
  ـــق ــجامعــــــة دمشــ

  ـة ة التربيــــــــكليــ  

 قسم علم النفس    

 
 
 
 

 

 دافع حب االستطالعب االتفكير وعالقتهأصالة 
 الصف الثاني الثانوي في مدارس محافظة دمشق الرسمية . طلبةمن  لدى عينة

 لنيل درجة الماجستير في علم النفس التربوي ةمقدم رسالة              

 



 نبيل فؤاد كفرونيالطالب : 



 أمل األحمد الدكتورة : 

 األستاذة في قسم علم النفس

 

 م٢٠١٦ – ٢٠١٥

 ه ۱٤۳۷ – ۱٤۳٦                   



 اإلهداء :
أهدي هذا   عملذا  عميلذىل رو  أب أوذىل أ ألذىل  عيذا   ثابذا   اوذ  

 .  عسند  حلقيقىل أ  ألقوى يف حياتىل  محهلا  هلل تماو

رو رخوتىل  ألعز ء أعائيتىل  عكرمي   عاين ثابو   عسد  ألأل يف لو جهذ  

 .  عتحديات أ عصمووات  عتىل أ جهتنىل

 .  ألعز ءرو مجيع  ألصدقاء أ عزلالء 

 عذذدثتو  لذذرأ   أمحذذد  عذذاي اذذمس جاهذذد    سذذاعدتىل  أشذذكرأثلذذا 

 . أتصويب  ااعتىل أأضمها يف  عطريق  عصحيح

 ااعتىل وكذا ققذ  أصذوو   قرأتتو ة لىن  حللوي  عتىل  عدثشكر أأ

 .  جحأااعدت يف أصول ها   عملا رو لصاف  عرااع   عميلي   عنا

 

 

 



 

 

 

 

 كلمة الشكر:

د  عفاضذي   عتذىل    عدثتو ة ألا  ألمح ألاتاذة اعص  عشكر رو أتقدم خب

تبخذذا عيذذىل خب تهذذا  عكبذذاة أعيلهذذا  عو اذذع أالذذيها لنقطذذع  عن ذذا 

أشكرها لن ثا قيبىل عيس ثا  عدعم   منوي أ عميلذىل  عذاي قدلتذ    

 أهلا   عملذا  عذاي   يذنإح رف وفلذا لتاومتهذا  حل ي ذ  أتصذويباتها

 . عدقيق  



 احملتويات فهرس
 الصفحة المحتويات

 ۱ الفصل األول : التعريف بموضوع البحث .

 ۲ مقدمة البحث .

 ۳ مشكلة البحث ومسوغاته .

 ٤ أهمية البحث .

 ٥ أهداف البحث .

 ٦ أسئلة البحث .

 ٦ فرضيات البحث .

 ۷ متغيرات البحث .

 ۷ حدود البحث .

 ۸ واإلجرائية .التعريف بمصطلحات البحث النظرية 

 ۹ األساليب اإلحصائية .

 ۱۰ الفصل الثاني : دراسات سابقة .

 ۱۱ أوالً : الدراسات العربية .



 ۱۱ : دراسات تناولت أصالة التفكير . ۱ – ۱

 ۱۳ : دراسات تناولت دافع حب االستطالع . ۲ – ۱

 ۱٤ االستطالع .: دراسات تناولت العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب  ۳ – ۱

 ۱٦ ثانياً : الدراسات األجنبية .

 ۱٦ : دراسات تناولت أصالة التفكير . ۱ – ۲

 ۱۷ : دراسات تناولت دافع حب االستطالع . ۲ –۲

 ۱۹ ثالثاً : الدراسات السابقة تحليل و تعقيب .  

 ۲۲ الفصل الثالث : اإلطار النظري .

 ۲۳ أوالً : أصالة التفكير .

 ۲۲ التفكير كأحد أهم القدرات العقلية . -۱

 ۲٤ التفكير اإلبداعي . -۲

 ۲٥ مهارات التفكير اإلبداعي . -۳

 ۲٦ تعريف أصالة التفكير ومفهومها . -٤

 ۲۷ المحكات األساسية ألصالة التفكير . -٥

 ۲۸ قياس أصالة التفكير . -٦

 ۳۱ مزايا أصالة التفكير . -۷

 ۳۱ توليد األفكار األصيلة . دور العصف الذهني في -۸



 ۳۲ ؟ كيف تنمي استراتيجية العصف الذهني التفكير االبتكاري -۹

 ۳۳ صفات الفكرة األصيلة . – ۱۰

 ۳٤ ثانياً : حب االستطالع .

 ۳٥ مفهوم دافع حب االستطالع وتعريفه . -۱

 ۳٥ أنواع دافع حب االستطالع . -۲

 ۳٦ المتغيرات .عالقة دافع حب االستطالع ببعض  -۳

 ۳٦ عالقة دافع حب االستطالع بالذكاء . -

 ۳٦ عالقة دافع حب االستطالع بمفهوم الذات . -

 ۳٦ عالقة دافع حب االستطالع باالبتكار . -

 ۳۷ بعض النظريات المفسرة لدافع حب االستطالع . -٤

 ۳۹ حب االستطالع كدافع للتعلم . -٥

 ۳۹ استكشافي .حب االستطالع كسلوك  -٦

 ٤۰ المثيرات التي تستثير دافع حب االستطالع . -۷

 ٤۰ تصنيفات دافع حب االستطالع . -۸

 ٤۲ عالقة دافع حب االستطالع بالسمات الشخصية اإليجابية والسلبية . -۹

 ٤۳ ثالثاً : العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع .

 ٤٤ الميدانية .الفصل الرابع : الدراسة 



 ٤٤ منهج البحث وإجراءاته وأدواته .

 ٤٥ البحث . منهجأوالً : 

 ٤٥ البحث . مجتمعثانياً : 

 ٤٦ البحث . عينةثالثاً : 

 ٤۹ رابعاً : أدوات البحث .

 ٤۹ اختبار القدرات اإلبداعية لقياس أصالة التفكير .-۱

 ٥۰ صدق المقياس . –أ 

 ٥۱ ثبات المقياس . –ب 

 ٥۲ وصف المقياس . –ج 

 ٥۳ .التطبيق طريقة  –د 

 ٥۳ طريقة التصحيح . –ه 

 ٥٥ مقياس دافع حب االستطالع . -۲

 ٥٥ صدق المقياس . –أ 

 ٦۰ ثبات المقياس . –ب 

 ٦۱ .وصف المقياس  –ج 

 ٦۱ .طريقة التطبيق  و –د 

 ٦۱ طريقة التصحيح . –ه 



 ٦۲ توزع أفراد العينة .

 ٦۲ .إجراءات البحث 

 ٦٥ الفصل الخامس : عرض نتائج البحث ومناقشتها وتحليلها وتفسيرها .

 ٦٦ أوالً : اإلجابة على أسئلة البحث .

 ٦۹ ثانياً : اختبار فرضيات البحث .

 ۷٥ الفصل السادس .

 ۷٦ مقترحات البحث . -

 ۷۷ ملخص البحث باللغة العربية . -

 ۸۰ المراجع باللغة العربية . -

 ۸۳ المراجع باللغة األجنبية . -

 ۸٤ المالحق . -

 ۱۱۸ ملخص البحث باللغة األجنبية . -

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس اجلداول
 الصفحة عنوان الجدول

 ٤۷ توزيع مدارس التعليم الثانوي وعدد أفراد العينة المسحوبة

 ٤۸ توزيع مدارس التعليم الثانوي وعدد المدارس التي تم سحبها من كل منطقة

 ٤۹ حسب المتغيرات الطالبالمئوية لتوزع عينة  النسب

 ٥۰ معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس أصالة التفكير مع الدرجة الكلية له .

 ٥۱ التفكير أصالة لمقياسنتائج الصدق التمييزي 

 ٥۲ لمقياس أصالة التفكير  ألفا كرونباخ بطريقة الثبات نتائج

 ٥٥ للمقياس الكلية والدرجةحب االستطالع  مقياس أبعاد بين االرتباط معامالت

 ٥٦ دللبع الكلية والدرجةبعد النشاط  فقرات بين االرتباط معامالت

 ٥۷ للبعد الكلية والدرجةاالنتباه  بعد فقرات بين االرتباط معامالت

 ٥۸ للبعد الكلية والدرجةالرضا  بعد فقرات بين االرتباط معامالت

 ٥۹ للبعد الكلية والدرجةاالستقاللية  بعد فقرات بين االرتباط معامالت

 ٦۰ حباالستطالعاللفظيلمقياس نتائج الصدق التمييزي 

 ٦۱ اللفظي االستطالع حبلمقياس نتائج الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 

 ٦۲ حسب المتغيرات الطالبالمئوية لتوزع عينة  النسب

 ٦٦ البحث عينة لدىأصالة التفكير  انتشار نسب

 ٦۷ االستطالع حبدافع نسب انتشار مستويات 

 ٦۸ .االستطالع حب مقياس معيار الحكم على متوسط نتائج

 ٦۸ االستطالع حب مقياسمجاالت مستويات 



 ۷۰ أصالة التفكير وبين حب االستطالع بين االرتباط

 أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت نتائج اختبار(ت)

 . تبعًا لمتغير الجنس التفكير

۷۱ 

 أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت نتائج اختبار(ت)

 الختصاص .تبعًا لمتغير ا التفكير

۷۲ 

 دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت نتائج اختبار(ت)

 . تبعًا لمتغير الجنس االستطالع حب

۷۳ 

 دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت نتائج اختبار(ت)

 . تبعًا لمتغير الجنس االستطالع حب

۷٤ 

 



1 
 

 .الفصل األول 

 التعريف بموضوع البحث .

 مقدمة البحث .

 مشكلة البحث ومسوغاته .

 أهمية البحث .

 أهداف البحث .

 أسئلة البحث .

 فرضيات البحث .

 متغيرات البحث .

 حدود البحث .

 النظرية و اإلجرائية .التعريف بمصطلحات البحث 

 األساليب اإلحصائية .

 

 

 



2 
 

 . مقدمة البحث

تتبلور أهمية اإلبداع بما يتسم به صاحبه من طالقة ومرونة وأصالة في التفكير وتكون نتائجه مثمرة ومفيدة 
د يرفوالحياتية جميعها و  المعرفيةفي شتى مجاالت الحياة . كما يمكن أن يوظف في الجوانب والمجاالت 

التميز في التفكير والندرة والقدرة على  يتعن واألصالة .على مزيد من اإلبداع بشكل مستمر قدرات األفراد
إن أصالة التفكير تظهر النفاذ إلى ما وراء المباشر والمألوف من األفكار ، وهي تمثل جانب التميز لإلبداع. 

و ذات قيمة علمية  من قبل بصورة جليةإعطاء أفكار جديدة نسبيًا لم يسبق أن ظهرت في  أكثر ما تظهر
وكذلك تظهر أصالة التفكير في إحياء أفكاٍر قديمة والنظرة الجديدة  وفكرية يمكن االستفادة منها بصورة كبيرة

أن أصالة التفكير تعد من أهم  " لها واستثمارها في مجاالت جديدة لم يسبق استخدامها فيها من قبل . كما
ي حتى أن بعض الباحثين وحدوا بين مصطلحي االبتكار واألصالة في دليل على مكونات التفكير اإلبداع

واالعتماد عليها في إطالق  ، مدى أهمية األصالة ودورها الكبير في تحديد ما هو مبتكر وجديد من األمور
 ). ١٣، ص  ١٩٩٧( هالل ، " صفة اإلبداعية على اإلنجازات البشرية
ب أن يتعرف اإلنسان على كل جديد من أساليب الحياة خاصة تلك ولكي تستمر الحياة بشكل أفضل يج

ويعد دافع  المتصلة بحياته مباشرة ومن هنا تبرز أهمية حب االستطالع والتعرف على كل ما هو جديد .
حب االستطالع من الدوافع التي تحرك سلوك الكائن الحي وتوجهه وتشكل المحرك األول للدافع إلى المعرفة 

يوجه الفرد لتلقي المثيرات واالنتباه إليها ومن ثم تتم عملية ترميزها ومقارنتها بغيرها من المعلومات  والفهم ألنه
الموجودة في بنية الفرد المعرفية لتحديد مدى جدتها أو قدمها ." وقد جبلت النفس اإلنسانية على حب 

يف الذي ياء إليها معرفة الغريب والطر االستطالع يثيرها ما لم تألفه ويشدها ما لم تتعود عليه ومن أحب األش
. ويعد دافع حب االستطالع عامًال مؤثرًا في كثير  ) ٨٤ص 2001 , ، ( عدس يتنافى مع ما هو مألوف

من جوانب التعلم اإلنساني وقد بينت الكثير من الدراسات أن الطالب الذين لديهم درجات عالية في دافع حب 
الدرجات في دافع حب االستطالع تطول  واك بأن التالميذ مرتفعوفسر ذلاالستطالع يكون تحصيلهم عاليًا ، 

فترة اكتشافهم لألحداث والموضوعات ويستخدمون حواسهم كمصادر متعددة للمعرفة " ومن هذه الدراسات 
حب االستطالع  رتباطية موجبة بين دافعا) التي دلت على وجود عالقة  ٢٠٠٨دراسة ( منى الحموي ، 

) التي دلت على وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  ٢٠٠٣، وكذلك دراسة ( عساكرة ،  والتحصيل الدراسي
) التي دلت على  ١٩٩٠دافع حب االستطالع العلمي والتحصيل الدراسي ، وأيضًا هناك دراسة ( السعايدة ، 

وهكذا فإن  " والتحصيل في مادة العلوم .وجود عالقة موجبة لكنها ضعيفة بين دافع االستطالع العلمي 
عملية التعلم يجب أن تتوجه إلى رعاية حب االستطالع وتنميته لدى المتعلمين واستثمار نتائجه في تطوير 
دافعية التعلم لديهم بحيث تأخذ األنشطة المتعلقة به والمتأصلة في فاعليات اإلنسان وأدائه شكًال أكثر انتظامًا 

 .)  ١٥، ص  ٢٠٠٢( األحمد ، "  في عملية التعلم التالي أكثر فاعلية وتأثيراً وتحديدًا وتكون ب
الدراسة ، ودراسة العالقة بينهما تفيد في تقديم معلومات في ا سبق فإن تناول هذين المتغيرين ومن خالل م

فع حب كافية عن كيفية تحسين وتطوير أساليب التفكير والفهم بصورة عامة وتحسين أصالة التفكير ودا
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تساعد كذلك الطالب على تحصيل المعرفة بشكل أفضل بحيث تدوم  ، كما أنها قداالستطالع بصورة خاصة 
 أكبر فترة ممكنة في الذاكرة .

 . مشكلة البحث ومسوغاته

في الفترة  إلى بعض المدارس الثانوية الرسمية في محافظة دمشق ات الميدانيةالزيار  قام الباحث بمجموعة من

مرات كانت أول  ٤زيارة المدارس  تحيث تم ) ٢٠١٥/  ١١/  ٢٤و  ٢٠١٥/  ١١/  ٤الممتدة بين ( 

  ١١/٢٠١٥/ ١٠و  ٢٠١٥/  ١١/  ٤) بتاريخ  ( بسام بكورة الثانوية في منطقة المزةزيارتين إلى مدرسة 

 ١١/٢٠١٥/ ٢٤و  ٢٠١٥/  ١١/  ١٥بتاريخ  في منطقة الحلبوني )األندلس وبعدها زيارتين إلى (مدرسة 

اللقاءات العرضية مع بعض الطالب والمدرسين فيها ، تم مالحظة سير العملية تم القيام بمجموعة من و 

التعليمية بصورة روتينية مملة وهذا ما عبر عنه الطالب على وجه الخصوص ، حيث أن الحصص الدراسية 

وٕاعطاء الفرصة للطالب إليجاد الحلول األصيلة والمبتكرة عبارة عن عملية تلقين تفتقد إلى إثارة المشكالت 

لها وخاصة عند طالب االختصاص العلمي حيث المعادالت والمسائل الرياضية التي تتطلب إعمال 

المستويات العليا من التفكير كالتفكير اإلبداعي والوصول إلى الحلول األصيلة . كما لوحظ افتقار الحصص 

ع حب االستطالع عند الطالب وتحفيزهم إلى البحث عن الجديد والتعرف عليه حيث أن الدراسية إلى إثارة داف

التدريسية مقتصرة على الحفظ والتسميع . ومن خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة تم  العملية

يلة مالحظة أن هذه الدراسات أكدت على أهمية تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والبحث عن األفكار األص

لدى الطالب ، كما أكدت هذه الدراسات على أهمية تنمية دافع حب االستطالع . ومن هذه الدراسات دراسة 

) حيث توصل الباحثان إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين دافع حب  ١٩٦٤" بيني و ماك " ( 

لى أهمية تنمية مهارات االستطالع واألصالة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ، وهذه النتيجة تدل ع

التالميذ على هذه المهارات من أجل تعلم  دريبالتفكير اإلبداعي و دافع حب االستطالع في المدارس وت

) التي تناولت العالقة بين  ١٩٨٩أفضل وحلول أكثر أصالة للمشكالت . كما أن هناك دراسة " سعودي " ( 

والطالقة ) ودافع حب االستطالع ، وقد بينت هذه  بعض مستويات التفكير اإلبداعي ( األصالة والمرونة

الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين األصالة ودافع حب االستطالع لدى كل من الذكور واإلناث . 

وهذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة دليل آخر على أهمية هذين المتغيرين سواًء بالنسبة للذكور أم اإلناث 

ية التدريس وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطور الكبير الذي توصلت إليه طرائق في تحسين عمل
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بشكل أساسي على  بينما مناهجنا الحالية في المرحلة الثانوية الزالت تعتمدالتدريس والمناهج الدراسية . 

ستويات الدنيا في التفكير من الم يه اتالمستوي همعروف أن هذ والتذكر ، وكما هو و التلقين الحفظ اتعملي

وقلما تهتم مناهج المرحلة الثانوية  وغالبًا ما تكون المعلومات المتعلمة بهذه الطريقة  أكثر عرضة للنسيان .

بتنمية  أساليب التفكير العليا كاألصالة في التفكير ودافع حب االستطالع اللذان يعدان من أهم األساليب 

ومن خالل المسوغات السابقة شعر الباحث بمشكلة البحث التي  والتعلم . الحديثة في تطوير عملية التعليم

 يمكن تحديدها بالسؤال التالي :

ما طبيعة العالقة االرتباطية بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع لدى عينة من طلبة الصف الثاني 

 الثانوي بمدارس محافظة  دمشق الرسمية ؟

 ظري والتطبيقي .أهمية البحث على الصعيدين الن

 تتجلى األهمية النظرية للبحث في النقاط التالية :

ـــــع حـــــب االســـــتطالع -١ ـــــر وداف ـــــد االهتمـــــام بأصـــــالة التفكي ـــــد خصائصـــــهما تزاي ـــــى تحدي ـــــد الحاجـــــة إل  و تزاي

أهميـــــة هـــــذين المتغيـــــرين فـــــي جميـــــع المجـــــاالت ، فعنـــــدما يـــــتمكن المـــــتعلم مـــــن اكتســـــاب المهـــــارات كـــــذلك  و

أكثــــر فاعليــــة فــــي إيجــــاد الحلــــول المناســــبة  غالبــــاً  إثرائــــه وتطــــويره لهمــــا فإنــــه ســــيكون الخاصــــة بهمــــا ومتابعــــة

يســـــاهم فـــــي تطـــــوير كمـــــا أن االهتمـــــام بـــــالمتغيرين قـــــد  للمشـــــكالت التـــــي تواجهـــــه  بشـــــكل علمـــــي وصـــــحيح.

ــــــة مهــــــارات كــــــٍل  ــــــاس وتنمي ــــــى قي ــــــي تســــــاعد عل ــــــويم الت ــــــاس والتق ــــــدريس وأســــــاليب القي ــــــق الت ــــــاهج وطرائ المن

 منهما .

اع وأصـــــالة التفكيـــــر أمـــــرًا أهميـــــة اإلبـــــداع واألصـــــالة فـــــي تنميـــــة وتقـــــدم المجتمعـــــات فقـــــد أصـــــبح اإلبـــــد -٢

منــــــه للبقــــــاء والمحافظــــــة علــــــى مــــــا وصــــــل إليــــــه اإلنســــــان مــــــن رقــــــي وازدهــــــار، فمصــــــير المجتمعــــــات البــــــد 

ــــــديهم مــــــن  ــــــدعين ورعــــــايتهم واســــــتثمار مــــــا ل ــــــداع والكشــــــف عــــــن المب ــــــى اإلب يتقــــــرر فــــــي ضــــــوء قــــــدرتها عل

ــــطاقــــات و  ــــة يهم . كــــذلك تظهــــر دتشــــجيع األفكــــار األصــــيلة ل ــــي ظــــل عصــــر أهمي دافــــع حــــب االســــتطالع ف

بـــــــات يعـــــــرف بعصـــــــر االنفجـــــــار المعرفـــــــي فمواجهـــــــة هـــــــذا الكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن المعلومـــــــات بمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن 
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اتجاهــــــات مختلفـــــــة وتناقضـــــــات واختالفـــــــات فـــــــي اآلراء واألفكـــــــار واألحكـــــــام يتطلـــــــب تنميـــــــة القـــــــدرات علـــــــى 

 ن الجديد المبتكر وتنمية دافع حب االستطالع  .التفكير والبحث ع

عديـــــدة حــــــول  تاباستقصـــــاء يـــــامتـــــم القعلـــــى الصـــــعيد المحلــــــي حيـــــث جـــــدة البحـــــث وأصـــــالته الســـــيما  -٣

ــــــمتبــــــين نــــــدرة الدراســــــات التــــــي تناولــــــت أصــــــالة التفكيــــــر ودافــــــع حــــــفذلــــــك   ب االســــــتطالع ( فــــــي حــــــدود عل

 .) الباحث

استثمار النتائج المتوقعة له  في بناء برامج تدريبية لتنمية  إمكانية فيتتجلى األهمية التطبيقية لهذا البحث و

دافع حب االستطالع و القدرة على الموازنة بين البدائل وتمكين الفرد من اختيار البديل األنسب منها وتبني 

ئج في إعداد ما هو مدعم بالحجة والبرهان العلميين والتعرف على كل ما هو جديد . وكذلك استثمار تلك النتا

برامج تدريبية تساهم في تطوير وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل عام وتعزيز أصالة التفكير كأحد 

بداعي بشكل خاص والتشجيع عليها عند الطلبة للوصول إلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة مكونات التفكير اإل

 في كافة المجاالت الحياتية والتعليمية .

 يهدف البحث إلى النقاط التالية : .أهداف البحث 

 تحديد طبيعة العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع لدى طالب الصف الثاني الثانوي في -١

 مدارس محافظة دمشق الرسمية .    

 تعرف الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس أصالة التفكير المعتمد في البحث -٢

 إناث ) . /والتي تعزى لمتغير الجنس ( ذكور 

 تعرف الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس أصالة التفكير المعتمد في البحث -٣

 أدبي ) . /ى لمتغير التخصص الدراسي ( علمي والتي تعز     

 االستطالع المعتمد فيتعرف الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس دافع حب  -٤

 إناث ) . /والتي تعزى لمتغير الجنس ( ذكور البحث     
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 تعرف الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس دافع حب االستطالع المعتمد في -٥

 البحث والتي تعزى لمتغير التخصص الدراسي ( علمي ، أدبي ) .    

 أسئلة البحث .

 : سؤالين التالييناإلجابة عن ال إلى الحالي يسعى البحث

 ؟ أدبي ) علمي /  – إناث ذكور / ( البحث عينة أفراد لدى التفكير أصالة انتشار مانسبة -١

 ؟ أدبي ) علمي / – إناث ( ذكور / دافع حب االستطالع لدى أفراد عينة البحث نسبة انتشارما  -٢

 فرضيات البحث .

ة إحصائيًا بين التفكير اإلبداعي إلى وجود فروق دالّ  االطالع عليها رت معظم الدراسات السابقة التي تمأشا

بعين االعتبار  ذخمع األ فرضيات العدم اد علىعتماال لك تمذبمكوناته كافًة ودافع حب االستطالع وعلى 

 نتائج تلك الدراسات السابقة .

 بين أصالة التفكير ودافع حب) ٠.٠٥عند مستوى داللة ( ةلة إحصائيالدذات  اطيةارتبتوجد عالقة ال  -١

 االستطالع لدى أفراد عينة البحث .

المعتمد  ى مقياس أصالة التفكيرة إحصائيًا  بين متوسط درجات أفراد عينة البحث علتوجد فروق دالّ ال  -٢

 ى لمتغير الجنس ( ذكور ، إناث ) البحث تعز  في

 مقياس أصالة التفكير المعتمد عينة البحث علىة إحصائيًا  بين متوسط درجات أفراد توجد فروق دالّ ال  -٣

 .التخصص الدراسي ( علمي ، أدبي ) البحث تعزى لمتغير في 

االستطالع  لبحث على مقياس دافع حبة إحصائيًا  بين متوسط درجات أفراد عينة اتوجد فروق دالّ ال  -٤

 في البحث تعزى لمتغير الجنس ( ذكور ، إناث ) . المعتمد
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 ة إحصائيًا  بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس دافع حب االستطالعفروق دالّ توجد ال  -٥

 في البحث تعزى لمتغير التخصص الدراسي ( علمي ، أدبي ) . المعتمد

 متغيرات البحث .

 أصالة التفكير . – ۱

 دافع حب االستطالع . -۲

 الجنس والمستوى التعليمي لطلبة العينة . -۳

ألن أي متغير منها يمكن أن يكون حدد المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ي أال الباحث تعمد هذا وقد

المتغيرات الرئيسية في البحث هي أصالة  يمكن اعتبار في الدراسات االرتباطية ، كمامستقالً أو تابعاً 

 التفكير و دافع حب االستطالع .

 حدود البحث .

 الحدود الزمانية :  -١

) وذلك في  ٢٠١٦/  ٤/  ٢٨&  ٢٠١٦/  ٤/  ٢في الفترة الزمنية الممتدة بين (  طبيق أدوات البحثت تم

 ) . ٢٠١٦ – ٢٠١٥( لعام الدراسي ل الفصل الدراسي الثاني

 المدارس الثانوية الرسمية في محافظة دمشق .الحدود المكانية :  -٢

 الذكور واإلناث باالختصاصين العلمي واألدبي .طلبة الصف الثاني الثانوي من الحدود البشرية :  -٣

التفكير وعالقتها بدافع حب  تتحدد الحدود العلمية لهذا البحث من خالل دراسة أصالة الحدود العلمية : -٤

وقياسهما من خالل األدوات المستخدمة في الحصول على البيانات اإلحصائية المطلوبة وتحقيق  االستطالع

 . لنتائج على أفراد عينة البحث ومن في حكمهموتعميم ا أهداف البحث
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 التعريف بمصطلحات البحث .

 التعريفات النظرية : -۱

هو إدراك العالقات بين عناصر موقف معين مثل العالقات بين المقدمات والنتائج أو إدراك العالقة التفكير : 

 إدراك أو ، معلوم غير وشيء معلوم شيء بين العالقة إدراك أو والنتيجةبين العلة والمعلول أو السبب 

 ) . ١٦،  ٢٠٠٢العام والخاص ( البكر ،  بين العالقة

قيمة كبيرة من قبل الفرد  ونتاجًا جديدًا وأصيًال وذإظاهرة متعددة األوجه وتتضمن التفكير اإلبداعي : 

 ) . ١٩١، ص ٢٠٠١( قطامي ، والجماعة 

: بأنه نوع من التفكير ينطلق فيه الفرد عبر ما اصطلحت وتعارفت عليه الجماعة التي  الغفاروعرفه عبد 

 يعيش فيها إلى مجاالت وأفكار جديدة منتجًا إنتاجًا جديدًا بالنسبة إليه أو للجماعة أو لكليهما معًا .

