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 :امللخص

(Sit, Lindner, Apter, Michel & 

Mallows, 2010) )ومقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية )الصورة المختصرة ،(Giancarlo, 

Blohm & Urdan, 2004)
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critical thinking dispositions a Group of preparatory school 
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Abstract:  

he purpose of this study is to investigate the differences in the 

metamotivational states according to the metamotivational  reversal 

theory: telic, paratelic, arousal-avoidance, arousal-Seeking, 

negativism, conformity, autic-mastery, autic-sympathy alloic-

mastery, alloic-sympathy (in terms of orientations, dominances, 

saliences and transactions), as well as the critical thinking 

dispositions in its four dimensions (learning orientation, creative 

problem solving, mental focus, cognitive integration) depending on 

the gender (males / females), and the type of school (governmental, 

private), examining differences in critical thinking dispositions in its 

four dimensions according to the levels of metamotivation 

dominances (high, low), examine the relationship between the ten 

metamotivation states orientations and critical thinking dispositions 

in its four dimensions, and investigate possibility of predicting the 

critical thinking dispositions and its four dimensions through the ten 

metamotivation orientation, amongst a group of second grade 

preparatory students (N=514) including both males(N=252) and 

females(262), distributed equally between governmental schools 

(N=257) and private schools (age mean = 13.92, SD = 0.280). To 

achieve this objective the researchers adopted the descriptive research 

design, both correlational and comparative. Data collection was 

conducted using the Motivational Style Profile for Children (Sit, 

Lindner, Apter, Michel & Mallows, 2010) and The California 

Measure of Mental Motivation (CM3) Short Form (Giancarlo, 
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Blohm & Urdan, 2004). Results were statistically treated using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS, v.23). Two-way ANOVA 

results indicated that there were significant difference ((P≤ =01) 

between mean scores of the private schools students and those of their 

governmental counterparts in metamotivational states in terms of 

orientations, dominances, saliences (telic/parateic only) and 

transactions, favoring private schools students, While there were no 

significant differences between male and female and the effect of 

interactions between the participants’ gender and school types were 

not statistically significant in these metamotivational states. One-way 

ANOVA results indicated that there were significant effect ((P≤ =01) 

for the level metamotivational dominances (high-low) in critical 

thinking dispositions in its four dimensions. Two-way ANOVA 

results indicated that there were significant difference ((P≤ =01) 

between mean scores of the private schools students and those of their 

governmental counterparts in critical thinking dispositions in its four 

dimensions, favoring private schools students, While there were no 

significant differences between male and female and the effect of 

interactions between the participants’ gender and school types were 

not statistically significant in critical thinking dispositions in its four 

dimensions. Findings also revealed a statistically significant correlation 

(P≤ .05) between participants’ degrees of metamotivational 

orientations and critical thinking dispositions in its four dimensions. 

Finally, the results of the simple linear regression analysis revealed that 

the degree of metamotivational orientations can predict critical 

thinking dispositions in its four dimensions. 

KEYWORDS: metamotivational states (orientations, dominances, 

saliences and transactions), reversal theory, critical thinking 

dispositions, gender, preparatory school students (governmental, 

private)        
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 :مقدمة 

(Özdemir, Demirtaşlı, 

2015, 238)Piaget's Theory of Cognitive 

Development

Formal-Operational 

Stage

(Kuhn, Black, Keselman, & Kaplan, 2000)

(Facione, 2015, 

4)

(Facione, Giancarlo, Facione, & Gainen, 1995, 3)
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(American Philosophical Association, 1990, 3)

(Giancarlo, Facione, 2001, 30)

Critical Thinking Disposition

Mental Motivation
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California Measure of Mental Motivation (CM3)-Short 

Form (Giancarlo, Facione, & Blohm, 2000)

(Giancarlo, Blohm, & Urdan, 2004)

(Çokluk, 2008; Özdemir, Demirtaşlı, 2015) 

Learning orientation

Creative problem-

solving 

Mental focus 

Cognitive integrity
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(Mentzer, 2008; Mentzer, & Becker , 

2009

(Çokluk, 2008)

(LaVenia, Pineau, & Lang, 2010)

 

(Murphy, 2014)

(Kang, 2015)

(Bell, & Loon, 2015)

(Heilat, Seifert, 2019)

TRIZ

Case 
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(Heilat, & Seifert, 

2019)

(Kang, 2014)

(Facione, Facione, & Giancarlo, 2000)

Disposition

Metamotivation State

Metamotivational Reversal Theory(Apter, 1982, 1984, 1989, 2001, 
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2005, 2007, 2013, 2018)Ken Smith

Michael J. ApterApter

(Apter, Carter, 2002)

Reversal Theory Society

(Apter, 2005, 3)

(Apter, 1982, 39) 

(Martin, Kuiper, Olinger, 

)& Dobbin, 1987 

 

(Cromer, Tenenbaum, 

2009)

(Thatcher, Kerr, Amies, & 

Day, 2007)

Environmental eventsFrustration
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Satiation (or Satisfaction)

Telic/Paratelic

Arousal Avoidance/ Arousal Seeking

Negativistic/Conformist

Autic/ Alloic

Mastery/ Sympathy(Sit, 

Lindner, 2006, 369; Sit, et al., 2010, 71)

 (Moghaddam, Bianchi, Daniels, Apter & Harre, 2014, 

53) 
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 (Neto, Pinto, Mullet, & Furnham, 2016, 2017; 

Neto, 2019, 71)

(Murgatroyd, 
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2014,1)

(Apter, 2013,1) 

(Mallows, 2007)

O’Neil & 

Lafreniere, 2014(Cramer, 

Lafreniere, & Ianni, 2015)

(Kerr, 2004)

(Fujiyama , Wilson , Kerr, 2005)

 Sit, Kerr, Wong, 2008)

(Bindarwish & Tenenbaum, 2006)

(Finfgeld, Wongvatunyu, Conn, Grando, & Russell 

2003)

(O’Connell, 2006)

(Cuevas, Hughes, Parma, 

Treviño-Whitaker, Ghosh, Li & Ramirez, 2014)

(Baines, O’Shaughnessy, Moloney, Richards, Butler & Gill, 

2010)(Jung, Hui, Min, Martin, 2014)

(Jung, Min, Martin 2017)
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 :مشكلة الدراسة 
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 (Çokluk, 2008, LaVenia, Pineau, 

& Lang, 2010, Özdemir, Demirtaşlı, 2015)

(Mentzer, 2008, 

2009; Giancarlo, et al., 2004; Murphy, 2014)

(Heilat, & Seifert,2019)
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(Carter, Davies, 2004)

Motivational richness

(Sit, et al., 2010)
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 :أسئلة الدراسة 
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 :أهمية الدراسة 

 )أ( األهمية النظرية:

(Çokluk, 2008, 95)
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(OKA, 

2007)

 )ب( األهمية التطبيقية:
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 :حدود الدراسة 
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 خللفية النظرية للدراسة:ا 

 أواًل: حاالت ما وراء الدافعية

(Apter, 1984, 265)(Cramer, 2013)

