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Summery of the search
Current research aims to identify decision Making among
the preparatory school students.evidence of differences in
decision-making among preparatory school students
according to sex variable (male-female) and the geographical
location variable (rural-city) andspecialization variable
(scientific-literary).
The current research was conducted on a sample of (400) of
the preparatory stage students in Qalaat,and the researcher
prepared a scale of decision making was based on the theory
of cognitive dissonance of Festinger for decision-making
where the scale included (29) paragraphs., it was applied to
the sample and after completion of the researcher used
suitable statistical methods to analyze data using the
statistical portfolio of social sciences and the results of the
research showedThe preparatory school students are able to
take a decision.andThere is no difference in decision-making
between males and females and scientific, literary, rural and
city.
Key words: preparatory school students , decision Making.

 ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى احخار المرار لذي طلبت:المستخمص

داللت الفروق في احخار المرارلذي طلبت المرحلت االعذاديت,المرحلت االعذاديت
مذينت)و الخخصص-انثً)والمىلع الدغرافي (ريف-وفك مخغير الدنس(ركر
اسخعمل المنهح الىصفي وطبك البحث علً عينت بلغج.) ادبي-(علمي
 ولخحميك اهذاف البحث اعذث الباحثت ممياس احخار المرار,)طالب وطالبت044(
وفك نظريت الخنافر المعرفي وروعي فيه الصذق والثباث حيث بلغج ليمت الثباث
 والسخخراج النخائح,)4,20()وبطريمت اعادة االخخبار4,20( بطريمت الفا كرونباخ
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اسخعملج الباحثت الحميبت االحصائيت للعلىم االخخماعيت  , SPSSواظهرث النخائح
حمخع الطلبت بالمذرة علً احخار المرار والحىخذ فروق في احخار المرار وفك
مخغيراث الدنس والخخصص والمىلع الدغرافي
الكلماث المفخاحيت :احخار المرار ,طلبت المرحلت االعذاديت
مشكمة البحث

يواجو الفرد في ىذه الحياة العديد من المواقف التي تتطمب منو اتخاذ قرار,
فالكثير من الطمبة ال يستعممون عممياتيم العقمية بشكل دقيق لدى مواجيتيم

لألحداث ,فيم يفتقرون لممقدرة عمى تجميع المعمومات وتحميميا بدقة ,اضافة الى

التسرع وارتكاب االخطاء في انتخاب البدائل المتوفرة ,فضال عن استعماليم
ألسموب المحاولة والخطأ في حل المشكالت بما يقود الى الفشل في اتخاذ القرار

المناسب في الوقت المناسب.)Huskins,1976:138 (.وان من اشد المواقف
صعوبة

التي يالقييا الفرد في حياتو ىي عدم امكانيتو عمى اتخاذ القرار

المناسب وقد اشارت مجموعة من الدراسات منيا دراسة كل من (ابو عواد

واخرون) 2010,ودراسة ( ) clebrone,2007حيث اشار كل منيما الى

الضعف الواضح لدى الطمبة في اتخاذ ق اررتيم الميمة.وبما ان اتخاذ القرار من

االمور ذات االىمية الكبيرة المعتمدة عمى التفكير ,فيي تتطمب معالجة معرفية
وانفعالية مزدوجة ,وبما ان المرحمة االعدادية تعد من المراحل الميمة في حياة
الفرد النيا مرحمة يعترييا الكثير من القضايا واالحداث لذا فيي تحتاج الى

قدرة في اتخاذ الق اررات الميمة( .ابو عواد واخرون)30 :2010,

وعميو فان مشكمة البحث الحالي تتمخص باالجابة عمى التساؤل االتي :ىل يوجد

اتخاذ ق ارر لدى طمبة المرحمة االعدادية؟
اىمية البحث
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يمر الفرد في حياتو بالكثير من المواقف لذا فيو بحاجة الى تحديد موقف معين

او بديل من مجموعة من البدائل ,وبما انو من الميم معرفة نتائج كل قرار يتخذ

اال ان الفرد ال يتمكن من معرفة النتائج التي تعقب اتخاذ القرار ,ومن ىنا كان

البد عمى كل شخص ان يبني ق ارره حسب خبرتو كما ان االفراد يحتاجون الى

اتخاذ ق اررات عديدة طوال حياتيم (احمد  .)1:2008،كما تظير اىمية اتخاذ

القرار لدى االفراد اذ انيم يعيشون بق اررات مصيرية ليا نتائجيا عمى حياتيم

واسرتيم وىذه الق اررات ال يمكن اختزاليا بسبب تعدد المواقف التي يتعرضون ليا
,لذا فيم بحاجة الى تفكير وبحث وقد يشيدون تردد وعدم اطمئنان في بعض
االحيان واحيانا اخرى يشعرون باالطمئنان والتقدم وىذا يتوقف عمى اىمية القرار

عند متخذه (الخزاعي  .)292:2009،تتكون شخصية طمبة المرحمة االعدادية
نتيجة عوامل متعددة يتعمق بعضيا باالستعدادات والقابميات والبعض االخر
بالخبرات التي حصموا عمييا من الماضي ,وىذا يكون جوانب شخصية الطالب
من النواحي المعرفية المتعمقة باإلدراك واالنتباه والتفكير والنواحي االجتماعية

