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 يهخص:

أساليب تفكير تالميذ الصؼ الثامف األساسي ككالدييـ  ىدؼ البحث الحالي إلي معرفة
 804تمميذان ك  55منيـ  (703كعالقتيا بتكجيات أىداؼ اإلنجاز، كتككنت عينة البحث مف )

( عامان، 8.31تمميذةن بالصؼ الثامف األساسي ككالدييـ كقد كاف متكسط العمر لعينة الطالب ىك )
التفكير)الحكمي، المحمي، التقدمي( ارتباطان مكجبان  كتكصمت الدراسة إلي ارتباط كؿ مف أسمكب

كداالن إحصائيان بتكجيات أىداؼ اإلنجاز)إتقاف (، كارتباط كؿ مف أسمكب التفكير)الكمي، المحافظ( 
ارتباطان مكجبان كداالن إحصائيان بتكجيات أىداؼ اإلنجاز)أداء (، بينما يرتبط أسمكب التفكير المحمي 

 إحصائيان بتكجيات أىداؼ اإلنجاز )أداء(3 تيثير المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ ارتباطان سالبان كداالن 
في أساليب التفكير) التشريعي، التنفيذم، الحكمي، الكمي، المحمي، التقدمي، المحافظ( عمي 
تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد األداء، كتيثير المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في 

ب التفكير التقدمي عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كال تؤثر أسمك 
المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أساليب التفكير) التشريعي، التنفيذم، الحكمي، الكمي، المحمي، 

الديف المحافظ( عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 أثرت أساليب تفكير الك 
) الكمي، المحمي، التقدمي، المحافظ( تيثيران مكجبان كداالن إحصائيان عمي أساليب تفكير أبنائيـ 

 المناظرة3
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 يقذية: 
في كثير مف النماذج  Thinking Stylesتـ استخداـ مفيكـ أساليب التفكير 

االختالؼ بيف األفراد كالنظريات كالدراسات الحديثة، كقد تبمكرت ىذه النظريات عمى أساس أف 
في أساليب التفكير يمكف أف يعكس الفركؽ الفردية في كثير مف الجكانب النفسية 

 (3.: 7007كاالجتماعية )صابر حسف حسيف، 
فإختمفت النظريات المفسرة ألساليب التفكير باختالؼ مؤلفييا كباختالؼ المحتكل الذم 

كؿ نظرية إلى تحقيقو كتفسيره ، كمف تضمنتو ىذه النظريات كباختالؼ اليدؼ الذم تسعى 
أحدث النظريات التي فسرت أساليب التفكير نظرية التحكـ العقمي الذاتي لستيرنبرج )عصاـ 

 (233: 7002عمي الطيب، 
فيتـ استخداـ أساليب التفكير في حياتنا اليكمية في المنزؿ أك المدرسة أك العمؿ، كتقع 

حؿ المشكالت لدل التالميذ كالسيما تالميذ التعميـ  مسئكلية تنمية التفكير كاستخداـ طريقة
األساسي عمى األسرة كالمدرسة، فما يشجعو الكالد كما يدعمو كيثبتو ىك بالفعؿ أكثر احتمالية 
ألف ينعكس في أسمكب الطفؿ، فإف الكالديف يظيراف العديد مف األساليب التي تنعكس بدكرىا 

مف المحتمؿ أف يقكـ الطفؿ بتقميد الكالد صاحب عمى نمك أساليب التفكير لدل أطفاليـ3 ك 
األسمكب الممكي عمى سبيؿ المثاؿ أكثر احتماالن ألف يثبت كيشجع الطفؿ الذم يظير نفس 
التفرد العقمي3 في حيف أف الكالد الفكضكم أكثر احتماالن ألف يمقت الطفؿ الذم يبدأ في إظيار 

مقبكؿ مف كجية نظر الكالد، كالكالداف  األسمكب الممكي كيحاكؿ قمعو عمى أنو أسمكب غير
المذاف يتكسطاف بالنسبة لمطفؿ في الطرؽ التي تشير إلى أكسع كليس إلى أصغر القضايا 

 (8333-832: 7008أكثر احتماالن ألف يشجعا األسمكب الشامؿ )ستيرنبرج، 
إلى أف أساليب التفكير الخاصة بالطالب مرتبطة  Zhang (2003)كقد تكصمت دراسة 

 العكامؿ الشخصية كالجنس كالصؼ كالقدرات الذاتية ككذلؾ أساليب كالدييـ في التفكير3ب
صالحية نظرية التحكـ العقمي الذاتي لمتطبيؽ  Zhang  (2006)كما أسفرت دراسة

عمى غير األكاديمييف؛ كذلؾ لتشابو نتائجيا مع النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراسات 
 ييف3السابقة المطبقة عمى األكاديم

( إلى أف كممة التفكير تشير إلى كثير 853: 8534(كأشار سيد عثماف كفؤاد أبك حطب 
( إلى أف لمدافعية أىمية 884: 7002مف أنماط السمكؾ المختمفة، كأشار ربيع عبده أحمد )

خاصة فى تفسير الكثير مف جكانب السمكؾ اإلنساني، فاحتماؿ الرجكع إلى دافعية الفرد قد 
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سمكب التفكير لديو، فالدافع لإلنجاز يحفز سمكؾ الفرد نحك السعي لتحقيؽ ذاتو يدعـ تفسير أ
مف خالؿ تحقيقو لمستكل مرتفع مف التفكؽ، كلـ يقتصر االىتماـ عمى مستكل الدافعية 

نما بدأ  –متكسط  –)مرتفع  منخفض( أك مككنات الدافعية )مثؿ: الطمكح كالحماسة(، كا 
لدافعية كىك ما تتضمنو تكجيات أىداؼ اإلنجاز التي تركز عمى االىتماـ بالفركؽ الكيفية في ا
 األسباب الكامنة كراء الدافعية3

كعمى الرغـ مف أف األفراد مف الكجية النظرية يمكف أف يمتمككا عددان كبيران مف التكجيات 
الدافعية لإلنجاز إال أف البحث في ىذا المجاؿ ركز في البداية عمى نمطيف مف ىذه األىداؼ 
كالتي تحكـ كيؼ يميز األفراد النجاح كالكفاءة في مكاقؼ التعمـ، كالنماذج التي أكدت عمى 
ىذيف النمطيف يشار إلييا بنماذج التصنيؼ الثنائي لتكجيات أىداؼ اإلنجاز )أىداؼ اإلتقاف، 
أىداؼ األداء(، كما يكجد نمكذجاف لتكجيات أىداؼ اإلنجاز أحدىما ثالثي )أىداؼ اإلتقاف، 

إقداـ، أىداؼ  -إحجاـ( كاآلخر رباعي )أىداؼ اإلتقاف -إقداـ، أىداؼ األداء -ؼ األداءأىدا
إحجاـ( يتفرعاف مف النمكذج الثنائي  -إقداـ، أىداؼ األداء -إحجاـ، أىداؼ األداء -اإلتقاف

حيث إنو ىك أصؿ النماذج كمنو يتفرع النمكذجاف الثالثي كالرباعي )ربيع عبده 
 (8853: 7002أحمد،
د أجريت بعض الدراسات بيدؼ التعرؼ عمي العالقة بيف أساليب التفكير كتكجيات كق

( عمي عينة مككنة مف 7004أىداؼ اإلنجاز، حيث تكصمت دراسة إلياـ إبراىيـ محمد )
( طالبة مف طالبات جامعة أـ القرل بمكة المكرمة مف جميع الكميات كالتخصصات 8320)

إقداـ،  -أساليب التفكير كتكجيات أىداؼ اإلنجاز)اإلتقاف إلى كجكد عالقة دالة إحصائيان بيف
إقداـ( بينما كانت العالقة غير دالة بيف أساليب التفكير  -إحجاـ، كاألداء -كاإلتقاف

إحجاـ(، كتكجد فركؽ دالة إحصائينا في  -)التشريعي، كاليرمي، كالتقدمي( كأىداؼ )األداء
اإلحجاـ( تبعنا لمعمر،  -اإلتقاف، كاألداء -داءأسمكب التفكير األقمي، كتكجيات اليدؼ )األ

اإلحجاـ( تبعنا  -كتكجد فركؽ دالة إحصائينا في أساليب التفكير، كتكجيات اليدؼ )اإلتقاف
 لممستكل الدراسي3

( طالب 408( عمي عينة مككنة مف )7005كما تكصمت دراسة محمد عبد اهلل محمد )
ل تكجيات أىداؼ )اإلتقاف المرتفعة( فى كطالبة مف جامعة صنعاء إلي تميز الطمبة ذك 

أساليب التفكير )اليرمي، التنفيذم، التشريعي، المتحرر، األقمي(، كتميز الطمبة ذكل تكجيات 
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أىداؼ )األداء المرتفع( فى أساليب التفكير )العالمي، الداخمي، الفكضكم، األقمي، المحافظ، 
ألداء المتدنية( بيسمكب التفكير )الممكي( المتحرر(، بينما تميز الطمبة ذكل تكجيات أىداؼ )ا

أما بقية أساليب التفكير فكانت معامالت ارتباطيا غير دالة إحصائيان، كما أظيرت النتائج 
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أسمكب التفكير )المحافظ( كفى أىداؼ )األداء( لصالح الذككر، 

اإلناث، كلـ تظير فركقان دالة إحصائيان كما كجدت فركقان في أسمكب التفكير )الممكي( لصالح 
 في بقية أساليب التفكير كأىداؼ اإلتقاف بيف الجنسيف3 

لذا تحاكؿ الباحثة في الدراسة الحالية التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب تفكير التالميذ 
ككالدييـ كأثرىا عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لمتالميذ، خاصة في ظؿ ندرة الدراسات كالبحكث 
العربية التي تناكلت أساليب تفكير التالميذ ككالدييـ مف خالؿ نمكذج ستيرنبرج الذم تتبناه 

 الدراسة الحالية3
 يشكهة انثحث:

تعد أساليب المعاممة الكالدية مف أكثر المتغيرات أىمية في النمك العقمي لألطفاؿ، كيظير 
األسئمة التي يطرحيا ىؤالء  ىذا المتغير بصكرة كبيرة مف خالؿ طرؽ اآلباء في التعامؿ مع

األطفاؿ؛ فالطفؿ ربما يطرح كثيران مف األسئمة، كاآلباء يردكف عمييا بطرؽ متنكعة، كالطرؽ 
التي يردكف بيا يمكف أف تؤثر عمى أساليب التفكير التي تنمك لدل األطفاؿ؛ فعمى سبيؿ 

ة ىـ الذيف يشجعيـ آباؤىـ المثاؿ: األطفاؿ األكثر احتماالن ألف تنمك لدييـ األساليب التشريعي
عمى طرح األسئمة، ككمما أمكف ذلؾ يبحثكف عف اإلجابات بينفسيـ، كاألطفاؿ أكثر احتماالن 
لتبني أسمكب حكمي إذا كاف آباؤىـ يشجعكنيـ عمى أف يككنكا مف ذكم األسمكب التقكيمي، 

اـ عمي الطيب، الذم يستطيع القياـ بالمقارنة كالتضاد كالتحميؿ كالحكـ عمى األشياء )عص
7002 :383) 

كنفس ىذا المنطؽ ينطبؽ عمي األساليب األخرل، فعمي سبيؿ المثاؿ: الطفؿ يككف أكثر 
احتماالن ألف يككف مياالن لمنكاحي الشمكلية إذا رأل الطفؿ كالداه يتعامالف مع القضايا الكبرل، 

، كتشجيع أحد الكالديف أك أف يككف محمي الميؿ إذا رأل كالداه يتعامالف مع القضايا الصغرل
أك كمييما ألطفاليـ لمعمؿ في مجمكعات أكثر احتماالن ألف يربي كينمي األسمكب الخارجي، في 
حيف أف تشجيعيما ألطفاليـ لمعمؿ المنفرد أكثر احتماالن ألف يربي كينمي األسمكب الداخمي 

 (8333: 7008)ستيرنبرج،
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ذ ككالدييـ كالتي تدعميا ىذه اآلراء كرغـ أىمية العالقة بيف أساليب تفكير التالمي
النظرية إال أف الدراسات السابقة التي تناكلت ىذه العالقة جاءت نادرة في الدراسات العربية 

 كقميمة في الدراسات األجنبية3 
التي امتدت لتشمؿ استقصاء صدؽ نظرية التحكـ  Zhang (2003)فقد ىدفت دراسة 

طالب كأكلياء األمكر في مدارس الصيف الثانكية، كالفرض العقمي الذاتي لستيرنبرج بالنسبة لم
القائؿ بيف العامؿ االجتماعي أساس في النظرية كتعرض الستقصاء أكثر شمكالن كلقد استجاب 

