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 العلم اكتساب عمليات ومهارات العلمية املتعلم ثقافة
 بوقـس محمد هللا عبد نجاة  

 العموم تدريس وطرائق المناىج قسم
 جامعة الممك عبد العزيز -كمية التربية 

 المتعمـ لدى العممية الثقافة مستوى تحديد إلى الدراسة ىدفت الممخص_
 ميارات مقياس بتطبيؽ وذلؾ. العمـ اكتساب عمميات في مياراتو ومستوى
 وتقييـ مبلحظة وبطاقة والتكاممية، األساسية العمـ اكتساب عمميات
 التربية دبمـو دارسات عمى والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات
 البنات فرع التربية بكمية( فيزياء كيمياء، أحياء،) العمـو تخصص العاـ

 النتائج إلى الدراسة متوتوص بجدة، بمحافظة العزيز عبد الممؾ جامعة
 التي العممية الثقافة مف بقدر البحث عينة مف متوسطة نسبة إلماـ: التالية

 متوسطة بدرجة المعتمدة الجديدة العمـو كتب متطمبات بعض تمبي قد
لماـ ،% 51.6 وأدناىا% 90.3 أقصاىا  مف بقدر الدراسة عينة وا 
 متطمبات بعض مبيةت في تسيـ قد والتي العمـ اكتساب عمميات ميارات
 في تسيـ التي التدريس واستراتيجيات المعتمدة الجديدة العمـو كتب

 جميع تمكف عدـ العمـ، رغـ اكتساب عمميات ميارات المتعممات إكساب
 العمـ اكتساب عمميات ميارات ممارسة مف والمتعممات المتعمميف
 درجاتب 1: 2 بنسبة التجريدي التعمـ مرحمة تجاوز مف إال التكاممية
 بيف إحصائي مستوى أي عند دالة ارتباط عبلقة وال توجد متفاوتة،
 عمميات ميارات واكتسابيف العممية الدارسات ثقافة ارتباط قيـ مجموع
 العمـ اكتساب عمميات ميارات وتحقؽ والتكاممية، البسيطة العمـ اكتساب
بينما  ؛مختمفة ميارات وفي متفاوتة بنسب العينة أفراد جميع لدى البسيطة

 عمميات ميارات مف ميارة أي تقريباً  العينة نصؼ مف أقؿ يكتسب لـ
 سنوات( 8-2) بيف أعمارىـ تراوحت مف وخاصة. التكاممية العمـ اكتساب

 .الجنس اختبلؼ مع
 ميارات اكتساب العمـ، ثقافة المتعمـ، دبمـو التربيةكممات مفتاحية: 

 المقدمة .1
كؿ شعوب العالـ في القرف الحادي تعد الثقافة العممية مطمبًا ل     

إذ يتوقؼ بقاؤىا عمى قدرتيا عمى استيعاب العمـ  ،والعشريف
واستخدامو بوعي يحقؽ التوازف بيف ما يقدمو العمـ والتكنولوجيا مف 

[. وأضحى ىدؼ الثقافة 1] حموؿ وما قد يسببانو مف مشكبلت
د الثقافة العممية موازيًا لمسئولية التنوير مف أجؿ البقاء، ولـ تع

لدى المتعمـ مف معرفة ومعمومات في مجاالت عامة  تعني ما
 التي ركز عمييا Science Literacyومختمفة ولكف ترجمة لكممة 

قبؿ الجامعة، وىي  في إطار حركة إصبلح التعميـ ما [2]ىورد 
ترجمة لمصطمح التنور أو االستنارة العممية؛ لكف يميز عمي 

التنور العممي والثقافة العممية  ـ( بيف مصطمحي2003ىػ/1424)
ي فبقولو أف التنور العممي يدؿ عمى الحد األدنى مف الخبرات، 

 حيف أف الثقافة العممية تشير إلى الحد األقصى مف الخبرات.
والثقافة عامة: مف  ثَُقَؼ فبلف يثُقؼ ثَْقفًا وثََقفًا وثقافة: صار      

ـ المعوّج منو وسّواه. وثّقؼ حاذقًا خفيفًا َفِطنًا، وثّقؼ الشيء: أقا
[. وفي كتب االصطبلح ورد أّف 3] اإلنساَف: أّدبو وىّذبو وعّممو

الثقافة ىي "كّؿ مظاىر العادات االجتماعية في المجتمع المحمي 
واستجابات األفراد نتيجة لعادات الجماعة التي يعيشوف فييا 

في  [. فيي إذف: ما صنعو اإلنساف4ومنتجات النشاط اإلنساني"]
مجتمعو معنويًا كاف أو ماديًا كالمخترعات واالكتشافات واآلداب 

ُينظر لمفيوـ الثقافة في الموسوعة الدولية وفقًا  كما والفنوف وغيره.
 لثبلث زوايا:

كمفيـو تطوري يتناوؿ الخصائص التي تميز اإلنساف عف  "األولى:
 غيره مف الكائنات الحية. 

كؿ ما يتكوف لدى كؿ جماعة  كمفيـو وظيفي يشير إلى الثانية:
إنسانية مف أفكار وعادات وتقاليد وأدوات عمؿ وشروط مادية 

 وأنشطة تميزىا عف غيرىا. 
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كأسموب حياة يؤكد عمى أساليب التفكير والعمؿ  الثالثة:     
وقدرتو عمى تجاوز حدوده الزمانية والمكانية مف خبلؿ التخيؿ 

[. وتعرؼ الثقافة 5] بيعةواإلبداع والتأمؿ في معنى الحياة والط
العممية: بقدرة الفرد ورغبتو عمى االستمرار في تعمـ مضموف العمـ 

. وعرفو [1] وعممياتو بمفرده، وتوصيؿ نتائج ما تعممو لآلخريف
[ الثقافة العممية بأنو:" الطرؽ واألساليب التي يعبر 6سميـ وآخروف ]

يو، وعرفو عنيا اإلنساف عف فيمو لمعالـ وعف أدوار كينونتو ف
[ بأنو "" الوعي الحياتي الذي ييدؼ إلى إعداد الفرد 7البغدادي ]

القادر عمى المعاصرة، ويمتمؾ الحد األدنى مف المعرفة المتكاممة 
والميارات واالتجاىات التي تساعده عمى اتخاذ القرار المناسب 
بشأف ما يواجيو مف مواقؼ ومشكبلت في مجتمع دائـ التغير 

 Science[عمى أف مصطمح الثقافة العممية 8عمي ] والتطور، وأكد
Literacy  يعني إعداد فرد قادر عمى المعاصرة أي يمتمؾ قدرًا مف

المعرفة المتكاممة مف مصادرىا المختمفة، ويتقف العديد مف 
الميارات التي تمكنو مف اتياذ مواقؼ ووجيات نظر شخصية تعبر 

واتخاذ القرار المناسب عف ذاتو، مما يساعد عمى التفسير والتنبؤ 
بشأف ما يواجيو مف مواقؼ ومشكبلت في مجتمع دائـ التغير في 
جميع مناحي الحياة ومجاالت النشاط اإلنساني المختمفة. وعرؼ 

المناسب البلـز إلعداد الفرد  العممية بأنيا:" القدر [ الثقافة8] عمي
 ة،لمحياة المعاصرة مف حيث المعارؼ والميارات العممية والفني

عمى  وأثرىما كؿ مف العمـ والتكنولوجيا نحو واالتجاىات اإليجابية
 كؿ مف المجتمع والبيئة .

وبرزت أىمية الثقافة العممية كأحد مجاالت الثقافة العامة       
وأنيا ضرورة لكؿ فرد مف أفراد المجتمع سواء كاف متعممًا أـ غير 

ما أكده الحرؾ  إلى [11سريع ] [ ألنيا كما أشار أبو9,10متعمـ ]
بأف الثقافة العممية قضية جامعة شاممة تبدأ مف تنشئة  [12]

موجية مف الوالديف واألسرة في سنوات التكويف المبكرة وعبورًا 
بالمؤسسات التعميمية المختمفة ومرورًا بمختمؼ التفاعبلت 
االجتماعية والفكرية والفعاليات الحياتية والثقافية والتقاء بكؿ 

ومف أىـ العناصر  االتصاالتمتعددة والمتجددة في عالـ الوسائؿ ال
التي ينبغي االىتماـ بيا ضرورة تحقيؽ حد أدنى مف المعرفة 
العممية لدى قاعدة واسعة مف أبناء المجتمع لتوليد دوافع ذاتية 
تمقائية لمتابعة مصادر الثقافة العممية والنيؿ منيا، وبذلؾ تعد 

تربية التي يسعى المجتمع إلى الثقافة العممية مف أساسيات ال
 [ أف مشروع14[. وأكد زيتوف ]13اكسابيا أفراده ]
(Project2061)   التابع لمرابطة األمريكية لمتقدـ العممي

American Association for the Advancement of 
Science) ىو أحد المشاريع التي ىدؼ واضعاىا إلى تثقيؼ )

ؾ برنامج الوكالة اليابانية لمعمـو المواطنيف وتنويرىـ عمميًا، وكذل
( ىدؼ إلى زيادة الوعي العممي والتقني لدى عامة JSTA)والتقنية 

الناس عمى أىمية الثقافة العممية والتركيز عمى تنميتيا لدى جميع 
 .[11]أفراد المجتمع 

إف الثقافة ميما كانت وسيمتيا، وميما تنّوعت أدواتيا تبقى      
لؾ الثقافة التي تُقّدـ لؤلفراد تعد مسؤولية نتاجا اجتماعيا. وكذ

[ مف خبلؿ اقتراحو إعادة ىندسة 15عمى ذلؾ مازف ] مجتمعية أكد
وصياغة المنيج ليمكف التحكـ في ثقافة المتعمـ مع االحتفاظ 

والشعوب  لؤلمـ[ العديد مف األمثمة 16بيويتو، كما أورد المميجي ]
ب عمى ترجمة مضموف المتطورة عمميًا وحرص تمؾ الدوؿ والشعو 

العمـو المتقدمة بمغتيا القومية؛ حيث أكد أف اإلبداع العممي 
يمكف أف يحدث إال إذا تشربت األمة العمـو  والتكنولوجي ال

المختمفة بمغتيا القومية ولذلؾ يشجع تعريب العمـو بكافة أنواعيا؛ 
[ أي مانع مف التيجيف الثقافي  17بينما لـ يجد محمد واسكاروس ]

Hybridity  الذي يسمح بإعادة صياغة الثقافة الوطنية المحمية في
أكدا  كما ضوء التفاعؿ الحر بيف الثقافة المحمية والثقافة العممية.

عمى ربط أبعاد ىذه الثقافة بمناىج التعميـ مف خبلؿ المنظور 
حوؿ ثبلثية: جودة المعرفة الثقافية، وجودة  الثقافي الذي يدور

جودة الميارات الثقافية؛ والذي يمثؿ كيفية الثقافة الشخصية، و 
االنتفاع مف الثقافة لتحقيؽ التقدـ الشخصي؛ وبالتالي تقدـ 
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المجتمع. وتناوؿ الباحثاف أيضًا إجراءات تحقيؽ أىداؼ السياسة 
جراءات  الثقافية، وتييئة بيئة تعمميا، وتنمية ثقافة المعمـ واألسرة وا 

 تحقيقيما. 
ربية والثقافة، وقد أصدرت "اليونسكو" دراسة والعبلقة وثيقة بيف الت

ـْ لتعرؼ  [8قّيمة بعنواف: "التعميـ ذلؾ الكنز المكنوف"] وتتضمف: تعّم
ـْ لتعمؿ - ـْ لتكوف -تعّم ـْ لتشارؾ اآلخريف. وحدد-تعّم صابر  تعّم
 [ أىـ صفات الشخص المثقؼ عمميًا:6]
 .الجتماعيةوا والبيولوجيةفيـ طبيعة العمـ وجوانبو الفيزيائية . 1
 القدرة عمى قراءة العمـ وفيمو كما تعرضو الوسائؿ العامة.. 2
 .فيـ طبيعة التكنولوجيا واستخداماتيا في الحياة المعاصرة. 3
إدراؾ العبلقات األساسية التي يعتمد فييا كؿ مف العمـ . 4

 .والرياضيات والتكنولوجيا عمى بعضو البعض
د عمى استخدامو في العمـ تكويف العادات الذىنية التي تساع. 5

 .وفي الحياة بصفة عامة
 االشتراؾ في نشاطات المجتمع.. 6

 Nationalكما حددت المعايير القومية لمتربية العممية )     
Academy of Science)[18]   صفات الشخص المثقؼ عمميًا

 بأنو الشخص الذي:
يستطيع أف يسأؿ ويحدد إجابات لتساؤالت نابعة مف حب . 1
 .ستطبلع عف الخبرات اليوميةاال
 .يمتمؾ القدرة عمى الوصؼ والتفسير والتنبؤ بالظواىر الطبيعية. 2
يمتمؾ القدرة عمى قراءة وفيـ المقاالت الخاصة بالعمـ في . 3

 .، واالشتراؾ في المحادثات االجتماعيةالعامةالصحؼ 
ة يحدد القضايا العممية الرئيسة العامة التخاذ القرارات المحمي. 4

 .والقومية
يمتمؾ القدرة عمى تقويـ نوعية المعمومات العممية عمى أساس . 5

 مصدرىا والطرؽ المستخدمة في تعميميا.
يمتمؾ القدرة عمى فرض وتقويـ القضايا الجمية القائمة عمى . 6

