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   ملخصال

الستكشاف افي ظل التطورات المتسارعة التي يفرضها العالم المتغاير، كثرت اآلراء والتوصيات لتحسين المناهج لمواكبة عصر 

وإكساب المتعلم بالمهارات الالزمة ومن ضمن تلك األفكار الجديدة توظيف هذه المهارة، ويستحضر المقال التراكمات العلمية 

والمفاهيم األساسية التي تشكل مرجعيات المقاربة النظرية، فهو وإن اختلفت مفاهيمه من الممارسات التي تقلص الجهد، بل قد 

 ياس أثر التعلم.تكون خيار للمعلم لق

ويعرض المقال مقترحات وخيارات معتمدة تسهل عملية تطبيقه وهو حقل خصب تتجلى خصوبته في انفتاحه على مشارب 

 معرفية متعددة.

والمقالة الحالية تحاول تقديم لمحة عامة حول التفسيرات النظرية للفضول وكيف تناولت األبحاث األولية والمستقبلية الفضول  

ومن ثم كسمة شخصية وخصائص باإلمكان تطويرها. كما وقد يقود استعماله حل بعض اإلشكاالت  نه القوة الدافعةبأ الذهني

 وتجاوز العقبات.

ونسعى لعرض أهميته وتطبيقاته الفاعلة في التحول التفاعلي النشط للتعليم والتعلم واالنفتاح على كفاءة القدرات، إن الوعي  

بالسياقات التي يستعمل فيها هذه االستراتيجيات يُمكن المدرس من صياغة أنشطة ذهنية، لما يسمح من فهم عميق وتنشيط عمليات 

 االكتساب المعرفي.

 فهمنا للتساؤل الذي يمكن أن يطرح هنا: ول في هذه الورقة توسيع فهمنا للفضول الذهني من خالل ونحا   

كيف يمكن أن يساعد هذا الخط الجديد من الطرح في فهم اآلليات الكامنة وراء التعلم المرتبط بالفضول الذهني بشكل أفضل؟ 

 ارتياد التعلم المستقبلي؟ في يساعد أن وإلى أي مدى يمكن

 

 االستكشاف، التعلم المستقبلي. عالفضول الذهني، دواف :ةيالكلمات المفتاح
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Intellectual Curiosity between Motives for Exploration and Goals of Future Learning 

 

Abstract 

In light of the accelerating developments imposed by the hidden world, there have been many 

opinions and recommendations to improve the curricula to keep pace with the era of exploration 

and provide the learner with the necessary skills. Among those new ideas is the employment of 

this skill, and the article evokes scientific accumulations and basic concepts that constitute the 

references of the theoretical approach. It is, although its concepts differ from the practices that 

shrink the effort, it may even be an option for the teacher to measure the effect of learning. 

The current article is trying to provide a general overview of theoretical interpretations of curiosity 

and how initial and future research dealt with mental curiosity as the driving force and then as a 

personal feature and characteristics that can be developed. Its use may also lead to solving some 

problems and overcoming obstacles. We seek to present its importance and effective applications 

in the active interactive transformation of education, learning and openness to the efficiency of 

abilities. Awareness of the contexts in which these strategies are used enables the teacher to 

formulate mental activities, because it allows a deep understanding and stimulating cognitive 

acquisition. In this paper, we try to expand our understanding of mental curiosity through our 

understanding of the question that can be raised here: 

How can this new line of offering help understand the mechanisms behind the learning associated 

with mental curiosity better? And to what extent can it help in receiving future learning? 
 

Keywords: Mental curiosity, Exploration motivation, Future learning. 
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   :المقدمة

يم التي بمؤسسات التعلو ، بمدًى من االستعدادات الفطريةمنذ بروزها يربطونها االستكشافالتعلم وكان الباحثون في إشكالية 

 ي.المعرفاإلعداد والوعي الفرد كساب إلتسعى جاهدة 

الحظ من يفي حين الذهني،  ناالتعلم لفضولهذا  الكتساب ندينننا تكون إيجابية للتعلم فإأن الظروف عندما ومما ال شك فيه 

فتجاهله  ميمةذالى ارتباطات وتصنيفات  نظرنايعزى في ، األبحاث حول استراتيجياته في تغافل نسبيأن  القراءة األولية،خالل 

ثره في عملية التعليم قليل نسبيا ألله و االستيعابقد كان ل .وأبحاثه تنطفئ دون تجريب مشوههمنه  الباحثون، فالغرض

(Matthias et al., 2019 .مذمومة،  آفة جعلوهاألطفال، ف أدب في له السلبي التصوير من نسبه هناك أن وجد حين وذلك

بينما اعتبره  بأهميتها. التعريف أو لمفهومه واستراتيجياته إحداث تطور على االغالق من المزيد ضافأ مما

(Torrance,1965بأنه القوة الدافعة الرئيسية لالكتشاف العلمي الذي يجب تْنميته لدى ) حيث  ،األطفال وتوجيهه

  والتفكير. التعلم لعملية دفع قوة أعظم يمثل

األطفال يشاركون في عملية البحث عن المعلومات  بأن، وخصوصيته وقفت عند داللته التي تفسيرات األبحاثتوالت  ومن ثم

المفقودة لديهم باكرا، من خالل االستفسار واالستكشاف وفي الواقع هم قادرون على جمع المعلومات الالزمة الستفساراتهم، 

  (Jirout.JJ,2020) .واالستكشافالصغار يقودهم بالفضول الطبيعي إلى البحث  لهؤالءفالتفكير العلمي 

توظف مصطلح "الفضول الذهني " وبدال من ذلك نجد أنها  لم التي تمرر مفاهيم أقل تحديدا، األبحاث ذات الصلة، بعض كذلك،

 على استراتيجيات معينه لها ارتباط به على سبيل المثال: تركز

 التعلم المعزز. -االستكشاف –التعلم باللعب 

بالنظرة المعاصرة له، وظفته أنه يشكل خاصية البحث عن  أما الدراسات التي تستخدم مصطلح الفضول الذهني، تتمثل

عالوة على  ،(4991المعلومات التي لها قيمة حقيقية لدى األفراد، فالحرمان المعرفي ينشأ عن إدراك وجود فجوة في المعرفة )

 التي يتحقق بواسطتها. ، ذلك تعد فجوة المعلومات من استراتيجيات التعلم النشط

لذي اوحتى تتهيأ فرص النجاح للتعلم النشط، البد من توافر مجتمع تعلم وبيئة مناسبة تكون داعم ومثري لعمليات التعلم تلك، 

تطبيق مشروعات خارج البيئة المدرسية. واالنفتاح على مشكالت البيئات وتكوين ممارسات تعلم فاعلة ونشطة  يتطلب،

 (. 9149)محمود وآخرون،

تخلق إحساس بالحرمان، مما يغرس الرغبة في البحث والتعلم بفجوة المعلومات  االحساس ، فإن أهم عواملهذا اإلطار ووفق

 . (Markey and Loewenstein, 2014بشكل طبيعي 

 .وفي ضوء تلك المعطيات سنحاول دراسة إشكالية توظيف الفضول الذهني باعتباره أحد جوانب االستكشاف والتعلم النشط

يم الرعاية عند تقد، كيف ستبدو هذه الفلسفة عند تطبيقها في التعرف على الطالب أو المستكشفين الصغار :ا أن نتسألولن

 المناسبة لهم وتجويد بيئة التعلم؟

 لعل أهمها: لةئاألسفذلك يدفعنا لطرح العديد من 

 المجهول؟ االفراد هؤالء يستكشف لماذا واالستكشاف؟ التعلم فضول لديهم االفراد هؤالء يجعل الذي ما -

