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: الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة
 ) طالبا8053 (  تكون مجتمع الدراسة من،االعدادية في مركز قضاء بعقوبة
 وتم التحقق من صدق المقياس.ً) طالبا954( وتكونت عينة الدراسة من
 كما تم،  صدق المحتوى (صدق المحكمين) والصدق البناء:بطريقتين وهي
 طريقة اعادة االختبار وطريقة:التحقق من ثبات المقياس بطريقتين وهي
 وأظهرت النتائج دالالت صدق،االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
. وثبات مقبولة لمثل هذا النوع من المقاييس
Building Measurement of Decision-Making of the
Preparatory School Students
Laith Kareem Hamed

Haitham Q. Abdul Razzaq
University of Diyala , College of Basic Education

Abstract :
The study aimed at building measurement of making –
decision of the preparatory school students in Baqubah
district ,the study community consisted of (3508)students
whereas the sample consisted of (409)students. The
measurement validity was checked up by: check in the
content validity (Jury validity),and the validity of the
process of building .The stability of the measurement was
achieved through two ways: retesting and Cronbach Alpha
equation (internal consistency).The findings of the study
revealed the validity and reliability of this measurement.
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مشكلة البحث :
تواجهنااا فااي الحياااة مواقااي كثياارة يتطلااق منااا اتخاااذ قاارارات اتجاههااا  ،فاابع
الطاااالب ال يقوماااون باساااتعمام عمليااااتهم العقلياااة بصاااورة دقيقاااة وفاعلاااة عناااد
مواجهتهم هذه المواقي ألنهم يفقدون القدرة على جمع المعلومات وتحليلها بشكل
دقيق  ،فضاالً عان أخطاائهم وتسارعهم فاي اختياار البادائل المطروحاة وصاعوبة
إيجااااد االساااتراتيجيات المناسااابة التخااااذ القااارار  ،كماااا أنهااام يساااتعملون أسااالوب
المحاولة والخطأ في حل المشكالت مما يؤدي إلى فشلهم في اتخاذ القرارات فاي
الوقات المناساق ( . )Huskins, 1976 : 138إذ يارى ( )Charles, 2002ان
ظروف الحياة تتطلق من الطالب فهم عملية اتخاذ القرار  ،الن هذه العملية ذات
عالقة وثيقاة بالوظاائي والعملياات اانساانية فعملياة اتخااذ القارار تتاأثر بالكيفياة
التااي ياادرا بهااا الشااخا األمااور وبااالقيم والمعرفااة التااي يمتلكهااا ( Charles,
 . )2002 : 26فأصاابحت عمليااة اتخاااذ القاارار حاارورة ملحااة ماان كاال وايااا
النشاط ،وغني عن القوم أن دخوم البشرية إلى عصار العولماة والمعلوماتياة قاد
ف الكثير من المشكالت المعاصرة التي يمكن آن تواجههاا مجتمعاات فاي ظال
العصر الذي يشهد تغيرات دراماتيكية في مختلي جوانق الحياة حيا نجاد أنناا
نميل في معظام أوقاتناا ساواء كناا إفارادا أم جماعاات إلاى صانع أو اتخااذ القارار
وفي كل ناحية مان ناواحي حياتناا تحكمهاا القارارات ساواء عملناا كتدريسايين أو
مديرين أو أعضاء في أسرة أو مدرسة أو موظفين في المجتمع (نوفل ،وسعيفان
 1522 ،ص5 )80
أهمية البحث :
تكمن أهمية اتخاذ القرار لدى كل فرد في أن يكون من حاق الفارد تحدياد
أهدافااو وفلساافو حياتااو واتخاااذ قراراتااو بنفسااو لنفسااو ،الن الحياااة حياتااو والساالوا
سلوكو والقرارات البد أن تكون قراراتاو  ،آذ يمار الفارد فاي حياتاو بصافة عاماة
بسلسلة متصلة من المواقي التي تتطلق اتخاذ قرارات ،من هذه القرارات ما هو
خطير ومهم مثل اتخاذ قرار بخصوص الزواج أو اختيار المهناة وإكماام التعلايم
أو اختصااااره  ،ومنهاااا ساااهل ال يحتااااج إلاااى تفكيااار عمياااق (مثااال اختياااار ناااوع
الطعام)5وهكذا يحتاج كل فرد إلى تعلم عملية اتخاذ القارار  ،اذ ان هنااا الكثيار
من األفراد يالقون صعوبات ويحتاجون إلى مساعدة في عملية اتخااذ القارارات
،ماان هااؤالء ماان تنقصااهم المعلومااات التااي يحتاااجون إليهااا وماانهم ماان يمتلكااون
المعلومات لكنهم يعجزون عن استخدام المعلومات التي يحصلون عليهاا ،ومانهم
مااان يتسااام سااالوكو باااالتردد عناااد االختياااار باااين االحتمااااالت المتعاااددة ( هاااران
2443،ص .)142 -145
أن عملية اتخاذ القرار ليست بالعملية السهلة  ،بل هي مهارة تتطلاق الكثيار مان
التدريق  ،وتحتاج إلى كثير من نفاذ البصيرة والقدرة والعلم والمعرفة والخبرة ،
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فهاااااااي عملياااااااة معقااااااادة تتشااااااااب فيهاااااااا الكثيااااااار مااااااان العوامااااااال والقاااااااوى
التنظيمية،واالقتصادية ،واالجتماعية واألخالقية والنفسية (درة . )6 : 2431 ،
وإذا كانت عملية اتخاذ القرار بهذه األهمية في التنظيمات الحياتية  ،فأن أهميتهاا
تزداد عمقا ً واتساعا ً في المؤسسات والتنظيماات التربوياة  ،التاي تمثال االعدادياة
قاعدتها األساسية  ،وتتأثر عملية اتخاذ القرارات بمستوى المشاركة فاي اتخاذهاا
 ،وينظاار إلااى المشاااركة علااى أنهااا تمثاال نوع اا ً ماان نتااائج هااذه القاارارات التااي
سيتحملها أولياء األمور (. )Mitchell, 1993 : 670
أن عملية اتخاذ القرار هي جزء أساس من حياة األفاراد الشخصاية والمهنياة ،
فابع القارارات تكاون أساساية ومهمااة ومعقادة  ،وبعضاها تكاون بسايطة ولكاان
جميعها تتطلق أعمام الفكر ومعالجة المعلومات  ،ولكن بدرجات متفاوتة  ،ومن
المنطقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
أن يأخذ التفكير بالقرارات المهمة وقتا ً أطوم مان التفكيار باالقرارات البسايطة أو
السااطحية (كايااد . )21 : 2441 ،عليااو فاامن عمليااة اتخاااذ الق ارار تنطااوي علااى
مجموعااة ماان الخصااائا التنظيميااة واانسااانية واالجتماعيااة ،منهااا :إنهااا عمليااة
فكرية تتطلق مان متخاذ القارار التنظايم والتحليال والتفكيار فاي اختياار باديل مان
البدائل المتاحة ،فالتفكير السطحي قد ال يمنح القرار قاوة وصاالبة حاين ال يكاون
القرار قد خضع لمدة طويلة من الفحا واالختياار ،وإن ماا نجاده مان اختالفاات
فااي القاارارات إنمااا يعااود الخااتالف القاادرات الفكريااة والذهنيااة لمتخااذي القاارار .