 ) ٥٠، ص  ١٩٧٠فار ، ( عبد الغ                                                                      

إحدى مهارات التفكير اإلبداعي، وهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق واستجابات أصالة التفكير : 

ة، وخارجة عما هو شائع غير عادية، أو فريدة من نوعها، أي أن المبدع ال ُيكّرر أفكار اآلخرين، فتكون أفكاره جديد

. ) ١٩، ص  ٢٠٠٣ ، سعادة (  أو تقليدي  

التفكير من خالل إجاباته على مقياس أصالة الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص عرف إجرائيًا بأنها ت

عتمد في البحث .مال  

ويساعده على فهم العالم من حوله لدى الطفل يظهر منذ أيامه األولى و استعداد فطري ه حب االستطالع :

والخبرة المكتسبة وقدرات الطفل واستعداداته وسماته الشخصية  وينمو ويتطور وبتأثير عوامل التعلم

وتستثيره المواقف الجديدة والمثيرة والغريبة التي تهدف إلى تلبية حاجاته المعرفية في اكتشاف األشياء 

 . ) ۳۷، ص  ۲۰۰۸الحموي ،  عن( توفهمها والتحكم بها وامتالك القدرة على حل المشكال
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نحو األشياء الجديدة والمعقدة والمفاجئة والمتناقضة استجابة الفرد ايجابياً " عرفته هانم الشربيني بأنه 

بالتحرك نحوها لفحصها واستكشافها وإبداء الرغبة في المزيد عنها من خالل التساؤالت واالستفسارات التي 

 ) ۱٥، ص  ۱۹۹۳. ( الشربيني ،  "يطرحها نحو هذه األشياء

الكلية التي يحصل عليها المفحوص من خالل إجاباته على مقياس دافع حب  الدرجةبأنه إجرائياً ويعرف 

 عتمد في البحث .ماالستطالع ال

حصـل عليهـا الباحـث مـن معالجـة البيانـات اإلحصـائية التـي  تتمـ:  المتبعة فـي البحـث األساليب اإلحصائية

لدراسة االرتباط بين  بيرسوناختبار ) و spssاإلحصائي ( جوات البحث وذلك باستخدام البرنامخالل تطبيق أد

 .متغيرات البحث واختبار ستودنت لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث وبين الفرع العلمي والفرع األدبي
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 الفصل الثاني : دراسات سابقة .

 أوالً : الدراسات العربية .

 دراسات تناولت أصالة التفكير . -۱

 دراسات تناولت دافع حب االستطالع . -۲

 دراسات تناولت العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع . – ۳

 ثانياً : الدراسات األجنبية .

 دراسات تناولت أصالة التفكير . -۱

 دراسات تناولت دافع حب االستطالع . -۲
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 دراسات سابقة .

ودافع حب  دراسات تناولت العالقة االرتباطية بين أصالة التفكير بعد البحث واالستقصاء لم يجد الباحث  

  االستطالع بصورة كافية فقام بعرض الدراسات التي تناولت كل منهما على حدا والتي يمكن أن تبين إيجاد 

ه العالقة .ذمثل ه  

 أوًال : الدراسات العربية.

الدراسات التي تناولت أصالة التفكير .   -أ   

 :) األردن ۲۰۰۳دراسة العبويني ، جمانة ( -۱
 . عالقة النمط المعرفي بالتفكير اإلبداعيعنوان الدراسة : 

ل��ك ذبمكونات��ه كاف��ة بم��ا ف��ي  إل��ى معرف��ة العالق��ة ب��ين التفكي��ر اإلب��داعي ه��دفت الدراس��ة : لدراس��ةه��دف ا

 المعتمد على المجال). –والنمط المعرفي (المستقل  مكون األصالة 

االختب�����ار ) آ  ( بتك�����اري الص�����ورةالاس�����تخدمت الباحث�����ة اختب�����ار ت�����ورانس للتفكي�����ر االدراس�����ة :أدوات 

 اللفظي واختبار األشكال المتضمنة الصورة الجمعية لقياس النمط المعرفي.

طال����ب وطالب����ة م����ن طلب����ة جامع����ة  ) ٥۰۰ ( أج����ري البح����ث عل����ى عين����ة تكون����ت م����نعين����ة الدراس����ة :

 ، األردن. اليرموك

وج����ود عالق����ة ارتباطي����ة ذات دالل����ة إحص����ائية ب����ين  ع����ن كش����فت الدراس����ة -۱الدراس����ة : أه����م نت����ائج 

درج���ات الطلب���ة عل���ى اختب���ار ت���ورانس كك���ل وعل���ى ك���ل ق���درة م���ن الق���درات الت���ي يقيس���ها (الطالق���ة، 

 . األشكال المتضمنة) ودرجاتهم على اختبار ، األصالة المرونة

ت درج����ات مجم����وعتين ال����نمط المعرف����ي تب����ين وج����ود ف����روق ذات دالل����ة إحص����ائية ب����ين متوس����طا -۲

، المرون���ة،  الطالق���ة المعتم���د عل���ى المج���ال) ف���ي ك���ل ق���درة م���ن ق���درات التفكي���ر اإلب���داعي ( –(المس���تقل 

تب���ين أن متوس���ط درج���ات مجموع���ة ال���نمط المعرف���ي المس���تقل  - 3. ب���داعي كك���ل) والتفكي���ر اإل األص���الة

عرف���ي المعتم���د عل���ى المج���ال ف���ي ع���ن المج���ال ك���ان أعل���ى م���ن متوس���ط درج���ات مجموع���ة ال���نمط الم

 .) ۱٤، ص  ۲۰۰۳(العبويني،  ثالثالتفكير اإلبداعي ككل وفي قدراته ال
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 :مصر  )۲۰۰٦جاد هللا ابو المكارم (،  دراسة جاد هللا علي - ۲
بتكاري لدى عينة المعرفية المساهمة في التفكير االالنموذج البنائي للمتغيرات المعرفية العنوان الدراسة : 

 المتفوقين دراسياً وغير المتفوقين. من

التع����رف عل����ى العالق����ة ب����ين المتغي����رات المعرفي����ة وم����ن ض����منها التفكي����ر الناق����د  : أه����داف الدراس����ة 

 والقدرة على التفكير االبتكاري.

م���ن الم���دارس الثانوي���ة طالب���اً وطالب���ة  ۲۱۸وق���د أج���ري البح���ث عل���ى عين���ة مؤلف���ة م���ن عين���ة الدراس���ة : 

 ) أدبي. ۱۳۸ ( ) علمي و ۸۰من القسمين العلمي واألدبي ( سكندريةاإلفي مدينة 

بتك���اري الص���ورة اختب����ار اختب���ار ت���ورانس لقي���اس التفكي����ر اال وق���د اس���تخدام الباح����ثأدوات الدراس���ة : 

 اللفظي كما استخدام اختبار واطسون جالسر لقياس التفكير الناقد.

بط موج��ب دال إحص��ائياً ب��ين التفكي��ر وق��د توص��ل البح��ث إل��ى أن��ه ك��ان هن��اك ت��راأه��م نت��ائج الدراس��ة : 

الناق����د وق����درات الطالق����ة والمرون����ة واألص����الة بالنس����بة لعين����ة المتف����وقين والعين����ة الكلي����ة للبح����ث، أم����ا 

بالنس��بة لعين��ة غي��ر المتف��وقين فل��م يك��ن هن��اك ت��رابط دال إحص��ائياً ب��ين التفكي��ر الناق��د وق��درات الطالق��ة، 

 . )۲۰۰٦  ، جاد هللا علي المرونة، األصالة. (

) فلسطين . ٢٠٠٦دراسة النواجحة ، زهير (  -٣  

 عنوان الدراسة : الذكاء الوجداني وعالقته بقدرات التفكير االبتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

 أهداف الدراسة : التعرف على العالقة االرتباطية بين الذكاء الوجداني و التفكير االبتكاري .

) طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة . ٤٧٨: ( عينة الدراسة   

 أدوات الدراسة : مقياس الذكاء الوجداني من تصميم الباحث واختبار التفكير االبتكاري إلبراهام .

وجود فروق بين الطالب والطالبات في الطالقة لصالح الطالبات . -١أهم نتائج الدراسة :   

فروق بين الطالب والطالبات في المرونة واألصالة .عدم وجود  -٢  

عدم وجود فروق بين طلبة التخصص العلمي والتخصص األدبي في الطالقة والمرونة واألصالة . -٣  

)  ٢٠٠٦( النواجحة ،   
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الدراسات التي تناولت دافع حب االستطالع . –ب   

) سوريا . ٢٠٠٨دراسة الحموي ، منى (  -١  

مكونات دافع حب االستطالع وعالقتها بالتحصيل الدراسي ومفهوم الذات . عنوان الدراسة :  

 هدف الدراسة : تحديد العالقة بين مكونات دافع حب االستطالع ( النشاط ، االنتباه ، االستقاللية

الرضا عن الذات ) وكل من التحصيل الدراسي ومفهوم الذات لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم 

مدارس محافظة دمشق الرسمية .األساسي في   

) تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي  ١٣٢٨عينة الدراسة : بلغ عدد أفراد العينة ( 

 في مدارس محافظة دمشق الرسمية .

وجود عالقة بين االستقاللية كأحد مكونات دافع حب االستطالع ومفهوم الذات . -١نتائج الدراسة :   

د عالقة ارتباطية بين درجات الطالب على اختبار دافع حب االستطالع ودرجاتهم على اختبار وجو  -٢

 مفهوم الذات .

حصائيًا بين مكونات دافع حب االستطالع ( النشاط ، االنتباه ، عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إ -٣

) . ٢٠٠٨االستقاللية ) والتحصيل الدراسي . ( الحموي ،   

) فلسطين . ٢٠٠٣ة ، محمد عوض ( دراسة عساكر  -٢  

عنوان الدراسة : العالقة بين دافع حب االستطالع العلمي وكل من التحصيل الدراسي ومفهوم الذات 

 واالتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية .

 هدف الدراسة : الكشف عن العالقة بين دافع حب االستطالع العلمي وكل من التحصيل الدراسي ومفهوم

 الذات واالتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية .

) إناث وتبلغ نسبتهم  ٦٨) ذكور و (  ٦٣) من الطالب منهم (  ١٣١عينة الدراسة : تكونت الدراسة من (   
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) طالب وطالبة من طلبة مدارس التعليم  ١٣٥٢% ) من أفراد المجتمع األصلي الذين بلغ عددهم (  ١٠(  

ف األول إلى الصف العاشر .األساسي من الص  

عدم وجود عالقة بين دافع حب االستطالع والتحصيل الدراسي . -١نتائج الدراسة :   

وجود عالقة بين دافع حب االستطالع ومفهوم الذات . -٢  

) . ٢٠٠٣وجود عالقة بين دافع حب االستطالع واالتجاهات العلمية . ( عساكرة ،  -٣  

الدراسات التي تناولت العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع . –ج   

) مصر . ١٩٨٩دراسة سعودي (  -١  

حب االستطالع وعالقته ببعض مستويات التفكير االبتكاري ( الطالقة ، األصالة ، المرونة) عنوان الدراسة :  

عض مستويات التفكير االبتكاريهدف الدراسة : الكشف عن العالقة بين حب االستطالع وعالقته بب  

 ( الطالقة ، األصالة ، المرونة) لدى أفراد عينة البحث والكشف عن الفروق بين التالميذ والتلميذات .

 عينة الدراسة : عينة من تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي ( ذكور ، إناث ) وقد بلغ عدد أفرادها

) تلميذ وتلميذة . ٧٦٥(   

مقياس دافع حب االستطالع الشكلي إعداد ( ماو و ماو ) ترجمة الباحث . -١الدراسة : أدوات   

اختبار الذكاء المصور ل( أحمد ذكي صالح ) . - ٣ -بتكاري ل ( تورانس ) اختبار التفكير اال -٢  

كل من  وجود عالقة دالة إحصائيًا بين دافع حب االستطالع وأصالة التفكير لدى -١أهم نتائج الدراسة : 

 الذكور و اإلناث .

وجود فروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في األصالة لصالح الذكور . -٢  

) . ٢٠٠٨( الحموي ،   
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) البحرين . ١٩٩٢(  ، أحمد دراسة عبادة -٢  

البيئة بتكارية في ضوء بعض المتغيرات ستطالع وعالقته بقدرات وسمات االعنوان الدراسة : دافع حب اال

 األسرية .

والسمات االبتكارية حب االستطالع  دافع هدف الدراسة : تهدف الدراسة التعرف على العالقة بين كل من

بداعي ومتغيرات البيئة األسرية .وقدرات التفكير اإل  

بتدائي .لميذة من الصف الخامس والسادس اال) تلميذ وت ١٦٦عينة الدراسة : (   

) ، اختبار التفكير  ١٩٩١ان ( االستطالع إعداد أحمد عبادة وفاروق عثم أدوات الدراسة : مقياس حب

بتكاري لألطفال ( الجزء الثاني ) لسيد خير اهللا ومحمود منسي .اال  

وجود ارتباطات دالة إحصائيًا بين دافع حب االستطالع وكل من المرونة واألصالة -)١نتائج الدراسة : (  

دافع حب االستطالع بين تالميذ الريف وتالميذ المدينة لصالح المدينة وجود فروق دالة إحصائيًا في -)٢(  

) ٤٨١، ص  ٢٠١١( الخياط و شيث و بسيم ،                                                         

) مصر .  ٢٠٠٠خليفة ، عبد اللطيف (  –دراسة عبد الحميد ، شاكر  -٣  

االرتقائية لمتغيرات دافع حب االستطالع واإلبداع في فترات دراسية تمتد عنوان الدراسة : ما طبيعة العالقة 

 من الصف الثالث األساسي حلقة أولى و الصف التاسع حلقة ثانية .

هدف الدراسة : الكشف عن طبيعة المتغيرات االرتقائية لمتغيرات دافع حب االستطالع واإلبداع في فترات 

ي حلقة أولى و الصف التاسع حلقة ثانية وكذلك فحص العالقة دراسية تمتد من الصف الثالث األساس

 االرتباطية بين هذه المتغيرات خالل المستويات والمراحل العمرية المعتمدة .

) من الصف الثالث  ١٥٥) تلميذ وتلميذة موزعين كالتالي (  ٥٦٩عينة الدراسة : تكونت العينة من (   

الصف التاسع .) من  ٢٠٣) من الصف السادس و (  ٢١١و(   



16 
 

توجد فروق جوهرية بين المرتفعين والمنخفضين في حب االستطالع فيما يتعلق  -١أهم نتائج الدراسة : 

 بدرجاتهم على قدرات اإلبداع ( األصالة والمرونة ) عند تالميذ الصف الثالث .

رجاتهم على قدرات ال توجد فروق جوهرية بين المرتفعين والمنخفضين في حب االستطالع فيما يتعلق بد -٢

)  ٢٠٠٠خليفة ،  –اإلبداع ( األصالة والمرونة ) عند تالميذ الصفين السادس والتاسع . ( عبد الحميد   

أجنبية .ثانيًا : دراسات   

الدراسات التي تناولت أصالة التفكير : –أ   

 ):kousoulas&mega )۲۰۰٥دراسة كوسوالس وميجا  -۱
لدى عينة من طلبة التفكير االبتكاري والتفكير الناقد في سياق إيجاد المشكلة وحلها عنوان الدراسة : 

 .ثانوية المدرسة ال

Research Title : Innovative thinking and critical thinking in the context of 

finding and solving the problem with a sample of high school students . 

معرف����ة طبيع����ة العالق����ة ب����ين التفكي����ر الناق����د والتفكي����ر االبتك����اري ف����ي س����ياق ح����ل  : س����ةالدرا ه����دف

 المشكالت.

 ۷٥( ثانوي���ةب���اً وطالب���ة م���ن الم���دارس الطال )۱٥۳ ( أج���ري البح���ث عل���ى عين���ة وق���درهاعين���ة الدراس���ة : 

 . ، اليونان ثيناأفي المدارس الحكومية في  ول الثانوي) من طلبة الصف األ أنثى ۷۸( ذكراً) و

فق���د ت���م تق���ديم ن���ص م���ن األس���اطير اليوناني���ة القديم���ة غي���ر المعروف���ة والغامض���ة ودون  دراس���ة :أدوات ال

س��باب المش��كلة بحي��ث تفس��ح المج��ال إلط��الق أاألس��طورة غي��ر واض��حة الحبك��ة وال  تق��ديم بداي��ة ونهاي��ة

ت��ورانس بالنس��بة ك��ان يطل��ب م��ن الطلب��ة إج��راء المه��ارات الت��ي ت��م اعتماده��ا بحس��ب  . مخ��يالت الطلب��ة

ر الناق����د ي����كوبحس����ب مع����ايير اين����يس بالنس����بة للتف)  ص����الةأ،  ، مرون����ة طالق����ة تفكي����ر االبتك����اري (لل

، الدق���ة، القب���ول االجتماعي���ة للح���ل، معرف���ة األس���باب، التسلس���ل الموثوق���ةاس���تخدام المص���ادر (الوض���وح، 

 المنطقي...).

 ي��ر االبتك��اري غي��ر دال��ةتفكي��ر الناق��د والتفكبين��ت أن هن��اك ترابط��ات معتدل��ة ب��ين ال -۱دراس��ة : ج الائنت��

بع�����اد التفكي�����ر الناق�����د فيم�����ا ع�����دا الوض�����وح. أوالمرون�����ة و ص�����الةكان�����ت الترابط�����ات دال�����ة ب�����ين األ -۲

)kououlas&mega 2005.( 
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 ) المكسيك . Richmond and Serna  )۱۹۸۰دراسة ريشموند وسيرنا -۲
 التفكير اإلبداعي ( األصالة والمرونة والطالقة)عنوان الدراسة : مركز الضبط وعالقته بمكونات 

Research Title: tuning center and its relationship to the components of 

creative thinking (originality, flexibility and fluency). 

 

الة والمرونة (األص اعيالعالقة بين مصدر الضبط ومكونات التفكير اإلبد طبيعة هدف الدراسة : معرفة

 والطالقة) .

 ) طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من مدارس المكسيك . ۹۲( عينة الدراسة من تكونت  عينة الدراسة :

 أدوات الدراسة : مقياس روتر لمركز الضبط ومقياس تورانس للتفكير اإلبداعي .

اإلبداعي تعزى إلى مركز الضبط ، حيث نتائج الدراسة : تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير 

تبين أن الطالب ذوي الضبط الخارجي كانوا أكثر كفاءة في األصالة والمرونة والطالقة من الطالب ذوي 

 . ) ٦٦، ص  ۲۰۰٤الضبط الداخلي ( أبو ندي ، 

الدراسات التي تناولت دافع حب االستطالع : –ب   

 (٢٠٠٣)litman&spilperg وسبيلبرغدراسة ليتمان  - 1                         

 قياس االستطالع ومكوناته وآثر الفروق بين الجنسين .عنوان الدراسة : 

Research Title: The survey and its components scale and impact of the 

differences between the sexes. 

 

قصي آثر الجنس لدى عينة من الطالب غير هدف الدراسة : قياس مستوى دافع حب االستطالع ومكوناته وت

 المتخرجين من جامعة فلوريدا .

)  ٥٤٦) طالب وطالبة من غير المتخرجين بأعمار متفاوتة منهم (  ۷۳۹عينة الدراسة : شملت العينة ( 

 ) طالب من جنوب فلوريدا . ۱۹۳طالبة و ( 

في أدائهم على رائز االستطالع المعرفي  نتائج الدراسة : دلت الدراسة على مستوى أعلى لدى عينة الدراسة

أكثر من االستطالع اإلدراكي الحسي . سجل الذكور نتائج أعلى من اإلناث في روائز االستطالع المعرفي 

 ) . ۲۲، ص  ۲۰۰۸واالستطالع اإلدراكي الحسي . ( الحموي ، 
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 ) . ۲۰۰٦فيالديلفيا (  pretarinerدراسة بريتارينر -۲
 جتماعي لدافع حب االستطالع وماهي العوامل التي ترتبط به .قياس الجانب االعنوان الدراسة : 

Research Title: the social aspect of the measure defended curiosity and 

what are the factors that are linked to it. 

جتماعي لمعرفة كيف يهتم المفحوصين بأناس ير مقياس لتقييم حب االستطالع االهدف الدراسة : تطو

 سيما السمات الشخصية .خرى والهناك ارتباط بين حب االستطالع االجتماعي وعوامل أآخرين وهل 

 ) من طالب المدرسة اإلعدادية والثانوية . ۳۱۲عينة الدراسة : بلغت العينة ( 

املين أساسيين ( حب االستطالع للمقياس إلى عدلت النتائج بعد إجراء التحليل العاملي  -نتائج الدراسة : 

 جتماعي الخاص أو الذاتي ).حب االستطالع اال –جتماعي العام اال

هتمام ، ض السمات الشخصية ( التوافق ، االوجود ارتباط دال إحصائياً بين دافع حب االستطالع وبع -

 جتماعي ).ق ، التفاعل االالقل

 جتماعي الخاص وتعيق العام .حب االستطالع اال هذه السمات تسهلتبين الدراسة أن  -

 ) ۲۲-۲۱، ص  ۲۰۰۸( الحموي ،     

 ) أمريكا . ۲۰۰٦دراسة مارلين ب أرنون وبربارا إل غرابويسكي (  -۳

مستوى دافع حب االستطالع وذلك بطريقة التحكم بالمتعلم  ىة : إنجازات األطفال وتأثيرها علعنوان الدراس
 من خالل درس فيديو تفاعلي .

Study Title : children 's achievements and its impact Love Bug defended 
the level of the poll in a manner learner control by studying interactive video  
 

الية االختالف باإلنجاز لدى التالميذ من خالل التحكم به وأثره على دافع حب هدف الدراسة : تقييم فع
 االستطالع .

عينة الدراسة : عينتين األولى ضابطة والثانية تجريبية والتي خضعت للشرط التجريبي اختيرت العينة من 
 تالميذ المرحلة الثانوية ولم يذكر عدد أفراد العينة .

الدراسة إلى ارتفاع في مستوى اإلنجاز لدى العينة التجريبية والتي خضعت  نتائج الدراسة : توصلت هذه
للشرط التجريبي وأحرزت العينة التجريبية تقدماً في مستوى دافع حب االستطالع قياساً بالمجموعة 
الضابطة والتي لم تخضع للشرط التجريبي ، مما يدل على األثر اإليجابي الرتفاع مستوى اإلنجاز في زيادة 

 ) ۲۱، ص  ۲۰۰۸( الحموي ،  مستوى دافع حب االستطالع
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) أمريكا . ٢٠٠٧دراسة ماثيو و دبليو وغاالغيروشاني لوبيز (  -٤  

 عنوان الدراسة : حب االستطالع والوصول إلى أحسن حال .

Research Title: curiosity and well – being. 

وبناء المعرفة بشكل تزايدي ودفع االهتمام للمجال هدف الدراسة : توسيع ذخيرة عمل االستطالع الفكري 

 األدبي والفني وهنا تم اختيار الرواية لقياس حب االستطالع من خالل عاملين هما االستكشاف واالمتصاص

 عينة الدراسة : تمت على شكل مجموعات شبيهة بدراسة الحالة ولم يذكر عدد هذه المجموعات .

اسة على أن االستكشاف لدى المجموعات يتطور بشكل ايجابي ولدى نتائج الدراسة : دلت نتائج الدر 

 االستمرار باالستكشاف حصلت المجموعات على درجات أكبر من االمتصاص في حب االستطالع .

( Matthew . W and Gallagher . and Shani j Lopez , 2007 ) 

 ثالثاً : الدراسات السابقة بين التحليل والتعقيب .

واالطالع على عدد من الدراسات السابقة ، اعتمد  تااالستقصاءأن تم القيام بمجموعة من بعد التحليل : 

بها في تصميم األدوات وفي إغناء الجانب النظري والجانب  االستعانةبعضها في البحث الحالي حيث تم 

أهم هذه النقاط ما  المنهجي .وقد وجد أن هذه الدراسات تتفق في ما بينها ببعض النقاط وتختلف ببعضها ومن

 يلي :

من حيث األهداف : لقد توجهت بعض الدراسات إلى الكشف عن العالقة بين أصالة التفكير باعتبارها  -۱

بداعي وبين مجموعة من المتغيرات كان أهمها ( النمط المعرفي ، الذكاء حد المكونات األساسية للتفكير اإلأ

 ة ، التفكير الناقد ) .الوجداني ، المتغيرات المعرفية والالمعرفي

خرى إلى الكشف عن العالقة بين دافع حب االستطالع وبين مجموعة من المتغيرات كما هدفت دراسات أ

 ، التفكير الناقد ) .  اإلبداعيأهمها ( التحصيل الدراسي ، مفهوم الذات ، التفكير 
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من حيث المنهج : اعتمدت أغلب الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنها دراسات  -۲

ارتباطية بين متغيرين أو أكثر، وبعض هذه الدراسات اعتمد الطريقة الطولية كدراسة (عبد الحميد وخليفة ، 

 ) .  ۲۰۰٦) وبعضها اعتمد المنهج التجريبي كدراسة ( أرنون و غرابويسكي ،  ۲۰۰۰

 من حيث العينة : اعتمدت في الدراسات السابقة عينات مختلفة العدد منها عينات صغيرة تتراوح بين -۳

). وبعض الدراسات لم تذكر عدد أفراد  ۱۳۲۸ – ٤۷۸) ومنها عينات كبيرة تتراوح بين (  ۲۱۸ – ۱۳۱(

دراسة هو معرفة آثر الشرط ) ربما السبب هو أن هدف ال ۲۰۰٦العينة كدراسة ( أرنون و غرابويسكي ، 

التجريبي الذي خضعت له العينة التجريبية بالمقارنة مع العينة الضابطة . وكذلك دراسة ( ماثيو ولوبيز ، 

 ) حيث كانت العينة على شكل مجموعات شبيهة بدراسة الحالة ولم يذكر عدد أفراد العينة . ۲۰۰۷

 من حيث النتائج : -٤

بداعي األصالة كأحد مكونات التفكير اإل لسابقة وجود عالقة ارتباطية بينتبين من الدراسات القد  –أ 

 والمتغيرات التالية ( األشكال المتضمنة ، التفكير الناقد ، حب االستطالع ) .

وق دالة احصائياً بين الذكور تبين من الدراسات السابقة التي تناولت أصالة التفكير عدم وجود فر –ب 

 ناث .واإل

،  القة ارتباطية بين دافع حب االستطالع والمتغيرات التالية ( الجنس ، العمر ، التوافقوجود ع –ج 

 جتماعي ) .التفاعل اال

) فقد دلت أن  ۲۰۰۷أما بعض الدراسات التي تناولت متغيرات مختلفة كدراسة ( ماثيو ولوبيز ،  –د 

و توصلت دراسة ( أرنون  مع مرور الوقت . كما إيجابياالستطالع لدى المجموعات يتطور بشكل 

نجاز في زيادة مستوى دافع حب وجود آثر ايجابي الرتفاع مستوى اإل) إلى  ۲۰۰٦غرايويسكي ، 

 االستطالع .
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 الفائدة التي حصل عليها الباحث من الدراسات السابقة بخصوص البحث الحالي : 

للبحث وكذلك المجتمع األصلي للبحث  تمت االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار المنهج المالئم -۱

 وصفاته وتحليل الفرضيات ونتائج البحث .

منها واستخالص بعض  واالستفادةتم االطالع على المقاييس واألدوات المستخدمة في الدراسات السابقة  -۲

 النقاط األساسية التي ساعدت في تصميم أدوات البحث .

لحاتها من خالل اإلطار النظري لها مما أتاح له استثمار كم االطالع على أدبيات تلك الدراسات ومصط -۳

 كبير من المعلومات المتعلقة بالبحث الحالي .

عند القيام بالبحث وجمع المعلومات واالطالع على الدراسات السابقة واألبحاث التي تناولت التعقيب : 

بأن  بداعي األساسية ، لوحظر اإلنفردة أو كأحد مكونات التفكيأصالة التفكير بالدراسة سواًء بصورة م

األبحاث التي تناولت العالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع قليلة جداً وربما نادرة باستثناء دراسة 

ذلك هناك دراسة ) تعتبر دراسًة قديمًة جداّ لكنها مطابقة لمتغيرات البحث الحالي . وك ۱۹٦٥( بيني وماك ، 

الطالقة ( بداعيومكونات التفكير اإل تناولت العالقة بين دافع حب االستطالعالتي )  ۱۹۸۹( سعودي ، 

ي األصالة مع متغيرات والمرونة واألصالة ) . أما الدراسات التي تناولت متغيرات البحث بصورة منفردة أ

حب االستطالع مع متغيرات  ودافع كا ( النمط المعرفي ، التفكير الناقد ، مفهوم الذات .... الخ ) خرىأ

فهي كثيرة ومتعددة وقد تم  )  الخمركز الضبط ...... ،كا ( التحصيل الدراسي ، االتجاهات العلمية  خرىأ

 عض الجوانب حول هذين المتغيرين.ها في البحث الحالي من أجل إيضاح وتبيان ببعض ذكر
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 الفصل الثالث .

 اإلطار النظري .

 ير .أوالً : أصالة التفك

 التفكير.-۱

 بداعي .التفكير اإل -۲

 بداعي .التفكير اإل مهارات -۳

 . ومفهومها أصالة التفكير تعريف -٤

 المحكات األساسية ألصالة التفكير . -٥

 قياس أصالة التفكير . -٦

 مزايا أصالة التفكير . -۷

 العصف الذهني ودوره في توليد األفكار األصيلة . -۸

 استراتيجية العصف الذهني التفكير االبتكاري ؟كيف تنمي  - ۹

 الصفات المميزة للفكرة األصيلة . -۱۰
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 أوالً : أصالة التفكير .

