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 :ممخص البحث
ميػػػػارات التففيػػػػر  ػػػػؾؽ ييػػػػلؼ البحػػػػت رلػػػػ  التعػػػػرؼ امػػػػ  الع  ػػػػة ا ر باطيػػػػة بػػػػيؽ 

لػػػلا طالبػػػػات  ميػػػة التربيػػػػة  السعر ػػػي )التخظػػػير، السرالبػػػػة، التفػػػؾيؼ( والففػػػػاةة ال ا يػػػة السلر ػػػػة
ميػػػارات التففيػػػر  ػػػؾؽ السعر ػػػي )التخظػػػير، السرالبػػػة، لمظفؾلػػػة السبكػػػرة، والتعػػػرؼ امػػػ   ك ػػػر 

ا  ػي  التفؾيؼ( والففػاةة ال ا يػة السلر ػة لػلا طالبػات  ميػة  التشبػ  بالففػاةة ال ا يػة السلر ػةرسػياما
ميػارات ت السباشػرة وييػر السباشػرة التربية لمظفؾلة السبكرة، باإلضا ة رلي التعػرؼ امػ  التػرايرا

لػػلا طالبػػات  التففيػػر  ػػؾؽ السعر ػػي )التخظػػير، السرالبػػة، التفػػؾيؼ(  ػػي الففػػاةة ال ا يػػة السلر ػػة
 مئتػاف ومسدػؾف  (052) كمية التربية لمظفؾلة السبكرة، و فؾنػ  ايشػة البحػت ا سػتظ مية مػؽ

بػػة بكميػػة التربيػػة لمظفؾلػػة طال ( مسػػس ما ػػة522)طالبػػة، و فؾنػػ  ايشػػة البحػػت انساسػػية مػػؽ 
لػلا طالبػػات  ميػػة  ميػػارات التففيػر  ػػؾؽ السعر ػػيالسبكػرة بجامعػػة السشيػا، و ػػؼ اسػػتخلاـ م يػاس 

لػػلا طالبػػات  ميػػة  الففػػاةة ال ا يػػة السلر ػػةالتربيػػة لمظفؾلػػة السبكػػرة )راػػلاد الباق ػػة(، وم يػػاس 
رلػػ  وجػػؾد ا  ػػة ار باطيػػو  التربيػػة لمظفؾلػػة السبكػػرة )راػػلاد الباق ػػة(، و ؾاػػم  نتػػا   البحػػت

لػلا طالبػات  والففػاةة ال ا يػة السلر ػة ميػارات التففيػر  ػؾؽ السعر ػيدالة رقرا ياا بيؽ  مؾجبة
 ميػارات التففيػر  ػؾؽ السعر ػيكمية التربية لمظفؾلة السبكرة،  سا  ؾام  نتػا   البحػت رلػي  ف 

تربيػػة لمظفؾلػػة السبكػػرة، و ػػل جػػاة لػػلا طالبػات  ميػػة ال بالففػػاةة ال ا يػػة السلر ػػة  دػيؼ  ػػي التشبػػ 
 (.السرالبة –التخظير –التفؾيؼ ر يبيؼ  اآل ي: )

 

 الففاةة ال ا ية السلر ة، ميارات التففير  ؾؽ السعر ي  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

     The current research aimed to identify the correlative relation 

between metacognition thinking skills and perceived self-efficacy 

among college of Early Childhood Education students, in addition to 

identify the most contributed metacognition thinking skills (planning, 

monitoring, evaluation) to perceived self-efficacy among college of 

early Childhood Education students. Also it was aimed to identify the 

direct and indirect effects of metacognition thinking skills on this 

perceived self-efficacy. The research was conducted on the college of 

Early Childhood Education students, Minia University. Pilot study 

sample consisted of 250 students, while the main research sample 

consisted of 500 students. The research used metacognition thinking 

skills scale among Early Childhood Education students (Prepared by 

the researcher) and perceived self-efficacy scale among Early 

Childhood Education students.(Prepared by the researcher) .Results 

revealed that there was positive correlative significant statistical 

relation between metacognition thinking skills, its’ total score and 

perceived self-efficacy among Early Childhood Education students. It 

also asserted that metacognition thinking skills effected on the 

perceived self-efficacy among Early Childhood Education students, 

their arrangement was as follows: (evaluation- planning- moitoring) 

   

 

Keywords: play - Metacognition Thinking Skills, Perceived Self- 

Efficacy 
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 المقدمة واإلطار النظري 

 عل مرقمة الظفؾلة السبكرة  ىؼ السراقل العسرية  ي قياة اإلنداف، قيت يتؼ م ليا 
إلالاد والسيارات اإليجابية و شسية ا ستعلادات والفلرات العفمية  ال يؼ والدمؾ ياتيرس 

سعمسة  ي  مػ السرقمة اللور انك ر  رايراا  ي  عميؼ و عمؼ المؾاطشيؽ االحيؽ، و معب 
انطفاؿ، مسا يبيؽ  ف ا ىتساـ بإالادىا لس ل ذلػ اللور ىؾ الففيل إلالاد  جياؿ ااالة 

 سجتسعيؼ، ل لػ  عل طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة اروة بذرية  الشيؾض ب ادرة ام  
 يدتظيع  ا مجتسع التفلـ والتظؾر بلونيؽ.  

( ميارات 202، 0222) ظامي يفرل بسيارات التففير  ؾؽ السعر ي  سا يؾضح 
التففير التي  يتؼ بسعالجة السعر ة، مؽ م ؿ اسميات التشغيؼ ال ا ي التي  ذسل التخظير 

( رل  53، 0220)قيت ييلؼ التففير  ؾؽ السعر ي  سا يبيؽ جراوف والسرالبة والتفؾيؼ. 
مرالبة اسميات ما وراة التففير وضبظيا، و ؾجيو الفرد  اشاة اسميات التففير، باإلضا ة رل  
راارة واي الفرد بكيفية التففير وما يلور  ي ذىشو مؽ اسميات داممية وطريفتو  ي مؾاجية 

 السذك ت والشتا   التي  ؾال رلييا. 
( وجؾد ا  ة ار باطية 0225الرقيؼ وبر ة ) يلاؼ ذلػ ما  ؾام  لو نتا   دراسة ابل

طردية بيؽ مدتؾا التففير ما وراة السعر ي وا  جاه نحؾ ميشة التلريس. و ؾام  نتا   
(  نو يسكؽ التشب  بفاامية ال ات اإلبلامية مؽ م ؿ التففير  ؾؽ 0222دراسة هي ت )

ية دالة رقرا يار بيؽ ( وجؾد ا  ة ريجاب0222السعر ي. و ؾام  نتا   دراسة جساؿ )
 التففير ما وراة السعر ي والتفيف ا جتسااي. 

ل لػ ا جي  العليل مؽ اللراسات رلي رالاد برام  لتشسية ميارات التففير  ؾؽ السعر ي 
 (،0220، ابل الفادر )Moreno& Saldana (2005) للا الظ ب م ل دراسة  ل مؽ:
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(Havenga et al (2013 (،0222الحسؾرا ) (،0225)، جعفر والتسيسي Bueno et al 
 (.0202الزابي ) (،0222الذاوا ) ،(2017)

(  شااة الفرد ال ا ية بفلر و ام  522، 0222يفرل بالففاةة ال ا ية  سا يبيؽ يؾنس )
 داة السيسة التي    ل رليو، واستذعاره بفلر و ام  التغمب ام  السذك ت التي  ل  ؾاجيو. 

(  ف الففاةة ال ا ية ليا  راير ام   فاال ان راد  ي السؾا ف 3، 0222 فسا يؾضح الذمؾا )
السختمفة، قيت  نيا مؽ السفاهيؼ اليامة  ي السجاؿ التربؾا،  ذعؾر ان راد بامت كيؼ  فاةة 
ذا ية االية؛ ي دا رل  استغ ؿ  لرا يؼ برؾرة ريجابية، وىي  ترار بتؾ عات الفرد  جاه ما 

 كانات وبالخبرات الدابفة. يسمػ مؽ  لرات وإم
التي  وضح   ف الففاةة  Coutinho& Neuman (2008)يلاؼ ذلػ نتا   دراسة 

( وجؾد ا  ة ار باطية 0222ال ا ية   ؾا م شر ام  انداة. و ؾام  نتا   دراسة يؾنس )
( 0222مؾجبة بيؽ الففاةة ال ا ية السلر ة والسرونة الشفدية، و ؾام  نتا   دراسة  بؾ العـز )

رل  وجؾد ا  ة ار باطية بيؽ الففاةة ال ا ية والر اهية الشفدية، ل لػ ا جي  بعض اللراسات 
، ابل الرازؽ Koehler (2007)رل  رالاد برام  لتشسية الففاةة ال ا ية م ل دراسة  ل مؽ: 

 .Muller& Seufert (2018)(، 0222 بؾ زيل ) (،0225)
م ؿ  ترة انتذار مظفؾلة السبكرة  ي  حفيق  ىلا يؽ نجاح طالبات  مية التربية ل يتظمب

ا و ي عل ا اتساد ام  التعميؼ اليجيؽ والتعمؼ اؽ بعل  ظبيفا  -انوبئة  ي العرر الحالي 
امت ؾ الظالبات  لرات  - 21إلجراةات ا قترازية لمحل مؽ انتذار  يروس  ؾرونا  ؾ يل ل

 شغيؼ  داة السياـ السظمؾبة مشيؽ، و  التخظير ام  وميارات  ففير  ؾؽ معر ي  داالىؽ
لتحليل  وجة الفؾة ، ياو ؾجيي السياـ ا لتزاـ بتمػ الخظر و داة الشجاح  يومتابعة ملا 

 و ظؾيرىا و وجو الزعف لتحديشيا.
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البحت اؽ ؼ اليجيؽ ام   شااة الظالبة وإيسانيا بفلرا يا وإمكانا يا  ي يالتعم يعتسل
 ت و داة السياـ انكاديسية السظمؾبة، قيت يفع العبة انكبر  ي السعمؾمات وقل السذك

، مسا يبيؽ  ىسية  ستع الظالبات بسدتؾا مر فع مؽ التعمؼ اليجيؽ ام  التعمؼ ال ا ي لمظالبة
. و ل  قغ  الباق ة   رة شكؾا  ازاة ىيئة التلريس مؽ ضعف  لرة الففاةة ال ا ية

ية التعميؼ اؽ بعل م ؿ ياـ انكاديسية السظمؾبة م ؿ اسمالظالبات ام  الستابعة وإنجاز الس
، و  لػ شكؾا الظالبات مؽ اعؾبة رنجاز السياـ انكاديسية السظمؾبة  ترة انتذار الؾباة

مشيؽ، والـ  لر يؽ ام  التخظير والستابعة الجيلة مع  ازاة ىيئة التلريس إلنجاز السياـ 
 بالؾ   السحلد.  ي السفررات اللراسية السظمؾبة 

ي ار التففير  ؾؽ السعر ي والففاةة ال ا ية ام  انداة انكاديسي لمظ ب وذلػ ما 
.  سا  ف استخلاـ استرا يجيات  ؾؽ  Ghonsooly et al (2014) وضحتو نتا   دراسة 

 السعر ة والففاةة ال ا ية ي دياف رل   ؾ ع ريجابي وىاـ لملا ع لمتعمؼ  سا بيش  نتا   دراسة
Aydin (2016).   ويعلاف مؽ الس شرات اليامة لمرضا اؽ الحياة وذلػ ما بيشتو نتا   دراسة

Cikrikci& Odaci (2016) وم شراف ر يداف لم فة بالشفس  سا  وضح  نتا   دراسة .
Kleitman & Gibson (2011)   وير بظاف بالرحة الشفدية لأل راد  سا  ؾام  لو نتا .

 .Kareshki& Pakmehr(2011)دراسة 
اإلسياـ الشدبي لسيارات التففير التعرؼ ام  محاولة رل   اتجه البحث الحاليل لػ 

لر ة للا طالبات  مية  ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ(  ي التشب  بالففاةة ال ا ية الس
التففير  ؾؽ لسيارات  حليل الترايرات السباشرة ويير السباشرة   لػ و  التربية لمظفؾلة السبكرة،

للا طالبات  مية التربية  السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ(  ي الففاةة ال ا ية السلر ة
 لمظفؾلة السبكرة. 
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 وتثير مذكمة البحث األسئمة اآلتية:

( التخظير، السرالبة، التفؾيؼ)ميارات التففير  ؾؽ السعر ي بيؽ ا ر باطية ما الع  ة  -2
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة؟ السلر ةوالففاةة ال ا ية 

التشب  ( رسياماا  ي التخظير، السرالبة، التفؾيؼ) ميارات التففير  ؾؽ السعر يما  ك ر  -0
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة؟  بالففاةة ال ا ية السلر ة

 ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، لسيارات التففير ما الترايرات السباشرة ويير السباشرة  -3
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة؟ الففاةة ال ا ية السلر ة(  ي التفؾيؼ

 أهداف البحث:
 :حفق مؽييلؼ البحت الحالي رل  الت           

للا طالبات  ميارات التففير  ؾؽ السعر ي والففاةة ال ا ية السلر ةبيؽ ا ر باطية الع  ة  -2
 كمية التربية لمظفؾلة السبكرة.

