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 إقرار المقوم العلمي 
 

ه بأساليب التفكير  وعالقت   اجهاد القراربـ ))  الموسومةرسالة  أشهد بأن إعداد هذه ال
قد جرى تحت إشرافي من ايمان صالح علي    ةها الطالب ت( التي قدم(لدى مديري المدارس

ا التربية  لعلميةالناحية  كلية  االنسانية   في  من    كربالءبجامعة    للعلوم  جزء  وهي   ،

 في علم النفس التربوي . ماجستير متطلبات نيل درجة  
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 إقرار المقوم العلمي 
 

ه بأساليب التفكير  وعالقت  اجهاد القراربـ ))   رسالة الموسومةأشهد بأن إعداد هذه ال
قد جرى تحت إشرافي  ايمان صالح علي    ةها الطالب ت( التي قدم(لدى مديري المدارس

، وهي جزء من    كربالءبجامعة    للعلوم االنسانية  في كلية التربية  لعلميةمن الناحية ا

 في علم النفس التربوي . ماجستير متطلبات نيل درجة  
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 اإلهداء

 .  بذاتي.واستمديت منها قوتي واعتـزازي  حياتي،إلى من أبصرت بها طريق -

الكفاح الذي ال يتوقف ، إلى الشامخة التي علمتنـي معنـى اإلصرار وأن الشي  إلى  -
مستحيل في الحياة مـع قـوة اإليمـان والتخطيط السليم ، إلى ينبوع العطاء المتفاني  

   مدى عمري.. 

حياتي  أجمل ابتسامة في    والحنان إل إلى من ساندتني في صالتها إلى نبع العقد  -
 لغالية. اأمي  امرأة:أروع  الى

 إلى روح من ظلت تراقب بحثي ودراستي بعد ان فارقنا جسدها ،،،،،جدتي-

  على الذي لم يبخل    والمعرفة إلى  وسالحها العلم إلى من علمني أن الدنيا كفاح  -
أعظم واطيب رجل في    ونجاحي إلى ......... إلى من سعى ألجل راحتي    ءشي باي  

 أبي العزيز الكون:

نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين من كانوا عونا لي  إلى من وهبني هللا    -
 في رحلة بحثي: إخواني وأخواتي.

 إلى العلم ... ورواده ... وطالبه .... إليكم جميعًا أهدي ثمرة جهدي -

 

   الباحثة      
 ايمان صالح علي 

 

 

 



 
 

 

 وعرفانشكر 

 (  12لقمان : ) ( (  ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه )) قال تعالى 
 : "من لم يشكر الناس ، لم يشكر هللا عز وجل"  ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسوله الكريم 

واألرض على ما أكرمني به من إتمام هذه الدراسة    تالسماوا أحمد هللا تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ملئ  
 رضاه. التي أرجو أن تنال 

 ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من: 

الدكتور الفاضل مناف فتحي الجبوري، حفظه هللا وأطال في عمره، لتفضله الكريم باإلشراف على هذه  
الدراسة، وتكرمه بنصحي وتوجيهي حتى إتمام هذه الدراسة والذي كان له الفضل بعد هللا عز وجل في  

 . إنارة طريق البحث لي من خالل توجيهاته وإرشاداته ،جعلها هللا في ميزان أعماله 

كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضل أساتذة قسم العلوم التربوية والنفسية في  
 . فلهم مني جزيل الشكر والتقديرالسمنار جامعة كربالء وبالخصوص السادة اعضاء لجنة  

 أعضاء لجنة تحكيم االستبانة الكرام، لما كان لهم من نصح وتوجيه. والشكر موصول الى 

في    واألستاذ حسنين   لجهوده المبذولة في التحليل اإلحصائي   لدكتور علي حمودشكري الجزيل ل   وأيضا
 .   ترجمة ما احتاجته هذه الرسالة

سيد جواد  الكل من مدير اشراف تربية كربالء  لومن دواعي سروري أن أقدم شكري وعرفاني وامتناني  
 هللا.   وفقهم و فواطم وعقيل ورعد   زيد   واالخوةلما قدمه لي من تسهيالت اثناء تطبيق البحث 

فمن هنا أغتنم هذه الفرصة كي أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أفاض على حبه فأثمر ذلك وساهم في  
ووالدتي الذي هم نبع  غرس بذور هذا العمل المتواضع حتى ظهر إلـي النـور وأخـص بالشكر والدي  

 الحب والحنان والعطاء. 

وأخيرا إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة، سائلة المولى في  
اإلسالم   ليفيد  بعلمه،  سعى  علم  طالب  كل  إلى  ثم  واآلخرة.  الدنيا  في  الجزاء  خير  الجميع  يجزي  أن 

 ومعرفة.   والمسلمين بكل ما أعطاه هللا من علم

 الباحثة                  

 



 
 

 

 المستخلص
 - يستهدف البحث الحالي التعرف على :

 اجهاد القرار لدى مدراء المدارس . .1

القرار لدى مدراء المدارس على وفق   إلجهاد التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية   .2

 اناث( –)ذكور   متغير الجنس

 المدارس. أساليب التفكير لدى مدراء  .3

 وأساليب التفكير. العالقة االرتباطية بين اجهاد القرار  .4

ذكور   الجنس)  متغيروفق    القرار وأساليب التفكيرالفروق في العالقة االرتباطية بين اجهاد   .5

 اناث( ومتغير سنوات الخدمة.-

ويتحدد البحث الحالي بمدراء المدارس في محافظتي كربالء و النجف ومن كال الجنسين     

 (.  2022 –  2021إناث( للعام الدراسي )  ذكور،)

( مدير ومديره تم اختيارهم باألسلوب العشوائي الطبقي ذات 233وتكونت عينة البحث من )  

مقياس اجهاد القرار في هذا   بأعداد التوزيع المتناسب ، وتحقيقًا ألهداف البحث قامت الباحثة  

القوة لباوميستر ) (  وقد تم عرضه  Baumeister2012,34البحث ، اعتمادًا على انموذج 

تم استخراج   فقراته , ومن ثم  للحكم على صالحية  المختصين  المحكمين  على مجموعة من 

(  233الغة )الخصائص السيكومترية له من خالل التطبيق على عينة التحليل االحصائي و الب

( كرونباخ  الفا  بطريقة  الثبات  معامل  قيمة  بلغت  و   , مديره  و  إعادة  0,85مدير  وبطريقة   )

( فقرة ,  كما قامت الباحثة  34( وبعدها إن أصبح المقياس بصورته النهائية )0,81االختبار )

ء  (  ألساليب التفكير وكذلك تم عرضه على مجموعة من الخبرا2013بتبني مقياس )الجميلي،  

المحكمين كما تم استخراج الخصائص السيكومترية له , اذ تم استخراج قيمة معامل الثبات  



 
 

 

بطريقة الفا كرونباخ لكل اسلوب من أساليب التفكير , اذ بلغ معامل الثبات ألسلوب التفكير  

( , و  العملي بلغ  0.83( , و أسلوب التفكير المثالي بلغ معامل ثباته )  0.85التركيبي )  

( ,   0.84( , و الواقعي بلغ ثباته )    0.86( , و األسلوب التحليلي )    0.83الثبات )    معامل

وبطريقة إعادة االختبار  كذلك تم استخراج معامل االرتباط لكل أسلوب من أساليب التفكير ,  

( , و أسلوب التفكير المثالي بلغ معامل    0.81اذ بلغ معامل الثبات ألسلوب التفكير التركيبي )  

(    0.81( , و األسلوب التحليلي )    0.80( , و  العملي بلغ معامل الثبات )    0.79اته )  ثب

( موقف , 20( ,  وبعد إن أصبح المقياس بصورته النهائية )   0.78, و الواقعي بلغ ثباته )  

 قامت الباحثة بتطبيقه على عينة البحث . 

حصائية المناسبة لتحليل البيانات,  وبعد االنتهاء من التطبيق استعملت الباحثة الوسائل اإل   

 باالستعانة بالحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية , و أظهرت نتائج البحث ما يأتي :

 إن عينة البحث  يمتلكون اجهاد القرار . -1

 إن عينة البحث يمتلكون أساليب التفكير .  -2

 .لعملي و الواقعيوجود عالقة ارتباطية عكسية بين اجهاد القرار و األسلوب التركيبي و ا -3

 عدم وجود عالقة ارتباطية بين اجهاد القرار و األسلوب المثالي و التحليلي .  -4

عدم وجود فروق في العالقة االرتباطية بين اجهاد القرار و أساليب التفكير طبقا لمتغيرات   -5

 الجنس و سنوات الخدمة . 

بعض التوصيات والمقترحات وكما موضحة في  وفي ضوء هذه النتائج قدمت  الباحثة

 الفصل الرابع .  
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 : Research Problemأواًل _ مشكلة البحث  

في اليوم الواحد إلدارة   بدائل عدهيواجه مدراء المدارس بعض القرارات التي تتطلب االختيار من  
ان االفراد الذين يواجهون خيارات كثيرة يكونون اقل قدرة على االستعداد في اتخاذ    شؤون مدارسهم،

فكلما زاد عدد الخيارات   البدائل،  وارتباك بين كثرة الخيارات اوقرارهم الن ذلك يجعلهم في حيرة  
التخاذ القرار حول اي شيء على االطالق ،وفي حال قيامهم باتخاذ    اً يكون االفراد اقل استعداد 

قرار من بين خيارات عدة يكونون اقل رضا عنه ويمكن ان يكون القرار غير صائب ويؤدي في  
اذ ان عدم صواب القرار قد يقود الى ان    ، ا ما أكدت عليه الدراسات وهذ   النهاية الى نتائج عكسية

يعاني المدير )الفرد(الى اجهادات فكرية في قراراتهم، وهذا ما يؤكد الفرضية القائلة بأن اتخاذ العديد 
من القرارات يعيق التحكم الذاتي الالحق. وتشير الدراسات إلى أن استنزاف األنا والذي يكون السبب  

اج القرار  في  وتنفيذ  بالتخطيط  المتعلقة  التنفيذية  بالوظائف  االضرار  الى  يؤدي  قد  القرار  هاد 
(2013:135  ,Diamond.) 

اذ ان اجهاد القرار هو شرط يتجلى نتيجة لإلجهاد العقلي وضعف التنظيم العاطفي والمعالجة 
وصف باومستر وزمالؤه    المعرفية الخاطئة التي تهيء األفراد لسلوك صنع القرار غير المنتظم، وقد 

للوظيفة التنفيذية، مثل ضبط النفس،    االرادية النفسية والسلوكية المرتبطة باألعمال    العوائق (  2002)
اتخاذ الخيارات، والبدء بالعمل، التي تؤثر على كفاءة المعالجة اإلدراكية وفعالية سلوكيات اتخاذ  

 (. Hickman, et..2018:1القرار ) 

األفراد، على التعامل مع المثيرات واألحداث والمواقف    لدىقد يؤثر اسلوب التفكير المستعمل  
تواجه األفراد ومنهم مدراء المدارس، واالفتقار ألسلوب التفكير المالئم بسبب التعرض   اليومية التي

اجهادا  يسبب  قد  مما  المتخذة  القرارات  على  مباشرة  بصورة  يؤثر  الذي  والتوتر  للمشكالت 
 (. 35:  2013للقرار)العتوم،

عل   تقتصر  وال  المختلفة  االجتماعي  التفاعل  جوانب  تتخلل  التفكير  أساليب  الجانبين  أن  ى 
والمنزل   والمدرسة  العمل  في  التفكير  أساليب  استعمال  إلى  بحاجة  فالفرد  فقط  والمهني  التعليمي 

( ودراسـة اساليب التفكير ال تؤدي الى تقدير 50:2006والعالقات االجتماعية المختلفة )الطيب،  
القدرات في المواقف   كمي لما لدى الفرد من قدرات ،ولكنها تنيح معرفة كيفية توجيه واستغالل هذه
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المختلفة إذ ان االفراد الذين لديهم المستوى نفسه من القدرات قد يمتلكون أساليب تفكير مختلفة  
(30 :1994 ,Sternberg.) 

يعد ضعف االهتمام بأساليب التفكير احد اسباب اكتساب مدراء المدارس ألساليب تفكير خاطئة  
تأثرهم باألقوال المتداولة وقبولهم بها ،دون نقد او تدقيق  مما قد يقودهم الى نتائج غاية في السوء ك
 (.6:  2013والهروب من مواجهة المشكالت )حسين، 

( بأن التدخالت التي تستهدف  Genry and Paranoski,1998وقد بين جيئري وبارانوسكي ) 
لبنا تكون اساسية  التفكير، وقد  للحد من اجهاد  التفكير ، تعزز طرائقًا جديدة  المرونة  اساليب  ء 

 (. 21: 2018للوقاية والتخفيف منه  )العلوم، 

 وتتبلور مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:  

 ؟التفكير لدى مديري المدارس ب بين اجهاد القرار واساليهل هناك عالقة ●

  Research Significanceثانيًا ـ أهمية البحث  

ينتج عن ضعف القدرة في اتخاذ القرارات ذات الجودة العالية والتحكم في السلوك اجهادآ في  
القرار وهذا شغل اهتمام الباحثين في اآلونة االخيرة،ولهذا فأن اجهاد القرار يعد كنتيجة لصناع  

تكون  قراراتهم    القرارات  المتكررة ، لذا يالحظ ان االفراد الذين يتخذون القرارات وبدائلها كثيرا ما
 (Tierney, 2011:111متسرعة وغير صائبة مما يؤدي لديهم اجهادآ في قراراتهم )

يفسر بصورة غير وافية التطبيق العقالني لمهام االدارة في اتخاذ القرار، إذ أن العوامل النفسية  
وآخرون)   دانزكر  دراسة  أكدته  ما  وهذا  قرارتهم،  على  تؤثر  واالجتماعية    2011والسياسية 

,Danziger    ،متمرسون قضاة  اتخذها  التي  المتتالية  المشروطة  األفراج  قرارات  تناولت  التي   ،
اشارت الى أن اصدار او قرارات متكررة يستنزف الوظيفة التنفيذية لألفراد ومواردهم العقلية التي و 

بدورها يمكن أن تؤثر على قراراتهم الالحقة، وأن اصدار أحكام متكررة يمكن ان يزيد من احتمال  
الغذاء عن   تبسيط القرارات ، واحتمال صدور حكم مواتي أكبر في بداية يوم العمل أو بعد انقطاع

موعده، وعند مراجعة االحكام يتبين أن االفراد المتعبين الذين يشعرون بالجوع يميلون إلى التراجع  
 ,Danziger,.  2011:  2عن الموقف االفتراضي االسهل والمتمثل في رفض بعض الطلبات  )

et al  ما أشارت اليه ( ويسبب الوقت الذي يتخذ فيه القرار تأثيرًا واضحًا على نوع القرار. وهذا
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( التي أظهرت  Kouchaki and Smith,  2014نتائج العديد من الدراسات ومنها كوچكي وسمت )
كالتعب   المهنية  المخاطر  اليوم، فضاًل عن  تقدم  مع  قرار(  )اجهاد  القرارات  في جودة  انخفاض 

بًا على رفاهيتهم  واالرهاق واتخاذ المزيد من القرارات االدارية المهمة والذي يمكن بدوره أن يؤثر سل
 (95 :2014 ,Kouchaki, & Smith  .) 

(، التي اظهرت إجابات أقل اتساقًا أثناء  Olsen et al,  2017اشارت دراسة أولسن وآخرون )
مدة ما بعد الظهر مقارنة بأوقات أخرى من اليوم. وأن الوقت من ساعات العمل في اليوم يمكن  

إلنترنت من خالل زيادة التعب وبالتالي تناسق أقل  أن يؤثر على ردود استطالعات الرأي عبر ا
(، يتواجد أجهاد القرار عند األفراد الذين يمتهنون  Olsen, et al,.  2017:498في االختيار )

أعمااًل مختلفة مثل األطباء والقضاة والطالب وعمال مراقبة الجو، إذ كان أداء األفراد أقل مع تقدم  
اض مستويات السكر في الدم والتأهب الفسيولوجي وعملية التمثيل  اليوم، ويمكن ان يعزا هذا النخف

( فصاًل عن الشعور باإلجهاد Danziger et al,.2011:10الغذائي مسببة ايضا إلجهاد القرار )
والمسببة للتعب الفسيولوجي والذي تذكر منه على وجه التحديد، الحرمان من النوم الذي يسبب 

( لقد علل جورج  Baldwin, & Daugherty,2004:217ر )أيضًا ضعف في عملية صنع القرا
صعوبة الحياة الى االختيارات، إذ عزا التعقيد الغني للحياة االجتماعية    (George Moore)مور 

لإلنسان جزئيا إلى كثرة الخيارات. فكل يوم يتخذ الماليين من األفراد قرارات لها آثار دائمة على  
واشارت دراسة (.  Vohs et al,2006:2)  سنترك بصمات دائمةحياتهم. أضافة ان هذه الخيارات  

( الى أن التعب العقلي يضعف دقة وسرعة اتخاذ القرارات  Smith, et al,.  2016سمث وآخرون )
الخاصة بالمهام، اذ من المحتمل أن تكون دقة اتخاذ القرار أقل ووقت االستجابة اعلى في الجهد 

 (  Smith, et al,. 2016:  34العقلي )

( اذ Vohs, et al,.  2008وتشير العديد من الدراسات المعملية اثارا واضحة لصنع القرار )
)مثل،   النفس  في ضبط  انخفاضًا  االستهالكية  السلع  باختيارات  قاموا  الذين  المشاركين  أن  وجد 
فان   ذلك  ومع  الحسابية(  العمليات  وكمية  جودة  انخفاض  البدني،  التحمل  على  القدرة  انخفاض 
اآلخرين الذين فكروا في هذه الخيارات نفسها دون اتخاذ قرار لم يعانوا هذا االنخفاض في ضبط  

 (  Vohs, et al., 2008:885النفس)
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(اساليب التفكير التي يفضلها الفرد، واالرتباط بينها وبين  1982تبين نظرية هاريسون وبرامسون)
ليب التفكير التي يتم االحتفاظ بها، وان  سلوكه الفعلي، وقد اوضحا ان الفرد يكتسب عددا من اسا

هذه األساليب تنمو وتزدهر وتتحقق خالل كنماذج اساسية يلجأ اليها الفرد في حياته العملية االمر  
 (. 660:  2015)الخزاعي وعزيز،  الذي يؤدي الى تفضيله ألساليب تفكير خاصة به في نهاية األمر 

لى خمسة أساليب هي اسلوب التفكير التركيبي  وقد قسم هارسون وبرامسون أساليب التفكير ا 
وأسلوب التفكير المثالي وأسلوب التفكير العملي، وأسلوب التفكير التحليلي، وأسلوب التفكير الواقعي 

 (. 23:  1995)حبيب، 

ان التعرف على أساليب تفكير مدراء المدارس اثناء مواجهتهم للمواقف الحياتية سواء أكانت 
كن من التنبؤ بدرجة معقولية سلوكهم من خالل التعرف على أساليب التفكير  تعليمية أم غيرها يم

 (.32: 2010لديهم أثناء مواجهتهم للمواقف المختلفة )عبد الحسين،  

  

وقد تناولت هذا المتغير العديد من الدراسات واالدبيات بالوصف والتفسير ومنها الدراسة التي  
( لمعرفة اسلوب التفكير المفضل لدى طلبـة الجامعات المصرية وقد شغل  1995قام بها حبيب )

التركيبي    التفكير التحليلي ثم الواقعي فالعملي وأخيرا  األولى اسلوب اسلوب التفكير المثالي المرتبة  
 (.10: 2007)الزعبي وشريدة،  

( ان اسلوب التفكير المثالي بعد االسلوب االفضل لدى طلبة  2013كما بينت دارسة الجميلي )
بعده من حيث التفضيل أسلوب التفكير التركيبي مقارنة بأساليب التفكير   ويأتيالجامعات العراقية  

المراتب الثالث والرابع والخامس على التوالي من األخرى )التحليلي، العملي، الواقعي( التي احتلت  
 (. 183:2013حيث التفضيل )الجميلي، 

( مقياس هاريسون وبرامسون واظهرت سيادة أسلوب  2013واستعملت دراسة الطراونة والقضاة) 
التفكير المثالي فالعملي، فالتحليلي ثم االسلوب التركيبي وقد حاز أسلوب التفكير الواقعي المرتبة  

 (. 89:  2014نى في صفوف طلبة الجامعة االردنية وجامعة مؤتة )الطراونة والقضاة،األد 
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 البحث باالتي: ايجاز أهميةويمكن 

 النظرية  للبحث الحالي:   ةأوال: األهمي    

 النظري المتعلق في دراسة متغيرات البحث الحالي. االطار• اثراء 

• تناول أحد الموضوعات البحثية المهمة، وهي العالقة بين اساليب التفكير واجهاد القرار. تعد  
دراسة متغيرات البحث الحالي اضافة مهمة للمنظومة النفسية، وخاصة في جانبها التربوي نظرًا  

اال و  التربوية خصوصا  والشرائح  العراقي عموما،  المجتمع  هي  لتناولها شريحة مهمة من شرائح 
 )مديري المدارس(. 

 : التطبيقية ةثانيا: األهمي 

 االستفادة من أدوات الدراسة لمعرفة اجهاد القرار وأساليب التفكير لدى مدراء المدارس.  •

 االبحاث.   زأو مراك• إضافة مجموعة من التوصيات، التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات التعليمية  

 .المجال إلجراء دراسات وبحوث الحقه وسيلة لفتحنتائج الدراسة الحالية   يمكن اعتبار•  

 Research Aimsثالثًا_ أهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي تعرف الى :

 . اجهاد القرار لدى مديري المدارس 1

القرار لدى مدراء المدارس على وفق   إلجهاد . التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية  2
 متغير )الجنس( 

 . اساليب التفكير لدى مديري المدارس 3

 .  العالقات االرتباطية لمتغيرات البحث )اجهاد القرار، اساليب التفكير( 4

 وفق   الفروق في العالقة االرتباطية بين اجهاد القرار وأساليب التفكير. 5

 النوع )ذكور ،اناث( -

 فما فوق( 16فما دون() 15الخدمة)سنوات -
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 : Research Limitationرابعًا_ حدود البحث 

في عدد من المدارس  واألهلي  الثانوي الصباحي والمسائي  يتحدد البحث الحالي بمديري المدارس  
 من كال الجنسين   (2022- 2021)محافظتي كربالء والنجف(  للعام الدراسي )

 :Terms Determinationخامسًا_ تحديد المصطلحات 

 عرفه كل من: :Decision Fatigueأواًل: اجهاد القرار 

(: حالة من استنزاف للموارد العقلية نتيجة الستنزاف الذات،  Baumeister,1998باومستر)●  
المنهجية والتي تكون منخفضة  اذ ان ضبط النفس يتطلب رعاية المعالجات المعرفية واتخاذ القرارات  

 ( Baumeister, et al,. 1998: 32في حالة اجهاد القرار ) التجهيز

تنتج  Oto,  2012أوتو )   ● القدرة على اتخاذ القرار بعد فترة من القرارات والتي  نفاذ  (: هو 
 (.Oto،2012:46قرارات قليلة الجودة )

  التخاذ تنزاف االنا يحدث نتيجة  (: بأنه تعبير مظهري عن اسBaumeister,2012باومستر)● 
التحكم   يتكون من ضعف االرادة وفشل في  والتفاوض حولها والذي  المهمة  القرارات  سلسلة من 

 (.  Baumeister, 2012: 740الذاتي، وينتج عنه قرار ذو عيوب ونوعية رديئة ) 

● ( مجموعة  Hosp,2013هوسب  من  القرار  التخاذ  المستخدمة  المعرفية  العمليات  هي   :)
لى األكثر تعقيدا وكلما زادت القرارات التي تم اتخاذها تعقيدا، زاد خيارات، تتراوح من البسيطة إ

 (  Pignatiello, 2018,  5إجهاد تلك العمليات وصعوبة اتخاذ القرارات )

(: هي عملية مراجعة الخيارات الشاقة التي تستغرق وقتا Kwan et al,  2015كوان واخرون)●
 (. Kwan et al., 2016:1من التحير )طويال، مما يجعل األفراد أكثر عرضة لمصدر معين 

●   ( المحدود من Poiman and Vohs, 2016بولمان وفوهس  االحتياطي  استنزاف  (: هو 
الحقًا   النفس  ضبط  ضعف  إلى  يؤدي  الذي  األمر  القرارات،  التخاذ  التحمل  على   القدرة 

(Polman and Voh ,2012:47 ) 

● ( والKotabe,  2016كوتيب  االجهاد  تطوير  الكثير من  (: هي عملية  اتخاذ  تنتج من  تي 
 ( Kotabe,2016:43القرارات التي تتسبب بانخفاض جودة القرارات يوميا، بعد فترة من الوقت)
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(: هو ذلك الجهد االدراكي الناتج من اتخاذ القرارات Olsen et al.1,2017أولسن واخرون )● 
 (  Olsen et al, 2017:  498- 497ومحدودية القدرات المعرفية )

يتم  Natal &Saltzman،2022سالتزمان )ناتال و ● استنزاف االحتياطي  فيها  (:بأنه ظاهرة 
وهو حالة    الى ضعف التحكم الذاتي  يالمحدود من القدرة على التحمل التخاذ القرارات مما يؤد 

تنظيم العاطفة والمعالجة المعرفية غير المنظمة  تظهر على انها نتيجة لإلرهاق العقلي وضعف  
 ( (Natal &Saltzman،2022:1اتخاذ القرار غير المنتظمالتي تهيئ االفراد لسلوك 

( وذلك ألنه صاحب النموذج Baumeister,  2012التعريف النظري: تبنت الباحثة تعريف )  ●
 المتبني في المقياس والذي سيعتمد في تفسير النتائج. 

فقرات مقياس  التعريف االجرائي: هي    ● المستجيب على  التي يحصل عليها  الكلية  الدرجة 
 اجهاد القرار المعتمد في البحث الحالي.
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 Thinking Stylesثانيا: اساليب التفكير  

●  ( وبرامسون  هاريسون  الطرائق    Harrison & Bramson(  1982تعريف  من  مجموعة 
واالستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد على ان يتعامل بها مع المعلومات المتاحة حيال ما يواجهه  

 من مشكالت، وهي خمسة أساليب وعلى النحو التالي : 

: ويتصف اإلفراد الذين يفضلون  Synthesitic Thinking Styleأسلوب التفكير التركيبي  -أ
يفعله  هذا األسلوب من   لبناء أفكار جديدة وأصيلة مختلفة تماما عما  أساليب التفكير بالتواصل 

أفضل  تتيح حلوال  التي  النظر  لوجهات  والتطلع  المختلفة  األفكار  تركيب  والقدرة على  اآلخرون، 
ولديهم القدرة على الربط بين الموضوعات التي يراها اآلخرون جزرا منعزلة ال رابط بينها ولديهم 

لى االنتقال بين المحاور من النقيض إلى النقيض بسهولة ويسر واتقان الوضوح واالبتكارية  القدرة ع
 وامتالك المهارات التي توصل لذلك. 

: ويتصف اإلفراد الذين يفضلون هذا Idealistic Thinking Styleأسلوب التفكير المثالي  -ب 
ال إلى  والميل  األشياء  تجاه  مختلفة  نظر  وجهات  بتكوين  في  األسلوب  والتفكير  المستقبلي  توجه 

األهداف واالهتمام باحتياجات األفراد، ووضع معايير اجتماعية مرتفعة لتحقيق ما يهمهم شخصيا  
واجتماعيا، وتركيز االهتمام على ما هو مفيد للناس والمجتمع، وتمثل القيم االجتماعية والمبادئ 

 السامية محور اهتمامهم.

: ينصف األفراد ذوي التفكير العملي Pragmatic Thinking Styleأسلوب التفكير العملي  -ج
بحرية التجريب وتناول المشكالت بشكل تدريجي والبحث عن الحل السريع والقابلية للتوافق واالهتمام  
بالجوانب اإلجرائية في العمل، والتحقق مما هو صحيح أو خاطئ بالنسبة للخبرة الشخصية المباشرة،  

 جديدة لعمل األشياء ، وشعارهم دائما )الغاية تبرر الوسيلة(. والتفوق في إيجاد طرائق

: ويتصف اإلفراد ذوي أسلوب التفكير  Analytic Thinking Styleأسلوب التفكير التحليلي    -د 
المعلومات مع صعوبة   بالتخطيط والعقالنية والتنظير والدقة واالستنتاج والمثابرة وجمع  التحليلي 

 مواجهة المشكالت بحرص وبطرائق منهجية واالهتمام بالتفاصيل. تكوين النظرة الشمولية، و 
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: ويتصف اإلفراد ذوي التفكير الواقعي Realistic Thinking Styleأسلوب التفكير الواقعي    -ه 
هو   التجريبي  االكتشاف  ويعد  الملموسة  بالنتائج  واالهتمام  والتجريب  المالحظة  على  باالعتماد 

 (. 18: 2013الجميلي،)المفضلة لديهم وشعارهم دائما)الحقائق هي الحقائق(االستراتيجية الرئيسة 

األساليب التي تقيس تفضيالت الناس اللغوية والمعرفية   Torance(  1982•تعريف تورنس )
 (.202: 2004ومستويات المرونة لديهم في العمل والتعامل مع اآلخرين )العلوم، 

الطرائق واألساليب المفضلة لألفراد في توظيف    Sternberg(  1994• تعريف ستيرنبيرك :)
قدراتهم، واكتساب معارفهم، وتنظيم افكارهم والتعبير عنها بما يتالءم مع المهمات والمواقف التي 

 ( Sternberg, 1994,68)تعترض الفرد. 

الطرائق    De Boeer & Doetzee(  2000)   •تعريف دي بوير وديوتز آنها مجموعة من 
التي   المشكالت وكل أسلوب من هذه المعرفية  القرار وحل  تستعمل في اصدار األحكام وصنع 

جديدة   بطريقة  المهنية  والعالقات  الشخصية  فهم  على  يساعد   De,  2000:   40)األساليب 
Boeer& Doelzee.) 

 (2007• تعريف قطامي ) 
يدمجها في مخزونه  ثم  الخبرة وينظما ويخزنها ومن  الفرد  بها  التي يستقبل  المعرفي    الطريقة 

 (.97: 2007)قطامي، 
وذلك الن المقياس المتبني    1982•التعريف النظري: تبنت الباحثة تعريف هاريسون وبرامسون   

 اعتمد على نظرية هاريسون وبرامسون في البناء والتي ستعتمد في تفسير النتائج.  

 •التعريف االجرائي:  
المعتمد في  اساليب التفكيرالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على فقرات مقياس  

 .البحث الحالي



 

 

 
 الفصل الثاني 

 نظري ودراسات سابقة   إطار 
 

 إطار نظري  ❖
 Decision Fatigueأوال: اجهاد القرار 

 Thinking Stylesثانيا: أساليب التفكير 
 

 دراسات سابقة  ❖
 أوال: دراسات تضمنت اجهاد القرار 

 ثانيا: دراسات تضمنت أساليب التفكير 
 

 سابقة  الدراسات الموازنة  ❖
 

  



 12.............................................. ..............  سابقة ودراسات نظري  اطار - الفصل الثاني
 

 

 األول إجهاد القرارالمحور 

 أواًل: مفهوم إجهاد القرار

 Baumeister  طرحه  الذي  فشل التحكم الذاتي  القوة  نموذج  من   القرار  إجهاد   مفهوم   ُيشتق 
et al.  سلوكهم على   تنظيم   على  محدودة  قدرة  لديهم  البشر   أن  هو   لنموذجهم  األساسي  اذ ان المبدأ  

  التنظيم   بأعمال  القيام  عند   الداخلية  الموارد  البشر  ويستنفد   المجهود   بعد   العضلي  اإلجهاد   غرار
  الوظيفة )  الداخلية  الموارد   نضوب   حالة  إلى  يشار  قرار اذ   لصياغة  المعلومات   معالجة  مثل  الذاتي

إجهاد   استنفاد   باسم (  العاطفة  تنظيم  ،   التنفيذية فيصف   ,   اتخاذ   على   القدرة   ضعف  القرار  األنا 
  األفراد   أن  إلى  الدالئل  تشير  المتكررة اذ   القرار   صنع  ألفعال  كنتيجة  السلوك  في  والتحكم  القرارات 

  دوًرا   ويفضلون   المفاضالت   إجراء  على  القدرة  في  ضعًفا  يظهرون   القرار  إجهاد   من  يعانون   الذين
  .عقالنية  غير  أو  متهورة  تبدو  خيارات   يتخذون   ما  وغالًبا  القرار  صنع  عملية  في  سلبًيا

(Pignatiello et al.,2020:123) 

  اذ ان الفكرة  القرار إجهاد  باسم ُتعرف ظاهرة الماضية العقود  مدى على الدراسات  أظهرت 
  أو   التحكم الذاتي  تطبيق  أي  صعبة  بأشياء  القيام  على  أنفسنا  إجبار  على   قدرتنا  هي  األساس  في

 قرارات   اتخاذ   إلى  نضطر  وعندما  بداخلنا  معين  محدود  مورد   على  التي تعتمد   الذاتي  االنضباط
 خيارات   اتخاذ   في  نبدأ  لدينا  التحكم الذاتي  ينخفض   عندما  المورد لذلك  نفس  يستدعي  فإنه  صعبة 
   (Oto,2012:1) .سيئة

  عندما   اذ   المعرفية  الموارد   ويستهلك  للفرد   المعرفية   العملية  مع  أيًضا  اإلجهاد   يتداخل  أن  يمكن 
  التي   المحافظة  الخيارات   الختيار مياًل   أكثر  يكونون  قد   ،  القرار  صنع  مهام  المرهقون   األفراد   يواجه

 المحفوفة   الخيارات   الختيار  المعرفية  الموارد   من   المزيد   استهالك  من   بدالً   أقل  معرفية  معالجة  تتطلب 
 ,. (Yu et al.,2020:1) .بالمخاطر

  التنظيم   موارد   فيها  تتضاءل  التي   الحالة  )األنا(  استنفاد   أحياًنا   عليه  ُيطلق  الذي  القرار  إجهاد   يصف
  واحد محدود   مورد   على  تعتمد   قد  واإلرادة  الذاتي  للتنظيم  المتكررة  األفعال  ألن  فقد تحدث  للفرد  الذاتي
 طالما  واحدة  مهمة  في  الذاتي  للتنظيم  ممارسة  أي  إن  حيث   القوة  استعارة  إلى  يستند   النفس اذ   داخل
  مهمة   في  الذاتي  التنظيم  على الحقة  قدرة أي  من  تقلل أن  يجب   المتطلبات   من  الكثير  تتطلب   أنها
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  اتخاذ   استراتيجيات   على   االعتماد   إلى  يميلون   الحالة   هذه  في   صلة فاألشخاص   ذات   غير  تبدو  ثانية
 .االستدالل أو البارزة اإلشارات  على االعتماد  مثل المندفع القرار

(Reinhardt & Hurtienne,2018:1)   

  القرار   باتخاذ   عام   بشكل  يرتبط  القرار  صنع  في  العرضي  االهتمام  إظهار  حالة  هو  القرار  ان إجهاد  
  في   التناوب   .Hickman et.al  المميزة اذ اوجد   والسيناريوهات   المعرفي  والعبء  أنفسنا  وتنظيم

واإلجراءات   .القرار  إجهاد   مقاييس  هي  المادية  والبنية  المهام  حسب   االستدالل 
(Dubey,2019:60) 

 التخاذ   التحمل  على  القدرة  من  المحدود   االحتياطي  استنزاف  فيها  يتم  ظاهرة  بأنه  القرار  إجهاد   ُيعرَّف
  العقلي   لإلرهاق   نتيجة  أنها   على   تظهر  حالة   وهو  التحكم الذاتي  ضعف  إلى  يؤدي  مما  القرارات 
  غير   القرار  اتخاذ   لسلوك  األفراد   تهيئ  التي  المنظمة  غير  المعرفية  والمعالجة  العاطفة  تنظيم  وضعف
 : القرار هي إجهاد  أصل في شروط  ثالثة فهناك المنتظم،

 . (الخيارات  من عدد ) القرار اتخاذ  -1

 .(التنفيذية الوظائف في التحكم) الذاتي التنظيم -2
 (Natal & Saltzman,2022:1 )(.الخارجية العوامل) الظروف -3

 إجهاد   هو   للتحيز  المحتملة  المصادر  اذ ان أحد   بالتحيز   محفوًفا  القرارات   اتخاذ   يكون   ما  غالًبا   
  القرارات  التخاذ   التحمل على  القدرة من المحدود  االحتياطي  فيها يصبح  ظاهرة يصف والذي القرار

  توفير   يتقلص   أن  المفترض   من  حيث   اليوم  مدار  على   أخالقية  أقل  قرارات   االشخاص   فيتخذ   مستنزًفا
    (Polman&Vohs,2016:471). األخالقية القرارات  التخاذ  المطلوبة الذاتي التنظيم موارد 

 اتخاذ   أن   Spears  وجد  ، اذ  المختلفة  القرار  صنع  إعدادات  من  العديد   في  القرار  إجهاد   لوحظ 
  هو   المقايضات   إجراء  أن  .Wang et al ويؤكد    ،  السلوكي  التحكم  يستنفد   االقتصادي  القرار

التحكم    تقليل  إلى  يؤدي  الخيارات   ان اتخاذ   .Vohs et al  , ويرى   االستنفاذ   لتأثيرات   رئيسي   مصدر
 من   والمزيد   الفشل  مواجهة  عند   المثابرة  وتقليل  األقل  البدني  التحمل  على   القدرة   حيث   من  الذاتي

 المكونات   أحد   , فان  (Olsen et al.,2017:3)  .الحسابات   ونوعية  كمية  وانخفاض   المماطلة
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  بدوره   يضعف  مما   العقلية  مواردنا  يستنفد   الخيارات   من  العديد   اتخاذ   أن  هو  القرار   إلجهاد   المركزية
 الراهن.  الوضع الختيار  عرضة أكثر الناس ويجعل الالحق التفكير

 (Persson et al.,2019:1195) 

  بأنه   ُيعرَّف   والذي"  األنا  استنفاد "  لـ  كنتيجة  القرار  إجهاد   .Baumeister et al  يصف
 القرارات   واتخاذ   الدقيقة  المعرفية  للمعالجة  المطلوب   التحكم الذاتي  اذ أن  العقلية  للموارد   استنزاف
 الموارد تكون   عندما  التحكم الذاتي يضعف ما فعادة العرض  محدودة عقلية  موارد  يتطلب   المنهجية
  قرارات   التخاذ   جهًدا  األشخاص   يكرس  عندما   وبالتالي  منخفضة  القرار  التخاذ   المتاحة  المعرفية

.  الالحقة   قراراتهم  جودة  من  مؤقًتا  يقلل  الناتج   القرار  إجهاد   فإن  معينة  زمنية  فترة  خالل  معقدة
(Hirshleifer et al.,2019:2-3)    , التحكم الذاتي  أو   للقدرة  تدريجي  تآكل  هو  القرار   إجهاد 

 (Liss & Linder, 2019:1) .خياراتهم األشخاص  يتخذ   عندما يحدث  اإلرادة قوة أو

 يتخذها   التي  القرارات   جودة  تدهور  بأنه   القرار  إجهاد   (Mathew & Joseph)يصف  
 مجهًدا   القرارات   من  الهائل  العدد   يكون   أن   فيمكن  اتخاذها   يتعين  التي  القرارات   عدد   يزداد   عندما  الفرد 

  دقة   وتقليل  ضعيفة  مقايضات   إلى  يؤدي  مما   الموارد   استنفاد   إلى  ويؤدي  مجهًدا  يكون   أن  ويمكن
  يواجه  عندما  القرار  إجهاد  فيزداد   اتخاذها  يتم  التي  الخيارات   بشأن  األسف  وزيادة  الرضا  وتقليل  القرار
  رئيسية   مشكلة  القرار  إجهاد   يكون   أن  ويمكن  األولية  المراحل  في  القرارات   أصعب   القرار  صانع

 , فبعد   (Mathew & Joseph,2014:176).  المختلفة   الخيارات   تكاثر  بسبب   التخاذ القرار
 أن   المرجح  ومن  أقل   جودة  ذات   قرارات   اتخاذ   إلى  األفراد   يميل  القرار  اتخاذ   من  طويلة  جلسة

 (Levi et al.,2018:1) .االستدالل يستخدموا

 ان من عواقب إجهاد القرار هي:   (Oto,2012:3)يرى    

 تفعل   فلن  اللحظة  هذه  صحيح  بشكل  االلتزام  عليك  يكن  لم  إذا  الضرورية:  غير  القرارات   تجنب   -1
 (. ذلك )التسويف

 فستفعل   الخيارات   أحد   هو"  شيء  أي   فعل  عدم"  خيار  كان  إذا  المتاحة:  الخيارات   أسهل  اختر  -2
  كان  وإذا تختاره  أن المرجح غير فمن تعقيًدا أكثر أو أصعب  أو أطول المسارات  أحد  كان إذا ذلك



 15.............................................. ..............  سابقة ودراسات نظري  اطار - الفصل الثاني
 

 

 إلى   يتبادر  ما  أول  اختيار  فقط  فيمكنك  التحليل   أو  التفكير  من  كبيًرا  قدًرا  يتطلب   الخيارات   فرز
 .التعسفي االختيار أو الذهن

 الطويل   المدى  على   العواقب   وتجاهل  الجوع  أو   التعب   مثل  فورية:  بدوافع  مدفوعة  قرارات   اتخاذ   - 3
 .مراعاتها الصعب  من أو
  ومبسطة  مناسبة  وغير  دقيقة  غير"  عامة  قواعد "  أو  نمطية  قوالب   أو  خوارزميات   استخدام  اختر  -4

 .للمشكلة الكامل  النطاق في التفكير من بدالً 
 ((Oto,2012:3بتهور. وتصرف  موانعك تفقد   عام بشكل  -5

 القرار إجهاد خصائص: ثانياً 

 المشتركة وهي:  السمات  من عدًدا القرار بإجهاد  المتعلقة األدبيات  وصفت 

.  وأفعالك  أفكارك  توجه   خالله  من  الذي  المحفز  الوقود   ذلك  التحكم الذاتي  هي  الصلة  ذات   الجودة  -1
التحكم    على  قدرتك   على  ضرائب   تفرض   فإنك   تفضله  ال  شيًئا  تفعل  أو  بقرار  فيه  تلتزم  وقت   أي  في

 . عليه لتعتمد  القليل لديك سيكون  بذلك  القيام فيها عليك  يتعين التي  التالية المرة الذاتي وفي
ستؤدي  تتطلب   أخرى   مهمة  أو  قرار  صنع   عملية  أي  تقريًبا  -2 الذاتي   استنزاف  إلى  التحكم 

معقًدا( ) صعوبة أكثر القرار كان أو( عالية مخاطر) وزن  زاد  فكلما العقلية، الطاقة من احتياطاتك
 . تكلفتك زاد 
  تحليل   أو  الخيارات   بشأن  التداول  عدم  هي  فعلًيا  تستنزفك  التي  القرار  اتخاذ   في  الخطوة  إن  -3

 واحد؛   عمل  بمسار  فعلًيا  تلتزم  عندما إال  الضربة   على تحصل  ال.  العواقب   في   التفكير  أو  المشكلة
  من  القليل  عن  فتتخلى  ،  مغلقة  األخرى   الطرق   جميع  وتصبح  ،  رأيك  تغيير  يمكنك  ال  عندما  إنه

 .بك الخاص  السحر
  تنفيذ   عادةً   بإمكانك  يزال  ال  التحكم الذاتي ،  في  منخفًضا  تكون   عندما  حتى  أنه  صحيًحا  يبدو  -4

  تلك   نفسك  وتجبر"  بعمق  تحفر"   ببساطة  أنت   ؛  معقول  بإخالص   األهمية  بالغة   والقرارات   المهام
 . غيرها من  أكثر تعاني التي هي كبيرة ليست  أنها الواضح من ولكن لها معنى ال  التي التحديات 

 .الكافية الراحة خالل من بك الخاصة التحكم الذاتي  مجموعة استعادة يمكن  -5
  القضاء   حتى  أو  ملحوظ  بشكل  القرار  إجهاد   تأثير  تقليل  يمكن  أنه  أظهرت   الدراسات   من  العديد   -6

 Oto,2012:3) .) عليه
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  والمشكالت  التحكم الذاتي  محتمل لضعف  ولكنه  به  معترف  غير  تفسيًرايعد    القرار  اذ ان إجهاد 
  ،  التسويف/    التجنب   بينها  ومن  السلوكية  الخصائص   من  العديد   تحديد   اذ تم  الالحقة  السلوكية
/    التهيج  مثل)  المشاعر  وتغير  ،  االندفاعي  والسلوك  ،  المثابرة  وتقليل  ،  الفعل  عدم/    والسلبية
  اتخاذ   في  رغبة  عدم  وهناك  صعًبا  أمًرا  البسيطة  القرارات   اتخاذ   يصبح  عام  , وبشكل(  اإلحباط
 مكاسب   مع  الالعقالني   نحو  السلوك  , فيميل  المنفقة  العقلية  أو  الجسدية  الطاقة  بسبب   القرارات 
  على   القدرة  انخفاض   إلى  المصاحب   اإلرادة  قوة  استنفاد   ويؤدي الى  متأخرة  وتكاليف  األجل  قصيرة
 .الخيارات  عن التخلي من والخوف ، البعد  أحادي والتفكير ، التسوية

(Natal & Saltzman,2022:2)  , 
 

 ان خصائص إجهاد القرار هي:   (Friedl et al.,2004:193)يرى 
 

 المعرفي المعتمد.  األداء -1
 والميدان.  المختبر في المناسب  التحقق -2
 المحددة.   اإلحصائية الخصائص  -3
 والتفاعالت.( والمنشطات  القيلولة) البسيطة المضادة اإلجراءات  بآثار  التنبؤ -4
 األداء باستعادة  التنبؤ -5

 

 أنواع إجهاد القرار : ثالثاً 

 المعرفي  اإلجهاد -1

  خالل  من  األخطاء  الرتكاب   عرضة المستخدمين  يجعل  فإنه  المستخدم  خطأ  في  رئيسي  عامل هو
  هي   المعرفي  لإلجهاد   الشائعة  اذ ان األسباب   التنفيذي،  والتحكم  والذاكرة  االنتباه  على   سلًبا   التأثير 

  بأنه   المعرفي  اإلجهاد   ُيعرَّف  اذ   النوم،  كفاية  وعدم  العقلي،  النشاط   من  عالية  ومستويات   اإلجهاد،
  النشاط   من  طويلة  فترات   وبعد   أثناء  األشخاص   بها  يمر  التي  الفيزيولوجية  النفسية  الحالة  في  تغيير"

  (Robertson & Kortum,2018:1409)  ".مستدامة  عقلية  كفاءة  يتطلب   الذي   المتطلب  المعرفي

 العقلية  مواردنا  ترهق  التي  المستمرة  المعرفية  المشاركة  نتيجة  مكان  كل  في   منتشرة  بشرية  الةح  فهو,  
  طلب  فيؤدي  البدني  المجهود   من  بدالً   إدراكي  نشاط  طلب   على  متزايد   بشكل  ينطوي   العمل  , فأن
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  إلى   أدى  مما يومي أساس  على  المعرفي  باإلجهاد   األشخاص   من  العديد   إصابة  إلى  العمل  جداول
  المستمرة   العقلية  الموارد   أعباء  أن  وجدت   اإلجهاد   هذا  مثل  ان تأثيرات   اإلجهاد ,  معدالت   ارتفاع
  فمن   السيئ  والمزاج  المعلومات   معالجة  في   والتغيرات   التشتت   وزيادة  الحافز  تضاؤل  إلى  تؤدي

  عالجية   إجراءات   اتخاذ   احتمال  ويقل  األخطاء  اكتشاف  في  المجهدون   المشاركون   يفشل  أن  المرجح
 العام  العجز  هذا  يؤدي  أن  ويمكن  اليومي  القرار  صنع  في  الفرص   التخاذ   استعداًدا  أكثر  ويكونون 
 (Mullette-Gillman et al.,2015:2) .األداء تدهور إلى بسهولة

 الجسدي )البدني( اإلجهاد -2

  بدني   لمجهود   كدالة  البدني  العمل  أداء  على  القدرة  انخفاض   من   الجسدي  اإلجهاد   يتكون 
  أن   يمكن ألنه  مهمة  مسألة  بالعمل  المرتبط  اإلجهاد   من  الحد  األداء , اذ يعد   على  يؤثر  مما  سابق
 أداء  وتحسين  العمل  عن  التغيب   وتقليل  العمل  مكان  في  الحوادث   أو  اإلصابات   تقليل  إلى  يؤدي

 تتطلب   التي  المهام   إلى  الغالب  في  ذلك   ويرجع  شائعة  مشكلة  الجسدي  اإلجهاد   العمل , اذ يعتبر
  ظهور   على  تؤثر   التي  الرئيسية  , فاألسباب   المتراكم  والنوم  العمل  فترات   وطول  المهام  من  الكثير

  وعبء   والنفسي  واالقتصادي  االجتماعي  العبء   مثل  ،  فردية  عوامل  هي  العمل  مكان  في  اإلجهاد 
 والحمل  العقلي  والحمل  البدني  الحمل  ذلك  في  بما  فئات   ثالث   في   العمل  عبء  تقييم  ويمكن  العمل
  عدم   مثل  ،  المدى  قصيرة  مشاكل  إلى  بالعمل  المرتبط  الجسدي  اإلجهاد   يؤدي  أن  ويمكن  البيئي
 وحوادث   األخطاء  زيادة  وكذلك  ،  العمل  وجودة  واإلنتاجية  ،  والقوة  ،  األداء  مستوى   وانخفاض   ،  الراحة
  أو   الدموية  واألوعية   القلب   أمراض   مثل  ،  األجل  طويلة  مشاكل  إلى  أيًضا  يؤدي  أن   ويمكن  ،  العمل

  العمل   أعباء  بعد   , يحدث (Escobar-Linero et al.,2022:1-2)   .المزمن  اإلجهاد   متالزمة
  نطاق   على بكفاءة اذ ينتشر  البدني العمل أداء على الفرد  قدرة من يقلل  أن يمكن الطويلة الجسدية

  بيئة   في  الطلق  الهواء  في  العمل  تتضمن  ما   غالًبا  والتي  عملهم  لطبيعة   نظًرا  البناء  عمال  بين  واسع
  الضارة   اآلثار  توثيق  تم  مكثًفا  بدنًيا  جهًدا  تتطلب   التي  المتكررة  والمهام  ،  اليدوي   والعمل  ،  قاسية

 يؤدي  فقد   ،  األدبيات   في  جيد   بشكل  البناء  عمال  وسالمة  صحة   على  الجسدي  البدني  لإلجهاد 
 التعب   أن  وأيًضا  المزمن  االجهاد   متالزمة  ويسبب   المناعة   خفض   إلى  المطول  الجسدي  االجهاد 
 وجود   اكتشاف  بمكان  األهمية  ومن  ،  بالعمل  المرتبطة  للحوادث   الرئيسية  األسباب   أحد   هو  الجسدي
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 مثل)  المناسب   الوقت  في  التدخالت   تقديم  يمكن  بحيث   الميدان  في  البناء  عمال  في   جسدي  إجهاد 
 (Anwer et al.,2021:3-4) (.الراحة فترات 

  مما   البناء  عمال  بين  كثيًرا  األمثل  األداء  عن  مؤقت   جسدي  عجز  وهو  االجهاد الجسدي  ُيالحظ   
اذ   اإلنتاجية،  وانخفاض   والحوادث،  واألمراض   اإلصابات   مثل  فيها  مرغوب   غير  نتائج  في  يساهم
  فيتم   الجسم،  كامل  وإجهاد   موضعي  عضلي  إجهاد :  قسمين  إلى  االجهاد الجسدي  تصنيف  يمكن

  إدارتهما   فإن  وبالتالي   البناء،  مهام   أثناء   شائع   بشكل   االجهاد الجسدي  من  النوعين  كال  مالحظة
 مواقع  في  بالتعب   المرتبطة   فيها   المرغوب   غير  النتائج  منع   أجل  من  األهمية   من  القدر  نفس  على

 (Lee et al.,2021:1-2)البناء. 

