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 ملخص البحح

ــر  ــر التعــرا عم ــ  مــؽ: ىــدا الثحــى إل ــر السثايــرة ل  ــات الدــللية السثايــرة با  ــير ر العات ت
طـاب لميـة  لـد بفاعميـة الـتات اداداةيـة فـي ال ساليـة بالتحرـ   الدرا ـي  التف  ر السشغؾمي

أداـي   ، بالتخرـ)ععمسي، )إنـاث ذلـؾر،(، بلتلػ تعرا أرر ل  مؽ الشؾعالسشياالتربية جامعة 
عمر ل  مؽ: التف  ر السشغؾمي بفاعمية التات اداداةيـة بال ساليـة بالتحرـ    ا شيسا بالتفاع 
 004ع ذلــؾر ، 002 –إنــاث  032  طالًثــا بطالثــة ع042ع شــة الثحــى ع، بتــد ام ــ  الدرا ــي

إعـدادالثاثى، بمكيـاس  :التف  ـر السشغـؾمي مكيـاسبا ـتخد  الثاثـى  عمسـي ، 006 -أداـي
بمكيـاس ال ساليـة إعـداد ، ترجسـة الثاثـى (Abbut,9979) إعـداد:فاعميـة الـتات اداداةيـة 
 . (Hewitt&Flett,7227 )الثاثى في ضؾء مكياس

 بتد تؾصم  نتائج ىتا الثحى با تخدا  تحم   السدار بتحم   التثايؽ الثشائي إلر ما يمي: 
بفاعميـة الـتات :أبعـاد التف  ـر السشغـؾمي مثايـرة با ـر مثايـرة ل ـ  مـؽ  تير رات  ـلليةتؾجد ـ 
 لمية التربية جامعة السشيالد  الظاب  ال سالية بالتحر   الدرا يعمر  اداةيةاد

ميــة بفاعميــة الــتات فــي بعــد ادراا العاتــات السشغؾ فــي  اــ ؽ الجشدــ ؽدال لمفــرب   أرــر بجــؾد ـــ
 لؼ يكؽ ىشالػ أرر دال لمفرب  ا ؽ الجشد ؽ في باتي الست  رات   اداعي،التف  ر اد

ـ لؼ يكؽ ىشالـػ أرـر دال لمفـرب  اـ ؽ التخررـات العمسيـة بافدايـة فـي جسيـ  مت  ـرات الثحـى  
 مات . عد عترل ب السشغؾ عدا ب  

 .في جسي  مت  رات الثحى شؾعـ عد  بجؾد أرر دال لمتفاع  ا ؽ التخر) بال

 اداةية،ال سالية،التحر   الدرا يتف  ر السشغؾمي، فاعمية التات ادال الللنات املفتاحية:
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The Direct and Indirect Effects of Systemic thinking and Creative 

Self-efficacy on  Perfectionism and Achievement of  the Students 

of the faculty  of Education, Minia University 

Dr. Muhammad Abdelaziz Nour-elden 

Abstract 
This research aimed at investigating The Direct and Indirect 

Effects of Systemic thinking and Creative Self-efficacy on  Perfectionism 

and Achievement of  the Students of the faculty  of Education, Minia 

University, It also aimed at investigating the Effect of 

gender(males/females), specialization (scientific/literary) and the 

interaction between them on Systemic thinking, Creative Self-efficacy, 

Perfectionism, Achievement. A total of (969) Students(759 females, 779 

males), (778 scientific,796 literary) participated in the research. the tools 

of the research included Systemic thinking scale prepared by the present 

researcher and Creative Self-efficacy scale prepared by (Abbut,9979) 

Translated by the  researcher, Perfectionism scale prepared by the present 

researcher in the light of (Hewitt&Flett,7227) scale .  

The most important findings were as follows: 

-There were Direct and Indirect Effects of Systemic thinking and 

Creative Self-efficacy on Perfectionism and Achievement of the Students 

of the faculty of Education, Minia University . 

-There was a significant effect of the  differences, between the males 

and females in a dimension  Comprehension of Systematic Relation Ships, 

Self-efficacy in Creative thinking, but there was no significant effect   of 

the differences, between the males and females sections in the other 

variables.            

-There was no significant effect differences, between the scientific 

and literary sections in the research variables except a dimension 

(systematic synthesis (. 

-There was no significant effect  interaction, between specialization 

and gender  in the research variables. 

Key words: Systemic thinking, Creative Self-efficacy, 

Perfectionism, Achievement. 
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 ـ مكدمة البحح:  

سعرفة بتمخي) مكؾناتيا علر الديشاميكية الحرؾل عمر  يارع فستدلتزايد الا إن 
افتسار الرشاةية بادنترن  بأنغسة االترال السختمفة؛ جع  االىتسا  بالسكؾنات اف ا ية 

شغؾمر س، بيسكؽ أن يسث  التف  ر الا لسؾاكثة تظؾر العمؾ  السختمفةميسً  ابالسرلثة أمرً 
Systemic thinking غسة نج باف ذابل ىتا الشؾع مؽ التف  ر الشساتشالح  افمث ؛ إذ ي

 يبالسكؾنات الجزئية الت التفريات يمؽ الدخؾل ف عمر فيؼ ال   ادالً  تداعدكؾثدة باثدة 
 ابل السعمؾمات.شمجال تجي ز بت يؾر فتظتد تع ق مؾاكثة ال

لظالب ليف يتعمؼ بليف يف ر، الترل ز ترتب عمر اىتسا  التربية السعاصرة تعميؼ اب 
 ؛بيعتلر مؽ أىسيا التف  ر السشغؾمي ،عمر تشسية السيارات السختمفة فنؾاع التف  ر السختمفة

ا لمتظؾرات الدريعة في افنغسة العمسية باالجتساةية بالثقافية با رىا، بمؽ ىشا بذلػ نغرً 
تاب  التقد  العمسي الدري  بمؾاكلتو جاءت ف رة التف  ر السشغؾمي في الشساذج بافنغسة لت

  .006: 0224،  عزب ا ساع   عفانة، تيد ر محسؾد نذؾانع
فالتف  ر السشغؾمي يحمق في  ساء السعرفة، بال يتؾقف عشد طرح اف ئمة الخظية ما 
طليعة ىتا الذرء أب ىته الغاىرة؟ بليف يعس  الشغا ؟ بل شو يتىب إلر ما بعد بما براء تمػ 

لجزئية لمسذكمة أب الغاىرة ث ى يؾضح طليعة العاتات الل شية الستداخمة ا ؽ عشاصر الشغرة ا
أب مكؾنات السشغؾمة؛ لتلػ فإن التف  ر السشغؾمي يتشابل السعرفة التربؾية في ضؾء عمؼ 

عمر أ اس التؾص  إلر العاتات الل شية الديشامية الستداخمة ا ؽ  Spistemologyالسعرفة
  .40: 0202لمسعمس ؽ باالعام  ؽ بالدعاة باف رةععلدالؾىاب دمحم لام ،السيا  التربؾية 

عقدة بالسرلثة س  ر السشغؾمي طريقة عسمية مشا ثة لسعالجة السذكات التفال بيعتلر 
، فا قيسة ةعشاصره ل  عمر ثد بجسي ل الشغرة ال مية لمشغا  ا ا مؽ خؾاجييا يؾميً تالتي 

 ،م  م  العشاصر السكؾنة لمسذكمةي   التي يشتسي إليو ا  يتؼ التطار الإإال في  ؛لمعشرر ف يا
ن أ ر في أي عشرر يشث ي ر  أب تيي، فيي تعدعضالث م  ا بعزيايبلتلػ م  ليفية تفاعم

  عمر جسمة العشاصر أي جسمة السشغؾمة التي يشتسي دينعكاس ذلػ التعال ا يشغر إليو مؽ خ
ف  ر برؾرة محددة تقمو مؽ الشؽ أاشية عقمية برؾرة تتدرة الفرد عمر ت ؾي ث فيؾ يس ،إل يا

 .  098 :0206، الحس د  ميسان  ساح علدإلر التف  ر الذام  ع
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بتظؾيرىـا بالتحقـق   يتزسؽ التف  ر السشغؾمي القدرة عمـر اشـاء الشسـاذج بترل ليـاكسا 
افدبات  إلــر درجــة لل ــرة عمــر ابتحم ميــ الشســاذجتعتســد إمكانيــات اشــاء ب ، امــؽ صــدتيا أيًزــ
، عمــر أن اختيــار الــشسا السشا ــب لتسث ــ  ميــارات التف  ــر السشغــؾمي أمــر ذب االستاثــة لؾصــفي

 . 62: 0223ال ام ، ثدش ؽ ع أىسية للر  
ــارب  فيســي أمــ ؽ، بيــر    ــدب ف ــر   أن أ ــاس التف 66: 0220 ع الرــلؾر مشــر عل  

اثـ  ىـته الشسـاذج عمـر بأن ي ،بينـو يف ـر فـي نسـاذج باضـحة االسشغؾمي أن يكؾن الفرد باةًيـ
أنيـــا نســـاذج بليدـــ  ثقـــائق، بأن ت ـــؾن لديـــو القـــدرة عمـــر اشائيـــا بتحم ميـــا، بيرلـــز التف  ـــر 
السشغؾمي عمر مزام ؽ عمسية مرلثة مؽ خال مشغؾمات مت اممة تتزح ف يـا لافـة العاتـات 

زــام ؽ ميــة لسعمــر إدراا الرــؾرة ال  امســا يجعــ  الســتعمؼ تــادرً  ؛لسؾضــؾعاتاــ ؽ السفــاليؼ با
 .السشغؾمات السعربضة

إلر التف  ر السشغؾمي بينو تدرة الفرد عمر  525 :0998) ع Battista بتذ ر
ت ؾيؽ افاشية العقمية برؾرة تشقمو مؽ التف  ر برؾرة محددة إلر التف  ر الذام ، التي يجعمو 

في عديد مؽ  يشغر إلر عديد مؽ العشاصر التي يتعام  معيا باعتثارىا متثاعدة ف راىا مذترلة
  الجؾانب.
إصاح الف ر  في   أن التف  ر السشغؾمي يديؼ57: 0225علام ثدش ؽ بيزيف  

بضثا العق ، بذلػ مؽ خال ا تخدا  اف ال ب السشغؾمية السشيجية في تظل ق تير رات 
بالتي تتؼ مؽ خال الت ام  بالتشد ق السشغؼ ايدا إثداث  ،التقشيات الشفدية باالجتساةية

ت نؾةية في الدمؾليات باالتجاىات بافف ار دبن بعي مؽ الفرد أب الجساةية بينيؼ ت  را
 .يخزعؾن تح  تير ر مشغؾمي

 ليثـد لفاعميـة الـتات اداداةيـة الـتعمؼ السعرفـي أىسيـة نسـاذججانـب خخـر تـؾلي  بمـؽ 
 خدا ال ـت بتدفعو ،الجامعية الحياة عربا م  التعام  مؽ الظالب تسكؽ التي العؾام  الرئيدة

 .لو يتعرض التي السشا ثة لمسؾقف راءاتادج

ن اداداع إتحتاج التربية إلر عسمية إاداةية تقؾ  بكيادة العسمية التربؾية، ث ى ب  
الدمؾا الثذري اليادا، بمغير مؽ مغاىر الدمؾا العقمي بالف ري، بىؾ  أيكالمؽ  يك 

رة الخاصة دالذخ) القعمر امتاا  اياعسمية مؽ العسميات العقمية العميا التي يعتسد الكيا  
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لرىؽ عمر بجؾدىا لد  الذخ) تديا، ب فر عؽ نلغير خرارىا بتعتبالسؾلثة اداداةية التي 
  .0225:05عدمحم جس ،  إنتاجية اات ارية يعسالب

التي يذعر ايا بالحاالت  باآللياتيتزسؽ المحغات  اداخميً  ااداع مغيرً عسمية اد بتعد 
نتاج اتحق ق اد  ءً بانتيا ،مؽ السذكمة أب صيااة االفتراضات افبلية ا، بذلػ ادءً السلدع

ف  ر السشيجي مؽ أج  تؾف ر نؾةية تلاداع نذاطات اطار عسمية ادإاداداعي، بتتدرج في 
بإيجاد العاتات ا ؽ العشاصر  ،عمؾماتسق  النلقدرة عمر اب  ،جديدة بج دة مؽ التعميؼ لظابو

 . 475، 0204ي، الزعل دمحم السعرفيةعأثسد
فاعمية التات  عؽأن فاعمية التات اداداةية تختمف   ford(0996:0009بيري ع

 ،التي تتزسؽ معتقدات الفرد ثؾل تدراتو العامة علر مجسؾعة متشؾعة مؽ السجاالتب  ،العامة
اعتقادات القدرة  :مث  ،ثد ما لسفاليؼ مختمفةفاعمية التات اداداةية مذااية إلر  بأن

ؽ صؾر التات عل ؽ الفاعمية التاتية اداداةية تختمف  ،بصؾر التات اداداةية ،يةاداداة
افخر  لتقرير التات بالثقة بالشفس المت ؽ تشظؾيان عمر مذاعر با عة بمعسسة ثؾل التات 

؛ ثكؼ محدد بذين القدرة عمر العس  اداداعي عمر في ث ؽ تشظؾي فاعمة التات اداداةية
تيرر بيثكا  الفرد التاتية ثؾل تدرتو عمر تؾل د افف ار الجديدة بالشتاجات اداداعي يالدمؾا ف

بلتا فإن اشاء  ؛ف ار التاتية تذ ر إلر فاعمية التات اداداةيةبىته اف ،اداداةية السف دة
 فاعمية التات اداداةية يختمف عؽ اشاء الفاعمية العامة .

ت التف  ر اداداعي نتج مرظمح فاعمية بنتيجة امتزاج مفيؾ  فاعمية التات م  ميارا 
التي ترتثا بالجيد بالسخاطرة العقمية الازمة ب ، Creative Self-efficacyالتات اداداةية 

لعس  التعل ر اداداعي لالتعل ر عؽ افف ار الجديدة بالسف دة بتؾل د الحمؾل بالشتاجات عأثسد 
 . 477: 0204لي، عالز دمحم

ت اداداةيـة لتـؾف ر السعتقـدات الفعالـة بالقؾيـة التـي تعسـ  عمـر تعزيـز بتغير فاعمية الـتا     
اففـراد، بتـؾجييؼ نحـؾ الجيـؾد التـي تقـؾد فـي الشيايـة إلـر نسـؾ مترـاعد   مدتؾي السثاارة لد

      . Tierney,  & Farmer 0220:369لثقتيؼ بسا يستم ؾن مؽ تدرات إاداةية ع
ث ى تعد مؽ  ،تعددة ثؾل ال ساليةعيرت في اآلبنة افخ رة اىتسامات م كسا

 ،الست  رات الشفدية السيسة في تفد ر لث ر مؽ الفرب  الفردية في الدمؾليات افكاديسية
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لظاب لتحق ق بمشيا التحر   الدرا ي بمشت تدع شيات القرن الساضي اىتؼ الثاثثؾن بدعي ا
 .داء ببخاصة في الشؾاثي افكاديسيةمدتؾيات عميا في اف

باعتثارىا بصًفا  Perfectionismلمؾر ىتا االىتسا  في عيؾر مفيؾ  ال سالية بت      
يعلر عشيا اؾض  مدتؾيات مثالغ ب  ،داء م  التق يؼ التاتيمدتؾيات عميا لأل رلترل ز الفرد عم
نجاز م  نقد بتق يؼ افداء بذك  لتسدػ ايته السدتؾيات، بالدعي لامتياز باد ف يا لألداء با

 .  Frost et al. 0992:452عمدتسر 
 يعرا ما تسث  فيي ،الثذر جسي  لد  مؾجؾدة ادندان في أص مة نزعة ال سالية بتعد 

 لد  كامشة كسالية فيشاا الفمدفي، لمتع  ر بفًقا بالقؾة السؾجؾدة أب ال سالية ال امشة بال سالية

أرض  عمر بالفع  مؾجؾدة كسالية تر ر السؾاتية بالل ئة الغربا ليا تتييي بعشدما ،الجسي 
 . 04: 0203مغمؾ ، رمزان عمي رالؾات  عمرظف

بمؽ َرؼ لان  السقاييس  ؛عدأثادي الث   ابتد ادأت دار ة ال سالية باعتثارىا مكؾنً          
السدتخدمة لكياس ال سالية تعظي درجة باثدة تعلر عؽ التؾجو العا  لألفراد نحؾ تحق ق 

رؼ عيرت ، الشؾاثي ادكم ش ية العاجية ريؾ  ال سالية عمبح ى اتترر مف ،معاي ر عميا لألداء
يرف ال سالية بينيا اشية نفدية تت ؾن  نسؾذج :مشيا ،نساذج أخري لم سالية متعددة افبعاد

بال سالية االجتساةية  Self-oriented Prefectionismال سالية التاتية  سا:ى عديؽب  مؽ 
Socially Prescribed perfectionism  . 

 مظللة البحح 

في مجتس  متفجر بالسعرفة بمتدارع ىؾ ثجر الزابية في  الظالبي عد إعداد      
ؾدة يات السعرفية لديو لمؾصؾل إلر الجالعسمية التعميسية؛ لتا فإنو ال اد مؽ االىتسا  بالعسم

  امعي.الذاممة التي يشادي ايا ال ؾ  في مراث  التعميؼ السختمفة ببخاصة في مرثمة التعميؼ الج
بتد الث  الثاثى يكؾ  لث ر مؽ الظاب مؽ لؼ السعمؾمات اليائ  التي يدر ؾنيا بالسقررات 

بالتس  ز  ،مذكات في معالجة السعمؾمات بعزيؼالسختمفة في الفر  الدرا ي الؾاثد، فيجد 
بالتحر    لر درجة ال ساليةإمسا يزعف مؽ الؾصؾل ؛ ا ؽ ما ىؾ ميؼ بما ىؾ ا ر ميؼ

 .الدرا ي
طريقة عسمية مشا ثة لسعالجة السذكات السعاصرة مؽ السشغؾمر التف  ر  يسث ب   

مكؾناتو، بتحم   مذكاتو في ضؾء العاتات الستداخمة ا ؽ  بجسي خال الشغرة ال مية لمشغا  
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تمػ السكؾنات، فيؾ يسث  تدرة الفرد عمر ت ؾيؽ أاشية عقمية برؾرة تشقمو مؽ التف  ر برؾرة 
عديد مؽ العشاصر التي لان يتعام  معيا ؛ مسا يجعمو يشغر إلر التف  ر الذام محدبدة إلر 

باعتثارىا مؾضؾعات متثاعدة، ف راىا مذترلة في العديد مؽ الجؾانب، أي يشغر إلر افيياء 
 . 03: 0200،  ساع  إديشا أثسد ع بسشغؾر متظؾر

 اع  م  معظيات الل ئةبيؤدي تسكؽ الظالب مؽ إتقان ميارات التف  ر السشغؾمي بالتف 
عمر اكتداب خلرات تسكشو مؽ مؾاجية  توداعدم، ب عمسًيا إلر نسؾه نسًؾاة مشغؾمية، بظريق

لسا أنو  ،ببالتالي يؤرر عمر افداء افكاديسي لافة؛ السذكات برؾرة مت اممة في جؾانب العمؼ
رىا، ر مؽ عشاصدبن إىسال أي عشرر السذكمة نغرة ياممة بمت اممة، يداعده عمر الشغر إل

الرثيؼ يياب  كؾرر علدمؽ مفاليؼ بتؾاعد بمثادئ بنغريات ع بذلػ في ضؾء ما تعمسو  ابًقا
  .392: 0200ع يا  عمر ،  0220،  الذريف

ىشاا اىتسا  لل ر بالتف  ر السشغؾمي ليثد الستظمثات السمحة لتظؾير التعميؼ ب 
نو يحدؽ  رعة بفاعمية إث ى  ،ؼبضربرة تشس تو لد  الستعمس ؽ في مختمف مراث  التعمي

، بيداعدنا عمر انتقال أرر التعمؼ، بيشسي السيارات بيظؾر مدتؾ  التحر   افكاديسي التعمؼ
التي تتجابز  اعمر إدراا السؾاقف افكثر تعق دً  اف ا ية لح  السذكات، بيشسي القدرة

 . 003، 0226يياب، الرلؾر  مشر علدعاتات الدلب بالشتيجة الثديظة ع
 ثيبالتعمؼ ذي السعشر بضربرة تفاع  الستعمؼ م  مشا التف  ر السشغؾمي كسا ييتؼ 

مؽ التف  ر تدرة الظالب  الشؾعحق ق العاتات ا ؽ السفاليؼ، بيزيد ىتا تب  ،يسالسؾقف التعمي
ي با تخدامو في سات ار لح  السذكات مؽ خال تفاعمو م  جؾانب السؾقف التعمياالعمر 

 اؽ يح ر الجل مي أثسدزن عي التي يؤدي إلر الت يف بالتؾاعجتسااالب  سيالعمتحق ق التفاع  
 ،0207 :008 . 

بتد اىتس  عديد مـؽ الدرا ـات بالثحـؾث الدـابقة بزـربرة اكتدـاب ميـارات التف  ـر  
 ، بعــــادل  ــــامة بيا ــــ ؽ 0229عمــــيعهللا  علــــدمثــــ  درا ــــة لــــ  مــــؽ: بائــــ   ،السشغــــؾمي
 ,Assaraf ، 0205يشـــاس ديـــابعإ، ب  0204ةيـــادعفـــؤاد إ ـــساع    ، 0200السقـــاثيع

Qrion,(9997); Atwater, Pittman,(9998); Hung,(9996)  لســا ليــا تــير ر ؛
ؤرر عمر التحر   الدرا ي، فيصثح  ميسـة الـتعمؼ لـيس فقـا ، ببالتالي تإيجااي عمر ال سالية

 تحر   السادة العمسية ا  تشسية ميارات الحرؾل عم يا بليفية تؾعيفيا.
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مؽ أىؼ باجثات الظالب الجامعي ، بالتي يتسث  في  يعد اداداع مظمًثا إ تراتيجًيا كسا 
كيفية تظؾير أدائو افكاديسي التي يشعكس عمر تظؾير أدائو السيشي بعد ذلػ بتعزيز فاعمية 

الثعض يتعام  م  السذكات بظر  تقم دية أب الثحى  ال يزالالتات اداداةية لدييؼ ، إال أنو 
، بأن القدرة لحمؾل اداداةية نؾع مؽ السخاطرةالحمؾل الجاىزة، لسا يعتقد الثعض أن اعؽ 

مسا يجع  بعزيؼ يلدي  ؛اداداةية في ث  السذكات ىؾ نؾع مؽ الترا بتز ي  الؾت 
 مقابمة لمت   ر .