Cluster Analysis
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(Burris ,O’Connell, 2003, 265)

(OKA, 2007; Mullet, Kpanake, Zounon, 

Guedj, Sastre, 2014, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sit, et al., 2010; Apter, 2018, 277-280)

 Telic
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 Paratelic

 

 Arousal Avoidance

 

 Arousal Seeking

 

 Conformist

 

 Negativistic

 

 Autic-mastery

 

 Autic-sympathy
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 Alloic-mastery

 

 Alloic-sympathy

 

 :العوامل املسببة للتحول ما وراء الدافعي 

 

: Satiation (Satisfaction) التشبع )الرضا( 

(Thatcher et al., 2007)

(O’Connell 

, Bellgrove, Dockree, Robertson, 2004) 

(Kerr, 2009)
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:Frustration اإلحباط: 

(Apter, 2013)

(Barr, McDermott & 

Evans, 1993)

Situation (Environmental events)حدا  البيئية(: املوقف )األ 

(O’Connell et al., 2004)  

 :تطور أدوات قياس حاالت ماوراء الدافعية 

The Telic Dominance Scale

Murgatroyd The Paratelic 
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Dominance ScaleCook and Gerkovich

The Negativism Dominance ScaleMcDermott and Apter

(Sit, et 

al., 2010, 71) (Apter, Mallows & Williams, 1998)

(Apter, 

2001)

(Apter, 2007)(Sit, et al., 2010)

Orientation

Dominance

Salience

Transactional

(MSP-C)

 ية يف عالقتها ببعض املتغريات:دراسات سابقة تناولت حاالت ماوراء الدافع 

(Sit, Lindner, 2005)
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(Apter, Mallows, & 

Williams, 1998)

(Sit, Lindner, 2006)

(Apter et al., 

1998)

(Cromer, & Tenenbaum, 2009)
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(Cramer, Lafreniere, & Ianni, 2015) 

Feldt    
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(Howard, 2016)

 ثانيًا: امليل حنو التفكري الناقد:

(LaVenia, et al., 2010)

(Facione, Facione, & Giancarlo, 1997, 69; Bell, & 

Loon, 2015, 120)

(Giancarlo, 

Facione, 2001, 30)

(Insight Assessment, 2019)

(Facione, 2015, 10)
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 : مكونات امليل حنو التفكري الناقد 

Caciopo & Petty

Deci & Rayan

De 

Bono

(Giancarlo et al., 2000)

(Giancarlo, et al., 

2004)

Learning orientationالتوجه حنو التعلم 

 Creative problem-solvingحل املشكالت إبداعيًا  
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(Giancarlo, 

et al., 2004, 353)

 Mental focusالرتكيز الذهين  

Cognitive integrityوالتكامل املعريف  

(Giancarlo, et al., 2004, 353 ) 

  تناولت امليل حنو التفكري الناقد:دراسات 
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(Mentzer, 2008)

(Mentzer, & Becker , 2009)

GPA

(Çokluk, 2008)
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(LaVenia, Pineau, & Lang, 2010)

(Murphy, 2014)

 

(Kang, 2015)

(Özdemir, 

Demirtaşlı, 2015)

(Bell, & Loon, 

2015)
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(Heilat, & Seifert, 2019)

 :فروض الدراسة 

 

Orientation
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DominanceSalienceTransactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مصطلحات الدراسة 

 حاالت ماوراء الدافعية: -

(Sit, & Lindner, 2005, 607)

(Sit, & Lindner, 2006, 370)
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(Sit , et al., 2010, 72)

Telic/Paratelic

Arousal Avoidance/ Arousal Seeking

Conformist/ Negativistic

Autic/Alloic

Mastery/ Sympathy

(Sit , et al., 2010)

Orientation

DominanceSalienceTransactions

Orientationالتوجهات -

Dominanceاهليمنة -
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 Salienceاألهمية )الربوز( -

Transactionsاملعامالت  -

 امليل حنو التفكري الناقد: -

(Giancarlo, et al., 2004, 348)

(Giancarlo, et al., 2004) 

 احللقة اإلعدادية: -3   
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 :الطريقة واإلجراءات 

 )أ( منهج الدراسة:

 )ب( عينة الدراسة وجمتمعها:

 :عينة التحقق من الكفاءة السكومرتية ألدوات الدراسة

 :عينة الدراسة النهائية
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 ( 1جدول )

 ونوع المدرسةإناث(،  -توزيع عينة الدراسة النهائية في ضوء متغيري: النوع )ذكور 

 خاصة(  -)حكومية 

أداتا الدراسة:)ج( 

MSP-C

(CM3)

 (:MSP-C)األداة األوىل: بروفيل أسلوب الدافعية لألطفال )الصورة املختصرة(

 (Sit , et al., 2010)الباحثان  /، تعريب 
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√
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 ل أسلوب الدافعية لألطفال )الصورة املختصرة(صدق بروفي:

الصدق العاملي لربوفيل أسلوب الدافعية لألطفال:

Principal Component AnalysisVarimax 

Kaiser Normalization

العوامل التسعةتشبعات   

12345678910 

2 

تنظر إلى 

األشياء 

على 

المدى 

  0.76         الطويل
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3 

تعمل 

نحو 

أهداف 

بعيدة 

  0.74         المدى

1 

تخطط 

للمستق

   بل

-

0.3

0      0.61  

5 

تفعل 

األشياء 

لتمتع 

نفسك 

    0.89       فقط

4 

هل لديك 

شعور 

    0.80      0.30 بالمتعة

6 

تفعل ما 

يطلب 

منك في 

هذه 

    0.74       اللحظة

9 

تتجنب 

المواقف 

       0.78    الخطرة

8 

تفضل 

االبتعاد 

عن 

       0.77    األذي

7 

تتخذ 

مساراً 

أمناً 

       0.64    للعمل

11 

تفعل 

األشياء 

التي 

تحدث 

          0.88 ضجيج

          0.83تبحث  12
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عن 

 اإلثارة

الناجمة 

عن 

المواقف 

 المرعبة

11 

تحب 

الدخول 

في 

مغامرات 

محفوفة 

          0.78 بالمخاطر

14 

تضرب 

بالقواعد 

المنظمة 

عرض 

        0.82   الحائط

15 

تثير 

غضب 

اآلخرين 

وال تطيع 

        0.81   أوامرهم

13 

تستمتع 

بكسر 

القواعد 

 0.77   والروتين

-
0.32       

16 

تحاول 

أن 

تتوافق 

مع 

      0.76     اآلخرين

17 

تحاول 

أن 

تراعي 

مشاعر 

      0.74   0.327  اآلخرين

18 
تتجنب 

      0.65    إزعاج 
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 اآلخرين

21 

تحب أن 

تكون في 

     0.79      السلطة

21 

تحب أن 

تلعب 

دور 

     0.71      القائد

19 

تحب حقاً 

أن 

تنافس 

     0.67 0.48     اآلخرين

23 

تقلق إذا 

كان 

اآلخرون 

يحبون 

         0.84  غيرك

24 

تحاول 

جذب 

انتباه 

         0.81  اآلخرين

22 

تريد في 

أن تكون 

محبوباً 

من 

         0.75  األخرين

26 

تحاول 

مساعدة 

اآلخرين 

في إنجاز 

   0.74        األشياء

25 

تساعد 

اآلخرين 

في 

اإليمان 

   0.73  0.32      بأنفسهم

27 
تحب 

   0.73      0.44 مساعدة 
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اآلخرين 