التي تؤدي الى التفاعل مع البيئة ,واثناء التفاعل يصادف الفرد مشكالت متعددة
تتطمب حمول ,فأسموب الطالب في حل المشكمة يعتمد عمى بنائو المعرفي والقدرة

عمى اتخاذ ق اررات مصيرية مثل اختيار نوع

الدراسة الجامعية التي تعقب

المرحمة االعدادية وتؤىمو لوظيفة مالئمة ,ان اتخاذ القرار يتأثر بطبيعة معالجة
المعمومات التي يقوم بيا الفرد كما ان االفراد ال يصيبون في الحكم بسبب فشميم
في توظيف التفكير واستعماليم الى الشائع من انواع التفكير بين رفاقيم وىذا
يؤدي الى فشل الفرد في تحقيق ذاتو مما يؤدي الى عدم قدرتو عمى مجابية

مشكالت الحياة واتخاذ الق اررات السميمة)sweller،2014:19( .
اىداف البحث:

ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى:

 -1اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية.
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 -2داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية وفق
متغير الجنس(ذكر-انثى).

 -3داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية وفق متغير
الموقع الجغرافي (ريف-مدينة).

 -4داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية وفق متغير
التخصص (عممي -ادبي).
حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية في مدارس قضاء قمعة سكر لمعام

الدراسي ()2019-2018
تحديد المصطمحات

اتخاذ القرار :Decision makingعرفو:
 -1فستنجر(" )festinger،1975سعي الفرد لمحصول عمى ادق المعمومات
واالراء التي تعزز وتؤكد صحة اختياره وتزيد من ثقتو بنفسو وتقمل جاذبية
واىمية البديل المرفوض مما يقمل من الصراع الناتج عن التنافر المعرفي

الذي يتضمن اتخاذ قرار يمكن تجنبو".

(القريطي()2 ,1989 ,النعيمي)279 :2014,
 -2ابو جادو ونوفل ()2013
"عممية تفكير تيدف الى اختيار افضل البدائل والحمول المتاحة لمفرد في موقف

تعميمي معين لتحقيق االىداف المنشودة "( .ابو جادو ونوفل )37،2013،

ونظ ار لتبني الباحثة نظرية التنافر المعرفي لمعالم فستنجر فقد تبنت تعريف

فستنجر العداد مقياس البحث الحالي واشتقت منو فقراتيا .
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التعريف االجرائي

يقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب من خالل االجابة عمى مقياس اتخاذ

القرار التي أعدتو الباحثة باالعتماد عمى نظرية التنافر المعرفي .

االطار النظري

يعد مفيوم اتخاذ القرار من المفاىيم الحديثة في عمم النفس ,الن نموه كان في

ضوء نظرية غير نفسية وىي نظرية (المنفعة االقتصادية)التي ترجع الى" دانيال

مورنولي"( )Danel Mornoly,1738

التي ركزت

عمى الفرد الذي يتخذ

القرار وتحديد صفاتو وامكاناتو التخاذ القرار لمحصول عمى اقصى حد من
المنفعة االقتصادية ,فقد حاول العديد من عمماء النفس التوفيق بين عمم النفس

واالقتصاد فجاء" ليفين"( )Levin,1960بنظريتو مستوى الطموح والتي جسدت

انموذج المنفعة الذاتية المحتممة في اتخاذ القرار(.الطائي.)64 :2001 ,يرى

اميل شنودة ( )1976ان كممة قرار التينية االصل بمعنى القطع ( )cut offاي

انو "غمبة احد الجانبين عمى االخر ",ان اتخاذ القرار ىو سموك مختار بشكل

محدد تنيي التفكير والنظر في بقية االحتماالت.
النظريات المفسرة التخاذ القرار

نظرية التنافر المعرفي:تنسب ىذه النظرية الى ()Leon festinger ,1969
الذي يفترض ان سموك الفرد ىو ظاىرة معرفية وان االنسان ال يحب عدم

االتساق المعرفي ألنو يشعره بعدم الراحة لذا فاإلنسان يحاول ايجاد اتساق معرفي

بين اتجاىاتو وسموكو الن عدم اتساقيما يشعرانو بعدم الرضا ىذه الحالة تسمى
التنافر المعرفي اذا ما سيطرت عمى االنسان حاول التخمص منيا بتغيير

اتجاىو(عبجل.)98 :2016,فضال عن انو يرى ان الوحدات االساسية في البنية
المعرفية تتمثل بكل ما يعرفو االنسان من اشياء ومعتقدات وقيم فيو يرى ان

الفرد يعارض كل ما اليتفق مع ىذا البناء المعرفي عند اتخاذه لقرار ما(خضر,
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.)256 :2015ان التنافر المعرفي يكون بين العناصر الخاصة بالبديل المختار
والعناصر المعرفية ذات العالقة بالبدائل االخرى يتأثر حجم التنافر بجاذبية

