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 ملخص البحح

ــر  ــر التعــرا عم ــات الةــببية المبا ــرة و ىــدا الب ــث إل ــيرير العات ــ  مــ   ت ــر المبا ــرة لك ي
طـاب كميـة  لـد التفكير المنظومي وفاعميـة الـذات ادبداعيـة فـي الكماليـة والت لـي  الدراةـي 

أدبـي   ، والتخلـصععممي، )إنـاث ذكور،(، وكذلك تعرا أرر ك  م  النوعالمنياالتربية جامعة 
الكماليـة والت لـي  عمر ك  م   التفكير المنظومي وفاعمية الـذات ادبداعيـة و  بينيما والتفاع 
 008ع ذكــور ، 000 –إنــاث  030  طالًبــا وطالبــة ع080، وتــد بم ــت عينــة الب ــث عالدراةــي
إعـدادالبا ث، ومقيــاس  :التفكيـر المنظــومي مقيــاسواةـتخدم البا ـث  عممـي ، 001 -أدبـي

ومقيــاس الكماليــة إعــداد ، ترجمــة البا ــث (Abbut,2010) إعــداد فاعميــة الــذات ادبداعيــة 
 . (Hewitt&Flett,1991 )في ضوء مقياس البا ث

 وتد تولمت نتائج ىذا الب ث باةتخدام ت مي  المةار وت مي  التباي  الرنائي إلر ما يمي  
وفاعميـة الـذات  أبعـاد التفكيـر المنظـومي مبا ـرة و يـر مبا ـرة لكـ  مـ   تيريرات ةـببيةتوجد ـ 
 كمية التربية جامعة المنيالد  الطاب  الكمالية والت لي  الدراةيعمر  بداعيةاد

ميــة وفاعميــة الــذات فــي بعــد ادراك العاتــات المنظو فــي  بــي  الجنةــي أرــر دا  لمفــرو   وجــود ـــ
 لم يك  ىنالك أرر دا  لمفرو  بي  الجنةي  في باتي المت يرات   بداعي،التفكير اد

ت يـرات الب ـث  ـ لم يك  ىنالـك أرـر دا  لمفـرو  بـي  التخللـات العمميـة وافدبيـة فـي جميـ  م
 عد عتركيب المنظومات . عدا ب  

 .في جمي  مت يرات الب ث نوعـ عدم وجود أرر دا  لمتفاع  بي  التخلص وال

 بداعية،الكمالية،الت لي  الدراةيتفكير المنظومي، فاعمية الذات 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 (240) Students(130 females, 110 

males), (116 scientific,124 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,2010) 

Translated by the  researcher, Perfectionism scale prepared by the present 

researcher in the light of (Hewitt&Flett,1991) 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:  

معرفة وتمخيص مكوناتيا عبر الديناميكية ال لو  عمر  يارع فمتةلتزايد الا إ  
افتمار اللناعية وادنترنت وأنظمة االتلا  المختمفة؛ جع  االىتمام بالمكونات افةاةية 

نظومر م، ويمك  أ  يمر  التفكير الا لمواكبة تطور العموم المختمفةميمً  اوالمركبة أمرً 
Systemic thinking ظمة نج واف ذاو  ىذا النوع م  التفكير النماتنال   افمر ؛ إذ ي

 يوالمكونات الجزئية الت التفليات يم  الدخو  ف عمر فيم الك  بدالً  تةاعدكو دة وا دة 
 او  المعمومات.نمجا  تجييز وت يور فتطتد تعي  مواكبة ال

لطالب كيا يتعمم وكيا يفكر، التركيز ترتب عمر اىتمام التربية المعالرة تعميم او 
 ؛ويعتبر م  أىميا التفكير المنظومي ،عمر تنمية الميارات المختمفة فنواع التفكير المختمفة

ا لمتطورات الةريعة في افنظمة العممية واالجتماعية والرقافية و يرىا، وم  ىنا وذلك نظرً 
تاب  التقدم العممي الةري  ومواكبتو جاءت فكرة التفكير المنظومي في النماذج وافنظمة لت

  .001  0008،  عزو اةماعي  عفانة، تيةير م مود ن وا ع
فالتفكير المنظومي ي م  في ةماء المعرفة، وال يتوتا عند طرح افةئمة الخطية ما 
طبيعة ىذا ال رء أو ىذه الظاىرة؟ وكيا يعم  النظام؟ ولكنو يذىب إلر ما بعد وما وراء تمك 

لجزئية لمم كمة أو الظاىرة  يث يوضح طبيعة العاتات البينية المتداخمة بي  عنالر النظرة ا
أو مكونات المنظومة؛ لذلك فإ  التفكير المنظومي يتناو  المعرفة التربوية في ضوء عمم 

عمر أةاس التول  إلر العاتات البينية الدينامية المتداخمة بي   Spistemologyالمعرفة
  .80  0000لممعممي  واالعاميي  والدعاة وافةرةععبدالوىاب م مد كام ،الميام التربوية 

عقدة والمركبة مكير المنظومي طريقة عممية مناةبة لمعالجة الم كات التفال ويعتبر 
، فا تيمة ةعنالره ك  عمر  د بجمي   النظرة الكمية لمنظام ا ا م  خواجييا يوميً تالتي 

 ،م  م  العنالر المكونة لمم كمةيك  الذي ينتمي إليو ب  يتم التطار الإإال في  ؛لمعنلر فييا
  أير في أي عنلر ينب ي ر  أو تيي، فيي تعدعضالب م  ا بعضيايوكذلك م  كيفية تفاعم

  عمر جممة العنالر أي جممة المنظومة التي ينتمي دينعكاس ذلك التعا  ا ينظر إليو م  خ
فكير بلورة م ددة تقمو م  الن  أبنية عقمية بلورة تتدرة الفرد عمر تكوي ر فيو يم ،إلييا

 .  094  0001، ال ميد ةميما  ةماح عبدإلر التفكير ال ام  ع
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وتطويرىـا والت قـ    يتضم  التفكير المنظومي القدرة عمر بنـاء النمـاذج وتركيبيـاكما 
افدوات  إلــر درجــة كبيــرة عمــر اوت ميميــ النمــاذجتعتمــد إمكانيــات بنــاء و ، امــ  لــدتيا أيًضــ
، عمــر أ  اختيــار الــنمط المناةــب لتمريــ  ميــارات التفكيــر المنظــومي أمــر ذو االمتا ــة لولــفي

 . 10  0003الكام ،  ةني  ع أىمية كبر 
ــدو فــارو  فيمــي أمــي ، ويــر    ــر عب ــر   أ  أةــاس التفك11  0000 ع اللــبور من ي

ا ـظ ىـذه النمـاذج عمـر وأ  ي ،بينـو يفكـر فـي نمـاذج واضـ ة االمنظومي أ  يكو  الفـرد واعًيـ
أنيـــا نمـــاذج وليةـــت  قـــائ ، وأ  تكـــو  لديـــو القـــدرة عمـــر بنائيـــا وت ميميـــا، ويركـــز التفكيـــر 
المنظومي عمر مضامي  عممية مركبة م  خا  منظومات متكاممة تتضح فييـا كافـة العاتـات 

ضــامي  ميــة لمعمــر إدراك اللــورة الك اممــا يجعــ  المــتعمم تــادرً  ؛لموضــوعاتبــي  المفــاىيم وا
 .المنظومات المعروضة

إلر التفكير المنظومي بينو تدرة الفرد عمر تكوي   505 :1998) ع Battista وت ير
افبنية العقمية بلورة تنقمو م  التفكير بلورة م ددة إلر التفكير ال ام ، الذي يجعمو ينظر 

في عديد م   إلر عديد م  العنالر التي يتعام  معيا باعتبارىا متباعدة فيراىا م تركة
  الجوانب.
إلاح الفكر  في   أ  التفكير المنظومي يةيم88  0008عكام  ةني  ويضيا  

وضبط العق ، وذلك م  خا  اةتخدام افةاليب المنظومية المنيجية في تطبي  تيريرات 
والتي تتم م  خا  التكام  والتنةي  المنظم بيدا إ داث  ،التقنيات النفةية واالجتماعية

ت نوعية في الةموكيات واالتجاىات واففكار دو  وعي م  الفرد أو الجماعية بينيم ت يرا
 .يخضعو  ت ت تيرير منظومي

 كي ـد لفاعميـة الـذات ادبداعيـة الـتعمم المعرفـي أىميـة نمـاذججانـب خخـر تـولي  ومـ  
 خدامالةـت وتدفعو ،الجامعية ال ياة ظروا م  التعام  م  الطالب تمك  التي العوام  الرئيةة

 .لو يتعرض الذي المناةبة لمموتا راءاتادج

  ادبداع إت تاج التربية إلر عممية إبداعية تقوم بقيادة العممية التربوية،  يث و  
الةموك الب ري اليادا، ومظير م  مظاىر الةموك العقمي والفكري، وىو  أ كا م    ك 

رة الخالة دال خص القعمر امتاك  بياعممية م  العمميات العقمية العميا التي يعتمد القيام 
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برى  عمر وجودىا لد  ال خص تةيا، و فر ع  نبظير خرارىا وتعتوالموىبة ادبداعية التي 
  .0008:08عم مد جم ،  إنتاجية ابتكارية يعما ب

التي ي عر بيا وال االت  واآللياتيتضم  الم ظات  اداخميً  ابداع مظيرً عممية اد وتعد 
نتاج بت قي  اد  ءً وانتيا ،م  الم كمة أو ليا ة االفتراضات افولية ا، وذلك بدءً المبدع

فكير المنيجي م  أج  توفير نوعية تلبداع ن اطات اطار عممية ادإادبداعي، وتتدرج في 
يجاد العاتات بي  العنالر  ،عموماتمق  النلقدرة عمر او  ،جديدة وجيدة م  التعميم لطابو وا 

 . 888، 0008ي، الزعب م مد المعرفيةعأ مد
فاعمية الذات  ع أ  فاعمية الذات ادبداعية تختما   ford(1996:1119ويري ع

 ،التي تتضم  معتقدات الفرد  و  تدراتو العامة عبر مجموعة متنوعة م  المجاالتو  ،العامة
اعتقادات القدرة   مر  ، د ما لمفاىيم مختمفةفاعمية الذات ادبداعية م ابية إلر  وأ 

  لور الذات علك  الفاعمية الذاتية ادبداعية تختما  ،ولور الذات ادبداعية ،يةادبداع
افخر  كتقرير الذات والرقة بالنفس المتي  تنطويا  عمر م اعر واةعة ومعممة  و  الذات 

؛  كم م دد ب ي  القدرة عمر العم  ادبداعي عمر في  ي  تنطوي فاعمة الذات ادبداعية
تيرر بي كام الفرد الذاتية  و  تدرتو عمر توليد اففكار الجديدة والنتاجات ادبداعي يالةموك ف

ولذا فإ  بناء  ؛فكار الذاتية ت ير إلر فاعمية الذات ادبداعيةوىذه اف ،ادبداعية المفيدة
 فاعمية الذات ادبداعية يختما ع  بناء الفاعمية العامة .

ت التفكير ادبداعي نتج ملطمح فاعمية ونتيجة امتزاج مفيوم فاعمية الذات م  ميارا 
التي ترتبط بالجيد والمخاطرة العقمية الازمة و ، Creative Self-efficacyالذات ادبداعية 

لعم  التعبير ادبداعي كالتعبير ع  اففكار الجديدة والمفيدة وتوليد ال مو  والنتاجات عأ مد 
 . 888  0008بي، عالز م مد
ت ادبداعيـة لتـوفير المعتقـدات الفعالـة والقويـة التـي تعمـ  عمـر تعزيـز وتظير فاعمية الـذا     

اففـراد، وتـوجييم ن ـو الجيـود التـي تقـود فـي النيايـة إلـر نمـو متلـاعد   مةتوي المرابرة لد
     . Tierney,  & Farmer 2002:369لرقتيم بما يمتمكو  م  تدرات إبداعية ع

 يث تعد م   ،تعددة  و  الكماليةظيرت في اآلونة افخيرة اىتمامات م كما
 ،المت يرات النفةية الميمة في تفةير كرير م  الفرو  الفردية في الةموكيات افكاديمية
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لطاب لت قي  ومنيا الت لي  الدراةي ومنذ تةعينيات القر  الماضي اىتم البا رو  بةعي ا
 .داء وبخالة في النوا ي افكاديميةمةتويات عميا في اف

باعتبارىا ولًفا  Perfectionismبمور ىذا االىتمام في ظيور مفيوم الكمالية وت      
يعبر عنيا بوض  مةتويات مبالغ و  ،داء م  التقييم الذاتيمةتويات عميا لأل رلتركيز الفرد عم
نجاز م  نقد وتقييم افداء ب ك  لتمةك بيذه المةتويات، والةعي لامتياز واد فييا لألداء وا

 .  Frost et al. 1990:450عمةتمر 
 يعرا ما تمر  فيي ،الب ر جمي  لد  موجودة ادنةا  في أليمة نزعة الكمالية وتعد 

 لد  كامنة كمالية فيناك الفمةفي، لمتعيير وفًقا بالقوة الموجودة أو الكمالية الكامنة بالكمالية

أرض  عمر بالفع  موجودة كمالية تلير المواتية والبيئة الظروا ليا تتييي وعندما ،الجمي 
 . 08  0003مظموم، رمضا  عمي رالوات  عملطف

وم  َرم كانت المقاييس  ؛عدأ ادي الب   اوتد بدأت دارةة الكمالية باعتبارىا مكونً          
المةتخدمة لقياس الكمالية تعطي درجة وا دة تعبر ع  التوجو العام لألفراد ن و ت قي  

رم ظيرت ، النوا ي ادكمينكية العاجية ريوم الكمالية عمب يث اتتلر مف ،معايير عميا لألداء
يلا الكمالية بينيا بنية نفةية تتكو   نموذج  منيا ،نماذج أخري لمكمالية متعددة افبعاد

والكمالية االجتماعية  Self-oriented Prefectionismالكمالية الذاتية  ما ى عدي ب  م  
Socially Prescribed perfectionism  . 

 مظللة البحح 

في مجتم  متفجر بالمعرفة ومتةارع ىو  جر الزاوية في  الطالبي عد إعداد      
ودة يات المعرفية لديو لمولو  إلر الجالعممية التعميمية؛ لذا فإنو ال بد م  االىتمام بالعمم

  امعي.ال اممة التي ينادي بيا اليوم في مرا   التعميم المختمفة وبخالة في مر مة التعميم الج
وتد ال ظ البا ث  كو  كرير م  الطاب م  كم المعمومات اليائ  التي يدرةونيا بالمقررات 

والتمييز  ،م كات في معالجة المعمومات بعضيمالمختمفة في الفل  الدراةي الوا د، فيجد 
والت لي   لر درجة الكماليةإمما يضعا م  الولو  ؛ بي  ما ىو ميم وما ىو  ير ميم

 .الدراةي
طريقة عممية مناةبة لمعالجة الم كات المعالرة م  المنظومر التفكير  يمر و   

مكوناتو، وت مي  م كاتو في ضوء العاتات المتداخمة بي   بجمي خا  النظرة الكمية لمنظام 
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تمك المكونات، فيو يمر  تدرة الفرد عمر تكوي  أبنية عقمية بلورة تنقمو م  التفكير بلورة 
عديد م  العنالر التي كا  يتعام  معيا ؛ مما يجعمو ينظر إلر التفكير ال ام م دودة إلر 

باعتبارىا موضوعات متباعدة، فيراىا م تركة في العديد م  الجوانب، أي ينظر إلر اف ياء 
 . 03  0000، ةماعي إدينا أ مد ع بمنظور متطور

 اع  م  معطيات البيئةويؤدي تمك  الطالب م  إتقا  ميارات التفكير المنظومي والتف 
عمر اكتةاب خبرات تمكنو م  مواجية  توةاعدم، و عممًيا إلر نموه نمًواة منظومية، بطريق

كما  ،وبالتالي يؤرر عمر افداء افكاديمي كافة؛ الم كات بلورة متكاممة في جوانب العمم
ر م  دو  إىما  أي عنلر الم كمة نظرة  اممة ومتكاممة، أنو يةاعده عمر النظر إل

 كورر عبدم  مفاىيم وتواعد ومبادئ ونظريات ع رىا، وذلك في ضوء ما تعممو ةابًقاعنال
  .390  0000عةيام عمر ،  0000،  الر يم  ياب ال ريا

ىناك اىتمام كبير بالتفكير المنظومي كي د المتطمبات المم ة لتطوير التعميم و 
نو ي ة  ةرعة وفاعمية إ يث  ،موضرورة تنميتو لد  المتعممي  في مختما مرا   التعمي

، ويةاعدنا عمر انتقا  أرر التعمم، وينمي الميارات ويطور مةتو  الت لي  افكاديمي التعمم
التي تتجاوز  اعمر إدراك المواتا افكرر تعقيدً  افةاةية ل   الم كات، وينمي القدرة

 . 003، 0001 ياب، اللبور  منر عبدعاتات الةبب والنتيجة البةيطة ع
  يبالتعمم ذي المعنر وضرورة تفاع  المتعمم م  منا التفكير المنظومي كما ييتم 

م  التفكير تدرة الطالب  النوع قي  العاتات بي  المفاىيم، ويزيد ىذا تو  ،يمالموتا التعمي
ي واةتخدامو في مبتكار ل   الم كات م  خا  تفاعمو م  جوانب الموتا التعمياالعمر 

 ب  ي ير الجبيمي أ مدز  عي الذي يؤدي إلر التكيا والتواعجتمااالو  ميالعمت قي  التفاع  
 ،0008  004 . 

وتد اىتمت عديد مـ  الدراةـات والب ـوث الةـابقة بضـرورة اكتةـاب ميـارات التفكيـر  
 ، وعـــاد  ةــــامة وياةــــي  0009عمــــيعاهلل  عبـــدمرــــ  دراةـــة كــــ  مـــ   وائــــ   ،المنظـــومي
 ,Assaraf ، 0008ينــــاس ديـــابعا  ، و  0008عيـــادعفـــؤاد إةــــماعي   ، 0000المقـــا يع

Qrion,(2005); Atwater, Pittman,(2006); Hung,(2008)  لمـــا ليـــا تـــيرير ؛
ؤرر عمر الت لي  الدراةي، فيلب ت ميمـة الـتعمم لـيس فقـط ، وبالتالي تإيجابي عمر الكمالية

 ت لي  المادة العممية ب  تنمية ميارات ال لو  عمييا وكيفية توظيفيا.
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م  أىم واجبات الطالب الجامعي ، والذي يتمر  في  يعد ادبداع مطمًبا إةتراتيجًيا كما 
كيفية تطوير أدائو افكاديمي الذي ينعكس عمر تطوير أدائو الميني بعد ذلك وتعزيز فاعمية 

البعض يتعام  م  الم كات بطر  تقميدية أو الب ث  ال يزا الذات ادبداعية لدييم ، إال أنو 
، وأ  القدرة ل مو  ادبداعية نوع م  المخاطرةال مو  الجاىزة، كما يعتقد البعض أ  اع  

مما يجع  بعضيم يبدي  ؛ادبداعية في    الم كات ىو نوع م  الترا وتضيي  الوتت
 مقاومة لمت يير .

