  تائج الدراسة  ا لية  مو   اديلسوي    تنمية مهارات التف ير التأمل .

ال دم الهائدع مد  مد  سدابقة،  ددد أ ده بدالرام الدراسدات العدرض السدا ق مد  ىلى الالنار وب
الدراسدددات  دددو  هدددذا الموبدددوك ىال أي مددددا  االقتصددداد المنزلددد  كددداي مفتقدددرا  لمثدددع هدددذا الندددوك مددد  

مدددا ي كدددد تاقيدددق أهددددال تددددرما مدددادص  -  لدددى  دددد  لمهدددا – ال ا ثدددة   الدراسدددات؛  يدددف لدددم تددددد  
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ومددى الااجدة  ،؛ مما ي كد أهمية ال افوتنمية التف ير التاليل  وال فاءص الذاتية االقتصاد المنزل 
 ىليه.

 :تحليليثانيًا: التفكير ال
ىي العقددع ار سددا ى ومددا بدده مدد  خصددائ  وأهمهددا خاصددية التف يددر والتعقددع والتددد ر، كدداي 

ددلم الددذ  ال  هاجددة لدده ليصددعد  ل ليرتقددى ىلددى درجددات  ة ار سدداييددومددا يددزا  هددو اوداص اوساسددية والس 
 أ لى م  ى ما  ال وي.

والدذ   (216  2017)هدا ى،  منهدا تعرمدك التاليلد وقد تعددت التعرمفدات  دو  التف يدر 
جنير ىلى  م  م  التف يدر جقدو  فيده الفدرد  تدزئدة المدادص التعليميدة ىلدى  ناصدر ثا ومدة أو  رةيدة. 

 هم مهارات التف ير التاليلى.وإدراك ما  ينها م   القات أو رواب ، مما جسا د  لى  
د  الفدرد مد  Ashadi, et al., 2022: 234كما جعر ه ) ( بأ ه  نصر هدا   دى الننداب العقلدى ج م  

 ددع المندد الت بسددر ة و عاليددة. ى  جنددتمع  لددى  هددج تصددنيك منهدددى جسددمل  تدزئددة المندد الت 
 المعقدص ىلى م و ات أبس  وأكثر قا لية لإلدارص.

( بأ دددده قدددددرص الفددددرد  لددددى مواجهددددة المندددد الت باددددرخ 10  2013ومعر دددده )أ ددددو  قيددددع، 
واالهتما  بالتفاصيع، والتدعي  بارخ قكع اتدا  القرار، وجمع أككر قددر مم د  مد  المعلومدات 

 مع ت وم  النارص النمولية.
اال ترابدددات ومسدددير و دددق خعدددوات   لدددىومعدددد التف يدددر التاليلددد  تف يدددر اسدددتنتاج  مكنددد  

 لى التساالالت المتعددص    كيفية الوصدو  ىلدى الادع أو ىث دات العالقدة متسلسلة ومتتابعة تعتمد 
   دءا  م  المععيات وتستمر  ى التساالالت  تى تصع ىلى ىث ات المعلو .

 :التحليليأنواع مهارات التفكير 
  2013(، )ال علدددى، 163  2011(، ) سدددا  الددددي ، 61  2009اتفدددق كدددال  مددد  ) سددد ، 

(، )هدددددا  ، 295  2017(، )المدددددال ى، 148  2017(، )مامدددددود، 16  2017(، )ى دددددراهيم، 109
( أي Dasopang & Lubis, 2021: 233(، )11  2018(، ) كددد الفتدداو، 216  2017

 للتف ير التاليلى ال ثير م  المهارات جم   ىجمالها  ى التالى 
أو القددرص   أى القددرص  لدى تاديدد السدمات العامدة وندياء متعدددص، تحديد السدمات أو الصدفات -

  لى استن اب الوصج بصفة كلية.
   تاديد االسم أو اللقب أو المالمل النائعة والصفات المميزص لانياء.تحديد الخواص -
ي ال ع. عالقة الجزء بالكل: -   القة اونياء وم و اتها، أى معر ة اونياء الصريرص التى ت و 
واودوات وارجددراءات المالئمددة التددى   القدددرص  لددى اختيددار الدددواخ إجددراء المالحظددة النشددطة -

 ترند وتسا د  ى  ملية جمع المعلومات.
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  ترتيددب او  ددار أو اونددياء أو الماتومددات بندد ع مددنام ودقيددق، أو أ دده جعنددى وبددع التتددابع -
 اونياء  تنايم مادد يتم اختياره بعناجة  ائقة. 

خددددتالل  ددددي  بعددددا   تاديددددد أوجدددده التنددددابه وأوجدددده االالتفرقددددة بددددين المختلدددد  والمتشددددابه -
الموبددو ات أو او  ددار أو او ددداا أو تاديددد اونددياء المتنددا هة واونددياء المدتلفددة بددم  

 مدا  مادد.
  أى القددرص  لدى المقار دة  دي  نديئي  أو ندصدي  أو   درتي  أو أكثدر  د  المقابلة والمقارنة -

خددر، وهددذه طرمددق  ادد  العالقددات  ينهمددا. ورالمددة مددا هددو موجددود  ددى ى ددداهما ومفقددود  ددى اآل
المهددارص ت دديك  نصددر التنددومق وارثددارص للموقددج التعليمددى، كمددا أ هددا تدددخع  ددى العديددد مدد  

 القرارات التى  تدذها يوميا . كما أ ها تفيد  ى  هم اونياء واومور بن ع أ  ع. 
  تدميددع وتكومددب اونددياء أو العناصددر المتنددا هة  ددى مدمو ددة  ندداء   لددى والتبويددب التجميددع -

 خصائ  أساسية تم  ناالها مس قا .سمات أو 
  هددذه المهددارص ليسدد  بمثابددة ى عدداء مسددميات لانددياء  قدد ، ول نهددا أهددم وأ مددق مدد  التصددني  -

مدرد اختيار تسمية،  هى تقو   لى تصنيك المعلومات وتنايمها، ووبعها  ى مدمو ات، 
 ائلدة معيندة وتعلم هذه المهارات جعنى تعلدم الدصدائ  المندتركة  دي  جميدع مفدردات  ئدة أو 

 اير متوا رص لدى مفردات أو  ائلة أخرى  ى اونياء أو ال ائنات.
  وه  تلك المهارص التى تستدد  لتن يع مدمو ة م  المعايير م  أجع التوصع المعيار بناء -

 ىلى أ  ا  معينة، أو أ ها ة ارص     ملية وبع  دود للديارات المم نة.
ص السلسدلة أى القددرص  لدى وبدع الكندود أو او دداا   وتسدمى مهدار تنظيم وعمل المتسلسالت  -

 ددى تسلسددع  ندداء   لددى ليمددة  وةيددة، أو ترتيددب أ ددداا معينددة، أو وبددع ندد ء بعددد ندد ء، أو 
  ددرص بعددد أخددرى و قددا  لترتيددب معددي ، ومدد  أنددهر أ ددواك السلسددلة المتدصصددة، الترتيددب باسددب 

ة أو النوك( أو باسب الفائدص  ى التسلسع اوبددى، أو الترتيب الزمنى، أو  سب الفئة )ال مي
 مدا  معي  أو باسب ليمة الن ء. 

  وهد  المقار دة  دي  او  دار واو دداا لتاديدد النادا   دي  اثنتدي  أو أكثدر مدد  العالقدات رؤيدة -
 العمليات.

  القدرص  لى التعرل  لدى الفدروا الداصدة  دي  اثندي  أو أكثدر مد  الدصدائ  األنماط إيجاد -
 سق م رر. ى  القة ت دى ىلى  

  أى القدددرص  لددى اسددتددا  المعر ددة النمعيددة أو المقار ددة أو الت دداي  التخمددينا التنبددلا التوقددع -
والعالقات المدددص  ى تاديد أو توقع أ داا منا هة  ى المسدتقكع. أو هدى اسدتددا  المعر دة 

 السابقة ربا ة معنى للمعلومات الدديدص، وربعها باو نية المعرفية القائمة.
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  أى القدرص  لى تاديد اوس ا  أو النتائج ال كرى واوكثر قوص، و عا  السبب والنتيجة تحديد -
 وأ داا سابقة.

  أى تاديد العالقات  ي   نود مألو ة أو أ داا مألو ة، وبنود وأ داا منا هة القياس إجراء -
  ى مواقج جديدص بررض  ع من لة أو ى تا  ى دا ى.

مد  الع دارات والدمدع التدى تندتق مد  العالقدات  دي  المفداهيم    جستدد  لكناء مدمو ةالتعميم -
 ات الصلة، أو  ناء جمع أو ة ارات واسعة جم د  تعكيقهدا  دى معادم الادرول واو دوا  ىي 

 لم ج    ى جميعها.
 

   ال اف الاالى    المهارات  التاليل مهارات التف ير  ةوبناء   لى  لك  قد  ددت ال ا ث
 التالية 
 تحديد السمات والخصائص:أوال: 

تاديدد الدصدائ  والدعدوب العرم دة  لدى طال ة الصج اوو  الثدا و   ومقصد  ها قدرص
 .الداصة بالموبوك

 التحليل:ثانيا: 
تقسيم موبوك أو مادص معقدص ىلى أجزاء قدرص طال ة الصج اوو  الثا و   لى ومقصد به 

 الموبوك أو المادص.صريرص م  أجع الاصو   لى  هم واستيعا  أ  ع لهذا 
  التصني :ثالثا: 

تصنيك المعلومدات وتنايمهدا ووبدعها  قدرص طال ة الصج اوو  الثا و   لى ومقصد به
  ى مدمو ات.

 االستنتاج:رابعا: 
النتيددة النهائيدة التدى تدم قددرص طال دة الصدج اوو  الثدا و   لدى الوصدو  ىلدى ومقصدد بده 

 وتدومنه م  معلومات سابقة.التوصع ىليها  ناء  لى ما تم مال اته 
 إصدار الحكم:خامسا: 

ىصددار الدرأى  دو  موبدوك معدي  مدع قدرص طال دة الصدج اوو  الثدا و   لدى ومقصد به 
 تدةيم هذا الرأى بالادج والكراهي  واودلة المناس ة.

 :التحليليأهمية مهارات التفكير 
جعد التف ير التاليلى أ د أ ماب التف ير التى تسا د الفرد  لى مواجهة المن الت بعرمقة 
منهدية واالهتما  بالتفاصيع، وجمع أككدر قددر مد  المعلومدات وتنايمهدا، والتدعدي  بادرخ قكدع 
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  2018(، )اوندددقر، 148  2017(، )مامدددود، 28  2014اتددددا  القدددرار. وقدددد اتفدددق )رم ددداي، 
 مية التف ير التاليلى تتلد   ى أ ه جسا د الفرد  لى (  لى أي أه59

  ز  المن لة اوساسية    باقى المن الت. -
 ىدراك العالقات الدليقة التى ترب   ناصر المن لة.  -
 استددا  أككر  دد م  الاواس  ى ىدراك و هم المن لة. -
 تاديد المن لة  ى ىطار السياا الماي   ها.  -
 ئلة  و  المواقج والمن الت.التاليع جافز  لى طرو اوس -
 التاليع الدقيق وبعاد المواقج والمن الت التى تعترض الفرد  ى  ياته.  -

وتدد ثر تنميددة التف يددر التاليلددى  ددى تنميددة جوا ددب  ديدددص مثددع  القدددرص  لددى  ددع المندد الت 
  بالمن الت الاياتية ورمادص الفهم القرائى والو   بعمليات التف ير والعمليات المعرفية ورمادص الو 

والمواقج بأبعادها المدتلفة وتاسي  مستوى الممارسات التأملية. كما جسدا د  لدى التاليدع الددقيق 
 (Prawita et al., 2019وبعاد المواقج والمن الت التى تعترض الفرد  ى  ياته. )

 :التحليليخصائص التفكير 
  2013)ال علدددى، (، 163  2011(، ) سدددا  الددددي ، 57  2009اتفدددق كدددال  مددد  ) سددد ، 

  2018(، )مامدددددود، مصدددددعفى، 13  2018(، ) كدددددد الفتددددداو، 22  2016(، )ىسدددددما يع، 108
606( )Karenina et al., 2020  أي للتف ير التاليلى خصائ  جم   ىجمالها  ى التالى ) 
 التف ير التاليلى خعوص أساسية م  مرا ع التف ير. -
الندد ء الوا دد ىلددى أجددزاء، ثددم اسددتددا   جعدد بمثابددة طددرا متنو ددة جم د   دد  طرمقهددا تقسدديم -

 هذه اوجزاء ردراك الن ء اوصلى أو أنياء أخرى.
يهدددل ىلددى ىجصددا  الفددرد ىلددى  الددة مدد  االتددزاي الددذهنى، ولددذلك ج ددوي سددلوك الفددرد مددد و ا   -

 وم كوطا  بالهدل.
 يتعلددددب اسددددتد اء الدكددددرات السددددابقة المرت عددددة بددددالموقج اوكثددددر   ددددوجا  واوكثددددر ارت اطددددا   -

 بالموقج المن ع الذ  يواجهه.
جسددير و ددق خعددوات منامددة ومتتابعددة، ومم دد  أي تادددد كددع خعددوص بمعددايير لتاديددد مدددى  -

 صاتها.
 جدتلج  ى درجته ومستواه م  مر لة وخرى ومترير كما  و و ا  ت عا  لنمو خكرات الفرد. -
واو  ددار  جقددو   لددى ممارسددة  مليددات  هنيددة، ومسددتد   ليدده مدد  خددال  ارجددراءات واآلثددار -

 التى تاهر  لى الفرد.
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جسعى ىلى تفتي  او  ار ىلى أجزائها دوي ىصددار   دم  لدى مددى أ  دلية أى جدزء  لدى  -
 باقى اوجزاء.

