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 ( Research Summary)ملخص البحث 
يهدف البحث الحالي الى التعرف على اتخاذ القرار لدى طلبة جامعة الفلوجة وعالقته بتفكيرهم االيجابي. اعتمد البحث المنهج الوصفي  

كلية العلوم  /الصباحية( ( طالب وطالبة كلية العلوم التطبيقية المرحلة الرابعة )الدراسة 173)المسح الميداني، وتم تحديد مجتمع البحث من 
   41% ( من مجتمع البحث اذ بلغ افراد العينة ) 35جامعة الفلوجة، واختبرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة وبنسبة ) -يقية التطب

ما مقدار ما يمتلك طلبة قسم التقانة األحيائية /المرحلة الرابعة من مهارة  -1( طالب وطالبة .هدف البحث الى االجابة عن التساؤالت اآلتية:
 اذ القرار وفقا للمقياس الذي اعد لهذا الغرض.  اتخ
 ما مقدار ما يمتلك طلبة قسم التقانة األحيائية /المرحلة الرابعة من التفكير االيجابي وفقا للمقياس الذي اعد لهذا الغرض .   -2
   الطلبة. هل هناك عالقة ارتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي عند  -3

 ( فقرة خاصة بقياس التفكير االيجابي . 36خاصة باتخاذ القرار واالخرى تضمنت )  ة( فقر 20تم تبني اداتي البحث الحالي واللتان تضمنتا )
( وقامت الباحثة بتطبيق االستبانات في العام الدراسي spssتعمال برنامج )تأكدت الباحثة من صدقها وثباتها ثم تم تحليل البيانات باس

 وتوصلت الى نتائج تم تحليلها ومناقشتها على وفق مجاالت البحث المنظمة ووضع عدد من التوصيات منها : ، 2022- 2021
ان نحتوي الطلبة من كل الجوانب المعرفية والمهارية   التعليم هو سر نهضة األمم، ورأس المال البشري هو أساس التعليم لذا ينبغي -1

نظيم والوجدانية وخصوصا تفكيرهم ونفعل التفكير االيجابي الذي يلقي بظالله على توجهاتهم المختلفة لذا ينبغي اعداد خطط وبرامج تنفيذية لت
  التعليمية.احتواء الطلبة واستثمار وجودهم في المؤسسات 

ت التعليمية وضرورة انتقاء  التوجهات الفاعلة في تنشئة رأس المال البشري وتمكينه من اتخاذ القرارات مواكبة التطور في المجاال -2
 الصائبة في كل توجهاته 

ويمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة من خالل التساؤالت االتية التي سعت الباحثة لإلجابة  (:Research problem)البحث مشكلة 
 عليها وهي : 

   ما مقدار امتالك مهارة اتخاذ القرار  لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة . -1
 للتفكير االيجابي / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .  ما مقدار امتالك طلبة جامعة الفلوجة  -2
ائية   مقدار العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحي -3
 المرحلة الرابعة . /

 tion to research and its importan(Introducأهمية البحث 
ان نتائج البحوث تؤكد لنا ان المتعلمين يتعلمون بشكل اكثر فاعلية عندما يتجنبون تلقي المعلومات من االخرين واالستماع المباشر 

اكثر من التعليم اذ ان  لمحاضراتهم وعندما يشاركون بنشاط وحيوية في العملية التعليمية فالتركيز اصبح اكثر هذه االيام على التعلم  
  المتعلمين مهما كانت اعمارهم وقدراتهم على االرجح اكثر تحمال للمسؤولية لتطبيق المهارات التي اكتسبوها عندما يواجهون بمهمات ال هي

االختيار اذ يقوم متخذ وبما ان اتخاذ القرار عملية تنطوي على  ( 403، 2006صعبة وال سهلة وان المشاركة النشطة تقوي التعلم )سعادة،
ناها  القرار باختيار البديل االنسب من بين البدائل المطروحة كافة لحل المشكلة وعملية االختيار هذه هي التي تكسب عملية واتخاذ القرار مع

الشخص الذي يقوم باتخاذه (. وبما ان عملية اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل االنسانية المنبثقة عن سلوكيات  2007،100واهميتها ) العجمي ، 
 :  لذا ارتأت الباحثة عن ضرورة الكشف عن العالقة التي تربط مهارة اتخاذ القرار بالتفكير االيجابي، تتلخص أهمية البحث باآلتي

 مكانة التفكير االيجابي واساسه النفسي يعد منطلق للتحفيز على االهتمام بهذا االتجاه  .  -1
 . يشجع هذا البحث على التأسيس الصحيح للقرارات الصحية المنتقاة لما له االثر  في المستقبل  -2
 لفت االنظار الى االهتمام بكل انواع التفكير ودعمها بكل الوسائل. -3

Objective of The Research  
العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة  التعرف على مقدار امتالك مهارة اتخاذ القرار  لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية  - 1 

 الرابعة .  
 ما مقدار امتالك التفكير االيجابي لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .   - 2
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جابي لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة  التعرف على مقدار العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االي-3
 االحيائية  /المرحلة الرابعة .  

 ( Research hypothesesفرضية البحث ) 
( بين المتوسط الحسابي لدرجات طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية 0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -1
 قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة ، وفقا لمقياس اتخاذ القرار .  /
علوم التطبيقية ( بين المتوسط الحسابي لدرجات طلبة جامعة الفلوجة / كلية ال0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -2
 قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة ، وفقا لمقياس التفكير االيجابي . /
( لمعامل ارتباط بيرسون بين اتخاذ القرار و التفكير االيجابي لطلبة جامعة  0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -3

 انة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياسي اتخاذ القرار التفكير االيجابي .الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم التق
 ( Research Areasحدود البحث )  

 الحدود البشرية : طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة. 
 2022-2021الحدود الزمانية : العام الدراسي  

 ود المكانية : جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعةالحد
 (  Definition of the Termsتعريف المصطلحات )

  Decision- Makingاتخاذ القرار 
 عرفه كل من :  

، دار الكاتب للطباعة   1( : عبن العقل دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني االيجابي ، ط 2008عبد الستار )  ابراهيم ، -
 والنشر والتوزيع ، القاهرة . 