على 

 النجاح

28 

تهتم بما 

يحدث 

 0.71          لآلخرين

29 

تستمع 

بوقتك 

مع 

 0.59         0.41 األخرين

31 

تريد في 

أن تكون 

ً مع  طيبا

 0.57         0.50 اآلخرين

قيمة الجذر 

 الكامن األساسي 
4.87 4.35 

2.5

9 

2.2

6 

2.0

5 

1.6

0 
1.45 

1.1

3 

1.0

8 
1.01 

نسبة التباين 

 المفسر
16.25 14.51 8.63 7.53 6.82 5.34 4.83 3.77 3.59 3.38 

  74.63اجمالي نسبة التباين المفسر = 

 (Sit , et al., 2010, 83)

4.874.352.592.262.051.601.451.131.08 ،1.01

74.63

 

 :ثبات بروفيل أسلوب الدافعية لألطفال

ثبات بروفيل أسلوب الدافعية لألطفال بطريقة إعادة التطبيق: -



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

الحاالت  م

ماوراء 

 الدافعية

ثبات 

إعادة 

 التطبيق

قيم 

معامل 

ألفا 

 للثبات

الحاالت ماوراء  م

 الدافعية

ثبات 

إعادة 

 التطبيق

قيم 

معامل 

ألفا 

 للثبات

 11741 11827 التوافق 6 11638 11711 الجدية  1

اإلتقان/ التوجه  7 11767 11837 األريحية 2

 نحو الذات

11858 11738 

التعاطف/ التوجه  8 11717 11847 تجنب اإلثارة 3

 نحو الذات

11922 11861 

البحث عن  4

 اإلثارة

اإلتقان/ التوجه  9 11855 11912

 نحو اآلخرين

11743 11714 

التعاطف/ التوجه  10 11786 11866 التعارض 5

 نحو اآلخرين

11693 11635 

 الدافعية لألطفال بطريقة معامل ألفا:ثبات بروفيل أسلوب  -9
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 (:األداة الثانية: مقياس كاليفورنيا للدافعية األكادميية )الصورة املختصرة()

(Giancarlo, et al., 2004)

√

SAT

GPA
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 :صدق مقياس كاليفورنيا للدافعية األكادميية

Principal Component Analysis

Varimax 

Kaiser Normalization

العبارات م

ها وتشبعات العبارات عليالمكونات العاملية 

 بعد التدير

1 2 3 4 

    0.882 أسعى دائماً إلى تعلم األشياء األكثر صعوبة. 2

    0.882 تعلم أشياء جديدة تجعل حياتي كلها ممتعة. 5
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العبارات م

ها وتشبعات العبارات عليالمكونات العاملية 

 بعد التدير

1 2 3 4 

أيا كان موضوع التعلم، فأنا متحمس لمعرفة  4

 المزيد عنه.
0.841    

    0.841 أحب تعلم األشياء الجديدة 1

أحد نقاط القوة لدي، أنني متشوق لتعلم جميع  3

 األشياء
0.744    

 قدأريد أن أتعلم كل شيء بإمكاني تعلمه، ألنه  6

 يكون مفيداً يوماً ما.
0.744    

أجيد وضع الخطط لكيفية حل المشكالت  12

 الصعبة
 0.808   

   0.802  إذا خيرت بين نشاطين، سأختار األكثر صعوبة 8

   0.775  التعامل مع أي شيء صعب ومعقدأكره  11

ً بمحاولة معرفة كيفية عمل  9 استمتع حقا

 األشياء
 0.772   

أعتبر نفسي واحداً من أذكي التالميذ في  13

 الفصل
 0.663   

من الممتع أن أحاول الوصول إلى حل للمسائل  7

 الصعبة
 0.650   

المسائل السهلة أقل متعة  بالنسبة لي من  10

 المسائل الصعبة
 0.576   

  0.802   احتفظ بأعمالي المدرسية بصورة منظمة 18

من السهل أحافظ على تركيزي أثناء حل  16

 المشكلة
  0.766  

أجد صعوبة في معرفة من أين أبدأ، عندما  20

 أحتاج إلى حل مشكلة
-.330  0.649  

  0.647   أعاني من مشكلة عدم التركيز في المدرسة 14

  0.566   أنظم أفكاري بكل سهولة 19

من الصعب علي إنجاز جميع الواجبات  17

 المدرسية
  0.528  

  0.416   مشكلتي أنني أتوقف عن االنتباه بسرعة جداً  15

التفكير في وجهات النظر األخرى مضيعة  23

 للوقت
   0.752 

 0.689   أبحث فقط عن الحقائق التي تدعم معتقداتي، ال عن  22



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

العبارات م

ها وتشبعات العبارات عليالمكونات العاملية 

 بعد التدير

1 2 3 4 

 تتعارض معهاالتي 

االستمرار في حل المشكالت الصعبة، ال يمثل  21

 لي أهمية
   0.562 

التفكير فيما يعتقده اآلخرون يعني أنك ال تستطيع  25

 التفكير مستقالً 
   0.559 

أعرف الفكرة الصحيحة، فلماذا أدعي أني أفكر  24

 في البدائل األخرى
   0.457 

 2.23 2.86 3.71 5.07 قيمة الجذر الكامن األساسي 

 8.94 11.45 14.83 20.28 نسبة التباين المفسر

 55.50 اجمالي التباين المفسر 

5.073.712.862.23

20.2814.8311.458.94

%55.50

 تصرة(:ثبات مقياس كاليفورنيا للدافعية األكادميية )الصورة املخ

 االتساق الداخلي لعبارات املقياس: -0
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10.867** 0.694** 0.650** 0.620** 

20.881** 0.819** 0.524** 0.708** 

30.761** 0.776** 0.725** 0.730** 

40.867** 0.615** 0.520** 0.540** 

50.881** 0.784** 0.780** 0.616** 

60.761** 0.794** 0.621** 

0.618** 0.614** 

0.010.520 - 

0.881

 ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق: -9  

 معامل ألفا إعادة التطبيق األبعاد

 0.914 0.933 التوجه نحو التعلم 1
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 0.853 0.882 حل المشكالت إبداعياً  2

 0.749 0.775 التركيز العقلي 3

 0.641 0.673 والتكامل المعرفي 4

 0.704 0.733 المقياس ككل

0.6730.9330.01

 ثبات املقياس بطريقة معامل ألفا كرونباخ: -3

0.641 0.914

 )هـ( األساليب اإلحصائية:

SPSS V23

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 

SPSS V23
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 المتغيرات
 تجنب اإلثارة األريحية الجدية

