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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء اأثر من�ذج تدريبي مبني على اإثارة حب ال�ستطالع 
لدى اأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة، وتك�نت عينة الدرا�سة من )60( طفاًل وطفلة، وبطريقة 
التعليمية،  الفروانية  ملنطقة  التابعة  الأندل�ض  مبنطقة  ال��سام  رو�سة  طالب  من  ق�سدية 
التجريبية  املجم�عة  خ�سعت  و�سابطة،  جتريبية،  جمم�عتني:  على  ع�س�ائيًا  وزع�ا  وقد 
للتدري�ض ب��ساطة النم�ذج التدريبي، اأما املجم�عة ال�سابطة فقد در�ست بالطريقة التقليدية 
)املحا�رصة( ، وكال املجم�عتني در�ست ح�سة واحدة فقط عن م�سادر ال�س�ء. وبعد تنفيذ 
التجربة طبق على املجم�عتني اختبار بعدي للتاأكد من اأثر النم�ذج. وقد بينت النتائج اأّن 
�ست با�ستخدام النم�ذج،  هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية بني املجم�عة التجريبية التي ُدرِّ
التجريبية،  املجم�عة  ل�سالح  التقليدية  الطريقة  عليهم  ُطّبقت  التي  ال�سابطة  واملجم�عة 
تعزى  التدريبي  للنم�ذج  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل  اأّنه  اأي�سًا  الدرا�سة  وبينت 
بعدة  الباحثه  اأو�سىت  النتائج  �س�ء  ويف  واجلن�ض.  الطريقة  بني  للتفاعل  اأو  اجلن�ض،  اإىل 

ت��سيات. 
)الكلمات املفتاحية: من�ذج تدريبي، حب ال�ستطالع، التعلم( . 
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The Effect of Training Model Based on Arousing 
Curiosity amongst the Pupils in Pre- School in Kuwait

Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of training program 
based on arousing curiosity amongst the pupils in pre- school in 
Kuwait. The experiment was conducted on (60) pupils who were 
assigned into two groups: experiment group and control group. The 
experiment group was taught by the prepared program while the 
control group was taught by traditional method. After the experiment, 
both of the groups took a post- test. The results showed that there 
were significant differences on the achievement of the pupils due to 
the program of curiosity, but there were no significant differences 
on the achievement due to gender or the interaction between the 
program and gender. In the light of the results I provided a number 
of recommendations. 

Key words: instructional program, curiosity, achievement. 
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مقدمة: 
يعّد حب ال�ستطالع عاماًل مهمًا يف العملية التعليمية، فه� ي�سكل دافعًا للفرد وللطفل 
ب�سكل خا�ض لالنطالق نح� حتقيق اأهدافه ب��ساطة ال�ستك�ساف ومعاجلة املثريات البيئية. 
املدر�سة.  دخ�له  قبل  الطفل  لدى  تربيتها  على  الأ�رصة  تعمل  التي  الف�سائل  اأحد  يعّد  كما 
ويظهر الأطفال منذ بداية حياتهم اإ�سارات على حّبهم لال�ستطالع من خالل النظر لالآخرين، 
اإذ يكرثون من  العمر؛  ال�سل�كات مع تقدمهم يف  اأج�سامهم، وتتّط�ر هذه  اأع�ساء  وتفح�ض 
دخ�لهم  وعند  لهم.  حمرجة  بع�سهم  يعتربها  والتي  الكبار،  على  يطرح�نها  التي  الأ�سئلة 
كاإ�سارات  املعلمني،  على  متعددة  اأ�سئلة  بطرح  العادي�ن  الأطفال  يبادر  الأطفال  ريا�ض 
الف�سيلة  ا�ستغالل هذه  لذا على املربني  الغم��ض؛  منهم على حبهم لال�ستطالع واكت�ساف 
التعليمية  الأهداف  اأجل حتقيق  التي ي�ستخدم�نها، وذلك من  التدري�ض  واإدخالها يف طرق 

اخلا�سة والعامة. 
ويرى اإلي�ت )Elliot, 2000( اأّن حب ال�ستطالع يحدث اإذا ت�ّقع الفرد �سيئًا ما ووجد 
�سيئًا يختلف عنه، مما يحدث عدم اتزان معريف لدى الطفل، ويق�د بدوره اإىل حب ال�ستطالع. 
وميثل هذا احلدث بالآتي: �رصاع معريف )�سيء غري مت�قع( يحدث عدم اتزان )احلرية( ومن 

ثم ي�ستثري ذلك رغبة انفعالية وحب ا�ستطالع حلل هذا ال�رصاع وال��س�ل اإىل الفهم. 
وترى في�ســــــر )Fisher, 2000( باأن املدار�ض ت�سعى اإىل تربية الف�سائل احل�سنة ومنها 
ف�سيلة حب ال�ستطالع، حيث يج�سد هذا الأخري الف�سائل العقلية والأخالقية. وهذا الجتاه 
الذي انطلقت منه الباحثة يف ت�سميم النم�ذج، حيث افرت�ست اأن هناك اإمكانية لرتبية حب 

ال�ستطالع وا�ستخدامها يف عملية التعليم. 
ويعّد حب ال�ستطالع اأحد و�سائل املعلم يف رفع دافعية الطلبة، اأما مهمة املعلم يف 
ذلك فاحلفاظ على م�ست�ى عال منه من بداية الدر�ض حتى نهايته، من خالل تقدمي مثريات 
الأ�سئلة وال�سل�كات غري  ال�ستك�ساف، وتقّبل  غريبة، وت�فري ج� مريح، وت�فري احلرية يف 
العادية، واإثارة احلما�ض لدى الأطفال جتاه اأي م��س�ع، وال�سماح لهم باختيار امل��س�ع 
الذي مييل�ن اإليه )Elliot,2000( . ويعّد بي�مي )2004( ال�سل�ك ال�ستطالعي الذي يق�م به 

الفرد اأحد الع�امل اجل�هرية للح�س�ل على املعل�مات. 
اأو  ا�ستك�ساف  من  القرتاب  يف  الرغبة  باأنه  ال�ستطالع  حب   )2008( بخ�ض  وتعرف 
اأو متن�عة يف  اأو متعار�سة،  اأو معقدة،  اأو فجائية مثرية،  معرفة م�اقف جديدة: غام�سة، 

