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 ملخص
ى تقصي إھدفت الدراسة  ه السعودية ل ة طيب ع بجامع وم بينب ة العل ة كلي درجة ممارسة طلب

ة نظ ق ھدف الدراسة رھم، للقيم العلمية من وجھ ة من استخـدمت أولتحقي مظھر ) ٣٨(داة مؤلف
ة،  دى الطلب ة ل يم العلمي لوكية للق اھر الس ن المظ ف ع ة بالكش لوكي معني ة وس ى عين ت عل طبق

ً ) ٢٣٨(عشوائية طبقية مؤلفة من  يأ. وطالبةً  طالبا ا يل بلغت النسبة ) ١ :ظھرت نتائج الدراسة م
ةلدرجة  المئوية ة كلي ة ممارسة طلب يم العلمي ه السعودية للق ة طيب ع بجامع وم بينب  ،%)٧٠( العل

طة ة متوس ذه الدرج د ھ توى ) ٢ .وتع ى مس ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف ةال توج  الدالل
(0.05=α) درجة في  )، سنة ثانيةتحضيرية، سنة اولىسنة (المستوى الدراسي لمتغير  تعزى

ه ال ةممارسة طلبة كلية العلوم بينبع بجامعة طيب يم العلمي ة ) ٣ .سعودية للق روق ذات دالل توجد ف
ة ى مستوى الدالل ر  تعزى (α=0.05) احصائية عل نة (المستوى الدراسي لمتغي ةس ي  )ثالث ف

ة يم العلمي ه السعودية للق ة طيب ع بجامع وم بينب ة العل ة كلي روق ) ٤ .درجة ممارسة طلب ال توجد ف
ى مستوى  ة احصائية عل ةذات دالل زىت (α=0.05) الدالل ر  ع اعي لمتغي وع االجتم ر، (الن ذك

ةفي  )انثى يم العلمي ه السعودية للق ة طيب ع بجامع وم بينب ة العل ة كلي وصت أ .درجة ممارسة طلب
ة الدراسة بضرورة  ة تنمي ممارس ديم مواقف تعليمي ة، وضرورةاتق دى الطلب ة ل يم العلمي  لق

  .مية لدى الطلبةھيئة التدريس على تنمية القيم العل عقد دورات تدريبية العضاء
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Abstract 
This study aimed to investigate the extent of Faculty of Science in 

Yanbu students, - Taibah University of Saudi Arabia Practicing of 
scientific values. To achieve study purposes used a questionnaire of (38) 
item, which were concerned with detecting behavioral aspects of 
scientific values among students was applied on  stratified random 
sample consisting of (238 students).The study findings revealed that: 1) 
The percentage of the degree of practicing the scientific values among 
the Faculty of Science in Yanbu students was (70%), which is considered 
moderate. 2) There are no significant statistical differences (α= 0.05) due 
to Study level (preparatory year, first year, second year) in the practice of 
scientific values among the Faculty of Science in Yanbu students. 3) 
There are statistically significant differences (α= 0.05) due to Study level 
(third year) in the practice of scientific values among the Faculty of 
Science in Yanbu students. 4) There are no significant statistical 
differences (α= 0.05) due to Gender (Male, Female) in the practice of 
scientific values among the Faculty of Science in Yanbu students, Taibah 
University. The study recommended that teaching programs should 
provide by appropriate learning situations which develop practices of 
scientific values among students, and the need to hold training sessions 
for faculty members to develop scientific values among students. 
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  الدراسةمقدمة 
دانا -عداد الشبابلجامعة المؤسسة المعنية مباشرة بإتعد ا ه من  -فكرا وعمال ووج ا تمتلك بم

ا،  روات البشرية وأثمنھ م الث امكانات، حتى يصبحوا مواطنين مكتملي المواطنة، فالشباب من أھ
ي  م ف يمھم وأدوارھ اتھم وق اعھم واتجاھ ة أوض ة بدراس وم التربوي ت العل ذا اھتم ع ولھ المجتم

بب ل الس اته، ولع ع إ ومؤسس ام يرج ذا االھتم ل ھ رئيس لمث ه ال ا يمثلون ى م ع ل وة للمجتم ن ق م
  .جتماعية تشغل وضعاً متميزاً في بنيتةباعتبارھم شريحة إ

ة، وإفالجامعة ليست مسئولة فقط عن  ة العلمي ة المعرف دھم بنسق من اكساب الطلب ا تزوي نم
رجم المفھومات  القيم يعمل على ضبط سلوكھم، فتقترن ل، وتت المعرفة النظرية بالممارسة والعم

ن التعليم الجامعي يتضمن في أ (AL-Rasheed,2000)ما يؤكد عليه  وھذا. إلى سلوكيات وقيم
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اً  مجموعة من المعايير والقيم تصاحب كل مرحلة من مراحله، وأن الطالب مطالب أن يكون ملم
ا وصي اظ عليھ ا، ويسعى للحف ا لھ ذا. انتھابھا وممارس ة  وھ يس عملي يم الجامعي ل ي أن التعل يعن

ن  ا م ا يواجھن ل م ة وح واھر المختلف ن الظ ة ع ن المعرف د م اب المزي ى اكتس ؤدي إل ة ت منھجي
ة،  ة يتسمون بمواصفات قيمي ى، تجعل الطلب ة األول ة بالدرج ة قيمي و عملي ل ھ ط، ب مشكالت فق

 .المنھجيةيتسلحون بھا جنباً إلى جنب مع المواصفات المعرفية وو

ة أ )Valey, 2001(كد وفي ذات السياق أ اة الجامعي ر كبأن للحي دى ث يم ل ر في تشكيل الق ي
بالً الجامعية، بحيث يصبحوا أ ن تفكيرھم النقدي يتقدم بتقدمھم في سنوات الحياةالطلبة، وأ ر تق  كث
ة تعلالرآء واأل وممارسةً  ة، فالجامع ة ذات الحداث زل فكار الجديدة والتوجھات القيمي ة المن د بمثاب

المنھج  ق ب دة عوامل تتعل ك لع اكنيه، وذل الصغير الذي تؤثر الحياة فيه على القيم التي يمارسھا س
ة، ات المتبادل ة والنشاطات والعالق ى وأ والمدرسين والطلب ا يرتكز في جوھره عل دم فيھ ا يق ن م

ه اكتسة من المعارف والقيم والعادات، وإالتي ھي حصيلة تراكميوثقافة األمة،  ة أمت رد ثقاف ب الف
اج سلوك يتماشى مع يتم  ا، وانتھ ا وتعلمھ ه معرفتھ ذي يفرض علي ا، األمر ال بعيشه مع أفرادھ

ً  معرفةً  -ثقافتھا   .وعادات وقيما

رد التي القيمتعد ، وفي ضوء ما تقدم ذكره ا الف ة عوامل يتبناھ دما لسلوكه، محددة ھام  فعن
ه آخر؛ مسار أو سلوك إياه على مفضالً  حياته في ما مساًرا يختار أو سلوًكا، ن يؤدييقرر أ  فإن
 السلوك من أفضل بعض القيم تحقيق على و االختيار يساعدهھذا القرار أ أن ذھنه وفي ذلك يفعل

اعي، وال اآلخر،  ردي واالجتم لوك الف ار األساس للس يم الضابط والمعي د الق ذا تع د ل ن تحدي يمك
ذي  فراد تحقيقھااألھداف المؤمل من األ يم، األمر ال ق الق تھم إال عن طري لتكون معبرة عن طبيع

ق  باب، عن طري دى الش تھا ل ة ممارس ا وتنمي ي تعميقھ تركة ف ئولية المش ى المس ة إل د الحاج يؤك
ة ة بخاصة ،التخطيط والتنسيق بين مؤسسات المجتمع بعام ، لكي ال يتكرر أو يتعارض والجامع

  .داء المؤسسات األخرىما تفعله مؤسسة مع أ

ا قضاياه،  أھم الحاضر يعد من عصرنا في بالقيم ومما ال يخفى على احد أن االھتمام وھذا م
روز مشكالت الم، من ب د من دول الع اعي في العدي ع االجتم دى الشباب -يشھده الواق  -خاصة ل

ة  ايير االجتماعي يم واضطراب المع اھتزاز الق تتخذ صوراً مختلفة من حيث مضمونھا وحّدتھا، ك
دد واألخال ا يھ ل مم قية، وتزايد ألوان االنحراف، وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قب

ليمة تقديم يتطلب ، األمر الذياألمن واالستقرار االجتماعيين ة س م تربي اة مسيرة تواكب لھ  الحي
 متوافقة متميزة بشخصية يتسموا المسؤولية وتدربھم عليھا، حتى موقع في تضعھم يجابي،إ بشكل
يم فيھا تتمثل مختلفة اجتماعية بأدوار القيام إشراكھم في متزن، وكذلك بقدر الواقع مع ادئ ق  ومب

  ). (Macfarlane,2004جوة بين ما يقدم لھم وما يعيشونهف بوجود يشعرون وال مجتمعھم،

ين الشباب  تعدمما سبق، يتضح أن تنمية القيم في ظل التغيرات العالمية   ضرورة خاصة ب
يم؛ الجامعي، ل ذه الق تحريرھم فكرياً واجتماعياً وثقافياً من المعوقات التي تحول دون ممارستھم لھ

