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للعلوم من مهارات التجريب العلمي في ضوء متطلبات تربية القرن  الدارسينمستوى تمكن طالب جامعة الملك خالد 
 *الحادي والعشرين )دراسة تقويمية(

 محمود رمضان عزام                 تمام إسماعيل تمام              ل كاسي  آعبد اهلل علي 
 جامعة امللك خالد –كلية الرتبية 

 هـ1439/ 1/3 وقبل -هـ 25/1/1439 قدم للنشر

 
إعداد مقياس يف هذه املهارات مع  ت تربية القرن احلادي والعشرين، حتديد مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلباإىل هدف البحث  :صلخستمال
مت إعداد مقياس  .قسام املتتلفة على هذا املقياسداء طالب الكليات واألأللعلوم، وتعرف الفروق يف  الدارسنيطبق على طالب جامعة امللك خالد ي  

 ،وفرض الفروض ،وضبط املتغريات ،: حتديد املشكلةمهارات فرعية هي موزعة على سبع ،( مفردة  60كون من )تالذي  لتجريب العلميمهارات ا
على عينة البحث  تبقط  ، مث اوثباهتأداة البحث ق ومت التحقق علمي ا من صد .والتجريب ،والتعريف اإلجرائي ،وتفسري البيانات ،وتنظيم البيانات

 وتوصلت نتائج البحث إىل .كلية العلوم والرتبية والعلوم الطبية التطبيقية  :من يف كل   خرياأل املستوىطالب  هم مجيع( طالب ا 151األساسية وقوامها )
 ،( من الدرجة الكلية للمقياس%80مستوى التمكن احملدد بـ )مل يصلوا إىل  إذ ،اخنفاض مستوى متكن عينة البحث من مهارات التجريب العلمي

وجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطي ، و والعلوم الطبية التطبيقية ،العلومو  ،الرتبية: أو على مستوى كليات ،امال  وذلك سواء كان يف عينة البحث ك
، ووجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات بحث( لصاحل طالب كلية الرتبيةالعلوم الطبية التطبيقية )عينة ال، و العلوم، و الرتبية اتكليطالب درجات
، ووجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطي لصاحل طالب مرحلة البكالوريوس  (علوم)الوريوس التعليم االبتدائي بك الرتبية الدارسني للعلوم و لدبلوم العام يفاطالب 

ختصصي ، ووجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب لية العلوم لصاحل طالب ختصص الفيزياءختصصي الفيزياء والبيولوجي بكدرجات طالب 
وعدم وجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب كلية العلوم ، لصاحل طالب الصحة العامة التطبيقيةبكلية العلوم الطبية  الصحة العامة واخلدمات الطبية

 ة التطبيقية.وطالب كلية العلوم الطبي
 مهارات التجريب العلمي، متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين، طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم. الكلمات المفتاحية:

 
 

                                                           
 .(229من عمادة البحث العلمي جبامعة امللك خالد برقم ) مدعومالبحث  *
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 مقدمة:
تغريات متسارعة ومذهلة يف العلم يشهد العامل اليوم 

وامتداد  ،واملعلوماتيةواملعرفة العلمية، والثورة التكنولوجية 
سة عاملي ا من التجارة إىل األفكار اليت تقود البحوث املناف

 إىلصبحت احلاجة ألذا  ؛واملتتربات واملصانع واجلامعات
لحة وحتمية لتلبية التغيري والتحديث يف برامج الرتبية العلمية م  

 متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين.
ه اوخيتلف املربون واملفكرون يف نظرهتم للعلم، فمنهم من ير 

 يرونهطريقة، وآخرون نه جمرد ومنهم من ينظر إليه على أ مادة ،
 ا.مع   وطريقة   مادة  

اختالف اآلراء وتعددها إزاء طبيعة العلم على  وال يقتصر
ا ن كثري  والعلماء والفالسفة وحدهم، بل إ املفكرين والرتبويني

 مأ للعلوم سواء األكادميية الدارسنيمن طالب اجلامعة 
نه بناء معريف من املعلومات ظرون للعلم على أالتطبيقية ين

 فقط.
 والطريقة  ، knowledgeلعلم ثالثة منظورات هي: املعرفة لو 

method، وطريقة التفكري  way of thinking،  فاملنظور األول يرى
العلم بناء معريف )مادة( يتضمن احلقائق واملفاهيم العلمية أن 

على  ظريات اليت تساعدوالقوانني والنواملبادئ والتعميمات 
وصف الظواهر العلمية والكونية وتفسريها والتنبؤ هبا والتحكم 

يف البحث  هبا )ضبطها(، ويرى املنظور الثاين أن العلم طريقة
يف التفكري، والثالث جيمع  أسلوب  والتجريب واالستقصاء و 

املادة والطريقة والتفكري للوصول  هنإ إذمع ا؛ جوانب العلم الثالثة 
 .Lederman (2000) املعرفة إىل

هذا ويرتبط مفهوم العلم ارتباط ا وثيق ا ومباشر ا بطبيعة 
معلمي العلوم باجلامعة مساعدة العلم، ويتطلب ذلك من 

املتعلمني على أن يتوصلوا إىل املكونات املتتلفة للبناء املعريف 
ث والتفكري والتجريب على للعلم من خالل طريقة علمية للبح

عتمد يف ن العلم هو منظومة من املعارف املتناسقة اليت ي  اعتبار أ
من خالل  يلها على املنهج العلمي دون سواهإنتاجها وحتص

والرباهني الرياضية وصياغة  املالحظة والتجربة والقياسات الكمية
 نظريات.القوانني و الالفرضيات وتأسيس 

أصبحت احلاجة ملحة إىل ذلك يف إطار متطلبات قد و 
تتطلب إتقان املتعلم  اليت لقرن احلادي والعشريناتربية 

يف  (2013)وفادل  تريلنججملموعة من املهارات أوضحها 
 :يةتاملهارات اآل

: تعليم التعليم مهارات وتتضمن ،التعليم واإلبداع .1
 ،واالتصال والتشارك ،كري الناقد وحل املشكلةوالتف ،واإلبداع

 واالبتكار واإلبداع.
 ،الثقافة املعلوماتية :مهارات تتضمنو  ،الثقافة الرقمية .2

 وثقافة تقنية املعلومات واالتصال. ،والثقافة اإلعالمية
 ،: املرونة والتكيفمهارات وتتضمن ،املهنة واحلياة .3

والتفاعل االجتماعي والتفاعل  ،واملبادرة والتوجيه الذايت
 متعدد الثقافات، واالنتاجية واملساءلة، والقيادة واملسؤولية. 

إتقان مهارات التجريب العلمي أيض ا تطلب ت كما
Scientific Experimenting   ا مهارات اليت يطلق عليها أحيان

أو املهارات املتكاملة يف  Scientific Researchالبحث العلمي 
من طالب  Integrated science process skills  التفكري العلمي

 اجلامعة الدارسني للعلوم.
طريقة بوصفها علوم أن دارسة الالعلماء  من دعدويرى 

 للتفكري تساعد املتعلم على التوصل إىل احلقائق واملعلومات
العلمية اجلديدة بالنسبة هلم، وهذا يؤكد أمهية استتدام طرق 

 حل املشكالت من خالل التجريب العلمي يف تدريس العلوم.
يف اجلامعة وثقافتنا  ةهجنا التعليميامنواقع وبالنظر إىل 

ثقافة احلفظ وليست ثقافة  جند أهنا تعتمد علىمة بصفة عا
ومن هنا يظهر بوضوح االبتكار والتجريب وحل املشكالت. 

ولة عن إعداد ؤ مؤسسة تربوية مسباعتبارها دور اجلامعة 
املواطن القادر على استتدام مهارات التجريب العلمي يف 
مواجهة وحل ما يعرتضه من مشكالت يف ضوء متطلبات 

خالل  دي والعشرين، ولن يتم ذلك إال منالقرن احلا
ثناء فرتة الدراسة اجلامعية أيف التدريب على هذه املهارات 



 ...للعلوم من مهارات التجريب الدارسني مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد عبداهلل علي آل كاسي ومتام إمساعيل متام وحممود رمضان عزام:  

 

93 

أما الطالب املتتصص  ،بالنسبة للطالب اجلامعي العادي
( أو التطبيقية كلية العلومس للعلوم سواء األكادميية )ر اوالد

من  )كلية الرتبية ـ العلوم الطبية التطبيقية( فهو مطالب أكثر
ا جزء من دراسته سواء غريه بأن يتقن هذه املهارات ألهن

إىل االعتقاد  املتتربات، وهذا يدعو داخللعملية ا مالنظرية أ
أهنم ميارسون مهارات التجريب العلمي ويتدربون عليها أثناء 

 إجراء التجارب العلمية.
حاول الباحثون احلصول على البيانات اليت ومن هنا 

حتقق دراسة العلوم باجلامعة تنمية توضح إىل أي مدى 
مهارات التجريب العلمي لدى الطالب الدارسني هلا، واليت 

 تتمثل يف: 
التعرف على املشكلة  .1

 وصياغتها.
 ضبط املتغريات. .2

 تنظيم البيانات. .4 فرض الفروض. .3
 التعريف اإلجرائي. .6 تفسري البيانات. .5
  التجريب. .7
خالل  حاول البحث احلصول على هذه املعلومات منو 

مقياس أعده الباحثون للحصول على بيانات تساعد يف 
التحقق من جناح برامج الدراسة يف هذه الكليات يف تنمية 

عد هذا وهبذا ي   مهارات التجريب العلمي لدى طالهبا.
البحث من نوع الدراسات التقوميية اليت تساعد يف التوصل إىل 

داف هذه امعة ألهمدى حتقيق مناهج الكليات العلمية باجل
الفروق اليت حيتمل أن  إىلالتعرف  بحثحاول الاملرحلة، أيض ا 

تظهر فيما حققه الطالب من جوانب التعلم املرتبطة مبهارات 
التجريب العلمي ترجع لطبيعة الدراسة من كلية إىل أخرى مث إىل 

 )الشعب( داخل كل كلية. عامل التتصص

 مشكلة البحث:

هم لطالب السنة أثناء تدريسيف الحظ الباحثون  
 وكذلك النهائية بكلية الرتبية وطالب الدبلوم العام يف الرتبية

أن هناك ضعف ا  إشرافهم عليهم يف التدريب امليداين أثناءيف 

وكذلك عدم  ،يف تعّرف الطالب ملهارات التجريب العلمي
 قدرهتم على تطبيق بعض من هذه املهارات.