 ولويـاتبـرز اف أمـ   وتنميتـو ادبـداعأ   إلـر   2004  5ع Goddard et al وي ـير        

ــز إب اجــة فــن    ذا الوتــتفــي ىــ ــر تجيي ــوا مبــدعي  فــي  ــ  الم ــكات التــي ل الطــاب ليكون
إلـر أ  فاعميـة الـذات   0008ع يوخخـر  المنعم أ مد الدردير دراةة عبدتولمت تد و  يقابمونيا،

أ مـد و  ،Redmon 2007دراةـة كـ  مـ   ع ـير تكمـا ، دورًا ميًما في افداء افكاديمي تؤدي
و  فــفــي ت ابــارزً  ادورً  رــ   فاعميــة الــذات ادبداعيــة تمألــر إ  0001ي عاف مــر اهلل ةــعيد  عبــد

 هنجــاز إعمــر وتــؤرر  عاليــة ب ــك  متعــاد فنكــاديمي ونمــو  خلــيتو االجتماعيــة واال الطالــب اف 
تقا  ميامو افكاديمية. افكاديمي  وا 
عزيزىا في تعزيز االبتكار، كما يمك  ت امً معب فاعمية الذات ادبداعية دوًرا  اةتكما  

، أو دعم المعمم لةموك طمبتو ب ك  مةتمر، كما يعتمد الجامعيمناخ الم  خا  ت ةي  
وت ةي  الكمالية  عمر وعي المعمم لعممية ادبداع الطاب  تعزيز فاعمية الذات ادبداعية لد

  . Ford,1996:1118ع افكاديمية
بداعية وعاتتيا فاعمية الذات ادب  2002) ع Tierney& Farmer دراةةواىتمت  
 اففرادم  خا  اختبار مفيوم فاعمية الذات ادبداعية بالرجوع إلر معتقدات  افكاديميبافداء 

وأ ارت النتائج إلر أ  ةموك المديري  م   أنيم يمك  أ  يكونوا مبدعي  في أدوار عمميم،
لعم  كميا تد تةيم الموظفي  في بيئة ا  خا  تعزيز المعرفة والخبرات في تعزيز ادبداع لد

 . في دعم وتعزيز فاعمية الذات ادبداعية

ــ  مــ         ــي ك ــة مــ  الموضــوعات الميمــة ف ــد الكمالي والمجــا   ،المجــا  التعميمــي  كمــا تع
ة تدراتـــو ومراعـــاة وضـــ    وعـــي الطالـــب بطبيعتـــو الكماليـــة يةـــاعده فـــي تنميـــأ، كمـــا العممـــي

الـر م مـ  بـذ   رت قيقيـا ، وعمـ ي يـتمك  مـ داء تتناةـب مـ  تدراتـو الفعميـة  تـمةتويات لأل
ــفــإتلــي جيــد لــدييم اففــراد الكمــاليي  ف نيم ليةــوا جيــدي  بمــا فيــو يمــا ي ــعرو  بــ انيم دائًم
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ممــا تــد يعــو   ؛يتمةــك بمطالــب وتوتعــات عاليــة جــًدا الكفايــة، فالنزعــة الكماليــة تجعــ  الفــرد
، وىـذا الميـامجـاز إن رعد الطالـب عمـمر جيد يةاأتقا  فيو ما الةعي ن و الجودة واد أ، داءهأ

جــابر م مــد عيةــر، ربيــ  و ،   0003عاللــمد عبــد بــراىيمإفضــ   دراةــة كــ  مــ   مــا تؤكــده 
 ، 0000 عاهلل جــاد م مـــود عبـــدو ،   0009عأ ــرا م مـــد عطيــةو ،   0008ععبــده ر ـــوا 

Stoeber, J. (2011) . 
لت لـــي  الدراةـــي ا  يـــؤرر فـــي أكمـــا أ  الكماليـــة مـــ  العوامـــ  الميمـــة التـــي يمكـــ  

   .  Kobori et al. 2008:516 نجاز عميا عإلمطاب وةعييم ن و ت قي  مةتويات 
مـــ  الموضـــوعات  بداعيـــةتفكيـــر المنظـــومي وفاعميـــة الـــذات ادلـــذا ألـــبح موضـــوع ال

الب ـــوث فـــي بـــؤرة  افـــي مجـــا  التعمـــيم والـــتعمم فـــي اآلونـــة افخيـــرة يجـــب أ  تضـــعي الميمـــة
فـي إطـار  اي  اجة إلر مزيد مـ  الدراةـات وبخالـة إذا مـا تـم تناوليـزا  فتال  راىتماميا، وى
 أرر ذلك عمر نواتج التعمم والمتمرمة في الت لي  الدراةي.و  ،الكماليةتفاع  م  

   البيــة الدراةــات التــي ،  يــث إيتضــح ممــا ةــب  الجانــب افو  مــ  م ــكمة الب ــث
تتيــا بالكماليــة الذاتيــة عيــة تناولــت عابداتفكيــر المنظــومي وفاعميــة الــذات اداىتمــت بدراةــة ال

ــم  إلــروالكماليــة االجتماعيــة والت لــي  الدراةــي بلــورة منفلــمة بادضــافة  افتقــار أدبيــات عم
ممــا  ــذا بيــذا  ؛الــنفس التربــوي إلــر نمــوذج نظــري يعكــس العاتــات الةــببية واتجاىــات تيريرىــا

 م  ل تو.الب ث لوض  نموذج ةببي مفترض يعكس ىذه التيريرات والتيكد 
التـي  الةـابقة الدراةـات نتـائج تبـاي  خر م  م كمة الب ـث مـ  خـا خويتضح جانب 

، فقــد تباينــت اىتمــت بدراةــة الفــرو  التــي ترجــ  إلــر النــوع والتخلــص فــي مت يــرات الب ــث 
والتـــي ترجـــ  إلـــر النـــوع  ،نتـــائج الب ـــوث والدراةـــات الةـــابقة فـــي مت يـــر التفكيـــر المنظـــومي

 ، ونورىـا  أ ـرا 0008الةـيد أ مـد لـقرعنتـائج دراةـة كـ  مـ    يـث أظيـرت  والتخلـص
ــيرير لمنــوع0004ع يوخخــر أبــو ال ةــ ،  ــر عــدم وجــود ت ــر  والتخلــص   إل فــي ميــارات التفكي

  إلــر وجــود فــرو  دالــة 0008المنظــومي، فــي  ــي  انتيــت دراةــة أ مــد بــ  ي يــر الجيمــيع
 ، كمـا انتيـت دراةـةي للـالح ادنـاثإ لائًيا بي  الذكور وادناث في ميارات التفكيـر المنظـوم

  0008ع يوخخــر  عبيـر نلـرالدي  عبـدالعميم فـودة ، 0009كـ  مـ   م مـد عبـدالمطيا أ مـدع
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إلر وجود فرو  دالـة إ لـائًيا بـي  التخلـص العممـي وافدبـي فـي ميـارات التفكيـر المنظـومي 
 للالح التخلص العممي

والتـــي ترجـــ  إلـــر النـــوع  ،داعيـــةكمـــا تباينـــت النتـــائج الفارتـــة فـــي فاعميـــة الـــذات ادب
ــائج دراةــة كــ  مــ  ع ــث أظيــرت نت ــد و ، Mathise,Bronnic(2009والتخلــص  ي ــاء عب رن

مــــروة و ال ــــمري،  جريــــو لــــاد  كــــاظمو  ، 0008الــــودود عبــــد ال افظ، ــــدير كــــاظم فمــــيحع
  إلر وجود فرو  دالة إ لـائًيا بـي  الـذكور وادنـاث فـي 0004عبدالعباس علفور الةعديع

   0008عفــي  ــي  تولــمت دراةــة م مــد تاةــم جبيــر ات ادبداعيــة للــالح الــذكورفاعميــة الــذ
دراةــة رنــاء عبــد نتــائج إلــر عــدم وجــود تــيرير لمنــوع فــي فاعميــة الــذات ادبداعيــة، كمــا أظيــرت 

 وجود فرو  بي  التخللات العمميـة واالنةـانية  0008الودود عبد ال افظ، دير كاظم فميحع
للــالح التخللــات العمميــة، فــي  ــي  تختمــا مــ  نتــائج دراةــة  فــي فاعميــة الــذات ادبداعيــة

وجـود  وتولـمتا إلـر  0004مروة عبدالعباس علـفور الةـعديعو  ال مري، جريو لاد  كاظم
 نةانية للالح التخللات االنةانيةبي  التخللات العممية واد  فرو  

 يـث أظيـرت  ،والتـي ترجـ  إلـر النـوع ،كما تباينت النتـائج الفارتـة فـي بعـدي الكماليـة
 عـدم وجـود تـيرير، Flett et al.( 1992) ; Neumeister,( 2004)نتـائج دراةـة كـ  مـ  

إلر وجود فـرو  دالـة  Hewitt &Flett(1991a)في  ي  انتيت دراةة ، عدي الكماليةفي ب  
 .  عدي الكماليةفي ب  إ لائًيا بي  الذكور وادناث 

ما اآلرار الةببية المبا رة و ير   اآلتية التةاؤالت في الب ث م كمة بمورة ويمك 
التفكير المنظومي وفاعمية الذات ادبداعية في الكمالية افكاديمية   المبا رة لك  م 

النوع  لك  م  تيرير وى  يوجد ؟المنياجامعة  كمية التربية طاب لد والت لي  الدراةي 
ي وفاعمية الذات التفكير المنظوم م  ك  عمر  أدبي ،عمميعوالتخلص ،)ناثا  و  ذكور،(

 ؟والت لي  الدراةي ادبداعية والكمالية افكاديمية
 :البحح أيداف

 :عمر إلر تعرا الب ث ييدا ىذا
التفكير المنظومي وفاعمية الذات   تيرير العاتات الةببية المبا رة و ير المبا رة لك  م  -0

 .المنياجامعة  كمية التربية طاب لد  والت لي  الدراةيادبداعية في الكمالية 
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  ك  م  في بينيما والتفاع أدبي   والتخلصععممي،،  )إناث ذكور،(النوعمت يري  تيرير -0
 .والت لي  الدراةيالتفكير المنظومي وفاعمية الذات ادبداعية والكمالية 

 :البحح أينية -

 خا  النقاط التالية م  الب ث ىذا أىمية تتضح
وفاعمية الذات ، التفكير المنظومي لتنمية تدريبية امجبر  لتلميم تمييدية خطوة عدي تد -0
 .كاديميةلمكمالية اف  الولو وبالتالي  ،بداعيةاد
بداعية والكمالية لب ث؛ فقد ألب ت فاعمية الذات ادأىمية المت يرات التي يتناوليا ىذا ا -0

التزايد  يا في ظ تةعر المرةةات التعميمية لت قيق افكاديمية م  أبرز افىداا التي
مما يتطمب م اركة الطالب في المةئولية ع  تعممو؛  ؛المةتمر وزيادة أعداد الطاب

والتي تد يمك  أ   ،وبالتالي ظيرت ال اجة إلر تعرا العوام  المرتبطة بالجانب ادبداعي
 .بذ  الجيد وت قي  الكمالية تزيد م  اةترارة الطالب ور بتو في

والمكتبة الةيكولوجية في مجا  عمم النفس المعرفي  ةيلمقياس النف ا الب ثىذيضيا  -3
مقاييس وأدوات تتناةب م  البيئة الملرية، وتةاعد عمر إجراء المزيد م  الب وث 

  وىر مقاييس ،والدراةات في ىذا المجا  في ضوء التطور العممي ومةت درات ال ياة
 .الكماليةو  بداعية،فكير المنظومي، وفاعمية الذات ادالت
ث ع  طري  النظر إلييا م  خا  االفيم الل يح لأل دعمر يةاعد التفكير المنظومر  -8
م   بدالً  اعمقً  رربادلة؛ لرؤية ما وراء ىذه اف داث بطريقة أكتوعة م  العاتات المممج

  .النظر إلييا ب ك  ةط ر
 :البحح مصطلحات

  الب ث في ىذا ملطم ات ت ددت
   Systemic thinking  التفلري املهظومي

ـــوم بمعالجـــة المفـــاىيم  ـــاط التفكيـــر الـــذي يق ـــك الـــنمط مـــ  أنم ـــرا عمـــر أنـــو  ذل يع
ممـا  ؛ك المفـاىيموالمضامي  العممية مـ  خـا  منظومـة متكاممـة تتضـح فييـا العاتـات بـي  تمـ

عمــر ربـــط خبراتـــو الةــابقة بخبراتـــو الجديـــدة، أي أنــو تفكيـــر يركـــز عمـــر  ايجعــ  الطالـــب تـــادرً 
بلورتيا الكمية، وت ميـ  ىـذه اللـورة الكميـة إلـر أجزائيـا والعاتـات التـي الموضوعات العممية 

مـ   عـدب  فـي كـ   الطالـب دد إجرائيا بمجمـوع الـدرجات التـي ي لـ  عمييـا تو ،تربط بي  افجزاء
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إدراك العاتـات المنظوميـة،   وىـر لممقيـاس المةـتخدم فـي ىـذا الب ـث التفكير المنظـومي أبعاد
 تقويم المنظومات.و كيب المنظومات، تر و ت مي  المنظومات، و 

 Creative Self-efficacy  :فاعلية الذات اإلبداعية
    لفاعمية الذات ادبداعية  يث عرفيا بينياAbbot, 2010تبني البا ث تعريا ع

 الة داخمية تتفاع  م  مت يرات ال خلية والدافعية بادضافة إلر النتائج المترتبة عمر 
ت الفرد  و  تدرتو عمر تفعي  ميارات تفكيره ادبداعي، كالطاتة افداء، وتمر  معتقدا

والمرونة وافلالة وال ةاةية لمم كات والتفالي  بيدا الولو  نتاجات إبداعية تيمة 
فاعمية الذات ادبداعية مقياس  عمر الطالب عمييا ي ل  التي بالدرجة وتقاس، وجديدة

 . إعداد البا ثعالمةتخدمة في ىذا الب ث 
    Perfectionism اللنالية

داء عميا ب ك  مبالغ فيو م  وجود أت ير إلي مجاىدة الفرد لمولو  لمةتويات 
دائو أو كما ي ددىا لو المجتم  ، وبي  أاختاا بي  المةتويات التي يضعيا الفرد لنفةو 

ىذا  المةتخدمة في الكماليةمقياس  عمر الطالب عمييا ي ل  التي بالدرجة وتقاس ،الفعمي
 الب ث عإعداد البا ث .

 Achievement:  التحصيل الدراسى

ما تعمموه م  خبرات معرفية أو بي   مد  اةتيعاب الطاب وفيميم يمك  تعريفو 
ميارية م  المقررات الدراةية، ويقاس بالدرجة التي ي ل  عمييا الطالب أو الطالبة في 

 اختبارات الفل  الدراةر الراني لمعام الجامعر.

  :البحح هًجم-

 ويلـفيا ىـي كمـا الظـاىرة دراةـة عمـر يعتمـد  يـث الولـفي، المـنيج ىـذا الب ـث يتبـ 
 الولـفي يلـا المـنيج فـإ  لـذا ؛عنالـرىا بـي  العاتـات وي ـدد جوانبيـا، وي خلـيا ويك ـا

ــيريرات الةــببية بدتــة فاعميــة و  ،أبعــاد التفكيــر المنظــوميمبا ــرة لكــ  مــ  المبا ــرة و يــر ال الت
لـد  الطـاب  والت لـي  الدراةـي ،والكماليـة االجتماعيـة ،الكمالية الذاتيـةعمر  داعيةبالذات اد

 .كمية التربية جامعة المنيا
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 والدراسات الشابكة طار الهظزياإل

 :التفلري املهظومي

ت مي   عمر الطابيعد التفكير المنظومي م  أنماط التفكير الذي ييدا إلر مةاعدة 
درك العاتات بيفمالت ابك في الظواىر المخت النظام بالنظر وعي مكوناتو، لذلك يجب   ة، وا 

إلر أجزائو المنفلمة،  يث ال يمك  أ  تفيم الم كمة أو الظاىرة بعز  عنالرىا، ب  يجب 
  0008،  أ مدب  ي ير الجبيميع العتبارا  أخذ العمميات الديناميكية لمنظام كك  بعي

030 .  
 highم  أ كا  المةتويات العميا في التفكير  يمر  التفكير المنظومي  كاً و  

order thinking  مةتويات فالدنيا،  ي تختما بطبيعة ال ا  ع  مةتويات التفكيرتالو
رجاع المعمومات المكتةبة، وعمر العكس م  ذلك فإ  مةتويات تالتفكير الدنيا تتطمب فقط اة

معمومات، وتتضم  ميارت التفكير الةتنتاج وت مي  الاالتفكير العميا تتطمب  ث الطالب عمر 
تيتم  أ  الميارت العميا لمتفكيركما والتفةير، والتركيب ت مر  الت مي  االميار  بعضالعميا 

 رعد ميدي رزوتي، ةير إبراىيم عبدوالترتيب ع دراك العاتاتا  الةتنتاج و ابالتطبي  والت مي  و 
 . 33  0008الكريم،

المنظومي ىو ميارة معرفية أةاةية  أ  التفكير Hung (2008:1099) كما ير 
تمك  الطاب م  تطوير فيم متكام  لموضوع معي  عمر مةتو  مفاىيمي ومنيجي، كما 

 مر   الجزء بالك  أو كعاتات ةببية. ،يعم  عمر الربط بي  مكونات النظام بعاتات متبادلة
م ب ك  أ م  عمر توةي  خفا  التفكير ورؤية العال التفكير المنظومي وةيمة تةاعدو 

 ري اب أ مد عبدوت ديد وفيم المةببات ال قيقية لأل داث والتعام  معيا بطريقة فعالة ع
  .  083  0009نلر، العزيز 

فرع معرفي بينو     التفكير المنظومي34  0000إةماعي  ع أ مددينا  كما عرفت
بناء العاتات  يةيفلرؤية الكميات والعاتات المتبادلة التي ت ك  ةموك المنظومة، وتعمم ك

بطر  أكرر فاعمية م  أج  فيم البنية افةاةية لممنظومة والمةئولة ع  توليد أنظمة وأنماط 
ولو ل ة متخللة ومجموعة م  افدوات التي يمك   اجديدً  اةموكية، فيو يمر  مفيومً 

 اةتخداميا لمعالجة أكرر الم كات تعقيدا في ال ياة اليومية والمينية.
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عمر مضامي  عممية مركبة م  خا  منظومات متكاممة المنظومي التفكير  كما يركز 
عمر إدراك  امما يجع  المتعمم تادرً  ؛العاتات بي  المفاىيم والموضوعات جمي تتضح فييا 

لذا فإنو يركز عمر الك  المركب الذي يتكو   ؛اللورة الكمية لمضامي  المنظومات المعروضة
ينيا عاتات متداخمة تبادلية التيرير وديناميكية في التفاع  مجموعة مكوناتو فيما ب  م 
     .083  0009نلر، العزيز  ري اب أ مد عبدع

مــ    99  0008ع اهلل  ويمــد الةــفياني عبــدو م مــد خيــر م مــود الةــامات،  واتفــ 
 منظومـة مـ  العمميـات المركبـة، والتـي  التفكير المنظومي بينـو ،  يث عرفا التعريفات الةابقة

دراك العاتـات بـي  المفـاىيم والموضـوعات خـا  دراةـتو لمـادة أو إتكةب الطـاب القـدرة عمـر 
 مقرر ما.