 بلؾيـاتاـرز اف أمـؽ  بتشس تـو اداـداعأن  إلـر   0224: 5ع Goddard et al بيذـ ر        

ــز إبحاجــة فــشحؽ  تا الؾتــ فــي ىــ ــر تجي  ــؾا ملــدع ؽ فــي ثــ  السذــكات التــي ل الظــاب ليكؾن
إلـر أن فاعميـة الـتات   0207عؽيبخخـر  السشعؼ أثسد الدردير درا ة علدتؾصم  تد ب  يقاامؾنيا،

أثسـد ب  ،Redmon 0227درا ة لـ  مـؽ: عذ ر تلسا ، دبًرا ميًسا في افداء افكاديسي تؤدي
ؾ  فــفــي ت ابــارزً  ادبرً  ثــ ن فاعميــة الــتات اداداةيــة تسألــر إ  0206ي عافثســر هللا  ــع د  علــد

 هنجــاز إعمــر بتــؤرر  عاليــة بذــك  متعــادلفنكــاديسي بنســؾ يخرــ تو االجتساةيــة باال الظالــب اف 
 بإتقان ميامو افكاديسية. افكاديسي
عزيزىا في تعزيز االات ار، لسا يسكؽ ت اسً معب فاعمية التات اداداةية دبًرا ثا تكسا  

، أب دعؼ السعمؼ لدمؾا طملتو بذك  مدتسر، لسا يعتسد الجامعيسشاخ المؽ خال تحد ؽ 
بتحد ؽ ال سالية  عمر بعي السعمؼ لعسمية اداداع الظاب  تعزيز فاعمية التات اداداةية لد

  . Ford,0996:0008ع افكاديسية
اداةية فاعمية التات ادب  0220) ع Tierney& Farmer درا ةباىتس   

مؽ خال اختثار مفيؾ  فاعمية التات اداداةية بالرجؾع إلر  افكاديسيبعاتتيا بافداء 
بأيارت الشتائج إلر أن  مؾا  أنيؼ يسكؽ أن يكؾنؾا ملدع ؽ في أدبار عسميؼ، اففرادمعتقدات 

لعس  السؾعف ؽ في ا ئة ا  السديريؽ مؽ خال تعزيز السعرفة بالخلرات في تعزيز اداداع لد
 . كميا تد تديؼ في دعؼ بتعزيز فاعمية التات اداداةية

ــ  مــؽ        ــي ل ــة مــؽ السؾضــؾعات السيســة ف ــد ال سالي بالسجــال  ،السجــال التعميســي :لســا تع
ة تدراتـــو بمراعـــاة بضـــ  ن بعـــي الظالـــب بظليعتـــو ال ساليـــة يدـــاعده فـــي تشسيـــأ، لســـا العسمـــي

الـراؼ مـؽ اـتل  رتحكيقيـا ، بعمـ ي يـتسكؽ مـؽداء تتشا ـب مـ  تدراتـو الفعميـة ثتـمدتؾيات لأل
ــفــإترــي جيــد لــدييؼ اففــراد ال ســال  ؽ ف نيؼ ليدــؾا ج ــديؽ بســا فيــو يمــا يذــعربن بــ انيؼ دائًس
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مســا تــد يعــؾ   ؛يتسدــػ بسظالــب بتؾتعــات عاليــة جــًدا ال فايــة، فالشزعــة ال ساليــة تجعــ  الفــرد
، بىـتا السيـا جـاز إن رعد الظالـب عمـمر ج د يداأتقان فيؾ ما الدعي نحؾ الجؾدة باد أ، داءهأ

جـاار دمحم ةيدـر، ربيـ  علـده ب ،   0223عالرـسد علـد اـراليؼإفز   درا ة ل  مؽ :ما تؤلده 
 ,Stoeber ، 0202 عهللا جـاد محسـؾد علـدب ،   0229عأيرا دمحم عظيةب ،   0227عريؾان

J. (9977) . 
لتحرـــ   الدرا ـــي ان يـــؤرر فـــي أكســـا أن ال ساليـــة مـــؽ العؾامـــ  السيســـة التـــي يسكـــؽ 

   .  Kobori et al. 0228:506 نجاز عميا عإلمظاب ب ع يؼ نحؾ تحق ق مدتؾيات 
مـــؽ السؾضـــؾعات  اداةيـــةتف  ـــر السشغـــؾمي بفاعميـــة الـــتات ادلـــتا أصـــثح مؾضـــؾع ال

الثحـــؾث فـــي اـــؤرة  افـــي مجـــال التعمـــيؼ بالـــتعمؼ فـــي اآلبنـــة افخ ـــرة يجـــب أن تزـــعي السيســـة
فـي إطـار  اي ثاجة إلر مزيد مـؽ الدرا ـات ببخاصـة إذا مـا تـؼ تشابليـزال فتال  راىتساميا، بى

 أرر ذلػ عمر نؾاتج التعمؼ بالستسثمة في التحر   الدرا ي.ب  ،ال ساليةتفاع  م  

ن االليــة الدرا ــات التــي ، ث ــى إيتزــح مســا  ــلق الجانــب افبل مــؽ مذــكمة الثحــى
تتيــا بال ساليــة التاتيــة ةيــة تشابلــ  عااداتف  ــر السشغــؾمي بفاعميــة الــتات اداىتســ  ادرا ــة ال

افتقــار أدايــات عمــؼ  إلــربال ساليــة االجتساةيــة بالتحرــ   الدرا ــي برــؾرة مشفرــمة بادضــافة 
مســا ثــتا ايــتا  ؛الــشفس التربــؾي إلــر نســؾذج نغــري يعكــس العاتــات الدــللية باتجاىــات تير رىــا

 مؽ صحتو.الثحى لؾض  نسؾذج  للي مفترض يعكس ىته التير رات بالتيكد 
التـي  الدـابقة الدرا ـات نتـائج تثـايؽ خر مؽ مذـكمة الثحـى مـؽ خـالخبيتزح جانب 

، فقــد تثايشــ  اىتســ  ادرا ــة الفــرب  التــي ترجــ  إلــر الشــؾع بالتخرــ) فــي مت  ــرات الثحــى 
بالتـــي ترجـــ  إلـــر الشـــؾع  ،نتـــائج الثحـــؾث بالدرا ـــات الدـــابقة فـــي مت  ـــر التف  ـــر السشغـــؾمي

 ، بنؾرىـان أيـرا 0204الدـ د أثسـد صـقرعنتـائج درا ـة لـ  مـؽ: ث ـى أعيـرت  بالتخرـ)
ــير ر لمشــؾع0208عؽيبخخــر أاــؾ الحدــؽ،  ــر عــد  بجــؾد ت ــر  بالتخرــ)   إل فــي ميــارات التف  

  إلــر بجــؾد فــرب  دالــة 0207السشغــؾمي، فــي ثــ ؽ انتيــ  درا ــة أثســد اــؽ يح ــر الج مــيع
 ، لسـا انتيـ  درا ـةي لرـالح ادنـاثإثرائًيا ا ؽ التلؾر بادناث في ميارات التف  ـر السشغـؾم

  إلـر 0204عؽيبخخـر  عل ر نررالديؽ علـدالعميؼ فـؾدة ، 0229ك  مؽ: دمحم علدالمظيف أثسدع
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ــر السشغــؾمي  ــي ميــارات التف   ــي ف ــ ؽ التخرــ) العمســي بافدا ــة إثرــائًيا ا ــرب  دال بجــؾد ف
 لرالح التخر) العمسي

بالتـــي ترجـــ  إلـــر الشـــؾع  ،داةيـــةكســـا تثايشـــ  الشتـــائج الفارتـــة فـــي فاعميـــة الـــتات ادا
رشــاء علــد ب ، Mathise,Bronnic(0229بالتخرــ) ث ــى أعيــرت نتــائج درا ــة لــ  مــؽ:ع

مــــربة ب الذــــسري،  جريــــؾ صــــاد  لــــاعؼب  ، 0207الــــؾدبد علــــد الحاف ،اــــدير لــــاعؼ فمــــيحع
  إلر بجؾد فرب  دالة إثرـائًيا اـ ؽ الـتلؾر بادنـاث فـي 0208علدالعثاس عرفؾر الدعديع

إلـر    0207عفي ثـ ؽ تؾصـم  درا ـة دمحم تا ـؼ جل ـر ات اداداةية لرالح التلؾرفاعمية الت
درا ـة رشـاء علـد الـؾدبد نتـائج عد  بجؾد تير ر لمشؾع في فاعمية التات اداداةية، لسـا أعيـرت 

فــي  بجــؾد فــرب  اــ ؽ التخررــات العمسيــة باالندــانية  0207علــد الحاف ،اــدير لــاعؼ فمــيحع
صـاد  لرالح التخررات العمسية، في ثـ ؽ تختمـف مـ  نتـائج درا ـة  فاعمية التات اداداةية

 بجـؾد فـرب   بتؾصـمتا إلـر  0208مربة علدالعثاس عرـفؾر الدـعديعب  الذسري، جريؾ كاعؼ
 ندانية لرالح التخررات االندانيةا ؽ التخررات العمسية باد 

ث ـى أعيـرت  ،بالتـي ترجـ  إلـر الشـؾع ،كسا تثايش  الشتـائج الفارتـة فـي بعـدي ال ساليـة
 عـد  بجـؾد تـير ر، Flett et al.( 0990) ; Neumeister,( 0224)نتـائج درا ـة لـ  مـؽ:

إلــر بجــؾد فــرب   Hewitt &Flett(0990a)فــي ثــ ؽ انتيــ  درا ــة ، عــدي ال ساليــةفــي ب  
 .  عدي ال ساليةفي ب  دالة إثرائًيا ا ؽ التلؾر بادناث 

ما اآلرار الدللية السثايرة با ر  :اآلتية التداؤالت في الثحى مذكمة امؾرة بيسكؽ
التف  ر السشغؾمي بفاعمية التات اداداةية في ال سالية افكاديسية  :السثايرة ل   مؽ

الشؾع  ل   مؽ تير ر بى  يؾجد ؟السشياجامعة  لمية التربية طاب لد بالتحر   الدرا ي 
ي بفاعمية التات التف  ر السشغؾم مؽ ك  عمر  أداي ،عمسيعبالتخر) ،)ناثإب  ذلؾر،(

 ؟بالتحر   الدرا ي اداداةية بال سالية افكاديسية
 :البحح أيداف

 :عمر إلر تعرا الثحى ييدا ىتا
التف  ر السشغؾمي بفاعمية التات  :تير ر العاتات الدللية السثايرة با ر السثايرة ل   مؽ -0

 .السشياجامعة  لمية التربية طاب لد  بالتحر   الدرا ياداداةية في ال سالية 
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 :ل  مؽ في ا شيسا بالتفاع أداي   بالتخر)ععمسي،،  )إناث ذلؾر،(الشؾعمت  ري  تير ر -0
 .بالتحر   الدرا يالتف  ر السشغؾمي بفاعمية التات اداداةية بال سالية 

 :البحح أينية -

 خال الشقاط التالية مؽ الثحى ىتا أىسية تتزح
بفاعمية التات ، التف  ر السشغؾمي لتشسية تدريلية امجار  لترسيؼ تسي دية خظؾة عدي تد -0
 .كاديسيةلم سالية اف  الؾصؾلببالتالي  ،اداةيةاد
اداةية بال سالية لثحى؛ فقد أصثح  فاعمية التات ادأىسية الست  رات التي يتشابليا ىتا ا -0

التزايد  يا في ع تدعر السر دات التعميسية لتحكيق افكاديسية مؽ أارز افىداا التي
مسا يتظمب مذارلة الظالب في السدئؾلية عؽ تعمسو؛ ببالتالي  ؛السدتسر بزيادة أعداد الظاب

بالتي تد يسكؽ أن تزيد مؽ  ،عيرت الحاجة إلر تعرا العؾام  السرتثظة بالجانب اداداعي
 .اتل الجيد بتحق ق ال سالية ا تثارة الظالب برالتو في

بالسكتثة الديكؾلؾجية في مجال عمؼ الشفس السعرفي  ديلمكياس الشف ا الثحىىتيزيف  -3
مقاييس بأدبات تتشا ب م  الل ئة السررية، بتداعد عمر إجراء السزيد مؽ الثحؾث 

: بىر مقاييس ،بالدرا ات في ىتا السجال في ضؾء التظؾر العمسي بمدتحدرات الحياة
 .ال ساليةب  اداةية،ف  ر السشغؾمي، بفاعمية التات ادالت
ث عؽ طريق الشغر إل يا مؽ خال االفيؼ الرحيح لألثدعمر يداعد التف  ر السشغؾمر  -4

مؽ الشغر  ادالً  اعسقً  ثرثادلة؛ لرؤية ما براء ىته افثداث بظريقة أكتؾعة مؽ العاتات السسمج
  .إل يا بذك   ظحر

 :البحح مصطلحات

 :الثحى في ىتا مرظمحات تحددت
   Systemic thinking :التفلري املهظومي

ـــتي يقـــؾ  بسعالجـــة السفـــاليؼ  ـــاط التف  ـــر ال ـــؽ أنس ـــػ الـــشسا م ـــر أنـــو: ذل ـــرا عم يع
مسـا  ؛ػ السفـاليؼبالسزام ؽ العمسية مـؽ خـال مشغؾمـة مت اممـة تتزـح ف يـا العاتـات اـ ؽ تمـ

عمـــر ربـــا خلراتـــو الدـــابقة بخلراتـــو الجديـــدة، أي أنـــو تف  ـــر يرلـــز عمـــر  ايجعــ  الظالـــب تـــادرً 
برؾرتيا ال مية، بتحم ـ  ىـته الرـؾرة ال ميـة إلـر أجزائيـا بالعاتـات التـي السؾضؾعات العمسية 

مـؽ  عـدب  فـي لـ   الظالـبحدد إجرائيا بسجسـؾع الـدرجات التـي يحرـ  عم يـا تب ،تربا ا ؽ افجزاء
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إدراا العاتـات السشغؾميـة،  :بىـر لمسكيـاس السدـتخد  فـي ىـتا الثحـى التف  ر السشغؾمي أبعاد
 تقؾيؼ السشغؾمات.ب ل ب السشغؾمات، تر ب تحم   السشغؾمات، ب 

 Creative Self-efficacy  :فاعلية الذات اإلبداعية
 :  لفاعمية التات اداداةية ث ى عرفيا بينياAbbot, 0202تلشي الثاثى تعريف ع

ثالة داخمية تتفاع  م  مت  رات الذخرية بالدافعية بادضافة إلر الشتائج السترتثة عمر 
ت الفرد ثؾل تدرتو عمر تفع   ميارات تف  ره اداداعي، لالظاتة افداء، بتسث  معتقدا

بالسربنة بافصالة بالحدا ية لمسذكات بالتفاص   ايدا الؾصؾل نتاجات إاداةية قيسة 
فاعمية التات اداداةية مكياس  عمر الظالب عم يا يحر  التي بالدرجة بتقاس، بجديدة

 . إعداد الثاثىعالسدتخدمة في ىتا الثحى 
 :  Perfectionism اللنالية

داء عميا بذك  مثالغ فيو م  بجؾد أتذ ر إلي مجاىدة الفرد لمؾصؾل لسدتؾيات 
دائو أب لسا يحددىا لو السجتس  ، بب ؽ أاختاا ا ؽ السدتؾيات التي يزعيا الفرد لشفدو 

ىتا  السدتخدمة في ال ساليةمكياس  عمر الظالب عم يا يحر  التي بالدرجة بتقاس ،الفعمي
 الثحى عإعداد الثاثى .

 Achievement:  التحصيل الدراسى

ما تعمسؾه مؽ خلرات معرفية أب بين: مد  ا تيعاب الظاب بفيسيؼ يسكؽ تعريفو 
ميارية مؽ السقررات الدرا ية، بيقاس بالدرجة التي يحر  عم يا الظالب أب الظالثة في 

 اختثارات الفر  الدرا ر الثاني لمعا  الجامعر.

  :البحح هًجم-

 بيرـفيا ىـي كسـا الغـاىرة درا ـة عمـر يعتسـد ث ـى الؾصـفي، السـشيج ىـتا الثحـى يتثـ 
 ادتـة الؾصفي يرـف السشيج فإن لتا ؛عشاصرىا ا ؽ العاتات بيحدد جؾانليا، بيذخريا بيكذف
فاعميــة الــتات ب  ،أبعــاد التف  ــر السشغــؾميسثايــرة ل ــ  مــؽ السثايــرة با ــر ال التــير رات الدــللية

لميـة لـد  الظـاب  بالتحرـ   الدرا ـي ،بال ساليـة االجتساةيـة ،ال ساليـة التاتيـةعمر  داةيةااد
 .التربية جامعة السشيا
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 والدراسات الشابكة طار الهظزياإل

 :التفلري املهظومي

تحم    عمر الظابيعد التف  ر السشغؾمي مؽ أنساط التف  ر التي ييدا إلر مداعدة 
الشغا  بالشغر بعي مكؾناتو، لتلػ يجب  ؽة، بإدرا العاتات ا فمالتذابػ في الغؾاىر السخت

إلر أجزائو السشفرمة، ث ى ال يسكؽ أن تفيؼ السذكمة أب الغاىرة بعزل عشاصرىا، ا  يجب 
: 0207،  أثسداؽ يح ر الجل ميع العتثارا ؽأخت العسميات الديشاميكية لمشغا  لك  بع 

032 .  
 highمؽ أيكال السدتؾيات العميا في التف  ر  يسث  التف  ر السشغؾمي يكاً ب  

order thinking  سدتؾيات فالدنيا،  ي تختمف بظليعة الحال عؽ مدتؾيات التف  رتالب
رجاع السعمؾمات السكتدثة، بعمر العكس مؽ ذلػ فإن مدتؾيات تالتف  ر الدنيا تتظمب فقا ا 

سعمؾمات، بتتزسؽ ميارت التف  ر ال تشتاج بتحم   الاالتف  ر العميا تتظمب ثى الظالب عمر 
تيتؼ  أن السيارت العميا لمتف  رلسا بالتفد ر، بالترل ب ت مث  التحم   االسيار  بعضالعميا 

 رعد ميدي رزبتي،  ير إاراليؼ علدبالترت ب ع دراا العاتاتإال تشتاج ب ابالتظل ق بالتحم   ب 
 . 33 :0205ال ريؼ،

السشغؾمي ىؾ ميارة معرفية أ ا ية  أن التف  ر Hung (0228:0299) كسا ير  
تسكؽ الظاب مؽ تظؾير فيؼ مت ام  لسؾضؾع مع ؽ عمر مدتؾ  مفاليسي بمشيجي، لسا 

 مث : الجزء بال   أب لعاتات  للية. ،يعس  عمر الربا ا ؽ مكؾنات الشغا  بعاتات متثادلة
ؼ بذك  أيس  عمر تؾ ي  خفا  التف  ر برؤية العال التف  ر السشغؾمي ب  مة تداعدب 

 ريحاب أثسد علدبتحديد بفيؼ السدلثات الحكيكية لألثداث بالتعام  معيا بظريقة فعالة ع
  .  053: 0229نرر، العزيز 

فرع معرفي بينو:    التف  ر السشغؾمي38: 0200إ ساع   ع أثسدديشا  كسا عرف 
اشاء العاتات  يةيفلرؤية ال ميات بالعاتات الستثادلة التي تذك   مؾا السشغؾمة، بتعمؼ ل

بظر  أكثر فاعمية مؽ أج  فيؼ اللشية اف ا ية لمسشغؾمة بالسدئؾلة عؽ تؾل د أنغسة بأنساط 
بلو ل ة متخررة بمجسؾعة مؽ افدبات التي يسكؽ  اجديدً  ا مؾلية، فيؾ يسث  مفيؾمً 

 ا تخداميا لسعالجة أكثر السذكات تعق دا في الحياة ال ؾمية بالسيشية.
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عمر مزام ؽ عمسية مرلثة مؽ خال مشغؾمات مت اممة السشغؾمي التف  ر  كسا يرلز 
عمر إدراا  امسا يجع  الستعمؼ تادرً  ؛العاتات ا ؽ السفاليؼ بالسؾضؾعات جسي تتزح ف يا 

لتا فإنو يرلز عمر ال   السرلب التي يت ؾن  ؛الرؾرة ال مية لسزام ؽ السشغؾمات السعربضة
 شيا عاتات متداخمة تثادلية التير ر بديشاميكية في التفاع  مجسؾعة مكؾناتو فيسا ا  مؽ
     .053: 0229نرر، العزيز  ريحاب أثسد علدع

مـــ    99: 0207ع هللا ثؾيســـد الدـــفياني علـــدب دمحم خ ـــر محســـؾد الدـــامات،  باتفـــق
 مشغؾمـة مـؽ العسميـات السرلثـة، بالتـي :التف  ر السشغؾمي بينـو ، ث ى عرفا التعريفات الدابقة

دراا العاتـات اـ ؽ السفـاليؼ بالسؾضـؾعات خـال درا ـتو لسـادة أب إت دب الظـاب القـدرة عمـر 
 مقرر ما.