 جمبرت ورأى دليؿ وتطبيؽ االستنتاجات مف ىذه القضايا بدقة

 درتو عمى:أف الشخص المثقؼ عمميًا يتمتع بق [19]
 والنظريات العممية في مجاؿ والمبادئمعرفة الحقائؽ والمفاىيـ . 1
 .العمـو 
 .تطبيؽ المعرفة العممية المتصمة بالمواقؼ الحياتية اليومية. 2
 .االستفادة مف عمميات االستقصاء العممي. 3
فيـ األفكار العامة لخصائص العمـ وأىمية التفاعؿ بيف العمـ . 4

 .المجتمعوالتكنولوجيا و 
 اإللماـ باالتجاىات والميوؿ المتعمقة بالعمـ.. 5

[ الثقافة العممية والمثقؼ عمميًا مف خبلؿ 20] وعرؼ بيبي
 مستوياتو الثبلثة:

 :Norminal SLالمستوى االسمي أوال: 
يستطيعوف  وفيو يتكوف لدى األفراد مخزوف معرفي إال أنيـ ال     

 .عمميةال الظواىر االستفادة منو في تفسير
 :Functional SLالمستوى الوظيفي ثانيا: 

وفيو يستطيع األفراد استخداـ المخزوف المعرفي في فيـ وتفسير 
 .الكثير مف الظواىر العممية المحيطة بيـ والتنبؤ بيا

 .Operational SLالمستوى اإلجرائي ثالثا: 
وفيو يستطيع األفراد فيـ البيئة المعرفية لمعمـ، واكتساب      

ميارات العممية والتطبيقية التي تمكنيـ مف اتخاذ القرارات اليومية، ال
دراؾ العبلقة بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع .  وا 

وقد أيقنت كؿ المجتمعات ضرورة المجوء إلى تكنولوجيا      
المعمومات لمواجية ظاىرة االنفجار المعرفي، وىو ما يستوجب 

التعّمـ الذاتي مدى الحياة،  إكساب المتعمـ العربي القدرة عمى
والتعامؿ المباشر مع مصادر المعرفة دوف وسيط بشري في ىيئة 
. ويتطمب ذلؾ إكسابو ميارات البحث  مدّرٍس أو كتاب مدرسيٍّ
واإلبحار في الشبكة العالمية " اإلنترنت لمحصوؿ عمى المعارؼ 
وتوظيفيا، وأقصى مف ذلؾ توليد المعارؼ الجديدة وربطيا بما 

دراسة تحميمية لفحص كتب  [22[. وقد أجرت فودة ]21] ياسبق
عمـو المرحمة المتوسطة بيدؼ التأكد مف التوازف بيف جوانب الثقافة 
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في الجوانب  Chiappetta,et.al [42]العممية فييا والتي حددىا 
 األربعة لمثقافة العممية وىي:

 .المعرفة العممية. 1
 .الطبيعة االستقصائية لمعمـو. 2
 .لعمـ كطريقة تفكيرا. 3
 .التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع. 4

أربعة أىداؼ أساسية الستخداـ تكنولوجيا  [8كما صاغ عمي ]
 المعمومات وىي:

 . تنمية قدرات الطفؿ العربي في اكتساب المعرفة.1
 . تنمية القدرات الذىنية لدى الطفؿ العربي.2
 فؿ العربي.. تنمية القدرات اإلبداعية لدى الط3
 . تنمية ميارات التواصؿ مع اآلخريف لدى الطفؿ العربي.4

وتسيـ المدارس الرسمية والخاصة ووسائؿ المعرفة وسيولة      
الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا المتنّوعة في تثقيؼ المتعمـ 

ْكسابو قيمًا إيجابية تؤّىمو ليكوف عضواً   عامبًل مؤّثرًا في مجتمعو؛ وا 
الفرد المستنير القادر عمى القياـ بدوره الثقافي تجاه  لمدرسةاإذ تعد 

نفسو ومجتمعو، ودفعو نحو الرقّي والتحّسف في عصر يتمّيز 
بالتطّور السريع في جميع مجاالت الحياة. كما تعمؿ عمى إعداده 

 متميزًا بخصائص أىّميا:
 مع.الشخصية وأىميتيا العممية والثقافية في المجت ػ إيمانو بقيمتو 1
ػ اعتقاده بأنو عْضٌو فّعػاٌؿ منتج لو قيمتو في المجتمع الذي  2

 يعيش فيو.
إحساسو بمشكبلت مجتمعو، وسعيو الجاد والصادؽ في حّؿ . 3

تمؾ المشكبلت بشكؿ إيجابي مع غيره، وذلؾ باستخداـ األساليب 
 العممية.
وىناؾ مصادر حديثة متعددة تعد وسائط تثقيفية عصرية      

قًا معرفية واسعة أماـ المتعمـ فاستفاد منيا وأنتج وأبدع. فتحت آفا
وأسيمت تكنولوجيا المعمومات الحديثة بصورة فّعالة في إْكساب 
المتعمـ القدرة عمى توظيؼ معارفو عمميا. وكما ىو معروؼ ف 

ىناؾ فْرٌؽ كبيٌر بيف تحصيؿ المعرفة وتطبيقيا عمميا لحّؿ 
مب الممارسة والتطبيؽ. كذلؾ المشاكؿ. فالعمـ في ىذا العصر يتط

وليس الوقوؼ  الثقافة العممية تتطمب االلتزاـ بسموكياتيا وتوظيفيا،
عمى معرفتيا خاصة وأف نجاح الفرد في عصر المعمومات رْىٌف 
بقدرتو عمى مواجية تعّقد الحياة مف حولو، سواء عمى المستوى 

ىر الفردي أو األسري أو االجتماعي، والكـّ اليائؿ مف الظوا 
كافية لمواجيتيا؛ بؿ  المعّقدة، لـ تعد أساليب التفكير  المحدودة

يتوجب عمينا كمربيف ومربيات أف نزّود المتعمـ بُعػّدٍة معرفية جديدة 
 –وعادة ما تكوف بالمغة اإلنجميزية  –كالبرمجيات التثقيفية الحديثة 

ورغـ صعوبة التعامؿ مع المغات األجنبية إال أف تمؾ البرمجيات  
ذات نتائج إيجابية،  واستخداـ تكنولوجيا المعمومات تنمي القدرات 

ئمة لمسيطرة عمى العقمية؛ إذ يوّفر استخداـ الحاسوب إمكانات ىا
البيانات والعبلقات، وتنمية ميارات التواصؿ،  الكـّ اليائؿ مف

وتشجيعو عمى البحث واالكتشاؼ، ومواصمة التجريب، كما تساعد 
عمى تنمية التفكير المتوازي، كما تساعد  األلعاب اإللكترونية

أسموب البرمجة عمى تنمية التفكير المنطقي المنيجي وينبغي مع 
ذلؾ أف نكوف حذريف حّتى ال ينجّر أبناؤنا وبناتنا إلى مواقع 

 . [8]تتناقض وقيمنا وثوابتنا
[ إلى 14ونظرًا ألىمية العمـ وعمميات اكتسابو أشار زيتوف ]     

 تنمية ميارات عممية العمـ لدى المتعمميف بقوليما:"تأكيد ضرورة 
إف التأكيد عمى استخداـ ميارات عممية العمـ يكسب األطفاؿ القدرة 
عمى تطبيؽ تمؾ الميارات في محاؿ العمـو ويتعداىا لمجاالت 
دراسية أخرى، بؿ إنو قد يكسبيـ القدرة عمى تطبيؽ تمؾ الميارات 

[ 23يـ اليومية. وأكد صقر ]في مواقؼ خارج الفصؿ أي في حيات
. ألنيا تيتـ  عمى ضرورة االىتماـ بعمميات العمـ في تدريس العمـو
بطرؽ الوصوؿ إلى المعرفة العممية واالكتشافات المختمفة. وقد 
قاس فعالية استخداـ الوسائط المتعددة في تنمية بعض ميارات 
 عمميات العمـ األساسية لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي حيث
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توصؿ إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح 

 المجموعة التجريبية في اختبار ميارات عمميات العمـ.

ويمكف عرض عمميات اكتساب العمـ ومياراتو )ميارات التعمـ      
 مدى الحياة( كالتالي:

 عمميات ميارات قسـ الذي Funk تصنيؼ[ 24] اليويدي وذكر
 :كالتالي قسميف إلى العمـ

 

 

 : عمميات اكتساب العمم ومياراتو1شكل 
 ميارات عمميات العمـ إلى قسميف كالتالي: الذي قسـ Funkتصنيؼ  [24]وذكر اليويدي 

 1جدول
 العمم عمميات ميارات

    

 Science Process عمليات العلم 

   Integratedالعلم التكاملية . ع
 ضبط المتغيرات

 صياغة الفروض

 تفسير البيانات

 التعريف اإلجرائي

 التجريب

 Causalالعلم السببية . ع
 التفاعل واألنظمة

 السبب والنتيجة

 االستدالل

 التوقع 

 االستنتاج 

Basic العلم األساسية. ع  

 المالحظة

 التصنيف

 االتصال

 عالقات المكان

 األسئلة اإلجرائية

 عالقات العدد

 الميارات المتكاممة الميارات األساسية م
 التمييز المبلحظة 1
 المتغيراتضبط  التصنيؼ 2
 صياغة الفرضيات التواصؿ 3
 التجريب القياس 4
 الرسـ البياني التنبؤ 5
 النمذجة االستدالؿ 6
 التقصي استخداـ األرقاـ 7
 - عبلقات المكاف والزماف 8
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 العمـ عمميات المتعمـ اكتساب مستوى وقياس تدريب ويمكف     
 ومستوى متقف ياربمع العمميات لتمؾ أدائو مستوى نتائج بقياس
بداع جودة  الثقافة متطمبات عمى وبناء( العمـ اكتساب ميارات) وا 
 فإف عمميًا؛ والمثقفات المثقفيف وسمات وبناتنا أبنائنا لدى العممية

 لدى العممية الثقافة تنمية ىو والمعمميف المعممات ميمات أبرز مف
 نيةالغ والمواقؼ المعرفة جوانب مف متطمباتيا بتنمية طمبتنا

 العمـ عمميات مف اكتسبوه ما تمثؿ التي والميارات باستجاباتيـ
 تطبيقاً  الميارات بتمؾ ومتسميف ممتمكييا يكونا أف شريطة والتفكير،

 .متقناً 
 عمميات عمى التربوييف معظـ اتفاؽ مف سبؽ ما عمى وبناء     

 اكتسابو عمى تدؿ التي ومياراتو( العمـ عمميات) العمـ اكتساب
 المعرفية اإلدراكية بمتطمباتو الفرد بإلماـ العمميات ىذه نميةت يمكف

 المتطمبات تمؾ تحميؿ يمكف أنو بمعنى حركية؛ والنفس واالنفعالية
 وتقويميا تقييميا ثـ الكتسابيا عمييا المتعمميف وتدريب وتدريسيا
 ذلؾ أكد كما اليدؼ ىذا لتحقيؽ موجو برنامج أو برامج ضمف
 العمـو مقرر في الحقيقي التقييـ ميمات أعد الذي[ 25] خميؿ

 التذكر) تحصيمي اختبار] إعداده مف متنوعة اختبارات لو واستخدـ
 الناقد التفكير واختبار ،(القياس) بلحظةم وبطاقة ،(والتطبيؽ والفيـ

 عمميات مكونات وبمراجعة (والتقويـ والتركيب والتحميؿ االستنتاج)
 في تتمحور أنيا الباحثة لمست والتكاممية األساسية العمـ اكتساب
 ،(األساسية) البسيطة التفكير اكتساب عمميات: ىي ثبلث جوانب

 االستقصائية أو التكاممية) الناقد التفكير اكتساب وعمميات
 واإلبداعي الحر االستقصائي التفكير اكتساب وعمميات ،(الموجية

 فحسي دراسة مف اتضح كما(. الحرة االستقصائية أو التكاممية)
 العمـ عمميات اكتساب ميارات في ممحوظاً  انخفاضاً  [26]

 وفي ،(األرقاـ واستخداـ واالستنتاج والتصنيؼ المبلحظة) األساسية
 الفروض، صحة مف التأكد الفروض، فرض) المشكمة حؿ ميارات
 الصؼ تبلميذ لدى(  المسألة تمخيص الحؿ، تقويـ الحؿ، تعميمو
 محمد دراسة تتوصؿ ولـ. عسير ةبمنطق أبيا بمدينة متوسط الثاني

 التبلميذ اكساب في المفاىيـ خرائط استخداـ فعالية إلى[ 27]
 أحمد دراسة وتوصمت. األساسية العمـ اكتساب عمميات ميارات

 وبعض البيئي الوعي تنمية عمى البيئي المدخؿ أثر إلى[ 28]
 اإلعدادي األوؿ الصؼ تبلميذ لدى األساسية العمـ عمميات
 األثر إلى[ 29] وحسف الجندي دراسة توصمت ماك. بمصر

 المرحمة عمـو في دراسياً  المتأخريف التبلميذ لتدريب اإليجابي
 العممي االستقصاء تنمية في سوشماف نموذج باستخداـ اإلعدادية
 المجيد عبد وأوصى. االنجاز ودافعية التكاممية العمـ وعمميات

 العمـ عمميات مياراتل العمـو معممي أداء مستويات بدراسة[ 30]
 قصور أكدت[ 31] حيدر دراسة ألف. التبلميذ عمى ذلؾ وانعكاس

