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عرفانشكرو   
هذه  نجازإتمام مسيرة دراستي و بالتوفيق إل نعمته عليأبي وأشكرك على فضلك وعطائك الذي أحمدك ر 

                                                                                                .الدراسة

 م مسيرتي التمافضل من يناس معلمتي ومشرفتي وقدوتي لما لها إلى الدكتورة إوجه بشكري وعرفاني أت
أتوجه بالشكر ما ك  . نجازهإ شراف علىواإلعداد البحث بإ نساهاالتي لن أ لي وتوجيهاتها ومساندتها التعليمية
ن علم م لنا هالتربوية لما يقدمو كلية العلوم  وعلى وجه الخصوص سجامعة القد أساتذة لى كلإالجزيل 

                                                                                               وعطاء..
    كما أتقدم بالشكر والتقدير من السادة المحكمين حيث كان لتوجيهاتهم أكبر األثر في تعديل أداة الدراسة.

 
 روالدكتو    ،عبد الغني حمدي الصيفي كتورالد وتقديري للجنة المناقشة والمكونة من ولن أنسى أن أقدم شكري 

                  .حيث كان لمالحظاتهم كبير األثر في إخراج الرسالة بشكلها النهائيإبراهيم محمد عرمان 
  و أقدم نصيحة  وأ ي جهدأسهم بأكل من  واألصدقاء وإلىهل ع األلى جميإل الشكر واالمتنان يقدم جز أو 

                                                                                           مساعدة....
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 ملخص الدراسة

ألساسية للمرحلة ا "العلوم والحياة"أنشطة كتب الكشف عن عمليات العلم المتضمنة في  دراسةال هذه هدفت
بنت ت لصف التاسع،حتى ا للصفوف من الخامس "العلوم والحياة"وقد شملت كتب لعليا في فلسطين.  ا

 عملية علم أساسية وتكاملية و (13تضمنت األداة ) والتكاملية،ألساسية أداة بقائمة لعمليات العلم االباحثة 
( 34) ( عمليات تكاملية تضم5)و( مؤشر 39) تضمعمليات أساسية  (8، جاءت موزعة على )مؤشر (73)

ذا مناسبته لهلواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  وقد تم التحقق من صدق وثبات األداة.  مؤشر،
 الدراسات.النوع من 

بين صفوف المرحلة األساسية العليا  تفاوت تضمين عمليات العلم األساسية والتكاملية أظهرت نتائج الدراسة 
 والتكاملية ،عملية (476) على عمليات تضمينًا فقد بلغ عدد العمليات األساسيةالصف السابع أ  كتاب فكان

 (316) والصف الثامن ( تكاملية،286) وعملية أساسية  (334) عملية، ويليها الصف التاسع (360)
قل (عملية تكاملية، أما أ224و) ( عملية أساسية284والصف السادس ) ( تكاملية،207) عملية أساسية و

    تكاملية. (185) و ساسيةأ عملية (265) الصفوف بعدد العمليات الصف الخامس

على كانت أ متفاوته و جاءت  "العلوم والحياة"ن نسب عمليات العلم األساسية بكتب بينت نتائج الدراسة أكما 
 (،%20) االتصال (، تليها%23) حظة واالستنتاج بنسبةعمليات العلم األساسية تضمينًا هي المال

قل العمليات األساسية تضمين كانت وأ (، %7.4) والقياس (،%9.6) األرقام واستخدام (،%14) والتصنيف
يات جميع عملكما تم تضميين  (.  %0.5) المكانيةزمنية و ال( واستخدام العالقات %1.3) التنبؤ ونسبتها

 (، تليها التجريب%49) كثر عمليات العلم تضمينًا تفسير البيانات بنسبةالعلم التكاملية حيث كان من أ
فروض قل العمليات تضمينًا فرض ال( وأ%12) وضبط المتغيرات (، %15) ائيوالتعريف االجر  (،20%)

 (. %4) ونسبتها

تضمين عمليتي استخدام العالقات الزمانية والمكانية وفرض  خرجت الباحثة بالعديد من التوصيات أهمها 
 لتضمين عمليات العلم لمواد أخرى  ةوعمل دراسة مشابه ،في أنشطة كتب العلوم بشكل أكبر الفروض

 .الثانوية للمرحلة دراسات اجتماعية...( )الرياضيات واللغة العربية،
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Science Processes Included in Science and Life Books Activities 
for the Higher Elementary Stage in Palestine 

Prepared by: Maysa Hisham Hamad Tamimi 

Supervisor: Dr. Inas Aref Naser 

Abstract 

This study aimed at investigatin operations science included in activities and life 

science books for upper stage in Palestine.  The researcher adopted a list of tool 

for basic  and integrative science  processes, have been as validity and reliability 

and consistency.  Tool included (13) basic  and integrative science  processes, (73) 

indicators, distributed (8) basic processes included(39) indicator (5) integrative 

processes included(34) indicators. Disparity the incorporate basic and integrative 

science processes. upper stage classes was the seventh highest processes include 

The total number of basic processes (476) and integrative process (360). followed 

by ninth grade (334) basic processes and integrative(286), eighth grade (316) basic 

and (207) integeative.sixth grade (284) basic processes and(224)integrative 

process.  either less grades number of processes was the fifth grade, basic 

processes (265) integrative(185).    The results of the study showed that rates of 

basic science processes in science books and life came to varying degrees the 

highest basic science processes incorporate it is observation and deducting (23%), 

followed by communication (20%), classification (14%), and using numbers 

(9.6%), measurement (7.4%), and fewer processe A basic prediction was included 

(1.3%) Using time and space relations (0.5%).  As all integrated science processes 

include where it was more incorporate science processes interperting the data by 

(49%), followed by experimentation (20%), and the  defining operationally (15%), 

and controlling variables (12%) And less  processes incorporate a formulating 

hypotheses (4%). One of the most important recommendations that the researcher 

recommends using time and space relations processes and formulating hypotheses, 

and make a similar study to include other materials science processes 

(mathematics, Arabic language, social studies), For higher basic stage. 
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صل األولالف  

_________________________________________________________________ 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة 1.1

من  كبيراً  اً كم علمي والتكنولوجي مما نتج عنهفي المعرفة والتقدم ال كبيراً  يشهد العصر الذي نعيش فيه تطوراً 
دخل االنسان القرن الحادي والعشرين وهو    المعلومات والمشكالت التي تواجه الفرد في حياته اليومية.

 اتضاعفت المعرفة وتزايدت مفاهيمها وأصبحت جزءً   ،ن المعارف العلمية والتكنولوجيةمزود بكم هائل م
ها رائها وتكيفثآن تحديثها و إف قضايا متغيرة في جوانب متعددة، ن المناهج تعالج أحيث   ،في حياته مهماً 

مليات على مثل هذه الإكثر من غيرها أ لكتبوتحتاج بعض ا  ،الضرورية يعد من العمليات  ،رخمن حين آل
لى ن يصاحبها تطورات عأت التي يشهدها العصر الحالي يجب ن التطوراإ  .والحياة""العلوم ومنها كتب 

ي مسايرتها تتمايز به تلك المناهج ف اً تطور   ،صعيد المناهج الدراسية بصفة عامة ومنهاج العلوم بصفة خاصة
ن يستمد أجب ي  ،وال سيما المحتوى العلمي الذي يقدم للطالب بالمراحل التعليمية المختلفة لطبيعة العصر، 

ك مادة لتمت  .أساسيا وحجر الزاوية في التربية العلمية ذلك باعتبارها ركناً   ،حداثه من طبيعة العلم وعملياتهأ
ن قوانين متلكها متتناول دراسة المواد الطبيعية وما ينها أمن بين المواد الدراسية حيث  العلوم موقعا مميزاً 

ويعد تدريسها ودراستها من الميادين ذات األثر الكبير في حياتنا ذلك لما لها من تطبيقات  ، وقواعد وعالقات
تمادها العليا تم اعللمرحلة األساسية  "العلوم والحياة"ألن كتب  ونظراً  واسعة في مختلف مجاالت الحياة ، 

وهذه الدراسة  ، تجريبيةال وهي بالمرحلة ( 2018-2017 ) من قبل وزارة التربية والتعليم في العام الحالي
مليات العلم تضمينها لع واضحة عن مدى وإعطاء صورةمور والطالب والمعلمين ولياء األلها أهمية أل

 ،)السويدي لصفا بينيمات العلم لعل "العلوم والحياة"وهل يختلف تضمين أنشطة كتب   ،األساسية والتكاملية
2010                 . ) 

يجاد لى تحقيق الرقي العلمي والتقدم التقني لألمم وإلإهم السبل للوصول أ م العلوم وتعلمها من يعتبر تعلي
غلب الدول أ يادين العلم المختلفة لذلك تولي قاعدة من العلماء والمخترعين الذين لهم دور كبير في تطوير م
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نشطة ولأل ، ااألنظمة التعليمية بجميع جوانبه تدريس العلوم والعمل على تطويراالهتمام الكبير بمناهج وطرق 
تجاهات والميول إلاو العلمية في كتب العلوم أهمية كبيرة في اكتساب المعرفة العلمية وتنمية التفكير العلمي 

حظة ثارة  تفكير الطالب والتدريب على المالآفي  اً ارز ب األنشطة العلمية في كتب العلوم دور لن إ  .لعلميةا
  ،قدرتهم على حل المشكالت بطرق مختلفة واكساب الطالب للمعلومات بطريقة وظيفية تحقق األهدافوزيادة 
 في تعلم العلوم وتعلمها وهر أساسينها جأهمية األنشطة العلمية بقوله أ على  (2004)ن كد زيتو أولقد 

                                                                      .(2012)القطيش، 
وقد  لوم، لتعليم الع رئيسياً  ن يكون هدفاً أكتساب الطالب لعمليات العلم يجب ن األى إ( 2004أشار زيتون )
  متميزة لمشروعات تطوير مناهج العلوم وتدريسيها كما تحتل عمليات م سمةً على علميات العل أصبح التركيز

لم الناجح معطرق تدريس العلوم ويفترض بالت دعدت   .من جوانب اعداد المعلم وتدريبه مهماً  العلم جانباً 
 ن لم يكن كلها حتى يستخدم المناسب منها حسب الموضوع وطبيعة المتعلمين، أاالطالع على معظمها 

حة التدريس المستخدمة بأنها ناجتوصف طريقة  مصادر التعلم، والزمن و وفي حال توفر الظروف واألماكن 
 علمون بها دوراً عطي المتأ ذا إكثر من الحقائق العلمية أالعقلية للمتعلمين  ا كان التركيز فيها على العملياتذإ
على  ى تجميع المعارف العلمية بل يركزكثر إيجابية وفعالية، فالهدف من تدريس العلوم لم يعد يركز علأ

راء التجارب جإلوذلك بالسماح لهم  ، كتساب هذه المعارفالفكير السليم الت توجيه وتدريس المتعلمين على
 .(2010 ن،)عليا بح قاعدة للتدريسوبالتالي تصواالستنتاجات الكتشاف الحقائق وتقديم الفروض 

ا بين بيرً ك التقليدية ما زالت تشغل حيزاً  ن الطرق أ لى واقع تدريس العلوم في مدارسنا فنجدإوبالنظر   
كثر أ طلبةمما جعل ال تلقينياً  صبح التعلم نظرياً أوبذلك  ، التي يستخدمها المعلم داخل الصف األساليب

قلت دافعيتهم و  كما تزعزعت ثقتهم بأنفسهم  .خرينكبيرة في تحصليهم على مساعدة اآل بدرجة سلبية واعتماداً 
لتدريس  ن هدفاً ن يكو أاكتساب الطلبة عمليات العلم يجب ن أد التربويون في التربية العملية يؤكو   .زنجاإلل

لعلمية جراء النشاطات اإو  ن عمليات العلم تتكامل مع طرق العلم في البحث والتفكير العلميأالعلوم حيث 
 م يتمكننه ما لأارات العقلية الخاصة التي يعتقد لى هذه المهإحيث يحتاج الطالب  . تجارب العلميةو الأ

راسته ه الكثير من الصعوبات في دنه سيواجإف و العمليات ويمارسها فعالً أمتالك هذه المهارات الطالب من ا
ت وحل المشكالت تغيراويساعد تعلم عمليات العلم في التعامل مع الم .و في تنفيذ نشاطاته العملية المخبريةأ

قات بين دراك العالإوعلى لى مزيد من المعرفة ومن ثم تنمو القدرة على التحليل والتفسير إوفي الوصول 
ة للعلم الطالب فهم الطبيعة االستقصائي ءوبد ،م القدرات الحركية والمكانيةكما تنمو لعمليات العل   .األشياء

جهد  هان يركز عليأن عمليات العلم تستحق إلذا ف   .العلم تكسب الفرد اتجاهات علمية وممارسة عمليات
في  متعلمين ممارسة عمليات العلم والتكرارال اكساب  ئوفي مباد ، راحل التعلميةمالفي جميع تعليم العلوم 
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فقد  ، يةلى العمليات التكاملإمن العمليات األساسية  اعتباراً  الممارسة مع توجيه معزز واالنطالق في تعلمها
 .                                                              (2008)زيتون، ه لى تحفيز المتعلم ونجاحإدعى أ يكون ذلك

والتعليم  ةم اعتمادها من قبل وزارة التربيللمرحلة األساسية العليا في فلسطين ت "العلوم والحياة"ونظراً ألن كتب 
وهي بالمرحلة التجربية. لذا جاءت هذه الدراسة إلعطاء صورة واضحة  (2017-2018م الحالي )في العا

 "العلوم والحياة"نشطة كتب وهل يختلف تضمين أ عن مدى تضمينها لعمليات العلم األساسية والتكاملية، 
                                                                       العلم باختالف الصفوف.لعمليات 

  ةمشكلة الدراس 2.1

تعد كتب العلوم عنصرًا أساسيًا في مناهج العلوم، وتحتاج إلى التحليل والتقويم من حين إلى آخر من منظور 
وأهداف  ،بشكل خاص علمي متكامل، لتحافظ على مسارها لتحقيق أهداف تدريس العلوم والتربية العلمية

. مي الصحيح، والقدرة على التفكير العلالمتعلمين لعمليات العلموالتي من بينها اكتساب التعليم بشكل عام، 
المناهج في فلسطين، وسعي وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطورات العالمية طار مشروع تطوير وفي إ
     ولوجية المتسارعة على كافة األصعدة.والتكن

إن منهاج العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطين منهاج حديث، أصدرته وزارة التربية والتعليم بداية العام 
(.   ويحتاج أي منهاج جديد إلى تحليل وتقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف، 2017/2018الدراسي الحالي )

ة هداف التي اشتمل عليها ومكونات المعرفومعرفة ما تضمنه المنهاج من عمليات علم أساسية وتكاملية واأل
قد اشتمل و  للمرحلة األساسية العليا. "العلوم والحياة"العلمية، وغيرها من المعارف التي يجب أن تشمل كتب 

ة لهذا قامت الباحثة باختيار هذه الدراسة لمعرف  على أنشطة متنوعة المستوى، "العلوم والحياة"محتوى كتب 
شكلة للمرحلة األساسية العليا في فلسطين، وتتمثل م "العلوم والحياة"علم ألنشطة كتب مدى تضمين عمليات ال

 الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي: 
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين لعمليات العلم ؟ "العلوم والحياة"ما مدى تضمين أنشطة كتب 
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                هداف الدراسةأ  3.1   

                      لى:                                                          إهدفت هذه الدراسة 
       ية والتكاملية م األساسللمرحلة األساسية العليا لعمليات العل "العلوم والحياة"تضمين أنشطة كتب  معرفة مدى -
                                                                                         .فلسطيني ف

 لمرحلة األساسية ل "العلوم والحياة"ي توافرها في كتب تحديد عمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغ -
                                                                                               . العليا

                                                                                                   ف.الص، ودرجة توفرها وهل تختلف نسبة تضمين العمليات باختالف ك العملياتتوفر تل مدى -
 

 4.1  أسئلة الدراسة:  
 لمرحلة األساسية العليا لعمليات العلم فيل "العلوم والحياة"ى تضمين أنشطة كتب : ما مدالسؤال الرئيس

      فلسطين؟
                                                                                          

األسئلة الفرعية التالية: السؤال الرئيسوينبثق عن   
 علم األساسية؟لعمليات ال في فلسطين للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"ى تضمين أنشطة كتب مد ما-1
 علم التكاملية؟لعمليات ال في فلسطين للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"ى تضمين أنشطة كتب مد ما-2
 ؟طينفي فلس لمرحلة األساسية العليال "العلوم والحياة"في أنشطة كتب  لمتضمنةات العلم اعملي ما -3
 

  أهمية الدراسة 5.1   
  

 تتضح أهمية هذه الدراسة فيما يلي:                                                             
                                                                                       األهمية النظرية

  مليات العلم األساسية والتكاملية،لى جانب مهم في التعليم وهو عإهذه الدراسة مهمة ألنها تنظر  برتعت 
الذي أصدر من قبل وزارة  "والحياةالعلوم "تتناول منهاج  التي حديثةال من الدراسات  تعتبر حيث أنها قد

  ة؛تحليله مشابه لدراسات مرجعأو قد تعد   ( للمرحلة األساسة العليا،2018-2017التربية والتعليم للعام )
                                                    بما وفرته من أدب تربوي ودراسات سابقة في هذا المجال.
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                                                                                        ية األهمية العمل 
وتنويع  تركيز على توزيعالالمنهاج عند القيام بتحسين وتطوير المنهاج  مصممي  هذه الدراسة قد تساعد 

ة على توجيه فياشر د المشرفون التربويون والجهات اإلتساع كما  ،هوالتكاملية داخل ةالعلم األساسيعمليات 
تساعد المعلمين  كما قد ، ية عند تدريس كتب العلوم المطورةاية بعمليات العلم األساسية والتكاملنالمعلمين للع

قد  ضافة إلى أنهاإ بتهم منها،طل لتمكينلية عند التدريس والسعي في توضيح عمليات العلم األساسية والتكام
الثانوية  وأب العلوم سواء للمرحلة األساسية عند القيام بتحليل كتالمهتمين بنفس المجال الباحثين  تساعد 

   حيث قد تشكل مرجعًا مهمًا لهم. .بتضمينها عمليات العلم األساسية والتكاملية
                                                                                               

                                                                حدود الدراسة 6.1

األساسية  رحلةملل "العلوم والحياة"كتب  اقتصرت الدراسة على تحليل عمليات العلم المتضمنة في أنشطة
-2017، والمقر من قبل وزارة التربية والتعليم للعام )التاسعوحتى ن الصف الخامس العليا في فلسطين م

2018).                                                                                                          

                                                                              مصطلحات الدراسة 7.1

                                                                                        عمليات العلم  
العمليات العقلية التي يتم استخدامها لتطبيق طرق العلم بشكل علمي منظم ألجل الوصول الى نتائج علمية  

                                       (2008 ،)زيتون صحيحة وتقسم الى عمليات أساسية وعمليات تكاملية.
 عمليات العلم األساسية                                                                               

س والتصنيف المالحظة والقياتعلم العمليات وتضم عشر عمليات،  تأتي في قاعدة هرم عمليات بسيطة نسبياً  
، )الهويدي يةوالزمن العالقات المكانية استخدامواالستنتاج واالستقراء واالستدالل والتنبؤ واستخدام األرقام و 

2010).                                              
                                                                                  عمليات العلم التكاملية

عمليات العلم وهي تضم كال من التفسير على مستوى من العمليات العلم األساسية في هرم تعلم وهي أ  
  . (2010ان، )علي لالتصاواب المتغيرات وفرض الفروض والتجري البيانات والتعريفات اإلجرائية وضبط
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    العلومأنشطة كتب     
هي أنشطة علمية تهدف إلى تعليم المفاهيم والمبادئ العلمية لجميع المتعلمين انطالقًا من خبراته. والتي 

      .(2015العنزي، ) تقودهم إلى تعلم المفاهيم والمعرفة العلمية بوجه عام
                           

                                                                   المرحلة األساسية العليا

مرحلة التعليم التي تضم خمسة صفوف دراسية متتالية وتبدأ من الصف الخامس األساسي وتنتهي بالصف 
 الفلسطيني سلم التعليم التاسع األساسي وهي تعد مرحلة تعليم الزامية وهي تسبق المرحلة الثانوية حسب 

 .(2018 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،)

لمتعلم ا ت العلم: هي مجموعة من العمليات العقلية األساسية والتكاملية التي تساعدوتعرف الباحثة عمليا 
المالحظة  ن طريقع، وحل المشكالت ثابرة، والتعلم الذاتي، وتنمي قدرته على المعلى الوصول إلى المعارف

س والتفكير الحواباستخدام ، وتفسيرها بطريقة علمية ، وجمع البيانات، وفرض الفروض، وقياس العالقات
 .العلمي
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 الفصل الثاني

________________________________________________________ 
والدراسات السابقة ي طار النظر إلا   

 
 المقدمة

  الذي يبحث ويوضح الجوانب المتعلقة بعمليات العلم واألنشطة العلمية يتناول هذا الفصل اإلطار النظري 
السابقة  ويتناول الدراسات   وذلك من خالل استعراض اآلراء و الكتابات التربوية التي اهتمت بهذا الجانب.

 التي اهتمت بعليات العلم وتضمينها بكتب العلوم ومدى اكتسابها واتقانها والنتائج التي توصلت إليها.
 