بيتزح مؽ العرض الدااق تعدد مشاثي تعريف التف  ر السشغؾمي مشيؼ مؽ ربظيا 
بالقدرة عمر ث  السذكات  بمشيؼ مؽ عرفيا عمر أنيا عسمية عقمية معرفية مرلثة تتعام  

ا تشتاج الدسات التالية لمتف  ر لسا يسكؽ  السؾاقف برؾرة جذتمظية لميةم  افيياء ب 
ييتؼ بإدراا العاتات ب ، التف  ر التحم مي بالتف  ر الترل لي :مؽ يتزسؽ لاً  :السشغؾمي

 .الستداخمة التي تربا ا ؽ افجزاء
 ؛يـة التف  ـرأب عسم ات تفاعميـا يذـك  نسًظـاميـار  ل   عسمية تف  ـر :التفلري املهظومي مًارات

لسرلـب بح ـى اد عمـر التف  ـر ر ت عقميـة تعكـس تـدرة الفـالتا يت ؾن التف  ر السشغؾمي مؽ ميار 
ج ذيـا نسـاأنعمـر  جبأن ياثـ  تمـػ الشسـاد ،ج باضـحةذا بينـو يف ـر فـي نسـاًيـيكؾن الظالب باة

بيتزــسؽ التف  ــر السشغــؾمي  .حم ميــاتبليدــ  ثقــائق، بأن ت ــؾن لديــو القــدرة عمــر اشائيــا ب 
 & Assaraf     ،476: 0220ع  ــع د جــاار السشــؾفي لــ  مــؽ: ت عديــدة، صــشفيااميــار 

Orion(0225: 509)  ، عل ــر نرــر الــديؽ علــدب   ،023: 0200 ع  ـساع  إديشــا أثســد ب 
دمحم خ ـــــر محســـــؾد و ، 35: 0205الف ـــــ ع دمحم ثمســـــي، ب   427: 0204عؽيبخخـــــر  العمـــــيؼ

إدراا العاتـــات اـــ ؽ الذـــك   :لســـا يمـــي  99: 0207ع هللا ثؾيســـد الدـــفياني الدـــامات، علـــد
بتلشـــر الثاثـــى  ،ترل ـــب السشغؾمـــات، تقـــؾيؼ السشغؾمـــاتب تحم ـــ  السشغؾمـــات، ب السشغـــؾمي، 

 .السيارات الدابقة في إعداده لسكياس التف  ر السشغؾمي
 بفيسا يمي تعريف ل   ميارة مؽ السيارات الدابقة
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 دراا العاتات السشغؾمية:إComprehension of Systematic Relation Ships   
جزاء مشغؾمة أا ؽ  داخ  السؾضؾع الؾاثد أب الف رة الؾاثدة أب دراا العاتاتإ :يقرد بو

 .فرةية أب ا ؽ مشغؾمة بأخر  
    :تحم   السشغؾماتSystematic Synthesis السشغؾمي لمسادة  التحم   :يقرد بو

تعرا عمر ا بالعاتات بافجزاء ب باالختا ودراا أبجة التذابإالتعميسية السعظاة ليا ب 
 .التي تحكؼ ىته العاتات  ءالسثاد

  :ترل ب السشغؾماتSystematic Synthesis التجسي  السشغؾمي لألجزاء  :يقرد بو
السختمفة مؽ السحتؾ  أب السؾض  الرئيدي أب افف ار في إيجاد يرء جديد يختمف عؽ 

 .افجزاء الدابقةعاشاء مشغؾمة مؽ عدة مفاليؼ  
    :تقؾيؼ السشغؾماتSystematic Evaluation الحكؼ عمر صحة العاتات  :يقرد بو

 . بالرؤية الذاممة لمسؾقف مؽ خال مشغؾمة ما ،ا ؽ أجزاء السشغؾمة
 والتحصيل الدراسي التفلري املهظومي

يعد التف  ر السشغؾمي طريقة عسمية مشا ثة لسعالجة السذكات مؽ خال الشغرة  
، لسا أنو في ترسيؼ السشاىج الدرا ية بعسمية العاتات الستداخمة ا ؽ مكؾناتو ال مية في ضؾء

التعميؼ بالتعمؼ بطر  التدريس ىؾ أداة رائعة لت ؾيؽ الجياز العقمي لمستث   السعرفي 
السعمؾماتي ثتر ت ؾن السخرجات الدمؾلية نابعة مؽ معرفة مشغؾمية تربؾية تحقق بقاء 

لتي يسكششا أن نتثاىا ايا في عالؼ دائؼ الت  رععلدالؾىاب دمحم اليؾية السذرتة الفاعمة ا
  .46: 0202كام ،

يشسي القدرة عمر التحم    :التف  ر السشغؾمي أن (Bartlett, 0220: 0) بير         
يشسي لد  ، بلتلػ التي يعد مؽ أىؼ مخرجات أي نغا  تعميسي ناجحب بالترل ب بصؾاًل لإلاداع 

أي ير  الجزئيات في  ،لمية الذاممة في مؾضؾع دبن أن يفقد جزئياتوالفرد الرؤية السدتق
التي ادبره يداعد الفرد عمر ب الؾ ائ  لفيؼ العالؼ السعقد،   ثدإ، لسا يعد  إطار لمي مترابا

 .أن يشغر لمعالؼ نغرة لمية بسا فيو مؽ مؤ دات تسكشو مؽ معرفة اتجاه   ر العس 
ثحـؾث الدـابقة  بزـربرة اكتدـاب ميـارات التف  ـر بتد اىتس  عديد مؽ الدرا ات بال 

 ، بعــــادل  ــــامة بيا ــــ ؽ 0229عمــــيع علــــدهللا السشغــــؾمي مثــــ  درا ــــة لــــ  مــــؽ:  بائــــ 
 ,Assaraf, Qrion,(9997); Atwater ، 0205يشــاس ديــابعإ ،  ب 0200السقــاثيع
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Pittman,(9998); Hung,(9996) لي يجــااي عمــر ال ساليــة افكاديسيــة ببالتــااد ىــاتير ر ل
اــ   ،رــؤرر عمــر التحرــ   الدرا ــي، فيصــثح  ميســة الــتعمؼ لــيس فقــا تحرــ   الســادة العمسيــة

 تشسية ميارات الحرؾل عم يا بليفية تؾعيفيا.
  أن التف  ر السشغؾمي يعد مؽ أىؼ 0229نرر عالعزيز  ريحاب أثسد علدبتر   

بسا  السقررات العمسية  بيتشا ب م ،بالتي يشي  عؽ الحف  بالتمق ؽ ،أنؾاع التف  ر في العرر
تتزسشو مؽ مؾاقف بمذكات بأنذظة بتجارب تحتاج إلر اكتذاا العاتات التي تداعد 

بتؾف ر الؾت  بالجيد لمؾصؾل إلر الح   ،السيسةالستعمؼ عمر اخترار بخفض الخظؾات ا ر 
 .بالشتيجة

د   أىسية لل رة لمتف  ر السشغؾمي في تؾل Richmond, 0993درا ة عأكدت كسا 
ثادلة ا ؽ ت تخدا  ل ة السخظظات لؾصف العاتات السإبأرج  ذلػ إلر  ؛ثمؾل لمسذكات

 ؽ براء السذكمة.ت سمسا يداعد عمر رؤية اللشية اف ا ية التي  ؛جزاء السشغؾمة بررياً أ

 تيدف  قياس االتي   Sweeny, L. &Sterman,  J(9999)درا ة لتلػ ب  
بتد  ،اب ذبي التعرض الدااق القم   لمتف  ر السشغؾميؽ الظمالتف  ر السشغؾمي لد  ع شة 

 أنو لمسا تعرض إلر تؾصم  الدرا ةب  ،بطالثة بكمية اددارة ا  طالثً 508أجري  الدرا ة عمر ع
ض الشغر عؽ خمفيات  اف ا ية لمتف  ر السشغؾمي لان مدتؾاىؼ أفز  بالظاب لمسفاليؼ 

تظؾير  ىؾ ربؾي ؽتن التحدي التي يؾاجو الأإلر ة الظاب بمدتؾياتيؼ العمسية، بأيارت الدرا 
 .لتدريس لسيارات التف  ر السشغؾميأ ال ب بطر  ا

  فقد ىدف  إلر تحديد ميارات التف  ر 0224السال ي عثدؽ دمحم بأما درا ة  
تعرا س االاتدائي في مادة القراءة، ب السشغؾمي بالاز  تؾافرىا لد  طالثات الرف الداد

التحم   ب تزسشة لسيارات التف  ر السشغؾمي التالية: الترشيف السشغؾمي، التدريثات الس
الترل ب السشغؾمي، بإدراا العاتات السشغؾمية، بتد تؾصم  نتائج الدرا ة إلر ب السشغؾمي، 

أن تدريثات لتاب القراءة راع  ميارات التف  ر السشغؾمي مؾض  اىتسا  الدرا ة بل ؽ اشدب 
ا ة بالعس  عمر تظؾير تمػ التدريثات في ضؾء ميارات التف  ر متفابتة؛ لتا أبص  الدر 

 .السشغؾمي

ستجة السشغؾمية ش تخدا  الا ررفح) أ  0228)ع Hungكسا ا تيدف  درا ة 
  طاب مؽ طمثة 8كيداة معرفية لتحد ؽ ميارات التف  ر السشغؾمي لد  ع شة ت ؾن  مؽ ع
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د أعيرت الشتائج فاعمية تمي بالشستجة، ب غؾ ش  ر الستفالساجدت ر مسؽ يدر ؾن مقررات في ال
 ا تخدا  الشستجة السشغؾمية ليداة معرفية لتحد ؽ ميارات التف  ر السشغؾمي.

  التي ا تيدف  التعرا عمر العاتة ا ؽ 0200ع أثسد دمحم الزب ديكتلػ درا ة  
تحق ق ىدا التلاء الرياضي بالتلاء السكاني بميارات التف  ر السشغؾمي، بل :مؽ مدتؾ  لاً 

 اار ع شة مؽ طاب الرف الثاني الستؾ ا مؽ محافغة القاد ية تؾاميتيالدرا ة تؼ اخ
أختثار في التلاء الرياضي بالتلاء السكاني ، بلتلػ  اا، طلق عم يؼ مكيا ً   طالثً 007ع

التلاءات، ببجؾد  ضبعأ فرت الشتائج عؽ امتاا الظاب لسيارات التف  ر السشغؾمي. بتد 
ا ا ؽ متؾ ظي د عاتة مؾجثة تؾية جدً ؾ غؾمي، بجش ر الستف يؼ في ميارات اليدضعف ل
متؾ ا ب ؽ مكياس التلاء الرياضي بمكياس التلاء السكاني ب  :مؽ في ل الظاب درجات 

 ثار ميارات التف  ر السشغؾمي.تخإدرجاتيؼ في 

 : تعكيب

 ، بعادل  امة بيا  ؽ 0229بائ  عميع ل  مؽ: تؤلد بعض درا ة
 ,Assaraf, Qrion,(9997); Atwater ، 0205يشاس ديابعإ ، ب 0200سقاثيعال

Pittman,(9998); Hung,(9996)  بالتحر    التف  ر السشغؾميبجؾد عاتة ا ؽ
بجؾد ضعف في ميارات عؽ   0200ع أثسد دمحم الزب دي، لسا أ فرت نتائج درا ة يالدرا 

لمسا أنو   Sweeny, L. &Sterman,  J(9999)درا ة لسا أكدت  غؾمي،ش ر الستف ال
ض الشغر عؽ  اف ا ية لمتف  ر السشغؾمي لان مدتؾاىؼ أفز  بالظاب لمسفاليؼ  تعرض

 ةخمفيات الظاب بمدتؾياتيؼ العمسي
 :فاعلية الذات اإلبداعية

ا ؽ السعرفة  اب يظً  امت  رً  Creative Self-efficacyتسث  فاعمية التات اداداةية 
تيؼ ثيال نتائج جيؾدىؼ تعد ات التي يكؾنيا اففراد عؽ مقدراتيؼ بعؽ تؾتعابالفع ، فالسعتقد

بالشدثة لمفرد،  لسا أن أثكا  اآلخريؽ التيؽ يعتلربن ميس ؽ، في فاعم تيؼ التاتية أ اً ا
تجاه فاعمية أداء الذخ) في السؾضؾعات السختمفة، يعد اف اس في الفاعمية بردبد أفعاليؼ 

ردبد أفعاليؼ  ملية فإن ىتا   ؤدي إلر فاعمية ذاتية مرتفعة فإذا لان   ،التاتية
   .Bandura, 0227:645ع
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سا تعتسد عمر ما ثماداع ميس عمر مالية ادئاداداةية بذك  ر  اتتبترت ز فاعمية ال 
س انر ؾ ادات ذاتية ثؾل تسكشو اداداةية، فاداداع ثدب بجية نغر تتقمؽ اع ديحتؾيو الفر 

ب القمة أن دار بعد  التاؤ  مؾاطؽ اال  بمدرًلاا لمسذكات ف يا ثدا ً د الفر ىؾ عسمية يكؾن 
ر صيااة را تب الشق) في السعمؾمات، بالثحى عؽ الحمؾل التي يسكؽ التشلؤ ايا، ب أ

ىا، بذلػ ايدا تؾل د ثمؾل جديدة مؽ خال تؾعيف السعظيات تثار الفرضيات اشاء عمر اخ
ؽ  فزا عؽ بجؾد ثمؾل يخر ر الشتائج بتل شيا لآلعياإلمتؾص  لح  مذكمة، رؼ  ةالستؾافر 

 Sternberg 2,0223: 43عةيؼ بالجدتتد

عمر أن Phelan( 0220:0259ع Mann,(9996:7128); بيتفق ل  مؽ  
معتقدات الفرد ثؾل تدراتو بطاتاتو الذخرية اداداةية لتحق ق اداداةية  اتتفاعمية ال

  .ةات السراؾبالتحد شات باالات ارات بالت  ر 
ثالة دافعية يتؼ خاليا قياس التقدير بينيا   Bandura( 0227:644ع  بيذ ر

التاتي بسا يستمػ الفرد عمر تشف ت أعسال مع شة لتحق ق بعض أىدافو بتسث  السحؾر السعرفي 
 لمعسميات . 
أن فاعمية التات اداداةية ىي تق يؼ ذاتي   Diliollo et al.( 0200:647ع   بير 

اؾض  تق يؼ خاص بإمكانياتو اداداةية التي يؤمؽ اؾجؾدىا في نفدو، يقؾ  بو الذخ) 
 عمر بلديو القدرة ،نفدو مؽ خاليا بينو رائ  في ث  السذكات بظريقة إاداةية   ث ى ير 

 تؾل د أف ار جديدة.
ن فاعمية التات ، فإبفي ضؾء ىته اآلراء ثؾل مفيؾ  فاعمية التات اداداةية 

دندان التاتية الستراكسة علر الدش ؽ في عقمو بقدراتو بإمكانياتو اداداةية ىي معتقدات ا
اداداةية مؽ خال تسكشو مؽ التف  ر بظريقة خارجة عؽ السيلؾا ددارة العديد مؽ يؤبن 

 ا ره لسا يتسم و مؽ ثالة إاداةية. مقارنةً مسا يجعمو يذعر بالتس ز  ؛ثياتو
إدراا   ات اداداةية يذ ر إلر مدلفاعمية الت مفيؾًما Abbott( 0202:72بتد  ع

 بيسكؽ التعل ر عشيا عؽ طريق ما ييتي: ،الفرد لقدرتو في التعل ر أب افداء برؾرة إاداةية
سث  فاعمية الحالة العقمية الداخمية تفاعمية التات السرتثظة بالتف  ر اداداعي :  -أ

تة بالسربنة بالتفاص   كالتعل ر عؽ اداداع عؽ طريق ميارات التف  ر اداداعي لالظا
 نتاج افف ار الجديدة بالسشا ثة .إالتي تسكؽ الفرد مؽ ب  ،بافصالة
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سث  فاعمية الحالة االجتساةية الخارجية تفاعمية التات السرتثظة بافداء اداداعي :  -ب
بعض  م  كالتعل ر عؽ اداداع عؽ طريق أنغسة الفرد الداخمية بالخارجية التي تتفاع  بعزيا

  .الدباف  ، بالذخرية ، بالسزاج ، بالديا  االجتساعي :أرشاء افداء اداداعي مث في 
 والتحصيل الدراسي: فاعلية الذات اإلبداعية

 نجازاد في   د ثؾل تدرتيؼ اداداةيةافر قدات افتمععر فاعمية التات اداداةية ؤرت
 دقة الفر رذ ر إلر تفالفاعمية  زنجااد ا في تحد ؽ ىتا ميسً  ادبرً  بتؤديد افر لد  اف افكاديسي

ذ ر تؾتعات الشتيجة إلر تؾت  الفرد عؽ الشتائج تفي مقدرتو عمر الكيا  بدمؾا محدد، ا شسا 
لسا أن اففراد التي يتستعؾن بفاعمية   ،Abbott, 0202 : 30-32ع كثة لتلػ الدمؾاتالسر 

، بل شيؼ ليدؾا م امريؽ أب ذاتية إاداةية عالية، يستازبن باالنفتاح العقمي ، بلدييؼ جرأة
نفعالية بأكثر رزانة مؽ الشاثية اال  ، بىؼ أكثر ترسيًسا بترلًرا، بأت  اضظراًبامجازف ؽ

 & ,Ferrariبالعاطفية، إذ تؾجد لدييؼ القدرة عمر ادىتسا  باآلخريؽ بالرغثة لاعتشاء ايؼ

Mautz,7221:5)    89: 0227السعايظة، خم   ع .  

لتؾتعات ال فاءة إلر أن   48 :0997رضؾان،  امح جس   عةدرا نتائج  بتؾصم 
تي السيشي تر لا ي ب افي تقؾيؼ الدمؾا في مجاالت متثايشة لادنجاز الدر  ا رً رالتاتية تي

ت راحؾ القدنتجاىات التفاؤلية تشي اال يقنفعالية بالرحة الشفدية بالجددية ب اال التذؾيذات ب 
بمؽ  ؛عمر التحس رة زدياد القداإلر مزاعفة الجيؾد ب  اؾد أيًز يقات التاتية لمفرد، ب نبادمكا

  .نجاز بعد  اال تدا    نتائج اد رفرؼ 
ل ذف عؽ العاتة ا ؽ فاعمية إلر ا  Beghetto( 0226ىدف  درا ة عبلتلػ  

أمريكا ، بت ؾن  مؽ التات اداداةية بتؾجيات الظمثة نحؾ ادتقان بالتي أجري  في يسال 
أت  مؽ ادناث لان    ثة، بأعيرت الشتائج أن فاعمية التات اداداةية لدبطال   طالًثا0300ع

 :بل  مؽ ،بجؾد عاتة ارتثاطية إيجااية ا ؽ فاعمية التات اداداةية التلؾر ، بأعيرت أيًزا
تؾجيات الظمثة نحؾ ادتقان بمعتقداتيؼ ثؾل أدائيؼ اداداعي بالت تية الراجعة مؽ معمس يؼ 

بأن الظمثة التيؽ يستم ؾن مدتؾيات عميا مؽ فاعمية التات اداداةية لانؾا ثؾل ىتا افداء ، 
أفز  مؽ ذبي السدتؾيات الدنيا في السؾاد الدرا ية، بأكثر مذارلة في أنذظة ما بعد 

لتحا  بالجامعات بعد مرثمة عمر اال  ابالجساةية لسا لانؾا أكثر ترسيسً  السدر ة افكاديسية
   Beghetto. 0226: 0السدر ة .ع
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 ةت بعاىر اا ؽ مؤير  ةل ذف عؽ العاتإلر ا  Maciej  (0200درا ة كسا ىدف  
ية الذخرية اداداةية، بت ؾن  ع شة الدرا ة ؾ ثب اال تظاع بفاعمية التات اداداةية بالي

لر بجؾد عاتة ا ؽ ثب إصم  الدرا ة ؾ بطالثة مؽ طمثة الجامعة، بت ا  طالثً 084ع مؽ
 .  ب ؽ فاعمية التات اداداةية باليؾية الذخرية اداداةيةف  ب تاال تظاع السر 

التحقق مؽ فاعمية التات اداداةية  إلر   0204الزعلي عأثسد دمحم درا ة  ىدف ب 
  الظمثة السؾىؾب ؽ في افردن عؽ طريق درا ة العاتة ا ؽ فاعمية التات اداداةية لد  لد

، يؼ بصفؾفيؼ الدرا ية بتخررات معمس يؼاختافيا باختاا جشد  الظمثة بالسعمس ؽ بمد
ة السؾىؾب ؽ بمعمس يؼ لان فاعمية التات اداداةية لمظمث   بأيارت الشتائج إلر أن مدتؾ 

في فاعمية التات اداداةية  عد  بجؾد فرب  دالة إثرائًيا إلر، بتؾصم  الدرا ة  مرتفًعا
في فاعمية التات  إثرائًيا، في ث ؽ بجدت فرب  دالة لمجشس    الظمثة بمعمس يؼ تعز   لد

   لمرف الدرا ي لرالح الرف الداب  ، بعشد السعمس ؽ تعز    اداداةية عشد الظمثة تعز 
ا ؽ  ي ، ببجدت فربًتا دالة إثرائًيالتخرريؼ افكاديسي لرالح ذبي التخر) العمس

 سد دمحمأثعالسؾىؾب ؽ  الظمثة السؾىؾب ؽ بمعمس يؼ في فاعمية التات اداداةية لرالح الظمثة
  . 475:  0204الزعلي ، 
 بتد ،يتل ؽ أن فاعمية التات اداداةية تسث  معتقدات الظالب ثؾل تدراتو اداداةية تعكيب

جتساةية السحيظة بالظالب الجامعي  ؾاء الجامعية أ  اف رية تتيرر ىته السعتقدات بالل ئة اال
عي بتفؾتو أب فذمو في التعام  م  أ  الرداتات أ  ا رىا، بادضافة إلر خلرات الظالب الجام

بتد ت ؾن ىته السعظيات مؽ العؾام  السذارلة في تذك   فاعمية التات  ،السؾاقف الستثايشة
فقد ت ؾن ىته  ،ىتا الظالب طسؾثات متثايشة  ىتا الظالب، لسا أن لد  اداداةية لد

بتد تفؾ  ىته  ،ناتا ر مقترنة بسا يستم و الظالب مؽ تدرات بإمكاب الظسؾثات ا ر مثالية 
ل شيا تتر  بالتظؾرات السدتقلمية التي  يقابميا بعد الحرؾل  ،الظسؾثات تدراتو أب إمكاناتو

أكلر مؽ الفاعمية التاتية  سة، فاففراد التيؽ يستم ؾن تدًراعمر الدرجة العمسية بالؾعيفية السائ
أت   رنة بالتيؽ لدييؼ تدرلسيسات مقااداداةية يقؾمؾن بيداء أفز  عمر أنساط متعددة مؽ ا

 .مؽ الفاعمية التاتية
  Perfectionism اللنالية
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ــاديعب يذــ ر عــادل دمحم صــاد ،  ــ  إلــر  030: 0208عــادل  ــ د ةث أن ال ساليــة تسث
رىؼ الذخرــية العاليــة  رغثــة تيريــة تتذــك  مــؽ أف ــار يتلشاىــا الظــاب بالثــاثث ؽ لتحق ــق معــاي

 :Hewitt & Flett ( 0990a   بير لتق ـيؼ الشاتـد.لألداء بمرحؾبة امـؾ  الـشفس مـؽ خـال ا
الفــرد نفدــو   فــي مقااــ  لساليــة ل ساليــة التاتيــة ع مؾجيــة نحــؾ ا عــديؽأن لم ساليــة ب   ( 457

مرـــدر التؾجيـــات ال ساليـــة ،  ربلـــتلػ إلـــ ،خـــريؽ  أداء اآلخـــريؽ ع مؾجيـــة نحـــؾ مدـــتؾي اآل
ــة  حــابل لشفدــو مدــتؾيات عميــا بيث ــى يزــ  الفــرد  ،ن ت ــؾن بالتؾجيــو الــتاتيأمــا إفال سالي

دراكـو إث ـى يكتدـليا الفـرد مـؽ  ،اأن ت ـؾن مكتدـثة اجتساةًيـب أ  ، تحكيقيا ع ال سالية التاتية
 & Hewittنسؾذج  الثحاث بيتلشرلمسؾاقف االجتساةية السحيظة بو ع ال سالية االجتساةية   