 اإلجهاد السلوكي  -3

  مجموعة   أي  إلى  المصطلح  يشير  أن  يمكن  حقيقية  ظاهرة  السلوكي  االجهاد   يكون   أن  يمكن
  "   مصطلح   يشير  أن   للوائح , ويمكن  االمتثال  تقليل  على  الوقت   بمرور  تعمل  التي   العوامل  من

  معينة   بطريقة  التصرف  على  األشخاص   قدرة  من  تقلل  أساسية  نفسية  آلية  إلى"  السلوكي  االجهاد 
  نفكر   أن  يجب   ، اذ   الطريقة  بهذه  باستمرار  بالفعل   فيه  يتصرفون   كانوا  الذي  الوقت   مقدار  على  كدالة

  يتعافى   أن   فنتوقع  ،  (Bell, 2020)العضلي    لإلجهاد   مباشر   بشكل  مشابه  أنه  على  األمر  في
  أكبر  يكون   للتعافي  الالزم  الزمني  الفاصل  وأن  السلوك  تنفيذ   فيها  يتم  ال   زمنية  فترة  بعد   منه  الناس
  أو   باإلجهاد   بالشعور  مرتبًطا  يكون   أن  ونتوقع  أطول  لفترة   يستمر  أو  حدة  أكثر  السلوك  يكون   عندما

 يكون   ال  نتوقعها , وقد   أن  يجب   التي  الخصائص   أنواع  هي  فهذه  حقيقية  ظاهرة  كان  إذا  اإلرهاق
"  الفطرة السليمة  فكرة "   عليه  يطلق  كما  أو ،  ساذًجا  بناء يكون   فقد   حقيقية  ظاهرة  السلوكي  االجهاد 

  النفس  علم  في  السلوكي  االجهاد   يضع  الوجودية  الناحية  فمن"  السلوك  علم  في  أساس"  لها  ليس
 األفكار  في  أخطأوا  فقد  لذا  ،  العالم  عمل  كيفية  حول  األفكار  في  الناس  أخطأ  كما  تماًما  العادي
يعتبر طريقة غير مدركة    وهو  ,(Harvey,2020:3)  .الناس  سلوك  على   تؤثر  التي  العوامل  حول

اذ ان    عند اتخاذ القرار ،  السلوك  بتغيير  الناس  قيام  إلى  ترمز  األنا  الستنفاد   رئيسية  حالة  تعكس
القرار  األشخاص  ،  للسلوكيات   عرضة  أكثر  يكونوا  مجهدي    مرتبط   القرار  اتخاذ   أن  اذ   السلبية 
 إظهار  كذلك  ،   القرارات   اتخاذ   عند   سلبي  سلوك  يظهرون   كذلك  المماطلة  إلى  باإلضافة   بالتسويف

 ( 25- 24:   2021)الجنابي & حمادي, طائش.  وسلوك أقل, ثباتا
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 إجهاد القرار  أبعاد: رابعاً 
 ضعف االرادة -1

  لتوصيفها   الفالسفة  كافح  اإلرادة؟  ضعف  هو  ما  لكن  خفيًفا  صراًعا  اإلرادة  ضعف  يتطلب 
  يتجلى   أو   عموًما  ُيفهم  أنه  إال  عالمًيا   مقبول  تعريف  وجود   عدم  من   الرغم   على   القديمة  العصور  منذ 
  إذا   اإلرادة  ضعيف  الفاعل  يكون   أدق  وبتعبير  للفرد   األفضل  الحكم  ضد   عمل  أنه  على  خالله  من
فضعف اإلرادة ان يكون    عنه،  االمتناع  ذلك   من  بدالً   ويمكنه  آخر  شيء  فعل  عليه  يجب   أنه  رأى

ضعيف أنه   أن  يجب   أنه  رأى  إذا  اإلرادة  المسؤول   . ذلك  يفعل  ال   ولكنه  له،  الممكن   من  أو 
(Heinzelmann,2021:258) 

 السمات   الئق  غير  بشكل  يزن   الشخص   أن  حقيقة  خالل  من  اإلرادة  ضعف  عن   التعبير  يتم
  الرغم   على  مؤقًتا  أقرب   هو   ما  هو   الموقف  في   العد   في  تأمله   ما  فيه ,   هو  الذي  للموقف  اللحظية

 ذات   األسباب   صحيح  بشكل  يزن   أن  للشخص   يمكن  األفضل اذ   حكمها  مع  يتعارض   هذا  أن  من
 الشخص  عمل  فإن ، الوزن  هذا  نتيجة مع( تماًما) يتوافق  ال إلجراء تقرير مع إجراء التخاذ  الصلة

  اللحظة   هذه  في  مهًما  ليكون   الشخص   يأخذه  ما  يوضح  حكم  معياري   حكم  عن  يعبر  اإلرادة  ضعيف
 Davidson  يصفها  كما  المتماسكة  غير  األفعال  ,(Nida-Rümelin,2019:52)  .بالذات 

  بغض  األفضل الفرد  حكم مع تتعارض  أفعال ببساطة وهي اإلرادة ضعف تظهر  التي األفعال هي
  العملي   للعقل  مختلفة  أبعاد   من  معايير  مع  األحكام  أفضل  تتوافق  فقد   العملي  محتواها  عن  النظر
  هو   حكم  أفضل  يكون   فقد   واالقتصادية,  والجمالية  والقانون   السلوك   وآداب   والحكمة  األخالق  مثل

 حول  المثير  األمر   ولكن  احترازي   لمبدأ  أو  قانوني  لمعيار  وفًقا  التصرف  األفضل  من  بأنه  التقييم
,   (Martins,2020:7)أمامه.    مفتوح  عمل   مسار  هناك  أن  يدرك  الفاعل   أن  هو  اإلرادة  ضعف
  اذ يتضمن  الفاعل عقالنية لعدم نتيجة تكون  أن يمكن ضعف اإلرادة حالة  أن Davidson يعتقد 

  مشروط   غير  أفضل  وحكًما  أفضل  حكًما  تعتبر  األشياء  كل:  األحكام  من  نوعين  بين  التمييز  اقتراحه
 (Jung,2020:464) (.عبارة بال  تقييمي حكم أو)

  انعكاسي   بشكل  سيعطي  أنه  حقيقة   بسبب   جزئًيا   الفرد   به   يقوم   فعل  هو   اإلرادة  ضعيف   الفعل  
 .دافعها  من  التخلص   هدف  بخالف  أهدافها  بعض   بسبب   عليه  بناءً   للتصرف  األقل  على  الوزن   بعض 

(Gorman,2019:3) , يرى Davidson  ًضعف وكذلك الخفيفة النزاعات  يفسر ان هناك حال  
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  كالهما   اذ   المدروسة  واألحكام  الشاملة  األحكام:  العامة  األحكام  من  نوعين   بين  يميز  فإنه  اإلرادة
 فجميع  األولى ,  الوهلة  تفعله  أن  يجب   ما  حول  فقط  وليس  للفرد   المتاحة  األدلة  كل  ضوء  في  مصنوع
  وبالتالي   الصلة  ذات   االعتبارات   إلى  بالنسبة  فعله  المرء  على  يجب   ما  حول  تدور  المدروسة  األحكام

  في   أخذها  تم  التي  األشياء  وكل  األفضل  هو   الوجود "  شكل  األخذ   مع  ،  الفاعل  بدليل  مشروطة  فهي
  فإنه   عمدا  الشخص   يتصرف  عندما  مشروطة فعادة  غير  الشاملة  األحكام  المقابل  االعتبار , في

  أن"  أو"  أفضل  الشيء  يكون   أن"  شكل  الشاملة  األحكام  تتخذ   وقد   الحكم  هذا  على   بناء   يتصرف
  يستنتج   أن  اإلرادة  ضعيف  للعامل  تسمح   ال  Davidson  نظر   وجهة  , إن  "أن  من  أفضل  يكون 

 حساب   على  مستحيل   ببساطة  وهذا  مختلف  بشكل  يتصرف  ولكن  واحًدا  شيًئا  يفعل  أن(  شيء  كل)
Davidson  شامل  حكم  على   بناءً   ذلك  يفعلون   فإنهم  اإلرادة  ضعيف  الفاعل  يفعله  ما  كان  أيا 

  في   األقل  على  Davidson  بوتيرة  النحو , فإن  هذا  على  التصرف  األفضل   من  أنه  مفاده  مماثل
  ثم  يفشل  لكنه  بحكمة   التصرف  إلى(  شيء  كل)  اإلرادة  ضعيف  الشخص   يخلص   األحيان  بعض 

  وربما   مختلفة  ألسباب   هذا  تحدث   وقد "  العملية  مداوالتها  حكم"  اإلرادة  ضعيف  العميل"  يتحدى"
  من   بالرغم  التأملي  بفهمهم  يقتنعوا  لم  وربما  العملي  التفكير  في(  المختلفة)  األخطاء  بعض   يرتكبون 
 أفضل  أو  جيد   أنه  يعتقدون   ما  فعل  نية  أو   قرار  اتخاذ   في"  يفشلون "  ذلك , وربما  بضرورة   اعترافهم

  فعله   عليهم  يجب   ما  حول  حكًما  يصدرون   أو  مسبقة  مداوالت   في  ينخرطون   ال  وربما"    صحيح  أو
  . اإلرادة  ضعيفة  بطريقة  التصرف  يقررون   أو  يعتزمون   فإنهم  ذلك  من  وبدالً   عام  بشكل

(Heinzelmann,2021:259)  . 

 اإلرادة من خالل :  ضعف تحديد   يتماذ 

 األفضل. الحكم ضد  التصرف -أ
 يعتقد   بما  دائًما  شخص   كل  يقوم  لسقراط  وفًقا   ألنه  السليم  الحس  فهم  بمثابة   المفهوم  هذا  يُعد   -ب 
 .أفضل عمل مسار أنه

  الواقع  في  بديهًيا   اإلرادة  لضعف  التقليدي  المفهوم  كان  إذا  ما  تحديد   الفالسفة  من  عدد   حاول
  الذي   Holton  هي  بارزة  شخصية  هناك  هؤالء   بين  ومن  مدى  أي  وإلى   العاديين  الفالسفة   لغير
 حكمهم  ضد   الناس   فيها  يتصرف  التي  الحاالت   أفضل  بأنه  يوصف  ال "  اإلرادة  ضعف  بأن  جادل

  النظر   وجهة  من   الفرد   وُيظهر"  نواياهم  على  بناءً   التصرف  في  فيها  يفشلون   كحاالت   ولكن  األفضل
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  المتعارضة  والرغبات  المعتقدات  على للتغلب  يشكلها  التي  النية  بمراجعة قام  إذا اإلرادة هذه ضعف
  في   الفشل  ولكن  األفضل  الفرد   حكم   مع  يتعارض   ال   اإلرادة  ضعف  فإن   وبالتالي  يتوقعها ,  التي

  منظرين  قبل  من   Holton  نظر  لوجهة  تحدي   , لكن كان هناك  "القرارات "  في اتخاذ   االستمرار
"  القرار  انتهاك"   من  كالً   يتضمن  اإلرادة  ضعف  األشخاص عن  مفهوم  بأن  Mele  جادل  آخرين اذ 

  انتهاك   خالل  من   إما  اإلرادة  ضعف   عن  يكشف   الوكيل   أن  Mele  أظهر  ، اذ "  الحكم  انتهاك"  و
 تم   أي" )تنفيذي  التزام"  انتهاك  طريق  عن  أو (  للعمل  مسار  أفضل  حول  األحكام  أي" )تقييمي  التزام"

 العادي   المفهوم  بأن   آخرين  منظرين  وجادل  ,  (بعمل  للقيام  النية  أو  القرار  اتخاذ   طريق  عن  خلقه
  العواقب  ذات   واإلجراءات   المعيارية  االعتبارات   ذلك  في  بما   العوامل  من  متنوعة  لمجموعة  حساس
 لضعف  العادي  الفهم  أن  على  المنظرين  بين  ما  حد   إلى  عاًما  إجماًعا  هناك   أن  يبدو  ، لذلك  السيئة
  . والحكم  النية  انتهاك  حاالت   الستيعاب   توسيعه   يجب   ولكن  واحد   بمفهوم  وصفه  يمكن  ال  اإلرادة

(Heris,2020:2) 

 فشل التحكم الذاتي   -2

  الذات   قدرة  إلى  يشير  كالهما  بالتبادل"  الذاتي  التنظيم"  و"  الذاتي  التحكم"  مصطلحي  أستخدم
  االستجابة   من  أولًيا  نمًطا   يتخطى  الذاتي  التحكم  فعلها , وبالتالي فإن  وردود   حاالتها  تغيير  على

تتضمن  آخر  بنمط  ويستبدله   غير   األفكار  قمع  طريق  عن)  األفكار  بعض   االستجابات   هذه  اذ 
  الخروج   أو  المشاعر  في  الدخول)  المشاعر  وتغيير  ،(  التركيز  على  المرء  إجبار  أو  فيها  المرغوب 

 األداء  وتغيير  ،(  اإلغراء  مقاومة)  الدوافع  وتنظيم  ،(  طبيعي  غير  بشكل  عليها  الحفاظ  أو  منها
 الدافع  بين  المواجهة  من  عادة  تنتج  التي  األولية  السلوكية  االستجابات   إلى  الدوافع  فتشير(  اإلصرار)

 السلوك   ُيفهم  أكله  بدافع  ويشعر  الطعام  الجائع  الشخص   يرى   عندما  مثل   المنشط  التحفيز  وبعض 
  عملية   وتتضمن  له  مخطط  غير  عفوي   اندفاع  عن  وينتج  منظم  غير  سلوك  أنه  على  االندفاعي

  بناءً   التصرف  ثم  مسبقة  خطة  أو  نية  دون   ما  شيء  شراء  في  مفاجئة  رغبة  على  الحصول  الشراء
 بعيدة   والقرارات   العليا  والمثل  األهداف  مع  متوافًقا   الشراء  كان  إذا  ما  في  التفكير  دون   الدافع  هذا  على

 (Baumeister,2002:670) .للفرد  المدى

  ردود  تجاوز  أو   تغيير   على   القدرة  هذه  إلى  الذاتي   والتحكم  الذاتي  التنظيم   مصطلحات   تشير
  المصطلح   هو  الذاتي  التنظيم   عام   واألفعال , وبشكل  والعواطف  األفكار  ذلك  في  بما  الفرد   أفعال
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  الذي   السلوك  كل  إلى   يشير  وأحياًنا   الالواعية   و   الواعية   العمليات   من  كال  يشمل   الذي  األوسع
  الواعية   الجهود   إلى  تحديًدا  أكثر  بشكل  التحكم الذاتي   يشير  بينما  المعايير  أو  باألهداف  يسترشد 
  غير   المنظرين  من  العديد   جادل  .اإلغراءات   ومقاومة  التقييدية  الدوافع  سيما  ال  السلوك  لتغيير

  والعمليات   األنشطة  من   العديد   تدمج   التي  الرئيسية   الوظيفة  من  نوع   هو   الذاتي  التنظيم   بأن  المؤثرين
  استخدامها   يمكن أساسية  تجارب   ثالث   على  تقوم  الذات   أن  الذات   على  البحث   فان فوضى  الذاتية

 (Baumeister,2002:129)تنظيمية:  كمبادئ

  الذات  وإدراك  الذات  وتقدير  الذات   معرفة  إلى   يتطور  والذي  للذات   األساسي  اإلدراك  هو  األول:
 . األخرى  المعرفية والهياكل
 .الذاتي العرض  مثل الشخصية العمليات  على  ينطوي  الثاني:
  والمبادرة   الخارجي  التوجه  ذات   االختيار  أعمال  من  كالً   تتضمن  والتي  التنفيذية   الوظيفة  هو  الثالث:
 .الذاتي  للتنظيم داخلًيا الموجهة والعمليات  واإلرادة النشطة

  أو  التلقائية  الرغبات   أو  العواطف  أو  الدوافع  أو  السلوكيات   تثبيط  أو  تجاوز  هو  الذاتيالتحكم  
 االفراد   , اذ يمارس  الهدف  نحو  الموجه  السلوك  مع  تتداخل  أن  شأنها  من   التي  الفطرية  أو  المعتادة

التحكم    اإلشباع وبدون   تأخير  أو(  داخلًيا  أو  خارجًيا  محددة)  قاعدة  اتباع  يريدون   ألنهم  التحكم الذاتي
  فورية  مركزة إجراءات  في  ينخرط  أو التلقائي  أو النموذجي أو الطبيعي سلوكه الشخص  ينفذ  الذاتي
  يعصي   أو  اإلحباط  عند   يستسلم  أو  لإلغراء  الشخص   يستسلم  التحكم الذاتي  المدى فبدون   قصيرة

  (Muraven&Slessareva,2003:894).المتراكمة  التلقائية  سلوكه  أنماط  يتبع  أو  الصعبة  التعليمات 
  كان  لو  كما  معه  التعامل  يتم  الذاتي  فشل التحكم  األساسي  المورد   بأن  القائلة  الفكرة  مع  تماشياو 

 مؤقت   انخفاض   إلى  يؤديان أنهما  يبدو  الرضا  وتأخير  اإلغراء  مقاومة  فإن  للنضوب   وقابل  محدوًدا
  أن   األبحاث   أظهرت  اإلرادة  أفعال  خالل  من   الذاتيالتحكم    قوة  استنفاد   يتم  وعندما  المورد   هذا  في

  المهمة   في  الطاقة  إنفاق   أن  ويبدو  الالحقة  التحكم الذاتي  جهود   في  متراجًعا  أداءً   يظهرون   األشخاص 
  المستقبلية   للمساعي  بسهولة   متاحة   أقل  طاقة  هناك  وبالتالي  مستنفدة  التحكم الذاتي  قوة  يترك  األولى

  .التحكم الذاتي  لفشل  عرضة  أكثر  بالتالي  يكون   األنا  استنزاف  حالة  في  الفرد   يكون   اذا عندما  ،
(Johnson et al.,2018:3)  في   التحكم  على   القدرة  إلى   الذاتي  التحكمأو    التنظيم  , يشير  

  في   التحكم  على   القدرة  مثل  المعرفية  العمليات   يشمل  أن  تغييرها ويمكن   أو  والسلوك  الفعل  ردود 
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  تنظيم   على   القدرة  الوجود   مثل  عاطفية   وعمليات   القرارات   واتخاذ   األهداف  وتحديد   والدوافع  األفكار
  التنشيط   على  القدرة  مثل   الفسيولوجية  أو  السلوكية  العمليات   من  والمزيد   المشاعر   أو   المزاجية  الحالة

  التنظيم   اذ يتضمن  الموارد  وتجديد   واالسترخاء  الهدوء   على  القدرة  أو  الهروب  أو  للقتال  واالستعداد 
 . تغييرها  أو إدارتها أو توجيهها أو السلوك أو العواطف أو األفكار في التحكم على القدرة

 (Nes et al.,2013:182) 

 الرغبات   أو  األفكار  أو  الدوافع  أو  السلوكيات   إيقاف  أو  تثبيط  أو  تجاوز  ان التحكم الذاتي هو
  التباع   الذاتي  التحكم  االفراد   يمارس  أخرى ,  بطريقة  الهدف  نحو  التقدم  تعرقل  أن  شأنها  من  التي

  المرغوبة   أو  المناسبة  اإلجراءات   بمعايير  االلتزام  أو  ،(  داخلًيا  أو  خارجًيا  تحديدها   تم  سواء)  قاعدة
  األفكار   لتثبيط  لألفراد   ضروري   الناجح  الذاتي  التحكم  أن  المرجح  فمن  ثم  , ومن  اإلشباع  تأخير  أو  ،

  .سلسة  اجتماعية  بتفاعالت   ولتمتع  النمطية  القوالب   مثل  فيها  المرغوب   غير  أو  المالئمة  غير
(Muraven,2008:315)  استخدم  مثل   مصطلحات   المعاصرون   النفس  وعلماء  الفالسفة  , 

التحكم  في الفشل يكون  ما , اذ غالًبا ظاهرة إجهاد القرار لشرح التحكم الذاتي وعدم اإلرادة ضعف
  تعكس   والعنف  المخدرات   وإدمان   السمنة  مثل   المنتشرة  فالمشكالت :  سلبية  بعواقب   مصحوًبا   الذاتي
  العدوانية   ونبضاتهم  الطعام  تناول  في  الشديدة  والرغبة  للطعام  تناولهم  في  التحكم  على  الناس  قدرة  عدم
  الموارد تعد  م ل , اذ  الموارد لمحدودية نتيجة الذاتي التحكم فشل يظهر  المحدودة القوة لنموذج ووفًقا

 أداء  انخفاض   إلى  أدى   مما  الالحقة   للمحاوالت   متاحة  األولية   التحكم الذاتي  لمحاولة  المستخدمة
  وتنظيم   الفكر  قمع   مثل)  التحكم الذاتي  في  مختلفة   تالعبات   الدراسات   لقد استخدمت   التحكم الذاتي 

  عندما  أنه بالفعل وأظهرت ( الذاكرة ومهام المتعمدة القرارات  واتخاذ  االنفعاالت  في والتحكم العاطفة
  المرجح   من  األداء  فإن  ،  نسبًيا  قصيرة  زمنية  فترة  خالل  متكرر  بشكل التحكم الذاتي  الناس  يمارس

  هو   ان التحكم الذاتي,    (Alberts et al.,2011:3).للتحكم الذاتي  الحق  بفعل  ينخفض   أن
  (Bergen,2011:4)  األهداف.  أو   المعايير  تلبية  أجل  من  الفرد   سلوك  تغيير  أو  تعديل  على  القدرة

  الدافع  عن التعبير تحفز   التي القوة: متعارضتين قوتين بين  المنافسة خالل من بدأ التحكم الذاتي, 
  مجهودات  بعد   التحكم الذاتي  هذه يفشل  النظر  لوجهة  الدافع وفًقا  تتجاوز  التي  التعويضية  القوة  مقابل
 خالل   من  أو  نسبًيا  ضعيفة  السيطرة  تكون   عندما  أو  نسبًيا  قوية  النبضات   تكون   عندما  األولية   المهام
  إلى   1  الوقت   في  التحكم الذاتي  يؤدي  التالي  في الشكل  للنموذج  ووفًقا  العاملين  هذين  من  مزيج
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  للتحكم   حماًسا  أقل  الناس  يصبح  بحيث   اإلشباع  ونحو  التحكم الذاتي  عن  بعيًدا  الدافع  في  تحوالت 
 الناس  يولي  التحفيزي   التحول  هذا  من  كجزء  2  الوقت  في  الذات   إلرضاء  تحفيًزا  وأكثر  أنفسهم  في

الذاتي  إلشارات   أقل  اهتماًما   الناس  ونشك في أن  اإلشارات   لمكافأة  االهتمام   من  والمزيد   التحكم 
 . الفوري  واإلشباع المكافأة الحتمال  إثارة وأكثر  نجاحه أو الهدف فشل  الحتمال إثارة أقل يصبحون 

 (Inzlicht & Schmeichel,2013:695-696) 

 

 الذاتي  التحكم فشل نموذج (1شكل رقم )

(Inzlicht & Schmeichel,2013:696 ) 



 25.............................................. ..............  سابقة ودراسات نظري  اطار - الفصل الثاني
 

 

 التحكم الذاتي أهمية -أ

مبالغا  التحكم   فوائد   تكون   ما   نادرا اذ   الذاتي    الشخصية   المشكالت   معظم  تتضمن  فيها 
 الحد   الذاتي والذي يمكن   التنظيم  في  الفشل  من   معينة   األفراد درجة  تواجه  التي  الرئيسية  واالجتماعية 

  فوائد  على  أدلة  أفضل فظهرت   بشكل  سلوكهم  في  يتحكمون   االفراد   كان  إذا  عليه  القضاء  أو  منه
  لقياس    Tangney and Baumeister  طوره  جديد   سمات   بمقياس  بحث   الذاتي من  التحكم
  القائلة   الفرضية  عكس  على  االنحناء  على  عالمة  هناك  تكن   ولمالذاتي    التحكم  في  الفردية  الفروق 

  عالقات   لديهم  فكان  أخرى   مشاكل  أو  القهري   الوسواس  بأعراض   مرتبط  الذاتي المفرط  التحكم  بأن 
أفضل   بشكل  غضبهم  في  وتحكموا  أقل  عاطفية  مشاكل  لديهم   وكانت   استقراًرا  وأكثر  أفضل  شخصية 

  الحاضر  الوقت  في واسع نطاق على صقله يتم والذي  الذات  تقدير مع الذاتي التحكم يتناقض  وقد 
  في  مدهش  بشكل  القليل  أظهر  التجريبي  الواقع   في  ولكن  إيجابية  لنتائج  سبب   أنه  على  إليه  ُينظر  اذ 

 (Baumeister,2002:130) .المرغوبة النتائج أو المباشرة الفوائد  طريقة

 ي اسباب فشل التحكم الذات -ب

 تناول   في  اإلفراط  خالل  من  شيًئا  يفقد   ال  فهو  لذا  غذائي معين  نظام  اتباع  الفرد   يقرر  قد 
  الحالة  مع  التعامل  أن  يقرر  يتعافى  الذي  المدمن  الشخص   السيئة   األخبار  تجعل  قد   أو  ،  الطعام

 أيًضا   الذاتي  التحكم  في  األفراد   أداء   ينخفض   ، وقد   ممتنًعا  البقاء  من  أهمية  أكثر  السلبية  المزاجية
 محدودة( التحكم الذاتي قوة) قوة أو مورد   على  يعتمد   التحكم الذاتي ألن  الذاتي التحكم ممارسة بعد 

  مورد   إلى  حاجة  هناك  كانت   إذا  تحديًدا  أكثر  وبشكل  التحكم الذاتي  ممارسة  عملية  في  ومستهلكة
  تتطلب   التي  المهام   في  أفضل  أداء  منها  المزيد   لديهم   الذين  األفراد   على  فيجب   اللتحكم الذاتي  قوة  أو

 فسوف  التحكم الذاتي  عملية  في  القوة  هذه  استهالك  تم  قوة , وإذا  األقل  األفراد   من   التحكم الذاتي 
التحكم الذاتي ،    محاولة  بعد (  قوتهم  ُتستنفد )  مؤقًتا  األفراد   لدى  التحكم الذاتي  قوة  مستوى   يتضاءل
  الالحقة   للمحاوالت   متاحة  أقل  قوة  لديهم  سيكون   تيالتحكم الذا  يمارسون   الذين  األفراد   فإن  وبالتالي 

  ضعيًفا  أداؤهم  يكون   أن  يجب   التحكم الذاتي  مارسوا  الذين  األفراد   أن  إلى  هذا  ويشير  اللتحكم الذاتي
التحكم   الالحقة   االختبارات   في التحكم    يمارسوا  لم   الذين  باألفراد   مقارنةً   الذاتي  فشل 

 ( Muraven & Slessareva,2003:894-895).الذاتي
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الذاتي  يعتمد    المعايير   هي  وهذه  األقل  على  رئيسية  مكونات   ثالثة  على  الفعال   التحكم 
  تقويض   يمكن  األمور  هذه  من  أي  فشل  الفرد , فإذا  سلوك  لتغيير  التشغيلية  والقدرة  المراقبة  وعملية

 التحكم الذاتي:  

 تحدد   التي  األخرى   التوجيهية  والمبادئ  والمعايير  والمثل  األهداف  إلى  المعايير   : تشيرالمعايير  -1
  إلى   المعايير  أمثلة  تشير  وقد   الذاتي  للتنظيم  داعي  فال  التغيير  تريد   ال  كنت   فإذا  المطلوبة  االستجابة

 الغضب  مثل  معينة،   حالة  غياب   أو)  مرغوبة  عاطفية  حالة  أو  ،  الحمية  هدف  مثالي  شكل  أو  وزن 
 .  المثابرة أو األداء من معين مستوى  أو ،( فيه المرغوب  غير

 السلوك  تتبع  يعني   مما  المراقبة  عملية  هو  التحكم الذاتيفشل    الحاسم  الثاني   : العنصرالمراقبة  -2
  تكون   أن  المحتمل  النفس , من  على  السيطرة  تنهار  سلوكهم  مسار  الناس  يفقد   الصلة, فعندما  ذي

  احتمالية  بحذر تقل ونفقاتهم أموالهم الناس يتتبع  فعندما أيًضا المستهلك بسلوك صلة ذات  المراقبة
  المحدد  الوقت   في  للشراء  األشخاص   من  العديد   استعداد   يكون   أن  المحتمل  ومن  المندفع  الشراء
  الرغبة   من  بدالً   العنصر  مقابل  بالفعل  يدفعونه ما  حساب   في  فشلهم  إلى  يرجع  عالية  فائدة  بأسعار

 . للعنصر العالية التكلفة دفع في الحقيقية

  فالمكونان  الذات  تغيير على  القدرة هو لتحكم الذاتيفشل ا الثالث  : المكون التغيير على القدرة -3
 سلوكها  أو  لسلوكه  تماًما  مدرًكا  ويكون   يريده  ما  الشخص   يعرف  فقد   بدونها   مجديين  غير  اآلخران

 االندفاعي   للشراء  المحددة  الحالة  في  الالزمة  اإلجراءات   تؤدي  الذات  جعل  على  قادًرا  يكون   ال  ولكن
 لمقاومة مطلوب  هو ما كل حشد   على قادًرا الشخص  كان إذا ما هو الحاسم  السؤال فإن المتصور

 . (Baumeister,2002:671-673)الشراء إغراء

الذاتيان    (Bergen,2011)ويرى     المعايير :  مكونات   أربعة  يتطلب   الناجح   التحكم 
  التحكم الذاتي   قوة ممارسة يتم المعرفي التحكم منظور  فمن والتحفيز ,  التحكم الذاتي وقوة والمراقبة

 قوة   الناس  ويستخدم  التشغيل  وعمليات   المهام  ومراقبة  المهام  لتحفيز  المتداخلة  اآلليات   خالل  من
  يجب   ذلك  إلى  باإلضافة تقدمهم  مراقبة   أثناء  القيمة(  األهداف)المعايير  نحو   للتحرك  التحكم الذاتي 

  أن  يمكن ال دافع بدون  أنه أي الذاتي التحكم قوة ممارسة أجل من معين بمعيار بالوفاء يهتموا أن
  تتراوح   متنوعة  نظرية  مستويات   على  التحكم الذاتي  مشاكل  تفسير  للذات يمكن  ضبط  هناك  يكون 
الذاتي  من  إلى  والسياقات   معينة  بيئات   تفرضها  التي  الحواجز  إلى  اجتماعية  كعملية  التحكم 
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  سمات   إلى  الجبهي  الفص   وقشرة  كروي   نصف  والتنظيم  العصبية  الناقالت   أنظمة  في  االختالالت 
 التحكم الذاتي،  فشل  األساليب   هذه  تفسر  أن  ويمكن  اإلحساس  عن  والبحث   االندفاع  مثل  الشخصية

  ذلك  من  النقيض   اليومية على  الحياة  في  التحكم الذاتي   عمل  لكيفية  متكامل  تفسير  إلى  تفتقر  لكنها
 القوة  مثل محدود  كمورد  التحكم الذاتي وتصور الحساب  هذا مثل اللتحكم الذاتي القوة نموذج يوفر

  متاح   التحكم الذاتي  من   أقل  قدًرا  أن   يعني   واحد   حياة   مجال  في  التحكم الذاتي  ممارسة   فإن  العضلية
 استقاللية  كان  إذا  ما  لفحص   نظري   كإطار  اللتحكم الذاتي   القوة  نموذج  أستخدم  ،  أخرى   لمجاالت 
 (Bergen,2011:4-5) .التحكم الذاتي بنجاح تتنبأ الحيوية ومشاعر المخاطرة

 إجهاد القرار  نظريات خامسًا:  
  التكاملي التحكم الذاتي نظرية -1

 على  تنطوي   التي  التحكم الذاتي  حاالت   على  ينطبق  اللتحكم الذاتي  تكاملي  نموذج  هي
اذ   أعلى  وهدف  الرغبة  بين  النفس  داخل  صراع   الظواهر  من  يحصى   ال  عدد   تضمين  يتم  رتبة 

 الموضة  تغريه  الذي   المقتصد   والمستهلك  ،  سجائر  علبة  تغريه  الذي  المدخن  مثل  البشرية  السلوكية
  نسميه ما حول تدور  أنها هو الحاالت  هذه  بين  يربط الذي ان الخيط ,  الثمن باهظة  المالبس لكن

  مفتاح   هي  الهدف  -  الرغبة  صراعات   أن  من  الرغم  , وعلى(  DG)  الهدف  -  الرغبة  صراعات 
  بعضها   مع  يتعارض   أن  يمكن  الرغبات   بين  التعارض   أن  بالذكر  الجدير  من  أنه  إال  التحكم الذاتي
  الرغبة   -  الرغبة  صراعات   هناك  يكون   أن  األهداف , ويمكن  تتعارض مع  أن   يمكن   البعض وكذلك

(D-D( ) آخر  أو  طرف  مثل   رغبتين  بين  تضارب  )الهدف  الهدف  صراعات   إلى  باإلضافة(G-G )
 التركيز  أن  واالستنفاد   التحكم الذاتي  حالة في  ,  (التمرين  مقابل  الدراسة  مثل  هدفين بين  التعارض )

"  قوتين"  ومحددات   خصائص   مناقشة  ذلك  في   بما  الفوائد   من   العديد   لها"  المتكافئة  غير "   الحالة   على
  في  التنفيذية  العمليات   ؛  الرغبة  حالة  في  المكافأة  معالجة  وآليات   محفزات )  نوعيًا،  مختلفتين  نفسيتين

  في   المحتملة  االختالفات   إلى  االنتباه  لفت   يتعارض   وكيف  ،(  رتبة  األعلى  الهدف  وراء  السعي  حالة
  الرغبة  -  الرغبة صراعات  مقابل المتكافئة  غير الهدف – الرغبة صراعات  مع الناس تعامل كيفية

  وتسليط   ؛  ينجح  أو  التحكم الذاتي  يفشل  أن  خاللها  من  يمكن  نوعًيا  مختلفة  طرق   وتقديم  ؛  الهدف  أو
  من   الرغبة  تجارب   تغيير)  الطويل  المدى  على  التحكم الذاتي  لتحسين  جديدة  طرق   على  الضوء
  برامج   خالل  من   بالهدف  االلتزام  تعزيز  مع   التحفيزي   التدريب   إعادة  أو  التقييمي  التكييف  خالل
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  التحكم الذاتي   لحلقة  السلوكية   النتيجة  أن  التكاملية  التحكم الذاتي  نظرية  اذ تقترح   (بالمخاطر  التوعية 
    :الشكل التالي في تمثيلها يمكن أساسية نفسية  مكونات  سبعة تفاعل خالل  من تحديدها يتم
 معرفي   تطوير  يتبعها  ما  وغالًبا  ،"  الرغبة"  لـ  القشرة  تحت   عميقة  كحالة  تبدأ  دافعة  قوة  :الرغبة  -1

 .بالمكافأة المتعلقة الفورية المنبهات  نحو الشخص  يوجه والذي
  النهائية   بالحالة  ويرتبط  القشرية  الناحية  من  أكثر  فيه  التوسط  يتم  معرفي  بناء  :األعلى  الهدف  -2

  الرغبات   عكس  وعلى(  والسلوكي  والعاطفي  اإلدراكي)  الفعال  النفسي  النشاط  تحفز  التي  المعتمدة
  على   للفوائد   المعلنة  بالتوقعات   وترتبط  قصد   عن المستوى   عالية  األهداف  وراء السعي  يتم  ما  غالًبا

 .الطويل المدى
  التنشيط   عن   ناتج  االستجابة  تعارض   أشكال  من  شكل  :DG))  الهدف  -  الرغبة  صراعات  - 3

 الهدف  -  الرغبة  صراعات   األقل  على  جزئًيا  متوافق  غير  رتبة   أعلى  وهدف   معينة  لرغبة  المشترك
 .اللتحكم الذاتي هدف  إلى األعلى والهدف إغراء إلى الرغبة يحول

  هدف   خالل  من  التحكم  دافع  تحديد   يتم  الرغبة اذ   على  للسيطرة  التطلع  :الدافع  في  التحكم  -4
 . الطموح هذا من تزيد   التي اإلضافية العوامل  إلى باإلضافة التحكم الذاتي

 شخص   ألي  يمكن   التي  المحتملة  التحفيزية  غير  المعرفية  الموارد   جميع  :التحكم  على  القدرة  -5
 (. التثبيطية والقدرة الموجه  االنتباه)اإلغراء  على  السيطرة لتسهيل استخدامها

 . التحكم لقدرة الفعال االستخدام :التحكم جهود -6
 . للفرد  السلوكية الخيارات  من تحد  التي البيئية العوامل :التشريع قيود  -7

Kotabe & Hofmann,2016:399-401), (Hofmann et al.,2020:152)) 
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 التحكم الذاتي  نظرية  (2شكل رقم )

(Kotabe & Hofmann,2016:401 ) 

 



 30.............................................. ..............  سابقة ودراسات نظري  اطار - الفصل الثاني
 

 

 التحكم الذاتي  نظريات   من  العديد   بين   التوفيق  يمكن  المحدودة  الموارد   حجة  عكس  على
  يمكن   التحكم الذاتي  أداء  في  التخفيضات   بأن  القائلة  األساسية  الفرضية  إطار  في  واالنتباه  والجهد 
اللتحكم    المتغيرة  األولويات   نموذج  يصف  واإلدراك  االنتباه  بؤر  في  التحول  طريق  عن  تفسيرها
  المباشر   اإلغراء  بروز  تحويل  طريق  عن  التحكم الذاتي  معضلة  المتعمدة  العمليات   تحل  كيف  الذاتي

  نحو   التركيز  في  تحول  إلى  اللتحكم الذاتي  األولي  االستخدام  يؤدي  بمعنى  القيم  البعيد   الهدف  أو
  الجهد  تصور  في تعديالت   اقتراح تم الحقة وبالمثل  مهمة في التحكم الذاتي تقليل وبالتالي اإلغراء
  نفسي   بيولوجي  منظور   ومن  التحمل  أداء  من  الذهني   االجهاد   يقلل  كيف  لشرح   المركزية  اآللية   لتكون 
  في   عصبية  كيميائية   تغيرات   إلى  للتحكم الذاتي  المطول  الجهد   عن  الناجم   العقلي  االجهاد   يؤدي

  خالل   المبكر  االجهاد   وبالتالي  ،  المطلوب   الجهد   إدراك  في  تدريجي   تحول  إلى  يؤدي  مما  الدماغ
  واعية   جهوًدا  بالمثل  العقلي  واالجهاد   التحكم الذاتي  استنفاد   , اذ يتطلب   التحمل  ألداء  الحقة  فترة

  الجهد   من  مزيد   استخدام  في  الرغبة  عدم  إلى   كالهما  يؤدي  وقد   ،  السلبية  المشاعر  تحفز  قد   متسقة
  ما   عادة  المستخدمة  المهام  في  النفس  في  والتحكم   المعرفي  اإلجهاد   تجارب   وتختلف  األداء  وتقليل
التحكم    استنفاد   أبحاث   في  المستخدمة  المهام  من  بكثير  أطول  لفترة  الذهني  االجهاد   مهام  تدوم

