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 تقدير شكر و

 

 ه تعالى علىشكر أ ...له وصحبه أجمعينوآ ددنا محم  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سي  
 لى ما وفقني به إلتمام هذا العمل. ع

الرسالة الذي لم أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل "عمر الريماوي" المشرف على هذه انطالقًا و  
 .يبخل علي بتوجيهاته طيلة فترة البحث

م بجزيل الشكر والتقدير لحضرات األساتذة لجنة المناقشة األفاضل لما بذلوه من جهد في كما وأتقد  
بداء آرائهم بها، ثم في مناقشتها في الجلسة العلنية المفتوحة.    مراجعتها وتدقيقها وا 

ن لمساندتها لي ، وكا" التي كانت إلى جانبي دائماً صوالحة "فاتنم بجزيل الشكر لصديقتي تقد  أكما 
لما قدمه لي من  ”الخليلي فاخر“لشكر الستاذي الفاضل تقدم باكما أ. تمام الرسالةالدعم الكبير في إ

  .تقدم بالشكر والتقدير لجميع زميالتيوأ .مساعدة

جراءات ا في إلدعمهما لي ومساعدتهم "ياد السوقي وقعدان برهم"إ ي  الجزيل ألخو ـقدم بالشكر توأ
سراء "دالل ووالء وعلى وجه الخصوص أخواتيسرتي األعزاء ولجميع أفراد أ ،الدراسة اللواتي وقـفن  " وا 

لى رفيقتي دربي العزيزتين " مروة وآية" الل لي الجو المالئم للدراسة والبحث، معي ووفرن استوعبتا  نتيوا 
لى من  ،الدراسةضغط الدراسة وتحملتاني طيلة   وشجعني طيلة دراستيجانبي ودعمني إلى وقف وا 

  . خالص شكري وتقديري لهم

 

 

 فوقي ة 

  

 



 ج

 

 مصطلحات الدراسة: 

 يب المعرفية : سالاأل -

هي تلك الطرق واألساليب التي يستخدمها األفراد في تعاملهم مع المثيرات التي يتعرضون لها في 
مواقف حياتهم المختلفة، مما يساعدنا على كشف الفروق بين االفراد ليس فقط في المجال المعرفي 

المجال  كاإلدراك والتفكير، وتكوين المفاهيم والتعلم وتكوين وتناول المعلومات، ولكن كذلك في
للفرد االنفعالي الوجداني، والمجال االجتماعي ودراسة الشخصية، وبالتالي تفسر األساليب المعرفية 

 (. 1001 ساليب النشاط التي يمارسها بغض النظر عن محتوى هذا النشاط )الشرقاوي،في ضوء أ

 (: االستقالل  -االعتمادأسلوب ) -

 ،أو الموضوع وما به من تفاصيلا الفرد الموقف هو األسلوب الذي يهتم بالطريقة التي يدرك به
أي أنه يتناول مدى قدرة الفرد على إدراكه لجزء من المجال كشيء مستقل أو منفصل عن المجال 
المحيط ككل، أي يتناول قدرة الفرد على اإلدراك التحليلي، فالفرد الذي يتميز باعتماده على المجال 

اء المجال فإن إدراكه لها يكون امل )الكلي( للمجال، أما أجز إدراكه للتنظيم الشفي اإلدراك يخضع 
أجزاء المجال في صورة  -في حين يدرك الفرد الذي يتمي ز باالستقالل عن المجال اإلدراكي ،ماً مبه

 (. 3191)الشرقاوي والشيخ، ية المنظمة له منفصلة ومستقلة عن األرض

 االستقالل(:  –سلوب )االعتماد التعريف اإلجرائي أل -

 االستقالل( -)االعتماد هو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص /ة على مقياس األسلوب المعرفي
 المستخدمة في الدراسة.  

 اتخاذ القرار :  -
ة تهدف م  همات الفرعية تتطلب عملية تفكير مهارة عقلية تشتمل على مجموعة من المهار هو 

ذلك يضبط معايير وقيم معينة تتوافر لدى و  ،موقف ماأنسب الحلول المتاحة في إلى اختيار 
 (.0202 ،)عبد العليم ممتخذي القرار من خالل المعلومات المتاحة له
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 التعريف اإلجرائي التخاذ القرار: -

 في الدراسة. تخدمهو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص/ة على مقياس اتخاذ القرار المس

 المدرسة:  /ةتعريف مدير -
على أنه قائد تربوي يتصف بخصائص  (1009) اللخاويا ورد في مك( 1000) عبدو يعرفه

ومهارات تتطلبه منه طبيعة األدوار التي يتوقع منه ممارستها في إدارته للمدرسة لبلوغ 
 المنشودة في أجواء من األمن واالرتياح.  هدافاأل
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 الملخص 

 –)االعتماد  امتالك مديري /ات المدارس لألسلوب المعرفيدرجة التعرف إلى الدراسة  هذهت هدف
تالف خا بامنهمتوسطات كل متالف في خواال اتخاذ القرار في محافظة جنينعلى  مقدرته( و االستقالل
، سنوات الخبرةو  ،عمرالو ، العلمي المؤهلو  جنس، والتخصص الجامعي،تغيرات النوعي ة كالمبعض ال

  .اتخاذ القرارو  االستقالل( –)االعتماد  المعرفيوكذلك الوقوف على العالقة بين األسلوب 

( مديرًا 364البالغ عددهم ) ،ن مجتمع الدراسة من جميع مديري /ات المدارس في محافظة جنينتكو  و 
( في مدارس وكالة 6)و، ( في المدارس الخاصة36المدارس الحكومية، و) في (341)، ديرةوم
( من مجتمع %00) ( مديرًا ومديرة أي بما يعادل335اشتملت عينة الدراسة على )وقد ، غوثال

لبيانات وصلت حصيلة وبعد إتمام عملية جمع ا ،البسيطة العشوائيةبالطريقة اختيروا  تقريبًا، الدراسة
 اإلحصائي لكيبسبب عدم صالحيتها للتحليل  ( استبيانات3استبعد منها ) ،ستباناتا( 021الجمع )

 .( مبحوثاً 020التحليل اإلحصائي عليها ) أجريتصبح عينة الدراسة التي 

الل خوجمعت البيانات من اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها، 
نها من األول مأين رئيسين تضز جمن  ةنت أداة الدراستكو   .اصة بنيت ألغراض الدراسةخاستبانة 

األسلوب قياس م: امالدراسة، وه ييسمقال مء الثاني فشز ا الجمستجيب، أمن المة مات عامعلو م
ب المعرفي سلو ( فقرة تقيس األ40ن من )تكو  و  ،من إعداد الباحثةاالستقالل(  –المعرفي )االعتماد 

المستخدم في دراسة  (1005)القضاة والمومنيد ، ومقياس اتخاذ القرار من إعدااالستقالل( -)االعتماد
والتحقق من صدق وتم  أجراء التعديل  على المحكمين ماعرضهوتم  (، 1033الكواز وعبد الكريم)

 .(4ينظر الملحق) .وثبات المقياسين

 -األسلوب المعرفي )االعتمادفي متوسطات  إحصائياً  فروق دالةنه ال توجد أظهرت نتائج الدراسة أ 
 ،التخصص الجامعيو  ،لمتغير الجنس المدارس في محافظة جنين تبعاً االستقالل( لدى مديري /ات 

حصائية في ذات داللة إ كما ال توجد هناك فروق   .وعدد سنوات الخبرة ،والعمر ،والمؤهل العلمي
والتخصص  ،الجنس لمتغير لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين تبعاً  اتخاذ القرارمتوسطات 
 ، وعدد سنوات الخبرة. والعمروالمؤهل العلمي،   ،الجامعي



 و

 

( α)≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود عالقة سلبيةوقد أظهرت نتائج الدراسة أيضًا 
 اتخاذ القرار.ودرجة األسلوب المعرفي )االعتماد(  درجةبين 

سلوب المعرفي ألا درجةبين ( α)≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى يجابيةإوجود عالقة و 
 اتخاذ القرار.درجة )االستقالل( و 
توصي الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات  ،ليه من نتائجالتوصل إ تم   وفي ضوء ما

لدى مديري/ات  االستقالل( -والبحوث العلمية التي تعنى بالتعرف على األسلوب المعرفي )االعتماد
 ولعينات أخرى مختلفة في المجتمع. ،بشكل عام المدارس وعالقته باتخاذ القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز

 

Cognitive Style (dependence – independence) and its relationship to decision-making 

with school Principals in Jenin 

Prepared: Fawqia Muhammad Jaradat 

Supervised by:Dr. Omar Remawi  

Abstract 

The study aimed at identifying the extend of school principals acquisition of the cognitive 

style (dependence – independence), and its relation to decision taking in Jenin Governorate 

according to (sex, major, qualification, age, and years of experience).   

The study community consisted of all the male and female school principals in Jenin 

Governorate, that were (164) principal from (142) governmental schools, (16) private 

schools, and (6) UNRWA schools. The sample included (115) principals, nearly 70% of 

the study population chosen by the stratified random sample, and after collecting the data, 

the total number was (105) questionnaires, (3) questionnaires were excluded because of 

their invalidation for statistical analysis, thus the study sample that was analyzed was (102) 

subjects.     

The researcher followed the descriptive approach for its suitability for the study problems 

and goals, the data were collected through a questionnaire that was built for this purpose. 

The study tool consisted of two main parts, the first part included a general information 

about the subject, while the second part included the study scales, these were: the cognitive 

style scale (dependence – independence) prepared by the researcher, it consisted of (40) 

items that measures the cognitive style(dependence – independence), and a descision 

taking scale prepared by Al-Quda and Al-Mumni (2005) used in the study of Al-kuwaz and 

Abd El-Karim (2011). The scales were presented to the arbitrators, then they were 

modified and verification of the criterions reliability and validity was done, See Appendix 

(4).   

The results showed that there is no statistically significant differences in the averages of 

the cognitive style (dependence – independence) among school principals in Jenin 

Governorate according to the variables of (age, major, qualification, age, and years of 

experience). There also no statistically significant differences in the averages of decision 



 ح

 

taking among school principals related to the variables of (sex, major, qualification, age, 

and years of experience).    

The results showed also that there is a negative statistical significance at the level of 

(α≤0.05) between the averages of the cognitive style (reliance), the averages of the 

cognitive style (independence) and the averages of decision taking.    

There is also a positive statistically significant difference at the level of (α ≤0.05) 

between the averages of the cognitive style (independence) and the averages of decision 

taking.    

In the light of the results, the researcher recommends conducting more studies and 

scientific researches that focuses on identifying the cognitive (dependence – 

independence) among school principals and its relation to decision taking in general and 

other different samples in the community.  
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 الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسةخلفية الدر 

 
 مة :المقد   3.3

ومع ازدياد االهتمام بالعمليات  ،مع التطور المتزايد في علم النفس المعرفي وازدياد الدراسات النفسية
والبحث في الفروق بين األفراد  ،وما تتضمنه تلك العمليات من معالجة للمعلومات ،النفسية والعقلية

ظهور العديد من األساليب التي اهتمت بنمط رأينا حداث والمواقف المختلفة، و وكيفية التعامل مع األ
وكيف تساعد هذه األساليب في  ،تفكير الفرد و قدرته على التعامل مع الظــروف واألحداث المختلفة

  .تناول المواقف واألحداث التي يتعرض لها في جميع مواقف حياتهطريقته ل

أنها تساهم بقدر كبير في الكشف عن همية دراسة األساليب المعرفية في علم النفس من وتأتي أ
اإلدراكية  بل الوجدانية بة لألبعاد والمكونات المعرفية و الفروق الفردية بين األفراد ليس فقط بالنس

كما تأتي أهميتها من أنها تعبر عن الطريقة األكثر تفضياًل لدى الفرد في تنظيم ما  واالنفعالية كذلك،
ا النشاط وما يتضمنه من دون االهتمام بمحتوى هذ أو وجدانيًا،ط سواء كان معرفيًا يمارسه من نشا

 (.3115مكونات )الشرقاوي، 

باإلضافة إلى فهم األنشطة العقلية التي  ،تفيدنا في فهم وتفسير السلوك اإلنساني ،يب المعرفيةلفاألسا
مع  التعامل ومعرفة األسس العلمية وراء طرق األفراد في ،يمارسها اإلنسان في معظم مواقف حياته

  .(1001 ،الخوليالمواقف الحياتية المختلفة )

ساليب المعرفية المختلفة أساس  إلى أن معرفة خصائص ومميزات ذوي األ (3193) تشير الشريفو 
دراكه سواءً يعتمد عليه في معرفة أ كما يساعد  ،اجتماعياً  أكان تعليميًا أم سلوب التعامل مع الموقف وا 

أيضًا في التنبؤ بدرجة معقولة من الدقة بنوع السلوك الذي يمكن أن يأتي من األفراد المختلفين في 
  .في نوع العالقات االجتماعية أو ،في تفضيل نوع الدراسة بهم المعرفية سواءأسالي
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ًا بدراسة ر على جانب واحد من الفروق الفردية بل ترتبط ارتباطـفاألساليب المعرفية ال تقتص
 ،وتلعب دورًا مهمًا في تفسير الكثير من الجوانب الشخصية والمعرفية واالجتماعية ،الشخصية

واالنفعالية مما يعطيها القدرة على تنظيم بيئة الفرد وسلوكه كموجه ألسلوبه في التعامل مع مواقف 
 (.1004 ،الحياة المختلفة )العتوم

ومسك  ،”Kajan“ كاجانو  ،”Herman“ هرمانو  ،”Witkin“وتكن وقد تمكن بعض العلماء أمثال 
“Messick” ،لهم مع من تحديد مجموعة من األساليب المعرفية التي تميز األفراد في تعام ،وغيرهم

التعقيد مقابل و منها االعتماد في مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي، مواقف الحياة المختلفة ؛ 
 (. 3191 ،الشريفاكي وغيرها من األساليب األخرى )در التبسيط المعرفي، واإليقاع اإل

تداواًل ودراسة ة على المجال من أكثر األنماط المعرفي االستقالل  - : االعتمادويعتبر النمط المعرفي
على المجال بدأ االستقالل  - االعتمادب(  بأن االهتمام 3110وقد أشارت الهنداوي ) ،بين الباحثين

اليب المعرفية حد األسأ( باعتباره Asch & Witkinن ) ـالثانية من قبل آش وويتكبعد الحرب العالمية 
وقد أطلق على هذا النمط  ،للمثيرات الخارجيةاتهم استجاب في أسلوبفراد يختلفون التي تفترض بأن األ

كما أطلق عليه آخرون اصطالح  ،أيضًا تسمية األسلوب التحليلي مقابل األسلوب الكلي أو الشامل
  .تمايز النفسيال

رد الموقف وما يتصل به االستقالل على المجال بالطريقة التي يدرك بها الف -ويتعلق بعد االعتماد 
خضع المعتمد على المجال إدراكه للتنظيم الكلي في حين يكون إدراكه ألجزاء ؛ حيث ي  من تفاصيل
صورة منفصلة أو مستقلة عن . أما المستقل عن المجال فإنه يدرك أجزاء المجال في المجال مبهماً 

  .(3199 ،األرضية المنظمة )الشرقاوي والشيخ

ية تختلف فيما بينها وعن االرتباط بين األساليب المعرفية وعملية اتخاذ القرار نجد أن األساليب المعرف
وبالتالي في استراتيجيات  ،في طريقة تكوين وتنظيم وتسلسل وتبادل المعلومات اً بعضوعن بعضها 

لتي تستلزم وتتضمن وطرق اتخاذ القرار، فالنظام المعرفي يعتبر أساسًا من أسس حل المشكالت ا
فالفرد قبل أن يتخذ قرارًا ال بد له أن يستعرض الخريطة المعرفية لديه، والمتعلقة بموضوع   اتخاذ القرار،

ر هذا القرار على ذ القرار يستلزم دراسة متأنية في أثذلك أن اتخا ،القرار أو المشكلة التي هو بصددها
 .(1009 ،السيدفهم واتجاهات الفرد و سلوكه، ثم تأثير ذلك على المحيطين به )



4 

 

 صبح مقدار النجاح الذي تحققه أيةأ و ،وقد أصبحت عملية اتخاذ القرارات هي محور العملية اإلدارية
ناسبة، ذلك أن عملية مقيادتها على اتخاذ القرارات ال مؤسسة يتوقف إلى حد بعيد على قدرة وكفــاءة

نها ال تقل أهمية عن التنفيذ كافة؛ وأجوانب التنظيم اإلداري  رات تشمل من الناحية العمليةاتخاذ القرا
وترتبط بها ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تفكير في العملية اإلدارية ينبغي أن يركز على أسس وأساليب اتخاذ 

جراءات تنفيذها ك ،القرارات  .(White,1955)ما يركز على أسس وا 

نها تخاذ القرارات بأومن هنا وصفت عملية ا ،اتخاذ القرارات اإلدارية من المهام الجوهرية للمدير ويعد
لوجية االختيار وسيكو  ارية يجب أن تكون مستمدة من منطقوأن مفاهيم النظرية اإلد ،اإلدارةجوهر 

 (.  ، د.تالشافعياإلنساني )سليمان و 

إن مختلف العمليات التي يقوم بها القائد أو الموجه أو المدير وما يصاحبها من أنشطة إدارية إنما هي 
ن كل وظيفة من وظائف  ،تتخذ من أجل توجيه سلوك المرؤوسين التي في الواقع سلسلة من القرارات وا 

ومن هنا أصبحت عملية اتخاذ  ؛قرار عملية اتخاذن تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة تتضمن اإلدارة م
منظمة يتوقف إلى حٍد  وأصبح مقدار النجاح الذي تحققه أية ،القرار محور العملية اإلدارية في التعليم

 (. 3114 ،كبير على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات المناسبة )النابه

تجمدت ، بحيث إذا توقف هذا القلب اإلدارةن عملية اتخاذ القرارات هي قلب أ( 3194،)جوهرويرى 
وعملية اتخاذ القرار لم تعد عملية  ،التي تتم عادة في إطار المنظمات المرتبطة به معه كافة األنشطة

نما أصبح مألوفًا أن يلجأ المديرون والرؤساء إلى فردية يستأثر بها المديرون والرؤ  ساء وحدهم، وا 
ويطلبون منهم ما هو ضروري من المعلومات والبيانات  ،والمشورة يالمختصين والفنيين يسألونهم الرأ

 (. 1000 ،أن يصدروا قراراتهم )حرز اهللوتبادل الرأي معهم قبل 

ويمكن القول إن القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة خطوات تنفيذه تنمي لدى الفرد اإلحساس باإلثارة 
إال أن النظام القيمي  ،أن القرار عملية عقلية والتشويق وتضفي على حياته الحيوية والنشاط. ومع

شل قدرته على ـحيانًا وتالفرد من قرارات، ويتردد الفرد أ لما يصدر عن واالتجاهات تشكل دوافع موجهةً 
اتخاذ القرارات عندما يعاني الخوف من الفشل أو عندما تنتابه مخاوف ندم ما بعد القرار. كما أن 

فاالشخاص الذين يعانون من الضغوط  .رًا في قدرته على اتخاذ القراراتصحة الفرد النفسية تؤثر كثي
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والتوترات النفسية ومشاعر الحزن واالكتئاب يفقدون الحيوي ة واالهتمام بالحياة، وبالتالي يفقدون القدرة 
 (. 1001 الزغول،و  على اتخاذ القرارات وكأنما يصابون بحالة من الشلل العقلي )الزغول

عملية معقدة ذات مراحل متعددة، يتم خاللها التعامل مع قضايا شخصية  اتخاذ القرار هيإن عملية 
أو مهنية او إدارية، والحصول على معلومات وتوليد أفكار حولها وتقييم هذه األفكار وتحديد المخاطر 

وتظهر الحاجة إلى  .أو المكاسب التي تبنى عليها، واختيار البدائـل المتـاحة، ثم تنفيذ القرار ومتـابعتـه
اتخاذ الـقرار في مواقف متعددة بعضها يكون مشكلة تتطلب حاًل أو وضعـًا يتطـلب إجراء نشاط معي ـن  

( Heller, 1998 .) 

ولذلك  ،ويتفق كثير من المختصين على أن حل المشكالت اإلدارية يكمن في اتخاذ القرارات الرشيدة
 Simonمثل سايمون ) بل إن مفكراً  ،ة الحديثةريات اإلدار ار بأهمية خاصة في نظفقد حظي اتخاذ القر 

ن اتخاذ القرار هو اإلدارة )( يقول : إن األدارة هي اتخاذ القرا  (.3113النمر وآخرون، ر وا 

لقياس مهارة القائد اإلداري ألنها جوهر قيادته ودليل  رات اإلدارية المحك الرئيساتخاذ القرايعد و 
ساسي في مستقبل المؤسسة إما  رها القائد اإلداري هي الجوهر األالتي يصد حكمته، والقرارات الحكيمة

في نفوس العاملين ورفع روحهم المعنوية ولهذا فهي  ةوأيضًا في بث الحماس ،اً أو انحراف أو خلالً  اً نجاح
وتكمن  ،ففي دقتها الحكمة التي تقود العمل نحو الهدف المنشود ؛من أدق وأصعب العمليات اإلدارية

دادت ، وكلما زاد حجم المؤسسة وتضخمت كلما از صعوبتها في براعة االختيار بين أفضل البدائل
ألنها عندئٍذ ينبغي أن تستمد حكمتها من عدد من المستويات وعديد من  ،عملية اتخاذ القرارات صعوبة

  .(3116 ،رونـاآلراء لتتبلور كلها في رأي واحد )جبر وآخ

ولين قبل اتخاذ القرار التعرف على المشكلة ارتجااًل إنما ينبغي على المسؤ إن القرار ال يمكن أن يصدر 
اإلداري الناجح يتميز بقدرته الفائقة على اتخاذ القرار السليم من أجلها سوف يتخذ القرار، ذلك أن  التي

تأتي ذلك ولن ي .منهج علمي واضحمتتبعًا في ذلك جميع المراحل التي يمر بها اتخاذ القرار من خالل 
جيد يشعر الفرد باالتزان  اتخاذ قراركما أن  ،فراد يتمتعون بالقدرة على فهم الذاتإال من خالل أ

  .(، د.تالخاجةالنفسي)
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عمال واألنشطة المدرسة تتنوع بتنوع األ ( أن القرارات التي يتخذها المدير في3191ويوضح )سالمة، 
 ،ومنها القرارات اإلدارية والتنفيذية ،والقرارات الثانوية ،ات الرئيسة المهمةفمنها القرار  المدرسية،
 : ، هيتلك القرارات بخمسة أنواعٍ  (سالمة)حدد قد و  .والفنية والتعليمية ،والروتينية

 ،وقرارات تتعلق بعملية التدريس وتحسين وتطوير المنهاج ،قرارات تتعلق بنمو التالميذ وتعلمهم 
وقرارات تتعلق بشؤون المعلمين والعاملين في المدرسة، وقرارات تتعلق بعالقة المدرسة مع المجتمع 

  .وقرارات تتعلق بالمصادر المالية واألبنية والمرافق المدرسية ،المحلي

ؤثر فاعل المبع نمطًا إداريًا قادرًا على التن يت، فإن  عليه أولكي يتمكن المدير من القيام بمهامه بنجاح
ن نوع التفاعل الذي يتم بين المدير والمعلمين يؤثر على رضا المعلمين مع أ عضاء هيئة التدريس. وا 

 (.Jacobs ,1974واتجاهاتهم نحو المهنة، وبالتالي على فعالية المدرسة بصورة عامة )

إلنهاء  فالقرار الصحيح يعقبه راحة نفسية، وبهجة وسرور نتيجة ؛مهمة شاقةهو القرارات إن  اتخاذ 
 نومن ثم فإنه يالحظ أ ،دارة يعقبها كآبة وعدم راحة نفسيةوالقرارات الفاشلة نتيجة سوء اإل .الصراع

ويمكن  ،على اتخاذ القرارات قدرة ضيقةفالقدرة اولون عمومًا تجنب اتخاذ أي قرار؛ األفراد يحكثيرًا من 
 (. 3165 ،تنميتها بالتدريب والخبرة )بارنارد

ن القرار ليس فنًا أن يتقنوا مهارات اتخاذ القرار؛ أل ،المديرين باختالف مستوياتهم اإلداريةعلى كما أن  
ن من اتخاذه للقرارات ـشخصيًا بل مجموعة من القواعد واإلجراءات التي لو تعلمها الفرد ألمكن أن يحس  

 (. 3195 ،)ماهر

 مشكلة الدراسة  3.1

أي قرار يتم  تقع على عاتقه المسؤولية األولى فيدرسة؛ إذ ر صاحب القرار األول في المالمدي يعد     
 ي موضوع يتعلقأو أ ،القرار يتعلق بأمور الطلبة، أو المعلمينكان ذلك أ سواءً  إصداره في المدرسة،

البد للمدير  ألهمية القرارات التي يصدرها المديرنظرًا و  بالعملية التعليمية في المدرسة على اتساعها.
  .طبيعة البيئة المدرسيةهذه القرارات المنسجمة مع صدار من مهارة خاصة تمكنه من إ

وأن يكون قادرًا على جمع ، أموره اإلدارية كون المدير قادرًا على تنظيمصدار القرارات أن يويتطلب إ
تعامل مع المواضيع ومن خالل منظومة فكرية مستقلة قادرة على ال مها.المعلومات والبيانات وتنظي
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 ومن هنا ة وال تتعارض أي منها مع األخرى،على اتخاذ قرارات ناجح اً بصورة مستقلة يكون المدير قادر 
وجدت الباحثة ضرورة الربط بين المتغيرين ألهمية موقع المدير في المدرسة وألهمية القرارات التي 

  .يصدرها في المدرسة

 :  بة عن التساؤل اآلتيشكلة الدراسة من خالل اإلجاوتتحدد م

المدارس في محافظة ( لدى مديري /ات االستقالل –االعتماد ماالعالقة بين األسلوب المعرفي ) -
 ؟ اتخاذ القرارجنين و 

 همية الدراسة  أ 3.1

ن متغيرات الدراسة، وتتمثل أهمية هذه ولة الكشف عن طبيعة العالقة بياهمية الدراسة في محأتتضح 
 :  على النحو اآلتي التطبيقيةو  الناحيتين النظريةالدراسة في 

  األهمية النظرية 

بوصفه وسيلة للفروق الفردية، ويشير إلى أسلوب الفرد في االستقالل(  -االعتمادتأتي أهمية متغير )
بمعنى كيفية استقبال  ،مواجهة المواقف الحياتية من خالل كيفية إدراكه للمعلومات ومعالجتها

وبأنها  ،وفي تمي ز هذه األساليب باتسامها باالتساق والثبات النسبي ،المعلومات وخزنها واسترجاعها
 ثنائية البعد، وهاتان الخصيصتان تحددان كيفية إدراك الفرد للمواقف المختلفة. 

جميع مجاالت أنشطتهم  وفي ،نتيجة ارتباطه بحياة الناس اليومية تنبع أهمية موضوع الدراسةكما 
همية استمرار اتخاذ أكذلك نتيجة  ،مرؤوسين، أم رؤساء أم ،فرادًا أم جماعاتأكانوا أ سواءً  ،نسانيةاإل
لألسلوب كذلك محاولة معرفة ما إذا كان  ،بشكل خاص قرارات في المدارس من قبل المديرينال

  .القرار ام ال اتخاذهفي  المعرفي ونمط المدير المعرفي أثر  

  األهمية التطبيقية 

االستقالل(  –من المتوقع أن تكشف الدراسة الحالية عن العالقة بين األسلوب المعرفي )االعتماد 
الفئة األبرز في اتخاذ القرارات  باعتبارهمو  نين،ت المدارس في محافظة جواتخاذ القرار لدى مديري/ ا

  .اتخاذ القرار في المدرسةتقع على عاتقهم مسؤولية والذين  ،في المدرسة مهمةال
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، مما قد على طبيعة العالقات بين مفاهيم الدراسةقع أيضًا من هذه الدراسة أن نتعرف ومن المتو 
بصورة مستقلة عن مجالهم أو بشكل معتمد  صحاب القرار في كيفية اتخاذ قراراتهميساهم في مساعدة أ

  .وكيفية االختيار بين األسلوبين على مجالهم،

ب ويتوقع من هذه الدراسة أن تفيد في فتح المجال أمام البحوث والدراسات األخرى التي تهتم بجوان 
 .كونها الدراسة األولى على مستوى فلسطين في حدود علم الباحثة  أخرى تدور حول مفاهيم الدراسة،

 أهداف الدراسة 3.4

 تهدف هذه الدراسة التعرف إلى: 

 االستقالل( لدى مديري /ات مدارس محافظة جنين. –ماد درجة األسلوب المعرفي )االعت .3
مدارس االستقالل( لدى مديري /ات  -االختالف في درجة األسلوب المعرفي )االعتماد .1

 محافظة جنين في ضوء متغيرات الدراسة.
 درجة امتالك مديري /ات مدارس محافظة جنين القدرة على اتخاذ القرار. .1
امتالك مديري /ات مدارس محافظة جنين القدرة التخاذ القرار درجة االختالف في مستويات  .4

 باختالف متغيرات الدراسة.
لدى مديري /ات مدارس ( االستقالل –األسلوب المعرفي )االعتماد درجتي العالقة بين  .5

  .واتخاذ القرارمحافظة جنين 

 ة الدراسةلأسئ 3.5

 :سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية

االستقالل( لدى مديري /ات المدارس في محافظة  –األسلوب المعرفي )االعتماد  مستوىما  .3
 جنين؟

 االستقالل( لدى مديري /ات -امتالك األسلوب المعرفي )االعتمادمتوسطات هل تختلف  .1
 ،روالعمالعلمي،  المؤهلو  ،التخصص الجامعيو الجنس،  المدارس في محافظة جنين باختالف

 سنوات الخبرة ؟ و 
 ما مستوى درجة امتالك مديري /ات المدارس في محافظة جنين القدرة على اتخاذ القرار ؟ .1
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الجنس،  القدرة التخاذ القرار باختالفامتالك مديري /ات المدارس متوسطات هل تختلف  .4
 سنوات الخبرة ؟و  ،والعمرالعلمي، المؤهل و ، التخصص الجامعيو 
االستقالل( لدى مديري /ات  –األسلوب المعرفي )االعتماد  درجتي هل هناك عالقة بين .5

 المدارس في محافظة جنين واتخاذ القرار ؟ 

 رضيات الدراسة ـف 3.1

 من خالل األدب النظري، ولإلجابة على أسئلة الدراسة، فقد صيغت الفرضيات اآلتية:

سلوب في متوسطات األ (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .3
باختالف  جنين محافظةفي مدارس لدى مديري /ات الاالستقالل(  -المعرفي )االعتماد

 .الجنس
سلوب في متوسطات األ (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .1

باختالف جنين محافظة في  ات المدارسلدى مديري /االستقالل(  -المعرفي )االعتماد
  .التخصص الجامعي 

سلوب في متوسطات األ (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .1
باختالف  جنين محافظةفي  ات المدارسلدى مديري /االستقالل(  -المعرفي )االعتماد
  .المستوى العلمي

سلوب في متوسطات األ (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .4
في محافظة جنين باختالف  ات المدارساالستقالل(  لدى مديري / -دالمعرفي )االعتما

 . العمر
سلوب في متوسطات األ (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .5

عدد باختالف جنين محافظة في  ات المدارسيري /ى مداالستقالل( لد -المعرفي )االعتماد
  .سنوات الخبرة

متوسطات اتخاذ  في (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .6
  .باختالف الجنس جنين محافظةفي  ات المدارسالقرار  لدى مديري /

في متوسطات اتخاذ  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .0
  .باختالف التخصص الجامعيجنين محافظة في مدارس ر  لدى مديري /ات الالقرا
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متوسطات اتخاذ  في (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .9
  .باختالف المستوى العلميجنين محافظة  في رسات المداالقرار  لدى مديري /

متوسطات اتخاذ  في (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .1
  .محافظة جنين باختالف العمر في ات المدارسالقرار  لدى مديري /

متوسطات  في (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ .30
  .باختالف عدد سنوات الخبرة جنين محافظةفي  ات المدارساتخاذ القرار  لدى مديري /

بين األسلوب  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد عالقة ذات داللة إ .33
  .محافظة جنينفي االستقالل( واتخاذ القرار لدى مديري /ات المدارس  –المعرفي )االعتماد 

 

 حدود الدراسة 3.1

ات /لدى مديري (االستقالل –االعتماد )وهو األسلوب المعرفي  ،تتحدد الدراسة بالموضوع الذي تتناوله
 وعالقته باتخاذ القرار، وتتحدد درجة تعميم نتائج الدراسة بالمحددات اآلتية:ظة جنين محاففي 

     .محافظة جنين : أجريت هذه الدراسة على عينة من مديري /ات المدارس فيالحدود البشرية -
  .مدارس محافظة جنينفي : أجريت هذه الدراسة الحدود المكانية -
 (. 1031-1031الدراسي )لعام الفصل الثاني من االدراسة في  هذه  طبقت: الحدود الزمانية -
والمعالجات  والمتغيرات التي تناولتها تحددت الدراسة بالمنهج واألدوات :اإلجرائية محدداتال -

 .اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
ة بالدراسة. الدراسة  تحددت: لمفاهيميةالمحددات ا -  بالمصطلحات والمفاهيم اإلجرائية الخاص 
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراساتلنظري ا اإلطار