وج�د م�اقف م�سابهة خلربات الفرد، وحماولة التعرف عليها. 
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أهمية حب االستطالع: 
فاأي  التعليمية،  العملية  و�سائل  واأحد  الإبداع،  نح�  اأوىل  خط�ة  ال�ستطالع  حب  يعّد 
الفرد املبدع. كما يعّد عن�رصاً  اإبداعي ه� نتيجة حب ال�ستطالع وال�ستك�ساف لدى  ُمْنَتج 
حا�سمًا يف احلياة العقلية والأخالقية لالأفراد، فعند اكت�ساب هذه الف�سيلة ميكن اأن ت�سبح 
�سمة لذلك الفرد وميكنه ا�ستخدامها يف حل امل�سكالت بحيث ت�سبح نهج حياة بالن�سبة اإليه. 
ويق�م حب ال�ستطالع بتق�ية الذكاء من خالل التف�سيل احلكيم لالأ�سياء، وه� ن�ساط ولي�ست 

معل�مات �سلبية مرتاكمة. 
وقد �رصح كيلر )Keller( باأهمية الدور الذي ي�ؤديه حب ال�ستطالع يف اإثارة الدافعية 
عنا�رص  من  الأول  العن�رص  ميثل  النتباه  اإن  اإذ  عليه،  واملحافظة  النتباه  على  واحل�س�ل 
Fisher,2000;Goldfarb,2002; Ar�(  ��ذجه الذي يعتمد على اإثارة الدافعية لدى الأفراد

 . )none,2003

وجهات النظر املفسِّرة حلب االستطالع: 

تباينت وجهات النظر التي تناولت حبرّ اال�شتطالع، وقد ان�شوت حتت اجتاهني 
خمتلفني: فطري اأو مكت�شب، ووجهات النظر هذه هي: 

اأوالاً- التف�شري املعريف للف�شول: وتعرف هذه النظرية بنظرية الفج�ة املعل�ماتية  ●
لل�ين�ستاين )Loewenstein,1994( ، حيث يرى اأّنه يحدث �سع�ر باحلرمان لدى الفرد عندما 

 . )Arnone, 2003( يدرك اأن هناك فرقًا بني ما يعرفه، وما يريد معرفته يف امل�ستقبل
●  )Maw & Maw, 1964( ثانيااً- التف�شري االإجرائي حلب اال�شتطالع ملاو و ماو

: وهما يريان اأن حّب ال�ستطالع يحدث عندما ي�اجه الفرد مثرياً ما، وي�ستجيب له ب�سكل 
 . )Arnone,2003( اإيجابي من خالل التحرك نح�ه وا�ستك�سافه ومعاجلته

بريلين  ● ويرى  اال�شتطالع:  حلب  الف�شيولوجي  الع�شبي  التف�شري  ثالثااً- 
)1960( اأّنه عندما تك�ن الع�س�ية يف م�قف يحدث فيه �رصاع ا�ستجابات ي�لد دافع حب 
ال�ستطالع، ومن ثم تزداد الدافعية لدى الع�س�ية يف البحث عن معل�مات اإ�سافية لإ�سباع 
ذلك الدافع. ويرى بريلين كذلك اأن م�ست�ى ال�ستثارة: ه� وظيفة ا�ستثارة الدماغ، فاإذا كان 
م�ست�ى ال�ستثارة منخف�سًا يحاول الطفل زيادته ب��ساطة تقليل عدد املدخالت ال�ستثارية، 
وح�سب هذه النظرية، فاإن املعل�مات غري املالئمة وغري الكافية ح�ل املثري امل�ستمر حلب 
 .)Berlyne, 1960( ال�ستطالع يخلق حالة من ال�رصاع لدى الفرد والذي ينخف�ض النتباه له
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وقد حدد بريالين )Berlyne, 1960( خم�س خ�شائ�س ينبغي توافرها يف املثري 
Collative Vari-  ململحفرّز حلب اال�شتطالع، وقد اأطلق عليها ا�شم املتغريات املتالزمة

ables، وهي: 

التعقيد  - ويزداد  ال�احد.  املثري  عنا�رص  بني  والتغاير  التباين  درجة  وه�  الّتعقيد: 
كلما زاد اختالف تلك العنا�رص، ويقّل كلما نظرنا اإىل املثري ال�احد ك�حدة متكاملة. 

التنافر: وه� م�اجهة عنا�رص غري مت�قعة )عك�ض ما نعرفه( يف املثري.  -
احلداثة )اجلدة( : وه� غرابة املثري وحداثته بالن�سبة لالأفراد.  -
الده�سة: وهذه اخلا�سية اأعّم واأ�سمل من خا�سية التنافر. وهي عبارة عن م�اجهة  -

مثري غريب كّليًا على الفرد، ولي�ض غريبًا يف بع�ض العنا�رص كما ه� احلال يف التنافر. 
عدم التحديد Uncertanity: وه� ت�افر معل�مات واحتمالت متن�عة ح�ل املثري.  -

بريلين  ميز  حيث  ال�ستك�ساف،  هي  لديه  ال�ستطالع  حب  اإ�سباع  يف  الفرد  وو�سيلة 
 ،Specific exploration املحدد  ال�ستك�ساف  ال�ستك�ساف:  من  ن�عني  بني   )Berlyne(
وال�ستك�ساف املتعدد Diversize exploration، ويحدث ال�ستك�ساف املحدد عندما ت�اجه 
من  واحدة  يحدد  والذي  ما،  مفه�م  ح�ل  مفاهيميًا  �رصاعًا  اأو  املثري،  يف  تغرياً  الع�س�ية 
وعند  املعرفة،  عن  املحدد  البحث  اإىل  ال�رصاع  هذا  وي�ؤدي  ال�سابقة،  املتالزمة  املتغريات 

اكت�سابها يزول ذلك ال�رصاع. 
اأما ال�ستك�ساف املتن�ع فيحدث عندما تعمل الع�س�ية على ت�ليد واحدة من املتغريات 
املتالزمة ال�سابقة، مما ي�سبب تغرياً يف املثري يف بيئة غري م�ستثارة، ويتم ذلك من خالل 

اللعب والبحث. 
يف  منها  كل  ا�شتخدام  وميكن  ثالث،  بطرق  نف�شه  عن  اال�شتطالع  حب  ويعربرّ 

املدار�س ب�شكل ميكن تعزيزه ومكافاأته: 
اأوًل: يعرب حب ال�ستطالع عن نف�سه كطريقة تق�ضٍّ مبنية على الت�ساوؤل والتاأمل،  -

ويعّد العقل املت�سائل Questioning mind مهمًا حلل امل�سكالت وللح�س�ل على املعرفة. 
ثانيًا: وح�سب اآين�ستاين، البحث عن امل�سكالت Problem- finding اأعلى اأ�سكال حب  -

ال�ستطالع، والإن�سان ل يبحث عن امل�سكالت عادة، ولكن امل�سكالت هي التي جتده، لذا فاإن 
البحث عن امل�سكالت عن�رص �رصوري للتقدم العلمي. 