 عمميات عمى التأكيد وعدـ العامة، بالمفاىيـ الحقائؽ ربط
 الناقد التفكير تنمي التي التعميمية المواقؼ وندرة.. االستقصاء
 العمـو معممي اىتماـ عدـ[ 32] وبوقحوص فضؿ وأكد. واالستدالؿ

 واعتبار. المعرفي الجانب عمى وتركيزىـ وأساليبو العمـ طرؽ بتأكيد
 أورد بينما عقمي؛ كعمؿ وليس يدوية ممارسة مجرد العممية التجارب
 بصورة يحدث لمعمـو التبلميذ تعمـ أف أكدت أدلة [33] حسف
 وبناء واالكتشاؼ لمبحث متزايدة فرص ليـ أتيحت كمما أفضؿ
 .     بأنفسيـ المعنى

 لدراسةا مشكمة .2
 حيوياً  شاغبلً  غدت بؿ فكريًا؛ اتجاىاً  الثقافة فمسفة تعد لـ       

 عنده الثقافة حيث[ 34] ايجمتوف لدى الحديث العصر شواغؿ  مف
لى أيضاً  فيي وحسب بو تحيا ما ليس  ألجمو، تحيا ما بعيد حد وا 
 التقنية العزيز عبد الممؾ مدينة مف المسئولة الجيات تحاوؿ لذا
 بكافة العالي التعميـ ووزارة والتعميـ التربية ووزارة ،(1ممحؽ)

 طموحاتيا البشرية الكوادر مف منتجاتيا تحقؽ أف جاىدة مؤسساتيا
 مساىمتيـ وفي تخصصو، حسب كؿ المجتمع في أدوارىـ تمبية في

 األكاديمي باإلعداد متسمحيف ومجتمعاتيـ حياتيـ تطوير في الفعمية
 لشعوب المميزة العممية الثقافة مف جيد بنصيب ومتمتعيف الجيد
 مف تطبيقو أمكنيا ما كؿ الجودة سبؿ تممس نحو بذلت وقد. العالـ
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 النظـ وتطبيؽ الدراسية المقررات كتغيير :ووسائؿ أساليب
 لدى المطموب تحقيؽ عمى والمتفؽ المعتمدة واالستراتيجيات

 الحاضر العصر متطمبات تغفؿ ولـ والمتعممات، المتعمميف
 تمؾ لتنفيذ المطموبة واألجيزة واألدوات الوسائؿ ووفرت قبؿ،والمست

 وابتعثت تدريبية دورات أقامت كما المترجمة، أو المعدة المقررات
 منظمة دورات بعقد عودتيف بعد قمف البلتي المشرفات بعض

 الجديد المقرر وتدريس التعامؿ عمى لتدريبيف العمـو لمعممات
: مختمفة جيات شكوى نبلحظ زلناال أننا إال. العمـو في المعتمد
 والطالبات والطمبة ومشرفاتيف، العمـو ومعممات المتعمميف، كأىالي
 ذلؾ الجديد؛ المقرر تقبؿ وبالتالي تفيـ عدـ عف تنبئ  أنفسيف،

 باإلضافة ،(والمفاىيـ الحقائؽ،) معينة بمعمومات محدد غير ألنو
 العقمية ياتبالعمم القياـ يتطمب الذي المحتوى؛ حجـ كبر إلى

 بيا والوعي المعمومة لتمحيص التفكير تستثير التي واألنشطة
 عمى وتغطيتو تمبيتو إمكانية مف المعممات تعاني والذي ،[35]

 ومنيا لممتعمميف، إكسابيا المحدد المخرجات مف المطموب الوجو
 يتحتـ مما. ومراحميـ المتعمميف مستوى حسب عممية ثقافة توفر
 عمميات ممارسة مف وتمكنو المعمـ ثقافة مستوى تحديد معو

 ميامو أداء يمكنو حتى والتكاممية األساسية والتفكير العمـ اكتساب
 :التالية األسئمة في البحث مشكمة وتتمثؿ المطموب الوجو عمى
 العممية؟ الثقافة في العمـو معممات مستوى ما. 1
 مـالع اكتساب عمميات ميارات في العمـو معممات مستوى ما. 2

 والتكاممية؟ األساسية
 العممية، الثقافة في العمـو معممة مستوى بيف عبلقة ىناؾ ىؿ. 3

  والتكاممية؟ األساسية العمـ اكتساب عمميات في ميارتيا ومستوى
 العممية، العمـو معممة ثقافة مستوى بيف عبلقة ىناؾ ىؿ. 4

  ؟والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات في ميارتيا ومستوى
 البحث أىدافأ. 

 :مف كؿ في العمـو معممات مستوى تحديد إلى الحالي البحث ىدؼ
 العممية الثقافة. 1

 .والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات ميارات. 2
 :مف كؿ بيف العبلقة تحديد

 في ميارتيا ومستوى العممية العمـو معممة ثقافة مستوى( 2-1
 .التكامميةو  األساسية العمـ اكتساب عمميات

 في ميارتيا ومستوى العممية العمـو معممة ثقافة مستوى( 2-2
 إكساب عمى وحرصيا والتكاممية، األساسية العمـ اكتساب عمميات

 والتكاممية. األساسية العمـ اكتساب عمميات المتعممات 
 البحث أىميةب. 
 :محاولتو في الحالي البحث أىمية تظير

عداد ميةالعم الثقافة بدور التعريؼ. 1  تمتع وأىمية ليا قياس أداة وا 
 في ىذا يبرز حيث الثقافة بيذه -خاصة- العمـو ومعممة معمـ

 مشروع إنياء عمى والتقنية لمعمـو عبدالعزيز الممؾ مدينة حرص
 العربية المممكة في العممية الثقافة لنشر وطنية استراتيجية بناء)

 .(السعودية
 والتكاممية، األساسية عمـال عمميات اكتساب ميارات تحديد. 2

عداد منيا، العمـو ومعممات معممي تمكف وأىمية  لتمؾ قياس أداة وا 
 وكيفية المعممات مستوى عمى المسئوليف تعريؼ في يسيـ الميارات
 .-وجد إف –القصور معالجة

 المعممات ثقافة مستوى تحديد في البحث نتائج مف االستفادة. 3
كساب ساباكت ميارات مف وتمكنيف العممية  في .العمـ عمميات وا 
 .المنيج وتطوير تقويـ إجراءات

 ممارستو ومستوى العممية الفرد ثقافة عبلقة عمى التعرؼ. 4
 المسئوؿ تمكف والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات وتطبيقو

 المعمـ ثقافة لدعـ والدورات التدريبات مف المطموب تقديـ عف
 .إكسابيا وميارات العممية

 أنواع وتطوير تنمية في تسيـ التي المناسبة المساعدات تقديـ. 5
 والحياة العمـو مقررات مع لمتعامؿ المطموبة وعممياتو التفكير

 .المعاصرة
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 البحث مصطمحاتج. 
  :(Science Literacy) العممية الثقافة
 في االستمرار عمى ورغبتو الفرد بقدرة: العممية الثقافة ُعّرفت     
 تعممو ما نتائج وتوصيؿ بمفرده، وعممياتو العمـ وفمضم تعمـ

 واألساليب الطرؽ: "بأنو[ 6] وآخروف سميـ وعرفو ،[1] لآلخريف
 فيو، كينونتو أدوار وعف لمعالـ فيمو عف اإلنساف عنيا يعبر التي

 بطبيعة المعممة وعي: بأنو إجرائياً  العممية الثقافة الباحثة وتعرؼ
 اكتسابو وعمميات المعاصرة، الحياة مباتمتط بكافة وارتباطو العمـ،

 بشكؿ العفوية وأداءاتيا سموكيا في تظير العمميات لتمؾ وممارستيا
 مقياس في عمييا تحصؿ التي الدرجة بقيمة وتقدر( كميارة) متقف
 .الباحثة أعدتو الذي العممية الثقافة
  :(The Knowledge of Science) العممية المعرفة
 والمبادئ والمفاىيـ الحقائؽ وتمييز باستيعاب مرتبطة معرفة     

 استجابة مف عميو ويستدؿ والنماذج رياتظوالن والفروض والقوانيف
 المعد العممية الثقافة مقياس مفردات مف الجزء ىذا عمى المتعممات

 .الباحثة قبؿ مف
 :(Process of acquisition Science) العمـ اكتساب عمميات
 واعتاد المتعمـ اكتسبيا نسبياً  الثابتة ياتالعمم مف مجموعة     

 بحيث المختمفة؛ بأنواعيا المعرفة واكتساب معالجة في استخداميا
 في وسموكياتو تميزه التي ومبادئو الفكري توجيو مف بيا يستدؿ
 القدرات مف متنوعة مستويات العمميات ىذه وتتضمف. حياتو
 التقصي ميارات يياعم يطمؽ والتي العممي التفكير وأنماط العقمية
 العممي التجريب وميارات العمـ اكتساب عمميات ميارات أو العممي

 ميارات[ 37] وسبلـ سبلـ وتناوؿ [.36]العممي البحث وميارات
 عممية عشرة ثبلث في العمـ عمميات مسمى تحت العممي التقصي
 استخداـ المبلحظة،) األساسية العمـ عمميات: قسميف إلى مقسمة

 القياس، األرقاـ، استخداـ التصنيؼ، والزماني، المكانية العبلقات
 فرض) التكاممية العمـ وعمميات ،(االستنتاج التنبؤ، االتصاؿ،
 النتائج، تفسير العوامؿ، في التحكـ ،اإلجرائي التعريؼ الفروض،

: مف كؿ عمييا تحصؿ التي بالدرجة: إجرائياً  ويعرؼ(.التجريب
 األساسية العمـ اكتساب عمميات تقييـ مقياس في الدارسة

 أو البسيطة العمـ عمميات اكتسابو تقيس الذي والطفؿ والتكاممية،
 باجتيادىا الدارسة تعده مقياس في الطفؿ عمر كاف ميما األساسية
 . الباحثة ليا حددتيا معايير ضمف

 البحث حدودد. 
  التربية دبمـو دارسات عمى وأدواتو مواده بتطبيؽ البحث التـز     

 عبد الممؾ جامعة البنات فرع التربية بكمية العمـو تخصص عاـال
 العمـو وتخصصات الشعب، جميع مف بجدة بمحافظة العزيز

 بمقرر دراستيف في المنتظمات مف( كيمياء - فيزياء - أحياء)
 الجامعي لمعاـ الثاني الدراسي بالفصؿ( 2) العمـو تدريس طرؽ

 .ىػػ1432/ىػ1431
 تواإلجراءا الطريقة. 3

 البحث وعينة مجتمع أ.
 العاـ التربية دبمـو دارسات جميع البحث وعينة مجتمع شمؿ     

 العزيز عبد الممؾ جامعة البنات فرع التربية بكمية العمـو تخصص
 المنتظمات العمـو وتخصصات الشعب جميع مف بجدة بمحافظة

 اـلمع الثاني الدراسي بالفصؿ البنات، فرع التربية بكمية دراستيف في
 :التالي الجدوؿ في توزعف. ىػػ31/1432 الجامعي

 2جدول 
 عينة البحث حسب التخصص

 العدد  التخصص
 16 أحياء
 4 فيزياء
 11 كيمياء
 31 المجموع

 .ىػ1432 الجامعي العاـ مف الثاني الدراسي بالفصؿ التطبيؽ وتـ
 أداة الدراسة ب.

 التالية واألدوات وطبقت الباحثة أعدت
  العممية قافةالث مقياس •
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  والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات مقياس •
 والتكاممية األساسية العمـ اكتساب عمميات وتقييـ مبلحظة بطاقة •
 .الباحثة مف محددة بمعايير( والدارسات الباحثة إعداد)

 البحث وأدوات مواد إعداد ج.
 بقةالسا والبحوث الكتب مف العديد بمراجعة الباحثة قامت .1

 الدالة ومياراتو العمـ اكتساب وعمميات العممية، بالثقافة الخاصة
 التربويوف عميو أجمع ما عمى بناء العمميات تمؾ اكتساب عمى

 تصنيفات نماذج وحسب العممية والثقافة العمـ طبيعة عف والفبلسفة
 لتمؾ -المسميات اختبلؼ مع –عمييا المتفؽ العمـ عمميات
 بحث التي الكتب مراجعة إلى باإلضافة يرالتفك وأنماط العمميات
 في تظير التي والتصرفات السموكيات وصور أشكاؿ في مؤلفوىا
 التي التعمـ وأنشطة المعممة ليا تخطط التي التعميـ انشطة أنواع
 كما العمـ، اكتساب عمميات مف عممية أي لتكتسب المتعممة تؤدييا

 واستراتيجيات ي،العمم التفكير بأنماط المرتبطة الكتب فحص تـ
 وتـ الجديدة، المقررة العمـو كتب لتعميـ المناسبة العمـو تدريس
 . التدريس طرؽ مقرري بتدريس الخاصة الكتب فحص

 عمميات وميارات العممية، الثقافة: مقياسي وتصميـ إعداد .2
 الدارسات  عمى وتطبيقيما وتحكيميما ومراجعتيما العمـ اكتساب

عداد ،(3ممحؽ)  ومقياس العممية الثقافة لمقياس اإلجابة نموذج وا 
 مبلحظة بطاقة تصميـ(. 4ممحؽ) العمـ اكتساب عمميات ميارات
 وتحكيمو والتكاممية األساسية العمـ عمميات اكتساب ميارات وتقييـ