ذا الصدد، أ ي ھ ي  (Malkawi & Awdah, 2006)شار وف يم ف راجعتھم لدراسات الق أن م



 ...... " ـدرجة ممارسة طلبة كلية العلوم بينبع ب"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ق  واد دراسية محددة تتعل رامج أو م ة ب التعليم الجامعي في البالد العربية، لم تكشف عن وجود أي
يم  يم الق يوعاً ھي إتاحة المجال للطلبتعل ر ش ا، فالممارسة األكث ارف أو تقويمھ ة الكتساب المع ب

يموالمھارات األ ه الق ا  -دائية، وذلك إلعدادھم لمتطلبات سوق العمل، في الوقت الذي أھملت في بم
  .إھماالً كامالً حتى أصبحت البعد المفقود من مناھج التعليم الجامعي -فيھا القيم العلمية

ن طلب العلم خالل الحياة الجامعية، يتطلب االستعانة أ) Burkhardt,1999(يرى  من ھنا،
افي  ياق الثق من الس ك ض تم ذل ات، وأن ي راد والمجتمع ه لألف ة لنقل ة مختلف ـائل تكنولوجي بوس
ة  ة لطلب ـتويات األخالقي ـوعة من المس وافر مـجم ى أن تت اً؛ بمعن والً ونافع للمجتمعات ليكون مقب

ـلم والعلم ي الع ة ف ة والتكنولوجي ـطتھم العلمي ه أنش ئولة عن ضبط وتوجي ون مس ه، تك اء وتقنيات
ى أسمى ھذه المستتخصصات العلم ومجاالت الحياة، وت مختلف د عل ة، ويؤك القيم العلمي ن ويات ب

ة،  لبية أو إيجابي ع واالنعكاسات، س ه سلسلة من التواب وجي يرافق حدوث أي تغير علمي أو تكنول
ذا زيادة اإلرتباط واإل: برزھاومن ألعلمية، على ھذه القيم ا ى ھ ين المجتمعات عل عتماد المتبادل ب

د استخدام  ذلك تزاي التقدم العلمي والتكنولوجي، وتراكم كبير في المعلومات والمعرفة العلمية، وك
  .التكنولوجيا في مجاالت الحياة المختلفة

ح  ى يوض ذا المعن ع ھ ال م ر أن المجتم Schulte,2001)(وتواص د ينظ م يع ي ل  ع العلم
ه نسق موضوعي مجرد، وإ اج بشري إلى المناخ الذي يحوي العلم واألداء العلمي على أن ا نت  نم

وابط  ه ض رورة إل الي ض ه، وبالت ة تحكم ة ذاتاجتماعي ات برامجي اعه لسياس ن أ خض ر م ط
ه تفيدين من وؤنه والمس تغلين بش ل المش ن قب ه م ة تحكم يم العلمي ادىء والق ا . المب كم

دو ه ال ينبغي أ ) (Mkroom, 2002يؤك يم أن ى الق ا ال ى جانب ن نقتصر في نظرتن ة عل العلمي
ا، وإ ة بھ ه المعرف م وتطبيق ي، وتحصيل العل ة للنشاط والسلوك العلم ة الدافع ا الطاق ا باعتبارھ نم

ة ره والطبيع ع غي ان م ات االنس ي عالق ري ف اء الفك ا، واالرتق ل  كتكنولوجي ه، وتحم ة ب المحيط
اً شامالً؛ خالقية في عالم الواقع، ته األمسئوليا اً دقيق راً علمي اة يتطلب تفكي وأن ممارستھا في الحي

ر  م، كثي ة والفھ ي المعرف ة ف ه الرغب ون لدي د وأن تك ليمة الب ة س ة علمي ر بطريق ذي يفك الفرد ال ف
ذاً للخر ر، ناب ليم في التفكي ات، التساؤل عن األشياء والظواھر واألحداث، يستخدم المنطق الس اف

ا، و ي يتوصل إليھ ائج الت ي يتوصل ولديه الرغبة في اإلثبات والتحقق من النت ائج الت ق في النت يث
إليھا العلم، لذا تعتبر دراسة القيم العلمية التي يتبناھا الطلبة أثناء مرورھم بمرحلة الحياة الجامعية 

 ً   .ضرورة إنسانية وإسالمية أوالً ووطنية ثانياً ومنھجية بحثية ثالثا

ز  ى أ (Burkhardt,1999)ويرك ـناصرعل ي الع ـھوم ثالث ـية مف ـيم العـلم ـي : ن الق معـرف
ي  ا، وھ ل معھ ي يتعام ـدراسية الت ـج ال ـل المـناھ رد بفـع ـدى الف ـل ل اري، يتشك ـي ومھ ووجـدان

ـي ـريد العلـم ة التج ه، كأمان ـتھا لدي ـن صياغ ئولة ع ات ،المس ـع البيان ـل م ـاظ  ،والتعام واالحتفـ
ـالتب ـائج ،السج ـار الـنت ـي ،وإظھ ـن العلـم ي ،واألم ـتالف العلم ـوار واالخ د . وآداب الحـ ويؤك
)Weston,2001 (ى أ ى عل اعدھم عل ا يس ـمية، مم ـيم العل ـظومة الق ـلبة بمن ـف الط ة تعري ھمي

واجھھم إ اتخاذھا إطاراً مرجعياً لھم ي ت ً في مختلف المواقف الت ا ً  جتماعي ا ً  ومھني ا ا و وتكنولوجي م
يم، بحيث يستجد من تحديات العصر في المستقبل، دونما تأثر  زاحم الق بالمعتقدات الخاطئة التي ت
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كالقــدرة على التحليل، وتوفر خلفية نظرية  ،غناء مھاراتھم المتصلة بالعلمتسھم القيم العلمية في إ
ة ير المشكالت المجتمعي ى تفس اعد عل ائق الع ،تس ع الحق ل م د دراوالتعام ة عن ات لمي ة النظري س

  .، وتنمـي اإلحسـاس بالمشـاركة إزاء قضايا العلم ومشـكالت البيئةالعلمية

إن المتتبـــع للكتابات ذات الصـــلة بالقيم العلمية يجدھا تتوزع إلى مجموعات عدة تبعــاً 
 كمامنھا  برزت عدداً بحثــية أو التخصص العلمي، بحيث أللمــرحلة الدراسيــة أو المرحــلة ال

 Eid؛ Shehab, 1989؛ Bergstrom, 1996؛ Weston,2001؛ Mkroom, 2002( يلي
  ):Lipsey,1972؛  Leverne,1983؛ 1988,

  .   أن يقول الفرد ما يعي، ويستوعب ما يقول بصدق دون كذبك: األمانة العلمية -

على  -تجريبي أو إحصائي أو منطقي -كعدم قبول فكرة ما إال إذا توافر دليل: التفكير العلمي -
  .  صحتھا، ومرورھا بمراحل تؤكد ذلك

ى أساس من مثل : قبول النقد - ـستند إل ـبله بحـيث ي ـفيد وتق د وم رد بكل فكر جدي ترحيب الف
  .عطاء كـل رأي مـن اآلراء حقه الكامل في التعبير عن نفسها، وإالمنطق يقبل المناقشة فيھ

  . اقد، قائم على أسس عقلية وعلميةالمقدرة على اختيار اآلراء السائدة بذھن ن: العقالنية -

  .   تنفيذھا برسم خطة عمل تتضمن األھداف ومراحل: التخطيط -

  .   بين اثنين أو أكثر من األشخاصخوية مثل وجود عالقات أ: الصداقة -

  .توجيه الفرد إلى التفكير المنظم والفعال واتخاذ القرار الســليمك: الحلم -

ة : الرغبة الملحة في المعرفة والفھم - ؤ، واستخدام الطرق العلمي م في التنب ة العل ل بأھمي تتمث
 .ففي التفكير، واالھتمام بالقراءة واالطالع والمناقشة لزيادة المعلومات

ة - ادة وطريق م كم تخدام العل تخدام المعرفك: اس ول إاس ة للوص ة ة العلمي ول عملي ى حل ل
 .للمشكالت، وتفسير الظواھر وفحصھا، وتطبيق المعرفة العلمية

رد،  تظھر في سلوكالمجموعات السابقة من القيم العلمية تمر بعدد من المراحل حتى  إن الف
ة وأجذب االنتباه باستخدام الوسائل التي ت: تتمثل فيو يم العلمي وم الق م برز بوضوح مفھ ا، ث ھميتھ

 ً ُ  مرحلة تقبلھا بحيث تصبح مكونا دائم لتحقي رئيسا ا، لسلوكه اليومي، ويليھا التفضيل والسعي ال قھ
م ومستمر اإل خيراً لتطبيق اليومي العلمي والعملي، وأثم تنظيمھا كأولوية في ا ا بشكل دائ لتزام بھ

  ).(AL-Harbi , 2010بقناعة وتقبل وجداني راسخ لھا 

ة وفي ضوء النظرة إ ة منھاجي ا عملي ى كونھ ة باإلضافة إل ة قيمي ة كعملي اة الجامعي ى الحي ل
رز أفة عن الظواھر تؤدي إلى اكتساب المزيد من المعر ا من مشكالت، تب ا يواجھن ة وحل م ھمي