(سعود)115 ،2445،
هدف البحث :
يهدف البح الحالي إلى -:
بناء مقياس اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة االعدادية .
حدود البحث :
يقتصر البح الحالي على طالب المرحلة ااعدادية الصي الخامس العلمي
من المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى مركز قضاء بعقوبة للعام
الدراسي (. ) 2014 – 2013
تحديد المصطلحات :
أوال  :المقياس :
أداة مالئمة لجمع البيانات والحقائق ذات الصلة الوثيقة بموحوع معين  ،من
خالم استمارة تتضمن عددا من الفقرات أو الجمل الخبرية ( مثيرات ) يطلق
من عينة من المفحوصين ااجابة عليها  ( .عبده ،2444ص)262
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ثانيا  :اتخاذ القرار :كما عرفها كل من :
* عرفاااو ) ""(John, 2000بأنــاااـو" مساااار عمااال يختــــاااـاره متخاااذ القااارار
)(John, et, al.2000, p, 354
للتعامــــل مع مشكلـة "
* عرفو ) ( Richard, 2001بأنـــــو" عمليــاـة لتحدياد المشكــــاـالت و إيجااد
حلوم لها " )(Richard 2001, p,400
* وعرفااو (خاااطر ،وآخاارون )1552 ،هااو" عمليااة عقالنيااة رداايدة تتبلااور فااي
عمليااات فرعيااة ،وهااي البح ا  ،المفاحاالة أو المقارنااة ،واالختيااار وهااو عمليااة
الحكم بترجيح جانق على جانق أخر أو إيجاد حل للتوصل إلاى إقارار دايء أو
(خاطر ،وآخرون ،1552 ،ص )106
استقراره" .
*وعرفو( الشيباني) بأنو" اختيار المدرا بين البادائل المتاحاة فاي موقاي معاين
لتحقيق هدف محدد ،فمذا لم يكان ثماة بادائل ،وإنماا نحان أماام أمار واحاد ال باديل
عنو ،فمننا نخرج عن مجام اتخاذ القرارات "  ( .الشيباني ،2441 ،ص.)246
* وعرفو ( السامرائي ) 2444بأنو " العملية الديناميكية لبح واختيار بديل من
بين البدائل ،لبلوغ هدف أو مجموعة أهداف خالم مدة منية محددة وفاي حاوء
محاااااددات البيداااااة الداخلياااااة والخارجياااااة والعوامااااال اانساااااانية والسااااالوكية ".
( السامرائي ،2444 ،ص)04
*وعرفااااو الكاااايالن  " 2433هااااو العمليااااة التااااي يااااتم ماااان خاللهااااا االختيااااار
المااااادرا مااااان باااااين البااااادائل المتاحاااااة والتاااااي جااااارى تحليلهاااااا عااااان طرياااااق
االحتماااااالت التااااي يقاااادمها خبااااراء فااااي المجااااام الااااذي يتخااااذ فيااااو القاااارار".
(الكيالن)11 ،2433،
ويعرف الباحثان اتخاذ القرار نظريا :
هو عملية اختيار بديل واحد من مجموعة بدائل محتملة يتعرض لها الفرد في
أنشطة الحياة اليومية فتجعلو يمر بحالة من الصراع (. )conflict
ويعرف الباحثان اتخاذ القرار إجرائيا  -:هو الدرجة التي يحصل عليها الطالق
المستجيق على مقياس اتخاذ القرار الذي أعده الباح في هذه الدراسة .
ثالثا  :المرحلة االعدادية
عرفتهاا و ارة التربيااة ( : )2411بأنهااا " المرحلااة الدراسااية التااي تلااي المرحلااة
المتوسااطة وماادة الدراسااة فيهااا ثااالي ساانوات وظيفتهااا ااعااداد للحياااة العمليااة
والدراسة الجامعية "(.جمهورية العراق)9 :2411،
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الفصل الثاني
أطار نظري:
لقد استخدم مفهوم اتخاذ القرار من قبل الكثير من المختصاين كالفالسافة وعلمااء
االجتمااااااااااااااااع  ،وعلمااااااااااااااااء الااااااااااااااانفس ،واالقتصااااااااااااااااد ،واادارياااااااااااااااين.
()Newman,1999: p.175
أن مفهااوم اتخاااذ القاارار بالنساابة لعلاام الاانفس حاادي نساابيا ً كونااو نمااا فااي ظاال
نظريات غير نفسية كنظرية (المنفعة االقتصادية) التاي تعاود إلاى (دانياام مرناو
لي) ( )Danel Mornolyعام  2183والتي كاان هادفها تاوخي الاربح األسااس
فااي نظرتهااا للشااخا متخااذ القاارار محاولااة بااذل وحااع مواصاافات وخصااائا
معينااة لااو  ،مثاال اامكانيااة فااي تحسااين الخيااارات والباادائل والعقالنيااة فااي اتخاااذ
القرار بغية الحصوم على اكبر قدر مان المنفعاة االقتصاادية  ،وقاد ساعى بعا
علمااء الاانفس إلااى اافااادة ممااا توصاال إليااو االقتصاااديون فااي بحااوثهم عاان اتخاااذ
القاارار وسااعيهم للتوفيااق بااين منطااق االقتصاااد وعلاام الاانفس  ،حتااى جاااء ليفااين
 Levinبنظرية مستوى الطموح عام ( ، )2465والتي مثلت صورة واقعية عن
أنموذج المنفعة الذاتية المتوقعة في اتخاذ القرار (الطائي )69 : 1552 ،
ويميل باركر إلى التفكير في القرارات على أنها أحداي أو لحظات من الازمن
لها ما قبلها وما بعدها  ،إذ يبدو أن للقرارات نقطة ال عودة يمكننا قبلهاا أن نلغاي
أو نبطل القرار  ،ونقطة الالعودة هاذه هاي التاي تجعال القارارات صاعبة  ،ألنناا
يجاااق أن نلتااازم بمساااار عمااال دون أن نكاااون قاااادرين علاااى التنباااؤ بعواقباااو ،
والقرارات ليست أحاداثا ً فحساق  ،بال هاي أجازاء مان عملياات متشاابكة محاطاة
بعدة مؤثرات .
ان القرارات تسعى لحل مشكلة ما  ،وتكون واححة في المنظماات الصاناعية
التااي تتعاماال مااع الساالع والمااوارد الماديااة ولكنهااا ال تكااون بااذل الوحااوح فااي
المؤسسات التربوية  ،وذل لتعاملها مع اانسان ذاتو بكل ما فيو من رقي وتعقيد
 ،لذل فأن عملياة اتخااذ القارارات فاي المؤسساات التربوياة اداد صاعوبة وأكثار
تعقيااداً  ،إذ يعتمااد عليهااا فااي التغياار والتطااور نحااو األفضاال  ،ومااا هاادف اتخاااذ
القرارات في النتيجة النهائية إالّ إرادة التغير ( .باركر  : 2443 ،ص)80
نظريات فسرت اتخاذ القرار:
أوال :نظرية التحليل النفسي
يعااااد ساااايجموند فرويااااد  )Sigmund Freud(1939 -1856مؤسااااس هااااذه
النظرياة والتاي تقاوم علااى بعا األساس التاي هااي بمنزلاة مسالمات فاي تفسااير
الساالوا منهااا :الحتميااة النفسااية ،والطاقااة الخفيااة والثبااات واالتاازان ومباادأ اللااذة.
(الطاااائي :1552،ص .)30وتعاااد نظرياااة التحليااال النفساااي نظرياااة نفساااية عااان
ديناميات الطبيعاة البشارية وعان بنااء الشخصاية ،ومانهج بحا لدراساة السالوا
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البشري  ،وهي أيضا طريقة عالج .أما عن خطوات التحليل النفساي التاي تادخل
حمن الخطوات العامة في عملية اارداد النفسي فمن أهمها " العالقاة العالجياة