ثالثًا: احل�سا�سية للغم��ض والألغاز واحلقائق وامل�اقف غري املن�ّسقة، فالقدرة على  -
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Cov�(  قق�سي الالت�افق والألغاز املحرية وا�ستكا�سافها ه� حجر الزاوية يف كل العلـــــ�م
 . )ington and Teel, 1996

العرب،  الباحثني  اأهمية حب ال�ستطالع، فاإنه مل يجد كثرياً من الهتمام عند  ورغم 
فقد ركزت معظم الدرا�سات على عالقة حب ال�ستطالع ببع�ض املتغريات، ول ت�جد مناذج 
تدريبية مبنية على اإثارة حب ال�ستطالع لدى اأي فئة عمرية، ولكن هنالك مناذج �سممت 
ل�ستثارة دافعية التعلم عند املتعلمني، وحب ال�ستطالع ميكن اعتبارها عن�رصاً فرعيًا لهذه 

النماذج، ومن اأ�شهر هذه النماذج: 
Ú  يت�سمن من�ذجًا  �سمم  فقد   )Keller,1991( كيلر  جلون  اآرك�س  منوذج  اأوالاً- 

الأطفال واحلفاظ  اإىل تعزيز م�ساركة  النم�ذج  التدري�ض، ويهدف هذا  الدافعية يف  عنا�رص 
الأطفال  ثقة  وتعزيز  الطلبة،  باهتمامات  الدرا�سية  املادة  حمت�ى  وربط  اهتمامهم،  على 
من خالل فهم املادة، واإ�سباع ف�س�ل الأطفال من خالل انخراطهم يف التعلم. وقد خل�ست 
 Relevance واملالءمة ، Attention )A( هذه املك�نات يف م�سطلحات اأربعة هي: النتباه
 )R(، والثقة  )Confidence (C، والإ�سباع  )Satisfaction )S، وقد جاءت ت�سمية النم�ذج 

)اآرك�ض( من خالل اأخذ احلرف الأول من كل عن�رص من عنا�رص النم�ذج. 
النتباه: ويتم عن طريق ا�ستخدام مثريات غريبة ومده�سة وغري وا�سحة بالن�سبة  -

ي عن  التق�سّ الدر�ض، وزيادة  بتغيري عنا�رص  الأطفال  اهتمام  للطلبة، واحلفاظ كذلك على 
احلقائق والبحث عن املعل�مات، وطرح الت�ساوؤلت وحل امل�سكالت. 

لدى  - ماأل�فة  مادية  واأمثلة  مفه�مة  لغة  ا�ستخدام  طريق  عن  ذلك  ويتم  املالءمة: 
الطلبة، وت�فري اأمثلة مرتبطة بخربات املتعلم ال�سابقة، وو�سع اأهداف قابلة للتحقق. 

الثقة: وتتم عن طريق متكني املتعلم من النجاح، وت�فري درجة معق�لة من التحدي  -
ت�ؤثر  باأن جه�ده  للمتعلم  وبيان  للطالب،  بالن�سبة  ت�سمح بحدوث جناح ذي معنى  بحيث 

ب�سكل مبا�رص يف الن�اجت، وت�فري تغذية راجعة وعزو ذاتي للنجاح. 
الإ�سباع: ويتم عن طريق ت�فري فر�ض ا�ستخدام املعرفة اجلديدة يف م�اقف احلياة  -

ال�اقعية، وت�فري تغذية راجعة وتعزيز من اأجل احلفاظ على الرغبة يف التعّلم، واحلفاظ على 
معايري من�سقة لإجناز املهمات، واأخرياً اإدارة التعزيز عن طريق جعل ن�اجت جه�د املتعلمني 

 . )Keller,1991( مّت�سقة مع ت�قعاتهم
Ú  :The Time Continuum Model ثانيااً- منوذج اخلط الزمني

 على الرغم من اأن من�ذج )اآرك�ض( ي�سف اإ�سرتاتيجيات حمددة لإثارة الدافعية، فاإنه ل 
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ي�سري اإىل زمن ا�ستخدامه يف العملية التدري�سية، لذا فقد ظهر من�ذج اآخر ط�ره فل�دك�ف�سكي 
)Wlodkowsk( و�سماه من�ذج اخلط الزمني، ويحدد هذا النم�ذج �ستة ع�امل دافعية هي: 
هذه  تنتظم  بحيث  والتعزيز(  والكفاية،  والنفعال،  وال�ستثارة،  واحلاجات،  )الجتاهات، 
الع�امل يف اإطار زمني ويحدد هذا النم�ذج يف ثالث فرتات زمنية يف بداية احل�سة واأثنائها 

ونهايتها، و املثال التايل ي��سح العملية التي ي�سري عليها هذا النم�ذج: 
بداية التدري�ض: واجه حاجات الأطفال وا�سمن اجتاهات اإيجابية.  -

مثال: اأكد على الثقة لدى الأطفال، و�ساعدهم على التقليل من القلق يف اأثناء مرحلة 
ال�ستك�ساف. 

اأثناء التدري�ض: ا�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تعمل على املحافظة على بيئة تعلم ا�ستثارية  -
وت�ساركية وداعمة. 

مثال: ا�ستخدم فرق تعلم تعاونية للعمل على حل امل�سكالت واملهمات. 
الثقة  - الأطفال وعزز  الكفاية لدى  ت�ؤكد على  اإ�سرتاتيجيات  التدري�ض: وظف  نهاية 

بالنف�ض لديهم. 
مثال: اعرتف بجه�د الأطفال يف تعلم املهارات. 