ض الدراسات ما أشارت إليه نتائج بع واستناد ا إىل
هارات امليف متكن طالب اجلامعة من  ضعفالسابقة من 

 ،(2016)حممد  من:  كل    ومنها دراسة عام،بوجه 
بلفقيه و  ،(Al-Rabaani, 2014) الرباينو  ،(2014والسالمات )

Balfakih, 2010))،  هذه الدراسات  لكن ،(2005)وأبو ذويب
 م أومهارات االستقصاء العلمي أو عمليات العل تناولت

إىل مهارات  ة  مباشر  طرقومل تتمهارات التفكري العلمي، 
اليت مت حتديدها نفسها مل تتبين املهارات و  ،التجريب العلمي
عينة من طالب   على كما أن منها ما ط بق،  يف البحث احلايل

أثناء يف قبل و ومنها ما ط بق على معلمي العلوم  ،كلية الرتبية
، ومل يتم ماعية قبل اخلدمةومعلمي الدراسات االجت ،اخلدمة

 الطالب الدارسني للعلوم من كليات خمتلفةعلى تطبيقها 
للتحقق من مستوى  البحث احلايلسعى فقد وعليه ، باجلامعة

للعلوم من مهارات  الدارسنيمتكن طالب جامعة امللك خالد 
ما تفرضه طبيعة العصر احلايل من يف ضوء التجريب العلمي 

هارات التجريب ملبناء مقياس ل وذلك من خال ،متطلبات
للمقياس اجليد ويصلح  العلمي تتوفر فيه الشروط العلمية

عينة لقياس مهارات التجريب العلمي لدى  أداة  لالستتدام 
 :يتاآل ؤال الرئيسم املقياس لإلجابة عن السواستتد ،البحث

للعلوم  الدارسنيما مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد 
 يب العلمي؟من مهارات التجر 

 ية:رعية اآلتوتفرع عنه األسئلة الف
طالب يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط درجات هل  .1

)عينة البحث( واملتوسط جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم 
من الدرجة الكلية ملقياس مهارات  (%80)االعتباري املقدر بـ 

 ؟التجريب العلمي
طالب  جات يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط در  هل .2

)عينة البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ كلية الرتبية 
  ؟من الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي (80%)
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طالب  يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط درجات  هل .3
)عينة البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ كلية العلوم 

 ؟لتجريب العلميمن الدرجة الكلية ملقياس مهارات ا (80%)
طالب  يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط درجات  هل .4

)عينة البحث( واملتوسط كلية العلوم الطبية التطبيقية 
من الدرجة الكلية ملقياس مهارات  (%80)االعتباري املقدر بـ 

 ؟التجريب العلمي
 درجات اتمتوسطبني  هل يوجد فرق دال إحصائي ا .5

علوم ـ الرتبية ـ الامللك خالد )طالب الكليات العلمية جبامعة 
 ؟مهارات التجريب العلميمقياس العلوم الطبية التطبيقية( يف 

درجات  يهل يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط .6
بتدائي ليم االالتعو  ،(ختصص علوم)وم العام طالب الدبل

 ؟مهارات التجريب العلميمقياس يف كلية الرتبية يف  (علوم)
ئي ا بني متوسطي درجات هل يوجد فرق دال إحصا .7

كلية العلوم يف ب (والبيولوجي ،الفيزياء)طالب ختصصي 
  ؟مهارات التجريب العلميمقياس 

هل يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات  .8
بكلية  (واخلدمات الطبية ،الصحة العامة)طالب ختصصي 

  ؟يف مقياس مهارات التجريب العلميالطبية التطبيقية العلوم 

  :البحثأهمية 

 :أيتأمهية البحث فيما ي تلمتث  
مناسبة لقياس مهارات التجريب اييس مقعدم وجود  .1

العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين لدى 
 للعلوم. الدارسنيطالب اجلامعة 

للعلوم  أن الطالب الدارسني تؤكدعدم وجود دراسات  .2
تمكنون من م -قية التطبي مكادميية أسواء العلوم األ -باجلامعة 

ملواجهة مشكالت احلياة  مهارات التجريب العلمي الالزمة
لدراسة العلوم يف ضوء متطلبات القرن  اعائد  بوصفها اليومية 

 احلادي والعشرين.

عدم وضوح أثر طبيعة الدراسة والتتصص يف الكليات  .3
 العملية على متكن طالهبا من مهارات التجريب العلمي.

 : أهداف البحث

حتديد مهارات التجريب  احلايل إىل ف البحثهد 
العلمي يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرين، وإعداد 

ق على طالب جامعة امللك طب  مقياس يف هذه املهارات ي  
الفروق يف أداء طالب للعلوم، وتعرف  الدارسنيخالد 

 قسام املتتلفة على هذا املقياس.الكليات واأل

 منهجية البحث:

مبا يتناسب مع  ؛بحث على املنهج الوصفيعتمد الا
 قيق أهدافه.طبيعة البحث ويسهم يف حت

  حدود البحث:

 ية:تاقتصر البحث على احلدود اآل   
اقتصار عملية التقومي على أحد نواتج التعلم اليت تسعى  .1

وهي مهارات التجريب ها امعة لتحقيقمناهج العلوم يف اجل
 ي والعشرين.العلمي يف ضوء متطلبات القرن احلاد

حتديد  :بناء مقياس مهارات التجريب العلمي يف مهارات .2
وتنظيم  ،وفرض الفروض ،وضبط املتغريات ،املشكلة
 والتجريب. ،والتعريف اإلجرائي ،وتفسري البيانات ،البيانات

اقتصرت عينة البحث على جمموعة من طالب السنة  .3
 ة التطبيقية.والعلوم الطبي ،والعلوم ،الرتبية :النهائية يف كليات

مت تطبيق البحث يف الفصل الثاين من العام اجلامعي  .4
 .(ه 1438/ 1437)
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 مصطلحات البحث:

 مهارات التجريب العلمي: 
الذي  العقليف إجرائي ا أهنا: ذلك النشاط عر  ت   

للعلوم يف حماولة  نو الدارسيقوم به طالب جامعة امللك خالد 
املالحظة  :لىيف ذلك ع معتمدينمنهم حلل مشكلة ما 

واقرتاح جمموعة  ،ومجع البيانات وحتليلها وتنظيمها ،الدقيقة
، وحتديد العوامل املستقلة والتابعة املؤثرة من احللول واختبارها

وذلك من خالل خطوات  ،والتنبؤوتفسري البيانات  ،يف ذلك
حمددة قد يتبعها كلها أو بعض منها بناء على طبيعة كل 

إجراء التجارب، وقد حددها أثناء يف ، وذلك مشكلة
وضبط  ،ية: حتديد املشكلةتت اآلالباحثون يف املهارا

وتفسري  ،وتنظيم البيانات ،وفرض الفروض ،املتغريات
 والتجريب. ،والتعريف اإلجرائي ،البيانات

 :مهارات القرن الحادي والعشرين
املهارات و  ،والتطبيقية ،املهارات احلياتيةمن جمموعة  

التعامل مع مهارات و  ،سوق العملمهارات و  ،عرفيةاملغري 
ينبغي لطالب جامعة امللك خالد الدارسني اليت  ،خريناآل

مبا ميكنهم من االخنراط يف  ،للعلوم معرفتها والتمكن منها
سوق العمل واختاذ القرارات املناسبة يف حياهتم اليومية مبا 

 يتوافق مع متطلبات العصر احلايل.

 ات السابقة: اإلطار النظري والدراس

من علماء الرتبية أن منو مهارات التفكري  كثري    يقرر
يف الرتبية، ا تفكري املتعددة ي عد هدف ا رئيس  العلمي وأمناط ال

وخالل العقدين األخريين من القرن املاضي وبداية القرن 
ماء الرتبية هبدف تنمية مهارات التفكري لاهتم عاحلايل 

بالتعليم ه من دراسته ئد انتهاى املتعلم عنوالبحث العلمي لد
 الثانوي العلمي.

كما يوضح ويليام ماكوس وقد أشار بعض علماء الرتبية  
أن اكتساب مهارات العمليات العقلية التكاملية  (2016)

س العلوم والرتبية العلمية، جيب أن يكون هدف ا رئيس ا يف تدري
نعكس ذلك على مناهج العلوم يف الواليات املتحدة وقد ا

، ألمريكية والبالد العربية ومن بينها اململكة العربية السعوديةا
لتفكري والبحث املناهج على مهارات ا هذهأكدت  إذ

من وجهة نظر علماء الرتبية  -اليت تشمل  والتجريب العلمي
على مهارات التحديد الوصفي للمشكلة وحتديد الفروض  -

البيانات  ظيموتنواختبار صحتها والرسم البياين للمعلومات 
من هذه املقررات أمر ا  حماولة تنمية أي   وت عد ،وتفسريها

تدريس  يصبحتدريس العلوم، فال ميكن أن مرغوب ا فيه يف 
 فقط العلوم يف أي مرحلة من مراحل التعليم فعاال  إذا اهتم

ما دوهنا من أهداف، ويتم حتقيق هذه بتلقني املادة وأمهل 
واملواقف التعليمية املتتلفة  اخلرباتاألهداف عن طريق توفري 

أثناء دراسة العلوم اليت تسهم يف تنمية مهارات التفكري 
 والبحث والتجريب العلمي.

 ومنذ هنايات القرن املاضي وبداية القرن احلايل أصبح
ملوضوع مهارات البحث والتجريب العلمي مكانة بارزة يف 

 ظهر ذلك جلي ا يفبؤرة اهتمام علماء الرتبية العلمية 
 مشروعات تطويرها.
(، )الزهراين 2006)احلر، من العلماء  ولقد أكد كثري  

رفة والثورة ( أن متطلبات عصر اقتصاد املع2012وإبراهيم، 
باستمرار يفرض على  تزداد وتريهتااليت ن املعرفية احلادثة اآل
أن يكون أفراده على مستوى من اخلربة اجملتمع العلمي 

ية اليت متكنهم من التعامل بنجاح مع والعقلية العلمية التطبيق
صص جماالت وتطبيقات علمية على درجة عالية من التت

فة العلمية أن والتعقيد، وأيض ا يفرض على املهتمني بأمر الثقا
باملدرسة الثانوية األقل عند هناية الدراسة  يفيفهم املتعلمون 

حدود املعرفة العلمية وطرائقها ومناهجها وتقنياهتا ومدى 
 .ناسبتها للحياة واجملتمع يف ضوء متطلبات العصر احلايلم

اخلصائص الرئيسة للعلم لتوظيف ما اكتسبوه معرفة وكذلك 
وتقنية معلوماتية يف فهم املتغريات البيئية من معرفة علمية 



 (م2018مارس  /هـ1439الرياض )رجب    –60العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

96 

من أجل التعامل بنجاح مع  ومواجهة املشكالت املرتبطة هبا
 متطلبات القرن احلادي والعشرين.

الدراسة يف الكليات العلمية باجلامعة هي  وإذا كانت
من التتصص هدفها إعداد الفرد  دراسة على مستوى عال  

ملهنة معينة وللحياة يف ضوء متطلبات عصر إدارة املعرفة 
هلذا يتحمل الفرد  ؛الرقمي للتقنية واالنفجاروالتطور املذهل 

قومية واجتماعية  بل ،وليات علمية وتقنيةؤ ها مسئأثنايف 
القية، ومن املفرتض يف نظامها املنهجي والتقين والعلمي وأخ

أن حيدد لنفسه أهداف ا معينة حياول حتقيقها، ويتم ذلك من 
اليت يتعرض ل التشكيل املناسب جلوانب اخلربة املتتلفة خال

املراجع واملؤلفات العلمية واألنشطة  :هلا املتعلم وأمهها
لقراءات اخلارجية، البحثية، واألنشطة العلمية والتقنية، وا

جوانب  د  وغريها مما يع والتقارير البحثية والتجريب املعملي
تنفيذية للمنهج اجلامعي، وبالطبع يفرتض أن يعرب سلوك 
الطالب اجلامعي يف هناية املرحلة اجلامعية عن مدى متكنه من 

 جوانب تعلم خطط هلا ونفذت يف مستويات خمتلفة.حتقيق 
جلامعي هو الناتج الرئيس وإذا كان سلوك الطالب ا

توقع ي  الدراسة اجلامعية ف لعمليات التعليم والتعلم يف مستويات
 اصة  وخب -الطالب إعداد املتتصص ملهنة معينة أن يكتسب 

املهارات العقلية املتتلفة اليت تساعدهم  -للعلوم  الدارسني
تطبيق املعلومات عند مواجهة متغريات أو مشكالت يف  يف

ياة يف احلاضر واملستقبل والتكيف مع متطلبات العمل أو احل
 القرن احلادي والعشرين.

    طبيعة العلم:
 (Osbourn et al, 2003)قدم أوزبرن وزمالؤه  

توصيات تتعلق بطبيعة العلم  (Lederman, 1999)وليدرمان 
، ينبغي على الطالب تعلمها تتلتص يف ثالث جمموعات

 ي:وممارستها واختبارها ومناقشتها، وه
األدوات واملنتجات، يشرتك العلم يف جمموعة شائعة من  .1

  واليت منها:
 طلب ويعتمد على الدليل التجرييب.قدم ويتالعلم ي   .أ 

نتاج املعرفة يف العلم يف جمموعة من العوامل اليت يشرتك إ .ب 
 ،والتفكري املنطقيواملبادئ، العادات العلمية املشرتكة  :منها

سجيل البيانات، وصدق وت املالحظة الدقيقة، :طرق مثلوال
 .التقارير

هما ميثالن نوعني لكنقة بني القانون والنظرية، توجد عال .ج 
  متباينني من املعرفة العلمية.