 إلى أي مدى بإمكاننا توظيف شغف الفضول للمعرفة لدى األطفال الصغار لدعم التفكير العلمي والمستقبلي؟ -

 ما آليات الفضول التي يمكن من خاللها دعم التعلم النشط واالستكشاف؟ -
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إن الغاية التي نسعى لها، الوقوف على أهمية استثمار تلك االرتباطات للفضول الذهني واالستكشاف الذي يقوم به المتعلم تعد  -

مقاربة للتعلم النشط لما تسمح به من فهم واستحضار ألشكال التعلم واستحضار الممارسات ذات التأثير الفاعلة ألفضل عمليات 

 تقبلي.االكتساب وفق المنظور المس

 

 مدخل مفاهيمي

 من بين المفاهيم األساسية التي سنحاول استعراضها: 

 مفهوم الفضول الذهني: -

يُعرف الفضول على أنه الرغبة في البحث عن معلومات لمعالجة الفجوات المعرفية الناجمة عن عدم اليقين أو نقص في المعرفة 

 )2012Jirout and Klahr, ; Loewenstein, 1994.(أو الغموض 

وقد يتجلى الفضول في كثير من أنواع المعلومات التي تتسم بالغموض وعدم اليقين، وهو مماثل للتفكير النقدي في مجاالت 

  )Saylor and Ganea, 2018; Klahr et al., 2012; Gopnik, 2012(..المشكالتالمعرفة والتعلم النشط وحل 

 مفهوم التعلم المستقبلي: -

 يبذل التلميذ تجعل يسعى أن النشط التعلم أن Mathews' L0 K (Mat,  (2006يرى ماثيو

 غيره.  من المعلومات يتلقى سلبيا يكون أن من بدالً  الصفية األنشطة في جهده كل

 وطرح مجموعات، في العمل ضمن المشاركةو التفاعل على التالميذ يشجع النشط فالتعلم

 حل على القائمة والتدريبات المفاهيم اكتشاف في والمشاركة المتنوعة، األسئلة من العديد

 العميق تحليللل التالميذ يهدف من تدريب بينما المتنوعة. التفكير مهارات باستخدام لهم يسمح مما المشكالت،

 .المشكالت وحل واالستقصاء اإلبداعي التفكير ومهارات المفاهيم اكسابهم األنشطة في ومشاركتهم لألعمال

لمهمة لمقاصد وأهداف التعلم النشط هي اکساب المتعلم خبرات تعليمية جديدة، ويطور الخبرات التي يحصل وإحدى التفسيرات ا

حين  ،النشط عليها داخل الصف وخارجه، كما أن عملية ممارسة اللعب والنشاط في مواقف تعلم تعد معززا لمصادر التعلم

 )9142،كله )الفنديتكون هذه الممارسات والمناشط جزء متكامل مع البرنامج التعليمي 

م باإلرشاد باالكتشاف والمدعو التعلم بأثر االفراد سلوك في تغيير إحداث أنه على مفهومنا للتعلم المستقبليب ونخلص من ذلك-

 لإلنجاز. يمهد سلوكا تصبح مهارات واكتساب

 

 أينشتاين". لوجوده. " ألبرت خاص سبب له الفضول" الخلفية النظرية:

هناك نقاط عرض متفاوتة عندما يتعلق األمر بتصور الفضول الذهني، وقد كانت معظم نتائج البحوث المبدئية تعتمد على 

 وعززته بارتباطات اتصلت بالتطوير المعرفي والبحث واالستكشاف.  التوجه النظري فيما تبدو القراءة الحديثة وقد خصته

 .ومن خالل هذا العرض سنقدم مراجعة في لمحة عامة للنظريات التي بنيت عليه

 لتصنيف الفضول: (Williams, 1957)حين سعى 

 بأنه عنصرا أساسيًا من عناصر اإلدراك وبأنه حافز ومؤثر في التعلم وصنع القرار.-
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 ذلك في الحقبة التالية حيث سعى إلى تقديمه من خالل عدة أبعاد وهي: ،Berlyne (1960) ن ذلك تجاوزواألهم م

( أن الفضول 4992،زعمت( هانتبينما الفضول المعرفي واإلدراكي، حيث ينتمي األول إلى الدافع والرغبة في المعرفة، -

  فضول هو مزيج من اإلدراك والدافع.يشير إلى الدوافع الكامنة في معالجة المعلومات، مؤكدة أن ال

القفزة األولى شملت إضفاء تفسيرات جديدة؛ فكان عنصر االهتمام يتوالى خصوصا بعد اكتشافات جاليليو باستخدام التلسكوب 

، بينما ميزته (Blumenberg, H. 1983)التي عززت أهمية فضول االستكشاف باعتباره كأحد أهداف التعليم األساسية 

 ,Spielberger) فيما بعد ووصفته بأنه هو السلوك االستكشافي، الذي له دوًرا كبيًرا في تعزيز التطور المعرفياالبحاث 

 . وفي ضؤء ذلك يتبادر إلى الذهن تساؤل:1994)

 المجهول؟ االفراد هؤالء يستكشف لماذا واالستكشاف؟ التعلم فضول لديهم االفراد هؤالء يجعل الذي ما

أو  دافع أنه إلى الفضول َعزت حيث مقالتها في Susan Edelman, 1997)تبنتها ) لةاألسئ من الصيغ هذه

 لالستكشاف.  الدافع هو

 ,e.g., Cagle, 1985; Gibson, 1988; Kagan, (1978; Singer & Singer) أما االمر الالفت، ما قام كل من 

1990; Voss & Keller, 1983).   بتزكيته بأنه عامل رئيسي في بناء وصيانة العامل المعرفي الذي يشمل على المحتويات

 والعمليات الالزمة للتعامل بذكاء مع بيئة خارجية وداخلية معقدة. 

لذلك فهو ذو أهمية نظرية وعملية كبيرة لتوضيح المحددات التحفيزية والمعرفية الستكشاف األهداف المستقبلية، ومن جهة 

لوحظ أن االختالفات الفردية في سمات الفضول قد تُظهر عالقته وأثره في التعلم والنجاح األكاديمي. كما أننا يمكن أن  أخرى

الفضول جليا في أنه عنصر مؤثر في سمة "االنفتاح على التجربة" واالهتمام باألفكار الغير تقليدية المتصلة باالستكشاف نفهم 

 .  (Deyoung et al., 2007)وأدوار التعلم النشط 

 فقد أطرها بخصائص منها: (Day.H ,1982) "دي" وتوجد سلسة فريدة من التفسيرات ألهمية الفضول الذهني في دراسة

ائقة الف القدرة مردها والالفت أن الخصوصية لما يعتقد ليس مجتمع، ألي قيمة ثروة والتقدم، ويمثل أساس التَميز أنه يعد-

أ كما اآلخرين. اهوتج ذاتك تجاه أكبر بقيمه تشعر يجعلك ما فيك فهوينشئ الخاصة بقيمته إنما جازات،االن من الكثير تحقيق على

 االفراد. خبرات دائرة وتوسيع المهني التطور من يعزز نه

في هذا الشأن دراسة حول أثر الفضول في عملية التنمية والتطور المعرفي  Litman, J. A. (2008)وقد أجرى البرفسور 

قته باالستكشاف، وقد تم رصده كوسيلة محفزة على البحث واالستكشاف، حيث حاول البرفسور "ليتمان" من جامعة وعال