 : : التفكير ۱-۱

لتفكير على أنه سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يعرف ا

من الحواس بحثاً عن معنى الموقف أو الخبرة . وهو عبارة عن يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر 

سلوك هادف وتطوري يتشكل من داخل القابليات والعوامل الشخصية والعمليات المعرفية وفوق المعرفية 

 ). ۳۹، ص  ۲۰۰۳،  وع الذي يجري حوله التفكير( سعادةالخاصة بالموض

ثالثة عناصر أساسية تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة كما يعرف التفكير بأنه مفهوم معقد يتألف من 

وعلى رأسها حل المشكالت واألقل تعقيداً كالفهم والتطبيق ، باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو 

 الموضوع مع توافر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة والسيما االتجاهات والميول .

 ). ٤۰، ص ( المرجع السابق                                                                                       

:أنواع التفكير                                         
 

 حدد أنواع التفكير بسبعة أنواع وهي :ت

مشاهدته أو سماعه فقط أي الحسي : وهو أبسط أشكال التفكير حيث يتعامل الفرد مع ما يستطيع التفكير  -۱

أن المثيرات الحسية يجب أن تكون مصاحبة لعملية التفكير ويعتمد هذا النوع من التفكير على التآزر الحسي 

 الحركي تجاه المثيرات والمواقف مما يعطي هذا التآزر سيطرة على تفكير الفرد .

لتي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة التفكير المنطقي : يمارس عند محاولة تبيان األسباب والعلل ا -۲

 نتائج األعمال ، كما يعني باإلضافة لذلك الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجهة نظر أو تنفيها .

التفكير الناقد : وهو التفكير الذي يعمل على تقييم مصداقية الظواهر والوصول إلى أحكام منطقية من  -۳

ويب الذات وصوالً إلى حل مشكلة ما ، أو فحص الحلول المطروحة خالل معايير وقواعد محددة محاوالً تص

 أمام الفرد .

ويتحقق هذا التفكير من خالل القدرة على ربط العالقات ومحاولة اكتشاف األشياء التفكير االستكشافي :  -٤

 حياته .وتفسيرها واستخدام أسلوب طرح األسئلة الهامة حول المواقف الجديدة التي يتعرض لها الفرد في 
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التفكير الخرافي : الهدف من دراسته وعرضه هو توضيحه وزيادة فهمه بهدف تحصين األشخاص من  -٥

 استخدامه وتقليل مناسبات وظروف حدوثه .

فكير عالي الرتبة : هو التفكير الغني بالمفاهيم والذي يتضمن تنظيماً ذاتياً لعملية التفكير ، ويسعى إلى الت -٦

 والتساؤل خالل البحث والدراسة أو التعامل مع مواقف الحياة المختلفة .االستكشاف 

التفكير اإلبداعي : هو أن توجد شيئاً مألوف من شيء غير مألوف وأن تحول المألوف إلى شيء غير  -۷

 وسيتم تناوله بشيء من التوضيح والشرح . ) . ۲۱۱ – ۲۱۰، ص  ۲۰۰٥العتوم ، ( مألوف 

 Æ عيالتفكير اإلبدا:  ۲-۱
لتفكي�ر اإلب�داعي أن�ه " نش�اط عقل�ي مرك�ب وه�ادف توجه�ه رغب�ة ف�ي البح�ث ع�ن ح�ل اسعيد العزة   عرفي

 .)۲۳٥ ص،۲۰۰۰العزة ، لمشكلة ما أو الوصول إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا " . (

فيصف التفكير اإلبداعي بأنه "عملية عقلية تتمي�ز بالش�مولية والتعقي�د غايته�ا إيج�اد حل�ول  أما فتحي جروان 

 .) ۳۱ص  ،۲۰۰۲جروان ، أصلية لمشكالت قائمة في الحياة اإلنسانية الواحد حقول المعرفة " . (

دة أو حلول نشاط عقلي هادف له القدرة على اكتشاف عالقات جدي وتعرف ماجدة عبيدالتفكير اإلبداعي أنه "

 .) ۹٥ص  ،۲۰۰۰عبيد ، ( " أصيلة لم تكن معروفة سابقاً تتسم بالجدة والمرونة

االفتت�احي ف�ي  هخطاب� ف�ي )Guilford, 1950بدأ االهتمام بدراسة التفكير اإلبداعي منذ إعالن جيلفورد (وقد 

) ، والذي قدم فيه نموذجه عن بنية العقل اإلنساني ، ۱۹٥۰المؤتمر السنوي لجمعية علماء النفس األمريكية (

وه�و م�ا تقيس�ه  ) Convergent  thinking(  يالتق�اربالتفكي�ر من خالله بين ن�وعين م�ن التفكير والذي فرق

، وهو م�ا تقيس�ه اختب�ارات التفكي�ر  ) Divergent thinking ( اختبارات الذكاء التقليدية ، والتفكير التباعدي

اإلبداعي ، حيث كان ذلك بداية االنطالقة الجديدة نحو بحوث في التفكير اإلبداعي ، وقد أش�ار جيلف�ورد إل�ى 

التقصير في دراسة اإلبداع خالل الربع الثاني من القرن العشرين ، وإلى أن فحص اختبارات الذكاء ال يشير 

                      .              اء ال��ذكاء للبح��ث ع��ن اإلب��داعبض��رورة البح��ث فيم��ا ور ىن��ادد أي بن��ود تق��يس اإلب��داع ، كم��ا وإل��ى وج��و

                                                                                                                    ) ۸٤ص ، ۲۰۰۲جروان ، (

طري�ق إل�ى التق�دم ، فب�دأ الكثي�ر م�ن الميت�ه ف�ي ومن هنا جاء االهتمام باإلبداع والتفكي�ر اإلب�داعي وإدراك أه

ت�ايلور  (( العلماء في الدول األوروبية والواليات المتحدة بعمل دراسات حول اإلبداع والتفكير اإلبداعي مثل

Taylorوماكينون  Mackinnonوتورانس Torrance  ((كثي�ر م�ن الم�ؤتمرات الت�ي ب�دأت ، وعق�دت ال

ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة وتبعته��ا ع��دة م��ؤتمرات أخ��رى ح��ول  " "Utah) ف��ي جامع��ة ۱۹٥٥ع��ام (
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موضوع اإلبداع ولم يقتصر األمر على الدول األوروبي�ة والوالي�ات المتح�دة فحس�ب ، ولك�ن أيض�اً نج�د ف�ي 

اسة اإلبداع بمعاونة طالبهم ، مثل عبد السالم عبد الغفار عالمنا العربي من الباحثين الذين كرسوا حياتهم لدر

في جامعة عين شمس ، وسيد خير هللا في جامعة المنصورة ، وغي�رهم م�ن الب�احثين الع�رب ال�ذين أظه�روا 

 ) . ۱٦ – ۱٥ص  ،۲۰۰٥،  الكناني اإلبداعي من خالل أبحاثهم ( أهمية التفكير

 . مهـارات التفكير اإلبداعي -۳-۱

غالبية الباحثين والدارسين في مجال اإلبداع والتفكير اإلبداعي على أن هذا النوع من التفكير يتفق 

مراجعة أكثر  ه من خالل) ، كما أن صالةاأل،  مرونةال،  طالقةال يشتمل ثالث مهارات رئيسية هي (

 ، واختبارات جيلفورد  Torranceاختبارات تورانس (( اختبارات التفكير اإلبداعي شيوعاً ، وهي

Guilford (( كفتؤكد على هذه المهارات الت تبين أنها ) صالة ) علماً بأن األمرونة ، الطالقة ، اليرية الثالثة

ح مهارات التفكير التفاصيل والحساسية للمشكالت وتوضهناك مهارات أخرى للتفكير اإلبداعي ، مثل 

 : كما يأتي اإلبداعي

توليد أكبر عدد من األفكار أو المرادفات عند االستجابة لمثير  مهارة فيوتعني ال :Fluency الطالقة  -۱

 لتوصل إلى عدة أنواع للطالقة معين ، في فترة زمنية محددة ، وهي تمثل الجانب الكمي لإلبداع ، وقد تم ا

 وهي على النحو اآلتي : 

توليد أكبر عدد من الكلمات أو األلفاظ وفق  في مهارةأو طالقة الكلمات : وتعني ال الطالقة اللفظيةأ ) : 

 محددات  معينة ، في زمن محدد . 

تقديم أكبر عدد ممكن من األفكار اعتماداً   في مهارةأو طالقة المعاني : وتعني ال الطالقة الفكريةب ) : 

 على شروط معينة وفي زمن محدد. 

 ال معينة لتكوين رسوم حقيقة في زمن محدد. طالقة األشكال : وتعني تقديم بعض اإلضافات إلى أشكج ) : 

 هي إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات المعنى الواحد في زمن محدد .  طالقة التداعي :د ) : 

التفكير السريع في الكلمات المتصلة والمالئمة والمرتبطة بموقف  في مهارة: هي ال الطالقة التعبيريةه ) : 

 ) . ۱٤، ص  ۲۰۰۷( العتوم ،  رات مفيدة.معين وصياغة األفكار في عبا

توليد أفكار متنوعة والتحول من نوع معين من الفكر إلى  مهارة فيهي ال:  Flexibilityالمرونة   -۲

، حيث تمثل  ، أي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف نوع آخر عند االستجابة لموقف معين

 :  وتأخذ المرونة صورتين هما،  المرونة الجانب النوعي لإلبداع
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سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المختلفة والمتنوعة المرتبط  مهارة فيلمرونة التلقائية : هي الاأ ) : 

 بموقف معين ، في زمن محدد .

 تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها إلى حل مشكلة محددة. مهارة فيالمرونة التكيفية : هي الب) : 

في التفكير والندرة والقدرة على النفاذ إلى  اً تميز مهاراتال أكثر هي األصالةOriginality : األصالة  -۳

 .) ۱٦ص ، ۲۰۰۹،( شواهين  ما وراء المباشر والمألوف من األفكار ، وهي تمثل جانب التميز لإلبداع

 . : أصالة التفكير ۱ -٤

 بتكرار مرتبطة وغير والمفيدة والنادرة الجديدة باألفكار اإلتيان على أنها المهارة فيتعرف أصالة التفكير 

 .                                           ) ۱۱۹، ص  ۲۰۰۲(السرور ،  المدى وبعيد المألوف غير إنتاج وهي سابقة أفكار

التي تستخدم من أجل التفكير ، بأنها تلك المهارة  يمكن تعريف مهارة األصالة كإحدى مهارات التفكير اإلبداعي 

، فتكون أفكاره جديدة،  بطرق واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعها ، أي أن المبدع ال ُيكّرر أفكار اآلخرين

 . ) ٤٤، ص  ٢٠٠٣ ، وخارجه عما هو شائع أو تقليدي. ( سعادة

 بالتفرد يتصف مالم إبداعياً  يكون أن جإنتا ألي يمكن ال إذ اإلبداعي بالتفكير وثيقاً  ارتباطاً  األصالة وترتبط

  باالبتكار يترتبط الت المتغيرات أهم من األصالة تعتبر.  اآلخرين ونتاجات أفكار محاكاة عن واالبتعاد والجدة

 .)  ۱۸٥،ص۱۹۷۱السيد،(  أساسياته مفتاح أنها أو لالبتكار مرادفة أنها على األصالة إلى ينظر ما فكثيراً 

 شكل على وطرحها وتحديدها المشكلة رؤية على القدرة في تتجلى ما أكثر تتجلى التفكير في األصالة إن

 إنتاج تعني التفكير أصالة أن إلى دجيلفور أشار وقد ، لها ومبتكر وجديد مالئم حل إيجاد على والقدرة مسألة

 ) . ۲۹  ص ،۱۹۷۹ ، عاقل(  الفريدة واالستجابات وحاذق ذكيو ، المدى بعيدو ، مألوف غير هو ما

 فأصالة ، قبل من مألوفة غير مبتكرة جديدة أفكار أو ، حلول إعطاء على الفرد قدرة باألصالة يقصد إذاً 

 . وتقليدي شائع هو مال هخضوع وعدم تفرده أو ، تميزه تعني بتكارياال اإلنتاج

 ليـــدداثـــة والتقالمهتمـــين بالحيعـــد موضـــوع األصـــالة مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي يـــدور حولهـــا جـــدال واســـع فـــي أوســـاط 

ــــر  ــــى التفكيــــر االبتكــــاري عــــامالً  موضــــوع األصــــالةويعتب إذ يتحــــدد مــــن خــــالل  ، مــــن العوامــــل األساســــية للقــــدرة عل

فـي ذلـك   )١٩٧٣( االستجابات النادرة إحصائي�ا بالنسبة للفئة العمرية التي ينتمي إليها المفحوص. وتـرى مشـال كـارلي



27 
 

. إن هـذا التحديـد يعـد  األصـالة علـى أسـاس االسـتجابات النـادرة التـي تظهـر لـدى عينـة معطـاةأنه يمكن تحديـد مفهـوم 

، وٕاضـافة  تحديًدا إجرائي�ا. واالستجابة الوحيدة دليل علـى األصـالة وهـي تعـود إلـى عمليـة تكيـف مـع عمليـة تنبيـه معينـة

 .  )  M.CARLIER–2004  - 68(  ها عملية إعادة بناء للمنبهاتإلى ذلك فإن

، وذلـك نتيجــة لمنبهـات معينــة كـأن تكــون  يركـز هــذا المفهـوم علــى االسـتجابات النــادرة والفريـدة مــن الوجهـة اإلحصــائية

هنــاك اســـتجابة لبنـــد مـــن بنـــود االختبــار التـــي ينبغـــي أن تكـــون اســـتجابة مــاهرة مـــن قبـــل المفحـــوص، ونـــدرة االســـتجابة 

) إلــى  ذكـر  - أنثـى  لسـن أو المســتوى التعليمـي أو الجـنس (مرتبطـة بالعينـة التـي ينتمـي إليهــا المفحـوص مـن حيـث ا

إذ يحــدد مفهــوم  ، ) إلــى نفــس الــرأي١٩٨١(ســيد خيــر اهللا ويــذهب . غيــر ذلــك مــن المتغيــرات والخصــائص المشــتركة

القــدرة علــى إنتــاج اســتجابات أصــيلة، أي قليلــة التكــرار بــالمعنى اإلحصــائي داخــل الجماعــة «... األصــالة علــى أنهــا 

 ).   ٨، ص  ١٩٨١( خيراهللا ،  »وع الفكرة زادت درجة أصالتهاالتي ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شي

 ، ائية للفكـرة التـي ينتجهـا المفحـوصة تتحـدد بنـاء علـى درجـة الشـيوع اإلحصـأن األصـالن هنا يـرى الباحثبـوم تعقيب :

رجـة أصـالتها فكلما قلت االستجابات الفريدة واألصيلة موازنة بالفئة التي ينتمي إليها المفحوص، أدى ذلـك إلـى ازديـاد د

فــي  مــثًال عنــدما يكــون هنــاك اختبــارات تتضــمن بعــض األســئلة المفتوحــة التــي تقبــل اإلبــداع ، مــن الوجهــة اإلحصــائية

تفـاجئ الشـخص الـذي يطبـق االختبـار بأنهــا  يـر شـائعة حيـثاإلجابـة فـإن بعـض المفحوصـين تكـون إجابـاتهم نـادرة وغ

 من غيرهم . ن هؤالء األشخاص لديهم أصالة تفكير أكثر ا نادرة الشيوع ومن هنا نحكم أصحيحة لكنه

 .التفكير ألصالة: المحكات األساسية  ١-٥

 هناك ثالثة محكات أساسية ألصالة التفكير وهي :

 يكون التي المجموعة بين إحصائياً  التردد أفكار إنتاج على أي أن األصالة هي القدرة : االستجابة ندرة – أ

فمثالً عندما يكون السؤال له عدة إجابات معروفة والمجموعة كلها تجيب بها فيأتي أحد  . فيها عضواً  الفرد
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أفراد المجموعة بجواب وفكرة جديدة ونادرة وبعيدة عن أجوبة اآلخرين وبنفس الوقت تكون فكرة صحيحة 
 ومناسبة .

 :االرتباط تباعد – ب
 حيث بين الموضوعات الربط أو األشياء بين الربط أو جملتين أو كلمتين بين الربط على الفرد بقدرة وتقاس
، فمثًال عند اختبارات التوصيل بين جملتين أو عنوانين فإن البعض لديهم القدرة على إيجاد اً جديدشيأً  تعطي

 روابط جديدة ونادرة وصحيحة لالختبار .
 :المهارة -ج 

شعرية أو شكل هندسي  ألبيات عنوان وضع أو متعددة لموضوعات عناوين استنباط على الفرد بقدرة تقاس

فمثالً هناك أشخاص لديهم قدرات كبيرة في وضع عناوين للقصص التي يكون لها عنوان شائع ولكنهم عند 

 وضع عنوان جديد ومناسب للقصة يميزهم عن غيرهم .قراءتهم للقصة يستطيعون 

 :التفكير أصالة قياس: ١ -٦

بدراسة التفكير اإلبداعي ومهاراته األساسية وقياسها ، وقد كان ألصالة لقد أهتم العديد من العلماء والباحثين 

هتمام ،  والدليل أن اً باإلبداع نصيب كبير من هذا االالتفكير وهي إحدى أهم هذه المهارات وأكثرها ارتباط

األصالة الكثير ) قد أولوا أشهر العلماء الذين تناولوا قياس التفكير اإلبداعي (( جيلفورد ، تورانس ، بارون )

 استخدم قد جيلفورد نجد لذلكهتمام وسعوا جاهدين على قياسها على حدا وتحديد مستوياتها بدقة . من اال

، نذكر من ذلك ما  كبيرة من االختبارات لقياس عامل األصالة في دراساته للقدرة على التفكير االبتكاري  مجموعة

 يلي :

 ».إجابة ماهرة«عناوين القصص  -أ

 ».غير الشائعة«االستجابات السريعة  -ب

 النتائج البعيدة. -جـ

 ). ۱۹۸، ص  ۱۹۷۱( السيد ،  استخدمها لقياس عامل األصالة إلى غير ذلك من االختبارات التي

) فقد حدد مفهوم األصالة في دراسة أجراها على عينة من أفراد القوات الجوية األمريكية ۱۹۷۳( بارون -فأما 

األصالة ينبغي أن تحدد إحصائّيًا «...  فق مع غيره من الباحثين إذ يقول، وهو بهذا يت اإلحصائيةعلى أساس الندرة 

، والمحك األول هو درجة شيوع االستجابة بالموازنة مع أفراد  بعدد المرات التي تظهر فيها االستجابة الماهرة
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االستجابة الماهرة واألصيلة على اختبار بقع العينة التي ينتمي إليها المفحوص، ومن الوجهة السيكولوجية فإن 

 ). F- BARRON  ،1973،104ة (بيقدر بظهور االستجابة مرة واحدة في كل مائة استجا» رورشاخ«الحبر 

) غير أن الجديد في مفهومه هو ۱۹۷۳( ) يقترب بمفهومه هذا من مفهوم جيلفورد۱۹۷۳( ف. بارونوبهذا فإن 

، وذلك من خالل  ، ويتلخص في درجة الشيوع اإلحصائي در درجة األصالةتحديد المحك الذي على أساسه نق

) ۱۹۷۳( ) في دراسته الكثير من االختبارات التي استخدمها جيلفورد۱۹۷۳( ف. بارون واستخدم . النسبة المئوية

،  اتتنظيم الكلم، واختبار إعادة  ، واختبار عناوين القصص االستخدامات غير المعتادة لقياس عامل األصالة مثل

 . واختبار تفهم الموضوع» ورشاخر«مثل اختبار بقع الحبر لـ ،   سقاطيةإضافة إلى بعض االختبارات األ

                                                                                       )Ibid  ،2002 ،p 106-107 ( 

 تتركز في:ويالحظ على المفاهيم السابقة أنها 

 ندرة االستجابة وذلك من خالل المقارنة بين المفحوص والفئة التي ينتمي إليها. -۱

 مهارة االستجابة. -۲

 المحك اإلحصائي. -۳

، وحتى لو ظهرت لدى أفراد آخرين في أماكن وأزمن�ة  ترتبط األصالة ارتباًطا قوّيًا بشخصية المنتج للفكرة األصيلة

 ) في هذا السياق: ۱۹٦٤( يقول محمود البسيوني . بعد فردي إلى أقصى درجة بقى ذاتمختلفة ومتباعدة ت

، وه��ي تعن��ي أن األفك��ار تنبع��ث م��ن الش��خص وتنتم��ي إلي��ه وتعب��ر ع��ن طابع��ه وع��ن  واألص��الة ض��د التقلي��د«... 

 ) .  ۲٤، ص  ۲۰۰۲( سعد هللا ،  »الذي لديه أصالة يفكر بنفسه، فالشخص  شخصيته

ل�ك أن الش�خص ه�و ال�ذي ذ ، ر واألعم�ال األص�يلة يع�د أساس�ّيًاأن البعد الشخص�ي ف�ي األفك�اويذهب هذا الرأي إلى 

ألن األص�الة  ، اعي فإنه ي�أتي ف�ي الدرج�ة التالي�ة، أما البعد االجتم وهو الذي يطبعها بطابعه الشخصي ، ينتج الفكرة

أن�ه ي�وحي بالب�دء ويؤخذ على ه�ذا ال�رأي  . عدم التقيد بما هو متعارف عليه - إلى حد ما -بناء على هذا الرأي تعني 

، وه�ذه األخي�رة ال  ألن الفكرة مهم�ا كان�ت درج�ة أص�التها فإنه�ا ترج�ع إل�ى شخص�ية ص�احبها ، من الصفر المطلق

، والفك��رة األص��يلة ع��ادة م��ا ت��رتبط بق��درة  تخل��و م��ن خب��رات س��ابقة ق��د م��ر به��ا الف��رد وتفاع��ل معه��ا تف��اعال وظيفي��ا

للمشكالت والنقائص التي يالحظها في األشياء واألفكار، وكل ذلك يكون نتيج�ة للمحاكم�ة  المفحوص على الحساسية
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أن�ه ينبغ�ي لك�ل مؤسس�ة أو  )  أ. هيس�بوا ( التي يبديها الش�خص المبتك�ر اتج�اه األش�ياء واألفك�ار.من أج�ل ذل�ك ي�رى

          ت جدي��دة م��ع اآلخ��رينأن تت��يح الفرص��ة للطف��ل ليب��دع ويكتش��ف قواع��د جدي��دة وعالق��ا» عائل��ة مدرس��ة«مجموع��ة 

ره�ا الطف�ل وعالقت�ه وذلك من خالل الس�ماح ل�ه بنش�اطات تحت�رم الت�وازن الطبيع�ي ب�ين القواع�د الس�لوكية الت�ي يبتك

 . بالراشدين

 ، وإنم��ا يظه��ر أيًض��ا ف��ي ) ف��ي ذل��ك أن االبتك��ار ال يتمث��ل فق��ط ف��ي األعم��ال المبتك��رة۱۹۸٥( وي��رى ميش��ال أوت��ن

، وإنم�ا يعتم�د عل�ى مكون�ات البيئ�ة  ومعنى ذلك أن المبتكر ال يخلق أفك�اره م�ن ال ش�يء،  الناجحةالقراءات المفيدة و

 معها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.التي يتفاعل 

) أن األص��الة تظه��ر كن��اتج ابتك��اري يتمث��ل ف��ي تل��ك األفك��ار الن��ادرة وغي��ر ۱۹۷۷( الس��الم عب��د الغف��ار وي��رى عب��د

األص�الة وه�ي الق�درة عل�ى إنت�اج أكب�ر «... إذ يق�ول:  ، ةبعي�دة بتل�ك المواق�ف المثي�ر ، وهي ذات ارتباطات الشائعة

يتب��ين م��ن ه��ذا المفه��وم أن »تباط��ات البعي��دة ب��الموقف المثي��رع��دد م��ن األفك��ار غي��ر الش��ائعة أو الم��اهرة أو ذات االر

أن هذا المفهوم لم يحدد معن�ى درج�ة ، غير  األصالة قدرة عقلية تظهر في أثناء أداء الفرد وإنتاجه ألفكار غير شائعة

) ۱۹۷۹( ت�ورانسأم�ا  . ه�ا الف�رد المن�تج للفك�رة األص�يلة، وال معنى الندرة والفئة الت�ي ينتم�ي إلي الشيوع اإلحصائي

، وأنه�م  كانوا مشهورين ب�أنهم ذوو أفك�ار غريب�ة وخارق�ة«...فيشير في أثناء كالمه عن التالميذ المبتكرين إلى أنهم 

. وبم��ا أن العام��ل المزاج��ي ل��ه عام��ل عكس��ي ف��ي أغل��ب ». وينتج��ون إنتاج��ات تع��د أص��يلةون رس��وًما ك��انوا يرس��م

، ك�ذلك ف�إن »التص�لب«ال�ذي يقابل�ه عام�ل » المرون�ة«، وعام�ل »االنبس�اط«الذي يقابل�ه » االنطواء«األحيان مثل 

 ي�رى مص�طفى س�ويفان كثيرة.ل�ط ب�ين الج�انبين ف�ي أحي�مم�ا ق�د ي�ؤدي إل�ى الخ» التقلي�د«يقابل�ه » األصالة«عامل 

، يمك�ن  بن�اء عل�ى الع�دد الكبي�ر م�ن االختب�ارات الت�ي تح�دد طبيعت�ه«... ) في هذا الصدد أن عامل األصالة ۱۹۸۱(

ا، ، أما من حيث طبيعته السيكولوجية فالظاهر أنه ل�يس بالعام�ل العقل�ي تماًم� القول بأن هذا العامل قد أرسيت دعائمه

. فق�د يك�ون الش�خص مج�دًدا أو مي�اال إل�ى  عام�ل مزاج�ي أو أن طبيعت�ه م�ن طبيع�ة ال�دوافعهبل ق�د يتب�ين فيم�ا بع�د أن

تعن�ي الق�درة عل�ى «...) من جهتها إلى أن األص�الة ۱۹۷۲( سلوى المال وتشير»ر من تكرار ما يفعله اآلخرونالنفو

وهذا المفهوم ال يختلف عن غيره م�ن .  »تتميز بأنها جديدة أو طريفة، والفكرة األصيلة هي التي  إنتاج أفكار أصيلة

، وذل�ك حت�ى للش�خص المبتك�ر نفس�ه للفك�رة وأن حك�م اآلخ�رين  إذ يشترط الجدة والطرافة كمح�ك ، السابقةالمفاهيم 

، وإن  أن مثل هذا العامل يكون موزًعا ب�ين الن�اس جميًع�اكما تؤكد  ، ا للحكمعلى جدتها وطرافتها ليس شرًطا أساسيًّ 

أن كل شخص لديه قدر من الق�درة عل�ى إنت�اج أفك�ار «... حيث تقرر .  إنه فرق في الدرجة ال غيرفرق ف كان هناك

 ) . ۲۷ – ۲٦ – ۲٥( المرجع السابق ، ص  ....»أصيلة
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أث�ر كبي�ر ف�ي بن�اء الشخص�ية، وم�ن ث�م لبيئ�ة لأن الحظ الباحث  من خالل االطالع على األدبيات المختلفة ب تعقيب :

، والجان��ب  ط�ري ف�ي اإلنس�ان: الجان�ب الف ، وإنم�ا تعتم�د عل�ى ج�انبين هم�ا ال تنب�ع م�ن الع�دم ف�إن األفك�ار األص�يلة

وتتض�ح ه�ذه النقط�ة  . كبي�ر ف�ي إنتاج�ه لألفك�ار األص�يلةبمعنى أن الخبرات التي يمر به�ا الف�رد له�ا أث�ر  ، المكتسب

ض�وح منعكس�ة خب�راتهم الت�ي عاش�وها تظه�ر بوإذ إن ،  ات األدباء والمفك�رين المبتك�رينأكثر عندما نرجع إلى كتاب

درج�ة  خ�اللم�ن يتحدد إنتاج األفكار النادرة  أن على كما أن معظم األدبيات والدراسات أكدت . في إنتاجاهم الفكرية

، وه�ذه مش�كلة  ، غير أنهم لم يحددوا طبيعة هذا العامل إن كان عامال عقلّيًا أو أنه عام�ل مزاج�ي الشيوع اإلحصائي

 . المشكالت المنهجية التي تعترض الباحثين في مجال القدرة على التفكير االبتكاري من أهم

 : مزايا أصالة التفكير . ۱ -۷

 صالة التفكير بمجموعة من الميزات نذكر منها :تتميز أ

 بداع .داع وأكثرها أهميًة وارتباطاً باالبتكار واإلتمثل األصالة أعلى درجة من درجات سلم اإلب -۱

تشير أصالة التفكير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي يعطيها الفرد كما هو الحال في الطالقة ، بل  ال -۲

 تعتمد على قيمة األفكار ونوعيتها وجدتها وهذا ما يميز األصالة عن الطالقة .

