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ِبسم اهللا الرحمن الرحيم ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ ّ  

  

ْال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليهـا مـا اكتـسبت  َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ ً َ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ
ِ

َربنا َال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و َال تحمل علينا إصرا كما  َ ً ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُملته على الذين من قبلنا ربنا و َال تحملنا ما َال طاقة لنا به و اعف َح ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ِعنا و اغفر لنا و ارحمنا أنـت مو◌النـا فانـصرنا علـى القـوم  ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ

َالكافرين َ ْ
ِ ِ .  

  
  ق اهللا العظيم                                                 صد

  
 )٢٨٦آية ( سورة البقرة 



  أ                                                                  
 

 

  إهداء
 

إلى المعلم األول سيدنا محمد عليه أفضل الـصلوات ،           ♣
  .ينبوع العلم و هادي البشرية 

إلى أرض الرباط و اإلسراء المباركة ، قدس األقـداس           ♣
  .الغالية

  .إلى كل من روى بدمه تراب فلسطين الحبيبة ♣
  .ينإلى كل أطفال و طالب فلسطين الصامد ♣
  .إلى روح والدي الطاهرتين  ♣
ي التي وقفت بجـانبي أثنـاء       إلى زوجتي شريكة حيات    ♣

  .دراستي
 . إلى أبنائي محمد وأمل وأسيل ♣
  

  .أهدي ثمرة جهدي هذا آمالً القبول

  

  



  ب                                                                  
 

  شكر و تقدير
 
الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا محمد ، الحمد هللا الذي علم  •

سبحانه على توفيقه لي بإنجاز هذا الجهد العلمي اإلنسان ما لم يعلم ، أحمده 
  .المتواضع وبعد

من لم يشكر ”: اعترافاً بالفضل ألهله وإتباعاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم  •
سالمية ممثلةً فاني أتقدم بالشكر واالمتنان إلى الجامعة اإل” الناس لم يشكر اهللا 

رتقاء من جهد وعطاء متجدد لالدارتها وهيئات التدريس فيها، لما تقدمه إبرئيسها و
بالمستوى التعليمي ألبناء وطننا الحبيب ، كما أتقدم بشكري وتقديري لعمادتي 
الدراسات العليا وكلية التربية والعاملين فيهما على جهودهم الطيبة في خدمة طلبة 

 .العلم
 و في رحلة التزود من ينابيع العلم و المعرفة يسر اهللا في طريقي األستاذين •

الفاضلين الدكتور عبد اهللا محمد عبد المنعم ، و الدكتور صالح أحمد الناقة،واللذان 
احتضنا هذه الرسالة ، و قدما كل ما يملكان من خبرة و معرفة لمساعدتي على السير 
بخطى ثابتة لتصبح فكرة رسالتي حقيقةً واقعة، ولم يبخال على بوقتهما و جهدهما 

  .         ير، وجزاهما اهللا كل خير،وبارك بهما و بذريتهمافلهما كل العرفان و التقد
/ ، الدكتور والعرفان إلى عضوي لجنة المناقشة كما أتقدم بأسمى آيات الشكر •

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة  ، اللولو فتحية/ ة والدكتور ، محمود األستاذ
فاضل الذين قاموا مشكورين القيمة،والشكر موصول لألساتذة األ تهمااإلثرائها بمالحظ

بتحكيم أداتي الدراسة،وإلى كل من ساهم بتسهيل مهمتي خالل قيامي بتطبيق االختبار 
 .في مدارس الحكومة و الوكالة من مدراء و معلمين و طلبة 

                                                            
                                             جزى اهللا كل هؤالء عني خري اجلزاء                                                           

                                                                                                            واهللا ويل التوفيق
  الباحث                                          

  سلمان قديح عبد السالم شحادة                                                      



  ج                                                                  
 

 قائمة المحتويات

  الموضوع

  
  الصفحة

  أ  ................................................................................................................................إهداء 
  ب  ....................................................................................................................شكر وتقدير 

  ج  .............................................................................................................قائمة المحتويات 
  و  .................................................................................................................قائمة الجداول 
  ط  .................................................................................................................قائمة المالحق 

  ي  .....................................................................................ملخص الدراسة باللغة العربية 
    الفصل األول

  ١   وخلفيتها الدراسةمشكلة
  ٢  ............................................................................................................................. المقدمة

ــشكلة   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدراسة

٦  
  ٧  ........................................................................................................... فرضيات الدراسة
  ٧  ................................................................................ .............................. أهداف الدراسة

  ٨  .................................................................................................................أهمية الدراسة 
  ٩  ................................................................................... ...................مصطلحات الدراسة 

  ١٠  ................................................................................................................. حدود الدراسة
   الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة
  

١١  
  ١٢  .................................................................................................................................مقدمة
    لمطبيعة الع: أوالً 

  ١٢  .....................................................................................................أهمية فهم طبيعة العلم
  ١٣  .......................................................................................................................مفهوم العلم

  ١٤  ..............................................................................................................أبعاد طبيعة العلم



  د 
 

  الموضوع
  

  الصفحة
  ١٥  ......................................................................................................................أهداف العلم

  ١٦  .................................................................................................................خصائص العلم
  ١٨  ..................................................................................................................أخالقيات العلم
  ١٩  .........................................................................................................................نتائج العلم

    عمليات العلم: ثانياً 
  ٢٤  .......................................................................................................تعريف عمليات العلم
  ٢٦  ......................................................................................................تصنيف عمليات العلم
  ٢٧  ....................................................................................................عمليات العلم األساسية
  ٣٣  ....................................................................................................عمليات العلم المتكاملة

  ٣٦  ..............................................................................................................................الخاتمة
    الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

٣٧  
  ٣٨   .........................................................................................دراسات اهتمت بطبيعة العلم

  ٤٧  ........................................................................................ت العلمدراسات اهتمت بعمليا
  ٦١  .............................................................دراسات اهتمت بطبيعة العلم وعملياته معاً

  ٦٧  ........................................................................... على الدراسات السابقة الباحثتعقيب
  الفصل الرابع

  
  

  ٧١  )الطريقة واإلجراءات ( منهجية الدراسة
  ٧٢  ................................................................................................................. منهج الدراسة

  ٧٢  ............................................................................................................... الدراسةمجتمع 
  ٧٣  ..................................................................................................................عينة الدراسة 

  ٧٦  ................................................................................................................. الدراسةأدوات
  ٩٨   .............................................................................................................إجراءات الدراسة

  ٩٩  ..................................................................................المعالجات اإلحصائية المستخدمة



  ه 
 

  
  
  
  
  
  
  

  الموضوع
  

  الصفحة
    الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها 
  

١٠٠  
  ١٠١  ......................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
  ١٠١  ......................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني
  ١٠٩  ......................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث
  ١٢٠  .....................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع

  ١٢٩  .................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس
  ١٣١  ..................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس
  ١٣٤  ....................................................................................النتائج المتعلقة بالتساؤل السابع

  ١٣٨  ............................................................................................تعقيب الباحث على النتائج
  ١٤٠  ............................................................................................................توصيات الدراسة
  ١٤١  ...........................................................................................................مقترحات الدراسة
    مراجع الدراسة 

  ١٤٢  ............ ............................................................................................ المراجع العربية-أ
  ١٥٢ .................................................................................................. المراجع األجنبية -ب

  ١٥٤  .............................................................................................................................المالحق
  ١٩٢  ................................................................................ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 



  و 
 

  قائمة الجداول

رقم 
  الجدول

  الصفحة   الجداولعنوان

  ٧٢  مشرفةتوزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيرات الجنس والجهة ال  ١

  ٧٤  توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيرات الجنس والجهة المشرفة  ٢

  ٧٥  جدول يوضح توزيع العينة على المدارس  ٣

  ٧٧  ملياته المناسبة للصف التاسعقائمة أبعاد طبيعة العلم وع  ٤

  ٨٠  حساب نسب ثبات تحليل عمليات العلم عبر الزمن  ٥

  ٨١  )الباحث ومعلم علوم(بر األفرادحساب نسب ثبات تحليل نتائج العلم ع  ٦

  ٨٢  حساب نسب ثبات تحليل مفاهيم طبيعة العلم عبر األفراد  ٧

  ٨٥  توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لعمليات العلم  ٨

  ٨٦  توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لألهداف في المنهاج  ٩

  ٨٩  ختباراالمعامالت الصعوبة و التمييز لفقرات   ١٠

مجال طبيعة العلم بأبعادها وبالدرجة الكلية معامالت ارتباط فقرات   ١١
  للمجال

٩١  

مجال عمليات العلم بأبعادها وبالدرجة الكلية معامالت ارتباط فقرات   ١٢
  للمجال

٩٢  

  ٩٣  صدق المقارنة الطرفية لالختبار  ١٣

لتي كودر قيم معامل الثبات لالختبار ومجاالته وأبعاده باستخدام معاد  ١٤
  ريتشاردسون والتجزئة النصفية

٩٥  

  ٩٦   وجوانبه وعدد فقرات وأرقام كل منها في االختبارطبيعة العلم  ١٥

  ٩٧  وجوانبها وعدد فقرات وأرقام كل منها في االختبارعمليات العلم   ١٦

  ١٠١  النسبة المئوية ألبعاد طبيعة العلم المتضمنة في الكتاب بصورة فلسفية  ١٧



  ز 
 

  ١٠٢   نتائج العلم المتضمنة في محتوى كتاب العلوم للصف التاسعمفاهيم  ١٨

في الفصل (نتائج العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع   ١٩
 )الدراسي األول

١٠٤  

في الفصل (نتائج العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع   ٢٠
 )الدراسي الثاني

١٠٥  

تصفية النتائج ( لعلوم للصف التاسعنتائج العلم المتضمنة في كتاب ا  ٢١
 )حسب الوحدات الدراسية 

١٠٦  

التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم األساسية المتضمنة في كتاب   ٢٢
  ) الدراسي األولفي الفصل(العلوم للصف التاسع 

١٠٩  

لعمليات العلم التكاملية المتضمنة في كتاب التكرارات والنسب المئوية   ٢٣
 )في الفصل الدراسي األول(صف التاسع العلوم لل

١١١  

 األساسية المتضمنة في كتاب التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم  ٢٤
  )في الفصل الدراسي الثاني(العلوم للصف التاسع 

١١٢  

لعمليات العلم التكاملية المتضمنة في كتاب التكرارات والنسب المئوية   ٢٥
  )الدراسي الثانيفي الفصل (العلوم للصف التاسع 

١١٤  

٢٦  
لعمليات العلم األساسية و التكاملية معاً التكرارات والنسب المئوية 

التصفية حسب الوحدات (المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع 
  )الدراسية

١١٥  

التوزيع اإلجمالي لعمليات العلم على الفصول الدراسية في كتاب العلوم   ٢٧
  للصف التاسع

١١٧  

٢٨  
لعمليات العلم األساسية و التكاملية معاً ، رات والنسب المئوية التكرا

المتضمنة في كتاب  الصف التاسع والمناسبة للمرحلة اإلعدادية التي 
  استهدفها االختبار

١١٩  

  ١٢٠  اإلحصاءات الوصفية لمجال مفاهيم طبيعة العلم  ٢٩
  ١٢٢  اإلحصاءات الوصفية لمجال مفاهيم عمليات العلم األساسية  ٣٠

  ١٢٣  اإلحصاءات الوصفية لمجال مفاهيم عمليات العلم التكاملية  ٣١

  ١٢٥  اإلحصاءات الوصفية لمجاالت االختبار ولالختبار ككل  ٣٢



  ح 
 

  ١٢٦  النسب المئوية للطلبة في ضوء فئات الدرجات  ٣٣

  ١٢٧  النسب المئوية للطلبة في ضوء مستويات اإلتقان الثالث  ٣٤

  ١٢٩   الطلبة على مجالي مفاهيم العلم وعمليات العلمالعالقة بين درجاتداللة   ٣٥

اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته في ضوء متغير داللة الفروق في   ٣٦
  ١٣١  جنس الطالب

على اختبار مفاهيم طبيعة العلم   درجات الطلبةداللة الفروق في  ٣٧
  )حكومة ، وكالة(وعملياته في ضوء متغير الجهة المشرفة

١٣٥  



 
ط 

  ة المالحققائم
  

رقم 
  الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق

١  
كتاب تسهيل مهمة من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية * 

للجهات المختصة في مديرية التربية والتعليم التابعة للحكومة في 
  محافظة غزة 

١٥٥  

٢  
كتاب تسهيل مهمة من عمادة الدراسات العليا بالجامعة للجهات * 

 مديرية التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث الدولية، المختصة في
   ٠والموافقة عليه ، حيث تمت الموافقة على نفس كتاب تسهيل المهمة 

١٥٦  

كتاب موافقة من الجهات المختصة في مديرية التربية والتعليم *   ٣
  ١٥٧  ٠التابعة للحكومة 

  ١٥٨  لة التحكيمأداة تحليل مفاهيم طبيعة العلم وعملياته في مرح*   ٤

  ١٦٠  ٠قائمة المحكمين *   ٥

، التي  في صورته األولية  مفاهيم طبيعة العلم وعملياتهاختبار*   ٦
  ١٦١  ٠عرضت على المحكمين 

 مفاهيم طبيعة العلم وعملياته الذي طبق على العينة اختبار*   ٧
  ١٧٦  ٠االستطالعية بعد تحكيمه 

  ١٨٥  . االختبار في صورته النهائية *   ٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
ي 

  ملخص الدراسة
  

هدفت هذه الدراسة لتقصي مدى توافر أبعاد طبيعة العلم و عملياته في كتاب العلوم 
  .الفلسطيني المقرر على الصف التاسع ، وقياس مدى اكتساب الطلبة لها 

حيث تم تحديد أبعاد طبيعة العلم و عملياته المناسبة للمرحلة اإلعدادية ، ثم تحليل الكتاب 
مقرر لتحديد مدى توافر مفاهيم طبيعة العلم و عملياته التي  يحتويها الكتاب ، وتم رصدها ال

  .في جداول و مناقشتها و تفسيرها 
كما هدفت الدراسة لقياس مدى اكتساب طلبة الصف التاسع لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته ، 

  .م ، واكتسابهم لعمليات العلم وتحديد مدى وجود عالقة بين اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العل
كما هدفت الدراسة لتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اكتساب الطلبة لمفاهيم 

  ) .حكومة أم وكالة ( طبيعة العلم و عملياته تعزى لمتغير الجنس و متغير الجهة المشرفة 
 عملياته، كما استخدم وقد استخدم الباحث في دراسته أداة تحليل مفاهيم طبيعة العلم و   

اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة لعمليات العلم ، و قد مرت األدوات بمراحل عديدة 
  .لالطمئنان لمدى صدقها و ثباتها حتى وصلت لمرحلة التطبيق 

وقد تم تطبيق االختبار على عينة من طلبة الصف التاسع ، تم اختيارها بالطريقة 
بقية في تحديد األعداد حسب الجنس و الجهة المشرفة بما الطبقية العشوائية و تظهر الط

 ٥٤٠يتناسب مع الوزن النسبي لها في المجتمع األصلي للدراسة ، حيث كان عدد أفراد العينة 
  .طالب و طالبة

وكان أبرز نتائج الدراسة ، تضمن الكتاب أبعاد طبيعة العلم في الوحدة األولى 
ثالث أهداف لطبيعة العلم ، وتم ذكر أربع خصائص بصورة فلسفية تربوية ، حيث تم عرض 

للعلم و أربع أخالقيات ، كما تم ذكر خمسة عناصر من المعرفة العلمية التي تشكل نتائج العلم 
  .، مع إعطاء أمثلة على كل منها 

كما أسفرت عملية تحليل نتائج العلم من خالل تحليل الفقرة في النص إلى أن الكتاب    
  ن معرفي وهو كم كبير نسبياً ، كما أنه غير موزع بصورة متوازنة ما بين مكو٩٤٣يحتوي 



 
ك 

 الفصول الدراسية ، و ال بين الوحدات الدراسية ، وال بين الفصول في الكتاب ، وال بين 
  . العلوم األساسية من أحياء و كيمياء و فيزياء 

عمليات زعة على  مهارة مو٣٦٠كما أظهرت الدراسة أن الكتاب المقرر يحتوي 
 تحديدها في السؤال البحثي  مهارة استهدفها االختبار و هي التي تم٢٣٣منها العلم المختلفة ،

كما يين وعلى ثمانية وحدات دراسية،،وهو عدد غير مرتفع إذ قسمته على فصلين دراساألول
أن توزيع المهارات ال يتمتع بأي نوع من التوازن في التوزيع ، سواء على مستوى المهارة 

  .أو الوحدة أو الفصول داخل الوحدة 
 ، كما كانت نسبة اكتساب  العلموأظهرت الدراسة تدني مستوى اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة

  %) .٤٥,٩( وكذلك التكاملية %) ٤٨,١(الطلبة لعمليات العلم األساسية منخفضة جداً 
طبيعة العلم و مجال كما أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية موجبة قوية بين مجال مفاهيم 

  .عمليات العلم 
 بين  )٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

اكتساب الطالبات و اكتساب الطالب لمفاهيم طبيعة العلم و عملياته لصالح الطالبات ، بينما لم 
بين اكتساب طلبة المدارس   )٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة تظهر فروق ذات داللة إحصائية 

  .الحكومية و طلبة مدارس وكالة الغوث 
وأوصت الدراسة بالتركيز على مفاهيم طبيعة العلم من أهداف و خصائص و 

  .أخالقيات و نتائج ألنها تمثل قاعدة أساسية للتفكير والبحث العلمي الصحيح 
ستوى الطلبة والوقت كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالكم المعرفي بحيث يناسب م

  .المتاح ويتوزع بشكل مدروس و متوازن على الوحدات الدراسية 
كما أوصت الدراسة بضرورة التركيز على عمليات العلم ، و مراعاة التوازن في توزيعها 
سواء من حيث عدد المهارة الواحدة ، أو عدد تواجدها داخل الفصول و الوحدات الدراسية ، 

لى الممارسة الفعلية للطالب لتلك العمليات و ليس مجرد تواجدها كما أوصت بالتركيز ع
  .وانتقاء العمليات المناسبة للمرحلة العمرية للطلبة 
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    الفصل األول
الدراسة   خلفية 

    
  المقدمة 

  مشكلة الدراسة 

  فرضيات الدراسة 

  أهداف الدراسة 

  أهمية الدراسة 

  حدود البحث 

  مصطلحات الدراسة  

  

  



 
٢

  الفصل األول
  الدراسةخلفية 

  المقدمة
وهـي مـزيج مـن      " الموجة الثالثة   " تجتاح العالم اليوم ثورة جديدة يطلق عليها اسم         

التقدم التكنولوجي المذهل والثورة المعلوماتية الفائقة ، والتي أدت إلى وجود ثورة جديدة تلـي               
  .الثورة الزراعية والصناعية 

 والتقدم العلمي مما نتج عنه كم كبير مـن     يشهد العصر الذي نعيشه تطوراً كبيراً في المعرفة       و
   ٠المعلومات والمشكالت التي تواجه الفرد في حياته اليومية

ـ        زود بكـم هائـل مـن المعـارف العلميـة           ودخل اإلنسان القرن الحادي والعشرين وهو م
  .وأصبحت جزءاً مهماً من حياته  مفاهيمها،وتزايدتوالتكنولوجية، وتضاعفت المعرفة،

ام منصباً على المفاهيم والعالقات القائمة بينها بدالً من التركيز على كيفية وأصبح االهتم
حفظها واسترجاعها ، األمر الذي دفع بعض المختصين في مجال التربية والتعليم لتبني طرق 
وأساليب تدريسية تركز على كيفية تعلم العلوم ، بما يتماشى مع استيعاب ومواكبة تلك 

  .التغيرات 
ى واقع تدريس العلوم في مدارسنا فنجد أن الطريقة التقليدية ما زالت تشغل وبالنظر إل

حيزاً كبيراً بين األساليب التي يستخدمها المعلم داخل الفصل و بذلك أصبح التعليم نظرياً 
تلقينياً مما جعل التالميذ أكثر سلبية و اعتماداً بدرجة كبيرة في تحصيلهم على مساعدة 

   ) .١٨٨، ٢٠٠٠الفار ، ( لالنجاز  ت ثقتهم بأنفسهم و قلت دافعيتهمعاآلخرين ، كما تزعز
وحيث أن المناهج و المقررات و الكتب تعالج قضايا متغيرة في جوانب متعددة فإن تحـديثها                
وإثرائها و تكيفها و تطورها من حين آلخر يعد من العمليات الـضرورية ، وتحتـاج بعـض           

  ٠ العمليات ومنها مقررات العلوم المقررات أكثر من غيرها إلى مثل هذه
وكذلك التغيـرات االجتماعيـة     ،أن العلوم تتغير بسرعة   ) ١٩٩٢( وتذكر فهيمة عبد العزيز       
 كما أن تطوير   ،دور العلوم فيها مما يجعل  تقويم كتب العلوم من حين إلى آخر عملية مهمة                و

  .ئص وأسس علمية ج يستلزم بالضرورة إعداد الكتب المدرسية وفق شروط وخصااالمنه



 
٣

عمليات العلم من أهم األهداف التي نسعى إلى تحقيقهـا أثنـاء            مهارات  عتبر تنمية   تو
ربـط المـشكالت   بع أهمية هذا الهـدف مـن   وتن ، )٣٥  :٢٠٠٣عيسى ،  ( .عملية التدريس 

فـي  التدريسية بالحياة العملية و جعلها مشابهة للمشكالت الحياتية اليومية التي تواجه التلميـذ              
و يجب على المعلم أن يتيح الفرصة للتلميذ للتفكيـر بحريـة و             لمنزل و المدرسة و المجتمع،    ا

ليس هذا فحـسب    سئولية و االستقاللية في التفكير،      التخطيط الهادف لحل المشكلة ، وتحمل الم      
اكتساب و فهم المعرفة العلمية     بل يجب على المعلمين أيضاً أن يساعدوا التالميذ ليس فقط في            

  Akerson et.al) ،2003 :1025(.  حتاجون إلى فهم طبيعة العلم بنفس القدريبل 
التربويين والمتخصصين في مجهودات  أهمية هذا الهدف معظم العلماء و علىحيث اتفق

  .al. (Akerson et،295،2000(  اإلصالح العالمية للتربية العلمية
تالميذ تجاه فهمهم لطبيعة وقد كشفت بعض الدراسات أن هناك مفاهيم خاطئة لدى ال    

  .)  Wang , 2001 ؛ ٢٠٠٣، محمد ( العلم

 الرابطة ، مثلمما دفع البعض إلى التأكيد على االهتمام بتدريس عناصر طبيعة العلم للتالميذ  
 ؛)١٢: ٢٠٠٣ المعايير القومية للتعليم في مصر، ؛A.A.A.S(األمريكية لتقدم العلوم

Osborne et.al, 2003:392   ١٩٩٨، عبد الصبور و الجندي؛ و(.  
 أن التطورات التي يشهدها العصر الحالي يجب أن يصاحبها تطورات يرى الباحثو

على صعيد المناهج الدراسية بصفة عامة ، و منهاج العلوم بصفة خاصة نظراَ لما تتميز به 
طالب تلك المناهج من مسايرتها لطبيعة العصر ، و السيما المحتوى العلمي الذي يقدم لل

بالمراحل التعليمية المختلفة يجب أن يستمد أصوله من طبيعة العلم وعملياته و ذلك باعتبارهما 
  .ركناَ أساسياَ و حجر الزاوية في التربية العلمية 

وقوانين تحكم عالقات فالعلم هو ثمرة النشاط العقلي لإلنسان بما ينجم عنه من نظريات   
ود وليس له هوية وال تحده حدة العمومية ألنه نتاج فكري، م بصفها، ويتميز العلاألشياء ببعض

ومن هنا أيضا تولد مفهوم الثقافة العلمية الذي يمكن الفرد من قومية أو جغرافية أو سياسية،
  . االقتراب العلمي وولوج الطريق إلى منهج التفكير العلمي



 
٤

 بياتاألد في العلمي المثقف تعريفات (Mathews, 1994:47) ماثيوس ولخص

   :    على القدرة له الذي الشخص أنه على بالعلوم المتعلقة
 .األساسية العلوم في والحقائق والمبادئ والقوانين، المفاهيم، فهم -١

 .االيجابية والميول التوجهات وتوظيف العلمية، الطرائق تنوع تقدير -٢

  والبيولوجية والفيزيائية ائية،الكيمي العمليات وإدراك ، اليومية بالحياة العلمية النظرية ربط -٣
 .العالم في

 المجتمع وثقافة االقتصاد وبين جهة، من والتكنولوجيا العلوم بين المعقدة العالقة إدراك -٤

 .أخرى جهة من وسياسته

 وأثرتالعلوم  تأثرت كيف وإدراك وفلسفتها، العلوم تاريخ عبر العلوم طبيعة من جزء فهم -٥

 .الدينية والعقائدية ية،األخالق الثقافية بالقوي

 هـذه  على القائمين أن نرى ،بمادة العلوم  المعنية التربوية لبرامجا مراجعة خالل منو   

 على التركيز أي ،"ماثيوس "تعريف من األول الجانب على األحيان معظم في يركزون البرامج

 هذا في المشكلة لكن   ،فقط المدرسة إطار في والمبادئ والقوانين المفاهيم من "العلم مخرجات"

 عن العلوم وفصل العلمي، والبحث كاالستقصاء، العلوم؛ في "العمليات" جانب إهمال هو التوجه

 فـإن  كـذلك   .اإلنسانية العلوم باقي عن العلوم وفصل والثقافية، واالجتماعية التاريخية سياقاته

 المـصادر  وإهمـال  العلوم لتعلم الوحيدة المصادر هي الدراسية العلوم ومناهج المدرسة اعتبار

 إلـى  يـؤدي  بالعلوم المتعلقة الثقافية والبرامج العلمية، والمتاحف العلمية، النوادي مثل األخرى

 إلـى  الفـرد  ولجـوء  تغييرهـا،  يصعب ساذجة ومفاهيم العلوم نحو سلبية وتوجهات معتقدات

  .اليومية مشاكله حل في والخرافات كاألساطير الميتافيزيقيا
لوم للصف التاسع األساسي تم اعتماده من قبـل وزارة التربيـة            ع كتاب ال  نظراً ألن و

يفترض أن يكون قد تم االنتهـاء        م ، و     ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣والتعليم أول مرة في العام الدراسي       
  ٠تقويمفهو بحاجة إلى عملية لذلك التي لألسف استمرت حتى اآلن،، لهمن المرحلة التجريبية

مع الشكوى المستمرة ألوليـاء األمـور و الطـالب أنفـسهم و             الدراسة  أهمية هذه   كما تتفق   
المدرسون من طول و صعوبة الكم المعرفي في محتوى كتاب الصف التاسع و عدم مناسـبته               

  .للمستوى العقلي للطلبة و للوقت المتاح خالل العام الدراسي 



 
٥

ضعف في كتاب الكشف جوانب القوة و للهذا الغرض،لذا تأتي الدراسة الحالية تحقيقاً     
ة من خالل تحليل مفاهيم طبيع،لعلوم و إعطاء صورة واضحة عن مدى صالحيته لالستخداما

ودراسة مدى الفرق ى اكتساب طلبة الصف التاسع لها،قياس مدالعلم وعملياته المتضمنة فيه،و
بين طلبة مدارس الحكومة والوكالة من جهة  في اكتسابها بين الذكور واإلناث من جهة و

  .تباطية بين اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته إرودراسة مدى وجود عالقة ،أخرى
وقد أجريت بعض الدراسات العالمية على بعض جوانب طبيعة العلم،أو بعض 
عملياته،وتناولتها الدراسات إما بتحليل مفاهيم طبيعة العلم في محتوى الكتب المقررة أو جزءاً 

 العلم أو قياسها أو محاولة تنميتها،وبعضها تناول أكثر من جانب من منها، أو تحليل عمليات
) ١٩٩٢ (Scharman & Harrisو دراسة ) ١٩٩٧ (Ebouالجوانب السابقة مثل دراسة 

  ) .١٩٩٥ (Lin ودراسة 
عبد ( كما اهتمت بعض الدراسات اإلقليمية بمفاهيم طبيعة العلم وعملياته ، مثل دراسة           

  فـي الـسعودية،     )٢٠٠٠( فـراج   رية مصر العربية ، ودراسة      في جمهو ) ٢٠٠٤المجيد ، 
، والتي اتفقت جميعها على     ) ١٩٨٥(عياصرة   ، ودراسة     في األردن  )١٩٩٤(عزمي  ودراسة  

  .تدني مستوى فهم الطلبة لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته
" أجريت بعض الدراسات الفلسطينية على بعض جوانب طبيعة العلم ، مثل دراسة           كما  

علوم للصف التاسـع    التي أشارت إلى البناء المعرفي الكبير لمحتوى كتاب ال        ) ٢٠٠٦" (سىعي
فـي أن إثـراء     ) ١٩٩٧(مع دراسة اللولو    )٢٠٠١(موضع الدراسة ، و اتفقت دراسة شلدان        

  .منهاج العلوم بمهارات التفكير يزيد من مستوى التحصيل والنمو العقلي عند الطالب
يقـوم بتحليـل   حتى يكون التقويم أميناً و شامالً فيجـب أن   أنه يرى لذلك فإن الباحث  

  وكذلك دراسة مدى توافر عمليات العلم مدى توافر أبعاد العلم وطبيعته،دراسة المحتوى و
 التاسع ،معتمداً على أداتـي  الخاصة بمادة العلوم داخل منهاج الصف   ) مهارات التفكير العلمي  (

ـ  ،مهاراته في المحتوى  يعة العلم و  ، أداة لتحليل أبعاد طب    بحث كتـساب  د مـدى ا  واختبار لتحدي

  .الطالب لها 



 
٦

  مشكلة الدراسة

  : وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 
ما مدى توافر أبعاد طبيعة العلم و عملياته في محتوى كتاب العلوم للصف التاسـع ومـدى                 

  .اكتساب الطالب لها
  

  :  عية التالية وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفر

   ؟للصف التاسع ما أبعاد طبيعة العلم و عملياته الالزم توافرها في كتاب العلوم -١

   ما مدى توافر مفاهيم طبيعة العلم في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي ؟-٢

   ما مدى توافر عمليات العلم في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي ؟-٣

  الصف التاسع لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته ؟ ما مستوى اكتساب طلبة -٤

متوسط  بين  )٠,٠٥ ≤ α(   ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عالقة توجد  هل-٥

   مجال عمليات العلم ؟فيدرجاتهم متوسط  مجال مفاهيم طبيعة العلم وفيالطلبة  درجات

 متوسطات بين  )٠,٠٥ ≤ α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل-٦

   اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير جنس الطالب؟فيالطلبة  درجات

 متوسطات بين  )٠,٠٥ ≤ α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل-٧

حكومة ، ( اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير الجهة المشرفة فيالطلبة  درجات

  ؟) لةوكا

  

  

  



 
٧

  :فرضيات الدراسة
  .ال يوجد توافر وتنوع كافي في أبعاد طبيعة العلم في محتوى كتاب العلوم للصف التاسع -١

   .وازنة ومتال تتوافر عمليات العلم في محتوى كتاب العلوم للصف التاسع بكمية كافية -٢
وسـط درجـات     بين مت   )٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -٣

  %  . ٨٠الطلبة في اختبار طبيعة العلم وعملياته ومستوى اإلتقان 
  الطلبة  بين درجات)٠,٠٥ ≤ α( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عالقة توجد ال -٤
  .  مجال عمليات العلمفي مجال مفاهيم طبيعة العلم ودرجاتهم في

 متوسطات بين  )٠,٠٥ ≤ α(  لة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالال -٥

  .ه تعزى لمتغير جنس الطالب  اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياتفيالطلبة  درجات

 متوسطات بين  )٠,٠٥ ≤ α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال -٦

حكومة ، (ة  اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير الجهة المشرففيالطلبة  درجات

   . )وكالة
    

  أهداف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة إلى  

   .األساسية العلياالمرحلة  تحديد أبعاد طبيعة العلم و عملياته الالزمة لطالب -١

   .عملياتهطبيعة العلم وعلى مدى تناول محتوى منهج العلوم للصف التاسع ألبعاد التعرف -٢
   .اسع ألبعاد طبيعة العلم و عملياته الصف التةبكتساب طلا قياس مستوى -٣

  .،لدى طلبة الصف التاسعدراسة مدى وجود عالقة بين مفاهيم طبيعة العلم وعمليات العلم -٤

 مستوى اكتساب الطلبة في) الجنس ، الجهة المشرفة (  دراسة أثر بعض المتغيرات -٥

 .لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته 

  
  



 
٨

  أهمية الدراسة
  :اسة في أنها تظهر أهمية الدر

 للـصف   توفر الدراسة قائمة بأبعاد طبيعة العلم و عملياته الالزم توافرها في كتاب العلوم             )١
 . ، التي يمكن أن تفيد الباحثين ، ومصممي المناهج التاسع

توفر الدراسة تحليل باألرقام و النسب المئوية لمدى توافر و تنوع أبعاد طبيعـة العلـم و                )٢
 مـوجهي العلـوم و      تفيديمكن أن   ، والتي    حتوى منهاج الصف التاسع   عملياته التي يحتويها م   

أن تقدم تصورات علمية تعينهم على إثـراء وتحـديث          ب لين في وزارة التربية والتعليم    المسؤو
  .مناهج العلوم مستقبالًُ

 توزيع  في يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة مصممي المناهج في تعريف جوانب القصور )٣
 .منهاج العلوم للصف التاسع في  عمليات العلم نتائج العلم  و

، التي يمكن أن تواجد عالقة بين مفاهيم طبيعة العلم وعمليات العلم تظهر الدراسة مدى  )٤
 .تفيد الباحثين ، حيث لم يتم دراسة هذه العالقة من قبل 

على نتائج الطلبة في ) الجنس ، الجهة المشرفة ( تظهر الدراسة أثر بعض المتغيرات  )٥
تفيد مصممي المناهج واالختبارات والمهتمين اختبار طبيعة العلم وعملياته ، والتي يمكن أن 

  .بتحسين العملية التعليمية التعلمية
لمستويات ا أوسع لدراسة وتطوير مناهج العلوم لجميع اًقد تعطي الدراسة دافعاً لبذل جهود )٦

  . ضمن منظومة متكاملةو المراحل الدراسية

  
  
  
  
  
  
 
 



 
٩

  :ات الدراسة مصطلح
  :إجرائيا كما يليوقد تم تعريفها   

  :مفاهيم * 
 األساسية والتكاملية ، التـي       أبعاد طبيعة العلم  والعمليات     لمكونات التصورات الذهنية    

  .والمناسبة للصف التاسع وردت في األدب التربوي ، 
  :طبيعة العلم * 
سـتخدامها لـصالح    اللمعرفة  بناء من المعرفة المنظمة ، و طريقة للبحث عن هذه ا          "    

اإلنسان في ضوء أهداف يسعى إليها ، وطرق و أساليب و أخالقيات يلتزم بهـا ، و يتـضمن      
 أخالقياته  – خصائصه –أهدافه  ( أربعة أبعاد تميزه عن غيره من ميادين المعرفة األخرى هي           

  ")  نتائجه–
  

 :عمليات العلم * 

،   المالحظة، التصنيف، القيـاس :علم التاليةال مهارات ة على استخدام /قدرة  الطالب " 
ن، اسـتخدام األرقـام، تفـسير       ا، استخدام عالقات المكان والزم     ، التنبؤ، االستنتاج   التواصل

البيانات، ضبط المتغيرات، صياغة الفروض، التعريف اإلجرائي، تـصميم التجـارب، فـي             
وهو ما يسمى بعمليات    (ة وظيفية  بطريق واقف الحياة اليومية التي تواجهه في بيئته و مجتمعه        م

  . ")العلم األساسية والتكاملية
  :الصف التاسع * 

المستوى التاسع في مرحلة التعليم األساسي ، التـي تبـدأ بالـصف األول و تنتهـي                   
  .بالصف العاشر 

  : اكتساب مفاهيم طبيعة العلم وعملياته * 
ـ   /الدرجة التي يحصل عليها الطالب     م وعملياتـه مقارنـة   ة في اختبـار طبيعـة العل

  .بالمستوى المقبول 
  
  



 
١٠

  حدود الدراسة 
  : حدود الدراسة على تقتصرا

  : تقويم محتوى منهاج العلوم للصف التاسع من حيث توافر -١

  .) ، أخالقيات العلم أهداف العلم ، خصائص العلم ، نتائج العلم(  التالية أبعاد طبيعة العلم*   

   : عمليات العلم التالية *   

، استخدام     ، االستقراء  ، التنبؤستنتاجاال  التصنيف  ،القياس ،  الحظة ،الم ( :  األساسية 

  )األرقام ، استخدام العالقات المكانية والزمانية ، االستدالل ، االتصال                    
  )يب، التجر فرض الفروض  ، ضبط المتغيرات  التعريفات ،  ،اتالتفسير(   :  التكاملية 

ب طالب الصف التاسع ألبعاد كتسايمكن قبوله للحكم بقبول مستوى احد الكفاية الذي  -٢

ختبار، وقد تم تحديد من الدرجة الكلية لال%  ٨٠العلم و عملياته هو حصولهم على  طبيعة

   ٠ الدراسات السابقة في نفس المجالآراء المشرفين وفي ضوء في ضوء  هذه النسبة

ار على عينة من طالب وطالبات الصف التاسع من مدارس الحكومة ختب االتم تطبيق -٣

 ة الفصل الثاني من العام الدراسيوكالة الغوث في منطقة غزة ، وذلك في نهاي ومدارس

 )٢٠٠٧/٢٠٠٨.(  

  . كتاب الصف التاسع يشمل كتاب الفصل الدراسي األول وكتاب الفصل الدراسي الثاني -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١١

  الفصل الثاني
  طار النظرياإل

  مقدمة 

  طبيعة العلم : المجال األول 

  أهمية فهم طبيعة العلم 

  مفهوم العلم 

  أبعاد طبيعة العلم 

  أهداف العلم 

  خصائص العلم 

  أخالقيات العلم 

  نتائج العلم 

  عمليات العلم: المجال الثاني  

  تعريف عمليات العلم 

  تصنيف عمليات العلم 

  عمليات العلم األساسية 

 كاملةعمليات العلم المت 

  الخاتمة 



 
١٢

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  :مقدمة
يبدو للكثيرين أن العلم يعني القدرة على االستيعاب و االحتفاظ بالمعلومات ، ويعـزز              

عتماداً كلياً علـى تنميـة الحفـظ واسـتيعاب          تلك النظرة النظم التعليمية  الحالية التي تعتمد ا        
  .ل الجانب المعرفي والممارسات الصفية التي تتمركز حوالمعلومات،

كما أن محتويات كتب العلوم ال تترجم طبيعة العلم على نحٍو دقيق ، على الرغم مـن تعـدد                  
اآلراء التي تنادي بأهمية الطبيعة االستقصائية للعلم و ضرورة مراعاة هـذه الطبيعـة عنـد                

  .صياغة أهداف و محتوى مناهج العلوم 
 العلم و عملياته فقد اعتبرها بعضهم األسـاس  وقد اهتم العلماء و رجال التربية بطبيعة 

  العلوم فقد اعتبر جانيه ، ونوفال      الذي يجب أن يتوجه إليه االهتمام بالدرجة األولى في تدريس         
عمليات العلم هي الطرق التي يتم التوصل بواسطتها إلى المعرفة العلمية ، و أطلـق زيتـون                 

وتؤكد نتـائج بعـض      ) ٨٤: ٢٠٠٢يتون ،   ز.(على عمليات العلم مهارات التعلم مدى الحياة      
من محتوى المعرفة المقدم في الكتاب      % ٩٨الدراسات التي أجريت في البيئة العربية أن نسبة         

فقـط  % ٢العلمية و أن نـسبة       المدرسي يرتبط بنتائج التعلم والتي تظهر في عناصر المعرفة        
  ) .١: ٢٠٠٠فراج ، . ( تتصل بالطبيعة االستقصائية 

تناول اإلطار النظري للبحث توضيح الجوانب المختلفة المرتبطة بطبيعـة العلـم ،             لذلك سي  و
  . وعملياته ، وذلك من خالل استعراض اآلراء و الكتابات التربوية التي اهتمت بهذا الجانب 

  
  )Nature of Science (طبيعة العلم : المجال األول

  : في تدريس العلوم أهمية فهم طبيعة العلم
  .عة العلم من أهم صفات الفرد المتنور عملياً فهم طبي-١
 . فهم طبيعة العلم تساعد الفرد على فهم بيئته و اإلسهام في حل مشكالتها-٢

 فهم طبيعة العلم تساعد الفرد على التعامل مع األجهزة المتداولـة فـي الحيـاة بأسـلوب              -٣
  .يتناسب مع عصر العلم و التكنولوجيا



 
١٣

  .ر على محتوى المنهاج المدرسي طبيعة العلم لها أثر كبي-٤
 طبيعة العلم لها أثر كبير على تنظيم خبرات المنهج التعليمية حيث يعمل العلم على إيجـاد         -٥

العالقة بين السبب و المسبب و دراسة الظواهر الطبيعية مما يقود المتعلم لمزيد من المعرفـة                
  .العلمية 

  . استراتجيات تدريس جديدة فهم المدرسين لطبيعة العلم يساعدهم على بناء-٦
  . فهم معلم العلوم لطبيعية العلم تؤثر في نوعية األسئلة التي يوجهها لطالبه -٧
 فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم يعد أمراً ضرورياً لكي يستطيعوا إكساب تالميـذهم فهمـاً         -٨

   )٦٥  :٢٠٠٢زيتون ،(  .لطبيعة العلم الذي يمثل أحد أركان التنور العلمي
  

  :مفهوم العلم 
هناك تعريفات متعددة للعلم ، و تعكس هذه التعريفات اختالف النظرة إلى طبيعة العلم 

  :ين العلماء أنفسهم ، و قد صاغ الباحثون ثالثة تعريفات للعلم بحتى 
  : العلم بناء من المعرفة العلمية المنظمة -١
 ،حقائق و المفاهيم و المبـادئ  من الأي أن العلم بناء من المعرفة العلمية المنظمة يتض         

ي كـاظم و يـس     ( .النظريات العلمية التي تساعد في تفسير الظواهر من حولنا          والقوانين ، و  
،٦ : ١٩٩٣(   
ن هذا التعريف يعكس فهم محدود لطبيعة العلم حيث تصبح فيه المعرفة ويرى الباحث أ  

كك من المعرفة العلمية ال ترتبط العلمية غير قابلة للمراجعة و النقاش و يصبح العلم جسم مف
   .فروعه العلمية إال ما ندر 

  : العلم طريقة أو منهج -٢
أي أن العلم طريقة ومنهج في البحث والتفكير للوصول إلى معرفة جديـدة للظـواهر            
المدروسة ، فالباحث يحدد المشكلة ويجمع المالحظات والمعلومات ويفرض الفرضـيات ثـم             

   )٧ : ١٩٩٣ي ،كاظم و يس ( .تائج يختبرها للتوصل إلى الن
 قد أهمل المعرفة العلمية الالزمة لتـشكيل        هذا التعريف إال أنه   رغم أهمية   يمكن القول أنه    و  

نقطة البدء للطريقة العلمية ، فالبحث العلمي ال يأتي من فراغ ، بل يبدأ الباحـث مـن حيـث             



 
١٤

ة بعد مروره بخطـوات البحـث       إلى المعرفة السابق   انتهى اآلخرون ، ثم يضيف معرفة جديدة      
  .والتفكير العلمي 

  :وطريقة) معرفية علمية (  العلم مادة -٣
هج المن(الطريقة و) المعرفة العلمية(ما المادة يؤكد هذا التعريف على شقي العلم و ه

أن العلم سلسلة مترابطة من المفاهيم و  ) ١٩٩٠سيد و آخرون ، (حيث يرى ) العلمي
  .النظرية التي نشأت نتيجة للتجريب أو المشاهدات المنتظمة القوانين و اإلطارات 

باحث أن هذه النظرة للعلم هي النظرة الصحيحة حيث أن المعرفة العلمية السابقة يرى الو  
ضرورية للوصول لمعرفة علمية جديدة و ألحداث البناء التراكمي للمعرفة العلمية و لن يتم 

و ، إذن فالعلم تكامل بين المادة و الطريقة ،ية منظمةذلك بأسلوب عشوائي و لكن بطريقة علم
  .ال يمكن أن تنمو المعرفة العلمية بمعزل عن استخدام طريقة البحث العلمي

  
  :أبعاد طبيعة العلم 

ــرى*  ــش  ) ١٩ :٢٠٠١( آدم ي ــم ت ــة العل ــه، و أن طبيع ــه و أهداف مل ماهيت
ياته ، و عالقته بالتكنولوجيـا و       طرقه ، وعملياته ، و بنيته ، ومسلماته ، و أخالق          خصائصه،و
  .المجتمع

أن األبعاد األساسية لطبيعة العلم هي بنية العلـم ،     ) Brickhouse,1999(بركهاوسويرى  * 
  .ووظائفه و أساليبه ، ودور العلماء ، و عالقة العلم بالمجتمع 

: لم هـي  بقياس و تحديد ثالثة أبعاد لطبيعة الع ) Leach et .al ,1997( واهتمت دراسة * 
أغراض البحث العلمي ، و طبيعة البحث العلمي و المعرفة العلميـة ، ووظـائف المجتمـع                 

  .العلمي 
  :لعلم ثالثة أبعاد رئيسية هي لأن  ) ٢٧  :١٩٩٦الخليلي و آخرون ،  (ويرى *
 . أخالقيات العلم – عمليات العلم –نتائج العلم    

ا يميز العلم عن غيره من فروع المعرفة بالنسبة         م" كما يمكن اعتبار طبيعة العلم على أنها         *
  .)٣١٤ : ١٩٩٨الجندي ،  وعبد الصبور " (  وأساليبه وطرقه لميادين و أهداف البحث ،

أن المقصود بمفهوم طبيعة العلم فهم الجوانب األساسـية          ) ١٥ : ١٩٩٤ عزمي ، (و ترى   * 
لمعرفـة العلميـة ،   ام ، و خصائص للعلم و هي ماهية العلم ، و الطريقة التي يكتشف بها العل        



 
١٥

لطريقة التي ينمو بها العلم ، و التنظيم االجتماعي للعلم ، و العالقة بين العلم و المجتمـع ،                   او
  .والعالقة بين العلم و التكنولوجيا

ثالث أبعاد للعلم تتمثل في طرق العلم  )  Carin & sund , 1995 (  كارين وسندقد حددو* 
  .جاهات العلمية ، نواتج التعلم، وعملياته ، و االت

  :حدد األبعاد األساسية لطبيعة العلم في جانبين هما ) ١٩٩١ ،نجيب( وفي دراسة قام بها * 
      بنية العلم و تشمل المعلومات العلمية و طرق العلـم و عملياتـه و االتجاهـات العلميـة                  -١
  . خصائصه و تشمل وظائف العلم و مسلماته و: وظائف العلم و خصائصه  -٢
  من خالل استعراض األدب التربوي السابق المتعلق بطبيعة العلم *

بناء مـن المعرفـة المنظمـة و        " يحدد الباحث تعريف إجرائي لمفهوم طبيعة العلم على أنها          
طريقة للتفكير و البحث عن هذه المعرفة الستخدامها لصالح اإلنسان في ضوء أهداف يـسعى              

 و أخالقيات يلتزم بها ، ويتضمن أربعة أبعاد هي أهداف العلـم ،  لتحقيقها ، و طرق و أساليب    
  ."خصائص العلم ، نتائج العلم ، أخالقيات العلم 

  .كل بعد من هذه األبعاد بشيء من التفصيل تم تناول سيو
  

  :أهداف العلم 
 بعض االختالف في تحديد أهداف طبيعة الطالع على األدب التربوي وجدمن خالل ا   

 و  النجدي(التفسير ، التنبؤ ، الضبط هناك من حددها بأربعة أهداف وهي الوصف ، العلم ، ف
هناك من حددها بثالثة أهداف هي و¸ )١٤٦ : ١٩٩٨وة ، نصق ؛ ٥٢ : ٢٠٠٢آخرون ، 

 في) ١٢-١١ :١٩٩٦حمزة ،(حددها،و )٦٧: ١٩٩٩اش ، الدمرد( التفسير ، التنبؤ ، الضبط 
 و هي وصف الظواهر و تفسيرها ، التنبؤ ،بما سيحدث مناهج البحث العلمي  بخمسة أهداف

مستقبالً ، ضبط الظواهر و تقويمها ، تنمية النشاط العقلي ، اكتشاف التطبيقات العلمية 
  .للمعرفة النظرية

  . الضبط و التحكم، التنبؤ ،التفسير  الوصف وهي  العلمهداف سبق نرى أن أبناء على ماو  
  : من أهداف العلمو فيما يلي توضيح لكل هدف 
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يهدف العلم إلى أبعد من مجرد مالحظة الظواهر ووصفها بل يتعداها            : الوصف و التفسير  * 
لمحاولة معرفة أسباب هذه الظواهر ، وذلك ألن الوصف لظاهرة معينة مهما كـان دقيقـاً ال                 

  .) ٥٣ : ٢٠٠٢ النجدي و آخرون ، (م الظاهرة و معرفة أسبابها يؤدي في حد ذاته إلى فه
ال يقف العلم عند مجرد التفسير و إنما من أهـم وظائفـه أن يـستفيد مـن إدراك                    : التنبؤ* 

   اإلفادة منهالستعداد له وعالقات معينة للتنبؤ بما يمكن أن يحدث مستقبالً حتى يمكن ا
   )٦٧ : ١٩٩٩ الدمرداش ، (

ول الدوري لم يكتشفه و     بوجود عنصر في الجد   " مندليف   "و من األمثلة على التنبؤ ، تنبؤ العالم       
  .تم اكتشافه بعد خمسة عشر عاماً و هو عنصر الجرمانيوم

يهدف العلم إلى التحكم في العوامل أو الظروف التي تجعل ظاهرة معينة             : الضبط و التحكم  * 
تتم على صورة معينة أو تمنع حدوثها ، و تزداد قدرة اإلنسان على ضبط الظواهر و الـتحكم            

  . )١٩٩٩زيتون ، (   على تفسيرها و التنبؤ بها رتهبها كلما زادت قد
  

  : خصائص العلم 
 أن هناك عـدة     ص العلم وجد   األدب التربوي المتعلق بخصائ    من خالل االطالع على   

مواضع اختالف بين الباحثين ، فاختلفوا في عدد هذه الخصائص ، واختلفـت تـسميات هـذه          
 وبعضهم ذكر أنهـا خـصائص للعلـم         الخصائص في بعض األحيان مع التشابه في المعنى،       

 للمـنهج العلمـي فقـد       وبعضهم ذكر أنها سمات التفكير العلمي وبعضهم ذكر أنها خصائص         
) ١٩٩٦  زكريـا و ؛  ١٩٩٣ يـسي  كاظم و و ؛  ١٩٩٩ زيتونو ؛ ١٩٨٩،  الديب  (  ذكرها  
  :يلي  كما
  .ح نفسه بنفسه العلم يجدد نفسه وينمو ويتطور باستمرار فيصح:  العلم يصحح نفسه بنفسه-١
فمن أهم سمات العلم تنظيم طريقة تفكيرنا وأسلوب ممارستنا العقليـة ، فـالعلم              :  التنظيم   -٢

يعنى بترابط القضايا العلمية وال يكتفي بحقائق مفككة ، وإنما يحرص علـى أن يكـون مـن                  

ـ             ى التلقائيـة  قضاياه نسقاً محكماً ، فبالتنظيم ال نترك أفكارنا تسير حرة طليقة بطريقة أقرب إل
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والعفوية ، وإنما نبذل جهداً مقصوداً من أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن بالطريقة التي نفكـر      

  .بها 

ال يكون النشاط العقلي لإلنسان علماً إال إذا استهدف فهم الظـواهر            :  البحث عن األسباب     -٣

لبحث عـن األسـباب   وتعليلها ، وال تكون الظاهرة مفهومة إال إذا توصلنا لمعرفة أسبابها ، وا     

  .يحقق إرضاء الميل الفطري لدى اإلنسان ، وكذلك التحكم في الظواهر على نحو أفضل 

وتصف هذه الخاصية الطريقة التي يتطور بها العلم ، فالمعرفة العلمية أشـبه         :  التراكمية   – ٤
عمل على  بالبناء ، إذ أن كل نظرية علمية جديدة تحل محل النظرية القديمة ، وهذه الخاصية ت               

زيادة تسارع عجلة الحضارة ، إذ بسببها اليبدأ العلماء في تفـسيرهم للظـواهر أو حلـولهم                 

  .للمشكالت من الصفر ، وإنما يبدأون في أغلب الحاالت من حيث انتهى اآلخرون 

فالمعرفة العلمية شاملة بمعنى أنها تسري على جميع أمثلة الظاهرة، أي           :  الشمولية واليقين  –٥

  . شامل وقضاياه تنطبق على جميع الظواهر التي يبحثها أن العلم

وهذه الصفة تكسب اإلنسان مزيداً من السيطرة على الواقع،وتتيح له فهماً           :  الدقة والتجريد  -٦
أفضل لقوانينه،ويلجأ العلم إلى لغة الرياضيات من أجل تحقيق صفة الدقة والتجريد ، والدقـة               

  .تتطلب التأكد من صحتها ودقتها 

فالعلم نتاج إنساني يخص اإلنـسان وحـده ، وهـو لـيس             :  العلم نشاط إنساني عالمي        -٧

موضوعاً فردياً وال شخصياً ، فحقائقه ومبادئه ونظرياته تنقل وتنشر عالمياً ، وتصبح المعرفة              

  .العلمية بمجرد ظهورها مشاعاً وملكاً للجميع ، وتتجاوز الحدود الجغرافية أو السياسية 

فالعلم نشاط له أدواته وأجهزته الخاصة لجمع المعلومـات أو      :  أدواته الخاصة به      العلم له  -٨
  .قياسها

فالمجتمع يتطور بتأثير العلم كما أن العلم ينمو بتـأثير          :  العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر به        -٩

  .الظروف واالتجاهات السائدة في المجتمع 
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   :أخالقيات العلم
كنولوجي مشكالت وقضايا أخالقية تثير االهتمام وتستحق       يطرح التطور العلمي والت   * 

التفكير لذلك أصبح من الضروري وضع دستور أخالقي لتطبيق منجـزات العلـم ، وكـذلك                
  . الحاجة إلى تربية علمية وأخالقية جديدة تالئم العالم الجديد الذي نعيش فيه 

العلمية و األخالقية التي تثيرها     أخالقيات العلم تهتم بدراسة الموضوعات لمرتبطة بالقضايا         *
المستحدثات العلمية و تطبيقات العلوم ، و تتناول قضايا علمية و تكنولوجية مثيرة للجـدل ، و          
تتطلب مجموعة من التوجيهات و االلتزامات و الضوابط العلمية و األخالقيـة التـي تـنظم                

   )٣٣٦ : ٢٠٠١ ،مصطفى( .التعامل معها 
القيات العلم على أنها  القضايا التي تثيرهـا المـستحثات العلميـة          أخ" الطنطاوي "و يعرف * 

المختلفة و المتعلقة بالتطبيقات العلمية للعلوم ، والتي توجد نوعاً من الموافقة أحياناً و الرفض               
غالباً بين هذه التطبيقات و القيم السائدة في مجتمع ما ، و يجب عمله من تلـك التطبيقـات و                    