Flett  فـراد أ  س ـؾل ال ساليـة لـدبعـاد  فـي ال ذـف عـؽ الكياس ال سالية متعدد افلبمكيا يسا
   بالتي يت ؾن مؽ: الثحىع شة 

  ال ساليــة االجتساةيــةSocially prescribed perfcvtionism: يــا اعتقــاد بيقرــد ا
 عميــو ن الفــردأداء يجــب تحكيقيــا ، ب عميــا لــأل السجتســ  باآلخــريؽ يحــددبن معــاي رن يالفــرد بــ

خـريؽ رضـاء اآلإين  ى يعتقد الفرد بـث ،خريؽيحغي بحب باثترا  اآل رلسعاي ر ثتتحق ق ىته ا
  .( Hewitt & Flett, 7227a: 676) مرتثا اتحق ق تؾتعاتيؼ مشو 

  ال ساليـــة التاتيـــةSelf-oriented perfectionism  : تفعـــة بيقرـــد ايـــا الدافعيـــة السر
داء ، بالتق ــيؼ الـتاتي لمدـمؾا باالىتسـا  الزائـد بسؾاضـ  الــشق) لمتس ـز ببضـ  معـاي ر عميـا لـأل

  .( Hewitt & Flett, 722la: 676 قرؾرعبال
ــػ خرــائ) تس ــز الفــرد ال ســالي   الحاجــة السمحــة لمشجــاح ، بالرغثــة فــي  :مثــ  ،بىش

السخـاطرة بالتس ز اـربح تشافدـية عاليـة ، بالخـؾا مـؽ  ،اال تحدان مؽ الجسي  رالحرؾل عم
خـريؽ ة لشفدـو بلآلعـيبضـ  تؾتعـات ا ـر باق خظاء ، بعد  تقل  الشقد ، بالس   إلـيبارت اب اف

 .  Drilling, 0220:3ع 
ال ساليـة التاتيـة لـدييؼ  يمرتفعـأن إلـر  Hewitt & Flett(7227a:688)بيذـ ر   
بيتجشلــؾن الفذــ   ،بيعسمــؾن بجــد لمؾصـؾل لدرجــة ال سـال ،إلــر تحكيقيـا ىـداا عميــا  يدـعؾن أ

ا شســا ، خــريؽر اآلبال يمقــؾن بــالمؾ  عمــ ،فعــاليؼأ، بيتحسمــؾن مدــئؾلية نتــائج نفدــيؼأبيشقــدبن 
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نفدـيؼ بل ـؽ تـا  ىداا عميا بلؼ يحددبىا ف أمرتفعؾ ال سالية االجتساةية يكؾنؾا مدفؾع ؽ نحؾ 
فـــراد ىــؤالء اف رتاء، بالسعمســؾن  بعمـــصـــداص مقربــؾن مـــشيؼ ع الؾالــدان، بافيـــخأاتحديــدىا 

 .   اجتساةًيا يكؾنؾا مقلؾل ؽ رىداا ثتاالجتياد في تحق ق تمػ اف

 لتحصيل الدراسي :اللنالية وا

داء التسدـــػ بسدـــتؾيات عميـــا ف رن تدـــاعد الظالـــب عمـــأيسكـــؽ لمتؾج يـــات ال ساليـــة 
 رر ر ىته التؾج يات ال سالية فـي التحرـ   الدرا ـي يتؾقـف عمـين تأليو ا ر إالسيا  السؾلمة 

 ،لتحكيقيـا رعميـا يدـع ًفاىـداأب  شفدـو معـاي رلإذا لـان الظالـب يزـ  فـ ،مردر ىته التؾج يـات
   Neumeister, 0224:060تحرـ مو الدرا ـي ع ريجـااي عمـإن ذلػ تد يكؾن لـو مـردبد إف

 رالظالـب إلـ ربقيسـة تتعمـق اتحق ـق الـتات يدـع الدرا ي في ىته الحالة يسث  ىـدًفافالتحر   
طفـال ر ع شـة مـؽ افعمـ Stronelli et al. ( 0229 )يـرت نتـائج درا ـة أعتحكيقيـا . فقـد 

بتتفـق مـ  ىـته الشتيجـة  ،ؾجثة ا ؽ ال سالية التاتية بالتحر   الدرا ـيبجؾد عاتة ارتثاطية م
 . Verner – Filion & Gaudreau (9979) ; Witcher et alليـو  عإمـا تؾصـ  مـ  

فيعتلـــر الظالـــب ذب التؾجـــو ال ســـالي  ،طـــاب الجامعــة رفــي درا ـــت ؽ مشفرـــمت ؽ عمـــ 9991)
ــا التــي يحــددىا لأن مدــتؾيات افالــتاتي  ــداء العمي   تــؤد رد لمــتات ثتــشفدــو بسثابــة دافــ  بتح 
ــأبذــك   نجــزه أنجــازه ، بمــا إفــي التق ــيؼ بالسقارنــة اــ ؽ مــا يريــد  دائًســا افزــ  ، بيكــؾن مشيسًك
داء ال امــ  الــتي بالؾصــؾل لــأل ،أدائــو   نــو فــي محــابالت مدــتسرة لتحدــ ؽ مدــتؾ أأي  ،بالفعــ 

 يذعره بحالة مؽ الرضا . 
التؾج يـــات ال ساليــة ىـــؾ اآلخـــربن السحيظـــؾن بالظالـــب  در ىـــتهذا لـــان مرـــإمــا أ         
الظالـب  رىـداا التـي يجـب عمـبالسعمس ؽ بالزماء بح ـى يحـدد اآلخـربن السعـاي ر باف رة كاف

 Adderholdtالتحرــ   الدرا ــي ع  ركــؾن لــو مــردبد  ــملي عمــين ذلــػ تــد إتحكيقيــا ، فــ
&Goldberg, 0999  نــو أ رليـو عمـإكـؽ الشغـر   فالتحرـ   الدرا ــي فـي ىـته الحالـة يس

خــريؽ بنتيجــة يشــال ثــب باثتــرا  بتقــدير اآل رب ثتــالظالــ يــوإل ربىــدا اجتســاعي يدــع رمدــع
ليو السزيد مـؽ الزـ ؾط  إمسا يزيف  ؛دائور با تحدان اآلخريؽ فنو ل ي يحغيالعتقاد الفرد ب

  ج درا ـةعيرت نتـائأتد ب    Drilling, 0220التي ربسا تعؾ  تقدمو في تحر مو الدرا ي ع 
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Stronelli et al. ( 0229) ال ساليـة االجتساةيـة تـرتثا  ـملًيان أطفـال عمـر ع شـة مـؽ اف 
خـريؽ رضـاء اآلإرر  مًثا بالدعر نحـؾ ين يتأن التحر   الدرا ي يسكؽ أب بالتحر   الدرا ي ، 
 Verner–Filion & Gaudreauيزـا بجـد أب ف يـا .  امثالً ـ ىـداًفاأالـتيؽ يزـعؾن لمفـرد 

تحرــ   درا ــي    طــاب الجامعــة ارتثظــ  بسدــتؾ   ن ال ساليــة االجتساةيــة لــدأ  (0202)
            .       مشخفض 

 : فزوض البحح

 ،طار الشغري بنتائج الدرا ـات الدـابقةا لتؾجيات ادبفقً  الثحىتس  صيااة فربض 
 :بذلػ عمر الشحؾ التالي

ف  ــر السشغــؾمي بفاعميــة الــتات ميــارات الت :تؾجــد تــير رات مثايــرة با ــر مثايــرة ل ــ  مــؽ-0
 .السشياطاب جامعة  لد اداداةية في ال سالية 

أداي   بالتخر)ععمسي، ،)،)إناث ذلؾر،(:الشؾع مؽ ل   اإثرائيً  دال ر ريت ال يؾجد -0
ميارات التف  ر السشغؾمي بفاعمية التات اداداةية بال سالية  مؽ: ك  بتفاعاتيسا عمر

 .السشياطاب جامعة  لد 
 :إجزاءات البحح

 العيهة االستطالعية:-أوال

مؽ  ،السشيا جامعة - التربية بكمية طاب بطالثات الفرتة الرابعةتؼ اختيار ع شة مؽ 
 الثحى فدبات الديكؾمترية الذربط مؽ ايدا التحقق ذب  التخررات العمسية بافداية

بمكياس  ،ت اداداةيةبمكياس فاعمية التا ،ميارات التف  ر السشغؾميعمكياس السدتخدمة 
ا ال سالية افكاديسية  بفيسيا السدتخدمة، السقاييس بةثارات تعميسات بضؾح مد  ، بتعرُّ

طالثة، بتد امغ متؾ ا أعسارىؼ ا ب طالثً   092ع ىاببمغ عددالظاب،  ت ل  مؽ
  .0.47  بانحراا معياري تدره ع00.76الزمشيةع
 ت البححالتأكد مو الظزوط الشيلومرتية ألدوا -ثانيا

 أدوات البحح-

 الباحح ( : )إعدادمًارات التفلري املهظوميمكياض -1
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، بيعلر ميارات التف  ر السشغؾمي لمظابقياس إلر ىدا السكياس : ىدا ىتا السكياس  -
 .التف  ر السشغؾميفي مكياس  الظالبعشو بسجسؾع الدرجات التي يحر  عم يا 

 خظؾات إعداد السكياس:  -
ــؼ االطــاع      ــي تكــيس ت ــارات الت ــاييس باالختث ــر مجسؾعــة مــؽ السق ــر عم ميــارات التف  

ــارات السكيــاس السشغــؾمي ــر بمــؽ ىــته السقــاييس مكيــاس  ،، ايــدا صــيااة ةث ميــارات التف  
 & Assaraf ، 0220السشــؾفيعجــاار  ــع د ب  ، (Draper, 7225ل ــ  مــؽ:  السشغــؾمي

Orion(0225)  ، عل ـر ب   ،0204  ـميسان دمحمعتيـاني دمحمب   ،0200 عإ ـساع  ديشا أثسد ب
ـــد ـــديؽ عل ـــر محســـؾد و ، 0205الف ـــ ع دمحم ثمســـي، ب   0204عؽيبخخـــر  العمـــيؼ نرـــر ال دمحم خ 
ــد ــي  ،  0207ع هللا ثؾيســد الدــفياني الدــامات، عل ــة الت ــر افطــر الشغري ــؼ االطــاع عم ــا ت كس

فـي  السشغـؾميميـارات التف  ـر إعـداد مكيـاس ب تا  الثاثـى، ب  التف  ر السشغؾمي فتشابل  تعري
 .مفردة  06صؾرتو السلدئية مؽ ع

تـؼ ترـشيفيا تحـ   مفـردة  06مـؽ عالسلدئية يت ؾن السكياس في صؾرتو  بصف السكياس : -
تقـؾيؼ ب  ترل ـب السشغؾمـات،ب تحم ـ  السشغؾمـات، ب ، دراا العاتات السشغؾميةإ :ىي ،أبعاد ةأربع

تلدأ لـ  مفـردة بفقـرة أب بفقـرت ؽ مؾاقف لكياس ل  ميارة،  ةأربعبخر) الثاثى السشغؾمات، 
تربي  مدمة مؽ افثـداث عمـر يـك   ـ شاريؾ ترـ ر مـؽ العاتـات السشغؾميـة بل ـ   ـ شاريؾ 

عتسادا عمر السفيـؾ  بالتعريـف ادجرائـي ل ـ  ميـارة بح ـى يسكـؽ فرـ  ميـارات ااش تو الخاصة 
ــر ثــده ــ  عم ــر السشغــؾمي ل ــ ،التف   ــ   ــ شاريؾ يمت ــب ل ــؼ يظــرح  ــؤال محــدد عق ز  الظــاب ر

 بادجابة عشو تثعا لسد  إدراكيؼ ببع يؼ بالسيارة السدتيدفة مؽ الدؤال.
رـؼ يج ـب عـؽ الدـؤال السحـدد عقـب لـ   ا،ج ـدً  فقرةبيظمب مؽ السفحؾص أن يقرأ ل  

ا لشســؾذج ادجابــة الستزــسؽ ادجابــة الرــحيحية بفًقــللشــؾد السكيــاس  الترــحيحتؼ يــب  ، ــ شاريؾ
تسمـة التـي ربسـا يـدلي ايـا الظـاب بادضـافة إلـر الدرجـة السخررـة جابـات السحالشسؾذجية باد

 . 0التي تتراباح مؽ ع صفر: ب  ل   إجابة
  :صدق املكياض

لمتيكـد مـؽ صـد  السكيـاس بصـاث تو لكيـاس مـا بضـ  لكيا ـو، تـؼ عـرض  :صدق احملتـو  ـ  أ 
ؾي بالرـحة مؽ أعزاء ى ئة التـدريس بقدـسي عمـؼ الـشفس التربـ خسدةالرؾرة السلدئية عمر 

ــارة لمث   ــا ؛ ال ــتظاع خرائيــؼ ثــؾل انتســاء لــ  ةث ــة التربيــة جامعــة السشي ــي الشفدــية بكمي عــد الت
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، باعتسـد الثاثـى عمـر ندـثة تكيدو، مـ  إمكانيـة تعـدي  العثـارات بسـا يـتاء  مـ  ع شـة الثحـى
 .صيااة ةثارت ؽ فقا تعدي %،  بفي ضؾء رأي الدادة السحكس ؽ تؼ 82اتفا  
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 ص الداخلى كنؤطز للصدقالتجانب ـ 

يجاد العاتة إلسؤير لمرد  ب Internal Contingencyتؼ ثداب التجانس الداخمي  .0
  0بيؾضح جدبل ع ،عد التي تشتسي إليو تمػ العثارةاالرتثاطية ا ؽ درجة ل  ةثارة بدرجة الث  
 تشتسي إليو. التيعد معامات ارتثاط اللشؾد بالدرجة ال مية لمث  

 بانذسجت انكهُت نهبؼذ انزٌ حُخًٍ إنُه يقُاس انخفكُش انًُظىيٍ بُىدث اسحباط ( يؼايال7جذول )
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7 9.676** 
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7 9.878** 
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ح

ث
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ى
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 ان
ب
ُ

 

2 9.562** 

ث
يا
ى
ظ
ًُ
 ان
َى
ى
حق

 

75 9.678** 

9 9.666** 8 9.795** 79 9.677** 76 9.676** 

5 9.761** 1 9.712** 77 9.987 
** 

77 9.677 ** 

6 9.755** 6 9.771** 79 9.956** 78 9.659** 

 (. 9.97** دال ػُذ )

 -Testبظريقة إعادة التظل ق  السشغؾميالتف  ر تؼ ثداب رثات مكياس  ثبات املكياض:  .9

Retest =بيؾضح ايؾمً    05ع   بفاص  زمشي092، عمر الع شة اال تظاةية عن ،
 قشاس نألبؼاد انفشػُت نًقُاس انخفكُش انًُظىيٍ. خ( يؼايالث االس9جذول )

 خفكُش انًُظىيٍ( يؼايالث االسخقشاس نألبؼاد انفشػُت نًقُاس ان9جذول )                             

يؼايم رباث  االسخشاحُجُت و

 االسخقشاس

يؼايم رباث  االسخشاحُجُت و

 االسخقشاس

دساك انؼالقاث إ 7
 انًُظىيُت

ححهُم  9 9.886

 انًُظىياث

9.892 

حشكُب  5
 انًُظىياث

حقىَى  6 9.189

 انًُظىياث

9.852 

  9.122 انًقُاس ككم  

لألبعاد الفرةية لمسكياس ىي    أن قيؼ معامات الثثات0مؽ جدبل عيتزح  
:  2.629معامات رثات مقلؾلة، ث ى ترابث  قيؼ معام  اال تقرار فبعاد السكياس ا ؽ ع

 بتعد ىته الكيسة مقلؾلة لمتعل ر عؽ رثات السكياس.  ،2.760
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تعريب عالثاثى  ، (Abbut,0202) أعد ىتا السكياس  :بداعيةاإل فعالية الذات مكياض-2
 فاعمية التات : البعد األول :ىسا ،رئيد ؽ عديؽب   عمر مؾزعة فقرة  00مؽع السكياس بيت ؾن 

  اشؾد بىي 3الظاتة ع :بىي ،أبعاد ةفقرة لكياس أربع  00ع مؽ بيت ؾن   اداعيفي التف  ر اد
،  9، 8، 7بفقراتو ع  اشؾد 3التفاص   عب ،  6، 5، 4ع  اشؾد بىر 3بالسربنة ع،   3، 0، 0ع

 فاعمية التات في افداء اداداعي :البعد الجانيو،  00، 00، 02عبىر    اشؾد3بافصالة ع
، 04، 03بىر:ع   اشؾد3ع  التعميؼ لإلاداع فقرات لكياس راث أبعاد ىر:  9ع مؽ بيت ؾن 

السحافغة عمر ، ب   08، 07، 06  اشؾد بىر بفقراتو ع3ع االترال بالتربيح لإلاداع ، 05
تتؼ اد تجابة للشؾد السكياس بفق ب  ،  00، 02، 09  اشؾد بىر بفقراتو ع3عالذخرية 

ال تشظلق عمر ، تشظلق أثياًنا تشظلق نادًرا، تشظلق لث ًرا، تشظلق دائًساتدريج ليكرت الخسا يع
  تح  االختيار √ ، بيظمب مؽ السفحؾص أن يقرأ ل  ةثارة ج ًدا، بيز  عامةعادطا 

، 0، 3، 4، 5تقاا  ادائ  ادجابة لمدرجات ع التي تشظلق العثارة عميو, بيتؼ الترحيح بح ى
  عمر الترت ب في ثالة العثارات السؾجثة، بالعثارات الدالثة يتؼ ف يا عكس اتجاه 0

عد، بمؽ مجسؾع درجات افبعاد عد لمحرؾل عمر درجة ىتا الث  الترحيح، بيجس  درجات ل  ب  
 .نحر  عمر الدرجة ال مية لمظالب في السكياس

 لى كنؤطز للصدقالتجانص الداخ

تؼ ثداب التجانس الداخمي لسؤير لمرد  بايجاد العاتة االرتثاطية ا ؽ درجة ل  
بلتلػ العاتة االرتثاطية ا ؽ درجة ل  ةثارة  ،عد التي تشتسي إليو تمػ العثارةةثارة بدرجة الث  

ثاط معامات ارت  3بيؾضح جدبل ع ،بدرجة السجال الرئيدي التي تشتسي إليو تمػ العثارة
مسجال التي تشتسي الدرجة ال مية لبمعامات ارتثاط اللشؾد ب، تشتسي إليو التيعد لث  اللشؾد با

 .إليو
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 بانذسجت انكهُت نهبؼذ انزٌ حُخًٍ إنُه فؼانُت انزاث االبذاػُتيقُاس  بُىد( يؼايالث اسحباط 5جذول )

 بؼاداأل

 انشئُست

 بؼاداأل

 انفشػُت

ىد
بُ
ان

 

يؼايم 

اسحباط 

انؼباسة 

نبؼذ با

 انفشػٍ

اسحباط يؼايم 

انؼباسة 

بانًجال 

 انشئُسٍ

ىد
بُ
ان

 

يؼايم 

سحباط ا

انؼباسة 

بانبؼذ 

 انفشػٍ

اسحباط يؼايم 

انؼباسة بانًجال 

 انشئُسٍ

ىد
بُ
ان

 

يؼايم 

اسحباط 

انؼباسة 

بانبؼذ 

 انفشػٍ

يؼايم 

اسحباط 

انؼباسة 

بانًجال 

 انشئُسٍ

فاػهُت 

فٍ  انزاث

انخفكُش 

 االبذاػٍ

 7 انطالقت
9.889 9.781 

9 
9.167 9.767 

5 
9.172 9.766 

 6 انًشوَت
9.872 9.779 

7 
9.192 9.682 

8 
9.827 9.629 

 1 انخفاصُم
9.727 9.621 

6 
9.862 9.612 

2 
9.857 9.681 

 79 االصانت
9.862 9.766 

77 
9.172 9.796 

7

9 
9.896 9.627 

فاػهُت 

انزاث فٍ 

األداء 

 اإلبذاػٍ

انخؼهُى 

 نإلبذاع

75 
9.829 9.877 

76 
9.172 9.876 

7

7 
9.162 9.786 

االحصال 

وانخشوَح 

 نإلبذاع

78 
9.197 9.869 

71 
9.679 9.762 

7

6 
9.186 9.878 

انًحافظت 

ػهً 

 انشخصُت

72 
9.866 9.765 

99 
9.156 9.856 

9

7 
9.869 9.662 

 (. 9.97** دال ػُذ )

قة ألفا لربنثاخ، ث ى تؼ بظرياداةية فعالية التات ادتؼ ثداب رثات مكياس  ـ ثبات املكياض:
ثداب معام  ألفا ل ربنثاخ لدرجات ع شة التقش ؽ لألبعاد الفرةية ل  عمر ثدة، بيؾضح 

 . اداةيةفعالية التات اد  معامات ألفاـ لربنثاخ لألبعاد الفرةية لسكياس 4جدبل ع
 بذاػُتنزاث اإلفؼانُت ا( يؼايالث أنفاـ كشوَباخ نألبؼاد انفشػُت نًقُاس 6جذول )            

فٍ  فاػهُت انزاث و

 بذاػٍانخفكُش اإل

يؼايم رباث 

 انفا

  و

فاػهُت انزاث فٍ األداء 

 بذاػٍاإل

يؼايم 

 رباث انفا

  9.716 انخؼهُى نإلبذاع 7  9.767 انطالقت 7

  9.786 االحصال وانخشوَح نإلبذاع 9 9.891 انًشوَت 9

  9.751 انًحافظت ػهً انشخصُت   9.851 انخفاصُم 5

  9.887 ؼذ ككمانب     9.615 االصانت 6

   9.869 انب ؼذ ككم 

  أن قيؼ معامات الثثات لألبعاد الفرةية لمسكياس ىي معامات رثات 4مؽ جدبل ع 
:  2.473ا ؽ ع الفرةية مقلؾلة، ث ى ترابث  قيؼ معام  ألفا لربنثاخ فبعاد السكياس
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تعد ىته الكيسة مقلؾلة لمتعل ر عؽ رثات ب   2.680: 2.660بافبعاد الرئيدة ع  ،2.637
 السكياس.