  النهج   نظام  ينشط   بالقوة  الشعور  بأن  نجادل  , اذ   (Taylor et al.,2020:14-15).  الذاتي
  االفتقار   أن  حين   في  الهدف  نحو  الموجه  الدافع  وزيادة  النهج  اتجاهات   إلى  يؤدي  مما  السلوكي
  اتخاذ   على  تحفز  المدركة  القوة  ألن  ونظًرا  الذاتي  التنظيم  موارد   إلنفاق  الدافع   من  يقلل  للقوة  الملحوظ
 يخفف  الذي   التحكم   لتحفيز  كمصدر  تعمل  أن  فيجب   أعلى  ترتيب   ذات   أهداف  تجاه  فاعلة  إجراءات 

  نظر   وجهة  ترى   التكاملي  التحكم الذاتي  والنضوب ان نظرية  النوم   من  الحرمان  بين   العالقة  من
 جهود   على  تؤثر  التي  السلوكية  للتدخالت   يكون   قد   النوم  من  للحرمان  األخالقية  للعواقب   دقة  أكثر

 التحكم  جهود   تكون   عندما  األخالقي  غير  والسلوك  االستنفاد   بين  العالقة  على  كبير  التحكم وتأثير
  التي   الرئيسية   المتغيرات   فأحد   األخالقي  غير   والسلوك  االستنزاف  بين  العالقة  تضعف  قد   عالية 
 . األخالقي القرار في المتضمن  التفكير مستوى  هو المتزايدة التحكم جهود  تمثل

 (Welsh et al.,2018:142-143) 
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 المركزي  الحاكم نظرية -2

 الجهاز  آليات   بعض   بواسطة  خنقه  يتم  المجهود  أن  إلى  المركزي   الحاكم  نموذج  يشير
  لتنظيم   التحفيزية   والدوافع  النشطة   الجسدية  االحتياجات   حول  معلومات   تتلقى   التي  المركزي   العصبي

  أن   على  نتفق  بينما   ،  رئيسي    بشكل  الطاقة  واستنفاد   االستتبابي  االنهيار  لمنع  النهاية  وفي  الجهد 
  االهتمامات   هذه   مثل  أن  حقيقة  فإن  أنيًقا  نهائًيا  الحساب   يجعل  الجسدي  التوازن   على   الحفاظ

 الحساب   تجعل(  االبتسامة  مثل)  طفيفة  حوافز  مع  حتى  بانتظام  قلبها  يمكن  المهمة  االستتبابية
  الحاكم   بأن  االعتقاد   من  الرغم  على  ،  اإلجهاد   لـ  أخرى   نهائية  وظائف  إلى  وتشير  عاجًزا  النهائي
  موثوق   دليل  يوجد   ال  ،  للجسم  الغذائي  التمثيل  احتياجات   حول  إدخال  كمعلومات   يأخذ   المركزي 

 الدماغ   في  بالفعل  تداولها  يتم  ال  التي  الطاقة  من  هائلة  كميات   بالفعل  يستهلك  العقلي  الجهد   أن  على
 من  للتكذيب  قابل وغير المعرفة كامل يبدو المركزي  الحاكم للنموذج األخيرة التعديالت  اذ تجعل ،

  الشاقة   المهام  من  االنسحاب   إلى  الناس  يميل  لماذا  فهمنا  في  كثيًرا  يساهم  ال  وبالتالي  ،  المبدأ  حيث 
يقوم    جسم االنسان  بأن  تشير االدبيات ,    (Inzlicht & Marcora,2016:1)الوقت.    بمرور
  للحفاظ   الكلوكوز  استخدامعملية    وذلك بالعمل على تقييد   الكلوكوز  مستودعات   لحماية  نظام  بتطوير

 فقد   يومياً   عليه  للحفاظ  نسعى  ضمني  توازن   أصل  على انه  والعمل  منه  المتوفر  هو القدر  وما  عليه
  الذاتي   التحكم   على  في المحافظة  بجد   القرارات   اتخاذ   يعمل في حالة   الدماغ   أن   االدبيات   اقترحت 

طردية    عالقة يجدده اذ ان هناك  مما   سريعة  وبصورة  للكلوكوز  أكبر)الدماغ(  انه يستهلك مقدار  أذ 
 مقدار  ليستهلك  الذاتي  التحكم  على  للحفاظ  يعمل  الدماغ  وأن  اإلرادة  وقوة  الجسم  في  الطاقة  بين
 يجدده.  أن يمكن مما أسرع وبصورة الكلوكوز من أكبر

  (27-26:  2021)الجنابي & حمادي,  

  الطاقة   إمدادات   من  كل  حول  المعلومات   لمراعاة   الجذابة  بالجودة  المركزي   الحاكم  نموذج  يتمتع   
  الذي   الواضح  الدور  إلى  بالنظر.  الحالي  المأزق   من  للخروج  كوسيلة  التحفيزية ويعرضها  والحالة
  تماًما   مناسبة  المركزي   الحاكم  فكرة  تبدو  ،  المتضائلة   الطاقة  لمفاهيم  البديهية  والجاذبية  الدافع  يلعبه

 إدخال  كمعلومات   تأخذ   المركزي   العصبي  للجهاز  آلية  عن   عبارة  المركزي   الحاكم  يكون   أن  ُيقترح  ،
  المجهود   لتنظيم  المختلفة  التحفيزية  والدوافع  الحالية  الفسيولوجية  والحاالت   الحيوية  االحتياجات   حول

  المختلفة،   البيولوجية  األنظمة  أثناء  الكارثية  االستتبابية  الفشل  حاالت   من  الحي  الكائن  إلنقاذ   البدني
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  أنظمة   تكون   ال  قد   المناعة  أنظمة  هنا  الحجة  والجسم ,  الدموية  واألوعية  القلب  مجهود   ذلك  في  بما
  حاسمة البيولوجية المخاوف كانت  فإذا مسبًقا الموجودة العصبية  لآللية األخير  اختيار مع  منفصلة 

  التحكم الذاتي   يكون   أن   يمكن  كيف  تضاؤل  لسبب   معقوالً   نهائًيا  تفسيًرا  يقدم  النموذج  فإن  للغاية
 درجة  إلى  الناس أنفسهم  يبذل  قد   ،  البدني  الجهد   يخنق  مركزي   حاكم  بدون   الوقت   بمرور  جاهًزا
 الجسدي   الضرر  أجل  من  يعمل  لنظام  البديهي  النداء  من   الرغم  على  ذلك  في  والتسبب   أنفسهم   إيذاء

  إنه   االستتبابي،  االنهيار  لمنع  العقلية  الوظيفة  عن  ناتج  جسدي  ضرر  يوجد   النهائي فال  الجسيم
  في   النهائية  الوظيفة  هذه  على  دليل  لرؤية  موجودة   نفسها  الخانق  آلية  أن  ُيعتقد   ولكن  صعب   مجهود 
 .العادل  العمل ظل في العمل

(Inzlicht & Marcora,2016:2-3) 

 (في البحث الحالي  فشل التحكم الذاتي )االنموذج المتبنى القوة نموذج -3

)فشل القوة    نموذج  هو  الرياضة  وممارسة  الصحي  النفس  علم  مع   تكيًفا  األكثر  هو النموذج
  عندما   ينضب   محدود   مورد   أنه  على  التحكم الذاتي  إلى  ُينظر  Baumeister  لـ  التحكم الذاتي(

  ويتم   نفسية  وظيفة  إلى   الذاتي  التنظيم  فيشير  الذاتي  التنظيم   تتطلب   سلوكيات   في  الناس  يشارك
  بالعامية   المعروف  التحكم الذاتي  أن  حين  في  ،"  الفرد   سلوك  لتغيير  ُتبذل  جهود   أي"  أنه  على  تعريفه
 الذات   على  السيطرة  من  مجهود "  بأنه  وُيعرَّف(  معرفي  مورد )  العقلية  بالقدرة  يرتبط  ،  اإلرادة  قوة  باسم
  "   بها  يتصرف  أو  بها  يشعر  أو   بها  يفكر  التي   الطريقة  تغيير  الشخص   يحاول  عندما  الذات   قبل  من

 في   إال  طلبه  يتم  لن  ولكن  التنفيذية  بالوظائف  مرتبط  الذاتي  التنظيم  فإن  Baumeister  رأى  كما  ,
  يمكننا   وبالتالي  المتنافسة  العواطف  أو  الرغبات   أو   السلوكيات   تثبيط  أو  تجاوز   تتطلب   التي   المهام
  كبح )  بوعي   السلوك  لتغيير  كمورد   الجهد   في   تشترك  التنفيذية   والوظائف  الذاتي  التنظيم  أن  اعتبار
  اذ يمكننا   بنجاح ،  االنتباه  تتطلب   التي  أو/    و  المجهدة  المهام  ألداء  أو(  اإلغراءات   ومقاومة  الدوافع

  آلية   تقدم  الواقع  وفي  الذاتي  للتنظيم  التحكم الذاتي  هو  التنفيذية  للوظائف  العقلي  الجهد   أن  نعتبر  أن
  للتحكم   Baumeister  آلية  مع  شبيهات   Hockey  و  Sanders  نماذج  من  جزًءا  تعد   التي  الجهد 

 .الذاتي 
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 :اجهاد القرار تتضمن بعدين هما 

: ضعف القدرة الذهنية والنفسية والتي تنعكس على عدم  Weakness Will: ضعف االرادة  1 
قدرة الفرد من فعل ماهو غير محبب للنفس لتحقيق هدف معين، مما يؤدي الى اجهاد القرار، 

 (.  Baumeister, 2012:35وتتأثر بالزمن والخبرة والتعب )

 

الذاتي  2 التحكم  تنظيم االنفعاالت وقFail Self Control: فشل  مع : هو ضعف في 
االستجابة   الدوافع ومقاومة االغراءات وتجاوز  وتنظيم  االستمرار في مواجهة  االفكار، وصعوبة 

 (( Baumeister, 2012:42السلبية. 

 : الفعال الذاتي للتنظيم رئيسية متطلبات  أربعة Baumeister & Vohs اذ حدد 

 الدافع( 4) و ، اإلرادة قوة( 3) ، الذاتية المراقبة( 2) ، المعايير( 1) 

 جيًدا  ومحدد  واضح  معيار خالل  من الذاتي التنظيم تتطلب   التي والمهام المواقف تحديد  يجب   -1
 (.القيمة  أو القاعدة أو الهدف)
  البدني   النشاط   ممارسة   في   الرغبة)  الذات   من  الصلة   ذي  الجانب   مقارنة  الذاتية  المراقبة  تتضمن  - 2

  العالمية   الصحة  منظمة  توصيات   اتباع)  بالمعيار(  حالًيا  الحركة  عدم  من  الرغم  على  بانتظام
 . المعيار تحقيق  نحو  التقدم تقييم القدرة هذه تتطلب  , (البدني بالنشاط المتعلقة

 بعد   اإلرادة  قوة  أو  التحكم الذاتي   يسمى   القدرة  محدود   مورًدا  ويتطلب   صعب   أمر  الذات   تغيير   - 3
  المستوى   إلى  بها  االرتقاء  أجل  من  الذات   تغيير  إلى  إما  التحكم الذاتي  قدرة  تؤدي  ،  بالمعيار  المقارنة
 . الخط في وضعها تم قد  أنها  على التأكيد  أو القياسي

  اجتماعي   بمعيار  االلتزام  أو  الهدف  إلى  للوصول   الميل  أو   العام  الدافع  هو  الدافع  اعتبار  يمكن  - 4
  ومقصودة واعية  تكون  الفعالة  الذاتي التنظيم  عمليات   وبالتالي فإن الشخصية القيم  من االقتراب  أو

 (Audiffren & André,2015:31).المتاحة التحكم الذاتي بموارد  ومدعومة وموجهة

  التنظيم   يعمل  قد (  الموارد   نموذج  أو  األنا  قوة  نموذج  باسم   أيًضا  المعروف)  القوة  لنموذج  وفًقا
 مختلف   أن  القوة  نموذج  يفترض   الراحة اذ   تتطلب   ثم  االستخدام  بعد   تتعب   التي  العضالت   مثل  الذاتي
  محدود،  واحد   مصدر  على  جميعها  تعتمد (  والسلوكية  والعاطفية  اإلدراكية)  الذاتي  التنظيم  أعمال
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 اإلرادة   أو  التحكم الذاتي  على  تنطوي   التي  األفعال  جميع  أن  إلى  .Baumeister et al  خلص 
 يمكن  المورد   هذا   أن  القوة  نموذج  يقترح  ذلك   إلى  باإلضافة  المورد   هذا   على  تعتمد   المبادرة  أو

 مورد   استخدام  على  القوة  نموذج   يؤكد ,    (Murtagh & Todd,2004:23)  .بسهولة  استنفاده
  وقد  المتنوعة لالستجابات  الذاتي التنظيم ذلك  في بما المختلفة والوظائف المهام من للعديد  مشترك

  االستجابة  من  واحد   نوع  على  السيطرة  ممارسة  أن  إظهار  خالل  من  هذا  االستنفاد   عن  البحث   جسد 
  في   نفسها  الدماغ  مناطق  حتى  الواقع  , في  المختلفة  االستجابات   على  الالحقة  السيطرة  يضعف

  اإلدمان   في  الشديدة   الرغبة  وتقييد   الحركية  االستجابات   لتثبيط  تنشيطها  يتم  الجبهي   الفص   قشرة
يحمل  على  والسيطرة  ,   والمفاهيم   الموضوعي  الحدس  مع  التشابه  بعض   القوة  نموذج  المشاعر 
 وفًقا  حجبه أو التعهدات  لبعض  تكريسه يمكن للطاقة افتراضي مصدر وهي" اإلرادة قوة" لـ الشعبية
 اإلغراءات   بعض   بأن  الذاتي  االنطباع  من  اإلرادة  قوة  جانب   ينشأ  قد .  الفرد   قبل  من  واعية  لقرارات 

بنجاح.    المقاومة  أجل  من  أكبر  أو  مساوية  قوة   الذات  تتطلب   بحيث   -  األخرى   من  أقوى 
(Baumeister & Vohs,2016:71)  . 

(  الطاقة)  المحدودة  الموارد  إنفاق  على  كان  تركيزه  لكن  والطاقة  الدافع  من  كال   القوة  نموذج  عرف    
  أن   بعد   الدماغ  وقود   من  كنوع  تعمل  الطاقة  أن  األصلي  القوة  نموذج  الذاتي , افترض   التنظيم  في
  منه  عانى  الذي  األنا  استنفاد   أثر  هنا  ومن  بالمزيد   للقيام  يكفي  ما  هناك  يعد   لم  البعض   إنفاق  تم

  بالطاقة   يتمتع  الجسم   يزال  اذ ال  الحفظ  بفكرة  هذا  استبدال  تم  ما   وسرعان  الثانية  المهمة  في  األداء
  بشكل   األداء  بإمكانه   يزال  ال  ذلك  ومع  تبقى  ما  على   للحفاظ  يسعى   منه  بعًضا  أنفق  أن   بعد   ولكن
  أن يمكن الجلوكوز استهالك أن إلى األولية األدلة بعض  كاٍف أشارت   دافع لديه يكون   عندما جيد 

,   أساًسا  الجلوكوز  هي  اإلرادة  قوة  أن  فكرة  حول   العمل  من  مزيًدا  أثار   مما  األنا  استنفاد   يقاوم
  أمًرا   األعضاء  وظائف  علم  استعارة  عن  التخلي  اذ يعد   اإلنسان   لجسم  الطاقة   مصدر  هو  فالجلوكوز

  تناول   بأن  القائلة  الفرضية  لصالح  األدلة  لقد تراكمت   ،  نفسية  نظرية  ألي  بالنسبة  بالمخاطر  محفوًفا
  الذاتي   التنظيم  ضعف  تسبب   الجلوكوز  انخفاض   حاالت   وأن  النضوب   يبطل  أن  يمكن  الجلوكوز
 إلى  أدت   التي  الذاتي  فشل التحكم   المختبرية  المجهودات   بأن  تفيد   التي  اإلضافية  األولية  فالنتيجة
  عمليات   أن  اآلن   ونعتقد   باستمرار  تكرارها  يتم  لم  مباشر  بشكل  الدم  في   الجلوكوز  مستوى   خفض 

  .Muraven et al  اقترح,    (Baumeister et al.,2018:142)  .تعقيًدا  أكثر  الجلوكوز
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  على   االصطناعية   السيطرة  على  الحفاظ  لصعوبة   تفسيًرا  يقدم  الذي  الذاتي  للتنظيم  األنا   قوة  نموذج
 إمداد   على  تعتمد   الذاتي  التنظيم  أعمال  جميع   أن  .Muraven et al  الفرد , افترض   سلوكيات 
 اعتمدوا  الذين  .Baumeister et al  الطاقة  هذه  طبيعة  تطوير  فتم  الطاقة ,   من  ومحدود  مشترك

  الذاتي   التنظيم  أعمال  جميع  , اذ تعتمد "  اإلرادي  العمل"  لـ  كوقود   األنا  لقوة  Freudian  مفهوم  على
  أن   يجب   المورد   هذا  يستنفد   عمل  أي  فإن  لذلك  النفسية ,  الطاقة   أو  األنا   قوة  على   صياغتها  في

 (Kahan et al.,2003:166) .الذاتي للتنظيم الالحقة المحاوالت  يقوض 

 المواقف  عبر  البشري   التحكم الذاتي  في  التباين  دراسة  إلى  الحاجة  من  القوة  نموذج  تطور  لقد 
 : أساسية افتراضات  ستة القوة نموذج اذ يفترض  تجريبي بشكل

 (Dvorak & Simons,2009:572-573) 

 . القوة أو الطاقة أشكال من  شكالً  اإلرادة أو المجهد  التحكم الذاتي أعمال تتطلب   -1
 .محدود  هذا التحكم الذاتي طاقة مصدر -2
 .نفسه المصدر على التحكم الذاتي أعمال جميع تعتمد   -3
التحكم    نجاح  يحدد (  المحدود   المورد   في  الموجودة  الطاقة  مقدار)  التحكم الذاتي  قوة  مستوى   - 4

 .الفشل أو الذاتي
 . التحكم الذاتي ممارسة فيها يتم مرة كل في المورد  هذا  بعض  إنفاق يتم  -5
 .التحكم الذاتي  قوة استعادة ويمكن دائًما ليس النقص  -6

 :  اسباب لعدة وذلك  القوة انموذج الباحثة  تبنت  قدو

 : استمد مفهوم اجهاد القرار من انموذج القوة.اوال

يفسر نموذج القوة السبب الذي يجعل بعض االشخاص يميلون الى التحكم بشكل افضل :  ثانياً  
من اآلخرين )أي االشخاص االقوى( وكذلك الظروف التي من المحتمل ان يتغير فيها الشخص  

 من التنظيم الذاتي )اي بعد الجهد المبذول في اتخاذ القرارات( يحدث ما يسمى بأجهاد القرار .

( بما في ذلك SMجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية الداعمة لتوقعات نموذج القوة)توجد م:  ثالثاً  
( دراسة استخدمت نموذج المهمة التتابعية، وهو اجراء تجريبي تؤدي فيه مهمة تنظيم ذاتي  83)
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اولية الى استنفاد طاقة التنظيم الذاتي ويؤدي الى ضعف األداء في مهمة التنظيم الذاتي الالحقة  
   (.Diسبيل المثال اتخاذ سلسلة متتالية من القرارات يؤدي الى ما يعرف بأجهاد القرار ) فعلى

( التنظيم العقلي والبدني من خالل تحديد ركيزة فسيولوجية محدودة SM: يدمج نموذج القوة )رابعاً 
 ضرورية لكليهما، وهي فكرة انيقة وجذابة بشكل حدسي، يشعر الناس ان التنظيم الذاتي يتطلب 
عمال او مجهودًا، وان التعب الذهني يتبع فترات من العمل العقلي المتواصل المطلوب من اجل 

 اتخاذ القرار االنسب كما يتبع التعب البدني نوبات من العمل البدني.

 ألسناد االفتراض.   2017الى عام   1998: توالت الدراسات من قبل هؤالء المنظرين منذ عام  خامساً 

 فهوم اجهاد القرار . لم   األعم و األكثر انتشارا هوهذا االنموذج  يعد : سادساً 

 نموذج التوقعات  -4

  فإن   ،   العام  واألداء  والصحة  الهدف  لتحقيق  الناجح  للسعي  الذاتي   التنظيم  ألهمية  نظًرا
األهمية,    بالغ  أمر  العالية  المطالب   مواجهة  في  سيما  ال  أفضل  ذاتي  بتنظيم  تتنبأ  التي  العوامل  تحديد 

  سبيل   وعلى  األنا   استنفاد   تأثير  من  تخفف  التي  المتغيرات   من  العديد   الحديثة  األدبيات   حددت  اذ 
  تقضي  أو  تقلل  أن  ما  مهمة   وتصورات   والتوقعات  الحوافز  مثل  التحفيزية   للمتغيرات   يمكن  المثال
  بقوة  يؤمنون   الناس   بأن  الحالي  بالبحث   ارتباًطا   األكثر  المختبرية  البيئات   في  األنا  استنفاد   على

اذ   بالنظريات   يسمى  ما  اإلرادة   على   األنا  استنفاد   أظهروا  قد   الناس  كان  إذا  ما  تحدد   الضمنية 
 محدودة  اإلرادة  قوة  أن  يعتقدون   الذين  األشخاص   أن  التحكم الذاتي  قوة  لنموذج  اإلطالق , تحدًيا

 مهمة  بعد   أسوأ  أداء  أي  ،  األنا  استنفاد   إظهار(  اإلرادة  لقوة  محدودة  نظرية)  بسهولة  استنفادها  ويمكن
   للغاية   مقيدة  اإلرادة  قوة  بأن  القائلة  النظر  وجهة   يرفضون   الذين  األولية فاألشخاص   التحكم الذاتي

  من   لمزيد   بالحيوية  تشعر  ،  شاق  عقلي  نشاط  بعد )  ذاتًيا   تتولد   أن  يمكن  اإلرادة  قوة  أن   ذلك  من  بدالً 
  نطلق  , فنحن  الصعبة التحكم الذاتي مهام  من سلسلة في ضعف أي ُيظهر  لم"( الصعبة األنشطة

 عمًدا"  محدود   غير "  مصطلح  نستخدم   ال   ونحن  اإلرادة  لقوة  محدودة  غير  نظرية  األخير  المعتقد   على
  أنهم   أو  لها  حدود   ال   اإلرادة  قوة  أن  محدودة  غير   نظرية  لديهم   الذين   األشخاص   يعتقد   ال  وقد 

 طويالً   وقًتا  تستغرق   والتي  للغاية  الشاقة   المهام  من  االستنزاف  ضد   محصنون 
((Job et al.,2015:4-5. 
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  سواء   حد   على  األنا  باستنفاد   تتوقع  اإلرادة  قوة  حول  الضمنية  النظريات   أن  وزمالؤه  Job  فوجد  
  السببي  دورها   إلى   يشير  مما   ،  تجريبًيا  بها  والتالعب   فردي  كفرق   اإلرادة  قوة  حول  النظريات   قياس
 معتقدات   عن  ينتج  اللتحكم الذاتي  قصير  مجهود   بعد   الذاتي  التنظيم  فشل  أن  إلى  النتائج  هذه  فتشير
 . الموارد  في  حقيقي نقص  من وليس المتاحة  مواردهم حول الناس

(Job et al.,2015:4-5)  

  المشاركين   إعطاء جميععن طريق    اإلرادة  قوة  عن  المشاركين  توقعات   بتغييروزمالئه    Jobقام   
صياغتها  فقرات   تسعة  يتضمن  تحيزي   استبيان   الموارد   توقعات   مع  للتوافق  يشجع  بأسلوب   تم 

  مهمة   تحقيق  قبل  راحة   الى   احتياجك  لدرجة  باالجهاد   تشعر  تجعلك  صعبة  مهمة  عمل)  المحدودة
ذو   تجعلك  صعبة  مهمة  عمل)  الموارد   محدودية   عدم  تعمل على تشجيع  أخرى   وفقرات (  جديدة
  بأن   ظهرت النتيجة  المهمة ،  لهم  أعطيت   ذلك  وبعد (  الصعبة  االنشطة  من  للكثير  بنشاط  شعور
 الملل   بسبب   ،  سيء  االداء لديهم   كان  الموارد   محدودية  على تشجيع  بالموافقة  المستجيبين   الناس
الذاتي  بدل   عدم   أو  بمحدودية  األشخاص   توقع   بسبب   جيد   االداء  فكان  والعكس صحيح  التحكم 

  . صحيح  والعكس  القرارات   جودة  من   زاد   كلما   إيجابية   التوقعات   كانت   اذ كلما  مواردهم ،  محدودية
 . (31: 2021)الجنابي & حمادي, 
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 الثاني: أساليب التفكير  المحور

 أواًل: مفهوم أساليب التفكير 

  مع   والتعامل  المعلومات   لمعالجة  الفرد   لدى  المفضلة  الطرق   إلى  الفكرية  االساليب   تشير
ُيعد   المهام   مثل   االساليب   تركيبات   من  للعديد   شامالً   مصطلًحا''  الفكرية  "االساليب   مصطلح  اذ 

, لقد    (Kuan & Zhang,2020:3)  . التفكير  وأساليب   ،  المعرفية  واالساليب   ،  التعلم   أساليب 
  األمريكي   النفس  عالم  قبل  من  1988  عام   في  األدبيات   إلى  التفكير  أساليب   مفهوم  تقديم  تم

Robert Sternberg   ادعى  اذ   ،"  العقلي  الذاتي  نظرية الحكم"  باسم   ُتعرف  نظريته  وأصبحت 
  ، " التفكير  أساليب "  تسمى  والتي   ،  مختلفة  طرق   بعدة  اليومية   أنشطته   إدارة  أو  التحكم  للمرء  يمكن   أنه

  يفضل   ما"  التفكير  أساليب   اذ تعني  ،"  التفكير  في  مفضلة  طريقة"  أنه  على  التفكير  أسلوب   عرف
  اقترحها  مجموعات   5  إلى  مقسم  تفكير  أسلوب   13  وهناك"  يفعله  أن  يحب   وكيف  فعله  الشخص 

Sternberg  :األقلية  ،  الهرمية  ،  الملكية)  الشكل  ،(  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية )  الوظيفة   ،  
 (. محافظ  ليبرالي،)   والميول  ؛(  خارجي  ،  داخلي)  النطاق  ؛(  والمحلي  العالمي)  المستوى   ؛(  الفوضوي 

(Sariçoban & Kirmizi,2020:1032)  اذ اقترح ,  Sternberg    التفكير   أساليب   مفهوم  
  فحدد  ،  الحكومية  اإلدارة  حول   المعرفة  خالل  من  اليومية  أنشطتهم  إلدارة  الناس  كتفضيالت 

Sternberg    واألشكال  ،  الوظائف:  األبعاد   خماسي  عمل  إطار  ضمن  للتفكير  أسلوًبا  عشر  ثالثة 
 الفكرية   لألساليب   األخرى   القطب   أحادية  النماذج  عكس  على  والميول  ،   والنطاقات  ،  والمستويات   ،
  أساليب   نظرية  تحدد   ،(السطحي/    العميق  التعلم  مناهج  ،  االستقالل /    المجال  على  االعتماد )

  - اإلدراك  مثل)   الثالثة  التقاليد   بجميع  وتتعلق  الفرد   ألساليب   األوجه  متعدد   شخصًيا  ملًفا  التفكير
 .البحث  ألسلوب ( النشاط حول ومتمحورة ، والشخصية المركزية ، التركيز

 (Fan et al.,2021:750) 

 األفراد  يختلف"  المرء  يمتلكها  التي  القدرة  الستخدام  مفضلة  طرق "   هي  التفكير   أساليب اذ ان  
  في   اختالفات   أيًضا   هناك  االختالفات   هذه  التفكير وبسبب   ومهارات   والتعلم  العقلي  نموهم   على   بناءً 

  من   التفكير   أساليب   , تعتبر   مهاراتهم   تطبيق   وكيفية  القرار  صنع  ومراحل  المواقف  مع   تعاملهم   كيفية
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 مفيًدا  يكون   أن   يمكن  التفكير  أساليب   فهم  أن   المعتقد   ومن  التعلم  على  تؤثر  التي  المهمة  العوامل
 (Güner & Erbay,2021:2)والتعلم.  التدريس تحسين في

  المثير   ومن   المعرفية  قدراتهم  بها  ينشطون   التي  الطريقة   إلى  يشير  التفكير  أسلوب   أن
  معرفًيا   ومستقل  نوعه  من  فريد   التفكير  أسلوب   أن  يحددان  Novak and Hoffman  أن  لالهتمام
  يعتمد   التفكير  أسلوب   أن  يرجع  الفردية وربما  بالعواطف  بسهولة  يتأثر  ال  أنه  األهمبل    ،  ومستقًرا

  تنظيم   على  االفراد   لدى  المعلومات   معالجة  نظام  نوع  يساعدهم  للمعلومات   العقالنية  المعالجة  على
  تنظم   العقلي  الذاتي  الحكم  نظرية  الفريدة وان  مواقفهم  مع  للتعامل  وفكرهم  معرفتهم  في  التحكم  أو

  التفكير   أسلوب   وظيفة   أن  إلى  Groza et al  مختلفة فيشير   فئات   على  بناءً   وفكرهم  معرفتهم  لألفراد 
:  التفكير  أساليب   من   أنواع   ثالثة   فقد حددت   الفئات   هذه   بين  المجال  ومحددة  الموقف  على  تعتمد 

  والتشريعية   ،(  االمتثال  على  القائم  السلوك)  والتنفيذية   ،(  التقييم  على  القائم  السلوك)  القضائية
 (Herjanto et al.,2021:2) (. اإلبداع على القائم السلوك)

 وكيف   التعلم  تفضيالت   على  المختلفة  التفكير  أساليب   تؤثر  كيف  إظهار  هو  الرئيسي  هدفها
  بشكل   للمعلمين  التفكير ذو أهمية  واحترامها أساليب   التعلم  على  الفردية  بالقدرات   االعتراف  يجب 

  والجنس  بالعمر  مرتبطة  وإنها   والتقييم  التدريس  تحسين   على   المعلمين  تساعد   أن  يمكن  ألنها   أساسي
  غير   تكون   ما  غالًبا  القدرة  بأن  Robert Sternberg  النفس  عالم  يجادل  الذات ,   واحترام  والخبرة
المتضاربة.   والتعلم   التفكير  أساليب   بسبب   ولكن  الموهبة  نقص   بسبب   ليس  مثقفة  وغير  مقدرة

(Rani & Agarwal,2015:1)  بدالً   لقدراتهم  الناس   استخدام  كيفية  إلى  التفكير  أساليب   , تشير  
  اإلبداع  في رغبته   بمدى  يتعلق  بل إبداعه  بمدى الفرد  تفكير أسلوب  يتعلق ال  ، بأنفسهم قدراتهم من

  والمجتمع   والعمل  والمنزل  والجامعة  المدرسة  مثل  مختلفة   سياقات   في  التفكير  أساليب   الناس  فيستخدم 
  تتغير   أن  ويمكن  القرارات   اتخاذ   إلى  اليومية  المهام  تنفيذ   من  األنشطة  لجميع  مطلوب   ان التفكير

 أساليب   أن  لحقيقة   ونظًرا  المختلفة  البيئات   لمتطلبات   واستجابة  الوقت   بمرور  الناس  تفكير  أساليب 
  عندما  االساليب   هذه  تتغير  قد   يمتلكونها  التي  المواهب   الستخدام  لألفراد   المفضلة  الطرق   هي  التفكير
  ليست   التفكير  أساليب   أن  Sternberg  أكد .  نفسه  الشخص   يتغير  أو   المعيشية  الظروف  تتغير
  خالل   من  التفكير  أساليب   تعلم  يتم  وديناميكية  سلسة  ظواهر  كانت   بل  ،  القدرات   مثل  وثابتة  ثابتة

 . والمواقف والمهام الخبرات  باختالف  تختلف  وهي آخرين أشخاص  مع التفاعالت 
 (Güner & Erbay,2021:3) 
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 العقلي  الذاتي الحكم نظرية في التفكير أساليب  (3شكل رقم )

(Güner & Erbay,2021:3) 

  أسلوب  ُيعرَّف  تواجههم اذ   التي  المشكالت   حل  أجل  من  محددة  تفكير   أساليب   الناس   يستخدم 
  يمتلكها   مهارة  استخدام  في  التفضيل  وطريقة  التفكير  أو  المنجز  للعمل  المفضلة   الطريقة  بأنه  التفكير
 تفكير  أساليب   الفرد   نفس  اذ يستخدم  ،  لألشخاص   موحد   تفكير  أسلوب   ذكر  يمكن  فال  ،  األفراد 
عن    المختلفة  واألساليب   النظريات   من  العديد   وجود   من  الرغم  وعلى  يواجهها   مشكلة  لكل  مختلفة
  يفضلها   التي  الطرق   إلى   التفكير  أسلوب   , يشير  (Korkman & Tekel,2020:193)  .التفكير
 األشخاص   يريد   ، مثال ذلك  باألشياء  القيام  أجل  من  يمتلكونها  التي  والموارد   القدرات   الستخدام   األفراد 

 ذلك   من  العكس  على  الحالية ,  واإلجراءات   القواعد   باتباع  لهم  تسمح  مهام   في  العمل"  المحافظون "
  أساليب   ترتبط  وبالتالي  وصعبة  جديدة  أشياء  تجربة  في  الرغبة  لديهم"  الليبراليين"  األشخاص   فإن

  بعضهم   مع  األمة  أو   الثقافة  نفس   من  األشخاص   يتشاركها   التي  بالقيم  أيًضا  وثيًقا   ارتباًطا  التفكير
 المجتمعات   في  التقليدية  وغير  المبتكرة  األفكار  تنفيذ   في  صعوبة  المبدعون   يجد  فقد   ،  البعض 

يشير   (Nghiêm-Phú & Nguyễn,2021:3)  .الليبرالية  بالمجتمعات   مقارنة   المحافظة  ,  
 حل   مثل  اليومية  األنشطة  لتنفيذ   المرء  لدى  التفكير  قدرة  استخدام  إلى  الميل  إلى  التفكير  أسلوب 
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  جيًدا   موثقة  اختالفات   األدبيات   من  متزايدة  مجموعة  اذ تظهر  التحديات   على  والتغلب   المشكالت 
 انتشاًرا  أكثر  التحليلي   التفكير  أن  بمعنى  اآلسيوية  والشرقية  الغربية  الثقافات   بين  التفكير  أساليب   بين
تميل  شرق   ثقافات   في  شيوًعا  أكثر  الشامل  التفكير   بينما   ،   الغربية  الثقافات   في  ,   أساليب   آسيا 

  الثقافات   في  التفكير هذا  أساليب   تتبنى  ال  بينما   ،  السياق  إزالة  تبني  إلى  الغربية  الثقافات   في  التفكير
 المعلومات   معالجة  في   يستخدمونها  التي  التفصيل   طريقة  المختلفة  التفكير  أساليب   وتحدد   ,  األخرى 

  يمكن   Sternberg  لـ  وفًقا ,    (Li et al.,2021:3-4).  ومواقفهم  انتباههم  تشكل  بدورها  والتي
  وتشريعية (  االمتثال  على  قائمة)  وتنفيذية(  التقييم  على  قائمة)  قضائية  إلى   التفكير  أساليب  تصنيف

  بشكل  االشخاص  يفكر كيف هذه  المختلفة التفكير أساليب  من كل وسيحدد  ،( اإلبداع على قائمة)
  وليس   تفكيرهم  طريقة  على  يعتمد   الحياة  في  لألفراد   يحدث   ما  بأن  Sternberg  اذ جادل  ،  مختلف

  خيار   إلى  واحدة  حالة  في   مفضل  نمط لديه  الذي  الفرد   يشير  قد   ،  وبالتالي  تفكيرهم  مدى  على   فقط
  قدراتهم   تحسين  االفراد   على  ويسهل  ،  معين  سلوك  تجاه  متميز  موقف  وله  آخر  موقف  في  مختلف
  إلى   تشير"  نفسي  منظور   , ومن  (Herjanto et al.,2021:1)  . ممكن  إجراء  أفضل  لتحقيق
  الفرد  أي قدرة"  معها  والتفاعل  لها  وفهمهم  والمهام   واألشخاص   المعلومات   قبول  الشخص   يحب   كيف
  أسلوب   أي)  المشكلة   تحل  أن  يجب   أنها  يعتقد   التي  الكيفية  من  بدالً (  الكفاءة  عدم)  مشكلة  حل  على

  نظام   من  العالم ويتألف  لتفسير  والمفضلة  الواعية  الشخص   طريقة  هو  التفكير   أسلوب   إن  ،  (التفكير
 تفضيالت   تتغير  قد   ،  وبالتالي  واستخدامها  بها  واالعتراف  المعلومات   لمعالجة  مشترك  أو  فردي 
  خبرته   أو  المهني  الفرد   لتدريب   وفًقا(  المنتج  تطوير  مثل)  معين   لسياق  كاستجابة(  الواعية)  األفراد 
 (.واعي غير  يكون   ما وغالًبا) مهيمن تفكير أسلوب  لديهم الناس أن من الرغم على

  (Tonetto et al.,2021:2-3)   

  األيسر   أو   األيمن  الدماغ   لهيمنة  الطبيعي   الشخص   استعداد   طريقة  إلى  التفكير  أساليب   تشير    
 . والظروف  المواقف  جميع   في  المشكالت   لحل  حلول  وإيجاد   المعلومات   معالجة  في
 (Putri & Halim,2021:285)  أسلوب   أنها  على  التفكير  طريقة  إلى  , يشار  Sternberg  
  بين   التمييز  مهاراته  أو  الفرد   قدرات   الستخدام  مفضلة  طريقة  ولكنه  مهارة  ليس  Sternberg  وفًقا  ،

  يشير   بينما   ،  جيد   بشكل  ما  بشيء  القيام   على  ما   شخص   قدرة  مدى  إلى  القدرة   تشير:  واضح  االثنين
يقدم  شيء  ألداء  ما  شخص   تفضيل   كيفية  إلى  األسلوب   الذاتي  الحكم  فكرة   Sternberg  ما اذ 
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  يعتقده   لما  خارجية  مرآة   هي  بل  عفوية  ليست   العالم  في  اإلدارة  أشكال  بأن  يجادل  حيث   العقلي
 . الناس  لعقول  انعكاسات   هي  الحكومات   من  المختلفة  األنواع  أن  وُيعتقد   األفراد،

 (Kamarulzaman et al.,2021:2)    , النفس   علماء  باهتمام  التفكير  أساليب   لقد حظيت  
 العالقة Sternberg , اذ افترض المناسبة المقاييس وإعداد  وتطويرها النظريات  لدراسة والمؤلفين

  أسلوبهم   فهم  في   يساهم  القادة  تفكير  أساليب   فهم  أن  إلى  مشيًرا  القيادة  وسلوك  التفكير  أساليب   بين
  فهم   والنظريات   التصورات   من  العديد   وحاولت   التفكير  أساليب   نظرية  تطوير  يتم  وبالتالي  اإلداري 
 بعد   فيما  ُعرفت   التي  Sternbergلـ    العقلي  الذاتي  الحكم  نظرية  مثل  ،  المفضلة  التفكير  أساليب 
  أساليب   خمسة  إلى  تشير  التي   (Harrison and Bramson,1982)  ونظرية  التفكير  بأساليب 
  تركيبية   أنها  على   التفكير   أساليب   (Harrison and Bramson,2002)  , وصنف   للتفكير
, فكل  وتحليلية   وعملية  ومثالية  اذ   هذه  التفكير  أساليب   من   معينة   درجة  لديه   شخص   وواقعية   ,
  الوراثة   مثل  المفضلة  التفكير  أساليب   على  تؤثر  عوامل  عدة  بأن  (Sternberg,2002)  يجادل

 . التعليمية  والبيئة  ،  والعمر   ،  الوالدين  معاملة  والتدريب وأساليب   الفعل  وردود  االجتماعية  والمكاسب 
(Alshammri & Alenezi,2021:341) 

 أكثر  أو  واحدة  قدرة  استخدام  أو  عن  وللتعبير  التفكير  في  مفضلة  هي طريقة  التفكير  أساليب 
 من  فرق   إحداث   في  تساعد   أن  يمكن  التفكير  أساليب   أن  إلى  التجريبية  األدلة  من  الكثير  وأشارت 

  ذلك  إلى  وما  ،   الذات   وتقدير  ،  العلمية  والموهبة  ،  الفرد   قدرات   واستخدام  ،  الذاتية  الكفاءة  حيث 
  هؤالء   بين  للعالقة  ثاقبة   نظرة  المحتملين  المعلمين   تفكير  أساليب   فهم  يوفر  قد   ذلك  غضون   وفي

  مفترًضا   البيئة  نمط  تطابق  أجل  من  أكثر  Zhang  , وجادل  بهم  الخاصة  التعلم  وبيئات   المعلمين
  نظرية   تعطي  أخيرة   وكمالحظة  المهمة  السياقات   تفضلها  معينة  فكرية  أساليباً   يطورون   األفراد   أن

Sternberg  التمحور )" األساليب  مجال في الثالثة  للتقاليد  الكامل االعتبار التفكير  أساليب  حول  
 (Li & Li,2021:423) "(.النشاط حول التمركز" و" الشخصية حول التمركز" و" اإلدراك حول

  اإلبداعي   التفكير  قدراته وان أسلوب   لتنمية  الشخص   يستخدمه  منظور  هو  التفكير  أسلوب , فان  
  كالتفسير   اإلبداعي  النقدي  التفكير  مؤشرات   استخدام  على  قدرته  لمعالجة  الشخص   منظور  هو  النقدي

اذ   والتفصيل  واألصالة  والمرونة  والطالقة  الذاتي  والتنظيم  والتقييم  والشرح  واالستدالل  والتحليل  ,
المشكالت , وان   وتفصيل  وتقييم  تحليل  على  القدرة  إلى  واإلبداعي  النقدي  التفكير  أساليب   تميل
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  والتقييم   والشرح  واالستنتاج  والتحليل  التفسير  على  للقدرة  فردية  عادة  هو  النقدي  التفكير  أسلوب 
  قادًرا لتكون  فردية عادة  هو اإلبداعي التفكير المشكالت , بينما ان أسلوب  حل في الذاتي والتنظيم

  والقدرة   مختلفة نظر  وجهات   وتوليد   الروتين  خارج  فريدة  أفكار  وتوليد   األفكار  من  العديد   توليد   على
 (Hamid et al.,2021:1-2) .األفكار تطوير على

 وكما   يمتلكونها  التي  للقدرات   الناس  استخدام  بكيفية  تتعلق  بل  قدرات   ليست   التفكير  أساليب 
 إلى   األسلوب   , ويشير   ما  بشيء  ما  شخص   قيام  جودة  مدى  إلى  القدرة  تشير "   Sternberg  أوضح
  أو   الشخصية   عن  مستقلة  لتكون   التفكير   أساليب   ايجاد   ما اذ تم  بشيء  القيام  ما   شخص   يحب   كيف
  فريدة   مساهمات   تقدم  هذه  األسلوب   تفضيالت   فإن  ،  والشخصية  الذكاء  عوامل  إلى  باإلضافة  الذكاء

  بأساليب   عالقتها  هو   التفكير  ألساليب   خاص   بشكل  المهمة  الجوانب   البشري , ان أحد   األداء  في
  تحديد   تم  التحديد   وجه  وعلى  المعرفي  المستوى   على  المعلومات   معالجة  طرق   تمثل  والتي  التفكير

  الشاملة   التفكير  بأنماط   إيجابًيا   ارتباًطا  ترتبط  اإلبداع  على   والقائمة   تعقيًدا  األكثر  التفكير   أساليب   أن
 وهذا(  شاملة  بطريقة   المعلومات   بمعالجة  تتميز   والتي  األيمن  الدماغ  هيمنة   باسم  أيًضا  المعروفة)

  المعروف)  التحليلي  بأسلوب التفكير ترتبط( تحفًظا  األكثر  األساليب   إن  القول  يمكن  و)  تعقيًدا  أقل
 Santos et).  (مجزأة   بطريقة   المعلومات   بمعالجة  يتميز  والذي  األيسر  الدماغ   هيمنة  باسم  أيًضا

al.,2020:195-196)   أساليب  بطرق   المعلومات   بمعالجة  لنا  تسمح  أدوات   هي  التفكير  , 
  مجاالت   مختلف  في  العالم  في  التنقل  على  تساعدنا  استراتيجيات   بمثابة  كونها  إلى  باإلضافة  مختلفة

 أو  الفكرية  لألساليب   الثالثي  النموذج  مثل  التفكير  ألساليب   نماذج  عدة  األدبيات   تجمع  الحياة اذ 
  االنتباه   في  االختالفات   أن   السابقة   األدبيات   فأظهرت   الشامل ,   التحليلي  المعرفي  األسلوب   نهج 

 األولية  الخطوات   هي  األساسية  العمليات   وهذه   الذاكرة  أداء  على  تؤثر  أن   يمكن  والتصنيف  واإلدراك
  إلى   التفكير  أساليب   اذ تؤدي  اإلدراك ,  من  أعلى  مستويات   على تؤثر والتي   المعرفية  المعالجة  في