البديل الذي وقع عمية االختيار بالمقارنة بجاذبية البدائل االخرى ,واىمية القرار

المراد اتخاذه ,وحجم التداخل المعرفي بين العناصر ,ووفقا ليذه النظرية ان
التنافر المعرفي يؤدي الى صراع لدى الفرد عندما يالقي مواقف اختيار بين عدد

من البدائل وينتيي الصراع باتخاذ قرار وتبعا ليذه النظرية ان مرحمة ما قبل

القرار تتميز بالدقة والتحميل المنتظم لممعمومات إليجاد حل لممشكمة اما مرحمة ما
قبل القرار فأنيا تتميز برغبة الفرد في جمع البيانات التي تدل عمى صحة اختياره

وبالتالي ينخفض التنافر )Sbokan,1989,20-33(.

النظرية السيكولوجية في اتخاذ القرار:

اصحابيا ىاريسون وبرامسون ( )Harrison&Bramsonيؤكد اصحابيا

عمى" اساليب اتخاذ القرار التي يفضميا الفرد وطبيعة االرتباط بينيا وبين سموكو
الفعمي وتوضح ما اذا كانت ىذه االنماط ثابتة ام متغيرة "فالفرد يكتسب العديد
من االستراتيجيات والتي تتغير وتتحقق في سن الرشد والمراىقة( .برىوم,2013 ,

)42

وبناءا عمى ما تقدم ,فقد تبنت الباحثتان ىذه النظرية ,وعدتاىا اطا ار نظريا

التخاذ القرار.

الدراسات السابقة:

عرض الدراسات السابقة

-1دراسة لوزو واخرون ( )Luzzo et Al:1999اتخاذ القرار وعالقتو بالفاعمية
الذاتية لدى طمبة الجامعة:ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف الى عالقة اتخاذ القرار
بالفاعمية الذاتية لدى طمبة الجامعة .بمغ حجم العينة( ) 334من طمبة المرحمة

الجامعية وقد طور الباحثون مقياس اتخاذ القرار اسفرت النتائج ان الطمبة الذين
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انخفضت درجاتيم عمى مقياس الفاعمية الذاتية كانو مترددين في في اتخاذ القرار

وانو ال توجد فروق دلة احصائيا في اتخاذ القرار وفق متغير الجنس .

( Luzzo et

)Al,1999:142

-2دراسة الخوالدة (:)2016مستويات التفكير االخالقي وعالقتيا باتخاذ
الق اررلدى طمبة الجامعة االردنية:ىدفت الدراسة الحالية الى التعرف عمى

مستويات التفكير االخالقي وعالقتيا باتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة االردنية

بمغ حجم العينة( ) 915طالب وطالبة طورت الباحثة مقياس اتخاذ القرار بما
يناسب اغراض الدراسة اظيرت النتائج ان قدرة طمبة الجامعة االردنية في اتخاذ

القرار كانت متوسطة وعدم وجود فروق دالة احصائيا في القدرة عمى اتخاذ القرار
تبعا لمتغيرات الدراسة (.الخوالدة )103 :2015,

منيجية البحث واجراءاتو:

يتضمن ىذا الفصل اجراءات البحث كافة بدءا من المنيج البحثي ومجتمع

البحث  ,واختيار العينة المناسبة ,واختيار اداتي البحث ,والوسائل االحصائية

المناسبة التي اعتمدت في تحميل النتائج وىي كما يأتي:
 منيج البحث

ارتأت الباحثتان استعمال المنيج الوصفي في بحثيما الحالي لكونو انسب
المناىج لموصول الى ىدف البحث ,فمنيج البحث الوصفي ىو تشخيص عممي

لظاىرة ما والتبصر بيا كميا برموز لغوية ورياضية "(.داود وعبد
الرحمن)159 :1990,

 مجتمع البحث
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تالف مجتمع البحث الحالي من طمبة المرحمة االعدادية في مدارس

محافظة ذي قار /قضاء قمعة سكر لمعام الدراسي(  ) 2019-2018والبالغ
عددىم ()3209طالب وطالبة*بواقع ()1699ذكور و()1510اناث وبواقع

()2573طالبا بحسب التخصص العممي و()636طالبا بحسب التخصص

االدبي وبواقع ()803طالبا وطالبة في الريف و()2406طالبا وطالبة في
المدينة موزعين عمى المدارس البالغ عددىا ()14بواقع()6مدرسة في المدينة