 Multidimensional Perfectionism Scale:مكياض اللنالية متعدد األبعاد-3

، (Hewitt & Flett,0990)تا  الثاثى بإعداد مكياس ال سالية في ضؾء مكياس 
ض ؼ ثتا بتعدي  بعبت ،ذلػ ايدا قياس التؾجيات ال سالية لد  السرثمة الجامعيةب 

 بعديؽ فرع ؽ عمر مؾزعة فقرة  02مؽع السكياس يت ؾن ب  ،ؼ الل ئة السرريةالعثارت لتائ
تتؼ اد تجابة ب ، ةثارات  02عد عيتزسؽ ل  ب  ب  ،، ال سالية االجتساةيةيةالتاتال سالية ىر:

، ال تشظلق  ال ،محايد،، تشظلق االثا، تشظلق تساماعتشظلق  ثاعيللشؾد السكياس بفق تدريج 
 ، بيظمب مؽ السفحؾص أن يقرأ ل  ةثارة ج ًدا، بيز  طاتاإ، ال تشظلق االثا تشظلق
  تح  االختيار التي تشظلق العثارة عميو, بيتؼ الترحيح بح ى تقاا  ادائ  ادجابة √عامةع
  عمر الترت ب في ثالة العثارات السؾجثة، بالعثارات 0، 0، 3، 4، 5، 6، 7علمدرجات

عد لمحرؾل عمر درجة ىتا تجاه الترحيح، بيجس  درجات ل  ب  الدالثة يتؼ ف يا عكس ا
 عد، بمؽ مجسؾع درجات افبعاد نحر  عمر الدرجة ال مية لمظالب في السكياس.الث  

 صدق املكياض

لمتيكد مـؽ صـد  السكيـاس بصـاث تو لكيـاس مـا بضـ  لكيا ـو، تـؼ عـرض  :أـ صدق احملتو 
تـدريس بقدـسي عمـؼ الـشفس التربـؾي بالرـحة مؽ أعزاء ى ئة ال خسدةالرؾرة السلدئية عمر 

ــتيعــد الشفدــية بكميــة التربيــة جامعــة السشيــا ؛ ال ــتظاع خرائيــؼ ثــؾل انتســاء لــ  ةثــارة لمث    ال
، باعتسـد الثاثـى عمـر ندـثة تكيدو، مـ  إمكانيـة تعـدي  العثـارات بسـا يـتاء  مـ  ع شـة الثحـى

 اة راث ةثارات فقا.صيا تعدي %،  بفي ضؾء رأي الدادة السحكس ؽ تؼ 82اتفا  
 :التجانص الداخلى كنؤطز للصدق

تؼ ثداب التجانس الداخمي لسؤير لمرد  بايجاد العاتة االرتثاطية ا ؽ درجة ل  
  معامات ارتثاط اللشؾد 5بيؾضح جدبل ع ،عد التي تشتسي إليو تمػ العثارةةثارة بدرجة الث  
 .تشتسي إليو التيعد بالدرجة ال مية لمث  
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 انزٌ حُخًٍ إنُه نهبؼذبانذسجت انكهُت  يقُاس انكًانُت بُىديؼايالث اسحباط  (7جذول )

ؼذ
نب
ا

 

يؼايم  انبُىد
 االسحباط

ؼذ
نب
ا

 

 يؼايم االسحباط انبُىد

ُت
اح
نز
 ا
ُت
ان
كً
ان

 

7 9.755** 

ُت
ػ
ًا
جخ
ال
 ا
ُت
ان
كً
ان

 

9 9.872** 
5 9.689** 6 9.792** 
7 9.786** 8 9.786 ** 
1 9.761** 6 9.892** 
2 9.798** 79 9.756** 
77 9.769** 79 9.816 ** 
75 9.897** 76 9.616 ** 
77 9.719** 78 9.796** 
71 9.625** 76 9.777** 
72 9.761** 99 9.797** 

 (. 9.97** دال ػُذ )         

بظريقة ألفا لربنثاخ، ث ى تؼ ثداب معام   ال ساليةتؼ ثداب رثات مكياس  :ـ ثبات املكياض
  6ألفا ل ربنثاخ لدرجات ع شة التقش ؽ لألبعاد الفرةية ل  عمر ثدة، بيؾضح جدبل ع

 . ال ساليةمعامات ألفاـ لربنثاخ لألبعاد الفرةية لسكياس 
 انكًانُت( يؼايالث أنفاـ كشوَباخ نألبؼاد انفشػُت نًقُاس  8 جذول )              

 يؼايم رباث انفا االسخشاحُجُت و يؼايم رباث انفا سخشاحُجُتاال و

 9.857 انكًانُت االجخًاػُت 9 9.816 انكًانُت انزاحُت 7

    9.179 انًقُاس ككم  

  أن قيؼ معامات الثثات لألبعاد الفرةية لمسكياس ىي 6مؽ جدبل عيتزح  
اخ فبعاد السكياس ا ؽ معامات رثات مقلؾلة، ث ى ترابث  قيؼ معام  ألفا لربنث

  ، بتعد ىته الكيسة مقلؾلة لمتعل ر عؽ رثات السكياس.2.678:  2.630ع
 : البحح األساسيةعيهة -ثالجا

، ببمغ السشيا جامعة - التربية بكمية افبلر الفرتة طاب بطالثاتتؼ اختيار ع شة مؽ 
ة السشيا مؽ ذبي التخررات جامع –بالفرتة الرابعة لمية التربية  طالثةا ب طالثً   042ع ىاعدد
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بتد امغ متؾ ا  ، ذلؾر   002 –إناث  032عمسي ، ع 006 -أداي 004العمسية بافداية ع
  .0.09  بانحراا معياري تدره ع00.93أعسارىؼ الزمشيةع

 األساليب اإلحصائية املشتخدمة: -رابعا

    السدارتحم   االنحدار الستعدد لمتحقق مؽ الفرض افبل مؽ خال أ مؾب تحم. 
 تحم   التثايؽ الثشائي لمتحقق مؽ الفرض الثاني. 
 نتائج البحح وتفشرييا-خامشا

 : األولنتائج الفزض 

فاعميـة ب التف  ـر السشغـؾمي  :أبعـادمثايرة با ـر مثايـرة ل ـ  مـؽ  تير رات  لليةتؾجد 
 . سشيالمية التربية جامعة اللد  الظاب  ال سالية بالتحر   الدرا يعمر  اداةيةالتات اد

 Path Analysisبلسعالجة ىتا الفرض إثرائًيا تؼ ا ـتخدا  أ ـمؾب تحم ـ  السدـار 
   :755ـ  705، 0993بذلػ باتثاع الخظؾات التالية عصاح الديؽ محسؾد عا ، 

 اخلطوة األوىل:(  1)

 ،افتراض الشسؾذج الدللي  بىؾ الشسؾذج التي يؾضح العاتات اـ ؽ الست  ـرات مؾضـؾع الثحـى 
بىتا الشسؾذج يدـسر بـالشسؾذج  اعتساًدا عمر افطر الشغرية بالدرا ات بالثحؾث السرتثظة، بذلػ

ــي الذــك  ع ــرض، بىــؾ مؾضــح ف ــا يفتــرض الثاثــى  0الدــللي السفت ــر التحرــ   ، لس أن مت  
بأن مت  ـــرات ال ساليـــة التاتيـــة بال ساليـــة  ،الدرا ـــي عالست  ـــر التـــاب   ىـــؾ الست  ـــر الـــداخمي

  رات خارجية عمدتقمة  بالشدثة لمتحر   عالتاب  ، بفي نفس الؾتـ  تعتلـر االجتساةية ىي مت
ـــ   بالشدـــثة لمست  ـــر الخـــارجي عالسدـــتق   الستسثـــ  فـــي لـــ  مـــؽ التف  ـــر اعتابًعـــ امت  ـــر داخمي 
ـــــؾيؼ السشغـــــؾميع ـــــب السشغؾمـــــات، تق ـــــ  السشغؾمـــــات، ترل  ـــــات السشغؾميـــــة، تحم  إدراا العات
، اـــداعيبفاعميــة الــتات فـــي التف  ــر اداـــداعي  ، داء اد ، بفاعميــة الـــتات فــي افالسشغؾمــات

بتعلر قيؼ معامات السدار عـؽ افرـر السثايـر لمست  ـر السدـتق  عمـر الست  ـر التـاب ، لسـا أن 
بالـتي يرجـ  إلـر أرـر الست  ـر  ،مرب  معام  السدار يؾضح ذلػ الجزء مؽ تثايؽ الست  ـر التـاب 

ــارة عــؽ ــ   السدــتق ، بمعامــ  السدــار ىــؾ ةث ــاتج مــؽ تحم  ــاري الش قيســة بزن االنحــدار السعي
  .  Li,C.,0977: 024االنحدارع

ــر ع ــلب  ــر السثايــر لست   ــر افر ــر خخــر Causeبيــدل معامــ  السدــار عم   فــي مت  
مــا بالــتي يشــتج عــؽ ت  ــر االنحــراا السعيــاري    بيعلــر عــؽ افرــر الستؾتــ  فــي مت  ــرEffectع
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سي  الست  ـرات افخـر ، بىـتا الت  ـر يعلـر عشـو اؾا ـظة لست  ر خخر بقدر الؾثدة عبعد تثل   ج
االنحــراا السعيــاري لمست  رالتاب  بمعامــ  السدــار يجــب أن يكــيس افرــر السثايــر لست  ــر عمــر 
مت  ــر خخــر بجــزء االنحــراا السعيــاري لمست  ــر الثــاني الــتي يرجــ  إلــي الست  ــر افبل إذا لــان 

اثــ  فــي الع شــة مؾضــ  الثحــى بعــد تثل ــ  العؾامــ  تثــايؽ الست  ــر افبل ىــؾ التثــايؽ نفدــو الس
  .709: 0993افخر . عصاح الديؽ محسؾد عا  ،

بتسث  "  " معـامات السدـار اـ ؽ الست  ـرات السدـتقمة بالست  ـرات التابعـة، ا شسـا  " ر" 
 :بىـي ،  الست  ـرات التابعـة9، 8، 7بتسثـ  الست  ـرات ع ،معامات االرتثاط ا ؽ نفس الست  ـرات

-0ع مــؽ ، ا شســا تذــ ر الست  ــراتبالتحرــ   الدرا ــي ،بال ساليــة االجتساةيــة ،ل ساليــة التاتيــةا
 .لست  رات مدتقمة اداةيةتف  ر السشغؾمي بفاعمية التات ادالإلر أبعاد  6

2
 تحليل المنظومات

1
إدراك العالقات 

 المنظومية

الكمالية االجتماعية
8

الكمالية الذاتية
7

3 
تركيب المنظومات

4
تقويم المنظومات

فاعلية الذات في 

5  األداء اإلبداعي

فاعلية الذات في 

6 التفكير اإلبداعي

التحصيل الدراسي
9

(7 1س)7 1و

7²ر
ب* 7 

8²ر
ب*8 

9²ر
ب* 9 

8و
 9

س)
8  

9)
  7س)9 7و

9)

(9 1س )9 1و
م

1ر)8 1
(7 2ر)7 2م(8  

(8 2ر)8 2م

(9 2ر)9 2م

(9 3ر)9 3م

(9 4ر)9 4م

(9 5ر)9 5م

 6م
ر)9

6 9)

7 3ر)7  3م
)

(8 3س)8 3و

(8  4س)8  4و

 4و
7(

4س
  7)

5و
 7

س)
5 
7)

(8 5ر )8 5و

8 6و
8 6س)

)

و0
6 

7(
6س

 7
)

النموذج  السببي المقترح (  1) شكل 

 
  سشغؾميةادراا العاتات الع 0  معام  السدار مؽ الست  ر السدتق  رتؼ  7 0بيسث ع  

  7 0  بىكتا بالشدثة لسعامات السدار. أماع رال سالية التاتيةع 7إلر الست  ر التاب   رتؼ 
  بالست  ر ادراا العاتات السشغؾميةع 0فتذ ر إلر معام  االرتثاط ا ؽ الست  ر السدتق  رتؼ 
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  90، ر 80، ر 70رع.أما االرتثاط  بىكتا بالشدثة لسعامات ال سالية التاتيةع 7التاب  رتؼ  
  ب 9ب،   8ب ،   7 ع أماعمر الترت ب. 9، 8، 7ىي معامات التحديد لمست  رات التابعة 

 ىي معامات مدار اللؾاتي عالست  رات التي لؼ تدخ  في الثحى الحالي .
تــؼ ثدــاب معــامات االرتثــاط اــ ؽ الست  ــرات السدــتقمة بالتابعــة مؾضــؾع  اخلطــوة الجانيــة:( 0)

  7مؾضح في جدبل ع الثحى لسا ىؾ
 (969( يصفىفت يؼايالث االسحباط بٍُ انًخغُشاث انًسخقهت وانخابؼت يىضىع انبحذ )ٌ = 1جذول )                  

   9.97)**(دانت ػُذ يسخىي  

  β Standardized Coefficients)ثداب أبزان االنحدار السعيارية  اخلطوة الجالجة:( 3)
في الشسؾذج  path Coefficientsمؽ تحم   االنحدار الستعدد لتقدير معامات السدار 

    السيخؾذ مؽ تحم   االنحدار الستعدد β)ث ى إن بزن االنحدار السعياري  ،السقترح

دساك إ انًخغُشاث

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

ححهُم 

 انًُظىياث

حشكُب 

 انًُظىياث

حقىَى 

 انًُظىياث

فاػهُت 

انزاث فٍ 

األداء 

 بذاػٍاإل

فاػهُت 

انزاث فٍ 

خفكُش ان

 بذاػٍاإل

انكًانُت 

 انزاحُت

انكًانُت 

االجخًاػ

م َت
صُ
ح
نخ
ا

 

دساك إ

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

7         

ححهُم 

 انًُظىياث

9.626** 7        

حشكُب 

 انًُظىياث

9.986** 9.976** 7       

حقىَى 

 انًُظىياث

9.658** 9.699** 9.972** 7      

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

9.526** 9.567** 9.767** 9.796** 7     

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

9.656** 9.582** 9.911** 9.675** 9.899** 7    

انكًانُت 

 انزاحُت

9.577** 9.578** 9.975** 9.925** 9.969** 9.692

** 

7   

انكًانُت 

 االجخًاػُت

9.655** 9.517** 9.919** 9.597** 9.596** 9.919

** 

9.757

** 

7  

9.529 **9.758 **9.622 **9.677 **9.768 **9.869 انخحصُم

** 

9.777

** 

9.516

** 

7 
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regression  Multiple بالتي يدل  ،ىؾ نفدو معام  السدار في أ مؾب تح   السدار
 عمر التير ر السثاير لمست  ر السدتق  عمر الست  ر التاب ، بلتا تؼ إجراء التحميات اآلتية:

لست  ـرات مدـتقمة  اداةيـةفاعميـة الـتات ادبأبعـاد  ،التف  ـر السشغـؾميأبعاد  :ر ل  مؽانحدا   أع
 .ال سالية التاتية عمر الست  ر التاب  افبل بىؾ

لست  ــرات مدــتقمة  اداةيــةعميــة الــتات ادفابأبعــاد  التف  ــر السشغــؾميأبعــاد  :انحــدار لــ  مــؽ   بع
 .يةال سالية االجتساة بىؾ الثانيعمر الست  ر التاب  

 ،بال ساليـة التاتيـة ،اداةيـةفاعميـة الـتات ادبأبعـاد  التف  ر السشغؾميأبعاد  :ج انحدار ل  مؽع
. التحرــ   الدرا ــي بىــؾ الثالــى لست  ــرات مدــتقمة عمــر الست  ــر التــاب  بال ساليــة االجتساةيــة

 .  7كسا ىؾ مؾضح في جدبل ع 
أبزان االنحــدار السعياريــة  :  مـؽ  بكــيؼ لــ 0بـالتعؾيض فــي الشسـؾذج الدــللي السقتــرح يـك  عب 

عمعامات السدار  السيخؾذة مؽ تحم   االنحدار الستعدد بقـيؼ معـامات االرتثـاط السـيخؾذة مـؽ 
 . 0السرفؾفة االرتثاطية نحر  عمر الشسؾذج الدللي اف ا ي لسا ىؾ مؾضح في يك  ع

ؾذج الدللي اف ا ي يتؼ لشسؾذج السعدل بالشيائي بعد التؾص  إلر الشسا خلطوة الزابعة:( ا4)
 بىي السدارات التي قيؼ معاماتيا أت  مؽ ،فح) قيؼ معامات السدار، التي يجب ختفيا

 (5  7)س5 7وبتعتلر ا ر معشؾية بيجب ثتفيا، بلتلػ تؼ ثتا السدارات التالية :    2.25ع

 9عر3 9ب   ،  بيسث  بعد افنذظة باللرامج لست  ر مدتق  بتير رىا في تجشب الفذ  لست  ر تا

  بيسث  بعد الجيد افكاديسي لمظاب لست  ر مدتق  بتير رىا في تجشب الفذ  لست  ر تاب ،  3
 . 3ببالتالي فإن الشسؾذج الشيائي أصثح لسا في يك  ع

 وانخطأ انًؼُاسٌ وقًُت ) ث(  ويؼايالث االسحباط (  قُى أوصاٌ االَحذاس انًؼُاسٌ 6جذول )

انًخغُش 

 انًسخقم

ُش انًخغ

 انخابغ

قًُةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

االسحبةةةةةةةةاط 

 Rانًخؼذد 

انخبةةةةةةةةةةةةاٍَ 

 انًشخشك

R9 

يؼايم االَحذاس  قًُت انزابج

 βانًؼُاسٌ   

 يؼايم االسحباط قًُت )ث(

دساك إ

انؼالقاث 

 انًُظىيُت
 

 

انكًانُت 

 انزاحُت

 

 

 

 

9.617 

 

 

 

9.999 

 

 

 

69.927 

9.779 7.676 9.577 

ححهُم 

 انًُظىياث

9.766 9.927 9.578 

حشكُب 

 نًُظىياثا

9.929 7.672 9.975 

حقىَى 

 انًُظىياث

9.951 9.798 9.925 
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انًخغُش 

 انًسخقم

ُش انًخغ

 انخابغ

قًُةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

االسحبةةةةةةةةاط 

 Rانًخؼذد 

انخبةةةةةةةةةةةةاٍَ 

 انًشخشك

R9 

يؼايم االَحذاس  قًُت انزابج

 βانًؼُاسٌ   

 يؼايم االسحباط قًُت )ث(

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

9.955 9.699 9.969 

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

9.957 5.967 9.692 

دساك إ

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

 

 

 

 

9.799 

 

 

 

9.975 

 

 

 

51.898 

9.972 5.875 9.655 

ححهُم 

 انًُظىياث

9.769 9.962 9.517 

حشكُب 

 انًُظىياث

9.758 9.977 9.919 

حقىَى 

 انًُظىياث

9.972 9.691 9.599 

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

9.921 7.987 9.596 

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

9.996 9.797 9.919 

دساك إ

ؼالقاث ان

 انًُظىيُت

 انخحصُم

 

 

 

 

9.678 

 

 

 

 

9.888 

 

 

 

 

619.77 

9.575 1.757 9.869 

ححهُم 

 انًُظىياث

9.997 6.976 9.768 

حشكُب 

 انًُظىياث

9.979 7.712 9.677 

حقىَى 

 انًُظىياث

9.795 9.779 9.622 

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

9.769 5.996 9.758 

زاث فاػهُت ان

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

9.959 9.896 9.529 

انكًانُت 

 انزاحُت

9.762 5.996 9.777 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

-9.962 -9.699 9.516 
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2
 تحليل المنظومات

1
إدراك العالقات 

 المنظومية

 الكمالية االجتماعية8

0.253= ²ر 

 الكمالية الذاتية7

0.222= ²ر 

3 
تركيب المنظومات

4
تقويم المنظومات

فاعلية الذات في 

5  األداء اإلبداعي

فاعلية الذات في 

6 التفكير اإلبداعي

 التحصيل الدراسي9

0.666= ²ر 

0.110
(

0.311
)

7²ر
ب* 7 

8²ر
ب*8 

9²ر
ب* 9 

-
0
.0

4
9

(

0
.3

7
4

)

0.
14

9

(

0.
51

5

)

0.353
(

0.682
)

0.
25

9

(

0.
43

3

)
0.148(0.356)

0.
14

2

(

0.
37

1

)

0.201(
0.586)

0.212(0.455)

0.123(0.499)

0.142
(

0.536
)

0.0.032

(
0.392

)

0.090
(

0.213
)

0.136
(

0.270
)

0.059
(

0.320
)

0.037
(

0.293
)

0.033

(

0.282

)

0.097( 0.308)

0.008
(

0.270
)

0
.2

35

(

0
.4

09

)

 النموذج  السببي بعد التعويض (  2) شكل 

تؼ ثداب مدارات اللؾاتي في الشسؾذج اف ا ي، بلتابة السعادالت  اخلطوة اخلامشة:-5
ؾذج الدللي، بذلػ مؽ خال ثداب قيسة معام  مدار اللؾاتي بالشدثة الت ؾيشية لمشس

بالدال عمر التثايؽ السذترا    0رع لمست  رات الداخمية مؽ معرفة قيسة معام  االرتثاط الستعدد
 :ػ مؽ السعادلة التاليةرات السدتقمة السؤررة عميو بذلفي ل  مت  ر تاب  الشاتج عؽ الست  

     0 ر -0         =      0 ر -0         
 لالتالي:  ببالتالي فإن معامات مدار اللؾاتي لمست  رات

      2.880=       2.000 - 0     =      70ر -0    ب=    7        
       2.864=        2.053  -0      =      80ر -0   ب =    8        

     2.577=      2.666 - 0=        90ر  -0   ب  = 9       

 ال سالية التاتية
 ال سالية االجتساةية
 التحر   الدرا ي
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   الشسؾذج الدللي الشيائي بعد ثتا السدارات ا ر الدالة3بيؾضح يك  ع

2
 تحليل المنظومات

1
إدراك العالقات 

 المنظومية

 الكمالية االجتماعية8

0.253= ²ر 

0.864= ب8م

 الكمالية الذاتية7

0.222= ²ر 

0.882= ب7م

3 
تركيب المنظومات

4
تقويم المنظومات

فاعلية الذات في 

5  األداء اإلبداعي

فاعلية الذات في 

6 التفكير اإلبداعي

 التحصيل الدراسي9

0.666= ²ر 

0.110
(

0.311
)

7²ر
ب* 7 

8²ر
ب*8 

9²ر
ب* 9 

-
0
.0

4
9

(

0
.3

7
4

)

0.
14

9

(

0.
51

5

)

0.353
(

0.682
)

0
.2
59

(

0
.4
33

)
0.148(0.356)

0.
14

2

(

0.
37

1

)

0.201(
0.586)

0.212(0.455)

0.123(0.499)

0.142
(

0.536
)

0.090
(

0.213
)

0.136
(

0.270
)

0.059
(

0.320
)

0.097( 0.308)

0
.2

3
5

(

0
.4

0
9

)

النموذج  السببي بعد حذف  (  3) شكل 

المسارات غير الدالة 

 

 Structural  Equationالسعادلة الت ؾيشية لمشسؾذج   :اخلطوة الشادسة( 6)

