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ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة حب االستطالع العممي وعالقتو بالتفكير التخيمي
الدراسة المنيج الوصفي
لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة ،وأتبعت ّ
الدراسة مف الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية
االرتباطي ،حيث تكونت عينة ّ
(األوؿ-الثاني -الثالث) بمدينة الباحة وتـ اختيار( )92طالبة موىوبة بطريقة عشوائية ،وتمثمت
أداتي الدراسة في مقياسيف :حب االستطالع العممي والتفكير التخيمي .وقد تـ التأكد مف
الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة مف الصدؽ والثبات بتطبيقيا عمى عينة استطالعية

تكونت مف( ) 35طالبة مف خارج عينة الدراسة األصمية .وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة حب
االستطالع العممي لدي الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط
( ،)2.35وانحراؼ معياري ( .)0.61كما أظيرت النتائج أف التفكير التخيمي لدى الطالبات
الموىوبات بالمرحمة الثانوية بدرجة مرتفعة ،بمتوسط قدره ( ،)2.37وانحراؼ معياري (.)0.62
أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى( )0.01بيف حب االستطالع
العممي ودرجات كؿ مف (بدء الخياؿ ،وتصور الخياؿ ،وتحويؿ الخياؿ ،والدرجة الكمية لمتفكير
التخيمي) لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية .وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة
إحصائيا لدي الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية في متوسطات درجات حب االستطالع
العممي والتفكير التخيمي تعزى لمتغير الصؼ الدراسي.

الكممات المفتاحية :حب االستطالع العممي ،التفكير التخيمي ،الطالبات الموهوبات.
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Abstract
The study aimed to reveal the degree of curiosity and its
relationship to imaginative thinking among gifted female students at the
secondary stage in Al-Baha city, and the study followed the
correlational descriptive approach, where the study sample consisted of
gifted students in the secondary stage (first-second-third) in Al-Baha
city and (92) female students were selected Talented randomly, the
study tools consisted of two scales: curiosity and imaginative thinking.
The psychometric properties of the study scales of validity and reliability
were confirmed by applying them to a survey sample consisting of (35)
students from outside the original study sample. The results of the study
showed that the degree of curiosity among gifted female students at the
secondary level is high, with an average (2.35) and a standard
deviation (0.61). The results also showed that the imaginative thinking

of gifted female students at the secondary level was high, with an
average of (2.37) and a standard deviation (0.62). The results showed
that there is a statistically significant correlation relationship at the level
(0.01) between the curiosity and the degrees of (starting imagination,
imagination visualization, transforming imagination, and the total degree
of imaginative thinking) among gifted students at the secondary level.
The results showed that there were no statistically significant differences
among gifted female students at the secondary level in the mean of
degrees of curiosity and imaginative thinking due to the class variable.

Key words: scientific curiosity, imaginative thinking, gifted female
students.
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مقدمة:
الموىوبوف ىـ الثروة الحقيقة لمجتمعاتيـ ،وىـ كنوزىا وأغنى مواردىا عمى اإلطالؽ،
فعمى عقوليـ وابداعاتيـ واختراعاتيـ تنعقد اآلماؿ في مواجية التحديات وحؿ المشكالت التي
تعترض مسيرة التنمية الوطنية في ارتياد آفاؽ المستقبؿ ،وتحديث ىذه المجتمعات وتطويرىا
وتحقيؽ تقدميا وبناء حضارتيا لذا أصبح االىتماـ باالكتشاؼ المبكر والرعاية المتكاممة ليـ
بيدؼ تنمية استعداداتيـ المتميزة ،واستثمار طاقاتيـ المتوقدة إلى أقصى درجة ممكنة ضرورة
ممحة يفرضيا التقدـ والتغيرات المتسارعة التي تعتري مختمؼ مناحي الحياة ،كما يحتميا ىذا
الصراع والتنافس الشديد بيف الجماعات والمؤسسات والدوؿ ،والتكتالت المختمفة في المجاالت
العممية والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية (القريطي2013 ،ـ ،ص.)19

تمثؿ التنمية البشرية ىدفاَ أساسياَ لممجتمعات مف أجؿ النيوض بذاتيا ،والموىوبوف مف
أبرز عناصرىا ،وتمثؿ رعايتيـ أساساَ تنموياَ ميماَ ،وقد وضع التطور اليائؿ في عصرنا الراىف
الدوؿ النامية أماـ تحد كبير لمواجية اآلثار المترتبة عميو ،فإف بقيت عمى حاليا تستيمؾ معارؼ
المجتمعات المتقدمة ،ولـ تسع إلى اإلستثمار في عقوؿ أبنائيا ،فإف في ذلؾ وباالَ عمييا في

حاضرىا ومستقبميا .فقوة األمـ وعظمتيا لـ تعد تقاس بعدد سكانيا وبمساحة أراضييا ووفرة
مواردىا فحسب ،وانما تقاس بما لدييا مف عقوؿ مبدعة تنتج المعرفة وتستثمرىا ،فالموىوب ثروة
وطنية ،وكنز ألمتو ،وعامؿ مف عوامؿ نيضة مجتمعة (الخطيب2011،ـ ،ص.)25

فالموىوبوف يتميزوف بخصائص وسمات تميزىـ عف غيرىـ ،وقد حظيت ىذه الخصائص
والسمات باىتماـ الباحثيف والدارسيف وعمماء التربية وعمـ النفس ،وبصفة خاصة بعد الحرب
العالمية الثانية ،حيث تنبيوا إلى أىميتيا .فالمتتبع لتطور حركة تعميـ الطمبة الموىوبوف منذ بداية
العقد الثالث مف القرف العشريف يجد أف موضوع الخصائص السموكية لمطمبة الموىوبوف كاف وال
يزاؿ عمى رأس قائمة الموضوعات التي تحظى باىتماـ كبير مف مراجع عمـ نفس الموىبة ،حيث

تعتبر ىذه الخصائص والسمات ميزه تميزه عف غيرىـ (القريني2016 ،ـ).

ونالحظ أف الخصائص العقمية ىي أكثر الخصائص تمي اَز لمموىوبيف عف العادييف ،إذ
تشير الدراسات الحديثة إلى تفوؽ الموىوبوف عمى العادييف الذيف يماثمونيـ في العمر الزمني في
كثير مف مظاىر النمو العقمي ،فيـ أكثر انتباىاَ وحباَ لإلستطالع ما حوليـ ،وأكثر طرحاَ لألسئمة

التي تفوؽ في الغالب عمرىـ الزمني ،وأكثر قدرة عمى القراءة والكتابة في وقت مبكر ،وأكثر
استجابػة لألسئمة المطروحة عمييـ ،وأكثر تعبي اَر
سرعة عمى حؿ المشكالت التعميمية ،وأكثر ثقػًة و
ً
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عف أنفسيـ ،وأكثر قدرةً عمى النقد ،وأكثر نجاحاً مع عمرىـ المبكر .ولدييـ حب إستطالع ،وقدرة
ذىنية متفوقة ،وخياالّ غير عادي (سميماف2013 ،ـ ،ص .)38وتشير المجنة التعميمية
بالواليات المتحدة األمريكية (1972ـ) إلى أف الموىوب ىو ذو الخياؿ الواسع والذي لديو حب
اإلستطالع ذو األداء المرتفع في و ٍ
احد أو أكثر مف المجاالت اآلتية :القدرات العقمية والقدرة
النفس حركية والقدرة األكاديمية والقدرة الخالقة والتفكير اإلبتكاري والقدرة الفنية والبصرية والقيادية
)المغازي2015 ،ـ).
يعتبر التفكير مف الخصائص العقمية العميا لمموىوبيف وظاىرة عقمية وانسانية مف أىـ
وأعقد الظواىر السيكولوجية .ويعرفو سولسو أنو عممية تتكوف مف خالليا تمثيالت عقمية جديدة
مف تحويؿ ا لمعمومات مف الصورة المعقدة إلى صور أبسط مف خالؿ التفاعؿ بيف الخصائص
العقمية مثؿ الحكـ والتجريد والتخيؿ وحؿ المشكالت (متولي و القحطاني2016 ،ـ ،ص.)11
والتفكير في عمـ النفس المعرفي ىو محور في معالجة المعمومات ويعود أصؿ تسمية ىذا
المجاؿ إلى مفيوـ المعرفة الذي ييتـ بآليات النشاط الذىني ودراسة الذكاء وأصؿ المعارؼ
واإلستراتيجيات المعرفية المستعممة في اإلستيعاب والتذكر واستثمار المعارؼ ومعالجة المعمومات
في الذاكرة وذلؾ مف خالؿ وظيفة الدماغ ،وقد نشأ ىذا اإلتجاه في ظؿ الثورة المعرفية التي

انطمقت في منتصؼ القرف العشريف بحيث تظير مجموعة مف الحقوؿ المعرفية التي أصبحت
وعاءا ليا ومف ىنا فقد برز عمـ النفس المعرفي كمسعى جديد ييتـ بدراسة
تتخذ المعرفة
ً
النشاطات العقمية الداخمية لألفراد وذلؾ مف خالؿ النشاطات الخارجية الخاضعة لممالحظة
المباشرة (عبد الحمادي2018 ،ـ ،ص.)511-541
ىناؾ عدة أنواع التفكير ،ومنيا التفكير التخيمي ،ويتمثؿ في قدرة الفرد عمى التصور وبناء

خياالت عقمية ألشياء معينة وايجاد عالقات بيف أشياء ال تحتمؿ وجود عالقة بينيا في الواقع
اإلدراكي ويثريو بالجديد مف المنظومات الذىنية اإلبداعية (محمد2018 ،ـ ،ص .)44إذ