( بأنه : "االختيار القائم على اساس عدد من المعايير لبديل واحد من بين بديلين او اكثر ")علي، وابراهيم  2007وابراهيم ، )علي ،  -
،2007  :168   ) 
( بأنه "عملية اختيار انسب بديل لحل مشكلة من بين بدائل عديدة استنادا الى معايير ذاتية ومنطقية "  2012)العفون،وحسين، -

 134:2012،)العفون،وحسين
 التعريف االجرائي  

من بين   تعرفه الباحثة بأنه: قابلية طلبة كلية العلوم التطبيقية/ المرحلة الرابعة / قسم التقانة االحيائية على اختيار انسب بديل لحل مشكلة
 بدائل عديدة استنادا الى معايير ذاتية ومنطقية . 

 عرفه كل من :   positive thinkingالتفكير االيجابي 
- Simpson & weiner,1989)" : تدريب او نتائج تركيز العقل بشكل ثابت على كل ما هو ثابت وبناء ، وبذلك يقضي على  ( بأنه

    Simpson & weiner,1989:166)االفكار السلبية والتدميرية " )
متفائلة ومشرقة وانتقاء استراتيجيات  بأنه : التفكير الذي يؤدي الى المقدرة على ادارة االزمات ومشاعر ايجابية  2008)ابراهيم ،  -

  المواجهة االيجابية والضبط الشخصي للمشاعر واالفكار السلبية عند مواجهة مختلف التوترات وضغوط الحياة ،ويتميز كذلك بالقوى والموارد
 (   187:  2008النوعية االيجابية التي تدعم السعادة والرضا عن الحياة " ) ابراهيم ، 

-  (Jarrar 2013)  : الفرد االرادية على تقويم افكاره ومعتقداته والتحكم فيها وتوجيهها اتجاه تحقيق ما توقعه من النتائج  "قدرةبأنه
الناجحة وتدعيم حل المشكالت ومن خالل تكوين أنظمة واتساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي تسعى الى الوصول لحل المشكلة " .  

(Jarrar 2013 :183  ) 
تعرف الباحثة التفكير االيجابي هو القدرة االرادية  لطلبة كلية العلوم التطبيقية/ المرحلة الرابعة / قسم التقانة االحيائية  االجرائي:التعريف 

 على تقويم افكارهم ومعتقداتهم والتحكم فيها وتوجيهها باتجاه تحقيق ما توقعوه من النتائج الناجحة وتدعيم حل المشكالت من خالل تكوين
 نظمة واتساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي تسعى الى الوصول لحل مشكلة. .  ا
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 ( (Theoretical frameworkاالطار النظري 
 (  21: ، 2010: القرار في اللغة يعني )اقر ( الراي رضيه وتقرر االمر استقر وثبت والقرار هو الراي .)نبيل ،مفهوم اتخاذ القرار -
 (  818،  2010ية اختيار احد البدائل المطروحة في موقف معين لتحقيق اهدافا محددة )قطامي فيعرف بانه عمل صطالحااما ا -
 : هناك عدة عناصر التخاذ القرار وهي :   عناصر اتخاذ القرار -
 متخذ القرار سواء اكان فردا ام جماعة تتولى اتخاذ القرار .   -1
 نع القرار للوصول اليها .  االهداف المتوقع تحقيقها وهي النتائج الطبيعية التي يسعى صا -2
 قيم المفاضلة وهي المعايير التي يستعملها متخذ القرار بين البدائل .   -3
 استراتيجيات اتخاذ القرار التي يتخذها صانع القرار على ضوء الموارد المتاحة   -4
 الظروف المتحكمة بموقف القرار وال تخضع لسيطرة متخذ القرار.  -5
 النتائج وهي االثار المترتبة على كل بديل في اطار الظروف القائمة .   -6

 ( 187 – 182،  2000)بن حبتور ، 
 خصائص اتخاذ القرار : 

 ان عملية اتخاذ القرار تتصف بالواقعية اذ انها تقبل بالوصول الى الحد المعقول  -1
 ان عملية اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل االنسانية المنبثقة عن سلوكيات الشخص الذي يقوم باتخاذه او االشخاص الذين يقومون باتخاذه. -2
 الن معظم القرارات هي امتداد واستمرار للماضي .  ان اي قرار هو البد ان يكون امتداد من الحاضر الى المستقبل -3
 ان عملية اتخاذ القرار عملية عامة وهذا يعني انها تشمل معظم التخصصات .  -4
 انها عملية تتكون من مجموعة خطوات متتابعة .   -5
 انها عملية تتأثر بالعوامل البيئية المحيطة بها .  -6

 (   21،  2013)علي ،     
  thinking Positiveالتفكير االيجابي 

 تيعد علم النفس االيجابي احد فروع علم النفس التي تهتم بالطاقات االيجابية الكامنة لدى االفراد ومحاولة اظهارها والتغلب على الطاقا
،   2012د ،  السلبية لديهم والقضاء عليها ومن الموضوعات التي يرتكز عليها علم النفس االيجابي مجال التفكير االيجابي والسلبي . )الوقا 

( ان التفكير االيجابي هو احد المرادفاد للتوجه التفاؤلي في الحياة والذي  2007المشار اليه في) العنزي ، 1993( ويذكر سيشيل وكارلس  2
االفكار  ( بانه سلوك عقلي يقوم بترجمة  2005يؤدي الى النجاح بما يتضمنه من توقعات ايجابية للنجاح والسعادة واالنجاز ويرى ) راتب ، 

