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ملخص:

هدفت الدراسة إلى تحري مستوى تفكير حب االستطالع وعالقته بالمقدرة على اتخاذ القرار

لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة باألردن ،ولتحقيق هدف الدراسة تم
تطوير أداتين هما :مقياس تفكير حب االستطالع ،ومقياس اتخاذ القرار ،والتأكد من الخصائص

السيكومترية لهما ،تكونت عينة الدراسة من ( )853طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في
المدارس الحكومية في مديرية لواء الجامعة ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تفكير حب االستطالع
والمقدرة على اتخاذ القرار كان متوسطاً ،كما أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق في مستوى

تفكير حب االستطالع واتخاذ القرار لصالح طلبة الصف األول ثانوي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود

عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى تفكير حب االستطالع والمقدرة على اتخاذ القرار ،وأوصت

الدراسة بتدريب المعلمين على االستراتيجيات التي من شانها تطوير مهارات تفكير حب االستطالع
واتخاذ القرار لدى المتعلمين.
الكلمات المفتاحية :تفكير حب االستطالع ،اتخاذ القرار ،طلبة المرحلة الثانوية.

* كلية العلوم التربوية والنفسية  /جامعة عمان العربية /األردن.
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Curiosity Thinking Level and its Relationship to the Level of Decision Making Ability of Secondary School Students in the Directorate of
Education for the University District in Jordan
Dr. Mueen S.Alnsraween*
Dr. Alaa A.Harahsheh*
Dr. Rami i. Shuqran*
Abstract:
The study aimed at investigating the level of curiosity thinking and its
relationship to the level of decision-making ability of secondary school
students in the Directorate of Education for the University District in
Jordan. In order to achieve the goal of the study, two tools were developed:
the measure of curiosity thinking and the decision – making scale. Their
psychometric characteristics were assured. The sample of the study
consisted of (358) secondary school students in public schools. The results
of the study showed that the level of curiosity thinking and the ability to
make decisions were medium. The results of the analysis of variance
showed that there were differences in the level of curiosity thinking and
decision-making in favor of first-year secondary students, and that there was
a correlation between the level of curiosity thinking and the ability to make
decisions. The study recommended training teachers on strategies that
would develop Curiosity thinking and decision – making skills among
learners.
Keywords: Curiosity thinking, Decision-making, Secondary school
students, Amman.
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المقدمة

ُي ّعد التفكير عملية معقدة متعددة الخطوات ،تتداخل فيها عوامل كثيرة تتأثر بها وتؤثر فيها.
ٍ
ذهني ما بين مقُ ُدرات
تفاعل
فهو نشاط يحصل في الدماغ بعد اإلحساس بواقع معيَّن ،مما يؤدي إلى
ٍّ

بناء على داف ٍع
الذكاء وهذا اإلحساس والخبرات الموجودة لدى الشخص المفكر ،ويحصل ذلك ً
لتحقيق هدف معين بعيداً عن تأثير المعوقات ،وهو مقدرة تتكون بالممارسة وال تنمو تلقائيا ،وال يتم
اكتسابه عفويا أو عرضيا ،أنه عمل يتطلب أداء فنيا وتعلما مستم ار من أجل تنميته عند المتعلم

ألقصى حد ،ونتيجة للمتغيرات المتسارعة برز دور المؤسسات التربوية في تفجير الطاقات اإلبداعية
لدى األفراد ،لمواجهة تحديات العصر ،لذا فإن حل كثير من المشكالت التي يواجهها الفرد
والمجتمع ،يتطلب مزيدا من المقدرات وتطوير التفكير وتنميته

مهما في العملية التعليمية التعليمية ،فهو من الدوافع التي
عد تفكير حب االستطالع عامالً
وُي ّ
ً
تعمل على استثارة الطفل نحو تحقيق أهدافه ،وذلك من خالل معالجة المثيرات البيئية ،ويُّعد أحد

السلوكات المرغوبة التي تعمل المدرسة على تمنيتها لدى الطفل منذ دخوله للمدرسة ،وتتطور هذه
السلوكات مع األطفال في العمر إذ يكثرون من األسئلة التي يطرحونها على الكبار ،وعند دخولهم
المدرسة يبادر الطلبة العاديون بطرح أسئلة متعددة على المعلمين ،كإشارات منهم على حبهم

لالستطالع واكتشاف الغموض ،وينظر كثير من الباحثين لحب االستطالع على أنه حاجة داخلية
لدى الفرد تدفعه للحصول على المعرفة ،كما يعد حب االستطالع دافعاً فطرياً لدى الفرد يشبع من
خالل الحصول على الفهم والمعرفة(.)Litman& Paul, 2006

وحب االستطالع يحدث إذا توقع الفرد شيئاً ما ووجد شيئاً ما يختلف عنه ،فإن هذا األمر يقود

إلى حدوث عدم اتزان معرفي لدى الطفل مما يؤدي إلى عملية حب االستطالع ،ويمثل بياجيه هذا

الحدث باآلتي :صراع معرفي ،يؤدي لعدم اتزان(الحيرة) ومن ثم يستثير ذلك رغبة انفعالية وحب
استطالع لحل هذا الصراع والوصول للفهم ،كما ويرى فنشهام وروز وكاشدان (Fincham, Rose
) & Kashdan,2004أن تفكير حب االستطالع يمثل حالة دافعية انفعالية – (Emotional

) Motivationalترتبط بالرغبة بالوصول للمعرفة والبحث والتنظيم الذاتي في مواجهة التحديات
التي تواجه الفرد.
وأشار فشر) (Fisher,2000إلى أن حب االستطالع يجسد السمات العقلية واألخالقية وهو
مكتسب ويمكن تعليمه في المدارس من خالل وضع وسائل معينة يستخدمها المعلم في نقل المعرفة
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واكتسابها ،وأن حب االستطالع هو الخطوة األولى نحو اإلبداع ،كما أنه يقوي الذكاء ،واضاف
دور مهماً في تنمية حب االستطالع لدى المتعلم ،وبالتالي يجب أن يتم
فشر  Fisherأن للمعلم ًا
إعداده بحيث ُيمكنه النهوض بدوره التربوي على خير وجه ،وتعد المدرسة بيئة اجتماعية مهمة،

والمدرس له تأثير كبير في حياة الطالب بعد والديه ،فللمعلم سلطة قوية األثر في نفوس الطلبة وهي
مستمدة من األدوار المتعددة التي يقوم بها ،فهو يقوم بدور األب والمشرف والرئيس والخبير وهو
الذي يساعده في اكتساب المعرفة وسمات الشخصية السوية بما فيها دافع حب االستطالع.
وفي هذا السياق يرى لوينشتاين) (Loewenstien,1994أن هناك عدة مكونات خاصة بحب

االستطالع تتعلق بأبعاده ومحدداته ،وبخصائصه وأسبابه ،إذ يعتقد أن حب االستطالع قوة دافعية

داخلية ،تحفز وتنتج سلوكات دافعية مفاجئة ،وتتركز مهارة حب االستطالع في مقدرة الفرد على
قادر على جمع المعلومات والرغبة في البحث عن
التساؤل والتدقيق كما تتطلب من الفرد ان يكون ً ا
الخبرات الغريبة والمتجددة والبعيدة عن المواقف الروتينية االلية ،كما تتطلب المهارة في المالحظة

والمقدرة على االنتباه وتفسير الغموض ومعالجته ،كما وأكد لوينشتاين أن حب االستطالع يتميز
قويا يؤدي إلى سلوكيات دافعية منظمة للتحكم وضبط النفس ،ويمكن االعتماد
دافعا
داخليا ً
ً
بكونه ً
عليه في تحفيز األفراد وتوجيه العملية التدريسية في سبيل الحصول على المعلومات وزيادة الناتج
معينا يكون بمثابة صراعاً
المعرفي ،وأن حب االستطالع يحدث حينما يقابل الفرد انفعاالً
معرفيا ً
ً
داخليا يحثه على البحث والتنقيب عن المعرفة وأن هناك ارتباطاً قوياً إيجابياً بين حب االستطالع

والذكاء واالبداع.