 .ري  ـالنظ اإلطار: أوالً 
 .السابقة الدراسات: ثانياً 
 .االستقالل( واتخاذ القرار -ألسلوب المعرفي )االعتمادا تناولت التي الدراسات .1

 دراسات عربية  -

 دراسات أجنبية  -

 .االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتمادتناولت  التي الدراسات .4

 دراسات عربية  -

 دراسات أجنبية  -

 الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار  .3

 دراسات عربية  -

 دراسات أجنبية -
 .السابقة الدراسات على التعقيب: ثالثاً 
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 الثاني الفصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السابقة والدراسات النظري   اإلطار

 
 ساليب المعرفية األ 3.1

 ظهور علم النفس المعرفي  3.3.1

خرى. ، بل تتشارك فيه عدة تخصصات أصورًا على علم النفس المعرفياالهتمام بالمعرفة ليس مقإن 
فعلم المعرفة هو العلم الذي يهتم بدراسة بنية العمليات العقلية الذكية وأنشطة التفكير والمعالجة 

ويشكل مصطلح  .إجراء هذه العمليات وتنفيذها اتوآلي ،المطلوبة في اإلدراك والتذكر وحل المشكالت
 (. 1001الزغول، و  مليات المعرفية العليا)الزغولعالمعرفة المظل ة لجميع ال

إذ اقتصـــرت محاوالتــه  ،نســاني المتنوعــةلســلوكي فــي تفســير جوانــب الســلوك اإلاالتجــاه ابعــد أن فشــل و 
فقـــد  ،العقليـــة الداخليـــة فـــي الســـلوك واضـــحثير العمليـــات مـــع أن تـــأ ،علـــى دراســـة االســـتجابات الظاهريـــة

 .(Soslo, 1991دماجهـا فـي نظريـة علـم الـنفس المعرفـي )كار تنادي بتحديـد هـذه العمليـات وا  فبرزت أ
( منها ما حصـل مـن Anderson,1990وتطو ر علم النفس المعرفي الحديث بتا ثير عدد من العوامل )

ـــم الحاســـوب و  ـــذكاء الصـــناعي ومجـــال ابخاصـــة فـــي مجـــال تقـــدم فـــي طريقـــة معالجـــة المعلومـــات وعل ل
نـــه علـــم الـــنفس المعرفـــي علـــى أ (Neisser,1967)وقـــد عـــر ف  (.1001 اللغويـــات )الزغـــول والزغـــول،

جميع العملي ات التي يتم من خاللهـا نقـل المـدخالت الحسـية وتحويلهـا واختصـارها وتوضـيحها وتخزينهـا 
 .واستعادتها واستعمالها

 مفهوم األساليب المعرفية 1.3.1

بدراسة األساليب المعرفية بقصد التوصل إلى أفضل  في القرن الماضيبحاث النفسية اهتمت األ
مة معقدة لتكوين وتناول المعلومات وتخزينها، بدأ النظر إلى المخ باعتباره منظو حيث  ،أسلوب إدراكي

  .(3111)صالح، خدمات جليلة للتربية والتربويين األمر الذي يمكن أن يؤدي
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مفهوم األسلوب المعرفي من المفاهيم الحديثة نسبيًا التي تناولها علم النفس المعرفي بالدراسة  عد  وي  
ب المعرفية التي يمكن بواسطتها الكشف عن الفروق بين األفراد ، وهو يشير إلى تلك األساليوالمعالجة

جة لر والقدرة على معايليه التذكر والتفكي ،في مجاالت نفسية معرفية عديدة يأتي اإلدراك في مقدمتها
  .(1003 ،المعلومات )األحمد

 ،نها وظائف موجهة لسلوك الفرد( إلى األساليب المعرفية على أGuilford, 1980نظر جيلفورد )وي
أو أنها ضوابط عقلية معرفية  ، Cognitive Abilitiesويمكن تعريفها على أنها قدرات عقلية 

Cognitive Controls، باإلضافة إلى اعتبارها كسمات تعبر عن الجوانب المزاجية ثنين معًا، أو اال
  .في الشخصية

مرتبطة بالعمليات المعرفية المتعددة، ومعبرة أن األساليب المعرفية  (Vernon, 1973يرى فيرنون)و
 3194 (يعتبر ميسك، و (3114 ،عن الفروق الفردية في اإلدراك وسمات الشخصية ) الفرماوي

Messick, ) األساليب المعرفية بمثابة الفروق الفردية الثابتة نسبيًا بين األفراد في طرق تنظيم أن
أي أنها عبارة عن طرق متميزة أو عادات يمارسها  ،المدركات والخبرات وتكوين وتناول المعلومات

 مع األخذ باالعتبار أنها ليست عادات بسيطة بمفهوم عملية ،األفراد في تكوين وتناول المعلومات
كما أنها ليست ردود أفعال خاصة بمواقف  ،التعلم التي تخضع لمبادئ وقواعد االكتساب واالنطفاء

معينة دون أخرى ، ولكنها أساليب أداء شبه ثابتة لدى األفراد تشبه  بدرجة كبيرة العادات المصممة 
( ,Messick 3194 (ويحدد "ميسك" .للتفكير التي ترتب فيها استجابات األفراد في شكل تفصيلي

تيجيات المعرفية على ساليب المعرفية تميزها عن القدرات العقلية واالستراالث خصائص رئيسة لألث
 (1001 ،)الشرقاوي:  النحو اآلتي

أن األساليب المعرفية تشير إلى الـفــروق الفردية بين األفراد في اإلدراك والتذكر  .3
  .والتفكير وحل المشكالت وتكوين وتناول المعلومات

أي أنها تعتبر  ،أن األساليب المعرفية تشير إلى الفروق الفردية في البنى المعرفية .1
بمثابة النظام المعرفي للفرد في تفسيره وادراكه للعالم المحيط به، وخاصة ما يرتبط 

 .بالجانب المعرفي
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بمعنى أنها تمثل أشكال األداء  ،أن األساليب المعرفية تمثل تفضيالت الفرد المعرفية .1
دراكه وتنظيمه للمثيرات التي يتعرض لها في ضلة لديه والمميزة له في تصوره وا  فالم

  .البيئة المحيطة به

األساليب المعرفية باعتبارها تلك الطرق أو األساليب التي يستخدمها  (1001 ويعرف )الشرقاوي،
مما يساعدنا على  ،األفراد في تعاملهم مع المثيرات التي يتعرضون لها في مواقف حياتهم المختلفة

وتكوين المفاهيم  ،دراك، والتذكر، والتفكيرفقط في المجال المعرفي كاإل كشف الفروق بين األفراد ليس
المجال االجتماعي ، ولكن كذلك في المجال االنفعالي الوجداني و وتناولها المعلوماتوالتعلم وتكوين 
المميزة للفرد في ضوء أساليب النشاط التي ، وبالتالي ينظر إلى األساليب المعرفية  ودراسة الشخصية

 يمارسها بغض النظر عن محتوى هذا النشاط. 

( األساليب المعرفية بأنها ألوان األفراد المفضلة لدى الفرد لتنظيم ما يراه وما 3193وتعر ف )شريف، 
مختزن وفي أسلوبه في تنظيم خبراته في ذاكرته وفي أساليبه في استدعاء ما هو  -يدركه من حوله

 بالذاكرة. 

 المعرفية  ساليباأل صخصائ 1.3.1

لهذه األساليب أوضحها وتكن اتفق معظم الباحثين في مجال األساليب المعرفية على خصائص عامة 
 وهي :  ،((Witkin et al, 1977ه وزمالؤ 

معرفية تتعلق بشكل النشاط المعرفي لإلنسان وليس محتواه، أي يستطيع األسلوب أساليب  -3
 المعرفي أن يجيب عن الكيفية التي بفكر بها اإلنسان وليس عما يفكر فيه. 

األسلوب المعرفي يتصف بالثبات النسبي وهو ينمو ويصبح أكثر تمايزًا لدى اإلنسان مع  -1
موقف  بعدم التغير الحاد منالوقت والخبرة، وبالتالي يصبح أكثر ثباتًا أو على األقل يتصف 

 آلخر. 
 تعتبر األساليب المعرفية أبعادًا ثنائية القطب ويصنف األفراد وفق ذلك على متصل يبدأ ببعد -1

أن التصنيف يأخذ  (، وهذا يعني( وينتهي ببعد آخر )كبعد التروي ما )كبعد االندفاع مثالً 
، عتدالي بالنسبة لألسلوب الواحد. ورغم أن األسلوب المعرفي ثنائي القطبشكل المنحنى اال

 هميته في ظل شروط معينة ترتبط بالموقف. إال أن لكل قطب قيمته وأ
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شخصية، ولكنها في مفهومها على الجانب المعرفي فقط من الال تقتصر األساليب المعرفية  -4
في النظر إلى الشخصية نظرة كلية تتضمن جميع أبعادها، ولعل هذا ما  تعتبر مؤشرًا مهماً 

 .(1001 )الفرماوي،األسايب كأبعاد مستعرضة للشخصية يجعل الباحثين ينظرون إلى هذه 

 تصنيف األساليب المعرفية 4.3.1

للموقف الذي يتعامل فيه الفرد تجاه  تبعاً  كما وتختلف أيضاً  ،التصنيفات من عالم آلخرتختلف 
 ا فيما يلي : هالمواقف الحياتية المتعددة، ويمكن تلخيص أهم

  ل االستقالل عن المجال اإلدراكي:سلوب االعتماد في مقابأ -3

نه وما فيه من تفاصيل، أي أ ف أو الموضوعموقلسلوب بالطريقة التي يدرك بها الفرد ايهتم هذا األ
يتناول قدرته على إدراكه لجزء من المجال كشيء مستقل أو منفصل عن المجال المحيط ككل، 
بمعنى أنه يتناول قدرة الفرد على اإلدراك التحليلي، فالفرد الذي يتمي ز باعتماده على المجال 

في حين يدرك  ،زاء المجال مبهماً اإلدراكي يخضع إدراكه للتنظيم الكلي للمجال، ويكون إدراكه الج
أو مستقلة عن الفرد الذي يتمي ز باستقالله عن المجال اإلدراكي أجزاء المجال في صورة منفصلة 

  (.3114ي، )الفرماو األرضية المنظمة له 

 : التركيز مقابل التفحصأسلوب  -1
 فرادز بعض األتناول هذا األسلوب الفروق بين األفراد في سعة وتركيز االنتباه، حيث يتميي

كبر عدد من في حين يتميز البعض اآلخر بتفحص أعدد محدد من عناصر المجال، بتفحص 
بهم التي  بحيث يشمل انتباههم على قدر أوسع من المثيرات المحيطة ،عناصر المجال

 (.1000 )العمري،تعرضون لها ي
 :أسلوب التعقيد مقابل التبسيط -1

، االجتماعية منها )الشريف خاصة فراد في تفسير الظواهر،ن األلى الفروق بيويشير هذا البعد إ
3191.)  
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  ر:المخاطرة مقابل الحذأسلوب  -4
خاطرة، أو الحذر في اتخاذ القرارات، لى الفروق بين األفراد في مدى المإ ويشير هذا األسلوب

 (.3111دية وغير المألوفة )الشرقاوي، وتقبل المواقف غير التقلي
 الشمولية مقابل القصور:  أسلوب -5

إما بصورة شاملة متكاملة دون قبول  ،على إدراك المثيرات أو المواقفيعتمد هذا األسلوب 
 (.  3191 ،تناقضات، أو بصورة قاصرة تتضمن مجموعة من التناقضات )الشريف

 الضبط المتصلب مقابل المرن:أسلوب  -1

ثر بمشتتات االنتباه حيث قابليتهم للتأبين األفراد من الفروق الفردية يعكس هذا التصنيف 
 (.1001 ،والتناقضات المعرفية في المواقف التي يتعرضون لها )الزغول والزغول

 الغموض مقابل عدم تحمل الغموض: أسلوب -1

يرتبط هذا التصنيف بالفروق الفردية التي توجد بين األفراد من حيث قبولهم أو عدم قبولهم 
ال سيما ل ما يحيط بهم من مواقف إدراكية يختلفون في استعدادهم لتقبفراد ، فاألللمواقف الغامضة

 (. 1001 الزغول والزغول،تلك الغامضة منها )

 التسوية مقابل اإلبراز :أسلوب  -8
من  يشير هذا النمط إلى الفروق بين األفراد فيما يتعلق بمدى استيعاب الذاكرة، واالستفادة

  (.3191الخبرات الماضية )الشريف، 
 ندفاعي مقابل التأملي :اال  لوبأس -9

أثناء  يث السرعة والدقة في االستجابةعن الفروق بين األفراد من ح يكشف هذا األسلوب
 (. Mohan, 1993قيامهم بأداء معين )
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 االستقالل  –االعتمادسلوب المعرفي  األ 1.1

 تعريفه   3.1.1

سياق بالخلفية السائدة أو الاتجاه الفرد ألن يتأثر  ( األسلوب المعرفي باعتباره3101جوناسين )يعرف 
االعتماد  عكس األفراد ذوي –االستقالل عن المجال  راد ذووـومات، فاألفالسائد الذي يختفي فيه المعل

يكون لديهم القدرة على عزل المعلومات عن الخلفية أو السياق الذي تختفي فيه  –على المجال 
دراك  وبالتالي فإن هذا ،المعلومات األسلوب يرتبط بالفروق الفردية في حل المشكالت، وتعلم المفهوم وا 

 (. 1030بل أيضًا في األدوار االجتماعية )الدحدوح، ، الذات ومفهوم الجسم

المعتمدين ال يوجد بينهما اختالف في عكسهم من فراد المستقلين و أن األ( (1976 كوندافيرى و 
ألفراد المستقلون عن المجال أكثر قدرة على ترتيب المحتوى وربط فا ،الذاكرة ولكن اختالف في التعليم

عادة التنظيم، ،المفاهيم   .في حين أن األفراد المعتمدين غير قادرين على ترتيب المحتوى  وا 

ي تنظيم ال يستطيع إدراك الموضوع إال ف ( أن الشخص المعتمد على المجال3114)ماوي يرى الفر و 
ن الشخص ة بالنسبة له غير واضحة، في حين أل أجزاء األرضيشامل كامل للمجال بحيث تظ

 .المستقل عن المجال يستطيع إدراك الموضوع منفصاًل عما يحيط به من عناصر أخرى

و طرق أ ،والتفكيروالتذكر، ،نماط اإلدراكبأنه اختالف فردي في أ (Kogan,1971يعرفه كوجان )و 
  .استخدامهاو  ،ونقلها ،متباينة لفهم المعلومات وتخزينها

حد األساليب المعرفية التي تهتم بالطريقة التي االستقالل( عن المجال اإلدراكي أ –االعتماد )بعد  ويعد  
الفرد الذي وما تجعله متمايزاً عن غيره، ف ،و الموضوع، وما به من تفاصيلد الموقف أيدرك بها الفر 

في  ،دراكه للتنظيم الشامل الكلي للمجالمجال المحيط به في اإلدراك يخضع إيمتاز باالعتماد على ال
حين يدرك الفرد الذي يمتاز باالستقالل عن المجال اإلدراكي أجزاء المجال في صورة منفصلة ومستقلة 

 (. 3191 عن المجال المحيط به )الشرقاوي والشيخ،

فيه أيضًا  تنشئة تنعكس آثارها على الشخصية، ومما ال شكومما ال شك فيه أن التأثيرات البيئية لل
على شخصيات أفرادها،  اختالف البيئات بتقاليد كل  منها وبقيمها السائدة فيها؛ لذا تنعكس آثارها تبايناً 

نهم اكي يبعدون عن اآلخرين كما أعن أن المستقلين عن المجال اإلدر كذلك كشفت الدراسات 
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آلخرين ويتجهون للعمل انفراديون، ويستخدم المستقلون دفاعات خاصة وال يهتمون بالتفاعل مع ا
 (. 1001 الفردي ولديهم ميل للتعامل مع المجردات )الشرقاوي،

 االستقالل( –قياس أسلوب )االعتماد  1.1.1

 اختبار األشكال المتضمنة .3

 مفردات،من عدة  يتكوناالستقالل(، حيث  -سلوب )االعتمادبار األبرز لقياس أهذا االخت يعد  
سي المبسط وتتكون كل مفردة من شكل هندسي بسيط، وشكل هندسي معقد، ويتكرر الشكل الهند

د على نحو ما )متضمنًا فيه(. وبعد أن يعرض على المفحوص الشكل في الشكل الهندسي المعق  
الهندسي المبسط مدة زمنية قصيرة، يطلب منه أن يشير إلى حدوٍد لمثيل الشكل الهندسي المبسط 

ن في الشكل الهندسي المعقد مستخدمًا القلم في تحديده لمعالم هذا الشكل )الفرماوي، والمتضم
1001.)  

 اختبار وضع الجسم .1
ليه اختبار دراك الفرد لموضع جسمه في الفراغ. ويطلق عيعتمد هذا االختبار على إ

ة مائلة بداخل وفيه يجلس المفحوص على كرسي داخل حجرة صغير ال"الكرسي والحجرة". 
ويطلب من المفحوص أن يضبط وضع جسمه ليأخذ وضعًا رأسيًا، مع  مل أو حجرة أكبر،مع

وقد أظهر األداء في هذا الموقف االختباري الصغيرة التي هو بداخلها مائلة،  بقاء الحجرة
 اختالفًا وتباينًا بين المفحوصين، يعود إلى إدراك المفحوص للموقف مستقاًل أو معتمدًا على

المفحوص المعتمد على المجال نراه يقوم بتعديل جسمه أو ضبطه بما  الةالمجال. ففي ح
يتوافق مع ميل الحجرة الصغيرة، أما في حالة المفحوص المستقل فإننا نراه يعد جسمه أو 

 لصغيرة )الفرماوي،ايضبطه في اتجاه الوضع الرأسي دونما اعتبار التجاه ميل الحجرة 
1001 .) 
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 ( : Decision Takingاتخاذ القرار )  1.1

البد أن  هلذا فإن ،المدارس مدير /ات حد أهم األعمال التي يقوم بهاأ ارات التربوية هون اتخاذ القر إ
ويعتمد اتخاذ القرار ومدى نجاحه على الخبرة العملية  ،يكون المدير منطقيا  وعقالنيًا في اتخاذ القرارات

ون المدير ملمًا بشكل كامل بجميع التفاصيل حول المدرسة فال بد أن يك ،والعلمية التي يمتلكها المدير
التي  على التفكير بالبدائل العقالنية وأن يكون قادراً  ،وكل ما يتصل بالمدرسة ،والمحيط االجتماعي

  .وبأقل تكلفة ممكنة ،تساعده في اتخاذ القرار بشكل صحيح وبأقل فترة ممكنة

نفسه محتاجًا إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالتالميذ  مدير المدرسةوفي مجال العمل المدرسي يجد 
ض القرارات التي تتطلب االستشارة لآلخرين، كذلك ال بعمثاًل هناك ف ،، وكل قرار له خلفياتهوالمدرسين

لى مدى الحاجة إلى سرعة إصداره )الفقي،    (.3114بد من النظر إلى الوقت المناسب للقرار، وا 

بالمهمة السهلة واليسيرة، فهي عملية تتميز بتنوع أبعادها وتعدد  إن عملية اتخاذ القرارات ليست
وبعد أن نزعت اإلدارة  .األطراف المعنية بها، كما أنها عملية اختيار من أفضل البدائل وأقومها سبالً 

دارة األفراد اليوم ثوبها التقليدي التخبطي ال نجدها اليوم تقوم على فلسفة عشوائي في اتخاذ القرارت وا 
يجاد مناخ من خالل األساليب التي تساهم في إضحة تنبثق منها أهداف توجه العمل اإلداري وا

كما أن  .ولتجعلها قادرة على الوقوف والتنافس خارج حدودها أيضاً  ،تنظيمي إبداعي داخل المؤسسة
في بل يمارس على مختلف المستويات و  ،اتخاذ القرارات ال يقتصر على مستوى إداري معين دون سواه

كافة أرجاء المنظمة، ويعكس من خالله درجة كفاءة الرؤساء وقدرتهم على تحمل المسؤولية والتبصر 
في األمور، وهذه تزداد أهمية وتعقيدًا وتكون أشد وقعًا كلما زاد حجم المنظمة وحساسية مهامها 

 (. 3111 ،)حسبو

باشرًا على قدرة األفراد على تناول القرارات التربوية من أهم المجاالت التي تعتمد اعتمادًا متعد  
د يتتعلق بحياة الفرد ومستقبله وتحد التي المعلومات ومعالجتها وصياغتها في ضوء أهمية هذه القرارات

 هي : م وآخرون القرارات التربوية إلى أنواع، ك قسم ستفليبلتكيفه، وفي ضوء ذ

نة المخرجات الواقعية على مقار لية التخطيط: وتقوم هذه القرارات قرارات تختص بعم .3
 وهي تعمل على توفير حاجات المجتمع.  ،بالمخرجات المرجوة
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ات تختص بتقييم عناصر البرنامج كأفراد مناسبين في مواقع وهي قرار  :قرارات تتعلق بالبرنامج .1
 وهي تنطق بتقويم الوضع الراهن.  ،وكإمكانيات العمل

وتقوم  ،ويم العمليات المتضمنة في األداءاتقرارات تتعلق بالتنفيذ: وهي قرارات قائمة على تق .1
 على متابعتها كأساس لصنع القرار. 

 : وهي تتضمن قرارات خاصة باإلنجازات التي تمت بالفعل والتي ستتم مستقبالً قرارات دورية .4
 (.3114 ،رضوانإسماعيل و )
 

 أهمية اتخاذ القرار  3.1.1

وهي نقطة االنطالق بالنسبة لجميع النشاطات  ،جوهر عمل القيادة اإلدارية تعد  القرارات اإلدارية     
وبناًء على هذا  تفاعلها مع بيئتها الخارجية،في عالقتها و كذلك  ،والتصـرفات التي تتم داخل المنظمة
يؤدي إلى تعطيل العمل وتوقف النشاطات والتصـرفات، مما يؤدي فإن توقف اتخاذ القرارات المدروسة 

اضمحالل المنظمة وزوالها، ويظل مجال االختيار موجودًا أمام القيادات في ممارسة مهامها حتى  إلى
 (. 1001 ،) كنعانت المنظمة االدارية على االنتهاءولو شارف

أن عملية اتخاذ القرار تتضح في كونها تمثل المحرك  (1009( في عمار،)3110،)فرحان ويرى
 ويعد القرار ،كانت على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعةسواء أناميكي للنشاطات اإلنسانية الدي

ن اإلنسان يواجه في كل لحظة من حياته موقفًا أو أكثر يتطلب نقطة تحول بين الماضي والحاضر أل
 التي يتخذها باختالف هذه المواقف.منه ممارسة هذا السلوك اإلنساني وتختلف القرارات 

مرؤوسيه عند توجيه  المدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواءً  وعندما يمارس
وعندما تؤدي  ،ارة دوافعهم وتحفيزهم على األداء الجيد أو حل مشكالتهموتنسيق مجهوداتهم أو استث

 ،عمالاإلدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضا  تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير المالئمة لقياس نتائج األ
وهكذا تجري  ،خطاء إن وجدتى تصحيح األوالعمل عل ،ها على الخطةوالتعديالت التي سوف تجري

 (. 1001عملية اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها )عبوي، 
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ريب أثناء مديري مدارس المرحلة االبتدائية يحتاجون إلى تدشارت العديد من الدراسات إلى أن أوقد 
ساسية المتعلقة بعملية اتخاذ القرار والعمل على تنمية ون هدفه التركيز على المهارات األالخدمة ويك

 (. 1001 ،هذه المهارات )أبو العال

 

 تعريف اتخاذ القرار 1.1.1

 أواًل: القرار اصطالحاً 

وينظر لعملية اتخاذ القرار على أنها  ،القرار في اللغة هو ما قر  عليه الرأي من الحكم في مسالة ما   
ملية عقلية واعية ومركبة يتم من خاللها اختيار أحد البدائل بهدف الوصول إلى حل مشكلة ع

 (. 1001 الزغول،ول و ما)الزغ

  ثانيًا : مفهوم اتخاذ القرار

األفضل الذي و هو عبارة عن البديل أ ،اتخاذ من بين بدائل مختلفة على أنه (1005)عساف، يعرفه 
يتم اختياره من بين عدد من البدائل الممكنة للتنفيذ في كل وظيفة من وظائف اإلدارة. وبالتالي فإن 
مقدار النجاح الذي تحققه أي منظمة يتوقف إلى حٍد كبير على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ 

  .القرارات المناسبة

والمفاضلة بين  ،وجدانية يتم فيها انتقاء المعلوماتعملية معرفية بأنه  (0221 ،عبد ربه) هوتعرف
مع تصور كافة االحتماالت المتوقعة والنتائج  ،البدائل وترجيح أفضلها تحقــيـقًا ألهداف صانع القرار

  .ضوء ما يضعه السياق من قيودفي وذلك  ،هدافترتبة وأثرها على األمال

تستهدف اختيار أفضل البدائل في موقف  ،مركبةنه عملية تفكير ( على أ0222 ،الشوادفي)يعرفه و 
  .معين من أجل الهدف المرجو

إلى أن اتخاذ القرار يعتمد على اختيار افضل البدائل المتاحة بعد دراسة  (0991 ،سلطان)وتشير 
 .النتائج المترتبة على كل بديل وأثرها على األهداف المطلوب تحقيقها
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عمليات التفكير األساسية الختيار أفضل استجابة من بين  ( : بأنه استخدام0991 ،يونس) ويعرفه
ومقارنة مزايا وعيوب المناحي  ،ومات المطلوبة لتغطية موضوع معينوتجميع المعل ،عدد من البدائل

فعالية وتبرير ذلك أكثر ي االستجابات والحكم بأ ،وتحديد المعلومات اإلضافية المطلوبة ،البديلة
  .الحكم

( : أن اتخاذ القرار هو عملية مفاضلة بين البدائل المتاحة الختيار أفضل بديل 0220 ،حبيب) ويذكر
وتقويم  ،وتحديد البدائل للحل ،للوصول إلى الهدف ويتم ذلك عن طريق : تحديد الهدف أو المشكلة

  .واختيار البديل األفضل ،البدائل

نبغي الوصول إليه في مشكلة بأنه القدرة التي تصل بالفرد إلى حل ي( 0991 عبدون،)ويعرفه 
وهذا االختيار يعتمد على المعلومات دائل الحل الموجودة أو المبتكرة، تعترضه باالختيار بين ب

  .وعلى القيم والعادات والخبرة والتعليم والمهارات الشخصية ،الموجودة لدى الفرد أو التي يجمعها

أن اتخاذ القرار هو االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين  (0990وأورد )الشيباني، 
فإننا نخرج عن مجال  ،أمام أمر واحد ال بديل عنه وتكون ،فإذا لم يكن ثمة بدائل ،لتحقيق هدف محدد

 .اتخاذ القرارات

ق هدف أو ( القرار على أنه : االختيار من بين عدة بدائل مطروحة بقصد تحقي0912كيبنز،(ويعر ف 
ورؤيته بشكل أوسع  من أجل الوصول  ،القدرة على التفاعل مع الموقف الحالي وعدة أهداف معينة  

  .إلى قرار صحيح

 ،يتم بعد دراسة موسعة ،(: على أنه عملية اختيار بديل من بين عدة أبدال0910 ،عالقي(فه يعر  و 
  .لة موضوع القراركة لكل جوانب المشي  وتحليل

رد وتتعلق بتقويم البدائل التعريفات إلى أن اتخاذ القرار مبني على األحكام التي يصدرها الفلقد بينت 
عطاء وزن لكل ناتج؛ أي يجابية والسلبية لكل منها في ضوء تحديد النواتج واآلثار اإل؛ وذلك جميعها وا 

ها للتنفيذ في ظل منصدار األحكام على البدائل في ضوء قابلية كل تحديد أهميته، وكما تجري عملية إ
 (. 0223 ،الزغول والزغولمكانات وما يعترضه من عقبات ) ما يتوفر من إ
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 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار 1.1.1

 أهداف المنظمة  .0

ق هذه األهداف ويقوم على ويتطلب من المدير أن يحق ،هداف وغاياتلكل هيئة أو منظمة أ
لذا فإن أي قرار يتخذه المدير يجب أن  ،المرجوةلى األهداف اختيار أفضل الطرق للوصول إ

  .سهاا يتناسب وسياسة المؤسسة التي يرأيكون بم
 

 المجتمع الثقافة السائدة في  .4

فاتخاذ  بعين االعتبار؛ ا مدير المدرسةمن أهم وأبرز العوامل التي يأخذه ثقافة المجتمع تعد  
على  تم انشاؤها بناءً  لمؤسسة أصالً فا ؛القرارات يتناسب مع حاجة المجتمع والناس للمؤسسة

ي قرار يجب أال يتعارض وعادات وقيم المجتمع ؛ لذا فإن أالمجتمع ومتطلباتهت احاج
 المحيط. 

 من الحقائق والمعلومات المتاحة الواقع ومكنوناته  .3

يجب أن يؤخذ في  حتوى األخالقي كما يسميه البعضالمحتوى القيمي أو الم في تحكيم
أن وفي رأي سيمون . آخر االعتبار الحقيقة والواقع وما ترجحه من وسيلة أو بديل على بديل

ل تأكيد تصف حالة ؛ ألنها بكاضات تصف الواقعر لقرارات هي شيء أكبر من مجرد افتا
باختصار أن لها ومعنى هذا  ،وتوجه السلوك نحو البديل المختارتفضيل لها على حالة أخرى 

  .(0229 ،ضافة إلى محتواها الواقعي )عبويباإل اً أخالقي   محتوىً 
 العوامل السلوكية  .2

 : ، هيطار السلوكي لمتخذ القرار في ثالثة جوانبيمكن تحديد اإل
والتي يمكن من خاللها  ،: ويتعلق بالبواعث النفسية لدى الفرد ومدى معقوليتهاجانب األولال

 تفسير السلوك النفسي للفرد في اتخاذه قراره. 
حيث تعتبر المصدر األساسي الذي يوجه  ،: ويتصل بالبيئة النفسية للفردالجاني الثاني

  .ومن ثم كان اتخاذه له ،الشخص إلى اختيار القرار من بين البدائل التي أمامه
، تحديد األهداف لهق البيئة النفسية للفرد من خالل : : دور التنظيم ذاته في خلالجانب الثالث

بالمعلومات والبيانات  مده، و برة داخل التنظيمرص للممارسة اإلدارية واكتساب الخاتاحة الفو 
  .سناد المسؤوليات له مع منحه القدر الالزم من السلطةا  والبدائل، و 
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 نواع القراراتأ 4.1.1

أهم األعمال التي يقوم بها "المدير"، وقلنا أن القرارات اإلدارية هي سبق البيان أن اتخاذ القرار هو أحد 
جوهر عمل القيادة اإلدارية، وال بد لهذا المحرك من االستمرار؛ فاستمراره يعني استمرار المؤسسة، 

 وهناك عد ة أنواع من القرارات نستعرضها فيما يلي:

 

 القرارات التنظيمية والقرارات الشخصيةأوالً : 

هداف التي تهم متخذ القرار أكثر مما تهم لقضايا واألهذا النوع من القرارات بمعالجة المشاكل وا يختص
؛ ففي القرارات الشخصية تعالج الشؤون المتعلقة بالشخص، وتعكس قيم متخذ القرار وأهدافه، مثل غيره

تعلقة بالمنظمة شؤون المفي مقابل ذلك تعالج القرارات التنظيمية ال قرار اكمال الشخص لدراسته العليا،
متخذ  وهي تتخذ ضمن إطار الوظيفة الرسمية التي يشغلها متخذ القرار وال تعكس قيم ،(و جزئياً )كليًا أ

أهدافه فحسب كما هو الحال في القرارات الشخصية بل تعكس أيضًا القرار ومعتقداته وميوله و 
تتخذ ضمن إطار الوظيفة ( و أوجزئياً  )كلياً ية الثقافة التنظيمعد واإلجراءات واألهداف و السياسات والقوا

 (. 1000 ،الرسمية التي يشغلها متخذ القرار )داغر وصالح

 رات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة ثانيًا : قرا

بهذا التصنيف ضم جميع ألنه يمكن  إن تصنيف القرارات إلى مبرمجٍة وغير مبرمجة أمر  هام؛
وهو التصنيف الذي تبناه سايمون حيث يرى أن القرارات  ،(Singh, 2000)التصنيفات األخرى

فالقرارات المبرمجة  ،والقرارات غير المبرمجة ،القرارات المبرمجة :هما ،تصن ف وفق نوعين أساسيين
وبخاص ة  –ويطو ر الفرد  ،هي قرارات يتخذها الفرد لمواجهة أوضاع أو مشكالت روتينية متكررة

إلجراءات الروتينية والتقنيات والقواعد التي يستخدمها لمواجهة هذا النوع مجموعة من ا عادةً  –اإلداري 
 (.1001ف والمشكالت )الزغول والزغول، من المواق

إنه يتعلق  ،هو القرارات غير المبرمجةلـنوع المقابل للقرارات السابقة اأن  (Robbers, 1984ويرى) 
أو اتخاذ قرارات  ،بالقرارات التي يتم اتخاذها بهدف مواجهة مشكالت غير روتينية وغير متكررة

عقدة ومتفرعة أو ذات أهمية ضرورية لحل مشكالت قليلة الحدوث أو جديدة من نوعها، أو مشكالت  م
  (.1001الزغول والزغول، ) بما تكون هذه المشكالت غير واضحة.و ر بالغة، أ
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 رات الفردية والقرارت الجماعية ثالثًا: القرا

مجموعة القرارات التي يتخذها الفرد من تلقاء نفسه ويقوم بتحديد البدائل هي  ،القرارات الفردية 
 بل قد يلجأ متخذ القرار إلى جمع ،حدهملكن هذا ال يعني عدم استشارة أ ،واالختيار من بينها بنفسه

وال  فعليه أن يتخذه بنفسه ،لكن عند تحديد القرار النهائي ،معلومات أو استشارة الزمالء، أو المعارف
فراد العاملين في تمثل مشاركة آراء عدد معين من األأما القرارت الجماعية فهي التي .يشرك أحداً 

 (.1000وحمود، المنظمة وهو ما يعكس روح التعامل الديمقراطي )الشماع 

على حياة الفرد  على القرارات الجماعية أن تكتسب أهمية أكبر من القرارات الفردية في تأثيرها ويغلب
 (. 1001أو المؤسسة )الزغول والزغول.