  ذلك  في  بما  ،  االجتماعية   األحداث   ويفسرون   الناس  يفهم   وكيف  السببية  األحكام  في  اختالفات 
 في   التحكم  خالل  من  القرار  صنع  عملية  على   التفكير  أساليب   فتؤثر  ،  التغيير  وتوقع  بالنتائج  التنبؤ
  تعامل   كيفية  التفكير   أساليب   وتقييمها , وتشكل  ومعالجتها  نحضرها  التي  المعلومات   هي  وما  كيفية
 .والقرارات   األحكام  وإصدار   ،  وتعلمها  المعلومات  وحفظ  ،  اآلخرين  وإدراك  ،  البيئة  مع  الناس

(Martín-Fernández et al.,2022:1-2)المفضلة   التفكير  طريقة  هو  التفكير  أسلوب   , أن  
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  عشر   ثالثة  وله  اجتماعية  تكون   أن  ويمكن  التدريس  على  كبير  تأثير  لها  كان  والتي  الناس  لدى
 عملية  ليست   التفكير   , أن أساليب   (Ren,2022:38).  أبعاد   خمسة  إلى   تقسيمها  تم  تفكير  أسلوب 
 والمهام  المشكالت   مع  للتعامل  استعدادهم  أو  لقدرتهم  األفراد   يختارها  تفكير  طريقة  ولكنها  ذهنية

  بنفس   مهمة  ولكنها   كثيرة  نواح  في  التفكير  مهارات   عن  مختلفة  هياكل  لها  التفكير  فأساليب "  والمواقف
تساعد   لألفراد   والمعيشة  والعمل  التعليم  في  للنجاح  القدر   وتشجيع   دعم  في  التفكير  أساليب   اذ 

  تفكير   مهارات   فرد   أي  لدى  كان  فإذا   ,  كامل  بشكل  قدراتهم  الستخدام  الحالية   اإلمكانات   واستخراج
 ذلك   يجعله  فسوف  حلها  يتعين  التي  المشكالت   مجاالت   أو  المواقف  مع  تتوافق  تفكير  وأساليب   جيدة
  األبحاث   من  عدد  أشارت   ، فقد   فقط  الجيدة  التفكير  مهارات   يمتلك  الذي  الشخص   من  نجاًحا  أكثر
 . التفكير مهارات  من مختلًفا مستوى  أيًضا ستخلق المختلفة التفكير أساليب  أن إلى

 (Chaiyapornpattana & Wongwanich,2013:2) 

 التفكير أساليب مبادئ: ثانياً 

التفكير    أساليب   حول  فهمها  يجب   التي  العامة   النقاط  بعض   هناك    Sternberg  لـ  وفًقا
 (Rani & Agarwal,2015:3) :وهي

 . نفسها القدرات  وليس القدرات  استخدام في  األفضلية هي  األساليب . 1
 . أجزائه مجموع من أكبر تآزًرا يخلق والقدرات  األساليب  بين التوافق إن. 2
 . القدرات  وكذلك  األساليب  مع تتناسب  أن إلى تحتاج  الحياة اختيارات . 3
 .واحد   أسلوب  مجرد  وليس ، أساليب  مالمح لديهم الناس. 4
 . والمواقف المهام عبر متغيرة األساليب . 5
 . تفضيالتهم من  قوتهم في الناس يختلف. 6
 . األسلوبية مرونتهم في الناس يختلف. 7
 . االجتماعية األساليب . 8
 .الحياة مدى عبر األساليب  تختلف  أن يمكن. 9

 .للقياس قابلة األساليب . 10
 .للتعليم األساليب قابلة. 11
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 .آخر وقت  في تقييمها  يتم ال قد  ما وقت  في تقييمها  تم  التي األساليب . 12
 . آخر مكان في ما مكان في تقييمها يتم التي األساليب  تقييم يتم ال قد . 13

 العقلي  الذاتي الحكم نظرية  وفق التفكير  أساليب  خصائص: ثالثاً 

خصائص أساليب التفكير لنظرية الحكم الذاتي العقلي الى ثالثة    (Kuan & Zhang)صنف  
 (Kuan & Zhang,2020:19)أنواع وهي : 

 النوع األول
 . واالستقاللية باإلبداع تسمح  التي المهام في العمل : تفضيلالتشريعي
 . الفرد  بتقييم  تسمح  التي المهام في العمل : تفضيلالقضائي
 . المجردة ولألفكار ما لقضية العامة للصورة االهتمام من مزيد  إيالء : تفضيلالعالمي

 الفرد   لتقدير  وفًقا   األولوية  ذات   المهام  من  العديد   على  االهتمام   توزيع  : تفضيلالهرمي  التسلسل
 .للمهام

 . وغموض  حداثة على  تنطوي   التي المهام  في العمل : تفضيلالليبرالي

 

 النوع الثاني
 . واضحة وهياكل بتعليمات  المهام في العمل : تفضيلالتنفيذي
 .محددة بتفاصيل العمل تتطلب   التي المهام في العمل : تفضيلالمحلي
 .مرة كل  في واحد  شيء على الكامل بالتركيز تسمح  التي المهام في العمل : تفضيلالملكي
 . الحالية واإلجراءات  بالقواعد  بااللتزام للشخص  تسمح  التي المهام في العمل : تفضيلالحفظ

 النوع الثالث 
 .األولويات  تحديد  دون  ، متعددة أهداف خدمة في متعددة مهام في العمل : تفضيلالقلة

  وكيف   ومتى  وأين  بماذا  يتعلق  فيما  بالمرونة  تسمح  التي  المهام  على  العمل  : تفضيلالفوضوي 
 .المرء يعمل

 . مستقلة كوحدة بالعمل للشخص  تسمح  التي المهام على  العمل : تفضيلالداخلي
 .بالتعاون  تسمح  التي المهام على للعمل : تفضيلالخارجي
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  الذاتي  الحكم  وفق نظرية  التفكير  أساليب   خصائص   (Sariçoban & Kirmizi)  بينما صنف    
 (Sariçoban & Kirmizi,2020:1036-1037)الى:  العقلي

 الوظيفية  -1
  تتطلب   التي  المهام  في  العمل  يفضلون   إنهم.  الخاصة  طريقتهم  على  يفكر   القيام  : مثلالتشريعية

 .إبداعية استراتيجيات 
  يفضلون   إنهم.  به  القيام  عليهم  يجب   كيف  أو  فعله  عليهم  يجب   بما  إخبارك  يتم  أن  : أحب التنفيذية

 واضحة  وهياكل بتعليمات  المهام في العمل
 وتقييمها عليها والحكم واألفكار األفكار  تحليل من تمكنهم التي المهام : تفضلالقضائية

 األشكال  -2
 مرة كل في واحد  شيء على الكامل بالتركيز  تسمح  التي المهام  على  العمل : تفضلالملكية

 األولويات  تحديد  دون  متعددة أهداف خدمة في متعددة مهام على العمل : يفضلالقلة حكم
 لقيمتها  وفًقا عليها االهتمام وتوزيع المهام أولويات  تحديد  في : ترغب الهرمية

 وكيف   وأين  ماذا  بشأن  المرونة  يحبون   وتعليمات   قواعد   بدون   مهام  في  العمل  يفضل  :الفوضوية
 يعملون 

 المستويات  -3
  مالحظة األشجار   إلى  يميلون   إنهم.  بالتفاصيل  العمل  المحليون   السكان  : يفضلالمحليون  السكان

 (الملموسة األفكار  على ركز. )الغابة من أكثر
  أكثر   الغابة  رؤية  إلى  يميلون .  متكرر  بشكل  والمجردة  الواسعة  األسئلة  مع   التعامل  : ُيفضلالعالمية

 (المجردة األفكار على ركز) بداخلها  األشجار من
 النطاقات  -4

عادةالداخلي   من   أقل  اجتماعية  صالت   ولديهم  ومحجوزين  أنفسهم  على  منطوين  يكونون   ما  : 
 ( مستقل بشكل بالعمل استمتع) بمفردك العمل تفضل  ، لذلك نتيجة غيرهم؛

  بالعمل  استمتع)  أكبر  وشخصية  اجتماعية  ميول  وذو  ومنفتًحا  منفتًحا  يكون   أن  إلى  : يميلالخارجي
 (مجموعات  في
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 الميول  -5
 للتعامل  جديدة  طرًقا  استخدم)  وغموض   حداثة  على  تنطوي   التي  المهام  على  العمل  : يفضلالليبرالية

 ( المهام مع
 لتلك  مماثلة  وإجراءات   قواعد   تتبع  أن  يجب   التي  التقليدية  المهام  على  العمل  : يفضلالمحافظة

 ( المهام مع للتعامل التقليدية الطرق  استخدم) سابًقا المستخدمة

 نظريات أساليب التفكير: رابعاً 

التفكير   بأساليب   المتعلقة  والنظريات   المفاهيم  من  عدد   تقديم  تم  التفكير  أساليب   ألهمية  وفًقا
  نظريتها  أساسيات   حيث   من  التفكير  ألساليب   مختلفين  ومحتوى   بنية   على   نظرية  كل   تنص   اذ 

  معظم   أن   وجدنا  التفكير   بأساليب   المتعلقة  والنظريات   المفاهيم  بتجميع   نقوم  وعندما  ونوعها  وعنصرها 
 فصاعًدا: بعدين على  يشتمل األبعاد  متعدد  هيكل  لها والنظريات  المفاهيم

  (Torrance theory) تورانس نظرية -1

 أساليب   شخص استخدم  هو اول   Torranceكان  اذ   التفكير  اساليب   تضمنت   نظرية  وهي
اذ كانت من مرادفات أساليب   الدماغ اليسار  ونصف  الدماغ اليمين  بنصف  التي ترتبط  التفكير

 اعتماد "فهي عبارة عن    بالهيمنة الدماغية  اهتماما كبيراً Torrance أولى    معالجة المعلومات فقد 
"  معالجة هذه المعلومات   في   الحاجة لآلخر  دون   الدماغ الواحد   نصف  إحدى وظائف  على  األشخاص 

التفكير اذ   عمليات   في  اليسا  اليمين او  الدماغ   نصف  استخدام  الى  األشخاص   ان يميل  يعني  إذ 
بطرق    اللغوية  بالمهام   ذات العالقة  يعالج المعلومات  للدماغ  األيسر   الجانب   ان   Torranceيقول

بطرق    العضلي  والتحكم  باإلدراك  ذات عالقة  فهو يعالج معلومات   األيمن  الجانب   بينما  كلية منطقية
  ذو أساليب   افراد   الى  والمواقف  المشاكل  مع  التعامل   من خالل  االفراد   مجزأة , اذ تم تصنيف   تحليل

مهام أو وظائف الجانب    على   في االعتماد   األفراد   اذ يعني ميل   األيمن للدماغ  تفكير من جانب 
التفكير    أسلوب   ذوي   األفراد   هم  , في المقابل ان الجانب الثاني  المعلومات   معالجة  في  للدماغ  األيمن
أثنا    المعلومات   معالجة  في  للدماغ  الجانب األيسر  وظائف  في االعتماد على    الذين يميلون   األيسر
 الجانب   على مهام  لالعتماد   يميلون   الثنائي الكامل  التفكير  أسلوب   ذو  أّما االفراد   التفكير  عملية
  األدبيات   وثقت   لقد  ،(16-15:  2016جودة,و   )مرزوكالمعلومات.    معالجة  في  معاً   واأليسر  األيمن
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  كله   أو  األيمن   أو   األيسر  الدماغ   استخدام  إلى  الميل )  الدماغ  تفكير   أسلوب   بين   العالقة   السابقة
  من   األيمن  التفكير  أسلوب   أن  الباحثين  بعض   اذ اكتشف  اإلبداعي،  التفكير  وقدرة(  والتعلم  للتفكير
  المنقسم   الدماغ  نظرية  مع  النتائج   اذ تتطابق  اإلبداعي،  التفكير  بقدرة   إيجابًيا   ارتباًطا  يرتبط  الدماغ
 ذكر   ذلك  من  الرغم  وعلى  اإلبداعي   التفكير  عملية   في  يشارك  األيمن  المخي  النصف   بأن  القائلة

Torrance & Ball  األيسر  الدماغ  بنمط  إيجابي  بشكل  مرتبطة  اإلبداعي  التفكير  قدرة  أن .  
(Piaw,2014:5135) 

  مناهج   تساعدنا  أن   بأنه يمكن  (Torrance 1968; Claxton et al. 2005)يرى  
  اإلبداعي،   التفكير  على  الدماغ   تطور  يؤثر  كيف   فهم  على  األعصاب   علم  إلى   المستندة  التدريب 
 الطفولة  مرحلة  خالل  اإلبداعي"  الركود "  يسمى   ما  تأثير  لتقليل  فعالة  تدخالت   تطوير  يمكن  بحيث 

 األفكار   تلك  وإدراج   لإلبداع  األعصاب   لعلم  األفضل  الفهم  بأن  أيًضا  الباحثون   اذ جادل  ،  المتوسطة
  voxel-wise  تحليل  لقد كشف  ،  األفراد   لدى  اإلبداعية  الثقة  لتعزيز  األهمية   بالغ  أمر   التدريب   في

  بمهمة   مقارنتها عند ) متباينة تفكير مهمة أثناء  الدماغ نشاط في طولية تغييرات  عن الدماغ لكامل
األوسط.   األيسر  الصدغي  والتلفيف  اليسرى   السفلية   الجدارية  القشرة  داخل  مناطق  في(  تحكم

(Saggar et al.,2017:3543)  اختبارات  نشر , تم Torrance  مرة  ألول  اإلبداعي للتفكير  
  من   وشكالن  اللفظية   األشكال  من  نوعان  هناك  اذ   1966  عام  في  Paul Torrance  قبل  من

 لالختبارات   األصلية  األغراض   وكانت   مرات   أربع  االختبارات   إجراء  إعادة  فتم  التصويرية  األشكال
 اذ يحتوي   التعليمي  للتخطيط  العام  واالستخدام  والتجريب   والبحث   الطالب   لدى  القوة  نقاط  فهم  هي

  عمري   لنطاق  عالية  تنبؤية  وصالحية  طولية  تحقق  وعمليات   كبيرة  معيارية   عينات   على  التفكير
  مختلفة   لغة  لديهم  الذين  ولألشخاص   والعرق   الجنس  حيث   من  عدالة  فوائد   له  المجازي   واسع فالشكل

تتكون   (Hee Kim,2006:251)  .ثقافية  وخلفيات   اقتصادية  اجتماعية  وحالة  ,  
  ، اذ  والرمزي   اللفظي  الشكل  فرعيتين هي  مجموعتين  من   اإلبداعي   للتفكير   Torranceاختبارات 

 واللغة   والثقافة  الجنس  حيث   من  عادلة  أنها  اإلبداعي  للتفكير  Torrance  اختبارات   عن  الكشف  تم
 اختبارات   الدراسة  هذه  استخدمت   لذلك  ،   الثقافية  والخلفية  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع

Torrance   اختبارات   في  اإلبداعي  التفكير  ان   ، اذ   اإلبداعي  للتفكير  Torrance  اإلبداعي   للتفكير  
 .والجداري  الجبهي الفص  مناطق ذلك في بما  الثنائية الدماغ مناطق  خالل  من تقديمه يتم
 (Hahm et al.,2017:48-49) 
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 (Gregore theory) نظرية غريغوري   -2

لقياسها   األدوات  من العديد  إلى باإلضافة التفكير ألساليب  تعريفات  عدة  األدبيات  أظهرت 
  تم  ومن الطالب  تفضيالت  لتقييم ليكون مثالًيا الجرد  أسلوب  يبدو   المختلفة األساليب  بين هذه ومن

  وسهولة   ،  والموثوقية  ،  انتشاره  مدى  على  بناءً   األخرى   المنافسة  األدوات   بين  من  Gregore  اختيار
 في   للنظر  منظمة  طريقة  األداة   هذه  توفر  والتكلفة , اذ  والتوافر  والتعليم  التعلم  سياق  في  التفسير
الطلب    وقدرات   اإلدراكية  للصفات   أسلوب الجرد   Gregore  اذ يستخدم  البشري   العقل  عمل  كيفية

التي  متسلسلة  هي  الترتيب  وقدراتومجردة    ملموسة  هي  الحسية  فالصفات   يصف   وعشوائية 
Gregore التالية الفقرات  في والقدرات  الصفات  هذه  :(Kamuche,2005:36) 

 الشخص   حواس  خالل  من  مباشرة  المعلومات   تسجيل  من  الشخص   الملموسة   الجودة  تمكن  -1
  فإنه   ،  الملموسة  الصفة   الشخص   يستخدم   وعندما   والسمع  والتذوق   واللمس  والشم  للبصر  الخمس
  األفكار   بين  عالقات   إقامة  أو  ،  خفية  معاني  عن  تبحث   ال  هي  أو  وهو  واضح  هو  ما  مع  يتعامل

  ال   ما  تصديق  أو  وفهم  ،  وتصورها  األفكار  تصور  من  الشخص   المجردة  الجودة  فتمكن  المفاهيم  أو
  من   أبعد   هو  ما  إلى  والنظر  والخيال  الحدس  استخدام   الجودة  هذه  وتتضمن  بالفعل  رؤيته  يمكنك
 .دقة األكثر اآلثار

  أو   ،  خطية  بطريقة  المعلومات   تنظيم  من  الفرد   عقل  تمكن  التي  القدرة  هي  التسلسلية  القدرة  -2
  وقد  المعلومات   مع  للتعامل  تقليدًيا   نهًجا   أو   للفكر  منطقًيا   قطاًرا  الفرد   فيتبع  بخطوة  خطوة  بطريقة 
  التي   القدرة  هي  العشوائية  فالقدرة  الدافع ,   على  االعتماد   من  بدالً   يتبعها  خطة  أيًضا  الفرد   لدى  يكون 
  قادًرا  الفرد   يكون   ما  وغالًبا  معين  ترتيب   اتباع  دون   أجزاء  على  المعلومات   تنظيم  من  الشخص   تمكن
  في   مكان  أي  في  يبدأ  أن  للفرد   ويمكن  المرجوة  النتيجة  ينتج  يزال  وال  اإلجراء   خطوات   تخطي  على

  مندفًعا   العشوائية  القدرة  لديه  الذي  الفرد   يكون   أن  المرجح  ومن  الوراء  إلى  والعمل  النهاية  مثل  اإلجراء
 . يتبعها  خطة أي لديه يكون  ال وقد 

استخدام خالل    أربع   Gregore  طور  ،  الترتيب   وقدرات   اإلدراكيتين  الصفتين  من 
  الذين   الملموسون   المتسلسلون   المتعلمون :  هي  األربعة  األساليب   وهذه  التعلم   اساليب   من  مجموعات 
  هم   المجردون   المتسلسلون   , المتعلمون   الحسية  المعلومات   لتنظيم  المنظم  التدريجي  النهج  يفضلون 
,  اللفظي  الشكل  ويفضلون   ،  بقوة  ومنطقيون   تحليليون  المجردون العشوائيون    والمتعلمون   للتعليم 
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,    معين  ترتيب   اتباع  دون   أجزاء  على  المعلومات   وينظمون   منظمة  غير   بيئة  يفضلون   الذين
 .والخطأ التجربة طريق عن الغالب  في يتعلمون  الذين الملموسون  العشوائيون  والمتعلمين

 والتسلسل  الملموس  التسلسل  وهي  مجموعات   أربع  إلى  التفكير  أساليب   Gregore  يقسم
  هيمنة   إلى  المتسلسلة  الفئات   في  الطالب   اذ يميل  المجرد ,  والعشوائي  الملموس  والعشوائي  المجرد 
ووفًقا  األيمن  الدماغ   هيمنة  إلى  العشوائية   الفئات   في  الطالب   يميل   بينما  ،  األيسر   الدماغ   لـ  , 

Deporter and Hernacki  ويعالجون   بالواقع  الملموسون   المتسلسلون   المفكرون   يتمسك  
  دائًما  الملموسون   المتسلسلون   المفكرون   فيستخدم   ومتسلسلة  وخطية  منظمة   بطريقة   المعلومات 

 المفكرون   ويحب   الواقع  لرؤية  والشم  والتذوق   واللمس  والسمع  البصر  مثل  الجسدية  الحواس
 المجردة   المفاهيم  في  الجاد   العمل  ويجدون   محددة  وإجراءات   اتجاهات   الملموسون   المتسلسلون 

  يتمتع  تعليمي  أسلوب   هو  المجرد   المتسلسل  واضحة فالتفكير  حدود  هناك  تكون   ال  عندما  والخيال
  يلتقطون   عموًما  فهم  قوًيا  خياالً   يمتلك  ألنه  وتحليلًيا  نقدًيا  يكون   أن  إلى  ويميل  عالية   تفكير  بقدرات 
 Utami et).ملموسة  مظاهرات   إلى  يحتاجون   وال  تجريدي  بشكل  المعلومات   أو  الدروس

al.,2020:372)  بشكل   األيسر  الدماغ  متسلسلة   تفكير  أساليب   لديهم  الذين  األشخاص   , يستخدم  
  شخص   وكل  األيمن   الدماغ  عشوائية تفكير  أساليب   لديهم  الذين  األشخاص   يستخدم   بينما   ،  مهيمن 

فقط   التفكير  من   أسلوبين  أو  أسلوب   في  مهيمًنا  ليكون   فقط  ويرتديها  األربعة  التفكير  أساليب   كل  لديه
 تقسيم   يتم  كيف  يقترح  بها اذ   والتحدث   المعلومات   تلقي  هو  التفكير  أسلوب   أن  Gregore  , اذ يذكر

  فإنهم   ملموس  بشكل  األشخاص   تلقي   فعند   ومجردة  ملموسة:  طريقتين  إلى  المعلومات   تلقي
 والخيال   الحدس  استخدام  إلى  لألشخاص   المجرد   القبول  يميل  بينما  الخمس  الحواس  جميع  يستخدمون 

اذ   وعشوائية متسلسلة : طريقتين إلى التفكير وعملية المعلومات  تنظيم كيفية  تقسيم يمكن ذلك وبعد 
  في  ،(  بخطوة  خطوة)  بانتظام  التفكير  عمليات   تنظيم  إلى  األشخاص   يميل  المتسلسلين   المفكرين  في

  معين ,  فيتمسك   ترتيب   بدون   أو  عشوائيين  يكونوا  أن  إلى  يميلون   العشوائيين  المفكرين  أن  حين
ومتسلسل , اذ   وخطي  منظم   بشكل  المعلومات   ويعالجون   بالواقع  الملموسون   المتسلسلون   المفكرون 

  , وإن  "وبشكل حقيقي  اآلخر  تلو  الواحد "  التفكير   بخاصية  الملموسون   المتسلسلون   المفكرون   يتمتع
 يقدرون   فإنهم   المجرد   والتفكير  يقيةالميتافيز   النظرية  عالم   هو  المجرد   المتسلسلين  المفكرين  واقع

  المفكرون  ويتمتع وفكرية,  وعقالنية منطقية  تفكيرهم   وان عمليات  واألنيقة المنظمة  واألحداث  الناس
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  المفكرون   فيمتلك  ,  "خيالي  وبشكل  اآلخر  تلو  واحًدا"  التفكير  بخاصية  المجردون   المتسلسلون 
  بناءً   التفكير  إلى   يميلون   وإنهم  تنظيماً   أقل  بسلوك  مصحوبة  تجريبية  مواقف   الواقعيون   العشوائيون 

  البديهية   بالقفزات   يقومون   ما  غالًبا  فإنهم  ثم   ومن  والخطأ  التجربة  نهج  يتبعون   لكنهم  ،  الواقع  على
  البدائل   إليجاد   قوًيا   دافًعا  الملموسون   العشوائيون   المفكرون   , ويمتلك  الفعلي  اإلبداعي  للتفكير  الالزمة
يتمتع  بطريقتهم  باألشياء  والقيام   العفوي "  التفكير  بخاصية  الملموسون   العشوائيون   المفكرون   اذ 

  وينظمونها   واالنطباعات   والمعلومات   األفكار  المجردون   العشوائيون   المفكرون   , ويمتص   " والحقيقي
  المفكرون   ويتمتع  تدريجي   بشكل   وليس  واحدة  مرة  كاملة   الصورة  إلى  النظر  إلى   بحاجة  فإنهم   بالتفكير

 (Widiyastuti et al.,2022:99-100).  "والخيالي  العفوي "  التفكير  بخاصية  المجردون   العشوائيون 

لهاريسون   -3 التفكير  أساليب  في    ( Harrison & Bramson)  وبرامسون   نظرية  المتبنى 
 البحث الحالي

على النظرية   الفكرية  لألساليب   مهمة  إيجابية  وعالقات   االرتباط  تحليل  أساس   نشأت 
 ألساليب   مهمة  إيجابية  وعالقات   للدماغ  األيمن   النصف  وظائف  مع  والتحليلية  والمثالية   التركيبية
  , يقترح   (Sokolova,2014:3)  .للدماغ  األيسر  النصف  وظائف  والعملية مع   الواقعية  التفكير
  علم   بدراسة   يًقاوث  ارتباًطا  مرتبطة  التفكير  أساليب   فكرة  أن  Harrison and Bramson  نموذج
 أوائل   في  التفكير  أساليب   في  البحث   جذور  ظهرت   حيث   ،  المعرفي  النفس  وعلم  التربوي   النفس

  بالشخصية   ارتباًطا  أكثر  األسلوب   مفهوم  لكن  ،  شخصية  كتسمية  الماضي  القرن   من  السبعينيات 
 الحفظ   في  صعوبات   يواجهون   أنهم  الواضح  من  ،  التعلم  صعوبات   من  يعانون   الذين  ألولئك  وبالنسبة

  على   يجب   لذلك  ،  والوعي  الفهم   في  نقص   من   أساسي   بشكل  يعانون   فإنهم   والوعي  واالنتباه   والفهم
  االحتفاظ  على  المتعلمين  قدرة  انخفاض   االعتبار   في  يأخذوا  أن  المناهج  تطوير  في  المشاركين
,  بالمعلومات    الفرد   يفضلها  التي   األساليب   إلى  Harrison and Bramson  فأشار   وفهمها 

 أفكار إيصال على الفرد  قدرة وهو التركيبي التفكير المختلفة وهي تشمل الحياة مواقف مع للتعامل
  هو   المثالي  والتفكير  المختلفة ,  األفكار  تجميع  في  اآلخرون   يفعله  عما  تماًما  مختلفة  ومبتكرة  جديدة
 له   مفيد   هو  ما  باحتياجات   واالهتمام  األهداف  تجاه  مختلفة  نظر  وجهات   تكوين  على  الفرد  قدرة

,   الخبرة   حيث   من   والخطأ  الصواب   من  التحقق  على  الفرد   قدرة  وهو  العملي   والتفكير  وللمجتمع 
 المتاحة ,  الموارد   باستخدام  باألشياء  للقيام  جديدة  طرق   إيجاد   في  والتفوق   التجربة  وحرية  الشخصية
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  واالهتمام   ،  منهجية   وبطريقة  بحرص   المشكالت   مواجهة  على  الفرد   قدرة  وهو  التحليلي  والتفكير
  تكوين   دون   المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  ويجمع  القرار  اتخاذ   قبل  بعناية  والتخطيط  بالتفاصيل

  أحداث   أو  ألشياء  والتجريب   المالحظة   على  االعتماد   ويشمل  الواقعي  التفكير  , و     شاملة   رؤية
 (Mogbel,2020:4-6) .الواقعية الحياة

 الشخص   إليها  يميل  التي  الفكرية  لإلستراتيجيات   كنظام  التفكير  أسلوب   إلى  النظرية  تشير
  تحديد   تم   فقد   للعلماء  البحثي   النشاط  على  سيطر  الذي  اإلدراك  لنظام  ووفًقا  الفردية  خصائصه   بحكم 

 خصائص   تحدد   اذ ,    الواقعي  ؛  التحليلي  ؛  العملي  ؛  المثالي  ؛  التركيبي:  معينة  تفكير  أساليب 
 فهذه   للتفكير  األسلوبية   الخصائص   محتوى   الفردي  بالتفكير  الخاصة  المعلومات   وتنظيم  اكتساب 

  عملية  في وتشكلت  ، ونفسه باآلخرين يتعلق فيما  للشخص  ومستقرة راسخة  وظائف هي  المجموعة
ن    خالل   من  التفكير  أسلوب   خصوصية  تحديد   يتم.  التفكير  مهام   من  مختلفة  أنواع  حل   أثناء  التكوُّ
  تطوير   -  التوليد   وظيفة  هيمنة:  للوظائف  الفردي  التعريف  ملف  هيكل  في  الوظائف  إحدى  هيمنة
  الوظيفة   المعنى  نقل  وهيمنة  ،   النقدي  األسلوب   -  االختيار  وظيفة  وهيمنة  ،  المبادرة  تفكير  أسلوب 

 Belousova et).  العملي  التفكير  أسلوب   -  اإلدراك  وظيفة  هيمنة   ،  التفكير  أسلوب   إدارة  -
al.,2014:93)  التي   الفكرية  واالستراتيجيات   األساليب   من  , ان أساليب التفكير هي مجموعة  

  يواجهه   ما  حول  ذلك  إلى  وما  بيئته  عن  أو  نفسه  عن  المتوفرة  المعلومات   مع  للتعامل  الفرد   يستخدمها
 أعدها  أبعاد   خمسة   في  التفكير  اختبار  في  الطالب   عليها  يحصل  التي بالعالمة ويقاس  مشاكل  من

Harrison and Bramson  والواقعي  ،  التحليلي  العملي،  ،  المثالي  ،  التركيبي  وهي .  
(Altakhyneh,2016:124)   , 

 العمل   في   الدماغ  يبدأ  أن   قبل  موجوًدا  Harrison & Bramson  وفًقا   التفكير  أسلوب   ان
  Jones  يقوله  ما  مع   يتشابه .  مختلف  بشكل  العالم   رؤية   إلى  الجميع   يميل  حيث   ،   العمل  في  يبدأ  أو

  استخدام   وكيفية  ومعالجتها  المعلومات   بجمع ما  شخص   قيام  كيفية  مع يتعامل  التفكير  أسلوب   فأن
 بتحديد   ،Harrison & Bramson  ومنهم  الباحثين  من  القرارات , اذ قام عدد   التخاذ   المعلومات 

  الفعالة   فالمناهج  مختلفة  مواقف  في   ما  لشيء  معنى  جعل   و  لرؤية  الجميع   يستخدمها   مختلفة  أساليب 
  خاص   معين  مستوى   فرد  لكل   والواقعي , اذ ان    ،  والتحليلي  والعملي ،  ،  والمثالي  ،  التركيبي  هي
  عدد   على  اعتماًدا  ولكن  البعض   بعضها  عن  مستقلة  تكون   التي  الفعالة  المناهج  ترتيب   من  به
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 الضوء  يسلط  أن  فيجب   البيانات   بشأن  القرار  واتخاذ   المشكالت   وفهم  ،  األفراد   يواجهها  التي  البيانات 
 شخص   يستخدمه  أسلوًبا  يكون   أن  يمكن  التفكير  أسلوب   بأن  أعاله  Jones  يقوله  ما  على   أخرى   مرة
  . اليومية  العملية  في  الحل   اختيار  في  المعلومات   من  لالستفادة  ،   المشكالت   لتحديد   ما

(Liliweri,2017:2) 

 أبعاد أساليب التفكير: خامساً 

  مختصرة   نوعية  خصائص   على  الحصول  الممكن  من  تجعل  الفردية  التفكير  أساليب   إن
ان    ,  (Kamaleeva et al.,2021:4تفكيره.    ألسلوب   وفًقا  الفرد   شخصية  أنواع   من  نوع  لكل

 للتعامل  الفرد   يستخدمها  التي  الفكرية  واالستراتيجيات   األساليب   من   أساليب التفكير هي مجموعة
  ويقاس   مشاكل  من  يواجهه  ما  حول  ذلك  إلى  وما  بيئته  عن  أو  نفسه  عن  المتوفرة  المعلومات   مع

  , اذ وفًقا (Altakhyneh,2016:124)  . التفكير  اختبار  في  الطالب   عليها  يحصل   التي  بالعالمة
وهي التركيبي , والمثالي , والعملي ,    خمسة  التفكير  أساليب   فإن  Harrison & Bramsonلـ  

 (Rani & Agarwal,2015:1)والتحليلي , والواقعي. 

 التفكير التركيبي  -1

 فعندما  األضداد   منظور  من  العالم  الذي ينظر إلى  هو التفكير االبداعي  Bramson  وفًقا لـ
  يقترح   باختصار،  يكون   ، فالمقابل  طويالً   تقول  وعندما  ،  األبيض   باللون   أسود يكون التفكير  تقول

Bramson  "الخلط  وال  التكهنات   إلى  بتقدير  االستماع . "والمقاومة  الجدلية   الطبيعة  بين  يتم 
(Rani & Agarwal,2015:2)    ,ويقدمون   األفكار  يولدون   إنهم  متضاربة  أفكار  األفراد   لدى  

  اإلجماع   أو  بالتسويات   خاص   بشكل  مهتمين  ليسوا  وإنهم  التركيب   طريق  عن  وجديدة  مبتكرة  حلوالً 
  يدركان  شخصان  يوجد   ال  ألنه  الشخصية  النظر  بوجهة  يؤمنون   وهم  األفضل ,  الحل  على  االتفاق  أو

 & Alshammri)  .والجدة  والتغيير  والخالف  الصراع  عن  دائًما  يبحثون   فإنهم  نفسها  الحقيقة
Alenezi,2021:341)  على   والقدرة  التركيبي   التفكير  على  تركيزه  هو   حًقا  االختراع  يميز  ما  , إن  

 به  الخاص   التركيبي  التفكير  أشكال  من  شكل  هو  أبسط فاالختراع  مكونات   أو  أفكار  من  التعقيد   بناء
 أشكال  من  شكل  هو  أشكاله  أبسط  في  االختراع  فإن  الخاصة  أسبابه  له  التفكير   أشكال  من  شكل  وهو

  . الحالية  الشائعة  الجذب   عوامل  من  بكثير  أكثر  إليه  الوصول   يمكن  التفكير 
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(Weber,1996:354)    ,من أجل بناء   التواصل  على  االفراد   بقابلية  وهو التفكير الذي يتعلق  
التركيب الفعلي   اآلخرين وله المقدرة على  في مقابل ما يمارسه االفراد   والمختلفة  الجديدة  االفكار
 الوجهات   هذه  وربط  الحلول  أفضل  التي تسمح بإيجاد   والنظر بوجهات نظر مختلفة  المختلفة  لألفكار

  واألحداث.   للمواقف  التكاملية الثاقبة  والنظرة  بالتحدي  فيما بينها اذ يتصف التفكير التركيبي لدى الفرد 
لتركيب   التواصل في  المتعلمين بقدرة   يتمثل وهو نوع ,  (485:  2019التميمي ,  &  )السامرائي

قابلية    لتثير  البعض   بعضها  مع  التاثيرات   بوضع   الفرد   اذ يقوم  األخرون   يمارسه عما  االفكار  وبناء
  . واالبتكارية  الوضوح  التقان  النظر  هذه وجهات   بين  والربط  مع اتاحة حلول جديدة  للتفكير  جديدة

  ،   نظري   منظور  عن  ويبحثون   ،  متكاملون   دائًما  , إنهم  (279:    2020  َكاطع , &    )العزاوي 
  التوفيق  وبالتالي  التناقض "  إزالة"  شأنه  من  الذي  عمومية  واألكثر  األوسع  المفهوم  إنشاء  ويحاولون 

  خاصة   تكون   ما  وغالًبا  ،  للنظريات   عاطفًيا  حًبا  التركيب   أجهزة  فتمتلك  المتعارضين  الجانبين  بين
  ،  بالجديد   والشعور  ،  باإلبداع  وتتميز  لآلخرين  بالنسبة  ومجردة  للغاية  معقدة   تكون   ما  وغالًبا  ،  بها

 (Kamaleeva et al.,2021:4) .واللغة البصر وحدة

   التفكير المثالي -2

  يقترح   المثاليين  مع  للتواصل".  السامية  والمعايير  باألهداف  المثاليون   يؤمن"  Bramson  وفًقا لـ
Bramson  "المجتمع  وخدمة  والخدمة  الجودة  بأهداف  به  القيام  تريد   ما  ربط."  (Rani & 

Agarwal,2015:2)    ,التفكير  وكذلك  المستقبل  نحو  والتوجه  للقضايا  شاملة  رؤية  األفراد   يفضل 
  تجاه   قيم  موقف  ولديهم  االجتماعية   والمعايير   بالقيم   مهتمون   فإنهم  والخطط  واألساليب   األهداف  في

 & Alshammri)  .ومواضيعه  للعالم  عظيمة  بخطة  يؤمنون   فإنهم   واألشخاص   القضايا 
Alenezi,2021:342)  باآلخرين   األذى  إلحاق  بتجنب   أكبر  اهتمام  عن  عموًما  المثاليون   , يعبر  

 إلى  مثالية  األقل  األفراد   يميل  بينما  األخالقية  االلتزامات   يؤكد   الذي   Kantian  إحساس  ويعكسون 
نفعية    أكثر  نظرة  يعكس  مما  النوايا  أنبل  مع  حتى  منه   مفر   ال  الضرر  من   معينة  درجة  بأن   االعتقاد 
يفترض   األخالقية  المعضالت   على  األفراد   ردود   في  النتائج  إلى  تشير  فالمثالية  ذوو  األفراد   اذ 
 الفعل  خالل  من  المرغوبة  النتائج  على  الحصول  دائًما  يمكن  أنه  المثالية   من  العالية  الدرجات 

  ضرورًيا   سيكون   الضرر  بأن  يعترفون   ألنهم  النتائج  نحو  توجهاً   أكثر  اآلخرون   يكون   بينما"  الصحيح"
 (Plaisance et al.,2012:644) .أكبر اجتماعية منفعة إلنتاج  األحيان بعض  في
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  القيمة   نحو  الموجه  المستوى   على  تشتمل  رغبات   أنه  على  المثالي التفكير    اعتبار  يمكن
  يفهم   التعليم  مجال   , وفي"  الموارد   على  المفروضة  القيود   على  تقتصر  ال  التي"  المرجوة  للنتائج

  عن   النظر  بغض   العلمي  التحصيل  نحو  الشخص   دافع  عن  تعبيرات   أنه  على  عادةً   التفكير المثالي
  للنجاح   المتصورة  االحتمالية  الواقعية  يتضمن  أخرى   ناحية  ومن  ,  الهدف  هذا  تحقيق  في  الفرد   فرص 

 والعوامل  اإلنجاز  مستويات   مثل   التأثيرات   االعتبار   في  ضع  وبالتالي  ،  المرجوة  النتيجة   تحقيق   في
  البعيد   لمستقبلهم  للتالميذ   والواقعية  المثالية  باألهداف  يتعلق  للفرد , وفيما  المعروفة  األخرى   المقيدة

  بعضها  عن   تمييزها   يمكن  وال  وضيقة  غامضة  أفكار  إلى  أساًسا  تستند   أنها  Lewin افترض  
  المبادئ   تضع   أنها  على  المثالية   إلى  , ُينظر  (Gölz & Wohlkinger,2019:1399).  البعض 
 (Burger & Bless,2016:324)الحقيقية.    الذات   عن  والتعبير  العملية  االعتبارات   فوق   والقيم

  العالية   والمعايير  ،  العليا  بالمثل  تتميز  وهي  لألشياء  واسعة  نظرة  الذين لديهم  األشخاص   هم  , هؤالء
  لتلبية مثالًيا وسلوًكا  عالية   عمل جودة األمر اذ يتطلب  األنشطة تقييم ومعايير  ، والسلوك لألخالق

  الذين   األشخاص   من   أمل   بخيبة  يصابون   ما   غالًبا  ،  للغاية  المثالية   معاييرهم   بسبب .  احتياجاتهم
 (Kamaleeva et al.,2021:4)  .وقواعدهم  تطلعاتهم  من  سامية  أقل  وقواعدهم  تطلعاتهم  تبدو

 العملي  التفكير -3

  عن   يبحثون   الذين  الحيلة  وقوم  العمليون بالمرونة  المفكرون   يتمتع "   Bramson  لـ  وفًقا
يقترح  مع  وللتواصل  ."العالم  تغيير   شأنها  من  كبرى   خطة  من  بدالً   فوري   مردود    العمليون 

Bramson   " المتاحة  بالموارد   البدء  خاللها  من  يمكنك  التي  المدى  قصيرة  األهداف  على  التأكيد." 
(Rani & Agarwal,2015:2)    , التكتيكات   على  التركيز  إلى  بحاجة  أنهم  األفراد   يعتقد  

  لها  التي  االختصارات   عن   يبحثون   ما   غالًبا  فإنهم   وبالتالي  النتيجة   إلى  تؤدي  التي  واالستراتيجيات 
  خطأ   هو وما  صواب  هو ما يعتبرون   فإنهم به  يقومون  الذي العمل كان وسريعة فمهما فورية نتائج 
  لكنهم   وكبيرة  األجل  طويلة  برامج  لديهم  الذين  أولئك  ليسوا  وإنهم  المباشرة  الشخصية  الخبرة  حيث   من

  ويؤمنون   الحياة  نحو  منهجي  ميل  ولديهم  المدى  وقصير  عمليين  مفكرين  يكونوا  أن  إلى  يميلون 
  بها  التنبؤ  يمكن  ال  التغير  شديدة  ظاهرة  العالم   أن  يرون   وإنهم  الفائدة  على   كدليل  والفعالية  بالكفاءة

ونظًرا  وغير   بقدرة   يتمتعون   فإنهم  التكيف  على  والقدرة  المرونة  هو  العملي  المنهج  ألن  مفهومة 
  يبرزون   , إنهم  (Alshammri & Alenezi,2021:342)  .األخرى   األساليب   من  أكثر  إبداعية 
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  باستخدام   وذلك  ،  اآلخرين  واحتياجات   احتياجاتهم  لتلبية  جديدة  طرق   عن   للبحث   الميول  بقية  عن
 إظهار  العمليون إلى  يميل  ،  مشكلة   أي  حل  في.  فقط  أيديهم  متناول  في  الموجودة  والمعلومات   المواد
  أشخاص  إنهم. ممكن وقت  أسرع في محددة نتيجة على الحصول أجل من وتدريجي تدريجي  نهج

  اتصال  مهارات   لديهم  يكون   ما  وعادة  ،  والسلوك  التفكير  حيث   من  التكيف  على  وقادرون   مرنون 
  وتقييم   وتحليل  لتحفيز  النظرية  وراء  ما  كإطار  , يعمل  (Kamaleeva et al.,2021:4)  .متطورة

  سببية   أساليب   في   وربطها  ؛  الصلة  ذات   الحقائق   , من خالل جمع  والبيئة  المجتمع  بين   التفاعالت 
 تلك  لتحقيق  الشخصية   الحياة  وأساليب   المؤسسية  بالسياسات   والتوصية  األساسية  القيم  هذه  وربط
  أن   نأمل  التي  الحقائق  من  جديدة  مجموعات   تولد   التي   والفردية  الجماعية   اإلجراءات   وتنفيذ   القيم 
  فرضية   , إن  (Weigert,2008:243)  .القيمة  على  القائمة  السياسات   مع  اتساًقا   أكثر  تكون 

  الستراتيجيات   ومتكامل  وسيط  هو   التفكير  إضافية , اذ ان   بحجج  مدعومة  للتفكير  العملي  التوجه
 لدعم   العقل  تطور  لقد "    Sloman  يدعمها  مهمة   فكرة  لقول  آخر  شكل  فإنه  الحياة   قيد   على  البقاء
 لكونه   بكثير  أكبر  احتمالية  لديه  التفكير  ظهور   فإن  أخرى   , وبعبارة"  بفعالية   التصرف  على  قدرتنا
 يؤكد ,    (ROTILĂ, 2019:24)  . ثانٍ   منتج   صفة  امتالك  من   أكثر  للتطور"  متعمدة"  نتيجة

  يبدأ   اعتقاد   إلى  للوصول  تحقيق  عملية  التفكير  يعد   ، اذ   واألفعال  التفكير  بين  العالقة  على  العمليون 
 اإلجراءات   بعض   فإن  للعمل  قاعدة  هو  اإليمان  ألن  ونظًرا  اإلجراءات   بعض   اتخاذ   بعد   الشك  من

  أخذ   يتم  العملية  وخالل  أبًدا  تنتهي  ال   االستفسار  عملية   فإن  وبالتالي  االعتقاد   تحقيق  بعد   ستحدث 
  للتحقيق   وسيلة  األساليب   لغات  تعد   واالختطاف ، اذ   واالستنتاج  االستقراء:  التفكير  من  أنواع  ثالثة

 (Iba,2015:1) . االختطافي التفكير وخاصة

 التحليلي  التفكير -4

الدقة  المفكرون   يربط "  Bramsom  لـ  وفًقا   بالتفاصيل   واالهتمام   والشمولية  التحليليون 
 الصحيحة  اإلجابة  وحساب   وتصنيفها  وقياسها  البيانات   بجمع   يقوموا  أن   المحتمل  ومن  باالكتمال

  تقديم "  Bramsom  التحليليين يقترح  مع  وللتواصل   تطرحها  مشكلة  ألي ومنهجية  عقالنية  بطريقة 
,    (Rani & Agarwal,2015:2)  ."االحتياطية   والمواصفات   بالبيانات   مليئة  منطقية  خطة

  أو   حدًثا  أو  شخًصا   أو  شيًئا  كان  سواء  - الكون   في  شيء كل  أن  التفكير التحليلي  أسلوب   يفترض 
  مستقل   بشكل  األساسية   الداخلية  سماته  حيث   من   فهمه  ويمكن  طبيعته  في  منفصل  -  مجردة  فكرة
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  العوامل   الشيء وليس  سمات   على  العالم  حول   التفكير  يعتمد   التحليليين  للمفكرين  وبالنسبة  سياقه  عن
 التركيز  إلى  بالميل   التحليلي  التفكير  , يتميز  (Lee et al.,2022:141)  .به  المحيطة  السياقية