ويتضح م  العرض الةاب  تعدد منا ي تعريا التفكير المنظومي منيم م  ربطيا 
بالقدرة عمر    الم كات  ومنيم م  عرفيا عمر أنيا عممية عقمية معرفية مركبة تتعام  

اةتنتاج الةمات التالية لمتفكير كما يمك   المواتا بلورة ج تمطية كميةم  اف ياء و 
ييتم بإدراك العاتات و ، التفكير الت ميمي والتفكير التركيبي  م  يتضم  كاً  :المنظومي

 .المتداخمة التي تربط بي  افجزاء
 ؛يـة التفكيـرأو عمم ات تفاعميـا ي ـك  نمًطـاميـار  لك  عممية تفكيـر :التفلري املهظومي مًارات

لمركـب ب يـث اد عمـر التفكيـر ر ت عقميـة تعكـس تـدرة الفـالذا يتكو  التفكير المنظومي م  ميار 
ج ذيـا نمـاأنعمـر  جوأ  يا ـظ تمـك النمـاد ،ج واضـ ةذا بينـو يفكـر فـي نمـاًيـيكو  الطالـب واع

ويتضــم  التفكيــر المنظــومي  . ميميــاتوليةــت  قــائ ، وأ  تكــو  لديــو القــدرة عمــر بنائيــا و 
 & Assaraf     ،881  0000ع ةــعيد جــابر المنــوفي كــ  مــ   ت عديــدة، لــنفيااميــار 

Orion(2005: 519)  ، عبيــر نلــر الــدي  عبــدو   ،003  0000 ع ةــماعي إدينــا أ مــد و 
م مـــد خيـــر م مـــود و  ، 38  0008الفيـــ ع م مـــد  ممـــي، و   808  0008ع يوخخـــر  العمـــيم

إدراك العاتـــات بـــي  ال ـــك    كمـــا يمـــي  99  0008ع اهلل  ويمـــد الةـــفياني الةـــامات، عبـــد
وتبنـــر البا ـــث  ،تركيـــب المنظومـــات، تقـــويم المنظومـــاتو ت ميـــ  المنظومـــات، و المنظـــومي، 

 .الميارات الةابقة في إعداده لمقياس التفكير المنظومي
 وفيما يمي تعريا لك  ميارة م  الميارات الةابقة



 .......................................... اآلثار المباشرة وغير المباشرة للتفكير المنظومي وفاعلية الذات اإلبداعية

- 404 - 

 دراك العاتات المنظومية إComprehension of Systematic Relation Ships   
جزاء منظومة أبي   داخ  الموضوع الوا د أو الفكرة الوا دة أو دراك العاتاتإ  يقلد بو

 .فرعية أو بي  منظومة وأخر 
     ت مي  المنظوماتSystematic Synthesis المنظومي لممادة  الت مي   يقلد بو

تعرا عمر ا والعاتات وافجزاء و واالختا ودراك أوجة الت ابا  التعميمية المعطاة ليا و 
 .التي ت كم ىذه العاتات  ءالمباد

   تركيب المنظوماتSystematic Synthesis التجمي  المنظومي لألجزاء   يقلد بو
المختمفة م  الم تو  أو الموض  الرئيةي أو اففكار في إيجاد  رء جديد يختما ع  

 .افجزاء الةابقةعبناء منظومة م  عدة مفاىيم  
     تقويم المنظوماتSystematic Evaluation ال كم عمر ل ة العاتات   يقلد بو

 . والرؤية ال اممة لمموتا م  خا  منظومة ما ،بي  أجزاء المنظومة
 والتحصيل الدراسي التفلري املهظومي

يعد التفكير المنظومي طريقة عممية مناةبة لمعالجة الم كات م  خا  النظرة  
، كما أنو في تلميم المناىج الدراةية وعممية العاتات المتداخمة بي  مكوناتو الكمية في ضوء

التعميم والتعمم وطر  التدريس ىو أداة رائعة لتكوي  الجياز العقمي لممتري  المعرفي 
المعموماتي  تر تكو  المخرجات الةموكية نابعة م  معرفة منظومية تربوية ت ق  بقاء 

لتي يمكننا أ  نتباىا بيا في عالم دائم الت يرععبدالوىاب م مد اليوية الم رتة الفاعمة ا
  .81  0000كام ،
ينمي القدرة عمر الت مي  والتركيب  :التفكير المنظومي أ  (Bartlett, 2001: 2) وير        

ينمي لد  الفرد ، وكذلك الذي يعد م  أىم مخرجات أي نظام تعميمي ناجحو ولواًل لإلبداع 
أي ير  الجزئيات في إطار  ،بمية ال اممة في موضوع دو  أ  يفقد جزئياتوالرؤية المةتق
الذي بدوره يةاعد الفرد عمر أ  و الوةائ  لفيم العالم المعقد،    دإ، كما يعد  كمي مترابط

 .ينظر لمعالم نظرة كمية بما فيو م  مؤةةات تمكنو م  معرفة اتجاه ةير العم 
ب ـوث الةـابقة  بضـرورة اكتةـاب ميـارات التفكيـر وتد اىتمت عديد م  الدراةات وال 

 ، وعــــاد  ةــــامة وياةــــي  0009عمــــيع عبــــداهلل المنظــــومي مرــــ  دراةــــة كــــ  مــــ    وائــــ 
ــابعا   ،  و 0000المقــا يع  ,Assaraf, Qrion,(2005); Atwater ، 0008ينــاس دي
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Pittman,(2006); Hung,(2008) ــااد ىــاتيرير ل ــة افكاديميــة وبالت لي يجــابي عمــر الكمالي
بــ   ،رــؤرر عمــر الت لــي  الدراةــي، فيلــب ت ميمــة الــتعمم لــيس فقــط ت لــي  المــادة العمميــة

 تنمية ميارات ال لو  عمييا وكيفية توظيفيا.
  أ  التفكير المنظومي يعد م  أىم 0009نلر عالعزيز  ري اب أ مد عبدوتر   

بما  المقررات العممية  ويتناةب م ،والذي يني  ع  ال فظ والتمقي  ،أنواع التفكير في العلر
تتضمنو م  مواتا وم كات وأن طة وتجارب ت تاج إلر اكت اا العاتات التي تةاعد 

وتوفير الوتت والجيد لمولو  إلر ال    ،الميمةالمتعمم عمر اختلار وخفض الخطوات  ير 
 .والنتيجة

د   أىمية كبيرة لمتفكير المنظومي في توليRichmond، 1993دراةة عأكدت كما 
بادلة بي  تةتخدام ل ة المخططات لولا العاتات المإوأرج  ذلك إلر  ؛ مو  لمم كات

   وراء الم كمة.تكممما يةاعد عمر رؤية البنية افةاةية التي  ؛جزاء المنظومة بلرياً أ

ةتيدفت تياس االتي   Sweeny, L. &Sterman,  J(2000)دراةة كذلك و  
وتد  ،اب ذوي التعرض الةاب  القمي  لمتفكير المنظومي  الطمالتفكير المنظومي لد  عينة 

 أنو كمما تعرض إلر تولمت الدراةةو  ،وطالبة بكمية اددارة ا  طالبً 804أجريت الدراةة عمر ع
ض النظر ع  خمفيات  افةاةية لمتفكير المنظومي كا  مةتواىم أفض  بالطاب لممفاىيم 

تطوير  ىو ربويي ت  الت دي الذي يواجو الأإلر ة الطاب ومةتوياتيم العممية، وأ ارت الدراة
 .لتدريس لميارات التفكير المنظوميأةاليب وطر  ا

  فقد ىدفت إلر ت ديد ميارات التفكير 0008المالكي ع ة  م مد وأما دراةة  
تعرا س االبتدائي في مادة القراءة، و المنظومي والازم توافرىا لد  طالبات اللا الةاد

الت مي  و تضمنة لميارات التفكير المنظومي التالية  التلنيا المنظومي، التدريبات الم
دراك العاتات المنظومية، وتد تولمت نتائج الدراةة إلر و المنظومي،  التركيب المنظومي، وا 

أ  تدريبات كتاب القراءة راعت ميارات التفكير المنظومي موض  اىتمام الدراةة ولك  بنةب 
اةة بالعم  عمر تطوير تمك التدريبات في ضوء ميارات التفكير متفاوتة؛ لذا أولت الدر 

 .المنظومي

مذجة المنظومية كيداة نةتخدام الا ررف ص أ  2008)ع Hungكما اةتيدفت دراةة 
  طاب م  طمبة 4معرفية لت ةي  ميارات التفكير المنظومي لد  عينة تكونت م  ع
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د أظيرت النتائج فاعمية تمي والنمذجة، و ظو نكير المتفالماجةتير مم  يدرةو  مقررات في ال
 اةتخدام النمذجة المنظومية كيداة معرفية لت ةي  ميارات التفكير المنظومي.

  التي اةتيدفت التعرا عمر العاتة بي  0000ع أ مد م مد الزبيديكذلك دراةة  
ت قي  ىدا الذكاء الرياضي والذكاء المكاني وميارات التفكير المنظومي، ول  م  مةتو  كاً 

 اار عينة م  طاب اللا الراني المتوةط م  م افظة القادةية تواميتيالدراةة تم اخ
أختبار في الذكاء الرياضي والذكاء المكاني ، وكذلك  اا، طب  عمييم مقياةً   طالبً 008ع

الذكاءات، ووجود  ضبعأةفرت النتائج ع  امتاك الطاب لميارات التفكير المنظومي. وتد 
ا بي  متوةطي د عاتة موجبة توية جدً و ظومي، وجنير المتفكيم في ميارات اليدضعا ل
متوةط بي  مقياس الذكاء الرياضي ومقياس الذكاء المكاني و   م  في ك الطاب درجات 

 بار ميارات التفكير المنظومي.تخإدرجاتيم في 

 : تعكيب

 ، وعاد  ةامة وياةي  0009وائ  عميع ك  م   تؤكد بعض دراةة
 ,Assaraf, Qrion,(2005); Atwater ، 0008يناس ديابعا   ، و 0000مقا يعال

Pittman,(2006); Hung,(2008)   والت لي   التفكير المنظوميوجود عاتة بي
وجود ضعا في ميارات ع    0000ع أ مد م مد الزبيدي، كما أةفرت نتائج دراةة يالدراة

كمما أنو   Sweeny, L. &Sterman,  J(2000)دراةة كما أكدت  ظومي،نير المتفكال
ض النظر ع   افةاةية لمتفكير المنظومي كا  مةتواىم أفض  بالطاب لممفاىيم  تعرض

 ةخمفيات الطاب ومةتوياتيم العممي
 :فاعلية الذات اإلبداعية

بي  المعرفة  اوةيطً  امت يرً  Creative Self-efficacyتمر  فاعمية الذات ادبداعية 
تيم  يا  نتائج جيودىم تعد ات التي يكونيا اففراد ع  مقدراتيم وع  توتعاوالفع ، فالمعتقد

بالنةبة لمفرد،  كما أ  أ كام اآلخري  الذي  يعتبرو  ميمي ، في فاعميتيم الذاتية أةاًةا
تجاه فاعمية أداء ال خص في الموضوعات المختمفة، يعد افةاس في الفاعمية وردود أفعاليم 

ردود أفعاليم ةمبية فإ  ىذا ةيؤدي إلر فاعمية ذاتية مرتفعة فإذا كانت  ،الذاتية
   .Bandura, 2007:645ع
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ما تعتمد عمر ما رمبداع ميس عمر ماىية ادئادبداعية ب ك  ر  اتذوترتكز فاعمية ال 
س انر و ادات ذاتية  و  تمكنو ادبداعية، فادبداع  ةب وجية نظر تتقم  اع دي تويو الفر 

و القمة أنكةار وعدم التاؤم مواط  اال  ومدرًكاا لمم كات فييا  ةاةً د الفر ىو عممية يكو  
ر ليا ة راكتو النقص في المعمومات، والب ث ع  ال مو  التي يمك  التنبؤ بيا، و أ

ىا، وذلك بيدا توليد  مو  جديدة م  خا  توظيا المعطيات تبار الفرضيات بناء عمر اخ
   فضا ع  وجود  مو  يخر ر النتائج وتبينيا لآلظياإلمتول  ل   م كمة، رم  ةالمتوافر 
 Sternberg 0،2003  43عةيم بالجدتتة

فاعمية عمر أ  Phelan( 2001:1059ع Mann,(2004:1796); ويتف  ك  م   
معتقدات الفرد  و  تدراتو وطاتاتو ال خلية ادبداعية لت قي  الت ةينات ادبداعية  اتذال

  .ةات المر وبواالبتكارات والت ير 
 الة دافعية يتم خاليا تياس التقدير بينيا   Bandura( 2007:644ع  وي ير

الذاتي بما يمتمك الفرد عمر تنفيذ أعما  معينة لت قي  بعض أىدافو وتمر  الم ور المعرفي 
 لمعمميات . 
أ  فاعمية الذات ادبداعية ىي تقييم ذاتي   Diliollo et al.( 2011:647ع  وير 

بوض  تقييم خاص بإمكانياتو ادبداعية التي يؤم  بوجودىا في نفةو، يقوم بو ال خص 
 عمر ولديو القدرة ،نفةو م  خاليا بينو رائ  في    الم كات بطريقة إبداعية   يث ير 

 توليد أفكار جديدة.
  فاعمية الذات ، فإوفي ضوء ىذه اآلراء  و  مفيوم فاعمية الذات ادبداعية 

مكانياتو ادبداعية ىي معتقدات ا دنةا  الذاتية المتراكمة عبر الةني  في عقمو بقدراتو وا 
ادبداعية م  خا  تمكنو م  التفكير بطريقة خارجة ع  الميلوا ددارة العديد م   ؤو  

  يره لما يتممكو م   الة إبداعية. مقارنةً مما يجعمو ي عر بالتميز  ؛ ياتو
إدراك   ات ادبداعية ي ير إلر مدلفاعمية الذ مفيوًما Abbott( 2010:70وتدم ع

 ويمك  التعبير عنيا ع  طري  ما ييتي  ،الفرد لقدرتو في التعبير أو افداء بلورة إبداعية
مر  فاعمية ال الة العقمية الداخمية تفاعمية الذات المرتبطة بالتفكير ادبداعي    -أ

تة والمرونة والتفالي  كالتعبير ع  ادبداع ع  طري  ميارات التفكير ادبداعي كالطا
 نتاج اففكار الجديدة والمناةبة .إالتي تمك  الفرد م  و  ،وافلالة
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مر  فاعمية ال الة االجتماعية الخارجية تفاعمية الذات المرتبطة بافداء ادبداعي    -ب
بعض  م  كالتعبير ع  ادبداع ع  طري  أنظمة الفرد الداخمية والخارجية التي تتفاع  بعضيا

  .الدواف  ، وال خلية ، والمزاج ، والةيا  االجتماعي  أرناء افداء ادبداعي مر في 
 والتحصيل الدراسي: فاعلية الذات اإلبداعية

 نجازاد في   د  و  تدرتيم ادبداعيةافر قدات افتمععر فاعمية الذات ادبداعية ؤرت
 دقة الفر ر ير إلر تفالفاعمية  زنجااد ا في ت ةي  ىذا ميمً  ادورً  وتؤديد افر لد  اف افكاديمي

 ير توتعات النتيجة إلر توت  الفرد ع  النتائج تفي مقدرتو عمر القيام بةموك م دد، بينما 
كما أ  اففراد الذي يتمتعو  بفاعمية   ،Abbott, 2010   31-30ع قبة لذلك الةموكتالمر 

، ولكنيم ليةوا م امري  أو ذاتية إبداعية عالية، يمتازو  باالنفتاح العقمي ، ولدييم جرأة
نفعالية وأكرر رزانة م  النا ية اال  ، وىم أكرر تلميًما وتلبًرا، وأت  اضطراًبامجازفي 

 & ,Ferrariوالعاطفية، إذ توجد لدييم القدرة عمر ادىتمام باآلخري  والر بة لاعتناء بيم

Mautz,1997:3)    49  0008المعايطة، خمي  ع .  

لتوتعات الكفاءة إلر أ    84  0998رضوا ، ةامح جمي  عةدراةنتائج  وتولمت
تي الميني تر لاةي و افي تقويم الةموك في مجاالت متباينة كادنجاز الدر  ايرً رالذاتية تي

ت را و القدنتجاىات التفاؤلية تني اال يقنفعالية والل ة النفةية والجةدية و اال الت وي ات و 
وم   ؛عمر الت م رة زدياد القداإلر مضاعفة الجيود و  اود أيضً يقات الذاتية لمفرد، و نوادمكا
  .نجاز وعدم االةتةام   نتائج اد رفرم 

لك ا ع  العاتة بي  فاعمية إلر ا  Beghetto( 2006ىدفت دراةة عوكذلك  
أمريكا ، وتكونت م  الذات ادبداعية وتوجيات الطمبة ن و ادتقا  والتي أجريت في  ما  

أت  م  ادناث كانت   بة، وأظيرت النتائج أ  فاعمية الذات ادبداعية لدوطال   طالًبا0300ع
  وك  م  ،وجود عاتة ارتباطية إيجابية بي  فاعمية الذات ادبداعية الذكور ، وأظيرت أيًضا

توجيات الطمبة ن و ادتقا  ومعتقداتيم  و  أدائيم ادبداعي والت ذية الراجعة م  معممييم 
وأ  الطمبة الذي  يمتمكو  مةتويات عميا م  فاعمية الذات ادبداعية كانوا  و  ىذا افداء ، 

أفض  م  ذوي المةتويات الدنيا في المواد الدراةية، وأكرر م اركة في أن طة ما بعد 
لت ا  بالجامعات بعد مر مة عمر اال  اوالجماعية كما كانوا أكرر تلميمً  المدرةة افكاديمية

   Beghetto. 2006: 2المدرةة .ع
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 ةت وظاىر ابي  مؤ ر  ةلك ا ع  العاتإلر ا  Maciej  (2012دراةة كما ىدفت 
ية ال خلية ادبداعية، وتكونت عينة الدراةة و  ب االةتطاع وفاعمية الذات ادبداعية والي

لر وجود عاتة بي   ب إلمت الدراةة و وطالبة م  طمبة الجامعة، وت ا  طالبً 048ع م 
 .  بي  فاعمية الذات ادبداعية واليوية ال خلية ادبداعيةف  و تاالةتطاع المر 

الت ق  م  فاعمية الذات ادبداعية  إلر   0008الزعبي عأ مد م مد دراةة  ىدفتو 
  الطمبة الموىوبي  في افرد  ع  طري  دراةة العاتة بي  فاعمية الذات ادبداعية لد  لد

، يم ولفوفيم الدراةية وتخللات معممييماختافيا باختاا جنة  الطمبة والمعممي  ومد
ة الموىوبي  ومعممييم كا  فاعمية الذات ادبداعية لمطمب  وأ ارت النتائج إلر أ  مةتو 

في فاعمية الذات ادبداعية  عدم وجود فرو  دالة إ لائًيا إلر، وتولمت الدراةة  مرتفًعا
في فاعمية الذات  إ لائًيا، في  ي  وجدت فرو  دالة لمجنس   الطمبة ومعممييم تعز   لد

  لملا الدراةي للالح اللا الةاب  ، وعند المعممي  تعز   ادبداعية عند الطمبة تعز 
بي   ي ، ووجدت فروًتا دالة إ لائًيالتخلليم افكاديمي للالح ذوي التخلص العمم

 مد م مدأ عالموىوبي   الطمبة الموىوبي  ومعممييم في فاعمية الذات ادبداعية للالح الطمبة
  . 888   0008الزعبي ، 
 وتد ،يتبي  أ  فاعمية الذات ادبداعية تمر  معتقدات الطالب  و  تدراتو ادبداعية تعكيب

جتماعية الم يطة بالطالب الجامعي ةواء الجامعية أم افةرية تتيرر ىذه المعتقدات بالبيئة اال
عي وتفوتو أو ف مو في التعام  م  أم اللداتات أم  يرىا، بادضافة إلر خبرات الطالب الجام

وتد تكو  ىذه المعطيات م  العوام  الم اركة في ت كي  فاعمية الذات  ،المواتا المتباينة
فقد تكو  ىذه  ،ىذا الطالب طمو ات متباينة  ىذا الطالب، كما أ  لد  ادبداعية لد

مكاو الطمو ات  ير مرالية  وتد تفو  ىذه  ،نات ير مقترنة بما يمتمكو الطالب م  تدرات وا 
لكنيا تتل  بالتطورات المةتقبمية التي ةيقاوميا بعد ال لو   ،الطمو ات تدراتو أو إمكاناتو

أكبر م  الفاعمية الذاتية  مة، فاففراد الذي  يمتمكو  تدرًاعمر الدرجة العممية والوظيفية المائ
أت   رنة بالذي  لدييم تدرلميمات مقاادبداعية يقومو  بيداء أفض  عمر أنماط متعددة م  ا

 .م  الفاعمية الذاتية
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  Perfectionism اللنالية
أ  الكماليـة تمرـ  إلـر  030  0004عـاد  ةـيد عبـاديعو ي ير عاد  م مـد لـاد ، 

رىم ال خلــية العاليــة ير بــة تيريــة تت ــك  مــ  أفكــار يتبناىــا الطــاب والبــا ري  لت قيــ  معــاي
 :Hewitt & Flett ( 1991a  وير لتقيـيم الناتـد.لـألداء وملـ وبة بمـوم الـنفس مـ  خـا  ا

الفــرد نفةــو   فــي مقابــ  كماليــة لكماليــة الذاتيــة ع موجيــة ن ــو ا عــدي أ  لمكماليــة ب   ( 457
ملــدر التوجيـــات الكماليـــة ،  روكــذلك إلـــ ،خـــري   أداء اآلخــري  ع موجيـــة ن ــو مةـــتوي اآل

ــة  ــا إفالكمالي ــو الــذاتيأم ــث يضــ  الفــرد  ،  تكــو  بالتوجي ــا وي ي  ــاو  لنفةــو مةــتويات عمي
دراكـو إ يـث يكتةـبيا الفـرد مـ   ،اأ  تكـو  مكتةـبة اجتماعًيـو أ  ، ت قيقيا ع الكمالية الذاتيـة

 & Hewittنمـوذج  الب اث ويتبنرلممواتا االجتماعية الم يطة بو ع الكمالية االجتماعية   
Flett  فـراد أ  ميـو  الكماليـة لـدبعـاد  فـي الك ـا عـ  القياس الكمالية متعـدد افلومقياةيما
   والذي يتكو  م   الب ثعينة 

  الكماليــة االجتماعيــةSocially prescribed perfcvtionism: يــا اعتقــاد ويقلــد ب
 عميــو   الفــردأداء يجــب ت قيقيــا ، و عميــا لــأل المجتمــ  واآلخــري  ي ــددو  معــايير  يالفــرد بــ

خـري  رضـاء اآلإي  يث يعتقد الفرد بـ  ،خري ي ظي ب ب وا ترام اآل رلمعايير  تت قي  ىذه ا
  .( Hewitt & Flett, 1991a: 458) مرتبط بت قي  توتعاتيم منو 

  الكماليـــة الذاتيـــةSelf-oriented perfectionism  : تفعـــة ويقلـــد بيـــا الدافعيـــة المر
داء ، والتقيــيم الـذاتي لمةـموك واالىتمـام الزائـد بمواضـ  الــنقص لمتميـز ووضـ  معـايير عميـا لـأل

   .( Hewitt & Flett, 199la: 458 قلورعوال
ال اجــة المم ــة لمنجــاح ، والر بــة فــي   مرــ  ،وىنــك خلــائص تميــز الفــرد الكمــالي  

المخـاطرة والتميز بـروح تنافةـية عاليـة ، والخـوا مـ   ،االةت ةا  م  الجمي  رال لو  عم
خـري  ع ة لنفةو ولآلعيوض  توتعات  ير وات خطاء ، وعدم تقب  النقد ، والمي  إليوارتكاب اف