 تراتيجية والقرارات التكتيكية رابعًا : القرارات االس

تأثير  ن القرارات االستراتيجية تتخذ لمواجهة مشكالت هامة وحرجة ذاتأ (.Heller, 1998)ويرى 
وتتميز هذه القرارات بأنها بعد أن يتم  .بالغ في حياة متخذ القرار أو في أوضاع المؤسسة التي يديرها

إذ يصبح التراجع عنها أمرًا غير مقبول وربما غير ممكن. ومن األمثلة  ،اتخاذها يصعب التراجع عنها
وقرار اإللتحاق  ،رار اإلنجابوق ،قرار الزواج في حياة متخذ القرار: على هذا النوع من القرارات

ذات األثر الطويل  فمن األمثلة على هذه القرارات ،اإلداري أما على الصعيد ...الخ،.بتخصص ما
وهذه . نتاج نوع معين من المنتجاتقرار إ -المدى في أوضاع المؤسسة وفي وضع متخذ القرار
ومنها أنها تتضمن  ،ن الخصائصفي كثير م االقرارات شبيهة بالقرارات غير المبرمجة وتشترك معه

 (.1001الزغول والزغول، قدرًا من المخاطرة وعدم التأكد)

وربما  .فهي القرارات التي يتم اتخاذها من أجل تنفيذ القرارات االستراتيجية ،أما القرارات التكتيكية
ذها في فترة زمنية وهي قرارات يمكن تنفي .يتطلب تنفيذ قرار استراتيجي واحد اتخاذ عد ة قرارات تكتيكية

 ،جراءات وقواعد جاهزة مسبقاً بل تستخدم فيها توجيهات وا   ،بداعياً ة وال تتطلب تعمقًا فكري ًا وال إقصير 
 (. Heller, 1998ا في كثير من الخصائص )هوهي تشبه القرارات المبرمجة وتشترك مع
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 أساليب اتخاذ القرارات 5.1.1

بدأ أواًل باألساليب التقليدية وتليها األساليب العلمية ، ونمن األساليب التخاذ القرارات فيما يلي بعض  
  .التخاذ القرارات

 األساليب التقليدية التخـاذ القـرارات  .3

التي تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي وال تتبع المنهج العلمي في عملية اتخاذ القرارات. وهي تلك 
إلى اإلدارات القديمة التي كانت تستخدم أسلوب التجربة والخطأ في  وتعود جذور هذه األساليب

، وأهم األساليب التقليدية حل مشاكلها معتمدة اعتمادًا كليًا على الخبرة السابقة والتقدير الشخصي
جراء التجارب البديهية والحكم Warren, 1970في اتخاذ القرار والتي تتمثل في الخبرة ) (، وا 

 (. Terry, 1972آلراء واإلقتراحات وتحليلها )الشخصي ودراسة ا

 يب العلمية )الكمية المعيارية(األسال .1

واالعتماد كذلك على القواعد واألسس  ،العقالنية لمتخذهام اتخاذها باالعتماد على وهذه القرارات يت
العلمية التي تساعده على اختيار القرار الذي يؤدي إلى تحقيق األهداف المرغوبة المنظمة من بين 
مجموعة البدائل المتاحة ويفترض في اتخاذ مثل هذه القرارت وضوح األهداف ومعقوليتها، وموضوعية 

وتوفر الخبرات واالختصاصات وتفهم العوامل والمتغيرات  وكفاية المعلومات المطلوبة ودقتها، ،متخذيها
واعتمادهم  ،وعليه ينبغي اتصاف متخذي هذه القرارات بالعقالنية ،القرارات هذه المؤثرة في عملية اتخاذ

يجاد البدائل وتحليلها وا   ،هدافنهم من تحديد المشكلة، وتوضيح األعلى األسلوب العلمي الذي يمك
 (.1006 ،)مهنا وكل ذلك يمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة ورشيدة .رتيبًا منطقياً وتقويمها وترتيبها ت

 مراحل اتخاذ القرارات  1.1.1

 تتضمن عملية اتخاذ القرار مراحل عد ة، هي:

 التعرف على المشكلة -3

ج إلى تبدأعملية اتخاذ القرار باإلحساس بالمشكلة والشعور بوجود نقص يحتاج إلى إكمال أو خطأ يحتا
الخروج منه. )الزغول نجاز أو هدف يحتاج إلى تحقيق أو وضع يتطلب اصالح أو مهم ة تحتاج إلى إ
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وتظهر هذه القناعة عندما  ،ة هو بداية مرحلة تحديد المشكلةل. فاالقتناع بوجود مشك(1001والزغول، 
 (.1004 ،يكون األداء الحالي لألعمال مختلفًا عما عليه في السابق )الفضل

 مشكلة تحديد ال -1

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تسهم في ايجاد قرار  ،وفي هذه المرحلة يتم صياغة المشكلة
 فإذا حصل ،وقد تتطلب هذه المرحلة المشاركة في تحديد المشكلة بشكل محدد وواضح ،فعال للمشكلة

  .أي خطأ في تحديد المشكلة فإن ذلك سيؤدي إلى خطأ في القرار المتخذ

 يد األهداف تحد -1

ويعد تحديد األهداف أمرًا في غاية  .األهداف هي الغايات التي يسعى صاحب القرار للوصول إليها
المالئم  النهج السلوكياألهمية ألنه يعد مؤشرًا قويًا على طريقة الحل المالئمة. فيساعد على اختيار 

 ،)الزغول والزغول القرار ونجاحهمة حكم على مدى مالءلحل المشكلة، وهو المحك الذي يستخدم في ال
1001.)  

  جمع البيانات -4

وحتى يستفيد منها متخذ القرار ال بد من  ،تعد المعلومات واإلحصاءات بمثابة المادة الخام لصنع القرار
ذا عد  نقص  جراء المقارنات واستخالص النتائج، وا  ترتيبها في عالقات مفيدة تمكنه من تحليلها وا 

 ،ن تضخم المعلومات وزيادتها عن القدر المناسب قد يسبب بعض المتاعب أيضاً المعلومات مشكلة فإ
والحذر من البيانات غير ، لذلك يلزم استبعاد البيانات غير الضرورية وتصفية المتوافر منها

 (. 1001 ،الموضوعية والمتحيزة لكي يصبح متخذ القرار في وضع يمكنه من وضع البدائل )حريم

 ناسبة لمعالجة المشكلةبدائل الميجاد الإ -5

خاصة إذا كان القرار  ،تعتمد هذه المرحلة على التفكير االبتكاري ومقدرة متخذ القرار على التخيل
وبالتالي ال توجد تجارب سابقة بشأن هذا  ،المطلوب اتخاذه لم يسبق للمؤسسة مواجهة مواقف متشابهة

لى تخفيض احتمال اختيار من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البدائل مما يؤدي إ لذا البد ؛القرار
 (.1006 ،عد أفضل البدائل )حسينبديل ال ي
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ذي يتم اختياره يحقق هدفًا أكثر ويتخذ الفرد العقالني قراره في ضوء عوامل عد ة منها أن البديل ال
ي أحسن الفوائد باقل تكلفة وأقل مجهود وأقل طوالذي يع ،همية من تلك التي يحققها غيره من البدائلأ

 (. 1001 )الزغول والزغول، درجة من الخسارة أو المخاطرة

 ل األفضل واختيار البديل األفضلتقييم البدائ -1

وهذه الخطوة  (.1006 ،)حسينزايا وعيوب كل البدائل المطروحةتدور هذه المرحلة حول دراسة م
ن المزايا أو العيوب لن تظهر إال في المستقبل )الكواز وعبد أل ،بطبيعتها تستلزم التنبؤ بالمستقبل

 (.1033 ،الكريم

وال بد أن يتم إجراء تقويم شامل لجميع الخيارات من حيث تحديد ما يكتنف اختيار البديل من مخاطر، 
 وما ،وتوفر األمكانات والمصادر ،والفعالية في الوصول إلى الهدف ،والوقت الالزم لتنفيذ الخيار

ن نأخذ بعين االعتبار جميع العوامل الكمية وبشكل عام يجب أ .يعترض الخيار من عقبات وعوائق
فالعملية الحالية تقوم على مبدأ تحديد  (.1001 ،والنوعية قبل أن يتم اتخاذ القرار )الزغول والزغول

ر على اختيار البديل ويتوقف نجاح القرا ،اإليجابيات والسلبيات واالختيار بينها لكل بديل من البدائل
  .األمثل واألنسب

 تنفيذ البديل األفضل  -1

عد القيام بتحديد المشكلة وتحليلها وتنمية الحلول البديلة وتقييم كل حل فإن المدير يكون في موقف ب
ذا كان قد قام بعملهيسمح له بمحاولة تحديد الح بطريقة مرضية  ()أي الخطوات السابقة ل األفضل، وا 

نها لحالة نادرة جدًا دون شك تلك التي  .ه عدة بدائل لالختيار من بين هذه البدائلمامفسوف يجد أ وا 
 ،ينبغي اختيار أفضل بديل فيعلم هذا، ونبقى في سياقنا ونقول أنه وجد فيها إال حل واحد للمشكلةال ي

وهذه العملية ليست  ،أي البديل الذي يحقق أحسن من غيره األهداف التي من أجلها يتخذ القرار
فضل حل من ولكن توجد هناك بعض المعايير التي يمكن استخدامها للمساعدة على اختيار أ ،بالسهلة

 (.3199توفيق، بين الحلول المحتملة )
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 باتخاذ  القرار  (االستقالل -عالقة األسلوب المعرفي)االعتماد  4.1

الذي يسلكه أو مجموع اإلجراءات التي يتخذها  يحدد القرار الذي يتخذه الفرد في موقف معين المسار
للوصول إلى هدف أو حل مشكلة تواجهه، ومن ثم فإن تصرفات األفراد تعتبر نتاجًا تلقائيًا للقرارات 

فإنه بقوم بعملية عقلية يتوصل من خاللها  ،ما التي يتخذونها، فعندما يواجه الفرد موقفًا يتطلب سلوكاً 
تجنبه العواقب السلبية )الزغول التي تقوده إلى آثار إيجابية  إلى اختيار أنسب البدائل

ارتباطًا وثيقًا باألساليب المعرفية التي يستند إليها الفرد ؛ وترتبط عملية اتخاذ القرار (1009والزغول،
مما ال شك فيه أن اتخاذ القرار يرتبط ببعد أو أكثر من أبعاد األساليب و  ،أثناء معالجته للمعلومات

فقد يميل الفرد وفق أسلوبه المعرفي إلى مواجهة هذا الموقف  المعرفية، فعندما يكون الموقف معقداً 
يتم وفق أسلوب  بالتحفظ، وقد يجازف الفرد بقرار اندفاعي ال يتالءم مع المشكلة أو الموقف، وكل هذا

ر على شكل أنماط ( متخذي القرا1000) ،وفي هذا المجال يصنف خليل المعايطة معرفي مميز للفرد.
 ثنائية القطب إلى: 

 قرار عقابي في مقابل قرار تسامحي.  
 .قرار يتميز باالستقالليه في مقابل قرار يتميز بالتأثر برأي اآلخرين 
 يجابيابل قرار يهتم باآلخرين على نحو إقرار يتمي ز باهتمام الفرد بأموره فقط في مق.  
 ار يتأثر بالجوانب الموضوعية.ل قر في مقابتأثر بالجوانب الذاتية قرار ي 

ألنواع األساليب المعرفية،  القرار كأنماط ثنائية القطب جاء تبعاً  التصنيف ألنماط اتخاذ واضح أن هذا
كما يحمل كل نمط من أنماط اتخاذ القرار متغيرات تنتمي إلى أساليب معرفية، فالنمط الذي يتمي ز 

االستقالل( عن  –رتبط باألسلوب المعرفي )االعتمادباالستقاللية في مقابل التأثر برأي اآلخرين ي
عن آراء  دراكي يكون اتخاذهم للقرار مستقالً عن المجال اإل المجال اإلدراكي، واألفراد المستقلون

متأثرًا بآراء اآلخرين يكون اتخاذهم للقرار حيث  ،بعكس المعتمدين على المجال اإلدراكي ،اآلخرين
 (.1030)شعلة، 
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 السابقة الدراسات 5.1

 ألسلوب المعرفي واتخاذ القرارالتي تناولت ا الدراسات 3.5.1

 الدراسات العربية 3.3.5.1

بين األساليب المعرفية واتخاذ القرار  هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة(: 1008دراسة السيد )
 (101من )لدى مديري مدارس التعليم اإلعدادي بمحافظة سوهاج، وأجريت الدراسة على عينة مكونة 

بحت العينة ( مديرة، وبعد استبعاد االستبانات غير الصالحة أص14مديرًا و)( 361مديرًا ومديرة، )
وقد استخدم الباحث . إناث( 15ذكور، و 311( مديرًا ومديرة )364النهائية للدراسة مكونة من )

التأمل )إعداد الباحث، ومقياس االختبارات لقياس أبعاد الدراسة المختلفة، وهي :  منمجموعة  مقياس
الدراسة عن مجموعة من وأسفرت  .وجهة الضبط، ومقياس )التبسيط/ التعقيد(، ومقياس (/ االندفاع

النتائج، أهمها: فاعلية اتخاذ القرارات لدى مديري مدارس التعليم اإلعدادي بمحافظة سوهاج تتراوح ما 
بين األساليب المعرفية ودالة إحصائيًا موجبة ارتباطية  (، وكان هناك عالقةبين )متوسطة وضعيفة

في كل من األساليب المعرفية واتخاذ حصائية وفاعلية اتخاذ القرارات، وأنه توجد فروق  ذات داللة إ
في األساليب المعرفية الجنس والمؤهل العلمي، بينما ال توجد فروق  دالة إحصائيًا  لمتغيري   القرار

كما أسفرت نتائجها أن األساليب المعرفية موضع  خبرة،درسة وسنوات المكان المواتخاذ القرار ترجع ل
الدراسة لها القدرة على التنبؤ بفاعلية اتخاذ القرار لدى مديري مدارس التعليم اإلعدادي بمحافظة 

          سوهاج. 

 -عرفي )اعتمادالدراسة إلى التعرف على أثر اختالف األسلوب المت هدف :(1001) دراسة حسانين
 –( والتخصص األكاديمي لطالب الجامعة )تربوي ضيق الفئة –)اتساع  ،(استقالل عن المجال

جمالية وأجريت الدراسة على عينة إ ،( على أساليب التفكير واتخاذ القرار المستخدمة لديهمتجاري
بعاد الدراسة احث مجموعة من االختبارات لقياس أوقد استخدم الب .( طالب وطالبة101مكونة من )

واختبار  ،(االستقالل عن المجال –وهي : اختبار األشكال المتضمنة لقياس )االعتماد  ،المختلفة
راسة عن مجموعة ومقياس أساليب اتخاذ القرار. وأسفرت الد ،مقياس التفكيرو  ،الفئة(ضيق  –اتساع )

ي ين مجموعتدالة احصائيًا بين بعض المجموعات كالفروق ب من النتائج، أهمها: أنه ال توجد فروق  
مستقل  –سلوب اتخاذ القرار،  وبين مجموعتي األسلوب المعرفي )معتمد التخصص األكاديمي في أ
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سلوب اتخاذ القرار، وكان هناك تفاعالت ثنائية وثالثية دالة بالنسبة ألسلوب اتخاذ القرار إدراكيًا( وأ
لرئيسة بالنسبة ألساليب حصائيًا بين مجموعــات الدراسة ادالة إ ولم تكن هناك فروق   ،التجنبي العفوي

 (. التجنبي العفوي –اتخاذ القرار )الحدسي 

يب لساعالقة بين األساليب المعرفية واألالدراسة إلى الكشف عن ال تهدف: (3991دراسة سالم )
عطاء الح ،واإلدراك ،االنبساط، واإلنطواءو  ،حساسواإل ،الشعورو  ،المزاجية )الحدس والتفكير ( كموا 

عدادي ( طالبًا وطالبة من مراحل التعليم اإل661وكانت العينة مكونة من ) .القرارات وأثرها على اتخاذ
ليب لوفة واختبار األساشكال المأسكندرية، وطبق عليهم اختبار األإلاوالثانوي والفني في مدارس 
والبنات في صائيًا بين البنين حلى وجود فروق دالة إت النتائج عدل  قد و  .المزاجية في اتخاذ القرارات

عدادية وطالب وعدم وجود فروق بين طالب المرحلة اإل ،نيناألسلوب المزاجي والحدس لصالح الب
 .في األسلوب المزاجي والحدس واألسلوب المزاجي في التفكير في اتخاذ القرارالمرحلة الثانوية 

 -االعتمادوب المعرفي )الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين األسل: هدفت )د.ت( دراسة بدوي
 المتعلقة بمواقف الحياة لدى طلبة اإلندفاع ( واتخاذ القرارات –( واألسلوب المعرفي )التأمل االستقالل

( طالبًا 110وكان عدد أفراد العينة ) النظرية والكليات العملية، الجامعة من الذكور واإلناث بالكليات
واختبار  ،(ال المتضمنة )الصورة الجمعيةألشكولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث اختبار ا .وطالبة

ت الدراسة إلى مجموعة وتوصل .ومقياس اتخاذ القرارات الخاصة بمواقف الحياة ،تزاوج األشكال المألوفة
الجامعة ذوي األسلوب المعرفي  من أهمها: وجود فروق بين متوسطات درجات طلبة من النتائج،

وكان هناك فروق بين متوسطات الذكور  ،لصالح الطلبة المستقلين (االستقالل على اتخاذ القرار)
القرار  على مقياس اتخاذاالستقالل(  –االعتماد طلبة الجامعة ذوي األسلوب المعرفي )واالناث من 

  .من الطلبة المستقلين عن المجال معاً  ناثلصالح الطالب الذكور واإل
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 الدراسات األجنبية 1.3.5.1

الدراسة إلى البحث في العالقة بين األسلوب المعرفي ت هدف :(Roseler,1985) دراسة روسلير
الجامعة  ةبعلى قدرة طلوأثر ذلك  (االندفاع –مل أالت)واألسلوب المعرفي  ،(االستقالل –االعتماد )

 .بناء أجزاء الموقف الكلي ةعادإض مجموعة من المواقف التي تتطلب على اتخاذ القرار عند عر 
وجود عالقة دالة بين األسلوب  وبينت النتائج ،( طالبًا وطالبة304طبقت الدراسة على عينة بلغت )

د فروق ذات داللة و وجكما أشارت النتائج إلى  ،المعرفي االستقالل واتخاذ القرار  عند حل المشكالت
( على لستقالالا -ناث ذوي األسلوب المعرفي )االعتمادية بين متوسطات درجات الذكور واإلحصائإ

ناث من الطالب والطالبات ذوي األسلوب المعرفي المستقل على اتخاذ ح الذكور واإلاتخاذ القرار لصال
الجامعة  ةبحصائية بين متوسطات درجات طلإد فروق ذات داللة و وج وأشارت النتائج إلى. القرار
االستقالل( على اتخاذ  –ب المعرفي )االعتماد سلو صص العلمي والتخصص النظري ذوي األبالتخ

  .بالتخصص العلمي والتخصص النظري الجامعة المستقلين ةبالقرار لصالح طل
 

االستقالل(  –الدراسة إلى بحث التفاعل بين )االعتماد  تهدف: (Gerlach, 1987دراسة جرلش )
وطبقت الدراسة على عينة  .واتخاذ القرار االندفاع( –سلوب المعرفي )التأمل واأل ،عن المجال االدراكي

لكل من  دالٍ  الجامعة. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثرٍ  ةب( طالبًا وطالبة من طل91) عددها
 ةبالمعتمدين والطل ةببين أداء الطلكان األثر موجبًا الجنس واألسلوب المعرفي في اتخاذ القرار، بينما 

د فروق بين متوسطات الذكور و وج النتائج إلى كما أشارتالمستقلين والمندفعين  في اتخاذ القرار، 
( لصالح الذكور واالناث من الطالب والطالبات االستقالل –ب المعرفي )االعتماد واإلناث ذوي األسلو 

ين متوسطات درجات د فروق بو وجالنتائج  وبينترار، ذوي األسلوب المعرفي المستقل على اتخاذ الق
قالل( االست –سلوب المعرفي )االعتماد ص النظري ذوي األصص العلمي والتخصالجامعة بالتخ ةبطل

 الجامعة المستقلين بالتخصص العلمي والتخصص النظري. ةبعلى اتخاذ القرار لصالح طل
 

وكل  (االندفاع –التامل )الدراسة إلى اختبار العالقة بين  تهدف: (Larsen ,1994دراسة الرسن )
الجامعة. وقد تكونت  ةبالمجال االدراكي لدى عينة من طل عن (االستقالل -االعتماد)عدمن الذكاء وب  

ولبحث فرضيات الدراسة قام الباحث بتطبيق اختبار  ،ناث( مفحوصًا من الذكور واإل14ة من )العين
وكذلك  ،(االندفاع –التأمل )( قياس بعد 6كاجان لتراوح األشكال المألوفة للمراهقين والراشدين )الصورة 

وهو اختبار من نوع (، The Culture Fair Intelegance test كاء الثقافي)قياس الذ اختبار
واالستنتاج  ،والمصفوفات ،والتصنيف ،المتسلسالت :وهي ،ر من متعدد ومكون من أربعة أقساماالختيا

 ،دراكيعن المجال اإل (االستقالل –االعتماد )شكال المتضمنة لقياس بعد الرياضي، واختبار األ
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االندفاع  –نه ال توجد عالقة بين التأمل أ: كان من أهمها،من النتائج  ةمجموعإلى سة وتوصلت الدرا
 دراكي. االستقالل عن المجال اإل –عتماد وبين كل من درجات المفحوصين في الذكاء أو اال

 
 
 

 دراسات األسلوب المعرفي 1.5.1

 العربية الدراسات 3.1.5.1

 -في العالقة بين األسلوب المعرفي)االعتماد لبحثإلى االدراسة ت هدف: (1031) يالغامد دراسة
وضمت ( والتفكير الناقد لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة جدة، االستقالل عن المجال

الباحث اختبار األشكال  استخدمو  ،( طالب من المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بجدة100)الدراسة
ر كير الناقد لواطسون وجليسواختبار التف ،من إعداد وتكن وآخرون ()الصورة الجمعية المتضمنة

أهمها : أنه توجد من  ،حصائي خرج الباحث بمجموعة من النتائججراء التحليل اإلإوبعد  .(3190)
( ودرجاتهم في االستقالل عن المجال –عتماد عالقة بين درجات الطالب في األسلوب المعرفي )اال

سة تبعًا هناك فروقًا بين متوسطات درجات الطالب في التفكير الناقد بأبعاده الخمن أو  ،التفكير الناقد
نوية لألسلوب المعرفي ومستوى امتالك طالب المرحلة الثا ،مستقل( -لألسلوب المعرفي )معتمد

ر الناقد بأبعاده الخمسة مرتفع ومستوى امتالك الطالب للتفكي (االستقالل عن المجال-)االعتماد 
 –درجات الطالب في األسلوب المعرفي )االعتماد حصائيًا بين إوأنه توجد هناك فروقًا دالة  ،متوسط

 االستقالل( والتخصص الجامعي. 
 

وب المعرفي الدراسة إلى معرفة العالقة بين السرعة اإلدراكية واألسلت هدف (:1031) دراسة المعافي
لدراسة على طبقت ا .محافظة الليثفي عينة من طالب المرحلة الثانوية  ( لدىاالستقالل -)االعتماد

واختبار األشكال بتطبيق اختبار السرعة اإلدراكية ـ وقام الباحث ( طالباً 134عينة مكونة من )
رتباطية موجبة بين درجات الطالب اوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  .المتضمنة )الصورة الجمعية (

االستقالل عن  -)االعتماد عة اإلدراكية بابعاده الثالثية ودرجات األسلوب المعرفيفي اختبار السر 
ت عينة الدراسة حسب التخصص في حصائيًا بين متوسطات درجاإ ووجود فروق دالة ،المجال(

سلوب المعرفي بين فروق في األ ووجود ،التخصص الطبيعي يسلوب المعرفي والفروق لصالح ذو األ
(  لصالح 39، 30، 36سنة وكل من الفئة العمرية )( 39)الفئة العمرية أكبر منمتوسطات درجات 

  .( سنة36الفئة العمرية )
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مات وعالقتها لى الفروق في مستويات معالجة المعلو إالدراسة التعرف ت هدف (:1033) دراسة  البنا

تكونت عينة  .فجامعة الطائ بةاالستقالل عن المجال( لدى طل -باألسلوب المعرفي )االعتماد 
أهمها: وجود عالقة ، من عديد من النتائجالوقد توصلت الدراسة إلى  .( طالبًا وطالبة311الدراسة من )

 –سلوب المعرفي )المعتمد لمعلومات المتوسط والعميق واأليجابية دالة بين مستويات تجهيز اإ
مستويات حصائيًا بين متوسطات درجات إكما توجد فروق دالة  ،جامعة الطائف ةبالمستقل( لطل

دالة  عالقة ارتباطية موجبة كما أشارت النتائج إلى وجود .للتخصص وفقاً  (تجهيز المعلومات )العميق
والعالقات  ارات معالجة المعلومات )التفسير( ومهاالستقالل -تمادبين األسلوب المعرفي )االع
حصائيًا بين إ(. كما توجد فروق دالة والدرجة الكلية وعالقات التناظر االرتباطية والعالقات السببية
 ةبجامعة الطائف لصالح طل ةبمعالجة المعلومات وفقًا لتخصص طلمتوسطات درجات مهارات 

  .األقسام العلمية
 

 – الدراسة إلى الكشف عن أثر األسلوب المعرفي )االعتماد تدفه (:2006) دراسة الهواري
وقد  .( على التفكير االبتكاري لدى عينة من الطالبات المراهقاتاالستقالل عن المجال اإلدراكي
حصائية بين متوسطات درجات إ: أنه ال توجد فروق ذات داللة تيةأسفرت الدراسة عن النتائج اآل

الطالبات المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي على مقياس التفكير االبتكاري لصالح الطالبات 
حصائية بين متوسط درجات إاللة ذات د وأنه ليس هناك فروق   ،اكيل اإلدر المستقالت عن المجا

الطالبات المعتمدات والمستقالت على المجال اإلدراكي في كل بعد من أبعاد التفكير االبتكاري 
 نتائج أشارت ، كذلك(المرونة –وعلى بعدي )الطالقة  ،(التفاصيل –ألصالة ا –المرونة  –)الطالقة 

الدراسة أنه توجد فروق بين درجات الطالبات المستقالت والمعتمدات على المجال اإلدراكي لصالح 
  .الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي

 
على المجال ( االستقالل -)االعتمادلى أثر تعرف إال ت الدراسةهدف:(2005دراسة بني خالد )

د لدى طلبة الصف العاشر األساسي، وقد التفكير الناقونموذج التدريس في تعلم المفاهيم ومهارات 
تحقيق أهداف الدراسة ول .الصف العاشر األساسي ةب( طالبًا من طل70تكونت عينة الدراسة من )
ت الدراسة وقد خرج واختبار التفكير الناقد. ،اختبار تعلم مفاهيم :هماأجرى الباحث اختبارين، 
حصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد ق ذات داللة إوجود فرو  :بمجموعة من النتائج، منها

ووجود فروق ذات  ،عينة الدراسة على اختبار تعلم المفاهيم تعزى للطريقة ولصالح نموذج هيلدا تابا
حصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار تعلم المفاهيم تعزى داللة إ
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حصائية بين بينما ال توجد فروق ذات داللة إ على المجال ولصالح المستقلين، (ماداالعت –لالستقالل )
 (االعتماد –لالستقالل )المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار التفكير الناقد تعزى 

 على المجال أو التفاعل بينهما. 

الغة العربية فاعل بين طريقتين لتدريس البهدفت الدراسة التعرف إلى أثر الت (:1001) دراسة بهلول
ة الصف األول بعلى مستوى األداء البالغي لدى طل االستقالل( –االعتماد واألسلوب المعرفي )

 .على مجموعتين ضابطة وتجريبية( طالبًا وطالبة قسموا 303الدراسة من )وقد تكونت عينة  .الثانوي
: اختبار األشكال المتضمنة وهي ،من المقاييسولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث مجموعة 

قترحة لتدريس و الطريقة الم ،واالختبار القبلي لقياس مستوى األداء البالغي ،الصورة الجمعية ""
جموعة من وخرجت الدراسة بم .واالختبار البعدي لقياس مستوى األداء البالغي ،ةبمحتوى البالغة للطل

درجات كل من الطالب المعتمدين على  فروق بين متوسطاتم وجود : عدالنتائج، كان من أهمها
بين متوسطات المجموعتين في  حصائياً م وجود فروٍق دالة إعدو  ،يق البعدي لالختبارالمجال في التطب
 دائهم على االختبار القبلي.  بين المجموعتين في أ هناك تجانساً  وأن ،االختبار القبلي

 ،على المجالاالستقالل( -)االعتمادالدراسة إلى استقصاء أثر ت هدف: (2001)دراسة الحباشنة 
ثانوي العلمي في مادة نجاز الدراسي وأساليب التدريس في تحصيل طلبة الصف األول الودافع اإل

استخدمت الباحثة اختبار األشكال ، و ( طالبًا و طالبة132عينة الدراسة من )  تلفوقد تأالرياضيات 
اختبار ع لإلنجاز الدراسي، و على المجال، ومقياس الختبار الداف (ستقالللال-)لالعتمادالمتضمنة 
 .واختبار تحصيلي بعدي في مادة الرياضيات ،ة اللفظيةعلى المجال بالصور الستقالل(  -)االعتماد

حصائية في مستوى األداء ذات داللة إ نه لم تظهر فروق  نتائج الدراسة عن النتائج اآلتية: أ سفرتوقد أ
 -)االعتماد ل الثالثي القائم بينلتفاعصف األول الثانوي العلمي تعزى لالرياضيات بين طلبة الفي 

فروق  ذات داللة وأنه لم تظهر  نجاز الدراسي وأساليب التدريس،إلودافع ا ،على المجال االستقالل(
لتفاعل لاألول الثانوي العلمي تعزى  حصائية في مستوى األداء في الرياضيات بين طلبة الصفإ

أنه لم تكن هناك  كما ،نجاز الدراسياالستقالل( على المجال ودافع اإل -)االعتمادالثنائي القائم بين 
الطلبة تعزى لألسلوبين المعرفيين حصائية في مستوى األداء في الرياضيات بين فروق  ذات داللة إ

  .على المجالاالستقالل(  -)االعتماد
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األســـاليب  بعـــض بـــين العالقـــة عـــن الكشـــف محاولـــة إلـــى الدراســـة هـــدفت (:1000) أبوســـيف دراســـة
 الشخصــية وبعــض متغيــرات (المعرفــي االنــدفاع -التــروي) ،االســتقالل( اإلدراكــي -داالعتمــا) المعرفيــة

 اختبار الدراسة تمداستخو  .المنيا جامعة ةبطل من (٠٤٢) الدراسة عينة بلغت دقو  .الجامعة ةبطل لدى
 الخجـــل، مقيـــاسو  الـــذات، كيـــدو تو لإلنجـــاز،  الـــدافع اختبـــار إلـــى باإلضـــافة المعرفـــي، (والتـــروي التأمـــل)
 المعرفيـة األسـاليب بـين ارتبـاط وجـود عـن النتـائج أسـفرت وقـد .المتطرفـة االسـتجابة، و مقياس الصـداقةو 

 ةبـطل بـين فـروق وجـود النتائج أوضحت كماة، واألدبي العلمية باألقسام ةبالطل لدى ومتغيرات الشخصية
 تــأمالً  أكثــر فهــم العلمــي، القســم ةبــطل لصــالح (االنــدفاع-التــروي أســلوب) واألدبــي فــي العلمــي القســمين
 علــى فــي األداء واإلنــاث الــذكور بــين جوهريــة فــروق وجــود إلــى إضــافةً  األدبــي، القســم ةبــمــن طل وترويــاً 
 .اإلناث لصالح وذلك المعرفي، التروي اختبار

 
باإلبداع.  (االستقالل –االعتماد )التعرف إلى عالقة  الدراسةت هدف: (1999) دراسة عبد الحميد

 سفرت. وقد أداب في جامعة القاهرةمن طلبة كلية اآل ( طالبًا وطالبة282من )وتكونت عينة الدراسة 
متغير الخاص بالمرونة بين الجنسين وكانت النتائج الحصائيًا في إ دالةٍ  عن فروقٍ الدراسة  نتائج

قدرة من  ةأو االستقالل عن المجال وبين أي   دال بين االعتماد وليس هناك ارتباط ،لصالح الذكور
وال يوجد هناك ارتباط دال بين الطالقة  ،ناثعينة الذكور أو لدى عينة اإل بداع سواءً قدرات اإل

ًا موجب اً مستقيم اً ن هناك ارتباطوأ ،لدى عينة الذكور (االستقالل –االعتماد )والمستوى المتوسط من 
وقدرة الطالقة لدى عينة  (( )أكثر اعتماداً االستقالل –االعتماد )بين المستوى المنخفض من  داالً 

  .االناث
 

هدفت الدراسة إلى فحص أثر استخدام طريقتين في التعلم التعاوني : (3998) عبابنهدراسة الزغول و 
تحصيل طلبة الصف السابع ( في دراكيمجال اإلاالستقالل عن ال -ادوالنمط المعرفي )االعتم
 .لبًا موزعين على ثالث شعب( طا96وقد اشتملت عينة الدراسة على ) ،األساسي بمادة الرياضيات

ظهرت وأ ،الثةبالتجربة على الشعب الث ألشكال المتضمنة الجمعي قبل البدءتبار اطبق عليهم اخ
 ،دراكي في التحصيلعن المجال اإل (االستقالل –عتماداالسلوب المعرفي )عالقة بين األ النتائج وجود

ختالف مستوياتهم في بعد صيل الطلبة تعزى الحصائية في تحج فروقًا ذات داللة إظهرت النتائكما أ
حصائيًا لكل من طريقة التدريس والتفاعل بين طريقة داٍل إ وعدم وجود أثرٍ  (،االستقالل –االعتماد )

 التدريس عن المجال اإلدراكي. 
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 –د الشخصية )االنبسـاطية االدراسة إلى الكشف عن الفروق في أبعت هدف: (3991) الشربينيدراسة 
( وبـاختالف الجـنس وأثـر مسـتقل -معتمد ) سلوب المعرفيالكذب( باختالف األ –الذهانية  –العصابية 

( 341مـن ) تكونـت عينـة الدراسـة .بعـاد للشخصـيةتفاعل متغيري أسلوب اإلدراك والجنس علـى هـذه األ
شــــكال ولتحقيــــق أهــــداف الدراســــة طبــــق الباحــــث اختبــــار آيزنــــك للشخصــــية واختبــــار األ .وطالبــــة طالبــــاً 

: وجــود فــروق بــين المســتقلين رت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتــائج، منهــاوأســف ."وتكــن"المتضــمنة ل 
ووجــود فــروق بــين يــًا، دراكفــي االنبســاطية لصــالح المعتمــدين إ دراكيــًا علــى المجــالوالمعتمــدين إ دراكيــاً إ

بينمـا ال توجـد  ،دراكيًا عن المجال والمعتمدين على المجـال فـي العصـابية لصـالح المعتمـدينالمستقلين إ
 فروق بين المجموعتين في الذهانية والكذب.