م، وال ة العل ؤمن بأھمي ي ت يم الت ة الق ى تنمي ل عل م العم تخدام العل ي، واس ر العلم تخدامتفكي  االس
باب  ال بالش ى االنتق م عل درة العل ان بق ة، واإليم ع البيئ ل م ار التعام ي إط ة ف ل، وخاص األمث
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دم، وت ى التق ليم وبمجتمعھم من التخلف إل ة النظام والتنظيم والتخطيط الس ة الوقت وقيم دير قيم ق
ـات ذات  ه الكتـاب ا أشارت الي وتحمل المسئولية في إدارة شئون الحياة ومجاالتھا؛ خصوصا مع م
ر مرٍض؛  ة غي اة الجامعي يم في الحي ـوع من الق ـذا الن ـمام بھ الصلـة بالقـيم العلمية، إلـى أن االھت

ة )  (Bakrah,1993ظيفتھا الــتربوية، كدراسةوذلك بسبب ضعف القيام بو ى قل ي أشارت إل الت
ـي  ـين ف ـن الجـنس ـي م ـباب الجــامـع ـة للش ـمية الالزمـ ـيم العـل ـا القـ ة ومنھـ يم التنموي وافر الق ت

ـت دراسة  ا توصل دى  (AL-Rasheed,2000)جـامـعـة الـزقـازيـق، فيم ة ل يم العلمي ى أن الق إل
  .    ضعيفةكانت جامعة الكويت  الطلبة المستجدين في

  
  الدراسات السابقة

أھتم عدد من الباحثين بدراسة القيم العلمية لدى الطلبة، في مختلف المراحل التعليمية؛ حيث 
ة يم العلمي ـة الق ـة ذھب بعضــھم لدراسة دور الجامعــة فــي تنميـ بھدف ) Eid ,1988(، كدراسـ

ا، طار نظري للقيم العلمية المرتبطوضع إ ة في تنميتھ العلم ودور الجامع ا من توة ب كونت عينتھ
لى عدم وجود امعات مصرية، حيث توصلت نتائجھا إولى والنھائية، في عدة جطلبة السنتين؛ األ

ً فروق دالة  يم العلم استجاباتبين متوسطات  إحصائيا ي عدم وجود الطلبة بالنسبة للق ا يعن ة، مم ي
ة، أي أفي تنميكاديمي الجامعي فعالية لإلعداد األ دى الطلب ة ل يم العلمي يم الجامعي ال ة الق ن التعل

ات تنمية القيم العلمية لدى الطلبة يؤدي دوره كما يجب في وتمثلت في  ،بفعل مجموعة من المعيق
ائلهأ دريس ووس ة ،سلوب الت اة الطلب ع حي ررات الدراسة عن واق وارد  ،وانفصال مق ونقص الم

ي الم ري ف ة والصراع الفك ع، المتاح ررات مقصودة وأجتم ديم مق ة بضرورة تق وصت الدراس
  .لتنمية القيم العلمية والتربية العلمية وفلسفة العلوم

ل )Shehab, 1989(شارت دراسة فيما أ  :إلى مجموعة من القيم العلمية الالزم امتالكھا مث
الطرق العلم ان ب م، واإليم ة والفھ ان بالمعرف ة، واإليم ر، استخدام العلم كمادة وطريق ة في التفكي ي

ام تمثلت  .والتمسك بالصفات الخلقية كما حددت بعض الممارسات المتعلقة بالقيم العلمية بشكل ع
ان  :في الرغبة الملحة في المعرفة والفھم من حيث عدم قبول التفسيرات الغامضة لألشياء، واإليم

ن، ا أمك ة كلم رق العلمي تخدام الط تنتاج واس ؤ واالس ة التنب ةو بأھمي ق  الرغب ات والتحق ي اإلثب ف
روي في  ة، والت ز بمالحظات قوي ة، والتمي ة واحتمالي واعتبار النتائج التي يتم التوصل إليھا مؤقت

ول، و إصدار األحكام، ان بأنصاف الحل كثرة التساؤل عن األشياء واألحداث من حيث عدم اإليم
داء حب استطالع واضح، ة البحث و واالعتراف بعدم وجود معرفة كاملة، وإب ادة العلمي عن الم

رة المتخصصين  دير خب ات، وتق ة البحث عن مصادر المعلوم ان بأھمي ا من حيث اإليم ومعناھ
  .وذوي الخبرة، والتحلي بالصبر واألمانة والموضوعية

وم ـدريس العل ي ت ي ف يم األخالق ة والتعل يم العلمي ة الق ت دراس ـا تم ـدراسة  ،كـم ك
)Burkhardt,1999 (د ضرورن تضمالتي أكدت على أ وم يع دريس العل ة في ت ة ين القيم العلمي

ة، كأ ة العلمي ات المھني وين األخالقي ي تك اس ف ا األس رين، ألنھ ادي والعش رن الح ة للق ة ملح مان
ائج اظ بالسجالت، ونشر النت ات، واالحتف ة، التجريب العلمي والتعامل مع البيان ة العلمي ، واالمان
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 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، وآ ات العلمي ع المنتج ن م ل اآلم وار ودوالتعام ي، اب الح تالف العلم ا ياالخ ى مم ـر عل ؤش
  . لدراسة والبحثااستحقاق ھذا النوع من القيم 

م فھدفت إ Kakavoulis & Forrest,1999) (ما دراسة أ لى مقارنة  تنمية قيم علمية تحك
و  اتھم نح ى اتجاھ ؤثر عل الي ت كتلندا وبالت ن اس ة م ان وجامع ن اليون ة م ي جامع ة ف ر الطلب تفكي

ى بعضھم ال رام اآلخرين واإلخالص، وتوصلت الدراسة ال ة واحت ـس واألمان بعض، كالثقة بالنف
  . قصور المناھج الدراسية الجامعية في تنمية ھذه القيم

ة فھم وإليجاد ة جاءت أفضل للتربي ي (AL-Kasbani, 2003) دراسة العلمي رزتأ الت  ب
ا العلمية المفترض القيم عدداً من نتائجھا فا الشخص في وجودھ ً  لمثق ا ة :ھيو علمي  في الرغب

م، ة والفھ ياء، عن والتحري المعرف ة األش ات في والرغب ق، اإلثب رام المنطق، والتحقي  واحت
   .السليمة ومعانيھا عن المعلومات والبحث بعناية، النتائجو المقدمات سوتدار

حب لى تحديد القيم التي تصاإ )(AL-Nooh, 2007لعلمي، ھدفت دراسة ھمية التفكير اوأل
ة السعودية التفكير العلمي لدى طلبة كليات المعلمين ـق في المملكة العربي ي تعـي ، والمشكالت الت

رات ر متغي ـة أث ـرھم، ومـعـرف ـة نظ ـن وجھ ـم م ـية لـديـھ ـيم العلـمـ ـية القـ التخصص : تنمـ
ة الدراسة،  راد عين ـدم الباحـث استووالمستوى الدراسي على متوسطات استجابات أف ـة استـخ بان

ى  فقرة) ٤٢(جـاھـزة مـعـنية بالكشف عن القيم الحاكمة لدى طالب الجامعة مؤلفة من  تشتمل عل
ددھا ) ١٤( ة وع يم العلمي ة الق ق تنمي ي تعي ـمية، ومحور آخر عن المشكالت الت ـة عل ) ١٣(قيم

ة م ة مؤلف ة عشوائية طبقي ى عين ا عل ـة) ٥٦٣(ن مشكلة، طبقھ ـرت الدراس اً، وأظھ ـ طالب ر تواف
ا  ة نموھ ـة عن إعاق ين، ووجود بعض المشكالت المسئول ات المعلم القـيم العلمية لدى طالب كلي
ـستوى  ـر للم ـي، وأث ـصص األدب ـح التخ ان لصال ـصص وك ـير التخ ـر لمـتغ ـود أث ديھم، ووج ل

  .الـدراسي وكان لصـالح المستوى الدراسي الخامس

ثيظھر من عرض الدراسات السابقة اختالف نتائجھا،  روق  حي ين بعضھا عدم وجود ف يب
ً دالة إ يم العل حصائيا ة بين متوسطات استجابات الطلبة بالنسبة للق ي عدم وجود فعالي ا يعن ة، مم مي
ـةأل  ,Kakavoulis & Forrest)( ثر الحياة الجامعية في تنمية القيم العلمية لدى طلبتھا كدراسـ

ا أ)Eid ,1988(ودراسة   1999 ا ولصالح  )(AL-Nooh, 2007ظھرت دراسة ، فيم توافرھ
رن الحادي لدراسي األعلى، وبعضھا أكدت على أالمستوى ا ن القيم العلمية تعد ضرورة ملحة للق

 القيم لى عدد منإ خرىسات أدرا نتائج فضتأ ، فيما)Burkhardt,1999(والعشرين كـدراســة 
ة المفترض ا العلمي اً كدراسة الشخص الجامعي المثقف في وجودھ  ,AL-Kasbani) علمي

ا أ .)Shehab, 1989( ودراسة (2003 ة  نكم ا بصورة عام يم إم ابقة تناولت الق الدراسات الس
د سعت ما الدراسة الحام العلمية ضمن قيم مجاالت اخرى، أو تناولت القيبأكثر من جانب، أ لية فق

ة اإ ى دراس ة، ل القيم العلمي ب الخاصة ب ل الولجوان ن قب تھا م ا يعطي الممارس ة؛ مم ة طلب دراس
ً الحالية أ ً  ھمية وربما وضعا رن الحادي خصوصا أ -خاصا اني من الق د الث ة العق أتي في بداي نھا ت
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ى مختلف اوجه الممارسات الح م يسبق والعشرين، والذي يشھد تطورات متسارعة عل ة، ول ياتي
  .ن تعرضت دراسة سابقة لموضوعھافي العقد االول أ