ادة والكلمات والتصورات العقلية ويجعلها قابلة للنمو والتوسع وتحقيقها بنجاح ويتوقع نتائج جيدة ومرضية ،والعقل االيجابي يدفع الى السع
(    30،   2005والفرح وصحة أفضل ونتائج ناجحة لكل عمل وموقف تقوم به والنظر الى الحياة بجمال وكل شيء نحبه ونعتز به )راتب ،

( بانه قدرة الفرد االرادية على تقويم افكاره ومعتقداته والتحكم فيها وتوجيهها اتجاه تحقيق ما توقعته من النتائج الناجحة   2005رى) ابراهيم، وي
، وتدعيم حل المشكالت من خالل تكوين أنظمة وانساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي تسعى الى الوصول لحل المشكالت )ابراهيم 

( بانه مصدر قوة ألنه يساعد على التفكير في الحل حتى تجده وبذلك تزداد ثقة   2008( وفي االتجاه نفسه يرى ) ابراهيم ،  9،   2005،
 (   55،  2008ومهارة وقوة ، ومصدر حرية ألنك ستتحرر من معاناة وألم التفكير السلبي )ابراهيم ، 

 فوائد التفكير االيجابي 
 ( فوائد التفكير االيجابي باالتي :   Murphy,2010  (،) 2008يلخص )الرقيب ،

 يعزز الثقة بالنفس عند الفرد ويجعله صادقا ومنفتحا محققا ألهدافه واهداف مجتمعه من أجل مستقبل أفضل  -
 يحقق التغيير االيجابي البناء داخل نفس الفرد مما يكون له االثر الجيد في شخصيته مما يجعله سعيدا متفائال .  -
كون مفكرا ايجابيا يعني ان تنظر للجانب المضيييء بدال من ان تمر رأسييك باألفكار السييوداء وان تقلق بشييكل أقل وتختار أن تكون ان ت -

 سعيدا بدال من الحزن . 
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فإننا  يمتلئ عقل الفرد باألفكار االيجابية التي تسيييييياعده على االنجذاا الى المواقف االيجابية والعكس يحدث عندما نفكر بطريقة سييييييلبية -
 نجذا المواقف السلبية 

- 7،   2008التفكير االيجابي تفكير بناء توالدي تصييييدر منه المقترحات الملموسيييية والعملية التي تبحث عن القيمة والفائدة . )الرقيب ، -
8  (،)Murphy,2010:8  ) 

  (Research methodology and field procedures) منهجية البحث واجراءاته امليدانية 

 اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي كونه االنسب لطبيعة البحث .  ( :Research Methodمنهج البحث واجراءاته الميدانية )
  استعانت الباحثة باألدوات البحثية االتية  (:Search toolsأدوات البحث )

قسم التقانة    -امعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية تمثل مجتمع البحث بجميع طلبة ج ( :(Research communityمجتمع البحث  
(،واختبرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة وبنسبة  2022-2021االحيائية /المرحلة الرابعة )الدراسة الصباحية ( للسنة الدراسية )

   ( طالب وطالبة .41( من مجتمع البحث اذ بلغ افراد العينة )     33)
 عينة البحث االساسية  العدد الكلي )مجتمع الحث (  الدراسية الرابعة المرحلة 

 41 173 طلبة 

تم تبني مقياسين أولهما  مقياس اتخاذ القرار من قبل الباحثة ، بعد مسح  (Means of data collectionوسائل جمع البيانات )  -
( ) العبيدي  2012المصادر والمراجع والبحوث ذات الصلة ، فضال عن خبرة الباحثة الشخصية في هذا المجال اذ تبنت مقياس ) الشنيف :

( كونه يتالئم مع أهداف البحث اذ يتعلق بالمواقف   2015وي ،( وكذلك تم تبني مقياس التفكير االيجابي تم تبني مقياس )العيسا 2017، 
 التي ممكن ان تواجه المتعلم في حياته الدراسية واليومية. 

( فقرة موزعة ،وذلك بعد االنتهاء  20اصبح مقياس)اتخاذ القرار( بصيغته النهائية مكون من )  التطبيق على عينة البحث االساسية : -
التحقق من صالحية فقراته في قياس ) اتخاذ القرار(،تم تطبيقه على عينة البحث االساسية )لطلبة جامعة الفلوجة  من التحليل االحصائي له و 

 2022/ 4/4كلية العلوم التطبيقية / قسم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة( في يوم /
فقرة لكل مجال من مجاالته، وذلك بعد من التحليل   12ة ( فقر  36وكذلك مقياس )التفكير االيجابي ( اصبح بصيغته النهائية مكون من ) 

  االحصائي له والتحقق من صالحية فقراته في قياس )التفكير االيجابي (،تم تطبيقه على عينة البحث االساسية )لطلبة جامعة الفلوجة /كلية
 . 2022/  4/4العلوم التطبيقية / قسم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة( في يوم 

استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ، وذلك من خالل  الوسائل االحصائية المستعملة في البحث 
 (: SPSSبرنامج )
  Analysis-Presentation-:Resultsتحليل   –عرض  –النتائج 

 يهدف البحث الى االجابة عن التساؤالت اآلتية : 
 : ما مقدار امتالك طلبة قسم التقانة االحيائية في المرحلة الرابعة مهارة اتخاذ القرار وفقا للمقياس الذي اعد لهذا الغرض .  السؤال االول

 تمت االجابة على هذا الهدف باختبار صحة الفرضية الصفرية اآلتية :
(بين المتوسط الحسابي لطلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم  0،05اللة احصائية عند مستوى داللة )ال يوجد فرق ذو د -

 التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياس اتخاذ القرار والمتوسط الفرضي للمقياس ككل . 
 الطلبة وفقا لمقياس اتخاذ القرار ( القيمة التائية ومستوى داللتها لدرجات 2جدول )  

 : ما مقدار امتالك طلبة قسم التقانة االحيائية في المرحلة الرابعة التفكير االيجابي وفقا للمقياس الذي اعد لهذا الغرض .  السؤال الثاني
 تمت االجابة على هذا الهدف باختبار صحة الفرضية الصفرية اآلتية :

المتوسط   العدد
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري  

المتوسط  
 الفرضي  

درجة  
 الحرية  

القيمة   القيمة التائية  
 الجدولية  

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 االحصائية 

دالة لصالح   0،05 1،96 10،586 40 1،18430 7،58320 52،5366 41
المتوسط  
 الحسابي
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الحسابي لطلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم التقانة   (بين المتوسط 0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
 االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياس التفكير االيجابي والمتوسط الفرضي للمقياس ككل . 