" الدينامياااة باااين المسترداااد والمرداااد المعاااالج التاااي يساااودها التقبااال والتفاعااال
االجتماااعي السااليم  .ومنهااا التطهياار أو التفريا االنفعااالي للمااواد المكبوتااة سااواء
كانت حوادي أو خبرات أو دوافع أو صراعات بمصاحبتها االنفعالياة بماا ياؤدي
إلى اختفاء أعراض العصااب  .ومنهاا التاداعي الحار أو التارابل الطلياق للكشاي
عاان المااواد المكبوتااة ف اي الالدااعور عاان طريااق أطااالق العنااان بحريااة ل فكااار
والخواطر واالتجاهات والصراعات والرغبات وااحساسات  ،مع االستفادة مان
فلتان اللسان و الت القلم وتفسير مايكشاي عناة التاداعي الحار  .وقاد طارا علاى
نظرية التحليل النفساي الكالسايكي كماا وصافها فروياد ورفاقاو بعا التعاديالت
الحديثة التي تناساق ااردااد النفساي ادخلهاا ماالءه وتالمياذه ومانهم أناا فروياد
والفرويديون الجدد وغيرهم .وقد ركز هؤالء جميعا على اختصار وتقصاير مادة
التحلياال النفسااي  .وماان أهاام مالمااح تعااديالت نظريااة التحلياال النفسااي "التحلياال
النفسي التو يعي" الذي أتاى باو (أدولاي مييار) وهاو يتضامن الفحاا والتحليال
الموجة لخبرات المستردد مع التركيز على امكاناتو واحتماالتو ومسااعدتو علاى
اتخاذ قرارات عملية خاصة بمستقبلة  ( .هران:2443 ،ص )214 -211
ثانيا :النظرية السلوكية
أن السلوا من وجهة نظر المدرسة السلوكية هو نتاج للتعلم من غير أن يكون
للوراثة اثر في ذل  ،وتقوم النظرية السلوكية على أساس نظرياات الاتعلم بصافة
عامة  ،والتعلم الشرطي بصفة خاصة  ،ومستند إلى اطر النظريات التي وحعها
(جاااون واطسااان) فااااي الاااتعلم الشرطــــــااااـي الكالسيكـاااـي ( هااااران:2443 ،
ص .)869فان عملية اتخااذ القارار مان وجهاة نظار السالوكية  ،سالوا متخاذي
القرار يعتمد على عمليات التعلم اانسااني ،والتاي هادفها النهاائي فهام العالقاات
بين االختبارات التي يقوم بها الشخا فاي مواقاي مختلفاة  ،واثار تلا المواقاي
في توليد انماط مؤقتة من االستجابات  ،غير أن االختيارات نفسها تحصل بشكل
متكااارر عااادة مااارات  ،ويكتساااق الشاااخا باااالخبرة معلوماااات إحصاااائية حاااوم
األحداي ،وعندها ترسو استجاباتو على نمل من السالوا الختياار ماا يجاده نافعاا
في المواقي المتكررة ،وقد ركز أصحاب هذا االتجاه على ميكانزمات االختيار،
آذ تتغياار احتماااالت االختيااار بتكاارار الخباارة  ،فالشااخا عناادما يقااوم باسااتجابة
ويكافأ عليها  ،فان احتمام القيام بتل االستجابة لمرة أخرى يزداد قلايال  .وباذل
فااان القاارار ماان وجهااة نظاار الساالوكية يتخااذ بشااكل غياار عقالنااي  ،لكونااو يسااتند
أصال علاى الخبارات الساابقة والعاادات المتعلماة ( .ألعبيادي  :2431 ،ص-13
)14
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ثالثا -النظرية المعرفية:
أن هذا االتجاه في علم النفس ال يعتماد علاى االرتباطاات العصابية باين المثيار
واالستجابة كما يرد عناد السالوكيين ،وال علاى الشاعور والالداعور عناد التحليال
النفسي أنما على خاصية الفهم وإدراا العالقات في اطار النظرية الكلية الشااملة
لعناصر الموقي .ومن ابر العلماء الذين تنااولوا اتخااذ القارار تحات اطاار هاذه
النظرية هو العالم األمريكي (ليون فسانجر  ،)Leon Festingerوتبادأ النظرياة
باقتراح معقاوم أنناا بوصافنا بشارا فمنناا نكاره عادم االتسااق وبوجاو خااص ،إنناا
النحق عدم االتساق بين اتجاهاتنا وسلوكنا وحينما تنشا مثل هاذه الظاروف فأنناا
نخبر حالة التبع السرور لدينا تعرف بالتناافر وحينماا نحااوم التعامال ماع هاذه
المشاعر والعمل علاى التقليال منهاا فاان غالباا ماا يانجم عان ذلا تناافر تغيار فاي
()Battel,1995 : p.132
االتجاه .
وقد أدار (سفري  ( 1962إلى أن قوة التنافر المعرفي تعتمد على ثالثة عوامل،
هي:
 -2أهمية القرار المتخذ.
 - 1جاذبية البدائل المرفوحة.
 - 8درجة التشابو والتداخل بين البدائل المختارة(ألنعيمي ،2440،ص)93
ولهذه النظرية بع التطبيقات في مواقي الحياة اليومية ،منها:
أ -عملية تغيير اتجاهات الفرد وسلوكو.
ب  -وصي الطريقة التي يكشي بها الناس عن ذواتهم.
ج  -وصي األسباب التي تجعل األفراد يبحثون عن ااسناد االجتمااعي ألرائهام
ومعتقداتهم.
د -وصاااااااااي مشااااااااااعر النااااااااادم لااااااااادى األفاااااااااراد بعاااااااااد عملياااااااااة اتخااااااااااذ
القرار.)Stuart,1984,p:401(.
وقد أدارت الدراسات العلمية في هذا المجام إلى أن عملية تقييم البدائل تكاون
أكثر واقعية لدى الفرد قبل اتخاذ القرار  .أماا بعاد تبناي الفارد للقارار فأناة يكاافح
من اجل ايجاد اآلراء والمعتقدات والمعلومات التي تحقق التوا ن حتى فاي حالاة
فشاااالة فااااي اتخاااااذ القاااارار المناسااااق وذلاااا ماااان خااااالم إسااااناد هااااذا االختيااااار.
( ألنعيمي،1529 .ص)114
ومن خالم ما تقدم من عرض ل دبيات واألطر النظرية لعملية اتخاذ القرار،
يرى الباح أن عملية اتخاذ القرار عملية مهمة وليست عملية سهلة ،فهي
تتطلق جهداً فكريا ً منظما ً وقدراً كافيا ً من المعلومات التي تساعد على اختيار
البديل المناسق الذي يتفق مع ما يحملو متخذ القرار من أهداف
وتوجهات،ويؤدي اتخاذ القرار دوراً كبيراً في حياة الفرد بشكل عام ،وحياة
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طالب المرحلة ااعدادية بشكل خاص ،فهم قادة المستقبل ،تقع على عاتقهم
مسؤولية بناء هذا الوطن .
ويستفيد الباح من نظرية التنافر المعرفي للقرار التي جاء بها (،ليون
فسنجر )Leon Festingerفي اعداد أداة بحثو
الفصل الثالث
أوال  :مجتمع البحث Population Of Research :
يقصد بالمجتمع المجموعة الكلية من العناصر  ،والتي يسعى الباح إلى أن
تعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة (عودة،2441،ص، )204
ويتكون مجتمع هذا البح من طالب المرحلة ااعدادية في مركز محافظة
ديالى والبال عددهم على وفق ااحصاء التربوي للعام الدراسي (-1528
 )8053()1529طالق مو عين على مدارس مركز قضاء بعقوبة في محافظة
ديالى البالغة( )22مدرسة إعدادية وثانوية .والجدوم ( )2يبين ذل .
جدول()3
يبين مجتمع البحث موزعة بحسب مدارس البنين في مركز قضاء بعقوبة
ت

