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  باللغة العربیة ملخص البحث
  

  :عنوان البحث:أوالً 
  ".متغیرات التطبیع االجتماعى المنبئة بأسالیب تقكیر المعلمین فى ضوء نظریة سترنبرج" 
  :أهداف البحث: ثانیاً 

تيإل الحالي لبحثا هدفی   :ى تعرف اَال
 .الفروق بین المعلمین والمعلمات فى أسالیب التفكیر .١

 .المعلمین وفقًا للتخصصتفكیر الفروق فى أسالیب  .٢

 .تفكیر المعلمین وفقًا لسنوات الخبرةالفروق فى أسالیب  .٣

الحكــم الــذاتى، اســتمتاع المعلـــم (متغیــرات التطبیــع االجتمـــاعى الضــمنیة العالقــة بــین  .٤
 وأســالیب التفكیــر المختلفــة) بتــدریس مــواد جدیــدة، تصــور المعــام للممارســات اإلداریــة 

 . لدى عینة الدراسة الكلیة

الحكم الذاتى، استمتاع المعلم بتدریس (متغیرات التطبیع االجتماعى الضمنیة درة ق .٥
بأسالیب التفكیر لدى  التنبؤ على )مواد جدیدة، تصور المعام للممارسات اإلداریة 

  .أفراد العینة الكلیة
  :البحث فروض: ثالثاً 

  -:في ضوء الدراسات السابقة وأهداف البحث أمكن صیاغة الفروض التالیة
 .المعلمین والمعلمات فى أسالیب التفكیر بین توجد فروق دالة إحصائیاً  .١

سالیب التفكیر لدى العینة الكلیة وفقًا للتخصص أفى  دالة إحصائیاً  توجد فروق .٢
 .)أدبى/علمى(

 .سالیب التفكیر لدى العینة الكلیة وفقًا لسنوات الخبرةأفى  دالة إحصائیاً  توجد فروق .٣

الحكم الـذاتى، اسـتمتاع المعلـم بتـدریس مـواد (االجتماعى الضمنیة متغیرات التطبیع  ترتبط .٤
موجبــاً  )جدیــدة، تصــور المعــام للممارســات اإلداریــة   أســالیب التفكیــر المختلفــةب ارتباطــًا داًال

 . عینة الدراسة الكلیةافراد  لدى 

العینــة  بأســالیب التفكیــر لــدى أفــراد تتنبــأ متغیــرات التطبیــع االجتمــاعى الضــمنیة تنبــؤا داالً  .٥
   .الكلیة

  
  

                               



 ٢

  :بحثجراءات الإ: رابعا
  - :جراءات البحث مایليوتتضمن إ

 :العینة -  أ

عینة الدراسة االساسیة من معلمى ومعلمات بعض مدارس التعلیم العام تتكون عینة البحث 
ً ومعلمة  )١٦٨(المعلمینبمحافظة الفیوم وكان عدد  ◌  )معلمة٧٨معلم،٩٠(من الجنسینمعلمًا

ألدوات  للتأكد من الخصائص السیكومتریة) ١٥٠(كما استخدمت الباحثة عینة استطالعیة
 .لبحثا

 :أدوات البحث -ب

  :استخدمت الباحثة األدوات التالیة
 :قائمةأسالیب التفكیر للمعلمین - ١

TSQT )Thinking Styles Questionnaire for Teacher( 

  )٢٠٠٦(ترجمة محمد السید).١٩٩٣(سترنبرج وجریجورنكو،(لـ
 )إعداد الباحثة(استبیانة حول تصور المعلمین لمتغیرات التطبیع االجتماعى الضمنیة  -٢

 :األسالیب االحصائیة-ت
 T-test 
  تحلیل التباینone-away-ANOVA      
 لبیرسون المستقیم االرتباط معامل   
 المتعدد االنحدار)Based regression & Revised regression.(  
 Log & Squared transformations    
  اختباراتcollinearity )VIF &Tolerance.(  
  :البحث نتائج: خامساً 

  .أسالیب التفكیر  بین المعلمین والمعلماتال توجد فروق دالة إحصائیا في  .١
وفقا لدى عینة الدراسة الكلیة أسالیب التفكیر  ال توجد فروق دالة إحصائیا في  .٢

  تخصصلل
  ة احصائیا فى اسالیب التفكیر لدى العینة الكلیة وفقا لسنوات الخبرةتوجد فروق دال .٣
الحكــم الــذاتى، اســتمتاع المعلــم بتــدریس (تــرتبط متغیــرات التطبیــع االجتمــاعى الضــمنیة .٤

أسـالیب التفكیـر بارتباطـًا داًال موجبـًا  )مواد جدیدة، تصور المعـام للممارسـات اإلداریـة 
 . الكلیة عینة الدراسةافراد  لدى  المختلفة

 متغیرات التطبیع االجتماعى الضمنیة تنبؤًا داًال بأسالیب تفكیر المعلمین تتنبأ .٥



 ٣

   التشـــریعى-الحكمــى(التفكیــر أســالیببتنبـــؤًا داًال متغیــر الحكــم الــذاتى یتنبــأ-
 .)التقدمى-المحافظ-العالمى-المحلى

  التفكیــر یتنبــأ متغیــر اســتمتاع المعلــم بتــدریس مــواد جدیــدة تنبــؤًا داًال بأســالیب
 )تشریعىال-حكمىال-تنفیذىال-التقدمى(

  یتنبـــأ متغیـــر تصــــور المعلـــم للممارســــات اإلدرایـــة بالمدرســــة بأســـلوب التفكیــــر
 التنفیذى  

  