 املين:عفلوريدا األمريكية فحص الفضول خالل أربع دراسات والتي أسفرت تحليالتها االستكشافية للعوامل الفرعية عن 

o  جديدة.األول ينطوي على المتعة المرتبطة باكتشاف أفكار 

o .بينما ينطوي االخر على قضاء الوقت والجهد للحصول على إجابة أو حلول محدد 

 كذلك تم تقييم االرتباطات بينه وبين أهداف التعلم المختلفة وأشارت النتائج إلى:

 أنه يهتم بتحفيز التأثير اإليجابي للتعلم.  -

 االستكشاف المتنوع واالستكشاف المحدد -

  تعلم شيء جديد تماما - 

 التعلم الموجه نحو اإلتقان. -
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 يسهم في الحد من عدم اليقين.  -

 الحصول على المعلومات المفقودة من مجموعة من المعارف. -

 التعلم الموجه نحو األداء. -

 

 المقاربة المعتمدة على االستكشاف 

 :ارتباطات الفضول باالستكشاف 

 وأعتقد أن تلك .المقاربة المعتمدة على االستكشاف إن أهم المقاربات للتعرف على سمة الفضول في البحوث هي

في بحوثها بوصفها أنها خاصية من خواص الموهوبين، وأن الفضول الذهني  Clark, B, (2012)) المقاربة هي ما خصتها

اإلمكان أن ب العالي دالئله كثرة االسئلة الفاحصة لدى الطفل والذي يجب أن يتنبه لها المربي ويتعرف الطرائق واالساليب التي

 ومن جهة أخرى أكدت كالرك في تلك القوائم أن الموهوبين  .يعمل عليها في تطوير تلك المهارة ألقصى مدى

من مهارات التفكير تعد التي  االستفسارات، طرح يؤجج هو ما الفضول لديهم اهتمامات متنوعة وفضول غير عادي، وأن هذا

لذلك  نفيذ.التي قد تولد أفكار هادفة تستحق البحث والتقصي حولها توضع حيز االبداعي التي تحفز استنباط األفكار والت

 الذهني واالستكشاف. الفضول بين الفصل باإلمكان ليس أنه Langevin, R, (1971)) يعتقد

 العلمي، أو ما أسماه بالفضول المتعمق لالستكشاف: أن الفضول Day. H, (1982) "داي" بينما أوضح

غموض ذهني وثغرة معرفية حول قضية ما، أو تعارض مفاهيمي لدى الفرد يستحثه  مصدر عدم اليقين أو ما يكون بسبب وجود 

  ويحفزه للبحث حول ذلك الغموض أو دحض ذلك التعارض.

يقة الصلة وهي وثوالمالحظ أن هذه المزايا تعمل على اكساب الفرد قدرات البحث واالستكشاف بتحفيز المثير وتوجيه االنتباه، 

 باستراتيجيات التفكير اإلبداعي التي تتبنى استراتيجيات االنعتاق من األفكار التقليدية للتمدرس نحو التعلم النشط.

والتطور، وبأن  التنمية على للفضول األثر العميق أنه وجد دراسته في P-Y. Oudeyer, (2018)) وهذا ما أكده

 التعلم واالستكشاف أدى إلى تعلم الروبوت ومن ثم تجسيده في أدوات للعديد من االستخدامات.  عن البحث بصيغة المدفوع الفضول

 

 التعلم المستقبلي وأهدافه 

 التعلم النشط القائم على المشاركة الفاعلة وحلول المشكالت وأدواتيتضمن مفهوم التعلم المستقبلي الخوض في فلسفة تدريس 

واألصالة. وعلى نحو موازي فهو يعد مطلبا لما تفرضه التحديات المتسارعة للتطور التكنولوجي وما قد تحمله من فرص اإلبداع 

والتغيرات السريعة في القرن ولقد أدى التطور التكنولوجي  Redecker et al.,2011).جديدة ال تحصى للتطور البشري )

ووفق ذلك  .(9194.المقبالية)الحادي والعشرين إلى الحاجة إلى السعي لمواءمة التعليم مع هذه التطورات والتغييرات المستمرة

ا م إن التغيير الذي يجب التنبه له بحده هو تنشأت األفراد في هذه الخصوصية المعلوماتية المتسارعة ليتيسر لهم المواكبة بينف

 يتلقونه في مدارسهم والواقع االفتراضي.

 ( وهي:(Yeoman,2018 ولعل من بين تلك المبادئ ما حددها 

 أن يكون الطالب محور عملية التعلم -

 أن تكون أدوار التعليم أصيلة في محاكاة بيئة التعلم. -
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 توظيف حلول المشكالت واستراتيجيات السعي للتفاوض ألجل حلها. -

 النفتاح على الخبرات وتقبل اآلخر.توظيف مهارة ا - 

وبرامج التدريب بما في ذلك مخططي  التعليم يستجيب أن أنه سيتعينRedecker et al. 2011)) وفي ذات السياق أكدت

تبني لالمجتمعية، ومتطلب وظائف المستقبل والتعاون  للتوجهات المتغيرة السياسات التعليمية بفاعلية أكبر، لالحتياجات

نظرة عامة على استراتيجيات ( والذي يعبر عن 4ات تعلم مستقبلية لمدى الحياة وفق ما تضمنه مقترح الشكل المرفق )استراتيجي

 .التعلم المستقبلية لمدى الحياة

 

 

 

إن ما يميز هذا النهج هو إعطاء المتعلم األطر المناسبة ليتمكن من حل المشكالت، واإليجابية فيما يتضمنه ذلك من انعكاس 

لكيفية تفاعل المعلمين عبر هذا التدريب، حيث يتم تشجيع المتعلم على البحث وتعريف المشكلة والتفاوض لحلها في بيئاتهم، 

يق معرفتهم في تطب تمنح الطالب بينما يلتزم المعلم دور الميسر أكثر من كونه تقليديا. في هذه البيئات التفاعلية النشطة التي

حيث سيحتاج الطالب لتوظيف الخيال والمرونة والتنظيم الذاتي؛ كما أنهم سيحتاجون إلى . ظروف غير معروفة ومتطورة

 ويمكن لهذا النمط من التعليم أن يزود المتعلمين بمجموعة واسعة منالفضول وتقدير األفكار ووجهات نظر اآلخرين. 

 ي(.والتفكير اإلبداعي، والتعلم للتعلم والتنظيم الذاتالمهارات، بما في ذلك المهارات اإلدراكية والمعرفية )مثل التفكير النقدي، 

 والتساؤل الذي قد يطرح هو: كيف يمكن لألنظمة التعليمية أن تطور هذه المعارف والمهارات بشكل فعال؟ 

ولتحقيق أهداف التعلم الشخصي والتعاوني، يلزم إجراء تغييرات شاملة والمبادرة بوضع آليات تجعل التعلم المرن والموجه 

 .حقيقة واقعة، وتدعيم االعتراف بالمهارات المكتسبة بصورة غير رسمية مدى الحياة

ي ون عوامل التغيير. وأن يكون لهم أثر إيجابولعل الفرص التي تمنح للطالب الذين هم أفضل استعداد للمستقبل هم من سيكون

 (OECD, 2018على محيطهم، وعلى المستقبل. )
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  المستقبلياالستكشاف وأهداف التعلم 

(. لذلك نلحظ أن بعض االفراد قد Litman,200 8تتفق الدراسات أن البحث العلمي االستكشافي عموًما يمثل الفضول الذهني )

افع أو فضول البحث العلمي. وبين أن هناك نوعان من تكرس الكثير من الوقت والجهد الكتشاف المعرفة وقد يكون وراء ذلك د

 أن هناك أشكااًل من Zigler, and Kreiter, 1974الفضول االدراكي الذي يؤدي إلى زيادة إدراك المحفزات. وبين 

 المعلومات التي تؤثر بقوة على الفضول.