ويرى لتمان وباول) (Litman & Paul, 2006أن ظاهرة حب االستطالع هي ظاهرة معرفية
نمائية قابلة للتطور؛ إذ يسلك الطفل في مراحل نموه األولى سلوكيات استكشافية معرفية مختلفة،
تتراوح ما بين االنتباه للمثيرات الغريبة والمتناقضة وما بين البحث والتنقيب عن خبرات معرفية
جديدة ،إذ تكون هذه الدوافع في بداية األمر خارجية ،ويستمر الطفل في تطويرها لتصبح دوافع
مما يحقق له
داخلية ،إلى أن يتمكن من الوصول إلى درجة تحقيق التوازن المعرفي الذي يسعى لهّ ،
درجة الرضا التي ينالها عند الوصول إلى حالة المعرفة التي تشبع رغبته بالفهم وتخلصه من
الصراعات المفاهيمية التي قد تقف عائقا أمام تكيفه مع ما حوله.

هذا وأشار بياجيه للمكانة التي يحتلها حب االستطالع في التطور المعرفي للطفل واستخدم في

تفسيره مصطلحات مختلفة لإلشارة لظاهرة حب االستطالع واالستكشافات السلوكية ،وقام بربطهما
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بشكل أو بآخر بعملية االستيعاب والتمثل اللتان يتكيف الطفل ويتعلم من خاللهما عن محيطه والعالم
من حوله ،ويعد بياجيه أن ظاهرة حب االستطالع هي ظاهرة يكتسبها الطفل وتنشأ لديه حينما يمر
بحالة عدم اتزان معرفي ،فيتولد لديه حالة من الصراع والحيرة المعرفية ،تؤدي إلى حالة انفعالية

داخلية ورغبة في حل الصراع للوصول للفهم والمعرفة ،وللعملية التعليمية التعلمية دور في تعزيز
حب االستطالع من خالل التقنيات المستخدمة والوسائل واألدوات واالستراتيجيات التدريسية
الموظفة ،فقد أشار بياجيه إلى أن للبيئة أهميتها ألن عناصر البيئة تغذي وتستثير وتتحدى الطفل
لكن الطفل هو من يبني البنى المعرفية ،وأن التعلم الحقيقي يأتي عن طريق الخبرات التي ترفع من

حب االستطالع لدى الطفل وتوفر له فرص الوصول إلى حلول للمشكالت).)Suzuki,2011

ويرى لتمان وكولنز وسبلبيرج) (Litman, Collins & Spielberger,2005أن لحب
االستطالع مكونين هما :أوالً :المكون المعرفي :ويتمثل في الرغبة للمعرفة ونتيجة إلشباع هذه
الرغبة ،تنخفض حالة التوتر الموجودة لدى الفرد ،وثانياً :المكون اإلدراكي :وهو يؤدي لإلدراك
المستمر للمثيرات ،فعندما يؤثر مثير على حاسة من حواس اإلنسان تصدر عنه استجابة نتيجة
وجود مثير داخلي يدفعه ،وهو حب االستطالع إال أنه مع استمرار المثير فإن حب االستطالع
اإلدراكي يتضاءل نتيجة االلفة مع المثير.
ولكي ينمو تفكير حب االستطالع لدى المتعلم فإن على المعلم ممارسة بعض االستراتيجيات

التي توفر البيئة المالئمة لكي يمارس المتعلم هذا النوع من التفكير وبالتالي فهو بحاجة إلى
استراتيجيات معينة بغية تحقيق نتاجات التعلم المرجوة تستند في أساسها إلى نماذج التعلم ونظرياته،
وفي هذا السياق يرى ارنوني) ،(Arinone,2003أن المعلمين بإمكانهم استخدام أي من
االستراتيجيات اآلتية إلثارة حب االستطالع لدى الطلبة:إثارة االنتباه ،بطرح سؤال مثير للتفكير،
وايجاد صراع مفاهيمي؛ مما يدفع بالطالب للبحث والتقصي وطرح األسئلة للوصول لحالة االتزان

المعرفي ،وايجاد بيئة يشعر الطلبة فيها باالرتياح حول إثارة التساؤالت واختبار الفرضيات ،والسماح

بوقت كاف ومناسب لالستكشاف ،وادخال عناصر حب االستطالع مثل التنافر والتناقض والغرابة
والدهشة والتعقيد.
ويتميز األفراد ذوو حب االستطالع المرتفع بمجموعة من الخصائص المعرفية والذهنية

واالجتماعية التي تميزهم عن غيرهم من الطلبة ومن هذه الخصائص :طرح األسئلة والبحث عن
الحلول المختلفة للمشكالت ،والمرونة الذهنية ،واعادة تنظيم عناصر المشكلة والبحث عن عالقات
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وروابط جديدة بينها ،واالنفتاح على المجهول والرغبة في حل التناقض والتأقلم مع ما هو جديد،
والتمتع بقدر كبير من الذكاء االجتماعي واالنفتاح وتحمل المسؤولية االجتماعية
)Petrosko,2006
اتخاذ القرار

& (Reio

إن الحياة مليئة بالمواقف ،وكل موقف يختلف عن اآلخر من حيث أهميته وشدته وسرعة

القررات إليجاد حلول
إيجاد الحل المناسب له ،وحياة األفراد والمنظمات ال تخلو من سلسلة من ا
لمسائل يومية أو غير يومية تواجه الفرد أو المؤسسة ،واحياناً تشكل تحدياً لهم وطالما ُوجد اإلنسان
وجدت الق اررات ،وتعد عملية اتخاذ الق اررات هي اهم جزء في العملية اإلدارية ،وهي عملية عقلية يتم
خاللها المفاضلة بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما ،واختيار أنسبها فى ضوء النتائج
المترتبة عليها ،ومدى التقدم نحو تحقيق األهداف المطلوبة ،بعد الرجوع إلى معلومات مستقاة من

مصادر متعددة ،وتتضمن مهارات التشخيص ،ووضع البدائل الممكنة ،وتقييم بدائل القرار ،ووضع
خطة لتنفيذ القرار ،وتحديد نتائج القرار وتقويمها ).)Suzuki,2011

و ِّ
يصنف بعض الباحثين عمليةَ اتخاذ القرار ضمن استراتيجيات التفكير التي تضم حل
المشكالت وتكوين المفاهيم فضالً عن عملية اتخاذ القرار ،ويتعاملون مع ٍّ
كل منها بصورة مستقلة؛

تتضمن خطوات وعمليات متمايزة عن بعضها بعضاً ،ويرى جروان( )Garwan,2013أن
ألنها
َّ
عملية اتخاذ القرار هي عملية تفكير مركبة تسعى للوصول إلى أفضل البدائل المتاحة .وُّيعد تنمية
مهارات اتخاذ القرار للمتعلمين ضرورة تربوية من منطلق أن الهدف األساسي للتربية ال يقتصر على
تدريب العقل بل يتعدى ذلك إلى مساعدة المتعلمين على اكتساب المهارات االجتماعية ،والنضج