   )٥١٣ : ١٩٩٨ ،الطنطاوي( .ها تصرفات الناس حيال
   مثل  في مجال أخالقيات العلمومن خالل استعراض الدراسات و البحوث و الكتابات*  
   Meyer,1995) ؛ ٢٠٠٢ ، ندي و آخرونالج؛  ١٩٩٦ ، زكريا؛  ١٩٩٨، الطنطاوي (
  :هي ت العلم يستند إليها تدريس أخالقياظ اتفاقها على ثالث محاور رئيسية، لوح 
   سلوك المجتمع نحو العلم-٣    استخدام نواتج العلم  -٢   لعلماء الذين يشتغلون بالعلما -١
لبحث الحالي و ذلك    الطبيعة  ،   على البند األول الخاص بالعلماء       الدراسة الحالية  تصرقت وا *

في تعريفه اإلجرائي ألخالقيات العلم على أنها أخـالق العلمـاء            ) ١٩٩٦زكريا ،   (ع  يتفق م 
 تتمثل في الروح النقدية ، و النزاهة ،          و مجموعة العناصر األخالقية    ة بعملهم العلمي ،   المتصل

  .و الحياد 
ة ، وقد اسـتخدم     األمانة العلمي وضوعية و الم ) ١٩٩٦(و آخرون   " الخليلي   "وأضاف عليها   * 

فـي   ) ٢٠٠٤ " ( عبد المجيـد "في دراسته ، وقد استخدم ) ٢٠٠٠" ( اجفر" العناصر السابقة   
 األمانـة العلميـة ، عـدم التـسرع ،حـب            الموضوعية ، : راسته أخالقيات العلماء التالية     د

  .االستطالع
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   الـروح النقديـة ، و    بكل عنصر من العناصر السابقة وجد أن       و بعد البحث عن المقصود    * 
  .النزاهة ، و الحياد  مختزلة في تعريف  الموضوعية 

الموضـوعية ، األمانـة     : (  األخالقية التالية و هـي        بالعناصر  الدراسة الحالية  تزملذلك تل * 
 عبـد   "و هي التي استخدمها     ) االستطالع  حب  والعلمية ، عدم التسرع في إصدار األحكام ،         

   :  كما يلي كل منهاعرففي دراسته ، و  ) ٢٠٠٤( " المجيد
دراسـة   تعني انتزاع الذات من الموقف أو الظاهرة أو من الحدث موضع ال           :  الموضوعية   -١
  ل األحداث و الظواهرتقتضي أن يتوخى العلماء الدقة في وصف و تسجي: األمانة العلمية  -٢

   )١٩٩٦آخرون ، الخليلي و ( 
قدر من المعلومات قبل التوصل إلـى       تعني جمع أكبر    : األحكام    عدم التسرع في إصدار    -٣

  .استنتاج 
  . ا يتعلق بها من نقد و استفسارات يهتم بفهم األشياء الجديدة و كل م:  حب االستطالع -٤

   )Products Science( :نتائج العلم 

رصيد المعرفة العلمية وما يتضمنه من مفاهيم وقوانين "يعرفها كمال زيتون 
  ونظريات أطلق عليها البعض لغة العلم حيث تقابل المفاهيم الكلمات بينما تقابل التعميمات 

  ).١٠٤ : ٢٠٠٢زيتون ، .( ي اللغة العادية العبارات ف) القوانين والنظريات ( 
 الجانب المعرفي من العلم ، وهي نتاج التفكير و البحث العلمي الذي تم أنها ويعرفها الباحث 

  .التوصل إليه بالمالحظة و التقصي والبحث التجريبي 
حث  وهي تمثل بنية العلم والتي يتوصل إليها العلماء عن طريقة المالحظة واالستقصاء والب

 المعرفة العلمية خلفية أساسية للعلم والتقدم العلمي ، فهي الصرح الذي لتجريبي ، وتعتبرا
يقوم عليه العلم ، ولهذا اعتبرت هدفاً رئيسياً في التربية العلمية ، ولضمان اإلفادة منها يجب 

  .أن تقدم بصورة وظيفية في حياة الفرد 
  :، وسيتم تعريفها كما يليريات والتعميمات ، والنظوتتضمن نتائج العلم الحقائق ، والمفاهيم ، 
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   )نتائج العلم(عناصر البناء المعرفي 
  )Scientific Facts (:الحقائق العلمية : أوالَ 

 معينـة ،    ويقصد بها النتائج أو المالحظات والصفات الخاصة بموقف معين أو مـادة           
  .ا من مستويات معرفية يليه العلمية ضرورية ألنها األساس في تكوين ماوالحقائق 

  .)١٩٩٩زيتون ، ( 
  :إلىالحقائق العلمية وتقسم 

مثل الحقائق أو العقائد المتعلقة بوجود اهللا سبحانه و تعالى و نبوة الرسـول        :  حقائق مطلقة    -أ
  . الموت بعدوالقرآن الكريم ، و البعث )  صلى اهللا عليه وسلم ( 

ا حالياَ في ضوء أدلة على صحتها وهي ليـست          وهي التي نقبل بصحته   :  الحقائق النسبية    -ب
المتعلقـة  لحقائق النـسبية وهـي المالحظـة        مطلقة الصحة بل نسبية ، و يوجد نوعان من ا         

  .بالظواهر الطبيعية مثل تبخر الماء ، و الحقائق المستنتجة مثل تركيب الذرة 
اش و الجـدل فـي       نتاج علمي خاص ال يتضمن التعميم ، وغير قابل للنق          يمكن القول أنها  و  

  .وقتها ، إال أنها قابلة للتعديل في ضوء األدلة و البراهين العلمية الجديدة و تسمى هواء العلم
تجمع من االحصائيات األولية الخام التي تم رصدها حول حـدث           " وهي تعني   :  البيانات   -ج

   ) .١٠٧ : ٢٠٠٢زيتون ، ". ( أو واقعة ما 
معرفة النوعية التي تخـتص بـالرموز و العالقـات ،           نوع من ال  " وهي  :  االصطالحات   -د

" .    واالختصاصات ووحدات القياس التي اتفق العاملون في مجال معين عليها و على مدلولها              
   )  ١٠٨ : ٢٠٠٢زيتون ، ( 

  :خصائص الحقائق العلمية 
  .يمكن مالحظتها مباشرة أو باستخدام أدوات خاصة  * 
 .طريق تكرار مالحظتها يمكن التأكد من صحتها عن   * 

 .قابلة للتغيير و التعديل في ضوء البراهين و األدلة العلمية الجديدة   * 
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  )Scientific Concepts (:المفاهيم العلمية : ثانياَ 
هي عبارة عن تكوين عقلي من التعميمات ينشأ من تجربة خاصة أو أكثر من حاالت               

حيث تعزل هذه الخاصية مما يحـيط  . هذه الخاصية متعددة يتوفر في كٍل منها ) أمثلة  ( جزئية  
   ).١٠٩ : ٢٠٠٢زيتون ، . ( بها في أي من هذه الحاالت و تعطي اسماً أو مصطلحاً 

  .هي الصورة الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو عبارات أو عمليات علمية أو
  : خصائص المفاهيم 

  .ظية من االسم ، وداللته اللفالمفهوم  يتكون   * 
  هي كل شيء يشغل حيزاَ من الفراغ وله: يتضمن المفهوم العلمي التعميم مثل المادة   * 
  .ثقل ويمكن إدراكه بالحواس     
لكل مفهوم علمي خصائص مشتركة لجميع أفراد فئة المفهـوم و خـصائص متغيـرة أو         * 
  . نويةثا

 وذلـك لنمـو   ،  خرى  حلة أل  الصعوبة من صف آلخر ومن مر      المفاهيم العلمية تتدرج في     * 
 . العلمية و ولنضج األفراد  المعرفة

  ٠ محسوسة  إلى مجردة ،تقسم : م المفاهيميتقس  *
  :ويمكن تقسيمها إلى   

       .كل شيء له ثقل ويشغل حيز من الفراغ ) المادة : ( مفاهيم ربط       * 
 ذرة تحمل شحنة كهربية) األيون : ( مفاهيم فصل  *       

 كتلة وحدة الحجوم) الكثافة :  ( مفاهيم عالقة   *     

 من الفلزاتتقع ض) الفضة : ( مفاهيم تصنيفية       * 

 .اهات، األمانةجمثل التقدير ، الميول ، االت) : إجرائية ( مفاهيم عملية        * 

   :ولتكوين المفاهيم في مجال تعليم العلوم نستخدم
  .هي لتدريس المفاهيم و تعليمهاو: المنحي االستقرائي        * 
       وهي لتأكيد المفاهيم و التدرب عليها في  ) :االستنباطي  ( ستنتاجيالمنحي اال       * 

  .مواقف جديدة           
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  : كما يلي )٢٠٠٢زيتون ، ( وعرضها :صعوبات تعلم المفاهيم العلمية 
  الجين    ذات المثال الواحد مثل األيون ،ومثل المجردة أو المعقدة أ: طبيعة المفهوم         * 
   ٠، التأكسد            
 .الخلط في الداللة اللفظية لبعض المفاهيم        * 

          نصهار يعتمد على مفهومالنقص في خلفية الطالب التعلمية فمثاَل مفهوم اال        * 

 .التغير الطبيعي الحالة الصلبة ، و السائلة ، و و ،الحرارة            

 . صعوبة تعلم المفاهيم السابقة الالزمة لتعلم المفاهيم الجديدة         * 

  كما يلي ) ٢٠٠٢زيتون ، (  وذكرها:صعوبات تكوين المفاهيم العلمية 
  عوامل خارجية و تشمل:  تقسم إلى 
    المناهج التدريسية غير المالئمة        * 
      لغة العلم       * 

 طرق التدريس  *       

                 معلمو العلوم أنفسهم       * 
 البيئة التي يعيش فيها الطالب *       

  وتشمل: عوامل داخلية 
     استعداد الطالب        * 
  الدافعية للتعلم        * 

  .مدى االهتمام و الميول لدى الطالب *        
 أساسي على المفاهيم فهي الوحدات األساسية التـي         ويمكن القول بأن مادة العلوم ترتكز بشكل      

 ، والتي تنمو مع نمو الطلبة في المستوى التعليمـي لتـشكل              في منهاج العلوم   تشكل المحتوى 
 متكاملة ، لذلك يجب على مصممي المناهج مراعاة طبيعة المفهـوم مـع المـستوى                منظومة

مراعاة وتذليل الصعوبات الخارجيـة      لين عن العملية التعليمية   المسؤوالعمري للطلبة ، وعلي     
  . العلمية عند الطلبة والداخلية عند تكوين المفاهيم
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  )Generalizations (:التعميمات : ثالثاَ 
هي عمليات عقلية تبدأ بالمالحظة واكتشاف مجموعة من العالقات بـين األحـداث أو    

   .ف هذه العالقات الحقائق التي تم مالحظتها وتنتهي بصياغة العالقات في عبارات تص
  )١٩٩١زيتون ،( 
التعميم هو جملة صحيحة علمياَ لها صفة الشمول و إمكانية التطبيـق علـى        يمكن القول أن     و

  .مجموعة األشياء أو األحداث أو الظواهر المرتبطة بموضوع معين 
 وتدرس التعميمات بأكثر من أسلوب و يمكن استخدام المنحي االستقرائي أو االسـتنتاجي أو              

  .كليهما
  

  )Scientific Laws(قوانين العلمية ال: رابعاَ 
 على أنه صيغة كمية تصف أو تفسر العالقة بين  القانون العلمي "زيتون " يعرفه

متغيرين أو أكثر يمكن من خاللها التنبؤ بأحد المتغيرين ، إذا عرف المتغير أو المتغيرات 
ن خالل البحث أو التقصي توصل ماألخرى المتضمنة في العالقة ، وعادةً ما يتم ال

 هو صيغة عامة تتضمن عالقة تربط بين مفهومين أو أكثر و تنتتج عن التجربة و والتجريبي،
   )١١٦ : ٢٠٠٢زيتون ، (  .  )رمزية ( يمكن التعبير عنها بصورة رياضية 

  :ومن مميزات القانون 
  صحيح علمياَ يتضمن التعميم      * 
 ين أو أكثر يمكن التعبير عنه بصورة رمزيةعالقة بين مفهوم      * 

 ثابت نسبياَ      * 

  )رقمية( يمكن التعبير عنه بصورة كمية       * 
 

  )Scientific Theories( العلمية النظريات: خامساَ 
أنها صياغة كمية أو كيفية موجزة ومحكمة وعاليـة          ) ١٢٠: ٢٠٠٢زيتون،  (يعرفها  

 تصوري وافتراضي ، وتعمل بمثابة دليل أو موجه للبحـث  التجريد ، تعبر عن نسق استنباطي  



 
٢٤

العلمي في مجالها ، كما تفسر الظواهر ، إضافة إلى إمكانية التنبؤ مـن خاللهـا بمعطيـات                  
  .معرفية جديدة 

هي فكرة مناسبة تستخدم لربط مجموعة من الوقائع المستقلة فيما بينها في بناء متكامـل                و    
ئع التـي تبـدو وكـأن ال رابـط           مجموعة كاملة مـن الوقـا      وهي تقدم خطة موحدة لتفسير    

وتزداد درجة الثقة في النظرية بزيادة قدرتها على شرح أكبر عدد ممكن من الظـواهر                بينها،
  .) ١٩٩٦عفيفي ، (  .ذات العالقة 

 النتاج النهائي للمنهج العلمي و تتضمن الحقائق و المفاهيم           ويخلص الباحث أن النظريات هي    
  ن التي تشكل النظرية ، و هي فعل إبداعي ناتج عن رؤية ما ال يراه اآلخرونو القواني

  :ومن خصائص النظريات 
  .تجمع الحقائق و المفاهيم و التعميمات و األحداث     * 
 .تقدم تفسير لكثير من الظواهر و األحداث     * 

 .اتساعد في التنبؤ بالظواهر و األحداث و اكتشاف المعرفة و نموه     * 

 .تمثل قمة الهرم المعرفي و تمتاز بالشمول و التعميم     * 

  .ليست مطلقة الصحة     * 
  

  Science  Processes ) ( عمليات العلم : المجال الثاني
   : في األدب التربويتعريف عمليات العلم

العمليات العقلية التي بها ينظم اإلنسان  المالحظـة ويجمـع  البيانـات ويفـرض                "  )١
ويخطط وينفذ التجارب ويبني العالقات ويسعى من خاللها إلى تفسير وشـرح            الفروض  

  . )١٠، ١٩٨١قالدة ، " (مشكلة ونتائج حلولها 
مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكير           " )٢

  .)١٠١، ١٩٩٩زيتون ، " ( العلمي بشكل صحيح 
" لباحثون بغرض الوصول إلى معرفـة علميـة جديـدة         تلك العمليات التي يجريها ا    "  )٣

  .)٢٠٩ : ٢٠٠١عليمات وأبو جاللة ، (



 
٢٥

األنشطة أو األفعال أو الممارسات التي يقوم بها العلماء في أثناء التوصل إلى النتائج              "  )٤
النجـدي  " ( الممكنة للعلم من جهة ، وفي أثناء الحكم على هذه النتائج من جهة أخـرى                

  .)٧٠ : ٢٠٠٢وآخرون ، 
أنشطة عقلية يكتسبها المتعلم أثناء دراسة العلوم ، وينظم بها المالحظـات        مهارات أو " )٥

ويجمع البيانات ويبني العالقات ويسعى من خاللها إلى تفسير أو شرح حـدث عقلـي أو              
  .) ١٣ : ١٩٩٩فرج وسالمة والمهيمي ، " ( حل مشكلة تواجهه 

ا العلماء أثناء حلهم لمشكلة مـا ، وذلـك   األنشطة والمهارات المختلفة التي يستخدمه    "  )٦
حتى يمكنهم التوصل إلى النتائج الممكنة ، وكذلك يستخدمها العلماء للحكم علـى مـدى               

  . )٣٢٨ :١٩٩٩سعيد ، " ( صحة هذه النتائج وإمكانية تعميمها 
مهارات عقلية يقوم بها الفرد من خالل البحث واالستقصاء مستخدماً عمليات جمـع             "  )٧

 وتصنيفها وتكوين العالقات وتفسير البيانات والتنبؤ باألحداث ، بغرض تفسير           المعلومات
 . )Finley,1983" ( الظواهر واألحداث 

بأنها مجموعة القدرات والعمليات العقليـة الخاصـة        ) ١٩٩٩(زيتون  ويتبنى الباحث تعريف     
   : هماالالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح ، وتقسم إلى قسمين

ـ م المالحظة والقياس والتـصنيف واالسـتنتاج واال       وتض: عمليات العلم األساسية    *  تقراء س
  ستخدام األرقام واستخدام العالقات المكانية والزمانيةواالستدالل والتنبؤ وا

وهي أعلى مستوى من عمليات العلم األساسـية فـي هـرم تعلـم         : عمليات العلم المتكاملة    *
م كالً من تفسير البيانات والتعريفات اإلجرائيـة وضـبط المتغيـرات            عمليات العلم وهي تض   

  .لفروض والتجريب واالتصال وفرض ا
:  علـى اسـتخدام عمليـات العلـم التاليـة          ة/قدرة  الطالب   : ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها    

المالحظة، التصنيف، القياس، التواصـل، التنبـؤ، االسـتنتاج، اسـتخدام عالقـات المكـان               
استخدام األرقام، تفسير البيانات، ضبط المتغيرات، صـياغة الفـروض، التعريـف            ن،اموالز

 واقف الحياة اليومية التي تواجهـه فـي بيئتـه و مجتمعـه          اإلجرائي، تصميم التجارب، في م    
  ).وهو ما يسمى بعمليات العلم األساسية والتكاملية(بطريقة وظيفية

  



 
٢٦

  تصنيف عمليات العلم 
 اخـتالف   تربوي المتعلق بعمليات العلم وجد الباحث     األدب ال  من خالل االطالع على   

  :ذكر منها يفي تصنيف عناصرها 
: ليـات هـي     تصنيفها إلى قـسمين ، عمليـات العلـم األساسـية وتـشمل عـشر عم                )١

القياس ، التصنيف ، االستنتاج ، االستقراء ، االسـتدالل ، التنبـؤ ، اسـتخدام                المالحظة،
  .لمكانية والزمانية ، االتصال األرقام ، استخدام العالقات ا

وعمليات العلم المتكاملة وتشمل خمس عمليات هي تفسير البيانات ، التعريفات اإلجرائيـة         )٢
  . )١٠٣ : ١٩٩٩زيتون ، . ( ، ضبط المتغيرات ، فرض الفروض ، التجريب 

 :هي  عمليات العلم إلى تسع عمليات " كلوزماير"صنف )٣

   استخدام العالقات المكانية يف ،القياس،استخدام األرقام،لتصنا    المالحظة، االستنتاج،التنبؤ،
  .)٦٨٨ : ١٩٩٩إبراهيم ، ( الزمانية ، االتصال ،ضبط المتغيرات  أو     
:  صنفها معهد التربية بوكالة الغوث الدولية إلى إثنتا عشرة عملية في تدريس العلوم وهي  )٤

 ياس ، استخدام العالقات الزمانية أوالمالحظة ، التصنيف ، االستنتاج ، التنبؤ ، الق
، تفسير يات ، التجريب ، تمييز المتغيراتالمكانية ، االتصال والتواصل ، صياغة الفرض

  . )٢٣،٢٤ :١٩٩٧اللولو ، . (  النماذج البيانات ، بناء
المشاهدة ، التعريـف    : إلى) ١٩٩٢(تربوية لدول الخليج    صنفها المركز العربي للبحوث ال     )٥

لفـروض  ، المقارنة ، التصنيف ، القياس ، االستنتاج ، التنبؤ ، التحقق ، وضع ا     ، التحديد   
  .   ، عزل المتغيرات ، التجريب 

ـ          "جانيه"صنفها   )٦ : ل النـضج اإلدراكـي إلـى         في ترتيب هرمـي يتوافـق مـع مراح
،االسـتنتاج  ، التنبؤ ، االتـصال  المكانية استخدام العالقات الزمانية أو   المالحظة،التصنيف،

 .، التجريب التحكم في المتغيرات، تفسير البيانات ، ريف اإلجرائي، تكوين الفروض،التع

  . )١٤٠ : ٢٠٠١المقرم ، (     
ألنه تـصنيف شـامل يتـضمن أغلـب         ) ١٩٩٩(" زيتون "وقد اعتمد الباحث على تصنيف      

  مثل  .تفقت على هذا التصنيف ا كما أن معظم الدراسات واآلراء ،التصنيفات األخرى
  })٢٠٠١(، مصطفىو )٢٠٠٢(، النجدي وآخرونو )٢٠٠٤(،عبد المجيدو) ٢٠٠٠(فراج{
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  :عناصر عمليات العلم 
   )١٩٩١زيتون ، ( وتقسم إلى نوعين 

   Basic  Science  Processes) ( عمليات العلم األساسية: أوالَ 
وهي عمليات بسيطة نسبياَ تأتي في قاعدة هرم تعلم العمليات و تضم عشر عمليـات                

  :ة هي علمي
 Observation :    المالحظة-١

  :هناك عدة تعريفات للمالحظة نذكر منها
v           انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر أو األحداث أو األمـور بغيـة اكتـشاف أسـبابها

  ).١٠٢: ١٩٩٩زيتون، (وقوانينها 
v                انتباه مقصود ومنظم وضابط للظواهر أو األحداث من أجل اكتشاف أسـبابها وقوانينهـا
خدام الحواس المختلفة وخاصة حاسة البصر سواء مجـردة أو متعاونـة مـع األجهـزة                باست

 ).١٤: ١٩٩٦عفيفي، (األخرى مثل المجهر 

v                قدرة التلميذ على استخدام حواسه في اإلحاطة بالموضوعات والوقـائع المتـضمنة فـي     
 ).٢٦٧: ١٩٩٢العطار، (الموقف بدقة 

v  وزمالؤه " كالوزماير"يعرفها)Klausmeier et.al, 1976 .. (ثـر  باستخدام واحدة أو أك
ظاهرة معينة، والتـسجيل الـدقيق للمعلومـات    ، لحواس في القصص الناقد لموضوعات    من ا 

 ).٦١٤: ١٩٩٩إبراهيم، (حول الظواهر المالحظة 

وهي انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر بغيـة اكتـشاف          : ويخلص الباحث أن المالحظة     
تخطيط ، واستخدام للحواس ، و يجب تسجيل المالحظات بسرعة مباشـرة     أسبابها ، و تتطلب     

بعد مالحظتها و أن المالحظة تأتي بالطبيعة ويمكن أن، تنظم وتندمج ضـمن بنـاء معرفـي                 
مـن حـواس   ) أو أكثـر (مؤثر ما على حاسة   ) أو وصف (خالل التدريب وهي بمثابة تسجيل      

 مسئول عن تصحيح أخطاء الحـواس، وإدراك  اإلنسان التي ترتبط بالعقل، بحيث يكون األخير 
  .الشبه واالختالف بين المالحظات، وتميز الخصائص، والتغيرات التي تطرأ على األشياء
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  :إلنجاح المالحظة العلمية ينبغي مراعاة الشروط اآلتية
التخطيط المناسب، وتحديد الوقائع التي يجب مالحظتها، ومكانها، وزمانهـا، واحتياطـات            * 

  .أثنائهااألمن 
 .مالحظة كل العوامل التي لها أثر على إحداث الظاهر بشكل موضوعي* 

 .أن تكون المالحظة دقيقة كماً وكيفاً، واتخاذ اإلجراءات للتأكد من هذه الدقة* 

أن تكون المالحظة مضبوطة، ومنظمة، وفاحصة، وتسجل بلغة سـليمة عقـب المالحظـة      * 
 ).٧٨ : ١٩٨٧رشوان، (مباشرة 

 م األدوات التي تساعد على دقة وضبط المالحظة، والنظر لهذه األدوات علـى أنهـا    استخدا* 
 ).٤٩: ١٩٩٧جابر، (ة ليس لها مدركات خاصة يامتدادات حس

 Measuring:    القيـاس-٢

  : في األدب التربوي من تعريفات القياس
v          ات القانونيـة  القياس هو استخدام أدوات ووسائل قياس مختلفة بدقة، فهو عملية تحديد للسم

 ).١٠٢: ١٩٩٩زيتون، (باستخدام أدوات ووسائل قياس مختلفة 

v               قدرة التلميذ على استخدام أدوات قياس مقننة، لجعل مالحظاته متصفة بالكميـة، وكـذلك
 ).٣٠: ٢٠٠١شلدان، (القدرة على إجراء الحسابات الخاصة باألدوات 

v    ها كمية يراد قياسها من وحدة      يمثل عدد المرات التي تحوي    ) صحيح أو كسري  (تحديد عدد
 ).٥: ١٩٨٨ ،جبر(مناسبة للكمية  قياس 

v  وزمالؤه " كالوزماير"ويعرفه)Klausmeier et.al, 1976 .. (  باختيار أدوات معياريـة
للقياس واستخدامها بطريقة صحيحة في تحديد رقم الوحدات المعيارية لألشياء موضع القيـاس      

 ).٦١٥: ١٩٩٩إبراهيم، (

و ،  تهدف للتدرب على استخدام أدوات القياس بدقة         القياس عملية    ث أن ويخلص الباح 
  الخ......و درجات الحرارة  تشمل مهارات األطوال،األوزان ، الحجوم ، الحموضة
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 Classification:     التصنيف-٣

  :هناك عدة تعريفات للتصنيف منها   
v  بيانات التي تم جمعها إلى فئـات  عملية تتضمن قيام الطلبة بتصنيف ومقارنة المعلومات وال

  )١٠٣ : ١٩٩٩زيتون ، (أو مجموعات معينة اعتماداً على خواص ومعايير مشتركة 
v                علـى الخـصائص المهارة التي تتضمن القدرة على وضع األشياء في مجموعات ، بناء
  )٤ : ١٩٩٤الضامن ، .( شياء لمشتركة التي تمتلكها تلك األا
v    ء ، والظواهر ، واألحداث إلى مجموعات ، طبقاً لـصفات أو            عملية تستخدم لتقسيم األشيا

   )٢٠٦ : ١٩٩٤محمد ، .( خصائص معينة 
ويعرف الباحث التصنيف أنه تصنيف المعلومات والبيانات التي تم جمعها إلى فئـات حـسب               

  .معايير مشتركة بينها، ولذلك فهي تنظيم للمعرفة العلمية 
  :وتتطلب هذه المهارة 

  .لصفات المشتركة بين األشياء تحديد ا     * 
 .تحديد أوجه االختالف بين األشياء      * 

  .والصفات المشتركة لكل مستوى عدد مستويات التصنيف تحديد      * 
 

 Deducting :   االستنتاج-٤

  : في األدب التربوي من تعريفات االستنتاج  
v "٠ الكليات إلى الجزئيات منيها االنتقال من العام إلى الخاص ، وعملية عقلية تتم ف  

   )١٠٥ : ١٩٩٩زيتون ، (    
v  عملية عقلية يستطيع الفرد من خاللها الربط بين مالحظاته و معلوماته المتوفرة عن

ثم يقوم بإصدار حكم معين يفسر به هذه المالحظات استخدام معلوماته السابقة عنها ،ظاهرة ب
 .لة و الحقائق المناسبة  األدو بالتالي يصل المتعلم إلى نتائجه على أساس من

   )٢٧ : ٢٠٠٠، المجبر( 
v   القدرة على إعطاء شرح لمالحظة أو مجموعة مالحظات و يتضمن قدرة المتعلم على 

 . أحكام محددة حولها ربط المالحظات بمعلومات سابقة ، وتغيير هذه المالحظات مصدراً

   )٥٠ : ١٩٩٣ ، عبد العاطي(  
هي االنتقال من العام إلى الخاص ، ومن الكل إلى ج ويخلص الباحث أن االستنتا

  .)التعميم ( تنطبق على خصائص الكل ) المثال (  ، بعد مالحظة أن خصائص الجزءالجزء



 
٣٠

  
 Inducting:   االستقراء-٥

  : في األدب التربوي من تعريفات االستقراء 
v  جموعة الحقائق و من م) قوانين و مبادئ (  عملية يتم من خاللها الوصول إلى تعميمات

  )١٨: ١٩٩٣جامعة القدس المفتوحة، ( ٠ةاألحداث الخاصة التي تتعلق بظاهرة أو حادثة معين
v  وهو عبارة عن قدرة التلميذ على الوصول إلى تعميمات من خالل مجموعة من الحقائق  

 .و المالحظات الجزئية ، أو االنتقال من المالحظات الجزئية إلى التعميمات

  )٣٢: ٢٠٠١شلدان ،  ( 
جزء إلى ومن ال،لى العام إخاصهي االنتقال من الويخلص الباحث أن االستقراء 

تمكننا من وضعها في كل ) األمثلة ( بعد مالحظة وجود خصائص مشتركة بين األجزاءالكل،
  .)تعميم (  واحد

  
 Predicting :   التنبؤ-٦

  : من تعريفات التنبؤ في األدب التربوي 
v  "  على المعلومات الموجودة لدى الطالب و             عملية توقع نتائ ج معينة من موقف معين ، بناء

 " التغذية الراجعة المتعلقة بتلك المعلومات ، ويعتبر التنبؤ مكمالً الستراتيجيات الفهم 

  ).١٤١ : ١٩٩٥مارزانو ،   ( 
v "               عملية عقلية تتضمن قدرة الطالب على استخدام معلوماته الـسابقة أو المالحظـة للتنبـؤ

   ).١٠٤ : ١٩٩٩زيتون ، .( بحدوث ظاهرة أو حادث ما في المستقبل 
v   "تقدير االتجاه أو الميل المستقبلي لألحداث على أساس الخبرة السابقة". 

   ).٦٣ : ١٩٩٢العبيدي ،  ( 
v                  قراءة البيانات أو المعلومات المتوافرة و االستدالل من خاللها على ما هو أبعد من ذلـك

   ).٤٢٨: ١٩٩٩جروان ، . ( ضوع أو المجتمع في الزمان أو المو
v  العملية التي يتم من خاللها تكوين نظرة تنبؤية من أدلة قائمة مبنية على أساس علمي . 

   ).١٩٩٨محمد ، ( 
ويخلص الباحث أن التنبؤ هو التصور المسبق للنتائج المرتكز على معلومات حالية تم             

  .وصفها وتفسيرها 
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 Using  Numbers   :  استخدام األرقام-٧

  :من تعريفات استخدام األرقام   
v                    قدرة الطفل على تسمية األعداد ، و معرفة مدلولها ، و أشكالها ، و جمعها ، وقـسمتها، و

  )٦٦ : ١٩٩٨صالح ، . ( ترتيبها في تتابع ثابت 
v                عملية عقلية تهدف إلى قيام الطالب باستخدام األرقام الرياضية بطريقة صـحيحة ، علـى
سات و البيانات العلمية ، التي يتم الحصول عليها عن طريق المالحظة ، أو األدوات ، أو                 القيا

   )١٠٤: ١٩٩٤زيتون ، . ( األجهزة العلمية األخرى 
v                العملية التي يتم من خاللها ترتيب األرقام و جمعها وضربها و قسمتها و إيجاد المتوسطات

   )٦٠  :١٩٩٠رمضان ، . ( و الكسور و معدالت التغيير 
معرفة مدلول األعداد وتـسميتها  هي القدرة على   ن استخدام األرقام ويخلص الباحث أ  

األدوات مـن   القياسـات    عند أخذ    بطريقة صحيحة   وترتيبها وإجراء التحويالت المرتبطة بها      
  . واألجهزة العلمية

  
 Using Spase – Time Relation ships:    استخدام العالقات المكانية و الزمانية-٨

  :من تعريفات العالقات المكانية و الزمانية  في األدب التربوي 
v                عملية عقلية مكملة الستخدام األرقام تتطلب العالقات الرياضـية و القـوانين و القواعـد

 .العلمية التي تعبر عن عالقات مكانية أو زمانية بين المفاهيم العلمية ذات العالقة 

  )٢٦٧: ١٩٩٩زيتون ،  ( 
v  تي تنمي وصف العالقات المكانية ، و تغيرها مع الزمن، وهي تتـضمن دراسـة               العملية ال

   )   ٢٠٧ : ١٩٩٤محمد ، . ( االتجاهات و الظالل و األشكال و المتجهات و الحركة 
v               عملية اكتساب القدرة على وصف وضع الجسم بالنسبة ألجساٍم أخرى أو وصف حركة أو

 الطالب قادراً على تفـسير البيانـات بنـاء علـى     اتجاه الجسم بالمقارنة مع جسٍم آخر فيصبح 
  )٦: ١٩٨٣الضامن ، . ( العالقات الموصوفة 

v                  القدرة على تطبيق القوانين و العالقات الرياضية التي تعبـر عـن العالقـات المكانيـة و
   )٥: ١٩٨٨جبر ، .(الزمانية 
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ـ ويتبنى الباحث التعريف الثاني أي أنها المهارة والعملية        ف العالقـات  التي تنمي وص
تغيرها مع الزمن، وهي تتضمن دراسة االتجاهات و الظالل و األشكال و المتجهات             المكانية و 
  .و الحركة

  
 Inferring:  االستدالل -٩

  : ومن تعريفات االستدالل في األدب التربوي  
v               العملية التي تتكون فيها مجموعة من التوضيحات المبنية على المالحظات ، التـي يتـأثر 

   )٦٤: ١٩٩٨صالح ، ( .ا بالخبرة المباشرة للطفل بعضه
v               نشاط عقلي معرفي يعالج معلومات أو قضايا ثبت صـدقها ، السـتنتاج حكـم أو قـضية

مجهولة مباشرة ، حيث تكون األحكام و القضايا المستنتجة جديدة ، و ذلك دون اللجـوء إلـى       
   )١٤: ١٩٩أبو الجديان ، .( اج  االستنتويشمل القدرة على االستنباط و االستقراء والتجزئة،
v                   تفسير المالحظات التي يتم الحصول عليها في أثناء النـشاط أو التجربـة ، وقـد يكـون

االستدالل توضيح للعالقة بين أجزاء النظام ، وعادة ما يكون في صورة تفسير يقبل التغييـر                
 .لفئة من البيانات والتحوير ، عندما تتجمع بيانات أكثر أو توجد استدالالت متعددة لنفس ا

   ) ٩٤ : ٢٠٠٢زيتون ،  ( 
في تعريفه أن االستدالل يشمل االستنباط واالسـتقراء       " أبو الجديان   " ويشارك الباحث   

واالستنتاج حيث يرى الباحث أن االستدالل عملية يتم من خاللهـا وضـع التفـسيرات بعـد                 
  .نتائج ذات أدلة كافية مالحظة البيانات الناتجة من الحوادث واإلجراءات للوصول إلى 

  
 Communication : االتصال  - ١٠

  :ومن تعريفات االتصال في األدب التربوي    
v                 قدرة الطالب على نقل أفكاره أو معلوماته أو نتائجه العلمية إلى اآلخرين ، وذلك من خالل

 .ترجمتها شفوياً أو كتابياً إلى الجداول ، أو رسوم بيانية أو تقارير بحثية 

   )١٠٤ : ١٩٩٤زيتون ،  ( 
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v                   العملية التي تيم بها نقل األفكار و المعلومات باستخدام رسـائل متعـددة ، مثـل الكلمـة

الخـرائط أو المعـادالت الرياضـية       المنطوقة ، أو الكلمة المكتوبة ، أو الرسوم البيانية ، أو            

   )٢٠٧ : ١٩٩٤محمد ، . ( الرسوم التوضيحية و

v  نقل األفكار و المعاني و المشاعر من فرد يمثل المرسل  إلى العملية التي يتم من خاللها

فرٍد آخر ، أو مجموعة من األفراد تمثل المستقبل  ، باستخدام وسائل اتصال مختلفة   شفوية 

   )٧١ : ١٩٩٦بهجات ،.(وصول إلى أهداف معينة وذلك للية،أو بصرية أو لفظية أو غير لفظ
رسل ومستقبل ورسالة وتغذية  تتكون من مويخلص الباحث إلى أن عملية االتصال   

أو الخرائط أو بيانية،أو الرسوم الالمنطوقة ، أو الكلمة المكتوبة،وتتمثل الرسالة بالكلمة راجعة،

 ويحكم على نجاح ،أو لوحات علمية أو تقارير،الت الرياضية و الرسوم التوضيحيةالمعاد

  . ابيةيجإاالتصال بنتيجة التغذية الراجعة سلبية كانت أو 
    

 Integrated   Science  Processes  : عمليات العلم المتكاملة: ثانياً 

 Operational  Definitions:  التعريفات اإلجرائية -١

    :ومن تعريفاتها في األدب التربوي  
v                  وصف الجسم أو الحدث أو النظام بأوصاف يمكن أن تالحظ أو تقاس أو تفعـل ، أي

 . سواء أكانت كمية أو كيفية ا يفعل أو يعرف عملية أو خاصية،حديد عمأنها عملية اإلخبار بالت

  ).٦٥ : ١٩٩٢العبيدي ، ( 

v           بـل  ) أو مفـاهيمي    ( تعريف المفاهيم و المصطلحات العلمية تعريفاً غير قاموسـي

تعريفاً إجرائياً إما بتحديد المفهوم أو المصطلح بسلسلة من اإلجراءات العملياتيـة ، أو بيـان                

   ) .١٠٥ : ١٩٩٤زيتون ، . ( ياسها كيفية ق
ويرى الباحث أن التعريف اإلجرائي هو إعطاء وصف كامل يمكن مالحظته وقياسـه                

  .لمفهوم أو مصطلح معين بحيث ال ينطبق هذا الوصف على مصطلح أو مفهوم آخر 
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 Interpreting  Data: تفسير البيانات -٢

   : ومن تعريفاتها في األدب التربوي 
v  و   النتائج التجريبية لظاهرة معينة    لفرد على ترتيب الحقائق و المالحظات ، أو       قدرة ا ،

 . الوصول إلى االستنتاجات المناسبة ، في ضوء الخصائص المشتركة ، والمختلفة بينها 

   ).٥٥٣ : ١٩٩٨محمد ، ( 

v               عملية استخدام أنماط البيانات المختلفة ، لتحديد مدى صدق الفرضية قيد البحـث ، أو

   ).٨ : ١٩٩٤الضامن ، (  عملية تنظيم المعلومات المشتقة من التجربة  هي

v                   العثور على األسباب التي من أجلها تقع األحـداث ، أو البحـث عـن الـشروط أو
الظروف المحددة التي تعين وقوع تلك األحداث ، والتفسير يفيدنا فـي االنطـالق بالمعرفـة                

مة في فهمنا ، ويحاول تدبير الظروف التـي تـشيد           العلمية إلى األمام ، ويكشف الثغرات القائ      

   ).٩٩ : ٢٠٠٢زيتون ، ( فيها الجسور التي تصل بين تلك الثغرات  

ويعرفها الباحث أنها القدرة على بناء أحكام منطقية علـى مجموعـة مالحظـات أو               

 بيانات تم جمعها وتصنيفها ، وتتضمن القدرة على فحص البيانات وإدراك العالقـات وتقـديم              

  .تفسيرات والتوصل إلى استنتاج يساعد في التنبؤ بحلول لمشكالت مستقبلية متوقعة
  
 Formulation  Hypothesis:   صياغة الفرضيات-٣

  : ومن تعريفات الباحثين لهذه العملية  

v  متغيرين ، أو إجابةنلعالقة محتملة بي) تفسير ( قدرة الفرد على اقتراح حل  

   ).١٠٥ : ١٩٩٤زيتون ، . ( ة الدراسة ، أو المشكلة المبحوثة لسؤال أو أسئل) محتملة  ( 

v         الفروض عن األشياء أو     قدرة الفرد على استخدام المالحظات ، و االستنتاجات لتكوين 

   ).٥٥٣ : ١٩٩٨محمد ، . ( باإلضافة إلى القدرة على اختبار صحة هذه الفروض الظواهر،

ؤقتة ذكية لمشكلة معينة ، بحيث تكون       ويعرفها الباحث بأنها القدرة على طرح حلول م       
  .منطقية ومعقولة ودقيقة وقابلة للقياس والمعالجة والبحث  هذه الحلول
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 Controlling   Variables:  ضبط المتغيرات-٤

  ومن تعريفاتها في األدب التربوي  
v          قدرة المتعلم على إبعاد أثر العوامل األخرى عدا العامل التجريبي ، بحيث يتمكن مـن
  ).١٠٥ : ١٩٩٤زيتون ، ( لربط بين المتغير التجريبي ، وأثره على باقي المتغيرات ا
v                 تحديد المتغيرات المختلفة ، أو العوامل التي قد تؤثر في نتـائج التجربـة ، و عـزل

إبـراهيم ،   ( المتغيرات عدا المتغير التجريبي ، والذي يراد تحديد تأثيره على المتغير التـابع              
٨٧: ١٩٩٩.(   

رفها الباحث أنها القدرة على تحديد العوامل المؤثرة في المتغير التابع ، وضبطها بطريقة              ويع 
  .العزل أو اإلدخال ، ما عدا المتغير المستقل المراد دراسته  الحذف أو

همال ضبط أي من المتغيرات والعوامل المؤثرة على ظـاهرة مـا  غيـر          وإذا تم إغفال أو إ    
ائج واألحكام غير دقيقة ، وال يمكن االعتمـاد عليهـا لدراسـات             المتغير المستقل ستكون النت   

  .مستقبلية 
  
  Experimenting:   التجريب-٥

   : ومن تعريفات التجريب في األدب التربوي
v  العملية التي توضح قدرة الطالب على التأكد من نوع العالقة بين متغيرين تجريبيين. 

   )٥٥٤ : ١٩٩٨محمد ،  ( 
v     الفرضية عن طريـق اسـتخدام المـواد ، واألدوات ، وضـبط             عملية اختبار صحة

  )٧ : ١٩٩٤الضامن ، . (رات المتغي
v                تصميم لظروف اصطناعية محددة ، تسهل دراسة استجابة نظام ما ، لقيـود تفـرض

بطريقة تحكمية ويعد التجريب جزءاً أساسياً من المسعى العلمي ، ويسير ضمن تصميم دقيـق               
   )١٠٠ : ٢٠٠٢يتون ، ز.(  الضابطةيعرف بالتجربة

ويخلص الباحث لتعريف التجريب أنه يشمل استخدام التجارب الضابطة لتحديد مـدى               
  .صحة الفروض التي تم وضعها 

هو أعلى العمليات العلمية و أكثرها تقدماَ ألنـه         ويجمع الكثير من الباحثين على أن التجريب         
  .لة يضم جميع عمليات العلم السابقة األساسية و المتكام
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  الخاتمة 
وبذلك نكون قد عرفنا العلم بأنه معرفة علمية و طريقة و مـنهج علمـي للوصـول                 
لمعرفة جديدة ، وحددنا أربعة أبعاد لطبيعة العلم وهي أهداف العلم ، وخـصائص العلـم ، و                  
أخالقيات العلم ، ونتائج العلم ، وكل بعدٍٍٍِ منها يتكون من عدة مفاهيم ، فبعـد أهـداف العلـم                    

  .تكون من الوصف و التفسير، و التنبؤ، والضبط و التحكم ي
العلم يصحح نفـسه بنفـسه ، التنظـيم ،    :  خصائص العلم يتكون من تسعة مفاهيم وهي         وبعد

البحث عن األسباب ، التراكمية ، الشمولية واليقين ،الدقة و التجريد ، العلـم نـشاط إنـساني                 
  .، العلم له أدواته الخاصة به عالمي ، العلم يؤثر بالمجتمع و يتأثر به 

ويتكون بعد أخالقيات العلم من الموضوعية ، األمانة العلمية ، عـدم التـسرع فـي إصـدار         
  .األحكام ، حب االستطالع 

الحقائق العلمية ، و المفـاهيم العلميـة ، و          :كما يتكون بعد نتائج العلم من خمسة مفاهيم هي          
وجمعت جميع المفاهيم السابقة لتـشكل      . النظريات العلمية    التعميمات ، و القوانين العلمية ، و      

  .أداة ة تحليل مفاهيم طبيعة العلم 
العمليات األساسية عـددها عـشرة      : وقد تم تقسيم عمليات العلم إلى أساسية وتكاملية         

المالحظة، و القياس، و التـصنيف،و االستنتاج،واالسـتقراء، و التنبـؤ، و اسـتخدام              : وهي  
  .ستخدام العالقات المكانية و الزمانية  ، و االستدالل ، و االتصال األرقام،و ا

التعريفات اإلجرائية ، تفسير البيانات ،      :  بينما عمليات العلم التكاملية هي خمسة عمليات هي         
وقد تم ضم جميع العمليات السابقة لتشكل       .  صياغة الفرضيات ، ضبط المتغيرات ، التجريب        

  .علمأداة تحليل عمليات ال
ويمكن القول أن العالقة بين طبيعة العلم و عمليات العلم عالقة قوية ، حيث أن مـن                 
يمارس عمليات العلم من خالل منهج علمي  يجب عليه  اكتساب أخالقيات العلم، وخـصائص    

  .العلم سابقة الذكر لكي يستطيع تحقيق أهداف العلم ، ليصل إلى نتائج العلم
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  الفصل الثالث
  ت السـابقةالدراسـا

  
  
  

  دراسات اهتمت بطبيعة العلم : المجال األول  

  

  دراسات اهتمت بعمليات العلم  :  المجال الثاني 

  

 .تمت بطبيعة العلم وعملياته دراسات اه:  المجال الثالث 

  

  على الدراسات السابقةالباحث قيبتع 
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  الـدراسات السـابـقة
  

 ، وبعد االطالع طبيعة العلم وأبعاده وعملياتهبة واألجنبية  الدراسات واألبحاث العربياهتمت
   : رئيسية هي في ثالث مجاالتهاتم تصنيف الدراسات السابقة على
  .دراسات اهتمت بطبيعة العلم:  المجال األول -١

    وتم تقسيم هذا المجال لثالث جوانب فرعية هي
 للتعرف على مـدى     (.دراسات اهتمت بتحليل محتوى كتب العلوم المقررة      : الجانب األول    * 
  ) تضمنها لبعض مفاهيم طبيعة العلم     
  ٠دراسات اهتمت بقياس فهم طبيعة العلم وأبعاده: الجانب الثاني  * 

  .دراسات اهتمت بتنمية فهم طبيعة العلم : الجانب الثالث *  
  . دراسات اهتمت بعمليات العلم:  المجال الثاني -٢

  نب فرعية هي  وتم تقسيم هذا المجال لثالث جوا
دراسات اهتمت بتحليل محتوى الكتـب المقـررة لتحديـد مـدى تناولهـا                     : الجانب األول  * 

  .لعمليات العلم
   قياس مستوى أداء مهارات عمليات العلم اهتمتدراسات : الجانب الثاني  * 
ـ            : الجانب الثالث    *  دى دراسات اهتمت بتقديم مقترحات لتنمية مهـارات عمليـات العلـم ل

  الطالب
  .اته دراسات اهتمت بطبيعة العلم وعملي:  المجال الثالث  -٣

  .دراسات اهتمت بطبيعة العلم: المجال األول 
  :تم تصنيف دراسات هذا المجال إلى ثالث جوانب 

للتعرف علـى مـدى     . ( كتب العلوم المقررة   دراسات اهتمت بتحليل محتوى   : الجانب األول   
   :)لعلم تضمنها لبعض مفاهيم طبيعة ا

  
  



 
٣٩

  ) :٢٠٠٦(دراسة عيسى  -١
استهدفت الدراسة تحليل واقع البناء المعرفي لمحتوى المناهج الفلسطينية في المرحلـة      

  .األساسية من الصف األول إلى الصف التاسع
 واسـتخدم   ،لمحتـوى علوم وفق مكونات البناء المعرفي ل     كتاب من مناهج ال   ) ١٨(وتم تحليل    

   وتناول مكونات البناء المعرفـي للمحتـوى        ،سلوب تحليل المحتوى  الباحث المنهج الوصفي بأ   
كوحدات لتحليـل المـادة     ) الحقائق، والمفاهيم، والمبادئ أو التعميمات، والقوانين، والنظريات      (

  .العلمية المتضمنة في كتب العلوم
مـن مكونـات   ) ٥٠٠٠(واتضح من نتائج البحث أن التلميذ في مادة العلوم يدرس حـوالي             
  .بناء المعرفي للمحتوى التي تتعلق بمنهاج العلوم فقط من الصف األول حتى الصف التاسعال
يـة،  حقيقة علم ) ٥٩٧(وبالنسبة إلى منهاج الصف التاسع موضع الدراسة، فقد احتوى على             
  .قانون ونظرية) ٩٦(ميم، وتع) ٢٠٥(مفهوم علمي، و) ٢٢٧(و
،  المعرفي بين محتوى الكتـب المختلفـة        نسب الكم  فيوأوضحت الدراسة عدم وجود تناسق       

وأوصى الباحث بضرورة أن يكون هناك خط فكري واضح لمخططي المناهج ومؤلفي الكتب             
الدراسية وأن تكون موزعة بصورة متكاملة في موضوعات منـاهج العلـوم، كمـا أوصـى               

لبنيـة  بضرورة مراعاة التدرج النسبي بين مكونات البناء المعرفي بما يتناسـب مـع أبعـاد ا             
  .المعرفية للمحتوى

  
  ) :٢٠٠٦ (Martenez – Gracia et.alدراسة  -٢

تحليل أربع وثالثون كتاب أحياء نشرت في الفتـرة بـين عـامي    لهدفت هذه الدراسة    
وتم استخدام قـوائم الرصـد      .  وقُِررت للتعليم الثانوي في المدارس األسبانية      ٢٠٠١-١٩٩٧

وقد كـشفت الدراسـة     . ي محتوى الوراثة الجزئية   للتحقق من وجود أو غياب مفاهيم معينة ف       
وجود غموض وعدم وضوح في بعض المفاهيم المتعلقة بالخلية مثل الشفرة الوراثيـة ونـسخ        

 وتعبير الجينات عن نفسها، وتم عرض مفاهيم البيولوجيـة الجزئيـة      DNAوترجمة جزيئات   
ـ              رد الحقـائق دون    من منظور ضيق دون ربطها بالخلية وبالجسم ككل، كما اعتمد علـى س

  .توضيح المفاهيم األساسية؛ مما ال يساعد في عملية استيعابها
  



 
٤٠

  ) :١٩٩١(حسندراسة  -٣
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى مناهج العلوم بالمرحلـة الثانويـة فـي دولـة                

وشـملت  . اإلمارات العربية المتحدة في ضوء اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع     

واستخدم الباحث أداة تحليل من إعـداده       . ب مواد الكيمياء والفيزياء واألحياء والجيولوجيا     الكت
لها صدق محكمين وثبات مقدرين واستخدم مربع كاي كأسـلوب إحـصائي وكـذلك النـسب         

المئوية للتكرارات،  وقد شمل المحتوى مادة دراسية لم تركـز علـى القـضايا والمـشكالت              

  .سعى إنساني واتخاذ التكنولوجيا كمهنة في المستقبلالمعاصرة وجانب العلم كم

من المحتوى  % ٢٠وأظهرت النتائج أن هذه الكتب تركز غالباً على الجانب األكاديمي للعلم و            

يهتم بطبيعة العلم أو الجانب البحثي وأن القضية األساسية وهي التفاعـل بـين التكنولوجيـا                 

  .والمجتمع ال تحظى بأي اهتمام يذكر
وصت الدراسة بإعادة صياغة المحتوى لهذه الكتب وتوفير مزيد من األمثلة التي يلمسها             وقد أ  

  .الطالب في الحياة والتي تمكن من زيادة فهمه لطبيعة العلم
  

  دراسات اهتمت بقياس فهم طبيعة العلم وأبعاده: الجانب الثاني 
  ) :١٩٩٥ (Lin  دراسة -١

  ،يعة العلم واتجاهـاتهم نحـوه   لبة حول طب  هدفت الدراسة إلى التعرف على مفاهيم الط      
   طبيعيـة علـى    طالب في كلية تايبي الوطنية موزعين بطريقـة       ) ٤٢٨(وكانت عينة الدراسة    

  .طبيق اختبار لمفاهيم طبيعة العلم على الطلبةتخصصات مختلفة، وتم ت

 وأشارت نتائج الدراسة إلى اختالف تصورات الطلبة لمفاهيم طبيعة العلـم، وفـشل بـرامج               

  .اإلعداد الخاطئة لهذه المفاهيم عندهم

وتقترح الدراسة حضور الطلبة لدورات تدريبية حول فلسفة وتاريخ العلم والمفاهيم المتعلقـة          

  .والعلماء بوجه عام بدرجة تتالءم مع ما للعلم من دور خطير في المجتمع المعاصر ، به
  
  



 
٤١

  ) :١٩٩١(دراسة الحشوة  -٢
  حـول المعرفـة العلميـة،   الفلـسطينيون   العلـوم    هدفت لدراسة معتقـدات معلمـي     

  .معلماً للعلوم في فلسطين) ٩١(الباحث عينة من  وقد اختار
  .علمي العلوم حول المعرفة العلميةاستبانة لقياس معتقدات م وكانت أداة الدراسة هي 

كما ، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى تدني مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة المعرفة العلمية
أشارت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فهم معلمي العلوم لطبيعة المعرفة 
العلمية والتعلم يعزى ذلك لعدد سنوات الدراسة، عدد سنوات الخبرة، والمرحلة التي يعلم فيها 

  .المعلم
  .معاتوأوصت الرسالة بضرورة االهتمام بمفاهيم طبيعة العلم عند إعداد الطالب في الجا 
  
  ) :١٩٩٠ ()جوير وآخرون أ (Aguirre et.alدراسة  -٣

هدفت الدراسة إلى معرفة التصورات القبلية للطالب المعلمين المسجلين فـي مقـرر             
  .طرق تدرب العلوم عن بعض المفاهيم ذات الصلة بتدرب العلوم

ـ          صيرة واستخدم الباحث استبانة تتضمن مجموعة مـن األسـئلة المقاليـة ذات اإلجابـات الق
طالباً في مقرر تـدرب العلـوم فـي كليـة التربيـة فـي جامعـة                           ) ٧٤(وتم تطبيقها على    

)British Columbia (بكندا.  
  وتوصلت الدراسة إلى وجود تباين واسع في آراء الطـالب عـن مفـاهيم طبيعـة العلـم ،            

  وا مـربين وكانت الدراسة على أهمية  تعديل التصورات الخاطئة للطـالب قبـل أن يـصبح              
  .في المستقبل

  
  ) :١٩٨٨(دراسة عبد الواحد   -٤

  استهدفت الدراسة تشخيص مستوى فهم طبيعة العلم لدى الطلبـة بجامعـة البحـرين             
طالـب تـم   ) ٤٢٠(وتـم تطبيقـه علـى     .وكانت أداة الدراسة اختبار لقياس فهم طبيعة العلم   

ين وتوصلت الدراسـة    امعة البحر بجمج بكلية العلوم واآلداب والتربية      اختيارهم من ثالث برا   
أظهرت الدراسـة   في فهم طبيعة العلم، و    %) ٨٠(لى مستوى التمكين  لم يصلوا إ  إلى أن الطلبة    

طبيعة العلم وخاصة بين المفاهيم المتداخلـة       كثيراً من األخطاء الشائعة لدى الطلبة من مفاهيم         



 
٤٢

هداف العلـم مقابـل   يعة العلم، وأأو المتقابلة مثل المعرفة مقابل العلم، وطبيعة الكون مقابل طب  
  . والموضوعية مقابل الذاتيةلعلم مقابل حدود العالم، وحدود اأهداف المجتمع، 

  
  ) :١٩٨٢(دراسة نصر  -٥

ا للعلم ينلية التربية بجامعة المهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فهم طالب ك
  ).العلمي واألدبي(س والتخصص وتحديد العالقة بين هذا الفهم وبين متغيري الجنوالعلماء ، 

  طالب وطالبة من القسمين العلمـي واألدبـي بطريقـة عـشوائية         ) ٣٤٨(وقد اختار الباحث     
  .وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار لمدى فهم الطلبة للمفاهيم المتعلقة بالعلم والعلماء

   بدرجـة  نا يتفهمون العلم  ودلت نتائج البحث على أن طالب وطالبات كلية التربية بجامعة المي           
مقبولة، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام والتركيز على مفاهيم طبيعة العلم في المـساقات             

