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  ملخص الدراسة:

  أوال: باللغة العربیة
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 ملخص البحث
  باللغة العربیة: والأ

  عنوان البحث  :والأ
االولى من التعلیم  وك االستطالعي لدى تالمیذ الحلقة"بعض متغیرات الشخصیة المرتبطة بالسل 

  .االساسي "
  

  :أهداف البحث :ثانیا
  تهدف هذه الدراسة للكشف عما یلي :

بالحلقة  الفروق الجنسیة في سلوك االستطالع اللفظي لدى عینة من تالمیذ الصف الخامس -ا
  االولى من التعلیم االساسي وذلك من خالل الفروق الریفیة الحضریة . 

 االستطالع اللفظي لدى عین البحث الفروق في مستوى التفكیر التباعدي وفق مستوى  - ٢
  الحالی . 

  مستوى سلوك االستطالع اللفظي وفق مستوى الذكاء لدى عینة البحث الحالي  - ۳
وى سلوك في لالسرة ومستوى الذكاء على مستبین المستوى الثقاتأثیر التفاعل المحتل  - ٤

  االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالي .
وك االستطالع اء ومتغیرات المثیر على مستوى سلتأثیر التفاعل المحتمل بین مستوى الذك - ٥

  اللفظي لدى عینة البحث الحالي 
ألسرة ومتغیرات المثیر على مستوى سلوك تأثیر التفاعل المحتمل بین المستوى الثقافي ل - ٦

  االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالي . 
تأثیر التفاعل المحتمل بین الذكاء واالستطالع اللفظى على التفكیر التباعدی : لدى عینة  - ۷

  البحث الحالی .
سلوك  یر علیتأثیر التفاعل المحتل بین كل من الذكاء والمستوى الثقافي ومتغیرات المث - ۸

  . ع اللفظي لدى عینة البحث الحالیاالستطال
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  فروض البحث: 
  :أمكن صیاغة الفروض التالیة في ضوء الدراسات السابقة وأهداف الدراسة

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات عینتى الذكور واالناث من أبناء -ا
  .الریف على المقیاس اللفظي لالستطالع لصالح الذكور 

اث من أبناء ت درجات عینتى الذكور واالنال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطا -٢ 
  . ضر على المقیاس اللفظي لالستطالعالح
الع المرتفع توسطات درجات األطفال ذوي االستطتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین م - ٣

  ذوي االستطالع المرتفع  لصالح وأقرانهم ذوى االستطالع المنخفض على مقیاس تورانس لالبداع
ذوى الذكاء  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات األطفال ذوى الذكاء المرتفع وأقرانهم - ٤

  المنخفض على المقیاس اللفظي لالستطالع لصالح ذوى الذكاء المرتفع .
مستوى  یوجد تفاعل ( احصائی ) دال بین المستوى الثقافي لالسرة ومستوى الذكاء على -٥ 

  سلوك االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالی .
سلوك  ویتالذكاء ومتغیرات المثیر على مسوجد تفاعل ( احصائی ) دال بین مستوى ی - ٦

  االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالی . 
ال بین المستوى الثقافي لالسرة ومتغیرات المثیر على مستوى دیوجد تفاعل ( احصائی )  - ٧

  سلوك االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالی . 
الع اللفظى على مستوى الذكاء ومستوى سلوك االستطیوجد تفاعل ( احصائی ) دال بین  - ۸

  مستوى التفكیر التباعدى لدى عینة البحث الحالی . 
في  رات المثیرغیلثقافي لالسرة ومستوى الذكاء ومتین المستوى اوجد تفاعل احصائی دال بی - ٩

  تأثیرهم على سلوك االستطالع اللفظي لدى عینة البحث الحالی . 
  