طالبنا كأكلياء أمكرىـ لسمسمة مف األسئمة الديمكجرافية كلقائمة أساليب التفكير المبنية  7.7
ا لنتيجتيف أكالىما: أف نظرية ستيرنبرج صالحة لكمتا عمى نظرية ستيرنبرج، تكصؿ مف خاللي

العينتيف، كثانيتيما: أف أساليب التفكير الخاصة بالطالب ليس فقط مرتبطة بعكامؿ الشخصية 
ا أساليب كالدييـ في التفكير3  ككذلؾ الجنس كالصؼ كالقدرات الذاتية كلكف أيضن

ة القياس العقمي المتمثؿ في فكاف ىدفيا األكؿ: بحث فائد Zhang (2006)أما دراسة 
األساليب المعرفية كأساليب التفكير كأساليب التعمـ، باإلضافة إلى قياس الشخصية، كاليدؼ 
الثاني لمدراسة ىك: التحقؽ مف صحة ما ذكره "ستيرنبرج" مف أف نظرية التحكـ العقمي الذاتي 

لدراسات التي أجريت عف صالحة لمتطبيؽ عمى غير األكاديمييف، كلقد كاف ىناؾ العديد مف ا
نظرية التحكـ العقمي الذاتي في المجاؿ األكاديمي، بينما كانت ىذه الدراسة ىي األكلى التي 
أجريت في المجاؿ غير األكاديمي؛ حيث طبقت قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج ككاجنر 

ان في ( طالبان صيني855( عمى كالدم )8557( كقائمة العكامؿ الخمس لمشخصية )8557)
( عامان، ككاف 15: 80( أـ كقد تراكحت أعمارىـ بيف )44( أب ك)888المرحمة الثانكية )
% مف حممة الشيادة الجامعية، 82% مف حممة الثانكية العامة فيقؿ، ك48مستكل ثقافتيـ 
مينة؛ ما بيف ربة منزؿ إلى مكظفيف حككمييف، كقد أثبتت النتائج صالحية  38كيعممكف في 
 3ـ العقمي الذاتي لمتطبيؽ عمى غير األكاديمييفنظرية التحك

كانت قميمة جدان فضالن  -في حدكد إطالع الباحثة–يتضح مما تقدـ أف الدراسات السابقة 
عف أنيا تمت في بيئات أجنبية، كىذا يظير الحاجة الماسة إلي إجراء مزيد مف الدراسات 

أساليب تفكير أبنائيـ في بيئات التي تكشؼ طبيعة العالقة بيف أساليب تفكير الكالديف ك 
 عربية3
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كما أف الدراسات التي تناكلت العالقة بيف أساليب التفكير كتكجيات أىداؼ اإلنجاز 
جاءت قميمة، كبيا بعض االختالؼ في النتائج كما أنيا طبقت بمجتمعات ليست مصرية، فقد 

قت في السعكدية إلي ( التي طب7004أشارت بعض الدراسات مثؿ دراسة إلياـ إبراىيـ محمد )
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أساليب التفكير )الحكمي، المحمي، األقمي، اليرمي، الممكي، 

اإلقداـ(، بينما كانت الفركؽ غير دالة إحصائيان  -المحافظ( كبيف تكجيات اليدؼ )اإلتقاف 
كما أشارت  إحجاـ(، -بيف أساليب التفكير )التشريعي، اليرمي،التقدمي( كأىداؼ )األداء

( كطبقت في األردف إلى تميز الطمبة ذكم تكجيات 7005دراسة محمد عبد اهلل محمد )
أىداؼ )اإلتقاف المرتفعة( في أساليب التفكير )اليرمي، التنفيذم، التشريعي، المتحرر، 
األقمي(، كتميز الطمبة ذكل تكجيات أىداؼ )األداء المرتفع( فى أساليب التفكير )العالمي، 

مي، الفكضكم، األقمي، المحافظ، المتحرر(، بينما تميز الطمبة ذكل تكجيات أىداؼ الداخ
)األداء المتدنية( بيسمكب التفكير )الممكي(، كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أساليب التفكير 
)المحافظ، الممكي( في أىداؼ األداء كلـ تظير فركقان دالة إحصائيان في أساليب التفكير 

 اإلتقاف3 األخرل كأىداؼ
كىذا االختالؼ في ىذه النتائج يدعك إلى المزيد مف الدراسات في ىذا المضمار لتكضيح 

 العالقة بيف أساليب التفكير كتكجيات أىداؼ اإلنجاز3
 كعمى ضكء ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في األسئمة التالية:

 ات أىداؼ اإلنجاز لدييـ؟ىؿ تكجد عالقة بيف أساليب التفكير لدل التالميذ كتكجي -8
ىؿ تؤثر المزاكجة بيف أساليب تفكير التالميذ ككالدييـ عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز  -7

 لمتالميذ؟
 ىؿ تؤثر أساليب تفكير الكالديف عمي أساليب تفكير أبنائيـ المناظرة؟ -.

 :ثحثأهًُة ان

 تكمف أىمية البحث في اآلتي: 
 أ( األىمية النظرية:

اسة في تناكليا لمكضكع ميـ شغؿ العديد مف عمماء النفس أال تكمف أىمية ىذه الدر  -8
كىك أساليب التفكير التى زاد االىتماـ بيا مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي في المجتمعات 

 الحديثة3
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تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مف تعرضيا لمرحمة مف أخطر مراحؿ عمر اإلنساف كىي  -7
ة تحكؿ في تككيف الشخصية كدراستيا تساعد اآلباء مرحمة المراىقة المبكرة فيي مرحم

 (7043: 7004كالمعمميف عمي تكجيو الفرد لمطريؽ الصحيح )عمي ميدم كاظـ، 
 األىمية التطبيقية: -ب
تقدـ نتائج ىذه الدراسة نافذة ينظر مف خالليا الكالداف عمى أساليب التفكير التي  -8

ساليب المناسبة فى التعامؿ معيـ يستخدميا أبناؤىـ مما يساعدىـ عمى إختيار األ
كتطكير ىذه األساليب لتتالءـ مع المستجدات العممية كالتكنكلكجية مما يساعد عمى 

 تنمية تكجيات أىدؼ اإلنجاز لدييـ3 
تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى أثر أساليب تفكير الكالديف عمى أساليب تفكير  -7

نجاز لألبناء؛ مما يساعد الكالديف عمى أبنائيـ، كتيثير ذلؾ عمى تكجيات أىداؼ اإل 
معرفة األساليب التي يفكر بيا أبناؤىـ كاتجاىات أىداؼ اإلنجاز لدييـ؛ كذلؾ يساعد 

 عمى مراعاة ىذه األساليب في معاممتيـ كينعكس ذلؾ عمى تكجيات أىدافيـ3
 خطىات انذساعة وإجشاءاتها:

 أكالن: إعداد اإلطار النظرم لمدراسة:
لفصؿ اإلطار النظرم لمدراسة مف خالؿ عرض متغيرات الدراسة بشيء مف تناكؿ ىذا ا

 التفصيؿ مف خالؿ محكريف ىما:أساليب التفكير، تكجيات أىداؼ اإلنجاز، كذلؾ كما يمي:
 Thinking Stylesالمحكر األكؿ: أساليب التفكير :

خداـ القدرات قدرة لكنيا طريقة مفضمة الست تتعرؼ بينيا طريقة مفضمة في التفكير، كليس
التي يمتمكيا الفرد، كالتمييز بيف األسمكب كالقدرة شيء حاسـ، فالقدرة تشير إلى مدل جكدة 
الفرد في إمكانية أداء شيء ما،كاألسمكب يشير إلى كيؼ يحب الفرد أداء شيء ما 

 (853: 7008)ستيرنبرج، 
تخداـ أك استغالؿ كتعرؼ بينيا الطرؽ المفضمة لدل كؿ فرد فى التفكير، كتكضح كيفية اس

الفرد لمقدرات التى يمتمكيا )مثؿ المعرفة(، كىى ليست بقدرة كلكنيا تقع بيف الشخصية كالقدرة 
(Sternberg, 2002: 19). 

نظرية التحكـ العقمى الذاتى تعد مف أحدث النظريات التى ظيرت بيدؼ تفسير طبيعة 
باسـ نظرية التحكـ  8544عاـأساليب التفكير، فقد ظيرت النظرية فى صكرتيا األكلى فى 
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،ثـ غير  Sternberg's Theory of Mental Self – Governmentالعقمى الذاتى 
،  Thinking Stylesلتصبح نظرية أساليب التفكير  8550ستيرنبرج مف مسماىا فى عاـ 

، كقد قسـ "ستيرنبرج" أساليب التفكير إلى ثالثة 8553كظيرت فى صكرتيا النيائية فى عاـ
 (:82: 7008أسمكبا لمتفكير مقسمة خمسة أقساـ ىى )ستيرنبرج، عشر 

 الحكمى أك القضائى(3 -التنفيذل -مف حيث الكظيفة : تشمؿ أساليب التفكير)التشريعى 
 الفكضكل(3 -األقمى -اليرمى -مف حيث الشكؿ : تشمؿ أساليب التفكير)الممكى 
 3المحمى( -مف حيث المستكل : تشمؿ أساليب التفكير)العالمى 
 الخارجى(3 -مف حيث المجاالت : تشمؿ أساليب التفكير)الداخمى 
 التقدمى(3 -مف حيث النزعة : تشمؿ أساليب التفكير)المحافظ 

كتتميز ىذه النظرية عف باقى نظريات أساليب التفكير حيث إنيا )عصاـ عمي الطيب، 
7002 :23:) 

 ذه األساليب في جميع فسرت مفيـك أساليب التفكير بصكرة كاضحة كأشارت إلي أىمية ى
 جكانب حياتنا العامة كالخاصة3

  اشتؽ مف ىذه النظرية أدكات قياس مثؿ: قائمة أساليب التفكير النسختيف الطكيمة
 كالقصيرة كىذه األدكات سيمة التطبيؽ كالتصحيح3

  تقدـ ىذه النظرية تفسيران لكيفية تكجيو أك استخداـ الذكاء بصكرة جيدة، فيي ال تؤدم إلى
ر كمي لما لدل الفرد مف الذكاء، كلكف كيفية تكجيو كاستغالؿ ىذا الذكاء؛ فالفرداف تقدي

المتساكياف في الذكاء مف خالؿ أم نظرية مف نظريات الذكاء المكجكدة ربما يككناف 
مختمفيف تمامان مف خالؿ ىذه النظرية ألف الطرؽ التي ينظمكف كيكجيكف بيا ذكاءىـ 

 تككف مختمفة
( مقياس لقياس أساليب تفكير المعمميف  .855) Sternberg and Grigorenkoأعد 

يقيس سبعة أساليب مف أساليب التفكير الثالثة عشر كىي: )التشريعي، التنفيذم، الحكمي، 
 المحمي، الكمي، المحافظ، التقدمي( كَعّرَب كَقنف عبد المنعـ أحمد الدردير ىذا المقياس3

( مقياسان مختصران ألساليب تفكير التالميذ يقكـ 7008كأعد عبد المنعـ أحمد الدردير )    
يضـ   Sternberg and Grigorenkoعمي نفس فكرة مقياس أساليب تفكير المعمميف لػ 

السبعة أساليب لمتفكير كىي: )التشريعي، التنفيذم، الحكمي، المحمي، الكمي، المحافظ، 
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تـ استخداـ ىذا المقياس في  التقدمي( كطبؽ ىذا المقياس عمي المرحمة اإلعدادية، كقد
 الدراسة الحالية3

 العكامؿ المؤثرة فى أساليب التفكير:
أف ىناؾ أربعة متغيرات عمى درجة كبيرة مف األىمية  Sternberg (1997: 221)يرل  

 تسيـ فى تككيف كتشكيؿ أساليب تفكير األفراد ىى: 
 أكالن: الثقافة:

عمى سبيؿ –اليب متنكعة عف الثقافات االخرل بعض الثقافات أكثر احتماالن ألف تعزز أس 
شماؿ أمريكا تؤكد عمى الخمؽ كاإلبداع كعمؿ أفضؿ االكتشافات، كربما يؤدل ذلؾ  -المثاؿ

إلى تعزيز أكثر نسبة لألساليب التشريعية كالتقدمية، كالمجتمعات األخرل مثؿ الياباف كالتى 
االنسياؽ أكثر كاتباع التقاليد، كربما تككف  بطبيعتيا التقميدية أكثر تركيزان بصكرة مرتفعة عمى