 ( القيمة التائية ومستوى داللتها لدرجات الطلبة وفقا لمقياس التفكير االيجابي  3جدول )  

المتوسط  العدد 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي  

درجة  
 الحرية  

القيمة 
 التائية 

القيمة 
 الجدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 االحصائية

دالة   0،05 1،96 16،003 40 1،05772 6،77270 88،9268 41
لصالح  

المتوسط 
 الحسابي

( لدى طلبة جامعة الفلوجة /   0،05مقدار العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي  عند مستوى داللة )  السؤال الثالث : 
 كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .  

 ذا الهدف باختبار صحة الفرضية الصفرية اآلتية :تمت االجابة على ه
لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم  ( 0،05مقدار العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي  عند مستوى داللة )  -

 التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .  
 ( معامل بيرسون و داللته االرتباطية بين درجات الطلبة وفقا لمقياسي اتخاذ القرار و التفكير االيجابي .4جدول )

مستوى   القيمة الجدولية   معامل بيرسون   العدد
 الداللة 

 الداللة االحصائية 

 غير دالة 0،05 0،304 0،134 41
   0.05عند مستوى داللة    0،304وهي اقل من الجدولية البالغة    0،134ال توجد عالقة ارتباطية الن قيمة معامل بيرسون 

 : ما مقدار امتالك طلبة قسم التقانة االحيائية في المرحلة الرابعة التفكير االيجابي وفقا للمقياس الذي اعد لهذا الغرض .  السؤال الثالث
 الهدف باختبار صحة الفرضية الصفرية اآلتية :  تمت االجابة على هذا

(بين مقياس اتخاذ القرار ومقياس التفكير االيجابي لطلبة جامعة الفلوجة /كلية   0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
 تفكير االيجابي . العلوم التطبيقية / قسم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياسي اتخاذ القرار ال

 تفسير النتائج 
( وقيمة الوسيييييط الحسيييييابي الفرضيييييي    52،536( ان الوسيييييط الحسيييييابي للطلبة لمتغير البحث ) اتخاذ القرار(جاء بمقدار )    2يشيييييير الجدول )

ة ) ت ( المحسييوبة) (، وعند تطبيق االختبار التائي ، اظهرت النتائج بان قيم  7،5832( ، وقيمة االنحراف المعياري )   1،1843للمقياس) 
( وهذا يؤشييييييييير على ان قيمة )ت ( دالة معنويا لصيييييييييالح  0،05(عند مسيييييييييتوى داللة )   1،96( وهي اكبر من الجدولية لها والبالغة )  10،58

 المتوسييييييييييييييط للطلبية اي ان اتخياذ القرار ليدى الطلبية عيالي ، وهيذا ان دل على شييييييييييييييئ انميا ييدل على ان عمليية اتخياذ القرار عمليية تنطوي على
االختيار اذ يقوم متخذ القرار باختيار البديل االنسيييييييييب من بين البدائل المطروحة كافة لحل المشيييييييييكلة وعملية االختيار هذه هي التي تكسيييييييييب 

( وكذلك هي االسيييتجابة الفعالة التي توفر النتائج او الحاالت المحتملة 100:  2007عمليتا صييينع واتخاذ القرار معناهما واهميتهما )العجمي، 
رار ي تشيمل الظواهر االجتماعية والفردية وتسيتند الى حقائق وقيم تؤدي الى اختيار افضيل البدائل المناسيبة لمواجهة الحالة ويمكن اتخاذ القوه

 (  142:  2011من خالل تعرف الطلبة على المشكلة )العزالي ، 
طلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسييييم التقانة االحيائية وبذلك تحقق هدف البحث االول في التعرف على  مهارة اتخاذ القرار لدى  

المرحلة الرابعة وبين المتوسط الفرضي للمقياس  لذا رفضت الفرضية الصفرية االولى و والتي تنص على  ال يوجد فرق ذو داللة احصائية  /
لية العلوم التطبيقية / قسيييم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا (بين المتوسيييط الحسيييابي لطلبة جامعة الفلوجة /ك  0،05عند مسيييتوى داللة )

 لمقياس اتخاذ القرار والمتوسط الفرضي للمقياس ككل. 
( وقيمة الوسييييط الحسييييابي   88،926( ان الوسييييط الحسييييابي للطلبة لمتغير البحث ) التفكير االيجابي(جاء بمقدار )   3وكذلك يشييييير الجدول )
(، وعنييد تطبيق االختبييار التييائي ، اظهرت النتييائج بييان قيميية ) ت ( 6،7727( ، وقيميية االنحراف المعييياري )1،0577الفرضييييييييييييييي للمقييياس)

( وهذا يؤشيييير على ان قيمة )ت ( دالة معنويا 0،05(عند مسييييتوى داللة )    1،96( وهي اكبر من الجدولية لها والبالغة )16،003المحسييييوبة)
 االيجابي لدى الطلبة عالي لصالح المتوسط للطلبة اي ان التفكير 
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ر اذا الطلبية يمتلكون خصييييييييييييييائص المفكرين ايجيابييا وهي ) االيميان بياال والتوكيل علييه ، وااليميان بيالقيم العلييا ، ليديهم رؤييا واضييييييييييييييحية لالفكيا
يسييتفيدون من الصييعوبات واالعمال التي يؤدوها ،يؤمنون باالعتقادات االيجابية ، يركزون على الحل عند مواجهة عند مواجهة الصييعوبات ، و 