Ú  Super Motivation Approach ثالثااً- منوذج الدافعية العليا
ذات  الن�ساطات  على  تركيزه  خالل  من  الدافعية  يف  من�ذجه   Spitzer �سبتزر  �سمم 
الدافعية العالية، ولي�ض على خ�سائ�ض الأفراد ذوي الدافعية العالية. ا�ستنتج �سبتزر من�ذجه 
من درا�سته لالألعاب الريا�سية مثل لعبة الغ�لف، حيث يرى �سبتزر اأن لأي ن�ساط مظهرين: 
باملهمة.  حميط  �سيء  اأي  ه�  وال�سياق  الأ�سا�سي  الن�ساط  هي  فاملهمة  وال�سياق.  املهمة 
واملهمة من وجهة نظر �سبتزر مملة اأ�ساًل لأنها تتكرر با�ستمرار، وباإمكان الن�ساط اأن يك�ن 

ذو دافعية عالية اإذا اأ�سيف �سياق دافعي للمهمة الأ�سا�سية )عيد، 2009( . 
مثال: لعبة الغ�لف: ما الذي يجعل لعب الغ�لف يق�سي �ساعات ط�يلة يف قذف الكرة 
ب�سكل متكرر؟ اجل�اب: اإن لعبة الغ�لف بالن�سبة له اأكرث من جمرد مهمة اأ�سا�سية، ولكن هناك 

ع�امل �سياقية حتيط بلعبة الغ�لف هي التي تزيد من الدافعية، وهذه العوامل هي: 
العمل Action: وهي متارين ج�سمية مقب�لة.  -
املتعة Fun: وهي اأج�اء اللعب.  -
التن�ع Variety: وه� اختالف منطقة اللعب والأندية وال�رصبات.  -
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الختيار Choice: اأي متى ومع من �ستلعب.  -
ف�ارق  - دون  �س�يًا  يلعب�ن  فالالعب�ن   :Social Interaction الجتماعي  التفاعل 

اجتماعية اأو اقت�سادية. 
Error Tolerance: فر�ض ل متناهية يف اكت�ساف الن�ساطات  - الت�سامح مع اخلطاأ 

واملعرفة دون نقد. 
نظام القيا�ض Measurement: مثل امل��س�عية والتقدير الذاتي.  -
تغذية راجعة ت�سحيحية Corrective feedback: اأي تزويد الالعب مبعل�مات عن  -

�سحة اأدائه. 
التحدي Challenge : اأي التغلب على ال�سعاب والع�ائق.  -
املعرفة Recognition: اأي مدى ت�فري تعزيز م�جب.  -

�سياق  منها  يتاألف  التي   Motivation الدوافع  ا�سم  اخل�سائ�ض  تلك  على  ويطلق  هذا 
الن�ساط. كما ميكن اإدخال تلك العنا�رص يف اأي ن�ساط حياتي. وبالتايل ميكن اإدخالها يف 

الأن�سطة املدر�سية بحيث تك�ن اأكرث اإمتاعًا للطلبة. 
وب�سبب هذا النق�ض يف الدرا�سات العربية، جاءت هذه الدرا�سة لتحاول ت�سميم من�ذج 

تدريبي عملي مبني على نظرية يف حب ال�ستطالع. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء اأثر من�ذج تدريبي مبني على اإثارة حب ال�ستطالع 
افرتا�ض  من  الدرا�سة  هذه  وتنطلق  املدر�سة.  قبل  ما  مرحلة  اأطفال  تعلم  يف  الأطفال  لدى 
يتمثل يف اأنه بالإمكان اإثارة انتباه الأطفال وا�ستغالل حب ال�ستطالع لديهم وا�ستخدامها 
يف  ال�ستطالع  حب  �سمة  جتاهل  وب�سبب  املدر�سة،  يف  تعلمهم  من  تزيد  تدري�ض  كطريقة 

الدرا�سات العربية 
فاإن هذه الدرا�شة حتاول االإجابة عن االأ�شئلة االآتية: 

هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف تعلم اأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة الذين . 1
در�س�ا ب�ا�سطة النم�ذج التدريبي املبني على اإثارة حب ال�ستطالع والذين در�س�ا بالطريقة 

التقليدية؟ 
املدر�سة . 2 قبل  ما  مرحلة  اأطفال  تعلم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

در�سن  الالتي  الإناث  الطالبات  وتعلم  التدريبي  النم�ذج  با�ستخدام  در�س�ا  الذين  الذك�ر 
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ب��ساطة النم�ذج نف�سه؟ 
املدر�سة . 3 قبل  ما  مرحلة  اأطفال  تعلم  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

مبدار�ض دولة الك�يت تعزى اإىل التفاعل بني متغريي النم�ذج التدريبي املبني على اإثارة 
حب ال�ستطالع واجلن�ض؟ 

فروض الدراسة: 
اأطفال . 1 تعلم  )α=0.05( يف  اإح�سائية عند م�ست�ى دللة  هناك فروق ذات دللة 

حب  اإثارة  على  املبني  التدريبي  النم�ذج  ب��ساطة  در�س�ا  الذين  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة 
ال�ستطالع، والذين در�س�ا بالطريقة التقليدية. 

اأطفال . 2 تعلم  )α=0.05( يف  اإح�سائية عند م�ست�ى دللة  هناك فروق ذات دللة 
مرحلة ما قبل املدر�سة الذك�ر الذين در�س�ا با�ستخدام النم�ذج التدريبي وتعلم الطالبات 

الإناث الالتي در�سن ب��ساطة النم�ذج نف�سه. 
اأطفال . 3 تعلم  )α=0.05( يف  اإح�سائية عند م�ست�ى دللة  هناك فروق ذات دللة 

مرحلة ما قبل املدر�سة تعزى اإىل التفاعل بني متغريي النم�ذج التدريبي املبني على اإثارة 
حب ال�ستطالع واجلن�ض؟ 

أهمية الدراسة: 
الأطفال،  ريا�ض  معلمي مرحلة  اإىل  فائدة  الدرا�سة  هذه  نتائج  تقدم  اأن  املت�قع  من 
وذلك من خالل م�ساعدتهم يف البحث عن طرق تدري�ض تتفق مع اخل�سائ�ض النمائية، ومع 
�سمة حب ال�ستطالع وال�ستك�ساف لتلك املرحلة. كما قد ي�ستفيد منها م�سمم� املناهج من 
خالل اعتماد نتائج هذه الدرا�سة يف حماولتهم ل�سياغة املناهج التي تتفق مع حاجات 

املتعلمني. 
كما تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من حيث اأنها تعمل على م�ساعدة املعلمني يف التعرف 
يف  مل�ساعدتهم  وذلك  الأطفال،  لدى  ال�ستطالع  حب  تربية  يف  الأطفال  ريا�ض  دور  على 

كيفية التعامل معهم. 

حمددات الدراسة: 
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �س�ء حجم العينة وطريقة اختيارها وخ�سائ�سها، 
وقد اقت�رصت هذه الدرا�سة على )60( طفاًل وطفلة، وهم امللتحق�ن برو�سة ال��سام مبنطقة 
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الأندل�ض التابعة ملنطقة الفروانية التعليمية بدولة الك�يت. كما تتحدد نتائج هذه الدرا�سة 
باأداتها التي ت�ستند اإىل اختبار يحت�ي على )10( فقرات من الأ�سئلة امل��س�عية. 

