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٢٦/٦/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٩/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

:ملخص البحث 
علوم الحیاة فيمي سقمستوى عملیات العلم لدى طلبة تعرف الىهدف البحث الحالي الی

المعرفـــي فـــي ضـــوء متغیـــري الكلیـــة  همدافعتهـــا بـــعالقو جامعـــة الموصـــل -كلیتـــي التربیـــة والعلـــوم 

المـذكورة األقسـامالصـف الثالـث فـي  فـي وطالبـةطالب ) ١٠٣والجنس، تكونت عینة البحث من (

ار عملیـــات العلـــم الـــذي أعدتـــه بـــاختاألولـــى  :أداتـــین اف البحـــث اعتمـــد الباحثـــان ولتحقیـــق أهـــد،

)BSCS،وقــــام الباحثــــان بتكییفــــه لمجتمــــع البحــــث وعینتــــه مــــن خــــالل ١٩٨١) وترجمــــة (النمــــر (

اســـتخراج صـــدقه وثباتـــه وقـــوة تمییـــز فقراتـــه وحســـاب زمـــن اإلجابـــة علیـــه ، والثانیـــة مقیـــاس الـــدافع 

د تطبیق أداتـي . بع) وهو معد أساسًا لطلبة جامعة الموصل٢٠٠٤د ، المعرفي الذي أعده (محمو 

النتائج ضعف مستوى عملیات العلم لـدى  أظهرتو  إحصائیا،البحث قام الباحثان بتحلیل البیانات 

وأعلى مـن الوسـط الفرضـي علوم الحیاة في جامعة الموصل وان دافعهم المعرفي جیدأقسامطلبة 

) فـــي ٠.٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة (إحصـــائیةداللـــة  يج وجـــود فـــرق ذالنتـــائ أظهـــرتكمـــا ،للمقیـــاس

العالقة االرتباطیة بین عملیات العلم والدافع المعرفي في متغیر الكلیة لدى طلبة قسم علوم الحیاة 

فــي العالقــة االرتباطیــة بــین عملیــات إحصــائیةداللــة  اذ اً ولــم تظهــر النتــائج فرقــ،فــي كلیــة العلــوم

مـــن اً الباحثـــان عـــددوضـــع البحـــثنتـــائجضـــوءي فـــي متغیـــر الجـــنس، وفـــيالعلـــم والـــدافع المعرفـــ

التوصیات والمقترحات.
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Abstract:

The present research aims at knowing the level of the science

processes for the student of the department of biology in college of

Education and science in University of Mosul and its relation with their

cognitive according to certain variables such as college and gender. The

sample of this research consisted of (103) male and female students in the

third stage in the department mentioned above. In order to achieve the

goals of the research depended two instruments. The first is to choose the

science processes prepared by (BSCS) and translated by (Al- Namir

1998).

The researchers adapted this tool to the society of the research and

its sample through extracting its validity and reliability, the preciseness of

its items and the account of the answering time. The second instrument

measurement of the cognitive motivation prepared by (Mahmoud 2004),

which was originally prepared for the students of Mosul University.

After applying the two instruments of the research, the researchers

analyzed the date statistically. The result showed the weakness of the

level of the science processes for the students of the departments of

biology in Mosul University, and their cognitive motivation is good and

higher than the proposed mean of the standard. Also the result showed

that there is a statistically significant difference at the level 0.05 in the

connective relationship between science processes and their cognitive

motivation in the variable of the college. However, the results did not

point out such a difference between science processes and the cognitive

motivation in the variable of gender. According to the results obtained,

the researchers set a number of recommendations and suggestions.
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ھمیة البحث والحاجة الیھ :أ
فـــي ســـبیل الحصـــول علـــى المعرفـــة التـــي )مصـــادر متعـــددة(اســـتخدم اإلنســـان منـــذ نشـــأته 

والعـرف الخبـرة تمكنه من حل مشكالته،اشتملت على المحاولة والخطـأ والخبـرة الشخصـیة والسـلطة وأهـل

  )  ١، ٢٠٠٥السید ،(والتقالید والتأمل والتفكیر المنطقي واالستنتاجي والتفكیر االستقرائي

علــى المفهــوم الــوظیفي منصــباً ولــم تعــد المعرفــة غایــة فــي حــد ذاتهــا وٕانمــا أصــبح التركیــز

لتلــــك المعرفــــة ، لــــذا أصــــبحت الجامعــــات مطالبــــة باالســــتجابة والتفاعــــل مــــع ظــــروف مجتمعاتهــــا 

 ذي المن خالل نشر المعارف العلمیة والتقنیة عـن طریـق التـدریس الجـامعي الفعـال الـ هاومتطلبات

،وٕانما یعتمد على النقاش والحوار الفكري والتحلیل والنقد واالستنتاج،یعتمد الحفظ والتلقین السلبي

القــادرة علــى و وهــذا یشــیر بوضــوح الــى أهمیــة الجامعــة فــي إعــداد األجیــال القــادرة علــى التفكیــر، 

اء جدیـدة تتسـم شـیأوٕانمـا علـى مسـتوى ابتكـار فحسب،البحث في الجدید لیس على مستوى التقلید

   )٢-١، ٢٠٠١غالب ، (باألصالة والحداثة. 

ن قرن التحدي القائم على التفكیر، والـذي لـم یعـد یعتمـد علـى و ویعد القرن الحادي والعشر 

لمعلومات والمعـارف والحقـائق التـي یمكـن ان یقـوم بهـا االحفظ والتلقین او مجرد التذكر واسترجاع 

مهــارات التفكیــر المنطقــي والتفكیــر بلعنایــةنویــة فـي ضــوء االكومبیـوتر بــل أصــبحت هــذه األمــور ثا

والــرئیس األولاألســاس  دفتلــك المهــارات بالغــة األهمیــة بــل تعــ، والتركیــز علیهــااإلبــداعي والناقــد

فـي هـذا القـرن كیفیــة اكتشـاف تلـك المهـارات لــدى  هـامــن أولویات توأصـبح،للعملیـة التعلیمیـة ككـل

  ) ٢٠٠٢،١رتقاء بها. (مؤتمر مهارات التفكیر، المتعلم وتنمیتها وقیاسها واال

جمـــع بـــین المعرفـــة العلمیـــة یان العلـــم بنـــاء تـــرىان النظـــرة الـــى العلـــم بمفهومـــه الحـــدیث

المعرفـي ین الجانـبأي أنهـا نظـرة مزدوجـة تجمـع بـین الجـانب،المنظمة والتطور في حیاتنا الیومیـة

العلـــم بأنـــه مجموعـــات متراكمـــة  همبعضـــوفـــي ضـــوء هـــذه النظـــرة عـــرف ،والجانـــب الســـلوكي للعلـــم

التـــي تـــؤدي الـــى تكـــوین مفـــاهیم ونظریـــات )empirical(النهایـــة لهـــا مـــن المالحظـــات الخبراتیـــة 

علمیــة جدیـــدة معینـــة تضـــاف الــى البنـــاء المعرفـــي للعلـــم جنبـــًا الــى جنـــب مـــع المفـــاهیم والنظریـــات 

المالحظــات الخبراتیــة الجدیــدة والتــي تخضــع بــدورها للتعــدیل فــي حــدود،العلمیــة األخــرى القائمــة

قـة للحصـول علـى یقتصر على كونـه بنـاء معـین للمعرفـة بـل هـو طری العلم الفضًال عن ذلك فان 

)www.almorappi.comالمعرفة وتنمیتها.(

وقـــد اســـتطاع اإلنســـان عبـــر حقـــب التـــاریخ المتوالیـــة أن یكتشـــف عـــددًا ال بـــأس بـــه مـــن 

لعـالم الطبیعـي أو عـالم األحیـاء، ولقـد سـاعدت هـذه المعـارف المعارف الموثوقة والمترابطـة بشـأن ا

اإلنســـان علــــى تفســــیر كثیــــر مــــن الظــــواهر الكونیــــة فـــي البیئــــة المحیطــــة بــــه ومــــن الطرائــــق التــــي 

اســتخدمها اإلنســان الكتشــاف الحقــائق العلمیــة: المالحظــة والتجربــة والتفكیــر والتثبــت مــن صــحة 
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لطبیعــة علــوم أن هــذه الطــرق تبــین الســمات األساســیة المعلومــات. ویــرى كثیــر مــن خبــراء تــدریس ال

  )١٧، ٢٠٠٣ن غیرها من المعارف اإلنسانیة. (الحارثي، مالمعرفة العلمیة وتمیز العلوم 

ولذلك یؤكد رواد التربیة العلمیة أن تدریس العلوم لیس مجرد نقل المعرفـة الـى المـتعلم بـل 

دانیًا. لــذلك أصــبحت المهمــة األساســیة لتــدریس هــو عملیــة تعنــي بنمــو المــتعلم عقلیــًا ومهاریــًا ووجــ

العلوم هي تعلیم المتعلم كیف یفكر ال كیف یحفظ المواد الدراسیة دون استیعابها، ومساعدته على 

توظیــف المعلومــات فــي الحیــاة العلمیــة وفهــم طبیعــة العلــم وعملیاتــه وخطواتــه وتنمیــة االتجاهــات 

  )١٩٩، ٢٠٠٢د اهللا والبزاز، والمیول العلمیة وحب االستطالع العلمي (عب

) أنــه إلجــراء النشــاطات العلمیــة أو التجــارب العلمیــة یحتــاج الطالــب ٢٠٠٤ویــرى زیتــون (

إلــــى مهــــارات عقلیــــة خاصــــة ویعتقــــد أنــــه مــــا لــــم یــــتمكن الطالــــب مــــن امــــتالك هــــذه المهــــارات (أو 

یـذ نشـاطاته العملیـة العملیات) ویمارسها فعًال فانه سیواجه كثیـرًا مـن الصـعوبات فـي دراسـته أو تنف

ـــم  Scienceالمختبریـــة، وتســـمى هـــذه القـــدرات العقلیـــة الخاصـــة بــــ(عملیات العل Processes.(

  )١٠١، ٢٠٠٤(زیتون، 

ولقـــد تطـــور مفهـــوم الطریقـــة العلمیـــة منـــذ بدایـــة القـــرن التاســـع عشـــر لـــذا یركـــز التربویـــون 