ففاةة الالتشب  ب( رسياماا  ي ميارات التففير  ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ ك ر  -0
 للا  مية التربية لمظفؾلة السبكرة.ال ا ية السلر ة 

السرالبة،  لسيارات التففير  ؾؽ السعر ي )التخظير،الترايرات السباشرة ويير السباشرة  -3
 للا  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. الففاةة ال ا ية السلر ة(  ي التفؾيؼ

  أهمية البحث:
  تزح  ىسية البحت الحالي فيسا ير ي:
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: األهمية النظرية  أوًلا

لتربية لمظفؾلة السبكرة، قيت للا طالبات  مية ا ميارات التففير  ؾؽ السعر يمتغير  شاوؿ  - 
التففير  ؾؽ السعر ي  معب دوراا ىاماا    العسمية التعميسة، و داال الفرد ام   ف ميارات 

 .  التخظير لمسياـ السظمؾبة ومتابعة ملا  شفي  الخظر واننذظة، والتحفق مؽ  دا يا بشجاح

 مية التربية لمظفؾلة السبكرة، قيت  طالبةللا  الففاةة ال ا ية السلر ةرلفاة الزؾة ام   -ب
انبعاد السيسة  ي شخريتيا، لسا ليا مؽ  ار  بير  ي  حليل سمؾ يا يا و ؾجيييا، مؽ  عل 

كسا  ديؼ  ي ردراكيا لمسياـ التي يسكؽ  ف  فؾـ بيا، بسا يداالىا  ي  ر يز ا نتباه ام  
 . حميل السذكمة لمتؾال لمحمؾؿ السشاسبة

اإلسياـ الشدبي لسيارات التففير  ؾؽ السعر ي التي  شاول  التي  مة انبحاث واللراسات  -ج
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. ي الففاةة ال ا ية السلر ة 

 التطبيقية: األهمية ثانياا

ميارات التففير  ؾؽ السعر ي و داة ل ياس   داة  ي رالاده  التطبيقية تس ل  ىسية البحت  -  
للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، يسكؽ لمباق يؽ  ل ياس الففاةة ال ا ية السلر ة

 ا ستفادة مشيسا.

 حلد نتا   البحت بالحلود اآل ية:ت  البحث: محددات

  ؼ  ظبيق البحت ام  طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة بجامعة السشيا.  البذرية: المحددات

/  0221 الجامعي معاـل الفرل اللراسي انوؿ  ظبيق البحت م ؿ  ؼ الزمنية: المحددات
 .ـ0202

  ؼ  ظبيق  دوات البحت بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة بجامعة السشيا المكانية: المحددات
 .بجسيؾرية مرر العربية
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 مرطمحات البحث:

 Metacognitive Thinking Skillsمهارات التفكير فهق المعرفي 

ُ عرؼ ميارات التففير  ؾؽ السعر ي  ي البحت الحالي برنيا: "ميارات افمية اميا  فؾـ 
لتشغيؼ   فاره و ر بييا بظريفة مشيجية، والعسل ام  مرا بتيا مؽ  بإدارة السعر ة ال ا ية لمستعمؼ،

 ،العسميات السعرفية السؾجية إلنجاز السياـ وقل السذك ت ام الديظرة  جل التحكؼ بيا، و 
 التخظير والسرالبة والتفؾيؼ".  رارات، و تزسؽ ميارات ؽ الحكؼ ام  ما  ؼ ا خاذه م ـوإالا

وُ عرؼ رجرا ياا  ي البحت الحالي: "باللرجة الفمية التي  حرل امييا الظالبة مؽ 
 م ؿ رجابتيا ام  م ياس ميارات التففير  ؾؽ السعر ي للا طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة".  

  Perceived Self- Efficacyة الذاتية المدركة الكفاء

ُ عرؼ الففاةة ال ا ية السلر ة  ي البحت الحالي برنيا: "ااتفاد الظالبة و شااتيا 
و قكاميا قؾؿ ما  ستمفو مؽ رمكانات  لرات واستعلادت ومرا ص اجتسامية وانفعالية 

ة السياـ السختمفة، لتحفيق وافمية،  داالىا ام  مجابية السذك ت التي  عترضيا  اشاة  دا
  ىلا يا السشذؾدة بشجاح". 

وُ عرؼ رجرا ياا  ي البحت الحالي: "باللرجة الفمية التي  حرل امييا الظالبة مؽ 
 م ؿ رجابتيا ام  م ياس الففاةة ال ا ية السلر ة للا طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة".  

 اإلطار النظري ودراساته الدابقة:

 :  Metacognitive Thinking Skillsمهارات التفكير فهق المعرفي أوًلا

( 232، 0221و عل ميارات التففير  ؾؽ السعر ي  سا  بيؽ العيلا والذراة )
مجسؾاة مؽ اننذظة العفمية وال ىشية العميا التي يفؾـ بيا الستعمؼ بيلؼ  شغيؼ   فاره و ر يبيا 
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اشاة مسارستو لمعسمية التعميسية، واستخلامو بظريفة مشيجية، ويكؾف ام  درجة مؽ الؾاي  
 سترا يجيات مشاسبة لسؾضؾع التعميؼ، ومعر تو باليلؼ السراد الؾاؾؿ رليو، ويتزسؽ ذلػ 
ليامو بعسميات  خظير ومرالبة و حكؼ و فييؼ مدتسرة لسعر ة ملا  فلمو واؾ  رل  اليلؼ، 

 ت التي يفـؾ بيا  اشاة التلريس. كسا  تزسؽ الفلرة ام  التآمل  ي الظرؽ وا سترا يجيا

برىسية  لريس ما وراة  Desoete (2001)وو فاا لسا  ؾاي بو نتا   دراسة 
السعر ة،  نغراا نف  شسيتيا  ديؼ بشجاح  ي  اامية اسمية التعمؼ وذلػ ما  ابتتو                                   

                    ،Veenman et al (2004) :، Veenman & Spaans (2005)نتا   دراسة  ل مؽ
Vanderstel& Veenman (2008).  و ؾام  نتا   دراسةFollmer & Sperling 

  ف ما وراة السعر ة  تؾسر الع  ة بيؽ انداة التشفي ا والتعمؼ السشغؼ ذا ياا.  (2016)

وراة  مؽ  اامية التلمل بتشسية ما Onghai (2000) كسا  ؾام  نتا   دراسة
مؽ انطفاؿ  السعر ة  ي  حديؽ بعض العسميات العفمية وزيادة  اامية التعمؼ للى السذار يؽ

 Meeks et al (2007)، Koriat et:  ؾام  نتا   دراسة  لػ ذوى اضظراب ا نتباه، و 
al (2009)، Grammer et al (2011)   رل   اامية ما وراة السعر ة  ي زيادة الفلرة ام

رل  وجؾد ا  ة ار باطية بيؽ ما وراة  Pellas (2014)لػ  ؾام  نتا   دراسة و   الت  ر.
 السعر ة والسذار ة السعرفية والعاطفية لمظ ب. 

ل لػ سيتؼ  شاوؿ ميارات التففير  ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ(  ي 
 البحت الحال  و فريميؼ  التالي: 

 :Planning التخظير (2)
سكؽ الستعمسيؽ مؽ  خظير ي(  ف التخظير 353، 0222) نؾ لو  يؾضح جادو  

ا مؽ ذوا يؼ  و بشاةىؼ السعر ي،  و شغيؼ اناساؿ والسياـ التي يفؾمؾف بيا، بحيت  ربح جزةا
(  ف  ي التخظير يكؾف الستعمؼ ام  واي ومعر ة 32، 0222) ويذير  بؾ رياش
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استعساليا والغروؼ التي يجب  ف  با سترا يجيات السدتخلمة إلنجاز السيسة، و عرؼ  يفية
  دتعسل  ييا والع بات وانمظاة السحتسمة و ساليب مؾاجيتيا.

 (  ف ميارة التخظير  تزسؽ ما يمي:322، 0222ويذير سميساف )  

  حليل اليلؼ، والذعؾر بؾجؾد مذكمة و حليل طبيعتيا. -

 امتيار استرا يجيات التشفي  وميارا و. -

 الخظؾات. ر يب  دمدل  -

  حليل الخظؾات السحتسمة. -

  حليل  ساليب مؾاجية الرعؾبات وانمظاة. -

 التشب  بالشتا   السريؾب  ييا  و الستؾ عة.  -

 :Monitoring ( السرالبة0) 

(  ف السرالبة  ذير رل   لرة الستعمؼ ام  مرالبة 31، 0222) يؾضح  بؾ رياش  
 ف ا ستيعاب لؼ يحلث، فيدتعسل الستعمؼ الشجاح  ي السيسة و ؾجييو،  التحفق مؽ 

استرا يجيات إلا ح  عمسو ومؾاامتو، باإلضا ة رل  ذلػ  إف الجزة انكبر مؽ ضبر 
استعساؿ ا سترا يجية يتعمق بس ابرة الستعمسيؽ ام   حفيز  نفديؼ، و ي وضع  رارات قؾؿ 

اإلمفاؽ  ييا، و ف السرالبة ماهية السيسة وإدارة الؾ   الآلـز إلجرا يا، و سباب الشجاح  و 
  تزسؽ ما يمي:

 الدير با جاه نحؾ اليلؼ السشذؾد. -
 الحفاظ ام   دمدل الخظؾات و تبعيا. -
 معر ة مت  يجب ا نتفاؿ رل  العسمية التالية. -
 معر ة الع بات والرعؾبات. -
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 كيفية مؾاجية الرعؾبات. -
 ف مؽ  Weinstein( ما يعرضو 232، 0225) ابل الحسيلو  كسا يبيشا ابل الفتاح  

 انم مة السؾضحة  سترا يجية السرالبة ال ا ية  تس ل  ي:

  ؾجيو الستعمؼ  سئمة ذا ية. -
  عميؼ ما  عمسو لفرد آمر. -
  ظبيق الستعمؼ لسا  عمسو اشل  عرضو لسؾ ف جليل. -

 :Evaluation ( التفؾيؼ3) 
يعش  لياـ ؾيؼ ال ا ي (  ف التف205، 0225) ابل الحسيلو  يؾضحا ابل الفتاح  

الستعمسيؽ بفحص استجابا يؼ بل ة ليرلروا قكساا ام  ملا احتيا  و ندبة مظئيا، مسا 
يتظمب الس قغة اللليفة الؾامية مؽ الستعمؼ لسراجعة مدتؾا التفلـ بتتبع مرلر انمظاة  ي 

( رل   ف استرا يجية 32، 0222)  بؾ رياش  داة السياـ ومحاولة التفميل مؽ قلوايا، ويذير
( 322، 0222ويؾضح سميساف ) التفييؼ  بل   بل السيسة، و ي  اشاة  شفي ىا، اؼ بعل رنجازىا.

  ف ميارة التفؾيؼ  تزسؽ ما يمي:

  فييؼ ملا  حفيق اليلؼ. -

 الحكؼ ام  د ة الشتا   و فايتيا. -

  فييؼ ملا م  سة انساليب التي استخلم . -

  فييؼ  يفية  شاوؿ الع بات وانمظاة. -

  فييؼ  اامية الخظة. -

، مؽ "ميارات التففير  ؾؽ السعر يبعل  شاوؿ الخمفية الشغرية قؾؿ الستغير السدتفل "  
 ".الففاةة ال ا ية السلر ةيشتفل رل   شاوؿ الستغير التابع "قيت مفيؾميا و ىسيتيا 
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 Perceived Self- Efficacyالففاةة ال ا ية السلر ة اانياا: 
( برنيا  ل ما 220، 0221يعرؼ بانلورا الففاةة ال ا ية السلر ة  سا يبيؽ الر ؾع )

يعتفل الفرد  نو يسمػ مؽ رمكانات و لرات، والتي  عل بس ابة م ياس  و معيار ن فاره و  عالو، 
و نيا  ؾ ع الفرد برنو  ادر ام   داة الدمؾؾ ال ا يحفق نتا   مريؾب  ييا  ي مؾ ف معيؽ. 

( مؽ انبعاد السيسة  ي 223، 0222لففاةة ال ا ية  سا يؾضحا الجيؾرية والغفرا )و عل ا
شخرية الفرد،  سعتفلات الفرد اؽ نفدو  ساس ميؼ لتحليل سمؾ و و رر ا و  ي السجا ت 

 الذخرية وا جتسامية وا نفعالية. 

 أهمية الكفاءة الذاتية: 
( مر زاا  ساسياا  ي دا عية 00، 0222) و س ل الففاةة ال ا ية  سا يبيؽ  بؾ العـز

ان راد لم ياـ برا نذاط، و  لػ مؾاجية الزغؾط التي  عترض طريفيؼ  ي مراقل قيا يؼ 
( قيت  ؾام  رل  وجؾد ا  ة ار باطية 0221)الر ؾع السختمفة. ويلاؼ ذلػ نتا   دراسة 

الدرارا ي والزبيلا دراسة  طردية بيؽ الففاةة ال ا ية السلر ة والر بة الشفدية. و ؾام  نتا  
( رل  وجؾد ا  ة ار باطية طردية بيؽ ا ستعلاد لألمل والففاةة ال ا ية.  سا  ؾام  0222)

( رل  وجؾد ا  ة ار باطية مؾجبة بيؽ اليفغة العفمية والففاةة 0222)الذمؾا نتا   دراسة 
ا  ة ار باطية بيؽ  رل  وجؾد Saleem et al (2018)ال ا ية. و  لػ  ؾام  نتا   دراسة 

 Marcou& Philippouالففاةة ال ا ية و عمؼ المغة ا نجميزية. و ؾام  نتا   دراسة 
 ؾام    لػ و وجؾد ا  ة ار باطية بيؽ السعتفلات التحفيزية والففاةة ال ا ية.  (2005)

 Ju Joo et al (2000) ،Mills et al (2007)( ،Motlagh et al ل مؽ نتا   دراسة
(2011( ،Altun& Erden (2013  رل   ف الففاةة ال ا ية اام ا ىاماا  ي التحريل

( وجؾد ا  ة ار باطية بيؽ ال  اة الروقي 0221) الذجيرا اللراسي. و ؾام  نتا   دراسة 
 والففاةة ال ا ية.
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 مسا يؾضح  ف  شاوؿ الففاةة ال ا ية السلر ة للا طالبة  مية التربية لمظفؾلة السبكرة
ممحة لسا  ؼ اإلشارة رليو  ي انطر الشغرية و وضحتو نتا   اللراسات الدابفة مؽ  استجابة
 ستعيا بسدتؾا مر فع مؽ الففاةة ال ا ية، قيت يداالىا ذلػ ام  التستع بالرحة  ىسية 

الشفدية والذعؾر بالرضا وا  زاف ا نفعالي، مسا يشعكس  ي نجاقيا لم ياـ بلورىا  ي  شذئة 
 . الحيؽ لمسجتسعالسؾاطشيؽ الر

 فروض البحث:
ميارات التففير  ؾؽ السعر ي والففاةة  ؾجل ا  ة ار باطيو ذات د لة رقرا ية بيؽ  -2

 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. ال ا ية السلر ة

للا طالبات  مية  التشب  بالففاةة ال ا ية السلر ة ي ميارات التففير  ؾؽ السعر ي   ديؼ -0
 التربية لمظفؾلة السبكرة.