التعريفات اإلجرائية: 
ه� خط�ات عملية  ◄ اال�شتطالع:  ا�شتثارة حب  على  املبني  التدريبي  النموذج 

ال�س�ء  الأطفال مفه�م  اإىل تعليم  ال�ستطالع، تهدف  مرتبة ح�سب نظرية بريلين يف حب 
وفق منهج وا�سح. 

حب اال�شتطالع: حالة انفعالية معرفية حتدث للطفل نتيجة حدوث تناق�ض بني  ◄
ما يعتقد الطفل اأنه �سحيح وبني ما ه� �سحيح فعاًل، وقد ي�ستثار ب��ساطة خط�ات مرتبة 

�سمن من�ذج تعلمي منهجي. 
التدريبي  ◄ النم�ذج  اأهداف  حتقيق  يف  املتعلم  يحققه  الذي  التقدم  مدى  التعلم: 

ال�س�ء والذي  البعدي ح�ل مادة م�سادر  الطالب على الختبار  ويقا�ض مبجم�ع عالمات 
اأُعد لغايات الدرا�سة. 

األدب النظري والدراسات السابقة: 
الدرا�سات  من  كثرياً  علمها  حدود  يف  الباحثة  جتد  مل  النظري  الأدب  مراجعة  بعد 
اأو مناذج تدريبية ح�ل  وخا�سًة درا�سات عربية تناق�ض �سمة حب ال�ستطالع ب�سكل عام، 
تلك ال�سمة ب�سكل خا�ض، لذا فقد ا�ستعانت الباحثة بدرا�سات اأجنبية تناق�ض امل��س�ع من 

زوايا لها عالقة بهذه الدرا�سة بطريقة غري مبا�رصة، ومن هذه الدرا�سات: 
حب  بني  العالقة  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة   )1990( احلميد  عبد  و  خليفة  اأجرى 
عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  وقد  لالأ�رصة،  واإلجتماعي  القت�سادي  وامل�ست�ى  ال�ستطالع 
امل�ست�ى  مقايي�ض  عليهم  طبقت  تالميذ،   )203( عددهم  بلغ  الثالث  ال�سفني  تالميذ  من 
الجتماعي القت�سادي ومقيا�ض حب ال�ستطالع ال�سكلي واللفظي اإ�سافة اإىل ثالثة مقايي�ض 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  م�جبة  ارتباطية  عالقة  هناك  اأن  النتائج  ك�سفت  وقد  لالإبداع. 
امل�ست�ى التعليمي لكل من الأب والأم وبني حب ال�ستطالع والإبداع، وكذلك بني امل�ست�ى 
الأعلى من حيث  امل�ست�ى  اأن تالميذ  النتائج  اأظهرت  ال�ستطالع، كما  لالأب وحب  املهني 
تعليم ال�الدين ومهنة الأب قد ح�سل�ا على درجات اأعلى دلليًا يف كل من حب ال�ستطالع 

والإبداع باملقارنة مع تالميذ امل�ست�ى الأدنى. 
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وهدفت درا�سة األربتي وويرتويل )Alberti and witroyl , 2000( اإىل اإيجاد عالقة 
واخلام�ض،  الثالث  ال�سف  اأطفال  لدى  املعرفية  والعمليات  والتعلم  ال�ستطالع  حب  بني 
وتك�نت عينة الدرا�سة من )40( طالبًا وطالبة من ال�سف الثالث و )45( طالبًا وطالبة من 
ال�سف اخلام�ض، اأدوا مهمات يف مادة العل�م. وقد دلت النتائج اأن هناك ارتباطًا اإيجابيًا 
ودال بني التعلم والعمليات املعرفية من جهة، وحَب ال�ستطالع من جهة اأخرى، ومل يكن 

هناك فروق بني اجلن�سني بالن�سبة اإىل هذه العالقة. 
هناك  ولكن  ال�ستطالع،  حب  با�ستخدام  تدري�سية  مناذج  ناق�ست  درا�سات  ت�جد  ل 
ال�ستطالع  حب  وكان  الدافعية،  ا�ستثارة  على  مبنية  تدري�سية  مناذج  اأثر  بحثت  درا�سات 
 Song and( وكيلري  �شونغ  الدرا�سات درا�سة  النماذج، ومن هذه  فرعيًا يف هذه  عن�رصاً 
اآرك�ض  التي هدفت اإىل اختبار فاعلية من�ذج حم��سب مبني ح�سب من�ذج   )Keller,2001
)ARCS( لكيلري يف رفع دافعية التعلم لدى الطلبة، وتك�نت العينة من )60( طالبًا من اإحدى 
جامعات فل�ريدا، وزع�ا على ثالث جمم�عات: جمم�عة تعر�ست لنم�ذج حم��سب مكيف 
تعر�ست  وجمم�عة  بالدافعية،  م�سبع  حم��سب  لنم�ذج  تعر�ست  وجمم�عة  الدافعية،  مع 
لنم�ذج حم��سب �سحيح الدافعية. وقد بينت النتائج اأن املجم�عتني الأوىل والثانية كانت 

اأكرث فاعلية يف ا�ستثارة الدافعية. 
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يت�سح مدى اأهمية الدافعية ب�سكل عام، وحب 
ال�ستطالع وال�ستك�ساف ب�سكل خا�ض يف عملية التعلم، لهذا كان هدف هذه الدرا�سة تق�سي 
فاعلية من�ذج مقرتح مبني على ا�ستثارة حب ال�ستطالع لدى اأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة 

يف تعلمهم. 