 اإلطار النظري  1.2
العلمية  لمعرفةاوأصبح بناء المناهج يعتمد على  خمسينات القرن السابقهتمام بعمليات العلم في أوائل اال أبد

ه الهيئة وصت بأ على ضرورة اكتساب المتعلمين لعمليات العلم كما يون التربو  كدد ألق  وعمليات العلم،
لقاء إناء تدريس العلوم على المالحظة و بتدريب المتعلمين أث( 1977)مريكية لتطوير العلوم في عام األ

  (2002 ) عليمالتاألسئلة والتخطيط لجمع البيانات كما أوصى المؤتمر الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا 
عمليات العلم من  تعد ممارسة    .(2010 السويدي،بتفعيل مهارات التفكير لمواجهة الحياة المعاصرة )

هودهم ج األهداف الرئيسة في تدريس العلوم للمراحل الدراسية كافة وقد كثف المختصين بالتربية العلمية
لى تطوير إ الطلبة حاجةاألساسية والتكاملية وأكدوا الطلبة على استخدام عمليات العلم  ولعقود خلت لمساعدة

اس اسم "عمليات" في مادة العلوم على طرق التفكير والقيويطلق  وقيمهم المترابطة بالعلم،  مهاراتهم العلمية
 ،بة)خطاي وحل المشكالت واستعمال األفكار، وهي تصف أنماط التفكير والمحاكمة المنطقية المطلوبة

2011).    
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اهر العلمية ثناء تفسيره للظو أعلى استخدام عمليات العلم في  راً قاد أن يكون الشخص المثقف علمياً ينبغي 
لعلمي األساسية للتحقق اوتشكل عمليات العلم القاعدة   ت التي تواجهه في الحياة اليومية.وحل المشكال

عة استداللية م ذات طبيللتعمي قابلةت عقلية )البنية المعرفية للعلم( وهي مهارا لى نتاجات العلمإوالوصول 
لى إ نه معرفة اكتشفت من قبلأعلى بمعنى االنتقال من العلم  ن العلم فعل وليس مجرد سرد،أعلى  تؤكد

                                                      .(2008على، )السيد تؤكد النظرة للعلم كمادة وطريقة وهي بذلك ،لعلم كعملية اكتشاف لتلك المعرفةا
                                             

تعريف عمليات العلم 2 .2 

مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم ( بأنها 2004زيتون )عرفها 
                                                                                                  .والتفكير العلمي

مجموعة العمليات العقلية التي يمارسها الطالب من أجل اشباع حاجاتهم بأنها  ( 2017ني )قر وعرفها 
العلم واشباع حب االستطالع وفهم طبيعة   ،المعلوماتعلى  للحصول نية الالزمة االمعرفية والمهارية والوجد

                                                                                                 .لديهم
وحل المشكالت  ةو فهم الظواهر الكوني ةهي قدرات عقلية الزمة للتفكير العلمي من اجل اكتشاف الطبيعو 

                                                                 .(2007، واشيغنالو اتخاذ القرارات وهي قابله للتعلم )
الحكم على هذه النتاجات لى نتاجات العلم من جهة و إلتوصل هي األنشطة التي يمارسها العلماء في اثناء او 

                                                                      .(2008، عليالسيدأخرى )من جهة 
ع البيانات التي يقوم بها الفرد بجمو   ،ءااالستقصالتي تتضمنها عمليه البحث و  ةرات العقليتلك المهاكما 

من اجل وذلك انات البيهذه  حداث من خاللألالتنبؤ باالبيانات وتفسير  القاتالعوبناء  تصنيفها،و والمعلومات 
 .                 (2002،اخرون نجدي و ال) ةالطبيعي االحداثو الظواهر  تفسير

                                                                                                                                                                                  
 تاريخ عمليات العلم 

يذكر هاليبرم أن هناك محاوالت عديدة تمت لتحديد مفهوم عمليات العلم منذ فترة قريبة نسبيا، وذلك في 
 ( والتي تضمنت ما يسمى بالتفكير العلمي كمكون مهم لألهداف بامتحان1949) ( عامDERSEكتاب )

وقد حدد عناصر التفكير العلمي في قدرة المتعلم على أن: يحدد المشكالت   .شامل بالعلوم البيولوجية
ويحللها،  ويحدد الفروض، ويختار طرق الختبارها، وُيقوم اإلجراءات التجربية تقويمًا ناقدًا،  بما في ذلك كل 

 .(2010)زيتون،  بيانات و االستنتاجات والتطبيقاتمن ال
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األهداف الخاصة بالتفكير العلمي  ته بعد انتهاء فترة الخمسينات عادنأ( 2010)كما بين كل من زيتون   
 ويعد العامل األساسي في انتشار هذه  خر وهي عمليات العلم.آولكن تحت مسمى   لظهور واالنتشار،لى اإ

 يماناشتمل هذا البرنامج على ثوقد  ،تطوير برنامج العلوم والذي سمي بالعلوم كمدخل للعملية األهداف هو
وهذه العمليات هي: المالحظة،   دائي.عمليات تقدم في الصفوف من الروضة حتى الصف الثالث االبت

ة اشتمل ن البرنامج نفسكما أ  االتصال.، التنبؤ)التوقع(االستدالل،  ،القياس، استخدام األرقام، التصنيف
ات بالعمليات ت هذه العمليالصفوف الرابع والسادس وقد عرف ينعلى خمس عمليات أخرى تقدم لتالميذ فيما ب

، تفسير النتائج  ،ضبط المتغيرات   ،فرض الفروض  ،صياغة التعريفات:هيوهذه العمليات   العلم التكاملية.
 ع االنتشارواس وهكذا اصبح ادماج اهداف عمليات العلم بالمواد التعليمية بالعلوم المدرسية عمالً   التجريب.

            مع تركيز االهتمام على العمليات المتكاملة بالصفوف العليا.  بالمدرسة بصفوفها المختلفة،
اف برامج هدفي معظم أ  عمليات العلم متضمناً  وأ ،استخدام عبارة )العملية(صبح ن أأ سبق ما ترتب علىو  

ن أصبحت بمثابة واحد من األهداف الرئيسة التي حددتها لجنة تقييم التقدم التربوي وذلك وما لبثت أ  العلوم،
  والمهارات المتطلبة لالندماج في إجراءات بناء العلم واكتشافه، ن تلك العمليات تعني القدراتأعلى أساس 

لة العلمية يعرف المشك ذه القدرات هي:وه عمليات العلم،  وفيما يلي عشر قدرات تعبر عن تمكن المتعلم من
فسر البيانات ي يوضح البيانات المطلوبة،  امبريقيا(، )منطقية، ويقترح فروضا علمية، يختار إجراءات صادقة

عرض ي التجارب،والمالحظات أو  ويطابق االتساق المنطقي للفروض مع ما يتناسب من القوانين والحقائق
مع بناء   ،المناسب منهاويحدد المناسب وغير   ء،ار يفرق بين الحقائق والفروض واآل  ،ووصفاً  النتائج كماً 

لمية عيوظف القوانين والمبادئ ال ،لمواد العلمية وينقدهايقرأ ا  نموذج من المالحظات المشتقة من الدراسة،
تمين بتدريس ل المهبعمليات العلم من قبوخالل بضع سنوات انتشر االهتمام   .في مواقف شائعة وغير شائعة

ات العلم ن يكون االهتمام بعمليلى أسعى التربويون والمربون إ ذإ  ثم في بقية المجاالت الدراسية، العلوم، 
  ،شمل االهتمام بالمتعلمي صبح توظيفها في التعليمعن المعرفة وتقومها، فأتبحث باعتبارها عمليات عقلية 

علم هو محور ن يكون المتلى أوذلك يؤدي إ ، ونقدها وتوليدهاعقلي وفاعليته في اكتشاف المعرفة ونشاطه ال
                                                                                        .(2015)العنزي،  التعلمية العملية ساسهية، وحجر الزاوية التي تقوم على أالعملية التعلم

                                                                       تصنيف عمليات العلم

                                    ليها الكتابات التربوية منها:إم تصنيفات متعددة كما تشير للعمليات الع
علوم للرابطة االمريكية لتقدم اقامت ا حيث (1962 ) التصنيف الثنائي للرابطة االمريكية لتقدم العلوم-1

                                                لى نوعين هما:إتها بتحديد عمليات العلم الثالث عشرة وصنف
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المالحظة والتصنيف والقياس واالستنتاج والتنبؤ واالتصال واستخدام  :عمليات العلم األساسية وتشمل -
                                                                    عالقات المكان والزمان.واستخدام  األرقام 

سير البيانات فوضبط المتغيرات وفرض الفروض وت جرائيإلا التعريف :العلم التكاملية وتشملعمليات  -
   التجريبي. والتصميم 

وهي  بعمليات العلم األساسية أيبد ()هرمياً تنظيماً ن عمليات العلم تمثل أنالحظ من خالل هذا التصنيف  
 تتابع ضروري وهنا ال  تي عمليات العلم التكاملية في قمة الهرم،أثم ت  ،ثابة قاعدة هرم تعلم عمليات العلمبم

                 .تسبقه و العملية التي بنى على المهارةعملية عقلية ت وأألن أي مهارة 
            لى ثالث مجموعات هي:إعند عايش زيتون  لعمليات العلم االستقصائية يالتصنيف الثالث -2
 ئلةتخدام األرقام واالتصال واالسوتشمل المالحظة والتصنيف وعالقات المكان واس ساسيةعمليات العلم األ -

                                                                                              اإلجرائية
             . اجة واالستدالل والتوقع واالستنتعمليات العلم السببية وتشمل التفاعل واألنظمة والسبب والنتيج -
 وتشمل صياغة الفروض وضبط المتغيرات وتفسير البيانات والتعريف االجرائي  عمليات العلم التجريبية -

   .(2017 ،ينقر ) والتجريب
                                                                                  
                                                                            :عمليات العلم األساسية"والأ
  لي،عالسيد ) تعلمها وأ ااكتسابه حيث يسهل هي عمليات عقلية بسيطة تستخدم في مراحل التعليم األولى، 

                                                                       :اني عمليات هي( وتشمل ثم2008
                                                                    

                                                                                                      لمالحظةا
وهي   ،وقوانينها اأسبابه ر بغية اكتشافحداث أو األمو و األأمنظم ومضبوط للظواهر هي انتباه مقصود  

الب من التدريب طللى تدريبات عملية البد لإوبالتالي تحتاج  واعيا من قبل الفرد )الطالب(، تخطيطاً  تتطلب
 .(2008 يتون،)ز ى أخر  دوات وأجهزة علميةأاالستعانة بمختلفة و كما تستلزم الطالب استخدام حواسه ال ، عليها

 ون وسائل وعندما تك  وتتم المالحظة المباشرة باستخدام الحواس الخمس،  يبدأ العلم بالمالحظة وينتهي بها،
. للحواس هزة التكنولوجية المساعدةالمباشرة غير كافية يتم اللجوء إلى الوسائل غير المباشرة كاألجالمالحظة 

اس وهي أس ولكنها عملية هادفة مقصودة،  المالحظة العلمية ليست عملية عشوائية أو وليدة الصدفة،و 
دفة( لها )مصا ُيخطط وإن كانت بعض االكتشافات العلمية جاءت بعد مالحظات لم عمليات العلم األخرى،

هما و   لمية الدقة واألمانة في التسجيل،تتطلب المالحظة الع  ،ي إال العقل المستعد لهاكفإن الصدفة ال تحا



 

11 
 

فيما  أساس ، أمارية عند حد تسجيل األحداث والظواهوتتوقف المالحظة العلم الموضوعية العلمية.  جناحا
على صدق المالحظ ولذلك ينبغي  يتوقف صدق المالحظة.    مالمالحظة فيمثل عمليات أخرى للعلوراء 

ومن هنا تبرز أهمية   األدوات المستخدمة، كما تتوقف على صدق أن ُتخضع نتائجها للتقويم السليم، 
تتضمن   ة،ى دقتها وذلك لبيان حدود المالحظالمالحظة ومد التوصيف الدقيق لألدوات المستخدمة في

: التميز بين الفروق في الخصائص الفيزيائية لألشياء أو اأهمه السلوكيات من المالحظة العلمية مجموعة
أدوات لمساعدة الحواس في إجراء المالحظة،  وتكرار المالحظة و استخدام الظواهر، واالستعانة باستخدام 
يز ب التمويج  ،ويجب ترتيب األحداث أو المشاهدات  وفقًا لترتيب حدوثها القياس من أجل دقة النتائج. 

                                              .(2017ري،يبين الثوابت والمتغيرات أثناء المالحظة )البش

                                                                               التصنيف
  .                      او الخصائص المشتركة بينهماا حداث بناء على خواصهو األأتجميع األشياء  

 .والظواهر داث حواأل والعالقات بين األشياء ابة واالختالفبداء أوجه التشويستخدم التصنيف بصفة عامة إل
 توى معتمداً سم كما يكون التصنيف بكل   و بمستويات عدة.ن يتم بمستوى واحد ألتصنيف يمكن أن اأكما 
  :هارات المتضمنة في عملية التصنيفالم ،خرآلمن الممكن أن تختلف من مستوى صفات    على

                                                            .لبناء التصنيف التي تستخدم أساساً  تحديد الصفات -
  التي و ذي عدة مراحل لتصنيف مجموعة من األشياء وتسمية الصفات وضع نظام ذي مرحلة واحدة، أ -

                                                                            النظام.يبنى عليها هذا 
 عين.م وضع اكثر من نظام تصنيف متعدد المراحل لمجموعة األشياء ذاتها بحيث يخدم كل نظام غرضاً  -
          (                         2011 )خطايبة،صدق التصنيف باجراء مالحظة جديدةالتحقق من  -

                                                                                             االتصال
 شفوياً  هاخالل ترجمت وذلك من  .خرينلى اآلإه العلمية و نتائجأمعلوماته  و أقدرة الطالب على نقل أفكاره  
 على:ادر ق تصال تهدف أن يكون المتعلم ن عملية االإ بحثية.و تقارير أو رسوم بيانية أجداول لى إ و كتاباً أ

ال  ألشكعمل الرسوم واعلى وصف المالحظات والظروف التي تمت فيها لفظيا،  ويكون المتعلم قادر 
سافات بينهما وتحديد المواقع والمتصميم الخرائط  على ويقدرفكاره،  التوضيحية التي تعبر عن إحساساته وأ

األماكن  لىإ، واستخراج البيانات والمعلومات الالزمة باستخدام الخرائط للتعرف باستخدام مقاييس رسم مناسبة 
قدرة الت معينة و اوالمسافات بينهما. عمل رسوم بيانية توضح العالقة بين متغيرين باستعمال بيانات من قياس

 .( 2014والبديري،  )خلف تظهر من الرسوم البيانية لفظياً  تجاهات التيعلى تفسير العالقات واال
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 القياس
صول واستخدامها بدقة للح  يقصد بعملية القياس القدرة على اختيار أدوات القياس المناسبة لخاصية ما، 

قياس ال يعتبر . الكتل السرعات، الحجوم، ،طوالقياس األ :مثل  ،على معلومات كمية عن تلك الخاصية
 فهو مثاًل أحد أساليب التحقق من صدق المالحظات،   الكمي أحد أساليب تقنين عمليات العلم المختلفة،

اس عادة يبدأ القي  .ووحدة للقياس ويتطلب القياس تحديد شيء ُيقاس أو صفة ُتقاس،    .وصدق التنبؤ
تقدير  ، عندئذ قد ُيتوصل إلىلخصائص معينة، وقد توجد عالقات بين هذه الخصائص بإعطاء تقدير كمي 

ومنها   ،مثل البدء بقياس األبعاد والكتلة كمي جديد له قيمة أكبر في وصف الظاهرة موضوع الدراسة، 
         :القياس الكمي يتضمن مجموعة من السلوكيات أهمها ،الكثافة نتوصل إلى تقدير

، وتحديد الخاصية أو الخصائص موضوع القياس، واستخدام وحدات اختيارية مجموعة من المالحظات إجراء
ق فيها واستخدام أجهزة قياس موثو   ،تقنين هذه الوحداتأساسها، و  على بالظاهرة المتعلقة األشياء نةلمقار 

 .(2008 )أبو جحجوح،
 
                                                                                                  األرقاماستخدام   
ية الرياض موزر لى استخدام الطالب األرقام والإرات الرياضية العقلية التي تهدف تعتبر هذه المهارة من المها 

، رني)ق عليها عن طريق المالحظ.لقياسات علمية تم الحصول  وأفي وصف وتحليل نتائج التجريب 
ومع ذلك فأنها تعتبر من العمليات األساسية  ة، يرياضن مهارة استخدام األرقام تعتبر مهارة أ  .(2017

و عن فكرة  أو مالحظة أ يرعلى استخدام  األرقام للتعب نها تهدف إلى زيادة قدرة الطلبةللعلوم، حيث إ
عداد التي تتكون منها والقيام بعمليات الجمع والضرب والقسمة الفئات واأل إلىوذلك بالتعرف  عالقات، 
وغير ذلك مما   .ن المتوسطات ومعدالت التغيريوتعي  .ألرقام العشرية واألعداد الكبيرةواستخدام ا  والترتيب،

العلوم و  معلم العلوم واعيًا بالعالقة الوثيقة بين الرياضةوينبغي أن يكون  يزيد من فاعلية دروس العلوم. 
علوم رقام أثناء دروس الالذي يستوجب ضرورة العمل على تنمية مهارة استخدام األاألمر   والتكامل بينهما،

اكتساب  المتوقع بعدمن المتعلم لعملية استخدام األرقام حيث  السلوكيات الدالة على ممارسة المختلفة. ومن
                                                                                                       المتعلم هذه العملية أن يصبح قادرًا على: 

التمثيل البياني ا في ي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس، واستخدمهاألرقام في التعبير الكماستخدام 
                               ، وتطبيق العمليات الحسابية لمعالجة البيانات، واستخدام الرموز الرياضية          لنتائج التجريب

                                                  .( 2010 )الهويدي،المفاهيم العلمية  بينوالعالقات العددية 
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     والمكانية استخدام العالقات الزمانية 
كال وهي تتضمن دراسة االش مع الزمن، وتغيرها التي تنمي مهارات وصف العالقات المكانية هي العملية 

  .( 2002  ،واخرون  النجدي) والتغير في السرعة والتشابه والحركة،
التي ية واألعمال الرئيس  ،المكان والزمان ومهارة المالحظة إن هناك تقاربًا كبيرًا بين مهارة استخدام عالقات

ا وهي ننا نالحظهفإ ونحن في مالحظاتنا لألشياء  تتم في المالحظة تتضمن استعمال الحواس والقياس،
  يالحظ وهو في عزلة تامة.صغيرًا من األشياء  موضوعة مع أشياء أخرى ضمن نظام معين حيث إن عدداً 

ته عالق تغير في الشئ أو فيويمكن أن يحدث   .باختالف موقع الشخص المشاهد لها وتختلف رؤية األشياء
لزمان في وا ننا نحتاج إلى تنمية مهارة استخدام عالقات المكانلذلك فإ  ،وبما يحيط به خالل فترة زمنية

كما نحتاج إليها في حياتنا اليومية للقيام بأنشطة مثل قيادة السيارة وتحديد أماكن  وصف البيئة الطبيعية، 
وبذلك يتضح أن هذة المهارة ضرورية للتعلم المبكر للتالميذ   ،ن أنشطةذلك م وغير انتظارها ودهان المنزل

 ومهما كانت البداية التي تقدم فيها هذه العملية  .على األشكال واألماكن على التعرف الصغار لمساعدتهم 
فاهيم االتجاه مإن   باألشكال ثنائية أو ثالثية األبعاد. في المدرسة فأنها تساعد على أن يكون التلميذ ملماً 

إلى عالقة  ييان تؤدثية وإضافة عامل الزمن في بعض األحوالموقع في الفراغ ترتبط بتقديم األبعاد الثال
لك وعلى ذ  .سم السرعة سواء أكانت سرعة خطية أم سرعة زاويةوالتي تعرف با  ،المكان والزمن الخاصة

 كون المتعلم قادرًا على :ن عملية استخدام عالقات المكان والزمان تهدف إلى أن يفإ
                                                                 عمل رسومات ألشكال ثالثية األبعاد.-
                 خط التماثل لألشكال ثنائية األبعاد وسطح التماثل لألشكال ثالثية األبعاد. إلىالتعرف -
                                               األشكال ثالثية األبعاد من خالل ظاللها. إلىالتعرف -
                                                                 تحديد السرعة الخطية بشئ متحرك .-
                                             (2017ي، ت التي تمثل الحركة النسبية.)قرنتحديد المتجها-

 االستنتاج

 دـبع  سيراتـالتف هو عملية يتم من خاللها وضع اء واالستدالل.تقرـاالستنباط واالسل يشمستنتاج ن االإ 
االستنتاج يهدف   فية.كا إلى  نتائج ذات أدلةل ت للوصواءاانات الناتجة من الحوادث واإلجرمالحظة البي

خصائص شيء مجهول من دراسة خصائص شيء معلوم قد يؤدي االستنتاج القائم على لى التعرف على إ
نبغي ي  ،دورها إلى تعديل االستنتاج األصلقد تؤدي ب   المالحظة إلى الحاجة إلى إجراء مالحظات أخرى،

                :من السلوكيات أهمها العلمي يتضمن مجموعة واالستنتاج.  لتمييز بين المالحظة واالستنتاجا
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لظاهرة،  ا الظاهرة، واالجتهاد في التوصل إلى الخصائص غير توصل إلى الخصائصلل، إجراء المالحظات
 يار مدىواخت  والربط بين الخصائص الظاهرة وغير الظاهرة، التوصل إلى استدالل مبني على المالحظة،

االستدالل السابق أو تعديله في ضوء ، لتأكيد مجموعة جديدة من المالحظات ، وإجراءصدق االستدالل
                                                                   (2008 ،)شحادة. المالحظات الجديدة

 
 التنبؤ 

دوث ظاهرة للتنبؤ لح المالحظة( وأ معلوماته السابقة ) استرجاع ة الطالب علىهي عملية عقلية تتضمن قدر 
التخمين صحيحًا مرة فهذا ال يعني أننا في كل مرة نخمن تخمينًا  إذا جاء  المستقبل.او حادث ما في 

العلمي يكون صحيحًا في كل مرة بفرض توفر نفس الظروف واستخدام نفس القانون  بينما التنبؤ، صحيحاً 
 . إليه التوصلفي  يعتمد ثبات التنبؤ على صدق القوانين والمبادئ والنظريات التي اسُتخدمت . التنبؤ في

يتضمن مجموعة من  التنبؤ العلمي .  استخدام التجريب لتأييد التنبؤ أو رفضه وقد يتطلب التنبؤ العلمي
 تمييز الثوابت والمتغيرات التي تؤثر في الظاهرة ، و تالمالحظا من مجموعة إجراء: أهمها السلوكيات

أو المبدأ  ون القان استخدام، و تخضع لها المتغيراتالتعرف على القانون أو المبدأ أو النظرية التي يمكن أن و 
يان دقة هذا لب –إذا كان ممكنًا  –التحقق من صدق التنبؤ واستخدام القياس الكمي ، و أو النظرية في التنبؤ

 (2010، )زيتون . التنبؤ

 عمليات العلم التكامليةثانيًا:

خرة نظرا لما أتستخدم في مراحل التعليم المتذا ول ،تعتمدعلى عمليات العلم األساسية عمليات عقلية متقدمة 
 وتتمثل عمليات العلم التكاملية في خمس عمليات هي: تتطلبه من قدرات عقلية عليا. 

 

                                                                                               فرض الفروض
من  حداثو االأاء تعليمات تشمل كل األشياء نب تفسير كقاعدة الستقصاءات أوسع وأقبول مؤقت لشرح 

تبدأ   الختبار،ا  جملة من الفرض العلمي: و   .سيس الموثوقيةأن تختبر الفرضيات لتأيجب   الصنف نفسه.
وصل للت لكن لعدم توافر المعلومات الالزمة للتوصل إلى ما وراء المالحظات، أو بمجموعة من المالحظات و

قد ُتصاغ الفروض بطريقة يمكن   .ة عدد من الفروضفإن العالم يلجأ إلى صياغ  الستدالالت معينة،
ا أو ُتصاغ بطريقة يمكن اختبار صدقه  اختبار صدقها بطريقة مباشرة عن طريق المالحظة أو التجريب،

ان عدد فروض كلما ك  من قبل، بطريقة غير مباشرة عن طريق القياس أو التشابه الجزئي على ما تم اختباره
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عملية فرض  .وأوسع زادت الثقة في هذه النظريةالنظرية العلمية أقل وفي نفس الوقت لها قوة تفسيرية أكبر 
                                   :تتضمن مجموعة من السلوكيات أهمهاالفروض العلمية 

                       .الفجوة بين ما هو معلوم وما هو مجهولتحديد األسئلة المراد اإلجابة عنها لعبور  - 
         .فصل األسئلة التي يمكن إجابتها فلسفيًا من تلك األسئلة التي يمكن إجابتها عن طريق الخبرة  -
   .القياس طريق بحيث تكون قابلة لالختبار، عن طريق التجريب، أو عن سؤال لكل ةصياغة إجابة محتمل -
  ( 2011 ،خطايبة) .التمييز بين الفروض التي يمكن اختبارها وصفيًا، والتي يمكن اختبارها كمياً  -

     
جرائيإلالتعريف ا   

لى إتعاريف هي مهارة مهمة في الوصول وصياغة ال و المصطلحاتأحديد االستخدام الدقيق للمفاهيم هو ت
 جرائي يتضمن مالحظات يمكن اداؤها،إلا فالتعريف  و المصطلحات.أ ودقيق للمفاهيم استخدام محدد

 كثر من تعريف اجرائي تختلف باختالفأويمكن صياغة   بخالف التعريف المجرد الموجود في القواميس.
  (2011 ،يج)الخزر  .الخبرات والمستوى المعرفي

لكتب اوالتعريف اإلجرائي لمصطلح ما يمكن أكثر تفصياًل و وضوحًا من التعريف الذي نحصل عليه من 
حيث أن التعريف اإلجرائي يتضمن أمورًا يمكن أن تالحظ وتؤدى، بينما التعريف المجرد   أو من القاموس.
ة كن صياغلذلك يم  كما أن التعريف اإلجرائي يعتمد على مالحظات وأداء المتعلم وخبراته،  ال يتضمن ذلك.