الففاةة ال ا ية  ي  لسيارات التففير  ؾؽ السعر ييؾجل  رايرات مباشرة ويير مباشرة  -3
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. السلر ة

 إجراءات البحث: 
 منهج البحث:

ـ الشدبي لسيارات اإلسياالبحت الحالي السشي  الؾافي، لمتعرؼ ام   استخلـ  ي
للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة  التففير  ؾؽ السعر ي  ي التشب  بالففاةة ال ا ية السلر ة

 السبكرة.

 عينة البحث: 
ة اذؾا ية مؽ طالبات الفرؽ انربعة بكمية التربية لمظفؾلة بظريف ؼ امتيار العيشة 

 ( مئتاف ومسدؾف 052)مؽ ايشة البحت ا ستظ مية قيت  فؾن  السبكرة بجامعة السشيا، 
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، والجلوؿ التالي يؾضح طالبة ( مسس مئة522)طالبة، و فؾن  ايشة البحت انساسية مؽ 
 الد وندبة العيشة السختارة مؽ  ل  ر ة:

 (2جلوؿ )
 يؾضح  ؾزيع العيشة ا ستظ مية وانساسية.

 اٌؼٍٕت اِسبسٍت اٌؼٍٕت االسخطالػٍت

 إٌسبت اٌّئىٌت ػذد اٌطبٌببث اٌفشلت إٌسبت اٌّئىٌت ػذد اٌطبٌببث اٌفشلت

 %55 555 اٌفشلت اِوًٌ %55 55 اٌفشلت اِوًٌ

 %55 555 اٌفشلت اٌثبٍٔت %55 55 اٌفشلت اٌثبٍٔت

 %55 555 اٌفشلت اٌثبٌثت %55 55 اٌفشلت اٌثبٌثت

 %55 555 اٌفشلت اٌشابؼت %55 55 اٌفشلت اٌشابؼت

 %555 555 اٌّجّىع اٌىًٍ %555 555 اٌىًٍاٌّجّىع 

 أدوات البحث: 
 )إعداد الباحثة(   مهارات التفكير فهق المعرفي لدي طالبات الطفهلة المبكرةمقياس  - 1

 أ( الهدف من المقياس:
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. ميارات التففير  ؾؽ السعر يلياس 

 ب( خطهات إعداد المقياس في صهرته األولية: 
 مر رالاد الس ياس  ي الخظؾات اآل ية:ػ

  حليل انسس التي يفـؾ امييا الس ياس. -2
للا طالبات  مية  ميارات التففير  ؾؽ السعر يارات  غظ  رالاد مجسؾاة مؽ العب - 0

 ف  فؾف العبارات واضحة التربية لمظفؾلة السبكرة، و ل رواي اشل اياية مبارات الس ياس 
قيت ايغ  العبارات بظريفة    ؾقي بإجابة  الـ التحيز  ي العبارات، و ومفيؾمة لمعيشة

 معيشة.
التعريف  ،مكؾنا و ، ؼ  تابة  عميسات  ظبيق الس ياس و شاول  اليلؼ مؽ الس ياس -3

 و فليؼ م اؿ  ؾضيحي لظريفة اإلجابة. ،اإلجرا ي نبعاده, مظؾات  ظبيفو
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ومؽ م ؿ الخظؾات الدابفة  ؼ التؾال رل  الرؾرة السبل ية لمس ياس، ويتفؾف مؽ 
 ( مبارة.32)

 جـ( طريقة التطبيق والترحيح:
 طريقة التطبيق: -1

, قيت طمب مؽ الظالبات ملة البيانات الخااة واإلجابة الفترونيااطبق الس ياس 
 ياس.لعبارات الس ياس, و  يؾجل زمؽ محلد لإلجابة ام  الس 

 طريقة الترحيح:  -2

( ل ستجابة )دا ساا،  قياناا، 2، 0، 3، 3 ؼ  رحيح الس ياس ام   ف  فؾف اللرجة )
ا( ام  التؾالي  .نادراا،  بلا

 الكفاءة الديكهمترية لممقياس:د( 

: صدق مقياس مهارات التفكير فهق المعرفي  لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة:  أوًلا

 حداب صدق المحك:  -1

 ؼ  ظبيفو ( الباق ة)رالاد/  م ياس ميارات التففير  ؾؽ السعر يلمتحفق مؽ الؽ 
اؼ  ؼ  مؽ مجتسع البحت ومؽ يير ايشة البحت انساسية، طالبة( 052امي ايشة  ؾاميا )

(،  رجسة/ الجراح 2113) سجراو وديشدؾف رالاد/  م ياس التففير ما وراة السعر ي ظبيق 
( امي نفس العيشة، و ؼ ريجاد معامل ا ر باط بيؽ درجات العيشة امي 0222)وابيلات 
( وىي ليسة ار باط مر فعة ودالة 2,220) و ل بمغ  ليسة معامل ا ر باط بيشيسااندا يؽ، 

 .رقرا ياا، مسا يذير رل   ف ا متبار ام  درجة مفبؾلة مؽ الرلؽ
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 حداب التجانس الداخمي: – 2

 ؼ قداب التجانس اللاممي  س شر لمرلؽ وذلػ بحداب معام ت ا ر باط بيؽ 
بيؽ درجة  ل رليو، و  لػ معام ت ا ر باط واللرجة الفمية لمبعل السشتسية درجة  ل مبارة 

 ظبيفو ام   ؾا ر التجانس اللاممي، قيت  ؼ  بعل واللرجة الفمية لمس ياس وذلػ لمتحفق مؽ
طالبة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة مؽ مجتسع البحت  تاف ومسدؾف مئ( 052ايشة  ؾاميا )

 (  ؾضح الشتيجة ام  التر يب:3(، )0لو، والجلاوؿ ) انساسيةومؽ يير العيشة 

مهارات أوًلا: معامالت اًلرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليه بمقياس 
 بية لمطفهلة المبكرة.لدي طالبات كمية التر  التفكير فهق المعرفي

 (2) جدول
يهضح معامالت اًلرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليه بمقياس                                              

 (250مهارات التفكير فهق المعرفي لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة )ن = 

 اٌؼببساث اِبؼبد

 6 5 4 3 5 5 اٌؼببسةسلُ  اٌخخطٍظ

 **5,675 **5,554 **5,553 **5,635 **5,664 **5,656 ِؼبًِ االسحببط

   55 7 6 5 سلُ اٌؼببسة

   **5,653 **5,555 **5,555 **5,543 ِؼبًِ االسحببط

 56 55 54 53 55 55 سلُ اٌؼببسة اٌّشالبت

 **5,656 **5,555 **5,646 **5,555 **5,556 **5,656 ِؼبًِ االسحببط

   55 57 56 55 سلُ اٌؼببسة

   *5,666 *5,665 *5,555 **5,657 ِؼبًِ االسحببط

 36 35 34 33 35 35 سلُ اٌؼببسة اٌخمىٌُ

 **5,556 **5,556 **5,555 **5,664 **5,665 **5,655 ِؼبًِ االسحببط

   45 37 36 35 سلُ اٌؼببسة

   **5,546 **5,675 **5,675 **5,653 ِؼبًِ االسحببط

 (0,01(، )**( دالة عند مدتهى دًللة )0,05)*( دالة عند مدتهى دًللة )
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 ( ما يمي: 0يتزح مؽ جلوؿ )

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
دالة رقرا ياا،  ار باط( وى  معام ت 2,233:  2,222( ما بيؽ )التخطيطالسشتسية رليو )

 مسا يذير رل  التجانس اللاممي لمس ياس.

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
( وى  معام ت ار باط دالة رقرا ياا، 2,222:  2,222( ما بيؽ )المراقبةالسشتسية رليو )

 س ياس.مسا يذير رل  التجانس اللاممي لم

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
( وى  معام ت ار باط دالة رقرا ياا، مسا 2,232:  2,222( ما بيؽ )التقهيمالسشتسية رليو )

 يذير رل  التجانس اللاممي لمس ياس.

مهارات التفكير فهق : معامالت اًلرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس ثانياا
 .المعرفي

 (3جلوؿ )
 للا طالبات ميارات التففير  ؾؽ السعر ييؾضح معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل بعل مؽ  بعاد م ياس 

 (052كمية التربية لمظفؾلة السبكرة واللرجة الفمية لو )ف = 
 االسحببطِؼبًِ  اِبؼبد

 **5,755 اٌخخطٍظ.

 **5,755 اٌّشالبت.

 **5,655 اٌخمىٌُ.

 (0,01)**( دالة عند مدتهى دًللة )
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 ( ما يمي:3يتزح مؽ جلوؿ )

ميارات التففير  ؾؽ  م ياس باط بيؽ درجة  ل بعل مؽ  بعاد  راوق  معام ت ا ر  -
معام ت ار باط دالة رقرا ياا ( وى  2,102: 2,222واللرجة الفمية لو ما بيؽ ) السعر ي

 مسا يذير رل  التجانس اللاممي لمس ياس.

 :تعقيب 

معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة يتزح لشا مؽ الجلاوؿ الدابفة  ف جسيع 
مؽ مبارات الس ياس معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة و  درجة البعل السشتسية رليو،و 

معام ت ا ر باط بيؽ درجة البعل واللرجة الفمية لمس ياس معام ت و يزا واللرجة الفمية لو، 
مسا يلؿ ام   ف مبارات الس ياس بربعادىا ، (2,01ار باط مر فعة ودالة اشل مدتؾى د لة )

   تستع بسعام ت الؽ مر فعة.

 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة: مهارات التفكير فهق المعرفيثبات مقياس ثانياا: 

ام   بتظبيق الس ياسوذلػ  ،لمتركل مؽ ابات الس ياس  ؼ قداب معامل  لفا لفرونباخ
، انساسيةطالبة مؽ مجتسع البحت ومؽ مارج العيشة  تاف ومسدؾف ( مئ052 ؾاميا ) ايشة

 (:3و ان  الشتا    سا ىي مؾضحة بجلوؿ )

 (3جلوؿ )
 (052)ف= ميارات التففير  ؾؽ السعر ي الفا  رونباخيؾضح معام ت 

 ِؼبًِ اٌفب وشؤببر اِبؼبد

 5,655 اٌخخطٍظ.

 5,665 اٌّشالبت.

 5,656 اٌخمىٌُ.

 5,745 اٌذسجت اٌىٍٍت
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 ( ما يمي:3يتزح مؽ الجلوؿ )

(، 2,222 - 2,222)لسيارات التففير  ؾؽ السعر ي  راوق  بيؽ  لفا  ليسة معامل ف   -
دالة رقرا ياا مسا مر فعة  وى  ليؼ( 2,130ليسة الفا  رونباخ لملرجة الفمية لمس ياس ) وبمغ 

 يذير رل   ف الس ياس ام  درجة مفبؾلة مؽ ال بات. 

ومؽ الشتا   الدابفة لرلؽ وابات الس ياس يتزح  ؾا ر الذروط الديكؾمترية لس ياس 
لمظفؾلة السبكرة,  سا يتزح ا قيتو  للا طالبات  مية التربية ميارات التففير  ؾؽ السعر ي

 وإمكانية استخلامو  ي البحت الحالي. 

 في صهرته النهائية: مهارات التفكير فهق المعرفيوصف مقياس هـ( 

بعل رجراة التعلي ت ال زمة لمس ياس  ي ضؾة ما  سفرت اشو نتا   السعالجات 
ا اؾف ( 32 فؾف الس ياس مؽ )؛ قيت (2)ممحق  اإلقرا ية  م  الس ياس اؾر و الشيا ية

للا  ا اة ميارات لمتففير  ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ(مبارة مؾزاة ام  
 .طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة

)إعداد مية التربية لمطفهلة المبكرة:لدي طالبات ك الكفاءة الذاتية المدركةمقياس  - 2
 الباحثة(

 :أ( الهدف من المقياس
 .للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة الففاةة ال ا ية السلر ةلياس 

 ( إعداد المقياس في صهرته األولية: ب

 مر رالاد الس ياس  ي الخظؾات اآل ية:ػ

  حليل انسس التي يفـؾ امييا الس ياس. -2
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للا طالبات  مية التربية  الففاةة ال ا ية السلر ةرالاد مجسؾاة مؽ العبارات  رف  -0
 لمظفؾلة السبكرة، و ل رواي اشل اياية مبارات الس ياس الشؾاقي التالية:ػػ

 مفيؾمة لمعيشة. (  ف  فؾف العبارات واضحة و    

 ب( الـ التحيز  ي العبارات, قيت ايغ  العبارات بظريفة    ؾقي بإجابة معيشة.  

ل  اليلؼ مؽ الس ياس, مكؾنا و, مظؾات  ؼ  تابة  عميسات  ظبيق الس ياس, و شاو  -3
  ظبيفو, و فليؼ م اؿ  ؾضيحي لظريفة اإلجابة.

ومؽ م ؿ الخظؾات الدابفة  ؼ التؾال رل  الرؾرة السبل ية لمس ياس، ويتفؾف مؽ 
 ( مبارة.32)

 جـ( طريقة التطبيق والترحيح:

 طريقة التطبيق: -1

ؽ الظالبات ملة البيانات الخااة , قيت طمب مالفترونياالس ياس  ؼ  ظبيق الس ياس 
 واإلجابة لعبارات الس ياس, و  يؾجل زمؽ محلد لإلجابة ام  الس ياس.