هـــدفت الدراســـة إلــــى البحـــث عـــن العالقـــة بـــين األســـلوب المعرفــــي  (:3993) دراســـة عبـــد المقصـــود
االستقالل( عن المجال اإلدراكي والدافع لإلنجـاز لـدى طـالب الصـف الثـاني الثـانوي العـام.  -)االعتماد

( طالبـــًا. وفـــي اإلجـــراء طبقـــت الباحثـــة اختبـــار األشـــكال 11وطبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن )
ثـر للتفاعـل  ز. وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدم وجـود أة "، واختبـار الـدافع لإلنجـاالمتضمنة "الصورة الجمعيـ

االســـتقالل( عـــن المجـــال اإلدراكـــي ونـــوع التخصـــص، علـــى الـــدافع  -بـــين األســـلوب المعرفـــي )االعتمـــاد
 –لإلنجــاز، كمــا أوضــحت الدراســة عــدم وجــود ارتبــاط دال إحصــائيًا  بــين األســلوب المعرفــي )االعتمــاد 

دراكـي والـدافع لإلنجـاز مـا عـدا عينـة المعتمـدين / أدبـي، فكـان هنـاك ارتبـاط ن المجـال اإلاالستقالل( عـ
 بينها وبين الدافع لإلنجاز.

 
 
هـــدفت الدراســـة إلـــى كشـــف األســـاليب المعرفيـــة التـــي يتميـــز بهـــا طـــالب  (:3985دراســـة الشـــرقاوي ) 

( طالبـــًا 456الدراســـة علـــى )اشـــتملت عينـــة  لميـــة واإلنســـانية فـــي جامعـــة الكويـــت.وطالبـــات األقســـام الع
ود الكويــت. وقــد دلــت النتــائج علــى وجــ مــوزعين علــى مختلــف التخصصــات فــي كليــات جامعــةوطالبــة 

ق ذات داللـــة وعـــدم وجـــود فـــرو  ،فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  تعـــزى لالســـتقالل عـــن المجـــال اإلدراكـــي
 إحصائية تعزى لمتغير الجنس. 

 
الدراسـة إلـى بحـث أثـر التعلـيم المعـزز بالحاسـوب علـى تحصـيل طالبـات  تهدف ت (: .دراسة سيف )د

ــــا التعلــــيم  ــــي مــــادة تكنولوجي ــــة األساســــية المعتمــــدات والمســــتقالت عــــن المجــــال اإلدراكــــي ف ــــة التربي كلي
داف الدراسـة قامـت ولتحقيـق أهـ .( طالبـة60وقد تكونت عينة الدراسة من ) .واتجاهاتهن نحو الحاسوب

وتوصــلت  .ختبــار التحصــيلي فــي مــادة التكنولوجيــا ومقيــاس االتجــاه نحــو الحاســوبالباحثــة بتطبيــق اال
برزهـا : وجـود أثـر للتعلـيم المعـزز بالحاسـوب علـى تحصـيل الدراسة إلى مجموعة من النتـائج كـان مـن أ

واتجاهــاتهن نحــو الحاســوب باإلضــافة إلــى تفــوق الطالبــات المســتقالت عــن المجــال اإلدراكــي  ،الطالبــات
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حصـائيًا فـي التطبيـق البعـدي ولم توجد فروق دالـة إ ،البات المعتمدات في هذا النوع من التعليمعلى الط
 ي المجال اإلدراكي ف قالت عنلمقياس االتجاه نحو الحاسوب بين الطالبات المعتمدات والطالبات المست

  .المجموعة التجريبية
 

   جنبيةالدراسات األ 1.1.5.1

 -االعتماد) ما إذا كان األسلوب المعرفي تقصيالدراسة ت هدف (:Fyle, 2009) دراسة فايل
 .المتعددةواستراتيجيات التعلم المستخدمة في تدريس الوسائط بنتائج التعل م االستقالل( يؤثر في الوعي 

الصف الثامن بمجموعات تجريبية  ةب( طالبًا وطالبة من طل341تكونت عينة الدراسة من )وقد 
ة، وأن بالطلاستراتيجيات تعلم بشكل كبير على إلى أن نمط الوعي يؤثر  الدراسة وتوصلتوضابطة. 

المستقلين لديهم وعي أكثر باستخدام أساليب التدريس المتعددة أكثر من غيرهم من المعتمدين.  ةبالطل
 نجاز على اختبارع اإلحيث األسلوب والوعي به والتفاعالت موجود اختالفات من  عن النتائجوكشفت 

 الذين لم يتلقوا البرنامج.  ةبستقلين على حد سواء مقارنة بالطلاالختيار من متعدد للطلبة المعتمدين والم

لمين لى معرفة العالقة بين طرق تدريس المعالدراسة إت هدف :(Efiong ,2004دراسة أفيونغ )
عن المجال  (قاللاالست -االعتماد)سلوب المعرفي واألساليب المعرفية للطلبة، فقد تم اختيار األ

نت طرق التدريس المختارة للدراسة: طريقة المحاضرة، والطريقة االستكشافية، وطريقة وكا ،دراكياإل
للطلبة اختبار األشكال المتضمنة، وقد طبقت الدراسة تحديد النمط المعرفي المناقشة، واستخدم الباحث ل

ب نتائج اختبار األشكال إلى ثالث مجموعات تدريسية حس مواقس  ( طالبًا 226مكونة من ) على عينة
 ،درس بالطريقة االستكشافيةالمتضمنة: مجموعة تدرس بطريقة المحاضرة، والمجموعة الثانية ت

ناك نه لم يكن هومن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: أ .والمجموعة الثالثة بطريقة المناقشة
أو  ،(مستقل –أو إلى النمط المعرفي )معتمد  ،إلى طريقة التدريسحصائية تعزى فروق  ذات داللة إ

 .التفاعل بينهما

لى العالقة ت الدراسة التعرف إهدف:( (Carolina & Fernanda ,1998دراسة كارولينا وفرناندا 
لثانية لعينة من االستقالل( على المجال اإلدراكي واكتساب اللغة ا –)االعتماد  المعرفي بين األسلوب

ًا ( طالب383وتكونت عينة الدراسة من ) ( سنة،36-31ممن تتراوح أعمارهم بين ) الطلبة
لم يكن هناك : ت هذه الدراسة عن النتائج اآلتيةوأسفر  ،( من الذكور196)و ،( من اإلناث187،)منهم

( عن الستقاللا –االعتماد في األسلوب المعرفي )حصائية بين الطالب والطالبات فروق  ذات داللة إ
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كما وجدت أن مجموعة المستقلين عن المجال اإلدراكي أفضل في اكتساب اللغة المجال اإلدراكي، 
  .الثانية من الطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي

 

 الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار 1.5.1

 الدراسات العربية  3.1.5.1

لى واقع ممارسة المشرفين التربويين في هدفت الدراسة التعرف إ (:1031خرون )قابلة وآدراسة م
محافظة عمان لصنع القرار التربوي فيما يخص أداء مهامهم الفنية واإلدارية، وتكونت عينة الدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى  ،( فقرة66ملت على )تشاو  ت أداة البحثوقد طور  ،( مشرفًا ومشرفة350من )
ولم يكن  ،فين التربويين لصنع القرار في المجموع الكلي بشكل عام منخفضةأن درجة ممارسة المشر 

وقد كان هناك فروق  بين  ،بين المشرفين في عملية صنع القرار تبعًا للمؤهل العلمي هناك فروق  
  .مشرفين التربويين لصنع القرار تبعًا لعدد سنوات الخبرةمتوسطات ال

إلى تقصي مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة مدارس الملك  الدراسةهدفت  (:1031) دراسة الطراونة
هداف ولتحقيق أ .( طالبًا وطالبة353وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ) .عبد اهلل الثاني للتميز

مهارات التخاذ  يفقرة تقيس ثمان (56الدراسة طبق الباحث على المفحوصين اختبارًا مكونًا من )
 راسة إلى أن مستوى مهارات اتخاذ القرار لدى أفراد العينة فوق المتوسطوقد أشارت نتائج الد .القرار

ت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ظهر في معظمها وبمستوى عاٍل لمهارة اختيار البديل األفضل. وقد أ
وللتفاعل  ولمتغير الصف لصالح الصف العاشر ،حصائيًا تعزى لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكورإ

  .(لصف والجنسالثنائي )ا

لى المستويات اإلدارية المطلوب فيها اتخاذ قرارات ت الدراسة التعرف إهدف ( :1031دراسة البالدي )
وشؤون الموظفين  ،ساليب التدريسوطرق وأ ،وهي المناهج الدراسية ةمتعلقة ببعض المهام التربوي
من  ( مديراً 44) ضمتوطبقت الدراسة على عينة  ،ؤون الماليةشوال ،والطالب والمرافق المدرسية

ولتحقيق أهداف  .لعاملين في مدارس مكة المكرمةمديري المدارس الثانوية بالتعليم العام الحكومي ا
 من ،وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج ،الدراسة استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات المطلوبة

ناهج مداري المرغوب فيه التخاذ القرارات المتعلقة بالليم هي المستوى اإلالتربية والتع : أن وزارةأهمها
دارة  ،الدراسية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة وان إدارة التربية والتعليم وا 
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هة المدرسة هي المستوى اإلداري المرغوب فيه التخاذ القرارت المتعلقة بطرق وأساليب التدريس من وج
  .نظر مديري المدارس الثانوية في مكة المكرمة

مكتب  ر الذكاء العاطفي على مقدرة مديريالدراسة إلى معرفة أث تهدف: (1033دراسة أبو عفش )
يري مكتب غزة جريت الدراسة على عينة من مدأ .األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل المشكالت

وللتحقق  .العدد مجتمع الدراسة كامالً حيث مثل هذا  ،اً ( مدير 94) اإلقليمي، ومن خالل عينة ضمت
رة اتخاذ القرار وحل استبانة حول أثر الذكاء العاطفي على مقد ستخدمت الباحثةمن أهداف الدراسة ا

حصائية من أبرزها: أنه توجد عالقة ذات داللة إموعة من النتائج الدراسة عن مجوأسفرت المشكالت. 
وهذه  ،القرار وحل المشاكل لدى المديرينوفاعلية اتخاذ  ،ي بشكل عامعناصر الذكاء العاطفبين 

العالقة تعتمد على المستوى الذي يتمتع به المدراء في كل مكون من مكونات الذكاء العاطفي حسب 
اء العاطفي حصائية بين الذكذات داللة إ تجد الدراسة فروقاً  مذلك فلإلى  باإلضافة ،نموذج جولمان
، في والدرجة الوظيفية رمبرة والعخ، والللجنسعلى اتخاذ القرار وحل المشاكل تعزى ومقدرة المدراء 

لمؤهل ى لز اذ القرار تعخذات داللة إحصائية حول أثر الذكاء العاطفي على ات فروق  هناك  حين كانت
   .العلمي وعدد المشرفين عليهم

 ،الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار تهدف (:1033) دراسة اليوسف
وقد أظهرت نتائج  .من معلمي التعليم العام واألهلي ( معلماً 509األداة على عينة مكونة من )طبقت و 
حصائية بين متوسطات درجات األداء على مقياس الذكاء العاطفي لدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إا

إلى باإلضافة  ،التعليم العام والتعليم األهلي بمنطقة حائل التعليمية وفقًا لمتغيرات الدراسةلدى معلمي 
حصائية بين متوسطات درجات األداء على مقياس اتخاذ رت الدراسة وجود فروق ذات داللة إذلك أظه

 القرار وفقًا لمتغيرات الدراسة. 

لى مهارة اتخاذ القرار لدى مدربي تعرف إت الدراسة الهدف (:1033) دراسة الكواز وعبد الكريم
ب ومدرائهم ائهم في جامعة الموصل، والتعرف على الفروق بين مدربي األلعااأللعاب الرياضية ومدر 
( مديرًا موزعين على 39)( مدرب ألعاب و35ينة الدراسة على )وقد اشتملت ع .في مهارة اتخاذ القرار

وخرجت الدراسة  .( التخاذ القرار1005مني والقضاة )واستخدم الباحثان مقياس المو  ،( كلية39)
يمتلكون قدرة جيدة على اتخاذ القرار، هم : أن مدربي األلعاب ومدرائأهمها من ،بمجموعة من النتائج

  .ووجود فروق معنوية بين مدربي األلعاب ومدرائهم في اتخاذ القرار لصالح المدراء

بين السلوك القيادي والقدرة على  الدراسة التعرف إلى العالقةت هدف (:1033براهيم وشهاب )دراسة إ
( مديرًا ومديرة اختيروا 340بتدائية. وقد تكونت عينة الدراسة من )خاذ القرار لدى مديري المدارس االات
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داة لقياس دي لمديري المدارس االبتدائية، وأداة لقياس السلوك القيااستخدم الباحثان أ .بطريقة عشوائية
يري المدارس االبتدائية مستوًى من السلوك : أن لمدنتائج الدراسة على النحو األتي وكانت .ذ القراراتخا

اذ القرار لمديري ووجود عالقة ارتباطية بين السلوك القيادي واتخ ،في اتخاذ القرار القيادي ومستوىً 
ال يوجد  لكن ،والسلوك القيادي لصالح الذكور في اتخاذ القرار وقًا دالةن هناك فر وأ ،ئيةالمدارس االبتدا

وكان لفئة  .في السلوك القيادي والقدرة على اتخاذ القرار تبعًا لمتغير الموقع الجغرافي ةدال ق  و فر 
  .العالقة بين السلوك القيادي والقدرة على اتخاذ القرار أكثر فرقًا فيسنة خدمة في اإلدارة ف (36ال)

الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أساليب اتخاذ القرار والصالبة  تهدف (:1033) دراسة شراب
( طالبًا وطالبة من طلبة السنة األولى 303وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ) .األكاديمية

عداد ة مقياس أساليب اتخاذ القرار من إاستخدمت الباحثو  .صرمالعريش/  تربيةوالدبلوم العام بكلية 
: أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ، كان من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج .الباحثة

والصالبة األكاديمية ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصالبة في اتخاذ القرار بين األسلوب العقالني 
الة مع بقية ولم توجد عالقة د ،في اتخاذ القرارواألسلوب التلقائي وأسلوب التجنب  ،األكاديمية
  .األساليب

الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين صناع القرار ومتخذيه ت هدف: (1030) فرجدراسة عبد الرحمن و 
 ،( طالب وطالبة400جريت الدراسة على عينة مكونة من )وقد أ .في بعض المتغيرات الشخصية

 ،اختبار تقدير  الذاتو  ،القرار، واختبار اتخاذ اختبار صنع القرار :وهي ،طبق عليهم تسعة اختباراتو 
ط واختبار مصدر الضب ،واختبار الميل إلى المخاطرة ،وقائمة االعتماد المتبادل ،واختبار فعالية الذات

نه تية: أالنتائج اآلوصلت الدراسة إلى وت .حادية العقليةواختبار أ ،واختبار النفور من الغموض ،لروتر
المرتفعين لصالح  اذ القرار واالستقالليةار والمرتفعين في اتختوجد فروق بين المرتفعين في صنع القر 

ناث في لصالح اإل ن الجنسين في صنع القراروضحت الدراسة أن هناك فروقًا بيوقد أ .في اتخاذ القرار
  .الذكور لصالح الجنسين في اتخاذ القرارحين جاءت الفروق بين 

التعرف إلى قدرة الطلبة في السنة األولى في هدفت الدراسة  :(1009) دراسة الشريدة وآخرون
جامعة الحسين بن طالل على اتخاذ القرار وفحص العالقة بين اتخاذ القرار ومتغيري الجنس 

السنة األولى في جامعة الحسين في الفصل  تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة .والتخصص الدراسي
استخدم الباحثون مقياس  .طالبًا وطالبة (3460)والبالغ عددهم  ،1009-1000األول للعام الدراسي 
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تباينًا في المتوسطات الحسابية ألداء األفراد و  ور،اتخاذ القرار المط

الدراسي لصالح طلبة التخصصات  على مقياس اتخاذ القرار حسب تباين الجنس والتخصص
  .نسانيةاإل
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والتعليم  لى نمط القيادة السائد لدى مديري التربيةالدراسة التعرف إت هدف (:1009) دراسة المغاري
نماط القيادة وعملية ، ومعرفة العالقة بين أبمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين في  المديريات

( من نواب 390طبقت الدراسة على عينة مكونة من ) .صنع القرار التربوي لدى مديري التربية والتعليم
مدراء األقسام والمشرفين و  مدى ممارسة المديرين اء األقسام لمعرفةبية والتعليم ورؤسمديري التر 
هما لتحديد احدإ ،هداف الدراسة قام الباحث بتطبيق استبانتينولتحقيق أ .اتخاذ القرار مهمة - التربويين

وي وفق الطريقة الترب لقياس ممارسة مديري التربية والتعليم لمراحل صنع القرار نمط القيادة واألخرى
هناك عالقة ارتباطية موجبة بين نمط القيادة أن : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج، من أهمها .العلمية
وكان هناك عالقة ارتباطية سالبة ضعيفة بين نمط القيادة  ،قراطي وعملية صنع القرارو الديم

حصائية بين ذات داللة إ عن وجود فروقيضًا الدراسة أ توكشف .األوتوقراطي وعملية صنع القرار
متوسطات تقديرات العاملين لصنع القرار التربوي تعزى لمكان العمل بين مديريات شمال غزة ومديريات 

 الوسط لصالح الوسط. 

إلى النظر في واقع مشاركة معلمي المرحلة األساسية في  ةالدراس تهدف(: 1001دراسة عمران )
أجريت  .وعالقة هذه المشاركة بمستوى الروح المعنوية لديهم ،محافظة رام اهلل والبيرة في اتخاذ القرارات

استخدم  .%( من مجتمع الدراسة1( معلمًا ومعلمة بما نسبته )131الدراسة على عينة مكونة من )
ل الصدق معامن بعض فقراتها وأخضع األداه النهائية لمسبقًا حيث استفاد معدة مأدوات  الباحث 
، من أهمها: أن درجة مشاركة معلمي وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج .والثبات

ا مك ،شاركة في اتخاذ القرارمن المتوسطًا مستوًى ماهلل والبيرة بلغ  محافظة رامرحلة األساسية في مال
توسطات مبين وأنه توجد فروق  .توسطًا أيضاً مستوًى مبلغ  معنوية لديهمواقع الروح التوسط مأن 

ال توجد فروق أنه و  ،متغير الجنسمشاركتهم في اتخاذ القرار يعزى ل استجابات درجات المعلمين نحو
ياس قمين على معلمتوسط استجابات درجات الموأنه ال توجد فروق بين  .والخبرة ،تعزى للمؤهل العلمي

استجابات  بين متوسط نه يوجد عالقةأو  .ى إلى الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرةز عنوية يعمالروح ال
 مستوى استجاباتهم على مقياس م في اتخاذ القرارات وبين متوسطدرجات المعلمين على واقع مشاركته

  .الروح المعنوية لديهم

مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ مدى إلى تقصي الدراسة  : هدفت(1001دراسة حرز اهلل )
ة القرارات وعالقته برضاهم الوظيفي في محافظات غزة. قام الباحث بتطبيق دراسته على عينة عشوائي

 ،من مجتمع الدراسة (%30) ( معلمًا ومعلمة أي بنسبة106لغ عددها )من معلمي المدارس الثانوية ب
مدى مشاركة معلمي المدارس إحداهما تقيس  استبانتين ق أهداف الدراسةوقد استخدم الباحث لتحقي

وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من  م الوظيفيهالثانوية في اتخاذ القرارات واألخرى لقياس رضا
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، وأنه ال توجد : أن معلمي المدارس الثانوية يشاركون بدرجة متوسطة في اتخاذ القرارات نهام، النتائج
في درجة تقدير المعلمين لمشاركتهم في اتخاذ القرارات تعزى لمتغير الجنس  صائيةحفروق ذات داللة إ

حصائية في درجة وأنه توجد فروق ذات داللة إ ،أو متغير المؤهل العلمي أو متغير المنطقة التعليمية
عزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح سنوات الخبرة ين لمشاركتهم في اتخاذ القرارات تتقدير المعلم

يجابية متوسطة بين مدى مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية وأنه توجد عالقة إ ،األطول
 .والرضا الوظيفي لديهم

في محافظة كركوك على اتخاذ لى قدرة مديري الدوائر ت الدراسة التعرف إهدف (:1001) دراسة محمد
( مديرًا في الدوائر الخدمية في محافظة التأميم 15طبقت الدراسة على عينة مكونة من ) .القرار

 ،استخدم الباحث مقياسًا لقياس القدرة على اتخاذ القرار .وجميعهم من الذكور لعدم وجود مديرات إناث
ات لمديري همها: أن مستوى القدرة على اتخاذ القرار أ من وكان، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج

لمديرين في كان معظم او  ى الطموح حيث كان التقدير جيدًا،الدوائر في محافظة كركوك ليس بمستو 
القدرة  منهمأي  يمتلك لملكن  ،وهو مستوى مقبول للمقدرة على اتخاذ القرار ،(المستوى المتوسط )جيد

ولم تكن هناك فروق   ،مقياسالعالية أو المهارة العالية لعدم حصول أي منهم على مستوى ممتاز في ال
عدادية، خبا القدرة على اتخاذ القرار فيالمديرين  بين تالف المؤهل العلمي المحصور في: دبلوم وا 

  .برة ختالف عدد سنوات الخوبكالوريوس، وماجستير، كذلك با

في اإلدارة  هواتخاذ التربوي لى عملية صنع القرارت  الدراسة التعرف إهدف (:1001) دراسة أبو العال
أسوان وكان عددهم  وقد طبقت الدراسة على عينة من مديري ومعلمي التعليم العام بمدينة .المدرسية

وخرجت  .هداف الدراسةالباحثة أداة من تصميمها لقياس أ ( معلمًا. وقد طبقت 136)( مديرًا و94)
ح اإلدراة المدرسية أن نجا دراك األفراد في اإلدارة: إأهمها من كان ،بمجموعة من النتائجالباحثة 
كما وجدت الدراسة أن معظم  ،يتوقف على قدرة المديرين على صنع واتخاذ القرارات التربويةالمدرسية 
كما توصلت الدراسة إلى أن  .اتخاذهم لقرراتهم ينتهجون أسلوب اتخاذ القرار المباشر في المديرين

تيار أفضلها ليكون هو القرار وذلك لعدم صحاب القرار يواجهون صعوبات في تقييم البدائل الخأ
وأن اتخاذ القرار يحتاج إلى الخبرات والتجارب السابقة  ،معرفتهم باألسس العلمية لصنع القرار

تجاه المشكالت والمواقف ااتخاذ القرارات وأن اإلدارات المدرسية تقوم ب ،باإلضافة للمهارات العلمية
  .مناسبة التربوية التي تواجه المدرسة في أوقات

عضاء الهيئات التدريسية في  ت الدراسة التعرف إلى درجة مشاركة أهدف: (1003دراسة األشهب )
تكونت العينة  ،انتمائهم لمهنة التعليمب صة  في اتخاذ القرارات وعالقتهالمدارس الحكومية والرسمية الخا

( مديرًا. قامت الباحثة بتطبيق استبانتين األولى لقياس 93( معلمًا و)150منهم )عضوًا، ( 419) من
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( (Mowday &Stears, 1979والثانية أداة  ،درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية
 نتائج الدراسة أن درجةأظهرت  .المترجم إلى اللغة العربية لقياس درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم

معلمين في اتخاذ القرارات المدرسية من وجهة نظر المديرين والمعلمين متوسطة وأن درجة مشاركة ال
دت وقد وج ،يةمشاركتهم كانت منخفضة في مجال القرارات المتعلقة بالمرافق المدرسية واألمور المال

لى الدراسة أن هناك فروقًا دالة إ  لصالحمتغير الخبرة حصائيًا تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وا 
لى متغير الجهة المشرفة لصالح المدارس الحكومية. (الخبرة الطويلة )أكثر من عشر سنوات ، وا 

 .دالة تعزى لمتغير المؤهل العلمي وجود فروق موأشارت نتائج الدراسة إلى عد

اإلداري يجاد العالقة بين اتخاذ القرار وصراع الدور لى إالدراسة إت هدف (:1003) دراسة درويش
 ( مديرًا،16سة على عينة مكونة من )طبقت الدرا .عداديةلدى مديري المدارس اإل هوغموض واإلشرافي

خصية لجمع البيانات من المديرين، حيث طبق عليهم اختبار مقياس استخدم الباحث المقابلة الشو 
: أن النتائج اآلتيةالل الدراسة إلى توصل الباحث من خ .ومقياس القدرة على اتخاذ القرار الدور،

فراد من ذوي الخبرة الطويلة كانوا أقدر على اتخاذ القرار من أفراد العينة ذوي الخبرة القصيرة في األ
حصائيًا لدى أفراد عينة البحث من إلى وجود عالقة طردية دالة إأيضًا  أشارت، كما جزئي المقياس

  .اروالقدرة على اتخاذ القر  هوغموضالجنسين بين صراع الدور 

لى العالقة بين أساليب التفكير واتخاذ القرار لدى ت الدراسة التعرف إهدف: (1000) دراسة السبيعي
( 301جريت الدراسة على عينة تكونت من )وقد أ اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة. عينة من مديري

واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة اختبار أساليب  اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة، من مديري
 كشفت ،عداد عبدون )د.ت ((، ومقياس اتخاذ القرار إ3190ين )خر من إعداد هاريسون وآالتفكير 
وكان  ،عالقة ارتباطية سالبة بين اتخاذ القرار وكل من التفكير الواقعي والتحليليوجود عن  النتائج

بين  لمتغيرات الدراسة، ولم تكن هناك فروق   ين التفكير واتخاذ القرار تبعاً ب هناك عالقة ارتباطية موجبة
  .عينة الدراسة في اتخاذ القرار تبعًا الختالف اساليب التفكير

واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى مدارس  إلى الدراسة التعرف تهدف (:1000) دراسة هجان
( مديرًا 40واشتملت عينة الدراسة على ) ،التعليمية المدينة جريت الدراسة بمنطقةحيث أ ،التعليم العام

جراء الدراسة أداة التخاذ واستخدم الباحث إل .ووكياًل من مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية
على من عليم العام لعملية اتخاذ القرار أأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة مديري مدارس الت .القرار

مدراء ووكالء عدم وجود فروق بين المجموعتين )ال النتائج إلىشارت أكما  ،الفتراضيالمتوسط ا
اذ القرار بين المجموعتين إزاء اتخ ولم تكن هناك فروق   ،منهم ل( تبعًا لوظيفة كتعليم العاملمدارس ا

 . تعزى للمرحلة الدراسية
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المديرين في محافظة الكرك قدرة عن لكشف إلى االدراسة هدفت  (:3991) دراسة بطاح والسعود
وعددهم  ًا،جميعفي المدارس الحكومية والمديرات  شملت عينة الدراسة المديرين ،على اتخاذ القرار

ثر وأظهرت نتائجها عدم وجود أ ،عاد الدراسةاستخدم الباحثان االستبانة لقياس أب .( مديرًا ومديرة135)
والخبرة اإلدارية بشأن قدرة المديرين والمديرات على  لعوامل الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية

  .اتخاذ القرار

 الدراسة إلى معرفة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية تهدف (:1997) دراسة النوري
( 81بلغ عدد أفراد العينة )، وقد وأثرها على عملية اتخاذ القرارات ال الضفة الغربيةمات شحافظمفي 
أظهرت نتائج ، وقد لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة االحتياجات التدريبيةو  .ومديرةً  مديراً 
اذ خجال اتما حصل مئوية لالحتياجات التدريبية ودرجة توافرها كانت عالية بينمأن النسب الاسة الدر 

تعزى  ذات داللة إحصائية أنه ال توجد فروق  أظهرت نتائج الدراسة  ،ئوية أقلمالقرار على نسبة 
وعدد  ،لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والسلطة المشرفة والدخل الشهري وعدد الطالب في المدرسة

ودرجة التدريبية على االحتياجات  -المعلمين في المدرسة وموقع المدرسة وسنوات الخبرة في اإلدارة
  .توافرها

قدرة الرجال والنساء على اتخاذ القرار  الوقوف علىالدراسة إلى  تهدف (:3994دراسة سيف الدين )
 (60. وقد تكونت عينة البحث من )(صرم -)بنها من مديري ونظار المدارس اإلعدادية والثانوية

واستخدمت الباحثة لقياس أبعاد الدراسة مقياس  ،سنة (50-40)عمارهم بينن تتراوح أمممديرًا ومديرة 
النتائج أنه ال توجد فروق بين الذكور  وقد أظهرتمت بتصميمه. القدرة على اتخاذ القرار الذي قا

تأثير على القدرة على  ، أي أن الجنس لم يكن ذاواإلناث في متوسط درجات القدرة على اتخاذ القرار
كما أسفرت النتائج عن أن مديري ومديرات الثانوي أكثر قدرة على اتخاذ القرار من نظار  ،اتخاذ القرار

ك الوظيفي أو المهني والمكانة إلى تأثير السل ةويرجع هذا في رأي الباحث ،داديوناظرات اإلع
، فكل هذه وا لهامدى ما حظوا من تعليم وخبرات تعرضجتماعية لألفراد القائمين على اتخاذ القرار و اال

 القرار.   مة تؤثر على اتخاذهمالعوامل ال
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  الدراسات األجنبية  1.1.5.1

 تقصي(: هدفت الدراسة إلى Hansson & Anderesn,  2007وأندرسن )دراسة هانسون 
وكانت عينة الدراسة مكونة  .سلوك قادة المدارس السويديين كمنوذج للقيادة في صناعة القرار ومحفزاته

من المديرين لديهم  (%41)الباحثون أن وقد وجد ،ومساعد مدير مدرسة ،( مدير مدرسة100من )
وأن  ،كانوا مدركين لما يقومون به أثناء اتخاذ القرار (%19)و ،على التغييرنظامًا قياديًا يركز 

حصائية تعزى لمتغير إة لوأنه ال توجد فروق ذات دال ،منهم كانوا محفزين لصناعة القرار (44%)
ركيز ـوالت ،ثناء التغييرأن بقيادة مدارسهم بشكل ناجح حتى وتدل النتائج أيضًا على قيام المديريالجنس، 