حـل المشـكالت العلمیـة، وقـد العلمیون على أهمیة مجموعـة المهـارات التـي یسـتخدمها العلمـاء فـي 

Criticalاصــطلح لهــذه المهــارات أســماء عــدة منهــا التفكیــر الناقــد  Thinking)( وحــل المشــكلة

Problem Solving)() والتفكیـــر العلمـــيScientific Thinking( أمـــا المصـــطلح األكثـــر

Scienceحداثة فهو عملیات العلم Processes، ١٩٩٨،٢٤٩(روا شدة وخطایبة(

مساعدة الطلبة على اكتساب عملیات العلم من األهداف والغایات األساسیة لتدریس وتعد

  )١٦٥، ٢٠٠٢العلوم. (عطا اهللا، 

ـــر العلمـــي ـــات -ویـــرى (جانیـــه) ان الطـــرق العلمیـــة التـــي هـــي نفســـها مهـــارات التفكی عملی

ملیـات بحسـب أساس االستقصاء العلمي وتلزم تعلـم المفـاهیم والتعمیمـات العلمیـة، وهـذه الع -العلم

وصف (جانیه) لها یمكن تنظیمها في صورة هرمیة و تقسم على نوعین من العملیات هما : 

:عملیات العلم األساسیة.أ
وهي طرق علمیة أساسیة تأتي فـي قاعـدة هـرم تعلـم عملیـات العلـم، وتضـم عملیـات العلـم 

اآلتیة: 

األحــداث او األمــور بغیــة اكتشــاف : وهــي االنتبــاه المقصــود والمضــبوط للظــواهر او المالحظــة .١

تحتــاج إلــى ومــن ثــم ، )الطالــب(أســبابها وقوانینهــا وهــي تتطلــب تخطیطــًا واعیــًا مــن قبــل الفــرد 

تدریبات عملیة البد للطالب من التدرب علیهـا. وتعـد المالحظـة عملیـة العلـم األساسـیة، وذلـك 

بسبب موقعها في البناء الهرمي لهذه العملیات.
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رف عملیة القیاس بأنها قدرة عقلیة تمكن الفرد من اختیار أداة القیاس والوحدات : وتعالقیاس .٢

المناســبة للســمة التــي یــراد قیاســها فــي ظــاهرة طبیعیــة ثــم أعطــاء قیمــة عددیــة صــحیحة ودقیقــة 

المقـــدار لتلـــك الســـمة باســـتخدام وحـــدات غیـــر معیاریـــة فـــي بدایـــة عملیـــة القیـــاس ثـــم اســـتخدام 

.وحدات معیاریة بعد ذلك

: تتضـمن هــذه العملیـة قیـام الطلبــة بتصـنیف المعلومـات والبیانــات التـي یـتم جمعهــا التصـنیف .٣

الــى فئــات او مجموعــات معینــة اعتمــادًا علــى خــواص (معــاییر) مشــتركة بینهــا كمــا تتضــمن 

ــــز(مهــــارة التصــــنیف مهــــارات أخــــرى كمهــــارة  للتمییــــز بــــین األشــــیاء المختلفــــة ومهــــارة )التمیی

رفة الشبه واالختالف بین األشیاء او المواد المختلفة.(المقارنة) لمع

: وهــي عملیــة عقلیــة یــتم فیهــا االنتقــال مــن العــام الــى الخــاص، ومــن االســتنباط او االســتنتاج .٤

الكلیـــات الـــى الجزیئـــات كـــأن یتوصـــل الطالـــب مـــن تعمـــیم علمـــي معـــروف الـــى نتـــائج جزئیـــة 

خاصة.

ـــة یـــتم فیهـــاالســـتقراء .٥ ـــى العـــام ومـــن الجزئیـــات: وهـــي عملیـــة عقلی ا االنتقـــال مـــن الخـــاص ال

معینـــة او )أمثلـــة(األمثلـــة) الـــى العمومیـــات، كـــأن یتوصـــل الطالـــب مـــن مالحظاتـــه لحقـــائق (

حاالت فردیة منفصلة الى تعمیم علمي.

شـيء مـا وبـین )مشـاهدة(: وهي عملیة عقلیـة تمكـن الفـرد مـن الـربط بـین مالحظـة االستدالل .٦

لدیــه للتوصــل الــى ســمات خافیــه فیــه او ســمات ال تقبــل أصــًال المالحظــة المعلومــات الســابقة

لیتسنى له وضع التفسیر المناسب لنتائج المالحظة.

ــــ .٧ ــــه الســــابقة ؤالتنب ــــى اســــتخدام معلومات ــــب عل ــــدرة الطال ــــة تتضــــمن ق او (: وهــــي عملیــــة عقلی

بحدوث او حادث ما في المستقبل. ؤللتنب)المالحظة

وهـــي عملیـــة عقلیـــة تهـــدف الـــى قیـــام الطالـــب باســـتخدام االرقـــام الریاضـــیة :اســـتخدام األرقـــام .٨

بطریقـــة صــــحیحة علــــى القیاســــات والبیانــــات العلمیــــة التـــي یــــتم الحصــــول علیهــــا عــــن طریــــق 

المالحظــة او األدوات واألجهــزة العلمیــة األخــرى. كمــا تتضــمن هــذه المهــارة اســتخدام الرمــوز 

یم العلمیة المختلفة.الریاضیة والعالقة العددیة بین المفاه

: وهي عملیـة عقلیـة تنمـي لـدى الطالـب مهـارات وصـف استخدام العالقات الزمانیة والمكانیة .٩

العالقــــات المكانیــــة وتغیرهـــــا مــــع الــــزمن، كمـــــا تنمــــي لدیــــه مهـــــارة دراســــة األشــــكال والتشـــــابه 

رعة تبعـًا واالختالف بینهما كما تتضمن تطویر قدرته لوصف حركة األجسام والتغییر فـي السـ

لعامل الزمن.

: وتتضــمن هــذه العملیــة مســاعدة الطالــب علــى القیــام بنقــل أفكــاره او معلوماتــه او االتصــال .١٠

نتائجـــه العلمیـــة الـــى اآلخـــرین وذلـــك مـــن خـــالل ترجمتهـــا امـــا شـــفویًا او كتابیـــًا الـــى جـــداول او 

یــة تــدریب الطلبــة رســومات بیانیــة او لوحــات علمیــة او تقــاریر بحثیــة، كمــا تتضــمن هــذه العمل
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٤٢

على مهارات التعبیر العلمي بدقـة االسـتماع واإلصـغاء ووضـوحها وحسـنها ودقـة المناقشـة مـع 

، ٢٠٠٢اآلخــرین والقــراءة العلمیــة الناقــدة ومهــارة كتابــة التقــاریر والبحــوث العلمیــة (عطــا اهللا، 

  )٦-٥، ٢٠٠٥) (السید، ١٠٥-١٠٢، ٢٠٠٤) (زیتون، ١٦٦-١٦٥

:تكاملة المركبةعملیات العلم الم.ب
وهي عملیات علمیة متقدمة وتقع في مستوى أعلـى مـن عملیـات العلـم األساسـیة فـي هـرم 

تعلم العملیات العلمیة وتضم خمس عملیات هي :

: وهـــي قـــدرة عقلیـــة تمكـــن الفـــرد مـــن فهـــم مـــا جمعـــه مـــن بیانـــات (معلومـــات) تفســـیر البیانـــات .١

وم بــه مــن عملیــات التصــنیف والتنبــؤ، وهــذه وتفســیرها وتتطلــب منــه معالجتهــا مــن خــالل مــا یقــ

العملیة من عملیات العلم المهمة والضروریة لفهم عملیات العلم األخرى وٕاتقانها.

ــة .٢ ــات اإلجرائی تتضــمن تعریــف المفــاهیم والمصــطلحات العلمیــة تعریفــًا قاموســي بــل ال: و التعریف

ن اإلجــراءات العملیاتیــة او بیــان تعریفــًا إجرائیــًا امــا بتحدیــد (المفهــوم) او المصــطلح بسلســلة مــ

كیفیة قیاسه.

: وهي عملیة عقلیة تمكن الطالب من أبعـاد اثـر العوامـل (المتغیـرات) األخـرى تغیراتمضبط ال .٣

عدا العامل التجریبي بحیث یتمكن من الربط بین المتغیر التجریبي وأثره في المتغیر التابع.

طالـب علـى اقتـراح حـل (تفسـیر) مؤقـت لعالقـة : وتتضـمن قـدرة الفرض الفرضیات (الفـروض) .٤

ـــة  ـــه) لســـؤال او (أســـئلة) الدراســـة او المشـــكلة المبحوث ـــة (محتمل ـــرین او إجاب ـــین متغی ـــة ب محتمل

ویشترط في اقتراح الفرضیة ان تكون قابلة لالختبار والمعالجة والبحث.

جمیعهـــا وطرقـــه : لعملیـــة التجریـــب مكانـــة متمیـــزة فـــي العلـــم مـــن بـــین عملیـــات العلـــم التجریـــب .٥

األساســیة والمتكاملــة فهــي تــأتي فــي قمــة العملیــات األخــرى وتضــم فــي مضــمونها جمیــع هــذه 

العملیات وتعطیها المعنى والفاعلیة، ویبدأ التجریب عادًة بالمالحظة (المشاهدة) وفیها یتوصل 

احثین البـالباحث الى سؤال او أكثر ثم یسعى بعدها لوضع إجابات له. ویقوم أحیانـًا عـدد مـن

بصوغ الفرضیات المناسـبة ثـم یبنـون اختبـارًا ویحـددون المتغیـرات التـي یجـب ضـبطها ومـن ثـم 

یتوصــلون الــى تعریفــات إجرائیــة یتلــو ذلــك تطبیــق االختبــار الــذي یمكــنهم مــن جمــع البیانــات 

وتفســیرها والتــي تســاعدهم علــى تطــویر الفرضــیات التــي وضــعت ثــم قبولهــا او رفضــها. (عطــا 

  )١٠٦-٢٠٠٤،١٠٥) (زیتون،٣٠٤-٢٨٨، ٢٠٠٢اهللا،

كما یرى (جانیه) ان عملیات العلم تتمیز بعدد من الخصائص یمكن تلخیصها بما یأتي :

ـــة(أنهـــا عملیـــات تتضـــمن مهـــارات .١ لفهـــم  )محـــددة یســـتخدمها العلمـــاء (واإلفـــراد والطلبـــة)عقلی

الظواهر الكونیة والوجود.