( مركز قضاء قمعة سكر) و ()8مدرسة في الريف

جدول رقم ()1

توزيع مجتمع البحث حسب المدارس
ت

اسم المدرسة

عممي

ادبي

ذكور

اناث

الموقع

1

ع قمعة سكر لمبنين

792

-

297

-

مدينة

2

ع سيد البمغاء لمبنين

121

128

299

-

مدينة

3

ع االطيار لمبنين

792

70

360

-

مدينة

4

ع النيل لمبنات

634

138

-

574

مدينة

5

ع قمعة سكر لمبنات

621

139

-

610

مدينة

6

ع وليد الكعبة لمبنين

721

65

266

-

مدينة

7

ع الطموح المختمطة

141

-

163

2

ريف

8

ث العزة المختمطة

12

24

58

16

ريف

9

ث الطف المختمطة

131

-

81

50

ريف

10

ث دار الندوة المختمطة

136

72

175

31

ريف

11

ث السويس لمبنات

29

-

-

79

ريف

12

ث الشييد عمي العكيمي

27

-

-

78

ريف
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13

ث قمعة سكر لمبنات

17

-

-

52

ريف

14

ث الزينبيات لمبنات

17

-

-

18

ريف

المجموع

636 2573

1510 1699

3209

*حصمت الباحثة عمى االحصائيات المطموبة ألجراء البحث من شعبة

التخطيط في قسم تربية قمعة سكر في ضوء كتاب تسييل الميمة ممحق رقم ()1

عينة البحث
اختارت الباحثتان عينتيما البالغة( )400طالب وطالبة بأسموب العينة

العشوائية الطبقية

بطريقة التوزيع المتناسب.حيث بمغ عدد الذكور ()225

ونسبتيم()56,75من المجتمع االصمي ,وعدد االناث(  )175ونسبتيم( )43,25
,وكذلك التخصص (عممي – ادبي) حيث بمغ عدد طمبة التخصص العممي

( )245ونسبتيم ( ,)62,25وعدد طمبة التخصص االدبي ()155ونسبتيم
( , )37,75والموقع الجغرافي (ريف-مدينة) حيث بمغ عدد طمبة المدينة (مركز

قضاء قمعة سكر) ( )273ونسبتيم(, )68,25وعدد طمبة الريف ()127ونسبتيم

()31,75

جدول رقم ()2

توزيع عينة البحث حسب التخصص والجنس والموقع الجغرافي
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الموقع الجغرافي
ريف

مدينة

التخصص

التخصص

الجنس

عممي
العد

النسبة

د
ذكور

38

ادبي
الع

الجنس

النسبة

عممي
العدد

النسبة

دد
29 10،5

ادبي
العد

النسبة

د
6،75

ذكور

110

27،5

48

المجموع الكمي

النسب

االعداد

المئوي
ة

12

56،7

225

5

اناث

8 32

2

6،5

اناث

65

5 16،2

12،

43،

المجم

18، 70

5

13،2

المجم 17

9 43،7

24،

400 100

وع

5

8
7

5

وع

5

5
5

0
8

5
5

25

175

%

 -1تحديد مفيوم اتخاذ القرار
بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمتغير اتخاذ القرار

التي استطاعت الحصول عمييا وبعد البحث في ادبيات اتخاذ القرار,وجدت
الباحثة ان انسب تعريف تعتمد عميو في اعداد فقرات مقياسيا ىو تعريف

فستنجر( ) festinger,1962والذي يعرفو عمى انو "(سعي الفرد لمحصول

عمى ادق المعمومات واآلراء التي تعزز وتؤكد صحة اختياره وتزيد من ثقتو بنفسو
وتقمل جاذبية واىمية البديل المرفوض مما يقمل من الصراع الناتج عن التنافر
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المعرفي الذي يتضمن اتخاذ قرار يمكن تجنبو ) لذا فقد اشتقت الفقرات من

مفيوم اتخاذ القرار لفستنجر.

 -2اعداد فقرات المقياس بصورتو االولية
في ضوء تعريف اتخاذ القرار وفي ضوء اطالع الباحثة عمى المقاييس في
االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغير اتخاذ القرار مثل

دراسة(غريب ,)2018،ودراسة(معارج, )2015,ودراسة (الخزاعي)2009,

ودراسة (الناصري )2009,ودراسة (الخوالدة  ,)2016,تالف المقياس من(

)27فقرة في صيغتو االولية.ووجدت الباحثة من المناسب ان تكون بدائل االجابة
متدرجة بمستويات ثالثة ىي (دائما ,احيانا ,ابدا) واعطيت االوزان ()1,2,3عمى

التتابع .

 -3إعداد تعميمات المقياس-:
بعد تعديل المقياس وفقا آلراء المحكمين اعدت الباحثة تعميمات المقياس

الفردات العينة ,وقد راعت المغة السميمة والوضوح عند كتابة التعميمات ,كما وقد

ضمنت الباحثة طريقة االجابة عمى الفقرات بوضعيا ثالث بدائل وعمى

المستجيب اختيار احدىا ,اضافة الى ذلك تنبيو الطمبة بعدم ترك اي فقرة بال

اجابة او وضع اكثر من اشارة لمفقرة الواحدة مع مراعاة انو ال توجد اجابة خاطئة
واخرى صحيحة وان الصحية ىي التي تراىا تنطبق عميك اكثر غيرىا,كما ان
التعميمات تضمنت تدوين المعمومات الشخصية لمعينة ,وان المقياس الحالي ىو