( في هذا السياق أن فهم وتفسير الفضول عزز آثار مهمة على التدخالت التعليمية Caroline B, (2016)بينما توحي استنتاجات 

في الفصل الدراسي، حيث بينت أن ليست القيمة المطلقة للمعلومات هي ما قد يدفع للتعلم، بل واستراتيجيات التعلم لألطفال 

( في نظرية فجوة المعلومات. فهو يشير (Loewenstein, G,1994للغموض والفجوة المعرفية. وذلك قد يتوافق مع ما افترضه 

 إلى أن الفضول هو نتيجة فجوة متصورة بين ما يعرفه المرء وما يريد أن يعرفه. 

وإذا اعتقدنا بصحة تلك المعلومة، فسيبدو أن الفضول يتشكل من ضبابية المعلومات وعدم اليقين، وللبرهان على ذلك فإنه قد يعمل 

تهيئة الذهن للتعلم وجعل الحواس متأهبة الستكشاف المثيرات المعرفية. ويرسم  االستطالع والفضول العلمي على

( إطاًرا آخر حيث يعتقد أنه يتشكل بوجود ترابطا منطقيا بين الحاجة الذهنية الملحة الستكشاف الجديد ومعرفة 9142)الجغيمان،

تمحيص ذهني أو تساؤل حوله، بينما يعد ميزة المبررات. وأكد أن ذلك الترابط يحدث عند رفض قبول مقولة أو ادعاء دون 

للطالب حين يكون مالحظا جيدا لألفكار الجديدة وقابال لإلضافة والتعديل مما يجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وإمتاعا، وذلك 

ل إلى اذا، ولم ال، تمياالسهام يحافظ على النشاط الذهني متقدا وإيجابيا. وبوجه عام فإن األسئلة التي تبدأ بماذا لو، وكيف، ولم

ال الذي . لكن السؤتحفيز أنماط جديدة من التفكير. وهذا يؤكد أن فضول البحث العلمي من األدوات المهمة لتعزيز التعلم النشط

 ما آليات الفضول التي يمكن من خاللها دعم التعلم النشط واالستكشاف؟: اإلطاريطرح نفسه في هذا 

 ومن المواضيع التي يمكن أن تطور خالل الفضول أنه: 

 يحفز سلوك البحث عن المعلومات، وذلك يؤدي إلى -

 طرح األسئلة أو العمل بسلوكيات ساعية إلى الحصول على المعلومات، والتي يمكن  - 

 .أن تنشط المعارف السابقة ذات الصلة وتدعم التعلم العميق -

الولد ان بعض الفراشات لها أجنحة مفتوحة والبعض لها أجنحة مغلقة، وقد يكون غير متأكد ومن هذه السلوكيات، عندما يرى 

  .Jirout JJ (2020) من السبب، مما يؤدي إلى مالحظات أكثر حذرا وهناك امكانية لتعلم واالستقصاء

 Demetriou, 2009Jones and -(Howard.(بينما وجود عدم اليقين أو الغموض يؤدي إلى زيادة المشاركة 

يضاف إلى ذلك كله أن مجموعة كبيرة من األبحاث بينت أن الفضول الذهني واستكشافاته يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعلم 

وبالتالي تطوير عادات عقلية منتجة، تسهم في تأسيس مسارات تعليم حديثة لتنشئة األجيال المتالك  النشط والتفكير اإلبداعي.

 (.9194،العامريزمة استعدادا لمتطلبات الحياة والمستقبل )المهارات الال

 على المهام  االداء النشط 

وذكر ٔان الفضول هو  مكان السلوك االستكشافي" ( في فصل كتابه"Jum C.NunnallyL.CharlesLemond,1974تناول )

على سبيل المثال )المفاهيم واألفكار والحقائق(. والمتوقع تحفيز االهتمام الفكري أو القضاء النزعة للحصول على معارف جديدة. 

 على ظروف الحرمان.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             477  

 ISSN: 2706-6495 

 

وفي هذا قد يبدو لنا أن الفضول المعرفي النوع األول يتم تنشيطه إلى حد كبير عندما يتعرف األفراد على الفرص الكتشاف شيء  

لمعرفي على النحو األمثل عندما يفتقر الناس إلى أجزاء محددة من المعلومات التي يرغبون جديد تماما، بينما يتم تحفيز الفضول ا

وذلك وفقا  الفضول،في دمجها في مجموعة معارف موجودة، وبمجرد تنشيطها يتم العثور على درجة من كل نوع من أنواع 

في شرحه  (Loewenstein, G,1994) حأوض (. بينماLitman,2008)لالختالفات الفردية في السمات الشخصية للفضول 

 ,Posnock )لسيكولوجية الفضول، بأن الفضول ينضوي شغفًا وحب فطري للتعلم والمعرفة، باعتباره رغبة ذات دوافع أصيلة )

R,1991تناولها بالنقاش األكاديميالتفسيرات حول أثر الفضول في تعزيز األداء  . وتوجد سلسة من (Christopher.Powell, 

 في اطروحته ومن مضامين هذا النقاش تساؤل حول: هل يتنبأ الفضول باألداء األكاديمي؟ (2017
  

فذكر أنه حين يتم تحفيز االهتمام والتفكير، بطبيعة الحال سيتم تحفيز الفضول على نحٍو أفضل. وأوضح أنه قد يتم تثبيط الفضول 

شاف لشيء جديد تماما. ومن الفضائل االخرى أن األداء على تلك المبدئي إلى حد كبير عندما يتم تعرف األفراد على فرص االكت

(. ومثال لذلك حين Forestier et al., 2017 المهام واالستشعار النشط للبحث تؤدي إلى أشكال من االستكشاف والتعلم المعرفي

ديثة الحصول عليها، خالل دراسة حتم التقصي حول فكرة أن األطفال يبنون لعبهم بطريقة لها حساسية في استلهام المعلومات أو 

فلقد تالعبوا بغموض المتغيرات السببية المختلفة لصندوق األلعاب للعب  ((Cook et al., 2011أجراها كوك وزمالؤه 

الموسيقى، أظهر البحث كيف سيعمل الصندوق عن طريق وضع زوج من الخرز المتصل في األعلى مما يجعله مسؤوال عن 

األطفال حينها فاعلين في اختيار التدخالت لمعرفة السبب األساسي عندما كان غير واضح لديهم. ونخلص  تشغيل الموسيقى. كان

ببرهان أنه عندما نعطى أدلة غامضة للمتعلمين أو إجراء تعديل حول مفاهيم مدركة لديهم نعمل على تنشيط فضولهم للبحث حوله. 

اهتمام على نطاق واسع في دراسات علم النفس التنموي. حيث  -للبحث فرضية فضول األطفال-وأثار هذا السلوك الذي اختبر 

تبين أن األطفال يعمدون إلى لعبهم من أجل تفكيك متغيراتها عندما تكون اآلليات السببية في عمل اللعب غير واضحة لديهم 

(Denison et al., 2013; Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999; Gweon et al., 2014; Schulz, Gopnik, & 

Glymour, 2007; van Schijndel et al. ،9142.) 
 