يسكؽ إعـادة التعل ـر عـؽ الشسـؾذج الدـللي بعـد ثـتا الست  ـرات ذات السدـارات الزـعيفة  
  با تخدا  السعادلة الدالـة عمـر الست  ـرات فـي صـؾرتيا السعياريـة عد ، بيؾضـ  فـي  4يك  ع 

الظـــرا افيســـؽ لمسعادلـــة الست  ـــر التـــاب  عالـــداخمي ، بيؾضـــ  فـــي الظـــرا افيدـــر الست  ـــرات 
ت  ــرات الخارجيــة  مزــرببة فــي معــامات مدــارىا بادضــافة إلــر مدــار مت  ــرات السدــتقمة عالس

اللــؾاتي، مــ  ماثغــة أن الست  ــرات الخارجيــة فــي الشســؾذج ال يعلــر عشيــا بسعــادالت ت ؾيشيــة؛ 
مدارات خارجية، بلتلػ يظمـق عم يـا مت  ـرات خارجيـة، ببـالرجؾع إلـر يـك   يفنيا ال تتيرر بي

 ت الت ؾيشية لمشسؾذج يسكؽ التعل ر عشيا لاآلتي :  نجد أن السعادال 4ع 
 ب.7+   7  6   6+ د 7   3    3+ د 7  0   0+د 7   0  0= د 7د
 ب.8+    8  5    5+ د 8  4    4+ د 8   3    3+ د 8 0   0 +د 8   0  0 = د 8د
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  8   8+ د 9  7    7+ د 9  5    5+ د 9  4    4+ د 9   3    3+ د 9 0   0 +د 9   0  0 = د 9د

 ب.9+     9

معامات  ............. 8 0،  7 0ت  رات في صؾرتيا السعيارية، ،  إلر الس  د تذ ر ع ث ى
ب ىي معامات مدار  9ب،    8ب ،    7مدارالست  رات السدتقمة إلر الست  ر التاب ،  

 .اللؾاتي 
ذة الشسؾذج الشيائي أجري  تلسشامشاتذة الشسؾذج الشيائي بتفد ره : اخلطوة الشابعة:( 7)

 ىسا: ،ناأ ا  ت خظؾتان
ـــيرره  ( أ) ـــاب  نتيجـــة ت ـــر الت ـــي لمست   ـــايؽ ال م ـــايؽ السذـــترا السحـــدد مـــؽ التث ـــد ندـــثة التث تحدي

بالست  رات السدتقمة التي تتثعـو، بيجـب التيكـد مـؽ تثايشـو ال مـي فن التثـايؽ ال مـي في مت  ـر 
ــد  ــر عــؽ التحدي ــي يعل ــرات يجــب أن يدــابي باثــد صــحيح ل  ــر  ــؾاء مــؽ الست   ــي لمست   ال م

بلتحديــد تثــايؽ الست  ــر اؾا ــظة  . Li,C.,0977: 000السدــتقمة أب مــؽ مت  ــرات اللــؾاتي ع
الست  ــرات السدــتقمة أب مت  ــرات اللــؾاتي ع الست  ــرات افخــر  التــي لــؼ تــدخ  فــي الثحــى  مــؽ 

 السعادلة افتية:

 اللؾاتي + معام  التحديد التثايؽ ال مي لمست  ر التاب = مرب  معام  مدار

  ـــر ـــي لست   ـــايؽ ال م ـــةالتث ـــة التاتي ـــا أن   0   =  2.000+ ع        0 2.880= عال سالي ببس
أي أن الست  ـــرات  ،فيـــتا يعشـــي صـــحة الشســـؾذج الدـــااق 0= لم ساليـــة التاتيـــةالتثـــايؽ ال مـــي 

  ـب السشغؾمـاتترل،  تحم   السشغؾمـات،   دراا العاتات السشغؾميةإالسدتقمة مؾضؾع الثحى ع
لم ساليــة % فــي التــير ر الدــللي 00.0  أ ــيس  اشدــثة اــداعيفاعميــة الــتات فــي التف  ــر اد، 

مــؽ التثــايؽ  %77.8تي التــي لــؼ تــدرس أ ــيس  اشدــثة ، ا شســا مت  ــرات اللــؾالمظــاب التاتيــة
 . ال مي لمست  ر التاب 

   0  =2.053+ ع 0 2.864لست  ر تاب  : التثايؽ ال مي= ع م سالية االجتساةيةلبالشدثة 
، تحم ـ  السشغؾمـات،   ادراا العاتات السشغؾميـةأي أن الست  رات السدتقمة مؾضؾع الثحى ع 

ــؾيؼ السشغؾمــات ــداعي،  ترل ــب السشغؾمــات، تق ــتات فــي االداء االا ــة ال ــب أ ــيس   فاعمي لمظال
عؾامـــ  ، بأن ىشــاا لمظــاب ال ساليــة االجتساةيـــة% فــي التــير ر الدـــللي عمــر 05.3اشدــثة 

 .%74.7خارجية أخر  لؼ تدرس أ يس  اشدة 
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  2.666+ ع 0 2.577لست  ــر تــاب : التثــايؽ ال مــي= ع التحرــ   الدرا ــيبالشدــثة لست  ــر  
=0 

تحم ــــ  ،   دراا العاتـــات السشغؾميــــةإأي أن الست  ـــرات السدــــتقمة مؾضـــؾع الثحــــى ع 
 لتاتيــة بال ساليــة االجتساةيــةال ساليــة ا،  ترل ــب السشغؾمــات، تقــؾيؼ السشغؾمــات،  السشغؾمــات

. بأن لمظــاب التحرــ   الدرا ــي% فــي التــير ر الدــللي عمــر 66.6لمظالــب  أ ــيس  اشدــثة 
مــؽ تثــايؽ التحرــ   الدرا ــي تدــيؼ ف يــا عؾامــ  أخــر  ليدــ  مؾضــؾع  %33.4ىشــاا ندــثة 

 .الثحى
 عب التير رات السثايرة با ر السثايرة الرتثاط ل  مت  ر بالشسؾذج: 

لسثاير لست  ر مدتق  عمر مت  ر تاب  يتسث  في معام  السدار مؽ الست  ر افرر ا 
السدتق  إلر الست  ر التاب ، بلمحرؾل عمر قيسة مجسؾع التير رات ال مية ا ر السثايرة 
لست  ر مدتق  عمر مت  ر تاب  يجب طرح قيسة التير ر السثاير بالستسث  في معام  السدار 

 تثاط ا شيسا ا شيسا مؽ قيسة معام  االر 
التير ر السثاير  ، بيسكؽ  –مجسؾع التير رات ال مية ا ر السثايرة = معام  االرتثاط 

 . 738: 0993    عصاح الديؽ محسؾد عا ،9تؾضيح ىته التير رات في جدبل ع
  انخأرُشاث انًباششة وغُش انًباششة نهًخغُشاث انًسخقهت ػهً انًخغُشاث انخابؼت  (2جذول )

انًخغُش  نًسخقمانًخغُش ا

 انخابغ

 يؼايم االسحباط

 س

 انخأرُش انًباشش

 يؼايالث انًساس

 و

 انخأرُش غُش انًباشش

 و -س 

دساك انؼالقاث إ

  انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 انزاحُت

 

9.577 9.779 9.997 

 9.996 9.766 9.578 ححهُم انًُظىياث

 9.795 9.929 9.975 حشكُب انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍُش اإلانخفك

9.692 9.957 9.716 

دساك انؼالقاث إ

 انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

 

9.655 9.972 9.716 

 9.992 9.769 9.517 ححهُم انًُظىياث

 9.756 9.758 9.919 حشكُب انًُظىياث

 9.987 9.972 9.599 حقىَى انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍاالداء اإل

9.596 9.921 9.977 
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انًخغُش  نًسخقمانًخغُش ا

 انخابغ

 يؼايم االسحباط

 س

 انخأرُش انًباشش

 يؼايالث انًساس

 و

 انخأرُش غُش انًباشش

 و -س 

 

دساك انؼالقاث إ

 انًُظىيُت

 انخحصُم

9.869 9.575 9.592 

 9.567 9.997 9.768 ححهُم انًُظىياث

 9.965 9.979 9.677 حشكُب انًُظىياث

 9.518 9.795 9.622 حقىَى انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍاالداء اإل

9.758 9.769 9.526 

 9.588 9.762 9.777 انكًانُت انزاحُت

 9.695 9.962- 9.516 انُت االجخًاػُتانكً

   أن:9يتزج مؽ جدبل ع
ث ـى  اـداعيفاعمية التات فـي التف  ـر ادأىؼ الست  رات بالشدثة لم سالية التاتية ىؾ مت  ر  -0

(، َهُةةةه فةةةٍ األحًُةةةت ححهُةةةم 9.716( وحةةةأرُش غُةةةش يباشةةةش )9.957كـــان لـــو تـــير ر مثايـــر ع

دساك إ(، َهُةه 9.996( وحةأرُش غُةش يباشةش )9.766ث ى لان لو تـير ر مثايـر ع، انًُظىياث 

(، َهُةه 9.997( وحأرُش غُش يباشش )9.779ث ى لان لو تير ر مثاير ع ، انؼالقاث انًُظىيُت

 (.9.795( وحأرُش غُش يباشش )9.929ث ى لان لو تير ر مثاير ع ،حشكُب انًُظىياث

ث ــى  ،العاتــات السشغؾميــةدراا إأىــؼ الست  ــرات بالشدــثة لم ساليــة االجتساةيــة ىــؾ مت  ــر  -0
 ، يميـــو فـــي افىسيـــة تحم ـــ  2.074  بتـــير ر ا ـــر مثايـــر ع2.059كـــان لـــو تـــير ر مثايـــر ع

 ، يميـو ترل ـب 2.009  بتير ر ا ـر مثايـر ع2.043ث ى لان لو تير ر مثاير ع ،السشغؾمات
ة  ، يميـو فاعميـ2.034  بتير ر ا ر مثايـر ع2.036ث ى لان لو تير ر مثاير ع ،السشغؾمات

ـــتات  ـــداعيداء ادفـــي افال ـــو تـــير ر مثايـــر ع ،ا ـــير ر ا ـــر مثايـــر 2.297ث ـــى لـــان ل   بت
  بتــير ر ا ــر 2.259ث ــى لــان لــو تــير ر مثايــر ع ، ، يميــو يميــو تقــؾيؼ السشغؾمــات2.000ع

  .2.060مثاير ع
ث ـى لـان  ،دراا العاتـات السشغؾميـةإأىؼ الست  رات بالشدثة لمتحر   الدرا ي ىؾ مت  ر  -3

ث ـى لـان  ، ، يميو ترل ـب السشغؾمـات2.309  بتير ر ا ر مثاير ع2.353 ر مثاير علو تير
ــــير ر مثايــــر ع ــــو ت ــــر مثايــــر ع2.000ل ــــير ر ا  ــــ  2.043  بت ــــة تحم  ــــي افىسي ــــو ف  ، يمي

 ، يميــو فــي 2.385  بتــير ر ا ــر مثايــر ع2.020ث ــى لــان لــو تــير ر مثايــر ع ،السشغؾمــات
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 ، 2.366  بتير ر ا ـر مثايـر ع2.049تير ر مثاير ع ث ى لان لو ،افىسية ال سالية التاتية
  2.040ث ــى لــان لــو تــير ر مثايــر ع،  اــداعيداء ادفــي اففاعميــة الــتات يميــو فــي افىسيــة 

ــر مثايــر ع ــير ر ا  ــو 2.394بت ــة ، يمي ــة االجتساةي ــير ر مثايــر ع ،ال سالي ــو ت ــان ل ــى ل -ث 
  .2.403  بتير ر ا ر مثاير ع2.249

 :  األول الفزض نتائجمهاقظة 

 تحم ـ  السشغؾمـات، ب دراا العاتات السشغؾمية، إكان فبعاد التف  ر السشغؾمي: ع
بال ساليــة  عمــر ال ساليــة االجتساةيــة بتقــؾيؼ السشغؾمــات   تــير ر مثايــر، بترل ــب السشغؾمــات

علـدهللا : بائـ  بيتفق ذلػ م  ما تؾصم  إليـو نتـائج درا ـة لـ  مـؽ ،بالتحر   الدرا ي التاتية
 Assaraf ، 0205يشـاس ديـابعإ ، ب 0200 ، بعادل  امة بيا ـ ؽ السقـاثيع0229عميع

& Qrion,(9997); Atwater & Pittman,(9998); Hung,(9996)  لسا ليـا تـير ر
سـا يسكـؽ القـؾل بـين التف  ـر السشغـؾمي ك ،التحرـ   الدرا ـيب إيجااي عمر ال سالية افكاديسيـة 

 شغيسيـــاتتؼ بالعسميــات العقميـــة، الكتدــاب السعرفـــة ب  ــز عمـــر الشغريــات السعرفيـــة التــي تيـــتير 
ي سـالسؾقـف التعمي ثيزربرة تفاعـ  السـتعمؼ مـ  مشـابيا في التاكرة، لسا ييتؼ شخزيتب  بتحم ميا

ات ـار لحـ  االمـؽ التف  ـر تـدرة الظالـب عمـر  الشـؾعحق ق العاتات ا ؽ السفـاليؼ، بيزيـد ىـتا تب 
ــو مــ  جؾانــب السؾقــ ي با ــتخدامو فــي تحق ــق التفاعــ  ســف التعميالسذــكات مــؽ خــال تفاعم

داء بىـته السدـتؾيات تعتلـر تحق ـق مدـتؾيات عميـا مـؽ افي التي يؤدي إلـر عجتسااالب  سيالعم
 .بىؾ ما يعلر عشو بال سالية ،داف  بتحد  لمتات بسثابة

 فـي ال ساليـة االجتساةيـة  اـداعيداء ادفـي اف تـير ر مثايـر كان لفاعميـة الـتات
ــــــؽ ،را ــــــيبالتحرــــــ   الد ــــــ  م ــــــو درا ــــــة ل ــــــا أيــــــارت إلي ــــــ  م ــــــػ م ــــــق ذل  : بيتف

(Pajares,0225;Robbins et al.0224)  ــين معتقــدات الفــرد ــو ب داء فــي افعــؽ تدرات
بيسكـؽ تفدـ ر ىـتا  ،مـؽ السحـددات السيسـة لم ساليـة االجتساةيـة بادنجـاز افكـاديسي اداعياد

ـــين ـــير ر ب ـــر  الت ـــ  ميـــارات تف   ـــر تفع  ـــو عم ـــو ثـــؾل تدرت ـــداعيمعتقدات ـــة  ه ادا ـــة الحال بفاعمي
االجتساةيــة الخارجيــة لــالتعل ر عــؽ اداــداع عــؽ طريــق أنغســة الفــرد الداخميــة بالخارجيــة التــي 

الــثعض فــي أرشــاء افداء اداــداعي مثــ  الــدباف  ، بالذخرــية ، بالســزاج ،  مــ  تتفاعــ  بعزــيا
ــد افىــداا بتدفعــو لمثحــى عــؽ السزيــد مــ ؽ السعمؾمــات بالدــيا  االجتســاعي تدــيؼ فــي تحدي

 بادضافة لتحق ق افىداا السشذؾدة.
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  ضـعيف عمـر التحرـ    مثايـر تـير ر اـداعياد التف  ـرفـي كان لفاعمية الـتات
فـي ، بيسكؽ تفدـ ر ذلـػ بـين فاعميـة الـتات اىسالو في ث ؽ لان التير ر ا ر مثاير تؾيً إيسكؽ 

الـتي اـدبره يـؤرر فـي التحرـ     التاتيـةال ساليـة ع ؤرر فـي الست  ـر الؾ ـياتـ اـداعيادالتف  ر 
الحالـة العقميـة بـين  (Zimmerman,0992)بيتفق ذلػ م  ما أيـارت إليـو درا ـة ،الدرا ي

الداخميــة لمفــرد لــالتعل ر عــؽ اداــداع عــؽ طريــق ميــارات التف  ــر اداــداعي لالظاتــة بالسربنــة 
ــرد مــؽ  ــي تسكــؽ الف ــدة بالسشا ــإبالتفاصــ   بافصــالة الت ــار الجدي ــاج افف  مــؽ السحــددات  ثةنت

ــــــــة ــــــــة التاتي ــــــــة لم سالي ــــــــائج، السيس ــــــــ  نت ــــــــػ م ــــــــق ذل ــــــــا يتف ــــــــؽ:  لس ــــــــ  م درا ــــــــة ل
التف  ـر  فـي ن فاعميـة الـتاتألـر إ  0206افثسـري عهللا  ع د  أثسدعلد،Redmon 0227ع

عاليـة فنكـاديسي بنسـؾ يخرـ تو االجتساةيـة باد ؾ  الظالـب اف فـفي ت ابارزً  ادبرً  ث تس اداعياد
 بإتقان ميامو افكاديسية. افكاديسي، هنجاز إعمر  بتؤرر بذك  متعادل

   بتتفــق ىــته  ،كــان لم ساليــة التاتيــة تــير ر مثايــر با ــر مثايــر عمــر التحرــ
 &Witcher et al.0227; Verner-filion الشتيجــة مــ  مــا تؾصــ  إليــو لــ  مــؽ:

Gaudreau,0202ة فـي ضـؾء أىـداا الظـاب مرتفعـي ال ساليـة ج  بيسكؽ تفد ر ىته الشتي
بالدـعي نحـؾ افداء  ،التاتية، بالتي يتسث  في تحق ـق مدـتؾيات أداء عميـا يحـددبنيا فنفدـيؼ

الخــالي مـــؽ افخظــاء بمـــؽ رــؼ فســـؽ السسكـــؽ أن يتــرجؼ ذلـــػ الجيــد مـــؽ جانــب الظالـــب إلـــر 
أن التؾجيــات  Neumeister(0224:060مدــتؾيات مرتفعــة مــؽ التحرــ   الدرا ــي، بيــر ع

ذك   افىداا افكاديسية لمظالب التي يدعر دنجازىا، بفـي إدراكـو ال سالية التاتية تديؼ في ت
 لمشجاح بالفذ .

   ن  مرـدر إث ـى  ،كان لم سالية االجتساةية تير ر مثاير  ملي عمـر التحرـ
ىــته التؾج يــات ىــؾ اآلخــربن السحيظــؾن بالظالــب لاف ــرة بالسعمســ ؽ بالــزماء بح ــى يحــدد 

الظالـب تحكيقيـا ، بتـد يكـؾن لـتلػ مـردبد  ـملي  رب عمـاآلخربن السعاي ر بافىداا التـي يجـ
 & Adderholdt بتتفـق ىـته الشتيجـة مـ  مـا تؾصـ  إليـو لـ  مـؽالتحرـ   الدرا ـي  رعمـ

Goldberg, 0999; Verner–Filion and Gaudreau (0202)    فالتحرــ  
يشـال  رتـث وإليـ الظالـب ربىدا يدع رأنو مدع رليو عمإالدرا ي في ىته الحالة يسكؽ الشغر 

نــو ل ــي يحغــي با تحدــان اآلخــريؽ يب الظالــببنتيجــة العتقــاد  ،ثــب باثتــرا  بتقــدير اآلخــريؽ
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ليو السزيـد مـؽ الزـ ؾط  التـي ربسـا تعـؾ  تقدمـو فـي تحرـ مو الدرا ـي ع إمسا يزيف  ؛دائوف
Drilling, 0220  . 

ـــائج الفـــرض افبل، يسكـــؽ القـــؾل أن ، الفـــرض تـــد تحقـــق مـــؽ خـــال ا ـــتعراض نت
مثايـرة با ـر  تـير رات  ـلليةتؾجـد  الي يتؼ تلؾلو، بيسكؽ صيااة الجسمـة العمسيـة التاليـة:ببالت

ال ساليــة بالتحرــ   عمــر  اداةيــةتف  ــر السشغــؾمي بفاعميــة الــتات اد:أبعــاد المثايــرة ل ــ  مــؽ 
 .لمية التربية جامعة السشيالد  الظاب  الدرا ي

 نتائج الفزض الجاني وتفشرييا:

 ،)بإنـاث ذلـؾر،(الشـؾع :مـؽ ل ـ  اإثرائيً  دال تير ر ال يؾجد "أنو مرع الفرض ىتا يش)
فـي ميـارات التف  ـر السشغـؾمي بفاعميـة الـتات  ا شيسـا بأداـي  بالتفاعـ  عمسـي، (بالتخرـ)

 "السشيا جامعة - التربية كمية طاب لد  االاداةية، بال سالية بالتحر   الدرا ي
الترسيؼ  يذ تحم   التثايؽ الثشائيتؼ ا تخدا   ،بلمتحقق مؽ صحة ىتا الفرض 
بالشؾع  التخر) العمسيبالشؾع  لليان أرر مت  ري  سرثمة التعميسيةا لمعتثعً  0×0العاممي 

اداةية،بال سالية بالتحر   تف  ر السشغؾمي بفاعمية التات ادميارات ال فيبالتفاع  ا شيسا 
  02. بجاءت الشتائج لسا ىؾ مؾضح بجدبل عةك  عمر ثد الدرا ي
 )( َخائج ححهُم انخباٍَ انزُائٍ رٌ انخصًُى انؼايهٍ نًخغُشاث انبحذ حبؼا نهُىع وانخخصص انؼه79ًٍجذول )

=ٌ969) 

يجًىع  يصذس انخباٍَ انًخغُشاث

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يخىسط 

 انًشبؼاث

 قًُت )ف(

F 

يسخىي 

 انذالنت

يشبغ 

 اَخا

انخفكُش 

 انًُظىيٍ

ادساك 

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

-ىع )ركىسانُ

 إَاد( .
6.592 7 6.592 6.762 9.969 

9.971 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
9.999 7 9.999 9.976 9.866 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
9.868 7 9.868 9.896 9.692 

- 

    7.992 958 969.12 حباٍَ انخطأ. 

     952 961.12 انخباٍَ انكهٍ.

  

 

ححهُم 

 انًُظىياث

-انُىع )ركىس

 إَاد(. 
9.569 7 9.569 9.995 9.778 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
9.886 7 9.886 9.598 9.759 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
7.622 7 7.622 7.927 9.978 

- 

    7.771 958 915.997 حباٍَ انخطأ. 

     952 916.879 انخباٍَ انكهٍ.
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يجًىع  يصذس انخباٍَ انًخغُشاث

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يخىسط 

 انًشبؼاث

 قًُت )ف(

F 

يسخىي 

 انذالنت

يشبغ 

 اَخا

 

 

حشكُب 

 انًُظىياث

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
9.265 7 9.265 7.667 9.717 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
5.997 7 5.997 7.186 9.971 

9.996 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
9.995 7 9.995 9.696 9.776 

- 

    9.797 958 795.966 حباٍَ انخطأ. 