  . التربوية
  

  دراسات اهتمت بتنمية فهم طبيعة العلم: الجانب الثالث 
  -):١٩٩٨(دراسة شهاب والجندي  -١

لى تنمية فهـم الطالـب      هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الموديالت التعليمية ع        
  مـن   عينة الدارسـة   تشكلتالمعلمة بكلية البنات لطبيعة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريسها، و         

حياء بكلية التربية بجامعة عين شمس والبـالغ  األكيمياء والشعبتي للسنة الرابعة   ا جميع طالبات 
علم في صورة خمسة    طالبة، وقامت الباحثتان بتنظيم المحتوى وترتيب خبرات الت       ) ٥٢(عددهن

نتائج العلم، عمليات العلم، أخالقيات العلم، اختبار تعلم العلوم واختبـار           : موديالت تعليمية هي  
  .دورة التعلم، وتم تطبيق هذه األدوات على عينة البحث قبل وبعد الدراسة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  خلصت الدراسة إلىوقد   
 المعلمات على اختبار فهم طبيعة العلم ومكوناته الثالثة واختبار نظريات تعلم العلوم الطالبات

واختبار دورة التعلم قبل تدريس الموديالت التعليمية وبعدها وذلك لصالح التطبيق البعدي 
  .لالختبار

  



 
٤٣

  ) :١٩٩٨ (السالم عبددراسة  -٢
طوير المهني عنـد شـعبة      معايير تدريس العلوم والت   هدفت الدراسة إلى التعرف على      

  .العلوم بكلية المعلمين بأبها
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات الطالب عن بعض المفاهيم المتصلة بتـدريس    

  ).العلم، التدريس، التعلم(العلوم مثل 
طالـب  ) ٢٨(ثم استخدام النموذج البنائي إلحداث تغيير مفاهيمي لدى الطالب؛ وشملت العينة    

معلم علـوم وهـم يمثلـون أفـراد         ) ٢٨( العلوم وهم يمثلون المجموعة التجريبية،       من شعبة 
  .المجموعة الضابطة

واستخدم الباحث اختبار كأداة للدراسة، وتوصلت النتـائج إلـى انخفـاض النـسبة المئويـة           
للتصورات المقبولة لدى الطالب والمعلمين عن مفاهيم العلم وكانـت أكثـر انخفاضـاً لـدى                

  .الطالب
  .وأوصت الدراسة بالتركيز على مفاهيم طبيعة العلم وتنميته لدى الطالب 
  
  ) :١٩٩٢ (Scharman & Harrisدراسة  -٣

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر دورة تدريبية تهدف إلـى إكـساب معلمـي              
وذلك مـن أجـل     ما ،   األحياء والجيولوجيا في المرحلة الثانوية خبرات في تدريس موضوع          

وتألفت الدورة التدريبية من حلقـات      .  فهمهم لطبيعة العلم وقدرتهم على تطبيق هذا الفهم        تنمية
ساعات يومياً، حيث شارك المعلمون فيها      ) ٦(يوم بمعدل   ) ١٥(دراسية استمرت ثالث أسابيع     

خالل األسبوعين األولين في مناقشات حول موضوعات مادتي األحياء والجيولوجيا المتـصلة            
بيعي وحول التقنيات التعليمية والنماذج التي استخدمها المشرفون على الدورة فـي        بالتاريخ الط 

الـرحالت الميدانيـة،    : (تدريس هؤالء المعلمين كما قام المعلمـين بنـشاطات مـن بينهـا            
والمحاضرات التقليدية، وحلقات السؤال والجواب،وورشات عمـل علـى شـكل مجموعـات           

كما وجه المشاركون خـالل     ). تقصائية في التدريس  صغيرة، والتدريب على استخدام طرق اس     
المدة إلى االبتعاد عن التدريس المتمركز حول المعلم، وتبني نموذج التدريس المتمركز حـول              

وقـد  . الطالب والمشاركة في مناقشات لمواضيع تتصل بالتصورات المعاصرة لطبيعة العلـم          



 
٤٤

لطبيعة العلم، واختبـار آخـر لقيـاس    لتقدير فهم المعلمين ) Noss(استخدمت الدراسة اختبار  
قدرتهم على تطبيق الفهم، وتوصلت الدراسة إلى أن قدرتهم على تطبيق فهمهم لطبيعة العلـم،              
قد تطورت بصورة ذات داللة إحصائية في حين لم يظهر تحسن دال إحـصائياً فـي فهمهـم               

  .لإلطار الفلسفي لطبيعة العلم
  
  ) :١٩٩٠ (عبد الواحددراسة  -٤

 هذه الدراسة تنمية الكفايات واالتجاهات المرتبطة بطبيعة العلم لدى معلمـي            استهدفت
العلوم وذلك بالتدريب على كفايات التدريس المعرفية، حيث استخدم أسلوب دراسة الحالة على             

طالباً وطالبة من المقيدين ببرنامج الدبلوم في التربيـة بكليـة التربيـة             ) ١٩(عينة مكونة من    
مقياس االتجاهات نحو المعرفة    : وقد استخدم الباحث أربعة أدوات بحثية هي        بجامعة البحرين   

العلمية، بطاقة مالحظة كفايات التدريس المرتبطة بطيعة العلم، بطاقـة مالحظـة متغيـرات              
وأسفرت الدراسة عـن    . الصف الدراسي، استمارة تقويم أداء الطالب المعلم في التربية العلمية         

  :النتائج التالية 
مكانية تحديد وتنمية وقياس الكفايات التدريسية واالتجاهـات المرتبطـة بطبيعـة العلـم               إ - 

  .باستخدام إستراتجية التدريب المناسب
 وجود عالقة موجبة بين سلوكيات المعلم ومتغيرات الصف الدراسي المختلفة وقد أسـهمت    - 

ة لترجمة طبيعة المعرفة    المناسب" الصف الدراسي   /المعلم" تلك النتائج في تحديد أهم خصائص       
العلمية في الممارسات التدريسية داخل حجرة الدراسة،  وتؤكد الدراسـة أن تعزيـز مفـاهيم            
المعلم حول طبيعة العلم يجب أن تصاحب التدريب على طرق التـدريس المرتبطـة بطبيعـة         

ه فهـم  وأكد الباحث  على عدم الوقوف على تدريب المعلم عند مجرد إكـساب  . المعرفة العلمية 
صادق لطبيعة العلم بل البد من تنمية ذخيرة من السلوكيات التي تمكنـه مـن توصـيل هـذا        

  .المفهوم بفعالية إلى لتالميذه
  .وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في فلسفة برامج إعداد وتدريب معلم العلوم 
  
  



 
٤٥

  .دراسات اهتمت بطبيعة العلم : تعليق على المجال األول
حليل محتـوى   دراسات اهتمت بت  : عراض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب األول          بعد است 

  :يتضح ما يلي ):للتعرف على مدى تضمنها لبعض مفاهيم طبيعة العلم ( .كتب العلوم المقررة
إلى الكم الهائل من الحقـائق والمفـاهيم        ) ٢٠٠٦( أشارت بعض الدراسات كدراسة عيسى        *

التي توجد في محتوى كتب العلوم المقررة في        ) نواتج العلم (النظريات  والتعميمات والقوانين و  
فلسطين، وخصوصاً كتاب الصف التاسع الذي يعتبر محور الدراسة الحالية حيث أشارت إلـى    

قـانون  ) ٩٦(تعميم، و ) ٢٠٥(مفهوم علمي، و  ) ٢٢٧(حقيقة علمية، و  ) ٥٩٧(أنه يحتوي على    
واتج العلم التي هي إحدى مفاهيم طبيعـة العلـم          عنصر من ن  ) ١١٢٥(ونظرية، بما مجموعه    
  .موضع الدراسة الحالية

إلى وجود غموض وعدم وضوح في بعض       ) ٢٠٠٦(كما أشارت دراسة مارتينز وجراسيا       * 
  .المفاهيم التي يدرسها الطالب

أن كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي قد احتوى نسبة         ) ١٩٩٧(كما أشارت دراسة األغا      * 
  .ن خصائص وأخالقيات العلمقليلة م

  .على عدم اهتمام مناهج العلوم بطبيعة العلم) ١٩٩١ (أكدت دراسة حسن  *
 أظهرت نتائج الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى الكتب المقررة في ضوء مدى تناولهـا    *

 على أن هذه الكتب تركز على البناء المعرفـي للعلـم            أظهرت أيبييب لبعض أبعاد طبيعة العلم   
، وتهمل الجوانب األخرى للعلم مما يثبت مـن قـصورها فـي            لمتمثل في الحقائق والمفاهيم   ا

، ) ١٩٩١ (، ،حـسن  )١٩٩٧( األغا   {تحقيق أهداف التربية العلمية ويظهر ذلك في دراسات         
Elliott) ٢٠٠٦(ز وجراسيا ، مارتين)٢٠٠٦( عيسى ،)١٩٨٦( {.  

في طريقة تحليل نواتج العلـم كأحـد        ) ٢٠٠٦( تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة عيسى         *
  .أبعاد طبيعة العلم

  
الدراسات التي اهتمـت بقيـاس       : ثاني   بعد استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب ال      

  :يتضح ما يلي :  فهم طبيعة العلم وأبعاده 
 } )١٩٨٢(، نصر   )١٩٨٨(عبد الواحد   ،)١٩٩٥(لين  {  الدراسة الحالية مع دراسة       تشابهت *

  .في أداة الدراسة حيث كان اختبار لمفاهيم طبيعة العلم



 
٤٦

  .على اختالف تصورات الطالب لمفاهيم طبيعة العلم) ١٩٩٥(أشارت نتائج دراسة لين *  
  .إلى تدني مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم) ١٩٩١(أشارت نتائج دراسة الحشوة *  
لى التباين الواسع في تصورات الطـالب       إ) ١٩٩٠(أشارت نتائج دراسة أجوير وآخرون      *  

  .عن مفاهيم طبيعة العلم ووجود تصورات خاطئة عندهم
وجود أخطاء شائعة وتداخل في مفاهيم طبيعـة        ) ١٩٨٨(أشارت نتائج دراسة عبد الواحد      *  

  .العلم عند الطالب
  .أن الطالب يتفهمون طبيعة العلم بدرجة مقبولة) ١٩٨٢(أشارت نتائج دراسة نصر *  
إلى اختالف تصورات   ) ١٩٩٠(مع دراسة اجوير آخرون     ) ١٩٩١(اتفقت دراسة الحشوة    *  

  .الطالب عن مفاهيم طبيعة العلم
في وجـود   ) ١٩٨٨(مع دراسة عبد الواحد     ) ١٩٩٠(اتفقت نتائج دراسة اجوير وآخرون      *  

  ٠.تصورات خاطئة عن مفاهيم طبيعة العلم
 أظهرت ضعف مستوى فهم أبعاد طبيعة العلم مع         التي) ٢٠٠٠(اختلفت نتائج دراسة فراج     *  

التي أظهرت أن مستوى فهم الطالب لطبيعـة      ) ١٩٨٨(دراسات سابقة كدراسة خليل وعوض      
  .العلم مقبول مع أن هذا المستوى لم يكن على نحو مأمول
 فهـم   بتنميـة اهتمـت   دراسات   : ثالث   بعد استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب ال      

  :يتضح ما يلي   العلم وأبعادهطبيعة
إلى أنه يمكن تنمية فهم الطالب لطبيعـة العلـم          ) ١٩٩٨(أشارت دراسة شهاب والجندي       *

  .باستخدام الموديالت التعليمية
أنه يمكن تطوير وتنمية قـدرة المعلمـين        ) ١٩٩٢(أشارت نتائج دراسة تشارمان وهاريز        *

  .ورات التدريبيةعلى تطبيق فهمهم لطبيعة العلم من خالل الد
أن الطالب لم يـصلوا إلـى مـستوى الـتمكن        ) ١٩٩٠(أشارت نتائج دراسة عبد الواحد        *
  .في اختبار طبيعة العلم بعد تعرضهم لبرامج تدريب%) ٨٠(
أظهرت دراسات سابقة وجود عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم أدائهـم                *

  . )١٩٨٨زيتون   ؛١٩٩١، نجيب (ت التدريسي وذلك يظهر في الدراسا
  



 
٤٧

  . دراسات اهتمت بعمليات العلم: المجال الثاني 
   : هي ثالث جوانبإلىتم تصنيف دراسات هذا المجال 

دراسات اهتمت بتحليل محتوى الكتب المقررة لتحديد مدى تناولها لعمليـات           : الجانب األول 
  العلم
  ) :٢٠٠٦ (عسقول ومهديدراسة  -١

ى التعرف على أهم أنماط التفكيـر ومهاراتهـا الفرعيـة الواجـب             هدفت الدراسة إل  
تضمينها في كتب التكنولوجيا المقررة على المرحلة األساسية من الصف الخامس حتى الصف             
العاشر األساسي ومن ثم التعرف على مستويات توافرها في تلك المقررات ومـن ثـم بنـاء                 

لك استخدم المنهج الوصفي والمنهج البنـائي،       نموذج لمهارات التفكير التكنولوجي، ولتحقيق ذ     
وقد تطلب من الباحثين بناء أداة لتحليل كتب التكنولوجيا في ضوء أنماط التفكيـر ومهاراتهـا                

أن محتوى منهاج التكنولوجيا للصفوف الخـامس       : الفرعية وقد أشارت أهم نتائج البحث إلى        
، ٨١٠، ٨٥٤، ٧٢٢، ٧٥١،  ٥٠٤(والسادس والسابع والثامن والعاشر قد تـضمن بالترتيـب          

مهـارات  : التالية  . مهارة في التفكير، كما اقترح الباحثان مهارات للتفكير التكنولوجي        ) ٥٣٢
حل المشكالت، ومهارات التصميم والتأليف، مهارات التحليل والتواصـل، مهـارات التقيـيم             

  .واتخاذ القرارات، مهارات التحكم والضبط
  
  ) :٢٠٠٥ (األستاذدراسة  -٢

تناول مناهج العلوم الفلـسطينية فـي المرحلـة    استهدفت هذه الدراسة الوقوف على مدى       
وذلك من خالل تحليل    ،  األساسية من الصف األول وحتى الصف التاسع لقضايا تنمية اإلبداع           

والتي تضم األهداف والمحتوى واألنشطة والتقـويم فـي ضـوء           ،  عناصر منظومة المنهاج    
) ١٢(راض ذلك تم إعداد قائمة معايير للمنظور اإلبداعي تكونت من            وألغ ،المنظور اإلبداعي 

ل محتـوى تحقـق لهـا الـصدق      وفي ضوء تلك القائمة تم إعداد بطاقة تحلي      ،مظهراً لإلبداع 
وحدات دراسية تم اختيارها عشوائياً من منـاهج العلـوم    ) ٩( كما تم تحليل     ،الالزمينوالثبات  

ا تمثل منهاج صف معين من الصف األول حتى الـصف   كل وحدة منه  كانت  الفلسطينية بحيث   
  .التاسع



 
٤٨

وباستخدام منهج تحليل المضمون تم التوصل إلى أن مناهج العلـوم الفلـسطينية تتبنـى               
 وبالتالي من الصعب الحكم على إبداعية مناهج        ،اإلبداع كهدف تربوي ولكن بدرجة غير كافية      

 تضمين مناهج العلوم قـضايا تنميـة         وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضرورة      ،العلوم
اإلبداع وفق خريطة مفاهيمية لإلبداع وأبعاده بحيث تتـسم بالـشمول والتكامـل والتـوازن               

  . واالستمرارية
  
  ) :٢٠٠٣(دراسة بعارة  -٣

عمليات المالحظـة،  (هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى التركيز على العمليات العلمية       
ل، والقياس، واستخدام العالقات المكانية والزمانية، وتطبيـق        والتصنيف، واالستقراء، واالتصا  

المحتواة في النشاطات التدريسية العلمية لكتب العلوم للصفوف        ) العمليات الرياضية في العلوم     
األربعة األولى كما حددتها الخطوط العريضة لمنهاج العلوم للصفوف األربعة األولـى مـن               

توت العينـة   ، وقد تكون مجتمع الدراسة من عينتها، فقد اح        مرحلة التعليم األساسي في األردن    
ياً علمياً، وقد احتوى كل نشاط على عملية من العمليات العلمية السبع            نشاطاً تدريس )١٩٠(على  

رحلة التعلـيم  التي وردت في الخطوط العريضة  لمنهاج العلوم للصفوف األربعة األولى من م     
نشاطات العلمية المذكورة بوساطة أداة ذات صدق وثبات        وقد تم تحليل ال   . األساسي في األردن  
وقد قام محكمـان بتحديـد العمليـات العلميـة          . ألغراض هذه الدراسة   تم تطويرها خصيصاً  

  %.٩٣المحتواة في النشاطات العلمية حيث بلغت نسبة االتفاق بينهما 
  ي كتب العلوم التي تـم      وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النشاطات التدريسية العلمية المحتواة ف           

مـن  (تحليلها لم تتوزع بالتساوي على هذه الكتب، إذ ازدادت هذه النشاطات تدريجياً للـصف              
ما عدا كتاب العلوم للصف الثاني األساسي، فقد احتـوى علـى نـشاطات      ) األول حتى الرابع  

ـ . اسـي تدريسية علمية أقل من تلك التي احتواها كتاب العلوم للـصف األول األس             ين أن  وتب
وعملية االسـتقراء   % ٨وعملية التصنيف بنسبة    % ١١ المالحظة بنسبة    األنشطة احتوت على  

وتبـين أيـضاً مـن      %. ١٠وعملية القياس بنسبة    % ٣٢وعملية االتصال بنسبة    % ٣٩بنسبة  
الدراسة أن كتب العلوم للصفوف األربعة األولى لم تحتوي على عمليتين من عمليات العلم في               



 
٤٩

 تم تحليلها، وهما عمليتا استخدام العالقات المكانية والزمانية وعمليـة تطبيـق             النشاطات التي 
  ).في العلوم(العمليات الرياضية 

وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تركيز واضـعي                 
   العمليات الرياضـية   المناهج على عمليتي استخدام العالقات المكانية والزمانية، وعملية تطبيق        

في النشاطات التدريسية العلمية لكتب العلوم للصفوف األربعة األولى من مرحلـة        ) في العلوم (
  . التعليم األساسي في األردن

  
  ) :١٩٩٦ (أبو الفتوحدراسة  -٤

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األسئلة المتضمنة في كتابي العلـوم للـصفين الرابـع               
 وقـد توصـلت      في جمهورية مصر العربيـة ،      لى من التعليم األساسي   والخامس بالحلقة األو  

الدراسة إلى أن الكتابين بشكل عام لم يتناوال أسئلة المستويات العليا من التفكير، كما أن عـدد                 
األسئلة التي تقيس مستوى التذكر كانت مرتفعة، بينما عدد األسئلة التي تقيس مـستوى الفهـم             

  .والتطبيق كانت منخفضة
، %٢٨,٤، والفهـم  %٦٣,٩في كتاب الصف الرابع كانت نسبة األسئلة التي تقيس التـذكر   ف  

، أما في كتاب الصف الخامس كانت نـسبة األسـئلة التـي تقـيس التـذكر              %٧,٧والتطبيق  

  %.٤، والتطبيق %٢٣,٥،والفهم %٧٢,٥
  
   ) :١٩٩٤ (عبد الكريمدراسة  -٥

علوم للصف السابع في تنمية مهـارات   هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى اهتمام كتاب ال       
عمليات العلم لدى التالميذ ، وقد استخدمت الباحثة معياراً موضوعياً يهدف لمعرفة ما ينبغـي               
أن يكون عليه كتاب العلوم المدرسي ، من حيث االهتمام بمهارات عمليـات العلـم ، حيـث                  

  .ت عمليات العلم اعتبرته الباحثة محكاً للحكم على مدى احتواء الكتاب على مهارا
  .وأسفرت الدراسة عن أن الكتاب يهمل معظم عمليات العلم األساسية منها والتكاملية  
  وأوصت الدراسة مصممي المناهج بضرورة إعادة تصميم المنهاج موضع الدراسة ، بحيث 

  .يركز على عمليات العلم ، بدالً من أسلوب سرد المعلومات 
  



 
٥٠

  فت قياس مستوى أداء مهارات عمليات العلم دراسات استهد: الجانب الثاني 
  ) :٢٠٠٣(دراسة الشعيلي وخطايبة  -١

هدفت هذه الدراسة إلى قياس عمليات العلم لدى الطلبة العمانيين في مرحلـة التعلـيم               
  .العام في ضوء متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي

 مهـارة عمليـات العلـم لــ                       وألغراض هذه الدراسـة تـم تطـوير وتعريـب اختبـار            
)Cronin & Padilla,1988 .( وتكونت األداة من)فقرة من نوع االختيار المتعدد، وقد ) ٣٠

طالباً وطالبة بالـصفوف األولـى اإلعـدادي،        ) ٤٦١(تم تطبيق األداة على عينة تكونت من        
وأظهرت نتـائج   . لعام بالسلطنة والثالث اإلعدادي، والثاني الثانوي العلمي من مدارس التعليم ا        

، كما أظهـرت    %)٥٠دون  (الدراسة ضعفاً واضحاً في أداء الطلبة على اختبار عمليات العلم           
كمـا  . الدراسة فروقاً واضحة في أداء الطلبة تبعاً للصفوف الدراسية، وتبعاً للمعدالت الدراسية 

  .ات العلم تبعاً لجنسهمأظهرت الدراسة عدم وجود فروق في أداء الطلبة على اختبار عملي
وقد أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على تدريب المعلمين على كيفية تـدريس عمليـات           
العلم، واختيار الطرق المناسبة لتدريسها، كما أوصت الدراسة البـاحثين بـضرورة إجـراء              

  .المزيد من البحث واالستقصاء في موضوع عمليات العلم
  

  ) :٢٠٠١ (درويشدراسة  -٢
الدراسة إلى دراسة أثر توظيف مدخل عمليات العلم في تدريس العلوم، علـى             هدفت  

وللوصول إلى هـذا الغـرض اقتـضت الـضرورة     . مستوى النمو العقلي للتالميذ والتحصيل    
  .التعرف أوالً على مستوى ممارسة المعلمين لعمليات العلم، ومدى توافرها في الكتاب المقرر

تلميذاً من تالميذ الصف السابع، حيث قسمت إلى مجموعتين         تكونت عينة الدراسة من ثمانين       
، درست إحداهما المنهاج المثري بعمليـات العلـم، ودرسـت           )تجريبية وضابطة (متجانستين  

الثانية المنهاج المدرسي المعتاد، واستمر التجريب مدة خمسة شهور، حيث تم تطبيق اختبـار              
ترة التجريب، وقد جمعت نتـائج االختبـارين،        النمو العقلي واالختبار التحصيلي، قبل وبعد ف      

  .لمعرفة داللة الفروق بن المتوسطات للمجموعة التجريبية والضابطة



 
٥١

كما قام الباحث بتحليل محتوى كتاب العلوم للصف السابع للوقوف على مدى توافر عمليات                
 الصفية، فقد صـمم  أما فيما يتعلق بمستوى ممارسة المعلمين لعمليات العلم في البيئة. العلم فيه 

  .الباحث استمارة جمع المعلومات وزعت على موجهي مادة العلوم لهذا الغرض
وأظهرت النتائج أن عدد عمليات العلم، ونوعها في كتاب العلوم للصف السابع فـي البيئـة                  

الفلسطينية غير مناسب رغم توافر الموضوعات المناسبة لمدخل العمليات، لذا فالكتاب يحتـاج      
ثراء كمي ونوعي إذا تم اعتماد مدخل العمليات، كما أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة              إلى إ 

المعلمين لعمليات العلم دون المتوسط، كذلك ال يوجد تشجيع كاٍف للتلميذ لممارسـة عمليـات               
  .العلم، وحتى البسيط منها

ئهم الذين درسـوا    وتفوق التالميذ الذين درسوا منهاج العلوم المثري بعمليات العلم على زمال           
  .باألسلوب المعتاد، في مستوى النمو العقلي، وفي التحصيل الدراسي

 بالتركيز على تنمية التفكير والمهـارات أو العمليـات المرتبطـة بهـذا        ا أوصت الدراسة  كم 
االتجاه، كما أوصى أيضاً بتغير النظرة لطبيعة العلم، فيجب أن تبتعد عن اعتباره مجموعة من               

  . مفاهيم النظرية الجامدةالحقائق وال
  
  ) :١٩٩٨(دراسة رواشدة وخطايبة  -٣

هدفت الدراسة إلى استقصاء مهارة عمليات العلم لدى طلبة المرحلة اإللزاميـة فـي              
 بخمس مجموعات من األسئلة تفرعت      ،األردن في ضوء متغيرات تعليمية، وتوجه االستقصاء      

  .يعن سؤال الدراسة األساس
ر معرباً ومعدالً لقياس مهارة عمليات العلم األساسية والمتكاملة، بعـدد            أعدت الدراسة اختبا   

،وبمتوسـط معـامالت    )٠,٧١=α(، كلها اختيار متعدد، وبمعامل اتـساق كلـي          )٣٠(فقرات  
من الصف السادس   طالباً وطالبة    )١٠٤٥(منوتكونت عينة الدراسة    ).٠,٤٦(صعوبة لفقرات   

  .ووكالـة الغـوث    وخاصـة  حكوميـة :مرجعيـات ث  في مدارس تتبع ثال   والثامن والعاشر،   
فهم ومدارسـهم وسـمات     وجمعت بيانات الدراسة عن طلبة عينتها من حيث جنسهم وصـفو          

الرضا عن طرق التـدريس     و،مستوى التحصيل والرغبة في دراسة العلوم        ( وتعلمهم همتعليم
 الحاسـوب   أدخلت البيانات إلـى   .ومن حيث مهاراتهم في ممارسة عمليات العلم      ،  ) في العلوم 

  :  وحللت تحليالً إحصائياً وصفياً واستداللياً واستخلصت النتائج التالية 



 
٥٢

في ممارسة عمليات العلم أقل داللة إحصائية من  إن مستوى مهارات طلبة عينة الدراسة *
طلبة كل من الفئة العليا من سمات التعلم  ، وإن مستوى مهارات%٥٠مستوى النجاح 

    ٠ %٦٠والمستوى المقبول %٧٥حصائية من المستوى الجيد والمتوسطة، أقل داللة إ
عمليات العلم، إال أن  فيو داللة في تباين مستويات مهارات الطلبة لم يكن للجنس أثر ذ *

  .المرجعية للمدرسة والصف كانا ذا أثرين في تباين مستويات مهارات عمليات العلم  
  م طلبة عينة الدراسة في مستوى مهارة تفوق طلبة الفئة العليا والمتوسطة لسمات تعل *

  . ممارستهم لعمليات العلم على طلبة الفئة المنخفضة
في ضوء النتائج السابقة، أوصت الدراسة المعنيين في التربية العلمية مخططي مناهج  

ومشرفون تربويين ومعلمين وطلبة، بالتكامل في واجباتهم لرفع مستوى مهارات عمليات العلم 
، وأوصت بالتالؤم بين مستويات العمليات العلمية وبين مستويات الطلبة في عند الطلبة

الصفوف المختلفة، وأوصت األنظمة التربوية المدرسية بتحسين مدخالتها التعليمية لزيادة 
على مدى رقعة دافعية الطلبة في التعلم، وأوصت الباحثين بمزيد من البحث في مجال الدراسة 

ن، وبمزيد من استقصاء طبيعة عوامل التعليم والتعلم التي تزيد قدرة  أوسع في األردجغرافية
  .الطلبة في ممارسة عمليات العلم

  
  ) :١٩٩٧ (Ebouدراسة  -٤
هدفت إلى دراسة الفروق بين الطلبة في اكتساب عمليات العلم الذين شاركوا في منهج                 

، وقـد  Glopal Laboratory Project (GLP)العلوم القائم على مشروع المختبر العلمـي  
دولـة، كمـا درس الباحـث       ) ٣٠(مدرسة في   ) ٣٠٠(طبق المشروع بشكل استطالعي على      

، )GLP(بيانات عن مهارات العلم لعينة غير عشوائية من الطلبة المسجلين في هذا المشروع              
  .لدراسة العالقة بين اكتساب عمليات العلم وجنس الطلبة والمرحلة التعليمية

اسة إلى أن هناك زيادة في األداء على عمليات العلم للطلبة مع الـزمن،             وقد توصلت الدر  
كما أظهرت النتائج وجود فروق بين أداء الطلبة والطالبات في األداء على اختبـار عمليـات                
العلم لصالح الطالبات، كما وجدت فروقاً ذات داللة إحصائية بين أداء طلبة عينـة الدراسـة                

  .ة ذوي الصف األعلىوالصف الدراسي لصالح الطلب
  



 
٥٣

  -):١٩٩٥(دراسة الدرابيع  -٥
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تقصي مدى تطور القدرة على تطبيقات عمليات العلـم      
لدى طلبة المرحلة األساسية العليا بتطور مستواهم التعليمي في الصفوف الواقعة بين الـسابع              

من طلبة المرحلة األساسية    ) ٥٧٤(منوالعاشر في عينة من الطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة          
  ).الكرك والقصر(مدرسة اختيرت عشوائياً من بين المدارس الحكومية في ) ٢٣(العليا في 

استخدمت الباحثة اختباراً لقياس عمليات العلم، وجمعت البيانات، وعالجتها باستخدام أسـاليب            
  :ة أنتحليل التباين واألساليب االرتباطية، وقد بينت نتائج الدراس

في القـدرة علـى تطبيـق       ) الصف(للمستوى التعليمي   ) α ≥ 0.050(هناك أثر ذو داللة      •
عمليات العلم لصالح الصف األعلى باستثناء الفرق بين مستوى الصفين السابع والثامن الـذي              

 .لم يكن له داللة إحصائية

 .ظهور أثر ذو داللة إحصائية لمتغير الجنس ولصالح الذكور •

باطيه ذات داللة إحصائية وبقيم متوسطة بين األداء على اختبار عمليـات            هناك عالقة ارت   •
 . العلم ومعدل التحصيل

  
  ) :١٩٩١(دراسة المغربي  -٦

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر اكتساب طلبة نهاية المرحلة اإللزامية لعمليات العلم             
  . على تحصيلهم في العلوم وعلى اتجاهاتهم العلمية

واستخدم اختبارين لعمليات العلـم  . طالباً من الصف العاشر ) ٣٩٧(لدراسة من   وتكونت عينة ا  
وتبين مـن الدراسـة أن   . واالتجاهات العلمية، واعتمدت نتائج االختبارات المدرسية للتحصيل     

الطلبة ذوي االكتساب المرتفع لعمليات العلم يكون متوسط تحصيلهم في العلـوم أعلـى مـن                
خفض لعمليات العلم، كما أن متوسط االتجاهات العلمية للطلبة ذوي          الطلبة ذوي االكتساب المن   

االكتساب المرتفع لعمليات العلم يكون أعلى من متوسـط االتجاهـات العلميـة للطلبـة ذوي                
  .االكتساب المنخفض لعمليات العلم

  
  



 
٥٤

  ) :١٩٨٨(دراسة غيث  -٧
ـ                 وم المرحلـة   هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين مدى اكتـساب معلمـي عل

  .اإلعدادية لمهارات عمليات العلم ومدى اكتساب طلبتهم لهذه المهارات
معلمة من حملة دبلـوم كليـات المجتمـع         )٣١(معلماً و )٢٩(حيث تكونت عينة الدراسة من       

تخصص علوم، ويدرسون طلبة المرحلة اإلعدادية اختيروا عشوائياً في محافظة الزرقاء للعام            
    ).١٩٨٨-١٩٨٧(الدراسي 

ـ    صفاً بعدد معلمي العينة،   ) ٦٠( من   وتكونت عينة الطلبة     ات باسـتخدام    وجمعـت المعلوم
 وخلصت الدراسة إلى أن متوسط اكتساب معلمي العلوم فـي المرحلـة             اختبار عمليات العلم،  

 وكذلك متوسط اكتـساب      ، اإلعدادية لمهارات عمليات العلم يقل عن المستوى المقبول تربوياً        
 كما وجد فرق ذو داللة إحصائية لصالح الذكور بين متوسط اكتـساب             لمهارات،اطلبتهم لهذه   

  .كل من الطالبات والطالب لمهارات عمليات العلم
  

  دراسات اهتمت بتقديم مقترحات لتنمية مهارات عمليات العلم لدى الطالب: الجانب الثالث 
  ) :٢٠٠١(دراسة النمروطي  -١

  علـى خدام إستراتيجية تدريس فـوق معرفيـة  هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر است     
ومدى اكتسابهم لمهارات عمليات العلم، مقارنة بطريقة       ،  اتجاهات طلبة الصف السابع العلمية      

  .التدريس التقليدية
وكان أفراد الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي في إحدى المدارس الخاصـة التابعـة                

مـ ، حيث تـم     ٢٠٠١\٢٠٠٠اص في عمان للعام الدراسي      لمديرية التربية والتعليم للتعليم الخ    
أخذ الشعبتين الموجودتين في المدرسة، وتم اختيار إحداهما عشوائياً لتكون مجموعة تجريبيـة         

  .واألخرى مجموعة ضابطة
وقد طبق كل من اختبار االتجاهات العلمية، واختبار عمليات العلم قبـل إجـراء التجربـة                  

  لدراسة، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوبعدها، وأظهرت نتائج ا
 )α ≥ في اكتساب االتجاهات العلمية، عند طلبـة الـصف الـسابع األساسـي بـين           )٠,٠٥

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى لطريقـة التـدريس ولـصالح المجموعـة             
   ئية عند مستوى الداللةداللة إحصاالتجريبية، كما دلت النتائج على وجود فروق ذات 



 
٥٥

)α ≥ في اكتساب مهارات عمليات العلم، عند طلبة الصف الـسابع األساسـي بـين               )٠,٠٥ 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى لطريقـة التـدريس ولـصالح المجموعـة             

  .  التجريبية
  

  -):٢٠٠١( دراسة شلدان -٢
 العقلي ومستوى الميول نحو الفروق في مستوى النمو هدفت الدراسة إلى الكشف عن

ذين  بين التالميذ الذين يدرسون منهاج العلوم المثري بعمليات العلم وأقرانهم التالميذ ال،العلوم
  وطبيعة العالقة بين مستوى النمو العقلي ومستوى الميول نحو يدرسون منهاج العلوم المقرر،

مجموعة (على مجموعتين ةعينة الدراسة موزعلدى تالميذ عينة الدراسة، كانت  العلوم
من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في )  تلميذ ٣٦ ومجموعة ضابطة ، تلميذ٤٥تجريبية
درويش، ( من إعداد غزة، وقد قام الباحث بتطبيق اختبار النمو العقلي لبياجيه محافظات
 حيث وتأكد من صدقه وثباته،الباحث مقياساً لتحديد الميول نحو العلوم ، كما أعد ) ١٩٩٨
وجود : تالميذ عينة الدراسة، وتم التوصل إلى نتائج كثيرة نذكر منهاعلى االختبار طبق 

أقرانهم تالميذ وفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية 
ت العلم ضمن إستراتيجيات الضابطة، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف عملياالمجموعة 

  .   لتعلم في العلوم التربوية وفي تدريس منهاج العلومواالتعليم 
  
  ) :٢٠٠٠(دراسة عبد الصبور وشهاب  -٣

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة في تحـصيل              
العلوم، وتنمية مهارات عمليات العلم المتكاملة والتفكير اإلبتكاري لدى تالميذ الصف الثالـث             

  .دياإلعدا
واستخدم الباحث األسلوب التجريبي في بحثه حيث اختار عينة الدراسة من تلميذات الصف                

، )١٩٩٩/٢٠٠٠(الثالث اإلعدادي بمدرسة روض الفرج اإلعدادية للبنات في العام الدراسـي            
) ٤٥(تلميـذة، والمجموعـة الـضابطة    ) ٤٨(وتكونت عينة الدراسة من المجموعة التجريبية       

  .تلميذة
نت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي، ومقياس لعمليات العلم المتكاملة، واختبار            وكا 

  .للتفكير اإلبتكاري في العلوم



 
٥٦

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبيـة فـي نتـائج                
صت الدراسة بأهميـة    وأو ،   واختبار التفكير اإلبتكاري   مهارات عمليات العلم المتكاملة      اختبار

  .االهتمام بتنمية مهارات عمليات العلم والتفكير اإلبتكاري
  
  -):١٩٩٩(دراسة سعيد  -٤

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات على تنميـة التفكيـر             
  .العلمي وبعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس في مادة العلوم

دراسة بطريقة عشوائية من تالميذ الصف الخامس بمدرستين حكـوميتين       وقد اختيرت عينة ال    
  :تلميذاً وتلميذة موزعين على مجموعتين) ٢٣٧(بمحافظة القاهرة وتكونت عينة الدراسة من

  طالبة) ٥٨(طالب، و) ٦٢(طالباً وطالبة منهم ) ١٢٠(وتكونت من : المجموعة التجريبية*
  .طالبة) ٥٦(طالباً و) ٦١(طالياً وطالبة منهم ) ١١٧(وتكونت من : المجموعة الضابطة*
 الدراسة بقياس قدرة التالميذ على التفكير العلمي واستخدام بعض عمليات العلم كنتيجـة   قامت 

المالحظة، التصنيف، التنبـؤ،    : للتدريس باستخدام إستراتيجية المتناقضات، ومن عمليات العلم      
  .قام، ضبط المتغيراتاالستنتاج، التصميم التجريبي، استخدام األر

 واستخدمت الدراسة أدوات صممها الباحث وهي اختبار القدرة على التفكير العلمي واختبـار             
عمليات العلم أعد كذلك دليل للمعلم الستخدام الدروس المعدة بطريقة قائمة على إسـتراتيجية              

  .المتناقضات
  
  -):١٩٩٠ (Martinدراسة مارتن  -٥

 أثر دورة التعلم على التفكير العلمي وفهـم وتطبيـق           هدفت الدراسة إلى الكشف عن    
عمليات العلم، واالتجاه نحو تدريس العلوم للصف السابع من المرحلة المتوسـطة، وتكونـت              

ـ           وقـسمت عينـة الدراسـة إلـى         ،يواعينة الدراسة من تالميذ الصف السابع من والية أوه
م دورة الـتعلم والمجموعـة   مجموعتين، المجموعة األولى مجموعة تجريبية تدرس باسـتخدا     

عـدم  : الثانية مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة، وتوصلت الدراسة إلى نتـائج منهـا       
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبيـة              

ـ        و تـدريس  والضابطة وذلك عند تنمية التفكير العلمي وفهم وتطبيق عمليات العلم واالتجاه نح
  .العلوم
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  -):١٩٩٨(دراسة قرني  -٦
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور خرائط المفاهيم  كأسلوب للـتعلم فـي تنميـة                
التحصيل الدراسي، واكتساب بعض عمليات العلم لدى الصف الخامس االبتدائي في محافظـة             

ن مجتمع الدراسة   المنصورة بجمهورية مصر العربية المتأخرين دراسياً في مادة العلوم، وتكو         
تلميـذاً  ) ٩٠(من تالميذ وتلميذات الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسياً وبلـغ عـددهم    

يـة والثانيـة هـي      وتلميذة، وتم توزيعهم إلى مجموعتين أحدهما كانـت المجموعـة التجريب          
واستخدم الباحثان اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صـالح واختبـار           . المجموعة الضابطة 

واختبار عمليات العلـم    مستويات التذكر والفهم والتطبيق،   شخيصي  واختبار تحصيلي يقع في       ت
التصنيف واالستنتاج وفرض الفروض وتفسير البيانات      : الذي اقتصر على خمس عمليات هي     

والتصميم التجريبي، وتم التدريس ألفراد المجموعة التجريبية باالستعانة بالخرائط والمفـاهيم           
عمليـات  (اسة عن نتائج كثيرة تذكر الباحثة ما يتعلق منها بموضوع البحث وهو      وأسفرت الدر 

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في تحصيلهم            ) العلم
الدراسي ومتوسطات درجاتهم في اختبار عمليات العلم وكانت داللة معامل االرتباط مناسـبة             

  . التجريبية أو المجموعات الضابطةسواء بالنسبة للمجموعات
  
  -):١٩٩٧(دراسة اللولو  -٧

هدفت الدراسة إلى أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير العلمـي علـى تحـصيل               
الطلبة في الصف السابع، وقد تضمنت هذه الدراسة مهارات التفكير العلمـي مـن مالحظـة                

 مكونة من أربعة فـصول دراسـية   وتصنيف وتنبؤ وصياغة الفرضيات، وكانت عينة الدراسة  
طالباً وطالبة من الصف السابع األساسي بقطاع غزة، فـصالن دراسـيان    ) ١٧٦(عدد طلبتها   

من كل مدرسة، أحدهما كانت المجموعة التجريبيـة والثانيـة هـي المجموعـة الـضابطة،                
 وطبقـت الباحثـة اختبـار       ١٩٩٦/١٩٩٧واستغرقت التجربة ثالثة شهور من العام الدراسي      

توجد فروق دالة   : تحصيلي واختبار مهارات تفكير علمي، وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية         
إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في مستوى  التحصيل وكذلك توجد فروق دالة إحـصائياً         
لصالح مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل فـي المجموعـة التجريبيـة بمقـارنتهم مـع             

 كما توجد فروق دالة إحصائياً لصالح الطالبات فـي التحـصيل تعـزي              المجموعة الضابطة، 
  .لعامل الجنس
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  ) :١٩٨٤()باديلال واوكاي وجرارد( padilla,  M. J, Okey, J .Rدراسة  -٨
س المنظمة والموجهة نحو عمليات العلـم       وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الدر      

اسية على استخدام الطلبة لهـذه العمليـات، كمـا         المتكاملة الموجودة في منهاج المدارس األس     
بحثت أثر هذا التدريس على قدرات التفكير المجرد، وطبقت الدراسة على ثالث مجموعـات              

، حيث طبقت المجموعة األولى وحدة       في مدينة لندن   اختيرت من طلبة الصف السادس والثامن     
ريس مهارات العمليـات المتكاملـة   تمهيدية في مهارات عمليات العلم المتكاملة، ثم تبع ذلك تد      

أسبوع، بينما تلقت المجموعة الثانية نفس الوحـدة التمهيديـة لمـدة            ) ١٤(مع المحتوى ولمدة  
أسبوعين وكان التدريس الالحق لها موجهاً نحو المحتوى، والمجموعة الثالثة تلقـت دروسـاً              

  .موجهة نحو المحتوى فقط
 اختبار التفكير المنطقي واختبار مهارات العمليات       وبعد تطبيق إجراءات الدراسة تم استخدام       
هذه الدراسة أن طلبة الصف السادس والثامن يمكـن أن          وقد أظهرت نتائج    . لمية المتكاملة الع

كما ظهر النمو في القدرة علـى تحديـد         . يتعلموا استخدام مهارات العمليات العلمية المتكاملة     
لصالح المجموعـة األولـى عنـد مقارنتهـا         المتغيرات وصياغة الفرضيات، وكانت الفروق      

بالمجموعة الثالثة بالنسبة لمهارات عمليات العلم المتكاملة، بينما لم تجد الدراسـة فروقـاً ذات    
  .داللة إحصائية بين المجموعات الثالث بالنسبة لقدرة التفكير المجرد

  
  .دراسات اهتمت بعمليات العلم: تعليق على المجال الثاني 

دراسات اهتمت بتحليل محتوى : ض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب األول  بعد استعرا
  : يتضح ما يلي :  د مدى تناولها لعمليات العلم الكتب المقررة لتحدي

مهـارة  ) ٥٠٤(أن الصف الخامس يحتـوي  ) ٢٠٠٦(أشارت نتائج دراسة عسقول ومهدي  * 
) ٧٢٢(الـسابع يحتـوي علـى       مهارة، والصف   ) ٧٥١(في التفكير والصف السادس يحتوي      
مهـارة  ) ٨١٠(مهارة والصف التاسع يحتوي على ) ٨٥٤(مهارة والصف الثامن يحتوي على   

  .مهارة) ٥٣٢(والصف العاشر يحتوي على 
أن مناهج العلوم الفلسطينية من الصف األول حتـى  ) ٢٠٠٥(وأشارت نتائج دراسة األستاذ   * 

  .ةالتاسع تتبنى اإلبداع ولكن بدرجة غير كافي
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أن األنشطة والتدريبات المصاحبة لكتاب العلـوم       ) ١٩٩٤ (كريمأشارت نتائج دراسة عبد ال    * 
  .عمليات العلم األساسيةب تهتم ال سابعللصف ال

أن كتب العلوم للصفوف األربعة األولى مـن مرحلـة   ) ٢٠٠٣(أشارت نتائج دراسة بعارة   * 
خفضة كما أنها لم تحتوي على بعـض  التعليم األساسي قد ركزت على عمليات العلم بدرجة من   

  .العمليات العلمية
أن كتب العلوم للصف الرابع والخـامس ركـزت   ) ١٩٩٦(أشارت نتائج دراسة أبو الفتوح   * 

  .على األسئلة التي تقيس مستوى التذكر ولم تتناول أسئلة لقياس المستويات العليا من التفكير
ليات العلم في المنهاج الفلسطيني، وإلـى     إلى قلة تناول عم   ) ٢٠٠١(أشارت دراسة درويش    * 

تدني مستوى ممارسة المعلمين لعمليات العلم، كما أشارت إلى أن إثراء منهاج العلوم بعمليات              
  .العلم يزيد مستوى النمو العقلي وتحصيل الطلبة

على قلـة تنـاول     ) ١٩٩٤، كريمال  عبد  ؛ ٢٠٠١، درويش    ؛ ٢٠٠٣،  بعارة  (اتفقت دراسة   * 
  .لعمليات العلمكتب العلوم 

الدراسات التي استهدفت قيـاس     :    بعد استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب الثاني        
  :مستوى أداء مهارات عمليات العلم

إلى عدم وجود فروق في أداء الطـالب    ) ٢٠٠٣(أشارت نتائج دراسات الشعيلي وخطايبة      *  
ضعف واضح في أداء الطـالب علـى        على اختبار عمليات العلم تعود للجنس، كما أظهرت         

  .عمليات العلم
إلى انخفاض واضح في أداء مهارات      ) ١٩٩٨(كما أشارت نتائج دراسة رواشدة وخطايبة       *  

عمليات العلم عند الطالب، كما أظهرت أن الجنس لم يكن له أثر ذو داللة في تباين مستويات                 
  .مهارات الطالب في عمليات العلم

وجود فروق بين أداء الطـالب والطالبـات علـى          ) Ebou) 1997أظهرت نتائج دراسة    *  
اختبار عمليات العلم لصالح الطالبات، كما أظهرت زيادة فـي األداء علـى عمليـات العلـم                 

  .للطالب مع الزمن
أن للمستوى التعليمي أثر في القدرة على تطبيق عمليات         ) ١٩٩٥(أشارت دراسة الدرابيع    *  

ما أشارت لوجود أثر ذو داللة إحصائية لمتغير الجنس ولصالح          العلم لصالح الصف األعلى، ك    
  .الذكور، كما أظهرت أنه كلما زاد أداء الطالب في عمليات العلم زاد معدل تحصيله
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إلـى أن الطـالب ذوي االكتـساب المرتفـع     ) ١٩٩١(كما أشارت نتائج دراسة المغربي     *  
ن الطالب ذوي االكتساب المـنخفض      لعمليات العلم يكون متوسط تحصيلهم في العلوم أعلى م        

  .لعمليات العلم
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة الدراسة حيث اسـتخدمت اختبـار               *  

  .لقياس مستوى أداء مهارات عمليات العلم
في عـدم   ) ١٩٩٨(مع دراسة رواشدة وخطايبة     ) ٢٠٠٣(اتفقت دراسة الشعيلي وخطايبة     *  

ي تباين مستويات مهارات الطالب في عمليات العلم بينما اختلفت دراسـة            وجود أثر للجنس ف   
Ebou) 1997(            عنهم حيث كان أداء الطالبات أفضل في اختبار عمليات العلم، واختلفت عنهم

  .حيث كان الذكور أقدر على تطبيق عمليات العلم) ١٩٩٥(دراسة الدرابيع 
الدراسات التي استهدفت تنميـة     : انب الثالث      بعد استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالج     

   :مهارات عمليات العلم  يتضح مايلي
إلى أنه يمكن تنمية مهارات عمليات العلم فـي العلـوم         ) ٢٠٠١(أشارت دراسة النمروطي    * 

  .باستخدام استراتيجية ما وراء المعرفة
المتناقضات علـى   إلى األثر اإليجابي الستخدام استراتيجية      ) ١٩٩٩(أشارت دراسة سعيد    * 

  .تنمية عمليات العلم
إلى عدم وجود أثر لدورة العلم على التفكير العلمـي      ) Martn) 1990أشارت نتائج دراسة    * 

  .وفهم وتطبيق عمليات التعلم
إلى أن استخدام الخرائط المفاهيمية يساعد في تنميـة         ) ١٩٩٨(أشارت نتائج دراسة قرني     * 

 أشارت إلى أنه كلما زادت قدرتهم في عمليات العلم زاد           التحصيل واكتساب عمليات العلم كما    
  .تحصيلهم

إلى أن إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير يزيـد مـن           ) ١٩٩٧(كما أشارت دراسة اللولو     * 
مستوى تحصيل الطلبة كما يزيد من مستوى أدائهم على اختبـار مهـارات عمليـات العلـم                 

  .التكاملية
ى أن إثراء منهاج العلوم بعمليات العلم يزيد من مـستوى           إل) ٢٠٠١(أشارت دراسة شلدان    *

  .النمو العقلي ومستوى الميول نحو العلوم عند الطالب
إلـى أن اسـتخدام     ) ١٩٩٨،   قرني    ؛   ١٩٩٩، سعيد    ؛ ٢٠٠١،النمروطي  (اتفقت دراسة   * 

دراسة استراتيجيات التدريس المختلفة يمكن أن تنمي مهارات عمليات العلم بينما اختلفت معها             
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التي أظهرت عدم وجود أثر لدورة التعلم كأسلوب تدريس في تحـسين فهـم              ) ١٩٩٠(مارتن  
  .وتطبيق عمليات العلم

فـي أن إثـراء منهـاج العلـوم         ) ٢٠٠١(مع دراسة شلدان    ) ١٩٩٧(اتفقت دراسة اللولو    * 
  .بمهارات التفكير يزيد من مستوى التحصيل والنمو العقلي عند الطالب

  
  .دراسات اهتمت بطبيعة العلم وعملياته معاً  : المجال الثالث

  ) :٢٠٠٥(دراسة حسام الدين وفهمي  -١
أثر التدرب وفقاً لنموذج وودز وتاريخ العلم في تنمية التحـصيل  لقياس دراسة  الهدفت  

  .لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مصر ومهارات حل المشكلة وفهم طبيعة العلم 
تشمل اختبار تحصيلي واختبار مهارات حل المشكلة، واختبـار فهـم           وكانت أدوات الدراسة     

  .طبيعة العلم
 بتحليل محتواها ثـم     ا وحدة دراسية من كتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي وقام         ا  وقد اختار  

   صياغتها بحيث تستهدف لتنمية فهم التالميذ لطبيعة العلم، وتنمية بعض عمليـات العلـم              اأعاد
  ).تنبؤ، والتفسير، واالستنتاجالمالحظة، وال( 
طالـب، المجموعـة   ) ٣٨(وقد تم تطبيق االختبار على ثالث مجموعات عدد كل مجموعـة      

  .األولى تجريبية والثانية تجريبية والثالثة ضابطة
وأظهرت النتائج إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة              

وقد أوصت الدراسة باستخدام إستراتيجية تدريسية متنوعـة فـي          ،  العلمفي اختبار فهم طبيعة     
  .ة فهم طبيعة العلم لدى التالميذتدريب العلوم تساعد على تنمية مهارات التفكير العلمي وتنمي

  
  ) :٢٠٠٤(دراسة عبد المجيد  -٢

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبعاد طبيعة العلم وعملياته الالزمة لطـالب المرحلـة              
اإلعدادية، والتعرف على مدى تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية لهـذه األبعـاد،              

  .وقياس مستوى فهم طالب المرحلة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العلم وعملياته
وقد استخدم الباحث أداة تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد طبيعة               

  . طبق اختبار فهم طبيعة العلم وعملياتهالعلم وعملياته، كما
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وقد تكونت عينة البحث من مجموعتين من طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة القاهرة، حيث              
تلميذاً بالصف األول اإلعدادي، والمجموعة الثانية تتكون       ) ١٦٤(تكونت المجموعة األولى من     

لغ العدد اإلجمالي ألفراد العـين      تلميذاً من طالب الصف الثالث اإلعدادي، حيث ب       ) ١٦٤(من  
  .تلميذاً) ٣٢٨(
وأشارت نتائج الدراسة إلى ضعف  تناول الكتب الثالثة بالمرحلة اإلعدادية ألبعـاد طبيعـة                

العلم سواء على مستوى تناولها للفئات الخاصة بهذه األبعاد أو على مستوى تكرار الفئات التي               
  .تناولتها الكتب

م للصف التاسع بعمليات العلم جاءت أقـل مـن المتوسـط بنـسبة              كما أن تناول كتاب العلو     
لمهـارة التنبـؤ،    %) ٢,٥(لمهارة االستنتاج، و  %) ٧,٥(لمهارات التصنيف، و  % ١٥تكرارات

كتـاب مهـارة ضـبط      لمهارة فرض الفـروض، أهمـل ال      %) ٥(لمهارة التفسير، و  %) ٥(و
هم التالميذ ألبعاد طبيعـة العلـم       كما أظهرت نتائج االختبار تدني مستوى ف      المتغيرات تماماً ،    

  .وعملياته
  
  ) :٢٠٠١ (دحالندراسة  -٣

استهدفت الدراسة تشخيص مستوى فهم معلمي العلوم في المرحلة األساسـية العليـا             
بفلسطين لطبيعة العلم وعملياته التكاملية، ومن ثم إعداد برنامج تدريبي لتنميـة فهـم معلمـي       

  .املية، ومن ثم التعرف على فاعلية هذا البرنامج التدريبيالعلوم لطبيعة العلم وعملياته التك
معلماً ومعلمـة تـم اختيـارهم       ) ٣٦(اتبعت الدراسة المنهج التجريبي وشملت عينة الدراسة         

  .حسب المؤهل األكاديمي والتربوي والخبرة التدريسية
ة، وبطاقة مالحظـة    وتم استخدام اختبار لطبيعة العلم، واختبار لعمليات العلم التكاملية الخمس          

  .األداء التدريسي
وبين متوسط  ) ٠,٠١(وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              

درجات أفراد مجموعة الدراسة على اختبار طبيعة العلم وعلى اختبار عمليات العلـم وعلـى               
  .ح التدريس البعديبطاقة األداء التدريسي قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريسي وذلك لصال
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وعمليـات  % ٥٩,٧ن  كما أظهرت النتائج أن مستوى تمكن معلمي العلوم من طبيعة العلم كا            
كما أوصت الدراسة بضرورة التركيز على مفهوم طبيعة العلم وعملياته          ،  % ٦٢,٦العلم كان   

 كما أوصت إعادة صياغة كتـب العلـوم فـي المرحلـة        لتكاملية ليؤدي إلى فهم أعمق لها،       ا
األساسية العليا بحيث ترسخ الفهم المعاصر لطبيعة العلم من حيث أهدافه وخصائصه وربطـه              

كما أوصـت بتطـوير أسـاليب       .بالتكنولوجيا والمجتمع والتركيز على عمليات العلم وتنميتها      
التقويم في الصف واالمتحانات المدرسية كالتركيز على المستويات العليـا مـن التفكيـر وأن               