 حيتوي العلم على عناصر إنسانية مهمة، منها:  .2
 العلم له مكون إبداعي. .أ 
املالحظة العلمية واألفكار والنتائج النهائية ليست كلها  .ب 

من خالل التصورات  اا توجه جزئي  منإو  ،حيادية حياد ا كامال  
 السابقة للفرد.

تؤثر العوامل التارخيية والثقافية واالجتماعية يف ممارسة  .ج 
 العلم وتوجهاته.

 :إذ، املعرفة العلمية ذات حدود .3
، إال أهنما ال يعربان عن إن العلم والتقنية يتأثران ببعضهما .أ 

 .هنفسالشيء 
ولكنها  ،موثوقةاملعرفة العلمية ت عد معرفة مؤقتة و  .ب 

تصحح نفسها، وهذا يعين أنه ال ميكن للعلم أن يثبت أي 
، ولكن نتائج املعرفة العلمية ذات قيمة، وقبوهلا يستمر شيء

وذلك بسبب الطريقة اليت أدت إىل التوصل  ،لفرتات طويلة
فاألخطاء ستكشف وتصحح لكوهنا عملية معيارية تتبع إليها 

 اإلجراءات العلمية.
قول سئلة، وميكن العلم وطرقه عن مجيع األال جييب ال .ج 

: توجد حدود لطبيعة األسئلة املطروحة ويفرتض ىبعبارة أخر 
ومت التوجيه بإدراج هذه األهداف  .أن تقدم يف اإلطار العلمي

 ، وبناء  وطريقة   امنهج   وصفهبالتعليمية احملددة لطبيعة العلم 
العلمية  يف مناهج العلوم جلميع التتصصات اوظيفي   امعرفي  

أو القادم من ويف وثيقة اجليل التايل  ،لطبيعة العلماحملددة 
 Next Generation Science Standards (NGSS)  معايري العلوم

لوثيقة سابقة  ا، ومتثل تطوير  (2013)اليت مت نشرها يف ربيع 
ـ مت إدراج طبيعة العلم يف أحد مالحقها وربط طبيعة  مشاهبة
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 The national academy)للصف الدراسيالعلم بأهداف العلوم 
of science, 2013). 

أن العلم سلسلة من تصورات  Conantويرى كونانت 
ذهنية ومشروعات تصويرية مرتابطة ومتواصلة هي مجيع ا نتائج 

 . (McComas, 2004) لعملييت املالحظة والتجريب
يات املتتلفة للمعرفة وكما هو مالحظ من خالل املعط

مادته علمية فإن العلم جهد عقلي منظم ومستمر والطريقة ال
وحلول خامات فكرية ومادية ونتائجه اكتشافات جديدة 

 ملشكالت األفراد واجلماعات.
 العلمي:البحث منهج أو الطريقة العلمية 

الطريقة العلمية تصف كل التقنيات والعمليات وطرق 
 ، وحبثاملنطق اليت يستتدمها العلماء يف استكشاف الطبيعة

وجد خطوات متسلسلة املرتبطة بالعامل الطبيعي، وال ت سئلةاأل
يف مجيع األوقات، حمددة واحدة يستتدمها مجيع العلماء 

ولكنها تستتدم من خالل عدة تقنيات، ويطلق عليها منهج 
البحث العلمي أو التجريب العلمي، ولكن مناهج البحث 

يز ميكن متيالعلمي ختتلف باختالف التتصصات، ومع ذلك 
بعض العمليات الرئيسة اليت متثل عناصر مشرتكة يف منهج 

الشعور باملشكلة،  :البحث العلمي، ومن هذه العناصر
وحتديد املشكلة، ومجع البيانات، ووضع الفرضيات، وتصميم 

. التجارب الالزمة الختبارها، واستتالص النتائج، وتفسريها
وإذا عرضت هذه العناصر على شكل خطوات لتوضيح 

نهج العلمي فهي من أجل توضيح عمليات املنهج ، وليس امل
أن تسري يف تتابع ثابت، كما أهنا ليست خطوات بالضرورة 

إال أن اختالف املوضوعات البحثية  ؛منفصلة، بل متداخلة
 البحث أو املنهجية.رمبا يتطلب اختالف ا يف أساليب 

أن العلم يعتمد على  (Welfinger, 1994) ويلفنجر ويرى
ألبعد من هذا عندما جريب، بل ويذهب املفكرون الت

ألن مهارات  ؛يؤكدون أن التجريب هو قلب العلم النابض
قوهتا يف جمال البحث العلمي، التجريب هي أدوات هلا 
لة لنمو املعلومات واملعارف اعوالتجريب هو الطريقة الف

 The، ولقد أطلق عليها عمليات التجريب العلمي العلمية

Experimental Processes of Science وهذا يعين أن جسم ،
العلم هو ناتج التجريب العلمي املستمر من خالل نشاط 

يف حماوالت لينمو عقلي متارس فيه عمليات يقوم هبا العلماء 
 العلم ويتطور.

وختتلف وجهة نظر الرتبويني يف طبيعة هذه املهارات 
جمرد  من مفكر إىل آخر، ولكن يف النهاية مل تعد ماهاسوم

مصطلح غامض أو ليس له معىن، ولكن أمكن ترمجتها إىل 
عليها وقياس منوهم مهارات سلوكية ميكن تدريب الطالب 

لدراسة العلوم، وهي مهارات عقلية  انات  باعتبارمها فيها 
 أثناء التعلم.يف ميارسها املتعلم 

يطلق عليها خطوات حل املشكلة  فبعض العلماء
Problem Solving  كما أوردها   يةتيف اخلطوات اآل وحتدد

 :(2007(، وجراون )2007(، وأبوجادو وبكر )2009زيتون )
 إدراك املشكلة. .1
 حتديد املشكلة وصياغتها. .2
حتديد عالقة املكونات  اختبار مكونات النظام مع .3

 بعض يف النظام.ببعضها  أو تأثري
 صياغة الفروض واختبارها. .4
 مجع البيانات. .5
 د يرفض أو ي قبل.قالتوصل إىل احلل الذي  .6

يف  (Zimmerman, 2007) زميارمان خروذكرها البعض اآل
 ية:تالعمليات العقلية اآل

 صياغة املشكلة. .1
 فرض الفروض. .2
 إجراء التجربة. .3
 مجع البيانات. .4
 التوصل إىل النتائج. .5

يف يرى البعض اآلخر أن املهارات املتكاملة فيما 
 :التفكري العلمي تتكون من

 شكلة.التحديد الوصفي للم .1
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 حتديد الفروض. .2
 التحديد اإلجرائي للمشكلة. .3
 اختبار صحة الفروض. .4
 الرسم البياين للمعلومات وتفسريها. .5

 اأسلوب  ستتدم التجريب أن ي  وأوصى كثري من الباحثني 
وعلى وجه التحديد لتدريس العلوم يف مجيع املراحل الدراسية 

 املرحلة اجلامعية.
ليت تناولت وقد الحظ الباحثون ندرة الدراسات ا

العمليات العقلية التكاملية اخلاصة بالبحث والتجريب 
دراسات اليت متت العلمي على طالب اجلامعة، وأن معظم ال

من تفكري هتمت بأنواع التفكري املتتلفة على هذه العينة ا
الرغم من أن هناك حاجة ملحة بابتكاري ومنطقي وناقد، 

ليت تدرس باجلامعة لدراسة العالقة بني طبيعة مناهج العلوم ا
واكتساب الطالب ملهارات التجريب العلمي يف ضوء 
متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين اليت تتطلب إتقان 

 اصة  وخب، ممارسة هذه املهارات على املستوى املهين واحليايت
مي بعدما ثبت للباحثني أمهية دراسة مهارات التجريب العل

ن املناهج املتضمنة إبل  ودور مناهج العلوم يف تنميتها،
خلربات وأنشطة التعليم والتعلم تتيح للطالب الفرص املتعددة 
الستتدام هذه املهارات وممارستها يف حل املشكالت 
فيحققون منو ا واضح ا يف قدرهتم على استتدام مهارات 

كانت أالتجريب والبحث العلمي يف حل املشكالت سواء 
 مشكالت حياتية. مدراسية أ

   القرن الحادي والعشرين. متطلبات تربية: ثانًيا
رن احلادي والعشرين تتطلب قإن متطلبات الرتبية يف ال

إتقان جمموعة من املهارات وترتكز على جمموعة من األفراد 
 من الدعائم.

يستتدم مصطلح مهارات القرن احلادي والعشرين و  
ا يستطيعون عادة لتحديد ما يفرتض من الطالب معرفته، وم

ات القرار خنراط يف سوق العمل، واختاذ ه؛ حبيث ميكنهم االفعل
هذه الفكرة أن املدارس جيب  يف العامل احلديث، ويرى مؤيدو

أن تكون معنية بشكل أكرب مبا يستطيع أن يفعله الطالب 
من أجل تلبية متطلبات  وليس جمرد اكتساب املعرفة ،باملعرفة

  .تربية القرن احلادي والعشرين
 ،ارات القرن احلادي والعشرينائمة موحدة ملهوال توجد ق

 عدد منحت مئات القوائم، وتتضمن هذه القوائم قرت ر ا فقد
القدرة و املرونة، و منها: املهارات احلياتية )الذكاء،  ،املهارات

املبادرة، و على التكيف(، ومهارات سوق العمل )التعاون، 
ىل (، ومهارات تطبيقية )الوصول إوليةاملسؤ و القيادة، و 

حتديد حلول بديلة و التواصل الفعال، و املعلومات وحتليلها، 
للمشكالت(، ومهارات شتصية )الفضول العلمي، 

حل املشكالت( ومهارات و التفكري الناقد، و التتيل، و 
العمل اجلماعي(، ومهارات و التعامل مع اآلخرين )التعاون، 

 .(Suavedra &Opfer,2012)غري معرفية )التحكم يف املشاعر( 
وتتضمن قائمة مهارات القرن احلادي والعشرين املقرتحة 
من اجلمعية الوطنية األمريكية ملعلمي العلوم مهارات املعرفة 
األساسية باملوضوع، ومهارات التعلم والقدرة على التكيف، 
ومهارات التواصل االجتماعي، ومهارات حل املشكالت، 

املنظم  ومهارات تطوير الذات وإدراهتا، ومهارات التفكري
(National Science Teacher Association, 2011) .    

والعشرين  ر التعليم يف القرن احلاديويتضمن إطا
 (:2015)حممود،  يةتاملكونات اآل

تتكون من قاعدة اليت املناهج  شملاحملتوى: وي .1
 .كافة    معرفية يف اجملاالت

الوعي  :مثل ،موضوعات متداخلة اجملاالت .2
 دنية.واحلياة امل ة،واملواطن ،اتالكوين، واملشروع

والعمل  ،املهارات، وتشمل: مهارات التفكري .3
 واحلياة يف القرن احلادي والعشرين، وهي:

، مبا تتضمنه من مهارات التعلم والتجديد والتقنية . أ
ومهارات التواصل  ،وحل املشكالت ،التفكري الناقد :مهارات

 والتشارك.
مبا  وجياعالم والتكنولمهارات املعلومات واإل . ب

وثقافة  ،يةولؤ والقيادة واملس ،ثقافة املعلومات :تتضمنه من
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ومهارات احلياة  ،واملساءلة ،نتاجيةواإل ،الوسائط اإلعالمية
 والعمل.