شخص لص آلخر وحتى بالنسبة ل، حيث أن الخبرة تختلف من شخأكثر من تعريف إجرائي لنفس الحدث
                                                                                              لى فترة أخرى. اعتمادًا على نوع الخبرة المكتسبة.ف اإلجرائي يتغير من فترة زمنية إن التعريالواحد فإ

                                                    التالية: ويتضمن التعريف اإلجرائي المهارات الفرعية
                                                ز بين التعريف اإلجرائي والتعريف غير اإلجرائييالتمي-
ي تتطلب و جداول والت سم بيانير و أ مصطلحات التي توجد في فرض أو استنتاجالو عوامل ال إلىالتعرف -

                                                                               تعريف إجرائي لها. وضع
    (2017 مفهومًا. )لقمان، صياغة التعريف اإلجرائي الذي يصف بدقة شيًا أو حدثًا أو عملية أو- 

                                                                                       ضبط المتغيرات

حيث األخرى،عدا العامل التجريبي ب )المتغيرات( ثر العواملأبعاد إقصد بها قدرة المتعلم على عملية يهي  
                    .(2010)عليان،  المتغير التابعثر أ)المستقل( و  بين المتغير التجريبييتمكن من الربط 
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شف عن فهي تؤدي الى الكت بالنسبة للبحث والتجريب العلمي، عد عملية ضبط المتغيرات أهم العمليات
لتعرف على يجب علينا ا ،  ولدراسة أي موقف أو حدث أو ظاهرةالعالقة بين السبب والنتيجة والتأثير والتأئر

ية على النحو لى أربعة أنواع رئيسدة ما يكون تصنيف هذه المتغيرات إوعا المتغيرات المختلفة المؤثرة فيها. 
                                                                                           التالي:
                               دل بطريقة مقصودة في موقف معين.مستقل: العامل الذي يغير أو يع متغير -
ر يمتغير تابع: المتغير الناشئ أو النتيجة الحادثة بسبب تأثير المتغير المستقل، وعادة ما يعقب تغ -

                                                                           .التابعالمتغير المستقل تغير بالمتغير 
ابتًا أثناء أو الذي يتم التحكم فيه لجعلة ث ًا دون تغير.الذي يظل ثابت العامل أو متغير ثابت: المتغير -

                                                                                               .القيام بالتجربة
حدود  التحكم فيها فيو  العوامل الذي يجد الباحث صعوبة في ضبطها، ع للحكم:خاضمتغير غير  -

ط وف والشرو توفير الظر مكانيات التي يستعملها، ولذا فأنه ينبغي في التجارب العملية األجهزة واإل
                                                               قالل من أثر هذه العوامل قدر اإلمكان.اإلتؤدي إلى  التي المناسبة. 

ما يصل لقيام بضبط المتغيرات عندن األبحاث التربوية أوضحت  أنه يمكن للمتعلم أن يصبح قادرًا على اإ
عملية ن إ  .النمو العقلي التي افترضها بياجةفهي المرحلة األخيرة من مراحل  لى مرحلة العمليات الشكلية،إ

                                  ضبط المتغيرات تنمو بأربع مراحل عند كل من بياجة وانهيلدار وهذه المراحل هي:
                               يمكن للطفل التفريق بين فعل المتغيرات وافعاله الخاصة. ال المرحلة األولى:
ة لى استبعاد نفسه من أن يكون سبب للتغير. اإل أنـ ه يجد صعوبيكون فيها الطفل قادرًا ع المرحلة الثانية:

                                                           .بالتفريق بين متغيرات عديمة الصلة ووثيقة الصلة بالتجربة
           تين.ثابوجعل المتغيرين اآلخرين  ،الطفل قادرًا على عزل متغير واحديكون فيها  المرحلة الثالثة:
                  يصبح الطفل فيها قادرًا على التحكم بالمتغيرات تمامًا كما يتحكم بالعالم.  المرحلة الرابعة:

                                                         المهارات المتضمنة بعملية ضبط المتغيرات:
 اهرة أو تجربة.تحديد المتغيرات التي تؤثر بحدث أو ظ-

 التميز بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. -

 معرفة أسباب التغيرات التي تؤثر بالظاهرة. -

 دراك العالقة بين المتغيرات التي تؤثر بالظاهرة . إ -
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 ضبط المتغيرات التي ال ُتعد جزًء من فرض المختبر.-

  (2015 المتغيرات المستقلة والتابعة والثابتة في التجربة والتميز بينهما.)العنزي، إلىالتعرف -

 بالتجري
تغير المستقل ثر المأويدرس  ،ةليل فيه المتعلم المتغيرات الدخيعز  موقف اصطناعي الختبار صحة الفروض،

تي لى التعميمات الإة التوصل و لمحاولأ  التأكد من مدى صحة معلومة معينة،على المتغير التابع بغية 
 رفي التجريب قد يلجأ العالم إلى تثبيت بعض المتغيرات، وتغيير البعض اآلخ  .تحكم سلوك المتغير التابع

أي العالقة بين أثر  بالزيادة أو النقصان، أو االستبعاد، أو اإلضافة، وذلك بهدف دراسة العالقات السببية،
                   .                                               متغير معين في متغير آخر

 :تضمن مجموعة من السلوكيات أهمهاو ،  االعلم السابق شرحه التجريب يتضمن كل عمليات 
 . بعض المشكالت المتضمنة في عدد من المالحظات إلىالتعرف  -
 . ذات العالقة بعدد من المالحظات تحديد المتغيرات -
 . صياغة عدد من الفروض المطلوب اختبارها -
 .تصميم التجربة العملية )خطوات العمل( -
 . واألجهزة الالزمة لتحقيق ما سبق اختيار األدوات والمواد -
 . أثناء التجربة التحكم في المتغيرات التي ينبغي تثبيتها -
 . الممارسة العملية وتنفيذ خطة العمل -
 . في التجربةمصادر الخطأ  التعرف على -
 . والمواد المستخدمة وصف لمحددات التجربة بما فيها األجهزة واألدوات -
 (2008،  عليالسيد.) تكرار التجربة كتابة تقرير مفصل عن التجربة يفيد مستقباًل من يود -

 

                                                                                               تفسير البيانات
فسير التف  ي، لمغير الع التفسير لمي عنالتفسير العلف يخت حظات ييسر الفهم، التفسير األحداث والم

و مبدأ أو أ بالنتيجة من خالل قانون أسبابها الحقيقية، أي ربط السبب  لى إالعلمي يعني إرجاع الظاهرة 
ذه ضمن هوتت أسباب غيبية.  أو خفية أما التفسير غير العلمي فيرجع الظاهرة إلى قوى  نظرية علمية. 

 جداول من خالل الا والحظها  وصنفه الية قدرة الطالب على تفسير البيانات و المعطيات التي جمعهالعم
    :لى نوعينير البيانات إتصنيف تفس ويمكن، والرسومات التوضيحية

                           لى استنتاجات و تنبؤات وفروض.يختص بتفسير البيانات التي تؤدي إ :النوع األول
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                يختص بتنمية مهارات استعمال قياسات إحصائية مثل المتوسط والوسيط والمدى. :النوع الثاني
                                                   :تتضمنها مهارة عملية التفسيرومن المهارات الفرعية التي 

                                 استخدام البيانات لعمل عمليات اتصال وتنبؤ واستنتاج وفرض الفروض. -
                                                   و رسم بياني.وصف المعلومات المقدمة في جدول أ -
       . و رسم بيانيض من المعلومات المقدمة في جدول أو وضع فرو لى استنتاج أو اكثر، أالوصول إ -
استعمال قياسات إحصائية مثل المتوسط والوسيط والمدى لوصف أنواع معينة من البيانات واستخالص  -

                                                                     معلومات.تنبؤات واستنتاجات من ال
 .                            التمييز بين العالقات الخطية وغير الخطية التي تحتويها بيانات في جدول -
                                                                         اخضاع التفسير في حدود االفتراض.-

                                      و النتائج التي لديه.ات أاستخدام نتائج دراسات أخرى في تفسير البيان-

                                  فحص البيانات الموجودة لتحديد مدى اتفاقها مع كل من المشكلة والفرض.-

                                                          التعرف على التناقضات واالختالفات بين البيانات.-

                                                                  تفسير العالقة بين السبب)المؤثر( والنتيجة.-

                                                                       تتجاوز النتائج.تجنب التعميمات التي -
                                                                   تجنب الحكم حتى تتوافر البيانات الكافية . -
                                                                     التفسيرات لحدود البرهان المتاح. اخضاع -

                                              و رسم بياني.علومات في جداول أمقارنة النتائج وذلك بمقارنة الم-

ه أو يسمعونه ن يبحثوا فيما وراء ما يرونلية التفسير تتطلب من المتعلمين إن مهارة عممما تقدم يتضح أ
واشتقاق  ، العالقات بين الحقائق والمفاهيم ، والقدرة على عمل االستنتاجات وإيجادمن البيانات مباشرة 

                                               (2017قرني، ).مصادر متعددة للمعلومات المعنى من
 لمخصائص عمليات الع

وهي تناسب جميع فروع  .يقتدي بهم من المعلمين والمتعلمين ومنقدرات عقلية تعبر عن سلوك العلماء 
ارة التي جوهرها المه إذ إن قابلة لالنتقال من موقف إلى آخر، و  العلم، والتقتصر على محتوى دراسي معين،

تتكون لدى الفرد و . مختلف مراحل حياته العديد من المواقف التي يمر بها اإلنسان في يمكن ممارستها في



 

19 
 

ون تمثل عمليات العلم المك، و المتنوعة خالل القيام بسلسلة منظمة من األنشطة طريق التعلم وذلك منعن 
 و .نهاوتصورات عقلية صحيحة بدو  استنتاجات والتحقق العلمي وال يمكن الوصول إلى األساسي للتقصي

 عمليات العلم إذ تبدأيمكن لألطفال تعلم و . الكافي للممارسة كتسب عن طريق التشجيع وإتاحة الوقتت
 .تليها الخطوة التي ، بحيث تقود كل خطوة إلىمثل التجريب بأبسطها وهي المالحظة وتتدرج إلى أعقدها

 .(2011 ،والركابي )العمراني

    
  أهمية عمليات العلم

 :في أنهاتظهر أهمية عمليات العلم 
هم جاهزة ن تعطى لمن أ بدالً  الخبرة المباشرةتساعد مهارات عمليات العلم على توسيع تعلمهم من خالل  - 

                           .من خالل المعلم
تساعد العمليات األساسية على اكتشاف معلومات جديدة ، وعلى تجميع وتصنيف المعرفة من خالل  -

                                                     .، وليس عن طريق التلقين الفهم داخل غرفة الصف وخارجها
                      تساعد العمليات المستخدمة في العلوم على تطوير المهارات المفيدة في المواد األخرى. -
 عدادية على زيادة قدراتهم في تحديد المتغيرات وضبطها ووضع تساعد طالب المرحلة اإلبتدائية واإل -

                                         .                                         اجات ذات المعنىاالستنت
 ، و التأني عند اصدار و الموضوعية  ،ية عند الطالب مثل حب االستطالعتنمي االتجاهات العلم -

                                                .   االحكام وغيرها من االتجاهات العلمية التي تهدف اليها مادة العلوم
ات ، ذلك ألنها تعتمد على المالحظة وتنظيم المعلومتنمي عند الطالب التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي - 

 ،لهويدي)اميم لى التعالحل األنسب والوصول إجداول وتفسيرها واجراء التجارب وفرض الفروض واختيار  في 
2010). 

عمليات العلم في تدريس العلومأهمية   

  تظهر أهمية عمليات العلم في تدريس العلوم في أنها تعمل على:

تطوير قدرة المعلم على الوصول الى المعلومات بعيدًا عن األشكالية.-  
تعزيز مهارة التفكير العلمي والبحث واالكتشاف.-  
تكوين القيم واالتجاهات والميوال العلمية.-  
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التعلم الذاتي والتعلم المستمر.تنمية قدرات -  
تنمية التفكير االبداعي والناقد.-  
(1201.)الخزرجي، المشكالت الحياتية واليومية المساهمة في حل-  
 

العلمية والتعليمية: األنشطة 2ـ3   

 نشاط خارج غرفة الصفلبهدف دراسة العلوم سواء أكان ا و كالهماهي كل ما يقوم به المعلم أو الطالب أ
ي تحقيق ف بارزاً  اً ، تلعب األنشطة التعليمية دور و بتوجيه منهاشراف المدرسة أا ما دام يتم تحت إداخلهو أ

ة لممارسة نها تتيح الفرصأى اكتساب المعلومات واالتجاهات فلباإلضافة إ  ،هداف تدريس العلومأ  العديد من
تعدد ت  لى حد كبير في ممارسة عمليات العلم المختلفة. ات العلمية المناسبة والتي تسهم إالطالب للمهار 

مية ، ومن هذه األنشطة التعليو الطالبالف النشاط الذي يقوم به المعلم أاألنشطة العلمية وتختلف باخت
 (2004، )زيتون   األنشطة العلمية .

 أهمية األنشطة العلمية: 

 :تعمل على لألنشطة العلمية أهمية في مناهج العلوم وتدريسها فهي

 وتبسيط المادة العلمية، واكساب المتعلمين خبرات تثبيت المعلومات والمفاهيم العلمية لدى المتعلمين .
يع وتساعد األنشطة على اكتشاف ميول المتعلمين وتنميتها وتشج تعليمية مباشرة ومهارات التفكير العلمي، 

لمهني نحو العلوم وتساعد في التوجيه الدراسي العلمي واوتكوين اتجاهات إيجابية  المواهب العلمية ورعايتها، 
في ألنشطة ا تساعد  ولألنشطة أهمية في تقدير جهود العلماء، و لهم، وربط العلوم ببيئة وحياة المتعلمين،

العلمي،   ة والتكاملية، و تنمية الخيالتنمية عمليات العلم األساسيو  جة الفروق الفردية بين المتعلمين، معال
علمين على اجراء التجارب العلمية وعلى استخدام األجهزة واألدوات العلمية، وتساعد على تحقيق ريب المتتدو 

 ( 2013، )الفهيدي أهداف تدريس العلوم.
 

 أنواع األنشطة العلمية          
حيث تم تصنيف  نواع األنشطة العلمية، منها : تصنيف سمسون واندريسون،هناك عدة تصنيفات أل

، وهي :اهداف تدريس العلوم إلى ست أنواعاألنشطة العلمية حسب اسهامها في تحقيق   
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 كد من صحة المبادئ والمفاهيم الرئيسية وتقديمها في صورة واقعية.أنشطة تحقيقية للتأ-1
فها للوصول اأنشطة استكشافية لتدريب الطالب على تبسيط الحقائق واألفكار والمعلومات الجزئية واستكش-2

 للمبادئ العامة.
أنشطة استنتاجية لتدريب الطالب على استنتاج واستنباط األفكار والمعلومات الجزئية وتقسيرها في ضوء -3

 المفاهيم والمبادئ األساسية العامة.
ها للوصول ومات الجزئية واستقرائأنشطة استداللية لتدريب الطالب على تبسيط األفكار والحقائق والمعل -4
 لى المبادئ العامة.إ

أنشطة لتنمية المهارات لتدريب الطالب على اتقان العديد من المهارات اليدوية الالزمة للتعامل مع -5
 األجهزة واألدوات المواد المعملية.

 (2010)زيتون، تقان العديد من عمليات العلم.ليات لتدريب الطالب على ممارسة وإأنشطة لتنمية العم-6
أنواع : ةلى ثالث: تم تصنيف األنشطة العلمية إ عامالتصنيف بوجه   

أنشطة علمية عامة تقدم لجميع الطلبة بهدف تعلبم المفاهيم والمبادئ العلمية انطالقا من خبراتهم بحيث -1
                                                            عامالمفاهيم والمبادئ العلمية بوجه  لى تعلمقود إت

والمبادئ العلمية  تعلم المفاهيم أنشطة تعليمية تعزيزية تقدم لجميع الطلبة بهدف تثبيت وتعميق وتعزيز-2
                                                                                    .         للطالب

الى  المعرفة العلمية التي حصل عليهاأنشطة علمية اغنائية)اثرائية( تقدم لبعض الطلبة بهدف تجاوز -3
  ( 2017 )لقمان،معرفة علمية جديدة وراء معرفة كتاب العلوم المقرر.

 ي:ه أنواع لى ثالثيتم تصنيف األنشطة العلمية إ:التصنيف على أساس المكان الذي تمارس فيه
            تجربة علميةو أو قراءة في كتاب أو عرض علمي أ و المعمل مثل الشرحأنشطة داخل الصف أ-1

                                                                                                 .وغيرها
لعلمية والنادي العلمي والمسابقات اأنشطة خارج الصف مثل زراعة بعض النباتات ورعايتها وتتبع نموها -2

 وغيرها.
و المزارع او إقامة الرحالت العلمية مثل المتاحف أو المصانع أو المعارض أثل أنشطة خارج المدرسة م-3

   معسكر وغيرها.
 أنواع: لى ثالثحيث يتم تصنيف األنشطة العلمية إ :التصنيف على أساس حجم المشاركين في النشاط

و رحلة أ ، حيها المعلم مع االستماع أو الشر جربة يجر أنشطة يشترك فيها مجوعات كبيرة مثل متابعة ت-1
 يقوم فيها طالب الصف .



 

22 
 

 أنشطة يقوم فيها مجموعات صغيرة مثل اشتراك عدد من الطالب في اجراء تجربة معملية. -2
                    و عمل تقرير وغيرها.رد واحد مثل قيام الطالب بمشروع أو تنفيذ رسوم أأنشطة يقوم بها ف-3
 : حيث تم تصنيف األنشطة العلمية إلى ثالثالخبرة المكتسبةالتصنيف على أساس الهدف منها ونوع  

 :                                                                                                   أنواع
و مشاهدة اجراء والخبرات المعرفية مثل القراءة أو سماع محاضرة أ أنشطة الحصول على المعلومات-1

 علمية وغيرها.  تجربة
 اجراء التجارب أو اعداد رسم أو مهارات العملية مثل صنع النماذج أوأنشطة لكسب وتنمية الخبرات وال-2

 .و اعداد شريحة وفحصها وغيرهاأ  شكل
لماء مثل قراءة تاريخ حياة عالم أو هداف وجدانية نحو العلم والعلوم والعأنشطة تساعد على تحقيق أ -3

 .وغيرهاالرحالت العلمية 
 حيث يتم تصنيف األنشطة الى نوعين::  ساس الدور الذي تقوم بهالتصنيف على أ

ويذكر  يشاهد ما يحدث ويصفه ويوضحه أنشطة تلقينية : يقوم بها المعلم ويكون دور المتعلم مستقبالً -1
 المعرفة العلمية المستنتجة من ذلك.

معلم وتثير ال الب مع بعضهم وتفاعلهم معل الطأنشطة بنائية : تركز على تفعيل دور المتعلم وتفاع-2
 النشاط الذهني لهم لبناء المعرفة.
:ى نوعينلوتصنف األنشطة إ التصنيف حسب نهاية األنشطة:  

حقائق  و التأكد من المفاهيم وعليمات المعطاة له وذلك للتحقق أأنشطة مغلقة النهاية : ينفذ المتعلم الت-1
 قبل أداء النشاط.ومبادئ علمية تعلمها مسبقا 

عرفها لى نتائج علمية لم يكن يي واالكتشاف والتوصل إمتعلم التقصأنشطة مفتوحة النهاية : يمارس ال-2
  (2016 )الفهيدي،مسبقا.

  وظائف األنشطة العلمية 

 لألنشطة العلمية العديد من الوظائف أهمها:

تعلم طبيعة العلم والتكنولوجيا -  
تعلم مهارات حل المشكالت -  

تعلم المهارات اليدوية -  
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تعلم المفاهيم والمبادئ العلمية الرئيسية -  

(2013العقيلي وحج عمر، ) . تنمية االهتمامات واالتجاهات والقيم-  

  معايير تصميم األنشطة العلمية

تها عند تصميم األنشطة البد من توفر بعض المعايير التي يجب مراع دافها،العلمية أه لكي تحقق األنشطة
ن تتضمن األنشطة أوجه التعلم المختلفة .ماذا سيتعلم الطالب من هذا النشاط العلمي؟ أن تتكامل أ ومنها:

                                 .ول المفاهيم المراد تعلمهار حهل النشاط العلمي يدو مع المحتوى العلمي. 

ساب أن تشجع الطالب على اكت  الطالب.حتى تثير تفكير  ،بط بمشكلة أو تساؤل أو موقف علمين ترتأ
ى ذات ألنشطة األخر )التصميم التجريبي( أن تشجع الطالب على توقع النتائج ا مهارة تصميم التجارب

إجراء كتساب مهارات االستقصاء العلمي و أن يتطلب من الطالب أثناء القيام بها ا بالنشاط األصلي . القةالع
                                                              (2016 ،)الفهيديزة والخدمات .واستخدام األدوات واألجه ،التجارب

شروط اختيار األنشطة العلمية    

ينبغي عند اختيار األنشطة العلمية مراعاة مجموعة من الشروط لكي تضمن تحقيق أهداف تعليم العلوم 
م وتحفزهم على اهموجهة نحو عقول المتعلمين وتثيرهم وتتحد: أن تكون وتتمثل الشروط فيما يلي وتعلمها ،

هم في أعداد شاركتوم ،عملي لديهمأن تنمي  الخيال العلمي واالبتكار واألبداع والجانب ال ،البحث واألكتشاف
تقديمها بأسلوب مشوق ومثير وتكون بسيطة وسهلة األجراء، وأن تراعي الفروق وأن يتم  ،النشاط وتنفيذه

مادة العلمية لوالخبرات السابقة لدى المتعلمين، وأن تكون أهدافها وخطواتها محددة وواضحة ومتصلة باالفردية 
املة لفروع ة متكفي وحداالمعرفة العلمية  أن تحقق فهم طبيعة العلم وبيئتة، وتقدم .وتحقق أهداف الدرس

ن وامكاناتهم مع واقع حياة المتعلمي موتتنوع وتتالئ وتوظف خامات البيئة المحلية البسيطة، ،العلوم المختلفة
السالمة و ن تكون عديمة المخاطر فتتوفر  فيها عناصر األمن ويجب أ ،راعي الوقت المخصص للنشاطوت

 أن تكون اتجاهات إيجابية نحو العلم والعلوم  .ن تطرح مشكالت وتساؤالت جديدةللمتعلمين والبيئة. وأ
 .(2017)لقمان،  والعلماء

.تخطيط األنشطة العلمية وتنظيمها مبادئ       
ع اتها عند وضوهناك بعض المبادئ  التي يجب مراع ،أسس علمية سليمةالبد أن توضع  الي خطة عامة 

   .وأهداف تدريس العلوم بوجه خاص .ط في ضؤ األهداف العامة بوجه عامالتخطي :هذه الخطة من أهمها
 .تهم وارتباطها بالمشكالت المحليةواستعدادالتخطيط مع مراعاة ميول المتعلمين وقدراتهم 

 .للتمكن من التنفيذ مكانات المادية والبشرية والزمنية الواقعية،في ضوء اإلالتخطيط -
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    التخطيط المرن القابل للتطوير و التغير المستمر في ظل تغيير الظروف المحيطة .-
   (2013)الفهيدي،  جميع الفئات.فتتميز األنشطة بالتنوع والشمول لتخدم  التخطيط للجميع،-

تفعيل األنشطة العلميةصعوبات   
من هذه و  قد تواجه المعلمين والمتعلمين صعوبات تحول دون تحقيق أي نوع من أنواع النشاط أثناء التدريس،

 الصعوبات مايلي:

 .الدراسية وازدحام الفصول بالطالبازدحام المنهج بالموضوعات  -
 الألزمة ألجراء النشاط .ضعف األمكانات المادية  -
 عدم اقتناع بعض المعلمين بجدوى النشاط وقيمته. -
 عدم قدرة المعلمين على تنظيم النشاط العلمي وادارته. -
 (2004 )زيتون، .لطالب على ما أدواه من نشاط علميواالمعلمين  بتقويم هتمامالعدم ا -