  ال جديداالنفتاح الذهني وتعلمOpen – mind   

 وهل بعض األشخاص حقا يتميز تفكيرهم بسعة األفق وتقبل االختالف؟  ؟منفتحة عقلية ذو المرء يكون أن يعني ماذا

الخبرات  على والداخلي، والحصول الخارجي العالم على االطالع وحب االستكشاف فضول تعكس سمة االنفتاحيعتبر االنفتاح 

 (.Smith, & Canger, 2004) للتعلم والمعرفة والفضول االفق وسعة الجديدة االفكار واستقبال

 المنفتحة عقليةالذو  تلك السمة تتمثل بالمرءالتجارب التي ٔاجريت في مجال علم نفس ودراسة الشخصية أن  أثبتتومن جانب فقد 

ومن . المنغلق الفرد ىلد أكثر مما والسلبية يجابيةاإل نفعاالتاال وتوظيف المألوفة وغير المألوفة االشياء في التفكير في الرغبة في

أن االنفتاح يتأتى في بعدين يشمالن الفكر: "العملية" و " العمليات" تشير  (Mussel, 2013a)بين المسائل المهمة التي ذكرها 

ان ")الرغبة في تحديات فكرية جديدة( و)الرغبة في إتقولها مكونات فرعية تسمى  العملية إلى مراحل متتالية في تنفيذ إجراء ما،

م" و في أنشطة فكرية مختلفة، تسمى )"فكر" و "تعل مجاالت المعرفة الحالية(. بينما تعكس العمليات تفضيل الشخص لالنخراط

"إنشاء"(. إضافة إلى ذلك، قد تشمل هذه العمليات جوانب لنظرية الذكاء، السيما أنها تنتج جوانب تمتد إلى الفضاء المفاهيمي 

 والتفكر وهي:

 البحث عن التعلم. -
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 البحث عن التفكير.   -

 البحث عن اإلبداع. -

األمر مبعث للدهشة، ألن القراءة تبدو عادة للعقول النشطة، بينما يعكس االنفتاح عادات البحث عن  والمالحظ أن يكون هذا 

( خالل تحليلها لنظرية االنفتاح العقلي 9149المعلومات في آن واحد. وفي اآلونة األخيرة فسرت )العباسي وآخرون،

واألفكار الجديدة غير التقليدية. ويحكم على الفرد انه  أن هذا العامل يعكس مدى تقبل الفرد لالهتمامات ”Rokeach"لروكيش

 منفتح عقليا او منغلق من خالل اسلوب الفرد في التعامل والمرونة العقلية والنفسية واالنفتاح في االفكار وبعيدا عن التطرف.

التي  وشخصياتهم ةالطلب بسمات ترتبط العوامل الطلبة، فهذه لصالح البناء عليها بإمكانهم المربين أن والمالحظ

 واالستكشاف البحث على لتعزيز قدراتهم موجه وتعد أفضل والعلمي، بسلوكهم األدائي التنبؤ اشأنه من

ومن الضرورة تطوير اهتمام بدراسة تلك  ،باالنفتاح مقترن الفضول أن القول بإمكانناوبالتالي فإنه   (.9112،واخرون حمة)

بمقدورنا  أنه ومساعدتهم على تكييف تفكيرهم باتجاه االنفتاح العقلي. كماالصفات لدى الطلبة للتمكن من توجههم 

 االستكشافي والبحث يقوده الفضول الذي المبدع الفرد فإنه يرتبط بسمات عالوة على ذلك جديدة، أسباب لمعرفة دفعهم

جاز ومتابعة التطورات واستيعابها عليهم بها، لشغفهم لإلن ما يستدل كما وتعد من أهم(.  9112جرجيس،) واالستقاللية للحكم

 (. 9111والسعي لتجريب طرائق جديدة )القريطي،

( باعتباره مقياس للعمق واالتساع والتباين في مخيلة 4992ومن جهة أخرى تمثل االنفتاح على التجربة عند )هوارد *هوارد، 

يمية ر الجديدة واالهتمامات الثقافية والكفاءة التعلالشخص والرغبة في التجارب. بينما يتعلق عامل الفكر واالنفتاح على األفكا

 واإلبداع، فضال عن االهتمام بالتجارب الحسية والمعرفية المتنوعة. 

ومن أبعاد تلك الشخصية، حب االطالع على العالم الداخلي والخارجي، ويكون صاحبه غني بالخبرات وله رغبة في التفكير في 

فإن  التقليدية، وغير الجديدة األفكار شغفهم استقصاء الذي فهؤالء (Costa &Mc Care,P.T.1988) .مألوفةأشياء غير 

، Howard, P.J. & Howard, J. M. 1995) والتطور بالنمو متركيزه يتسم حين في اآلخر، تقبل عاملفيهم  تعكس الميول

على االنجاز بفضل النشاط الموجه نحو وتغلب عليهم سمة الجدية والعزم واالرادة القويـة على العمل المتواصل، والتصميم 

 .(Costa &Mc Care,P.T.1988 الهدف

ونخلص من ذلك أن االنفتاح سمة لدى الفرد تدفعه إلى تعلم أشياء جديدة وهي صفة تعكس االهتمام باالستكشاف، فهم محققين 

 هش وتجارب جديدة.لذواتهم وذاك الذي اكسبهم الخبرة والقدرة على االستمرارية، وإدراك العالم بشكل مد
 

 الفجوة المعرفية والفضول الذهني 

انعكاسان النظرة الحديثة للتعلم تستقطب تنمية الفضول الذهني لتشكل جذور لتأصيل البحث واالطالع عند المتعلم، وعندما نتفق 

على القواعد لن نختلف حول الكيفية. ومن بين المسائل المهمة التي اقترحتها البحوث لتنشيط الفضول الذهني "الفجوة المعرفية" 

 ,.Wright et alلذهنية وحتمية تطوير القدرات اإلبداعية واالكتشاف. والحديث حول تطويرها تناوله والتي تستثير المعالجة ا

( في دراسته وذكر أن الخطوة األولى لتنشيط الفضول هي خلق فجوة معرفية مثالية ومساعدة الطالب على إدراك ذلك. 2018

في مباشرة بعد تزويد الطالب بالمعرفة األساسية في موضوع ويبين أن الطريقة بسيطة لتحقيق ذلك وهي إدخال التناقض المعر

 ينحرف عن المعرفة المكتسبة سابقا، -تقديم استثناء-معين. وذلك حين 
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)أي الفضول(. ويمكن أن يؤدي تقديمها مع أنشطة بالفصول الدراسية فيفاجئ المتعلمين ويقودهم إلى طلب مزيد من التوضيح  

 لبحث واالستكشاف. عالوة على ذلك، فهو يسهم ويؤدي إلى استكشاف وتعلم أعمق لدى البعض. إلثارة اهتمام الطالب وتعزز ا

( وجود أثر إيجابي 9191وفي دراسة حديثة حول أثر تطبيق فجوة المعلومات في المناهج التعليمية أكدت دراسة )مايخان،

ن جهة متوسط مقارنة بالطرق التدريسية التقليدية، ومالستراتيجية فجوة المعلومات في رفع التحصيل الدراسي لدى طلبة األول ال

أخرى أكدت أنها أسهمت في رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى المفحوصين، وأوصت الدراسة باعتماد هذه االستراتيجية في 

 تدريس مناهج العلوم.