التصميم التجرييب للدراسة ومتغريات الدراسة: 
املتكافئة،  للمجم�عات  بعدي  قبلي  ت�سميم  ن�ع  من  جتريبية،  �سبه  الدرا�سة  هذه 
النم�ذج  ُدّر�ست با�ستخدام  التقليدية، والأخرى جتريبية  ُدّر�ست بالطريق  اإحداهما �سابطة 
التدريبي املبني على حب ال�ستطالع، وبذلك يكون املتغري امل�شتقل هو طريقة التدري�س 

وله م�شتويان: 
طريقة التدري�ض با�ستخدام النم�ذج التدريبي املبني على ا�ستثارة حب ال�ستطالع.  ♦
طريقة التدري�ض التقليدية )املحا�رصة( .  ♦

اأما املتغري التابع فه� تعلم الطلبة، ويلخ�س ال�شكل اأدناه ت�شميم الدرا�شة: 
O1 x O2 املجم�عة التجريبية
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O1 O2 املجم�عة ال�سابطة

حيث )O1 : الختبار القبلي( ، )O2 الختبار البعدي( ، )X املعاجلة( 

الطريقة واإلجراءات: 

أفراد الدراسة: 

يتاألف اأفراد الدرا�سة من اأطفال مدر�سة رو�سة ال��سام مبنطقة الأندل�ض التابعة ملنطقة 
 )60( عددهم  وبلغ   ،  )2013  /2012( الدرا�سي  للعام  الك�يت  بدولة  التعليمية  الفروانية 
طفاًل وطفلة اختريوا ب�سكل تط�عي بعد ا�ستئذان اإدارة الرو�سة، حيث ُوّزع�ا ع�س�ائيًا على 
جمم�عات الدرا�سة التجريبية وال�سابطة وح�سب متغري اجلن�ض. و اجلدول )1( يبني ت�زيع 

اأفراد الدرا�سة على املجم�عة التجريبية وال�سابطة ح�سب متغري اجلن�ض. 
الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة حسب طريقة الدراسة والجنس

املجموعاملجموعة ال�شابطةاملجموعة التجريبيةاجلن�س

151530ذك�ر
151530اإناث

303060املجموع

اإجراءات التكافوؤ: 
وُح�سبت  قبلي،  اختبار  طّبق  والتجريبية  ال�سابطة  املجم�عتني  تكاف�ؤ  من  للتحقق 
اأداء  بني  الفروق  عن  للك�سف  )ت(  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات 

املجم�عتني كما ه� مبني يف اجلدول )2( : 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للكشف عن الفروق 
في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار القبلي. 

م�شتوى الداللةقيمة )ت( املح�شوبةاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعدداملجموعة

308.772.01ال�سابطة
341.00.734

308.931.76التجريبية
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اإح�سائية عند م�ست�ى دللـــــة  يالحظ من اجلدول )2( عدم وج�د فروق ذات دللة 
)α = 0.05( بني مت��سط اأداء املجم�عة التجريبية واملجم�عة ال�سابطة، مما يعني تكاف�ؤ 

املجم�عتني قبل اإجراء التجربة. 

أدوات الدراسة: 

النموذج التدريبي: أ. 
اأُعد النموذج التدريبي بطريقة ورقية ووفق اخلطوات االآتية: 

Ú  .اختريت وحدة )ال�س�ء( من مادة العل�م
Ú  .سيغ عدد من الأهداف ال�سل�كية ح�ل هذه ال�حدة�
Ú  :وزعت املادة الدرا�سية على خم�ض مراحل مبنية على اإثارة حب ال�ســتطالع، وهي

تقدمي املثري الغريب، والنتباه، وال�ستك�ساف، وحل امل�سكلة، والتق�يـم. 
Ú  للتاأكد من �سدق حمت�ى النم�ذج، ُوزع النم�ذج على عدد من املحكمني الذين بلغ

عددهم )5( ، واُعتمدت املراحل التي بلغت ن�سبة التفاق عليها من قبل املحكمني )80 %( ، 
كما اأُدخلت بع�ض التعديالت على النم�ذج التعليمي بناء على مالحظاتهم. واتبع معيار اآخر 
لل�سدق، حيث طّبق النم�ذج على جمم�عة �سغرية من الأطفال خارج عينة الدرا�سة الأ�سلية، 
وذلك كدرا�سة ا�ستطالعية للتاأكد من �سالمة �سياغة النم�ذج، ولكت�ساف اأية عي�ب واأخطاء 
مالئم  النم�ذج  اأن  الإجراء  نتائج  بينت  وقد  الأ�سلي،  التطبيق  عند  لتالفيها  النم�ذج  يف 

للتطبيق يف مثل هذه املرحلة. 
اختبار التعلم: 	. 

يتاألف الختبار من )10( فقرات، وجميعها من ن�ع الأ�سئلة امل��س�عية وتهدف اإىل 
قيا�ض مدى اكت�ساب الطالب ملفه�م ال�س�ء وم�سادره ال�اردة يف املادة الدرا�سية، ووّزعت 
النح�  ال�سل�كية يف املجال املعريف على  بل�م لالأهداف  فقرات الختبار ح�سب م�ست�يات 

الآتي: 
40% تذكر، 40% فهم، 20 % حتليل. وحددت العالمة الكلية لالختبار بـ )20( درجة 

ب�اقع عالمتان لكل �س�ؤال. 
�شدق اختبار التعلم: 

للتحّقق من �سدق الختبار، ُوّزع الختبار على )10( حمكمني من ذوي الخت�سا�ض، 
و )4( من حملة درجة الدكت�راه يف التخ�س�سات الرتب�ية، و )3( من حملة درجة الدكت�راه 
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ترب�ي  وم�رصف  الدكت�راه،  درجة  على  للح�س�ل  يعّدون  ممن   )2( و  العل�م،  مناهج  يف 
واحد ملادة العل�م العامة؛ وذلك ليق�م كل منهم باإبداء راأيه مبدى متثيل الأ�سئلة و�سم�لها 
ملحت�ى املادة، ومدى مالءمتها لقيا�ض الأهداف امل��س�عة، واإبداء املالحظات ح�ل دقة 
الأ�سئلة، واحلكم على منا�سبة البدائل. وقد ا�سرتدت ن�سخ املحكمني جميعها، ويف �س�ء الآراء 
التي قّدمها كل منهم وح�سب معيار قب�ل الفقرات الذي ُحّدد م�سبقًا للنم�ذج التدريبي وه� 
)80%( لقب�ل الفقرة، ح�سلت بع�ض الفقرات على اأقل من تلك الن�سبة، وبالتايل حذفت بع�ض 

الفقرات وعدلت �سياغتها. 
ثبات االختبار: 

اأوالاً: ا�ستخرج معامل ثبات الختبار بطريقة الإعادة، من خالل تطبيقه على )37(  ♦
طفاًل وطفلة من اأطفال رو�سة املن�س�ر مبنطقة ال�س�يخ ال�سكنية التابعة ملنطقة العا�سمة 
بفارق زمني قدره  اختبارهم  واأعيد  الأطفال  الدرا�سة، واخترب  التعليمية ومن خارج عينة 
ع�رصة اأيام، حيث ح�سب معامل الثبات لالختبار با�ستخراج معامل ارتباط بري�س�ن، فكانت 
قيمة معامل الرتباط لالختبار )0.76( ، ويعد هذا املقدار م�ؤ�رصاً جيداً على ثبات الختبار 