ليدف البحث العممي فقط وال ضرورة لذكر االسم .
 -4صالحية الفقرات
لغرض معرفة مدى صالحية فقرات مقياس اتخاذ القرار قامت الباحثة
بعرضو عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين في عمم النفس والتربية (بصيغتو
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االولية) ممحق رقم ()3مع تعريف المتغير لمحصول عمى الصدق الظاىري وبيان
مدى مالئمة المقياس لمغرض الذي صمم من اجمو ومدى مالئمة فقراتو
وسالمتيا لغويا ونحويا ,وااللتزام بآرائيم ,واعتمدت الباحثة عمى نسبة( 80

)%فاكثر  ,واتفق الخبراء عمى صالحية جميع الفقرات مع اجراء بعض

التعديالت وتم اضافة فقرتين عمى المقياس ليصبح عدد فقراتو ( ) 29ولم تحذف
اي فقرة وكانت قيمة مربع كاي المحسوبة عند مستوى داللة ()0,05بين
الموافقون والغير موافقون اكبر من قيمة مربع كاي الجدولية البالغة( )3,84
 -5التطبيق االستطالعي لمقياس اتخاذ القرار -:
ييدف ىذ التطبيق الى التعرف عمى وضوح فقرات المقياس من حيث
الصياغة ومدى سيولة وصعوبة الفقرات وتعديميا ومدى وضوح التعميمات ووقت

االجابة(.الكبيسي, )41 :2010 ,قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة من
االفراد مؤلفة من ( )60طالب وطالبة جدول رقم ( )9تم اختيارىم عشوائيا من
المدارس الثانوية واالعدادية لمريف والمدينة بواقع ( )30ريف و ( )30مدينة

وبواقع ()15ذكور و ( )15اناث  ,وبواقع ()8عممي و()7ادبي ,وطمبت منيم
الباحثة قراءة التعميمات بدقة واالستفيام عما اذا كان يشوبيا اي غموض ,
واستنتجت الباحثة

ان التعميمات والفقرات واضحة لمطمبة من خالل قمة

االستفسار من قبل الطمبة وان وقت االجابة تراوح من ()20-10دقيقة بمتوسط
قدره( ) 15دقيقة.

التحميل االحصائي لمفقرات(الخصائص السايكومترية)
جرى تحميل فقرات مقياس اتخاذ القرار باسموبين ىما :

أ -طريقة المجموعتين الطرفيتين -:Extreme Groups Method
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لغرض القيام بالتحميل االحصائي تبعا ليذه الطريقة قامت البحثة بتطبيق

مقياس اتخاذ القرار عمى عينيا عددىا(  )400طالب وطالبة من طمبة المرحمة
االعدادية وبعد جمع االستمارات من الطمبة اتبعت الباحثة الخطوات االتية :

* الشروع بتصحيح االستمارات من اجل الوصول الى الدرجة الكمية لكل

استمارة.

*ترتيب درجات االفراد تنازليا من أعمى درجة إلى أدنى درجة.

* تم اختيار نسبة الـ( )%27من االستمارات ذات الدرجات االعمى وتسمى
المجموعة العميا()Upper Group

ونسبة الـ( )%27من االستمارات ذات

الدرجات الدنيا وتسمى بالمجموعة الدنيا بمغ حجم العينة  216بواقع  108فرد

في كل مجموعة .)Anastssi &urbina , 1997:208 (.من اجل الحصول
عمى القوة التميزية عمدت الباحثة الى استعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين

الختبار داللة االفرق بين المجموعتين وتم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لكل فقرة من المجموعتين المتطرفتين (العميا والدنيا)

الجدول ()3

تحميل الفقرات باستعمال اسموب المجموعتين المتطرفتين لمقياس اتخاذ

القرار
المجموعة العميا
الوسط

المجموعة الدنيا
االنحراف

الوسط

القيمة
االنحراف

التائية

المحسوبة

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

2,69

0,486

2,37

0,620

4,151

2.69

0,502

2,17

0,730

6,193

2,12

0,745

2,74

0,500

7,184
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6,189

0,589

2,05

0,582

2,58

7,085

0,715

2,05

0,517

2,65

7,063

0,680

2,12

0,502

2,69

6,241

0,734

6,150

0,793

2,27

0,442

2,601

0,730

1,99

0,682

2,24

5,843

0,755

2,19

0,630

2,71

8,210

0,647

1,95

0,542

2,62

4,149

0,666

2,07

6,456

0,747

2,28

0,436

7,281

0,720

1,88

0,538

2,51

6,342

0,740

2,11

0,530

2,67

6,684

0,566

7,164

0,717

1,94

2,01
1,99

0,588

0,646

0,566
0,544

2,51
2,81

2,44
2,81

2,58
2,61

6,412

0,721

1,94

0,588

2,52

5,311

0,710

2,00

0,619

2,48

6,766

0,748

1,96

0567

2,57

5,481

0,738

1,81

0,701
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2,14

0,742

1,94

0,701

2,074

2,50

0,588

1,88

0,680

7,173

2,30

0,701

1,78

0,740

5,286

0,520

2,69
2,68

2,17

0,508

2,73

2,06

0,485

2,16

2,06

0,763

2,76

0,663

1,93

0,545

0,740

7,076

0,734

7,981

0,720

2,55

6,512

0,728

2,293
2,433

*القيمة الجدولية عند مستوى داللة ()0,05بدرجة حرية()214بمغت
()1,96

ب:اسموب االتساق الداخمي (عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس)
ييتم ىذا االسموب بمعرفة ىل الفقرات جميعا تسير بنفس المسار الذي