  (Sternbrrg, 1988: 100)أكثر احتماالن إلى أف تؤدل إلى األساليب التنفيذية كالمحافظة
فى اآلسكا ككينيا إلي أف الطالب فى  Sternberg (2006(c))تكصمت دراسة  

، كالتى يمكف أف جماعات األقميات لدييـ معرفة تتعمؽ بثقافتيـ، كقدرات معرفية متعددة
 تستعمميا المدارس لترقى بتعمـ الطالب3 

( إلي أختالؼ أساليب التفكير بيف مصر .700كأشارت دراسة حسيف حسف طاحكف  )
 كالسعكدية3
 ثانيان: النكع:

يعد ىذا المتغير مناسبان كمؤثران بشكؿ أساسى فى تنمية أساليب التفكير، فعمى سبيؿ  
رة أكثر عمى أنيـ مغامركف متفردكف، مبدعكف، تقدميكف، المثاؿ: البنكف تـ كصفيـ بصك 

كمخاطركف، أما اإلناث فقد تـ كصفيف عمى أنيف حذرات، متعديات كاكتشافاتيف ناقصة، 
خجكالت، خاضعات، كىذه األنماط تعبر عف اإلدراكات كليس عف الحقيقة، كربما قد ال يككف 

عض االجتماعيات كنربييـ عمى ليا فى الكاقع أل أساس، كلكف عندما نكسب الصغار ب
االنسياؽ لما يجب أف يصبحكا عميو فنحف نكسبيـ كنعدىـ اجتماعيان فى إطار إدراكاتنا، كليس 

 3 (Sternberg, 1988: 103-104)فى إطار مف الكاقع
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كلقد اختمفت نتائج الدراسات السابقة حكؿ تيثير متغير النكع عمى أساليب التفكير،  فمقد  
إلي أف الطالب البنيف أظيركا معدالت أعمى فى  Zhang (2003(a))اسة تكصمت نتائج در 

 أساليب التفكير)التشريعى، الحكمى، التقدمى، الداخمى( أكثر مف الطالبات3
إلي أف الطالب الذككر لدييـ تفضيؿ قكل فى أسمكب  Chen (2001)كتكصمت دراسة  

 اث3التفكير التنفيذل كأسمكب الفكير التشريعى أكثر مف اإلن
 ثالثان: العمر:

المتغير الثالث الذم يؤثر في أساليب التفكير ىك العمر، كالنكاحى التشريعية  
Legislatveness  عمكما يتـ تشجيعيا لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، كالذيف يتـ تشجيعيـ

لتنمية قكاىـ االبتكارية فى البيئة غير المركبة كالمقترحة لما قبؿ المدرسة، كىناؾ بعض 
نازؿ بمجرد أف يبدأ الطفؿ فى دخكؿ المدرسة نجد تشجيع الكالديف لألطفاؿ عمى استخداـ الم

األسمكب التشريعى فى التفكير يقؿ بالتدريج، كما أف األطفاؿ متكقع ليـ اآلف أف يتـ إعدادىـ 
اجتماعيان بصكرة أكسع لالنسياؽ لقيـ المدرسة، كالمعمـ اآلف يقرر ما يجب أف يفعمو التمميذ 

الطالب، فعمى سبيؿ المثاؿ طالب الثانكية العامة الذيف يدرسكف الفيزياء أك الطبيعة غالبان أك 
 3 (Sternberg, 1988: 104-105)ما يككنكا مف ذكل األسمكب التنفيذل

إلي أف التالميذ األكبر سنان أظيركا معدالت أعمى  Zhang (2002(c))تكصمت دراسة  
 ى( أكثر مف نظرائيـ األصغر سنان3فى أساليب التفكير)الحكمى، الداخم
 رابعان: أساليب المعاممة الكالدية:

يعتبر ىذا المتغير أكثر المتغيرات تيثيران في أساليب تفكير األطفاؿ، كيظير ىذا المتغير  
بصكرة كبيرة مف خالؿ طرؽ اآلباء في التعامؿ مع األسئمة التي يطرحيا ىؤالء األطفاؿ؛ 

ف األسئمة كاآلباء يردكف عمييا بطرؽ متنكعة، كالطرؽ التي يردكف فالطفؿ ربما يطرح كثيران م
بيا يمكف أف تؤثر عمى أساليب التفكير التي تنمك لدل األطفاؿ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ: األطفاؿ 
األكثر احتماالن ألف تنمك لدييـ األساليب التشريعية ىـ الذيف يشجعيـ آباؤىـ عمى طرح 

ف عمى اإلجابات بينفسيـ، كاألطفاؿ أكثر احتماالن لتنمية األسئمة، ككمما أمكف ذلؾ يبحثك
 أسمكب حكمي إذا كاف آباؤىـ يشجعكنيـ عمى أف يككنكا مف ذكم األسمكب التقكيمي

Evaluate  الذم يستطيع القياـ بالمقارنة كالتضاد كالتحميؿ كالحكـ عمى ،
 3 (Sternberg, 1988: 105-107)األشياء
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إلي أف ىناؾ عالقة بيف أساليب تفكير الطالب  Zhang (2003(a))تكصمت دراسة  
 ككالدييـ3 

( إلي صالحية نظرية التحكـ العقمي الذاتي لمتطبيؽ 2006) Zhangكما تكصمت دراسة 
عمى غير األكاديمييف؛ كذلؾ لتشابو نتائجيا مع النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراسات 

 السابقة المطبقة عمى األكاديمييف3
الدراسات التى تناكلت أساليب تفكير الكالديف فاتجيت ىذه الدراسة إلى دراسة كنظران لقمة  

 أساليب تفكير الكالديف كىؿ ليا عالقة بيساليب تفكير األبناء3
 خامسان: التعميـ كالعمؿ:

يؤثر نكع التعميـ كالعمؿ عمى نمك أساليب التفكير، فقد يثيب كيشجع نكع التعميـ أك العمؿ  
نة دكف األخرل كغالبان تشجع معظـ المدارس فى معظـ أنحاء العالـ أسمكب أساليب تفكير معي

التفكير التنفيذل كالداخمى كالمحافظ، كما ينظر المربكف إلى األطفاؿ عمى أنيـ أذكياء عندما 
يفعمكف ما يطمب منيـ بطريقة جيدة3 كما أنو نادر نسبيان ما يتـ تشجيع اإلستقالؿ العقمى إال 

 3 (Sternberg, 1988: 107)عميا مف التعميـفى المستكيات ال
التي تناكلت أساليب التفكير في قطاعات مختمفة مف األعماؿ  Zhang (2005)دراسة  

 تكصمت إلي أف بيئات العمؿ قادرة عمي التنبؤ بيساليب تفكير عماليا3
 المحكر الثانى: تكجيات أىداؼ اإلنجاز :

ا: "نمط متكامؿ مف المعتقدات، ( أىداؼ اإلنجاز بيني1992 :262) Amesعرؼ 
اإلعزاءات، كاالنفعاالت التى تؤثر فى إنتاج السمكؾ، تعبر عف نفسيا بطرؽ مختمفة 

 مثؿ:االندماج  كالمشاركة كاالستجابة ألنشطة تتطمب دافعية لإلنجاز"3
 النماذج الثنائية لتكجيات أىداؼ اإلنجاز:

 ا:( إلى نكعيف مف األىداؼ ىم1990 :402) Amesأشارت 
  Mastery Goalsأىداؼ اإلتقاف:  -أ
كتصؼ األفراد الذيف يجاىدكف الكتساب ميارات جديدة، كيحاكلكف بجدية لتحقيؽ فيـ أفضؿ  

لما يدرسكنو كيفضمكف المياـ التى تتطمب التحدل كىنا يميؿ أصحاب ىذه األىداؼ إلى 
 االستقاللية فى التعمـ كاالندماج فى األنشطة التعميمية3
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  Performance Goalsؼ األداء: أىدا -ب
كتصؼ األفراد الذيف ييتمكف أكثر بمقارنة أدائيـ بيداء اآلخريف كيرغبكف فى البرىنة عمى  

قدراتيـ أك إظيارىا، فيـ يندمجكف فى التفكير فى القدرة أكثر مف التفكير فى الميمة ككيفية 
اـ بما يعتقدكف أنو ىاـ كيمكف إتماميا، كلذلؾ تتركز استراتيجياتيـ فى حفظ الحقائؽ كاالىتم

 االستفادة منو فى تحقيؽ مستكيات أعمى مف زمالئيـ3
كقد استخدمت الباحثة النمكذج الثنائي لتكجيات أىداؼ اإلنجاز في البحث الحالي لسببيف: 
السبب األكؿ ىك أف ىذا النمط الثنائي ىك النمكذج األساسي في نظرية تكجيات أىداؼ 

ني ىك أف ىذا النمكذج ربما يككف األنسب لعينة البحث كىـ تالميذ اإلنجاز، كالسبب الثا
 الصؼ الثامف األساسي3

 ثاَُاً: إجشاءات انذساعة:

 منيج البحث:-8
تتحدد بالمنيج الكصفي الذم يقـك عمى االتجاه الكمي اإلحصائي لدراسة العالقات كالفركؽ   

 المتبادلة بيف الظكاىر المختمفة3 
 3العينة النيائية -7

تمميذةن بالصؼ الثامف األساسي  804تمميذان ك  55منيـ  (703كتككنت عينة البحث مف )
 ( عامان8.313ككالدييـ كقد كاف متكسط العمر لعينة الطالب ىك )

 وصف أدوات انذساعة:

 تقدـ الباحثة فيما يمي عرضان لكؿ أداة مف أدكات الدراسة الحالية كما يمي:
 يذ:مقياس أساليب تفكير التالم-8

 (7008عبد المنعـ أحمد الدردير )̸ إعداد 
ىدؼ المقياس: ييدؼ المقياس إلي قياس سبعة أنكاع مف أساليب التفكير، في ضكء ثالثة 
أبعاد مف نظرية "ستيرنبرج" ألساليب التفكير ىـ: الكظائؼ )التشريعي، التنفيذم، الحكمي(، 

 ي(3المستكيات )المحمي، الكمي(، كالميكؿ )المحافظ، التقدم
( عبارة تقيس سبعة أنكاع مف أساليب التفكير 85كصؼ األختبار: يتككف المقياس مف )

بمعدؿ سبع عبارات لكؿ أسمكب، كأماـ كؿ عبارة ثالث إجابات )نعـ، أحيانان، ال(، يختار التمميذ 
مف بينيـ اإلجابة التي تتفؽ مع طريقتو في التفكير، كيتـ تقدير الدرجات عمي المقياس 
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ال(، كبالتالي يتراكح مدم  -أحيانان  -( المقابمة لإلجابات )نعـ8 -7 -.الدرجات )بإعطاء 
الدرجات لكؿ عبارة في األسمكب فيما بيف درجة كاحدة إلي ثالث درجات، كتشير الدرجة 
المرتفعة إلي تفضيؿ مرتفع لألسمكب، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلي تفضيؿ منخفض 

 لألسمكب3
 ط: صذق وثثات انًقُا

 أكالن: صدؽ المقياس:
 صدؽ المفردات: 3 أ

لمتحقؽ مف صدؽ مفردات المقياس تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مفردة 
كالدرجة الكمية لمبعد الذل تنتمى إلية المفردة مع حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد 

فيكضحت النتائج أف جميع حتى تككف درجة المفردة مستقمة عف درجة البعد الخاص بيا، 
بالبعد المنتمية إليو  0301أك  0308العبارات مرتبطة ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل 

 كىذا دليؿ عمى صدقيا3
 التجانس الداخمي: 3 ب

تنكعت معامالت االرتباط ما بيف الضعيفة كالقكية كىذا يؤكد صدؽ تميز مقياس اساليب تفكير 
 التالميذ3

 مقياس: ثانيان: ثبات ال
 معامالت ثبات ابعاد مقياس اساليب تفكير التالميذ:

لمتحقؽ مف ثبات مقياس أساليب تفكير التالميذ تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كركنباخ ،  
( فى تحميؿ spssكطريقة سبيرماف براكف ، كطريقة جتماف باستخداـ البرنامج اإلحصائى )

عينة االستطالعية فيكضحت النتائج اف معامالت البيانات الناتجة مف تطبيؽ المقياس عمى ال
 03502إلي  03223الثبات ألبعاد مقياس أساليب تفكير التالميذ كالمقياس ككؿ تراكحت مف  

 مما يشير إلي أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات3
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 أساليب تفكير الكالديف: مقياس
 إعداد: الباحثة
 كصؼ اإلختبار:

 األكلية ليذا المقياس بالخطكات التالية:مر إعداد الصكرة 
 دراسة متينية كناقدة لإلطار النظرم عف أساليب التفكير3 -8
دراسة متعمقة لمدراسات السابقة الخاصة بيساليب التفكير بشكؿ عاـ كأساليب تفكير  -7