 طريقة الترحيح:  -2

دا سا،  قيانا، ( ل ستجابة )2، 0، 3، 3 ؼ  رحيح الس ياس ام   ف  فؾف اللرجة )
 رحيحيا  ي ا  جاه ( ام  التؾالي، فيسا الا بعض العبارات الدمبية والتي يتؼ نادرا،  بلا

 (.31، 32، 32، 03، 22، 25، 2، 3العكدي وىؼ العبارات )
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 د( الكفاءة الديكهمترية لممقياس:

 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة: كفاءة الذاتية المدركة صدق مقياس الأوًلا: 

 ػػ الرلؽ العاممي:  2

بتظبيفو ام  ايشة ففاةة ال ا ية السلر ة التحميل العاممي لس ياس ال  ؼ قداب الؽ  
نفس مؽ بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة طالبة  مئتاف ومسدؾف ( 052استظ مية بمغ  ؾاميا )

, والجلاوؿ التالية  ؾضح مرفؾ ة العؾامل لمبظا ة مجتسع البحت ومارج العيشة انساسية لو
س ياس بعل ق ؼ معؾامل الشيا ية لومرفؾ ة ال بل التلوير, ومرفؾ ة العؾامل بعل التلوير 

 قدب محػ جيمفؾرد. (2‚3)  ل مؽ  ذبعيا التي  ان  التذبعات يير اللالة و 

 قبل التدوير:كفاءة الذاتية المدركة أوًلا: مرفهفة العهامل لمقياس ال
 (5) جدول

 .التدوير قبلالكفاءة الذاتية املدركة  ملقياس العوامل مصفوفة يوضح

 3ع 5ع 5ع اٌؼببسة م

   0,789 .ٌخطىٌشهب وأسؼً لذساحً فً أثك 99

   0,796 .ػذة بطشق أهذافً حذمٍك أدبوي 98

   0,706 .إٌّشىدة اِهذاف ٌخذمٍك جٍذة بصىسة ٌذٍبحً أخطظ 99

   0,700 .وػضٌّت لىة اٌصؼبت اٌذٍبة ِىالف حضٌذًٔ 99

   0,698 .أهذافً حذمٍك حؼشلً اٌخً اٌصؼىببث أواجه 99

   0,685 .حىاجهًٕ اٌخً ٌٍّشىالث إبذاػٍت دٍىي أجذ 97

   0,675 .اٌجذٌذة اٌّىالف وإدسان فهُ أسخطٍغ 96

 0,597  0,677 .اَخشٌٓ ِغ بفبػٍٍت اٌخؼبًِ أجٍذ 9

 0,597  0,669 .واٌّذٍطٍٓ اِصذلبء وحمذٌش ِذبت أٔبي 90

 0,598  0,668 .وجه أوًّ ػٍى اٌذساسٍت اٌّهبَ ِداء ببجخهبد أػًّ 56

   0,660 .اٌخٍشٌت واِػّبي االجخّبػٍت إٌّبسببث فً اٌّشبسوت أفضً 97

  0,599 0,657 .اٌضبغطت اٌّىالف فً ببٌمٍك اٌشؼىس ػٍى أحغٍب 6

   0,657 .دبالحهب بىً وأحمبٍهب بشخصٍخً أػخض 90

  0,505 0,699 .اٌصؼبت اٌّهبَ ِٓ ببٌؼذٌذ ٌٍمٍبَ حؤهًٍٕ لذساحً أْ أػخمذ 59

   0,697 .واٌضؼف اٌمىة ٔمبط ٌخذذٌذ ببسخّشاس راحً ألٍُ 97
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   0,697 .ػمالٍٔت بطشٌمت اٌّخخٍفت اٌّىالف وحذًٍٍ حفسٍش أجٍذ 98

   0,605 .دٍبحهُ أِىس حسهًٍ فً أسشحً أفشاد ِغ احؼبوْ 95

 0,507  0,598 .دوسٌت بصىسة دسوسً اسخشجبع ػٍى أدشص 55

 0,598  0,597 .اٌّذذد اٌىلج فً اٌّطٍىبت اٌذساسٍت اٌّهبَ بئٔجبص ألىَ 57

   0,579 .إحّبِهب لبً اٌّهبَ أحشن 97

  0,568 0,575 .ِشة ِٓ أوثش واٌفشً اٌّذبوٌت ػٓ ببإلدببط أشؼش 95

   0,576 .جٍذة بصىسة ٌُخشٌٓ ِشبػشي ػٓ اٌخؼبٍش أسخطٍغ 7

   0,575 .اٌذساسٍت اٌمشاساث احخبر فً راحً ػٍى أػخّذ 55

  0,597 0,570 .بهذوء اٌذٍبحٍت اٌضغىط ِىاجهت أسخطٍغ 9

  0,559 0,567 .اٌغضب ػٕذ أفؼبًٌ سدود فً أحذىُ 9

 0,597  0,569 .ِؼهب واٌخؼبًِ اَخشٌٓ ِشبػش فهُ أسخطٍغ 99

   0,560 .اٌخبصت وآسائً بأفىبسي اَخشٌٓ إلٕبع ػٍى اٌمذسة أِخٍه 59

 0,559  0,509 .ِشحفؼت دساسٍت وِؼذالث دسجبث ػٍى ٌٍذصىي جهذي ألصً ابزي 50

  0,559 0,559 .اِوبدٌٍّت اٌّهبَ وأداء اٌذسوط اسخزوبس فً صؼىبت أجذ 59

   0,555 .أهذافً حذمٍك أجً ِٓ حىاجهًٕ اٌخً اٌصؼىببث أِبَ أصّذ 95

 0,505  0,598 .فمظ شهبدة ػٍى واٌذصىي إٌجبح أجً ِٓ اٌذساست أحببغ 58

  0,686  .اٌصبدِت اٌّىالف فً أفؼبالحً ضبظ ػٍى ٌصؼب 7

  0,675 0,555 .ببٌغضب شؼىسي ػٕذ وػٕف بخهىس أحصشف 5

  0,576 0,579 .اٌّخخٍفت اٌّىالف فً االٔفؼبًٌ ببالحضاْ أشؼش 5

  0,555 0,586 .حىاجهًٕ اٌخً اٌّشىالث فً بّشؤت اٌخفىٍش ػٍى ٌصؼب 50

  0,599 0,569 .اَخشٌٓ ِغ جٍذة ػاللبث ػٍى اٌّذبفظت فً صؼىبت أجذ 96

  0,509  .ػٍى اٌّسٍطشة اٌسٍبٍت اِفىبس ِٓ اٌذذ فً صؼىبت أواجه 8

 0,608  0,578 .بسهىٌت اَخشٌٓ ِغ صذالبث حىىٌٓ أسخطٍغ 99

 0,575  0,567 .اٌخفىق ػٍى ٌٍّذبفظت صٍِٕت ٌخطت وفمب اٌذسوط أراوش 57

 0,599  0,570 .بهُ اٌخبصت اٌّشىالث ٌذً أصذلبئً إٌى ٌٍجأ 95

 ( ما يمي: 5يتزح مؽ جلوؿ )

 ذبعات ، و راوق  (2,3الس ياس  بل التلوير  ك ر مؽ )مبارات  ف  ذبعات  
 .(2,222: 2,323ما بيؽ ) العبارات
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بعد التدوير وحذف التذبعات غير  الكفاءة الذاتية المدركةمرفهفة العهامل لمقياس  ثانياا:
 الدالة وفق محك جيمفهرد:

 (2جلوؿ )
 .2,3بعل التلوير وق ؼ العبارات التي  فل اؽ ففاةة ال ا ية السلر ة يؾضح مرفؾ ة العؾامل لس ياس ال

 االشرتاكات 3ع 2ع 1ع العبارة م
 0,490   0,693 .بسهىٌت اَخشٌٓ ِغ صذالبث حىىٌٓ أسخطٍغ 99

 0,496   0,647 .اَخشٌٓ ِغ بفبػٍٍت اٌخؼبًِ أجٍذ 9
 0,530  0,384 0,604 .ٌخطىٌشهب وأسؼً لذساحً فً أثك 99
 0,415   0,602 .واٌّذٍطٍٓ اِصذلبء وحمذٌش ِذبت أٔبي 90
 0,344   0,586 .بهُ اٌخبصت اٌّشىالث ٌذً أصذلبئً إٌى ٌٍجأ 95
 0,335   0,569 .ِؼهب واٌخؼبًِ اَخشٌٓ ِشبػش فهُ أسخطٍغ 99
 0,331   0,537 .دٍبحهُ أِىس حسهًٍ فً أسشحً أفشاد ِغ احؼبوْ 95
 0,336   0,517 .دبالحهب بىً وأحمبٍهب بشخصٍخً أػخض 90
 0,345   0,507 .اٌخٍشٌت واِػّبي االجخّبػٍت إٌّبسببث فً اٌّشبسوت أفضً 97
 0,309   0,506 .اٌخبصت وآسائً بأفىبسي اَخشٌٓ إلٕبع ػٍى اٌمذسة أِخٍه 59
 0,373  0,325 0,495 .حىاجهًٕ اٌخً ٌٍّشىالث إبذاػٍت دٍىي أجذ 97
 0,361  0,311 0,494 .اٌجذٌذة اٌّىالف وإدسان فهُ أسخطٍغ 96

 0,257   0,455 .جٍذة بصىسة ٌُخشٌٓ ِشبػشي ػٓ اٌخؼبٍش أسخطٍغ 7
 0,361  0,373 0,381 .وػضٌّت لىة اٌصؼبت اٌذٍبة ِىالف حضٌذًٔ 99
 0,555  0,726  .وجه أوًّ ػٍى اٌذساسٍت اٌّهبَ ِداء ببجخهبد أػًّ 56
 0,497  0,703  .اٌخفىق ػٍى ٌٍّذبفظت صٍِٕت ٌخطت وفمب اٌذسوط أراوش 57
 0,483  0,683  .دوسٌت بصىسة دسوسً اسخشجبع ػٍى أدشص 55
 0,420  0,621  .اٌّذذد اٌىلج فً اٌّطٍىبت اٌذساسٍت اٌّهبَ بئٔجبص ألىَ 57
 0,473  0,567  .إٌّشىدة اِهذاف ٌخذمٍك جٍذة بصىسة ٌذٍبحً أخطظ 99
 دساسٍت وِؼذالث دسجبث ػٍى ٌٍذصىي جهذي ألصً ابزي 50

 .ِشحفؼت

 0,524  0,293 

 0,303  0,503  .اٌذساسٍت اٌمشاساث احخبر فً راحً ػٍى أػخّذ 55
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 0,448  0,478 0,463 .ػذة بطشق أهذافً حذمٍك أدبوي 98
 0,308  0,462  .ػمالٍٔت بطشٌمت اٌّخخٍفت اٌّىالف وحذًٍٍ حفسٍش أجٍذ 98
 0,364  0,431 0,422 .اٌصؼبت اٌّهبَ ِٓ ببٌؼذٌذ ٌٍمٍبَ حؤهًٍٕ لذساحً أْ أػخمذ 59
 0,367  0,422 0,373 .أهذافً حذمٍك حؼشلً اٌخً اٌصؼىببث أواجه 99
 0,293  0,394 0,352 .واٌضؼف اٌمىة ٔمبط ٌخذذٌذ ببسخّشاس راحً ألٍُ 97
 0,144  0,306  .أهذافً حذمٍك أجً ِٓ حىاجهًٕ اٌخً اٌصؼىببث أِبَ أصّذ 95

 0,515 0,706   .ببٌغضب شؼىسي ػٕذ وػٕف بخهىس أحصشف 5
 0,424 0,637   .اٌصبدِت اٌّىالف فً أفؼبالحً ضبظ ػٍى ٌصؼب 7
 0,465 0,633   .اٌّخخٍفت اٌّىالف فً االٔفؼبًٌ ببالحضاْ أشؼش 5
 0,396 0,599   .اٌغضب ػٕذ أفؼبًٌ سدود فً أحذىُ 9

 0,363 0,577   .حىاجهًٕ اٌخً اٌّشىالث فً بّشؤت اٌخفىٍش ػٍى ٌصؼب 50
 0,371 0,566   .بهذوء اٌذٍبحٍت اٌضغىط ِىاجهت أسخطٍغ 9

 0,376 0,553   .ِشة ِٓ أوثش واٌفشً اٌّذبوٌت ػٓ ببإلدببط أشؼش 95
 0,400 0,542   .اٌضبغطت اٌّىالف فً ببٌمٍك اٌشؼىس ػٍى أحغٍب 6

 0,303 0,541   .اَخشٌٓ ِغ جٍذة ػاللبث ػٍى اٌّذبفظت فً صؼىبت أجذ 96
 0,236 0,482   .ػٍى اٌّسٍطشة اٌسٍبٍت اِفىبس ِٓ اٌذذ فً صؼىبت أواجه 8

 0,271 0,481   .اِوبدٌٍّت اٌّهبَ وأداء اٌذسوط اسخزوبس فً صؼىبت أجذ 59
 0,267 0,402   .إحّبِهب لبً اٌّهبَ أحشن 97
 0,251 0,388 0,308  .فمظ شهبدة ػٍى واٌذصىي إٌجبح أجً ِٓ اٌذساست أحببغ 58

  4,5 4,9 5,4 الكامنة اجلذور
 %11,3 %12,1 %13,6 املئوية النسب
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 :الكفاءة الذاتية المدركةالعبارات المذبعة عمى عهامل مقياس  ثانياا:
 (7) جدول

 .الكفاءة الذاتية املدركة مبقياس األول العامل على املشبعة العبارات يوضح

 التشبع درجة العبارة م

 0,693 .بسهىٌت اَخشٌٓ ِغ صذالبث حىىٌٓ أسخطٍغ 99
 0,647 .اَخشٌٓ ِغ بفبػٍٍت اٌخؼبًِ أجٍذ 9