أسماء مدارس

 1إعدادية الشريي الرحي
 2ااعدادية المركزية

الخامس

الرابع

العلمي األدبي العلمي األدبي العلمي األدبي
90
57 118 25
22 100
76 116 45 103 35 104

479

78

55

60
125

65
32

103
72
179

71
77
63

58

108
25

38
96
34

107
51

389
226
219

35

40
41

207
101

-

26

129

791

609

3508

 3إعدادية جمام عبد الناصر 73
49
 4إعدادية ديالى
111
 5إعدادية المعارف
 6إعدادية الطلع النضيد
 7ثانوية ألجواهري
 8ثانوية بالط الشهداء

78
70
41

33

60
35

 9ثانوية السالم
 10ثانوية الحسن بن علي

35
-

40
40

12
-

45
20

 11ثانوية طرفة ابن العبد

44

34

25

-

705

337

420 646

ثانيا  :عينة البحث Sample Of Research :
23

412
434
351
561

54
28
51

المجموع

السادس

المجموع

ويقصد بعينة البح هي جزء من المجتمع األصلي للبح  ،وقام الباحثان
بدراستها للتعرف على خصائا المجتمع الذي سحبت منو ،ويتم اختيارها
اجراء دراسة عليها وفق قواعد خاصة ويجق أن تمثل المجتمع تمثيالً سليما ً .
(عبد الرحمن و نگنة ،ص)1553:859
 -2عينة التحليل ااحصائي:
ترى نانلي ) (Nannilyأن نسبة عدد أفاراد العيناة إلاى عادد فقارات المقيااس
يجااق أن ال تقاال عاان نساابة ( )2-0لعالقااة ذل ا بتقلياال خطااأ الصاادفة فااي عمليااة
التحليل ااحصائي )Nannily,1978,p262( .وتشير أنستا ي أن أفضل حجام
لعينااااة التحلياااال ااحصااااائي أن يكااااون ( )955مسااااتجيق(،1988 ،Anastasi
 ، )P:33وعلى وفق هذا المعيار ارتاأى الباحثاان الاذهاب ماع الارأي الثااني باأن
تكون عينة بح التحليل ااحصائي ( )954طالبا من طالب المرحلاة ااعدادياة
إذ تم استبعاد ( )4استمارات كانت غير صالحة فأصبحت العينة النهائياة ()955
طالااق ماان (الصااي الخااامس العلم اي  ،إذ أن هااذا العاادد ( )955طالااق قااد ت ام
اختيااارهم بطريقااة النسااق المدويااة للعينااات العشااوائية بواقااع ( )%69ماان كاال
مدرسة من المدارس الموجودة في مركاز قضااء بعقوباة علماا اناو تام الحصاوم
على أعداد والمدارس من مديرية تربية ديالى – التخطيل التربوي والجدوم ( 1
) يبين ذل .
الجدول ( ) 4
عينة التحليل اإلحصائي
يبين عينة البحث موزعة حسب مدارس البنين في مدينة بعقوبة (**)
ت