 الكالديف بشكؿ خاص3
 االطالع عمي المقاييس الخاصة بيساليب التفكير كىي:  -.
كالتي قاـ بترجمتيا  Sternberg and Wagner 1991ر لػ قائمة أساليب التفكي -أ 

 (85553كتقنينيا عبد العاؿ عجكة كرضا أبك سريع )
الذم قاـ بترجمتو  Grigorenko and Sternbergمقياس أساليب تفكير المعمميف لػ  -ب 

 (70083كتقنينو عبد المنعـ أحمد الدردير )
بعة أساليب لتفكير الكالديف في قامت الباحثة بصياغة عدد مف العبارات مكزعة عمي س -8

صكرتو األكلية، ثـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمي عدد مف أساتذة عمـ النفس 
جراء التعديالت التي أكصي بيا المحكمكف3  كالصحة النفسية، كا 

 الخصائص السيككمترية لممقياس:
 أكالن: صدؽ المقياس:

 صدؽ المحكميف:  -8
( محكمان متخصصان في عمـ النفس 82ة عمي عدد)تـ عرض المقياس في صكرتو األكلي

كالصحة النفسية، كقد تـ تعديؿ بعض عبارات المقياس في ضكء آراء كمقترحات السادة 
 المحكميف3

( عبارات كبذلؾ أصبح المقياس مككنان مف 3كفي ضكء آراء السادة المحكميف تـ حذؼ )
ير كما يمي: أسمكب التفكير ( مكزعة عمي سبعة أساليب لمتفك42( عبارة بدالن مف )35)

( 87( عبارة، أسمكب التفكير الحكمي )87( عبارة، أسمكب التفكير التنفيذم )70التشريعي )
( عبارات، أسمكب 80( عبارات، أسمكب التفكير المحمي )80عبارة، أسمكب التفكير الكمي )

 ( عبارت53( عبارات، أسمكب التفكير المحافظ )2التفكير التقدمي )
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 المفردات:صدؽ  -7
يشير فؤاد أبك حطب كآخركف إلي أف أىـ بيانات تحميؿ المفردات المتصمة بصدؽ محتكل 

(، 835: 7004المقياس ككؿ ىك ما يسمى بصدؽ المفردات )فؤاد أبك حطب كآخركف، 
كلمتحقؽ مف صدؽ مفردات المقياس تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مفردة 

التفكير الفرعي الذل تنتمى إلية المفردة مع حذؼ درجة المفردة مف  كالدرجة الكمية ألسمكب
الدرجة الكمية ليذا األسمكب حتى تككف درجة المفردة مستقمة عف درجة أسمكب التفكير 

( فى أسمكب التفكير التنفيذم، كالعبارة رقـ 73الخاص بيا، فيكضحت النتائج أف العبارة رقـ )
يما ارتباطاف غير داليف ببعدييما كعميو يتـ حذفيما3 أما ( فى أسمكب التفكير الكمي ل83)

بالبعد المنتمية  0301أك  0308باقى العبارات مرتبطة ارتباطان ذا داللة احصائية عند مستكل 
عبارة مكزعة عمى  33إليو كىذا دليؿ عمى صدؽ اتساقيا3 كعميو أصبح المقياس يتككف مف 

 سبعة أساليب لمتفكير3
 مى:3 االتساؽ الداخ.

معامالت االرتباط بيف أبعاد مقياس أساليب تفكير الكالديف كالمقياس ككؿ كأكضحت تـ حساب 
النتائج أف معامالت االرتباط تنكعت ما بيف الضعيفة كالقكية كىذا يؤكد صدؽ تميز مقياس 

 اساليب تفكير الكالديف3
 ثانيان: ثبات المقياس :

 معامالت ثبات مقياس اساليب تفكير الكالديف:
لمتحقؽ مف ثبات مقياس أساليب تفكير الكالديف تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كركنباخ ،  

( فيكضحت spssكطريقة سبيرماف براكف ، كطريقة جتماف باستخداـ البرنامج اإلحصائى )
النتائج أف معامالت الثبات ألبعاد مقياس أساليب تفكير الكالديف كالمقياس ككؿ تراكحت مف  

 مما يشير إلي أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات3 035.0إلي  03248
 مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز: -.

 إعداد : الباحثة
 كصؼ االختبار:

 مر إعداد الصكرة األكلية لممقياس مركران بالخطكات التالية:
 دراسة متينية كناقدة لإلطار النظرم عف تكجيات أىداؼ اإلنجاز3 -8
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 السابقة الخاصة بتكجيات أىداؼ اإلنجاز3دراسة متعمقة لمدراسات  -7
 االطالع عمي المقاييس الخاصة بتكجيات أىداؼ اإلنجاز كىي: -.
( في إطار 7001مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز إعداد ربيع عبده أحمد رشكاف ) -أ 

 التصنيؼ الرباعي3
( في إطار التصنيؼ 7088مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز إعداد صالح محمد أحمد ) -ب 

 ي3الرباع
( في إطار التصنيؼ 7087مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز إعداد ناصر عمي عبد الاله ) -ج 

 الثنائي3
( عبارة لقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز النمكذج 3.قامت الباحثة بصياغة عدد )  -8

الثنائي في صكرتو األكلية، ثـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمي عدد مف أساتذة 
جراء التعديالت التي أكصي بيا المحكمكف3عمـ النفس كالصحة النفس  ية، كا 

 الخصائص السيككمترية لممقياس: 
 أكالن: صدؽ المقياس:

 صدؽ المحكميف:  -8
( محكمان متخصصان في عمـ النفس كالصحة النفسية كقد تـ 82عرض المقياس عمي عدد )-أ

 تعديؿ بعض عبارات المقياس في ضكء آراء كمقترحات السادة المحكميف
( عبارات كبذلؾ أصبح المقياس مككف مف 8آراء السادة المحكميف تـ حذؼ ) كفي ضكء

( مكزعة عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز كما يمي: أىداؼ اإلتقاف 3.( عبارة بدالن مف )..)
 ( عبارة3 82( عبارة، أىداؼ األداء )83)
 صدؽ المفردات لمقياس تكجيات اىداؼ االنجاز: -7

لي أف أىـ بيانات تحميؿ المفردات المتصمة بصدؽ محتكل يشير فؤاد أبك حطب كآخركف إ 
: 7004المقياس ككؿ ىك ما يسمى بصدؽ المفردات )فؤاد أبك حطب كآخركف، 

(3كلمتحقؽ مف صدؽ مفردات المقياس تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ 835
لمفردة مف الدرجة الكمية مفردة كالدرجة الكمية لمبعد الذل تنتمى إلية المفردة مع حذؼ درجة ا

لمبعد حتى تككف درجة المفردة مستقمة عف درجة البعد الخاص بيا، فيؤضحت النتائج أف 
( فى البعد الثاني، ليا ارتباط غير داؿ ببعدىا كعميو يتـ حذفيما3 أما باقى 8.العبارة رقـ )
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لبعد المنتمية إليو با 0301أك  0308العبارات مرتبطة ارتباطان ذا داللة احصائية عند مستكل 
 عبارة مكزعة عمى بعديو3 7.كىذا دليؿ عمى صدقيا3 كعميو أصبح المقياس يتككف مف 

 3 االتساؽ الداخمى:.
تـ حساب معامالت االرتباط بيف بعدم مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز كالمقياس ككؿ 

ياس تكجيات فتنكعت معامالت االرتباط ما بيف الضعيفة كالقكية كىذا يؤكد صدؽ تميز مق
 أىداؼ اإلنجاز3

 الصدؽ التالزمى: -8
تـ التيكد مف صدؽ مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز )اعداد الباحثة( بطريقة الصدؽ  

التالزمي كذلؾ بحساب معامالت ارتباط األبعاد المتناظرة لمقياسي تكجيات أىداؼ اإلنجاز 
المتناظرة لممقياسيف كانت مكجبة المعد كالمحؾ، فيكضحت النتائج أف معامالت ارتباط األبعاد 

كىذا يشير إلى أف مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز الحالى يتمتع  0308كدالة عند مستكل 
 بصدؽ تالزمى مقبكؿ3 
 ثانيان: ثبات المقياس:

 معامالت ثبات مقياس تكجيات اىداؼ االنجاز:
ألفا كركنباخ ، لمتحقؽ مف ثبات مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز تـ حساب الثبات بطريقة 

(، فيكضحت spssكطريقة سبيرماف براكف ، كطريقة جتماف باستخداـ البرنامج اإلحصائى )
النتائج اف معامالت الثبات ألبعاد مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز كالمقياس ككؿ تراكحت مف  

 مما يشير إلي أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات3 03424إلي  03375
 شاءات انثحث انًُذاَُة:ثانثاً: إج

جراءات البحث الميدانية فيما يمي:   تمثمت خطكات كا 
 3األدكاتإجراء الدراسة االستطالعية لمتيكد مف ثبات كصدؽ  -أ 
إجراء الدراسة األساسية عمي طالب الصؼ الثامف األساسي بالمدارس السابؽ ذكرىا  -ب 

 ككالدييـ3
 مراعاة ما يمى عند التطبيؽ عمى الطالب: -ج 

  عمي الطالب الراغبيف في المشاركة فقط، لضماف صدؽ اإلجابة3التطبيؽ 
 3التطبيؽ خالؿ الحصص األكلي مف اليكـ الدراسى، لضماف عدـ اإلرىاؽ كالتعب كالممؿ 
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  قراءة التعميمات بدقة كبصكت مرتفع لكؿ فصؿ كالتيكيد عمي إجابة جميع البنكد ككتابة
 البيانات األساسية 3

  نتياء مف اإلجابة مع الرد عمي جميع تساؤالتيـ3البقاء مع الطالب لحيف اإل 
 3التيكد مف أف ىؤالء الطالب ما زاؿ كالداىـ عمي قيد الحياه 
 تصحيح المقاييس، ثـ استبعاد الحاالت غير المناسبة3 -د 
 رصد درجات الطالب ككالدييـ3 -ق 
 معالجة البيانات إحصائيان3 -ك 

 األساليب اإلحصائية: 
 ئية التالية لمعالجة البيانات:تـ االستعانة باألساليب اإلحصا 
 معامؿ ارتباط بيرسكف3 -8
 اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف المتكسطات3 -7
 تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه3 -.
 طريقة شيفيو لممقارنات المتعددة3 -8
 حجـ التيثير )مربع إيتا(3 -1

 ساتعاً: َتائج انثحث: 

 نتائج الفرض األكؿ كتفسيرىا:
دالة إحصائيا بيف أساليب تفكير  ارتباطيو تكجد عالقة الينص الفرض األكؿ عمي أنو :"  

 -المحمي -الكمي – الحكمي –التنفيذم  –االساسى )التشريعي  الثامف تالميذ الصؼ
 األداء(3 –" كتكجيات أىداؼ االنجاز )اإلتقاف المحافظ( -التقدمي

ساليب لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامالت االرتباط البسيط لبيرسكف بيف أ
 (83تفكير التالميذ كتكجيات أىداؼ اإلنجاز، كيتضح ذلؾ مف جدكؿ )
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يعايالت استثاط تُشعىٌ ودالالتها تٍُ أعانُة تفكُش انتاليُز وتىجهات أهذاف  (1جذول)

 االَجاص

 يصذس

 انثُاَات

 تىجهات أهذاف االَجاص

 األداء اإلتقاٌ

يعايم 

 االستثاط

R 

يعايم 

 انتحذَذ

0π 

حجى 

 ثُشانتأ

يعايم 

 االستثاط

R 

يعايم 

 انتحذَذ

0π 

حجى 

 انتأثُش

ُز
الي

نت
 ا
ُش

فك
 ت

ة
نُ
عا

أ
 

 ـــ ـــ 2.2.0 ـــ ـــ 2.110- انتششَعٍ

 ـــ ـــ 2.2.0- ـــ ـــ 2.2.2- انتُفُزٌ

..2.1 انحكًٍ
**

 ـــ ـــ 2.210 ضعُف 2.20 

 ضعُف .2.2 **.2.00 ـــ ـــ 2.120 انكهٍ

2.012 انًحهٍ
**

 ضعُف .2.2 **2.010- عُفض 2.20 

2.002 انتقذيٍ
**

 ـــ ـــ 2.200 يتىعظ .2.1 

 ضعُف 2.20 **.2.10 ـــ ـــ 2.121 انًحافظ

  0301* تعني كجكد عالقة ارتباطية دالة عند مستكل
   0308** تعني كجكد عالقة ارتباطية دالة عند مستكل 