البحث عن 

 اإلثارة

 ع م ع م ع م ع م

 الذكور

(252) 
7.798 

2.98

0 
7.984 2.446 7.988 

3.21

0 
8.123 

2.93

3 

اإلناث 

(262) 
7.527 

2.92

9 
7.989 2.292 7.943 

3.20

8 
7.912 

3.20

6 

حكومية 

(257) 
5.922 

2.75

0 
7.078 2.344 6.113 

2.89

5 
9.899 

1.97

2 

خاصة 

(257) 
9.397 

1.96

6 
8.895 2.018 9.817 

2.30

9 
6.132 

2.81

6 

الكلي 

(514) 
7.660 

2.95

4 
7.986 2.366 7.965 

3.20

6 
8.016 

3.07

4 

 المتغيرات
 التوافق التعارض

اإلتقان/التوجه 

 نحو الذات

 التعاطف/

التوجه نحو 

 الذات

 ع م ع م ع م ع م

الذكور 

(252) 
7.052 

3.47

9 
7.988 2.665 8.155 

3.13

0 
7.913 

1.95

0 

اإلناث 

(262) 
7.038 

3.48

3 
7.874 2.577 8.260 

2.96

9 
7.966 

1.63

1 

حكومية 

(257) 
8.572 

3.41

5 
6.638 2.370 6.463 

2.84

8 
7.296 

1.54

6 

خاصة 

(257) 
5.518 

2.80

9 
9.222 2.185 9.953 

2.09

1 
8.584 

1.79

5 

الكلي 

(514) 
7.045 

3.47

8 
7.930 2.619 8.208 

3.04

6 
7.940 

1.79

3 

 المتغيرات

اإلتقان/التوجه 

 نحو اآلخرين

التعاطف/التوجه 

 اآلخريننحو 

 الجدية/ األريحية

 )الهيمنة(

تجنب اإلثارة/ 

البحث عن 

اإلثارة 

 )الهيمنة(

 ع م ع م ع م ع م
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الذكور 

(252) 
8.504 

3.17

0 
7.675 2.486 -0.187 

2.76

0 
-0.135 

4.88

9 

اإلناث 

(262) 
8.462 

2.87

2 
7.412 2.611 -0.485 

2.99

1 
0.053 

5.23

6 

حكومية 

(257) 
6.938 

3.01

0 
6.946 2.499 -1.179 

3.15

3 
-3.763 

3.37

5 

خاصة 

(257) 

10.02

7 

2.10

2 
8.136 2.467 0.502 

2.29

7 
3.685 

3.48

9 

الكلي 

(514) 
8.483 

3.01

9 
7.541 2.551 -0.339 

2.88

1 
-0.039 

5.06

5 

 المتغيرات

التوافق/ 

 التعارض

 )الهيمنة(

التوجه نحو 

الذات/التوجه نحو 

 األخرين )الهيمنة(

اإلتقان/التعاطف 

 )الهيمنة(

 الجدية/ األيحية

 )األهمية(

 ع م ع م ع م ع م

الذكور 

(252) 

-

0.937 

5.21

8 0.242 2.671 0.829 

3.72

5 
7.891 

2.35

1 

اإلناث 

(262) 

-

0.836 

5.09

2 0.294 3.028 1.065 

3.86

3 
7.746 

2.16

6 

حكومية 

(257) 
1.934 

4.95

5 -0.833 2.903 0.008 

4.11

0 
6.488 

2.00

4 

خاصة 

(257) 

-

3.704 

3.55

4 1.370 2.340 1.891 

3.19

0 
9.146 

1.62

8 

الكلي 

(514) 

-

0.885 

5.15

0 0.269 2.856 0.949 

3.79

4 
7.817 

2.25

7 

 المتغيرات

تجنب اإلثارة/ 

البحث عن 

 اإلثارة

 )األهمية(

 التوافق/ التعارض

 )األهمية(
 المعامالت

الميل نحو 

 التفكير الناقد

 ع م ع م ع م ع م

الذكور 

(252) 
8.056 

1.86

5 
7.520 1.672 8.062 

2.00

9 

66.35

3 

19.2

31 

اإلناث 

(262) 
7.939 

1.84

7 
7.456 1.703 8.025 

1.71

6 

66.59

9 

17.4

75 

حكومية 

(257) 
8.018 

1.81

9 
7.605 1.581 6.911 

1.57

6 

54.45

5 

15.8

77 
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خاصة 

(257) 
7.975 

1.89

4 
7.370 1.782 9.175 

1.37

9 

78.50

2 

11.4

74 

الكلي 

(514) 
7.996 

1.85

5 
7.487 1.687 8.043 

1.86

3 

66.47

9 

18.3

39 

 المتغيرات

التوجه نحو 

 التعلم

حل المشكالت 

 إبداعياً 
 التكامل المعرفي التركيز العقلي

 ع م ع م ع م ع م

الذكور 

(252) 

16.35

7 

4.86

5 
18.456 6.392 

18.29

4 

5.10

1 

13.24

6 

4.99

0 

اإلناث 

(262) 

16.55

7 

4.26

2 
18.374 5.900 

18.13

7 

4.91

1 

13.53

1 

4.83

3 

حكومية 

(257) 

14.00

8 

4.34

5 
14.591 5.617 

15.54

1 

4.29

3 

10.31

5 

4.48

6 

خاصة 

(257) 

18.91

1 

3.28

6 
22.237 3.829 

20.88

7 

4.16

4 

16.46

7 

3.02

5 

الكلي 

(514) 

16.45

9 

4.56

4 
18.414 6.140 

18.21

4 

5.00

1 

13.39

1 

4.90

8 

 ( نتائج الفرض األول ومناقشتها:0)

OrientationDominanceSalience

Transactions 

×2
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 التوجهات
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة
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التعاطف/ 

التوجه نحو 

 اآلخرين
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0.01
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1.4700.0023.7990.00020.6171.5870.144

4.4010.0162.237

7.7987.9847.9888.1237.0527.988

8.1557.9138.5047.6757.5277.989

7.9437.9127.0387.8748.2607.9668.4627.412

5.9227.0786.1139.8998.5726.6386.4637.2966.9386.946

9.3978.8959.8176.132

5.5189.2229.9538.58410.0278.136
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×2
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 الهيمنة
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة
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0.01

-0.187-0.135-0.9370.2421
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0.82947.8918.0567.5208.062

-0.4850.053-0.8360.29391.0649

7.7467.9397.4568.025

-3.7631.934

-0.83270.00783.685-3.704

1.36961.8911

6.4889.146

6.911
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9.175

(Howard, 2011) 

-6
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(Sit and Lindner, 2006, 375-376) 

2c

(Sit, et al., 2010)
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(Murgatroyd, 2014, 7)
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 ( نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:9)

One Way ANOV
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بعالمتغير التا  مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