أسم المدرسة

الصي الخامس
العلمي

عدد الطالب

نسااااااااااااااااااااااابة
%69ماان كاال
مدرسة
01
60

2
1

إعدادية الشريي الرحي
ااعدادية المركزية

أ+ب
أ+ب+ج

45
258

8

إعدادية جمام عبد الناصر

أ+ب

13

94

9
0
6

إعدادية ديالى
إعدادية المعارف
إعدادية الطلع النضيد

65
210
03

1

ثانوية بالط الشهداء

أ

80

83
35
81
11

3

ثانوية السالم

أ

21

11

4

ثانوية ألجواهري

أ+ب

65

83

أ+ب
أ+ب+ج
أ+ب

23

25
22

ثانوية الحسن بن علي
ثانوية طرفة ابن العبد
المجموع

--أ
24صي

--10
696

--26
954

ثالثا  :أداة البحث ()Research of tools
تحقيقا" ألهداف البح الحالي تطلق قياس اتخااذ القارار  ،لاذا قاام الباحا ببنااء
اداة لبحثو وهي -:
أوال :مقياس اتخاذ القرار
 -2تحديد المفهوم :
فاااي حاااوء المنطلقاااات النظرياااة والمفااااهيم األساساااية للبحااا الحاااالي يشاااير
المتخصصون في القياس النفسي إلى حارورة تحدياد المفااهيم البنائياة والنظرياة
التي يعتماد عليهاا الباحا فاي بنااء المقيااس ) Cranach , 1970 , p.404 ( ،
ألنها تقوم بمعطاء الباح رؤية في ااجراءات واألسس التي ينبغاي أن يعتمادها
فاي بنااء مقياساو وقاد قاام الباحا باعتمااد التعرياي األتاي  :وفاق مباادن نظرياة
التنافر المعرفي المتبناة من قبال الباحا للعاالم لياون فسانجر وهو(عملياة اختياار
بااديل واحااد ماان مجموعااة باادائل محتملااة يتعاارض لهااا الفاارد فااي أنشااطة الحياااة
اليومياااااة فتجعلااااااو يمااااار بحالااااااة مااااان الصااااااراع (( . ) conflictألنعيمااااااي،
1529ص)114
اعداد وصياغة فقرات المقياس :
يعد موحوع إعداد وصياغة فقرات المقياس فاي العلاوم التربوياة والنفساية مان
األمور المهمة إذ كلما نجح الباح في صياغة فقرات مقياساو كلماا حصال علاى
نتااائج صااادقة ودقيقااة فااي قياااس الظاااهرة المااراد قياسااها .وماان الضااروري أن
يراعى في صياغة الفقرات ما يأتي:
 أن تكون الفقرة قصايرة ومعبارة عان فكارة واحادة قابلاة لتفساير واحاد  ،وأن
تكاااون معبّااارة عااان رأي ال حقيقياااة  ،وعااادم اساااتخدام القضاااايا الغامضاااة وغيااار
المحااددة  ،وأن يكااون محتااوى الفقاارة واحااحا ً وصااريحا ً ومبادااراً  ،وأن تكااون
الفقااارة والبااادائل التاااي تحتويهاااا ممثلاااة لمواقاااي الحيااااة اليومياااة ألفاااراد العيناااة.
(األمام  ،2445 ،ص )810
وعلااى وفااق تل ا المعااايير تاام صااياغة ( )16فقاارة  ،وقااد راعااى الباح ا فااي
صااياغتو لتل ا الفقاارات وحااوح الفقاارة وأن تكااون الفقاارة قصاايرة وتحماال فكاارة
واحدة وتكون الفقرة مثبتة كماا اختاار ( )9بادائل لكال فقارة ولهاذه البادائل أو ان
تتااراوح ماان ( )5-2-1-8فقااد كاناات الباادائل هااي -:تنطبااق علّااي بدرجااة كبياارة
وتحصل علاى ( )8درجاات  ،تنطباق علّاي بدرجاة متوساطة وتحصال علاى ()1
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درجتان  ،وتنطبق علّي بدرجة قليلة وتحصال علاى ( )2درجاة واحاده.ال تنطباق
عل ّي وتحصل على ( )5صفر من الدرجات.

 صالحية الفقرات:4
تعاااد صاااالحية الفقااارة مااان متطلباااات المقيااااس الجياااد  .إذ يمكااان تقيااايم درجاااة
صااااالحية وصاااادق الفقاااارة ماااان خااااالم التوافااااق بااااين تقااااديرات المحكمااااين .
(عودة،2430،ص)201
ولهذا الغرض تم عارض فقارات المقيااس بصايغتو األولياة بفقراتاو ( )16فقارة
والمو عااة علااى مجموعااة ماان المحكمااين فااي مجااام علاام الاانفس واالختبااارات
والمقاييس في مدى صالحية الفقرات في قياس الظاهرة المراد قياسها من خاالم
تسااجيل مالحظاااتهم حااوم ماادى دقااة عمليااة اتخاااذ القاارار وصااالحية الفقاارات
والبدائل المعبرة عنها ودقة بدائل االستجابة وأو انها  ،وتعديل ما تروناو مناسابا ً
أو أي مالحظات تفيد البح .
وقد استعمل الباح النسبة المدوياة للتعارف علاى مادى أتفااق المحكماين علاى
إبقاااء الفقاارات التااي تقاايس عمليااة اتخاااذ القاارار لاادى طااالب المرحلااة ااعداديااة.
وعدت نسبة االتفاق ( )%35فأكثر صالحة التفاق المحكمين على فقارة المقيااس
واسااتبعاد الفقاارات التااي لاام تحصاال علااى نساابة االتفاااق المطلوبااة  ،وقااد ظهاار أن
جميع الفقرات قد حصلت على نسبة االتفاق المطلوبة ،مع إجراء تعديالت طفيفة
في بع الكلمات في صياغة الفقرات باستثناء الفقرات (.)11 ،22
 -8التحليل اإلحصائي للفقرات :
ويقصد بالتحليل ااحصائي لفقرات االختبار أنو يجق تحليال فقارات المقيااس
إحصااائيا ً لغاارض اختيااار (الفقاارات) التااي تخاادم البح ا واسااتبعاد الفقاارات غياار
المناسبة بميجاد قوتهاا التمييزياة مماا يسااعد علاى ياادة صادق المقيااس وثباتاو .
()P:19 ،1997 ،Vrbina & Anastasi
تمييز الفقرات :
أن الهاادف األساسااي ماان هااذه الخطااوة هااو تطبيااق المقياااس علااى عينااة ماان
المجتمااع لغاارض إيجاااد درجااة االنسااجام فااي االسااتجابة السااتبعاد الفقاارات غياار
الممياازة ولغاارض تحلياال الفقاارات باسااتخراج القااوة التمييزيااة ،لجااأ الباح ا إلااى
حساب القوة التمييزية للفقرات باعتماد طريقتين هما-:
الطريقة األولى  :أسلوب المجموعتان المتطرفتان
22