 األشياء   بين  التمييز   يفضلون   التحليليين  المفكرين  أن  أي  ،  وخصائصها  األشياء  على  أساسي  بشكل
 وشرح  ،  الفاعلة  الجهات   أو  األشياء  إلى  السببية  وإسناد   ،  سياقاتهم  من   األشخاص   أو  المحورية
  بطريقة   المستقبلية   باألحداث   والتنبؤ  ،  الرسمي  المنطق  أساس  على   االجتماعية  واألحداث   األشياء
  فأولئك  والتحليلي  الرسمي  المنطق  على  التركيز  مع  تعريفه  يتم,    (Li et al.,2021:3-4)  .خطية
 المشاكل  ويواجهون   القرار  التخاذ   كأساس  النظرية  على  يؤكدون   األسلوب   بهذا  يستمتعون   الذين

 وإنهم  بعناية  ويخططون   بالتفاصيل  يهتمون   فهم  ،  ذلك  على  عالوة  ومنهجية  ومنطقية  دقيقة  بطريقة
 . المعقدة  والنمذجة  التخطيط  في  جًدا  ناجحين   يكونون   ما   وغالًبا  القرار  اتخاذ   قبل  البيانات   يجمعون 

(Alshammri & Alenezi,2021:342)  ,الكون  إلى النظر إلى التحليليون  المفكرون  يميل  
 والبحث   الكائن  على  حصرًيا  أكثر  بشكل  التركيز   إلى  ويميلون   مستقلة  كائنات   من  مكون   أنه  على
  الذين   األشخاص   ويرى   فيه  والتحكم  سلوكه  تفسير  في  تساعد   أن  شأنها  من  التي  الشيء  سمات   عن

  ويحافظ   الوقت   بمرور  ثابًتا  يظل  جوهرها  وأن  مستقلة  األشياء  معظم  أن  المعرفي  األسلوب   هذا  لديهم
 في  والتحكم  التنبؤ  على  القدرة  من  أكبر  قدًرا  فيتوقعون   خطي  منظور  على  التحليليون   المفكرون 

  االفتراضين   أحد   اختيار  طريق  عن  التناقضات   حل  ليتم  الموضوعية  لألنماط   االستقرار  أو  التغيير
 Martín-Fernández)   .يتعايشا  أن  يمكن  ال  المتعاكسين  الجانبين  أن  يعتبر  ألنه  المتعارضين

et al.,2022:2) التحليلي  التفكير على  أكثر يعتمدون  الذين األشخاص  أن  إلى األبحاث  , تشير  
فيميل  بالمعلومات   لإليمان  عرضة  أقل  هم  العواطف  على  وأقل   تبرير   إلى  األشخاص   الخاطئة 

 تفسيرات   يشكلوا  أن   الممكن   ومن  الوقت   لضغط  يتعرضون   عندما  مواقفهم  مع  تتماشى  التي  المعلومات 
,    (Nurse et al.,2022:426)  .الوقت   من  مزيد   لهم  ُيتاح  عندما  موضوعي  بشكل  صحيحة

  بالفئة   الخاصة  بالسمات   يتعلق  فيما  وتقييمها  فريدة  فئات   إلى  أشياء  بتعيين  التحليليون   المفكرون   يقوم
  على   التصنيف  معايير  عن  انحراًفا  ويظهرون   متصل  تفكير  توجه  لديهم  الشموليون   اما المفكرون 

  جيًدا  محدًدا  هيكاًل   ويؤسسوا  منفصالً   تفكيًرا  توجًها  التحليليون   المفكرون   يمتلك  ،   ذلك  من  العكس
 (Lee & Chu,2021:3) .بهم الخاصة التصنيف معايير ضمن
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 الواقعي  التفكير -5

  الواقع  أن  ويعرفون   بسرعة  يتحركون  فاعلون   هم  الواقعيون   المفكرون "  Bramsom  لـ  وفًقا
  األشياء  تلك  وليس بذلك يخبرونهم - واللمس والشم والذوق  والصوت  البصر  - حواسهم ماهية هو

  وللتواصل "    العمليات   دليل  من   دقيقة   غير   صفحات   أو   المحاسبة  دفاتر  في  المرء  يجدها  التي   الجافة
 & Rani)  . بك  الخاص   والحل   التحدي  على  التركيز  Bramsom  يقترح  الواقعيين  مع

Agarwal,2015:2)    ,واتخاذ   الحلول  عن  بالبحث   يؤمنون   األسلوب   بهذا  يتمتعون   الذين  أولئك 
  المالحظة   من  مستمدة  عقلية   نماذج  ولديهم  استقرائيون   فهم  الخبراء  وآراء  حقائق   على  بناءً   قراراتهم

  ويركزون   تحقيقه  يريدون   الذي  للهدف  واضحة  صورة  على  الحصول  ويريدون   والخبرة  الشخصية
  نتائج   تحقيق  إلى  ويميلون   تجريبيون   وإنهم  والفعالة  العملية  الحلول  وكذلك  والبيانات   الحقائق   على

  يفعلون   أنهم   من   للتأكد   ومحكمة   ومناسبة  مثالية   األشياء  جعل   في  رغبة   ولديهم  وموضوعية  حقيقية 
  في   هم  , الواقعيون   (Alshammri & Alenezi,2021:342)  طريقة.  بأفضل  دائًما  األشياء
 يعتمد   وكالهما  آخر  نوع  أي  من   المحللين  إلى  بكثير  أقرب   وهم  منظرين   وليسوا  ،  تجريبيون   األساس

  والنتائج   المنهجية  نحو  مياًل   ويظهر  ،  والمادي  الملموس  ،  الهدف  على   ويركز  ،  الحقائق  على
  تحت  الموجودة  الحقائق  على  باالعتماد   ،  اإلمكان  بقدر  محددة  مسألة  يفعل  أن  يريد   فالواقعي  العملية
 المالحظة  على  االعتماد   في  المتعلمون   قدرة  , وهو  (Kamaleeva et al.,2021:4)  .تصرفه

  االستماع  عبارة عن   فهو ،  يلمسوه أو  المتعلمون  به   يشعر وما المدركة الحقائق خالل من والتجربة
  تلقائيا   الواقعي  تفكيرهم  تحسين  يمكنهم من  فال  الواقعية  العلمية  الجوانب والتأكيد على    للمناقشات 

  المعـــــــــــرفة  واكتســـــــاب   التفكيـــــــر في يقضوه  الذي الوقت االعتيادي بل من الالزم تحديد  تعلمه أثناء
 (Daoud,2020:253)واقعية.  أكثر  بتفكير  اذ تسمح  اإلدراكيـــــــة  بالتطورات   التي تسمــــــــح  الجديــــــــــدة

هناك العديد من االدبيات تناولت أساليب تفكير اخرى ومن هذه األساليب األسلوب الشامل اذ    
  ومتشابك   ومعقد   مائع  الكون   في  شيء  كل  أن   الشامل يفترض   أسلوب التفكيربأن    (Lee et al)يرى  

  الشموليين   للمفكرين  فبالنسبة  بسياقاتها  مرتبطة  اعتبارها  يتم  لم  ما  لها  معنى  ال  األشياء  وأن  بطبيعته
  القوى   عن  بمعزل  تعتبر  المحورية  المعلومات   كانت   إذا  مكتمل  غير  العالم  في  التفكير  فإن

  إلى   االنتباه  بأنه  الشامل  أسلوب التفكير  , يتميز   ((Lee et al.,2022:141-142.السياقية
  ويعزون   ،  كامل  مجال  إلى  الشاملون   المفكرون   يحضر  عندما  وسياقاتها  األشياء   بين  العالقات 
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  والتنبؤ   واألحداث،  األشياء  لشرح  الخبرة   على  القائمة  المعرفة  على  ويعتمدون   ،  السياقات   إلى  السببية
 بينهما , اذ يعتمد   الموضوعية  العالقات   أساس  على  األشياء  وتصنيف  ،   لألحداث   الدورية  بالتغيرات 
  على   معتادون   أنهم  يعني  مما  ،  الصور  على  القائم  التفصيل  على  أكبر  بشكل  الشموليون   المفكرون 

   (Li et al.,2021:4) .السياقية أو الخلفية المعلومات  مراعاة خالل من المشكالت  في التفكير

 التعلم  من  يتكون   الذي  اسلوب التفكير التجريبي  (Korkman & Tekel)وقدم كل من  
  روابط  وله  وتلقائي  وشامل  وسريع  آلي  التجريبية  المعلومات   معالجة  ان نظام  والتجريبي ,  العاطفي
 في   ستحدث   التي  واألخطاء  أوالً   المعلومات   يعالج  نظام  هو  التجريبي  فالتفكير  استفزازية  وعواطف

  من  التفكير العقالني الذي يتكون اسلوب  و العقالنية ,    المعلومات   معالجة  على  تؤثر  النظام  هذا
  ووعي   تحليلية  منطقية  بنية  له  العقالني  التفكير  نظام  وإن  االستنتاجية  والقواعد   ثقافًيا  المنقولة  المعرفة
وقد تبنت الباحثة نظرية هاريسون وبرامسون    (Korkman & Tekel,2020:193)  .اختياري 

اة الفرد، كالجانب االجتماعي والمعرفي  الرتباط اساليب التفكير في ضوئه بجوانب عديدة من حي
والمهني واالكاديمي، وذلك من خالل االطالع على نتائج البحوث والدراسات التي اعتمدت على  
هذه النظرية . وقد اعتمدتها العديد من الدراسات التي حاولت معرفة أساليب التفكير الشائعة لدى  

هرت النتائج ان اكثر اساليب التفكير المفضلة  (، واظ2007الطلبة منها دراسة الزعبي والشريدة )
هي اسلوب التفكير الواقعي يليه اسلوب التفكير التحليلي ثم اسلوب التفكير المثالي فأسلوب التفكير  
داللة  ذات  فروقًا  النتائج  تظهر  ولم  االخيرة  المرتبة  في  العملي  التفكير  اسلوب  ويأتي  التركيبي 

 (1:2007ستعمال اساليب التفكير. )الزعبي والشريدة ،إحصائية بين الذكور واالناث في ا
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 دراسات سابقة 
 اوال: دراسات تناولت اجهاد القرار 

 ( دراسات سابقة تناولت اجهاد القرار 1جدول رقم )                    
( 2018خليفة, &  )عيسى دراسة  -1  

 عنوان الدراسة 
 األكاديمي حدة اإلجهاد خفض في االستراتيجي التعلم على قائم برنامج فعالية

 الطائف  بجامعة التربية طالب كلية لدى القرار اتخاذ مهارات وتحسين

 بجامعة الطائف  التربية بكلية الخاصة التربية قسم طلبة مجتمع البحث

 طالبا  13 عينة البحث

 هدف البحث
 خفض حدة في االستراتيجي التعلم على قائم تدريبي برنامج فعالية من التحقق
 بجامعة التربية  كلية طالب لدى القرار اتخاذ مهارات وتحسين األكاديمي اإلجهاد
 الطائف 

األساليب اإلحصائية 
 معامل االرتباط سبيرمان، اختبار مان ويتني، اختبار ويلككيسون  المستخدمة 

 األكاديمي وأبعاده   اإلجهاد حدة خفض اهم النتائج

(2019)دوبي ،  دراسة  -2  

 اجهاد القرار وعالقته بالتفكير النقدي لدى الطلبة  عنوان الدراسة 

  جامعة في والطالب العالم أنحاء مختلف في العاملين المهنيين عينة من بعض البحثمجتمع 
 المجر  ، Debrecen)ديبريسين )

 مستجيب 111 البحثعينة 

 النحو على للمتعلمين العاملة الذاكرة باستخدام والتحليل  التفكير مهارات تحسين البحثهدف 
 األمثل 

االساليب االحصائية 
 المستخدمة 

 اسلوب تحليل البيانات 

 هم النتائجأ

 يومًيا   اتخاذها  يتم  التي   القرارات   عدد  بسبب  العقلي  االجهاد  ببعض  االفراد   يشعر
  للمتعلمين  النقدي  والتفكير  التحليلية  المهارات  على  يؤثر  أن  يمكن  مباشر  عامل  وهذا

  لمجرد   االستمرار  حًقا   الصعب  من  لهم  بالنسبة  العمل  بعد  يتعلمون   الذين  فأولئك
 القرار  إجهاد

(2020,  )النفيعي دراسة  -3  

 عنوان الدراسة 
معلمي الطلبة    للشخصية لدى الكبرى   الخمسة بالعوامل الفكري وعالقته اإلجهاد

 جدة  مدينة في الموهوبين
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 جدة  بمدينة الموهوبين بمدارس والمعلمات جميع المعلمين البحثمجتمع 
 مستجيب 150 البحثعينة 

 البحثهدف 
 مدينة في الموهوبين الطلبة  معلمي لدى الخمسة بالعوامل وعالقته الفكري  اإلجهاد

  الخمسة العوامل  تأثير درجة عن الفكري والكشف اإلجهاد درجة عن جدة والكشف
 الموهوبين المعلمين شخصية على

االساليب االحصائية 
 ( تحليل التباين االحادي T-TESTمعامل ارتباط بيرسون، و اختبار ) المستخدمة 

 هم النتائجأ
 والعوامل )العصابية( الفكري  اإلجهاد إحصائية بين داللة ذات طردية عالقة وجود
 جدة   مدينة في الموهوبين الطلبة معلمي لدى

(2021حمادي, &  )الجنابي دراسة  -4  

والتحكم المعرفي    والتفكير التأملي القرار نمذجة العالقة السبيبة بين اجهاد عنوان الدراسة 
 العراقية الجامعات في األقسام رؤساء والرعاية الذاتية اليقظة لدى

 الجامعات العراقية  في االقسام رؤساء من عينة البحثمجتمع 
 رئيس قسم 200 البحثعينة 

دور اجهاد القرار والتفكير التأملي والتحكم المعرفي والرعاية الذاتية اليقظة لدى   البحثهدف 
 رؤساء األقسام في الجامعات العراقية 

االساليب االحصائية 
 ( ارتباط بيرسون الفا كرونباخ T-TESTاختبار التائي ) المستخدمة 

عينه ،وان الدراسة  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات  هم النتائجأ
 اجهاد القرارمن  ال يعانون   الدراسة
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 ثانيا: دراسات تناولت اساليب التفكير

 ( دراسات سابقة تناولت أساليب التفكير 2جدول )                  

) راسة د -1 2016جودة,  ,مرزوك  ) 

 التعصبية عند طالب الجامعة باالتجاهات وعالقتها  التفكير اساليب عنوان الدراسة 

 ( 2016-2015طلبة جامعة بغداد للعام الدراسي ) البحثمجتمع 

 طالب وطالبة 400 البحثعينة  

 التعرف على أساليب التفكير والفروق في أساليب التفكير لدى طلبة الجامعة  البحثهدف 

االساليب االحصائية 
 المستخدمة 

 االختبار التائي، معادلة جتمان، أسلوب التجزئة النصفية، الفا كرونباخ

 هم النتائجأ
تفكير المجتمع  ان جميع أساليب التفكير لدى الطلبة هي أعلى من متوسط أساليب  

 الذي ينتمون اليه

(2019)سعد,  دراسة  -2  

 الجامعة طالب لدى االنفعالي باإلبداع التنبؤية وداللتها التفكير أساليب عنوان الدراسة 

 طالب وطالبة 180 البحثعينة  

 التفكير  خالل أساليب من االنفعالي باإلبداع التنبؤ  إمكانية عن الكشف البحثهدف 

االساليب االحصائية 
 المستخدمة 

 معامل االرتباط سبيرمان، الفا كرونباخ

 هم النتائجأ
ان جميع أساليب التفكير لدى الطلبة هي أعلى من متوسط أساليب تفكير  

 المجتمع الذي ينتمون اليه

(2020)عبد هللا ,  دراسة  -3  

 التربية االساسية  كلية طلبة لدى ستيرنبرج يةر نظ ضوء في  التفكير اساليب  دراسة عنوان الدراسة 
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 ( 2020 – 2019طلبة كلية التربية للعام الدراسي ) البحثمجتمع 

 طالب وطالبة 400 البحثعينة  

 البحثهدف 
التعرف على أساليب التفكير السائدة لدى طلبة كلية التربية األساسية الجامعة  
 المستنصرية ودراسة الفروق في أساليب التفكير في ضوء تخصصهم االكاديمي

االساليب االحصائية 
 Fمعادلة الفا كرونباخ ، االنحراف المعياري ، معامل  المستخدمة 

 هم النتائجأ
السائد لدى الطلبة هو التشريعي والهرمي والتنفيذي وهناك  ان اسلوب التفكير 

فروقات معنوية بين التخصصات بكلية التربية األساسية في أساليب التفكير  
 ولصالح التخصصات العلمية

( 2021,  )بيباني دراسة  -4  

 الذات بفاعلية  وعالقته  التفكير أساليب عنوان الدراسة 

 أربيل –جامعة صالح الدين  البحثمجتمع 

 تدريسي 243 البحثعينة  

 البحثهدف 
 تدريسي لدى الذات فاعلية و التفكير أساليب بين العالقة طبيعة من التحقق
 الدين صالح جامعة

االساليب االحصائية 
 معادلة الفا كرونباخ ، معادلة بيرسون ، االختبار التائي  المستخدمة 

 الذات وفاعلية التفكير أساليب  بين في االرتباط التباين أظهرت هم النتائجأ

 (2021) د.نغيم & نغوين ،  دراسة  -5

 اساليب التعلم النشط وطرق التدريس من قبل المحاضرين الجامعيين عنوان الدراسة 

 هانوي  في جامعيين محاضرين البحثمجتمع 

 محاضر  218 البحثعينة  
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 البحثهدف 

 ، الجامعيين المحاضرين قبل من التدريس وطرق  النشط التعلم اعتماد  دراسة

 الثقة ذلك في بما ، المهمة العوامل بعض مساهمة  االعتبار في األخذ مع

 العاطفي  والذكاء التفكير وأساليب والتمكين

االساليب االحصائية 

 المستخدمة 
 التحليل العنقودي ، تحليل التباين

 هم النتائجأ

 مدى اختلف ، اذ النشطة التدريس طرق  لتطبيق ميل لديهم المحاضرين أن

  و" الليبراليون " و" المحافظون : "مجموعات أربع بين األساليب هذه تطبيق

 " الصغار الليبراليون " و" الصغار المحافظون "

 (  2021) بيتر & هاليم ،  دراسة  -6

 مخرجات التعلم لطالب المدارس الثانوية تأثير أساليب التعلم والتفكير على  عنوان الدراسة 
 آتشيه  باندا مدينة في الثانوية  المدارس طالب جميع البحثمجتمع 

 الحكومية الثانوية  المدرسة  في الثاني الصف في طالًبا 90 البحثعينة  

 البحثهدف 
 على كبير بشكل تؤثر التي التفكير وأساليب التعلم  أساليب العالقة بين فحص
 . التعلم نتائج

االساليب االحصائية 
 المستخدمة 

 TOW- WAY ANVAاالختبارات اإلحصائية الوصفية استخدام تقنية 

 هم النتائجأ
  تعلم نتائج على التفكير وأساليب التعلم أساليب تأثير بين كبيًرا فرًقا هناك

 باالكتشاف  التعلم نموذج يدرسها التي الطالب

 ( 2021)الشمري & العنزي ،  دراسة  -7

 القيادة اإلبداعية وعالقتها بأساليب التفكير بين قادة الجامعات السعودية عنوان الدراسة 
 بالرياض والخاصة الحكومية الجامعات في التربوية القيادات جميع البحثمجتمع 

 جامعي قيادي( 60) البحثعينة  

 البحثهدف 

 الرياض في  الجامعات قيادات لدى اإلبداعية القيادة مستوى  على التعرف
 بين الفروق  تكشف وكما تفكيرهم بأساليب وعالقتها السعودية العربية بالمملكة
(  خاصة أو عامة)  الجامعة نوع حسب التفكير وأساليب اإلبداعية القيادة مستوى 

 والجنس. 
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االساليب االحصائية 
 المستخدمة 

 معامل االرتباط سبيرمان وجتمان ، الفا كرونباخ

 النتائجهم أ
 من بالرياض التربوية  الجامعات قيادات بين اإلبداعية الريادة من عال   مستوى 

 والمثالي والبراغماتي  الواقعي تصنيف االسلوب وتم التفكير أساليب حيث
 .التوالي على والخامس والرابع والثالث والثاني األول والتركيبي والتحليلي

 (2021وآخرون ،  راماسامي ) دراسة  -8

 عنوان الدراسة 
تأثير أنماط التفكير السائدة على المهارات الناعمة بين طالب المحاسبة 

 الماليزيين 

 الرحمن  عبد تونكو وجامعة الماليزية  بوترا وجامعة مااليا جامعة البحثمجتمع 

 الجامعيين المحاسبة طالب من 306 البحثعينة  

 البحثهدف 
 طالب لدى الشخصية المهارات على السائدة التفكير أنماط تأثير تحديد

 الماليزيين المحاسبة

االساليب االحصائية 

 المستخدمة 
 SPSS، بيرسون تحليل باستخدام برنامج  PCاالنحداري الخطي المتعدد 

 هم النتائجأ
  التفكير ألساليب فهم توفير خالل من التعليم تطوير في الدراسة هذه تساهم

 السائدة 
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 موازنة الدراسات السابقة: 
بعد ان استعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي بحثت المتغيرين يمكن مناقشتها في ضوء جوانبها  

، التي استخدمتها وكذلك النتائج   اإلحصائية(العينات، الوسائل    االساسية والتي تتمثل )االهداف،
 توصلت اليها وكما يلي: التي

 : األهداف.1

(التحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم على التعلم االستراتيجي  2018هدفت دراسة )عيسى &خليفة
  Dubey,2019)وهدفت دراسة ) في خفض حدة اإلجهاد األكاديمي وتحسين مهارات اتخاذ القرار

الذاكرة   باستخدام  والتحليل  التفكير  النحوتحسين مهارات  للمتعلمين على  االمثل وهدفت  العاملة 
اإلجهاد الفكري وعالقته بالعوامل الخمسة لدى معلمي الطلبة الموهوبين  (2020دراسة )النفيعي، 

في :مدينة جدة والكشف عن درجة اإلجهاد الفكري والكشف عن درجة تأثير العوامل الخمسة على  
دور اجهاد القرار والتفكير  (  2021&حمادي،الموهوبين وهدفت دراسة )الجنابي شخصية المعلمين

وهدفت   في جامعات العراقالتأملي والتحكم المعرفي والرعاية الذاتية اليقظة لدى رؤساء األقسام  
( التعرف على أساليب التفكير والفروق في أساليب التفكير لدى طلبة 2016دراسة )مرزوك&جودة،

خالل  ن إمكانية التنبؤ باإلبداع االنفعالي من  الكشف ع (  2019الجامعة وكذلك هدفت دراسة )سعد،
التعرف على أساليب التفكير السائدة لدى طلبة (  2020اساليب التفكير. وهدفت دراسة )عبدهللا،

  كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية ودراسة الفروق في أساليب التفكير في ضوء تخصصهم 
من طبيعة العالقة بين أساليب التفكير و فاعلية    ( التحقق  2021االكاديمي. وهدفت دراسة )بيباني،

( (Nghiêm-Phú & Nguyễn,2021جامعة صالح الدين. وهدفت دراسة    الذات لدى تدريسي
دراسة اعتماد التعلم النشط وطرق التدريس من قبل المحاضرين الجامعيين ، مع األخذ في االعتبار  

والذكاء العاطفي. الثقة والتمكين وأساليب التفكير    مساهمة بعض العوامل المهمة ، بما في ذلك
العالقة بين أساليب التعلم وأساليب التفكير التي   ( فحص (Putri & Halim,2021وهدفت دراسة 

  التعرف   (Alshammri & Alenezi,2021)التعلم. وهدفت دراسة  تؤثر بشكل كبير على نتائج  
على مستوى القيادة اإلبداعية لدى قيادات الجامعات في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعالقتها  
التفكير حسب نوع  القيادة اإلبداعية وأساليب  بين مستوى  الفروق  تفكيرهم وكما تكشف  بأساليب 
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  تحديد تأثير (  (Ramasamy et al.,2021والجنس. وهدفت دراسة    الجامعة )عامة أو خاصة(
 الماليزيين  أنماط التفكير السائدة على المهارات الشخصية لدى طالب المحاسبة

 بأساليب التفكير لدى مديري المدارس     وعالقتهالتعرف على اجهاد القرار    هدفت   الدراسة الحالية  اما

   :العينة. 2
خليفة  و   دراسة )عيسىطالبا في    (13أختلف حجم العينات التي بحثتها الدراسات السابقة فقد بلغت)

(,وبلغت العينة في دراسة  Dubey, 2019مستجيب في دراسة )  (11وبلغت العينة )  (،2018
)الجنابي150( )2020)النفعي   دراسة  العينة في  وبلغت    ( 200()2021حمادي  و    مستجيب( 

)مرزوك&جودة، دراسة  في  العينة  وبلغت  قسم  )2016رئيس  وفي(طالب  400(  دراسة     وطالبة 
  ( 400( )2020العينة في دراسة)عبدهللا،  وطالبة وبلغت طالب    (180( بلغت العينة )2019)سعد،

( محاضر في  218وبلغت )  (،  2021)بيباني،  ( بلغت العينة في دراسة243طالب وطالبة، و)
وبلغت)(Nghiêm-Phú & Nguyễn,2021دراسة   دراسة    (٩٠(،  في   & Putriطالبا 

Halim,2021)،)   وبلغت   (( قيادي جامعي في دراسة )60Alshammri & Alenezi,2021 ،)  
(  233)  بلغت   عينة الدراسة الحالية   اما    (Ramasamy) et al.,2021( في دراسة  306وبلغت )

 مدير ومديرة من مديرية تربية كربالء المقدسة ومديرية تربية النجف االشرف 

 الوسائل االحصائية .3

هناك تشابه واختالف في الدراسات السابقة في استخدام الوسائل االحصائية ففي دراسة )عيسى   
دراسة 2018،  خليفةو  معها  تشابهت  كذلك  والتأثير  واالرتباط  الوصفي  االحصاء  استخدم   )

دراسة  2020)النفيعي،  في  اما  االحصائية  الوسائل  استخدام  في   )Dubey 2019)  استخدم  )
( استخدم تحليل  2021حمادي  و   ة اسلوب تحليل البيانات اما دراسة) الجنابيالوسائل االحصائي

،  2019سعد،  ،2016جودة,    ومرزوك  المسار االرتباط التأثير، واستخدمت  كل من الدراسات )
بيباني،Nghiêm-Phú & Nguyễn,2021،2020عبدهللا،  الوصفي، 2021،  االحصاء   )  

من    االرتباط، كل  واستخدمت  )التأثير،    (، Alshammri & Alenezi,2021دراسة  
Ramasamy et al.,2021)،بينما دراسة  ( المنهج الوصفي التحليلي  Putri & Halim,2021) )  

 .  المنهج الكمي وطرق المسح والتقنيات الوصفية

 اما الوسائل االحصائية للدراسة الحالية فسوف يتم عرضها مفصلة في الفصل الثالث.
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 :النتائج.4

عليها   اكدت  التي  النتائج   األكاديمي  (   2018،  خليفةو  عيسى  )ان  اإلجهاد  حدة  خفض 
يشعر االفراد ببعض االجهاد العقلي بسبب عدد (Dubey, 2019)دراسة    توصلت ،وكما  وأبعاده

القرارات التي يتم اتخاذها يومًيا وهذا عامل مباشر يمكن أن يؤثر على المهارات التحليلية والتفكير  
النقدي للمتعلمين فأولئك الذين يتعلمون بعد العمل بالنسبة لهم من الصعب حًقا االستمرار لمجرد 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين    توصلت الى(  2020سة)النفعي  ودرا  اجهاد القرار،
اإلجهاد الفكري والعوامل)العصابية( لدى معلمي الطلبة الموهوبين في مدينة جدة ، اما  في دراسة  

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات   فتوصلت الى  (2021حمادي  و   )الجنابي 
، ان جميع أساليب التفكير لدى الطلبة  2019ت نتائج دراسة اساليب التفكير سعد،الدراسة، بينما كان

اليه   ينتمون  الذي  المجتمع  تفكير  أساليب  متوسط  من  أعلى  دراسة    توصلت هي  نتائج 
ان اسلوب التفكير السائد لدى الطلبة هو التشريعي والهرمي والتنفيذي وهناك    الى،2020عبدهللا، 

فروقات معنوية بين التخصصات بكلية التربية األساسية في أساليب التفكير ولصالح التخصصات  
  ، دراسة    وتوصلت العلمية  أساليب   (،2021البيباني،)نتائج   بين  االرتباط  في  التباين  اظهرت 

مستوى عاٍل    (Alshammri & Alenezi,2021النتائج لدراسة )  توصلت الذات ،  التفكير وفاعلية  
من الريادة اإلبداعية بين قيادات الجامعات التربوية بالرياض من حيث أساليب التفكير وتم تصنيف 
االسلوب الواقعي والبراغماتي والمثالي والتحليلي والتركيبي األول والثاني والثالث والرابع والخامس  

( هناك فرًقا كبيًرا بين تأثير أساليب  (Putri & Halim,2021دراسة    توصلت   التوالي،بينماعلى  
  ، باالكتشاف  التعلم  نموذج  يدرسها  التي  الطالب  تعلم  نتائج  على  التفكير  وأساليب  التعلم 

Ramasamy) et al.,2021 فهم توفير  خالل  من  التعليم  تطوير  في  الدراسة  هذه  تساهم   )
اما نتائج الدراسة الحالية فسوف يتم عرضها مفصلة في الفصل الرابع  ,  السائدةألساليب التفكير  

. )نتائج البحث(



 

 

 
 الفصل الثالث  

 وإجراءاته منهجية البحث  
 

 مجتمع البحث ❖

 عينة البحث  ❖

 البحث اأدات ❖

 التطبيق النهائي  ❖

 الوسائل اإلحصائية  ❖
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وبناء أدوات لقياس   له،يصف هذا الفصل منهجية البحث ومجتمعه وكيفية اختيار العينة الممثلة  
مستوفية للشروط العلمية   المدراء،( لدى  وأساليب التفكيرمتغيرات البحث المتمثلة بــ )اجهاد القرار  

)القياسية(   والموضوعية التي ينبغي توفرها في المقاييس النفسية وتمتاز بالخصائص السيكومترية
 البحث. ومن ثم التطبيق النهائي والوسائل اإلحصائية التي تم استعمالها في هذا 

   أواًل: منهجية البحث :
عّرف منهج البحث باألسلوب الذي ينتهجه الباحث أو العالم في دراسة مشكلته بغية الوصول         ُ 

 (.13:  1990إلى حلول لها وإلى بعض النتائج )عيسوي, 
ومن المناهج شائعة االستعمال بين الباحثين هو المنهج الوصفي, الذي يهدف إلى تحديد        

مل على وصفها, فهو يعتمد على دراسة الظاهرة مثلما هي  وضع حالي لظاهرة معينة, ومن ثم يع 
 (.287: 2008موجودة في الواقع ويهتم بوصفها بدقة )عبد المؤمن, 

ويصف البحث االرتباطي درجة العالقة بين المتغيرات وصفًا كميًا، ألن الغاية منه تحديد       
 (. 245:  2007،  الدرجة التي ترتبط بها متغيرات كمية بعضها باآلخر )أبو عالم

وتحليلها         البيانات  جمع  عملية  في  )االرتباطي(   _ الوصفي  المنهج  الباحثة  اختارت  وقد 
 لمالئمته موضوع البحث.  

 -: population of the researchثانيا: مجتمع البحث 

ــيهم       ــته علـــ ــائج دراســـ ــيم نتـــ ــذين يســـــعى الباحـــــث تعمـــ مجتمـــــع البحـــــث هـــــم جميـــــع األفـــــراد الـــ
لتربيـــــــــة ومـــــــــديرات يتحـــــــــدد مجتمـــــــــع البحـــــــــث الحـــــــــالي بمـــــــــدراء  اذ (.  138: 2005)زيتـــــــــون، 
والبــــــــالغ  (2022-2021للعــــــــام الدراســــــــي ) والنجــــــــف االشــــــــرفكــــــــربالء المقدســــــــة  محــــــــافظتي

 المقدســـــــة،كـــــــربالء  محافظـــــــة تربيـــــــةلمـــــــدراء  %(66وبنســـــــبة ) (٣٩٠)بواقـــــــع  (593) عـــــــددهم
ــدراء ل %( 34وبنســــــبة ) (203)و  ــة النجــــــف االشــــــرف مــــ  ( يوضــــــح3)وجــــــدول تربيــــــة محافظــــ

 ذلك.
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 ( 3جدول ) 
 وسنوات الخدمةتوزيع أفراد مجتمع البحث تبعًا لمتغير الجنس 

 المديرية ت 

 الخدمة المدراء حسب الجنس و سنوات عدد 

 المجموع
النسبة  
 المئوية 

 ذكور
النسبة  
 المئوية 

 اناث 
النسبة  
فما   16 المئوية 

 فوق 
فما   15

 دون 
فما   15

 فوق 
فما   15

 دون 

1 
تربية محافظة  

كربالء 
 المقدسة

110 49 27 % 136 95 39 % 390 66 % 

2 
تربية محافظة  

النجف 
 االشرف

83 39 20 % 54 27 14 % 203 34 % 

 % 100 593 % 53 312 % 47 281 المجموع الكلي
 

  -  :Sample Of The Research البحثعينة  ثالثا:

سحبها على وفق طريقة منهجية مناسبة    والتي يتم من وحدات المجتمع االصلي    جزء  هي     
(Harris, 2003, 45 .) 

وبعد أن تم تحديد مجتمع البحث الحالي، قامت الباحثة باختيار عينة البحث منه بأسلوب     
اتباع  ومن اجل اختيار هذا االسلوب ال بد من  المتناسب،العينة العشوائية الطبقية ذات التوزيع 

 الخطوات االتية: 
سنة    ١٦)  وحسب سنوات الخدمة  اناث (  –تقسيم افراد المجتمع الى طبقتين الجنس )ذكور   -1

 التي وردت في المجتمع االصلي. سنة فما دون( ١٥فما فوق_
 تحديد عدد افراد المجتمع الذين يقعون في كل طبقة .  -2
ونسبة حجمها الى المجتمع الالزم   مجموعة،تحديد حجم العينة الكلي وحجم العينة من كل   -3

 (. 274 –  273:   2010إلجراء البحث )نوفل وابو عواد , 
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%( مـــن 39,30بنســبة ) مــدير و مـــديره 1)233وبهــذا تكونــت عينـــة التحليــل االحصـــائي مــن )      
( مـــديره بنســـبة  123% ( و )  47( مـــدير بنســـبة بلغـــت ) 110مجتمـــع البحـــث االصـــلي و بواقـــع )

%( فــي حــين بلــغ عــدد 35(بنســبة )82فمــا دون() 15% ( فــي حــين بلــغ عــدد االفــراد ) 53بلغــت ) 
 (. 4%( و كما موضح في جدول )65( بنسبة )151()فما فوق  16االفراد)

 (4جدول )
 وسنوات الخدمة توزيع أفراد عينة البحث تبعًا لمتغير الجنس 

 المديرية ت 

 عدد المدراء 

 المجموع
النسبة  
 المئوية 

 ذكور
النسبة  
 المئوية 

 اناث 
النسبة  
 المئوية 

16  
فما 
 فوق 

15  
فما 
 دون 

فما   ١٦
 فوق 

فما   15
 دون 

تربية محافظة   1
 كربالء المقدسة

43 19 27 % 54 37 39 % 153 66 % 

تربية محافظة   2
 النجف االشرف

33 15 20 % 21 11 14 % 80 34 % 

 % 100 233 % 53 123 % 47 110 المجموع الكلي
 

 البحث: تااأدرابعًا:  
لتحقيق اهداف البحث الحالي كان البد من توفر ادوات قياسية لتحقيقها وبعد االطالع على       

 الباحثة ما يلي:  ارتأت االدبيات النظرية ودراسات سابقة لمتغيرات البحث 

 ( يوضح المقياس.  3مقياس اجهاد القرار وملحق )  أعداد  مقياس اجهاد القرار:-1

ــاليب  -2 ــاليب التفكير ، وملحق )  2013تبنى مقياس ) الجميلي    التفكير :مقياس أســــ ( 5( ألســـــــ
 يوضح المقياس.

 

 

 
1  معادلة ستيفن ثامبسون     𝒏 =  

𝑵×𝑷 ( 𝟏−𝑷 )

[𝑵−𝟏×𝒅𝟐 ÷𝒛𝟐]+𝑷 (𝟏−𝑷) 
 

(Thompson , 2012:  59 ) 
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 :Decision Fatique Scale  القرار  اجهاد  مقياس:  أوال

  2019)  وفاتون   توبيس دراســــة  مثل القرار اجهاد   تناولت  التي  الســــابقة الدراســــات   على  االطالع بعد 
,Tobais, & Faton  )ــلوب  اعتمدت   التي جيرالد  د.  ومقياس القرار، اجهاد   تحديد  في  المقابلة  اســــــــ

ــاال ــاتـــــ ــذي  نـــــ تــغــطــي  والــتــي  فــقــط  فــقــرةعشـــــــــــــــرة    عــلــى  يــحــتــوي   الـــــ ــاالت   ال  ــاد   مــجـــــ  الــقــرار  اجــهـــــ
(Gerald,Natalie,2022 )،  ــاً   الباحثة تجد  لم لذا ــباً   مقياســـــــ  العمرية  والفئة  البيئة  حيث  من  مناســـــــ

 ـلدى  القرار  اجهـاد   على  للتعرف  مقيـاس  اعـداد  تم  وقـد   القرار  اجهـاد   لقيـاس  المنـاســــــــــــــبـة  الفقرات   وعـدد 
  ووين  ألن  اليهـا  اشـــــــــــــــار  التي  الخطوات   وفق  على  المقيـاس  اعـداد   عمليـة  مرت   وقـد   المـدارس  مـديري 

(1979 ,Allen, & Yen )يأتي وكما: 

 (.نىبالمت األنموذج وفق ومكوناته المفهوم تحديد ) يتضمن الذي للمقياس التخطيط اوال:

 (.االولية بصيغته المقياس) المقياس مكونات  من مكون  لكل الفقرات  صياغة : ثانيا

 .االختصاص  ذوي  من المحكمين من مجموعة على االولية بصيغته المقياس عرض  :ثالثا

 .البحث  لمجتمع ممثلة تكون  ان على البحث  عينة على المقياس تطبيق :رابعا

 ( & ,Allen, 1979; 118) للفقرات  االحصائي التحليل اجراء. خامسا

د مفهوم اجهـاد القرار      مـــا  على  القرار  اجهـــاد   تعريف  في  اعتمـــد :      Decision Fatigueتحـدـي
ــعه ــتر وضــ ــير  والذي  باومســ ــتنزاف  عن مظهري   تعبير)  أنه الى  فيه  يشــ   ألتخاذ   نتيجة يحدث   االنا  اســ
  وينتج الذاتي،  التحكم في وفشــل االرادة ضــعف  يســبب   حولها والتفاوض  المهمة القرارات   من ســلســلة

 (. Baumeister, 2012: 34) رديئة ونوعية عيوب  ذو قرار عنه

  باومستر  حدده الذي  للمقياس  النظري   التعريف  على  اعتماداً :    القرار  اجهاد   مقياس  مجاالت   تحديد •  
 : هما بعدين تتضمن القرار اجهاد  مقياس مكونات  فإن

  عدم   على  تنعكس  والتي  والنفسية  الذهنية  القدرة  ضعف  : Weakness Will  االرادة  ضعف   : 1 
 القرار،  اجهاد   الى  يؤدي  مما  معين،  هدف  لتحقيق  للنفس  محبب   غير  ماهو  فعل   من  الفرد   قدرة

  (. Baumeister, 2012:35) والتعب  والخبرة بالزمن وتتأثر

  االفكار،   وقمع  االنفعاالت   تنظيم   في  ضعف  هو  : Fail Self Control  الذاتي   التحكم  فشل   :2
 .السلبية  االستجابة  وتجاوز   االغراءات   ومقاومة  الدوافع  وتنظيم  مواجهة  في   االستمرار  وصعوبة

Baumeister, 2012:42)) 
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  على   االطالع   تم   القرار  اجهاد   مقياس  فقرات   إعداد   لغرض :    القرار  اجهاد  مقياس فقرات  إعداد  •
 واالطار (  (Tobais, &faton  , Natala,Saltzman, 2022  :2018)   السابقة  الدراسات 
 وفي    ضعف االرادة وفشل التحكم الذاتي  لمكوناته   بعاً وت   باومستر  تعريف  الى  واستناداً   النظري،

  انطباقها   درجة  يؤشر  أن  للمستجيب   وتسمح  وواضحة  سهلة  تكون   بحيث   الفقرات   صيغت   ذلك  ضوء
 نموذج)  النظري   االطار  على  وباالعتماد   قياسه،  المراد   بالمتغير  مباشرة  صلة  ذات   وتكون   عليه
 Baumeister( ِفقرة باالستناد إلى انموذج القوة لباوميستر )42قامت الباحثة بصياغة )  (  القوة

  ( يوضح ذلك, وقد كانت الباحثة حريصة في الحفاظ على   3القرار ,  والملحق )    إلجهاد (  ,2012
 القواعد التي يجب مراعاتها في صياغة الفقرات وهي كاالتي: 

الفقرات   -1 الجميع تقريبًا أي  يمكن أن يوافق عليها  التي  الفقرات  غير  تجنب قدر اإلمكان 
 . ةالمميز 

 أن تثير المجيب بحيث تدفعه إلى اإلجابة بشكل صحيح. -2
 ( كلمة. 20وان ال تزيد عن )  الطويلة،يفضل عدم استعمال الفقرات  -3
 والمربك في الفقرة.االبتعاد عن التعبير اللغوي المعقد  -4
 يجب أن تحتوي الفقرة على فكرة واحدة فقط. -5
 أن يكون محتوى الفقرة واضحًا وصريحًا ومباشرًا.  -6
 (.69: 1987تجنب النفي ونفي النفي في الفقرات )الزوبعي وآخرون,  -7

 فقرات مقياس اجهاد القرار (5جدول )
 المصدر ارقام الفقرات 

(1,2,3,4,5,18,19,20,21,23 ) Natala&Saltzman,2022) 
(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
,34,35,36,37,38,39,40,41,42) 

 النظري   اإلطار
 )نموذج القوة(

 

 تحديد الِفقرات وطريقة تصحيح مقياس اجهاد القرار :-4
       ( من  األولية  بصورتِه  القرار  اجهاد  مقياس  على  42يتكون  موزعة  الفقرات  وهذه  فقرة,   )

(,  3( فقرة في المجال الثاني, كما في ملحق )25( فقرة في المجال األول, و)17مجالين, بواقع )
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  ويعزى اختالف عدد الفقرات في كل مجال من مجاالت اجهاد القرار نتيجة الى تركيز االنموذج 
على اهمية مجال دون اخر، واعتمدت الباحثة طريقة ليكرت في تحديد البدائل, وهي إحدى الطرق 
العلمية المتبعة في بناء المقاييس النفسية, وذلك لما تتمتع به هذه الطريقة من مواصفات سيكو  

 وكما هو مبين في االتي:   مترية تسهل طبيعة المقياس 
 . سهلة البناء والتصحيح . 1
 توفر مقياس أكثر تجانسًا .. 2
 . تسمح بأكبر تباين بين األفراد .3
 . تسمح للمستجيب أن يؤشر درجة مشاعره أو شدتها      .4
. يميل الثبات فيها أن يكون جيدا ويعود جزئيًا إلى المدى األكبر من االستجابات المسموح بها  5

 ( .409:  2002)عودة , للمستجيب. 
وضعت        لذلك  هي    خمسةووفقًا  و  المقياس  فقرات  درجات  على  االستجابات  لتقدير  بدائل 

و عند تصحيح درجات ادرًا، ال تمثلني ابدًا(  )تمثلني دائمًا، تمثلني غالبًا، تمثلني احيانًا، تمثلني ن
تعطى    ,( على التوالي1,  2,  3,  4,  5المستجيب على المقياس وفق التسلسل أعاله فأنها تبدأ بــــ)

وذلك لتمكينه من    ( 5,4,3,2,1( و للفقرات عكس المفهوم)1,2,3,4,5المفهوم)   باتجاه الفقرات التي  
(اذ يمكنه ان يحدد اختياره  6)  كما موضح بالجدول    وأفكارهاختيار البديل االكثر انسجاما مع سلوكه  

 ( 3) من بين عدة بدائل ملحق 

 ( 6جدول ) 

 عكس المفهوم في صياغتها اللغوية لمقياس اجهاد القرارالفقرات باتجاه المفهوم والفقرات 

 الفقرات بإتجاه المفهوم  الفقرات عكس المفهوم  
فقرات  

 المقياس 
2,7,8,10,17,23,27

,28,29,34 
 

1,3,4,5,6,9,11 
12,13,14,15,16,18 

19,20,21,22,24,25,26,30 
31,32,33,35,36 

37,38,39,40,41,42 
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 صالحية فقرات مقياس اجهاد القرار :  -5 

( من  17لمعرفة صالحية فقرات مقياس اجهاد القرار قامت الباحثة بعرض المقياس على )      
التربوية والنفسية كما موضح في ملحق   وُطلب أبداء    (،3) المحكمين والمتخصصين في العلوم 

آرائهم ومالحظاتهم بشأن المقياس ومدى صالحية فقراته وبدائله وأوزانها وما تتطلب من حذف أو  
 ( 7كما موضح في الجدول)  فما فوق   ( ٨٠بحسب النسبة المئوية) إذ يتم قبول فقرات المقياس    ل،تعدي

 (  7جدول ) 
 القرار اجهادالنسبة المئوية الستخراج موافقة االساتذة المحكمين على فقرات مقياس  

عدد  رقم الفقرة
 الِفقرات

غير   الموافقون 
 الموافقون 

النسبة  
 المئوية 

مستوى  
الداللة 

(0,05 ) 
1 ,2  ,3 ,4 ,5  ,6 ,،8،7 ,
9 ,10 ,11,12 ,13 ,14 ,

15  ,16  ,17  ,18 ,20 ,
21  ,22  ,23  ,24 ,25 ,

26  ,27  ,29  ,30 ,31 ,32   

 دالة % 100 صفر  17 30

38,39،40,41،42،33،34
،35،36،37 

 دالة % 88.2 2 15 10

 غير دالة  % 41.1 10 7 2 (  28،   19) 
     

%  100بنسبة تراوحت بين )  فقرة    (  40و في ضوء آراء المحكمين تمت الموافقة على إبقاء )    
الفقرات )  88  - التي حازت على نسبة قبول )    28،     19% ( فقرة ماعدا  % (  41.1( و 

والموافقة أيضًا على بدائله وأوزانها, وقد ُأجريت إعادة صياغة وتعديل على بعض الِفقرات على  
 (.  3ء المحكمين لكي تكون مناسبة مع عينة البحث الحالي كما موضح في ملحق) وفق آرا

 القرار :  اجهادإعداد تعليمات مقياس -6
العينة أثناء اجابته على فقرات    افراد تعد تعليمات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد به          
إذ يجب أن تكون تعليمات االختبار واضحة وسهلة الفهم وأيضًا ينبغي اللجوء إلى إعطاء   المقياس,

 ( .69:  1998أمثلة توضيحية تساعد على فهم أسئلة االختبار وكيفية اإلجابة )عوض, 
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لذا حرَصت الباحثة على أن تكون واضحة في صياغتهِا لتعليمات المقياس ودقيقة وبسيطة          
على عدم ذكر ما يقيسه المقياس, إذ طلبت من المستجيب أن يؤشر على أحد  وحرصت أيضًا  

البدائل الخمسة لِفقرات المقياس واإلجابة عنها بكل صدق وموضوعية مع إعطائه مثااًل يوضح  
 (.  7كيفية اختيار بديل واحد من خمسة بدائل وكما موضح في ملحق ) 

 وضوح التعليمات والفقرات لمقياس اجهاد القرار :  عينة -7
التعليمــات هــو معرفــة مــدى وضــوح تعليمــات وفقــرات المقيــاس  وضــوح هــذاان الهــدف مــن           

ومدى وضوح بدائل االستجابة والوقت الالزم لإلجابة الذي يستغرقه المستجيب في اإلجابـة علـى هـذه 
(, على عينـة 7الباحثة بتطبيق مقياس اجهاد القرار ملحق )الفقرات التي يتكون منها المقياس, قامت  

( مــن األنــاث, تــم اختيــارهم 20( مــن الــذكور و)20( مــدير و مــديره بواقــع )40عشــوائية بلــغ عــددها )
اتضح ان فقرات المقيـاس و بدائلـه  التطبيق( وبعد إجراء 8بطريقة عشوائية وكما موضح في جدول )

 ( دقيقة .  9وسط الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس بلغ ) و تعليماته كانت واضحة , اما مت

 ( 8جدول )

 أفراد عينة وضوح التعليمات والفقرات
 المجموع اناث  ذكور المديرية

 40 20 20 مديرية تربية محافظة كربالء
 

 التحليل االحصائي لفقرات مقياس اجهاد القرار :

ان عملية التحليل اإلحصائي للفقرات من الخطوات األساسية لبناء المقياس في العلوم النفسية        
ألن اعتماد الِفقرات التي تتميز بخصائص سيكومترية جيدة يجعل المقياس أكثر صدقًا وثباتًا و  

حذف الفقرات    يساعد على فحص قدرة كل فقرة في التمييز بين أفراد العينة و في اتخاذ قرار بشأن   
               (Anastasi, 1997: 172) .  او االبقاء عليها

و ُيقصد بـالقوة التمييزيـة للفقـرات مـدى قـدرة الفقـرة علـى التمييـز بـين ذوي المسـتويات العليـا وذوي       
 .  )  ( Shaw , 1967 , 450المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للمفهوم الذي تقيسه الفقرة 

ومـــن أجـــل إجـــراء التحليـــل اإلحصـــائي لفقـــرات المقيـــاس، ُطبـــق المقيـــاس علـــى عينـــة مكونـــة مـــن       
 (8اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب المبينة في جدول) مدير و مديره( 233)
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 وقد اعتمدت الباحثة على أسلوبين لتحليل الِفقرات:
 الطرفيتين : اسلوب المجموعتين -أ

إن الهدف األساسي من حساب القوة التمييزية  للفقرات هـو اسـتبعاد الفقـرات التـي ال تميـز بـين     
 ( .Ebel & Frisbie, 2009 , 294المفحوصين واإلبقاء على تلك التي تميز بينهم )

قدرة         مدى  به  يقصد  والذي  الطرفيتين  العينتين  أسلوب  ذلك  لتحقيق  الباحثة  استعملت  وقد 
الفقرات على التمييز بين األفراد ذوي الدرجات العليا على السمة المراد قياسها في االختبار وبين  

نسبة  %( أفضل  27األفراد ذوي الدرجات الواطئة على كل فقرة من فقرات المقياس  و ان نسبة )
 . لتحديد عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا في العينات الكبيرة ذات التوزيع الطبيعي

( (Stanley & Hopkins, 1972: 268 
 وألجراء ذلك تم :      

تحديــد الدرجــة الكليــة لكــل اســتمارة مــن اســتمارات مقيــاس اجهــاد القــرار التــي طبقــت علــى عينــة  •
 التحليل االحصائي . 