 بتحديد وذلؾ ،(5ممحؽ) عوائميف وأطفاؿ الدارسات عمى تطبيقو ثـ
 محاور وتحديد ة،المبلحظ وبطاقة المطموبيف، المقياسيف أىداؼ
 -التربوي الدبمـو دارسات - ثقافة مستوى قياس: العممية الثقافة
 (.البحث عينة) العممية

 قياس: العمـ عمميات اكتساب ميارات مقياس ىدؼ تحديد .3
 التربوي الدبمـو دارسات لدى العمـ عمميات اكتساب ميارات مستوى

 (.البحث عينة)
 عمميات اكتساب ميارات وتقييـ مبلحظة بطاقة ىدؼ تحديد .4

( البحث عينة) التربوي الدبمـو دارسات اكتساب مستوى قياس: العمـ
 الكتب محتوى تحميؿ - العمـ عمميات اكتساب لميارات وأطفاليف
 بموضوع المرتبطة بالبحوث الممحقة البطاقات وبعض والمراجع
 وىي األربعة: العممية الثقافة مقياس ومحاور أبعاد تحديد - البحث
 العمـ بيف التبادلية والعبلقة, العممية والمعرفة, العمـ طبيعة

 العمـ بيف التبادلية والعبلقة ،(STS) والمجتمع والتكنولوجيا
 مقياس ميارات وتحديد(. STSE) والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا

 عمميات وتتضمف والتقييـ، المبلحظة وبطاقة العمـ اكتساب عمميات
 التكاممية العمـ اكتساب وعمميات الثمانية، يةاألساس العمـ اكتساب
 مساعدة مواد إعداد عمى التدرب ثـ وتعديميما، وتحكيميما الخمسة،

 لفترة والتكاممية البسيطة العمـ اكتساب عمميات ميارات قياس عمى
 :كالتالي وتطبيقيا تعديميا ثـ أسبوع،

 3 جدول
 العمم اكتساب عمميات اتميار  ومقياس العممية الثقافة اختبار أسئمة توزيع

 أرقام األسئمة في المقياس عدد األسئمة أو المواقف  المحاور اسم المقياس

 
 
 

 الثقافة العممية

 45-27-26-20-17-9-6-5-1 9 طبيعة العمـ

 40-35-33-31-25-24-11-10-4-3 10 المعرفة العممية

العبلقة التبادلية بيف العمـ والمجتمع 
 والتقنية

12 2-15-16-18-21-28-30-39-42-44-48-49 
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العبلقة التبادلية بيف العمـ والمجتمع 
 والتقنية والبيئة

19 7-8-12-13-14-19-22-23-29-32-34-36-37-38-
41-43-46-47-50 

ميارات عمميات 
 اكتساب العمم

 68-67-66-65-64-63-62-60-58-57-55-53-52 13 ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية

 61-59-56-53-51 5 عمميات اكتساب العمـ التكاممية ميارات

 العممية الثقافة: لمقياسي إجرائية خاصة أىداؼ صياغة. 5
 .العمـ اكتساب عمميات وميارات

 مقياس ومواقؼ العممية الثقافة اختبار أسئمة وصياغة تصميـ. 6
 البحوث مف العديد مراجعة بعد العمـ اكتساب عمميات ميارات
 الثقافة تناولت وبحوث العمميات، تمؾ تنمية تضمنت يالت العممية
 اعتمدت ثـ. ومستواىا العينة لحاالت تقويـ كبحوث فقط العممية
 .محور كؿ اسئمة وحددت المطموبة، المحاور

  مف واالختيار والخطأ، الصح نوع مف: المقياس أسئمة صياغة. 7

 وأىداؼ ووظائفو، العمـ أىداؼ  تحقيؽ روعي بحيث متعدد،
عداد ،العمـ عمميات اكتساب ميارات مستويات  .اإلجابة نموذج وا 

 عمميات اكتساب ميارات وتقييـ مبلحظة بطاقة معايير تحديد. 8
 حققيا التي المرات عدد متحقؽ،) والكمي الوصفي العمـ

 مقياس تفاصيؿ يوضح التالي والجدوؿ(. متحقؽ غير المفحوص،
 المبلحظة وبطاقة العمـ، عمميات اكتساب وميارات العممية الثقافة
 .والتقييـ

 4 جدول
 والمالحظة التقييم وبطاقة العممية الثقافة ومقياس التحصيمية االختبارات وصف 

الدرجة  عدد البنود عدد أسئمة المقياس الجــــــــوانب نوع المقياس
 الكمية

مقياس الثقافة العممية وميارات 
 عمميات اكتساب العمـ

 معرفي(محاور المقياس: )ال
   

 طبيعة العمـ وأىدافو والمعرفة العممية
   

(، والعبلقة STSالعبلقة التبادلية بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع ) 
 (STSEالتبادلية بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة )

1 50 
 

 عمميات اكتساب العمـ: )المياري( 
   

 -التواصؿ   –التنبؤ  -دالؿاالست –التصنيؼ  –القياس  –المبلحظة  
التعريؼ  -استخداـ عبلقات المكاف والزماف –استخداـ األرقاـ 

 –التصميـ التجريبي –فرض الفروض  –ضبط المتغيرات  –اإلجرائي 
 تفسير البيانات

1 18 68 

بطاقة مبلحظة تقييـ ميارات اكتساب 
 عمميات العمـ

 عمميات اكتساب العمـ
   

 18 13 8 األساسية البسيطةعمميات اكتساب العمـ 
  5 5 عمميات اكتساب العمـ التكاممية

 البحث وأدوات مواد . تجربةج
 مف عدد إطبلع تـ البحث وأدوات مواد صدؽ لتحديد     

 التدريس وطرائؽ والمناىج النفس عمـ: مجاالت في األستاذات
 وعمميات العممية الثقافة مقياس: مف كؿ عمى التعميـ وتقنيات

 اكتساب عمميات ميارات وتقييـ مبلحظة وبطاقة العمـ، ساباكت

 معامبلت وحسبت المقترحة، التعديبلت بعض أجريت حيث العمـ؛
 البحث، لعينة ممثمة عشوائية عينة عمى تطبيقيا بعد المقاييس ثبات

 ثبات معامبلت وقيـ العينة أفراد أعداد التالي 4 جدوؿ ويوضح
 المبلحظة وبطاقة العمـ، اكتساب وعمميات الثقافة العممية مقياس
 ونسبة ،(االختبارات) ألفا كرونباخ معامؿ باستخداـ والتقييـ
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 البلـز الوقت حدد كما كاف ،(والتقييـ المبلحظة بطاقة)االتفاؽ
 العمـ عمميات اكتساب وميارات العممية الثقافة: مقياسي إلنياء

 (.  دقيقة15 دقيقة، 45)

 والبطاقة مقياسال ثبات معامالت قيم 5 جدول
 قيم معامالت ألفا كرونباخ العدد العينة نوع المقياس

  مقياس الثقافة العممية وميارات عمميات اكتساب العمـ

 الدارسات

 
30 
 

9. 0* 
 *0. 9 مقياس الثقافة العممية

 **6.0 مقياس ميارات عمميات اكتساب العمـ
 **70.0 15 ـبطاقة مبلحظة وتقييـ ميارات عمميات اكتساب العم

  0.50 مستوى عند دال**                                              0.10 مستوى عند دال*

 الثبات معامؿ قيـ أف نمحظ السابؽ الجدوؿ إلى وبالنظر     
 الثقافة: المقاييس: مف كؿ في 0.10 -05.0 بيف ما معقوؿ
 ميارات قييـت وبطاقة العمـ، اكتساب عمميات وميارات العممية،
 بطاقة في االتفاؽ معامؿ قيمة وبمغت العمـ، اكتساب عمميات
 .معقولة قيـ وكميا( 0 .92) التقييـ

  واألدوات المواد تطبيق. د
 الفصؿ نياية في 5 بجدوؿ الموضحة المقاييس تطبيؽ تـ     

 الدبمـو دارسات عمى ـ2011/ىػ1432 عاـ مف الثاني الدراسي
 عمميات اكتساب ميارات تقييـ بطاقة عداما. المنتظمات التربوي
 ومعايير بسمات تزويدىف مع بتصميميا الدارسات ُكمفت فقد العمـ،
 لؤلطفاؿ بالنسبة( األساسية) المحددة العمـ اكتساب عمميات ميارات

 إلى توجيييف إلى باإلضافة ولزميبلتيف ألنفسيف بالنسبة والتكاممية
 صبلحية مف التأكد عدوب الميارات، تمؾ تدريس استراتيجيات

 بتطبيقو الدارسات قامت والتقييـ، المبلحظة بطاقة وثبات وصدؽ
 ما أعمارىـ المحددة العائمة، أطفاؿ أو أطفاليف وتقييـ مبلحظة في
 إيجاد في صعوبة واجيف بعضيف أف إال أعواـ،( 6 - 3) بيف
 أبناء عمى التقييـ بطاقة لتطبيؽ فاضطررف العائمة في طفؿ

 لئلظيار ذلؾ الباحثة شجعت وقد. وزميبلتيف وأنفسيف زميبلتيف
 . استخداميا لحيف ورصدت صححت ثـ إبداعيف،

  نتائج. ال4
 الثقافة في العمـو معممات مستوى ما: األوؿ السؤاؿ عمى لئلجابة  

 العممية؟
 عينة – الدارسات أداء درجات متوسطات الباحثة حسبت       

 المئوية النسب قيـ أوجدت ثـ مية،العم الثقافة مقياس في -الدراسة
 في االختبار نتائج الباحثة رصدت وقد. المقياس بنود لجميع
 :   اآلتي الجدوؿ

 6 جدول  
 (العينة درجات) العممية الثقافة مقياس بنود ونسب متوسطات قيم

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب نسبة كل بند % تكراره بنود المقياس اسم المقياس حجم العينة تخصص العينة

      1 4 12.9 0.87 0.34 
      2 16 51.6 0.48 0.51 
      3 14 45.2 0.55 0.51 
      4 14 45.2 0.55 0.51 
      5 7 22.6 0.77 0.43 
      6 21 67.7 0.32 0.48 
      7 7 22.6 0.77 0.43 
      8 23 74.2 0.26 0.45 
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      9 7 22.6 0.77 0.43 
      10 28 90.3 0.1 0.3 

 0.48 0.68 32.3 10 11 الثقافة 31 العموم
 0.44 0.74 25.8 8 12 العممية    
      13 5 16.1 0.84 0.37 
      14 16 51.6 0.48 0.51 
      15 24 77.4 0.23 0.43 
      16 19 61.3 0.39 0.5 
      17 7 22.6 0.77 0.43 
      18 24 77.4 0.23 0.43 
      19 14 45.2 0.55 0.51 
      20 26 83.9 0.16 0.37 
      21 9 29 0.71 0.45 
      22 19 61.3 0.39 0.5 
      23 4 12.9 0.87 0.34 
      24 14 45.2 0.55 0.51 
      25 23 74.2 0.26 0.45 

      26 27 87.1 0.13 0.34 
      27 12 38.7 0.61 0.5 
      28 12 38.7 0.61 0.5 
      29 4 12.9 0.87 0.34 
      30 15 48.4 0.52 0.51 
      31 22 71 0.29 0.46 
      32 19 61.3 0.39 0.5 
      33 9 29 0.71 0.46 
      34 16 51.6 0.48 0.51 
      35 6 19.4 0.81 0.4 
      36 28 90.3 0.1 0.3 
      37 4 12.9 0.87 0.3 
      38 16 51.6 0.48 0.51 

 0.37 0.84 16.1 5 39   31 العموم
      40 3 9.7 0.9 0.3 
 0.51 0.48 51.6 16 41 الثقافة    
 0.34 0.87 12.6 4 42 العممية    
      43 9 29 0.71 0.46 
      44 5 16.1 0.84 0.37 
      45 6 19.4 0.81 0.4 
      46 20 64.5 0.35 0.49 
      47 12 38.7 0.61 0.5 
      48 7 22.6 0.77 0.43 
      49 16 51.6 0.48 0.51 
      50 10 32.3 0.68 0.48 
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السابؽ أف ىناؾ تفاوتًا في قيمتي النسبة  6يتضح مف جدوؿ       
في مقياس  -عينة الدراسة  –المئوية ومتوسط درجات الطالبات 

؛ حيث حصمت بعض الدارسات في بعض بنود الثقافة العممية
 - 90مقياس الثقافة العممية عمى قيـ مرتفعة تتراوح ما بيف 

(ػ، كما تراوحت القيـ األعمى مف 36، 10% وذلؾ في بنديف )100
(، وتراوحت القيـ 26، 20% في بنديف ) 89 – 80المتوسط 
(، 31، 25، 18، 15، 8بنود ) 5% في  79 – 70المتوسطة 

، 6بنود ) 5% في 69 - 60ت القيـ األقؿ مف المتوسطة وتراوح
المقبولة والتي تراوحت قيميا  6(، أما البنود 46، 32، 22، 16
 5(، أما البنود 49، 41، 38، 34، 14، 2%  فيي ) 59 – 50

% ذات 49 - 40التي حصمت عمى القيـ األقؿ مف المقبولة 
فقد انحصرت  25(. أما بقية البنود 30، 24، 19، 4، 3األرقاـ )

، 9، 7، 5، 1% ذات األرقاـ )38.7-9.7في القيـ الضعيفة 
11 ،12 ،13 ،17 ،21 ،23 ،27 ،28 ،29 ،33 ،35 ،37 ،
(.كما تفاوتت قيـ 50، 48، 47، 45، 44، 43، 42، 40، 39

السابؽ أف  6يتضح مف جدوؿ  –متوسطات درجات الدارسات 
 –ط درجات الطالبات ىناؾ تفاوتًا في قيمتي النسبة المئوية ومتوس