ويدع� لالطمئنان على �سالحية الختبار وقدرته على قيا�ض تعّلم الطلبة.
ثانيااً: ُح�سب الت�ساق الداخلي لالختبار بح�ساب معامل الثبات الكّلي لالختبار من  ♦

األفا( والذي بلغت  ال�سابقة حيث ُح�سب معامل )كرونباخ  خالل التطبيق الأول على العينة 
قيمته )0.91( ، وكذلك ُح�سب الثبات بالطريقة اّلن�سفية حيث بلغت القيمة )0.92( ، وتعد 

هذه القيم م�ؤ�رصات جيدة على ثبات الختبار.
معامالت ال�شعوبة والتمييز: 

معامالت  قيم  تراوحت  حيث  الختبار،  لفقرات  والتمييز  ال�سع�بة  معامالت  ُح�سبت 
ال�سع�بة بني )0.41( و )0.87( ، بينما تراوحت قيم معامالت التمييز بني )0.25( و)0.86( 
مما ي�ؤكد على قدرة الختبار على التمييز بني الأطفال، وي�ؤكد على تباين م�ست�يات �سع�بة 

فقراته.
الو�شيلة التعليمية:ت. 

الزيت،  )ال�سمعة، وم�سباح  ال�س�ء  التعليمية على جم�سمات مل�سادر  ال��سيلة  احت�ت 
بع�سها  مع  جمعت  واإن�سان(  ونباتات،  والقمر،  وال�سم�ض،  والنار،  الكهربائي،  وامل�سباح 
من  م�سدر  كّل  كان  وقد  لديهم،  ال�ستطالع  وحب  املتعلمني  حرية  تثري  غريبة  بطريقة 

امل�سادر مغطى، وُيك�سف ببطء للمحافظة على انتباه الطلبة. 
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االإجراءات: 
ال��سام  رو�سة  اأطفال  اختري  حيث  للتعاون،  ا�ستّعدت  التي  الأطفال  ريا�ض  مع  اُتفق 
طفاًل   )60( نتائج  واعتمدت  وطفلة،  طفاًل   )72( من  تتاألفان  �سعبتان  وهم  واإناثًا  ذك�راً 
طريقة  متغري  ح�سب  جمم�عتني  على  ع�س�ائيًا  الأطفال  ووّزع  الدرا�سة.  لغايات  وطفلة 
التدري�ض )جمم�عة جتريبية در�ست ب��ساطة النم�ذج، وجمم�عة �سابطة در�ست بالطريقة 
للتحقق  قبلي  الأطفال لختبار  تقدم  ذلك  بعد   ، واإناث(  )ذك�ر  اجلن�ض  و متغري  التقليدية( 
من تكاف�ؤ املجم�عات، وذلك لأن العينة كانت ق�سدية اختريت بالتفاق مع اإدارة الرو�سة 
لت�سهيل تطبيق الدرا�سة دون اإجراءات اإدارية معقدة. وبعد ع�رصة اأيام ُدّر�ض الأطفال در�ض 
م�سادر ال�س�ء با�ستخدام النم�ذج التدريبي والطريقة التقليدية، وبعد اأ�سب�ع طّبق اختبار 

تعّلم بعدي للتاأكد من اأثر النم�ذج التدريبي يف تعلم الأطفال. 
نتائج الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء اأثر من�ذج تدريبي مبني على اإثارة حب ال�ستطالع 
اجلن�سني  بني  التعلم  يف  الفروق  معرفة  واإىل  املدر�سة،  قبل  ما  مرحلة  يف  الأطفال  لدى 

والتفاعل بني متغريي طريقة التدري�ض واجلن�ض فكانت النتائج على النحو االآتي: 
اأوًل- نتائج ال�س�ؤال الأول و الذي ن�سه: " هل هناك فروق ذات داللة اإح�شائية  ◄

عند م�شتوى داللة )α=0.05( يف تعلم اأطفال مرحلة ما قبل املدر�شة الذين 
در�شوا بوا�شطة النموذج التدريبي املبني على اإثارة حب اال�شتطالع والذين 

در�شوا بالطريقة التقليدية؟ "
لالإجابة عن ال�س�ؤال الأول ُح�سبت املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأداء 
التدري�ض  طريقة  متغريي  ح�سب  البعدي  الختبار  على  وال�سابطة  التجريبية  املجم�عتني 

واجلن�ض، واجلدول )3( يبني تلك القيم: 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة 
على االختبار البعدي حسب متغيري طريقة التدريس والجنس

العدداالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملجموعةاجلن�س

ذك�ر
9.531.8815ال�سابطة

14.133.3815التجريبية

11.833.5630املجموع
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العدداالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملجموعةاجلن�س

اإناث
8.731.9115ال�سابطة

13.074.3015التجريبية

10.903.9430املجموع

املجموع الكلي 
9.131.9130ال�سابطة

13.603.8430التجريبية

يت�سح من اجلدول )3( اأن هناك فروقًا ظاهرية بني مت��سط اأداء املجم�عة ال�سابطة 
واملجم�عة التجريبية على الختبار البعدي، حيث بلغ مت��سط املجم�عة ال�سابطة )9.13( 
وبانحراف معياري بلغ )1.91( ، اأما مت��سط املجم�عة التجريبية فبلغ 13.60 وبانحراف 
معياري بلغ )3.84( ؛ مما يدل على اأن اأداء املجم�عة التجريبية كان اأف�سل على الختبار 
البعدي.وملعرفة ما اإذا كانت الفروق بني املجم�عتني دالة اإح�سائيًا، اُ�ستخدم حتليل التباين 
الثنائي امل�ساحب )Two Way ANCOVA( وذلك لتحديد اأثر الفروق املحدودة يف الختبار 

القبلي كما ه� م��سح يف اجلدول )4( .
الجدول )4( 

نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب الختبار الفروق بين أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية 
على االختبار البعدي حسب متغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينهما. 

م�شتوى الداللة قيمة )ف( املح�شوبة متو�شط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات م�شدر التباين

0.000 22.81 152.26 1 152.26 امل�ساحب )القبلي( 
0.000 41.77 278.79 1 278.79 الطريقة
0.864 0.030 0.198 1 0.198 اجلن�ض
0.979 4.479 1 4.479 تفاعل الطريقة×اجلن�ض

6.67 55 367.07 اخلطاأ

املجموع - - - - -

دللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
)α=0.05( بني مت��سط اأداء املجم�عة التجريبية التي در�ست با�ستخدام النم�ذج التدريبي 
الطريقة  با�ستخدام  در�ست  التي  ال�سابطة  واملجم�عة  ال�ستطالع  حب  اإثارة  على  املبني 
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التقليدية، ل�سالــــح املجم�عة التجريبية الذي بلغ )13.60( مت��سط اأدائها، وه� اأعلى من 
مت��سط املجم�عة ال�سابطة الذي بلغ )9.13( .