والتحديات التي تواجههم ، يحبون التغيير وخوض المخاطر كونهم لديهم الثقة بالنفس ،يعيشيييييييييون باألمل والصيييييييييبر والكفاح ،يحبون مسييييييييياعدة 
 (62: 2008() ابراهيم ،peifer,2002:14االخرين كونهم اجتماعيين )

يجابي  لدى طلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم التقانة االحيائية  وبذلك تحقق هدف البحث الثاني في التعرف على  التفكير اال -
المرحلة الرابعة وبين المتوسط الفرضي للمقياس  لذا رفضت الفرضية الصفرية الثانية و والتي تنص على ال يوجد فرق ذو داللة احصائية  /

ة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا (بين المتوسط الحسابي لطلبة جامع 0،05عند مستوى داللة )
 لمقياس التفكير االيجابي والمتوسط الفرضي للمقياس ككل .  

( وهي   0،134( انه ال توجد عالقة ارتباطية بين متغيري اتخاذ القرار والتفكير االيجابي الن قيمة معامل بيرسون ) 4وكذلك يشير الجدول ) -
نقبل الفرضية الصفرية    وهذا يؤشر على ان قيمة معامل بيرسون غير دالة اي 0.05(عند مستوى داللة   0،304اقل من الجدولية البالغة) 

لتقانة ال توجد عالقة ارتباطية بين مهارة اتخاذ القرار والتفكير االيجابي لدى لطلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية / قسم ا  الثالثة
 االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياسي اتخاذ القرار و التفكير االيجابي . 

وبذلك تحقق هدف البحث الثالث والذي يهدف الى التعرف على مقدار العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي لدى طلبة 
 االحيائية  /المرحلة الرابعة .  جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة 

 وبيذليك تحقق الهيدف الثياليث للبحيث  في التعرف على  العالقية االرتبياطيية التخياذ القرار والتفكير االيجيابي ليدى طلبية جيامعية الفلوجية /كليية  
تنص على انه ال يوجد فرق ذو داللة العلوم التطبيقية / قسييييييييييم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة لذا قبلت الفرضييييييييييية الصييييييييييفرية الثالثة والتي  

( لمعامل ارتباط بيرسون بين اتخاذ القرار و التفكير االيجابي لطلبة جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية   0،05احصائية عند مستوى داللة )
 قسم التقانة االحيائية / المرحلة الرابعة وفقا لمقياسي اتخاذ القرار التفكير االيجابي .  /

جية المحتمل في عدم وجود عالقة ارتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي ان اتخاذ القرار يعتمد على عدة اسييتراتيجيات منها) اسييتراتيمن 
التفضيييييل: هي اختيار افضييييل حل للمشييييكلة، و اسييييتراتيجية الرضييييا :يتم اختيار اول بديل مرضييييي بدال من االمثل ، واسييييتراتيجية الحد االعلى 

جية على تقويم واختيار البديل او البدائل اعتمادا على احتمالية نجاحها وهي اسيتراتيجية التفاؤل، واسيتراتيجية الحد االدنى : وهي اسيتراتي :تركز
 (  332 – 331:  2004( )الريماوي ،  144: 2012التشاؤم اذ يتم اختيار البديل الذي يحول دون وقوع العديد من الخسائر  )العفون ،

( من هذا المنطلق يمكننيا ان 62:  2008() ابراهيم ،peifer,2002:14تفكير االيجيابي دائميا يؤمن او يمييل الى االعتقيادات االيجيابي  )اما ال
 نؤكد بعدم وجود عالقة ارتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي . 

  Conclusionsاالستنتاجات 
 في ضوء نتائج البحث يمكن استنتاج اآلتي : 

 متالك مهارة اتخاذ القرار  لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .  ا -1
 امتالك التفكير االيجابي لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االحيائية  /المرحلة الرابعة .   - 2
يائية  التوجد العالقة االرتباطية بين اتخاذ القرار والتفكير االيجابي لدى طلبة جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانة االح-3
 ة الرابعة .  المرحل/
  :Recommendationالتوصيات  

 في ضوء ما توصلت اليه نتائج البحث توصي الباحثة باآلتي:  
 التعليم هو سر نهضة األمم، ورأس المال البشري هو أساس التعليم لذا ينبغي  -1

هم  ان نحتوي الطلبة من كل الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وخصوصا تفكيرهم ونفعل التفكير االيجابي الذي يلقي بظالله على توجهات
 المختلفة لذا ينبغي اعداد خطط وبرامج تنفيذية لتنظيم احتواء الطلبة واستثمار وجودهم في المؤسسات التعليمية . 

الت التعليمية وضرورة انتقاء  التوجهات الفاعلة في تنشئة رأس المال البشري وتمكينه من اتخاذ القرارات مواكبة التطور في المجا -2
 الصائبة في كل توجهاته 
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 بناءا على هذا البحث تقترح الباحثة اجراء الدراسات اآلتية :  

 نظومي . اتخاذ القرار ومدى ارتباطه بأنماط تفكير اخرى كالتفكير الم -1
 فاعلية تصميم تعليمي تعلمي مستند الى التعلم النشط على التفكير االيجابي  -2
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 ، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان .   االتجاهات الحديثة في تدريس التفكير(،   2021العفون ،نادية حسين ) -3
 . ، دار الشروق للطباعة والنشر عمان التعلم النشط بين النظرية والتطبيق( ، 2006سعادة ، جودة ، احمد وفواز عقل وزامل مجدي ،) -4
 ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة.  االدارة المدربة ومتطلبات العصر، 2007جمي  ، محمد حسنين ،الع -5
 دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان.   1،طنظرية القرارات االدارية(   2013علي ،حسين علي،) -6
، مجلة كلية  الطالبات المعرضات للضغوط النفسية فاعلية برنامج لتنمية التفكير االيجابي لدى(  2005ابراهيم ، اماني سعيدة ) -7