Drilling, 2002:3  . 
الكماليــة الذاتيــة لــدييم  يمرتفعــأ  إلــر  Hewitt & Flett(1991a:466)وي ــير   
ويتجنبــو  الف ــ   ،ويعممــو  بجـد لمولــو  لدرجــة الكمـا  ،إلـر ت قيقيــا ىـداا عميــا  يةــعو أ
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بينمــا ، خــري ر اآلوال يمقــو  بــالموم عمــ ،فعــاليمأ، ويت ممــو  مةــئولية نتــائج نفةــيمأوينقــدو  
نفةـيم ولكـ  تـام ىداا عميا ولم ي ددوىا ف أمرتفعو الكمالية االجتماعية يكونوا مدفوعي  ن و 

فـــراد ىــؤالء اف رتاء، والمعممــو   وعمــلــداص مقربــو  مــنيم ع الوالـــدا ، واف ــخأبت ديــدىا 
 .   اجتماعًيا يكونوا مقبولي  رىداا  تاالجتياد في ت قي  تمك اف

 لتحصيل الدراسي :اللنالية وا

داء التمةـــك بمةـــتويات عميـــا ف ر  تةـــاعد الطالـــب عمـــأيمكـــ  لمتوجييـــات الكماليـــة 
 ررير ىذه التوجييات الكمالية فـي الت لـي  الدراةـي يتوتـا عمـي  تأليو  ير إالميام الموكمة 

 ،لت قيقيـا رعميـا يةـع ًفاىـداأو  نفةـو معـاييرلإذا كـا  الطالـب يضـ  فـ ،ملدر ىـذه التوجييـات
   Neumeister, 2004:261ت لـيمو الدراةـي ع ريجـابي عمـإ  ذلـك تـد يكـو  لـو مـردود إفـ

 رالطالـب إلـ روتيمـة تتعمـ  بت قيـ  الـذات يةـع الدراةي في ىذه ال الة يمرـ  ىـدًفافالت لي  
طفـا  ر عينـة مـ  افعمـ Stronelli et al. ( 2009 )يـرت نتـائج دراةـة أظت قيقيـا . فقـد 

وتتفـ  مـ  ىـذه النتيجـة  ،وجبة بي  الكمالية الذاتية والت لي  الدراةـيوجود عاتة ارتباطية م
 . Verner – Filion & Gaudreau (2010) ; Witcher et alليـو  عإمـا تولـ  مـ  

فيعتبر الطالب ذو التوجـو الكمـالي الـذاتي  ،طاب الجامعة رفي دراةتي  منفلمتي  عم 2007)
ــا التــي ي ــددىا لأ  مةــتويات اف ــداء العمي ــة دافــ  وت   ــنفةــو بمراب ــذات  ت ــؤد رد لم ب ــك    ت

أي  ،نجـزه بالفعـ أنجـازه ، ومـا إفي التقييم والمقارنة بي  ما يريـد  دائًما افض  ، ويكو  منيمكً أ
داء الكامـ  الـذي ي ـعره ب الـة والولـو  لـأل ،أدائـو  نو في م ـاوالت مةـتمرة لت ةـي  مةـتو أ

 م  الرضا . 
التوجييـــات الكماليــة ىـــو اآلخـــرو  الم يطـــو  بالطالـــب  در ىـــذهذا كـــا  ملـــإمــا أ         
الطالـب  رىـداا التـي يجـب عمـوالمعممي  والزماء ب يـث ي ـدد اآلخـرو  المعـايير وافةرة كاف

 Adderholdtالت لــي  الدراةــي ع  ركــو  لــو مــردود ةــمبي عمــي  ذلــك تــد إت قيقيــا ، فــ
&Goldberg, 1999  نــو أ رليــو عمــإكــ  النظــر   فالت لــي  الدراةــي فــي ىــذه ال الــة يم

خــري  ونتيجــة ينــا   ــب وا تــرام وتقــدير اآل رب  تــالطالــ يــوإل روىــدا اجتمــاعي يةــع رمةــع
ليو المزيد مـ  الضـ وط  إمما يضيا  ؛دائور باةت ةا  اآلخري  فنو لكي ي ظيالعتقاد الفرد ب
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  ج دراةـةظيـرت نتـائأتـد و    Drilling, 2002التي ربما تعو  تقدمو في ت ليمو الدراةي ع 
Stronelli et al. ( 2009) الكماليـة االجتماعيـة تـرتبط ةـمبًيا  أطفـا  عمـر عينـة مـ  اف 

خـري  رضـاء اآلإرر ةمًبا بالةعر ن ـو ي  يتأ  الت لي  الدراةي يمك  أو بالت لي  الدراةي ، 
 Verner–Filion & Gaudreauيضـا وجـد أو فييـا .  امبالً ـ ىـداًفاأالـذي  يضـعو  لمفـرد 

ت لـــي  دراةـــي   طـــاب الجامعـــة ارتبطـــت بمةـــتو     الكماليـــة االجتماعيـــة لـــدأ  (2010)
            .       منخفض 

 : فزوض البحح

 ،طار النظري ونتائج الدراةـات الةـابقةا لتوجيات ادوفقً  الب ثتمت ليا ة فروض 
  وذلك عمر الن و التالي

فكيــر المنظــومي وفاعميــة الــذات ميــارات الت  توجــد تــيريرات مبا ــرة و يــر مبا ــرة لكــ  مــ -0
 .المنياطاب جامعة  لد ادبداعية في الكمالية 

أدبي   والتخلصععممي، ،)،)إناث ذكور،( النوع م  لك  اإ لائيً  دا  ريريت ال يوجد -0
ميارات التفكير المنظومي وفاعمية الذات ادبداعية والكمالية  م   ك  وتفاعاتيما عمر

 .المنياطاب جامعة  لد 
 :إجزاءات البحح

 العيهة االستطالعية:-أوال

م   ،المنيا جامعة - التربية بكمية طاب وطالبات الفرتة الرابعةتم اختيار عينة م  
 الب ث فدوات الةيكومترية ال روط م  بيدا الت ق  ذو  التخللات العممية وافدبية

ومقياس  ،ت ادبداعيةومقياس فاعمية الذا ،ميارات التفكير المنظوميعمقياس المةتخدمة 
 م  وفيميا المةتخدمة، المقاييس وعبارات تعميمات وضوح مد  ، وتعرُّا الكمالية افكاديمية

  00.81طالبة، وتد بمغ متوةط أعمارىم الزمنيةعا و طالبً   090ع ىاوبمغ عددالطاب،  ت ب 
  .0.88وان راا معياري تدره ع

 ت البححالتأكد مو الظزوط الشيلومرتية ألدوا -ثانيا
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 أدوات البحح-

 الباحح ( : )إعدادمًارات التفلري املهظوميمكياض -1

، ويعبر ميارات التفكير المنظومي لمطابتياس إلر ىدا المقياس   ىدا ىذا المقياس  -
 .التفكير المنظوميفي مقياس  الطالبعنو بمجموع الدرجات التي ي ل  عمييا 

 خطوات إعداد المقياس   -
ــم االطــاع      ــيس ت ــي تق ــارات الت ــاييس واالختب ــر مجموعــة مــ  المق ــر عم ميــارات التفكي

ــاس المنظــومي ــارات المقي ــاس  ،، بيــدا لــيا ة عب ــاييس مقي ميــارات التفكيــر ومــ  ىــذه المق
ــوفيعجــابر ةــعيد و  ، (Draper, 1993لكــ  مــ    المنظــومي  & Assaraf ، 0000المن

Orion(2005)  ، ــا أ مــد و   ،0008د ةــميما  م مــدعتيــاني م مــو   ،0000 عإةــماعي دين
م مــد خيــر و  ، 0008الفيــ ع م مــد  ممــي، و   0008ع يوخخــر  العمــيم عبيــر نلــر الــدي  عبــدو 

كمــا تــم االطــاع عمــر افطــر النظريــة  ،  0008ع اهلل  ويمــد الةــفياني م مــود الةــامات، عبــد
 المنظـوميميـارات التفكيـر إعداد مقيـاس ب تام البا ث، و  التفكير المنظومي االتي تناولت تعري

 .مفردة  01في لورتو المبدئية م  ع
تـم تلـنيفيا ت ـت  مفـردة  01مـ  عالمبدئيـة يتكو  المقياس في لورتو  ولا المقياس   -

تقـويم و  تركيـب المنظومـات،و ت ميـ  المنظومـات، و ، دراك العاتات المنظوميةإ  ىي ،أبعاد ةأربع
تبـدأ كـ  مفـردة بفقـرة أو بفقـرتي  مواتا لقياس ك  ميارة،  ةأربعوخلص البا ث المنظومات، 

تروي ةمةمة م  اف ـداث عمـر  ـك  ةـيناريو تلـير مـ  العاتـات المنظوميـة ولكـ  ةـيناريو 
عتمادا عمر المفيـوم والتعريـا ادجرائـي لكـ  ميـارة ب يـث يمكـ  فلـ  ميـارات ابنيتو الخالة 

ــر  ــده ــ  عم ــر المنظــومي ك ــ ،التفكي ــب كــ  ةــيناريو يمت ــم يطــرح ةــؤا  م ــدد عق زم الطــاب ر
 بادجابة عنو تبعا لمد  إدراكيم ووعييم بالميارة المةتيدفة م  الةؤا .

رـم يجيـب عـ  الةـؤا  الم ـدد عقـب كـ   ا،جيـدً  فقرةويطمب م  المف وص أ  يقرأ ك  
ا لنمــوذج ادجابــة المتضــم  ادجابــة اللــ ي ية وفًقــلبنــود المقيــاس  التلــ يحتم يــو  ،ةــيناريو

تممـة التـي ربمـا يـدلي بيـا الطـاب بادضـافة إلـر الدرجـة المخللـة جابـات الم النموذجية واد
 . 0التي تتراواح م  ع لفر  و  لك  إجابة



 .......................................... اآلثار المباشرة وغير المباشرة للتفكير المنظومي وفاعلية الذات اإلبداعية

- 404 - 

  :صدق املكياض

لمتيكـد مـ  لـد  المقيـاس ولـا يتو لقيـاس مـا وضـ  لقياةـو، تـم عـرض  :صـدق اتتـو   ـ  أ 
وي واللـ ة م  أعضاء ىيئة التـدريس بقةـمي عمـم الـنفس التربـ خمةةاللورة المبدئية عمر 

ــارة لمب   ــا ؛ الةــتطاع خرائيــم  ــو  انتمــاء كــ  عب ــة جامعــة المني ــة التربي ــي النفةــية بكمي عــد الت
، واعتمـد البا ــث عمـر نةــبة تقيةـو، مـ  إمكانيــة تعـدي  العبــارات بمـا يــتاءم مـ  عينـة الب ــث

 .ليا ة عبارتي  فقط تعدي %،  وفي ضوء رأي الةادة الم كمي  تم 40اتفا  
 ص الداخلى كنؤطز للصدقالتجانب ـ 

يجاد العاتة إكمؤ ر لملد  ب Internal Contingencyتم  ةاب التجانس الداخمي  .0
  0ويوضح جدو  ع ،عد الذي تنتمي إليو تمك العبارةاالرتباطية بي  درجة ك  عبارة ودرجة الب  
 تنتمي إليو. الذيعد معامات ارتباط البنود بالدرجة الكمية لمب  

 بانذسجت انكهُت نهبؼذ انزٌ حُخًٍ إنُه يقُاس انخفكُش انًُظىيٍ بُىدث اسحباط ( يؼايال1جذول )
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1 4.454** 
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5 4.656** 
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ح

ث
يا
ى
ظ
ًُ
 ان
ب
ُ

 

9 4.389** 

ث
يا
ى
ظ
ًُ
 ان
َى
ى
حق

 

13 4.456** 

2 4.488** 6 4.523** 14 4.455** 14 4.418** 

3 4.540** 0 4.509** 11 4.261 
** 

15 4.451 ** 

4 4.533** 8 4.510** 12 4.238** 16 4.434** 

 (. 4.41** دال ػُذ )

 -Testبطريقة إعادة التطبي   المنظوميالتفكير تم  ةاب ربات مقياس  ثبات املكياض:  .2

Retest = ويوضح ايومً    08ع   بفال  زمني090، عمر العينة االةتطاعية ع ،
 قشاس نألبؼاد انفشػُت نًقُاس انخفكُش انًُظىيٍ. خ( يؼايالث االس2جذول )
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 خفكُش انًُظىيٍ( يؼايالث االسخقشاس نألبؼاد انفشػُت نًقُاس ان2جذول )                             

يؼايم رباث  االسخشاحُجُت و

 االسخقشاس

يؼايم رباث  االسخشاحُجُت و

 االسخقشاس

دساك انؼالقاث إ 1
 انًُظىيُت

ححهُم  2 4.664

 انًُظىياث

4.649 

حشكُب  3
 انًُظىياث

حقىَى  4 4.062

 انًُظىياث

4.639 

  4.099 انًقُاس ككم  

لألبعاد الفرعية لممقياس ىي معامات    أ  تيم معامات الربات0م  جدو  عيتضح  
  ،0.810   0.109ربات مقبولة،  يث تراو ت تيم معام  االةتقرار فبعاد المقياس بي  ع

 وتعد ىذه القيمة مقبولة لمتعبير ع  ربات المقياس.
تعريب عالبا ث  ، (Abbut,2010) أعد ىذا المقياس   بداعيةاإل فعالية الذات مكياض-2

 فاعمية الذات   البعد األول  ىما ،رئيةي  عدي ب   عمر موزعة فقرة  00م ع المقياس ويتكو 
  بنود وىي 3الطاتة ع  وىي ،أبعاد ةفقرة لقياس أربع  00ع م  ويتكو   بداعيفي التفكير اد

،  9، 4، 8وفقراتو ع  بنود 3التفالي  عو ،  1، 8، 8ع  بنود وىر 3والمرونة ع،   3، 0، 0ع
 فاعمية الذات في افداء ادبداعي  البعد الجانيو،  00، 00، 00عوىر    بنود3وافلالة ع
، 08، 03وىر ع   بنود3ع  التعميم لإلبداع فقرات لقياس راث أبعاد ىر   9ع م  ويتكو 

الم افظة عمر ، و   04، 08، 01  بنود وىر وفقراتو ع3ع االتلا  والترويح لإلبداع ، 08
تتم ادةتجابة لبنود المقياس وف  و  ،  00، 00، 09  بنود وىر وفقراتو ع3عال خلية 

ال تنطب  عمر ، تنطب  أ ياًنا تنطب  نادًرا، تنطب  كريًرا، تنطب  دائًماتدريج ليكرت الخماةيع
  ت ت االختيار √ ، ويطمب م  المف وص أ  يقرأ ك  عبارة جيًدا، ويض  عامةعادطا 

، 0، 3، 8، 8تقاب  بدائ  ادجابة لمدرجات ع الذي تنطب  العبارة عميو، ويتم التل يح ب يث
  عمر الترتيب في  الة العبارات الموجبة، والعبارات الةالبة يتم فييا عكس اتجاه 0

عد، وم  مجموع درجات افبعاد عد لم لو  عمر درجة ىذا الب  التل يح، ويجم  درجات ك  ب  
 .ن ل  عمر الدرجة الكمية لمطالب في المقياس

 لى كنؤطز للصدقالتجانص الداخ
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تم  ةاب التجانس الداخمي كمؤ ر لملد  بايجاد العاتة االرتباطية بي  درجة ك  
وكذلك العاتة االرتباطية بي  درجة ك  عبارة  ،عد الذي تنتمي إليو تمك العبارةعبارة ودرجة الب  

باط معامات ارت  3ويوضح جدو  ع ،ودرجة المجا  الرئيةي الذي تنتمي إليو تمك العبارة
ممجا  التي تنتمي الدرجة الكمية لومعامات ارتباط البنود ب، تنتمي إليو الذيعد لب  البنود با

 .إليو
 بانذسجت انكهُت نهبؼذ انزٌ حُخًٍ إنُه فؼانُت انزاث االبذاػُتيقُاس  بُىد( يؼايالث اسحباط 3جذول )

 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

 1 انطالقت
4.662 4.560 

2 
4.041 4.541 

3 
4.019 4.548 

 4 انًشوَت
4.659 4.512 

5 
4.049 4.469 

6 
4.691 4.492 

 0 انخفاصُم
4.591 4.490 

8 
4.689 4.409 

9 
4.631 4.460 

 14 االصانت
4.689 4.584 

11 
4.019 4.544 

1

2 
4.648 4.495 

فاػهُت 

انزاث فٍ 

األداء 

 اإلبذاػٍ

انخؼهُى 

 نإلبذاع

13 
4.694 4.611 

14 
4.019 4.618 

1

5 
4.089 4.564 

االحصال 

وانخشوَح 

 نإلبذاع

16 
4.021 4.642 

10 
4.852 4.589 

1

8 
4.064 4.616 

انًحافظت 

ػهً 

 انشخصُت

19 
4.684 4.543 

24 
4.034 4.634 

2

1 
4.682 4.489 

 (. 4.41** دال ػُذ )

قة ألفا كرونباخ،  يث تم بطريبداعية فعالية الذات ادتم  ةاب ربات مقياس  ـ ثبات املكياض:
 ةاب معام  ألفا لكرونباخ لدرجات عينة التقني  لألبعاد الفرعية ك  عمر  دة، ويوضح 

 . بداعيةفعالية الذات اد  معامات ألفاـ كرونباخ لألبعاد الفرعية لمقياس 8جدو  ع
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 بذاػُتنزاث اإلفؼانُت ا( يؼايالث أنفاـ كشوَباخ نألبؼاد انفشػُت نًقُاس 4جذول )            

فٍ  فاػهُت انزاث و

 بذاػٍانخفكُش اإل

يؼايم رباث 

 انفا

  و

فاػهُت انزاث فٍ األداء 

 بذاػٍاإل

يؼايم 

 رباث انفا

  4.508 انخؼهُى نإلبذاع 1  4.541 انطالقت 1

  4.568 االحصال وانخشوَح نإلبذاع 2 4.640 انًشوَت 2

  4.530 انًحافظت ػهً انشخصُت   4.630 انخفاصُم 3

  4.661 ؼذ ككمانب     4.403 االصانت 4

   4.682 انب ؼذ ككم 

  أ  تيم معامات الربات لألبعاد الفرعية لممقياس ىي معامات ربات 8م  جدو  ع 
   0.883بي  ع الفرعية مقبولة،  يث تراو ت تيم معام  ألفا كرونباخ فبعاد المقياس

تعد ىذه القيمة مقبولة لمتعبير ع  ربات و   0.140  0.110وافبعاد الرئيةة ع  ،0.138
 المقياس.