     952 791.155 انخباٍَ انكهٍ.

 

حقىَى 

 انًُظىياث

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
5.856 7 5.856 5.577 9.986 

- 

انخخصةةةص)ػ

 ٍ(.أدب -نًٍ
5.677 7 5.677 5.768 9.918 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
7.579 7 7.579 7.992 9.915 

- 

    7.965 958 977.851 حباٍَ انخطأ. 

     952 985.528 انخباٍَ انكهٍ.

 فاػهُت انزاث

 اإلبذاػُت

فاػهُت انزاث 

فٍ األداء 

 بذاػٍاإل

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
956.996 7 

956.99

6 
8.716 9.977 

9.991 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
97.792 7 97.792 9.825 9.698 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
78.162 7 78.162 9.689 9.621 

- 

    58.976 958 6768.89 حباٍَ انخطأ. 

     952 6679.99 انخباٍَ انكهٍ.

 

فاػهُت انزاث 

 فٍ انخفكُش

 بذاػٍاإل

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
79.797 7 79.797 9.227 9.597 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
9.712 7 9.712 9.962 9.698 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
12.769 7 12.769 7.625 9.995 

- 

    75.977 958 79779.85 حباٍَ انخطأ. 

     952 79869.87 انخباٍَ انكهٍ.

 

انكًانُت 

 انزاحُت

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
2.187 7 2.187 9.919 9.899 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
9.988 7 9.988 9.991 9.257 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
1.267 7 1.267 9.999 9.856 

- 

    57.686 958 6686.167 حباٍَ انخطأ. 

     952 6669.87 انخباٍَ انكهٍ.
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يجًىع  يصذس انخباٍَ انًخغُشاث

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يخىسط 

 انًشبؼاث

قًُت 

 )ف(

F 

يسخىي 

 انذالنت

 خايشبغ اَ

 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

إَاد( -انُىع )ركىس

. 
28.979 7 28.979 9.595 9.792 

- 

 -انخخصص)ػهًٍ

 أدبٍ(.
75.799 7 75.799 9.598 9.786 

- 

 - 9.126 9.988 9.196 7 9.196 انخفاػم بُُهًا.

2115.78 حباٍَ انخطأ.

7 
958 67.675   

 

2297.76 انخباٍَ انكهٍ.

5 
952    

 

 

انخحصُم 

 نذساسٍا

 

إَاد( -انُىع )ركىس

. 
1666.51 7 1666.51 9.679 9.795 

- 

 -انخخصص)ػهًٍ

 أدبٍ(.
72.751 7 72.751 9.995 9.275 

- 

7629.99 انخفاػم بُُهًا.

7 
7 

7629.99

7 
9.796 9.169 

- 

.771928 حباٍَ انخطأ.

76 
958 

71667.5

9 
  

 

.798187 انخباٍَ انكهٍ.

76 
952    

 

 ( ػهً انخشحُب9.97(، )9.97ػُذ يسخىي )  8.85، 5.66نُت = قًُت )ف( انجذو 

 :ما يلي( 12تضح مو جدول )ي

 بالهشبة للهوع: ـ أ  

أبعـاد مـؽ  عـدب  ي أإنـاث  فـي  -ا لمشـؾع عذلـؾرتذ ر الشتائج إلـر عـد  بجـؾد فـرب  دالـة تثًعــ 0
فـي  بالظالثـاتالظـاب بسعشر أنـو ال تؾجـد فـرب  ذات داللـة إثرـائية اـ ؽ  ،التف  ر السشغؾمي

دراا العاتات السشغؾمية  ث ى لان  الفـرب  دالـة عشـد إعد باثد فقا عالتف  ر السشغؾمي عدا ب  
  0.82 ،ع3.27  لرالح التلؾر، ث ى ام ـ  قـيؼ متؾ ـظات الـتلؾر بادنـاثع2.25مدتؾ  ع

التـير ر لسعرفة ثجـؼ التـير ر لـان ثجـؼ  ؛الختثار تحم   التثايؽ ببحداب مرب  إيتا ،عمر التؾالي
بيسكـؽ تفدـ ر ذلـػ بـين ، ببالتالي يسكؽ إىسال ىـتا الفـر    2.207؛ ث ى ام   قيستوعضعيًفا

، متذـااية فـي السرثمـة الجامعيـةالظـاب بالظالثـات التي يدتخدميا  ميارات التف  ر السشغؾمي
تقــــؾيؼ ب ترل ــــب السشغؾمــــات ، ب تحم ــــ  السشغؾمــــات، ب دراا العاتــــات السشغؾميــــة، إتزــــسؽ تب 

عــربا الحيــاة الجامعيــة باف ــال ب التدريدــية،  وىــته الشتيجــة إلــر تذــاب   تــد تعــز مــات السشغؾ 
، بتتفـق ىـته الشتيجـة مــ  نتـائج بعـض الدرا ـات التــي الجامعــةبالغـربا الحياتيـة افخـري فـي 
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بمشيـا  التف  ـر السشغـؾميثرـائًيا اـ ؽ الـتلؾر باالنـاث فـي إعد  بجؾد فرب  دالـة إلر ايارت 
 يـ ريؽ دمحم د ـؾتي،ب  ، بنؾرىان أيـرا أاـؾ الحدـؽ، 0204د أثسد صقرعالد :ل  مؽ درا ة

  إلــر عــد  بجــؾد تــير ر لمشــؾع فــي ميــارات التف  ــر السشغــؾمي، 0208إيشــاس فيســي الشق ــبعب 
التي تؾصم  إلـر بجـؾد فـرب  دالـة ب   0207باختمف م  نتائج درا ة أثسد اؽ يح ر الج ميع

 .التف  ر السشغؾمي لرالح ادناثإثرائًيا ا ؽ التلؾر بادناث في ميارات 
 اـداعياد التف  ـرفاعميـة الـتات فـي تذ ر الشتائج إلر عد  بجؾد فرب  ا ؽ الجشدـ ؽ فـي ـ 0

  أن قيسـة "ا" الدالـة عمـر الشدـثة اـ ؽ تثـايؽ الست  ـر السدـتق  02يتزح مؽ جدبل عث ى  ،
مسـا يذـ ر إلـر  ؛ اـداعيدا التف  ـرفاعميـة الـتات فـي فـي  عالشؾع  بعالخظي  ا ر دالة إثرـائًيا

ــرب  اــ ؽ الجشدــ ؽ ، بتعشــي ىــته الشتيجــة أن  ــة الداخميــة عــد  بجــؾد ف ــة الحالــة العقمي فاعمي
كـــالتعل ر عـــؽ اداـــداع عـــؽ طريـــق ميـــارات التف  ـــر اداـــداعي لالظاتـــة بالسربنـــة بالتفاصـــ   

نتيجــة ىــتا  بتتفــق متذــاايةبافصــالة التــي تسكــؽ الفــرد مــؽ أنتــاج افف ــار الجديــدة بالسشا ــثة 
عـد  بجـؾد تـير ر بالتـي تؾصـم  إلـر    0207نتائج درا ـة درا ـة دمحم تا ـؼ جل ـرع  الثحى م

بتختمــــف نتــــائج ىــــتا الثحــــى مــــ  نتــــائج درا ــــة لــــ   ،لمشــــؾع فــــي فاعميــــة الــــتات اداداةيــــة
اـــــــدير لـــــــاعؼ ب ، رشـــــــاء علـــــــد الـــــــؾدبد علـــــــد الحاف ،Mathise,Bronnic(0229مـــــــؽ:ع
  0208العثــاس عرــفؾر الدــعديع مــربة علــدب الذــسري،  ، صــاد  لــاعؼ جريــؾ 0207فمــيحع

التي تؾصم  إلر بجؾد فـرب  دالـة إثرـائًيا اـ ؽ الـتلؾر بادنـاث فـي فاعميـة الـتات اداداةيـة 
تذــ ر الشتــائج إلــر بجــؾد فــرب  اــ ؽ الجشدــ ؽ فــي فاعميــة الــتات فــي بلــتلػ ، لرــالح الــتلؾر

الدالــة عمــر الشدــثة اــ ؽ تثــايؽ    أن قيســة "ا"00يتزــح مــؽ جــدبل عث ــى  ،االاــداعي افداء
مسـا  ؛ اـداعياد افداءفاعميـة الـتات فـي في  الست  ر السدتق  ع الشؾع  بعالخظي  دالة إثرائًيا

ــ ؽ الجشدــ ؽ ، بتعشــي ىــته الشتيجــة أن ــة  يذــ ر إلــر بجــؾد فــرب  ا ــة االجتساةي ــة الحال فاعمي
 الخارجيـة التـي تتفاعـ  بعزـياالخارجية لالتعل ر عؽ اداداع عؽ طريق أنغسة الفرد الداخمية ب 

 بعض في أرشاء افداء اداداعي مث  الدباف  ، بالذخرية ، بالسـزاج ، بالدـيا  االجتسـاعي م 
  لرالح التلؾر، ث ى ام   قـيؼ متؾ ـظات الـتلؾر 2.25، بلان  الفرب  دالة عشد مدتؾ  ع

لسعرفـة  ؛  التثـايؽالختثـار تحم ـ ببحداب مربـ  إيتـا   عمر التؾالي،32.60 ،ع30.53بادناثع
ببالتـالي يسكـؽ إىسـال ىـتا   2.207؛ ث ـى ام ـ  قيستـوعضـعيًفاثجؼ التير ر لان ثجؼ التـير ر 

، Mathise,Bronnic(0229لــ  مــؽ:ع نتــائج درا ــة  بتتفــق نتيجــة ىــتا الثحــى مــ الفــر  
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ــد الحاف ،ب  ــؾدبد عل ــد ال ــاء عل ــيحعب رش ــؾ الذــسري، ب  ، 0207اــدير لــاعؼ فم ــاعؼ جري صــاد  ل
التــي تؾصــم  إلــر بجــؾد فــرب  دالــة إثرــائًيا ب   0208العثاس عرــفؾر الدــعديعمــربة علــدب 

اــ ؽ الــتلؾر بادنــاث فــي فاعميــة الــتات اداداةيــة لرــالح الــتلؾرفي ثــ ؽ تؾصــم  درا ــة دمحم 
 .   إلر عد  بجؾد تير ر لمشؾع في فاعمية التات اداداةية0207تا ؼ جل رع

ال ساليـة التاتيـة بال ساليـة االجتساةيـة جشد ؽ في تذ ر الشتائج إلر عد  بجؾد فرب  ا ؽ ال ـ3
  أن قيسة "ا" الدالـة عمـر الشدـثة اـ ؽ تثـايؽ 02يتزح مؽ جدبل عث ى  ،بالتحر   الدرا ي

مسـا يذـ ر إلـر عـد  بجـؾد فـرب  اـ ؽ  ؛الست  ر السدتق  ع الشؾع  بعالخظي  ا ر دالة إثرائًيا
تعشـي ىـته الشتيجـة ب ،  ةيـة بالتحرـ   الدرا ـيال ساليـة التاتيـة بال ساليـة االجتساالجشد ؽ فـي 
داء عميا بذك  مثـالغ فيـو أمجاىدة الفرد لمؾصؾل لسدتؾيات ناث في التلؾر باد تذابو ل  مؽ 

ب لسا يحددىا لو السجتسـ  ، ببـ ؽ أم  بجؾد اختاا ا ؽ السدتؾيات التي يزعيا الفرد لشفدو 
، Flett et al.( 0990)ا ـة لـ  مــؽ:بتتفـق نتيجــة ىـتا الثحـى مـ  نتــائج در  ،دائـو الفعمـيأ

Neumeister,( 0220) ،  فـي ثـ ؽ ، عـدي ال ساليـةفـي ب   إلر عد  بجـؾد تـير ربالتي تؾصم
ــف مــ  نتــائج درا ــة  ــرب  دالــة بتؾصــم  ، Hewitt &Flett(0990b)تختم ــر بجــؾد ف إل

فــي الــتلؾر بافنــاث تذــابو لــ  مــؽ بلــتلػ  عــدي ال ساليــةإثرــائًيا اــ ؽ الــتلؾر بادنــاث فــي ب  
بمــد  ا ــتيعاايؼ بفيسيــؼ لســا تعمســؾه مــؽ خلــرات معرفيــة أب مياريــة مــؽ  ،التحرــ   الدرا ــي
طليعـة السحتؾيـات باف ـال ب بالظـر   :ىـته الشتيجـة إلـر مـا يمـي   بتد تعز  السقررات الدرا ية،

السدتخدمة في تاعـات التـدريس، بالسشـاخ التعميسـي السذـترا الـتي يجسـ  اـ ؽ الـتلؾر بادنـاث 
ــا ــي ا ئ ــ   ــائدة عــشيؽ،  ت صــفية باثــدة، بلــتلػف ــي لان ــر الشغــرة الت ــي ت    ــاث ف ــة ادن رغث

 برالــتيؽ فــي إثدــاس السجتســ  ايــؽ باالعتــراا بقــدرتيؽ، برالــتيؽ فــي ادثدــاس اــتاتيؽ،
 .ب ع يؽ لمحرؾل عمر أعمر الدرجات

 للتخصص الدراسي:بالهشبة ـ ب 

ــ0  اــ ؽ تثــايؽ الست  ــر السدــتق     أن قيســة "ا" الدالــة عمــر الشدــثة02يتزــح مــؽ جــدبل ع ـ
ـــر   بعالخظـــي  التخرـــ) الدرا ـــيع ـــا  ـــد مدـــتؾ  ع ةدال ـــي   2.220إثرـــائًيا عش ـــر ف التف  

التخرـ) العمسـي بالتخرـ) بجؾد فرب  ا ؽ متؾ ا درجات عد  مسا يذ ر إلر  ؛السشغؾمي
 ث ى لان  الفـرب  دالـة عشـد مدـتؾ   ،ترل ب السشغؾماتما عدا  التف  ر السشغؾميافداي في 

التخرــ) افداــي بالتخرــ) العمســي ث ــى ام ــ  قــيؼ متؾ ــظات  ،  لرــالح افداــي2.25ع
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الختثـــار تحم ـــ  التثـــايؽ لسعرفـــة ثجـــؼ  ببحدـــاب مربـــ  إيتـــا ،  عمــر التـــؾالي0.75 ، ع0.99ع
، ببالتالي يسكؽ إىسـال ىـتا الفـر    2.204؛ ث ى ام   قيستوعضعيًفاالتير ر لان ثجؼ التير ر 

إلــــر الغــــربا الستذــــااية التــــي يتعــــرض ليــــا الظــــاب بــــاختاا ىــــته الشتيجــــة    بتــــد تعــــز 
تخررــاتيؼ، بتذــابة الغــربا التــي يتعرضــؾن ليــا فــي ا ئــة العســ  با رىــا مــؽ العؾامــ  التــي 

بتتفـق ، ميـارات التف  ـر السشغـؾميجعم  ىشاا تذـااًيا اـ ؽ التخررـات افدايـة بالعمسيـة فـي 
 ، بنؾرىــان أيــرا أاــؾ 0204صــقرعالدــ د أثســد ىــته الشتيجــة مــؽ نتــائج درا ــة لــ  مــؽ: 

  التــي تؾصــم  إلــر عــد  بجــؾد 0208يشــاس فيســي الشق ــبعبإ يــ ريؽ دمحم د ــؾتي،ب الحدــؽ، 
تير ر لمتخر) في ميارات التف  ر السشغؾمي، بتختمف نتائج ىتا الثحى م  نتـائج درا ـة لـ  

  إلـر   ث ـى تؾصـم0204عؽيبخخر  فؾدة الديؽ ، عل ر نرر 0229مؽ: دمحم علدالمظيف أثسدع
ــر السشغــؾمي  ــي ميــارات التف   ــي ف ــ ؽ التخرــ) العمســي بافدا ــة إثرــائًيا ا ــرب  دال بجــؾد ف

 لرالح التخر) العمسي
ــ 0    أن قيســة "ا" الدالــة عمــر الشدــثة اــ ؽ تثــايؽ الست  ــر السدــتق  02يتزــح مــؽ جــدبل عـ
ات فاعميـة الـتفـي   2.220إثرـائًيا عشـد مدـتؾ  ع ةدالـا ـر بعالخظـي   التخر) الدرا ي ع

التخرـ) العمسـي بالتخرـ) بجؾد فرب  ا ؽ متؾ ـا درجـات عد  مسا يذ ر إلر  ؛االاداةية
بتــد تعــز  ىــته الشتيجــة إلــر طليعــة الســؾاد التربؾيــة التــي ، اداةيــةفاعميــة الــتات ادافداــي فــي 

جـزء  يقـؾ يدر يا طاب لمية التربية، ث ى إن الظاب يدر ؾن نفس السقررات التربؾية، بالتي 
ـــا ع ـــة بالرـــحة مشي ـــة باددارة التعميسي ـــة السقارن ـــة بالتربي ـــررات أصـــؾل التربي ـــر لسق ـــر التشغ  م

الشفدية، في ث ؽ يس   الجزء اآلخر مشيا إلر الجس  اـ ؽ التشغ ـر بالتظل ـق لسقـررات السشـاىج 
ببظليعــة الحــال فــإن ىــته السقــررات يدر ــيا  ،بطرائــق التــدريس بمقــررات عمــؼ الــشفس التربــؾي 

ــر الظــاب نفــس السحاضــرطــاب القدــس ؽ ال ــد يعرضــيا عم ــي، بت ىــته  اختمفــ ، عمســي بافدا
 ، 0207اــدير لــاعؼ فمــيحعب رشــاء علــد الــؾدبد علــد الحاف ، نتــائج درا ــة لــ  مــؽ  الشتيجــة مــ

إلــر بجــؾد فــرب  اــ ؽ التخررــات العمسيــة باالندــانية لرــالح التخررـــات التــي تؾصــم  ب 
ــــة،  ــــؾ الذــــسري،ب العمسي ــــدب  نتــــائج درا ــــة صــــاد  لــــاعؼ جري العثــــاس عرــــفؾر  مــــربة عل
يـة باالندـانية لرـالح إلر بجـؾد فـرب  اـ ؽ التخررـات العمسالتي تؾصم  ب   0208الدعديع

 ندانيةالتخررات اد 
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 ال ساليــة التاتيــة باالجتساةيــة تذــ ر الشتــائج إلــر عــد  بجــؾد فــرب  اــ ؽ الجشدــ ؽ فــي ـــ3 
ة عمـر الشدـثة اـ ؽ تثـايؽ   أن قيسة "ا" الدالـ02يتزح مؽ جدبل عث ى  التحر   الدرا ي،ب 

مسـا يذـ ر إلـر عـد  بجـؾد فـرب  اـ ؽ  ؛الست  ر السدتق  ع الشؾع  بعالخظي  ا ر دالة إثرائًيا
ــ  مــؽ ب ،  التحرــ   الدرا ــيالجشدــ ؽ فــي  ــي ىــته الشتيجــة تذــابو ل ــتلؾر باد تعش ــيال ــاث ف  ن

تعمســؾه مــؽ بمــد  ا ــتيعاايؼ بفيسيــؼ لســا  التحرــ   الدرا ــيال ساليــة التاتيــة باالجتساةيــة ب 
طليعــة  :ىــته الشتيجـة إلــر مــا يمــي   بتد تعــز خلـرات معرفيــة أب مياريــة مــؽ السقـررات الدرا ــية،

السحتؾيــات باف ــال ب بالظــر  السدــتخدمة فــي تاعــات التــدريس، بالسشــاخ التعميســي السذــترا 
 رغثـة ادنـاث فـي ت   ـر الشغـرة التي يجس  ا ؽ التلؾر بادناث في ا ئات صفية باثدة، بلـتلػ

التي لان   ائدة عشيؽ، برالـتيؽ فـي إثدـاس السجتسـ  ايـؽ باالعتـراا بقـدرتيؽ، برالـتيؽ 
 .ب ع يؽ لمحرؾل عمر أعمر الدرجات في ادثداس اتاتيؽ،

 :(والهوع )التخصص الدراسيتأثري التفاعل بني متغري لبالهشبة  ـ جـ

ــ0 ــايؽ تف02يتزــح مــؽ جــدبل ع ـ ــ ؽ تث ــر الشدــثة ا ــة عم ــريؽ   أن قيســة "ا" الدال اعــ  الست  
فـي    بالشـؾعع ذلـؾر ـ إنـاث  بعالخظـي  ا ـر دالـة إثرـائًياأداـيـ  عمسـيع التخرـ)السدتقم ؽ 

 :؛ مســـا يذـــ ر إلـــر عـــد  بجـــؾد تفاعـــ  دال إثرـــائًيا اـــ ؽ مت  ـــري الثحـــىالتف  ـــر السشغـــؾمي
لمتف  ـــر   لست  ـــر مدــتق  بالشـــؾعع ذلؾرـــ إنـــاث  لست  ــر مدـــتق  أداــيـ  عمســـيع التخرــ)
دراا إبتتزــسؽ  لسيــارات التف  ــر السشغــؾمي الــتلؾر بادنــاثإدراا أن  ذلــػ بيعشــي السشغــؾمي

ال تختمـف عـؽ  العاتات السشغؾمية، تحم   السشغؾمات، ترل ـب السشغؾمـات ، تقـؾيؼ السشغؾمـات
 .إناث  تلؾر أذلػ لم ؾاء  لان  أ  أداية، ةعمسيً التخررات  بظليعة

الدالـة عمـر الشدـثة اـ ؽ تثـايؽ تفاعـ  الست  ـريؽ أن قيسـة "ا"   02يتزح مؽ جـدبل عـ  0   
فـي    بالشـؾعع ذلـؾر ـ إنـاث  بعالخظـي  ا ـر دالـة إثرـائًياأداـيـ  عمسـيع التخرـ)السدتقم ؽ 

 :؛ مسـا يذـ ر إلـر عـد  بجـؾد تفاعـ  دال إثرـائًيا اـ ؽ مت  ـري الثحـىفاعمية الـتات اداداةيـة
فاعميـة إنـاث  لست  ـر مدـتق  عمـر    لست  ـر مدـتق  بالشـؾعع ذلؾرــأداـيـ  عمسـيع التخرـ)

الحالــة الداخميــة مــ  تفاعــ   نــاث فــيالــتلؾر باد تذــابو لــ  مــؽ  ، بيعشــي أن الــتات اداداةيــة
ـــ   ـــر افداء، بتسث ـــة عم ـــائج السترتث ـــر الشت ـــة افخـــر  بادضـــافة إل ـــرات الذخرـــية بالدافعي مت  

اتـة بالسربنـة بافصـالة معتقدات الفـرد ثـؾل تدرتـو عمـر تفع ـ  ميـارات تف  ـره اداـداعي، لالظ
ــر بالحدا ــية لمسذــكات بالتفاصــ   ايــدا الؾصــؾل  ــدةإل ــة قيســة بجدي ال ب   ،نتاجــات إاداةي
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ببرفة عامة فـإن الؾاتـ  الـتي  . افداي التخر)  أ التخر) العمسيتختمف عؽ لؾنيؼ في 
د يختمـف إدراا باثـد تقريًثـا ال يختمـف لث ـًرا بـاختاا الشـؾع بل ـؽ تـ ايعيذو الظاب ذلؾًرا بإناًرـ

الظــاب لليانــاتيؼ فــي ضــؾء مــا يت ــؾن لــدييؼ مــؽ معشــر ليــتا الؾاتــ ، إال أن ت ــدس الؾاتــ  
   .بالسذكات جع  ىشاا إدراًكا متجانًدا ا ؽ التلؾر بادناث لمحياة التي يعيذؾنيا

  أن قيسـة "ا" الدالـة عمـر الشدـثة اـ ؽ تثـايؽ تفاعـ  الست  ـريؽ 02يتزح مؽ جـدبل عـ 3    
فـي   بالشـؾعع ذلـؾر ـ إنـاث  بعالخظـي  ا ـر دالـة إثرـائًيا أدايـ  عمسيع التخر) :تقم ؽالسد

؛ مســـا يذـــ ر إلـــر عـــد  بجـــؾد تفاعـــ  دال ال ساليـــة التاتيـــة باالجتساةيـــة بالتحرـــ   الدرا ـــي
  لست  ـر مدـتق  بالشـؾعع ذلؾرــ إنـاث  أداـيـ  عمسـيع التخرـ) :إثرائًيا ا ؽ مت  ـري الثحـى

تعشــي ىــته الشتيجــة ب ،  ال ساليــة التاتيــة باالجتساةيــة بالتحرــ   الدرا ــيكست  ــر مدــتق  عمــر 
داء عميـا بذـك  مثـالغ أمجاىـدة الفـرد لمؾصـؾل لسدـتؾيات الـتلؾر بافنـاث فـي  :تذابو ل  مـؽ

ب لسـا يحـددىا لـو السجتسـ  ، أفيو م  بجؾد اختاا ا ؽ السدتؾيات التي يزعيا الفـرد لشفدـو 
 التخر) افداي.أ  التخر) العمسي ف عؽ لؾنيؼ في ال تختمب  دائو الفعميأبب ؽ 

 الجاني ما يليمو استعزاض نتائج الفزض تضح ي

عـد ميارات التف  ر السشغـؾمي عـدا ب  ال يؾجد أرر دال لمفرب  ترج  لمشؾعع التلؾر بادناث  في  ـ
   الدرا ـياداعي، بال سالية بالتحر ية  بفاعمية التات في التف  ر اددراا العاتات السشغؾمإع
.   