دریب علیها.یمكن تعلمها او الت)للعلماء(أنها سلوك محدد .٢
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٤٣

تتمیز عملیات العلم بانها یمكن تعمیمها ونقلها في الحیاة ، اذ ان العدید مـن مشـكالت الحیـاة .٣

زیتون ، (الیومیة یمكن تحلیلها واقتراح الحلول المناسبة لها عند تطبیق مهارات عملیات العلم.

١٠٢-١٠١، ٢٠٠٤(

عور الفــرد بــنقص او حاجــة وتعــد الدافعیــة قــوة داخلیــة ناشــئة عــن حالــة التــوتر یصــاحبه شــ

معینة وان هذه القوة تنشط وتوجه السلوك تجاه تحقیـق هـدف او نتیجـة إلشـباع الحاجـة او الـنقص 

  )١٤،  ٢٠٠٤لدى الفرد. (محمود ، 

كمـــا ان للـــدافع المعرفـــي دورًا مهمـــًا فـــي رفـــع مســـتوى أداء الطالـــب وٕانتاجیتـــه فـــي مختلـــف 

فالبـد مـن االنتبـاه للحفـاظ علـى زیـادة الـدافع المعرفــي المجـاالت المدرسـیة واألنشـطة التـي یواجههـا

للطلبـة كلمـا تقـدموا فــي دراسـتهم وهـذا یمكــن ان یضـع مسـؤولیة كبیــرة للمعلمـین والمدرسـین للحفــاظ 

علــى اســتمراریة الــدافع المعرفــي بجمیــع المراحــل الدراســیة حتــى ال تضــعف او تلــین بتــأثیر ظــروف 

) الخصــائص التــي یتمتــع بهــا Murray(حــدد مــوراي  ولقــد )٢٠٠١،٢٥٦صــالح، (بیئیــة مختلفــة.

الفرد ذو الدافع المعرفي :

الرغبة في إتقان المعلومات وصیاغة المشكالت وحلها واالهتمام بالنواحي الثقافیة والعلمیة..١

الرغبة في مواجهة المخاطر والتحدیات في سبیل الحصول على المعرفة..٢

.الرغبة في تناسق أفكاره واتجاهه ومعارفه.٣

االنجـذاب نحــو الموضـوعات الغامضــة التـي تعوزهــا المعلومــات واالسـتجابة بملــل نحـو مــا هــو .٤

)٢٠٠٠،١٥الخلیفي ،(شائع ومألوف. 

ـــدافع المعرفـــي ضـــروري لكـــل الطلبـــة العـــادیین واألذكیـــاء وهنـــاك  لـــذلك یمكـــن القـــول ان ال

ــًا فــي ــدافع المعرفــي مجموعــة مــن الظــروف والعوامــل الذاتیــة والبیئیــة قــد تلعــب دورًا حیوی تعزیــز ال

للطلبة، وبما ان الدافع المعرفي هو الحالـة التـي تحـرك وتوجـه أداءات الطلبـة الذهنیـة نحـو تحقیـق 

هــدف او حــل المشــكلة او الوصــول الــى اكتشــاف جدیــد لــذا یشــترك مفهــوم الضــبط وتحمــل الفــرد 

  )١٨، ٢٠٠٤محمود،(مسؤولیة أدائه الذهني مع مفهوم الدافع المعرفي.

ألهمیــة موضــوع عملیــات العلــم مــن جهــة واالهتمــام بالدافعیــة بصــورة عامــة والــدافع ونظــراً 

ن علــى عــدد مــن الدراســات یالمعرفــي بصــورة خاصــة مــن جهــة أخــرى ومــن خــالل اطــالع البــاحث

الســابقة التــي توصــلت الــى ضــعف مســتوى عملیــات العلــم لــدى أفــراد عیناتهــا ومنهــا دراســة رواشــدة 

) ودراســــــــة ٢٠٠٤) ودراســــــــة الحدیــــــــدي (٢٠٠٢ایبــــــــة وبعــــــــارة() ودراســــــــة خط١٩٩٨وخطایبــــــــة (

) ودراسات كشفت وجود عالقة ارتباطیه بین الدافع المعرفي ٢٠٠٥) ودراسة شاهین (٢٠٠٥فراج(

) ودراســـة الخلیفـــي ١٩٩٩) ودراســـة نحیلـــي (٢٠٠٠و  ١٩٩٣ومتغیـــرات أخـــرى كدراســـة قطـــامي (

اسات أخرى أكدت وجود تدني في ) ودر ٢٠٠٤) ودراسة ده میر (٢٠٠٤) ودراسة محمود(٢٠٠٠(

مستوى بعض المفاهیم ذات العالقة بعلمیات العلم في المرحلة الجامعیة كدراسـة عبـد اهللا وآخـرون 
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٤٤

) التـــي تناولـــت ٢٠٠٦) التـــي تناولـــت طبیعـــة العلـــم والتفكیـــر العلمـــي ودراســـة الحمـــداني (٢٠٠٦(

التربوي بالدراسـات العالئقیـة فضـًال التفكیر العلمي، ومن زاویة االستقصاء العلمي وألغناء المجال 

عـــن اســــتثارة دافعیـــة البــــاحثین وطلبـــة الدراســــات العلیـــا نحــــو موضـــوع عملیــــات العلـــم والمتغیــــرات 

ـــدافع المعرفـــي تعـــرف الـــىالمتصـــلة بـــه تولـــدت الرغبـــة لـــدى الباحثـــان ل ـــم وال مســـتوى عملیـــات العل

ل حیــث ال توجــد علــى حــد علــم والعالقــة بینهمــا لــدى طلبــة أقســام علــوم الحیــاة فــي جامعــة الموصــ

یمكــن الباحثــان دراســات تناولــت العالقــة بــین عملیــات العلــم والــدافع المعرفــي وبنــاءًا علــى مــا تقــدم

مـا مسـتوى عملیـات العلـم لـدى طلبـة تحدید مشكلة البحث بمحاولة اإلجابـة عـن السـؤال األتـي :

فـي فـي ضـوء متغیـري الكلیـة أقسام علوم الحیاة في جامعة الموصل؟ وما عالقته بدافعهم المعر 

والجنس ؟

:أھداف البحث 
المتفرعة من سؤال مشكلة البحث وهي :یهدف البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

ما مستوى عملیات العلـم لـدى طلبـة قسـمي علـوم الحیـاة فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم فـي جامعـة .١

الموصل تبعًا لمتغیري الكلیة ، الجنس ؟

قسمي علوم الحیاة فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم فـي جامعـة الدافع المعرفي لدى طلبةما مستوى .٢

الموصل تبعًا لمتغیري الكلیة ، الجنس ؟

فـي العالقـة االرتباطیـة بـین عملیـات العلـم والـدافع المعرفـي هل هناك فرق ذو داللـة إحصـائیة.٣

الموصل تبعًا لمتغیر الكلیة لدى طلبة قسمي علوم الحیاة في كلیتي التربیة والعلوم في جامعة

؟

فـي العالقـة االرتباطیـة بـین عملیـات العلـم والـدافع المعرفـي هل هناك فرق ذو داللـة إحصـائیة.٤

لــدى طلبــة قســمي علــوم الحیــاة فــي كلیتــي التربیــة والعلــوم فــي جامعــة الموصــل تبعــًا لمتغیــر 

الجنس ؟

:حدود البحث 
ة فـــي كلیتـــي التربیـــة والعلـــوم فـــي جامعـــة یتحـــدد البحـــث الحـــالي بطلبـــة قســـمي علـــوم الحیـــا

.٢٠٠٦-٢٠٠٥الموصل للعام الدراسي 
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:تحدید المصطلحات 
:عملیات العلم.١

,Finely(عرفهـا فــاینلي- " بانهـا مهــارات عقلیــة یمكــن تطبیقهــا مــن اجــل فهــم الظــاهرة )1983

),47Finely,1983(وهي قابلة للتعمیم وتسهم في التفكیر العقالني في المشكالت الیومیة " 

) بأنهــا "األنشــطة التــي تــؤدي وظیفــة معینــة فقــد تــؤدي الــى ١٩٩٦وعرفهــا الخلیلــي وآخــرون (-

معلومة جدیدة او التحقق من صدق معلومة سبق التوصل إلیهـا او التوصـل الـى فـرض جدیـد 

الخلیلـي (او استنتاج قانون معین ، وقد تؤدي اكتساب مهارات معینـة مثـل تصـمیم التجـارب " 

  )٢٣، ١٩٩٦ون ، وآخر 

) "العملیات التي توجه نحو دراسة ظاهرة طبیعیة وفهمهـا او التوصـل ٢٠٠٢عرفها عطا اهللا (-

والتوصـل الـى معرفـة علمیـة جدیـدة وتلتصـق التصـاقًا وثیقـًا بالعملیـة الى إجابة سـؤال موضـوع

)٢٠٠٢،٢٠االستقصائیة التي یقوم بها العالم " (عطا اهللا،

نهـا "مجموعـة مـن القـدرات والعملیـات العقلیـة الالزمـة لتطبیـق طـرق ) بأ٢٠٠٤وعرفها زیتـون (-

)٢٠٠٤،١٠١العلم والتفكیر العلمي بشكل صحیح " (زیتون،

ـــاء  )٢٠٠٥(امـــا الســـید - فقـــد عرفهـــا بانهـــا " األنشـــطة او األعمـــال التـــي یقـــوم بهـــا العلمـــاء أثن

لنتائج من جهة أخرى التوصل الى نتائج العلم من جهة وأثناء الحكم والتحقق من صدق هذه ا

  )٤، ٢٠٠٥السید،("

فهــو عملیـات عقلیـة منظمـة یمارسـها طلبــة قسـم علـوم الحیـاة والتــي امـا التعریـف اإلجرائـي لهـا-

یمكــن قیاســها بالدرجــة التــي یحصــلون علیهــا مــن اإلجابــة علــى اختبــار عملیــات العلــم المعتمــد 

إلغراض البحث .