  . جانب المعرفي والمهاري واالنفعاليتشمل تقويم ال
  
   )٢٠٠٠( دراسة فراج    -٤

استهدفت الدراسة الحالية التعـرف علـى مـدى تحقيـق كتـب العلـوم بالمرحلـة              
تالميـذ  فهم    مستوى  ،وقياس  ألبعاد طبيعة العلم وبعض عملياته     بالمملكة السعودية  المتوسطة
  :  ، وقد استلزم ذلك  لهاالمرحلة

هم طبيعة العلم وعملياته األساسية والتكاملية من خالل استطالع الدراسـات            تحديد أبعاد ف   * 
والبحوث السابقة في المجال ، وأسفرت هذه الخطوة عن تحديد األبعاد األربعة التاليـة لفهـم                

وظائف العلم ، وخصائص العلم ، وأخالقيات العلم ، ونتائج العلم ، و تحـددت               : طبيعة العلم   
المالحظة ، والـتـصـنيف ، واالسـتنتاج ،        :  في الدراسة الحالية في      مهارات عمليات العلم  

  .والتفسير ، وضبط المتغيرات ، وفرض الفروض ، والتجريب 
فئـة  ) ٤٩( إعداد أداة لتحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة ، وتـضمنت األداة              * 

  .تغطي أبعاد فهم طبيعة العلم وعملياته المحددة في الدراسة 
  . عداد اختبار لقياس مستوى فهم طبيعة العلم وعملياته لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  إ*
من كل كتاب من كتب العلوم ، كما طبق االختبـار علـى             %) ٥٠(وقد حللت عينة شملت       

، ) وتمثل بداية المرحلة    ( عينة مكونة من مجموعتين ، األولى مجموعة تالميذ الصف األول           
فـي عـدد مـن المـدارس        ) وتمثل نهاية المرحلة    ( الميذ الصف الثالث    والثانية مجموعة ت  

  .المتوسطة 
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 وقد كشفت نتائج الدراسة عن ضعف تناول كتب العلوم ألبعاد فهم طبيعة العلم وعملياتـه ،      
ودلت أيضاً نتائج تطبيق االختبار على التالميذ في نهاية المرحلة عن تدني المـستوى العـام                

من الدرجة الكلية   %) ٤١(وعملياته ، حيث لم تتجاوز نسبة متوسط درجاتهم         لفهم طبيعة العلم    
فـي تحقيـق هـذه      ) متمثالً في محتوى الكتب     ( لالختبار ، مما يشير إلى عدم فعالية المنهج         

تـأليف  (األبعاد لدى التالميذ ، واختُتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات تتعلـق بــ            
  .)دريب معلم العلوم ، واالهتمام بالمختبرات والمعامل المدرسيةالكتب وصياغتها ، إعداد وت

  
  
    ) :١٩٩٧(دراسة األغا  -٥

 استهدفت الدراسة تقويم كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي من جهة نظر المعلمـين            
 وذلك بتحديد شرط كتاب العلوم الجيد، ومعرفة مدى توافر هذه الشروط فـي              في مدينة غزة ،   

  .الكتاب
) ٤٣(تخدم الباحث المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة البحث، وتكونت عينة البحث مـن              واس 

  .معلم علوم، وكانت أداة البحث إستبانة من ستين بند موزعة على مجاالت أربعة للكتاب
، وما يهمنا في بحثنا أن      % ٦٦,١٢لت النتائج أن الكتاب يحقق شروط الكتاب الجيد بنسبة          دو 

وعمليات العلم مـن مالحظـة وقيـاس        % ٦٦ن العلم مادة وطريقة بنسبة      الكتاب دعم فكرة أ   
، وتوعية الكتاب باالتجاهات    % ٦٣وتفسير وتنبؤ وتحكم وضبط قد توافرت في المنهاج بنسبة          

قـد  ) وجود أداة قبل الحكم، نبذ الخرافات، عدم القفز إلى النتائج، احترام الرأي اآلخر            (العلمية  
، وأظهر الكتـاب الـدور   %٦٩أبرز فكرة أن للعلم أدوات بنسبة ،والكتاب % ٦٣حققت بنسبة  

، وأكد الكتاب على المعرفة الرئيسية وأنمـاط التفكيـر بنـسبة            %٦٢االجتماعي للعلم بنسبة    
، كما أن الكتـاب ركـز   %٦٣، وأكد الكتاب على المهارات واالتجاهات الرئيسية بنسبة  %٦٥

تحديـد  (ن الكتاب جسد خطوات حل المشكالت ، كما أ%٦٤على استخدام مهارة القياس بنسبة   
، ودعم فكرة التعلم بـأداء العمـل   %٥٤بنسبة ) المشكلة، فرض الفروض، التحقق من صحتها    

  %.٦١بنسبة 
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  ) :١٩٩٤ (عزميدراسة  -٦
استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر برنامج تدريبي على تطوير مفهومات معلمي العلوم            

ة من أجل تحسين أدائهم الصفي، وقامت الباحثة باختيار عينـة           لطبيعة العلم وعملياته األساسي   
معلماً ومعلمة يحملون دبلوم جامعة متوسـطة ويدرسـون فـي المـدارس             ) ٣٨(مكونة من   

وللحصول على المعلومات قامت الباحثـة      . الحكومية االبتدائية التابعة لمحافظة عمان باألردن     
طبيعة العلم واختبار عمليات العلم، وتـم إجـراء         ببناء استبانة لقياس مفهومات معلمي العلوم ل      

مقابالت شخصية مسجلة مع كل معلم، وتحليل استجابات المعلمـين وفـق نمـوذج تـصنيف        
سـليم العـرافين    (خاص، كما قامت الباحثة باستخدام بطاقة مالحظة صفي من إعداد الباحث            

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ). ١٩٨٥
  . العلوم معلومات غير مالئمة حول طبيعة العلم يمتلك معلمي-
وجود عالقة ارتباطيه بين مفهومات معلمي العلوم لطبيعة العلم وأدائهم الصفي، في حين ال               -

  .توجد عالقة بين مفهومات المعلمين لعمليات العلم وأدائهم الصفي
البرنامج التدريبي  هناك أثر واضح للبرنامج التدريبي على تحسين األداء الصفي، حيث أدى             -

إلى التركيز على تدريس المفاهيم والقوانين بدالً من تدريس الحقائق، واستخدام اإلسـتراتيجية             
االستقصائية وشيوع استخدام عمليات العلم، واالهتمام فـي العالقـة بـين العلـم والمجتمـع            

  .واالهتمام بالعالقة بين العلم والتكنولوجيا
  
  ) :١٩٨٥(دراسة عياصرة  -٧

فت هذه الدراسة إلى دراسة نمو االتجاهات العلمية ومهارات التفكير العلمي وفهـم             هد

طبيعة العلم عند طلبة المرحلة الثانوية في األردن وحاولت الدراسة معرفة أثر كل مـن تقـدم    

، في نمو االتجاهات العلميـة      )علمي أو أدبي  (دراسة المنهاج في المرحلة الثانوية، وأثر الفرع        

  . تفكير العلمي وفهم طبيعة العلمومهارات ال

طالباً وطالبة من طلبة الصف الثالث اإلعدادي، وطلبـة         ) ١٣١٣(وتكونت عينة الدراسة من      

اختبـار  (المرحلة الثانوية األكاديمية في منطقة جرش، واستخدمت الدراسة ثـالث اختبـارات           
  ).ميةاالتجاهات العلمية، اختبار طبيعة العلم، واختبار فهم الطريقة العل
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وأظهرت نتائج دراسته أن العالقة بين االتجاهات العلمية وفهم طبيعة العلم ومهارات التفكيـر     

  .طرديةالعلمي عند الطلبة ومستوى دراستهم هي عالقة 

  
  :الدراسات التي اهتمت بطبيعة العلم وعملياته معاً  :  تعليق على المجال الثالث 

  :يتضح ما يلي  بهذا المجالعلقة    بعد استعراض الدراسات السابقة المت
أن تناول كتاب العلوم للصف التاسع لعمليات العلم أقل         ) ٢٠٠٤(أشارت دراسة عبد المجيد     * 

من المتوسط كما أنه أهمل مهارة ضبط المتغيرات تماماً، كما أظهرت الدراسة تدني مـستوى               
  . وعملياتهطبيعة العلمفهم الطالب في المرحلة اإلعدادية ألبعاد 

 طبيعة العلـم إلى تدني مستوى تمكن معلمي العلوم من فهم   ) ٢٠٠١(أشارت دراسة دحالن    * 
  .وعملياته

عن ضعف تناول كتب العلوم ألبعاد فهم طبيعة العلـم          ) ٢٠٠٠(كشفت نتائج دراسة فراج     * 
  .وعملياته، كما أشارت إلى تدني المستوى العام لفهم الطلبة لطبيعة العلم وعملياته

تدني مستوى فهم طبيعة العلم ومهارات التفكير العلمـي         ) ١٩٨٥(سة عياصرة   أظهرت درا * 
  .عند الطلبة وأنها تزيد بزيادة مستوى الدراسة

إلى تدني فهم طبيعة العلم وعملياته لدى الطلبة        ) ٢٠٠٥(أشارت دراسة حسام الدين وفهمي      *
  .كما أشارت إلى إمكانية تنميتها باستخدام نموذج وودز في التدريس

فـي االهتمـام    ) ٢٠٠٠، فراج    ؛   ٢٠٠٤،عبد المجيد   ( تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة       *
بتحليل كتب العلوم ومدى تضمنها لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته، وباستخدامها اختبار لقيـاس             

  .مدى فهم طبيعة العلم وعملياته
) ١٩٨٥،  اصرة   ودراسة عي   ؛ ٢٠٠٠، ودراسة فراج     ؛ ٢٠٠٤،عبد المجيد   (اتفقت دراسة   * 

  .بتدني مستوى فهم الطالب لطبيعة العلم وعملياته
عن ضعف في تناول كتاب العلوم للـصف التاسـع لـبعض            ) ١٩٩٨(كشفت دراسة األغا    * 

  .جوانب طبيعة العلم وعملياته 
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  على الدراسات السابقةقيب الباحث تع
  :يلي يتضح ما بجميع مجاالتها وجوانبها بعد استعراض الدراسات السابقة 

  
  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها  -١

 ،بهدف التعرف على مـدى تـضمنها لمفـاهيم          تناولت بعض الدراسات تحليل كتب العلوم     * 

، وأخرى بهدف تحديد مدى تناولها لعمليات العلـم        ) ٢٠٠٦عيسى ،   (طبيعة العلم مثل دراسة     

  . )٢٠٠٣  بعارة ،  ؛٢٠٠٥ األستاذ ،(مثل دراسة 

) ١٩٩٥ (Linات اهتمت بقياس فهم طبيعة العلـم وأبعـاده مثـل دراسـة              وبعض الدراس * 

  )٢٠٠٣الشعيلي وخطايبة ،(وبعضها هدفت لقياس مستوى أداء مهارات التفكير مثل دراسة 

، ) ١٩٩٨شـهاب والجنـدي،  (بعض الدراسات هدفت لتنمية فهم طبيعة العلم مثل دراسـة           * 

 شـلدان  ؛  ٢٠٠١النمروطـي ، (دراسـة  وبعضها هدفت لتنمية مهارات عمليات العلم مثـل         

  )١٩٩٧اللولو ، ؛ ٢٠٠٠عبد الصبور وشهاب ،  ؛ ٢٠٠١،

 لمفاهيم طبيعة العلـم     ابعض الدراسات هدفت لتحليل كتب العلوم للتعرف على مدى تناوله         * 

ودراسـة  ) ٢٠٠٤عبـد المجيـد ،   (وعملياته معاً ، وقياس مستوى فهم الطلبة لها مثل دراسة           

    .)٢٠٠٠فراج ، (
  
  : من حيث منهج الدراسة -٢

ودراسـة  ) ٢٠٠٦عيسى ،(بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة   * 

), 2006  Martenez – Gracia et.al (.  

 وبعـضها  )٢٠٠٦عسقول ومهدي ، ( نهج الوصفي والبنائي مثل دراسة  مبعضها استخدم ال  * 

  .)٢٠٠٥تاذ ،األس(استخدم منهج تحليل المضمون مثل دراسة 

حـسام  (ودراسـة  ) ١٩٩٨قرنـي ، (بعض الدراسات استخدم المنهج التجريبي مثل دراسة       * 

  .)٢٠٠١دحالن ،(ودراسة ) ٢٠٠٥الدين وفهمي ، 
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  : من حيث أدوات الدراسة -٣

   .)١٩٩٧األغا ، (تخدمت االستبانة كأداة للبحث مثل دراسة سبعض الدراسات ا* 

سـمية  (  مالحظة والمقابلة كأدوات للدراسة مثل دراسـة         وبعضها استخدم استبانة وبطاقة   * 

  )  ١٩٩٤عزمي ، 

عبـد المجيـد    (ضها استخدم أداة تحليل المحتوى واختبار كأدوات للدراسة مثل دراسة           عوب* 

  ) ٢٠٠١درويش، (ودراسة ) ٢٠٠٠فراج ، (ودراسة ) ٢٠٠٤،
  )١٩٩١المغربي ،( وبعض الدراسات استخدمت االختبار فقط كأداة للدراسة مثل دراسة * 
  
   :ات من حيث أهم نتائج الدراس-٤
 أظهرت نتائج الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى الكتب المقررة في ضوء مدى تناولهـا    *

 على أن هذه الكتب تركز على البناء المعرفـي للعلـم            أظهرت أيبييب لبعض أبعاد طبيعة العلم   
 األخرى للعلم مما يثبت مـن قـصورها فـي         ، وتهمل الجوانب   المتمثل في الحقائق والمفاهيم   

؛ ١٩٩١، حـسن    ؛   ١٩٩٧،   األغـا    (تحقيق أهداف التربية العلمية ويظهر ذلك في دراسات         
)1986 (Elliott ٢٠٠٦، ز وجراسيا  مارتين ؛٢٠٠٦، عيسى ؛( .  

إلى اختالف تصورات   ) ١٩٩٠(مع دراسة اجوير آخرون     ) ١٩٩١(اتفقت دراسة الحشوة    *  
  .اهيم طبيعة العلمالطالب عن مف

أظهرت دراسات سابقة وجود عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم أدائهـم                *
  . )١٩٨٨، زيتون ؛١٩٩١، نجيب (التدريسي وذلك يظهر في الدراسات 

أن مناهج العلوم الفلسطينية من الصف األول حتـى  ) ٢٠٠٥(وأشارت نتائج دراسة األستاذ   * 
  .إلبداع ولكن بدرجة غير كافيةالتاسع تتبنى ا

أن كتب العلوم للصفوف األربعة األولى مـن مرحلـة   ) ٢٠٠٣(أشارت نتائج دراسة بعارة   * 
التعليم األساسي قد ركزت على عمليات العلم بدرجة منخفضة كما أنها لم تحتوي على بعـض     

  .العمليات العلمية
على قلـة تنـاول     ) ١٩٩٤،   يمكرال  عبد  ؛ ٢٠٠١، درويش    ؛ ٢٠٠٣،بعارة  (اتفقت دراسة   * 

  .كتب العلوم لعمليات العلم
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إلى عدم وجود فروق في أداء الطـالب    ) ٢٠٠٣(أشارت نتائج دراسات الشعيلي وخطايبة      *  
على اختبار عمليات العلم تعود للجنس، كما أظهرت ضعف واضح في أداء الطـالب علـى                

  .عمليات العلم
روق بين أداء الطـالب والطالبـات علـى           وجود ف   Ebou )1997(أظهرت نتائج دراسة  *  

اختبار عمليات العلم لصالح الطالبات، كما أظهرت زيادة فـي األداء علـى عمليـات العلـم                 
  .للطالب مع الزمن

أن للمستوى التعليمي أثر في القدرة على تطبيق عمليات         ) ١٩٩٥(أشارت دراسة الدرابيع    *  
 ذو داللة إحصائية لمتغير الجنس ولصالح       العلم لصالح الصف األعلى، كما أشارت لوجود أثر       

  .الذكور، كما أظهرت أنه كلما زاد أداء الطالب في عمليات العلم زاد معدل تحصيله
في عـدم   ) ١٩٩٨(مع دراسة رواشدة وخطايبة     ) ٢٠٠٣(اتفقت دراسة الشعيلي وخطايبة     *  

ا اختلفت دراسـة    وجود أثر للجنس في تباين مستويات مهارات الطالب في عمليات العلم بينم           
)1997 (Ebou               عنهم حيث كان أداء الطالبات أفضل في اختبار عمليات العلـم، واختلفـت

  .حيث كان الذكور أقدر على تطبيق عمليات العلم) ١٩٩٥(عنهم دراسة الدرابيع 
إلى أنه يمكن تنمية مهارات عمليات العلم فـي العلـوم         ) ٢٠٠١(أشارت دراسة النمروطي    * 

  .تيجية ما وراء المعرفةباستخدام استرا
إلـى أن اسـتخدام     ) ١٩٩٨ ،    قرني    ؛ ١٩٩٩، سعيد    ؛ ٢٠٠١النمروطي ، (اتفقت دراسة   * 

استراتيجيات التدريس المختلفة يمكن أن تنمي مهارات عمليات العلم بينما اختلفت معها دراسة             
هـم  التي أظهرت عدم وجود أثر لدورة التعلم كأسلوب تدريس في تحـسين ف            ) ١٩٩٠(مارتن  

  .وتطبيق عمليات العلم
فـي أن إثـراء منهـاج العلـوم         ) ٢٠٠١(مع دراسة شلدان    ) ١٩٩٧(اتفقت دراسة اللولو    * 

  .بمهارات التفكير يزيد من مستوى التحصيل والنمو العقلي عند الطالب
أن تناول كتاب العلوم للصف التاسع لعمليات العلم أقل         ) ٢٠٠٤(أشارت دراسة عبد المجيد     * 

 كما أنه أهمل مهارة ضبط المتغيرات تماماً، كما أظهرت الدراسة تدني مـستوى              من المتوسط 
  . وعملياتهطبيعة العلمفهم الطالب في المرحلة اإلعدادية ألبعاد 

إلى تدني فهم طبيعة العلم وعملياته لدى الطلبة        ) ٢٠٠٥(أشارت دراسة حسام الدين وفهمي      *
  .ذج وودز في التدريسكما أشارت إلى إمكانية تنميتها باستخدام نمو
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بتدني مستوى  ) ١٩٨٥،   عياصرة    ؛ ٢٠٠٠،   فراج    ؛   ٢٠٠٤،  عبد المجيد   (اتفقت دراسة   * 
  .فهم الطالب لطبيعة العلم وعملياته

عن ضعف في تناول كتاب العلوم للـصف التاسـع لـبعض            ) ١٩٩٨(كشفت دراسة األغا    * 
  .جوانب طبيعة العلم وعملياته 

  : الدراسة والدراسات السابقة  من حيث التشابه بين هذه-٥
في طريقة تحليل نواتج العلـم كأحـد        ) ٢٠٠٦( تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة عيسى         *

  .أبعاد طبيعة العلم
 ،   نـصر     ؛ ١٩٨٨،  عبـد الواحـد      ؛   ١٩٩٥، لين   ( الدراسة الحالية مع دراسة      وتشابهت*

  .لمفي أداة الدراسة حيث كان اختبار لمفاهيم طبيعة الع) ١٩٨٢
في االهتمام  ) ٢٠٠٠ ،    فراج    ؛   ٢٠٠٤ ،   عبد المجيد   (تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة      * 

بتحليل كتب العلوم ومدى تضمنها لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته، وباستخدامها اختبار لقيـاس             
  .مدى فهم طبيعة العلم وعملياته

  : أوجه التميز لهذه الدراسة-٦
تمت بتحليل مفاهيم طبيعة العلم وعملياتـه ، فـي كتـاب العلـوم              الدراسة األولى التي اه    * 

  .الفلسطيني للصف التاسع ، بفصليه الدراسيين األول والثاني 
الدراسة األولى التي اهتمت بقياس مستوى اكتساب طلبة الصف التاسـع بمحافظـة غـزة               * 

  .لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته 
  :ات  استفادات الباحث من هذه الدراسأهم -٧
 تعرفت على األوجه المختلفة لتناول موضوع طبيعة العلم في هذه الدراسات ، مـن حيـث                *

  . تحديد مفاهيم طبيعة العلم ، أو تحليل الكتب الدراسية لدراسة مدى توافرها
  .تعرفت على مناهج البحث المختلفة المستخدمة فيها * 
  .تعرفت على الخطوات واإلجراءات التي تم استخدامها* 
  . وخطوات بنائها في تحليل الكتب المدرسية  األدوات المستخدمة *
  .خطوات إعداد االختبار ، والتأكد من صدقه وثباته  *
توثيق نتائج الدراسات المتعلقة بأسئلة الدراسة ، والمرتبطة بمتغيرات الدراسـة ، لتحديـد              * 

  . نقاط االتفاق واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية 
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  رابعالفصل ال

  الطريقة و اإلجراءات
  

   
  منهج الدراسة  ♦

   مجتمع الدراسة  ♦

   عينة الدراسة  ♦

   أدوات الدراسة ♦

   إجراءات الدراسة ♦

 اإلحصائية المعالجات  ♦
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  الفصل الرابع

  الطريقة و اإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً إلجراءات الدراسـة التـي تـم اتخاذهـا لتحقيـق                

ية الدراسة وتحديد مجتمعها واختيار عينتها ، كما يشمل أيضاً على           األهداف،حيث يتناول منهج  
وصف ألدوات الدراسة وطريقة إعدادها ، والخطوات اإلجرائية لتطبيق الدراسة والمعالجـات           

  : وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة  ،اإلحصائية المستخدمة للوصول لنتائج الدراسة وتحليلها 
  : منهج الدراسة 

الذي يتناول دراسـة    بأسلوب تحليل المضمون    الوصفي  احث في هذه الدراسة المنهج      تبع الب ا 
األحداث و الظواهر و المتغيرات و الممارسات كما هي بحيـث يتفاعـل معهـا بالوصـف                  

  )٤٣ : ١٩٩٧األغا ، .(والتحليل دون التدخل فيها
  : مجتمع الدراسة 

ساسي بالمدارس الحكومية والمدارس    يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األ         
التابعة لوكالة الغوث في محافظة غزة ، والمسجلين في السجالت الرسـمية للعـام الدراسـي               

  :والجدول التالي يصف مجتمع الدراسة) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(
   )١(جدول 

  توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيرات الجنس والجهة المشرفة
  

  الجهة المشرفة  عالمجمو  جنس الطالب
  %  طلبة  %  أنثى  %  ذكر

%٣٢  ٤٤١٠  حكومة  ٣٤,٩ ٤٨٠٩%  ٦٦,٨  ٩٢١٩%  

%١٦,٦  ٢٢٩٠  وكالة  ١٦,٥ ٢٢٨٤%  ٣٣,٢  ٤٥٧٤%  

%٤٨,٦  ٦٧٠٠  المجموع  ٥١,٤ ٧٠٩٣%  ١٠٠  ١٣٧٩٣%  
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 حسب آخر احصائيات لوزارة التربية والتعلـيم العـالي ،االدارة   أعداد الطلبة في الحكومة   •
    .٢٠٠٩-٢٠٠٨العامة للتخطيط للعام الدراسي 

سكرتارية مدير التربية والتعلـيم بوكالـة         الحصول عليها من   أعداد الطلبة في الوكالة تم     •
  . الغوث ، وتم التأكد منها من مدير دائرة محافظة غزة التعليمية 

  :عينة الدراسة 
  :حسب الخطوات التالية والتعامل معها تم اختيار عينة الدراسة 

، وحسب الجنس وتم    ) حكومة ، وكالة    ( ،حسب الجهة المشرفة     تم تحديد مجتمع الدراسة      -١
  ٠تحديد أعداد الطلبة والوزن النسبي لكل منها 

 تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة الطبقية ، وتم تحديد األعداد واألوزان النسبية لها حسب               -٢
  ٠توزيعها في مجتمع الدراسة 

  ٠ ، وعدد الطلبة المستهدف في كل مدرسة  تم تحديد المدارس التي سيطبق فيها االختبار-٣
 تم أخذ كتاب تسهيل مهمة من عمادة الدراسات العليـا بالجامعـة اإلسـالمية للجهـات                 -٤

 ) ١انظـر ملحـق    ( المختصة في مديرية التربية والتعليم التابعة للحكومة في محافظة غزة          
   )٢انظر ملحق ( غوث الدولية،ليم التابع لوكالة الوللجهات المختصة في مديرية التربية والتع

   تم أخذ كتب موافقات من الجهات المختصة في مديرية التربية والتعليم التابعة للحكومة-٥
ومن الجهات المختصة في مديرية التربية والتعليم التابع لوكالة الغـوث         ،  )  ٣انظر ملحق    ( 

  ٠)  ٢ملحق  انظر ( الدولية ، حيث تمت الموافقة على نفس كتاب تسهيل المهمة 
  ٠ تم التطبيق الفعلي لالختبار على عينة الدراسة في وجود الباحث -٦
  

  :وتم تشكيل واختيار عينة الدراسة االستطالعية والرئيسية كما يلي 
   :  عينة الدراسة االستطالعية-١

 مدرسـة   المسجلين فـي  من طلبة الصف التاسع     ) ٤٠(مكونة من    اختيار عينة استطالعية     تم

) االختبـار ( تطبيق أداة الدراسة تم ، حيث     محافظة غزة   كرش األساسية العليا في    صبحي أبو 
على تلك العينة بعد إعدادها بصورتها األولية وتحكيمها بهدف استخراج معامالت الـصعوبة             

  .والتمييز للفقرات، والتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها
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  : لدراسة عينة ا-٢

ية في ضوء الجهة المشرفة وجنس الطالـب، وقـد بلـغ    طبققام الباحث باختيار عينة    

مـن مجتمـع الدراسـة،    % ٤ طالباً وطالبة يمثلون ما نـسبته       ٥٤٠إجمالي عدد أفراد العينة     

   :والجدول التالي يوضح توزيع أعداد عينة الدراسة 

            
  )٢(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيرات الجنس والجهة المشرفة

  المجموع  جنس الطالب
   المشرفةالجهة

  %  طلبة  %  أنثى  %  ذكر

%٣٣,٣  ١٨٠  حكومة  ٣٣,٣ ١٨٠%  ٦٦,٦  ٣٦٠%  

%١٦,٧  ٩٠  وكالة  ١٦,٧ ٩٠%  ٣٣,٤  ١٨٠%  

%٥٠  ٢٧٠  المجموع  ٥٠ ٢٧٠%  ١٠٠  ٥٤٠%  

   

 أنه)  ٣ (و)  ٢ (نالحظ من جدول

ين وجودها في    ماب  ،  تمت المحافظة على الوزن النسبي لطبقة الذكور وكذلك طبقة اإلناث          •

  .المجتمع األصلي ووجودها في عينة الدراسة 

 تمت المحافظة على الوزن النسبي لطبقة طالب الحكومة وكذلك طبقة طـالب الوكالـة               •

  .مابين وجودها في المجتمع األصلي ووجودها في عينة الدراسة 

 )الجنس والجهة المشرفة (  لضبط متغيرات الدراسة تم مراعاة الطبقية •
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  ) ٣ (رقم جدول 
  والجدول التالي يوضح توزيع العينة على المدارس

  عدد الطالب  الجنس  الجهة المشرفة  المدرسة  متسلسل
  ٤٥  ذكور  حكومة  الزهاوي األساسية العليا  ١
 ٤٥  ذكور حكومة  صرفند األساسية العليا  ٢

 ٤٥  ذكور حكومة  )أ(اليرموك األساسية العليا   ٣

 ٤٥  ذكور حكومة   األساسية العليايسامي العلم  ٤

 ٤٥  إناث حكومة  صبحي أبو كرش األساسية العليا  ٥

 ٤٥ إناث حكومة  )ب ( ماجدة وسيلة األساسية العليا   ٦

 ٤٥ إناث حكومة  حمامة األساسية العليا  ٧

 ٤٥ إناث حكومة  )ب(  بن العاص األساسية العليا وعمر  ٨

 ٤٥  ذكور  وكالة  )أ ( عدادية غزة الجديدة اإل  ٩

 ٤٥  ذكور وكالة  )ب(عدادية تون اإلالزي  ١٠

 ٤٥  إناث وكالة  )ب(عدادية  اإلالشاطئ  ١١

  ٤٥  إناث وكالة  عداديةالمأمونية اإل  ١٢

  :ما يلي ) ٣ (نالحظ من جدول
س منهـا ذكـور ، وأربـع        تشكلت عينة الدراسة من ثماني مدارس حكومية ، أربع مدار          •

 .مدارس إناث 

) ٤٥(تين منها ذكور ومدرستين إنـاث ، بواقـع    وأربع مدارس من وكالة الغوث ، مدرس   •
  .ة من كل مدرسة / طالب 

 .بسيطة ار المدارس وطالب المدارس بطريقة يتم اخت •

) ٢١(منهـا   ) ٤١) (محافظة غزة   ( المدارس اإلعدادية الحكومية في مجتمع الدراسة        دعد •
 .ذكور) ٢٠(إناث و

 .المدرسة الواحدة ة في / طالب٤٥ ورقة فقط على ٤٥تم ضبط األعداد بتوزيع  •
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) ٧(إنـاث و  ) ١٣(منها  ) ٢٠(المدارس اإلعدادية في وكالة الغوث في محافظة غزة         عدد   •
  . ذكور

  : الدراسةتاوأد
  كتاب العلوم المقرر على الصف التاسع ،أداة لتحليل محتوى تم استخدام أداتين في الدراسة ،

، وتمت خطـوات بنـاء   م وعملياته وأداة اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العل     

  :األداتين كما يلي 
  

  :بناء أداة تحليل المحتوى: أوالً
حثي يهدف إلى التعرف على العناصر األساسية للمواد التعليميـة   سلوب ب  تحليل المحتوى هو أ   

طعيمـة   (٠في العلوم الطبيعية بطريقة كمية موضوعية منظمة وفقاً لمعايير محـددة مـسبقاً              

،٢٢ :١٩٨٧(   
  

  : وقد مر بناء أداة تحليل المحتوى بالخطوات التالية 

  : المناسبة للمرحلة األساسية العليا أبعاد طبيعة العلم وعملياتهبقائمة  إعداد -١    

  : لإلجابة عن السؤال البحثي األول قام الباحث باإلجراءات التالية 

ائمة شملت أبعاد   ي للبحث في ق    المحددة في اإلطار النظر     ضمنت أبعاد طبيعة العلم وعملياته     *

  ٠" )أداة التحليل أثناء التحكيم "٤انظر ملحق (وعمليات العلم األساسية والتكاملية طبيعة العلم ،

 للتعرف على آرائهم في إمكانيـة اسـتخدام          وعرضت القائمة على مجموعة من المحكمين      *

عملياته ، وكـذلك مناسـبة هـذه    هذه األبعاد في إعداد أداة التحليل واختبار فهم طبيعة العلم و        

   ٠   األساسية العليااألبعاد لطالب المرحلة 

 و عبد المجيـد      ، ٢٠٠٠ ،  فراج ( وباالستناد إلى آراء المحكمين والى الدراسات السابقة          *

  : التالية، الموضحة في الجدول التالي قائمة أبعاد طبيعة العلم وعملياتهتم اختيار   ) ٢٠٠٤،
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  )٤( جدول 
  للصف التاسعناسبة مالالتي تم اختيارها و ئمة أبعاد طبيعة العلم وعملياته قا
  مفاھیم طبیعة العلم  بعدال  المجال

   الوصف والتفسیر-١
   التنبؤ-٢

ف 
ھدا

أ
علم

ال
   الضبط والتحكم-٣  

  العلم یصحح نفسھ بنفسھ )١
  التنظیم )٢
  بالبحث عن األسبا )٣
  التراكمیة )٤
  الشمولیة والیقین )٥
  الدقة والتجرید )٦
  العلم نشاط إنساني عالمي )٧
  العلم لھ أدواتھ الخاصة بھ )٨

علم
 ال
ص

صائ
خ

  
  العلم یؤثر في المجتمع ویتأثر بھ )٩

  الموضوعیة )١
  األمانة العلمیة )٢
  عدم التسرع في اصدار األحكام )٣

علم
 ال
ات
القی

أخ
  حب االستطالع )٤  

  ئق العلمیةالحقا )١
  المفاھیم العلمیة )٢
  التعمیمات )٣
  القوانین )٤

ًال 
أو

 :
علم

 ال
عة
طبی

  

علم
 ال
ئج
نتا

  

  النظریات )٥

  المالحظة )١
  القیاس )٢
  التصنیف )٣
یة  االستنتاج )٤

اس
ألس

ا
  

  التنبؤ )٥
  التفسیر .١
  التعریفات االجرائیة .٢
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٧٨

 استهدفت عملية التحليل الحكم على مدى توافر أبعاد طبيعـة العلـم            :دف من التحليل    اله -٢
  .وعملياته في محتوى كتاب العلوم المقرر على طلبة الصف التاسع 

   :عينة التحليل -٣
  . كتاب العلوم المقرر على الصف التاسع في الفصل الدراسي األول والثانيجميع وحدات 
   : تحديد وحدة التحليل -٤

 وحدة التحليل هي الفقرة الموجودة فعلياً في نص الكتاب ، وليس ما يتضمنه النص من فكـرة              
    ٠ربما توحي بوجود عملية علم 

  :  فئة التحليل -٥
  . محتوى منهاج العلوم للصف التاسع من حيث توافر  تحليل

  ) . ، أخالقيات العلم أهداف العلم ، خصائص العلم ، نتائج العلم(  التالية أبعاد طبيعة العلم*  
   : عمليات العلم التالية *  
، اسـتخدام       ، االستقراء  ، التنبؤ     ستنتاجاال  التصنيف  ،   القياس ،    الحظة ، الم ( :  األساسية 
  )األرقام ، استخدام العالقات المكانية والزمانية ، االستدالل ، االتصال   
  )، التجريب فرض الفروض  ، ضبط المتغيرات  التعريفات ،  ،اتالتفسير(     : التكاملية  
  : ضوابط عملية التحليل -٦

  :   روعيت الضوابط التالية أثناء عملية التحليل 
  .طار التعريف اإلجرائي لطبيعة العلم وعمليات العلم أن يتم التحليل في إ * 
  ٠ثانيأن يشمل التحليل محتوى كتاب الفصل الدراسي األول وكتاب الفصل الدراسي ال * 
أن يشمل التحليل أيضاً الرسوم التوضيحية والصور وأسئلة التقويم ،وأسئلة الهوامش مـن              * 

  .فكر وناقش 
تحدث )  ، أخالقيات العلم     أهداف العلم ، خصائص العلم ، نتائج العلم       ( مفاهيم طبيعة العلم     * 

رصـدها الباحـث   عنها الكتاب فقط في الوحدة األولى ، بصورة فلسفية تربوية ، لذلك سوف ي       
  ٠في جدول خاص

تم تحليلها من خالل النص فـي محتـوى الكتـاب    ) عناصر المعرفة العلمية    ( نتائج العلم    * 
  ٠ورصدها في جداول خاصة بها  



 
٧٩

  ٠ ، و رصدها في جداول خاصة عمليات العلمتم تحليل جميع  * 
خالل النص وليس فكـرة     أثناء التحليل تم اعتماد الفقرة كوحدة تحليل ، أى تم التحليل من              * 

  ٠النص ، لذلك تم استبعاد الجمل والفقرات التي لم تشر بصورة مباشرة إلي مهارة تفكير 
تمت عملية التحليل عبر الفصول في الكتاب ثم عبر الوحدات ثم عبر الكتاب ورصدها في                * 

  ٠جداول خاصة 
 عنـد وجـود ذلـك       حرص الباحث على عدم تكرار رصد مفاهيم طبيعة العلم وعملياته ،           * 

  .التكرار 
  ٠ استمارة التحليل -٧

 وهي عبارة عن بطاقة تتضمن جدوالً يشمل أعمدة وصفوف ، األعمدة تمثـل البنـود التـي                 
شملتها فئات التحليل من مفاهيم طبيعة العلم أو عمليات العلم ، والصفوف تمثل فصول الكتاب               

   .لرسالة من اموزعة على الوحدات ، وهي تظهر في الفصل الخامس
 تكونت الصورة األولية ألداة التحليـل مـن التعريـف بـاألداة ،              :الصورة األولية لألداة     *

وتعليمات استخدام األداة ، ثم فئات التحليل المتمثلة في أربعة أبعاد رئيـسية لطبيعـة العلـم ،      
  . لعلم مهارة من مهارات عمليات ا خمسة عشرو
  :  الضبط العلمي لألداة -٨
  :داة التحليل  صدق أ-أ 
 فـي صـورتها   البنائي لألداة ، حيث عرضت األداة عتماد على الصدقباال قدر صدق األداة    

األولية على مجموعة من المتخصصين في التربية العلمية من أعضاء هيئة التدريس بكليـات              
التربية ومجموعة من الموجهين ، وذلك للتأكد من الصدق الظاهري لألداة ومراجعة عناصـر           

  ")قائمة المحكمين "٥انظر ملحق ( . تحليل ال
  :ثبات أداة التحليل  -ب

فاق بين تحليل الباحث لنتائج العلم  تم التأكد من ثبات التحليل من خالل حساب معامل االت
 بعد ثالثة  لعمليات العلم، كما قام الباحث بإعادة عملية التحليل )ايمان حمو (  لهوتحليل زميلة

وقد والجداول التالية توضح ذلك ،بين التحليلين، بحساب معامل االتفاق أسابيع ومن ثم قام 



 
٨٠

والتي تأخذ الصورة ) Holsti ،1969(الباحث لحساب معامل االتفاق معادلة هولستي استخدم
  :التالية

C R = 2 M / ( N1 + N2 )  
  :حيث أن

C R = معامل الثبات  
M = عدد الفئات المتفق عليها خالل مرتي التحليل.  

N1 + N2 = مجموع الفئات في مرتي التحليل.  
إليجاد ثبات تحليل عمليات العلم فقد قام الباحث بعملية التحليل مرتين بفارق ثالثة أسابيع بين                

التحليل األول والثاني ، ثم قام بحساب نسب الثبات عبر الزمن ، وكانـت النتـائج كمـا فـي          
  : التالي الجدول

  
  )٥(جدول 

  حساب نسب ثبات تحليل عمليات العلم عبر الزمن
  

  
  

  عمليات العلم التكاملية  عمليات العلم األساسية

  التحلیل
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  ٤٠٣  ٣٨  ٤  ٦  ٧٥  ٧٠  ٨٠  ٢  ٣  ٢٠  ١١  ١  ٢١  ١٤  ١٥  ٤٠  األول

  ٣٦٧  ٣٥  ٣  ٥  ٦٩  ٥٥  ٧٢  ٢  ٣  ٢٢  ٩  ١  ١٩  ١٣  ١٤  ٤٥  الثاني

  ٤٦  ٣  ١  ١  ٦  ١٥  ٨  ٠  ٠  ٢  ٢  ٠  ٢  ١  ١  ٥  نقاط االختالف

  ٣٦٠  ٣٥  ٣  ٥  ٦٩  ٥٥  ٧٢  ٢  ٣  ٢٠  ٩  ١  ١٩  ١٣  ١٤  ٤٠  نقاط االتفاق

٩٦٫٦  ٩٤٫١  نسبة الثبات
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  :نالحظ من الجدول السابق أن 

، وهي قيمـة مرتفعـة   % ٩٣,٩النسبة المئوية لثبات تحليل عمليات العلم ككل عبر الزمن      * 

باحث يطمئن لها الباحث ، وتدل على أن أداة التحليل تتمتع بقدر مناسب من الثبات ، وتجعل ال                

  .  يطمئن الستخدام األداة العلمية للتحليل 

تعزى نقاط االختالف إما لطريقة صياغة عملية العلم في الكتـاب المقـرر ، أو لـشرود                  * 

  . المحلل أحياناً واعتماد الفكرة وليس فقرات النص في عملية التحليل 
  
قد قـام الباحـث بعمليـة    ف) وهو إحدى جوانب طبيعة العلم     ( إليجاد ثبات تحليل نتائج العلم      و

 وطلب من معلم علوم بالقيام بعملية التحليل ، ومن ثم قام بحساب نسبة الثبات بـين                 التحليل ، 
  :وكانت النتائج كما في الجدول التالي  ،عبر األفراد التحليلين 

   )٦( جدول 
  )الباحث ومعلم علوم(حساب نسب ثبات تحليل نتائج العلم عبر األفراد

  
مجموع   النظریات  القوانین   التعمیمات   المفاھیم  قالحقائ  الوحدة

  اتالتكرار

  ٩٤٤  ٦  ١٩  ١٠٤  ٣٧٣  ٤٤٢  تحلیل الباحث

  ١٠٠٣  ٥  ٢٣  ١١٢  ٣٩٧  ٤٦٥  تحلیل معلم علوم

  ٦٠  ١  ٤  ٨  ٢٤  ٢٣  نقاط االختالف

  ٩٤٣  ٥  ١٩  ١٠٤  ٣٧٣  ٤٤٢  نقاط االتفاق

  %٩٦٫٩  %٩٢٫٣  %٩٦٫٣  %٩٠  %٩٦٫٥  %٩٧٫٥  النسبة المئویة للثبات

  :نالحظ من الجدول السابق أن 
، وهـي قيمـة مرتفعـة       % ٩٦,٩النسبة المئوية لثبات تحليل نتائج العلم ككل عبر األفراد          * 

ت ، وتجعل الباحث    يطمئن لها الباحث ، وتدل على أن أداة التحليل تتمتع بقدر مناسب من الثبا             

  .  يطمئن الستخدام األداة العلمية للتحليل 



 
٨٢

تعزى نقاط االختالف إما لطريقة صياغة نتائج العلم في الكتاب المقرر ، أو لشرود المحلل               * 

أحياناً واعتماد الفكرة وليس فقرات النص في عملية التحليل ، أو لحـساب حقـائق ومفـاهيم                 

  . مكررة 

باحث لمفاهيم طبيعة العلم التي تحدثت عنها الوحدة األولـى بطريقـة            ولالطمئنان لتحليل ال  * 

بالقيام بعملية التحليل ، ومـن ثـم قـام         فلسفية تربوية ، فقد طلب الباحث من معلم علوم آخر         

  :بحساب نسبة الثبات بين التحليلين ، وكانت النتائج كما يلي 
  

  ) ٧( جدول 
  بر األفرادحساب نسب ثبات تحليل مفاهيم طبيعة العلم ع

  

  :نالحظ من الجدول السابق أن 

، وهـي قيمـة مرتفعـة       % ٩١,١النسبة المئوية لثبات تحليل نتائج العلم ككل عبر األفراد          * 

يطمئن لها الباحث ، وتدل على أن أداة التحليل تتمتع بقدر مناسب من الثبات ، وتجعل الباحث                 

  .  يطمئن الستخدام األداة العلمية للتحليل 

لعلم في الوحدة ، حيث يتم تعرف كل        تعزى نقاط االختالف لطريقة عرض مفاهيم طبيعة ا        * 
  .منها ، ومن ثم يعطي الكتاب أمثلة عليها 

  

  

  التكرارات  نتائج العلم  أخالقيات العلم  خصائص العلم  أهداف العلم  التحليل

  ١٥  ٥  ٤  ٤  ٣  تحليل الباحث

  ٢٠  ٦  ٥  ٥  ٤  تحليل معلم علوم

  ٤  ١  ١  ١  ١  نقاط االختالف

  ١٦  ٥  ٤  ٤  ٣  نقاط االتفاق

  %٩١,١  %٩٠,٩  %٨٨,٩  %٨٨,٩  %٨٥,٧  نسبة الثبات
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  : مفاهيم طبيعة العلم وعملياته ختبارا: ثانياً
لقياس مدى اكتساب طلبة الصف التاسع األساسـي ألبعـاد          قام الباحث بإعداد اختبار       

اسي وقـد مـر االختبـار    طبيعة العلم وعملياته المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع األس       
  :بالمراحل التالية 

 استهدف االختبار التعرف على مستوى فهم طلبـة الـصف           : تحديد الهدف من االختبار      -١
  .التاسع ألبعاد طبيعة العلم وعملياته 

  :  الصورة األولية لالختبار في مرحلة التحكيم  -٢
 ؛  ٢٠٠٤عبـد المجيـد ،    (اسة   مثل در   والدراسات السابقة  األدب التربوي االطالع على    تم   -أ

وضوع طبيعة العلم وعملياته، للتعـرف علـى         بم ةالمتعلق) ٢٠٠١،   ؛ دحالن    ٢٠٠٠فراج ،   
أفضل األساليب لقياسها ، واالطالع على محتوى مادة العلوم للصف التاسع في ضوء عمليـة               

   .بصورتها األولية الفقرات التحليل وصياغة
لتاسع ، للتعرف على الوزن النسبي لألهداف في كـل   تحليل أهداف منهاج العلوم للصف ا  -ب

  ٠وحدة ، ليتم تمثيلها بنفس النسبة من األسئلة في االختبار  
 تم صياغة أسئلة االختبار بنمط االختيار من متعدد ألن هذا النمط من االختبارات يتميـز                -ج

  :بما يلي 
  ٠ بالشمول يغطي عينة كبيرة من مفردات محتوى الدراسة ، مما يجعله يتصف* 
  ٠قياسه لقدرات متنوعة مثل التحليل والتركيب والتقويم * 
  .خلوه من ذاتية المصحح * 
  ٠سهولة وسرعة تصحيحه واستخراج نتائجه * 
  .ارتفاع معاملي صدقه وثباته * 
  : وقد راعى الباحث عند صياغة بنود االختبار ما يلي -د

   ٠أن تكون البنود سليمة لغويا وعلمياًً  * 
  .شمولية البنود للمحتوى العلمي المختار  * 
  ٠أن تكون الفقرات محددة وواضحة وخالية من الغموض  * 
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  ٠أن تتكون كل فقرة من أربعة بدائل لتقليل التخمين  * 

  ٠أن تكون البنود مناسبة للمستوى الزمني والعقلي للطالب  * 

  ٠أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة  * 

  ٠حتى ال يكون هناك إرباك للطلبة د في أكثر من صفحة واحعدم كتابة البند ال * 

  ٠)أ، ب، ج، د ( بينا تأخذ البدائل الترقيم ) ٠٠٠، ٣، ٢، ١( تأخذ البنود األرقام  * 

  ٠قام الباحث بتقديم عدة تعليمات لالختبار في الصفحة األولى ، ومثال يوضح طريقة الحل              * 
   ) ٧  انظر الصفحة األولى في ملحق رقم(

 ، حياء ، علـوم أرض وبيئـة      فيزياء ، كيمياء ، أ    ( تمثيل االختبار لمحاور العلوم المختلفة       * 

والوزن النـسبي   ول ووحدات الكتـاب الـذي يدرسـونه،        مع محتوى فص   وبما  يتالءم  ) ٠٠٠

   .ف كل محوراألهد

فـي  و قد تكون االختبـار      يغطي كافة مهارات التفكير المستهدفة ،       ختبار بحيث   االإعداد   -ه

، وكان الهدف   ) ٦ملحق رقم    (  من نوع االختيار من متعدد     دبن ) ١٠٠ ( صورته األولية من  
من العدد الكبير للبنود هو أن نضمن تمثيل األسئلة للوزن النسبي ألهداف المنهاج بعد حـذف                

   .بعض األسئلة في مرحلة التحكيم 
  
ة من المحكمين إلبداء عرض االختبار على مجموع  : بصورته األوليةصدق االختبار -٣

ما  موضوع البحث ، وتعديل المهاراتصالحيتها لقياس مدى الرأي في فقرات االختبار و

قائمة  " ٥" أنظر ملحق(، " )االختبار في مرحلة التحكيم "٦انظر ملحق ( ٠يرونه مناسباً

  )المحكمين

  : حول  وتم االستفادة من آراء المحكمين

  ٠تي وضعت من أجلها مدى انتماء الفقرات لألبعاد ال •

 ٠مدى السالمة اللغوية  •
 ٠مدى الصحة العلمية  •



 
٨٥

 ٠تمثيل بنود االختبار للمحتوى  •

 ٠إمكانية الحذف واإلضافة  •

 تعـديل    حـذف أو   بحيث تم وفي ضوء مالحظات المحكمين تم تعديل الالزم لفقرات االختبار          

ضـوء جـدول    فـي    و المتعلمـين  و مهـارات فقرات بما يتالءم مع طبيعة ال     ال بعضصياغة  

) ٢٤-١(األسـئلة  فقـرة ،   ٦٠ار بعد تحكيمه يتكون من    وقد أصبح االختب  المواصفات لالختبار، 

لقيـاس  ) ٦٠–٢٥(لقياس مفاهيم طبيعة العلم المتواجدة فقط في الوحدة األولى  ، واألسئلة من            
   )  "٧" ملحق الذي طبق على العينة االستطالعية انظر االختبار (عمليات العلم  

  
   الوزن النسبي ألسئلة االختبار حساب -٤
 :مرت بالخطوات التالية عملية حساب الوزن النسبي ألسئلة االختبار   

حساب الوزن النسبي لعدد أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لعمليات العلم المستهدفة  -أ  

: االختبار والمناسبة للصف التاسع ورصدت النتائج في الجدول التالي   

  )٨(جدول 

  ع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لعمليات العلمتوزي

  عمليات العلم التكاملية  عمليات العلم األساسية

  

ظة
الح

م
  

س
قیا

ف  
صنی

ت
اج  

تنت
اس

  

بؤ
تن

  

یة
رائ

إلج
ت ا

یفا
عر
الت

  

ات
یان
الب

ر 
سی
تف

ات  
ضی

فر
 ال
غة

صیا
  

ت
یرا

متغ
 ال
بط
ض

  

ع 
مو
مج

رار
لتك
ا

  ات

  ٢٢٧  ٣  ٥  ٦٩  ٥٥  ٩  ١٩  ١٣  ١٤  ٤٠  التكرارات 

  %١٠٠  ١٫٣  %٢٫٢  %٣٠٫٤  %٢٤٫٢  %٤  %٨٫٤  %٥٫٧  %٦٫٢%١٧٫٦  لنسبيالوزن ا

  ٣٦  ١  ١  ١١  ٩  ١  ٣  ٢  ٢  ٦  عدد األسئلة
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  :من الجدول السابق أن  ونالحظ
  ٠عدد األسئلة غير موزعة توزيعاً منطقياً على مهارات التفكير  •
 ٠ التفسير ، والتعريفات ، والمالحظة :األسئلة تتركز في عمليات  •
 إعادة توزيع األسئلة حـسب  ى عنها الباحث والمشرفون ، وتم االتفاق عللذلك لم يرضى   -ب

  :الوزن النسبي ألهداف المنهاج ، كما في الجدول التالي 
   )٩(جدول 

  توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لألهداف في المنهاج
  

  المجموع  العلوم للصف التاسعكتاب 

  الوحدة

ان
نس
اإل

سم 
 ج

زة
جھ

أ
  

ت ا
عال

تفا
ال

یة
یائ
یم
لك

یة  
جو
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ض
خف
من
ال

  

صال
الت
ل ا

سائ
و

كة  
حر

مت
 ال
اء
رب
كھ
ال

بھ  
ركی

وت
ي 
ھر

الز
ت 
نبا
ال

  

ات
جر

الم
و 

وم 
نج
ال

  

  وحدات)٧(

  ١٤٠  ١٣  ٢٠  ٣٧  ٩  ١٢  ٢٩  ٢٠  عدد األھداف

  %١٠٠  ٩٫٣  ١٤٫٣  ٢٦٫٤  ٦٫٤  ٨٫٦  ٢٠٫٧  ١٤٫٣  الوزن النسبي

  ٣٦  ٣  ٥  ١٠  ٢  ٣  ٨  ٥  عدد األسئلة

  ول السابق أنهنالحظ من الجد
  .أسئلة االختبار تمثل الوزن النسبي ألهداف منهاج العلوم للصف التاسع التي سبق تحليلها * 
تم صياغتها  ) ٢٤وعددها  ( تم استثناء الوحدة األولى ، ألن أسئلة اختبار مفاهيم طبيعة العلم          * 

صر المعرفـة   حسب محتوى هذه الوحدة الذي تتحدث عن طبيعة العلم ، وأهداف العلم ، وعنا             
العلمية، وخصائص المعرفة العلمية ، والمنهج العلمي وخصائصه ، مع إعطاء أمثلة عليهـا ،               

  .باإلضافة إلى أنها ال تحتوي على مادة علمية متخصصة
  . هدف ١٤٠عدد أهداف المنهاج * 
  ٠ سؤال ٣٦عدد أسئلة مهارات التفكير * 



 
٨٧

   :  التجربة االستطالعية لالختبار-٤
من صدق االختبار تم إعداد الصورة التجريبية له ، وصياغة تعليماته ، وتم تطبيـق     بعد التأكد   

  من طلبة الصف التاسع ، وذلك بهدف  ) ٤٠(استطالعية مكونة من عينة االختبار على 
  ٠تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار * 
  ٠تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز * 
  ٠ صدق االختبارإيجاد* 
  ٠إيجاد ثبات االختبار* 

  :نتائج التجربة االستطالعية 
 الـصعوبة  تمعـامال تم جمع النتائج وتحليلها للخروج بمؤشرات لحساب زمـن االختبـار و    

  : وصدق االختبار وثباته كما يليوالتمييز لفقرات االختبار،
  : حساب زمن االختبار  -٥

لطلبة لإلجابة على كل االختبار ، وذلك مـن خـالل           تم حساب متوسط الزمن الذي يستغرقه ا      
لبـة  طخمـسة    أول   بة على أسئلة االختبار ، وقد أنهى      تحديد زمن انتهاء أول طالب من اإلجا      

 دقيقة ، فكان متوسط زمـن       ٦٠ بعد مضي     خمسة طلبة  وآخر،  دقيقة   ٥٠االختبار بعد مضي    
  ٠ بنود االختبار  دقيقة ، أي بمعدل دقيقة واحدة لكل بند من٥٧,٥االختبار 

  :  تصحيح االختبار -٦
) SPSS( برنـامج    فيتمت عملية تصحيح االختبار بالحاسوب ، حيث تم تفرغ اجابات الطلبة            

،بحيث يحسب لكل سؤال درجة     حصاءات الالزمة عليها    إلحصائي ، وتم من خالله تطبيق اإل      ا
  .واحدة

   : معامالت الصعوبة والتمييز -٧
   )١٧٠ : ١٩٩٨الزيود و عليان ، : ( ة وفقاً للمعادلة تم حساب معامل الصعوب* 

  مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا و الدنيا                      

   %١٠٠×  ـــــــــــــــــــــــــ  = درجة صعوبة الفقرة
  في المجموعتينعدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة                              

مـن درجـات    % ٢٧وقد تم اختيار المجموعتين العليا والدنيا بحيث تمثالن أعلى وأدنـى            * 
 أن مستويات أو درجـات       العلماء ويعتقد،  )  طالباً في كل مجموعة    ١١(الطالب على االختبار    
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الصعوبة المناسبة هي التي تقع في منتصف المسافة بين قيمة معامل الصعوبة الـذي يمكـن                
صول عليه عندما تتم إجابات جميع المفحوصين باستخدام التخمين ، وقيمتـه عنـدما تـتم            الح

 .إجابات جميع المفحوصين على الفقرة بشكل صحيح

، والـبعض   % ٥٠و قد فضل البعض أن تكون معامالت الصعوبة لجميع الفقرات مساوية            * 
حين اقترح آخرون   ، في    % ٨٠ – ٥٠اآلخر وضع مدى لمعامالت الصعوبة يتراوح ما بين         

معامل صعوبة خاص بكل نوع من أنواع الفقرات ، و يرى فريق آخر أن فقـرات االختبـار                  
يجب أن تكون متدرجة في صعوبتها ، بحيث تبدأ بالفقرات السهلة و تنتهي بالفقرات الصعبة ،                

 بحيث يكـون معـدل    % )٨٠-٢٠(أو ،  ) %٩٠ – ١٠ (و بالتالي تتراوح قيمة صعوبتها بين     
  )٣٣٩ : ١٩٨٢أبو لبدة ،  . (  %٥٠ االختبار ككل في حدود صعوبة