 ةالعلمي ةنشطأل ا ر معلم العلوم فيدو 

حجر  وهميه، فمعلم العلوم هأ كثرها أبرزها و أسس متعدده يعد المعلم من أم على تعتمد عمليه تدريس العلو 
ة من الخطأ حصر مسؤوليو   كلها. ة/ التعلميةفتاح الرئيس في العمليه التعليمي، والمةالتربوي ةالزاويه في العملي

تتحقق  ،قهاى تحقيلإالتي يسعى اف المنهج الدراسي المعلم في العمل داخل الصف الدراسي فالكثير من اهد
عداد إلهداف اأ د من ن العديإ، وخارج الصف الدراسي ةالمدرسالتي تمارسها الطالبه في  ةمن خالل االنشط

، وبسقوط ةالزمنيو  ةمكانات الصف الماديإا ساليب التي تسمح بهوباأل ةيتحقق بصوره كافي ال ةالعلمي للطلب
واهبهم وترتفع تهم وميولهم وموتنمو قدرا ةالطلب دبيةأط بالعمل داخل الصف تزداد التي تحي ةالحواجز التقليدي

 التعاون بين الطلبه والمعلمين ويتم تبادل الفكر الحقيقي بينهم. ةدرج
 هي: ةر رئيسدواأ ةن لمعلم العلوم خمسأويرى زيتون 

 ةمحاضر والمجيب عن االسئلول : الالدور األ-
 المناقشهالدور الثاني : فائده  -
 الدور الثالث : موجه النشاط ومقومه -
 الدور الرابع : ميسر النشاط -
 (2012 القطيش،).الدور الخامس : مرافق التقصي واالكتشاف -

ن االتجاهات إا فعلوم ، لذوتدريس ال ةلعلمياة هي القلب النابض في التربية والعملي ةالعلمي ةنشطألن اأوحيث 
التي  ةمتالك الكفايات والمهارات العلميتمكين المعلم من ا ةالعلوم تؤكد على ضرور عداد معلمي إ في  ةالحديث
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ف بأنها .." التي توص ةنشطألوتجارب مخبريه وال سيما تلك ا ةتتعلق بقدرته على تصميم نشاطات علمي
                                                                              لتفكير وممارسةا على الطلبه ويدربهم يئيه على التقصي واالكتشاف بحيث تركز والتي "النهايهمفتوحه 

تتعلق  ةسئلمن األن يطرح المعلم على نفسه عددا ً أبد  وهنا ال  .وتطبيقاً  طرق العلم كما يفعل العالم فكراً 
 بنجاحه بالفعل في تدريس العلوم :

 احتياجاتهم وتوقعاتهم في المستقبل بوصفهم باحثين ومفكرين..؟و هل تعكس نتائج الطلبه 
 لتدريس المستخدمه من قبل المعلم فاعله ..؟اهل طرائق واساليب 

 هل المعلم بطرائقه واساليبه يلهم المتعلمين ويحثهم على متابعه التعلم والبحث ..؟
يكون المعلم قد حقق النجاح في تدريس العلوم، فالمعلم الضعيف  ةايجابي ةالسابق ةاالسئل ةجابإتكون  عندما

ما المعلم أمتطلباتهم وميولهم واهتماماتهم، و  ةن يراعي احتياجات الطلبأمن يعتمد التلقين طريقه له دون  هو
، يضاأبداع تقصي واالكتشافات وربما اإلويحفزهم على البحث وال ةو من ال يعلم فحسب بل يلهم الطلبالجيد ه

  على الرغم من ازدياد ةن على المحاضرات والكتب المدرسيومعلمو العلوم وفق بعض الدراسات يعتمدو 
 ةستقلن يستخدموا خبرات مة أمن الطلب ةالعلمي ةنشطألوتتطلب ا منذ منتصف الثمانيناتة العلمية نشطألا

ألنشطة أن اتجاه المعلم نحو ا. ةالعلميء فهم المبادئ والمفاهيم لبنا ةمع مواد وظواهر علمي ةمصدر مباشر من ال
فيذ المنهج ول عن تنالمدرسية ينبغي أن يكون ايجابيًا ألن األنشطة من صميم المنهج والمعلم هو المسئول األ

معلم نحو العلى ربط مختلف النشاطات بالمنهج المدرسي وهذا يعني أن اتجاه  ، هو القادروتحقيق أهدافه
لمعلم هو الذي فا وتنفيذًا وتقويمًا وقبواًل ورفضًا، النشاط من المنهج وتخطيطاً قع النشاط هو الذي يحدد مو 

ؤدي ن األنشطة التعليمية تمعهم، وحيث أ قرب لطالب واألكثر تعامالً سيبذل الجهد لنجاح النشاط وهو األ
انية وسيلة يكتسب من والث ،ولى بأنها تشبع حاجات المتعلمينوظيفتين أساسيتين للمتعلمين تتمثل الوظيفة األ

 بد أن يتم بناؤها على النحو الذي يؤدي لذلك ال ،والمهارات تجاهات والقيمالمتعلمون المعلومات واالخاللها 
 تي:مذكورتين وتتمثل هذه الخطوات باآلتلك الوظيفتين األساستين ال

ة علمي اتلقيام بدراسااطة ستهمهم ويتم ذلك بو  التي تعرف حاجات المتعلمين وتحديد الحاجات الضرورية-
  .ةدقيق

 .شباع حاجاتهمو إ ع المتعلمين على التفكيريوتشج ةالمناسب ةنشطو األأاختيار النشاط  -
 مناسبه لتنفيذها والقيام بالعمل  المناسب والنشاط المالئم. ةوتنظيمها ورسم خط ةنشطألتخطيط ا -
ي يتمثل التي تواجههم والذ ةاليجاد حل للمشكل ةالمناسب ةنشطاأل ةتنفيذ حيث يقوم المتعلمون بممارسال -

 شباع حاجاتهم.إفي 
و من على المعلم فه كلياً  يعتمد اعتماداً  ةالعلمي ةنشطهداف العلوم من خالل األأ قيق ن تحأ ةرى الباحثتو 

دائها ولذا يجب تدريب المعلمين على امتالك الكفايات أثناء أها ويقومها ويوجه المتعلم يخطط لها وينفذ
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في  ةيدفي ضوء التطورات الجد وخصوصاً ة شطألنمن هذه ا ةكنهم من تحقيق الغايالتي تم ةوالمهارات العلمي
 ةاعدمل معها والطرق والوسائل المسالتعا ةعداد وتدريب على كيفيإ لى إن المعلم يحتاج فإوبالتالي المناهج 

 (2010)زيتون، وتقويمها. على تنفيذها
 دور المتعلم بأنشطة العلمية

مين بالعديد نه يزود المتعلأحيث  ، للمتعلمين ةرائع يوفر فرصاً  ةالعلمي ةنشطألا ةم عن طريق ممارسن التعلإ
ة ل في المادضأفجاز نإلى تحقيق إ ةضافإوالطموح،  ةصيوتطوير الشخ ةن الفوائد على صعيد المرح والمتعم

 تي:من اآل ةنه يمكن الطلبإالتكاملي بين التعليم والتعلم ف وحسب االتجاهنفسها 
   ممارسه التدريبات التي تزيد من معرفتهم حول بيئتهم.*
 في الوقت ذاته. ةاع بأوقاتهم وتحقيق اهداف تعليمياالستمت*
 من الهروب منها. بدالً  ةلمخاطر التي قد تواجههم في البيئالوعي با*
 .فاعلين ومن ثم في المجتمع مستقبالً  وصفهم افراداً ب ةفي المجموع ةاالخرين والمساهمالعمل مع *
 نفسهم وهذا سيفيدهم في حياتهم فيما بعد.أتطوير مهاراتهم وثقتهم ب*
  فاعلبهم، في المجتمع من خالل التتمكنهم من تحقيق انجازات خاصه  ةالتعلم االبداعي، فبرنامج االنشط*

  بيئتهم.مع مكونات 
م، التعلي ةييجابي في عملإيجعل المتعلم له دور فعال و  ةالعلمية شطألنن التعلم عن طريق اأمما سبق يتضح 

رات ، وهذا من بيحتاجه من خ في اقتراح وتخطيط وتنفيذ وتقويم ما ةفعلي ةكما تجعل المتعلم يشارك مشارك
ه الذات، ، وتوجيةقد يهيئه من فرص لتعليم المبادر  ام، بجانب ةوفائد كثر استمراراً أ ن يحققق له تعلماً أشأنه 

، واشباع الكثير من متطلبات الجانب الوجداني من شعور بالرضا والتقبل المهارات ة، وتنميوتكوين الرغبات
يل الدراسي مستوى التحص ةزيادو  ةالعقلي ةمتطلباتها، مما يساعد على التنميوالتوافق مع الحياه المدرسيه و 

 (2014 )آل الثواب،المتعلمين. لدى
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 4.2 الدراسات السابقة    

أجريت العديد من الدراسات واألبحاث العربية واألجنبية على تضمين عمليات العلم بالمناهج الدراسية في 
ة خطايبة دراس . ومن هذه الدراساتوذلك من أجل تحليل الكتب وتقويمها   المراحل المختلفة.

رات متغي انيين بمرحلة التعليم العام في ضوءطلبة العملعمليات العلم لوالتي هدفت لمعرفة  ( 2003والشعيلي)
وقد تكونت  ،مهارة عمليات العلم اختبار ترجمةوقد تم تطوير و  كمي،االجنس والمستوى الدراسي والمعدل التر 

طالب وطالبة بالصفوف ( 461من ) العينة تكونت وقد تعدد،م( فقرة من نوع االختبار من 30األداة  من )
واستخدمت  بالسلطنة، ي العلمي من مدارس التعليموالثاني ثانو  ،عداديوالثالث اإل عدادي،اإل األول

في أداء الطلبة على اختبار  واضحاً  ظهرت نتائج الدراسة ضعفاً وأ باين،الوصفية وتحليل الت اإلحصائيات
للمعدالت  وتبعاً  لصفوف الدراسية، واضحة على أداء الطلبة تبعاً  هرت الدراسة فروقاً كما أظ عمليات العلم،

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في أداء الطلبة على اختبار عمليات العلم تبعا  الدراسية،
                                                                                                لجنسهم.

 
عن عمليات العلم ومدى تضمنها بأنشطة كتب العلوم لصفوف الحلقة  ( 2006دراسة الصوافي ) كشفتو 

الفات وللكشف عن االخت الثانية من التعليم األساسي، وقد اشتملت على خمس عشرة عملية موضع الدراسة.
جتمع الدراسة م هذه العمليات، وقد تكون  بين أنشطة كتب العلوم لهذه الصفوف في تضمنها لكل عملية من

دراسة تم اختيار عينة ال و ،الثانية من التعليم األساسي لصفوف الحلقة العلوممادة  بمن جميع أنشطة كت
 ) لدراسيا والثامن األساسي المقررة في العاموهي أنشطة كتب العلوم للصفوف الخامس والسادس والسابع 

 لى الثامنإعلوم للصفوف من الخامس ن أنشطة كتب الراسة عن تضموقد كشفت الد  .( 2004-2005
ت ها لعملية واحدة وهي التعريفانربع عشرة عملية من موضع الدراسة وعدم تضميمن التعليم األساسي أل

في أنشطة الصفوف مجتمعة بين عالية  في نسب تضمين عمليات العلم   اختالفات هناك اإلجرائية.
كتب  نشطةبين أة إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم عن  ختباراال. وكشفت نتائج ومتوسطة ومنخفضة

فرض و   ، واالستقراء،التالية: المالحظة، التصنيف، التنبؤ العلوم في تضمنها لكل عملية من عمليات
ا لكل كتب العلوم في تضمنه بين أنشطة ة إحصائية ذات داللوجود فروق  نتائج الكما كشفت   .الفروض

 قياس، استخدام األرقام، االتصال، والعالقات الزمنية والمكانية، واالستنباط،ال عملية من العمليات التالية:
                                                                                        .  والتجريب المتغيرات، بطوض والتفسير، واالستدالل،
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 بكتب العلوم  لمرحلة عمليات العلم األساسية والتكاملية فر امدى تو  ( 2008 ) أبو جحجوح ةدراس حددت
ظهرت أفي و المنهج الوص مستخدماً لباحث أسلوب تحليل المحتوى وقد اتبع ا فلسطين. ب سيةالتعليم األسا

 لمالحظةا :العشرة مجتمعة على النحو التالي ن عمليات العلم التي وردت بكتب العلومأ النتائج البحث
 واالستدالل (،%7) والقياس (،%9.6) والتجريب  (،%11) وتفسير البيانات(، %25) واالتصال (31%)
 وفرض (،%2) والتنبؤ (،%2) المتغيرات طوضب (،%3) والتصنيف (،%4) واستخدام األرقام (،5%)

                                                                                           .على الترتيب(، ،%4) الفروض
                                                                                                     

الفلسطيني   ب العلومكتاعملياته في مدى توافر أبعاد طبيعة العلم و لى ( إ2008) شحادة دراسة تقصت
لتحديد مدى توافر مفاهيم طبيعة  ل كتاب العلوم تحلي تم وقياس مدى اكتساب الطلبة لها.لصف التاسع . 

م واكتسابهم الطلبة لمفاهيم طبيعة العل اباكتسبين  وتحديد مدى وجود عالقة العلم و عملياته التي  يحتويها
الدراسة أن  أظهرت و .أداة تحليل مفاهيم طبيعة العلم وعملياتةلدراسته لعمليات العلم. وقد استخدم الباحث 

ستهدفها ا رةمها ٢٣٣منها مليات  العلم المختلفة عة على عموزمهارة   360الكتاب المقرر يحتوي
 كتسابانت نسبة كما كا مالطلبة لمفاهيم طبيعة العل اكتسابتوى وأظهرت الدراسة تدني مس. االختبار

الدراسة  نتج عن  .التكاملية (45)%  و  ،(48)% بنسبة الطلبة لعمليات العلم األساسية منخفضة جداً
الدراسة وجود فروق  ظهرتأ . عمليات العلم بين  مفاهيم  طبيعة العلم و ردية قوية موجبةطوجود عالقة 

 ذات داللة إحصائية بين اكتساب الطالبات واكتساب الطالب لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته لصالح الطالبات،
                                                                 .                  ثحكومية وطلبة مدارس وكالة الغو بين اكتساب طلبة المدارس الذات داللة إحصائية بينما لم تظهر فروق 

 
 ،الخامسو التاسع الصفوف طلبة لدى العلم عمليات اكتساب مدى على ( 2008دراسة زيتون)تعرفت 
 بينهما لوالتفاع العلمي لالتحصي ومستوى الدراسي لصفا مستوى بمتغيري وعالقته ،األساسية والسابع

 اختيارهم تم مدرسة 33في دراسية شعبة 45على موزعين وطالبة طالبًا 880من البحث عينة تألفت .

 اكتساب ودرجة نسبة في عامًا تدرجًا هناك أن دراسةال نتائج ظهرتأ العنقودية.   العشوائية بالطريقة
 (85.7)% و، (85.9)% رقاماأل واستخدام، القياس( 88.9)% على النحو التالي: العلم لعمليات الطلبة
 ن مستوى اكتساب كانن أتبي نهأ إال ، األساسية الثالثة الصفوف في  ،االستنتاج( 79.7)%و ،التنبؤ

( 95.6)% :في المتمثلة العلم لعمليات الطلبة اكتساب عدم نسبة بلغت حيث ،عام بوجه ومتدنيًا ضعيفًا
كما  .الفرضيات صياغة( 62.2)%و، المالحظة (62.7)%و ،التصنيف( 70.2)%و المتغيرات ضبط

الح )لص الدراسي الصف مستوى باختالف ويختلف تساب عمليات العلم يتغير ويتعدلن اكأالنتائج  أظهرت
                                                                                                 .بينهماوالتفاعل  (علىاألستوى التحصيل العلمي )لصالح الصف وم الصف األعلى(
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على مستوى إتقان طلبة الصف التاسع األساسي لعمليات العلم األساسية  ( 2010) السويداي دراسة تعرفت
معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إتقان طلبة الـصف التاسع األساسي لى وإ ،

وقد استخدمت الباحثة مقياس عمليات العلم والمكون مـن  ،مية األساسية تبعًا لمتغير الجنسلللعمليات الع
( طالب وطالبة تم اختيارهم 100من ) نةوتم تطبيق المقياس على عينة مكو ( مفـردة مـن إعـداد الباحثة، 22)

قد و حداهما للبنين، واألخرى للبنات من مدارس أمانة العاصمة في الجمهورية اليمنية، إ عشوائيا من مدرستين
ية، تدني مستوى إتقان طلبة الصف التاسع األساسي لعمليات العلم األساس تية :لى النتائج اآلإدراسة توصلت ال

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى إتقـان طلبـة الـصف التاسـع األساسي لعمليات العلم األساسية 
                                                                                                   . تعزى للجنس

للمرحلة المتوسطة  لى معرفة مدى مراعاة محتوى كتب الفيزياءإ( 2011) العمراني والركابي دراسة توجهتو 
لصفحات ا المنهج الوصفي، وبلغ عدد مستخدماً لوب تحليل المحتوى وقد اتبع الباحثان أس لعمليات العلم.

ن ألى إتم التوصل و  ،لنسب المئوية للمعالجة اإلحصائيةاستخدام التكرارات وا تم( صفحة، 353) المحللة
 (%42،41) نسبته اهتماما بعمليات العلم حيث بلغت كثرأكان  كتاب الفيزياء للصف الثالث المتوسط 

قل نسبة أ كانت  عملية، (%18،1)على نسبة أ مت بالقياس وحصلت على الفيزياء اهتن كتب أعملية، 
هملت أ في حين  لعملية التواصل، (%2.34و) ،لعملية استخدام العالقات الزمان والمكان (%1.62وهي)

  عملية (12) صلأعلم من  عملية (11) الكتب مجتمعة قد حققت أن ،الكتب الثالثة عملية التنبؤ
                                             .(%91.67)وبنسبة

   األساسي لمهارات على مستوى اكتساب تالميذ الصف الرابع  ( 2011)حمدان والقاضي  دراسة تعرفتكما 
 الكتساب،ا الجنس والتحصيل الدراسي على هذا ثربالمالحظة والتصنيف والتنبؤ، وألة المتمثالعلم عمليات 

مليات العلم لمهارات ع مقياساً  وتم اعداد ،تخدم المنهج الوصفي التحليليواس  وعالقته مع التفكير الناقد.
( تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع األساسي من 137) الناقد، وقد تكونت العينة من خر للتفكيروآ

ن عينة البحث تمتلك مهارات عمليات العلم المدروسة بمستوى ضعيف واظهرت النتائج أ محافظة الالذقية،
لم بدرجة اكبر مما مهارات عمليات الع رابع يمتلكنواناث الصف ال (%50) بنسبة اقل من المستوى الفرضي

  ، والتالميذ مرتفعي التحصيل يمتلكونها بدرجة اكبرمما يمتلكها التالميذ منخفضي التحصيل،يمتلكها الذكور
 وتبين وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مهارات عمليات العلم والتفكير الناقد.

 
ة، المتضمنة في دليل المعلم لألنشطة يتكاملعن عمليات العلم األساسية وال (2012) القطيش دراسة كشفت 

ة األساسي في األردن، وقد تكونت عين من الرابع لصف الثامن ب العلوم للصفوفوالتجارب العملية لكت
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 ةالدراسة من جميع األنشطة العلمية الواردة في أدلة المعلم لألنشطة والتجارب العملية في العلوم العام
ى و ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وصمم أداة تحليل محتمن الرابع لصف الثامن صفوفلل

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: إن عدد األنشطة والتجارب العملية يختلف من صف إلى  ،لعمليات العلم
(، %26.47ابع بنسبة )السآخر في المرحلة األساسية حيث يظهر أن أعلى نسبة في دليل األنشطة للصف 

(، وأكثر عمليات العلم األساسية تكرارًا هي عملية %13.23) األنشطة للصف السادس بنسبةوأقلها 
ة والتجارب نشطاأل ضمنرًا هي عملية التفسير، ولم تتة تكرابتكاملحظة، بينما أكثر عمليات العلم الالمال

                                                                                                .                         .الفرضيات، وعملية االستقراء فرضالعملية عملية و 
. 

ي أنشطة كتب العلوم ( عن عمليات العلم األساسية المتضمنة ف2013 )العقيلي وحج عمر  دراسة كشفت
كونت وصممت اداءة تحليل المحتوى وت الباحث المنهج الوصفي التحليلي استخدم، بتدائيإلالصف الثالث 

( نشاط موزعة على كتابي الفصلين 53عينة البحث من جميع األنشطة العلمية بكتاب العلوم البالغ عددها)
 متفاوته نشطة العلمية بنسباألساسية قد تضمنت باأل ن مهارات عمليات العلم، واهم النتائج أاألول والثاني

ن اكثر عمليات العلم األساسية تكرارا هي المالحظة واقلها التصنيف وهي على التوالي: المالحظة أ  ،
 .،االستدالل، االتصال، التنبؤ، القياس، استخدام األرقام، التصنيف

                                                      
قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغي تضمينها في كراس  (2013) الفهيدي حددت دراسة

نها في تحديد درجة تضميو   المملكة العربية السعودية،أنشطة مادة العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية في 
ميع ج وقد تكونت عينة الدراسة من كراس أنشطة مادة العلوم المطورة للصفين الخامس والسادس االبتدائي،

 أنشطة العلوم للصفين الخامس والسادس االبتدائي والتي تدرس في العاماألنشطة الواردة في محتوى كراس 
 د تبين منوق حليل محتوى،وصمم بطاقة ت ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ه(1433-1434)

حيث حصلت  ،األنشطة الصفين سن هناك تقارب في نسب تضميين عمليات العلم األساسية في كراأ النتائج
 تليهاو  ،ى أعلى النسبعل، (%15.17)والمالحظة ، (%17.53)واالستنتاج  ،(%25.12)عمليات االتصال

 واستخدام األرقام (،%5.22) استخدام العالقات المكانية والزمانيةوتبين أن نسبة  (،%8.20)التصنيف 
يليها ، (%49.5)نسبة عملية التجريب  هاعالأ ما عمليات العلم التكاملية فكانت أ (، منخضة جدًا،4.64%)

، وكانت نسبة باقي العمليات  (%18.93(، فرض الفروض نسبتها)%21.26بنسبة ) عملية تفسير البيانات
عملية التعريف  نسبة(، وكانت %6.33) جدًا حيث حصلت عملية ضبط المتغيرات على نسبة منخقضة 

                                                                                                 .العلوم في محتوى كراس أنشطة قل تضمينن(، هي األ%3.98) اإلجرائي
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محتوى كتب علم األحياء للمرحلة المتوسطة في ضوء عمليات العلم  (2014) خلف والبديري  حللت دراسةو 
يوظف الحواس ) فقرات رئيسة وهي كل من (10من) أداة الدراسة تكونت . (2013-2012)م الدراسي للعا

رض و ف ،يشجع الطالب على االستنتاج والتنبؤ  ،وتنمية قدرة الطلبة على المالحظة  ،في المالحظة
مناقشة  و ،و جمع المعلومات من قبل الطلبة ،استخدام االرقام والتعامل معهاو  ،واختبار الفرضيات ،الفروض

استخدام االدوات والمواد المختبرية ، أجراء التجارب العلميةو  ،ختيار الحل المناسبالاالفكار العلمية 
هم النتائج التي توصل أ ومن   .صفحة (449) وتم تحليل المحتوى لثالثة كتب بواقع اإلسعافات االولية(و 
 ية التيمكانت بمستوى جيد مقارنة بالنسبة المحكن كتب علم األحياء في المرحلة المتوسطة أالباحثان: ليها إ

يشجع الطالب على  ،)االسعافات األولية وأن فقرات ، %70راء الخبراء وهي آاعتمدها الباحثان استنادًا إلى 
ت من قبل الطلبة( )جمع المعلوما كانت االكثر تنفيذاً في كتب علم األحياء بينما كانت فقرة االستنتاج والتنبؤ(

 نفيذا .األضعف ت
 

ية تدائتضمين كراسة النشاط لمادة العلوم بالمرحلة االب إلى مدىالتعرف  (2014) آل ثواب دراسة هدفت
ة نشاط العلوم لكراسساليب االتصال البصري، قام الباحث بتصميم بطاقة تحليل لعمليات العلم األساسية وأ

ة أخرى لتحليل كراسة مؤشر، وبطاق (32عمليات العلم األساسية واشتملت على ثماني عمليات و) في ضوء
 أساليب االتصال البصري، وتكونت عينة البحث من جميع كراسات النشاط لمادة العلوم النشاط في ضوء

يها الباحث: وصل إلالتي ت السعودية، وأهم النتائج ول والثاني بالمملكة العربيةبالمرحلة االبتدائية بفصليها األ
ستخدام ا، بتضمين عملية االتصال وربشكل جيد مع قص ،التنبؤ، االستدالل، تضمين عملية المالحظة

 استخدام العالقات الزمنية والمكانية. في محتوى كراسة النشاط لجميع صفوف المرحلة االبتدائية، ،األرقام
سية بمحتوى ادني في توزيع وتنويع عمليات العلم األسواالقتصار على بعض أساليب االتصال البصري، مع ت

  الصفوف الدراسية. الكراسة  الواحدة وبين

بكتب العلوم المطورة  مدى تضمين عمليات العلم األساسية والتكاملية (2014 تناولت دراسة الرفاعي)و 
ث المنهج الوصفي حاستخدم البابالحلقة الثانية بالمرحلة التعليم األساسي في اليمن،  )األول والثاني( يهابجزأ

بطاقة تحليل محتوى ضمت عمليات العلم األساسية وتكاملية التي ينبغي توافرها بكتب العلوم التحليلي، أعد 
  (26تضمنت ) عمليات تكاملية (5و) ًا.مؤشر  (40( عمليات أساسية ضمت )8) ، اشتملتللمرحلة المتوسطة

فوق الثالثة في الصاألساسية  في اجمالي تكرارات عمليات العلم تقاربمؤشرًا. ودلت نتائج الدراسة أن هناك 
قل وأ (%18،2) يليها االستنتاج بنسبة (%20) على عملية المالحظة بنسبة في الكتب مجتمعة مع التركيز

 ،%(6) وعملية استخدام العالقات المكانية والزمنية  (%5،5) يات العلم األساسية تضمينًا القياس بنسبةلعم
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والرسوم البيانية  يلها تفسير البيانات (%39على عمليات العلم التكاملية فكانت التعريف األجرائي بنسبة)أ 
                                                                                                                                                   . (%3قل العمليات كان فرض الفروض بنسبة)وأ  (%36بنسبة)

درجة اتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لمعرفة ( 2015)حج عمر هدفت دراسةو 
طالبة في المرحلة  (300عينة الدراسة عشوائية مكونة من ) وتم اختيار  لعمليات العلم األساسية والتكاملية.