:الدافع المعرفي .٢

.Valler(فالر واخـرون عرفه- et al, تعلـم شـي عنـد ) " بانـه التحسـس بالراحـة والرضـا 1993

.Valler(جدید او كشف عن شي لم یكن یعرفه او محاولة تفهم شي جدید لم یكن متفهمًا "

et al,1993,160(

ــــ" الرغبـــة فـــي المعرفـــة والفهـــم واإلتقـــان وحـــل المشـــكالت " ٢٠٠٠امـــا عـــریفج (- ) فقـــد عرفـــه ب

)٢٠٠٠،١٥٣عریفج،(

) بانه " رغبة الطالب في المعرفـة وحـب االسـتطالع والمیـل ٢٠٠٠فاه الكبیسي والداهري (وعر -

)٢٠٠٠،٦٤البیئة" (الكبیسي والداهري ،تعرف الىالى االستكشاف والرغبة في ال

دافــع طلبــة قســم علــوم الحیــاة نحــو المعرفــة وحــب الــتعلم والمقــاس امــا التعریــف اإلجرائــي فهــو-

ها من اإلجابة على مقیـاس الـدافع المعرفـي المعـد مـن قبـل محمـود بالدرجة التي یحصلون علی

)٢٠٠٤ . (  
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:الدراسات السابقة 
اطلع الباحثان على الدراسات التي عنیت بدراسة عملیات العلم والدافع المعرفي كـًال علـى 

علــى دراســة عنیــت بالعالقــة بینهمــا لــذلك تــم )علــى حــد علمهمــا(حــدى. حیــث لــم یعثــر الباحثــان 

الدراسات السابقة على محورین هما:عرض 

:: الدراسات التي تتعلق بعملیات العلم المحور األول
:)١٩٩٨دراسة رواشدة وخطایبة (.١

هـــدفت الدراســـة الـــى استقصـــاء مهـــارات عملیـــات العلـــم لـــدى طلبـــة المرحلـــة اإللزامیـــة فـــي 

ادس والثــــــامن مــــــن الصـــــف الســــــوطالبـــــة اً ) طالبــــــ١٠٤٥األردن، وتكونـــــت عینــــــة الدراســـــة مــــــن (

.العینة اقل من مستوى النجاحوقد أظهرت النتائج ان مستوى عملیات العلم لدى طلبة والعاشر،

)١٩٩٨،٢٤٩رواشدة وخطایبة ،(

:)٢٠٠٠دراسة الحیالي (.٢
اثــر اســتخدام نظــام كومــار لتحلیــل التفاعــل الصــفي لمدرســي تعــرف الــىهــدفت الدراســة ال

ســاب مهــارات العملیــات العلمیــة لطلبــة الصــف الخــامس العلمــي، ومدرســات الفیزیــاء وتــأثیره فــي اكت

) طالــب وطالبــة، وأظهــرت النتــائج تفــوق طلبــة الفئــة الثالثــة مــن ٥٠٠وتكونــت عینــة الدراســة مــن (

مجموعــة الطــالب فــي اكتســاب مهــارات عملیــات العلــم وعــدم وجــود فــرق بــین الــذكور واإلنــاث فــي 

  ب)-،أ٢٠٠٠دراسة الحیالي ،(اكتساب عملیات العلم.

:)٢٠٠٢دراسة خطایبة وبعارة (.٣
مدى فهم مدرسي ومدرسات الكیمیاء في كلیـات العلـوم فـي الجامعـات تعرف الىهدفت الدراسة ال

) ٢٠٨األردنیة الرسمیة لمهـارات عملیـات العلـم األساسـیة والمتكاملـة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (

ـــدني فـــي مســـتوى ف ـــة، وأظهـــرت النتـــائج ت ـــة الكیمیـــاء لمهـــارات طالـــب وطالب ـــم هـــم طلب ـــات العل عملی

)١٧١،٢٠٠٢األساسیة والمتكاملة في الجامعات األردنیة الرسمیة.(خطایبة وبعارة ،

:)٢٠٠٢دراسة الصمیدعي ( .٤
اثـــر اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني فـــي تنمیـــة مهـــارات العملیـــات تعـــرف الـــىهـــدفت الدراســـة ال

فــي ثانویــة المتمیــزات فــي الموصــل، وتكونــت عینــة العلمیــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع اإلعــدادي

) طالبــــة، وأظهـــرت النتــــائج تفـــوق طالبــــات المجموعـــة التجریبیــــة علـــى طالبــــات ٦٤الدراســـة مـــن (

  ب)-،أ٢٠٠٢(الصمیدعي ،المجموعة الضابطة في مهارات العملیات العلمیة.
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)٢٠٠٤دراسة الحدیدي ( .٥
ة لـدى مدرسـي ومدرسـات الكیمیـاء وعالقتهـا هدفت الدراسة الـى تقیـیم الممارسـات التدریسـی

بعملیات العلم األساسیة لطلبة الصف الرابع العام في مدینة الموصـل، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 

طلبــة الصــف ) طالــب وطالبــة وأظهــرت النتــائج تــدني مســتوى عملیــات العلــم األساســیة لــدى ٢٠٠(

رتباطیــــه بــــین األســــالیب التدریســــیة لمدرســــي الرابــــع العــــام وال ســــیما الطــــالب مــــنهم وعــــدم وجــــود عالقــــة ا

  ب)- ،أ٢٠٠٤(الحدیدي ،ومدرسات الكیمیاء وامتالك طلبتهم لعملیات العلم األساسیة.

:)٢٠٠٥دراسة فراج(. ٦
مـدى تحقیـق كتـب العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة البعـاد فهـم تعـرف الـىهدفت الدراسة الـى ال

%) مـن كـل كتـاب ٥٠، وقد حللت عینة شـملت (طبیعة العلم وبعض عملیاته لدى طالب المرحلة

العلـــم  مـــن كتـــب العلـــوم للمرحلـــة المتوســـطة كمـــا طبـــق اختبـــار خـــاص لقیـــاس مســـتوى فهـــم طبیعـــة

والثالث في عدد من المدارس المتوسطة وكشفت وعملیاته على مجموعة من طالب الصف األول

تناول كتب العلـوم ألبعـاد فهـم العلم وعملیاته وعن ضعفالنتائج تدني المستوى العام لفهم طبیعة

)٢٠٠٥،١فراج، (العلم وعملیاته.طبیعة

:)٢٠٠٥دراسة شاھین (.٧
هدفت الدراسة الى تطویر مناهج األحیاء للمرحلـة الثانویـة بالمملكـة العربیـة السـعودیة فـي 

طالبـة، قسـمَن علـى  )١٠٠(ضوء حاجات الطالبات وتنمیة عملیات العلـم ، تكونـت عینـة الدراسـة 

مجموعتین مجموعة ضابطة وأخرى تجریبیة وأظهرت النتائج ان مناهج األحیاء ال تتضمن أهدافًا 

تــرتبط بتنمیــة مهــارات عملیــات العلــم، كمــا ان طالبــات المجموعــة التجریبیــة تفــوقن علــى طالبــات 

المجموعة الضابطة في اختبار عملیات العلم وبفرق دال إحصائیا .

)٣-٢٠٠٥،١شاهین ،(
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:الثاني : الدراسات التي تتعلق بالدافع المعرفي المحور
:)١٩٩٣دراسة قطامي (.١

اثــر عامــل الجــنس ، ومســتوى االنجــاز ، ومفهــوم الــذات تعــرف الــىهــدفت الدراســة الــى ال

) طالبـًا وطالبـة ٤٥٨للقدرة األكادیمیة في الدافعیة للتعلم عنـد الطلبـة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (

علــى  هــرت النتــائج علــى أن للمتغیــرات المســتقلة أثــر ذو داللــة إحصــائیةمــن الصــف العاشــر وأظ

  )٢٣٢،  ١٩٩٣(قطامي، دافعیة التعلم.

:)١٩٩٩دراسة نحیلي (.٢
عالقــة الدافعیــة بــدبلوم التأهیــل التربــوي بمتغیــري الجــنس تعــرف الــىهــدفت الدراســة الــى ال

ن طلبـة المرحلـة الجامعیـة، وأظهـرت ) طالبًا وطالبـة مـ١٥٤والجامعة، وتكونت عینة الدراسة من (

النتائج وجود عالقة بین الدافعیة للدراسة بدبلوم التأهیـل التربـوي وبـین الجـنس والجامعـة. (نحیلـي، 

١٧٩،  ١٩٩٩ (  

:)٢٠٠٠دراسة قطامي (.٣
اثــر متغیــرات الجــنس والصــف والتحصــیل الدراســي فــي تعــرف الــىهــدفت الدراســة الــى ال

) طالبـًا وطالبـة فـي المرحلـة الثانویـة، ٣٢٤بـة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (دافعیة التعلم لـدى الطل

للمتغیرات المستقلة على دافعیة التعلم. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة

  )٣٩٨،  ٢٠٠٠قطامي، (

:)٢٠٠٠(دراسة الخلیفي  .٤
فـي بالتحصـیل الدراسـي عالقة مهارات التعلم والـدافع المعر تعرف الىهدفت الدراسة الى ال

طالبًا وطالبـة  )٤٧٤(لدى عینة من طالبات كلیة التربیة بجامعة قطر، وتكونت عینة الدراسة من 

من التخصصات العلمیـة واألدبیـة بكلیـة التربیـة بجامعـة قطـر، وأظهـرت النتـائج وجـود عالقـة دالـة 

موجبة بین الدافع المعرفي وبین التحصیل الدراسي للعینة الكلیة.

