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  كر وتقديرش

  
  . هذا العمل المتواضعإلتمام بعونه ومنحني الصحة والقدرة أمدني الذي ،أوالالشكر هللا 
 الفاضل أستاذي إلى وجزيل الشكر واالمتنان والتقدير ، وفاء مني وعرفاناً بالجميلأتقدم أنويسعدني 

 والذي خصني بتوجيهاته ونصائحه ، الرسالة على هذهباإلشراف لتفضله ،الدكتور عفيف زيدان 
 وان يجعل ذلك في ميزان ، فأسال اهللا أن يجزيه كل الخير،إليهم كلما احتجت وإرشاداته القيمة

  . وان يمد اهللا  في عمره،حسناته
 لما قدموه ، كفاح حسن. دو محسن عدس . د عضوي لجنة المناقشة  بالشكر والتقدير إلى كما أتوجه
 جميع أساتذتي في كلية العلوم التربوية في إلى بعظيم الشكر والتقدير أتقدمكما . شادوإرمن نصح 

  . لما بذلوه من جهد وعطاء خالل فترة دراستي، عرفانا بالجميل،جامعة القدس
 لما قدموه ، الدراسةأدوات الذين قاموا بتحكيم األفاضل والتقدير إلى جميع األساتذة بالشكر أتقدمكما 

 والى طلبة جامعة القدس الذين شملتهم ، الدراسةأداتي في سبيل انجاز ،وإرشادء ونصح من نقد بنا
 ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني وأعطاني من وقته إلتمام هذه الدراسة . عينة الدراسة 

 ، لمياء السويطي،حنان الشرباتي ،حسن بقيله  ، زياد الفي،واخص بالذكر خالتي ليلى الرجعي
  . فوفق اهللا الجميع لما فيه الخير،وصديقاتي رانيا بولص وحنين سويطي

  
  
  

  إلى هؤالء جميعا اكرر شكري وتقديري
  
  

  :الباحثة
  سهير نصر



ج  

  :الملخص

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وعالقته بحب االستطالع         هدفت هذه الدراسة التعرف على      
 التخـصص   ، الجـنس  ، وبيان دور المتغيرات   ،)2010\2011(لديهم للفصل الدراسي الثاني لعام      

  .حب االستطالع لدى الطلبة في  و ، في اتجاهات الطلبة نحو الفن،والمستوى الدراسي
من أفراد مجتمع   %) 5 (،طالبا وطالبة ) 444(ة عن أسئلة الدراسة أخذت عينه مكونه من         ولإلجاب
:  وقد استخدمت لهذه الدراسـة أداتـان همـا         ، والتي تم اختيار أفرادها بالطريقة الطبقية      ،الدراسة

 حيث قامت الباحثة ببنائها خصيصا لهذه       ،األولى استبانة لقياس اتجاه طلبة جامعة القدس نحو الفن        
واألداة الثانية استبانة لقياس حب االستطالع لدى طلبة        .  فقره    (36)إذ بلغ عدد فقراتها      ،الدراسة

وتم تحليل البيانات بواسـطة الحاسـب اآللـي          .فقره) 37(  وتكونت فقراتها من     ،جامعة القدس 
ـ       ،)spss(وباستخدام البرنامج اإلحصائي     ات واستخدمت الباحثة المتوسطات الحـسابية واالنحراف

  ).One Way ANOVA( وتحليل التباين األحادي ،)t-test( المعيارية والنسب المئوية واختبار 
  :  عن األسئلة التاليةةوحاولت الدراسة اإلجاب

المستوى ، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات  ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن ؟
ما درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة  لفن ؟في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ا) الدراسي
في درجة حب ) المستوى الدراسي، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات  القدس ؟

ما العالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب  االستطالع لدى طلبة جامعة القدس ؟
  . االستطالع لديهم

كـن   حيث لم ت   ،امعة نحو الفن جاءت بدرجة متوسطه      اتجاهات طلبة الج   أن إلىوتوصلت الدراسة   
 بينمـا  ،)التخصص والمـستوى الدراسـي   (فروق في االتجاهات نحو الفن تعزى لمتغيرات        هناك  

 درجة حب االستطالع لدى طلبـة الجامعـة         أما. اإلناثوجدت فروق في متغير الجنس ولصالح       
االسـتطالع تعـزى لمتغيـر       الدراسة فروق في درجة حب       ظهر حيث لم ت   ،جاءت بدرجة عالية  

  ،اإلنـاث  بينما وجدت فروق في درجة حب االستطالع تعزى لمتغير الجنس ولصالح             ،التخصص
 فيمـا   أما.  ولصالح سنة ثانية   ، تعزى لمتغير المستوى الدراسي    إحصائياوكذلك وجدت فروق دالة     

 فقد توصلت نتائج    ، بين االتجاه نحو الفن وحب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس          ةيتعلق بالعالق 
  . هناك عالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب االستطالع لديهمأن إلىالدراسة 

أوصت الباحثـة بعـدة توصـيات        ، على ما توصلت إليه الدراسة     وبناءفي ضوء نتائج الدراسة     
  .عإجراء مزيد من الدراسات حول االتجاهات نحو الفن وعالقته بحب االستطال: أهمهاو

  



د  

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the students of Alquds University Attitudes 
towards the art and its relation with curiosity at the second semester of the years 
(2010\2011) . and to introduction، and the studying level for the students Attitudes 
towards art، the curiosity of the students. 

To answer the studying questions the Researcher took stratified sample consisted 
of (444) students. 5% students of the population study . Two instrument have been 
used for this study. The first questionnaire to weigh the students Attitudes towards 
art. The researcher built particularly for this study. The number of its items is 36 
items. The second instrument is questionnaire to weigh the curiosity for the 
students of Alquds University، its items were 37 items. 

Data was analyzed though the SPSS and mean، standard deviation، percentage، t-
test and One Way ANOVA were calculated. 

The study attempted to answer the following questions: 

What attitudes towards Al-Quds University students about art?, What the role of 
the variables (sex of students, specialization, study level) in attitudes towards of 
al-Quds University students about art?,  What degree of curiosity among the 
students of the Al-quds University ?, what the role of the variables (sex of 
students, specialization, study level) in the degree of curiosity among the students 
of the Al-quds University ?,  What is the relationship btween the attitudes towards 
of Al-quds University students about art and curiosity. 

 The results of the analysis indicate the followings: The results of the university 
students’ Attitude towards art is  medium level، and there were no statistical 
differences due to academic level and major,However there were statistical 
differences due to gender in favor of females, The results of students’ curiosity 
was a high level. While there were no statistical differences due to  major. 
However، There were significant differences towards curiosity due to gander in 
favor of females,There were statistical differences due to academic level in favor 
of the second year. 

The results of study show that there was a relation between Attitudes towards art 
and curiosity among university students. Pearson Correlation coefficient reached  
(0.39). According to this study، the researcher recommendation are :Based on the 
findings of the study findings, the researcher recommended a number of 
recommendations, including: further studies on the trends towards art and its 
relationship to curiosity. 
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  ل والفصل األ

  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  :المقدمة1:1 

ولعل هذا يمثل سنة التطور وفي ،  الزمن فظهرت مشكالت جديدة واختفت أخرى قديمهلقد تقدم

وتلوح قضايا جديدة تستأثر باالهتمام صرة حيث تكثر األبحاث ويتسع نطاق الفن الحقبة المعا

والفن بشكل عام ال يأخذ موقعه من األهمية  الحقيقة أن التربية الفنيةو. ) أ1993، بسيوني(

حيث ، الفنان نفسه إلى وقد يكون السبب وراء ذلك راجع.  في مجتمعنا المعاصروإغفال أهميته

األمر الذي جعل أفراد المجتمع ، يبدو في كثير من المجتمعات بصورة العابث والمستهتر بالقيم

متصورين أن من يدرس الفن البد أن ، وال يرضون البنهم أن يسلك مسلكه، يتعاملون معه بحذر

 إلى تهدف الفنية التربيةومع ذلك فان . )هـ1409، فضل(نحو هذه الصورة  على يكون فناناً

 فنيه تمكنه بيئة تيسر للمتعلم أن ينبغي الغاية ككل عن طريق الفن ولتحقيق هذه الشخصيةتنمية 

 من خالل المشكالت الفنية والجسمية العقلية يفكر ويحس ويعي وينشط وينمو بعملياته أنمن 

  . )أ1993  ،بسيوني(التي يعالجها

ترتبط مثال فالموسيقى ، محسوسة ماديه طبيعةويخاطبها وانه ذو ، يعتمد الفن على الحواسو

وليس ،  موضوع فردي خاصالجمالية الخبرةموضوع إن بحاسة السمع والرسم بحاسة البصر و

فن فيقوم  الأما، الفردية األشياء بمالحظه يبدأ يختلف الفن عن العلم الذي الناحيةوفي هذه ، علماً

 اإلفراد على اآلليةيتغلب فيه ،  مبتكرأو، نشاط خالقفهي  الجمالية الخبرةأما  .على المدركات

ويرتبط بالمعنى ، والحقيقةوتتحدد طبيعة الفن من خالل المعنى ،  واالستمرار المملوالنمطية

  . العاطفة أووالشعور 



3 
 

 يكون أن اإلنسانويستطيع ، األخرى اإحداهمعمليتان مترابطتان تتمم ، الجمالية والتربيةالفن 

، الحيلة( يقتضي منه التفكير الفنيأو، رها جماليا في كل ما يقع تحت بص اتجاهالعامةفي حياته 

2002( .  

وحينما يمارس . إنما ينبع أساسا من بناء نفسي متماسك،  النشاط التذوقيأووان الخبرة الجمالية 

 من الخارج وصادره من قادمة متعددةرضه لمؤثرات  يكون عبذلكفانه ،  خبرة التذوقاإلنسان

الذي يعمل من ،  النفسي الفعالاألساسا خبرات تنصهر في بوتقة هذا هعي ولكنها جمأيضاداخله 

 عدم المرور لما أوتسمح بالمرور ،  التي هي بمثابة مرشحات سيكولوجيهأجهزته األربعةخالل 

وان عملية تذوق ، )1998، حنوره( النفسي الفعال لألساس سق مع المكونات والقوالب األساسيةيت

 اإلنتاج يتذوق أنفالناشئ يجب عليه ،  كبار الفنانين من قبلأنتجهعد اآلن مسالة تقليد لما تلم  الفن

 في مختلف االبتكاري اإلنتاج يتذوق كل أنبل يجب عليه ، ليس هذا فحسب، الفني المميز لعصره

 في النشاط االبتكاري يساعد على المساهمةوان ، لقرن العشرينالميادين والذي يميز حضارتنا في ا

 العقلية يتوافر نوع من االتزان بين اتجاهات الفرد أنويجب ، التفاعل الناجح بين الفرد وبيئته

بين التأمل ،  والعطاءاألخذ يكون هناك تكامل بين أنيجب و التكامل المنشود ، ليصل إلىواالنفعالية

فكل . الحياة واالتجاه االجتماعي وبين االتجاه الفردي نحو، كيز واالسترخاءوبين التر، والسلوك

  . )1997، خليفةعبد الحميد و (  في تذوقه وفي مقدرته االبتكاريةشخص ناٍم

حينما " فيقول ،  شيئا دسما خالصاالجمالية الخبرة الفن هو الذي يجعل من أن )Orn(ينوويرى ار

،  وتكويناًخطاً، وحينما تكون للحياة كما هي، ون للحركة اتجاهاًوحينما يك، تكتسب الخامات شكال

 نظام نظام ملح أي إلى تحويل الفوضى إلى في كل هذه الحاالت يظهر الذكاء البشري الذي يؤدي

 مادة وإنها. نظامبال  انفصلت عن الفن والذكاء تكون إذا الخبرةولذلك فان ، مطلوب يطلق عليه فن

 تسب الرائي ويكأماموباكتساب الخبرة الجمالية ينتظم العالم المرئي . هدفوحركة بال ، بال كيان

 االتجاهات أوومستوى يتسامى بدرجات فوق مجرد العادات النمطية  ومذاقاً قيمة

  . )1986، بسيوني(المحفوظة
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النقطة ومن هذه ،  من سلوك االستكشاف متميزاً خاصاًفالسلوك الجمالي هنا يتضمن نوعاً

 تكون هي تحديد خصائص المنبه التي تستثير مثل هذا التجريبية الجمالية المهمةان  فاألساسية

 للنمو النفسي ضروريةفان حب االستطالع صفه  .)1997، عبد الحميد( السلوك االستكشافي

به باالعتماد على السلوك االستكشافي واستخدامه  المحيطة البيئة تساعده على فهم إذللشخص 

 في جو غير مهدد وال عقابي األطفال يعيش أن من الصفةبد لتنمية هذه بطريقه فعاله وال 

حل هذا التناقض والخروج من دائرة  إلى كما لديهم مما يجعلهم يلتفتون،  والتسامحالحريةتسوده 

االستكشاف وتثير  إلى هي التي تدفع الكائن الحي، الجديدة ال المألوفة و وان المثيرات الحيرة

  . ) ت.د، جبر والنابلسي(تغييرال إلى فيه البحث

 البيولوجية من المنبهات ال تكون لها داللتها ألنماط نشاط ناتج عن التعرض أي فان

وبينما تبدو جوانب السلوك ،  الضررأو النفع واضحة ال تكون أنها بمعنى،  لهبالنسبة الواضحة

)  specific ، curiosity(نوعي _  فضولأو_ من خالل حب استطالع مدفوعةاالستكشافي 

 معين للحصول على معلومات إضافية  سؤال شخصأومكان معين  إلى كما في حال الذهاب

،  من السلوك االستكشافيأخرى فئةفان هناك   ؛للحيرة مثيره أو، حول واقعه معينه غير متوقعه

ي وه،  واقعه تقوم بتقديم مستوى معين مدعم وسار وممتع من التنبيهأليتحدث خالل التعرض 

  . ئة السلوك االستكشافي المتنوعف

وإن ، واالبتكاراإلبداع  إلى ينه يؤدأل،  بل ومطلوباً وسليماً بريئاً يعتبر شيئاًاالستطالعوحب 

 ما بالبحث شيء لدى الشخص أن يعرف الكثير عن الشديدة الرغبة  يعنياالستطالعحب 

من الصعب أن تجد و، ري لدى أي عبقالهامة من الصفات االستطالعحب . والتدقيق والتحليل

 كريستوفرمعظم المستكشفين والمخترعين و العلماء مثل و، الصفةهذه   ليست لديه واحداًقرياًعب

 لم تكن االستطالعبدون حب . الصفة لديهم هذه الخ ......جراهام بل، يناآينشت، كولومبس

 تمت و لم نكن العظيمة البشرية أفادت التي العلمية االكتشافاتالقارات لتٌكتشف ولم تكن معظم 

  . )1990، السعايدة( لينو عاشها األالتيلنتمتع بما نحن فيه من حياه غير تلك 
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حب استطالع : يتينواله من زوا حب االستطالع يمكن تنإن )Berlin(ببرلينيرى  حيث 

 على التعرف والقدرة بالمعرفة يتعلق لوفاأل الحسي؛ باإلدراكوحب استطالع خاص ، معرفي

 فهو باإلدراك حب االستطالع المتصل أما، العقلية بمعنى آخر يتعلق بالعمليات أو عواإلطال

  . )2001، عباده( للفرد اإلدراكييتعلق بزيادة االهتمام بالمثيرات التي توجد في المجال 

ذلك الذي " برلين"العالم غزارة حماس و إلى يعود، التجريبيةمعظم االهتمام الحديث بالجماليات 

هتمام إلا إلىو، الحيوان  إلى curiosity)( حب االستطالع أومامه المبكر بالفضول تطور اهت

 النفسيةوقد كان توجهه مزيجا من الدراسات ، اإلنسانبجذور السلوك الفني والجمالي لدى 

، واالهتمام بهذه الموضوعات_  بعثهباألحرى أو _إثارته ومن خالل البيولوجيةوالدراسات 

، النظريةون المعرفيون مجموعه كبيره من النماذج يمعرفيون واالرتقائطرح علماء النفس ال

 وعمليات ارتقاء القدرات وأصولمن اجل استكشاف جذور ، المنهجية األساليبومن 

وكذلك ،  التذوقأو في التفضيل الجمالي المتضمنةوكذلك العمليات ، الجمالية واإلمكانيات

  . )1997، عبد الحميد ( الفني ذاتهااإلبداعرتقاء في عمليات اإل

  

  : مشكلة الدراسة2:1

والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي اتجاه الفن وعالقته ، النفسية تفسر السلوك الحالي لألفراداالتجاهات 

 هذه االتجاهات هي مكتسبه ويتم ذلك عن طريق االتصال االجتماعي أنبحب االستطالع حيث 

خالل دراسة الباحثة تخصص الفنون الجميلة  ومن . و الجامعةوالمدرسةوالمجتمع  ؛ كاألسرة

يفتقرون للمعرفة بالمواضيع , الحظت الباحثة بأن عدد كبير من طلبة الجامعة, في جامعة القدس

وأنهم في أحيان كثيرة ينظرون للفن ومن يدرسه ومن يمتهنه بنظرة استخفاف , الفنية بشكل عام

حيان كثيرة يقال عن طالب تخصص وفي أ, وعدم تقدير واحترام للتخصص الذي اختاره, 

وما يحتويه من , ويعود ذلك إلى قلة إلمام الطلبة بمواضيع الفن ومجاالته, الفنون انه طالب فاشل

ودور , وأيضا قلة معرفتهم بالمدارس الفنية ,  وخيال وذوق ومهارة وابتكار وحس جماليإبداع
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ان في طليعة المؤثرات االيجابية في حيث ك, اإلنسانية في بناء الحضارة وأشكاله بأنواعهالفن 

أو حب  عدم وجود رغبة في حب االستطالع إلى ويعود ذلك أيضاً بشكل كبير ,النهضة الحديثة

وذلك لقلة الوعي بأهمية الفن ودوره وتأثيره في حياته , المعرفة و البحث واستكشاف أمور فنيه

 ضروريفهو صفه كستطالع حب االإن  و, كطالب جامعي على جميع جوانب حياته المختلفة

به باالعتماد على السلوك االستكشافي البيئة المحيطة ساعده على فهم ي إذللنمو النفسي للشخص 

، اإلنسانوكذلك الفن وسيله من وسائل التعبير عن انفعاالت ، واستخدامه بطريقه فعاله

 عمليتان مترابطتان ماألنه الجمالية والتربيةفلذلك يجب التركيز على الفن . وخبراته، وعواطفه

 في كل ما يقع  جمالياً اتجاهاًالعامة يكون في حياته أن اإلنسانويستطيع ، األخرى إحداهماتتمم 

 الذين يمتلكون فرادألا يقتضي من التفكير الفني و هذا التفكير عاده يتم عند والذي، رهتحت بص

  . صفة البحث والتقصي والفضول وحب االستطالع واالستكشاف

 اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وعالقته بحب إلى هذه الدراسة للتعرف سعتلذا 

  . االستطالع لديهم

  

  : الدراسةأسئلة3:1 

  : اإلجابة عن األسئلة التالية إلى الدراسةتسعى 

  ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن ؟  :لوالسؤال األ

في اتجاهات ) المستوى الدراسي، تخصصال، جنس الطلبة(ما دور متغيرات  :السؤال الثاني

  طلبة جامعة القدس نحو الفن ؟

  ما درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس ؟ :السؤال الثالث

في درجة حب ) المستوى الدراسي، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات  :السؤال الرابع

  االستطالع لدى طلبة جامعة القدس ؟

 . قة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب االستطالع لديهمما العال :السؤال الخامس
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  :فرضيات الدراسة 4:1

  : أسئلة الدراسة الثاني والرابع والخامس صيغت الفرضيات الصفرية اآلتيةإلى  استناداً

 α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:لىوالفرضية األ   في)0.05≤

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير   علىستجابةاالمتوسطات 

  . الجنس

 α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثانية   في)0.05≤

 اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير متوسطات االستجابة على

  . التخصص

 α( الداللةداللة إحصائية عند مستوى   ال توجد فروق ذات:الفرضية الثالثة  في )0.05≤

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير  متوسطات االستجابة على

  . المستوى الدراسي

 α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:الفرضية الرابعة في  )0.05≤

  . س تعزى لمتغير الجنسمتوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القد

 α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:الفرضية الخامسة في  )0.05≤

متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

  . التخصص

  

 α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:الفرضية السادسة في  )0.05≤

 درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير متوسطات

  . المستوى الدراسي
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 بين اتجاهات )α ≥0.05(  ال توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة:الفرضية السابعة

  . طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب االستطالع لديهم

  

  : الدراسةأهمية 5:1

  : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

والتي تبحث اتجاهات طلبة جامعة ، لى في فلسطينواأل، تعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثة .1

 . القدس نحو الفن وحب االستطالع لديهم

 واتجاهاتهم نحو الفن وخلق ميول الطلبةتفيد في تطوير وتحسين ميول  أنومن المتوقع  .2

 . واهتمامات ايجابيه نحو حب االستطالع لديهم

حيث أن التربية ، ن يستفيد منها مصممو المناهج التربوية في المراحل المدرسيةمن المتوقع أ .3

 . الفنية ليست وليدة التعليم الجامعي فقط

من خالل عقد ورشات عمل ، قد تستفيد من نتائجها المراكز التعليمية التي تعمل مع المدارس .4

 . ودورات تساعد في تنمية حب االستطالع لدى طلبة المدارس

من خالل عمل مساقات تعمل على زيادة توجه ،  جامعة القدسالدراسةفيد من نتائج هذه قد تست .5

 .  نحو الفنالطلبة

 

  : الدراسةأهداف 16:

  :إلى   هذه الدراسةتهدف

 . التعرف على اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن - 

 . التعرف على دور بعض المتغيرات في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن - 

 . عرف على درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدسالت - 

 . التعرف على دور بعض المتغيرات في درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس - 
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رتباطية بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن و حب االستطالع ـ التعرف على العالقة اإل

  . ليهم

 

  

  : محددات الدراسة7:1

  الدراسي الثاني من العام الدراسيلى طلبة جامعة القدس في الفصل هذه الدراسة عتقتصرا .1

 .  م2010\2011

 . هذه الدراسة على طلبة جامعة القدساقتصرت  .2

ومدى صدق تقييم ، تحدد نتائج هذه الدراسة بطريقة اختيار العينة ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة .3

 . ي البحثكما عبروا عنه في أدات، أفراد العينة من طلبة الجامعة

 .  أدوات الدراسة من حيث صدقها وثباتهاومالئمةتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صالحية  .4

 

 

  

  : مصطلحات الدراسة8:1

ويتميز ، الثقافية األرضيةويختلف باختالف ، يةاإلنسانو مظهر من مظاهر الحياة ه :الفن

التي تجيش في  ومشاعره أحاسيسهبالفعالية والجهد الذي يبذله الفرد للتعبير عن 

، الحيلة(واجتماعية وعاطفية ، تؤثر فيه تجاه ما يحيط به من مواقف انفعاليهو، نفسه

 الجماعي واإلبداع الفردي اإلبداع متعدد الجوانب فيه إنسانينشاط  فهو .)2002

 والعطاء والمد والجزر وهو تعبير عن الحياة بكل واألخذوفيه يتم الحوار والتفاعل 

   .) أ1993، بسيوني(أبعادها 

 شيء أو عن تكوينات نفسيه تعكس استجابة الفرد في كل متسق نحو موقف ما عبارة: االتجاه

،  لغير صالحهأو غير مفيد لصالحه أومفيد ،  منفرأو موضوع على انه محبب أو
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في هذه  تم قياسهو. )1993، الجابري( غير مفضل أو سلبي مفضل أوايجابي 

 مقياس االتجاه نحو الفن في الطالبة أويها الطالب الدراسة بالدرجة التي حصل عل

  . المعد خصيصا لهذه الدراسة

،  الطواب( البيئة فيوالغامض مما هو موجود هو الرغبة في فهم المجهول : حب االستطالع

فضال عن اعتبار حب االستطالع مفهوم لنظام انفعالي إيجابي مصحوب . ) 2003

المتعلق باإلبداع ، لمعرفة والتنظيم الذاتي السعي وراء اف وبالرغبة في التعر

ويقاس في هذه الدراسة بالعالمة التي حصل عليها ، )Tood,2004(والجدة والتحدي

  . كل طالب في مقياس حب االستطالع المعد خصيصاً لهذه الدراسة

  

في هدفها توفير التعليم العالي للفلسطينيين ، هي جامعة فلسطينية عامة ومعتمدة: جامعة القدس

منذ عام  .ومجموعة من المعاهد والمراكز،  كلية13وتضم ، مقرها القدس، فلسطين

وتقدم جامعة القدس خدماتها  ،األكاديمي تسارع تقدم مستوى الجامعة 1994

 في مختلف التخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير الطلبة إلى األكاديمية

 داخل مدينة القدس وفي الضفة وتمتلك الجامعة العديد من المؤسسات والمعاهد

  .  العصرياإلعالمالغربية مثل تلفزيون القدس التربوي ومعهد 
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  الفصل الثاني

  

  . طار النظرياإل 1:2

 . مقدمة 1:1:2

  . تجاهاتاال 2:1:2

 . فنال 3:1:2

  . حب االستطالع 4:1:2

  .  الدراسات السابقة2:2

 .  الدراسات العربية1:2:2

 . جنبيةاأل الدراسات 2:2:2

 .  خالصة الدراسات السابقة3:2
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  الفصل الثاني

  

  

   النظرياإلطار 1:2

  

   مقدمة1:1:2

التآلف وحدة االضطراب والتشتت و،  مفاتيح الجمال والقبح والتوافق والنشاز الفن يعطيإن  

ن في ولك،  فنية فحسبأعمال إنتاجولذلك فان التذوق في عمومه يعني تطبيق مبادئ الفن ال في 

وحينما .  المعايير التي يبنى عليها الجمالأو األسس أو فالفن يكشف القواعد، تنظيم الحياة نفسها

، بسيوني( الرفيعةالمستويات  إلى تقي بذوقهفانه ير،  الذكي لمواقف الحياة المختلفةاإلنسانينقلها 

1986( .  