يوضح يونج وبويؿ أف الخياؿ نشاط نفسي يرتبط إرتباط عضوياَ بنشاطات اإلنساف المختمفة
وخاصة النشاط العقمي وأف الخياؿ ىو مكوف أساسي مف مكونات النشاط العقمي والمعرفي
(عبدالرحمف2016 ،ـ ،ص  .) 444فيو يساعد في تنمية القدرات اإلبداعية وحب اإلستطالع
لدى المتعمـ والربط بيف التعمـ السابؽ والجديد والتعامؿ مع الواقع بشكؿ ىادؼ واسترجاع
المعمومات المتعممة وتحصيميا واعادة بنائيا وتحويؿ األفكار المجردة إلى صورحسية يسيؿ
التعامؿ معيا مما يؤدي إلى توليد أفكار وتفسيرات في المستقبؿ (عبدالعزيز2012 ،ـ،ص .)41
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ويعد حب اإلستطالع أحد ميارات القرف الحادي والعشروف ،ولـ يكف حب اإلستطالع أكثر
أىمية مما ىو عميو اآلف ،ألف ىذا العصر يتسـ بالتغيرات المتالحقة التي تتطمب نوعية مف
األفراد تمتمؾ العديد مف الميارات األساسية والضرورية لمتعامؿ مع معطيات ىذا العصر
وتحدياتو ،ويعد حب اإل ستطالع أحد وسائؿ التوافؽ مع ىذه التغيرات في عالـ أصبح كقرية
صغيرة ،فعف طريقو يتمكف المتعمـ مف مالحقة ىذه التغيرات؛حيث إنو يثير التعمـ المستمر،
فيساىـ في جودة الحياة وفى زيادة رأس الماؿ المعرفي ،السيما وأف المقررات الدراسية مازالت
عاجز عف مالحقة ىذه التغيرات (الدسوقي 4002،ـ ،ص.)51-54
ومف ىنا تش ّكؿ اىتماـ الباحثتاف بحب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي ،حيث تأتي ىذه
الدراسة إلضافة لبنة معرفية حوؿ حب اإلستطالع العممي وعالقتو بالتفكير التخيمي لدى
الطالبات الموىوبات.
واىتمت الدراسات السابقة في التربية وعمـ النفس بدراسة الخصائص العقمية واالنفعالية
وغيرىا لمموىوبيف والعالقة بيف التفكير التخيمي وحب االستطالع العممي وذلؾ بيدؼ اعداد
الب ارمج التربوية المناسبة لرعايتيـ وتنمية امكانياتيـ وينكف االشارة ىنا الي بعض مف
ىذة الدراسات:
ىدفت دراسة ) )Hays, 2018إلى التعرؼ عمى العالقة بيف حب االستطالع والموىبة
ولذا استخدمت الدراسة األسموب المختمط في جمع المعمومات وىو استخداـ األساليب الكمية
والكيفية وعقدت الدراسة مقارنة بيف الطمبة الموىوبوف والطمبة العادييف كما استُخدمت الدراسة
المقابالت الشخصية لعقد ىذة المقارنات و تكونت عينة الدراسة مف )  ) 12طالباَ مف
الموىوبيف و (  ) 32طالبا مف العادييف وىدفت األدوات إلى التعرؼ عمي متوسط درجات حب
االستطالع العممي الطالب في المرحمة الثانوية وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة
احصائية عند مستوى ( )0.05بيف الطالب الموىوبيف .وبأف إرتفاع حب اإلستطالع مف
خصائص الموىوبيف ووجدت الدراسة أيضاً أف الجنس عامؿ مؤثر حيث اإلختالؼ في الموىبة
بيف البنيف كاف أقؿ مف الفرؽ بيف البنات الموىوبات عف العادييف.
وىدفت دراسة ) )Saricam & Sahin,2015إلى التعرؼ عمى حب اإلستطالع
واإلستكشاؼ لدي الموىوبيف والعادييف .شارؾ في الدراسة ما يقرب مف ( )155طالباَ مف بينيـ
( )514مف الموىوبيف و( )513مف العادييف مف طالب المدارس الثانوية التركية .حيث تراوحت
عاما وقاـ الباحث بإستخداـ مقياس اإلستكشاؼ وحب
أعمار المشاركيف بيف سف ( ً ) 54-51
اإلستطالع .وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع درجات الطالب الموىوبيف عف درجات الطالب
العادييف و أفادت النتائج إلى ارتفاع الدرجات عمى مقاييس اإلستكشاؼ وحب اإلستطالع.
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واتجيت دراسة ( )Oh et al, 2014إلى التعرؼ عمى الطالب الموىوبيف والعادييف في
حب االستطالع العممي في المرحمة االبتدائية وعالقة بالشغؼ الفكري واإلبتكار وحب
اإلستطالع .وكشفت الدراسة وجود فروؽ دالو إحصائيا في حب اإلستطالع العممي بيف
الموىوبوف والعادييف ،كاف ىناؾ فروؽ دالو إحصائيا بيف الشغؼ العممي وحب االستطالع بيف
الموىوبيف والعادييف.
وأجرى عساكرة (4001ـ) دراسة ىدفت إلى تحديد العالقة بيف حب اإلستطالع العممي
وكؿ مف التحصيؿ ،ومفيوـ الذات ،واإلتجاىات العممية لدى عينة تكونت مف ( )515مف طمبة
المرحمة األساسية في فمسطيف تـ إختيارىـ بالطريقة العشوائية .وتـ إستخداـ ثالثة مقاييس :حب
االستطالع العممي لكامبؿ ،ومفيوـ الذات ،واالتجاىات العممية .وأظيرت النتائج عدـ وجود
عالقة ارتباطية بيف متوسطات حب اإلستطالع العممي والتحصيؿ الدراسي ،وكذلؾ عدـ وجود
عالقة ارتباطية بيف متوسطات حب اإلستطالع العممي واإلتجاىات ،ووجود عالقة ارتباطية بيف
حب االستطالع العممي ومفيوـ الذات.
وىدفت دراسة عبدالحمادي (4054ـ) في جانباَ منيا إلي التعرؼ عمي التفكير التخيمي
لدى طمبة المرحمة اإلعدادية .ولتحقيؽ أىداؼ البحث أعدت الباحثة مقايس :التفكير التخيمي وتـ
التحقؽ مف الصدؽ والثبات لممقياس .وأظيرت النتائج أف مستوى التفكير التخيمي لدى الطمبة
أعمى مف المتوسط الفرضي .وفي ضوء النتائج تـ وضع عددا مف التوصيات منيا االىتماـ
باألنشطة التعميمية التي تترجـ لنا معنى التفكير التخيمي والتأكيد عمى أىمية استعماؿ التقنيات
الحديثة في التدريس والتي تسيـ في رفع مستوى االنتباه لدى الطمبة.
وىدفت دراسة ) )Ackerman,2011إلى تحديد المراىقيف الموىوبيف بإستخداـ
الخصائص الشخصية لإلستثارات الفائقة لدابروسكي .حيث ىدفت إلى تحديد أنماط اإلستثارات
الفائقة الكامنة عند الموىوبيف كطريقة لمكشؼ عنيـ كبديؿ لألساليب التقميدية ،ولتحقيؽ اليدؼ تـ
إستخداـ مقياس اإلستثارات الفائقة الذي يحتوي عمى خمسة أبعاد :العقمية والتخيمية والحسية
والنفسحركية ،وأخي اَر اإلنفعالية وطُبؽ عمى ( )35طالباَ موىوباَ في الصفيف العاشر والحادي عشر
بالمرحمة الثانوية ،واختيرت العينة كالتالي :تـ إختيار ( )44طالباَ موىوباَ ( 50ذكور14 ،
إناث) ،ا ُكتشفوا بالطرائؽ التقميدية وفؽ محكات متعددة مثؿ نموذج رنزولي الذي تـ مف خاللو
قياس االنجاز األكاديمي ،القدرة العقمية ،واإلبداع ،وانجاز المياـ ،وأخذت ترشيحات األىؿ
والمعمموف بعيف االعتبار واعتبرت الدرجة ( )540ىي الحد األدنى لقبوؿ الطالب الموىوبوف في
البرنامج .واختير( 13طالباَ كموىوبيف) 40( ،ذكور 53،إناث) ترواحت أعمار الطالب مف
النوعيف بيف ( )54-54سنة .واتضح مف النتائج ارتفاع درجات الموىوبوف عمى أنماط
اإلستثارات الفائقة الخمسة مقارنة مع العادييف ،حيث أظيرت النتائج التي استخدـ فييا التحميؿ
التمييزي أف اإلستثارات النفسحركية والعقمية واإلنفعالية تـ تحديدىا كمؤشرات تمييزية لمموىوبيف.
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واتجيت دراسة ( )Jane, 2008إلى المقارنة بيف اإلستثارات الفائقة لدابروسكي بيف
الطالب الموىوبيف في المرحمة الثانوية في أمريكا وكوريا الجنوبية إلى متغير الجنس .ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة تـ تقصي الفروقات بيف الطالب والطالبات الموىوبيف في والية أوىايو وكوريا
الجنوبية عمى مقياس اإلستثارات الفائقة (.)OEQ11حيث تـ تطبيؽ اإلستبانة عمى( )443طالباَ
تـ تصنيفيـ كموىوبيف في المدارس الثانوية في والية أوىايو األمريكية ( )44ذكور ( )515إناث

و( )145موىوب في سيؤوؿ في كوريا( )553ذكور و( )444إناث مف أربعة تخصصات دراسية
(عموـ  ،لغات  ،ونوعاف مف الفنوف ) وبينت نتائج تحميؿ التبايف التي أجريت في ضوء متغيرات
الجنس والمنطقة أف الطالب الموىوبوف الكورييف ذكو اَر و إناثاَ حصموا عمى درجات أعمى مف
أقرانيـ األمريكييف عمى مقياس اإلستثارات الفائقة ،بإستثناء وحيد لمقدرات التخيمية ،و حيث لـ