 

أن  الت هي أيضا استراتيجيات فعالة يمكنأن العمل على توظيف مشكالت غير محددة أو تنفيذ التعلم القائم على المشك وهذا يدلل

تولد فجوة المعرفة. كما يمكن للمعلمين طرح أسئلة استفزازية تتعارض مع اليقين واالكتساب السابق السليم للمتعلمين أو حجب 

 ,Cordova, D. I., & Lepper المعلومات الهامة عن قصد بدال من تقديمها دفعة واحدة وتكليفهم البحث عن المعلومات المفقودة

M. R, (1996) وعلى النقيض إن كان المتعلمون على دراية بفجوة المعلومات، فلن يتابعوا بفضول ما لم يعتقدوا أن المعلومات .)

 المفقودة ذات قيمة.

وة، مما طلذلك فإن األسئلة التي تُمكن الطالب العمل عليها بالتدرج، يمكن أن تزيد لديهم من قيمة الوصول إلى اإلجابات في كل خ

يعزز األهمية للمعلومات المكتسبة لجميع المواد التعليمية. وما من شك أن تعرفهم على الفجوات المعرفية أو التطبيقات العملية 

(. وتكون Coenen, A., Nelson, J. D., & Gureckis, T. M. ,2018للمواد قد تحقق لدى الطالب أهداف تعلم فائقة 

عملية البحث عن المعلومات لحل الفضول التي تتطلب االستثمار المعرفي وتطوير وتعزيز اهتمام  المفارقة بالقدرات التي توظف

(. ونخلص بناًء (Song, J, 2015المتعلم وكفاءته، وذلك أمر بالغ األهمية في المراحل األولى لتطور الفضول الذهني والكفاءة 

ه في تنمية استكشاف وتعلم مواضيع خارج الفصول الدراسية، والتنبعلى هذه االستراتيجية ولتجويدها يتعين علينا غرس الرغبة 

لنقاشها؛ الذي يعزز قدرة المتعلمين على البناء المعرفي والتواصل وطرح األسئلة المبنية على االستفسار والتفكير ذات الصلة 

 بالتعلم النشط وتدلل بكفاءة وأصالة عملية التعلم.

 

 اد للمدرسةاستكشاف المعرفة ومهارات االستعد  

 واصل.والتبالبناء للدافع الجوهري وتعزيز االستقاللية، ومشاعر الكفاءة  مرتبط فضولهم في ان لألطفال خاصة تعد ميزة

( أن االطفال يتعرفوا على بيئاتهم من خالل االستدالالت البسيطة لكن يحتاجون إلى توجيه (Haith MM,1980يعتقد فيما 

انتباههم نحو بعض الميزات. بينما الحقائق تظهر معظم األطفال لديهم الرغبة الشديدة باالستكشاف والبحث، ويحتاج هؤالء إلى 

 والتي Prachi E et al) .(2018,ذات الشأن دللت دراسة  الدعم في أن تكون المهارة التي يرغبون في تعزيزها ناجحة. وفي

الفضول الذهني في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال ، تتناول التحصيل األكاديمي طولية تستقصي تعد أول دراسة 

 ( طفل من مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال.9911والتي سعت الستقصاء وتتبع )للرياضيات، 

اءة مباشرة للقر تماتقييقدمت هذه الدراسة بعض األدلة على ارتفاع الفضول لدى عينة الطفولة المبكرة، والتي تضمنت 

والرياضيات، كذلك تضمنت استبيان سلوكي لتقرير الوالدين، والتي أشارت نواتجه، وجود ارتباط بين فضول القراءة في رياض 

حيث أوضحت أن الفضول قد يكون ذو اسهام مهم، لكنه غير معترف به في التحصيل. ، االطفال واالنجاز األكاديمي للرياضيات
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وأن فضول األطفال هام لو وظف في التعلم األكاديمي. كما أكدت أن تشجيع فضول التعلم لدى الصغار وغرس حب االطالع، 

 هدفا لتعزيز القراءة المبكرة وتنمية الرياضات االكاديمية.

ذلك على المربين تعزيزها لدى الطفولة المبكرة، ووتضمنت نواتج الدراسة كذلك العديد من االرتباطات المتعلقة بالعينة يتوجب 

 باعتقاد ان الفضول يرتبط ببناء الدوافع الذاتية وتعزيز مشاعر الكفاءة.

التساؤل. وهو و مما سبق يتبين لنا أن األطفال فضوليون بفطرتهم وأن الشغف للتعلم يدفعهم لالستمرار في عملية التعلم والبحث

عامل تحفيزي إيجابي لتنامي المعرفة في هذه المرحلة العمرية ويشجع على البحث والتعلم النشط، فقد يصل بالطفل إلى مسارات 

 تعلم تعزز من السمات والمواهب الكامنة لديه وتحفز إبداعا حين إيقادها باكرا. وهذا يقودنا للتساؤل: 

 لفضول للمعرفة لدى األطفال الصغار لدعم التفكير العلمي والمستقبلي؟إلى أي مدى بإمكاننا توظيف شغف ا

المتأمل لذلك يستدرك أنه يوجد تحد آخر في وجه ولوج أطفالنا لتلك النواتج، وتطوير تلك العادات، فالبد إنه يلزمنا اقتراح 

 أنظمة بيئية جديدة للتعلم في هذه المراحل لنستوفي تلك المشاركة.

الفضول بأنه على األرجح يشجع تطبيق التعلم العلمي وتطويره خالل ثقافة الشخص وبيئته،  )(Jirout JJ,2020دراسة وناقشت 

إال أن الطرق التي يوظف بها واألساليب التي تنادي به قد تنكمش، في حين هو مجال مهم للبحث في مجاالت علوم المستقبل، 

لمعلمين واآلباء واألمهات وغيرهم في بيئات األطفال، يجب أن تركز جهود وأكدت الدراسة أنه يجب أن يُناقش تأثير األقران وا

شأن حتى عندما يبدي األطفال فضولهم ب ،قدراتهم وتعزيزتعزيز التعلم على اإلمكانات المثيرة للفضول في دعم تعلم األطفال 

  المدرسة.أشياء خارج 
 

" رة وأنهالمبكلدى األطفال الصغار من قبل معلمي الطفولة  -فةشغف للمعر-خلق يإن الالفت في هذا االمر حين صنف الفضول 

مهم جدا "أو" ضروري " لالستعداد للمدرسة. كما أنهم اعتبروه أكثر أهمية من بعض المهارات األكاديمية. على سبيل المثال، 

طفل لى الطرق التي يبحث بها اليمكن أن يؤدي البحث عن المعلومات إلى أسئلة جديدة، ومع تنشيط المعرفة السابقة، قد يؤثر ع

فهل أن لنا  ،(Heaviside S, Farris E,1993)عن المعلومات 

الذهني  واالستكشاف، حيث تشير األبحاث أن الفضول للتساؤل فضولهم يصحبهم علماء ولدوا أطفالنا أن نقر أن

 منها.  المزيد يحققها تبعث التي المهارات على والمعارف، فالتركيز العلوم بتعلم ويتصل مهم

 تي قد تعزز فضول األطفال ومنها:من االستراتيجيات ال عدد  (Jirout JJ,2020). وفي ضوء ذلك اقتراح 
 

. تشجيع وتوفير الفرص لألطفال لبحث واستكشاف المعرفة ، مع التأكيد على قيمة )االستكشاف( ، فاألطفال لن يطرحوا أسئلة 1

 إذا لم يتم اشعارهم بأهمية أسئلتهم. 

 عن المعلومات، سعيا. السماح لهم بالتعرف أو القراءة حول شخصيات منجزة، خالل ممارسة أنشطة البحث 2

 لشجعهم على الطرح والنقاش والبحث.