 التف ير التاليلى ما و  بقوا د معينة، وبالتالى  هو جسمل بالوصو  ىلى  ع متوقع وا د.  -
 :التحليليدور المعلم في تنمية مهارات التفكير 

،  مفهومه    التدرما التاليل علم دورا  ككيرا  وأساسيا     تنمية مهارات التف ير يلعب الم
و   أهمية ممارسدة التالميدذ لا ندعة الدتعلم وتهيئتده للمواقدج التدى تسدا د التالميدذ  لدى اكتسدا  
الدكدددرات واسدددتددامه لالسدددتراتيديات التددددرما التدددى تافدددز التالميدددذ  لدددى العمدددع جميعدددا ، كدددع  لدددك 

 لهذه المهارات. واكتسا همت تنع ا     وك تعلم التالميذ م ثرا
( ىلددددى دور المعلددددم  دددد  تنميددددة 42  2017)النددددا عى و كددددد الاميددددد، دراسددددة  توقددددد أنددددار 

 مهارات التف ير التاليل  وه   

 تقدجم او نعة التى تنمى   و  العالب وتندعه  لى التعلم. -
 خلق  يئة التعلم الكنائى. -
العددال  وخلددق روو المنا سددة  يددنهم ومسددا دتهم  ددى الددتعلم بندد ع تنددديع المناقنددات  ددي   -

 كامع.
 تنديع العال   لى ى تا  أ  ار جديدص. -
 د م تنمية مهارات التف ير والتاليع وال اف لدى العال . -
 تيسير الفهم والتعلم للعال   دال  م  االستيعا   ق .  -

ءمتها للمهارات الماددص  د  المهارص جدب أي يكنى  لى مدى مال اختيارأي  ال ا ثةوترى 
الماتوى الدراس  والتى تلز  للنداو    المدرسة والاياص، وبالتالى تم مرا داص مدا يلد   ندد التددرما 

  التاليل لمهارات التف ير 
 .العال أي ت وي مهارات التدرما متدرجة    الصعوبة ومناس ة لمعام  -1
 السابقة.أي تع ا مستوى التالميذ وقدراتهم وخكراتهم  -2
 لما درسوه سابقا . العال أي تعزر  هم  -3

 التحليلي مهارات التفكير االقتصاد المنزلي وتنمية
بن ع م انر بمادي  المدتعلم  ةمادص االقتصاد المنزل  مادص دراسية  ياتية وتعكيقية متصل

   مددددادص االقتصدددداد المنزلدددد  بندددد ع متددددراب قدددددَّ االجتمددددا   واالقتصدددداد  واوسددددر ... ومدددددب أي ت  
وهدد  متفا لددة مددع المتريددرات والتعددورات  ،وي جميددع مداالتهددا م ملددة ل ع ددها الدد عا ؛ومت امددع

االجتماةية واالقتصادجة وايرهدا ومدا جندرع الفدرد والمدتمدع مد  ق داجا وأمدور وأ دداا ومند الت 



 

- 505 - 
  2022 يوليو –(17مسلسل العدد ) –الثالثالعدد  –الثامنالمجلد 

 مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية

وإدراك  القاتهدا  ،واو دداا و همهدا، ومنوب  ها تنمية قدرات المتعلمي     تاليع هذه المند الت
  .المواد الدراسية لتنمية مهارات التف ير التاليل  وم  ثم  ه  أ سب ،تاليع أبعادهاو 

العديد م   رصدتطار االهتما   تنمية مهارات التف ير التاليل  لدى المتعلمي   قد ىو   
الدراسدات وال اددوا التدد  اهتمدد   تنميددة هددذه المهدارات لدددى المتعلمددي   دد  مرا ددع التعلدديم المدتلفددة 

  هذه الدراسات م    استددا  استراتيديات تدرمسية مدتلفة أو ى داد  رامج لنفا الررضم  خال
( والتدد  أكدددت  ا ليددة أ نددعة التنادديم وبر ددامج الرسددم Phonguttha et al., 2009دراسددة )

ودراسدددددة  .الهندسددددد   ددددد  تنميدددددة االتدددددداه وتنميدددددة مهدددددارات التف يدددددر التاليلددددد  والتاصددددديع الدراسددددد 
(Wongsri et al., 2010 والتدد  أكدددت  ا ليددة  مددو   الددتعلم القددائم  لددى الق دداجا العلميددة )

 .االجتماةية    التاصيع وتنمية التف ير التاليل  واالستدال  العلم  لددى تالميدذ الصدج السدابع
( والت  أثكت   ا لية و دص مقتر ة    العلو  و دق منادور كوسدتا وكاليدك 2013 دراسة )ال عل ،و 

لتاليلدد  والميددو  العلميددة لدددى تالميددذ الصددج اوو  المتوسدد  بالممل ددة العربيددة  دد  تنميددة التف يددر ا
والتدد  أثكتد   ا ليددة  مدو    يركنددز وباليدف الكنددائ  المددد م  (2014 ،صودراسددة )الدوالدد .السدعودجة

ت نولوجيدددا  ددد  اسدددتيعا  المفددداهيم الفيزمائيدددة وتاسدددي  مهدددارات التف يدددر التاليلددد  لددددى العل دددة  ددد  
( والت  أثكت   ا لية استراتيديات التقيديم مد  أجدع الدتعلم 2014ودراسة )ررا،  .كي جامعة آ  ال

ودراسدة  .   تاسي  التف يدر التاليلد  والتواصدع العلمد   د  العلدو  لددى تالميدذ المر لدة اال تدائيدة
( والت  أثكت   ا لية استراتيدية ل عات التف ير الس  والنمو العقل     تاصيع 2014 )رم اي،

 .فدداهيم الفيزمائيددة وتنميددة مهددارات التف يددر التاليلدد  واتدددا  القددرار لدددى طددال  المر لددة الثا ومددةالم
والت  أثكت   ا لية خرائ  التف ير  د  تاسدي  مهدارات التف يدر التاليلد   (2015 ،)الزبوي  ودراسة

مددو   ( والتدد  أثكتدد   ا ليددة  2015 ة،ودراسددة )النددواقف .والتاصدديع لدددى طال ددات جامعددة الكلقدداء
سيلفرماي    تاسدي  مهدارات التف يدر التاليلد  والمهدارات اليدومدة  د  مدادص التربيدة المهنيدة   يلدر/

( والتدد  أثكتدد   ا ليددة الكر ددامج 2016 سددما يع،ى) ودراسددة. لدددى طددال  الصددج الثددام  اوساسدد 
مهدارات التف يدر ارثرائ     الدررافيدا القدائم  لدى  ارمدة الدتعلم المسدتند ىلدى الددما  لتنميدة بعدا 

( والت  أثكت   ا ليدة 2017 سما يع،ى) ودراسة .التاليل  وال صر  لدى تالميذ المر لة اال تدائية
 ىاسددتراتيدية جدداليي  للتديددع الموجدده  لددى تنميددة بعددا مهددارات التف يددر التاليلدد   دد  العلددو  لددد

 تالميذ المر لة ار دادجة.
لتد  أثكتد   ا ليدة  مدو   الدتعلم وا( W. Prawita, B. Prayinto, 2019دراسدة )و

التوليدددى  دد  تاسددي  مهددارات التف يددر التاليلددى للعددال   و  الدا عيددة العاليددة والمندف ددة للقددراءص. 
( طال دا  مد  الفصدع الادادى  ندر، واوخدرى تدرمكيدة اسدتددم  250وت و    يندة الدراسدة مد  )

ئج الدراسة  عالية تنفيذ و دص او يداء و دات او ياء القائمة  لى التعلم التوليدى. وقد أظهرت  تا
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 .Aدراسدددة )القائمدددة  لدددى الدددتعلم التوليددددى لتاسدددي  مهدددارات التف يدددر التاليلدددى لددددى العدددال . و

Karenina & S. Widoretno, 2020)  والتد  هدد   ىلدى اخت دار  عاليدة التف يدر التاليلدى
لدهدار التنفسدى لددى ار سداي. باستددا  ت امع جوا ب  ع المن الت والتف ير التاليلى  ى مادص ا

( طالدددب 74وقدددد اسدددت دد  المدددنهج نددد ه التدرمكدددى وت دددمن   يندددة الدراسدددة  صدددلي  م دددو ي  مددد  )
وطال ددة، وا تمدددت  عاليددة  مليددة التف يددر التاليلددى باسددتددا  أسددئلة االختيددار مدد  متعدددد وأسددئلة مددا 

ليلى باستددا  أسدئلة االختيدار وراء المعرفية. وبين  النتائج أي متوس  درجات  ملية التف ير التا
م  متعدد للفئة التدرمكية أ لى م  متوس  درجات ال دابعة. وأي متوسد  درجدات جوا دب  مليدة 

 .P. Putri & Sودراسة )التف ير التاليلى للفصع التدرمكى أ لى م  متوس  درجة ال دابعة. 

Widoretno, 2020 ) باسدتددا  خرمعدة  الت  هد   ىلى لياس التاس   ى  تائج تعلم العدال
المفاهيم م  خال  و دص تاليلية قائمة  لدى التف يدر التاليلدى، كداي المدنهج المسدتدد  هدو المدنهج 

دددموا ىلدددى  ئدددة بدددابعة باسدددتددا  الو ددددات 66نددد ه التدرمكدددى، وبلرددد   يندددة الدراسدددة ) ( طالدددب ق س 
ى. وقددد أظهددرت  تددائج التقليدجددة والفصددع التدرمكددى باسددتددا  الو دددات القائمددة  لددى التف يددر التاليلدد

الدراسدة أي تاليدع الكيا دات باسددتددا  اخت دار متوسد  درجدة خرمعددة المفداهيم للفئدة التدرمكيدة أ لددى 
 (A. Lubis & M. Dasopang, 2021دراسة )م   ئة ال   . و

والت  أثكت   ا لية الوسائ  المتعددص التفا لية باستددا  النهج المركزى    تنمية مهارات 
التاليلددى لعددال  المددددارس اال تدائيددة  ددى تعلددم العلدددو  واسددتددم  المددنهج ندد ه التدرمكدددى التف يددر 

( طالددب وطال دة، وبيندد   تددائج الدراسددة  ا ليدة الوسددائ  المتعددددص  دد  67وت دمن   ينددة الدراسددة )
والتدى هدد   ىلدى ( S. Saputro & S. Sayatman, 2021دراسة )تنمية التف ير التاليل . و

لتف ير التاليلى للعالب  ى العلو  العكيعية السيما  ى العاقة الدديددص والمتددددص. تاليع مهارات ا
تدددم الاصدددو   لدددى الكيا دددات مددد  المقا لدددة والمال ادددة واخت دددار المقدددا  لعدددال  مدرسدددة ا تدائيدددة. 
وأظهرت النتدائج أي مهدارات التف يدر التاليلدى  دى مفهدو  العاقدة الدديددص والمتددددص  دى المدمو دة 

 ة كا   أ لى م  المدمو ة ال ابعة. التدرمكي
ومتفق ال ادف الادال  مدع الدراسدات السدابقة  د  بدرورص االهتمدا  بدالتف ير التاليلد  كأ دد 
مهدددارات التف يدددر الاديثدددة وتنميتددده مددد  خدددال  المنددداهج المدتلفدددة  ددد  ظدددع المسدددتددات والتاددددجات 

 الراهنة.
 
 

 : الكفاءة الذاتيةثالثا: 
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بأ هدا أداص منهديدة  د  ( 65  2017،بندا منها مدا  ر ده )ال فاءص الذاتية  تعرمفات تعددت
تن يع ندصية العالدب  د  المدداالت المدتلفدة،  هد  التد  تاددد سدلوك العالدب وتصدر اته تدداه 
أ  مددددا  مددد  المدددداالت المدتلفدددة،  يدددف تتددديل للعالدددب االخت دددار الصدددايل والتدعدددي  والتقدددومم 

ية، كمدددا تلعدددب دور مهدددم  ددد  تعدددومر الدددذات وخصوصدددا  ددد  اوداء والتنفيدددذ ل ا دددة او مدددا  الدراسددد
 (90  2012 ،جعقو )التعليم     جميع المرا ع. 

( بأ ها ىجماي الفرد بقدراته  لى تنايم وتنفيذ مدمو ة مد  298  2019و ر ها ) سر ، 
والمنددا ر، او عددا  الالرمددة لتنفيددذ ار دددارات المععدداص، كمددا تدد ثر ال فدداءص الذاتيددة  لددى الدا عيددة، 

 واو عا  بن ع ككير.
أي مفهو  ال فاءص الذاتية جمثع أهمية ككيرص لدى العال ،  ه  تمثع ىكسدا  العالدب الثقدة 

 ددد  كدددع  هالتامددة  نفسددده بإجدا يدددة وب فدداءص  اليدددة، وهدددذا مدددا جسددا ده  لدددى تنميدددة قدراتدده واسدددتعدادات
  ناء الاياص المتميزص. المداالت وتساهم أج ا    تعديع السلوك بايف جافز الذات  لى 

جم دد  القددو  ىي ال فدداءص الذاتيددة لهددا دور ككيددر  دد  تاديددد سددلوك العالددب  لددى  لددك  وبندداء  
 يددف يت ددم  مفهددو  ال فدداءص الذاتيددة ا تقددادات الفددرد  ددو  ىم ا اتدده وثقتدده  دد  قدراتدده، ومكددرر أثددر 

العالب  د   نداب معدي  ال فاءص الذاتية م  خال  المسا دص  لى تاديد مقدار الدهد الذ  سيكذله 
باربا ة ىلى مقدار المثا رص    مواجهة العق ات، ومقدار الصالبة تدداه المواقدج الصدع ة،   لمدا 

 راد ار ساس بال فاءص راد الدهد والمثا رص والصالبة.
 العوامل الملثرة في الكفاءة الذاتية:

 يتأثر مفهوم الكفاءة الذاتية بعدد من العوامل منها: 
 األسرة:  -1

 يددف أي ت ددوم  واكتسددا  ال فدداءص الذاتيددة يكدددأ منددذ الصددرر،  ددالدكرات التدد  جقدددمها اآلبدداء 
لا ندداء تسددا دهم  لددى التفا ددع مددع الكيئددة المايعددة  هددم ممددا يدد ثر ىجدا يددا  لددى مسددتوى ال فدداءص 

 ( 40  2014الذاتية لديهم. )أسماء  كد المنعم، 
 األقران:  -2

 دد  ىلدىفا لده مدع أقرا ده تدعدع ميدولهم متندا هة انتراك العالب    مدمو ات اوقدراي وت
ككيددر، لددذا  ددإي العالددب الددذ  ين ددم لمدمو ددة ت ددم أ ددراد  و  دا عيددة مرتفعددة يتريددر ىجدا يددا فيمددا 

 (Pajares & Schunk, 2005: 18يتعلق بال فاءص الذاتية وار دار اوكادجم . )
 البلوغ والنضج الجسمي: -3

ت دوم  مفهدو   ىلدىءص الذات،  الكلو  الم  در يد د  كفا  لىي ثر الن ج العقل  والدسم  
أ  دددع ل فددداءص الدددذات، وأج دددا صدددورص الدسدددم مددد  أهدددم العوامدددع التددد  تددد ثر  ددد  مفهدددو  الفدددرد لذاتددده 
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أخددرى. )السدديد،  ىلددىالدسددمية أو صددور  هنيددة  دد  ندد له وهومتدده، وإي اختلددج تددأثيره مدد  مر لددة 
2013  105 ) 

 أنواع الكفاءة الذاتية: 
على أن  (29  2011)دلل ، ، (20  2011(، )ىسما يع، 38  2013) امد، اتفق كال من 

 الكفاءة الذاتية تنقسم إلى عدة أنواع هي:
 كفاءة الذات االجتماعية: -1

ي كددد با دددورا أي او ددراد ال جعينددوي منعددزلي  اجتماةيددا، وأي ال ثيددر مدد  الصددعوبات التدد  
  لددىاو ددراد ل فدداءتهم االجتماةيددة يدد ثر فيمددا جقكلددوي  يواجهو هددا تتعلددب مدهددود الدما ددة، وإدراك

 ملددده كدما دددات ومقددددار الدهدددد الدددذ  يكذلو ددده وقدددوتهم التددد  ت قددد  لدددديهم ى ا  ندددلوا  ددد  الوصدددو  
 للنتائج، وإي جذور كفاءص الذات الدماةية ت م     كفاءص أ راد هذه الدما ة. 