وإذا تألف االختبار من أسئلة سهلة جداً أو من أسئلة صعبة جداً ، فان درجات الطلبة عليه * 
فإن عليه أن  ،  ثبات اختبارهوإذا أراد الباحث أن يزيد من ، كون متقاربة ، وتقلل من الثباتت

  )٢٠٠٠:٢٨٦ملحم،(. )  %٧٥-٢٥(  في مدى صعوبتها بين يؤلف اختباره من أسئلة تتراوح
بحيث تكون الفقـرات التـي   % ٨٠إلى % ٢٠وقد حدد الباحث لنفسه معامالت تتراوح بين  * 

  .تحصل على معامل صعوبة خارج هذا المدى غير مقبولة
   )١٧١ :١٩٩الزيود وعليان ،  : ( وفقاً للمعادلة التالية التمييز للفقراتتتم حساب معامال*  

          عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا                    

        ١٠٠×   ــــــــــــــــــــــــــــــ   = معامل تمييز الفقرة

  عتين                                                      عدد أفراد إحدى المجمو

، و أنه كلمـا ارتفعـت      % ٢٥و قد رأى معظم العلماء أن معامل التمييز يجب أال يقل عن             " 
 ، وقد اعتمـد     )١٧٢ : ١٩٩٨الزيود و عليان ،     " .(درجة التمييز عن ذلك كلما كانت أفضل        

  . كمعيار لقبول الفقرات%)١٠٠-%٢٥ (الباحث هذا المدى
 فقـرة لعـدم مالئمـة       ١٦قرات استبعد الباحث       وفي ضوء معامالت الصعوبة والتمييز للف     

والجـدول  فقرة  ) ٤٤(معامل الصعوبة أو التمييز أو كليهما، وبذلك أصبح االختبار يتكون من            
  :فقراتتلك الالتالي يوضح معامالت الصعوبة والتمييز ل
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   )١٠ (جدول رقم 

  ختباراالمعامالت الصعوبة و التمييز لفقرات 
  رقم
   الفقرة

  معامل 
  بةالصعو

  معامل
   التمييز

  رقم
   الفقرة

  معامل 
  الصعوبة

  معامل
   التمييز

  رقم
   الفقرة

  معامل 
  الصعوبة

  معامل
   التمييز

١  0.619 0.818 ٠٫٠٧٥ ٠٫١١٣ ٢١-  ٤١ 0.500 0.727 

٢  0.619 0.455 ٢٢ 0.381 0.364 ٤٢ 0.727 0.545 

٣  0.727 0.364 ٢٣ 0.591 0.455 ٠٫١١٣ ٠٫٩٤٠ ٤٣-  

٤  0.381 0.545 ٢٤ 0.636 0.727 ٤٤ 0.773 0.273 

٥  0.٢٥ ٠٫٢١٥ ١٤٥ 0.500 0.364 ٤٥ 0.667 0.545 

٦  0.591 0.364 ٢٦ 0.571 0.545 ٤٦ 0.818 0.364 

٧  0.455 0.909 ٢٧ 0.476 0.273 ٠٫٠٠٤ ٠٫٨٦١ ٤٧-  

٨  0.591 0.636 ٤٨ ٠٫١٢٦ ٠٫١٠٦ ٢٨ 0.500 0.818 

٩  0.545 0.727 ٢٩ 0.429 0.455 ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٦٧ ٤٩-  

٣٠ ٠٫٠٦٨ ٠٫١٦٣  ١٠ 0.636 0.545 ٥٠ 0.333 0.455 

٣١ ٠٫١٤٥ ٠٫٠٥٨  ١١ 0.409 0.636 ٥١ 0.636 0.727 

١٢  0.545 0.727 ٠٫٠٩٨ ٠٫١٦٥ ٣٢-  ٥٢ 0.524 0.818 

١٣  0.591 0.545 ٣٣ 0.600 0.545 ٠٫١٤٢ ٠٫١١٥ ٥٣ 

١٤  0.318 0.455 ٠٫١١٠ ٠٫٠٥٦ ٣٤-  ٥٤ 0.364 0.364 

٣٥ ٠٫١١٩ ٠٫٠٩٨  ١٥ 0.476 0.545 ٥٥ 0.318 0.636 

١٦  0.636 0.545 ٣٦ 0.647 0.455 ٥٦ 0.682 0.455 

٠٫٠٥٢ ٠٫١٤٨  ١٧-  ٣٧ 0.350 0.455 ٥٧ 0.318 0.273 

١٨  0.500 0.818 ٣٨ 0.727 0.364 ٥٨ 0.600 0.364 

٣٩ ٠٫٠٦٤ ٠٫٠٦٤  ١٩ 0.611 0.455 ٠٫٢٠١ ٠٫١٧٦ ٥٩ 

٢٠  0.٧١٤ 0.636 ٦٠ ٠٫١٠٧ ٠٫١٦٩ ٤٠ 0.381 0.455 

  

  :نالحظ من الجدول السابق أن 

  ٠ فقرة ٤٤عدد الفقرات المقبولة في االختبار * 

  .والتي تم حذفها في الصورة النهائية لالختبار للة تمثل األسئلة غير المقبولة ،الفقرات المظ* 
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   ) Test Validity(  :صدق االختبار   -٨
قدرة االختبار على قيـاس مـا   " صدق االختبار بأنه  ) ١٥ : ١٩٨٨عبيدات ،  (       يعرف  

  :، و قد استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق االختبار " وضع لقياسه 
  
   ): Trusties Validity(صدق المحكمين ) أ  

 ملحـق (  على مجموعة من المحكمين      -كما وضح مسبقاً  -       قام الباحث بعرض االختبار   

ين التربـويين  ف، والمـشر اليب تدريس العلومالمناهج وأس ، من المتخصصين في    " ) ٥" رقم  

 والمعلمين ، و قد طلب الباحث من السادة المحكمين إبداء الرأي و المالحظـات           العلوملمبحث  

  .   التي يتناولها البحث المهاراتوالمقترحات حول االختبار و مدى مالءمته لقياس 

 هاحكمين ، و قام في ضوء     و قد حصل الباحث على بعض اآلراء و المقترحات من السادة الم           

  .بعض الفقراتتعديل صياغة حذف وب
  
    ) : Internal Consistency Validity( صدق االتساق الداخلي )  ب

التجـانس فـي أداء   " صدق االتساق الداخلي بأنـه      ) ٧٢ : ١٩٨٢أبو لبدة ،    (        يعرف  

  "  خاصية معينة في الفرد الفرد من فقرة ألخرى ، أي اشتراك جميع فقرات االختبار في قياس

حساب معامل االرتباط بين كل فقرة       و قد تم إيجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار عن طريق         

 ، و ذلك للتعرف على      االختبار مع البعد الذي تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية للمجال         من فقرات   

  :  ذلك انيوضحين التاليين قوة معامل االرتباط الناتج و الجدول
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   )١١ (جدول رقم 

  مجال طبيعة العلم بأبعادها وبالدرجة الكلية للمجالمعامالت ارتباط فقرات 
  

معامل ارتباط الفقرة   الفقرة  الُبعد  المجال
  بالبعد

معامل ارتباط 
  الفقرة بالمجال

٠٫٨٣  **٠٫٧١  ١**  
٠٫٦٧  **٠٫٨٥  ٢**  

٠٫٧٨  **٠٫٥٤  ٣**  

علم
 ال
ف
ھدا

أ
  ٠٫٨٦  **٠٫٨٣  ٤**  

٠٫٦٢  *٠٫٣٧  ٥**  

٠٫٤١  **٠٫٦٧  ٦*  

٠٫٥٤  **٠٫٧٧  ٧**  
علم

 ال
ص

صائ
خ

  ٠٫٦٢  **٠٫٥١  ٨**  

٠٫٤٨  **٠٫٧٧  ٩**  

٠٫٤٦  **٠٫٧٠  ١٠**  

٠٫٧٤  **٠٫٨٨  ١١**  

علم
 ال
ات
القی

أخ
  ٠٫٦٨  *٠٫٣٨  ١٢**  

٠٫٣٦  **٠٫٧٢  ١٣*  

٠٫٧٦  **٠٫٨٠  ١٤**  

٠٫٥٢  **٠٫٤٥  ١٥**  

٠٫٨٤  **٠٫٤٦  ١٦**  

عة   
طبي

علم
ال

  

علم
 ال
ئج
نتا

  

٠٫٥٤ *٠٫٣٧  ١٧** 
  

   ٠,٣٢٥ تساوي ٣٨ بدرجات حرية ٠,٠٥القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى * 
  ٠,٤١٨ تساوي ٣٨ بدرجات حرية ٠,٠١القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى ** 

ة إحصائياً ، و هذا يدل على قـوة         أن جميع معامالت االرتباط دال     السابقو يتضح من الجدول     

  .االتساق الداخلي لالختبار
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   )١٢(جدول رقم 

  مجال عمليات العلم بأبعادها وبالدرجة الكلية للمجالمعامالت ارتباط فقرات 
  

معامل ارتباط الفقرة   الفقرة  الُبعد  المجال
  بالبعد

معامل ارتباط الفقرة 
  بالمجال

٠٫٨٦  **٠٫٤٦  ١٨**  
٠٫٣٣  **٠٫٤٧  ١٩*  
٠٫٣٣  **٠٫٧٠  ٢٠*  
٠٫٨٢  *٠٫٣٣  ٢١**  
٠٫٥٧  **٠٫٨٣  ٢٢**  
٠٫٣٨  **٠٫٦٢  ٢٣*  
٠٫٨٨  **٠٫٨٦  ٢٤**  
٠٫٥٢  **٠٫٨٢  ٢٥**  
٠٫٨١  **٠٫٨٥  ٢٦**  
٠٫٨٤  **٠٫٧٥  ٢٧**  
٠٫٤٨  **٠٫٦١  ٢٨**  
٠٫٨٥  **٠٫٥٢  ٢٩**  
٠٫٣٣  *٠٫٣٩  ٣٠*  
٠٫٦٨  **٠٫٦٥  ٣١**  

اس
ألس

م ا
لعل
ت ا

لیا
عم

  یة

٠٫٧٢  **٠٫٧٣  ٣٢**  
٠٫٥٨  *٠٫٣٧  ٣٣**  
٠٫٦٤  *٠٫٣٦  ٣٤**  
٠٫٥٢  **٠٫٥٢  ٣٥**  
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٠٫٤٩ *٠٫٤١  ٤٤**  
   ٠,٣٢٥ تساوي ٣٨ بدرجات حرية ٠,٠٥القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى * 

  ٠,٤١٨ تساوي ٣٨ بدرجات حرية ٠,٠١القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى ** 

عنـد مـستوى داللـة                  حصائياً   أن جميع معامالت االرتباط دالة إ      السابقو يتضح من الجدول     
  .االتساق الداخلي لالختبار و هذا يدل على قوة ٠,٠٥ ، ٠,٠١



 
٩٣

   ):الصدق التمييزي(صدق المقارنة الطرفية) ج 
تم حساب صدق المقارنة الطرفية لالختبار عن طريق إيجاد الفروق في األداء عليه لكل مـن                

والبالغ عددهم  ) ابات أفراد العينة االستطالعية     من مجموع استج  % 27أعلى  ( المجموعة العليا 
) من مجموع استجابات أفراد العينة االسـتطالعية  % 27أدنى  ( فرداً، والمجموعة الدنيا  ) ١١(

 فـي   Mann-Whitneyويتني  -فرداً كذلك، و قد تم استخدام اختبار مان       ) ١١(والبالغ عددهم   
  :ن ، و الجدول التالي يوضح ذلكالمقارنة بين المجموعتين نظراً لصغر حجم العينتي
   )١٣ (جدول رقم 

  صدق المقارنة الطرفية لالختبار
متوسط   المجموعة  المجال  

  الرتب
مجموع 
 الرتب

قیمة 
U  قیمةZ  الداللة

  اإلحصائیة
 72.00 6.55  دنیا

  أھداف العلم
  ٣٫٦٤٥  ٦ 181.00 16.45  علیا

دالة عند 
٠,٠١ 

 67.50 6.14  دنیا
  خصائص العلم

  ٤٫٠٢٥  ١٫٥ 185.50 16.86  علیا
دالة عند 
٠,٠١ 

 78.50 7.14  دنیا
  أخالقیات العلم

  ٣٫٣٣٣  ١٢٫٥ 174.50 15.86  علیا
دالة عند 
٠,٠١ 

 66.50 6.05  دنیا
  نتائج العلم

  ٤٫٠١٣  ٥ 186.50 16.95  علیا
دالة عند 
٠,٠١ 

 66.00 6.00  دنیا
علم

 ال
عة
طبی

  
  المجال ككل

  ٣٫٩٨٣  ٠ 187.00 17.00  علیا
ة عند دال

٠,٠١ 
 66.00 6.00  دنیا

  عملیات العلم األساسیة
  ٣٫٩٩١  ٠ 187.00 17.00  علیا

دالة عند 
٠,٠١ 

 66.00 6.00  دنیا
  عملیات العلم التكاملیة

  ٣٫٩٩٠  ٠ 187.00 17.00  علیا
دالة عند 
٠,٠١ 

علم 66.00 6.00  دنیا
 ال
ات
ملی

ع
  

  المجال ككل
  ٣٫٩٨١  ٠ 187.00 17.00  علیا

دالة عند 
٠,٠١ 

 66.00 6.00  دنیا
  االختبار ككل

  ٣٫٩٧٨ ٠  187.00  17.00  علیا
دالة عند 
٠,٠١ 

  ٢,٥٧٦ = ٠,٠١ عند مستوى داللة Zالقيمة الحرجة لإلحصائي 
 مما يدلل ٠,٠١ دالة إحصائياً عند مستوى داللة Zيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم   

  ).الصدق التمييزي(ن االختبار يتمتع بصدق المقارنة الطرفية على أ



 
٩٤

    ) : Reliability( ثبات االختبار  -٩
   ) .٣٤٥ : ١٩٩٨عودة ، " ( دقة القیاس "      المقصود بالثبات 

إعطاء االختبار للنتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من              "  أو هو   
   ) ٢٦١ : ١٩٨٢بو لبدة ، أ" ( التالميذ 

  : و قد تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقتين هما 
   ) : K-R20 (ريتشاردسون-معادلة كودر) أ 

ريتشاردسون تعتمد على حساب نسب اإلجابات الـصحيحة فـي فقـرات         -كودر      معادلة  
  : لية التا ، و تأخذ هذه المعادلة الصيغةاالختبار وتباين اإلجابات عن كل فقرة 

     K – R20: rxx = (n / n-1) { 1 – ( ∑ ρ σ / S2)}    ) ، ٢٦٤ : ٢٠٠٥ملحم (  

  :                                      حيث أن 
N            = عدد الفقرات.   

         ρ =  نسبة اإلجابات الصحيحة عن الفقرة .  
         σ   =نسبة اإلجابات الخاطئة عن الفقرة   .   
        S2  =  لجميع االستجاباتتباين ال   .   

    )٠٫٩١(أن معامل ثبات االختبار ) ١٤(ونالحظ من جدول 

     ) : Split Half Method( طريقة التجزئة النصفية ) ب  
األول علـى  الجزء ، بحيث يشتمل  جزأين      اعتمدت هذه الطريقة على تجزئة االختبار إلى        

  بيرسـون رتباطاتمل الثاني على الفقرات الزوجية ، و تم إيجاد معامل           الفقرات الفردية ، و يش    

 وذلك بواسـطة  االرتباطبين نصفي االختبار ، ثم تم إجراء تصحيح و تعديل إحصائي لمعامل           

  ) ( Spearman – Brown Prophecy Formulaمعادلة سبيرمان ـ براون التنبؤية 

   ) ١٤ : ١٩٨٠أبو حطب و صادق ، :  ( و هذه المعادلة هي 
   ر ٢                                 

  ــــــــــــ =                  ث  
  ر     +    ١                             

  



 
٩٥

  : حيث أن 
  . معامل ثبات االختبار كله =          ث  
   .القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط بين الدرجات على نصفي االختبار=          ر   

    )٠٫٨٧  ( بھذة الطریقة أن معامل ثبات االختبار) ١٤(ونالحظ من جدول 

والجدول التالي يوضح قيم معامل الثبـات لالختبـار ومجاالتـه وأبعـاده بطريقتـي كـودر             
  :ريتشاردسون والتجزئة النصفية

   )١٤( جدول 
اردسون والتجزئة قيم معامل الثبات لالختبار ومجاالته وأبعاده باستخدام معادلتي كودر ريتش

  النصفية
  

عدد   المجال  
 معامل التجزئة النصفیة  معامل كودر ریتشاردسون  الفقرات

  ٠,٧٧  ٠,٧٨  ٤  أھداف العلم

  ٠,٧٩  ٠,٨١  ٤  خصائص العلم

  ٠,٧٦  ٠,٧٧  ٤  أخالقیات العلم

علم  ٠,٧٤  ٠,٧٥  ٥  نتائج العلم
 ال
عة
طبی

  

  ٠,٨٤  ٠,٨٦  ١٧  المجال ككل
علم عملیات ال
  ٠,٨٢  ٠,٨٤  ١٥  األساسیة

  ٠,٨٤  ٠,٨٦  ١٢  عملیات العلم التكاملیة

علم
 ال
ات
ملی

ع
  ٠,٨٥  ٠,٨٩  ٢٧  المجال ككل  

  ٠,٨٧  ٠٫٩١  ٤٤  االختبار ككل

  

أن جميع قيم معامل الثبات المحسوب بكال الطريقتين مرتفعة مما يدلل           ) ١٤(من جدول   نالحظ  
  .على تمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات

  



 
٩٦

  :في صورته النهائية  االختبار -٨
 انظر االختبـار ( فقرة  ) ٤٤( وبذلك يكون االختبار أصبح في صورته النهائية بحيث يتضمن   

، وهو يتكون من اختبار طبيعة العلم، واختبـار عمليـات           )٨بصورته النهائية في ملحق رقم      

  .العلم 

المختلفـة  عدد وأرقام فقرات االختبار علـى الجوانـب          توزيعيوضح  ) ١٧(و) ١٦(وجدول  
  .لطبيعة العلم ، وعملياته 

  
   )١٥( جدول 

  طبيعة العلم وجوانبه وعدد فقرات وأرقام كل منها
  

  الجوانب  المجال
عدد 
  الوزن النسبي  أرقام الفقرات  الفقرات

  %٢٣,٥٣  ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١  ٤  أهداف العلم

  %٢٣,٥٣  ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥  ٤  خصائص العلم

  %٢٣,٥٣  ١٢ ، ١١ ، ١٠  ،٩  ٤  أخالقيات العلم
  طبيعة العلم

  %٢٩,٤١  ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣  ٥  نتائج العلم

  %١٠٠    ١٧  المجموع
  

  أن  ) ١٥(نالحظ من جدول 
   ٠ سؤال موزعة على أربعة جوانب ١٧عدد أسئلة طبيعة العلم * 
  ٠لقياس أهداف العلم  ) ٤ - ١( األسئلة من * 
  ٠لقياس خصائص العلم  ) ٨ - ٥( األسئلة من * 
  ٠لقياس أخالقيات العلم ) ١٢ -٩( ئلة من األس* 
  ٠لقياس نتائج العلم  ) ١٧ – ١٣( األسئلة من * 



 
٩٧

   )١٦(جدول 
  عمليات العلم وجوانبها وعدد فقرات وأرقام كل منها

  

عدد   المفاهيم الضمنية  الجوانب  المجال
  الفقرات

الوزن   أرقام الفقرات
  النسبي

  %١١,١١  ٢٠ ، ١٩ ، ١٨  ٣  حظةالمال

 %١١,١١  ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١  ٣  القياس

 %١١,١١  ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤  ٣  التصنيف

 %١١,١١  ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧  ٣  االستنتاج

سية
سا
 األ

علم
ت ال

مليا
ع

 %١١,١١  ٣٢ ، ٣١ ، ٣٠  ٣  التنبؤ  

 %١١,١١  ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣  ٣  التفسير

 %١١,١١  ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦  ٣  التعريفات اإلجرائية

 %١١,١١  ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩  ٣  ضبط المتغيرات

علم
ت ال

مليا
ع

  

لية
كام

 الت
علم

ت ال
مليا

ع
 %١١,١١  ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢  ٣  فرض الفروض  

  %١٠٠    ٢٧  المجموع
  

  أن ) ١٦(نالحظ من جدول 
  ٠ سؤال ٢٧عدد أسئلة عمليات العلم * 
   )٣٢ -١٨(  موزعة من ١٥عدد أسئلة عمليات العلم األساسية * 
   )٣٢ -١٨( من  موزعة ١٢عدد أسئلة عمليات العلم التكاملية * 
  ٠لقياس مهارة المالحظة  ) ٢٠ -١٨( األسئلة من * 
  ٠لقياس مهارة القياس  ) ٢٣ -٢١( األسئلة من * 
  ٠لقياس مهارة التصنيف  ) ٢٦ -٢٤( األسئلة من * 
  ٠لقياس مهارة االستنتاج  ) ٢٩ -٢٧( األسئلة من * 
  



 
٩٨

  ٠لقياس مهارة التنبؤ  ) ٣٢ -٣٠( األسئلة من * 
  التفسيرلقياس مهارة  ) ٣٥ -٣٣( من األسئلة * 
  ٠  اإلجرائيةلقياس مهارة التعريفات ) ٣٨ -٣٦( األسئلة من * 
  ٠لقياس مهارة ضبط المتغيرات  ) ٤١ -٣٩( األسئلة من * 
  ٠لقياس مهارة فرض الفروض  ) ٤٤ -٤٢( األسئلة من * 
  
  : لدراسة  اإجراءات 
  ٠ لمتعلقة بأبعاد طبيعة العلم وعملياتهدبيات والبحوث التربوية ا اإلطالع على األ-ا
د طبيعة العلم وعملياته في ضوء ما رشح عن اإلطـار النظـري وفـي         ا تحديد قائمة بأبع   -٢

  ٠ضوء ما تم تناوله منها في الدراسات السابقة 
 عرض هذه القائمة على مجموعة من المختصين بمناهج وطرق تدريس العلـوم وبعـض           -٣

  .٠ب منها للمرحلة اإلعدادية المشرفين ، لتحديد المناس
 وضع مفاهيم طبيعة العلم وعملياته التي تم اختيارهـا ، فـي قائمـة مثلـت أداة تحليـل                 -٤

  ٠المحتوى
  ٠ تم إيجاد صدق ، وثبات أداة التحليل-٥
 تم تحديد هدف التحليل ، وعينة التحليل ، ووحدة التحليل ، وفئة التحليل ، وضوابط عملية                 -٦

   ٠ة التحليل التحليل ،واستمار
   ٠ تم تحليل كتاب العلوم للصف التاسع في ضوء أداة التحليل -٧
   ٠ تم وضع النتائج في جداول خاصة تشمل التكرارات واألوزان النسبية -٨
  ٠ تم إعداد اختبار طبيعة العلم وعملياته في صورته األولية لعرضه على المحكمين -٩
ه على مجموعة من المختصين فـي منـاهج          تم إيجاد صدق المحكمين لالختبار بعرض      -١٠

  ٠وطرق تدريس العلوم  ، وتم التعديل و الحذف واإلضافة حسب إرشادات المحكمين 
م تحليل النتائج لحساب زمـن االختبـار ،         تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية ، ث        -١١

  ٠ومعامل الصعوبة ، ومعامل التمييز 
   ٠ وصدق المقارنة الطرفية لالختبار  تم إيجاد صدق االتساق الداخلي ،-١٢
، وحسب الجـنس    ) حكومة ، وكالة    (  تم تحديد مجتمع الدراسة ،حسب الجهة المشرفة         -١٣

  ٠وتم تحديد أعداد الطلبة والوزن النسبي لكل منها 



 
٩٩

 تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ، وتم تحديد األعداد واألوزان النسبية              -١٤
  ٠ب توزيعها في مجتمع الدراسة لها حس
  ٠وعدد الطلبة المستهدف في كل مدرسة دارس التي سيطبق فيها االختبار ، تم تحديد الم-١٥
  ٠ تم أخذ كتاب تسهيل مهمة للجهات المختصة في الحكومة وفي الوكالة -١٦
  ٠ تم أخذ كتاب موافقات من الجهات المختصة في الحكومة والوكالة لتطبيق االختبار -١٧
  ٠ تم التطبيق الفعلي لالختبار في وجود الباحث -١٨
  ٠ تم تفريغ اإلجابات في أوراق االختبار في الحاسوب -١٩
 تمت معالجة البيانات إحصائياً في ضوء متطلبات أسئلة الدراسـة ، باسـتخدام بـرامج                -٢٠

  ٠ ) spssإكسل ، ( الحاسوب 
  ٠ تم إخراج النتائج والتعليق عليها وتفسيرها -٢١
   ٠ تمت كتابة التوصيات والمقترحات -٢٢
  

  : اإلحصائية المعالجات
  : استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة على النحو التالي 

للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة استخدم الباحث معـامالت ارتبـاط بيرسـون          -١
ـ ) ٢٠(ويتني ومعـادالت كـودر ريتـشاردسون        -واختبار مان  ة النـصفية   والتجزئ
  .وهولستي

 استخدم الباحـث اإلحـصاءات الوصـفية         والثالث لإلجابة عن سؤالي الدراسة الثاني     -٢
 . متمثلة بالتكرارات واألوزان النسبية

التكـرارات   ( الوصفية اإلحصاءات الرابع استخدم الباحث     لإلجابة عن سؤال الدراسة    -٣
 .لعينة واحدة) T(بار  واختواألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية

 . الخامس استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن سؤال الدراسة -٤

 لعينتـين مـستقلتين   )ت( استخدم الباحث اختبـار  لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس   -٥
  .Tow Equal Independent Samples T testومتساويتين 

 لعينتين مستقلتين وغير    )ت(اختبار   استخدم الباحث    لإلجابة عن سؤال الدراسة السابع     -٦
  Tow Unequal Independent Samples T testمتساويتين 



 
١٠٠

  الفصل اخلامس
   وتفسیرھانتائج الدراسة و مناقشتھا

  

   األولالسؤال نتائج  
  

  الثاني  السؤالنتائج  
  

  الثالث  السؤالنتائج  
  

  الرابع السؤالنتائج  
  

   خامسال السؤالنتائج  
  

   سسادال السؤالنتائج  
  

   سابعال السؤال نتائج 
  

    الباحث على نتائج الدراسةعقيبت 
  

  توصيات الدراسة 
  

  مقترحات الدراسة 



 
١٠١

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة و مناقشتها

على المعالجات اإلحصائية التي يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل إليها بناء 
 .أدوات الدراسةن خالل  ما تم جمعه و تحليله من بيانات مفي ضوءأجريت 

  :األولالسؤال نتائج 
  :ينص سؤال الدراسة األول على ما يلي

   ؟للصف التاسع ما أبعاد طبيعة العلم و عملياته الالزم توافرها في كتاب العلوم -١
) ٤(عرض نتائجه فـي جـدول رقـم       وتم  ،تم اإلجابة عليه في الفصل الرابع     وهذا السؤال قد    

  .٧٧ص
  
  :ني سؤال الثاالنتائج  

  :ينص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي
  ما مدى توافر مفاهيم طبيعة العلم في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي؟

  لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تحليل مفاهيم طبيعة العلم المتضمنة في الوحدة األولى* 
تحليـل نتـائج العلـم      والتي تحدثت عنها الوحدة بصورة فلسفية ، وأيضاً تم          ) طبيعة العلم   ( 

  المتضمنة في الكتاب المقرر من خالل تحليل الفقرات في النص ، وكانت النتائج كما يلي 
  )١٧(جدول 

  النسبة المئوية ألبعاد طبيعة العلم المتضمنة في الكتاب بصورة فلسفية
  

 النسبة المئویة  التكرار  عدد الفئات في األداة  أبعاد طبیعة العلم

  %١٨,٧٥  ٣  ٣  أھداف العلم
  %٢٥  ٤  ٩  خصائص العلم
  %٢٥  ٤  ٤  أخالقیات العلم

  %٣١,٢٥  ٥  ٥  نتائج العلم
  %٧٦,١  ١٦  ٢١  المجال ككل

  



 
١٠٢

   : من الجدول السابق أننالحظ

، وأشار إلى أربع خصائص للعلـم  % ١٨,٨الكتاب قد أشار إلى ثالث  أهداف للعلم بنسبة          * 

، % ٣١,٣ خمسة نتائج للعلـم بنـسبة        ، و % ٢٥، وأربع أخالقيات للعلم بنسبة      % ٢٥بنسبة  

  .وهذه النسب موجودة فقط في الوحدة األولى من الكتاب ومتضمنة فيها بصورة فلسفية 

  .توافر مفاهيم طبيعة العلم قليل جداً و يقتصر على الوحدة األولى  * 

التي أظهرت غياب معظم أبعاد فهم طبيعـة        ) ٢٠٠٠( توافقت هذه النتيجة مع دراسة فراج       * 
لعلم في محتوى كتب المرحلة اإلعدادية ، وخاصة في البعد الخاص بأهداف العلـم ، والبعـد      ا

  .الخاص بخصائص العلم

نالحظ أن الكتاب لم يشر بصورة فلسفية مجردة إلى عمليات العلم لذلك سيتم تحليلهـا فـي                 * 

  .السؤال الثاني من خالل تحليل محتوى النص 

أبعاد طبيعة العلم من خالل تحليل محتوى النص في الكتـاب  تم تحليل نتائج العلم كبعد من     * 

  :وكانت النتائج كما يلي 
  )١٨(جدول 

  مفاهيم نتائج العلم المتضمنة في محتوى كتاب العلوم للصف التاسع
  

  النسبة المئویة   في الكتاباتالتكرارمجموع   مفاهيم نتائج العلم
  %٤٦,٨  ٤٤٢  الحقائق العلمية
  %٣٩,٥  ٣٧٣  المفاهيم العلمية

  %١١  ١٠٤  التعميمات
  %٢  ١٩  القوانين
  %٠,٥٣  ٥  النظريات

  %١٠٠  ٩٤٣  المجموع الكلي
   
  
  



 
١٠٣

   : )١٨( نالحظ من الجدول 
، %)٤٦,٨(حقيقـة علميـة بنـسبة       ) ٤٤٢(أن منهاج العلوم للصف التاسع احتوى علـى         * 
ون علمي  قان) ١٩(، و %)١١(تعميم بنسبة   ) ١٠٤(، و %)٣٩,٥(مفهوم علمي بنسبة    ) ٣٧٣(و

  %).٠,٥٣(نظريات بنسبة ) ٥(، و%)٢(بنسبة 
 الهـرم ، والحقـائق   قمةحققت األعداد الهرم المعرفي حيث كانت النظريات األقل وتقع في  * 

 ، تليها لألعلى المفاهيم ثم التعميمات ، ثم القوانين، وهـذا             الهرم قاعدةالعلمية األكثر وتقع في     
 الكتاب ككل ، ويمكن أن يكون نقطة ايجابية ،ولكـن           يظهر توازن خارجي لكم نتائج العلم في      

ي خالل الفصول والوحدات ، وكم هذه النتائج ومناسـبتها          التوزيع الداخل في  األهم هو التوازن    
  .للبنية المعرفية للطلبة والوقت المتاح خالل العام الدراسي 

علماً بأن هذا العـدد   ،  اً   معرفي اًمكون) ٩٤٣(لمحتوى بلغت   في ا  نتائج العلم مجموع مكونات   * 
يمثل المكونات الجديدة التي وردت في الكتاب ، وتم استثناء المكونات المكـررة أو المـشتقة                

  .منها
لك إذا أضيف إليه نتائج العلـم لبقيـة     ايشكل هذا الكم من نتائج العلم رقم غير بسيط ، فما ب           * 

  .المواد الدراسية
 حيث بلغ عدد الحقائق في دراسـة عيـسى   )٢٠٠٦(اختلفت نتائج التحليل مع دراسة عيسى      *
  .نظرية وقانون) ٤٥(تعميم، و) ٢٠٥(مفهوم، ) ٢٢٧(حقيقة علمية، ) ٤٤٢(

للفكرة كوحـدة تحليـل ، وقـد        ) ٢٠٠٦ ("عيسى"قد يعود هذا االختالف إلي تناول الباحث        * 
  ٠يعزى ذلك ألنه رصد العناصر المكررة من المعرفة العلمية 

 دقة وعمق وثبات عملية التحليل فقد قام بإعداد استمارات تحليـل            وحرصاً من الباحث على   * 
تفصيلية ، تشمل الفصول والوحدات ، استمارة تحليل مخصـصة للفـصل الدراسـي األول ،               
واستمارة تحليل مخصصة للفصل الدراسي الثاني ، واستمارة أخرى تشمل الفصلين الدراسيين             

  معاً 

   ٠ ومناقشة النتائج أسفل كل جدول سيتم عرض الجداول والتعليق عليها* 

  



 
١٠٤

  )١٩(جدول 
 )في الفصل الدراسي األول(نتائج العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع 

مجموع   النظریات  التعمیمات  القوانین  المفاھیم  الحقائق  الفصل  الوحدة
  اتالتكرار

النسبة 
  المئویة

  )األول(
(  %٦٫٨  ٣٥  ٠  ٠  ٠  ١٤  ٢١  العلم والمنھج العلمي

لى
ألو

ا
علم  )
 ال
عة
طبی

  

  )الثاني(
بنیة المعرفة العلمیة 

  وعناصرھا
٦٫٦  ٣٤  ٤  ٥  ٥  ١٠  ١٠%  

  )األول(
  %١٧٫٤  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٤٥  ٤٥  الجھاز الھضمي

  )الثاني(
  %١٠٫٣  ٥٣  ٠  ٠  ٠  ٣٣  ٢٠  جھاز الدوران

)
یة
ثان
ال

(  
ان
نس
اإل

سم 
 ج

زة
جھ

أ
  

  )الثالث(
  %٧٫٦  ٣٩  ٠  ٠  ٠  ١٩  ٢٠  الجھاز التنفسي

  )األول(
  %١١٫٢  ٥٨  .  ١٣  .  ١٧  ٢٨  العناصر

  )الثاني(
  %١٣٫٢  ٦٨  .  ٢٠  ١  ١٧  ٣٠  التفاعل الكیمیائي

)
ثة
ثال
ال

(  
یة
یائ
یم
الك

ت 
عال

تفا
ال

  

  )الثالث(
  %٩٫٥  ٤٩  ٠  ١١  ٠  ١٣  ٢٥  التأكسد واالختزال

  )األول(
(  %٦٫٢  ٣٢  ٠  ٧  ٠  ١١  ١٤  المنخفضات والمرتفعات

عة
راب

ال
ت   )
ضا

خف
من
ال

ل 
لكت
وا

ة 
وی
لج
ا

یة
وائ

لھ
ا

  )الثاني(  
  %١١٫١  ٥٧  ٠  ٥  ٠  ٢٨  ٢٤  الكتل والجبھات الھوائیة

 %١٠٠  ٥١٥  ٤  ٦١  ٦  ٢٠٧  ٢٣٧  المجموع
  %١٠٠  %٠٫٨%١١٫٨  %١٫٢%٤٠٫٢  %٤٦  النسبة المئویة

  )١٩( فنالحظ من جدول 
 عنصراً معرفياً ، شـكلت الحقـائق        ٥١٥تضمن كتاب العلوم للفصل الدراسي األول على        * 

  % . ٤٦ منها بنسبة ٢٣٧
 ٦،   % ١١,٨ تعميم بنسبة    ٦١، و   % ٤٠,٢ مفهوم علمي بنسبة     ٢٠٧احتوى الكتاب على    * 

   % .٠,٨، و أربع نظريات بنسبة  % ١,٢قوانين بنسبة 
توافرت الحقائق والمفاهيم بدرجة كبيرة في الفصل الدراسي األول، بينما لم يتـوافر غيـر                *
  .رة فلسفيةقوانين تم تناول خمسة منها في الوحدة األولى بصو) ٦(

تركزت أكبر نسبة من الحقائق العلمية في الفصل األول من الوحدة الثانية و الـذي يتنـاول      * 
، و   % ١٧,٤ حقيقة علمية بنسبة     ٤٥موضوع الجهاز الهضمي حيث احتوى الموضوع على        

  .يتناسب ذلك مع طبيعة علم األحياء الذي يعتمد على سرد الحقائق العلمية 



 
١٠٥

 والمفـاهيم   جدول أن الفصل الدراسي األول قـد ركـز علـى الحقـائق            نستنتج من هذا ال    *
  . القوانين، و التعميماتواستظهارها بينما قلت

  )٢٠(جدول 
 )في الفصل الدراسي الثاني(نتائج العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع 

مجموع   النظریات  التعمیمات  القوانین  المفاھیم  الحقائق  الفصل  الوحدة
  اتالتكرار

النسبة 
  المئویة

  )األول(
وسائل االتصال عبر 

  الفضاء
١٥٫٤  ٦٦  ٠  ٣  ٠  ١٩  ٤٤%  )

سة
خام

ال
ال  )
ص
الت
ل ا

سائ
و

  

  )الثاني(
االتصال عبر 
  الحاسوب

٧٫٥  ٣٢  ٠  ١  ٠  ١٣  ١٨%  

  )األول(
التیار والجھد 

  الكھربي
٥٫٦  ٢٤  ٠  ٣  ١  ١١  ٩%  

  )الثاني(
  %٩٫١  ٣٩  ٠  ٣  ٢  ١٢  ٢٢  المقاومة الكھربیة

  )الثالث(
األعمدة الكھربیة 
  وطرق توصیلھا

١٣٫١  ٥٦  ٠  ٨  ٧  ١٧  ٢٤%  

)
سة

ساد
ال

(  
كة
حر

مت
 ال
اء
رب
كھ
ال

  

  )الرابع(
  %٤  ١٧  ٠  ٠  ٠  ٨  ٩  القدرة الكھربیة

  )األول(
  %٧٫٢  ٣١  ٠  ٥  ٠  ١٣  ١٣  األنسجة النباتیة

  )الثاني(
أجزاء النبات 

  الزھري
١٧٫٣  ٧٤  ٠  ١٢  ٠  ٤١  ٢١%  

)
عة
ساب

ال
(  

بھ
ركی

وت
ي 
ھر
لز
ت ا

نبا
ال

  
  )الثالث(

  %٤٫٧  ٢٠  ٠  ٦  ٠  ٦  ٨  الھرمونات النباتیة
  )األول(

(   %٩٫٦  ٤١  ١  ٢  ٣  ١٢  ٢٣  النجوم
نة
ثام

ال
(  
وم 

نج
ال

ات
جر

الم
و

  

  )الثاني(
  %٦٫٥  ٢٨  ٠  ٠  ٠  ١٤  ١٤  المجرات

  %١٠٠  ٤٢٨  ١  ٤٣  ١٣  ١٦٦  ٢٠٥  المجموع
  %١٠٠  %٠٫٢  %١٠٫١  %٣  %٣٨٫٨  %٤٧٫٩  النسبة المئویة

  :التالي) ٢٠(نالحظ من جدول 
  . عنصراً معرفياً ٤٢٨تضمن كتاب العلوم للفصل الدراسي الثاني على * 
 مفهوم علمـي بنـسبة   ١٦٦، وعلى % ٤٧,٩ حقيقة علمية بنسبة ٢٠٥احتوى الكتاب على  * 

علـى  ،و%٣ قانون علمـي بنـسبة       ١٣على  ، و % ١٠,١ تعميم بنسبة    ٤٣، وعلى   % ٣٨,٨
  % .٠,٢نظرية واحدة فقط بنسبة 

  .من نتائج العلم وهي النسبة األكبر% ١٧,٣ن الوحدة السابعة قد حقق الفصل الثاني م* 



 
١٠٦

 الفصل   تالها ،من نتائج العلم    % ١٥,٤بنسبة   لخامسةالفصل األول من الوحدة ا    بينما تالها   * 
في الفصل الرابع مـن  % ٤بينما تدنت النسبة إلى ،  %١٣,١بنسبة   ةالسادسمن الوحدة    الثالث

  ٠ في الفصل الثالث من الوحدة السابعة %٤,٧الوحدة السادسة،وإلى 
يدل ذلك االختالف على عدم توزيع الكم المعرفي على الفصول المختلفة بتـوازن ، حيـث            * 

جرى إطالة و إسهاب في عرض معلومات وحقائق علمية على الطالب فـي فـصول علـى                 
  . حساب فصول أخرى

 أي أن الكتاب استطرد فـي       النسب توزعت بين فصول الوحدة الواحدة بشكل غير متوازن،         *
 . في نفس الوحدة بعض المواضيع على حساب مواضيع أخرى

  )٢١(جدول 
 نتائج العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع

 ) النتائج حسب الوحدات الدراسية ةتصفي( 

مجموع   النظریات  التعمیمات  القوانین  المفاھیم  الحقائق  الوحدة
  اتالتكرار

النسبة 
  المئویة

  )األولى(
  %٧٫٣  ٦٩  ٤  ٥  ٥  ٢٤  ٣١  طبیعة العلم

  )الثانیة(
  %١٩٫٣  ١٨٢  ٠  ٠  ٠  ٩٧  ٨٥  أجھزة جسم اإلنسان

  )الثالثة(
  %١٨٫٥  ١٧٥  ٠  ٤٤  ١  ٤٧  ٨٣  التفاعالت الكیمیائیة

  )الرابعة(
المنخفضات الجویة 
  والكتل الھوائیة

٩٫٤  ٨٩  ٠  ١٢  ٠  ٣٩  ٣٨%  

  )الخامسة(
  %١٠٫٤  ٩٨  ٠  ٤  ٠  ٣٢  ٦٢  وسائل االتصال

  )السادسة(
  %١٤٫٤  ١٣٦  ٠  ١٤  ١٠  ٤٨  ٦٤  الكھرباء المتحركة

  )السابعة(
  %١٣٫٢  ١٢٥  ٠  ٢٣  ٠  ٦٠  ٤٢  النبات الزھري وتركیبھ

  )الثامنة( 
  .%٧٫٣  ٦٩  ١  ٢  ٣  ٢٦  ٣٧  النجوم والمجرات

  %١٠٠  ٩٤٣  ٥  ١٠٤  ١٩  ٣٧٣  ٤٤٢  المجموع

  %١٠٠  %٠٫٥  %١١  %٢  ٣٩٫٥%  %٤٦٫٨  النسبة المئویة
  

يكشف عن توزيع نتائج العلم على الوحدات الدراسية في الكتـاب المقـرر،             ) ٢١(جدول رقم   
  :ونالحظ فيه 



 
١٠٧

 حقيقـة علميـة بنـسبة    ٤٤٢إذا نظرنا فيه بشكل عمودي نالحظ أن كتاب العلوم تـضمن       * 

) ٥(، و% ١١ تعميم علمي بنـسبة      ١٠٤ ، و % ٣٩,٥ مفهوم علمي بنسبة     ٣٧٣، و   % ٤٦,٨

  .  عنصراً معرفياً ٩٤٣ شكلت جميعها ما مجموعه نظريات ،

الكـم   الوحدة الثانية احتـوت علـى        نالحظ أن ) صفوف  ( وإذا نظرنا للجدول بشكل أفقي      * 

ـ األكبر من البناء المعرفي بينما تلتها الوحدة الثالثة، وشكلت الوحدة األولى و الثا             ة النـسبة   من

  .قل بين الوحدات الدراسيةاأل

 عنـصراً معرفيـاً بنـسبة       ١٨٢الوحدة الثانية التي تناولت أجهزة جسم اإلنسان قد احتوت          * 

، ويرى الباحث أن ذلك يتناسب مع طبيعة علم األحياء الـذي يعتمـد علـى سـرد                 % ١٩,٣

  .الحقائق و المفاهيم العلمية 

م المختلفة حيث تناول علم األحيـاء فـي   نالحظ اختالف في نسب تناول الكتاب لطبيعة العلو   *

، وتنـاول   %)١٨,٥(، بينما تناول علم الكيمياء بنسبة       %)٣٢,٥(وحدتين هما الثانية والسابعة     

، فكان األجدى بمصممي المناهج مراعاة التـوازن بـين الكـم            %)١٤,٤(علم الفيزياء بنسبة    

  .المعرفي للعلوم المختلفة وعدم االستطراد بعلم على حساب آخر

يرى الباحث من خالل كونه معلم لكتاب العلوم للصف التاسع وهو المنهاج المستهدف فـي               * 

الوحدة الثالثـة التـي     : البحث أن الطالب يعانون كثيراً من وحدتين في الكتاب المقرر وهما            

تتناول موضوع التفاعالت الكيميائية ، و الوحدة السادسة التي تتنـاول موضـوع الكهربـاء               

  . المتحركة 

كما نالحظ في الكتاب استطراد شديد في الكم المعرفي  لعلم األحياء و المتمثل في الوحـدة                 * 

الثانية و الوحدة السابعة ، و التي من خالل خبرتي في تعليم المنهاج ال يجد الطالب صـعوبة                  

  عند تناولها بالتحليل و المعالجة ، 

لكيميائية فـي الوحـدة الـسادسة ، و         كما نالحظ استطراد شديد في المفاهيم و المعلومات ا        * 

  .المفاهيم و القوانين الصعبة في الوحدة السابعة 
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و بذلك يمكن القول بأنه تم تحديد مفاهيم العلم المتوافرة في كتاب العلـوم للـصف التاسـع          * 

حيث كان توافرها بصورتها التربوية الفلسفية منخفض جداً ، ولكن عند النظر إلى كتب العلوم               

 األخرى نجد أنه لم يتم تناولها إطالقاً ، و نجد أن مجرد تواجد مفاهيم طبيعـة العلـم         للمراحل

  .فإنه يعتبر نقطة إيجابية 

وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات سابقة قامت بتحليل كتب علوم في المرحلة اإلعدادية ،               * 

لى مـستوى تناولهـا   حيث أشارت نتائجها إلى ضعف تناول الكتب ألبعاد طبيعة العلم سواء ع         

للفئات الخاصة باألبعاد ، أو على مستوى تكرار الفئات التي تناولها الكتـاب ، مثـل دراسـة                        

  .) ٢٠٠٠؛ فراج ،  ٢٠٠٤عبد المجيد ، (

التي تناولت بعض مفاهيم طبيعـة العلـم و أثبتـت            ) ١٩٩٧( كما اتفقت مع دراسة األغا      * 

   اإلعداديانخفاض توافرها في كتاب الصف الثالث

كما يمكن القول أن الدراسة كشفت عن الكم المعرفي الكبير و غير المتوازن في توزيعه خالل                

  .الكتاب وذلك بعد تحليل نتائج العلم من خالل تحليل فقرات النص في الكتاب 

التي أظهرت أن الكتب تركز غالباً علـى الجانـب           ) ١٩٩١( ويتفق ذلك مع دراسة حسن      * 

  .م و قليالً من المحتوى يهتم بطبيعة العلم األكاديمي للعل
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  :سؤال الثالث النتائج 
  :ينص سؤال الدراسة الثالث على ما يلي

  ما مدى توافر عمليات العلم في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تحليل عمليات العلم المتضمنة في الكتاب المقرر من خـالل                * 

تناول الفصول ثم الوحدات الدراسية خالل الفصل الدراسي األول ثم الثاني ثم الكتاب ككـل و                
  كانت النتائج كما يلي 

  )٢٢(جدول 
التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم األساسية المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع 

  ) الدراسي األولفي الفصل(
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  )األول(
(  %٦٫٣  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٣  العلم والمنھج العلمي

لى
ألو

ا
علم  )
 ال
عة

طبی
  

  )الثاني(
بنیة المعرفة العلمیة 

  وعناصرھا
٣٫٨  ٣  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠%  

  )األول(
  %١٣٫٩  ١١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٢  ٤  ٣  الجھاز الھضمي

  )الثاني(
  %٥  ٤  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  جھاز الدوران

)
نیة

لثا
ا
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نس
اإل

سم 
 ج

زة
جھ

أ
  

  )الثالث(
  %٧٫٥  ٦  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  الجھاز التنفسي

  )األول(
  %١٢٫٥  ١٠  ٥  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٣  ١  ٠  ٠  العناصر

  )الثاني(
  %٢٧٫٥  ٢٢  ١٦  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٢  ٠  ٠  ٣  التفاعل الكیمیائي

)
لثة

لثا
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(  
ئیة
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ت ا
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تفا
ال

  

  )الثالث(
  %٥  ٤  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  التأكسد واالختزال

  )األول(
المنخفضات 
  والمرتفعات

٨٫٨  ٧  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠%  )
عة

راب
ال

ت   )
ضا

خف
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ا
ویة
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ئیة
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  )الثاني(
الكتل والجبھات 

  الھوائیة
٨٫٨  ٧  ٢  ١  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠%  

  %١٠٠  ٧٩  ٣٦  ١  ٠  ٤  ٥  ١  ٦  ٨  ٥  ١٣  المجموع

  %١٠٠%٤٥٫٦  %١٫٣  %٠  %٥٫١  %٦٫٣  %١٫٣  %٧٫٦%١٠٫١  %٦٫٣%١٦٫٥  النسبة المئویة
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  :ما يلي ) ٢٢( لنالحظ من جدو

   .مهارة علم أساسية) ٧٩( احتوى الفصل الدراسي األول على *

في موضوع التفاعل الكيميائي وهي النسبة      %) ٢٧,٥(سبةتوافرت عمليات العلم األساسية بن     *

األعلى بين فصول كتاب الفصل الدراسي األول وهذا يتناسب مع طبيعة علم الكيميـاء، بينمـا     

 و الذي تناول موضوع جهاز الدوران  النسبة األقـل           احتوى الفصل الثاني من الوحدة األولى     

  .ى نسبة عالية من نتائج العلم م أن هذا الموضوع قد احتوى علل، مع الع%)٣,٨(

  .مهارة االتصال شكلت النسبة األكبر، تلتها مهارة المالحظة، ثم تلتها مهارة التصنيف *

 بأنها مهـارة مهمـة      لم يحتوي الفصل الدراسي األول إال على مهارة استدالل واحدة، علماً           *

  .ة العلوموخاصة في ماد

  .الفصل الدراسي األول من الكتابفي نية اوزملم تتوافر أي مهارة تمثل عالقة مكانية  *

 ٤٩نستنتج أن مهارات العلم األساسية تركزت في مهارة المالحظة و االتصال حيث شكلت              * 

مهارة ، بينما عدد المهارات األساسية الباقية لم تشكل سوى ثالثون مهارة مع العلم أنها هـي                 

، و هذا يدل علـى   لب من خالل تواصله  ألنه بدونها لن تستثمر مالحظة الطا     المهارات األهم   

ضعف واضح في تناول الفصل الدراسي األول لمهارات العلم األساسية من حيـث التنـوع و               

  .التركيز و التوازن 
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  )٢٣(جدول 
عمليات العلم التكاملية المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع لالتكرارات والنسب المئوية 

 )في الفصل الدراسي األول(

  الفصل  الوحدة
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  )األول(
(  %٩  ٩  ٢  ٠  ٠  ٢  ٥  العلم والمنھج العلمي

لى
ألو

ا
علم  )
 ال
عة
طبی

  

  )الثاني(
  %٧  ٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٦  بنیة المعرفة العلمیة وعناصرھا

  )األول(
  %١٣  ١٣  ٢  ٠  ٠  ١١  ٠  الجھاز الھضمي

  )الثاني(
  %١١  ١١  ٠  ٠  ٠  ١١  ٠  جھاز الدوران

)
یة
ثان
ال

(  
زة
جھ

أ
سم 

ان ج
نس
اإل

  )الثالث(  
  %٧  ٧  ٠  ٠  ١  ٦  ٠  الجھاز التنفسي

  )األول(
  %٧  ٧  ١  ٠  ٠  ٣  ٣  العناصر

  )الثاني(
  %١٨  ١٨  ١١  ٠  ٠  ١  ٦  التفاعل الكیمیائي

)
ثة
ثال
ال

ت   )
عال

تفا
ال

یة
یائ
یم
الك

  )الثالث(  
  %٧  ٧  ٤  ٠  ١  ١  ١  التأكسد واالختزال

  )األول(
(  %٢٤  ١٨  ٣  ٠  ٠  ٥  ١٠  المنخفضات والمرتفعات

عة
راب

ال
ت   )
ضا

خف
من
ال

یة
جو

ال
ل   

لكت
وا

یة
وائ

لھ
ا

  )الثاني(  
  %٣  ٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  الكتل والجبھات الھوائیة

  %١٠٠  ١٠٠  ٢٣  ٠  ٢  ٤٣  ٣٢  المجموع
  %١٠٠  %٢٣  %٠  %٢  %٤٣  %٣٢  النسبة المئویة

  :ما يلي ) ٢٣(دول نالحظ من ج
  .عملية علم تكاملية في الفصل الدراسي األول من الكتاب المقرر) ١٠٠(توافرت * 
، تلتها مهارة التعريفات بنـسبة  % ٤٣، بنسبة ) مهارة٤٣(لبيانات العدد األكبر   تفسير ا   شكل *
  % .٢٣، تلتها مهارة التجريب بنسبة % ٣٢
لفصل الدراسي األول وهذا يمثل نقطـة ضـعف   لم تتوافر أي عملية ضبط للمتغيرات في ا   *

مع أنه حتى في نقطـة      (ريب وهو نقطة قوة فيه ،        التج عملية) ٢٣(توافرت  في المنهاج، بينما    
وهي أن التجريب تركز في موضوع التفاعل الكيميائي حيـث           ،   )لقوة هذه توجد نقطة ضعف    ا

لية تجريـب ، و هـذا    عم١٢عملية تجريب و بقية الفصول احتوت فقط على ١١احتوى على   
  .يؤكد عدم التوازن في توزيع العملية الواحدة على الفصول الدراسية 



 
١١٢

لم يحتوي الفصل الدراسي األول إال على مهارتين لصياغة الفرضيات وهو نقطة ضـعف               *
  . في المنهاج

 نالحظ عدم وجود توازن معقول في توزيع المهارات بين الفصول فمثالً الفصل األول من* 
بينما الفصل الثاني من نفس الوحدة يحتوي ثالث مهارات مهارة،١٨ة الرابعة يحتوي الوحد
  .فقط 
من ضبط المتغيـرات     حل المشكالت    للتفكير و البحث العلمي و    نستنتج أن العمليات المهمة     * 
  ٠ا عن منهاج الفصل الدراسي األول  صياغة الفروض كانت غائبة تقريبو

  )٢٤(جدول
 األساسية المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع ئوية لعمليات العلمالتكرارات والنسب الم

 )في الفصل الدراسي الثاني(

  الفصل  الوحدة
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  )األول(
(  %١٠٫٢  ١٢  ٨  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  وسائل االتصال عبر الفضاء

سة
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ص

  

  )الثاني(
  %٤٫٢  ٥  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  االتصال عبر الحاسوب

  )األول(
  %٧٫٦  ٩  ١  ١  ١  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٢  التیار والجھد الكھربي

  )الثاني(
  %١٣٫٦  ١٦  ١  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٨  ٠  ٣  ٠  المقاومة الكھربیة

  )الثالث(
األعمدة الكھربیة وطرق 

  توصیلھا
٨٫٥  ١٠  ٢  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ١  ٠  ٢  ٢%  
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  )الرابع(  
  %٧٫٦  ٩  ١  ٠  ١  ٥  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  القدرة الكھربیة

  )األول(
  %١٠٫٥  ١٢  ٢  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٧  األنسجة النباتیة

  )الثاني(
    %٢٧٫٢  ٣١  ١٣  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٣  ٠  ١٣  أجزاء النبات الزھري
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  )الثالث(  

  %١٫٧  ٢  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  الھرمونات النباتیة

  )األول(
  %٢٫٥  ٣  ٢  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  النجوم
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  )الثاني(
  %٤٫٢  ٥  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٢  المجرات