 التربية باالسماعيلية ، جامعة قناة السويس ، القاهرة .  
، دار الكاتب للطباعة    1، ط عين العقل دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني االيجابي( :   2008ابراهيم، عبد الستار ) -8

 والنشر والتوزيع ، القاهرة .  
 ، دار الكتاا العربي ،القاهرة .  غدا افضل( :   2005مد احمد )راتب، مح -9

اثر التدريب على التفكير االيجابي واستراتيجيات التعلم في عالج التأخر الدراسي لدى ( :  2007العنزي ، يوسف محيالن سلطان ) -10
 لكويت ، الكويت .  : اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ا تالميذ الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت

اثر توظيف استراتيجية االنشطة المتدرجة وفق ابعاد التنمية المستدامة في تحصيل ،  2017العبيدي ، بتول جيجان سلمان خلف ،  -11
رفة /ابن  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد، كلية التربية للعلةم الصطالبات الرابع العلمي في مادة علم االحياء واتخاذهن القرار 

 الهيثم ، العراق ،بغداد.  
 المصادر االجنبية : 

- second Edition clarendon press ) : Oxford English  Dictionary Simpson  J.A& Weiner  E.S(1989 - 
: oxford  

- (2013 ):" positive thinking & Good citizenship culture : from the Jordamion Jarrar A  G-   
 ( مقياس التفكير االيجابي 1ملحق )

 عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة ... 
ما ان كل البدائل  ( فقرة وعلى كل فقرة ثالثة بدائل، عل36المقياس الذي بين يديك هو مقياس يقيس قدرتك في التفكير االيجابي مكون من ) 

 صحيحة وال يوجد بديل غير صحيح ولكن هناك بديل أنسب وينطبق عليك من بقية البدائل . 
  التعليمات :

 اقرأ كل الفقرات وما يتبعها من بدائل بدقة وعناية .   -1
 اختر البديل المناسب وضع عالمة )  (أمام البديل الذي تعتقد انه ينطبق عليك لكل فقرة . -2
 غيير االجابة عليك ان تمحو االجابة السابقة نهائيا .  اذا رغبت في ت -3
 ال يجوز اختيار اكثر من اجابة واحدة لكل سؤال واال تعتبر اجابتك خاطئة .   -4
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تنطبق علي   الفقرة                     ت 
 دائما

تنطبق  
علي  
 احيانا 

ال تنطبق  
 علي ابدا

أشعر اني انسان ضعيف اذا اكتشف الناس   - 1
 أخطائي . 

   

    أفكر في االشياء التي حدثت وانتهت .  - 2

عندما تواجهني مشكلة أفضل ان اجد لها   - 3
 الحل بدال من الهروب منها. 

   

أشعر بالخوف عندما اتصور  ما سيكون   - 4
 مستقبلي بعد تخرجي من الجامعة.  

   

    حينما أفكر في نفسي أرى بعض العيوب  - 5

شعاري سأتفوق في دراستي باالجتهاد   - 6
 والمثابرة. 

   

اذا حدثت أشياء جيدة أتوقع حدوث ما   - 7
 يفسدها . 

   

    أتصرف باندفاع وال أفكر بالعواقب. - 8

    تنظيم وقتي يساعدني على تحقيق أهدافي.  - 9

    أرى ان الفشل هو فرصة للتعلم   - 10

    انا متفائل باستمرار - 11

فكرت في أمور خيالية أو وهمية حتى أكون   - 12
 أفضل . 

   

    كل علم وعمل فيه خير ومنفعة فهو عبادة.  - 13

أطلب الغفران واسامح كل من عرضني   - 14
 لأللم والمعاناة . 

   

    اؤمن بأننا خلقنا لفعل الخير .  - 15

    انجز أعمالي بعد التوكل على هللا.  - 16

    أومن ان تغييرات جيدة قادمة.  - 17

    استفيد من أخطائي لحل مشكالت المستقبل.  - 18

حاليا ال أفكر بمصلحة غيري بقدر تفكيري   - 19
 بمصلحتي الخاصة . 

   

    أنا راضي بما قسم هللا لي.  - 20

    أحقق أحالمي بالطموح والعمل.  - 21

    أعمل بالقول )خير الناس من نفع الناس(  - 22

    اومن بان الكمال هلل وحده .  - 23

اؤمن ان ما يحدث لي من خير أو شر فهو   - 24
 بمشيئة هللا . 

   

طلب مساعدة االخرين وعونهم يشعرني   - 25
 بالضعف  

   

يسهل علي تكوين العالقات مع االصدقاء     - 26
 والمحافظة عليهم . 

   

    عائلتي تساندني وتشد أزري .  - 27

    اتقبل نفسي حتى لو تعرضت لنقد اآلخرين .  - 28

احب االنضمام لآلخرين والعمل بروح   - 29
 الفريق . 
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أشعر باإلحباط عندما ارى اشخاص   - 30
 ناجحين. 

   

يصفني زمالئي بأني شخصية قيادية ويعتمد   - 31
 علي في االعمال التي تتطلب االقناع . 

   

استطيع تحقيق النجاح دون مساعدة االخرين   - 32
 . 

   

    أشعر ان قلبي مليء بمحبة هللا .  - 33

    أصلي كي اتقرب الى هللا .  - 34

حينما يبدي احد مشاعر الحب واالحترام   - 35
 نحوي ابادله الشعور . 