 مارات من أعلى درجة إلى اقل درجة ) تنازليًا ( .ترتيب االست •
دها مجموعـة عليـا   27اختيرت نسبة الـ ) • %( من االسـتمارات الحاصـلة علـى أعلـى الـدرجات بعـّ

دها مجموعـة  دنيـا ، إذ بلـغ 27و نسبة الـ ) %( من االستمارات الحاصلة على اقل الدرجات بعـّ
ــل مجموعـــة)  ــدد االســـتمارات فـــي كـ ــعت  ( اســـتمارة , 63عـ ــدد االســـتمارات التـــي خضـ أي أن عـ

 ( استمارة.  126للتحليل اإلحصائي هي ) 
لعينتـين مسـتقلتين الختبـار داللـة الفـرق بـين  (T-Test)قامت الباحثـة بتطبيـق االختبـار التـائي  •

أوساط المجموعـة العليـا والـدنيا ، وذلـك ألن القيمـة التائيـة المحسـوبة تمثـل القـوة التمييزيـة للفقـرة 
ــة  ــا بالقيمـ ــالل مقارنتهـ ــن خـ ــرة مـ ــل فقـ ــز كـ ــرًا لتمييـ ــة مؤشـ ــة التائيـ ــدت القيمـ ــوعتين وعـ ــين المجمـ بـ

 ( .0,05( و مستوى داللة )124( بدرجة حرية )1, 96الجدولية والبالغة )
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(  9جدول )    
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات مقياس اجهاد القرار

 الداللة المحسوبة  -T- االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العليا و الدنيا  ت 

 1ف
 1.088 3.43 عليا 

 دال   4.920
 894. 2.56 دنيا 

 2ف
 9.607 986. 3.79 عليا 

  
 دال 

 864. 2.21 دنيا 

 3ف
 5.745 942. 4.13 عليا 

  
 دال 

 1.295 2.97 دنيا 

 4ف
 3.867 563. 4.68 عليا 

  
 دال 

 992. 4.13 دنيا 

 5ف
 5.681 1.227 2.70 عليا 

  
 دال 

 714. 1.68 دنيا 

 6ف
 8.201 1.105 3.86 عليا 

  
 دال 

 906. 2.38 دنيا 

 7ف
 1.497 1.088 4.24 عليا 

 غير دال  
 1.054 3.95 دنيا 

 8ف
 2.315 1.267 3.44 عليا 

  
 دال 

 1.113 2.95 دنيا 

 9ف
 6.711 1.345 3.11 عليا 

  
 دال 

 786. 1.79 دنيا 

 دال  10.905 923. 4.05 عليا  10ف
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   713. 2.44 دنيا 

 11ف
 7.465 1.107 3.25 عليا 

  
 دال 

 803. 1.97 دنيا 

 12ف
 7.622 1.087 3.41 عليا 

  
 دال 

 837. 2.10 دنيا 

 13ف
 8.636 1.109 3.11 عليا 

  
 دال 

 522. 1.78 دنيا 

 14ف
 3.217 876. 4.44 عليا 

  
 دال 

 1.346 3.79 دنيا 

 15ف
 8.977 1.265 3.30 عليا 

  
 دال 

 607. 1.71 دنيا 

 16ف
 11.134 913. 4.32 عليا 

  
 دال 

 895. 2.52 دنيا 

 17ف
 6.679 1.134 3.51 عليا 

  
 دال 

 995. 2.24 دنيا 

 18ف
 11.293 1.069 3.71 عليا 

  
 729. 1.87 دنيا  دال 

 19ف
 4.862 1.201 2.43 عليا 

  
 دال 

 551. 1.62 دنيا 

 20ف
 9.156 1.010 3.41 عليا 

 دال   
 740. 1.97 دنيا 

 21ف
 10.161 1.026 3.70 عليا 

  
 دال 

 627. 2.16 دنيا 



 81............................... .............................. منهجية البحث وإجراءاته - ثالثال الفصل
 

 

 22ف
 4.622 895. 4.19 عليا 

  
 دال 

 1.202 3.32 دنيا 

 23ف
 6.279 883. 4.21 عليا 

  
 دال 

 987. 3.16 دنيا 

 24ف
 6.364 948. 4.06 عليا 

  
 دال 

 983. 2.97 دنيا 

 25ف
 6.629 970. 4.21 عليا 

  
 دال 

 1.121 2.97 دنيا 

 26ف
 339. 800. 4.46 عليا 

  
 غير دال

 775. 4.41 دنيا 

 27ف
 5.330 758. 4.46 عليا 

  
 دال 

 1.364 3.41 دنيا 

 28ف
 4.330 1.007 4.22 عليا 

  
 دال 

 1.318 3.32 دنيا 

 29ف
 9.493 931. 4.06 عليا 

 964. 2.46 دنيا  دال   

 30ف
  927. 4.30 عليا 

.181 
 غير دال

 1.035 4.27 دنيا 

 31ف
 7.002 1.084 3.38 عليا 

  
 دال 

 834. 2.17 دنيا 

 32ف
 10.942 1.058 4.24 عليا 

 دال   
 796. 2.41 دنيا 

 33ف
 12.329 1.023 3.95 عليا 

  
 695. 2.03 دنيا  دال 
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 34ف
 4.046 535. 4.81 عليا 

  
 دال 

 950. 4.25 دنيا 

 35ف
 12.140 954. 3.84 عليا 

  
 دال 

 682. 2.05 دنيا 

 36ف
 4.839 1.230 3.51 عليا 

  
 دال 

 963. 2.56 عليا 

 37ف
 963. 938. 4.08 دنيا 

  
 غير دال

 1.259 3.98 عليا 

 38ف
 8.233 1.080 3.35 دنيا 

  
 دال 

 576. 2.08 عليا 

 39ف
 6.511 1.080 3.35 دنيا 

  
 دال 

 817. 2.24 عليا 

 40ف
 1.000 4.00 دنيا 

 دال  9.059
 820. 2.52 عليا 

 

(  0,05أن جميع الِفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  وعن طريق مالحظة الجدول أعاله  نجد 
 ( . 37،  30،  26،  7(,  ما عدا الفقرات ) 1,96وقيمة جدولية )

 القرار :  اجهاداالتساق الداخلي لمقياس  -ب
تكمن أهمية هذه الطريقة في إيجاد العالقة االرتباطية بين كل فقرة و المجال التي تنتمي اليه       

و بالدرجة الكلية و كذلك درجة المجال بالمجال و بالدرجة الكلية و يساعد في معرفة تجانس فقرات  
اطية ُيعد مؤشرًا على  المقياس و بالتالي تحديد السمة المراد قياسها حيُث إثبات هذه العالقة االرتب

 (. Urbina, 1997: & Anastasi   (129ان هذا المقياس صادق في ما يقيسه  
 و تم التحقق من االتساق الداخلي من خالل:     
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 اوال: أسلوب عالقة درجة الِفقرة بالدرجة الكلية للمقياس ودرجة المجال الذي تنتمي إليه : 
جال و بالدرجة الكلية تشير إلى مدى تجانس فقرات المقياس  إن ايجاد عالقة درجة الفقرة بالم       

في قياس الظاهرة السلوكية, وان كل فقرة من فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير  
فيه المقياس ككل, فان هذه الطريقة تعد من أدق الوسائل المستعملة في حساب االتساق الداخلي 

 (.273: 2010للمقياس )الكبيسي,  
و قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل ِفقرة من ِفقرات المقياس ودرجة       

المجال و الدرجة الكلية له, و درجة كل مجال مع المجاالت االخرى للمفهوم , و قد حققت جميع  
ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبلغ  ٢٣١درجة حرية )  (0.05الفقرات  ( حيث 

و كما موضح     (  37,    30,    27,    26,     7,    1ما عدا الفقرات رقم )    (٠.١١٣لجدولية )ا
 (. 10 في جدول )

 ( 10جدول )
 

 لمقياس اجهاد القرارعالقة الفقرة بالمجال و بالدرجة الكلية 
 

 عالقتها بالدرجة الكلية عالقتها بالمجال  الفقرة  المجال

 اإلرادةضعف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 059. 065. 1ف
 424.** 464.** 2ف
 392.** 461.** 3ف
 365.** 417.** 4ف
 422.** 525.** 5ف
 310.** 396.** 6ف
 022. 032. 7ف
 441.** 469.** 8ف
 417.** 516.** 9ف
 549.** 591.** 10ف
 354.** 394.** 11ف
 508.** 681.** 12ف
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 537.** 561.** 13ف
 399.** 570.** 14ف
 582.** 675.** 15ف
 519.** 596.** 16ف
 521.** 585.** 17ف
 442.** 624.** 18ف
 435.** 552.** 19ف
 424.** 489.** 20ف
 309.** 501.** 38ف
 367.** 470.** 39ف
 290.** 476.** 40ف

 
فشل التحكم 

 الذاتي

 434.** 497.** 21ف
 473.** 598.** 22ف
 441.** 536.** 23ف
 454.** 505.** 24ف
 422.** 553.** 25ف
 040. 067. 26ف
 080. 096. 27ف
 439.** 536.** 28ف
 505.** 645.** 29ف
 047. 053. 30ف
 319.** 484.** 31ف
 301.** 508.** 32ف
 357.** 587.** 33ف
 348.** 536.** 34ف
 469.** 624.** 35ف
 393.** 600.** 36ف
 054. 080. 37ف
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 درجة المجال بالمجاالت االخرى و بالدرجة الكلية للمقياس :  ارتباط: ثانيا
 ( 11جدول )  

 معامالت االرتباط  بين درجة المجال بالمجاالت االخرى و بالدرجة الكلية لمقياس اجهاد القرار

 اجهاد القرار ضعف االرادة  الذاتي فشل التحكم  المجال

 **853. **636. 1 الذاتي فشل التحكم 

 **875. 1 **636. ضعف االرادة 

 1 **875. **853. اجهاد القرار

 
 
 

  Psychometric Properties of the Scaleرالخصائص السيكومترية لمقياس اجهاد القرا
 

للمقــــاييس فــــي البحــــوث التربويــــة والنفســــية كمؤشــــرات لدقــــة  تســــتعمل الخصــــائص الســــايكومترية     
المقــاييس، إذ يعــد اســتخراج الصــدق والثبــات مــن أهــم تلــك الخصــائص و إن الصــدق يــدل علــى قــدرة 

 الفقرات على قياس لما يفترض أن تقيسه اي يتعلق بما يقيسه االختبار ومـدى جودتـه فـي قيـاس مـا
(. وتـم التحقـق مـن صـدق المقيـاس الحـالي  Ebel & Frisbie, 2009 , 237)   ألجلـهوضـع 

 -باالتي :

 ( :  Face Validityالصدق الظاهري )  -أ

ويعني مدى مالءمة االختبار للغرض الذي وضع من أجله, ويتوصل إليه من خالل حكم        
مختص على درجة قياس االختبار للسمة المقاسة, وبما أن هذا الحكم يتصف بدرجة من الذاتية  

 (. 29: 2012عطى االختبار ألكثر من محكم لتقدير هذا النوع من الصدق )أبو الديار,  لذلك ي
وقد تم التحقق من هذا النوع من الصدق عن طريق اإلجراءات التي تم القيام بها للتحقق من       

المحكمين   من  مجموعة  على  بعرضه  وذلك  وأوزانها,  وبدائله  الحالي  المقياس  ِفقرات  صالحية 
 في التربية وعلم النفس وتم األخذ بمالحظاتهم من تعديل على بعض الِفقرات  المتخصصين

   ( كما تم توضيح ذلك في صالحية فقرات المقياس . 4 ملحق )
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 (:Construct Validityصدق البناء ) -ب

( ان صــدق البنــاء يمثــل المــدى الــذى يمكــن ان تقــرر  Kaplan & Saccuzzo,2013يؤكــد )      
 لذا يطلق عليه صدق التكوين الفرضي بموجبه ان المقياس يقيس سمة معينة او تكوينًا فرضيا محددًا  

Kaplan & Saccuzzo, 2013, 148). ) 

 وقد تم التحقق من صدق البناء من خالل المؤشرات التالية:
 (. ٩حساب القوة التمييزية لفقرات المقياس كما في جدول )  •
إليه كما   • تنتمي  الذي  المجال  للمقياس ودرجة  الكلية  بالدرجة  الفقرة  أسلوب عالقة درجة 

 ( .  10موضح في جدول ) 
حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت اجهاد القرار والدرجة  •

 (.   11الكلية للمقياس ومعامالت االرتباط بين المجاالت كما في جدول ) 
 
 ثبات مقياس اجهاد القرار :  ✓

يقصد باالختبار الثابت ذلك االختبار الذي يعطي قياسات أو تقديرات ثابتة أذا ما كرر        
 (Fraenkel & wallen, 1993: 13)تطبيقه على نفس المجموعة مرتين بينهما فاصل زمني  

 والستخراج الثبات تم استعمال:
 طريقة معامل )الفا كرونباخ( لالتساق الداخلي  (1)
  Alfa coefficient Method of Internal Consistency 

أو هي امتداد لهما اي تطوير   (  KR20( )KR21معادلتي )  لتطويرجاءت طريقة الفا كرونباخ  
المقاييس   أو   الداخلي لألختبارات  بها    هيفالنفسية.  تقدير االتساق  المشتركة  الدرجة  الى  تشير 

معينة   خاصية  قياس  في  النفسي  المقياس  أو  االختبار  فقرات  الفرد جميع  عند 
 (. 2013،259اليعقوبي.)

االتساق  جانب   إلى التكافؤ، لمعامل جيداً  اً مؤشر   يعد  ألفا معامل أن كرونباخ بين         
التجانس، الداخلي )عالم,    ألفا معامل  ويعطي أو  الثبات  لمعامل  التقديرية  للقيمة  األدنى  الحد 
2000 ,165   .) 
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( مدير و  233والستخراج الثبات بهذه الطريقة تمت االستعانة بعينة التحليل االحصائي و البالغة )
(  معامل الفا كرونباخ لمقياس اجهاد القرار بلغ  4مديره  عينة البحث المشار إليها في جدول )  

(0.85.) 
  Test-Retestإعادة االختبار -ة االختبار طريق  (2)

إن طريقة إعادة االختبار تعني إعادة تطبيق االختبار نفسه بفاصل زمني بين التطبيقين على       
نفس األشخاص وإيجاد قيمة معامل االرتباط بين درجات التطبيقين التي يحصل عليها الباحث.  

هو ببساطة االرتباط بين الدرجات التي حصل    ،وبذلك يحصل على قيمة تقديرية لمعامل االستقرار  
 ,Anastasi & Urbina)عليها نفس األشخاص على االختبار نفسه عند تطبيقه عليهم مرة أخرى 

2014: 92) . 
(  30( مدير و )30( مدير و مديره بواقع ) 60لذا اختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة من )        

( وبعد مرور أسبوعين من التطبيق األول للمقياس قامت الباحثة    4مديره كما موضح في جدول )  
معامل    بإعادة تطبيق المقياس ذاته على العينة ذاتها, وتم حساب معامل ارتباط بيرسون الذي يمثل

 ( يوضح ذلك .  12( , وجدول ) 0.81الثبات في هذه الطريقة, إذ ظهر إن قيمته بلغت )
 (  12جدول )     

 عينة الثبات    
 المجموع اناث  ذكور المديرية

 30 تربية محافظة كربالء المقدسة
 

30 60 
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 المؤشرات اإلحصائية لمقياس اجهاد القرار 
         

للعلوم   اإلحصائية  الحقيبة  عن طريق  القرار  اجهاد  لمقياس  اإلحصائية  المؤشرات  استخراج  تم 
 (.13, كما يوضحها جدول )(SPSS)االجتماعية 

 
 (  13جدول )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس اجهاد القرار 
 105.55 الوسط الحسابي  

 1.113 الخطأ المعياري للمتوسط 
 103.00 الوسيط 
 101 المنوال

 16.994 االنحراف المعياري 
 288.792 التباين 
 348. االلتواء

 159. الخطأ المعياري لاللتواء 
 151.- التفلطح 

 318. الخطأ المعياري للتفلطح 
 92 المدى

 62 اقل درجة  
 154 اعلى درجة 

 24592 المجموع
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 (  4ويبين توزيع العينة اقترابه من التوزيع االعتدالي مثلما موضح في شكل  ) 

 
 ( 4شكل ) 

 توزيع أفراد عينة البحث على مقياس اجهاد القرار
 

 وصف مقياس اجهاد القرار وتصحيحه بصيغته النهائية : 

لمقياس اجهاد القرار والذي أصبح  يتكون من    بعد االنتهاء من إجراء الخصائص السيكومترية    
( فقرة, وقد وضع أمام كل فقرة خمسة بدائل هي : )تمثلني دائمًا، تمثلني غالبًا، تمثلني    34)  

( , و    1,    2,    3,    4,    5احيانًا، تمثلني نادرًا، ال تمثلني ابدًا( يقابلها سلم درجات يتراوح من )  
( درجة,  34( درجة , و اقل درجة محتملة للمقياس )170ياس )بذلك تكون أعلى درجة محتملة للمق

 ( يتضمن المقياس بصيغته النهائية.7( , و ملحق )102و الوسط الفرضي لمقياس اجهاد القرار )
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 مقياس أساليب التفكير 

بعد االطالع على االدبيات و الدراسات التي تطرقت الى أساليب التفكير حصلت الباحثة على              
مبني على نفس النظرية المتبناة من قبل الباحثة و الذي يتكون    الذي( و    2013مقياس ) الجميلي  

 . (5) ( موقف, ملحق 20من خمس أساليب و لكل أسلوب ) 

  -سباب اآلتية : واعتمدت الباحثة على هذا المقياس لأل 

ال توجـــــــد أداة لقيـــــــاس أســـــــاليب التفكيـــــــر مطبقـــــــة فـــــــي البيئـــــــة العراقيـــــــة والعربيـــــــة  بســـــــبب نـــــــدرة  -1
 الدراسات في هذا الموضوع حسب علم الباحثة.

هاريســـــــــــــــــــون وبرامســـــــــــــــــــون ان هــــــــــــــــــذا المقيـــــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــــاؤه وفـــــــــــــــــــق نظريــــــــــــــــــة  -2
(Harrison&Bramison1982   . ) 
 الدراسة )مديري المدارس( .انه يصلح للتطبيق على عينة  -3
لذا قامت الباحثة بتبني المقياس)مقيـاس اسـاليب التفكيـر( فضـاًل عـن اسـتخراج الخصـائص السـيكومترية  

 و في ما يأتي وصفا للمقياس :

 وصف المقياس بصيغته األولية :

( موقــف موزعــة علــى خمســة أســاليب و هــي األســلوب ) التركيبــي ،  20يتكــون المقيــاس مــن)       
( علـــى  1،  2،  3،  4،  5المثـــالي ، العملـــي ، التحليلـــي ، الـــواقعي (  تأخـــذ المواقـــف الـــدرجات ) 

- 20التوالي ، وعليه فإن أدنى درجة لكل اسـلوب بالصـيغة االوليـة  وأعلـى درجـة لـه تتـراوح مـا بـين)
 ( يوضح المقياس بصيغته االولية :  5( درجة للفقرة الواحدة ، و ملحق ) 100

 قرات المقياس : صالحية ف

( موقف عرض على  20و للتحقق من صالحية فقرات المقياس بصيغته االولية و المتكون من )       
( محكمـًا ملحـق 17مجموعة من المحكمين المختصين في علم النفس والقياس والتقـويم و البـالغ عـددهم )

( لبيــان مــدى صــالحية الفقــرات لقيــاس مــا أعــدت لقياســه و تعــديل مــا يرونــه مناســبا و مــدى مناســبة  2) 
 %( .96-86البدائل , و كانت جميع اراء المحكمين ان كل فقرات المقياس صالحة بنسبة  تتراوح بين)
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 ( 14جدول ) 

 باستعمال النسبة المئوية أتفاق المحكمين على صالحية فقرات مقياس اساليب التفكير 

 الفقرات  االسلوب 
 عدد المحكمين 

 نسبة االتفاق 
غير   الموافقون 

 الموافقون 
 

 التركيبي 
(1,2,3,5,6,7,11،12,13,14,15 ) 16 1 94.1 % 

(4,8,9,10,16,17,18,19,20 ) 15 2 88.2 % 
 

 المثالي 
 % 100 صفر  17 ( 1,2,3,5,10,7,11،12,13,14,18)

(4,8,9,6,15,16,17,19,20 ) 14 3 82.3 % 

 العملي
(1,2,3,5,6,7,11،12,13,14,15 ) 16 1 94.1 % 

(4,8,9,10,16,17,18,19,20 ) 15 2 88.2  % 

 التحليلي 
 % 100 صفر  17 ( 1,2,3,5,10,7,11،12,13,14,18)

(4,8,9,6,15,16,17,19,20 ) 14 3 82.3 % 
 

 الواقعي 
 % 100 صفر  17 ( 1,2,3,5,10,7,11،12,13,14,18)

(4,8,9,6,15,16,17,19,20 ) 16 1 94.1 % 
 
 إعداد تعليمات مقياس أساليب التفكير :   

 حرصــت ُتعــد تعليمــات المقيــاس بمثابــة المرشــد الــذي يوضــح كيفيــة االجابــة علــى الفقــرات لــذا        
علـى ان تكـون تعليمـات المقيــاس واضـحة حيـُث طلـب مــن المسـتجيب ان تكـون االجابـة بكــل  الباحثـة

ــرة دون  ــرك اي فقـ ــوعية و ان ال تتـ ــدق و موضـ ــرية و  أجابـــهصـ ــات سـ ــراض و ان االجابـ ــث  ألغـ البحـ
 العلمي فقط و ال حاجة لذكر االسم مع تقديم مثال يوضح كيفية االجابة .

 وضوح التعليمات والفقرات لمقياس أساليب التفكير:  عينة
( مدير  40(, على عينة بلغ عددها )8قامت الباحثة بتطبيق مقياس أساليب التفكير ملحق )      

ث, تم اختيارهم بطريقة عشوائية كما تم توضيحه  ( من األنا20( من الذكور و) 20و مديره  بواقع )
(, وبعد مالحظة االستجابات تبين أن التعليمات والِفقرات والبدائل كانت واضحة،    4في جدول )  

 ( دقيقة  .13كما تبين أن متوسط الوقت الذي يستغرقه المفحوص في اإلجابة على المقياس ) 
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 أساليب التفكير : مقياس التحليل االحصائي لفقرات 
 -أستخرجت القوة التمييزية  بطريقة  :     

 -القوة التمييزية  بأستعمال المجموعتين الطرفيتين : -أ 
قامـــت الباحثـــة بأســـتخراج القـــوة التمييزيـــة  أســـاليب التفكيـــر مـــن خـــالل اســـتخراج الدرجـــة الكليـــة لكـــل      

المقيـــاس الســـابق وقـــد اتضـــح أن جميـــع  اســـلوب وتـــم التطبيـــق علـــى نفـــس عينـــة التحليـــل االحصـــائي فـــي
 ( توضح ذلك .15الفقرات مميزة و جداول )

 ( 15جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات أسلوب التفكير التركيبي 

العليا و   ت 
 الدنيا 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

  -T-قيمة
 المحسوبة 

 الداللة

 1ف
 

 23.562 888. 4.38 عليا 
  

 دالة
 567. 1.25 دنيا 

 2ف
 

 19.205 955. 4.08 عليا 
  

 دالة
 671. 1.25 دنيا 

 3ف
 

 33.813 661. 4.60 عليا 
  

 دالة
 459. 1.17 دنيا 

 4ف
 

 26.262 773. 4.40 عليا 
  

 دالة
 560. 1.24 دنيا 

 5ف
 

 16.153 1.107 3.97 عليا 
  

 دالة
 672. 1.33 دنيا 

 6ف
 

 8.404 1.484 3.08 عليا 
  

 دالة
 718. 1.33 دنيا 

 7ف
 

 دالة  4.758 1.329 2.44 عليا 
 821. 1.51 دنيا 

 8ف
 

 10.314 1.509 3.41 عليا 
  

 دالة
 633. 1.29 دنيا 
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 9ف
 

 22.219 885. 4.37 عليا 
  

 دالة
 604. 1.37 دنيا 

 10ف
 

 19.614 1.045 4.14 عليا 
  

 دالة
 552. 1.22 دنيا 

 11ف
 

 10.717 1.300 3.29 عليا 
  

 دالة
 576. 1.37 دنيا 

 12ف
 

 38.391 604. 4.63 عليا 
 دالة  

 396. 1.14 دنيا 
 13ف

 
 30.120 689. 4.43 عليا 

  
 دالة

 503. 1.19 دنيا 
 14ف

 
 15.620 1.173 3.70 عليا 

  
 دالة

 456. 1.22 دنيا 
 15ف

 
 10.232 1.293 3.19 عليا 

  
 دالة

 576. 1.37 دنيا 

 16ف
 

 3.823 1.402 2.25 عليا 
  

 دالة
 800. 1.48 دنيا 

 17ف
 

 5.718 1.361 2.71 عليا 
  

 دالة
 857. 1.56 دنيا 

 18ف
 

 31.446 714. 4.54 عليا 
  

 دالة
 459. 1.17 دنيا 

 19ف
 

 9.337 1.224 3.22 عليا 
  

 دالة
 840. 1.48 دنيا 

 20ف
 

 1.280 2.32 عليا 
 دالة 2.583

 1.054 1.78 دنيا 
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 ( 16جدول )  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات أسلوب التفكير المثالي 

 ت 
العليا و  

 الدنيا 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

  -T-قيمة
 الداللة المحسوبة 

 1ف
 

 17.110 958. 4.29 عليا 
  

 دالة
 895. 1.46 دنيا 

 2ف
 

 15.946 1.036 4.08 عليا 
  

 دالة
 737. 1.52 دنيا 

 3ف
 

 20.705 800. 4.32 عليا 
 دالة  

 757. 1.44 دنيا 
 4ف

 
 29.281 643. 4.54 عليا 

  
 دالة

 591. 1.32 دنيا 
 5ف

 
 14.459 1.038 3.95 عليا 

  
 دالة

 750. 1.62 دنيا 
 6ف

 
 22.009 911. 4.24 عليا 

  
 دالة

 551. 1.29 دنيا 
 7ف

 
 11.317 1.077 3.75 عليا 

 دالة  
 845. 1.79 دنيا 

 8ف
 

 11.429 1.191 3.75 عليا 
  

 دالة
 947. 1.56 دنيا 

 9ف
 

 14.501 1.105 3.94 عليا 
  

 دالة
 690. 1.56 دنيا 

 10ف
 

 17.119 1.060 4.14 عليا 
 دالة  

 592. 1.52 دنيا 
 11ف

 
 19.842 861. 4.25 عليا 

  
 دالة

 693. 1.49 دنيا 
 12ف

 
 32.097 728. 4.62 عليا 

  
 دالة

 419. 1.22 دنيا 
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 13ف
 

 21.822 953. 4.21 عليا 
  

 دالة
 482. 1.27 دنيا 

 14ف
 

 16.914 1.143 3.98 عليا 
  

 دالة
 528. 1.30 دنيا 

 15ف
 

 26.125 832. 4.22 عليا 
 دالة  

 396. 1.19 دنيا 
 16ف

 
 9.783 1.306 3.19 عليا 

  
 دالة

 613. 1.41 دنيا 
 17ف

 
 12.299 1.170 3.62 عليا 

  
 دالة

 737. 1.48 دنيا 
 18ف

 
 36.663 636. 4.60 عليا 

 دالة  
 396. 1.14 دنيا 

 19ف
 

 21.380 948. 4.14 عليا 
  

 دالة
 463. 1.30 دنيا 

 20ف
 

 1.285 3.16 عليا 
 921. 1.92 دنيا  دالة 6.215
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 ( 17جدول )  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات أسلوب التفكير العملي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العليا و الدنيا  ت 
  -T-قيمة

 الداللة المحسوبة 

 1ف
 

 13.403 1.099 3.95 عليا 
  

 دالة
 806. 1.65 دنيا 

 2ف
 

 16.359 1.015 4.03 عليا 
  

 دالة
 642. 1.56 دنيا 

 3ف
 

 24.297 875. 4.43 عليا 
  

 دالة
 528. 1.30 دنيا 

 4ف
 

 16.438 924. 4.13 عليا 
 دالة  

 817. 1.57 دنيا 
 5ف

 
 12.485 1.225 3.60 عليا 

  
 دالة

 640. 1.43 دنيا 
 6ف

 
 18.776 916. 4.00 عليا 

  
 دالة

 610. 1.40 دنيا 
 7ف

 
 15.680 889. 3.98 عليا 

 دالة  
 814. 1.60 دنيا 

 8ف
 

 5.783 1.486 2.78 عليا 
  

 دالة
 778. 1.56 دنيا 

 9ف
 

 9.460 1.288 3.38 عليا 
  

 دالة
 752. 1.60 دنيا 

 10ف
 

 14.982 1.064 3.89 عليا 
 دالة  

 693. 1.49 دنيا 
 11ف

 
 9.829 1.200 3.41 عليا 

  
 دالة

 741. 1.67 دنيا 

 12ف
 

 3.44 عليا 
 

1.329 11.381 
 دالة  

 551. 1.38 دنيا 
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 13ف
 

 23.134 786. 4.21 عليا 
  

 دالة
 576. 1.37 دنيا 

 14ف
 

 6.589 1.502 2.97 عليا 
  

 دالة
 839. 1.54 دنيا 

 15ف
 

 17.343 989. 4.08 عليا 
 دالة  

 690. 1.44 دنيا 
 16ف

 
 6.349 1.303 2.70 عليا 

  
 دالة

 759. 1.49 دنيا 
 17ف

 
 3.244 1.035 2.27 عليا 

  
 دالة

 997. 1.68 دنيا 
 18ف

 
 16.327 907. 3.98 عليا 

 دالة  
 780. 1.52 دنيا 

 19ف
 

 6.658 1.257 3.00 عليا 
  

 دالة
 909. 1.70 دنيا 

 20ف
 

 1.263 2.29 عليا 
 962. 1.76 دنيا  دالة 2.619
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 ( 18جدول )  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات أسلوب التفكير التحليلي 

 العليا و الدنيا  ت 
المتوسط 
 االنحراف المعياري  الحسابي 

  -T-قيمة
 الداللة المحسوبة 

 1ف
 

 18.025 914. 4.06 عليا 
  

 دالة
 669. 1.49 دنيا 

 2ف
 

 16.634 1.040 4.17 عليا 
  

 دالة
 759. 1.48 دنيا 

 3ف
 

 22.297 669. 4.52 عليا 
  

 دالة
 840. 1.51 دنيا 

 4ف
 

 22.965 692. 4.48 عليا 
 دالة  

 779. 1.46 دنيا 
 5ف

 
 17.113 1.092 4.00 عليا 

  
 دالة

 548. 1.37 دنيا 
 6ف

 
 12.120 1.270 3.67 عليا 

  
 دالة

 644. 1.49 دنيا 
 7ف

 
 17.132 959. 4.13 عليا 

 دالة  
 779. 1.46 دنيا 

 8ف
 

 7.649 1.520 3.30 عليا 
  

 دالة
 1.045 1.52 دنيا 

 9ف
 

 11.527 1.228 3.57 عليا 
  

 دالة
 716. 1.51 دنيا 

 10ف
 

 17.042 1.005 4.08 عليا 
 دالة  

 692. 1.46 دنيا 
 11ف

 
 6.777 1.289 3.13 عليا 

  
 دالة

 814. 1.83 دنيا 
 12ف

 
 14.380 1.233 3.89 عليا 

  
 دالة

 610. 1.40 دنيا 
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 13ف
 

 22.108 893. 4.24 عليا 
  

 دالة
 539. 1.33 دنيا 

 14ف
 

 7.292 1.435 3.14 عليا 
  

 دالة
 831. 1.62 دنيا 

 15ف
 

 16.428 986. 3.79 عليا 
 دالة  

 562. 1.44 دنيا 
 16ف

 
 14.493 1.011 3.76 عليا 

  
 دالة

 692. 1.52 دنيا 
 17ف

 
 2.808 1.385 2.78 عليا 

  
 دالة

 1.211 2.13 دنيا 
 18ف

 
 25.202 773. 4.40 عليا 

 دالة  
 551. 1.38 دنيا 

 19ف
 

 10.937 1.225 3.40 عليا 
  

 دالة
 734. 1.43 دنيا 

 20ف
 

 1.342 2.52 عليا 
 972. 1.92 دنيا  دالة 2.889
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 ( 19جدول )  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لفقرات أسلوب التفكير الواقعي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العليا و الدنيا  ت 
  -T-قيمة

 الداللة المحسوبة 

 1ف
 

 23.562 877. 4.32 عليا 
  

 دالة
 485. 1.37 دنيا 

 2ف
 

 19.205 1.073 4.10 عليا 
  

 دالة
 820. 1.48 دنيا 

 3ف
 

 33.813 714. 4.54 عليا 
  

 دالة
 713. 1.44 دنيا 

 4ف
 

 26.262 715. 4.48 عليا 
 دالة  

 734. 1.43 دنيا 
 5ف

 
 16.153 967. 4.00 عليا 

  
 دالة

 588. 1.43 دنيا 
 6ف

 
 8.404 1.131 3.70 عليا 

  
 دالة

 618. 1.48 دنيا 
 7ف

 
 4.758 832. 4.22 عليا 

 دالة  
 734. 1.43 دنيا 

 8ف
 

 10.314 1.486 3.22 عليا 
  

 دالة
 592. 1.48 دنيا 

 9ف
 

 22.219 1.014 3.94 عليا 
  

 دالة
 715. 1.48 دنيا 

 10ف
 

 19.614 1.055 3.98 عليا 
 دالة  

 588. 1.43 دنيا 
 11ف

 
 10.717 1.201 2.90 عليا 

  
 دالة

 786. 1.65 دنيا 
 12ف

 
 38.391 1.487 2.60 عليا 

  
 دالة

 1.015 1.75 دنيا 
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 13ف
 

 30.120 981. 4.46 عليا 
  

 دالة
 642. 1.44 دنيا 

 14ف
 

 15.620 1.304 3.24 عليا 
  

 دالة
 604. 1.37 دنيا 

 15ف
 

 10.232 638. 4.59 عليا 
 دالة  

 557. 1.30 دنيا 
 16ف

 
 3.823 1.025 4.17 عليا 

  
 دالة

 496. 1.30 دنيا 
 17ف

 
 5.718 1.240 2.59 عليا 

  
 دالة

 842. 1.67 دنيا 
 18ف

 
 31.446 1.281 2.94 عليا 

 دالة  
 908. 1.60 دنيا 

 19ف
 

 9.337 1.150 3.25 عليا 
  

 دالة
 759. 1.48 دنيا 

 20ف
 

 1.435 2.48 عليا 
 991. 1.95 دنيا  دالة 2.583

 

 درجة الفقرة بالدرجة الكلية ألسلوب التفكير التي تنتمي إليه :عالقة  -ب

( الســـــتخراج Pearson Correlationاســـــتعملت الباحثـــــة معامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون )     
العالقــــــة االرتباطيــــــة بــــــين درجــــــة كــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات المقيــــــاس والدرجــــــة الكليــــــة لألســــــلوب 
الــــذي تنتمــــي اليــــه وعالقــــة درجــــة كــــل اســــلوب مــــع االســــاليب االخــــرى للتفكيــــر ، و اتضــــح ان 

 والقيمــــــــة(  232( و درجــــــــة حريــــــــة ) 0,05جميــــــــع الفقــــــــرات مميــــــــزه عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة ) 
 يوضح ذلك . والجدول (٠،١١٣الحرجة )
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 (20جدول )

 معامالت االرتباط  بين كل فقرة و االسلوب الذي تنتمي إليه لمقياس أساليب التفكير 

 عالقتها بالدرجة الكلية لألسلوب  الفقرة  األسلوب 

 
 
 
 

 التركيبي 

 **425. 1ف
 **464. 2ف
 **261. 3ف
 **417. 4ف
 **525. 5ف
 **396. 6ف
 **532. 7ف
 **469. 8ف
 **396. 9ف
 **391. 10ف
 **424. 11ف
 **481. 12ف
 **561. 13ف
 **370. 14ف
 **529. 15ف
 **421. 16ف
 **442. 17ف
 **405. 18ف
 **424. 19ف
 **419. 20ف

 المثالي 

 **473. 1ف
 **441. 2ف
 **364. 3ف
 **422. 4ف
 **440. 5ف
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 **480. 6ف
 **439. 7ف
 357.** 8ف
 296.** 9ف
 419.** 10ف
 **359. 11ف
 **424. 12ف
 **192. 13ف
 **365. 14ف
 **422. 15ف
 **310. 16ف
 **382. 17ف
 **441. 18ف
 **417. 19ف
 **309. 20ف

 
 العملي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملي
 
 

 **364. 1ف
 **508. 2ف
 486.** 3ف
 477.** 4ف
 478.** 5ف
 535.** 6ف
 **601. 7ف
 **541. 8ف
 **576. 9ف
 **589. 10ف
 **612. 11ف
 **781. 12ف
 **655. 13ف
 **707. 14ف
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 **755. 15ف 
 **786. 16ف
 **676. 17ف
 **441. 18ف
 **545. 19ف
 **576. 20ف

 
 

 التحليلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليلي 

 607.** 1ف
 416.** 2ف
 465.** 3ف
 479.** 4ف
 530.** 5ف
 541.** 6ف
 499.** 7ف
 546.** 8ف
 483.** 9ف
 383.** 10ف
 532.** 11ف
 349.** 12ف
 533.** 13ف
 518.** 14ف
 532.** 15ف
 654.** 16ف
 483.** 17ف
 406.** 18ف
 365.** 19ف
 503.** 20ف

 الواقعي 
 301.** 1ف
 279.** 2ف
 543.** 3ف
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 624.** 4ف
 641.** 5ف
 506.** 6ف
 401.** 7ف
 586.** 8ف
 334.** 9ف
 495.** 10ف
 532.** 11ف
 608.** 12ف
 659.** 13ف
 564.** 14ف
 **653. 15ف
 **440. 16ف
 **631. 17ف
 **557. 18ف
 **393. 19ف
 **629. 20ف

 
 االرتباط بين الدرجة الكلية لكل أسلوب من أساليب التفكير مع األساليب األخرى: حساب معامالت  

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل أسلوب مع األساليب االخرى كما موضح في  
 (21جدول )
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 ( 21جدول ) 
 قيم معامالت االرتباط بين أساليب التفكير 

 
 

 :Psychometric Features of the Scale للمقياس الخصائص السيكومترية  ❖
 صدق المقياس:  ❖

 تم التحقق من انواع صدق المقياس الحالي بالطرق اآلتية: 

 ( :  Face Validityالصدق الظاهري )  ❖
وقد تحقق هذا النوع من الصدق بعرض مقياس أساليب التفكير علـى مجموعـة مـن المحكمـين        

( كمـا تـم توضـيح ذلـك فـي صـالحية فقـرات  5في العلوم التربوية والنفسية و القياس النفسي ملحـق ) 
 المقياس .