  
  مشكلة الدراسة

ة شھد المجتمع السعودي خال املة في كاف رن العشرين نھضة ش رة من الق ل السنوات االخي
ا ى  -اقتصاديا -المجاالت، قادت بشكل خاص تحوال اجتماعي ي واضح عل ر بشكل عمل ا، أث علمي

ا،  نحو األفضل في األغلب، ونحو االسوأ -يم المرتبطة بھذا التحولالعديد من الق بعض منھ في ال
ر ه دون تغي ع مراوحة بعضھا لمكان يم و -م ي التعل ذا التحول ھو التوسع ف ي ھ رز ف العامل االب

ة،  ة العام ة خريجي الثانوي رة من الطلب ة وشمل نسبة كبي الجامعي الذي غطى معظم مدن المملك
ل  ابھا من قب مترافقا مع مظاھر التحديث المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والقيم العلمية المؤمل اكتس

  .سالمية العريقةور ويحافظ على أصوله اإلتمع مدني حديث متطالطلبة لبناء مج

ردوتتـأثر القـيم العلمية  ـة المصـدر كمكون من مكونات القيم لدى الف ؤثرات مختلف ا  ،بم منھ
  ما يتعلق 

ار ال دات واألفك ه الواسع وبالمعتق نھج الدراسي بمفھوم ب أو الم درس أو الطال ة، بالم خاطئ
يم عاقتھا، مما قوالتي تعمل على تنميتھـا أو إ ا لمجموعة من الق د يجعل السـلوك اإلنساني محكوم

د أشارت دراسة  ه، فق ذي يصدر في  Tyler(غير المرغوب فيھا تجعله غير مقبول في الوسط ال
& Suan,1990 ( ـروف ـب وظ ـي تتناسـ ـمية الت يم العـل ى الق الي إل ـيم الع الب التعل ة ط حاج

ـة  ا كشفت دراسـ ي يعيشونھا، فيم ـة الت ى أ) Kakavoulis & Forrest, 1999(الـمـرحـل ن إل
د  ا أك رة، فيم رة قاص ة نظ يم العلمي ة للق ة الجامعي ي المرحل ية ف اھج الدراس رة المن -ALنظ

Kharabsheh, 2007) (ا  على ضعف دور المؤسسات التربوية في غرس القيم في نفوس أبنائھ
 .و ممارستھم لھابالشكل المطلوب أ

ام بالشباب الجامعي جھمية العلمية إلمن ھنا تتجسد األ ى االھتم د عل راء دراسة ميدانية تؤك
ا ألضمن بحث ع تھم لھ ة وممارس ً ن القيم العلمي ا تقبل المجتمع فكري ً  ن مس ا يھم،  وعلمي يبنى عل س

ئولية  يھم مس تقبل، وعل اد المس م عم ا فھ مما يتطلب التركيز على جوانب متعددة من ممارستھم لھ
م  يفتقدون القيم واصادف مجتمعھم، فإذا كانمواجھـة التحـديات التي تصادفھم وت ي تحك ة الت العلمي

ى نحو  اة عل التھم في الحي وتوجه سلوكھم العام وممارساتھم اليومية، فإنھم قد يخفقوا في أداء رس
  .سليم

ة من ولوربوي السابقـة من جھة، وتباين األدب التوفي ضـوء نتائـج األ يم العلمي ات في الق ي
ي نية، واختالف الظروف المكانية والزمانخر من جھة ثامجتمع آل ية واالقتصادية واالتصالية الت

ة من جھة ثالثة، وباإلضافة إ جريت فيھا الدراسات السابقةأ اره عضو ھيئ رة الباحث باعتب لى خب
ات وفر دراس دم ت ـرى، فضال عن ع ـة أخ ن جھ وي م امعي ترب دريس ج ه - ت دود علم ي ح  - ف

أتولـدت الرغبة فـي إعـداد ھذه الدراسة بھدف معـرفـة  جريت حول موضوع الدراسة، فقـدأ ر يثت
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ة الحياة الجامعية في يم العلمي ه السعودية للق ة طيب ع بجامع وم بينب ة العل ة كلي ، درجة ممارسة طلب
دى الشباب، وخاص تھا ل ة وممارس ة ذات األولوي يم العلمي ى بعض الق ة وبالتالي إلقاء الضوء عل

كتسابھا خالل لديھم من خالل الخبرات التي تم إ عتبار أنھا تكونتاع، بلدى طالب كلية العلوم بينب
ة ممارسة  فمن ھنا ظھرت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على درجة. المرحلة الجامعية طلب

ة بجامعة طيبه السعودية لالعلوم بينبع كلية  يم العلمي ة عن لق ة نظرھم، من خالل اإلجاب من وجھ
  :السؤالين التاليين

ة م .١ ة ممارس ة ا درج ة كلي ع طلب وم بينب ةالعل يم العلمي ه السعودية للق ة طيب ة  بجامع من وجھ
  ؟نظرھم

ع في درجة ممارسة طلبة كلية  ةة احصائيلالذات دفروق  ھناكھل  .٢ ه العلوم بينب ة طيب بجامع
 والنوع االجتماعي؟المستوى الدراسي  يتعزى لمتغير السعودية للقيم العلمية

  
  أھمية الدراسة

 :ن إبراز أھمية الدراسة في النقاط التاليةيمك

أثيره  .١ ذا النسق يستمر ت ع، ألن ھ تحديد نسق القيم العلمية الممارس لدى طلبة كلية العلوم بينب
 .عليھم وبشكل كبير في حياتھم المستقبلية بعد التخرج من الجامعة

ة التعرف فيما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة طلب .٢ وم ة كلي العل
ع  ةبينب يم العلمي عودية للق ه الس ة طيب وع  بجامع ي والن توى الدراس ري المس اً لمتغي تبع

  .االجتماعي

ة  .٣ يم العلمي ة ممارسة الق ة في تنمي اة الجامعي ه الحي ذي تؤدي دور ال العمل على إبراز طبيعة ال
  .لدى الطلبة خالل دراستھم الجامعية

راده أن للقيم العلمية أھمية كبيرة في ال .٤ وين شخصية أف ر في تك در كبي مجتمع، ألنھا تسھم بق
  .بصفة عامة وطلبة كلية العلوم بصفة خاصة

ة من منظور  .٥ اة الجامعي اول الحي و يتن ة، فھ كونه يتناول موضوعاً على قدر كبير من األھمي
ذي يعكس صدق  اد، األمر ال ات وسمات الطالب الج قيمي، وھو موضوع مرتبط باألخالقي

 .التعليمي من جھة، ويعكس جودة الحياة الجامعية من جھة ثانية -ميالمسعى التعل

ية  .٦ الخطط الدراس ة ب رارات المتعلق ام متخذي الق ذا البحث اھتم ائج ھ ر نت من المؤمل أن تثي
ة،  ة العلمي لطلبة الجامعات إلى ضرورة التخطيط لوضع مقررات دراسية إجبارية في التربي

  .لبة أثناء حياتھم الجامعية وما بعدھااألمر الذي سينعكس على ممارسات الط
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  ھدف الدراسة
بجامعة طيبه السعودية للقيم العلوم بينبع درجة ممارسة طلبة كلية لى تعرف الدراسة إ ھدفت

  .العلمية
  

  محددات الدراسة
  :أجريت الدراسة ونفذت في ضوء المحددات اآلتية

ع  .١ وم بينب ة العل ة كلي ن طلب ة م ى عين ة ط –اقتصارھا عل عودية خالل الفصل جامع ه الس يب
  ).٢٠١٢/٢٠١٣( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٤الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  .حدود تطبيقية تقتصر على مجموعة من المظاھر السلوكية المتعلقة بالقيم العلمية .٢

  . تعميم نتائج الدراسة يتوقف على صدق أداة الدراسة وثباتھا .٣
  

 مصطلحات الدراسة
  :ليةتتبنى الدراسة التعريفات التا

ام نھابأ) (Khazali, 2009عرفھا : القيم العلمية ة األحك ة العقلي ة االنفعالي  بقضايا المتعلق
 وتجعله القضايا، نحو تلك بإيجابية اإلنسان لسلوك موجھات تعد التي وموضوعاته، العلم ومواقفه

ة المواقف مواجھة على قادراً  ة والتكنولوجي ة العلمي ة واالجتماعي دار، والثقافي ة يأخذ إذ باقت  بقيم
واعي، التصرف تتطلب التي المواقف العقالنية في ابرة ويأخذ ال ة في بالمث ة العلمي  تحصيل حال

  .مدرسيه من العلم

ً وتعرفھا الدراسة إ دى الطالب من منظومة األب جرائيا ي تتكون ل حكام المعيارية الضمنية الت
ة ذات  اة الجامعي رات في الحي اه خالل تفاعله مع المواقف والخب ة، ويصدرھا تج الصبغة العلمي

ه  ه واتجاھات ا، وتتضح في اھتمامات بعض القضايا والمشكالت العلمية التي يعيشھا ويتفاعل معھ
د،  ول النق يم قب ة، وق ة العلمي يم األمان يم حب االستطالع، وق اول ق وسلوكه العملي واللفظي، وتتن

  .ر العلمي، وقيم تقدير العلم والعلماءوقيم اخالقيات العلم، وقيم التفكي ،وقيم التأني في الحكم