الميل نحو 

اقدالتفكير الن  

 0.01 46.813 13594.014 1 13594.014 بين المجموعات

   290.390 276 80147.554 داخل المجموعات

    277 93741.568 المجموع

التوجه نحو 

 التعلم

 0.01 22.455 455.885 1 455.885 بين المجموعات

   20.302 276 5603.295 داخل المجموعات

    277 6059.180 المجموع

حل المشكالت 

 إبداعياً 

 0.01 55.228 1727.514 1 1727.514 بين المجموعات

   31.280 276 8633.165 داخل المجموعات

    277 10360.680 المجموع

ليالتركيز العق  0.01 25.579 592.935 1 592.935 بين المجموعات 

   23.181 276 6397.928 داخل المجموعات

    277 6990.863 المجموع

التكامل 

 المعرفي

 0.01 41.295 860.147 1 860.147 بين المجموعات

   20.830 276 5748.950 داخل المجموعات

    277 6609.097 المجموع

46.81322.45555.228

25.57941.2950.01

71.086

17.18020.09419.13714.676

57.10114.61915.10816.21611.158
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2η

2η0.14500.07520.1667

0.08480.1301

14.507.5216.67

8.4813.01

Sit & 

Lindner, 2006
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One Way 

ANOV

المتغير 

 التابع
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

عاتالمرب  
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

الميل 

نحو 

 التفكير

 الناقد

 1 53706.820 بين المجموعات
53706.82

0 
358.976 0.01 

   149.611 276 41292.691 داخل المجموعات

    277 94999.511 المجموع

التوجه 

نحو 

 التعلم

 0.01 167.728 2290.662 1 2290.662 بين المجموعات

   13.657 276 3769.338 داخل المجموعات

    277 6060.000 المجموع

حل 

 المشكالت

ً إبدا عيا  

 0.01 309.324 5602.532 1 5602.532 بين المجموعات

   18.112 276 4998.964 داخل المجموعات

    277 10601.496 المجموع

التركيز 

 العقلي

 0.01 154.287 2389.299 1 2389.299 بين المجموعات

المجموعاتداخل   4274.144 276 15.486   

    277 6663.442 المجموع

التكامل 

 المعرفي

 0.01 315.893 3618.737 1 3618.737 بين المجموعات

   11.456 276 3161.741 داخل المجموعات

    277 6780.478 المجموع

358.976167.728309.324154.287

315.8930.01
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77.70518.87121.99320.44616.396

49.90713.13013.01414.5839.180

2η

2η0.56530.37800.52850.3586

0.5337

5%6.53%37.80%52.85%35.86

%53.37
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بعالمتغير التا  مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

توى مس

 الداللة

الميل نحو 

اقدالتفكير الن  

 0.01 339.061 54013.040 1 54013.040 بين المجموعات

   159.302 276 43967.295 داخل المجموعات

    277 97980.335 المجموع

التوجه نحو 

 التعلم

 0.01 143.321 2055.885 1 2055.885 بين المجموعات

   14.345 276 3959.122 داخل المجموعات

    277 6015.007 المجموع

حل المشكالت 

 إبداعياً 

 0.01 332.260 5921.183 1 5921.183 بين المجموعات

   17.821 276 4918.576 داخل المجموعات

    277 10839.759 المجموع

ليالتركيز العق  0.01 157.726 2586.705 1 2586.705 بين المجموعات 

   16.400 276 4526.388 داخل المجموعات

    277 7113.094 المجموع

التكامل 

 المعرفي

 0.01 265.854 3511.309 1 3511.309 بين المجموعات

   13.208 276 3645.309 داخل المجموعات

    277 7156.619 المجموع

339.061143.321332.260157.726

265.8540.01

49.62613.10112.80614.5769.144

77.50418.54022.036
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20.67616.252

η2

0.55130.34180.54620.36370.4906

%55.13%34.18%54.62%36.37%49.06

One Way ANOVA
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 مصدر التباين المتغيرالتابع
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

الميل نحو 

دالتفكير الناق  

 0.01 207.949 38911.946 1 38911.946 بين المجموعات

   187.123 276 51645.827 داخل المجموعات

    277 90557.773 المجموع

التوجه نحو 

 التعلم

 0.01 108.480 1510.446 1 1510.446 بين المجموعات

   13.924 276 3842.950 المجموعاتداخل 

    277 5353.396 المجموع

حل المشكالت 

 إبداعياً 

 0.01 179.008 4003.687 1 4003.687 بين المجموعات

   22.366 276 6173.022 داخل المجموعات

    277 10176.709 المجموع

يالتركيز العقل  0.01 121.868 2132.734 1 2132.734 بين المجموعات 

   17.500 276 4830.101 داخل المجموعات

    277 6962.835 المجموع

التكامل 

 المعرفي

 0.01 155.523 2395.165 1 2395.165 بين المجموعات

   15.401 276 4250.604 داخل المجموعات

    277 6645.770 المجموع

207.949108.480

179.008121.868155.5230.01

77.14418.64021.76320.83515.907

53.48213.97814.17315.29510.036
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2η

2η0.42970.28210.39340.30630.3604

%42.97%28.21%39.34%30.63%36.04

One Way ANOV

عالمتغير التاب  مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

الميل نحو 

دالتفكير الناق  

 0.01 74.053 18267.849 1 18267.849 بين المجموعات

   246.687 176 43416.870 داخل المجموعات

    177 61684.719 المجموع

التوجه نحو 

 التعلم

 0.01 44.810 708.507 1 708.507 بين المجموعات

   15.811 176 2782.802 المجموعاتداخل 

    177 3491.309 المجموع

حل المشكالت 

 إبداعياً 

 0.01 60.787 1873.115 1 1873.115 بين المجموعات

   30.814 176 5423.334 داخل المجموعات

    177 7296.449 المجموع

يالتركيز العقل  0.01 49.267 983.301 1 983.301 بين المجموعات 

   19.959 176 3512.704 داخل المجموعات

    177 4496.006 المجموع

 0.01 67.693 1149.459 1 1149.459 بين المجموعاتالتكامل 
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   16.980 176 2988.564 داخل المجموعات المعرفي

    177 4138.022 المجموع

74.05344.81060.787

49.26767.6930.01

72.56817.849

20.20119.55414.96448.07713.026

12.35913.8728.821

2η

2η0.2961

0.20290.25670.21870.2778

%29.61%20.29%25.67%21.87%27.78

 ( نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:3) 
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×2

  التابع: الدرجة الكلية للميل نحو التفكير الناقدالمتغير 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة

 

 

 

 

 

 المتغير التابع: التوجه نحو التعلم 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة
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  ً  المتغير التابع: حل المشكالت إبداعيا

 التباينمصدر 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة

 المتغير التابع: التركيز العقلي 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة

 المتغيرالتابع: التكامل المعرفي 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة"ف"

مستوى 

 الداللة
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0.0400.346

0.0380.1750.713

385.516207.794323.638204.624331.960

0.01

0.652

0.3080.0242.1122.853

 (Kang, 2014)

(Giancarlo, Facione, 2001)
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(Heilat, Seifert, 2019)

54.45514.001

14.59115.54110.315

78.50218.91122.23720.88716.467
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 ( نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:4)

Pearson 

Correlation

 المتغيرات
الميل نحو 
التفكير 
 الناقد

 التوجة نحو
 التعلم

حل 
المشكالت 
 إبداعيا  

التركيز 
 العقلي

التكامل 
 المعرفي

 **0.560 **0.461 **0.591 **0.462 **0.588 الجدية

 **0.382 **0.318 **0.354 **0.355 **0.396 األريحية
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 **0.550 **0.472 **0.543 **0.479 **0.577 تجنب اإلثارة