هل هناك فروق ذات  ◄  " ثانيًا- النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ن�سه: 
مرحلة  اأطفال  تعلم  بني   )0.05=α( داللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة 
ما قبل املدر�شة الذكور الذين در�شوا با�شتخدام النموذج التدريبي، وتعلم 

الطالبات االإناث الالتي در�شن بوا�شطة النموذج نف�شه؟ "
بالرج�ع اإىل اجلدول ال�سابق )3( يالحظ اأن مت��سط اأداء الذك�ر كان )11.83( ، وه� 
الفروق  .وللك�سف عن دللة تلك  الذي بلغ )10.90(  اأداء الإناث  اأعلى ظاهريًا من مت��سط 
اأنه ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية بني  ميكن الرج�ع اإىل اجلدول )4( الذي ي�سري اإىل 

مت��سط اأداء الذك�ر وبني مت��سط اأداء الإناث على الختبار البعدي.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ن�سه: " هل هناك فروق ذات  ◄

اأطفال مرحلة ما  )α=0.05( يف تعلم  اإح�شائية عند م�شتوى داللة  داللة 
قبل املدر�شة تعزى اإىل التفاعل بني متغريي النموذج التدريبي املبني على 

اإثارة حب اال�شتطالع واجلن�س؟ "
تعلم  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل  اأنه  يالحظ   )4( اجلدول  اإىل  بالرج�ع 
اأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة يعزى اإىل التفاعل بني متغريي النم�ذج التدريبي املبني على 

اإثارة حب ال�ستطالع واجلن�ض، وال�سكل الآتي يبني �سكل التفاعل. 
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مناقشة النتائج: 

بينت نتائج الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف تعلم اأطفال رو�سة ال��سام 
تعزى اإىل النم�ذج التدريبي املبني على اإثارة حب ال�ستطالع، مما يدل على اأّن �سمة حّب 
النتيجة وجهة نظر  العمر، وت�ؤكد هذه  ال�ســتطالع ميكن تدريبها يف املراحل املبكرة من 
اأّن املدر�سة تربي الف�سائل احل�سنة ومنها ف�سيلة حــــب  الذي يرى   )Fisher,2000( في�رص 
ال�ستطالع. ومبا اأن النم�ذج يت�سمن خم�ض مراحل، فاإن هذه النتيجة ت�ؤّكد وجهة نظر كل 
من خليفة وعبد احلميد )1990( ، واألربتي و ويرتويل )Alberti and witroyl , 2000( الذين 
الأطفال من خالل تركيز  ال�ستطالع لدى  ا�سرتاتيجيات عدة تثري حــب  اأّن هناك  ي�ؤكدون 
النم�ذج املقرتح.  الت�ساوؤلت، وهذا ما ت�سمنه  الغريبة واجلديدة وطرح  للمثريات  النتباه 
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل غرابة ال��سيلة امل�ستخدمة التي �سدت انتباه الطلبة، 
كما طرح الأطفال الأ�سئلة والكتابة على الدفاتر ومناق�سة عنا�ســر الدر�ض مع املعلم ومع 
بع�سهم بع�سًا، كما اأبدى الأطفال اإعجابهم بطريقة التق�مي التي قام�ا بها مبقارنة حل�لهم 
مما  الآخرين،  تدّخل  دون  حّلهم  على  واحلكم  املعلم،  و�سعها  التي  النم�ذجية  احلل�ل  مع 

يحقق م�ست�ى اأكرب من تعّلم املادة. 
كما بينت النتائج اأي�سًا اأنه ل ت�جد فروق ذات دللة بني مت��سط اأداء الذك�ر ومت��سط 
اأداء الإناث على الختبار البعدي، مما يعني اأّن كال اجلن�سني ا�ستفاد من طريقة التدري�ض 
التي تثري حب ال�ستطالع لديهم، وتّتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة األربتي و ويرتويل 
الغريبة  املثريات  معاجلة  يف  دالة  فروقًا  جتد  مل  التي   )Alberti and Witroyl , 2000(

واجلديدة لدى الذك�ر والإناث، ومل يكن هناك فروق بينهم من حيث ت�قعات املعلمني ملدى 
لكل  املعلمة  معاملة  باأّن  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن  لديهم.  ال�ستطالع  حب  �سمة  وج�د 
من الذك�ر والإناث خالل تطبيق هذه الدرا�سة كانتا مت�ساويتني، حيث عملت املعلمة على 
املحافظة على انتباه الأطفال وا�ستثارة حب ال�ستطالع لديهم ب�سكل مت�ساو لكل من الذك�ر 

والإناث، مما انعك�ض على نتائجهم على الختبار البعدي. 
كما مل جتد الدرا�سة اأي اأثر دال اإح�سائيًا للتفاعل بني متغري النم�ذج التدريبي واجلن�ض، 
حيث كان الأثر فقط للربنامج التدريبي، ويعزى ذلك اإىل اأن الذك�ر والإناث تعر�س�ا للفر�ض 
التدريبية ذاتها، واأن الربنامج التدريبي يزيد من متعة التعلم لكال اجلن�سني، مما يعني اأّن 

هذه الطريقة ل يف�سل ا�ستخدامها جلن�ض دون الآخر. 
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التوصيات: 

يف �شوء ما �شبق، والأن تعلم االأطفال ارتفع مع ا�شتخدام النموذج التدريبي، فاإن 
هذه الدرا�شة تو�شي مبا ياأتي: 

يف . 1 ال�ستطالع  حب  �سمة  بتطبيق  الأطفال  ريا�ض  مرحلة  معلمي  اإىل  ت��سية 
تدري�سهم. 

النم� عند . 2 اأو  التعّلم  دائمًا على نظريات  بالعتماد  املناهج  اإىل م�سممي  ت��سية 
ت�سميم املناهج الدرا�سية. 

من . 3 بالعديد  وعالقته  ال�ستطالع  حب  م��س�ع  بدرا�سة  الباحثني  اإىل  ت��سية 
املتغريات ك�ن املكتبة العربية تفتقر ملثل هذه الدرا�سات. 

ت��سية اإىل الباحثني بدرا�سة مراحل النم�ذج على مراحل درا�سية خمتلفة واأعمار . 4
خمتلفة. 
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