الة إلى ال تشير أصالة التفكير إلى نفور الفرد من تكرار تصوراته وأفكاره هو شخصياُ ، بل تشير األص -۳

 ) . ۳٤ – ۳۳، ص  ۲۰۰۲نفور الفرد من تكرار ما يفعله وهذا ما يميز األصالة عن المرونة ( الحيزان ، 

 . العصف الذهني ودوره في توليد األفكار األصيلة -۸-۱

بأنه عبارة عن مؤتمر ابتكاري يهدف إلى إنتاج قائمة من  العصف الذهني  Ozbornأوزبورن يعرف

يمكن أن تقود إلى بلورة المشكلة ، وتؤدي بالنهاية إلى تكوين حل  التياألصيلة  األفكار

) .وقد تم استخدام هذا المصطلح ألن العقل يعصف بالمشكلة Ozborn,2001,151,152(. للمشكلة

 . المناسبة للمشكلة واألصيلة البتكاريةا ويمحصها بهدف التوصل إلى الحلول ويفحصها

 ). ۹۹ص  ، ۲۰۰۲، عدلوني ال ، ( سويدان                                                                      

والمعالجة  وانتاج األفكار األصيلة ويعد العصف الذهني من أكثر األساليب المستخدمة في تحفيز اإلبداع

لذهني في ظهر أسلوب العصف ا وقداإلبداعية للمشكالت في حقول التربية والتجارة والصناعة والسياسة.
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سوق العمل، إال أنه انتقل إلى ميدان التربية والتعليم وأصبح من أكثر األساليب التي حظيت باهتمام الباحثين 

 ).۱۱٥،  ۲۰۰۲(فتحي جروان ،فكار األصيلة نتاج األوإ والدارسين المهتمين بالتفكير اإلبداعي

 العصف الذهني: التي يقوم عليها قواعدالمبادئ وومن أهم ال

 ضرورة تجنب النقد والحكم على األفكار واستبعاد أي نوع من الحكم أو النقد.      -۱

 إطالق حرية التفكير والترحيب بكل األفكار مهما يكن نوعيتها أو مستواها.      -۲

 المطلوب هو أكبر عدد من األفكار بغض النظر عن جودتها أو مدى عمليتها.      -۳

 اآلخرين وتطويرها .البناء على أفكار       -٤

 المراحل التي تمر بها جلسات العصف الذهني:

 طرح وشرح وتعرف المشكلة .      -۱

 بلورة المشكلة وإعادة صياغتها .      -۲

 اإلثارة الحرة لألفكار .      -۳

 . واإلبقاء على األصيلة منها تقييم األفكار التي تم التوصل إليها      -٤

 في حيز التنفيذ . األصيلة التي تم التوصل إليها األفكاراإلعداد لوضع       -٥

 ). ۱۱٤ص ،  ۲۰۰۲، العدلوني ، ( سويدان

 كيف تنمي استراتيجية العصف الذهني التفكير االبتكاري ؟ - ۱ – ۹

إن استرتيجية العصف بما تنطوي عليه من مبادئ وقواعد وأسس نظرية وبتركيزها على تحرير المشكلة 

مراحل عديدة ريثما تتضح وتتبلور ، ومن ثم تخضع لعدد من الخطوات اإلجرائية أو العملية المطروحة في 

التي تتيح المجال النطالق األفكار وتدفقها ، كل هذه األمور مجتمعة أو مجزأة هي بمثابة تدريب لعقول 

يات وقدرات خر من عملاالبتكاري وما ينطوي عليه هو اآل المشاركين مجتمعين أو فرادى على التفكير
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الطالقة والمرونة واألصالة واالهتمام بتوسيع األفكار وربطها وشرحها كالً فرعية تأتي في مقدمتها 

 ) . ۱٥٥، ص  ۲۰۰۱وتفصيالً ( األحمد ، 

عطاء الحرية إ أهمية هذه الطريقة في توليد األفكار األصيلة من خالل ومن هنا يالحظ الباحث تعقيب :

طرح األفكار ولكن بعد ذلك يتم القيام بمعالجة دقيقة لألفكار وبالتالي اإلبقاء فقط على المطلقة للمشاركين في 

 األفكار األصيلة التي لم تطرح من قبل في حل المشكلة الراهنة واستبعاد األفكار القديمة والتقليدية .

داخلة مع بعضها تميز األفكار األصيلة والمبتكرة ست صفات رئيسية متلفكرة األصيلة . صفات ا - ۱۰-۱

 على الرغم من أن كل واحدة منها متميزة بذاتها وهذه الصفات هي :

النسبية : وهي تعني تفوق الفكرة األصيلة على غيرها من األفكار السابقة لها ، والمقصود بالتفوق  -۱

صيلة ، وتظهر النسبي هو مدى الفائدة التي يمكن قياسها والتي تعود على األشخاص المتبنين لهذه الفكرة األ

فمثالً عندما يحدث حادث  ميزة النسبية للفكرة األصيلة في المواقف الجديدة كحدوث أزمة أو موقف طارئ .

 مفاجئ فإن من يكون لديه أصالة تفكير مرتفعة نجده يجد حالً سريعاً وجديد للموقف .

لها ومع  المتبنينالسائدة لدى انسجام الفكرة األصيلة مع القيم السائدة : أي مدى اندماجها مع القيم  -۲

جتماعي ال تالقي انتشاراً مع المعايير الثقافية للتنظيم االتجاربهم السابقة ، والفكرة األصيلة التي ال تنسجم 

سريعاَ مثل الفكرة التي تنسجم مع هذه المعايير . والناس ال ينظرون إلى األفكار األصيلة والمبتكرة 

 ينظرون إليها كعملية متشابكة العناصر متداخلة األجزاء وتعتمد على التحديث . باعتبارها شيئاً منفرداً ، بل

القابلية للتقسيم : أي مدى ما يمكن للفكرة األصيلة والمبتكرة أن تجرب على أساس محدود حيث أن  -۳
ن األفكار التي ال األفكار األصيلة التي يمكن تجربة كل جزء منها على حدة يعتقد أنها تنتشر بسرعة أكبر م

 يمكن تقسيمها 

، فبعضها ينتقل  والذيوعنتقال ألفكار األصيلة والمبتكرة على االنتقال : ويقصد بها قابلية االقابلية لال -٤
نتقال كما يتخيلها المجتمع ها وانتقالها . وهذه القابلية لالبسهولة ويسر في حين أن بعضها اآلخر يصعب فهم

 لتي تنتشر بمقتضاه . تؤثر على معدل السرعة ا

خرى : ويعني الدرجة التي تكون عليها الفكرة األصيلة والمبتكرة ومدى تعقد والتشابك مع األفكار األال -٥

صعوبتها في مجال الفهم واالستعمال ، ويمكن القول أن درجة تعقد الفكرة األصيلة وتشابكها مع غيرها من 

 ) .  ۱٥ – ۱٤، ص  ۱۹۹۷ ( هالل ،األفكار يؤثر على درجة انتشارها . 
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 ثانياً : حب االستطالع .

 مفهوم دافع حب االستطالع . -۱

 أنواع دافع حب االستطالع . -۲

 عالقة دافع حب االستطالع ببعض المتغيرات . -۳

 عالقة دافع حب االستطالع بالذكاء . -

 عالقة دافع حب االستطالع بمفهوم الذات . -

 واالبتكار .عالقة دافع حب االستطالع  -

 بعض النظريات المفسرة لدافع حب االستطالع . -٤

 حب االستطالع كدافع للتعلم . -٥

 حب االستطالع كسلوك استكشافي . -٦

 المثيرات التي تستثير دافع حب االستطالع . -۷

 تصنيفات دافع حب االستطالع .  -۸

 بية .عالقة دافع حب االستطالع بالسمات الشخصية اإليجابية والسل - ۹
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 ثانياً : دافع حب االستطالع .

 . حب االستطالع وتعريفه مفهوم -۱

) دافع حب االستطالع بأنه حالة تحدث عندما  Steven &Namos  ،2003ستيفن وناموس ( يعرف 

تخطط إلثارة تفكير الطالب . مثل دعم األسئلة التي تتضمن البديهيات والتفكير المثير للجدل والتي تعمل 

على جذب الطالب ودفعهم للبحث والتقصي ما يساعدهم على تعلم األساليب وفسح المجال لإلجابات المميزة 

)Steven &Namos  ،2003 ، P 1 . ( 

يجابية توحي بالتفوق والنجاح عرف دافع حب االستطالع بأنه سمة إ) فقد  Picone  ،1999أما بيكون ( 

والفضول عاملين إيجابيين في تعزيز تطور الطفل حيث  اً سمة منتجة ، فلطالما اعتبر االستكشافوهو أيض

 ) . Picone  ،1999  ،P 5إدراكه ( تظهر هذه النماذج السلوكية معلومات للطفل عن العالم حوله وتوسع 

ومن خالل مالحظة تعريفات ( ستيفن وناموس ) و (بيكون ) تبين أنها تشير وتؤكد على العوامل المؤثرة 

 في دافع حب االستطالع كالحاجات والسمات .

من المواقف المنبهة والجديدة  االقتراب) بأنه ميل الفرد نحو  Penny&Mac  ،1964ويعرف بيني وماك ( 

 لها .  واالستكشافمن المنبهات المركبة غير المتجانسة  االقترابلها ، وهو الميل إلى  واالستكشافنسبياً 

 ) . ۲۲، ص  ۲۰۰۰( عبد الحميد و خليفة ، 

 تتفق تعريفات بيني وماك بأن دافع حب االستطالع يتمثل في البحث عن المعرفة الناتجة عن الجديدة

 . ستجراراالستجابةاوبالتالي فسر على أنه يتبع لقوة المثير في 

 أنواع دافع حب االستطالع . -۲

 لدافع حب االستطالع نوعين أساسيين هما :

دافع حب االستطالع اللفظي : ويقصد به الرغبة في استكشاف المواقف أو المنبهات الجديدة نسبياً  -۱

لفظي باعتبار أن اللغة هي أداته للتواصل ونقل الخبرات واألفكار والمركبة والغريبة أو المثيرة . وهو 

 وطرح األسئلة والبحث والتقصي وجمع المعلومات .
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دافع حب االستطالع الشكلي : ويقصد به الرغبة في اختيار األشكال غير المألوفة وغير المتجانسة  -۲

التقرب منها وقد يلجأ لسلوكيات  محاولةويتجلى من خالل انتباه الفرد لما حوله من أشكال غير مألوفة و

 ) . ٤۲، ص  ۲۰۰۸خرى بغية التعرف عليها ومعرفة ماهيتها ( الحموي ، أ

 .المتغيرات  عالقة دافع حب االستطالع ببعض -۳

 الذكاء .حب االستطالع بدافع عالقةأوالً : 

الذكاء وبالتالي فإن النتائج بينت الدراسات أن معظم البحوث عن دافع حب االستطالع لم يتم فيها قياس 

) لم يجد أي عالقة بين االستطالع التفاعلي والذكاء.  ۱۹٦٥الموجودة قليلة ومتضاربة . ففي دراسة ( بيني 

) فقد وجدوا عالقة دالة بين درجات الذكاء المقاسة عن طريق بطارية  ۱۹٦٤أما ( دروف وبالستيك وماو 

) أن الراشدين الكبار يفترضون غالباً  ۱۹۸۰ع . وبين ( اندلسي وتقديرات حب االستطالاختبارات ثورندايك

أن األطفال المحبين لالستطالع لديهم دافعية أكبر لإلنجاز وهم أكثر يقظة وأكثر اهتماماً بما يدور حولهم . 

ختبارات التي أجريت على األطفال األسوياء ال تعطي إال ( كواي وداي ) وجدوا أن نتائج االفي حين أن 

 ) . ٤۷، ص  ۲۰۰۰،  عجاجارات ضئيلة جداً للعالقة بين حب االستطالع والذكاء (إش

 مفهوم الذات .: عالقة دافع حب االستطالع ب ثانياً 

يفترض أنصار الدوافع أنه كلما ارتفع دافع حب االستطالع عند الطفل وزاد استكشافه كلما أدرك بأنه سيطر 

، وقد استنتج ( هوايت ) أن الكفاءة هي على بيئته وبالتالي يبدأ تطور شعوره اإليجابي لعظمة  ذاته 

 ك يرتبط بدافع حب االستطالعذل المحصلة األساسية لالستكشاف البصري والنشاط والمعالجة اليدوية وكل

 ) . ٥۳( المرجع السابق ، ص 

 . واالبتكار دافع حب االستطالعالعالقة بين 

يعتبر ( تورانس ) بأن السلوك االستكشافي هو مكون أساسي من مكونات التفكير اإلبداعي  ،  كما أن 

(ماسلو ) يطلق على دافع حب االستطالع مفهوم ( االبتكارية األولية ) ويرى بأنها تأتي من الالوعي أو 

،  Mao & Mao،  الالشعور وهي مصدر االكتشاف الجديد ومصدر األفكار، كما اعتبر ( ماو و ماو

) إلى أن دافع حب  ۱۹٦۳) أن دافع حب االستطالع مظهر أساسي لإلبداع ، ويشير ( تورانس ،  1965

 االستطالع والتعطش للمعرفة كالهما يدفع االنجازات االبتكارية لدى الصغار والكبار على حٍد سواء .
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 ع واإلبداع على النحو التالي :) بين ثالثة عالقات ممكنة بين حب االستطال ۱۹٦۸وفد ميز ( داي ، 

 يفضل األفراد المبدعين البيئات ذات الدرجة العالية من التغيير .  –أ 

 يحصل األفراد المحبين لالستطالع على درجات عالية على اختبارات االبتكار واإلبداع . –ب

هناك عالقة لألفراد المبدعين والمحبين لالستطالع عدد من الخصائص المشتركة حيث وجد أن  –ج 

) وهو مقياس لإلبداع ومقياس دافع حب  ۱۹٥۲ارتباطية قوية بين مقياس الرسم ل ( بارون و يلس 

 ) . ٤۹ – ٤۸، ص  ۲۰۰۰) . ( بدير ،  ۱۹٦۸االستطالع اإلدراكي ل ( داي 

م ) أن اإلبداع يظهر لدى األفراد الذين يتوافر لديه Lowenfeld&Brittainوقد ذكر ليونفيلد وبراتين ( 
 الدافعية وحب االستطالع والخيال ، ويتجلى ذلك بعدة سلوكيات :

 البحث واالكتشاف والحلول للمشكالت واألسئلة . -۱

 القيام بإعادة تنظيم عناصر المشكالت الحالية الكتشاف عالقات جديدة ومن ثم الحلول الجيدة لها . -۲

 .التمتع بقدر كبير من االنفتاح على المجهول أو الجديد  -۳

 االتصاف بالمرونة و الالمجاراة وعدم الجمود . -٤

 القدرة على التعبير عن الذات والتمتع باألصالة . -٥

 استخدام أشكال التفكير التباعدي بشكل يفوق استخدامهم ألشكال التفكير التقاربي . -٦

 ) ۷٥۳، ص  ۱۹۹۰( عبد الحميد و خليفة ،                                                                     

 النظريات المفسرة لدافع حب االستطالع .بعض – ٤

دراك ستكشاف ذاتي يقوم على التبصر واإلتفسر هذه النظرية التعلم على أنه عملية ا:  النظرية المعرفية –أ 

يم الذاتي وفهم العالقات نتيجة تفاعل القدرات العقلية لإلنسان مع المثيرات التعليمية في البيئة ومن أهم والتنظ

 ) . ۷، ص  ۲۰۰۷رواد هذه النظرية ( برونر ، أوزبل ، بياجيه ) . ( الموسوعة الحرة ، 

 جانبين هما :إن التعلم وفق هذه النظرية يحدث من خالل التغيير في البنى المعرفية وهذا التغيير يتضمن 

التمثيل ( االستيعاب ) : تفسير الفرد للموضوعات واألحداث في ضوء األفكار والمعلومات المتاحة لديه  -۱

 ومن ثم استيعابها .
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للعالقة بين خصائص الموضوعات الخارجية والعمليات دراك واالستبصار الموائمة : ويقصد بها اإل -۲

 ) . ۹۷، ص  ۲۰۰٦الداخلية ( منصور واألحمد ، 

يفترض علماء النفس المعرفي أن دافع حب االستطالع المعرفي ينمو ويتطور مع العمر وتسهم الظروف 

 بذلك . خرى ترتبط ونشاطات ذهنية أداءات وبحث وتقصي يئية في تطوره وبلورته على صورة أالب

 ) . ۳۳۳، ص  ۲۰۰۰( قطامي ،                                                                                  

وهذا ما يتفق مع رأي بياجيه من حيث التركيز على دور البيئة والتفاعل معها وأنها المصدر األول للخبرات 

لية االستطالع والنمو تحدث أوالً من خالل عملية والمعارف والمحسوسات ، حيث يرى بياجيه أن عم

ثر تساعده معيشة الطفل في بيئته وتفاعله مع هذه البيئة ، وأكد أن البيئة الغنية التي تزود الطفل بخبرات أك

 ) . ۱۰۹، ص  ۱۹۹۳على النمو بسرعة أكبر ( الطواب ، 

ويلفت اهتمامه وما يدهشه ، كذلك يستطلع مفادها أن الطفل يستطلع ما يراه  : دراك الحسينظرية اإل –ب 

قلية تقوم بتفسيرها الصور الحسية التي يحصل عليها من خالل مستقبالته الحسية ، وبالتالي فإن العمليات الع

بداعية أحياناً ، وقد تفيد في تمثلها وتفسيرها ومعالجتها . وليست خياالتنا الذهنية إال مزيجاً بطرق جديدة وإ

. ويفترض ( برالين ) أن دافع  وإحساساتناقية التي طبعت بشيء من ذاتنا وطرق تفكيرنا من الصور الحقي

يرتبط بالمعرفة والقدرة على حب االستطالع المعرفي  -ستطالع يمكن معالجته من جانبين : األول حب اال

ك الحسي الذي يرتبط درا: دافع حب االستطالع المتعلق باإلالثاني  - االطالع أي العمليات الذهنية المعرفية 

دراكي للفرد . ويضيف ( برالين ) أن هناك ثالثة التي تتوفر في المجال االهتمام بالمنبهات بزيادة اال

ثارة وتؤدي إلى سلوكيات حب الخارجية والتي يمكن أن تسبب اإل مجموعات لخصائص المؤثرات

 )    ۳۳٤، ص  ۲۰۰۰قطامي ،  ( بيئية ، خصائص مقارنة ) وهي ( خصائص عقلية بدنية ،  االستطالع

بنيت هذه النظرية من خالل تأثير دافع حب االستطالع على  : نظرية التوجه المعرفي ل ( كريتلر ) –ج 

الجانب المعرفي وتداخلهما وخلصت هذه الدراسات إلى انطباع أساسي بخصوص دور الجانب المعرفي في 

وخلص ( كريتلر ) إلى مسلمة مؤداها أن تشكيل دافع حب االستطالع وتحديد مستواه وشكله لدى األطفال . 

سر الوظيفة المعرفية عامة والجهد العقلي خاصة ، وبذلك تتضح معالم تلك النظرية دافع حب االستطالع يي

في بيان مدى التداخل بين متغيرات دافع حب االستطالع ومتغيرات التوجه المعرفي واستنبط ( كريتلر ) 

 مجموعة من العوامل التي توضح مدى ذلك التداخل وهي :
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 المجال اإلدراكي للفرد . االهتمام بالمثيرات التي توجد في  زيادة دافع حب االستطالع اإلدراكي : أي -۱

 افع حب االستطالع اليدوي : وهو الذي يشاهد من خالل تناول األشياء بغرض فحصها واستكشافها .د -۲

دافع حب االستطالع المعرفي : وهو ما يتعلق بالمعرفة والقدرة على التعرف واالطالع ويشمل كل ما  -۳

 لقدرات العقلية .يتعلق با

ع حب االستطالع لألشياء المعقدة : وهو يشير إلى البحث والتقصي في خصائص األشياء شديدة داف -٤

 التعقيد والروابط بين مكوناتها .

 ) ۱۳، ص  ۲۰۰۹،  دافع حب االستطالع لرد الفعل التكيفي .    ( باقازي-٥

 حب االستطالع كدافع للتعلم . -٥

االستطالع باعتباره أحد الدوافع أو الحاجات التي تحقق الرغبة في الفهم والمعرفة ينظر ماسلو إلى حب 

) أن دافع حب االستطالع من الدوافع التي تلعب  ۱۹۸۰وتحقيق الذات . كما أوضح أبو حطب وصادق ( 

على دوراً واضحاً في التعلم البشري وهو يتمثل في تناول الموضوعات المعقدة والغريبة أو التي تحتوي 

شباعها بالتعليم الناجح وقد أشار عجاج الموضوعات تكون في البيئة ويتم إ الجديد والغامض . وهذه

أن مهدي وصلحي أوضحا بأن هناك أمور تشكل حجر عثرة في العملية التعليمية أال وهي غياب ) ۲۰۰۰(

 ة والشك .الكثير من عناصر حب االستطالع في الموقف التعليمي مثل الجدة والتناقض والدهش

 ) ۱۰، ص  ۲۰۰۹( باقازي ،                                                                                  

 حب االستطالع كسلوك استكشافي . -٦

) مفهوم االستكشاف بدالً من حب االستطالع ويعرفه بأنه " بناء وصفي يشتمل  ۱۹۸۳فوس وكلير ( يطلق 

يرات اللفظية المعالجة الحسية البصرية ، التغ ية مختلفة مثل التحرك ، المعالجة باليد ،على مستويات عمل

من وضع (توجيه األسئلة ) وهذا السلوك يمكن الفرد من التكيف مع تغيير األوضاع في البيئة كي يتمكن 

 ت .أفكار جديدة ومن ثم تطوير أنماط مختلفة من التفاعل مع استراتيجيات كافية لحل المشكال

 ) ۱۱( المرجع السابق ، ص                                                                                        
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وهذا ما يسمى باالستكشاف المعاين أي االستجابة للتغير الذي يحدث في البيئة ، حيث أن المثير  تعقيب :

تصنيف السلوك حسب طبيعة االستجابة ، فعندما تؤثر يدفع الفرد للقيام بسلوك استجابي ، حيث يمكن 

االستجابة بتغيرات في الوضع باتجاه أعضاء الحس تسمى استطالع حسي وعندما تتمثل بالحركة تسمى 

 استطالع حركي وهكذا .

 المثيرات التي تستثير دافع حب االستطالع . -۷

فر فيها مجموعة من الشروط حتى يظهر حب االستطالع دافع ذاتي تستثيره مثيرات خارجية يجب أن تتوا

هذا الدافع حيث أن المثيرات التي تتصف بالجدة والتعقيد والتي تحدث بطريقة مفاجئة تستثير حب 

ستجابة إيجابية من الفرد للمثيرات الجديدة والغريبة ( ماو و ماو ) أن حب االستطالع ا االستطالع . ويرى

هذه المثيرات مدفوعاً بالرغبة في التعرف على ذاته وبيئته تكشاف والمتناقضة والمعقدة ، يحاول الفرد اس

) أن دافع حب  ۲۰۰۰ويرى سامي عريفج (  والبحث عن خبرات جديدة ويتسم في سعيه بالمثابرة .

االستطالع من الدوافع الهامة ذات العالقة بالتعلم المدرسي فإذا كان المثير جديداً فإنه يستثير دافع حب 

فقد  ، أو إذا عرض المثير بشكل مفاجئ ثر . ولكن عندما يكون غير مرتبط بأي خبرة سابقةاالستطالع أك

يرى بيرلين أن هذه الشروط ربما تزيد من مستوى اإلثارة خوف المتعلم وتردده أو األحجام . و يستثير

بيئة وتحدث حب االستطالع حيث أن عرض المثير مع درجة معتدلة من الشك يحفز الفرد ليفهم هذه ال

وبذلك يشترك في السلوك االستكشافي مثل البحث عن المعلومات ومعالجتها وتقييمهاويحل أي صراعات 

 ) . ۳۲۷ – ۳۲٦، ص  ۲۰۰٦مفاهيمية . ( الدسوقي ، 

ومما سبق يرى الباحث بأن الشروط الواجب توافرها في المثيرات التي تثير حب االستطالع هي  تعقيب :

وعدم التوقع ، باإلضافة إلى مقدار ارتباطها بالخبرات السابقة وقدرتها على تهيئة  الجدة والتناقض والمفاجأة

 اإلثارة الالزمة لدفع السلوك االستطالعي .

 تصنيفات دافع حب االستطالع. -۸

من الدوافع الثانوية حسب تصنيف علماء النفس للدوافع وهو من الدوافع المكتسبة يعد دافع حب االستطالع 

جتماعية التي يعيشها الفرد ، ومن أهم تصنيفات دافع غيير تبعاً للظروف المادية أو االتعديل والتوالقابلة لل

 حب االستطالع مايلي : 

 صنف برالين دافع حب االستطالع بأنه يشتمل على : : ) ۱۹٦۰ ( تصنيف برالين –) ۱(
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المثير يدفع الفرد للقيام ستجابة للتغيير الذي يحدث في البيئة حيث أن ويعني به اال ستكشاف المعاين :اال -

ستطالعية بتغيرات ابة االستجلهذا يمكن تصنيف السلوك طبيعة االستجابة فعندما تؤثر االستجابي وبسلوك ا

 تسمى استطالع حركي وهكذاوعندما تتمثل بالحركة في الوضع باتجاه أعضاء الحس تسمى استطالع حسي 

ستجابة تغيرات في األشياء الخارجية سواًء كان ذلك ويقصد به عندما تحدث االستكشاف الفضولي : اال -

 أو بدافع منافسة األخر أو التطفل عليه . هابهدف المبادرة في تغيير البيئة من حوله أو التالعب ب

أو موضوع في الحصول على معلومات حول موضوع محدد ويقصد به الرغبة ستكشاف النوعي : اال -

 بعينه وذلك يحدث عندما تكون المثيرات آتية من مصدر معين وتوفر معلومات عن شيء معين .

                                                                               ),pp 15 ,1999,piccone ( 

 ويتضمن عدة أنواع وهي : ) : ۱۹۷٥تصنيف كريتالر (  –) ۲(

 االستطالع اليدوي : ويشاهد من خالل تناول األشياء بغرض فحصها واستكشافها .حب  -

المدرك حسياً : يشاهد من خالل المالحظة وتدقيق النظر من خالل عمليات التطابق  حب االستطالع -

 والمقارنة والبحث .

عليه المتشابك  حب االستطالع الفكري يشاهد من خالل نشاط البحث عن المعلومات عن طريق ما يشتمل -

 أو المعقد .

لعادية يشاهد عندما يتأقلم الطفل للنوع التقليدي لألشياء باستخدامها بالطريقة احب االستطالع بالتأقلم:  -

 ) .۲۰، ص ۱۹۹٤شياء بغرض الحصول على المعلومات  (الصقير،لخصائص الواضحة لألويستجيب ل

 لى نوعين من حب االستطالع :تركز اهتمامهما عتصنيف عبد الحميد وخليفة : –) ۳(

قتراب من المواقف المنبهة الجديدة والمركبة حب االستطالع اللفظي ( االستجابي ) : ويقصد به الميل لال -

 وغير المتجانسة واكتشافها ومعرفتها .

 الميل الختيار األشكال غير المألوفة وغير المتناسقة .حب االستطالع الشكلي : يقصد به  -

 ) ۱۷۷ – ۱۷٦، ص  ۲۰۰۰( عبد الحميد وخليفة ،                                                          
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حيث أورد أربع مكونات لدافع حب االستطالع وأسماء نموذج  ) : ۱۹۹٥تصنيف جون إم كيلير (  –) ٤(

تعليم والمكونات األقواس وهو نموذج نظامي لتخطيط وتنظيم دافعية الفضول الفكري وايجاد المتعة في ال

 ) . p,Ruth.v.Small,1997,3-2ثقة ، رضا ) . ( هي ( انتباه ، أهمية ، 

صنف دافع حب االستطالع بأنه غريزي والغريزة عنده هي استعداد نفسي تصنيف وليم مكدوجل :  –) ٥(

ويسلك نموه فطري يجعل صاحبه يدرك مثيراً معيناً ويعاني خبرة انفعالية خاصة عند إدراك هذا المثير 

مسلكاً خاصاً أو على األقل يحس بنزعة نمو هذا السلوك والغرائز في رأيه ال يكتسبها الفرد وإنما توجد فيه 

 بالفطرة وهي تعتبر األساس األولي لسلوكه والدافع الذي يكمن وراء سلوكه .