لحكمي، المحمي، التقدمي( يرتبط يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف كالن مف أسمكب التفكير )ا 
ارتباطان مكجبان كداالن إحصائيان بتكجو اإلتقاف، كأسمكب التفكير )الكمي، المحافظ( يرتبط ارتباطان 
مكجبان كداالن إحصائيان بتكجو األداء، بينما يرتبط أسمكب التفكير )المحمي( ارتباطان سالبان كداالن 

 إحصائيان بتكجو األداء3
( كالتي 7004الدراسة جزئيان مع نتائج دراسة إلياـ إبراىيـ محمد ) تتفؽ نتائج ىذه

تكصمت إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير )الحكمي، المحمي، المحافظ، 
إقداـ(، ككجكد عالقة غير دالة بيف أساليب \اليرمي، األقمي، الممكي( كأىداؼ )اإلتقاف 

 إحجاـ(3 \قدمي( كأىداؼ )األداءالتفكير )التشريعي، اليرمي، الت
كيمكف تفسير ىذا الفرض في ضكء أف اإلىتماـ بالتفاصيؿ كىك أسمكب التفكير )المحمي(  

يؤدم إلي فيـ أفضؿ لما يدرسكنو كىك تكجو )اإلتقاف(، كقد تؤدم االستقاللية في التعمـ 
دة )إتقاف( إلي )إتقاف( إلي الحكـ عمي األشياء )الحكمي(، كقد يؤدم إكتساب ميارات جدي

البعد عف الميلكؼ )التقدمي(، كأخذ فكرة عامة لممكضكع كعدـ التعمؽ في التفاصيؿ كتمخيص 
المكضكعات )الكمي( كذلؾ لتجنب األحكاـ السالبة عف الكفاءة كمحاكلتو الحصكؿ عمي أحكاـ 
 إيجابية عنيا )األداء(، كتكجو )األداء( ىك محاكلة الحصكؿ عمي أحكاـ حسنة عف ذاتو
كيتجنب التحدم كيختار المياـ السيمة كالميلكفة )المحافظ( لعدـ المخاطرة باألخطاء، كعندما 
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ييتـ التمميذ بكؿ أجزاء المنيج كيبحث عف التفاصيؿ )المحمي( فذلؾ يككف لتحسيف مستكاه 
تقاف ميارات جديدة )اإلتقاف( ال لتجنب األحكاـ السالبة عف كفاءتو أك لمحصكؿ عمي أحكاـ  كا 

 ابية عنيا )األداء( فبالتالي ستككف العالقة بيف األداء كالمحمي عكسية3إيج
 نتائج الفرض الثاني كتفسيرىا: 

أساليب تفكير  لممزاكجة بيفإحصائيا  تيثير داؿكجد يال ينص الفرض الثاني عمي أنو :"  
 -المحمي -الكمي – الحكمي –التنفيذم  –)التشريعي  كأساليب تفكير كالدييـ تالميذال

األداء( لدل التالميذ"  لمتحقؽ  –" عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )اإلتقاف المحافظ( -التقدمي
 مف صحة ىذا الفرض تـ اتباع الخطكات اآلتية:

تقسيـ الكالديف إلي مجمكعتيف في كٍؿ مف أساليب التفكير السبعة)التشريعي، التنفيذم،  -8
 الحكمي، الكمي، المحمي، التقدمي، المحافظ(3

 أبناء الكالديف المرتفعيف كالمنخفضيف في كؿ أسمكب مف أساليب التفكير السبعة3تحديد  -7
تقسيـ كُؿ مف أبناء الكالديف المرتفعيف كالمنخفضيف إلي أبناء مرتفعيف كمنخفضيف في  -.

كؿ أسمكب مف أساليب التفكير السبعة باستخداـ الدرجة الكسيطة، كبذلؾ أصبح ىناؾ 
  أربعة مجمكعات مف األبناء ىـ:

المجمكعة األكلي: تتضمف األبناء ذكم التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير ككالدييـ ذكم  -
 التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير3

المجمكعة الثانية: تتضمف األبناء ذكم التفضيالت المنخفضة ألساليب التفكير ككالدييـ  -
 ذكم التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير3

ة: تتضمف األبناء ذكم التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير ككالدييـ ذكم المجمكعة الثالث -
 التفضيالت المنخفضة ألساليب التفكير3

المجمكعة الرابعة: تتضمف األبناء ذكم التفضيالت المنخفضة ألساليب التفكير ككالدييـ  -
 ذكم التفضيالت المنخفضة ألساليب التفكير3

أداء( لكؿ  -لدرجات تكجيات أىداؼ اإلنجاز)إتقاف حساب المتكسط كاإلنحراؼ المعيارم -8
 مجمكعة مف المجمكعات السابقة3

 (:.( كجدكؿ)7كيتضح ذلؾ مف جدكؿ )
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 انًتىعظ واالَحشاف انًعُاسٌ نذسجات انتاليُز عهً يقُاط تىجهات أهذاف اإلَجاص (0جذول)

 )تعذ اإلتقاٌ( نهًجًىعات األستع

 انتاليُز األعهىب
 انىانذٍَ

 يُخفضىٌ ىٌيشتفع

 انتششَعٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

0.... 

0.1. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0...2 

0.00 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.12 

0... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..00 

0.00 

 انتُفُزٌ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

0..00 

0.0. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00..2 

0.00 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00..0 

0.00 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..0. 

0.00 

 انحكًٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00.20 

0..0 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..00 

0.1. 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..01 

0... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0...2 

0.20 

 انكهٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

00.0. 

0..0 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0..10 

0.00 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0..1. 

0.00 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00..0 

0.00 

 انًحهٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

0...0 

0.0. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0..20 

0.0. 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.01 

0..2 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00..0 

0.21 

 انتقذيٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

0..02 

0.00 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00.00 

0..0 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..01 

0..0 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.20 

0..0 

 انًحافظ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00.22 

0... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0..00 

0.1. 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

0..10 

0.10 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..22 

0.00 
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 انًتىعظ واالَحشاف انًعُاسٌ نذسجات انتاليُز عهً يقُاط تىجهات (0جذول)

 هًجًىعات األستعأهذاف اإلَجاص )تعذ األداء( ن

 انتاليُز األعهىب
 انىانذٍَ

 يُخفضىٌ يشتفعىٌ

 انتششَعٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00.0. 

..0. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

02.20 

..00 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.10 

0.20 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

02.2. 

0.02 

 انتُفُزٌ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

00.00 

0.1. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00.00 

0.0. 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..01 

..01 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

01.0. 

0... 

 انحكًٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00... 

2... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..20 

...2 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

02.00 

0.00 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.0. 

0... 

 انكهٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

00.0. 

2... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00..0 

..10 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

02..0 

0.10 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

00.0. 

..0. 

 انًحهٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

0. 

02.00 

..1. 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

01.0. 

0..0 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.0. 

0... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

01.00 

0..0 

 انتقذيٍ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00..0 

2.00 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

02.00 

..0. 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

02.10 

...1 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

01.22 

0.0. 

 انًحافظ

 يشتفعىٌ

ٌ1= 

 =1و

 =1ع

00 

00..0 

0..0 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.00 

0.01 

 يُخفضىٌ

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

00 

00.00 

0... 

ٌ0= 

 =0و

 =0ع

0. 

0..00 

..00 
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تحقؽ مف صحة الفرض، كاستخدمت لم 7×7استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف العاممي  -1
أيضان طريقة شيفيو لمعرفة تيثير المزاكجة بيف األبناء ككالدييـ في أساليب التفكير عمي 

 تكجيات أىداؼ اإلنجاز3 كيتضح ذلؾ بالتفصيؿ فيما يمي:
 أسمكب التفكير التشريعي:-أ
كير التشريعي كحجـ تيثير أسمكب التف 7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي 8يكضح جدكؿ ) 

 لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3
( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتششَعٍ  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (0جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف االَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 نًشتعاتا

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 .00.01 1 .00.01 0.100 غُش دانة
أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

 .1... 1 .1... 0...2 غُش دانة
أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 .00.00 1 .00.00 1...0 غُش دانة
 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ ....2..0 100 0.2..1  

 االجًانً 0000.012 .10   

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

كما تـ حساب مربع إيتا كحجـ التيثير كفؽ المعادلة كالمعايير التالية )عزت عبد الحميد: 
7088 ،748:) 
 حيث:

F  ،ىي قيمة ؼdf  3ىي درجة الحرية 
η ضعيؼ3 

3 حجـ أثر 031كحتى اقؿ مف  037= 2
η متكسط3

حجـ أثر  034كحتى اقؿ  031=  2
η

 أك أكثر حجـ أثر قكل 034=   2
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير التشريعي 
( كىي أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 73428لدل اآلباء كاألبناء كانت )

كد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التشريعي يؤثر عمى عدـ كج
 تكجيات أىداؼ االنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتششَعٍ  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (.جذول )

 أتُائهى فٍ تعذ )األداء(انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي 
حجى 

 انتأثُش

 

يشتع 

η إَتا
2

 

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 101.2.0 1 101.2.0 1.0.. .2.2 2.0.0 ضعُف
أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

 0.0...0 1 0.0...0 11.000 2.21 0...2 يتىعظ
أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 0.0...0 1 0.0...0 .11.21 2.21 00..2 يتىعظ
 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ 02.1.100 100 .00.00    

 االجًانً 000..000 .10     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

مكب التفكير التشريعي يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أس
( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا 883081لدل اآلباء كاألبناء كانت )

يعنى كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التشريعي يؤثر تيثيران 
 مكجبان عمى تكجيات أىداؼ االنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 

فة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير التشريعي عمى تكجيات أىداؼ كلمعر 
اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 

 اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:
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جًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط تىجهات َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات ي (.جذول )

 أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انتششَعٍ

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

 تٍُ

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"

انذالنة 

 اإلحصائُة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -1

 يشتفعٍ انتششَعٍ.

َعٍ يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتشش -0

 ِتاء يشتفعٍ انتششَعٍ.

00 

00 

00.0. 

00.10 
0..0 ..0.. 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتششَعٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتششَعٍ  -0

 ِتاء يُخفضٍ انتششَعٍ.

0. 

0. 

02.20 

02.2. 
 غُش دانة .2.20 2.20

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -1

 شتفعٍ انتششَعٍ.ي

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتششَعٍ.

00 

0. 

00.0. 

02.20 
 غُش دانة .0..2 2.00

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -1

 يشتفعٍ انتششَعٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتششَعٍ   -0

 ِتاء يُخفضٍ انتششَعٍ.

00 

0. 

00.0. 

02.2. 
 غُش دانة .2.00 1..2

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتششَعٍ  -0

 ِتاء يشتفعٍ انتششَعٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتششَعٍ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتششَعٍ.

00 

0. 

00.10 

02.20 
0.10 0.00. 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتششَعٍ   -0

 ِتاء يشتفعٍ انتششَعٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتششَعٍ  -0

 يُخفضٍ انتششَعٍ. ِتاء

00 

0. 

00.10 

02.2. 
0.2. ..0.2 2.21 

أم أف المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير التشريعي ال تكثر تيثيران داالن  
إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف 

عي تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز كأبنائيـ في أسمكب التفكير التشري
 لدم أبنائيـ في بعد األداء3

 أسمكب التفكير التنفيذم:-ب
كحجـ تيثير أسمكب التفكير التنفيذم  7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي 3يكضح جدكؿ ) 

 اء3لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبن
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( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتُفُزٌ نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (0جذول)

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(
حجى 

 انتأثُش

 

يشتع 

η إَتا
2

 

 

 ف انذالنة
يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 ـ ـ

 ش دانةغُ
0.000 00..0. 1 00..0. 

أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

 يتىعظ
2.... 

2.21 
10.0.0 1...001 1 1...001 

أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 ـ ـ

 غُش دانة
2.101 0...0 1 0...0 

 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ .2..00.0 1.0 10.0.1    

 االجًانً 0...00.2 1.0     

  2334=  0308عند مستكم  قيمة ؼ الجدكلية
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير التنفيذم لدل 
( كىي أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كقيمة كىذا 03858اآلباء كاألبناء كانت )

يا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التنفيذم يؤثر يعنى عدـ كجكد تفاعؿ داؿ إحصائ
 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتُفُزٌ نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (.جذول )

 اء(انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )األد
حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف انذالنة

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 .0..0. 1 .0..0. 0.202 .2.2 2.000 ضعُف
أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

 10..002 1 10..002 10.200 2.21 01..2 قىي
أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 0.2..11 1 0.2..11 000.. .2.2 2.0.0 ضعُف
 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ 02.0.000 1.0 00.2.0    

 االجًانً .0.00.00 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير التنفيذم لدل 
( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 13787باء كاألبناء كانت )اآل
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كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التنفيذم يؤثر تيثيران مكجبان 
 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 

كأبنائيـ في أسمكب التفكير التنفيذم عمى تكجيات أىداؼ كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء 
اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 

 اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:
هات َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط تىج (0جذول )

 أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انتُفُزٌ

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

 تٍُ

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتُفُزٌ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتُفُزٌ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتُفُزٌ.