تكف ىناؾ فروقات في اإلستثارات الفائقة العقمية والعاطفية والحسية.
وىدفت دراسة المطيري (4004ـ) إلى الكشؼ عف العالقة بيف أنماط اإلستثارات الفائقة وفؽ
نظرية دابروسكي وبيف الذكاء والتحصيؿ وفاعميتيا في الكشؼ عف الطمبة الموىوبيف في المرحمة
المتوسطة ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس اإلستثارة الفائقة ( )OEQ11بعد
أف تحقؽ مف صدقة وثباتو عمى عينة مف الطالب في الصفيف السابع والتاسع المتوسط في
محافظة الفروانية بدولة الكويت بمغ عدد أفرادىا ( )5040طالباَ وطالبة ،مستخدماً إختبار

المصفوفات المتتابعة لريفف بيدؼ توزيع أفراد العينة إلي مجموعتيف (مجموعة موىوبيف _

مجموعة عادييف) وقد توصمت الدراسة إلي وجود فروقات ذات داللة إحصائية بيف الطالب
الموىوبيف والعادييف عمى األبعاد اإلنفعالية والعقمية والتخيمية والنفسحركية مف مقياس اإلستثارة
الفائقة لصالح الموىوبيف ،في حيف أنو لـ تكف ىناؾ فروقات في بعد اإلستثارة الحسية .ووجود
عالقة ارتباطية بيف درجات الطالب الموىوبيف عمى مقياس اإلستثارة العقمية الفائقة الفرعي
واختبار الذكاء ودرجات التحصيؿ الدراسي لصالح الموىوبيف ،إضافة إلي وجود فروقات عمى
مقياس االستثارة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور في بعد االستثارة النفسحركية الفائقة،
ولصالح اإلناث في بعد االستثارة االنفعالية الفائقة .وجود فروؽ بيف متوسطات درجات مجموعة
الطمبة الموىوب عمى المقياس تعزى لمتغير الصؼ الدراسي لصالح الصؼ التاسع في مقياس
االستثارة العقمية في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ عمى بقية المقاييس الفرعية.
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وىدفت دراسة ( )Tieso, 2007إلى التعرؼ عمى أنماط اإلستثارات الفائقة عند الطالب
الموىوبيف الممتحقيف ببرنامج صيفي لمموىوبيف والتعرؼ عمى ىذه األنماط كما يراىا آباءىـ
وطُبؽ مقياس ( )OEQ11لقياس حدة اإلستثارات الفائقة لدى الموىوبيف البالغ عددىـ ((541
طالباَ وطالبة ترواحت أعمارىـ بيف ( )51-1سنة ،في حيف بمغ عدد الوالديف ( )525وأظيرت
النتائج وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في كؿ مف االستثارات الفائقة :الحسية واإلنفعالية لصالح
اإلناث فيما تفوؽ الذكور باالستثارة العقمية ،وكاف ىناؾ تأثيرات داللة إحصائياَ لدخؿ األسرة عمى
االستثارة الفائقة التخيمية والحسية.
ومن المالحظ أن الدراسة الحالية في طريقة إختيار العينة مع دراسة كال عبد الحمادي
(4054ـ) ودراسة عساكرة (4001ـ) حيث تـ إستخداـ الطريقة العشوائية .في حيف تختمؼ مع
دراسة كال مف دراسة ) (Hays,2018ودراسة ( ،)Oh et al, 2014حيث تـ إستخداـ الطريقة
القصدية فييا .وكذلؾ تتشابة الدراسة الحالية مف حيث المرحمة مع دراسة كال مف دراسة
))Ackerman,2011؛ ودراسة ) (Jane & others, 2008ودراسة )(Hays, 2018
طبقت عمى المرحمة الثانوية (لمموىوبيف _ والعادييف) وبيف (الذكور_ إناث) ،ودراسة
) (Saricam & Sahin, 2015طبقت عمى الموىوبيف والعادييف في المرحمة الثانوية ،في
حيف تختمؼ مع دراسة دراسة عبدالحمادي (4054ـ) ،ودراسة المطيري (4004ـ) طبقت عمى
الطمبة الموىوبيف بالمرحمة المتوسطة ،دراسة ) )Oh et al,2014طبقت عمى المرحمة االبتدائية
بيف الطالب الموىوبيف والعادييف ،ودراسة عساكرة (4001ـ) طبقت عمى المرحمة األساسية،
ودراسة ( )Tieso, 2007طبقت مف المرحمة االبتدائية والمتوسطة في حيف إختمفت الدراسة
الحالية أنيا طُبقت عمى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية.
تتشابة الدراسة الحالية في طريقة المنيج مع دراسة كال مف دراسة عبدالحمادي (4054ـ)
ودراسة المطيري (4004ـ) ودراسة ) ) Saricam & Sahin, 2015ودراسة عساكرة
(2003ـ) حيث تـ إستخداـ المنيج الوصفي اإلرتباطي المقارف في حيف إختمفت مع دراسة كال
مف دراسة ) )Ackerman,2011حيث واتبعت المنيج وصفي تحميمي ودارسة
) (Jane & others, 2008حيث اتبعت المنيج الوصفي المقارف و دراسة ))Hays, 2018
اتبعت المنيج الوصفي التجريبي.
بينما إختمفت الدراسة الحالية مف حيث أداة المقياس المستخدمة وىي
حب اإلستطالع العممي مع جميع الدراسات السابقة حيث إستخداـ مقياس لمعالـ
( .)Weible &Zimmerman, 2016وكذلؾ إختمفت الدراسة الحالية مف حيث أداة
المقياس المستخدمة وىي التفكير التخيمي مع جميع الدراسات السابقة حيث طبؽ المقياس لمعالـ
(.)Liang & chia, 2014
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وفي ضوء مقارنة الدراسات السابقة ،إستفادت الدراسة الحالية أمو ار هامة يمكن
إجمالها في اآلتي:





اختيار عناصر فصؿ األدب النظري ،وكتابة األدب السابؽ المتعمؽ بموضوع الدراسة.
اختيار المنيج البحثي المناسب لمدراسة الحالية.
تحديد أدوات الدراسة الحالية وبناء محتواىا.
تفسير نتائج الدراسة الحالية مف خالؿ مقارنتيا والتعرؼ عمى اتفاقيا واختالفيا مع
تمؾ الدراسات.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:
شديدا في كؿ المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والعممية خاصة
يشيد عالمنا اليوـ تسارًعا
ً
ًا
في المجاؿ التربوي الذي عرؼ
ظا في اآلونة األخيرة ،فالدوؿ المتقدمة تولي اىتماماَ
تطور ممحو ً
بالغاَ بالجانب التعميمي الذي تعوؿ عميو في تكويف واعدادجيؿ المستقبؿ وبصفة خاصة فئة
الموىوبوف التي تُعد ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء المجتمع ،لذلؾ تزايدت الدراسات حوؿ
ىذه الفئة واحتياجاتيـ وكيفية رعايتيما واستثمارىا عمى الوجو األمثؿ.
يؤكد رواد التربية العممية أف التدريس ليس مجرد نقؿ المعرفة إلى المتعمـ بؿ ىو عممية
اجتماعيا ،لذا أصبحت الميمة األساسية لمتدريس ىو
ووجدانيا و
عقميا وميارًيا
ً
ً
تضمف نمو المتعمـ ً
تعميـ المتعمـ كيؼ يفكر ال كيؼ يحفظ المواد الدراسية دوف استيعابيا ،ومساعدتو عمى توظيؼ
المعمومات في الحياة العممية ،وفيـ طبيعة العمـ وعممياتو وخطواتو ،وتنمية الميارات والميوؿ
العممية وحب اإلستطالع العممي (زيتوف4003،ـ ،ص.)15
عامال
أوضح القزاز(5543ـ) أف لإلستطالع العممي أىمية في عممية التعمـ حيث ُيعد
ً
أساسيا لمتعمـ .كما أوضحت الدراسات التي تناولت التفكير التخيمي عمى أنو ال يوجد اىتماـ
ً
بيذه القدرات لدى الطمبة ،وأف التدريس بصورتو الحالية يعيؽ التفكير بصورة عامة ويضعؼ
التفكير التخيمي ( .)De beni, Paazzagila, Gardinin, 2006كما يعاني الموىوبوف مف
الشعور بالممؿ وعدـ الرغبة في متابعة الدروس لسيولة تمؾ الموضوعات والمواد وقصورىا
في الوصوؿ لمستوى قدراتيـ الذىنية ،واف عدـ كفاية المناىج الدراسية لمتطمباتيـ وميوليـ
ٍ
ولعدـ إشباع الجوانب العقمية
حب لإلستطالع واكتشاؼ المعمومات،
وحاجاتيـ مف
والمعرفية والوجدانية يفقد الموىوب الحماس والتحدي نتيجة لألعماؿ الروتينية المتكررة المطموب
القياـ بيا في الفصؿ ،فالمنيج الدراسي ال يثير خياليـ وال يستدعي اىتماميـ وميوليـ
سمبا عمى تحصيميـ العممي والمعرفي
لحب اإلستطالع وال يتحدى قدراتيـ ،األمر الذي ينعكس ً
(بمبكاي ،لياس 4052،ـ ،ص.)101
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وبناء عمى ماسبؽ تحددت مشكمة الدراسة في الكشؼ عف درجة حب االستطالع العممي
وعالقتو بالتفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات،ولتحقيؽ ذلؾ تـ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 .5ما درجة حب اإلستطالع العممي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
.4ما درجة التفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
. 1ىؿ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات حب اإلستطالع العممي
والتفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
.4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات حب اإلستطالع العممي تعزى إلى
متغير الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
 .1ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات وتفكير التخيمي تعزى إلى متغير
الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:

.5تحديد درجة حب اإلستطالع العممي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية
بمنطقة الباحة.
.4تحديد عمى درجة التفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة.
. 1الكشؼ عف العالقة اإلرتباطية بيف حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى الطالبات
الموىوبات بالمرحمة الثانوية.
. 4الكشؼ عف داللة الفروؽ في متوسطات درجات حب اإلستطالع العممي والتي تعزى إلى
متغير الصؼ لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية.
 . 1الكشؼ عف داللة الفروؽ في متوسطات درجات التفكير التخيمي والتي تعزى إلى متغير
الصؼ لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية.