 ) ۱۲ – ۱۱، ص  ۱۹۸۷( فهمي ،                                                                             

  عالقة دافع حب االستطالع بالسمات الشخصية اإليجابية والسلبية . - ۹

إن حصيلة الطفل من الخبرات من الخبرات الشخصية واالجتماعية تزداد بازدياد العمر وباطراد مع نموه 

ة علة فهم ذاته واألخرين من الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي وكلما تقدم بالعمر يصبح أكثر قدر

) توصلت إلى أن األطفال األكثر استطالعاً  ۱۹۷۱منيوشن (  حوله والتواصل معهم ، وفي دراسة باترشيا

                                          في بيئتهم  كانوا متميزين ولديهم توقعات إيجابية عن التماسك والمساندة والسيطرة على البيئة . 

 ) ٥۳ ص ، ۱۹۹٤، قير(الص

أما بالنسبة للسمات السلبية فالعدوانية مثالً هي إحدى مشكالت السلوك لدى األطفال والتي تساهم في وجودها 

التنشئة الخاطئة وسوء المعاملة الوالدية ، ووجود الطفل في مثل هذه الظروف المحيطة فإن دافع حب 

 )  Huitt , 2004 , p 240 – 242ة مناسبة لتطوره ( االستطالع يتأثر بشكل كبير وينخفض وال تعتبر بيئ

) إذ يرى " أن لآلباء دور هام في جعل بيئة الطفل مناسبة وأن  ۲۰۰۳وهذا ما يؤكده ديبوراماهان فيليبس ( 

يكون نمط المعاملة الوالدية بعيداً عن التسلط والنظام الظالم ، مما يؤدي إلى تحطيم خيال الطفل ويضعف 

 ) .  Philips , 2003 , p 10فضوله وحب استطالعه ( 
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 لعالقة بين أصالة التفكير ودافع حب االستطالع .اثالثاً : 

أن دافع حب  له على األدبيات النظرية والمراجع التي تناولت المتغيرين ، تبين الباحث طالعمن خالل ا

من الدوافع المكتسبة وللمؤثرات البيئية دور في نموه وتحفيزه وكذلك األمر بالنسبة ألصالة التفكير االستطالع 

 وتفاعلية حيث يجعل كل من المتغيرين ينمو بالتوازي مع األخر ما يجعل العالقة بينهما إيجابيةاألمر الذي 

يفضل األفراد المبدعين وذوي الدرجات المرتفعة في أصالة التفكير البيئات ذات الدرجة العالية من التغيير . 

ي اختبارات االبتكار واإلبداع كذلك فقد تبين أن األفراد المحبين لالستطالع يحصلون على درجات عالية ف

ويعتبرالسلوك االستكشافي هو مكون أساسي من مكونات التفكير اإلبداعي ومكمل لمهارة األصالة حيث 

وجد الباحث أن هناك صلة وثيقة بين االستطالع واألفكار الجديدة والمبتكرة وتبين ذلك جلياً في العديد من 

. وقد توصل  ) ۱۹۹۲) ودراسة ( أحمد  ۱۹۸۹( سعودي  الدراسات التي تناولت المتغيرين كدراسة 

الباحث إلى مجموعة من النتائج التي تدل على العالقة اإليجابية والقوية بين المتغيرين حيث يظهر لدى 

األفراد الذين يتوافر لديهم الدافعية وحب االستطالع  ، عدة سلوكيات تدل على أصالة في التفكير كالبحث 

ل للمشكالت واألسئلة والقيام بإعادة تنظيم عناصر المشكالت الحالية الكتشاف عالقات واالكتشاف والحلو

جديدة ومن ثم الحلول الجيدة لها . كذلك التمتع بقدر كبير من االنفتاح على المجهول أو الجديد و القدرة على 

 م ألشكال التفكير التقاربي .التعبير عن الذات والتمتع باستخدام أشكال التفكير التباعدي بشكل يفوق استخدامه
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 الدراسة الميدانية .الفصل الرابع : 

 منهج البحث وإجراءاته وأدواته . 

 : مجتمع البحث .أوالً 

 : عينة البحث .ثانياً 

  : منهج البحث .ثالثاً 

 : أدوات البحث .رابعاً 

 اختبار القدرات اإلبداعية لقياس أصالة التفكير .-۱

 صدق المقياس . –أ 

 ثبات المقياس . –ب 

 طريقة التطبيق . –ج 

 طريقة اإلجابة . –د 

 طريقة التصحيح . –ه 

 مقياس دافع حب االستطالع . -۲

 صدق المقياس . –أ 

 ثبات المقياس . –ب 

 طريقة التطبيق . –ج 

 طريقة اإلجابة . –د 

 طريقة التصحيح . –ه 

 خامساً : إجراءات البحث .
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والمجتمـــع األصـــلي الـــذي اختيـــرت منـــه عينـــة البحـــث،  البحـــث،يتنـــاول هـــذا الفصـــل تحديـــد مـــنهج  توطئـــة :

باإلضـافة إلــى اإلجــراءات  ونتائجهــا،كمــا يتضـمن عرضــًا للدراســة االسـتطالعية  البحـث،وٕاجـراءات بنــاء أدوات 

 .المتبعة للتأكد من صدق وثبات األدوات والقوانين اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج

 منهج البحث::  أوالً 

اعتمـد البحــث الحــالي علــى المــنهج الوصــفي الــذي يعتمــد علـى دراســة الواقــع أو الظــاهرة  كمــا توجــد فــي الواقــع 

صـها ، أو التعبيـر الل التعبير النوعي الـذي يصـف الظـاهرة ويوضـح خصائويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا من خ،

يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار الظاهرة وحجمها ، وقد عرف (فرانكلين وويلين) بأنه أحد أشكال  الكمي الذي

التحليــل والتفســير العلمــي المــنظم لوصــف ظــاهرة أو مشــكلة محــددة وتصــويرها كميــًا عــن طريــق جمــع بيانــات 

قــة ، كمــا يســاعد فــي ومعلومــات مقننــة عــن الظــاهرة أو المشــكلة وتصــنيفها وتحليلهــا وٕاخضــاعها للدراســة الدقي

 ) . ٣٧٠، ص  ٢٠٠٧التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها ( ملحم ، 

كما أن البحوث التي تعتمد على المنهج الوصفي تهدف إلى تقرير خصائص موقف معين أي وصف العوامل 

 ) . ٢٦٥، ص  ١٩٩٥الظاهرة ، وتعتبر طبيعتها أسهل من حيث الفهم واالستيعاب ( دويدار ، 

وتـم اسـتخدام مجموعـة مـن ، SPSSبجمع المعلومات، ومن ثم تحليلها كميًا باسـتخدام برنـامج  حثوقد قام البا

أســـئلة االختبـــارات والقـــوانين اإلحصـــائية التـــي ســـيتم شـــرحها بالتفصـــيل الحقـــًا، والتـــي مـــن خاللهـــا تـــم اختبـــار 

لتفسير والمناقشة في ضـوء ثم تّم بعد ذلك التحليل الكيفي للنتائج من خالل افرضيات البحث واإلجابة عنها، و 

الدراســات الســابقة، حيــث تــم مقارنــة نتــائج البحــث الحــالي بنتــائج األبحــاث الســابقة، وبيــان االخــتالف واالتفــاق 

بـه علـى أدبيـات البحـث السـابقة فيمـا يخـص  اب ذلك، وفقـًا السـتنتاجات الباحـث واالطـالع الـذي قـامبينها وأسب

 موضوع  البحث الحالي.

 البحث.مجتمع ثانيًا : 

ث هـو "مجموعـة األفـراد ومجتمـع البحـموضوع الدراسة،  مجتمعإن أولى الخطوات في اختيارالعينة هو تحديد ال

، وٕاذا  وهذه المجموعة لهـا خصـائص مشـتركة قابلـة للقيـاس، دراسته عليها م نتائجالتي يريد الباحث أن يعمّ أو 

 . ) Gersten&etal - 2000 ( البحث يمكن تعميها على المجتمع جُاختيَرت العينة بشكل سليم فنتائ
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ي في مدارس محافظة دمشق الصف الثاني الثانو بة طلويتألف مجتمع البحث األصلي الحالي من جميع 

 بتاريخ  وقد تم ذلك في دمشق التربية مديريةدائرة اإلحصاء والتخطيط التربوي في إلى  وبعد العودة ،الرسمية

 للعام  طالبًا وطالبة )١٢٠٧٧( عددهيبلغ البحث األصلي الحالي  مجتمع أن تبّين)  ٢٠١٦/  ٤/  ٣ (

    الملحق مدينة دمشقفي المناطق الجغرافية الخمس لمدرسة  ) ٧٣ ( ) موزعة على ٢٠١٦ – ٢٠١٥( 

 .)١رقم (

 عينة البحث . : ثالثاً 

ة وهــي التــي " يلجــأ إليهــا الباحــث عنــدما يكــون العشــوائية الطبقيــلبحــث بالطريقــة تــمَّ اختيــار العينــة لهــذا ا  - ١

مجتمع الدراسة غير متجانس الخواص ، حيث يتم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات أو فئـات ذات خصـائص 

متشابهة اعتمادًا على معيار معين ، ثم يتم السـحب عشـوائيًا مـن كـل طبقـة مـن الطبقـات التـي حـددت وبنسـبة 

 )  ٥٩، ص  ١٩٩٩مجتمع األصلي " ( عريفج و مصلح ، تمثيلها في ال

بحيــث يكــون لكــل فــرد مــن أفــراد العينــة حظــوظ متســاوية فــي أن يجــري اختيــاره مــن بــين أفــراد  : " عشوائيـــة -

 . )١٨ص  ،١٩٩١في اختيار الفرد اآلخر" ( حمصي، شكل ختيار أي فرٍد بأي، وأن ال يؤثر ا العينة

 إناث ). -األدبي ) الجنس ( ذكور -تصنيف التالميذ إلى االختصاص ( العلمي: تمَّ بموجبها  طبقيــة -

وبلـــغ عـــدد مـــدارس التعلـــيم الثـــانوي فـــي مدينـــة دمشـــق للـــذكور واإلنـــاث حســـب إحصـــائيات مديريـــة التربيـــة فـــي 

، اعتمـد الباحـث فـي سـحب عينـة مـدارس التعلـيم  ) مدرسة ٧٧( ٢٠١٦-٢٠١٥محافظة دمشق للعام الدراسي

 على تقسيم مدينة دمشق إلى خمس مناطق جغرافية وهي كمايلي :األساسي 

 ، البرامكة. ، الصالحية القنوات : المنطقة الوسطى

 برزة . -ركن الدين -دمر -المهاجرين : المنطقة الشمالية

 جوبر. -القابون -دمشق القديمة -ساروجا : المنطقة الشرقية

 الميدان. -الشاغور : المنطقة الجنوبية

 كفرسوسة. -المزة : الغربية المنطقة

طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف  ١٢٠٧٧طالبًا وطالبة مـن أصـل  362بلغ عدد أفراد عينة البحث ككل  - ٢

وقــد تــمَّ ســحب عينــة البحــث  ٢٠١٦-٢٠١٥فــي مــدارس مدينــة دمشــق الرســمية للعــام الدراســيالثــاني الثــانوي 

 . ٣بنسبة %
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  ١الجدول رقم 
 أفراد العينة المسحوبةوعدد  التعليم الثانوييبين توزيع مدارس 

فــي مدينــة  الثانويــةبســحب عــدد المــدارس بالطريقــة العشــوائية ، حيــث تــمَّ كتابــة أســماء مــدارس  ثــم قــام الباحــث

وتــمَّ  ،غربيــة ) علــى ورقــة منفصــلة -شــرقية -جنوبيــة -شــمالية -وســطىفــي كــلِّ منطقــة علــى حــده (  ، دمشــق

حيـــث تـــمَّ الثـــاني الثـــانوي، لمـــدارس الصـــف ا ٣%ســـحب عينـــة المـــدارس بشـــكٍل عشـــوائي ودون تمييـــز بنســـبة 

مناطق جغرافية  خمسموزعًة على الثاني الثانوي مدرسة للصف  ١٣وهوالتوصل إلى عدد المدارس المطلوب 

يتركـز فيهـا العـدد األكبـر مـن  اليةالشـمأنَّ المنطقـة  وحيث أنَّ الباحث وجـدحسب التقسيم المعتمد في البحث . 

 والغربيـة الوسـطى والشـرقيةمـدارس . بينمـا أخـذت مـن المنطقـة  ٤لذلك فقد أخذت منهـا  الثانويمدارس التعليم 

مـــدارس.  ٣ الجنوبيــةفــي حــين أخـــذت مــن المنطقــة  ،متســاٍو  ألنَّ عــدد المــدارس فــي هـــذه المنــاطق مدرســتان

وعــدد المــدارس التــي تــمَّ ســحبها مــن كــلِّ منطقــة حســب  الثــانوي) يبــين توزيــع مــدارس التعلــيم ٢والجــدول رقــم (

 .معتمد في البحثالتقسيم ال

 

 

 

 

 

 

 

 أفراد العينة النسبةالمئوية عدد الطالب عـدد المـدارس المنـاطق الجغرافيـة

 ١٦٤٣ ١٣ الوسطى المنطقة

٣% 

٤٩ 
 ١٢٢ ٤٠٨٨ ٢٣ المنطقـة الشماليـة
 ٥٠ ١٦٤٥ ١٣ المنطقـة الشرقيـة
 ٤٧ ١٥٦٢ ١٤ المنطقـة الغربيـة

 ٩٤ ٣١٣٩ ١٤ الجنوبيـةالمنطقـة 

 ٣٦٢ ١٢٠٧٧ ٧٧ المجمـوع
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 ٢الجدول رقم 

 وعدد المدارس التي تم سحبها من كل منطقة يبين توزيع مدارس التعليم الثانوي 

 المـدارسعـدد  المنـاطق الجغرافيـة
عدد المـدارس التي 

 تم سحبهـا
 أسماء المدارس

 ٢ ١٣ المنطقة الوسطى
 حلبوني -فايز منصور
 حلبوني -أسعد عبداهللا

 ٤ ٢٣ المنطقـة الشماليـة

 مهاجرين -عادل بيهم
 مهاجرين -محمد غازي الخالدي
 مالكي -سامي الدروبي
 مشروع دمر -مدحت تقي الدين

 ٢ ١٣ الشرقيـةالمنطقـة 
 عدوي -الفاروق

 عدوي –ابن األثير 

 ٢ ١٤ المنطقـة الغربيـة
 المزة -بسام بكورة
 المزة -صالح الهبج

 ٣ ١٤ المنطقـة الجنوبيـة
 مجتهد -عبد الرحمن الكواكبي

 ميدان -بهجت بيطار
 زاهرة جديدة -مجمد عصام كعور

 ١٣ ١٣ ٧٧ المجمـوع

 

ًا طالبـ ٣٦٢من مجمـوع أفـراد المجتمـع األصـلي فبلـغ عـدد أفـراد العينـة  % ٣وعلى هذا فقد تمَّ سحب ما نسبته 
إناث، بينما بلغ عدد أفـراد  ٩٥-ذكور ٨٦) ١٨١( حيث بلغ عدد أفراد العينة من االختصاص العلمي ، وطالبة
أفراد  توزعيبين  )٣(إناث. والجدول رقم  ٩٣ -ذكور ٨٨،  طالبًا وطالبة) ١٨١( من االختصاص األدبيالعينة 

 .البحث متغيرات وفق العينة المسحوبة
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 حسب المتغيرات الطالبالمئوية لتوزع عينة  ) النسب٣الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير المستقل

 االختصاص
 %٥٠ ١٨١ علمي

 %٥٠ ١٨١ أدبي

 الجنس
 %٤٨ ١٧٤ ذكور

 %٥٢ ١٨٨ إناث

 

 حسب المتغيرات التالية:البحث عينة أفراد ) توزيع ٣تبين النسب المئوية الواردة في الجدول (

 االختصاص% من ٥٠في العينة يتوزعون بالتساوي  الطلبةتدل النسب المئوية إلى أن  : االختصاص -

 .األدبي االختصاص% من ٥٠والعلمي 

 % من أفراد العينة. ٤٨الذكور%. بينما يشكل ٥٢يشكلون  ناثاإلتشير النسب إلى أن  : الجنس -

 :  مامقياسين وهفي هذا البحث على  اعتمدرابعًا : أدوات البحث .

 ) ٢٠٠٧عام (  محمد خليفة فعبد اللطيإعداد  التفكير) (أصالةبطارية اختبارات القدرات اإلبداعية  -۱

 .) ٢٠٠٨عام (  منى الحمويإعداد   االستطالع حب دافع مقياس -۲

 . ) التفكير أصالة ( اإلبداعية القدرات اختبارات بطارية -١

 أغراض تخدم أن يمكن أداة أفضل أن وتبّين البحث، وأدبيات السابقة الدراسات من العديد إلى العودةتم 

 . اإلبداعية القدرات اختبارات بطارية هي الحالي البحث

  ):الثبات و الصدق( ةالسيكومتري سةاالدر  ءاتاإجر  -١

وضوح تعليمات أدوات البحث وبنودها، سة االستطالعية إلى معرفة مدى اهدفت الدر : االستطالعية سةاالدر 

المستخدمة  المقاييس ، والوقت المستغرق في اإلجابة، والتحقق من صدقوسهولة فهمها من قبل المفحوصين

الصف الثاني بالطريقة العشوائية من طلبة  مسحوبةسة االستطالعية على عينة اوثباتها، وقد جرى تطبيق الدر 

طالبًا  )٣٠(ونت العينةاالستطالعية من كوتالثانوي العام بمدرسة بسام بكورة للذكور وصالح الهبج لإلناث . 
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االختصاص األدبي الملحق  طالبة من و طالباً  )١٥و(، االختصاص العلميطالبًا وطالبة من  )١٥(وطالبة، 

 : التالية بالطرق صالة التفكيرأ مقياسثبات  و صدق بحساب الباحث قامو  . )٥(

 الصدق: - أ

 صدق المحكمين: -١

 مشقد بجامعة التربيةة كلي في التدريسية الهيئة أعضاء من المحكِّمين من مجموعة على مقياسلا عرض تمّ 

 .علمياً لغويًا  مقياسال بنود صياغة سالمةو  التفكير أصالة لقياس مقياسال بنود مةئمال مدى في رأيهم لبيان

 آراء على طالعاال وبعد . )٦(رقم  ملحق . الزمة غير بنود حذف أو جديدة بنود من مايرونه ٕاضافةو 

موضوع أصالة التفكير واإلبقاء على  مع التتناسب ألنها الفقرات بعض حذف تم مقياسال حول المحكِّمين

، وزيادة  التصويبات النحوية على بعض العباراتكم تم إجراء بعض  ، التي تتعلق بالموضوع تاالختبارا

 الوقت المخصص لالنتهاء من اإلجابة على بعض أجزاء المقياس.

 :صدق االتساق الداخلي -٢

من أهم أنواع الصدق التي يمكن استخدامها للتحقق من هو صدق االتساق الداخلي  بحساب الباحث قام
 معامالت يبين )٤رقم ( والجدول. بالدرجة الكلية فقرةصدق األداة، ويتم من خالل حساب درجة ارتباط كل 

 الناتجة. االرتباط
 له الدرجة الكلية) يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس أصالة التفكير مع ٤الجدول رقم (

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط

٠.٦٤٨ ١٦ **٠.٥٩٠ ١١ **٠.٦٤٩ ٦ **٠.٧٧٦ ١** 
٠.٧٥٦ ١٧ **٠.٦٢٤ ١٢ **٠.٥٧٩ ٧ **٠.٦٥٣ ٢** 
٠.٦٥٩ ١٨ **٠.٦٧٠ ١٣ *٠.٥٤٥ ٨ **٠.٦٠٥ ٣* 
٠.٧٧٠ ١٩ **٠.٧٦٦ ١٤ **٠.٥٩٦ ٩ **٠.٥٠٠ ٤** 
٠.٧٥١ ٢٠ **٠.٧٥١ ١٥ *٠.٦١٨ ١٠ **٠.٥٣٠ ٥** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية موجبة ودالة إحصائيًا 
 .) ٠،٠٥(عند مستوى الداللة 
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 :التمييزي صدقال -٣

 االستجابات وبين العينة ألفراد العليا االستجابات بين التمييز فيللمقياس  التمييزية القدرة من التأكد تم

 األصلي المجتمع من استطالعية عينة على تطبيقها خالل من ، الطرفية الفروق طريقة باستخدام ، لها الدنيا

 :ككلللمقياس  التمييزي الصدق) ٥رقم ( الجدول ويبين ، ) البحث عينة في شمولها عدم مراعاة مع ( للبحث

 )٥الجدول (
 التفكير أصالة مقياسلنتائج الصدق التمييزي 

 أصالةمقياس 
 التفكير

T- test القرار مستوى الداللة درجة الحرية 
 دال إحصائياً  ٠.٠٠٠ ١٢ ٠.٥٥٦

مقياس بين المجموعتين أي أن  )٠.٠٥= a) وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (٥ويبين الجدول (
الدنيا وهذا يحقق الصدق التمييزي  الدرجاتذوي و العليا  ذوي الدرجاتتميز بين قادر على ال أصالةالتفكير

 .للمقياس
 : ثباتال-ب

 :آلتيةا الثالث بالطرق الثبات معامل حساب خالل منالتفكير  أصالة مقياس ثبات من التأكدب الباحث قام

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا: -١

 معامل قيمة أن) ٦( جدول من ويتضح ، المقياس ثبات مدى لمعرفة ألفا كرونباخ معامل بحساب الباحث قام

 وبالتالي ، الدراسة ألغراض إحصائياً  ومقبولة مرتفعة قيمة وهي) ٠.٨٨( تساوي ككلللمقياس  ألفا كرونباخ

 .  بها والوثوق النتائج على االعتماد يمكن
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 )٦( الجدول

 أصالة التفكير  مقياسل ألفا كرونباخ بطريقة الثبات نتائج

 كرونباخ ألفامعامل  عدد العبارات المجال

 ٠.٨٩ ٦ المعتادة غير االستعماالت

 ٠.٨٥ ٤ البعيدة النتائج

 ٠.٩١ ١٠ األلغاز

 ٠.٨٨ ٢٠ الثبات الكلي

 

 :النصفية التجزئة ثبات -٢

 المكونة ، الزوجية الفقرات درجات ومجموع الفردية الفقرات درجات مجموع بين االرتباط معامل سابتم ح

 معامل لحساب)) Spearman- Brown(( براون – سبيرمان قانون استخدام ثم التفكيرأصالة  لمقياس

 على يدل وهذا). ٠.٨١( النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل بلغ وقد ، النصفية التجزئة خالل من الثبات

 . البحث أغراض لباستخدامه يسمح الذي األمر وهو ، الثبات من جيدة درجة علىالمقياس  أن

 :فرعية تثالثة اختبارا من تألفيو  ، خليفة محمد اللطيف دد. عب إعداد من وه: مقياسال وصف -١

 من عدد نيخم أن على الفرد قدرة عن يكشف لكي صمم : المعتادة غير االستعماالت اختبار: أوالً 

 جزء كل وفي ، جزأين من االختبار هذا يتكونو  . األشياء لبعض المألوفة وغير المعتادة غير االستعماالت

 استعمال كل يكون أن يجببحيث  . جزء كل عن لإلجابة دقائق خمس هأمام وسيكون ، أشياء ثالثة ذكريس

 غير ستعمالالا نفس استخدام عدم يجبو  . الشيء لهذا الشائع االستعمال عن ومختلفاً  ، األخر عن مختلفاً 

 في واحدة مرة من أكثر اإلجابات إحدى ذكري أال يجب أي ، اختبار كل في واحد شيء من ألكثر المعتاد

 . كله االختبار

 



53 
 

 :البعيدة النتائج اختبار : ثانياً 

 غير شيء حدوث على المترتبة النتائج من كبير عدد في التفكير على الفرد قدرة عن يكشف لكي صمم

 أنها رىي التي النتائج من عدد أكبر تذكري أن هوعلي مواقف أربعة هل قدمحيث ي . هإلي بالنسبة وجديد عاديأ

 . طويلة ليست و مختصرة اإلجابات تكون أن ويجب . منها كل حدوث على تترتب

 به المسموح الزمن فإن ثم ومن االختبار أجزاء من جزء كل على لإلجابة دقيقتين مدة المفحوص يعطى

 . فقط دقائق ثمانية هو االختبار أجزاء لجميع

 :األلغاز اختبار :ثالثاً 

 ستطيعي إجابة أحسن كتبي أن ى الفردوعل ، األلغاز نوع من األسئلة أو األلغاز من عدداً  االختبار هذا يقدم

 بأن للمفحوص يسمحو  بنود خمسة يتضمن منهما كل جزأين من االختبار هذا يتكون . سؤال لكل فيها التفكير

 . دقائق أربعة فيء جز  كل عن جيبي

 المخصص الخالي المكان في (الأعرف) ضعيف األسئلة ألحد األقل على واحدة إجابةالمفحوص  جدي لم إذا

 . المخصص المكان في كتابتهما هيمكن السؤال لنفس إجابتين وجد حال في أيضاً  و لها

 : مقياسالتطبيق  -٢

على حده،  اختبارشرح مضمون كل قام الباحثبدمة خاصة به مقاإلبداعية  القدرات اختباراتمن  اختبارلكل 

كما  )تبار بشكل عامإلى التعليمات العامة لالخ اإلجابة. (إضافةوطريقة اإلجابة عليه متجنبًا أي إيحاء في 

 ) .٢رقم ( هو مبين في الملحق

 ):٣الملحق رقم ( لكل اختبار من االختبارات الثالثة مفتاح تصحيح خاص به: مقياسلا تصحيح -٣

 غير واالستخدامات بالتفكير تتسم التي اإلجابة تحصل : المعتادة غير االستعماالت اختبار التصحيح مفتاح

 الكلية الدرجة وتتكون ، واحدة درجة على جديد الستخدام مرن بشكل الشيء تكييف إلى تؤدي والتي المألوفة

 . المقبولة االجابات على الدرجات مجموع من مقياسلل
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 : هي و جابةاإل لقبول الشروط من مجموعة وهناك

 . البنود باقي في ذكر ما أو البند في ذكر عما مختلفاً  استعماالً  إجابة كل تمثل أن ينبغي-١

 . وظيفياً  صحيح استعمال عن جابةاإل تعبر أن ينبغي -٢

 . االختبار بنود من بند أي في سابقة إجابة تكرر التي جابةاإل التقبل -٣

 . العمومية الشديدة أو التعقيد الشديدة جابةاإل التقبل -٤

 :اختبار النتائج البعيدة التصحيح مفتاح

 تجسدها التي المواقف تستثيرها التي البعيدة النتائج من الكلي العدد في االختبار هذا في األصالة درجة تتحدد

 .واحدة درجة صحيحة إجابة كل تعطى بحيث االختبار بنود

 :األلغاز اختبار التصحيح مفتاح

 جابةاإل تتسق بحيث باأللفاظ ماهراً  تالعباً  تتضمن التي أو الفكاهة أو بالمهارة تتسم التي جابةاإل تحصل

 .األصالة في الشخص درجة تتكون الدرجات مجموع ومن ، واحدة درجة على تحصل ، البند مع اللفظية

 اللفظي: االستطالع حب دافع مقياس -٢

باستخدام هذا المقياس الذي صممته (منى الحموي) وقد اعتمد عليه الباحث لكونه محكم ومقنن  قامالباحث

 ومناسبًا لهدف البحث. واضحاً  مقياسال هذا دعويعلى البيئة السورية، 

 الدراسة السيكومترية ( الصدق والثبات ) . -١

 أوًال : الصدق .