يقصد بها قدرتها على أن تميز بين الطلبة الحاصلين على درجات مرتفعة ،وبين
ماااان حصاااالوا علااااى درجااااات منخفضااااة فااااي الساااامة التااااي تقيسااااها الفقاااارات .
(الظاهر ،2444 ،ص))214
وقد أتبع الباح الخطوات اآلتية :
-2تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة
-1ترتيق االستمارات من أعلى درجة إلى أدنى درجة.
-8تعيين الـ( )%11من االستمارات الحاصلة على الادرجات العلياا فاي المقيااس
والاااـ( )%11ماااان االسااااتمارات الحاصاااالة علااااى الاااادرجات الاااادنيا ،وتراوحاااات
اسااتمارات المجموعااة العليااا بااين ( )253اسااتمارة و( )253اسااتمارة للمجموعااة
الدنيا وبذل بلا عادد االساتمارات الخاحاعة للتحليال ااحصاائي()126اساتمارة
()Anastssl,1997:p.208
-9اساتخراج الوسال الحساابي واالنحاراف المعيااري لادرجات المفحوصاين لكال
مجموعة من كل فقارة مان الفقارات المقيااس ثام طباق االختباار التاائي ()T.test
لعينتين مستقلتين ومتساويتين ،وبذل بلغت القيمة التائياة الجدولياة ( )2،46عناد
درجة حرية ( )129ومستوى داللاة ( ،)5،50لاذا أعادت جمياع الفقارات موجباة
وممياازة علااى وفااق هااذا األساالوب ألن قيمتااو التائيااة المحسااوبة كاناات أعلااى ماان
القيمة الجدولية البالغة ( )2،46ودرجة حرياة ( ،)129باساتثناء الفقارات ( ،22
 )11فقد كانت القيماة التائياة المحساوبة اقال مان القيماة التائياة الجدولياة  ،وباذل
تحااذف الفقاارتين كونهااا اتفقاات مااع آراء المحكمااين فااي عاادم صاادقها وتميزهااا .
والجدوم (  ) 8يبين ذل .
الجدول ( )1
يبين اختبار الفرق في درجات المجموعة العليا والدنيا لعينتين مستقلتين
رقم
الفقرة

المجوعة العليا
االنحراف
المتوسل
المعياري

المجموعة الدنيا
المتوسل

االنحراف القيمة التائية
المعياري المحسوبة

الداللة
ااحصائية

2

1711

27619

2740

27411

87221

دالو

1

1714

27110

2731

27392

87115

دالو

8

1761

27401

2744

27348

17840

دالو

9
0
6

1709
1724
1794

27440
27111
27048

2741
2703
2716

17551
27648
27446

17112
17416
17400

دالو
دالو
دالو

22

رقم
الفقرة

المجوعة العليا
االنحراف
المتوسل
المعياري

المجموعة الدنيا
المتوسل

االنحراف القيمة التائية
المعياري المحسوبة

الداللة
ااحصائية
دالو
دالو

1
3

1766
1794

27419
27441

2749
2789

27411
27646

17183
97090

4
25
22
21
28

1713
1714
1714
1 .80
1711

27149
27155
27119
27126
27130

2716
2723
2744
2738
2734

27490
27069
27338
27640
27662

دالو
87439
دالو
97413
/27120تحذف غير دالو
دالو
17181
دالو
87114

29
20
26
21
23
24
15
12
11
18
19
10
16

1742
1733
1704
1713
1766
1734
1714
1704
1713
1700
1714
1712
1743

27244
27813
27141
27001
27910
27619
27316
27194
27608
27296
27890
27460
27990

2701
2741
2730
2736
2761
2711
2741
2746
2733
2739
2714
2744
2741

27198
27030
27131
27904
27162
27405
27834
27869
27365
27106
27360
27661
27100

دالو
67135
دالو
97018
دالو
87515
دالو
97966
دالو
97904
دالو
97123
دالو
87613
دالو
17499
/27665تحذف غير دالو
دالو
87943
دالو
97050
دالو
17341
دالو
97065

* القيمة التائية الجدولية = 2746عند مستوى داللة 5750وبدرجة حرية 129
الطريقة الثانية :عالقة الفقرة بالدرجة الكلية :
يقصد بها إيجاد معامل االرتباط بين األداء على كل فقرة واألداء على
االختبار بأكملو ( ، )Kaplan and saccuzzo,1982,p:141إذ إن مميزات
هذا األسلوب أن يقدم مقياسا ً متجانسا ً في فقراتو (، )Nunnaly,1970,p262
إذ جرى استخدام معامل ارتباط "بيرسون" ()Person Correlation
الستخراج العالقة االرتباطية بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس باستخدام
عينة التحليل ذاتها للفقرات والبالغة ( )955طالق فتبين جميعها ترتبل بالدرجة
الكلية للمقياس ارتباطا ً ذا داللة إحصائية عند مستوى ( )5750عدا الفقرتين
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يرتق داللة االرتباط فيها إلى مستوى الداللة المعنوية)
( ، )22-11إذ لم
ِ
والجدوم( )9يبين ذل .

الجدول ( ) 2
معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس
تسلسل الفقرة معامل االرتباط
معامل
تسلسل
االرتباط
الفقرة
5781
29
5792
2
1