حدود الدراسة:

ُحددت الدراسة بعدد مف الحدود :الموضوعية ،والبشرية ،والمكانية ،والزمانية ،وىي عمى
النحو التالي:
الحدود الموضوعية :تتمثؿ في العالقة بيف حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى
الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية.
الحدود البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطالبات الموىوبات في المرحمة الثانوية.
الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى مدارس البنات الثانوية الحكومية بمحافظة الباحة.
الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خالؿ العاـ الدراسي5415/5414ى ػ
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مصطمحات الدراسة:
يشير تحميؿ عنواف الدراسة ،وموضوعيا إلى العديد مف المفاىيـ التي تشكؿ مضمونيا،
وت ّكوف في نفس الوقت أىـ مصطمحات األدب النظري لمدراسة ،وىي:حب اإلستطالع العممي،
والتفكيرالتخيمي ،والطمبة الموىوبوف ،وفيما يمي توضيح ليذه المصطمحات:
عرفو زيتوف )2001ـ ،ص (114أنو" :أحد المكونات السموكية
حب اإلستطالع العمميً :
لإلتجاىات العممية حيث يتسـ فيو المتعمـ بأنو يبحث عف عدـ اتساؽ في الجمؿ واإلستنتاجات
ويستشير المختصيف والخبراء عند تقصي المعمومات وبحثيا ويبحث عف البرىاف المسحي-
عمميا
التجريبي لدعـ التفسيرات ونقصيا ويتحدى صدؽ الجمؿ واإلستنتاجات غير المدعومة
ً
ويسأؿ أسئمةً تبدأ ب ػػ :مف ،أيف ،ولماذا ،متى ،وكيؼ؟ وينتبو إلى المواقؼ الجديدة ويبدي الرغبة
في اإلستفسار عف جوانب ىذا الموقؼ الجديد واستطالعو".
ائيا بأنيا :الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبات بعد تطبيؽ مقياس
وتعرفيا الباحثة إجر ً
حب اإلستطالع العممي.
التفكير التخيمي :عرفو إبراىيـ (2007ـ ،ص  ")25بأنو نمط مف التفكير يقوـ عمى عممية
استحضار واستعادة اإلنطباع الذىني لألشياء واألحداث التي تتصؿ بيدؼ معيف أو تخيؿ حركة
أو الخطوات التي تحقؽ ىذه األىداؼ ،ويمكف أف تتضمف القدرة عمى إعادة التركيب بطريقة
مبتكرة لما يتـ استعادتو مف صور ذىنية أو معاف أو خبرات او أحداث" .ويرى زيتوف
(2003ـ ،ص )77بأنو "التفكير بالصور أو ىو العممية العقمية التي تقوـ عمى إنشاء عالقات
جديدة بيف الخبرات العممية السابقة ،بحيث تنظميا في صور وأشكاؿ ليس لمفرد خبرة بيا مف
قبؿ ،وتعتمد عمى قدرتي التذكر واإلسترجاع والتصور العقمي"
ائيا بأنيا :الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبات بعد تطبيؽ مقاييس
وتعرفيا الباحثة إجر ً
التفكير التخيمي والذي يشمؿ األبعاد :بدءالخياؿ ،وتصور الخياؿ ،وتحويؿ الخياؿ.
الطالبات الموهوبات :عرؼ بوؿ_ويتيالموىوب بأنو مف يتصؼ باالمتياز المستمر في أي ميداف
مف مياديف الحياة ،ويري أف مصطمح موىوب يستخدـ لوصؼ الفرد الذي يظير مستوى أدائو
متميز في بعض المجاالت التي تحتاج إلى قدرات خاصة سواء كانت عممية أو فنية أو
ًا
استعدادا
ً
عممية ،وليس بالضرورة أف يتميز ىذا الفرد بمستوى عاؿ مف الذكاء ،بؿ قد يكوف متوسط
الذكاء ،وال يشترط أف يتميز بمستوى تحصيؿ عاـ مرتفع بصورة ممحوظة بالنسبة ألقرانو
(قطامي2015 ،ـ ،ص .)39فيما عرؼ تاننبوـ الموىوب بأنو الذي يتوفر لديو اإلستعداد
واإلمكانية ليصبح منتجاَ لألفكار في مجاالت األنشطة كافة ،التي مف شأنيا تدعيـ الحياة
وماديا (ماضي2011 ،ـ ،ص.)35
اجتماعيا
وعاطفيا و
وعقميا
أخالقيا
البشرية
ً
ً
ً
ً
ً

152

اجمللذ  - 63العذد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائيا بأف الطالبات الالتي تـ إختيارىـ طبقا إلجتيازىـ اختبار
وتعرؼ الباحثة الموىوبات إجر ً
قياس الموىبة بدرجة تبمغ أو تزيد عمى ( )665الذي تـ إعداد مف قبؿ و ازرة التعميـ بالمممكة
العربية السعودية.

منهج الدراسة واجراءتها
مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية (األوؿ-الثاني-
الثالث) بمدينة الباحة ،ضمف محكات و ازرة التعميـ ،وتراوحت أعمارىف ( )18-16سنة ،وتـ
الكشؼ عنيف كموىوبات بعد اجتيازىف برنامج قياس لمموىبة الذي أجرتو و ازرة التعميـ ،وبالرجوع
إلى إدارة التعميـ بالباحة اتضح أف عدد الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوي ( )219طالبة
موىوبة.كما يوضح الممحؽ (.)4

عينة الدراسة:
بفحص اإلحصاءات الخاصة بالطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية وتطبيؽ أدوات الدراسة
تـ إختيار( )92طالبة موىوبة بطريقة عشوائية ،بعد استثناء( )35طالبة شكموا معاَ العينة
اإلستطالعية التي تـ مف خالليا التحقؽ مف صدؽ وثبات أداتي الدراسة والجدوؿ()5

يوضح ذلؾ.
جدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب الصف الدراسي
الصؼ الدراسي

التكرار

النسبة المئوية

األوؿ الثانوي

الثاني الثانوي

38
18

%41

الثالث الثانوي

36

%39

المجموع

92

%100

%20

ويتضح مف الجدوؿ ( )5أف النسبة األعمى مف أفراد العينة كانت مف الطالبات الموىوبات
بالصؼ األوؿ الثانوي؛ حيث بمغت ( ،)%41تمييا نسبة الطالبات الموىوبات بالصؼ الثالث

أخير نسبة الطالبات الموىوبات بالصؼ الثاني الثانوي التي بمغت
الثانوي التي بمغت ( ،)%39و ًا
(.)%20
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أداتي الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية تـ استخداـ األداتيف التاليتيف.

مقياس حب اإلستطالع العممي:
وصف المقياس:
قامت الباحثة بترجمة مقياس حب اإلستطالع العممي كما ورد في دراسة
) .(Weible & Zimmerman, 2016ويتكوف المقياس مف( )54عبارة ،حيث تشير الدرجة
المرتفعة عمى حب االستطالع العممي ،وتتدرج استجابات عمى المقياس بشكؿ ثالثي كالتالي:
( 1دائما) إلى ( 5نادرا).

الخصائص السيكومترية لمقياس حب اإلستطالع العممي:
صدق المحكمين:
لمتحقؽ مف صدؽ محتوى المقياس قامت الباحثة بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف،
وقد بمغ عددىـ ( )54محكماَ مف المتخصصيف في عمـ النفس والموىبة واإلبداع وطرؽ

التدريس ،وذلؾ لتأكيد مف مدى تمثيؿ الفقرات لمحتوى المقياس ،وقد كاف معامؿ اإلتفاؽ بيف

المحؾ ميف ( )%51مما يشير بالثقة بإرتباط فقرات المقياس ككؿ ،وتـ تعديؿ فقرات المقياس
بناء عمى آراء واقتراحات المحكميف ،وتكوف المقياس في صورة النياية مف ( )54فقرة،كما يوضح
َ
الممحؽ(.)4

صدق التكوين الفرضي ( البناء):
إلستخراج دالالت صدؽ التكويف الفرض (البناء) المقياس ،أُستخرجت معامالت إرتباط
فقرات المقياس مع الدرجة الكمية عمى عينة إستطالعية مف خارج عينة الدراسة تكونت مف ()11
طالبة ،حيث تـ تحميؿ فقرات المقياس وحساب معامؿ اإلرتباط كؿ فقرة مف الفقرات ،حيث أف
معامؿ اإلرتباط ىنا يمثؿ داللة لمصدؽ بالنسبة لكؿ فقرة في صورة معامؿ إرتباط بيف كؿ فقرة
وبيف الدرجة الكميةوالجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
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جدول ( )2معامالت اإلرتباط بين درجات عبارات مقياس حب اإلستطالع العممي والدرجة الكمية
رقـ الفقرة

معامالت اإلرتباط

رقـ الفقرة

معامالت اإلرتباط

1
2
3
4

*0.34
**0.45
*0.34
**0.40

7
8
9
10

**0.51
*0.24
**0.52
*0.31

5
6

11
12

**0.43
**0.56

*0.36
*0.32

* دال عند مستوى ( *)0,01دال عند مستوى ()0,05
تشير النتائج الواردة في الجدوؿ( )2أف معامالت اإلرتباط بيف درجات عبارات المقياس
إحصائيا عند مستوى ( ،)0,01وعند مستوى ( ،)0,05مما يدؿ
والدرجة الكمية لممقياس دالة
ً
عمى تمتع المقياس بالصدؽ.

الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية):
تـ تصنيؼ العينة االستطالعية لمجموعتيف (مجموعة الربيع األعمى ومجموعة الربيع
األدنى) ،واستخداماختبار"ت" لتعييف القوة التمييزية الفارقة لكؿ عبارة مف عبارات المقياس
(12عبارة)  ،والجدوؿ( )1يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفرؽ بيف المجموعتيف في
عبارات المقياس.
جدول ( )3الصدق التمييزي لمقياس حب اإلستطالع العممي
مجموعة اإلرتباط

العػػدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

مجموعة الربيع األدنى

12

25.17

0.94

10

31.70

10.6

مجموعة الربيع األعمى

قيمة "ت"

مستػوى الداللػة

15.30 -

0.01

إحصائيا عند مستوى ( )0.01بيف متوسط
ويتضح مف الجدوؿ ( )1وجود فرؽ دالة
ً
مجموعة الربيع األعمى ومتوسط مجموعة الربيع األدنى في الدرجة الكمية المقياس حب
اإلستطالع لصالح متوسط مجموعة الربيع األعمى ،مما يدؿ عمى الصدؽ التمييزي لممقياس ،مما
يحقؽ صدؽ المقارنة الطرفية.
ومف اإلجراءات السابقة يتضح ثبات ،وصدؽ مقياس حب اإلستطالع العممي ،والمقياس في
نادرا)،كما
دائما) إلى (ً 1
صورتو النيائية يتكوف مف ) (12عبارة .وتتدرج االستجابات مف (ً 3
يوضح الممحؽ(.)4
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ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحساب الثبات بمعامؿ ألفا كرونباخ (( )αفى حالة عدد المفردات 12
مفردة) ،حيث بمغ معامؿ ثبات المقياس) .)0.60وكانت قيـ معامالت ثبات مفردات المقياس أقؿ
مف أو تساوي قيمة معامؿ ثبات المقياس ،مما يدؿ عمى ثباتو.

طريقة تصحيح مقياس حب االستطالع العممي :
تـ استخداـ التدريج الثالثي لتصحيح مقياس حب االستطالع العممي ،وتوزيع المتوسطات
الحسابي إلى المستويات المنخفضة ،والمتوسطة ،والمرتفعة ،بحيث إذا قاـ الطمبة باختيار التدريج
المناسب وفؽ البدائؿ الموضوعة لفقرات المقياسيف ،دائما( )1واحياناَ( )4وناد اَر( ،)5وكانت جميع
فقرات المقياس باالتجاه اإليجابي .وتـ حساب مدى كؿ مف ىذه المستويات وفؽ المعادلة اآلتية:
القيمة العميا لمبديؿ مطروحة بالقيمة الدنيا ،وتقسـ نتيجة طرح القيمتيف عمي ثالثة ،وبذلؾ يكوف
الحكـ عمى حب االستطالع العممي عمى النحو اآلتي:


5أقؿ مف ( 1,66منخفضة).



 1,66اقؿ مف ( 2,32متوسطة).



 4,32اقؿ مف ( 1مرتفعة).

مقياس التفكير التخيمي:
وصف المقياس:
قامت الباحثة بترجمة مقياس كماورد في دراسة ( (Lian&Chia,2014حيث تكوف المقياس
في صورتو األولية ( )27عبارة .وتـ استبعاد عبارة وبناء عمى مايتفؽ مع طبيعة البيئة السعودية
كما ىو موضح في الجدوؿ ( ،)4وتضح اف المقياس في صورة النيائية يتكوف مف ( )26عبارة
موزعة عمى ثالث أبعاد:بدء الخياؿ ( )8عبارة ،وتصور الخياؿ( )12عبارة ،وتحويؿ الخياؿ ()6
عبارة .وتتدرج االستجابات عمى المقياس بشكؿ ثالثي كالتالي3( :دائما) إلى (1نادرا).
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جدول ( )4يوضح تعديالت مقياس التفكير التخيمي
التعديؿ العبارات

العبارات
يمكنني أتباع منيج غير تقميدي فيما أقوـ بو.

تـ حذؼ الفقرة( )2مف المقياس وىي:

يمكنني أتباع أسموب غير تقميدي فيما أقوـ بو مف

أعمؿ يمكنني تحدي األفكار الموجود

يمكنني بسيولة تصنيؼ الجوانب غير المفيومة.

يمكنني تصنيؼ الجوانب غير المفيومة في أي موضوع.

يمكنني تقديـ أفكار مختمفة عند القياـ بأمر ما

يمكنني تخيؿ أفكار مختمفة عند القياـ بأمر ما.

يمكنني وضع أىداؼ تتوافؽ مع قدراتي

يمكنني تخيؿ أفكار تتوافؽ مع قدراتي

صدق التكوين الفرضي( البناء):
الستخراج دالالت صدؽ التكويف الفروضي (البناء المقياس) ،استخرجت معامالت إرتباط
فقرات المقياس مع الدرجة الكمية في عينة إستطالعية مف خارج عينة الدراسة تكونت مف ()35
طالبة ،حيث تـ تحميؿ فقرات المقياس وحساب معامؿ اإلرتباط كؿ فقرة مف الفقرات ،حيث أف
معامؿ اإلرتباط ىنا يمثؿ داللة لمصدؽ بالنسبة لكؿ فقرة في صورة معامؿ إرتباط بيف كؿ فقرة
وبيف الدرجة والكمية ،وبيف كؿ فقرة وبيف إرتباطيا بالبعد الذي تنتمي إليو والجدوؿ ()1
يوضح ذلؾ.
جدول ( )1معامالت اإلرتباط بين درجات عبارات مقياس التفكير التخيمي
ودرجة البعد والدرجة الكمية
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8

معامالت اإلرتباط
الدرجة
بدء الخياؿ
الكمية
**0.32
*0.19
**0.31
**0.49
**0.42
**0.46
**0.38
**0.32

*0.19
*0.16
**0.27
**0.30
**0.32
**0.39
**0.23
**0.21

ـ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامالت اإلرتباط
الدرجة
تصور
الكمية
الخياؿ
**0.38
**0.28
**0.20
**0.27
**0.27
**0.34
**0.34
*0.20
**0.26
**0.41
**0.40
**0.38

**0.36
**0.24
*0.16
*0.17
**0.20
*0.18
**0.27
**0.21
**0.25
**0.35
**0.31
**0.23

ـ
21
22
23
24
25
26

معامالت اإلرتباط
بدء الخياؿ

الدرجة الكمية

**0.57
**0.63
**0.43
**0.20
**o.48
**0.51

**0.41
**0.37
**0.25
*0.16
**0.35
**0.32

** دال عند مستوى ( * ،)0.01دال عند مستوى ()0.05
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح مف الجدوؿ( )1أف معامالت اإلرتباط بيف درجات عبارات المقياس ،ودرجات

إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01وعند مستوى
األبعاد الثالثة والدرجة الكمية لممقياس دالة
ً
(.)0.05
كما تـ حساب معامالت اإلرتباط بيف درجات األبعاد الثالثة والدرجة الكمية لممقياس ،فكاف

اإلرتباط داالً عند مستوى ( )0.01كما يتضح مف الجدوؿ ( )1التالي:

جدول ( )2معامالت اإلرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لمقياس التفكير التخيمي
األبعاد

بدء الخياؿ

تصور الخياؿ

تحويؿ الخياؿ

الدرجة الكمية

**0.66

**0.78

**0.68

وتدؿ نتائج الجدوليف ( )1و( )2عمى تمتع المقياس بالصدؽ.
الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية):
تـ تصنيؼ العينة لمجموعتيف (مجموعة الربيع األعمى ومجموعة الربيع األدنى) ،واستخداـ

اختبار "ت" لتعييف القوة التمييزية الفارقة لكؿ مفردة مف مفردات المقياس ()26عبارة ،والجدوؿ
التالي يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفرؽ بيف المجموعتيف في مفردات المقياس والجدوؿ(.)3
جدول ( )3الصدق التمييزي المقياس التفكير التخيمي
العػػدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

مجموعة اإلرتباط
مجموعة الربيع األدنى

9

49.33

2.34

مجموعة الربيع األعمى

10

64.80

2.44

قيمة "ت"

14.05 -

مستػوى
الداللػة
0.01

إحصائيا عند مستوى ( )0.01بيف متوسط
ويتضح مف الجدوؿ ( )3وجود فرؽ دالة
ً
مجموعة الربيع األعمى ومتوسط مجموعة الربيع األدنى في الدرجة الكمية الستبانة التفكير

التخيمي لصالح متوسط مجموعة الربيع األعمى ،مما يدؿ عمى الصدؽ التمييزي لالستبانة ،مما

يحقؽ صدؽ المقارنة الطرفية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومف اإلجراءات السابقة يتضح صدؽ مقياس التفكير التخيمي ،والمقياس في صورتو
النيائية يتكوف مف( )26عبارة ،موزعة عمى ثالثة أبعاد؛ (بدء الخياؿ ،ويتكوف مف  8عبارات)،
و(تصور الخياؿ ،ويتكوف مف  12عبارة) ،و(تحويؿ الخياؿ ،ويتكوف مف  6عبارات) .وتتدرج
نادرا).
دائما) إلى (ً 1
االستجابات مف (ً 3

ثانيا :الثبات:
ً

الثبات بمعامل ألفا كرونباخ ()α

قامت الباحثة بحساب الثبات بمعامؿ ألفا كرونباخ (()αفى حالة عدد المفردات  26عبارة)،
حيث بمغ معامؿ ثبات المقياس( .)0.61وكانت قيـ معامالت ثبات مفردات المقياس أقؿ مف أو
تساوي قيمة معامؿ ثبات المقياس ،مما يدؿ عمى ثباتو.

طريقة تصحيح مقياس التفكير التخيمي:
تـ استخداـ التدريج الثالثي لتصحيح مقياس التفكير التخيمي ،وتوزيع المتوسطات الحسابي
إلى المستويات المنخفضة ،والمتوسطة ،والمرتفعة ،بحيث إذا قاـ الطمبة باختيار التدريج المناسب
وفؽ البدائؿ الموضوعة لفقرات المقياسيف ،دائما( )1واحياناَ( )4وناد اَر( ،)5وكانت جميع فقرات
المقياس باالتجاه اإليجابي .وتـ حساب مدى كؿ مف ىذه المستويات وفؽ المعادلة اآلتية :القيمة
العميا لمبديؿ مطروحة بالقيمة الدنيا ،وتقسـ نتيجة طرح القيمتيف عمي ثالثة ،وبذلؾ يكوف الحكـ
عمى التفكير التخيمي عمى النحو اآلتي:




5أقؿ مف ( 1,66منخفضة).
 1,66اقؿ مف ( 2,32متوسطة).
 4,32اقؿ مف ( 1مرتفعة).

األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا ،فقد تـ إستخداـ أساليب إحصائية
متنوعة ،والمتمثمة في:







التك اررات والنسبة المئوية لوصؼ عينة الدراسة.
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لحساب القيمة التي يعطييا أفراد عينة الدراسة.
معامؿ اإلرتباط بيرسوف لمعالقة بيف أبعاد المقياسيف والدرجة الكمية.
معامؿ ألفا كرونباخ.
تحميؿ التبايف األحادي.
اختبار (ت).
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د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث و مناقشتها:
تـ تحميؿ البيانات احصائيا بحسب تساؤالت البحث ثـ مناقشتيا وفؽ الدراسات السابقة
واالطار النظري وخصائص المجتمع ،عمي النحو االتي:

نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:
لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ ونصو :ما درجة حب اإلستطالع العممي لدى الطالبات
الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟ استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،فجاءت النتائج كما بالجدوؿ (:)4
جدول ( )4درجة حب اإلستطالع العممي لدى الطالبات الموهوبات
المتوسط

العبارات

االنحراؼ

الدرجة

الترتيب

2.49

0.56

مرتفعة

5

1.91

0.66

متوسطة

12

2.11

0.67

متوسطة

11

2.60

0.55

مرتفعة

3

2.14

0.65

متوسطة

10

أفضؿ القياـ بأشياء لـ يقـ بيا أي شخص آخر.

2.29

0.67

متوسطة

7

أفضؿ تطبيؽ المعمومات الجديدة لحؿ المشكالت.

2.74

0.44

مرتفعة

1

2.23

0.69

متوسطة

8

أحاوؿ التعمـ مف المواقؼ الجديدة التي أمر بيا.

2.17

0.71

متوسطة

9

أفضؿ مواجية التحديات لكي أتعمـ وأتطور.

2.40

0.50

مرتفعة

6

أفضؿ القياـ باألشياء التي قد تخيفني قميالَ.

2.51

0.61

مرتفعة

4

2,63

0.60

مرتفعة

2

2.35

0.61

مرتفعة

ٍ
أشياء جديداَ.
أقوـ بابتكار

أقوـ بدمج األشياء معاَ لمعرفة ما سيحدث.

أقارف بيف األشياء لمعرفة التغيرات أو اإلختالفات
أفضؿ حؿ المشاكؿ أو األلغاز التي تحتاج أكثرمف

إجابة.
أفضؿ العمؿ مع المتخصصيف اآلخريف لنرى كيؼ
تحدث األشياء.

عندما أرى كممة ال افيـ معناىا ابحث عف معناىا أو
اطمب مساعدة شخص آخر.

أفضؿ القياـ بأشياء مثيرة وغير متوقعة.

الدرجة الكمية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح مف الجدوؿ( )4أف حب اإلستطالع العممي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة

الثانوية بمنطقة الباحة بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)4.11وانحراؼ معياري قدره (،)0.25
واحتمت العبارة (أفضؿ تطبيؽ المعمومات الجديدة لحؿ المشكالت) المرتبة األولى في درجة توفر

حب اإلستطالع ،بمتوسط قدره ( ،)4.34وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.44في حيف جاءت العبارة

(أقوـ بدمج األشياء معاَ لمعرفة ما سيحدث) في المرتبة األخيرة بمتوسط قدره ( ،)5.55وانحراؼ
معياري قدره ( ،)0.22بدرجة متوسطة.
ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء خصائص الطالبات الموىوبات حيث يرتفع حب

اإلستطالع العممي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية حيث أنيـ يمتمكوف مستوى عالي

مف االنتباه األمر الذي يشير إلى تفوقيـ ألف حب اإلستطالع يحتاج إلى مستوى عالي مف
االنتباه وتفسر ذلؾ إلى أف اإلستطالع العممي عامؿ ميـ في الكشؼ عف المبدعيف في المدارس

وذلؾ مف خالؿ االىتماـ تنمية ميارات الطالبات الموىوبات.

وذكر ) (Piaget, 1958أف الموىوبوف يتميزوف بقدر ٍ
عاؿ و متسارع مف النمو العقمي مما

ينعكس عمى زيادة نسبة الذكاء لدييـ ،فيـ يظيروف قدر مف التفكير المجرد ويتزايد وينعقد بوجود

مفاىيـ متعددة مما يؤدي إلى تنوع العممية الذىنية في حؿ المشكالت والتفكير المعقد.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء باإلطار النظري فيما أورده كالَ مف دراسة ()Hays,2018
إ لى أف متوسط درجات الطالب الموىوبوف كانت مرتفعة عف تمؾ لمطالب العادييف .واتفقت مع
دراسة دراسة ) )Saricam & Sahin,2015حيث كشفت الدراسة عف أف درجات الطالب
الموىوبوف فاقت كؿ التوقعات ،أفادت النتائج أنإرتفاع الدرجات عمي مقاييس اإلستكشاؼ

وحب اإلستطالع.

كما أظيرت دراسة (  (Oh et al,2014وجود درجة مرتفعة مف حب اإلستطالع والشغؼ

العممي واإلبتكار لدى الطالب نفسة في حيف إختمفت مف حيث أنيا طبقت عمى المرحمة

االبتدائية.

نتيجة السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:
لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني ونصو :ما درجة التفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات

بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟ استخدمت الباحثة المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،فجاءت

النتائج كما بالجداوؿ ( )5و( )50و( )55و( )54التالية:
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د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )5درجة التفكير التخيمي الطالبات الموهوبات
المحاور

االنحراؼ

المتوسط

بدء الخياؿ

درجة التفكير التخيمي

الترتيب

2.42

0.59

مرتفعة

2

2.44

0.61

مرتفعة

تصور الخياؿ

2.26

الدرجة الكمية

2.37

تحويؿ الخياؿ

المعياري
0.66

متوسطة

0.62

3
1

مرتفعة

ويتضح مف الجدوؿ ( )5أف التفكير التخيمي يتوفر لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة
الثانوية بمنطقة الباحة بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.73وانحراؼ معياري قدره (،)0.62
واحتؿ بعد (تحويؿ الخياؿ) المرتبة األولى بمتوسط قدره ( ،)2.44وانحراؼ معياري قدره
( ،)0.61يميو بعد (بدء الخياؿ) في المرتبة الثانية بمتوسط قدره ( ،)242.وانحراؼ معياري قدره
( ،)0.59في حيف جاء بعد (تصور الخياؿ) في المرتبة األخيرة بمتوسط قدره ( ،)2.26وانحراؼ
معياري قدره (.)0.66

ويمكن عرض النتائج بالتفصيل لكل محور ،عمى النحو التالي:
جدول( )50درجة بدء الخيال لدى الطالبات الموهوبات
االنحراؼ

درجة

مرتفعة

3
2

العبارات

المتوسط

يمكنني وضع أفكار فريدة مقارنة باآلخريف.

2.43

0.50

2.66

0.48

مرتغعة

2.26

0.70

متوسطة

7

2.69

0.47

مرتفعة

1

2.43

0.61

مرتفعة

4

2.40

0.5

مرتفعة

5

2.17

0.98

متوسطة

8

2.42

0.59

مرتفعة

يمكنني تطوير أفكار مف خالؿ دراسة وجيات النظر
المختمفة.

يمكنني أتباع أسموب غير تقميدي فيما أقوـ بو مف أعماؿ.
يمكنني تقديـ أفكار بطرؽ متنوعة.

يمكنني إستخداـ مجموعة متنوعة مف الطرؽ لمتعبير عف
األفكار.

يمكنني تحميؿ العديد مف االحتماالت حوؿ كيفية تطور
المشكمة.

يمكنني استكشاؼ المجيوؿ عند القياـ بعده تجارب.
يمكنني أف أندمج انفعالياَ فيما أقوـ بو.
بدء الخياؿ

122

2.34

المعياري

0.48

الرضا

مرتفعة
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الترتيب

6

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح مف الجدوؿ ( )50أف بدء الخياؿ يتوفر لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية
بمنطقة الباحة بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.42وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.59واحتمت
العبارة (يمكنني تقديـ أفكار بطرؽ متنوعة) المرتبة األولى في درجة توفر بدء الخياؿ بدرجة
كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.69وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.47في حيف جاءت العبارة (يمكنني
استكشاؼ المجيوؿ عند القياـ بعده تجارب) في المرتبة األخيرة ،بمتوسط قدره (،)2.17
وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.98بدرجة متوسطة.
جدول ( )55درجة تصور الخيال لدى الطالبات الموهوبات
المتوسط

العبارات
يمكنني تصنيؼ الجوانب غير المفيومة في أي
موضوع.

يمكنني فيـ الصورة اإلجمالية الموضوع ما
بسيولة

يمكنني االستمرار في التركيز عمى التخيؿ ومنع
نفسي مف التشتت

يمكنني االستمرار في التركيز عمى موضوع ما
حتى أتوصؿ إلى فكرة محددة

يمكنني أف استغرؽ وقتا في موضوع حتى اتخذ
قرار.

يمكنني التوصؿ إلى طريقة مبتكرة ألداء واجبات
المدرسية.

يمكنني تخيؿ أفكار تتوافؽ مع قدراتي الفعمية.
يمكنني مراجعة أفكاري لموصوؿ إلى نتائج
مرضية.

يمكنني التفكير في التناقضات الموجودة في
مشكمة ما.

يمكنني تكويف روابط بيف أشياء قد تبدو غير
مرتبطة.

يمكنني تخيؿ أفكار مختمفة عند القياـ بأمر ما
يمكنني التعبير عف مشاعري بإستخداـ أفكار
واضحة.