 (:Construct Validityصدق البناء ) ❖
و تــم التحقــق مــن صــدق البنــاء بــأجراء تحليــل الفقــرات مــن خــالل  القــوة التمييزيــة ، و معامــل      

 .بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لألسلوب الذي تنتمي اليه   االرتباط

ــاس  ــات المقي ــات (Reliability Scaleثب ــل ثب ــة إليجــاد معام ــة الطرائــق اآلتي ــت الباحث (: اتبع
 قياس:الم

 معامل ثبات الفا كرونباخ : -أ

جميع         على  االختبار  تم  و  كرونباخ  الفا  معادلة  باستعمال  الداخلي  االتساق  معامل  استخراج  تم 
( استمارة ثم استعملت معادلة الفا 233استمارات المفحوصين عينة التحليل اإلحصائي والبالغ عددها )

 ( 22حها نتائجها في جدول)وقد بلغت معامالت ثبات األساليب كما موض

 الواقعي  التحليلي  العملي المثالي  التركيبي  االسلوب 
 **795. **829. **882. **782. 1 التركيبي 
 **827. **862. **746. 1 **782. المثالي 
 **852. **862. 1 **746. **882. العملي
 **922. 1 **862. **862. **829. التحليلي 
 1 **922. **852. **827. **795. الواقعي 
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 ( 22جدول ) 

 معامل ثبات الفاكرونباخ  

 قيمة الفا كرونباخ  االسلوب 
 0.85 التركيبي 
 0.83 المثالي 
 0.83 العملي
 0.86 التحليلي 
 0.84 الواقعي 

 

 ( :Method  Test _ Retestطريقة اعادة االختبار ) .ب

تبين هذه الطريقة مـدى اسـتقرار النتـائج عنـدما يطبـق االختبـار علـى عينـة مـن األفـراد أكثـر مـن مـرة      
عبــر مــدة زمنيــة محــددة ، وقــد تــم تطبيــق المقــاييس و مــن ثــم أعيــد تطبيقهــا علــى نفــس عينــة الثبــات فــي 

رتباط لكل أسلوب من ( و في نفس المدة الزمنية، وتم استخراج معامل اال 4المقياسين السابقين جدول ) 
( ، و أســلوب المثــالي بلــغ معامــل  0.81أســاليب التفكيــر ، اذ بلــغ معامــل الثبــات لالســلوب التركيبــي ) 

(،  0.81( ، و األسلوب التحليلي )  0.80( ، و االسلوب العملي بلغ معامل الثبات )   0.79الثبات )  
ت مناســبًا إذا مــا قــورن بالمعيــار الــذي حددتــه ( ، ويعــد هــذا الثبــا 0.78و االســلوب الــواقعي بلــغ ثباتــه ) 

ــاليب كمـــا كوضـــحه نتائجهـــا فـــي األدبيـــات الخاصـــة بالقيـــاس النفســـي .  ــد بلغـــت معـــامالت ثبـــات االسـ وقـ
  (23جدول)

 (23جدول )

 معامل ثبات اعادة االختبار 

 قيمة اعادة االختبار  االسلوب 
 0,81 التركيبي 
 0,79 المثالي 
 0,80 العملي
 0,81 التحليلي 
 0,78 الواقعي 
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 المؤشرات اإلحصائية لمقياس أساليب التفكير

أوضحت األدبيات العلمية إن من المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف بها أي مقياس تتمثل     
في التعرف على طبيعة التوزيع أالعتدالي الذي يمكن التعرف عليه بواسطة بعض المؤشرات اإلحصـائية 

 ( . 24التي تبين لنا طبيعة المقياس كما موضح في جدول ) 

 (  24جدول )   

 المؤشرات اإلحصائية ألساليب التفكير 

 أساليب التفكير           
 

 المؤشرات االحصائية 

 الواقعي  التحليلي  العملي المثالي  التركيبي 

 62.52 62.36 62.21 63.48 62.52 الوسط الحسابي  
 1.000 1.007 931. 1.161 1.049 الخطأ المعياري للمتوسط 

 65.00 64.00 63.00 66.00 65.00 الوسيط 
 65 64 63 64 64 المنوال

 15.267 15.370 14.206 17.726 16.015 االنحراف المعياري 
 233.087 236.223 201.799 314.216 256.475 التباين 
 230.- 146.- 080.- 358.- 436.- االلتواء

 159. 159. 159. 159. 159. الخطأ المعياري لاللتواء 
 918.- 1.078- 942.- 1.048- 680.- التفلطح 

 318. 318. 318. 318. 318. الخطأ المعياري للتفلطح 
 60 60 57 66 66 المدى

 30 30 33 28 24 اقل درجة  
 90 90 90 94 90 اعلى درجة 

 14566 14530 14496 14792 14568 المجموع
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 ( 5شكل ) 

 التوزيع االعتدالي لألسلوب التركيبي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6شكل ) 
 العمليالتوزيع االعتدالي لألسلوب 
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 ( 7شكل ) 

 المثالي التوزيع االعتدالي لألسلوب 

 

 ( 8شكل ) 

 التوزيع االعتدالي لألسلوب التحليلي 
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 ( 9شكل ) 

 التوزيع االعتدالي لألسلوب الواقعي      

 
 وصف مقياس أساليب التفكير بصيغته النهائية : 

بعد االنتهاء من إجراء الخصائص السيكومترية لمقياس أساليب التفكير بقى المقياس يتكون      
( ، و الوسط    1،    2،    3،    4،    5( موقف لكل عامل و يقابلها سلم درجات يتراوح من )  20من )

 ( يتضمن المقياس بصيغته النهائية .  8( ، و ملحق )  60الفرضي لكل عامل ) 

 - النهائي :رابعا : التطبيق 

( والتأكد من الخصائص  233قامت الباحثة بالتطبيق على عينة التحليل االحصائي و البالغة )      
السايكومترية لكل مقياس، و بهدف تحقيق اهداف البحث طبقت الباحثة المقاييس بصورتها النهائية   

 ( . 2022/  5/  1( الى )  2022/  3/  1و ذلك للمدة الواقعة بين )  
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   -خامسا : الوسائل اإلحصائية :

لمعالجة البيانات التي تم جمعها لغرض تحقيق اهداف البحث الحالي استعانت الباحثة بالحقيبة       
 - ( وبرنامج االكسل و بأستعمال الوسائل اإلحصائية االتية: SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية)

 للتحقق من الصدق الظاهري لمقاييس البحث الحالي.: (  Chi-Squareكاي سكوير )  .1
مستقلتين .2 لعينتين  التائي  القوة  (Independe Samples T Test)  االختبار  الستخراج   :

 . وحساب الفرق في اجهاد القرار وفقا لمتغير الجنس التمييزية  لمقاييس البحث 
: لمعرفة داللة الفرق بين المتوسط    (   One Sample T Test)  االختبار التائي لعينة واحدة .3

 الحسابي و المتوسط الفرضي لدرجات افراد العينة على مقاييس البحث . 
بيرسون)  معامل   .4 معامالت    إليجاد (:    Pearson Correlation Coefficientارتباط 

و درجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليه , و درجة    االرتباط بين درجة الفقرة و الدرجة الكلية ,
الثبات بطريقة إعادة    إليجاد المجال بالمجال و المجال بالدرجة الكلية لمقاييس البحث , و كذلك  

 االختبار .  
 .  الستخراج الثبات ( :  Cronbach's alphaمعادلة الفاكرونباخ )  .5
 الستخراج الفروق في العالقة االرتباطية . ( الفشريةzاختبار ) .6

 



 

 

 
 الفصل الرابع 

 
 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها  ❖

 االستنتاجات ❖

 التوصيات  ❖

 املقترحات ❖
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و تفسـيرها و  يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتـائج التـي تـم التوصـل اليهـا وفقـًا ألهـداف البحـث ,      
مناقشتها فـي ضـوء االطـار النظـري المتبنـى و الدراسـات السـابقة , و تقـديم عـددًا مـن االسـتنتاجات و 

 التوصيات و المقترحات .

 أوال _ عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها :

 الهدف األول :

 التعرف على اجهاد القرار  لدى مدراء المدارس   . ❖

( مـدير و 233بـق مقيـاس اجهـاد القـرار علـى عينـة البحـث البالغـة )للتعرف علـى هـذا الهـدف طُ      
( درجـــة و بـــأنحراف معيـــاري مقـــداره 105.55مـــديره , و تبـــين ان الوســـط الحســـابي للـــدرجات بلـــغ )

( درجــة . و مــن اجــل التعــرف  102( درجــة , فــي حــين بلــغ المتوســط الفرضــي للمقيــاس ) 16.99)
 One Sample Tعلـى داللـة الفـرق اإلحصـائية بينهمـا تـم اسـتعمال االختبـار التـائي لعينـة واحـدة )

Test( و تبين وجود فرق دال أحصـائيا بينهمـا حيـُث بلغـت القيمـة التائيـة المحسـوبة )و هـي 3.18 )
( 232( و درجــة حريــة ) 0,05( عنــد مســتوى داللــة )   1,96لقيمــة الجدوليــة البالغــة )  اكبــر مــن ا

 ( يوضح ذلك .    25.  و جدول )  جهاد القرارمما يشير الى امتالك عينة الدراسة ال

 (  25جدول )   

 اجهاد القرار ( Tالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوسط الفرضي و قيم )

 العينة 
 رجةد 

 الحرية
 المتوسط الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

 مستوى  ( T)قيمة 
 الجدولية المحسوبة  الداللة

 دال  1,96 3.18 102 16.99 105.55 232 233
 

ــ) نموذج القوة للتحكم الذاتييمكن ان تفســــــــــــر هذه النتيجة في ضــــــــــــوء        et al, 2016لــــــــــــــــــــــــ
Baumeister  المتبنى بأن قدرة المدراء محدودة على تنظيم سـلوكياتهم بعد الجهود التي يبذلونها )

في اداء المهــام والواجبــات فقــد يســــــــــــــتنفــدون مواردهم الــداخليــة عنــد القيــام بــاعمــال التنظيم الــذاتي 
ة  المطلوبة الداء مهامهم االدارية ومتابعة اداء التدريســـــيين وجميع العاملين في المؤســـــســـــة التعليمي 
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)المدرســـــــــة( وكذلك متابعة ســـــــــير العملية التعليمية ووضـــــــــع الطالب وتطبيق القرارات والتعليمات 
مما يؤدي الى اســـــتنزاف االحتياطي المحدود من القدرة ومتابعتها لدى العاملين في المدرســـــة ككل  

ــلوك كنعلى التحمل التخاذ القرارات نتيجة   تيجة  ضـــعف القدرة على اتخاذ القرارات والتحكم في السـ
وضـــعف التحكم الذاتي كحالة تظهر على أنها نتيجة لإلرهاق العقلي  ألفعال صـــنع القرار المتكررة

ــلوك اتخاذ القرار  ــعف تنظيم العاطفة والمعالجة المعرفية غير المنظمة التي تهيئ المدير لســـــ وضـــــ
تعتمد جميعها   أن مختلف أعمال التنظيم الذاتي )اإلدراكية والعاطفية والســلوكية(, اذ   غير المنتظم

على مصدر واحد محدود وأن جميع األفعال التي تنطوي على التحكم الذاتي أو اإلرادة أو المبادرة 
ممــا ادى الى اجهــاد القرار   تعتمــد على هــذا المورد وأن هــذا المورد يمكن اســــــــــــــتنفــاده بســــــــــــــهولــة

(Baumeister & Vohs,2016:71 ,) اســـــــــــــــة كمـا ان نتيجـة البحـث الحـالي تتفق مع نتـائج در
((Dubey , 2019    , ــة )النفيعي ( , في حين اختلفـت نتـائج البحـث الحـالي مع 2020ودراســــــــــــ

 القرار. بأجهاد (  التي اشارت الى ان رؤساء االقسام ال يشعرون 2021نتائج دراسة )الجنابي , 

 الهدف الثاني : 

القرار لدى مدراء المدراس على وفق    إلجهاد الفروق ذات الداللة اإلحصائية  التعرف على   ❖
 : اناث( –)ذكور  متغير الجنس

بتطبيق   الباحثة  الفروق قامت  التعرف على  التائيلغرض  لعينتين مستقلتين و جدول   االختبار 
 ( يوضح ذلك .26)

 (26جدول )
 الفروق في اجهاد القرار حسب متغير الجنس 

 إلجهاد القرار ( Tقيم )

 الحرية رجةد  العينة 
  مستوى  (T)قيمة  المتوسطات 

 الجدولية المحسوبة  اناث  ذكور الداللة
 غير دال 1,96 . 147 105.39 105.72 231 233

مــن القيمــة  اصــغرو هــي .( 148المحســوبة بلغــت )  (T)قيمــة مــن الجــدول أعــاله نجــد ان  ❖
عــدم وجــود فــروق ذا  ( ممــا يشــير الــى 0,05( عنــد مســتوى داللــة )   1,96الجدوليــة البالغــة )  

 ,et al  لباوميسـتر )النتيجـة مـع انمـوذج القـوة  هـذه،وتتفـق داللة إحصائية تبعـا لمتغيـر الجـنس 
2016 Baumeister) االناث و  والذي لم يشر الى وجود فروق بين الذكور. 
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 :  الثالثالهدف 

 التفكير لدى مدراء المدارس   :التعرف على أساليب  ❖

( مـدير 233للتعرف على هذا الهدف ُطبق مقياس أساليب التفكير علـى عينـة البحـث البالغـة )      
( درجـة و بـأنحراف  62.52و مديره, و تبـين ان الوسـط الحسـابي لدرجـة األسـلوب التركيبـي بلغـت ) 

( درجـة  63.48التفكير المثالي بلغ ) ( درجة , و الوسط الحسابي السلوب   6.01معياري مقداره )  
(  62.21( درجة , و الوسط الحسابي لألسلوب العملي بلغ )   17.72و بأنحراف معياري مقداره )  

( درجــة , و الوســط الحســابي ألســلوب التفكيــر التحليلــي   14.20درجــة و بــأنحراف معيــاري مقــداره ) 
( درجــة , و الوســط الحســابي لألســلوب  15.37معيــاري مقــداره )  ( درجــة و بــأنحراف62.36بلــغ ) 

( درجــــة , , فــــي حــــين بلــــغ  15.26( درجــــة و بــــأنحراف معيــــاري مقــــداره )  62.52الـــواقعي بلــــغ ) 
( درجـــة ،  و مـــن اجـــل التعـــرف علـــى داللـــة الفـــرق اإلحصـــائية  60)  المتوســـط الفرضـــي لألســـاليب 

( و تبـين وجـود فـرق   One Sample T Testنـة واحـدة )بينهمـا تـم اسـتعمال االختبـار التـائي لعي
( و 2.405دال أحصـــائيا بينهمـــا حيـــُث بلغـــت القيمـــة التائيـــة المحســـوبة ألســـلوب التفكيـــر التركيبـــي )

( 62.36( و أسلوب التفكير التحليلي بلـغ )2.380( و األسلوب العملي )3.001األسلوب المثالي )
اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة  لألســاليب قــيم المحســوبة ( و ال2.515و أســلوب التفكيــر الــواقعي )

( ممــا يشــير الــى امــتالك عينــة الدراســة 399( و درجــة حريــة ) 0,05( عنــد مســتوى داللــة ) 1,96)
 ( يوضح ذلك.  27درجة جيدة من أساليب التفكير , و جدول ) 

 ( 27جدول ) 

 ( ألساليب التفكير   T Test المعياري و الوسط الفرضي و قيم ) المتوسط الحسابي و االنحراف

المتوسط  د الحرية العامل
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

 مستوى  (T)قيمة 
 الجدولية المحسوبة  الداللة

 التركيبي 

232 

62.52 16.01 

60 

2.405 

 دال  1.96
 3.001 17.72 63.48 المثالي 
 2.380 14.20 62.21 العملي
 2.344 15.37 62.36 التحليلي 
 2.515 15.26 62.52 الواقعي 
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( نجد ان عينة البحث امتلكت اعلى متوسط لألسلوب المثالي حيث 25)و بالنظر للجدول       
(, و حل أسلوب التفكير التركيبي و الواقعي ثانيا لدى افراد عينة    63.48بلغ المتوسط الحسابي )  

ثالثا بالنسبة    62.52البحث حيث بلغ متوسطها الحسابي )   (, و حل أسلوب التفكير التحليلي 
( و أخيرا حل األسلوب العملي 62.36 نجد متوسطه الحسابي بلغ )    المتالك عينة البحث له حيث 

 ( .  62.21 بمتوسط بلغ ) 

 & 2002Harrisonهـاريســــــــــــــون وبرامســــــــــــــون )  ويمكن ان تعزى هـذه النتـائج وفقـا لنظرـية     
Bramson, ــتراتيجيات فكرية مختلفة والتي يميل إليها ــاليب او اســــــــــ ــلون اســــــــــ ( بأن االفراد يفضــــــــــ

الشـــــــــــــخص بحكم خصـــــــــــــائصـــــــــــــه الفردية ووفًقا لنظام اإلدراك للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة  
والمعلومات المتوفرة عن نفســــــــــــــه أو عن بيئته وما إلى ذلك حول ما يواجهه من مشــــــــــــــاكل ولذلك 

م الســـــــــلوب على حســـــــــاب اخر , وقد اتضـــــــــح من النتائج اعاله ان مدراء اختلف االفراد في تبنيه
المدارس يفضـــلون االســـلوب المثالي بالدرجة االولى على حســـاب االســـاليب االخرى نتيجة رؤيتهم  
الشـــاملة للمؤســـســـة وعناصـــرها ككل وايمانهم بتحقيق االهداف والمعايير الســـامية وربط ما يريدون  

وتوجهـاتهم نحو المســــــــــــــتقـبل وـكذـلك التفكير في خـدـمة وخـدـمة المجتمع القـيام ـبه ـبأهـداف الجودة وال
ــاليـب والخطط وكـانوا مهتمون بـالقيم والمعـايير االجتمـاعيـة   واهتمـامهم كـان كبير  األهـداف واألســــــــــــ

ــون   ــاسبتجنب إلحاق األذى باآلخرين ويعكســـــــــ ــيلهم   ,بااللتزامات األخالقية    اإلحســـــــــ وجاء تفضـــــــــ
تقـديم حلواًل مبتكرة وجـديـدة عن طريق التركيـب التركيبي والواقعي بنـاء محـاوالتهم في    لألســــــــــــــلوبي

وإنهم ليســـــوا مهتمين بشـــــكل خاص بالتســـــويات أو اإلجماع أو االتفاق على الحل األفضـــــل , وهم  
يؤمنون بوجهة النظر الشـخصـية ألنه ال يوجد شـخصـان يدركان الحقيقة نفسـها فإنهم يبحثون دائًما 

ولديهم المقدرة على التركيب الفعلي لألفكار المختلفة والنظر   اع والخالف والتغيير والجد عن الصــــر 
وقدرتهم في   بوجهات نظر مختلفة التي تسـمح بإيجاد أفضـل الحلول وربط هذه الوجهات فيما بينها

, وهد بذات الوقت واقعيون و التواصــــــل لتركيب وبناء االفكار عما يمارســــــه عناصــــــر المؤســــــســــــة 
ن يتحركون بســــــــــــرعة ويعرفون أن الواقع هو ماهية حواســــــــــــهم ويركزون على التحدي والحل فاعلو 

والبحـث عن الحلول واتخـاذ قراراتهم بنـاًء على حقـائق وآراء الخبراء فهم اســــــــــــــتقرائيون    الخـاص بـه
ولديهم نماذج عقلية مســــــتمدة من المالحظة الشــــــخصــــــية والخبرة ويريدون الحصــــــول على صــــــورة  

التحليلي بعد هذه االســاليب من    لألســلوب ثم جاء تفضــيلهم   ,  يريدون تحقيقه  واضــحة للهدف الذي
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خالل اهتمامهم بالدقة والشــمولية واالهتمام بالتفاصــيل باالكتمال حينما يقومون بمهام معينة وغالبا  
ـما يـقدمون خطـة منطقـية مليـئة ـبالبـيانات والمواصـــــــــــــــفات االحتـياطـية ويهتمون بعـناصــــــــــــــر الموقف 

طون بعـناـية وإنهم يجمعون البـياـنات قـبل اتخـاذ القرار وغـالبـًا مـا يكونون ـناجحين جـًدا ويخطواتـقانهـا  
العملي اقل االســــــاليب تفضــــــيال لديهم   لألســــــلوب , وكان تفضــــــيلهم  في التخطيط والنمذجة المعقدة 

كونهم قليال مـا كـانوا يبحثون عن مردود فوري بـداًل من خطـة كبرى من شـــــــــــــــأنهـا تغيير وضــــــــــــــع 
ما كانت األهداف القصــــــــيرة المدى التي يســــــــعون تحقيقها ذات النتائج الفورية  المؤســــــــســــــــة ككل ك

بعيـدة المـدى وكـان لـديهم برامج طويلـة االجـل وكبيرة لتطوير    بـاألهـدافوالســــــــــــــريعـة قليلـة مقـارنـة  
مؤســـــــســـــــاتهم التربوية وكانوا يســـــــتغرقون وقتا في تحليل االمور والتنبؤ بنتائج نشـــــــاطاتهم كما انهم  

كل التي تواجههم بطرق شــــــمولية اكثر مما هي تدريجية ويبحثون عن ادوات اكثر يعالجون المشــــــا
, وقــد اتفقــت نتيجــة البحــث   (Alshammri & Alenezi,2021:342 )ممــا هو متوفر لــديهم  

( ودراســة 2016)مرزوك & جودة , الحالي مع نتائج مجموعة من الدراســات الســابقة منها دراســة  
-Nghiem( ودراســــــة )2021( ودراســــــة )بيباني , 2020 ,  ( ودراســــــة )عبد هللا2019)ســــــعد , 

Phu & Nghien, 2021( ودراســـــة )Putri & Halim, 2021( ودراســـــة )Alshammri & 
Alenezi, 2021( ــة الالتي اشــــــرن الى ان افراد العينة    Ramasamy et al, 2021)( ودراســــ

 يتمتعون بأساليب التفكير .
 : التعرف على العالقة االرتباطية بين اجهاد القرار و أساليب التفكير : الرابعالهدف 
ــرات        ــين متغيــــ ــون  بــــ ــاط بيرســــ ــل ارتبــــ ــة معامــــ ــدف طبقــــــت الباحثــــ ــذا الهــــ ــى هــــ للتعــــــرف علــــ

 ( . 28البحث و كانت النتائج كما موضحة في جدول ) 

 (28جدول )

 الداللة اجهاد القرار أساليب التفكير 
 دال  211.- التركيبي 
 غير دال 065.- المثالي 
 دال  231.- العملي
 غير دال 091.- التحليلي 
 دال  319.- الواقعي 
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ــاليب        ــرار و أســ ــين اجهــــاد القــ ــاط بــ ــل معــــامالت االرتبــ ــد كــ ــاله نجــ ــدول أعــ ــن الجــ ــر  مــ التفكيــ
ــلوب والتحليلــــي ــالي و األســ ــلوب المثــ ــرار و األســ ــين اجهــــاد القــ ــدا العالقــــة بــ ــة احصــــائيا ماعــ ، دالــ

ــة ــة والبالغـــ ــة الجدوليـــ ــن القيمـــ ــل مـــ ــاط المحســـــوبة اقـــ ــل االرتبـــ ــة معامـــ  (٠,١١٣)حيـــــث كانـــــت قيمـــ
 (.231( ودرجة حرية )٠,05عند مستوى داللة)

ـــ) للــــتحكم الــــذاتي نمــــوذج القــــوةيمكــــن ان تعــــزى هــــذه النتــــائج وفقــــا ال      et al, 2016لــ
Baumeister)  ــي ان ــلوب التركيبـــ ــرار واالســـ ــاد القـــ ــين اجهـــ ــة بـــ ــة االرتباطيـــ ــق بالعالقـــ ــا يتعلـــ فيمـــ

نتيجــــــة للمســــــؤولية الكبيــــــر وكثــــــرة المهــــــام والواجبــــــات االداريــــــة المطلــــــوب انجازهــــــا مــــــن المــــــدراء 
وتكـــــرار القـــــرارات ومتابعـــــة ســـــير العمليـــــة التربويـــــة والتعليميـــــة وعناصـــــر المؤسســـــة ككـــــل وكـــــذلك 

ات والقـــــوانين غيـــــر المدروســـــة الصـــــادرة مـــــن الجهـــــات العليـــــا اذ يـــــؤدي نتيجـــــة للقـــــرارات والتعليمـــــ
ــتحكم فـــــي  ــاذ القـــــرارات والـــ كـــــل ذلـــــك الـــــى نضـــــوب المـــــوارد الداخليـــــة وضـــــعف القـــــدرة علـــــى اتخـــ

ــلوك واجهـــاد القـــرار ممـــا يـــؤدي الـــى  انخفـــاض الرغبـــة فـــي ايجـــاد حلـــواًل مبتكـــرة وجديـــدة عـــن السـ
ــاء تركيــــب  ــدرة علــــى بنــ ــا ادى طريــــق التركيــــب, وضــــعف القــ ــة ممــ ــدة والمختلفــ ــار الجديــ مــــن االفكــ

ــية مـــــع  ــة عكســـ ــرتبط بعالقـــ ــرار يـــ ــا ان اجهـــــاد القـــ ــي كمـــ ــر التركيبـــ ــلوب التفكيـــ ــى انخفـــــاض اســـ الـــ
التفكيـــــر العملـــــي مـــــن خـــــالل التميـــــز بـــــالقرار الصـــــارم بعيـــــدا عـــــن المرونـــــة ممـــــا يجعـــــل المـــــدراء 

ــور انجــــا ــى تخيــــل وتصــ ــا يــــؤدي الــ ــة والســــريعة ممــ ــتبعدون المــــردودات الفوريــ ز المهــــام بعيــــدا يســ
عـــــن االداء الـــــواقعي والتفكيـــــر العملـــــي والميـــــل الـــــى االســـــاليب التقليديـــــة علـــــى حســـــاب الجوانـــــب 
ــواقعي  ــر الـــ ــرار والتفكيـــ ــين اجهـــــاد القـــ ــية بـــ ــة عكســـ ــة االرتباطيـــ ــت العالقـــ ــذلك كانـــ ــة , وكـــ االبداعيـــ

ــة  ــاء ذلــــك نتيجــ ــاروقــــد جــ ــاتها علــــى الف لألثــ ــد القــــرار وانعكاســ ــة علــــى اجهــ ــائج المترتبــ ــة والنتــ اعليــ
ــرارات  ــاذ قــ ــة واتخــ ــة والعمليــ ــة البحــــث عــــن الحلــــول الواقعيــ ــده عــــن محاولــ ــا يبعــ ــدير ممــ ــة لمــ العقليــ

 بناء على حقائق واراء خبيرة مما يضعف لديهم مستوى التفكير الواقعي .

ــلوبي       ــرار واســ ــاد القــ ــين اجهــ ــة بــ ــة ارتباطيــ ــدم وجــــود عالقــ ــى عــ ــائج الــ ــارت النتــ ــين اشــ فــــي حــ
لــــــي وقــــــد جــــــاءت هــــــذه النتيجــــــة الن اجهــــــاد القــــــرار ومظــــــاهره ونتائجــــــه التفكيــــــر المثــــــالي والتحلي

المترتبـــــة عليـــــه تجهـــــد كـــــذلك مـــــن العمـــــل العقلـــــي للفـــــرد بشـــــكل عـــــام ممـــــا يســـــتبعد عنـــــه اســـــلوب 
ــالي الــــــذي يرتقــــــي ــامية التفكيــــــر المثــــ ــايير الســــ ــايا  الــــــى األهــــــداف والمعــــ ــاملة للقضــــ والرؤيــــــة الشــــ

ــ ــر فـــــي األهـــ ــذلك التفكيـــ ــتقبل وكـــ ــه نحـــــو المســـ ــة والتوجـــ ــان بخطـــ ــاليب والخطـــــط وااليمـــ داف واألســـ
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التحليلـــــي  لألســـــلوب عظيمـــــة للعـــــالم نتيجـــــة االجهـــــاد العقلـــــي والجســـــمي  وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة 
الـــــذي يعتمـــــد علـــــى الدقـــــة واالهتمـــــام بالتفاصـــــيل ويحتـــــاج الـــــى طـــــرق عقالنيـــــة منهجيـــــة تتطلـــــب 
بطبيعــــــة الحــــــال قـــــــدرات جســــــمية وعقليــــــة كبيـــــــرة ممــــــا جعــــــل اجهـــــــاد القــــــرار ال يــــــرتبط بهـــــــذين 

فــــــي تفســــــير  الباحثــــــةمــــــا تهوالنظريــــــة الــــــذي تبناالنمــــــوذج االســــــلوبين بعالقــــــة ارتباطيــــــة كمــــــا ان 
ــم ي ــذلك المتغيـــــرين لـــ ــر ولـــ ــاليب التفكيـــ ــرار واســـ ــاد القـــ ــين اجهـــ ــة بـــ ــة ارتباطيـــ ــى ايـــــة عالقـــ شـــــرن الـــ

 جاءت النتائج متسقة مع االطر النظرية المتبناة .

ــامسالهــــدف  ــرار و  الخــ ــاد القــ ــين اجهــ ــة بــ ــة االرتباطيــ ــروق فــــي العالقــ ــرف علــــى الفــ : التعــ
 أسلوب التفكير التركيبي تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدمة    :

القيمة         بلغت  و  المتغيرين  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحثة  طبقت  الهدف  هذا  لتحقيق 
( و تشير النتيجة الى وجود عالقة ارتباطية عكسية  بين    0.05( عند مستوى داللة )  -.211)

ة  المتغيرين , و لمعرفة داللة الفروق في العالقة االرتباطية تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدم
 ( توضح ذلك  . 29استخرجت الباحثة القيم الزائية الفشرية , والجداول )

 (29جدول )

 التفكير التركيبي  معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 الجنس 
 

 االرتباط  العدد
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
 داللة الفرق  القيمة الجدولية 

-.131 110 ذكور   131.-   
 101.- 101.- 123 اناث  غير دال 1.96 0.160-

 

  ( و بلغت القيمة الزائية -. 131من الجدول أعاله نجد ان قيمة معامل االرتباط للذكور )       
( و بلغت القيمة الزائية  101.-(, و بلغت قيمة معامل االرتباط لإلناث )-. 131لمعامل االرتباط )  
( , و بأستخراج القيمة الزائية الفشرية عن طريق اختبار فيشر بلغت   101.-لمعامل االرتباط )  

و  (  0.05( عند مستوى داللة )1.96( و هي اصغر من القيمة الجدولية و البالغة )0.160-)
 ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس  . في العالقة هذه النتيجة تشير الى عدم وجود فروق 
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 (30جدول )

 التفكير التركيبي  معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 سنوات الخدمة
 العدد

 االرتباط 
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
القيمة  
 الجدولية

 داللة الفرق 

-. 151 سنة فما فوق  ١٦من   127 127.-   
 غير دال 1.96 0.109-

 112.- 112.- 82 15سنة الى  1من 
    

( -127بلغ )  فما فوق(  سنة  ١٦من  اما متغير سنوات الخدمة نجد ان قيمة معامل االرتباط )   
سنة    1من  ( , و بلغت قيمة معامل االرتباط )   -. 127و بلغت القيمة الزائية لمعامل االرتباط ) 

( , و بأستخراج القيمة الزائية  112.-( و بلغت القيمة الزائية لمعامل االرتباط )112-) (15الى 
ية و البالغة  ( و هي اصغر من القيمة الجدول0.109-الفشرية عن طريق اختبار فيشر بلغت ) 

ذات داللة    في العالقة    ( و هذه النتيجة تشير بعدم وجود فروق 0.05( عند مستوى داللة ) 1.96)
 إحصائية بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة  .  

وتشير هذه النتيجة الى ان عالقة اجهاد القرار واسلوب التفكير التركيبي لدى الذكور واالناث      
فما فوق( هي بالمستوى نفسه  –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1وممن لديهم سنوات خدمة من )

و االناث الن اجهاد القرار يؤثر على قدرة المدير في التفكير التركيبي سواء كان ذلك عند الذكور ا
فما فوق(  اذ ان هذه العالقة    –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1وممن لديهم سنوات خدمة من )

بين المتغيرين ال تتأثر بطبيعة الجنس وسنوات الخدمة كما جاءت هذه النتيجة متسقة مع االطار  
الجنس البشري   النظري المتبنى كونه ال يشر الى تأثر اي من المتغيرين او العالقة بينهما بطبيعة

 وسنوات الخدمة 
: التعرف على الفروق في العالقة االرتباطية بين اجهاد القرار و أسلوب التفكير    السادسالهدف  

 العملي تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدمة : 
لتحقيق هذا الهدف طبقت الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين و بلغت القيمة         

( و تشير النتيجة الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين,    0.05ند مستوى داللة )  ( ع  -.231)
و لمعرفة داللة الفروق في العالقة االرتباطية تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدمة استخرجت 

 ( توضح ذلك .   31الباحثة القيم الزائية الفشرية , والجداول ) 
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 (31جدول )
 التفكير العملي  معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 الجنس 
 

 االرتباط  العدد
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
القيمة  
 الجدولية

داللة 
 الفرق 

-.166 110 ذكور   -0.167 
 غير دال 1.96 1.159

 0.32- 311.- 123 اناث 
 

( و بلغت القيمة الزائية لمعامل  -.166من الجدول أعاله نجد ان قيمة معامل االرتباط للذكور )  
الزائية  -. 311( , و بلغت قيمة معامل االرتباط لالناث )0.167-االرتباط )  القيمة  بلغت  ( و 

عن طريق اختبار فيشر بلغت   ( , و بأستخراج القيمة الزائية الفشرية0.32-لمعامل االرتباط )  
( و  0.05( عند مستوى داللة )1.96( و هي اصغر من القيمة الجدولية و البالغة )1.159-)

 ذات داللة إحصائية . في العالقة هذه النتيجة تشير الى عدم وجود فروق 

 (32جدول)                                          
 

 التفكير العملي معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 االرتباط  العدد سنوات الخدمة
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
القيمة  
 الجدولية

داللة 
 الفرق 

-.327 151 سنة فما فوق  ١٦من    -0.339 
-1.410 1.96 

غير  
 0.143- 142.- 82 15سنة الى  1من  دال 

 

  ( -.327بلغ )  سنة فما فوق(  15من  اما متغير سنوات الخدمة نجد ان قيمة معامل االرتباط )  
سنة  1من  ( , و بلغت قيمة معامل االرتباط )0.339-و بلغت القيمة الزائية لمعامل االرتباط )

( , و بأستخراج القيمة الزائية  143.-لمعامل االرتباط )  ( و بلغت القيمة الزائية 142.-)  (15الى  
( و هي اصغر من القيمة الجدولية و البالغة  1.410-الفشرية عن طريق اختبار فيشر بلغت ) 

( و هذه النتيجة تشير بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.05( عند مستوى داللة )1.96)
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة  . 
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وتشير هذه النتيجة الى ان عالقة اجهاد القرار واسلوب التفكير العملي لدى الذكور واالناث       
فما فوق( هي بالمستوى نفسه  –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1سنوات خدمة من )وممن لديهم  

الن اجهاد القرار يؤثر على القدرات العقلية للمدراء بما فيها اسلوب التفكير العملي سواء كان ذلك 
فما    –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1عند الذكور او االناث وممن لديهم سنوات خدمة من )

هذه العالقة بين المتغيرين ال تتأثر بطبيعة الجنس وسنوات الخدمة كما جاءت هذه فوق(  اذ ان  
تأثر اي من المتغيرين او العالقة   المتبنى كونه ال يشر الى  النتيجة متسقة مع االطار النظري 

 بينهما بطبيعة الجنس البشري وسنوات الخدمة . 

طية بين اجهاد القرار و أسلوب التفكير  : التعرف على الفروق في العالقة االرتبا السابعالهدف 
 الواقعي تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدمة    : 

لتحقيق هذا الهدف طبقت الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين و بلغت القيمة             
( و تشير النتيجة الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين    0.05( عند مستوى داللة )    -. 319)  

ة استخرجت , و لمعرفة داللة الفروق في العالقة االرتباطية تبعا لمتغيرات الجنس و سنوات الخدم
 ( توضح ذلك  .   33الباحثة القيم الزائية الفشرية , والجداول ) 

 (33جدول )

 التفكير الواقعي معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 الجنس 
 العدد

 االرتباط 
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
القيمة  
 الجدولية

داللة 
 الفرق 

-.406 110 ذكور   -0.430 
 غير دال 1.96 1.471-

 0.235- 231.- 123 اناث 

 

( و بلغت القيمة الزائية لمعامل  -.406من الجدول أعاله نجد ان قيمة معامل االرتباط للذكور )  
الزائية  -. 231( , و بلغت قيمة معامل االرتباط لالناث )0.430-االرتباط )  القيمة  بلغت  ( و 

( , و بأستخراج القيمة الزائية الفشرية عن طريق اختبار فيشر بلغت 0.325-لمعامل االرتباط )  
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( و  0.05( عند مستوى داللة )1.96( و هي اصغر من القيمة الجدولية و البالغة )1.471-)
 . ذات داللة إحصائية في العالقة هذه النتيجة تشير الى عدم وجود فروق 

 (34جدول )

 التفكير الواقعي معامالت االرتباط و القيم الزائية لالرتباط و القيم الزائية الفشرية

 االرتباط  العدد سنوات الخدمة
القيم الزائية 

 لالرتباط 
القيم الزائية 

 الفشرية 
القيمة  
 الجدولية

داللة 
 الفرق 

-.346 151 فما فوق   سنة16من    -0.360 
 غير دال 1.96 0.977-

 0.224- 221.- 82 15سنة الى  1من 

(  -. 346بلغ )  سنة فما فوق(15من  اما متغير سنوات الخدمة نجد ان قيمة معامل االرتباط )  
سنة  1من  ( , و بلغت قيمة معامل االرتباط )0.360-و بلغت القيمة الزائية لمعامل االرتباط )

( , و بأستخراج القيمة الزائية  224.-لمعامل االرتباط )  ( و بلغت القيمة الزائية 221.-)  (15الى  
( و هي اصغر من القيمة الجدولية و البالغة  0.977-الفشرية عن طريق اختبار فيشر بلغت ) 

( و هذه النتيجة تشير بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.05( عند مستوى داللة )1.96)
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة  .

وتشير هذه النتيجة الى ان عالقة اجهاد القرار واسلوب التفكير الواقعي لدى الذكور واالناث       
فما فوق( هي بالمستوى نفسه  –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1وممن لديهم سنوات خدمة من )

ء كان ذلك الن اجهاد القرار يؤثر على القدرات العقلية للمدراء بما فيها اسلوب التفكير الواقعي سوا
فما    –سنة    ١٦سنة ( ومن )15  –سنة    1عند الذكور او االناث وممن لديهم سنوات خدمة من )

فوق(  اذ ان هذه العالقة بين المتغيرين ال تتأثر بطبيعة الجنس وسنوات الخدمة كما جاءت هذه 
تأثر اي من المتغيرين او المتبنى كونه ال يشر الى  العالقة    النتيجة متسقة مع االطار النظري 

 بينهما بطبيعة الجنس البشري وسنوات الخدمة . 
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 االستنتاجات :
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة عن طريق تحليل البيانات ومناقشتها استنتجت ما يأتي    

والواجبـات   والقرارات   نتيجـة كثرة المهـام    ان عينـة الـدراســـــــــــــــة الحـاليـة يعـانون من اجهـاد القرار -1
 االداري العمل على  ً سلبا يؤثراالدارية المناطة بالمدراء مما 

 للتعامل الجيد مع المواقف المختلفة . المدارس يستخدمون أساليب تفكير مختلفة ءان مدرا -2

القرار ارتباط ســلبي مما يؤدي الى   الواقعي( بأجهاد   العملي،  ،التركيبيترتبط اســاليب التفكير )  -3
 القرار.انخفاض مستويات هذه االساليب الثالثة نتيجة اجهاد 

 
 التوصيات :

 باآلتي: ةالباحث توصيبناء على النتائج التي توصل إليها البحث الحالي     

المدارس    إعطاءالتربية  وزارة     يوصي  .1 الراحة    إلخذ فرصة كافية لمدراء  والوقت  فرصة من 
 الكاف لتالفي حصول اجهاد القرار لديهم ولتعزيز حالة اتخاذ القرار لديهم. 

 أداة البحث )اجهاد القرار( بالدراسات المستقبلية المشابه لمفاهيم البحث .  ان تكون  .2

تخصــــــيص محاضــــــرات خــــــالل الــــــدورات التطويريــــــة والتأهيليــــــة للمــــــدراء فــــــي قســــــم االعــــــداد  .3
ــام والواجبـــــات بقـــــرارات  والتـــــدريب التـــــابع لـــــوزارة التربيـــــة للتوعيـــــة بكيفيـــــة مواجهـــــة كثـــــرة المهـــ

 حكيمة وسليمة. 
لما لها     المدراءتصميم برامج ارشادية من قبل المرشدين التربويين تنمي اساليب التفكير لدى   .4

 من دور كبير في تحقيق اهداف العملية التربوية والتعليمية .