 Multidimensional Perfectionism Scale مكياض اللنالية متعدد األبعاد-3

، (Hewitt & Flett,1991)تام البا ث بإعداد مقياس الكمالية في ضوء مقياس 
ض العبارت م  ذا وتعدي  بعوت ،ذلك بيدا تياس التوجيات الكمالية لد  المر مة الجامعيةو 

الكمالية ىر  بعدي  فرعي  عمر موزعة فقرة  00م ع المقياس يتكو و  ،م البيئة الملريةلتائ
تتم ادةتجابة لبنود المقياس و ، عبارات  00عد عيتضم  ك  ب  و  ،، الكمالية االجتماعيةيةالذات

،  البا ، ال تنطب تنطب   ال ،م ايد،، تنطب   البا، تنطب  تماماعتنطب  ةباعيوف  تدريج 
  ت ت √ ، ويطمب م  المف وص أ  يقرأ ك  عبارة جيًدا، ويض  عامةعطاتاإال تنطب  

، 1، 8عاالختيار الذي تنطب  العبارة عميو، ويتم التل يح ب يث تقاب  بدائ  ادجابة لمدرجات
  عمر الترتيب في  الة العبارات الموجبة، والعبارات الةالبة يتم فييا عكس 0، 0، 3، 8، 8
عد، وم  مجموع درجات عد لم لو  عمر درجة ىذا الب  تجاه التل يح، ويجم  درجات ك  ب  ا

 افبعاد ن ل  عمر الدرجة الكمية لمطالب في المقياس.
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 صدق املكياض

لمتيكـد مـ  لـد  المقيـاس ولـا يتو لقيـاس مـا وضـ  لقياةـو، تـم عـرض   أـ صدق اتتـو  
تـدريس بقةـمي عمـم الـنفس التربـوي واللـ ة م  أعضاء ىيئة ال خمةةاللورة المبدئية عمر 

ــارة لمب   ــا ؛ الةــتطاع خرائيــم  ــو  انتمــاء كــ  عب ــذيعــد النفةــية بكميــة التربيــة جامعــة المني  ال
، واعتمـد البا ــث عمـر نةــبة تقيةـو، مـ  إمكانيــة تعـدي  العبــارات بمـا يــتاءم مـ  عينـة الب ــث

  ة راث عبارات فقط.ليا تعدي %،  وفي ضوء رأي الةادة الم كمي  تم 40اتفا  
 :التجانص الداخلى كنؤطز للصدق

تم  ةاب التجانس الداخمي كمؤ ر لملد  بايجاد العاتة االرتباطية بي  درجة ك  
  معامات ارتباط البنود 8ويوضح جدو  ع ،عد الذي تنتمي إليو تمك العبارةعبارة ودرجة الب  
 .تنتمي إليو الذيعد بالدرجة الكمية لمب  

 انزٌ حُخًٍ إنُه نهبؼذبانذسجت انكهُت  يقُاس انكًانُت بُىديؼايالث اسحباط  (5جذول )

ؼذ
نب
ا

 

يؼايم  انبُىد
 االسحباط

ؼذ
نب
ا

 

 يؼايم االسحباط انبُىد

ُت
اح
نز
 ا
ُت
ان
كً
ان

 
1 4.533** 

ُت
ػ
ًا
جخ
ال
 ا
ُت
ان
كً
ان

 

2 4.619** 
3 4.462** 4 4.549** 
5 4.564** 6 4.564 ** 
0 4.580** 8 4.649** 
9 4.526** 14 4.534** 
11 4.542** 12 4.604 ** 
13 4.621** 14 4.408 ** 
15 4.502** 16 4.528** 
10 4.493** 18 4.551** 
19 4.580** 24 4.521** 

 (. 4.41** دال ػُذ )         

بطريقة ألفا كرونباخ،  يث تم  ةاب معام   الكماليةتم  ةاب ربات مقياس  :ـ ثبات املكياض
  1ألفا لكرونباخ لدرجات عينة التقني  لألبعاد الفرعية ك  عمر  دة، ويوضح جدو  ع

 . الكماليةمعامات ألفاـ كرونباخ لألبعاد الفرعية لمقياس 
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 انكًانُت( يؼايالث أنفاـ كشوَباخ نألبؼاد انفشػُت نًقُاس  6 جذول )              

 يؼايم رباث انفا االسخشاحُجُت و يؼايم رباث انفا سخشاحُجُتاال و

 4.631 انكًانُت االجخًاػُت 2 4.608 انكًانُت انزاحُت 1

    4.052 انًقُاس ككم  

  أ  تيم معامات الربات لألبعاد الفرعية لممقياس ىي 1م  جدو  عيتضح  
اخ فبعاد المقياس بي  معامات ربات مقبولة،  يث تراو ت تيم معام  ألفا كرونب

  ، وتعد ىذه القيمة مقبولة لمتعبير ع  ربات المقياس.0.184   0.130ع
 : البحح األساسيةعيهة -ثالجا

، وبمغ المنيا جامعة - التربية بكمية افولر الفرتة طاب وطالباتتم اختيار عينة م  
ة المنيا م  ذوي التخللات جامع –بالفرتة الرابعة كمية التربية  طالبةا و طالبً   080ع ىاعدد

وتد بمغ متوةط  ، ذكور   000 –إناث  030عممي ، ع 001 -أدبي 008العممية وافدبية ع
  .0.09  وان راا معياري تدره ع00.93أعمارىم الزمنيةع

 األساليب اإلحصائية املشتخدمة: -رابعا

   المةارت مي  االن دار المتعدد لمت ق  م  الفرض افو  م  خا  أةموب ت مي. 
 ت مي  التباي  الرنائي لمت ق  م  الفرض الراني. 
 نتائج البحح وتفشرييا-خامشا

 : األولنتائج الفزض 

فاعميـة و التفكيـر المنظـومي   أبعـادمبا رة و يـر مبا ـرة لكـ  مـ   تيريرات ةببيةتوجد 
 . منياكمية التربية جامعة اللد  الطاب  الكمالية والت لي  الدراةيعمر  بداعيةالذات اد

 Path Analysisولمعالجة ىذا الفرض إ لائًيا تم اةـتخدام أةـموب ت ميـ  المةـار 
    888ـ  808، 0993وذلك باتباع الخطوات التالية علاح الدي  م مود عام، 

 اخلطوة األوىل:(  1)

 ،افتراض النموذج الةببي  وىو النموذج الذي يوضح العاتات بـي  المت يـرات موضـوع الب ـث 
وىذا النموذج يةـمر بـالنموذج  اعتماًدا عمر افطر النظرية والدراةات والب وث المرتبطة، وذلك

ــي ال ــك  ع ــرض، وىــو موضــح ف ــا يفتــرض البا ــث  0الةــببي المفت ــر الت لــي  ، كم أ  مت ي
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وأ  مت يـــرات الكماليـــة الذاتيـــة والكماليـــة  ،الدراةـــي عالمت يـــر التـــاب   ىـــو المت يـــر الـــداخمي
 يرات خارجية عمةتقمة  بالنةبة لمت لي  عالتاب  ، وفي نفس الوتـت تعتبـر االجتماعية ىي مت

ـــ   بالنةـــبة لممت يـــر الخـــارجي عالمةـــتق   المتمرـــ  فـــي كـــ  مـــ  التفكيـــر اعتابًعـــ امت يـــر داخمي 
ـــــويم المنظـــــوميع إدراك العاتـــــات المنظوميـــــة، ت ميـــــ  المنظومـــــات، تركيـــــب المنظومـــــات، تق
، بـــداعيوفاعميــة الــذات فـــي التفكيــر ادبـــداعي  ، داء اد ، وفاعميــة الـــذات فــي افالمنظومــات

وتعبر تيم معامات المةار عـ  افرـر المبا ـر لممت يـر المةـتق  عمـر المت يـر التـاب ، كمـا أ  
والـذي يرجـ  إلـر أرـر المت يـر  ،مرب  معام  المةار يوضح ذلك الجزء م  تباي  المت يـر التـاب 

ــاتج مــ  ت ميــ   المةــتق ، ومعامــ  المةــار ىــو عبــارة عــ  تيمــة وز  االن ــدار المعيــاري الن
  .  Li,C.,1977: 104االن دارع

ــر عةــبب  ــر المبا ــر لمت ي ــر افر ــر خخــر Causeويــد  معامــ  المةــار عم   فــي مت ي
مــا والــذي ينــتج عــ  ت يــر االن ــراا المعيــاري    ويعبــر عــ  افرــر المتوتــ  فــي مت يــرEffectع

مي  المت يـرات افخـر ، وىـذا الت يـر يعبـر عنـو بواةـطة لمت ير خخر بقدر الو دة عبعد تربيت ج
االن ــراا المعيــاري لممت يرالتاب  ومعامــ  المةــار يجــب أ  يقــيس افرــر المبا ــر لمت يــر عمــر 
مت يــر خخــر بجــزء االن ــراا المعيــاري لممت يــر الرــاني الــذي يرجــ  إلــي المت يــر افو  إذا كــا  

ا ــظ فــي العينــة موضــ  الب ــث بعــد تربيــت العوامــ  تبــاي  المت يــر افو  ىــو التبــاي  نفةــو الم
  .809  0993افخر . علاح الدي  م مود عام ،

وتمر  " م" معـامات المةـار بـي  المت يـرات المةـتقمة والمت يـرات التابعـة، بينمـا  " ر" 
  وىـي ،  المت يـرات التابعـة9، 4، 8وتمرـ  المت يـرات ع ،معامات االرتباط بي  نفس المت يـرات

-0ع مــ  ، بينمــا ت ــير المت يــراتوالت لــي  الدراةــي ،والكماليــة االجتماعيــة ،لكماليــة الذاتيــةا
 .كمت يرات مةتقمة بداعيةتفكير المنظومي وفاعمية الذات ادالإلر أبعاد  1
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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

(0 1س)0 1و

8²ر
ب* 8م

4²ر
ب*4م

9²ر
ب* 9م

8و
 9

س)
8  

9)

  0س)9 0و
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
0(

4س
  0)

5و
 0

س)
5 
0)

(8 5ر )8 5و

8 6و
8 6س)

)

و0
6 

0(
6س

 0
)

النموذج  السببي المقترح (  1) شكل 

 
  منظوميةادراك العاتات الع 0  معام  المةار م  المت ير المةتق  رتم  8 0ويمر ع م

  8 0  وىكذا بالنةبة لمعامات المةار. أماع رالكمالية الذاتيةع 8إلر المت ير التاب   رتم 
  والمت ير ادراك العاتات المنظوميةع 0فت ير إلر معام  االرتباط بي  المت ير المةتق  رتم 

  90، ر 40، ر 80رع.أما االرتباط  وىكذا بالنةبة لمعامات الكمالية الذاتيةع 8التاب  رتم  
  ب 9ب، م 4ب ، م 8مع أماعمر الترتيب. 9، 4، 8ىي معامات الت ديد لممت يرات التابعة 

 ىي معامات مةار البواتي عالمت يرات التي لم تدخ  في الب ث ال الي .
تــم  ةــاب معــامات االرتبــاط بــي  المت يــرات المةــتقمة والتابعــة موضــوع  اخلطــوة الجانيــة:( 0)

  8موضح في جدو  ع الب ث كما ىو
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 (244( يصفىفت يؼايالث االسحباط بٍُ انًخغُشاث انًسخقهت وانخابؼت يىضىع انبحذ )ٌ = 0جذول )

   4.41)**(دانت ػُذ يسخىي  

  β Standardized Coefficients) ةاب أوزا  االن دار المعيارية  اخلطوة الجالجة:( 3)
في النموذج  path Coefficientsم  ت مي  االن دار المتعدد لتقدير معامات المةار 

    الميخوذ م  ت مي  االن دار المتعدد β) يث إ  وز  االن دار المعياري  ،المقترح

regression  Multiple والذي يد   ،ىو نفةو معام  المةار في أةموب ت ي  المةار
 عمر التيرير المبا ر لممت ير المةتق  عمر المت ير التاب ، ولذا تم إجراء الت ميات اآلتية 

كمت يـرات مةـتقمة  بداعيـةفاعميـة الـذات ادوأبعـاد  ،التفكيـر المنظـوميأبعـاد   ر ك  م ان دا   أع
 .الكمالية الذاتية عمر المت ير التاب  افو  وىو

كمت يـرات مةـتقمة  بداعيـةعميـة الـذات ادفاوأبعـاد  التفكيـر المنظـوميأبعـاد   ان ـدار كـ  مـ    بع
 .يةالكمالية االجتماع وىو الرانيعمر المت ير التاب  

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

1         

ححهُم 

 انًُظىياث

4.494** 1        

حشكُب 

 انًُظىياث

4.268** 4.258** 1       

حقىَى 

 انًُظىياث

4.436** 4.442** 4.219** 1      

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

4.398** 4.385** 4.141** 4.544** 1     

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

4.438** 4.369** 4.400** 4.453** 4.642** 1    

انكًانُت 

 انزاحُت

4.311** 4.356** 4.213** 4.293** 4.282** 4.449

** 

1   

انكًانُت 

 االجخًاػُت

4.433** 4.301** 4.204** 4.325** 4.348** 4.204

** 

4.535

** 

1  

4.392 **4.536 **4.499 **4.455 **4.586 **4.682 انخحصُم

** 

4.515

** 

4.304

** 

1 
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 ،والكماليـة الذاتيـة ،بداعيـةفاعميـة الـذات ادوأبعـاد  التفكير المنظـوميأبعاد   ج ان دار ك  م ع
. كمـا الت لي  الدراةـي وىو الرالث كمت يرات مةتقمة عمر المت ير التاب  والكمالية االجتماعية

 .  8ىو موضح في جدو  ع 
أوزا  االن ــدار المعياريــة     مــ   بقــيم كــ 0بــالتعويض فــي النمــوذج الةــببي المقتــرح  ــك  عو 

عمعامات المةار  الميخوذة م  ت مي  االن دار المتعدد وتـيم معـامات االرتبـاط المـيخوذة مـ  
 . 0الملفوفة االرتباطية ن ل  عمر النموذج الةببي افةاةي كما ىو موضح في  ك  ع

وذج الةببي افةاةي يتم لنموذج المعد  والنيائي بعد التول  إلر النما خلطوة الزابعة:( ا4)
 وىي المةارات التي تيم معاماتيا أت  م  ،ف ص تيم معامات المةار، التي يجب خذفيا

 (3  5)س3 5ووتعتبر  ير معنوية ويجب  ذفيا، ولذلك تم  ذا المةارات التالية      0.08ع

 9عر3 9ب   ، مويمر  بعد افن طة والبرامج كمت ير مةتق  وتيريرىا في تجنب الف   كمت ير تا

  ويمر  بعد الجيد افكاديمي لمطاب كمت ير مةتق  وتيريرىا في تجنب الف   كمت ير تاب ،  3
 . 3وبالتالي فإ  النموذج النيائي ألبح كما في  ك  ع

 وانخطأ انًؼُاسٌ وقًُت ) ث(  ويؼايالث االسحباط (  قُى أوصاٌ االَحذاس انًؼُاسٌ 8جذول )

انًخغُش 

 انًسخقم

ُش انًخغ

 انخابغ

قًُةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

االسحبةةةةةةةةاط 

 Rانًخؼذد 

انخبةةةةةةةةةةةةاٍَ 

 انًشخشك

R2 

يؼايم االَحذاس  قًُت انزابج

 βانًؼُاسٌ   

 يؼايم االسحباط قًُت )ث(

دساك إ

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

 

 

انكًانُت 

 انزاحُت

 

 

 

 

4.401 

 

 

 

4.222 

 

 

 

44.495 

4.114 1.418 4.311 

ححهُم 

 انًُظىياث

4.148 2.491 4.356 

حشكُب 

 نًُظىياثا

4.494 1.459 4.213 

حقىَى 

 انًُظىياث

4.430 4.546 4.293 

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

4.433 4.422 4.282 

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

4.235 3.245 4.449 

دساك إ

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

 

 

 

 

4.542 

 

 

 

4.253 

 

 

 

30.626 

4.259 3.653 4.433 

 4.301 2.449 4.142ححهُم 
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انًخغُش 

 انًسخقم

ُش انًخغ

 انخابغ

قًُةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

االسحبةةةةةةةةاط 

 Rانًخؼذد 

انخبةةةةةةةةةةةةاٍَ 

 انًشخشك

R2 

يؼايم االَحذاس  قًُت انزابج

 βانًؼُاسٌ   

 يؼايم االسحباط قًُت )ث(

 انًُظىياث

حشكُب 

 انًُظىياث

4.136 2.251 4.204 

حقىَى 

 انًُظىياث

4.459 4.820 4.324 

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

4.490 1.265 4.348 

فاػهُت انزاث 

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

4.448 4.145 4.204 

دساك إ

ؼالقاث ان

 انًُظىيُت

 انخحصُم

 

 

 

 

4.816 

 

 

 

 

4.666 

 

 

 

 

402.51 

4.353 0.135 4.682 

ححهُم 

 انًُظىياث

4.241 4.258 4.586 

حشكُب 

 انًُظىياث

4.212 5.109 4.455 

حقىَى 

 انًُظىياث

4.123 2.552 4.499 

فاػهُت انزاث 

فٍ االداء 

 بذاػٍاإل

4.142 3.448 4.536 

زاث فاػهُت ان

فٍ انخفكُش 

 بذاػٍاإل

4.432 4.628 4.392 

انكًانُت 

 انزاحُت

4.149 3.228 4.515 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

-4.449 -4.842 4.304 
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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* 7م

8²ر
ب*8م

9²ر
ب* 9م

-
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 

تم  ةاب مةارات البواتي في النموذج افةاةي، وكتابة المعادالت  اخلطوة اخلامشة:-5
وذج الةببي، وذلك م  خا   ةاب تيمة معام  مةار البواتي بالنةبة التكوينية لمنم

والدا  عمر التباي  الم ترك    0رع لممت يرات الداخمية م  معرفة تيمة معام  االرتباط المتعدد
  ك م  المعادلة التاليةرات المةتقمة المؤررة عميو وذلفي ك  مت ير تاب  الناتج ع  المت ي

     0 ر -0         =      0 ر -0         
 كالتالي   وبالتالي فإ  معامات مةار البواتي لممت يرات

      0.440=       0.000 - 0     =      80ر -0    ب=    8م       
       0.418=        0.083  -0      =      40ر -0   ب =    4م       
     0.888=      0.111 - 0=        90ر  -0   ب  = 9م      

 الكمالية الذاتية
 الكمالية االجتماعية
 الت لي  الدراةي

   النموذج الةببي النيائي بعد  ذا المةارات  ير الدالة3ويوضح  ك  ع
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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* 7م

8²ر
ب*8م

9²ر
ب* 9م

-
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  Equationالمعادلة التكوينية لمنموذج   :اخلطوة الشادسة( 6)

يمكـ  إعـادة التعبيـر عــ  النمـوذج الةـببي بعـد  ــذا المت يـرات ذات المةـارات الضــعيفة  
  باةتخدام المعادلة الدالـة عمـر المت يـرات فـي لـورتيا المعياريـة عد ، ويوضـ  فـي  8 ك  ع 

الطـــرا افيمـــ  لممعادلـــة المت يـــر التـــاب  عالـــداخمي ، ويوضـــ  فـــي الطـــرا افيةـــر المت يـــرات 
ت يــرات الخارجيــة  مضــروبة فــي معــامات مةــارىا بادضــافة إلــر مةــار مت يــرات المةــتقمة عالم

البــواتي، مــ  ما ظــة أ  المت يــرات الخارجيــة فــي النمــوذج ال يعبــر عنيــا بمعــادالت تكوينيــة؛ 
مةارات خارجية، ولذلك يطم  عمييـا مت يـرات خارجيـة، وبـالرجوع إلـر  ـك   يفنيا ال تتيرر بي

 ت التكوينية لمنموذج يمك  التعبير عنيا كاآلتي    نجد أ  المعادال 8ع 
 ب.8+ م 8  1م  1+ د 8   3م   3+ د 8  0م  0+د 8   0م 0= د 8د
 ب.4+ م  4  8 م  8+ د 4  8 م  8+ د 4   3م   3+ د 4 0 م 0 +د 4   0م 0 = د 4د
  4 م 4+ د 9  8 م  8+ د 9  8 م  8+ د 9  8 م  8+ د 9   3م   3+ د 9 0 م 0 +د 9   0م 0 = د 9د
 ب.9+ م   9
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معامات  ............. 4 0، م8 0ت يرات في لورتيا المعيارية، ، مإلر الم  د ت ير ع  يث
ب ىي معامات مةار  9ب، م  4ب ، م  8مةارالمت يرات المةتقمة إلر المت ير التاب ، م

 .البواتي 
 ة النموذج النيائي أجريت تلمنامنات ة النموذج النيائي وتفةيره   اخلطوة الشابعة:( 7)

 ىما  ، اأةاةيت خطوتا 
ـــيرره  ( أ) ـــاب  نتيجـــة ت ـــر الت ـــي لممت ي ـــاي  الكم ـــاي  الم ـــترك الم ـــدد مـــ  التب ـــد نةـــبة التب ت دي

بالمت يرات المةتقمة التي تتبعو، ويجـب التيكـد مـ  تباينـو الكمـي ف  التبـاي  الكمـي في مت يـر 
ــد  ــر عــ  الت دي ــرات يجــب أ  يةــاوي وا ــد لــ يح لكــي يعب ــر ةــواء مــ  المت ي ــي لممت ي الكم

ــواتي ع ــر بواةــطة  . Li,C.,1977: 112المةــتقمة أو مــ  مت يــرات الب ــد تبــاي  المت ي ولت دي
المت يــرات المةــتقمة أو مت يــرات البــواتي ع المت يــرات افخــر  التــي لــم تــدخ  فــي الب ــث  مــ  

 المعادلة افتية 

 البواتي + معام  الت ديد التباي  الكمي لممت ير التاب = مرب  معام  مةار

  ـــر ـــي لمت ي ـــاي  الكم ـــةالتب ـــة الذاتي ـــا أ    0   =  0.000+ ع        0 0.440= عالكمالي وبم
أي أ  المت يـــرات  ،فيـــذا يعنـــي لـــ ة النمـــوذج الةـــاب  0= لمكماليـــة الذاتيـــةالتبـــاي  الكمـــي 

 يـب المنظومـاتترك،  ت مي  المنظومـات،   دراك العاتات المنظوميةإالمةتقمة موضوع الب ث ع
لمكماليــة % فــي التــيرير الةــببي 00.0  أةــيمت بنةــبة بــداعيفاعميــة الــذات فــي التفكيــر اد، 

مــ  التبــاي   %88.4تي التــي لــم تــدرس أةــيمت بنةــبة ، بينمــا مت يــرات البــوالمطــاب الذاتيــة
 . الكمي لممت ير التاب 