النظرة إىل التعليم يف القرن احلادي  ومن هنا فإن
 إذتغريت عما كانت عليه يف القرن العشرين، والعشرين 

عد اإلطار ج الذي ي  استتدمت عناصر جديدة يف النموذ 
املهارات  :مثل ، القرن احلادي والعشرينالعام للتعليم يف

تقنية املعلومات، ومهارات التعليم والتفكري، وثقافة  ،احلياتية
اليت جيب على معلم العلوم أخذها يف االعتبار عند ممارسة 

 وعدم الرتكيز على املادة العلمية فقط. ،التدريس
حتقيق ير السنوي لرصد التقدم حنو اليونسكو يف التقر  وأشار

( أن مستويات البطالة مرتفعة 2012أهداف التعليم للجميع )
بني الشباب والبد من تستري التعليم إلكساهبم املهارات اليت 

هلم سبل العيش  ئعلم اليت هتيتمتكنهم من إجياد فرص ال
الكرمي ومتكنهم من مواكبة التغري السريع يف العامل )الزيباين، 

2013.) 
لتعليم يف دعائم ل أربع( 2013اليونسكو ) ولقد حدد

مبادئ أساسية  ت عد ، وهذه املبادئالقرن احلادي والعشرين
 إلعادة تشكيل التعليم:    

"التعلم من أجل أن تعرف": وذلك من خالل  .1
عقيداته على حنو توفري األدوات املعرفية الالزمة لفهم العامل وت

 للتعلم يف املستقبل. ةمناسبو  ةس مالئمأفضل، وإرساء أس
"التعلم من أجل أن تفعل": ويعتمد ذلك على  .2

توفري املهارات اليت من شأهنا متكني األفراد من املشاركة على 
 ال يف االقتصاد واجملتمع العامليني.حنو فعّ 
إتاحة ويتحقق ب"التعلم من أجل أن تكون":  .3

 ؛ماعيةوتوفري املهارات االجت ،التحليل الذايت :القدرة على
لتمكني األفراد من تنمية أقصى إمكاناهتم من النواحي 

حبيث يصبح كل  ،النفسية ـ االجتماعية، والعاطفية واملادية
 فرد منهم "إنسانا  كامال " من مجيع الوجوه. 

"التعلم من أجل العيش املشرتك": توجيه األفراد  .4
حنو القيم اليت تنطوي عليها حقوق اإلنسان، واملبادئ 

راطية، والتفاهم واالحرتام بني الثقافات، والسالم على الدميق
وذلك لتمكني  ؛مجيع مستويات اجملتمع والعالقات اإلنسانية
 األفراد واجملتمعات من العيش يف سالم ووئام.

ن هو عصر االقتصاد القائم إن العصر الذي نعيشه اآل
على املعرفة، وإن املنافسة االقتصادية بني الدول تتوقف على 

خصائص هذا مع متتلكه القوى العاملة من مهارات تتفق  ما
أنه جيب على الرتبية تزويد العصر؛ ونتيجة لذلك نادت اآلراء 

املتعلمني باملهارات الالزمة للنجاح يف جمتمع القرن احلادي 
والعشرين، وتتضمن هذه املهارات، مهارات: العصر الرقمي، 

 نتاجية العاملية.إلال، واوالتفكري اإلبداعي، واالتصال الفعّ 
كما أن امتالك مهارات التجريب العلمي أو املنهج العلمي 

؛ لذلك فإن جودة الرتبية العلمية كل هذه املهاراتتتضمن  
 م اآلخردع  ومهارات القرن احلادي والعشرين كل منهما ي  

، من خالل تقدمي لتلبية متطلبات القرن احلادي والعشرين
والتصميم  ،تقصاء العلمياالس :مناهج جيدة قائمة على

وتوفري البيئة  ،والتفكري الناقدوالنمو املفاهيمي  ،التكنولوجي
سرتاتيجيات اام واستتد ،التعليمية اليت تنمي تلك املهارات

ودمج تلك املهارات يف تعليم  ،تدريسية تتناسب معها
 العلوم.

أمهية دراسة مهارات التجريب العلمي يف من هنا تتضح 
مما يزيد من  ؛تربية القرن احلادي والعشرينإطار متطلبات 

قدرات املتعلمني على استتدام تلك املهارات يف حياهتم 
  يومية واألكادميية.ال

 :الدراسات السابقة
متكن  على تعرفال إىل (: هدفت2016دراسة حممد )

معلمي العلوم قبل اخلدمة بكلية الرتبية جامعة املنيا من 
تكونت العينة من جمموعة من ، و مهارات االستقصاء العلمي

 وخلصتبيولوجي، طالب ختصصات الفيزياء والكيمياء وال
كلية الرتبية جامعة نتائجها إىل أن الطالب عينة البحث ب

حد كفاية بوصفها ( %75إىل نسبة )مل يصلوا املنيا 
بلغت نسبة اكتساب مهارات  إذالكتساب املهارات، 
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(، ولشعبة %49.7االستقصاء العلمي لشعبة الفيزياء )
 (.%28.7(، ولشعبة البيولوجي )%46.6الكيمياء )

 على تعرفال إىلهدفت  :(2014دراسة السالمات )
مستوى االستقصاء العلمي لدى طالب جامعة الطائف 

 ،م العلميةهاهتستوى حتصيلهم العلمي واتاوعالقته مب
طبق بقت الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية وط  

 ،أحدمها لالستقصاء العلمي واالتاه العلمي ناعليهم مقياس
أن مستوى االستقصاء العلمي أعلى من وأظهرت النتائج 

    ولكن دون داللة إحصائية.  العالمة احملكية
 تعرفال إىل(: هدفت 2014دراسة الرياشي وحسن )

ب جامعة امللك خالد أثر برنامج مقرتح يف تدريب طال على
مت تطبيق  إذالعلمي،  مهارات البحث ضعلى تنمية بع

استبانة على عينة من طالب الدراسات العليا جبامعة امللك 
( طالب ا وذلك لتحديد احتياجاهتم الرتبوية 64خالد بلغت )

برنامج تدرييب مقرتح يف  أ عرد  مهارات البحث العلمي، مث من 
على عينة  ط ب قلطالب الدراسات العليا و هذه املهارات 

، مث عوجلت النتائج إحصائي ا وأظهرت ا( طالب  24)قوامها 
من الربنامج  ةاستفادة طالب الدراسات العليا بدرجة كبري 

 التدرييب يف تنمية مهاراهتم يف جمال البحث العلمي .
 إىل هدفت الدراسة :(Al-Rabaani, 2014) الرباين دراسة

اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة  يتقص
حيث مت بوس ملهارات عمليات العلم، جبامعة السلطان قا

( مفردة تغطي عمليات العلم 14تطبيق استبانة مكونة من )
( معلم ا من 59األساسية والتكاملية على عينة مكونة من )

معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة، وأظهرت نتائجها 
اكتساهبم هلذه املهارات بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق 

    جلنس. تعود ملتغري ا
 ,Demirbas and Tanrıverdi)دميربس وتريفريدي دراسة 

حتديد مهارات عمليات  على تعرفال إىلهدفت  :(2012
طالب املستجدين الدارسني للعلوم يف الالعلم لدى عينة من 

يف  (1)اجلامعات الرتكية الذين يدرسون مقرر الفيزياء العملية 

مقياس م واست تدر ، م( 2011 /2010)العام الدراسي 
عام  Burns, okey and wiseعمليات العلم الذي أعده 

Geban, askar and ozkan (1992 )( وترمجه للرتكية 1985)
تيار من متعدد ( مفردة من نوع االخ36الذي يتكون من )

ية: إدراك املتغريات يف املشكلة، والفروض تتغطي احملاور اآل
االستفتاءات  والوصف، وتقدمي التفسريات العملية، وتصميم

حلل املشكالت، ورسم املتططات وتفسري البيانات، ومت 
على عينة قوامها  وط ب قالتحقق من صدق وثبات املقياس، 

( مناطق من تركيا. 7( من الطالب عينة البحث يف )556)
وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة بني طالب 

 .  اي  كلمعات املتتلفة يف نتائج املقياس  اجلا
  على تعرفال إىلهدفت  :(Balfakih, 2010) بلفقيه  دراسة

دولة اإلمارات ب هائأثنايف و اخلدمة كفاءة معلمي العلوم قبل 
العربية املتحدة يف مهارات عمليات العلم املتكاملة، ولتحقيق 

حيتوي ( مفردة 15مقياس مكون من ) أ عد  هدف الدراسة 
ض الفروض، والتحكم مهارات: التعريف اإلجرائي، وفر  على

يف املتغريات، وتميع البيانات، وإجراء التجريب، وتكونت 
االبتدائية، علوم يف املرحلة لل ا( معلم  133عينة الدراسة من )

خلدمة، وأظهرت نتائجها تفوق علوم قبل الل ا( معلم  130)و
أثناء اخلدمة على معلمي العلوم قبل اخلدمة يف العلوم  معلمي

هما مل يصل ت العلم التكاملية، إال أن كليليايف مهارات عم
احملددة من قبل وزارة الرتبية والتعليم   (%70) إىل درجة القطع

 .العربية املتحدة يف دولة اإلمارات
تطوير  على تعرفال إىل(: هدفت 2005دراسة القادري )

مقياس ملهارات التفكري العلمي لطلبة اجلامعة، وتكون املقياس 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد 32ة من )يف صورته النهائي

موزعة يف مخسة جماالت هي: حتديد املشكلة، ووضع الفروض، 
والتعميم، وأظهرت نتائجها  ،واختبار صحة الفروض، والتفسري

ا ا بني متوسطات أداء أفراد الدراسة تبع  وجود فروق دالة إحصائي  
 ملستوياهتم التعليمية وختصصاهتم األكادميية.
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على  تعرفال إىلهدفت  (:2005ذويب ) ة أيبدراس
مستوى التفكري العلمي لدى معلمي املرحلة األساسية يف 
مديرية تربية قصبة املفرق، واستتدمت مقياس التفكري 

على عينة من معلمي  وط ب قالعلمي الذي طوره القادري، 
املرحلة األساسية يف مديرية تربية قصبة املفرق البالغ عددهم 

علم ا، وأظهرت نتائج الدراسة ضعف أداء عينة ( م148)
الدراسة على مقياس التفكري العلمي وجماالته الفرعية، كذلك 

 لي اعزى ملتغري التتصص يف املقياس كعدم وجود فروق ت
ق لصاحل و ظهرت فر  إذالته باستثناء جمال التعميم اوجم

التتصص العلمي، كذلك بالنسبة ملتغري اخلربة مل توجد فروق 
 إذ ،وجماالته باستثناء جمال التعميم لي اأداء عينة املقياس كيف 

ظهرت فروق لصاحل األفراد ذوي اخلربة األقل، ومل توجد فروق 
للتفاعل بني عامل التتصص واخلربة على املقياس   ىا تعز أيض  

 ومجيع جماالته.     لي اك
 يتضح من عرض الدراسات السابقة أهنا مل تتناول بشكل  

داء طالب أي للمقارنة بني التجريب العلم صريح مهارات
للعلوم يف أكثر من ختصص يف جامعة  الدارسنياجلامعة 

وهو ما مييز البحث  ،امللك خالد باململكة العربية السعودية
حممد  تناولت دراسة إذاحلايل عن الدراسات السابقة. 

لدى معلمي العلوم قبل  ( مهارات االستقصاء العلمي2016)
( 2014وتناولت دراسة السالمات ) ،عة املنيااخلدمة جبام

مهارات االستقصاء العلمي لدى طالب جامعة الطائف 
م العلمية، يف اهتهلهم العلمي واتاوعالقته مبستوى حتصي

 اتدريبي   ا( برناجم  2014الرياشي وحسن )دراسة حني قدمت 
لطالب الدراسات العليا يف جامعة امللك خالد يف مهارات 

 (Al-Rabaani, 2014الرباين ) وتناولت دراسة، يالعلمالبحث 

مهارات عمليات العلم لدى معلمي الدراسات االجتماعية 
 دميربس وترينفردي يف حني تناولت دراسةيف سلطنة عمان، 

(Demirbas, and Tanrıverdi,2012)  مهارات عمليات العلم
ني للعلوم يف التكاملية لدى عينة من الطالب الدارس

 ،(Balfakih, 2010)بلفقيه وتناولت دراسة لرتكية. اجلامعات ا
 يف أواخلدمة ( معلمي العلوم سواء قبل 2005ذويب ) وأيب
( تطوير 2005القادري ) دراسة حاولت، يف حني ئهاأثنا

ولكن حماوره   ،مقياس ملهارات التفكري العلمي لطلبة اجلامعة
خمتلفة مع حماور البحث احلايل كما أهنا أجريت يف كانت 
ومن هنا فإن البحث احلايل خيتلف عن الدراسات  األردن،

 السابقة يف:
يف  جريب العلميإعداد مقياس خاص مبهارات الت .1

)من إعداد  القرن احلادي والعشرينتربية ضوء متطلبات 
 الباحثني(.