تصور الخياؿ
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االنحراؼ

درجة الرضا

الترتيب

2.11

0.83

متوسطة

9

2.03

0.78

متوسطة

10

2.03

0.82

متوسطة

11

المعياري

2.69

0.47

مرتفعة

1

2.54

0.50

مرتفعة

3

2.23

0.69

متوسطة

6

2.17

0.71

متوسطة

7

2.40

0.50

مرتفعة

5

2.60

0.55

مرتفعة

2

2.11

0.76

متوسطة

8

1.77

0.77

متوسطة

12

2.51

0.61

مرتفعة

4

2.26

0.66

متوسطة
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حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح مف الجدوؿ ( )55أف تصور الخياؿ يتوفر لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة
الثانوية بمنطقة الباحة بدرجة متوسطة ،بمتوسط قدره ( ،)2.26وانحراؼ معياري قدره (،)0.66
واحتمت العبارة (يمكنني االستمرار في التركيز عمى موضوع ما حتى أتوصؿ إلى فكرة محددة)
المرتبة األولى في درجة توفر تصور الخياؿ بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.69وانحراؼ
معياري قدره ( ،)0.47في حيف جاءت العبارة (يمكنني تخيؿ أفكار مختمفة عند القياـ بأمر ما)
في المرتبة األخيرة ،بمتوسط قدره ( ،)1.77وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.77بدرجة متوسطة.
جدول( )54درجة تحويل الخيال لدى الطالبات الموهوبات
المتوسط

المحاور
يمكنني التعبير عف األفكار المجردة بإستخداـ
أمثمة مف الحياة اليومية.

يمكنني توضيح األفكار الصعبة بواسطة بعض
المفاىيـ.

يمكنني شرح المفاىيـ غير المألوفة مف خالؿ
تقديـ أمثمة واضحة.

يمكنني دمج وجيات النظر المختمفة في طريقة
تفكيري.

يمكنني إعادة إنتاج أفكاري بمرونة في مجاالت
متعددة.

يمكنني نقؿ أفكار متشابية في المواقؼ
المختمفة.

تحويؿ الخياؿ

االنحراؼ

درجة الرضا

الترتيب

2.63

0.60

مرتفعة

1

2.31

0.63

متوسطة

4

2.60

0.50

مرتفعة

3

2.60

0.49

مرتفعة

2

المعياري

2.20

0.80

متوسطة

6

2.31

0.68

متوسطة

5

2.44

0.61

مرتفعة

ويتضح مف الجدوؿ ( )54أف تحويؿ الخياؿ يتوفر لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة
الثانوية بمنطقة الباحة بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.44وانحراؼ معياري قدره (،)0.61
واحتمت العبارة (يمكنني التعبير عف األفكار المجردة بإستخداـ أمثمة مف الحياة اليومية) المرتبة
األولى في درجة توفر تحويؿ الخياؿ بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.63وانحراؼ معياري قدره
( ،) 0.60في حيف جاءت العبارة (يمكنني إعادة إنتاج أفكاري بمرونة في مجاالت متعددة) في
المرتبة األخيرة ،بمتوسط قدره ( ،)2.20وانحراؼ معياري قدره ( ،)0.80بدرجة متوسطة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشير النتائج السابقة أف التفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية مرتفع

بدرجة كبيرة ،بمتوسط قدره( ،)4.13وانحراؼ معياري قدره(.)0.24

وتعزو الباحثة أف ىذه النتيجة تدعـ إستخداـ التفكير التخيمي في مدارسنا عمى الطالبات

الموىوبات بالمرحمة الثانوية وتفسر ذلؾ إلى تأكيد تكاتؼ جميع المؤسسات التربوية عمى تنمية

ميارات الطالبات الموىوبات ليعود عمييـ بالنفع عمى المجتمع ويزيد مف مياراتيـ.

ويصؼ العديد مف عمماء النفس التخيؿ عمى أنو أحد "القدرات العقمية العميا" التي تربط

بناء ذىنياَ مختمفاَ عف الماضي أو الحاضر
مظاىر الذاكرة أو الخبرات المركبة معاّ لتصبح َ
المدرؾ ،ويمكنو أف يسبؽ المستقبؿ الحقيقي(.).p: 42 Morosini,
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء باإلطار النظري فيما أورده كالَ مف دراسة حمادي(4054ـ)
ظيرت النتائج أف مستوى التفكير التخيمي لدى الطمبة واختمفت بأنيا طبقت عمى المرحمة

اإلعدادية وليس موىوبيف ،ودراسة ( )Ackerman,2001اتفقت مع الدراسة في ارتفاع استثارة
القدرة التخيمية لدى الموىوبيف.

نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:
لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث ونصو :ىؿ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف

متوسطات درجات حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة

الثانوية بمنطقة الباحة؟ تـ حساب معامؿ إرتباط بيرسوف بيف درجات حب اإلستطالع العممي

والتفكير التخيمي(األبعاد والدرجة الكمية) لدى الطالبات الموىوبات ،ويوضح جدوؿ( )51نتائج
معامؿ إرتباط بيرسوف بيف حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات.
جدول ( )51معامل إرتباط بيرسون بين

حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى الطالبات الموهوبات
ابعاد التفكير التخيمي
الدرجة الكمية لحب
االستطالع العممي

بدء الخياؿ

تصور الخياؿ

تحويؿ الخياؿ

**0.12

**0.11

**0.25

الدرجة الكمية لمتفكير

دالة عند مستوى ()2.20
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التخيمي
**0.24

حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحصائيا عند مستوى ( )0.05بيف
تشير نتائج الجدوؿ ( )51إلى وجود عالقة إرتباطية دالة
ً
(حب اإلستطالع العممي) ودرجات كؿ مف (بدء الخياؿ ،وتصورالخياؿ ،وتحويؿ الخياؿ ،والدرجة

الكمية لمتفكير التخيمي) لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة.

وتعزو الباحثة أف ىذه النتيجة تدعـ حب اإلستطالع العممي واستخداـ التفكير التخيمي عمى

الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية وتفسر ذلؾ إلى أف اإلستطالع العممي عامؿ ميـ ؼ

الكشؼ عف المبدعيف في المدارس وذلؾ مف خالؿ االىتماـ وتنمية ميارات الطالبات الموىوبات

بإستخداـ التفكير التخيمي تزايد مف مياراتيـ .ومحب اإلستطالع والفضوؿ العقمي الذي ينعكس

في أسئمتو المتعددة وأفكار جديدة منظمة يسيؿ عمية صياغتيا بالغة سميمة ،ويقترح أفكار قد

يعتبرىا اآلخروف غريبة ،ويعطي أولوية لمخياؿ اإلبداعي عمى التفكير المنطقي ولديو رغبة قوية

في المعرفة ويبدي اىتمامو باألفكار بسيولة ودقة جديدة(عبدالكافي 4005،ـ).

حيث اتفقت دراسة ( )Ackerman,2011مع الدراسة الحالية أظيرت النتائج التي استخدـ

فييا التحميؿ التمييزي أف اإلستثارات النفسحركية والعقمية واإلنفعالية تـ تحديدىا كمؤشرات تمييزية

لمموىوبيف.

نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها:
لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع ونصو :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات

درجات حب اإلستطالع العممي تعزى لمتغير الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة

الثانوية بمنطقة الباحة؟ استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي،ANOVA
فجاءت النتائج كما بالجدوليف ( )51( ،)54التالييف:

الجدول ( )54عمى مقياس حب اإلستطالع العممي وفقًا لمتغير الصف الدراسي
المحور
حب
العممي

اإلستطالع

الصؼ الدراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

األوؿ

14

44.43

4.41

الثاني

54

45.53

4.31

الثالث

12

44.42

4.44

124

اجمللذ  - 63العذد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )51نتائج تحميل التباين لمفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
عمى مقياس حب اإلستطالع العممي وفقًا لمتغير الصف الدراسي
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

مربعات

الحرية

المربعات

(ؼ)

اإلحصائية

2

3.23
7.94

المحور

مصدر التبايف

حب

بيف المجموعات

6.46

اإلستطالع

داخؿ المجموعات

706.28

89

المجموع

712.74

91

العممي

0.41

0.67

إحصائيا بيف الطالبات الموىوبات
يتضح مف الجدوؿ ( )54و( )51عدـ وجود فروؽ دالة
ً

بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة في متوسطات درجات (حب اإلستطالع العممي) تُعزى لمتغير
الصؼ الدراسي.
تعزو الباحثتاف أف ىذه النتيجة تدعـ إستخداـ حب االستطالع العممي وتفسير ذلؾ اف
الطالبات في ىذه المرحمة تنمو لدييـ القدرة عمى التفكير العممي ،متمثالَ بشعورىـ بالمشكمة،
والتعامؿ مع األفكار المجردة ،والقدرة عمى التفكير المجرد غير المرتبط بألشياء المحسوسة
وزيادة القدرة عمى القياـ بكثير مف العمميات العقمية العميا كالتفكير والتذكر القائـ عمى الفيـ،
واالستنتاج والتعمـ والتخيؿ .والقدرات العقمية الخاصة كالقدرة الرياضية التعامؿ مع األعداد والقدرة
المغوية والدقةفي التعبير والقدرة الميكانيكية والفنية .وتتضح االبتكارات في ىذه المرحمة كنتاج
لمنشاطات العقمية .حيث يذكر جرواف (4051ـ) أف الطمبة الموىوبيف يتميزوف بخصائص
معرفية تميزىـ عف أقرانيـ العادييف بحب االستطالع .وكما يوضح زىراف (2005ـ) أف الطمبة
في ىذة المرحمة يتميزوف بالنمو العقمي (المعرفي).
وبذلؾ غالبية تساؤالت الدراسة الحالية إختمفت مع نتائجيا وتعتبر الدراسات التي تناولت ىذا
التساؤؿ ،وىو :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات حب االستطالع
العممي تعزى لمتغير الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
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د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتيجة السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها:
لإلجابة عمى السؤاؿ الخامس ونصو :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات
درجات التفكير التخيمي تعزى لمتغير الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية
بمنطقة الباحة؟ استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي ،ANOVAفجاءت النتائج كما
بالجدوليف ( )53(،)52التالييف:
جدول( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
عمى مقياس التفكير التخيمي وف ًقا لمتغير الصف الدراسي
المحاور