0. 

0. 

00.00 

0..01 
0... 0.0.0 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتُفُزٌ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتُفُزٌ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتُفُزٌ.

0. 

0. 

00.00 

01.0. 
1.00 1...2 

غُش 

 دانة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتُفُزٌ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتُفُزٌ.

ُفُزٌ ِتاء يُخفضٍ يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انت -0

 انتُفُزٌ.

0. 

0. 

00.00 

00.00 
2.1. 2.000 

غُش 

 دانة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتُفُزٌ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتُفُزٌ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتُفُزٌ.

0. 

0. 

00.00 

01.0. 
1..1 1.0.. 2.2. 

ء يشتفعٍ يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتا  -0

 انتُفُزٌ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتُفُزٌ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتُفُزٌ.

0. 

0. 

0..01 

00.00 
0.0. 0.21. 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتُفُزٌ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتُفُزٌ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انتُفُزٌ.

0. 

0. 

0..01 

01.0. 
0.0. 0..10 2.21 

أم أف المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير التنفيذم ال تكثر تيثيران داالن إحصائيان  
عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في 
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إلنجاز لدم أبنائيـ أسمكب التفكير التنفيذم تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ ا
 في بعد األداء3

 أسمكب التفكير الحكمي:-ج
كحجـ تيثير أسمكب التفكير الحكمي  7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي 80يكضح جدكؿ ) 

 لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3
وجة تٍُ أعهىب انتفكُش انحكًٍ نذي ( نتأثُش انًضا0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (12جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(
حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 ضعُف
2.000 

2.2. 
0.0.0 01.00. 1 01.00. 

تفكُش  أعهىب

 )أ(انىانذٍَ 

 ـ ـ

غُش 

 دانة
2.00. 0.000 1 0.000 

أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 ـ ـ

غُش 

 دانة
2.000 ..12. 1 ..12. 

 انتأثُش انًتثادل

 ب(× )أ  

 انخطأ ..0.01.0 100 10.000    

 االجًانً 0000.002 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير الحكمي لدل 
( كىي أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى عدـ 03.87اآلباء كاألبناء كانت )

كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير الحكمى يؤثر عمى تكجيات 
 ؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 أىدا

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انحكًٍ  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (11جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )األداء(
حجى 

 انتأثُش

 

يشتع 

η إَتا
2

 

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 أعهىب تفكُش انىانذٍَ )أ( .000.10 1 .000.10 .10.00 2.21 .2.00 يتىعظ

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( .2..1 1 .2..1 2.2.0 غُش دانة ـ ـ

 ب(× انتأثُش انًتثادل )أ  00..000 1 00..000 .10..0 2.21 2.000 قىي

 انخطأ 0.00.111 100 02.000    

 االجًانً ....00.. 1.0     

 2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
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 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير الحكمي 

ذا ( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كى23881.لدل اآلباء كاألبناء كانت )
يعنى كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير الحكمي يؤثر تيثيران 

 مكجبان عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 
كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير الحكمي عمى تكجيات 

قارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز )األداء( تمت الم
 أىداؼ اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:

َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط  (10جذول )

 تىجهات أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انحكًً

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

تٍُ 

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يشتفعٍ  -1

 انحكًً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يشتفعٍ  -0

 انحكًً.

00 

0. 

00... 

02.00 
0..1 ...01 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ  -0

 انحكًً.

ُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ يجًىعة األت -0

 انحكًً.

0. 

00 

0..20 

00.0. 
0.01 0...0 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يشتفعٍ  -1

 انحكًً.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ  -0

 انحكًً.

00 

0. 

00... 

0..20 
...0 ..000 2.21 

فعٍ يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يشت -1

 انحكًً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ  -0

 انحكًً.

00 

00 

00... 

00.0. 
0.00 0.10. 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يشتفعٍ   -0

 انحكًً.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ  -0

 انحكًً.

0. 

0. 

02.00 

0..20 
0.00 0.000 2.2. 

ُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يشتفعٍ يجًىعة األت -0

 انحكًً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انحكًً ِتاء يُخفضٍ  -0

 انحكًً.

0. 

00 

02.00 

00.0. 
 غُش دانة 1.000 .1.0
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أم أف المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير الحكمي ال تكثر تيثيران داالن إحصائيان  
ائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبن

أسمكب التفكير الجكمي تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في 
 بعد األداء3

 أسمكب التفكير الكمي:-د
مي كحجـ تيثير أسمكب التفكير الك 7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي .8يكضح جدكؿ ) 

 لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3
( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انكهً  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (10جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(
حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف نةانذال

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 .02.00 1 .02.00 00..0 .2.2 2.000 ضعُف
أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( ..0.0. 1 ..0.0. .0.10 .2.2 2.020 ضعُف

___ ___ 
غُش 

 دانة
 ب(× انتأثُش انًتثادل )أ  2.0.0 1 2.0.0 2.202

 انخطأ 01...000 1.2 020..1    

 االجًانً .0..0..0 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير الكمى لدل  
"ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى عدـ ( كىي أقؿ مف قيمة 030.0اآلباء كاألبناء كانت )

كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير الكمى يؤثر عمى تكجيات 
 أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انكهً  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (10جذول )

 وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )األداء(انىانذٍَ 
حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف انذالنة

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 أعهىب تفكُش انىانذٍَ )أ( ....011 1 ....011 0.0..1 2.21 20..2 قىي

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( .001.00 1 .001.00 00..0 2.21 .0..2 يتىعظ

 ب(× انتأثُش انًتثادل )أ  101.0.2 1 101.0.2 0.0.. .2.2 .2.00 ضعُف

 انخطأ 01...000 1.2 .0..00    

 االجًانً .0..0..0 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
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 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير الكمى لدل يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 

( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 23881.اآلباء كاألبناء كانت )
كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير الكمى يؤثر تيثيران مكجبان عمى 

 ائيـ في بعد األداء3تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبن
كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير الكمى عمى تكجيات أىداؼ 
اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 

 االنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:
ٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط َتائج انًقاسَة ت (.1جذول )

 تىجهات أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انكهٍ

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

تٍُ 

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  -1

 يشتفعٍ انكهً.

ِتاء يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً  -0

 يشتفعٍ انكهً.

0. 

00 

00.0. 

02..0 
0..0 ..20. 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  -0

 يُخفضٍ انكهً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً ِتاء  -0

 يُخفضٍ انكهً.

00 

0. 

00..0 

00.0. 
2..0 2.0.0 

غُش 

 دانة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  -1

 يشتفعٍ انكهً.

األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  يجًىعة -0

 يُخفضٍ انكهً.

0. 

00 

00.0. 

00..0 
0..0 ..2.0 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  -1

 يشتفعٍ انكهً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً ِتاء  -0

 يُخفضٍ انكهً.

0. 

0. 

00.0. 

0..0. 
..10 ..200 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً ِتاء  -0

 ٍ انكهً.يشتفع

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انكهً ِتاء  -0

 يُخفضٍ انكهً.

00 

00 

02..0 

00..0 
2..2 2.00. 

غُش 

 دانة

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً ِتاء  -0

 يشتفعٍ انكهً.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انكهً ِتاء  -0

 يُخفضٍ انكهً.

00 

0. 

02..0 

00.0. 
1.00 1.000 

غُش 

 دانة
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يف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير الكمي ال تكثر تيثيران داالن إحصائيان أم أف المزاكجة ب
عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في 
أسمكب التفكير الكمي تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في 

 ألداء3بعد ا
 أسمكب التفكير المحمي:-ىػ
كحجـ تيثير أسمكب التفكير المحمي  7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي 82يكضح جدكؿ ) 

 لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3
هً نذي ( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انًح0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (.1جذول )

 (انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ
حجى 

 انتأثُش

 يشتع إَتا

η
2

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 يتىعظ
2..00 

2.21 
....1 10...00 1 10...00 

أعهىب تفكُش انىانذٍَ 

 )أ(

___ 
___ 

 غُش دانة
2.000 ...02 1 ...02 

أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 ضعُف
2.0.2 

2.2. 
0.00. .2.2.0 1 .2.2.0 

 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ .......0 1.0 10..10    

 االجًانً 0.00.100 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

دكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير المحمي لدل يتضح مف الج
( كىي أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى عدـ 3871.اآلباء كاألبناء كانت )

كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير المحمي يؤثر عمى تكجيات 
 أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 أىداؼ اإلنجاز لدل 

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انًحهً نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (10جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )األداء(
حجى 

 انتاثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف انذالنة

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 ذس انتثاٍَيص

 أعهىب تفكُش انىانذٍَ )أ( .11.11 1 .11.11 00..2 غُش دانة ___ ___

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( 2...120 1 2...120 200.. .2.2 2.0.0 ضعُف

 ب(× انتأثُش انًتثادل )أ  01.000 1 01.000 .0.02 .2.2 2.020 ضعُف

 انخطأ 0...0021 1.0 01.020    

 الجًانًا 0112.000 1.0     
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  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير المحمي لدل 
( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 83.02اآلباء كاألبناء كانت )

اعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير المحمي يؤثر تيثيران مكجبان كجكد تف
 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 

كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير المحمي عمى تكجيات أىداؼ 
ات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسط

 اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:
َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط  (.1جذول )

 تىجهات أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انًحهٍ

 و ٌ انًجًىعات
 انفشوق

 انًتىعطات تٍُ

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انًحهٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انًحهٍ.

0. 

00 

02.00 

00..0 
0.1. 0..0. 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انًحهٍ.

هٍ ِتاء يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًح -0

 يُخفضٍ انًحهٍ.

00 

0. 

01.0. 

01.00 
 غُش دانة .2.10 2.10

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انًحهٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انًحهٍ.

0. 

00 

02.00 

01.0. 
 غُش دانة 00..2 2.01

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 حهٍ.انً

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحهٍ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحهٍ.

0. 

0. 

02.00 

01.00 
 غُش دانة ..1.2 1.20

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انًحهٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحهٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انًحهٍ.

00 

00 

00.0. 

01.0. 
0.22 0.100 2.2. 

يُخفضٍ انًحهٍ ِتاء يشتفعٍ يجًىعة األتُاء  -0

 انًحهٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحهٍ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحهٍ.

00 

0. 

00.0. 

01.00 
1... 0.11. 2.2. 
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أم أف المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير المحمي ال تكثر تيثيران داالن إحصائيان  
بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في 

أسمكب التفكير المحمي تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في 
 بعد األداء3

 أسمكب التفكير التقدمي:-ك
كحجـ تيثير أسمكب التفكير التقدمي  7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي 85يكضح جدكؿ ) 
 دم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3ل

( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتقذيٍ نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (10جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(
حجى 

 انتأثُش

 يشتع إَتا

η
2

 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 ضعُف
2.0.0 

2.21 
..000 0....2 1 0....2 

أعهىب تفكُش 

 انىانذٍَ )أ(

 قىي
2..22 

2.21 
10.0.. 00..0.0 1 00..0.0 

أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 يتىعظ
2..01 

2.21 
12.000 1.0.00. 1 1.0.00. 

 انتأثُش انًتثادل

 ب(× )أ  

 انخطأ 0.0..0.1 100 10.010    

 االجًانً 21..0000 1.2     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير التقدمي لدل 
مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى  ( كىي أكبر803357اآلباء كاألبناء كانت )

كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التقدمي يؤثر تيثيران مكجبان 
 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 

مى تكجيات أىداؼ كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير المحمي ع
اإلنجاز )اإلتقاف( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 

 اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:
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َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط  (02جذول )

 اً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انتقذيٍتىجهات أهذاف اإلَجاص )اإلتقاٌ( وفق

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

 تٍُ

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتقذيٍ.

00 

0. 

0..02 

0..01 
 غُش دانة 00..2 2.00

تُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ يجًىعة األ -0

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

0. 

00 

00.00 

00.20 
0.1. ..1.2 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

00 

0. 