 كفاءة الذات الخاصة: -2
 .مة ماددص     ناب ماددأداء مه  لىوترت   بقدرص العال  

 كفاءة الذات العامة:  -3
أداء السددلوك الددذ  جاقددق  تددائج ىجدا يددة ومراوبددة  دد  موقددج   لددىومقصددد  هددا قدددرص الفددرد 

سدلوك او دراد، وإصددار التوقعدات الذاتيدة  د  كيفيدة   لدىمعي ، والتا م    ال روب التد  تد ثر 
 أدائه للمها  واو نعة الت  جقو   ها والتنك  بالدهد والنناب لتاقيق العمع المراد القيا  به. 

 كفاءة الذات األكاديمية:  -4
أداء المهدددا  التعليميدددة بمسدددتومات مرادددو   يهدددا، بمعنددد    لدددىتندددير ردراك الفدددرد لقدرتددده 

 ددد  موبدددو ات الدراسدددة المتنو دددة داخدددع الفصدددع الدراسددد  والتددد  تتدددأثر بعددددد مددد  قدرتددده الفعليدددة 
 المتريرات أهمها   دم الفصع الدراس ،  مر الدارسي ، ومستوى االستعداد للتاصيع الدراس .

 :الكفاءة الذاتية أبعاد

  د  ال فداءص الذاتيدة أبعداد ط قدا لمتريدرات كثيدرص، ومم د  تاديدد ال فاءص الذاتيدة أبعاد تعددت

 ال اف الاال  كالتال  

جندددير ىلدددى قدددرص طال دددة الصددج اوو  الثدددا و   لددى أداء المهدددا  واو ندددعة  البعددد األكددداديمي: -1
التعليمية الت  ج لج  ها    الفصع الدراس  وخارجه بمستومات مراو   يها وأج ا قدرته الفعليدة 

 الستيعا  موبو ات الدراسة.
طال ددة الصددج اوو  الثددا و   لددى أداء السددلوك الددذ  جاقددق جنددير ىلددى قدددرص  :البعددد السددلوكي -2

  تائج ىجدا ية تداه المواقج المدتلفة.
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جندددير ىلدددى قددددرص طال دددة الصدددج اوو  الثدددا و   لدددى الدددتا م  ددد  ا فعاالتددده  :البعدددد االنفعدددالي -3
 والتا م    ال روب الدارجية والداخلية الت  ت ثر  لى سلوكه.

البعد االجتماعي -4 : صع ىلى قدرص طال ة الصج اوو  الثا و   لى التفا ع والتواجنير  
 االجتما   وت وم   القات اجتماةية  اجاة مع رمالئه وأسرته ومعلميه.

 دور معلم االقتصاد المنزلي في تنمية الكفاءة الذاتية للطالب:
قليدد  ساهم االهتما  ب فاءص المعلم    ترير ككير    دور المعلدم  د  دوره  د  التعلديم الت

وهندداك العديددد مدد  اودوار التدد  جمتل هددا المعلددم بندد ع  ددا  لمسددا دص العددال   لددى تنميددة ال فدداءص 
الذاتية ومعلم االقتصداد المنزلد  بند ع خداخ مثدع تافيدز العدال   لدى الدتعلم النند   د  طرمدق 

مليدددة ت لددديفهم بمهدددا  تناسدددب قددددراتهم، االهتمدددا   توظيدددك تقنيدددات الدددتعلم الاديثدددة وتعكيقهدددا  ددد  الع
التعليمية، تندديع الدتعلم الدذات  وإندراك العدال   د  المسد ولية والقيدادص، تنميدة العمليدات المعرفيدة 
العليا والمهارات واكتسا  االتداهات والسلوكيات الدديددص، االهتمدا  بدالفروا الفردجدة  دي  العدال  

لا نددعة التعليميددة التدد   دد  مااولددة تنميددة مهددارات التف يددر المدتلفددة، االهتمددا  بددالتدعي  والتنفيددذ 
 تدعع العالب ماور العملية التعليمية.

العديد م  الدراسدات  رصدتلدى المتعلمي   قد  ال فاءص الذاتيةطار االهتما   تنمية ىو   
مد  خدال  وال اوا الت  اهتم   تنميدة هدذه المهدارات لددى المتعلمدي   د  مرا دع التعلديم المدتلفدة 

دراسددة هددذه الدراسددات   مدد  مدتلفددة أو ى ددداد  ددرامج لددنفا الرددرض اسددتددا  اسددتراتيديات تدرمسددية
والت  استهد   لياس ومقار ة ال فاءص الذاتية المدركة لدى طل ة السنة الثا ية    ( 2016)حسن، 

( طالددب وطال ددة، 167كليددة التربيددة الرمابددية جامعددة صددالو الدددي ، وت و دد   ينددة الدراسددة مدد  )
س ال فدداءص الذاتيددة، وتمثلدد   تددائج الدراسددة  دد  وجددود  ددروا  ات وتمثلدد  أدوات الدراسددة  دد  مقيددا

 ،صدددبحيدراسدددة )و  داللدددة ى صدددائية  ددد  مقيددداس ال فددداءص الذاتيدددة لمتريدددر الددددنا لصدددالل الدددذكور.
والت  هد   ىلى ال نج    الدصائ  السدي ومترمة لمقيداس ال فداءص الذاتيدة لددى  يندة  (2017

( طال دة، وتمثلد  أدوات الدراسدة  د  152الدراسة م  ) م  طال  المر لة الثا ومة، وت و    ينة
مقيددداس ال فددداءص الذاتيدددة لددددى طال دددات  يندددة ال ادددف، وتمثلددد   تدددائج الدراسدددة  ددد  تدددوا ر درجدددة مددد  

 (2018ودراسة )ساطع:  الصدا والث ات    مقياس ال فاءص الذاتية لدى طال  المر لة الثا ومدة.
لم النن   اتيا وال فداءص الذاتيدة لددى العل دة الموهدوبي  الت  استهد   ال نج    استراتيديات التع

( طال ا وطال ة، وتمثل  أدوات الدراسة    120 كورا وإ اثا    برداد، وت و    ينة الدراسة م  )
مقيدداس ال فدداءص الذاتيددة ومقيدداس التعلدديم المددنام، وتمثلدد   تددائج الدراسددة  دد  وجددود  القددة ارت اطيددة 

ودراسدة )المدايني،  المدنام  اتيدا وال فداءص الذاتيدة لددى العل دة الموهدوبي .دالة ى صائيا  دي  الدتعلم 
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مددددى ىم ا يدددة التنكددد  بال فددداءص الذاتيدددة وأسددداليب مواجهدددة هدددد   ىلدددى التعدددرل  لدددى التددد  ( 2019
ال روب والمرو ة النفسية م  خال  الربا الوظيف  لدى معلمات التربية الداصة، وتمثلد   يندة 

ة، وتمثلددد  أدوات الدراسددة  ددد  مقيدداس ال فددداءص الذاتيددة والمرو دددة النفسدددية، ( معلمدد50الدراسددة  ددد  )
دراسدة )عيسدى:  وأثكت   تائج الدراسدة أهميدة المرو دة النفسدية ودورهدا  د  تاسدي  ال فداءص الذاتيدة.

والتدد  هددد   ىلددى ال نددج  دد   ا ليددة  ر ددامج قددائم  لددى التعلدديم الهدددي  لتنميددة مهددارات  (2021
عتقدات ال فاءص الذاتية لدى العدال  المعلمدي  ندع ة الكيولدوج  ب ليدات التربيدة التميز التدرمس  وم

( طال دا وطال دة، وتمثلد  أدوات الدراسدة  د  مقيداس ال فداءص الذاتيدة 30وت و    ينة الدراسة م  )
وبعاقة المال ادة، قائمدة بمهدارات التميدز التدرمسد ، وتمثلد   تدائج الدراسدة  د  وجدود  دروا  ات 

ائية  ي  متوس  درجات العال     التعكيقي  القكلد  وال عدد  لمقيداس ال فداءص الذاتيدة داللة ى ص
 لصالل التعكيق ال عد .

 جوانب االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة:
مدد  الدراسددات وال اددوا السددابقة  دد  تعزمددز ال اددف الاددال ، مدد  خددال   ال ا ثددةاسددتفادت 

ت وم  خلفية واباة  و  موبدوك ال ادف، وارطدار النادرى، وبنداء اودوات، وتاديدد المنهديدة، 
وارجددراءات واوسدداليب ار صددائية وتفسددير النتددائج، وربعهددا  نتددائج الدراسددات وال اددوا السددابقة، 

 وتدوم  التوصيات.

 فروض البحث: 
  او  ال اف الاال  التاقق م  صاة الفروض التالية 

المدمو ددة التدرمكيددة  دد  التعكيقددي   طال دداتدا  ى صددائيا   ددي  متوسددع  درجددات   ددرا يوجددد  -1
 لصالل التعكيق ال عد . التاليل القكل  وال عد  الخت ار مهارات التف ير 

المدمدو تي  التدرمكيدة وال دابعة  د   طال ات ي  متوسع  درجات  ا  يوجد  را دا  ى صائي -2
 لصالل تلميذات المدمو ة التدرمكية. التاليل التعكيق ال عد  الخت ار مهارات التف ير 

المدمو ددة التدرمكيددة  دد  التعكيقددي   طال دداتيوجددد  ددرا دا  ى صددائيا   ددي  متوسددع  درجددات  -3
 لصالل التعكيق ال عد . ال فاءص الذاتيةالقكل  وال عد  لمقياس 

المدمدو تي  التدرمكيدة وال دابعة  د   طال اتدا  ى صائيا   ي  متوسع  درجات   را د يوج -4
 لصالل المدمو ة التدرمكية. ال فاءص الذاتيةالتعكيق ال عد  لمقياس 

المدمو ددة التدرمكيددة  ددد   طال ددات ددي  درجددات  توجددد  القددة ارت اطيددة موج ددة دالددة ى صدددائيا   -5
  .   التعكيق ال عد ال فاءص الذاتية  ومقياس التاليل اخت ار مهارات التف ير 

 إجراءات البحث: 
 منهج البحث: 
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التدرمكدد   ندد ه المددنهج ال ا ثددةلتاقيددق أهدددال ال اددف واخت ددار صدداة  روبدده اسددتددم  
و لدددك و قددددا  لتصدددميم المدمو ددددات المت ا ئددددة )مدمو دددة تدرمكيددددة، ومدمو دددة بددددابعة(، مدمو ددددة 

ومدمو دددة بدددابعة تددددرس  فدددا الماتدددوى بالعرمقدددة ، اديلسدددوي تدرمكيدددة تددددرس باسدددتددا   مدددو   
المعتددادص، مددع تعكيددق القيدداس القكلدد / ال عددد  لكيدداي مدددى  ا ليددة المتريددر التدرمكدد  وتددأثيره  لددى 
المتريرات التابعة لل اف، كما تم استددا  المدنهج الوصدف  لوصدج وتاليدع اود يدات  ات الصدلة 

 ائده.بمن لة ال اف وإ داد أدواته وتفسير ومناقنة  ت

  عينة البحث

بمدرسددة  الثددا و  الصددج اوو   طال ددات  تددم اختيارهددا بعرمقددة  نددوائية مدد  العينددة االسددتطالعية
( 20نددكي  ال ددو  التعليميددة بماا اددة المنوفيددة، وقددد  لدد   دددده  ) والتابعددة ردارص الثا ومددة الدديدددص

 ، وقد استددم  الدرجات    التاقق م  صدا وث ات أدوات ال اف.طال ة
، والتابعددة الثا ومددة الدديدددصبمدرسددة  الثددا و  الصددج اوو   طال ددات  ت و دد  مدد  العينددة األساسددية

 .طال ة( 60)، بماا اة المنوفية، وقد  ل   دده  التعليميةردارص نكي  ال و  
  إعداد أدوات البحث
 أوال: تحليل المحتوى:

الدى  الثدا و  الصدج اوو   لعال داتهد    مليدة تاليدع ماتدوى مقدرر االقتصداد المنزلد  
التعدرل  لددى مدددى تددو ر المفدداهيم، وتاديددد جوا ددب الددتعلم المت ددمنة فيدده سددواء المعر دد  والمهددار  
والوجدددا  ، وهددذه الدوا ددب تت ددم  المفدداهيم والاقددائق والعالقددات والقددوا ي  والمهددارات واالتداهددات 

أككدر قدددر مد  االسددتفادص  ل ا ثددةل(، وبهدذه العرمقددة التنايميدة للماتددوى  د  تاليلدده تاقدق 1)ملادق 
    كعٍ  م  

تاديددد جوا ددب الددتعلم المعرفيددة والمهارمددة والوجدا يددة المت ددمنة  دد  كددع درس، وقددد تددم تاليددع  -1
 ماتوى المقرر و قا لتلك الدوا ب.