في مقياس الثقافة العممية؛ حيث حصمت بعض  -عينة الدراسة 
الدارسات في بعض بنود مقياس الثقافة العممية عمى قيـ مرتفعة 

(، كما 36، 10% وذلؾ في بنديف ) 100 - 90تتراوح ما بيف 
، 20% في بنديف ) 89 – 80تراوحت القيـ األعمى مف المتوسط 

، 8بنود ) 5% في  79 – 70ـ المتوسطة (، وتراوحت القي26
 - 60(، وتراوحت القيـ األقؿ مف المتوسطة 31، 25، 18، 15
المقبولة  6(، أما البنود 46، 32، 22، 16، 6بنود ) 5% في 69

، 38، 34، 14، 2%  فيي ) 59 – 50والتي تراوحت قيميا 
التي حصمت عمى القيـ األقؿ مف المقبولة  5(، أما البنود 49، 41
(. أما بقية البنود 30، 24، 19، 4، 3% ذات األرقاـ )49 - 40
% ذات األرقاـ 38.7-9.7فقد انحصرت في القيـ الضعيفة  25
(1 ،5 ،7 ،9 ،11 ،12 ،13 ،17 ،21 ،23 ،27 ،28 ،29 ،

33 ،35 ،37 ،39 ،40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،47 ،
عينة  –(.كما تفاوتت قيـ متوسطات درجات الدارسات 48،50

واالنحرافات المعيارية في بنود مقياس الثقافة العممية.   -سة الدرا
وبالنسبة لتوزيع بنود مقياس الثقافة العممية عمى قيمو يوضحو 

 الجدوؿ اآلتي:
: توزيع بنود مقياس الثقافة العممية بناء عمى مستوى 7جدوؿ      

واالنحرافات المعيارية في   -وقيـ النسب % تنازليًا عينة الدراسة 
نود مقياس الثقافة العممية. وبالنسبة لتوزيع بنود مقياس الثقافة ب

 العممية عمى قيمو يوضحو الجدوؿ اآلتي:
 7جدول 

 توزيع بنود مقياس الثقافة العممية بناء عمى مستوى وقيم النسب % تنازلياً 
 نسبتو % رقمو البنــــــــــد م المستوى

 10 ع الماء في األنابيب الشعرية(مف المعرفة العممية )التنبؤ بارتفا 1 عال
90.3 

 36 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )الحفاظ عمى الموارد الناضبة( 2
 87.1 26 مف طبيعة العمـ )المفيـو العممي: وحدة قياس الضغط الجوي( 3 أعمى من
 83.9 20 مف طبيعة العمـ )أىمية دورة الكربوف لحفظ توازف الكوف( 4 المتوسط

 77.4 18 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )االستفادة مف أمعاء الحيوانات في خياطة الجراحة( 5  
   15 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )االتجاه لنقد المعمومات الجديدة( 6  

 74.2 8 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )اتصافو بالعالمية( 7 متوسط
   25 رفة العممية )طبقات اليواء الحامية مف الشيب(المع 8  
 71 31 المعرفة العممية )الضوء والعيف( 9  

 67.7 6 مف طبيعة العمـ )العمـ وأدواتو الخاصة( 10  
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 64.5 46 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تموث البيئة بالحديد( 11  
   16 والتقنية )الدقة العممية(عبلقة العمـ بالمجتمع  12 أقل من المتوسط

 61.3 22 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )استخداـ نتاج العمـ والتقنية( 13  
 61.2 32 بسبب تفاعبلت كيميائية( األوزوفعبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تآكؿ طبقة  14  

   2 ـ العممية لمواجية تحديات العصر ومتطمباتو(عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )تدريس المفاىي 15  
   14 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )نتاج التقدـ العممي والتقني عمى زيادة االنتاج( 16  

   34 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )نتائج إزالة الغابات في بيئة ما( 17 مقبول
 51.6 38 لمجتمع والتقنية )مواد الدخاف المسبب ألمراض القمب(عبلقة العمـ بالبيئة وا 18  
   41 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تدمير البشر لبيئاتيـ( 19  
   49 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )األمراض الفيروسية التي يسببيا الماء المموث( 20  

 48.4 30 بالمجتمع والتقنية )أمثمة تطبيقية( عبلقة العمـ 21  
   3 مف المعرفة العممية )القواعد العممية( 22 أقل من المقبول

   4 مف المعرفة العممية )نعريؼ القانوف العممي( 23  
 45.2 19 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تأثير غاز أوؿ أكسيد الكربوف عمى الفرد( 24  
   24 المعرفة العممية )الطبقة الحامية لؤلرض(مف  25  

   27 مف طبيعة العمـ )تحديد جنس المولود بالموجات فوؽ السمعية( 26  
 38.7 28 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )القوانيف العممية( 27  
   47 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تأثير التموث الضوضائي( 28  
 32.6 11 المعرفة العممية )الضبط الدقيؽ(مف  29  
 32.3 50 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )األمراض التي يسببيا المبيد الكيميائي ( 30  
   21 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )كوكب األرض يتبعو قمر واحد( 31  
 29 33 مف المعرفة العممية )ظاىرة البيوت الزجاجية( 32  
   43 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )إكساب المناعة لؤلشخاص( 33  

 25.8 12 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )تفسير دوراف األرض حوؿ الشمس( 34  
   17 مف طبيعة العمـ )وصؼ الظواىر( 35  

   5 مف طبيعة العمـ )المفيـو العممي( 36  
 22.6 7 بالبيئة والمجتمع والتقنية )اعتماد العمـ والعمماء عمى الكمية( عبلقة العمـ 37 ضعيف

   9 مف طبيعة العمـ )نسبية أوزاف ما عمى سطح القمر إلى األرض( 38  
   48 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )أسباب تشوىات الجنيف( 39  
 35 مف المعرفة العممية )حؿ األزمات بأماف( 40  

19.4 
 45 مف طبيعة العمـ )أساليب الحد مف الضوضاء( 41  
   13 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )القدرة عمى المبلحظة العممية الدقيقة( 42  
 16.1 39 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )الشمس مصدر لمطاقة الدائمة( 43  
   44 التموث(عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )الحد مف  44  
   1 مف طبيعة العمـ 45  
 12.9 23 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )ثاني أكسيد الكربوف ودوره في األرصاد( 46  
   29 عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )استخداـ البوصمة لتحديد االتجاه( 47  
   37 عالجة التموث الناتج عف أنشطة االنساف المختمفة(عبلقة العمـ بالبيئة والمجتمع والتقنية )م 48  
 12.6 42 عبلقة العمـ بالمجتمع والتقنية )أنشطة البشر وتحطيـ حزاـ األوزوف( 49  
 9.7 40 مف المعرفة العممية )األشعة فوؽ البنفسجية تسبب سرطاف الجمد( 50  
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 تالمتوسطا قيـ تفاوت: السابقاف 7و 6 الجدوالف يظير     
 المقياس محاور جميع في توزعت إذ المئوية؛ والنسب الحسابية
 والعبلقة(, بنود10) العممية والمعرفة(, بنود 9) العمـ طبيعة] وبنوده
 والعبلقة ،(بنداً 12) والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية
 واتخذت ،(بنداً 19) والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية

 محوري عمى( 0.1) حسابي ومتوسط%  90.3 المرتفعة قيـال
 والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة العممية، المعرفة]

 مف األعمى القيـ ذات المقياس بنود توزعت وكذلؾ والبيئة،
 0.16) ومتوسطي( % 87.1و 83.9) نسبتي بيف المتوسط

 المتوسطة القيـ بنود وتوزعت ،[العمـ طبيعة] محور عمى( 0.13و
 عمى( 0.23و 0.26و 0.29) ومتوسطات%  (79 – 70)

 والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة العممية، المعرفة محاور
 والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة والمجتمع،
% (69 – 60) المتوسط مف األقؿ القيـ بنود وتوزعت والبيئة،

, العمـ طبيعة] محاور عمى( 0.32و 0.35و 0.39) ومتوسطات
 التبادلية والعبلقة والمجتمع، والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة

 بنود قيـ وانخفضت ،[والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف
 والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية العبلقة األخيريف المحوريف

 والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف ليةالتباد والعبلقة والمجتمع،
 ومتوسط( % 59 – 50) قيميا تراوحت والتي المقبولة القيـ بيف
 والتي المقبولة مف األقؿ القيـ توزعت بينما ؛(0.48) بند كؿ

 0.55) بيف تراوحت بنودىا ومتوسط(% 49-40) قيميا تراوحت
 العمـ بيف التبادلية والعبلقة العممية، المعرفة] المحاور في( 0.52و

 والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة والمجتمع، والتكنولوجيا
 ومتوسطاتيا( %  39 – 10) الضعيفة القيـ أما[ والبيئة والمجتمع

(0.9, 0.18, 0.52, 0.55, 0.61 ,0.68 ,0.71 ,0.74 
 طبيعة المحاور جميع عمى توزعت فقد ،(0.87, 0.84, 0.77,

 والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة العممية، رفةالمع العمـ،
 والمجتمع والتكنولوجيا العمـ بيف التبادلية والعبلقة والمجتمع،

 . والبيئة
 في العمـو معممات مستوى ما: الثاني السؤاؿ عمى ولئلجابة     

 العمـ؟ اكتساب عمميات ميارات
 أداء درجات اتومتوسط المئوية، النسب قيـ الباحثة حسبت     

 اكتساب عمميات ميارات مقياس في -الدراسة عينة -الدارسات
. المعياري واالنحراؼ المتوسطات، بيف الفروؽ أوجدت ثـ العمـ،
 : اآلتي الجدوؿ في االختبار نتائج الباحثة رصدت وقد

 8 جدول
 العمم اكتساب عمميات ميارات مقياس بنود ونسب متوسطات قيم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نسبة كل بند % تكراره بنود المقياس اسم المقياس لعينةاحجم  تخصص العينة

      51 16 51.6 0.48 0.51 
      52 23 74.2 0.26 0.44 
      53 27 87.1 0.13 0.34 
      54 20 64.5 0.36 0.49 
      55 26 83.9 0.16 0.37 
      56 16 51.6 0.48 0.51 
      57 22 71 0.29 0.46 
      58 7 22.6 0.77 0.43 
      59 5 16.1 0.84 0.37 

    
ميارات عمميات 

 0.25 0.94 6.5 2 60 اكتساب العمم
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 8تابع جدول 

      61 5 16.1 0.84 0.37 
 0.43 0.77 22.6 7 62   31 العموم

      63 16 51.6 0.48 0.51 
      64 1 3.2 0.97 0.18 
      65 3 9.7 0.91 0.3 
      66 5 16.1 0.84 0.37 
      67 16 51.6 0.48 0.51 
      68 9 29 0.71 0.46 

السابؽ أف ىناؾ تفاوتًا في قيمتي النسبة  8يتضح مف جدوؿ       
في مقياس  -عينة الدراسة  –المئوية ومتوسط درجات الطالبات 

صمت بعض الدارسات ميارات عمميات اكتساب العمـ؛ حيث ح
 %(89 - 80لمتوسط تتراوح ما بيف )عمى قيـ تعد أعمى مف ا

 –70(ػ، كما تراوحت القيـ المتوسطة )53،55وذلؾ في بنديف )
(، وتراوحت القيـ األقؿ مف المتوسطة 57، 52( % في بنديف )79
 50(، ووجدت القيـ المقبولة )54( % في بند واحد )69 – 60)

فقد  9(، أما بقية البنود 67، 63، 56ػ 51(% في )59 –
      % ذات األرقاـ(49 - 10حصرت في القيـ الضعيفة )ان
(. كما تفاوتت قيـ 68، 66، 65، 64، 62، 61، 60، 59، 58)

واالنحرافات  -عينة الدراسة  –متوسطات درجات الدارسات 
وبالنسبة  المعيارية في بنود مقياس ميارات عمميات اكتساب العمـ

نود ميارات عمميات اكتساب العمـ عمى قيمو النسبية لتوزيع ب
 يتضح في الجدوؿ اآلتي:

 9جدول 
 توزيع بنود مقياس ميارات عمميات اكتساب العمم بناء عمى قيم النسب % تنازلياً 

 نسبتو% رقمو البنــــــــــد م المستوى
 87.1 53 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )القياس( 1 أعمى من
 83.9 55 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )التصنيؼ( 2 المتوسط

 متوسط
 74.2 52 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )المبلحظة( 3
 71 57 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )االستدالؿ( 4

 64.5 54 مميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )القياس(مف ميارات ع 5 أقل من متوسط
   51 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )المبلحظة( 6  

   56 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )االستدالؿ( 7 مقبول
 51.6 63 بلقات المكاف والزماف(مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )استخداـ ع 8  

   67 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية )التصميـ التجريبي( 9  

 22.6 58 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )التنبؤ( 10  

 16.1 59 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )التنبؤ( 11  
 6.5 60 مميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )التواصؿ(مف ميارات ع 12  
 16.1 61 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )استخداـ األرقاـ( 13  

 16.1 62 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية البسيطة )استخداـ عبلقات المكاف والزماف( 14 ضعيف
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 3.2 64 ب العمـ التكاممية )التعريؼ اإلجرائي(مف ميارات عمميات اكتسا 15  
 9.7 65 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية )ضبط المتغيرات( 16  
 16.1 66 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية )فرض الفروض( 17  
 29 68 مف ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية )تفسير البيانات( 18  