 ( طالبة لكل صف،100تم اختيارها بطريقة عشوائية وذلك بواقع ) مدارس بالرياض،من خمس و   ،المتوسطة
( طالبة موزعة على النحو التالي: 242وتم استبعاد إجابات الطالبات غير المكتملة تمثلت العينة الفعلية)

 سط،( طالبة لصف الثالث المتو 68( طالبة لصف الثاني متوسط، )86) ( طالبة لصف األول المتوسط،80)
محاور لعمليات العلم  ( محورا )خمس 13( فقرة، موزعة بالتساوي على )52وطبق عليهم اختبار مكون من )

لطالبات امستوى اتقان  سية( وقد اشارت النتائج إلى تدنيالتكاملية وثمانية محاور لعمليات العلم األسا
                                                                         .األساسية والتكامليةلعمليات العلم 

قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغي توفرها بكتب العلوم  ( 2015)العنزي عدت دراسة أ 
 ومدى توفر قائمة العمليات في محتوى كتب العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة، المطورة بالمرحلة المتوسطة،

توصل الباحث و  ،ليل محتوى ثم اعداد بطاقة لتح  ،ائمة بعمليات العلم األساسية والتكامليةوقام الباحث بناء ق
تكرارات عمليات العلم األساسية  بالصفوف الثالث، تركيز كتب  مجموعوجود تقارب بالنتائج التالية: لىإ

ة والتعريف البيانيوعملتي تفسير البيانات والرسوم  ،ج تي المالحظة واالستنتايالعلوم المطورة على عمل
   . فرض الفروضو  ، انخفاض مستوى تناول القياس وعالقات المكان والزمان ،االجرائي

                                          
إلى درجة نمو مهارات عمليات العلم لدى طلبة التربية  (2015 ) ســــــــــــــيجيو زيدان و  تعرفت دراســـــــــــــــةكما 

ذلك في و ومتغير الجنس، ومكان الســــــكن جامعة فلســــــطين التقنية تبعًا للمســــــتوى الدراســــــي، التكنولوجية في 
وقد اســـــــتخدم الباحثان اختبار مهارات عمليات العلم   .(2013/2014الفصـــــــل األول من العام الدراســـــــي )

هارات م ( ســـــؤااًل من نوع االختيار من متعدد، موزعة على تســـــع18كأداة للدراســـــة، إذ تكون االختبار من )
( طالبًا وطالبًة من قســــــــــــــم التربية التكنولوجية في جامعة 81تكونت عينة الدراســـــــــــــــة من ) . لعمليات العلم

بية ر فلســطين التقنية. وأظهرت نتائج الدراســة أن النســبة المئوية المتالك مهارات عمليات العلم لدى طلبة الت
(، % 11.39نة األولى والرابعة بنســــبة )ن المهارات نمت وتطورت بين الســــأ(، و % 46التكنولوجية كانت )

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى مهارات عمليات العلم تعزى لمتغير الجنس 
لصــــــــــــــــــــالح اإلنــــــاث، في حين لم تظهر الــــــدراســــــــــــــــــــة فروقــــــًا دالــــــة إحصــــــــــــــــــــائيــــــًا تعزى لمتغير مكــــــان 

                                                                                                    .السكن
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قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغي تضمينها في كراس  (2016 ) الفهيديدراسة حددت و 
حديد درجة ت المملكة العربية السعودية, والتجارب العملية لمقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة في 

تضمينها في كراس التجارب العملية لمقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة، وقد تكونت عينة الدراسة 
من جميع التجارب الواردة في محتوى كراس التجارب العملية لمقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة 

يل وصمم بطاقة تحللمنهج الوصفي التحليلي, هـ(, وقد اتبع الباحث ا1436-1435والتي تدرس في العام )
, وقد تبين من خالل نتائج الدراسة أن هناك تقارب في نسب تضمين عمليات العلم األساسية في محتوى 

كراس التجارب العملية لمقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة, حيث حصلت عمليات المالحظة, 
ؤ, وكانت نسب تضمين عمليات استخدام األرقام والتنب،  ى التواليتنتاج على اعلى نسب علواالتصال, واالس

واستخدام العالقات المكانية والزمانية منخفضة جدًا, أما عمليات العلم التكاملية فكانت أعالها نسبه في جميع 
(, %28.33)ملية تفسير البيانات, بنسبه ( يليها ع%63.25الصفوف هي عملية التجريب بنسبة بلغت )

(, وفرض %16.2نسب بقية العمليات منخفضة جًدا حيث حصلت عملية التعريف اإلجرائي على ) وكانت
 .%(.18)عملية ضبط المتغيرات هي األقل بنسبة (, وكانت%2)الفروض على نسبة

والتعرف على درجة تضمينها  مليات العلم األساسية والتكامليةقائمة بع( 2017) لقمان دراسةعدت كما أ 
األول والثاني( ) من المرحلة االبتدائية بجزأيه العلوم للصفوق األولية )األول والثاني والثالث(بكراس النشاط 

ميم صوقام بت ،لتحليليولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ا ( 2017_2016)م تدريسها في العاالمقرر 
 )اسة علىاشتملت أداة الدر العلم األساسية وتكاملية ومؤشراتهاوقد بطاقة تحليل المحتوى تتكون من عمليات 

كونت عينة الدراسة تو  ،مؤشر (18 )عمليات تكاملية تضم (5و)مؤشر ( 33 )عمليات أساسية تضم ( 8
كراسات ع جمي  فيلى نتائج التالية: تضمين ستا من عمليات العلم األساسية إتوصلت كراسات و ( 6 )من

لم وتضمين جميع عمليات الع الثالث فقط،صف لل ماقنشاط للصفوف الولية، مع تضمين استخدام األر 
تكررت عمليات العلم  ،ية استخدام عالقة المكان والزمانن الكراسات خلت من عملأفي حين  التكاملية. 
( مرة في الصف الثاني 209( مرة في الصف األول و)141( مرة في كراسات النشاط منها )613األساسية)

تليها  ،(%22،9) بنسبة ،( مرة172)ات المالحظة أكثر تكرارا ( مرة في الصف الثالث، تأتي عملي263و)
في كراستي الصفين  (، وتحتل عملية المالحظة المرتبة األولى%20،2( مرة بنسبة )152) عملية االستنتاج

                                                                                                     .، في حين تحتل عملية االستنتاج المرتبة األولى بكراس الصف الثالثاألول والثاني

لعربية ا لى تحديد عمليات العلم األساسية التي ينبغي توافرها في كتب اللغةإ( 2017) ري يالبش دفت دراسةه
محتوى ، ولقد استخدم الباحث أسلوب تحليل الها، وكيفية توزيعهاالكشف عن درجة توافر و  بالمرحلة الثانوية
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لمقررة اوصمم بطاقة تحليل، وطبقها على جميع مجتمع الدراسة المكون من كتب الكفايات اللغوية األربعة 
تب اللغة ن تضمن بكأليات العلم األساسية التي ينبغي ن عمألى إمرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة في ال

 لتواصل،ا االستنتاج، التنبؤ،القياس، ية ثماني عمليات: المالحظة، التصنيف،العربية في المرحلة الثانو 
فاوتة وتوزعت بالكتب األربعة بنسب مت. وانها توافرت تخدام العالقات زمانية والمكانية، اساستخدام األرقام

حيث لم تتوافر بعضها ببعض الكتب، وتتكرر بعضها كثيرا  وجاء توزيعها بصورة غير متوازية،
 والتنبؤ، ،واالستدالل مثل: القياس، اال قليالً  بعضها لم يرد في حين ،حظة والقياسوالمال ل:التصنيف،مث

  .           األرقام، اما العالقات الزمانية والمكانية لم ترد اال نادراً  واستخدم

 
 األجنبيةالدراسات 

لى الثانوي في تركيا كتب العلوم للمراحل من األساسي إ لى تحليل( إIerz, 2008آيريز ) هدفت دراسة
عد يلي وأ الباحث المنهج الوصفي التحلواستخدم  ، وعملياته المتضمنة في تلك الكتب لتحديد طبيعة العلم

ة العلمية لى أن الكتب تضمنت المعرفليل محتوى وطبقها على كتب العلوم، وأشارت نتائج الدراسة إبطاقة تح
 ، فقد خلت الكتب منليات ديناميكية لالستقصاء العلمي، وليست ضمن عمن الحقائقضمن مجموعة م

من  وجود العديدلى لتجريب واالستدالل وصياغة الفروض، كما أشارت النتائج إعمليات االستقصاء وا
     ، والمفاهيم الغريبة في الكتب مما يحد من عمليات القياس والتنبؤ وضبط المتغيرات .المفاهيم الخاطئة

مهارات عمليات العلم في شهادة ( Akinbobola & Afolabi, 2010اكنبوبوال و افوالبي ) دراسة حللت
ن ( . اعتمدت الدراسة على أ2007-1998سنوات ) (10) الثانوية العامة غرب افريقيا في نيجريا لمدة

 من المهارات المستخدمة في الدراسة هي: 15مهارات عملية العلم الخمسة البارزة التي تم تحدديدها من بين 
ضبط التالي : (، وهي على النحو%62,80أظهرت النتائج نسبة مئوية عالية لمهارات عملية العلم األساسية )

، (%12والمالحظة )(، %13,60(. والتسجيل)%14,20)استخدام األرقام (، و %17,20) المتغيرات
مهارات عمليات العلم  (. أي أن%37,20العلم التكاملية)(، مقارنة بمهارات عمليات %11,40والتواصل)
على بكثير من مهارات عمليات العلم التكاملية في امتحانات شهادة الفيزياء الثانوية العلمية في األساسية أ 

 نيجريا.

لتحديد مستوى عملية العلم لمعلمي طالب ( Karamustafaoglo,2011) غلوكارامصطفى او  أجريت دراسة
مجتمع الدراسة  تكون   والتكنولوجيا وتحديد مدى فعالية الرسوم البيانية في تطوير هذه المهارة . في العلوم
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طالبا من طالب العلوم والتكنولوجيا الذيت كانوا يمتلكون تقنيات تعليمية ودورة تصميم المواد خالل  40من 
ق  م المنهج التجريبي وتم تطبيفي جامعة اماسيا كلية التربية . تم استخد2011-2010 السنوات الدراسية 

 وتم مقارنة النتائج التي حصلوا عليها .وكلنت كاالتي  اختبار عمليات العلم على الطلبة  قبلي وبعدي .
:كشفت الدراسة ان المدرسين الطالب لديهم مشاكل في االختبارات السابقة وخاصة مع عمليات العلم 

الرسوم البيانية ازدادت  وكذلك اختفت مشاكل مهارات العمليات ن مهارة الطلبة على تطوير أ و التكاملية،
   التكاملية.

لى تحليل مهارات العلم المتضمنة في كتب نشاط العلوم للمرحلة هدفت إ  (koster,2012 دراسة كوستر ) 
حليل تاألساسية والثانوية بالمدارس الحكومية في تركيا استخدم منهج الوصف التحليلي وقام باعداد بطاقة 

محتوى واظهرت نتائج الدراسة الى توفر عمليتي التجريب واالستقصاء بنسبة كبيرة وتدني في عمليات 
االستنتاج واالستقراء والمالحظة وكما اشارت النتائج الى عدم توافق أنشطة كتب العلوم مع المعايير العالمية 

                                                .المتعلقة بعمليات العلم

الى معرفة مستوى اكتساب  (Gokul RAJ &Nirmala Devi, 2014) جوجالراج و نرمالديف ةهدفت دراس
ت مجتمع وتكون مهارات عمليات العلم لدى طالب مدارس الثانوية .وقد اتبع الباحث أسلوب المسح المعياري،

من مدارس  مقاطعات في والية تاميل نادو (5)وي علىلب وطالبة، موزعون بالتساطا( 1000)الدراسة من 
(، وتم اختيار العينات 534) وعدد الطالبات (،466القطاع الخاص والمدارس الحكومية. وعدد الطالب  )

.( بين مهارات عمليات العلم 23بصورة عشوائية. وتبين ان نتائج البحث ان هناك عالقة منخفضة للغاية)
 الثانوية. واالنجاز بالعلوم بين طالب المدارس

مستوى المعرفة لدى طالب  العالقة بينلى ( عzeidan& Jayosi،2015) زيدان وجيوسي تعرفت دراسة
الطالب  ءقامة هؤالوتأثير نوع الجنس وإ واتجاهاتهم نحو العلوم، الثانوية في  مهارات عملية العلمالمرحلة 

 لم. استخدمت الدراسة اختبار عملياتعلى مستوى معرفتهم لمهارات عملية العلوم وعلى مواقفهم نحو الع
نتائج هم السؤال. وأ  25استبيان لقياس اتجاهات العلوم المكون من واستخدم  سؤال، 18م المكون من العل

العلوم  م والمواقف اتجاهبين مستوى المعرفة لمهارات عمليات العل ن العالقةالتي توصلت اليها الدراسة أ
 اث . نداللة إحصائية في مهارات العمليات العلمية لصالح اإل وق ذاتشارت النتائج لوجود فر وأ  كبيرة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة

مدى تضمين كتب العلوم وأنشطة كتب العلوم لعمليات العلم األساسية  إلىالتعرف هدفت الدراسات السابقة 
تساب وتناولت بعض الدراسات اك  نشطتها.لم من أهمية كبيرة بكتب العلوم وألما لعمليات الع والتكاملية.

، وحمدانلقاضي او) ،(2015 ،رعمو)حج ، (2010 ،المتعلمين لعمليات العلم واتقانها كدراسة )السويدي
2013) .  

اقة تحليل قام طباستخدام ب استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل المحتوى،
اكتساب و  و تبناها من دراسات سابقة، باإلضافة الستخدام اختبار لقياس مدى فهم الباحث بتصميمها أ

 .(karamustafaoglu, 2011) ودراسة (2015، وجيوسي )زيدان عمليات العلم كدراسة
)العقيلي وحج  ( ودراسة2003، )الشعيلي وخطايبة كدراسة دراسات عمليات العلم األساسيةتناولت بعض ال

 ،بعض الدراسات العمليات التكاملية كدراسة )الحربيتناولت   .(2014الثواب،  آل ) ودراسة (2013 ،عمر
 ودراسة ( 2008، )أبو جحجوح ومعظم الدراسات تناولت عمليات العلم األساسية والتكاملية كدراسة (.2009

 .(2012 ،و)القطيش (2011 ،)العمراني والركابي
ليات عم (8) ،علم عملية (13لى )جميعها على تصنيف عمليات العلم إ ن لم تكنض الدراسات إاعتمدت بع

 من دراسة الخرى كدراسة ندرج ضمنها بعض من المؤشرات تختلفي ،عمليات تكاملية( 5و) أساسية،
عمليات العلم  تنوعت الدراسات السابقة بتناول (.2017 ،و)البشري ، (2016، و)الفهيدي  (2015، )العنزي 

وبعضها تناول المرحلة  (2017 ،لقمان) فبعض الدراسات تناولت المرحلة االبتدائية كدراسةبمراحل مختلفة، 
لة األساسية العليا، ودراستي التي تناولت المرح (2015 ،العنزي ( و)2013، )الفهيدي المتوسطة كدراسة

)زيدان وجيوسي، ، ودراسة (Gokul raj&Nirmala devi, 2014) وبعضها تناول المرحلة الثانوية كدراسة
2015.) 

 تحليل محتوى كتب العلوم جميعها لمعرفة درجة تضمينها للعمليات العلم كدراسة إلى دراسات هدفتال بعض
(Ierz, 2008ودراسة )  ( 2013يدي.)الفه دراسةكاألنشطة كتب العلوم  ( ودراسات تناولت2015 ،)العنزي

غير العلوم بتضمينها عمليات العلم مثل كتب  همشابهت مواد هناك دراسات تناول و .(2017،)لقمان ودراسة
وكتب الفيزياء  (،2010 والبديري،)خلف  بدراسة حياءاألوكتب  (.2017 ري،ي)البش الكفايات اللغوية بدراسة

.اختلفت نتائج الدراسات السابقة في مدى تضمينها لعمليات العلم ودرجة  (2010، )العمراني والركابي بدراسة
لية ة عمليات التكاماعلى من نسبم األساسية الدراسات كانت نسبة عمليات العل بعضتضمينها ففي 

                                                                                                                                          .(2013 ،حج عمر)العقيلي و  ودراسة ( Akinbobola& Afolabi , 2010كدراسة)
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استفادت الباحثة من الدراسات السابقة بالحصول على عدد من المراجع تم الرجوع اليها في كتابة االطار   
باقي  هذه الدراسة عنتميزت و  حصائية . ب اإلواألسالية الدراسة ول البحث سواء من أدا النظري وباقي فص

دارة صللمرحلة األساسية العليا في منهاج حديث تم إ "العلوم والحياة"كتب  جميع تالدراسات السابقة أنها تناول
-النادرة وأنها من الدراسات الحديثة   .( 2018-2017 )من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سنة

                                المطورة . "العلوم والحياة"التي تناولت كتب  -بحسب حدود اطالع الباحثة
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 الفصل الثالث
________________________________________________________ 

ها اتءجراإ طريقة الدراسة و    

المقدمة    
 ة الدراسة، وحجماول منهجيتن، حيث الدراسة التي تم تنفيذها تءالجرا ومفصالً دقيقاً  وصًفا تناول هذا الفصل
                                                                                                 واستخراج النتائج.عددها إ وصف أدوات الدراسة وطريقة  اكما شمل أيض .مجتمعها وعينتها

 
الدراسةمنهج  1ـ3   

حليل تباستخدام أسلوب  الذي يتالئم مع طبيعة الدراسة. ت الباحثة المنهاج الوصفي التحليلي ماستخد
الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر للمادة  :يقصد بعملية تحليل المحتوى و   .المحتوى 

وجمع  ،التعلم األساسية للمحتوى ج جوانب العلمية ويتم استخدامه لمعرفة مدى تضمين محتوى المناه
 .( 2004طعيمة، ) رسوم بيانيا و وبارقام كمياً  عنها والتعبير وتنظيمها المعلومات والبيانات عنها

                                     

                                                                                          مجتمع الدراسة 2.3

 ف الصف الخامس للصن م للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"كتب  جميع تكون مجتمع الدراسة من
 للمنهاج الفلسطيني الذي تم . الدراسي األول والثاني الجزأين ( كتب شملت10حيث بلغ عددها ) التاسع.

 (.(2017/2018ريسة في عام وتد صدارهإ
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                                                                                 عينة الدراسة 3.3
لمرحلة ل "العلوم والحياة"كتب  األنشطة الواردة فيجميع  من مجتمعها، حيث شملت عينة الدراسة تكونت

وعددها  "ياةوالحالعلوم "وقد تم تناول جميع أنشطة كتب  ،التاسعاألساسية العليا من الصف الخامس للصف 
العلوم "( توزيع األنشطة في كتب 3.1( فصل ثاني. ويبين الجدول )268( فصل أول و )238(، )506)

 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين. "والحياة

للمرحلة األساسية العليا في فلسطين. "العلوم والحياة"( توزيع األنشطة في كتب 1.3الجدول)   

عدد 
 األنشطة

عدد 
الدرو

 س

ج    عنوان الوحدة  
2 
 الوحدة

عدد 
األنش

 طة

عدد 
 الدروس

1ج   عنوان الوحدة  
 
 الوحدة

الصف 
 الخامس

 1 الخلية 2 18 4 أجهزة جسم االنسان والجلد 3 16
 2 خصائص االتحليل لمادة 3 23 5 الكهرباء السكونية 3 10
 3 الطاقة في حياتنا 3 13 6 الثروات في فلسطين 3 18
 مجموع  8 54  9 44
 1 الكائنات الحية الدقيقة 3 13 4 أجهزة جسم االنسان 5 14

 
الصف 
 السادس

 2 تركيب المادة وخصائصها 3 20 5 الكهرباء المتحركة والتمغنط 4 9
 3 الحركة والقوة  3 15 6 العمليات الحيوية في النبات 2 5

األرضجيولوجيا وعلوم  3 12  7     

 مجموع   9 48   9 26

الصف  1 خصاص الكائنات الحية 7 30 5 الضغط والمواقع 4 17
 2 الذرة والتفاعل الكيميائي 5 19 6 المحاليل 3 15 السابع

 3 الحركة وقوانين نيوتن 5 17 7 أجهزة جسم االنسان  3 25
 4 عناصر الحالة الجوية 2 21 8 الحرارة واثرها على االجسام 2 15
  مجموع 12 57  8 55
 1 الخلية والحياة 4 25 5 حياتنا كيمياء 6 31
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الصف  2 الطاقة الميكانيكية 3 11 6 الحركة الموجية والصوت 2 15
تنوع الكائنات الحية  4 33 الثامن

 وتصنيفها
الجبهات الهوائية والرصد  3 11 7

 الجوي 
3 

 4 النظام الشمسي 3 14   
  مجموع 9 36  12 79
العناصر والتفاعالت  4 34

 الكيميائية
الصف  1 أجهزة جسم االنسان 4 21 4

 التاسع

 2 الكهرباء في حياتنا 4 13 5 الضوء والحياة 4 17
 3 مصابيح السماء 2 9 6 النبات الزهري  3 13
 مجموع  10 43  11 64

  المجموع الكلي 48 238   49 268
 

 أداة الدراسة 4.3
)لقمان،  دارسة داة ثم تبنت الباحثة أ ع الدراسة.المتعلقة بموضو لى الدراسات السابقة قامت الباحثة بالرجوع إ

عمليات أساسية  ثماني  ألداة محكمين ذوي األختصاص، ضمت اوبعد عرضها على مجموعة من ال .(2017
                                        : هي( مؤشر 39و)

والقياس ( مؤشرات، 4واالتصال ويضم)  مؤشرات. (6التصنيف ويضم ) ، و( مؤشرات4المالحظة وتضم )
( 4زمانية والمكانية ويضم)استخدام العالقات ال ،مؤشرات (6استخدام األرقام ويضم)و ، ( مؤشرات6)ويضم

عمليات .  ولقد ضمت األداة خمس مؤشرات (4التنبؤ ويضم)، ( مؤشرات5االستنتاج ويضم )، مؤشرات
 ضبط المتغيرات( مؤشرات. 5( مؤشرات،  التعريف األجرائي ويضم )9تكاملية هي: فرض الفروض ويضم )

 ( مؤشرات. 9ويضم ) تفسير البيانات والرسوم البيانية( مؤشرات، 7ويضم ) التجريب مؤشرات، (4ويضم )

                                                                                     

 تحليل المحتوى    5.3

قامت الباحثة بإعداد أداة التحليل من أجل القيام بعملية تحليل محتوى أنشطة كتب العلوم للمرحلة األساسية 
 العليا، وقد شملت عملية التحليل اآلتي:   
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 وم والحياة""العلهدفت عملية التحليل إلى معرفة مدى تضمين عمليات العلم في كتب : الهدف من التحليل 
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين.