   0  =0.083+ ع 0 0.418كمت ير تاب    التباي  الكمي= ع مكمالية االجتماعيةلبالنةبة 
، ت ميـ  المنظومـات،   ادراك العاتات المنظوميـةأي أ  المت يرات المةتقمة موضوع الب ث ع 

ــداعي،  تركيــب المنظومــات، تقــويم المنظومــات ــذات فــي االداء االب ــة ال لمطالــب أةــيمت  فاعمي
عوامـــ  ، وأ  ىنـــاك لمطـــاب الكماليـــة االجتماعيـــة% فـــي التـــيرير الةـــببي عمـــر 08.3بنةـــبة 

 .%88.8خارجية أخر  لم تدرس أةيمت بنةة 
  0.111+ ع 0 0.888كمت يــر تــاب   التبــاي  الكمــي= ع الت لــي  الدراةــيبالنةــبة لمت يــر  
=0 
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ت ميــــ  ،   دراك العاتـــات المنظوميــــةإأي أ  المت يـــرات المةــــتقمة موضـــوع الب ــــث ع 
 لذاتيــة والكماليــة االجتماعيــةالكماليــة ا،  تركيــب المنظومــات، تقــويم المنظومــات،  المنظومــات

. وأ  لمطــاب الت لــي  الدراةــي% فــي التــيرير الةــببي عمــر 11.1لمطالــب  أةــيمت بنةــبة 
مــ  تبــاي  الت لــي  الدراةــي تةــيم فييــا عوامــ  أخــر  ليةــت موضــوع  %33.8ىنــاك نةــبة 

 .الب ث
 عب التيريرات المبا رة و ير المبا رة الرتباط ك  مت ير بالنموذج  

لمبا ر لمت ير مةتق  عمر مت ير تاب  يتمر  في معام  المةار م  المت ير افرر ا 
المةتق  إلر المت ير التاب ، ولم لو  عمر تيمة مجموع التيريرات الكمية  ير المبا رة 
لمت ير مةتق  عمر مت ير تاب  يجب طرح تيمة التيرير المبا ر والمتمر  في معام  المةار 

 تباط بينيما بينيما م  تيمة معام  االر 
التيرير المبا ر  ، ويمك   –مجموع التيريرات الكمية  ير المبا رة = معام  االرتباط 

 . 834  0993    علاح الدي  م مود عام،9توضيح ىذه التيريرات في جدو  ع
  انخأرُشاث انًباششة وغُش انًباششة نهًخغُشاث انًسخقهت ػهً انًخغُشاث انخابؼت  (9جذول )

انًخغُش  نًسخقمانًخغُش ا

 انخابغ

 يؼايم االسحباط

 س

 انخأرُش انًباشش

 يؼايالث انًساس

 و

 انخأرُش غُش انًباشش

 و -س 

دساك انؼالقاث إ

  انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 انزاحُت

 

4.311 4.114 4.241 

 4.248 4.148 4.356 ححهُم انًُظىياث

 4.123 4.494 4.213 حشكُب انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍُش اإلانخفك

4.449 4.235 4.104 

دساك انؼالقاث إ

 انًُظىيُت

 

انكًانُت 

 االجخًاػُت

 

4.433 4.259 4.104 

 4.229 4.142 4.301 ححهُم انًُظىياث

 4.134 4.136 4.204 حشكُب انًُظىياث

 4.261 4.459 4.324 حقىَى انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍاالداء اإل

 

4.348 4.490 4.211 

دساك انؼالقاث إ

 انًُظىيُت
 انخحصُم

4.682 4.353 4.329 
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انًخغُش  نًسخقمانًخغُش ا

 انخابغ

 يؼايم االسحباط

 س

 انخأرُش انًباشش

 يؼايالث انًساس

 و

 انخأرُش غُش انًباشش

 و -س 

 4.385 4.241 4.586 ححهُم انًُظىياث

 4.243 4.212 4.455 حشكُب انًُظىياث

 4.306 4.123 4.499 حقىَى انًُظىياث

فاػهُت انزاث فٍ 

 بذاػٍاالداء اإل

4.536 4.142 4.394 

 4.366 4.149 4.515 انكًانُت انزاحُت

 4.423 4.449- 4.304 انُت االجخًاػُتانكً

   أ  9يتضج م  جدو  ع
 يـث  بـداعيفاعمية الذات فـي التفكيـر ادأىم المت يرات بالنةبة لمكمالية الذاتية ىو مت ير  -0

(، َهُةةةه فةةةٍ األحًُةةةت ححهُةةةم 4.104( وحةةةأرُش غُةةةش يباشةةةش )4.235كـــا  لـــو تـــيرير مبا ـــر ع

دساك إ(، َهُةه 4.248( وحةأرُش غُةش يباشةش )4.148 يث كا  لو تـيرير مبا ـر ع، انًُظىياث 

(، َهُةه 4.241( وحأرُش غُش يباشش )4.114 يث كا  لو تيرير مبا ر ع ، انؼالقاث انًُظىيُت

 (.4.123( وحأرُش غُش يباشش )4.494 يث كا  لو تيرير مبا ر ع ،حشكُب انًُظىياث

 يــث  ،العاتــات المنظوميــةدراك إأىــم المت يــرات بالنةــبة لمكماليــة االجتماعيــة ىــو مت يــر  -0
 ، يميـــو فـــي افىميـــة ت ميـــ  0.088  وتـــيرير  يـــر مبا ـــر ع0.089كـــا  لـــو تـــيرير مبا ـــر ع

 ، يميـو تركيـب 0.009  وتيرير  يـر مبا ـر ع0.083 يث كا  لو تيرير مبا ر ع ،المنظومات
ة  ، يميـو فاعميـ0.038  وتيرير  ير مبا ـر ع0.031 يث كا  لو تيرير مبا ر ع ،المنظومات
ـــذات  ـــداعيداء ادفـــي افال ـــو تـــيرير مبا ـــر ع ،ب ـــيرير  يـــر مبا ـــر 0.098 يـــث كـــا  ل   وت

  وتــيرير  يــر 0.089 يــث كــا  لــو تــيرير مبا ــر ع ، ، يميــو يميــو تقــويم المنظومــات0.000ع
  .0.010مبا ر ع

 يـث كـا   ،دراك العاتـات المنظوميـةإأىم المت يرات بالنةبة لمت لي  الدراةي ىو مت ير  -3
 يـث كـا   ، ، يميو تركيـب المنظومـات0.309  وتيرير  ير مبا ر ع0.383ير مبا ر علو تير

ــــيرير مبا ــــر ع ــــو ت ــــر مبا ــــر ع0.000ل ــــيرير  ي ــــ  0.083  وت ــــة ت مي ــــي افىمي ــــو ف  ، يمي
 ، يميــو فــي 0.348  وتــيرير  يــر مبا ــر ع0.000 يــث كــا  لــو تــيرير مبا ــر ع ،المنظومــات

 ، 0.311  وتيرير  يـر مبا ـر ع0.089تيرير مبا ر ع  يث كا  لو ،افىمية الكمالية الذاتية
  0.080 يــث كــا  لــو تــيرير مبا ــر ع،  بــداعيداء ادفــي اففاعميــة الــذات يميــو فــي افىميــة 
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ــيرير  يــر مبا ــر ع ــة ، يميــو 0.398وت ــو تــيرير مبا ــر ع ،الكماليــة االجتماعي - يــث كــا  ل
  .0.803  وتيرير  ير مبا ر ع0.089

 :  األول الفزض نتائجمهاقظة 

 ت ميـ  المنظومـات، و دراك العاتات المنظومية، إكا  فبعاد التفكير المنظومي  ع
والكماليــة  عمــر الكماليــة االجتماعيــة وتقــويم المنظومــات   تــيرير مبا ــر، وتركيــب المنظومــات

عبـداهلل   وائـ  ويتف  ذلك م  ما تولمت إليو نتـائج دراةـة كـ  مـ  ،والت لي  الدراةي الذاتية
 Assaraf ، 0008ينـاس ديـابعا   ، و 0000 ، وعاد  ةامة وياةي  المقـا يع0009عميع

& Qrion,(2005); Atwater & Pittman,(2006); Hung,(2008)  لمـا ليـا تـيرير
مـا يمكـ  القـو  بـي  التفكيـر المنظـومي ك ،الت لـي  الدراةـيو إيجابي عمر الكمالية افكاديميـة 

 نظيميـــاتتم بالعمميــات العقميـــة، الكتةــاب المعرفـــة و كــز عمـــر النظريــات المعرفيـــة التــي تيـــتير 
ي مـالموتـا التعمي  يضرورة تفاعـ  المـتعمم مـ  منـابيا في الذاكرة، كما ييتم نخزيتو  وت ميميا

بتكـار ل ـ  االمـ  التفكيـر تـدرة الطالـب عمـر  النـوع قي  العاتات بي  المفـاىيم، ويزيـد ىـذا تو 
ــ ــب الموت ــو مــ  جوان ــ  التفاعــ  مــا التعميالم ــكات مــ  خــا  تفاعم ي واةــتخدامو فــي ت قي

داء وىـذه المةـتويات تعتبـر ت قيـ  مةـتويات عميـا مـ  افي الذي يؤدي إلـر عجتمااالو  ميالعم
 .وىو ما يعبر عنو بالكمالية ،داف  وت د  لمذات بمرابة

 فـي الكماليـة االجتماعيــة  بــداعيداء ادفـي اف تــيرير مبا ـر كـا  لفاعميـة الـذات
ــــــ  ،راةــــــيوالت لــــــي  الد ــــــ  م ــــــو دراةــــــة ك ــــــا أ ــــــارت إلي ــــــ  م ــــــك م ــــــ  ذل    ويتف

(Pajares,2005;Robbins et al.2004)  داء فـــي افعـــ  تدراتـــو بـــي  معتقـــدات الفـــرد
ويمكـ  تفةـير ىـذا  ،مـ  الم ـددات الميمـة لمكماليـة االجتماعيـة وادنجـاز افكـاديمي بداعياد

ـــي  ـــيرير ب ـــر  الت ـــ  ميـــارات تفكي ـــر تفعي ـــو عم ـــو  ـــو  تدرت ـــداعيمعتقدات ـــة  ه ادب ـــة ال ال وفاعمي
االجتماعيــة الخارجيــة كــالتعبير عــ  ادبــداع عــ  طريــ  أنظمــة الفــرد الداخميــة والخارجيــة التــي 

الــبعض فــي أرنــاء افداء ادبــداعي مرــ  الــدواف  ، وال خلــية ، والمــزاج ،  مــ  تتفاعــ  بعضــيا
ــ ــو لمب ــث عــ  المزيــد م ــي ت ديــد افىــداا وتدفع   المعمومــات والةــيا  االجتمــاعي تةــيم ف

 وادضافة لت قي  افىداا المن ودة.

  ضـعيا عمـر الت لـي   مبا ـر تـيرير بـداعياد التفكيـرفـي كا  لفاعميـة الـذات
فـي ، ويمك  تفةـير ذلـك بـي  فاعميـة الـذات اىمالو في  ي  كا  التيرير  ير مبا ر تويً إيمك  
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الـذي بـدوره يـؤرر فـي الت لـي    الذاتيـةالكماليـة ع ؤرر فـي المت يـر الوةـيطتـ بـداعيادالتفكير 
ال الـة العقميـة بـي   (Zimmerman,1990)ويتف  ذلـك مـ  مـا أ ـارت إليـو دراةـة ،الدراةي

الداخميــة لمفــرد كــالتعبير عــ  ادبــداع عــ  طريــ  ميــارات التفكيــر ادبــداعي كالطاتــة والمرونــة 
ــرد مــ   ــي تمكــ  الف ــدة والمناةــإوالتفالــي  وافلــالة الت ــار الجدي ــاج اففك مــ  الم ــددات  بةنت

ــــــــة ــــــــة الذاتي ــــــــة لمكمالي ــــــــائج، الميم ــــــــ  نت ــــــــك م ــــــــ  ذل ــــــــا يتف ــــــــ    كم ــــــــ  م دراةــــــــة ك
التفكيـر  فـي   فاعميـة الـذاتألـر إ  0001اف مـري عاهلل ةـعيد  أ مدعبد،Redmon 2007ع
عاليـة فنكـاديمي ونمـو  خلـيتو االجتماعيـة واد و  الطالـب اف فـفـي ت ابارزً  ادورً  ر تم بداعياد

تقا  ميامو افكاديمية. افكاديمي، هنجاز إعمر  وتؤرر ب ك  متعاد   وا 

  وتتفــ  ىــذه  ،كــا  لمكماليــة الذاتيــة تــيرير مبا ــر و يــر مبا ــر عمــر الت لــي
ــو كــ  مــ    &Witcher et al.2007; Verner-filion النتيجــة مــ  مــا تولــ  إلي

Gaudreau,2010ة فـي ضـوء أىـداا الطـاب مرتفعـي الكماليـة جـ  ويمك  تفةـير ىـذه النتي
والةـعي ن ـو افداء  ،الذاتية، والذي يتمر  في ت قيـ  مةـتويات أداء عميـا ي ـددونيا فنفةـيم

الخــالي مـــ  افخطــاء ومـــ  رــم فمـــ  الممكـــ  أ  يتــرجم ذلـــك الجيــد مـــ  جانــب الطالـــب إلـــر 
ــر ع ــة مــ  الت لــي  الدراةــي، وي أ  التوجيــات  Neumeister(2004:261مةــتويات مرتفع

 كي  افىداا افكاديمية لمطالب التي يةعر دنجازىا، وفـي إدراكـو الكمالية الذاتية تةيم في ت
 لمنجاح والف  .

  ملـدر إ يـث  ،كا  لمكمالية االجتماعية تيرير مبا ر ةـمبي عمـر الت لـي   
ىــذه التوجييــات ىــو اآلخــرو  الم يطــو  بالطالــب كافةــرة والمعممــي  والــزماء ب يــث ي ــدد 

الطالـب ت قيقيـا ، وتـد يكـو  لـذلك مـردود ةـمبي  رب عمـاآلخرو  المعايير وافىداا التـي يجـ
 & Adderholdt وتتفـ  ىـذه النتيجـة مـ  مـا تولـ  إليـو كـ  مـ الت لـي  الدراةـي  رعمـ

Goldberg, 1999; Verner–Filion and Gaudreau (2010)   فالت لـــي  
ينـا   رتـ  وإليـ الطالـب روىدا يةع رأنو مةع رليو عمإالدراةي في ىذه ال الة يمك  النظر 

نــو لكــي ي ظــي باةت ةــا  اآلخــري  يب الطالــبونتيجــة العتقــاد  ، ــب وا تــرام وتقــدير اآلخــري 
ليو المزيـد مـ  الضـ وط  التـي ربمـا تعـو  تقدمـو فـي ت لـيمو الدراةـي ع إمما يضيا  ؛دائوف

Drilling, 2002  . 
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ـــائج الفـــرض افو ، يمكـــ  القـــو  أ  ، الفـــرض تـــد ت قـــ  مـــ  خـــا  اةـــتعراض نت
مبا ـرة و يـر  تـيريرات ةـببيةتوجـد  الي يتم تبولو، ويمك  ليا ة الجممة العمميـة التاليـة وبالت

الكماليــة والت لــي  عمــر  بداعيــةتفكيــر المنظــومي وفاعميــة الــذات اد أبعــاد المبا ــرة لكــ  مــ  
 .كمية التربية جامعة المنيالد  الطاب  الدراةي

 نتائج الفزض الجاني وتفشرييا:

نـاث ذكـور،(النـوع  مـ  لكـ  اإ لائيً  دا  تيرير ال يوجد "أنو مرع الفرض ىذا ينص  ،)وا 
فـي ميـارات التفكيـر المنظـومي وفاعميـة الـذات  بينيمـا وأدبـي  والتفاعـ  عممـي، (والتخلـص

 "المنيا جامعة - التربية كمية طاب لد  االبداعية، والكمالية والت لي  الدراةي
التلميم  يذ ت مي  التباي  الرنائيتم اةتخدام  ،ولمت ق  م  ل ة ىذا الفرض 
والنوع  التخلص العمميوالنوع  لبيا  أرر مت يري  مر مة التعميميةا لمعتبعً  0×0العاممي 

بداعية،والكمالية والت لي  تفكير المنظومي وفاعمية الذات ادميارات ال فيوالتفاع  بينيما 
  00. وجاءت النتائج كما ىو موضح بجدو  عةك  عمر  د الدراةي
 )( َخائج ححهُم انخباٍَ انزُائٍ رٌ انخصًُى انؼايهٍ نًخغُشاث انبحذ حبؼا نهُىع وانخخصص انؼه14ًٍجذول )

=ٌ244) 

يجًىع  يصذس انخباٍَ انًخغُشاث

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يخىسط 

 انًشبؼاث

 قًُت )ف(

F 

يسخىي 

 انذالنت

يشبغ 

 اَخا

انخفكُش 

 انًُظىيٍ

ادساك 

انؼالقاث 

 انًُظىيُت

-ىع )ركىسانُ

 إَاد( .
4.349 1 4.349 4.189 4.442 

4.410 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
4.224 1 4.224 4.214 4.644 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
4.646 1 4.646 4.628 4.429 

- 

    1.429 236 242.09 حباٍَ انخطأ. 

     239 240.09 انخباٍَ انكهٍ.

  

 

ححهُم 

 انًُظىياث

-انُىع )ركىس

 إَاد(. 
2.344 1 2.344 2.423 4.156 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
2.668 1 2.668 2.346 4.134 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
1.499 1 1.499 1.295 4.256 

- 

    1.150 236 203.445 حباٍَ انخطأ. 

     239 208.654 انخباٍَ انكهٍ.

 

 

حشكُب 

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
4.983 1 4.983 1.885 4.101 

- 

 4.424 4.410 5.064 3.445 1 3.445انخخصةةةص)ػ
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يجًىع  يصذس انخباٍَ انًخغُشاث

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يخىسط 

 انًشبؼاث

 قًُت )ف(

F 

يسخىي 

 انذالنت

يشبغ 

 اَخا

 أدبٍ(. -نًٍ انًُظىياث

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
4.223 1 4.223 4.428 4.514 

- 

    4.521 236 123.444 حباٍَ انخطأ. 

     239 120.033 انخباٍَ انكهٍ.

 

حقىَى 

 انًُظىياث

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
3.634 1 3.634 3.355 4.468 

- 

انخخصةةةص)ػ

 ٍ(.أدب -نًٍ
3.451 1 3.451 3.186 4.406 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
1.314 1 1.314 1.249 4.203 

- 

    1.483 236 255.630 حباٍَ انخطأ. 

     239 263.396 انخباٍَ انكهٍ.

 فاػهُت انزاث

 اإلبذاػُت

فاػهُت انزاث 

فٍ األداء 

 بذاػٍاإل

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
238.224 1 

238.22

4 
6.508 4.411 

4.420 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
25.149 1 25.149 4.693 4.446 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
16.049 1 16.049 4.462 4.490 

- 

    36.214 236 8546.64 حباٍَ انخطأ. 

     239 8814.44 انخباٍَ انكهٍ.

 

فاػهُت انزاث 

 فٍ انخفكُش

 بذاػٍاإل

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
52.521 1 52.521 4.991 4.321 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
2.509 1 2.509 4.449 4.826 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
09.142 1 09.142 1.493 4.223 

- 

    53.411 236 12514.63 حباٍَ انخطأ. 

     239 12642.65 انخباٍَ انكهٍ.

 

انكًانُت 

 انزاحُت

-انُىع )ركىس

 إَاد( .
9.061 1 9.061 4.202 4.642 

- 

انخخصةةةص)ػ

 أدبٍ(. -نًٍ
4.266 1 4.266 4.440 4.931 

- 

انخفاػةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 بُُهًا.
0.945 1 0.945 4.222 4.638 

- 

    35.868 236 8464.045 حباٍَ انخطأ. 

     239 8482.65 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

. 
96.212 1 96.212 2.323 4.129 

- 

 -انخخصص)ػهًٍ

 أدبٍ(.
13.524 1 13.524 4.326 4.568 

- 

 - 4.098 4.466 2.024 1 2.024 انخفاػم بُُهًا.

9003.56 حباٍَ انخطأ.

1 
236 41.413   

 

9941.18 انخباٍَ انكهٍ.

3 
239    

 

 

انخحصُم 

 نذساسٍا

 

إَاد( -انُىع )ركىس

. 
0848.30 1 0848.30 4.454 4.543 

- 

 -انخخصص)ػهًٍ

 أدبٍ(.
59.530 1 59.530 4.443 4.953 

- 

1894.44 انخفاػم بُُهًا.

1 
1 

1894.44

1 
4.148 4.042 

- 

.110496 حباٍَ انخطأ.

14 
236 

10445.3

2 
  

 

.126065 انخباٍَ انكهٍ.