  .على صناعة القرار اإلداري

الدراسة إلى تحديد أنماط السلوك القيادي  تهدف: ((Engbretson, 1987انجبريتسون  دراسة
من وجهة نظر رؤساء األقسام  ريكيةماال غنمو لمجتمع المحلي في والية وايلرؤساء األقسام في كليات ا

( رئيس 37)و  ،درساً م (280)وقد شملت عينة الدراسة على  ،ك من وجهة نظر الهيئة التدريسيةوكذل
 ،استبيان وصف السلوك القيادي مطبق عليه ،بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة واواختير قسم، 
حصائية بين السلوك القيادي لرؤساء األقسام العلمية والتدريب إالنتائج: وجود عالقة ذات داللة  أظهرت
 .وعدم وجود عالقة دالة بين السلوك القيادي لرؤساء األقسام العلمية وعدد سنوات الخدمة ،اإلداري
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 التعقيب على الدراسات السابقة 4.5.1

  كن استخالص النتائج اآلتية:مي الدراساتعرض من خالل 

للباحثة المالحظات التي أجريت في المجتمعات العربية واألجنبية تبين بعد مراجعة الدراسات السابقة 
 اآلتية:

البحث على  اتخاذ القرارو  (االستقالل -الدراسات التي تناولت األسلوب المعرفي )االعتمادأواًل: ركزت 
تيار عينة الدراسة على فئات من خفي ا التي بينهما، العربية منها والغربيةفي العالقة االرتباطية 

ن الدراسات التي تناولت م، و دارسمطلبة ال، و عاتمالجاطلبة  و ،المجتمع، وهي: مديري /ات المدارس
  .(1009دراسة )السيد، ديرين/ات مفئة ال

ل مــكاتــب العمدارس و مــديري المــ ا اســتهدف بالبحــثمــنهــا م ؛تخــاذ القــراراوفــي الدراســات التــي تناولــت 

 التــي دراســاتالهــا نمو  دارس.مــات، وطلبــة المــعلمين والمــعلم، والعــاتمطلبــة الجاو  شــرفين التربــويين،موال

، (1031رون، خـــقابلـــة وآم)كدراســـات: شـــرفين التربـــويين، مل والمـــكاتـــب العمدارس و مـــديري المـــتناولـــت 

ــــبالدي، و ــــو عفــــش، (1031)ال ــــد الكــــري ز، و)الكــــوا(1033، و)أب ــــرهي(1033، موعب وشــــهاب،  م، و)إب

، (1003، و)درويـــــــش، (1001، و)أبـــــــو العـــــــال، (1006د، مـــــــحم، و)(9100غـــــــاري، مو)ال، (1033

، و)ســــيف (3110، و)النــــوري، (3110، و)بطــــاح والســــعود، (1000، و)هجــــان،(1000و)الســـبيعي، 

  .((Engbretson,1987 ، و(Hansson & Anderesn, 2007 و)، (3114الدين، 

ا عدا بعض الدراسات، ففي الدراسات التي تناولـت معًا، مالدراسات تناولت الذكور واإلناث  معظمثانيًا: 

، (1031عــافي، م، و)ال(1031دي، مــنــرى أن دراســات )الغا (االســتقالل -ادمــعرفــي) االعتماألســلوب ال

، و)سـيف، (1006فـي حـين تناولـت دراسـات )الهـواري،  ،، اسـتهدفت الـذكور فقـط(1005الـد، خو)بني 

اذ خــجــال اتم تناولــتفــي حــين كانــت الدراســات التــي  .األنــاث فقــط (3113قصــود، م، و)عبــد ال(ت .د

 .الذكور فقط مستهدفة (1000، و)هجان، (1006د، محم، و)(1031كدراسات )البالدي، القرار 
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اذ خــوات (االســتقالل -ادمــعرفــي )االعتماألســلوب الإلــى وجــود عالقــة بــين  أشــارت بعــض الدراســاتثالثــًا: 

كدراســات:  اذ القــرار،خــالقــدرة علــى ات مكســابهته فــي إمســاهمعرفــي و ملألســلوب ال متالكهمــدى امــالقــرار و 

ع دراستنا الحالية في وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا مظهرت توافقًا التي أ (1009)السيد، 

ـــة وفاعليـــة اتخـــاذ القـــرارات النـــدرة النســـبية للدراســـات فـــي مجـــال األســـلوب وهـــذه  .بـــين األســـاليب المعرفي

اتخاذ القرار على المستوى اإلقليمي والمحلي، في حـدود علـم باالستقالل( وعالقته  –المعرفي )االعتماد 

 . هو ما دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسةالباحثة، 

استخدمت اختبار  (االستقالل -ادمعرفي )االعتمالدراسات التي تناولت األسلوب ال معظمرابعًا: 
، كدراسات: (االستقالل -ادمعرفي )االعتملقياس األسلوب ال األشكال المتضمنة "الصورة الجمعية "

، (1001، و)بهلول، (1031دي، م، و)الغا(Larsen ,1994)و، (ت .، و)بدوي د(1000)حسانين، 
(، 3113(، و)عبد المقصود، 3111(، و)الشربيني، 3119غول وعبابنة، ز ، و)ال(1031عافي، مو)ال
المفاهيم لقياس أثر  تبار تعل مخ( ا1005الد، خدمت دراسة )بني خاستا م(، فيEfiong, 2004و) 

 . (االستقالل -)االعتماد

ع م لفظي ليتناسب قياسم هذه المقاييس لم تكن مناسبة لعينة دراستنا فعمدت الباحثة إلى بناءاإل أن 
 .عينة الدراسة
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 الفـصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطريقة واإلجراءات

 
 ةمقدم   3.1

 يفًا لمــنهج الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا. كمــا يعطــي وصــفًا مفصــاًل أل داتــيتضــمن هــذا الفصــل وصــ
فــــي  اســـتخدمتات الدراســــة والمعالجـــة اإلحصـــائية التــــي وصـــدقهما وثباتهمــــا، وكـــذلك إ جـــراء الدراســـة

 استخالص نتائج الدراسة وتحليلها.

 منهج الدراسة 1.1

 تــم استقصــاء آراء مــديريمناســبته لطبيعــة هـذه الدراســة. حيــث لالمــنهج الوصــفي  الباحثــة اسـتخدمت
االســـتقالل(  -فـــي محافظـــة جنـــين حـــول عالقـــة األســـلوب المعرفـــي )االعتمـــاد ومـــديراتها المـــدارس 

 باتخاذ القرار من وجهة نظرهم.

 مجتمع الدراسة 1.1

عـــددهم  والبـــالغمـــديري ومــديرات المـــدارس فـــي محافظــة جنـــين،  جميـــع تكــون مجتمـــع الدراســـة مــن 
إحصـــائيات  حســـب( م0202 -  0203للعـــام الدراســـي ) كـــال الجنســـين، مـــن ومـــديرة مـــديراً  (012)

 .التربية والتعليم في محافظة جنين رسمية صادرة عن مديرية

 

 عينة الدراسة 4.1

 روااختيــ ات المــدارس فــي محافظــة جنــينمــديري/مــن  ومــديرةً  مــديراً  (115) تكونــت عينــة الدراســة مــن
، وبعـد إتمـام مـن مجتمـع الدراسـة %(12) نسـبتهل العينـة مـا ، وتشـكالبسـيطة العشـوائيةبطريقة العينـة 

بســبب  تاســتبيانا( 3. اســتبعد منهــا )اتســتبان( ا021عمليــة جمــع البيانــات وصــلت حصــيلة الجمــع )
هـا التحليـل اإلحصـائي علي أجـري تصـبح عينـة الدراسـة التـي عدم صـالحيتها للتحليـل اإلحصـائي لكـي
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التخصـص، والمؤهـل الجـنس و توزيع أفراد عينـة الدراسـة حسـب ( 0.3)جدول ال ويبين ،( مبحوثاً 020)
 العلمي، والعمر، وسنوات الخبرة.

، والمؤهل العلمي، الجامعي  والتخصص الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .1.3جدول 
 والعمر، وسنوات الخبرة.

 المجموع النسبة المئوية العدد المتغير

 102 48.0 49 أنثى الجنس

 52.0 53 ذكر

 102 31.4 32 كليات علمية معيالجا التخصص

 68.6 70 كليات إنسانية

 102 74.5 76 بكالوريوس فما دون المؤهل العلمي
 25.5 26 عليا تدراسا

 112 33.3 34 سنة 41قل من أ العمر
 66.7 68 سنة فأكثر 41

 102 27.5 28 سنوات 01من قل أ سنوات الخبرة

 43.1 44 سنة 01 – 01بين 

 29.4 30 سنة 01أكثر من 

 

 الدراسة واتأد 5.1

 االستقالل(  –أواًل : مقياس األسلوب المعرفي )االعتماد  3.5.1

 -األســــــــلوب المعرفــــــــي )االعتمــــــــاد مــــــــن خــــــــالل مراجعــــــــة األدب التربــــــــوي والبحــــــــث فــــــــي دراســــــــات 
لألسـلوب المعرفـي )االعتمـاد الموجودة في قائمـة المراجـع وغيرهـا( لـم تجـد الباحثـة اختبـارًا )االستقالل(

ت التـــي اطلعـــت ن مختلـــف الدراســـا، خاصـــة وأات المـــدارسمـــديري / يناســـب مســـتوى  االســـتقالل( -
لـذا قامـت  ،المـدارس المتمثلـة فـي مـديري /اتعينة الدراسـة  كن لتتناسب مع طبيعةعليها الباحثة لم ت

قامـــت ، و اإلدراكــيبعـــدي االعتمــاد واالســتقالل عـــن المجــال خــاص لقيــاس قيـــاس بتصــميم م لباحثــة ا
عن المجال اإلدراكي وذلك بالرجوع  (االستقالل –االعتماد )سلوب أيضًا ببناء مقياس لقياس أ الباحثة
األشــكال دب العربــي واألجنبــي ومحاولــة االســتفادة مــن بعــض المقــاييس التــي صــاغت اختبــار إلــى األ

وعنـد بنـاء  ،وقـد تـم الرجـوع إلـى بعـض مقـاييس اختبـارات أنمـاط الشخصـية .المتضمنة بصيغة كتابيـة
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ولكــن  .وغيــر اجتمــاعي ،، اجتمــاعي مســتقلقســمت األنمــاط إلــى أربعــة: معتمــد، المقيــاس فــي البدايــة 
معتمـــد ط رها إلـــى نمطـــين فقـــبعضـــًا، فقـــد رأت الباحثـــة أن تختصـــمـــن بعضـــها  لتقـــارب األنمـــاط نظـــراً 

وقــد صــيغت فقــرات المقيــاس لتكــون االســتجابة  .الدراســةالمســتخدمان فــي ن ، وهمــا األســلوبامســتقلو 
بعــــاد، حيــــث تكــــون اســــتجابة حيح بحســــب مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي األالتصــــ ةوطريقــــ ،للمفحوصــــين

 ، معـــارض ، موافـــق، محايـــد ،موافـــق بشـــدة ســـب التـــدرج االتـــي:المبحـــوث علـــى الفقـــرات بالموافقـــة ح
 وزان للفقـــرات كـــاآلتي:الســـلبي واإليجـــابي وأعطيـــت األوقـــد بنيـــت الفقـــرات باالتجـــاهين  معـــارض بشـــدة
 معـارض بشـدة ،()درجتان معارض، (درجات 1)، محايد(درجات 4) ، موافق(درجات 5) موافق بشدة
  .(4)ينظر الملحق ، وقد عكست األوزان للفقرات السلبية()درجة واحدة

 المقياستصحيح  3.3.5.1

القسم األول اشتمل على الفقرات التي تقيس االسـتقاللية : قسمين في صورته النهائية من المقياستكون 
( يوضـح أبعـاد 0.1( فقـرة، والجـدول )02( فقـرة، والقسـم الثـاني يقـيس االعتماديـة وعـددها )02وعـددها )
 هذه األداة.

 ( يوضح نمطي مقياس األسلوب المعرفي0.1جدول رقم )

 عدد الفقرات الفقرات سلوباأل الرقم
 21 .19، 18، 11، 16، 13، 11، 21، 21، 22، 21، 22، 11، 11، 11، 9، 8، 6، 4، 2، 1 االستقالل 1
 االعتماد 2

1 ،3 ،1 ،12 ،12 ،14 ،13 ،16 ،18 ،19 ،24 ،23 ،26 ،28 ،29 ،12 ،12 ،11 ،14 ،

42. 
21 

 41 المجموع
وقد استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج األداة ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجـة المبحـوث علـى المقيـاس 
فـــي ضـــوء درجـــة موافقتـــه أو عـــدم موافقتـــه علـــى بنـــود المقيـــاس، وتتحـــدد الدرجـــة بإعطـــاء أوزان مختلفـــة 

ط. لالســتجابة، بحيــث يســتجيب المبحــوث علــى ميــزان أو متصــل رتبــي متــدرج يشــتمل علــى خمــس نقــا
 م  علـىقسـ (،2= 0-1الخماسـي )الحـدود الـدنيا والعليـا(، حسـب المـدى )ولتحديد طـول خاليـا المقيـاس 

هذه القيمة إلى أقل قيمة  (، وبعد ذلك أضيفت2812=  2/1طول الخلية الصحيح ) ( للحصول على1)
وهكــذا  خليــة،لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه ال الواحــد الصــحيح( وذلــك فــي المقيــاس )أو بدايــة المقيــاس وهــو

  -(:3.1أصبح طول الخاليا كما هو وارد في الجدول )
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 يا(: يوضح طول الخال3.1جدول )

 الدرجة المستوى الرقم
 منخفضة جداً  3.90 - 3إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  3
 منخفضة 1.60  - 3.93إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  1
 متوسطة 1.40  - 1.63إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  1
 مرتفعة 4.10  - 1.43إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  4
 مرتفعة جداً  5  - 4.13إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  5

 

 االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد صدق اختبار  2.3.5.1

مــن ( محكمــين 9) علــى هفــي الدراســة الحاليــة بعرضــبصــورته األوليــة  المقيــاستــم التأكــد مــن صــدق 
مــة كــل فقــرة مــن فقــرات مالء، للتأكــد مــن (0لمــي )ينظــر ملحــق رقــم والمهتمــين بالبحــث الع المختصــين

 للمبحــوث،مــة صــياغة كــل فقــرة لغويــًا ووضــوحها بالنســبة مالءو ، االختبــار للمجــال الــذي وضــعت فيــه
بــداء أيــة مالحظــات أخــرى بشــكل عــامو  المبحــوث،مــة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار لمســتوى مالءو   .ا 
فــي ضــوء و ، ومقروئيتــه االختبــاركــان هنــاك اتفــاق بيــنهم علــى صــالحية بعــد جمــع آراء المحكمــين و 

 .بني على أساسه المقياس اإلطار النظري الذي

ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصــفوفة ارتبــاط فقــرات األداة مــع الدرجــة الكليــة، 
( والتــي بينــت أن جميــع قــيم معــامالت االرتبــاط للفقــرات مــع 2.1وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )

لعـاملي، وأنهـا تشـترك معـًا ما يشير إلى تمتـع األداة بالصـدق االدرجة الكلية لكل فقرة دالة إحصائيًا، م
 .ات المدارس/  لدى مديري االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد قياس في 
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ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 2.1جدول 
 لكل بعد مع الدرجة الكلية االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد 

 االعتماد االستقالل
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
1 0.372** 10111 3 0.420** 10111 

2 0.248* 10112 5 0.401** 10111 

4 0.261** 10118 7 0.370** 10111 

6 0.512** 10111 11 0.435** 10111 

8 0.418** 10111 12 0.200* 10143 

9 0.469** 10111 14 0.316** 10111 

11 0.384** 10111 15 0.318** 10111 

13 0.262* 10118 16 0.513** 10111 

17 0.427** 10111 18 0.315** 10111 

21 0.336** 10111 19 0.443** 10111 

21 0.443** 10111 24 0.390** 10111 

22 0.259** 10119 25 0.341** 10111 

23 0.268** 10116 26 0.464** 10111 

27 0.360** 10111 28 0.309** 10112 

31 0.199* 10145 29 0.391** 10111 

35 0.453** 10111 31 0.308** 10112 

36 0.347** 10111 32 0.359** 10111 

37 0.278** 10115 33 0.300** 10112 

38 0.271** 10116 34 0.469** 10111 

39 0.371** 10111 41 0.272** 10116 

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى (.*α)≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى              

لكـل بعـد تشير المعطيات الواردة في الجداول السـابقة أن جميـع قـيم ارتبـاط الفقـرات مـع الدرجـة الكليـة 
فــي  وأنهــا تشــترك معــاً  عــالٍ  ا يشــير إلــى تمتــع األداة بصــدقدالــة إحصــائيًا، ممــ (اســتقالل - )اعتمــاد
 .ات المدارس في محافظة جنيناالستقالل( لدى مديري/ -ماد األسلوب المعرفي )االعت قياس

 االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد  مقياسثبات  1.3.5.1

وهـذا النـوع مـن الثبـات (، Consistencyثبات األداة عن طريـق قيـاس ثبـات التجـانس الـداخلي ) حسب
طريقـة  تإلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس اسـتخدميشير 

نتـــائج اختبـــار معامـــل الثبـــات بطريقـــة بـــين ( ي1.1ول )والجـــد (.Cronbach Alpha)كرونبـــاخ ألفـــا()
 ستبانة: اال أسلوبيرونباخ ألفا على ك
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 خ ألفا على مجاالت الدراسة المختلفة( يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونبا1.1جدول )

 اخ ألفانبكرو عدد الفقرات األسلوب الرقم

 107996 21 االعتماد 3

 70991. 21 االستقالل 1

( 2819بلغت ) المقياس ألسلوبيأن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  (1.1ضح من الجدول )يت
متـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن تيشـــير إلـــى أن األداة ت وهـــذا االســـتقالل ( ألســـلوب2812، و)االعتمـــاد ألســـلوب
 الثبات.

 مقياس اتخاذ القرارثانيا:  1.5.1

المطبق في جامعة الموصل على ( التخاذ القرار 1033،مقياس )الكواز وعبد الكريمالدراسة  تماستخد
ض مة فقراته ألغراوبعد إجراء التعديالت على المقياس ومالء .مدربي األلعاب الرياضية ومدرائهم

 .( فقرة 10خرجت الباحثة بمقياس مكون من ) ،الدراسة

 تصحيح المقياس   3.1.5.1

( 01) المقيـاستقدير الشخص لنفسه بطريقة ذاتية، أي كما يـرى نفسـه، ويتضـمن  المقياسيتضمن هذا 
وافـــق موأعطيـــت األوزان للفقــرات كمـــا هــو آت:) خماســي، حســب ســـلم لفقـــراتوقـــد بنيــت ا فقــرة ايجابيــة.

: معــارض بشــدة: درجتـين، معــارضوافـق: أربــع درجـات، محايــد: ثــالث درجـات، مخمس درجــات، بشـدة:
 جميع الفقرات.درجة واحدة(. وقد طبق هذا السلم الخماسي على 

وتحديد طول وفق قيمة المتوسط الحسابي اتخاذ القرار لى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة للتعرف عو 
( 1) (، ثــم قســمت علــى2= 0-1الــدنيا والعليــا(، تــم حســاب المــدى ) الخماســي )الحــدودخاليــا المقيــاس 
هذه القيمة إلى أقـل قيمـة فـي  (، وبعد ذلك أضيفت2812=  2/1طول الخلية الصحيح )للحصول على 

وهكـذا أصـبح  لتحديد الحد األعلـى لهـذه الخليـة، الواحد الصحيح( وذلك اس وهوالمقياس )أو بداية المقي
 (183ارد في الجدول )طول الخاليا كما هو و 
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 (: طول الخاليا بمقياس اتخاذ القرار183جدول )

 الدرجة المستوى الرقم

 منخفضة جداً  0812 - 0إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  0

 منخفضة 0812  - 0810إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  0

 متوسطة 3822  - 0810المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من إذا تراوحت قيمة  3

 مرتفعة 2802  - 3820إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  2
 مرتفعة جداً  1  - 2800إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  1
 

 اتخاذ القرار مقياس صدق 1.1.5.1

نــوعين مــن الصــدق، تمثــل األول فــي صــدق المحكمــين أو مــا يعــرف بالصــدق  مالباحثــة باســتخداقامــت 
، (0ذوى الخبـــرة واالختصـــاص )محلـــق رقـــم  مـــن ( محكمـــين9علـــى )المنطقـــي وذلـــك بعـــرض المقيـــاس 

وسالمة صـياغة الفقـرات. وكـان هنـاك اتفـاق بيـنهم  ،بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعد من أجله
  مــع اجــراء بعــض التعــديالت الالزمــة يتــه، ومناســبته للبيئــة الفلســطينية،ية المقيــاس ومقروئعلــى صــالح

 .( على التوالي 2و 3وفي الملحق رقم ) 

ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصــفوفة ارتبــاط فقــرات األداة مــع الدرجــة الكليــة، 
قــيم معــامالت االرتبــاط للفقــرات مــع التــي بينــت أن جميــع  ،(1.1وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )

الدرجة الكلية لكل فقرة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتـع األداة بالصـدق العـاملي، وأنهـا تشـترك معـًا 
 .ات المدارسلدى مديري / اتخاذ القرار درجة قياسفي 

ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 1.1جدول 
 مع الدرجة الكلية ات المدارس/ لدى مديري اتخاذ القرار

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

1 0.555** 10111 15 0.243* 101114 
2 0.455** 10111 16 0.448** 10111 

1 0.445** 10111 17 0.297** 10112 
4 0.545** 10111 18 0.446* 10111 

3 0.508** 10111 19 0.561** 10111 
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6 0.543** 10111 21 0.528** 10111 
1 0.588** 10111 21 0.561** 10111 
8 0.469* 10111 22 0.656** 10111 
9 0.534** 10111 23 0.443** 10111 
12 0.470** 10111 24 0.242* 10114 
11 0.299** 10112 25 0.300* 10112 
12 0.585** 10111 26 0.394** 10111 

11 0.600** 10111 27 0.377** 10111 
14 0.520** 10111    

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى (.*α)≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى               

 

لألداة دالة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية تشير المعطيات الواردة في الجداول السابقة أن جميع قيم 
في قياس درجة اتخاذ القرار لـدى  وأنها تشترك معاً  بصدق عاٍل،إحصائيًا، مما يشير إلى تمتع األداة 

 .في محافظة جنين ومديرات مديري المدارس

 اتخاذ القرار مقياسثبات  1.1.5.1

رونبـاخ ألفـا( )كمعامـل التجـانس باسـتخدام طريقـة  فقـد حسـب ،لتأكد من ثبات األداة في الدراسة الحاليةل
(Cronbach Alpha ،)( 2.1031حيـث اتضـح أن قيمـة معامـل الثبـات بطريقـة كرونبـاخ ألفـا بلغـت)، 

 من الثبات.عالية ن األداة تتمتع بدرجة ، وبالتالي فإوهذا مؤشر ثبات مرتفع

 إجراءات تطبيق الدراسة   1.1

 من أجل تنفيذ الدراسة تيةت اإلجراءات اآلعاتب

 ات المدارس في محافظة جنين./في مديري  لالدراسة المتمث القيام بحصر مجتمع -

طالع الباحثة على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه ضالدراسة بعد ا بناء أداتي -
 الدراسة.

علــى التــي تســمح بتطبيــق أ داة الدراســة، وذلــك مــن خــالل الحصــول القيــام بــاإلجراءات الفنيــة  -
جنـين، -تعلـيم التربية و المديرية  موجه إلى من عمادة الدراسات العليا "تسهيل المهمة"خطاب 

 .الدراسة ئيات أعداد المدراء، وتوزيع أداتيللحصول على إحصا

الحصول على إذن من مديرية التربية والتعلم في جنين لدخول المدارس يـتم تسـليمه للمـدير/ة  -
 (.0)ملحق 
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 .بسيطة بطريقة عشوائية مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة من  -
 .(0)ينظر الملحق  ( محكمين9على ) الدراسة من خالل عرضها اتيتم التأكد من صدق أد -

باليــد  (0202-0203فــي الفصــل الثــاني للعــام الدراســي )الدراســة علــى العينــة،  ياتــأد توزيــع -
مزود بالتعليمات واإلرشادات الكافيـة  كل مقياسوكان  ،الباحثةبوجود األداتين على  المدراءأجاب و 

 .(2)الملحق  لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الفقرات

كنــوا مــن قــد تم المبحــوثينإال أن معظــم  المقياســينلإلجابــة عــن  زمنــا محــدداً  الباحثــةحــدد تلــم  -
 دقيقة.( 15 - 30في زمن قدره ) ينساياإلجابة على فقرات المق

دخالها للحاسوب.عطاء المقاييس الصالحة إ   - عدادها إل   أ رقامًا متسلسلة وا 

 تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة. -

 لتحليل البيانات واستخراج النتائج. SPSSالبرنامج اإلحصائي  مااستخد -
 

 متغيرات الدراسة  1.1

 المستقلة المتغيرات3.1.1

 وذكر( وله مستويان )أنثى، الجنس -

 .(نسانيةية، وكليات إمستويان ) كليات علموله  معيصص الجاخالت -
 .(ا دون، دراسات عليامستويان )بكالوريوس فمي وله مؤهل العلمال -
 .(سنة فأكثر 22سنة،  22ن مستويان )أقل مر وله مالع -
 02ن مسنة، وأكثر  02-02سنوات، وبين  02ن مستويات )أقل موله ثالثة  برةلخسنوات ا -

 .(سنة

 التابعة:المتغيرات  1.1.1

  االستقالل(. -األسلوب المعرفي )االعتماد 

 .اتخاذ القرار 
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 المعالجة اإلحصائية  8.1

 ،األعــــداد ســــتخراجالم اإلحصــــاء الوصــــفي واســــتخد ،المعالجــــة اإلحصــــائية الالزمــــة للبيانــــات أجريــــت
واالنحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة واســتجاباتهم علــى  ،المتوســطات الحســابيةو والنســب المئويــة، 

وقـــد فحصـــت فرضـــيات  (، اتخـــاذ القـــرارو  (،االســـتقالل -ب المعرفـــي )االعتمـــاد األســـلو ) :ينســـياالمق
تحليــل التبــاين و (، t-test)( ت)اختبــار  :تيــةاآل التحليليــة الدراســة عــن طريــق االختبــارات اإلحصــائية

. كمــا (Pearson Correlation) بيرســونمعامــل االرتبــاط و (  one – way anovaاألحــادي )
، وذلــك باســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية لحســاب ثبــات األداة معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا ماســتخد

 (.SPSSللعلوم االجتماعية )
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 الرابع لـالفص

 الدراسة نتائج

 

 .الدراسة أسئلةالمتعلقة ب نتائجعرض ال -

 .الدراسة رضياتـفعرض النتائج المتعلقة ب -
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 الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا كــاماًل ومفصــاًل لنتــائج الدراســة، وذلــك لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة 
 .فرضياتهالتحقق من صحة او 

 

 نتائج الدراسة  3.4

 

 . نتائج السؤال األول3.3.4

 ات المدارس في محافظة جنين؟/االستقالل( لدى مديري  –ما درجة األسلوب المعرفي )االعتماد 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجـــة  تجلإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول اســـتخر 
ات المدارس في محافظة جنين، وذلك كما االستقالل( لدى مديري / -ماد األسلوب المعرفي )االعت
 (.082هو واضح في الجدول )

 - المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األسلوب المعرفي )االعتماد (082) جدول
 االستقالل(

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سلوب األ
 منخفضة 0.24 2.26 102 االعتماد
 مرتفعة 0.21 3.57 102 االستقالل

تمثل في )االستقالل( والذي  ي /ات مدير ال األسلوب المعرفي لدى( أن درجة 082يتضح من الجدول )
(، في حين تبين 1500( مع انحراف معياري قدره )75.3جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره )
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( مع انحراف 0502بدرجة منخفضة، وبمتوسط حسابي قدره )أن األسلوب المعرفي )االعتماد( جاء 
 (.1500معياري قدره )

على  ولتوضيح ذلك أكثر قامت الباحثة باستخراج األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 (.750( وأسلوب االستقالل في الجدول )050ألسلوب االعتماد في الجدول ) جميع الفقرات

 أسلوب االعتمادأوال: فقرات 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ( الفقرات082جدول )
 أسلوب االعتماد على جميع الفقرات

رقم 
 الفقرة

المتوسط  اتالفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  مرتفعة جداً   0.53 4.33 تناول اآلراء حول الحلول البديلة والخيارات مع الزمالءأ 3
 منخفضة   0.64 1.86 أفضل األخذ بوجهات نظر الزمالء 5
 منخفضة 0.78 1.85 عتقد أني بحاجة دائمة لمعلومات إضافية من مصادر موثوق بهاأ 7

 منخفضة جداً  0.66 1.60 أهتم بعالقاتي االجتماعية مع اآلخرين 10
 متوسطة 1.01 2.76 المفاجئةأشعر بالملل والضجر من اللقاءات  12
 متوسطة 1.02 2.70 اآلخرين عمقطع العالقات  أجد صعوبة في  14
 منخفضة 0.85 2.08 ن استمع أكثر مما اتكلمأأفضل   15
 منخفضة 0.74 2.04 أثق أن مالحظات اآلخرين لألشياء مهمة جداً  16
 منخفضة 0.79 2.08 أرى أن الماضي مهم في نجاحي 18

 منخفضة 0.80 1.90 الضروري التعاطف مع اآلخرين أرى من 19
 منخفضة جداً  0.60 1.56 فضل أن يكون نقاشي مع اآلخرين بصورة وديةأ 24
 متوسطة 0.97 2.65 تردد قبل اتخاذ أي قرارأ 25
 منخفضة 0.78 1.99 أفضل اللقاءات المعروفة مسبقاً  26
 منخفضة 0.92 2.23 لتزم بأي  قرار من مسؤوليأ 28
 منخفضة 0.81 2.29 أفضل قضاء وقت أكبر مع اآلخرين 29
 منخفضة 0.80 2.24 أفضل العمل مع أصحاب القرار 30
 منخفضة 0.57 1.94 تبع نصائح مسؤوليأ 32
 متوسطة 0.82 2.74 أتأثر برأي اآلخرين 33

 منخفضة جداً  0.63 1.75 أفضل المسؤول الذي يوجهني بشكل جيد 34
 منخفضة 0.918 2.54 ما يتوقعه المسؤول مني أقلق عند مخالفة 40
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 (:1.4يتضح من الجدول)

، جــداً  ( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة4.11( علــى أعلــى متوســط حســابي )1حصــلت الفقــرة رقــم ) .3
( 31( تليهـا الفقـرة رقـم )تناول اآلراء حول الحلول البديلـة والخيـارات مـع الـزمالءأونصت على )

أشــعر ونصــت علــى )متوســطة ( معبــرة عــن درجــة 1.06)فــي الترتيــب الثــاني بمتوســط حســابي 
( فـي الترتيـب الثالـث بمتوسـط 11( ثم جاءت الفقرة رقم )بالملل والضجر من اللقاءات المفاجئة

 .(اآلخرينأتأثر برأي ونصت على ) متوسطة أيضاً ( معبرة عن درجة 1.04حسابي )
( فـــي الترتيـــب األخيـــر 14رقـــم )أمـــا الفقـــرات التـــي احتلـــت المراكـــز األخيـــرة فقـــد جـــاءت الفقـــرة  .1

أن يكـــون  أفضـــلونصـــت علـــى ) ،منخفضـــة جـــداً ( معبـــرة عـــن درجـــة 3.56) بمتوســـط حســـابي
( معبـرة عـن 3.60) ( بمتوسـط حسـابي30(، تليهـا الفقـرة رقـم )نقاشي مع اآلخرين بصورة ودية

رقــم (، تليهــا الفقــرة أهــتم بعالقــاتي االجتماعيــة مــع اآلخــرينونصــت علــى ) منخفضــة جــداً درجــة 
أفضــل ، ونصــت علـى )أيضـاً  منخفضـة جــداً ( معبــرة عـن درجــة 3.05 ( بمتوسـط حسـابي)14)

 .(المسؤول الذي يوجهني بشكل جيد
 

 : فقرات أسلوب االستقاللثانياً 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ( الفقرات3.4جدول )
 على جميع الفقرات أسلوب االستقالل

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة   0.55 4.12 تحدي الصعوبات فضلأ 1

 مرتفعة جداً  0.59 4.35 ي في مشاكلي وجهة نظر  أبدي 2
 مرتفعة جداً  0.58 4.28 ذ أي قرار اخاتاآلخرين في  أساعد 4
 مرتفعة  0.83 3.73 أميل إلى الشعور بالمنافسة إلعطاء الرأي في االجتماع  6

 متوسطة 0.98 2.97 أشعر بالقلق اذا لم يأخذ زمالئي رأيي في قراراتهم  8
 مرتفعة 0.85 3.93 أفضل البحث في تفاصيل اي موضوع  9
 مرتفعة جداً  0.59 4.25 أشعر بالنشاط والحيوية في اللقاءات عند اتخاذ القرار  11
 متوسطة 0.77 2.95 قات القريبة اال أفضل الصد 13
 مرتفعة 0.66 3.91 فضل الحديث عن المستقبل أ 17