5791

20

5781

8
9
0

5،83
5781
5،84

26
21
23

5791
5781
5708

6
1
3
4

5792
5781
5790
5791

24
15
12
11

5796
5799
5792
5712

25
22

5701
5726

18
19

5700
5702

21
28

5789
5786

10
16

5788
5765

مؤشرات صدق المقياس
أوال  :الصدق الظاهري:
أن أحد مؤدارات الصادق هاو الصادق الظااهري وهاو أن يكاون االختباار فاي
مظهره يشاير إلاى أناو صاادق ويعناي عرحاو علاى مجموعاة مان المتخصصاين
والمحكمين في المجام الذي يقيسو االختبار على أن هاذا االختباار يقايس السالوا
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المااااااااراد قياسااااااااو ،فعلااااااااى الباحاااااااا االعتماااااااااد علااااااااى حكاااااااام الخبااااااااراء .
(عيدان ،2446 ،ص)155
ثانيا  :صدق البناء :
أي أنو الدرجة التي يقيس فيها المقياس بناءاً نظريا ً أو سمة معيناة(،Anastasi
 )p:151 ،1967ولتحقيق ذل فقد اعتمد مؤدر معامل ارتباط درجة المساتجيق
على كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياسين لتدم على معامل االتساق الداخلي  ( .أبو
حطق وعثمان) 259 ،2418 ،
مؤشرات ثبات المقياس
الثبات يعني اتساق نتائج المقياس مع نفسها واالستقرار في النتاائج إذا ماا أعياد
تطبيقو على األفراد أنفسهم وفي الطرائق نفسها  ( .منسي ،2449 ،ص)291
وقد تحقق الباح من الثبات باستعمام الطريقتين اآلتيتين-:
أوال  :طريقة إعادة االختبار
لتقدير الثبات بهذه الطريقة ،طبق الباح المقياس على عينة قوامها ()255
طالق من طالب المرحلة ااعدادية اختيرت بطريقة عشوائية من إعدادية (الشام
) وقد وحع الباح عالمات خاصة على كل استمارة لمعرفة المستجيبين وبعد
مرور ( )29يوما ً وهي مدة مقبولة اعادة التطبيق إذ أكد (آدمز) على أن أفضل
مدة اعادة االختبار تتراوح بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ( Adams, 1966,
)P: 58
ثانيا  :طريقة ألفا – كرونباخ:
طريقااة ألفااا كرونباااخ وتشااير هااذه الطريقااة إلااى حساااب االرتباطااات بااين جميااع
فقرات المقياس على أساس أن الفقرة عبارة عن مقياس قائم بحد ذاتو  ،كذل يعد
مؤداااااارا علااااااى اتساااااااق الفاااااارد  ،أي التجااااااانس بااااااين فقاااااارات المقياااااااس .
(عودة  ، 1555ص. )109
وعند حساب معامال الثباات بهاذه الطريقاة كانات درجاة االرتبااط ( )5745وتعاد
هذه الطريقة أحدى طرق االتساق الداخلي .
المؤشرات اإلحصائية لمقياس اتخاذ القرار:
لغرض حساب المؤدرات ااحصائية لمقيااس البحا الحاالي لالطمدناان علاى
صحة إجراءات بناء المقياس  ،والركون إلى نتائج تطبيقو فيما بعد  ،تم استعمام
الحقيباة ااحصاائية للعلاوم االجتماعياة ( ) SPSSفاي اساتخراج تلا المؤداارات
ااحصائية والجدوم ( )0يبين ذل .
الجدول ()5
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يبين المؤشرات اإلحصائية لمقياس اتخاذ القرار
المؤشرات اإلحصائية
الوسل الحسابي Mean
الخطأ المعياري Std. Error of Mean
الوسيل Median
المنوام Mode
االنحراف المعياري Std. Dev
التباين Variance
االلتواء Skewness
الخطأ المعياري لاللتواء Std. Error of Skewness
التفرطحKurtosis
الخطأ المعياري لتفرطح
المدى Range
اقل درجة Minimum
أعلى درجة Maximum

العينة
95،2910
5،64039
927555
84،555
2،8426
2،486
5،810
5،211
5،242
5،198
12،555
*
2،555
**
11،555

من استقراء الخصائا ااحصائية للمقياس يتبين أن عينة البح تتو ع
تو يعا ً اقرب إلى التو يع أالعتدالي حي تتقارب درجات الوسل والوسيل
والمنوام مما يشير إلى أن العينة المختارة تمثل المجتمع المأخوذة منو تمثيالً
حقيقيا ً وبالتالي تتوفر إمكانية تعميم نتائج البح من خالم هذه العينة على
المجتمع الذي تمثلو  ،إذ أن االختيار العشوائي لعينة البح يعد أحد مقومات
السالمة الخارجية  Earnable Validityللتجربة والتي تهتم أساسا ً بممكانية
تعميم النتائج المتحققة في العينة على المجتمع الذي أُخذت منو والشكل()2
يوحح ذل بيانياً:

* الدرجة األعلى = أعلى درجة بديل × عدد الفقرات 11 = 19 × 8 /
** الدرجة األقل = أدنى درجة بديل × عدد الفقرات  /صفر ×  = 19صفر حسق الحقيبة ااحصاائية
الدرجة األقل تساوي ()2
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دكل ()2
تو يع عينة التحليل ااحصائي على مقياس اتخاذ القرار
استعان الباحثان بالحقيبة ااحصادية ( )SPSSلتحليم البيانات ،وقد استعمال
الوسادم ااحصادية اآلتية:
-2االختبار التادي  t-testلعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين
المجموعتين العليا والدنيا لتحليم فقرات المقياس.
-1معامم ارتباط بيرسون ايجاد العالقة بين درجة كم فقرة والدرجة الكلية
للمقياس.
-8معامم ألفا لالتساق الداخلي الستخراج الثبات لفقرات المقياس .
الفصل الرابع
22

عرض النتائج :
تحدد البحي الحالي بهدف وحيد هو بناﺀ مقياس اتخاذ القرار  ،ويتألف المقياس
بصيغتو النهادية من  19فقرة كما مبين في ملحق رقم (  ، ) 2وبذلا تتراوح
الدرجات الكلية للمقياس ما بين (. )5 – 11

التوصيات :
 .2إفادة المرددين التربويين في المدارس من المقياس الذي استعملو الباح
في بحثو الحالي لقياس اتخاذ القرار.
 . 1إرداد أولياء األمور علــــى إكساب أبنائهــــــــــم القدرة على اتخاذ القرار
في مــــواقي الحياة التــــــــي يتعرحون لها و االهتمام باألنشطة التي تنمــــــي
اتخاذ القرار عند األبناء .
 . 8حرورة اهتمام المدرسين وخصوصا مرددي الصفوف بتنمية قدرات
الطالب على اتخاذ
القرار.
المقترحات :
 -2اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى كالمرحلة
المتوسطة .
 -1اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طالبات الصي الخامس ااعدادي
والمقارنة بينها وبين الدراسة الحالية .
 -8اجراء دراسة وصفية على اتخاذ القرار وعالقتها بالتردد المهني لدى
الطالب.
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ملحق رقم ( ) 3
مقياس اتخاذ القرار بصيغته النهائية
تنطبق علي
ت