قوم بتكرار يوقد ، سماعهاب يرغب الفردو، الموسيقيةبعض المقطوعات  ذهاناألفلماذا تعلق في 

بينما تتالشى مقطوعات ،   بالفم أو باليدهاتييتم تأد التي األصواتبعض نغماتها من خالل بعض 

 لوحات فنان نحب ترديدها؟ لماذا أو سماعها يكون هناك رغبة فيوال ، الذهن بسرعة من أخرى

 أعماالًوال نحب ، فين روايات بعض المؤلأو قصص أو أشعار من غيره؟ لماذا نحب بعض أكثر

 أو الجمالي التأثير في قوة كامنة قد تكون إن اإلجابة لمؤلفين غيرهم؟ أو لنفس المؤلفين أخرى

أو تأثيرها على  تكوينها أووطرق تشكيلها ، األعمالاالنفعالي التي تمارسها موضوعات هذه 

والتي تحدث .  الشخصيةخبراتالخصائص والات وسمالوقد تكون متمثله في بعض ، المتلقي

ثم يجد صدى ،  يشكل البيئةأن يحاول الفرد أنوهذا التفاعل معناه ، البيئةنتيجة تفاعل الفرد مع 

ونتيجة لهذا التفاعل يكتسب الفرد ،  وتلعب دورها في تشكيلهتعاود البيئةأن حيث ، تهلمحاوال

 خالل تطور وذلك من،  هناك اهتمام بالجمالياتأصبح، )1986، بسيوني(الجمالية الخبرة

االهتمام المبكر بالفضول وحب االستطالع واالهتمام بجذور السلوك الفني والجمالي لدى 
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 المنهجية من األساليبومن ، النظريةوذلك من خالل طرح مجموعة كبيره من النماذج ، اإلنسان

وكذلك العوامل ،  الجماليةواإلمكانات وعمليات ارتقاء القدرات وأصولاجل استكشاف جذور 

عبد (قاء في عمليات اإلبداع الفني ذاته التذوق وكذلك االرتأو،  في التفضيل الجماليالمنتظمة

يستمد من حب االستطالع وما يصاحبه من ميول لالستكشاف والمعالجة و. )1997، الحميد

فمرتفعو التفكير االبتكاري يتميزون بالشغف العلمي والفني  , األفرادابتكاريةدوره في ، والفهم

  . وإعادة النظر في المألوف، لبحث عن الجديدوا

ز الواقع واالتي تتج،  واألفكارالحقيقةمصدر االكتشافات الجديدة والخبرة حب االستطالع  يشكل

، وأن حب االستطالع هو أحد الدوافع األساسية التي تكمن وراء اإلنتاج االبتكاري. المألوف

نية االستفادة منه في تفسير ظاهرة اإلنتاج و إمكا , والتي قد تميز المبتكرين عن غيرهم

ولكن لكل منا . )1994، هعباد( وفي التعرف على من سيسهمون في تطور الحضارة، االبتكاري

 والمعتقدات األفكار مجموعه من بإيجاز المرجعي ويعني واإلطار،  المرجعي الخاص بهإطاره

 هناك و. بيسر ودون مصاعب )  استقباالًوأ الًاأرس (بأعماله القيام لإلنسانوالعادات التي تيسر 

 كل منا في أسلوبحد كبير عن  إلى مسؤولفهو ،  لكل فردكارل روجرز ه يقرر مرجعيإطار

 أن إنسان أيبحيث يستطيع ، الجاهزةوهو ليس مجموعه من القوالب ، تلقي الحياة والتعامل معها

 والتيارات الواردة واألفكار للمجتمع ةالثقافي الحياة إن. ر منها ما يشاء ويرفض ماال يهواهيختا

ومن ثم فمن ، األطر التي تموج بها حقبه من الحقب تعمل عملها في تنشئة وتنمية هذه الفكرية

ولكنهم ،  موضوعأو قضيه إزاءيشيع بينها نوع من االتفاق ،  نجد مجموعه من البشرإنالممكن 

  . القضية تلك أوتعامل مع هذا الموضوع  في اللكل منهم أسلوبه، بالرغم من هذا االتفاق العام

 المرجعي اإلطار إلى تستند في الواقع، الشخصية الخبرة الجمالية باعتبارها احد جوانب والخبرة

،  طويلةلفترة وعملية التذوق عند الفرد أسلوب عن استقرار المسؤولوربما كان هذا هو ، للمتذوق

 له فغالب الظن انه سيكون فيه رأياً،  اليومشخٍصاألعمال على  من بمعنى انك لو عرضت عمالً

مع انه .  عرض عليه نفس العمل مرات بعد ذلك في ظروف مماثلهإذاقدر من الثبات يتكرر ظهوره 
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ان و،  في تلقي خبرات الحياة والفنأسلوبه يغير من أن الوجدانية لحالته اً وفقلإلنسانمكن من الم

  . ) 1992، توفيق( من بناء نفسي متماسكأساسا ينبع اإنم،  النشاط التذوقيأو الجمالية الخبرة

  

  :تجاهاتاال 2:1:2

 هذا ومع ,(Attitude) تجاهاإل مفهوم، النفس علم عبر راًكبي اًنظري اًاهتمام نالت التي المفاهيم من

 :وهما رئيسين مجالين في نجملها أن ويمكن تعريفاته تعددت

 الجانب إلى يشير أنه بمعنى، البعد أحادي أو، بسيط مفهوم االتجاه أن إلى تشير تعريفات -أ

 أو األشياء أو األشخاص تجاه الفرد يتبناه الذي، الكراهية أو التقويمي بالحب أو، فقط الوجداني

  . الموضوعات

 النفسي االتجاه أن تؤكد والتي، االجتماعي النفس علم في الباحثين معظم يتبناها التي التعريفات - ب

 عن الًفض يتضمن بل، فحسب لألشياء التقويمي حكمه أو الفرد مشاعر يعني ال وأنه، مركب مفهوم

 موضوع عن الشخص ومعتقدات أفكار إلى يشير الذي، المعرفي المكون هما آخرين مكونين ذلك

 موضوع نحو لالستجابة االستعداد أو الشخص ميل إلى يشير الذي، السلوكي والمكون، تجاهاإل

، سويف (االتجاه موضوع نحو به يقوم أو سيفعله أنه الفرد يقرر ما أو، لوكيةالس مقاصده أو، االتجاه

1983( .  

االتجاه يمثل حالة وجدانية قائمة وراء رأي الشخص أو االعتقاد فيما يتعلق بموضوع ما من 

يكتسبه الفرد من خبرة معرفية مدركة  حيث درجة قبوله أو رفضه وتعتمد تلك الحالة على ما

 وال شك  معيناًالمختلفة التي يكون منها اتجاهاً ها لتحدد وضعيته تجاه تلك المواقفيستطيع تنظيم

ذات عالقة ارتباطيه موجبة أو سالبة ببعض العمليات  ةأن تلك العمليات المعرفية واإلدراكي

فعل يقوم به اإلنسان يمكن ان يوصف ويفسر من أكثر من وجهة  السيكولوجية األخرى وان أي

وهو تنظيم خاص ، )1984، نشواني( والحوافز واالنفعاالت والتعلم وغيرها  عفعكالدوا، نظر
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من سلوك الفرد وذلك بالنسبة ) أي على االتجاه(االستدالل عليه  للعمليات السيكولوجية ويمكن

الفرد عن غيرها وهذا التنظيم الخاص بالعمليات السيكولوجية إنما هو  للمدركات التي يميزها

المواقف الحالية بما فيها  خبرته السابقة التي عن طريقها وبمساعدتها يتفاعل مع مستمد من آثار

 وان، مكونات وعناصر ويحاول أن يستخدمها أيضا في الحكم على الحوادث المستقبلية من

 إلى المهتمين من الكثير يشير حيث، بسلوك اإلنسان ترتبط التي الموضوعات أهم من االتجاهات

 تعتبر كماا وأنواعه تعددت مهما السلوكية النفس والدراسات علم محور تمثل االتجاهات أن

 ؛ اإلنسانية بين الجماعات والتفاعل التعاون و لالتصال، المتكاملة النهائية الصورة االتجاهات

، الترويحية، الوجدانية، االتجاهات بمكونات والدافعية اإلنسانية الحاجات ترتبط حيث

  . طريق التعلم عن تكتسب ألنها ؛ ألخرى قافةث من وتتنوع، واالجتماعية

وان االتجاهات تتمتع بقدر معقول من الثبات إال انه يمكن تعديلها أو تغييرها بالطرائق 

ذلك الن معظم ، واإلجراءات نفسها التي تستعمل في تغيير أو تعديل أنماط السلوك األخرى

  . االتجاهات هي أنماط سلوكيه مكتسبه متعلمة من البيئة

فاالتجاهات عبارة عن نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكيه محدده نحو أشخاص أو 

 تتفاعل فيه مجموعة ما معقداًوتؤلف فيما بينها نظاً، أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء معينه

  . كبيره من المتغيرات المتنوعة

  : تتفاعل فيما بينها وهي، لالتجاهات مكونات ثالثة

، وهو الشعور العام لدى الفرد نحو الشيء أو الشخص : لمكون العاطفي أو الوجدانيا :أوالً

  . ويؤثر في تقبل الشيء أو الشخص أو رفضه

وهو المعلومات والمعارف التي تنطوي عليها وجهة نظر الشخص  : المكون المعرفي: ثانياً

فه وكلما زادت المعلومات ذات العالقة بموق، أو الحادثة أو الفكرة، صاحب االتجاه نحو الشيء

  .  على أسس سليمةكان االتجاه مبنياً، حول موضوع االتجاه وكانت دقيقه وصحيحة والحقائق
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اتجاهه نحو  إلى وهو الفعل الذي يقوم به الفرد والذي يشير: المكون السلوكي أو األدائي :ثالثاً

  . )1992، جامعة القدس المفتوحة (شيء معين أو شخص أو فكر معين

  :صائص االتجاهات خ

بها االتجاهات وتميزها عن غيرها من العوامل غير المعرفية  من ابرز المميزات التي تتسم

  :كالميول والقيم وغيرها مما يلي 

ويصفها ،  من السلوك الظاهري للفردويستدل عليها عادةً:  االتجاهات تكوينات افتراضيه - 

 . لفكرة أو رأي موضوع االتجاه حيالهالبعض بأنها متغيرات وسيطة تربط بين الشخص وا

 أن األفراد يكتسبون اتجاهاتهم من خالل عملية التنشئة إذ) : مكتسبه ( االتجاهات متعلمة - 

 . ويتم تعلم بعض األنواع من االتجاهات بشكل غير مقصود، االجتماعية والتعلم

 من العمر وتصبح اقل  يزداد ثبات االتجاهات كلما كان تعلمها قد تم في المراحل المبكرة-  

 . عرضه للتغير من بعض االتجاهات األخرى التي يتعلمها اإلنسان في مراحل متقدمه من عمره

 هناك عملية تبادليه بين الشخص صاحب االتجاه أنإذ : جتماعيها شخصيه  أهميةتجاهاتلال - 

 . واألشخاص اآلخرين نحو موضوع االتجاه

 فانه يقدم  كان اتجاه األشخاص نحو موضوع معين ايجابياًفإذا:  لالتجاه قطبان ايجابي وسلبي- 

 فانه ال عليه ويسعى إلى عمل أفعال على طريقته وإذا كان اتجاهه نحو ذلك الموضوع سلبياً

 . أي عمل يرتبط به أو يدل عليه إلى يسعى

الطريقة واألسلوب الذي يعبر فيه شخص ما عما يشعر به نحو موضوع  إلى  يشير االتجاه- 

 . ينمع

 نتيجة للخبرة الكبيرة والطويلة  جداً قد يكون االتجاه الذي يملكه الناس نحو موضوع ما قوياً- 

 عن ناتجاً،  وضعيفاً بسيطاًن اتجاهاًأو قد يكو، ويكون ذلك أشبه باالعتقاد الراسخ واإليمان القوي
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  يكون االتجاه راسخاًمعلومات أوليه أو متأثراً باتجاهات اآلخرين وأفكارهم وفي هذه الحالة ال

 .  وإنما يتقلب ويتبدل حسب أداء اآلخرين وأهوائهمثابتاً

 .  يعكس اتجاه الناس نحو موضوع ما تقديرهم لقيمة هذا الموضوع وأهميته- 

هذه ، ولكل منهم اتجاهه الخاص به،  يختلف الناس في اتجاهاتهم نحو الموضوعات المختلفة- 

 في سلوكه في المواقف الحياتية دينيه كانت أو اجتماعيه أو فكريه االتجاهات تأثر تأثيراً مباشراً

 . أو غير ذلك

التي يطلب فيها من الفرد عادة تحديد موقفه من قضيه ،  يمكن قياس االتجاهات عند الناس- 

 . معينه سواء كان بالموافقة أو الرفض أو أي درجه بينهما

 تكون أن إلى  ملموس وهذا يؤدي موضوعاتها منخفضة بشكلأن االتجاهات ذاتيه أي - 

كما أنها قد تكون متسامحة تأخذ ، االتجاهات إما سليمة وصحيحة أو غير صحيحة وغير سليمة

جامعة القدس ( بالحسبان اتجاهات اآلخرين و أفكارهم أو متعصبة ال ترى إال نفسها وصاحبها

 . )1992، المفتوحه

بالهين إذ هي مرتبطة بعوامل متعددة ومتداخلة أمر ليس  تغيير في االتجاهات وتعديلها و إن أي

استراتيجيات مخططة لتغيير وتعديل االتجاهات هو من الوسائل  في نفس الوقت ولذلك فإن وجود

ومن هذه ، )1981، ياسين(بتحقيق هدف تغيير االتجاهات  التي من شأنها اإلسراع

  :االستراتيجيات الخاصة بتغيير االتجاهات ما يلي

الذي يتركز حوله االتجاه  تعديل الخبرة المعرفية واإلدراكية للموضوع إلى ة الهادفةاإلستراتيجي -1

 . عن طريق التعليم وأجراء البحوث والدراسات العلمية

أو تغيير االتجاه عن طريق أسلوب اإلقناع  تعديل إلى إستراتيجية التوعية والتثقيف الهادفة -2

 .  الفرد نحو موضوع االتجاهعلى  الشحنة االنفعالية التي تظهرحدتوتخفيف 
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للفرد وفيها يتم تغيير اتجاهات الفرد عن طريق  إستراتيجية تغيير أوضاع الجماعة المرجعية  -3

جماعة  إلى )اتجاهات غير مرغوب فيها تجاه موقف ما  يحمل أفرادها( نقله من جماعة معينة 

حتى يستطيع الفرد التكيف ونظراً لتأثير الجماعة في الفرد و ) ذات اتجاه مرغوب فيه( أخرى 

 . اغالبا ما يتأثر باتجاهاته مع الجماعة الجديدة فإنه

 سيترتب عليه بال شك تغير في  أو اجتماعياًاقتصادياً  أوإستراتيجية تغيير أوضاع الفرد سياسياً  -4

و  قد تتغير اتجاهاته نحوالمواضيع المختلفة فدافع الضرائب مثالً اتجاهاته نحو كثير من القضايا

 . مسئوال عن تحديد تلك الضرائب وفرضها الضريبة عندما يصبح

تي نتائج إيجابية وخاصة عندما تكون أ ما تاً نادرإستراتيجية إستراتيجية القوة والقسر وهي  -5

غير أن البعض يلجأ إليها بهدف تعديل االتجاه ، األفراد وتعديلها تغيير اتجاهات إلى موجهة

 السابقة وذلك عن طريق فرض جزاءات معينة على كل من االستراتيجيات عندما ال تجدي

أو تعديل اتجاه معين فمثال قد تتغير اتجاهات األفراد نحو موضوع ربط  يحاول مقاومة تغيير

، الشيخ( أثناء السير بالمركبة متى ما فُرض على عدم االلتزام به جزاءات معينة حزام اآلمان

1992 ( . 

 : االتجاهات تكوين

القضايا التي هي فروع ألصول المحيط  أن يكون اتجاهات نحو كثير من) األفراد  ( يمكن للفرد

 إنشاء اتجاهات معينة نحو قضية سياسية معينة فمثالً الشامل للفرد بمعنى أن الفرد يمكن أن يكون

أخرى عرفت بعدائها الدائم أليدلوجية المجتمع وقيمه قد يولد  الدولة عالقات سياسية مع دولة

األفراد نحو ذلك القرار وكذلك من الناحية االجتماعية نجد أن األفراد قد  اهات سلبية لدىاتج

كذلك فإن الفرد الذي يعيش ، اتجاهات إيجابية نحو بعض المهن وسلبية نحو مهن أخرى يكّونوا

 وسط مجتمع أسري مستقر فإنه في األغلب األعم سيتكون لديه اتجاه إيجابي نحو األفراد في

تحقيق  ن المحيطين به كأن يشعر الفرد بأن من حوله أشخاص متعاونين ويعملون من أجلاآلخري

 بخالف الشخص الذي يعيش في وسط أسري مضطرب ويعاني من مشكالت، أهدافهم جميعاً



19 
 

بمثابة عبء   ما يتكون لديه اتجاهات غير إيجابية تجاه اآلخرين ويشعر أنهمتعددة فإنه غالباً

إيجاد العوائق التي  ولة تحقيق أهدافه دون مراعاة أهدافهم أو ربما يحاولعليهم فيعمل على محا

تعتبر من أهم العوامل التي تساهم  كما أن الدوافع والحاجات اإلنسانية، تحول دون تحقيق أهدافهم

تجاه المواقف واألشخاص الذين يدخلون عليه  في تكوين االتجاهات فالفرد يكون اتجاهات إيجابية

 تجاه تلك المواقف أو األشخاص الذين يعوقون سلبياًاً كما يكون الفرد اتجاه، لبهجةالسرور وا

كما أن لالتصال المتكرر بين الفرد ، )نظام الثواب والعقاب(عملية إشباع تلك الدوافع والحاجات

، المخزومي(يجعل الفرد يتأثر ببعض االتجاهات الموجودة لديهم ن اآلخري وغيره من األفراد

1995(.   

اإلقبال عليه  إلى  ما يدفع بالفرداالتجاه اإليجابي نحو موضوع معين عادةً وما يجب قوله هنا أن

بل ويبذل في بعض األحيان قصارى جهده من أجل الوصول إليه بينما يحاول الفرد  واستحسانه

 رابن نحوها اتجاهات سلبية وقد يبذل ما في وسعة للحيلولة دون االقتواألشياء التي يك تجنب

هي  منها أو مما يمكن أن يكون وسيلة للوصول إليها وهذه االتجاهات في حقيقة األمر إنما

فيها من  حصيلة تأثر الفرد بالعديد من المثيرات التي تصدر عن اتصاله بالبيئة المحيطة بما

  .)1999 ،دويدار( أنماط ونماذج الثقافة السائدة والتراث الحضاري الموروث عن األجيال السابقة

  :قياس االتجاهات

وآراء األفراد حيال  قياس االتجاهات هو بمثابة الوسيلة التي يمكن من خاللها التعرف على اتجاهات

بالمقياس المستخدم عند  موضوع معين أو ظاهرة معينة ويرى كثير من الكتاب ضرورة االهتمام

الفرد القائم على قياس يدرك  تصميمه وهل هو مقياس أحادي البعد أو متعدد األبعاد بمعنى أن

، الذي قد ال يعبر عن حقيقة تلك االتجاهات االتجاهات أن تلك االتجاهات ربما أخذت الطابع العام

 نحو صلة الرحم وتكون درجة  ومتشابهاً معتدالًاتجاهاً فعلى سبيل المثال قد نجد شخصين يكونان

إذ قد يكون ، التجاهيامفهومهما مختلفان في تصورهما وتكوين  كل منهما مساوية لآلخر ولكنهما

نحو صلة الرحم والمناسبات العتبارات دينية يتقرب بها من اهللا سبحانه  األول كون ذلك االتجاه
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 لمثوبته بينما يكون الثاني كون ذلك االتجاه العتبارات اجتماعية كالرغبة في التواصل وطلباً لىاوتع

أال يسأل  فضل لمعرفة اتجاه الفرد نحو موضوع معينولذلك فإن من األ، واللقاء االجتماعي وخالفه

يحتمل أن  عن موضوع االتجاه بشكل عام وإنما يتم سؤاله بشكل مفصل حسب الجزئيات التي

أحكام على  يتركب منها موضوع االتجاه من أجل أن يكون هناك موضوعية أكثر عند إصدار

 . األفراد اتجاهات

نها عالج المشكالت التي قد ال أالفوائد التي من ش مهتمين بعدد منوقياس االتجاهات يمد الباحثين وال

وعلى الرغم أن هناك مقاييس علمية لقياس االتجاهات إال أن  نكتشفها إال بواسطة ذلك القياس

غير علمي يتمثل في قيامنا بإصدار أحكام معينة على بعض القضايا  البعض يرى أن هناك مقياس

 الشخصية وسماع الرأي اليسير عنها من قبل أشخاص ربما ال يكونون الخبرة بمجرد االعتماد على

القضايا وهذا ما يسمى بالقياس التخميني وحيث أن لقياس االتجاهات طرقه  هم أصحاب تلك

، زهران(نتائج عكسية  إلى االعتماد على القياس التخميني يؤدي في أغلب األحوال ومسالكه فإن

1977( .  