. يمكن للمربي تشجيع االستجواب العميق حين يبادر األطفال بطرح أسئلة تلقائية ، ومن ثم عن طريق استخدام استفسارات 3

 واضحة تدعم توليد أسئلة أعمق وفي ذلك يعطى األطفال تلميح لممارسة تحليل لما ال يعرفونه. 

البناء تتطور القدرة على تقييم معرفتهم، خالل الممارسة لتنميتها بشكل فعال. والمؤكد أن تلك االستفسارات تختلف ومن ذلك 

 عن أسئلة تحتمل االجابات البسيطة " نعم " أو " ال".
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و طرق . جزء من الفضول هو التعرف على األسئلة التي يمكن طرحها، غالبا ما يكون لدى األطفال فهم وتوافر حلول أ4 

متعددة للقيام بشيء ما. ومن المرجح أنهم سيحاولون أن يستكشفوه. والعمل على تعزيز تفكير األطفال حول األفكار البديلة التي 

 يسعون لعرضها واجب، والتي يعتقد أنها التي تدعم اإلبداع وتعزز تعلمهم النشط أيضا.

ي داعم واالستجابة بشكل إيجابي لتعزيز استراتيجيات الفضول إضافة إلى ما تقدم فإن من المؤمل أن يؤدي خلق مناخ تعليم

 والتعلم، مؤداه زيادة تعزيز لقيمة البحث لدى االطفال، والحفاظ على تعلم مستمر، وداعم للتفكير العلمي وتعلم النشط مستدام.

لك. يدة ليمتلكها ويوظفها بعد ذالفكرة هنا أن السماح للمتعلم باالنغماس في فضوله يسمح له بتركيز جهوده على معلومات مف

والستمرار ذلك الشغف وفضول البحث والتعلم. ولتجويد هذا التعلم، يجب التأكيد على الطالب تعلم االستمتاع حين األداء. 

 والجانب األهم، ردود الفعل من المعلمين فبإمكانك أن تلهم الطالب عرض تجربة ممتعة ومفيدة ليتعزز لديه توليد أفكار أعمق.
 

 الذهني  استراتيجيات تنمية الفضول 

 الجانب التطبيقي:

لعل أبسط ما يمكن أن يعمل به المعلم أو المشرف التربوي استحثاث الرغبة في االستطالع والفضول الذهني وأن يشجع التساؤل 

ولقد تم عرض بعض استراتيجيات التي طبقت حول الفضول الذهني بأدواره من االستكشاف  وتحدي الفرضيات والمفاهيم الشائعة.

ض واالنفتاح على التعلم واالستكشاف بينما سيتم تناول البع واستقصاء فجوة للمعرفة أو الرغبة في الحصول على معارف جديدة،

 االخر هنا في نقاط مختصرة.

يام بها يعد أحد أهم التحديات التي تواجه المعلمين. ومن أهم وسائل استحثاث الجوانب وهذه العبارة مع بساطة ذكرها إال أن الق

مح وكذلك خلق بيئة تعلمية مريحة تستمطر وتستحث األسئلة من الطلبة وتس -التطبيقية للفضول الذهني: استخدام األسئلة المثيرة

ة بحياة عارضات فكرية تحتاج إلى فك اشتباك، خاصة تلك المرتبطإتاحت تقديم ت-واختبار الفرضيات -لهم بالمناقشة وتوليد األفكار

الطالب، حيث تخلق مثل هذه التعارضات الذهنية حاجة ذهنية ملحة للتعرف على صور دفع التعارضات أو تفسيرها على أقل 

وات واستكشاف الفج تقدير. وعلى العموم تطبيق تلك االستراتيجيات، يتطلب توفير وقتا كافيا، للتعرف على التعارضات أو

الجوانب المتعددة لها، مما يثير المزيد من الرغبة في البحث واالستقصاء أكثر، لذلك من المهم إتاحت أوقات كافية لهم الستكشاف 

الموضوع من زوايا متعددة. ومن األمور التي تستحث االستطالع والفضول العلمي إتاحت الفرصة للطلبة الختيار بدائل متنوعة، 

 (.9142تيح المعلم للطلبة اختيار مواضيع بحسب رغبتهم في المجال الدراسي أو مجال البرنامج اإلثرائي )الجغيمان،كأن ي

نظرية فجوة المعلومات للفضول حين يحدث شعور  (Loewenstein,1994) وتبين لنا من خالل الدراسات، عندما اقترح

ه وما يريد أن يعرفه. فإن تحديد واقتراح بعض االستراتيجيات يشكل بالحرمان، يصبح الفرد على دراية بالفرق بين "ما يعرف

 خارطة طريق لتعزيز الفضول في ضوء تلك النطريات والدراسات ومنها:

o ولى: الفضول كومضة معرفية خاطفةاالستراتيجية األ 

اجئ يثير ر للتفكير أو بيان مفاستخدم الفضول كحافز أساسي في بداية الدرس خالل التهيئة، على سبيل المثال، طرح سؤال مثي

 استقصاء معرفة سابقة.

o االستراتيجية الثانية: التعارض المفاهيمي 
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ادخال تعارض مفاهيمي عندما يكون ذلك ممكنا. وسيشعر المتعلمون بأنهم مجبرون على استكشاف التعارض إلى أن يتم حله. 

 وعند حل التعارض، سيكون لديه شعور باالرتياح

o  الثالثة: جو لألسئلةاالستراتيجية 

خلق جو يشعر فيه الطالب بالراحة حول طرح االستفسار واألسئلة، حيث يمكنهم اختبار فرضياتهم الخاصة من خالل المناقشة 

 والعصف الذهني.

 وهذا ال يعزز الفضول فحسب، بل يساعد أيضا على بناء الثقة. 

o االستراتيجية الرابعة: الوقت 

موضوع ما. إذا كان المعلم قد نجح في تحفيز الفضول، فسيرغب المتعلمون في االستمرار في السماح بوقت كاف الستكشاف 

 هذا االستكشاف.

o االستراتيجية الخامسة: الخيارات 

منح الطالب فرصة اختيار المواضيع ضمن مجال الموضوع. على سبيل المثال، في حصة الكتابة، يمكن للطالب استكشاف 

قيق أهداف مهمة الكتابة. إن السماح باختيار موضوع محفز في جوهره سيساعد على الحفاظ على موضوع يثير اهتمامه، مع تح

 فضولهم وتعلمهم النشط، وتطوير مجاالت اهتمامات أخرى.

o االستراتيجية السادسة: عناصر إثارة الفضول 

عدم  -التعقيد  -المفاجأة  -الجدة  -التناقضات  -إدخال واحد أو أكثر من العناصر التالية في درس تثير الفضول )التعارض 

 اليقين(.

سوف يرغب المتعلمون في استكشاف مصدر التناقض والجدة وما إلى ذلك، وسترضي المعلومات الناتجة فضولهم وتطور 

 معرفتهم.

o االستراتيجية السابعة: الكمية المناسبة من التحفيز 

ناك اختالفات فردية عندما يتعلق األمر بتطبيق الفضول، قد يصبح كن على بينة من درجة التحفيز في حالة التعلم. تذكر أن ه

 بعض المتعلمين قلقين إذا كان التحفيز معقدا جدا، وغير مؤكد، قد يغادرون بسرعة 

 "منطقة الفضول" ويدخلون "منطقة القلق.

o االستراتيجية الثامنة: االستكشاف 

 شجيع أسئلة مثل: "ماذا سيحدث لو. . . تشجيع الطالب على التعلم من خالل االستكشاف النشط، ت

o :االستراتيجية التاسعة 

عند السماح لالستكشاف والبحث لتكون مكافأة خاصة بها. استخدم التحفيز الخارجي بحكمة حيث أظهرت بعض الدراسات أن 

 بالنشاط.التحفيز الخارجي الممنوح ألداء مهمة يجدها المتعلم محفزا جوهريا قد تضعف االهتمام المستقبلي 

o االستراتيجية العاشرة: النمذجة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             483  

 ISSN: 2706-6495 

 

 .Marilyn P) نموذج الفضول، اسال أسئلة، االنخراط في استكشاف محدد لحل السؤال المطروح، وإظهار الحماس

Arnone,2020). 
 