عينة البحث من طالب جامعة امللك خالد يف  .2
  اململكة العربية السعودية الدارسني للعلوم.

 واإلجراءات:المنهج 

؛ حث على املنهج الوصفياعتمد الب المنهج:-أولً 
 وذلك مبا يتناسب مع طبيعة البحث وأهدافه.

 مناألساسية تكونت عينة البحث  عينة البحث:-ثانياً 
وهم مجيع طالب  ؛بطريقة قصدية وح د دت ،طالب ا (151)

كما هو موضح يف املستوى األخري يف الكليات احملددة ،
 (:1) جدول

 1جدول
 األساسيةعينة البحث وصف 

 التطبيقيةالعلوم الطبية  العلوم الرتبية الكلية
 اجملموع

 خدمات طبية صحة عامة البيولوجي الفيزياء الدبلوم الرتبوي البكالوريوس التتصص
 151 20 20 25 32 28 26 العدد
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 البحث: ثالثاً: أداة
 مهارات التجريب العلميمقياس  .1

 :يةتس من خالل اخلطوات اآلاملقيا أعرد  
 متكن طالب جامعة مستوىقياس  هدف المقياس: .أ 

 .امللك خالد الدارسني للعلوم من مهارات التجريب العلمي
تعرب مهارات ( 7مت حتديد ) :مهارات المقياستحديد  .ب 

من خالل االطالع على بعض  مهارات التجريب العلميعن 
 (،2014مات )والسال(، 2016حممد )الدراسات السابقة مثل: 

ذويب  (، وأيب2005والقادري ) ،(Balfakih, 2010بلفقيه )و 
(2005). 
عاجل كل مهارة املقياس حبيث ت   ب ينر  مواصفات المقياس: .ج 

يف وضح امل على النحوذلك ية مبجموعة من األسئلة، و عفر 
 (.2جدول )

 2 جدول
 مواصفات مقياس مهارات التجريب العلمي

 التجريب التعريف اإلجرائي تفسير البيانات تنظيم البيانات فرض الفروض ضبط المتغيرات لمشكلةتحديد ا البيانات/ المهارات
 9 9 9 7 9 8 9 عدد املفردات
 15 15 15 11.66 15 13.33 15 النسبة املئوية

أسئلة موضوعية من منط نوع مفردات المقياس:  .د 
 بدائل.الاالختيار من متعدد ذي األربعة 

تكون كل سؤال من جزأين  :ياسالمقصياغة مفردات  .ه 
وتكون  اإلجابة، ائليسني، مها: مقدمة السؤال، وبدرئ

 ( سؤاال .60يف صورته األولية من ) املقياس
متثلت يف اجلزء األول كراسة األسئلة،  :المقياسمواد  .و 

 منوذج كراسة اإلجابة.  خراآلواجلزء 
طيت عأ   :المقياستقدير الدرجات وطريقة تصحيح  .ز 

حيحة درجة واحدة، واإلجابة اخلطأ واملرتوكة لكل إجابة ص
مفتاح تصحيح لتسهيل عملية  صفر ا، وأ عد أ عطيت

 التصحيح.
 على المحكمين: للمقياسعرض الصورة األولية  .ح 

للمهارة : مناسبة كل سؤال يفوذلك الستطالع آرائهم 
ومناسبة مستوى السؤال للطالب عينة البحث، ، الفرعية

وضوح و ة العلمية واللغوية، صحة األسئلة من الناحيو 
  للتطبيق. املقياسصالحية و ، املقياستعليمات 

على  املقياسط بق : للمقياسحساب الثوابت اإلحصائية  .ط 
( طالب ا من الدارسني للعلوم جبامعة 28قوامها ) عينة استطالعية

ـ (ه1438/ 1437)يف الفصل الثاين للعام الدراسي  امللك خالد
 (م2017 /2016)
 كانت :المقياسعليمات ومعاني مفردات وضوح الت (1

 .مل يستفسر عنها أي طالبو واضحة  املقياستعليمات ومفردات 
 املقياس: مت حساب معامل ثبات حساب معامل الثبات (2

 (.0.77) وكان ،بطريقة ألفا كرونباخ
عن طريق صدق االتساق  همت حساب :المقياسصدق  .ي 

درجة  مت حساب قيم معامالت االرتباط بني إذالداخلي، 
، ومجيعها دال عند للمقياسمع الدرجة الكلية الفرعية  هاراتامل

دال عند مستوى فهي  مهارة التجريب(، عدا 0.01مستوى )
 (.3)وضح يف جدول امل على النحو(، وذلك 0.05)
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 3جدول
 بين درجات مهارات المقياس والدرجة الكلية للمقياسقيم معامل الرتباط 

 التجريب التعريف اإلجرائي تفسير البيانات تنظيم البيانات فرض الفروض ضبط المتغيرات ديد المشكلةتح المهارةالبيانات / 
 0.44 0.86 0.87 0.55 5 .0 0.6 0.61 معامل االرتباط
 **0.01 *0.00 *0.00 *0.00 *0.00 *0.00 * 0.00 مستوى الداللة

 0.05د ** دال عن                               0.01* دال عند 

مت حساب الزمن الالزم حساب زمن تطبيق المقياس:  .ك 
( دقائق، ومت حساب 5وهو حوايل ) ،لقراءة تعليمات املقياس

متوسط الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية يف 
( دقيقة، وبذلك فإن 35اإلجابة عن املقياس وهو حوايل )

 يقة.( دق40) لي امن الالزم لإلجابة عن املقياس كالز 
أصبح املقياس يف صورته النهائية مكون ا من  بذلك  

مهارات لقياس  أداة  ، وأصبح صاحل ا للتطبيق مفردة (60)
 يف البحث احلايل. التجريب العلمي

مقياس مهارات التجريب  ط ب ق: البحث تطبيق أداة -رابًعا
يف الفصل الثاين للعام على عينة البحث األساسية  العلمي

 م(.2016/2017) (ه1438/ 1437)الدراسي 

 

 

 نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها:  خامسا:

القياس على عينة البحث  أداةبعد االنتهاء من تطبيق   
، ورصدت النتائج يف جداول متهيد ا ص ح حت  األساسية، 

، (18اإلصدار ) SPSSباستتدام برنامج  ملعاجلتها إحصائي ا
 البحث. أسئلةلإلجابة عن وتفسريها ومناقشتها 

 األول وتحليلها وتفسيرها: السؤال إجابة .1
يوجد فرق  هلالذي نصه: " األول عن السؤال لإلجابة  

طالب جامعة امللك خالد دال إحصائي ا بني متوسط درجات 
)عينة البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ للعلوم  الدارسني

من الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب  (80%)
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية  است تدرمت". ؟العلمي

( 4وجدول )واختبار )ت( لدرجات عينة البحث األساسية، 
 يبني هذه النتائج.

 4جدول
 (151)ن=  على عينة البحث مهارات التجريب العلمي مقياس لنتائج  المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم )ت( 

 البيانات
 مهارات المقياس

المتوسط  لكليةالدرجة ا
 الحسابي

النسب  المتوسط العتباري
 المئوية

النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة قيمة ت

 *0.00 28.31 1.65 39 7.3 3.51 9 حتديد املشكلة
 *0.00 35.05 1.3 33.5 6.4 2,68 8 ضبط املتغريات
 *0.00 25.62 1.77 40 7.3 3.6 9 فرض الفروض
 *0.00 33.56 1.27 30.28 5.6 2.12 7 تنظيم البيانات
 *0.00 11.9 2.45 54.66 7.3 4.92 9 تفسري البيانات

 *0.00 16.3 2.25 47.77 7.3 4.3 9 التعريف اإلجرائي
 *0.00 33.62 1.66 30.3 7.3 2.73 9 التجريب
 *0.00 35.88 8.25 39.81 48 23.89 60 لي ااملقياس ك

 0.05** دال عند                                0.01* دال عند 
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( أن املتوسط احلسايب لدرجات عينة 4ضح من جدول )يت
( درجة، 60من أصل )( 23.89هو ) لي اقياس كامل البحث يف

(، وأن قيمة )ت( كانت 39.81والنسبة املئوية هلا كانت )
(، وجاءت املتوسطات احلسابية لدرجات عينة البحث 35.88)

 تفسري البيانات: على النحو اآليت املهارات الفرعية للمقياسيف 
(،  3.6) فرض الفروض(، و 4.3) لتعريف اإلجرائي(، وا4.92)
 ضبط املتغريات(، و 2.73) التجريب(، و 3.51) حتديد املشكلةو 
للمهارات ، وأن قيمة )ت( (2.12، وتنظيم البيانات )(2.68)

(، 35.05(، )28.31) :على الرتتيب كانت  الفرعية للمقياس
وهذه القيم ، (33.62، )(16.3( )11.9(، )33.56(، )25.62)

، وتشري إىل وجود فرق بني (0.01) دالة عند مستوى مجيعها
مقياس مهارات التجريب متوسط درجات عينة البحث يف 

من درجة الكلية  % 80واملتوسط االعتباري املقدر بـ  العلمي
مما يعين عدم متكن طالب  ؛لصاحل املتوسط االعتباري للمقياس

للعلوم )عينة البحث( من مهارات  الدارسنيامعة امللك خالد ج
ات تربية القرن احلادي التجريب العلمي يف ضوء متطلب

 وقد يرجع ذلك إىل:، والعشرين
التجريب عدم ممارسة الطالب )عينة البحث( مهارات  .1

على مستوى التطبيق واملمارسة خالل دراستهم  العلمي
واقتصار الدراسة على  ،ادهمللمقررات الدراسية يف برامج إعد

 املستوى النظري.

 اليت ميارسها الطالب )عينة ة العلميةطخلو األنش .2
واملرتبطة بتدريس املقررات العلمية من أي مشاريع البحث( 

 حبثية تطبق من خالهلا مهارات التجريب العلمي.
عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس باملمارسات التطبيقية  .3

تصار على اجلوانب النظرية املرتبطة هبذه هلذه املهارات واالق
 املهارات.

عارف االهتمام يف برامج اإلعداد باحملتوى العلمي وامل .4
م باجلوانب املهارية والوجدانية كادميية يفوق االهتماالنظرية األ

 مهارات التجريب العلمي.اليت من بينها 
مهارات التجريب العلمي حتتاج إىل فرتات زمنية طويلة   .5

هذا من واضعي برامج وحيتاج تقاهنا، من إ ن اخلريجكي يتمك
 ربامجاخلطة الدراسية لإدراج هذه املهارات يف اإلعداد 

أحد بوصفها والرتكيز عليها  اإلعداد منذ املستويات األوىل
  التدريس الرئيسة للمقررات الدراسية املتتلفة.أهداف 

 الثاني وتحليلها وتفسيرها: إجابة السؤال .2
يوجد فرق  هلالذي نصه: " الثاين ن السؤاللإلجابة ع   

)عينة طالب كلية الرتبية دال إحصائي ا بني متوسط درجات 
من الدرجة  (%80)البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ 

است تدرمت ". ؟الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واختبار )ت( لدرجات 

( يبني هذه 5وجدول )، (عينة البحثالرتبية )طالب كلية 
 النتائج.