 متوسطة 0.95 2.76 ال أتردد في قطع عالقاتي االجتماعية مع اآلخرين  20
 منخفضة  0.87 2.29 مقتنع بها لتزم بقرارات غير أال  21
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 مرتفعة جداً  0.56 4.33 ضل أن أحكم عقلي دائما في عالقاتي مع اآلخرين فمن األ 22
 مرتفعة جداً  0.57 4.36 مع اآلخرين  أفضل التعامل المنطقي 23
 مرتفعة 0.95 3.50 أميل ألحسم أمري وأصر على قرارات محددة  27
 متوسطة 0.99 2.69 أشعر بالسعادة عند قضاء أوقات طويلة بمفردي  31
 مرتفعة 0.89 3.43 أفضل أن أكون  مركز اهتمام اآلخرين 35
 متوسطة 0.96 3.13 لي أفضل توجيه اآلخرين 36
 مرتفعة جداً  0.60 4.33 أفضل الصراحة مع اآلخرين  37
 منخفضة جداً  0.85 1.78 أنفسهم ظهارأحب األشخاص الذين يحاولون إ ال 38

 مرتفعة جداً  0.54 4.40 أحافظ على مكانتي مع اآلخرين  39
 

 (:1.4يتضح من الجدول)

، جــداً  ( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة4.40( علــى أعلــى متوســط حســابي )11حصــلت الفقــرة رقــم ) .3
( فــي الترتيــب الثــاني 11تليهــا الفقــرة رقــم ) ،(أحــافظ علــى مكــانتي مــع اآلخــرينونصــت علــى )

 المنطقي التعاملأفضل ونصت على )، مرتفعة جداً ( معبرة عن درجة 4.16بمتوسط حسابي )
( معبــرة 4.15( فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط حســابي )1ثــم جــاءت الفقــرة رقــم ) ،(مــع اآلخــرين
 .(وجهة نظري في مشاكلي أبديونصت على ) متوسطة أيضاً عن درجة 

( فـــي الترتيـــب األخيـــر 19أمـــا الفقـــرات التـــي احتلـــت المراكـــز األخيـــرة فقـــد جـــاءت الفقـــرة رقـــم ) .1
ال أحـب األشـخاص ونصـت علـى ) ،منخفضـة جـداً ( معبـرة عـن درجـة 3.09) بمتوسط حسـابي
( معبــرة عــن 1.11) ( بمتوســط حســابي13(، تليهــا الفقــرة رقــم )أنفســهم ظهــارالــذين يحــاولون إ

( بمتوسـط 13(، تليها الفقرة رقم )قرارات غير مقتنع بهاال التزم بونصت على )منخفضة درجة 
أشــعر بالســعادة عنــد ، ونصــت علــى )أيضــاً  منخفضــة جــداً ( معبــرة عــن درجــة 1.61) حســابي

 .(قضاء أوقات طويلة بمفردي
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 :نيالسؤال الثا نتائج 1.3.4

األسـلوب المعرفـي فـي متوسـطات  (α)≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى هل 
الجــنس ) اتتعــزى لمتغيــر ات المــدارس فــي محافظــة جنــين /لــدى مــديري  االســتقالل( -)االعتمــاد 

 (؟، والمؤهل العلمي، والعمر، وسنوات الخبرةعيمالجا التخصصو 

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:1-5وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية األولى. 3.1.3.4

األســلوب المعرفــي فــي متوســطات  (α)≤0.05ى وق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو توجــد فــر  ال
 تعزى لمتغير الجنس.ات المدارس في محافظة جنين /لدى مديري  االستقالل( -)االعتماد 

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم ،مــن صــحة الفرضــية األولــىللتحقــق 
(2.4). 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .2.4جدول 
 لمتغير الجنس تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

 األسلوب 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.074 100 1.809 0.27 2.30 49 أنثى االعتماد  
 0.20 2.21 53 ذكر

 0.100 100 1.662- 0.21 3.54 49 أنثى االستقالل
 0.21 3.61 53 ذكر

    

فروق ذات داللة إحصائية فـي متوسـطات األسـلوب المعرفـي نه ال توجد أ (2.4)من الجدول يتبين 
 ســواءً ، لمتغيـر الجــنس ي محافظــة جنـين تبعــاً ات المـدارس فــ/االســتقالل( لـدى مــديري  -)االعتمـاد 

لـــدى أســـلوب االعتمـــاد حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي علـــى ، علـــى أســـلوب االعتمـــاد أو االســـتقالل
الفرضـية  قبـول(، وبنـاء عليـه تـم 0.00(، بينما بلغ المتوسط الحسـابي لـدى اإلنـاث )0.32الذكور )

 الصفرية األولى.
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 الثانيةنتائج الفرضية . 1.1.3.4

األســلوب المعرفــي فــي متوســطات  (α)≤0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى ال
 التخصــصتعــزى لمتغيــر ات المــدارس فــي محافظــة جنــين /لــدى مــديري  االســتقالل( -)االعتمــاد 

 .عيمالجا

كمـــا هـــو واضـــح فـــي  ،(t-test) ت اختبـــارالباحثـــة اســـتخدمت  الثانيـــةمـــن صـــحة الفرضـــية للتحقـــق 
 .(1.4الجدول رقم )

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .25جدول 
 الجامعي لمتغير التخصص تبعاً  االستقالل( -)االعتماد المعرفي 

 سلوب األ
 

المتوسط  العدد الجامعي التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.592 100 0.538 0.24 2.28 32 كليات علمية االعتماد 
 0.25 2.25 70 كليات إنسانية

 0.659 100 0.443 0.21 3.59 32 كليات علمية االستقالل
 0.22 3.57 70 كليات إنسانية

 

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات األســلوب المعرفــي نــه ال توجــد أ (1.4)مــن الجــدول يتبــين 
 التخصــــصلمتغيــــر  ي محافظــــة جنــــين تبعــــاً ات المــــدارس فــــاالســــتقالل( لــــدى مــــديري / -مــــاد )االعت

أســـلوب علـــى  حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي، علـــى أســـلوب االعتمـــاد أو االســـتقاللســـواء ، الجـــامعي
(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى 0.01) المــدراء الــذين تخصصــاتهم كليــات علميــةلــدى االعتمــاد 

الفرضـــية الصـــفرية  قبـــول(، وبنـــاء عليـــه تـــم 0.01) الـــذين تخصصـــاتهم علـــوم إنســـانية المـــديري /ات
 .الثانية
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 الثالثةنتائج الفرضية . 1.1.3.4

األســلوب المعرفــي فــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين لدى مديري / االستقالل( -)االعتماد 

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم الثالثــةمــن صــحة الفرضــية للتحقــق 
(1.4). 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .182جدول 
 المؤهل العلميلمتغير  تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

 سلوباأل
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.333 100 0.973 0.24 2.27 76 بكالوريوس فما دون االعتماد 
 0.25 2.22 26 دراسات عليا

 0.552 100 0.597 0.21 3.58 76 بكالوريوس فما دون االستقالل
 0.22 3.55 26 دراسات عليا

 

داللــة إحصــائية فــي متوســطات األســلوب المعرفــي فــروق ذات نــه ال توجــد أ (1.4)مــن الجــدول يتبــين 
، المؤهـل العلمـيلمتغيـر  ي محافظـة جنـين تبعـاً ات المـدارس فـاالسـتقالل( لـدى مـديري / -مـاد )االعت
لــدى أسـلوب االعتمــاد حيـث بلــغ المتوسـط الحســابي علــى ، علــى أسـلوب االعتمــاد أو االســتقاللسـواء 

(، بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي لـــدى 0.01) مـــا دونالمـــدراء الـــذين مـــؤهالتهم العلميـــة بكـــالوريوس ف
 .الثالثةالفرضية الصفرية  قبول(، وبناء عليه تم 0.00) المدراء الذين مؤهالتهم العلمية دراسات عليا
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 الرابعةنتائج الفرضية . 4.1.3.4

األســلوب المعرفــي فــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .العمرتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين لدى مديري / االستقالل( -)االعتماد 

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم الرابعــةمــن صــحة الفرضــية للتحقــق 
(1.4). 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .182جدول 
 لمتغير العمر تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

 سلوباأل
 

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.289 100 1.066 0.24 2.29 34 سنة 40قل من أ االعتماد  
 0.24 2.24 68 سنة فأكثر 40

 0.417 100 0.814- 0.22 3.55 34 سنة 40قل من أ االستقالل
 0.21 3.54 68 سنة فأكثر 40

 

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات األســلوب المعرفــي نــه ال توجــد أ (1.4)مــن الجــدول يتبــين 
علـى سـواء ، العمـرلمتغير  ي محافظة جنين تبعاً ات المدارس فاالستقالل( لدى مديري / -ماد )االعت

المـدراء الـذين لدى أسلوب االعتماد بلغ المتوسط الحسابي على أسلوب االعتماد أو االستقالل، حيث 
سـنة  22المدراء الذين أعمارهم (، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى 0.09) سنة 22أعمارهم اقل من 

 .الرابعةالفرضية الصفرية  قبول(، وبناء عليه تم 0.02) فأكثر
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 نتائج الفرضية الخامسة. 5.1.3.4

األســلوب المعرفــي فــي متوســطات  (α)≤0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى ال
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين لدى مديري/ االستقالل( -)االعتماد 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة ت جاســتخر  الخامســة مــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 
وذلـــك كمــا هـــو واضــح فـــي  ،لمتغيــر ســـنوات الخبــرة تبعـــاً  االســتقالل( -األســلوب المعرفــي )االعتمـــاد 

 (.8.4الجدول )

 -األسلوب المعرفي )االعتماد واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية8.4جدول 
 سنوات الخبرة لمتغير تبعاً  االستقالل(

المتوسط  العدد سنوات الخبرة سلوباأل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.27 2.33 28 سنوات 30قل من أ االعتماد
 0.21 2.21 44 سنة 10 – 30بين 

 0.25 2.27 30 سنة 10أكثر من 
 0.17 3.49 28 سنوات 30قل من أ االستقالل

 0.22 3.61 44 سنة 10 – 30بين 
 0.22 3.60 30 سنة 10أكثر من 

 

 -األســـــلوب المعرفـــــي )االعتمـــــاد  اتدرجــــ اتمتوســـــط فـــــي تقـــــارب( وجــــود 8.4يتضــــح مـــــن الجـــــدول )
ـــرتهممـــديري /لـــدى  االســـتقالل( ـــين علـــى مختلـــف ســـنوات خب . ولفحـــص ات المـــدارس فـــي محافظـــة جن

 5(9.4الجدول )نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في  تجالفرضية استخر 
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األسلوب ( للفروق في درجات One Way Anova) : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي9.4دول ج
 لسنوات الخبرة وفقاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

 سلوباأل
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.179 0.129 2 0.258 المجموعاتبين  االعتماد
 
 

0.119 
 
 

 0.059 99 5.872 داخل المجموعات
 

  101 6.131 المجموع
 االستقالل

 
 2.815 0.130 2 0.260 بين المجموعات

 
 

0.065 
 
 

 0.046 99 4.578 داخل المجموعات
 101 4.838 المجموع 

 

فــــي  (α)≤0.05فــــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنــــد المســـتوى نـــه ال توجـــد ( أ9.4)يتضـــح مـــن الجــــدول 
 ات المــدارس فــي محافظــة جنــين تبعــاً مــديري /لــدى  االســتقالل( -األســلوب المعرفــي )االعتمــاد  اتدرجــ

( 08019فقد بلغـت قيمـة )ف( المحسـوبة علـى الدرجـة الكليـة ألسـلوب االعتمـاد ) لمتغير سنوات الخبرة،
ـــة ) ـــد مســـتوى الدالل ـــة ألســـلوب فـــي حـــ ،(28009عن ـــى الدرجـــة الكلي ين بلغـــت قيمـــة )ف( المحســـوبة عل

يــدعو إلـى قبــول هـذا ن لعــدم وجـود فــروق فـإ وتبعـاً  ،(28211( عنـد مســتوى الداللـة )08101االسـتقالل )
 .الفرضية الصفرية الخامسة
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 الثالث. نتائج السؤال 1.3.4

 ؟جنينفي محافظة  ات المدارسمديري /لدى  اتخاذ القرارما درجة 

المتوسـطات الحســابية واالنحرافــات المعياريـة الســتجابات أفــراد  اســتخرجت الثالــثلإلجابـة عــن السـؤال 
علـى الدرجـة الكليـة لالسـتبانة  جنـينفـي محافظـة  ات المـدارسمـديري /لـدى  اتخـاذ القـرارالعينة علـى 

 (.02.4) وكذلك على جميع الفقرات، وذلك كما هو واضح في الجدول

 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ( الفقرات 02.4جدول )
 الستبانة وكذلك على جميع الفقراتعلى الدرجة الكلية ل اتخاذ القرار

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

أتمكــــن مــــن تصــــنيف المشــــكالت التــــي تــــواجهني فــــي  3
 المدرسة.

  مرتفعة جداً   0.50 4.31

 مرتفعة   0.68 4.15 .ال أخلط بين أعراض المشكلة وأسبابها 1
  مرتفعة جداً   0.57 4.34 تعامل مع المشاكل التي تواجهني حسب حد تها.أ 1
أصنف  المشكالت التي تواجهني في المدرسة حسـب  4

 طبيعتها.
  مرتفعة جداً   0.59 4.29

 مرتفعة   0.65 4.14 التي تواجهني بسهولة.أحدد المشاكل  5
  مرتفعة جداً   0.53 4.29 أحدد العناصر األساسية التي تتكون منها المشكلة. 6
 مرتفعة   0.49 4.17 .أستطيع تحديد أين تحدث المشكلة 0
ســتطيع تحديــد لمــاذا تحــدث المشــكلة فــي موقــع دون أ 9

 غيره.
 مرتفعة   0.57 4.12

 مرتفعة   0.77 3.83 متى تحدث المشكلة.أستطيع تحديد  1
 مرتفعة 0.67 3.88 .أستطيع تحديد كيف تحدث المشكلة 30
 متوسطة 0.96 3.29 .اتخاذ القرارات  اإلدارية عتمد أسلوب الكم فيأ 33
 مرتفعة   0.50 4.10 ستطيع تحديد عيوب كل بديل من بدائل القرار.أ 31
تبـاع ااءة البديل والعائد الذي سـيحققه أحاول تحديد كف 31

 البديل المختار.
 مرتفعة   0.49 4.11

  مرتفعة جداً   0.51 4.24أسلســــل البــــدائل حســــب األهميــــة قبــــل اختيــــار البــــديل  34
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 المناسب.
 مرتفعة 0.62 4.00 أسمح للمرؤوسين باقتراح بدائل القرار. 35
بــدائل أحـدد التكــاليف التــي تترتــب علـى كــل بــديل مــن  36

 القرار.
 مرتفعة   0.52 4.08

 منخفض 0.92 2.47 .أفضل البدائل التي تحقق لي المنفعة الشخصية 30
أحـــدد إمكانيـــة تنفيـــذ البـــديل ومـــدى تـــوافر اإلمكانيـــات   39

 الالزمة لتنفيذه.
 مرتفعة 0.50 4.12

  مرتفعة جداً   0.52 4.32 أحاول اختيار الوقت المناسب إلعالن القرار. 31
  مرتفعة جداً   0.47 4.23 أتمتع بالمقدرة على تقويم نتائج القرار المطبق. 10
ـــي تواجـــه  13 ـــة الصـــعوبات الت ـــى معرف ـــدرة عل ـــع بالمق أتمت

 تنفيذ القرار.
 مرتفعة   0.50 4.16

أتمتع بالمقدرة على تحديد األوقات لتلقي التقارير عـن  11
 .تقدم تطبيق القرار

 مرتفعة   0.54 4.01

قراراتـــــي اإلداريـــــة بنفســـــي بعيـــــدًا عـــــن مشـــــاركة أتخـــــذ  11
 اآلخرين.

 متوسطة 0.94 2.73

  مرتفعة جداً   0.57 4.29 .أحترم رأي المرؤوسين 14
 مرتفعة   0.75 3.98 .أشرك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار 15
 مرتفعة   0.82 3.42 أقدر العاملين كأشخاص لهم  أهداف شخصية. 16
كأشــخاص لهــم رغبــات ودوافــع خاصــة أقــدر العــاملين  10

 بهم.
 مرتفعة   0.89 3.55

 مرتفعة   0.3023 3.95 الدرجة الكلية لالتجاه نحو اتخاذ القرار 

 

 (:30.4يتضح من الجدول)

ات المدارس في محافظة جنـين جـاءت بدرجـة / مديري إن الدرجة الكلية التخاذ القرار لدى .3
( 3.95الدرجــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة )مرتفعــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه 

 (. 0.30مع انحراف معياري )
، ( معبرة عن درجـة مرتفعـة جـداً 4.14( على أعلى متوسط حسابي )1حصلت الفقرة رقم ) .1

( فـي 31ونصت على )أتعامل مع المشاكل التي تواجهني حسب حـد تها( تليهـا الفقـرة رقـم )
ونصـــت علــــى  معبـــرة عـــن درجـــة مرتفعـــة جـــداً ( 4.11الترتيـــب الثـــاني بمتوســـط حســـابي )

( فـــي الترتيـــب 3( ثـــم جـــاءت الفقـــرة رقـــم )يـــار الوقـــت المناســـب إلعـــالن القـــرار)أحـــاول اخت
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( معبــــرة عــــن درجــــة مرتفعــــة ونصــــت علــــى )أتمكــــن مــــن 4.13الثالــــث بمتوســــط حســــابي )
 (.لمشكالت التي تواجهني في المدرسةتصنيف ا

 
( فــي الترتيــب األخيــر 30يــرة فقــد جــاءت الفقــرة رقــم )أمــا الفقــرات التــي احتلــت المراكــز األخ .1

( معبـــرة عـــن درجـــة متوســـطة ونصـــت علـــى )أفضـــل البـــدائل التـــي 1.40بمتوســـط حســـابي)
( معبـرة عـن 1.01) ( بمتوسـط حسـابي11تحقق لي المنفعة الشخصية(، تليها الفقـرة رقـم )

كة اآلخــرين(، درجـة متوســطة ونصــت علــى )أتخــذ قراراتــي اإلداريــة بنفســي بعيــدًا عــن مشــار 
، ونصـت ( معبـرة عـن درجـة متوسـطة أيضـاً 1.11) ( بمتوسط حسـابي33تليها الفقرة رقم )

 .على )أعتمد أسلوب الكم في حل المشكالت واتخاذ القرارات  اإلدارية(
 

 الرابعالسؤال  نتائج 4.3.4

لـدى  اتخـاذ القـرارفـي متوسـطات  (α)≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى هل 
، والمؤهــل الجــامعي التخصــصالجــنس و ) اتتعــزى لمتغيــر ات المــدارس فــي محافظــة جنــين مــديري/

 (؟، وسنوات الخبرةالعمرالعلمي، و 

 وفيما يلي نتائج فحصها: ،(6-10وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

 السادسةنتائج الفرضية . 3.4.3.4

لــدى  اتخــاذ القــرارفــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 تعزى لمتغير الجنس.ات المدارس في محافظة جنين مديري/

كمـا هــو واضــح فـي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اسـتخدم السادســةمــن صـحة الفرضــية للتحقـق 
(00.4). 
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 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .11.4جدول 
 لمتغير الجنس تبعاً 

 المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.094 100 1.691- 0.29 3.90 49 أنثى اتخاذ القرار

 0.30 4.00 53 ذكر

 

لـدى  اتخـاذ القـرارفـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات نـه ال توجـد أ (00.4)من الجـدول يتبين 
 لهذا المتغير حيث بلغ المتوسط الحسابيلمتغير الجنس،  ي محافظة جنين تبعاً ات المدارس فمديري/

كمــا  (،2.22) ا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الــذكور(، بينمــ3.92) اإلنــاثلــدى  علــى الدرجــة الكليــة
الفرضـية  قبلـتوبنـاء عليـه  ،(2.292( عند مسـتوى الداللـة )-0.190تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )

 .السادسةالصفرية 

 

 السابعةنتائج الفرضية . 1.4.3.4

لــدى  اتخــاذ القــرارفــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .الجامعي التخصصتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين مديري/

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم الســابعةمــن صــحة الفرضــية للتحقــق 
(00.4). 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .212جدول 
 الجامعي التخصصلمتغير  تبعاً 

 المتغير
 

المتوسط  العدد الجامعي  التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.759 100 0.308 0.27 3.96 32 كليات علمية اتخاذ القرار

 0.31 3.94 70 كليات إنسانية
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لـدى  اتخـاذ القـرارفـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات نـه ال توجـد أ (00.4)من الجـدول يتبين 
 حيث بلغ المتوسط الحسابي، الجامعي التخصصلمتغير  ي محافظة جنين تبعاً ات المدارس فمديري/

(، بينمــا 3.91) الــذين تخصصـاتهم كليــات علميـة لــدى المـديرين/ات علـى الدرجــة الكليـة لهـذا المتغيــر
(، كمــا تبــين أن 3.92) الــذين تخصصـاتهم كليــات إنسـانية رين /اتيالمـدبلـغ المتوســط الحسـابي لــدى 

الفرضــية الصــفرية  قبلــت ، وبنــاء عليــه(2.119( عنــد مســتوى الداللــة )2.321قيمــة )ت( المحســوبة )
 .السابعة

 الثامنةنتائج الفرضية . 1.4.3.4

لــدى  اتخــاذ القــرارفــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين مديري/

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم الثامنــةمــن صــحة الفرضــية للتحقــق 
(03.4). 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .213جدول 
 العلميالمؤهل لمتغير  تبعاً 

 المتغير
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.103 100 1.646 0.29 3.98 76 بكالوريوس فما دون اتخاذ القرار

 3.870.31 26 عليا تدراسا

 

لـدى  اتخـاذ القـرارفـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات نـه ال توجـد أ (03.4)من الجـدول يتبين 
لهـذا  حيث بلغ المتوسط الحسابي، المؤهل العلميلمتغير  ي محافظة جنين تبعاً ات المدارس فمديري/
(، بينمـا 3.91) المـدراء الـذين مـؤهالتهم العلميـة بكـالوريوس فمـا دونلـدى  على الدرجة الكلية المتغير

(، كمـا تبـين أن قيمـة 3.11) المدراء الذين مؤهالتهم العلمية دراسات عليا بلغ المتوسط الحسابي لدى
الفرضــــية الصـــــفرية  تلــــقبوبنــــاء عليــــه  ،(2.023( عنــــد مســــتوى الداللــــة )0.121)ت( المحســــوبة )

 .الثامنة
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 نتائج الفرضية التاسعة:. 4.4.3.4

لــدى  اتخــاذ القــرارفــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .العمرتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين مديري/

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،(t-test) ت اختبــار اســتخدم التاســعةمــن صــحة الفرضــية للتحقــق 
(02.4). 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: .214جدول 
 العمرلمتغير  تبعاً 

 المتغير
 

المتوسط  العدد سنال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.885 100 0.145- 0.30 3.94 34 سنة 41قل من أ اتخاذ القرار

 0.30 3.95 68 سنة فأكثر 41

 

لدى  اتخاذ القرارفروق ذات داللة إحصائية في متوسطات نه ال توجد أ (02.4)من الجدول يتبين 
 لهذا المتغير حيث بلغ المتوسط الحسابي، السنلمتغير  ي محافظة جنين تبعاً ات المدارس فري/مدي

(، بينما بلغ المتوسط 3.92) سنة 22قل من مدراء الذين أعمارهم أاللدى  على الدرجة الكلية
(، كما تبين أن قيمة )ت( 3.91) سنة فأكثر 22الذين أعمارهم  المديرين/اتالحسابي لدى 

 .التاسعةالفرضية الصفرية  تلقب ، وبناء عليه(2.111( عند مستوى الداللة )-2.021المحسوبة )
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 العاشرةنتائج الفرضية . 5.4.3.4

لــدى  اتخــاذ القــرارفــي متوســطات  (α)≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير ات المدارس في محافظة جنين مديري/

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة  تجاســتخر  العاشــرة مــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 
 (.15.4وذلك كما هو واضح في الجدول ) ،لمتغير سنوات الخبرة تبعاً  اتخاذ القرار

لمتغير سنوات  تبعاً  اتخاذ القرارواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية15.4جدول 
 الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.30 3.98 28 سنوات 30قل من أ اتخاذ القرار
 0.24 3.95 44 سنة 10 – 30بين 

 0.38 3.92 30 سنة 10أكثر من 
ات المـدارس مـديري/لـدى  اتخـاذ القـرار اتدرجـ اتمتوسـط فـي تقارب( وجود 15.4يتضح من الجدول )

ـــين علـــى مختلـــف ســـنوات خبـــرتهم ـــل التبـــاين  . ولفحـــص الفرضـــية اســـتخدمفـــي محافظـــة جن ـــائج تحلي نت
 5(16.4الجدول )األحادي كما هو وارد في 

اتخاذ ( للفروق في درجات One Way Anova) : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي16.4دول ج
 لسنوات الخبرة وفقاً  القرار

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.244 0.022 2 0.045 بين المجموعات اتخاذ القرار
 
 

0.784 
 
 

 0.092 99 9.182 داخل المجموعات
  101 9.228 المجموع

 

فـــي  (α)≤0.05فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد المســـتوى نـــه ال توجـــد أ يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق
فقـد بلغـت  لمتغيـر سـنوات الخبـرة، ات المدارس في محافظة جنـين تبعـاً مديري/لدى  اتخاذ القرار اتدرج
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 وتبعـاً  ،(28112الداللـة )( عنـد مسـتوى 28022قيمة )ف( المحسوبة على الدرجـة الكليـة التخـاذ القـرار )
 .يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية العاشرةهذا ن ، فإلعدم وجود فروق

 

 الخامسالسؤال نتائج  5.1.4

االســتقالل(  -األســلوب المعرفــي )االعتمــاد  متوســطاتتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين هــل 
 ؟ات المدارس في محافظة جنينمديري/ لدىاتخاذ القرار وبين 

 :ةالحادية عشر وانبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية 

 ةالحادية عشر  نتائج الفرضية 3.5.3.4

األسـلوب المعرفـي  متوسـطاتبـين ( α)≤0.05 توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى ال
 ات المدارس في محافظة جنين.مديري/ لدىاتخاذ القرار وبين االستقالل(  -)االعتماد 

ـــــــق مـــــــن صـــــــحة  ـــــــاط بيرســـــــونحســـــــب  ةالحاديـــــــة عشـــــــر الفرضـــــــية للتحق  Pearson) معامـــــــل االرتب
Correlation وذلك كما ، اتخاذ القراروبين  االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد ( للعالقة بين

 .(17.4) هو واضح في الجدول

 متوسطاتبين للعالقة  (Pearson Correlation) بيرسون: نتائج معامل االرتباط 17.4جدول 
 تخاذ القراراوبين  االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد 

 اتخاذ القرار االستقالل االعتماد   المتغيرات
 **0.293- **0.564- 1 معامل االرتباط االعتماد

 0.003 0.000  مستوى الداللة
 **0.439 3  معامل االرتباط االستقالل

 0.000   مستوى الداللة
 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى (.*α)≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى      
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 ما يلي: (17.4)يتضح من الجدول 

األسـلوب  متوسـطاتبـين ( α)≤0.05 ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى سـلبيةوجود عالقة  -
اتخــاذ متوســطات ( وبــين االســتقالل)األســلوب المعرفــي  وبــين متوســطات المعرفــي )االعتمــاد(

 .القرار

األسـلوب  متوسطاتبين ( α)≤0.05 ذات داللة إحصائية عند المستوى يجابيةإوجود عالقة  -
 اتخاذ القرار. وبين متوسطات المعرفي )االستقالل(

 .ةالحادية عشر الفرضية الصفرية  رفضهذا يدعو إلى ن ، فإلوجود عالقة تبعاً  -
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
 

 .وفرضياتها الدراسة أسئلة نتائج مناقشة -

 التوصيات -
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج

 

لتوضــــيح األســــباب الدراســــة، وذلــــك  مناقشــــة نتــــائجيتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــًا كــــاماًل ومفصــــاًل ل
  .فرضياتها ومناقشة وتفسيرها

 الدراسة أسئلةمناقشة النتائج المتعلقة ب 3.5

 األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  .3.3.5

 جنين؟  محافظة في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى ما

تمثل في المدارس في محافظة جنين  /اتأن األسلوب المعرفي لدى مديري تبين من نتائج الدراسة 
، في حين تبين أن (2800انحراف معياري )( و 3811حسابي ) متوسطبدرجة مرتفعة وب)االستقالل( 

( وانحـــراف معيـــاري 0801بمتوســـط حســـابي ) األســـلوب المعرفـــي )االعتمـــاد( جـــاء بدرجـــة منخفضـــة
(2802). 