( أساسية و 8( عملية، )13: عمليات العلم األساسية والتكاملية والواردة في األداة، وعددها )فئة التحليل 
 ( تكاملية.5)

ل، كوحدة للتحليل حيث أنها تناسب الهدف من التحلي : تم اختيار الفقرة أو الخطوة من النشاط وحدة التحليل
  والتي تعبر غالبا عن إحدى عمليات العلم. وقد احتوى كل نشاط على عملية أو أكثر من عمليات العلم.

بجزأيها  2017/2018قامت الباحثة بالحصول على نسخة من كتب العلوم المطورة للعام  خطوات التحليل:
(، ثم قامت بعمل إحصاء لعدد 10األول والثاني للصفوف من الخامس وحتى التاسع األساسي وعددها )

األنشطة فيها، وتحليل خطوات كل نشاط وإرجاعها إلى عملية العلم التكاملية أو األساسية التي تناسبها، 
                                                                           (                                                                      3م )ومن ثم جمع تكرار كل عملية ولكل صف وإيجاد نسبتها.  ملحق رق

الصدق 6.3  
من جامعة ذوي الخبرة واالختصاص تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدق األداة 

يث اتفق معظمهم ح .خذ باقتراحاتهم وتعديالتهموقد تم األالقدس والنجاح والقدس المفتوحة ومشرفين تربويين 
 .(1على مناسبة جميع عمليات العلم المطوحة في األداة لموضوع الدراسة ملحق رقم)

 الثبات 7.3
باستخدام طريقتين: لتحقق من ثبات أداة الدراسةباقامت الباحثة   

األشخاص: بينالثبات   *  
وائية من خمس حليل عينة عشبتهاج وتحليله، الباحثة باالستعانه بباحثة أخرى تمتلك الخبرة في المنقامت 

اة التي دن تم توضيح طريقة التحليل واألبعد أ. العليا للمرحلة األساسية "العلوم والحياة"كتب وحدات من 
 (.Cooperاالتفاق بين المحللين باستخدام معادلة كوبر ) . وتم حساب معاملسوف تستخدمها في التحليل

 
 %100×                     عدد مرات االتفاق       معامل االتفاق= 

عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف              
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 معامل االتفاق =    164         ×%100       =  %83

                 51+ 164  

وهو نسبة مناسبة ألغراض الدراسة. %83االتفاق بلغ معامل   

 الثبات عبر الزمن:*
أسابيع على التحليل األول. وتم حساب معامل االتفاق بين بعد مرور أربعة  وحدتين قامت الباحثة بتحليل 

 (. Cooperالتحليلين باستخدام معامل كوبر)

 %86= %100 ×              332   معامل االتفاق=

                 332 +50  

  . وتدل النتائج على ارتفاع معامل ثبات األداة مما يسمح بتطبيقها على الدراسة.%86وبلغ معامل االتفاق 

 األساليب اإلحصائية 8.3
معادلة كوبر لحساب الثبات، إضافة الى التكرارات والنسب المئوية. راسةالد فياستخدمت الباحثة   

 
اسةإجراءات الد 9.3  

           للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"اختارت الباحثة كتب حيث  اختيار وتحديد عينة الدراسة-1
ت قائمة على عدد كبير من األنشطة شمل "العلوم والحياة"منهاج و  مجتمعًا لدراستها، )األول والثاني( يهابجزأ

تحليلها ل "العلوم والحياة"لذا اختارت الباحثة عينة الدراسة جميع أنشطة كتب  "العلوم والحياة"معظم كتب 
                                                              وإيجاد مدى تضمينها لعمليات العلم .

  ع الدراسة،بموضو المتعلقة كتب القامت الباحثة باألطالع على الدراسات السابقة و حيث  داة الدراسةأبناء -2
بعنوان عمليات العلم المتضمنة  (2017وبعد المقارنة بين الدراسات وجدت الباحثة ان أداة دراسة )لقمان،

ات العلم جميع عملي متكاملة تضم . أداة شاملةبتدائيةوم للصفوف األولية من المرحلة اإلبكراس نشاط العل
  (2قم )ملحق ر  جراء أي تعديالت عليها.اة كما هي دون إقامت بتبني األد األساسية والتكاملية ومؤشراتها،

وا و وجدتم عرض األداة على محكمين من أساتذة ذوي االختصاص والخبرة ،  حيث داة الدراسةأم تحكي-3
لدراسة التي ا عدقبل الباحث الذي أ  أن األداة جيدة وال تحتاج إلى تعديالت النها أداة متبناه وتم تحكيمها من

 (1ملحق رقم )أخدت منها .
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لخامس للصفوف من اجميع أنشطة كتب العلوم الحياة  وقد شمل التحليل  "العلوم والحياة"تحليل كتب -4
 (3ملحق رقم) .يها)األول والثاني( بناء على أداة الدراسةلصف التاسع بجزأ

                                       تفسيرها.تحليلها و النتائج و رصد  -5
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 الفصل الرابع

_________________________________________________________________ 

                                                                                  نتائج الدراسة
                                                                            المقدمة 

ت ياللمرحلة األساسية العليا لعمل "العلوم والحياة"شطة كتب لى معرفة مدى تضمين أنهدفت هذه الدراسة إ
 "العلوم والحياة" بأنشطة كتبكثر عمليات العلم األساسية والتكاملية تضميناً . وتعرف على أينالعلم في فلسط

داة شملت عمليات العلم األساسية والتكاملية ومؤاشراتها لتحليل كتب . ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أ
  مئوية.وجمع التكرارات والنسب ال من صدقها وثباتها،للمرحلة األساسية العليا بعد التأكد  "العلوم والحياة"

 تائجيها هذه الدراسة بعد جمع البيانات في جداول وتحليلها ورصد النلهذا الفصل النتائج التي توصلت إتناول 
                              ومناقشتها.

                                                    الدراسة نتائج

ة لمرحلل "العلوم والحياة"تضمين أنشطة كتب  ما مدى :األول رئيسالالنتائج المتعلقة بالسؤال  1ـ4
                                                        األساسية العليا لعمليات العلم في فلسطين؟

  الفرعية المنبثقة عنه.باألجابة عن األسئلة قامت الباحثة  الرئيس جابة عن السؤالإلل 
ي ف للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"مدى تضمين أنشطة كتب  ما:ولاأل  السؤال الفرعي1ـ1ـ4

 لعمليات العلم األساسية؟ فلسطين

 "لحياةالعلوم وا"بأنشطة كتب عمليات العلم األساسية المتضمنة لالسؤال تم جمع التكرارات  لإلجابة عن
مبينة  تائج كما هيللصفوف من الخامس وحتى التاسع األساسي. وقد جاءت الن للمرحلة األساسية العليا.

 .(1.4)بالجدول 
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ي   ف للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"نشطة كتب مليات العلم األساسية المتضمنة بأ( ع1.4جدول)
 فلسطين

النسبة 
 المئوية

% 

لصف الخامسا الصف السادس الصف السابع الصف الثامن الصف التاسع التكرار عمليات العلم  
 األساسية

 النسبة
 المئوية

% 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

% 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

% 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

% 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

% 
 

 التكرار

 المالحظة 84 32 79 27.82 130 27.32 62 19.62 44 13.17 399 23.8

 التصنيف 23 8.6 34 11.97 61 12.81 37 11.71 79 23.65 234 13.9

 االتصال 60 22.6 54 19.01 81 17.02 58 18.35 81 24.25 334 19.9

 القياس 15 5.6 15 5.28 47 9.87 22 6.96 21 6.29 120 7.1

 استخدام األرقام 4 1.5 18 6.33 64 13.44 40 12.66 35 10.48 161 9.6

استخدام  0 0 0 0 4 0.84 4 1.26 0 0 8 0.5
العالقات 

 زمانية ومكانية
 االستنتاج 77 29 79 27.82 81 17.02 89 28.16 72 21.56 398 24

 التنبؤ 2 0.7 5 1.76 8 1.68 4 1.26 2 0.60 21 1.3

 المجموع 265 100 284 100 476 100 316 100 334 100 1675 100

 

كما قامت الباحثة بعمل رسم بياني ليعبر عن نتائج عمليات العلم األساسية المتضمنة بأنشطة كتب لعلوم 
 ( يوضح ذلك.                         1.4والحياة للمرحلة األساسية العليا في فلسطين . والشكل )
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للمرحلة األساسية العليا "والحياة العلوم"كتب أنشطة ( لعمليات العلم األساسية المتضمنة ب1.4رسم بياني)  

العلوم "عمليات العلم األساسية المتضمنة بأنشطة كتب تكرارات مجموع ن والرسم البياني أ الجدول يظهر
العمليات األساسية كانت المالحظة  علىأ وأن  أساسية.( عملية 1675) حلة األساسية العليا كانتللمر  "والحياة

(، %9.6استخدام األرقام)(، %14التصنيف) (،%20االتصال) يليها (،%24واالستنتاج بنسبة)
    كانت "العلوم والحياة"تضمينًا بأنشطة كتب األساسية (. اما اقل عمليات العلم %7.1القياس)
                                                             .(%0.5(، واستخدام العالقات الزمنية والمكانية)%1.3التنبؤ)

نا ا لوجدللمرحلة األساسية العلي "العلوم والحياة"األساسية على أنشطة كتب  العلم مل بتوزيع عملياتعند التأ
 عمليات العلم ( عملية من 1675عملية من)( 265تضمن) تضمينًا لها حيث صف الخامس كان األقلالن أ

على عمليات العلم وكانت أ  .نسبة العمليات األساسية  على زادتلى صفوف أ ما تقدمنا إوكل .األساسية
 ،(%29) واالستنتاج (،%32صف الخامس المالحظة )لل "العلوم والحياة"األساسية تضمينًا بأنشطة كتاب 

(، ولم يتم ذكر استخدام العالقات الزمانية %0.70والتنبؤ) (%1.50ليات تضمنًا استخدام األرقام )قل عموأ
                                                                                                     والمكانية.

 ( من مجمل عمليات العلم األساسية 284عمليات العلم األساسية )تكرارات ما الصف السادس فكان مجموع أ
زعت العمليات على النحو وتو  ، (1675) للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"التي تضمنت بأنشطة كتب 
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قل عمليات تضمينًا أو  (،%27.82) المالحظة واالستنتاج بنسبة على عمليات العلم األساسية تضميناً التالي: أ 
                                                                                                        .والمكانية خدام العالقات الزمنية ( ولم تتضمن أي من األنشطة عملية است%1.76التنبؤ)

ن كتاب ويعزى ذلك أ .(476ساسية )عمليات العلم األتكرارات كان نصيبه من مجموع فالصف السابع أما 
. وكان الصف السابع يحتوي على عدد وحدات اكبر  من كتابين الخامس والسادس وعدد أنشطة اكبر

 بأنشطة الكتاب بنسبة نصيب األكبر لعملية المالحظة من باقي عمليات العلم األساسية تضميناً ال
 التنبؤ  تضميناً  قل العمليات (، أما أ%17.02) ي واالستنتاج واالتصال بنسبةتليها عمليت(، 27.32%)
                                                                 .(%0.84) استخدام العالقات الزمنية والمكانية بنسبة(. و 1.68%)
 لعمليات العلم األساسية. الكلي مجموعال( من 316) ساسيةعمليات العلم األ مجموعفجاء امن ما الصف الثأ
ثم ، (%28.16نسبة )بللصف الثامن االستنتاج  "العلوم والحياة"تضمينًا بأنشطة كتاب العمليات  علىأ و 

قل العمليات تضميناً كانت التنبؤ واستخدام أأما (. %18.35) واالتصال بنسبة (%19.62)بنسبة المالحظة 
                                                                                        (.%1.26) قات الزمنية والمكانية بنسبةالعال

لعمليات العلم األساسية، الكلي  مجموعالمن  (334) العلم األساسيةوالصف التاسع بلغ مجموع عمليات 
 (،%24.25األساسية حيث بلغت نسبة تضمينها ) النصيب االكبر من مجمل العملياتوكان االتصال 

بنسبة  ما العمليات التي لم يتم تضمينها، أ(%21.56) االستنتاجو ، (%23.65) بنسبة التصنيف وتليها
، والعملية التي لم تتضمن بأنشطة كتاب (%0.60) واالقل منها التنبؤ (،%6.25) مرتفعة هي القياس

 .والمكانية الصف التاسع هي استخدام العالقات الزمنية 
 

في  للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"مامدى تضمين أنشطة كتب  :السؤال الفرعي الثاني 2ـ1ـ4
                                                                      لعمليات العلم التكاملية؟ فلسطين 

جابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة بجمع تكرارات عمليات العلم التكاملية المتضمنة بأنشطة كتب لإل 
. بالتفصيل هذه النتائج (2.4جدول )الللمرحلة األساسية العليا ويبين  "العلوم والحياة"  
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في      للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"( عمليات العلم التكاملية المتضمنة بأنشطة كتب 2.4جدول)
.فلسطين  

النسية 
 المئوية

% 

عمليات العلم  الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن الصف التاسع التكرار
 التكاملية

النسبة 
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

 النسبة التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

 التكرار

 فرض الفروض 1 0.51 5 2.23 11 3.05 6 2.9 21 7.34 44 3.48
التعريف  56 30.27 55 24.55 28 7.78 21 10.14 32 11.19 192 15.20

 األجرائي
 ضبط المتغيرات 12 6.49 18 8.03 50 13.89 22 10.63 48 16.78 150 11.88
 التجريب 23 12.43 26 11.6 74 20.56 51 24.64 82 28.67 256 20.29
تفسير البيانات  93 50.3 120 53.57 197 54.72 107 51.7 103 36.01 620 49.1

 والرسوم البيانية
 مجموع 185 100 224 100 360 100 207 100 286 100 1262 100

كما قامت الباحثة بعمل رسم بياني ليعبرعن نتائج عمليات العلم التكاملية المتضمنة بأنشطة كتب لعلوم 
 ( يوضح ذلك.                         2.4والحياة للمرحلة األساسية العليا. والشكل )

 
مرحلة األساسية العليالل "العلوم والحياة"كتب أنشطة نة ب( لعمليات العلم التكاملية المتضم2.4رسم بياني)  
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ة األساسية للمرحل "العلوم والحياة"ن مجموع تكرارات عمليات العلم التكاملية بأنشطة كتب يالحظ من الجدول أ
انات والرسوم البيانية على عمليات العلم التكاملية تضمينا تفسير البي(، وكانت أ 1262) العليا

قل العمليات (، وأ%15.20) جرائيتالها التعريف اإل (.%20.29) التجريب تالها (،%49.1بنسبة)
نشطة تضمين عمليات العلم التكاملية أل وعند متابعة مدى (.%3.48) فرض القروض نالتكاملية تضمي

صف لبلغ مجموع عمليات العلم التكاملية لحيث  الصفوف المرحلة األساسية العلي "العلوم والحياة"كتب 
الرسوم و  صف الخامس تفسير البياناتلعمليات العلم التكاملية للعلى نسبة أ  كانتو  ،عملية (185) الخامس
 قل العمليات تضمين فرض الفروضوكان أ (،%30.27) جرائيالتعريف اإل هاتال (،%50.3) البيانية

(0.51%.)                                 
العلم  المرحلة األساسية العليا لعملياتلصفوف  "العلوم والحياة"لى نتائج تضمين أنشطة كتب لو نظرنا إو 

عمليات العلم  علىكان أ و  (. 224) التكاملية العلم بلغ عدد عمليات حيث في الصف السادس التكاملية
و  (،%24.55جرائي )عريف اإلتال ثم (،%53.57) ةوبنسب بيانيةات والرسوم التفسير البيانتكرارا  التكاملية
 بةنسبوفرض الفروض  (.%8.03) ضبط المتغيراتكاملية هي العمليات التل ما أق(، أ%11.6) التجريب

وع تضمين ممجفقد جاء ، صف السابع مختلفةلل "العلوم والحياة"كتب  نتائج تضمينن لم تكو    (.2.23%)
 بنسبةلبيانية اعلى العمليات التكاملية تفسير البيانات والرسوم فكانت أ  عملية،  (360) عمليات العلم التكاملية

                     .(%3.05) الفروض وفرض  (%7.78) جرائيالتعريف اإلقلها (، وأ%20.56) (  والتجريب22.8%)

بلغ عدد ث حي، لم تختلف عن نتائج باقي صفوف المرحلة األساسية العليافالصف الثامن  ما عن نتائج أ
ر تفسي العلم التكاملية هي عمليات فكانت أعلى ،(207) العمليات التكاملية المتضمنة بكتاب الصف الثامن

 التكاملية تضميناً  العملياتقل ( وأ%24.46) ثم التجريب (،%51.7) ات والرسوم البيانية وبنسبةالبيان
 . وبخصوص نتائج صف التاسع جاء(%2.9) ( وفرض الفروض ونسبته%10.14) ئيجراالتعريف اإل

ليات عمال كثرانات والرسوم بيانية أتفسير البي ووجد أن عملية ية،لعم(286) التكامليةالعلم د عمليات عد
العلم التكاملية فرض  (، وحصلت عملية%28.67) التجريب تالها(، %36.01ونسبتها) تكراراً  التكاملية

                        (.%7.34)بنسبة  ات العلم التكامليةقل عمليأعلى والتجريب الفروض 
للمرحلة  "العلوم والحياة"أنشطة كتب  في تضمنةالعلم الم عمليات ما :لثالثالفرعي االسؤال  3.1.4

؟األساسية العليا في فلسطين   
 األساسية والتكاملية لكل صف من  الباحثة مدى تضمين عمليات العلم وجدتهذا السؤال أ ابة عنجلإل

والنسب المئوية لكل عملية من تكرارات الوجدت الباحثة مجموع أ بة العليا، كماصفوف المرحلة األساس
  .يبين هذه النتاتئج بالتفصيل (3.4. والجدول )عمليات العلم
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كتب "العلوم والحياة" للمرحلة األساسية العليا. أنشطة (: عمليات العلم المتضمنة في3.4جدول )  

 
                                                                                                                             

            
 

 النسبة المئوية
% 

 عمليات العلم األساسية الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن الصف التاسع التكرار
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 المالحظة 84 79 130 62 44 399 13.58
 التصنيف 23 34 61 37 79 234 7.96

 االتصال 60 54 81 58 81 334 11.37
 القياس 15 15 47 22 21 120 4.08
 استخدام األرقام 4 18 64 40 35 161 5.48
استخدام العالقات  0 0 4 4 0 8 0.27

ومكانيةزمانية   

 االستنتاج 77 79 81 89 72 398 13.55
 التنبؤ 2 5 8 4 2 21 0.71

 مجموع 265 284 476 316 334 1675 57
 عمليات العلم التكاملية

 فرض الفروض 1 5 11 6 21 44 1.49
 التعريف األجرائي 56 55 28 21 32 192 6.54
 ضبط المتغيرات 12 18 50 22 48 150 5.10
 التجريب 23 26 74 51 82 256 8.71

تفسير البيانات والرسوم  93 120 197 107 103 620 21.10
 البيانية

 المجموع 185 224 360 207 286 1262 43



 

51 
 

 

حياة المتضمنة بأنشطة كتب لعلوم والعن نتائج عمليات العلم  بركما قامت الباحثة بعمل رسم بياني ليع
                          .ذلك يوضح( 3.4يا. والشكل )رحلة األساسية العلللم

   
رحلة للم "العلوم والحياة"كتب أنشطة ( لعمليات العلم األساسية والتكاملية المتضمنة ب3.4رسم بياني) 

 .األساسية العليا

العلوم "مدى تضمين عمليات العلم األساسية والتكاملية بأنشطة كتب أن يتضح من الجدول والرسم البياني 
اسية ن نسبة عمليات العلم األسأجاءت على النحو التالي: في فلسطين  للمرحلة األساسية العليا "والحياة

تضمين عمليات العلم التكاملية ن نسبة وأ ، (%57لعليا هي )للمرحلة األساسية ا "العلوم والحياة"بأنشطة كتب 
سبة عمليات العلم التكاملية. على من نأ سبة عمليات العلم األساسية كانت ن نأ على وهذا يدل ،(43%)

(،  المالحظة %21.10)على التوالي: تفسير البيانات  والتكامليةوكان توزيع عمليات العلم األساسية 
 (.%7.96) التصنيف(، %8.71(، التجريب )%11.37) االتصال، (%13.55) االستنتاج(،13.58%)

 (، القياس%5.10) المتغيرات ضبط (، %5.48) (، استخدام األرقام%6.54) اإلجرائي التعريف
 ام العالقات الزمنية والمكانيةاستخد  (،%0.71) التنبؤ (،%1.49) عملية فرض الفروض(، 4.08%)
على عمليات العلم تضمينًا ألنشطة كتب ل النتائج أن الصف السابع كانت أ ويظهر من خال . (0.27%)
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يليه عملية،  (523يليه الصف الثامن ) عملية. (620، يلها الصف التاسع )( عملية836) "العلوم والحياة"
                                                                                              عملية. (450) الخامس تضمينًا الصفوف الصفوأقل عملية.  (508) الصف السادس

                                                                     الدراسة نتائج ملخص

لعمليات  "اةالعلوم والحي"ليها الباحثة من خالل دراسة مدى تضمين أنشطة كتب هم النتائج التي توصلت إمن أ 
.  ألساسية العلياللمرحلة ا "العلوم والحياة"تحليل كتب تم  أن العلم للمرحلة األساسية العليا في فلسطين. وبعد

 كانت على النحو التالي:                                                                         "العلوم والحياة"ن تضمين عمليات العلم بأنشطة كتب أتبين 

قل وأ التصنيف،ثم من  و ،االتصال ، ثمتنتاج على عمليات العلم األساسية تضمينًا المالحظة واالسأ  -
                                      .عالقات الزمنية والمكانيةاستخدام ال وات العلم األساسية تضمين التنبؤ يعمل

يع الصفوف لجم "العلوم والحياة"ما عمليات العلم التكاملية فكانت النسبة األكبر بتضمين أنشطة كتب أ -
ت التكاملية تضمينًا قل عملياأما أثم التعريف االجرائي.  التجريب، تليهار البيانات والرسوم البيانية، هي تفسي

                           .ألساسية العليا هو فرض الفروضوالحياة للمرحلة ا بأنشطة كتب العلوم 

للمرحلة األساسية العليا لعمليات العلم األساسية جاءت أعلى من  "العلوم والحياة"ن نسبة تضمين كتب إ- 
                                نسبة تضمينها لعمليات العلم التكاملية. 