االنفعالي ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل استراتيجيات وأساليب من شأنها أن تنمي تلك المهارات
كالعصف الذهني ،والحوار والمناقشة والتفكير الجمعي وغيرها من االستراتيجيات & (Turpin
)Marais,2004
الهوية الجندرية:

ترتبط الهوية الجنسية (الجندر) بإحساس الفرد بنفسه واحساسه بأنه ذكر أو أنثى ،وتختلف

هوية الشخص االجتماعية عن توجهه الجنسي الذي يتمتع بحماية القانون فالهوية الجندرية من أبرز
العوامل المؤثرة في مقدرة الفرد على اتخاذ القرار ،فالنظرة المجتمعية للطفل والتوقعات التي يبنيها
اإلباء حسب جنس المولود جميعها تؤثر في حياة الطفل ومستقبله ،كما تؤثر بشكل كبير في مفهوم

الطفل لذاته وادراكاته ،ومقدرته على اتخاذ القرار).(Baquedano,2008
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ثانياً :الدافعية:

يوجد نوعان من الدافعية للتعلم بحسب مصدر استثارتها :هما الدوافع الخارجية والدوافع

الداخلية وفيما يأتي عرض لهما):(Ryan & Deci,2000
أ .الدافعية الخارجية :وتتشكل لدى الفرد من مصادر خارجية كالمعلم ،أو إدارة المدرسة ،أو أولياء
األمور ،أو األقران ،فقد ُيقبِل المتعلم على التعلم إرضاء للمعلم أو الوالدين أو إدارة المدرسة،
ويكسب حبهم وتشجيعهم وتقديرهم إلنجازاته أو يحصل على تشجيع مادي أو معنوي منهم،

ويكون األقران مصد اًر لهذه الدافعية فيما يبدونه من إعجاب لزميلهم.
ب .الدافعية الداخلية :يُّعد مصدر الدافعية الداخلية المتعلم نفسه ،إذ ي ِ
مدفوعا برغبة
قدم على التعلم
ً
ُ
وسعيا وراء الشعور بمتعة التعلم ،وكسب المعارف والمهارات التي يحبها
داخلية إلرضاء ذاته،
ً
أساسيا للتعلم الذاتي
طاً
ويميل إليها لما لها من أهمية بالنسبة له ،ولذا تعد الدافعية الداخلية شر ً
ً
والتعلم المستمر.

ثالثًا :البيئة االنفعالية:

يُّعد قبول المعلم غير المشروط للطالب من أكثر العوامل لتطوير الكفاية االجتماعية لألطفال

والشباب في البيئة التعليمية ،ومع أن كثي اًر من المعلمين يعتقدون أن األسرة هي التي تتحمل
مسؤولية تعليم األطفال المهارات االجتماعية المقبولة ومهارات فض النزاعات ،إال انه ال مفر من

التصدي لهذه القضايا في المدرسة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة ،فالكفاية االجتماعية

لألطفال تتطور عندما يدرك المعلمون والقائمون على المؤسسات التعليمية العالقة بين السلوك
االجتماعي لألطفال في المدرسة وتفاعالتهم االجتماعية في المنزل (Boyd, Barnet, Bodrova,
).Leong &Gomby, 2005
العالقة بين حب االستطالع والمقدرةعلى اتخاذ القرار:

إن إتاحة التأمل المتعمق للطلبة في جوانب المشكالت المطروحة من خالل إشباع حاجاتهم

المتمثلة في حب االستطالعُ ،يساعد المتعلم في اتخاذ القرار المناسب ،كما تنمي لديه المقدرة على
مما ُيثري أذهان الطلبة ويدفعهم للمناقشة والتساؤل ويدفعهم للتعبير عما
التبصر والتفكير اإلبداعيّ ،

يجول في أذهانهم دون خوف أو تردد .وبالتالي استنتاج العالقات الجديدة بين الموضوعات ،وزيادة
وعي الطالب بالمشكالت والتحديات الموجودة في بيئتهم ،والسعي إلى حلها ،وتنمية مهاراتهم في
صياغة المشكالت وتحديد جوانب التناقض فيها ،ومنحهم فرصة الختيار البدائل المناسبة والمفاضلة
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بينها من خالل الخبرات المتنوعة اإلضافية للمحتوى؛ ومن ثم اتخاذ ق اررات مناسبة لحل المشكلة
التي تواجههم). (Harvey, 2007; Manguel,2015

من هنا جاءت هذه الدراسة والتي هدفت إلى تقصي العالقة بين تفكير حب االستطالع

وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم/لواء الجامعة ،إذ
حاولت هذه الدراسة االجابة عن األسئلة اآلتية:
أسئلة الدراسة:

السؤال االول :ما مستوى تفكير حب االستطالع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية

وتعليم لواء الجامعة؟
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2.25=αفي مهارة تفكير

حب االستطالع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة تُعزى لمتغيرات
الجنس والصف والتفاعل بينهما؟
السؤال الثالث :ما مستوى المقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية
وتعليم لواء الجامعة؟

السؤال الرابع :هل هناك فروق بين المتوسطات الحسابية للمقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة

المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة تُعزى للجنس والصف والتفاعل بينهما؟
السؤال الخامس :هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.25=αبين
مستوى تفكير حب االستطالع والمقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية

وتعليم لواء الجامعة؟
أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهمية في الجانب النظري والعملي تتمثل باآلتي:

األهمية النظرية:

تأتي األهمية النظرية من خالل تزويد القارئ باألدب النظري حول موضوع تفكير حب

االستطالع وكذلك إثراء الجانب النظري للبحوث والدراسات السابقة التي سوف ستتناول مستقبالً
موضوع مهارة اتخاذ القرار ،وكذلك تزويد القارئ ببيانات تجريبية عن مستوى هذه المتغيرات لدى

طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة وتوضيح العالقة بين تفكير حب
االستطالع والمقدرة على اتخاذ القرار.
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األهمية العملية:

تنبع أهمية هذه الدراسة العملية والتطبيقية من خالل تزويد القارئ والباحث بمقاييس تتمتع

بخصائص سيكومترية عالية تصلح ألغراض البحث والدراسة في الموضوعات المشابهة.
كم ا تقدم هذه الدراسة مقياسين بخصائص سيكومترية مناسبة يمكن للباحثين والمهتمين

استخدامهما وهما مقياس المقدرة على اتخاذ القرار ،ومقياس حب االستطالع.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

 تفكير حب االستطالع :هي محاولة إلشباع رغبة الفرد الستكشاف شيء جديد حوله يضافلخبرته المعرفية باستخدام طريقة أو أكثر ،وهو الميل للكشف والبحث والسعي وراء المعرفة،
ويحدث نتيجة وجود تناقض بين ما يعتقد الفرد أنه صحيح وما هو صحيح فعالً وهو مجموعة
من العمليات الذهنية المعرفية ) ،(Berlyne, 1965ويمكن تعريف حب االستطالع اجرائياً في

هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية
على مقياس حب االستطالع ،الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحالية.
 المقدرة على اتخاذ القرار :تعد عملية اتخاذ القرار عملية تفكير مركبة تقوم على اختيار أفضلالبدائل أو الحلول المتاحة للفرد في موقف معين ،وتحديد مميزات وسلبيات كل بديل من أجل

الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو  .)Gregory &Celmen,2001ويمكن تعريفها إجرائياً
في هذه الدراسة بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس المقدرة على اتخاذ

القرار.
محددات الدراسة:

 .1الحدود المكانية :وتتمثل في المملكة األردنية الهاشمية وطلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية
وتعليم لواء الجامعة.
 .0الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي) )0217/0216
الدراسات السابقة:

فيما يأتي عرض للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي أمكن الوصول اليها.
قام جريجوري وكليمن ) (Gregory & Clemen,2001بدراسة هدفت إلى تطوير منهاج

يساعد طلبة المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية على تعلم مهارة اتخاذ القرار من خالل
االعتماد على التفكير خارج الصندوق ،وقد تم وصف أدوات متعددة لتعلم مهارة اتخاذ القرار بشكل
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فعال داخل الغرفة الصفية ،وكشفت نتائج الدراسة أن المقدرة على اتخاذ القرار مهارة يمكن تعلمها
كما أنها تنمو مع التقدم بالعمر .كما أن الطلبة المتدربين على مهارة اتخاذ القرار تطورت لديهم

المقدرة على إدراك المشكلة ورؤيتها من زوايا متعددة ،وتوليد عدة بدائل لحل المشكلة.

وأجرى الحراحشة( )Al-Harahshah,2003دراسة هدفت التعرف إلى مستوى أنواع التفكير
االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في األردن وعالقته بدرجة ممارسة أنماط اتخاذ القرار كما هدفت
إلى معرفة أثر كل من المركز الوظيفي وعدد سنوات الخدمة والمؤهل العلمي على أنواع التفكير
االستراتيجي ودرجة أنماط اتخاذ القرار .ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة تم تطوير أداتين هما:
مقياس مستوى أنواع التفكير االستراتيجي ،اما المقياس الثاني فكان أنماط اتحاذ القرار ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )865من اإلداريين ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التفكير االستراتيجي
لدى القيادات اإلدارية جاء بمستوى منخفض بجميع أنواعه وأن درجة ممارسة اتخاذ القرار لدى
القيادات اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في األردن قد جاءت بدرجة ممارسة عالية على النمط

الرسمي التخاذ القرار كما جاءت بدرجة منخفضة على النمط الحدسي والتراكمي والمشارك.

وفي دراسة استخدمت المنهج الوصفي أجراها مارلين و وارنوني وسموول وشانسي
) (Marilyn; Arnone; Small; Chauncey,2011هدفت لمعرفة أثر حب االستطالع
واالستمتاع في بيئات االنتشار التكنولوجي بالتعلم ،تكونت عينة الدراسة من ( )0852طالباً وطالبة
في المرحلة األساسية ،في الواليات المتحدة االمريكية ،وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الفرد يولد

مزوداً بدافع حب االستطالع وهو في عملية استكشاف مستمرة ،ويستثار عن طريق حواسه ،وال بد

من إدخال مهارة حب االستطالع وربطها كجزء ال يتج أز بالتعلم التكنولوجي الحديث ومهارات
التعامل مع الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات وادواتها.
وأجرت الحموي( )Al-Hamawi,2008دراسة هدفت إلى بيان دور دافع حب االستطالع في

تحفيز الفضول المعرفي وتنشيطه لدى الطلبة وزيادة الحماس لديهم وأثره في تحسين أداء األطفال،
من خالل تحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين عناصر ومكونات دافع حب االستطالع والتحصيل
الدراسي ومفهوم الذات لدى عينة من طالب الصف الخامس األساسي في مدارس محافظة دمشق
بلغ عددها( )1803طالبا وطالبة ،من الصف الخامس األساسي ،واظهرت نتائج الدراسة أن مستوى
كل مكون من مكونات حب االستطالع ينتشر انتشا ار طبيعيا وان غالبية درجات الطلبة إما تقع حول

المتوسط أو فوقه.
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وفي دراسة أجرتها التكريتي( )Al-Tikriti,2011بهدف التعرف إلى أثر برنامج تدريبي في
تنمية مهارة حب االستطالع لدى أفراد عينة الدراسة والمكونة من ( )32طالباً وطالبة في العراق ،تم

توزيع العينة على مجموعتين بواقع ( )02طالباً وطالبة بالمجموعة التجريبية و( )02طالباً وطالبة في
المجموعة الضابطة ،وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية ،التي تعرضت للبرنامج التدريبي في

مهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشكالت ومهارات التفكير اإلبداعي ككل ،ومهارة حب
االستطالع المعرفي بشكل خاص ،ولم تظهر النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير الجنس
بين المجموعتين في مهارات التفكير ،ومهارات حب االستطالع المعرفي ،كما أشارت نتائج الدراسة

إلى وجود فروق دالة إحصائيا في بعض مهارات التفكير الناقد.

وفي دراسة أجراها ريو بيرتوسوكا وايزول) (Reio,Peetrosoko, Wiswell,2006أجريت
في جامعات الساحل الشرقي في الواليات المتحدة االمريكية ،بهدف الوقوف على مكونات حب
طالبا ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ثالثة
االستطالع المعرفي تكونت عينة الدراسة من (ً )863
أبعاد أساسية تم االتفاق عليها وهي  :حب االستطالع المعرفي ،وحب االستطالع المادي ،وحب
االستطالع االجتماعي ،كما اكدت نتائج الدراسة على أهمية اعتماد حب االستطالع بشكل عام
كعنصر أساسي من األداء البشري.
ُيالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها انقسمت إلى دراسات تناولت تفكير حب
االستطالع مثل دراسة مارلين ووارنوني وسموول وشانسي ;(Marilyn; Arnone; Small
) Chauncey,2011والتي استخدمت المنهج الوصفي ،ودراسة ريو بيرتوس وكاوايزول (Reio,
) Peetrosoko,Wiswell, 2006والتي سعت للوقوف على مكونات حب االستطالع باستخدام
إجراءات التحليل العاملي ،أما الدراسات التي تناولت المقدرة على اتخاذ القرار ،فكانت دراسة
الحراحشة( ،)Al-Harahshah,2003ودراسة جريجوري وكليمن )(Gregory & Clemen,2001

ولكن لم تتناول أي من الدراسات السابقة العالقة بين مستوى تفكير حب االستطالع واتخاذ القرار،

وهذا ما ُيميز الدراسة الحالية.
الطريقة واإلجراءات:

منهجية الدراسة :تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته ألغراض هذه الدراسة.

أوال :المتغيرات التابعة:

 درجة الطالب على مقياس مستوى تفكير حب االستطالع.741
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 درجة الطالب على مقياس المقدرة على اتخاذ القرار.ثانيا :المتغيرات المستقلة:

 متغير النوع االجتماعي للطالب وله فئتان (ذكر ،أنثى) -الصف وله مستويان (الصف األول ثانوي ،والصف الثاني ثانوي).