  رابعا : اجراءات البحث :

   :وتتضمن اجراءات البحث مایلی
  العینة : - أ

األولى بالتعلیم تتكون عینة الدراسة الحالیة من تالمیذ وتلمیذات الصف الخامس من الحلقة 
سن األساسي وذلك بمدینة الفیوم وقریة منشأة عبداهللا بمحافظة الفیوم وقد تم تثبیت عوامل ال

تلمیذا وتلمیذة تم ) ۲۷۷النهائیة من ( . وقد تكونت العینةوالمستوى االجتماعي االقتصادي
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یر ذوى الدافعیة تلمیذا وذلك بعد استبعاد المتغیبین وغ) ۳۳۰اختیارهم من عینة اكبر قوامها (
  الستكمال الدراسة .

 
  (ب)ادوات البحث :

  استخدم الباحث االدوات التالیة :
 مقیاس االستطالع اللفظي ( اعداد الباحث ).  -١
 تعدیل الباحث ).  -مقیاس االستطالع المصور ( مقتبس عن برلین  -٢
 الصورة ب ) : اعداد " ف واد ابوحطب رانس للتفكیر االبتكاري المصور و اختبار تو  -٣

عبداهللا سلیمان " . وقد استخدمه الباحث بغرض قیاس أبعاد التفكیر التباعدی  " و "
 (طالقة ؛ أصالة ، مرونة ، تفصیالت ) لدى عینة الدراسة الحالیة . 

 ). ۱۹۸۹" شعبان " ( : وهي من اعدادصادیة الثقافیةاستمارة المستویات االجتماعیة االقت -٤
ذه الصورة مع عینة هن ( الصورة الملونة ) : وتستخدم اختبار المصفوفات المتدرجة لرافی -٥

 سنة ) لقیاس مستوى الذكاء . ۱۱ -سنوات  ٥االطفال في الفترة من (
  
  االسالیب االحصائیة : (ج) 

سلوك االستطالع  يمعادلة "ت" لداللة الفروق : وذلك عند حساب الفروق الجنسیة ف .١
 اللفظي وكذلك الفروق في سلوك االستطالع وفق مستوى الذكاء .

 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة للمتغیرات موضع الدراسة الحالیة .  .٢
وقد استخدم هذا االسلوب االحصائي لدراسة احتماالت  تحلیل التباین ثنائي االتجاه: .٣

  )دمتغیرات المثیر (کالجدة والتعقیالذكاء ) و التفاعل القائمة بین المتغیرات الفرضیة ( 
  

 خامسا: نتائج البحث :
وء البیانات الحالیة . الفرضین االول والثاني وذلك في ضكشفت نتائج الدراسة الحالیة عن تحقق 

حیث وجدت عالقة بین الفروق الجنسیه في االستطالع والفروق الریفیة الحضریة . كما تحقق 
التباعدی طبقا لمستوى  والرابع حیث وجدت فروق في التفكيكل من الفرضین الثالث 

. وهذه النتیجة ربما في االستطالع طبقا لمستوى الذكاء. عالوة على وجود فروق دالة االستطالع
تفسر بأن هناك عالقة بین االستطالع والتفكیر التباعدي من جهة وكذلك بین االستطالع والذكاء 
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عالت الدراسة الخامس والسادس وذلك فیما یتعلق بتأثیر التفا من ناحیة اخرى. كما تحققت فرض
وى الثقافي وكذلك بین الذكاء ومتغیرات المثیر على سلوك االستطالع المحتملة بین الذكاء والمست

لدى عینة الدراسة الحالیة ، الى حین لم یوجد تفاعل دال بین المستوى الثقافي ومتغیرات المثیر 
ة مستوى سلوك االستطالع : لدى عین توى الثقافي ومتغیرات المثیر علىوكذلك بین الذكاء والمس

  الدراسة الحالیة.
وأخیرا تحقق فرض الدراسة التاسع ، وهذا یشیر الى أن " الذكاء " و" حسب االستطالع " شرطان 

  .تباعدي لدى عینة الدراسة الحالیةضروریان للتفكیر ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