  %١٠٠  ١١٤  ٣٦  ١  ٣  ١٦  ٤  ٠  ١٣  ٥  ٩  ٢٧  المجموع

٢٣٫٧  ئویةالنسبة الم
%  
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١١٣

  :ما يلي ) ٢٤(  من جدولنالحظ

مهارة تفكير ) ١١٤(نهاج المقرر للصف التاسع على احتوى الفصل الدراسي الثاني من الم *

  .أساسية

          )% ٢٧,٢( لثاني من الوحدة السابعة بنسبةتركزت عمليات العلم األساسية في الفصل ا* 

  .ة مني الفصل األول من الوحدة الثاف%) ٢,٥(ينما تدنت النسبة إلى 

  ).%٢٣,٧(تلتها مهارة المالحظة بنسبة ، %)٣٠,٥(ال أعلى نسبة صشكلت مهارة االت *

  وهيلم تتوافر أي مهارة استقراء في الفصل الدراسي الثاني من كتاب العلوم للصف التاسع* 

  .نقطة ضعف في المنهاج

، %)٢,٥(، والعالقات المكانية والزمنية %)٣,٤(، والتنبؤ %)٠,٩(شكلت مهارة االستدالل  *

  .راتاوهي نسبة منخفضة تعكس عدم اهتمام مصممي المنهاج بهذه المه

نستنتج عدم وجود توازن في توزيع المهارات ، فتتركز معظمها في مهارتي المالحظة و * 

  . مهارة ١١٤من ضمن المجموع الكلي و هو  مهارة ٦٣االتصال ، حيث شكل مجموعها 

نالحظ عدم توازن في توزيع المهارة الواحدة على الفصول فمثالً الفصل األول و الثاني من * 

 مهارة مالحظة كلية و هذا ٢٧ مهارة مالحظة من ضمن ٢٠الوحدة السابعة يحتويان على 

  .ضعفٌ واضح في تصميم المنهاج
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  )٢٥(جدول 
النسب المئوية لعمليات العلم التكاملية المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع التكرارات و

  )في الفصل الدراسي الثاني(
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  )الثاني(
  %١١٫٩  ٨  ٠  ٠  ٠  ٣  ٥  االتصال عبر الحاسوب

  )األول(
  %٧٫٥  ٥  ١  ٠  ٢  ٠  ٢  التیار والجھد الكھربي

  )الثاني(
  %٩  ٦  ١  ٢  ٠  ٠  ٣  المقاومة الكھربیة

  )الثالث(
األعمدة الكھربیة وطرق 

  توصیلھا
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  )الرابع(  
  %١١٫٩  ٨  ١  ٠  ٠  ٢  ٥  القدرة الكھربیة

  )األول(
  %١٠٫٤  ٧  ١  ٠  ٠  ٦  ٠  األنسجة النباتیة

  )الثاني(
    %١٣٫٤  ٩  ١  ٠  ٠  ٨  ٠  أجزاء النبات الزھري
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  %٦  ٤  ١  ٠  ١  ٢  ٠  الھرمونات النباتیة

  )ولاأل(
  %٩  ٦  ٢  ٠  ٠  ٠  ٤  النجوم
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  )الثاني(

  %٤٫٥  ٣  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  المجرات

  %١٠٠  ٦٧  ١٢  ٣  ٣  ٢٦  ٢٣  المجموع

  %١٠٠  %١٧٫٩  %٤٫٥  %٤٫٥  %٣٨٫٨  %٣٤٫٣  النسبة المئویة

  :ما يلي ) ٢٥(نالحظ من جدول 
عمليـة علـم    ) ٦٧(احتوى الفصل الدراسي الثاني من منهاج العلوم للصف التاسع علـى             *

منها،و %) ٣٤,٣(لتعريفات اإلجرائية   منها، وا %) ٣٨,٨(لت مهارة تفسير البيانات     تكاملية شك 
  %)    ٩(منها ، بينما بقية المهارات شكلت ) ١٧,٩(التجريب 

 فـي التفكيـر إلـى       تدنت صياغة الفرضيات، وضبط المتغيرات وهي من العمليات المهمة         *
  .لكل منها، وهي نقطة ضعف في الكتاب %) ٤,٥(
فـي فـصول    %) ٤,٥ ( ، بينما تدنت إلى    مليات العلم التكاملية في بعض الفصول     تركزت ع *

أخرى مثل الفصل الثالث من الوحدة السادسة حيث تحدث الفصل عـن األعمـدة الكهربائيـة               
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تكاملية عنـد عرضـها، وهـي    وطرق توصيلها وهي من المواضيع التي تحتاج لعمليات علم    
  .نقطة ضعف واضحة في الكتاب 

دم اهتمام مصممي المنهاج في توزيع عمليات العلم التكاملية بشكٍل متـوازن فـي              نالحظ ع * 
  .الكتاب 

  )٢٦(جدول
لعمليات العلم األساسية و التكاملية معاً المتضمنة في كتاب التكرارات والنسب المئوية 

  )التصفية حسب الوحدات الدراسية(العلوم للصف التاسع 

  ت العلم التكامليةعمليا  عمليات العلم األساسية

  الوحدة

ظة
الح

م
  

س
قیا

ف  
صنی

ت
اج  

تنت
اس

اء  
قر
ست
ا

  

بؤ
تن

  

قام
ألر

م ا
خدا

ست
ا

یة   
كان
الم

ت 
القا

الع
یة
مان

لز
وا

الل  
ستد

اال
  

ال
ص
الت
ا

  

یة
رائ

إلج
ت ا

یفا
عر
الت

  

ات
یان
الب

ر 
سی
تف

ات  
ضی

فر
 ال
غة

صیا
  

ت
یرا

متغ
 ال
بط
ض

  

یب
جر

الت
  

ع 
مو
مج

رار
لتك
ا

یة  ات
ئو
الم

بة 
نس
ال

  

)
لى
ألو

ا
(  

بي
ط

١
عة 

علم
ال

  

٦٫٧  ٢٤  ٢  ٠  ٠  ٣  ١١  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ٣%  

)
یة
ثان
ال

سم   )
 ج

زة
جھ

أ
ان
نس
اإل

  

١٤٫٤  ٥٢  ٢  ٠  ١  ٢٨  ٠  ٥  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ٢  ٤  ٧%  

)
ثة
ثال
ال

ت   )
عال

تفا
ال

یة
یائ
یم
الك

  

١٨٫٩  ٦٨  ١٦  ٠  ١  ٥  ١٠  ٢٣  ٠  ٠  ٣  ١  ٠  ٥  ١  ٠  ٣%  
)

عة
راب
ال

ت   )
ضا

خف
من
ال

تل 
الك
 و
یة
جو

ال
یة
وائ

لھ
ا

  
٩٫٧  ٣٥  ٣  ٠  ٠  ٧  ١١  ٧  ١  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠%  

)
سة

خام
ال

(  
ل 
سائ

و
ال
ص
الت
ا

  

٩٫٢  ٣٣  ١  ٠  ٠  ٧  ٨  ١٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٢  ١  ٠  ١%  

)
سة

ساد
ال

(  
ء 
ربا

كھ
ال

كة
حر

مت
ال

  

١٨٫٣  ٦٦  ٤  ٣  ٢  ٣  ١٠  ٥  ١  ٢  ١٤  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٨  ٤%  

)
عة
ساب

ال
(  
ت 

نبا
ال

ي 
ھر

لز
ا

بھ
ركی

وت
  

١٨٫١  ٦٥  ٣  ٠  ١  ١٦  ٠  ١٦  ٠  ١  ٠  ٣  ٠  ١  ٣  ١  ٢٠%  

 )
نة
ثام

ال
(  
وم 

نج
ال

ات
جر

الم
و

  

٤٫٧  ١٧  ٤  ٠  ٠  ٠  ٥  ٣  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٢%  

  %١٠٠  ٣٦٠  ٣٥  ٣  ٥  ٦٩  ٥٥  ٧٢  ٢  ٣  ٢٠  ٩  ١  ١٩  ١٣  ١٤  ٤٠  المجموع
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  :ما يلي ) ٢٦(نالحظ في جدول 

ملية أساسية وتكاملية شكلت عملية ع) ٣٦٠(احتوى كتاب العلوم المقرر للصف التاسع على * 

، وتلتها عملية %)١٩,٢(، وتلتها عملية تفسير البيانات بنسبة %)٢٠(االتصال أعلى نسبة 

، بينما شكلت %)١١,١(، تلتها عملية المالحظة بنسبة %)١٥,٣(التعريفات اإلجرائية بنسبة 

  .لكل مهارة%) ١٠(بقية العمليات على أقل من 

، وعمليتي استدالل، وثالث %)٠,٣( عملية استقراء واحدة بنسبة احتوى المنهاج على* 

لكل منها، وثالث عمليات ضبط متغيرات %) ٠,٨(عمليات عالقات مكانية وزمانية بنسبة 

، وهي من العمليات %) ١,٤(، وعلى خمس عمليات صياغة الفرضيات بنسبة %)٠,٨(بنسبة 

ت العلم مما يتطلب من مصممي المنهاج المهمة، وهذا يعكس ضعف في تناول المنهاج لعمليا

  .مراعاة الوزن النسبي لعمليات العلم عند صياغة محتوى المنهاج بقدر اإلمكان

، والوحدة السادسة بنسبة %)١٨,٩(تركزت عمليات العلم في الوحدة الثالثة بنسبة * 

نما قلت ، بي%)١٤,٤(، والوحدة الثانية بنسبة %)١٨,١(، والوحدة السابعة بنسبة %)١٨,٣(

، والوحدة الخامسة إلى %)٩,٧(في بقية الوحدات حيث انخفض في الوحدة الرابعة إلى 

، وهذا يدل %)٤,٧(ة إلى منوفي الوحدة الثا في الوحدة األولى،%) ٦,٧(، ثم إلى %)٩,٢(

على عدم مراعاة مصممي المنهاج لتوزيع عمليات العلم على الوحدات الدراسية مما يتطلب 

  .في ذلكإعادة النظر 

إذا نظرنا لتوافر عمليات العلم حسب طبيعة العلوم المختلفة نالحظ أن علم األحياء التي * 

تحدثت عنه الوحدة الثالثة في موضوع جسم اإلنسان، والوحدة السابعة في موضوع النبات 

من عمليات العلم في الكتاب المقرر وذلك على %) ٣٧(الزهري وتركيبه قد شكل ما نسبته 

فقط ، وعلم الفيزياء الذي شكل ما نسبته %) ١٨,٩(لم الكيمياء الذي شكل ما نسبته حساب ع

، وهذا يتناقض مع طبيعة العلوم حيث أن علم الفيزياء وعلم كيمياء يتطلبان عمليات %)١٨,٣(

  .علم أكثر من علم األحياء
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دة السابعة على ال يوجد توازن في توزيع العمليات خالل الوحدة الواحدة فمثالً تحتوي الوح* 

عملية منها بينما بقية العمليات  ) ٣٢(  عملية ، شكلت مهارتي االتصال و التفسير ٦٥

 منها و ٢٨ عملية تشكل عملية التفسير ٩٢ عملية ، والوحدة الثالثة تحتوي ٣٣مجتمعة شكلت 

  . عملية ٢٤بقية العمليات مجمعة 

موضوع الواحد ، فمثالً مهارتي التجريب ال يوجد توازن في توزيع العملية الواحدة خالل ال* 

  .و االتصال تتركزان في الوحدة الثالثة ، ومهارة المالحظة تتركز في الوحدة السابعة 

يعزو االختالف األفقي والعمودي في توزيع عمليات العلم إلى عدم مراعاة مصممي * 

عمليات العلم المنهاج لصياغة محتوى المنهاج و أنشطته بصورة تسمح للطالب بممارسة 

  .بصورة نسبية ومتوازنة عبر الوحدات المختلفة للمنهاج

  )٢٧(جدول

  التوزيع اإلجمالي لعمليات العلم على الفصول الدراسية في كتاب العلوم للصف التاسع
  

  المجموع  عمليات العلم التكاملية  عمليات العلم األساسية  الفصل الدراسي

  ١٧٩  ١٠٠  ٧٩  األول

  ١٨١  ٦٧  ١٠٤  الثاني

  ٣٦٠  ١٦٧  ١٨٣  المجموع
  

  ) ٢٧(نالحظ من جدول 
مهارة للفصل ) ١٧٩(مهارة تفكير ، موزعة على  ) ٣٦٠(يحتوي كتاب العلوم على  •

  ٠مهارة للفصل الثاني ) ١٨١(الدراسي األول و 
) ١٠٤(، والثاني ) ٧٩(نالحظ أن عدد عمليات العلم األساسية في الفصل الدراسي األول  •

 ٠مهارة 
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) ٦٧(، والثاني ) ١٠٠( عمليات العلم التكاملية في الفصل الدراسي األول نالحظ أن عدد •

 ٠مهارة 

وبذلك وكتصفية لكل المناقشات السابقة للبيانات ، يمكن القول أن كتاب العلوم للصف  •

 عملية علم ، وهو عدد قليل نسبياً ألنه يتوزع على كتابين ٣٦٠التاسع يحتوي على 

 ٠لفصلين دراسيين 

 قد أجبنا على السؤال الثالث حيث أظهرت الدراسة أن عمليات العلم ال وبذلك نكون •
تتوافر بشكل كافي ال من حيث الكم وال من حيث التوزيع والتوازن خالل الوحدات 

الدراسية ، وال يوجد توازن في توزيعها داخل الوحدة الواحدة ، وال حتى خالل الفصل 

ة واالتصال والتعريفات وتفسير البيانات الواحد ، فمعظم العمليات تتركز في المالحظ

 .بينما تقل كثيراً في بقية العمليات وتكاد تكون معدومة في بعضها 

عبد الكريم و ؛ ٢٠٠١، درويش ؛ ٢٠٠٣، بعارة (اسة وهذه النتائج تتفق مع نتائج در •

 . التي أشارت إلى قلة تناول كتب العلوم لعمليات العلم  )١٩٩٤

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



 
١١٩

  )٢٨(جدول
المتضمنة في كتاب  ، لعمليات العلم األساسية و التكاملية معاً لتكرارات والنسب المئوية ا

  التي استهدفها االختبار األساسية العلياالمناسبة للمرحلة الصف التاسع و
  عمليات العلم التكاملية  عمليات العلم األساسية
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  %١٠٠  ٢٢٧  ٣  ٥  ٦٩  ٥٥  ٩  ١٩  ١٣  ١٤  ٤٠  المجموع

  %١٠٠  %١٫٣  %٢٫٢  %٣٠٫٤  %٢٤٫٢  %٤  %٨٫٤  %٥٫٧  %٦٫٢%١٧٫٦  النسبة المئویة

  
المتوافرة في وعدد عمليات العلم التي استهدفها االختبار ن أ ) ٢٨( نالحظ من جدول

سير تفتتركز في المالحظة،والتعريفات، و عملية منها١٦٤،ونالحظ أن عملية٢٢٧الكتاب
وهذا يظهر مدى التوزيع العشوائي و  عملية٦٣بينما بقية العمليات بمجموعها شكلت البيانات،

  .وم للصف التاسع لغير المتوازن لعمليات العلم خالل كتاب الع
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  :رابعسؤال الالنتائج 
  : على ما يليينص سؤال الدراسة الرابع

  الصف التاسع لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته؟ما مدى اكتساب طلبة 
  :هذا السؤال صاغ الباحث الفرضية التالية ولإلجابة على 

 بين متوسط درجات الطلبـة       )٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         
  %  . ٨٠العلم وعملياته ومستوى اإلتقان في اختبار طبيعة 

استخدم الباحث اإلحـصاءات  لعينة واحدة ، كما   ) T(دام اختبار   وقد تم اختبار الفرضية باستخ    
  وفيما يلي توضيحاً لذلك) المتوسطات واالنحرافات المعيارية(الوصفية 

  :طبيعة العلم: أوالً
  )٢٩(جدول 

  اإلحصاءات الوصفية لمجال مفاهيم طبيعة العلم

  األبعاد
النسبة 
المئوية 
  للنجاح

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة االحصائية  )ت(قيمة 

 ٠,٠١دالة عند **  ٩,٩٤٧  ١,١٢٠٥  ٢,٧٢٠  68.0  أهداف العلم

خصائص 
  العلم

 ٠,٠١دالة عند **  ٦,٧٢٦  ١,٢٦٦٨  ٢,٨٣٣  70.8

أخالقيات 
  العلم

 ٠,٠١دالة عند **  ١٢,٦٠  ١,٢٠٩١  ٢,٥٤٤  63.6
جال

الم
 )

لم 
 الع
يعة
طب

(  
 ٠,٠١دالة عند **  ٢٦,٤٢٤  ١,٣٨٧٦  ٢,٤٢٢  48.4  نتائج العلم

  ٠,٠١دالة عند **   ١٩,٦٧٣ ٣,٦٣٧٨  ١٠,٥٢٠  61.9  اإلجمالي
  ١,٩٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠٥الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة * 

  ٢,٥٧٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠١الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة **  

  :أن ) ٢٩(نالحظ من جدول 
ن درجات اختبار طبيعة العلم كانـت أقـل مـن قيمـة الوسـط               قيمة الوسط المحسوب م   * 

، وذلك لما تظهـره قـيم       ) ٠,٠١(بفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة       % ) ٨٠(االفتراضي  
  .، وفي إجمالي األبعاد ككل  أبعاد طبيعة العلم كل بعد منفي الجدول ، وذلك في ) ت(

عة العلم كان منخفض جداً ،وقد تحققـت        اكتساب الطلبة لمفاهيم طبي   وبذلك يمكن القول بأن     * 
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى        (، أي   الفرضية المصاغة ، حيث تم إثبات صحتها        



 
١٢١

 بين متوسط درجات الطلبة في اختبار طبيعة العلم ومـستوى اإلتقـان              )٠,٠٥ ≤ α(  داللة  
٨٠ . ( %  
، وهي أقل من النسبة     %)٦١,٩(سبة  كان اكتساب طلبة الصف التاسع لمفاهيم طبيعة العلم بن        * 

  .ولذلك توصف هذه النسبة بأنها منخفضة وغير مقبولة %) ٨٠(المقبولة وهي 
، وخصائص العلم   %)٦٨(اتضح من نتائج االختبار أن الطالب يكتسبون أهداف العلم بنسبة           * 

لة وهـي   ، وهذه النسبة أقل من النسبة المقبو      %)٧٠(، وأخالقيات العلم بنسبة     %)٧٠,٨(بنسبة  
  .لذلك توصف بأنها منخفضة%) ٨٠(

  .وهي نسبة منخفضة جداً%) ٤٨,٤(نالحظ أن نسبة اكتساب الطلبة لنتائج العلم * 
،        )١٩٩٠(، أجـوير وآخـرون      )١٩٩١(الحـشوة   {تتوافق نتائج هذه لدراسة مع دراسـة        * 

الطالب لمفـاهيم  حيث توافقت مع الدراسة الحالية في تدني مستوى فهم         } )١٩٩٨(عبد الواحد   
  .طبيعة العلم وعملياته

، حيث كانت نتـائج اختبـار مفـاهيم         )١٩٨٢(اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة نصر        * 
  .طبيعة العلم فيها إيجابية

عياصـرة  ؛  ٢٠٠٠، فـراج    ؛٢٠٠٤،عبـد المجيـد     (اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       * 
  .م في تدني مستوى فهم الطالب لطبيعة العل)١٩٨٥،

: و في رأي الباحث أن انخفاض اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العلم يعود لعدة أسباب منها                * 
محتوى المنهاج يركز على الجانب المعرفي للعلم و يهمل التركيز على مفاهيم طبيعة العلـم       * 

  .و هو ما أظهرته الدراسة في نتائج السؤال الثاني 
العلمية للعلماء و االقتصار على ذكر أسـماء بعـض          إهمال الكتاب لعرض السير الذاتية و       * 

  .العلماء 
ة المفاهيم المتعلقة بطبيعة العلم في أي كتاب مقرر في الـسنوات التـي              /لم يدرس الطالب    * 

  .سبقت الصف التاسع 

  . الكم المعرفي الكبير ال يعطي فرصة للمعلم للتركيز على مفاهيم طبيعة العلم * 

  



 
١٢٢

  :عمليات العلم: ثانياً
   األساسيةعمليات العلم )١

  )٣٠(جدول 
  اإلحصاءات الوصفية لمجال مفاهيم عمليات العلم األساسية

  الجوانب  المجال
النسبة 
المئوية 
  للنجاح

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة االحصائية  )ت(قيمة 

 ٠,٠١دالة عند **  ٢١,٣٠٨  ٠٫٩٧٧٥  ١٫٥٠٣٧  50.1  المالحظة

 ٠,٠١دالة عند **  ٢٨,١٦٧  ٠٫٩٥٠٣  ١٫٢٤٨١  41.6  القياس

 ٠,٠١دالة عند **  ٢٣,٥٩٨  ٠٫٩٣٧٣  ١٫٤٤٨١  48.3  التصنيف

)
ية 
ساس
 األ
علم
ت ال

مليا
ع

(  

 ٠,٠١دالة عند **  ١٩,٤٢٥  ٠٫٨٥٢٩  ١٫٦٨٧٠  56.2  االستنتاج

  ٠,٠١دالة عند **   ٢٦,٤٣١  ٠٫٩٤٢٧  ١٫٣٢٧٨  44.3  التنبؤ  
  ٠,٠١الة عند د**   ٣٦,١٣٩ ٣٫٠٧٧  ٧٫٢١٤٧  48.05  المجموع

  
  ١,٩٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠٥الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة * 

  ٢,٥٧٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠١الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة **  

  : ما يلي )٣٠(من جدول يتضح 
كانت أقل مـن قيمـة      ) األساسية  (قيمة الوسط المحسوب من درجات اختبار عمليات العلم         * 

، وذلك لما تظهره    ) ٠,٠١(بفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة       % ) ٨٠(الوسط االفتراضي   
في الجدول ، وذلك في كل عملية من عمليات العلم ، وفي إجمالي العمليات األساسية               ) ت(قيم  

  .ككل 
وبذلك يمكن القول بأن اكتساب الطلبة لعمليات العلم األساسية كان مـنخفض جـداً ،وقـد                * 

ال توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد   ( الفرضية المصاغة ، حيث تم إثبات صحتها ، أي  تحققت
 بين متوسط درجات الطلبة في اختبار عمليات العلم األساسـية            )٠,٠٥ ≤ α(  مستوى داللة   

  % ) . ٨٠ومستوى اإلتقان 



 
١٢٣

 وهي نسبة منخفـضة جـداً     %) ٤٨,١(بلغت نسبة اكتساب الطالب لعمليات العلم األساسية        * 
، ويمكن القول أن اكتساب الطلبـة لعمليـات العلـم           %)٨٠(بالمقارنة مع الحد المقبول و هو       

  .األساسية غير مقبول 
، %)٤٥(، ولمهـارة القيـاس      %)٥٠,١(بلغت نسبة اكتساب الطالب لمهـارة المالحظـة         * 

، %)٤٤,٣(، ولمهـارة التنبـؤ      %)٥٦,٢(، ولمهارة االسـتنتاج     %)٤٨,٥(ولمهارة التصنيف   
  .يع هذه النسب منخفضة وتقل كثيراً عن المستوى المقبولوجم
مـن العالمـة الكليـة                                         %) ٧,٢(بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في عمليات العلـم    * 
  .لعمليات العلم لوحدها%)  ١٥(وهي
  ٠ي سؤال في أية مهارة حد القبول لم تحقق نتيجة أ* 
 ذلك لطرق التدريس المستخدمة ، أو للتراكم المعرفي الكبير في المنهـاج الـذي               قد يعزى * 

متحانات يجعل الشغل الشاغل للطالب حفظ المعلومات ، وللمعلم تلقينها له ، وقد يعود لنظام اال              
  .الذي يقيس التحصيل وال يهتم بعمليات العلم 

  :عمليات العلم التكاملية) ٢
  )٣١(جدول 

  ة لمجال مفاهيم عمليات العلم التكامليةاإلحصاءات الوصفي
جال

الم
  

  الجوانب
النسبة 
المئوية 
  للنجاح

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة االحصائية  )ت(قيمة 

 ٠,٠١دالة عند **  ١٩,٧٠١  ٠٫٩٨٠٨  ١٫٥٦٨٥  52.3  التفسير

 ٠,٠١دالة عند **  ١٨,٦٥٦  ١٫٠٢٦٥  ١٫٥٧٥٩  ٥٢,٥  التعريفات اإلجرائية

 ٠,٠١دالة عند **  ٢٠,٨٤٣  ١٫٠٤٤٧  ١٫٤٦٣٠  ٤٨,٨  ضبط المتغيرات

)
ية 
ساس
 األ
علم
ت ال

مليا
ع

 ٠,٠١دالة عند **  ٤٧,٦٤٣  ٠٫٧٣٠٧  ٠٫٩٠١٩  ٣٠,١  فرض الفروض  )

  ٠,٠١دالة عند **   ٣٨,٥٤  ٢٫٤٦٦٥  ٥٫٥٠٩٣  45.9  المجال ككل
  ١,٩٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠٥الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة * 

  ٢,٥٧٦ تساوي ٥٣٨ لدرجات حرية ٠,٠١الحرجة عند مستوى داللة ) ت(قيمة **  



 
١٢٤

  :ما يلي ) ٣١(جدول   منيتضح

كانت أقل مـن قيمـة      ) التكاملية  (قيمة الوسط المحسوب من درجات اختبار عمليات العلم         * 

ره ، وذلك لما تظه   ) ٠,٠١(بفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة       % ) ٨٠(الوسط االفتراضي   

في الجدول ، وذلك في كل عملية من عمليات العلم التكاملية ، وفي إجمالي العمليات               ) ت(قيم  

  .التكاملية ككل 
وبذلك يمكن القول بأن اكتساب الطلبة لعمليات العلم التكاملية كان منخفض جداً ،وقد تحققت              * 

ئياً عند مـستوى    ال توجد فروق دالة إحصا    (الفرضية المصاغة ، حيث تم إثبات صحتها ، أي          
 بين متوسط درجات الطلبة في اختبار عمليات العلم التكاملية ومستوى            )٠,٠٥ ≤ α(  داللة  

  % ) . ٨٠اإلتقان 
كانت نسبة اكتساب طالب الصف التاسع لعمليات العلم التكامليـة التـي تمـت دراسـتها                 *

  %).٨٠(وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع مستوى القبول وهو %) ٤٥,٩(

وانخفضت في ضبط المتغيرات    %) ٥٢,٥(لغت نسبة اكتساب الطالب للتعريفات اإلجرائية       ب *

، وهذا يتناسب مع توافر     %)٣٠,١(وانخفضت في مهارة فرض الفروض إلى       %) ٤٨,٨(إلى  

يرات وفـرض الفـروض    حيث أن توافر مهارة ضبط المتغ  محتوى المنهاج هذه المهارات في    
  .كان منخفض جداً

، بينمـا  %) ٦٤,٤(وهو على التعريفات اإلجرائية أعلى نسبة وهي        ) ٣٧(م  حقق السؤال رق  * 

  %) .١٧,٢( وهو على فرض الفروض أقل نسبة وهي ) ٤٤(حقق السؤال رقم 

  )٠,٠١ (حتى عند مستوى داللة منخفضلم تحقق نتيجة أي سؤال في أية مهارة حد القبول * 

العلم التكاملية منخفض جـداً و غيـر        إذن يمكن القول أن مستوى اكتساب الطلبة لعمليات         * 

  .مقبول 
  
    
      



 
١٢٥

  االختبار ككل: ثالثاً
لتسهيل عملية قراءتها، ثم ) ١٠٠(قام الباحث بتحويل الدرجات لتصبح العالمة الكلية   

  .قام بحساب اإلحصاءات الوصفية لالختبار ومجاالته
  

  )٣٢(جدول 

  اإلحصاءات الوصفية لمجاالت االختبار ولالختبار ككل
  

  

المتوسط   المجاالت
  )١٠٠(الحسابي 

االنحراف 
  المعياري

  الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة 

 ٠,٠١دالة عند **  ١٩,٦٧٣  ٢١٫٣٩٩  ٦١٫٨٨  طبيعة العلم

 ٠,٠١دالة عند **  ٤١,٦٨٦  ١٨٫٣٢٦  ٤٧٫١٣  عمليات العلم

 ٠,٠١دالة عند **  ٣٦,٠٩٩  ١٧٫٤٩١  ٥٢٫٨٣  االختبار ككل

  
    أن) ٣٢(جدول يتضح من 

بفـرق  % ) ٨٠( العلم كانت أقل من قيمة الوسط االفتراضي         تساب الطلبة لمفاهيم طبيعة    اك *

  ) .٠,٠١(عند مستوى داللة دال إحصائياً 

بفـرق دال   % ) ٨٠(اكتساب الطلبة لعمليات العلم كان أقل من قيمة الوسـط االفتراضـي             * 

  ) .٠,٠١(إحصائياً عند مستوى داللة 
 كان منخفض جداً ،وقد     عملياته لمفاهيم طبيعة العلم و    الطلبة   وبذلك يمكن القول بأن اكتساب    * 

ال توجـد فـروق دالـة       ( ، حيث تم إثبات صحتها ، أي         تي سبق صياغتها  تحققت الفرضية ال  
ي اختبـار مفـاهيم      بين متوسط درجات الطلبة ف      )٠,٠٥ ≤ α(  إحصائياً عند مستوى داللة     

    ) . % ٨٠  ( ومستوى اإلتقانطبيعة العلم و عملياته



 
١٢٦

 معاً بلغـت  لمفاهيم طبيعة العلم وعملياتهأوضحت الدراسة أن اكتساب طالب الصف التاسع  * 

وهـي نتـائج منخفـضة جـداً        %) ٥٢,٨٣(وكان متوسط درجاتهم على االختبار      %) ٥٩,٨(

  %).٨٠(بالمقارنة مع  المستوى المقبول وهو 

، وبلـغ   %)٧٠( بلـغ    العلـم طبيعـة   النسبة المئوية لنجاح طلبة الصف التاسع في اختبار         * 

، وهي نسبة غير مقبولة ألنها أقل من المستوى         %)٦١,٩(المتوسط الحسابي لعالمات الطالب     

  %).٨٠(المقبول وهو 
، %)٤٧,١٣(، ومتوسط درجات الطلبة     %)٤٣(بلغت نسبة النجاح في اختبار عمليات العلم        * 

  %).٨٠(وهي نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع المستوى المقبول وهو 

بينما تدنت في اختبار عمليات العلم حتـى  %) ١٢ (طبيعة العلمكانت أدنى درجة في اختبار  * 

  %).صفر(وصلت إلى 

وقام الباحث بتقسيم درجات الطلبة إلى خمس فئات للتعرف على طبيعة توزيـع الطلبـة فـي             

علـوم واللغـة    تم اعتماد هذا التقسيم في الدراسات الوطنية للرياضيات وال        ( ضوء تلك الفئات    
 ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠، ١٩٩٨( العربية ، التي أجرتها وزارة التربيـة والتعلـيم فـي األعـوام          

  : والجدول التالي يوضح ذلك ) ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٥
  )٣٣(جدول 

  النسب المئوية للطلبة في ضوء فئات الدرجات
   

  النسبة المئوية للطلبة
  فئات الدرجات

  لاالختبار كك  عمليات العلم  طبيعة العلم

  %١,٣  %٥,٤  %٣,٧  ٢٠أقل من -٠
  %٢٣,٩  %٣٠,٢  %١٣,٩  ٤٠أقل من -٢٠
  %٣٩,١  %٤٢,٢  %٢٦,٩  ٦٠أقل من -٤٠
  %٣٠,٧  %١٨,٣  %٣٣,٣  ٨٠أقل من -٦٠

٥,٠ %٣,٩ %٢٢,٢  ١٠٠-٨٠% 

  



 
١٢٧

  ......يتضح من الجدول السابق أن 
 االختبـار   على%)  ٥(بلغت  ) ١٠٠-٨٠(النسبة المئوية لدرجات الطلبة التي تقع في الفئة         * 

في عمليات العلـم،    %) ٣,٩(بينما تدنت إلى    %) ٢٢,٢( منها   طبيعة العلم ككل، وكان نصيب    
طبيعة ويتضح من ذلك انخفاض الدرجات العالية في اختبار عمليات العلم وارتفاعها نسبياً في              

، مما يدل على عدم حصول الطلبة على درجات مرتفعة في اختبار عمليات العلم وذلـك                العلم
  .دم تمكنهم منهالع
، أي أن   %)٣٩,١(أعلى نسبة وهـي     ) ٦٠-٤٠(حققت درجات الطالب التي تقع في الفئة        * 

 ) ٨٠ – ٦٠(لطلبة التي تقع درجاتهم في الفئة     ويليها ا  درجات الطالب تقع في هذه الفئة،      معظم
  ٠% ٣٠,٧حيث كانت نسبتهم 

  . و هي النسبة األدنى %١,٣بلغت  ) ٢٠-٠( نسبة درجات الطلبة التي تقع في الفئة * 
  . درجة    ٨٠ درجة وأدنى من  ٢٠نستنتج أن معظم درجات الطلبة تقع أعلى من * 
  

تم اعتمـاد  ( ولمزيد من العمق في تحليل البيانات قام الباحث بتقسيم الطلبة إلى ثالث مستويات            
جرتهـا وزارة   هذا التقسيم في الدراسات الوطنية للرياضيات والعلوم واللغة العربية ، التـي أ            

  : )  ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠، ١٩٩٨( التربية والتعليم في األعوام 
  .فما فوق% ٨٠وهم الطلبة الذين حصلوا على : متقنين -١
و أعلى من أو    % ٨٠وهم الطلبة الذين حصلوا على درجة أقل من         : متوسطي اإلتقان  -٢

 %.٥٠تساوي 

 %.٥٠ل من وهم الطلبة الذين حصلوا على درجة أق: غير متقنين -٣
 :والجدول التالي يوضح ذلك

  )٣٤(جدول 
  النسب المئوية للطلبة في ضوء مستويات اإلتقان الثالث 

  النسبة المئوية للطلبة
  فئات الدرجات

  االختبار ككل  عمليات العلم  طبيعة العلم

  %٤٠,٢  %٥٧,٠  %٣٠,٠  غير متقن
  %٥٤,٨  %٣٩,١  %٤٧,٨  متوسط اإلتقان

 %٥,٠ %٣,٩ %٢٢,٢  متقن



 
١٢٨

  .......يتضح من الجدول السابق أن 

 طبيعـة العلـم   فقط من الطلبة إلى مرحلة اإلتقان في اإلجابة علـى اختبـار             %) ٥(وصل  * 

  ..وهي نسبة متدنية جداً فقط،٢٧م أي أن عدد الطلبة الذين وصلوا لمرحلة اإلتقان هوعملياته،

  %).٤٠,٢( غير المتقنين لالختبار بلغت نسبة الطلبة* 

   %).٥٤,٨(عظم النسب الكلية للطلبة في فئة متوسطي اإلتقان بنسبة تواجدت م *

    ٠%)٥٧(كشفت الدراسة انخفاض كبير في إتقان الطلبة لعمليات العلم حيث بلغ* 

كتاب على عمليات العلم، وربما يعود لعدم تناول المعلمين         محتوى ال بعدم تركيز    ويفسر ذلك * 

محتـوى   ذلك للكم المعرفي الكبير المتواجـد فـي   للمحتوى بصورة مهارات تفكير، وقد يعود  

  . الصف التاسعمنهاج

  .و قد يعزى ذلك ألن العمر العقلي لمتوسط الطلبة أقل من العمر الزمني * 

و قد يعزى ذلك ألن معظم المفاهيم والمعلومات التي يتناولها الكتاب أعلى من العمر العقلي               * 

   .لمتوسط الطلبة 

التعليمية المستخدمة والتي تعتمد على الحفظ والتلقين ، وعدم إتاحـة           وقد يعود ذلك للطرق     * 

  .الفرصة للطالب لممارسة العمليات العلمية 

  .إذن يمكن القول أن مستوى اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العلم و عملياته غير مقبول * 

له ، وتتفـق    وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الرابع و إثبات صدق الفرضية التي وضعت              * 

 ؛  ١٩٨٥  ،  عياصـرة ؛ ٢٠٠٤  ، عبد الحميد؛ ٢٠٠٠ ،فراج( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

   ) ١٩٨٥  ،حسام الدين فهمي

  

  

  

  



 
١٢٩

  :سؤال الخامس النتائج 
  : على ما يلي خامسالسؤال النص ي* 

  درجات متوسط بين)٠,٠٥ ≤ α(   ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عالقة توجد   هل
  درجاتهم على مجال عمليات العلم؟ متوسط على مجال مفاهيم طبيعة العلم و طلبة ال

  :ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار صحة الفرض الصفري التالي* 
 درجاتمتوسط   بين    )٠,٠٥ ≤ α(   ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        عالقة  ال توجد   

  .درجاتهم على مجال عمليات العلم متوسط  العلم وعلى مجال مفاهيم طبيعة   الطلبة 
       Pearson Correlation Coefficient معامل ارتباط بيرسـون  مااستخدتم وقد * 

   يوضحالتاليالجدول و ، العالقة بين درجات الطلبة على المجالينوذلك للتعرف على داللة  
   :ذلك   

  )٣٥(جدول رقم 

  ة على مجالي مفاهيم العلم وعمليات العلمالعالقة بين درجات الطلبداللة 
ا  مفاهيم طبيعة العلم

جال
لم

  

  البعد
  خصائص العلم  أهداف العلم

أخالقيات 
  نتائج العلم  العلم

طبيعة العلم 
  ككل

 **0.468 **0.348 **0.362 **0.336 **0.317  المالحظة

 **0.443 **0.351 **0.334 **0.281 **0.325  القياس

 **0.363 **0.316 **0.266 **0.241 **0.227  التصنيف

 **0.285 **0.239 **0.155 **0.175 **0.264  االستنتاج

 **0.374 **0.329 **0.252 **0.228 **0.277  التنبؤ

 **0.589 **0.482 **0.419 **0.385 **0.428  عمليات العلم األساسية ككل

 **0.360 **0.275 **0.206 **0.278 **0.293  التفسير

 **0.341 **0.208 **0.291 **0.195 **0.314  التعريفات اإلجرائية

 **0.320 **0.196 **0.242 **0.179 **0.333  ضبط المتغيرات

 **0.145 *0.103 **0.132 **0.076 **0.114  فرض الفروض

 **0.464 **0.309 **0.345 **0.290 **0.422  عمليات العلم التكاملية ككل

علم
ت ال

مليا
ع

  

 **0.598 **0.454 **0.433 **0.384 **0.477  ات العلم ككلعملي
   ٠,٠٨٨ تساوي ٥٣٨ بدرجات حرية ٠,٠٥القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى * 

  ٠,١١٤ تساوي ٥٣٨ بدرجات حرية ٠,٠١القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى ** 



 
١٣٠

  ) ٣٥( يتضح من الجدول السابق رقم 

  ٠قة موجبة بين مجال مفاهيم طبيعة العلم ومجال عمليات العلم وجود عال •

  ٠ ٠,٠١ حيث كانت قيم معامالت االرتباط الموضحة في الجدول دالة عند  •

  ٠مفاهيم طبيعة العلم و عمليات العلم   مما يؤكد قوة العالقة بين المتغيرين وهما •

قة بين االتجاهات العلميـة     التي أثبت أن العال    ) ١٩٨٥( ويتفق هذا مع دراسة عياصرة       •

  ٠ ايجابيةوفهم طبيعة العلم و مهارات التفكير العلمي عالقة 

  : أن إلى ذلك يرجعوقد

سـيتمكن مـن    ) ، والتنبؤ، والضبط   والتفسير الوصف(الطالب المتمكن من أهداف العلم كـ       * 

  ).تفسير البيانات، وضبط المتغيرات والتنبؤ بها(عمليات العلم كـ 

تمكن من خصائص العلم سيفكر بموضـوعية، وعقالنيـة، ويمعـن المالحظـة            الطالب الم * 

واستخدام التجربة واالستعانة باألدوات واألجهزة المناسبة للوصول للنتائج وبذلك فهو سيتمكن           

  .من عملية المالحظة والقياس واالستنتاج والتجريب وفرض الفروض

يحب االستطالع ومتابعة كل مـا هـو        الطالب الذي يتميز بأخالقيات العلم هو عالم صغير         * 

جديد في المجاالت العلمية، وال يتسرع عند إصدار األحكام، ويقر بنتائج تجاربه سواء كانـت               

إيجابية أو سلبية، وبذلك يرتقي لمستوى المنهج العلمي في البحث والتفكير وهذا سيجعله ينجح              

  .في مهارة فرض الفروض و التجريب واالستنتاج وضبط المتغيرات

تمكن الطلبة من نتائج العلم وفهمها من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانين ونظريات سـوف    * 

تساعده في عمق التفكير في عمليات العلم واختصار األفكـار باسـتخدام المفـاهيم، وتحديـد           

 .المعلومات لحقائق جزئية للوصول لتعميمات تختصر الحقائق ليصل إلى النظريات

  
  
  



 
١٣١

  :دس  الساالسؤالنتائج 
  

  :يلي   على ماالسؤال السادسنص ي* 

 فـي متوسـطات      )٠,٠٥ ≤ α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           هل 

  الطلبة على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير جنس الطالب؟ درجات

  :اختبار صحة الفرض الصفري التالي جرى ولإلجابة عن السؤال السابق * 

 متوسـطات   بـين   )٠,٠٥ ≤ α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             ال

  .الطلبة على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير جنس الطالب درجات

وذلك للتعرف على داللة الفـروق       ومتساويتين   لعينتين مستقلتين ) ت  ( م اختبار   ااستخد تمو* 

  : يوضح ذلك التاليلجدول  ، و ابين الذكور واإلناث

  )٣٦(جدول رقم 

  اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته في ضوء متغير جنس الطالبداللة الفروق في 
  

  الجنس  البعد  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  ١,١٢٣٠٣  ٢,٧٢٩٦  ذكر
  أهداف العلم

  ١,١٢٠٠٥  ٢,٧١١١  أنثى
  غير دالة  ٠,١٩٢

  ١,٣٣١٥٨  ٢,٦٥٥٦  ذكر
  خصائص العلم

  ١,١٧٤٣٣  ٣,٠١١١  أنثى
٣,٢٩١  

دالة عند 
٠,٠١  

  ١,٢٩٣٨٢  ٢,٤٣٣٣  ذكر
  أخالقيات العلم

  ١,١٠٩٢٢  ٢,٦٥٥٦  أنثى
٢,١٤٣  

دالة عند 
٠,٠٥  

  ١,٣٥٧٧٩  ٢,١٣٧٠  ذكر
  نتائج العلم

  ١,٣٦٠٤٧  ٢,٧٠٧٤  أنثى
٤,٨٧٦  

دالة عند 
٠,٠١  

  ٣,٧٠٦٤٥  ٩,٩٥٥٦  ذكر

علم
ة ال

بيع
ط

  

  المجال ككل
 ٣,٤٨٣٩٢  ١١,٠٨٥٢  أنثى

٣,٦٤٩  
دالة عند 
٠,٠١  



 
١٣٢

  الجنس  البعد  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  المالحظة  ١,٠٠١٠٠  ١,٤١٤٨  ذكر
  ٠,٩٤٦٨٩  ١,٥٩٢٦  أنثى

دالة عند   ٢,١٢٠
٠,٠٥  

  ٠,٨٨٧٩٨  ١,١٨١٥  ذكر
  القياس

  ١,٠٠٦٠١  ١,٣١٤٨  أنثى
  غير دالة  ١,٦٣٣

  ٠,٩١١٦٦  ١,٣٥١٩  ذكر
  التصنيف

  ٠,٩٥٤٢٨  ١,٥٤٤٤  أنثى
دالة عند   ٢,٣٩٨

٠,٠٥  
  ٠,٨٦٩٧٤  ١,٦٩٢٦  ذكر

  االستنتاج
  ٠,٨٣٧٣٤  ١,٦٨١٥  أنثى

  غير دالة  ٠,١٥١

  ٠,٩١٢٢٦  ١,٢٤٤٤  ذكر
  التنبؤ

  ٠,٩٦٦٦٧  ١,٤١١١  أنثى
دالة عند   ٢,٠٦٠

٠,٠٥  
  ٢٫٨٥٥٥٣  ٦٫٨٨٥٢  ذكر

سية
سا
 األ

علم
ت ال

مليا
ع

  

عمليات العلم 
 ٣٫٢٥٥٥٢  ٧٫٥٤٤٤  أنثى   ككلاألساسية

دالة عند   ٢,٥٠٢
٠,٠٥  

  التفسير  ٠,٩٥٦٦٢  ١,٣٨٨٩  ذكر
  ٠,٩٧٣٣٩  ١,٧٤٨١  أنثى

دالة عند   ٤,٣٢٥
٠,٠١  

  ١,٠١٥٣٤  ١,٥٢٥٩  ذكر
  التعريفات اإلجرائية

  ١,٠٣٦٩٠  ١,٦٢٥٩  أنثى
  غير دالة  ١,١٣٢

  ١,٠٢٠٧٩  ١,٤٣٣٣  ذكر
  ط المتغيراتضب

  ١,٠٦٩١٤  ١,٤٩٢٦  أنثى
  غير دالة  ٠,٦٥٩

  ٠,٧٣١٣١  ٠,٩١١١  ذكر
  فرض الفروض

  ٠,٧٣١٣٦  ٠,٨٩٢٦  أنثى
  غير دالة  ٠,٢٩٤

  ٢٫٣٣٤٣٧  ٥٫٢٥٩٣  ذكر

لية
كام

 الت
علم

ت ال
مليا

ع
  

عمليات العلم 
 ٢٫٥٧١٩٠  ٥٫٧٥٩٣  أنثى  التكاملية ككل

دالة عند   ٢,٣٦٥
٠,٠٥  

  ٤,٥٧٠٥٤  ١٢,١٤٤٤  ذكر

علم
ت ال

مليا
ع

  

  ككلعمليات العلم 
 ٥,٢٤٣١٩  ١٣,٣٠٣٧  أنثى

دالة عند   ٢,٧٣٩
٠,٠١  

  االختبار ككل    ٧,٤٣٥٠٥  ٢٢,١٠٠٠  ذكر
 ٧,٧٩٥٧٦  ٢٤,٣٨٨٩  أنثى

دالة عند   ٣,٤٩١
٠,٠١  

  ١,٩٦  تساوي  ٠,٠٥ عند مستوى ٥٣٨ قيمة ت الجدولية بدرجات حرية  *
  ٢,٥٧٦  تساوي  ٠,٠١ستوى  عند م٥٣٨قيمة ت الجدولية بدرجات حرية   **
  
  



 
١٣٣

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 
  

  :مجال طبیعة العلم: أوًال

 بـين الـذكور    )٠,٠١ = α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          -١

 .واإلناث في أبعاد خصائص العلم، نتائج العلم وطبيعة العلم ككل لصالح اإلناث

 بـين الـذكور      )٠,٠٥= α(  مستوى داللـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        -٢

 .واإلناث في بعد أخالقيات العلم لصالح اإلناث

 بين الـذكور     )٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٣

 .  واإلناث في بعد أهداف العلم
  
  مجال عمليات العلم: ثانياً

 بـين الـذكور      )٠,٠١ = α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           -١

 .ككل لصالح اإلناثالتكاملية واإلناث في أبعاد التفسير، وعمليات العلم 

 بـين الـذكور      )٠,٠٥ = α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           -٢

 وعمليات العلم   واإلناث في أبعاد العمليات األساسية ككل، المالحظة، التصنيف والتنبؤ        

 .ح اإلناث لصالاألساسية ككل

 بين الـذكور     )٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٣

واإلناث في أبعاد القياس، االستنتاج، التعريفات اإلجرائية، ضبط المتغيرات، فـرض            

 . الفروض
    
  االختبار ككل: ثالثاً

ـ  )٠,٠١ = α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     طات درجـات  في متوس

  .لصالح اإلناث على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته الذكور ومتوسطات درجات اإلناث



 
١٣٤

والتي أظهرت وجـود فـروق بـين أداء    ) ١٩٩٧(Ebou وتتفق النتائج السابقة مع دراسة * 

  . الطالب والطالبات على اختبار عمليات العلم لصالح الطالبات

ألنها أظهـرت عـدم وجـود       ) ٢٠٠٣(اسة شعيلي وخطايبة    وتختلف النتائج السابقة مع در    * 

  فروق في أداء الطالب على اختبار عمليات العلم تعود للجنس، كما تختلف مع دراسة الدرابيع 

  .التي أشارت لوجود أثر ذو داللة إحصائية لمتغير الجنس و لصالح الذكور  ) ١٩٩٥( 

ف طبيعة اإلناث عن الذكور في تنـاول        ويرى الباحث أن النتيجة السابقة ربما تعود الختال       * 

المعلومات والتفكير بها ، حيث أن اإلناث تميل أكثر إلى التنظيم والتفكير المنطقي، ويؤيد ذلك               

النتائج العالية التي تحققها الطالبات في المدارس بالنسبة للذكور، وربما يعـود ذلـك للوضـع          

  .الطالب العبء األكبر فيها  االقتصادي والسياسي الذي يعيشه الطالب حيث يتحمل

  

  :سؤال السابع النتائج 
  : على ما يلي السؤال السابعنص ي *  

 درجات في متوسطات )٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل

  ؟) وكالةحكومة،(عزى لمتغير الجهة المشرفةالطلبة على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته ت

  :ة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار صحة الفرض الصفري التاليولإلجاب* 

 في متوسـطات درجـات    )٠,٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          

حكومـة ،   (الطلبة على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغير الجهـة المـشرفة              

  .)وكالة

وذلك للتعـرف    وغير متساويتين    لعينتين مستقلتين ) ت  ( ر   اختبا  الباحث مااستخدجرى  وقد  * 

جـدول   ، و  بين طلبة المدارس الحكومية وطلبة مـدارس وكالـة الغـوث          على داللة الفروق    

   يوضح ذلك التالي)٣٧(

  



 
١٣٥

  )٣٧(جدول رقم 

على اختبار مفاهيم طبيعة العلم وعملياته في ضوء متغير   درجات الطلبةداللة الفروق في

  )حكومة ، وكالة(ةالجهة المشرف
  

الجهة   البعد  المجال
  المشرفة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  ١٫١٩١٨٧  ٢٫٥٧٥٠  حكومة
  أهداف العلم

  ٠٫٨٩٦٨٥  ٣٫٠١١١  وكالة
٤٫٣٣٣  

دالة عند 
٠,٠١  

  ١٫٢٥٨٩٢  ٢٫٧٤١٧  حكومة
  خصائص العلم

  ١٫٢٦٦١٣  ٣٫٠١٦٧  وكالة
٢٫٣٨٨  

دالة عند 
٠,٠٥  

  ١٫٢٥٠٨٧  ٢٫٥٢٧٨  حكومة
  أخالقيات العلم

  ١٫١٢٣٤٢  ٢٫٥٧٧٨  وكالة
  غير دالة  ٠٫٤٥٣

  ١٫٤٠٨٤٩  ٢٫٣٥٢٨  حكومة
  نتائج العلم

  ١٫٣٣٧٧٤  ٢٫٥٦١١  وكالة
  غير دالة  ١٫٦٤٧

  ٣٫٧٥٦١٥  ١٠٫١٩٧٢  حكومة

علم
ة ال

بيع
ط

  
  المجال ككل

 ٣٫٣٠٤٨١  ١١٫١٦٦٧  وكالة
٢٫٩٤٠  

دالة عند 
٠,٠١  

  ٠٫٩٧٩٧٤  ١٫٤٠٢٨  حكومة
  المالحظة

  ٠٫٩٤٣٦٥  ١٫٧٠٥٦  وكالة
٣٫٤٢٧  

دالة عند 
٠,٠١  

  ٠٫٩٩٢٧٠  ١٫٢٧٥٠  حكومة
  القياس

  ٠٫٨٥٩٣٧  ١٫١٩٤٤  وكالة
  غير دالة  ٠٫٩٢٨

  ٠٫٩٥٧٥٣  ١٫٤١١١  حكومة
  التصنيف

  ٠٫٨٩٣٥٢  ١٫٥٢٢٢  وكالة
  غير دالة  ١٫٢٩٩

  ٠٫٨٧١٦٨  ١٫٦٩١٧  حكومة
  االستنتاج

  ٠٫٨١٦٤٢  ١٫٦٧٧٨  وكالة
  غير دالة  ٠٫١٧٨

  ٠٫٩٨٩٧٣  ١٫٣٣٠٦  حكومة
  التنبؤ

  ٠٫٨٤٣٣٥  ١٫٣٢٢٢  وكالة
  غير دالة  ٠٫٠٩٧

  ٣٫٣٣١١٠  ٧٫١١١١  حكومة

علم
ت ال

مليا
ع

  

سية
سا
 األ

علم
ت ال

مليا
ع

  

عمليات العلم 
 ٢٫٤٨٧٨٦  ٧٫٤٢٢٢  وكالة  األساسية ككل

  غير دالة  ١٫١٠٨
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الجهة   البعد  المجال
  المشرفة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٩٣٠٩٠  ١٫٤٥٠٠  حكومة
  التفسير

  ١٫٠٣٦٢٠  ١٫٨٠٥٦  وكالة
٤٫٠٢٧  

دالة عند 
٠,٠١  

التعريفات   ١٫٠٥٦٠٠  ١٫٦٦٣٩  حكومة
  ٠٫٩٤٣٠٧  ١٫٤٠٠٠  وكالة  اإلجرائية

٢٫٨٣٥  
دالة عند 
٠,٠١  

ضبط   ١٫٠٤٧٣٨  ١٫٤٧٧٨  حكومة
  ١٫٠٤١٥٩  ١٫٤٣٣٣  وكالة  المتغيرات

  غير دالة  ٠٫٤٦٦

فرض   ٠٫٧٣٠٢٨  ٠٫٩٦١١  حكومة
  ٠٫٧١٩٠٥  ٠٫٧٨٣٣  وكالة  الفروض

٢٫٦٨٠  
دالة عند 
٠,٠١  

  ٢٫٥٦٥٥٧  ٥٫٥٥٢٨  حكومة
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لية

كام
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علم
ت ال

ليا
  

عمليات العلم 
 ٢٫٢٥٩٥٧  ٥٫٤٢٢٢  وكالة  التكاملية ككل

  غير دالة  ٠٫٥٧٩

  ٥٫٣٤٢٤١  ١٢٫٦٦٣٩  حكومة
  عمليات العلم ككل

  ٤٫٠٥٦٦١  ١٢٫٨٤٤٤  وكالة
  غير دالة  ٠٫٣٩٩

  ٨٫٢١٧٩٧  ٢٢٫٨٦١١  حكومة
  االختبار ككل  

 ٦٫٤٨٢٤٥  ٢٤٫٠١١١  وكالة
  غير دالة  ١٫٦٣٩

  ١,٩٦  تساوي  ٠,٠٥ عند مستوى ٥٣٨قيمة ت الجدولية بدرجات حرية * 
  ٢,٥٧٦  تساوي  ٠,٠١ عند مستوى ٥٣٨ قيمة ت الجدولية بدرجات حرية **
  

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 
  

  :مجال طبيعة العلم: أوالً
 بين طلبة المدارس  )٠,٠١ = α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -١

الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في أبعاد أهداف العلم ومجال طبيعة العلم ككل لصالح 
 .طلبة وكالة الغوث

بين طلبة المدارس   )  ٠,٠٥ = α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٢     

 .الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في بعد خصائص العلم لصالح طلبة وكالة الغوث         

 بين طلبة المدارس  )٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٣    

  .ت العلم ونتائج العلمالحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في أبعاد أخالقيا         
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  مجال عمليات العلم: ثانياً
 بين طلبة المـدارس      )٠,٠١ = α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -١

 .الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في أبعاد المالحظة والتفسير لصالح طلبة وكالة الغوث