ة ة الممارس ي ا :درج ة الت ا الدرج د بھ ي يقص كل ذات ة بش ة الدراس راد عين ا اف ختارھ
اة الجا رة الحي رورھم بفت اء م ا اثن ون بھ ي يقوم ةللممارسات الت ير إمعي يم ، وتش ابھم الق ى اكتس ل
ين  العلمية، ممثلة بالدرجات المقاسة على السلم الموضوع في االداة راوح ب ذلك وتت دة ل ) ١(المع

  ).٥(و

  .تحضيرية، أولى، ثانية، ثالثة: يقصد به السنة الدراسية للطالب: المستوى الدراسي

ة السعودية الاحدى جا :جامعة طيبة ة العربي ةمعات المملك أتھا بصدور  ،حكومي وكانت نش
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ام  الي في ع يم الع رار مجلس التعل ى ق ة عل ـ ١٤٢٤األمر الملكي بالموافق ـ الموافق ل م، ٢٠٠٣ھ
ز(والقاضي بدمج فرعي جامعتي  د العزي في ) اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك عب

ى  ورةالمدينة المنورة، وتم تسميتھا بھذا االسم تيمنًا بأحد األسماء التي تطلق عل ة المن وھو  المدين
ة ضمن  طالب )٦٠٠٠٠(ينخرط فيھا اكثر من وطيبة،  روع  )٢٨(وطالب ا ف ة، ولھ في عدة كلي

  .ورةمحافظات منطقة المدينة المن
  

  منھجية الدراسة واجراءاتھا
عتمدت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي نظراً لما ينطوي عليه من رصد ا: منھـج الدراسة

ى الدراسات واألبحاث والمصادر  تناداً إل ع اس ذا الواق للواقع، وما يتبع ذلك من تحليل وتفسير لھ
  .نتائج التي تم التوصل اليھاالتي تناولته وانتھاء بوضع مجموعة من التوصيات في ضوء ال

ا امج : مجتمع الدراسة وعينتھ ي برن ة المسجلين ف ع الطلب ع الدراسة من جمي ون مجتم تك
امعي  ام الج ن الع اني م ي الث ل الدراس الل الفص ع خ وم بينب ة العل ي كلي الوريس ف البك

ددھم ١٤٣٤\١٤٣٣ الغ ع ـ، والب ً ) ١٤٢٠(ھ ا ةً  طالب ن وطالب ة م ة الدراس ت عين ) ٢٣٨(، وتكون
 ً م الطبقية تم اختيارھم بالطريقة العشوائية ،من طلبة كلية العلوم بينبع وطالبةً  طالبا د ، حيث ت تحدي

ة ع الدراس ردات مجتم ي لمف دد الكل بة للع ة بالنس ل طبق ردات لك بة مف م  ،نس لوب ث تخدم األس اس
ة حس العشوائي البسيط م اعتمدت العين ى المستجيبين، ومن ث دد في توزيع أداة الدارسة عل ب الع

ات واالستجابات،  ة البيان م الذين وردت أداة الدراسة منھم مكتمل ع ) ١(والجدول رق يوضح توزي
  .والنوع االجتماعي أفراد مجتمع الدراسة وعينتھا حسب المستوى الدراسي

  .والنوع االجتماعي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي: )١(جدول 

المستوى 
 الدراسي

السنة 
 تحضيريةال

السنة  االولىالسنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

 المجموع
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 ١١٤ ٥٢٩ ٢٨ ٨٦ ٢٨ ٨٣ ٢٨ ١٢٠ ٣٠ ٢٤٠ ذكر
 ١٢٤ ٨٩١ ٢٨ ١٣٦ ٢٨ ١٧١ ٢٨ ٢٦٤ ٤٠ ٣٢٠ انثى

٢٣٨ ١٤٢٠ ٢٢٢٥٦ ٢٥٤٥٦ ٥٦ ٣٨٤ ٧٠ ٥٦٠ المجمـوع

ة عن : أداة الدراسة ات الضرورية لإلجاب اء وتصميم أداة الدراسة بھدف جمع البيان م بن ت
رف  الي تع ئلتھا، وبالت يم أس عودية للق ه الس ة طيب ع بجامع وم بينب ة العل ة كلي ة طلب ة ممارس درج

ة  تجابتھم مباالعلمي ن خالل اس ى أم ية عل ة، داة الدرشرة داخل القاعات التدريس كاس ع ااتبب وذل
  :تيةالخطوات اآل
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اة   - ة والحي يم العلمي مراجعة األدب التربوي من كتب ومراجع وبحوث ذات العالقة بالقيم والق
ل ة، مث  American Psychological؛ Shehab, 1989( الجامعي

Association,1992  ؛Clarkeburn, 2000 ؛ Stetieh & Subhi, 2002؛ AL-
Kasbani, 2003 ؛ Jamal al-Din & Ismail, 2004  ؛Abu Jahjouh & 
Hamdan, 2005.(  

ى   - ة عل ارات الدال ن العب ة م ى مجموع ابقة إل ة الس الل المراجع ن خ ث م ل الباح توص
ددھا  غ ع ة، وبل القيم العلمي ة ب ات المرتبط ياغة ) ٤٤(الممارس ياغتھا ص ت ص ارة، تم عب

  .)الحاضر(إجرائية قابلة للمالحظة تبدأ بفعل سلوكي في زمن 

ة، ل  - رات أداة الدراس ى فق ة عل ي لألجاب رت الخماس دريج ليك اد ت م اعتم تويات ت د مس تحدي
رة : وھيسة التقدير الكمية لكل ممار رة، درجة متوسطة، درجة درجة كبي داً، درجة كبي ج

ة داً قليل ة ج ة قليل ة ،، درج درجات التالي دريج ال ت أوزان الت د أعطي ن )٥،٤،٣،٢،١( وق ، م
ً إ درجة كبيرة جداً  اد  بأنه الى درجة قليلة جداً، علما دريج تم اعتم النموذج اإلحصائي ذي الت

ل  المطلق ا يقاب ائي ألداة الدراسة بم ق النھ ابية في التطبي بھدف تصنيف المتوسطات الحس
ي ا يل ك كم ) ١٫٤٩ –١(من : التدريجات الخمسة الخاصة بھا، ألغراض تفسير النتائج، وذل

ن  داً، م ة ج ة قليل ل درج ن ) ٢٫٤٩ –١٫٥(تقاب ة، م ة قليل ل درج ل ) ٣٫٤٩ –٢٫٥(تقاب تقاب
رة ) ٥ –٤٫٥(تقابل درجة كبيرة، من ) ٤٫٤٩ –٣٫٥(درجة متوسطة، من  ل درجة كبي تقاب

  .جداً 

د من صدق أ: صدق األداة دداة الدراسة للتأك م الظاھري، حيث  الصدق الباحث اعتم ت
ي كلي ن ذوي االختصاص ف ين، م ن المحكم ة م ى مجموع ھا عل ي عرض ة ف وم التربوي ات العل

ةالبيت واربد األجامعات اليرموك وآل  ة، وطيب ك فيصل ونجران السعودية، ردني د والمل غ  وق بل
ددھم  ً ) ١٢(ع ا ة والمحكم ياغة اللغوي المة الص ي س رأي ف داء ال ك إلب صالحية لموضوع ، وذل

م الدراسة، والحاجة إ اس، ث ارة للقي ة كل عب ملى التعديل، ومدى قابلي آراءاھم من حيث األخذ  ت ب
 ً او دمج  مضة او الضعيفة،االغ للفقراتو حذف أضافة بعض الكلمات، ، أو إاعادة الصياغة لغويا

آراءللمتشابھة منھا، وبعد األ ة  خذ ب ين، اعتمدت موافق اد  )%٨٠(المحكم ى اعتم نھم عل أكثر م ف
  .فقرة) ٣٨(داة في صورتھا النھائية األ فقرات، حيث بلغ عدد الفقرة

ألداة داة الدراسة،تم التحقق من ثبات أ: ألداةثبات ا داخلي ل اق ال ق حساب االتس عن طري
ا جزائھا بحساب قيمةككل وأ اخ معامل ألف ى للحصول والتي تستخدم، كرونب ات عل دما الثب  عن
 مجاالت من مجال لكل ألفا معامل قيمة على تم الحصول حيث مجاالت، أو أبعاد من األداة تتكون
أل داةاأل ذلك ل ك،يوضح ) ٢( والجدول، ككل داةوك ة ألغراض  ذل ة كافي ذه القيم د اعتبرت ھ وق

  . داة الدراسة في صورتھا النھائيةأعتمدت أالدراسة، وبذلك 
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  .ككل لألداة وكذلك داةاأل مجاالت من مجال لكل كرونباخ ألفا معامالت: )٢( جدول

 ألفا كرونباخمعاملالعباراتعددالقيمة الرقم
 ٤٠٫٨٧العلمخالقياتأ ١
 ٨٠٫٨٧تقدير العلم ٢
 ٥٠٫٨٨مانة العلميةاأل ٣
 ٧٠٫٩١التفكير العلمي ٤
 ٥٠٫٨٩التأني في الحكم ٥
 ٥٠٫٨١حب االستطالع ٦
 ٤٠٫٨٠قبول النقد ٧

 ٣٨٠٫٨٤األداة ككل

ا معامالت قيم أن) ٢( الجدول من يتضح اخ ألف وقكانت األداة  لمجاالت كرونب  ،)٠٫٨٠( ف
ان  الكلي معامل الثبات وأن ا ،)٠٫٨٤(لھا ك دل مم ى ي ع عل ة بدرجة داةاأل تتمت ات من عالي  الثب