 المتوسطات قيـ تفاوت: السابقاف 9و 8 الجدوالف يظير     
 المقياس محوري جميع في توزعت إذ المئوية والنسب الحسابية
 المبلحظة) البسيطة األساسية العمـ اكتساب عمميات ميارات وبنوده

 استخداـ - التواصؿ – التنبؤ -االستدالؿ – التصنيؼ – القياس –
 عمميات وميارات ،(والزماف المكاف عبلقات استخداـ – األرقاـ
 –المتغيرات ضبط –اإلجرائي التعريؼ) التكاممية العمـ اكتساب
 القيـ واتخذت( البيانات تفسير –التجريبي التصميـ– الفروض فرض
 ,0.13) ومتوسطي(% 87.1, 83.9) بيف المتوسط مف األعمى
 بيف المتوسطة القيـ ذات المقياس بنود توزعت وكذلؾ ،(0.16
 يحصؿ ولـ ،(0.29, 0.26) ومتوسطي(% 74.2 – 71) نسبتي

 ومتوسط%( 64.5) المتوسط مف األقؿ القيمة عمى واحد بند إال

 اكتساب ميارات مقياس محوري بندي قيـ وانخفضت ،(0.36)
 عمى قيمتيا اقتصرت والتي المقبولة القيـ بيف العمـ عمميات

 – 3.2) الضعيفة والقيـ ؛(0.48) بند كؿ ومتوسط%( 51.6)
 0.9و 0.97و 0.94و 0.84 و 0.77) ومتوسطات(% 29
 (. 0.71و

 مستوى بيف عبلقة ىناؾ ىؿ: الثالث السؤاؿ عمى ولئلجابة     
 عمميات في مياراتيا ومستوى العممية، الثقافة في العمـو معممة

   والتكاممية؟ األساسية العمـ اكتساب
 في الدارسات درجات متوسطات بيف االرتباط معامؿ حساب تـ  

 عمميات اكتساب ميارات ومقياس العممية، الثقافة مقياس: مف كؿ
  .االرتباط معامبلت قيـ التالي الجدوؿ يوضح حيث العمـ؛

 10 جدول
 العمم عمميات اكتساب وميارات العممية الثقافة: مقياسي درجات متوسطات ارتباط معامالت قيم

محاور مقياسي: الثقافة 
العممية وميارات عمميات 

 تساب العمماك

 : العالقة بين4محور :3محور :2محور
مجموع قيم  ع، ت،  

ارتباط الثقافة 
 العممية

ميارات 
عمميات 

اكتساب العمم 
 البسيطة

ميارات 
عمميات 

اكتساب العمم 
 التكاممية

مجموع قيم ارتباط 
ميارات اكتساب 

المعرفة  العمم
 العممية

العالقة بين ع، 
 ت، ج

 ج، ب

عمـ :طبيعة ال1محور
 وأىدافو

0.719 
** 

0.851 ** 0.549 ** 0.830 ** 0.134 0.236 0.202 

 0.2 * 0.340 0.107 ** 0.847 ** 0.603 ** 0.777 - :المعرفة العممية2محور
:العبلقة بيف ع، 3محور

 ت، ج
  - 0.660 ** 0.914 ** 0.11 0.364 * 0.227 

: العبلقة بيف ع، 4محور
 ت، ج، ب

    - 0.879 ** 0.201 0.045 0.193 

مجموع قيـ ارتباط الثقافة 
 العممية

      - 0.171 0.235 0.234 

ميارات عمميات اكتساب 
 العمـ البسيطة

        - 0.16 0.937 ** 

ميارات عمميات اكتساب 
 العمـ التكاممية

          - 0.496 ** 

 31ف=        29ودرجة حرية  0.05* مستوى الداللة عند   ودرجة حرية 0.01 عند مستوى الداللة * *
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 داللة مستوى عند موجب ارتباط ىناؾ أف 10 جدوؿال مف يتضح  
  األربعة العممية الثقافة مقياس محاور جميع بيف 0.01
 - 0.851 -0.719: كالتالي المعامبلت قيـ ترتبت حيث

0.549- 0.830 - 0.777 - 0.603 - 0.847 - 0.660 
 عف االرتباط معامبلت قيـ انخفضت بينما 0.879 - 0.914 -

 البسيطة العمـ اكتساب عمميات ميارات في 0.05 داللة مستوى
- 0.236 - 0.134 :الترتيب عمى ومجموعيما والتكاممية،
0.202 - 0.107 - 0.200 - 0.110 - 0.227 - 0.201 

- 0.045 - 0.193 - 0.171 - 0.235 - 0.234 -  
 التي 0.364-0.340: االرتباط معامبلت قيـ ماعدا 0.160
 ميارات ارتباط معاممي قيمتا وارتفعت ،0.05 داللة مستوى اتخذت
 إلى معاً  ومجموعيما والتكاممية البسيطة العمـ اكتساب عمميات
 االرتباط معامبلت قيمتي أخذت حيث      0.01 داللة مستوى

 وقيمة( والتكاممية البسيطة العمـ اكتساب عمميات ميارات)
 الجدوؿ ويوضح 0.496 - 0.937: رتيبالت عمى مجموعييما

 بيف إحصائي مستوى أي عند دالة ارتباط عبلقة ال أف أيضاً 
 ميارات واكتسابيف العممية الدارسات ثقافة ارتباط قيـ مجموع

 2: محوري عدا والتكاممية؛ البسيطة العمـ اكتساب عمميات
( والتقنية والمجتمع العمـ بيف التبادلية العبلقة) 3 ،(العممية المعرفة)

 العمـ اكتساب عمميات بميارات ليما االرتباط معامؿ قيـ كانت فقد
 االرتباط معامبلت قيـ وتدؿ. مقبولة قيمة وىي ،0.05 التكاممية

 ومجموعيما والتكاممية البسيطة العمـ اكتساب عمميات ميارات بيف
 أف يبلحظ ذلؾ ومع. الميارات ىذه مواقؼ أسئمة اتساؽ عمى معاً 
 اإلحصائي المستوى مف قريبة قيـ ذات ارتباط مبلتمعا ىناؾ
 عمميات وميارات( العمـ طبيعة)1محور ارتباط في وذلؾ 0.05
 ارتباط قيـ مجموع وارتباط ،(0.236) التكاممية العمـ اكتساب
 وبمجموع التكاممية العمـ اكتساب عمميات بميارات العممية الثقافة
 (. 0.234) ،(0.235) العمـ اكتساب ميارات ارتباط قيـ

 مستوى بيف عبلقة ىناؾ ىؿ: الرابع السؤاؿ عمى ولئلجابة     
 اكتساب عمميات في ميارتيا ومستوى العممية، العمـو معممة ثقافة
 وحساب عرض مف الباحثة تتمكف لـ، والتكاممية األساسية العمـ
 وأعمار أعداد برصد اكتفت لذا إحصائيًا؛ السؤاؿ ىذا إجابة

 العمـ اكتساب عمميات ميارات اكتسابيـ اتودرج المفحوصيف
 :التالي الجدوؿ في كما( المبلحظة بطاقة)

 11جدول
 ودرجاتيم وأعمارىم والتقييم المالحظة بطاقة في المفحوصين بأعداد رصد

 درجة الميارات ب م الجنس العمر باألعوام
درجة الميارات 

 ت
 مالحظات درجة البطاقة

 مشاركيفعدد الذكور ال 2 1 2 0 ذكر 2

 ( عاماً 2-02) 07 3 1 3 2    

 وعدد اإلناث المشاركات 02 1 02 2 أنثى  

 ( عاماً 2-29) 06 06 1 06 6   2

   09 6 06 6 ذكر  

   01 0 9 3 أنثى  

   00 1 00 7 ذكر 6

   23 1 23 8 أنثى  

   9 2 3 9 ذكر  

   8 1 8 01 أنثى  

6   00 07 3 22   

   26 1 26 02 ذكر  
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 11تابع جدول 

    02 26 1 26   

 ذكر 3
06 8 6 02   
06 07 01 27   

 ذكر 7
03 26 1 26   
07 26 7 22   

   07 1 07 08 أنثى  

   08 6 02 09 ذكر 8

 أنثى  
21 22 1 22   

  20 09 08 27   

   02 0 00 22 أنثى  

   20 6 07 22 ذكر 01

   26 6 09 26 أنثى  

    26 06 6 08   

   26 3 09 23 ذكر 00

    27 20 6 23   

   20 06 03 28 ذكر 02

22   29 26 06 29   

   28 6 09 21 أنثى 26

29   20 09 6 22   

 أنثى06ذكر+ 07 درجة 29-2 فرد 09 فرد 20 مجموع المفحوصيف والمفحوصات

أعبله أف نسبة عدد الذكور الذيف  11يبلحظ مف جدوؿ       
وحظوا وسجمت ليـ درجات في بطاقة مبلحظة وتقييـ ميارات ل

خضعف  اآلتيعمميات اكتساب العمـ يزيد عددىـ عف عدد اإلناث 
ى تطبيؽ المقياس عم إلى الدارسات مف  3 لجأتو لنفس المقياس 

إما بمبلحظة زميبلتيف أو المعممات المتعاونات أثناء فترة  أنفسيف
 . ليكف أكثر موضوعية وسطةالتدريب الميداني بالمدارس المت

 النتائج. مناقشة 5
إلماـ نسبة ( 6، 5)جدوال:  إجابة السؤاؿ األوؿنتائج  أكدت    

ة مف عينة الدراسة بقدر مف الثقافة العممية التي قد تمبي متوسط
بعض متطمبات كتب العمـو الجديدة المعتمدة واستراتيجيات التدريس 

 ؛يارات عمميات اكتساب العمـالتي قد تسيـ في إكساب المتعممات م
خاصة وأف مقررات العمـو الحديثة تتطمب منيـ ممارسة وتطبيؽ 

 [15]تمؾ العمميات ومياراتيا في تحصيميـ العمـ، لذلؾ اقترح مازف 
إعادة وصياغة المنيج ليمكف التحكـ في ثقافة المتعمـ مع االحتفاظ 

 في 7بجدوؿ  انخفاض درجات الدارساتوقد يرجع بيويتو. 
المحوريف األخيريف خاصة المرتبطة بعبلقة العمـ بكؿ مف البيئة 
والمجتمع والتقنية، والمعرفة العممية المستحدثة إلى قصور في 
متابعة الجديد مف التطبيقات والمستجد مف االستخدامات لتطبيقات 

خاصة في مجالي الكيمياء والفيزياء وعمـو الفمؾ  -العمـ والتقنية 
االىتماـ بالبيئة  وقمة -تيايقاتيا وتقنية مستجداوتطب اوالجيولوجي

صحيًا  ينعكس تأثيره السمبي عمى المجتمعوسبلمة المجتمع مما 
ونفسيًا واجتماعيًا. كما ارتبطت غالبية بنود المحاور التي نالت قيمًا 

المستحدثات  بعض مرتفعة لحد ما بالصحة وعمـ األحياء ووظائؼ
ضت قيـ بعض بنود المحور الرابع بالنسبة لمفرد والمجتمع. وانخف

الخاص بعبلقة العمـ والتقنية والمجتمع والبيئة الخاصة بطبقات 
يتوفر التوعية  الجو وموارد األرض الطبيعية، وصحة العيف والتي ال

اإلعبلـ العامة المختمفة. وقد  بيا إال في فترات متباعدة في وسائؿ
لمعرفة التراكمية تشير النتائج المتفاوتة إلى أف تدريس بنية ا

وعمميات اكتسابيا ال تتـ عمى الوجو الذي يساعد الدارس عمى 
تكونيا لديو كعادات عقمية يمارس مف خبلليا الكثير مف ميارات 

كما أكدتو مشاريع التقدـ اكتساب عمميات العمـ أيضًا 
التابعة لمرابطة األمريكية لمتقدـ العممي  (Project2061)العممي

AAAS)) [14]رنامج الوكالة اليابانية لمعمـو والتقنية ، وبJSTA) ) 
تنميتيا لدى و إلى زيادة الوعي العممي والتقني  المتاف ىدفتا[11]

إلى ضرورة المجوء  [21]. كما أشار آلييتي جميع أفراد المجتمع
إلى تكنولوجيا المعمومات لمواجية ظاىرة االنفجار المعرفي، 
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، والذي يتطمب إكساب والتعامؿ المباشر مع مصادر المعرفة
المتعمميف ميارات البحث والتقصي في الشبكة المعموماتية العالمية. 