النتائج المتعلقة بمدى تضمين عمليات العلم األساسية والتكاملية لعمليات العلم في أنشطة كتب جاءت -
 (،%21.10ير البيانات ): تفس تيزلي اآلعلى الترتيب التنا للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"

 (، التصنيف%8.71) التجريب (،%11.37) االتصال (،%13.55) االستنتاج (،%13.58) المالحظة
(، %5.10(، ضبط المتغيرات )%5.48(، استخدام األرقام )%6.54(، التعريف اإلجرائي )7.96%)

(، استخدام العالقات الزمانية والمكانية %0.71(، التنبؤ )%1.49) (، فرض الفروض%4.08)القياس 
(0.27%.) 

( 836صف السابع حيث تناول )لل "العلوم والحياة"كانت أعلى عمليات العلم تضمينًا ألنشطة كتب   -
 ،(508السادس ) عملية، يليه الصف (523عملية، يليه الصف الثامن ) (620، يليه الصف التاسع )عملية

 ( عملية.  450)وأقل الصفوف تضمينًا لعمليات العلم الصف الخامس حيث احتوى 
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 الفصل الخامس
_________________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 المقدمة

علم في مين عمليات المدى تض لى معرفةنتائج أسئلة الدراسة والتي هدفت إيتناول هذا الفصل مناقشة ل
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين. "العلوم والحياة"أنشطة كتب 

 
 مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول

ما مدى تضمين عمليات العلم األساسية في أنشطة كتب  جابة عن السؤال الفرعي األول:من خالل اإل ونتج
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟  "العلوم والحياة"

حدى كإ "العلوم والحياة"على نسبة تضمين في أنشطة كتب على أ  احصلت المالحظة واالستنتاج أن عمليتا
عملية المالحظة تأتي بمقدمة عمليات وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن  (%24) عمليات العلم األساسية بنسبة

نشطة األم بالحواس ومعظ مرتبطه ألنها واكتسابا، العلم و أول و أسهل و أبسط عمليات العلم األساسية تعلماً 
 لومات جديدة. لى معصل إلتو حظة والمعلومات السابقة لبالحواس. واالستنتاج يربط بين المال تجارب تبدأالو 

(، وعملية استخدام العالقات الزمنية %1.3عملية التنبؤ وبنسبة )ية تضمينًا علم األساسالوأقل عمليات 
( 2015 و)العنزي، (،2003، والشعيلي خطايبة وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ) (.  %0.5) والمكانية بنسبة

( 2011 (. وتختلف هذه النتائج مع دراسة )العمراني والركابي،2016( ودراسة )الفهيدي،  2012،)القطيش، 
( التي 2013 ودراسة )الفهيدي،  على العمليات تضمينًا.أن القياس أ وجدت ( التي أ2008 ودراسة )زيتون،

 تضمين.العلم على عمليات نتج لديها أن االتصال أ 
 
 
 ناقشة نتائج السؤال الفرعي الثانيم

  األساسية العليا؟ للمرحلة "العلوم والحياة"أنشطة كتب تضمين عمليات العلم التكاملية في ما مدى 
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فوف لجميع الص "العلوم والحياة"نشطة كتب ن جميع عمليات العلم التكاملية ألعلى تضميدلت الدراسة  
هي عمليات ف  صفوف المرحلة األساسية العليا.عمليات العلم التكاملية تناسب  نيعزى ذلك أوبنسب متزايدة و 

لتكاملية تضمينًا اكثر عمليات العلم النتائج أن أ أشارت وقد    كثر تعقيداً وتتطلب مستوى عالي من التفكير.أ
 ( وتفسر الباحثة هذه النتيجة%20تها )، وعملية التجريب ونسب(%49) نات والرسوم البيانية بنسبةتفسير البيا

 يف اإلجرائيعملية التعر ثم  أن كثير من الظواهر العلمية الواردة بكتب العلوم تحتاج إلى تفسير وتجريب. 
، أما أقل عمليات العلم التكاملية تضمينًا عملية فرض (%12 ) و ضبط المتغيرات بنسبة (%15ونسبته )

وقد يكون السبب لما تحتاجه هذه العملية من قدرات عقلية عليا أعلى من مستوى  (%4الفروض وبنسبة )
 (، و)العنزي،2012 القطيش،دراسة ) . وقد جاءت هذه النتيجة متفقة معالطالب في المراحل األساسية العليا

سة ا( ودر 2011وبينما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة )العمراني والركابي،  جحجوح،(.)أبو  ودراسة( 2015
 (.2011القاضي،)حمدان و 

 
 
 ناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالثم
 
  ؟للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"كتب المتضمنة بأنشطة  عمليات العلم ما  
 

لكل صف من صفوف المرحلة األساسية العليا  "العلوم والحياة"ظهر من خالل نتائج تضمين أنشطة كتب 
الجزء  حيث يقل تكرار بعض عمليات العلم في ول والثاني. بتضمين عمليات العلم في الجزء األعدم التوازن 

قلت عمليات العلم  في الصف الخامس والسادس بالجزء   خرى بالجزء الثاني.ويزداد تكرار عمليات أاألول 
باستثناء عملية تفسير البيانات والرسوم البيانية فقط ازدادت بجميع الصفوف  ول،األ جزءفي ال هاالثاني عن

ما الصف التاسع والسابع فقط ازدادت عمليات العلم بالجزء الثاني أ انخفضت. حيث ماعدا صف الثامن 
ازدادت عمليتي  ين فقدختلفت فيه عمليات العلم بين الجزأصف الثامن فقط الما بالنسبة لأ  جزء األول.العن 

الثاني  وبعض العمليات تضمنت بكتاب الجزء  التصنيف واالتصال واالستنتاج وقلت باقي العمليات العلم.
وقد يكون  نية.الزمنية والمكال مثل عملية التنبؤ وعملية استخدام العالقات ولم يتم تضمينها بكتاب الجزء األو 

السبب في ذلك إلى عدم وجود رؤية واضحة ومحددة للنسبة التي يجب أن تتضمنها كتب العلوم لعمليات 
لشعيلي اودراسة )( 2008دراسة )أبو جحجوح، العلم في داخلها. وقد جاءت النتائج متفقة مع

مليات العلم األساسية والتكاملية على مجموع لعويالحظ أن الصف السابع تضمن أ   (.2003وخطايبة،
ويليه الصف  ،األنشطة نكبر عدد م( وحدات وأ8ن الصف السابع يحوي )ويعزى ذلك أل عملية( 836)



 

55 
 

 (450)حيث تضمن الصف الخامس جاء أقل الصفوف تضمينًا لعمليات العلم أما ( عملية ، 620التاسع )
 عملية.

 
 
 الرئيس مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 نص السؤال األول
 ين؟في فلسط للمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"لعلم في أنشطة كتب اما مدى تضمين عمليات 

العلوم "بينت نتائج الدراسة  ومن خالل التحليل تضمين جميع عمليات العلم األساسية لألنشطة في كتب 
الخامس  صفالللمرحلة األساسية العليا. ولم تظهر عملية استخدام العالقات الزمنية والمكانية ب "والحياة

نشطة كتاب الصف السابع والثامن ويعزى ذلك أن عملية استخدام العالقات والسادس والتاسع وتم تضمينها بأ
ويمكن  ،ابيةوتحتاج لعمليات حس خبرات حسيةوتحتاج إلى مهارات و  الزمنية والمكانية أكثر العمليات تعقيدًا،

لعلوم. ا تبك ويمكن أن تتضمن بكتب الرياضيات أكثر منبشكل أكبر، أن تتضمن بكتب المرحلة الثانوية 
 ( ودراسة2017)لقمان،  ( ودراسة2011( و)البشري، 2015)العنزي،  دراساتوتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

 ن أنشطةيها تضميتم فوالتي (  2006الدراسة مع دراسة )الصوافي، (.  وتختلف نتيجة 2014)الرفاعي، 
 .(2014)خلف ومطر،  جرائي،  ودراسةكتب العلوم لجميع عمليات العلم إال عملية التعريف اإل

 
 توصيات الدراسة 3.5 

 توصي بما يلي: الدراسة فإن الباحثةالنتائج التي توصلت لها  لمن خال
وادراجها بشكل أكبر عند تحسين  والمكانيةالعمل على تضمين عملية استخدام العالقات الزمنية  -

   األساسية العليا. ةللمرحل "العلوم والحياة"وتطوير كتب 
وعملية التبؤ بشكل أكبر حيث أنها من العمليات المهمة والتي تساعد  عملية فرض الفروضتضمين  -

 .الطالب على فهم النشاط والنجاح في أدائه
              لمعرفة  خرى لعلوم لمراحل دراسية أخرى ومواد أة للدراسة الحالية لمنهاج امشابهعمل دراسات  -

                                                                           تضمنها لعمليات العلم األساسية والتكامليةمدى 
  ن م اجراء دراسات تحليلية لمعرفة مدى تضمين مناهج العلوم لعمليات العلم األساسية والتكاملية -

 نظر المعلمين والمشرفين التربويين.  وجهة
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 العربيةالمراجع  4.5

عمليات العلم األساسية والتكاملية بكتب العلوم لمرحلة التعليم مدى توفر   (.2008).يحيى أبو جحجوح،
جامعة النجاح  ،5العدد ،(22)مجلد )العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،األساسي بفلسطين

 .فلسطين .الوطنية

 ضوءالعلوم بالمرحلة االبتدائية في تقويم محتوى كراسة النشاط لمادة  . (2014).محمد آل الثواب،
، جامعة الملك خالد منشورة، غير ، رسالة ماجستيرعمليات العلم األساسية وأساليب االتصال البصرية

 الملك العربية السعودية.

درجة توافر عمليات العلم األساسية في كتب الكفايات اللغوية بالمرحلة الثانوية .  (2015).محمد البشيري،
 المملكة العربية السعودية.، (1( االعدد)2المجلد) ،للعلوم اإلنسانيةمجلة الشمال  بالممكلة العربية السعودية،

ات مليدرجة اتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لع  .(2016).سوزان حج عمر،
 السعودية. المملكة العربيةجامعة المللك سعود،  ،جلة رسالة التربية وعلم النفسمالعلم األساسية والتكاملية، 

(.  مستوى اكتساب تالميذ الصف الرابع األساسي لمهارات العلم 2011حمدان، ميساء و القاضي، لمى.) 
ع التفكير الناقد، متحصيل على هذا االكتساب وعالقته ثر الجنس والوأالمتمثلة بالمالحظة والتصنيف والتنبؤ، 

 .(، جامعة تشرين، سوريا4لعدد )(، ا33. مجلد)جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية مجلة

 دن.األر عمان،  دار أسامة للنشر والتوزيع، ،ساليب معاصرة في تدريس العلومأ (. 2011).سليم الخزرجي،

 ألردن.اعمان، ، والتوزيعدار الميسرة لنشر ، 3ط ،تعليم العلوم للجميع .(2011).عبدهللا خطايبة،

قياس عمليات العلم لدى الطلبة العمانيين في مرحلةالتعليم في (. 2003خطايبة، عبدهللا و الشعيلي، علي .)
 .ضؤ بعض المتغيرات، مجلة العلوم التربوية، العدد الرابع، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، ٌعمان

ت عمليا للمرحلة المتوسطة في ضوء تحليل محتوى كتب االحياء(.  2014).فراس البديري،كريم و  ،خلف
 ، العراق.(5العدد) ،(17مجلد)، القادسية للعلوم اإلنسانيةمجلة  العلم،

)األساسية والتكاملية( في كتب  مدى تضمين عمليات العلم االساسبة بنوعيها. (2014).أحمد الرفاعي،
 ،ربية الزقازيقمجلة كلية الت)األول والثاني( للحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي،  العلوم المطورة بجزأيها

 .مصر، (82) ( العدد1مجلد ) ،دراسات تربوية ونفسية
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(2) ملحق رقم  

 أداة الدراسة

                               أوال: عمليات العلم األساسية.    

مالئم 
بعد 

 التعديل

غير 
 مالئم

 مالئم
 فئات التحليل

عمليات 
 العلم

تحديد الظواهر واألشياء باستخدام حاسة واحدة أو أكثر -     
لألشياء واألهداف بالمالحظة المباشرةتمييز الظواهر الطبيعية  -  
وصف التغيرات الحادثة في األشياء والظواهر في عبارات محددة. -  
تسجيل الصفات المناسبة وغير المناسبة لألشياء واالهداف بالمالحظة المباشرة -  المالحظة 

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

 لصفة محددة.ترتيب المواد أو األشياء تبعًا  -   
 ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لخصائص عامة. -
وضع األشياء بناًء على نظام ذو مرحلة أو عدة مراحل لتصنيف مجموعة من األشياء وتسمية الصفات التي  -

 يبنى عليها هذا التصنيف.
 تحديد معيار التصنيف )تحديد الصفات التي على أساسها يتم التصنيف(. -
 أوجه التشابه واالختالف بين المواد. المقارنة حسب -
 وضع األشياء في المجموعات على أساس خصائص مشتركة بينها. -

 التصنيف

                                                                                                  

وصف األشياء أو الظواهر أو األحداث بدقة علمية. -     
ترجمة المعلومات المتوفرة والتعبير عن اآلراء بدقة علمية. -  
عرض النتائج في جداول أو رسوم بيانية. -  
إعداد التقارير عن المالحظات واألنشطة العلمية المختلفة. -  االتصال 

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 
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استخدام أدوات قياس )غير مقننة(. -     
قياس )مقننة(.استخدام أدوات  -  
مناسبة اختيار األدوات المناسبة للقياس. -  
استعمال أدوات القياس بشكل صحيح. -  
التعبير كميًا عن الخاصية المناسبة. -  
المقارنة في خاصيتين أو أكثر باستخدام أدوات قياس مقننة. -  

 القياس

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها   
- 

تم الحصول عليها أثناء القياس.استخدام األرقام التي  -     
.التعبير الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس -  
استخدام الرموز الرياضية والعالقات العددية بين المفاهيم العلمية. -  
أجراء العمليات الحسابية لمعالجة البيانات. -  
تحديد وحدات القياس المعبرة عن الظاهرة أو الحدث بدقة. -  
ات العددية بين المفاهيم العلمية. توظيف العالق -  

استخدام 
 األرقام

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

وصف العالقات المكانية والزمانية وتغيير العالقات فيما بينهما. -     
تحديد وحدات القياس المعبرة عن الزمان والمكان بدقة. -  
الطبيعية وما تحويه من متغيرات.استخدام عالقات المكان والزمان في وصف البيئة  -  
استخدام العالقات الرياضية والقوانين المعبرة عن العالقات المكانية والزمانية بين المفاهيم العلمية ذات العالقة. -  

استخدام 
العالقات 
الزمانية 
 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها     والمكانية

- 
جديدة من تعميم معروف.استخالص معلومة أو معلومات فرعية  -     

التوصل إلى استنتاج في ضوء مالحظاته. -  
اتوصل إلى الجزيئات واألمثلة من العموميات. -  
الربط بين مالحظة أو معلومة متوافرة عن ظاهرة لمعلومة سابقة. -  
اختبار صدق االستنتاج في ضوء مالحظاته الجديدة. -  

 االستنتاج

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

استخدام المعلومات )المالحظة( المتوافرة عن ظاهرة ما للتنبؤ بحدوث ظاهرة في المستقبل. -     
الربط بين المالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة. -  
التحقق في صحة حدوث التنبؤ. -  

 التنبؤ
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تحديد النتيجة قبل حدوثها بناًء على معلومات حالية. -  

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

 

 ثانيا: عمليات العلم التكاملية      

اقتراح حل وتفسير أولى )حل مؤقت( لعالقة بين متغيرين. -     
التمييز بين الفروض الكمية والوصفية. -  
صياغة فروض قابلة لالختبار. -  
تقرير الفروض بناًء على معلومات جديدة -  
الفروض انطالقًا من جملة مالحظات واستنتاجات.صياغة  -  
تحديد آلية اختبار الفروض. -  
اختيار الفروض األكثر تفسير لظاهرة.-  
استبعاد الفروض التي ليس لها صلة بحل المشكلة.-  
تعديل الفروض بناء على معلومات جديدة تظهر اثناء االختبار. -  

 فرض الفروض

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

تعريف المفاهيم العلمية بشكل اجرائي اما بتحديد المفهوم او المصطلح او بيان كيفية قياسه. -     
التميز بين المفهوم االجرائي والمفهوم االصطالحي.-  
تحديد الخصائص المميزة للظاهرة أو الحدث -  
للظاهرة.تحديد كيفية مالحظة الخصائص المميزة  -  
ادراك خصائص الظاهرة موضوع الدراسة.-  

التعريف 
 اإلجراثي

 مؤشرات يرى المحكم اضافتها    
- 

تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة. -     
تحديد المتغيرات المؤثرة على المتغير والتابع. -  
التمييز بين الشروط المتغير وشروط عدم تغيرها. -  
المستقل عن المتغير التابع.تحديد أثر المتغير  -  

 ضبط المتغيرات
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 المؤشرات يرى المحكم إضافتها
- 

                                                          
تصميم تجربة لتعرف على اتر عامل في عامل متغير او أكثر. -     

تنفيذ التجربة وفق خطوات منظمة. -  
المتغير التابع.فحص أثر المتغير المستقل في -  
االختبار العملي لصحة الفروض العلمية. -  
تدوين خطوات التجربة بطريقة علمية. -  
اقتراح حلول او تجارب أخرى لحل المشكلة. -  
كتابة تقرير مفصل عن التجربة. -  

 التجريب

 مؤشرات أخرى يرى المحكم اضافتها    
- 

االستعانة بالجداول واألشكال والرسوم لتفسير البيانات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مباشرة.  -     
استخراج المعلومات الواردة من الجداول والرسوم واألشكال ووصفها بجمل بسيطة. -  
تحديد المبادئ أو القوانين أو النظريات المفسرة للنتائج. -  
ير الخطية بالجدول.التميز بين العالقة الخطية وغ-  
الربط بين السبب والنتيجة لظاهرة او حدث. -  
التأكد من صحة الفروض في ضوء النتائج. -  
تحديد البيانات المطلوب قياسها.-  
جمع البيانات وتنظيمها-  
التوصل الى األسباب الحقيقة للمعلومات التي جمعها او الظاهرة التي تمت مالحظتها في ضوء  -

.الخبرات السابقة  

تفسير البيانات 
 والرسوم البيانية
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 (3)ملحق رقم

للمرحلة األـساسية  "العلوم والحياة"كتاب في أنشطة مدى تضمين عمليات العلم  تحليلنتائج 
)مثال تفصيلي للصفين الخامس والسادس( العليا  

  "الخامسللصف نتائج تحليل مدى تضمين عمليات العلم في أنشطة كتاب "العلوم والحياة 

 الوحدات الدراسية
 

 عمليات العلم  فئات التحليل
 

الجزء الثاني   الجزء األول 
   1 2 3 مج 5 6 7 مجموع

 3 
 

2 
7 

4 
1 
3 
6 

1 
 

7 
1 

 8 
 

14 
20 

2 
 

2 
6 

2 
 

11 
4 

تحديد الظواهر واألشياء باستخدام حاسة واحدة أو أكثر -  
بالمالحظة تمييز الظواهر الطبيعية لألشياء واألهداف  -

 المباشرة
وصف التغيرات الحادثة في األشياء والظواهر في عبارات  -

 محددة.
تسجيل الصفات المناسبة وغير المناسبة لألشياء  -

 واالهداف بالمالحظة المباشرة
 

 المالحظة 

 مجموع 17 10 32  9 14 12 
  

2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
3 
1 
 
 
2 
1 
 

 1 
2 
 
 
 
2 

 
2 
1 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
1 
3 
1 
 

 ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لصفة محددة. -
 ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لخصائص عامة. -
وضع األشياء بناًء على نظام ذو مرحلة أو عدة مراحل  -

لتصنيف مجموعة من األشياء وتسمية الصفات التي يبنى 
 عليها هذا التصنيف.

 اتحديد معيار التصنيف )تحديد الصفات التي على أساسه -
 يتم التصنيف(.

 المقارنة حسب أوجه التشابه واالختالف بين المواد. -

 التصنيف 
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وضع األشياء في المجموعات على أساس خصائص  -
 مشتركة بينها.

 مجموع 5 5 5  7  4 
 2 

4 
3 
2 

 
1 
 

2 
 

2 
6 
4 
1 

 5 
10 

3 
1 

 
2 
1 

3 
2 
4 
2 

 

وصف األشياء أو الظواهر أو األحداث بدقة علمية. -  
المعلومات المتوفرة والتعبير عن اآلراء بدقة علمية. ترجمة -  
عرض النتائج في جداول أو رسوم بيانية. -  
إعداد التقارير عن المالحظات واألنشطة العلمية المختلفة. -  

 

 االتصال 

 11 3 13  19 3 11                                                                                                     
  

2 
 

2 
  1 

2 
 
 
 

1 

 
2 
 
 

1 

 
1 

استخدام أدوات قياس غير مقننة. -  
استخدام أدوات قياس مقننة. -  
مناسبة اختيار األدوات المناسبة للقياس. -  
بشكل صحيح.استعمال أدوات القياس  -  
التعبير كميًا عن الخاصية المناسبة. -  
المقارنة في خاصيتين أو أكثر باستخدام أدوات قياس  -

 مقننة.
 

 القيا س

 مجموع 1 3 4   2 2 

  
 
 

1 

  
 
 

1 

 2   
 
 

1 

استخدام األرقام التي تم الحصول عليها أثناء القياس. -  
.التعبير الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس -  
استخدام الرموز الرياضية والعالقات العددية بين المفاهيم  -

 العلمية.
أجراء العمليات الحسابية لمعالجة البيانات. -  
تحديد وحدات القياس المعبرة عن الظاهرة أو الحدث بدقة. -  
توظيف العالقات العددية بين المفاهيم العلمية.  -  
 

استخدام 
 األرقام 
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  مجموع 1  2  1  1 
وصف العالقات المكانية والزمانية وتغيير العالقات فيما  -        

 بينهما.
تحديد وحدات القياس المعبرة عن الزمان والمكان بدقة. -  
استخدام عالقات المكان والزمان في وصف البيئة  -

 الطبيعية وما تحويه من متغيرات.
العالقات استخدام العالقات الرياضية والقوانين المعبرة عن  -

 المكانية والزمانية بين المفاهيم العلمية ذات العالقة.
 

استخدام 
العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

  مجموع        
 6 

5 
 

1 

 
7 

6 
3 
1 
3 

 6 
17 

 
6 

5 
 
 

2 

1 
5 
 

2 
1 

استخالص معلومة أو معلومات فرعية جديدة من تعميم  -
 معروف.