ومن . التعرف على اتجاهات الطلبة إزاء عدد متنوع من األمور إلى ففهناك مقاييس خاصة تهد

بين ابرز األساليب التي يستخدمها المعلمون في قياس اتجاهات طالبهم مهما كان موضوع 

االستبيانات والمقابالت الشخصية والتقارير التي تكتب عن سلوك الطالب كتلك التي ، االتجاه

والسجالت ، عامل االجتماعي أو المعلم أو المدير أو غيرهميكتبها المرشدون النفسيون أو ال

وهناك كذلك المقاييس . المدرسية من عالمات وسجالت دوام وبطاقات شخصية وغيرها

وتقدم للطالب في العادة بنود أو ، قياس العالمات االجتماعية إلى السوسيومترية التي تهدف

بحيث يضعها المعلم على شكل مقياس رتبي ، فقرات في قائمة طويلة لها عالقة بموضوع االتجاه

  :كما يوضح الشكل التالي، يبين نقطة الحياد حيال الموضوع وإمكان التأييد أو المعارضة له

                                                            _   

                                                            +   

                                          
   

  الحياد
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           + 5 + 4 + 3  +2  +1                                          -1  -2   -3  -4   -5  
       ─┬──┬──┬──┬──┬──                                 ──┬──┬──┬──┬──┬─  

    أقصى     معارضة   معارضه                                           موافقة   موافقة     أقصى         

                                   المعارضة     شديدة                                                                  شديدة     الموافقة       

   

  

هل هو محايد ال يدري اين يقف ،  الخط الطالب العبارة يحدد أين سيضع نفسه على هذاأوبعد ان يقر

 5+أو انه يؤيد هذه الفكرة التي وردت في الفقرة فيضع نفسه في مكان ما بين ، فيختار نقطة الحياد

 و 1- أم انه يعرض هذه الفكرة فعليه عندئذ ان يختار لنفسه موقعا بين ،  حسب قوة تأييده لها1+و 

 . )1992، مفتوحبرنامج التعليم ال( حسب شدة معارضته لها5- 

  

  

   :فنال 3:1:2

ال مجال فيه للفوضى أو ، إن الفن بطبيعته نظام من اإلبداع يخضع للفكر واإلحساس معاً

فمعنى ذلك أن أي شيء يفعله إنما يبرز فيه ، ولذلك فان تطبع المتعلم بعادات الفن ,المتناقضات

ولذلك ، رحا للفوضى وللتناقضاتواإلنسان الذي ال يهتم بالفن تشاهد حياته مس، العامل الجمالي

لذلك اإلنسان المتطبع بعادات الفن يفكر ، يصعب أن يشاهد النظام اإليقاعي في أي عمل من أعماله

ويضع كل جسم في موضعه ، ويحسب كل شيء بوجدان يستمتع بما يفعله ويقيس األوضاع، بحس

فيخلق بذلك الكيان المثير ، جاورهويكون عالقة سليمة مع غيرة من األشياء التي ت، الذي يتالءم معه

  . )1985، حنوره ( وفنياًالمريح وجدانياً

مقوماته  إلى ينطلق الفن من فلسفة بناء الفرد المبدع الحساس المفكر وذلك من خالل العودة بالفن

وتفهمه ، وتفاعله مع البيئة المحيطة به، واغنائه بالعالقات الجمالية من خالل تحسسه، الثقافية
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، الحيله(وحضارات الشعوب األخرى و وإدراكه للعالقات بين الفن واإلنسان ، هلحضارت

2002( .  

ولكن الوصف األدق أن ، أو طبيعة فنيه، فنيه" موهبة "  عن أشخاص لديهم الحديثوقد جرت العادة 

  نحو خبراتهم فلهم أسلوب معين في استقصاء بعض جمالياًنقول ان أشخاصاً معينين اعتادوا اتجاهاً

والصفات ، والتعميمات، فهم يبحثون عن المعاني العامة ,القيم و إصدار أحكام معينه أكثر من غيرها

ومقاييسهم التي اعتادوا الرجوع إليها هي الجمال أو القبح ، واإليقاعات، واألنماط، المجردة

 الفن تنمية الشخصية ككل عن طريق إلى تهدف التربية الفنية ومع ذلك فان. )1983, جيلفورد(

 يفكر ويحس ويعي وينشط وينمو أنولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن تيسر للمتعلم بيئة فنيه تمكنه من 

  . ) ب1993، بسيوني(الفنية التي يعالجها  بعملياته العقلية والجسمية من خالل المشكالت

 ذلك أن وليس معنى، أن للفن ضرورة وأهمية اجتماعية لكل أفراد المجتمع ومما ال شك فيه أيضا

ولكن القصد هو دفع سلوك األطفال والشباب وتنمية ، تقوم المدرسة على إعداد الفنانين وتأهيلهم

أبعد مدى ممكن  إلى أفكارهم وغرس القيم الجمالية في نفوسهم حتى يصبحوا ذواقين حساسين

  . )ه1404، الشال(

واستثارته ، وعواطفه وخبراته، وسيله من وسائل التعبير عن انفعاالت اإلنسان وتعد التربية الفنية

تحسب فيها العالقات بين الخطوط والمساحات واأللوان ، في الحياة في قالب من العمل الفني

 يعد أنوإدراكه لقيمته ويمكن ، وأنواع التوافق والتباين واالتزان التي تعكس صلة اإلنسان بالكون

 أفكاره وتعبيراته في قالب يستطيع  على صياغةإذا كان قادراً،  من زاوية ماأي إنسان فناناً

وان التربية الفنية ترتبط بسعادة . ) 1996،ريد(وان يعي ما فيه ويتقبله، المشاهدة من خالله

  : فالتربية الفنية تحقق األهداف التالية، اإلنسان وبالقيم الثقافية التي ينادي المجتمع لتحقيقها

 . الفنية والتذوق الفني تنمية الحساسية -1

 . الفرص للتعبير االبتكاريإتاحة  -2
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 . دراسة األسس العامة للفن ووسائله التي تساعد على التعبير الفني -3

 . تنمية الوعي المهني بشكل يتناسب مع هذه المهنة -4

 . تكشف أصحاب المواهب لزيادة تعمقهم وتنمية مواهبهم -5

 . إتاحة الفرصة لخبرات اجتماعيه تساعد على توثيق الروابط اإلنسانية -6

 . لفن بمختلف أنواع النشاطاتربط ا -7

 . إيجاد الصلة بين فنون األطفال والفنون المعاصرة والحاجات اليومية -8

 . مساعدة الفرد في المجتمع على النمو كشخصيات متكاملة -9

التذوق الفني هو من أهم أهداف التربية الفنية والخبرات الفنية التي يكتسبها التالميذ تنمي لديهم 

وان الحضارات الكاملة في ، بتكاريه في مختلف العصوراإلنسان اإلبيرات القدرة على تذوق تع

  . )1975، بسيوني( الماضي ترجمت عن طريق التعبيرات الفنية وأعيد اكتشافها

هتمام بنواحي  اإلإلى دفع التلميذ داخل المدرسة بجميع مراحلها التعليمية تعمل على إن الفنون

، إليمانهم بما يكتسبون من خاللها من المعلومات ع ذاتي داخليبداف، التنمية التي تؤثر في نضجهم

فالفن تساعد على النمو المتكامل وعلى المساهمة في تطوير ، والمهارات، والخبرات، والقدرات

تأكيد الثقافة من خالل  إلى التربية الفنية المعاصرة حيث تسعى. )ب 1993، بسيوني( عالمجتم

والمهارات  بحيث أن المعرفة، الخبرة  هذا المجال شمولوتعني الثقافة في، تدريس الفن

وتنساق في وحده تؤثر في سلوك اإلنسان ، تتكامل كلها بعضها مع بعض، واالتجاهات والمفاهيم

 على المعلومات المنعزلة التي قد والثقافة ال تقصير عادةً،  فريداًوطابعاً، وتجعل له خبره خاصة

 إلى سم صانعها وماإ، ومكان العثور عليها والفنية عماليحفظها اإلنسان عن تاريخ بعض األ

  شامالًتبغى التأثر في المتعلم تأثيراً، الفنية التي تسعى دراسة الفن إكسابها للتالميذ فالثقافة. ذلك

وان نمو التذوق أي نمو استجابة . وعلى عقلة وتصرفه في شتى عالقته بالحياة، يؤثر في وجدانه

 يتحرك نحو الجمال حينما يجده في مجاالت بيئته أنبحيث يمكن ، اليةالجم الفرد للمؤثرات

 أنوهو في نفس الوقت يتدرب على ، ويقبل عليه ويستجيب له بنفس صافيه فيها متعه، فيعشقه

الفنية تهذب  التربية فكأن.  ويستهجنه ويستبعده من بيئته كلما تمكن من ذلكيلفظ ما ليس جميالً
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ها في غرس مقومات الجمال ومعاييره في نفوس الناشئة كلما السلوك عن طريق إمكانات

كما أنها بطريق غير مباشر تكون العقلية الناقدة التي تستهجن القبح ، ونموا في بيئاتهم، ترعرعوا

الفنية تمكين لتالميذ المدارس في التعليم العام ان  التربية فاالبتكار من خالل. وتستبعده وتلفظه

، سواء تصور ذلك بملبسه، ر الحديث بإمكانياته المتفرعة وآفاقه المتسعةيقف على مقومات العص

فنمو االبتكار أيضا تمكين المتعلم من مسايرة العصر بما فيه ، ماكن عمله ألأو، أو بتأثيثه لمسكنه

  . ) 1986، بسيوني(من تطور

ه عملية تدريس قوم عليتي تل ال األساس األوي االعتقاد أنت يحكم فيها التذوق وفوهناك مشكال

والتذوق ينمو بنمو ، هدف إليه هو نمو التذوقتل ما إذ أن تدريس الفنون أو، الفنون بالتعليم العام

كما يستثير فينا خبرات ، واإلحساس بما نفكر فيه يمكننا من التذوق نفسه، اإلحساس والتفكير معاً

، وعملية تصالإملية ، هو عفلذلك فان التذوق الفني، )أ  1993، بسيوني(تفكيرية أخرى 

، تصال تقتضي وجود طرفين احدهما هو المرسل والثاني هو المتلقي بينهما قناة للتوصيلاإل

حين ) الموضوع الفني( الفنية  وان الرسالة. )1986، بسيوني(ورسالة محمولة على هذه القناة 

أي ال تكون ، فهمفهو يضع في اعتباره ان تكون الرسالة قابلة لل، اآلخرين إلى يقدمها صاحبها

و إال فما هو ،  بال معنى وهو يضع في اعتباره أن تكون ذات قيمه بالنسبة لمن يتلقونهاشيئاً

هذا . )1985، حنوره(الدافع الذي يمكن أن يحرك شخصا ما لكي يضيع وقته أمام أمر ال يعنيه 

 من الحرفة أو عمل الفنان كنوع إلى أن الفرد العادي البسيط في ثقافته ينظر إلى باإلضافة

يحتقر ويستنقص من قيمة هذه األعمال المهنية ومن يقوم ، وبعض أفراد المجتمع العربي، الصنعة

الفنان ومن يدرس الفن بنظرة دونية تختلف عن  إلى وعلى هذا األساس كان الناس ينظرون. بها

عليمي أن مادة الفن إال أنه من المؤكد في الحقل الت، نظرتهم للطبيب أو المهندس على سبيل المثال

فعن . تقوم بدور في تربية التلميذ ال يمكن أن تقوم به مادة أخرى من مواد المنهج المدرسي

وهو ، طريق دروس الرسم واألشغال اليدوية يستطيع التلميذ أن يفكر وينتج بحرية تامة دون قيود

حو يربي فيه يتفاعل مع الموضوع وخاماته وأدواته على ن بذلك يمارس عملية اإلبداع و
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اإلحساس بالجمال واحترام اآلخرين وما يقومون به من أعمال وخاصة الحرفيين وأصحاب 

  . المهن اليدوية

بأنها وسيلة حسية هامة من وسائل المعرفة توازي غيرها من الوسائل  ؛فهنا تظهر أهمية الفن 

س الرسم واألشغال فعن طريق درو، فهم بيئته إلى العلمية التي يستطيع بها اإلنسان أن يصل

كما يتعلمون طريقة التفكير العلمية  ,اليدوية يمكن أن يتعلم التالميذ الدقة والعناية والترتيب

والفن تربط بين مواد الدراسة المختلفة فيستطيع بها ، وأساليب تطبيقها في الميادين المختلفة

 الحقائق المراد تعلمها رسوم تسهل عملية التعليم وتوضح إلى التلميذ أن يترجم بعض الحقائق

  . ) 1985، بسيوني(

هي تربية الفرد ككل ليستطيع أن يعيش عيشة جمالية راقية وسط ، أن الغاية التي ننشدها من الفن

ومما ال شك فيه أن للفن ضرورة وأهمية اجتماعية ، اإلطار االجتماعي المنظور الذي ينتمي إليه

ولكن القصد ،  المدرسة على إعداد الفنانين وتأهيلهموليس معنى ذلك أن تقوم، لكل أفراد المجتمع

هو دفع سلوك األطفال والشباب وتنمية أفكارهم وغرس القيم الجمالية في نفوسهم حتى يصبحوا 

إن األشياء التي يتمثل فيها الجمال و. )هـ1404، الشال(أبعد مدى ممكن  إلى ذواقين حساسين

دراما والطبيعة ليختلف الواحد منها عن األخر ، األدب، التصوير، في أيامنا هذه كالموسيقى

 حتى إن علماء النفس الذين يحاولون وصف، كما تتباين طرق االستمتاع بها وتتعدد،  بيناًاختالفاً

 الجمالية ليجدون أنفسهم أمام عمل يشبه في استحالته محاوله الطبيب أن يصف دواء الخبرة

 لمثل هذا النوع  واضحاًمن الضروري أن نجد تحليالًومع ذلك ف،  لجميع األمراض والعللواحداً

 الخبرةف. الفنية التي يتحمس لها إذ يحتاج إليه كله أو في فهمه وتنميته من النواحي، الخبرة من

فهي ،  من النشاط منفصال عن األنواع األخرى كلها واحداًالجمالية وظيفة معقده وليست صنفاً

يستمد وحدته من المظاهر الذاتية ، خرى تقريباًمزيج بل مركب آخذ من كل الوظائف األ

، جيلفورد(فهي في العادة خبره ذات صبغه وجدانيه سارة ، واالستجابات الجسمية المنتشرة

1983( .  
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أن تلك العادات  دات مهمة لألشخاص الفاعلين سبع عاهكتابفي , )(Barrett,2000 باريت وذكر

، همة على وجه الخصوص لمعلمي الفن الفاعلينهي أيضاً موالسبع مهمة لألشخاص الفاعلين 

  -:وهذه العادات أو السلوكيات على النحو التالي

ويعرف كيف ) الفن(معلم الفن ينبغي أن يكون على علم بمحتوى المادة : الرؤية الشخصية -1

  . يدرسها ويرتقي بها ضمن المنهج الدراسي الشامل

له رؤية وتخطيط خاص يستطيع من خالله معلم الفن يفترض أن يكون : القدرة على القيادة -2

  . أين يريد أن يتقدم بتدريس المادة أن يقيم ماذا يملك وماذا يحتاج و إلى

يجب على معلم الفن الفاعل أن ال يهدر الوقت في األنشطة التي ال يمكن : اإلدارة الشخصية -3

  . وعليه أن يركز على ما يملك فعالً ويستطيع عمله، أو يصعب القيام بها

  .  مع اآلخرينوالتعاونبمعنى معرفة العمل : القيادة المتفاعلة مع اآلخرين -4

 دائماً أن يفهم االهتمامات التربوية يحاولمعلم الفن الفاعل هو من : القدرة على االتصال -5

  . والموضوعات والمشكالت الحديثة ودور الفن في ذلك

العمل الجماعي يعني القدرة على معلم الفن الفاعل هو الذي يعرف أن : التعاونالقدرة على  -6

  . التغيير وبالتالي فهو يعمل على إيجاد فرص لحدوث ذلك

 المستمر وزيارة المتاحف عاالضطالويمكن أن يحدث ذلك من خالل : القدرة على التجديد -7

 . والمعارض الفنية وحضور المؤتمرات والجمعيات المتخصصة والمشاركة في اإلنتاج الفني

  

 :العحب االستط4:1:2 

فرغبة الحيوان في  .يعد حب االستطالع من الدوافع التي تحرك سلوك الكائن الحي وتوجهه

ورغبة الراشد في استجالء العالم المحيط ، ورغبة الطفل في التعرف على بيئته، استكشاف ما حوله

محرك ويشكل حب االستطالع ال. تدل جميعها على وجود دافع حب االستطالع لدى الكائن الحي، به

ويعقب ذلك ، المعرفة والفهم؛ ألنه يوجه الفرد لتلقي المثيرات واالنتباه إليها إلى ل للدافعواأل

ديد مدى جدتها وذلك لتح، بغيرها من المعلومات الموجودة في بنية الفرد المعرفية ترميزها ومقارنتها
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 عامل مؤثر في كثير نهوا ،اهر تشغيل المعلومات ومعالجتها حب االستطالع أحد مظوأن . قدمهاأو

وقد بينت الدراسات أن هناك درجة عالية من االحتمال في ارتباط  .ياإلنسانمن جوانب التعلم 

 قورن بتحصيل التالميذ منخفضي حب  ماإذا، التحصيل الدراسي بمستوى حب االستطالع المرتفع

تطول فترة استكشافهم ، عوقد فسر العلماء ذلك بأن التالميذ من مرتفعي حب االستطال .االستطالع

التالميذ صادر متعددة للمعرفة بدرجة تفوق ويستخدمون حواسهم كم، لألحداث والموضوعات

هو ما توصل ، وثمة دليل آخر على دور حب االستطالع في التحصيل. منخفضي حب االستطالع

،  من اإلنجازودرجات كل، إليه العلماء من وجود عالقة موجبة وقوية بين درجات حب االستطالع

  . )2000، عبد الحميد( والتحصيل األكاديمي، ري والمدرسيوالتكيف األس، ومفهوم الذات اإليجابي

: فإن ذلك يمكن تفسيره بناء على، ياإلنسانوإذا كان لحب االستطالع هذا الدور المؤثر في التعلم 

يتعلق و . ي لحب االستطالعلمستوى المعرفمؤشرات أساسية ل، المعرفة والفهم والتحصيل األكاديمي

ويظهر ذلك واضحاً عندما يفكر التلميذ تفكيراً ، حب االستطالع المعرفي باالستفسار عن المعلومات

من العوامل ،  التساؤل وتركيب المعنى لألشياءأو , فهم قطعة لغويةأو، عميقاً في حل مسألة علمية

و يعد .  حب االستطالع والفهم القرائيان هناك عالقة موجبة بين، األساسية في حب االستطالع

عوامل لها أهمية ، وإعادة صياغة المشكالت وحلها، الدافع المعرفي والرغبة في الفهم والمعرفة

يول كبيرة في التعلم ذي المعنى؛ ألن الدافع يستمد من حب االستطالع وما يصاحبه من م

  . ) 1999، عبد ربه( لالستكشاف والمعالجة والفهم

فمرتفعو التفكير االبتكاري يتميزون بالشغف العلمي  ,طالع دوره في ابتكارية األفراد االستولحب

أن يطلق على حب  إلى وقد حدا ذلك بأحد الباحثين .وإعادة النظر في المألوف، والبحث عن الجديد

الكتشافات وهي مصدر ا . الالشعورأو الالوعيويرى أنها تأتي من ، "ليةواالبتكارية األ"االستطالع 

كما يرى أحد المتخصصين في ، ز الواقع المألوفواالتي تتج،  واألفكارالحقيقةالجديدة والخبرة 

، أن حب االستطالع هو أحد الدوافع األساسية التي تكمن وراء اإلنتاج االبتكاري، مجال االبتكار

ر ظاهرة اإلنتاج ويرى إمكانية االستفادة منه في تفسي .والتي قد تميز المبتكرين عن غيرهم
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وقد بينت إحدى الدراسات وجود  .وفي التعرف على من سيسهمون في تطور الحضارة، االبتكاري

لدى ، )واألصالة، والمرونة، الطالقة: (عالقة دالة بين حب االستطالع وقدرات االبتكارية الثالث

تضمنت نماذج وبرامج ، ارونظراً لهذه العالقة الوثيقة بين حب االستطالع واالبتك، الذكور واإلناث

  . ستطالع كمكون أساسي وشرط ضروريتنمية االبتكار حب اال

يتفق  ,لت بالتصنيف تعريفاتهواهي تلك التي تن، لعل أشمل دراسة قدمت تعريفاً لحب االستطالع

 .مع تعريفات الدارسين والباحثين في هذا المجال، في إطاره العام عجمي لحب االستطالعمالمعنى ال

 إلى والميل، لمالرغبة في المعرفة والتع:  في قاموس الدراسة العملية أنهفحب االستطالع يعرف

كما يعرفه قاموس . اإلنسانوالتشوق لألشياء النادرة والفذة؛ وأنه جزء من طبيعة األشياء الغريبة 

 أوشاط االستكشافي ويظهر كثيراً في الن، والتقصي، واالستفهام، التعجب إلى لميلا: "ة بأنهالتربي

؛ بينما يرى لسان "استطالع شيء طلب طلوعه ومعرفته: "كما يعرفه المعجم الوسيط بأنه ."اليدوي

وهو ،  واكتسابهاالمعرفة في الرغبةحب االستطالع هو ف ."استطلع رأيه أي نظر ما هو"العرب أنه 