 5جدول 
 (54)ن= من طالب كلية التربية على عينة البحث  مهارات التجريب العلمي المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم )ت( لنتائج مقياس

 البيانات
 مستوى الدللة قيمة ت النحراف المعياري المئويةالنسب  المتوسط العتباري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية مهارات المقياس

 *0.00 14.99 1.66 43.33 7.3 3.9 9 حتديد املشكلة
 *0.00 19.44 1.25 38.4 6.4 3.07 8 ضبط املتغريات
 *0.00 12.71 1.6 47.77 7.3 4.3 9 فرض الفروض
 *0.00 17.47 1.32 34.85 5.6 2.44 7 تنظيم البيانات
 *0.00 5.52 2.17 63 7.3 5.67 9 تفسري البيانات

 *0.00 8.7 2.14 52.2 7.3 4.7 9 التعريف اإلجرائي
 *0.00 16.94 1.65 38.9 7.3 3.5 9 التجريب
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 البيانات
 مهارات المقياس

 مستوى الدللة قيمة ت النحراف المعياري المئويةالنسب  المتوسط العتباري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية

 *0.00 18.82 7.95 45 48 27.6 60 لي ااملقياس ك
 0.05** دال عند مستوى                               0.01دال عند مستوى  * 
طالب  ن املتوسط احلسايب لدرجات ( أ5يتضح من جدول ) 

من  (27.6)هو  لي ايف املقياس ك كلية الرتبية )عينة البحث(
(، وأن قيمة 45( درجة، والنسبة املئوية هلا كانت )60أصل )

 ،(0.01)وهي قيمة دالة عند مستوى  (18.82)ت( كانت )
يف املهارات الفرعية  موجاءت املتوسطات احلسابية لدرجاهت

(، 5.67) : تفسري البياناتاآليت النحوعلى للمقياس 
وحتديد  (،4.3(، وفرض الفروض )4.7) والتعريف اإلجرائي

(، 3.07وضبط املتغريات ) (،3.5)(، والتجريب 3.9) املشكلة
(، وأن قيمة )ت( للمهارات الفرعية 2.44وتنظيم البيانات )

(، وتشري إىل وجود فرق بني 0.01عند مستوى ) دال مجيعها
يف مقياس  (عينة البحث)طالب كلية الرتبية ات متوسط درج

مهارات التجريب العلمي واملتوسط االعتباري املقدر بـ 
من درجة الكلية للمقياس لصاحل املتوسط االعتباري،  (80%)

جامعة امللك خالد كلية الرتبية مما يعين عدم متكن طالب  
للعلوم )عينة البحث( من مهارات التجريب العلمي  الدارسني

وقد يرجع ،  ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرينيف
 :أن ذلك إىل

معة االهتمام يف برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبية جا .1
على  كبري    وجه  باألكادميية املعرفية  امللك خالد باجلوانب

 حساب االهتمام باجلوانب املهارية التطبيقية.

عطي ال ت   اليت تدرس يف كلية العلوم العلمية املقررات .2
اهتمام ا كافي ا مبمارسة مهارات التجريب العلمي املرتبطة 

 .وتطبيقها مبقرراهتم الدراسية
رتبوية النظرية دون بوية هتتم بتقدمي املعارف الرت املقررات ال .3

 مبهارات التجريب العلمي. مباشرة  االهتمام 
األهداف اخلاصة مبقرر تدريس العلوم على وجه التحديد  .4

رتكيز على اجلانب املهاري الذي يتضمن يضعف فيها ال
 مهارات التجريب العلمي.

ممارسة هذه  التدريب امليداين )الرتبية العملية( خيلو من .5
 التدريس يف مراحل التعليم العام.أثناء  اعملي  املهارات 

 الثالث وتحليلها وتفسيرها: إجابة السؤال .3
 يوجد فرق هل"الذي نصه:  الثالث لإلجابة عن السؤال   

)عينة طالب كلية العلوم دال إحصائي ا بني متوسط درجات 
من الدرجة الكلية  (%80)البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ 

املتوسطات  تمتدر ". است  ؟ملقياس مهارات التجريب العلمي
احلسابية والنسب املئوية واختبار )ت( لدرجات عينة البحث 

 ( يبني هذه النتائج.6وجدول )األساسية، 

 6جدول
 (57)ن= طالب كلية العلوم( البحث )على عينة مي لنتائج مقياس مهارات التجريب العل المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم )ت(

مهارات  البيانات
 المقياس

الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 العتباري

النسب 
 المئوية

النحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الدللة

 *0.00 20.61 1.65 30.77 7.3 2.77 9 املشكلة حتديد
 *0.00 20,57 1.44 30.87 6.4 2.47 8 ضبط املتغريات
 *0.00 19.45 1.66 3.33 7.3 3 9 فرض الفروض
 *0.00 19.94 1.36 28.28 5.6 1.98 7 تنظيم البيانات
 *0.00 7.12 2.73 52.33 7.3 4.71 9 تفسري البيانات

 *0.00 11.87 2.24 41.88 7.3 3.77 9 التعريف اإلجرائي
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مهارات  البيانات
 المقياس

الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 العتباري

النسب 
 المئوية

النحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدللة

 *0.00 30.73 1.31 21.55 7.3 1.94 9 التجريب
 *0.00 26.85 7.68 34.43 48 20.66 60 لي ااملقياس ك

  0.01* دالة عند مستوى 
( أن املتوسط احلسايب لدرجات طالب  6يتضح من جدول )

من  (20.66هو ) لي اعلوم )عينة البحث( يف املقياس ككلية ال
(، وأن 34.43( درجة، والنسبة املئوية هلا كانت )60أصل )

( وهي قيمة دالة عند مستوى 26.85قيمة )ت( كانت )
(، وجاءت املتوسطات احلسابية لدرجات عينة البحث 0.01)

: تفسري اآليت على النحويف املهارات الفرعية للمقياس 
(، وفرض 3.77(، والتعريف اإلجرائي )4.71البيانات )

وضبط املتغريات  (،2.77وحتديد املشكلة )، (3)الفروض 
(، وأن 1.94والتجريب )(، 1.98وتنظيم البيانات ) (،2.47)

قيمة )ت( للمهارات الفرعية مجيعها دال عند مستوى 
(، وتشري إىل وجود فرق بني متوسط درجات طالب  0.01)

عينة البحث يف مقياس مهارات التجريب العلمي  العلومكلية 
من درجة الكلية  (%80)ري املقدر بـ واملتوسط االعتبا

للمقياس لصاحل املتوسط االعتباري، مما يعين عدم متكن 
جامعة امللك خالد )عينة البحث( من  العلومطالب كلية 

مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن 
 : أن وقد يرجع ذلك إىلاحلادي والعشرين، 

انب األكادميي االهتمام يف كلية العلوم يكون باجل .1
 التتصصي.

سرتاتيجيات التدريس املستتدمة يف تدريس املقررات ا .2
لوم ال تتناسب مع حتقيق هدف التمكن عاألكادميية بكلية ال

 من مهارات التجريب العلمي.
أكرب من الرتكيز  وجه  هتمام باملعارف النظرية يكون باال .3

ب على ممارسة األنشطة البحثية اليت تعني الطالب يف اكتسا
 هذه املهارات.

 ،التشريح :مثل ،وية املعمليةاالهتمام باملهارات اليد .4
دون الرتكيز على واستتدام الكيماويات واملواد املعملية 

 املهارات املرتبطة باجلانب العقلي.
يف عملية التقومي باجلانب املعريف دون االهتمام االهتمام  .5

تقان الب بإن اهتمام الطمما يقلل م ؛بتقومي املهارات العقلية
 مثل هذه املهارات.

 الرابع وتحليلها وتفسيرها: إجابة السؤال.4
يوجد فرق  هلالذي نصه: " الرابع لإلجابة عن السؤال   

الطبية طالب كلية العلوم دال إحصائي ا بني متوسط درجات 
من  %80)عينة البحث( واملتوسط االعتباري املقدر بـ التطبيقية 

. مت استتدام "؟ارات التجريب العلميالدرجة الكلية ملقياس مه
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واختبار )ت( لدرجات عينة 

 ( يبني هذه النتائج.7وجدول )البحث األساسية، 
   7 جدول

 (طبيةة التطبيقيةةال)طةالب كليةة العلةوم  مهارات التجريب العلمي على عينةة البحةث المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم )ت( لنتائج مقياس
 (40)ن= 

مهارات  البيانات
 المقياس

الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 العتباري

النسب 
 المئوية

النحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الدللة

 *0.00 16.87 1.21 45 7.3 4.05 9 حتديد املشكلة
 *0.00 24.1 1.03 30.62 6.4 2.45 8 ضبط املتغريات
 *0.00 12.99 1.82 39.44 7.3 3.55 9 فرض الفروض
 *0.00 24.5 0.95 27.14 5.6 1.9 7 تنظيم البيانات
 *0.00 9.06 2.16 46.66 7.3 4.2 9 تفسري البيانات
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مهارات  البيانات
 المقياس

الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 العتباري

النسب 
 المئوية

النحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدللة

 *0.00 7.77 2.31 49.44 7.3 4.45 9 التعريف اإلجرائي
 *0.00 16.82 2.85 31.66 7.3 2.85 9 التجريب
 *0.00 20.64 7.5 39.08 48 23.45 60 لي ااملقياس ك

  0.01* دالة عند مستوى 
( أن املتوسط احلسايب لدرجات 7يتضح من جدول )   

)عينة البحث( يف املقياس   الطبية التطبيقيةالعلوم طالب كلية 
( درجة، والنسبة املئوية هلا  60( من أصل )23.45هو ) لي اك

( وهي 20.64(، وأن قيمة )ت( كانت )39.08كانت )
(، وجاءت املتوسطات 0.01ند مستوى )قيمة دالة ع

احلسابية لدرجات عينة البحث يف املهارات الفرعية للمقياس 
تفسري و  (،4.45: التعريف اإلجرائي )اآليت على النحو
وفرض الفروض (، 4.05وحتديد املشكلة ) (،4.2البيانات )

(، 2.45وضبط املتغريات )(، 2.85والتجريب )(، 3.55)
(، وأن قيمة )ت( للمهارات الفرعية 1.9وتنظيم البيانات )

(، وتشري إىل وجود فرق بني 0.01مجيعها دال عند مستوى )
عينة ) الطبية التطبيقيةالعلوم متوسط درجات طالب كلية 

يف مقياس مهارات التجريب العلمي واملتوسط  (البحث
من درجة الكلية للمقياس لصاحل  %80االعتباري املقدر بـ 
العلوم مما يعين عدم متكن طالب كلية املتوسط االعتباري، 

جامعة امللك خالد )عينة البحث( من  الطبية التطبيقية

متطلبات تربية القرن احلادي مهارات التجريب العلمي يف ضوء 
  :أن والعشرين، وقد يرجع ذلك إىل

أغلب املقررات اليت يدرسها طالب هذه الكلية يف  .1
التتصصي الطيب  أكرب باجلانب وجه  هتتم ببرنامج إعدادهم 

 أكثر من مقررات العلوم األكادميية العامة.
الرغم من وبأثناء دراسة هذه املقررات األكادميية يف  .2

ن تدريسها يتم على املستوى إفالقليلة املتصصة هلا، النسب 
 .النظري أكثر من مستوى التطبيق واملمارسة

مها أعضاء اليت يستتد هواسرتاتيجياتأساليب التدريس  .3
أكرب على معاجلة اجلوانب النظرية  وجه  لتدريس تركز بهيئة ا

جبوانب وتقدمي الكم الكبري من املعارف دون االهتمام 
 التفكري املتتلفة.