 ى داد أدات  ال اف. -2
 ى داد دليع المعلمة. -3

 ثانيا: دليل المعلمة:
( ت عدددا  اوسدددرص الرنددديدصالمنزلددد  لتددددرما و ددددص )تدددم  نددداء دليدددع ىرنددداد  لمعلمدددة االقتصددداد 

 ردارصوالتابعدددة  الثا ومدددة الدديددددص  نددداتبمدرسدددة  الثدددا و  الصدددج اوو   لعال دددات اديلسدددوي    لنمدددو 
 نكي  ال و  التعليمية بماا اة المنوفية، وقد انتمع  لى 

وار كدع وأد اديلسدوي بايف تت م  مقدمة توبدل الهددل منده وخلفيدة  ارمدة  د   مدو   مقدمة: 
 م  المعلم والمتعلم والدعوات المت عة للتدرما م  خاللها.
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، اديلسدوي ومندمع  ربدا  مدتصدر للدعدة التدرمسدية للمقدرر و دق  مدو   :الجانب التطبيقي للددليل
و ربا تفصيليٍا ل ع موبوك م   يف اوهدال ارجرائية وماتوى الدليع وتاديد الدعدة الزمنيدة 

وأ نددعة الددتعلم وأسدداليب التقددومم  التعليميددةوالوسددائع اديلسددوي وخعددة السددير  دد  الدددرس و قددا لنمددو  
 (.2)ملاق 

  :التحليليثالثا: اختبار مهارات التفكير 
 طال داتلددى  التاليلد   هدل االخت ار الى لياس مسدتوى مهدارات التف يدر الهدف من االختبار -

    مادص االقتصاد المنزل . الثا و  الصج اوو  
  تدم  نداء االخت دار مد  خدال  االطدالك  لدى بعدا اود يدات والدراسدات مصادر بنداء االختبدار -

الندواقفة ، (2014رم داي )(، 2008الديداب )منهدا   التاليل الت  اهتم   تنمية مهارات التف ير 
وتددددم ، (2018(، اونددددقر )2017السددددنيدى )، (2017ىسددددما يع )(، 2016ىسددددما يع )(، 2015)

تاديدددد السدددمات والدصدددائ ، التاليدددع، التصدددنيك، االسدددتنتا ، تاديدددد مهدددارات االخت دددار التاليدددة  
    مادص االقتصاد المنزل . الثا و  الصج اوو   طال اتلدى ىصدار او  ا  

( ة دددارص  مور دددة  لدددى 48  ت وَّ ددد  الصدددورص المكدئيدددة لالخت دددار مددد  )الصدددورة األوليدددة لالختبدددار -
و د  مهارات االخت ار، وتم رصد درجة وا دص لإلجابة الصداياة وصدفر لإلجابدة الداطئدة،  وقدد ر 

 د  ى دداده  أي ت ددوي اوسدئلة  وابداة تكتعددد  د  الرمددوض وأال ت دوي اوسدئلة مرك ددة تامدع أكثددر 
 نى.م  مع
تدددم تعكيدددق االخت دددار  لدددى  يندددة اسدددتعالةية م و دددة مددد  الخصدددائص السددديكومترية لالختبدددار:  -

، بردددرض طال دددة( 20مددد  خدددار   يندددة ال ادددف اوصدددلية قوامهدددا ) الثدددا و  الصدددج اوو   طال دددات
 التاقق م  كفاءص االخت ار كأداص للقياس م   يف معامالت الصدا والث ات.

 صدق االختبار: -أ
تم  سا  صدا االخت ار    طرمق االتساا الداخل  م  خال   ا  تدا ا االخت ار 

   كع ب عٍد م  أبعاد االخت ار  العال اتداخليا     طرمق  سا  معامالت االرت اب  ي  درجات 
، وجاءت النتائج كمدا Pearson Correlationمع الدرجة ال لية لالخت ار  داللة معامع  يرسوي 

 ددو  التالى ه  موباة بال
 التحليلي الختبار مهارات التفكيرمعامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية  (1جدول )

تحديد السمات  األبعاد
 والخصائص

 االستنتاج التصني  التحليل
 إصدار
 الحكم

االرتباط بالدرجة 
 **0.811 **0.802 **0.788 **0.791 **0.707 الكلية
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 0.01  ند مستوى  ى صائيا** دالة 
( أي جميدددع لددديم معدددامالت االرت ددداب وبعددداد االخت دددار مدددع الدرجدددة 1يت دددل مددد  الدددددو  )

 .ال لية ه  ليم دالة ى صائيا ؛ مما جنير ىلى أي االخت ار يتمتع بمعامالت صدا مقكولة ومناس ة
  االختبار: ثبات -2

 تددم  سددا  ث ددات االخت ددار بعرمقددة ألفددا كرو  دداخ،  يددف تددم  سددا  ث ددات أبعدداد االخت ددار
 الفرةية و سا  ث ات االخت ار ك ع.

  Alpha-Cronbachبطريقة ألفا كرونباخ  اختبار مهارات التفكير التحليلي( ثبات 2جدول )

  البعد

تحديد 

 السمات

 والخصائص

 االستنتاج التصنيف التحليل

 إصدار

 الحكم

 االختبار

 ككل

معامل ألفا كرونباخ 

 للثبات

0.812 0.816 0.809 0.813 0.811 0.816 

( أي االخت ار يتميز  درجة مرتفعة م  الث ات وصالل للتعكيق مما 2يت ل م  الددو  )
 وصال يته للتعكيق. يد   لى ث ات االخت ار

  بعد التاقق م  صدا وث ات المقياس التحليليالصورة النهائية الختبار مهارات التفكير  -
( ة ارص ور   48(  لى )3)ملاق  التاليل اقتصرت الصورص النهائية الخت ار مهارات التف ير 
  لى خما مهارات كما يوباها الددو  التال  

  التاليل ( توصيك اخت ار مهارات التف ير 3جدو  )
 مهارات

 التفكير

 تحليليال

 عدد

 مفردات 

كل 

 مهارة

 أرقام المفردات التي تقيسها
 النسبة

 المئوية

1 

تحديد 

السمات 

 والخصائص

11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 22,91 

 12,5 17,  16,  15,  14,  13, 12 6 حليلالت 2

 27,1 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3 13 التصنيف 3

 18,75 31,32,33,34,35,36,37,38,39 9 االستنتاج 4

 18,75 40,41,42,43,44,45,46,47,48 9 إصدار الحكم 5

  48 المجموع الكلي
100

% 

ترصدد درجدة وا ددص لإلجابدة الصداياة وصدفر لإلجابدة الدعدأ و لدك لدميدع  االختبار:تصحيح  -
 .( درجة48اوسئلة، و ليه تص ل الدرجة ال لية لالخت ار )
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و دق معادلدة التاليدة   التاليلد تم تاديد الزم  المناسب الخت ار مهارات التف ير يمن االختبار:  -
، وباسدددا  المتوسددد  للدددزم  العال دددات/  ددددد طال دددةرمددد  االخت دددارن الدددزم  الدددذ  اسدددتررقته كدددع 

 .( دليقة45المستررا وجد أي الزم  المناسب لالخت ار هو )
 :الكفاءة الذاتيةمقياس  رابعا:
الصج  طال اتلدى  ال فاءص الذاتية  هدل المقياس ىلى لياس مستوى الهدف من المقياس - 

    مادص االقتصاد المنزلى.  الثا و  اوو  
دالك  لدى بعدا اود يدات والدراسدات بناء المقياسمصادر  -   تدم  نداء المقيداس مد  خدال  االط  

(؛ 2018، مامددد(؛ )2017 ،ى ددراهيم)(، 2016 ، سدد منهددا  ) ال فدداءص الذاتيددةالتدد  اهتمدد   تنميددة 
العددد اوكددادجم ، ال عددد (؛ وتددم تاديددد أبعدداد المقيدداس التاليددة  2020مدتددار، )(، 2019 ،المددار  )

 دددد  مددددادص  الثددددا و  الصددددج اوو   طال دددداتلدددددى ، ل عددددد االجتمددددا  ، ال عددددد اال فعددددال السددددلوك ، ا
 االقتصاد المنزل .

( ة ارص مور ة  لى أربعة 50)   ت و   الصورص المكدئية للمقياس م الصورة األولية للمقياس -
(، 14( ة ارص، ال عدد االجتمدا   )11( ة ارص، ال عد السلوك  )14ال عد اوكادجم  )أبعاد رئيسة ) 

 ددا( ليمثدع أ –أ يا دا   –ومقا ع كع منهدا تددرمج لي درت الثالثد  )دائمدا  ( ة ارص، 11ال عد اال فعال  )
 دددد  ى ددددداده  أي ت ددددوي الع ددددارات دليقددددة    ددددو ، وقددددد ر ال فدددداءص الذاتيددددةمسددددتومات تقدددددير التلميددددذات 

 اباة، تكتعد    الرموض.وو 
 الخصائص السيكومترية للمقياس  -

مد   الثدا و  الصدج اوو   طال داتتم تعكيق المقيداس  لدى  يندة اسدتعالةية م و دة مد  
، بررض التاقق م  كفداءص المقيداس ى صدائيا  مد  طال ة( 20خار   ينة ال اف اوصلية قوامها )

  يف معامالت الصدا والث ات.
  صدق المقياس-أ

تم  سا  صدا االخت ار    طرمق االتساا الداخل  م  خال   ا  تدا ا المقياس 
داخليا  م  خال   سا  معامالت االرت اب ل ع ب عٍد م  أبعاد المقياس مع الدرجة ال لية للمقياس 

وجدداءت النتددائج كمدددا هدد  موبدداة بالدددددو   Pearson Correlation داللددة معامددع  يرسددوي 
 التالى 

 الكفاءة الذاتيةمعامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس ( 4جدول )
 انفعالي اجتماعي سلوكي أكاديمي األبعاد

 **0.787 **0.793 **0.776 **0.784 االرتباط بالدرجة الكلية

 0.01  ند مستوى  ى صائيا** دالة 
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ال ليدددة ( أي لددديم معدددامالت االرت ددداب وبعددداد المقيددداس مدددع الدرجدددة 4يت دددل مددد  الدددددو  )
 .جميعها ليم دالة ى صائيا ، وتنير ىلى أي المقياس يتمتع بمعامالت صدا مناس ة ومقكولة

  تددم  سددا  ث ددات المقيدداس مدد  خددال  لدديم معددامالت ألفددا كرو  دداخ، والددددو  ثبددات المقيدداس - 
 التال  يوبل معامالت ألفا كرو  اخ. 

  بطريقة ألفا كرونباخ الكفاءة الذاتية ( ثبات مقياس5جدول )
 المقياس ككل انفعالي  اجتماعي  سلوكي أكاديمي    البعد

 0.891 0.884 0.886 0.890 0.881 معامل ألفا كرونباخ للثبات

 ( أي المقياس يتميز  درجة مرتفعة م  الث ات وصالل للتعكيق. 5يت ل م  الددو  )
 الكفاءة الذاتيةالصورة النهائية لمقياس -

 ال فداءص الذاتيدةبعد التاقق مد  صددا وث دات المقيداس اقتصدرت الصدورص النهائيدة لمقيداس 
 أبعاد كما يوباها الددو  التال   أربعة( ة ارص ور    لى 50(  لى )4)ملاق 

  الكفاءة الذاتيةتوصي  مقياس  (6جدول )

  )*( تنير ىلى الع ارات السال ة
لتقدير  المة المقيداس ت اسدب  الدرجدة   د  بدوء التقددير الدذ  جقا دع اسدتدابة : تصحيح المقياس

درجددة، أ دددان درجددة وا دددص(،  2درجددات، أ يا ددا ن  3، و لددك  لددى الناددو اآلتدد   )دائمددا ن العال ددة
درجدات(،  3درجدة، أ ددان  2وبالع ا  ند تقدير الع ارات السلكية )دائمدا ن درجدة وا ددص، أ يا دا ن 

( درجدددة أ  50( درجدددة، والادددد اود دددى )150و ليددده ج دددوي الادددد او لدددى لدرجدددة المقيددداس ك دددع )
 ( درجة. 150-50تتراوو درجة المقياس ما  ي  )

و ددق المعادلددة ال فدداءص الذاتيددة تددم تاديددد الددزم  المناسددب لمقيدداس   مقيدداسحسدداب الددزمن الدداليم لل
وباسدا  المتوسد   العال دات/ ددد  طال دةالتالية  رم  المقياسن الزم  الذ  استررقته ىجابدة كدع 
 ( دليقة.40للزم  المستررا وجد أي الزم  المناسب للمقياس هو )

 أبعاد المقياس
 عدد

 العبارات
 أرقام العبارات في المقياس

 النسبة

 المئوية

1 
البعد 

 األكاديمي
14 

1، 2، 3،* 4،* 5،* 6، 7،* 8، 9،* 10،* 11، 12، 

13* ،14* 
28% 

2 
البعد 

 السلوكي
11 

15،* 16، 17، 18،* 19، 20، 21*، 22، 23، 24 ،

25 
22% 

3 
البعد 

 االجتماعي
14 

26 ،27 ،*28 ،29 ،30 ،31 ،*32 ،*33 ،34 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39،* 
28% 

4 
البعد 

 االنفعالي
11 

40 ،41 ،*42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47،*48 ،49 ،

50،* 
22% 

 %100  50 المقياس الكلي
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 إجراءات تطبيق البحث: 
ال فدداءص مقيدداس  –التاليلدد  تعكيددق أدوات ال اددف )اخت ددار مهددارات التف يددر  ال ا ثددةقامدد  