 بأنواعها المعرفةبحث عن  ميل نفسي للأو اتجاه داخلي أيضاً هو وإنما،  فحسببذلك ليس دافعاً

، جبر( عند الناس اإلنتاج من عوامل  ولذلك اعتبر الكثيرون هذا الدافع عامال رئيسياًالمختلفة

 . ) ت.د، النابلسي

 هناك عوامل شخصيه واجتماعيه تميز محبي االستطالع عن غيرهم فهم محققون لذواتهم إن

وقادرون على التفكير ،  ناضجون عاطفياً للمشكالت وهممتفردةومبدعون يبحثون عن حلول فوريه 

 مثاليه أو أخالقيه مثابرون ويرغبون في ان تكون لهم صفات أنهم صفات قياديه كما المجرد وذو

  الذين يتميزون بدافع عال لحب االستطالعاألشخاصوان من خصائص هؤالء . )2001، عباده(

 من التأكدميالون من ، ددو الهواياتمتع، خياليون، متحمسون، فضوليون، مغامرون، نشطون : أنهم

 للعناصر الغريبة والغامضة والمعقدة والمتناقضة يبون ايجابياً يستجأنهمكما ، قلقون، أذكياء، األشياء

 واالستفسارات عن يكثرون األسئلة، لمحيطة بهم ااألشياء يفحصون بدقه بيئةفي ال المجهولة أو

  .  في تحدي المخاطروالرغبة، المعقدة باألعمال  في القياملديهم الجرأة، واألحداث األشياء
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 يفةوظوله ، المكتسبة من الدوافع هفألن، األشياءالتحكم في   حب االستطالع يساعد الفرد فيإن

 كما ان حب االستطالع يعتبر دافعاً،  عقابية في تنشيط سلوك الفردواألخيرة باعثة أخرىتوجيهيه و

 الوصل بين الذكاء واالبتكاريه ةكما انه يعتبر حلق، واألدبفنون  في مجال العلوم واللإلبداع أساسياً

 . )1994، هعباد (فبدونه ال يكون الشخص الذكي مبتكراً

  ؟)ألطفال  عند اخاصة ( ومطلوبة صفه هامه االستطالعفلماذا نعتبر حب 

  . تجعل عقلك نشط. 1

دائما عقله يعمل . لصحيحةا يسأل ويظل يبحث عن اإلجابات  دائماًلالستطالعإن الشخص المحب 

نجد التمرين ،  تقوى بالتمرين المستمرالتيبما أن العقل مثل العضالت  , عن الحقائقبنشاط بحثاً

  .  يجعل العقل أقوى ومنظم أكثر وأذكىاالستطالع حب نتيجة والدراسة بالتحليل والبحث الذهني

  .تجعل عقلك دقيق المالحظة. 2

 تمر أمامه فيتوقع ويتنبأ بما ستصل إليه جديدة أفكار أي بسرعة يجعل عقلك يالحظ االستطالعحب 

 تدركها ألن عقلك أو ستجد األفكار تمر أمامك دون أن تالحظها االستطالعبدون حب . الفكرةهذه 

 ضاعت منك ألنك العظيمةكم من األفكار ! فكر .  البحث عن نتائجهاأوغير مستعد للسؤال عنها 

 لتتعرف على ما لالستطالع  أنك لست محباً تبحث نتيجةأو و تسأل كسول ال تريد أن تشغل عقلك

 . تراه أمامك

  

  . م جديد وتظهر إمكانيات كثيرةتفتح عال. 3

.  حتى تدرك أنه موجودأو كل ما هو جديد حولك لم تكن لتراه رؤية يمكنك لالستطالع كونك محباً

ها وتتعرف  لتكتشفلالستطالع  محباًالً وتتطلب عقتختبئ تحت سطح الحياة العاديةكثير من األشياء 

  .  وتستخرجها للنور لتستفيد منها ويستفيد اآلخرونعلى اإلمكانيات الجديدة

  . لحياة وتمنع الملل لتجلب اإلثارة. 4
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.  روتينيهأو كئيبة ليست فهي،  أبعد ما تكون عن الملل والضيقلالستطالعإن حياه الشخص المحب 

 مما يبعث والدراسة فيبدأ البحث عن الحقائق حولها والتحليل انتباههد  أشياء جديدة تشهناك دائماً

  . )2001، هعباد( شيءيه  ال يفعل ف ممالً والنشاط لحياته وال تترك له فراغاًاإلثارة

 أراد أي فرد  إذاضروريهذا و هو جعل العقل متفتحاً, ل الفرد داخاالستطالع حب ةي تنمومن طرق

نظر نظره فاحصه لكل وال , من التعلمةداالستزاعلم ثم  ويكون ذلك بالت,ه داخلالصفة هذه يمين أن

ل  من األشياء من حوأو اآلراءكثير من ال أن يتم استكشاف بالتعلم والبحثو. قع عليه العين تشيء

 األخطاء وتصحح التفكيرل األشياء لتغير طريقه يوتحلظر والن,  التعديل أو تحتاج للتغيير الفرد

 كل فردإذا أخذ ال, ألشياء على أنها مسلماتأخذ جميع اومن المهم عدم . ه بشكل عامالحياوطريقه 

موجود ورته وأصبح  لما تقدم العالم وتغيرت ص, على أنه أمر واقع غير قابل للتغييرشيء في الحياة

السؤال  ومن طرق تنمية حب االستطالع هو .الحياة على اإلنسان تساعد التي كل وسائل الراحة

 وليست غيرها ؟ متى الطريقة من نوع ما هذا ؟ لماذا تتم بهذه  ودائماً وذلك من خالل سؤالكثيراً

 هذه األسئلةف. الخ ... .كيف، أين، متى، لماذا، حدث ذلك و لماذا ؟ من أين أتت ؟ كيف تعمل ؟ ماذا

كلمه  ومن المهم أيضا عدم إطالق. االستطالع صفه حب بذلك تنمي من الذكاء زيد وتالذهنتفتح 

 أمام واالحتماالت كلما أغلقت باب األسئلة، شيءكلما أطلقت كلمه ممل على ف, شيء أيممل على 

.  لعالم جديد و مثير مشوق ومثير و يفتح باباًشيء يعتبر كل لالستطالعالشخص المحب و العقل

 ب مفتوحاً يترك الباومع ذلك فانه،  وليس لديه الوقت اآلن للبحثحتى لو كان هذا الشخص مشغوالً

 الدراسة يستحق شيءإن كل  و.ليزوره بمجرد أن يجد الوقت لذلك وال يغلقه مهما كان السبب

ر للتعلم على أنه نظال. واالهتمام اإلثارة يبعث على  مشوقاًوالبحث وال يبعث على الملل ويعتبره شيئاً

إن  و,ما يتم تعلمهفبذلك لن يتم البحث والتعمق في، للعلم على أنه عبء ظر تم النإذاف, مسلي

 يسعى الفردويجعلها عبء أثقل   يصعب األمورمفروضةومهمة ثقيلة اإلحساس أن عمليه التعلم 

 . األفق والتطورالتساع  التعلم مصدراًرااعتبفلذلك يجب . منها بشيء  يتم االستفادةللتهرب منها ولن

 اإلطالع على فرع في صاروعدم االقت, متنوعة مجاالت ي فولتنمية حب االستطالع يجب القراءة

  يكنعوالم أخرى لم للفرد ذلك سيقدمالن ، تعرف على علوم أخرىالو, المعرفةواحد من فروع 
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عدم  ومختلفة مجاالت  قراءة التنوع فيوهأسهل طريقه لعمل ذلك ف,  عنهاالقراءةعرفها دون لي

المعرفة ف ,صكه مفضل أكثر من غيره أو انه نفس تخص مجال واحد لمجرد إنفي نفسحصر ال

  . ) 2010، موفق( عقل واسع مرن قابل للتفاهم والتعايش مع اآلخريني وا تسالواسعة

  

  الدراسات السابقة2:2 

  

  :الدراسات العربية: أوالً 1:2:2

  

 االستطالع حب تنمية في التخيل إلى مستند تدريبي برنامج فاعليةبحث  إلى )2010(موفق درس

 أطفالمن ،  طفال وطفله)60 (وتكونت عينة الدراسة من، وضةالر أطفال من عينة لدى المعرفي

،  م2008\2009التطبيقية للعام الدراسي  المسجلين في روضة جامعة الحسين بن طالل الروضة

 طفالً) 30(ومجموعة ضابطه ،  وطفله طفالً)30( تجريبيةمجموعة  إلى والموزعين عشوائياً

 )Two Way Ancova(خدام التباين الثنائي المصاحب  الدراسة تم استأسئلة عن ولإلجابة، وطفله

وأظهرت ) Two Way Mancova (  المصاحب متعدد المتغيرات التابعةوتحليل التباين الثنائي

في حب االستطالع المعرفي  ) α=  05 .0 ( ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةالنتائج فروقاً

ولم تظهر فروق ،  التي تعرضت للبرنامج التجريبيةولصالح المجموعة التجريبي، وأبعاده الفرعية

 البعدي على مقياس حب االستطالع األداء في )α=  05 .0  (إحصائيا عند مستوى الداللةداله 

ووجدت ان هناك حب .  التفاعل بين المجموعة والجنسأوالجنس  إلى  تعزىالثالثةالمعرفي وابعادة 

  .  والجنسمجموعة والتفاعل بين المجموعةلالجنس ولصالح ا إلى استطالع معرفي يعزى

  

 في التربوية وأبعادها الجمالية الخبرة مفهوم على التعرف إلى  )2010( جيدوري دراسةهدفت و 

 "ديوي جون" ،طريقة استخدامها خالل من – الدراسة سعت الهدف هذا ولتحقيقجون ديوي  فلسفة
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 شكل مما، عليها قامت التي الفلسفية فكاراأل أهم إبراز  إلىالكيفية بصورتها المحتوى تحليلو

 الخبرة لمفهوم التربوية براجماتية "ديوي "، األبعاد بيان إلى الباحث منها انطلق فلسفية أرضية

 اإلدراك و واالبتكار الفني الذوق تنمية في الجمالية التربية دور خالل من اتضحت والتي، الجمالية

 ذلك بعد الدراسة وانتهت، الفراغ قاتأو وشغل األخالقي كالسلو وتنمية، العقلي واإلدراك الحسي

 من المستفاد الدرس وبينت، العربية التربية في الجمالية الممارسة إلنماء مقترح تصور تقديم إلى

إنماء وزيادة وقدمت تصور مقترح لعملية . ومنهجها المدرسة صعيد على الموضوع هذا دراسة

  . ة وفي المناهج المدرسي في المدرسة من خالل توافرهاربية العالتربية  فيالجمالية الممارسة

  

 التربية  لدى معلميف عن مدى توافر الكفايات األساسيةالكشفهدفت إلى ) 2010(أما دراسة لبد  

من معلمين ) 136( بينهما في ضوء النوع والتخصص لدى ومهارات التذوق الفني والعالقة، الفنية

تم  دراسة الأهدافولتحقيق ،  معلمه من محافظتي غزه وشمالها)50(معلما و ) 86(منهم  الفن

  التربية ومقياس مهارات التذوق الفني لدى معلمي  لمعلم الفنتطبيق استبانة الكفايات األساسية

 وأن) (8 .70% للمعلم األساسية لكفايات النسبي الوزن أن :اهأهم لنتائج الدراسة وتوصلت. الفنية

، التعلم مصادر استخدام كفايات وأدناه واإلدارية الشخصية الكفايات أعاله سلم في تتدرج الكفايات

 الدراسة تجد ولم  )%8.(68 عند يقع الفني التذوق لمهارات النسبي الوزن وأن .التقويم وكفايات

 مهارات وفي، األساسية الكفايات في والمعلمات المعلمين درجات متوسطي بين ياًإحصائ دالة فروقاً

 المعلمين درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروقاً الدراسة وجدت حين في. الفن لمعلم لفنيا التذوق

، الفني التذوق مهارات وفي الفن معلم لدى األساسية الكفايات في الفن متخصصي وغير متخصصين

 األساسية الكفايات بين إحصائياً دالة موجبة عالقة وجدت كما .المعلمين من الفن متخصصي لصالح

  . لديهم الفني التذوق ومهارات الفن معلمي لدى

  

 حب دافعية نبكل م الوجداني العالقة بين الذكاءفي ) 2010(العلي و العنزي وبحثت دراسة 

من  الكويت الثانوية بدولة والخجل لدى عينة من طالب المرحلة اإلنجاز ودافعية االستطالع
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ذات داللة إحصائيا بين  ديهطرتوجد عالقة إرتباطية  :أنه إلى نتائج الدراسة وأشارت، الجنسين

. الجنسين لدى عينة الدراسة من اإلنجاز ودافعية االستطالع حب دافعية بكل من الوجداني الذكاء

عينة الدراسة  والخجل لدى الوجداني إحصائيا بين الذكاء توجد عالقة إرتباطية عكسية ذات داللةو

لعينة على درجات إحصائية بين درجات الجنسين من أفراد ا توجد فروق ذات داللةو. من الجنسين

 يمكن التنبؤ بالذكاءو. عدا متغير الخجل فقد كان لصالح اإلناث، الذكور متغيرات الدراسة لصالح

 دافعية و، اإلنجاز ةدافعي و، الخجل: خالل المتغيرات التالية وبالترتيب حسب األهمية من الوجداني

حب  ودافعية عينة اإلناث فإنه من خالل الخجل أما لدى، وذلك لدى عينة الذكور االستطالع حب

  . االستطالع
  

  

 التعرف على اتجاهات طالب قسم التربية الفنية  فهدفت إلى)2008 (ي و محمدالعواد دراسة أما

 إلى استجاباتهم التي تعزى بين اإلحصائيةذات الداللة والكشف عن الفروق ، نحو تخصصهم

األنشطة الفنية المختلفةـ تم تصميم مقياس  ودرجة المشاركة في، متغيرات الجنس والسنة الدراسية

والمجال ، مجال الرضا الذاتي بالتخصص مجاالت هي ي على أربعةوا بالتسفقرة موزعة) 40(ضم 

. وتم التأكد من صدق وثبات المقياس، اإلنماء التخصصي ومجال، والمجال المعرفي، االجتماعي

ولتحليل ) 139(التربية الفنية المستمرين بالدراسة البالغ عددهم  شملت الدراسة جميع طالب قسم

 وتحليل التباين) ت(ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار استخرا البيانات تم

وجاء ،  بصفة عامة الطالب نحو التخصص إيجابيةأن اتجاهات إلى توصلت الدراسة. األحادي

توجد فروق ذات  كما أنه ال، لى مقارنة بالمجاالت األخرىوالمجال المعرفي للتخصص بالمرتبة األ

الذي تبين أن هناك نمواً  في الوقت، اتجاهات الطالب والطالبات نحو التخصصداللة إحصائية بين 

التخصص بشكل يتناسب طردياً مع  لى نحووفي اتجاهات الطالب في السنوات الدراسية الثالث األ

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في  كما أظهرت نتائج الدراسة أن. ارتفاع المستوى الدراسي

واإلنمائي للتخصص بين طالب المستويين الدراسيين  جال االجتماعي والمعرفياالتجاهات نحو الم
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أن للمشاركات في األنشطة الفنية أثر  إلى إضافة، الدراسي الثالث الثالث والرابع لصالح المستوى

تم وضع عدد من ، االتجاهات نحو التخصصـ وبناء على نتائج الدراسة واضح وإيجابي في نمو

  حاتـوالمقتر التوصيات

  

التعرف على اتجاهات تالميذ الصف الثالث متوسط نحو  إلىفقد سعت  )2004(التميمي  أما دراسة

 العالقةمعرفة ، الفنية التربية  وتذوقالفنية التربية  بمادةالمرتبطةوالمهن ، الفنية التربية  مادةأهمية

وتم استخدام المنهج . درسةبين اتجاهات التالميذ نحو الفن وخبرة المعلمين في التدريس وموقع الم

) 1244( وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث متوسط وبلغ عددهم الوصفي المسحي

 من دراسةوتوصلت ال. عبارة 48)( الدراسة فهي مقياس اتجاهات يتكون من من أداة أماتلميذا 

 و وكانت الفنية التربية  مادةيةأهمايجابية نحو " افراد العينه" اتجاهات التالميذ أن: النتائج التالية

  واتجاهات الطلبة ايجابيه نحو تذوق مادةالفنية التربية  بمادةالمرتبطة نحو المهن محايدةاتجاهاتهم 

  . الفنية التربية

  

 بين حب االستطالع العلمي وكل من التحصيل ومفهوم الذات العالقة) 2003(  عساكرهدرسو

 خاصة وقام الباحث بتحديد عدد من أسئلة، لة األساسيةواالتجاهات العلمية لدى طلبة المرح

من ) 131(تكونت عينه الدراسة من ،  عنها واختبار فرضياتها العشراإلجابة وتمت دراسةبال

 المجتمع أفرادتقريبا من %) 10(طالبه يشكلون ما نسبة ) 68(طالبا و ) 63(ومنهم ، الطالب

وكانت نتائج ،  بطريقة العينة العشوائية البسيطةحيث تم اختيارهم) 1352( البالغ عددهماألصلي

 بين متوسطات حب وجود عالقة ارتباطيه ذات دالله إحصائية ، على الشكل التاليدراسةال

حو متوسطات االتجاهات ون،  ومفهوم الذاتوبين متوسطات تحصيل الطلبة، االستطالع العلمي

، بين متوسطات االتجاهات العلميةيه  ارتباطوال توجد عالقة، أفراد العينة لدى العلمية

ي متوسطات مفهوم الذات لدى وعدم وجود فروق بين الجنسين ف، ومتوسطات التحصيل العلمي
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الذات وال يوجد ارتباط بين مفهوم ، أيضا على قياس االتجاهات العلمية وال توجد فروق الطلبة

 مفهوم الذات ومتوسطات  ارتباطيه بين متوسطاتويوجد عالقة، والتحصيل العلمي لدى الطلبة

  .  العينةفرادأومتوسطات االتجاهات العلمية لدى ، بحب االستطالع العلمي

  

 طالبات لدى )السمة – الحالة(االستطالع وحب االبتكار  دافعيةستفقد در )2003(كتبيأما  

 (بلغت والتي ، للدراسة النهائية العينةلدى  ومحافظة جدة المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة

 المكرمة مكة بمدينة (واألدبي العلمي وبقسميها، الثالث بصفوفها الثانوية بالمرحلة طالبة 872)

 وهي استبيان : الدراسية التاليةدواتاأل دراسة الأهداف لتطبيق واستخدمت الباحثة .جدة ومحافظة

 الدراسة في لوصفيا وتم استخدام لهذه الدراسة المنهج،  االستطالعدافعية االبتكار و قائمة حب

 ذات فروق توجد : عن النتائج التاليةدراسةكشفت ال حيث. النتائج وتفسير، البيانات لجمع الحالية

 مكة بمدينة ثانوي والثالث والثاني لواأل الصف طالبات بين االبتكار دافعية في إحصائية داللة

 – الحالة(طالعاالست حب في إحصائية داللة ذات فروق دووج و,جدة ومحافظة المكرمة

 ال, جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة ثانوي والثالث والثاني لواأل الصف طالبات بين)السمة

 والتخصص العلمي التخصص طالبات بين االبتكار دافعية في إحصائية داللة ذات فروق توجد

 الحالة(العاالستط حب في إحصائياً دالة فروق توجد ال.جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة األدبي

 جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة األدبي والتخصص العلمي التخصص طالبات بين )السمة –

 بين االبتكار دافعية في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال, العلمي التخصص طالبات لصالح

 يف إحصائياً دالة فروقوجود  و, جدة ومحافظة ةالمكرم مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالبات

 جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالبات بين) السمة – الحالة(االستطالع  حب

 إحصائياً ودالة موجبة ارتباطيه عالقة توجد, المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالبات لصالح

 مكة بمدينة نويةالثا المرحلة طالبات لدى )السمة – الحالة( االستطالع وحب االبتكار دافعية بين

  . جدة ومحافظة المكرمة
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 لطالب الجمالي التذوق لتدريس منهج تصميم استهدفت أخرى دراسة ( 2001 ) دقماق وأجرت

إلى  القدرة تنمية بهدف ذلك، حلوان جامعة كليات في الفن دراسة في المتخصصين غير الجامعات

، واالبتكار والتأمل واإلبداع، ريةالبص المدركات وتنمية، القرارات وإصدار، الرفض و القبول

 واتبعت، الطلبة بين والعالقات واألخالق السلوك في الجمال مقومات على القدرة لتنمية باإلضافة

 مقترح منهج تصميم : إلى الدراسة توصلت وقد، التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحثة

 الدراسة صتأوو، الفني العمل وقيم عناصر رمقر يتضمن المتخصصين لغير الجمالي التذوق لتنمية

 مدار على الزمنية المدة حيث من المختلفة التعليم بمراحل المدارس في الفنية التربية بمادة باالهتمام

 واف قدر على المتعلم يحصل حتى، إجبارية مادة الفنية التربية مادة جعل وضرورة. الدراسي العام

 لطلبة الجامعة لآلثار الجمالي التذوق مراعاة وضرورة. صالحاً واطناًم ليكون تؤهله الفنية الثقافة من

  . االيجابية المتوقعة على البيئة والمجتمع

  

 في تساهم التي الجمالية الخبرات فعاليات عن الكشففقد هدفت إلى  ( 2000 ) فريج دراسة أما

 ورؤيتهم الجمالية الخبرة ستوىم بين والعالقة، الفنية التربية كلية طلبة لدى الفنية الرؤية تنمية

 من نصفها، الفن كلية طلبة من وطالبة طالب ( 100 ) من مكونة عينة على وأجريت. الفنية

، الجمالية الخبرة مقياس الباحثة واستخدمت، الخامسة الفرقة من األخر والنصف لىواأل الفرقة

 نتائج بين من وكان .لوجدانيةوا والمهارية المعرفية الجوانب من للتحقق الفنية الرؤية ومقياس

 الفرقتين طالب بين الجمالية الخبرة في إحصائية داللة ذات فروق وجود  : يلي ما الدراسة

 الخبرة في إحصائياً دالة فروق وجود وعدم .الخامسة الفرقة لصالح الفن بكلية والخامسة لىواأل

 فروق ووجود .والتكوين، الفني تذوقوال والفن الجمال معنى تفسير في الفرقتين طلبة بين الجمالية

 لصالح النقد لمعنى تفسيرهم في الخامسة والفرقة لىواأل الفرقة طلبة بين الجمالية الخبرة في دالة

 والفرقة لىواأل الفرقة طلبة بين الجمالية الخبرة في إحصائياً دالة فروق وجود .الخامسة الفرقة

 في إحصائياً دالة فروق وجود وعدم .الخامسة الفرقة لصالح اتيالمهار الجانب في الخامسة
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 الدراسة صتأوو .الفني الحكم حيث من الخامسة والفرقة لىواأل الفرقة طلبة بين الفني التذوق

 خبرات وبناء تنمية أهداف إطار في الفنون كليات طالب مناهج وفحص مراجعة بضرورة

 الفني النقد ممارسة خالل من ذلك ،النظرية المواد بتطبيقات واالهتمام .مربية وفنية جمالية