  .الدراسة عينة على تطبيقھا تطمئن إلى

  متغيرات الدراسة
 :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

ولى، أ سنة تحضيرية،  سنة(المستوى الدراسي الحياة الجامعية ممثلة في  :المتغيرات المستقلة
  ).ثالثةسنة ثانية، سنة 

  . العلوم بينبعممارسة القيم العلمية لدى طلبة كلية درجة  :المتغير التابع

ة راءات الدراس ق : إج ث بتطبي ام الباح ا، ق دق األداة وثباتھ ن ص د م م التأك د أن ت داة أبع
ة،  اء الدراس ك رؤس ي ذل اعده ف ا، وس ى عينتھ وم بيناألعل ة العل ي كلي ة ف ام العلمي عقس شطر  -ب
وم  -قسامرؤساء األونائبات  -الطالب ك خالل ي دة ساعة، وذل شطر الطالبات، في نفس الوقت لم

ين  ـ، ١٤٣٤\٥\٥(االثن ي ) م٢٠١٣\٣\١٧ھ ام الدراس اني لع ي الث ل الدراس ن الفص م
  . ، وتم بعد ذلك تفريغھا واعتمادھا للتحليل)م٢٠١٢/٢٠١٣ھـ، ١٤٣٣/١٤٣٤(

وم درجة ممارسة طلالدراسة ھدفت إلى تعرف حيث أن : اإلحصائية المعالجات ة العل ة كلي ب
، فإن الدراسة تعتبر دراسة مسحية، لذا كانت المعالجات السعودية للقيم العلمية بينبع بجامعة طيبة

  :اإلحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعھا حسب اآلتي

ة  طلبةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ال - في مجموعات عين
  .ستبانة ككلالدراسة لإل



 ...... " ـدرجة ممارسة طلبة كلية العلوم بينبع ب"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تبانة - - رات االس ى فق ة الدراسة عل راد عين دد الستجابة أف استخدام اختبار تحليل التباين المتع
  .ككل، بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي

  
 نتائج الدراسة ومناقشتھا

ا ي: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة االول ى م ينص سؤال الدراسة األول عل ا درجة : ل م
ة نظرھم؟ العلوم بينبع ممارسة طلبة كلية  ة من وجھ ة ولإلبجامعة طيبه السعودية للقيم العلمي جاب

ذا  ى ھ ق األعل م تطبي ؤال ت ثالس ة البح ى عين ذلك عل ة ب ت  داة الخاص م عولج ة، ث ن الطلب م
دو ة، والج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس ائياً باس تجابات إحص ) ٣(لاالس

  .يوضح ذلك

درجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة : )٣( جدول
  .بجامعة طيبه السعودية للقيم العلميةالعلوم بينبع طلبة كلية 

  المتوسط المظھر السلوكي القيمة ت
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

أعي، وأستوعب ما  أقول ما االمانة العلمية ١
أقول دون مبالغة أو كذب عند 

 .مناقشة موضوع علمي

  كبيرة ٠٫٦٦ ١٨،٤

اعمل على تدوين المحاضرات  االمانة العلمية ٢
 .بدقة وباستمرار

  كبيرة ٠،٨٧ ٤،١٦

اعترف بجھود اآلخرين وإن لم  االمانة العلمية ٣
 .أكن اعرفھم

  كبيرة ٠٫٨٢ ١٦،٤

ف الحـوار الذي ى طرانحاز إل االمانة العلمية ٤
دلة والبراھين يستند إلى األ

 .العلمية في حواره

  كبيرة ٠٫٤٨ ١٤،٤

أعطي كـل رأي مـن اآلراء  قبول النقد ٥
حقه الكامل في التعبير عن نفسه 

 .وان لم اكن أؤيده

  كبيرة ٠٫٧٥ ١١،٤

ستخدام الوسائل الشعبية تجنب إأ التفكير العلمي ٦
المعروفة للعالج من بعض 

 .مراضاأل

  كبيرة ٠٫٦٨ ٤،٠٧

التأني في  ٧
 الحكم

جراءات بعناية للتوصل دقق اإلأ
الى النتائج عند القيام بنشاط 

 .علمي

  كبيرة ٠،٦٧  ٤،٠٢
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط المظھر السلوكي القيمة ت
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

عأسعى للحصول على جمي االمانة العلمية ٨
جراء بحث المعلومات عند إ

.وثق مصادري بدقةعلمي وأ

  متوسطة ٠٫٧٩ ٤٩،٣

أقبل فكرة ما إذا توافر دليل  التفكير العلمي ٩
 .على صحتھا

  متوسطة ٠٫٥٩ ٤٧،٣

أنظر للمعرفة العلمية نظرة اخالقيات العلم ١٠
 .يجابية ومتطورةإ

  متوسطة ٠٫٧٩ ٤٦،٣

حب  ١١
 االستطالع

لكيفية  أخذ كامل االحتياطات
عدم الوقوع في الخطأ عند 

 .تقصي الحقائق

  متوسطة ٠،٦٥ ٤٦،٣

أعدل في مواقفي في ضوء  قبول النقد ١٢
 .االنتقادات العلمية

  متوسطة ٠،٥٧ ٣٨،٣

حب  ١٣
 االستطالع

أقبل على ما يبدو لي مقنعا ًعلى 
 .أسس علمية

  متوسطة ٠،٥١ ٣٨،٣

  متوسطة ٠،٨٦ ٣٨،٣ .ن ناقدأختبر اآلراء السائدة بذھ التفكير العلمي ١٤
أزن الحجج خالل الحوار بدون  التفكير العلمي ١٥

 .تحيز
  متوسطة ٠٫٣١ ٣٧،٣

أرحب بكل فكر علمي جديد التفكير العلمي ١٦
ومـفيد وأتقبله إذا كان يـستند 

.إلى أساس من المنطق

  متوسطة ٠٫٣٩ ٣٦،٣

أتحمس ألفكاري وأقبل المناقشة  قبول النقد ١٧
 .فيھا

  متوسطة ٠٫٥٣ ٣،٣٦

أستند إلى ما يوجه اليه العلم  تقدير العلم  ١٨
 .لحل مشكالتي

  متوسطة ٠٫٤٩ ٣،٣٢

التأني في  ١٩
 الحكم

أعمل على تحديد أھدافي قبل 
 .البدء بعمل ما

  متوسطة ٠٫٥٤ ٣،٣١

أسعى لمعرفة الفوائد العلمية في  تقدير العلم  ٢٠
 خدمة البشرية 

  متوسطة ٠٫٩٢ ٣،٣١

ي في التأن ٢١
 الحكم

أقوم برسم خطة للعمل تتضمن 
مراحله وافترض ترابطھا مع 

 .بعضھا البعض

  متوسطة ٠٫٢٥ ٣،١٢
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط المظھر السلوكي القيمة ت
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

أرفض الحوار والمناقشة بفكر اخالقيات العلم ٢٢
 .نهما بفعل يقيني الذاتي ع

  متوسطة ٠٫٦٧ ٣٫٠٨

أسعى إلى بناء عالقات صداقة اخالقيات العلم ٢٣
قوية مع اشخاص في مجال 

 .تخصصي العلمي

  متوسطة ٠٫٥٤ ٣،٠٦

أحتاج إلى اآلخرين؛ للنظر فــي اخالقيات العلم ٢٤
فكرة ما وتحديد جوانب 

الضعف فيھا؛ فھم يرون ما ال 
 .أرى

  متوسطة ٠٫٦٧ ٣،٠٦

تعد عن الغــضب عند مناقشة أب قبول النقد ٢٥
 .قضايا علمية

  متوسطة ٠٫٣١ ٣،٠٥

حب  ٢٦
 االستطالع

أھتم بكافة تفاصيل اي موضوع 
 .يوكل إلي

  متوسطة ٠٫٥٩ ٣،٠٤

حب  ٢٧
 االستطالع

أوظف قدراتي كاملة للحصول 
 .على المعرفة

  متوسطة ٠٫٢٦ ٢،٩٢

أبحث في خبــرة األجـداد عــند  التفكير العلمي ٢٨
مـوقف ما الستفيد منھا مـواجھة 

 .دون االعتماد المطلق عليھا

  متوسطة ٠٫٤٩ ٢،٧٤

أعتمد القيمة العلمية للرأي عند  تقدير العلم  ٢٩
 .اتخاذ القرار

  متوسطة ٠٫٥٤ ٢،٦٣

حب  ٣٠
 االستطالع

أستطلع ما أحصل عليه من 
معرفة علمية من جميع 

 .الجوانب

  متوسطة ٠،٦٧ ٢،٥٥

التأني في  ٣١
 الحكم

دائما إلى عــواقب أنظر 
 .أعمالي

  قليلة ٠٫٥٨ ٢،٤٧

أقوم بتنفيذ األمور العلمية  تقدير العلم  ٣٢
 .المفيدة

  قليلة ٠٫٥٩ ٢،٤١

التأني في  ٣٣
 الحكم

أفكر بصورة مستمرة في مدى 
 .صحة آرائي

  قليلة ٠٫٧٩ ٢،٣٥
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط المظھر السلوكي القيمة ت
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