 صدق المحكمين: -

، وموافقة الدكتورة منى الحموي  لفظيلا االستطالع حب مقياسأخذ موافقة األستاذة المشرفة على استخدام  تمّ 

 التي صممت المقياس. ولم يعرض على محكمين لكونه محكم من قبل ومستخدم في البيئة السورية.
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 :الداخلي االتساق صدق -

للمقياس ،  الكلية والدرجةحب االستطالع  مقياس أبعاد منبعد  كل درجة بين االرتباط معامالت حسابتم 

 ويتضح ، المقياس صدق مدى من التحقق بهدف للمقياس الكلية بالدرجة األبعاد ارتباط مدى لمعرفة وذلك

 )٧( الجدول خالل من ذلك

 للمقياس الكلية والدرجةحب االستطالع  مقياس أبعاد بين االرتباط معامالتيبين ) ٧( جدول

 ) ٠,٠٥(  داللةالقرار عند مستوى  معامالت االرتباط األبعاد

 دالة إحصائياً  ٠.٧٠ النشاط

 دالة إحصائياً  ٠.٧٤ االنتباه

 دالة إحصائياً  ٠.٦٦ الرضا

 دالة إحصائياً  ٠.٦٨ االستقاللية

 دالة إحصائياً  ٠.٦٩ الثبات الكلي

 عند إحصائياً  ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتع االستطالع حب مقياس أبعاد أن) ٧(يتضح من الجدول 

-٠.٦٩( بينحب االستطالع  مقياس ألبعاد االرتباط معامالت بلغت وحيث ، )٠,٠٥( من أقل داللة مستوى

 .عالي صدق بمعامل يتمتعحب االستطالع  مقياس) وهذا دليل كافي أن ٠.٧٧

 من بعد كل فقرات بين االرتباط معامالت إجراء تم فقد أبعادأربعة  لديهحب االستطالع  مقياس أن وبما

 ).١١-٨ من ( : التالية الجداول خاللمن  ذلك ويتضحا حد على بعد لكل الكلية والدرجة بعةر األ األبعاد
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 للبعد الكلية والدرجة بعد النشاط فقرات بين االرتباط معامالت) ٨( جدول

 )  ٠,٠٥القرار عند مستوى داللة (  مستوى الداللة االرتباط معامالت فقرات النشاط

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٧٧ ١
 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦١ ٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٨٥ ٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٨٠ ١٣

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٦٦ ١٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٦٥ ٢١

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٥٧ ٢٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٦٨ ٢٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٦٧ ٣٣

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٥ ٣٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٨٦ ٤١

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٧٨ ٤٦

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٨٣ ٥٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦١ ٥٣

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٢ ٥٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٥١ ٦١

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٧٧ ٦٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٦ ٦٩

 

 داللةى مستو  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتعالنشاط  بعد فقرات أن) ٨( رقم جدول من تبين

 بمعامل يتمتع وفقراتهالنشاط  بعد أن على يدل وهذا) ٠.٨٧ -٠.٥٣( معامالت تراوحت حيث ) ٠,٠٥( 

 . عالٍ  صدق
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 للبعد الكلية والدرجةاالنتباه  بعد فقرات بين االرتباط معامالت) ٩( جدول                  

 ) ٠,٠٥القرار عند مستوى داللة (  مستوى الداللة االرتباط معامالت فقرات االنتباه

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦٣ ٢
 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٤ ٦

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٥٨ ١٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٥٦ ١٨

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٨١ ٢٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٦ ٢٦

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦٦ ٣٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٥٨ ٣٤

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦٣ ٣٨

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧١ ٤٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٥٧ ٤٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٦١ ٥١

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٩ ٥٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦١ ٦٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٥٢ ٦٣

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٥٢ ٦٧

 

 داللةى مستو  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتعاالنتباه  بعد فقرات أن) ٩( رقم جدول من تبين

 بمعامليتمتع  وفقراتهاالنتباه  بعد أن على يدل وهذا) ٠.٧٦-٠.٥٣ ( معامالت تراوحت حيث ، )٠,٠٥(

 . عالٍ  صدق
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 للبعد الكلية والدرجةالرضا  بعد فقرات بين االرتباط معامالت) ١٠( جدول

 )٠,٠٥القرار عند مستوى داللة ( مستوى الداللة االرتباط معامالت فقرات الرضا

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦١ ٤
 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٨١ ٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٥٧ ١٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦٨ ١٤

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٧٤ ٢٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٢ ٢٤

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٨٣ ٢٨

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٥٧ ٣٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦٩ ٣٦

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٥١ ٤٠

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٨١ ٤٤

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٦١ ٤٨

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٧٢ ٤٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٧ ٥٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٦٨ ٥٦
 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٥٩ ٥٨
 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٨٨ ٦٤
 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٥ ٦٦

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٧١ ٧٠
 داللةى مستو  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتعالرضا  بعد فقرات أن) ١٠( رقم جدول من تبين

 بمعامليتمتع  وفقراته الرضا بعد أن على يدل وهذا) ٠.٨٨-٠.٤١ ( معامالت تراوحت حيث ، )٠,٠٥(

 .عالٍ  صدق
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 للبعد الكلية والدرجةاالستقاللية  بعد فقرات بين االرتباط معامالت) ١١( جدول

 ) ٠,٠٥القرار عند مستوى داللة(  مستوى الداللة االرتباط معامالت فقرات االستقاللية

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٨٥ ٣
 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٥٢ ٨

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٩ ١١

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٧٨ ١٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٨٤ ١٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٧٢ ٢٣

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٦ ٢٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٨٥ ٣١

 دالة إحصائياً  ٠,٠٤ ٠.٧١ ٣٥

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٦٢ ٣٩

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٧٥ ٤٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٢ ٠.٧٣ ٥٤

 دالة إحصائياً  ٠,٠٣ ٠.٦٩ ٥٧

 دالة إحصائياً  ٠,٠٠ ٠.٧٥ ٦٢

 دالة إحصائياً  ٠,٠١ ٠.٦٧ ٦٥

ى مستو  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتع االستقاللية بعد فقرات أن) ١١( رقم جدول من تبين

يتمتع  وفقراتهاالستقاللية  بعد أن على يدل وهذا) ٠.٨٥-٠.٥٢( معامالت تراوحت حيث ، )٠,٠٥( داللة

 . عالٍ  صدق بمعامل

 :التمييزي الصدق -

 الدنيا االستجابات وبين العينة ألفراد العليا االستجابات بين التمييز فيللمقياس  التمييزية القدرة من التأكد تم

 األصلي المجتمع من استطالعية عينةال على تطبيقها خالل من ، الطرفية الفروق طريقة باستخدام ، لها

 :ككلللمقياس  التمييزي الصدق) ١٢( الجدول ويبين ، ) البحث عينة في شمولها عدم مراعاة مع ( للبحث
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 )١٢الجدول (
 اللفظي االستطالع حبلمقياس نتائج الصدق التمييزي 

الصدق 
 التمييزي

T- test القرار مستوى الداللة درجة الحرية 
 دال إحصائياً  ٠.٠٠٠ ١٢ ٠.٩٣

بين المجموعتين أي أن  )٠.٠٥= a) وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (١٢ويبين الجدول (

 يدل وهذا الدنياالدرجات ذوي و العليا  ذوي الدرجاتتميز بين قادر على ال اللفظي االستطالع حبمقياس 

 . عالٍ  صدق بمعامل يتمتعاألربعة  بأبعاده المقياس أن على

 : الثباتثانيًا : 

 بالطرق اآلتية: للمقياسمن خالل حساب معامل الثبات  مقياس حب االستطالع اللفظيتم التأكد من ثبات 

 حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا: -١

) أن قيمة ١٣، و يتضح من جدول (المقياسقام الباحث بحساب معامل كرونباخ ألفا لمعرفة مدى ثبات 

). وهي قيمة مرتفعة ومقبولة إحصائيًا ألغراض الدراسة، ٠.٧١١ستبانة ككل تساوي(فا لألمعامل كرونباخ أل

كرونباخ ألفا لجميع المحاور مقبولة وبالتالي يمكن االعتماد على النتائج والوثوق بها. كذلك كانت جميع قيم 

 ).١٣كما يوضحها الجدول (

 

 )١٣الجدول (
 اللفظي االستطالع حبلمقياس نتائج الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 

 معامل كرونباخ ألفا عدد العبارات المجال

 ٠.٧٨٤ ١٨ النشاط

 ٠.٧٧٧ ١٧ االنتباه

 ٠.٨٦٥ ١٦ االستقاللية

 ٠.٦٢٢ ١٩ الرضا

 ٠.٧١١ ٧٠ الكليالثبات 
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 ثبات التجزئة النصفية: -٢

 التجزئة خالل من الثبات معامل لحساب)) Spearman- Brown(( براون سبيرمان قانون استخدام تم

 درجة علىالمقياس  أن على يدل وهذا.  )٠.٨٣( النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل بلغ وقد ، النصفية

 . البحث ألغراض باستخدامه يسمح الذي األمر وهو ، الثبات من جيدة

وقد وضعت بحيث تعبر  وكل عبارة تتضمن صفة أو موقف ) عبارة،٧٠( يتكون من: المقياس وصف -٢

 الرضا). -االستقاللية -االنتباه -كل منها عن إحدى مكونات دافع حب االستطالع التالية (النشاط

على الطلبة وشرح تعليمات اإلجابة بأن يضعوا إشارة أمام العبارة  لمقياستم توزيع ا: المقياستطبيق  -٣

بشكل عام، كما هو مبين في  للمقياسإلى التعليمات العامة  إضافة، على ما يشعرون به التي تنطبق 

 ).٤رقم ( الملحق

 ، إيجابية وعبارات سلبية عبارات المقياس في يوجدحيث للمقياس مفتاح تصحيح : المقياس تصحيح -٤

 بال أجاب إذا صفر ويأخذ ، اإليجابية العبارة على بنعم أجاب حال في واحدة درجة الطالب يأخذ حيث

 حب دافع مقياس على أدائه في الطالب درجات ومجموع.  سلبية العبارة كانت إذا صحيح والعكس

 الطالب ينالها عالمة وأعلى ، واإليجابية السلبية البنود جميع على إلجاباته العالمات مجموع هو االستطالع

 . عالمة)  ٧٠(  هي

 : التالية بالطرق اللفظي االستطالع حب مقياس وثبات صدق حسابتم كما 

 توزع أفراد العينة حسب متغيرات البحث. -٣
 حسب المتغيرات الطالبالمئوية لتوزع عينة  ) النسب١٤الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير المستقل

 االختصاص
 %٥٠ ١٨١ علمي

 %٥٠ ١٨١ أدبي

 الجنس
 %٤٨ ١٧٤ ذكور

 %٥٢ ١٨٨ إناث
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 حسب المتغيرات التالية:البحث عينة أفراد ) توزيع ١٤تبين النسب المئوية الواردة في الجدول (

العلمي االختصاص% من ٥٠في العينة يتوزعون بالتساوي  الطلبةتدل النسب المئوية إلى أن  :االختصاص -

 .األدبي االختصاص% من ٥٠و

 % من أفراد العينة.٤٨الذكور%. بينما يشكل ٥٢يشكلون  ناثاإلتشير النسب إلى أن  :الجنس -

 إجراءات البحث .

بعد أن قام الباحث بتصميم أدوات البحث، وٕاجراء التعديالت المناسبة عليها في ضوء مالحظات الّسادة 

للبدء بإجراءات التطبيق  ةالمشرف ةوصدق محتواها. تّم أخذ موافقة األستاذالمحّكمين، والتأكد من سالمتها 

في مدارس  اييسمقالعملي، كما تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة الّتربية لتسهيل عملية توزيع ال

 . )٧: رقم (ملحق .٢٠١٦/ ١٢/٤محافظة دمشق بتاريخ 

بتوزيع  تم القيامباختيار مجتمع البحث وعينته، وتحديد المدارس التي ستوزع عليها أداة البحث،  القيام بعدو 

الدراسي الثاني ما بين الموافق المدارس المختارة وعلى فترات متتالية من الفصل  طلبةأدوات البحث على 

وقد لهم الهدف من األداة وكيفية اإلجابة عنها،  ) شارحاً ٢٨/٤/٢٠١٦) ولغاية يوم األربعاء (٢/٤/٢٠١٦(

تمكن وقد ،  ةطالبَا و طالب) ٣٦٢المؤلفة من ( الطلبةعلى عينة مقياس   )٣٨٠( أداة و) ٣٨٠( وزّع الباحث

أو لعدم توافر اإلجابة الكاملة ، الطالبمن قبل بعض ) وذلك بسبب عدم إعادتها ٣٦٥من استعادة سوى (

 . استمارات لتساوي العينة وتم استبعاد ثالث حيتها للمعالجة اإلحصائيةالم صعدعن بنودها. وبالتالي 

 : وفق الخطوات اآلتية البحث سار

الجانب أدوات البحث وتحديد  وع البحث لالستفادة منها في اختياراألدبيات المتعلقة بموض اإلطالع على -١
 .النظري للبحث

 اختيار أدوات البحث. -٢

 البحث من قبل مجموعة من السادة المحكمين.تحكيم أدوات  -٤

 التأكد من صدق أدوات البحث وثباتها بتطبيقها على عينة استطالعية. -٥

 اختيار عينة البحث وتطبيق أدوات البحث عليها. -٦

 . SPSSتفريغ نتائج البحث ومعالجتها إحصائيًا باستخدام برنامج اإلحصائي  -٧



63 
 

 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها. -٨

 تقديم مقترحات البحث. -۹

 :أدوات البحثأثناء تطبيق الصعوبات التي واجهت الباحث في 
 في الواقع الميداني صعوباٍت عّدة أهمها: البحث أدوات تطبيقواجهت الباحث خالل 

 .تعاون بعض مدراء المدارس نقص -١

الء لتوزيع مما اضطر لالستعانة بإحدى الزم لمدارس مدينة دمشق الجغرافيصعوبات تتعلق بالتوزيع  -٢

الموزعة، لم يستطع أن يستعيد جميع  االدوات، وعند استعادة هابعد شرح كيفية اإلجابة عن المقاييس

 . الموّزعة االدوات

، إّال أّنه ال بّد من األخذ بالحسبان، التسهيالت والمساعدات الباحث  وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها 

إدارات المدارس ومدرسيها عند تطبيق بعض تعاون الكبير، والجهود الطيبة التي لمسها الباحث من قبل وال

 أدوات البحث فيها.

 تعاون المعلمين والبقاء معي في الصف لضبطه وشرح بعض الكلمات للطلبة. -١

 طباعة بعض أوراق االستبانات بعد اتالفها من قبل بعض الطلبة. -٢

 

 اإلحصائية المستخدمة:األساليب 
 برنامج الرزمةمن األساليب اإلحصائية التالية البيانات المستخلصة مستخدماً في ذلك الباحث بتحليل  قام

 ):SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ( 

 .)Pearson's correlation coefficient between two variablesمعامل االرتباط بيرسون ( 

 .Independent- samples T- testاختبار "ت" للعينات المستقلة 

 .الفئة طول
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 : عرض نتائج البحث ومناقشتها وتحليلها وتفسيرها . الفصل الخامس

 أوالً : اإلجابة على أسئلة البحث .

 ثانياً : اختبار فرضيات البحث .

 ثالثاً : مقارنة نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة .
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 توطئة .

حب االستطالع لدى طلبة الصف  ودافعالدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين أصالة التفكير  سعت

مقاييس تم انات الالزمة من خالل تطبيق عدة لذا قام الباحث بجمع البيالثانوي العام بمدينة دمشق.الثاني 

ذكرها بالتفصيل في إجراءات الدراسة ثم قام بتفريغ هذه البيانات وتحليلها إحصائيًا للتحقق من صحة فروض 

وفيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشة هذه النتائج في ضوء اإلطار النظري  ، الدراسة

 ونتائج الدراسات السابقة .

 اإلجابة عن أسئلة البحث .

 أصالة التفكير لدى أفراد عينة البحث؟ نسبة انتشارما  -١

 )١٥كما يوضح الجدول ( والنسبة المئوية التكراراتتم حساب لمعرفة ذلك 

 البحث عينة لدىأصالة التفكير  انتشار نسب) ١٥( الجدول

 نسب انتشار أصالة التفكير المتغير

ير
تفك

 ال
الة

ص
 أ

 النسبة عدد الدرجة النسبة عدد الدرجة النسبة عدد الدرجة النسبة عدد الدرجة

٧١  
 فما فوق

31 
%8.5

6 
 ٧٠من
◄ ٦١ 

٩٣ 
٢٥.٦

٩ % 

من 
٦٠◄

٥١ 
١٢١ 

%
٣٣.٤٢ 

٥٠من
فما  ◄

 دون
117 

%32.
32 

) حيث بلغت ٦٠-٥١أن المستوى السائد لدى أفراد عينة البحث هو ما بين ( )15يتبين لنا من الجدول رقم (
ت نسبة )، في حين بلغ(%33.32فما دون  ٥٠من مستوى انتشارالت نسبة )، وبلغ%33.42انتشاره (نسبة 

فما فوق  ٧١%). بينما بلغت نسبة انتشار المستوى من ٢٥.٦٩( )٦١-٧٠(من مستوى انتشار ال
)٨.٥٦.(% 

ع يوقد تبين أن معظم أفراد العينة كانت درجاتهم تتمحور حول الوسط وٕاذا مثلنا هذه النتائج على منحنى التوز 
الطبيعي لوجدنا أن النتائج كانت قريبة من الواقع حيث أن نسبة أفراد العينة الذين حصلوا على درجات عالية 
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% ) ، وهذا يعود إلى أن األصالة هي من المهارات  ٩على مقياس أصالة التفكير كانت قليلة لم تتجاوز ( 
لى البيئة المحيطة ، وبالتالي فإن للوراثة دور التي يعود جزء منها إلى العوامل الوراثية والجزء األخر يعود إ

في تحديد عدد األفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة في األصالة ، حيث أن هذه الفئة باإلضافة لوجود العوامل 
الوراثية لديهم كذلك فإن للعناية األسرية والمتابعة واالهتمام بمواهب الطفل دور في تنمية التفكير اإلبداعي 

 واألصالة بصورة خاصةبشكل عام 

 دافع حب االستطالع لدى أفراد عينة البحث؟ نسب انتشارما  -٢

 .) ١٦ُيوضح الجدول(كما  المئوية النسبة و التكراراتلإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب 

 ) ۱٦لجدول (ا

 االستطالع حبدافع نسب انتشار مستويات 

 دافع حب االستطالع نسب انتشار  المتغير

 حب
الع

تط
الس

ا
 

 النسبة عدد الدرجة النسبة عدد درجةال النسبة عدد الدرجة النسبة عدد الدرجة

٦٥  
 فما فوق

44 
%

١٢.١٥ 

من
٥٥
◄
٦٤ 

١٠٩ 
٣٠.١١ 

% 

من 
٤٥
◄
٥٤ 

١١٥ 
٣١.
٧٦
% 

من 
٥٣◄ 

فما 
 دون

٢٥% ٩٤.96 

 

) حيث بلغت ٤٥-٥٤أن المستوى السائد لدى أفراد عينة البحث هو ما بين ( )16يتبين لنا من الجدول رقم (

ت نسبة )، في حين بلغ(%30.11 )٥٥-٦٤(من مستوى ال ت نسبة انتشار)، وبلغ%31.76انتشاره (نسبة 

فما فوق  ٦٥%). بينما بلغت نسبة انتشار المستوى من ٢٥.٩٦( فما دون 53من مستوى انتشار ال

)١٢.١٥.(% 
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ما يدل على أن دافع حب االستطالع ينتشر انتشاراً طبيعياً حيث أن غالبية درجاتهم تقع حول المتوسط 

وبالتالي فالنتيجة منطقية ، ويفسر ذلك بأن غالبية أفراد العينة يمتلكون مستوى متوسط من االنتباه ، األمر 

ج إلى مستوى عالي من االنتباه الذي يشير إلى ضعف عوامل التشويق واإلثارة ، و حب االستطالع يحتا

للموضوع المستطلع ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الفرد على مستوى عالي جداً من االنتباه دائماً ، 

فكذلك فإن المستوى المتوسط من االنتباه يمكن ان يساعد في استطالع موضوع ما بدرجة مقبولة . كما أن 

ا يفسر بأن أفراد العينة كانوا بحاجة إلى تحفيز النشاط مستوى النشاط أيضاً كان يتمحور حول الوسط م

 لإلنجاز .وتشويقهم ودفعهم 

 .االستطالع حب مقياس معيار الحكم على متوسط نتائج)  ۱۷الجدول ( 

 فئات قيم املتوسط احلسابي لكل درجة فئات درجة االستجابة

 ۱.٥۰ -۰.٥ منخفض

 ۲ -۱.٥۱ متوسط

 ۲.٥۰ -۲.۱ مرتفع

 
 .حب االستطالع لدى أفراد عينة البحث  مستويات مجاالت مقياس) ١٨(  الجدولُيوضح 

 االستطالع حب مقياسمجاالت مستويات )  ۱۸الجدول ( 

 اال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب املستوى

 ۳ متوسط ۰,٦۳۰ ۱,٥۹ النشاط

 ٤ منخفض ۰,٥۰٥ ۱,٤٦ االنتباه

 ۱ مرتفع ۰,٤۷۰ ۲,٤۲ االستقاللية

 ۲ متوسط ۰,٥۳٥ ۱.٦٥ الرضا

  متوسط ۰,٤۲۰ ۱,۷۸ االستطالع حب 
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واستناداً إلى هذه النتائج تيقن الباحث أنه يعالج مشكلة حقيقية ، إذ أن نسبة االنتشار لكل من أصالة التفكير 

 ودافع حب االستطالع هي نسبة متدنية .

 ثانيًا : اختبار فرضيات البحث .

 .فرضيات البحث 

رتياطبة ذات دالة إحصائيًا عند اتوجد عالقة  ال أنه على نصت التياألولى  الفرضية صحة من للتحقق -١

 .االستطالع أصالة التفكير ودافع حب مقياسالبحث على  درجات أفراد عينة) بين  ٠.٠٥مستوى داللة ( 

أصالة  مقياس على الكلية العينة أفراد درجات بين العالقة عن للكشف بيرسون معادلة باستخدام الباحث قام

 كما المتغيرات بين االرتباط قيمة عن للكشف ، الكلية ودرجته بأبعاده دافع حب االستطالع مقياسو  التفكير

 :) ١٩( الجدول في

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

 دافع حب االستطالع

 المتوسط الحسابي



69 
 

 أصالة التفكير وبين حب االستطالع  بين االرتباط يبين) ١٩الجدول (

 حب االستطالع  أصالة التفكير 

أصالة 
 التفكير

 *٠.٦٤٣ ١ معامل بيرسون
 ٠.٠٠٠  مستوى الداللة

 ٣٦٢ ٣٦٢ العينة

حب 
 االستطالع

 ١ *٠.٦٤٣ معامل بيرسون
  ٠.٠٠٠ مستوى الداللة

 ٣٦٢ ٣٦٢ العينة

 وطرديوهو معامل ارتباط قوي  ٠.٦٤٣= ر قيمة أن نجد بيرسون االرتباط معامل استخدام خالل من

 الفرضيةنرفض  وبالتالي ، )a=0.05( االفتراضي الداللة مستوى من أصغر ٠.٠٠٠ داللتها ومستوى

 البحث عينة أفراد درجات بين )٠.٠٥( داللة مستوى عندة إحصائي لةالد ذات طيةارتبا عالقة توجد الصفرية

 . االستطالع حب ودافع التفكير أصالة مقياس على

الستطالع، كما يسهم دافع حب االستطالع احيث تسهم أصالة التفكير إسهامًا ايجابيًا وداًال في دافع حب 

 على أكدت فقد المتغيرين تناولت التي األدبيات إلى العودة خالل منيجابيًا وداًال في أصالة التفكير .إسهامًا ا

 فإن وبالتالي المتقدمة و العليا التفكير مكونات من يعتبران االستطالع حب ودافع التفكير أصالة من كالً  أن

 العمر حيث من ومتشابهة متقاربة العينة أن وخاصة منطقية نتيجة بمثابة تعتبر بينهما ارتباطية عالقة وجود

كما أن دافع حب االستطالع هو من الدوافع المكتسبة وللمؤثرات البيئية دور في  ، بها يعيشون التي والبيئية

ن المتغيرين ينمو بالتوازي مع نموه وتحفيزه وكذلك األمر بالنسبة ألصالة التفكير األمر الذي يجعل كل م

 بالموضوع المتعلقة والمراجع الدراسات إلى العودة خالل من تبين وكما األخر ما يجعل العالقة بينهما إيجابية

 كما . لالبتكار أساسي مظهر االستطالع حب دافع أن اعتبرا)  Mao & Mao , 1965،  ماو و ماو(  نأ

 بتكاريةاال االنجازات يدفع كالهما للمعرفة والتعطش االستطالع حب دافع أن إلى)  ١٩٦٣،  تورانس(  يشير

 التي)  عبادة(  ودراسة)  سعودي(  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق.  سواء حدٍ  على الكبار و الصغار لدى

 اإلناث و الذكور لدى االستطالع حب ودافع التفكير أصالة بين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة وجود بينت

 . األدبي و العلمي اختصاصي وكذلك
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توجد فروق دالة إحصائيًا  بين متوسط ال  التي نصت على أنهالثانية  الفرضية صحة من للتحقق-٢

 )إناث،( ذكورزى لمتغير الجنسدرجات أفراد عينة البحث على مقياس أصالة التفكير المعتمد في البحث تع

 ).٢٠( رقم الجدول ذلك يبيِّن اكم) Student- (T ستيودنت) ت( اختبار استخدام جرى
 

 )٢٠الجدول (

 تبعًا لمتغير الجنس التفكير أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت يبيِّن نتائج اختبار(ت)

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 القرار الداللة

 الجنس
 ١١.٣٧٥ ٥٥.١ ١٧٤ ذكر

 دالة .٠٤٢ ٣٦١ ٠.٥٠٦
 ١١.٢٩٧ ٥٤.٢٣ ١٨٨ أنثى

 مقياس على البحث عينة أفراد درجات متوسطبين  فروق وجود إلى) ١٨( الجدول فيالواردة  النتائج تشير

. وذلك ألن قيمة الذكورالطلبة لصالح  الجنس وهذه الفروق لمتغير تعزى البحث في المعتمد التفكير أصالة

كما أن متوسط الذكور  )٠.٠٥وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ( ٠.٤٢مستوى الداللة قد بلغ 

 .)٥٤.٢٣( ناثأعلى من متوسط اإل) ٥٥.١(

 ترتبط األصالة أن كما،  اإلناث من أكبر بجدية المقياس جوانب بعض مع تعاملوا الذكور ألن ذلك يعود قد

 وثقة قوة أكثر الذكور شخصية قد تكون مجتمعنا في ربما ألنهو  األصيلة للفكرة المنتج بشخصية قوياً  ارتباطاً 

 فإن كذلك،  المجتمع في كأفراد بهم المنوطة األدوار تحدد التي والتقاليد العادات بحكم اإلناث من بالنفس

 كان هنا ومن،  األصيلة واألفكار اإلبداع عندهم ينمي ما االجتماعية الحرية من أكبر بقدرٍ  يتمتعون الذكور

 بنسبة ولو اإلناث إجابات متوسط من أعلى االختبار بنود على أصيلة أجوبة إعطاء في رجاتهم متوسطد

 احصائياً  دالة فروق توجد أنه أكدت التي)  سعودي(  دراسة مع تتفق النتيجة وهذه.  كبيرة وليست متوسطة

 بين احصائياً  دالة فروق وجود عدم بينت التي)  النواجحة(  دراسة مع النتيجة هذه تختلفو ،  الذكور لصالح

 . التفكير أصالة مقياس على اإلناث و الذكور
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متوسط  إحصائيًا بينتوجد فروق دالة الثالثة التي نصت على أنه ال  الفرضية صحة من للتحقق -٣

التخصص الدراسي درجات أفراد عينة البحث على مقياس أصالة التفكير المعتمد فيالبحث تعزى لمتغير 

 .) أدبي ، (علمي

 ).٢١( رقم الجدول ذلك يبيِّن كما) Student- (T ستيودنت) ت( اختبار استخدام جرى

 

 ) ٢١الجدول (

 االختصاص تبعًا لمتغير أصالة التفكير مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت يبيِّن نتائج اختبار(ت)

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 القرار الداللة

 االختصاص
 ١١.٦٨٠ ٥٧.٥٥ ١٨١ علمي

 دالة .٠٣٨ ٣٦١ ٠.٦٣١
 ١٠.٨٧٥ ٥٦.٦١ ١٨١ أدبي

 على البحث عينة أفراد درجات متوسط إحصائيًا بين دالة فروق وجود إلى) ١٩( الجدول في النتائج تشير

االختصاص الطلبة من  لصالح الدراسي التخصص لمتغير تعزى البحث في المعتمد التفكير أصالة مقياس

) كما ٠.٠٥وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ( ٠.٣٨. وذلك ألن قيمة مستوى الداللة قد بلغ العلمي

 ).٥٦.٦١) أعلى من متوسط األدبي (٥٧.٥٥أن متوسط العلمي (

 والفيزياء الرياضيات من العلمي االختصاص طلبة يتعلمها التي الدراسية المقررات طبيعة إلى ذلك يعود قد

 اإلبداعي التفكير مكونات من هي واألصالة،  التفكير من العليا المستويات إعمال تتطلب والتي والكيمياء

 تتطلب القد  مقررات يدرسون األدبي االختصاص طلبة أن حين في،  المستويات هذه من يعتبر الذي