   )١١٣،  ٢٠٠٠لخلیفي، ا(

:)٢٠٠٤دراسة محمود ( .٥
هدفت الدراسة الى قیاس الـدافع المعرفـي لطلبـة جامعـة الموصـل ، وتكونـت عینـة الدراسـة 

) طالبًا وطالبة من كلیات جامعة الموصل، وأظهرت النتائج ان مستوى الدافع المعرفـي ٩٦٠من (

ـــاس، كمـــا یوجـــد فـــرق دال  ـــى مـــن المتوســـط النظـــري للمقی االختصاصـــات  ةصـــلحمل إحصـــائیاأعل

فـــي مســـتوى الـــدافع المعرفـــي وال یوجـــد فـــرق بـــین الطـــالب والطالبـــات فـــي العلمیـــة والصـــف األول

  ) ٣-١، ٢٠٠٤محمود، (مستوى الدافع المعرفي .
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:)٢٠٠٤دراسة ده میر ( .٦
مهـارات الـتعلم واالسـتذكار وعالقتهـا بدافعیـة الـتعلم لـدىعلـى تعـرف هدفت الدراسـة الـى ال

ـــة الدراســـیة ، موقـــع المدرســـة)،  ـــة المتوســـطة فـــي ضـــوء متغیـــرات: (الجـــنس ، المرحل طلبـــة المرحل

وطالبة، وأظهرت النتـائج وجـود عالقـة بـین مهـارات العلـم اً ) طالب٦٦٠وتكونت عینة الدراسة من (

واالستذكار ودافعیة التعلم بشـكل عـام وان طلبـة المرحلـة المتوسـطة یتمتعـون بمسـتوى دافعیـة تعلـم

  ب) -، ا ٢٠٠٤(ده میر، بشكل عام.

:مناقشة الدراسات السابقة
) علـــى ٢٠٠٥تباینـــت الدراســـات الســـابقة فـــي مجتمـــع البحـــث فقـــد أجریـــت دراســـة فـــراج (

) وقطــامي ١٩٩٨) وروا شــدة وخطابیــة (١٩٩٣المرحلــة االبتدائیــة بینمــا اجریــت دراســات قطــامي (

) علـــى ٢٠٠٥)وشـــاهین (٢٠٠٤میـــر () وده ٢٠٠٤) والحدیـــدي (٢٠٠٢) والصـــمیدعي (٢٠٠٠(

المرحلة الثانویة أما بقیة الدراسات فتناولت المرحلة الجامعیة. وقد تراوح عدد أفراد عینـة الدراسـات 

) طالــب وطالبــة كمــا فــي دراســة ١٠٤٥و( )٢٠٠٢) طالبــة كمــا فــي دراســة الصــمیدعي (٦٤بــین (

بـــاحثین فـــي دراســـات نحیلـــي ). وقـــد تـــم أعـــداد أداة البحـــث مـــن قبـــل ال١٩٩٨رواشـــدة وخطابیـــة (

) امـــا بقیـــت الدراســـات فقـــد اعتمـــد ٢٠٠٥) وفـــراج (٢٠٠٥) وشـــاهین (٢٠٠٤) ومحمـــود (١٩٩٩(

الباحثین على مقاییس جاهزة لتحقیق أهداف دراسـاتهم . وقـد اسـتخدمت معظـم الدراسـات االختبـار 

) التــــي ١٩٩٩ن لتحلیــــل نتــــائج البحــــث باســــتثناء دراســــة نحیلــــي () وتحلیــــل التبــــایt-test(التــــائي 

) التــي اســتخدمت تحلیــل االنحــدار ٢٠٠٠ودراســة الخلیفــي (اعتمــدت النســبة المئویــة ومربــع كــأي

) التي استخدمت االختبار الزائي. ٢٠٠٢ودراسة الصمیدعي (

والدافع المعرفي وجاء البحث الحالي مكمًال للبحوث والدراسات التي تناولت عملیات العلم

أال انه سیدرس العالقة بینهما في ضوء متغیري الكلیة والجنس.
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:اجراءات البحث 
:قام الباحثان باإلجراءات اآلتیة

تحدید مجتمع البحث :.أوالً 
تكـون مجتمــع البحــث مـن طلبــة قســمي علــوم الحیـاة فــي كلیتــي العلـوم والتربیــة فــي جامعــة 

ــــالغ عــــددهم ( ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموصــــل للعــــام الدراســــي  ــــى ٥٨٣والب ــــًا وطالبــــة مــــوزعین عل ) طالب

  ) ١الصفوف األربعة للقسمین وكما هو موضح في الجدول (

  )١الجدول (

أعداد أفراد مجتمع البحث موزعین حسب الصف والكلیة والجنس

الصف
قسم علوم الحیاة /كلیة التربیةقسم علوم الحیاة /كلیة العلوم

الكلي
المجموعاإلناثالذكورجموعالماإلناثالذكور

٣٩٦٩١٠٨٤٢٨٤١٢٦٢٣٤األول 

٣٢٦٠٩٢١٣٣٨٤١١٣٣الثاني

٢٢٣١٥٣٢٣٤٤٦٧١٢٠الثالث

٨٥٢٦٠٨٢٨٣٦٩٦الرابع

١٠١٢١٢٣١٣٨٦١٩٤٢٧٠٥٨٣الكلي

اختیار عینة البحث :.ثانیاً 
الصف الثالث من قسم علوم الحیاة في بعد تحدید مجتمع البحث اختار الباحثان عشوائیاً 

) طالبًا وطالبة وبعد استبعاد ١٢٠الكلیتین لكي یمثل عینة البحث ، وقد بلغ مجموع عینة البحث (

ــــاء تطبیــــق  ــــر الحاضــــرین أثن ــــة غی ــــدوام فضــــًال عــــن الطلب ــــر المســــتمرین بال ــــة الراســــبین وغی الطلب

.)٢لبة وكما موضح في الجدول(وطا طالباً )١٠٣(ارین بلغت العینة النهائیة للبحثاالختب

  )٢الجدول (

أفراد عینة البحث تبعًا لمتغیري الكلیة والجنس

المجموعاإلناثالذكورالقسم

١٥٢٨٤٣قسم علوم الحیاة /العلوم

٢٠٤٠٦٠قسم علوم الحیاة /التربیة

٣٥٦٨١٠٣المجموع
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أداتا البحث : .ثالثاً 
األول ى تســتخدم لقیــاس عملیــات أداتــینالباحثــانمـن اجــل تحقیــق أهــداف البحــث اعتمــد

العلم والثانیة تستخدم لقیاس الدافع المعرفي وكما هو مبین في االتي :

اختبار عملیات العلم:.أ
Biologicalاعتمد الباحثـان اختبـار عملیـات العلـم الخـاص بعلـم األحیـاء الـذي أعدتـه (

Science Curriculum Study (BSCS)س عملیات العلم االساسـیة والمكـون مـن ) والذي یقی

) فقرة مـن نـوع االختیـار مـن متعـدد ربـاعي البـدائل وقـد تـرجم هـذا االختبـار الـى اللغـة العربیـة ٤٠(

:) وللتحقق من مالئمة االختبار لعینة البحث قام الباحثان باإلجراءات اآلتیة١٩٨١النمر ، (

على مجموعة من الخبـراء فـي مجـال طرائـق قام الباحثان بعرض االختبارالصدق الظاهري :.١

للحكـم علــى مـدى مالئمـة فقـرات االختبــار  )١الملحـق (التـدریس والقیـاس والتقـویم وعلــوم الحیـاة

متها للبیئة العراقیة وقد اتخـذت نسـبة اتفـاق ءمن حیث مطابقتها لعملیات العلم ووضوحها ومال

الفقــرات جمیعهــا علــى هــذه النســبة %) فــأكثر معیــارًا لقبــول الفقــرة مــن عدمــه وقــد حصــلت ٨٠(

وبذلك عد االختبار صادقًا.

) طالبـــًا ٤٠تـــم تطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة مؤلفـــة مـــن (العینـــة االســـتطالعیة :.٢

وطالبة من طلبة الصف الثاني في قسم علـوم الحیـاة فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم. وكـان الهـدف 

یاتي :من تطبیقه على العینة االستطالعیة ما

 -٤٠االختبــار بــین (عــن : بلــغ الوقــت المســتغرق لإلجابــة تحدیــد زمــن اإلجابــة علــى االختبــار-

) دقیقة وهو وقت مالئم ومناسب.٥٠) دقیقة وبمتوسط (٦٠

ــز فقــرات االختبــار:- بعــد تصــحیح إجابــات العینــة االســتطالعیة طبــق الباحثــان أیجــاد قــوة تمیی

وعیة ووجد ان قوة تمییز فقـرات االختبـار جمیعهـا أعلـى مـن معادلة قوة التمییز للفقرات الموض

) مما یدل على ان فقرات االختبار ذات قوة تمییزیة.٠.٣٠(

: أثناء تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة الحظ الباحثان معرفة وضوح فقرات االختبار-

ان فقرات االختبار واضحة وان تعلیماته سهلة الفهم.

)) للحصـول علـى معامـل ٢٠ریتشاسـون ( –كـودر (: استخدام الباحثان معادلة تبار ثبات االخ .٣

) وهو معامل ثبات جید. وبذلك أصـبح االختبـار جـاهزًا ٠.٨٢الثبات، وقد بلغ معامل الثبات (

للتطبیق على عینة البحث .
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مقیاس الدافع المعرفي:.ب
) ٧٠) ویتكــون مــن (٢٠٠٤د (اعتمــد الباحثــان مقیــاس الــدافع المعرفــي الــذي أعــده محمــو 

ـــدائل تقـــیس المجـــاالت اآلتیـــة :  الســـعي للمعرفـــة ، حـــب االســـتطالع ، (فقـــرة ایجابیـــة خماســـیة الب

، ونظــرًا لحداثــة المقیــاس وأعــداده أصــالً )االكتشــاف واالرتیــاد ،الرغبــة فــي القــراءة ، طــرح األســئلة

حثــان بعرضــه علــى مجموعــة مــن للبیئــة العراقیــة ومالئمتــه لمجتمــع البحــث وعینتــه فقــد اكتفــى البا

) وقـــد حصـــلت ١الملحـــق (الخبـــراء فـــي مجـــاالت طرائـــق التـــدریس والقیـــاس والتقـــویم وعلـــوم الحیـــاة

%) وأكثر وبذلك أصبح المقیاس جاهزًا للتطبیق.٨٠الفقرات جمیعها على نسبة اتفاق (

تطبیق أداتي البحث : .رابعاً 
أدواتــه قــام الباحثــان بتطبیــق االختبــارین بعــد تحدیــد مجتمــع البحــث واختیــار عینتــه وأعــداد 

وطبـق الباحثـان االختبـارین  ٦/٤/٢٠٠٦ولغایـة  ٢٠/٣/٢٠٠٦على إفراد عینـة البحـث ابتـدًء مـن 

علــى عینــة البحــث بأنفســهما، وكانــا حریصــین علــى عنایــة عینــة البحــث باإلجابــة كمــا بینــا للعینــة 

طریقة اإلجابة على االختبارین .