أبحث عن الجديد المعاصر  تقدير العلم  ٣٤
 .الذي يتناسب والقيم األصيلة

  قليلة ٠،٤٥ ٢،٣٢

أتحمس للرأي العلمي الجديد  تقدير العلم  ٣٥
عندما يحصل على موافقة 

 .المختصين

  قليلة ٠،٥٧ ٢،٢٨

أتبنى اآلراء العلمية السائدة في  تقدير العلم  ٣٦
 .لعلمية بذھن ناقداألوساط ا

  قليلة ٠،٥١ ٢،٢٣

أقف من قضايا العلم موقف  تقدير العلم  ٣٧
 .المساند لھا

  قليلة ٠،٥١ ٢،٢١

ألتزم بخطوات البحث العلمي  التفكير العلمي ٣٨
 .ألنه يؤدي إلى التفكير الجيد

  قليلة ٠٫٣١ ٢،١٧

دول ن الج يم العلمي) ٣( يتضح م ة الق ابية لممارس ينأن المتوسطات الحس د تراوحت ب  ة ق
ً  -، مما يعني أن نسق ممارسة ھذه القيم ال يتسم بالتوازن)٢،١٧ -٤،١٨( ما، كونه لم ترتقي  نوعا

ةً لى درجة ممارسة كبيرة جداً أي من الفقرات إ م تكن متوزع ا ضمن نفس  ، ول يم جميعھ ى الق عل
يم العلم ة منھالدرجة، فممارسات الق رة؛ جاءت أربع ي كانت بدرجة كبي ة الت ة ي ا من مجال قيم

ي األ ة، وھ ة أو(مان ول دون مبالغ ا أق توعب م ي، وأس ا أع ول م ة موضوع  أق د مناقش ذب عن ك
ود اآلخرين أ(، و)رات بدقة وتدوينھا باستمرارعمل على تسجيل المحاضأ(، و)علمي عترف بجھ

بھم م أكن اعرفھم أو أح تند إنأ(، و)وإن ل ذي يس ـوار ال ى طرف الح از إل ة ح ى االدل راھل ين والب
ي حواره ة ف اتأ(، و)العلمي ع المعلوم ى جمي د إجراء بحث علمي وأ سعى للحصول عل ق عن وث

ا ، مما يشير إ)مصادري بدقة لى االحساس بأھمية قيمة االمانة والسلوكيات المرتبطة بھا، وربطھ
ومتابعة كل ما يجري بدقة ووضوح  ،معاً في كل متكامل وتوظيفھا في ضوء الخبرات الشخصية

ة،  دون تجني ة االمان ى قيم او انحياز او تغيير، مما يشير إلى وجود مرتفع للتربية والممارسة عل
م اكن (فيما جاءت العبارة  ر عن نفسه وان ل ه الكامل في التعبي ـن اآلراء حق ـل رأي م أعطي ك

د لتعزز وتت) أريده ة، وجاءت والتي تنتمي لقيمة قبول النق ة األمان وي لقيم تالك الق كامل مع االم
رة أ(، )ن بعض األمراضتجنب استخدام الوسائل الشعبية المعروفة للعالج مأ(عبارتان ال ل فك قب

ي ي أو إحصائي أو منطق ـدليل تجريب ـذا ال ان ھـ ان ) ما إذا توافر دليل على صحتھا ســواء أك اللت
يرا بوضوح إتنتميان لقي ر العلمي لتش ة التفكي ا فم م خاللھ ة وطلب العل اة الجامعي ى دور الحي ي ل

ة،  اتھم اليومي ة في حي لكھا الطلب ي يس ارة أتطوير الممارسات الت ا عب ة (م ادقق االجراءات بعناي
ي م فال) للتوصل الى النتائج عند القيام بنشاط علم أني في الحك ة الت ي تنتمي لقيم د بوضوح ت تؤك

ة ة الجامعي ي المرحل ة ف دى الطلب ة ل درات التفكيري و الق ة الطلب. نم زى ممارس ن ان تع ة ويمك
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اديمي  ة من الرشد األك ى مرحل د وصلوا إل م ق ى أنھ للعبارات التي حصلت على درجة كبيرة، إل
داع  ى اإلب درة عل ة والق درة النقدي ديھم الق د ل م، فتتول ة وفھ تجعلھم قادرين على التعلم الذاتي برغب
ال د في المجال، وبالت ولعين في البحث عن كل جدي ين لالستطالع م ي وتجعلھم على الدوام محب

يقدموا مقترحات ورؤى فكرية جديدة وجادة في ضوء خبراتھم الشخصية مما يعني اكتسابھم لھذه 
  . القيم

ا توصلت إو ع م ائج م ذه النت ق ھ ة تتواف ه دراس ي حددت بعض  )Shehab, 1989(لي الت
ي ت ف ام تمثل كل ع ة بش القيم العلمي ة ب ات المتعلق م،  :الممارس ة والفھ ي المعرف ة ف ة الملح الرغب

 نتائجھا برزتأ التي (AL-Kasbani, 2003) ، ودراسةحلي بالصبر واألمانة والموضوعيةوالت
 المعرفة والفھم، في كالرغبة علمياً؛ المثقف الشخص في وجودھا العلمية المفترض القيم عدداً من
ة في كدت على تضمين االتي أ) Burkhardt,1999(دراسة ، واألشياء عن والتحري يم العلمي لق
ة التجريب الوم، كأتدريس الع ة، وآداب الحوار مان ة العلمي ات، واألمان لعلمي والتعامل مع البيان

  .ختالف العلميواإل

ة فكانت أ ـواقب أ(ما القيم العلمية التي جاءت ممارستھا لديھم بدرجة قليل ى عـ ا إل نظر دائم
يأفكر بصورة مستمرة في مد(، و)أقوم بتنفيذ األمور العلمية المفيدة(، و)أعمالي ، )ى صحة آرائ

يم األصيلةأ(و ذي يتناسب والق د المعاصر ال د (، و)بحث عن الجدي رأي العلمي الجدي أتحمس لل
ذھن (، و)عندما يحصل على موافقة المختصين ة ب أتبنى اآلراء العلمية السائدة في األوساط العلمي

ة بتحري ا) أقف من قضايا العلم موقف المساند لھا(، و)ناقد ة فوھي ممارسات متعلق ل لدق ي تقب
م األفكار ونقلھا من باب األ دير العل ة، وتق ذه المرحل وب في ھ ر العلمي المطل مانة العلمية والتفكي

زم بخطوات البحث العلمي أل(وجھود العلماء ونسب الجھود إلى أصحابھا، وجاءت عبارة  ه ألت ن
د ر الجي ى التفكي ؤدي إل دى الطل) ي ور ل ى االم ي النظرة إل ود قصور ف د وج ة إلتؤك ً ب ا ن  نطالق م

  .المنظور العلمي الذي يعايشونه

ات الت ى أإن الممارس ك إل اع ذل يمكن إرج ة منخفضة، ف ى مرتب م ي حصلت عل ة ل ن الطلب
ي توضح وجود مواثيق  م الت ات العل ات ومنھجي اقات دراسية خاصة بأخالقي يقوموا بدراسة مس

ن م، م ارس للعل ل مم ة لك ريعات أخالقي ة  وتش ة النظر التربوي ا بصورة المتخصصة وإوجھ نم
بة، يترتب  ة علمية بحتة، وقد يكون السبب راجع إلى عدم وجود نظام محاس ات معين ه عقوب علي

ذه الممارسة في حال عدم اإل رئيس وراء ھ لتزام بآداب العلم وقيمه وطرق البحث فيه، والمحك ال
ة م دوريات ومصادر المعلومات الحديث ة المراجع وال ام ن جالسلبية قد يكمن في قل ة وعدم إلم ھ

ذلك الطلبة بتقنيات اإل ة، وك ة ثاني تصال الحديثة التي تربطھم بمصادر معلومات متجددة من جھ
تھم،  ى المستجدات في مجال دراس ضعفھم في اللغة الثانية مما يجعلھم يعزفون عن اإلطالع عل

  . األمر الذي يجعل ممارستھم للقيم العلمية منخفضة

ي: الدراسة الثانيالنتائج المتعلقة بسؤال  ا يل ى م اك  :نص سؤال الدراسة الثاني عل ھل ھن
يم العلوم بينبع فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة طلبة كلية  ه السعودية للق بجامعة طيب
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 ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا السؤال ولتعزى لمتغيري المستوى الدراسي والنوع االجتماعي؟  العلمية م استخدإلجابة عن ھ
ائي  اين الثن ل التب املي ) Way ANOVA-2(تحلي ين ، )٢×٢(ذو التصميم الع ) ٤( الجدولويب

  . نتائج تحليل التباين الثنائي

والنوع  نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري المستوى الدراسي: )٤(جدول 
  .في درجة ممارسة القيم العلمية االجتماعي

مجموع  مصدر التباين
 ربعاتمال

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 الداللة ف لمربعاتا

 ٠٫٩٠٤ ٠٫٠١٤ ٠٫١٦١ ١ ٠٫١٦١ النوع االجتماعي
 *٠٫٠٠٠ ١٠٫٧٣٤ ١١٩٫٧٦٢ ٣ ٣٥٩٫٢٨٥ المستوى الدراسي

تفاعل النوع االجتماعي 
 مع المستوى الدراسي

٠٫٥٩٥ ٠٫٦٣٢ ٧٫٠٥٠ ٣ ٢١٫١٥١ 

   ١١٫١٥٧ ٢٣٠ ٢٧٥٥٫٨٦١ الخطأ
    ٢٣٨ ٨١٦٦١٫٠٠٠ الكلي

  .)٠٫٠٥=  α(وى الداللة دالة احصائياً عند مست* 

نالحظ أن نتائج تحليل التباين الثنائي أشارت إلى عدم وجود فروق ) ٤(بالنظر إلى الجدول 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة القيم العلمية تعزى للجنس، بينما أشارت النتائج إلى 