 بين طلبة المـدارس      )٠,٠١ = α(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        -٢

الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في أبعاد التعريفـات اإلجرائيـة، فـرض الفـروض                
 .وعمليات العلم التكاملية ككل لصالح طلبة المدارس الحكومية

 بين طلبة المدارس  )٠,٠٥ ≤ α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال   -٣

 .بة مدارس وكالة الغوث في بعد عمليات العلم األساسية ككلالحكومية وطل

 بين طلبة المدارس  )٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٤

الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث في أبعاد القياس، التصنيف، االستنتاج، التنبـؤ، ضـبط              

  .المتغيرات وعمليات العلم ككل
  

  االختبار ككل: ثالثاً
 متوسـطات  بـين   )٠,٠٥ ≤ α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة    ال  * 

درجات طلبة المدارس الحكومية ومتوسطات درجات  طلبة مدارس وكالة الغوث على اختبار             
  .مفاهيم طبيعة العلم وعملياته

حكومة يدرسون نفس المقرر    ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى أن طلبة الوكالة وال          * 
الدراسي في مادة العلوم ، والذي أظهرت الدراسة أنه يركز على الكم المعرفي الكبير ، بينمـا             
تقل فيه عمليات العلم ، وتكاد تكون بعضها معدومة فيه ، كما أن جميـع المحـاوالت التـي                   

ـ    ى تحـسن  تجري لتحسين مستوى التعليم تركز على تحسين مستوى التحصيل وال تركـز عل
  .مستوى التفكير باستخدام عمليات العلم 
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  تعقيب الباحث على نتائج الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن توافر مفاهيم طبيعة العلم كان دون المستوى المقبول ، وهذا 

  .انعكس على مستوى اكتساب الطلبة لهذه المفاهيم حيث كان دون المستوى المقبول 
 ثمة أن وجدت األساسي، التاسع للصف العلوم لمنهاج وكمالحظ كمعلم للصف التاسع إنني  

 تندرج العلوم طبيعة مفاهيم ضمن عرضها تم التي األفكار فمعظم المعاصر، الفلسفي للفكر تغييباً

 وبات روادها، قبل من حتى نقد من شابها لما عنها التخلي تم التي  ،الوضعية الفلسفة إطار في

 استمرارية يعكس بالطبع وهذا األفكار، تلك تعرض الفلسطينية امناهجن تبقى أن المؤسف من

 .خاص بشكٍل والفلسطينية عام، بشكٍل العربية العقلية في المفاهيم تلك تجسيد

   المؤلفونعندما عرض  مثال على ذلك، و كما أنه تم الخلط بين بعض مفاهيم طبيعة العلم   
 المنهج أن مع العلوم، خصائص عن مستقل بشكل العلمي المنهج خصائص )١٥-١٢ (ص

 المنهج وخصائص العلوم خصائص بين فصل هناك ليس إذ ، العلوم مكونات أحد هو العلمي

 بشكٍل الحديث يجوز وال العلوم، بنية مكونات أحد هو العلوم فمنهج المؤلفون، يذكر كما العلمي،

 زالوا ما ؤلفونفالم العلمي، المنهج خصائص عن وأخرى العلوم خصائص عن تارةً منفصل

 .  المصاحب المنهج عن مستقل معرفي كمحتوى العلوم يعتبرون

 عبارة المقرر في العلم المنهج خصائص عنوان تحت استعراضها تم التي الخصائص  كما أن 

 معايير والموضوعية فالعقالنية إليها، يتطرقوا ولم المؤلفون، أغفلها لتي االعلوم أخالقيات عن

  .وأخالقيات ومنهجاً محتوى كونها حيث من العلوم تأخالقيا تحت تندرج
    )٢٨-٢٠: ١٩٩٦ :وآخرون، الخليلي(

   . العلوم لطبيعة المعاصرة النظرة مع يتماشى بشكل الوحدة هذه ترتيب إعادة لذلك يجب
 مجال في وخبرة ومعرفية أكاديمية كفاءة على الفلسطينية المناهج تأليفب المكلفة األطقم إن   

 فإنهم وإخراجها، المناهج تلك إعداد في واضح جهد من بذلوه لما الكبير احترامي ومع ،التعليم

 اإلطار ضمن وليست نعايش، الذي العصر بنت ليست العلوم طبيعة مفاهيم حول أفكاراً عرضوا

  .الراهنة أيامنا في المقبول الفلسفي
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ناصر المعرفة العلمية   ليس ذلك فحسب فقد أوضحت هذه الدراسة أيضاً الكم الهائل من ع
التي يحتويها الكتاب ، والتي تجعل الشغل الشاغل للطالب هو حفظها ، وللمعلم تلخيصها على 
السبورة ، ومحاولة تلقينها للطلبة ، واإلسراع في إنهائها في الوقت المحدد ، بدون أن يحاول 

  .ترتيب هذه المعرفة وعرضها بصورة عمليات عقلية يمارسها طلبته 
ظهور نتائج هذه الدراسة ال نستطيع أن نلوم المعلم ، فالكتاب برمته يحتاج إلعادة بعد 

مع أنهم يجدون صعوبة في (صياغة وترتيب ، فما الفائدة من حفظ الطلبة لمعلومات الكتاب 
وهم ) ذلك ألن مستوي المعلومات في كثير من األحيان فوق المستوى العقلي لمتوسط الطلبة 

  .ابة عن معلومة فيه عندما تصاغ بشكل مهارة تفكيرال يستطيعون اإلج
فقد أظهرت هذه الدراسة قلة مهارات التفكير ،وليست هذه كل المشكلة ، فاألهم أن هذه    

 ومتوازن ونسبي ال على مستوى المهارة ، وال على مستوى معقولالمهارات لم تتوزع بشكل 
لواحد ، وال على مستوى الوحدات الوحدة الدراسية الواحدة ، وال على مستوى الفصل ا
  ٠كل ، وال على مستوى الكتاب ككل الدراسية ككل ، وال على مستوى الفصول الدراسية ك

حتى أن عمليات العلم التي أظهرت الدراسة توافرها بشكل نسبي ليست هي األهم، فتوافر   
 الطلبة قد فكروا ، مهارة االتصال ومهارة التعريفات مع عدم التوازن في توزيعها ال يعني أن

فعند تناولها لوحدها بدون بقية المهارات ، يجعلها تميل إلى الحفظ أكثر من ممارسة التفكير ، 
ضبط (كيف ال ومعظم العمليات المهمة تكاد تكون غائبة كما أظهرت الدراسة مثل عمليات 

  .)....المتغيرات ، وفرض الفروض، واالستدالل ،والعالقات المكانية والزمانية 
   وإخفاق الطلبة في الوصول للمستوى المقبول أو حتى أقل منه ، في اختبار عمليات العلم 
هو مرآة تعكس كل ما تحدثنا عنه سابقاً وتؤكده ، وهي نتيجة حتمية لهذا الكتاب بصورته 
الحالية التي يتراءى للبعض أنه يحتوي كثيراً من المعلومات واألنشطة ، فما فائدة ازدحام 

ب المقرر بالمعلومات ، فهي موجودة في المكتبات ويمكن الحصول عليها من االنترنت الكتا
ومن الكثير الكثير من مصادر اإلعالم ، فلم يعد الكتاب هو المصدر الوحيد للمعرفة ، كما أنه 
ما الفائدة من األنشطة إذا تم عرض نتائجها في الكتاب ولم تصاغ بصورة عمليات عقلية 

  .ممارسة
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 بين فهم مفاهيم طبيعة العلم وفهم ايجابيةا أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية كم     
عملياته ، وهذا أيضاً يعكس ويؤكد قلة توافر مفاهيم طبيعة العلم وعرضها بصورة فلسفية ، 
يوجد فيها خلط في كثير من األحيان من ناحية، وانعدام التوازن في توزيع عمليات العلم 

  .احية أخرىوغياب بعضها من ن
 معرفية معتقدات وراء نتحصن زلنا وما والعشرين الحادي القرن في نعيش أن المؤسف من   ف

 فلسطينية مناهج بناء مرحلة في أننا وبخاصة العشرين، القرن من األول النصف في رائجة كانت

 .والفلسفي المعرفي  التربوي والمستوى على جديد كل تواكب أن المفترض من جديدة،
 

  :لتوصياتا
  :على ضوء نتائج البحث الحالي نوصي القائمين على العملية التعليمية بما يلي 

  .كهدف للعملية التعليمية بدالً من مجرد المعرفة يد على مهارات التفكير العقلية ،التأك -١

يـتم  ل التالميذ إلى المعرفة بأنفـسهم      تبسيط تدريس العلوم و جعله أكثر فعالية حتى يصل           -٢
 .ها و تطبيقها في مواقف جديدة االحتفاظ ب

إعادة النظر في جدوى كمية المعلومات الغزيرة ، والموزعة بشكل غير متـوازن خـالل                -٣

الفصول والوحدات الدراسية المتواجدة في الكتاب، على حساب ممارسة الطلبـة لعمليـات      

 .العلم 

 ، أو إسهاب    يجب معالجة فصول ووحدات كتاب العلوم للصف التاسع التي توجد بها إطالة            -٤

حتى يـصبح محتـوى   .في المعلومات ، أو صعوبة ، وذلك بالحذف و التبسيط و المالئمة   
  .الكتاب مناسب لمستوى الطالب و للوقت المتاح له 

مساعدة التالميذ على إنماء التدريبات العقلية من خالل عمليات العلم ، ألن ذلك يزيد مـن                 -٥

فسه و اعتماده على ذاته و شعوره باالنجاز ، فيزيـد           دافعيتهم للتعلم ، و تزيد ثقة التلميذ بن       

 .مستوى طموحه و تطوير قدراته 

إعادة تنظيم محتوى مقرر العلوم للصف التاسع بحيث يتضمن التجارب و األنشطة ، التي               -٦

 .تحفز الطلبة على ممارسة مهارات عمليات العلم 
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 تناسـب جميـع مـستويات       تضمين مناهج العلوم في المراحل المختلفة عمليات العلم التي         -٧

الطلبة العاديين منهم ، ومنخفضي التحصيل ، ومرتفعي التحصيل ، والتي تساعدهم علـى              

استثمار جميع قدراتهم العقلية بدالً من التركيز على الصم ، والحفـظ األعمـى للمعرفـة                

 .العلمية 

تباط قـوي بينهـا   االهتمام بممارسة الطلبة الفعلية لمفاهيم طبيعة العلم و عملياته لوجود ار       -٨

  .كما أثبتت الدراسة 
إعادة صياغة المحتوى بحيث يتم عرض المعلومات و األنشطة ، والتجـارب، و األفكـار      -٩

فيه بشكل عمليات عقلية يمارسها الطالب ، وأال يتم سرد نتائج األنـشطة و التجـارب و                 

  .األفكار داخل الكتاب فتفرغ المهارة العلمية العقلية من مضمونها 

   :رحات المقت

  :والستكمال ما بدأه الباحث من دراسة حالية، يقترح الباحث إجراء بعض الدراسات التالية

دراسة أثر فهم معلمي العلوم ألبعاد طبيعة العلم و عملياته على ممارساتهم الصفية ،                -١
  .وانعكاس ذلك على تالميذهم 

 .ي المرحلة األساسية دراسة التكامل والنمو الرأسي لنتائج العلم خالل مناهج العلوم ف -٢

اقتراح برامج تستهدف تنمية فهم التالميذ لطبيعة العلم و عملياته و التحقق من فعالية               -٣

 .هذه البرامج 

دراسة العالقة بين فهم الطلبة ألبعاد طبيعة العلم و عملياته على إتجاهاتم و تحصيلهم               -٤

  .في العلوم
ي ظل مفـاهيم طبيعـة العلـم        ف  اقتراح تصور منظومي لكتاب العلوم للصف التاسع       -٥

  .وعملياته 
  
  
  
  
  
  
  



 
١٤٢

  قائمة بأسماء المراجع التي اعتمد عليها الباحث
  

  المراجع العربية: أوالً 
  

وم لتالميذ الحلقة الثقافية من لأثر تدريس وحدة في مادة الع:  ) ٢٠٠١( آدم ، مدحت  )١
 .ر غير منشورة رسالة ماجستي، مرحلة التعليم األساسي على تنمية فهمهم لطبيعة العلم

 
  ، عمان ، األردنمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي) : ١٩٨٢(أبو لبدة ، سبع  )٢
  
 الثانيةة الطبع ، علم النفس التربوي،) ١٩٨٠( أبو حطب ، فؤاد و صادق ، آمال  )٣

 .مكتبة األنجلو المصرية : ،القاهرة 
  
 لدى الطلبة المتفوقين دراسياً و قدرات التفكير االستداللي: ) ١٩٩٩( أبو الجديان ، منير  )٤

 ، كلية التربية ، الجامعة )غير منشورة ( رسالة ماجستير ، العاديين بالمرحلة الثانوية 
  .اإلسالمية بغزة 

  
تقويم األسئلة المتضمنة في كتابي العلوم للصفين الرابع :  ) ١٩٩٧( أبو الفتوح، محمد  )٥

 ، المركز القومي لالمتحانات و التقويم و الخامس بالحلقة األولى من التعليم األساسي
  . ، المجلد األول ، العدد الخامس ، المجلة المصرية للتقويم التربويالتربوي 

  
تقييم لكتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي بقطاع غزة من :  ) ١٩٩٧( األغا ، إحسان  )٦

 . األول  ، المجلد الخامس ، العددمجلة الجامعة اإلسالمية ، وجهة نظر المعلمين
  
 ، غزة ٢ ، طالبحث التربوي ، عناصره ، مناهجه ، أدواته :  )١٩٩٧( األغا ، إحسان  )٧

  .الجامعة اإلسالمية : 
  
تقويم مناهج العلوم في المرحلة األساسية من منظور ) : ٢٠٠٥( األستاذ ، محمود حسن )٨

 ، الجزء "بين تحديات الواقع و طموحات المستقبل" مؤتمر الطفل الفلسطيني إبداعي ، 
  .  ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية الثاني

  



 
١٤٣

أثر فهم معلم العلوم لعمليات العلم على تنمية حب ) : ١٩٩٩( إبراهيم ، شعبان  )٩
المؤتمر العلمي الثالث للجمعية االستطالع لدى تالميذه و اتجاهاتهم نحو العلم ، 

  ) .٢( ، المجلد المصرية للتربية العلمية
  
مدى التركيز على العمليات العلمية المحتواة في النشاطات  ) : ٢٠٠٣ ( بعارة ، حسين )١٠

التدريسية العلمية لكتب العلوم للصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في 
كلية العلوم .  ، المجلد الثامن عشر ، العدد األولمؤتة للبحوث و الدراساتاألردن  ، 

  .التربوية ، جامعة مؤتة، األردن
  
 ، الطبعة األولى ، جامعة جنوب تدريس العلوم المعاصرة) : ١٩٩٦( بهجات ، رفعت  )١١

  .عالم الكتب : الوادي ، القاهرة 
  
 ، مركز تنمية اإلمكانات قراءات في تعليم التفكير و المنهج) : ١٩٩٧( جابر ، جابر )١٢

  .دار النهضة العربية : البشرية ، القاهرة 
  
 ، برنامج التعليم العلوم و الصحة وطرائق تدريسها: )  ١٩٩٣( جامعة القدس المفتوحة  )١٣

  .المفتوح ، القدس ، فلسطين 
  
/ مجلة المعلم  ، المنهاج و تنمية مهارات التفكير العلمي: ) ١٩٨٨( جبر ، عثمان  )١٤

  . ، معهد التربية ، الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية ، عمان ، األردن الطالب
  
 ، العين ، اإلمارات تعليم التفكير ، مفاهيم و تطبيقات ) :١٩٩٩( جروان ، فتحي  )١٥

  .دار الكتاب الجامعي:العربية المتحدة 
  
أثر التدريس وفقاً لنموذج وودز و تاريخ  ) : ٢٠٠٥( حسام الدين، ليلى و فهمي ، نوال )١٦

العلم في تنمية التحصيل و مهارات حل المشكلة وفهم طبيعة العلم لدى تالميذ الصف 
 ، المجلد ،  مجلة التربية العلميةعدادي ، كلية البنات ، جامعة عين شمس الثاني اإل

  .الثامن ، العدد الثالث 
  
 دراسة تحليلية لمحتوى مناهج العلوم بدولة اإلمارات  :)١٩٩١ ( حسن ، عبد المنعم )١٧

العربية المتحدة في ضوء اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا و المجتمع ، المجلد الرابع 
رؤى مستقبلية للمناهج " الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المؤتمر العلمي الثالث ، ، 

  .  ، اإلسكندرية ، مصر "في الوطن العربي 



 
١٤٤

معتقدات معلمي العلوم الفلسطينية حول التعلم و المعرفة  ) : ١٩٩١(الحشوة ، ماهر  )١٨
التعليم الفلسطيني " األول ،  ، المؤتمر الفلسطيني "البحث عن النعلم البنائي " العلمية 

  .، جامعة بيت لحم ، فلسطين" إلى أين؟ .....
  
 ، جامعة القدس المفتوحة ، الوحدة مناهج البحث العلمي: ) ١٩٩٤(حمزة ، غازي  )١٩

  .األولى ، المعرفة والبحث العلمي 
  
، تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  ) : ١٩٩٦( الخليلي ، يوسف و آخرون  )٢٠

  .دار القلم للنشر و التوزيع : ت العربية المتحدة اإلمارا
  
إعداد برنامج تدريبي لتنمية فهم معلمي العلوم في المرحلة : ) ٢٠٠١(دحالن ، حاتم  )٢١

األساسية العليا بفلسطين لطبيعة العلم و عملياته التكاملية و أثر هذا البرنامج على 
بين جامعة عين شمس و جامعة  البرنامج المشترك  رسالة دكتوراة ،أدائهم التدريسي،

  .األقصى ، كلية التربية
  
تطور القدرة على تطبيق عمليات العلم عند طلبة المرحلة  ) : ١٩٩٥( الدرابيع ، سميحة  )٢٢

 ، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة،  األساسية العليا في عينة من الطلبة األردنيين
  .األردنية ، عمان ، األردن

  
عمليات العلم و أثرها على النمو العقلي و التحصيل لدى  : )٢٠٠١(درويش ، عطا  )٢٣

، العدد  "دراسات في المناهج و طرق التدريس" طلبة الصف السابع في محافظة غزة ، 
٧١.   

  
مكتبة :  ، الكويت ٤ طمقدمة في تدريس العلوم ،) : ١٩٩٩( الدمرداش ، صبري  )٢٤

  .الفالح للنشر و التوزيع 
  
 ، ٨ ، طتدريس العلوم و التربية العلمية:  ) ١٩٩٨(  إبراهيم الديب ، فتحي و عميرة ، )٢٥

  .دار المعارف : القاهرة 
  
، ) دراسة في مناهج العلوم ( العلم و البحث العلمي : ) ١٩٨٧( رشوان ، حسين  )٢٦

  .الطبعة الثالثة ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث 
  



 
١٤٥

مهارات العمليات العلمية لدى طلبة :  ) ١٩٩٨( رواشدة ، إبراهيم و خطايبة ، عبد اهللا  )٢٧
مجلة أبحاث   تعلمية ،–المرحلة اإللزامية في األردن في ضوء متغيرات تعليمية 

  .، سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية اليرموك 
  
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب :  ، القاهرة التفكير العلمي ) : ١٩٩٦( زكريا ، فؤاد  )٢٨
  
  . ٢دار عمار ط:  عمان طبيعة العلم و بنيته ،: ) ١٩٩١( زيتون ، عايش  )٢٩
  
  .دار الشروق :  ، عمان أساليب تدريس العلوم: ) ١٩٩٤( زيتون ، عايش  )٣٠
  
دار :  ، الطبعة األولى ، عمان أساليب تدريس العلوم) : ١٩٩٩( زيتون ، عايش  )٣١

  .الشروق للنشر و التوزيع 
  
لمية البديلة و أسباب تكونها لدى تالميذ تحليل التصورات الع) : ١٩٩٨( زيتون ، كمال  )٣٢

إعداد (، المؤتمر العلمي الثاني الجمعية المصرية للتربية العلمية، المرحلة اإلعدادية 
  .، المجلد الثاني  ) معلم العلوم للقرن الحادي و العشرين

  
عالم الكتب للنشر و :  ، عمان تدريس العلوم رؤية بنائية ) : ٢٠٠٢( زيتون ، كمال  )٣٣

 .توزيع ال
  
    ١ ، طمبادئ القياس والتقويم في التربية) : ١٩٩٨(الزيود ، فهمي وعليان ،هشام  )٣٤

 .دار الفكر العربي ، القاهرة:
  
دراسة تحليلية لعمليات العلم في كتاب العلوم للصف : ) ١٩٩٤(عبد الكريم ، سحر  )٣٥

 .، جامعة عين شمس  )رسالة ماجستير غير منشورة( ، األول اإلعدادي
  

فاعلية استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على التحصيل ): ١٩٩٢( طار ، محمد الع )٣٦
واكتساب مهارات عمليات العلم األساسية في مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع 

الجمعية المصرية للمناهج وطرق االبتدائي ، المؤتمر العلمي األول ، المجلد األول ، 
  التدريس

  



 
١٤٦

أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات على تنمية التفكير العلمي  : )١٩٩٩( سعيد ، أيمن  )٣٧
و بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل مادة العلوم ، 

  ) .١(  ، المجلد المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للتربية العلمية
  
عمليات العلم لدى الطلبة قياس ) : ٢٠٠٣( الشعيلي ، علي و خطايبة ، عبد اهللا  )٣٨

 ، ، مجلة العلوم التربويةالعمانيين في مرحلة التعليم العام في ضوء بعض المتغيرات  
  .كلية التربية ، جامعة السلطان قابوس. العدد الرابع 

  
إثراء منهاج العلوم بعمليات العلم و أثره على مستوى النمو :  ) ٢٠٠١( شلدان ، أنور  )٣٩

، رسالة ماجستير   الخامس و ميولهم نحو العلوم بمحافظات غزةالعقلي لتالميذ الصف 
  . ، كلية التربية ، جامعة األزهر بغزة )غير منشورة ( 

  
تأثير استخدام أنشطة الرياضيات لتنمية بعض عمليات العلم  ) : ١٩٩٨( صالح ، ماجدة  )٤٠

الجمعية ، دراسات في المناهج و طرق التدريس ، األساسية لدى طفل ما قبل المدرسة 
  .٤٩ ، مايو ، العدد المصرية للمناهج و طرق التدريس

  
توظيف مهارات التفكير العلمي في تدريس العلوم في ) : ١٩٩٣( الضامن ، ريم  )٤١

 .، عمان ، معهد التربية ، الرئاسة العامة لوكالة الغوثالمرحلة االبتدائية 
  
:  ، الطبعة األولى يةتحليل المحتوى في العلوم االنسان ) : ١٩٨٧( طعيمة ، رشدي  )٤٢

 . دار الفكر العالبي و النشر ، مصر 
  
 االتجاهات الحديثة في أخالقيات العلم و تدريس العلوم):١٩٩٨( الطنطاوي ، رمضان  )٤٣

  ) .٢(المجلد  ،المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للتربية العلمية،
  
لتطوير المهني لمعلمي معايير تدريس العلوم و ا ) : ١٩٩٨( عبد السالم ، مصطفى  )٤٤

، الجمعية المصرية لمناهج وطرق التدريس ، المؤتمر العلمي " رؤية مستقبلية " العلوم 
 أبو – ، القاهرة ، فندق بالما الثاني ، إعداد معلم العلوم للقرن الحادي و العشرين

  . أغسطس ٥-٢سلطان ، المجلد األول 
  
استخدام الموديوالت التعليمية لتنمية  :  )١٩٩٨( عبد الصبور ، منى و الجندي ، أمنية  )٤٥

المؤتمر فهم الطالبة المعلمة بكلية البنات لطبيعة العلم و تعلم العلوم و طرق تدريسها ، 



 
١٤٧

العلمي الثاني إلعداد معلم العلوم للقرن الحادي و العشرين ، الجمعية المصرية للتربية 
 .لمجلد األولأغسطس ، ا) ٥-٢(، فندق بالما ، أبو سلطان من العلمية 

  
أثر استخدام استرتيجيات ما وراء المعرفة في : عبد الصبور ، منى و شهاب ، محمد  )٤٦

تحصيل العلوم و تنمية مهارات عمليات العلم التكاملية و التفكير االبتكاري لدى تالميذ 
  . العدد الرابع ، المجلد الثالث مجلة التربية العلمية ، الصف الثّالث اإلعدادي ،

  
تقويم كتاب الجغرافيا للصف األول الثانوي العام، ) : ١٩٩٢( لعزيز ، فهيمة عبد ا )٤٧

  .١٦ ، كلية التربية بجامعة عين شمس ، العدد دراسات في المناهج و طرق التدريس
  
  . ، القاهرة في أصول التربية العلمية:  ) ١٩٩٦( عفيفي ، يسري  )٤٨
  
ئم على متطلبات التعلم فعالية برنامج قا ) : ٢٠٠٣( عبد الكريم ، سحر محمد  )٤٩

، لالستخدام لمعلمات العلوم قبل الخدمة على تغيير تصوراتهن للطبيعة المعاصرة للعلم 
 المؤتمر العلمي السابع نحو تربية علمية أفضل ، فندق المرجان ، فايد ، اإلسماعيلية من

  .يوليو، المجلد الثاني )  ٣٠-٢٧      (
  
 تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية مدى ) : ٢٠٠٤( عبد المجيد ، ممدوح  )٥٠

 ، المجلد السابع ، العدد مجلة التربية العلمية ألبعاد العلم و عملياته و فهم الطالب لها،
  .الثالث ، الشهر سبتمبر

  
دراسة تشخيصية لمستوى فهم طبيعة العلم لدى الطالب و ) : ١٩٨٨( عبد الواحد ، نبيل  )٥١

  . ، المجلد الثالث ، الجزء العاشر مجلة دراسات تربوية، معلمي العلوم في البحرين 
  
تنمية كفايات و اتجاهات معلم العوم المرتبطة بطبيعة ) : ١٩٩٠( عبد الواحد ، نبيل  )٥٢

الجمعية المصرية للمناهج و طرق العلم و عالقتها بمتغيرات الصف الدراسي ، 
 ، "اكمات و التحديات  التر–إعداد المعلم : التدريس ، المؤتمر العلمي الثاني 

  .اإلسكندرية ، يوليو ، المجلد الرابع 
  
برنامج مقترح لتطوير اإلعداد األكاديمي لمدرس :  ) ١٩٩٢( العبيدي ، عبد الزهرة  )٥٣

  علم األحياء في كليات التربية بالعراق مع التأكيد على المفاهيم الحياتية و عمليات العلم
  .عين شمس ، القاهرة  ، جامعة رسالة دكتوراة غير منشورة، 

  



 
١٤٨

برنامج تدريبي لمعلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي  ) : ١٩٩٤( عزمي ، سمية  )٥٤
 ، رسالة دكتوراه غير باألردن لتحسين أدائهم الصفي في ضوء مفهوم العلم و عملياته

  .منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
  
ليلية لواقع البناء المعرفي دراسة تح: )٢٠٠٦(عسقول ، محمد و مهدي ،حسن  )٥٥

 ، المؤتمر العلمي األول لكلية التربية لمحتوى المناهج الفلسطينية في المرحلة األساسية
   .٤٠-١ديسمبر ، المجلد األول ،ص) ٢٠ – ١٩ (، جامعة األقصى ،   غزة من

  
نمو االتجاهات العلمية و مهارات التفكير العلمي ) : ١٩٨٥( عياصرة ، محمد سليمان  )٥٦

 ، رسالة ماجستير ، الجامعة  فهم طبيعة العلم عند طلبة المرحلة الثانوية في األردنو
  .األردنية ، عمان ، األردن 

  
دراسة تحليلية لواقع البناء المعرفي لمحتوى المناهج ) : ٢٠٠٦( عيسى ، حازم  )٥٧

ألقصى ، المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ، جامعة االفلسطينية في المرحلة األساسية 
  .ديسمبر ، المجلد األول ) ٢٠ – ١٩ (، غزة من

  
تأثير استخدام نموذج أوزوبل التعليمي في تحصيل : ) ٢٠٠٣( عيسى، هناء علي مندوه )٥٨

تالميذ الصف الثالث االعدادي و تنمية قدرتهم على حل المشكالت و اتجاهاتهم نحو مادة 
  .امعة عين شمس  ، كلية البنات ، ج، رسالة ماجستير غير منشورةالعلوم 

  
أساليب تدريس العلوم لمرحلة  ) : ٢٠٠١( عليمات ، محمد و أبو جاللة ، صبحي  )٥٩

  . ، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع الكويت،  ١ط ،التعليم األساسي
  
العالقة بين مدى اكتساب معلمي العلوم للمرحلة اإلعدادية :  ) ١٩٨٨( غيث ، إيمان  )٦٠

 ، ، رسالة ماجستير غير منشورةبتهم لهذه المهارات لمهارات العلم و مدى اكتساب طل
  .كلية التربية ، الجامعة األردنية 

  
تربويات الحاسوب و تحديات مطلع القرن ) : ٢٠٠٠( الفار ،إبراهيم عبد الوكيل  )٦١

  .دار الفكر العربي: ، القاهرة  )٢ط ( الحادي و العشرين 
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لوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة مدى تناول محتوى منهج الع: ) ٢٠٠٠( فراج ، محسن  )٦٢
 ، المجلد الثالث مجلة التربية العلمية السعودية ألبعاد العلم و عملياته و فهم التالميذ لها ،

  .، العدد الثاني 
  
اتجاهات حديثة : ة) ١٩٩٩( فرج ، محمد و سالمة ، عبد الرحيم و المهيمي ، رجب  )٦٣

  .فالح للنشر و التوزيع مكتبة ال ، الكويت،١ط،في تعليم و تعلم العلوم 
  
فاعلية استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على كل من ) :  ١٩٩٨( قرني ، زبيدة  )٦٤

التحصيل و اكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين 
  ،المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للتربية العلميةدراسياً في مادة العلوم ، 

  ). ٢(المجلد 
  
دار قباء للطباعة و النشر و :  ، القاهرة فلسفة العلم ) : ١٩٩٨( قنصوة ، صالح  )٦٥

  .التوزيع 
  
دار :  ، اإلسكندرية األساسيات في تدريس العلوم ) : ١٩٨١( قالدة ، فؤاد  )٦٦

  .المطبوعات
  
دار النهضة :  القاهرة تدريس العلوم ، ) : ١٩٩٣( كاظم ، أحمد و يسي ، سعد  )٦٧

  .ربيةالع
    
أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل :  ) ١٩٩٧( اللولو، فتحية  )٦٨

، كلية التربية ، الجامعة  ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير الطلبة في الصف السابع 
  .اإلسالمية 

  
مستوى مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف : ) ٢٠٠٠( المجبر ، محمد أحمد  )٦٩

 ، كلية رسالة ماجستير غير منشورة، عالقتها باستطالعاتهم و ميولهم العلمي الثامن و 
  .التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 

  
فاعلية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم على كٍل من  ) : ١٩٩٨( محمد ، زبيدة  )٧٠

أخرين التحصيل و اكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المت
إعداد معلم العلوم للقرن الحادي و (  المؤتمر العلمي الثانيدراسياً في مادة العلوم ، 
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الجمعية المصرية للتربية مركز :  ، المجلد الثاني ١٩٩٨ أغسطس ١٥ -٢، ) العشرين 
  .تطوير تدريس العلوم 

  
ة التدريسية أثر التفاعل بين مستوى الذكاء و نوع اإلستراتيجي ) : ١٩٩٤( محمد ، فايزة  )٧١

 ، ، مجلة التربية على فهم عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
   .٨٥األزهر ، العدد 

  
:  ، القاهرة االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم:  ) ٢٠٠١( مصطفى ، عبد السالم  )٧٢

 . دار الفكر العربي 
  
اب العلوم الموحد في دول الخليج المهارات العلمية في كت ) : ١٩٩٢( مطر ، فاطمة  )٧٣

  .،العدد الثالث و األربعون "رسالة الخليج العربي " العربي للصف الثالث االبتدائي 
  
صعوبات تعلم المفاهيم و العالقات الكيميائية لدى :  ) ١٩٩٨( المدهون ، عبد الرحيم  )٧٤

لية  ، ك، رسالة ماجستير غير منشورة طالب الصف التاسع األساسي بقطاع غزة
  .التربية الحكومية بغزة بالتعاون مع جامعة عين شمس 

  
أثر اكتساب طلبة نهاية المرحلة اإللزامية عمليات ) : ١٩٩١( المغربي ، علي محمد  )٧٥

 ، الجامعة رسالة ماجستير،  العلم في تحصيلهم في العلوم و على اتجاهاتهم العلمية
  .األردنية ، عمان ، األردن 

  
:  ، عمان ١ ط،طرق تدريس العلوم ، المبادئ و األهداف، ) :  ٢٠٠١( المقرم ، سعد  )٧٦

 .دار الشروق للنشر و التوزيع
  
:  ، الطبعة األولى ، عمان مناهج البحث في التربية وعلم النفس) : ٢٠٠٠(ملحم،سامي )٧٧

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع 
  
دار المسيرة ، ١القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، ط) : ٢٠٠٥(ملحم ، سامي )٧٨

 .للنشر والتوزيع 

  
 ، سلسلة المراجع في المدخل في تدريس العلوم ) : ٢٠٠٢( النجدي ، أحمد و آخرون  )٧٩

  .دار الفكر العربي : التربية و علم النفس ، القاهرة 
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مستوى طبيعة العلم لدى معلمي العلوم و عالقته بمستوى  ) : ١٩٩١( نجيب ، محمد  )٨٠
المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للمناهج و طرق أدائهم لمهارات التدريس ، 

  ) .١( ، المجلد التدريس
  
مدى تفهم طالب كلية التربية بجامعة المنيا للعلم و  ) : ١٩٨٢( نصر ، محمد علي  )٨١

  .دار حراء ، مصر : ، كلية التربية ، جامعة المنيا العلماء 
  
ستخدام استراتيجية تدريس فوق أثر ا) : ٢٠٠١( النمروطي ، أحمد و الشناق ، قسيم  )٨٢

معرفية على اتجاهات طلبة الصف السابع العلمية و مدى اكتسابهم لمهارات عمليات العلم 
  ب ، كانون األول٤ ، العدد ١٩ ، المجلد أبحاث اليرموك، 
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  )١(ملحق رقم 
 لمديرية التربية والتعليم التابعة كتاب تسهيل مهمة من الجامعة

للحكومة
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  )٢(ملحق رقم 
  وكالة الغوثكتاب تسهيل مهمة من الجامعة لمديرية التربية والتعليم التابعة ل

 وكتاب الموافقة على نفس الورقة 
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  )٣(ملحق رقم 
كتاب موافقة على تسهيل مهمة الباحث من مديرية التربية والتعليم التابعة 

  .للحكومة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   غزة–معة االسالمية الجا

  عمادة الدراسات العليا
  

 تحكيم أداة تحليل  أبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة في كتاب العلوم  : الموضوع
  للصف التاسع األساسي

  
  . حفظه اهللا .........................................................../األستاذ الكريم 

   و بركاته السالم عليكم و رحمة اهللا
سلمان شحادة بإعداد أطروحة الماجستير في قسم المناهج وطرق تدريس / يقوم الباحث    

  .العلوم في الجامعة االسالمية 
بعاد طبيعة العلم و عملياته أ أداة تحليل "   يتشرف الباحث بالتفضل من سيادتكم بتحكيم  

  "العلوم للصف التاسع األساسي المتضمنة في كتاب 
  ذي يعد أداة رسالة الماجستير المسجلة بعنوان ال  و
  

أبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي و مدى (( 
  )) اكتساب الطلبة لها 

  
 و من ثم إبداء رأيكم و لذا يرجو الباحث من سيادتكم التكرم باالطالع على  االختبار

  :مالحظاتكم في 
  .مية و اللغوية لألسئلة  الصحة العل-أ
  .  إمكانية الحذف-ب
  . إبداء أي مالحظات تروها مناسبة-ج
  

  مع فائق الشكر ألساتذتي الكرام                              

  )٤(ملحق رقم 
  أداة تحليل مفاهيم طبيعة العلم وعملياته أثناء التحكيم
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     مالحظات أخرى
...................................................................................................................................................................................................................................................................  

                                
.................................................................................................................................................................................................................................................................  

                 
...................................................................................................................................................................................................................................................................  

غیر   مناسب  مفاھیم طبیعة العلم  الجوانب   المجال
  مناسب

       الوصف والتفسیر-١
       التنبؤ-٢

ف 
هدا

أ
علم

ال
       الضبط والتحكم-٣  

      العلم یصحح نفسھ بنفسھ )١٠
      التنظیم )١١
      البحث عن األسباب )١٢
      التراكمیة )١٣
      الشمولیة والیقین )١٤
      الدقة والتجرید )١٥
      العلم نشاط إنساني عالمي  )١٦
      العلم لھ أدواتھ الخاصة بھ )١٧

علم
ص ال

صائ
خ

  

      العلم یؤثر في المجتمع ویتأثر بھ )١٨

      الموضوعیة  )١
      األمانة العلمیة )٢
      عدم التسرع في اصدار األحكام  )٣

خال
أ

ت 
قيا علم

ال
  

      حب االستطالع )٤
      الحقائق العلمیة )١
      المفاھیم العلمیة )٢
      التعمیمات )٣
      القوانین )٤

والً 
أ

 :
علم

ة ال
بيع

ط
  

علم
ج ال

نتائ
      النظریات )٥  

      المالحظة )١
      لقیاسا )٢
      التصنیف )٣
      االستنتاج )٤
      االستقراء )٥
      التنبؤ  )٦
      استخدام األرقام )٧
      اتسخدام العالقات المكانیة والزمانیة  )٨
      االستدالل  )٩

سية
سا
األ

  

      األتصال)١٠

      التفسیر .١
      التعریفات االجرائیة .٢
      ضبط المتغیرات .٣
      فرض الفروض .٤

نياً 
ثا

 :
علم

ت ال
مليا

ع
  

علم
ت ال

مليا
ع

  

لية
كام

الت
      التجریب .٥  
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  )٥ ( رقمملحق
  

  قائمة بأسماء المحكمين
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك في الجامعة : فتحية اللولو /د .١

  .اإلسالمية 
لمشارك في جامعة أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ا: محمود األستاذ / د .٢

  .األقصى بغزة
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك في جامعة :  تيسير نشوان / د .٣

  .األقصى بغزة
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد في جامعة : يحيى أبو جحجوح / د .٤

  .األقصى بغزة
ألزهر أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك في جامعة ا: عطا درويش / د .٥

  .بغزة
ويعمل موجه علوم .....دكتوراه في مناهج وطرق تدريس العلوم : حاتم دحالن / د .٦

  .في وكالة الغوث 
ويعمل مدير .....دكتوراه في مناهج وطرق تدريس العلوم : : معمر الفرا / د .٧

  .مساعد في وكالة الغوث 
  .مدير مركز التطوير في وكالة الغوث : فضل السلول / أ .٨
  .موجه علوم في وكالة الغوث : بي عماد الرو/ أ .٩

  .موجه علوم في وكالة الغوث : إسماعيل أبو شمالة / أ .١٠
  .موجه علوم في وكالة الغوث : إسماعيل محمد أبو شاويش / أ .١١
  .موجه علوم في وكالة الغوث : إسماعيل كالب / أ .١٢
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   
  
  

  حفظه اهللا .............. /..............................األخ الدكتور 
تحكيم اختبار مدى اكتساب الطلبة ألبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة في كتاب   : الموضوع

  العلوم للصف التاسع األساسي
  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

لعلـوم  سلمان شحادة بإعداد أطروحة الماجستير في قسم المناهج وطرق تدريس ا          / يقوم الباحث      
أبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة فـي كتـاب العلـوم            ((في الجامعة اإلسالمية بغزة بعنوان      

  )) للصف التاسع األساسي و مدى اكتساب الطلبة لها 
  .  وقد أعد الباحث لهذا الغرض اختبار يتضمن أبعاد العلم وعملياته 

 مجال التربية والتعليم ، ولما لرأيكم من     ونظراً لما تتمتعون به من خبرة تعليمية ودراية في
  .أهمية في مجال البحث ، فإنني أرغب االستفادة برأيكم السديد وخبرتكم في هذا المجال 

  ) إضافة ، تعديل ، حذف ( آمل من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي والمشورة 
  :وتدوين مالحظاتكم في النواحي التالية 

  . له مالءمة االختبار لقياس ما أعد •
 .مدى تمثيل كل سؤال للمهارة المحددة له  •

 .مدى سالمة ومالئمة الصياغة اللفظية  •

 .وضوح فكرة السؤال  •

 .مدى اتساق البدائل  •

 .مدى الدقة العلمية إلجابات األسئلة  •

 .مدى وضوح األشكال والصور  •

  .مدى كفاية ووضوح التعليمات  •
   يجزل لكم الخير والمثوبة ويسدد خطاكم                                          واهللا

حتاجه لالختبار ، وذلك سئلة على كل بعد ومهارة يزيد عن الحد الذي ني الكريم عدد األ    أستاذ
حرية التحكيم ، وليتاح لنا حرية تصميم االختبار النهائي مع المحافظة على توزيع  لنترك لكم

  .لكتاب  النسبي لألهداف في وحدات ا األسئلة حسب الوزن
                                     مع فائق الشكر ألساتذتي الكرام 

  الباحث                                                                                        
 سلمان شحادة                                                                                                   

   غزة–سالمیة الجامعة اإل
  عمادة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة
  علوم/قسم المناھج وطرق التدریس

  )٦(ملحق رقم
  اختبار مفاھیم طبیعة العلم وعملیاتھ أثناء مرحلة التحكیم



 
١٦٢

  
  

  البنود االختبارية ألهداف العلم
   من أهداف العلم -١
   الموضوعية- الوصف              د- العقالنية              ج-ب.              االمبريقية -  أ
بعد حوالي خمسة عشر عاماً من توقع العالم منـدليف          )  Ge( اكتشاف عنصر الجرمانيوم     " -٢

  :نستنتج من هذا المثال هدف من أهداف العلم هو " ... ده بوجو
    تفسير-    د            تنبؤ- وصف              ج- ضبط و تحكم             ب-  أ
  )الضبط والتحكم (  احدى العبارات التالية تحقق هدف العلم -٣
  . نرى البرق ثم نسمع الرعد -أ  
  .لحديدية  ترك مسافات بين قضبان السكك ا-ب  
   الضوء االبيض يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة -ج  
  . ظهور القلم وكأنه مكسور عند وضعه بشكل مائل في كوب من الماء -د  
  )التفسير (  احدى العبارات التالية تحقق هدف العلم -٤
  . تحتوي ذرة الهيدروجين على الكترون واحد -  أ
  . تترك أسالك الكهرباء غير مشدودة -  ب
  . ظاهرة اإلنتحاء الضوئي تؤدي لميل ساق النبات باتجاه الضوء -  ج
  . المعادن تتمدد بالحرارة -  د
  : عند دراسة ظاهرة معينة يتم -٥
  . تفسيرها ثم وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة -  أ
  . وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها -  ب
  .سيرها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة  ضبطها ثم وصفها وتف-  ج
  . وصفها وتفسيرها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها ثم التحكم في حدوثها -   د
  ) تصنع مقابض أواني الطهي من مادة عازلة :  (  هدف العلم في العبارة التالية -٦
  تفسير  - تنبؤ                 د- وصف              ج- ضبط و تحكم             ب-  أ

  البنود االختبارية لخصائص العلم
  العلم هو - ٧
  . معرفة علمية ومنهج علمي -         ب                .    بناء من المعرفة العلمية -أ  
  . عملية تقليد لآلخرين -  د            منهج في البحث والتفكير               -ج  

  طبيعة العلماختبار:أوالً 
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  خصائص العامة للعلم المن  -٨
    يعتمد على الحواس فقط-  ثابت ال يتغير    د-  قابل للتدقيق     ج-ن الصفر     ب يبدأ م-  أ
   من خصائص العلم -٩
    كل ما سبق-    د   تراكمي     -  جالشمولية واليقين        - نشاط انساني           ب-  أ
واستفادت منـه              ) ين  البنسل( المضاد الحيوي   ) الكسندر فلمنج   ( اكتشف العالم اإلنجليزي     " -١٠

  :نستنتج من هذه العبارة أن العلم " .. البشرية        
    كل ما سبق-    د      تراكمي   -    ج        قابل للتدقيق- ب      نشاط انساني      -أ    
   تدل هذه العبارة أن العلم" وقفت على أكتاف من سبقوني من العلماء "  قال نيوتن -١١
   يصحح نفسه بنفسه  - تراكمي البناء                                       ب- أ   

   له أدواته الخاصة - نشاط انساني عالمي                                د-    ج
  نستنتج من ذلك أن العلم " ارتبط اكتشاف الفيروسات باكتشاف المجهر اإللكتروني "  - ١٢
   يتميز بالقة والتجريد-اصة                                    ب له أدواته الخ-    أ
   يتميز بالبحث عن األسباب - يتميز بالعقالنية                                      د-    ج
  تكرار العالم لتجاربه واعادتها للتأكد منها قبل نشرها يدل أن العلم  -١٣
   يصحح نفسه بنفسه- يتميز بالتنظيم         د-تدقيق       ج قابل لل- نشاط انساني        ب-  أ
  يعني ذلك أن ..... العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر به - ١٤
   المجتمع يتطور باكتشافات العلم -   أ
   ظروف المجتمع تؤثر في التقدم العلمي -   ب
  . العالقة بين العلم والمجتمع عالقة متبادلة-   ج
  .ر صحيح ذك  جميع ما-    د
  يتمثل ذلك في..... حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير والعلم يصحح نفسه بنفسه  -١٥
  . استبدال نظرية كوبر نيكس بنظرية بطليموس لتفسير مركزية الكون -    أ
   المراحل المختلفة الكتشاف الخلية -    ب

   الوسطى سائداً عند الغرب في العصور نظرية ابن الهيثم لتفسر الرؤية الغت التفسير الذي كان- ج    
  صحيح ) أ ، ج (  ماذكر في -     د

  البنود االختبارية ألخالقيات العلم
احدى أخالقيات العلم التالية تنطبق على " التجرد والنزاهة والبعد عن التحيزات الشخصي  " -١٦

  هذه العبارة 
    االمبريقية - د     الموضوعية  -  ج    ع  حب االستطال- ب      عدم التسرع في اصدار األحكام  -  أ
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  :من أخالقيات العلم -١٧
   كل ما ذكر صحيح- الموضوعية         د- الروح النقدية        ج-النزاهة           ب-    أ
  :جمع أكبر قدر من المعلومات قبل التوصل إلى استنتاج يعني ذلك  -١٨
   عدم التسرع في إصدار األحكام- الحياد        د-    ج الشمولية    - الموضوعية      ب-    أ
 متابعة كل ما هو جديد في العلم و االشتراك في مجالت األبحاث العلمية وشبكة المعلومات  -١٩

  : للعلم هي ةيحقق أخالقي الدولية  
  العلمية األمانة - حب االستطالع        د- االمبريقية        ج- الروح النقدية        ب-    أ
  :توخي العلماء الدقة في وصف و تسجيل الظواهر و األحداث ، هذه األخالقية تسمى  -٢٠
   العقالنية- لروح النقدية           د- األمانة العلمية        ج- الموضوعية          ب-    أ
  : من خصائص العالم الذي يتميز باألمانة العلمية -٢١
  . اعتبرها سلبية أو ايجابية  تقرير نتائج البحث سواء-   أ
  . توثيق المراجع الذي اقتبس منها اعترافاً بفضل اآلخرين -  ب
  . الينسب أفكار غيره لنفسه -  ج
  .  كل ما ذكر صحيح -   د
   جميع ما يلي من خطوات المنهج العلمي ماعدا -٢٢

  .ول لحل المشكلة الوص  - الموضوعية     د- تحليل النتائج     ج- وضع الفرضيات    ب- أ  
  

  )عناصر المعرفة العلمية ( البنود االختبارية لنواتج العلم
  هي )) هواء العلم ((  يطلق عليها و   الوحدة التركيبية لعناصر المعرفة العلمية-٢٣

  . النظرية العلمية  -       دالمبدأ العلمي -ج     المفهوم العلمي  -بالحقيقة العلمية         - أ  
  تحتوي العبارة السابقة " ين اإلنسان تتكون من ثالث طبقات ع "-٢٤
   حقيقة- نظرية                 د- قانون                   ج- تعميم                 ب-   أ
   "تدخل البروتينات في بناء خاليا الجسم و األنسجة و تكوين األنزيمات و بعض الهرمونات"  -٢٥

  :ي العبارة السابقة كم عدد المفاهيم ف      
  ٣ -                      د٦ -                        ج٤ -                     ب٥ -   أ
                  -: الصورة الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو عبارات وعمليات علمية  هي - ٢٦
   العلم- المفاهيم العلمية      د-   ج   المعرفة العلمية     -   ب الحقيقة العلمية      -   أ
               -: في هذه العبارة اسم المفهوم هو  " الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة-٢٧
   الحجوم-    د   وحدة     - ج الكتلة              - ب      الكثافة             -أ   
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                                        -: مدلوال لمفهوم هذه العبارة "  وحدة بناء الكائن الحي -٢٨ 

   اإلنسان- العنصر             د-  ج    الخلية        - الذرة                  ب-أ   
  :نستنتج من هذا التعميم حقائق كثيرة منها ) جسم الطيور مغطى بالريش (  -٢٩
   جسم النعامة مغطى بالريش -   ب جسم التمساح مغطى بالريش               -   أ
   جسم الضفدع مغطى بالريش- جسم الخفاش مغطى بالريش                   د-    ج
  :نستقرئ من المعادالت السايقة تعميم هو  -٣٠

Zn     +   2 HCl                                        ZnCl2  +      H2                    
Mg    +  2 HCl                                      Mg Cl2   +      H2                              

  .  الخارصين يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك و يتصاعد غاز الهيدروجين -    أ
  . الماغنيسيوم  يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك و يتصاعد غاز الهيدروجين-    ب
  .ين يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ويكون ملح الفلز الماغنيسيوم و الخارص-    ج
  .  الفلزات تتفاعل مع األحماض و يتصاعد غاز الهيدروجين-    د
  "السعة الحرارية للماء تتناسب تناسباً طردياً مع حرارتها النوعية و كتلتها" -٣١

   :  علىتحتوي العبارة السابقة
   حقيقة- نظرية              د-       ج قانون              - مفهوم          ب-   أ
  : ، يصنف ضمن يتضمن معظم عناصر المعرفة العلميةالذي النتاج النهائي للمنهج العلمي و-٣٢
   التعميمات-  د النظريات          -              ج المفاهيم-  ب الحقائق العلمية          -   أ
  ) لدوري الحديث تتشابه في خواصها الكيميائية عناصر المجموعة الواحدة في الجدول ا(  -٣٣

  :نستنتج أن هذه العبارة تشير الى 
   نظرية  -   د            تعميم  -    ج         مفهوم علمي  -  ب        حقيقة علمية     - أ  

  -: في نمو المعرفة العلمية وتطورها بأنها  المفاهيم العلميةتفسر أهمية -٣٤
  .  تختصر قدر كبير من المعرفة العلمية -   ب        . ي نمو المعرفة العلمية   تساهم ف- أ  

   جميع ما سبق صحيح-د                 . لغة التخاطب بين العلماء  -   ج
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  العلماختبار عمليات :ثانياًً

  
  :ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة /ضع 

  العمليات األساسية
  مھارة المالحظة

  أن دل  نستالشكل المجاوربعد مالحظة  -١
 وعاء دموي جداره سميك:   الشريان -أ 

 وعاء دموي جداره أقل سمكاً وأكبر تجويفاً: الوريد -ب 

  أوعية دموية دقيقة:  الشعيرات الدموية -ج 
  .  جميع ما ذكر صحيح -د 
  يمثل الرسم التخطيطي المجاور -٢
   مقطع طولي في الساق -  أ
     مقطع عرضي في الساق-  ب
  .       ي في الجذر  مقطع طول-  ج

    مقطع عرضي في الجذر–   د 
  
  الشكل المجاور يمثل خريطة الضغط الجوي في شرق المتوسط في فترة ما -٣
  .فيها منخفض جوي) ١( المنطقة – أ 

                                                                                  )٢(  
  .  رتفع جويفيها م) ٢(المنطقة  - ب

                                                           )١ (  
  .فيها مرتفع  الجوي) ١(  المنطقة -ج

                             
  ).١(إلى المنطقة )٢(تهب الرياح من المنطقة -د
  
   .ة الحظ الشكل المجاور وفسر سبب خطأ توصيل الدارة الثاني-٤
  .قاومة كهربية  عدم وجود م-أ
  . عدم وجود مصباح كهربي -ب
  . توصي جهاز األميتر على التوازي -ج
   عدم توصيل األقطاب المتشابهة معاً بين البطارة واألميتر-د
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   الجزء المشار اليه في الرسم -٥
  .من أجزاء القناة الهضمية     -أ  
  .أكبر األعضاء في جسم اإلنسان   -ب  
  .الصفراوية  ينتج العصارة  -ج  
  .صحيح ) ب، ج ( ما ذكر في    -د  
      ) +H2  Zn + 2HCl          ZnCl2( :كیمیائي في المعادلة التالیةالتفاعل ال نالحظ في -٦
   ظهور راسب -  ظهور لون جديد        د- تصاعد الغاز       ج- اختفاء اللون       ب-  أ
  :  بوساطة الشريانيمكن أن  نقيس نبض القلب -٧           

  
  الكعبري  -                  ب  األبهر -             أ 

  
     األورطي-         د الرئوي         -  ج

  
  مھارة القیاس

  -:في الدائرة  ) ب / أ (  المقاومة المكافئة بين النقطتين  قياس-١
   أوم ٤  - ب         أوم         ٢٠ -أ  
  
   أوم ١٢ -          د أوم         ٨  -ج 
  
   يستخدم لقياس كثافة المحلول في بطارية السيارة-٢
   -ب                                            -  أ
  
   -د                                                  -ج 

  

    - : يساوي في الشكل أوم٤طرفي المقاومة  فرق الجهد بين قياس -٣
  
   فولت   ٤ -فولت                ب  ٢  -أ  

      
  فولت  ٦  - فولت               د ١٢ - ج 
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   حجم الحجر الذي وضع في المخبار المدرج يساوي-٤

  جم٣٠٠ -ب                          ٣ سم٦٠٠ -  أ 

  ٢ سم٣٠٠ -     د             ٣ سم٣٠٠ -  ج 

   أوم يساوي٣ شدة التيار المار في المقاومةقياس  – ٥
  أمبير٨ -ج                 أمبير         ٢ -أ   

  
   أمبير٦ -    د               أمبير    ١٠ -ب   
  -:المقاومة الكلية تساوي قياس  في الشكل الذي أمامك فإن   -٦
    
                Ω     ٣      -               بΩ   ١١    -أ

       ٤                               ٤                                                           
     Ω     ٤       -             دΩ     ٤   - ج

       ١١                              ٣                             
  -: قيمة المقاومة الكربونية التي تظهر في الشكل تقريباً تساوي -٧
   ) ٥ ، ٧، ٤( لماً بأن االداللة الرقمية لأللوان من اليسار ع
   أوم ٤٧  - كيلو أوم         ب٤٧ ٠٠ –أ   
  
   ما ذكر في أ ، ج صحيح-  أوم        د٤٧ ٠٠٠٠٠ -ج  
  

   التصنیفمھارة
  السكروز من السكريات يصنف -١
   ليس  مما ذكر -             د   العديدة -             جالثنائية -ب األحادية              - أ
  من مكونات الجهاز التنفسي عداتصنف  جميع ما يلي -٢
   الحويصالت الصفراوية-دالبلعوم         -جالقصبات الهوائية       -بالحنجرة           -  أ
  مركب أيوني   أحد المركبات التالية-٣
  CH2  -د               CO2  -ج                 NaCl   -ب                   H2O -  أ
   -:محلية  التي تصنف أنها رياح  من الرياح-٤