المعالجات اإلحصائية :

تم استخراج االختبارات اإلحصائية اآلتية:

 .1لالجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 .0لالجابة عن السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين الثنائي.
 .8لالجابة عن السؤال الثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .0لالجابة عن السؤال الرابع تم استخدام تحليل التباين الثنائي.
 .5لالجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل ارتباط (بيرسون)
مجتمع الدراسة:

تكووون مجتمووع الد ارسووة موون جميووع الموودارس الثانويووة للطووالب والطالبووات (الصووفين األول والثوواني

ثووانوي) ف وي مديريووة التربيووة والتعلوويم لل وواء الجامعووة للع ووام الد ارسووي ( )0217/0216الفصوول الد ارس ووي
الثوواني والبووالغ عووددها ( )3موودارس ذكووور و( )10مدرسووة إنوواث .وقوود بلووغ عوودد إف وراد مجتمووع الد ارسووة
( )0353طالبواً وطالبووة فووي المرحلووة الثانويووة بواقووع ( )0052فووي الصووف األول ثووانوي و( )0523فووي
الصف الثاني الثانوي.

عينة الدراسة

اشووتملت عينووة الد ارسووية علووى ( )853طالب واً وطالبووة تووم اختيووارهم بالطريقووة العش ووائية البسوويطة؛

ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.

الجدول( )1توزع عينة الدراسة حسب متغيراتها

النوع االجتماعي للطالب
ذكر
أنثى
المجموع الكلي

الصف
األول الثانوي
الثاني الثانوي
المجموع
األول الثانوي
الثاني الثانوي
المجموع
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العدد
102
86
133
38
77
172
853
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أداتا الدراسة:

لتحقيووق أهووداف الد ارسووة وبعوود االطووالع علووى عديوود موون الد ارسووات السووابقة كد ارسووة أجرتهووا تووم

تطوير مقياسيين :األول لقياس مستوى تفكير حب االستطالع ،وقد تمت االستفادة من المقاييس التوي
أعوودتها التكريتووي( ،)Al-Tikriti,2011والوودريبي ( ،)Al-Drebi,2015والثانيووة لقيوواس المقوودرة علووى
اتخواذ القورار وقود تموت االسوتفادة مون مقيواس جريجووري وكلويمن)(Gregory & Clemen,2001

وموون مقيوواس الحراحشووة( ،)Al-Harahshah,2003وتووم اسووتخدام مقيوواس لكيوورت الخماسووي التوودريج
لكال اآلداتين.
صدق أدتي الدراسة:

الص وودق الظ وواهري ألدوات الد ارس ووة (ص وودق المحكم ووين) :ت ووم ع وورض أدوات الد ارس ووة بص ووورتها

األوليووة علووى سووبعة محكمووين موون ذوي االختصاصووات التربويووة المتعووددة موونهم ( )0فووي علووم الوونفس
التربوووي و( )0فووي اإلدارة التربويووة و( )8فووي القيوواس والتقووويم ،وطلووب موونهم إبووداء آرائهووم حووول انتموواء
الفق ورات لمجاالتهووا ،وموودى وضوووح العبووارات ،ووضوووح المعنووى ،ومالءمووة المقيوواس لتحقيووق أهووداف

الد ارسووة ،وأجمووع المحكمووون علووى حووذف ثووالث فق ورات موون األداة األولووى ،وفق ورتين موون االداة الثانيووة،
وتكونووت أداة الد ارسووة األولووى فووي صووورتها النهائيووة موون ( )86فق ورة ،وأداة الد ارسووة الثانيووة تكونووت فووي
صورتها النهائية من ( )82فقرة.
ثبات أداتي الدراسة:

تووم التحقووق موون ثبووات أداة الد ارسووة موون خووالل التطبيووق علووى عينووة موون خووارج العينووة األساسووية

للدراسة بلغ عدد أفرادها( )05طالباً وطالبة ،وبعد أسبوعين جرى إعادة التطبيق مرة اخرى علوى أفوراد

العينووة أنفسووهم وتووم حسوواب معاموول االرتبوواط بووين مرت ووي التطبيووق وبلووغ لمقيوواس مسووتوى تفكيوور حووب

االستطالع ( )2.37ولمقياس المقدرة علوى اتخواذ القورار اتخواذ القورار( ،)2.31كموا توم إيجواد االتسواق
الداخلي بداللة معادلة كرونباخ ألفا) (Cronbach-Alphaوبلغوت قيمتوه لمقيواس مسوتوى تفكيور حوب
االستطالع( ،)2.30كما بلغت قيمته لمقياس المقدرة على اتخاذ القرار( )2.37وتُعود هوذه القويم مقبولوة
ألغراض هذه الدراسة.
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مستوى تفكير حب االستطالع....

إجراءات الدراسة:

ت ووم توزي ووع ( )832مقياسو واً عل ووى عين ووة الد ارس ووة مص ووحوبة برس ووالة توض ووح اله وودف م وون البح ووث

بالتعو وواون مو ووع مو ووديري المو وودارس ومو ووديراتها ومعلميهو ووا ومعلماتهو ووا ،وتو ووم اسو ووترجاع المقو وواييس بمسو وواعدة
المعلمين ،وبلغ عدد المستردة منها والصالحة للتحليل(.)853

تووم تقسوويم المتوسووطات الحسووابية إلجابووات أف وراد العينووة علووى المقيوواس إلووى ثالثووة أقسووام كمووا فووي

الجدول ( )8حسب المعيار االتي( :الفئة العليا-الفئة الدنيا) .1.88 = 8/ )1–5( = 8/
الجدول ( )2فئات مقياس مستوى تفكير حب االستطالع ومهارة اتخاذ القرار
الفئة
0.88 -1
8.67-0.80
 8.63فأكثر

نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:

المستوى
درجة ضعيفة
درجة متوسطة
درجة كبيرة

نتااائا اإلجابااة عاان الس ا:ال األول :مااا مسااتوى تفكياار حااب االسااتطالع لاادى طلبااة المرحلااة

الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة؟

ولإلجابووة عوون هووذا السوؤال تووم اسووتخراج المتوسووطات الحسووابية واالنح ارفووات المعيارّيووة ،والجوودول
( )8يوضح ذلك.
المعيارية والرتبة والمستوى لمقياس مستوى تفكير حب
الحسابية واالنحرافات
الجدول ( )3المتوسطات
ّ
ّ
االستطالع مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
4
01
18
1
05
17
88
7
08
86
00
6
02
12

الفقرة
أنتبه إلى أي حديث يتناول معلومات عن مستقبلي الدراسي.
أزداد ثقة بنفسي عندما يشجع المحيطين بي أسئلتي.
أرى أن البحث واالطالع يحسن من تفكيري.
أتشوق إلى جمع معلومات عن أي موضوع أسمع عنه.
أحب الرحالت والسفر ألتعرف إلى معالم بالدي.
كثير من األسئلة لمحاولة اكتشاف من حولي.
أوجه ًا
عما هو جديد.
الحديث
فضولي
يثير
ّ
أعطي لنفسي كل الفرص لتعلم خبرات جديدة.
أحاول تجريب كل ما هو غريب
اكتشف ذاتي حينما أعرف أصدقائي جيداً.
أحاول أن أتحرر من جميع القيود التي تحد تفكيري.
أحاول أن أتعلم الحاسوب بمفردي.
أتطلع باستمرار ألشياء تفوق قدراتي.
أحب قراءة القصص الجديدة.
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المتوسطات
الحسابية
ّ
3.42
3.39
3.37
3.35
3.34
3.33
3.33
3.31
3.31
3.29
3.27
3.22
3.22
3.21

االنحرافات
المعيارية
ّ
0.86
0.83
0.82
0.83
0.93
0.86
0.90
0.80
0.86
0.87
0.82
0.88
0.92
0.89

الرتبة

المستوى

1
2
3
4
5
6
6
3
3
12
11
10
18
10

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
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رقم
الفقرة
82
03
06
3
80
16
2
3
13
00
07
5
03
10
15
85
81
10
80
13
3
11

الفقرة
أفكر دائما بتداعيات أي موقف.
أشعر بالملل من األعمال الروتينية.
أحاول االستفسار عن غموض أي موضوع.
أتصفح مواقع (االنترنت) بدافع المعرفة.
أميل إلى االنفتاح على اآلخرين.
أبحث عن أسباب تفوق زمالئي
أسعى لمعرفة أعراض وأسباب ٍ
كثير من األمراض.
أتسابق مع زمالئي في معرفة دقائق كثيرة من األمور.
أحب أسئلة األطفال مهما كانت بسيطة.
أحب أن اق أر عن عادات وثقافات الشعوب باستمرار.
اشعر بالمتعة والنشاط خالل تواجدي بالمدرسة.
أميل إلى فك وتركيب أي جهاز أراه.
أود معرفة كل األمور حتى وان كانت ال تهمني.
أحب التعرف إلى أصدقاء جدد.