( اوسدرص الرنديدص)(  لى مدمو ت  ال اف التدرمكية وال ابعة قكع أي تقومدا  تددرما و ددص الذاتية
و فا الماتوى للمدمو دة ال دابعة بالعرمقدة المعتدادص، اديلسوي للمدمو ة التدرمكية و قا  لنمو   

و قددا للدعددة الدراسددية الددواردص   2022/  2021للعددا  الدراسددى الثددا  فصددع الدراسددى و لددك خددال  ال
التعكيدددددق ال عدددددد  ودوات ال ادددددف  لدددددى  بدددددإجراءللمدرسدددددة مددددد  ورارص التربيدددددة والتعلددددديم، ثدددددم قامددددد  

مدمددو ت  ال اددف التدرمكيددة وال ددابعة، ومدد  ثددم تصدداياها ورصددد الدددرجات وإجددراء المعالدددات 
 فسير النتائج وتقدجم التوصيات والمقتر ات. ار صائية المناس ة، وت

 عرض النتائج ومناقشتها:
 اإلجابة على التساؤل األول:

مدا  ا ليدة  مددو    لدى التسداال  اوو  لل اددف والدذ  يدن   لدى " بارجابدة ةقامد  ال ا ثد
الصدج اوو   طال داتلددى  التاليلد    تدرما االقتصاد المنزلى لتنمية مهارات التف ير اديلسوي 

 تالية  و لك م  خال  التاقق م  صاة  روض ال ؟"الثا و  
ى صدائيا   دي  متوسدع  درجدات تلميدذات المدمو دة التدرمكيدة  دا  ا يوجدد  در  "الفرض األول  -

 "لصالل التعكيق ال عد . التاليل    التعكيقي  القكل  وال عد  الخت ار مهارات التف ير 
ار صائية الوصفية كما يوباها الددو  والخت ار صاة الفرض تم ىجراء التاليالت 

 التال  

( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 7جدول )

 (30=  )ن التحليليمهارات التفكير 

 التطبيق البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أقل 

 درجة

أكبر 

 درجة

الدرجة 

 النهائية

تحديد السمات 

 والخصائص

 11 9 0.73 9.87 البعدي
11 

 7 4 1.11 5.47 القبلي

 التحليل
 6 5 0.47 5.70 البعدي

6 
 4 2 0.68 2.57 القبلي

 التصنيف
 13 10 0.89 11.80 البعدي

13 
 10 5 1.25 6.23 القبلي

 االستنتاج
 8 6 0.73 7.50 البعدي

9 
 6 4 0.76 4.67 القبلي

 الحكم إصدار
 9 6 0.76 7.20 البعدي

9 
 6 4 0.55 4.67 القبلي

 التفكير التحليلي
 45 39 1.44 42.07 البعدي

48 
 31 19 3.00 23.60 القبلي
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( أي متوسددد  درجدددات المدمو دددة التدرمكيدددة  ددد  التعكيدددق ال عدددد  7يت دددل مددد  الدددددو  )
النهائيددة ومقدددارها ( مدد  الدرجددة 42,07ك ددع  لردد  ) التاليلدد بالنسدد ة الخت ددارات مهددارات التف يددر 

( درجدة 23.60( درجة، وهو أ لى م  المتوس  الاسا   لدرجات التعكيق القكل  الدذ   لد  )48)
 لددى وجددود  درا  ددي  متوسددع  درجددات التعكيقددي  لصددالل التعكيددق  مد  الدرجددة النهائيددة، ممددا يددد   

 (.اديلسوي  ال عد   تيدة تعربهم للمعالدة التدرمكية )التدرما  نمو  
  ع درجات مدمو ت  ال اف باستددا  ن ع او مدص الكيا ية اتَّ ل ما يل  وبتمثي

 
القبلي والبعدي الختبار التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين  (1)شكل 

 مهارات التفكير التحليلي
وللتاقددددددق مدددددد  الداللددددددة ار صددددددائية للفددددددرا  ددددددي  المتوسددددددعي  تددددددم اسددددددتددا  اخت ددددددار)ت( 

، Paired-Samples T-Testللمدمددددو تي  المتددددرابعتي  )مدمو ددددة وا دددددص تعكيددددق مت ددددرر( 
)ت( لفرا المتوسعي  لقياس مقدار داللة الفرا  ي  متوسع  درجدات التعكيقدي   وبتعكيق اخت ار
 اتَّ ل ما يل  

في اختبار  القبلي والبعدي نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين( 8جدول )
 (30)ن= التحليليمهارات التفكير 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

تحديد السمات 
والخصائص

التحليل التصنيف االستنتاج اصدار الحكم ليليالتفكير التح

لي والبعدياختبار مهارات التفكير التحليلي في التطبيقين القب

التطبيق البعدي

التطبيق القبلي

 المستوى
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 الداللة

مربع 

 إيتا

(2) 

 حجم

 األثر

تحديد السمات 

 والخصائص
4.40 1.28 18.89 29 

دالة 

0.01 
0.92 3.51 

 29 20.95 0.82 3.13 التحليل
دالة 

0.01 
0.94 3.89 

 3.83 0.94دالة  29 20.63 1.48 5.57 التصنيف
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( السدددا ق أي ليمدددة "ت" الماسدددوبة بالنسددد ة لالخت دددار ك دددع  لرددد  8يت دددل مددد  الدددددو  )
( ممدا يدد  0.01ومسدتوى داللدة )( 29( وتدداورت ليمدة "ت" الددوليدة  ندد درجدة  رمدة )30.96)

 لددى وجددود  ددرا  قيقدد   ددي  متوسددعى درجددات التعكيقددي  لصددالل التعكيددق ال عدددى ) ا المتوسدد  
، كما يت ل م  الددو  أي اوبعاد الفرةية التاليل اوككر(  لك بالنس ة الخت ار مهارات التف ير 

  .اديلسوي جميعا تم تنميتها  واسعة  مو   
 ددددروا و تددددائج  ات داللددددة ى صدددائية  ددددي  متوسددددعات درجددددات  ومت دددل ممددددا سددددكق وجدددود

التعكيقددي  ول دد  تسددليما  بددأي وجددود الندد ء قددد ال جعندد  بال ددرورص أهميتدده،  الداللددة ار صددائية  دد  
سو  دليال   لى وجدود الفدرا بصدرل النادر  د  ماهيدة هدذا الفدرا وأهميتده،  ة اتها ال تقد  لل ا ث

 هد  ندرب بدرور   اديلسدوي اير كافية لدراسة  ا لية  مو   م  هنا  الداللة ار صائية و دها 
( 0020 ( )مدراد،2ƞ) يتداىول نه اير كا  ، ومد  اوسداليب المناسد ة لل ادف الادال  اخت دار مربدع 

( الددى تاديددد  سدد ة مددد  ت دداي  المتريددر التددابع ترجدددع 2ƞ) ىيتدداو دددم اوثددر، ومهدددل اخت ددار مربدددع 
( كمقياس لفا لية ودرجة أهمية  تائج 2)  تائج مربع ىيتا( 8للمترير المستقع، وموبل الددو  )

( لنتدائج 2) ال اف  ات الداللة ار صائية،  يف يت ل م  الددو  أي ليمدة اخت دار مربدع ىيتدا
 ي  متوسع  ( م  الت اي  ٪97( وه  تعن  أي )0.97ك ع ) التاليل التعكيقي  الخت ار التف ير 

(، مما يد   لى 5.75درجات التعكيقي  يرجع ىلى مترير المعالدة التدرمسية، وليمة  دم اوثر )
 التاليلد التف يدر مهدارات    تنمية  اديلسوي أي هناك  ا لية ككيرص ومهمة تربوما الستددا   مو   

والدذ  يدن   لدى  وبدذلك تدم قكدو  الفدرض اوو  ،ك دع وكدذلك بالنسد ة لابعداد الفرةيدة  لدى  ددص
المدمو ة التدرمكيدة  طال ات ي  متوسع  درجات ( 0.01 ند مستوى ) را دا  ى صائيا  وجود "

 لصالل التعكيق ال عد ". التاليل    التعكيقي  القكل  وال عد  الخت ار مهارات التف ير 
 طال ددات ددي  متوسددع  درجددات  ا  ى صددائي دا يوجددد  ددرا الثددا    والخت ددار صدداة الفددرض 

لصددالل  التاليلدد المدمددو تي  التدرمكيددة وال ددابعة  دد  التعكيددق ال عددد  الخت ددار مهددارات التف يددر 
 .المدمو ة التدرمكية طال ات

0.01 

 29 15.22 1.02 2.83 االستنتاج
دالة 

0.01 
0.89 2.83 

 29 13.32 1.04 2.53 الحكم إصدار
دالة 

0.01 
0.86 2.47 

 29 30.96 3.27 18.47 التفكير التحليلي ككل
دالة 

0.01 
0.97 5.75 
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تددم وصدددج وتلددددي   يا ددات ال ادددف باسدددا  )المتوسدد  الاسدددا  ، اال ادددرال المعيدددار ، 
أككر درجة، أصرر درجة( لدرجات المدمو تي  التدرمكية وال ابعة    التعكيق ال عدد  الخت دار 

 كما يوباها الددو  التال   التاليل مهارات التف ير 
في التطبيق البعدي  التجريبية والضابطة ( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين9جدول )

  .التحليليالتفكير  مهارات الختبار
 المجموعة البعد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أصغر 

 درجة

أكبر 

 درجة

فرق 

 المتوسطين

الدرجة 

 النهائية

تحديد 

السمات 

 والخصائص

 11 9 0.73 9.87 التجريبية

4.04 11 
 7 5 0.79 5.83 الضابطة

 التحليل
 6 5 0.47 5.7 التجريبية

2.33 6 
 4 3 0.49 3.37 الضابطة

 التصنيف
 13 10 0.89 11.8 التجريبية

6.9 13 
 6 4 0.66 4.9 الضابطة

 االستنتاج
 8 6 0.73 7.5 التجريبية

2.6 9 
 6 4 0.8 4.9 الضابطة

 الحكم إصدار
 9 6 0.76 7.2 التجريبية

3.33 9 
 5 3 0.68 3.87 الضابطة

التفكير 

 التحليلي

 45 39 1.44 42.07 التجريبية
19.2 48 

 25 20 1.43 22.87 الضابطة

( أي متوس  درجدات المدمو دة التدرمكيدة بالنسد ة الخت دار مهدارات 9يت ل م  الددو  )
( درجدة، وهدو أ لدى مد  48( مد  الدرجدة النهائيدة ومقددارها )42.07ك ع  لرد  ) تاليل التف ير ال

( درجددة مدد  الدرجددة النهائيددة 22.87المتوسدد  الاسددا   لدددرجات المدمو ددة ال ددابعة الددذ   لدد  )
( درجددة، ممدا يددد   لددى وجدود  ددرا  ددي  متوسدع  درجددات مدمددو ت  ال اددف 19.2بفدارا مقددداره )

لصدددالل المدمو دددة  تاليلددد التدرمكيدددة وال دددابعة  ددد  التعكيدددق ال عدددد  الخت دددار مهدددارات التف يدددر ال
 (.اديلسوي دة تعربهم للمعالدة التدرمكية )التدرما  نمو   التدرمكية  تي

  وبتمثيع درجات مدمو ت  ال اف باستددا  ن ع او مدص الكيا ية ات ل ما يل  
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ن التجريبية والضابطة مجموعتيالالتمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات  (2)شكل 

 في التطبيق البعدي في اختبار مهارات التفكير التحليلي
يت دددل مددد  التمثيدددع الكيدددا   السدددا ق وجدددود  دددروا وابددداة  يا يدددا  دددي  درجدددات مدمدددو ت  
ال اددددف التدرمكيددددة وال ددددابعة  دددد  التعكيددددق ال عددددد  الخت ددددار مهددددارات التف يددددر التاليلدددد  ولصددددالل 

، ولاسا  داللة الفرا  ي  متوسع  درجات المدمو تي  التدرمكيدة وال دابعة تدم ال عد التعكيق 
المتسداومتي   د   Independent-Samples T-Test سا  ليمة )ت( للمدمو تي  المستقلتي  
  دد او راد، والددو  التال  يوبل  لك 

ة ( نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبي10جدول )
 (60)ن= التحليليوالضابطة في اختبار مهارات التفكير 

 المجموعة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

درجة 

 الحرية
 الداللة

مربع 

 إيتا

(2ƞ) 

حجم 

األثر 

(d) 

تحديد 

السمات 

 والخصائص

 0.73 9.87 التجريبية

20.513 58 
دال 

0.01 
0.88 5.39 

 0.79 5.83 الضابطة

 التحليل
 0.47 5.70 التجريبية

18.895 58 
دال 

0.01 
0.86 4.96 

 0.49 3.37 الضابطة

 التصنيف
 0.89 11.80 التجريبية

34.158 58 
دال 

0.01 
0.95 8.97 

 0.66 4.90 الضابطة

 االستنتاج
 0.73 7.50 التجريبية

13.114 58 
دال 

0.01 
0.75 3.44 

 0.80 4.90 الضابطة

 إصدار

 الحكم

 0.76 7.20 التجريبية
17.871 58 

دال 

0.01 
0.85 4.69 

 0.68 3.87 الضابطة

 13.61 0.98دال  58 51.842 1.44 42.07 التجريبيةالتفكير 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

تحديد السمات 
والخصائص

التحليل التصنيف االستنتاج اصدار الحكم يالتفكير التحليل

ق البعدياختبار مهارات التفكير التحليلي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبي

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة
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 0.01 1.43 22.87 الضابطة التحليلي

( السدددا ق أي ليمدددة "ت" الماسدددوبة بالنسددد ة الخت دددار مهدددارات 10يت دددل مددد  الدددددو  )   
( 58( وتددددداورت ليمددددة "ت" الددوليددددة  نددددد درجددددة  رمددددة )30.797التف يددددر التاليلدددد  قددددد  لردددد  )

درجددات المدمدددو تي   متوسدددع (، ممدددا يددد   لدددى وجددود  ددرا  قيقددد   ددي  0.01ومسددتوى داللددة )
لصددالل المدمو ددة التدرمكيددة، ولاسددا  الفعاليددة و دددم  ال عددد التدرمكيددة وال ددابعة  دد  التعكيددق 