  .  نسيم الجبل والوادي  - ب                                        .  نسيم البر والبحر  -أ   
  .  جميع ما سبق  -د                               .        الموسمية والخماسين -ج   
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  :شكل المجاور يرمز الى جبهة هوائية تصنف ضمن  ال-٥
   المقفلة       - الباردة                               ب-  أ

       
   الدافئة- المستقرة                            د-  ج
   -:  یصنف ضمن " Gigabytes"   جیل  الحواسیب  الذي تصل سعة الذاكرة فیھ إلى عدة غیغابایت -٦
     الجيل الرابع-   د الجيل الثالث     -    ج  الجيل الثاني    - الجيل األول           ب-أ  
  -:  خالياالخاليا المكونة لقمة الجذر -٧
   كولنشيمية- د         مرستيمية  -ج          رنشيمية لاسك -  ب          نشيميةابر -أ  
 :رات بأنها من المج) درب التبانة( تصنف مجرتنا  -٨

 مفلطحةال -د              هليليجية اال-ج             حلزونيةال -ب                منتظمة غيرال -أ   

  : تصنف ضمن النجوم حرارة درجة في علياأل  النجوم-٩

  البرتقالية -د                  الصفراء -ج                    الزرقاء -ب              الحمراء -أ   

  اإلستنتاجارة مھ
  
  :  إلى المجموعة نفسھا وعند ترتیبھا وفق نشاطھا الكیمیائي نستنتج أن  A9, B17, D35 تنتمي العناصر -١
     A=D=B  -        دA<D<B -ج          A<B<D -ب             D<B<A -  أ
         فإننا"   كم٢٠٠٠إذا كانت المسافة بين مركزي الضغط تساوي "  في الشكل المجاور   -٢

   تساويين معدل قوة تحدر الضغط بين المركزنستنتج أن      
     كم/مليبار  ٠,٢  -     ب    كم/مليبار   ٠,٠٢ -  أ
   

      كم/مليبار  ٠,٠٥   -      د    كم/مليبار  ٠,٠٤  -  ج
  -: دةلمجموعة األعمالكلية  الدافعة الكهربائية ةالقو من الشكل المجاور نستنتج أن -٣
  

   فولت  ١٫٥   - ب                       فولت    ٣    -  أ

    

   فولت٦  -  د  فولت                   ٤٫٥    - ج
  
   نستنتج من خالل الجدول أن قيمة شدة التيار -٤
     أمبير  ٤ -  ب            أمبير   ٢ - أ  
   أمبير  ٣ -  دمبير           أ    ٨ -ج  

  ٨  ٦  ٤  ٢  كمية الشحنة 
  ٤  ٣  ٢  ١  الزمن

٩٩٠  
L 

١٠٣٠  
H 



 
١٧٠

   نستنتج من الشكل أن العالقة بين الموصلية و المقاومية-٥
   طردية - ب       عكسية      -أ   
  
   ال توجد عالقة- د        متساوية   -ج  
    درجة مئوية١٥عدد األيام التي تزيد درجة حرارتها عن  -٦
   أيام٦ -أيام                       ب٤  -   أ

  
   أيام ٣ - أيام                        د٧ -   ج

 : الكون حجم أن األعظم االنفجار نستنتج من نظرية -٧

  بيضاويا يصبح-د           يتقلص -ج               ثابتا يبقى -ب             باستمرار يتمدد - أ  
 

  مهارة التنبؤ
   -:يقع في الجدول الدوري في نتنبأ أنه   S16ت عنصر الكبريمن خالل التوزيع اإللكتروني ل -١
  . المجموعة الثالثة و الدورة السادسة -    ب.          و الدورة الرابعة  المجموعة الثانية-أ  
  .  المجموعة الرابعة و الدورة الثانية - د.            و الدورة الثالثة  المجموعة السادسة-ج  
  :حولهاالتي   بالمقارنة بالمناطقعندما يكون فيها الضغط الجويما منطقة  نتنبأ بتكون مرتفع جوي في-٢
  مما سبق  ليس -          د     متساوي-               ج   أقل-       ب    أكبر-  أ
  .الشجرة هذه عمر فأن ١٠ يساوي الربيعي والخشب الصيفي الخشب أعداد مجموع كان إذا - ٣
 
           سنة ١٥ - ب                   سنوات ١٠ -أ   

  
  سنة  ٢٠ - د               سنوات       ٥ -  ج  
 :   األحمر اللون نحو المجرات طيف انزياح  من ظاهرةنتنبأ -٤

  المجرات تباعد سرعة -د      حجمها -ج      المجرات عمر -ب      المجرة حرارة درجة -أ  
 : بحوالي اآلخر من لمعانا أشد يكون أحدهما  نتنبأ أن فأنناأقدار بثالث نجمان اختلف  اذا-٥

  مرات ٦ -د                مرات ١٦ -ج              مرات ٣ -ب               مرة ٢,٥ -أ   
               عند وصل سلك ، فولت ١   )ب(  فولت وجهد النقطة ٥)  أ   (إذا كان جهد النقطة  -٦
     -: فإنه فلزي بين  النقطتين أ و ب   
  .    يسري تيار كهربائي من ب إلى أ  -ب      .    ينقل تيار كهربائي من أ إلى ب   -أ   
  .     ال يمكن تحديد ذلك بدون وجود أميتر  -د         .    ال يسرى أي تيار  كهربائي  -ج   

 نخفضة مموصلیة          موصلیة عالیة                    

                عالیةیة  مقاوم                       مقاومیة  منخفضة



 
١٧١

   من الشكل المجاور نتنبأ باتزان النجم في مرحلة -٧
       الشيخوخة -ب                   ي النجم األول -أ   
  الموت -د                        البلوغ -ج   
  

  العمليات المتكاملة
 

   التفسيرمهارة
   القرحة ناتجة عن  زيادة إفراز-١
  O2  -د               CO2  -جالببسين                 -ب               HCl -أ   
   -: تسوس اآلسنان تسببه -٢
   أميبا- طالئعيات             د- فيروسات           ج- بكتيريا                    ب-أ  
  .. تفسر ظاهرة التثاؤب ب-٣
  . النعاس -ب.                    ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم بسبب اإلرهاق -  أ
  . تهيج في داخل األنف -           د.                            تهيج في الجهاز التنفسي -  ج
  : فسر كيف يتحرك الليمف داخل األوعية الليمفية بدون وجود مضخة -٤
  . بفعل حركات الجهاز التنفسي -ب.               بفعل انقباض عضالت الجسم الهيكلية -   أ
  صحيح    )  ب أ ،(  ما ذكر في -د.                                   بفعل ضغط القلب-   ج

  : يفسر نقصان كتلة الخارصين في الخلية الكهروكيميائية بسبب -٥
  . ذوبانه في المحلول-        ب   .                              كسبه الكترونات- أ  
  . سريان التيار الكهربي -      د    .       تفاعل جزء من الخارصين مع النحاس - ج  
   ر يفسر اتحاد الكربون مع أربع ذرات هيدروجين فقط لتكوين الميثان في الشكل المجاو-٦
  ٢ ألن ذرية الكربون -       ب٤ ألن ذرية الكربون -أ  

  ٨ ألن ذرية الكربون -  ج ٤ ألن ذرية الهيدروجين -  ب
   تفسر زيادة سعة الحاسوب في الجيل الخامس بسبب-٧
  .    استخدام الصمام الثنائي-   ب       .                      تعدد المعالجات -أ  
  .صحيح ) أ ، ج (   ماذكر في -   د     .           استخدام الرقائق اإللكترونية -ج  
  . الذي يفسر سريان التيار الكهربي من نقطة ألخرى في موصل -٨
   تفاوت طول الموصل -ب.            تساوي فرق الجهد الكهربي بين النقطتين -   أ
  . تفاوت مساحة مقطع الموصل -د.                  فرق الجهد الكهربي بين النقطتين -   ج
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١٧٢

   هو زيادة سمك الجذر تفسير سبب -٩
  . باستمرار ليكون الخشب و اللحاء انقسام نسيج الكامبيوم     -أ   
  .باستمرار ليكون الخشب و اللحاء انقسام نسيج البريسيكل   - ب  
  . باستمرار ليكون الخشب و اللحاء م نسيج البشرة  انقسا- ج   
  . باستمرار ليكون الخشب و اللحاء انقسام نسيج القشرة    - د  

  .من السطح السفلي بسبب ر السطح العلوي للورقة أكثر اخضراراً ولمعاناً ظهي -١٠
  . طبقة الكيوتين فوق البشرة العليا أكثر سمكاً من السفلى  - أ    
  ة العمادية تحتوي بالستيدات خضراء أكثر من الطبقة اإلسفنجية  الطبق- ب   
  . طبقة الكيوتين فوق البشرة العليا أقل سمكاً من السفلى  -ج   
  صحيح ) أ ، ب (  ماذكر في - د    
   -:عدا ما  التالية وظائفال  للنبات بأنها تقوم بجميعالقلنسوة تفسر أهمية -١١
  .  تسهيل عملية اختراق الجذر للتربة -    ب     .      اية القمة النامية    حم-أ    
   .  توجيه الجذر إلى األسفل باتجاه الجاذبية األرضية -د.                     تهوية الجذر   -ج    
   تسمى المنطقة الجرداء التي تظهر في مقطع طولي للجذر  بهذا اإلسم بسبب-١٢

  . ألنها خالية من الجذور الثانوية -ب       ري        ألنها خالية من الشعيرات الجذ- أ   
  . ألنها خالية من القمة النامية  - د        ألنها خالية من البشرة                 - ج   

  مهارة التعريفات اإلجرائية
   -: جسم تابع لألرض من صنع اإلنسان یدور في مدار خاص حول األرض بفعل الجاذبیة األرضیة -١
   المنطاد- السابر            د-  ج  القمر الصناعي        - سفينة الفضاء            ب-أ  
مجرات تظهر على شكل قرص له أذرع تمتد إلى الخارج أثناء الدوران و تحتـوي نجـوم ذات أعمـار                   -٢

   -:متوسطة  باإلضافة لغيوم من الغازات و الغبار 

   الدائرية  - االهليلجية           د-زونية           ج الحل- الغير منتظمة              ب-أ  
   . يسمىعدد البروتونات الموجودة في النواة -٣
   الحجم الذري- الوزن الذري          د- العدد الكتلي          ج- العدد الذري       ب-  أ
   -:  المسافة بين عقدتين متجاورتين في ساق النبات تسمى -٤
   البرعم- السالمية              د- الورقة            ج-                  ب العقدة    -أ  
    -:الخاصية التي تعبر عن قدرة المادة على توصيل التيار الكهربائي خاللها تسمى  -٥
   ممانعة-         دة       مقاومة نوعي-       ج   مقاومية    -    ب  موصيلية        -أ  
  ل بین كتلتین ھوائیتین لھما خواص مختلفة من حیث الحرارة والرطوبةالسطح الفاص -٦
    الكتلة الهوائية- المنخفض الجوي      د-       ج المرتفع الجوي-هوائية      ب الجبهة ال-  أ



 
١٧٣

  خطوط مغلقة على الخریطة تمثل المناطق التي یكون فیھا الضغط متساویًا                    - ٧ 
   خطوط اختالف الضغط-                              ب اوي الضغط خطوط تس-  أ

   خطوط المناطق المتساوية-                                د  الخطوط المغلفة   –  ج 
   -:لمرور التيار الكهربي   خاصية فيزيائية تبين مدى ممانعة المادة -٨
   جميع ما سبق-المقاومة الكهربية          د -    ج شدة التيار   -     ب    فرق الجهد -أ  
   -:تُعرف بـ )  سم ١(و مساحة مقطعه  )   سم ١  (مقدار مقاومة سلك فلزي طوله -٩
   الشغل-  د    فرق الجهد      - المقاومية           ج- القدرة الكهربية             ب-أ  

   -:الية جداً  الكربون كثافته عت  نجم صغير جداً  معظمه من ذرا-١٠
   الثقب األسود  - د      شبه النجم    -ج         النجم النيتروني - القزم األبيض       ب-أ   

   .محورها من الغرب إلى الشرق  قوة ضعيفة تنتج بسبب دوران األرض حول -١١ 
   ن  قوة الدورا– قوة تحدر الضغط     د - قوة االحتكاك     ج-     بسقوة كوريو لي -   أ
 تجمع ضخم من الهواء له خواصه المتجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة في الوضع -١٢

  . الف الكيلومترات أفقيا و رأسياًاألفقي تمتد آل
   قوة الضغط األفقي- الكتلة األفقية       د- الجبهة الهوائية      ج- الكتلة الهوائية     ب-  أ
   -:يسمىالكهربية  ر بقليل من التيار المحدد للدارةمل تيار أكبيتحالذي رفيع الفلزي السلك  ال-١٣
   متابع نقص التيار       - قاطع نصف األتوماتيكي                                      ب-أ  
    المنصهر - د              فاصل التيار األتوماتيكي                            -ج  

   ضبط المتغيراتمهارة
  العوامل التي يجب ضبطها عند دراسة المقاومة الكهربية في الشكل هي  -١
  . سمك السلك وطول السلك - ب.     طول السلك ونوع المادة  -أ  
  
   . نوع المادة - د      مساحة مقطع السلك ونوع المادة -ج  
  
   مراعاة ضبط  حتى ال تتلف المراكم عند شحنھا یجب توصیل األجھزة كما موضح في الشكل مع -٢

   وصل األقطاب المتشابهة معاً-أ  

  .شدة التيار ال تزيد عن الحد القرر من الشركة الصانعة  -ب  

  من فرق جهد العمود الثانوي أن يكون فرق جهد المصدر الشاحن أعلى -ج 

   جميع ماذكر صحيح-د  

  



 
١٧٤

   يجب) العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار (  عند اثبات قانون أوم -٣
   تغيير مقدار فرق الجهد وتسجيل قراءة األميتر والفولتميتر -أ  

  . تغيير المفاومة الثابتة -  ب
  .  توصيل األميتر على التوازي -  ج
  . توصيل الفولتميتر على التوالي -  د
   عندما نريد الحصول على أكبر فرق جهد ممكن لثالثة أعمدة -٤
   يتم ضبط توصيلها على التوالي-  أ
   يتم ضبط توصيلها على التوازي- ب 

   يتم ضبط توصيلها على التضاعف-  ج
  . يتم توصيل مقاومة عالية -   د

  
   عند دراسة ظاهرة اإلنتحاء الضوئي يجب-٥
   توافر الهواء-أ
   توافر الماء -ب
   ضبط الضوء بحيث يسقط على النبات من جهة معينة واحدة-ج
  .   كل ماذكر صحيح -د

        
  فرض الفروض مهارة

   ماذا تتوقع أن يحدث عند إضافة صبغة اليود لكال األنبوبتين -١
  )١( يزرق المحلول في األنبوبة رقم -أ 
  )٢( يزرق المحلول في األنبوبة رقم -ب 
  . ال يتغير لون المحلول في األنبوبتين -ج 
  .  يزرق المحلول في األنبوبتين -د  
   في الشكل المجاورصباح أشد متى تتوقع أن تكون اضاءة الم-٢
  )أ (  عند وصل السلك بالنقطة -   أ
 )ب (  عند وصل السلك بالنقطة -ب    

  )ج (  عند وصل السلك بالنقطة -   ج
 )أ، ب (  عند وصل السلك بالنقطة -   د

  أنها ستتحول إلى ب) الشمس ( نجمنا  عند موت نفترض -٣
  أبيض قزم -د          نيوتروني نجم -ج            أحمر عمالق -ب           أسود ثقب -أ  

+ ماء
  لعاب

  نشا+
  

+ ماء
 نشا

١ ٢ 



 
١٧٥

 : فيه الموجودة المادة مقدار أتوقع أن تكون شديدا العنصر من الصادر الطيف يكون  عندما-٤

  سبق مما الشي -د               صغيرة -ج              منعدمة -ب              كبيرة -أ  
  الشكل المجاور ماذا تتوقع أن يحدث للنبات في -٥
  .الساق سوف يتجه ألعلى  الجذر سوف يتجه ألسفل و-  أ
  .الساق سوف يتجه ألسفل  الجذر سوف يتجه ألعلى و-  ب
  . الجذر و الساق سوف يتجه ألسفل-  ج
   .على الجذر و الساق سوف يتجها أل-   د

===========================================================  
  
  

  )للمحكمين ( جدول لتوضيح عدد األسئلة 
  

  
  
  

  عدد األسئلة  مفاهيم طبيعة العلم  الجوانب   المجال

  ٦  أهداف العلم

  ٩  خصائص العلم

  ٧  أخالقيات العلم
والً 

أ
 :

علم
ة ال

بيع
ط

  ١٢  ج العلمنتائ  

  ٧  المالحظة )١
  ٧  القياس )٢
  ٩  التصنيف )٣
سية  ٧  االستنتاج )٤

سا
األ

  

  ٧  التنبؤ )٥

  ١٢  التفسير .١
  ١٣  التعريفات االجرائية .٢
  ٥  ضبط المتغيرات .٣

نياً 
ثا

 :
علم

ت ال
مليا

ع
  

علم
ت ال

مليا
ع

  

لية
كام
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  ٥  فرض الفروض .٤  



 
١٧٦

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   غزة–الجامعة االسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  
  اهللا و بركاته                               السالم عليكم و رحمة ...ة  /عزيزي الطالب 

  
  جابة تعليمات التالية قبل أن تبدأ باإلقرأ الإ
 يهدف هذا االختبار لقياس مدى  اكتساب الطلبة ألبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة في -*

    .كتاب العلوم للصف التاسع األساسي
  .جابة عنه اقرأ السؤال بعناية قبل اإل  *
  . جابات أجب عن جميع األسئلة و التخمن اإل* 
  .دقيقة )  ٦٠(الزمن المخصص لالختبار *  
جابة عليك اختيار اإل،   من نوع االختيار من متعدد بند ،)٦٠(ختبار من  يتكون هذا اال *

  .جابة الصحيحة  األربعة وذلك بوضع دائرة حول اإلالخيارات الصحيحة فقط من
  :    وفيما يلي مثال محلول لتوضيح طريقة اإلجابة 

  
  ية تقطيع الطعام وهضمه في الفم عمل  

   معاًج+   أ -  د ميكانيكية                - ج آلية              -ب      كيميائية         - أ   
  
  
  فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ ذات الرمز   د    الذي وضعت عليه الدائرة 
  
  

              شكراً لك على حسن تعاونك                                                        
  سلمان شحادة: الباحث                                                                     

  

  )٦(ملحق رقم
  الذي طبق على العینة االستطالعیة بعد تحكیمھاختبار مفاھیم طبیعة العلم وعملیاتھ 



 
١٧٧

  :ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة /ضع
بعد حوالي خمسة عشر عاماً من توقع العالم منـدليف          )  Ge( اكتشاف عنصر الجرمانيوم     " -١

  :نستنتج من هذا المثال هدف من أهداف العلم هو ... " بوجوده 
    تفسير-    د               تنبؤ-      ج  وصف        -      ب   ضبط و تحكم       -  أ
  )الضبط والتحكم ( حدى العبارات التالية تحقق هدف العلم  إ-٢
  . نرى البرق ثم نسمع الرعد -أ  
  .الحديدية  ترك مسافات بين قضبان السكك -ب  
  بيض يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة  الضوء األ-ج  
  . ظهور القلم وكأنه مكسور عند وضعه بشكل مائل في كوب من الماء -د  
  )التفسير (  احدى العبارات التالية تحقق هدف العلم -٣
  . تحتوي ذرة الهيدروجين على الكترون واحد -  أ
   . تترك أسالك الكهرباء غير مشدودة-  ب
  . ظاهرة اإلنتحاء الضوئي تؤدي لميل ساق النبات باتجاه الضوء -  ج
  . المعادن تتمدد بالحرارة -  د
  : عند دراسة ظاهرة معينة يتم -٤
  . تفسيرها ثم وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة -  أ
  . وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها -  ب
  .فسيرها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة  ضبطها ثم وصفها وت-  ج
  . وصفها وتفسيرها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها ثم التحكم في حدوثها -   د
  ) تصنع مقابض أواني الطهي من مادة عازلة :  (  هدف العلم في العبارة التالية -٥
   تفسير - تنبؤ                 د- وصف              ج- ضبط و تحكم             ب-  أ
واسـتفادت منـه               ) البنسلين  ( المضاد الحيوي   ) الكسندر فلمنج   ( اكتشف العالم اإلنجليزي     " -٦

  :نستنتج من هذه العبارة أن العلم " .. البشرية        
    كل ما سبق-    د      تراكمي   -    ج        قابل للتدقيق- ب      نساني     نشاط إ -أ    
   أن العلمعلى تدل هذه العبارة " وقفت على أكتاف من سبقوني من العلماء " يوتن  قال ن-٧

   يصحح نفسه بنفسه  - تراكمي البناء                                       ب-    أ
   له أدواته الخاصة -نساني عالمي                                د نشاط إ-    ج

  عادتها للتأكد منها قبل نشرها يدل أن العلم وإتكرار العالم لتجاربه  -٨
   يصحح نفسه بنفسه- يتميز بالتنظيم         د- قابل للتدقيق       ج-نساني        ب نشاط إ-  أ



 
١٧٨

  نستنتج من ذلك أن العلم " ارتبط اكتشاف الفيروسات باكتشاف المجهر اإللكتروني "  -٩
  قة والتجريدد يتميز بال-                    ب له أدواته الخاصة                -    أ
   يتميز بالبحث عن األسباب - يتميز بالعقالنية                                      د-    ج
  يعني ذلك أن ..... العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر به - ١٠
   المجتمع يتطور باكتشافات العلم -   أ
  قدم العلمي  ظروف المجتمع تؤثر في الت-   ب
  . العالقة بين العلم والمجتمع عالقة متبادلة-   ج
  .ذكر صحيح   جميع ما-    د
  يتمثل ذلك في..... حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير والعلم يصحح نفسه بنفسه  -١١
  .نيكس بنظرية بطليموس لتفسير مركزية الكون  استبدال نظرية كوبر-    أ
  ة الكتشاف الخلية  المراحل المختلف-    ب

   الوسطى نظرية ابن الهيثم لتفسر الرؤية الغت التفسير الذي كان سائداً عند الغرب في العصور- ج    
  صحيح ) أ ، ج ( ذكر في   ما-     د
حدى أخالقيات العلم التالية تنطبق على إ" ة التجرد والنزاهة والبعد عن التحيزات الشخصي " -١٢

  هذه العبارة 
  مبريقية   اإل- د     الموضوعية  -  ج     حب االستطالع - ب     صدار األحكام  التسرع في إ عدم -  أ
  :جمع أكبر قدر من المعلومات قبل التوصل إلى استنتاج يعني ذلك  -١٣
   عدم التسرع في إصدار األحكام- الحياد        د- الشمولية        ج- الموضوعية      ب-    أ
 ا هو جديد في العلم و االشتراك في مجالت األبحاث العلمية وشبكة المعلومات متابعة كل م -١٤

  : للعلم هي ةيحقق أخالقي الدولية  
   األمانة العلمية- حب االستطالع        د-مبريقية        ج اإل- الروح النقدية        ب-  أ  

  :ذه األخالقية تسمى توخي العلماء الدقة في وصف و تسجيل الظواهر و األحداث ، ه -١٥
   العقالنية-لروح النقدية         دا -     ج   األمانة العلمية   - الموضوعية          ب-    أ
  : من خصائص العالم الذي يتميز باألمانة العلمية -١٦
   يوثق المراجع التي اقتبس منها اعترافاً بفضل اآلخرين    -ب.        ينسب أفكار غيره لنفسه  -   أ
  . ينشر نتائج بحثه عندما تكون ايجابية فقط -د.     يتالعب بنتائج البحث إلرضاء اآلخرين  -ج   
   جميع ما يلي من خطوات المنهج العلمي ماعدا -١٧

  .الوصول لحل المشكلة   - الموضوعية     د- تحليل النتائج     ج- وضع الفرضيات    ب- أ  
  هي )) هواء العلم ((  يطلق عليها و  رفة العلمية الوحدة التركيبية لعناصر المع-١٨

  . النظرية العلمية  -       دالمبدأ العلمي -ج     المفهوم العلمي  -بالحقيقة العلمية         - أ  



 
١٧٩

  تحتوي العبارة السابقة " عين اإلنسان تتكون من ثالث طبقات  "-١٩
   حقيقة- نظرية                 د-      ج قانون             - تعميم                 ب-   أ
                  -: الصورة الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو عبارات وعمليات علمية  هي - ٢٠
  يالعلمالقانون  -  د     المفاهيم العلمية  - العلمية       جنظرية ال- ب الحقيقة العلمية      -   أ
                                        -: هذه العبارة مدلوال لمفهوم " الحي وحدة بناء الكائن " -٢١
   اإلنسان-   د           العنصر    -  ج        الخلية       - الذرة                  ب-أ   
  ) عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري الحديث تتشابه في خواصها الكيميائية (  -٢٢

  :لى تشير هذه العبارة إ      
   نظرية  -   د            تعميم  -    ج         مفهوم علمي  -  ب        حقيقة علمية     - أ  

  "السعة الحرارية للماء تتناسب تناسباً طردياً مع حرارتها النوعية و كتلتها" -٢٣
   :  علىتحتوي العبارة السابقة       
   حقيقة-  د         نظرية        - قانون                     ج-  ب     مفهوم        -   أ
  : ، يصنف ضمن يتضمن معظم عناصر المعرفة العلميةالذي النتاج النهائي للمنهج العلمي و-٢٤
   التعميمات-  د النظريات          -              ج المفاهيم-  ب الحقائق العلمية          -   أ
  أن  نستدل الشكل المجاوربعد مالحظة  -١٨

 رقيقوعاء دموي جداره :   الشريان -أ 

  تجويفاًه أقلوعاء دموي جدار: الوريد -ب 

  .أكثر سمكاً من الشريان الشعيرات الدموية -ج 
   .الشريان أسمك من الوريد  -د 

  يمثل الرسم التخطيطي المجاور -٢٦
   مقطع طولي في الساق -  أ
     مقطع عرضي في الساق-  ب
  .        مقطع طولي في الجذر -  ج

    مقطع عرضي في الجذر–   د 
  الشكل المجاور يمثل خريطة الضغط الجوي في شرق المتوسط في فترة ما  -٢٠
   .فيها منخفض جوي) ١( المنطقة – أ 
  .  فيها مرتفع جوي) ٢(المنطقة  -ب
       .                      فيها مرتفع  الجوي) ١(  المنطقة -ج
  ).١(إلى المنطقة ) ٢( سوف تهب الرياح من المنطقة -د

١

٢



 
١٨٠

   الجزء المشار اليه في الرسم -٢٨
  .من أجزاء القناة الهضمية     -أ  
   .يساعد في هضم الطعام  -ب  
  . ينتج العصارة الصفراوية  -ج  
   .يفرز هرمون األنسولين   -د  

  السيارة يستخدم لقياس كثافة المحلول في بطارية -29
   -ب                                            -  أ
  
   -د                                                  -ج 

  

   حجم الحجر الذي وضع في المخبار المدرج يساوي-٣٠   

  جم٣٠٠ -ب                          ٣ سم٦٠٠ -  أ 

  

  ٢ سم٣٠٠ -     د             ٣ سم٣٠٠ -  ج 

   أوم يساوي٣شدة التيار المار في المقاومة قياس  – ٣١
  أمبير٨ -ج                 أمبير         ٢ -أ   

  
   أمبير٦ -    د               أمبير    ١٠ -ب   
  -:المقاومة الكلية تساوي قياس  في الشكل الذي أمامك فإن   -٣٢
    
                Ω     ٣      -               بΩ   ١١    -أ

       ٤                               ٤                                                           
     Ω     ٤       -             دΩ     ٤   - ج

       ١١                              ٣                             
  من السكرياتالسكروز  يصنف -٣٣
   ليس  مما ذكر -               د العديدة -             جالثنائية -ب األحادية              - أ

   ةيونيات األمركبيصنف ضمن ال  أحد المركبات التالية-٣٤
  CH2  -د               CO2  -ج                 NaCl   -ب                   H2O -  أ



 
١٨١

   -:  یصنف ضمن " Gigabytes" اسیب  الذي تصل سعة الذاكرة فیھ إلى عدة غیغابایت   جیل  الحو-٣٥
     الجيل الرابع-   د الجيل الثالث     -    ج  الجيل الثاني    - الجيل األول           ب-أ  

 :بأنها من المجرات ) درب التبانة( تصنف مجرتنا  -٣٦

 مفلطحةال -د              هليليجية اإل-ج             حلزونيةلا -ب                منتظمة غيرال -أ   
  :  إلى المجموعة نفسھا وعند ترتیبھا وفق نشاطھا الكیمیائي نستنتج أن  A9, B17, D35 تنتمي العناصر -٣٧
     A=D=B  -        دA<D<B -ج          A<B<D -ب             D<B<A -  أ
  قة بين الموصلية و المقاومية نستنتج من الشكل أن العال-٣٨
   طردية - ب       عكسية      -أ   
  
   ال توجد عالقة- د        متساوية   -ج  

    درجة مئوية١٥عدد األيام التي تزيد درجة حرارتها عن  -٣٩
   أيام٦ -أيام                       ب٤  -   أ

  
  

   أيام ٣ - أيام                        د٧ -   ج
  

 : الكون حجم أن األعظم االنفجار نستنتج من نظرية -٤٠

 بيضاويا يصبح-د           يتقلص -ج               ثابتا يبقى -ب             باستمرار يتمدد - أ  

   -:يقع في الجدول الدوري في نتنبأ أنه   S16عنصر الكبريت من خالل التوزيع اإللكتروني ل -٤١
  . المجموعة الثالثة و الدورة السادسة -  ب   .          و الدورة الرابعة ة المجموعة الثاني-أ  
  .  المجموعة الرابعة و الدورة الثانية - د   .          و الدورة الثالثة  المجموعة السادسة-ج  
  ضغطها الجوي عندما يكون  ما منطقة نتنبأ بتكون مرتفع جوي في -٤٢
      أقل من المناطق المحيطة بها-ة بها                   ب   أكبر من المناطق المحيط-  أ
     معدوم - يساوي ضغط المناطق المحيطة بها              د -  ج
 .الشجرة هذه عمر أننتنبأ ب ١٠ حلقات عدد الحلقات في مقطع لساق شجرة  كان إذا - ٤٣

  سنة  ٢٠ - د          سنوات      ٥ -  ج               سنة ١٥ - ب               سنوات ١٠ -أ   
               عند وصل سلك ، فولت ١   )ب(  فولت وجهد النقطة ٥)  أ   (إذا كان جهد النقطة  -٤٤
     -:فلزي بين  النقطتين أ و ب فإنه    
  .    يسري تيار كهربائي من ب إلى أ  -ب      .    ينقل تيار كهربائي من أ إلى ب   -أ   
  .    ال يمكن تحديد ذلك بدون وجود أميتر  -د         .   ال يسرى أي تيار  كهربائي   -ج   

 نخفضة مموصلیة         صلیة عالیة                     مو

                عالیةمقاومیة                         مقاومیة  منخفضة



 
١٨٢

   القرحة ناتجة عن  زيادة إفراز-٤٥
  O2  -د                  CO2  -ج         الببسين          -ب                   HCl -أ   
  .. تفسر ظاهرة التثاؤب ب-٤٦
  . النعاس -ب.                   يد الكربون في الدم بسبب اإلرهاق  ارتفاع نسبة ثاني أكس-  أ
  . تهيج في داخل األنف -د.                                       تهيج في الجهاز التنفسي -  ج
  : يفسر نقصان كتلة الخارصين في الخلية الكهروكيميائية بسبب -٤٧

  . ذوبانه في المحلول -  ب                    .                    كسبه الكترونات- أ  
  .سريان التيار الكهربي    -    د       .       تفاعل جزء من الخارصين مع النحاس - ج  

  سم بسببظهر في مقطع طولي للجذر  بهذا اإل تسمى المنطقة الجرداء التي ت-٤٨
  .نها خالية من الجذور الثانوية  أل-ب        ألنها خالية من الشعيرات الجذري       - أ   
  . ألنها خالية من القمة النامية  - د        ألنها خالية من البشرة                 - ج   

   جسم تابع لألرض من صنع اإلنسان یدور في مدار خاص حول األرض بفعل الجاذبیة األرضیة -٤٩
   المنطاد- السابر            د-  ج  القمر الصناعي        - سفينة الفضاء            ب-أ  

  السطح الفاصل بین كتلتین ھوائیتین لھما خواص مختلفة من حیث الحرارة والرطوبة -٥٠
    الكتلة الهوائية- المنخفض الجوي      د-       ج المرتفع الجوي-هوائية      ب الجبهة ال-  أ
   -:تُعرف بـ )  سم ١(طعه و مساحة مق )   سم ١  (مقدار مقاومة سلك فلزي طوله -٥١
   الشغل-  د    فرق الجهد      - المقاومية           ج- القدرة الكهربية             ب-أ  
  

   -:يسمىالكهربية  ر بقليل من التيار المحدد للدارةيتحمل تيار أكبالذي رفيع الفلزي السلك  ال-٥٢
   متابع نقص التيار       -             ب قاطع نصف األتوماتيكي                         -أ  
    المنصهر - د              فاصل التيار األتوماتيكي                            -ج  
  

    حتى ال تتلف المراكم عند شحنھا یجب توصیل األجھزة كما موضح في الشكل مع مراعاة ضبط -٥٣

   .للمصدرالقطب الموجب للبطارية بالقطب السالب  وصل -أ  

  .قرر من الشركة الصانعة معن الحد الأن تزيد شدة التيار  -ب  

   .من فرق جهد العمود الثانوي أن يكون فرق جهد المصدر الشاحن أعلى -ج 

  .القطب السالب للبطارية بالقطب الموجب للمصدر  وصل  -  د 

   مته الكهربيةقاومبين طول الموصل و عالقةالعوامل التي يجب ضبطها عند دراسة ال -٥٤
   .وطول الموصل سمك -ب                    .    طول الموصل ونوع مادته  -أ  
   .الموصل فقط مادة نوع   - د                 مساحة مقطع الموصل ونوع مادته-ج 



 
١٨٣

  يجب ) العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار (  عند اثبات قانون أوم -٥٥
  هد وتسجيل قراءة األميتر والفولتميتر  تغيير مقدار فرق الج-أ  

  . تغيير المفاومة الثابتة -  ب
  .  توصيل األميتر على التوازي -  ج
  . توصيل الفولتميتر على التوالي -  د
  

  نتحاء الضوئي يجب عند دراسة ظاهرة اإل-٥٦
  ة ضبط الضوء بحيث يسقط على النبات من جهة معينة واحد-         ب  توافر الهواء-  أ
  .   وضع النبات في مكان مظلم - توافر الماء            د-  ج

  
   ماذا تتوقع أن يحدث عند إضافة صبغة اليود لكال األنبوبتين -٥٧

  )١( يزرق المحلول في األنبوبة رقم -أ 
  )٢( يزرق المحلول في األنبوبة رقم -ب 
  . ال يتغير لون المحلول في األنبوبتين -ج 
  .حلول في األنبوبتين   يزرق الم-د  
  

   في الشكل المجاورضاءة المصباح أشدوقع أن تكون إ متى تت-٥٨
  )أ (  عند وصل السلك بالنقطة -   أ
 )ب (  عند وصل السلك بالنقطة -ب    

  )ج (  عند وصل السلك بالنقطة -   ج
  )، ب  أ(  عند وصل السلك بالنقطة -   د

 
  أنها ستتحول إلى ب) الشمس ( نجمنا  عند موت نفترض -٥٩
  أبيض قزم -د             نيوتروني نجم -ج             أحمر عمالق -ب           أسود ثقب -أ  
  

  الشكل المجاور ماذا تتوقع أن يحدث للنبات في -٦٠
  .الساق سوف يتجه ألعلى  الجذر سوف يتجه ألسفل و-  أ
  .الساق سوف يتجه ألسفل  الجذر سوف يتجه ألعلى و-  ب
  . ألسفلا الجذر و الساق سوف يتجه-  ج
   . الجذر و الساق سوف يتجها ألعلى-   د

+  ماء
  +لعاب
  نشا

  

+ ماء
 نشا

١ ٢ 



 
١٨٤

  
  

  مفتاح اإلجابة
 ة أنقل رمز اإلجابة الصحيحة في هذا الجدول/ عزيزي الطالب

  

  
  
  
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال

  د  أ  ب  أ  أ  أ  د  د  ب  ج  رمز اإلجابة الصحيحة

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  رقم السؤال

  ج  د  أ  ج  ب  ب  ج  د  ج  د  رمز اإلجابة الصحيحة

  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  الرقم السؤ

  ج  ب  ج  ج  د  د  ج  ب  ج  ب  رمز اإلجابة الصحيحة

  ٤٠  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  رقم السؤال

  أ  أ  أ  ب  ب  د  ب  ب  أ  أ  رمز اإلجابة الصحيحة

  ٥٠  ٤٩  ٤٨  ٤٧  ٤٦  ٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  رقم السؤال

  أ  ب  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ج  رمز اإلجابة الصحيحة

  ٦٠  ٥٩  ٥٨  ٥٧  ٥٦  ٥٥  ٥٤  ٥٣  ٥٢  ٥١  رقم السؤال

  أ  د  ج  ب  ب  أ  ج  ج  د  ب  رمز اإلجابة الصحيحة



 
١٨٥

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   غزة–سالمية الجامعة اإل

  عمادة الدراسات العليا
  

  الم عليكم و رحمة اهللا و بركاته                               الس...ة  /عزيزي الطالب 
  

  جابة تعليمات التالية قبل أن تبدأ باإلالاقرأ 
 يهدف هذا االختبار لقياس مدى  اكتساب الطلبة ألبعاد طبيعة العلم و عملياته المتضمنة في -*

    .كتاب العلوم للصف التاسع األساسي
  .  اقرأ السؤال بعناية قبل اإلجابة عنه *

  .سئلة و التخمن اإلجابات أجب عن جميع األ*  
  .دقيقة )  ٦٠(الزمن المخصص لالختبار *  
جابة عليك اختيار اإل،   من نوع االختيار من متعدد بند ،)٦٠(ختبار من  يتكون هذا اال *

  .جابة الصحيحة  األربعة وذلك بوضع دائرة حول اإلالخيارات الصحيحة فقط من
  : إلجابة    وفيما يلي مثال محلول لتوضيح طريقة ا

  
  عملية تقطيع الطعام وهضمه في الفم   

   معاًج+   أ -  د ميكانيكية                - ج آلية              -ب      كيميائية         -    أ
  
  

   فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ ذات الرمز   د    الذي وضعت عليه الدائرة
  
  

                               شكراً لك على حسن تعاونك                                       
  سلمان شحادة: الباحث                                                                     

  
  

  )٦(ملحق رقم
  في صوتھ النھائیةاختبار مفاھیم طبیعة العلم وعملیاتھ 
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  :ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة /ضع 
لم من  دلیف بع  د ح  والي خم  سة ع  شر عام  ًا م  ن توق  ع الع  ا   ) Ge( اكت  شاف عن  صر الجرم  انیوم  " -١

  :نستنتج من ھذا المثال ھدف من أھداف العلم ھو " ... بوجوده 
    تفسير-    د            تنبؤ-   ج   وصف           -   ب    ضبط و تحكم          -  أ
  )الضبط والتحكم (  إحدى العبارات التالية تحقق هدف العلم -٢
  . نرى البرق ثم نسمع الرعد -أ  
  .ت بين قضبان السكك الحديدية  ترك مسافا-ب  
  بيض يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة  الضوء األ-  ج
  . ظهور القلم وكأنه مكسور عند وضعه بشكل مائل في كوب من الماء -د  
  )التفسير ( حدى العبارات التالية تحقق هدف العلم إ -٣
  . المعادن تتمدد بالحرارة -  أ
  .ودة  تترك أسالك الكهرباء غير مشد-  ب
  . تحتوي ذرة الهيدروجين على إلكترون واحد -  ج
  . ظاهرة االنتحاء الضوئي تؤدي لميل ساق النبات باتجاه الضوء -  د
  : عند دراسة ظاهرة معينة يتم -٤
  . تفسيرها ثم وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة -  أ
  . وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها -  ب
  . ضبطها ثم وصفها وتفسيرها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة -  ج
  . وصفها وتفسيرها ثم التنبؤ بظواهر مرتبطة بها ثم التحكم في حدوثها -   د
واسـتفادت منـه               ) البنسلين  ( المضاد الحيوي   ) الكسندر فلمنج   ( اكتشف العالم اإلنجليزي     " -٥

  :بارة أن العلم نستنتج من هذه الع" .. البشرية        
  يبحث عن األسباب  -د       تراكمي  - ج          قابل للتدقيق- ب   نشاط إنساني       -أ    
  تدل هذه العبارة على أن العلم " وقفت على أكتاف من سبقوني من العلماء "  قال نيوتن -٦

  نفسه بنفسه   يصحح - تراكمي البناء                                       ب-    أ
   له أدواته الخاصة - نشاط إنساني عالمي                                د-    ج

   تكرار العالم لتجاربه وإعادتها للتأكد منها قبل نشرها يدل على أن العلم - ٧
   "   يصحح نفسه بنفسه- يتميز بالتنظيم      د- قابل للتدقيق       ج- نشاط إنساني      ب-    أ

  نستنتج من ذلك أن العلم " ارتبط اكتشاف الفيروسات باكتشاف المجهر اإللكتروني  -٨
   يتميز بالدقة والتجريد- له أدواته الخاصة                                    ب-    أ
   يتميز بالبحث عن األسباب - يتميز بالعقالنية                                      د-    ج
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حدى أخالقيات العلم التالية تنطبق على إ" ة حيزات الشخصي التجرد والنزاهة والبعد عن الت "-٩
  هذه العبارة 

  مبريقية   اإل-   د   الموضوعية  -  ج     حب االستطالع - ب     صدار األحكام   عدم التسرع في إ-  أ
  :جمع أكبر قدر من المعلومات قبل التوصل إلى استنتاج يعني ذلك  -١٠
   عدم التسرع في إصدار األحكام- الحياد        د- الشمولية        ج- الموضوعية      ب-    أ
 متابعة كل ما هو جديد في العلم و االشتراك في مجالت األبحاث العلمية وشبكة المعلومات  -١١

  : للعلم هي ةيحقق أخالقي الدولية  
   األمانة العلمية- حب االستطالع        د-     ج اإلمبريقية   - الروح النقدية        ب-    أ
  : من خصائص العالم الذي يتميز باألمانة العلمية -١٢
 يوثق المراجع التي اقتبس منها اعترافاً بفضل اآلخرين      -ب.        ينسب أفكار غيره لنفسه  -   أ
  .ثه عندما تكون ايجابية فقط  ينشر نتائج بح-د.     يتالعب بنتائج البحث إلرضاء اآلخرين  -ج   
  هي )) هواء العلم ((  يطلق عليها و   الوحدة التركيبية لعناصر المعرفة العلمية-١٣

  . النظرية العلمية  -       دالمبدأ العلمي -ج     المفهوم العلمي  -بالحقيقة العلمية         - أ  
                  -:عبارات وعمليات علمية  هي  الصورة الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو - ١٤
  قانون العلمي ال-    د  المفاهيم العلمية  -   جنظرية العلمية      ال-  ب الحقيقة العلمية     -   أ
  ) عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري الحديث تتشابه في خواصها الكيميائية (  -١٥

  :لى        تشير هذه العبارة إ
   نظرية  -   د            تعميم  -    ج         مفهوم علمي  -  ب        حقيقة علمية     - أ  

  "السعة الحرارية للماء تتناسب تناسباً طردياً مع حرارتها النوعية و كتلتها" -١٦
   :  علىتحتوي العبارة السابقة      
   حقيقة- نظرية              د- قانون                     ج- مفهوم          ب-   أ
  : ، يصنف ضمن يتضمن معظم عناصر المعرفة العلميةالذي النتاج النهائي للمنهج العلمي و-١٧
   التعميمات-  د النظريات          -              ج المفاهيم-  ب الحقائق العلمية          -   أ

  
  أن  نستدل الشكل المجاوربعد مالحظة  -١٨

 رقيقوعاء دموي جداره : شريان   ال-أ 

  تجويفاًه أقلوعاء دموي جدار: الوريد -ب 

  .أكثر سمكاً من الشريان الشعيرات الدموية -ج 
   .الشريان أسمك من الوريد  -د 
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  يمثل الرسم التخطيطي المجاور -١٩
   مقطع طولي في الساق -  أ
     مقطع عرضي في الساق-  ب
      .    مقطع طولي في الجذر -  ج

    مقطع عرضي في الجذر–   د 
  

  الشكل المجاور يمثل خريطة الضغط الجوي في شرق المتوسط في فترة ما  -٢٠
   .فيها منخفض جوي) ١( المنطقة – أ 
  .  فيها مرتفع جوي) ٢(المنطقة  -ب
  .                           فيها مرتفع  الجوي) ١(  المنطقة -ج
  ).١(إلى المنطقة ) ٢(منطقة  سوف تهب الرياح من ال-د
  
   األداة التي تستخدم لقياس كثافة المحلول في بطارية السيارة-٢١
  
   -ب                                            -  أ
  
  -د                                             -ج 
  

   حجم الحجر الذي وضع في المخبار المدرج يساوي-٢٢

  جم٣٠٠ -ب                          ٣ سم٦٠٠ -  أ 

  

  ٢ سم٣٠٠ -     د             ٣ سم٣٠٠ -  ج 

  

   أوم يساوي٣شدة التيار المار في المقاومة قياس  – ٢٣
  أمبير٨ -ج                 أمبير         ٢ -أ   

   أمبير٦ -    د               أمبير    ١٠ -ب   
  رياتالسكروز من السك يصنف -٢٤
   ليس  مما ذكر -               د العديدة -           ج   الثنائية -ب            األحادية     - أ

١

٢
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   -:  يصنف ضمن " Gigabytes" جيل  الحواسيب  الذي تصل سعة الذاكرة فيه إلى عدة غيغابايت  -٢٥
     الجيل الرابع-   دث      الجيل الثال-    ج  الجيل الثاني    - الجيل األول           ب-أ  

 :بأنها من المجرات ) درب التبانة( تصنف مجرتنا  -٢٦

 مفلطحةال -د              هليليجية اإل-ج             حلزونيةال -ب                منتظمة غيرال -أ   
  : یائي نستنتج أن  إلى المجموعة نفسھا وعند ترتیبھا وفق نشاطھا الكیم A9, B17, D35 تنتمي العناصر -٢٧
     A=D=B  -        دA<D<B -ج          A<B<D -ب             D<B<A -  أ
   نستنتج من الشكل أن العالقة بين الموصلية و المقاومية-٢٨
   طردية - ب       عكسية      -أ   
  
   ال توجد عالقة- د        متساوية   -ج  

    درجة مئوية١٥تها عن عدد األيام التي تزيد درجة حرار -٢٩
   أيام٦ -أيام                       ب٤  -   أ

  
   أيام ٣ - أيام                        د٧ -   ج

  

  

يقع في الجـدول  نتنبأ بأنه  ) ٦، ٨، ٢( هو  S16 إذا عرفنا أن التوزيع االلكتروني لعنصر  -٣٠
   -:الدوري في 

  . المجموعة الثالثة و الدورة السادسة -    ب .          و الدورة الرابعة المجموعة الثانية-أ  
  .  المجموعة الرابعة و الدورة الثانية - د.            و الدورة الثالثة  المجموعة السادسة-ج  
  ضغطها الجوي عندما يكون  ما منطقة نتنبأ بتكون مرتفع جوي في -٣١
      أقل من المناطق المحيطة بها-    ب   أكبر من المناطق المحيطة بها               -  أ
     معدوم - يساوي ضغط المناطق المحيطة بها              د -  ج

  
               عند وصل سلك ، فولت ١   )ب(  فولت وجهد النقطة ٥)  أ   (إذا كان جهد النقطة  -٣٢
     -:فلزي بين  النقطتين أ و ب فإنه    
  .    يسري تيار كهربائي من ب إلى أ  -ب      . من أ إلى ب       ينقل تيار كهربائي-أ   
     ال يمكن تحديد ذلك بدون وجود أميتر-د         .    ال يسرى أي تيار  كهربائي  -ج   
   القرحة ناتجة عن  زيادة إفراز-٣٣
  O2  -د                 CO2  -ج       الببسين            -ب                   HCl -أ   

 نخفضة مصلیةمو          موصلیة عالیة                    

                عالیةمقاومیة                         مقاومیة  منخفضة
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  .. تفسر ظاهرة التثاؤب ب-٣٤
  . النعاس -ب.                    ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم بسبب اإلرهاق -  أ
  . تهيج في داخل األنف -د.                                       تهيج في الجهاز التنفسي -  ج
  ع طولي للجذر  بهذا اإلسم بسبب تسمى المنطقة الجرداء التي تظهر في مقط-٣٥

  . ألنها خالية من الجذور الثانوية -ب              ة ألنها خالية من الشعيرات الجذري- أ   
  . ألنها خالية من القمة النامية  - د        ألنها خالية من البشرة                 - ج   

  لفة من حیث الحرارة والرطوبةالسطح الفاصل بین كتلتین ھوائیتین لھما خواص مخت -٣٦
    الكتلة الهوائية- المنخفض الجوي      د-       ج المرتفع الجوي-هوائية      ب الجبهة ال-  أ
   -:تُعرف بـ )  ٢ سم١(و مساحة مقطعه  )   سم ١  (مقدار مقاومة سلك فلزي طوله -٣٧
   الشغل-  د   فرق الجهد       - المقاومية           ج- القدرة الكهربية             ب-أ  

   -:يسمىالكهربية  ر بقليل من التيار المحدد للدارةيتحمل تيار أكبالذي رفيع الفلزي السلك  ال-٣٨
   متابع نقص التيار       - قاطع نصف األتوماتيكي                                      ب-أ  
    المنصهر - د                         فاصل التيار األتوماتيكي                 -ج  

   العوامل التي يجب ضبطها عند دراسة العالقة بين طول الموصل ومقاومته الكهربية -٣٩
   .سمك وطول الموصل -ب    .                   طول الموصل ونوع مادته  - أ  
   .ل فقطمادة الموص نوع - د               مادته ونوع الموصل مساحة مقطع -ج  
  

  يجب ) العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار ( ثبات قانون أوم  عند إ-٤٠
   تغيير مقدار فرق الجهد وتسجيل قراءة األميتر والفولتميتر -أ  

  . تغيير المقاومة الثابتة -  ب
  .  توصيل األميتر على التوازي -  ج
  . توصيل الفولتميتر على التوالي -  د
  ة اإلنتحاء الضوئي يجب عند دراسة ظاهر-٤١
   ضبط الضوء بحيث يسقط على النبات من جهة معينة واحدة-  ب          توافر الهواء-  أ
  .   وضع النبات في مكان مظلم - توافر الماء            د-  ج
   ماذا تتوقع أن يحدث عند إضافة صبغة اليود لكال األنبوبتين -٤٢
  )١(رقم  يزرق المحلول في األنبوبة -أ   
  )٢( يزرق المحلول في األنبوبة رقم -ب   
  . ال يتغير لون المحلول في األنبوبتين -ج   
  .  يزرق المحلول في األنبوبتين -د   

+ ماء
  لعاب

   نشا+

+ ماء
 نشا

١ ٢ 



 
١٩١

   في الشكل المجاورضاءة المصباح أشد متى تتوقع أن تكون إ-٤٣
  )أ (  عند وصل السلك بالنقطة -   أ
 )ب (  عند وصل السلك بالنقطة -ب    

  )ج (  عند وصل السلك بالنقطة -  ج 
  )أ، ب (  عند وصل السلك بالنقطة -   د

  
  الشكل المجاور ماذا تتوقع أن يحدث للنبات في -٤٤
  .الساق سوف يتجه ألعلى الجذر سوف يتجه ألسفل و  -  أ   

  .الساق سوف يتجه ألسفل الجذر سوف يتجه ألعلى و  -   ب
  .ألسفلالجذر و الساق سوف يتجه   -   ج
   .الجذر و الساق سوف يتجها ألعلى  -    د

  
  

  مفتاح اإلجابة
  ة  أنقل رمز اإلجابة الصحيحة في هذا الجدول/  عزيزي الطالب 

  
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال
                      رمز اإلجابة الصحيحة

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  رقم السؤال
                      رمز اإلجابة الصحيحة

  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  رقم السؤال
                      رمز اإلجابة الصحيحة

  ٤٠  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  رقم السؤال
                      رمز اإلجابة الصحيحة

  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  رقم السؤال
          رمز اإلجابة الصحيحة



 
١٩٢

  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية
 

Summary of the study 

This study aimed to investigate the availability of the dimensions of the nature 

of science and its operations in the Palestinian decision science book on the ninth 

grade, and measure the students acquirement.  

The dimensions of the nature of science and its appropriate processes for the 

preparatory phase have been dentified, and then the book was analysed. 

Observations were scheduled to determine the availability of the nature of 

science concepts and processes which the book contains, have been monitored 

and discussed the agendas and interpreted.  

The study aimed to measure the students acquirement the ninth grade about 

the nature of science concepts and processes, and to determine whether there is 

a link between students acquire the concepts of the nature of science, and acquire 

the operations of science.  

The study aimed to determine whether there are statistically significant 

differences between students acquirement the concepts of science and nature of 

its processes due to changing sex and changing supervisory institute  government 

or agency.  

The researcher used in the study analysis tool concepts of science and nature 

of its operations, also used the acquisition test for science processes, and has 

gone through several stages, tools for making sure of the extent of validity and 

consistency even reached the stage of application.  

The application of the test on a sample of students from ninth grade, was 

chosen as class-stratified random and appears in the identification numbers by 

sex and the supervisory district with its relative weight in society's original study, 

where the number of members of the sample 540 students female and male 

students.  

The most prominent results of the study, is that the book included dimensions 

of the nature of science in the first unit is philosophical educational way three 

goals were presented to the nature of science four characteristics of science and 

four ethics, five elements of scientific knowledge which constitute the results of 

science are mentioned, giving examples for each of them.  
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It also resulted in the process of analysing the results of science through the 

analysis of paragraph in the text that the book contains 944 knowledge 

components is a relatively large amount, as it is not distributed in a balanced 

manner between the classes modules, chapters in the book, and  between 

essential science  such as biology, chemistry and physics.  

The study showed that the book contains 362 skill to be distributed into the 

various processes of science, of which 233 targeted skill test, which is identified in 

the first research question, and the number is not high, divided by two classes and 

eight modules, and the distribution of skills does not enjoy any sort of balance in 

the distribution, both at the level of skill or unit or chapters within the unit.  

The study showed a low level students acquirement the concepts of nature, as 

was the proportion of students acquirement basic science processes is very low 

(48.1%), as well as the complementary (45.9%).  

The study revealed the existence of a direct, strong and positive correlation 

between nature of the concepts of science and science operations.  

The study showed the presence of a statistically significant difference between 

the acquisition of female and male students to the concepts of nature and science 

processes for the benefit of female students, while it did not show statistically 

significant differences between the acquisition of govermental school students and 

students UNRWA schools.  

The study recommended focusing on the concepts of the nature of the goals of 

science and ethics, and characteristics of the science and its processes because 

they represent a fundamental basis for thinking and scientific research me that. 

The study also need attention to appropriate quantitative cognitive level of 

students and available time and distributed more thoughtful and balanced on ( 

school units ).  

The study recommended the need to focus on the processes of science, and 

take into account balance in the distribution, both in terms of the number one skill, 

or the number of its classes and modules, as recommended by focusing on the 

actual practice of students for those operations and not just their presence and 

selection processes appropriate for phase age of the students. 
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