0..02 

00.00 
 غُش دانة ..2.0 2.00

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

00 

00 

0..02 

00.20 
0..1 0..00 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتقذيٍ.

ٍ ِتاء يُخفضٍ يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذي -0

 انتقذيٍ.

0. 

0. 

0..01 

00.00 
 غُش دانة .1.11 ...2

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ -0 -0

 انتقذيٍ.

0. 

00 

0..01 

00.20 
0.00 0.011 2.21 

ضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انتقذيٍ نذي ( نتأثُش ان0ً×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (01جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )األداء(
حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف انذالنة

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 .0.10. 1 .0.10. .0..0 .2.2 2.0.1 ضعُف
أعهىب تفكُش 

 )أ( انىانذٍَ

 0...020 1 0...020 .0..0 2.21 0...2 يتىعظ
أعهىب تفكُش األتُاء 

 )ب(

 .000.01 1 .000.01 .12.00 2.21 11..2 يتىعظ
 انتأثُش انًتثادل 

 ب(× )أ 

 انخطأ ..0.00.0 100 01..01    

 االجًانً 000..000 1.2     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301ند مستكم قيمة ؼ الجدكلية ع
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير التقدمي لدل 
( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 803781اآلباء كاألبناء كانت )

ثر تيثيران مكجبان كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير التقدمي يؤ 
 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 

كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسمكب التفكير التقدمي عمى تكجيات أىداؼ 
اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 

 بع المكضحة بالجدكؿ التالي:اإلنجاز لممجمكعات األر 
َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط  (00جذول )

 تىجهات أهذاف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انتقذيٍ

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

تٍُ 

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

تقذيٍ ِتاء يشتفعٍ يجًىعة األتُاء يشتفعٍ ان -1

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -0

 انتقذيٍ.

00 

0. 

00..0 

02.10 
0.0. 0..00 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

0. 

00 

02.00 

01.22 
 غُش دانة 2.2.0 2.20

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

00 

0. 

00..0 

02.00 
0..0 0.220 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انتقذيٍ.

ٍ يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفض  -0

 انتقذيٍ.

00 

00 

00..0 

01.22 
0..0 ...00 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ   -0

 انتقذيٍ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ  -0

 انتقذيٍ.

0. 

0. 

02.10 

02.00 
 غُش دانة 02..2 2.00

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يشتفعٍ   -0

 انتقذيٍ.

جًىعة األتُاء يُخفضٍ انتقذيٍ ِتاء يُخفضٍ ي -0

 انتقذيٍ.

0. 

00 

02.10 

01.22 
 غُش دانة .2..2 ...2
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أم أف المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب التفكير التقدمي تكثر تيثيران داالن إحصائيان  
ف كأبنائيـ في عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالدي

أسمكب التفكير التقدمي تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في 
 بعد األداء3

 أسمكب التفكير المحافظ:-ل
كحجـ تيثير أسمكب التفكير المحافظ  7×7( نتائج تحميؿ التبايف العاممي .7يكضح جدكؿ ) 

 ىداؼ اإلنجاز )إتقاف_ أداء( لألبناء3لدم الكالديف كأبنائيـ عمي تكجيات أ
( نتأثُش انًضاوجة تٍُ أعهىب انتفكُش انًحافظ  نذي 0×0َتائج تحهُم انتثاٍَ ) (00جذول )

 انىانذٍَ وأتُائهى عهً تىجهات أهذاف اإلَجاص نذي أتُائهى فٍ تعذ )اإلتقاٌ(
 

 انذالنة
 ف

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 أعهىب تفكُش انىانذٍَ )أ( 00.100 1 00.100 1.001 غُش دانة

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( 20..0 1 20..0 .2.00 غُش دانة

 ب(× انتأثُش انًتثادل )أ  2...10 1 2...10 00..2 غُش دانة

 انخطأ ..0....0 1.0 10.2.0  

 االجًانً ..0020.1 1.0   

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير المحافظ لدل 
( كىي أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى عدـ 03437اآلباء كاألبناء كانت )

فى أسمكب التفكير المحافظ يؤثر عمى تكجيات كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ 
 أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد اإلتقاف3 

( لتيثير المزاكجة بيف أسمكب التفكير المحافظ  لدل 7×7نتائج تحميؿ التبايف ) (78جدكؿ )
 الكالديف كأبنائيـ عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد )األداء(

حجى 

 انتأثُش

يشتع 

η إَتا
2

 
 ف انذالنة

يتىعظ 

 انًشتعات

دسجة 

 انحشَة

يجًىع 

 انًشتعات
 يصذس انتثاٍَ

 أعهىب تفكُش انىانذٍَ )أ( 0...110 1 0...110 000.. .2.2 .2.02 ضعُف

 أعهىب تفكُش األتُاء )ب( 020.0.0 1 020.0.0 .11.22 2.21 .0..2 يتىعظ

 ب(× ثُش انًتثادل )أ انتأ 2...100 1 2...100 0...0 2.21 .2.00 ضعُف

 انخطأ 20..0.20 1.0 .10.20    

 االجًانً 1.....00 1.0     

  2334=  0308قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
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 348.=  0301قيمة ؼ الجدكلية عند مستكم 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة لمتفاعؿ بيف أسمكب التفكير المحافظ لدل 

( كىي أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية المناظرة ليا، كىذا يعنى 33115انت )اآلباء كاألبناء ك
كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف اآلباء كأبنائيـ فى أسمكب التفكير المحافظ يؤثر تيثيران مكجبان 

 عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أبنائيـ في بعد األداء3 
كب التفكير المحافظ عمى تكجيات أىداؼ كلمعرفة تيثير المزاكجة بيف اآلباء كأبنائيـ في أسم

اإلنجاز )األداء( تمت المقارنة بيف متكسطات درجات األبناء فى مقياس تكجيات أىداؼ 
 اإلنجاز لممجمكعات األربع المكضحة بالجدكؿ التالي:

َتائج انًقاسَة تٍُ يتىعطات دسجات يجًىعات األتُاء األستع فٍ يقُاط  (.0جذول )

 اف اإلَجاص )األداء( وفقاً نتىصَعهى فٍ أعهىب انتفكُش انًحافظتىجهات أهذ

 و ٌ انًجًىعات

 انفشوق

 تٍُ

 انًتىعطات

 قًُة

 "شُفُه"
 انذالنة

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انًحافظ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يشتفعٍ انًحافظ.

00 

00 

00..0 

00.00 
 غُش دانة ..2.0 .2.0

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحافظ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحافظ.

00 

0. 

00.00 

0..00 
0... 0..1. 2.21 

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انًحافظ.

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء  -0

 انًحافظ.يُخفضٍ 

00 

00 

00..0 

00.00 
 غُش دانة 2.0.0 2.02

يجًىعة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء يشتفعٍ  -1

 انًحافظ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحافظ.

00 

0. 

00..0 

0..00 
0... 0.... 2.21 

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يشتفعٍ انًحافظ.

ة األتُاء يشتفعٍ انًحافظ ِتاء يجًىع -0

 يُخفضٍ انًحافظ.

00 

00 

00.00 

00.00 
 غُش دانة 2.000 ...2

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يشتفعٍ انًحافظ.

يجًىعة األتُاء يُخفضٍ انًحافظ ِتاء  -0

 يُخفضٍ انًحافظ.

00 

0. 

00.00 

0..00 
0..0 0.10. 2.21 
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يف كأبنائيـ في أسمكب التفكير المحافظ ال تكثر تيثيران داالن أم أف المزاكجة بيف الكالد
إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف، كالمزاكجة بيف الكالديف 
كأبنائيـ في أسمكب التفكير المحافظ تكثر تيثيران داالن إحصائيان عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز 

 3لدم أبنائيـ في بعد األداء
يتضح مف النتائج السابقة تحقؽ صحة الفرض الخامس جزئيان، حيث تؤثر المزاكجة بيف  

الكالديف كأبنائيـ في أساليب التفكير)التشريعي، التنفيذم، الحكمي، الكمي، المحمي، التقدمي، 
المحافظ( عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد األداء، كتؤثر المزاكجة بيف 

كأبنائيـ في أسمكب التفكير التقدمي عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في الكالديف 
بعد اإلتقاف، كال تؤثر المزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أساليب التفكير)التشريعي، التنفيذم، 
 الحكمي، الكمي، المحمي، المحافظ( عمي تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم أبنائيـ في بعد اإلتقاف3

تفسير ىذا الفرض عمي أف تكجو اإلتقاف ىك المجاىدة الكتساب ميارات جديدة كيمكف 
كتحقيؽ فيـ أفضؿ لما يدرسكنو كبحث األبناء بينفسيـ لمكصكؿ إلي معمكمات أكثر مما ىك 
مكجكد داخؿ الكتب المدرسية فيذا التكجو يتيثر بالمزاكجة بيف الكالديف كأبنائيـ في أسمكب 

ث إنو أيضي ييتـ بتطكير الطالب لنفسو كالبحث عف المعمكمات التفكير التقدمي فقط حي
الجديدة كالمختمفة عما ىك مكجكد بالكتب المدرسية، أما عف مزاكجة بقية االساليب فال يكجد 

 ليا تيثير عمي تكجو اإلتقاف3
كتكجو األداء ىك أف يتجنب الطالب األحكاـ السالبة عف كفاءتو كيركز عمي الحفظ 

يعتقد أنو ىاـ كيمكف االستفادة منو في تحقيؽ مستكم أعمي مف األقراف  كاالىتماـ بما
كالكالداف غالبان ما يطمباف مف أبنائيما ذلؾ لينالكا الدرجات العالية كيمتحقكا بكميات القمة كذلؾ 
بغض النظر عما إذا ما تـ الفيـ الجيد لما يدرسكنو كىذا ىك تكجو األداء لذلؾ كاف ىناؾ 

 بيف أساليب التفكير السبعة لمكالديف كأبنائيـ  عمي تكجو األداء لدم أبنائيـ3 تيثير لممزاكجة
 نتائج الفرض الثالت كتفسيرىا:

الكالديف ساليب تفكير ألإحصائيا  تيثير داؿكجد يال ينص الفرض الثالث عمي أنو:" 
كير " عمى أساليب تفالمحافظ( -التقدمي -المحمي -الكمي –الحكمي –التنفيذم –)التشريعي
 أبنائيـ" 
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 الختبار صحة الفرض تـ إتباع األتي:
تقسيـ عينة الكالديف حسب نظاـ االرباعيات في كؿ أسمكب مف أساليب التفكير السبعة  -8

كاختيار االرباعييف  المحافظ( -التقدمي -المحمي -الكمي – الحكمي –التنفيذم  –)التشريعي 
 األعمى كاألدنى كبذلؾ كاف ىناؾ مجمكعتاف ىما:

 مكعة الكالديف ذكل تفضيالت مرتفعة ألساليب التفكير )االرباعى األعمى(3مج 
 3)مجمكعة الكالديف ذكل تفضيالت منخفضة ألساليب التفكير )االرباعى األدنى 
حساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات مجمكعتي الكالديف )األعمى، كاألدنى( لكؿ  -7

ار "ت" لعينتيف مستقمتيف3 ككانت النتائج أسمكب مف أساليب التفكير السبعة باستخداـ اختب
 كما يمى:
 يجًىعتٍ انىانذٍَ )األعهً ، واألدًَ( عهًدالنة انفشوق تٍُ يتىعطات دسجات  (.0جذول )

 تفكُشانيقُاط أعانُة 

 أعهىب انتفكُش

انىانذٍَ روي انتفضُالت 

ٌ= انًشتفعة ألعانُة انتفكُش

.0 

انىانذٍَ روي انتفضُالت 

ٌ= انتفكُش  انًُخفضة ألعانُة

.0 
 قًُة "ت"

 

 انذالنة

 ع و ع و

 2.21 ...0 .1.. .120.0 1.00 0..110 انتششَعٍ

 2.21 .00.0 0.00 00..0 2.21 0.22. انتُفُزٌ

 2.21 0.10 0.10 .1.0. 2.10 0.20. انحكًٍ

 2.21 .0.2 0.00 0...0 .2.0 2.20. انكهٍ

 2.21 0..10 0..0 1.00. .2.2 22... انًحهٍ

 2.21 0..0 0.00 .00.0 2.11 22..0 قذيٍانت

 2.21 00..0 0..1 00.20 2.20 00.22 انًحافظ

 = 0301مستكل قيمة "ت" الجدكلية عند    7327=  0308مستكل قيمة "ت" الجدكلية عند 
8354 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
الت المرتفعة ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أساليب تفكير الكالديف ذكم التفضي

، 3344ألساليب التفكير كذكم التفضيالت المنخفضة ليا حيث بمغت قيـ ت عمي الترتيب)
( كىذه القيـ المحسكبة أكبر مف .7238، 328.، .8334، 302.، 7385، 83.1.