  . الفني والتذوق

  

 في الفنية األشغال مجال إلثراء تجريبية مداخل إلجراء فقد سعت ( 1998 ) حصال وأما دراسة

 إجراء ثم البنائية واألسس، الجمالية الصياغات وتحليل وكشف، الحديثة الفنية االتجاهات ضوء

 الطالب لدى واإلبداع االبتكار عنصر فيها يتوافر، الحديثة البنائية األسس على قائمة عملية تجارب

 من مكونة عشوائية عينة على الدراسة أجريت وقد، التدريس ومداخل المعاصرة للفلسفات وفقاً

، التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع، مجسمة أو مسطحة سواء فنية معلقة ( 16 ) و أبعاد أربعة

 الفكر أثر مما، الحديثة الفنية باالتجاهات تأثرت الفنية المشغولة أن : الدراسة هذه نتائج أهم ومن

 األشغال فتح : يلي بما الدراسة هذه صتأوو. فنيةل ا للمشغولة العام الشكل تطوير في اإلبداعي

 الهائل التطور لمواكبة والمعاصرة الحداثة بعد ام وفنون الحديثة الفنية االتجاهات على الفنية

 واالهتمام النحتية الوظيفة إشكالية في الفنية التربية بمجال والخروج. الفنية كاتللحر والسريع

 للفكر االهتمام توجيه. الحديثة التشكيلية بالحركة المجال لربط الجمالية الفنية والقوالب باألشكال

  . والخامات التقنية الفنية واألساليب التصميم مثل الفنية األشغال عناصر على التجريبي

  

 عامة وسلوك اإلنسان وحب االستطالع في سلوك واإلبداع الخيال أهمية) 1998(عبد الحميددرس و

  :التاليةولجمع هذه المعلومات تم استخدام المقاييس ،  خاصةاألطفال

، جزأينوهو يتكون من ،  مصري حنورهإعداد من وهو مقياس بناء الصور الخيالية: لمقياس الخيا -1

، كل صوره إلى ويطلب من المفحوص النظر،  صورأو أشكال ةأربعويشتمل كل منهما على 

 .  تعبر عنهاالصورة هذه أن التي يتصور األشياءويكتب اكبر عدد من 

 :واشتملت على مقياس حب االستطالع -2
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 األصليةوهو على شكل اختبار يشتمل في صورته ، األطفالمقياس حب االستطالع االستجابي لدى  -

الباقية فتقتبس جوانب  البنود التسعون أما، نود تشكل مقياسا للكذبمنها عشرة ب، على مائة بند

 .  من سلوك حب االستطالع االستجابيمختلفة

 والنماذج الهندسية اإلشكالمجموعه من 40) (وهو عبارة عن، مقياس حب االستطالع الشكلي -

فت انتباهه وتتكون كل مجموعة من شكلين ويطلب من الطفل ان يختار من بينهما الشكل الذي يل

ر  غياإلشكال ذوي مستوى حب استطالع مرتفع يختارون األطفال أنحيث وجد ، األخر من أكثر

 .  ذوي مستوى حب االستطالع المنخفضاألطفال من أكثر  غير المتسقةأو، المألوفة
  

 في واإلبداع االستطالع حب من بكل الخيال عالقة فقد بحثت ( 1994 ) خليفة راسةدأما 

 من وكل التخيل بين اإلرتباطية العالقة فحص إلى الدراسة هذه هدفتحيث ، عداديةاإل المرحلة

 و، الذكور من ( 102 ) منهم، ( 203 ) من الدراسة عينةوتكونت . واإلبداع االستطالع حب

 الجيزة بمحافظة الحكومية المدارسمن ، اإلعدادي الثالث الصف طلبة من اإلناث من)  ( 101

 وكشفت النتائج عن عالقة ايجابية ذات داللة ,نهج الوصفي التحليليواتبعت الم مصر في

 كما أظهرت الدراسة عن وجود فروق ,يل وكل من حب االستطالع واإلبداعإحصائية بين التخ

 تشير الى تفوق تالميذ ,)المرتفع و المتوسط و المنخفض( جوهرية بين مستويات التخيل الثالثة 

 . كل من المرونة والطالقة واألصالةالمستوى األعلى من التخيل في

  

  لدى الديني الشعور لتنمية كمدخل الفنية التربية استخدام دراسة تقيس أثر ( 1992 ) البناى وأجر

 كمدخل الفنية التربية استخدام أثر إلى التعرفهذه الدراسة  حيث هدفت، المدرسة قبل الطفاأل

 مكونة عينة لدى. الديني الشعور تنمي لغوية ومهارات ومعارف حقائق المدرسة قبل ما طفل يكسب

) 4-6(بين ما أعمارهم تتراوح ممن واستخدم أطفاال، طنطا بمدينة األطفال طفال رياض) 60( من

 العمر(متغيرات بضبط الباحث وقام. الدراسة هذه في التجريبي المنهج واتبع الباحث، سنوات
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 عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت جموعتينالم لدى )االجتماعي العامل –مستوى الذكاء –الزمني

  . الديني والشعور تعليمي كمدخل الفنية بين التربية طرديه
  

لت العالقة بين واأن الدراسات التي تن إلى )1990( الحميد تشير دراسة كل من خليفة و عبدو

ة أن هناك تأثيرا واضحا للطبق إلى المستوى االجتماعي االقتصادي وحب االستطالع أشارت

واإلطار الحضاري والثقافي الذي يعيش فيه الفرد في إظهار حب ، )(Social classاالجتماعية 

ارة العديد من األسئلة حول ما يمثل غموضا ثوتشجيعه على السلوك االستكشافي وإه االستطالع لدي

  بين المستوىارتباطيهحيث توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة . توضيح إلى  يحتاجأوه لدي

  . االجتماعي واالقتصادي وحب االستطالع 

  

 لمتغيرات االرتقائيةالكشف عن طبيعة المتغيرات   إلى)1990 (خليفة  عبد الحميد ودراسةوهدفت 

 تمتد من الصف الثالث االبتدائي وحتى الثالث دراسة عبر مستويات الواإلبداعحب االستطالع 

 المراحل أوذه الدراسات خالل هذه المستويات  بين هوكذلك فحص العالقات االرتباطية، اإلعدادي

وتلميذه ويمثلون كال من الصف الثالث ، تلميذ) 560( على دراسةواشتملت عينه ال، العمرية

 فتضمنت مقياس لحب دراسة الأدوات أما، اإلعداديوالثالث ، االبتدائي والسادس االبتدائي

الطالقة والمرونة ،  الثالثلقدرات اإلبداعيةوثالثة مقاييس ل،  شكليواألخراالستطالع احدهما لفظي 

 التزايد اتجاه في  عن وجود متغيرات ارتقائية واضحة الداللةدراسةوكانت نتائج هذه ال، واألصالة

العمر تتزايد االرتباطات كما تبين انه مع تزايد ، واإلبداعنحو العمر في متغيرات حب االستطالع 

 انه ال توجد فروق بين المرتفعين دراسة الوأظهرت، واإلبداع بين حب االستطالع والداللة

 في الصف الثالث اإلبداعوالمنخفضين في حب االستطالع فيما يتعلق بدرجاتهم على قدرات 

في حين توجد فروق جوهريه في هذا الجانب لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ، االبتدائي

  . اإلعداديوالثالث 
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 ببعض المتغيرات وعالقتهحب االستطالع  معرفة إلى التي هدفتو) 1990(  عبد ربهدراسةأما 

من بين  بنين )265(بنات و )244 ( تلميذ وتلميذة )509( حيث تكونت عينتها من الشخصية

وقد امتدت ،  بلدة ابة كبير وكفر صقرفيئنة كابنين ال/  بنات اإلعدادية الثانيفصول الصف 

 العينة من الذين حصلوا على أفرادحددت الباحثة و ،  سنة)14 و12 ( ما بينأعمارهمالعينة 

  .  مقياس لحب االستطالعإعداد إلى ر القدرات العقليةفى اختبا) 110- 90(  درجات بين أعلى

  : قامت الباحثة باختيار عينتها عن طريق

 بلدة ابة كبير وكفر صقر فيبنين الكائنة /  بنات اإلعداديةلومات عن المدارس  جمع المع-1

   هاتين البلدتينفي سوف تحصل عليها الباحثة التي

 هاتين البلدتين يتيح فرصة للباحثة للتردد على المدارس التى إحدى في وجود سكن الباحثة -2

لمباشرة للباحثة مع عينة البحث سوف تختار منها العينة البحث حيث يتم نوع من المعايش ا

 .  في بحثها المنهاج الوصفيواتبعت الباحثة، وتكوين عالقة طيبة بهم

 تربط حب االستطالع بدافع التي البحث تتلخص في معرفة مدى ونوع العالقة أهداف أنحيث 

 تربط حب التيو معرفة مدى ونوع العالقة ، الثاني اإلعدادياالنجاز لدى التالميذ الصف 

  . الستطالع والقلق لدى التالميذ الصف الثانى االعداديا

ام هذا االنجاز بدال من االهتم إلىو الدافع إلى  االهتمامتوجيه األفضل من انهو ترى الباحثة 

  .  التحصيل الكائنأوباالنجاز 

، ومجاالته، فيها قائمة تتضمن مستويات التوجيه الفني أعد الباحث )1988( لريان دراسةفي و

 بحيث تمثل مدارس، مدارس العينة واختيرت. اليبه التي تتفق مع المفهوم الحديث للتوجيه الفنيوأس

، ووزعت استمارات على المدرسين، االستبيان وأعد. والمناطق المختلفة بالكويت، البنين والبنات

 من )%10 (وبلغت االستجابات الصحيحة حوالي، بالتعليم الثانوي، والموجهين، ائلووالمدرسين األ

ثم عولجت النتائج إحصائيا وتشير .  من موجهي التعليم الثانوي)%(80و، مدرسي التعليم الثانوي

 2. )أدنى المستويات( المستوى الغالب على التوجيه هو مستوى التفتيش - 1: أن إلى نتائج البحث
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 ومجال المشكالت، ومجال العالقات المهنية، النشاط المدرسي المتعلق بالمواد الدراسية  مجاالت- 

  خمسة أساليب من مجموع-  3.  االهتمام المناسب من الموجهينال تلقى، الشخصية للمدرسين

. غير محدوديه الفني هي التي تستخدم استخداماً  من األساليب الحديثة في التوجثمانية عشر أسلوباً

وفق المستوى  ي حدد المدرسون والموجهون األسباب التي تحول دون ممارسة التوجيه الفن-  4

  . )ثالثة مستويات(األعلى 

  

 مقارنة إلى الباحثة خاللها من هدفت  حيثالجمالية الخبرة  فيت فقد بحث (1986 ) إبراهيمأما 

، الجمالية الخبرة بمفهوم يتصل فيما الفيلسوفين ديوي وجون نكيت بوزا برنارد، من كل آراء

 الباحثة استخدمت وقد، اليومية الحياة في الجمالية الخبرة مفهوم منهما كل ظفو كيف موضحة

 االستفادة ضرورة نتائجها في وأكدت، هدفها إلى للوصول المقارن والمنهج الفلسفي التحليل منهج

 االجتماعية بالجوانب منها يتصل ما وخاصة، العملية حياتنا في الجمالية الخبرة مفهوم من

  . واألخالقية والتربوية

  

 بين حب االستطالع االرتباطية العالقات سدر  حيث)1985(ه  قام بها سالموفي دراسة

 مثل أخرى بين متغيرات نفسيه األطفاللدى )  رفضاأوقبوال (واالتجاه نحو السلوك االستكشافي 

 وأجرى،  والقلق المدرسي ودافعية االنجازواإلبداع و الدوجماطيقيةمستوى التحصيل والذكاء 

ووجدت عالقات ،  سنه)(1 .11أعمارهمذا وتلميذه متوسط  تلمي)532(دراسته على عينه عددها 

وبين حب االستطالع واالتجاه نحو السلوك ) االبتكاري أو (اإلبداعيارتباطيه مرتفعه بين التفكير 

 في اإلبداعبين حب االستطالع و  زيادة االرتباطات إلى أيضا دراسة الوأشارت .االستكشافي

مستويات العمر والقدرات  بولكن ظلت البيانات الخاصة، ور عنها لدى الذكاإلناث األطفالحالة 

  . دراسة مفتقده في هذه الالمختلفة لإلبداع
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  :األجنبيةالدراسات : ثانيا2:2:2ً  

  

توضيح مسائل تعليم تقدير الفن في  إلى اهدف فيه) Ishizaki, 2003 (شيزاكي إدراسة قام بهافي 

على   التي جرت فيها الدراسةالمسائل المتعلقة بالفترةهة نظر للنظر في  وجدراسةوهي . اليابان

لة وا محدراسةوقدمت هذه ال. األخيرة قد توسعت في السنوات الفنية التربية أفكار أنالرغم من 

جنب مع  إلى  جنباالفنية التربية  فيالملحة في تعليم المواضيع والقضايا طريقة التقليديةز الوالتج

الطالب اليابانيين اتجاه  عند ية ومن خالل تحليل الخصائص التنمويةاإلصالحات التعليمية الحال

الفن بشكله   للمشاركة مع تقديرا تعليم التذوق الفني وتقديم رؤيةواتجاه قضاي، الجمالية الحساسية

  . المتكامل

وهذا ينفي ، الفنية  هذه الدراسة ان هناك ضعف في المهارات في العثور على السياقاتأظهرتحيث 

 ضعف في وظهر لدى الطلبة،  والتعليم من خالل تقدير الفن في اليابانالتربية ظر في قضيةالن

فلذلك وجدت هذه الدراسة ضرورة تقدير الفن في دراسة ، الفنية المهارات في العثور على السياقات

  .  في تعليم الفن في اليابانتأخذ نهج ما بعد الحداثةمتكاملة 

  

 البيانات نذكر فيها ع.  والتحليل الجماليالجمالية التجربة عن )Fenner,2003(  فينيروفي مقاله

والتي تساعد الناس ، الجمالية بةت وهي التي تساعد على شرح التجرالخام التي يقصد بها الجماليا

  . األخرى من الخبرات المألوفوالخروج عن ،  تكون لديهم خبرات جماليهأنعلى 

 في القرنين بالتأكيدوكان ، عى لشرح ظاهره حديثه نسبياًس وفلسفة الجمال تالجمالية وكانت التجربة

 باألشياء وارتباطهجمال  ذات مغزى حول الاألحكام نجعل أن التركيز على كيف يمكننا )(18-17

. الجمالية ون دوي يتغير هذا التركيز حول ما هو في مصلحة التجربةولكن مثال عند ج، واألحداث

 نفصل تلك الخبرات عن أن مثال؟ ولماذا ال يمكننا  خاصةالجمالية من خالل ما يجعل هذه التجربة
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التي تركز على التجربة الجمالية  عن الحركة في نظريات التذوق الفني لتلك أيضاتحدث و ؟اآلخرين

التذوق الفني في الجوانب األساسية من الجماليات  الجمالية وان هناك ال يزال توتر بين التجربةو

 تتم من خالل عملية أن هي جزء طبيعي من الحياة والتي تسعى الجمالية التجربةو. الفلسفية

 ببساطه عن إليهافه والتي يكون الوصول وتقدير ذلك الشيء الذي تم اكتش، االستكشاف ما هو حولنا

 أو وجود نوع من التحيز أوويكون ذلك االكتشاف دون تصور مسبق ، طريق النظر والسمع واللمس

 في أيضاخبره جماليه معينه وتحدث  إلى  والوصولالجماليات المطلوبة إلى من اجل الوصول، قيد

وان ما هو جميل ، الجمالية ث أيضا عن المتعةوتحد، الجمالية المقالة عن علم الجمال والنظريةهذه 

وان المقياس الجمالي هو شيء خاص . آخر يكون جميل لشخص أنبنسبه لشخص معين ال ينبغي 

  .  التي تشكل هذه التجربة متزايد في العواملاهتماما هناك فأصبح، وفردي

  

التاسع نحو الفن من دراستها تقييم موهبة الطالب من الصف ) Rice,1995(هدفت دراسة رايس 

  " المحسوسة األشياء العامة في المعرفة" العامة الخبرة - 1،  مجاالت)4(وتضمنت 

،  النظرية والفنانين في الثقافةأو األشياء الملموسة - 4 الفنية  القدرات- 3  النشاطات المتطوعة- 2

ف التاسع  طالب موهوب من الص)100 ( منلى كانت العينةواأل، والبحث تم إجراءه في مرحلتين

 في أما المرحلة الثانية. دراسة الأداة فروع تعكس البحث في )(4كانت تتضمن ،  لهادراسة الوأداة

،  طالب)(16 كانت تحتوي على و هذه العينة ،أفراد من العينةالبحث احتوت على مقابله لدى 

وكانت . العينةذه  هأفراد الموهوبين من االستقصاء والذي اجري مع الطلبة وكانت النتائج من عملية

 قدمت أما نتائج المقابلة،  الموهوبينباتجاه الفن من قبل الطالب المئه العاملة النظرةهي النتيجة 

 االستجابات أما، )16(أل العينة الطلبة نحو االتجاه نحو الفن من قبل ةونظر، للظاهرة أعمقمعرفه 

تم تحليلها حول اتجاهات ، ت للحالة تم تنظيمهم بتصنيفات التي سمحوالمقابلةمن قبل االستقصاء 

 في الفنون المحسوسة الخبرة ظهروا اتجاه ايجابي نحوالبحث أالمشاركين في ، الموهوبين نحو الفن

والمنحى االيجابي نحو ، نحى االيجابي في المراحل المتوسطة والثانوية قريبه من الموكانت النتيجة
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 أعلى التي كان اتجاهها نحو الفن رحلة األساسيةوبعكس الم،  تدني بشكل سلبيأوالفن تم تقليصه 

 كانت ايجابيه الفنية  القدراتأما، بيةنحو الفن التطوعية كانت سل االتجاه أما. وايجابي نحو الفن

 أنبالرغم ، واالتجاهات نحو الفنانين والفن في ثقافتهم عالية جداً،  اتجاهها عاليهوكانت ثقة الطلبة

  .  نحو تاريخ الفن وجماليات الفنقص في المتفرقةالطالب وجد لديهم نهؤالء 

  

 & Kimberly( و ديفيد كيمبرلي دراسة وهدفت Daved,   اتجاهات على التعرف إلى)1995

 والرأسية األفقية الخطوط مهارات في المتمثلة الفنية التربية مادة في الخطية لقاعدة نحو المتعلمين

 تتراوح واإلناث وركالذ من تلميذاً ( 249 ) على دراسةال هذه أجريت وقد، التالميذ لدى والدائرية

 وتأثير، المهارات لمعرفة وذلك، األمريكية بالواليات فرجينيا والية من سنوات) 5-6 (من أعمارهم

 تأثيرها ومدى، األخرى الخطوط معرفة على أيضاً الدراسة وركزت، الرسم على األفقية، الخطوط

 لديهم المتعلمين معظم أن : يلي ما إلى الدراسة توصلت وقد، الفنية بالتربية المرتبطة المفاهيم على

  . وشكلة الرسم بموضوع المرتبطة األفقية الخطوط على تعتمد خطية مهارات

  

بدراسة الفروق بين الجنسين في  Hasida & Moshe,1998)( موشي وهاسيدا  وقد قام كل من

ة وذلك بدراسة مقارنة على عينات حب االستطالع والقلق والغضب وبعض السمات الشخصي

أن  إلى وأسفرت النتائج، ) من الذكور151، من اإلناث223(إسرائيلية وأمريكية بحيث بلغ عددها 

من سمة القلق وحب االستطالع وغضبا عن الذكور ِل الفتيات اإلسرائيليات اظهرن مستوى عا

  . وجود عالقة بين القلق وحب االستطالع والغضبوكذلك 

  

 Procidano(بروسيدانو وآخرون اسةوفى در &  Others,   عن مالحظة المساندة )1988

االجتماعية والحاالت الذاتية لدى المراهقات الحضر حيث تم دراسة أو فحص المساندة االجتماعية 

وهذه الدراسة اختبرت العالقة بين المساندة . والضغط المتراكم والمعرفة اإلجرائية لدى المراهقات
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ألحداث الحياتية المصاحبة وحاالت الحقة  لمن األسرة واألصدقاء والمواجهة والتصدياالجتماعية 

مراهقة من منطقة حضرية من  )90(متعلقة بالغضب والقلق وحب االستطالع حيث تم دراسة 

 المركز للمشكلة وقائمة التصديساندة االجتماعية ومدرسة ثانوية عليا وتم استخدام مقاييس الم

حياة المراهقات وقائمة السمات الشخصية وحب االستطالع وذلك لمدة شهرين مالحظة ألسلوب 

 المساندة االجتماعية ارتبط بكل من القلق والغضب والمواجهة وان أنوأسفرت نتائج الدراسة عن 

هناك ارتباطات جزئية وجدت بين المساندة االجتماعية و القلق والغضب وحب االستطالع ووجدت 

 أحداث الحياة الالحقة وتوصى الدراسة بان تهتم دراسات المستقبل فيساهم  القلق يأنالدراسة 

  . بالعالقات بين الحاالت الذاتية وسلوك سوء التكيف

والتي تبحث في العالقة بين الميول  )Harty & Others, 1985(وفي دراسة هارتي وزمالؤه 

في  صيل العلمي لدى التالميذواالتجاهات العلمية واالستطالع العلمي والقدرة المدرسية والتح

  ، تلميذا149)(تلميذ وتلميذه ) 239(حيث طبقت الدراسة على عينه مكونه من ، المرحلة األساسية

اختبار تحصيل في العلوم و ومقياس االتجاهات نحو : وبتطبيق أدوات الدراسة التالية، تلميذه(144)

 هشكالأواختبار القدرات المعرفية ب، العلميومقياس حب االستطالع ، ومقياس العلوم العلمية، العلوم

  :وكشفت الدراسة عن النتائج التالية) اللفظي وغير اللفظي والكمي(

، والميول نحو العلوم، االتجاهات نحو العلوم: والمئينات األربعة، وجدت عالقة بين التحصيل العلمي -1

من %) 47(حوالي ) المئينات(وقد فسرت هذه العوامل ، واالستطالع التفاعلي و القدرة المدرسية

 . القدرة المدرسية إلى إال انه تبين أن معظم التباين يرجع، التباين في التحصيل العلمي

 . وجود ارتباط موجب ذو دالله بين التحصيل العلمي واالستطالع العلمي -2

 . بين التحصيل العلمي واالتجاه نحو العلوم وجود ارتباط ذو دالله -3

 . بين التحصيل العلمي الميول نحو العلوموجود ارتباط ذو دالله  -4

 . وجود ارتباط بين االستطالع العلمي واالتجاه نحو العلوم -5

 . نحو العلوم وجود ارتباط بين االستطالع العلمي والميول -6

كما وجد هارتي وزمالؤه وجود ارتباطات ، وجود ارتباط بين االستطالع والموهبة الطبيعية واللفظية -7
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وان الطلبة ذوي  .)االتجاهات والميول وحب االستطالع العلمي( دانية االنفعالية بين المتغيرات الوج