البحث :تصحیح أداتي .خامساً 
تمت اإلجابة على االختبارین بورقة منفصلة خاصـة بكـل منهمـا، وبعـد إجابـة أفـراد العینـة 

علـــى االختبـــارین تـــم تصـــحیح اختبـــار عملیـــات العلـــم علـــى أســـاس أعطـــاء درجـــة واحـــدة لإلجابـــة 

الصحیحة وصفر لإلجابـة الخاطئـة او المتروكـة، وعلیـه فـان درجـة اختبـار عملیـات العلـم تراوحـت 

درجة. )٤٠و  ٠بین (

وذلـــك  امــا بالنســـبة لمقیــاس الـــدافع المعرفــي فقـــد اعتمــد المعیـــار المطبــق فـــي أصــل األداة

) درجــات للبــدیل(تنطبق علــَي ٤و( )تنطبــق علــَي بدرجــة كبیــرة جــداً () درجــات للبــدیل ٥بإعطــاء (

لَي ) درجتین للبدیل(تنطبق ع٢و( )) درجات للبدیل(تنطبق علَي بدرجة متوسطة٣و( )بدرجة كبیرة

وبذلك تراوحت درجة مقیاس الدافع المعرفي )ال تنطبق عليَ (بدرجة ضعیفة) و درجة واحدة للبدیل

) درجة .٣٥٠و ٧٠(بین 

الوسائل اإلحصائیة :.سادساً 
:استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة

) لحساب معامل ثبات اختیار عملیات العلم . ٢٠ریتشاسون (–معادلة كودر .١

  )٢٠٦،  ١٩٩٨عودة، (

  )٢٨٨،  ١٩٩٨عودة، (.تمییز فقرات اختبار عملیات العلممعادلة قوة تمییز: لحساب قوة .٢

معامـــل ارتبـــاط بیرســـون : الســـتخراج العالقـــة االرتباطیـــة بـــین اختبـــار عملیـــات العلـــم ومقیـــاس .٣

Fergusonالدافع المعرفي . ( ,1981,234(

)٢٧٩، ١٩٧٧البیاتي واثناسیوس،(.نط بیرسو االختبار الزائي للمقارنة بین معامالت ارتبا.٤
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:عرض النتائج ومناقشتھا
وتــم عــرض نتــائج البحــث ومناقشــتها وفــق ترتیــب قــام الباحثــان بتحلیــل البیانــات إحصــائیا

أسئلة البحث وعلى النحو األتي :

ــم لــدى طلبــة قســمي علــوم الحیــاة فــي كلیتــي التربیــة :الســؤال األول- (مــا مســتوى عملیــات العل

) الوســــط ٣ویبــــین الجــــدول ()ي جامعــــة الموصــــل تبعــــًا لمتغیــــري الكلیــــة ، الجــــنس ؟والعلــــوم فــــ

إلفراد عینة البحث.الحسابي والنسبة المئویة لدرجات اختبار عملیات العلم

  )٣الجدول (

ألفراد عینة البحث تبعا لمتغیر الوسط الحسابي والنسبة المئویة لدرجات اختبار عملیات العلم

الكلیة والجنس

النسبة المئویةالوسط الحسابيالعددغیرالمت

%٤٣١٨.٨١٣٤٧.٠٣٢العلومالكلیة

%٦٠١٦.٩٨٣٤٢.٤٥٧التربیة

%٣٥١٩٤٧.٥الذكورالجنس

%٦٨١٧.١٠٣٤٢.٧٥٧اإلناث

) ان األوساط الحسابیة والنسب المئویة لـدرجات أفـراد عینـة البحـث ٣یتضح من الجدول (

%) كمـا أنهـا ٥٠كانت منخفضة جدًا واقـل مـن مسـتوى النجـاح البـالغ (على اختبار عملیات العلم

جاءت متقاربة من بعضها البعض وهذا یعطي مؤشرا سلبیا على امتالك طلبة أقسـام علـوم الحیـاة 

في جامعة الموصل لعملیات العلم التي تعد ضروریة جدًا لطلبة هذه األقسام العلمیـة والتـي تـدرس 

عتمــد علــى اســتخدام العلمیــات العقلیــة كافــة مــن تفكیــر علمــي واســتداللي مــواد علــوم الحیــاة التــي ت

وعملیـات العلـم وغیرهـا، ویـرى الباحثـان ان سـبب ذلـك یعـود الـى عـدة جوانـب منهـا ضـعف اهتمــام 

مناهج قسم علوم الحیاة في كلیتي التربیة والعلوم في جامعة الموصل بعملیـات العلـم وعـدم قـدرتها 

ـــاهیم علـــى اســـتثارة الطلبـــة الســـ تخدام هـــذه القـــدرات وٕانهـــا تؤكـــد فقـــط علـــى حفـــظ المعلومـــات والمف

والمبادئ والقوانین الموجودة داخل هذه المناهج دون فهمهـا واسـتیعابها وتحلیلهـا وربـط بعضـها مـع 

بعــض واســتنتاج معلومــات جدیــدة منهــا فضــًال عــن اختصــار هــذه المنــاهج علــى شــكل محاضــرات 

الســابقة ، كمــا یــرى الباحثــان ان ســبب تــدني مســتوى عملیــات مستنســخة وقصــیرة ومكــررة للســنوات 

العلم لدى طلبة القسـمین قـد یعـود الـى المختبـر التقلیـدي الموجـود فیهمـا حیـث الحـظ الباحثـان مـن 

خالل خبرتهما في التدریس ان مختبرات قسمٌي علوم الحیـاة فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم فـي جامعـة 

تقلیدیــة والتــي تتضــمن أعطــاء جــزء نظــري ثــم رســم األشــكال الموصــل تؤكــد فقــط علــى التجــارب ال



أمیر محمود و هیفاء هاشم 

٥٤

والشــرائح عــن الجــزء النظــري وهــذا یكــرر فــي كــل عــام وان التجــارب التــي قــد تجــرى تكــون معلومــة 

األسباب والمقدمات والنتائج مسبقًا ومطبوعة علـى شـكل مـالزم خاصـة بكـل مختبـر، ممـا یضـعف 

هم طبیعة العلم والتفكیر العلمي وخطواته، كما یـرى في الطلبة تنمیة قدرات عملیات العلم لدیهم وف

الباحثــان ان مــن أســباب تــدني مســتوى امــتالك طلبــة أقســام علــوم الحیــاة فــي جامعــة الموصــل هــو 

عــدم اعتمـــاد نمـــاذج واســـتراتیجیات وطرائــق تدریســـیة تجعـــل مـــن الطالــب محـــور العملیـــة التعلیمیـــة 

م والتفكیــر العلمــي والمنطقــي واإلبــداعي وحــب التعلمیــة وتنمــي قدرتــه علــى اســتخدام عملیــات العلــ

االستطالع العلمي وغیرها من العملیات التي تساعده في فهم وتحلیل واستذكار المادة التعلیمیة.

: (مــا مســتوى الــدافع المعرفــي لــدى طلبــة قســمي علــوم الحیــاة فــي كلیتــي التربیــة الســؤال الثــاني-

) الوســــط ٤ویبــــین الجــــدول (كلیــــة ، الجــــنس ؟)والعلــــوم فــــي جامعــــة الموصــــل تبعــــًا لمتغیــــري ال

ألفراد عینة البحث. الحسابي والنسبة المئویة لدرجات مقیاس الدافع المعرفي

  )٤الجدول (

الوسط الحسابي والنسبة المئویة لدرجات مقیاس الدافع المعرفي ألفراد عینة البحث تبعا لمتغیر 

الكلیة والجنس

بة المئویةالنسالوسط الحسابيالعددالمتغیر

%٤٣٢٦٦.١١٦٧٦.٠٣٣العلومالكلیة

%٦٠٢٤٠.٥٥٦٨.٥٧١التربیة

%٣٥٢٦٢.٤٥٧٧٤.٩٨٧الذكورالجنس

%٦٨٢٤٦.٤٧٠٧٠.٤٢اإلناث

و  ٢٤٠.٥٥) ان قیمة الوسط الحسابي للدافع المعرفي هو مـابین (٤یتضح من الجدول (

وهــــو أعلــــى مــــن قیمــــة الوســــط  – )%٧٦.٠٣٣و ٦٨.٥٧١وبنســــبة مئویــــة بــــین ( -)٢٦٦.١١٦

) وهـذا یعطـي مؤشـرًا علـى ان قیمـة الـدافع المعرفـي لـدى ٢١٠الحسابي الفرضي للمقیـاس والبـالغ (

طلبـة أقسـام علـوم الحیـاة فـي كلیتـي العلـوم والتربیــة فـي جامعـة الموصـل جیـدة ومرتفعـة نوعـًا مــا ، 

الثـورة التقنیـة والعلمیـة الحاصـلة فـي ویرى الباحثان ان هذه القیمة للدافع المعرفي للطلبة یعود الـى 

العــالم الیــوم وتطــور وســائل األعــالم واالتصــاالت التــي دفعــت بالطلبــة الــى حــب الــتعلم والمعرفــة 

واالستطالع العلمي من خالل التأثر بما یتم عرضه من برامج علمیة وثقافیة وٕاخباریة في القنوات 

ة مـــن علـــوم الحیـــاة والفیزیـــاء والكیمیـــاء الفضـــائیة وعـــرض مـــا یســـتجد مـــن تطـــورات العلـــوم المختلفـــ

والــرحالت الفضــائیة واألقمــار الصــناعیة والهندســة الوراثیــة والعملیــات الجراحیــة الطبیــة مــن خــالل 

والبرید االلكتروني وغیرهـا مـن وسـائل االتصـاالت فـزاد )االنترنت(تأثر بشبكة المعلومات العالمیة 
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راء التجارب العلمیة، لذلك یرى الباحثان ان هـذا الـدافع الدافع لدیهم في القراءة والمطالعة وحب إج

تعـرف الـىالمعرفي لدى الطلبة یعـد ثـروة وطنیـة ینبغـي االسـتفادة منهـا فـي توجیـه تعلـیم الطلبـة وال

هوایــاتهم ومــواهبهم العلمیــة مــن اجــل تســخیرها بمــا یخــدم الــوطن والمجتمــع ، ومــن خــالل اســتغالل 

ونمــو معرفــي علمــي وٕانتــاج جیــل قــادر علــى اإلنتــاج واإلبــداع هــذا الــدافع فــي تحقیــق أفضــل تعلــم 

یمتلك المهارات العلمیة الالزمة للتفكیر ویمتلك القدرة على اسـتخدام عملیـات العلـم ولـه الرغبـة فـي 

تطویر قدراته من اجل مصلحة مجتمعه ووطنه .