بدء الخياؿ

تصور الخياؿ

تحويؿ الخياؿ

التفكير التخيمي

الصؼ الدراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

األوؿ

38

19.37

1.99

الثاني

18

19.78

1.70

الثالث

36

19.69

1.30

األوؿ

38

14.71

1.72

الثاني

18

14.83

1.98

الثالث

36

14.14

1.61

األوؿ

38

23.76

4.51

الثاني

18

23.67

2.35

الثالث

36

23.25

3.90

األوؿ

38

57.84

6.24

الثاني

18

58.28

4.17

الثالث

36

57.08

4.72
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )01نتائج تحميل التباين لمفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
عمى مقياس التفكير التخيمي وفقًا لمتغير الصف الدراسي
المحاور

بدء الخياؿ
تصور

الخياؿ
تحويؿ

الخياؿ
التفكير

التخيمي

مصدر التبايف
بيف المجموعات

درجات

مجموع

الحرية

مربعات

2

2.87

متوسط

المربعات
4.44

داخؿ المجموعات

255.59

89

2.87

بيف المجموعات

8.37

2

4.18

المجموع

91

258.47

داخؿ المجموعات

266.62

89

3.00

بيف المجموعات

5.21

2

2.60

المجموع

91

274.99

داخؿ المجموعات

1379.62

89

15.50

بيف المجموعات

20.02

2

10.01

المجموع

داخؿ المجموعات
المجموع

1384.83
2513.41
2533.43

91
89
91

28.24

قيمة

الداللة

(ؼ)

اإلحصائية

0.50

0.61

0.140

0.17

0.35

0.25

0.85

0.70

إحصائيا بيف الطالبات الموىوبات
يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة
ً
بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة في متوسطات درجات (بدء الخياؿ ،وتصورالخياؿ ،وتحويؿ
الخياؿ ،والدرجة الكمية لمتفكير التخيمي) تعزى لمتغير الصؼ الدراسي.
وتعزو الباحثتاف أف ىذه النتيجة تدعـ استخداـ التفكير التخيمي عمى الطالبات الموىوبات
بالمرحمة الثانوية وتفسر ذلؾ الى انو يساعد عمى عرض المواد بطريقة شيقة أدت إلى جذب
االنتباه وزيادة الدافعية الكتساب المفاىيـ والحقائؽ والمعمومات.
ويذكر الشيخ ( )5410أف النشاط العقمي يتضمف عدد مف العمميات العقمية المعرفية منيا:

التفكير والتخيمي ويتضح النمو العقمي (المعرفي) في ىذة المرحمة نتيجة زيادة المعرفة.

وكما يذكر زىراف(4001ـ) أف الخبرات الواسعة والعريضة تسمح بنمو التفكير .تكثر أحالـ
اليقظة حوؿ المشكالت والتطمعات والحاجات ،حيث يمجأ المراىؽ ال شعوريا إلى إشباعيا،
ويمكنو نموه العقمي مف ذلؾ حيث يسمح لو باليروب بعيدا في عالـ الخياؿ ،فيرى نفسو العبة

مشيورة أو بطال ال يشؽ لو غبار .ازدياد قدرتو عمى صناعة فمسفة خاصة لو في الحياة .أكثر
قدرة عمى تقويـ نفسو والتفريؽ بيف ما ىو واقعي أو مثالي.

122

اجمللذ  - 63العذد الرابع  -أبريل 0202م

حب االستطالع العممي وعالقته بالتفكير التخيمي

د /نجالء محمود الحبشي
أ /ريم عبدالرحيم معيض الزهراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبذلؾ أغمب فروضيات الدراسة الحالية إختمفت مع نتائجيا وتعتبر الدراسات القميمو التي
تناولت ىذا التساؤؿ ،وىو :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات التفكير
التخيمي تعزى لمتغير الصؼ الدراسي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟
وبناء عمي ما تـ عرضة وعمي المعامالت االحصائية و تحميؿ نتائجيا فاف أبرز النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ىي:
 -5أظيرت النت ائج أف درجة حب اإلستطالع العممي المقدمة لمطالبات الموىوبات بالثانوية
مرتفعة ،بمتوسط قدره( ،)2.35وانحراؼ معياري قدره(.)0.61
 -4أظيرت النتائج أف التفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية مرتفعة،
بمتوسط قدره( ،)4.13وانحراؼ معياري قدره(.)0.62
 -1أظيرت النتائج وجود عالقة إرتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى( )0.01بيف حب
اإلستطالع العممي ودرجات كؿ مف (بدء الخياؿ ،وتصور الخياؿ ،وتحويؿ الخياؿ ،والدرجة
الكمية لمتفكير التخيمي) لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية.
 -4أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية في
متوسطات درجات حب اإلستطالع العممي تُعزى لمتغير الصؼ الدراسي.

 -1أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطالبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية في
متوسطات درجات التفكير التخيمي تُعزى لمتغير الصؼ الدراسي.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات البحث:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج متعمقة بحب االستطالع وعالقتو بالتفكير
التخيمي لدى الطمبات الموىوبات بالمرحمة الثانوية ،فإنو يمكف تقديـ ٍ
عدد مف التوصيات؛ التي
ُيرجى أف تسيـ في تطوير برامج رعاية الموىوبيف واثراء الموىبة ،وتتمثؿ ىذه التوصيات
في اآلتي:
 -1رعاية الطالبات المتميزات بحب االستطالع العممي واستثمار قدراتيف العقمية بما يخدـ
-2
-3
-4
-5
-6

المجتمع.
أىمية تدريب المعمميف والمعممات عمى األساليب الحديثة في تنمية حب االستطالع
العممي لدى الموىوبيف.
االىتماـ بالتفكير التخيمي كقاعدة لبناء التعمـ لدى الموىوبوف.
األىتماـ باالنشطة التعميمة التي تساعد عمى تنمية حب االستطالع العممي لدى
الموىوبيف.
ضرورة عمؿ برامج التطوير التفكير التخيمي لدى الطمبة الموىوبيف.
الخروج مف الطريقة التقميدية في التدريس واالىتماـ بأساليب التي تحفز التفكير التخيمي

لدى الطمبة الموىوبيف.
 -7اجراء دراسات مماثمة لدى الموىوبيف في مراحؿ تعميمية مختمفة.

المقترحات:
في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا والتوصيات ،تقترح الباحثة إجراء مجموعة مف
والدراسات فيما يمي:
 -1دراسة عف حب االستطالع العممي وعالقتو بالتفكير التخيمي لدى الطمبة الموىوبوف بالمرحمة
الثانوية.
 -2دراسة العالقة بيف حب اإلستطالع العممي والتفكير التخيمي لدى الطالبات الموىوبات
والعاديات بالمرحمة الثانوية.
 -3دراسة عف التفكير التخيمي لدى الطمبة العادييف الموىوبيف بالمرحمة المتوسطة.
 -4دراسة العالقة بيف حب اإلستطالع واإلبداع والخياؿ لدى الطالبات الموىوبات بالمراحؿ
المختمفة.
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المراجع:

أوًال :المراجع العربية

إبراىيـ ،مجدي عزيز (2007ـ) .التفكير -لتطوير اإلبداع وتنمية الذكاء -سيناريوىات تربوية
مقترحة سمسسمة التعميـ والتفكير .القاىرة :عالـ الكتب.
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بعزة في مادة العموـ .مجمة العموـ التربويةوالنفسية ،العدد ،)2( 13
ص25-3
أبو حماد ،ناصر الديف إبراىيـ أحمد (2016م) .أثر برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التخيمي واإلدراؾ البصري
لدى طمبة صعوبات التعمـ غير المفظية (.رسالة ماجستير منشورة) ،كمية
التربية ،جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز ،الرياض.
أبو حطب ،فؤاد عبد المطيؼ وصادؽ ،آماؿ أحمد(2004ـ).عمـ النفس التربوي(ط .)2القاىرة:
مكتبة األنجمو.
ابوحويج  ،مرواف وسمير أبو مقمي(2004ـ).عمـ النفس التربوي .دار اليازوري العممية:عماف.
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احمد ،مرواف (2010ـ) .التخيؿ العقمي وعالقتو باإلدراؾ المكاني دراسة ميدانية عمى
عينو مف طالب كمية اليندسة الميكانيكية .مجمة دمشؽ ،العدد(،)4
ص.595-625
بخش،ىالة (2008ـ) .أثر برنامج قائـ عمى الوسائط المتعددة في العموـ عمى تنمية االستطالع
واإلبتكارية لدى أطفاؿ الصؼ األوؿ المتوسط .المجمة التربوية ،جامعة
الكويت) (22العدد( )86مجمسالنشر العممي ،الكويت ،ص.120-105
بمبكاي ،جماؿ ولياس ،سارة (4052ـ) .الجيود العربية والعالمية لرعاية الموىوبيف
والمتفوقيف_مركز تطوير التفوؽ اليمني نموذجاَ.الرؾ لمفمسفة والمسانيات
والعموـ االجتماعية .مجمة بحوث عموـ الفمسفة والتربية واالجتماع ،العدد
( ،)45ص .303
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استطالعيف العممي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة
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المكتبة الشعرية.
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حنورة ،عبد الحميد مصري (2001ـ) .اإلبداع وتنمية مف منظور تكاممي ،القاىرة :مكتبة
األنجمو المصرية.
الختاتنة ،أحمد أبو أسعد وسامي (2011ـ) .عمـ نفس النمو(ط) .األردف :مركز ديبونو لتعميـ
التفكير.
خضير ،ثابت محمد(2009ـ) .أثر برنامج تربوي في تنمية االستطالع العممي لدى طالب
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