  ة اخت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار مربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع ىيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددااوثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر تكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  أي ليمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
(2 لنتدددائج المدمدددو تي  التدرمكيدددة وال دددابعة  ددد  درجدددات التعكيدددق ال عدددد  الخت دددار مهدددارات )

( مدد  الت دداي   ددي  متوسددع  درجددات المدمددو تي  ٪98( وهدد  تعندد  أي )0.98) التاليلدد التف يددر 
ومت ددل مدد  الددددو  أي ليمددة  دددم التدرمكيددة وال ددابعة يرجددع ىلددى متريددر المعالدددة التدرمسددية، 

( ممددا يددد   لددى أي مسددتوى اوثددر ككيددر جدددا، وأي هندداك  عاليددة ككيددره ومهددم تربومددا 13.61اوثددر )
،  يددف سددا د  دد  تنميددة مهددارات التاليلدد  دد  تنميددة مهددارات التف يددر  اديلسددوي السددتددا   مددو   

السددتدالخ التاليلدد  ف يددر مدد  خددال  تدددرمب التلميددذات  لددى تننددي   مليددات الت التاليلدد التف يددر 
، وتعكيدق أ ندعة تسدا د  لدى تنميدة الااجدة للمعر دةوالوصدو  ىلدى المعر دة  واالسدتنتاجات النتائج

مما سا ده   لى ىجداد  لو  ومقتر ات وتفسير العديد م  الاواهر، كما أتاو النمو   الفرصدة 
ما ينع ا  لى تنمية مهارات وإصدار او  ا  م واالستنتا  التصنيكللتلميذات للتأمع والمناهدص 

، أج ا سا د النمو    لى ت وم  اتداهات ىجدا ية للتلميذات  او التف ير بن ع التاليل التف ير 
 ددد   التاليلددد بنددد ع خددداخ، و لدددك مددد  خدددال  اسدددتددا  خعدددوات التف يدددر  التاليلددد  دددا  والتف يدددر 

ا ت دددم  النمدددو   او ندددعة الموجدددودص بالددددرس وتاليدددع هدددذه او ندددعة بنددد ع نددديق وجدددذا ، أج ددد
وأج دددا تر دددع مددد  وت سدددير للدددروتي ،  و عالدددة مرا دددع تنددددع التلميدددذات  لدددى التف يدددر بعرمقدددة مر دددة

قدرته   لى  ناء معر تهم وصقلها بن ع مناسب،    جدو تندارك  متدراب  جسدا ده   لدى تنميدة 
 قدرتهم  لى اكتسا  المفاهيم وتعكيق المعر ة الت  تم اكتسا ها    مواقج جديدص.

أكدددد  لدددى  لدددك العديدددد مددد  الدراسدددات واوباددداا التربومدددة مددد   يدددف  ا ليدددة اسدددتددا   وقدددد
 صدالل)    التدرما و   تنمية بعا أ واك مهارات التف ير ومنها دراسدة كدع مد  اديلسوي  مو   

 ددد  تنميدددة  اديلسدددوي (؛ ول ددد  لدددم توجدددد دراسدددة اسدددتددم   مدددو   2016، أ دددو بدددهير(، )2013،
، وبذلك تدم قكدو  الفدرض الثدا ى والدذ  يدن   لدى     دود  لم ال ا ثةالتاليل  مهارات التف ير 

المدمددددو تي   طال ددددات(  ددددي  متوسددددع  درجددددات 0.01"يوجددددد  ددددرا دا  ى صددددائيا   نددددد مسددددتوى )
طال ددددات  لصددددالل التاليلدددد التدرمكيددددة وال ددددابعة  دددد  التعكيددددق ال عددددد  الخت ددددار مهددددارات التف يددددر 

 المدمو ة التدرمكية". 
 ساؤل الثانى:اإلجابة على الت
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ما  ا لية  مو   اديلسوي لل اف والذ  ين   لى" الثا   لى التساال   بارجابة ةقام  ال ا ث   
" و لددك مدد   المر لددة الثا ومددة؟ طال ددات دد  تدددرما االقتصدداد المنزلددى لتنميددة ال فدداءص الذاتيددة لدددى 

  خال  التاقق م  صاة  روض ال اف
المدمو دة التدرمكيدة  طال داتيوجدد  درا دا  ى صدائيا   دي  متوسدع  درجدات الفرض الثالدث:  -

 لصالل التعكيق ال عد . ال فاءص الذاتية   التعكيقي  القكل  وال عد  لمقياس 
وهدو مدا يوبداه  والخت ار صاة الفرض تم وصج النتدائج بأسداليب ار صداء الوصدفية،

لددددرجات المدمدددو تي   ددد  التعكيقدددي  القكلددد  ( ار صددداءات الوصدددفية 11جددددو  ) الدددددو  اآلتددد 
 (30)ين  فاءص الذاتيةوال عد  لمقياس ال

 

 البعد
 التطبيق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أقل 

 درجة

أكبر 

 درجة

الدرجة 

 النهائية

 أكاديمي
 41 33 1.65 38.1 البعدي

42 
 33 19 4.81 26.03 القبلي

 سلوكي
 33 27 1.43 29.4 البعدي

33 
 18 15 0.94 16.53 القبلي

 اجتماعي
 41 37 0.85 38.97 البعدي

42 
 32 18 4.49 24.57 القبلي

 انفعالي
 30 25 1.43 28.23 البعدي

33 
 21 15 1.73 17.2 القبلي

الكفاءة الذاتية 

 ككل

 140 128 2.8 134.13 البعدي
150 

 99 74 7.96 84.67 القبلي

متوسدد  درجددات التعكيددق ال عددد  بالنسدد ة لمقيدداس ال فدداءص ( أي 11يت ددل مدد  الددددو  )
( درجدة، وهدو أ لدى مد  المتوسد  150م  الدرجة النهائيدة ومقددارها )( 134.13الذاتية قد  لر  )

درجددة مدد  الدرجددة النهائيددة، ممددا يددد   لددى ( 84.67)الاسددا   لدددرجات التعكيددق القكلدد  الددذ   لدد  
وجود  را  ي  متوسدعى درجدات التعكيقدي  لمقيداس ال فداءص الذاتيدة لصدالل التعكيدق ال عدد ، كمدا 
يت دددل رمدددادص تددددا ا درجددددات التعكيدددق ال عدددد   ددد  التعكيددددق القكلددد   تيددددة تعربدددهم للمعالدددددة 

وبتمثيع درجات مدمو ت  ال ادف باسدتددا  ند ع او مددص التدرمكية )التدرما  نمو   اديلسوي(، 
  اتَّ ل ما يل   الكيا ية



 

- 523 - 
  2022 يوليو –(17مسلسل العدد ) –الثالثالعدد  –الثامنالمجلد 

 مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية

 

القبلي والبعدي لمقياس  ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين3)شكل 
 الكفاءة الذاتية

يت ددل مدد  التمثيدددع الكيددا   السدددا ق وجددود  ددروا وابددداة  يا يددا  دددي  متوسددعات درجدددات 
ار صددائية للفددرا  ددي  وللتاقددق مدد  الداللددة ، ال فدداءص الذاتيددةالتعكيقددي  وداص ال اددف المعكددرص  دد  

متوسددددعي  تددددم اسددددتددا  اخت ددددار)ت( للمدمددددو تي  المتددددرابعتي  لقيدددداس مقدددددار داللددددة الفددددرا  ددددي  
 متوسع  درجات مدمو ت  ال اف اتَّ ل ما يل  

( نتائج اختبار " ت " للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين في مقياس الكفاءة 12جدول )
 (30)ن= الذاتية

( 39.46( أي ليمة "ت" الماسوبة بالنس ة للمقيداس ك دع  لرد  )12)يت ل م  الددو  
(، ممددا يددد   لددى 0.01ومسددتوى داللددة )( 29وقددد تددداورت ليمددة "ت" الددوليددة  نددد درجددة  رمددة )
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أكاديمي سلوكي اجتماعي انفعالي الكفاءة الذاتية ككل

مقياس الكفاءة الذاتية في التطبيقين القبلي والبعدي

التطبيق البعدي

التطبيق القبلي

 البعد

المتوسط 

 يالحساب

 للفروق

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية
 الداللة

مربع 

 إيتا

 (2) 

حجم 

 األثر

 29 15.29 4.32 12.07 أكاديمي
دال 

0.01 
0.89 2.84 

 29 40.58 1.74 12.87 سلوكي
دال 

0.01 
0.98 7.54 

 29 18.97 4.16 14.40 اجتماعي
دال 

0.01 
0.93 3.52 

 29 39.19 1.54 11.03 انفعالي
دال 

0.01 
0.98 7.28 

الكفاءة الذاتية 

 ككل
49.47 6.87 39.46 29 

دال 

0.01 
0.98 7.33 



 

- 524 - 
  2022 يوليو –(17مسلسل العدد ) –الثالثالعدد  –الثامنالمجلد 

 مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية

 را  ي  متوسعى درجات التعكيقي  لصالل التعكيق ال عددى،  لدك بالنسد ة لمقيداس ال فداءص وجود 
 كما يت ل م  الددو  أي اوبعاد الفرةية جميعا تم تنميتها  واسعة  مو   اديلسوي. الذاتية،

  لمقيداس ( لنتدائج التعكيقدي2كما يت ل م  الددو  السا ق أي ليمة اخت دار مربدع ىيتدا)
( مد  الت داي   دي  متوسدع  درجدات التعكيقدي  ٪98وه  تعند  أي ) (،0.98ال فاءص الذاتية ك ع )

يرجددع ىلددى متريددر المعالدددة التدرمسددية، ومم دد  تفسدديره بسددكب  مددو   اديلسددوي، وليمددة  دددم اوثددر 
تنميدة  د   ( مما يد   لى أي هنداك  ا ليدة ككيدرص ومهمدة تربومدا السدتددا   مدو   اديلسدوي 7.33)

 نددد ى صددائيا   "يوجددد  درا دا  ال فداءص الذاتيددة، وبالتدال  تددم قكددو  الفدرض الثالددف الددذ  يدن   لددى
المدمو ة التدرمكيدة  د  التعكيقدي  القكلد  وال عدد   طال ات ي  متوسع  درجات ( 0.01مستوى )

  لمقياس ال فاءص الذاتية لصالل التعكيق ال عد .
 طال دددداتى صددددائيا   ددددي  متوسددددع  درجددددات  دا  ا ر يوجددددد  دددد  اختبددددار صددددحة الفددددرض الرابددددع -

لصدددددالل  ال فددددداءص الذاتيدددددةالمدمدددددو تي  التدرمكيدددددة وال دددددابعة  ددددد  التعكيدددددق ال عدددددد  لمقيددددداس 
 المدمو ة التدرمكية

والخت ار صاة الفرض تم وصدج وتلددي   يا دات ال ادف باسدا  )المتوسد  الاسدا  ، 
اال اددرال المعيددار ، أككددر درجددة، أصددرر درجددة( لدددرجات المدمددو تي  التدرمكيددة وال ددابعة  دد  

 لمقياس ال فاءص الذاتية كما يوباها الددو  التال  التعكيق ال عد  
عتين في التطبيق البعدي لمقياس الكفاءة ( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجمو 13جدول )

 (60)ن= الذاتية
 المجموعة البعد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أصغر 

 درجة

أكبر 

 درجة

فرق 

 المتوسطين

الدرجة 

 النهائية

 أكاديمي
 7.47 41 33 1.65 38.10 التجريبية

 
42 

 34 28 2.06 30.63 الضابطة

 سلوكي
 3.13 33 27 1.43 29.40 التجريبية

 
33 

 28 22 1.46 26.27 الضابطة

 اجتماعي
 6.70 41 37 0.85 38.97 التجريبية

 
42 

 34 30 1.57 32.27 الضابطة

 انفعالي
 3.27 30 25 1.43 28.23 التجريبية

 
33 

 28 21 2.33 24.97 الضابطة

الكفاءة 

الذاتية 

 ككل

 140 128 2.80 134.13 التجريبية

19.47 150 
 121 111 2.80 114.67 الضابطة

يت ددددل مدددد  الددددددو  أي متوسدددد  درجددددات المدمو ددددة التدرمكيددددة بالنسدددد ة للمقيدددداس  لردددد  
( درجة، وهو أ لى م  المتوس  الاسا   لدرجات 150( م  الدرجة النهائية ومقدارها )134.13)

( 19.47) ( درجدددة مددد  الدرجدددة النهائيدددة بفدددارا مقدددداره114.67المدمو دددة ال دددابعة الدددذ   لددد  )
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درجة، مما يد   لى وجود  را  ي  متوسعى درجات مدمو ت  ال ادف التدرمكيدة وال دابعة  د  
التعكيدددق ال عدددد  لمقيددداس ال فددداءص الذاتيدددة لصدددالل المدمو دددة التدرمكيدددة  تيددددة تعربدددهم للمعالددددة 

دص التدرمكية )التدرما  نمو   اديلسوي(، وبتمثيع درجات مدمو ت  ال ادف باسدتددا  ند ع او مد
  الكيا ية ات ل ما يل  

 
في المجموعتين التجريبية والضابطة التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات  (4)شكل 

 لمقياس الكفاءة الذاتية التطبيق البعدي
يت دددل مددد  التمثيدددع الكيدددا   السدددا ق وجدددود  دددروا وابددداة  يا يدددا  دددي  درجدددات مدمدددو ت  

ال عدددد  لمقيددداس ال فددداءص الذاتيدددة، وللتاقدددق مددد  الداللدددة ال ادددف التدرمكيدددة وال دددابعة  ددد  التعكيدددق 
ار صائية للفرا  ي  المتوسعي  تم استددا  اخت ار)ت( للمدمو تي  المستقلتي  المتساومتي     

 العدد لقياس مقدار داللة الفرا  ي  متوسع  درجات مدمو ت  ال اف ات ل ما يل  
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ( نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي 14)جدول 

 (60في مقياس الكفاءة الذاتية )ن =

 المجموعة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

درجة 

 الحرية
 الداللة

مربع 

 إيتا

(2ƞ) 