 :األهداف واالتجاهات المستقبلية 

 ركزت على الدور المحوري ألثر تعزيز الفضولأظهرت النتائج التي توصلنا إليها من خالل استعراض الدراسات واألبحاث التي 

 والتي تناولت الكيفية التي بواسطتها نعزز فضول البحث واالستكشاف.

وتوجيه التعلم النشط والتعلم الذاتي، في عصر أصبحت يطالب بمناهج معاصرة تتمركز حول المتلقي وتنتظر من المتعلم أن يكون 

طبيق مجموعة متنوعة من االستراتيجيات يتم استخدامها من قبل المعلمين، لبدء تطبيق قادرا على التعلم. وقد أشار البحث إلى ت

التعلم النشط في صفوفهم. والذي يسعى إليجاد واكتشاف حلول للمشكالت البيئية وفق منظور تطويري ألداء االفراد وفق بيئات 

 .(Singh et al., 2010متغايرة )

سهم بمساعد التالميذ على فهم بنية المادة الدراسية وأفكارها المفتاحية وإلى اندماج الطالب بينما توحي لنا هذه الطرائق بأنها ست

النشط في عملية التعلم. كما تؤكد نتائج البحوث التطبيقية إلى تحسين استراتيجيات التدريس والتوجه لصنع سياسات التعليم 

 المستقبلي.

، يرجح العمل كأي آلية توجه الفرد نحو معرفة جديدة أو مهارة بغض النظر وفي العموم فإن السعي لتطبيق هذه االستراتيجيات

ويدق أجراس  عن ركيزة القدرات العقلية. أو ما ستخلقه تلك استراتيجيات من نزعة للتعلم ستجعل من الطالب يشرع في التعلم

كز ت استكشاف يحركه الفضول ويرتاكتساب المعرفة المستمرة أي مدى حياته. في حين كفاءة استخدام وتوظيف استراتيجيا

 (.Smith ,2013على أهداف توفر أقصى قدر من التنفيذ والتعلم تعد ذات نفع للحياة واالفراد )

وبناء على ما سبق ذكره ولكي نطور استراتيجيات تعزز التعلم والتفكير والبحث يلزم التعريف بها وبأهميتها وأساليب تطبيقها. 

ية إلى أن الفائدة مقتصرة على حاالت أو مجموعات معينة. ألن مدى االهتمام لتطوير هذه الجوانب لم بينما تشير النتائج الحال

يدرج خالل أهداف التعليم، لذلك سعت هذه الدراسة أن تستقصي نتائج األبحاث والظروف التي باإلمكان تطبيق تلك المتغيرات 

 يق الفضول يحمل صالحية قوية للتنبؤ بجودة التعلم المستقبلي.خاللها. وفي ضوء ما تناولته هذه الدراسة، نعتقد أن تطب

 

 خاتمة

في هذه المقالة أصف موقف األبحاث المحددة التي تناولت الفضول بأنه عنصر مهم متعلق بالتعلم النشط، وتم عرض عدة آليات 

 الستراتيجيات يمكن من خاللها أن نوظف الفضول لتتم عملية التعلم تلك.

إلى أن الفضول حالة متزايدة من االهتمام مؤداه االستكشاف والعمل على كسر حاجز الجمود في عملية التعلم ومما سبق نخلص 

وإعادة تنظيم أدوار عملية التعلم بما يسمح بظهور شخصية المتعلم الباحث والمفكر وتمكينهم من اكتشاف وبناء آليات تعلم تحفزهم 

فهمهم والنظر في طرائق التعلم أكثر شمولية. ومن جهة أخرى نسهم في بناء  على اإلسهام في حلول لمشكالت وذلك بتعميق

 شخصية المتعلم الواثقة بتطبيق معارفهم وتقديرها. لذلك فإنه ال يمكن تجاهل أهميته في تحفيز التعلم النشط.

 .استثماره برغم تفرع فوائد الفضول الذهني إال أننا نفتقر إلى النظرية التكاملية وآليات العرض وتوجيه
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كيف ستبدو هذه الفلسفة عند تطبيقها في التعرف على  في ضوء ما قدمته هذه الورقة لنستحضر التساؤل في مقدمة هذه الدراسة

  الطالب أو المستكشفين الصغار عند تقديم الرعاية المناسبة لهم وتجويد بيئة التعلم؟

ة للكشف عن أصحاب هذه السمة، ولهذا يجب أن يكون لدى المربي ال شك أنه ليس بإمكاننا أن نقترح أدوات معينة وطرق محدد

الوعي الكافي واالطالع لكيفية تطويرها لدى الطلبة، حين تبرز في رغبتهم بخلق حالة من التوافق واالتزان بين أفكارهم وبيئاتهم، 

فضول الذهني هو عنصر مؤثر في حيث أكدت بعض األبحاث أن ال .كذلك في تفاعلهم مع المواقف الجديدة التي يتعرضون لها

يتم تطويعه ويأتي هذا النظام الجديد والفعال  وعندما اإلبداع. لهذا خلق تعزيز الفضول الذهني لدى المتعلمين اليوم يمثل تحديا.

ص اإلى أنظمة التعليم فستتغير العالقات بين المعلمين والطالب بشكل فارق، ويتحول فيها المعلم والطالب إلى مجموعة أشخ

 . (William. E,1993) يتفاعلون للبحث والبرهان واالنفتاح على كفاءة وقدرة كل منهم

من خالل ما طرحناه ومر ذكره أن إمكانية تحقيق توفير مواضع اشتغال حول استراتيجيات الفضول الذهني "االستكشاف  ونخلص

واالنفتاح على الخبرة" يتطلب توفير فرص للتعاون والتنسيق مع إدارة المدارس في أفق الستثمار هذه السمات على مستوى 

لتعليم إعادة النظر في تضمينها لألنشطة في المدارس أو خالل اإلجازات، المدرسة، وأن هذا المطلب يقتضي على مؤسسات ا

التي تنمي شغفهم للبحث حول فضول المعرفة النشطة وكيفية تطويرها  االمكانات،والتوعية واإلرشاد وتعريف الطلبة بتلك 

 .ولتحسين هذه الفرص يجب أن ندرس المخاطر المرتبطة بعدم االلتفات لها واستثمارها.

لى المربين في ضوء ذلك السعي إلعداد برامج من شأنها تنمية االنفتاح العقلي وتعريض الطلبة لألنشطة الجادة داخل وخارج وع

المدرسة والزيارات العلمية والثقافية، وما من شأنه تطوير بعض االهتمامات لديهم ويفرض االنسجام مع بيئات وثقافات أخرى. 

 .لتعرف على امكاناتهم وشخصياتهم أكثر واكسابهم المهارات والخبرةتلك األدوار قد تكون فارقة في ا
 

 :التوصيات

فيما يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات التي تتناول تطبيق هذه االستراتيجيات لمواجهة تحديات تجاهلها كداعم 

 رئيسي للتعلم المستقبلي.
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