 0,604 .ٌخطىٌشهب وأسؼً لذساحً فً أثك 99
 0,602 .واٌّذٍطٍٓ اِصذلبء وحمذٌش ِذبت أٔبي 90
 0,586 .بهُ اٌخبصت اٌّشىالث ٌذً أصذلبئً إٌى ٌٍجأ 95
 0,569 .ِؼهب واٌخؼبًِ اَخشٌٓ ِشبػش فهُ أسخطٍغ 99
 0,537 .دٍبحهُ أِىس حسهًٍ فً أسشحً أفشاد ِغ احؼبوْ 95
 0,517 .دبالحهب بىً وأحمبٍهب بشخصٍخً أػخض 90
 0,507 .اٌخٍشٌت واِػّبي االجخّبػٍت إٌّبسببث فً اٌّشبسوت أفضً 97
 0,506 .اٌخبصت وآسائً بأفىبسي اَخشٌٓ إلٕبع ػٍى اٌمذسة أِخٍه 59
 0,495 .حىاجهًٕ اٌخً ٌٍّشىالث إبذاػٍت دٍىي أجذ 97
 0,494 .اٌجذٌذة اٌّىالف وإدسان فهُ أسخطٍغ 96

 0,455 .جٍذة بصىسة ٌُخشٌٓ ِشبػشي ػٓ اٌخؼبٍش أسخطٍغ 7
 0,381 .وػضٌّت لىة اٌصؼبت اٌذٍبة ِىالف حضٌذًٔ 99

 ( ما يمي: 2يتزح مؽ جلوؿ )
 فاةة الظالبات  ي  يؼ مذاارىؽ  ف العبارات السذبعة ام  العامل انوؿ  لؿ ام   -

ومذاار اآلمريؽ والتؾاال الفعاؿ وإجادة التعامل مع السحيظيؽ، والفلرة ام   فؾيؽ الا ات 
الكفاءة ) , واميو يسكؽ  دسية العامل انوؿناجحة والسذار ة  ي السشاسبات ا جتسامية

و ل  (،2,213:  2,322و راوق   ذبعات العبارات اميو ما بيؽ )(، اًلجتماعية المدركة
 .%(23,2)(، و ف ندبة التبايؽ العاممي السفدر 5,3بمغ  ليسة الج ر الفامؽ لو )
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 (2جلوؿ )

 السذبعة ام  العامل ال اني بس ياس الففاةة ال ا ية السلر ةيؾضح العبارات 
 درجة التذبع العبارة ـ

 0,726  اسل باجتياد نداة السياـ اللراسية ام   كسل وجو. 35
 0,703  ذاكر اللروس و فا لخظة زمشية لمسحا غة ام  التفؾؽ. 36
 0,683  قرص ام  استرجاع دروسي برؾرة دورية. 34
 0,621 بإنجاز السياـ اللراسية السظمؾبة  ي الؾ   السحلد.  ـؾ  37
 0,567  مظر لحيا ي برؾرة جيلة لتحفيق انىلاؼ السشذؾدة. 29
 0,524 اب ؿ   ري جيلا لمحرؾؿ ام  درجات ومعل ت دراسية مر فعة. 40
 0,503  اتسل ام  ذا ي  ي ا خاذ الفرارات اللراسية. 33
 0,478 رؽ الة. قاوؿ  حفيق  ىلا ي بظ 18
 0,462  جيل  فدير و حميل السؾا ف السختمفة بظريفة اف نية. 28
 0,431  اتفل  ف  لرا ي   ىمشي لم ياـ بالعليل مؽ السياـ الرعبة. 32
 0,422  واجو الرعؾبات التي  عر ل  حفيق  ىلا ي. 22
 0,394  ليؼ ذا ي باستسرار لتحليل نفاط الفؾة والزعف. 27
 0,306  ماـ الرعؾبات التي  ؾاجيشي مؽ  جل  حفيق  ىلا ي. اسل  24

 ( ِب ًٌٍ: 6ٌخضخ ِٓ جذوي )
 ي  داة السياـ اللراسية اجتياد الظالبات  ف العبارات السذبعة ام  العامل ال اني  ذير رل   -
استرجاع اللروس، و يفية التخظير لمسدتفبل لتحفيق انىلاؼ السشذؾدة ومؾاجية السؾا ف و 

، و راوق   ذبعا يا ما بيؽ (المدركة الكفاءة األكاديمية), ول لػ يسكؽ  دسيتو السختمفة
(، و ف ندبة التبايؽ العاممي 3,1و ل بمغ  ليسة الج ر الفامؽ لو ) (،2,202: 2,322)

 .%(20,2)السفدر 
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 (1جلوؿ )

 يؾضح العبارات السذبعة ام  العامل ال اني بس ياس الففاةة ال ا ية السلر ة
 درجة التذبع العبارة ـ
 2,222   ررؼ بتيؾر واشف اشل شعؾرا بالغزب. 3
 2,232 يرعب ام  ضبر انفعا  ي  ي السؾا ف الرادمة. 2
 2,233  شعر با  زاف ا نفعالي  ي السؾا ف السختمفة. 3
 2,511   حكؼ  ي ردود   عالي اشل الغزب. 2
 2,522 التي  ؾاجيشي.يرعب ام  التففير بسرونة  ي السذك ت  32
 2,522  ستظيع مؾاجية الزغؾط الحيا ية بيلوة. 0
 2,553  شعر باإلقباط اؽ السحاولة والفذل  ك ر مؽ مرة. 03
 2,530   غمب ام  الذعؾر بالفمق  ي السؾا ف الزايظة. 5
 2,532  جل اعؾبة  ي السحا غة ام  ا  ات جيلة مع اآلمريؽ. 25
 2,320 الحل مؽ ان فار الدمبية السديظرة ام . واجو اعؾبة  ي  2
 2,322  جل اعؾبة  ي است  ار اللروس و داة السياـ انكاديسية. 31
 2,320   رؾ السياـ  بل ر ساميا. 22
 2,322   ابع اللراسة مؽ  جل الشجاح والحرؾؿ ام  شيادة  فر. 32

 ( ِب ًٌٍ: 7ٌخضخ ِٓ جذوي )
 فاةة الظالبات  ي التحكؼ بالغزب  ذير رل   ال الت ف العبارات السذبعة ام  العامل  -

, ول لػ يسكؽ والتستع با  زاف ا نفعالي واإلارار والس ابرة لمؾاؾؿ رل  انىلاؼ السشذؾدة
و ل  (،2,222: 2,322، و راوق   ذبعا يا ما بيؽ )(اًلنفعالية المدركةالكفاءة ) دسيتو 

 . %(22,3)(، و ف ندبة التبايؽ العاممي السفدر 3,5الج ر الفامؽ لو )بمغ  ليسة 
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 حداب التجانس الداخمي: – 2

  ؼ قداب التجانس اللاممي  س شر لمرلؽ وذلػ بحداب معام ت ا ر باط بيؽ
بيؽ درجة  ل و  لػ معام ت ا ر باط  رليو،لمبعل السشتسية درجة  ل مبارة واللرجة الفمية 

واللرجة الفمية لمس ياس وذلػ لمتحفق مؽ  ؾا ر التجانس اللاممي، قيت  ؼ   ظبيفو ام  بعل 
طالبة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة مؽ مجتسع البحت  مئتاف ومسدؾف ( 052ايشة  ؾاميا )

 ام  التر يب: الشتا   ؾضح  (22، )(22) ، والجلاوؿلو انساسيةومؽ يير العيشة 

الكفاءة باط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليه بمقياس أوًلا: معامالت اًلرت
 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة. الذاتية المدركة

الففاةة ال ا ية يؾضح معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة ودرجة البعل السشتسية رليو بس ياس  (22جلوؿ )
 (052للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة )ف =  السلر ة

 العبارات األبعاد
الكفاءة 

 االجتماعية املدركة
 01 00 01 8 6 العبارة رقم
 **1,551 **1,474 **1,520 **1,562 **1,450 االرتباط معامل
 11 08 05 03 02 العبارة رقم
 **1,454 **1,571 **1,483 **1,470 **1,425 االرتباط معامل
  20 15 14 10 العبارة رقم
  **1,424 **1,516 **1,467 **1,430 االرتباط معامل

الكفاءة األكادميية 
 املدركة

 17 16 13 11 07 العبارة رقم
 **1,442 **1,431 **1,334 **1,465 **1,507 االرتباط معامل
 24 23 22 21 18 العبارة رقم
 **1,600 **1,551 **1,466 **1,454 **1,554 االرتباط معامل
   31 26 25 العبارة رقم
 االرتباط معامل

 
1,541** 1,511** 1,417**   
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الكفاءة االنفعالية 
 املدركة

 4 3 2 1 0 العبارة رقم
 **1,271 **1,271 **1,281 **1,276 **1,248 االرتباط معامل
 12 06 04 7 5 العبارة رقم
 **1,502 **1,455 **1,402 **1,461 **1,311 االرتباط معامل
   28 27 21 العبارة رقم
   **1,372 **1,462 **1,406 االرتباط معامل

 (0,01)**( دالة عند مدتهى دًللة )

 ( ما يمي: 22يتزح مؽ جلوؿ )

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
( وى  معام ت 2,220:  2,535( ما بيؽ )الكفاءة اًلجتماعية المدركةرليو )السشتسية 

 دالة رقرا ياا. ار باط

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
 ار باط( وى  معام ت 2,231:  2,221( ما بيؽ )الكفاءة األكاديمية المدركةالسشتسية رليو )
 دالة رقرا ياا.

 راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة مؽ مبارات الس ياس واللرجة الفمية لمبعل  -
( وى  معام ت ار باط 2,223:  2,351( ما بيؽ )الكفاءة اًلنفعالية المدركةالسشتسية رليو )
 دالة رقرا ياا.
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 .الكفاءة الذاتية المدركةثانياا: معامالت اًلرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس 

 (22جلوؿ )
 للا طالبات  مية الففاةة ال ا ية السلر ةيؾضح معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل بعل بس ياس 

 (052التربية لمظفؾلة السبكرة واللرجة الفمية لو )ف = 
 ا ر باطمعامل  انبعاد

 **2,232 الففاةة ا جتسامية السلر ة
 **2,222 الففاةة ا كاديسية السلر ة
 **2,025 الففاةة ا نفعالية السلر ة

 (0,01)**( دالة عند مدتهى دًللة )

 ( ما يمي:22يتزح مؽ جلوؿ )

بيؽ   راوق  معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل بعل مؽ  بعاد الس ياس واللرجة الفمية لو ما -
( وى  معام ت ار باط دالة رقرا ياا مسا يذير رل  التجانس اللاممي 2,232: 2,025)

 لمس ياس.

 تعقيب:

يتزح لشا مؽ الجلاوؿ الدابفة  ف جسيع معام ت ا ر باط بيؽ درجة  ل مبارة 
س ا معام ت ا ر باط بيؽ درجة البعل واللرجة الفمية لمس يابلرجة البعل السشتسية رليو، و يزا 

(, مسا يلؿ ام   ف مبارات الس ياس بربعادىا 2,01دالة اشل مدتؾى د لة )عام ت ار باط م
  تستع بسعام ت الؽ مر فعة.

 :الكفاءة الذاتية المدركةحداب ثبات مقياس ثانياا: 

لمتركل مؽ ابات الس ياس  ؼ قداب معامل  لفا لفرونباخ وذلػ بتظبيفو ام  ايشة     
وبمغ   ،انساسيةطالبة مؽ مجتسع البحت ومؽ مارج العيشة  ومسدؾف  مئتاف( 052 ؾاميا )
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(، وى  ليسة دالة رقرا ياا مسا يذير رل   ف الس ياس ام  درجة 2,220 لفا ) ليسة معامل
 مفبؾلة مؽ ال بات. 

ومؽ الشتا   الدابفة لرلؽ وابات الس ياس يتزح  ؾا ر الذروط الديكؾمترية لس ياس 
للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة,  سا يتزح ا قيتو  لر ةالففاةة ال ا ية الس

 وإمكانية استخلامو  ي البحت الحالي. 

 في صهرته النهائية: الكفاءة الذاتية المدركةوصف مقياس هـ( 

بعل رجراة التعلي ت ال زمة لمس ياس  ي ضؾة ما  سفرت اشو نتا   السعالجات 
ربعؾف (  32؛ قيت  فؾف الس ياس مؽ )(0)ممحق  الشيا يةاإلقرا ية  م  الس ياس اؾر و 

للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة  ا اة  بعاد لمففاةة ال ا ية السلر ةمبارة مؾزاة ام  
 .السبكرة

 :ومناقذتها نتائج البحث

 نتائج الفرض األول: 

 وينص عمى أنه:

التفكير فهق المعرفي الكفاءة مهارات تهجد عالقة ارتباطيه ذات دًللة إحرائية بين -
 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة. الذاتية المدركة

ميارات التففير  ؾؽ السعر ي والففاةة ولمتحفق مؽ احة الفرض ووجؾد الع  ة بيؽ 
مؽ المو  ؼ قداب معامل ار باط للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة  ال ا ية السلر ة

 ، إليجاد ليؼ معام ت ا ر باط، و ان  الشتا    اآل ي:Personبيرسؾف 
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 (20جلوؿ )
 (522)ف =  ميارات التففير  ؾؽ السعر ي والففاةة ال ا ية السلر ةيؾضح معام ت ا ر باط بيؽ 

 الففاةة ال ا ية السلر ة الستغيرات
 **2,523 التخظير
 **2,522 السرالبة
 **2,222 التفؾيؼ

 **2,222 فوق املعريف مهارات التفكري

 (0,01** دالة عند مدتهى دًللة )

 ما يمي: (20جلوؿ )يتزح مؽ 
التخظير، ) ميارات التففير  ؾؽ السعر يدالة رقرا ياا بيؽ  مؾجبةوجؾد ا  ة ار باطيو  -

للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة  والففاةة ال ا ية السلر ة( واللرجة الفمية لو السرالبة، التفؾيؼ
 ، 2,222،  2,522،  2,523: ) التالي معام ت ا ر باط بالتر يبليؼ السبكرة, قيت بمغ  

ميارت التففير بيؽ  طردية(، وى  ليؼ دالة رقرا ياا، مسا ي  ل وجؾد ا  ة ار باطيو 2,222
 ؾؽ فمسا زاد مدتؾا التففير ،  ففاةة ال ا ية السلر ةواللرجة الفمية لو وال  ؾؽ السعر ي

 للييؽ. زادت الففاةة ال ا ية السلر ةللا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة  مسا  السعر ي