حجم 

األثر 

(d) 

 أكاديمي
 1.65 38.10 التجريبية

15.508 58 
دال 

0.01 
0.81 4.07 

 2.06 30.63 الضابطة

 سلوكي
 1.43 29.40 التجريبية

8.4 58 
دال 

0.01 
0.55 2.21 

 1.46 26.27 الضابطة

 اجتماعي
 0.85 38.97 التجريبية

20.511 58 
دال 

0.01 
0.88 5.39 

 1.57 32.27 الضابطة

 انفعالي
 1.43 28.23 التجريبية

6.551 58 
دال 

0.01 
0.43 1.72 

 2.33 24.97 الضابطة
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طةمقياس الكفاءة الذاتية في التطبيق البعدي للمجموعتين التجريبية والضاب

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة
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الكفاءة 

الذاتية 

 ككل

 2.80 134.13 التجريبية

26.944 58 
دال 

0.01 
0.93 7.08 

 2.80 114.67 الضابطة

( أي ليمددددددة "ت" الماسددددددوبة بالنسدددددد ة للمقيدددددداس ك ددددددع  لردددددد  14يت ددددددل مدددددد  الددددددددو  )
(، ممدا 0.01ومسدتوى داللدة )( 58( وقد تداورت ليمة "ت" الددولية  ند درجدة  رمدة )26.944)

وجود  را  ي  متوسعى درجات المدمدو تي  التدرمكيدة وال دابعة  د  التعكيدق ال عددى يد   لى 
( 2) لصالل المدمو ة التدرمكية، ولاسا  الفعالية و دم اوثر تكي  أي ليمدة اخت دار مربدع ىيتدا

ال فداءص الذاتيدة ك دع لنتائج المدمو تي  التدرمكية وال ابعة  د  درجدات التعكيدق ال عدد  لمقيداس 
( مدددددد  الت ددددداي   ددددددي  متوسددددددع  درجدددددات المدمددددددو تي  التدرمكيددددددة ٪93( وهددددد  تعندددددد  أي )0.93)

وال ابعة يرجع ىلى مترير المعالدة التدرمسية، ومم   تفسيره بسكب اختالل المعالددة التدرمسدية 
ما يد  ( م7.08الت  تعرض لها مدمو ت  ال اف، كما يت ل م  الددو  أي ليمة  دم اوثر )

 لى أي مستوى اوثر ككير جدا، وأي هناك  عالية وأثر ككير الستددا   مو   اديلسوي  د  تنميدة 
للتلميذات الكيئة التعليمية  اديلسوي يهيئال فاءص الذاتية. ومم   تفسير تلك الفا لية ىلى أي  مو   

، وكفداءص الدذات السدلوكية، كفداءص الدذات اوكادجميدةوالذ  يت دم    ال فاءص الذاتيةالمناس ة لتاقيق 
المتسلسدلة  مدو   اديلسدوي   دال  د  مرا دع وكفاءص الذات االجتماةيدة، كفداءص الدذات اال فعاليدة، 

مسدا ة  اديلسدوي ، كمدا يتديل  مدو   ال فاءص الذاتية لدى العدال والنيقة والت  م  نأ ها أي تنم  
له الم انر واير الم اندر مدع اآلخدرم ، للمتعلم للقيا   كناء المعر ة العلمية  نفسه، م  خال  تفا 

كما جندع العال   لى استددا  المعر ة وتعكيقهدا مدع ى عداء الفرصدة للعدال  للتف يدر التاليلد  
ومقار دة معددر تهم السددابقة بالمعر ددة الدديددص، ومركددز  مددو   اديلسددوي  لدى او نددعة التعليميددة التدد  

عيدة تعمدع  لدى تاقيدق  هدم أ مدق للماتدو  تعع  الفرصة للعال  لتنميدة خكدراتهم  د  مواقدج واق
التعليمدد  مدد  خددال  الدعددوات المتسلسددلة والعمليددات المعلوبددة  دد  كددع خعددوص. كمددا يتدديل  مددو   
اديلسوي للمدتعلم تناديم وتنقيدة الكيا دات المعرفيدة ممدا جسدهع الاصدو   لدى المعر دة وتعكيقهدا  د  

مسددئولي   الي و ددو  للعال ددات، و رصددة ل دداتلتنميددة ال فدداءص الذاتيددة لدددى العايتدديل  رصددة  ممدداالددتعلم 
 ال فداءص الذاتيدة   تعلمه ، وقد أكد  لك العديد م  الدراسات واوباداا التربومدة مد   يدف أهميدة 

(، 2019، )المدددايني، (2017 ،صدددبحي)مددد  ، ومددد  هددذه الدراسدددات دراسدددة كددع للعال ددداتبالنسدد ة 
 ،ال فددداءص الذاتيدددة ددد  تنميدددة  اديلسدددوي ول ددد  لدددم توجدددد دراسدددة اسدددتددم   مدددو    (2018)سددداطع: 

( 0.01 ندد مسدتوى )دا  ى صدائيا  ا ر وبالتال  تم قكو  الفرض الرابدع والدذ  يدن   لدى "يوجدد  د
المدمدددو تي  التدرمكيدددة وال دددابعة  ددد  التعكيدددق ال عدددد  لمقيددداس  طال دددات دددي  متوسدددع  درجدددات 

 لصالل المدمو ة التدرمكية". ال فاءص الذاتية
 التساؤل الثالث:اإلجابة على 
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هدع هنداك  القدة  لدى التسداال  الثالدف لل ادف والدذ  يدن   لدى " بارجابدةقام  ال ا ثة 
ارت اطية  ي  تنمية كع م  مهارات التف ير التاليلد  وال فداءص الذاتيدة لددى طدال  المر لدة الثا ومدة 

 الفرض الداما " و لك م  خال  التاقق م  صاة  تيدة الستددا   مو   اديلسوي؟ 
المدمو ددة  طال ددات ددي  درجددات  توجددد  القددة ارت اطيددة موج ددة دالددة ى صددائيا  الفددرض الخددامس: 

 يف تم     التعكيق ال عد ال فاءص الذاتية ومقياس  التاليل التدرمكية    اخت ار مهارات التف ير 
 دراسدددة العالقدددة االرت اطيدددة  دددي  درجدددات طدددال  المدمو دددة التدرمكيدددة  ددد  اخت دددار مهدددارات التف يدددر

التاليلدد  مدد  جهددة، ودرجدداته   دد  مقيدداس ال فدداءص الذاتيددة و لددك باسددا  معامددع االرت دداب الدعدد  
(  دددي  متريدددر  ال ادددف للتعدددرل  لدددى  دددوك ودرجدددة العالقدددة  دددي  المتريدددرم ، وهدددذا مدددا rلكيرسدددوي )

 يوباه الددو  اآلت   
معامل االرتباط بين درجات المجموعة التجريبية معامل ارتباط بيرسون ) (15)جدول  r معامل  (

 (r2التحديد)

  معامل التحديدr R2معامل االرتباط  المتغير

الكفاءة الذاتية -التفكير التحليلي   509.0**  82%  

 0.01** دالة  ند مستوى 
 دي   ى صدائيا( دالدة 0.905يت ل م  الددو  السا ق وجود  القة ارت اطية طردجدة )رن

 ى صدائيادرجات اخت دار مهدارات التف يدر التاليلد  ومقيداس ال فداءص الذاتيدة، وأي هدذه العالقدة دالدة 
ممدددا جعنددد  أي هنددداك اقتدددراي طدددرد  للتريدددر  ددد  المتريدددرم  وهدددذه العالقدددة  ات  0.01 ندددد مسدددتوى 

( م  الت اي     %82)ي أ  أ 0.82ليمة معامع التاديد  لر  أهمية تربومة وداللة  ملية  يف 
ومم ددد  تفسددديره مددد  خدددال  الت ددداي   ددد  درجدددات اخت دددار مهدددارات التف يدددر ، درجدددات ال فددداءص الذاتيدددة

ىندراك العال دة  د   يتعلدب بدرورصال فداءص الذاتيدة وقدد ترجدع هدذه النتيددة ىلدى أي تنميدة ، التاليل 
 التاليلد ا  مهدارات التف يدر مد  اكتسد العال دات، وكلمدا راد تم د  أ نعة تنم  لديها الثقة بالدذات

رمددادص ثقددة العال ددات بأ فسدده  سددا د  لددك  لددى تاقيددق  تددائج ىجدا يددة أثندداء الددتعلم ممددا يدد د  ىلددى 
 واال تدرال الالصدفية او ندعة  د  الفعالدة وكلمدا  ادت المنداركة ،ورمدادص ال فداءص الذاتيدة لدديه 

ال فداءص ، أد   لك ىلدى رمدادص  سد ة العال اتمستوى ال فاءص الذاتية  ند وقكوله  كلما راد  بقدراته 
لدديه  والع دا صدايل، ممدا يدد   لدى وجدود  القدة ت امليدة ت ادليدة  دي   الذاتية    نت  أبعادها

. وبالتدددال  تدددم قكدددو  الفدددرض الدددداما وال فددداءص الذاتيدددة التاليلددد متريدددر  ال ادددف  مهدددارات التف يدددر 
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المدمو ددة  طال ددات ددي  درجددات  ة ى صددائيا  توجددد  القددة ارت اطيددة موج ددة دالددوالددذ  يددن   لددى "
  .   التعكيق ال عد " ال فاءص الذاتيةومقياس  التاليل التدرمكية    اخت ار مهارات التف ير 
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 توصيات البحث:
    بوء النتائج الت  توصع ىليها ال اف جم   لل ا ثة التوصية بما يل   

لمددا ؛  لددى مدتلددج المرا ددع التعليميددةتدددرما االقتصدداد المنزلدد   دد   مددو   اديلسددوي اسددتددا   .1
ددا ٍ لهددا مدد  أثددر  وال فدداءص الذاتيددة لدددى طال ددات المر لددة  التاليلدد   دد  تنميددة مهددارات التف يددر  عَّ

 الثا ومة.

  لدددى االقتصددداد المنزلددد  معلمدددات  قدددد الددددورات التدرمكيدددة وورل العمدددع المتدصصدددة لتددددرمب .2
االقتصدددداد المنزلدددد  وبداصددددة المر لددددة  مددددو   اديلسددددوي  دددد  تدددددرما مقددددررات مددددادص اسددددتددا  

الثا ومدددة، والتعدددرل  لدددى أدوار كدددع مددد  المعلمدددة والعال دددة، وكيفيدددة توظيفهدددا لتاقيدددق أهددددال 
 .تعليمية متنو ة

ىدرا   مددددو   اديلسددددوي؛ وهميتدددده التربومددددة بددددم  مفددددردات مقددددررات طددددرا تدددددرما االقتصدددداد  .3
ء ب ليدددات االقتصددداد المنزلددد  أ  المنزلددد  بمدتلدددج  دددرامج ى دددداد معلمدددة االقتصددداد المنزلددد  سدددوا

كليدددات التربيدددة النوةيدددة؛ ركسدددا  العال دددات/ المعلمدددات الدكدددرات النارمدددة والمهدددارات العمليدددة 
 المرت عة  ها، وباوخ     التربية الميدا ية. 

هدددا اتماتواهدددا وتنايمالثا ومدددة؛ مددد   يدددف للمر لدددة  قتصددداد المنزلددد منددداهج االتقدددومم وتعدددومر  .4
 وال فاءص الذاتية. التاليل  تنمية مهارات التف ير وء   ب وطرمقة تقدجمها
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 البحث: قترحاتم
 :ما يل  ةقترو ال ا ثت ال اف الاال    بوء  تائج 

مهدارات التف يدر )العلمد ، واال ت دار ، والسدا ر،   تنمية دراسة أثر استددا   مو   اديلسوي   .1
 .دراسية مدتلفةخال  مرا ع  االقتصاد المنزل مناهج     الفوا معر  ...(

دراسدددة أثدددر  مدددو   اديلسدددوي  ددد  تنميدددة جوا دددب تعليميدددة أخدددرى كمهدددارات اتددددا  القدددرار، ىدارص  .2
 الوق ،  ادات العقع، العموو اوكادجم  ....

ىجددددراء دراسددددات تدرمكيددددة  ددددو   ندددداء الكددددرامج التدرمكيددددة وبيدددداي  ا ليتهددددا  دددد  تدددددرمب معلمددددات  .3
 االقتصاد المنزل   لى استددا   مو   اديلسوي    تدرما مقررات االقتصاد المنزل . 