التوصل إلى استنتاج في ضوء مالحظاته. -  
التوصل إلى الجزيئات واألمثلة من العموميات.-  
الربط بين معلومة جديدة عن ظاهرة لمعلومة سابقة. -  
اختبار صدق االستنتاج في ضوء مالحظاته الجديدة. -  
 

جاالستنتا  

  مجموع 9 7 29  13 7 12 
        

1 
1 

استخدام المعلومات )المالحظة( المتوافرة عن ظاهرة ما  -
ظاهرة في المستقبل.للتنبؤ بحدوث   

الربط بين المالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة. -  
التحقق في صحة حدوث التنبؤ. -  
تحديد النتيجة قبل حدوثها بناًء على معلومات حالية. -  
 

 التنبؤ

 المجموع 2       
 

 

 ثانيا: عمليات العلم التكاملية
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لعالقة بين متغيرين.اقتراح حل وتفسير اولي )حل مؤقت( -   2  2     
التميز بين الفروض الكمية والوصفية.-  
صياغة فروض قابلة الختبار.-  
تقرير الفروض بناء على معلومات جديدة.-  
صياغة الفروض انطالقا من جملة من المالحظات -

 واستنتاجات .
تحديد الية اختبار الفروض.-  
اختيار الفروض االكثر تفسير لظاهرة.-  
التي ليس لها صله بحل المشكلة.استبعاد الفروض -  
تعديل الفروض بناء على معلومات جديدة تظهر اثناء -

 االختبار. 
 

فرض 
 الفروض 

 مجموع   2  2   
 5 

2 
2 

4 
2 

6 
 

1 

 16 
 

3 

6 
 

1 

تعريف المفاهيم العلمية بشكل اجرائي اما بتحديد المفهوم  - 8
 او المصطلح او بيان كيفية قياسه.

المفهوم االجرائي والمفهوم االصطالحي.التميز بين -  
تحديد الخصائص المميزة للظاهرة أو الحدث -  
تحديد كيفية مالحظة الخصائص المميزة للظاهرة. -  
ادراك خصائص الظاهرة موضوع الدراسة.-  
 

التعريف 
 اإلجرائي 

 مجموع 8 7 19  7 6 9 
 2 

2 
1 
1 

  3 
3 

تحديد المتغيرات المستقلة و التابعة.-    
تحديد المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع.-  
التميز بين الشروط المتغير وشروط عدم تغيرها.-  
تحديد اثر المتغير المستقل عن المتغير التابع.-  
 

ضبط 
 المتغيرات

 مجموع   6   2 4 
 

  
4 
 
 

 
3 
 
 

 
1 
 
 

 
 

3 
9 
 
 

او  تصميم تجربة لتعرف على اتر عامل في عامل متغير -  
 أكثر.

تنفيذ التجربة وفق خطوات منظمة. -  
فحص أثر المتغير المستقل في المتغير التابع.-  

 التجريب 
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1 

 
1 

 
 

 
1 

االختبار العملي لصحة الفروض العلمية. -  
تدوين خطوات التجربة بطريقة علمية. -  
اقتراح حلول او تجارب أخرى لحل المشكلة. -  
كتابة تقرير مفصل عن التجربة. -  
 

 مجموع   13  1 4 5 
  

2
1 
 
 

4 

 
13 

 
13 

 2 
17 

 
4 

 
3 

3 
12 

 
1 
 
 
 
 
2 

االستعانة بالجداول واألشكال والرسوم لتفسير البيانات  -
 التي تم الحصول عليها بطريقة غير مباشرة. 

استخراج المعلومات الواردة من الجداول والرسوم واألشكال  -
 ووصفها بجمل بسيطة.

النظريات المفسرة للنتائج.تحديد المبادئ أو القوانين أو  -  
التميز بين العالقة الخطية وغير الخطية بالجدول.-  
الربط بين السبب والنتيجة لظاهرة او حدث. -  
التأكد من صحة الفروض في ضوء النتائج. -  
تحديد البيانات المطلوب قياسها.-  
جمع البيانات وتنظيمها-  
عها او التوصل الى األسباب الحقيقة للمعلومات التي جم -

 الظاهرة التي تمت مالحظتها في ضوء الخبرات السابقة.
 

نات اتفسير البي
والرسوم 
 البيانية  

 2
5 

 مجموع 16 3 23  13 13
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  ف السادسصلل "العلوم والحياة"تاب عمليات العلم المتضمنة في أنشطة كنتائج تحليل 

 الوحدات الدراسية         
يلفئات التحل   عمليات العلم         
الجزء الثاني   الجزء األول 

مجمو
 ع

   1 2 3 مج 4 5 6 7

 1 
 

2 
3 

 2 
 

4 
6 

3 
 

2 
2 

 2 
 

20 

1 
 
8 
8 

7 
1 
5 
2 

تحديد الظواهر واألشياء باستخدام حاسة  -
 واحدة أو أكثر

تمييز الظواهر الطبيعية لألشياء  -
 واألهداف بالمالحظة المباشرة

ألشياء الحادثة في اوصف التغيرات  -
.والظواهر في عبارات محددة  

تسجيل الصفات المناسبة وغير المناسبة  -
 لألشياء واالهداف بالمالحظة المباشرة

 

 المالحظة 

 6  1
2 

 مجموع 15 17 22  7

 4 
 
 
 
2 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
4 

 2 
 
 
 
 
2 

3 
4 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 

ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لصفة  -
 محددة.

ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لخصائص  -
 عامة.

وضع األشياء بناًء على نظام ذو مرحلة  -
أو عدة مراحل لتصنيف مجموعة من 

األشياء وتسمية الصفات التي يبنى عليها 
 هذا التصنيف.

تحديد معيار التصنيف )تحديد الصفات  -
 التي على أساسها يتم التصنيف(.

التشابه واالختالف  المقارنة حسب أوجه -
 بين المواد.

 التصنيف 

 



 

71 
 

وضع األشياء في المجموعات على  -
 أساس خصائص مشتركة بينها.

 مجموع 3 13 4  4 2 2 6 
 3 

2 
3 

1 
 
 

3 

 
 

3 
 

 

3 
2 
2 
1 

 7 
3 
6 
 

 
 

5 

1 
 

7 
2 
 

وصف األشياء أو الظواهر أو األحداث  -
 بدقة علمية.

ترجمة المعلومات المتوفرة والتعبير عن  -
 اآلراء بدقة علمية.

عرض النتائج في جداول أو رسوم بيانية. -  
إعداد التقارير عن المالحظات واألنشطة  -

 العلمية المختلفة.
 

 االتصال 

 8 4 3 8  16 5 10                                                                                                      
     

 
  

2 
3 
 

1 
 

 
1 
 
 

 
 

استخدام أدوات قياس غير مقننة. -  
استخدام أدوات قياس مقننة. -  
مناسبة اختيار األدوات المناسبة للقياس. -  
استعمال أدوات القياس بشكل صحيح. -  
التعبير كميًا عن الخاصية المناسبة. -  
المقارنة في خاصيتين أو أكثر باستخدام  -

 أدوات قياس مقننة.
 

 القياس 

 مجموع  1 6      
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   5 
 
 
 
 

2 
 

 
 

  
2 
3 
2 
2 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

استخدام األرقام التي تم الحصول عليها  -
 أثناء القياس.

التعبير الكمي عن خصائص الظاهرة  -
.موضوع القياس  

استخدام الرموز الرياضية والعالقات  -
 العددية بين المفاهيم العلمية.

أجراء العمليات الحسابية لمعالجة  -
 البيانات.

تحديد وحدات القياس المعبرة عن الظاهرة  -
 أو الحدث بدقة.

توظيف العالقات العددية بين المفاهيم  -
 العلمية. 

 

 استخدام األرقام  

  مجموع 1 1 9   7   
وصف العالقات المكانية والزمانية وتغيير  -         

 العالقات فيما بينهما.
عن الزمان تحديد وحدات القياس المعبرة  -

 والمكان بدقة.
استخدام عالقات المكان والزمان في  -

وصف البيئة الطبيعية وما تحويه من 
 متغيرات.

استخدام العالقات الرياضية والقوانين  -
ن المعبرة عن العالقات المكانية والزمانية بي

 المفاهيم العلمية ذات العالقة.

 استخدام العالقات الزمانية 

  مجموع         
 7 

 
 

2 

1 
 
 
 

3 

5 
 
 

1 

 
2 
 

2 

 6 
17 

 
6 

5 
 
 

2 

1 
5 
 

2 
1 

استخالص معلومة أو معلومات فرعية  -
 جديدة من تعميم معروف.

التوصل إلى استنتاج في ضوء  -
 مالحظاته.

توصل إلى الجزيئات واألمثلة من ال-
 العموميات.

 االستنتاج
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عن ظاهرة  جديدة معلومة الربط بين -
 لمعلومة سابقة.

االستنتاج في ضوء اختبار صدق  -
 مالحظاته الجديدة.

 
  مجموع 9 7 29  4 6 4 9 
  

 
 

1 

1 1      
1 
1 

استخدام المعلومات )المالحظة( المتوافرة  -
عن ظاهرة ما للتنبؤ بحدوث ظاهرة في 

 المستقبل.
الربط بين المالحظات والتنبؤات لحدوث  -

 ظاهرة معينة.
التحقق في صحة حدوث التنبؤ. -  
تحديد النتيجة قبل حدوثها بناًء على  -

 معلومات حالية.
 

 التنبؤ 

    مجموع 2     1 1 1 
 

 ثانيا:عمليات العلم التكاملية

اقتراح حل وتفسير اولي )حل -   2   2  1 
 مؤقت( لعالقة بين متغيرين.

التميز بين الفروض الكمية -
 والوصفية.

صياغة فروض قابلة الختبار.-  
بناء على  تقرير الفروض-

 معلومات جديدة.
صياغة الفروض انطالقا من -

جملة من المالحظات 
 واستنتاجات.

تحديد الية اختبار الفروض.-  
اختيار الفروض االكثر تفسير -

 لظاهرة.

روض فرض الف  
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استبعاد الفروض التي ليس -
 لها صله بحل المشكلة.

تعديل الفروض بناء على -
معلومات جديدة تظهر اثناء 

 االختبار. 
 

 مجموع   2   2  1 
 7 2 6 

 
 

6  16 
 

3 

6 
 

1 

تعريف المفاهيم العلمية  - 8
بشكل اجرائي اما بتحديد 

المفهوم او المصطلح او بيان 
 كيفية قياسه.

التميز بين المفهوم االجرائي -
 والمفهوم االصطالحي.

تحديد الخصائص المميزة  -
 للظاهرة أو الحدث

تحديد كيفية مالحظة  -
 الخصائص المميزة للظاهرة.

 خصائص الظاهرة أدراك-
الدراسة. موضوع  

 

 التعريف اإلجرائي 

 مجموع 8 7 19  6 6 2 7 
 2  4 

4 
1 
1 

 3 
3 

تحديد المتغيرات المستقلة -  
 والتابعة.

تحديد المتغيرات المؤثرة على -
 المتغير التابع.

التميز بين الشروط المتغير -
 وشروط عدم تغيرها.

تحديد أثر المتغير المستقل -
 عن المتغير التابع.

 

 ضبط المتغيرات

 مجموع     2 8  2 
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 3   
5 

 
3 

 3 
9 
 
 
 

1 

تصميم تجربة لتعرف على  -  
اتر عامل في عامل متغير او 

 أكثر.
تنفيذ التجربة وفق خطوات  -

 منظمة.
فحص أثر المتغير المستقل -

 في المتغير التابع.
لصحة االختبار العملي  -

 الفروض العلمية.
تدوين خطوات التجربة  -

 بطريقة علمية.
اقتراح حلول او تجارب أخرى  -

 لحل المشكلة.
كتابة تقرير مفصل عن  -

 التجربة.
 

 التجريب 

 مجموع   13  3 5  3 
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 12 
2 
 

5 
 
 
 
 
 
 

1 

12 
 
 

1 
2 

 
 

8 
1 
 

2 

 
 

22 
5 
 

5 

 2 
 

17 
 

 
4 

 
 

3 

3 
 

12 
 

 
1 
 
 
2 
 
 

االستعانة بالجداول واألشكال  -
والرسوم لتفسير البيانات التي تم 

الحصول عليها بطريقة غير 
 مباشرة. 

استخراج المعلومات الواردة  -
من الجداول والرسوم واألشكال 

 ووصفها بجمل بسيطة.
تحديد المبادئ أو القوانين أو  -

 النظريات المفسرة للنتائج.
التميز بين العالقة الخطية -

ير الخطية بالجدول.وغ  
الربط بين السبب والنتيجة  -

 لظاهرة او حدث.
التأكد من صحة الفروض في  -

 ضوء النتائج.
تحديد البيانات المطلوب -

 قياسها.
جمع البيانات وتنظيمها-  
التوصل الى األسباب الحقيقة  -

للمعلومات التي جمعها او 
الظاهرة التي تمت مالحظتها 

.في ضوء الخبرات السابقة  
 

تفسير البيانات والرسوم 
 البيانية 

 مجموع 16 3 23  32 11 15 20 
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(4) ملحق رقم  

المتضمنة بأنشطة كتب العلوم من الصف الخامس للصف التاسععمليات العلم   

 

        لصف الخامس                          "العلوم والحياة"بكتاب  ( عمليات العلم المتضمنة1جدول)
 عمليات العلم األساسية الجزء االول الجزء الثاني التكرارات النسب المئوية

18.62%  المالحظة 49 35 84 
5.1%  التصنيف 12 11 23 

13.3%  االتصال 33 27 60 
3.32 %  القياس 11 4 15 
0.88%  استخدام األرقام 3 1 4 

0%  استخدام العالقات زمانية ومكانية 0 0 0 
17.1%  االستنتاج 45 32 77 
0.44%  التنبؤ 2 0 2 

58.76%  المجموع 155 110 265 
 العمليات التكاملية 

0.44%  فرض الفروض 2 0 2 
12.41%  التعريف األجرائي 34 22 56 

2.66%  ضبط المتغيرات 6 6 12 
5.1%  التجريب 13 10 23 

20.62%  تفسير البيانات والرسوم البيانية 42 51 93 
41.2%  186 89  97  المجموع 
100%  المجموع الكلي 252 199 451 
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.صف السادسلل "العلوم والحياة"كتاب  أنشطةب ( عمليات العلم المتضمنة2جدول)  

 

األولء ز الج الجزء الثاني التكرارات النسب المئوية األساسيةعمليات العلم    
15.55%  المالحظة 54 25 79 

7%  التصنيف 20 14 34 
11%  االتصال 31 23 54 

3%  القياس 11 4 15 
3%  استخدام األرقام 11 7 18 
0%  استخدام العالقات زمانية ومكانية 0 0 0 

15.5%  االستنتاج 56 23 79 
1%  التنبؤ 2 3 5 

%55,5  المجموع 185 99 284 
 العمليات التكاملية 

1%  فرض الفروض 2 3 5 
11%  التعريف األجرائي 34 21 55 

4% المتغيراتضبط  10 8 18   
5%  التجريب 11 15 26 

23.6%  تفسير البيانات والرسوم البيانية 42 78 120 
44.6%  المجموع 99 125 224 
100%  المجموع الكلي 284 224 508 
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  السابع                             للصف  "العلوم والحياة"كتاب ( عمليات العلم المتضمنة بأنشطة 3جدول )

المئوبةالنسب  األساسيةعمليات العلم  الجزء األول الجزء الثاني التكرارات   
15.06%  المالحظة 76 54 130 

7.06%  التصنيف 18 43 61 
9.38%  االتصال 45 36 81 

5.4%  القياس 12 35 47 
7.4%  استخدام األرقام 16 48 64 

0.46%  استخدام العالقات زمانية ومكانية 4 0 4 
9.38%  االستنتاج 43 38 81 
0.93%  التنبؤ 8 0 8 

55.16%  المجموع 222 254 476 
 العمليات التكاملية

1.27%  فرض الفروض 10 1 11 
3.2%  التعريف األجرائي 14 14 28 
5.8%  ضبط المتغيرات 28 22 50 

8.57%  التجريب 29 45 74 
22.8%  197 119  78  تفسير البيانات والرسوم البيانية 

41.7% مجموع  159 201 360   

100%  مجموع الكلي 381 455 863 
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الثامنصف لل "العلوم والحياة"كتب  بأنشطة نة( عمليات العلم المتضم4ل)جدو   

األساسيةعمليات العلم  الجزء االول الجزء الثاني التكرارات النسب المئوية  
11.85%  المالحظة 34 28 62 

7.07%  التصنيف 12 25 37 
11.08%  االتصال 22 36 58 

4.20%  القياس 12 10 22 
7.64%  استخدام األرقام 20 20 40 
0.76%  استخدام العالقات زمانية ومكانية 4 0 4 

17.01%  االستنتاج 43 46 89 
0.76%  التنبؤ 3 1 4 

60.42%  المجموع 150 166 316 
 العمليات التكاملية 

1.14%  فرض الفروض 5 1 6 
4.01% األجرائيالتعريف  7 14 21   
4,20%  ضبط المتغيرات 13 9 22 
9.75%  التجريب 30 21 51 

20.45%  تفسير البيانات والرسوم البيانية 68 39 107 
39.57%  المجموع 123 84 207 

100%  المجموع الكلي 273 250 523 
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تاسعللصف ال "العلوم والحياة"عمليات العلم المتضمنة بأنشطة كتب  (5جدول)  

المئويةالنسب   عمليات العلم االساسية الجزء االول الجزء الثاني التكرارات 
7.09% لمالحظةا 15 29 44   

12.74% تصنيفال 33 46 79   
13.06% تصالاال 31 50 81   

3.38%  القياس 8 13 21 
5.64%  استخدام األرقام 22 13 35 

0%  استخدام العالقات زمانية ومكانية 0 0 0 
11.61%  االستنتاج 45 27 72 

0.32%  التنبؤ 2 0 2 
53.87%  المجموع 156 178 334 

 العمليات التكاملية 
3.38%  فرض الفروض 2 19 21 
5.16%  التعريف األجرائي 8 24 32 
7.74%  ضبط المتغيرات 20 28 48 

13.22%  التجريب 41 41 82 
16.61%  تفسير البيانات والرسوم البيانية 42 61 103 
46.12%   286  المجموع  113 173 

100%  المجموع الكلي 269 351 620 
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(5ملحق رقم )  

لمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"لتحليل كتب  مثال  

 ( اثر كتله الجسم المتحرك على مقدار طاقته الحركيه2نشاط )

 المواد واالدوات:

 ومسطره، ووعاء فيه رمل.كره كتلتها صغيره، كره كتلتها كبيره )لهما الحجم نفسه(، 

                                                                                                                                                              (تجريب)                                         خطوات العمل
الكره الصغيره في وعاء الرمل. قم بقياس عمق انغراس الكره الصغيره في الرمل باستخدام المسطره. اسقط 

 ("قياس)" 
               المتغيرات           ضبط)اسقط الكره كبيره الكتله في وعاء رمل من االرتفاع نفسه الذي اسقطت منه الكره الصغيره

 (القياس" )الرمل باستخدام المسطره. " قم بقياس عمق انغراس الكره الكبيره في
قارن بين العمق الذي انغرست فيه الكره الصغيره والعمق الذي انغرست فيه الكره الكبيره. ماذا تالحظ 

 )مالحظة(
حركه م المتحرك تزداد طاقه السفكلما زادت كتله الجلكتله الجسم دور مهم في مقدار الطاقه التي يملكها

 اج(ستنتاال)التي يمتلكها.

 ( اثر سرعه الجسم المتحرك على مقدار طاقته الحركيه.3نشاط )

             المواد واالدوات:   
 كره، مسطره، ووعاء فيه رمل 

                                                                                                                                                                                             ( تجريب)خطوات العمل    
الكره في الرمل قم بقياس عمق انغراس (ضبط المتغيرات) اسقط الكره في وعاء الرمل سقوطا حرا

                          " قياسباستخدام المسطره  " 
م  (ضبط المتغيرات) اخرج الكره من الرمل ، واضربها في الرمل الى االسفل بقوه بعد تسويه سطح 

 قياس()بقياس عمق انغراس الكره في الرمل في هذه الحاله باستخدام المسطره.
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 ( مكونات الغالف الجوي 2نشاط )

" مالحظه : تامل الشكل الذي يبين تركيب الغالف الجوي، ثم اجب عن االسئله 
 االتيه:

 " تفسير البياناتما اكثر الغازات انتشارا في الغالف الجوي ؟  "  .1
ه وغير للمكونات الحياختر ثالثه غازات من الغازات المكونه " للغالف الجوي مبينا اهميه كل منها  .2

 ".تصنيف الحيه .  
 "استخدام االرقام" اكتب رمزي عنصرين من العناصر المكونه للغالف الجوي  .3
 " استخدام االرقام" اما الصيغه الجزئيه لمركب بخار الماء ؟  .4
ماذا تتوقع ان يحدث لنسب الغازات االخرى عندما ترتفع نسبه البخار الماء في الغالف الجوي. "  .5

 "تنبؤ
 "تنبؤ "ماذا تتوقع ان يحدث على االرض في حال اختالف نسب الغازات المكونه للغالف الجوي ؟  .6
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المبحث الرقم
  إجازة الرسالة 
  اإلهداء 
 أ األقرار 
 ب الشكر 
 ج الملخص بالعربي 
 د الملخص باالنجليزي  

 الفصل األول:خلفية الدراسة ومشكلتها                                  
 1 المقدمة 1.1
 3 مشكلة الدراسة 2.1
 3 هدف الدراسةأ  3.1
 4 الدراسة أسئلة 4.1
 4 الدراسةأهمية  5.1
 5 حدود الدراسة 6.1
 5 مصطلحات الدراسة 7.1

 الفصل الثاني:أدبيات الدراسة                                 
 7 األطار النظري  1.2
 8 تعريف عمليات العلم 2.2

 8 تاريخ عمليات العلم 
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 9 تصنيف عمليات العلم
 18 خصائص عمليات العلم 

 19 أهمية عمليات العلم
 تدريسعمليات العلم في أهمية 
 العلوم

19 

 20 األنشطة العلمية التعلمية 3.2
 20 أنوع األنشطة العلمية 

 20 أهمية األنشطة
 20 تصنيف األنشطة    

 22         األنشطة وظيفة
 23 األنشطةمعاير تصميم 

 23 شروط اختيار األنشطة
 23 مبادئ تخطيط األنشطة

 24 صعوبات تفعيل األنشطة
 24  دور المعلم باألنشطة

 24  دور المتعلم باألنشطة
 27 الدراسات السابقة 4.2

 36 تعقيب على الدراسات السابقة 
 الفصل الثالث                                   

 38 إجراءات الدراسة 3
 38 منهج الدراسة 1.3
 38 مجتمع الدراسة 2.3
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 39 عينة الدراسة 4.3
 40 أداة الدراسة 5.3
 41 الصدق 6.3
 41 الثبات 7.3
 42 اإلحصائيةاألساليب  8.3

 الفصل الرابع                           
 44 نتائج الدراسة ومناقشتها 4

 44 عرض النتائج 1.4
 44 األول الفرعينتائج السؤال  1.1.4
 47 الفرعي نتائج السؤال الثاني 2.1.4
 49 الفرعي نتائج السؤال الثالث 3.1.4

 52 النتائجملخص  
 الفصل الخامس                             

 53 مناقشة النتائج 1.5
 55 التوصيات 2.5
 56 المراجع بااللغة العربية 3.5

 59 األجنبيةالمراجع  
 60 المالحق 4.5
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 ولافهرس الجد

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
علوم ال"ة كتاب أنشطالمتضمنة في  األساسيةعمليات العلم  1.4

 لمرحلة األساسية العليا "والحياة
45 

علوم ال"ة كتاب نشطالتكاملية المتضمنة في أ عمليات العلم 2.4
 للمرحلة األساسية العليا "والحياة

48 

 "العلوم والحياة"كتاب  أنشطةعمليات العلم المتضمنة في  3.4
 للمرحلة األساسيى العليا

50 

                                                      

 فهرس المالحق

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 60 االختصاص ي أسماء المحكمين ذو  1
 61 أداة الدراسة 2
 65 لمرحلة األساسية العليا "العلوم والحياة"ل كتاب نتائج تحلي 3
 "العلوم والحياة"عمليات العلم المتضمنة في أنشطة كتب  4

 للمرحلة األساسية العليا
77 

ية للمرحلة األساس "العلوم والحياة"مثال لتحليل أنشطة من كتب  5
 العليا
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