أحب زيارة أصدقائي في منازلهم ألتعرف إلى حياتهم عن قرب.

يثير فضولي حديث أصدقائي بعيداَ عني.
أميل إلى معرفة األشخاص الذين يتساءلون كثي اًر.
أهتم للجلوس واألصغاء إلحاديث الكبار
أتشوق إلى معرفة تفاصيل حياة زمالئي.
أكون مسرو اًر عندما يزورنا بالمنزل اناس جدد.
أرغب في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن زمالئي في المدرسة.
يتجنب المحيطين بي كثرة أسئلتي.
األداة ككل

المتوسطات
الحسابية
ّ
3.21
3.20
3.18
3.16
3.14
3.11
3.06
3.04
3.02
2.92
2.91
2.89
2.85
2.84
2.81
2.81
2.79
2.76
2.73
2.67
2.65
2.33
3.07

االنحرافات
المعيارية
ّ
0.86
0.97
0.91
0.94
0.90
1.02
0.85
0.95
1.04
1.02
1.01
1.02
1.07
1.07
1.07
1.10
1.04
1.07
1.12
1.01
1.08
1.10
0.95

الرتبة

المستوى

15
16
17
13
13
01
00
08
00
05
06
07
03
03
82
81
80
88
80
85
86
87

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض

ُيالحظ من الجدول( )8أن المتوسط الحسابي للمقيواس بلوغ ( )8.27وبوانحراف معيواري ()2.35
وبمسووتوى متوسووط  ،وجوواءت المتوسووطات الحسووابية بالمسووتوى المتوسووط باسووتثناء الفق ورة ( )11والت ووي
جوواءت بالمسووتوى الموونخفض ،وتراوحووت المتوسووطات الحسووابية مووا بووين ( )0.88-8.00وكووان أعل وى

متوسط حسابي للفقرة  0والتي نصوت أنتبوه إلوى حوديث يتنواول معلوموات عون مسوتقبلي الد ارسوي

بقيمووة بلغووت ( ،)8.00وبووانحراف معيوواري ( )2.36وبمسووتوى متوسووط ،وأن أدنووى متوسووط حسووابي كووان
للفقرة  11والتي نصت يتجنب المحيطين بي كثرة أسئلتي بقيمة بلغوت ( )0.88بوانحراف معيواري
( )1.12وبمستوى منخفض.

وقد تُعزى هذه النتائج إلى أن هذه المدارس تحوي نخبة مون المعلموين المعودين بشوكل جيود؛ إذ
يووتم اتبوواع اسووتراتيجيات تدريسووية تفعول دور الطالووب وتشووجعه علووى البحووث والتقصووي ،كمووا وتنمووي عنوود
الطلبووة حووب االسووتطالع وطوورح االسووئلة ،وجوواء المتوسووط العووام لفقورات مقيوواس تفكيوور حووب االسووتطالع
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وبيا -علووى الوورغم موون اخووتالف
بالمسووتوى المتوسووط وتتفووق النتووائج التووي توصوولت اليهووا هووذه الد ارسووة نسو ً
أدوات الد ارسووة ومكانهووا واالختالفووات الثقافيووة -مووع مووا أورده سوووزوكي ) (Suzuki, 2011موون أن
األشووخاص ذوي حووب االسووتطالع المرتفووع يتصووفون بعوودة صووفات أبرزهووا (طوورح االسووئلة والبحووث عوون

وبيا موع نتوائج د ارسوة كول
الحلوول المختلفوة للمشوكالت) ،كموا اتفقوت نتوائج اإلجابوة عون هوذا السوؤال نس ً
موون بلووك وجونسووون ) (Pluck & Johnson,2011والتووي أشووارت إلووى أن أفوراد هووذه الفئووة العمريووة
يكونووون موودفوعين بوودافع حووب االسووتطالع وربمووا هووذا مووا يفسوور أن اسووتجابات الطلبووة علووى المقيوواس
جوواءت جميعهووا فووي المسووتوى المتوسووط ،كمووا تتفووق مووع مووا أشووار اليووه ديفووس) (Davies,2000موون أن
الطلبووة فووي هووذه الفئووة العمريووة يتمتعووون بالمقوودرة علووى تأسوويس عالقووات اجتماعيووة ناجحووة ،وكووذلك فهووم

يشووعرون بالسووعادة وال ارحووة فووي وجووود أصوودقائهم ،وينفتحووون علووى اآلخ ورين بسووهولة ،ويمتووازون بوجووود
مقدرة لديهم على توجيه سلوكهم االجتمواعي ،ويبودون تفوقًوا فوي المواقوف التوي تحتواج إلوى إبوداء الورأي
وتحمل المسؤولية ويظهرون المبادأة في التفكير وفي تنفيذ األفكار المحتملة.
نتائا اإلجابة عن الس:ال الثاني :هل هناك فروق في مهارة تفكير حب االستطالع لودى طلبوة

المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة تُعزى للجنس أو الصف أو التفاعل بينهما؟
تووم اسووتخراج تحليوول التبوواين الثنووائي لمتغيوور الصووف والجوونس والتفاعوول بينهمووا علووى المتوسووطات
الحسابية لمقياس حب االستطالع ،كما يبينها الجدول (.)0
الجدول ( )4نتائا تحليل التباين الثنائي ( )3*2الختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية حسب
متغيرات (الجنس ،والصف ،والتفاعل بينهما) ألفراد عينة الدراسة على مستوى تفكير حب االستطالع
مصدر التباين
الجنس
الصف
الصف × الجنس
الخطأ
الكلي

متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات
2.295
1
0.295
1.182
1
1.182
2.010
1
2.010
2.180
850
47.522
853
4010.129

قيمة ف
2.525
10.067
0.092

مستوى الداللة
0.113
*0.003
0.368

وائيا لكوول موون الجوونس أو التفاعوول بووين
تُشووير نتووائج الجوودول ( )0إلووى عوودم وجووود أثوور دال إحصو ً
الجوونس والصووف علووى متوسووطات اسووتجابات الطلبووة علووى مقيوواس تفكيوور حووب االسووتطالع فقوود كانووت
قيمة مسوتوى الداللوة الخاصوة ب و (ف) أكبور مون ( )2.25فوي كول حالوة ،كموا تشوير نتوائج الجودول إلوى

صائيا لمتغيور الصوف ،ولمعرفوة اتجواه هوذه الفوروق بوين المتوسوطات بالنسوبة لمتغيور
وجود أثر دال إح ً
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الصووف فقوود تووم اسووتخراج المتوسووطات الحسووابية للطلبووة علووى مقيوواس حووب االسووتطالع بحسووب متغيوور
الصف.