الجدكلية، كىذه الفركؽ لصالح الكالديف ذكم التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير كالتي بمغت 
( كىي 88300، 2300.، 14300، 10303، .2.30، 13300، 8887347متكسطاتيا )
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أكبر مف متكسطات الكالديف ذكل التفضيالت المنخفضة كالتي بمغت متكسطاتيا عمي الترتيب 
(80.334 ،81357 ،28332 ،8432. ،183.7 ،.8331 ،.330.3 ) 
ليب التفكير( تحديد تالميذ )أبناء( المجمكعة األعمى )كالديف ذكل تفضيالت مرتفعة ألسا -.

كتالميذ )أبناء( المجمكعة األدنى )كالديف ذكل تفضيالت منخفضة ألساليب التفكير( كذلؾ لكؿ 
 أسمكب مف أساليب التفكير السبعة3

حساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات تالميذ )أبناء( مجمكعتي الكالديف )األعمى، -8
 خداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف3 كاألدنى( لكؿ أسمكب مف أساليب التفكير السبعة باست

 كحجـ التيثير3 ككانت النتائج كما يمى: 7ηحساب مربع إيتا -1
يجًىعتٍ انىانذٍَ )األعهً ،  تاليُز )أتُاء( دالنة انفشوق تٍُ يتىعطات دسجات (00جذول )

 تفكُشانيقُاط أعانُة  واألدًَ(عهً

أعهىب 

 انتفكُش

أتُاء انىانذٍَ روي 

فعة انتفضُالت انًشت

 ألعانُة انتفكُش

 =ٌ.0 

أتُاء انىانذٍَ روي 

انتفضُالت انًُخفضة 

 ألعانُة انتفكُش

 =ٌ.0 

 قًُة "ت"

 

 

 انذالنة

 

 

 يشتع إَتا

η
2

 

 

 

حجى 

 انتأثُش
 ع و ع و

 ـ ـ غُش دانة 1..2 ...2 00..1 2.20 10.22 انتششَعٍ

 ـ ـ غُش دانة 1.00 2.10 .02.0 2.21 01.22 انتُفُزٌ

 ـ ـ غُش دانة 0..2 0.22 10.00 1.01 0..10 انحكًٍ

 يتىعظ 2.20 2.21 0.00 0.02 02..1 .1.0 .1..1 انكهٍ

 قىٌ .2.0 2.21 ...0 .0.2 .0..1 1.20 0..10 انًحهٍ

 قىٌ .2.1 2.21 0.00 0..0 ...10 1.00 10.00 انتقذيٍ

 قىٌ 2.00 2.21 ....1 1.00 10.22 2.20 10.22 انًحافظ

 السابؽ ما يمي:يتضح مف الجدكؿ 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف أساليب تفكير أبناء الكالديف ذكم التفضيالت المرتفعة  -8

ألساليب التفكير )التشريعي، التنفيذم، الحكمي( كذكم التفضيالت المنخفضة ليا حيث 
 ( 03473، 8387، 0348بمغت قيـ ت لألساليب الثالثة عمي الترتيب )

( بيف متكسط درجات أبناء الكالديف ذكم 0308ان عند مستكم )تكجد فركؽ دالة إحصائي -7
التفضيالت المرتفعة ألساليب التفكير كمتكسط درجات أبناء الكالديف ذكم التفضيالت 
المنخفضة ألساليب التفكير في أسمكب التفكير الكمي لصالح أبناء الكالديف ذكم 

(، 0303ط )مربع إيتا= ( مع كجكد حجـ تيثير متكس84381التفضيالت المرتفعة )ـ=
أم أف أسمكب التفكير الكمي لدم الكالديف يؤثر تيثيران مكجبان داالن إحصائيان عمي أسمكب 

 التفكير الكمي لدم أبنائيـ لكف حجـ التيثير متكسط3
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( بيف متكسط درجات أبناء الكالديف ذكم 0308تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكم ) -.
التفكير كمتكسط درجات أبناء الكالديف ذكم التفضيالت  التفضيالت المرتفعة ألساليب

المنخفضة ألساليب التفكير)المحمي، التقدمي، المحافظ( لصالح أبناء الكالديف ذكم 
، .838، 5321التفضيالت المرتفعة حيث بمغت قيـ ت لألساليب الثالثة عمي الترتيب )

كجكد حجـ تيثير كبير  ( مما يدؿ عمي0333، 0382، 0384( كمربع إيتا بمغ ) 84324
أم أف أساليب التفكير )المحمي، التقدمي، المحافظ( لدم الكالديف تؤثر تيثيران مكجبان داالن 

 إحصائيان عمي أساليب التفكير )المحمي، التقدمي، المحافظ( لدم أبنائيـ3
التي امتدت لتشمؿ  Zhang (2003)كتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة 

ظرية التحكـ العقمي الذاتي لستيرنبرج بالنسبة لمطالب كأكلياء األمكر في استقصاء صدؽ ن
طالبنا كأكلياء أمكرىـ لسمسمة مف األسئمة  7.7مدارس الصيف الثانكية كلقد استجاب 

الديمكجرافية كلقائمة أساليب التفكير المبنية عمى نظرية ستيرنبرج، تكصؿ مف خالليا 
نبرج صالحة لكمتا العينتيف، كثانيتيما: أف أساليب التفكير لنتيجتيف أكالىما: أف نظرية ستير 

الخاصة بالطالب ليس فقط مرتبطة بعكامؿ الشخصية ككذلؾ الجنس كالصؼ كالقدرات الذاتية 
ا أساليب كالدييـ في التفكير، كتتفؽ أيضان مع نتئج دراسة     Zhang  (2006)كلكف أيضن

متمثؿ في األساليب المعرفية كأساليب التفكير التي ىدفت إلى بحث فائدة القياس العقمي ال
كأساليب التعمـ، باإلضافة إلى قياس الشخصية، كاليدؼ الثاني لمدراسة ىك: التحقؽ مف 
صحة ما ذكره "ستيرنبرج" مف أف نظرية التحكـ العقمي الذاتي صالحة لمتطبيؽ عمى غير 

( أب 888لمرحمة الثانكية )( طالبان صينيان في ا855األكاديمييف، حيث طبقت عمى كالدم )
( أـ، كقد أثبتت النتائج صالحية نظرية التحكـ العقمي الذاتي لمتطبيؽ عمى غير 44ك)

 األكاديمييف3
فاالبف حينما يجد كالديو يشجعكنو عمي االىتماـ بالمشكالت الكبرم كاالىتماـ بالفكرة 

رم كالتفاصيؿ كتقسيـ العامة لممكضكع )كمي(، أك يشجعكنو عمي االىتماـ بالمشكالت الصغ
المكضكعات إلي أجزاء )محمي(، أك يشجعكنو عمي إظيار أفكار جديدة كمختمفة كبتطكير 
نفسو لمعرفة كؿ ما ىك جديد)التقدمي(، أك يشجعكنو عمي اتباع القكاعد كالحرص عمي النظاـ 

اه يقترب كاالكتفاء بالمعمكمات المكجكدة دكف محاكلة البحث عف كؿ ما ىك جديد)المحافظ(، نر 
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مف كالديو كيقمدىـ كيتقمص شخصيتيـ، كمف ىنا كاف حجـ تيثير أسمكب تفكير الكالديف عمي 
 أسمكب تفكير أبنائيـ كبير أك متكسط3

أما عف ضعؼ حجـ تيثير أسمكب تفكير الكالديف)التشريعي، التنفيذم، الحكمي( عمي  
لعديد مف المتغيرات التي تؤثر أسمكب تفكير أبنائيـ المناظره، فقد يرجع ذلؾ إلي أف ىناؾ ا

عمي أساليب تفكير األبناء كمنيا )الثقافة، كالعمر، كالجنس، كنكع التعميـ( فقد يككف ىناؾ 
تيثير ألٍم مف ىذه العكامؿ عمي األبناء، كقد يرجع ذلؾ أيضان إلي رفض المراىؽ البحث عف 

لي رفضة لتنفيذ المعمكمات بنفسو أك االبتكار أك التعامؿ مع المشكالت الفريدة  )التشريعي(، كا 
لي رفضو  ما يؤمر بو دكف نقاش، فيك يرغب في االستقالؿ دكف السيطرة)التنفيذم(، كا 
المشكالت التي تتطمب تحميميا كالحكـ عمييا كنقدىا، فبذلؾ نراه يبتعد عف كالديو كتككف لديو 

 تفضيالت مختمفة ألساليب التفكير3 
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 ث ويقتشحاته:ساتًعا: تىصُات انثح

 تكصيات البحث: -أ 
 في ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

 قياـ الكالديف بالتنكع في طرؽ التعامؿ مع أبنائيـ لمقابمة أساليب تفكيرىـ المختمفة3 -8
إعداد برامج لتدريب الكالديف عمي الطرؽ المستخدمة لتنمية أساليب التفكير البناءة  -7

، الحمكي، التقدمي، الكمي(، كنشرىا في كسائؿ االعالـ لدييـ مثؿ األسمكب )التشريعي
 المختمفة3

عقد دكرات تدريبية لكٍؿ مف الكالديف كأبنائيـ تحثيـ عمي استخداـ أساليب تفكير تقدمية  -.
 كعمي تكطيد العالقة بينيـ3

محاكلة الكالديف تنمية أساليب التفكير التي تشجع عمي اإلجتياد كالمذاكرة كمف ثـ تزيد  -8
ت أىداؼ اإلنجاز لدم األبناء مثؿ أسمكب التفكير )التشريعي، الحكمي، التقدمي، تكجيا
 الكمي(3

بداء الرأم في شتي  -1 حث الكالديف عمي السماح ألبنائيـ بفتح باب الحكار كالمناقشة كا 
 المكضكعات كالمجاالت حتي يتثني ليـ فيـ أساليب تفكيرىـ3
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  انًشاجع
(3 أساليب التفكير كعالقتيا بيساليب التعمـ كتكجيات اليدؼ لدل طالبات 7004إلياـ إبراىيـ محمد )

 المرحمة الجامعية بمدينة مكة المكرمة3 رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة أـ القرل3
 (3 التعمـ المنظـ ذاتيان كتكجيات أىداؼ اإلنجاز3 القاىرة: عالـ الكتب70023ربيع عبده أحمد رشكاف )

(3 أساليب التفكير3 ترجمة: عادؿ سعد يكسؼ خضر3 مراجعة: محمد أحمد 7008رنبرج )ركبرت ستي
 دسكقى3 القاىرة : النيضة المصرية3

 (3 التفكير دراسات نفسية3 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية85343سيد عثماف كفؤاد أبك حطب )
فؽ الدراسى لدل طالب (3 أساليب التفكير كعالقتيا بكجية الضبط كالتكا7007صابر حسف حسيف)

 المرحمة الثانكية3 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أسيكط3
(3 أساليب التفكير لستيرنبرج لدل المعمميف كتالميذىـ كأثرىا عمى 7008عبد المنعـ أحمد الدردير)

(، 7زء )التحصيؿ الدراسى لدل ىؤالء التالميذ3 دراسات معاصرة فى عمـ النفس المعرفى، الج
 3 القاىرة : عالـ الكتب8.43-5ص ص 

(3 أساليب التفكير كعالقتيا بميارات التعمـ كاالستذكار كدافعية االنجاز3 7008عصاـ عمى الطيب)
 رسالة دكتكراة غير منشكرة، كمية التربية، جامعة جنكب الكادل3

القاىرة : عالـ (3 أساليب التفكير نظريات كدراسات كبحكث معاصرة3 7002عصاـ عمى الطيب )
 الكتب3

(3 التعامؿ مع المراىؽ كاستراتيجيات استثمار طاقتو3 مجمة كمية التربية، 7004عمى ميدل كاظـ )
 7043 -702، ص ص 3.، السنة 823العدد 

3 القاىرة، مكتبة األنجمك 8(3 التقكيـ النفسى3 ط7004فؤاد أبك حطب، سيد عثماف، آماؿ صادؽ)
 المصرية3

(3 استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان كأساليب التفكير التي تميز طمبة 7005د )محمد عبد اهلل محم
جامعة صنعاء ذكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز المرتفعة كالمتدنية3 رسالة دكتكراه، جامعة 

 اليرمكؾ3
(3 بعض األساليب المعرفية كعالقتيا بتكجيات أىداؼ اإلنجاز لدم 7087ناصر عمي عبد الاله )
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