ة بـین عملیـات العلـم فـي العالقـة االرتباطیـ: (هل هناك فـرق ذو داللـة إحصـائیةالسؤال الثالث-

والـدافع المعرفــي لــدى طلبــة قســمي علــوم الحیــاة فــي كلیتــي التربیــة والعلــوم فــي جامعــة الموصــل 

هذا السـؤال اسـتخرج الباحثـان معامـل االرتبـاط بـین درجـات عن تبعًا لمتغیر الكلیة ؟) ولإلجابة 

یــة ومــن ثــم اســتخرجت عملیــات العلــم والــدافع المعرفــي لــدى أفــراد عینــة البحــث تبعــًا لمتغیــر الكل

القیم المعیاریة لمعامالت االرتباط وبعد تطبیق االختبار الزائي لعینین مستقلتین ظهـرت النتـائج 

  ) ٥كما هو موضح في الجدول (

  )٥الجدول (

معامل االرتباط والقیمة الزائیة المحسوبة للعالقة بین عملیات العلم والدافع المعرفي لدى أفراد 

غیر الكلیةعینة البحث تبعا لمت

معامل االرتباطالعددمتغیر الكلیة
القیمة المعیاریة لمعامل 

االرتباط

القیمة الزائیة 

المحسوبة

٤٣٠.٥٥٦٠.٦٢٦العلوم
٣.٠٧٨

-٠.٠٠٢٥-٦٠٠.٠٠٢٥التربیة

) اكبــر مــن القیمــة ٣.٠٧٨) ان القیمــة الزائیــة المحســوبة البالغــة (٥یتضــح مــن الجــدول (

) أي انه یوجد فرق ذي داللة إحصائیة٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٦البالغة (الزائیة الجدولیة 

فــي العالقــة االرتباطیــة بــین متغیــري عملیــات العلــم والــدافع المعرفــي لــدى أفــراد عینــة البحــث عنــد 

العالقــة االرتباطیــة لــدى طلبــة قســم علــوم الحیــاة فــي كلیــة العلــوم /جامعــة  ةصــلحممتغیــر الكلیــة ول

ان العالقـــة االرتباطیـــة بـــین عملیـــات العلـــم والـــدافع المعرفـــي لـــدى طلبـــة قســـم علـــوم الموصـــل، أي 

طلبة قسم علوم الحیاة الحیاة في كلیة التربیة/جامعة الموصل اضعف من العالقة االرتباطیة لدى

) نجـــد ان الوســـط الحســـابي ٤و٣فـــي كلیـــة العلـــوم /جامعـــة الموصـــل ، وعنـــد مالحظـــة الجـــدولین (

قسم علوم الحیاة في كلیة العلوم لكل من عملیات العلم والدافع المعرفي لدى طلبةوالنسبة المئویة 

/جامعـة الموصــل أعلــى ممــا هــو علیــه لــدى طلبــة كلیـة التربیــة وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك الــى ان 
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طلبــة قســم علــوم الحیــاة فــي كلیــة العلوم/جامعــة الموصــل تفهمهــم وامــتالكهم لعملیــات العلــم أفضــل 

) حیـث یـرى ٥) في الجدول (٠.٥٥٦في اقوى وهذا ما یبینه معامل االرتباط البالغ (ودافعهم المعر 

) فیعتبــر ٠.٧٥و  ٠.٥٠) " ان قیمــة معامــل االرتبــاط اذا كانــت بــین (١٩٧٧البیـاتي واثناســیوس (

امــا عنــد مالحظــة  )١٩٤، ١٩٧٧البیــاتي واثناســیوس، (معامــل االرتبــاط مرتفعــًا والعالقــة قویــة " 

) نجـــــد انـــــه ٥ط لـــــدى طلبـــــة قســـــم علـــــوم الحیـــــاة فـــــي كلیـــــة التربیـــــة فـــــي الجـــــدول (معامـــــل االرتبـــــا

) وهي قیمة متدنیة وسالبة وتدل على عالقـة ضـعیفة جـدًا بـین عملیـات العلـم والـدافع -٠.٠٠٢٥(

والثاني حیث ان ضعف قدرة طلبة المعرفي وهذا ما أشار الیه الباحثان في مناقشة السؤالین األول

كلیة التربیة على ممارسة عملیات العلم وانخفاض مستوى الدافع المعرفـي قـد قسم علوم الحیاة في

یعــــود الــــى ضــــعف اهتمــــام المنــــاهج فــــي القســــم بتطــــویر قــــدرات الطلبــــة علــــى اســــتخدام العملیــــات 

والمهارات العقلیة والستخدام منهجیـة علمیـة فـي التفكیـر والحصـول علـى المعلومـات العلمیـة وعـدم 

مـاذج التدریسـیة التـي تنمـي عملیـات العلـم وترفـع مـن مسـتوى دافعیـة الطلبـة استخدام األسـالیب والن

ــتعلم وهــذا ال یعنــي ان طلبــة قســم علــوم الحیــاة فــي كلیــة العلوم/جامعــة الموصــل یمتلكــون  نحــو ال

مــن عملیــات العلــم ولكــنهم بشــكل عــام افضــل مــن طلبــة قســم علــوم الحیــاة فــي كلیــة اً مســتوى عالیــ

التربیة/جامعة الموصل.

فـي العالقـة االرتباطیـة بـین عملیـات العلـم : (هـل هنـاك فـرق ذو داللـة إحصـائیةالسؤال الرابـع-

والدافع المعرفـي لـدى طلبـة قسـمي علـوم الحیـاة فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم فـي جامعـة الموصـل 

تبعـــًا لمتغیـــر الجـــنس ؟) ولإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال اســـتخرج الباحثـــان معامـــل االرتبـــاط بـــین 

عملیــات العلــم والــدافع المعرفــي لــدى أفــراد عینــة البحــث تبعــًا لمتغیــر الجــنس ومــن ثــم درجــات

اســتخرجت القــیم المعیاریــة لمعــامالت االرتبــاط وبعــد تطبیــق االختبــار الزائــي لعینــین مســتقلتین 

  ) ٦ظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول (



…الموصلعملیات العلم لدى طلبة أقسام علوم الحیاة في جامعة 

٥٧

  )٦الجدول (

للعالقة بین عملیات العلم والدافع المعرفي لدى أفراد معامل االرتباط والقیمة الزائیة المحسوبة 

عینة البحث تبعا لمتغیر الجنس

متغیر 

الجنس
معامل االرتباطالعدد

القیمة المعیاریة لمعامل 

االرتباط

القیمة الزائیة 

المحسوبة

٣٥٠.٢٨٩٠.٢٩٩الذكور
٠.٧٣٣

٦٨٠.١٤١٠.١٤٢اإلناث

) اقـــل مـــن القیمـــة ٠.٧٣٣ائیـــة المحســـوبة البالغـــة () ان القیمـــة الز ٦یتضـــح مـــن الجـــدول (

) أي انــــه ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة ٠.٠٥) عنــــد مســــتوى داللــــة (١.٩٦الزائیــــة الجدولیــــة البالغــــة (

في العالقة االرتباطیة بین متغیري عملیات العلم والدافع المعرفي لدى أفراد عینة البحث إحصائیة

ان قـیم معامـل االرتبـاط جـاءت قلیلـة ولكـال الجنسـین تبعا لمتغیر الجنس، كما یالحظ من الجـدول

مما یدل على وجود عالقة ضعیفة بین متغیري عملیات العلم والدافع المعرفي تبعًا لمتغیر الجنس 

كما یالحظ من الجـدول ان قیمـة معامـل االرتبـاط لـدى الـذكور أعلـى منـه فـي اإلنـاث اال انـه غیـر 

لیات العلم والدافع المعرفـي لـدى طلبـة أقسـام علـوم الحیـاة وبهذا یتبین ان مستوى عمدال إحصائیا

فــي كلیتــي العلــوم والتربیــة فــي جامعــة الموصــل یعــود الــى مــا تــم ذكــره فــي مناقشــة األســئلة الســابقة 

للجنس علیهما.ولیس هناك اثر دال إحصائیا

االستنتاجات 
:في ضوء نتائج البحث توصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتیة

مســتوى عملیــات العلــم لــدى طلبــة قســمي علــوم الحیــاة فــي كلیتــي العلــوم والتربیــة فــي ضــعف.١

جامعة الموصل.

لدى طلبة قسمي علوم الحیاة في كلیتـي العلـوم والتربیـة فـي جامعـة ان مستوى الدافع المعرفي.٢

%).٦٠الموصل جید وأعلى من الوسط الفرضي للمقیاس بالغ (

كلیـة العلـوم لعلم والدافع المعرفي لدى طلبة قسم علـوم الحیـاةالعالقة االرتباطیة بین عملیات ا.٣

كلیة التربیة في جامعة الموصل.في جامعة الموصل أقوى منها عند طلبة قسم علوم الحیاة

لـدى  ال یوجد تأثیر لجنس الطالب على العالقة االرتباطیة بین عملیات العلم والـدافع المعرفـي.٤

العلوم والتربیة في جامعة الموصل.طلبة أقسام علوم الحیاة في كلیتي
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التوصیات 
:یأتيبناًء على نتائج البحث أوصى الباحثان بما 

تطــویر منــاهج أقســام علــوم الحیــاة فــي كلیتــي العلــوم والتربیــة فــي جامعــة الموصــل بمــا یجعــل .١

الطالب محور العملیة التدریسیة وبما ینمي قدراته على استخدام عملیات العلم .