يسيره المقياس ككل ام ال ؟ويتميز ىذا االسموب بانو يعطينا مقياسا متجانسا من

حيث فقراتو (.الكندري .)145 :1998 ,ولمتحقق من ىذا االسموب قامت الباحثة
باستعمال معامل ارتباط

بيرسون الستخراج عالقة كل فقرة بالدرجة الكمية

لممقياس وجدول رقم ()4يوضح ذلك

جدول رقم()4

قيم ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس اتخاذ القرار
تسمسل درجة

الفقرة

االرتباط

رقم

الفقرة

درجة

االرتباط

242

رقم الفقرة

درجة

االرتباط

Email: utjedh@utq.edu.iq

1

0,225

2

0,397

3

0,380

13

4

0,371

14

0,363

5

0,362

15

0,363

25

6

0,349

16

0,365

26

0,400

7

0,323

17

0,380

27

0,414

8

0,319

18

0,345

28

0,138

9

0,151

19

0,244

29

0,120

20

0,303

------ ---------

10

0,327

11
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12

0,384

21

0,301

0,204

22

0,123

0,382

23

0,373

24

0,310
0,335

* القيمة الجدولية من جدول الدرجات الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند

مستوى داللة ()0,05بدرجة حرية()399بمغت ()0,098
الخصائص السايكومترية لمقياس اتخاذ القرار-:

ىناك عددا من الخصائص السايكومترية التي اشارت الييا ادبيات القياس من
خالليا يمكن الحكم عمى دقة

المقاييس ومن اىم تمك الخصائص الصدق

والثبات .وتحققت الباحثتان من الصدق والثبات وفقا لمخطوات االتية:

الصدق الظاىري :وتحققت الباحثتان من ىذا الصدق بعرض فقرات المقياس

عمى مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال عمم النفس والتربية
واسترشدتا بآرائيم واعتمدتا نسبة اتفاق %80فاكثر كما ذكرنا في اجراءات بناء

المقياس.

صدق البناء :وتحققت الباحثة من ىذا النوع من الصدق من خالل التحميل
االحصائي لمفقرات عن طريق المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة الفقرة
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بالدرجة الكمية لممقياس وكما ذكر انفا بشكل تفصيمي في فقرة التحميل االحصائي

لمفقرات

الثبات  :تم التحقق من الثبات بطريقتي ىما:
 اعادة االختبار

حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة متكونة من ()100

طالب وطالبة في مدارس اعدادية وثانوية قضاء قمعة سكر جدول

رقم( )12حيث تم اختيار العينة عشوائيا موزعين حسب متغيرات البحث

بواقع( ) 50ريف و() 50مدينة و( ) 25عممي و( ) 25ادبي و(

)25ذكر و(  )25انثى وبعد مرور مدة( ) 15يوم اعادت الباحثة
تطبيق المقياس نفسو عمى العينة نفسيا وتم استخراج معامل الثبات بين

درجات التطبيقين باستعمال معامل ارتباط بيرسون حيث بمغت قيمة

معامل ارتباط بيرسون()0,91وىي نسبة مقبولة .
 الفا كرونباخ

تحققت الباحثة من الثبات بحسب ىذه الطريقة بإخضاع استمارات عينة

التحميل اإلحصائي لمقياس اتخاذ القرار الى معادلة الفا كرونباخ حيث بمغت

قيمة معامل الثبات ( )0,87وىذه قيمة عالية تعني ان المقياس متسق داخميا
وذو ثبات عال .

التطبيق النيائي لممقياس
بعد ان تم اعداد مقياس البحث والتاكد من خصائصو السايكومترية ولتحقيق

اىداف البحث الحالي طبقت الباحثتان المقياس بالصيغة النيائية عمى عينة

بمغت()400طالب وطالبة من مدارس قضاء قمعة سكر في الريف والمدينة
(مركز القضاء)ومن كال التخصصين (عممي-ادبي) لمعام الدراسي (-2018
)2019
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:الوسائل االحصائية

 .1االختبار التائي لعينة واحدة  :one sample T-testالختبار داللة
الفروق بين المتوسط االفرضي والمتوسط والمحسوب لكال المقياسين.

 .2معادلة الفا كرونباخ Cronbech Alfa For Internal consistenc
الستخراج الثبات لكال المقياسين .

 .3معامل ارتباط بيرسون  : Person Correlation Coefficienتم
استعمالو في ايجاد العالقة بين المتغيرات وكذلك في حساب الثبات
بطريقة اعادة االختبار ,وايضا الستخراج عالقة الفقرة بالدرجة الكمية

لممقياس (االتساق الداخمي) ولكال المقياسين.

 .4مربع كاي الستخراج الصدق الظاىري لكال المقياسين .