 في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى نتائج الباحثة وتعزو
فضة بالنسبة للمعتمدين إلى أن التي جاءت بدرجة مرتفعة بالنسبة للمستقلين ومنخ جنين محافظة

حد األساليب المعرفية أ هو -(0223ما يراه )الشرقاوي، ك -االستقالل( –االعتماد سلوب المعرفي )األ
وما تجعله  ،و الموضوع، وما به من تفاصيلبها الفرد الموقف أيقة التي يدرك التي تهتم بالطر 

عن غيره، والفرد الذي يمتاز باالعتماد على المجال المحيط به في اإلدراك يخضع إدراكه متمايزا ً 
في حين يدرك الفرد الذي يمتاز باالستقالل عن المجال اإلدراكي أجزاء  ،للتنظيم الشامل الكلي للمجال

 منفصلة ومستقلة عن المجال المحيط به. المجال في صورة 

ولتوضيح هذا في دراستنا نستعرض الفقرات الثالث التي حصلت على أعلى النتائج، وبناًء عليها أخذنا 
 حكمنا باتجاه مديري /ات المدارس في محافظة جنين نحو االستقالل، وهذه هي الفقرات الثالث: 
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 .(4.40متوسط حسابي )ب "خرينمكانتي مع اآل( " أحافظ على 11الفقرة رقم )

 .(4.16بمتوسط حسابي ) "مع اآلخرين المنطقي التعاملأفضل "  (11رقم )الفقرة 

 .(4.15بمتوسط حسابي ) " وجهة نظري في مشاكلي أبدي " (1الفقرة رقم )

ع مجتمن ثقافة المون هذه الفقرات الثالث في أسلوب االستقالل يرينا أنها نابعة مضمعن في مإن الت
 موتقدير إذ في جوهر ثقافتها قوله تعالى: "الذي عل   منظرة احترا م(علمدير/ة و)المالتي تنظر إلى ال

ير م، وكذلك في ثقافتها قول أ(3، ما يسطرون" ) القلمو  م، وقوله تعالى:"ن والقل(4" )العلق، مبالقل
 شهور: مالشعراء ال

 أن يكون رسوال معل  موف ه  التبجيبال            كاد ال معل  ملل مق

كانته والحفاظ عليها، مح له الشعور بمني حرفًا كنت له عبدًا "، هذه الثقافة تسمن علم" ثل:موفي ال
ع هذه مجتمشاكله، وثقافة المن إبداء وجهة نظره في مشى خرين وأن ال يخع اآلمل بصراحة موأن يتعا

 .درسة وأسرتهامة للمالسياسي الذي يحرس هذه الحر  مها النظاميدع

 ،نرى أن هذه الدراسة قد اتفقت مع دراسة بدويرى وعند مقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج الدراسات األخ
 (، ودراسة الشرقاوي1005)(، ودراسة بني خالد 1006(، ودراسة الهواري )3195ودراسة روسليو )

 (. 1001)(، ودراسة فايل 3195)

 (.  3119) ودراسة كارولينا فرناندا ،(3111) فيما لم تتفق مع دراسة الشربيني
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني 1.3.5

األسـلوب المعرفـي فـي متوسـطات  (α)≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى هل 
 الجــنس) اتتعــزى لمتغيــر ات المــدارس فــي محافظــة جنــين لــدى مــديري / االســتقالل( -)االعتمــاد 
 (؟، وسنوات الخبرةمروالمؤهل العلمي، والع، معيالجا والتخصص

 فحصها: مناقشة نتائج( وفيما يلي 1 - 0وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

 

 ولىاأل  بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 3.1.3.5

 المعرفي األسلوب في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق توجد ال" 
  الجنس لمتغير تعزى جنين في محافظة المدارس مديري /ات لدى( االستقالل -االعتماد)

ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات األسـلوب المعرفـي )االعتمـاد  فـروقٍ  أظهرت النتائج عدم وجـود
لمتغير الجنس، سواء على أسلوب  االستقالل( لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين تبعاً  -

 الل.االعتماد أو االستق

 مـديري لـدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
إلـــى البيئـــة المحيطـــة؛ إذ أن وجـــود مـــدارس  الجـــنس، بـــاختالفجنـــين  محافظـــة فـــي المـــدارس ات/

للذكور وأخرى لإلناث علـى نحـو منفصـل أبقـى المـدير والمـديرة كـل  فـي جـو ه الخـاص المتناسـق مـع 
   . البيئة التي تفصل الرجال عن النساء فبقي كل يعمل في جوه المريح له

 المعرفي األسلوب مستوىفي  يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 أمكن التي -الجنس لمتغير ي عز ى جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد)

 ودراسة أبو سيف ،(1000) حسانين دراسة مع تتفق أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة
 دراسة معفيما لم تتفق نتائجها  .(3195ودراسة الشرقاوي ) ،(3111) ودراسة عبد الحميد ،(1000)
  (.3116) سالم دراسةو  ،(بدوي)
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 نيةالثا بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 1.1.3.5

 المعرفي األسلوب في (α)≤0.05  الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد
 التخصص لمتغير تعزى جنين محافظة المدارس في مديري /ات لدى( االستقالل -االعتماد)

 الجامعي

 -فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات األسـلوب المعرفـي )االعتمـاد  أظهرت النتائج عدم وجود
سـواء علـى  الجـامعي التخصصلمتغير  االستقالل( لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين تبعاً 

 .أسلوب االعتماد أو االستقالل

 ات/مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو 
بنية مهارة مإلى كون اإلدارة في األساس  التخصص الجامعي،باختالف جنين  محافظة في المدارس

يل مقابل ميلون إلى التجريد عادة، في مية يمعلى أسس ثقافية راسخة، صحيح أن خريجي الكليات العل
ساقات مت مارسة اإلدارة حيث ردمميظهر في  مإلى التحليل، إال أن هذا ل خريجي الكليات اإلنسانية

 . تالفخن ثقافة البيئة هذا االمنبثقة معية المتطلبات الجامال

 –مستوى األسلوب المعرفي )االعتماد بولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق 
التي أمكن للباحثة  -حافظة جنين ي عز ى لمتغير الجنسي ماالستقالل( لدى مديري /ات المدارس ف

دراسة الرسن و ، (Gerlach, 1987دراسة جرلش )االطالع عليها ومراجعتها تبين أنها تتفق مع 
(Larsen, 1994،) د. ت (. ودراسة عبد المقصود( 

ودراسة الغامدي  ،(3116)ودراسة سالم ،(Roseler, 1985روسلير )مع دراسة فيما لم تتفق نتائجها 
 (. 1000) بو سيفودراسة أ ،(1033) ودراسة البنا ،(1031(، ودراسة المعافي )1031)
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 الثالثة  بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 1.1.3.5

 -االعتماد) المعرفي األسلوب في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد
 .العلمي لمستوىل تعزى جنين في محافظة المدارس /اتمديري  لدى( االستقالل

 -نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األسلوب المعرفي )االعتمـاد أظهرت النتائج أ
علــى ، ســواء المؤهــل العلمــيلمتغيــر  االســتقالل( لــدى مــديري /ات المــدارس فــي محافظــة جنــين تبعــاً 

 .أسلوب االعتماد أو االستقالل

 ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
 رين:مإلى أ،المستوى العلمي باختالف جنين محافظة في المدارس

 .األول: الواقع السياسي الراهن

  م للمدير /ات.ون الثقافي العاز خمالثاني: ال

شعارهم وا  اسي الراهن المتمثل في االحتالل وممارساته الهادفة إلى إحباط الناس يما الواقع السأ
بالدونية، كانت ردة الفعل الطبيعية للمجتمع، ومنه المديرين/ات، هو النهوض لمواجهة هذا الواقع بما 

قع عززه يملكون، ومن هنا انتفى أثر المؤهل العلمي في إدارة المدرسة كبؤرة أصيلة للمقاومة، وهذا الوا
لم يتصدروا  31المخزون الثقافي العام للمجتمع، ومنه المديرين /ات؛ فقادة الثورات ال سيما ثورة ال 

ت المدرسية اهذا في جانب، وفي جانب آخر فإن نجاح اإلدار ة الكفاح بسبب مؤهالتهم العلمية، قياد
لى أوائل الستينات حين أنشئت الجامعة  من ذوي المؤهالت العلمية المتواضعة جدًا فيما بعد النكبة وا 

لى أوا مهار  -نجاحمعة الخر السبعينات حين أنشئت جااألردنية، وا  المنطقة من ها نجاح هذه اإلدارات وا 
شكل سابقة تحتذى لمديري /ات  -مية، ناهيك عن العقول المهاجرةخليج بالكفاءات العلالمحيط إلى ال

 . المدارس محل الدراسة

 المعرفي األسلوب مستوىفي  يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 -المؤهل العلمي لمتغير ي عز ى جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد)

 وتتعارض، (0911) الشرقاوي دراسة مع تتفق أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة أمكن التي
 (.0222) أبوسيف دراسة مع
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 الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 4.1.3.5

األسلوب المعرفي في  (α)≤0.05  إحصائي ة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله 
 .رمالع زى لمتغيرـتع جنين محافظةفي مدارس ال يري /اتاالستقالل( لدى مد -)االعتماد

 -فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات األسـلوب المعرفـي )االعتمـاد  وجود مأظهرت النتائج عد
، ســواء علـــى أســـلوب العمـــرلمتغيـــر  االســتقالل( لـــدى مــديري /ات المـــدارس فــي محافظـــة جنـــين تبعــاً 

 االعتماد أو االستقالل.

 ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
وروث، مون الثقافي الز خمعاشة، والمإلى ثقافة البيئة ال ،رالعمباختالف  جنين محافظة في المدارس

ن ثقافة مرية في اإلدارة؛ صحيح أن مسافة العمأثر ال ميعها تضافرت على ردمات الحديثة، جز حفموال
كبير السن  ماحترا عت بينمكبير السن وطاعته، لكن الصحيح أيضًا أن هذه الثقافة ج ماحتراع مجتمال

ر حفرت في وجدان من العمة بن زيد وهو دون العشرين مثال أسامأواإلقرار بقيادة الشباب؛ فقيادة 
وجاءت الحوافز التي  درسة،منها القيادة التربوية للمر في القيادة و مركزية العم مخة بعدة قناعة راسماأل

زة ثل هذه الجائمن أن م مللباحثين الشباب، )بالرغان مة شو ز ثل جائم ينز ييمتمتأخذ بأيدي الشباب ال
 . ، كل ذلك ترى فيه الباحثة تفسيرًا لنتيجة فرضيتها هذه(باشرة باإلدارةمليست على صلة 

 – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوىب يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 للباحثة أمكن التي -رمعلمتغير ال ي عز ى جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل
 دراسة مع وتتعارض ،(Larsen , 1994) الرسن دراسة مع تتفق أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع
 . (0200)  المعافي دراسة،  (Gerlach, 1987) جرلش
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 الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 5.1.3.5

 -االعتماد) المعرفي األسلوب في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد
 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى جنين محافظةفي  مدارسمديري /ات ال لدى( االستقالل

األسلوب  في درجات (α)≤0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أ أظهرت النتائج
لمتغير سنوات  االستقالل( لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين تبعاً  -)االعتماد  المعرفي
 .الخبرة

 ات/ مديري لدى( االستقالل – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
 ا يلي:مإلى  سنوات الخبرة، تالفخبا جنين محافظة في المدارس

، دير/ة(م)ال ر، صحيح أن التجارب تغني القائد التربويمتغير العمهي الوجه الثاني ل الخبرةإن سنوات 
 -ركز، ثبتملهذا ال مذ بعين االعتبار تأهيلهخديرين /ات التي تأملكن األسس التي تتبع في تعيين ال

وهنا يحسن أن برات السنين الطويلة، خعن  الفجوة الناتجة أنها قادرة على سد   -ا أظهرت النتائجمك
  -رمالع متقاعدين بحكمحل  المجددًا يحل ون  /ات نمديريطتها لتعيين خنذكر أن وكالة الغوث في 

إلى عقد دورات في  التوجيه واإلرشاد النفسي لعدد  9993دت سنة مجال، فعمكانت رائدًة في هذا ال
وك، وكانت هذه الدورات معة الير ماجستير في جامج المع برنامات، بالتعاون معلمين والمعلمن الم

ن أفراد م منهمديرين /ات، وكان عدد من المر جت العديد خ، و (GCT، وعرفت ب) ينمدة عامر لمتست
 . عينتنا

 – االعتماد) المعرفي األسلوب مستوىب يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 أمكن التي -لمتغير سنوات الخبرة ي عز ى جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدى( االستقالل
 دراسة مع وتتعارض، (0221) الهواري دراسة مع تتفق أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة
 .  (0200) المعافي دراسةو ، (0200) البنا
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 الثالثالسؤال  مناقشة نتائج 1.3.5

 ؟ القدرة على اتخاذ القرار  جنينفي محافظة  المدارس مديري /ات مستوى درجة امتالكما 

ات المـدارس فـي محافظـة جنـين جـاءت /لـدى مـديري  تخـاذ القـرارالدرجـة الكليـة ال أظهرت النتـائج أن
 .مرتفعةبدرجة 

 ايلي: مو الباحثة هذه النتيجة إلى ز وتع

 توسط حسابي:مبداية أرصد الفقرات الثالث التي حصلت على أعلى 

 .(2.14توسط حسابي )مب التي تواجهني حسب حد تها"شاكل مع المل م"أتعا 3الفقرة 

 .(2.11ناسب إلعالن القرار" )ماختيار الوقت ال"أحاول  01الفقرة 

 .(2830)درسة" مشكالت التي تواجهني في المن تصنيف المكن م"أت 3الفقرة 

ـل البـدائل  30فهـي الفقـرة  (0.40توسـط حسـابي )ميـر بخا الفقرة التي جاءت فـي الترتيـب األمأ " أفض 
 .صية"خنفعة الشمالتي تحق ق لي ال

أنينــــة؛ مرت هــــذه الطمــــاإلدراة أث زركــــمالوظيفيــــة ل زبــــالنظر إلــــى هــــذه الفقــــرات أعــــاله أرى أن الحــــواف
تفـــرغ لهـــا؛ إذ لـــه نائـــب بتفريـــغ ميدانـــه، مفـــي ، وقائـــد تربـــوي واســـع الصـــالحية مقـــيمشـــرف مدير/ة مـــفال
ًا علـى متقـدمًا ز ركـمرًا خؤ مدارس وكالة الغوث أعطي موفي كتبيًا كبيرًا، مل عبئًا مئي، وسكرتير يحز ج
، فـي حـين بقـي (30بعـد أن كـان سـقفه الدرجـة ) (01الـدرجات حتـى درجـة ) مشرف؛ إذ فتح له سلمال

 .(، )الدرجات في وكالة الغوث تصاعدياً (00شرف في الدرجة )مسقف ال

ة؛ فهـو مـعيـة داعمجتماذ القـرار فـي ظـل بيئـة خـفـي القـدرة علـى اتدير درجـة عاليـة مـتلك المن هنا امو 
 .ا أظهرت النتائجمذ قراره، كخنها آثارًا وقابلية تنفيٍذ، وعلى ضوئها يتز البدائل وي ميقي  

 مــديري لــدى القــرار اتخــاذ مســتوىب يتعلــق فيمــا الســابقة الدراســات نتــائج مــع النتيجــة هــذه مقارنــة ولــدى
 مـع تتفـق أن هـا تبـين ومراجعتهـا عليهـا االطـالع للباحثـة أمكـن التـي -جنـين محافظة في المدارس ات/

 (،Hansson & Anderesn, 2007دراسـة هانسـون وأندرسـن )و  ،(3110 (والسـعود بطـاح دراسـة
 . (1003دراسة األشهب ) مع وتتعارض



89 

 

 

 الرابعالسؤال  مناقشة نتائج 4.3.5

لـدى اتخـاذ القـرار فـي متوسـطات  (α)≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى هل 
، والمؤهـل عيمالجـا التخصـص و الجـنس) اتتعـزى لمتغيـر ات المدارس في محافظة جنـين /مديري 

 (؟العلمي، والعمر، وسنوات الخبرة

 فحصها: مناقشة نتائجوفيما يلي ( 02-1السؤال الفرضيات الصفرية ) عن هذاوانبثق 

 السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 3.4.3.5

متوسطات اتخاذ القرار   في  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ
 .باختالف الجنس جنين محافظةفي مدارس ال لدى مديري/ات

في متوسطات  (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد أنه أظهرت النتائج
  .اتخاذ القرار لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في مستوى اتخاذ القرار لدى مديري /ات المدارس في محافظة جنين 
وبالتالي إلى أنه بالرغم من أن الرصيد الثقافي للمجتمع يحم ل الذكور مسؤوليًة أكبر،  الجنس، باختالف

ينتظر منه انجازًا أكبر من اإلناث، إال أن فصل مدارس الذكور عن مدارس اإلناث جعل المديرة 
في رعاية أسرتها، وتثمين هذه الرعاية؛ إذ ورد  تتحمل المسؤولية كاملة في مدرستها، يسندها تجربتها
 .في األثر أن المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها

كامرأة منتجة إضافًة إلى رعايتها القتصادية الضاغطة ترفع من مكانة المديرة كما أن الظروف ا
األمر الذي يعزز لديها الصحة النفسية وارتفاع تقدير الذات تقديرًا حقيقيًا وليس دفاعيًا إذ في  -ألسرتها

 عض.. ال أضيع عمل عامل منكم من ذكٍر أو أنثى بعضكم من ب . الموروث الثقافي قوله تعالى: " .
 (، كل هذا يعد  مرتكزًا أساسًا في القدرة على اتخاذ القرار بال فارق مع الرجل. 091.")آل عمران،  .

 ات/ مديري لدى القرار اتخاذ مستوىب يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة أمكن التي -ستغير الجنمزى ليع جنين محافظة في المدارس
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 ودراسة النوري (،0991) (، ودراسة بطاح والسعود0221) مع دراسة هانسون وأندرسونتتفق  أن ها
 (.0992)يف الدين ودراسة س(، 0991)

(، ودراسة 0200) اليوسفدراسة و  (،0200) في هذه النتيجة مع كل من دراسة الطراونةفيما اختلفت 
(، 0229(، ودراسة الشريدة وآخرين )0202(، ودراسة عبد الرحمن وفرج )0200راهيم وشهاب )بإ

 (.0220)(، ودراسة األشهب 0221ودراسة عمران )
( عالقة بين الجنس ومتغيرات الدراسة األخرى في القدرة على 0220)في حين وجدت دراسة درويش 

 (.0911)سة روسلو ادر و (، 0911)ودراسة جرلش  ،اتخاذ القرارات الفعالة

 
 

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة 1.4.3.5

متوسطات اتخاذ القرار  لدى  في (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ
  .باختالف التخصص الجامعيجنين محافظة في مدارس مديري /ات ال

 متوسطات في (α)≤0.05  الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد أنه النتائج أظهرت
  .التخصص الجامعي لمتغير تعزى جنين محافظةفي  مدارسمديري /ات ال لدىاتخاذ القرار 

جنين  محافظة في المدارس ات/ مديري لدىاتخاذ القرار  مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو 
  ا يلي:م التخصص الجامعي إلى باختالف

الطلبة المتفوقون في المدارس، وبالتالي فإن الجامعيين  مبه أن طلبة التخصص العلمي ه مسلمن الم
المسلم به أيضًا أن النجاح في  هم المتفوقون أيضًا، ومن -بشكل عام -من ذوي التخصص العلمي

أحمد  المدرسة والتفوق ال يعني النجاح في الحياة بالضرورة، تلك البديهة التي عب ر عنها أمير الشعراء
 في رائعته "مصائر األيام" بقوله:  شوقي

 تلقى الحياة  فلم ينجب              وكم منجٍب في تلقي الدروس      

ويحسم التعايش بين هذه المسلمات هو تقدير الذات واإليمان بأن كاًل ميسر  لما خلق له، وأن النجاح 
وهذه ، هو الهدف المبتغى بالطمأنينة، والشعور و اتقان العمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل

تنتفي الفروق في فرضيتنا هذه في ومن هنا األمور مجتمعة يوفرها مركز اإلدارة والبيئة الداعمة، 
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متوسطات اتخاذ القرار باختالف التخصص الجامعي، ويعزز هذه النتيجة ربطها بنتيجة الفرضية 
     الثانية كما مر  معنا.

اتخاذ القرار لدى مديري /ات  مستوىبة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق ولدى مقارنة هذه النتيج
 (، ودراسة عمران1031) ، فقد اتفقت نتائجها مع دراسة مقابلة وآخرونفي محافظة جنينالمدارس

(، 3110) (، ودراسة بطاح والسعود1003) (، ودراسة األشهب1000) (، ودراسة حرز اهلل1000)
 (.3110) ودراسة النوري

(، ودراسة 0229) ودراسة الشريدة وآخرون (،0200) فيما اختلفت في نتائجها مع دراسة أبو عفش
 (.0911) (، ودراسة روسلو0911) (، ودراسة جرلش0992) سيف الدين

 
 

 الثامنة مناقشة نتائج الفرضية   1.4.3.5

متوسطات اتخاذ القرار  لدى في  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ
 .محافظة جنين باختالف المستوى العلميفي /ات المدارس مديري

متوسطات  في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق التوجد أنه أظهرت النتائج
 .المستوى العلمي لمتغير تعزى جنين محافظةفي  مدارسمديري /ات ال لدىاتخاذ القرار 

 باختالف جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدىاتخاذ القرار  في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
ذوى المؤهل األعلى شيوع إجواٍء من المساواة اإلنسانية تدعم المدير/ة سواء  من  إلى المستوى العلمي

ن لم يفعل  ه كونه في يوقظفإن الواقع الذي ينتظر منه الشعور بمسؤولية التواضع وهو يمارس عمله، وا 
مالئه ذوي المؤهل العلمي األدنى الذي ال يهن وال يضعف وهو يمارس عمله ز مسمًى وظيفي واحد مع 

بحكم الشعور بالكرامة الشخصية، الذي تدعمه شيوع أجواء المساواة اإلنسانية هذه، كما تدعمه البيئة 
نجازات  هم وليس إلى المؤهل العلمي للمدير/ة.المجتمعية التي تنظر إلى مقدار رعاية اإلدارة ألبنائها وا 

باتخاذ القرار لدى مديري /ات المدارس  يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
(، ودراسة حرز 0221) في محافظة جنين تعزى لمتغير المستوى العلمي فقد اتفقت مع دراسة عمران

(، 0991) (، ودراسة النوري0991) ودراسة البطاح والسعود(، 0220) ودراسة األشهب (،0221) اهلل
 .(0992) فيما لم تتفق ودراسة سيف الدين
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  التاسعة مناقشة نتائج الفرضية   4.4.3.5

في متوسطات اتخاذ القرار  لدى  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ
 . باختالف العمردارس في محافظة جنين يري /ات الممد

 متوسطات في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق توجد ال أنهأظهرت النتائج 
 .لمتغير العمر تعزى جنين محافظةفي  مدارسمديري /ات ال لدىاتخاذ القرار 

 جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدىاتخاذ القرار  مستوى في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
اعات المديرين/ات وتبادل العمر إلى ثقافة تناقل األفكار والتجارب من جيل إلى جيل واجتم باختالف

ء والخبرات، كذلك التواصل بأكثر من وسيلة ال سيما ثفاقة التواصل اإللكتروني التي شاعت في اآلر ا
جارب ويجعلها في متناول األمر الذي يخلط تباينات الثقافة والتمجتمعنا كجزء من المجتمع العالمي، 

، ويبقى الحكم وهو اإلنجاز الذي فال يعود للعمر أثر حاسم يفرق على أساسه في اتخاذ القرار الجميع،
 . يرتبط بالظروف المحيطة أكثر من ارتباطه بمتغير العمر

 المدارس ات/ مديري لدىباتخاذ القرار  يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
اتفقـت  التي امكن للباحثة االطالع عليهـا ومراجعتهـا تبـين أنهـا -لمتغير العمر ي عز ى جنين محافظة في

 (.0991) (، ودراسة النوري0221) في نتائجها مع دراسة عمران

بـــراهيم (، ودراســـة إ0200) فيمـــا لـــم تتفـــق نتائجهـــا مـــع نتـــائج بعـــض الدراســـات كدراســـة مقابلـــة وآخـــرون
(، 0220) ودراســة درويــش (،0220) (، ودراســة األشــهب0221) (، ودراســة حــرز اهلل0200) وشــهاب

 (.0991) ودراسة بطاح والسعود
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 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 5.4.3.5

لدى  في متوسطات اتخاذ القرار (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إ ال توجد
 .باختالف عدد سنوات الخبرة جنين مديري/ات المدارس في محافظة

 متوسطات في (α)≤0.05 الداللة مستوى عند إحصائي ة دالله ذات فروق توجد ال أنه أظهرت النتائج
 .سنوات الخبرة لمتغير تعزى جنين محافظةفي  مدارسمديري /ات ال لدىاتخاذ القرار 

 باختالف جنين محافظة في المدارس ات/ مديري لدىاتخاذ القرار  في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو
 إلى ما يلي:  سنوات الخبرة

هذه الفرضية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفرضية السابقة؛ إذ سنوات الخبرة األكثر مرتبطة عادًة بتقدم 
ذا كانت سنوات الخبرة األكثر تجنح بصاحبها عادًة إلى التروي تبصرًا بعواقب القرار التي  العمر، وا 

فإن المدير/ة الشاب المؤهل لمركزه على نحو جيد كما أسلفنا في وات خدمته األكثر، خبرها في سن
م نجد فروقًا في متوسطات اتخاذ القرار ينتظر منه ذات السلوك، ومن هنا ل -خامسةمناقشة الفرضية ال

بميل ، وبالنظر إلى النتيجة الرئيسة لدراستنا القائلة الخبرةفي فرضيتنا هذه باختالف عدد سنوات 
إلى االستقالل في اتخاذ القرار، فإن نتائج هذه الفرضية تؤكد  -مديري /ات المدارس في محافظة جنين

 . ، حيث انتفى أثر سنوات الخبرة في الميل إلى اتخاذ القرار المستقلتلك النتيجة

 المدارس ات/ يمدير  لدىباتخاذ القرار  يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى
 أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة أمكن التي -لمتغير سنوات الخبرة ي عز ى جنين محافظة في
ودراسة  (،0220) ودراسة األشهب (،0221) (، ودراسة عمران0200) دراسة مقابلة وآخرون مع تتفق

 (.0991) (، ودراسة النوري0991) بطاح والسعود
هناك فرقًا في العالقة  التي كان من نتائجها أن( 0200) براهيم وشهابدراسة إفي حين لم تتفق مع 

 (،0221)بين السلوك القيادي والقدرة على اتخاذ القرار لصالح الفئة األكثر خبرة، ودراسة حرز اهلل،
 ودراسة نولت (،0992) (، ودراسة سيف الدين0220) ودراسة درويش(، 0223) بو العالودراسة أ

 (.0911) ودراسة أنجبريتسون(، 0220)
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 الخامس السؤالمناقشة نتائج  5.3.5

االستقالل( لدى مديري /ات المدارس في  –هل هناك عالقة بين درجتي األسلوب المعرفي )االعتماد  
 محافظة جنين واتخاذ القرار ؟ 

 وانبثقت عنه الفرضية الحادية عشرة: 

 رةالحادية عشالمتعلقة بالفرضية النتائج . مناقشة 3.5.3.5

بين األسلوب المعرفي )االعتماد  (α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد عالقة ذات داللة إ
  .محافظة جنينفي مدارس واتخاذ القرار لدى مديري /ات الاالستقالل(  –

 : أظهرت النتائج
األسـلوب  متوسـطاتبـين ( α)≤0.05 ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوىوجود عالقة سلبية  -

المعرفــي )االعتمــاد( وبــين متوســطات األســلوب المعرفــي )االســتقالل( وبــين متوســطات اتخــاذ 
 القرار.

األسلوب  متوسطاتبين ( α)≤0.05 ذات داللة إحصائية عند المستوىيجابية وجود عالقة إ -
 المعرفي )االستقالل( وبين متوسطات اتخاذ القرار.

 
المعرفيـة  ارتباطـًا وثيقـًا باألسـاليبعمليـة اتخـاذ القـرار هذه النتيجـة ترجـع إلـى ارتبـاط  وترى الباحثة أن  

مــن  التــي يســتند إليهــا المــدير/ة، وبمــا أن البيئــة بمختلــف عناصــرها حــول المــدير/ة بيئــة داعمــة لــه إذاً 
يـه يجبـره الطبيعي أن يتجه إلى االسـتقالل فـي اتخـاذ القـرار حيـث ال تشـكل البيئـة عنصـرًا ضـاغطًا عل

ـــه كمـــا الحـــظ علـــى االلتفـــات إليهـــا فـــي اتخـــاذ قراراتـــه، فيتخـــذ قرارتـــه  وفـــق أســـلوبه المعرفـــي المميـــز ل
 .(1000)المعايطة، 

(، و 0221) الدراســة مــع دراســة حســانين ومــن خــالل البحــث فــي نتــائج الدراســات الســابقة فقــد اتفقــت
 (. 0992) (، ودراسة الرسن0991) دراسة سالم

االســتقالل( واتخــاذ  –فيمــا اختلفــت مــع دراســة بــدوي بوجــود فــروق بــين األســلوب المعرفــي )االعتمــاد 
 (. 0991) ودراسة روسلو ،(0911) ودراسة جرلش ،القرار لصالح المستقلين
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 التوصيات 1.5

لفيته النظرية والتطبيقيـة خناقشة ذلك كله بمع أسئلتها وفرضياتها و مفي هذه الدراسة الل رحلتنا خن م
 توصي الدراسة باآلتي: 

تتناســـب مـــع المدرســـة واحتياجاتهـــا دارس فرصـــًا التخـــاذ قـــرارات إداريـــة ات المـــ/مـــديري إعطـــاء  -
 وطبيعة الحياة األكاديمية فيها.

شـراك اآل - خـرين وأخـذ رأيهـم فـي بعـض القـرارات الجماعيـة وذلـك عدم التفرد في اتخـاذ القـرارات وا 
 التقليل من اعتمادية البعض وتعزيز استقاللية اآلخرين.من أجل 

ليــات مخاصــة فــي عاذ القــرار و خــاألســاليب الحديثــة فــي ات مديرين /ات علــى اســتخدامــتــدريب ال -
 .شاركةمال

راقـــــب" حتـــــى ال تتضـــــارب ميدانيـــــة "كمليـــــة اإلشـــــراف التربـــــوي المديرين /ات فـــــي عمـــــاشــــراك ال -
 .الصالحيات وتوجهاتها

 ”GCT“ا فعلته وكالـة الغـوث فـي دورات معقد دورات في التوجيه واإلرشاد النفسي على غرار  -
دارس مــداد المــؤهلين تربويــًا إلمــن المــع كليــات التربيــة فــي فلســطين لتكــوين رصــيد مــبالتنســيق 

 .رمب األتطل  ا مديرين /ات كلمب

 

  البحوث المقترحة  1.5

العلميـــة التـــي تعنـــى بـــالتعرف علـــى األســـلوب  ضـــرورة إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث -
االسـتقالل( لـدى مـديري/ات المـدارس وعالقتـه باتخـاذ القـرار بشـكل عـام  -المعرفي )االعتمـاد

 ولعينات أخرى مختلفة في المجتمع.

االســـتقالل(  -تتنـــاول وتعنـــى باألســـلوب المعرفـــي )االعتمـــاد التـــي جـــراء المزيـــد مـــن البحـــوثإ -
 فة.وتطبيقها على شرائح مختل

إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث العلميـــة التـــي تعنـــى بـــالتعرف علـــى األســـاليب  ضـــرورة -
قـرار، وربطهـا بمتغيـرات المعرفية األخرى  لدى مـديري/ات المـدارس وبحـث عالقتهـا باتخـاذ ال

 دراسة أخرى.
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 المراجع 

 المراجع العربية 

 القرآن الكريم. -
(: السلوك القيادي لمديري المدارس االبتدائية 1033).شهرزاد محمد ،شهابو يونس محمد  ،براهيمإ -

 . 59-31تموز،  .(35ع ) ،دراســات تــربويـة ،وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار
مجلة المعلم  ،(: األساليب المعرفية وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية1003).أمل ،األحمد -

 (.3-1ع ) ، والطالب
واالنترنت وعالقته  اآلليوالمراهقين للحاسب  األطفالاستخدام  :(1000مدثر سليم. ) حمد،أ -

 .190-113، (5التربية )مجلة كلية المعرفية، األساليبببعض 
مقدمة التقويم في التربية (: 3114).محمد نصر الدين ،رضوانو كمال عبد الحميد  ،سماعيلإ -

  .دار الفكر العربي :القاهرة ،الرياضية
درجة مشاركة الهيئات التدريسية في مدارس القدس في اتخاذ (: 1003األشهب، عائدة كامل.) -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطينالقرار وعالقته في االنتماء لمهنة التعليم
الدراسات معهد  ،ت( : عالقة بعض األساليب المعرفية بإتخاذ القرار .)د .منى حسن السيد ،بدوي -

 . 106 -163  .جامعة القاهرة ،التربوية
اتخاذ القرار،  ى(: قدرة مديري المداري في محافظة الكرك عل3110).راتب ،السعودبطاح، أحمد و  -

 . 341-315، االردن ،(3)14 ،ةالعلوم التربوي ،اتـدراس
ببعض المهام المستويات اإلدارية التخاذ القرارات المتعلقة (: 1031فهد بن مطير.) ،البالدي -

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة ة كما يدركها مديروالتربوي
  .السعودية ،جامعة أم القرى

لمعلومات وعالقتها باألسلوب (: مهارات ومستويات معالجة ا1033حمدي عبد العظيم.) ،البنا -
دراسات عربية في  ،طالب جامعة الطائفالمعرفي ) االعتماد /االستقالل عن المجال ( لدى 

 . 5(1)، 35- 50 (،ASEPالتربية وعلم النفس )
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فاعل بين طريقتين لتدريس البالغة العربية واألسلوب (: أثر الت1001إبراهيم أحمد.) ،بهلول -
 ،داء البالغي لدى طالب الصف األول الثانويعلى مستوى األ االستقالل( –المعرفي ) االعتماد 

 . 306 -315(، 41ع ) ،جامعة المنصورة ،التربية مجلة كلية
 .دار الجامعات المصرية :سكندريةاإل ،عمالإدارة األ(: 3199حمد. )جميل أ ،توفيق -
دار الفكر  القاهرة: ،مفاهيم وتطبيقات :تعليم التفكير( : 1005) .فتحي عبد الرحمن ،جروان -

  .العربي
مكتبة عين شمس، القاهرة،  وتنظيم التعليم،مقدمة في إدارة (: 3194. )جوهـر، صالح الدين -

 .مصر
لمجال ودافع فاعلية االستقالل / االعتماد على ا(: 2001).ميسر خليل سليمانالحباشنة،  -

 ،سلوب التدريس في تحصيل طلبة األول الثانوي العلمي في مادة الرياضياتنجاز الدراسي وأاإل 
 .بغداد الجامعة المستنصرية،  ،رسالة ماجستير غير منشورة

المداخل  :(: دراسات حديثة في تنمية مهارات صنع القرار1003).مجدي عبد الكريم ،حبيب -
 . 31 -6 ،ديسمبر –نوفمبر  –أكتوبر  ،علم النفس ،والبرامج

مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات ( : 1000حرز اهلل، أشرف رياض. ) -
 غزة.  ،الجامعة اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة  ،وعالقته برضاهم الوظيفي

  .دار حامد للنشر والتوزيععمان:  ،منظور كلي ،إدارة المنظمات(: 1001).حين ،حريم -
(: أثر اختالف األسلوب المعرفي والتخصص األكاديمي على أساليب 1000) .محمد ،حسانين -

 ،(1) ،مجلة البحوث النفسية والتربوية ،من طالب جامعة بنها ةالتفكير واتخاذ القرار لدى عين
309-114 . 

 مطابع الطوبجي التجارية.القاهرة:  ،أصول اإلدارة العامة(: 3111).عمرو أحمد ،حسبو -
 ،اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة: الطريق إلى المدرسة الفعالة(: 1006سالمة.) ،حسين -

 . ، األردن المطابع المركزية عمان:
اتخاذ القرار وعالقته بمفهوم الذات لدى القيادات اإلدارية باألندية )د. ت (: .هدى حسن ،خاجةال -

  .، جامعة البحرينالرياضية في البحرين
، القاهرة: دار الكتاب األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس(. 1001خولي، هشام. )ال -

 .  صرم، للنشر الحديث
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 ،نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي(: 1000).عادل حرحوش ،منقذ محمد و صالح ،داغر -
 مديرية دار الكتب للطباعة والنشر. بغداد: 

األساليب المعرفية وعالقتها بالتوتر النفسي لدى طلبة (: 2010).أسماء سلمان الدحدوح، -
 .غزة ،الجامعة االسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعات الفلسطينية

القته بالقدرة شرافي وع(: صراع وغموض الدور اإلداري واإل1003).عفاف عبد المنعم ،درويش -
مجلة دراسة ميدانية لناظر المدرسة / مدير المدرسة اإلعدادية باإلسكندرية،  -على اتخاذ القرار

 . 331-11(، ص 56)11 ،جامعة الزقازيق،كلية التربية الرياضية بنين ،بحوث التربية الرياضية
دار الفكر  .القاهرة .تاليف :تشستر برنارد .وظائف الرؤساء(: 3165).مترجم ،كمال دسوقي، -

 العربي. 
: دار عمان،  علم النفس المعرفي: (1001) .عماد عبد الرحيموالزغول،  ررافع النصيزغول، ال -

  .ردناألالشروق، 
 -(: أثر التعلم التعاوني والنمط المعرفي ) االعتماد3119عبد اهلل.)وعبابنة،  الزغول، رافع -

مجلة االستقالل عن المجال( في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات، 
 . 46-3، (، جامعة اإلمارات31) (، السنة35ع )،كلية التربية

 ،يب المزاجيةالوعالقتها باألس ،األساليب المعرفية في اتخاذ القرار(: 3116)اسكندر. ،سالم -
 مصر.  ،جامعة المنوفية ،رسالة ماجستير غير منشورة

أساليب التفكير وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من (: 1001علي بن محسن.)  ،السبيعي -
ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،  رسالة مديري اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة،

 .السعودية
أثر مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية على روحهم المعنوية:  :(3191) .كايد ،سالمة -

-353 ،(3) 9 ،(لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة أبحاث اليرموك )سلسدراسة ميدانية. 
391 . 