 . االستطالع العلمي كان تحصيلهم أعلى

  

) 322(دراسة على عينه مكونه من ) Hofestien & Others, 1981(أجرى هوفشتاين وزمالؤه 

سنه ) 15-16(هم بينمن المستوى العاشر تتراوح أعمار) طالبه190 ،طالبا132 (طالبا وطالبة 

وقد هدفت هذه ، حيث يختار الطلبة بعد هذا المستوى الدراسات اإلنسانية أو الدراسات العلمية

  : اإلجابة عن السؤالين التاليين إلى الدراسة

 هل يختلف االستطالع العلمي ما بين الذكور واإلناث؟ -1

 هل االستطالع العلمي يؤثر في عملية االختيار األكاديمي؟ -2

وأظهرت ، فقره) 54(ديد درجات االستطالع العلمي للطلبة على مقياس معد لذلك مكون من وتم تح

،  درجات االستطالع العلمي للذكور أفضل من درجات االستطالع العلمي لإلناثأن: النتائج ما يلي

كان والطلبة الذين اختاروا دراسة المواد العلمية ،  العلوم اإلنسانيةأمالبحتة العلوم سواء اختار 

  .ةاستطالعهم العلمي أفضل من الطلبة الذين اختاروا دراسة المواد اإلنساني

  

والتي اهتمت بفحص عالقة حب ، )Maw & Magoen، 1971( وماجون وادراسة م

 الصف الخامس أطفالتلميذا وتلميذة من ) 416( احثان على البأجراهاوالتي ، باإلبداعاالستطالع 

رتفعين ومنخفضين في حب االستطالع بناء على تقديرات م  إلى االبتدائي وتم تصنيفهم

ات المعرفية وسمات الشخصية واستخدام الباحثان مجموعه من مقاييس القدر، واألقرانالمدرسين 

االستطالع كانت   المرتفعين في حباألطفالان مجموعة  إلى وخلصا من دراستهما، المختلفة

من مجموعة  تماعية والذكاء واإلبداعأفضل من درجات الخاصة بتحمل المسؤولية االج

عدم االهتمام بموضوع النوع أو الجنس في دراسات  إلى وأيضا، المنخفضين في حب االستطالع

  . ومن ثم ينبغي عدم االهتمام بها" انه ليس له تأثير يذكر على هذا السلوك" حب االستطالع حيث 
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  :خالصة الدراسات السابقة 3:2

  

 في بلدان مختلفة فان أجريت أنهاائج الدراسات السابقة انه بالرغم من يالحظ من استعراض نت 

  :إلى  معظمها يشير

  

   :المتعددة من مجال من مجاالته بأكثراالتجاه نحو الفن  لت موضوعواالدراسات التي تن: الأو

 تنا في حياالجمالية  والخبرات العربيةالتربية  فيالجمالية انه يوجد تدني في مستوى الممارسات

 جيدوري دراسةمثل  كذلك  فيها هذه الدراساتأجريت على اختالف المناطق التي والتذوق الفني

 , كيمبرلي. )1988(ريان ، )1986(ابراهيم ،)1998(وصالح ) 2000(و فريج ) 2010(

  . )2001(و دقماق  )Ishizaki, 2003( شيزاكيإو )Kimberly & Daved, 1995 (وديفيد

  

ود مهارات للتذوق الفني لدى المتخصصين في مجال الفنون عن غيرهم من تباين في وج:  ثانيا

 وظهرت طلبة الجامعاتوارتفاعه واتخاذ اتجاهات ايجابيه نحو الفن عند  غير ذوي التخصص

محمد العوادي و، )1992(البنا، )2004(التميميو، )2010(لبد هذه النتائج في كل من 

  . )Fenner,2003(فينير، )Rice,1995(رايس ، )2008(

  

وجد ان  )2010(موفق  لدراسةففي ، لت موضوع حب االستطالعواالدراسات التي تن: لثاثا

وانه حب االستطالع عادة يرتبط بعالقات ،  الجنس إلى هناك حب استطالع معرفي يعزى

وكل ما يساعد على ، باألمور الذهنية بما يرتبط أو الذكاء أو مفهوم الذات أوطرديه مع الدافعية 

 ,)2010(والذي ظهر في دراسة العلي والعنزي، استثاره حب االستطالع واالكتشاف والتقصي

هاسيدا ،  )Harty & Others, 1985(هارتي وزمالءه   و)2003(و كتبي ) 2003(وعساكره 
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 ,Hofestien & Others( هوفشتاين وزمالؤه، Hasida & Moshe,1998)(و موشي 

1981( .  

  

طيه موجبه  ارتباان هناك عالقة، وحب االستطالع اإلبداع لت عالقةواتنالدراسات التي  : بعاار

 (سالمه ، )2003( كتبي دراسة لالبتكار وحب االستطالع كما في يةبدرجه عاليه بين الدافع

  . ،)Maw & Magoen، 1971(و وماجون وما، )1990( و عبد الحميد وخليفه)1985

  

 وجدت انه ليس من الضروري ان يكون هناك وجود تباين في بعض الدراسات التي: مساا خ

 وظهرت هذه النتيجه األطفالوالخيال لدى   الكليأوارتباط جوهري بين حب االستطالع العلمي 

 ,Procidano & Others(بروسيدانو واخرون،  )1990(عبد ربه  ،)1998(عبد الحميد  عند

1988( .  

  

  

 ومعرفة العالقة، ة جامعة القدس نحو الفنوميول طلب معرفة اتجاهات إلى وقد سعت هذه الدراسة

وعالقته ، وكذلك معرفة اثر بعض المتغيرات في االتجاه نحو الفن، الطلبةبحب االستطالع لدى 

 بين االتجاه نحو الفن وحب االستطالع أيضا العالقة االرتباطيةوقد فحصت ، بحب االستطالع

  . لدى طلبة جامعة القدس

  لفصل الثالثا

  راءاتواإلجالطريقة 

  . منهج الدراسة 1:3

  . مجتمع الدراسة 2:3
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  . عينة الدراسة 3:3

  . أداة الدراسة 1:4:3

  . أدوات الدراسة صدق 2:4:3

  .  ثبات أدوات الدراسة3:4:3

  .  الدراسةإجراءات 5:3

  . متغيرات الدراسة 6:3

  . اإلحصائيةالمعالجة  7:3

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  واإلجراءاتالطريقة 
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، ل عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلميواهذا الفصل من الدراسة بتن ة فيقامت الباحث

، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته

والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات ، وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها

   .ستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاالمتعلقة با

  

  :منهج الدراسة 1:3

 وهو المنهج  االرتباطياتبعت الباحثة المنهج الوصفي، لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة

فقد تم استخدام هذا المنهج في ، وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها إلى الذي يهدف

الءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع صورته ألنه ي

    .ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها، المعلومات

  : مجتمع الدراسة 2:3

حيث ، وطالبةً اًطالب) (8868 طلبة جامعة القدس والبالغ عددهم من جميعتكون مجتمع الدراسة 

 2706(و اًطالب 2931)(منو، الطبيعيةالعلوم كليات  من ةُ طالب)(1718 و اًطالب) (1513  منتكون

  . اإلنسانيةالعلوم كليات  من ةُطالب) 

  .طالبةً) 4637(د اإلناث دوع، طالباً) 4231( مجموع عدد الذكور للمجتمع قد بلغ أما 

  

  :عينة الدراسة 3:3 

بعد الحصول على الكشوفات الرسمية المعتمدة من ،  الطبقيةقة عينة الدراسة بالطريأفرادتم اختيار 

وتكونت عينة ، 2010/2011وذلك للطلبة المسجلين للعام الدراسي ، قبل التسجيل في الجامعة

  . من مجتمع الدراسة) %5(والتي تمثل  ةً وطالبطالباً)  444( من دراسةال
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  .يرات الدراسةمتغتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1.3(يبين الجدول 

  . الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3 (ولجدال 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس %47.7  212  ذكر

 %52.3  232  أنثى

  التخصص %36.5  162  علوم طبيعية

 %63.5  282  علوم إنسانية

 %21.4  95  لىأوسنة 

 %26.8  119  سنة ثانية

 %23.4  104  سنة ثالثة

  المستوى الدراسي

 %28.4  126  سنة رابعة فأكثر

  

  

  

  

 

 

  

  : الدراسةأدوات 1:4:3

األدب التربوي  إلى  الباحثة ببناء استبانة من خالل الرجوعقامت:  نحو الفناستبانة االتجاه :الًأو

لتي وا)  Rice,1995(وايضاً تم االستفادة من دراسة لرايس ، ذي العالقة بموضوع الدراسة
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, حو الفن لدى طلبة الصف التاسع نتناولت في دراستها موضوع متشابه حيث درست االتجاه 

وقد ، فقره) 36(وقد بلغ عدد فقرات االستبانة . من خالل استشارة بعض الخبراء والمختصينو

  . :حيث وزعت على النحو التالي، صيغت وفق مقياس ليكرت الخماسي

 . درجات) 5 (تأخذ" معارض بشده"بية لو الفقرة الس" فق بشدهموا"ابية فقرة االيج كانت الإذا •

 . درجات) 4(تأخذ " معارض"والفقرة السلبية " موافق"إذا كانت الفقرة االيجابية  •

 . درجات) 3(تأخذ " محايد"إذا كانت الفقرة االيجابية أو السلبية  •

 . درجتينتأخذ " موافق"والفقرة السلبية " معارض"إذا كانت الفقرة االيجابية  •

  . تأخذ درجة واحده" موافق بشدة"والفقرة السلبية " معارض بشده"إذا كانت الفقرة االيجابية  •

 في مقابل السؤال )X(وطلب من كل طالب مشارك في االجابة عن االستبانة وضع اشارة 

وادنى  5x36= 180) (ي ذلك تكون اعلى درجة لالستجابه هوبناء على، والدرجة المناسبه لها

  . )36x1=36 (ه هيدرج
  

 األدب ثة ببناء استبانة من خالل الرجوع إلى الباحقامت  : استبانة حب االستطالع :ثانياً

 وأيضاً ,من خالل استشارة بعض الخبراء والمختصين، التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة

ع متشابه  والتي تناولت هذه الدراسة موضو,)2010(العلي والعنزي تمت االستفاده من دراسة 

حيث درست العالقة بين الذكاء الوجداني بكل من دافعية وحب االستطالع ودافعية االنجاز 

، وقد صيغت وفق مقياس ليكرت الخماسي، فقره) 37(وقد بلغ عدد فقرات االستبانة   ,والخجل

  :حيث وزعت على النحو التالي

 . درجات) 5(تأخذ " معارض بشده"بية لو الفقرة الس" موافق بشده"ابية إذا كانت الفقرة االيج •

 . درجات) 4(تأخذ " معارض"والفقرة السلبية " موافق"إذا كانت الفقرة االيجابية  •

 . درجات) 3(تأخذ " محايد"إذا كانت الفقرة االيجابية أو السلبية  •

 . تأخذ درجتين" موافق"والفقرة السلبية " معارض"إذا كانت الفقرة االيجابية  •

   .تأخذ درجة واحده" موافق بشدة"والفقرة السلبية " معارض بشده"يجابية إذا كانت الفقرة اال



53 
 

السؤال والدرجة  في مقابل Xوطلب من كل طالب مشارك في االجابة عن االستبانة وضع اشارة 

 درجه هي وأدنى )5x37= 185 ( هيلالستجابة درجة أعلىوبناء على ذلك تكون ،  لهاةالمناسب

37x1=37)( .  

 

  دوات الدراسةأصدق  2:4:3

  :استبانة االتجاه نحو الفنصدق 

ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة ، قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية

ملحق رقم  (ختصاص والخبرةمن ذوي اال حد عشر محكماً لجنة تحكيم تتكون من أبعرضها على

، حيث وضوح كل فقره من، رات االستبانهحيث قام كل محكم بإبداء رأيه في كل فقره من فق، ) 2

وبعد جمع البيانات وتحليلها تم تعديل االستبانه بحذف بعض ، ومناسبتها للمجال الذي وضعت فيه

 فقرة 36) ( والتي تكونت منصورتها النهائيةلتصبح االستبانه في ، وتعديل البعض االخر، فقراتها

  . )1ملحق رقم (

لفقرات االستبانة ق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون من ناحية أخرى تم التحقق من صد

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل ، مع الدرجة الكلية لألداة لكل مجال

  . يوضح ذلك) 2.3( والجدول على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات
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لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3 .2(جدول ال

  االتجاهات نحو الفنفقرات استبانة 

  

  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 0.00  0.44  أشعر بالبهجة عندما اسمع أن هناك نشاطاً فنياً  1

 0.00  0.47  أحب التعامل مع األلوان  2

 0.00  0.22  رسوم الكاريكاتير تشد انتباهي  3

 0.00  0.32  )لملصقات(نظر الى البوسترات استمتع بال  4

 0.00  0.50  أفضل وضع لوحات فنية في غرفتي  5

 0.00  0.34  أتأمل في تصميم أثاث بيته، عندما أزور صديق ما  6

 0.00  0.27  )تغيير أزرار الخ، إضافة أزرار(عندما اشتري مالبس أقوم بإعادة تصميمها   7

 0.00  0.38  رزينأحب قراءة سيرة حياة الفنانين البا  8

 0.00  0.43  أتأمل ألوان الواجهات في البيوت والمحالت  9

 0.00  0.48  أحب الحديث عن األلوان مع زمالئي  10

 0.00  0.43  من هواياتي جمع نسخ من اللوحات الشهيرة   11

 0.00  0.44  األعمال الفنية تستحق التقدير  12

 0.00  0.54  أحب عرض رسوماتي على زمالئي  13

 0.00  0.59  ي أوقات فراغي اشغل نفسي باألعمال الفنيةف  14

 0.00  0.47  أحب زيارة المتاحف  15

 0.00  0.47  )الخ. . . خشب، تطريز(في اإلجازات اهتم بالصناعات الحرفية   16

 0.00  0.57  أتحدث في البيت عن الفن  17

 0.00  0.52  أحب قراءة الكتب التي تهتم بعالم الفن  18

 0.00  0.39  ألخبار الفنية في الصحفأتوقف عند ا  19
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 0.00  0.54  أتمنى لو أصبح فناناً في المستقبل  20

 0.00  0.58  أحرص على حضور المعارض الفنية في الجامعة  21

 0.00  0.47  أهتم بزيارة المعارض في الجامعات األخرى  22

 0.00  0.51  عندما أذهب إلى المكتبة أزور المجالت ذات العالقة بالفن  23

 0.00  0.51  أشجع إخوتي الصغار على األعمال الفنية  24

 0.00  0.49  أتوقف للنظر في األبنية التي فيها حركات فنية  25

 0.00  0.32  الفن بالنسبة لي مدعاة لإلحباط  26

 0.00  0.45  لو كان هناك مساقات اختيارية الخترت المساقات الفنية  37

 0.00  0.24  لفنيةأخجل عندما ينظر زمالئي إلى أعمالي ا  28

 0.00  0.45  الفن بشكل عام ممل  29

 0.00  0.52  أتجنب األعمال الفنية قدر استطاعتي  30

 0.00  0.37  أرى أن الفن يستحق التقدير  31

 0.00  0.39  الطالب الذي يدرس الفنون هو طالب فاشل  32

 0.00  0.42  أعتبر قضاء الوقت في تفسير لوحة مضيعة للوقت  33

 0.00  0.35   أشخاص ال يتصفون باالتزانالفنانين  34

 0.00  0.38  لو عاد بي الزمن الى الوراء الخترت تخصص الفنون الجميلة  35

 0.00 0.43  دراسة الفن مضيعة للوقت  36

  

  :صدق استبانة حب االستطالع

ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة ، قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية

ملحق رقم  (ختصاص والخبرةمن ذوي اال  لجنة تحكيم تتكون من احد عشر محكماًضها علىبعر

، حيث وضوح كل فقره من، حيث قام كل محكم بإبداء رأيه في كل فقره من فقرات االستبانه، )2

وبعد جمع البيانات وتحليلها تم تعديل االستبانه بحذف بعض ، ومناسبتها للمجال الذي وضعت فيه
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 فقرة 37) ( والتي تكونت منصورتها النهائيةلتصبح االستبانه في ، وتعديل البعض األخر ،فقراتها

  . )2ملحق رقم (

لفقرات االستبانة من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون 

ت االستبانة ويدل واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرا، مع الدرجة الكلية لألداة لكل مجال

  . يوضح ذلك) 3.3( والجدول على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات

لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3، 3(جدول ال

  استبانة حب االستطالعفقرات 

الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 

  اإلحصائية

 0.00  0.29  ضوع أسمع عنهأتشوق إلي جمع معلومات عن أي مو  1

  0.00  0.43  . أسعى لمعرفة أعراض وأسباب كثيراً من األمراض  2

 0.00  0.22  .  العملفيلدي رغبة كبيرة في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن زمالئي   3

 0.00  0.41  . أنتبه إلى أي حديث يتناول معلومات عن مستقبلي الدراسي والمهني  4

 0.00  0.34  . هاز أراهأميل إلى فك وتركيب أي ج  5

 0.00  0.36  . أحاول أن أتعلم برامج كمبيوتر بمفردي  6

 0.00  0.61  . أعطي لنفسي كل الفرص الكتساب خبرات جديدة  7

 0.00  0.59  . بدافع المعرفة) االنترنت(أتصفح مواقع   8

 0.00  0.51  أتسابق في معرفة دقائق كثيرة من األمور  9

 0.00  0.42  . تخصصيأقرأ كل ما هو جديد في   10

 0.00  0.11  . أشعر أن المحيطين بي يتجنبوني من كثرة أسئلتي  11

 0.00  0.34  تثير اهتمامي موضوعات االرتباط العاطفي بين زمالئي  12

 0.00  0.27  . أرى أن البحث واالطالع مضيعة للوقت  13

 0.01  0.33  . أبحث عن الموضة  14
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 0.00  0.38  . تعرف على حياتهم عن قربأحب زيارة أصدقائي في منازلهم أل  15

 0.00  0.27  . أبحث عن أسباب تفوق زمالئي  16

 0.00  0.42  . أوجه الكثير من األسئلة لمحاولة اكتشاف من حولي  17

 0.00  0.15  . أرى أن كثرة السؤال والحديث ما هو إال ثرثرة  18

 0.00  0.27  . أحب أسئلة األطفال مهما كانت بسيطة  19

 0.00  0.48  . لع باستمرار ألشياء تفوق قدراتيأتط  20

 0.00  0.44  تشجيع المحيطين بي حول أسئلتي يزيد من ثقتي بنفسي  21

 0.00  0.50  . أحاول أن أتحرر من جميع القيود والضوابط من حولي  22

 0.00  0.50  . أحاول تجريب كل ما هو غريب  23

 0.00  0.46  . ارأحب أن أقرأ عن عادات وثقافات الشعوب باستمر  24

 0.00  0.50  . أحب الرحالت والسفر ألتعرف علي معالم بالدي  25

 0.00  0.46  . أحاول االستفسار عن غموض أي موضوع  26

 0.00  0.46  . أشعر بالحيرة عندما ال أعرف كل ما أريد  27

 0.00  0.23  . ال أحب األشخاص الكتوميين  28

 0.00  0.34  . أشعر بالملل من األعمال الروتينية  29

 0.00  0.24  . أود معرفة كل األمور حتى وإن كانت ال تهمني  30

 0.00  0.44  . ال يتوقف تفكيري عند الموقف فقط بل يمتد إلى ما بعد الموقف  31

  0.00  0.30  . ال أميل إلى معرفة األشخاص الذين يقبلون باألمر الواقع  32

 0.00  0.14  . أتشوق الى معرفة تفاصيل حياة زمالئي  33

 0.00  0.35  . أميل إلى االنفتاح  34

 0.00  0.35  )كاالستنساخ مثالً(الحديث عن ما هو جديد يثير فضولي   35

 0.00  0.12  . حديث أصدقائي بعيداً عني يثير فضولي  36

 0.00 0.15  . معرفة كل شئ عن أصدقائي اثبات لذاتي  37
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    أدوات الدراسةثبات 3:4:3

بانة ت قامت الباحثة بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات لكل من استينانوللتحقق من ثبات االستب

وتشير النتائج إلى ، حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، االتجاهات نحو الفن واستبانة حب االستطالع

  . يوضح ذلك)3 .4(و الجدول ، تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة

  

  دوات الدراسة كرونباخ ألفا ألاتثبلامعامل ): 3 .4(جدول ال

  معامل الثبات  عدد الفقرات  ستبانهاال

  0.88 36  االتجاهات نحو الفن

  0.73 37  حب االستطالع

  

  إجراءات الدراسة 5:3

 .التأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة ووضعها في صورتها النهائية -

 والتي ,ة على أفراد عينة الدراسة ومن ثم قامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراس,تحديد عينة الدراسة -

 .2010/2011تكونت من طلبة جامعة القدس من الفصل الدراسي الثاني 

 .شرح الهدف من الدراسة وكيفية اإلجابة عن أسئلة اإلستبانتين بالطريقة الصحيحة -

باحثة  تبين لل,وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانات من أفراد العينة  بعد إجابتهم على األسئلة -

 .استبانه فقط) 444 (,أن عدد االستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي



59 
 

وتم إدخال اإلستبانتين على الحاسب اآللي من أجل المعالجة اإلحصائية وذلك باستخدام برنامج  -

 .   الستخراج النتائج وتفسيرهاSPSSالرزم اإلحصائية 

   متغيرات الدراسة 6:3

  :  المستقلةالمتغيرات

  ) أنثى، ذكر(وهو بمستويين  : الجنس

  . )كليات انسانية ، كليات علميه(وهو بمستويين  : التخصص

  . )رابعة فما فوق، ثالثة، ثانية، أولى( وهو بأربعة مستويات :المستوى الدراسي

  

  : المتغيرات التابعة وتشتمل على

الطالبة في استبانة اتجاهات طلبة /الطالبويقاس بالعالمة التي حصل عليها : و الفناالتجاهات نح

  . جامعة القدس نحو الفن والمعد خصيصاً لهذه الدراسة

الطالبة في استبانة حب االستطالع /ويقاس بالعالمة التي حصل عليها الطالب: حب االستطالع

  . والمعد أيضاً لهذه الدراسة

   المعالجة اإلحصائية7:3

وذلك ، ) معينةإعطائها أرقاماً(الحيتها للتحليل تم ترميزها  بعد جمع االستبيانات والتأكد من ص

وتحليل ، تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة

وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات ، البيانات وفقا ألسئلة الدراسة 

واختبار ، )t- test) (ت(واختبار ، معيارية لكل فقرة من فقرات االستبانةالحسابية واالنحرافات ال

الثبات كرونباخ ألفا  ومعادلة، ومعامل ارتباط بيرسون، )One Way ANOVA(التباين األحادي 

)Cronbach Alpha( ، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية)SPSS) (Statistical Package For 