   

    عالقتي مع عائلتي جيدة .  - 36

 ( مقياس اتخاذ القرار  2ملحق)
 تعليمات االجابة على مقياس اتخاذ القرار  

   عزيزي الطالب ... عزيزتي الطالبة...
( فقرة لكل فقرة اربعة بدائل علما ان جميع البدائل صحيحة 23المقياس الذي بين يديك هو لقياس قدرتك على اتخاذ القرار مكون من) 

 ولكن هناك بديل أنسب من بقية البدائل لذا ينبغي مراعاة الجوانب التالية في اختيار البديل :  
   وواقعيا.ان يكون سهل التطبيق اقتصاديا   -1
   اخرى.ال يتسبب بظهور مشكلة  -2

 تعليمات: 
   بدقة.اقرأ كل الفقرات وما يتبعها من بدائل  -1
 المناسب.اختر البديل االنسب الذي يمثل القرار  -2
 نهائيا.اذا رغبت بتغيير االجابة عليك ان تمحي االجابة السابقة  -3
 اجابة. عدم ترك أي فقرة دون   -4
 جوز اختيار أكثر من اجابة واحدة لكل سؤال واال تعتبر اجابتك خاطئة .  ال ي -5

 االسم:
 المجموعة : 

في اآلونة االخيرة يقوم عدد كبير من الطلبة باستعمال الهاتف المحمول ألمور ال تتوافق مع المعايير والقيم االجتماعية مما قد يؤثر  (1
 - ه المشكلة فان من الضروري :على المستوى االخالقي والعلمي للطلبة وألجل حل هذ

 منع ادخال الموبايل الى المدرسة . - أ
 تقديم تعليمات للطلبة بمنع استخدام الموبايل داخل المدرسة.   -ا
 تعريف اولياء االمور بمضار الموبايل على مستوى ابنائهم االخالقي والعلمي .  -ج
 نوعية الطلبة بكيفية االستفادة من جهاز الموبايل. -د
 التلوث:  (2

 - ان زيادة مصادر تلوث البيئة العراقية في السنوات االخيرة تهدد بانتشار بعض االمراض وألجل ان نتفادى ذلك :
 التلقيح للوقاية من االمراض .  - أ

 تقصي اسباا و مصادر التلوث و محاولة ازالتها .   -ا
 تشخيص االماكن االكثر تلوثا. -ج
 التأكد من سالمة االغذية والماء.-د

 ياه المزروعات.شحة م (3



   

         

 اختاذ القرار لدى طلبة جامعة الفلوجة وعالقته بتفكريهم االجيابي             

  

  

يواجه العالم اليوم مشكلة شحة المياه وانحباس االمطار وبالتالي ال تكفي هذه المياه لسقي المزروعات لذا فان افضل طريق متاح للتغلب 
 - على هذه المشكلة هو:

 استعمال طريقة للتنقيط والرش لري المزروعات.   - أ
 اعتماد مياه االبار االرتوازية.-ا
 زراعة المحاصيل التي ال تحتاج الى كميات كبيرة من الماء .-ج
 حفر بركة لتجميع المياه و استخدامها حسب الحاجة.  -د

 التصحر:   (4
 - تعاني البيئة العراقية من تصحر مساحات شاسعة من االراضي مما يزيد من مشكالت البيئة ويهددها ولذلك البد من:

 ط و الرش و تقنين كمية الماء المطلوبة.  اتباع الوسائل المناسبة للري بالتنقي - أ
 انشاء محميات طبيعية للحفاظ على الغطاء النباتي من الرعي العشوائي.   -ا

 تثبيت الكثبان الرملية بالتشجير واقامة مصدات الرياح.  -ج   
 منع احتطاا االشجار كمصدر رئيس للطاقة وتوفير مصادر الطاقة.    - د   

 الشباب:مرض حب  (5
اا هو تكون بثور بيضاء و سوداء و حمراء تحت الجلد و احيانا متقيحة و ربما متكيسه وتظهر غالبا مع بداية مرحله مرض حب الشب

 - المراهقة والسبب االساس لظهورها هو التغيرات الهرمونية ولذا من الضروري :
 بالدهون.عدم تناول المشروبات الغازية و المأكوالت الغنية -أ

 الجلدية. مراجعة طبيب االمراض  -ا
 االبتعاد عن العبث بها .-ج
 غسل الوجه بالماء والصابون المناسب لطبيعة البشرة . -د
 (المشكالت الصحية للعيون 6

ان المطالعة في ضوء خافت ترهق العينين و تعرضهما للضغط مما ينجم عن ذلك الكثير من الضرر الذي يلحق بهما مما قد يؤدي ذلك  
 - حرماننا من نعمة قد انعم هللا تعالى بها علينا لذا البد من: الى

 ان يكون موضع مصدر االضاءة خلف الرأس.  -أ
 اجراء تمارين للعين بعد القراءة بشكل خاص .-ا
 االقالل من مده القراءة .-ج
 ترك مسافه مناسبه بين عيني القارئ والكتاا المقروء . -د
 : (الجلطة القلبية7

الجلطة القلبية هي توقف االداء القلبي و التنفسي للمصاا وفي حالة حدوث مثل هذه الجلطة لشخص ما بقربك فانك البد   من ابرز اعراض
 - من أن تقوم ا:

 االنعاش القلبي والتنفس للمصاا.-أ
 االتصال بمركز االسعاف الفوري .-ا
 منع المريض من اي نشاط زائد. -ج
 منع اثارة اي ضجيج ازاء حالة المريض.  -د
 عوادم السيارات هي من اهم مسببات التلوث الهوائي في البيئة العراقية وألجل  التقليل منه فأننا يجب ان (تلوث الهواء بعوادم السيارات :8
 نتخلص من السيارات القديمة والمتهالكة .-أ

 خل المدن.  نسمح لعدد  محدد  من السيارات بالحركة يوميا دا-ا
 نلزم سائقي السيارات بالحركة يوميا داخل المدن. -ج
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 نستخدم نوعيات جديدة من الوقود .  -د
 (ملوثات المصانع :9

تعاني الكثير من المدن من التلوث و خاصة تلك التي تحتضن الصناعات المختلفة وان افضل طريقة تنصحي باستخدامها في مكافحة هذا  
 - التلوث هي:

 االقالل من ساعات تشغيل المصانع و المعامل . - أ
 زراعة وتكييف المساحات الخضراء حول المدن.  -ا

 بناء المعامل والمصانع بعيدا عن المدن. -ج
 استخدام مصادر طاقة نظيفة في المصانع والمعامل.  -د

 : اولويات التداخل الجراحي(10
 - العمليات الجراحية فانك البد ان: لو كان مقدرا لك ان تصبح في احد االيام طبيب مؤهل إلجراء

 تتأكد من تجهيز صاله العمليات باألجهزة والمعدات الضرورية. -أ
 تأخذ موافقة المريض قبل اجراء العملية . -ا
 تتأكد من ان الطاقم المساعد ذو خبرة. -ج
 التأكد من الفحوصات والتحاليل المختبرية للمريضة . -د

 (كتابه التقرير العلمي 11
 -لو كلفت في احد االيام بكتابه تقرير علمي عن تاريخ اكتشاف مرض الكوليرا فانك تستعين:

 بالكتب العلمية بما يتعلق بالموضوع . -أ
 بزمالئك لالستعانة بهم . -ا
 ببعض المدرسين المختصين .-ج
 بشبكة االنترنت إلنجاز التقرير .  -د

 ( التواصل واالستنتاجات 12
 - حث علمي عن موضوع ما في االحياء كيف تصل الى االستنتاجات:عندما تشرع في تنفيذ ب

 تقارن بين بحثك وبحوث اخرى .-أ
 تصغي الى اراء االساتذة االكثر خبرة في موضوع البحث. -ا
 تستخدم نتائج التي حصلت عليها .-ج
 تناقش زميلك عما هو صائب.-د

سيارة ترتطم بشده بأحد اعمده الكهرباء فان االجراء الذي يجب ان تقوم لو كنت تسير في احد شوارع مدينتك ورأيت  (حوادث السير:  13
 - به:

 اخراج المصابين من السيارة. -أ
 اجراء االسعافات االولية للمصابين.-ا
 االتصال بهاتف االسعاف الفوري طلبا للمساعدة. -ج
 ابعاد الناس الذين بدأوا بالتجهيز حول الحادث. -د

التقارير العالمية الى تزايد الطلب على الطاقة بمقابل توقعات بتناقص النفط والغاز الطبيعي على المستوى العالمي ولذى   تشير(الطاقة:14
 - فمن اجل تنمية الطلب المستمر على الطاقة فانك تنصح باستخدام :

 الطاقة الشمسية لوفرتها.  -أ
 الوقود الحيوي لرخصه. -ا
 طاقة الرياح لديمومتها. -ج
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 منها .co2 قة النوية لقلة انبعاث غاز الطا-د
 (مسببات امراض القلب: 15

 - ان احداث الحياة الضاغطة والضغط النفسي من اكثر المسببات امراض القلب التي تصيب االنسان وألجل ان تثبت هذا الرأي:
 تسأل االشخاص المصابين بأمراض القلب على اسباا مرضهم.-أ

 تسأل االطباء عن العالقة بين االحداث الضاغطة وامراض القلب. -ا
 تقرأ على امراض القلب واسبابها.-ج
 تقارن بين نسبه االصابة بأمراض القلب ألشخاص معرضين ألحداث ضاغطة واخرين غير معرضين لها.  -د

 (االمن الغذائي : 16
 - من اجل تحقيق امن غذائي يسد حاجة االنسان ولذلك البد لنا من:يسعى العلماء جاهدين الى زياده مردود المحاصيل الزراعية 

 الحفاظ على رقعة المساحات المخصصة للمحاصيل الزراعية.  -أ
 استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة ورعاية المحاصيل.-ا
 استخدام تطبيقات الهندسة الوراثية للحصول على محاصيل نباتات بمواصفات جيدة. -ج
 زراعة المحاصيل الزراعية االقتصادية.  -د

 (المذاكرة:17
 - عندما يحين موعد االمتحانات ولكي تحقق درجة نجاح متفوقة فانك البد من ان:

 تنظم اوقات المذاكرة والنوم والراحة.  -أ
 تحدد االشياء المهمة من المادة لتقرأها . -ا
 تقلل وقت مشاهدة التلفاز . -ج
 ئية متكاملة . تهتم بتناول وجبات غذا-د

 (مضار دخان سجائر: 18
 -يحتوي دخان السجائر على مواد سامة كثيرة ابرزها النيكوتين والقطران والنيزوبيرين االتي تعد من المواد المسرطنة ولذلك فانك تؤيد : 

 نشر الوعي البيئي والصحي بمضار التدخين على صحة االنسان . -أ
 ة المخالفين. منع التدخين في االماكن العامة ومعاقب-ا
 اصدار تشريعات تحد من بيع السكائر .-ج
 تقييد وسائل االعالم من الترويج للتدخين.  -د

 ( المحافظة على القيم : 19
 - لو انك رأيت احد أصدقاؤك يرتدي موضة جديدة تسيئ الى عاداتنا لذا:

 تقاطع شراء تلك الموضة من المالبس .-أ
 مالبس.تنصح أصدقاؤك بعدم شراء ولبس تلك ال-ا
 تنصح االصدقاء بعدم ارتداء تلك المالبس مرة اخرى. -ج
 تهجر صديقك الرتدائه تلك المالبس .-د

 : (التمكن من اتمام الواجبات20
 -لو كلفك المدرس في حقل المدرسة بأشياء تفوق طاقتك فانك :

 تحاول انجاز ما طلب منك قدر االمكان. -أ
 تخبر مدرسك بعدم استطاعتك فعل كل ما طلب منك .-ا
 تأخذ موافقة مدرسك لتقسيم العمل بينك وبين زميلك. -ج
 تطلب من مدرسك اعطائك الوقت الكافي لتنفيذ العمل.  -د