إلى  (8، 7 :ؿاإلجابة عمى السؤاؿ الثاني )جدو  نتائج كما أكدت
إحاطة عينة الدراسة بقدر مف ميارات عمميات اكتساب العمـ والتي 
ة قد تسيـ في تمبية بعض متطمبات كتب العمـو الجديدة المعتمد

واستراتيجيات التدريس التي تسيـ في إكساب المتعممات ميارات 
يف والمتعممات معمميات اكتساب العمـ. رغـ عدـ تمكف جميع المتعم

عمى ممارسة ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية إال مف تجاوز 
ى مرحمة التعمـ التجريدي الرتباطو بالتفكير المنطقي كما توصمت إل

وقد يرجع انعداـ وانخفاض درجات  . [38]دراسة أحمد ذلؾ
الدارسات في محور ميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية 

استخداـ  -استخداـ األرقاـ  –التواصؿ –2البسيطة المرتبطة )التنبؤ 
عبلقات المكاف والزماف(, وميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية 

فرض الفروض  –ت ضبط المتغيرا –المرتبطة )التعريؼ اإلجرائي 
تفسير البيانات(، كما ارتبطت غالبية بنود المحوريف المذيف ناال  –

قيمًا مقبولة لحد ما بميارات عمميات اكتساب العمـ األساسية 
االستدالؿ  –المبلحظة  –التصنيؼ  –البسيطة المرتبطة )القياس 

استخداـ عبلقات المكاف والزماف(, وميارات عمميات اكتساب  -
لتكاممية المرتبطة )التصميـ التجريبي( إلى قمة تدريبيـ عمى العمـ ا

اكتساب تمؾ الميارات التي تؤىميـ لمتعامؿ مع عمميات اكتساب 
ذلؾ إلى أف المعمميف ال  [40]العمـ بسيولة ويسر، وقد أرجع فضؿ 

يدربوف الدارسيف أو المتعمميف عمى تمؾ الميارات وبذلؾ ال تنمو 
ليـ بعد إعادة صياغة كتب  ةال حاجأنو لدييـ. وتعتقد الباحثة 

العمـو الجديدة المترجمة التي راعت تنوع استراتيجيات التدريس 
وركزت عمى التقصي كطريقة تثير جميع عمميات اكتساب العمـ، 

جدوى استخداـ  [35]كما أثبتت دراسة نتائج دراسة شياب 
اب استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات عمميات اكتس

أف المعمـ بأدائو وفيمو ألبعاد العمـ  [39]أكد فراج و العمـ التكاممية. 
. كما أشاد عمي وخصائصو يمكف أف يكسب التبلميذ ىذا الفيـ

)د.ت( بدور تكنولوجيا المعمومات في تنمية ميارات التواصؿ، 
وتشجيعو عمى البحث واالكتشاؼ، ومواصمة التجريب. واتضح مف 

ميارات اكتساب  4اضًا ممحوظًا في انخف [26]دراسة حسيف 
ميارات اكتساب عمميات العمـ التكاممية  7عمميات العمـ البسيطة، و

لدى متعممي المرحمة المتوسطة. والدراسة الحالية طبقت عمى 
 إلى تأكيد [14]دارسات مرحمة دبمـو التربية العاـ. كما أشار زيتوف 

،  بضرورة استخداـ ميارات عممية العمـ وتطبيقيا  في مجاؿ العمـو
بتركيز  [23]والمجاالت األخرى الدراسية والحياتية. ودعا صقر 

االىتماـ عمى عمميات العمـ في تدريس العمـو ولـ يتوصؿ ألي 
فروؽ دالة بيف مجموعتي عينتو في اختبار ميارات عمميات 

وقد تكوف  اكتساب العمـ، ربما لصغر سف العينة )خامس ابتدائي(.
( غير الدالة إحصائيًا كما نمحظ في 9لثالث )جدوؿنتائج السؤاؿ ا

ارتباط كؿ مف: المحاور األربعة بميارات عمميات اكتساب العمـ 
البسيطة والتكاممية ومجموعيما معًا ناتج مف عدـ تمكف غالبية 
الدارسات مف تطبيؽ المفاىيـ المرتبطة بطبيعة العمـ والمعرفة 

والمجتمع والتقنية والعبلقة  العممية والعبلقة التبادلية بيف العمـ
التبادلية بيف العمـ والمجتمع والتقنية والبيئة في صورة ميارات 
تحصؿ بيا عمميات اكتساب الجانب المعرفي بكافة مستوياتو 

والتي لـ تصؿ عينة  [27]وتطبيقاتو. كما ورد في بحث محمد 
البحث التجريبية الكتساب ميارات عمميات اكتساب العمـ البسيطة 

اختمفت بذلؾ عف ىذا البحث في األسموب المستخدـ، وسف العينة و 
إتقاف العديد مف الميارات التي  [8]  الصغيرة؛ بينما اشترط عمي

تمكف المتعمـ مف التفسير والتنبؤ واتخاذ القرار المناسب لما يواجيو 
 ،[7]، والبغدادي [20] بيبيمف مشكبلت و وافقو كؿ مف:

لمفحوصيف والمفحوصات في ميارات وبتتبع درجات ا. [6]وصابر
–)لئلجابة عمى السؤاؿ الرابع  عمميات اكتساب العمـ البسيطة

 نمحظ أنيا متحققة لدى جميع أفراد العينة بنسب متفاوتة (11جدوؿ
نصؼ العينة تقريبًا أقؿ مف ؛ بينما لـ يكتسب وفي ميارات مختمفة

وخاصة مف ميارات عمميات اكتساب العمـ التكاممية. أي ميارة مف 
أنثى  7) ( سنوات مع اختبلؼ الجنس8-2تراوحت أعمارىـ بيف )

وقد يكوف صغر سف العينة ووقوعيا في مرحمة ما قبؿ . ذكور( 4و
العمميات لدى بياجيو سبب لعدـ تمكنيـ مف ممارسة ميارات 
عمميات اكتساب العمـ، وقد يحتاج المرء لممارسة وتدريب عممي 

مـ ويحتاج ذلؾ لمعمـ ومعممة يحسنا الكتساب عمميات اكتساب الع
التأكيد عمى عمميات التقصي والتفكير الناقد في تدريسيما كما أكد 

، [32]، وفضؿ وبوقحوص [31]وحيدر [41]كؿ مف: دوجبلس 
بدراسة مستويات أداء  [30]بينما أوصى عبد المجيد  [33]وحسف 
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ى معممي العمـو لميارات عمميات اكتساب العمـ وانعكاس ذلؾ عم
جادتو وبالنسبة أداء التبلميذ.  لعبلقة تمتع المتعمـ بالثقافة العممية وا 

ميارات عمميات اكتساب العمـ، ومحاولة إكساب تمؾ الميارات 
ـ تشر أي دراسة مف الدراسات السابقة أو مف يرعاىف فم لممتعمميف

لذلؾ ولـ تركز عميو؛ ألف محور اىتماـ الدراسات جميعيا تركزت 
كساب الحقائؽ والمفاىيـ تدريس جز عمى  ء بسيط مف طبيعة العمـ وا 
تطرقت بعض الدراسات و  دوف طرؽ تطبيقيا ومعالجتيا. ،العممية

، إلكساب ميارات عمميات اكتساب العمــ المناسبة يساليب التعمأل
، ومحمد [35]بأساليب شتى كما في بحث شياب  وتدريب المعمميف

اسة إلقاء بعض الضوء ذلؾ حاولت ىذه الدر ل. و لتحقيؽ ذلؾ [27]
عمى ميارات عمميات اكتساب  عينة الدراسةتدريب عمى إمكانية 

العمـ ومحاولة التدرب عمى إكساب أطفاليـ والمتعمميف وذواتيـ تمؾ 
أدوات وأساليب ومواقؼ تقييـ  صممت المشاركاتحيث  الميارات

ميارات عمميات اكتساب العمـ لدى األطفاؿ بكافة مراحؿ نموىـ 
ات أعمارىـ، ثـ طبقف مبلحظاتيف وتقييميف باستخداـ ومستوي

 نياوشكر البطاقة المصممة تبعًا لممعايير المحددة مف قبؿ الباحثة 
في إعداد مواقؼ  الكتشاؼ جوانب مف قدراتيف التي لـ يتوقعنيا

تقييـ ميارات عمميات اكتساب العمـ البسيطة والتكاممية لدى 
 عدد بسيط منيف لتقييـ أنفسيف؛ وقد لجأ ،أبناء الجيراف أطفاليف أو

استخداـ بطاقة  أصرت الباحثة عمى استمرار محاولتيفإذ 
وخبلصة ما توصمت إليو  المبلحظة والتقييـ ومحاولة تعديميا.

 الباحثة قياسًا عمى أىداؼ البحث وأسئمتو اآلتي:
تفاوتت الدارسات في تمتعيف بالثقافة العممية المطموبة؛ حيث . 1

 5106% وأدناىا 9103ندًا بدرجة متوسطة أقصاىا ب 21أجبف عمى 
% وكاف أدناىا 4804فمـ تتجاوز أقصاىا  31% ، أما بقية البنود

907.% 
تفاوتت عينة البحث في تمكنيف مف ميارات عمميات اكتساب . 2

بنود بدرجة متوسطة أقصاىا  9العمـ المطموبة؛ حيث أجبف عمى 
فمـ تتجاوز أقصاىا  9 %، أما بقية البنود 5106% وأدناىا 8701
 %.605% وكاف أدناىا 29
عدـ وجود ارتباط بيف غالبية محاور مقياس الثقافة العممية . 2

ومحاور عمميات اكتساب العمـ البسيطة والتكاممية ومجموع تمؾ 
الميارات؛ بالرغـ مف تفاوت تمؾ قيـ معامبلت االرتباط؛ حيث 

ض قيـ معامبلت ، بينما كانت بع1015تقاربت بعضيا إلى مستوى 
 االرتباط جدًا ضعيفة.

حصوؿ جميع األطفاؿ الذيف لوحظوا وقيموا ببطاقة المبلحظة . 3
مف قبؿ الدارسات عينة البحث عمى درجات تثبت قدرتيـ عمى 
ممارسة ميارات عمميات اكتساب العمـ البسيطة مع تفاوتيا تبعًا 

يات قد مارسوا ميارات عمم 1: 2ألعمار األطفاؿ رغـ اف نسبة 
 اكتساب العمـ التكاممية بدرجات متفاوتة.

مشاركة ثبلث مف الدارسات عينة البحث في تقييـ أنفسيف . 4
بواسطة زميبلتيف والمعممات المتعاونات في ممارستيف ميارات 
 عمميات اكتساب العمـ أثناء تدريس التمميذات فترة التدريب الميداني.

يارات عمميات تحقؽ مستوى مقبوؿ مف ممارسة وتطبيؽ م. 5
بداعيف في انتقاء وابتكار  اكتساب العمـ البسيطة والتكاممية وا 

 وتصميـ مواقؼ ووسائط تقييـ
 ميارات عمميات اكتساب العمـ.

استمتاع الدارسات بإعداد وتصميـ مواقؼ ووسائط تقييـ ميارات . 6
عمميات اكتساب العمـ، وتطبيقو عمى أطفاليف أو أطفاؿ العائمة 

 انشغاليف أثناء فترة التدريب الميداني.  والجيراف رغـ
 توصيات. ال6

إعادة النظر في خطط وبرامج كميات التربية في جانب اإلعداد . 1
. مف التدريب والتدريب حتى تتفؽ مع متطمبات العصر  الحاضر

الذي يساعد  العمميطبيؽ والت استراتيجيات وأساليب التدريس عمى
ة المطموبة، وممارسة ميارات تقصي المعرف تمميذاتيف عمى إكساب

 عمميات اكتساب العمـ. 
تنويع استراتيجيات وأساليب التعميـ المتبعة مف قبؿ عضوات . 2

 بحسب متطمبات وحاجة العصر المتطور ىيئة التدريس بالكمية
سناد  متابعتيف في ليكف قدوة لمطالبات المعممات في أدائيف، وا 

  .إلى عضوات مؤىبلت التدريب الميداني
تدريب الطالبات المعممات عمى التخطيط الجيد الذي يراعى فيو . 3

ووسائط مساعدة لضماف  متنوعة ومبتكرةابتكار أنشطة تعميمية 
 وتحقيؽ أىداؼ التعمـ. ميارات عمميات اكتساب العمـاكتساب 

إنشاء معامؿ طرائؽ التدريس داخؿ كميات التربية والجامعات . 4
ضوات ىيئة تدريس عمى درجة مف ليتـ إعداد معمميف ومعممات وع

الكفاية في األداء لكافة أدوارىـ مف خبلؿ تطويع أساليب التعميـ 
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كساب عمميات تعم المتعمميف عمى مساعدةالتي تحقؽ  المختمفة يـ وا 
 العمـ.

واالكتشاؼ والتجريب العممي  استراتيجيات االستقصاءتطبيؽ . 5
في  عمماتالمو  عمميففي تدريب جميع الم التدريب العممي بعد

 ف.ة لتحقيقيـ لمياميـ المكمفيف بأدائيا بإتقاماعالمؤسسات التعميمية 
تييئة بيئة التعمـ المناسبة والوسائط المساعدة لتحقيؽ جودة . 6

إلكساب واألنشطة والوسائط التعميمية المناسبة  الطرؽ اختيار
المتعممات ميارات عمميات اكتساب العمـ البسيطة والتكاممية، بما 

مجموعات عمى و عمى القاعات  المتعمماتالتحكـ في توزيع في ذلؾ 
أف يكوف نصاب كؿ أستاذة ومعممة مناسبًا ألداء مياميا في عمى 

كمما زاد مبلحظة أنو بصورة فعالة )المطموبيف التدريس والتدريب 
 كمما قمت فعالية-متدربة 21-16المفترض  – 11 تعمماتعدد الم

 (. إلى الثمث التدريب العممي
تكميؼ المعمميف والمعممات بتطوير مياراتيـ بما يخدـ مجاليـ؛ . 7

وأساليب التدريس، والتدرب  مممًا بأدوات التعمـ بحيث يكوف المعمـ
 عمى نماذج متطورة لتكييؼ وتحسيف أدائيـ لمياميـ.