الـــدافع المعرفــي لـــدى طلبـــة أقســـام علــوم الحیـــاة فـــي كلیتــي العلـــوم والتربیـــة فـــي ضــرورة تنمیـــة.٢

.المتطور والتقني والعلميجامعة الموصل من اجل بناء طلبة قادرین على مواجهة العصر 

ضــرورة اســتخدام تدریســي أقســام علــوم الحیــاة فــي كلیتــي العلــوم والتربیــة فــي جامعــة الموصــل .٣

یة تنمـــي فـــي الطلبـــة القـــدرة علـــى اســـتخدام العملیـــات العقلیـــة أســـالیب ونمـــاذج وطرائـــق تدریســـ

كالتفكیر العلمي واإلبداعي واستخدام عملیات العلم األساسیة والمركبة.

:المقترحات 
:استنادًا الى نتائج البحث خرج الباحثان بالمقترحات اآلتیة

لمعرفـي بــین كلیــات علمیــة إجـراء دراســة تقــارن بـین العالقــة االرتباطیــة لعملیـات العلــم والــدافع ا.١

وكلیات إنسانیة.

أجراء دراسة تقارن بین الدافع المعرفـي ومتغیـرات أخـرى كـالتفكیر العلمـي واالتجاهـات العلمیـة .٢

وطبیعة العلم .

الدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة .تعرف الىإجراء دراسة لل.٣
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المصادر
واالسـتداللي اإلحصاء الوصـفي) ١٩٧٧وزكریا زكي اثناسیوس (البیاتي ، عبد الجبار توفیق .١

، مطبعة دار الكتب ، جامعة البصرة .في التربیة وعلم النفس

ــوم بأســلوب حــل المشــكالت ) ٢٠٠٣الحــارثي ، إبــراهیم احمــد مســلم (.٢ ــدریس العل ــة (ت النظری

، مكتبة الشقري ، الریاض . ٢، ط)والتطبیق

تقیـیم الممارسـات التدریسـیة لـدى مدرسـي ومدرسـات ) ٢٠٠٤الحدیدي ، وعد غـانم بـدیوي (.٣

رسـالة (، الكیمیاء وعالقتها بعملیات العلم األساسیة لطلبة الصف الرابع في مدینة الموصل

، كلیة التربیة ، جامعة الموصل.)دبلوم غیر منشورة

كلیــة ) التفكیــر العلمــي لــدى طلبــة قســم علــوم الحیــاة / ٢٠٠٦الحمــداني ، أمیــر محمــود طــه (.٤

التربیــة / جامعــة الموصــل وتــأثره بعــدد مــن المتغیــرات، بحــث مقبــول للنشــر فــي مجلــة التربیــة 

) انساني.١٣والعلم ، كلیة التربیة، جامعة الموصل، مجلد (

ــل التفاعــل الصــفي لمدرســي ) ٢٠٠٠الحیــالي ، عمــاد احمــد حســین (.٥ اســتخدام كومــار لتحلی

العملیــات العلمیــة لطلبــة الصــف الخــامس ومدرســات الفیزیــاء وتــأثیره فــي اكتســاب مهــارات

، كلیة التربیة ، جامعة الموصل.)رسالة دبلوم غیر منشورة(، العلمي

) فهـم طلبـة الكیمیـاء فـي كلیـات ٢٠٠٢خطایبة ، عبد اهللا محمـد وحسـین عبـد اللطیـف بعـاره (.٦

ــة ة ، العلــوم فــي الجامعــات األردنیــة الرســمیة لمهــارات عملیــات العلــم األساســیة والمتكاملــ مجل

  ).٢) ، العدد (١؛ مجلد (اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس 

) عالقـة مهـارات الـتعلم والـدافع المعرفـي بالتحصـیل الدراسـي ٢٠٠٠الخلیفي ، سبیكة یوسـف (.٧

جامعــة ،مجلــة مركــز البحــوث التربویــةلــدى عینــة مــن طالبــات كلیــة التربیــة جامعــة قطــر ، 

  ).١٧د () ، العد٩قطر ، السنة (

دار القلـم ،تدریس العلـوم فـي مراحـل التعلـیم العـام) ١٩٩٦(الخلیلي ، خلیل یوسف وآخرون .٨

.للنشر والتوزیع ، اإلمارات العربیة المتحدة

مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعیـة الـتعلم ) ٢٠٠٤ده میر ، نورجان عادل محمـود (.٩

، )رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة(،غیراتلدى طلبة المرحلة المتوسطة في ضوء بعض المت

كلیة التربیة ، جامعة الموصل.

) مهـــارات العملیـــات العلمیـــة لـــدى طلبـــة١٩٩٨روا شـــدة ، إبـــراهیم وعبـــد اهللا محمـــد خطایبـــة (.١٠

، مجلــة أبحــاث الیرمــوك، تعلمیــة–فــي ضــوء متغیــرات تعلیمیــة المرحلــة اإللزامیــة فــي األردن 

).٢) ، عدد (١٤ماعیة ، مجلد (سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجت

، دار الشروق ،عمان. ٤. ط أسالیب تدریس العلوم) ٢٠٠٤یتون ، عایش محمود (ز .١١

.مناهج البحث في التربیة) ٢٠٠٥السید ، یسرى مصطفى (.١٢

)www.yousry.bravepages.com(
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.طبیعة العلوم والریاضیات وأهداف تدریسها) ٢٠٠٥السید ، یسرى مصطفى (.١٣

)www.yousry.bravepages.com(

تطــویر منـــاهج األحیــاء للمرحلـــة الثانویــة بالمملكـــة ) ٢٠٠٥شــاهین ، نجــوى عبــد الـــرحیم (.١٤

.العربیة السعودیة في ضوء حاجات الطالبات وتنمیة عملیات العلم

)www.scienceeducator.com(

مجلـة كلیـة ) النمو المعرفي بـین ألنمـائي ومعالجـة المعلومـات ،٢٠٠١صالح ، قاسم حسین (.١٥

).٢٠٠٤نقًال عن محمود ، ( ) .٨التربیة ، جامعة بغداد ، العدد(

اثر التعلم التعاوني باستخدام إسـتراتیجیة الـتعلم ) ٢٠٠٢الصمیدعي ، هبة إبراهیم عبد اهللا (.١٦

رســـالة (،معـــًا فـــي المهـــارات العلمیـــة لـــدى طالبـــات ثانویـــة المتمیـــزات فـــي مدینـــة الموصـــل

كلیة التربیة ، جامعة الموصل.، )ماجستیر غیر منشورة

)www.almorappi.com(المختبر التربوي ، .١٧

) اثر استخدام استرتیجیتن من التعلم ٢٠٠٢عبد اهللا ، عبد الرزاق یاسین وهیفاء هاشم البزاز (.١٨

المتوســــط المفــــاهیم العلمیــــة وتنمیــــة االســــتطالع األولالتعــــاوني فــــي إكســــاب طــــالب الصــــف 

).٤) ، العدد (٩، جامعة الموصل ، مجلد (یة والعلممجلة التربالعلمي لدیهم ، 

) مــدى فهــم طلبــة المرحلــة الجامعیــة لطبیعــة ٢٠٠٦وآخــرون (عبــد اهللا ، عبــد الــرزاق یاســین.١٩

مـؤتمر المعلـم فـي العلم وعالقته بتفكیرهم العلمي في ضـوء عـدة متغیـرات ، بحـث مقبـول فـي 

ربویـة ، جامعـة اإلسـراء الخاصـة ، األردن ، ، كلیـة العلـوم التاأللفیة الثالثة : واقع وتطلعـات

.٥/٢٠٠٦/ ١٨-١٧للفترة من 

، دار الفكـــر للطباعـــة مقدمـــة فـــي علـــم الـــنفس التربـــوي) ٢٠٠٠عـــریفج ، ســـامي ســـلطي (.٢٠

والنشر ، عمان.

نشر ـ، دار المسـیرة للـ ٢، ططـرق وأسـالیب تـدریس العلـوم) ٢٠٠٢میشیل كامل(عطا اهللا ،.٢١

، األردن.عمانباعة ،ـوالتوزیع والط

، دار االمـل ، ٢، طالقیـاس والتقـویم فـي العملیـة التدریسـیة) ١٩٩٨عودة ، احمد سـلیمان (.٢٢

األردن .

) أســـالیب التفكیـــر لـــدى معلمـــي الثانویـــة قبـــل الخدمـــة ، ٢٠٠١غالـــب ، ردمـــان محمـــد ســـعید (.٢٣

info@ust.edu.جامعة العلوم والتكنولوجیا الیمنیة،١، العددمجلة الدراسات االجتماعیة

مــدى تحقیــق كتــب العلــوم لفهــم طبیعــة العلــم وعملیاتــه لــدى ) ٢٠٠٥فــراج ، محســن حامــد (.٢٤

)www.scienceeducator.com(.تالمیذ المرحلة المتوسطة 

والصف والتحصیل الدراسـي فـي دافعیـة ) اثر كل من متغیر الجنس٢٠٠٠قطامي ، یوسف (.٢٥

).٢٠) ، العدد (٢٧، مجلد ()العلوم التربویة(مجلة دراساتالتعلم لدى الطلبة ، 
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، طلبة الصف العاشر في مدینة عمان) الدافعیة للتعلم الصفي لدى١٩٩٣قطامي ، یوسف (.٢٦

).٢أ) ، العدد (٢٠، مجلد ()العلوم التربویة(مجلة دراسات

، الكنــدي  ١، طعلــم الــنفس العــام) ٢٠٠٠یــب مجیــد وصــالح حســن الــداهري(الكبیســي ، وه.٢٧

للنشر والتوزیع ، اربد.

، العـدد مجلـة المعرفـة، )٢٠٠٢مؤتمر مهـارات التفكیـر وتحـدیات القـرن الحـادي والعشـرین (.٢٨

)١٠٤( )www.almarefah.com(
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