زى للمستوى الدراسي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة القيم العلمية تع
، كما )٠٫٠١(، وھي ذات داللة إحصائية عند مستوى )١٠٫٧٣٤(تساوي ) F(حيث كانت ف 

والنوع االجتماعي المستوى الدراسي متغيري أشارت النتائج أيضاً، إلى عدم وجود تفاعل بين 
، وللكشف عن مصادر الفروق بين المستويات )٠٫٦٣٢(تساوي ) F(للطلبة، حيث كانت ف 

يظھر ) ٥(للمقارنات البعدية والجدول ) Scheffe(راسية المختلفة، تم استخدام اختبار شافيه الد
  .ذلك

  .نتائج االختبار البعدي لبيان الفروق بين المستويات الدراسية األربعة: )٥(جدول 

 ثالثةسنة  ثانيةسنة  اولىسنة  تحضيريةسنة  المستوى الدراسي
 *٢٫٤٠ ١٫٥٨ ١٫١١ ٠ سنة تحضيرية

 *٠٫٧٢ ١٫٥٤ ٠  سنة اولى
 *٠٫٨٢ ٠   سنة ثانية
 ٠    سنة ثالثة

  ).٠٫٠٥ = α(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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د مستوى ) ٥(جدول اليظھر  ة إحصائية عن أن نتائج االختبار تبين أن ھناك فروقاً ذات دالل
)α =ة ذوي السنوات) ٠٫٠٥ دى الطلب ة ل يم العلمي : الدراسية بين متوسطات درجات ممارسة الق

ىوالسنة  التحضيريةالسنة  ة األول ة والسنة الثالث ة السنة والسنة الثاني ك لصالح طلب ة، وذل ، الثالث
دول  ي الج ر ف ا يظھ ع م ب م ة تتناس ذه النتيج ابية، )٦(وھ طات الحس رض المتوس ذي يع ، ال

  .واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد العينة موزعين حسب المستوى الدراسي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد العينة موزعين حسب : )٦(جدول 
  .المستوى الدراسي

 العدد االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي مستويات المتغير المتغير
توى  المس

 الدراسي
 ٧٠ ٠٫٤٤ ٣٫١٦ سنة تحضيرية

 ٥٦ ٠٫٣١ ٣٫١٩ سنة اولى
 ٥٦ ٠٫٢٣ ٣٫٤٨ سنة ثانية
 ٥٦ ٠٫٢٤ ٣٫٦٤ سنة ثالثة
 ٢٣٨ ٠٫٣١ ٣٫٣٦ الكلي

ن  ين م دول اليتب ة ) ٦(ج ان لطلب ة ك راد العين ابي ألداء أف ط حس ى متوس نة أن أعل الس
ة ة، الثالث نة الثاني ة الس م ، فطلب ى، ث نة األول ة الس نة طلب ة الس ط لطلب ل متوس وأق

يرية،  ية المخوالتحض تويات الدراس ين المس روق ب ود ف ى وج ير إل ائج تش ذه النت ة، ھ تلف
نة  ة الس أن طلب د ب ث وج ةحي ا الثالث ة ب ن طلب ى م م أعل ان ادائھ ن ك نوات، ويمك قي الس

د  ه ق ك بأن ير ذل واد تفس تھم م ة لدراس ة نتيج اقي الطلب ن ب ر م ة أكث ة علمي ديھم منھجي بح ل أص
ك  س ذل وم، وانعك ات العل ة واخالقي ة العلمي ى المنھجي ا عل ي معظمھ ز ف ية ترك دراس

ط تفكي ى نم اً عل ا  رھمإيجابي ة، بينم يم العلمي تھم للق الي ممارس ان وبالت نة ك ة الس أداء طلب
يرية ى أن  التحض ك إل ود ذل د يع رى، وق ية األخ نوات الدراس ع الس ة م دنياً مقارن مت

نة  ة الس ھا طلب ي يدرس ية الت ررات الدراس نة المق يرية والس ة، التحض ي الجامع ى ف األول
ي معظم ون ف ررات، تتك ن المق ة م ن حزم ارة ع ي عب ررات ھ ن مق ا م ةھ ة علمي ة  عام ولغ

ة و وبإنجليزي ة حاس اة الجامعي ارات الحي ي يدرسومھ اقات الت ي أن المس ذا يعن ھا ون، وھ
  .خصوصاً في الفصل األول، قد ال تسھم بشكل جوھري في ممارسة القيم العلمية لديھم

ا ة، فكلم ة منطقي ذه النتيج دو ھ ته،  وتب نوات دراس ي س ب ف دم الطال ة تق ب معرف اكتس
نعكس و ذا ي ر، وھ ة والتفكي ل والممارس ي العم ة ف ة العلمي ا الطريق ر، ومنھ ات أكث معلوم

يم  رض أن الق ث يفت ة، حي يم العلمي ة الق رب لممارس ه أق اته ويجعل ط ممارس ى نم الي عل بالت
  .العلمية ھي المعتمدة والمقبولة في التعامل في المجال األكاديمي وخصوصاً الجامعات

ذه النت ق ھ عوتتواف ة م ي أ(AL-Nooh, 2007)ة دراس يج ود الت رت وج أثيرظھ  ت
ان  ـدراسي وك ـستوى ال امس للم ي الخ توى الدراس ـالح المس ين (لص ن ب ى م االعل

ة تويات الدراس ـة ). مس ت دراسـ ا دل ع م ارض م ا تتع دم  )Eid, 1988(فيم ن ع ه م علي
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ة إ روق دال ود ف ً وج ائيا يم العلم حص بة للق ة بالنس تجابات الطلب طات اس ين متوس ا يب ة، مم
داد األ ة لإلع ود فعالي دم وج ي ع دى يعن ة ل يم العلمي ة الق ي تنمي امعي ف اديمي الج ةك . الطلب
لت إ ا توص ع م ارض م ا تتع ة كم ه دراس ن  Kakavoulis & Forrest,1999)(لي م

  .قصور المناھج الدراسية الجامعية في تنمية القيم العلمية لدى الطلبة
اعي،  وع االجتم ر الن بة لمتغي ا بالنس ين أم ة ب روق جوھري ى ف ائج إل ر النت م تش فل

ك  ان ذل واء ك رات س نفس الخب وا ل ين تعرض ى أن الجنس ك إل ود ذل د يع اث، وق ذكور واإلن ال
ة  ي الدراس م ف ل معھ ة التعام ده وطريق اھج موح ة، فالمن ي الجامع ة أو ف ي المدرس ف

ا نھم فيم روق بي ود ف ؤدي لوج رر ي د مب ال يوج الي ف دة، وبالت اً موح اث أيض ق  واألبح يتعل
  .بمستوى ممارستھم للقيم العلمية

  
  توصيات الدراسة

   :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإنھا توصي بما يلي
ي  .١ ة الت يم العلمي ات الق ة لممارس ب الجامعي اھج والكت ة تضمين المن ى أھمي اه إل ت االنتب لف

ى ان يمارسھا أشارت إليھا الدراسة، واھتمام أعضاء ھيئات التدريس بالجامعات بال عمل عل
  .الطلبة

نھج المتكامل  .٢ ق الم ى تطبي زيادة المقررات التي تناقش القيم العلمية في الجامعة، والعمل عل
  .في المواد الدراسية الذي يساعد على ترسيخھا بشكل مباشر وغير مباشر

ى  .٣ ائدة في محيط الطالب، والعمل عل ة الس ر العلمي يم غي ى التصدى للق ضرورة العمل عل
  .يرھا أو تعديلھا، منعا لسيطرتھا على سلوك وتصرفات الطالبتغي

ة  .٤ يم العلمي ة الق دفھا تنمي ى أساس علمي، يكون ھ وم عل العمل على صياغة خطط تربوية تق
   .التي أشارت لھا ھذه الدراسة

ى  .٥ ع الجامعي، للتعرف بشكل مستمر عل ضرورة القيام بدراسات تشخيصية مستمرة للواق
  .دة، حتى تكون أساساً تبنى عليه الخطط والبرامج المناسبة لتنميتھاالقيم العلمية السائ

اركة .٦ ى المش ة عل جيع الطلب ة بتش ام الجامع ي قي ة الت ة المتنوع طة الطالبي ن أن  باألنش يمك
  .تساعد على تنمية القيم العلمية لديھم، وعلى تحمل المسئولية واالستقاللية

ة، بح .٧ ل الجامع ي داخ الم العلم ل دور اإلع ة تفعي الب لكيفي ه الط ث يوضح ويوج ل ي العم
ستراتيجية واضحة المعالم، تسھم في دعم ممارسة القيم ضمن إطار إ -العلمي داخل الجامعة

  .الطلبةالعلمية لدى 
ة المجتمع في المجال العلمي  .٨ ة في خدم إقامة الندوات داخل الجامعة التي تبرز جھود الدول

  .القيم العلمية بأشكال مختلفة، بحيث يساعد ذلك على تنمية
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ال  .٩ ة بتخصيص أعم ى العمل التطوعى في المؤسسات والمراكز العلمي تشجيع الطالب عل
   .صباحية أو مسائية تتناسب مع حاجاتھم وميولھم العلمية
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