القرار في وزارة التربية بتقنين التعليمات والقرارات كي ال تعزز من اجهاد   اصحاب    يوصي .5
 القرار على المدراء مما يؤثر سلبا على سير العملية التربوية والتعليمية 
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 : المقترحات
 في ضوء نتائج البحث واستكمااًل للبحث الحالي المقترحات االتية : الباحثة تقدم         

االقسام في   )رؤساءمن المجتمع    أخرى إجراء دراسات تتضمن متغيرات البحث لشرائح   .1

 المدراء العامين في مديريات التربية(.  الكليات،عمداء  الجامعات،

القرار   .2 اجهاد  بين  العالقة  على  للتعرف  دراسات  )دافعية    اخرى   ومتغيرات إجراء  مثل 

 القيادة الديموقراطية(. االنجاز،

غير الطالب( في المرحلة العمرية نفسها    الطالب،لدى )اساليب التفكير  إجراء دراسة حول   .3

 التفكير. اساليب لمعرفة تأثير التعليم على 

 التحصيل الدراسي(. التخصص،إلى البحث الحالي ) أخرى ادخال متغيرات ديموغرافية  .4
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 (2ملحق )

 أسماء المحكمين 

 ت أسماء السادة المحكمين  التخصص  الكلية / الجامعة
 1 أ.د نهلة نجم الدين المختار  علم النفس التربوي  بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة 

 2 ا.د صادق كاظم جريو علم النفس التربوي  كلية التربية االنسانية  جامعة بابل  /
 3 ا.د عبد السالم جودت حسن  علم النفس النمو كلية التربية األساسية جامعة بابل / 

 4 ا.د علي محمود كاظم علم النفس السريري  جامعة بابل/ كلية التربية انسانية
 5 ا.د علي حسين مظلوم علم النفس المعرفي كلية التربية انسانية جامعة بابل/

 6 ا.د عماد حسين عبيد  علم النفس النمو جامعة بابل / كلية التربية األساسية
 7 فاضل محسن يوسف ا. د  علم النفس التربوي  جامعة الكوفة

 8 ا.د كريم فخري هالل  اإلدارة التربوية  جامعة بابل/كلية التربية انسانية
 9 ا.د نغم هادي حسين  علم النفس الشخصية  جامعة القادسية /كلية آداب 

 10 ا.د حسين ربيع حمادي  علم النفس التربوي  ربية انسانية التجامعة بابل / كلية  
 11 ا.د علي صكر  علم النفس التربوي  التربية جامعة القادسية /كلية  

 12 ا.م .د بشرى حسين علي علم النفس التربوي  لية تربية أساسية  جامعة المستنصرية /ك 
 13 ا.م .د فاطمة ذياب مالود  علم النفس التربوي  جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم االنسانية

 14 شيماء عبد العزيز  ا.م .د   علم النفس التربوي  للعلوم االنسانيةامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد ج
 مركز البحوث النفسية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 15 ا.م.د سيف محمد رديف  صحة نفسية 

 16 أ.م.د ثائر فاضل الدباغ  علم النفس التربوي  جامعة الكوفة /كلية التربية االساسية 
 17 أ.م.د أحمد عبد الكاظم جوني  الشخصية علم النفس  كلية اآلداب ية/قادسمعة الجا
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 ( 3ملحق)

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                     -جامعة كربالء 

  قسم العلوم التربوية والنفسية        

 الدراسات العليا/الماجستير
 اجهاد القراراستبانة آراء المحكمين على مقياس 

 األستاذ الفاضل الدكتور .................................................. المحترم      

  طيبة:تحية 

ه بأسـاليب التفكير لدى مديري وعالقت اجهاد القرارالموسـوم بــــــــــــــــ )  بحثهاتروم الباحثة إجراء      
قــامــت البــاحثــة بــاالطالع على  (  Decision Fatigue)  اجهــاد القرار( ولغرض قيــاس  المــدارس

ــوع فلم  ــًا  تاألدبيات والدراســـات الســـابقة المتعلقة بالموضـ ــب مع عينة   إلجهاد القرارجد مقياسـ يتناسـ
  بحثهــا،من اجــل تحقيق اهــداف      القرار  اجهــاد مقيــاس    بــأعــداد البــاحثــة  لــذا قــامــت    الحــالي،البحــث  

: عرف اجهاد القرارالذي و   (   Baumeister2012,34)  القوة لباوميستر  وباالعتماد على انموذج
ـــلة من القرارا هـباـن ــلســـــــ ــتنزاف االـنا يـحدث نتيـجة التـخاذ ســـــــ المهمة    تتعبير مظهري عن اســـــــ

ــل في التحكم الذاتي وينتج  ــعف اإلرادة وفشـــــ عنه قرار ذو والتفاوض حولها مما يؤدي الى ضـــــ
المفهوم حــدد   هوبنــاء على مــا تضــــــــــــــمنــ   )34Baumeister, 2012:   عيوب ونوعيــة رديئــة  

ونظرًا        .ضعف االرادة2.فشل التحكم الذاتي          1باومستر مكونات اجهاد القرار كاالتي :  
  الباحثة  تتوجهلما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية عالية في مجال علم النفس والقياس النفســـــي 

 إليكم لالستعانة بآرائكم ومقترحاتكم السديدة حول :

 أجله.صالحية كل فقرة من فقرات المقياس لما وضعت من  •
 إليه. صالحية كل فقرة للمجال الذي تنتمي  •
 المقياس. صالحية بدائل اإلجابة على فقرات  •

تمثلني    تمثلني احيانًا،  تمثلني غالبًا،  تمثلني دائمًا،علمًا أن بدائل اإلجابة على المقياس هي )    
 (.ابداً ال تمثلني  نادرًا،

 ولكم الشكر الجزيل مع التقديــــر                                 

   الماجستير طالبة                                                       سم المشرفا         

 ايمان صالح علي                د مناف فتحي الجبوري                                 م. أ.
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ضعف في تنظيم االنفعاالت  :   fail self controlفشل التحكم الذاتي  االول: المجال  
وقبل االفكار وصعوبة استثمار في مواجهة تنظيم الدوافع ومقاومة اإلغراءات وتجاوز  

 (           Baumeister,  2012:  34)       . االستجابة السلبية

 الفقرات ت
اتجاه 
 الفقرة

 صالحة
غير  
 صالحة

 التعـديل

1 
صعوبة في اتخاذ القرارات عندما اواجه    اجد 

 الكثير من الخيارات 
 

   

2 
اجد من االسهل اتخاذ القرارات بنفسي اكثر  

 من االخرين 
عكس 
 المفهوم 

   

3 
الخيارات   من  العديد  لدي  يكون  ان  افضل 

 عندما اتخذ قرارات 
 

   

4 
اختار الحل االسهل عندما اواجه الكثير من  

 الخيارات 
 

   

5 
انه من االسهل اتخاذ القرارات لألخرين    اجد 

 اكثر من نفسي 
 

   

     اتحمل مسؤولية قراراتي الغير صائبة  6

7 
افكر في جميع النتائج )نتائج القرار( الخاص  

 بعملي 
عكس 
 المفهوم 

   

8 
دراسته   بعد  وعقالنية  بحكمة  القرار  اصدر 

 جيدا
عكس 
 المفهوم 

   

9 
يجعلني اتردد في  خوفي من عواقب االمور  

 اتخاذ قراراتي 
 

   

10 
  القرارات   اتخاذ   عند   االغراءات   جميع  اقاوم

 المصيرية 
عكس 
 المفهوم 

   

11 
اتخاذ قرار   الوقت عند  الى كثير من  احتاج 

 بسيط 
 

   

12 
والخوف   اشعر قرارات    اتخاذ   عند   بالقلق 

   مصيرية
 

   

     العمل نهاية  في  قرارات مهمة  اتخاذ  اتجنب  13

14 
  صائبة   قرارات   اتخذ   عندما  الفرح  يغمرني 
 الضغوطات  من رغم على

 
   

15 
اتخاذ   اريد  حينما  االفكار  بتشتت  اشعر 

 قرارات مهمة   
 

   

16 
استعين باألخرين عند اتخاذ القرارات وحتى  

 البسيطة منها 
 

   

17 
النظر    استطيع بغض  قرارات صائبة  اتحاذ 

 عن ظروفي 
عكس 
 المفهوم 
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القدرة الذهنية والنفسية والتي تنعكس  :   weakneswill ضعف االرادة  الثاني:المجال  
على عدم قدرة الفرد من فعل ما هو غير محبب للنفس لتحقيق هدف معين بما يؤدي  

           Baumeister” 2012) (34           الى اجهاد القرار وتتأثر بالزمن والخبرة والتعب

 الفقرات ت
اتجاه 
 الفقرة

 صالحة
غير  
 صالحة

 التعـديل

 اجد صعوبة في اتخاذ القرار عندما يكون العمل متكررا  1
 

   

 الصائبة  القرار اتخاذ  عاجزاً عن   اصبح باإلرهاق   اشعر عندما  2
 

   

 ان اتخاذ الكثير من القرارات تجربه غير سارة  اجد  3
 

   

 اتخاذ العديد من القرارات امر مرهق  4
 

   

 اجد صعوبة في اتخاذ القرارات في أوقات معينة من اليوم  5
 

   

 بالتعب   شعوري  عند  متضاربة  قراراتي تكون 6
 

   

 اتخاذ الكثير من القرارات يجعلني اشعر باألهمية  7
عكس  
 المفهوم 

   

 المناسبة  القرارات  اتخاذ  ع  قدره اكثر اكون ذهني يصفو  عندما  8
عكس  
 المفهوم 

   

 الشعور بالجوع يجعلني عرضة التخاذ قرارات خاطئة  9
 

   

 حينما تكون صحتي سيئة ال استطيع اتخاذ أي قرار 10
   

   

 اتردد عند اتخاذ القرارات المصيرية  11
 

   

 قراراتي تحقق طموحاتي واهدافي اعتقد ان  12
عكس  
 المفهوم 

   

 اقتصر على خبرتي الشخصية في اتخاذ القرار  13
عكس  
 المفهوم 

   

 المكافآت الخارجية هي من تدفعني التخاذ القرارات  14
عكس  
 المفهوم 

   

     قرارين في ان واحد اعاني من التردد والحيرة عند مواجهة  15

     تراودني افكار الفشل حينما اقدم على عمل ما  16

       خبرتي قليلة باتخاذ القرارات الصعبة  17

     اتخذ القرارات دون معرفة النواتج المترتبة عليها  18
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19 
 القرارات  اتخاذ  على  يساعداني  له  وحبي   للعمل طموحي 

 الصائبة 

عكس  
    المفهوم 

     عوائق امام انجاز االعمال التي اقوم بها   استسلم حينما تواجهني 20

  ت التي تكون غير محببه ليافي اتخاذ القرار  صعوبةجد ا 21
   

  انتظر من يساعدني كي انجز مهمتي بنجاح  22
   

       انسحب بسرعة حينما اشعر بالسأم والملل 23

     بشكل عشوائي دون تخطيط و اتخذ قراراتي  24

     المشكالت حينما تتوالى علي  بالعجز كثيرااشعر  25
 

 

 

 

 

 ( 4ملحق ) 

 الفقرات المعدلة من قبل المحكمين على مقياس اجهاد القرار 

الفقرة بعد اجراء 
 التعديل

الفقرة قبل اجراء 
 التعديل

  المجاالت  

استعين باألخرين       
عند اتخاذ القرارات  
 وحتى البسيطة منها

استعين باألخرين  -16

عند اتخاذ حتى  
القرارات البسيطة في  

 حياتي 

المجال األول: فشل  
 التحكم الذاتي 

اشعر بالعجز كثيرا حينما 
 تتوالى علي المشكالت 

اشعر بالعجز كثيرا -25

حينما تتوالى علي  
 المشاكل

عف  المجال الثاني: ض
 االرادة
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 ( 5ملحق )

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                       - جامعة كربالء

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا/ماجستير 

 علم النفس التربوي 

 استبانة اراء المحكمين على مقياس اساليب التفكير

 

 الدكتور...................................المحترم األستاذ الفاضل 

 تحية طيبة: 

لدى  ب)اجهاد القرار وعالقته  بأساليب التفكير   متروم الباحثة اجراء بحثها الموسو 

السابقة   والدراسات  االدبيات  على  الباحثة  اطالع  خالل  ومن  المدارس(  مديري 

ولغرض قياس اساليب التفكير وتحقيق اهداف البحث تبنت الباحثة مقياس ل)الجميلي  

 Harrison&Bramison  1982( على وفق نظرية هاريسون وبرامسون )2013

لفكرية التي اعتاد الفرد على  حيث عرفا اساليب التفكير بأنها)مجموعة من الطرق ا

المتاحة لديه حيال ما يواجهة من مشكالت ومواقف(   بها مع المعلومات  ان يتعامل 

على   )  20يحتوي  فيه  موقف  وكل  الخمسة  5موقف  التفكير  اساليب  تمثل  (فقرات 

وضع   طريق  عن  االجابة  الواقعي(وتكون  التحليلي,  العملي,  المثالي,  )التركيبي, 

(امام االسلوب االكثر قربا والدرجة  5(اذ توضع الدرجة )5لى ) ( ا1الدرجات من ) 

(وبذلك يكون مجموع  4(و) 3(و) 2( امام االسلوب االقل قربا مرورا بالدرجات )1)

 (درجة 15الدرجات لكل موقف ) 

قصد  اليكم  الباحثة  تتوجه  المجال  هذا  في  علمية  خبرة  من  به  تتمتعون  لما  ونظرا 

يدة ومالحظاتكم العلمية بشأن سالمة المقياس وصالحية  مساعدتها في ابداء آرائكم السد

الفقرات لعينة مديري المدارس واية مالحظة او رأيي او تعديل او حذف ألي فقرة 

من الفقرات، وختاما تعرب الباحثة عن جزيل الشكر وعظيم االمتنان لتفضلكم بقبول  

 التحكم     

 

 طالبة الماجستير      اشراف                                         

    أ.م.د. مناف فتحي الجبوري                               ايمان صالح علي 
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 فيما يلي تعريف لكل اسلوب 

التركيبي    -1  التفكير  اإلفراد  Synthesitic Thinking Styleأسلوب  ويتصف   :

الذين يفضلون هذا األسلوب من أساليب التفكير بالتواصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة  

والتطلع  المختلفة  األفكار  تركيب  على  والقدرة  اآلخرون،  يفعله  عما  تماما  مختلفة 

القدرة على الربط بين الموضوعات   تتيح حلوال أفضل ولديهم  التي  لوجهات النظر 

االنتقال بين المحاور    والقدرة علىون جزرا منعزلة ال رابط بينها  التي يراها اآلخر

من النقيض إلى النقيض بسهولة ويسر واتقان الوضوح واالبتكارية وامتالك المهارات 

 التي توصل لذلك.

المثالي    -2 التفكير  الذين Idealistic Thinking Styleأسلوب  اإلفراد  ويتصف   :

لتفكير بتكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياء  يفضلون هذا األسلوب من أساليب ا

األفراد،   باحتياجات  واالهتمام  األهداف  في  والتفكير  المستقبلي  التوجه  إلى  والميل 

وتركيز   واجتماعيا،  شخصيا  يهمهم  ما  لتحقيق  مرتفعة  اجتماعية  معايير  ووضع 

بادئ السامية االهتمام على ما هو مفيد للناس والمجتمع، وتمثل القيم االجتماعية والم

واالنفعاالت   والمشاعر  األفكار  لمراعاة  يمكن  ما  أقصى  وبذل  اهتمامهم،  محور 

والعواطف، كما يتصفون بتكوين عالقات مفتوحة واالنبساط واالستمتاع بالمناقشات 

 مع اآلخرين والميل إلى الثقة بهم. 

وي  : يتصف األفراد ذ  Pragmatic Thinking Styleأسلوب التفكير العملي    -3 

التفكير العملي بحرية التجريب وتناول المشكالت بشكل تدريجي والبحث عن الحل  

بالجوانب اإلجرائية في العمل، والتحقق مما هو   للتوافق واالهتمام  السريع والقابلية 

صحيح أو خاطئ بالنسبة للخبرة الشخصية المباشرة، والتفوق في إيجاد طرائق جديدة 

مواد الخام المتاحة والمتناولة، وشعارهم دائما )الغاية تبرر  لعمل األشياء باالستعانة بال

الوسيلة(، ويبحثون عن أقصر طريق لالستفادة وتسيطر عليهم فكرة الربح السريع،  

والحقائق والقيم عندهم لها و ا زن متساوية والمهم عندهم ما يحدث، والعوامل الذاتية  

 ناسبة للموقف ولهم القابلية للتكيف. مثل االنفعاالت والمشاعر تكون حقائق إذا كانت م

التحليلي    -4 التفكير  ذوي  Analytic Thinking Styleأسلوب  اإلفراد  ويتصف   :

والمثابرة   واالستنتاج  والدقة  والتنظير  والعقالنية  بالتخطيط  التحليلي  التفكير  أسلوب 

وجمع المعلومات مع صعوبة تكوين النظرة الشمولية، ومواجهة المشكالت بحرص  

رائق منهجية واالهتمام بالتفاصيل، وصعوبة المرونة والقابلية للتنبؤ، واستراتيجية  وبط

لديهم هي   المفضلة  العقلية  الطرائق، والعملية  البحث عن أفضل  التحليلي هي  للفرد 

منهجية   وبطريقة  بحرص  المشكالت  مواجهة  على  وقدرتهم  لذلك  واإلرشاد  النضج 
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والميل إلى استعراض كل البدائل والمقارنة    وعلى جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات

 بينها قبل اتخاذ أي قرار. 

الواقعي    -5  التفكير  ذو Realistic Thinking Styleأسلوب  اإلفراد  ويتصف   :

التفكير الواقعي باالعتماد على المالحظة والتجريب واالهتمام بالنتائج الملموسة وبعد  

التجريبي هو   أسلوب  االكتشاف  ويتشابه ذوي  لديهم  المفضلة  الرئيسة  االستراتيجية 

التفكير الواقعي مع ذوي أسلوب التفكير العملي من حيث محاولة الفهم الجيد لألشياء  

هذا  ويتصف أصحاب  المستخدمة،  واالستراتيجية  الفروض  يختلفان من حيث  بينما 

الحالية وتفضيل النواحي  األسلوب باالستمتاع بالمناقشات المباشرة والحقيقية لألمور  

الكالمية   الجمل  حتى  في كل شيء  واختصار  الواقعية،  بالجوانب  المرتبطة  العلمية 

وشعارهم دائما )الحقائق هي الحقائق(، وصاحب هذا التفكير يصلح أن يكون مديرا  

 ( 2013)الجميلي  ماليا بارعا ويركز على البيانات الخام والحقائق. 

أسلوب  

 التفكير 

غير   صالحه  المواقف وفقراته 

 صالحه 

 التعديل 

شي1  اول  فأن  انجازه  علي  عمل  لدي  يكون  اود   ء·حينما 

 معرفته:

   

    ما االسلوب االفضل إلنجاز العمل التركيبي 

    من الشخص الذي يريد انجاز العمل ومتى  المثالي 

    لماذا يستحق العمل إنجازه  العملي 

    في اعمال اخرى ينبغي القيام بها  هما اثر التحليلي 

    ما الفائدة الفورية من وراء القيام بهذا العمل  الواقعي 

    ·عندما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا اميل الى: 2 

    الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضه  التركيبي 

    التريث في الدخول في مجادالت مفتوحه  المثالي 

    تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي  العملي 

استعراض كل البدائل المتعلقة بالموضوع والمقارنة بينها قبل  التحليلي 

 ان اتخذ اي قرار 

   

    تناول المسميات بأسمائها  الواقعي 

بالنسبة   ء·عندما ابدأ العمل في مشروع جماعي فأن اهم شي3 

 لي هو: 

   

    فهم اهداف المشروع وقيمته  التركيبي 

    اكتشاف اهداف وقيم افراد المجموعة المثالي 

    تحديد الخطوات التي يجب ان تتخذ لتنفيذ المشروع بفعالية  العملي 

    فهم كيف سيحقق المشروع ارباح لي ولألخرين  التحليلي 

    مستمراتنظيم المشروع واجعله  الواقعي 

    .لو طلب مني القاء محاضره حول موضوع ما فاني اهتم  4 



 151............................. ....................................................................... المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع  التركيبي 

    التركيز على القيم والمثل العليا التي يتضمنها الموضوع  المثالي 

    التأكيد على الجوانب اإلجرائية وامكانية التطبيق  العملي 

    اكبر قدر من المعلومات حول الموضوع جمع  التحليلي 

    التركيز على الحقائق التي يتضمنها الموضوع  الواقعي 

    · لو طلب مني جمع المعلومات من الناس فإنني افضل: 5 ·

ثم طرح    صياغه التركيبي  الحقائق والقضايا ومن  رأيي باالستناد على 

 أسئلة محدده حولها 

   

    اعقد اجتماعا مفتوحا واطلب منهم طرح وجهات نظرهم  المثالي 

    اقابلهم في مجموعات صغيره واطرح أسئلة عامه لهم  العملي 

التقي باألشخاص المهمين بصورة غير رسمية ألتعرف على   التحليلي 

 أفكارهم 

   

    اطلب منهم اعطائي المعلومات بشكل مكتوب   الواقعي 

.سمعت قصة حول موضوع معين وطلب مني احد االصدقاء 6 

 ان اسردها له فاني: 

   

    اذكر له القصة باستخدام ألفاظ وتراكيب جديدة  التركيبي 

العليا  اذكر له القصة مع التركيز على العبر والدروس والمثل   المثالي 

 التي تحتويها 

   

    افضل ذكر الجوانب العلمية التي يمكن االستفادة منها  العملي 

    اسرد له القصة كما سمعتها حرفيا بأدق التفاصيل  التحليلي 

    اذكر له القصة  مع المقارنة بين الحقائق والتصورات   الواقعي  

    صحيحا لو انه:   ن.اعتقد ان شيئا ما يكو 7 

    كان مخالفا للرأي المقابل  التركيبي 

    ينسجم مع امور اخرى اعتقد انها صحيحة  المثالي 

    ثبت انه جيد عن طريق الممارسة العملي 

    كان منطقيا وعلمي  التحليلي 

    أمكن تحقيقه بشكل واقعي ملموس الواقعي 

    مشاهدة البرامج التلفزيونية األتية:  .افضل8 

    المسابقات وااللغاز العلمية والرياضيات  التركيبي 

    الدينية واالجتماعية والثقافية  المثالي 
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اسلوب  

 التفكير 

غير   صالحة  الموقف وفقراته 

 صالحة 

 التعديل 

    االقتصاد ورجال االعمال والسوق                          العملي 

    التقارير )العلمية ,الهندسية ,الطبية ,المخترعات(  التحليلي 

الصحفية   واقعي  واللقاءات  االخبارية  والتقارير  النشرات 

 والبرامج الرياضية 

   

    .لو خضعت ألحدى االختبارات فأني سأفضل: 9 

من   التركيبي  )االختيار  ك  الموضوعية  االسئلة  من  مجموعة 

 متعدد(حول مادة الموضوع 

   

لنفس   المثالي  يخضعون  الذين  االخرين  االشخاص  مناقشة 

 االختبار 

   

    هتقديم او عرض شفوي يغطي ما اعرف العملي 

 التحليلي 

 

    تقرير غير رسمي حول كيفية تطبيقي لما تعلمته 

    يغطي خلفية الموضوع تقرير مكتوب  الواقعي 

والرسومات  10  اللوحات  معرض  في  اتجول  .عندما 

 الفنية والصور الفوتوغرافية فاني افضل:

   

    النظر الى اللوحة بصيغتها الكلية  التركيبي 

تحملها   المثالي  التي  الرمزية  والدالالت  المعاني  ع  التركيز 

 الصورة 

   

    حول هذه اللوحات االستماع الى وجهات النظر  العملي 

    تركيز االنتباه الى تفاصيل اللوحات والصور  التحليلي 

    التركيز ع مشاهدة الصور الفوتوغرافية  الواقعي 

.الناس الذين احترم قدراتهم بشكل اكبر هم اقرب  11 

 ان يكونوا من: 

   

    الفالسفة والمستشارين  التركيبي 

    الكتاب والمعلمين  المثالي 

    رجال االعمال والقادة  العملي 

    االقتصاديين والمهندسين  التحليلي 

    الصحفيين والمقاولين  الواقعي 

.عندما تحدث مشكلة بين زمالئي المعلمين فأني  12 

 افضل: 

   

    االطالع على وجهات النظر التي قد تتيح حلوال افضل   التركيبي 

    امكانية التوصل الى حل شامل يرضي جميع الزمالء   المثالي 

االخرين   العملي  االفراد  قدر ممكن من  اكبر  محاولة اشراك 

 من اجل حل المشكلة 

   

    تجزئة المشكلة الى اجزاء دقيقة ليسهل حلها  التحليلي 

    تركهم ليحلوا مشكلتهم فيما بينهم الواقعي 

    ان فكرة ما مفيدة اذا كانت:  .اجد13 
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    تتناسب مع االفكار التي تعلمتها وطبقتها  التركيبي 

    توضح االشياء لي بطريقة جديدة ومؤثرة  المثالي 

العالقة   العملي  ذات  المواقف  من  عددا  توضح  ان  تستطيع 

 والمرتبطة بشكل نظامي  

   

    توضح خبرتي الخاصة ومالحظاتي   التحليلي 

    تطبق على ارض الواقع  الواقعي 

    .افضل قراءة: 14 

حول  التركيبي  تدور  التي  االبداعية  التركيبية  الموضوعات 

 تطبيقات معينة كحل المشكالت

   

الكتب التي تدور حول محور القيم والمبادئ السامية   المثالي 

 والروحانيات واألخالق 

   

    اخبار المشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم العملي 

معين   التحليلي  لكتاب  مراجعة  كقراءة  التحليلية  الموضوعات 

 او نقد لقصيدة أو فلم سينمائي   

   

الصحف   الواقعي  تنشرها  التي  والوقائع  واالحداث  االخبار 

 اليومية 

   

    .عندما ادخل في مشكلة ألول مرة يحتمل ان: 15 

    احاول ربطها بمشكلة او نظرية خارجية التركيبي 

    في طريقة للحصول على حل سريع للمشكلة  افكر المثالي 

    افكر في عدد الطرائق المختلفة لحلها   العملي 

من   التحليلي  المشكلة  بحل  االخرون  قام  طرائق  عن  ابحث 

 خاللها 

   

    احاول ايجاد افضل الطرائق لحلها الواقعي 

    .اصدر احكاما على االخرين من خالل: 16 

    لقائي بهم ألول مرة   التركيبي 

يتمتعون   المثالي  التي  الطيبة  والمكانة  االجتماعية  العالقات 

 بها 

   

    مدى الفائدة التي احصل عليها من خاللهم  العملي 

    خبرتي السابقة وسؤال االخرين عنهم  التحليلي 

    مالحظاتي وتجربتي معهم  الواقعي 

    مجال : .اهتماماتي المهنية بشكل اساسي في 17 

    الفنون التشكيلية والرسم والديكور التركيبي 

    االنسانيات وعلم النفس واالجتماع وعلم االديان  المثالي 

    االقتصاد والتجارة  العملي 

    الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء التحليلي 

    الصحافة واالعالم والسياسة الواقعي 

التعلم من خالل المدرس الذي يتيح فرصة   .افضل18 

 ل:

   

    الجمع بين عناصر واجزاء المادة لتكوين بناء جديد  التركيبي 
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    حرية المناقشة وطرح األفكار  المثالي 

    االهتمام بالعمل بالجوانب االجرائية   العملي 

تجزئة المادة الى مكونات بسيطة من اجل فهم بنيتها   التحليلي 

 التنظيمية  

   

    االلتزام بالمنهاج المقرر فقط  الواقعي 

    .عند دخولي الى مكان جديد فأني افضل ان  19 

    اسأل عن مدى قيمة هذا المكان بالنسبة لألخرين   التركيبي 

    ألقي نظرة شاملة على المكان  المثالي 

    اسأل عن التكلفة المالية لهذا المكان  العملي 

    اتفحص بدقة تفاصيل المكان  التحليلي 

اهتم بالتعرف على الوسائل والكيفية التي استخدمت   الواقعي 

 في تشييد هذا المكان: 

   

    .انا ماهر في: 20 

    تأليف النكات والحكايات والمواقف التركيبي 

القصص   المثالي  المليئة  سرد  والشعبية  التراثية  والحكايات 

 بالقيم والمثل العليا 

   

    الكتابة في المجالت والصحف  العملي 

    سرد النكات والحكايات والمواقف الجاهزة بالتفصيل  التحليلي 

    كتابة المذكرات والسيرة الذاتية الواقعي 

 

 ( 6ملحق ) 

 مقياس أساليب التفكير الفقرات المعدلة من قبل المحكمين على 

 األساليب  الفقرة قبل اجراء التعديل الفقرة بعد اجراء التعديل
من الشخص الذي يقوم بإنجاز  

 العمل؟  ومتى؟ 
من الشخص الذي يقوم - 1

 بإنجاز العمل ومتى 
 المثالي

استعراض كل البدائل المتعلقة  
بالموضوع والمقارنة بينها قبل ان  

 اتخذ أي قرار  

استعرض كل البدائل  -2

المتعلقة بالموضوع والمقارنة 
 بينها قبل ان اتخذ أي قرار

 التحليلي 

تحديد الخطوات التي ينبغي ان  
 تتخذ لتنفيذ المشروع بفاعلية 

تحديد الخطوات التي يجب  - 3

 لتنفيذ المشروع بفعالية ان تتخذ 

 العلمي

التأكيد على الجوانب اإلجرائية  
 وإمكانية تطبيقها

التأكيد على الجوانب  -4

 اإلجرائية وإمكانية التطبيق 

 العلمي
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 (7ملحق)

 كربالء   جامعة

   والنفسية  التربوية العلوم قسم التربية كلية

 الماجستير /  العليا الدراسات

 النهائية  بصيغتهالقرار  مقياس اجهاد 

 ....... الفاضل االستاذ

 .......... طيبة  تحية

 

  المواقف من عدد   تجاه   فعلك ردود  عن   تعبر   التي  الفقرات  من مجموعة  يديك  بين  الباحثة  تضع 

  البدائل  أحد  ت )√(( تح) عالمة   بوضع عنها  واالجابة   بدقة عبارة  كل  قراءة منك  المختلفة، راجية 

  صحيحة  إجابة  توجد  ال  بأنه  علما   عليك،  ينطبق أنه  ترى   فقرة والذي كل  امام الموجودة الخمسة

 رأيك عن  يعبر ما  هي  واالجابة  خاطئة، وأخرى 

 اإلجابة:  كيفية  يوضح   التالي والمثال

 ( تحت البديل الذي ينطبق عليك تماما√( )( تنطبق عليك فضع عالمة 5إذا كانت الفقرة )

 

 البديل       
 
 

رقم  
 الفقرة

تمثلني  
 تماما 

تمثلني  
 غالبا 

تمثلني  
 احيانا

ال  
 ي تمثلن 

ال  
  يتمثلن 
 ابدا

٤   ))√((    

 

 التقدير   فائق   مع االسم  لذكر حاجة  ال لذلك العلمي،  البحث ألغراض  هي االجابة  ن علما

 االتية:  المعلومات تدوين يرجى 

       ⃝أنثى        ⃝    الجنس: ذكر

 ⃝ سنة     ١٦اكثر من   -2      ⃝       سنة  15اقل من  - 1: مدة الخدمة

 ⃝ نجف         ⃝المحافظة: كربالء 

 الباحثة                                                                                          

 ايمان صالح علي                                                                                    
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 الفقرات  ت
تمثلني 

 دائما
تمثلني 

 غالبا 
تمثلني 
 احيانا 

ال  
 يتمثلن

ال تمثلني  
 ابدا

1.  
اجد صعوبة في اتخاذ القرارات عندما اواجه  

 الكثير من الخيارات 
     

2.  
اجد من االسهل اتخاذ القرارات بنفسي اكثر من  

 االخرين 
     

3.  
افضل ان يكون لدي العديد من الخيارات عندما  

 اتخذ قرارات 
     

4.  
اختار الحل االسهل عندما اواجه الكثير من  

 الخيارات 
     

5.  
اجد انه من االسهل اتخاذ القرارات لألخرين  

 اكثر من نفسي 
     

      اتحمل مسؤولية قراراتي الغير صائبة   .6

7.  
افكر في جميع النتائج )نتائج القرار( الخاص  

 بعملي 
     

      اصدر القرار بحكمة وعقالنية بعد دراسته جيدا   .8

9.  
اتردد في  خوفي من عواقب االمور يجعلني  

 اتخاذ قراراتي 
     

10.  
  القرارات  اتخاذ  عند االغراءات جميع اقاوم

 المصيرية 
     

11.  
احتاج الى كثير من الوقت عند اتخاذ قرار  

 بسيط
     

12.  
قرارات   اتخاذ  عند  بالقلق والخوف اشعر

 مصيرية 
     

      العمل  نهاية في قرارات مهمة اتخاذ  اتجنب  .13

14.  
  على صائبة قرارات اتخذ  عندما الفرح  يغمرني

 الضغوطات   من رغم
     

15.  
اشعر بتشتت االفكار حينما اريد اتخاذ قرارات  

 مهمة
     

16.  
استعين باألخرين عند اتخاذ القرارات وحتى  

 البسيطة منها 
     

17.  
استطيع اتحاذ قرارات صائبة بغض النظر عن  

 ظروفي
     

18.  
صعوبة في اتخاذ القرار عندما يكون العمل   اجد

 متكررا 
     

19.  
اجد ان اتخاذ الكثير من القرارات تجربه غير  

 سارة
     

      اتخاذ العديد من القرارات امر مرهق  .20

21.  
اجد صعوبة في اتخاذ القرارات في أوقات معينة  

 من اليوم 
     

      بالتعب  شعوري  عند متضاربة  قراراتي تكون  .22

23.  
اتخاذ الكثير من القرارات يجعلني اشعر  

 باألهمية 
     

24.  
  اتخاذ  ع قدره اكثر  اكون ذهني يصفو عندما

 المناسبة   القرارات
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25.  
الشعور بالجوع  يجعلني عرضة التخاذ قرارات  

 خاطئة
     

26.  
حينما تكون صحتي سيئة يصعب عليه اتخاذ أي  

 قرار
     

      طموحاتي واهدافي اعتقد ان قراراتي تحقق   .27

      اقتصر على خبرتي الشخصية في اتخاذ القرار   .28

29.  
المكافآت الخارجية هي من تدفعني التخاذ  

 القرارات 
     

30.  
قرارين  اعاني من التردد والحيرة عند مواجهة 

 في ان واحد 
     

      تراودني افكار الفشل حينما اقدم على عمل ما   .31

      باتخاذ القرارات الصعبة خبرتي قليلة    .32

33.  
اتخذ القرارات دون معرفة النواتج المترتبة  

 عليها 
     

34.  
  اتخاذ  على  يساعداني له  وحبي  للعمل طموحي

 الصائبة   القرارات
     

35.  
استسلم حينما تواجهني عوائق امام انجاز  

 االعمال التي اقوم بها 
     

36.  
محببه  ت غير اقرار  اتخاذاشعر  بالتذمر عند  

      لي 

      انتظر من يساعدني كي انجز مهمتي بنجاح   .37

      انسحب بسرعة حينما اشعر بالسأم والملل   .38

      بشكل عشوائي دون تخطيطواتخذ قراراتي   .39

      المشكالت حينما تتوالى علي   بالعجز كثيرااشعر   .40
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 ( 8ملحق ) 

 جامعة كربالء 

 والنفسية  التربوية العلوم قسم /االنسانية  للعلوم التربية كلية

 قسم علم النفس التربوي

 ماجستير/  العليا الدراسات

 المستعمل للتحليل االحصائي التفكير اساليب مقياس

 االستاذ الفاضل........  

 تحية طيبة.............  

اتـية،  المواقف  من  ـعدد   من  يتكون  أـماـمك  اـلذي  المقـياس  فقرة  ـكل  تمـثل  فقرات   خمس وتحتـها  الحـي

ــلوبا ــاليب   من  اس ــتخدمها  التي  التفكير  أس ــة  فقرة  كل  وأمام  الحياة، في  تس ( 1  -5)  من  ارقام  خمس

ــتخدام درجة  تمثل ــلوب   وانطباق  اسـ   حتى  وهكذا  انطباقا  االقل( 1)  الرقم  يمثل  حيث   عندك،  االسـ

 .انطباقا االكثر يمثل الذي( 5) الرقم

على الرقم الذي تختاره امام كل فقرة والذي ترى انه يمثل  (  )√  يرجى التفضــــل بوضــــع عالمة

ــحيحة واخرى خاطئة،   ــلوب...علما انه ليس هنالك اجابة صــ ــتخدامك لألســ حقيقة تفكيرك واســ

فأفضـــل جواب هو ما تشـــعر انه يعبر عنك. وســـوف لن يطلع على اجابتك ســـوى الباحث، وال  

 داعي لذكر االسم، وال تترك اية فقرة دون اشارة.

 : لمثا

      عندما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا اميل الى: 

 5 4 3 √ 2 1 الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضه 

 5 4 3 2 √ 1 التريث في الدخول في مجادالت مفتوحه 

 5 4 √ 3 2 1 تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي 

بينها  استعرض كل البدائل المتعلقة بالموضوع والمقارنة  

 قبل ان اتخذ اي قرار

1 2 √ 3 4 5 

 5 4 √ 3 2 1 تناول المسميات بأسمائها 

 

 مع فائق شكري وتقديري لتعاونكم معنا  

 

 الباحثة

 ايمان صالح علي 
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الوزن   الفقرة
 األول 

الوزن  
 الثاني 

الوزن  
 الثالث 

الوزن  
 الرابع 

الوزن  
 الخامس 

علي 1 عمل  لدي  يكون  اول    ·حينما  فأن  انجازه 

 اود معرفته:  ءشي

     

 5 4 3 2 1 ما االسلوب االفضل إلنجاز العمل

 5 4 3 2 1 من الشخص الذي يقوم انجاز العمل؟ ومتى؟ 

 5 4 3 2 1 لماذا يستحق العمل إنجازه 

 5 4 3 2 1 في اعمال اخرى ينبغي القيام بها  ه ما اثر

 5 4 3 2 1 الفورية من وراء القيام بهذا العمل  مالفائده

·عندما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا  2

 اميل الى: 

     

 5 4 3 2 1 الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضه 

 5 4 3 2 1 التريث في الدخول في مجادالت مفتوحه 

 5 4 3 2 1 تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي 

كل   بالموضوع  استعرض  المتعلقة  البدائل 

 والمقارنة بينها قبل ان اتخذ اي قرار 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تناول المسميات بأسمائها 

·عندما ابدأ العمل في مشروع جماعي فأن اهم  3

 بالنسبة لي هو:  ءشي

     

 5 4 3 2 1 فهم اهداف المشروع وقيمته 

 5 4 3 2 1 اكتشاف اهداف وقيم افراد المجموعة 

لتنفيذ   تتخذ  ان  ينبغي  التي  الخطوات  تحديد 

 المشروع بفاعلية  

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 فهم كيف سيحقق المشروع ارباح لي ولألخرين 

 5 4 3 2 1 تنظيم المشروع واجعله مستمرا

.لو طلب مني القاء محاضره حول موضوع ما  4

 فاني اهتم ب 

     

 5 4 3 2 1 بالموضوع تناول جميع الجوانب المتعلقة 

يتضمنها   التي  العليا  والمثل  القيم  على  التركيز 

 الموضوع 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 التأكيد على الجوانب اإلجرائية وامكانيه تطبيقها 

 5 4 3 2 1 جمع اكبر قدر من المعلومات حول الموضوع 

 5 4 3 2 1 التركيز على الحقائق التي يتضمنها الموضوع 

· لو طلب مني جمع المعلومات من الناس فإنني  5

 افضل:
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صياغه رأيي باالستناد على الحقائق والقضايا ومن  

 ثم طرح أسئلة محدده حولها 

1 2 3 4 5 

اعقد اجتماعا مفتوحا واطلب منهم طرح وجهات  

 نظرهم 

1 2 3 4 5 

اقابلهم في مجموعات صغيره واطرح أسئلة عامه  

 لهم

1 2 3 4 5 

رسمية   غير  بصورة  المهمين  باألشخاص  التقي 

 ألتعرف على أفكارهم 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اطلب منهم اعطائي المعلومات بشكل مكتوب  

.سمعت قصة حول موضوع معين وطلب مني  6

 احد االصدقاء ان اسردها له فاني: 

     

 5 4 3 2 1 اذكر له القصة باستخدام ألفاظ وتراكيب جديدة 

القصة مع التركيز على العبر والدروس  اذكر له  

 والمثل العليا التي تحتويها 

1 2 3 4 5 

التي يمكن االستفادة   العلمية  افضل ذكر الجوانب 

 منها 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اسرد له القصة كما سمعتها حرفيا بأدق التفاصيل 

مع القصة   له  الحقائق    اذكر  بين  المقارنة 

 والتصورات  

1 2 3 4 5 

      صحيحا لو انه:    ن.اعتقد ان شيئا ما يكو 7

 5 4 3 2 1 كان مخالفا للرأي المقابل 

 5 4 3 2 1 ينسجم مع امور اخرى اعتقد انها صحيحة 

 5 4 3 2 1 ثبت انه جيد عن طريق الممارسة 

 5 4 3 2 1 كان منطقيا وعلمي 

 5 4 3 2 1 تحقيقه بشكل واقعي ملموس أمكن  

      .افضل مشاهدة البرامج التلفزيونية األتية: 8

 5 4 3 2 1 المسابقات وااللغاز العلمية والرياضيات 

 5 4 3 2 1 الدينية واالجتماعية والثقافية 

 5 4 3 2 1 االقتصاد ورجال االعمال والسوق                         

 5 4 3 2 1 التقارير )العلمية,الهندسية,الطبية,المخترعات( 

النشرات والتقارير االخبارية واللقاءات الصحفية  

 والبرامج الرياضية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 االقتصاد ورجال االعمال والسوق                         

 5 4 3 2 1 التقارير )العلمية,الهندسية,الطبية,المخترعات( 

النشرات والتقارير االخبارية واللقاءات الصحفية  

 والبرامج الرياضية 

1 2 3 4 5 
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      .لو خضعت ألحدى االختبارات فأني سأفضل: 9

االسئلة الموضوعية ك )االختيار من  مجموعة من  

 متعدد(حول مادة الموضوع 

1 2 3 4 5 

مناقشة االشخاص االخرين الذين يخضعون لنفس  

 االختبار 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ه تقديم او عرض شفوي يغطي ما اعرف

 5 4 3 2 1 تقرير غير رسمي حول كيفية تطبيقي لما تعلمته 

 5 4 3 2 1 الموضوع تقرير مكتوب يغطي خلفية 

اللوحات  10 معرض  في  اتجول  .عندما 

فاني   الفوتوغرافية  والصور  الفنية  والرسومات 

 افضل:

     

 5 4 3 2 1 النظر الى اللوحة بصيغتها الكلية

التركيز ع المعاني والدالالت الرمزية التي تحملها  

 الصورة 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اللوحات االستماع الى وجهات النظر حول هذه 

 5 4 3 2 1 تركيز االنتباه الى تفاصيل اللوحات والصور 

 5 4 3 2 1 التركيز ع مشاهدة الصور الفوتوغرافية 

هم  11 اكبر  بشكل  قدراتهم  احترم  الذين  .الناس 

 اقرب ان يكونوا من: 

     

 5 4 3 2 1 الفالسفة والمستشارين 

 5 4 3 2 1 الكتاب والمعلمين 

 5 4 3 2 1 االعمال والقادةرجال 

 5 4 3 2 1 االقتصاديين والمهندسين 

 5 4 3 2 1 الصحفيين والمقاولين 

المعلمين  12 زمالئي  بين  مشكلة  تحدث  .عندما 

 فأني افضل: 

     

تتيح حلوال   التي قد  النظر  االطالع على وجهات 

 افضل 

1 2 3 4 5 

جميع   يرضي  شامل  حل  الى  التوصل  امكانية 

 الزمالء 

1 2 3 4 5 

االفراد   من  ممكن  قدر  اكبر  اشراك  محاولة 

 االخرين من اجل حل المشكلة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تجزئة المشكلة الى اجزاء دقيقة ليسهل حلها 

 5 4 3 2 1 تركهم ليحلوا مشكلتهم فيما بينهم 

      ان فكرة ما مفيدة اذا كانت:  .اجد 13

 5 4 3 2 1 تتناسب مع االفكار التي تعلمتها وطبقتها 
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 5 4 3 2 1 توضح االشياء لي بطريقة جديدة ومؤثرة 

تستطيع ان توضح عددا من المواقف ذات العالقة  

 والمرتبطة بشكل نظامي  

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 توضح خبرتي الخاصة ومالحظاتي  

 5 4 3 2 1 تطبق ع ارض الواقع 

      .افضل قراءة: 14

الموضوعات التركيبية االبداعية التي تدور حول  

 تطبيقات معينة كحل المشكالت 

1 2 3 4 5 

والمبادئ   القيم  محور  حول  تدور  التي  الكتب 

 الساميه والروحانيات واألخالق

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اخبار المشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم 

لكتاب   مراجعة  كقراءة  التحليلية  الموضوعات 

 معين او نقد لقصيدة أو فلم سينمائي   

1 2 3 4 5 

االخبار واالحداث والوقائع التي تنشرها الصحف  

 اليومية 

1 2 3 4 5 

      .عندما ادخل في مشكلة ألول مرة يحتمل ان: 15

 5 4 3 2 1 احاول ربطها بمشكلة او نظرية خارجية 

 5 4 3 2 1 في طريقة للحصول ع حل سريع للمشكلة  افكر

 5 4 3 2 1 افكر في عدد الطرائق المختلفة لحلها  

ابحث عن طرائق قام االخرون بحل المشكلة من  

 خاللها

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 احاول ايجاد افضل الطرائق لحلها 

      احكاما على االخرين من خالل:  .اصدر16

 5 4 3 2 1 لقائي بهم ألول مرة  

العالقات االجتماعية والمكانة الطيبة التي يتمتعون  

 بها 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 مدى الفائدة التي احصل عليها من خاللهم 

 5 4 3 2 1 خبرتي السابقة وسؤال االخرين عنهم 

 5 4 3 2 1 مالحظاتي وتجربتي معهم 

      .اهتماماتي المهنية بشكل اساسي في مجال : 17

 5 4 3 2 1 الفنون التشكيلية والرسم والديكور 

 5 4 3 2 1 االنسانيات وعلم النفس واالجتماع وعلم األديان 

 5 4 3 2 1 االقتصاد والتجارة 

 5 4 3 2 1 الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء

 5 4 3 2 1 الصحافة واالعالم والسياسة 
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يتيح  18 الذي  المدرس  خالل  من  التعلم  .افضل 

 فرصة ل: 

     

 5 4 3 2 1 الجمع بين عناصر واجزاء المادة لتكوين بناء جديد 

 5 4 3 2 1 حرية المناقشة وطرح األفكار

 5 4 3 2 1 االهتمام بالعمل بالجوانب االجرائية  

فهم   اجل  من  بسيطة  مكونات  الى  المادة  تجزئة 

 بنيتها التنظيمية  

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 االلتزام بالمنهاج المقرر فقط 

      .عند دخولي الى مكان جديد فأني افضل ان : 19

 5 4 3 2 1 اسأل عن مدى قيمة هذا المكان بالنسبة لألخرين  

 5 4 3 2 1 ألقي نظرة شاملة على المكان 

 5 4 3 2 1 اسأل عن التكلفة المالية لهذا المكان 

 5 4 3 2 1 اتفحص بدقة تفاصيل المكان 

التي   والكيفية  الوسائل  على  بالتعرف  اهتم 

 استخدمت في تشييد هذا المكان: 

1 2 3 4 5 

      .انا ماهر في: 20

 5 4 3 2 1 تأليف النكات والحكايات والمواقف

التراثية والشعبية المليئة  سرد القصص والحكايات  

 بالقيم والمثل العليا 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 الكتابة في المجالت والصحف

الجاهزة   والمواقف  والحكايات  النكات  سرد 

 بالتفصيل 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 كتابة المذكرات والسيرة الذاتية 

 5 4 3 2 1 االقتصاد ورجال االعمال والسوق                         

 5 4 3 2 1 التقارير )العلمية,الهندسية,الطبية,المخترعات( 

النشرات والتقارير االخبارية واللقاءات الصحفية  

 والبرامج الرياضية 

1 2 3 4 5 
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Abstract 

    The current research aims at knowing: 

  1. The decision prostration to schools headmasters. 

2. Identifying the statistically significant differences for decision stress 

among school principles on the According to the variable gender (male 

and Female)  

  3.Types of thinking to schools headmasters. 

  4.The connected relation between the decision prostration types of 

thinking 

  5.The differences of the connected relation between the decision 

prostration and types of thinking. 

      The current research is limited to schools headmasters in Kerbala and 

Najaf provinces and for both genders ( males and females) for the 

academic year 2021- 2022. 

      The research sample composed of 233 males and females schools 

headmasters that were randomly chosen with appropriate distribution. In 

order to achieve the study aims, the researcher designed the decision 

prostration standard in this study relying on (Baumeister, 2012, 34) power 

model which was displayed on a group of specialized jury to test the 

reliability of its items. Then, its psychological characteristics were taken 

out through the application on the statistical analysis sample which was 

about 233 males and females schools headmasters. The value of the 

stability factor by Alf Kronbach reached ( 0.85) and by retest way reached 

( 0.81). When the final form of the standard became 34 items, the 

researcher adopted ( Al Jumaili, 2013) standard to styles of thinking which 

was displayed on a group of specialized jury to take out the its 
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psychological characteristics were taken out by Alfa Kronbach model for 

each factor of types of thinking factors. So, reliability factor of structural 

thinking style reached (0.85),  the stability factor of the typical thinking 

factor reached about (0.83), the stability factor of the practical factor 

reached about  (0.83), the statistical style (0.86), the stability factor of the 

tactual factor reached( 0.84), by the retesting, the connected relation for 

each style of thinking styles when the stability factor of the structural 

thinking style reached ( 0,81). The stability factor of the typical thinking 

factor reached about (0.79), the stability factor of the practical factor 

reached about  (0.80), the statistical style (0.81), the stability factor of the 

tactual factor reached( 0.78). When the standard became in its final form 

(58 ) items, the researcher applied it on the research sample.  

     When the application ended, the researcher used the suitable 

statistical means to analyze the data relying on statistical package for the 

social sciences (spss), so, the results were the following: 

 1. The research samples do not possess the decision prostration. 

2. The research samples possess styles of thinking. 

3. Presence of reverse connected relation between the decision 

prostration and the structural, practical, and factual styles. 

4. There is no connected relation between the decision prostration and 

the typical and statistical styles.  

5. There are no differences in the connected relation between the 

decision prostration and the thinking styles according to gender variables 

and years of service.  

     In the light of these results, the researcher introduced some 

recommendations and suggestions that were clarified in chapter four.
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