Social Sciences(.   
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  :ل متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التاليةمن خال

  

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

 3.67-    2.34  متوسطة

   فأعلى   3.68  عالية
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  الفصل الرابع

  

  .  تمهيد1:4

  .  الدراسةأسئلةنتائج  2:4

 . لو النتائج المتعلقة بالسؤال األ1:2:4

 .   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2:2:4

 .  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3:2:4

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4:2:4

  . خامس النتائج المتعلقة بالسؤال ال4:2:4
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  الفصل الرابع

   

  نتائج الدراسة

  تمهيد 1:4

يها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو التي توصلت إل، تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة

وبيان أثر كل من  " اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وعالقته بحب االستطالع لديهم"

وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم ، المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة

ة القدس نحو الفن وعالقته بحب وحتى يتم تحديد درجة اتجاهات طلبة جامع. الحصول عليها

   .االستطالع لديهم

  

  نتائج أسئلة الدراسة 2:4

  : لوالنتائج المتعلقة بالسؤال األ 1:2:4

  ؟الفنما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال

اسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الستجابات أفراد عينة الدر

  . يوضح ذلك) 4 .1(  والجدولالفن
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 1.4(جدول ال

  . الفنالتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.79 4.33  رسوم الكاريكاتير تشد انتباهي  3

  عالية 0.99  4.20  األعمال الفنية تستحق التقدير  12

  عالية 1.25 4.11  الطالب الذي يدرس الفنون هو طالب فاشل  32

  عالية 0.98 4.10  أتأمل في تصميم أثاث بيته، عندما أزور صديق ما  6

  عالية 1.19 4.07  حق التقديرأرى أن الفن يست  31

  عالية 0.92 4.04  أحب التعامل مع األلوان  2

  عالية 0.81 4.00  أشعر بالبهجة عندما اسمع أن هناك نشاطاً فنياً  1

  عالية 0.93 3.99  )لملصقات(استمتع بالنظر الى البوسترات   4

  عالية 1.14 3.97  دراسة الفن مضيعة للوقت  36

  عالية 1.09 3.95  نية التي فيها حركات فنيةأتوقف للنظر في األب  25

  عالية 1.18 3.93  الفن بشكل عام ممل  29

  عالية 0.94 3.91  أتأمل ألوان الواجهات في البيوت والمحالت  9

  عالية 1.24 3.89  الفنانين أشخاص ال يتصفون باالتزان  34

  عالية 1.12 3.85  أفضل وضع لوحات فنية في غرفتي  5

  عالية 1.25 3.83   لي مدعاة لإلحباطالفن بالنسبة  26
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  عالية 1.19 3.82  أعتبر قضاء الوقت في تفسير لوحة مضيعة للوقت  33

  عالية 1.03 3.80  أتوقف عند األخبار الفنية في الصحف  19

  عالية 1.06 3.79  أحب زيارة المتاحف  15

  عالية 1.15 3.76  أخجل عندما ينظر زمالئي إلى أعمالي الفنية  28

  متوسطة 1.06 3.63  جع إخوتي الصغار على األعمال الفنيةأش  24

  متوسطة 1.24 3.55  أتجنب األعمال الفنية قدر استطاعتي  30

  متوسطة 1.06 3.51  أحرص على حضور المعارض الفنية في الجامعة  21

  متوسطة 1.21 3.41  لو كان هناك مساقات اختيارية الخترت المساقات الفنية  37

  متوسطة 1.27 3.32  اتي على زمالئيأحب عرض رسوم  13

  متوسطة 1.12 3.25  أحب الحديث عن األلوان مع زمالئي  10

  متوسطة 1.24 3.19  أحب قراءة سيرة حياة الفنانين البارزين  8

  متوسطة 1.21 3.18  في أوقات فراغي اشغل نفسي باألعمال الفنية  14

  طةمتوس 1.31 3.12  أتمنى لو أصبح فناناً في المستقبل  20

  متوسطة 1.07 3.10  أهتم بزيارة المعارض في الجامعات األخرى  22

  متوسطة 1.10 3.08  أتحدث في البيت عن الفن  17

  متوسطة 1.11 3.08  عندما أذهب إلى المكتبة أزور المجالت ذات العالقة بالفن  23

  متوسطة 1.14 3.05  أحب قراءة الكتب التي تهتم بعالم الفن  18

  متوسطة 1.18 3.02  )الخ. . . خشب، تطريز(اهتم بالصناعات الحرفية في اإلجازات   16

  متوسطة 1.24 2.93  )تغيير أزرار الخ، إضافة أزرار(عندما اشتري مالبس أقوم بإعادة تصميمها   7

  متوسطة 1.15 2.74  من هواياتي جمع نسخ من اللوحات الشهيرة   11
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  متوسطة 1.29 2.52  فنون الجميلةلو عاد بي الزمن الى الوراء الخترت تخصص ال  35

 متوسطة 0.49 3.58  الدرجة الكلية

  

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )1.4(يالحظ من الجدول

 المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أن الفنأفراد عينة الدراسة على اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

 الفنوهذا يدل على أن درجة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ) 0.49(ياري وانحراف مع) 3.58(

  . جاءت بدرجة متوسطة

فقرة بدرجة ) 17(و ، فقرة جاءت بدرجة عالية) 19(أن ) 4 .1(كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

، )4.33(على أعلى متوسط حسابي  "  رسوم الكاريكاتير تشد انتباهي"وحصلت الفقرة . متوسطة

 لو عاد بي "وحصلت الفقرة . )4.20(بمتوسط حسابي  " األعمال الفنية تستحق التقدير" يليها فقرة 

  . )2.52(على أقل متوسط حسابي  " الوراء الخترت تخصص الفنون الجميلة إلى الزمن
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  : ثاني النتائج المتعلقة بالسؤال ال2:2:4

في اتجاهات طلبة جامعة القدس ) اسيالمستوى الدر، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات 

  :الفرضيات التالية إلى  ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويلهالفننحو 

  : لىونتائج الفرضية األ 

  متوسطات االستجابة علىفي )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". لجنس تعزى لمتغير االفناتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

 والمتوسطات الحسابية الستجابة )t‐test(لى تم حساب نتائج اختباروولفحص الفرضية الصفرية األ

 , تعزى لمتغير الجنسالفنأفراد عينة الدراسة على فقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

  . يوضح ذلك) 2.4(والجدول

 اتجاهات طلبة جامعة في الستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة" ت" نتائج اختبار ):2.4(جدول ال

  .متغير الجنس إلى  تعزىالفنالقدس نحو 

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.47 3.52 212  ذكر

 0.50 3.64 232  أنثى

2.49 0.01 

  

أي أنه توجد فروق ، )0.01(الداللة ومستوى ، )2.49" (ت" أن قيمة )2.4(يتبين من خالل الجدول

، صالح اإلناثلوكانت الفروق ، متغير الجنس إلى تعزىالفن في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

توجد فروق ذات   والتي نصها وقبول الفرضية البديلة,لىووبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية األ
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 α( دالله إحصائية عند مستوى الداللة  طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى في اتجاهات )0.05≤

  .اإلناث ولصالح لمتغير الجنس

  

  : نتائج الفرضية الثانية

 α( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " متوسطات االستجابة  في )0.05≤

  ".  تعزى لمتغير التخصصالفناتجاهات طلبة جامعة القدس نحو على 

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد " ت" تم حساب نتائج اختبار ولفحص الفرضية الصفرية الثانية

 , تعزى لمتغير التخصصالفنعينة الدراسة على فقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

  . يوضح ذلك) 3.4(والجدول

  

 جامعة  اتجاهات طلبةفيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 3.4(جدول ال

  متغير التخصص إلى  تعزىالفنالقدس نحو 

المتوسط   العدد  التخصص

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.44 3.59 162  علوم طبيعية

 0.52 3.57 282  علوم إنسانية

0.49 0.61 

  

د فروق في أي أن ال توج، )0.61(ومستوى الداللة ، )0.49" (ت"أن قيمة ) 3.4(يتبين من خالل

وبذلك يتم قبول الفرضية ، متغير التخصص إلى  تعزىالفناتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

  . الصفرية الثانية
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  : نتائج الفرضية الثالثة

 α( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " متوسطات االستجابة  في )0.05≤

  ".  لمتغير المستوى الدراسياتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزىعلى 

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في 

  . يوضح ذلك) 4.4( والجدول,اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  

 في ة الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري):4.4(جدول ال

  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

المتوسط   العدد  المستوى الدراسي

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.48 3.56 95  سنة أولى

 0.48 3.62 119  سنة ثانية

 0.47 3.61 104 سنة ثالثة

 0.53 3.53 126 سنة رابعة فما فوق

  

وجود فروق ظاهره في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو ) 4.4(يالحظ من الجدول رقم 

ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي ، الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

)One Way ANOVA (كما يظهر في الجدول)5.4(:  
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ين األحادي الستجابة أفراد العينة في اتجاهات طلبة جامعة نتائج اختبار تحليل التبا: )5.4(جدولال

  القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.23 3  0.69  بين المجموعات

  440 108.47  داخل المجموعات

 443 109.16  المجموع

0.24 

  

0.95 

  

0.41 

  

  

وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.41(ومستوى الداللة ) 0.94( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥0.05( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى 

  . لثةأي تم قبول الفرضية الصفرية الثا. لمتغير المستوى الدراسي

  

  : لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا 3:2:4

  ما درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس ؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال

جامعة الستجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة التي تعبر عن درجة حب االستطالع لدى طلبة 

  . يوضح ذلك) 6.4( والجدول القدس
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لحب ): 6.4(جدول ال

  االستطالع لدى طلبة جامعة القدس

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.89 4.44  . ديأحب الرحالت والسفر ألتعرف علي معالم بال  25

  عالية 0.95 4.25  . أنتبه إلى أي حديث يتناول معلومات عن مستقبلي الدراسي والمهني  4

  عالية 0.87 4.24  . أعطي لنفسي كل الفرص الكتساب خبرات جديدة  7

  عالية 0.88 4.21  . بدافع المعرفة) االنترنت(أتصفح مواقع   8

  عالية 0.88 4.20  . عأحاول االستفسار عن غموض أي موضو  26

  عالية 0.90 4.16  تشجيع المحيطين بي حول أسئلتي يزيد من ثقتي بنفسي  21

  عالية 0.87 4.15  . أحاول أن أتحرر من جميع القيود والضوابط من حولي  22

  عالية 1.07 4.11  . أحب أسئلة األطفال مهما كانت بسيطة  19

  اليةع 0.94 4.08  . أحاول تجريب كل ما هو غريب  23

  عالية 0.99 4.05  . أشعر بالحيرة عندما ال أعرف كل ما أريد  27

  عالية 0.99 4.02  . أقرأ كل ما هو جديد في تخصصي  10

  عالية 0.93 4.00  . أتطلع باستمرار ألشياء تفوق قدراتي  20

  عالية 0.97 4.00  . أحب أن أقرأ عن عادات وثقافات الشعوب باستمرار  24

  عالية 0.98 3.97  . ي عند الموقف فقط بل يمتد إلى ما بعد الموقفال يتوقف تفكير  31

  عالية 1.17 3.94  . أشعر بالملل من األعمال الروتينية  29

  عالية 1.09 3.92  . أحاول أن أتعلم برامج كمبيوتر بمفردي  6

  عالية 1.04 3.90  )كاالستنساخ مثالً(الحديث عن ما هو جديد يثير فضولي   35

  عالية 0.95 3.89   معرفة دقائق كثيرة من األمورأتسابق في  9

  عالية 1.22 3.89  . أرى أن البحث واالطالع مضيعة للوقت  13

  عالية 0.95 3.88  . أسعى لمعرفة أعراض وأسباب كثيراً من األمراض  2
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  عالية 1.09 3.85  . أميل إلى االنفتاح  34

  عالية 1.02 3.75  أتشوق إلي جمع معلومات عن أي موضوع أسمع عنه  1

  عالية 1.06 3.75  . أبحث عن أسباب تفوق زمالئي  16

  عالية 1.14 3.75  . ال أحب األشخاص الكتوميين  28

  متوسطة 1.17 3.65  . أبحث عن الموضة  14

  متوسطة 1.11 3.64  . أوجه الكثير من األسئلة لمحاولة اكتشاف من حولي  17

  متوسطة 1.24 3.49  . ئلتيأشعر أن المحيطين بي يتجنبوني من كثرة أس  11

  متوسطة 1.15 3.48  . أحب زيارة أصدقائي في منازلهم ألتعرف على حياتهم عن قرب  15

  متوسطة 1.11 3.45  . ال أميل إلى معرفة األشخاص الذين يقبلون باألمر الواقع  32

  متوسطة 1.19 3.37  . أود معرفة كل األمور حتى وإن كانت ال تهمني  30

  متوسطة 1.27 3.32  تثير اهتمامي رتباط العاطفي بين زمالئيموضوعات اال  12

  متوسطة 1.24 3.29  . أميل إلى فك وتركيب أي جهاز أراه  5

  متوسطة 1.19 3.17  .  العملفيلدي رغبة كبيرة في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن زمالئي   3

  متوسطة 1.36 2.98  . أرى أن كثرة السؤال والحديث ما هو إال ثرثرة  18

  متوسطة 1.21 2.95  . معرفة كل شئ عن أصدقائي اثبات لذاتي  37

  متوسطة 1.14 2.77  . أتشوق الى معرفة تفاصيل حياة زمالئي  33

  متوسطة 1.20 2.56  . حديث أصدقائي بعيداً عني يثير فضولي  36

 عالية 0.33 3.74  الدرجة الكلية

  

ابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  الذي يعبر عن المتوسطات الحس)6.4(يالحظ من الجدول

أفراد عينة الدراسة على أداة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس أن المتوسط الحسابي للدرجة 

وهذا يدل على أن درجة حب االستطالع لدى طلبة ) 0.33(وانحراف معياري ) 3.74(الكلية 

  . جامعة القدس جاءت بدرجة عالية
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فقرة بدرجة ) 13(و، فقرة جاءت بدرجة عالية) 24(أن ) 6.4( لالجدوما وتشير النتائج في ك

على أعلى متوسط  "  أحب الرحالت والسفر ألتعرف علي معالم بالدي"وحصلت الفقرة . متوسطة

 " ول معلومات عن مستقبلي الدراسي والمهنياأي حديث يتن إلى أنتبه" يليها فقر ، )4.44(حسابي 

على أقل  "  حديث أصدقائي بعيداً عني يثير فضولي"ت الفقرة وحصل، )4.25(بمتوسط حسابي 

  . )2.56(متوسط حسابي 
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4:2:4 

 درجة حب االستطالع لدى في) المستوى الدراسي، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات 

  :ضيات التاليةالفر إلى  ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويلهطلبة جامعة القدس

  : نتائج الفرضية الرابعة

 في متوسطات درجات حب )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  . االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب نتائج اختبار 

عينة الدراسة على فقرات استبانة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير اد أفر

   .يوضح ذلك) 7.4(والجدول , الجنس

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات درجات " ت"نتائج اختبار ): 7.4(جدول ال

  حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.35 3.70 212  ذكر

 0.33 3.77 232  أنثى

2.33 0.01 

  

أي أنه توجد فروق ، )0.01(ومستوى الداللة ، )2.33" (ت" أن قيمة )7.4(يتبين من خالل الجدول

وكانت ، ى لمتغير الجنسفي متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعز

  . وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الرابعة، الفروق لصالح اإلناث
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  : نتائج الفرضية الخامسة

في متوسطات درجات حب  )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  . االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد " ت"لصفرية األولى تم حساب نتائج اختبار ولفحص الفرضية ا

, عينة الدراسة على فقرات استبانة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

   .يوضح ذلك) 8,4(والجدول 

 متوسطات درجات للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في" ت"نتائج اختبار ): 8.4(جدول ال

  حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

المتوسط   العدد  التخصص

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.30 3.77 162  علوم طبيعية

 0.34 3.72 282  علوم إنسانية

1.27 0.20 

  

أي أن ال توجد ، )0.20(وى الداللة ومست، )1.27(" ت" أن قيمة )8.4(خالل الجدوليتبين من 

، فروق في متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

  . وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة
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  : نتائج الفرضية السادسة

ب  في متوسطات درجات ح)α ≥0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

 ,على درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  . يوضح ذلك) 9.4(والجدول

  

 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):9.4(جدول ال

  متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المستوى الدراسي

 0.35 3.67 95  سنة أولى

 0.34 3.81 119  سنة ثانية

 0.30 1043.77 سنة ثالثة

 0.31 3.70 126 سنة رابعة فما فوق

  

وجود فروق ظاهره في متوسطات درجات حب االستطالع لدى ) 9.4(يالحظ من الجدول رقم 

ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين ، طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  .الذي يوضح ذلك) 10.4 ( يظهر في الجدولكما) One Way ANOVA(األحادي 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في متوسطات درجات : )10.4(جدولال

  حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  مستوى الداللة  محسوبةال"ف"قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 0.41 3 1.23  بين المجموعات

 440 48.08  داخل المجموعات

 443 49.31  المجموع

0.10 

4.1 0.01 

  

وهي اقل من مستوى الداللة ) 0.01(ومستوى الداللة ) 76 .3( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α   حب االستطالع لدى طلبة أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات)0.05≤

، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية السادسة. جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  .  يبين اتجاه الفروق)11.4(والجدول
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 11.4(الجدول 

  ر أفراد عينة الدراسة حسب متغي

الفروق في   المتغيرات

 المتوسطات

  مستوى الداللة

 0.00* 0.13  سنة ثانية

 0.04* 0.09  سنة ثالثة

سنة 
  أولى

 0.44 0.03   فأكثرسنة رابعة

 0.00* 0.13  سنة أولى

 0.36 0.04  سنة ثالثة

سنة 
  ثانية

 0.01* 0.10   فأكثرسنة رابعة

 0.04 0.09  سنة أولى

 0.36 0.04  سنة ثانية

سنة 
  ثالثة

 0.15 0.06   فأكثرسنة رابعة

 0.44 0.03  سنة أولى

 0.01* 0.10  سنة ثانية

سنة 
رابعة 
  فأكثر

 0.15 0.06  سنة ثالثة

  

وبين طلبة . وجود فروق بين طلبة سنه أولى وسنه ثانيه لصالح سنه ثانية) 11.4(تبين من الجدول 

  .  وسنة رابعة فأكثر لصالح سنة ثانيةةنيوبين سنة ثا، سنة أولى وسنة ثالثة لصالح سنه ثالثة
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  : خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 5:2:4 

  . الفن وحب االستطالع لديهم؟ ما العالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو

  

  :الفرضية التالية إلى لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحويله

  :الفرضية السابعةنتائج 

 اتجاهات طلبة جامعة بين )α ≥0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد عالقة "

  . "القدس نحو الفن وحب االستطالع لديهم

والداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة ) ر(وبذلك تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون

 يبين )12.4(والجدول، مالدراسة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب االستطالع لديه

  :ذلك

  

بين اتجاهات طلبة جامعة  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية  ):12.4( رقم جدولال

  مقدس نحو الفن وحب االستطالع لديهال

قيمة معامل  المتغيرات

 )ر(االرتباط 

الداللة اإلحصائية

 الفناتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

 ع لديهمحب االستطال

0.39 0.00*  

  

مستوى الداللة وبلغ ، )0.39(معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية أن ) 12.4(يالحظ من الجدول 

داله لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة ، وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.00(اإلحصائية 
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 α(عند مستوى الداللة اإلحصائية إحصائيا  ة القدس نحو الفن بين اتجاهات طلبة جامع )0.05≤

حيث تبين وجود عالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وحب ، وحب االستطالع لديهم

 أي كلما زادت اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو طرديهاالستطالع لديهم أي أن هذه العالقة عالقة 

   .زاد ذلك من حب االستطالع لديهمالفن 
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  الفصل الخامس

  نتائج والتوصياتمناقشة ال
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  الفصل الخامس

  

  

  :مناقشة النتائج والتوصيات

  

والفرضيات التي األسئلة  الدراسة في ضوء إليها للنتائج التي وصلت هذا الفصل تفسيراً لوايتن

ومن ثم تقديم بعض ،  اختالفها مع الدراسات السابقةأوومقارنة توافق هذه النتائج ، انبثقت عنها

  :قترحات والتوصيات بناء على ذلكالم

  

  ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن ؟ ل ومناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األ: الأو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات   من خالل بهذا السؤالالمتعلقةمن خالل مراجعة النتائج 

 أن  هوطلبة جامعة القدس نحو الفنالمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهات 

وظهر ذلك من خالل انه ال ، جة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن جاءت بدرجة متوسطةدر

  انه الإالولو ان الدرجة ظهرت متوسطه ، الطلبةيوجد تقدير بدرجه كافيه للفن بشكل عام لدى 

 في الجامعات ويعود ذلك جميلةال على تخصص الفنون إقباليوجد   الهوان، يوجد اهتمام بالفن

 أيضاويعود السبب ،  وفائدتها على الطالب بكثير من جوانب حياتهالفنية التربية  بقيمه الوعيةلقل

 الطالب في مراحل تعليمه  والفن وتنمية التذوق الفني لدىالفنية التربية لعدم االهتمام بمنهاج

 قله المهارات وأيضا، نحو ما يناسبه في تنمية شخصيته وتوجهها األساس التي هي األساسية

ولكن ،  نحو الفنةضعف في توجه الطلب إلى  لدى المدرسين للمادة الفنون فهذا يؤديالمتوفرة

 النتيجةفلذلك ظهرت هذه  بشكل عام الفنية األعمالهناك نسبه ال باس بها تقوم على تقدير 

 تتفق مع عدد من الدراسات التي ةفهذه النتيج، متوسطه نحو اتجاه طلبة جامعة القدس نحو الفن

البنا ، )2001(ودقمان ، )2010(لبد  دراسةبالنسبة لها مثل  اخذ االتجاه نحو الفن نتيجه متوسطه



82 
 

ومع انه ، )Fenner,2003 ( فينير،)Rice,1995(رايس . )2008( ومحمد العوادي، )1992(

 بطبيعته يميل للجمال والتذوق الفني اإلنسان أن الإ اإلمكانيات لقلةيوجد قله في االتجاه نحو الفن 

ولكنها ، ةطه وليست متدني بدرجة متوسة له فلذلك ظهرت النتيجوالميول نحو ما هو جميل وملفت

 أو مستوى متدني أظهرتقها مع العديد من الرسائل اال انها اختلفت مع بعضها التي مع اتفا

 في حياتنا الجمالية  والخبراتةعربي الالتربية  فيالجمالية مستوى الممارساتفي  ةدرجة منخفض

) 2000(و فريج ) 2010( جيدوري دراسةوالتذوق الفني واالتجاه نحو الفنون بشكل عام مثل 

 ) Kimberly & Daved( وديفيدكيمبرلي. )1988(ريان ، )1986(ابراهيم ، )1998(وصالح 

  . )Ishizaki, 2003( شيزاكيوإ

  