طلبة (: مهارات اتخاذ القرار لدى 1031).الرزاق، عبد اهلل عبد الطراونةعماد محمد و  ،السالمة -
نسانية سلسلة العلوم اإل  ،مؤتة للبحوث والدراسات ،مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتمي ز

 ردن. األ ،(5)10، م واالجتماعية
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رسالة دكتوراة  ،دراسة سيكولوجية في تنمية مهارات صنع القرار( : 3119).عفاف عمر ،سلطان -
 .جامعة عين شمس ،كلية التربية ،غير منشورة

األساليب المعرفية وعالقتها بـاتخاذ القرار لدى مديري  ( :1009) .ودمحمي مالسيد، حسن حل -
 .مصر ،جامعة سوهاج ،رسالة ماجستير غير منشورة .مدارس التعليم اإلعدادي بمحافظة سوهاج

 .)د. ت(: أساليب اتخاذ القرار لدى مدربي ألعاب القوى.حسن أحمد،الشافعيفكري و حمد أ ،سليمان -
  .15 -00 صر،م اإلسكندرية، ، ودراسات وأبحاثعلوم وفنون 

فاعلية التعليم المعزز بالحاسوب على تحصيل طالبات كلية ت(:  .)د .خيرية رمضان ،سيف -
التربية األساسية المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي واتجاهاتهن نحو الحاسوب 

  .65-43، الكويت ،بالكويت
(: دراسة للقدرة على اتخاذ القرار لدى الرجال والنساء من مديري 3114هند محمد.) ،سيف الدين -

 . 90-55 ،أبريل  ،مجلة كلية التربية ببنها ،ونظار المدارس اإلعدادية والثانوية
طالب الجامعة لدى عينة من  السائدةالمعرفية  األساليب(. بعض 1000)حسام. سيف،أبو  -

 النفس،مجلة علم  الشخصية،وعالقته بنمط التخصص الدراسي وبعض متغيرات  األمريكية
(55)، 361-365. 

(: أساليب اتخاذ القرار وعالقتها بالصالبة األكاديمية لدى 1033).نبيلة عبد الرؤوف ،شراب -
 . 450 -411 ،، أبريل19ع  ،مركز اإلرشاد النفسي –مجلة اإلرشاد النفسي  ،طالب الجامعة

عاد تقالل( عن المجال اإلدراكي على أباالس –(: فعالية ) االعتماد 1992).زكريا، الشربيني -
، (2)، جامعة قطر ، قطر، عمجلة مراكز البحوث التربوية بجامعة قطر ،الشخصية لدى الجنسين

311- 114. 
 مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة:، علم النفس المعرفي المعاصر(: 3111).أنور ،الشرقاوي -
 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية ،1ط ،علم  النفس المعرفي المعاصر(: 1001).أنور ،الشرقاوي -
كراسة  ،األشكال المتضمنة )الصورة الجمعية( اختبار (:3199)سليمان. ،الشيخأنور و  ،شرقاويال -

 . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة ، 1التعليمات، ط
المعرفية في بحوث علم النفس العربية وتطبيقاتها في األساليب (: 3115.)رنو أ ،شرقاويال -

  .مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة ،كلية التربية جامعة عين شمس ،التربية
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الهيئة  ،التفسير النظري والتطبيقات ،( : األساليب المعرفية3116) .أنور محمد ،الشرقاوي -
  .61-50، (6) 35 ،المصرية للدراسات النفسية

اختبار األشكال المتضمنة "الصورة الجمعية" كراسة (: 3191سليمان.) ،أنور والشيخ ،الشرقاوي -
 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية ،4ط ،التعليمات

، القاهرة : مكتبة األنجلو 1، طعلم النفس المعرفي المعاصر(: 1001).أنور محمدالشرقاوي،  -
 . المصرية

المعرفية في بحوث علم النفس العربية وتطبيقاتها في األساليب (: 3115نور.)الشرقاوي، أ -
  .القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية ،كلية التربية جامعة عين شمس ،التربية

: قدرة طلبة السنة (1001).منى علي ،أبو درويشموفق سليم و  ،بشارةمحمد خليفة و  ،الشريدة -
 ،وعالقتها بالجنس والتخصص الدراسياالولى في جامعة الحسين بن طالل على اتخاذ القرار 

 .401-103، (3)11 جامعة عين شمس، ،مجلة كلية التربية
(: األنماط اإلدراكية المعرفية وعالقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم 3193).شريف، نادية محمود -

 . 319-313، 1ع ،، جامعة الكويتمجلة العلوم االجتماعيةالتقليدي، 
مجلة ساليب المعرفية اإلدراكية وعالقتها بمفهوم التمايز النفسي. (: األ3191نادية.)الشريف،  -

 . 314- 301 ،(1)31، عالم الفكر
(: أثر تفاعل الذكاء العاطفي والقدرة على اتخاذ القرار على فعالية 1006الجميل محمد. ) ،شعلة -

جامعة بنها،  ،كلية التربيةمة، التدريس لدى طالب التدريب الميداني بكلية المعلمين بمكة المكر 
36(65 ،)315- 365 . 

االستقالل( عن  -(: العالقة بين األسلوب المعرفي )االعتماد1030محمد. )يل مشعلة، الج -
مجلة كلية المجال اإلدراكي والمهارة في اتخاذ القرار لدى شريحتين من طالب جامعة أم القرى، 

    .311-95(، 14)4التربية، جامعة عين شمس، 
 ،دار المسيرة عمان: ،نظرية المنظمة(: 1000).خضير كاظم ،الشماع، خليل محمد و حمود -

  .األردن
تأثير بعض استراتيجيات التعلم في تحصيل التاريخ وتنمية مهارات (: 1004أحمد.) ،الشوادفي -

كلية  ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،اتخاذ القرار والتفاعل لدى طالب الصف األول الثانوي العام
 .جامعة طنطا ،التربية
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بنغازي: دار الكتب  ،دراسات في اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي(: 3111عمر.)،الشيباني -
 .  الوطنية

(: دراسة التفاعل بين االستقالل اإلدراكي والجنس والتخصص ودافعية 3111حمد محمد )أ ،صالح -
 (.3)6، مجلة كلية التربية ،أبو ظبياإلنجاز لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة 

بداع،  الستقالل عن المجال اإلدراكي باإلا –( : عالقة االعتماد 1999) .شاكرعبد الحميد،  -
 . 128-90، (51، عدد)مصر ،مجلة علم النفس

( : الفروق بين صناع القرار ومتخذيه في بعض 1030).صفوت ،فرجعالية فاروق و  ،عبد الرحمن -
 ،(1)10، سيةـات نفـدراس ،لدى طالب الجامعة في سياق الحياة اليوميةالسمات الشخصية 

513- 556.  
فعالية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في (: 1030يمان.)إ ،عبد العليم -

. رسالة دكتوراة غير تنمية االبتكار وحل المشكالت الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية
 جامعة عين شمس.  ،كلية التربية ،منشورة

د/ االستقالل عن المجال األسلوب المعرفي )االعتما: (3113عبد المقصود، هانم علي.) -
 .309-90 ،(11العدد)السعودية، ، بحوث رسالة الخليج ،( وعالقته بالدافع لإلنجازاإلدراكي

أساليب صنع القرار فعالية صنع القرار األكاديمي في ضوء ( : 1005).صبرين صالح ،عبد ربه -
جامعة عين  ،كلية البنات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ومتغيرات السياق لدى طالب الجامعة

  .شمس
ثر التنافس والتعاون في التفاعل أثناء اتخاذ القرار قياس أ) د. ت(: .سيف الدين يوسف ،عبدون -

 جامعة االزهر.  ،لية التربيةك ،لدى معلمي المرحلة االبتدائية باستخدام سالسل ماركوف الرياضية
 .دار الشروق عمان: ،دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(: 1001زيد منير.) ،عبوي -
 ، عمان: دار المسيرة.المعرفي النظرية والتطبيق علم النفس(. 1004عتوم، عدنان يوسف. )ال -
المدرسية في محافظة غزة في ضوء  واقع اإلدارة (: 1005).محمود عبد المجيد رشيد ،عساف -

  .غزة .الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة .معايير اإلدارة االستراتيجية
أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة (: 2011) .إيناس شحتةأبو عفش،  -

 .الجامعة االسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة،  ،على اتخاذ القرار وحل المشكالت
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 –(: عملية صنع واتخاذ القرار التربوي في اإلدارة المدرسية 1001).أبو العال، سهير عبد اللطيف -
 . 501 -516 ،(3)31 ،المجلة العلمية ،دراسة ميدانية

دار  بةمكت: جدة، دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية(: 3193مدني عبد القادر.) ،عالقي -
 . جدة، السعودية 

ية استخدام استراتيجبة اتخاذ القرار في تدريس علم ل(: فاع1009).سامة عربي محمدأ ،عمار -
المؤتمر  ،النفس على تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية

 كلية التربية.  ،31/5/1008العلمي الثاني للشباب الباحثين 
( : واقع مشاركة معلمي المرحلة األساسية في محافظة رام اهلل والبيرة في 1000) .عمران، محمد -

مجلة جامعة  ،رام اهلل والبيرة في اتخاذ القرارات وعالقة هذه المشاركة بمستوى الروح المعنوية لديهم
 .304-300 ،(3( )1) ،الخليل لألبحاث

/االندفاع( وعالقته بالمسئولية  األسلوب المعرفي )التروي(: 1000العمري، منى بنت سعد.) -
رسالة ماجستير غير  ،االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية التربية للبنات بمحافظة جدة

 السعودية.  ،منشورة، جامعة طيبة
سلوب المعرفي )االعتماد/االستقالل( والتفكير األ(: 1031).الغامدي، عبد اهلل بن عبد الرحمن -

 ،، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرىرحلة الثانويةالناقد لدى عينة من طالب الم
 السعودية. 

مكتبة األنجلو القاهرة:  ،ساليب المعرفية بين النظرية والبحثاأل(: 3114الفرماوي، حمدي.) -
  .، مصرالمصرية

دار المناهج  عمان: ،منهج كمي -(: نظريات اتخاذ القرار 1004).الفضل، مؤيد عبد الحسين -
 .األردن ،للنشر والتوزيع

منشوارت جامعة قار يونس،  ،اإلدارة المدرسية المعاصرة: (3114) .المؤمن فرجعبد  ،الفقي -
  .بنغازي

 .األردن ،دار الثقافةعمان: ، اتخاذ القرارات اإلدارية: (1001).نواف ،كنعان -
(: دراسة مقارنة في اتخاذ القرار بين مدربي األلعاب 1033الكواز، عدي و عبد الكريم، بالل.) -

 ،جامعة الموصل ،مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةالرياضية ومدرائهم في جامعة الموصل، 
30(4،) 440-465 . 
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جدة : دار البيان العربي  ،المدير وتحليل المشكالت واتخاذ القرارات(: 3194) .كيبنز.  تشارلز هــ -
 للطباعة والنشر. 

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات (: 1009اللخاوي، محمد فتحي.) -
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معلميهم وسبل تطويره

 غزة.  ،الجامعة اإلسالمية
 سكندرية : المكتب العربي الحديث. اإل .رة مدخل بناء المهاراتاإلدا(: 3195).ماهر، أحمد -
(: القدرة على اتخاذ القرارات لدى مديري الدوائر في محافظة 1006صبري عبد الجبار.) ،محمد -

 . 30 -3 ،(3) 3 ،مجلة جامعة كـركــوك للدراسات اإلنسانــية ،كركوك
 -وعالقتها باألسلوب المعرفي )االعتماددراكية سرعة اإلال(: 1031).محمد بن أحمد ،المعافي -

، رسالة ماجستير غير منشورة، االستقالل( لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث
 .السعودية ،جامعة أم القرى

 . والنشر دار الفكر للطباعة عمان: ،علم النفس االجتماعي(: 1000).المعايطة، خليل -
ة يات التربية والتعليم بمحافظات غز القيادة السائد في مدير نمط (: 1001).تيسير محمد ،مغاري -

جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،وعالقته بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها
  .غزة ،األزهر

(: واقع ممارسة المشرفين التربويين لصنع 1031) .محمد ،الطراونةأيمن و  ،خاطرعاطف و  ،مقابلة -
مجلة اتحاد  ،القرار التربوي في ضوء أداء مهامم الفنية واإلدارية في محافظة عمان في األردن

 . 59-15، (1)30 ،الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
القرارات في األقسام العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ (: 1006). براهيم عفيف مهنا، إ -

، رسالة ماجستير األكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
 فلسطين.  ،جامعة النجاح الوطنية ،غير منشورة

 ة(: واقع عملية اتخاذ القرار اإلداري على مستوى المدرسة بدول3114).نجاة عبد اهلل ،لنابها -
 . 16-51، 41، مجلة رسالة الخليج ،اإلمارات العربية المتحدة

اإلدارة (: 3113محمد.) ،حمزاويو  محمد ،محمودو هاني  ،خاشقجيو نمر، سعود بن محمد ال -
 الرياض.  ،جامعة الملك سعود ،اإلدارة العامة ،كلية العلوم اإلدارية ،األسس والوظائف -العامة 
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األساسي ة، وأثرها على المدارس ديري م(: االحتياجات التدريبي ة ل3110. )عبد اهلل مالنوري، إبراهي -
  .عة النجاح الوطنية، فلسطينمنشورة، جاماجستير غير مات، رسالة اتخاذ القرار لي ة مع

( : واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى مدارس التعليم العام " دراسة 1000).على حمزة ،هجان -
 .53-1 ،(3)14 ،المدينة المنورة، مجلة كلية التربية ،التعليمية "ميدانية بمنطقة المدينة 

( : واقع عملية اتخاذ القرار في مدارس التعليم العام بدولة 3116) .دالل عبد الواحد ،الهدهود -
 . 349 -15 ،(43)33 ،جامعة الكويت ،المجلة التربوية ،الكويت " دراسة ميدانية"

تكال عليه وعالقتهما بالتعامل مع الستقالل عن المجال اإلدراكي واال ا(: 3110هنداوي، إنعام.)ال -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد. الضغوط النفسية

االستقالل ( عن المجال  –( : أثر األسلوب المعرفي ) االعتماد 2006).ليلى سيد نظميهواري، ال -
 ،مجلة دراسات الطفولة الطالبات المراهقات، لدى عينة مندراكي على التفكير االبتكاري اإل

  .30-3،)عدد إبريل(1 جامعة عين شمس،
(: الذكاء العاطفي وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من معلمي 1033رامي محمود.) ،اليوسف -

المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام واألهلي بمنطقة حائل التعليمية في ضوء عدد من 
  .405-411،، الجزء األول345العدد  ،جامعة األزهر ،مجلة كليـة التـربـية ،المتغيرات

 ،قراءات في مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي( : 3110) .فيصل يونس، -
 دار النهضة العربية.  ،القاهرة ،صدارات مركز تنمية اإلمكانات البشريةإ
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 : المالحق

 خطاب التربية والتعليم في جنين(: 1ملحق رقم )
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 الحالية الدراسة في المستخدمس المقيا تحكيم لجنة أعضاء بأسماء قائمة(: 2) لحقالم
 

 الجامعة التخصص اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس علم نفس ياد حالق إد.  .3

 جامعة القدس  علم نفس  د.نبيل عبد الهادي .1

 جامعة القدس  ساليب التدريسأ د. عفيف زيدان .1

 جامعة القدس  ساليب التدريسأ قباجة دد.زيا .4

 جامعة النجاح الوطنية علم النفس  أ.د. غسان الحلو  .5

 جامعة النجاح الوطنية المناهج وطرق التدريس د.هبة خالد سليم .6

 جامعة القدس  علم النفس  د. فدوى حلبية .0

 جامعة القدس  ساليب التدريس أ د. محسن عدس  .9

 جامعة النجاح الوطنية  علم النفس  د. معروف الشايب  .1
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 : المقياس قبل التعديل : (3رقم ) حقمل
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

جامعةالقدس

رشادالنفسيوالتربوياإل

االستقالل(لدىمديري/ات–إجراءرسالةبعنوان:األسلوبالمعرفي)االعتمادبتقومالباحثة

المدارسفيمحافظةجنينوعالقتهباتخاذالقرار0

بتبنيمقياساتخاذكماوقامت،االستقالل(-الباحثةببناءمقياساألسلوبالمعرفي)االعتمادوقامت

 القراروأجراءبعضالتعديالتالالزمة0

علماً أن هذه البيانات  ستستخدم الستبانة بتمعن واإلجابة عليها، أرجو من حضرتكم قراءة فقرات ا

 5ألغراض البحث العلمي 

 

 

 د جراداتة محم  الباحثة: فوقي                                                                 

 أواًل : المعلومات العامة : 

 ذكر ثى          أنالجنس :        

        كليات إنسانية        ةعلميكليات التخصص الجامعي :       

   دراسات عليا        فما دون بكالوريوس العلمي :       المؤهل

 فأكثر  سنة 40       سنة 40أقل من    :  عمرال

 سنة 10أكثر من سنة         10 -30سنوات        30أقل من سنوات الخبرة :      
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 االستقالل( -مقياس األسلوب المعرفي )االعتماد

ال  المالحظات 
 يصلح 

 الرقم  الفقرات يصلح

  .3 الصعوباتاحب تحدي    
  .1 افضل إبداء وجهة نظر  ي في مشاكلي    
  .1 أفضل تناول اآلراء حول الحلول البديلة والخيارات مع الزمالء    

  .4 أفضل مساعدة اآلخرين في أخذ أي قرار    

  .5 أفضل األخذ بوجهات نظر الزمالء   

  .6 أميل إلى الشعور بالمنافسة إلعطاء الرأي في االجتماع    

اعتقد أني بحاجة دائمة لمعلومات إضافية من مصادر موثوق    
 بها 

0.  

  .9 أشعر بالقلق اذا لم يأخذ زمالئي رأيي في قراراتهم    

  .1 أفضل البحث في تفاصيل اي موضوع    

  .30 أهتم بعالقاتي االجتماعية مع اآلخرين    

  .33 أشعر بالنشاط والحيوية في اللقاءات عند اتخاذ القرار    

  .31 أشعر بالملل والضجر من اللقاءات المفاجئة    

  .31 قات القريبة اال أفضل الصد   

  .34 أرى أنه من الصعب قطع العالقات في اآلخرين    

  .35 أفضل  ان استمع أكثر مما اتكلم    

  .36 أثق أن مالحظات اآلخرين لألشياء مهمة جدا    

  .30 افضل الحديث عن المستقبل    

  .39 أرى أن الماضي مهم في نجاحي    

  .31 أرى من الضروري التعاطف مع اآلخرين    

  .10 ال أتردد في قطع عالقاتي االجتماعية مع اآلخرين    

  .13 ال التزم بالقرارات غير غير مقتنع بها    

  .11 من االفضل أن أحكم عقلي دائما في عالقاتي مع اآلخرين    

  .11 عامل المنطقي والصريح مع اآلخرين تأفضل ال   

  .14 افضل أن يكون نقاشي مع اآلخرين بصورة ودية    

  .15 اتردد قبل اتخاذ أي قرار    
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  .16 أفضل اللقاءات المعروفة مسبقًا    

  .10 أنا أميل ألحسم أمري وأصر على قرارات محددة    

  .19 التزم بأي  قرار من مسؤولي    

  .11 أفضل قضاء وقت أكبر مع اآلخرين    

  .10 أفضل العمل مع أصحاب القرار    

  .13 أشعر بالسعادة عند قضاء أوقات طويلة بمفردي    

  .11 اتبع نصائح مسؤولي    

  .11 أتأثر برأي األخرين    

  .14 أفضل المسؤول الذي يوجهني بشكل جيد   

  .15 أفضل أن أكون  مركز اهتمام اآلخرين   

  .16 اآلخرينأفضل توجيه    

  .10 أفضل الصراحة مع اآلخرين    

  .19 ال أحب األشخاص الذين يحاولون إبراز أنفسهم   

  .11 أحافظ على مكانتي مع اآلخرين    

  .40 أقلق عند مخالفة ما يتوقعه المسؤول مني    
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 مقياس اتخاذ القرار:

ال  المالحظات 
 يصلح 

 الرقم  الفقرات  يصلح

  .3 التي تواجهني في المدرسة.أتمكن من تصنيف المشاكل    

أقوم بصياغة المشكلة على شكل نموذج رياضي تعبر عن    
 العالقة بين عناصرها.

1.  

  .1 ال أخلط بين أعراض المشكلة وأسبابها.   
  .4 اتعامل مع المشاكل التي تواجهني حسب حد تها.   
  .5 أحاول تصنيف المشاكل التي تواجهني حسب طبيعتها.   
  .6 استطيع تحديد المشاكل التي تواجهني بسهولة.    
أستطيع تحديد العناصر األساسية التي تتكون منها    

 .المشكلة
0.  

  .9 استطيع تحديد أين تحدث المشكلة.   
  .1 استطيع تحديد لماذا تحدث المشكلة في موقع دون غيره    
  .30 استطيع تحديد متى تحث المشكلة   
  .33 المشكلةاستطيع تحديد كيف تحدث    
اعتمد أسلوب الكم في حل المشكالت واتخاذ القرارات    

 اإلدارية 
31.  

  .31 استطيع تحديد عيوب كل بديل من بدائل القرار     
أحاول تحديد كفاءة البديل والعائد الذي سيحققه اتباع البديل    

 المختار
34.  

  .35 أسلسل البدائل حسب األهمية قبل اختيار البديل المناسب    
  .36 أسمح للمرؤوسين باقتراح بدائل القرار    
  .30 احدد التكاليف التي تترتب على كل بديل من بدائل القرار    
  .39 أفضل البدائل التي تحقق لي المنفعة الشخصية    
احدد امكانية تنفيذ البديل ومدى توافر األمكانات الالزمة    

 لتنفيذه 
31.  

  .10 القراراحاول اختيار الوقت المناسب إلعالن    
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  .13 لدي المقدرة على تقويم نتائج القرار المطبق    
  .11 لدي المقدرة على معرفة الصعوبات التي تواجه تنفيذ القرار   
لدى المقدرة على تحديد األوقات لتلقي التقارير عن تطبيق    

 القرار
11.  

  .14 اتخذ قراراتي اإلدارية بنفسي بعيدًا عن مشاركة اآلخرين    
  .15 احترم راي المرؤوسين    
  .16 أشرك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار    
  .10 ال آخذ برأي المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار    
  .19 أقدر العاملين كاشخاص لهم أهداف شخصية    
  .11 أقدر العاملين كأشخاص لهم رغبات ودوافع خاصة بهم    
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 بعد التعديل  : المقياس (4ملحق )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعةالقدس

 رشادالنفسيوالتربوياإل

تحتعنواناألسلوب،رشادالنفسيوالتربويدبحثلنيلدرجةالماجستيرفياإلتقومالباحثةبإعدا

المدارسفيمحافظةجنينوعالقتهباتخاذالقرار:االستقالل(لدىمديري/ات–المعرفي)االعتماد

التيتقيساألسلوب،وتستخدمالباحثةاالستبانةالمرفقة،دراسةميدانيةفيمدارسمحافظةجنين

0والقدرةعلىاتخاذالقرار،االستقالل(–المعرفي)االعتماد

مةفيالخانةالتيتمثّلوجةةوذلكبوضععال،يرجىالتكّرمباإلجابةعنعباراتهذهاالستبانة

نظركنحوكلعبارةمنالعباراتالواردة0

علماً أن هذه البيانات  ستستخدم الستبانة بتمعن واإلجابة عليها، أرجو من حضرتكم قراءة فقرات ا

        5ألغراض البحث العلمي فقط

                                  

 د جراداتة محم  فوقي   الباحثة:

 أواًل : المعلومات العامة :

 ــرـذكثى         أن      الجنس :

        كليات إنسانية        ةعلميكليات  التخصص الجامعي :       

 دراسات عليا         فما دونبكالوريوس  العلمي :       المؤهل

 فأكثر       سنة 40       سنة  40أقل من      : عمرال

 سنة. 10سنة        أكثر من  10 -30        سنوات  30أقل من  سنوات الخبرة :       
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 االستقالل( -) االعتماد مقياس

معارض 
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

 الرقم الفقرات

  .3 .الصعوبات ىتحدفضل أ     
  .1 .وجهة نظري في مشاكلي يبدأ     

  .1 .البديلة والخيارات مع الزمالء تناول اآلراء حول الحلولأ     

  .4 .أي قراراتخاذ ساعد اآلخرين في أ     

  .5 .أفضل األخذ بوجهات نظر الزمالء     

أميل إلى الشعور بالمنافسة إلعطاء الرأي في      
 .االجتماع

6.  

عتقد أني بحاجة دائمة لمعلومات إضافية من مصادر أ     
 .موثوق بها

0.  

  .9 .لم يأخذ زمالئي رأيي في قراراتهمذا إأشعر بالقلق      

  .1 .ي موضوعأأفضل البحث في تفاصيل      

  .30 .أهتم بعالقاتي االجتماعية مع اآلخرين     

  .33 .أشعر بالنشاط والحيوية في اللقاءات عند اتخاذ القرار     

  .31 أشعر بالملل والضجر من اللقاءات المفاجئة     

  .31 .قات القريبةاال أفضل الصد     

  .34 .اآلخرين معقطع العالقات في  وبةصع جدأ     

  .35 .تكلمأ ستمع أكثر مماأن أأفضل      

  .36 .مالحظات اآلخرين لألشياء مهمة جداً  أثق أن       

  .30 .فضل الحديث عن المستقبلأ     

  .39 .أرى أن الماضي مهم في نجاحي     

  .31 .أرى من الضروري التعاطف مع اآلخرين     

  .10 .في قطع عالقاتي االجتماعية مع اآلخرينال أتردد      

  .13 .لتزم بقرارات غيرمقتنع بهاأال      

في عالقاتي مع  م عقلي دائماً فضل أن أحك  من األ     
 .اآلخرين

11.  

  .11 .عامل المنطقي مع اآلخرينتأفضل ال     

  .14 .فضل أن يكون نقاشي مع اآلخرين بصورة وديةأ     

  .15 .تردد قبل اتخاذ أي قرارأ     

  .16 .أفضل اللقاءات المعروفة مسبقاً      
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  .10 .أميل ألحسم أمري وأصر على قرارات محددة     

  .19 .لتزم بأي  قرار من مسؤوليأ     

  .11 .أفضل قضاء وقت أكبر مع اآلخرين     

  .10 .أفضل العمل مع أصحاب القرار     

  .13 .أشعر بالسعادة عند قضاء أوقات طويلة بمفردي     

  .11 .نصائح مسؤوليتبع ا     

  .11 .أتأثر برأي األخرين     

  .14 .أفضل المسؤول الذي يوجهني بشكل جيد     

  .15 .أفضل أن أكون  مركز اهتمام اآلخرين     

  .16 .لي أفضل توجيه اآلخرين     

  .10 .أفضل الصراحة مع اآلخرين     

  .19 .أنفسهمظهار ال أحب األشخاص الذين يحاولون إ     

  .11 .مكانتي مع اآلخرينأحافظ على      

  .40 .أقلق عند مخالفة ما يتوقعه المسؤول مني     
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 اتخاذ القرار :  مقياس

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

أتمكن من تصنيف المشكالت التي   .3
 تواجهني في المدرسة.

     

1.  
      0الأخلطبينأعراضالمشكلةوأسبابةا

تعامل مع المشاكل التي تواجهني حسب أ  .1
 حد تها.

     

التي تواجهني في  أصنف  المشكالت  .4
 المدرسة حسب طبيعتها.

     

      أحدد المشاكل التي تواجهني بسهولة.  .5
أحدد العناصر األساسية التي تتكون منها   .6

 المشكلة.
     

      .أستطيع تحديد أين تحدث المشكلة  .0

لماذا تحدث المشكلة في ستطيع تحديد أ  .9
 موقع دون غيره.

     

      أستطيع تحديد متى تحدث المشكلة.  .1
      .أستطيع تحديد كيف تحدث المشكلة  .30
أعتمد أسلوب الكم في حل المشكالت   .33

 .واتخاذ القرارات  اإلدارية
     

ستطيع تحديد عيوب كل بديل من بدائل أ  .31
 القرار.

     

البديل والعائد الذي اءة أحاول تحديد كف  .31
 تباع البديل المختار.سيحققه ا

 

     

همية قبل اختيار أسلسل البدائل حسب األ  .34
 البديل المناسب.

     

      أسمح للمرؤوسين باقتراح بدائل القرار.  .35
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أحدد التكاليف التي تترتب على كل بديل   .36
 من بدائل القرار.

     

أفضل البدائل التي تحقق لي المنفعة   .30
 الشخصية.

     

أحدد إمكانية تنفيذ البديل ومدى توافر   .39
 اإلمكانيات  الالزمة لتنفيذه.

     

ختيار الوقت المناسب إلعالن أحاول ا  .31
 القرار.

     

أتمتع بالمقدرة على تقويم نتائج القرار   .10
 المطبق.

     

أتمتع بالمقدرة على معرفة الصعوبات   .13
 التي تواجه تنفيذ القرار.

     

أتمتع بالمقدرة على تحديد األوقات لتلقي   .11
 .التقارير عن تقدم تطبيق القرار

     

أتخذ قراراتي اإلدارية بنفسي بعيدًا عن   .11
 مشاركة اآلخرين.

     

      .أحترم رأي المرؤوسين  .14
      .أشرك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار  .15
أقدر العاملين كأشخاص لهم  أهداف   .16

 شخصية.
     

أقدر العاملين كأشخاص لهم رغبات   .10
 ودوافع خاصة بهم.
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 فهرس المالحق

رقم 
 الملحق

 الصفحة عنوان الملحق

3.  308 خطاب التربية والتعليم في جنين  
1.  309 الحالية الدراسة في المستخدم المقياس تحكيم لجنة بأسماءأعضاء قائمة 
1. س قبل التعديلايالمق   330 
4. س بعد التعديلايالمق   335 
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

، س والتخصــــص، والمؤهــــل العلمــــي، والعمــــرالجــــنتوزيــــع أفــــراد عينــــة الدراســــة حســــب  3.1
 وسنوات الخبرة.

51 

 52 أبعاد مقياس األسلوب المعرفي 2.3
 53 طول الخاليا 3.3
ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationاالرتباط بيرسون )نتائج معامل  4.3

 لكل بعد مع الدرجة الكلية االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد 
54 

 55   يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة المختلفة 5.3
 56 يوضح طول الخاليا 6.3
ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationاالرتباط بيرسون )نتائج معامل  7.3

 مع الدرجة الكلية ات المدارس/ لدى مديري اتخاذ القرار
56 

 -ة األسلوب المعرفي )االعتماد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرج 3.4
 االستقالل(

61 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على الفقرات 1.4
 أسلوب االعتماد على جميع الفقرات

62 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على الفقرات 1.4

 أسلوب االستقالل على جميع الفقرات

63 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 4.4
 لمتغير الجنس تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

65 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 5.4
 الجامعي لمتغير التخصص تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

66 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت اختبارنتائج  6.4
 المؤهل العلميلمتغير  تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

67 

الكلية لدرجة األسلوب المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 0.4
 لمتغير العمر تبعاً  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

68 

 69 -األسلوب المعرفي )االعتماد واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية 9.4
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 لمتغير سنوات الخبرة تبعا االستقالل(
( للفروق One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 1.4

 لسنوات الخبرة وفقاً  االستقالل( -األسلوب المعرفي )االعتماد في درجات 
70 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على الفقرات  30.4
 الستبانة وكذلك على جميع الفقراتعلى الدرجة الكلية ل اتخاذ القرار

71 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 33.4
 لمتغير الجنس تبعاً 

74 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 31.4
 الجامعي   التخصصلمتغير  تبعاً 

04 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 31.4
 المؤهل العلميلمتغير  تبعاً 

05 

 اتخاذ القرارالكلية لدرجة المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار 34.4
 العمرلمتغير  تبعاً 

06 

لمتغيـر سـنوات  تبعـاً  اتخـاذ القـرارواالنحرافـات المعياريـة لدرجـة  ،المتوسطات الحسابية 35.4
 الخبرة

00 

( للفروق One Way Analysis of Varianceالتباين األحادي)نتائج اختبار تحليل  36.4
 لسنوات الخبرة وفقاً  اتخاذ القرارفي درجات 

00 

األسلوب  متوسطاتبين للعالقة  (Pearson Correlation)بيرسوننتائج معامل االرتباط  30.4
 تخاذ القراراوبين  االستقالل( -المعرفي )االعتماد 

09 
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