أثـد أبعـاد  دراا العاتـات السشغؾميـةإؾجد أرر دال لمفرب  ترج  لمشؾعع التلؾر بادناث  في _ ي
 . اداعيبلتلػ فاعمية التات في التف  ر ادالتف  ر السشغؾمي 

ميـارات التف  ـر فـي   أداـيـ  عمسـيع إلـر التخرـ) الدرا ـييؾجـد أرـر دال لمفـرب  ترجـ  ــ ال 
ـــب السشغؾ عـــالسشغـــؾمي عـــدا ب   ـــتات فـــي اآلداء ادد عترل  ـــة ال ـــداعي، بال ساليـــة مـــات  بفاعمي ا
   .بالتحر   الدرا ي

 بعـد عترل ـب السشغؾمـات فـي   أداـيـ  عمسـيع التخر) الدرا يؾجد أرر دال لمفرب  ترج  ـ ي
 .أثد أبعاد التف  ر السشغؾمي

ميــارات إنــاث  فــي بالشــؾع عذلؾر،  أداــيـ  عمســيع التخرــ)ال يؾجــد أرــر دال لمتفاعــ  اــ ؽ ـــ 
 كميـة طـاب لـد  اداةيـة، بال ساليـة بالتحرـ   الدرا ـيتف  ـر السشغـؾمي بفاعميـة الـتات ادال

 .السشيا جامعة - التربية
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 توصيات البحح:

فــادة مشيــا فــي تحدــ ؽ يسكــؽ صــيااة التؾصــيات التاليــة لإل ،فــي ضــؾء نتــائج الثحــى
 :االاتدائية بالثانؾية السدارسالعسمية التعميسية بالسسار ات التربؾية في 

بال ميـة أب مرلـز التظـؾير التـدريب  بثـدة خـال مـؽ ببرش عسـ  تدريليـة دبراتب  نـدبات عقدـ 0
لســا ليــا مــؽ أرــر فــي  ؛لمظــاب ميــارات التف  ــر السشغـؾميتشسيــة  تتشــابل السيشـي بالجامعــة

 تحدــ ؽ التحرــ   الدرا ــيبتدــاعد عمــر  ،كــاديسي لمظــابالذخرــي باف تحق ــق الشســؾ 
 دييؼ.ل

، بح ـى تظـؾير فاعميـة الـتات االاداةيـةعمـر ضربرة تذجي  اف اتتة الجـامع  ؽ لظاايـؼ  -0
يرثح لدييؼ معتقدات إيجاايـة ثـؾل تـدراتيؼ اداداةيـة تسكـشيؼ مـؽ ميـارات التف  ـر العميـا 

 العادي ؽ. الظابخارج نظا  السيلؾا لسا ىؾ السعتاد مؽ 
التي تتشابل فاعميـة الـتات االاداةيـة بعاتتيـا بست ـرات  إجراء السزيد مؽ الثحؾث بالدرا اتـ 3

 .أخر  لي ايب التعمؼ بأ ال ب التف  ر 

، بتتـيح ليـؼ الفرصـة تؾف ر مؾاقف بب ئات لمتعمؼ تحفز بتحى الظاب عمر تعمـؼ لـ  جديـد -4
بفاعميــة الــتات  التف  ــر السشغــؾميميــارات برة تزــس ؽ لمتعل ــر عــؽ بجيــو نغــرىؼ، مــ  ضــر 

ــةاد ــر بت اداةي ــاىج الدرا ــية لمظــاب؛ مســا يدــاعد الظــاب عم  تحدــ ؽدريدــيا ضــسؽ السش
 الدرا ي. التحر  
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 ــــعــــاملزاجـــ

(. بعدددل بيددد وعالبت ا بمهادددع بطادددعابت بيهي )دددط بيطظ ددد    يددد    دددب  1111أحطددد  ل بيدي)ددد    .1
مجمـــة القاد ـــية فـــي اآلداب بيصددا بيندددعم  بيطه  دددة ادد   دددع   بيط ع ددد عت  

 .176-149(  4 -3  11بؾية،بالعمؾ  التر 

ب بع ددا يدد   بي للددا بيطدد ع)))ه ا علطدد)ا  ادد  ب ا     (.اع ل ددا بيدد بت بإ1114أحطدد  ل بيد )دد   .1
ـــــــــــة، ـــــــــــؾ  التربؾي ـــــــــــي العم ـــــــــــة ف ـــــــــــة افردني             جع عدددددددددددا بي)ط ددددددددددد     السجم

 .488-475( 4 11ب ا   

ي)ه بيط ا د  اد  مظط دا  ادعابت (. أثط بطمع ج بيط ع  1116ب حطط   آل  طط هللا  ع)  أحط   )  .3
ــــة بيهي )ددددط بإبدددد ب   يدددد   بي ددددب  بيطله  دددد)ه بدددد    ــــة التربؾي السجمــــة الدبلي

 (  مشدددددط ه بيندددددعم 11 5 ، دار  ـــــسات لمدرا ـــــات بافبحـــــاث ،الستخررــــة
168-181. 

(. سدده   بيهي )ددط بيطظ دد     ظدد   للددا ول ددا بيعلدد   بيع عددابيطل  1117بدده ي )ددج بيي))لدد   أحطدد  .4
السجمــــــــة الدبليــــــــة التربؾيــــــــة اددددددددا بعيه صدددددددد)  ب  ددددددددع يط   خعيدددددددد  ا بمه
 .141-117( آذبا 3 6 الستخررة

(.  اب ددا بيعبمددا بدد)ه بي طعي ددا ابيه ج)دد  يدد    )ظددا  دده  ددب  بييع عددا 1119أشددطدمحم ل    ددا  .5
 .315-181( 13  مجمة ادرياد الشفديبيطهي م)ه   لً ع  

ت بيددهعل  بي ددعل   لددج مشددع  بيدد  ع  يهظط ددا (.اععي ددا ب دده  ب  بعددل ب ددهطبم ي ع1115إيظددعد  يددع   .6
 اددددعابت بيهي )ددددط بيطظ دددد    يدددد   بي ددددب  بيطعلطدددد)ه ب ل ددددا بيهطي ددددا شددددع)ه  

ـــة بييغطبف دددع ابيهدددط     ـــة، لمي ـــة لمدرا ـــات االجتساةي ـــة التربؾي ـــة الجسعي مجم
 83-41 عاد   (68  التربية، جامعة ع ؽ يسس

ي)ظدعل  اد  مد ا ق   دطا بيعلد   بيطه ع لدا يهظط دا (.ب ده  ب  بيظطد ذج ب1114ماعم  ل  دل طع  ل  .7
بيهي )دددط بيطظ ددد    امصددد  ا بيطعه ددد بت بيطعطف دددا يددد    للدددا شددد لا بيهعلددد   

درا ــــات تربؾيــــة بنفدــــية، مجمــــة لميــــة التربيــــة ب  ع دددد  ب ل ددددا بيهطي ددددا 
 .116-51(  81 بالزتازيق،

بت بإب بع دددا يددد    للدددا (. اع ل دددا بيددد 1117ثظدددعال  )ددد  بيددد  ا   )ددد  بي دددعاي   ددد يط ودددع   الددد    .8
 .165-118( أ ه يط 1  السجمة العربية لمعمؾ  التربؾية بالشفديةبييع عا 
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(. بظ ا بي طعي ا ب  ع يط ا ام ث)طبماع بإييعب دا ابيسدل) ا  1117جعبط ل ع سج  اي ع  ) ه اش ب   .9
ــة  ــشفس، جامع ــؼ ال ــة بعم ــي التربي ــة الثحــى ف ــا،                  مجم  السشي

11 1):369-441 . 

(.أثددط ب ددهطبم ي عت  ددع اابال بيطعطاددا ادد  مدد ا ق بيط ع دد عت  لددج مظط ددا 1114حسدده ل بيطددعي    .11
الســؤتسر العمســي بيهي )ددط بيطظ دد    يدد    للددا بيصددا بينددع ه ب  ع دد  بغددد  

الثامؽ، افبعاد ال ائثة في مشاىج العمؾ  بالؾطؽ العربي، الجسعيـة السرـرية 
 .117-88 (1   جع عا  )ه شطق لمتربية

ـــؤتسر العربـــي الثالـــى ثـــؾل الســـدخ  (. بي)ظعل دددا وطددد خ  يلطظ    دددا  1113حسدددظ)ه بي ع ددد    .11 الس
السشغــؾمي فــي التــدريس بالــتعمؼ، مرلــز تــدريس العمــؾ  جامعــة عــ ؽ يــسس 

 .بالتعابن م  جامعة جرش بالسسم ة افردنية اليايسية، القاىرة مرر

سـؤتسر العربـي الخـامس ثـؾل السـدخ  السشغـؾمي ال  التف  ر السشغـؾمي(. 1115حسظ)ه بي ع د    .11
ااريــ   07-06فـي التـدريس بالــتعمؼ، جامعـة الــدبل العربيـة فـي الفتــرة مـؽ 

،50-68. 

  بي ععط :  هلددا ب ميلدد  الــتلاء السشغــؾمي فــي نغريــة العــبء السعرفــي(.1115حلطدد  ل بيي)دد   .13
 بيطصط ا.

 يي ط يل لع ا ابيظشط ابيه ز ع. ب ا    با بعمؼ الشفس التربؾي (.1117خل)  بيطععي ا  .14

   بي ععط :  با بيي ط بيعطي . يكؾلؾجية التف  ر السشغؾمي(.1111 يظع أحط  ب طع )   .15

التف  ـــر بأنساطـــوع التف  ـــر اال ـــتدالي، :   1115ا ددد   اددد   ازامددد    ددداج إبدددطب     )ددد بي ط    .16
:  با (  ب ا     طع التف  ر االاداعي، التف  ر السشغؾمي، التف  ر الثرري 

 بيطس)ط  يلظشط ابيه ز ع.

(.اععي ا ب ه  ب  بيط خ  بيطظ     يلهغلا  لج صع يعت 1119ا  ع  أحط  ) بيعد د مصط  .17
معل   ع   بيعل   امظط ا بيهي )ط بيطظ     ي   مب )  بيططحلا بإ  ب يا   

بالسشيج بال تاب،دعؾة  -السؤتسر العمسي الثالى عذر التربية العسمية السعمؼ
-153أ س ق بي ععط   4-1  اجعة الجسعية السررية لمتربية العمسيةلمسر 

316. 

ـــة يـــؤبن (. م معدددعت بي يدددعال  بي بم دددا  بي)ظدددعال بيظ دددط  ابي  دددعد  1997 دددع ط جط)ددد  ا ددد ب   .18  مجم
 .51-15 (55 14  جسعية االجتساع  ؽ في الذارتة ،اجتساةية

يطنلندددعت اآثددطه  لدددج بيهي )دددط (.اععي دددا بيطدد خ  بيطظ ددد    اددد  مدد ا ق ب1111 ددع)  جدددعبط بيطظدد ا   .19
الســـؤتسر العمســـي الرابـــ  عذـــر، بيطظ ددد    يددد    دددب  بيططحلدددا بينعم  دددا  
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ــدريس ــاىج بطــر  الت جع عددا  دد)ه شددطق  بي ددععط    الجسعيــة السرــرية لمسش
 ي ي) . 14-15(  1 

   (.اع ل اب ه  ب  ب يعع  بيهعل ط ا بي ط)) مط دا اد  مظط دا بيطيدع 1116 طعح  ) بي ط)   ل طع    .11
درا ــات بيط ع د ا ابيهي )دط بيطظ دد    يد   مب )دد  بيصدا بيسدع د بإبهدد بل .

 .344 -197(  77  عربية في التربية بعمؼ الشفس بالدعؾدية

(.  اجددا م)ظدد   يددع    بيهي )ددط بيظ طدد  ادد  بييع عددعت بي     ددا بيسددع  يا   دده 1111 داع   لددج   .11
مجمـة لميـة التربيـة، اجاا م ط بيعط بال ااؤ عال ب مسع  اد  ملد  بييع عدعت  

 .343 -389(  18  1  جامعة دمذق

(. م ث)طميع ددد  بيظددد خ ابيه صددد  بي اب ددد  اددد   ادددعابت بيهي )دددط 1114بيسددد)  أحطددد    طددد   صددد ط  .11
 4  افزىـر      مجمـة لميـة التربيـة، جامعـة بيطظ     ي    للا بييع عدا  

 161  )11-54. 

ــدالعثاس عرــفؾر ال .13 ــاعؼ جريــؾ الذــسري، مــربة عل .بي ط ددا بتخهلعا ددا  0208دــعديعصــاد  ل
ـــــؾ  ا بمهادددددع بيع ل دددددا بيددددد بت بإب بع دددددا يددددد    للدددددا بييع عدددددا   ـــــة العم مجم

-171(  1 35  لميــة التربيــة لمعمــؾ  ادندــانية -جامعــة بااــ   ،االندــانية
199. 

بي دععط :   با تحم   الليانات في الثحؾث الشفدية بالتربؾيـة. (. 1993صبح بي يه   ط    ب    .14
 بيعطي . بيي ط

(.اع ل ددا ب دده  ب  بيطدد خ  بيطظ دد    ادد  مدد ا ق احدد   بي)) ددا 1111 ددع ل  ب ا يع دد)ه بيط ددعح   .15
اب م طدددا بي))  دددا اددد  مظط دددا  ادددعابت بيهي )دددط بيطظ ددد    ابيددد    بسددد)  إ با  
 ش بت بيهل ث بي)) د  يد    )ظدا  ده  عيلدعت بيصدا بيندعم  بيندعم    بي سد  

( 1  جامعـة السشؾفيـة الثحـؾث الل ئيـة بالظاتـةمجمـة بيعلط ( بط يظا بيظع ا   
 .138-78ي ي)  

  ا بدد)ه (.بيطعه د بت  دع اابال بيطعطف دا وطهغ)دطبت ا د1118 دع ل ل صدع     دع ل  د)  علدع    .16
مجمـــة العمـــؾ  حهدددطب  بيظيسددد  يددد    دددب  بييع عدددا  بي طعي دددا ب  ع يط دددا ابإ

 .159-119(يظعيط  34   التربؾية، لمية التربية بقشا، جامعة جشؾب الؾادي

(.بيددد بت بإب بع دددا يددد   1117 )ددد بيطظع  أحطددد  بيددد ا يط    طددد   ل شدددع)ا  ل بظددد ا بيسدددال   .17
ـــابيطعلطددد)ه ابيع ب ددد  بيطددد،ثط  ا)ادددع   ـــة بقش ـــة التربي ـــة لمي (  يظدددعيط  31   مجم

145-311. 
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بدددلعل (.بي طعي دددا يددد    )ظدددا  ددده  علطددد  بيهعلددد   بيعدددع  اددد   بمهادددع 1111 )ددد هللا جدددع    طددد    .18
 مجمــة لميــة التربيــة ، جامعــة السشرــؾرة، ب دد طببعت بي لددل ابيلعابم  ددع يدد يا  

11  71:)3-55. 

الســؤتسر  بيهي )ددط بيطظ دد    يط بجاددا ب ز ددا ادد  بيطعطاددا بيهطي  ددا.(. 1111  )دد بي عع  ل وع دد  .19
ثال السعرفة التربؾية السعاصرة، مرر انسؾذًجا، لميـة  -العمسي الثاني عذر

 .56-18  م اط)ط 1معة طشظا،التربية جا

(.بيعبمدا 1114 ))ط مصطبي يه  ) بيعل   ا      دد   )د بيغظ  حيدعز     طد    )د بي ل    ظسد   .31
مجمــــة بدددد)ه بيهي )ددددط بيطظ دددد    ابيسددددل   ب خبمدددد  يدددد    عيلددددعت بييع عددددا  

 .431-417(  15 3 الثحى العمسي في التربية، مرر

(أثدط ب ده  ب  ب دهطبم ي عت  دع اابال بيطعطادا اد  1114 دا ب طع )   يعما  م س)ط   ط   مش ب   .31
مدد ا ق بيط ع دد عت  لددج مظط ددا بيهي )ددط بيطظ دد    يدد    للددا بيصددا بينددع ه 

الســؤتسر العمســي الثــامؽ لمجسعيــة السرــرية لمتربيــة العسميــة، ب  ع دد  بغددد .
-15(1   افبعــــــــاد ال ائثــــــــة فــــــــي مشــــــــاىج العمــــــــؾ  بــــــــالؾطؽ العربــــــــي

 .139-113 ب طع )ل ا 18

(. بيهي )دط بيظ دع   ا بمهد  بدع  بال ابي د ا   لدج بيه )د  يد   بي عيلدعت 1114،ب  إ طع )  ع دع  ا .31
مجمــة العمــؾ  التربؾيــة، معيــد -بي ط يددعت ادد  بطمددع ج إ دد ب   علدد  بيه ظ ي ج ددع

 .331-189 -( أ ه يط4  11 الدرا ات التربؾية، القاىرة،

شغـؾمي فـي مؾاجيـة التحـديات التربؾيـة السـدخ  الس(.1111اعاا  ااط  أ )ه   ظدج  ) بيصد) ا  .33
   بي ععط :  با بيطععادمحمالسعاصرة

(. سدده   بيط)دد ل بي طعي ددا بيعصددعب ا اب  بال بييظدد  يدد    )ظددا  دده 1113اضدد  إبددطب     ) بيصددط   .34
مجمـة الثحـى   ب  مس  بيهطي ا بييظ ا ب ل ا بيهطي ا بعيطظ عد  اب دا      هط ادد

 .363-197(:1 17 شيا،في التربية بعمؼ الشفس، جامعة الس

، الســـؤتسر العربـــي (.بيطددد خ  بيطظ ددد    ابي)ظدددعال بيطعطاددد 1111 ددد ثط  )ددد بيطح   شددداع  بيشدددط    .35
   )ه شطق: بي ععط .الثاني ثؾل السدخ  السشغؾمي في التدريس بالتعميؼ

  بت دعابت:  با اـداعي مـؽ خـال السشـاىج الدرا ـيةتشسية ميـارات التف  ـر اد(. 1115ل جطد   .36
 ع  بييع ع .بي ه

أرــر تــدريس الرياضــيات با ــتخدا  (.1117ل خ)ددط   طدد   بيسددب عت   )دد هللا ح  طدد  بيسدد  عم   .37
تائسة عمـر الـتعمؼ الشذـا فـي تشسيـة ميـارات التف  ـر السشغـؾمي لـد  طالـب 



 .......................................... اآلاثر املباشرة وغري املباشرة للتفكري املنظومي وفاعلية الذات اإلبداعية

 

بيطيلدا بي اي دا يه د  ط -الدـعؾدية -السرثمة الستؾ ظة في محافغة الظائف
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 13-1  اآلداب بالعمؾ  التربؾية
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 .358-319( 63 19 السجمة السررية لمدرا ات الشفدية ب  بييع عا  

 درا ات، بييع عا  ب  ي   بعيع ابم ا ا بمهاع بي طعي ا(.1113  ل    ا ضع   ل  ج ص ي .41

 .45-11(  39  1 الدعؾدية – الشفس بعمؼ التربية في عربية

ــي (. بيهي )ددط بيطظ دد    ابيهظط ددا بيطسدده ب ا  ب دد ث 1116  شدداع  ظددج  ) بيص) ا  .41 الســؤتسر العرب
  )ه شدطق: بي دععط   تعميؼالدادس ثؾل السدخ  السشغؾمي في التدريس بال

111-161. 

(.بيهي )ددط بيطظ دد    1118م اعددع  أشددطدمحم أبدد  بي سدده  شدد)ط ه ل   دد م   إيظددعد ااطدد  بيظ )ددا  .41
 ا بمهدد  بعي دد ا   لددج حدد  بيطشدد بت بي  عم ددا يدد    ددب  بيططحلددا بينعم  ددا 
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(.اع ل ا ب ه  ب  ب هطبم ي عت بيهي )ط بيطهشعا ا  ااع  سه   بيه ص)  1119ابل   ) هللا  ل   .43
اددددد  بيط ع ددددد عت امظط دددددا بعدددددل  دددددع بت بيع ددددد  يددددد   مب )ددددد  بيصدددددل بيطببدددددع 
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