المستوى ، التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات ، انيثلنتائج المتعلقة بالسؤال الا: ثانيا

 إلى في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله) الدراسي

  :الفرضيات التالية

   

  : نتائج الفرضية األولى

دس نحو  الجنس في قياس اتجاهات طلبة جامعة القبأثر ةولفحص الفرضية الصفرية األولى المتعلق

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على  "ت"ذلك بحساب نتائج اختبار  الفن وتم

متغير  إلى  فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزىفتبين وجودستبانة الفقرات ا

الن وذلك ، وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية األولى، وكانت الفروق بصالح اإلناث، الجنس

 بالفن والموضة اإلناث من الذكور وذلك الهتمام أكثرالجمالية  لألمورميالون   بشكل عاماإلناث

 من الذكر وهذا يعود أكثرهف وفني ر حس ماألنثىول للجماليات وتملك والمي، والجمال بشكل عام

 مثال ةجتماعي والحالة االوالمنشأ احيانا مثل البيئة ةجير خاتأثيرات اإلنسان وكذلك يوجد ةلطبيع
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فلذلك ظهر انه يوجد فروق ظاهره ،  نحو مجال معين اكثر من الذكراألنثىتساعد على تحديد اتجاه 

  . نحو االتجاه نحو الفن لصالح االناث

واختلفت مع ، )1992 (البناو، )2008(العوادي ومحمدو، )2003( اتفقت هذه الدراسة مع كتبي

   .)Ishizaki, 2003(,شيزاكيإ

  

  : رضية الثانيةنتائج الف

 α( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " متوسطات االستجابة في  )0.05≤

  ". اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير التخصصعلى 

 نحو سفي اتجاهات طلبة جامعة القد خصصولفحص الفرضية الصفرية الثانية المرتبطه بمتغير الت

ستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات والمتوسطات الحسابية ال" ت"نتائج اختبار الفن وتم حساب 

 ال توجد هأنفاظهرت النتائج ,  تعزى لمتغير التخصصلفنة جامعة القدس نحو ااستبانة اتجاهات طلب

وبذلك يتم قبول ، متغير التخصص إلى فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى

وليس . يعتمد على التذوق الشخصي للجمالياتويدل على ذلك بان الفن ، رية الثانيةالفرضية الصف

ولكن بالعكس انه اغلب ، لطبيعة التخصص سبب مباشر بان تكون لديك اتجاهات معارضه نحو الفن

وايضا ان ,  الحس الجمالي لدى بعض الطالبةالتخصصات تساعد على تنمية التذوق الفني وزياد

   يكون لديه اتجاهات  الاء آان بعيدا عن الفن او اي مجال فني انه ممكن انتخصص الطالب سو

   فممكن ان يكون تخصص الطالب بعيدا عن ,وميول فنيه في اي مجال من مجاالت الفنون المختلفة

الفن ولكنه يمتلك موهبه فنيه مثال و فلذلك تخصص الطالب ليس بالسبب المباشر ليكون لديه اتجاه 

   . نحو الفن 

  . )2010(لبدواختلفت مع  )2008(العوادي ومحمد. )2003(اتفقت معها دراسة كتبي 
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  : نتائج الفرضية الثالثة

 α( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "  متوسطات االستجابة  في)0.05≤

  ".  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسيعلى

ص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في ولفح

أنه ال توجد فروق دالة ظهر . اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

ول أي تم قب. إحصائياً في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  . الفرضية الصفرية الثالثة

،  المستوى الدراسي ال يلعب دورا هاما في تحديد اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفنأنوهذا يدل 

 أمور يغير من اتجاهه نحو األكاديمي بشكل عام مع تقدم عمره أو تقدمه ناإلنسا أنبالرغم من 

 من ة ومختلفة أو تعرضه لخبرات جديدةلفت أو تعرف على ثقافات مخباآلخرين اختالطه تنيجة كثيرة

 والبد ان يكون السبب في ذلك  نحو الفنةثر في اتجاهات الطلبأ لم تأنها إال أخرى إلى ةسنه دراسي

قله الثقافه الفنيه الموجوده لدى الطلبه بشكل عام وعدم رغبتهم او بحثهم من اجل زيادة ثقافتهم 

عود في البدايه الستخفاف اغلبية الطلبه بتخصص الفنون باالمور المتعلقه بالفن ومواضيعه وذلك ي

فلذلك ليس للمستوى الدراسي اثره الكبير في تغير اتجاهات الطلبه نحو , الجميله ومن يدرسه ويمتهنه

  .الفن 

  . )2010(واختلفت مع جيدوري ، )2008(والعوادي ومحمد) 2000(اتفقت هذه النتيجه فريج 

  

  

   ما درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس ؟لثتعلقة بالسؤال الثا النتائج الممناقشة: ثالثا

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 أن فوجدعينة الدراسة على االستبانة التي تعبر عن درجة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس 
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 امتالك طالب إلى ويعود ذلك،  لدى طلبة جامعة القدس جاءت بدرجة عاليةدرجة حب االستطالع

والميول  ة من جوانب حياتهم المختلفةمتعدد أمور لصفه الفضول واالكتشاف والتحري عن ةالجامع

الن اغلب ،  بنسبه عاليه بشكل عامالنتيجة فلذلك جاءت األمورمعرفة ما يدور حولهم من دقائق  نحو

 مع عدد من ة، وظهرت هذه النتيجة متوافقدس يملكون صفه حب االستطالعطلبة جامعة الق

وكل ما يساعد على استثاره حب االستطالع ،  مثلمختلفة في مناطق أجريت التي دراساتال

و كتبي ) 2003(وعساكره ،  )2010(والذي ظهر في دراسة العلي والعنزي، واالكتشاف والتقصي

 هاسيدا ،)1985(هارتي وزمالءه و، )1990(وعبد الحميد ةخليف. )1998(و عبد الحميد) 2003(

، )Hofestien & Others,1981(هوفشتاين وزمالؤه ، )Hasida & Moshe,1988(موشي 

فاتفقت   كانت عاليهجوانبهفجميع هذه الدراسات ظهر فيها االتجاه نحو حب االستطالع باختالف 

التي ،  )1990( عبد ربه عض من الدراسات مثلباختلفت مع ولكن ، هذه النتائج مع نتائج الدراسة 

  .  في دراساتها بشكل ال يتفق مع نتائج هذه الدراسةة العينألفراد درجه حب االستطالع جاءت فيها

، المستوى التخصص، جنس الطلبة(ما دور متغيرات ، لرابعلنتائج المتعلقة بالسؤال اا: رابعاً

 ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويلهامعة القدسدرجة حب االستطالع لدى طلبة جفي ) الدراسي

  :الفرضيات التالية إلى

  : نتائج الفرضية الرابعة

في متوسطات درجات حب  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت" حساب نتائج اختبار ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم

أفراد عينة الدراسة على فقرات استبانة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

أنه توجد فروق في متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى فتبين .الجنس

فهذه ، ية الصفرية الرابعةوبذلك يتم رفض الفرض، وكانت الفروق لصالح اإلناث، لمتغير الجنس

وال ،  من الذكرأكثر محبي لالستطالع أو االكتشاف والتقصي أنهم اإلناث تعود بذلك لطبيعة ةالنتيج
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 بأمور ة ملماألنثى وانه يجب ان تكون ةلغيبي ااألمور انه يعود السبب لحب الفضول بمعرفه دب

وان  ان يتعرف عليها إلى بتفاصيل ممكن ان ال تجذب الذكر تهتم وأنها،  من الذكرأكثر ةمتعدد

 حياتيه تخصها أو أمور اضطالعا من الذكور على أكثر اإلناثوهذا سبب لجعل ، يكون ملم بها

 حتى لو بعيده ة مختلفةال بالحياه إللمامها مواضيع عديد تفاعأكثروهذا يفيد بان تكون ، تخص غيرها

حيث اتفقت مع . ط يكون حب استطالع وتقصي واكتشافولكن فق، عن ميولها أو اتجاها

 & Procidano(وآخرونبروسيدانو ، )1985( وسالمه، )2010(والعلي والعنزي، )2010(موفق

Others, 1988( ، وكتبي)2003(عساكرهواختلفت مع  ،)2003( .  

  

  : نتائج الفرضية الخامسة

في متوسطات درجات حب  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد " ت"ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب نتائج اختبار 

  . عينة الدراسة على فقرات استبانة حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

 ال توجد فروق في متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى ه أنتبين

 انه ليس ة هذه النتيجأظهرت، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة، لمتغير التخصص

ختيار تخصص ما ال فان ا، الختيار التخصص الدراسي سبب في زيادة حب االستطالع لدى الطالب

أو محدده ة  غير مرتبطةواالستطالع فهذه الصف ةالطالب لالكتشاف أو حب المعرفبة غريزيد من 

 أو طبيعي ال يؤثر حسب إنسانيسواء كان تخصصه ،  لدى الطالباألكاديميباختيار التخصص 

  .  على حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدسةالنتيج

و اوم، جتها مع هذه الدراسةتفقت نتيالتي ا، )2003(واشتملت على هذا الجانب دراسة كتبي 

  . )1990 (عبد ربهواختلفت نتائجها مع ، )Maw & Magoen، 1971((وماجور 
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  : نتائج الفرضية السادسة

 في متوسطات درجات حب )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". سياالستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدرا

ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

 أنه توجد ,على درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي

فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات حب االستطالع لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

  . والجدول التالي يبين اتجاه الفروق، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية السادسة. لمستوى الدراسيا

وبين طلبة سنة أولى وسنة ثالثة . فروق بين طلبة سنه أولى وسنه ثانيه لصالح سنه ثانيةالوجود ف

  . وبين سنة ثالثة وسنة رابعة فأكثر لصالح سنة ثانية، لصالح سنه ثالثة

الن اإلنسان ، مستوى الدراسي بالتقدم باليتأثرلنا ان حب االستطالع و االكتشاف وبذلك يوضح 

 كثير من المواقف التي إلدراكالخبرة وحاجته   وزيادة فيللمعرفة زادت حاجته مستواهكلما تقدم 

 التي ةلئ عن االسباتإجاتستدعي منه ان يبحث ويتقصى ويسال عن كل ما يدور حوله ليكون له 

 كثيرة أمورالخبرة في   األولى ليس لديهمة تفيده لها فمثال طالب السنةحث عن اجابيطرحها ويب

، ة للمعرفةة حب االستطالع وتكون بسبب الحاج بالسؤال ان باالكتشاف وتظهر له صففيبدأ

 يبحثون ة لهذه المرحل ما زالواألنهم ة من األولى والثانيأكثرنه ثالثه فبذلك ظهرت عند طالب س

 من فترته ةوممكن ان تكون بعد هذه المرحل، فألسالتهم ولديهم رغبه باالكتشا إجاباتعن 

 يكون قد حدد اتجاهاته وميوله واستقر على يحب ويرغب فتخف نسبة حب االستطالع ةالجامعي

 نحو ة الشاملة المتوسعةله توجه محدد نحو رغبه في المعرف ويصبح األمورفي كثير من 

 من الجوانب التي لم تعد رأكثما يريد ويبحث في هذا الجانب أو قد يكون حدد ، تخصصه فقط

وخليفه ،  مثل دراسة عبد الحميدةراسات التي اتفقت معها في النتيجفمن الد. مهمة له ةبالنسب

  ) 1990(عبد ربه ، )1990(

  



88 
 

وحب الفن ما العالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  خامسلنتائج المتعلقة بالسؤال الا :اخامس

  :الفرضية التالية إلى إلجابة عن هذا السؤال بتحويلهوتم ا االستطالع لديهم؟

في اتجاهات طلبة جامعة القدس )α ≥0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد عالقة ذات 

  .  وحب االستطالع لديهمالفن نحو

 الستجابات أفراد عينة والداللة اإلحصائية) ر(وبذلك تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون

تبين وجود ف ،الدراسة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو التربية الفنية وحب االستطالع لديهم

 وحب االستطالع لديهم أي أن هذه العالقة عالقة الفنعالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

، لك من حب االستطالع لديهم زاد ذالفنطردية أي كلما زادت اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

  . والعكس صحيح

 ارتباطيه موجبه بدرجه عاليه بين الدافعيه عالقة جدتأو مع دراسات التي ة هذه النتيجتواتفق

 وآخرونبروسيدانو ، )1985(سالمه ، )2003( كتبي دراسةلالبتكار وحب االستطالع كما في 

))Procidano & Others, 1988( ،وعبد الحميد)1971( او وماجونوم، )1990 ،Maw & 

Magoen( .عبد ربه مع   الدراسة لم تتفقهذه و)1990( .  
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  :دراسةتوصيات ال

  : توصي الباحثة بما يلي ،  الدراسةإليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

 الفن في المراحل الدراسية األولى من حياة الطالب والتي تبدأ من رياض بدء تدرس -1

 تسهيل إلىويؤدي ،  بعد فكري وفنيوإكسابهال على صقل الشخصية  الن الفن يعماألطفال

 . اإليضاح وسائل إعداد في أساسيكما له دور ، المواد الدراسية األخرى تدريس

ة واتجاهاتهم نحو مجاالت الفن المختلفة والعمل على صقلها  بعين االعتبار ميول الطلباألخذ -2

 . وتطويرها

 أن تساعد في تحديد توجهات الطالب بإمكانهاالتي ، ليدوية  ااألشغالاالهتمام بالفن وخاصة  -3

 . نحو مهنهم المستقبلية

لما ،  في جامعة القدس وليس فقط مساق اختياريإجباري كمساق  الجميلةجعل مادة الفنون -4

 . لها من فوائد جمة في تنمية الجوانب الحياتية المختلفة لدى الطلبة

اسية المخصصة في مجال الفنون والتذوق الفني والتي  مادة اثرائية في المناهج الدرإضافة -5

 تساعد في زيادة الممارسة الجمالية والتذوق الفني 

توفير برامج علمية أو برامج تحتوي على مثيرات تعمل على تنمية السلوك االستكشافي ألن  -6

لكثير وتنمية ومفهوم الذات لدى الطالب وفي انجاز ا، هذه البرامج تساعد على التكيف األسري

 . من المهام الخاصة به 

االهتمام بموضوع تنمية حب االستطالع االيجابي لدى طلبة الجامعة بكل الطرق التي  -7

 اإلبداع صفة ضرورية للنمو النفسي والتي تؤدي الى عملية ألنها، تساعد على اكتسابها

 . واالبتكار

  .ستطالع وعالقته بحب االإجراء مزيد من الدراسات حول االتجاهات نحو الفن -8
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  :المراجع

  المرجع العربية

  المراجع االجنبية
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  )1(ملحق رقم 

  

  

  استبانة

  

  ـ:ة/ة المحترم/حضرة الطالب
 

،   "اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن وعالقته بحب االستطالع لـديهم           "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
  .وذلك متطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

نات من خالل اإلستجابة عن جميع فقرات االستبانة،        يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيا      
أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة، علما بان جميـع إجاباتـك               ) X(وذلك بوضع إشارة    

  .ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط
  

  وشكرا لكم لحسن تعاونكم
  

  سهير نصر: الباحثة 
  

    

  :القسم األول

  في المكان الذي ينطبق على حالتك ) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

   أنثى    □  ذكر              □                :الجنس  
   علوم إنسانية □ علوم طبيعية       □               :التخصص

      فأكثرسنة الرابعة □       سنة الثالثة □      سنة الثانية□           سنة أولى□ :  المستوى الدراسي
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  في الخانة التي تناسبك ) X(الرجاء وضع اشارة : القسم الثاني

  

  االتجاهات نحو الفن: الجزء االول

موافـــق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

ــارض  مع

  بشدة

            أشعر بالبهجة عندما اسمع أن هناك نشاطاً فنياً  1
            لتعامل مع األلوانأحب ا  2
            رسوم الكاريكاتير تشد انتباهي  3
            )لملصقات(استمتع بالنظر الى البوسترات   4
            أفضل وضع لوحات فنية في غرفتي  5
عندما أزور صديق ما، أتأمل في تصميم أثاث   6

  بيته
          

عندما اشتري مالبس أقوم بإعادة تصميمها   7
  )الخ. . .  أزرار إضافة أزرار، تغيير(

          

            أحب قراءة سيرة حياة الفنانين البارزين  8
            أتأمل ألوان الواجهات في البيوت والمحالت  9

            أحب الحديث عن األلوان مع زمالئي  10
            من هواياتي جمع نسخ من اللوحات الشهيرة   11
            األعمال الفنية تستحق التقدير  12
            رسوماتي على زمالئيأحب عرض   13
            في أوقات فراغي اشغل نفسي باألعمال الفنية  14
            أحب زيارة المتاحف  15
تطريز، (في اإلجازات اهتم بالصناعات الحرفية   16

  )الخ... خشب 
          

            أتحدث في البيت عن الفن  17
            أحب قراءة الكتب التي تهتم بعالم الفن  18
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موافـــق   ةالفقر  الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

ــارض  مع

  بشدة
            أتوقف عند األخبار الفنية في الصحف  19
            أتمنى لو أصبح فناناً في المستقبل  20
أحرص على حضور المعارض الفنية في   21

  الجامعة
          

            أهتم بزيارة المعارض في الجامعات األخرى  22
المجالت ذات عندما أذهب إلى المكتبة أزور   23

  العالقة بالفن
          

            أشجع إخوتي الصغار على األعمال الفنية  24
            أتوقف للنظر في األبنية التي فيها حركات فنية  25
            الفن بالنسبة لي مدعاة لإلحباط  26
لو كان هناك مساقات اختيارية الخترت   37

  المساقات الفنية
          

            إلى أعمالي الفنيةأخجل عندما ينظر زمالئي   28
            الفن بشكل عام ممل  29
            أتجنب األعمال الفنية قدر استطاعتي  30
            أرى أن الفن يستحق التقدير  31
            الطالب الذي يدرس الفنون هو طالب فاشل  32
أعتبر قضاء الوقت في تفسير لوحة مضيعة   33

  للوقت
          

            الفنانين أشخاص ال يتصفون باالتزان  34
لو عاد بي الزمن الى الوراء الخترت تخصص   35

  الفنون الجميلة
          

            دراسة الفن مضيعة للوقت  36
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  حب االستطالع: الجزء الثاني 

موافــق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

ــارض  مع

  بشدة

 أسمع أتشوق إلي جمع معلومات عن أي موضوع  1
  عنه

          

            . لمعرفة أعراض وأسباب كثيراً من األمراضأسعى  2
لدي رغبة كبيرة في معرفة كل كبيرة وصغيرة   3

  . العملفيعن زمالئي 
          

أنتبه إلى أي حديث يتناول معلومات عن مستقبلي   4
  .الدراسي والمهني

          

            .أميل إلى فك وتركيب أي جهاز أراه  5
            . أتعلم برامج كمبيوتر بمفردي أحاول أن  6
            .أعطي لنفسي كل الفرص الكتساب خبرات جديدة  7
            .بدافع المعرفة) االنترنت(أتصفح مواقع   8
            أتسابق في معرفة دقائق كثيرة من األمور  9

            .أقرأ كل ما هو جديد في تخصصي  10
           .سئلتيأشعر أن المحيطين بي يتجنبوني من كثرة أ  11
موضوعات االرتباط العاطفي بين زمالئي  تثير   12

  اهتمامي
          

            .أرى أن البحث واالطالع مضيعة للوقت   13
            .أبحث عن الموضة  14
أحب زيارة أصدقائي في منازلهم ألتعرف علـى          15

  .حياتهم عن قرب
          

            .أبحث عن أسباب تفوق زمالئي  16
            . من األسئلة لمحاولة اكتشاف من حوليأوجه الكثير  17
            .أرى أن كثرة السؤال والحديث ما هو إال ثرثرة  18
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موافــق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

ــارض  مع

  بشدة
            .أحب أسئلة األطفال مهما كانت بسيطة  19
            .أتطلع باستمرار ألشياء تفوق قدراتي  20
ي حول أسئلتي يزيد من ثقتي تشجيع المحيطين ب  21

  بنفسي
          

أحاول أن أتحرر من جميع القيود والضوابط من   22
  .حولي

          

            .أحاول تجريب كل ما هو غريب  23
أحب أن أقرأ عن عادات وثقافات الشعوب   24

  .باستمرار
          

            .حب الرحالت والسفر ألتعرف علي معالم بالديأ  25
            . عن غموض أي موضوعأحاول االستفسار  26
            .أشعر بالحيرة عندما ال أعرف كل ما أريد  27
            .ال أحب األشخاص الكتوميين  28
            .أشعر بالملل من األعمال الروتينية  29
            .أود معرفة كل األمور حتى وإن كانت ال تهمني  30
ال يتوقف تفكيري عند الموقف فقط بل يمتد إلى ما   31

  .الموقفبعد 
          

ال أميل إلى معرفة األشخاص الذين يقبلون باألمر   32
  .الواقع

          

            .أتشوق الى معرفة تفاصيل حياة زمالئي  33
            .أميل إلى االنفتاح  34
الحديث عن ما هو جديد يثير فضولي   35

  )كاالستنساخ مثالً(
          

            .حديث أصدقائي بعيداً عني يثير فضولي  36
            .معرفة كل شئ عن أصدقائي اثبات لذاتي  37

 انتهت االستبانة
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  )2(ملحق رقم 

  
  .أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  المؤسسة  اسم المحكم
  جامعة القدس  تيسير عبداهللا. د.أ
  جامعة القدس   الحالقإياد. د
  جامعة القدس   زياد قباجة. د
  جامعة الخليل    مرقأبوجمال . د
  جامعة بيت لحم  نانسي الياس  .أ
  جامعة بيت لحم  وي هيام عال.أ
  المفتوحه جامعةالقدس  لعسيليرجاء ا. د
  جامعة الخليل   كمال يونس . د
  جامعة الخليل   عقيلأبوفضل . د
  جامعة القدس  بسام بنات.د
حسين .د

  ويش االدر
  جامعة القدس
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  :فهرس المالحق
  

  الصفحة  المحتوى  الملحق
 100  استبانة  1

  .أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة  2
  

105 
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  :ولافهرس الجد
  

رقم 
  الجدول

    عنوان الجدول
  الصفحة

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   1,3
  .الدراسة

50 

 Pearson(نتائج معامل ارتباط بيرسون  2.3
Correlation ( لمصفوفة ارتباط فقرات

  االتجاهات نحو الفناستبانة 

53 

 Pearson(نتائج معامل ارتباط بيرسون   3,3
Correlation ( لمصفوفة ارتباط فقرات

  استبانة حب االستطالع

55 

  ألدواتمعامل تاثبات كرونباخ ألفا  4.3
  لدراسةا

57 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات   41.
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
  .التجاهات طلبة جامعة القدس نحو الفن

62 

 المستقلة الستجابة للعينات" ت"نتائج اختبار  2,4
 اتجاهات طلبة جامعة فيأفراد العينة 

  القدس نحو الفن تعزى  إلى  متغير الجنس

65 

3,4  
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