 **0.359- **0.253- **0.341- **0.295- **0.352- البحث عن اإلثارة

 **0.460- **0.403- **0.489- **0.349- **0.484- التعارض

 **0.549 **0.398 **0.499 **0.467 **0.539 التوافق

 **0.539 **0.477 **0.557 **0.464 **0.576 اإلتقان/التوجة نحو الذات

تالتعاطف/التوجة نحو الذا  0.310** 0.256** 0.311** 0.239** 0.289** 

اإلتقان/التوجة نحو 

 اآلخرين
0.499** 0.428** 0.470** 0.398** 0.474** 

التعاطف/التوجة نحو 

 اآلخرين
0.200** 0.186** 0.185** 0.149** 0.192** 

 (1111دال عند مستوى ) **(، 1115دال عند مستوى ) *

0.588

0.467

0.591

0.477

0.560
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 فرض اخلامس ومناقشتها:( نتائج ال5)

 

Dependent

Independent

 Multiple Linear Regression

Stepwise Method 
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المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

قيمة 

معامل 

التحديد 

)2(R 

 قيمة )ف(

 للتباين

قيمة 

 )ت(

معامل 

 االنحدار
 الثابت

الميل نحو 

التفكير 

 الناقد

 (7)النموذج

 47.656 1.229 4.023** 66.164** 0.478 الجدية

  0.660 2.181**   تجنب اإلثارة

  0.934- -4.523**   التعارض

  0.816- -3.980**   البحث عن اإلثارة

  0.851 2.592**   التوافق

  0.647 2.202**   األريحية

اإلتقان/التوجه 

 نحو الذات
  *2.073 0.653  

 (1111دال عند مستوى ) **(، 1115دال عند مستوى ) *

%47.8

66.1640.01

0.01

4.023،2.181-

4.523-3.9802.5922.2022.0730.010.05

47.6561.2290.660

0.9340.816

0.8510.6470.653
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 )اإلتقان/التوجه حنو الذات(

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

قيمة معامل 

التحديد  

(R2) 

 قيمة )ف(

 للتباين

قيمة 

 )ت(

معامل 

 االنحدار
 الثابت

التوجه 

نحو 

 التعلم

)النموذج 

6) 

 9.730 0.169 1.974* 39.101** 0.316 تجنب اإلثارة

  0.294 3.187**   التوافق

  0.183- -3.150**   البحث عن اإلثارة

  0.204 2.445*   الجدية

اإلتقان/التوجه 

 نحو الذات
  *2.281 0.174  

  0.187 2.224*   األريحية
 (1111دال عند مستوى ) **(، 1115دال عند مستوى ) *

31.6

39.101

0.01

0.01

1.9743.187-3.1502.4452.2812.224

0.010.05
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9.7300.1690.2940.183

0.2040.174

0.187

عالمتغير التاب  
المتغيرات 

 المستقلة

قيمة 

معامل 

التحديد 

(R2) 

 قيمة )ف(

 للتباين

قيمة 

 )ت(

معامل 

 االنحدار
 الثابت

حل المشكالت 

 إبداعياً 

 (5)النموذج 

 14.492 0.602 5.996** 83.139** 0.450 الجدية

   التعارض
-

**5.026 
-0.355  

البحث عن 

 اإلثارة
  

-
**3.742 

-0.263  

اإلتقان/التوجه 

 نحو الذات
  **2.505 0.263  

  0.222 2.273*   تجنب اإلثارة

45.0

83.139

0.01

0.01

5.996-5.026-3.7422.505



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

2.2730.010.05

14.4920.6020.3550.263

0.263

0.222

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

قيمة 

معامل 

التحديد 

(R2) 

قيمة 

 )ف(

 للتباين

قيمة 

 )ت(

معامل 

 االنحدار
 الثابت

التركيز 

 العقلي

 (4)النموذج 

اإلتقان/التوجه 

 نحو الذات
0.296 **53.511 **2.812 0.271 13.306 

  0.286 3.118**   الجدية

   التعارض
-

**3.385 
-0.220  

  0.257 2.869**   تجنب اإلثارة

29.6

53.5110.01

0.01

2.8123.118-3.3852.869
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0.01

13.3060.271 0.286 

0.2200.257 

عالمتغير التاب  
المتغيرات 

 المستقلة

قيمة معامل  

التحديد  

)2(R 

 قيمة )ف(

 للتباين

قيمة 

 )ت(

معامل 

 االنحدار
 الثابت

التكامل 

 المعرفي

 (6)النموذج 

 9.113 0.300 3.682** 68.975** 0.449 الجدية

  0.387 4.389**   التوافق

  0.257- -4.672**   التعارض

البحث عن 

 اإلثارة
  **4.653- -0.256  

  0.179 2.233*   األريحية

  0.169 2.133*   تجنب اإلثارة
 (1111دال عند مستوى ) **(، 1115دال عند مستوى ) *

44.9

68.9750.01

0.01

3.6824.389-4.672-4.653 ،2.233 ،2.133
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0.010.05

9.1130.300 0.387 0.257

0.256 0.179 

0.169 
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 :التوصيات
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 :البحو  املقرتحة

 

 

 

 

 

  

 

 أواًل: املراجع العربية:

https://makkahnewspaper. 

com/article/1089876/

  

          

https://makkahnewspaper.com/author/8901/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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TRIZ

https://www.mhceg.com/2017/02/triz_13.html

http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/diana%20kahil.pdf

   4Mat  Case 
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https://www.elwatannews.com/news/details/850043

 

        

http://moe.gov.eg/depertments/kindergartens_primary_edu/Prep

.html
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http://basiceducation.uomosul.edu.iq/files/files/files_8807203.pdf

 

American Philosophical Association (1990). Critical thinking: A 

statement of expert concensus for purposes of educational 

assessment and instruction. Delphi Report Executive summary. 

Eric Document No: 315-423. https://assessment.trinity.duke.edu/ 

documents/Delphi_Report.pdf 

Apter,  M. J. (1982). The Experience of Motivation: The Theory of 

Psychological Reversals. London, Academic Press. 

Apter,  M. J. (1984). Reversal Theory and Personality: A Review. 

Journal of Reseach in Personality. (18), 265-288 (1984). 

Apter,  M. J. (1989). Reversal Theory:  A new approach to 

Motivation, Emotion, Personality. Anuario De Psicologia, 

42(3), 20-29. 

Apter, M. J. (2001). Motivational styles in everyday life: A guide to 

reversal theory. Washington: American Psychological 

Association. 

Apter, M. J. (2005). Personality dynamics: Key concepts in reversal 

theory. UK: Apter International. 

Apter, M. J. (2007). Reversal theory: The dynamics of motivation, 

emotion and personality (2nd ed.). Oxford: Oneworld. 

Apter,  M. J. (2013). Developing Reversal Theory: Some 

Suggestions for Future Research. Journal of Motivation, 

Emotion, and Personality, 1(1), 1–8. 