58 
239    

 

 ( ػهً انخشحُب4.41(، )4.45ػُذ يسخىي )  6.63، 3.84نُت = قًُت )ف( انجذو 

 :ما يلي( 12تضح مو جدول )ي

 بالهشبة للهوع: ـ أ  

أبعـاد مـ   عـدب  ي أإنـاث  فـي  -ا لمنـوع عذكـورت ير النتائج إلـر عـدم وجـود فـرو  دالـة تبًعــ 0
فـي  والطالبـاتالطـاب بمعنر أنـو ال توجـد فـرو  ذات داللـة إ لـائية بـي   ،التفكير المنظومي

دراك العاتات المنظومية   يث كانت الفـرو  دالـة عنـد إعد وا د فقط عالتفكير المنظومي عدا ب  
  0.40 ،ع3.08  للالح الذكور،  يث بم ـت تـيم متوةـطات الـذكور وادنـاثع0.08مةتو  ع

التـيرير لمعرفة  جم التـيرير كـا   جـم  ؛الختبار ت مي  التباي  وب ةاب مرب  إيتا ،عمر التوالي
ويمكـ  تفةـير ذلـك بـي  ، وبالتالي يمك  إىمـا  ىـذا الفـر   0.008؛  يث بم ت تيمتوعضعيًفا

، مت ـابية فـي المر مـة الجامعيـةالطـاب والطالبـات التي يةـتخدميا  ميارات التفكير المنظومي
تقــــويم و تركيــــب المنظومــــات ، و ت ميــــ  المنظومــــات، و دراك العاتــــات المنظوميــــة، إتضــــم  تو 

ظــروا ال يــاة الجامعيــة وافةــاليب التدريةــية،  وىــذه النتيجــة إلــر ت ــاب  تــد تعــز مــات المنظو 
، وتتفـ  ىـذه النتيجـة مــ  نتـائج بعـض الدراةـات التــي الجامعــةوالظـروا ال ياتيـة افخـري فـي 
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ومنيـا  التفكيـر المنظـومي لـائًيا بـي  الـذكور واالنـاث فـي إعدم وجود فرو  دالـة إلر ا ارت 
 ــيري  م مـــد و  ، ونورىــا  أ ــرا أبـــو ال ةــ ، 0008د أ مــد لـــقرعالةــي كــ  مـــ  دراةــة

ينـــاس فيمـــي النقيـــبعو  دةـــوتي،   إلـــر عـــدم وجـــود تـــيرير لمنـــوع فـــي ميـــارات التفكيـــر 0004ا 
التـي تولـمت إلـر وجـود و   0008المنظومي، واختما م  نتائج دراةة أ مد ب  ي ير الجيميع

 .التفكير المنظومي للالح ادناثفرو  دالة إ لائًيا بي  الذكور وادناث في ميارات 
 بـداعياد التفكيـرفاعميـة الـذات فـي ت ير النتائج إلر عدم وجود فرو  بي  الجنةـي  فـي ـ 0
  أ  تيمـة "ا" الدالـة عمـر النةـبة بـي  تبـاي  المت يـر المةـتق  00يتضح م  جدو  ع يث  ،

ممـا ي ـير إلـر  ؛ بـداعيدا التفكيـرفاعميـة الـذات فـي فـي  عالنوع  وعالخطي   ير دالة إ لـائًيا
ــرو  بــي  الجنةــي  ، وتعنــي ىــذه النتيجــة أ   ــة الداخميــة عــدم وجــود ف ــة ال الــة العقمي فاعمي

كـــالتعبير عـــ  ادبـــداع عـــ  طريـــ  ميـــارات التفكيـــر ادبـــداعي كالطاتـــة والمرونـــة والتفالـــي  
نتيجــة ىــذا  وتتفــ  مت ــابيةوافلــالة التــي تمكــ  الفــرد مــ  أنتــاج اففكــار الجديــدة والمناةــبة 

عـدم وجـود تـيرير والتي تولمت إلر    0008نتائج دراةة دراةة م مد تاةم جبيرع  الب ث م
وتختمــــا نتــــائج ىــــذا الب ــــث مــــ  نتــــائج دراةــــة كــــ   ،لمنــــوع فــــي فاعميــــة الــــذات ادبداعيــــة

 ، 0008 دير كـاظم فمـيحعو ، رناء عبد الودود عبد ال افظ،Mathise,Bronnic(2009م  ع
  التـي تولـمت إلـر 0004العبـاس علـفور الةـعديع مروة عبـدو ال مري، لاد  كاظم جريو 

، وجــود فــرو  دالــة إ لــائًيا بــي  الــذكور وادنــاث فــي فاعميــة الــذات ادبداعيــة للــالح الــذكور
 ،االبــداعي افداءت ــير النتــائج إلــر وجــود فــرو  بــي  الجنةــي  فــي فاعميــة الــذات فــي وكــذلك 
الدالـة عمـر النةـبة بـي  تبـاي  المت يـر المةـتق  ع    أ  تيمـة "ا"00يتضح م  جدو  ع يث 

ممـا ي ـير إلـر وجــود  ؛ بــداعياد افداءفاعميـة الـذات فـي فــي  النـوع  وعالخطـي  دالـة إ لـائًيا
فاعمية ال الة االجتماعية الخارجية كـالتعبير عـ   فرو  بي  الجنةي  ، وتعني ىذه النتيجة أ 
بعـض فـي أرنـاء  مـ  الخارجيـة التـي تتفاعـ  بعضـياادبداع عـ  طريـ  أنظمـة الفـرد الداخميـة و 

، وكانــت الفــرو   افداء ادبــداعي مرــ  الــدواف  ، وال خلــية ، والمــزاج ، والةــيا  االجتمــاعي
  للــــــالح الــــــذكور،  يــــــث بم ــــــت تــــــيم متوةــــــطات الــــــذكور 0.08دالــــــة عنــــــد مةــــــتو  ع

لمعرفـة  ؛  التبـاي الختبـار ت ميـ وب ةاب مرب  إيتـا   عمر التوالي،30.10 ،ع30.83وادناثع
وبالتـالي يمكـ  إىمـا  ىـذا   0.008؛  يـث بم ـت تيمتـوعضـعيًفا جم التيرير كا   جـم التـيرير 

ــائج دراةــة  وتتفــ  نتيجــة ىــذا الب ــث مــ الفــر  ، Mathise,Bronnic(2009كــ  مــ  ع نت
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ــد ال افظ،و  ــودود عب ــد ال ــاء عب ــيحعو رن ــو ال ــمري، و  ، 0008 ــدير كــاظم فم ــاظم جري لــاد  ك
التــي تولــمت إلــر وجــود فــرو  دالــة إ لــائًيا و   0004العباس علــفور الةــعديعمــروة عبــدو 

بي  الذكور وادنـاث فـي فاعميـة الـذات ادبداعيـة للـالح الـذكورفي  ـي  تولـمت دراةـة م مـد 
 .   إلر عدم وجود تيرير لمنوع في فاعمية الذات ادبداعية0008تاةم جبيرع

الكماليـة الذاتيـة والكماليـة االجتماعيـة جنةي  في ت ير النتائج إلر عدم وجود فرو  بي  ال ـ3
  أ  تيمة "ا" الدالـة عمـر النةـبة بـي  تبـاي  00يتضح م  جدو  ع يث  ،والت لي  الدراةي

ممـا ي ـير إلـر عـدم وجـود فـرو  بـي   ؛المت ير المةتق  ع النوع  وعالخطي   ير دالة إ لائًيا
تعنـي ىـذه النتيجـة و ،  عيـة والت لـي  الدراةـيالكماليـة الذاتيـة والكماليـة االجتماالجنةـي  فـي 
داء عميا ب ك  مبـالغ فيـو أمجاىدة الفرد لمولو  لمةتويات ناث في الذكور واد ت ابو ك  م  

و كما ي ددىا لو المجتم  ، وبـي  أم  وجود اختاا بي  المةتويات التي يضعيا الفرد لنفةو 
، Flett et al.( 1992)اةــة كــ  مــ  وتتفــ  نتيجــة ىــذا الب ــث مــ  نتــائج در  ،دائــو الفعمــيأ

Neumeister,( 2002) ، فـي  ـي  ، عـدي الكماليـةفـي ب   إلـر عـدم وجـود تـيريروالتي تولمت
إلـــر وجـــود فـــرو  دالـــة وتولـــمت ، Hewitt &Flett(1991b)تختمــا مـــ  نتـــائج دراةـــة 

فــي الــذكور وافنــاث ت ــابو كــ  مــ  وكــذلك  عــدي الكماليــةإ لــائًيا بــي  الــذكور وادنــاث فــي ب  
ومــد  اةــتيعابيم وفيميــم لمــا تعممــوه مــ  خبــرات معرفيــة أو مياريــة مــ   ،الت لــي  الدراةــي
طبيعـة الم تويـات وافةـاليب والطـر    ىـذه النتيجـة إلـر مـا يمـي  وتد تعز  المقررات الدراةية،

المةتخدمة في تاعات التـدريس، والمنـاخ التعميمـي الم ـترك الـذي يجمـ  بـي  الـذكور وادنـاث 
ــا ــي بيئ ــذلكف ــي كانــت ةــائدة عــني ،  ت لــفية وا ــدة، وك ــي ت ييــر النظــرة الت ــاث ف ر بــة ادن

 ور بــتي  فــي إ ةــاس المجتمــ  بيــ  واالعتــراا بقــدرتي ، ور بــتي  فــي اد ةــاس بــذاتي ،
 .وةعيي  لم لو  عمر أعمر الدرجات

 للتخصص الدراسي:بالهشبة ـ ب 

ــ0  بــي  تبــاي  المت يــر المةــتق     أ  تيمــة "ا" الدالــة عمــر النةــبة00يتضــح مــ  جــدو  ع ـ
ـــر   وعالخطـــي  التخلـــص الدراةـــيع ـــ ي ـــد مةـــتو  ع ةدال ـــي   0.000إ لـــائًيا عن ـــر ف التفكي

التخلـص العممـي والتخلـص وجود فرو  بي  متوةط درجات عدم مما ي ير إلر  ؛المنظومي
  يث كانت الفـرو  دالـة عنـد مةـتو  ،تركيب المنظوماتما عدا  التفكير المنظوميافدبي في 

التخلــص افدبــي والتخلــص العممــي  يــث بم ــت تــيم متوةــطات  ،  للــالح افدبــي0.08ع
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الختبــار ت ميـــ  التبــاي  لمعرفــة  جـــم  وب ةــاب مربـــ  إيتــا ،  عمــر التــوالي0.88 ، ع0.99ع
، وبالتالي يمك  إىمـا  ىـذا الفـر   0.008؛  يث بم ت تيمتوعضعيًفاالتيرير كا   جم التيرير 

إلــــر الظــــروا المت ــــابية التــــي يتعــــرض ليــــا الطــــاب بــــاختاا ىــــذه النتيجــــة   وتــــد تعــــز 
تخللــاتيم، وت ــابة الظــروا التــي يتعرضــو  ليــا فــي بيئــة العمــ  و يرىــا مــ  العوامــ  التــي 

وتتفـ  ، ميـارات التفكيـر المنظـوميجعمت ىناك ت ـابًيا بـي  التخللـات افدبيـة والعمميـة فـي 
 ، ونورىــا  أ ــرا أبــو 0008لــقرعالةــيد أ مــد ىــذه النتيجــة مــ  نتــائج دراةــة كــ  مــ   

  التـي تولـمت إلـر عـدم وجـود 0004يناس فيمي النقيـبعوا    يري  م مد دةوتي،و ال ة ، 
تيرير لمتخلص في ميارات التفكير المنظومي، وتختما نتائج ىذا الب ث م  نتـائج دراةـة كـ  

ت    يـث تولـم0008ع يوخخـر  فـودة الدي  ، عبيـر نلـر 0009م   م مـد عبـدالمطيا أ مـدع
إلر وجود فرو  دالـة إ لـائًيا بـي  التخلـص العممـي وافدبـي فـي ميـارات التفكيـر المنظـومي 

 للالح التخلص العممي
ــ 0    أ  تيمــة "ا" الدالــة عمــر النةــبة بــي  تبــاي  المت يــر المةــتق  00يتضــح مــ  جــدو  عـ
ات فاعميـة الـذفـي   0.000إ لـائًيا عنـد مةـتو  ع ةدالـ يـر وعالخطـي   التخلص الدراةي ع

التخلـص العممـي والتخلـص وجود فرو  بي  متوةـط درجـات عدم مما ي ير إلر  ؛االبداعية
وتــد تعــز  ىــذه النتيجــة إلــر طبيعــة المــواد التربويــة التــي ، بداعيــةفاعميــة الــذات ادافدبــي فــي 

 يقــوميدرةــيا طــاب كميــة التربيــة،  يــث إ  الطــاب يدرةــو  نفــس المقــررات التربويــة، والتــي 
مــر التنظيــر كمقــررات ألــو  التربيــة والتربيــة المقارنــة واددارة التعميميــة واللــ ة جــزء منيــا ع

النفةية، في  ي  يمي  الجزء اآلخر منيا إلر الجم  بـي  التنظيـر والتطبيـ  كمقـررات المنـاىج 
وبطبيعــة ال ــا  فــإ  ىــذه المقــررات يدرةــيا  ،وطرائــ  التــدريس ومقــررات عمــم الــنفس التربــوي

ــر الطــاب نفــس الم اضــرطــاب القةــمي  ال ــد يعرضــيا عم ــي، وت ىــذه  اختمفــت، عممــي وافدب
 ، 0008 ــدير كــاظم فمــيحعو رنــاء عبــد الــودود عبــد ال افظ، نتــائج دراةــة كــ  مــ   النتيجــة مــ

إلــر وجــود فــرو  بــي  التخللــات العمميــة واالنةــانية للــالح التخللـــات التــي تولــمت و 
ــــة،  العبــــاس علــــفور  مــــروة عبــــدو  نتــــائج دراةــــة لــــاد  كــــاظم جريــــو ال ــــمري،و العممي
يـة واالنةـانية للـالح إلر وجـود فـرو  بـي  التخللـات العممالتي تولمت و   0004الةعديع

 نةانيةالتخللات اد 
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 الكماليــة الذاتيــة واالجتماعيـــة ت ــير النتــائج إلـــر عــدم وجــود فـــرو  بــي  الجنةــي  فـــي ـــ3 
ة عمـر النةـبة بـي  تبـاي    أ  تيمة "ا" الدالـ00يتضح م  جدو  ع يث  الت لي  الدراةي،و 

ممـا ي ـير إلـر عـدم وجـود فـرو  بـي   ؛المت ير المةتق  ع النوع  وعالخطي   ير دالة إ لائًيا
ــ  مــ  و ،  الت لــي  الدراةــيالجنةــي  فــي  ــي ىــذه النتيجــة ت ــابو ك ــذكور واد تعن ــيال ــاث ف  ن

ــة و  ــة واالجتماعي تعممــوه مــ  ومــد  اةــتيعابيم وفيميــم لمــا  الت لــي  الدراةــيالكماليــة الذاتي
طبيعــة   ىــذه النتيجـة إلــر مــا يمــي  وتد تعــز خبـرات معرفيــة أو مياريــة مــ  المقـررات الدراةــية،

الم تويــات وافةــاليب والطــر  المةــتخدمة فــي تاعــات التــدريس، والمنــاخ التعميمــي الم ــترك 
 ر بـة ادنـاث فـي ت ييـر النظـرة الذي يجم  بي  الذكور وادناث في بيئات لفية وا ـدة، وكـذلك

التي كانت ةائدة عني ، ور بـتي  فـي إ ةـاس المجتمـ  بيـ  واالعتـراا بقـدرتي ، ور بـتي  
 .وةعيي  لم لو  عمر أعمر الدرجات في اد ةاس بذاتي ،

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

ــ0 ــاي  تف00يتضــح مــ  جــدو  ع ـ ــي  تب ــر النةــبة ب ــة عم ــري    أ  تيمــة "ا" الدال اعــ  المت ي
فـي    والنـوعع ذكـور ـ إنـاث  وعالخطـي   يـر دالـة إ لـائًياأدبـيـ  عممـيع التخلـصالمةتقمي  

  ؛ ممـــا ي ـــير إلـــر عـــدم وجـــود تفاعـــ  دا  إ لـــائًيا بـــي  مت يـــري الب ـــثالتفكيـــر المنظـــومي
لمتفكيـــر   كمت يـــر مةــتق  والنـــوعع ذكورـــ إنـــاث  كمت يــر مةـــتق  أدبــيـ  عممـــيع التخلــص
دراك إوتتضــم   لميــارات التفكيــر المنظــومي الــذكور وادنــاثإدراك أ   ذلــك ويعنــي المنظــومي

ال تختمـا عـ   العاتات المنظومية، ت مي  المنظومات، تركيب المنظومـات ، تقـويم المنظومـات
 .إناث مذكور أذلك لمةواء  كانت أم أدبية، ةعمميً التخللات  بطبيعة

الدالـة عمـر النةـبة بـي  تبـاي  تفاعـ  المت يـري  أ  تيمـة "ا"   00يتضح م  جـدو  عـ  0   
فـي    والنـوعع ذكـور ـ إنـاث  وعالخطـي   يـر دالـة إ لـائًياأدبـيـ  عممـيع التخلـصالمةتقمي  

  ؛ ممـا ي ـير إلـر عــدم وجـود تفاعـ  دا  إ لـائًيا بـي  مت يـري الب ــثفاعميـة الـذات ادبداعيـة
فاعميـة إنـاث  كمت يـر مةـتق  عمـر    كمت يـر مةـتق  والنـوعع ذكورــأدبـيـ  عممـيع التخلـص

ال الــة الداخميــة مــ  تفاعــ   نــاث فــيالــذكور واد ت ــابو كــ  مــ   ، ويعنــي أ  الــذات ادبداعيــة
ـــ   ـــر افداء، وتمر ـــة عم ـــائج المترتب ـــر النت ـــة افخـــر  بادضـــافة إل ـــرات ال خلـــية والدافعي مت ي

اتـة والمرونـة وافلـالة معتقدات الفـرد  ـو  تدرتـو عمـر تفعيـ  ميـارات تفكيـره ادبـداعي، كالط
ال و   ،نتاجــات إبداعيــة تيمــة وجديــدةإلــر وال ةاةــية لمم ــكات والتفالــي  بيــدا الولــو  
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وبلفة عامة فـإ  الواتـ  الـذي  . افدبي التخلص مأ التخلص العمميتختما ع  كونيم في 
نارًـ د يختمـا إدراك وا ـد تقريًبـا ال يختمـا كريـرًا بـاختاا النـوع ولكـ  تـ ايعي و الطاب ذكورًا وا 

الطــاب لبيانــاتيم فــي ضــوء مــا يتكــو  لــدييم مــ  معنــر ليــذا الواتــ ، إال أ  تكــدس الواتــ  
   .بالم كات جع  ىناك إدراًكا متجانًةا بي  الذكور وادناث لم ياة التي يعي ونيا

  أ  تيمـة "ا" الدالـة عمـر النةـبة بـي  تبـاي  تفاعـ  المت يـري  00يتضح م  جـدو  عـ 3    
فـي   والنـوعع ذكـور ـ إنـاث  وعالخطـي   يـر دالـة إ لـائًيا أدبيـ  عمميع التخلص  تقمي المة

؛ ممـــا ي ـــير إلـــر عـــدم وجـــود تفاعـــ  دا  الكماليـــة الذاتيـــة واالجتماعيـــة والت لـــي  الدراةـــي
  كمت يـر مةـتق  والنـوعع ذكورــ إنـاث  أدبـيـ  عممـيع التخلـص  إ لائًيا بي  مت يـري الب ـث

تعنــي ىــذه النتيجــة و ،  الكماليــة الذاتيــة واالجتماعيــة والت لــي  الدراةــيكمت يــر مةــتق  عمــر 
داء عميـا ب ـك  مبـالغ أمجاىـدة الفـرد لمولـو  لمةـتويات الـذكور وافنـاث فـي   ت ابو ك  مـ 

و كمـا ي ـددىا لـو المجتمـ  ، أفيو م  وجود اختاا بي  المةتويات التي يضعيا الفـرد لنفةـو 
 التخلص افدبي.أم التخلص العممي ا ع  كونيم في ال تختمو  دائو الفعميأوبي  

 الجاني ما يليمو استعزاض نتائج الفزض تضح ي

عـد ميارات التفكير المنظـومي عـدا ب  ال يوجد أرر دا  لمفرو  ترج  لمنوعع الذكور وادناث  في  ـ
   الدراةـيبداعي، والكمالية والت ليية  وفاعمية الذات في التفكير اددراك العاتات المنظومإع
.   