 فإن هنا ومن،  أساسي بشكل الحفظ تعتمدعلىكالتي تتطلبها المقررات العلمية بل  عليا تفكير مستويات

 وتختلف. األدبي االختصاص طلبة درجات متوسط من أعلى كانت العلمي االختصاص طلبة درجات متوسط

 االختصاص طلبة بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال أنه بينت التي)  النواجحة(  دراسة مع النتيجة هذه

 . التفكير أصالة في األدبي واالختصاص العلمي
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بين متوسط  توجد فروق دالة إحصائياً ال  الرابعة التي نصت على أنه الفرضية صحة من للتحقق-٤

       حث تعزى لمتغير الجنسالمعتمد في الب درجات أفراد عينة البحث على مقياس دافع حب االستطالع

 ،إناث ) .ذكور  (

 ).٢٢( رقم الجدول ذلك يبيِّن كما) Student- (T ستيودنت) ت( اختبار استخدام جرى

 

 )٢٢الجدول (

 تبعًا لمتغير الجنس االستطالع حب دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجاتمتوسطات ل ستيودنت يبيِّن نتائج اختبار(ت)

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 القرار الداللة

 الجنس
 ٨١.٣٩٢ ٥٥.٥٠ ١٧٤ ذكر

 دالة .٠.٠٠٠ ٣٦١ ٠.٩٥٢
 ٤٢.٩٥٦ ٥٣.٣٦ ١٨٨ أنثى

 

 على البحث عينة أفراد درجات متوسط إحصائيًا بين دالة فروق وجود إلى) ٢٠( الجدول في النتائج تشير

لصالح الطلبة الذكور. وذلك ألن قيمة  الجنس لمتغير تعزى البحث في المعتمد حب االستطالع مقياس

) كما أن متوسط الذكور ٠.٠٥وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ( ٠.٠٠٠مستوى الداللة قد بلغ 

 ).٥٣.٣٦( ناثاإل) أعلى من متوسط ٥٥.٥٠(

وقد يكون سبب تفوق الذكور ومتوسط درجاتهم أعلى من متوسط درجات اإلناث عائد إلى أن الذكور يتمتعون 

في المجتمع بقدٍر أكبر من الحرية والديمقراطية في التعامل أكثر من اإلناث ما ينمي في ذواتهم حب 

يلون في طفولتهم إلى األلعاب االستطالع بشكل أكبر . كما أن الذكور أكثر حبًا للمغامرة واالستكشاف و يم

التي تعتمد على الفك والتركيب والتخريب والتي قد تنمي حب االستطالع لديهم أكثر من اإلناث ، حيث أنهم 

ميالون لأللعاب الهادئة والتقليد ولعب األدوار، أو يمكن أن يعزى ذلك إلى الفروق والخصائص الفردية بين 

وهذه النتيجة تتفق مع دراستي ( الحموي ) و ولوجية والنفسية والتربوية . ذكور وٕاناث العينة من النواحي البي

 .على وجود فروق بين متوسط درجات الذكور واإلناث لصالح الذكور هاتين الدراستين أكدت حيث)وسبيلبيرغ(
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توجد فروق دالة إحصائيًا  بين متوسط ال  الخامسة التي نصت على أنه الفرضية صحة من للتحقق-٥

المعتمد في البحث تعزى لمتغير التخصص  أفراد عينة البحث على مقياس دافع حب االستطالع درجات

 أدبي ) . (علمي،الدراسي 

 ).٢٣( رقم الجدول ذلك يبيِّن كما) Student- (T ستيودنت) ت( اختبار استخدام جرى

 االستطالع حب دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجات لمتوسطات ستيودنت) ت(اختبار نتائج يبيِّن )٢٣( الجدول

 الدراسي التخصص لمتغير

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 القرار الداللة

 االختصاص
 ٢٣.٩٩٨ ٥٥.٤٣ ١٨١ علمي

٥٩٣ ٣٦١ ٠.٧٩٥. 
غير 
 ٣٢.٣٤٤ ٥٥.٤١ ١٨١ أدبي دالة

 البحث عينة أفراد رجات متوسطد إحصائيًا بين دالة فروق وجودعدم  إلى) ٢١( الجدول في النتائج تشير

 التخصص الدراسي. لمتغير تعزى البحث في المعتمد حب االستطالع مقياس على

) كما أن ٠.٠٥من مستوى الداللة االفتراضي ( أكبروهو  ٠.٥٩٣وذلك ألن قيمة مستوى الداللة قد بلغ 

 ).٥٣.٤١( االدبيمتوسط  تقريباً يساوي ) ٥٥.٤٣( العلميمتوسط 

وقد يعود ذلك إلى أن طلبة االختصاصين العلمي واألدبي هم من نفس البيئة االجتماعية ويتمتعون بالكثير 

من األمور المشتركة كالعمر والمستوى التعليمي وبما أن دافع حب االستطالع هو من الدوافع الفطرية التي 

فإن ذلك قد يكون السبب بأنه ال توجد فروق دالة بين العلمي واألدبي. تنمو بتأثير البيئة والوسط المحيط 

إضافة إلى أنه ربما يوجد قصور أو خلل ما في التطبيق بحكم الصعوبات التي صادفت الباحث أثناء تطبيق 

أدوات البحث ، كما أن للظروف الراهنة التي نعيشها انعكاساتها التي تؤثر على النتائج وعلى قدرة أفراد 

العينة على اإلجابة بدقة وموضوعية على بنود االختبار . وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ( عساكرة ) التي 

 أكدت على أن طلبة االختصاص العلمي أكثر استطالعًا من الطلبة األخرين.
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 مقترحات البحث .

القدرة على الموازنة بين البدائل في بناء برامج تدريبية لتنمية دافع حب االستطالع و نتائج البحث استثمار -۱

يين والتعرف على كل وتمكين الفرد من اختيار البديل األنسب منها وتبني ما هو مدعم بالحجة والبرهان العلم

 ما هو جديد .

استثمار تلك النتائج في إعداد برامج تدريبية تساهم في تطوير وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل  -٢

بداعي بشكل خاص والتشجيع عليها عند الطلبة للوصول ة التفكير كأحد مكونات التفكير اإلعام وتعزيز أصال

 . ة المجاالت الحياتية والتعليميةإلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة في كاف

 هذين المتغيرين المهمين جداً  تناول والتوسع أكثر وأكثر في وٕاجراء دراسات أخرى تطوير البحث الحالي - ٣

 وذلك لندرة الدراسات التي تناولت العالقة المباشرة بينهما في حدود علم الباحث . سةبالدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 ملخص البحث باللغة العربية

الصف الثاني الثانوي  طلبةمن  لدى عينة االستطالع حب بدافع وعالقتها التفكير أصالة : عنوان البحث
 في مدارس محافظة دمشق الرسمية .

 هدف البحث:

 الصف طالب لدى االستطالع حب ودافع التفكير أصالة بين العالقة طبيعةهدف البحث إلى التعرف على 
التخصص ، الجنس، وتعرف أثر بعض المتغيرات (الرسمية دمشق محافظة مدارس في الثانوي الثاني

 على كل من أصالة التفكير ودافع حب االستطالع لدى أفراد العينة.) الدراسي

 سؤالين التاليين:الاإلجابة عن  يسعى البحث إلى أسئلة البحث:

 ؟)  أدبي،  علمي – إناث،  ذكور(  البحث عينة أفراد لدى التفكير أصالة نسبة انتشارما -١
 ؟)  أدبي - علمي – إناث،  ذكور(  البحث عينة أفراد لدى االستطالع حب دافع نسبة انتشارما -٢

 ):α = 0.05التالية عند مستوى الداللة (تم اختبار صحة الفرضيات فرضيات البحث: 

 درجات بين)  ٠.٠٥(  داللة مستوى عندة إحصائي لةالد ذات اطيةارتب عالقة توجد ال : الفرضية األولى
 .االستطالع حب ودافع التفكير أصالة مقياس على البحث عينة أفراد

 أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال : الفرضية الثانية
 ). ذكور،إناث(  الجنس لمتغير تعزى البحث في المعتمد التفكير

 أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال : الفرضية الثالثة
 ). أدبي ، علمي( الدراسي التخصص لمتغير تعزى البحث في المعتمد التفكير

 حب دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال : الفرضية الرابعة
 ) .إناث ذكور،(  الجنس لمتغير تعزى البحث في المعتمد االستطالع

 دافع مقياس على البحث عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال : الفرضية الخامسة
 .) أدبي ، علمي( الدراسي التخصص لمتغير تعزى البحث في المعتمد االستطالع حب

 لتحقيق هدف البحث قام الباحث بالخطوات التالية: : إجراءات البحث
لالستفادة منها  حب االستطالع، أصالة التفكيرطالع على األدبيات المتعلقة بموضوع البحث وهي اال -١

 .وتحديد الجانب النظري للبحث ،في تصميم أدوات البحث
 صالة التفكير، مقياس حب االستطالع).أدوات الدراسة ( مقياس أإعداد  -٢
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 التأكد من صدق أدوات البحث وثباتها بتطبيقها على عينة استطالعية. -٣
 اختيار عينة البحث وتطبيق أدوات البحث عليها. -٤
 .SPSSباستخدام برنامج اإلحصائيصائيًا تفريغ نتائج البحث ومعالجتها إح -٥
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها. -٦
 تقديم مقترحات البحث. -٧

 :والعينة منهج البحث
في الثاني الثانوي العام طلبة الصف اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من 

 .دمشق ةالمدارس الرسمية في محافظ
 .طالبًاوطالبة) ٣٦٢وبلغ عدد أفراد العينة (طبقية بالطريقة العشوائية الالبحث عينة تم اختيار و 

) لتأكد من مدى صدق وثبات أدوات SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (وتم استخدام 
 البحث، ولتحليل نتائج البحث.

 ).٢٠١٦-٢٠١٥وتم تطبيق البحث في العام الدراسي(

 نتائج البحث:
 )٥٤.٦٦= ( البحث عينة أفراد لدى التفكير صالةالمتوسط الكلي ألبلغ  -١
بشكل عام بمتوسط حسابي قدره  متوسط البحث عينة أفراد لدى االستطالع حب دافعمستوى  كان -٢
)١.٧٨.( 
 في المعتمد التفكير أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجاتإحصائية  داللة وجود فروق ذات -٣

 . الذكور الطلبة لصالح الفروق وهذه الجنس لمتغير تعزى البحث
 في المعتمد التفكير أصالة مقياس على البحث عينة أفراد درجات إحصائية داللة ذات فروق وجود -٤

 من االختصاص العلمي. الطلبة لصالح الفروق وهذه التخصص الدراسي لمتغير تعزى البحث
 في المعتمد حب االستطالع مقياس على البحث عينة أفراد درجاتإحصائية  داللة وجود فروق ذات -٥

 . الذكور الطلبة لصالح الفروق وهذه الجنس لمتغير تعزى البحث
 في المعتمد حب االستطالع مقياس على البحث عينةد أفرا درجاتإحصائية  داللة وجود فروق ذاتعدم  -٦

 .التخصص الدراسي لمتغير تعزى البحث
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 السابقة تم تقديم عدد من المقترحات نذكر منها :واستناداً إلى النتائج 

في بناء برامج تدريبية لتنمية دافع حب االستطالع و القدرة على الموازنة بين نتائج البحث  استثمار -۱

يين والتعرف البدائل وتمكين الفرد من اختيار البديل األنسب منها وتبني ما هو مدعم بالحجة والبرهان العلم

 ديد .على كل ما هو ج

استثمار تلك النتائج في إعداد برامج تدريبية تساهم في تطوير وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل  -٢

بداعي بشكل خاص والتشجيع عليها عند الطلبة للوصول عام وتعزيز أصالة التفكير كأحد مكونات التفكير اإل

.و تطوير البحث الحالي والتوسع أكثر  والتعليمية ة المجاالت الحياتيةإلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة في كاف

وأكثر في هذين المتغيرين المهمين جدًا وذلك لندرة الدراسات التي تناولت العالقة المباشرة بينهما في حدود 

 علم الباحث .
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 المراجع العربية .

، مؤسسة الرسالة للطباعة  ) بحوث ودراسات في علم النفس ، الطبعة األولى ۲۰۰۱األحمد ، أمل (  - 

  والنشر ، بيروت ، لبنان .

 بيروت،  الرسالة مؤسسة،  األولى الطبعة،  عصرالمعلومات في الذاتي التعلم) :  ۲۰۰۲(  أمل،  األحمد –

 . لبنان، 

 المكرمة مكة،  القرى أم جامعة،  الناقد بالتفكير وعالقته االستطالع حب) :  ۲۰۰۹(  لعبدا منا،  باقازى -

 . السعودية العربية المملكة، 

 ، مكتبة الرشيد ، الرياض . ۱) تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي ، ط ۲۰۰۲البكر ، رشيد (  -

 ، عمان ، ناشرون الفكر دار ، وتطبيقات مفاهيم ، التفكير تعليم:  )۲۰۰۲( الرحمن عبد فتحي ، جروان -

 . األردن

،  الذات ومفهوم الدراسي بالتحصيل وعالقتها االستطالع حب دافع مكونات) :  ۲۰۰۸(  منى،  الحموي –

 . سوريا،  دمشق جامعة،  دكتورة رسالة

 . السعودية،  سعود الملك جامعة،  التفكيراإلبداعي في عامة لمحات)  ۲۰۰۲(  عبداإلله،  الحيزان –

،  العربية دارالنهضة،  والتجريبية لنظريةا أسسها – التربوي النفس علم : ) ۱۹۸۱(  سيد،  خيرهللا -

 . لبنان بيروت

في برامج الوسائل المتعددة في الكمبيوتر على تحصيل ) : أثر اختالف التفاعل  ۱۹۹۹الدسوقي ، وفاء (  -

 طالب كلية التربية في تكنولوجيا التعليم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة مينا .

) أسس علم النفس التجريبي ( التجريب ومناهج البحث والقياس ) دار  ۱۹۹٥فتاح محمد ( دويدار ، عبد ال -

 النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

،  رامال،  التوزيع و للنشر دارالشروق،  التفكير مهارات تدريس).  ۲۰۰۳( أحمد جودت ، سعادة -

 .فلسطين

 . األردن،  عمان،  للنشر وائل دار،  ۱ ط،  اإلبداع في مقدمة)  ۲۰۰۲(  هايل ناديا،  السرور –
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 مبادئ اإلبداع ، شركة اإلبداع الخليجي لالستثمار ) ۲۰۰۲(  محمد أكرم ، العدلوني  - طارق سويدان ، -
 .الكويت  ، ۲ط والتدريب ،

 . مصر،  القاهرة،  دارالمعارف،  والشخصية اإلبداع)  ۱۹۷۱(  محمود عبدالحليم،  السيد –

 الحلقة تالمذة لدى االستطالع حب دافع لتنمية تجريبية دراسة)  ۱۹۹۳(  الخير أبو هانم،  الشربيني –

 . مصر،  المنصورة جامعة،  التربية كلية،  غيرمنشورةة دكتور رسالة،  األساسي التعليم في الثانية

 التفكير تنمية). ۲۰۰۹( صالح تغريد،  بدندي – صالح شهرزاد ،  بدندي  - سليمان خير ، شواهين –

 . األردن،  ،َعمان ۱ ط ، العلميال الخي باستخدام والرياضيات العلوم في اإلبداعي

 غير رسالة،  الروضة أطفال لدى االستطالع حب دافع لتنمية برنامج إعداد)  ۱۹۹٤(  هناء،  الصقير –

 . السعودية العربية المملكة،  التربية كلية،  سعود الملك جامعةة منشور

 . مصر،  القاهرة،  األنجلو مكتبة،  اإلنساني النمو سيكولوجيا)  ۱۹۹۳(  محمود سيد،  الطواب –

 . لبنان،  بيروت،  للماليينالعلم  دار،   وتربيته اإلبداع)  ۱۹۷۹(  فاخر،  عاقل –

،  والخيال واإلبداع االستطالع حب في دراسات)  ۲۰۰۰(  اللطيف عبد،  خليفة – شاكر،  الحميد عبد –

 . مصر،  القاهرة،   دارغريب

 المرحلة في واإلبداع االستطالع بين العالقة)  ۱۹۹۰(  اللطيف عبد،  خليفة – شاكر،  الحميد عبد –

 . مصر،  القاهرة،  النفسية للدراسات المصرية الجمعية،  الجنسين بين مقارنة دراسة،  االبتدائية

 .مصر،  القاهرة،   العربية النهضة دار،  واالبتكار العقلي التفوق)  ۱۹۷۷(  عبدالسالم،  الغفار عبد -

 ، منشورةر غي ماجستير رسالة ، اإلبداعي بالتفكير المعرفي النمط عالقة:  )۲۰۰۳( جمانة ، العبويني -

 .األردن ، إربد ، اليرموك جامعة

 . األردن،  عمان،  صفاء دار ،)۱ط( ، والمتفوقين الموهوبين تربية). ۲۰۰۰( السيد ماجدة،  عبيد –

) علم النفس التربوي النظرية والتطبيق ، الطبعة األولى ، دار المسيرة للطباعة  ۲۰۰٥العتوم ، عدنان (  -

 والنشر ، عمان ، األردن .
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 ، المسيرة دار ، عملية وتطبيقات نماذج ، التفكير مهارات تنمية:  وآخرون) ۲۰۰۷( عدنان ، العتوم -

 . األردن ، عمان

) : دافعية حب االستطالع ( االبتكارية األولى ) ، مكتبة األنجلو  ۲۰۰۰عجاج ، خيري المغازي بدير (  -

 المصرية ، القاهرة ، مصر .

، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان  ۲، ط ) المدرسة وتعليم التفكير  ۲۰۰۱عدس ، محمد عبد الرحيم (  -

 ،األردن .

، دار مجدالوي  ۲) في مناهج البحث العلمي وأساليبه ، ط ۱۹۹۹مصلح ، خالد (  –عريفج ، سامي  -

 للنشر ، عمان ، األردن .

،  عمان، والدارالدولية الثقافة دار ، )۱ط( ، والمتفوقين الموهوبين تربية). ۲۰۰۰( ُحسني سعيد،  العزة –

 . األردن

 الذات ومفهوم التحصيل من وكل االستطالع حب بين العالقة)  ۲۰۰۳(  محمدعوض،  عساكرة –

 . فلسطين،  القدس جامعة،  األساسية المرحلة طلبة لدى العلمية واالتجاهات

 . مصر،  والنشر للطباعة مصر دار،  النفسية الدوافع)  ۱۹۸۷(  مصطفى،  فهمي –

 . األردن،  عمان،  التوزيع و للنشر الشروق دار،  ۲ ط،  المدرسي النفس علم) ۱۹۹۹(  نايفة،  قطامي –

 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، األردن .) تعليم التفكير للمرحلة األساسية  ۲۰۰۱قطامي ، نايفة (  -

،  عمان،  التوزيع و للنشر األهلية دار،  ۱ ط،  واللغوي المعرفي الطفل نمو)  ۲۰۰۰(  يوسف،  قطامي –

 . األردن

 التوزيع و للنشر المسيرة دار ، تنميته وأساليب اإلبداع سيكولوجية): ۲۰۰٥( المنعم عبد ممدوح ، الكناني -

 .األردن ، عمان ، والطباعة

 ) مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،دار المسيرة ، عمان ، األردن . ۲۰۰۷ملحم ، سامي محمد (  -

 التعليم مركز،  دمشق جامعة منشورات،  اللعب سيكولوجيا)  ۲۰۰٥(  أمل،  األحمد – علي،  منصور –

 . دمشق جامعة،  المفتوح
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 .مصر،  التنمية و التطوير مركز،  ۲ ط،  االبتكاري التفكير مهارات)  ۱۹۹۷(  عبدالغني محمد،  هالل –

 الوثائق لرخصة والطبع النشر حقوق،  التعلم وأنواع أساليب)  ۲۰۰۷(  الحرة الموسوعة،  ويكيبديا –

 ) جنو( الحرة
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 المالحق

 )۱الملحق رقم (

 توزع المدارس في مدينة دمشق
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 )٢الملحق رقم (

 بطارية اختبارات القدرات اإلبداعية 

 ( أصالة التفكير )

 د . عبداللطيف محمد خليفة

 

 أوًال. اختبار االستعماالت غير المعتادة.

سيطلب منك في هذا االختبار أن تفكر في عدد من االستعماالت غير المعتادة وغير المألوفة لبعض  

 األشياء.

سنذكر لك ثالثة أشياء ، وسيكون أمامك خمس دقائق لإلجابة  يتكون هذا االختبار من جزأين، وفي كل جزء

عن كل جزء . إن كل استعمال يجب أن يكون مختلفًا عن األخر، ومختلفًا عن االستعمال الشائع لهذا 

 الشيء.

يجب عدم استخدام نفس االستعمال غير المعتاد ألكثر من شيء واحد في كل االختبار، أي يجب أال تذكر 

ت أكثر من مرة واحدة في االختبار كله.إحدى اإلجابا  

 االختبار موضوع ألهداف البحث العلمي حصرًا ويرجى العمل به بجدية من أجل دقة النتائج وشكراً 

 

 الجنس:                                   

 االختصاص: 
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.أوًال : اختبار االستعماالت غير المعتادة   

 الجزء األول : ( ٥ دقائق ) : اذكر ستة استعماالت غير معتادة لكل شيء من األشياء التالية : 

الدباسة : ( لتدبيس األوراق ) . - ١  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
المفتاح : ( يستعمل في فتح الباب أو القفل ) . – ٢  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
المقص : ( قص األوراق أو القماش ) . – ٣  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 



87 
 

 الجزء الثاني : ( ٥ دقائق ) .

اذكر ستة استعماالت غير معتادة لكل شيء من األشياء التالية :   

ساعة اليد : ( تستعمل للداللة على الوقت ) . – ٤  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

النظارة : ( تستعمل لتحسين الرؤية ) . – ٥  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

البوصلة: (تستعمل لمعرفة االتجاه). – ٦  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 مفتاح التصحيح.

تتسم بالتفكير واالستخدامات غير المألوفة والتي تؤدي إلى تكييف الشيء بشكل مرن تحصل اإلجابة التي 

جابات الختبار من مجموع الدرجات على اإلالستخدام جديد على درجة واحدة، وتتكون الدرجة الكلية ل

جابة وهي:وهناك مجموعة من الشروط لقبول اإلالمقبولة.  

فًا عما ذكر في البند أو ما ذكر في باقي البنود.ينبغي أن تمثل كل إجابة استعماًال مختل-١  

جابة عن استعمال صحيح وظيفيًا .ينبغي أن تعبر اإل -٢  

جابة التي تكرر إجابة سابقة في أي بند من بنود االختبار .ال تقبل اإل -٣  

جابة الشديدة التعقيد أو الشديدة العمومية .ال تقبل اإل -٤  
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النتائج البعيدة .ثانياً . اختبار   
يقيس هذا االختبار قدرتك على التفكير في عدد كبير من النتائج المترتبة على حدوث شيء غير عادي أو 

 جديد بالنسبة إليك .

في هذا االختبار سنقدم لك أربعة مواقف وعليك أن تذكر أكبر عدد من النتائج التي ترى أنها تترتب على 
 جابات مختصرة وليست طويلة .حدوث كل منها . ويجب أن تكون اإل

يعطى المفحوص مدة دقيقتين لإلجابة على كل جزء من أجزاء االختبار ومن ثم فإن الزمن المسموح به 
 لجميع أجزاء االختبار هو ثمانية دقائق فقط .

 ثانيًا . اختبار النتائج البعيدة .

 الجزء األول : ( دقيقتان )

الطيور والحيوانات ؟ ))(( ماذا يحدث لو فهم اإلنسان لغة   

١ –  

٢ –  

٣ –  

٤ –  

٥ –  

٦ –  

٧ –  

٨ –  

٩ –  

١٠ –  
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 الجزء الثاني ( دقيقتان ) .

 (( ماذا يحدث لو كف الناس عن حاجتهم لى الطعام ؟ ))

١ –  

٢ –  

٣ –  

٤ –  

٥ –  

٦ –  

٧ –  

٨ –  

٩ –  

١٠ –  
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 الجزء الثالث : ( دقيقتان ).

نسان على قيد الحياة ولم يمت أبداً ؟ ))أستمر كل إ(( ماذا يحدث لو   

 

 

۱ –  

۲ –  

۳ –  

٤ –  

٥ –  

٦ –  

۷ –  

۸ –  

۹ –  

۱۰ –  
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 الجزء الرابع : ( دقيقتان ) .

تزان ، بحيث ال يستطيعون الوقوف معتدلين ألكثر من دقيقة يحدث لو فقد الناس القدرة على اال(( ماذا 
 واحدة ؟ ))

 

۱ –  

۲ –  

۳ –  

٤ –  

٥ –  

٦ –  

۷ –  

۸ –  

۹ –  

۱۰-  

 

 مفتاح التصحيح .

تتحدد درجة األصالة في هذا االختبار في العدد الكلي من النتائج البعيدة التي تستثيرها المواقف التي تجسدها 
 بنود االختبار بحيث تعطى كل إجابة صحيحة درجة واحدة .
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 ثالثاً . اختبار األلغاز .
األلغاز أو األسئلة من نوع األلغاز ، وعليك أن تكتب أحسن إجابة تستطيع التفكير يقدم هذا االختبار عدداً من 

 فيها لكل سؤال .

 إذا لم تجد إجابة واحدة على األقل ألحد األسئلة فضع ( ال أعرف ) في المكان الخالي المخصص لها

 وأيضاً في حال وجدت إجابتين لنفس السؤال يمكنك كتابتهما في المكان المخصص.

كون هذا االختبار من جزأين كل منهما يتضمن خمسة بنود وسيسمح لك بأن تجيب عن كل جزأ في أربعة يت
 دقائق

 ثالثاً : اختبار األلغاز .

 الجزء األول : ( ٤ دقائق ) .
 

ما الذي يتكون من أربعة سيقان وقدم واحدة ؟  – ۱  
– ۱اإلجابة :   

          ۲ –  

ما الذي ال يسأل أبداً، ولكنه يتلقى ردوداً كثيرة ؟ – ۲  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

في أي يوم من أيام السنة يكون كالم النساء أقل ما يمكن ؟  – ۳  

– ۱اإلجابة :   

          ۲ –  

؟ ما هو الشيء الذي يعلو فوق جميع مظاهر الضعف البشري ، ويحمي األقوياء والضعفاء من الناس – ٤  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

ما الذي يوضع مراراً على ( التربيزة ) ويقطع ، لكنه ال يؤكل أبداً ؟ – ٥  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  
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 الجزء الثاني : ( ٤ دقائق ) .

 

ما الذي يحمله كل شخص ، لكنه نادراً ما يلمسه ؟ – ٦  

– ۱اإلجابة :   

          ۲ –  

ما الذي ينتسب إليك فقط ، لكن يستخدمه األخرين أكثر مما تستخدمه أنت ؟ – ۷  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

ما الذي ال يريده إنسان ، لكن ال يحب أن يخسره ؟ – ۸  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

ما الذي يمكن زيادته باألخذ من طرفيه ؟ – ۹  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

ما الذي يقدم إليك كثيراً، لكنك ال تمتلكه أبداً ، ومع ذلك فكثيراً ما تتنازل عنه ؟ – ۱۰  

– ۱اإلجابة :   

           ۲ –  

 مفتاح التصحيح .

تحصل االجابة التي تتسم بالمهارة أو الفكاهة أو التي تتضمن تالعباً ماهراً باأللفاظ بحيث تتسق االجابة 
ة واحدة ، ومن مجموع الدرجات تتكون درجة الشخص في األصالةاللفظية مع البند، تحصل على درج  

 

 

 وشكراً جزيالً للمساعدة .
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 )۳الملحق رقم (

 مقياس دافع حب االستطالع 

 

 

 التعليمات 

 أخي الطالب . . . . .

أقرأ العبارات التي أمامك بشكل جيد . -۱  

. إذا كنت ترى أن هذه الصفة تنطبق عليك تماماً اختر ( نعم ) -۲  

إذا كنت ترى أن هذه الصفة ال تنطبق عليك تماماً اختر ( ال ) . -۳  

ضع إجابة واحدة فقط لكل عبارة . -٤  

تأكد أنك لمم تترك عبارة دون إجابة . -٥  

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فاإلجابة تكون صحيحة عندما تعبر بها عن رأيك بصدق  -٦  

االختصاص :                                          الجنس :                            

 الرقم العبارات نعم ال

١    قلما أشارك في األنشطة المدرسية.    

٢    يشتت انتباهي سماع أي حركة أو صوت.    

٣    ال تهتم أسرتي بآرائي.    

٤    يقلدني رفاقي بكل شيء.    