Apter,  M. J. (2018). Zigzag: Reversal and Paradox in Human 

Personality. London: Troubador Publishing 

Apter, M. J. and Carter, S. (2002). Mentoring and motivational 

versatility: an exploration of reversal theory. Career 

Development International, 7(5), pp. 292-295. 

Apter, M. J.; Mallows, R., & Williams, S. (1998). The development 

of the motivational style profile .Personality and Individual 

Differences, 24, 7–18. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Michael%20J.%20Apter
https://www.emerald.com/insight/search?q=Stephen%20Carter
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1362-0436
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1362-0436


 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

Baines, P. R., O'Shaughnessy, N. J., Moloney, K., Richards, B., 

Butler, S., Gill, M. (2010) The dark side of political marketing: 

Islamist propaganda, Reversal Theory and British Muslims. 

European Journal of Marketing, 44(3/4), 478-495 

 Barr, S. A.; McDermott, M. R. , Evans, P. (1993). Predicting 

persistence: A study of telic and paratelic frustration. In: J. H. 

Kerr, S. Murgtroyd & M. J. Apter(eds). Advances in reversal 

theory(123-136).Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 

Bell, R. & Loon, M. (2015). The Impact of Critical Thinking 

Disposition on Learning using Business Simulations. 

International Journal of Management Education, 13(2),  119-

127. 

Bindarwish, J., & Tenenbaum, G. (2006). Metamotivational and 

contextual effects on performance, self-efficacy, and shifts in 

affective states. Psychology of Sport and Exercise, 7(1), 41-56 

Burris, R. F., O’Connell, K. A. (2003). Reversal Theory States and 

Cigarette Availability Predict Lapses During Smoking 

Cessation Among Adolescents. Research in Nursing & Health, 

(26), 263–272. 

Carter, S. & Davies, R. (2004).Management development in a 

motivationally rich environment. Industrial and Commercial 

Training. 36(1), 13-19.  

Cokluk-Bokeoğlu, O. (2008). Testing Factor Structure of California 

Measure of Mental Motivation Scale. Dans Turkish Primary 

School Students and Examining Its relation to Academic 

Achievement. World Applied Sciences Journal, 4(1), 94-99. 

Cramer, K. M. (2013). Six Criteria of a Viable Theory: Putting 

Reversal Theory to the Test. Journal of Motivation, Emotion, 

and Personality, 1(1), 9–16. 

Cramer, K.M., Lafreniere, K.D., & Ianni, P. A. (2015) Respondent 

Self-Focus and the Internal Consistency of the Motivational 

Style Profile. Journal of Motivation, Emotion, and Personality, 

4, 26-32. 

Cromer. J. & Tenenbaum, G. (2009). Meta-motivational dominance 

and sensation-seeking effects on motor performance and 

https://scholar.google.com/citations?user=SdSrfq0AAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=WYOfJrUAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://books.google.com/books?hl=ar&lr=&id=eFAcpmc20D8C&oi=fnd&pg=PA123&dq=McDermott+%26+Evans,+Barr,+1993%E2%80%8E&ots=psQY9WwpuC&sig=PiIHSXYFzllBD12qOFvpIgiUGGc
https://books.google.com/books?hl=ar&lr=&id=eFAcpmc20D8C&oi=fnd&pg=PA123&dq=McDermott+%26+Evans,+Barr,+1993%E2%80%8E&ots=psQY9WwpuC&sig=PiIHSXYFzllBD12qOFvpIgiUGGc


 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

perceptions of challenge and pressure. Psychology of Sport 

and Exercise, 10, 552–558. 

Cuevas, B. T., Hughes, D.C., Parma, D. L., Treviño-Whitaker, R. A.,  

Ghosh, S., Li, R. & Ramirez,  A. G.(2014). Motivation, exercise, 

and stress in breast cancer survivors. Support Care Cancer, 22, 

911–917 

Facione, P, Facione, N, & Giancarlo, C, (2000). The Disposition 

toward critical thinking: Its character, measurement, and 

relationship to critical thinking skill. Informal Logic, 20 (1), 

61-84. 

Facione, PA, Facione, NC, Giancarlo, CA, (1997). The motivation to 

think in working and learning. In: E. Jones, (Ed.) Preparing 

Competent College Graduates: Setting New and Higher 

Expectations for Student Learning(67-79). San Francisco, CA: 

Jossey-Bass Publishers.. 

Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It 

Counts. Insight Assessment. Retrieved From: 

https://www.scribd.com/document/357190993/facione-2015-

critical-thinking-what-it-is-and-why-it-counts-pdf. 

Facione, P. A., Giancarlo, C. A. , Facione, N. C. & Gainen, J., 

(1995). The disposition toward critical thinking. Journal of 

General Education. 44(1). 1-25. 

Finfgeld, D. L., Wongvatunyu, S., Conn, V. S., Grando, V. T., & 

Russell, C. L. (2003). Health belief model and reversal theory: 

a comparative analysis. Journal of Advanced Nursing, 43, 

288–297. 

Fujiyama, H. , Wilson, G. V. , & Kerr, J. H.(2005). Motivational 

state and emotional tone in baseball: The reciprocity between 

reversal theory and field research. European Review of 

Applied Psychology 55(2):71-83. 

Giancarlo, C. A., & Facione, P. A. (2001). A look across four years 

at the disposition toward critical thinking among 

undergraduate students. The Journal of General Education, 

50(1), 29-55. http://dx.doi.org/10.1353/jge.2001.0004. 

https://www.researchgate.net/profile/Hakuei_Fujiyama?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19540438_George_V_Wilson?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19540436_John_H_Kerr?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19540436_John_H_Kerr?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19540436_John_H_Kerr?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19540436_John_H_Kerr?_sg%5B0%5D=ZYvdqzumMKqrbU9RD0WbsfVWHVh73MnPqEp7EO52nP4FyiV5hUiPr-ypL3WvMnSV6MP3TDA.cY12QCA4K2fJExfIXTeEYkjNBZ1FAm7rAJkwKopQ26jTMnjTDlVDKm7FOZ1bVt9euWYsM862n_HwJJytsJqn1A&_sg%5B1%5D=2vvM4lqZYDx3_QTG88f53g4waIxRLQ8kym_X9iXUyLXCviPFpoxX_oIUYIQ5ggxgv_oWuktApiWkCBnc.0Zy2Vy8wgm7bqfdHn355_d38mMpn5oib8-6sFTnVmofcu-qfAyp13nVRvWG8I5qg26w5tQ14Xb86rE0KIMpUCA


 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

Giancarlo, C. A., Blohm, S. W., & Urdan, T. (2004). Assessing 

secondary students’ disposition toward critical thinking: 

Development of the California Measure of Mental Motivation. 

Educational and Psychological Measurement, 64(2), 347-364. 

http://dx.doi.org/ 10.1177/ 0013164403258464 

Giancarlo, C. A., Facione, P. A.,& Blohm, S.W. (2000). The 

California Measure of Mental Motivation (CM3) Short Form. 

Millbrae: California Academic Press. 