أ ـد أبعـاد  دراك العاتـات المنظوميـةإوجد أرر دا  لمفرو  ترج  لمنوعع الذكور وادناث  في _ ي
 . بداعيوكذلك فاعمية الذات في التفكير ادالتفكير المنظومي 

ميـارات التفكيـر فـي   أدبـيـ  عممـيع إلـر التخلـص الدراةـييوجـد أرـر دا  لمفـرو  ترجـ  ــ ال 
ـــب المنظو عـــالمنظـــومي عـــدا ب   ـــذات فـــي اآلداء ادد عتركي ـــة ال ـــداعي، والكماليـــة مـــات  وفاعمي ب
   .والت لي  الدراةي

 بعـد عتركيـب المنظومـات فـي   أدبـيـ  عممـيع التخلص الدراةيوجد أرر دا  لمفرو  ترج  ـ ي
 .أ د أبعاد التفكير المنظومي

ميــارات إنــاث  فــي والنــوع عذكور،  أدبــيـ  عممــيع التخلــصال يوجــد أرــر دا  لمتفاعــ  بــي  ـــ 
 كميـة طـاب لـد  بداعيـة، والكماليـة والت لـي  الدراةـيتفكيـر المنظـومي وفاعميـة الـذات ادال

 .المنيا جامعة - التربية
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 توصيات البحح:

فــادة منيــا فــي ت ةــي  يمكــ  لــيا ة التولــيات التاليــة لإل ،فــي ضــوء نتــائج الب ــث
  االبتدائية والرانوية المدارسالعممية التعميمية والممارةات التربوية في 

بالكميـة أو مركـز التطـوير التـدريب  و ـدة خـا  مـ  وورش عمـ  تدريبيـة دوراتو  ندوات عقدـ 0
لمــا ليــا مــ  أرــر فــي  ؛لمطــاب ميــارات التفكيــر المنظـوميتنميــة  تتنــاو  المينـي بالجامعــة
 ت ةــي  الت لــي  الدراةــيوتةــاعد عمــر  ،كــاديمي لمطــابال خلــي واف ت قيــ  النمــو 

 دييم.ل
، ب يـث تطـوير فاعميـة الـذات االبداعيـةعمـر ضرورة ت جي  افةـاتذة الجـامعيي  لطابيـم  -0

يلبح لدييم معتقدات إيجابيـة  ـو  تـدراتيم ادبداعيـة تمكـنيم مـ  ميـارات التفكيـر العميـا 
 العاديي . الطابخارج نطا  الميلوا كما ىو المعتاد م  

التي تتنـاو  فاعميـة الـذات االبداعيـة وعاتتيـا بمت ـرات  إجراء المزيد م  الب وث والدراةاتـ 3
 .أخر  كيةايب التعمم وأةاليب التفكير 

، وتتـيح ليـم الفرلـة توفير مواتا وبيئات لمتعمم ت فز وت ث الطاب عمر تعمـم كـ  جديـد -8
وفاعميــة الــذات  التفكيــر المنظــوميميــارات ورة تضــمي  لمتعبيــر عــ  وجيــو نظــرىم، مــ  ضــر 

ــةاد ــر وت بداعي ــا يةــاعد الطــاب عم ــاىج الدراةــية لمطــاب؛ مم  ت ةــي دريةــيا ضــم  المن
 الدراةي. الت لي 
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 ــــعــــاملزاجـــ

(. )عددا يدددات ويال تها بمدد  )ممدد كيال يدبنت ددك يدمطالددتم  دددم   ددا  1111أحمددم محمددم يدي) ددم   .1
مجمـــة القادةـــية فـــي اآلداب يدصددا يدنددد ط  يدمبت ددد  ادد  مددد م  يدك   ددد  ال  

 .176-149(  4 -3  11بوية،والعموم التر 

)ميه دة ددم  يد ل)دة يدمدتن)  ع تمعلمد ما اد  ي كمع   (.ا هل ة يدايال يإل1114أحمم محمم يديه)   .1
ـــــــــــة، ـــــــــــوم التربوي ـــــــــــي العم ـــــــــــة ف ـــــــــــة افردني             ج معدددددددددددة يد كمدددددددددددت    المجم

 .488-475( 4 11ي كمع 

) ع يدممك د  اد  بطم دة ممد كيال (. أنك )كط مج يدمتنت 1116ي حمك   آل همك يهلل  ع م أحمم ه)م .3
المجمــــة الدوليــــة التربويــــة يدبنت ددددك يإل)ددددميه  دددددم  يد ددددا  يدملبح دددد ع )دددد   

 (  بشدددددك ع يدنددددد ط 11 5 ، دار ةـــــمات لمدراةـــــات وافب ـــــاث ،المتخللــــة
168-181. 

(.م ددبت  يدبنت ددك يدمطالددتم  هطددم  ل)ددة تل ددة يدعلددتا )ج معددةيدمل  1117)ددع  ح ددج يدج) لدد   أحمددم .4
ــــــــة التربويــــــــة مددددددددة ) دبحصدددددددد ل ي تدددددددد م م   خ دددددددددم تها ب ــــــــة الدولي المجم
 .141-117( آايك 3 6 المتخللة

(. مكي دة يدعا دة )د ع يدتم د دة تيدب ج دل ددم  ه طدة مدع  دا  يدج معدة 1119أشكا محمم ه  ة  .5
 .315-181( 13  مجمة ادر اد النفةييدمبنت  ع ه لً    

ال يدددبعلا يد دد لا هلددج طشدد   يدددمم   دبطم ددة (.اع د ددة ي ددبخميا )عددا ي ددبكيب ج  1115إ طدد د م دد    .6
ممدددد كيال يدبنت ددددك يدمطالددددتم  دددددم  يد ددددا  يدمعلمدددد ع )تل ددددة يدبك) ددددة شددددع)ب  

ـــة، كميـــة يدجغكيا ددد  تيدبدددك     ـــة لمدراةـــات االجتماعي ـــة التربوي مجمـــة الجمعي
 83-41م كد   (68  التربية، جامعة عي   مس

د)طدد ل  ادد  بددمك د م ددكك يدعلددتا يدمبت ملددة (.ي ددبخميا يدطمددتا  ي1114بمدد ط  محمددم  ددل م ع محمددم  .7
دبطم دددة يدبنت ددددك يدمطالددددتم  تبصددددت   يدمعب دددميال يدمعكا ددددة دددددم   ل)ددددة شددددع)ة 

دراةــات تربويــة ونفةــية، مجمــة كميــة التربيــة يدبعلدد ا ي    دد  )تل ددة يدبك) ددة 
 .116-51(  81 بالزتازي ،

يال يإل)ميه دددة ددددم   ل)دددة (. ا هل دددة يددددا1117نطددد و ه)دددم يددددتمتم ه)دددم يدحددد اال   دددم ك تددد الا الددد    .8
 .165-118( أتبت)ك 1  المجمة العربية لمعموم التربوية والنفةيةيدج معة 
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(. )ط ددددة يدتم د ددددة ي ت م م ددددة تب ن كيبمدددد  يإل ج ) ددددة 1117جددد )ك محمددددم ه  ددددج  ك) دددد  ه)ددددم  كشدددتيع  .9
                  مجمــــــــة الب ــــــــث فــــــــي التربيــــــــة وعمــــــــم الــــــــنفس، جامعــــــــة تيد ددددددددل) ة  

 . 441-369:(1 11 المنيا،

(.أنك ي دبكيب ج  ال مد  تكيو يدمعكادة اد  بدمك د يدك   د  ال هلدج بطم دة 1114ح ع محمم يدم دت   .11
المــؤتمر العممــي يدبنت ددك يدمطالددتم  دددم   ل)ددة يدصددا يدندد مع ي    دد  )غددي  

الرام ، افبعاد ال ائبة في مناىج العموم بالوط  العربي، الجمعيـة الملـرية 
 .117-88 (1   ج معة ه ع شمد لمتربية

ـــي الرالـــث  ـــو  المـــدخ  (. يد)ط ل دددة تمدددمخل دلمطالتم دددة  1113ح دددط ع يدت مدددل   .11 المـــؤتمر العرب
المنظـومي فــي التــدريس والــتعمم، مركــز تــدريس العمــوم جامعــة عــي   ــمس 

 .بالتعاو  م  جامعة جرش بالمممكة افردنية اليا مية، القاىرة ملر

مـؤتمر العربـي الخـامس  ـو  المـدخ  المنظـومي ال  التفكير المنظـومي(. 1115ح ط ع يدت مدل   .11
ابريـ   08-01في التـدريس والـتعمم، جامعـة الـدو  العربيـة فـي الفتـرة مـ  

،80-14. 

  يد  نك :متب)دة ي طجلددت الــذكاء المنظـومي فــي نظريــة العــبء المعرفــي(.1115حلمد  محمدم يدن ددل  .13
 يدمصك ة.

 دنتك دل ) هة تيدطشك تيدبتي  . ي كمع ميك يعمم النفس التربوي(.1117خل ل يدمع   ة  .14

   يد  نك : ميك يدنتك يدعك) .ةيكولوجية التفكير المنظومي(.1111م ط  أحمم ي م ه ل  .15

التفكيـــر وأنماطـــوع التفكيـــر االةـــتدالي، :   1115كهدددم ممدددم  كيت ددد    دددمج إ)دددكين ا ه)دددميدتك ا  .16
: ميك (  ي كمع  هم عالتفكير االبداعي، التفكير المنظومي، التفكير البلري

 يدم  ك  دلطشك تيدبتي  .

(.اع د ة ي بخميا يدممخل يدمطالتم  دلبغل  هلج صعت) ال 1119ك ح   أحممه)ميدعي ي طصك  .17
بعلا م م  يدعلتا تبطم ة يدبنت ك يدمطالتم  دم  بام ا يدمكحلة يإلهميم ة   

والمنيج والكتاب،دعوة  -المؤتمر العممي الرالث ع ر التربية العممية المعمم
-153أ   د يد  نك   4-1  اجعة الجمعية الملرية لمتربية العمميةلممر 
316. 

 مجمـــة  ـــؤو (. بت عددد ال يدتنددد و  يدايب دددة  يد)طددد و يدطالدددك  تيد  ددد د  1997 ددد مك جم دددل ك دددتيع  .18
 .51-15 (55 14  جمعية االجتماعيي  في ال ارتة ،اجتماعية

دمنلنددد ال تآنددك  هلدددج يدبنت دددك (.اع د دددة يدمددمخل يدمطالدددتم  اددد  بددمك د ي1111 ددع م جددد )ك يدمطددتا   .19
المـــؤتمر العممـــي الرابـــ  ع ـــر، يدمطالدددتم  ددددم   دددا  يدمكحلدددة يدن طت دددة  
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ج معددة هدد ع شددمد  يد دد نك    الجمعيــة الملــرية لممنــاىج وطــر  التــدريس
  تد ت. 14-15(  1 

 ا (.ا هل ةي بخميا ي دع   يدبعل م ة يدتم) تبك دة اد  بطم دة يدمند ن1116 م ح ه)ميدحم م  ل م ع   .11
دراةــات يدك   د ة تيدبنت دك يدمطالددتم  ددم  بام ددا يدصدا يد د مد يإل)بددميل .

 .344 -197(  77  عربية في التربية وعمم النفس بالةعودية

(. مكجددة ب)طدد  مندد ن ا يدبنت ددك يدطالمدد  ادد  يدج معدد ال يدحتتم ددة يد ددعتم ة  مددع 1111 ددم ا هلددج   .11
مجمـة كميـة التربيـة، تجمة طالك يدعمميو تكؤ  و ي    ا ا  بلد  يدج معد ال  

 .343 -389(  18  1  جامعة دم  

(. ب ن كبن هدددل يدطدددتخ تيدبخصددد  يدمكي ددد  اددد  ممددد كيال يدبنت دددك 1114يد ددد م أحمدددم محمدددتم صددد ك  .11
 4  افزىـر      مجمـة كميـة التربيـة، جامعـة يدمطالتم  دم   ل)ة يدج معة  

 161  )11-54. 

.يدحمتددة يتخب) ك ددة  0004ةــعديعلــاد  كــاظم جريــو ال ــمري، مــروة عبــدالعباس علــفور ال .13
ـــــوم تها بمددددد  )ن هل دددددة يددددددايال يإل)ميه دددددة ددددددم   ل)دددددة يدج معدددددة   ـــــة العم مجم

-171(  1 35  كميــة التربيــة لمعمــوم ادنةــانية -جامعــة بابــ   ،االنةــانية
199. 

يد د نك :  ميك ت مي  البيانات في الب وث النفةية والتربويـة. (. 1993صاح يدم ع محمتم هاا   .14
 يدعك) . يدنتك

(.ا هل ددة ي ددبخميا يدمددمخل يدمطالددتم  ادد  بددمك د تحددم  يد) لددة 1111هدد مل  امة    دد ع يدم دد ح   .15
تي طالمدددة يد) ل دددة اددد  بطم دددة ممددد كيال يدبنت دددك يدمطالدددتم  تيددددته  ) ددد)ل إميك  
مشتاال يدبلتث يد) لد  ددم  ه طدة مدع   د)د ال يدصدا يدند ط  يدند طت   يد  دا 

( 1  جامعـة المنوفيـة الب ـوث البيئيـة والطاتـةمجمـة يدعلم ( )مم طة يدط مك   
 .138-78 تد ت 

  ة )د ع (.يدمعب ميال م  تكيو يدمعكا ة تمبغ كيال ت 1118ه مل محمم ص مق  ه مل   م ه) م   .16
مجمـــة العمـــوم حبدددكيق يدطن ددد  ددددم   دددا  يدج معدددة  يدتم د دددة ي ت م م دددة تيإل

 .159-119( ط  ك  34   التربوية، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي

(.يددايال يإل)ميه دة ددم  1117ه)ميدمطعا أحمم يدمكم ك  محمتم محمم شع    محمدم )طدمك يد دمل   .17
ـــايدمعلمددد ع تيدعتيمدددل يدمدددؤنك  ا مددد    ـــة بقن ـــة التربي ـــة كمي (   طددد  ك  31   مجم

145-311. 
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)ددد)عا (.يدتم د دددة ددددم  ه طدددة مدددع معلمددد  يدبعلددد ا يدعددد ا اددد  ها بمددد  1111ه)دددميهلل جددد م محمدددتم  .18
 مجمــة كميــة التربيــة ، جامعــة المنلــورة، ي دد كي) ال يد لددق تيد) كيطت دد  دددم ما 

11  71:)3-55. 

المـؤتمر  يدبنت دك يدمطالدتم  دمتيجمدة ي يمدة اد  يدمعكادة يدبك)ت دة.(. 1111 ه)ميدتن   محمم ت مل .19
 ا  المعرفة التربوية المعالرة، ملر انموذًجا، كميـة  -العممي الراني ع ر

 .56-18  طتام)ك 1معة طنطا،التربية جا

(.يدعا دة 1114ه) ك طصكيدم ع ه)ميدعل ا اتم   هدي  ه)دميدغط  حجد ي   محمدتم ه)دميدحل ا مط د   .31
مجمــــة )دددد ع يدبنت ددددك يدمطالددددتم  تيد ددددلت  ي خا دددد  دددددم    د)دددد ال يدج معددددة  

 .431-417(  15 3 الب ث العممي في التربية، ملر

(أندك ي دبخميا ي دبكيب ج  ال مد  تكيو يدمعكادة اد  1114هيت ي م ه ل هن طة  ب   ك محمتم طشتيع  .31
بددمك د يدك   دد  ال هلددج بطم ددة يدبنت ددك يدمطالددتم  دددم   ل)ددة يدصددا يدندد مع 

المــؤتمر العممــي الرــام  لمجمعيــة الملــرية لمتربيــة العمميــة، ي    دد  )غددي .
-15(1   افبعــــــــاد ال ائبــــــــة فــــــــي منــــــــاىج العمــــــــوم بــــــــالوط  العربــــــــي

 .139-113 ي م ه ل ة 18

(. يدبنت دك يدطالد م  تها بد  )د  ميو تيد دمك  هلدج يدبخ دل ددم  يد  د)د ال 1114ؤيم إ م ه ل ه د م ا .31
مجمـة العمـوم التربويـة، معيـد -يدخك جد ال اد  )كطد مج إهدميم معلدا يدبتطتدتج د 

 .331-189 -( أتبت)ك4  11 الدراةات التربوية، القاىرة،

نظـومي فـي مواجيـة الت ـديات التربويـة المـدخ  الم(.1111ا كتق امم  أم ع  مطج ه)ميدصد)تك  .33
   يد  نك : ميك يدمع كاالمعالرة

(.م ددبت  يدم ددتل يدتم د ددة يدعصدد ) ة تي ميو يدنطدد  دددم  ه طددة مددع 1113ا ددل إ)ددكين ا ه)ميدصددمم  .34
مجمـة الب ـث   ا    ا يدبك) ة يدنط ة )تل ة يدبك) ة ) دمط  د مكي دة   تتمبك ةدد

 .363-197(:1 17 نيا،في التربية وعمم النفس، جامعة الم

، المـــؤتمر العربـــي (.يدمدددمخل يدمطالدددتم  تيد)طددد و يدمعكاددد 1111تدددتنك ه)دددميدكح ا شدددم   يدشدددك ا  .35
  ه ع شمد: يد  نك .الراني  و  المدخ  المنظومي في التدريس والتعميم

  يتمد كيال: ميك بداعي م  خا  المناىج الدراةـيةتنمية ميارات التفكير اد(. 1115محمم جمل  .36
    يدج مع .يدتب

أرـر تـدريس الرياضـيات باةـتخدام (.1117محمم خ ك محمتم يد ام ال  ه)ميهلل حت مدم يد دن  ط   .37
تائمة عمـر الـتعمم الن ـط فـي تنميـة ميـارات التفكيـر المنظـومي لـد  طالـب 
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يدمجلدة يدمتد دة دب دت ك -الةـعودية -المر مة المتوةطة في م افظة الطائا
 .111-93(14 8يدبنتق  

مجمــة القادةــية فــي (. ا هل ددة يدددايال يإل)ميه ددة دددم   ل)ددة تل ددة يدبك) ددة  1117ج) ددك  محمددم    ددا .38
 13-1  اآلداب والعموم التربوية

(.يدته  )مم كيال يدبنت ك يدمطالتم  تها ب  ))عا يدمبغ كيال ددم  1119محمم ه)ميدل  ا أحمم  .39
 .358-319( 63 19 المجمة الملرية لمدراةات النفةية ا  يدج معة  

 دراةات، يدج معة  ا  دم  ) دعمتيط ة تها بم  يدتم د ة(.1113ماللتا  كم  ع هل  جمص ن .41

 .45-11(  39  1 الةعودية – النفس وعمم التربية في عربية

ــي (. يدبنت ددك يدمطالددتم  تيدبطم ددة يدم ددبميمة  )حددتث 1116  شددم  مطددج ه)ميدص)تك  .41 المــؤتمر العرب
 ه ع شدمد: يد د نك   تعميمالةادس  و  المدخ  المنظومي في التدريس وال

111-161. 

(.يدبنت دك يدمطالدتم  1118طتكن ع أشكا أ)ت يدح ع  ش ك ع محمدم م دت    إ طد د اممد  يدط  د   .41
 تها بدد  ) د ددمك  هلددج حددل يدمشددتاال يدح  ب ددة دددم   ددا  يدمكحلددة يدن طت ددة 

 .939-911(  تط ت 14 مجمة كمية التربية، جامعة بور ةعيد، 

(.ا هل ة ي بخميا ي بكيب ج  ال يدبنت ك يدمبشع  ا  كا  م بت  يدبحص ل 1119تيلل ه)ميهلل هل   .43
اددددد  يدك   ددددد  ال تبطم دددددة )عدددددا هددددد ميال يدع دددددل ددددددم  بام دددددا يدصدددددق يدكي)ددددد  

، مجمــة دراةـات فــي المنــاىج وطــر  التـريس، كميــة التربيــة، عــي  يت)بدميل 
 .117-46(153  ،الجمعية الملرية لممناىج وطر  التدريس مس

44. Abbott, D. (2010): Constructing a creativ self-efficacy inventory: 

A mixed methods inquiry. Unpublished doctoral 

thesis, Nebraska University, USA. 

45. Adderholdt, M. & Goldberg,J. (1999) Perfectionism: What's bad 

about being too good? (2
nd

 ed.) New York: Free 

spirit publishing. 

46. Assaraf, O.,& Orion, N.(2005) Development of system thinking skills 

in the context of Earth System Education ,  Journal 

of Research in Science Teaching. 42(5),518 - 

560 · May 

47.  Atwater, J.,& Pittman, P.(2006). Facilitating Systemic Thinking in 

Business Classes,  Decision Sciences Journal of 

Innovative Education,4(2),274-278. 

48. Bandura, A. (2007): Much ado over a faulty conception of perceived 

self-efficacy grounded in faulty experimentation. 

https://www.researchgate.net/journal/1098-2736_Journal_of_Research_in_Science_Teaching
https://www.researchgate.net/journal/1098-2736_Journal_of_Research_in_Science_Teaching
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