االختبارات اليت تقيس اجلوانب اعتماد التقومي على  .4
 ،وهتتم بقياس القدرات التحصيلية للمتعلمني ،املعرفية للتعلم

إن و  ،املهارية والوجدانية وعدم االهتمام بقياس نواتج التعلم
 غري منضبط. وجه  متت فإهنا تتم ب

 :األول إلى الرابع األسئلة منتعقيب على النتائج 
 :الكلية ولكل كلية على حدة البحث للعينة( ترتيب متوسط درجات عينة 1الشكل )يوضح 

23.89 27.6
20.66 23.45

0

10

20

30

العينة ككل كلية التربية كلية العلوم كلية العلوم الطبية التطبيقية
 

 في مقياس التجريب العلمي درجات عينة البحث وفًقا لتخصصهم متوسط :(1شكل )
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طالب جامعة لأن متوسط الدرجة  (1)يتضح من شكل 
امللك خالد الدارسني للعلوم العينة ككل يف مقياس مهارات 

رجة الكلية املقدرة بـ ( من الد23.89التجريب العلمي هو )
ا للكليات ، وأن متوسط درجة الطالب وفق  ( درجة60)

 كلية العلوم الطبية التطبيقية ( مث27.6)كلية الرتبية بالرتتيب  
واملالحظ أن  ،(20.66( وأخري ا كلية العلوم )23.45)

املتوسطة متوسط درجة طالب كلية الرتبية ختطت الدرجة 
خنفض متوسط درجات طالب كلية للعينة ككل يف حني ا

العلوم الطبية التطبيقية وكلية العلوم عن متوسط الدرجة 
متوسط الدرجة للعينة ككل أو الرغم من هذا فإن ب، و الكلية

يف أي كلية على حدة مل يصل إىل مستوى التمكن املقدر بـ 
 ( من الدرجة الكلية للمقياس.80%)

 حممد  :من هذه النتائج مع نتائج دراسة كل  وتتفق  
جريت على طالب كلية الرتبية يف مهارات ( اليت أ2016)

اليت  (Al-Rabanni, 2014) الربايناالستقصاء العلمي، و 
مة دراسات االجتماعية قبل اخلدجريت على معلمي الأ

 ,Balfakih)بلفقيه و بسلطنة عمان يف اكتساب عمليات العلم، 

يف  ئهاأثنايف و اخلدمة اليت أجريت على معلمي العلوم قبل  (2010
اليت أجريت على ( 2005ذويب ) عمليات العلم التكاملية، وأيب

 التفكري العلمي. معلمي املرحلة األساسية يف مهارات
( اليت 2014وختتلف مع نتائج دراسة السالمات ) 

مهارات  طالب كلية الرتبية يف متكن أثبتت نتائجها
 االستقصاء العلمي.

 وتحليلها وتفسيرها: الخامس إجابة السؤال. 5
هل يوجد  الذي نصه: " اخلامس لإلجابة عن السؤال

ليات فرق دال إحصائي ا بني متوسطات درجات طالب الك
العلمية جبامعة امللك خالد )الرتبية ـ العلوم ـ العلوم الطبية 

است تدرم ". ؟ التطبيقية( يف مقياس مهارات التجريب العلمي
حتليل التباين األحادي للمقارنة بني داللة الفروق بني 

وجدول ، متوسطات درجات عينة البحث وفق ا للتتصص
 ( يبني هذه النتائج.8)

  8 جدول
 وفًقا للتخصص مقياس مهارات التجريب العلميعينة البحث في  تبار تحليل التباين لدللة الفروق بين متوسطات درجاتنتائج اخ

 مستوى الدللة قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين مهارات المقياس البيانات

 الكلي
 

 677.57 1355.15 2 بني اجملموعات
 59.9 8865.16 148 داخل اجملموعات 0.000 11.31

  10.220.3 150 الكلي
وهي  (11.31)قيمة )ف( هي ( أن 8يتضح من جدول )

 ،وجود فروق ، مما يشري إىل(0.01)قيمة دالة عند مستوى 
 ،ولتعرف هذه الفروق مت الكشف عنها باستتدام اختبار شفيه

  (.9وذلك كما هو حمدد يف جدول )
  9 جدول

 تبار "شيفيه" للكشف عن مصدر الفروق وفًقا للتخصصاخ 
 طبية التطبيقيةكلية العلوم ال كلية العلوم كلية التربية المتوسط التخصص المقياس البيانات

 الكلي
 **4.17 *6.96 - 27.6 كلية الرتبية
 2.78 - *6.96 - 20.66 كلية العلوم

 - 2.78 - **4.17- 23.45 الطبية التطبيقيةكلية العلوم 
 0.05** دالة عند مستوى                       0.01* دالة عند مستوى 

 :أيت( ما ي9يتضح من جدول )
( بني 0.01ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائي   .1

متوسط درجات طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم )عينة 
 البحث( لصاحل طالب كلية الرتبية.
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( بني 0.05ستوى )ا عند موجود فرق دال إحصائي   .2
متوسط درجات طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم 

 الطبية التطبيقية )عينة البحث( لصاحل طالب كلية الرتبية.
عدم وجود فرق دال إحصائي ا بني متوسط درجات  .3

 طالب كلية العلوم وطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 وقد يرجع ذلك إىل أن:    

بتدريس العلوم ميكن أن تشري إىل هناك مقررات خاصة  .1
أثناء يف بعض هذه املهارات على املستوى النظري وأيض ا 

 التدريب على التدريس.
اجلوانب النظرية املتعلقة هبذه ن طالب كلية الرتبية يكتسبو  .2

املهارات من خالل دراستهم للمقررات الرتبوية مثل علم 
 النفس الرتبوي والقياس والتقومي.

من هذه املهارات من  ابعض   نبية قد ميارسو طالب كلية الرت  .3
 خالل ممارستهم للتدريب امليداين أو مقرر التدريس املصغر.

 نالتدريس بكلية الرتبية قد يهتمو  بعض أعضاء هيئة .4
بتكليف الطالب ببعض األنشطة اليت قد تسهم يف تنمية 

 بعض هذه املهارات.
التطبيقية ت علي والعلوم الطبية  ،برامج اإلعداد يف كلييت العلوم .5

جلانب من االهتمام باملعارف األكادميية العلمية على حساب ا
نظر ا لتزايد حجم املعرفة يف الوقت  ،مارسة التطبيقيةاملهاري وامل

 الراهن.
نتائج إليه  خلصتنتائج البحث احلايل مع ما  ختتلفو    

   (Demirbas and Tanrıverdi, 2012) دميربس وترانقريدي دراسة
الرتكية  أظهرت عدم وجود فروق بني طالب اجلامعات اليت

( 2005ذويب ) أيبعمليات العلم، و املتتلفة يف نتائج مقياس 
اليت أشارت إىل عدم وجود فرق دال إحصائي ا يرجع إىل 

  التتصص يف مقياس مهارات التفكري العلمي.
 وتحليلها وتفسيرها: السادس إجابة السؤال. 6

هل يوجد  الذي نصه: " سادسال لإلجابة عن السؤال  
فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب الدبلوم العام 

يف كلية الرتبية يف  (علوم)بتدائي والتعليم اال ،(ختصص علوم)
املتوسطات  است تدرمت". ؟ مقياس مهارات التجريب العلمي

لمقارنة بني متوسط درجات طالب كلية احلسابية واختبار)ت( ل
يف مرحليت البكالوريوس والدبلوم الرتبوي  (البحث عينة)الرتبية 

 ( يبني هذه النتائج.10وجدول )، للعلوم الدارسني

 10جدول 
( بكليةة التربيةة 28( والةدبلوم التربةوي )ن= 26)ن=  نتائج اختبار )ت( والمتوسط الحسابي والنحةراف المعيةاري لطةالب مرحلةة البكةالوريوس

 جامعة الملك خالد

 مستوى الدللة ت قيمة النحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص هاراتمال البيانات

 حتديد املشكلة
 1.61 3.73 البكالوريوس

0.75 0.45 
 1.71 4.07 الدبلوم الرتبوي

 ضبط املتغريات
 1.21 2.96 البكالوريوس

0.63 0.53 
 1.3 3.17 الدبلوم الرتبوي

 فرض الفروض
 1.2 4.53 البكالوريوس

1.06 0.29 
 1.9 4.07 الدبلوم الرتبوي

 تنظيم البيانات
 1.22 2.84 البكالوريوس

2.22 0.03** 
 1.33 2.07 الدبلوم الرتبوي

 تفسري البيانات
 1.72 6.38 البكالوريوس

2,44 0.018** 
 2.35 5 الدبلوم الرتبوي

 التعريف اإلجرائي
 1.89 5.8 البكالوريوس

3,89 0.000* 
 1.91 3.78 الرتبويالدبلوم 
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 مستوى الدللة ت قيمة النحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص هاراتمال البيانات

 التجريب
 1.75 3.73 البكالوريوس

1.06 0.29 
 1.55 3.25 الدبلوم الرتبوي

 6.08 30 البكالوريوس لي ااملقياس ك
2.18 0.03** 

 8.91 25.42 الدبلوم الرتبوي 
 0.05** دال عند مستوى                           0.01* دال عند مستوى 

املتوسط احلسايب لدرجات أن  (10يتضح من جدول )
مقياس مهارات التجريب  يف طالب مرحلة البكالوريوس

يف حني كان لطالب الدبلوم الرتبوي  ،(30هو ) لي االعلمي ك
( وهي قيمة دالة 2.18)(، وأن قيمة )ت( كانت 25.42)

(،  أما عن قيمة )ت( يف 0.05إحصائيا  عند مستوى )
 :ري دالة يف مهاراتفكانت غاملهارات الفرعية للمقياس 

حتديد املشكلة وضبط املتغريات وفرض الفروض والتجريب، 
( ملهارة 0.01يف حني كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى )

لصاحل طالب مرحلة البكالويوس، كذلك  التعريف اإلجرائي 
( يف مهارات 0.05كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى )

 .تنظيم البيانات وتفسري البيانات
رجع وجود فروق بني متوسط درجات طالب  وقد ي  

كلية الرتبية )مرحلة البكالوريوس، والدبلوم الرتبوي( لصاحل 
 : أن طالب مرحلة البكالوريوس إىل

بعض املقررات  طالب مرحلة البكالوريوس يدرسون .1
مما قد يسهم الرتبوية بالتزامن مع املقررات األكادميية العلمية 

 ت.هذه املهارايف امتالكهم لبعض 
طالب الدبلوم العام درسوا املقرررات األكادميية منذ فرتة  .2

زمنية، مما قد يعوق تذكرهم هلذه املهارات أو ما يرتبط هبا من 
 جانب نظري.

بعض  لتدريس بكلية الرتبية قد يستتدمونأعضاء هيئة ا .3
االسرتاتيجيات التدريسية اليت تعني طالب مرحلة 

 املهاراتالبكالوريوس على اكتساب بعض من هذه 
 .تهاوممارس

يكون  (ختصص علوم)ة البكالوريوس عدد طالب مرحل .4
ة اليت قد تساعد على قليال  مما يتيح هلم ممارسة بعض األنشط

 هذه املهارات. تنمية بعض
التدريب امليداين ميارس يف أربعة مستويات، يف حني أن  .5

مما قد يعطي  ا؛واحد   ادراسي   طالب الدبلوم ميارسونه فصال  
يف ممارسة بعض هذه أكرب لطالب البكالوريوس  فرصة

 املهارات.
ليه نتائج إ خلصتنتائج البحث احلايل مع ما وتتفق    

( اليت أظهرت وجود فرق دال 2016حممد ) :من دراسة كل  
لصاحل طالب شعبيت الفيزياء والكيمياء على إحصائي ا 

يف مقياس مهارات  حساب طالب شعبة البيولوجي
اليت أظهرت  (Balfakih, 2010)بلفقيه اسة ، ودر االستقصاء

أثناء اخلدمة يف فرق دال إحصائي ا لصاحل معلمي العلوم وجود 
            يف مهارات عمليات العلم التكاملية.