 .5االختبار التائي لعينتين مستقمتين independent sample T-test
إليجاد القوة التميزية بأسموب (المجموعتان المتطرفتان)وكذلك ايجاد

الفروق بين العينات المستقمة لمتغيرات الجنس والتخصص والموقع

الجغرافي لكال المقياسين .

عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:

 -1التعرف عمى اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية .
تحقيقا ليذا اليدف بعد تطبيق مقياس التفكير التخيمي عمى عينة البحث

أظيرت النتائج ان متوسط طمبة المرحمة االعدادية في اتخاذ القرار كان

( )67,00وبانحراف معياري مقداره ( )6,07وبخطأ معياري لموسط قدره
( ,)0,30وىذا المتوسط اكبر من الوسط الفرضي لألداة البالغ ( )58ما يعني
ارتفاع مستوى اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية ،ولمتعرف عمى داللة
الفرق بين الوسطين فان الباحثة أجرت االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى

داللة الفرق ،وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة البالغة ( )29,59كانت
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دالة عند مستوى ( ، )0.05وىذا يعني ان الفرق دال بين الوسطين المحسوب
والفرضي ولصالح الوسط المحسوب  ,اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (معارج

),2015و دراسة (غريب )2017,ولم تختمف مع اي دراسة  ،والجدول ()18
يوضح ذلك :

جدول ()5
قيم االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس اتخاذ القرار

الحسابي

الفرضي

االنحراف
المعياري

خطأ الوسط

الوسط

الوسط

67,00

58

6,07

0,30

المعياري

القيمة
التائية

المحسوبة

29,59

القيمة

الجدولية
1,96

الداللة
دالة

.وتتفق ىذه النتيجة مع نظرية فستنجر الذي يرى ان تصارع امران لدى الفرد

االول رفض واالخر قبول سيبقي الفرد في ىذا الصراع بين االمرين المتنافرين

الذي ينتيي باتخاذ القرار من خالل

امتالكو

والخبرات السابقة التي تعينو عمى اتخاذ القرار.

درجة من الوعي والقدرات

 -2التعرف عمى داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية
وفق متغير الجنس (ذكور-اناث).

لمتحقق من ىذا اليدف فرغت بيانات التالميذ المتعمقة بمقياس التفكير

التخيمي ولكال الجنسين وعولجت احصائيا فاستخرج المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والتباين لكال الجنسين وبمغ المتوسط الحسابي لمذكور ()66,55
وبأنحراف معياري ( ، )5,89في حين بمغ المتوسط الحسابي لالناث ()67,17

وانحراف معياري ( )6,02وعند تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين وجد ان
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القيمة التائيو المحسوبة قد بمغت ( )1,034بدرجة حرية ( )398عند مستوى

داللة ( )0،05وىي اقل من الجدولية البالغة ( )1،96وان ىذا يعني عدم وجود
فرق دال احصائيا وبذلك تقبل الفرضية الصفرية  ,والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول رقم()6

القيم التائية لداللة الفروق في اتخاذ القرار تبعا لمتغير الجنس
المجموعة
الذكور
االناث

عدد

المتوسط

ِ
اإلنحراف

درجة

الطالب

الحسابي

المعياري

الحرية

225

66,55

5,89

398

175

67,17

6,02

نوع الداللة
القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

1,034

1,96

(عند مستوى) 0.05
غير دال إحصائياً

ترى الباحثة ان ىذه النتيجة اتفقت مع نظرية التنافر المعرفي لفستنجر الذي

اكد عدم وجود فروق في التنافر المعرفي بين الذكور واالناث اذ انو لم يحدد
حالة التنافر المعرفي بالجنس البشري فيي حالة عامة وىذا يمكن ان يعمل ان

الطمبة قد خضعوا لتنشئة اجتماعية التفرق بين الذكر واالنثى اي التضع الرجل
في مركز القوة والمراة في مركز الرضوخ  ,وكذلك في المدارس التوجد تفرقة
بين الجنسين وان كالىما يخضعان لمتعميم ,اضافة الى تكافؤ فرص العمل

اماميما.

اتفقت ىذه النتيجة

مع دراسة (لوز واخرون  )1999,ودراسة

(معارج)2015,ودراسة (الخوالدة)2016,ودراسة(غريب ) 2017,التي اشارت
الى عدم وجود فروق في اتخاذ القرار تبعا لمتغير الجنس ,واختمفت مع دراسة (

الخزاعي )2009,التي اشارت الى وجود فروق لصالح االناث.