ميارات بيؽ  مؾجبةوب لػ يتحفق احة الفرض انوؿ وي  ل ووجؾد ا  ة ار باطيو 
للا طالبات  مية  سلر ةالتففير  ؾؽ السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ( والففاةة ال ا ية ال

 التربية لمظفؾلة السبكرة.
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 ويشص ام   نو:نتائج الفرض الثاني: 

في التنبؤ بالكفاءة ( التخطيط، المراقبة، التقهيم) تدهم مهارات التفكير فهق المعرفي-
 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة. الذاتية المدركة

حداب تحميل اًلنحدار المتدرج                  ولمتحفق مؽ احة ى ا الفرض رقرا ياا  ؼ 
((Stepwise Regression   اإلسياـ الشدبي لسيارات التففير  ؾؽ السعر ي لمتعرؼ ام

، وى ا انسمؾب للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة ي التشب  بالففاةة ال ا ية السلر ة 
التشب  بستغير معيؽ ) ابع(  ي ضؾة بعض الستغيرات السدتفمة  ي اؾرة مظؾات يدتخلـ  

ستغير التابع ويميو قيت يغير  ي الخظؾة انول  العامل السدتفل ذو انار انكبر ام  ال
 اراا وىك اا، و   نياية الخظؾات يسكؽ استخ ص السعادلة التشب ية بل لة العامل ان ل 

ا نحلار اللالة  فر، و   البحت الحالي  ؼ رجراة  حميل ا نحلار  الستغيرات ذات معام ت
وميارات  ستغير  ابع  الففاةة ال ا ية السلر ةالستلرج للرجات ايشة البحت انساسية  ي 

 و ان  الشتا    اآل ي: مدتفمة، ستغيرات  التففير  ؾؽ السعر ي
 (23جلوؿ )

 ستغير ففاةة ال ا ية السلر ة لم (Stepwise Regression)يؾضح نتا    حميل ا نحلار الستعلد الخظؾات 
  ستغيرات مدتفمة وميارات التففير  ؾؽ السعر ي ابع 

 رقم
 اخلطوة

 املستقل املتغري
 

 معامل
 االرتباط

R 

 املشرتك التباين
R square 

 نسبة قيمة
F) )لالرتباط 

 املتعدد

 الداللة
 اإلحصائية
 لالرتباط
 املتعدد

 الثابت قيمة
Constan

t 

 االحندار وزن
 قيمة العادي

B 

 االحندار وزن
 قيمة املعياري
Beta 

 قيمة
T 

 مستوى
 الداللة

 0,01 17,52 0,617 1,68 63,7 0,01 306,8 0,381 0,617 .التقومي - 1
 .التقومي - 2

 .التخطيط -
0,667 0,445 199,3 0,01 54,3 1,13 

0,865 
0,416 
0,323 

9,72 
7,56 

0,01 
0,01 

 .التقومي - 3

 .التخطيط -

 .املراقبة -

0,672 0,452 136,1 0,01 53,1 0,962 
0,719 
0,356 

0,354 
0,269 
0,133 

7,14 
5,58 
2,43 

0,01 
0,01 
0,01 
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  نو  ل  ؼ التحميل  ي ا اة مظؾات  اآل ي: (23جلوؿ )يتزح لشا مؽ 

  الخطهة األولي:

 ام  الستغيرات السدتفمة ار باطاا بالستغير التابع  اام   نيت ميارة التفؾيؼ  حلد
للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، وبمغ  ليسة معامل ا ر باط  الففاةة ال ا ية السلر ة

( وى   لؿ ام  2,32مداوية ) ميارة التفؾيؼلتبايؽ الحادث مؽ ا(، وليسة 2,222الستعلد )
، وبمغ  ليسة الشدبة الفا ية الففاةة ال ا ية السلر ةتابع % مؽ  بايؽ الستغير ال32ندبة  بايؽ 

مؽ  بالففاةة ال ا ية السلر ة(، ويسكؽ التشب  2,22( وى  دالة اشل مدتؾى د لة )322,2)
 مؽ م ؿ السعادلة اآل ية: بسيارة التفؾيؼم ؿ درجات الظالبات 

 .مهارة التقهيم درجات الطالبات عمى(× 1,68+ ) 63,7= الكفاءة الذاتية المدركة

مؽ مدتؾا ميارة التفؾيؼ  ار فاعمسا يلؿ ام   ف  مؾجبااو ل  اف معامل ا نحلار 
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. الففاةة ال ا ية السلر ةم شرات زيادة 

  الخطهة الثانية:
التر يب ( ام   نو الستغير ال اني  ي ميارة التخظير ؼ رضا ة الستغير السدتفل )

للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، وبمغ  ليسة  لمففاةة ال ا ية السلر ةىسية بالشدبة لأل
( وبمغ  2,222) الففاةة ال ا ية السلر ةوبيؽ  التفؾيؼ والتخظيرمعامل ا ر باط الستعلد مؽ 

ؽ درجات % مؽ  باي35( وذلػ بشدبة  لرىا 2,335)ليسة التبايؽ السذترؾ الشا   اشيسا 
للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، وبمغ  ليسة الشدبة الفا ية  الففاةة ال ا ية السلر ة

 (.2,22( وى  دالة اشل مدتؾى د لة )211,3)

 ي  (مهارة التخطيطالذي أحدثه إضافة المتغير المدتقل الثاني ) اإلسهام ا  ف 
، ويفلر ندبة ى ا اإلسياـ ال ا (2,22)الستغير التابع رسياماا دا ا اشل مدتؾى د لة  بايؽ 
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R2الستغير ال اني   قلاو
1-R2

% مؽ  بايؽ 2,3 بشدبة (222× 2,335-2,322)( 222×(2
 % مؽ  بايؽ الستغير التابع.35الستغير التابع، وندبة رسياـ الستغيريؽ معا ىي 

للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة  الففاةة ال ا ية السلر ة بسدتؾا وبالتالي يسكؽ التشب  
وذلػ مؽ م ؿ السعادلة السؾضحة  ميار ي التفؾيؼ والتخظيرالسبكرة مؽ م ؿ درجا يؽ ام  

 كاآل ي:

 .التخطيط ( ×0,865+ )التقهيم( × 1,13+ )54,3=  الكفاءة الذاتية المدركة

درجة  ار فاعمسا يلؿ ام   ف  مؾجباا( التخظير، التفؾيؼو ل  اف معامل انحلار )
 للييؽ. مدتؾا الففاةة ال ا ية السلر ةالظالبات امييسا مؽ م شرات زيادة 

  الخطهة الثالثة:
( ام   نو الستغير ال الت  ي التر يب لألىسية السرالبة ؼ رضا ة الستغير السدتفل )

ظفؾلة السبكرة، وبمغ  ليسة معامل للا طالبات  مية التربية لم الففاةة ال ا ية السلر ةبالشدبة 
( 2,220) الففاةة ال ا ية السلر ة( وبيؽ التفؾيؼ، التخظير، السرالبةا ر باط الستعلد مؽ )

% مؽ  بايؽ 35( وذلػ بشدبة  لرىا 2,350)وبمغ  ليسة التبايؽ السذترؾ الشا   اشيسا 
، وبمغ  ليسة الشدبة ة السبكرةللا طالبات  مية التربية لمظفؾل الففاةة ال ا ية السلر ةدرجات 
 (.2,22( وى  دالة اشل مدتؾى د لة )232,2الفا ية )

 ي  بايؽ  (المراقبةالذي أحدثه إضافة المتغير المدتقل الثالث ) اإلسهام ا  ف 
 ندبة ى ا اإلسياـ ال ا  قلاو ، ويفلر(2,22)الستغير التابع رسياماا دا ا اشل مدتؾى د لة 

R2الستغير ال الت 
2-R2

% مؽ  بايؽ 2,2بشدبة  (222× 2,335 -2,350) (222×(3
% مؽ 35ىي ( التفؾيؼ، التخظير، السرالبة)الستغير التابع، وندبة رسياـ ال  اة متغيرات 

 (.الففاةة ال ا ية السلر ة بايؽ الستغير التابع )
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للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة  بسدتؾا الففاةة ال ا ية السلر ةوبالتالي يسكؽ التشب  
( التفؾيؼ، التخظير، السرالبة) ميارات التففير  ؾؽ السعر يالسبكرة مؽ م ؿ درجا يؽ ام  

 وذلػ مؽ م ؿ السعادلة السؾضحة  اآل ي:
+ التخطيط( × 0,719+ ) التقهيم( × 0,962+ ) 53,1=  الكفاءة الذاتية المدركة
 .المراقبة( × 0,356)

 ار فاعمسا يلؿ ام   ف  مؾجباا( التفؾيؼ، التخظير، السرالبة)و ل  اف معامل انحلار 
  للييؽ. مدتؾا الففاةة ال ا ية السلر ةدرجة الظالبات امييؼ مؽ م شرات زيادة 

 نتائج الفرض الثالث: 
 ويشص ام   نو:

التقهيم، التخطيط، ) لمهارات التفكير فهق المعرفييهجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة -
 لدي طالبات كمية التربية لمطفهلة المبكرة. الكفاءة الذاتية المدركة( في المراقبة

تم استخدام أسمهب تحميل المدار                     لمتحفق مؽ احة الفرض ال الت
((Path Analysis  لسيارات التففير  ؾؽ لمتعرؼ ام  اآلاار السباشرة ويير السباشرة

للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، ويبل  التحميل الففاةة ال ا ية السلر ة  ي  السعر ي
 ي ى ا انسمؾب بتحليل الشسؾذج الدببي ال ا مؽ م لو يتؼ التحميل، و ل ا ترض  الباق ة 

ا سببياا لتفدير الع  ات بيؽ الستغيرات وىؾ  التالي:  نسؾذجا
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لدي طالبات كمية  ومهارات التفكير فهق المعرفي لمكفاءة الذاتية المدركة(يهضح النمهذج الدببي 1شكل )

 التربية لمطفهلة المبكرة.

والففاةة متغيرات مدتفمة  التففير  ؾؽ السعر ي عتبر ميارات وو فا لمشسؾذج السفترح 
 البحتمتغير  ابع، وفيسا يمي نتا    حميل السدار بالشدبة لمستغيرات مؾضع  ال ا ية السلر ة
 وى   التالي:

 الخطهة األولى:
( ميارات التففير  ؾؽ السعر يريجاد السرفؾ ة ا ر باطية بيؽ الستغيرات السدتفمة )

 (، وى  مؾضحو بالجلوؿ اآل ي:فاةة ال ا ية السلر ةالفوالستغير التابع )
 (23جلوؿ )

 (ميارات التففير  ؾؽ السعر ييؾضح السرفؾ ة ا ر باطية لمستغيرات السدتفمة )
 (الففاةة ال ا ية السلر ةوالستغير التابع )

 اٌىفبءة اٌزاحٍت اٌّذسوت اٌخمىٌُ اٌّشالبت اٌخخطٍظ اٌؼىاًِ َ

     اٌخخطٍظ 5

    **5,554 اٌّشالبت 5

   **5,554 **5,654 اٌخمىٌُ 3

  **5,655 **5,556 **5,563 اٌىفبءة اٌزاحٍت اٌّذسوت 4

 (0,01** دالة عند مدتهى دًللة )

 

املراقبة( 2)  

.التخطيط( 1)  

كفاءة الذاتية ال( 4)
 املدركة

.التقومي( 3)  

1،4م)+(   

2،4م)+(   

3،4م)+(   
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 الخطهة الثانية:
قيت  ف معام ت السدار =  وزاف ا نحلار السعيارية،  إف الخظؾة التالية مؽ التحميل 

التي  ؼ قدابيا  ي الفرض ال اني، اؼ التعؾيض ب يؼ معام ت السدار رجراة  حمي ت ا نحلار 
و  لػ ليؼ معام ت ا ر باط مؽ  ، ي الشسؾذج الدببي ال ا  فترضو الباق ة لتفدير الع  ات

ا وب لػ نحرل ام  الشسؾذج الدببي انساسي وىؾ  السرفؾ ة ا ر باطية  ي الشسؾذج  يزا
 كالتالي:

R Square =0.452 
 0,74=  ب4م

 

 

 

 (2شكل )

 .ومهارات التفكير فهق المعرفي لمكفاءة الذاتية المدركة األساسي يهضح النمهذج الدببي

ميارات التففير  ؾؽ مؽ  لمففاةة ال ا ية السلر ةيؾضح الذكل الدابق الشسؾذج الدببي 
و ل جاةت نتا    حميل السدار لت  ل نتا   للى طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة،  السعر ي

التفؾيؼ، التخظير، اؽ طريق ) بالففاةة ال ا ية السلر ةرمكانية التشب   حميل ا نحلار مؽ 
التفؾيؼ، )قيت  وضح  نتا    حميل السدار  ف ميارات التففير  ؾؽ السعر ي ، رالبة(الس

وى ا ما  وضحو الشسؾذج الدببي، قيت  الففاةة ال ا ية السلر ة راير  ي  الي التخظير، السرالبة(
 ما يمي: (0 يتزح مؽ الذكل ) و  ك ر،  (2,25)يعتبر معامل السدار دا ا رذا  ان  ليستو 

(0,617) 0,354= 3،4م  

املراقبة( 2)  

.التخطيط( 1)  

كفاءة الذاتية ال( 4)
 املدركة

.التقومي( 3)  

(0,583) 0,269= 1،4م  

(0,578) 0,133= 2،4م  
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( وىي ليسة 2,353) الففاةة ال ا ية السلر ةام  لسيارة التفؾيؼ بمغ  ليسة معامل السدار  -
بار فاع مدتؾا ميارة التفؾيؼ للا   زداد الففاةة ال ا ية السلر ةدالة رقرا ياا، وى ا يذير رل   ف 

 .طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة

( وىي ليسة 2,021) فاةة ال ا ية السلر ةالفام   لسيارة التخظيربمغ  ليسة معامل السدار  -
بار فاع مدتؾا ميارة التخظير   زداد الففاةة ال ا ية السلر ةدالة رقرا ياا، وى ا يذير رل   ف 
 .للا طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة

( وىي ليسة 2,233) الففاةة ال ا ية السلر ةام   لسيارة السرالبةبمغ  ليسة معامل السدار  -
بار فاع مدتؾا ميارة السرالبة   زداد الففاةة ال ا ية السلر ةدالة رقرا ياا، وى ا يذير رل   ف 
 .للا طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة

 الخطهة الثالثة:
يتؼ قداب مدارات البؾا ي  ي الشسؾذج انساسي مؽ معر ة ليسة التبايؽ السذترؾ 

 لة  اآل ي :لمستغيرات اللاممية مؽ السعاد

 √-R2  1ب =    3مدار البؾا ي ـ

 2,23=  √-1 0.452ب = 4فيربح ليسة مدار البؾا ي ـ 

  وب لػ يربح الشسؾذج  اآل ي:  

R Square =0.452 
 0,74=  ب4م

 

 

 
 .ومهارات التفكير فهق المعرفي لمكفاءة الذاتية المدركة( يهضح النمهذج الدببى األساسي 3شكل )

(0,617) 0,354= 1،4م  

املراقبة( 2)  

.التخطيط( 1)  

كفاءة الذاتية ال( 4)
 املدركة

.التقومي( 3)  

(0,583) 0,269= 2،4م  

(0,578) 0,133= 3،4م  
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 ويتزح مؽ الذكل الدابق بعل التؾال لمشسؾذج الدبب  انساسي ما يمي:

الففاةة ال ا ية رسياماا  ي  السعر ي ميارات التففير  ؾؽ ( ىؾ  ك ر 3ر ؼ ) ميارة التفؾيؼ ف  -
 (.2,353للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة قيت بمغ  ليسة السدار ) السلر ة

 (.2,021( قيت بمغ  ليسة السدار )2ر ؼ ) ميارة التخظيريميو  -

 (.2,233( قيت بمغ  ليسة السدار )0ر ؼ ) ميارة السرالبةو ميراا  -

 الخطهة الرابعة:

 لمتركل مؽ احة الشسؾذج الدببي مؽ م ؿ الخظؾات اآل ية:   

( R2السظابفة قيت يفارف بيؽ ليسة التبايؽ السذترؾ ) لحدن 2استخدام اختبار كا -1
وؽ بيشيسا طفيفة  ي ا يعش  السؾضحة بالشسؾذج الدبب  انساسي والسعلؿ،  فمسا  ان  الفر 

الع  ات الدببية بيؽ الستغيرات، ويتزح ذلػ مؽ      واحة الشسؾذج السفترض لمتعبير اؽ  س مة
 الجلوؿ اآل ي:

 (25جلوؿ )
 ( بيؽ الشسؾذج الدببي انساسي والسعلؿR2يؾضح نتا   يؾضح نتا   مفارنة ليسة التبايؽ السذترؾ )

 (الففاةة ال ا ية السلر ة( والستغير التابع )ميارات التففير  ؾؽ السعر يلمستغيرات السدتفمة )

 

 التابع ملتغريا

 املعدل النموذج األساسي النموذج

R 

Square 

 R هبا يتنبأ اليت املتغريات عدد

Square 
 هبا يتنبأ اليت املتغريات عدد

 3 0,452 3 0,452 الكفاءة الذاتية املدركة

 :( ما يمي25يتزح لشا مؽ جلوؿ )
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   ؾجل  روؽ بيؽ التبايؽ السذترؾ  ي الشسؾذج الدبب  انساسي والتبايؽ السذترؾ  ي  -
مسا ي  ل  شاسق واحة الشسؾذج وليؼ معام ت  ،لمففاةة ال ا ية السلر ةالشسؾذج السعلؿ بالشدبة 

 السدار السحدؾبة.

 حداب التباين الكمى لممتغير التابع من المتغيرات المدتقمة والبهاقي: -9

تركل مؽ احة الشسؾذج يتؼ قداب التبايؽ الفم  لمستغير التابع مؽ م ؿ الستغيرات لم   
السدتفمة والبؾا ي، قيت  ف التبايؽ الفم  نا متغير  ابع يداوى الؾقلة لفي يعبر اؽ التحليل 

 الفم  لمستغير.

التفؾيؼ، تفمة )( مؽ م ؿ الستغيرات السدالففاةة ال ا ية السلر ة*  حليل  بايؽ الستغير التابع )
الففاةة ال ا ية ( و  لػ مدارات البؾا ي )الستغيرات انمرى التي   ار  ي التخظير، السرالبة

 .ولؼ يتؼ  شاوليا بالبحت( السلر ة

 ندبة التبايؽ السذترؾ R2+  0ب( 3= )ـ  الكفاءة الذاتية المدركةالتباين الكمى 

                                       ( =2,23)0+2,350 =2 

،  ذف  ي ا يعش  احة 2= الففاةة ال ا ية السلر ة( 3بسا  ف التبايؽ الفم  لمستغير )
( مؽ م ؿ الففاةة ال ا ية السلر ةقيت  مكؽ  فدير  بايؽ الستغير التابع ) ،الشسؾذج الدابق

والتي ( التفؾيؼ، التخظير، السرالبة) ميارات التففير  ؾؽ السعر يالستغيرات السدتفمة وى  
، بيشسا متغيرات البؾا ي التي لؼ لمففاةة ال ا ية السلر ة% مؽ التبايؽ الفم  35 سيس  بشدبة 

 .الففاةة ال ا ية السلر ة% مؽ  بايؽ 55 لرس  سيس  بشدبة 

 تحديد األثر المباشر وغير المباشر ًلرتباط كل متغير في النمهذج: -5

باشرة مؽ م ؿ مفارنة ليؼ معام ت يتؼ التعرؼ ام  الترايرات السباشرة ويير الس   
 السدار مع معام ت ا ر باط  إذا  ان :
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  لؿ ام   راير مباشر  فر. ـ = ر                                      
 ر                                        لؿ ام   راير مباشر ويير مباشر. ≠ـ 

 ـ -و الترايرات يير السباشرة =  ر

التفؾيؼ، ) لسيارت التففير  ؾؽ السعر يويتزح  نو يؾجل  راير مباشر ويير مباشر    
، ويرجع ذلػ التراير رل  الفرؽ بيؽ معامل السدار الففاةة ال ا ية السلر ة ي  التخظير، السرالبة(

بسفلار  الففاةة ال ا ية السلر ةمع  التخظيرومعامل ا ر باط، قيت  ف ىشاؾ ار باطاا بيؽ 
(، 2,203بسفلار ) التفؾيؼ(، وار باطو مع 2,223بسفلار )  السرالبة(، وار باطو مع 2,523)

 التفؾيؼ(، وار باطو مع 2,203بسفلار ) الففاةة ال ا ية السلر ةمع  السرالبةوىشاؾ ار باط بيؽ 
 .(2,222بسفلار ) الففاةة ال ا ية السلر ةمع  التفؾيؼىشاؾ ار باط بيؽ  ميراا (، و 2,522بسفلار )

مؽ الس قظ  ف نتا    حميل السدار    ل نتا    حميل ا نحلار،  ف ىسا  وضحا  ف  
قيت بمغ  ليسة  الففاةة ال ا ية السلر ةرسياماا  ي  ميارات التففير  ؾؽ السعر ي ك ر  التفؾيؼ

 شبئ  ميارة التفؾيؼمدتؾا  ار فاعلتلؿ ام   ف  مؾجبة(، و ل جاةت ال يسة 2,353السدار )
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. الففاةة ال ا ية السلر ة مدتؾا بازدياد 

 (،2,021 ي التر يب ال اني قيت بمغ  ليسة السدار ) ميارة التخظيرو ل جاةت   
مدتؾا الففاةة  شبئ بازدياد  ميارة التخظيرمدتؾا  ار فاعلتلؿ ام   ف  مؾجبةوليسة السدار 

 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة.  ةال ا ية السلر 

قيت بمغ  ليسة السدار وانمير  ي التر يب ال الت ت ميارة السرالبة جاة و ميراا  
مدتؾا يشبئ بازدياد  ميارة السرالبةمدتؾا  ار فاعلتلؿ ام   ف  مؾجبة(، وليسة السدار 2,233)

 لمظفؾلة السبكرة.للا طالبات  مية التربية  الففاةة ال ا ية السلر ة
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 الففاةة ال ا ية السلر ة  ار  ي  ميارات التففير  ؾؽ السعر يندتخمص مسا سبق  ف 
 – التخظير – التفؾيؼللا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، و ل جاة  ر يبيؼ  اآل ي: )

 (.السرالبة

 :نتائجالمناقذة 

بيؽ ميارات التففير  ؾؽ  مؾجبة وضح  نتا   الفرض انوؿ وجؾد ا  ة ار باطيو 
للا طالبات  مية التربية  والففاةة ال ا ية السلر ة السعر ي )التخظير، السرالبة، التفؾيؼ(
ار فع  الظالبات  مسا  ميارات التففير  ؾؽ السعر ي للالمظفؾلة السبكرة،  فمسا ار فع مدتؾا 

 Cera et):  ل مؽ دراسةنتا    ما  ؾام  لو مع  مػ الشتيجة و تفقللييؽ،  الففاةة ال ا ية
al (2013 ،Rahimi& Abedi (2014) ،Zafarmand et al (2014) ،Stewart et 

al (2015) ،Hermita& Thamrin (2015)  قيت  وضح   ف ما وراة السعر ة  ر بر
 .بالففاةة ال ا ية للا الظ ب

سيارات التففير  ؾؽ السعر ي يزيل مؽ  ؾ عا يا و شااتيا ب  ستع الظالبةمسا يبيؽ  ف 
ال ا ية قؾؿ  لر يا الديظرة والتغمب ام  السذك ت الرعبة التي  ؾاجييا، ويرجع ذلػ رل  
مسارسة الظالبة لسيارات التففير  ؾؽ السعر ي بيلؼ  شغيؼ   فارىا و ر يبيا بظريفة مشيجية، 

ذك ت التي  ؾاجييا، وذلػ مؽ م ؿ لياميا بعسميات واستخلاميا  سترا يجيات مشاسبة لمس
 خظير ومرالبة و حكؼ و فييؼ مدتسرة لسعر ة ملا  فلميا واؾ  رل  اليلؼ وقل السذك ت، 

 Coutinho دراسة ذلػ نتا   ويلاؼ يديؼ  ي  حديؽ مدتؾا الففاةة ال ا ية السلر ة للييا.
التي بيش   ف الع  ة بيؽ ما وراة السعر ة وانداة  تؾسظيا الففاةة ال ا ية، قيت  ف  (2008)

الظ ب ال يؽ للييؼ استرا يجيات ما وراة معرفية  عالة للييؼ ريساف  ؾا بفلرا يؼ ام   داة 
 ميسة ما بشجاح. 
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ميارات التففير  ؾؽ  ك ر  التفؾيؼ وضح  نتا   الفرض ال اني وال الت  ف كسا 
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة، الففاةة ال ا ية السلر ةالتشب  برسياماا  ي السعر ي 

قكساا ام  ملا احتيا  لترلربل ة  ابفحص استجابا ي الظالبةلياـ و ل يرجع ذلػ رل   ف 
و حليل مؾاطؽ الزعف و حديشيا، ومؾاطؽ الفؾة لتعزيزىا و ظؾيرىا، يديؼ  و ندبة مظئيا، 

زيادة  شااتيا وإيسانيا بفلر يا ام  مؾاجية السذك ت وإنجاز السياـ  حفيق  ىلا يا و  ي 
 بشجاح.  السختمفة

يفدر ذلػ ما يؾضحو بانلورا  ف ردراؾ الفرد لففا تو ال ا ية يتعمق بتفييسو لفلر و ام  
 حفيق مدتؾا مؽ ا نجاز، وبفلر و ام  التحكؼ بانقلاث، وي ار ذلػ الحكؼ  ي مدتؾا 
الففاةة ال ا ية وطبيعة العسل  و اليلؼ ال ا يدعي الفرد رل   ح يفو، و ي مفلار الجيل ال ا 

ام  ملا م ابر و  ي الترلا لمسذك ت التي  عترضو، و ي  سمؾب  ففيره وذلػ سيب لو، و 
ا نتا   دراسة 002، 0220ما  وضحو امؾاف )  &Ramdass(. ويلاسو  يزا

Zimmerman (2008)    قيت بيش   ف الظ ب ال يؽ يسكشيؼ  فييؼ ما يعر ؾنو وما
ضا ة رل  ما  ؾام  لو نتا   يعر ؾنو يربحؾف متعمسيؽ مشغسيؽ ذا ياا بذكل   زل. باإل

مؽ وجؾد ا  ة ار باطية بيؽ التفؾيؼ ال ا ي والففاةة ال ا ية لمفرارات  Jiang (2015)دراسة 
 السيشية.