لممعمميف والمعممات عمى  الدورات التدريبية بتركيزاالىتماـ . 8
ت مف االستراتيجيات والطرؽ واألساليب وتطبيؽ المستجدا ممارسة

 .عمى التعريؼ بيا فقط وعدـ االقتصارفي التدريس 
 خاصة ما المعمميف والمعممات العممية؛ ثقافة االىتماـ بتطوير . 9

يستجد في الميداف عامة وفي مجاؿ العمـو بصورة خاصة، 
وتضميف الكتب المقررة الثقافة العممية المطموبة بكؿ المراحؿ 

 ميمية.التع
 دراسات مقترحة 

تدريب  في مراكز بحث حوؿ البرامج التي يمكف تقديميا إجراء .1 
نمو  المعممات وضماف استمرار الخدمة لرعاية أثناء المعممات

وقياس  متطورة باستخداـ استراتيجيات وأساليب مياراتيف التدريسية
 إكتسابيف لميارات التدريس. عمى درجةىا أثر 
 التربية د فاعمية برامج تدريب طالبات كميةتحدي بحثإجراء . 2

لمقررات العمـو عمى التدريس باستراتيجيات وأساليب تعميـ مناسبة 
الحديثة ومتطمبات تنمية ميارات عمميات اكتساب العمـ البسيطة 

 وأثره عمى مستوى اكتسابيف لتمؾ الميارات وتنفيذىا. والتكاممية،

ف بي- فاعمية واألكثر األفضؿ لتحديد –مقارنة بحوثإجراء . 3
عمميات ميارات و  الثقافة العممية المستخدمة لتنمية األساليب

. اكتساب العمـ لدى  معممي ومعممات العمـو
مبادئ التقنيات حوؿ تصميـ برامج مناسبة تتبنى  بحثإجراء . 4

والتدريب بالتعمـ اإللكتروني ر أساليب التعميـ والتعمـ يطو تل الحديثة
ريب عف بعد وأثره عمى نمو ميارات عمميات أو التعميـ والتد

 اكتساب العمـ لدى المعممات.
إجراء بحث تقصي ألفضؿ االستراتيجيات والطرؽ واألساليب . 5

التي تساعد عمى تنمية الثقافة العممية لدى المعممات عامة 
ومعممات العمـو خاصة، وتطوير ميارات عمميات اكتساب العمـ 

 لدييف ولدى طمبتيـ.
 عالمراج

 العربية المراجعأ. 
ـ(. "فمسفة ومتطمبات إعداد معمـ 1997النمر، مدحت أحمد )[1] 

 المؤتمر، في التربية العمميةالعمـو لمقرف الحادي والعشريف، 
 ،2مج (أغسطس،13-11في الفترة) المنعقدالعممي األوؿ 

 .54-43ص  لمتربية العممية، المصرية الجمعية القاىرة:

، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ لقاموس المحيطاالفيروز آبادي،  [3]
، 4ـ(، ط 1994التراث، إشراؼ: محمد نعيـ العرقسوسي )

 بيروت: مؤسسة الرسالة.

 ،قاموس عمـ االجتماع ـ(.1979) عمي وآخروف محمد محمد، [4]
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الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ  القاىرة: العممي الثاني،
 .31-1التدريس، ص ص
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(. "مستويات التنور عمى ضوء 1995محمد رضا ) بغدادي،  [7]
أشكاؿ الوعي الحياتي لدى خريجي المدرسة الثانوية في 

 ،1مج ،العممي السابع المؤتمرشماؿ الصعيد"،  محافظات
-1ص  ،لممناىج وطرؽ التدريس الجمعية المصرية القاىرة:

15. 

 كتاب مجمة العربيعمي، نبيؿ )د.ت(. ثقافة الطفؿ العربي،   [8]
 )الكتاب الخمسوف(. 

"مدى ـ(. 2111األغا، إحسا خميؿ وجماؿ عبد ربو الزعانيف ) [9]
ور العممي في كتب العمـو لممرحمة توفر عناصر التن

المؤتمر العممي الرابع، القاىرة: الجمعية المصرية ، االبتدائية
 .211-163لمتربية العممية، ص 

فعالية برنامج (. "2119أبو سريع، عاصـ كماؿ حب الديف ) [11]
مقترح في الثقافة العممية لتنمية االتجاه العممي لدراسي مرحمة 

دراسات في المناىج وطرؽ  ،ابعدى محو األمية وما
لممناىج وطرؽ  المصرية الجمعية القاىرة: ،147،عالتدريس

 .146-131التدريس، ص 

التدريس  ـ(.1997إبراىيـ بسيوني وفتحي الديب ) عميرة،[13]  
 .دار المعارؼ، القاىرة: 4، طوالتربية العممية

تدريس العمـو مف ـ(. 2111) كماؿ عبدالحميد زيتوف،[14]  
المكتب العممي لمكمبيوتر االسكندرية:  "البنائية"، رمنظو 

 .والتوزيعوالنشر 

ـ(. "ىندسة مناىجنا التعميمية في إطار 2118مازف، حساـ )[15] 
العممي  المؤتمر اليوية الثقافية العربية والتحديات العصرية"،

الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ  القاىرة: ،1مج، العشروف
 .35ص-3التدريس،ص

ـ(. "تدريس العمـو في 2118المميجي، رفعت محمد حسف )[16] 
قضية لمحوار،  -الجامعات العربية بيف التعريب والتغريب 

( يوليو، 31-31، المنعقد في )المؤتمر العممي العشروف
، القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، 1مج
 .47ص-39ص

ـ(. 2118) محمد، مصطفى عبد السميع وفيميب اسكاروس[17] 
رؤية  –"التحميؿ الشجري لؤلبعاد الثقافية في مناىج التعميـ 

، القاىرة: الجمعية 1مج، المؤتمر العممي العشروفاستراتيجية، 
 .78ص -51المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، ص

ـ(. "التوازف بيف جوانب الثقافة 1993فودة، سيير زكريا )[22] 
المتوسطة لمبنات  العممية في محتوى كتب عمـو المرحمة

 مجمة السعودية")دراسة تحميؿ محتوى(، العربية بالمممكة
 التنمية البشرية مركز القاىرة: ،5،عوالتنمية التربية

 .25 –1والمعمومات، ص

ثقافة األطفاؿ،  ـ(.1988ىػ/ 1418ىادي نعماف) الييتي،[21] 
 .27-26، الكويت، ص ص123، عسمسمة عالـ المعرفة

 
فعالية استخداـ ـ(. "2117حسيف سالـ )صقر، محمد [23]  

الوسائط المتعددة في تنمية التحصيؿ وبعض ميارات عمميات 
العمـ األساسية لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 

، 11، مجمجمة التربية العممية، واتجاىاتيـ نحو الحاسب اآللي
، القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية العممية، يونيو، ص 2ع

217-259. 

 اإلمارات ،ميارات التدريس الفعاؿ(.  ـ2115) ، زيداليويدي[24] 
  .ار الكتاب الجامعيد (:العيف)

ـ(. "استخداـ ميمات 2112ؿ، محمد أبو الفتوح حامد )يخم [25]
التقييـ الحقيقي عمى تنمية التحصيؿ والميارات العممية 
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 رالمؤتم "،الصؼ األوؿ اإلعدادي تبلميذ   لدى دوالتفكير الناق
 لمتربية المصرية الجمعية القاىرة: ،1مج ،العممي السادس

 .339-291ص ص العممية،

ـ(. "فعالية برنامج 2118حسيف، أشرؼ عبد المنعـ محمد ) [26]
التعمـ العمـو باستخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية 
ميارات حؿ المشكمة وبعض عمميات العمـ األساسية لدى 

المؤتمر العممي الثاني المتوسط"،  بلميذ الصؼ الثانيتل
-41ص  عشر، القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية العممية،

85. 
ـ(. "فاعمية استخداـ 1998محمد، زبيدة محمد قرني ) [27]

استراتيجية خرائط المفاىيـ عمى كؿ مف التحصيؿ واكتساب 
بعض عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 

، المتأخريف درا  العممي الثاني، المؤتمرسيًا في مادة العمـو
-545، ص ، القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية العممية2مج

592. 

ـ(. "أثر استخداـ المدخؿ البيئيئ 2007) [ أحمد، سماح محمد28]
في تدريس العمـو عمى تنمية الوعي البيئي وبعض عمميات 

"، رسالة العمـ األساسية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
 ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أسيوط.

 

ـ(. "أثر 2115الجندي، أمنية السيد ونعيمة حسف أحمد ) [29]
نموذج سوشماف لمتدريب االستقصائي في تنمية االستقصاء 
العممي وعمميات العمـ التكاممية ودافعية اإلنجاز لمتبلميذ 

مجمة التربية ة اإلعدادية"، المتأخريف دراسيًا في العمـو بالمرحم
(،القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية 3)1،ع8مج العممية،

 . 49-1العممية، ص ص

ـ(. "مدى تناوؿ محتوى 2004عبد المجيد، ممدوح محمد)[ 30]
منيج العمـو بالمرحمة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العمـ وعممياتو 

اىرة: ، الق3،ع7مج التربية العممية، وفيـ الطبلب ليا"،
-103العممية، سبتمبر، ص ص  الجمعية المصرية لمتربية

144. 
 
: 1998حيدر، عبد المطيؼ )[ 31] ـ(. "إصبلح تعميـ العمـو

التجربة األمريكية واالستفادة منيا"، المؤتمر العممي الثاني، 
، القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية العممية، ص 2مج
 .615-593ص

ـ(. "تقييـ محتوى كتب 1997حوص )ق فضؿ، نبيؿ وخالد بو [32]
العمـو في ضوء أىمية أىداؼ التربية العممية لمجمعية 

 معممي العمـو بدولة المصرية لمتربية العممية مف وجية نظر
 المصرية الجمعية القاىرة: العممي األوؿ، لمؤتمرا البحريف"،
 . 26-1، ص ص1مج ،العممية لمتربية

– حياء إعداد معممي العمـوإـ(. "1998حسف، عبد المنعـ ) [33]
، القاىرة: 2، ع1، مجمجمة التربية العممية"، -برنامج عمؿ

 .146-139الجمعية المصرية لمتربية العممية، ص ص

ـ(. "أثر استخداـ 2111شياب، منى عبد الصبور محمد ) [35]
استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيؿ العمـو وتنمية 

ة والتفكير االبتكاري لدى تبلميذ ميارات عمميات العمـ التكاممي
، 4ع ،3مج ،مجمة التربية العمميةالصؼ الثالث اإلعدادي، 

 . 41-1الجمعية المصرية لمتربية العممية، ص  القاىرة:

ـ(. "فعالية النموذج 2113محمد، ناىد عبد الراضي نوبي ) [36]
التوليدي في تدريس العمـو لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ 

طبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء الظواىر ال
العممي واالتجاه نحو العمـو لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 

، القاىرة: الجمعية 3،ع6مج ،مجمة التربية العمميةاإلعدادي، 
 .114ص-45المصرية لمتربية العممية، سبتمبر، ص 
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ـ(. 1992أحمد سبلمة ) وصفية محمد أحمد سبلـ، سبلـ سيد[37] 
 ، الرياض: دار العبيكاف لمطباعة.تدريس العمـوالمرشد في 

تنمية ميارات عمميات ـ(. "1998أحمد، أبو السعود محمد ) [38]
 قي في ضوء أبعاد بيئةطالعمـ التكاممية وميارات التفكير المن

مجمة التربية  ،اإلعدادية لتعمـ العمـو بالمرحمة الفصؿ المفضمة
مصرية لمتربية ، القاىرة: الجمعية ال4، ع1، مجالعممية

 . 61-1العممية، ص ص

ـ(. "مدى تناوؿ محتوى منيج 2111فراج، محسف حامد )[39] 
العمـو بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ألبعاد 

       ،مجمة التربية العممية ليا، العمـ وعممياتو وفيـ التبلميذ
-1لمتربية العممية، ص الجمعية المصرية ،القاىرة:2،ع3ج ـ

41. 

مقومات تنمية الثقافة ـ(. "1998فضؿ، نبيؿ عبد الواحد )[40] 
، المجمة التربوية، العممية واتخاذ القرار في تعميـ العمـو

-233، الكويت: مجمس النشر العممي، ص 49، ع13مج
299. 
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LEARNER’S SCIENTIFIC CULTURE 

AND SCIENCE ACQUISITION 

PROCESSES SKILLS 
 Najat Abdullah Bugis 

School of Education. King Abdul Aziz University  

Abestract:  The study aims to determine learner’s scientific cultural level and his/her skills of 

science acquisition processes, by applying Measurement of Scientific Culture, Measurement of 

science acquisition basic and complementary processes skills, and Observation and evaluation card 

for science acquisition basic and complementary processes. and complementarity General Education 

Diploma Learners specialty of Sciences (Biology, Chemistry, Physics), Faculty of Education Branch 

girls at King Abdul Aziz University in Jeddah governorate, The study reached the following results: 

An average proportion of the sample study is aware of a scientific culture that may meet some of the 

newly approved science books requirements in a medium degree with a maximum of 90.3% and 

minimum of 51.6%, The sample study comprehends a level of science acquisition processes skills 

that may contribute in meeting some of the requirements of newly approved science books and 

teaching strategies that contribute in providing learners with science acquisition processes skills 

despite all learners inability to exercise science acquisition complementary processes skills except 

for exceeding abstract learning in a ratio of 2:1 with varying degrees, There is no significant 

correlation relation at any statistical level between the total of learners scientific cultural correlation 

value and their acquisition of basic and complementary processes skills, and Simple science 

acquisition skills are achieved by all sample study with varying degrees and in different skills while 

almost less than half of the sample study has not acquire any skill of science acquisition 

complementary skills especially those of ages between (2-8) years of different gender. 

Keywords: Learning Scientific Culture, Processes Skills, General Education Diploma  

 

 