ىجددراء دراسدددات  دددو   نددداء و ددددات تعليميدددة مقتر ددة  ددد  مقدددررات االقتصددداد المنزلددد  بصدددفول  .4
 ال فاءص الذاتية، وتدرمب مدى  ا ليتها. المر لة الثا ومة لتنمية

 مدددو   اديلسدددوي  دددد  منددداهج االقتصددداد المنزلددد  وبداصدددة المر لددددة بادددف صدددعوبات تعكيدددق  .5
 والمنر ات التربومات للمادص.معلمات الثا ومة    بوء آراء ال
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 المراجع
والت يك اوكادجم  و القتهم  ة(  رتب الهومة االجتماةية واويديولوجي2016ى راهيم، الها  ) -

بال فاءص الذاتية اوكادجمية لدى طال ات كلية التربية جامعة نقراء، مدلة كلية التربية، 
 .393 -35(، خ 105)(، العدد 27)جامعة  نها، مدلد 

السياسية  لى تنمية  ا(  أثر و دص مقتر ة    الدررافي2017ى راهيم، جما   س  السيد ) -
تاليل  والو   بالق اجا االستراتيدية المرت عة باوم  القوم  العرب  لدى مهارات التف ير ال

مصر، المدلد  –طال  التعليم الفن   اا  الثالا سنوات، مدلة كلية التربية بأسيوب 
 (17 -16)(، سكتمكر، خ 7(، العدد )33)

 ى تنمية  (   عالية التعلم المستند ىلى الدما 2017ى راهيم، ربا  صالو الدي  ىسما يع ) -
مهارات التعلم المنام  اتيا  وخفا التل   اوكادجمى لدى طال  كلية التربية، مدلة التربية، 

 (360(، يوليو، خ )174(، العدد )2جامعة اورهر، المدلد )
(  مستوى التف ير التاليلى  ى  ع المن الت لدى طل ة جامعة 2013أ و  قيع، ى راهيم ) -

(، 1(، العدد )8رات، مدلة جامعة الدليع لل اوا، المدلد )الدليع و القته   عا المتري
 (5 -4خ )

(   ا لية استددا   مو   اديلسوي للتعلم    تنمية المفاهيم 2016أ وبهير، ميادص  س  ) -
ومهارات التف ير التأمل     الرمابيات لدى طال  الصج التاسع بماا اة ر ل، رسالة 

 ية، ازص   لسعي .ماجستير اير مننورص، الدامعة ارسالم
(   ر امج ىثرائى  ى الدررافيا قائم  لى  ارمة 2016ىسما يع، ربى السيد نع اي ) -

التعلم المستند ىلى الدما  لتنمية بعا مهارات التف ير التاليلى وال صر  لدى تالميذ 
 (، يوليو،82الصج الرابع اال تدائ ، مدلة الدمعية التربومة للدراسات االجتماةية، العدد )

 (69 -1خ )
(  استددا   مو   " يدها  الكنائ "    تدرما العلو  2018اونقر، سماو  اروا المرسى ) -

لتنمية التف ير التاليلى وتقدير الذات لدى تالميذ الصج الثالف ار دادى، مدلة كلية 
 (61 -58(، الدزء الثا ى، مارس، خ )3(، العدد )34مصر، المدلد ) -التربية بأسيوب

(  استددا   مو   التعلم التفارا     تدرما الهندسة لتنمية 2017رما جا ر )بنا ، رك -
مهارات التف ير الناقد وال فاءص الذاتية اوكادجمية لدى تالميذ المر لة ار دادجة، مدلة 

 (.4(، العدد )33)ال اوا والننر العلم ، جامعة أسيوب، المدلد 
عالية و دص مقتر ة  ى العلو  و ق مناور (   2013ال على، ى راهيم  كد العزمز مامد ) -

كوستا وكاليك لعادات العقع  ى تنمية التف ير التاليلى والميو  العلمية لدى تالميذ الصج 
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(، العدد 16مصر، المدلد ) -اوو  المتوس  بالممل ة العربية السعودجة، مدلة كلية التربية
 (110 -107(، سكتمكر، خ )5)

و دص مقتر ة    التربية القيادجة  ى مادص التربية الوطنية (  2018 يومى، هند مامد ) -
لتنمية المسئولية االجتماةية ومهارات اتدا  القرار لدى طال  المر لة الثا ومة، مدلة 

(، 104الدمعية التربومة للدراسات االجتماةية، جامعة  ي  نما كلية التربية، العدد )
 (44 - 1سكتمكر، خ )

(  دراسة مقار ة  ي  العال  المعلمي   و  ال فاءص الذاتية 2013 امد، أمنية ة اس ) -
المرتفعة والمندف ة    التاصيع الدراس  ودا عية ار دار و ا لية الذات للمر لة 

 اال تدائية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربومة، جامعة القاهرص.
الكيئية بالدد  العلمى (  تدرما بعا الق اجا 2011 سا  الدي ، ليلى  كد هللا  سي  ) -

لتنمية القدرص  لى التفسير العلمى والتف ير التاليلى لعال  الصج اوو  الثا وى، مدلة 
 (164 -163(، أكتوبر، خ )4(، العدد )14التربية العلمية، المدلد )

(.  ر امج مقترو لتعليم التف يدر التاليلد  و ا ليتده  د  2009 س ، ثناء  كد المنعم رجب ) -
الفهم القرائ  والو   بعمليات التف يدر لددى تالميدذ المر لدة اال تدائيدة، مدلدة الدراسدات تنمية 

 .93 -46، 144   المناهج وطرا التدرما، الدمعية المصرمة للمناهج وطرا التدرما، 
(   ر امج مقترو لتعليم التف ير التاليلى و ا ليته  ى 2009 س ، ثناء  كد المنعم رجب ) -

ائى والو   بعمليات التف ير لدى تالميذ المر لة ار دادجة، دراسات  ى تنمية الفهم القر 
 (57(، مارس، خ )144مصر، العدد ) –المناهج وطرا التدرما 

(  لياس ومقار ة ال فاءص الذاتية المدركة لدى طل ة السنة الثا ية 2016 س ، مها صكر  ) -
 (.1)(،  دد 16)القادسية، مدلد    كلية التربية الرمابية جامعة القادسية العراا، مدلة 

(. أثر تدرما مساا الفيزماء ارل ترو ية باستددا  2014الدوالدص، صالل  ا د أ مد ) -
 مو    يركنز وباليف الكنائ  المد م ت نولوجيا    استيعا  المفاهيم الفيزمائية وتاسي  

اه، كلية الدراسات مهارات التف ير التاليل  لدى العل ة    جامعة آ  الكي ، رسالة دكتور 
 العليا، جامعة العلو  ارسالمية العالمية،  ماي، اوردي.

(   ا لية أ مو   اديلسوي    تنمية بعا المفاهيم الكالغية 2015)دجا ،  يد دجا   -
مصر،  -المقررص لدى طال  الصج اوو  الثا و ، مدلة كلية التربية )جامعة طنعا( 

 (.246 -202)خ (، أكتوبر، 4(، العدد )60)المدلد 
(  التفا ع  ي  استراتيدية ل عات التف ير الس  والنمو 2014رم اي،  ياص  لى مامد ) -

العقلى  ى تاصيع المفاهيم الفيزمائية وتنمية مهارات التف ير التاليلى واتدا  القرار لدى 
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السعودجة، المدلد  -طال  الصج اوو  الثا وى، دراسات  ربية  ى التربية و لم النفا
 (31 -28(، مارس، خ )47(، العدد )4)

(. تصميم  رمدية    م اف ى تا  الوسائع التعليمية و ق 2015الزبوي، سليماي  وده ) -
خرائ  التف ير ولياس أثرها    تاسي  مهارات التف ير التاليل  والتاصيع لدى طال ات 

ية الدراسات العليا، جامعة الكلقاء التعكيقية    بوء كفاجاته  الااسوبية، رسالة دكتوراه كل
 جامعة العلو  ارسالمية العالمية،  ماي، اوردي.

(  ىستراتيديات التدرما رالمة معاصرص لعرا التعليم والتعلم. 2003رمتوي،  س   سي  ) -
 القاهرص   الم ال تا .

(  استراتيديات التعلم المنام  اتيا وال فاءص الذاتية لدى العال  2018ساطع،  ور وباو ) -
 (، )رقم الصفاة(65(،  دد )1)بي ، مدلة ال اوا التربومة والنفسية، مدلد الموهو 

(   ا لية  ر امج تدرمكى 2017النا ع ، سار  مد ،  كد الاميد، مير    س   تاى ) -
قائم  لى  ارمة العبء المعر ى  ى تنمية مهارات التف ير التاليلى  ى ال يمياء واتدا  

ال  الصج اوو  الثا وى، دراسات  ربية  ى التربية و لم القرار والا مة االخت ارمة لدى ط
 (، الدزء الثا ى، سكتمكر89النفا، رابعة التربومي  العر ، العدد )

(. أثر استددا  أ مو    يلدر/ سليفرماي    تاسي  2015النوا قة، مو ق مامود  وال ) -
نية لدى طال  الصج مهارات التف ير التاليل  والمهارات اليدومة    مادص التربية المه

الثام  اوساس ، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة العلو  ارسالمية العالمية، 
  ماي، اوردي.

(  الدصائ  السي ومترمة لمقياس ال فاءص الذاتية لدى  ينة 2017ص ا ، سيد مامد ) -
(، خ 52)دد م  طال  المر لة الثا ومة، مدلة اررناد النفس ، جامعة  ي  نما،  

(330- 309.) 
(  تدرما العلو  وإ داد المعلم وت امع النارمة 2009 كد السال ، مصعف   كد السال  ) -

 والممارسة، القاهرص، دار الف ر العرب .
(   ا لية مقرر العلو  المت املة ارل ترو      تنمية 2018 كد الفتاو، نرم  نااته ) -

التعلم ارل ترو   لدى طال  كلية التربية، مدلة  مهارات التف ير التاليلى واالتداه  او
 (12 -11(، مايو، خ )5(، العدد )34مصر، المدلد ) -كلية التربية بأسيوب

(.  ا لية  ر امج ىرناد  سلوك     تنمية الفا لية 2013 كد الماس ،  ه  مامد ) -
ة جامعة  ي  الذاتية لدى  ينة م  المراهقي ، رسالة ماجستير اير مننورص، كلية التربي

 نما.
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(   عالية  مو   التعلم م  أجع االستددا     2007)العديل ،  كد السال  وبعارص،  سي   -
اكتسا  طال  المر لة اوساسية العليا    اوردي للمفاهيم ال يميائية المرجوص، المدلة 

 .250 -205(، 85)(،  دد 22التربومة، جامعة م  ة، اوردي، مدلد )
(   ا لية  ر امج ىرناد  قائم  لى او نعة المدرسية 2013السيد ) س ر، سامية  -

لتدفيك  دص العنج وتنمية الفا لية الذاتية لدى طال  المر لة ار دادجة، رسالة دكتوراه 
 اير مننورص، كلية التربية، جامعة  ي  نما.

كلية  (  جودص الاياص و القتها بال فاءص الذاتية، مدلة2019ةيسر ، ى راهيم موس  ) -
 (.8)(،  دد 35التربية، جامعة أسيوب، مدلد )

 ر امج قائم  لى التعليم الهدي  لتنمية مهارات التميز (  2021ةيسى، رنا أ مد ) -
، التدرمس  ومعتقدات ال فاءص الذاتية لدى العال  المعلمي  نع ة الكيولوج  ب ليات التربية

 .257 -314(، 126)(،  دد 32)مدلة كلية التربية جامعة  نها، مدلد 
(  ال فاءص الذاتية وأساليب مواجهة ال روب والمرو ة النفسية 2019المار  ، جيهاي رجب ) -

كمنكئات بالربا الوظيف  لدى معلمات التربية الداصة، مدلة كلية التربية، جامعة كفر 
 .59(، خ 2(،  دد )1)النيخ، مدلد 

الذهنية ارل ترو ية الفائقة    (  استددا  الدرائ  2017المال ى،  اد   ميدى صالل ) -
تنمية مهارات التف ير التاليلى لدى تالميذ المر لة المتوسعة، مدلة كلية التربية )جامعة 

 (296 -295(، أ رمع، خ )110(، العدد )28مصر، المدلد ) - نها( 
(   ا لية  ر امج قائم 2018مامود، جيهاي مامد رناد، مصعفى،  اهد مامد درومش ) -

 ير التاليلى  ى تنمية بعا مهارات التعكير ال تا ى لدى طال ات المر لة  لى التف
 -631(، يو يو، خ )6(، العدد )34الدامعية، مدلة كلية التربية بأسيوب، المدلد )

594) 
(   ر امج تدرمك  لتنمية مهارات التف ير التاليلى 2017مامود، سماو مامود ى راهيم ) -

التأملية لدى المرندص العال ية، المدلة التربومة الدولية  وأثره  ى تاسي  مستوى الممارسة
(، 8(، العدد )6اوردي، المدلد ) -المدمو ة الدولية لالستنارات والتدرمب -المتدصصة

 (149 -148خ )
(   ر امج تدرمك  لتنمية مهارات التف ير التاليلى 2017مامود، سماو مامود ى راهيم ) -

التأملية لدى المرندص العال ية، المدلة التربومة الدولية  وأثره  ى تاسي  مستوى الممارسة
(، 8(، العدد )6اوردي، المدلد ) -المدمو ة الدولية لالستنارات والتدرمب -المتدصصة
 (149 -148آ ، خ )
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(  أثر تدرما الناو 2016 صر،  مداي  لى  مداي و  ور، رابعة  كد الوها  مامد ) -
تاسي  مهارات التف ير التاليلى اللروى والتادا لدى العربى باستراتيدية القصة  ى 

 طال ات الصج التاسع اوساسى  ى اوردي، رسالة دكتوراص، كلية التربية، جامعة اليرموك.
(   ا لية استددا  الت امع  ي  الدرائ  الذهنية اليدومة 2017ها ى، مر    امد مامد ) -

التف ير التاليلى والدا عية لدى التالميذ  وارل ترو ية لتنمية التاصيع    العلو  ومهارات
مصر، المدلد  -م عربى اال ت اه مفرط  النناب بالمر لة اال تدائية، مدلة التربية العلمية

 (217 -216(، أاسعا، خ )8(، العدد )20)
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The current research aimed at examining the effectiveness of the 

effectiveness of EDELSON Model in teaching Home Economics to 

develop analytical thinking skills and Self Efficacy among a sample of 

(60) Secondary stage female students enrolled in El sanawia Al Gadida 

Secondary School, Shebeen EL Kom, Menoufia Governorate. The sample 

was divided into two groups: an experimental group of (30) students and 

a control group of (30) students. To achieve this aim, the Analytical 

Thinking Skills Test and the Self Efficacy Scale were built. The research 

applied the quasi-experimental and the descriptive approaches. Through 

the suitable SPSS based statistical analyses, the results revealed the 

following: there were statistically significant differences between the pre- 

and post- application of the Analytical Thinking Skills Test and the Self 

Efficacy Scale in favor of the post application, there were statistically 

significant differences between the experimental and the control groups’ 

mean scores in the post-application of the Analytical Thinking Skills Test 

and The Self Efficacy Scale the in favor of the experimental group. In 

addition, there was a statistically significant positive correlation between 

the experimental group students Self Efficacy’ scores and their analytical 

thinking skills, thus the Edelson Model was proved to be effective in 

developing analytical thinking skills and Self Efficacy. Through applying 

eta square, the EDELSON MODEL was proved to be effective in 

developing analytical thinking skills and Self Efficacy, the research 

recommendations were to pay attention to developing analytical thinking 

skills, and Self Efficacy among students, especially preparatory stage 

students, and to apply EDELSON MODEL in teaching Home Economics 

to various school stages, and to prepare and apply training programs on 

EDELSON MODEL.  
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