 -3التعرف عمى داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية
وفق متغير الموقع الجغرافي (ريف-مدينة).
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لمتاكد من ىذه الفرضية فرغت بيانات التالميذ المتعمقة بمقياس التفكير

التخيمي وفقا لمموقع الجغرافي وعولجت احصائيا فاستخرج المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والتباين لكل من مدارس الريف والمدينة وبمغ المتوسط

الحسابي لممدينة ( )66,28وبأنحراف معياري ( ، )6,47في حين بمغ المتوسط

الحسابي لمريف ( )66,92وانحراف معياري ( )5,56وعند تطبيق االختبار
التائي لعينتين مستقمتين وجد ان القيمة التائية المحسوبة قد بمغت ( )0,96بدرجة

حرية ( )398عند مستوى داللة ( )0،05وىي اقل من الجدولية البالغة ()1,96
وان ىذا يعني عدم وجود فرق دال احصائيا بين المدينة والريف وبذلك تقبل

الفرضية الصفرية ,لم تجد الباحثة دراسات تناولت المقارنة في اتخاذ القرار وفق

ىذا المتغير والجدول ( )7يوضح ذلك.

الجدول رقم()7

القيم التائية لداللة الفروق في اتخاذ القرار تبعا لمتغير الموقع الجغرافي
المتوسط

المجموعة

عدد

الطالب

الحسابي

المدينة

273

66,28

ِ
اإلنحراف
المعياري

درجة

6,47

398

القيمة التائية

الحرية

نوع الداللة
عند

مستوى0.05
الريف

127

66,92

5,56

المحسوبة
0,96

الجدولية

غير دال

1,96

تفسر ىذه النتيجة في ضوء نظرية التنافر المعرفي الى ان فستنجر لم يشير

لكون الموقع الجغرافي لو اثر في التنافر المعرفي ,وكذلك لم يشير الى ان
اختالف البيئات من العوامل الموثر في اتخاذ القرار .

فسرت الباحثة ىذه النتيجة بانو لم يعد الريف قرية نائية كما في السابق ,اذ

ان الفرص والخدمات في المدينة تكافئت مع الريف ,كذلك االنترنت قمل من

الفجوة بين البيئتين
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 -4التعرف عمى داللة الفروق في اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة االعدادية
تبعا لمتغير التخصص (ادبي-عممي).

لمتاكد من ىذه الفرضية فرغت بيانات التالميذ المتعمقة بمقياس التفكير

التخيمي وفقا لمتخصص العممي وعولجت احصائيا فاستخرج المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والتباين لكال التخصصين وبمغ المتوسط الحسابي لمتخصص

العممي ( )66،55وبأنحراف معياري ( )5،42في حين بمغ المتوسط الحسابي

لمتخصص االدبي ( )66،54وانحراف معياري ( )7،13وعند تطبيق االختبار
التائي لعينتين مستقمتين وجد ان القيمة التائيو المحسوبة قد بمغت ()0,018

بدرجة حرية ( )398عند مستوى داللة ( )0،05وىي اقل من الجدولية البالغة
( )1,96وان ىذا يعني عدم وجود فرق دال احصائيا بين التخصصين العممي
واالدبي وبذلك تقبل الفرضية الصفرية ,اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة

(غريب ) 2017,ودراسة( ردادكة وشذى )2017 ,ولم تجد الباحثة دراسة اتفقت
مع ىذه النتيجة والجدول ( )8يبين ذلك.

جدول رقم()8

القيم التائية لداللة الفرق في اتخاذ القرار تبعا لمتغير التخصص
عدد

المتوسط

ِ
اإلنحراف

درجة

الطالب

الحسابي

المعياري

الحرية

العممي

245

66,55

5,42

398

األدبي

155

66,54

7,13

المجموعة

نوع الداللة
القيمة التائية

(عند مستوى0.05
)

المحسو

الجدولية

بة
0,018

غير دال إحصائياً

1,96

لم يتطرق فستنجر الى تاثير المواد او نوع الدراسة التي يدرسيا الفرد في قدرتو
عمى اتخاذ القرار ,فالجميع يواجو مواقف اختيار من متعدد تضطره الى اتخاذ

القرار ازائيا ,الن عدم اتخاذ القرار الذي يحل المشكمة سيبقي الفرد في حالة
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التنافر المعرفي التي ذكرىا فستنجر ,فاتخاذ القرار كما اسمفنا ىو عممية تفكيرية

معرفية والجميع قادرين عمييا وان اختمفت جودة وفاعمية القرار بين فرد واخر.
-يتمتع طمبة المرحمة االعدادية باتخاذ قرار.

-6اليوجد فرق في اتخاذ القرار بين الذكور واالناث والعممي واالدبي والريف
والمدينة .

-7توجد عالقة موجبة دالة احصائيا بين التفكير التخيمي واتخاذ القرار لدى طمبة
المرحمة االعدادية.

التوصيات:في ضوء ماتوصمت اليو الباحثة من نتائج توصي بماياتي:

 -1يمكن االستفادة من نتائج البحث الحالي من قبل المؤسسات التعميمية
عن طريق توجية الطمبة والمدرسين عمى فيم ذواتيم وكيفية اتخاذ

ق ارراتيم.

 -2اقامة الدورات والورش التي تيدف الى تنمية قدرة الطمبة عمى اتخاذ
ق ارراتيم.

المقترحات :

 -1اجراء دراسة مماثمة عمى عينات اخرى مثل (طمبة الدراسات ,الخريجين,
الموظفين).

 -2اجراء دراسة لمعرفة عالقة اتخاذ القرار بانماط الشخصية .
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