Heilat, M. Q. & Seifert, T. (2019). Mental motivation, intrinsic 

motivation and their relationship with emotional support sources 

among gifted and non-gifted Jordanian adolescents. Cogent 

Psychology, 6(1587131), 1-13. Retrieved from: 

https://doi.org/10.1080/23311908.2019.1587131 

Howard, R. (2016). Is Motivational Style Related to Sex or Gender 

Identity?: A Study of Young Singaporeans. Journal of 

Motivation, Emotion, and Personality, 5(03), 18–26 DOI: 

10.12689/jmep.2016.503 

Insight Assessment (2019). California Measure of Mental 

Motivation Level III. Retrieved from: 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-

Summary/Critical-hinking-ttributes-Tests/California-

Measure-of-Mental-Motivation-Level-III/(language)/eng-US. 

Jung, J. M., Hui, H. C., Min, K. S., & Martin, D. (2014). Does 

telic/paratelic user mode matter on the effectiveness of 

interactive Internet advertising? A reversal theory 

perspective. Journal of Business Research, 67, 1303-1309. 

 Jung, J. M., Sam, K. & Martin, D. (2017).The Role of Reversal 

Theory in Digital Advertising. In: S. Rodgers, & E. 

Thorson.(eds). Digital Advertising: Theory and Research. 3rd 

(edition), New York: Rutledge. 

Kang, F-L. (2015). Contribution of Emotional Intelligence towards 

Graduate Students’ Critical Thinking Disposition. 

International Journal of Education & Literacy Studies, 3(4), 

6-17. 



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

Kerr, J. (2009). Analysis of Recent Incidents of On-Field Violence in 

Sport: Legal Decisions and Additional Considerations From 

Psychology, Aggressive Behavior, 35(1), 41-48. 

Kerr, J. H. (2004). Rethinking aggression and violence in sport. 

London: Routledge. 

Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., & Kaplan, D. (2000). The 

development of cognitive skills to support inquiry learning. 

Cognition and Instruction, 18(4), 495-523. 

LaVenia, M., Pineau, K.N., and Lang, L.B. (2010). The predictive 

validity of critical thinking disposition on middle-grades math 

achievement. Society for Research on Educational Effectiveness 

Conference, Florida. Retrieved from: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514403. pdf. 

Mallows, D. (2007). Switch to better behavior management: 

Reversal theory in practice. London: Peter Francis. 

Martin, R., Kuiper, N., Olinger, L. & Dobbin, J. (1987). Is Stress 

Always Bad? Telic Versus Paratelic Dominance as a Stress-

Moderating Variable, Journal of Personality and Social 

Psychology, 53(5), 970-982. 

Mentzer, N. J. & Becker, K. (2009).  Motivation while Designing in 

Engineering and Technology Education Impacted by Academic 

Preparation. Journal of Industrial Teacher Education, 46(3), 

90-112.   

 Mentzer, N. J. (2008). Academic Performance as a Predictor of 

Student Growth in Achievement and Mental Motivation 

During an Engineering Design Challenge in Engineering and 

Technology Education. PhD Thesis, Utah State University, 

Logan, Utah. 

Moghaddam, F. M.; Bianchi, C.; Daniels, K.; Apter, M. J. & Harre, 

R. (2014). Psychology and National Development. In: R. C. 

Tripathi and Y. Sinha (eds.), Psychology, Development and 

Social Policy in India (41-57). New Delhi: Springer. DOI: 

10.1007/978-81-322-1003-0_3. 

Mullet, E.; Kpanake, L.;  Zounon, O.;  Guedj, M.; &  Sastre, M.T.M. 

(2014). Putting Reversal Theory’s Model of Four Domains of 



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

Experience in the Hot Seat. Journal of Motivation, Emotion, and 

Personality, 2, 1–9. 

Murgatroyd, S. (2014). Introduction to reversal theory. In, M. J. 

Apter, D. Fontana, S.Murgatroyd, (eds). Reversal Theory: 

Applications and Developments (1-19). London: Psychology 

Press.

Murphy, K. R.. (2014). The effect of reflective practice on high school 

science students' critical end reflective thinking. Education 

Dissertations. 31. http://repository.wcsu.edu/educationdis/31. 

Neto, F. (2019).  Sex differences in estimates of lay views about 

reversal motivational intelligences for self and others: A 

replication in Brazil. Annals of Psychology, 35(1), 68-74. 

Neto, F., Mullet, E., & Furnham, A. (2016). Self-estimated correlates 

of lay views about reversal multiple intelligences. Imagination, 

Cognition, and Personality, 35, 380-396.  

Neto, F., Pinto, M. C., Mullet, E., & Furnham, A. (2017). Estimates of 

lay views about reversal multiple intelligences for self and 

others: Sex and cross-cultural comparisons. International 

Journal of Psychology, 52(6), 436-444. 

O’Connell , R.G. , Bellgrove, M.A. , Dockree, P., Robertson, I. H. 

(2004).  Reduced electrodermal response to errors predicts poor 

sustained attention performance in attention deficit 

hyperactivity disorder. Neuro Report, 15 (16) , 2535-2538. 

O’Neil, A. I. & Lafreniere, K. D. (2014) Metamotivational Tendencies, 

Sociocultural Attitudes, and Risky Eating Behaviors. Journal of 

Motivation, Emotion, and Personality, 2(1), 50–57 

O'Connell, K. A. (2006). Akrasia, Health Behavior, Relapse, and 

Reversal Theory. Nursing Outlook, 44(2), 94-98.  

OKA (Otto Kroeger Associates). (2007). Reversal Theory: An 

overview. Retrieved from: 

http://www.reversaltheory.net/files/Reversal-Theory-Fact-

Sheet.pdf.



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

Özdemir, H. F. & Demirtaşlı, N.Ç. (2015). Adaptation of California 

Measure of Mental Motivation –CM3. Journal of Education 

and Training Studies. 3(6), 238 - 247. 

Sit, C. H. P., & Lindner, K. J. (2005). Motivational orientations in 

youth sport participation: using achievement goal theory and 

reversal theory. Personality and Individual Differences, 38, 

605–618. 

Sit, C. H. P., & Lindner, K. J. (2006). Situational state balances and 

participation motivation in youth sport: a reversal theory 

perspective. British Journal of Educational Psychology, 76, 

369–384. 

Sit, C. H. P., Kerr, J. H., & Wong, I. T. F. (2008). Motives for and 

barriers to physical activity participation in middle-aged 

Chinese women. Psychology of Sport and Exercise, 9, 266–283. 

Sit, C. H. P; Lindner, K.J.;  Apter; M.J;  Michel, G. & Mallows, R. 

(2010). The Development of the Motivational Style Profile for 

Children (MSP-C). Current Psychology, (29), 71-87. 

Thatcher, J., Kerr, J., Amies, K., Day, M. (2007). A reversal theory 

analysis of psychological responses during sports injury 

rehabilitation. Journal of Sport Rehabilitation, 16(4), 343-362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .............تفكير ...........حاالت ماوراء الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها بالميل نحو ال

 

 

 

 