الجدول ( )5المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس تفكير حب
الصف
الصف األول ثانوي
الصف الثاني ثانوي

االستطالع باختالف الصف
المتوسط الحسابي
8.200
8.132

الخطأ المعياري
2.376
2.733

تُشير نتوائج الجودول ( )5أن المتوسوط الحسوابي للصوف الثواني ثوانوي علوى مقيواس تفكيور حوب
االستطالع بلغ ( ،)8.132وهو أعلى منه في حالة الصف األول ثانوي (.)8.200

تتفق هذه النتائج مع ما أشار له قطامي ( )Qatami,2004من أن حب االستطالع هي

ظاهرة معرفية نمائية قابلة للتطور وأن الفرد يستمر في تطويرها لتصبح دوافع داخلية ،وتتفق نتائج
اإلجابة عن هذا السؤال مع أورده بياجيه الوارد في سوزوكي ) ،(Suzuki,2011من أن الفرد يستمر
بالبحث عما هو جديد وغير مألوف في بيئته بازدياد عمره ،كما اتفقت مع نتائج دراسة عبدالحميد
وخليفة ( )Abdel Hameed &Khalefeh,1990والتي أشارت لوجود تغييرات ارتقائية واضحة

الداللة في تفكير حب االستطالع باختالف المرحلة العمرية ،أي ان حب االستطالع يزداد بزيادة
العمر ،وان هناك تزايد في االرتباطات الدالة بين حب االستطالع واالبداع مع تزايد المرحلة العمرية،

نسبيا مع دراسة كل من مارلين ووارنوني وسموول وشانسي (Marilyn,
كما اتفقت هذه الدراسة ً
) Arnone, Small, & Chauncey,2011والتي أشارت إلى أن الطفل يولد ولديه استعداد عام

لدافع يتمثل في حب االستطالع وهو في عملية استكشاف مستمرة ويستثار عن طريق حواسه ،كما

أتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع ما أشار اليه كل من لتمان وباول & (Litman
) Paul,2006من أن ظاهرة حب االستطالع هي ظاهرة معرفية نمائية قابلة للتطور.
نتااائا اإلجابااة عاان السا:ال الثالا  :مووا مسووتوى المقودرة علووى اتخوواذ القورار لوودى طلبووة المرحلووة

الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة؟

ولإلجابووة عوون هووذا الس وؤال تووم اسووتخراج المتوسووطات الحسووابية واالنح ارفووات المعيارّيووة لمقيوواس
المقدرة على اتخاذ القرار ،والجدول( )6يوضح ذلك.
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المعيارية والمستوى والرتبة لمقياس المقدرة على اتخاذ
الحسابية واالنحرافات
الجدول ( )6المتوسطات
ّ
ّ
القرار مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
13
05
1
7
3
08
13
00
07
82
01
00
4
5
02
2
6
3
3
10
15
03
03
11
16
17
18
12
10
06

الفقرة
لدي المقدرة على تحديد أهدافي
يمكنني توقع الصعوبات التي قد تواجهني.
أستطيع التنبؤ بالنتائج.
يمكنني استغالل الوقت.
يمكنني ترتيب المهمات من المهم إلى األهم.
أضع برنامجاً لتحقيق األهداف الفرعية.
أستطيع معرفة متى انتقل للمهمة التالية.
يمكنني التغلب على العقبات التي تواجهني والتخلص من
األخطاء.
يمكنني االستفادة من أخطائي.
أبحث دائماً عن طرق إلقناع اآلخرين بما اخترت.
أحاول الوصول إلى الحل من خالل طرق أخرى
حينما تواجهني مشكلة ابحث عن حلول غير مألوفة.
أنظر دائماً لألشياء بطرق مختلفة.
أستطيع ترتيب اولوياتي
أتمكن من حل المشكالت السهلة إذا بذلت الجهد المناسب.
أي مشكلة تواجهني.
يصعب على التفكير في حل ّ
بعيدا.
كان
مهما
هدف
يسهل على الوصول إلى أي
ً
يقتنع زمالئي بآرائي
أجد من الصعب التفكير في حلول متعددة للمشكلة
أجد تفكيري منحص اًر في ِّ
حل واحد للمشكلة
لدي المقدرة على التفكير في حلول جديدة ألي مشكلة.
عندما تواجهني مشكلة فإنني أفكر بطلب مساعدة من هم حولي

عند مواجهة مشكلة فإنني استخدم أول فكرة تخطر ببالي
في حلّها.
أبدي رأيي وان كان يعارض آراء اآلخرين
علي على المدى البعيد
يهمني أن أعرف أن لسلوكي ًا
أثر ً
أعتقد أن آرائي مفيدة لمن حولي
أفكر كثي ار بالمشكالت التي تواجهني
أستطيع التغلب على المشكالت
اساعد أصدقائي بحل مشكالتهم
أشارك االسرة بوضع الحلول للمشكالت التي تواجهنا
األداة ككل

المتوسطات
الحسابية
ّ
3.45

االنحرافات
المعيارية
ّ
0.86

3.43
3.33
3.33
3.33
3.29
3.28

0.83
0.94
0.89
0.86
0.85
0.93

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

3.27

0.90

متوسط

3

3.26
3.26
3.22
3.22
3.20
3.20
3.20
3.18
3.17
3.12
3.12
3.11
3.10
3.10

0.85
0.92
0.91
0.87
0.94
0.88
0.82
0.86
0.89
0.90
0.99
0.95
0.91
0.90

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

3
3
11
11
18
18
18
16
17
13
13
02
01
01

3.05

1.04

متوسط

08

2.95
2.94
2.85
2.74
2.60
2.50
2.38
3.11

1.04
1.15
1.15
1.13
1.19
1.08
1.19
0.95

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

00
05
06
07
03
03
82

المستوى

الرتبة

متوسط

1
2
3
8
8
6
7

متوسط

ُيالحظ من نتائج الجدول ( )6أن المتوسط العوام للمقيواس ككول بلوغ ( )8.11وبوانحراف معيواري
بلووغ ( )2.35وبمسووتوى متوسووط ،وأن المتوسووطات الحس ووابية ألداء الطلبووة عل ووى مقيوواس اتخوواذ القوورار
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تراوحووت مووا بووين ( )0.83 -8.05وأن أعلووى متوسووط حسووابي كووان للفق ورة  13والتووي توونص لوودي
المق و وودرة علو و وى تحدي و وود أه و وودافي بمتوس و ووط حس و ووابي بل و ووغ ( )8.05وب و ووانحراف معي و وواري بل و ووغ ()2.36

وبمستوى متوسط  ،وأن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة  06والتي تنص أشوارك األسورة بوضوع
الحلول للمشكالت التي تواجهنا بمتوسط حسابي بلغ ( )0.83وبانحراف معياري ( ،)1.13وبمسوتوى
متوسط.
وبيا موع موا أشوار اليوه اوزبورنوسومث ;(Osborn,1963
وتتفق نتائج متوسطات هوذا المقيواس نس ً
) ،Smith, 1998مون أن الطلبوة حالموا يتووفر لهوم الجوو التعليموي المناسوب والمحفوز لمقودراتهم فوإنهم
يمتلكون المقدرة على اتخواذ القورار بشوكل كبيور ،كموا تتفوق نتنواتج اإلجابوة عون هوذا السوؤال نسوبياً موع

ما أشار الية شويفا وج ارنوديو) ،(Chiva, &Grandio, 2010مون أن دور المعلوم يكمون فوي مسواعدة
مما يسواعدهم علوى الوربط بوين األفكوار الجديودة بعضوها
الطلبة على تمنية مقدراتهم العقلية ومهاراتهم؛ ّ
ب ووبعض ،وربطه ووا بالمعرف ووة الس ووابقة الموج ووودة لو ووديهم ،ف ووالمعلم ي وودفع الطلب ووة ويووووجههم إليجو واد تل ووك
مما ُينمي مهارة المقدرة على اتخاذ
االرتباطات وبذلك يتم التركيز على المتعلم في العملية التعليميةّ ،
القرار لديهم.