رسياماا  ي  ميارات التففير  ؾؽ السعر يااني  التخظيركسا  وضح  الشتا    ف 
ؾلة السبكرة، ويعزو ذلػ رل   ف للا طالبات  مية التربية لمظف التشب  بالففاةة ال ا ية السلر ة

يحلدف  ىلا يؽ، ويختارف ا سترا يجيات السشاسبة لتحفيق  مػ انىلاؼ،  الظالبات اآل ي
مراايؽ التدمدل السشظفي لمخظؾات واإلجراةات يحففؽ  ىلا يؽ بشجاح، مسا يعزز مؽ 

سختمفة السظمؾبة ردراكيؽ لففا تيؽ ال ا ية، ويزيل مؽ  شااتيؽ بفلر يؽ ام  رنجاز السياـ ال
   مشيؽ وقل ما يجابييؽ مؽ مذك ت.
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التشب  رسياماا  ي  ميارات التففير  ؾؽ السعر ي االت السرالبةو ميراا  عيرت الشتا    ف 
و تفق  مػ الشتيجة مع ما للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة،  بالففاةة ال ا ية السلر ة

 ف السرالبة ال ا ية   ار  ي الففاةة  Panadero et al (2017) ؾام  لو نتا   دراسة 
قرص الظالبات ام  وضع اليلؼ  ي ب رة ا ىتساـ، وا لتزاـ رف بذلػ  وُ فدر الباق ة ال ا ية،

بالخظؾات واإلجراةات السحلدة مدبفاا، وا نتفاؿ بد سة مؽ مظؾة رل   مرا لتحفيق اليلؼ 
ت واكتذاؼ انمظاة و رحيحيا، مسا  سيؼ السشذؾد،  ل ساالىؽ ام  التخمص ام  الع با

 ، وإيسانيؽ بفلر يؽ ام  الشجاح.، وازز مؽ افتيؽ برنفديؽ  ي زيادة ردراكيؽ لمففاةة ال ا ية

 (السرالبة – التخظير – التفؾيؼ)ميارات التففير  ؾؽ السعر ي مسا سبق  ف  ندتخمص
. ويلاؼ ذلػ للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة بالففاةة ال ا ية السلر ة  ديؼ  ي التشب 

قيت  ؾام  رل  وجؾد ا  ة ار باطية مؾجبة بيؽ  Hayat& Shater (2019)نتا   دراسة 
الففاةة ال ا ية والتخظير والسرالبة والتفؾيؼ،  سا  وضح  نتا جيا  ف الظ ب ال يؽ يعتفلوف 

نكاديسية  ك ر  اامية  ي  بشي استرا يجيات  ؾؽ  نيؼ  ادروف ام  التعمؼ وال ياـ بالسياـ ا
 معرفية لتحفيق  ىلاؼ التعمؼ مؽ الظ ب ال يؽ   يحا غؾف ام   مػ السعتفلات. 

 ف الظ ب ال يؽ للييؼ ريساف  Hayat et al (2020)كسا  وضح  نتا   دراسة 
ا يديؼ  ي  حديؽ بفلرا يؼ ومذاار ريجابية  ك ر استخلاماا  سترا يجيات  ؾؽ السعر ة، بس

مدتؾا انداة انكاديسي للييؼ، مسا يبيؽ  ف استرا يجيات  ؾؽ السعر ة  تؾسر الع  ة بيؽ 
 Bozgun& Pekdogan (2018)الففاةة ال ا ية وانداة انكاديسي.  سا  شارت نتا   دراسة 

  ف الففاةة ال ا ية م شر ام  الؾاي  ؾؽ السعر ي. 

( ام  التفؾيؼ، التخظير، السرالبة) لتففير  ؾؽ السعر يلسيارات اجاةت ليسة السدار  
لتلؿ ام   ف ار فاع  مؾجبااللا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة  الففاةة ال ا ية السلر ة

ويفدر  للييؽ، بزيادة مدتؾا الففاةة ال ا ية السلر ةيشبئ  ميارات التففير  ؾؽ السعر يمدتؾا 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

109 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

(  ف الفرد ال ا يستمػ مدتؾا مر فع مؽ التففير  ؾؽ 022، 0222)ذلػ ما يؾضحو هي ت 
السعر ي يعي  لرا و اللاممية، ويكؾف   لر ام  ضبر  ففيره و ؾجييو الؾجية التي  تشاسب مع 

   لرا و، ويستمػ ا جاىات ريجابية نحؾ ر فاف السيسات التي يفؾـ بيا.

 ا يمي: ي ضؾة ما  سفرت اشو نتا   البحت يؾا  بس تهصيات البحث: 

مظفؾلة السبكرة،  مية التربية لللا طالبات ميارات التففير  ؾؽ السعر ي ا ىتساـ بتشسية  -
يؽ بتمػ السيارات عقيت  ف  ست مؽ م ؿ الشلوات واللورات التلريبية والبرام  اإلارا ية؛وذلػ 

 . ىلا يؽ بشجاحالعميا يداالىؽ ام  التخظير ناساليؽ ومتابعة  شفي ىا والتركل مؽ  حفيق 

؛ قيت  ف طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة ا ىتساـ بتعزيز الففاةة ال ا ية للاضرورة  -
زيادة ااتفاد و شااة الظالبات بفلر يؽ ام  رنجاز السياـ السختمفة والشجاح  ي  حفيق  ىلا يؽ 

ليربحؾا  طفاؿؽ  ي السدتفبل ام   شذئة انيزيل مؽ افتيؽ برنفديؽ، مسا يشبئي بشجاقي
 .مؾاطشيؽ االحيؽ

استخلاـ ام   طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة فعيل دور السرشل انكاديسي لسداالة  -
 . حديؽ مدتؾا الففاةة ال ا ية للييؽميارات التففير  ؾؽ السعر ي و 

 مؽ م ؿ نتا   البحت و ؾايا و يسكؽ  ف يفترح انبحاث التالية: البحهث المقترحة:
 للا طالبات التربية لمظفؾلة السبكرة. بالتؾا ق الشفدي اوا  تي التففير  ؾؽ السعر يميارات  -5
 للا طالبات  مية التربية لمظفؾلة السبكرة. ميارات التففير  ؾؽ السعر يلتشسية سكامبر برنام   -5
 السبكرة.للا طالبات التربية لمظفؾلة لتحديؽ الففاةة ال ا ية برنام  ررشادا اف ني انفعالي  -3
للا طالبات  مية  لتحديؽ الففاةة ال ا ية السلر ةبرنام   ا ؼ ام  استرا يجيات ما وراة السعر ة  -4

 التربية لمظفؾلة السبكرة. 
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 المراجع

، ىلا دمحم الديل ) (. ا سياـ الشدبي نبعاد الر اىة الشفدية  ي التشب  0222 بؾ العـز
مجمة كمية جامعة اإلسكشلرية.  -بالففاةة ال ا ية للا الظ ب السعمسيؽ بكمية التربية

 . 53 -02(، 5)02جامعة اإلسكشلرية،  ،التربية

 السديرة لمشذر والتؾزيع والظبااة.اساف: دار  .التعمم المعرفي(. 0222 بؾ رياش، قديؽ )

(.  اامية برنام  ررشادا لتشسية الففاةة ال ا ية  ي 0222 بؾ زيل،  قسل دمحم جاد الرب )
 مجمة التربية الخاصة، حديؽ السرونة الشفدية للا الت مي  ذوا اعؾبات التعمؼ. 

ز ازيق، جسيؾرية مر ز السعمؾمات التربؾية والشفدية والبيئية بكمية التربية، جامعة ال
 . 012 -002(، 22مرر العربية، )

اساف: دار السديرة  تعميم التفكير) النظرية والتطبيق(.(. 0222جادو، االح، ونؾ ل، دمحم )
 لمشذر والتؾزيع.

(. مدتؾا التففير ما وراة السعر ي للا 0222الجراح، ابل الشاار، وابيلات، ا ة الليؽ )
المجمة األدرنية في العمهم ايشة مؽ طمبة جامعة اليرمؾؾ  ي ضؾة بعض الستغيرات. 

 . 220 -235(، 0)2، التربهية

ر الففر اساف: دا تعميم التفكير )مفاهيم وتطبيقات(.(. 0220جراوف،  تحي ابل الرقسؽ )
 لمظبااة والشذر. 

(.  اامية برنام   عميسي ام  0225جعفر، زىرة مؾسي ، والتسيسي، قديؽ ىادا ام  )
و ق نرية    ل  ي  شسية ميارات التففير ما وراة السعر ي للا ط ب السرقمة 

 . 05 -2(، 22) ،مجمة ديالي لمبحهث اإلندانيةالستؾسظة. 
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التففير ما وراة السعر ي للا الظمبة السغتربيؽ وآاره (. مدتؾا 0222جساؿ، ميدؾف جسيل )
مجمة جامعة الخميل  ي التفيف ا جتسااي بسليشة قا ل  ي السسمفة العربية الدعؾدية. 

 . 53 -35(، 2)20 لمبحهث،

(. ا  ة الففاةة ال ا ية انكاديسية 0222الجيؾرية،  اطسة سعيل، والغفرا، سعيل سميساف )
مجمة الدراسات  ي سمظسة اساف.  20 -2بالتؾا ق الشفدي للا طمبة الرفؾؼ مؽ 

 . 222 -223(، 2)20جامعة الدمظاف  ابؾس،  التربهية والنفدية،

عميسي  ا ؼ ام  استرا يجية ا متذاؼ (.  ار برنام   0222الحسؾرا، وليل يؾسف االح )
التعاوني السؾجو وبياف  اره  ي ميارات التففير  ؾؽ السعر ي واإلنجاز الر سي لفاامية 

اندرف،  مجمة دراسات العمهم التربهية،رطاقة السظر ة للا ط ب الجامعة اندرنية. 
33(0 ،)035- 020 . 

الشفدية وا  تيا بالففاةة ال ا ية السلر ة درجة الر بة (: 0221)دمحم  قسل مميل  الر ؾع،
مجمة  للا معمسي السلارس انساسية الحكؾمية  ي محا غة الظفيمة  ي جشؾب انردف.

 .  022 -222(، 3)32، انردف الظفيمة التفشية، جامعة ،دراسات العمهم التربهية

التاريخي  ي (.  ار استخلاـ مشحي الدياؽ ا جتسااي و 0202الزابي، ابل هللا سالؼ )
 لريس السفاهيؼ الفيسيا ية  ي  شسية ميارات التففير  ؾؽ السعر ي والتحريل للا 

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات ط ب الرف العاشر انساسي  ي انردف. 
 . 223 -255(، 02)0 ،التربهية والنفدية

(. ا ستعلاد لألمل 0222الدرارا ي،  ريؼ  خرا ى ؿ ، والزبيلا، ميا محدؽ  ا ؿ )
وا  تو بسعتفلات الففاةة ال ا ية واللا عية العفمية للا الظمبة الستسيزيؽ و  رانيؼ 

 .222 -12(، 1)02العراؽ،  ،مجمة جامعة بابلالعادييؽ. 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة 

112 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

الفاىرة: االؼ  .تعميمه وتنمية مهاراته التفكير: أساسياته، أنهاعه،(. 0222سميساف، سشاة )
 الفتب. 

(.  ار التلريس التبادلي  ي التحريل اللراسي و شسية 0222الذاوا، زيشب  الح سالؼ )
ميارات التففير ما  ؾؽ السعر ة للا طمبة  دؼ العمـؾ التربؾية والشفدية  ي جامعة 

(، 32جامعة بابل، ) واإلندانية،مجمة كمية التربية األساسية لمعمهم التربهية البررة. 
222- 122 . 

(. ال  اة الروقي وا  تو بالففاةة ال ا ية للا طمبة 0221الذجيرا، اسر ممف رشيل )
 . 250 -221(، 3)32 مركز البحهث النفدية،الجامعة. 

(. اليفغة العفمية وا  تيا بالففاةة ال ا ية للا ايشة مؽ ط ب 0222الذمؾا، ام  دمحم )
 . 03 -2(، 21) مجمة البحث العممي في التربية،لتربية باللوادمي. كمية ا

(.  اامية برنام   لريبي  ا ؼ ام  اادات العفل  ي  شسية 0225ابل الرازؽ، دمحم مرظفي )
 مية التربية،  مجمة التربية وعمم النفس،الففاةة ال ا ية لمظ ب بفدؼ التربية الخااة. 

 . 522 -322(، 31)3جامعة ايؽ شسس، 

(. مدتؾا التففير ما وراة السعر ي وا  تو 0225ابل الرقيؼ، دمحم اظية ، وبر ة، سشاة )
مجمة جامعة فمدطين با  جاه نحؾ ميشة التلريس للا الظمبة السعمسيؽ بفمدظيؽ. 

 .223 -22(، 0)5 ،لألبحاث والدراسات

) بين النظرية المعرفي  النفس عمم .(0225) جابروابل الحسيل،  ؾلية،  ،ابل الفتاح
 .الفاىرة: دار الففر العربي .والتطبيق(

(.  ار طريفة ا كتذاؼ السؾجو  ي  شسية التففير  ؾؽ السعر ي 0220ابل الفادر، مالل )
والتحريل اللراسي  ي الرياضيات للا طمبة الرف التاسع انساسي بسحا ة يزة. 

 . 0222 -0232(، 1)02 مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمهم اًلندانية(،
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مجمة (. الففاةة ال ا ية السلر ة اشل طمبة جامعة بغلاد. 0220امؾاف، سالي طالب )
 . 032 -003(، 33)1 البحهث التربهية والنفدية،

(. السسارسات التلريدية الرفية للا معمسي المغة 0221العيلا، رابعة دمحم، والذراة، نايل )
ا نجميزية  ي السرقمة انساسية  ي مليرية السزار الجشؾبي  ي ضؾة ميارات التففير 

مجمة دراسات العمهم  ؾؽ السعر ي، و رارىا بستغيرا الجشس والخبرة التلريدية. 
 .  233 -202(، 0)32اندرف،  ،التربهية

(.  ار برنام   لريبي لم  اة الشاجح السدتشل رل  نسؾذج 0222 ظامي، يؾسف محسؾد )
ستيرنبرغ وميارات التففير  ؾؽ السعر ي  ي درجة مسارسة التففير الشا ل للا طمبة 

 -221(، 0)33 ،مجمة دراسات العمهم التربهيةالرف الدادس انساسي  ي انردف. 
235. 

(. الع  ة بيؽ  اامية ال ات اإلبلامية والتففير  ؾؽ السعر ي 0222في  ديؼ )هي ت، مرظ
المجمة الدولية لمبحهث  .للا طالبات اللبمؾـ السيشي  ي التلريس بجامعة  بؾ عبي

 . 021 -035(، 5)32جامعة اإلمارات،  التربهية،

بالسرونة الشفدية للا (. الففاةة ال ا ية السلر ة وا  تيا 0222يؾنس، ياسسيشا دمحم دمحم )
 مية التربية، جامعة  ،المجمة التربهيةايشة مؽ طالبات معمسات رياض انطفاؿ. 

 . 232 -552(، 50سؾىاج، )
Altun,S.& Erden,M. (2013). Self- regulation based learning strategies 

and self- efficacy perceptions as predictors of male and female 

students’ mathematics achievement. Procedia Social and 

Behavioral Sciences, (106), 2354- 2364.  

Aydin,S. (2016). An analysis of the relationship between high school 

studenta’ self- efficacy, metacognitive strategy use and their 
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