 وتحليلها وتفسيرها: السابع إجابة السؤال. 7
هل يوجد  الذي نصه: " السابع لإلجابة عن السؤال  

ي درجات طالب ختصصي فرق دال إحصائي ا بني متوسط
)الفيزياء والبيولوجي( بكلية العلوم يف مقياس مهارات 

املتوسطات احلسابية ت متدر ". است  ؟التجريب العلمي
( يبني هذه 11وجدول )واختبار)ت( لدرجات عينة البحث، 

  النتائج.
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 11 جدول
( بكليةة 25البيولةوجي )ن=  وطالب تخصةص( 32)ن=  لفيزياءا تخصص نتائج اختبار )ت( والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لطالب

 جامعة الملك خالد العلوم
 مستوى الدللة ت قيمة النحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص مهاراتال البيانات

 حتديد املشكلة
 1.75 3 الفيزياء

1.17 0.24 
 1.5 2.48 البيولوجي

 ضبط املتغريات
 1.31 2.75 الفيزياء

1.66 0.1 
 1.53 2.12 البيولوجي

 فرض الفروض
 1.43 3.5 الفيزياء

2.69 0.00* 
 1.75 2.36 البيولوجي

 تنظيم البيانات
 1.43 2.12 الفيزياء

0.888 0.38 
 1.29 1.8 البيولوجي

 تفسري البيانات
 2.54 5.81 الفيزياء

3.79 0.000* 
 2.34 3.32 البيولوجي

 التعريف اإلجرائي
 2.23 4.62 فيزياءال

3.57 0.001* 
 1.74 2.68 البيولوجي

 التجريب
 1.47 2.12 الفيزياء

1.15 0.25 
 1.06 1.72 البيولوجي

 لي ااملقياس ك
 7.53 23.93 الفيزياء

4.12 0.00* 
 5.64 16.48 البيولوجي

  0.01* دال عند مستوى 
( أن املتوسط احلسايب لدرجات 11يتضح من جدول ) 
يف مقياس مهارات التجريب  (ختصص الفيزياء)طالب لا

ختصص )(، يف حني كان لطالب 23.93هو ) لي االعلمي ك
( وهي 4.128(، وأن قيمة )ت( كانت )16.48) (البيولوجي

(،  أما عن قيمة 0.01قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى )
)ت( يف املهارات الفرعية للمقياس فكانت غري دالة يف 

 وتنظيم البياناتاملشكلة وضبط املتغريات  مهارات حتديد
والتجريب، يف حني كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى 

التعريف و  ملهارات فرض الفروض وتفسري البيانات( 0.01)
  .(ختصص الفيزياء)اإلجرائي لصاحل طالب 

ختصص )وقد يرجع وجود فرق لصاحل الطالب    
 إىل أن: (الفيزياء

ة يستلزم التطبيق الكامل لبعض ب الفيزيائيالتجار تنفيذ  .1
وتفسري البيانات  ،مهارة التجريب :مثل ،هذه املهارات

 وتنظيمها.
يف الفيزياء تعتمد  نياملهارات يف برنامج إعداد املتتصص .2

املستويات العليا  اصة  خببصورة أكرب على املهارات العقلية و 
 منها.

اجلانب الكمي والكيفي يف نوعية التجارب يف جمال  .3
 ياء أكرب من جمال البيولوجي.الفيز 

ليه نتائج دراسة إ خلصتنتائج البحث احلايل مع ما وتتفق 
( اليت أظهرت وجود فرق دال إحصائي ا لصاحل 2016حممد )

طالب شعبيت الفيزياء والكيمياء على حساب طالب شعبة 
إال أهنا أجريت  البيولوجي يف مقياس مهارات االستقصاء

 على طالب كلية الرتبية. 
 وتحليلها وتفسيرها: الثامن إجابة السؤال. 8
هل يوجد "الذي نصه:  الثامن لإلجابة عن السؤال   

فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب ختصصي 
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واخلدمات الطبية( بكلية العلوم الطبية  ،)الصحة العامة
 ."؟التطبيقية يف مقياس مهارات التجريب العلمي

ية واختبار)ت( لدرجات عينة املتوسطات احلساب است تدرمت
 يبني هذه النتائج. (12) وجدولالبحث، 

  12 جدول
 ( بكليةة20الخةدمات الطبيةة )ن= و ( 20)ن=  الصةحة العامةةلطةالب تخصصةي نتةائج اختبةار )ت( والمتوسةط الحسةابي والنحةراف المعيةاري 

 جامعة الملك خالد الطبية التطبيقية العلوم
 مستوى الدللة ت قيمة النحراف المعياري لمتوسط الحسابيا التخصص مهاراتال البيانات

 حتديد املشكلة
 0.3 5.1 صحة عامة

11 0.00** 
 0.8 3 خدمات طبية

 ضبط املتغريات
 0.4 2.8 صحة عامة

2.24 0.03* 
 1.33 2.1 خدمات طبية

 فرض الفروض
 1.5 4.3 صحة عامة

2.82 0.00** 
 1.8 2.8 خدمات طبية

 لبياناتتنظيم ا
 1.1 2.1 صحة عامة

1.33 0.18 
 0.8 1.7 خدمات طبية

 تفسري البيانات
 2.3 5 صحة عامة

2.49 0.017* 
 1.7 3.4 خدمات طبية

 التعريف اإلجرائي
 1.4 6.2 صحة عامة

7,29 0.00** 
 1.6 2.7 خدمات طبية

 التجريب
 0.7 3.9 صحة عامة

5.07 0.00** 
 1.7 1.8 خدمات طبية

 لي ااملقياس ك
 5.1 29.4 صحة عامة

8.25 0.00** 
 4 17.5 خدمات طبية

 0.05** دال عند مستوى                           0.01* دال عند مستوى 
أن املتوسط احلسايب  (12)يتضح من جدول 

يف مقياس مهارات  (ختصص الصحة العامة)لدرجات طالب 
حني كان لطالب ، يف (29.4)هو  لي االتجريب العلمي ك

(، وأن قيمة )ت( كانت 17.5) (ختصص اخلدمات الطبية)
،  أما (0.01وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى ) (8.25)

عن قيمة )ت( يف املهارات الفرعية للمقياس فكانت غري دالة 
، يف حني كانت قيمة )ت( دالة عند مهارة تنظيم البياناتيف 

 وفرض الفروض كلةات حتديد املشملهار ( 0.01مستوى )
، الصحة العامةلصاحل طالب  والتعريف اإلجرائي والتجريب

 ( يف مهارات0.05كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى )و 
روق وقد يرجع وجود فوتفسري البيانات. ضبط املتغريات 

طالب اخلدمات  الصحة العامة على حسابطالب لصاحل 

 إىل: الطبية
تركيز ا تركز مة نوعية املقررات يف ختصص الصحة العا .1

يف قررات املالعلوم العامة يف حني أن أكرب على مقررات 
أكرب على مقررات  تركيز اختصص اخلدمات الطبية تركز 

 التتصص.
األنشطة العملية والتطبيقية اليت متارس يف املقررات العامة  .2

قد تركز على اجلانب التطبيقي أكثر من املقررات 
  التتصصية.

 اليت مت تناوهلا لدراسات السابقةوال توجد أي من ا  
املقارنة بني طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية يف  حاول

قياس مهارات التجريب العلمي أو مهارات االستقصاء أو 
 مهارات عمليات العلم التكاملية.
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 : تعقيب عام على النتائج

 : أيتأظهرت نتائج البحث احلايل ما ي
امللك خالد اخنفاض مستوى متكن طالب جامعة  .1

 ،للعلوم عينة البحث من مهارات التجريب العلمي الدارسني
( من الدرجة %80مل يصلوا إىل مستوى التمكن احملدد بـ ) إذ

يف  ذلك كانأسواء  ،لذلك الغرض عدّ ـ  الكلية للمقياس امل
على مستوى كليات الرتبية والعلوم  أم لي اعينة البحث ك

 .والعلوم الطبية التطبيقية
رق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب وجود ف .2

وطالب كلية العلوم الطبية  كلية الرتبية وطالب كلية العلوم
عدم البحث( لصاحل طالب كلية الرتبية، و  )عينة التطبيقية

درجات طالب كلية  يوجود فرق دال إحصائي ا بني متوسط
 العلوم وطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية.

ئي ا بني متوسطى درجات طالب وجود فرق دال إحصا .3
كلية الرتبية )الدبلوم العام يف الرتبية الدارسني للعلوم وطالب 

( لصاحل طالب مرحلة كالوريوس التعليم االبتدائي علومب
 البكالوريوس.

وجود فرق دال إحصائي ا بني متوسطى درجات طالب  .4
ختصصي الفيزياء والبيولوجي بكلية العلوم لصاحل طالب 

 ياء.ختصص الفيز 
فرق دال إحصائي ا بني متوسطي درجات طالب وجود  .5

ختصصي )الصحة العامة  كلية العلوم الطبية التطبيقية
 واخلدمات الطبية( لصاحل طالب الصحة العامة .

 سادًسا ة التوصيات والبحوث المقترحة:

نتائج السابقة، يوصي توصيات البحث: في ضوء ال .1
 ي:أتالبحث بما ي

املقررات اجلامعية لتضمني  إعادة النظر يف توصيف .أ 
ضمن مقررات برامج إعداد طالب مهارات التجريب العلمي 

 للعلوم. الدارسنيجامعة امللك خالد 

 يأجزاء من مقررات العلوم تتضمن أنشطة تنمختصيص  .ب 
مهارات التجريب العلمي لدى طالب جامعة امللك خالد 

 الدارسني للعلوم.
قلية عامة وضع خطة تدريبية لتنمية املهارات الع .ج 

ومهارات التجريب العلمي خاصة لطالب جامعة امللك خالد 
 الدارسني للعلوم.

دريس تتضمن عضاء هيئة التألوضع خطة تدريبية  .د 
سرتاتيجيات تدريسية فّعالة لتنمية اتدريبهم على استتدام 

 مهارات التجريب العلمي لدى متعلميهم.
البحث إمكانية إجراء يقرتح البحوث المقترحة:  .2
 ية:تحوث اآلالب
مدى اكتساب القائمني بتدريس املقررات العلمية جبامعة  .أ 
 .لك خالد ملهارات التجريب العلميامل
مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد الدارسني  .ب 

 للعلوم ملهارات اجلدل العلمي.
دراسة مقارنة لطالب اجلامعات السعودية الدارسني  .ج 

 التجريب العلمي.للعلوم ملهارات 
نمية مهارات التجريب العلمي لطالب ح لتبرنامج مقرت  .د 

 جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم.
سرتاتيجيات التدريسية تعرف فاعلية استتدام بعض اال .ه 

الدارسني للعلوم يف اكتساب طالب جامعة امللك خالد 
 ملهارات التجريب العلمي.
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 Abstract: This research aimed at identifying the skills of scientific experimentation in light of the requirements of the twenty-
first century education, and devising a scale for these skills to be administered to King Khalid University students who studied 
Science in order to identify the differences in Performance of students of different colleges and departments on this scale. The 
scientific experimentation skills scale consisted of (60) items distributed on seven sub skills: identifying the problem, controlling 
variables, hypotheses, organizing data, interpreting data, definitions, and experimentation. Scientifically verified validity and 
reliability research tool, then it was administered to the basic research sample (151) at the Faculty of Science, Education and 
Applied Medical Sciences. The results of the research revealed a low level of the research sample regarding the skills of scientific 
experimentation where they did not reach the level of mastery (80%) of the total grade of the scale, whether in the sample as a 
whole or at the level of Colleges of Education, Science and Applied Medical Sciences. The results also revealed statistically 
significant differences between mean scores of Faculty of Education students and Students at the College of Science and the 
College of Applied Medical Sciences favoring students of the college of education. There were also statistically significant 
differences between General Diploma in Education students and Bachelor of Elementary Education students favoring the 
Bachelor students. There were also statistically significant differences between Physics students and Biology students favoring 
Physics students. There were also statistically significant differences between General Health and Medical Services students at the 
College of Applied Medical Sciences favoring Public Health Students. While there were no statistically significant differences 
between the students of the college of science and those of the College of Applied Medical Sciences 
 
Keywords: skills of scientific experimentation, requirements of 21st century education, King Khalid University Science 
Students. 

 
 

 