بدرجة
كبيرة

الفقرات

2

لدي القدرة على اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلي
الدراسي

1

أبنى قراراتي بحسق الظرف الذي يعيش فيو

8
9
0
6
1
3
4

اختار بديال مناسبا من بين عدة بدائل لحل المشكلة
اخطل بشكل واحح ومحدود النجا قراراتي
أدافع عن القرار الذي أتخذه
أميل إلى اتخاذ القرار دون تأجيلو
أتحمل مسؤولية القرار الذي أتخذه
من الصعق أغير قراراتي
اتخذ قرارات مهمة في حياتي
حينما أتخذ قراراً اعتقد بضرورة تأييد اآلخرين
لقراراتي
أتخذ قراراتي بعد التأكد من المعلومات المتعلقة بها
اتخذ القرار المناسق في الوقت المناسق
القرارات الصحيحة ال أتراجع عنها
أقوم باتخاذ إي قرار في حدود الوقت المتاح
اتبع خطوات منظمة في اتخاذ القرارات
قراراتي تعتمد على فهمي لقدراتي في موحوع
المشكلة
استطيع تحديد مزايا كل بديل من بدائل القرار
وعيوبو
اختار الفرصة المناسبة التخاذ القرار

25
22
21
28
29
20
26
21
23

23

بدرجة
متوسطة

ال
بدرجة
تنطبق
قليلة
ي
عل ّ

24
15
12
11
18
19

لدية القدرة على تقييم نتائج قراراتي
استطيع اتخاذ القرار في المواقي الصعبة
اجعل اتخاذ القرار ناتجا ً عن دراسة متانيو
ومعلومات أكيدة
أحع أمامي عدة خيارات كلها قابلة للتطبيق قبل
اتخاذ القرار
أحع أولويات ل هداف المراد اتخاذ قرار فيها
أفكر في القرارات التي تتعلق بمهنة المستقبل

المصادر :
المصادر العربية
أبااو حطااق  ،فااؤاد  ،و آخاارون ( : )2431التقااويم النفسااي  ،دار الفكاار ،

عمان .
األمام ،مصطفى محمود ،وآخرون :)2445( ،التقويم النفسي ،و ارة

التعليم العالي والبح العلمي ،جامعة بغداد.
باركر  ،ألن  ،ترجمة سامي سليمان ( ، )2443كيي تنمي قدرات على

اتخاذ القرار  ،كوجان بيدج  ،لندن .
هاااران ،عباااد الساااالم حاماااد ( ، )1998الصاااحة النفسيــــــاااـة والعاااالج

النفسي  ،ط ، 3عـالـــــم الكتق للنشر والتو يع ،القاهرة.
خاطر ،احماد مصاطفى وآخارون " اادارة فاي المؤسساات االجتماعياة "

المكتبة الجامعية للنشر والتو يع  ،ااسكندرية ،مصر.1552 ،
درة  ،عباااد البااااري ( ، )2431اتخااااذ القااارارات أفكاااار أساساااية  ،دائااارة

التعليم ،المستمر  ،جامعة اليرموا  ،األردن .
السااامرائي ،حساان الطيااي ساانجار" اثاار المعلومااات فااي دعاام القاارارات

اادارية في ظل عدم التأكد البيدي ،أطروحاة دكتاوراه ،كلياة اادارة واالقتصااد،
جامعة بغداد.2444 ،
الشاايباني،عمر التااومي،2441،دراسااات فااي اادارة التعليميااة والتخطاايل

التربوي،ط ،2دار الكتق الوطنية،بنغا ي،ليبيا .
 الطاائي  ،إيمااان عباد الكااريم ( ،)1552ساامات الشخصاية وعالقتهااا باتخاااذ
القرار لطلبة كلية القانون في جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير  ،كلياة التربياة /ابان
ردد.
الظاهر  ،كريا محمد ( .)2444مبادن القياس والتقويم في التربية ،ط،2

مكتبة دار الثقافة والنشر  ،عمان  ،األردن.
 عباااد الااارحمن ،أناااور حساااين و نكناااة ،عااادنان حقاااي ( :)1553األساااس ا
لتصااورية والنظريااة فااي مناااهج العلااوم اانسااانية والتطبيقيااة  ،ط ،2دار الكتااق
والوثائق  ،بغداد.
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عبااده ،دااحاذة مصااطفى ( ) 2444أساساايات البح ا العلمااي فااي العلااوم

التربوية
عودة احمد سليمان والخليلي،خليل يوسي (")2430ااحصاء الباح في

التربية والعلوم اانسانية" ط ،2دار الفكر للنشر والتو يع عمان .
 عودة  ،احمد  ،واخزون ( : )1555ااحصاء للباح في التربية والعلوم
النفسية  ،ط ،1دار الفكر للنشر والتو يع  ،عمان .
 ألعبيدي  ،سعد خضاير ( :)2431دراساة تجريبياة لابع المتغيارات الماؤثرة
في اتخاذ القرار  ،رسالة ماجستير  ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد .
عيدان ،ذوقاات ،عادس ،عباد الارحمن ( ")2446البحا العلماي مفهوماو

وأدواتـو وأساليبو" ط  0دار الكرم للطباعة ،عمان األردن .
كايااد  ،ساااالمة ( ، )2441اثااار مشااااركة المعلمااين فاااي اتخااااذ القااارارات

المدرسية على روحهم المعنوية  ،دراسة ميدانية  ،مجلة أبحاي اليرموا ،سلسلة
العلوم النفسية واالجتماعية .
الكيالنااااي  ،انمااااار ( :)2433تحلياااال عمليااااة اتخاااااذ القاااارار التربااااوي

باستخدام أنموذج ايفا األوم لالحتماالت  ،المجلة التربوية  ،الكويت ،المجلاد ،9/
العدد .20/
منسي ،محمود عبد الحليم( " )2434ااحصاء والقياس في التربياة وعلام

النفس" دار المعرفة الجامعية ،ااسكندرية.
نوفاال  ،ومحمااد قاساام سااعيفان :)1522(،دمااج مهااارات التفكياار فااي

المحتوى الدراسي،ط،2دار المسيرة،عمان.
ألنعيمااااي ،مهنااااد عبااااد السااااتار :)2440(،األساااالوب المعرفي(النااااامي-

االناادفاعي) وعالقتااو بالقاادرة علااى اتخاااذ القاارار لاادى مااوظفي الدولااة(،رسااالة
ماجستير غير منشورة)،كلية اآلداب،جامعة بغداد.
1529( -------------م)  :علم النفس المعرفي  ،ط ، 2مطبعة جامعاة
ديالى  ،ديالى  ،العراق .
و ارة التربية ( :)2433نظام المدارس الثانوي ،رقم  1لسنة .2411
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