نتائا اإلجابة عن الس:ال الرابع :هل هناك فروق في المقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة

المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة تُعزى للجنس أو الصف أو التفاعل بينهما؟
لإلجابووة عوون هووذا السوؤال تووم اسووتخراج تحليوول التبوواين الثنووائي لمتغيوور الجوونس والصووف والتفاعوول
بينهماعلى متوسطات مقياس المقدرة على اتخاذ القرار ،كما ُيبينها الجدول (.)7

الجدول ( )7نتائا تحليل التباين الثنائي ( )3*2الختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية حسب
متغيرات (الجنس ،والصف ،والتفاعل بينهما) ألفراد عينة الدراسة على مقياس المقدرة على اتخاذ القرار
قيمة ف

مستوى الداللة

مصدر التباين

متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

الجنس

0.123

1

0.734

0.672

0.413

الصف

1.329

1

3727.928

7.249

*0.007

الصف × الجنس

0.296

1

0.123

1.617

0.204

الخطأ

78.330

850

2.158

الكلي

0211.086

853

إحصائيا لكل من الجنس ،أو للتفاعل بين كل
تُشير نتائج الجدول ( )7إلى عدم وجود أثر دال
ً
من الجنس والصف فقد كانت قيمة مستوى الداللة الخاصة بو (ف) أكبر من ( )2.25في كل حالة،
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إحصائيا لمتغير الصف ،ولمعرفة ألي صف تعزى
كما تُشير نتائج الجدول إلى وجود أثر دال
ً
الفروق في المتوسطات الحسابية لمقياس المقدرة على اتخاذ القرار ،تم استخراج المتوسطات
الحسابية كما في الجدول (.)3

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس المقدرة على اتخاذ
الصف
األول ثانوي
الثاني ثانوي

القرار باختالف الصف
المتوسط الحسابي
8.105
8.005

الخطأ المعياري
2.873
2.855

تُشير نتائج الجدول أعاله إلى أن المتوسط الحسابي للصف الثاني ثانوي أعلى منه في حالة
الصف األول ثانوي ،االمر الذي ُيشير إلى أن مستوى اتخاذ القرار أعلى لدى طلبة الصف الثاني

ثانوي.

ويمكن تفسير هذه النتيجة من أن المقدرة على اتخاذ القرار تزداد بزيادة المرحلة النمائية للفرد
وتراكم الخبرات المكتسبة لديه ،واتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع ما أشارت اليه د ارسة
جريجوري وكليمن) (Gregory & Clemen,2001من أن مهارة اتخاذ القرار ُيمكن تعلمها والتدرب
عليها ،كما أنها تنمو مع التقدم بالعمر ،واتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع ما أشار توربن
وماريسيا) (Turpin & Marais, 2004من أن عملية اتخاذ القرار هي عملية تفكير مركبة تسعى
للوصول إلى أفضل البدائل المتاحة .وتُّعد تنمية مهارات اتخاذ القرار للمتعلمين ضرورة تربوية من

منطلق أن الهدف األساسي للتربية ال يقتصر على تدريب العقل بل يتعدى ذلك إلى مساعدة

المتعلمين على اكتساب المهارات االجتماعية ،والنضج االنفعالي ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل
استراتيجيات وأساليب من شأنها أن تنمي تلك المهارات كالعصف الذهني ،والحوار والمناقشة
والتفكير الجمعي وغيرها من االستراتيجيات.

نتائا اإلجابة عن الس:ال الخامس :ما العالقة بين مستوى تفكير حب االستطالع والمقدرة

على اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية على مقياس

قوية
حب االستطالع والدرجة الكلية على مقياس المقدرة على اتخاذ القرار ،ووجدت عالقة
إيجابية ّ
ّ

بين تفكير حب االستطالع والمقدرة على اتخاذ القرار ،بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما(،)2.751
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احصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2.21األمر الذي يشير إلى زيادة مقدرة الطالب على
وهي دالة
ً
اتخاذ القرار تزداد بزيادة مستوى تفكير حب االستطالع لديه.
طا بين مستوى تفكير حب االستطالع والمقدرات
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هناك تراب ً

المعرفية التي تساعد على اتخاذ القرار ،وبالتالي فإن حب االستطالع يزيد من المقدرة على اتخاذ
القرار ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه ) (Fisher,2000من أن تفكير حب االستطالع يدعم
اإلبداع ويقوي الذكاء ،ومهارة اتخاذ القرار هي جزء من االبداع ،وهذا يتفق مع ما أشار له جول
) (Goll,2004من أن اتخاذ القرار هو من المكونات األساسية للتفكير اإلبداعي إذ أن كالً من

عملية اتخاذ القرار وحب االستطالع يشتركان في العمليات الذهنية المستخدمة وفي عملية تنظيم

المعلومات ومعالجتها ،فكل من حب االستطالع واتخاذ القرار يحتاجان إلى االنتباه والتنظيم كما
يشير إلى ذلك موميت)(Memmott,2003
كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه ماو وماو) (Maw and Maw,1975من أن حب

مما يساعد الطالب في اتخاذ القرار،
االستطالع مكون أساسي من مكونات االبداع وحل المشكالت ّ
وان له صلة بالمكونات الدافعية للسلوك اإلبداعي .كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه
لوينستن) ،(Loewenstein,1994من ان هناك ارتباطات إيجابية بين حب االستطالع وبعض
السمات مثل معامل الذكاء) (IQواالبداع ،ويشير إلى أن حب االستطالع شكل من اشكال الذكاء،
كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه هارفي) ،(Harvey,2007ومانجول)(Manguel,2015

من أن إتاحة اتأمل المتعنق للطلبة في جوانب المشكلة المطروحة من خالل إشباع حاجاتهم المتمثلة
في حب االستطالع تساعد المتعلم في اتخاذ القرار وتنمي لديه المقدرة على التبصر والتفكير
اإلبداعي ،وتنمية مهاراتهم في صياغة المشكلة وتحديد جوانب التناقض فيها ،ومن ثم اتخاذ ق اررات
مناسبة لحلها.
التوصيات:

يوصى بما يلي:
من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة ُ
 تدريب المعلمين على االستراتيجيات التي من شأنها تطوير مهارات تفكير حب االستطالعوتنميته.
 توعية المعلمين بأهمية تنمية مهارة المقدرة على اتخاذ القرار لدى الطلبة وحثهم على تفّعيلاالستراتيجيات الالزمة لزيادة هذه المهارة لدى الطالب.
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