٥    أمارس أكثر من هواية.    

األلوان الزاهية والصاخبة.تشدني        ٦  

٧    أتمكن من حل المسائل الصعبة.    

٨    في المواقف الجديدة أقرر بنفسي ماذا أفعل.    
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٩    أتدرب على العزف على آلة موسيقية .    

١٠   أستطيع أن أركز انتباهي أثناء الدرس .    

١١   أستمتع بالعمل لوحدي .    

الناجحين دائمًا.أسعى ألن أكون من       ١٢  

١٣   كثيرًا ما أنام داخل الصف .    

١٤   أفوز على زمالئي في األلعاب الرياضية .    

  ١٥   أعتمد على األخرين في حل واجباتي المدرسية .  

١٦   أستمع لكل ما يقال داخل الصف .    

١٧   أتحاور مع ذوي الخبرة ألتعلم منهم .    

أراه لمرة واحدة . يمكنني وصف أي شيء      ١٨  

١٩   عندما أكبر سأحقق كل ما أريده .    

٢٠   أحب المكان الذي أعيش فيه و أشيائي الخاصة .    

  ٢١   أندفع بحماسة نحو الدروس العملية .  

٢٢   أفكر بأشياء كثيرة في نفس الوقت .    

٢٣   أصغي إلى أصدقائي وأعمل بنصائحهم .    

يفضلونني على األخرين .زمالئي       ٢٤  

٢٥   أشارك في الرحالت المدرسية .    

٢٦   تجذبني المجالت الملونة .    

٢٧   أختار مالبسي بنفسي .    

٢٨   أشعر أن ال أحد من زمالئي يرغب في مرافقتي .    

٢٩   أسعى الكتساب مهارات جديدة باستمرار .    

األخرين .أترك عملي ألستمتع بمشاهدة عمل       ٣٠  

٣١   أرغب في أن أكون تابع ألصدقائي .    
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٣٢   قلما أجد الحل المناسب للمشكالت التي تصادفني .    

٣٣   أتفاعل مع زمالئي بشكل جيد .    

٣٤   أتذكر األشياء التي أركز عليها انتباهي أو تهمني .    

٣٥   أنجح في أي عمل أقوم به .    

٣٦   سلوكي مهذب ولطيف .    

٣٧   أسعى إلى زيارة أماكن جديدة بقصد التعرف عليها .    

٣٨   عندما أرى صوري القديمة أشعر أن شكلي تغير .    

٣٩   أطلب المساعدة إذا صادفتني مشكلة ما .    

٤٠   أشارك الكبار في حواراتهم .    

٤١   أحب دروس الرياضة والموسيقا .    

الجديدة والمختلفة .أحب مشاهدة األشياء       ٤٢  

٤٣   أستطيع األهتمام بشؤني إذا غادرت عائلتي المنزل .    

٤٤   منظري ال يعجب األخرين .    

٤٥   قلما أركز نظري على اللوح .    

٤٦   ال أحب الذهاب إلى المدرسة كل يوم .    

٤٧   إنني عضو مهم في فريق اللعب .    

. ال أقول شيء لست متأكد منه      ٤٨  

٤٩   أحيانًا أفعل أشياء يخشى رفاقي فعلها .    

٥٠   أنجز واجباتي المدرسية فور عودتي إلى المنزل .    

٥١   أشعر أن الوقت الذي أقضيه في المدرسة طويل ومتعب .    

٥٢   أكون مميزًا في األحتفاالت التي تقيمها المدرسة .    

.لي القيام بأكثر من نشاطه يتيح أحب الذهاب إلى النادي ألن      ٥٣  

٥٤   أحل مشكالتي بنفسي .    
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٥٥   أحب أن أتعلم كل ما يجذبني .    

٥٦   أختار الطريق المناسب للذهاب إلى المدرسة كل يوم .    

٥٧   أتمكن من مصادقة الناس بسرعة .    

٥٨   أجيد تقديم المساعدة لألخرين .    

٥٩   أحل المسائل بسرعة .    

٦٠   تشدني قراءة القصص الشيقة .    

٦١   كثيرًا ما أطرح األسئلة أثناء الدرس .    

٦٢   أرتب غرفتي وأشيائي بنفسي .    

٦٣   أشعر بالملل إذا كررت الفعل ذاته .    

٦٤   أجيد استخدام وقت فراغي .    

٦٥   أختار الوقت المناسب ألمارس رياضتي المفضلة .    

إنجاز ما يطلب مني .أتمكن من       ٦٦  

٦٧   يعاقبني المدرس لكثرة الحركة .    

٦٨   تثيرني اللعبة الغريبة والمدهشة .    

٦٩   أسعى لتعلم لغات عديدة .    

٧٠   يحترمني جميع من حولي .    
 

 مفتاح التصحيح .

يوجد في المقياس عبارات سلبية وعبارات إيجابية ، حيث يأخذ الطالب درجة واحدة في حال أجاب بنعم على 

العبارة اإليجابية ، ويأخذ صفر إذا أجاب بال والعكس صحيح إذا كانت العبارة سلبية . ومجموع درجات 

ته على جميع البنود السلبية الطالب في أدائه على مقياس دافع حب االستطالع هو مجموع العالمات إلجابا

 ) عالمة .  ٧٠واإليجابية ، وأعلى عالمة ينالها الطالب هي ( 
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 )٤الملحق رقم (

 ( الدراسة االستطالعية ) على مقياس أصالة التفكير ومقياس حب االستطالعدرجات الطلبة 

الرقم 

 المتسلسل

على مقياس  طلبةدرجات ال

 أصالة التفكير

على مقياس حب  طلبةدرجات ال

 االستطالع
 ذكور ذكور 

۱ ٤۳ ٤۷ 

۲ ٤۷ ٤۷ 

۳ ٦۱ ٦۳ 

٦ ٤۱ ٦۲ 

٦ ٥۳ ٥۷ 

٤ ٦۸ ٦۱ 

۷ ٤۷ ٥٥ 

۸ ۷۱ ٥٤ 

۹ ٦ ٦٤۳ 

۱۰ ٤٥ ٥٥ 

۱۱ ٦۹ ٥٦ 

۱۲ ٤۸ ٥٦ 

۱۳ ٥ ٤٤۳ 

۱٥ ٤۲ ٦۲ 

۱٥ ٥۷ ٦۱ 

 ناثإ ناثإ 

۱٥ ٦۷ ٥٥ 

۱۷ ٥۹ ٥۳ 

۱۸ ٦۳ ٥۳ 

۱۹ ٦۲ ٦۲ 
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۲۰ ٦ ٥٦۲ 

۲۱ ۷۲ ٤۷ 

۲۲ ٦۱ ٥۷ 

۲۳ ٦۲ ٤٦ 

۲٤٥ ٥٥ ٤ 

۲٥ ۷۰ ٦۳ 

۲٦ ٦۳ ٥۲ 

۲۷ ٦۲ ٥٤ 

۲۸ ٦ ٥٥۲ 

۲۹ ٥۱ ٦۱ 

۳۰ ٦۱ ٦۰ 
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 )٥الملحق رقم (

 أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث

 الصفة العلمية اسم المحكم 

 .غسان منصورد ١
 كلية التربية في علم النفسفي قسم المساعد  األستاذ

 بجامعة دمشق.

 مروان األحمدد.  ٢
بجامعة  التربية كلية في علم النفس قسم في المدرس
 دمشق.

 د. مازن ملحم ٣
بجامعة  التربية كلية في علم النفس قسم في المدرس
 دمشق.

 بجامعة دمشق. التربية كلية في علم النفس في المدرسة د. منى الحموي ٤
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 )٦الملحق رقم (
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 )۷الملحق رقم (

 درجات العينة األساسية على مقياس أصالة التفكير ومقياس حب االستطالع

 املفحوص
الدرجة اخلام على مقياس أصالة 

 التفكري

الدرجة اخلام على مقياس حب 

 االستطالع
٦٩ ٧١ ١ 
٦٦ ٧٠ ٢ 
٦٥ ٦٢ ٣ 
٦٨ ٣٣ ٤ 
٦٨ ٣٠ ٥ 
٦١ ٢٤ ٦ 
٦٩ ٣٢ ٧ 
٦٦ ٥٢ ٨ 
٦٥ ٥١ ٩ 
٦٩ ٥٩ ١٠ 
٦٨ ٦٠ ١١ 
٧٠ ٥٥ ١٢ 
٦٥ ٥١ ١٣ 
٦٥ ٥٤ ١٤ 
٧١ ٥٧ ١٥ 
٥٠ ٥٨ ١٦ 
٦٨ ٥٢ ١٧ 
٧١ ٢٥ ١٨ 
٦٨ ٣٢ ١٩ 
٦٧ ٣٤ ٢٠ 
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٦٩ ٥٥ ٢١ 
٦٩ ٦٣ ٢٢ 
٦٦ ٦٩ ٢٣ 
٦٧ ٥٥ ٢٤ 
٦٩ ٦٤ ٢٥ 
٦٥ ٧٥ ٢٦ 
٦٨ ٥٤ ٢٧ 
٦٨ ٥٢ ٢٨ 
٦٥ ٥٣ ٢٩ 
٦٥ ٥١ ٣٠ 
٦٧ ٥٢ ٣١ 
٦٥ ٥٣ ٣٢ 
٧١ ٥٩ ٣٣ 
٦٨ ٥٧ ٣٤ 
٦٥ ٥٨ ٣٥ 
٦٧ ٥٢ ٣٦ 
٦٧ ٥٧ ٣٧ 
٧٥ ٥٥ ٣٨ 
٦٢ ٥١ ٣٩ 
٦٨ ٥٤ ٤٠ 
٦٩ ٦٢ ٤١ 
٦٧ ٥٢ ٤٢ 
٦٦ ٥٩ ٤٣ 
٥٧ ٥٧ ٤٤ 
٦٤ ٥٤ ٤٥ 
٥٥ ٥٣ ٤٦ 
٣٨ ٣٩ ٤٧ 
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٣٩ ٣٤ ٤٨ 
٣٨ ٣٨ ٤٩ 
٥١ ٣٣ ٥٠ 
٤٠ ٣٦ ٥١ 
٣٨ ٣٤ ٥٢ 
٤٩ ٣٢ ٥٣ 
٥١ ٤٢ ٥٤ 
٣٧ ٣٧ ٥٥ 
٣٩ ٥٤ ٥٦ 
٤٤ ٥٤ ٥٧ 
٤٠ ٦٢ ٥٨ 
٣٨ ٥٠ ٥٩ 
٥٠ ٥٨ ٦٠ 
٤٣ ٥١ ٦١ 
٣٩ ٦٠ ٦٢ 
٤١ ٥٢ ٦٣ 
٤٤ ٥٩ ٦٤ 
٤١ ٦٩ ٦٥ 
٤٦ ٣٨ ٦٦ 
٤٢ ٣٦ ٦٧ 
٣٧ ٣٩ ٦٨ 
٣٦ ٣٩ ٦٩ 
٥٠ ٣٦ ٧٠ 
٥٢ ٣٨ ٧١ 
٣٧ ٣٨ ٧٢ 
٣٦ ٣٧ ٧٣ 
٤٦ ٣٢ ٧٤ 
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٣٨ ٣٦ ٧٥ 
٥٣ ٣٧ ٧٦ 
٤٢ ٣٤ ٧٧ 
٤٢ ٣٣ ٧٨ 
٣٧ ٥٣ ٧٩ 
٣٥ ٥١ ٨٠ 
٤٢ ٥٥ ٨١ 
٣٤ ٥٢ ٨٢ 
٣٥ ٥٦ ٨٣ 
٣٦ ٣٣ ٨٤ 
٤٨ ٥٧ ٨٥ 
٣٥ ٥٤ ٨٦ 
٣٨ ٤٩ ٨٧ 
٣٤ ٥٢ ٨٨ 
٥٢ ٥١ ٨٩ 
٥٠ ٤١ ٩٠ 
٤٦ ٣٤ ٩١ 
٣٤ ٣٣ ٩٢ 
٥٣ ٣٧ ٩٣ 
٥٠ ٣٨ ٩٤ 
٣٥ ٣٨ ٩٥ 
٦٣ ٣٢ ٩٦ 
٥٥ ٥٢ ٩٧ 
٦٣ ٦٨ ٩٨ 
٦١ ٥١ ٩٩ 
٥٥ ٥٤ ١٠٠ 
٥٦ ٥٥ ١٠١ 
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٥٧ ٥٩ ١٠٢ 
٦٤ ٥٨ ١٠٣ 
٥٨ ٥٩ ١٠٤ 
٦٠ ٥٩ ١٠٥ 
٥٦ ٦٠ ١٠٦ 
٥٨ ٥١ ١٠٧ 
٥٧ ٥٢ ١٠٨ 
٦٥ ٦٠ ١٠٩ 
٦٠ ٧١ ١١٠ 
٥٦ ٦٣ ١١١ 
٥٨ ٥١ ١١٢ 
٥٧ ٥٤ ١١٣ 
٦٥ ٥٥ ١١٤ 
٥٢ ٥٢ ١١٥ 
٥١ ٥٦ ١١٦ 
٤٧ ٥٧ ١١٧ 
٤٨ ٥٨ ١١٨ 
٤٩ ٥١ ١١٩ 
٤٥ ٦٠ ١٢٠ 
٤٦ ٥٣ ١٢١ 
٤٧ ٤٤ ١٢٢ 
٤٨ ٦٢ ١٢٣ 
٥٤ ٤١ ١٢٤ 
٤٥ ٣٣ ١٢٥ 
٦٠ ٣٤ ١٢٦ 
٥٦ ٣٢ ١٢٧ 
٥٨ ٤٣ ١٢٨ 
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٥٧ ٢٨ ١٢٩ 
٦٥ ٢٤ ١٣٠ 
٤٥ ٢٨ ١٣١ 
٥٦ ٥٠ ١٣٢ 
٦٧ ٤٣ ١٣٣ 
٦٥ ٤٢ ١٣٤ 
٥٩ ٤٢ ١٣٥ 
٥٥ ٤٦ ١٣٦ 
٥٧ ٤٣ ١٣٧ 
٥٨ ٤٨ ١٣٨ 
٦٢ ٤٣ ١٣٩ 
٦٩ ٤٩ ١٤٠ 
٥٢ ٣٨ ١٤١ 
٥٤ ٤٣ ١٤٢ 
٤٧ ٤٥ ١٤٣ 
٤٨ ٤٣ ١٤٤ 
٤٨ ٦٢ ١٤٥ 
٤٩ ٦٣ ١٤٦ 
٦٠ ٦٤ ١٤٧ 
٥٥ ٥٤ ١٤٨ 
٦٢ ٤٨ ١٤٩ 
٦٠ ٤٢ ١٥٠ 
٦١ ٣٢ ١٥١ 
٦٣ ٤٣ ١٥٢ 
٥٦ ٣٤ ١٥٣ 
٦٤ ٥٧ ١٥٤ 
٥٥ ٦٠ ١٥٥ 
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٥٧ ٥٧ ١٥٦ 
٥٦ ٥٨ ١٥٧ 
٥٧ ٥١ ١٥٨ 
٥٨ ٤٥ ١٥٩ 
٥٩ ٣٤ ١٦٠ 
٦٠ ٤٢ ١٦١ 
٦٣ ٤٠ ١٦٢ 
٥٦ ٥٥ ١٦٣ 
٦٢ ٥٢ ١٦٤ 
٥٦ ٥٨ ١٦٥ 
٦٧ ٥٩ ١٦٦ 
٦٥ ٥٢ ١٦٧ 
٥٩ ٤٥ ١٦٨ 
٥٥ ٤٢ ١٦٩ 
٥٧ ٢٩ ١٧٠ 
٥٨ ٣٦ ١٧١ 
٦٢ ٤٥ ١٧٢ 
٦٩ ٣٠ ١٧٣ 
٥١ ٥١ ١٧٤ 
٥٢ ٥٥ ١٧٥ 
٤٧ ٥٦ ١٧٦ 
٤٨ ٧٥ ١٧٧ 
٥٤ ٦٦ ١٧٨ 
٤٢ ٣٨ ١٧٩ 
٥٤ ٦٠ ١٨٠ 
٤٧ ٥٦ ١٨١ 
٤٥ ٥٨ ١٨٢ 
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٤٩ ٥٧ ١٨٣ 
٤٧ ٦٥ ١٨٤ 
٥٢ ٣٢ ١٨٥ 
٤٨ ٣٤ ١٨٦ 
٤٩ ٣٢ ١٨٧ 
٥٢ ٥٤ ١٨٨ 
٥١ ٥٩ ١٨٩ 
٤٨ ٧٣ ١٩٠ 
٤٨ ٤٥ ١٩١ 
٤٩ ٤٢ ١٩٢ 
٥٣ ٢٩ ١٩٣ 
٤٧ ٤٣ ١٩٤ 
٤٦ ٣٠ ١٩٥ 
٥١ ٥٢ ١٩٦ 
٦٣ ٥١ ١٩٧ 
٥٥ ٦٧ ١٩٨ 
٦١ ٦٥ ١٩٩ 
٦٢ ٥٩ ٢٠٠ 
٦٤ ٥٢ ٢٠١ 
٥٥ ٥٧ ٢٠٢ 
٥٨ ٥٨ ٢٠٣ 
٦٢ ٥٢ ٢٠٤ 
٦٢ ٦٩ ٢٠٥ 
٥٦ ٣٥ ٢٠٦ 
٥٩ ٤٦ ٢٠٧ 
٥٥ ٣٩ ٢٠٨ 
٥٦ ٣٣ ٢٠٩ 
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٦٣ ٤٥ ٢١٠ 
٥٦ ٦٦ ٢١١ 
٥٧ ٥٥ ٢١٢ 
٦١ ٥٢ ٢١٣ 
٥٩ ٥٤ ٢١٤ 
٥٤ ٥٧ ٢١٥ 
٦١ ٥٨ ٢١٦ 
٥١ ٥٩ ٢١٧ 
٥٢ ٥٣ ٢١٨ 
٤٧ ٦٠ ٢١٩ 
٤٨ ٦٨ ٢٢٠ 
٥٤ ٦٩ ٢٢١ 
٤٢ ٦٥ ٢٢٢ 
٥٤ ٥٥ ٢٢٣ 
٤٧ ٤١ ٢٢٤ 
٥٤ ٣٨ ٢٢٥ 
٤٩ ٤٢ ٢٢٦ 
٤٧ ٣٧ ٢٢٧ 
٦٣ ٣٥ ٢٢٨ 
٥٥ ٣٩ ٢٢٩ 
٦١ ٣٩ ٢٣٠ 
٦٢ ٣٧ ٢٣١ 
٥٧ ٥١ ٢٣٢ 
٥٥ ٧١ ٢٣٣ 
٦٨ ٥٥ ٢٣٤ 
٥٦ ٥٦ ٢٣٥ 
٥٧ ٥٨ ٢٣٦ 
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٥٨ ٦٣ ٢٣٧ 
٥٩ ٧٢ ٢٣٨ 
٦٣ ٦٠ ٢٣٩ 
٥٦ ٦١ ٢٤٠ 
٥٩ ٥٥ ٢٤١ 
٥٦ ٧٠ ٢٤٢ 
٥٧ ٥٢ ٢٤٣ 
٦١ ٥٦ ٢٤٤ 
٥٩ ٦٥ ٢٤٥ 
٥٤ ٦٠ ٢٤٦ 
٥٧ ٥٠ ٢٤٧ 
٥١ ٦٥ ٢٤٨ 
٥٣ ٣١ ٢٤٩ 
٤٥ ٣٨ ٢٥٠ 
٥٢ ٣٣ ٢٥١ 
٥٣ ٣١ ٢٥٢ 
٥٩ ٣٦ ٢٥٣ 
٥٥ ٣٠ ٢٥٤ 
٦٠ ٣٦ ٢٥٥ 
٦١ ٢٦ ٢٥٦ 
٥٨ ٤٢ ٢٥٧ 
٥٥ ٣٠ ٢٥٨ 
٦٠ ٥٢ ٢٥٩ 
٥٨ ٥١ ٢٦٠ 
٦٣ ٥٥ ٢٦١ 
٥٣ ٦٠ ٢٦٢ 
٥٠ ٧١ ٢٦٣ 
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٤٩ ٥٨ ٢٦٤ 
٤٥ ٥٥ ٢٦٥ 
٥٣ ٧٠ ٢٦٦ 
٥٣ ٦٨ ٢٦٧ 
٥٠ ٦٣ ٢٦٨ 
٤٩ ٥١ ٢٦٩ 
٥٢ ٦٦ ٢٧٠ 
٥٣ ٦٢ ٢٧١ 
٥٤ ٦٤ ٢٧٢ 
٥٢ ٥٥ ٢٧٣ 
٥١ ٦٨ ٢٧٤ 
٥٤ ٧٢ ٢٧٥ 
٥٢ ٧٢ ٢٧٦ 
٥٧ ٥٢ ٢٧٧ 
٤٨ ٥٩ ٢٧٨ 
٤٩ ٥٢ ٢٧٩ 
٤٦ ٥٦ ٢٨٠ 
٤٧ ٥٣ ٢٨١ 
٥١ ٥٦ ٢٨٢ 
٤٨ ٥٧ ٢٨٣ 
٥١ ٦١ ٢٨٤ 
٥٠ ٥٩ ٢٨٥ 
٤٩ ٥٤ ٢٨٦ 
٤٨ ٧١ ٢٨٧ 
٥٣ ٦٨ ٢٨٨ 
٤٤ ٦٨ ٢٨٩ 
٥٢ ٦١ ٢٩٠ 
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٥١ ٥٩ ٢٩١ 
٤٥ ٦٦ ٢٩٢ 
٤٨ ٥٤ ٢٩٣ 
٥٢ ٦٩ ٢٩٤ 
٥٣ ٥٨ ٢٩٥ 
٤٦ ٥٥ ٢٩٦ 
٥٢ ٦٢ ٢٩٧ 
٤٧ ٦٢ ٢٩٨ 
٤٦ ٣٠ ٢٩٩ 
٥٢ ٣٦ ٣٠٠ 
٥١ ٢٦ ٣٠١ 
٥١ ٤٢ ٣٠٢ 
٤٨ ٣٠ ٣٠٣ 
٥٣ ٥٢ ٣٠٤ 
٥٠ ٥١ ٣٠٥ 
٤٩ ٥٥ ٣٠٦ 
٥١ ٦٠ ٣٠٧ 
٥٣ ٥٦ ٣٠٨ 
٥٤ ٥٢ ٣٠٩ 
٥٢ ٥٢ ٣١٠ 
٥١ ٤٥ ٣١١ 
٥٣ ٦٥ ٣١٢ 
٥١ ٥٥ ٣١٣ 
٤٢ ٤١ ٣١٤ 
٤٧ ٣٨ ٣١٥ 
٤٨ ٤٢ ٣١٦ 
٥١ ٣٧ ٣١٧ 
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٥٣ ٣٥ ٣١٨ 
٥١ ٣٩ ٣١٩ 
٤٥ ٣٩ ٣٢٠ 
٤٦ ٣٧ ٣٢١ 
٤٧ ٤٠ ٣٢٢ 
٥١ ٣٧ ٣٢٣ 
٤٧ ٥٢ ٣٢٤ 
٤٨ ٥٥ ٣٢٥ 
٥٢ ٥٠ ٣٢٦ 
٤٧ ٧٤ ٣٢٧ 
٤٨ ٥٨ ٣٢٨ 
٤٥ ٦٣ ٣٢٩ 
٤٧ ٥٩ ٣٣٠ 
٤٧ ٤٢ ٣٣١ 
٤٨ ٦٧ ٣٣٢ 
٥٢ ٦٨ ٣٣٣ 
٥٣ ٥٥ ٣٣٤ 
٥٧ ٥٩ ٣٣٥ 
٤٩ ٣٤ ٣٣٦ 
٤٨ ٣٧ ٣٣٧ 
٤٥ ٣٦ ٣٣٨ 
٥٤ ٣٧ ٣٣٩ 
٥٢ ٣٠ ٣٤٠ 
٥٣ ٤٥ ٣٤١ 
٥١ ٣٨ ٣٤٢ 
٤٧ ٣٤ ٣٤٣ 
٥١ ٣٩ ٣٤٤ 
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٥٤ ٣٥ ٣٤٥ 
٤٨ ٥٤ ٣٤٦ 
٥٤ ٥٥ ٣٤٧ 
٥١ ٤٥ ٣٤٨ 
٤٩ ٦٨ ٣٤٩ 
٥١ ٥٩ ٣٥٠ 
٥٣ ٥٧ ٣٥١ 
٥٤ ٤٥ ٣٥٢ 
٤٧ ٥١ ٣٥٣ 
٥١ ٥٩ ٣٥٤ 
٤٩ ٥٣ ٣٥٥ 
٥١ ٥٠ ٣٥٦ 
٤٥ ٤٩ ٣٥٧ 
٤٧ ٥٨ ٣٥٨ 
٤٨ ٥٣ ٣٥٩ 
٥١ ٦٤ ٣٦٠ 
٤٩ ٥٢ ٣٦١ 
٥٠ ٧١ ٣٦٢ 
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Abstract foreign language 

Research Title : 

Originality of thinking and their relationship motivated by curiosity. 

Aim of the research : 

The research aims to identify the nature of the relationship between the 

originality of thought and defended curiosity second grade secondary schools in 

the province of Damascus, the official students, know the effect of some variables 

(gender, area of study) on both the originality of thinking about love and 

defended the poll respondents. 

 .Research questions 

The research seeks to answer the following two questions: 

1 - What originality of thinking among the research sample level (male, Anat- 

scientific, literary ) ? 

What Love defended the poll, the level of research sample (males, Anat- scientific 

– literary)? 

research assumes: 

The following hypotheses health at the level of the test (α = 0.05)( 

The first hypothesis: There are noConnectivity relationship with statistically 

significant at the level (0.05) between the scores of the research sample the 

authenticity of thinking about scale and defended curiosity. 
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The second hypothesis: There are no statistically significant differences between 

the average score sample individuals based on originality in research related to 

gender thinking Scale (male, female). 

Fifth hypothesis: There are no statistically significant differences between the 

average score sample individuals to love defended based on the search poll 

attributed to the school of specialization Scale (scientific, literary). 

Research procedures: 

To achieve the aim of the research, the researcher the following steps: 

1- access to the literature on the subject of research which is the originality of 

thinking, curiosity for use in the design of research tools, and determine the 

theoretical side of research. 

2- The preparation of the study tools (originality of thinking scale, love scale 

survey). 

 .3- ascertain the veracity of the research tools and persistence applied to the 

exploratory sample. 

4- Find and select a sample search application by tools. 

5- Dump the search results and processed statistically using statistical software 

(SPSS). 

 .6- Find discuss and interpret the results 

 .7- submit research proposals 

Research Methodology and Sample: 
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Researcher descriptive and analytical approach adopted, the sample consisted 

search of the second row secondary public in public schools in the province of 

Damascus students. 

The research sample was chosen randomly class and the number of respondents 

(362) students. 

It was used Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program to ascertain the 

extent of reliability and validity of the research tools, and to analyze the search 

results. 

It was the application of research in the academic year (2015-2016)( 

research results: 

1- The total average originality of thinking among members of the research 

sample = 54.66)( 

2-The survey was love defended the level of research sample average overall with 

a mean of 1.78)( 

3- There are statistical significance degrees of members of the research sample 

differences based on originality in the search due to the variable sex and the 

differences in favor of male students thinking scale. 

4- There are statistical significance degrees of members of the research sample 

differences based on originality in the search due to the variable specialization 

school of thought, these differences for the benefit of students of scientific 

competence scale. 
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5- There are statistical significance degrees of members of the research sample to 

love the measure adopted in the research poll attributed to the sex and the 

differences in favor of male students differentials. 

6- There were no statistically significant differences in degrees of the research 

sample to love the measure adopted in the research survey due to the variable 

area of study. 

The research has come to the following proposals: 

1- Find an investment in building training programs for the development of 

curiosity, motivation and the ability to weigh the alternatives and enable the 

individual to choose the most appropriate alternative ones and embrace what is 

supported by scientific proof and evidence and get to know all the new results. 

2- Investment those results in the development of training programs that 

contribute to the development of creative thinking in general and enhance the 

originality of thinking as one of the creative thinking in particular components and 

encouraged the students to reach positive results are beneficial in all areas of life 

and educational skills. 

3-Develop educational curricula commensurate with the tremendous cognitive 

development, which requires the realization of the higher levels of thinking and 

abandon the old, traditional approaches that rely on conservation and remember 

and do not leave any room for creative thinking and development defended 

curiosity. 
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4- The development of current research and expanding more and more in these 

two very important variables in order to scarcity of studies on the direct 

relationship between them within the limits of science researcher. 
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