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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درجة منو مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية 
الأول  الف�سل  وذلك يف  الدرا�سي،  للم�ستوى  تبعًا  التقنية  فل�سطني  التكنولوجية يف جامعة 
من العام الدرا�سي )2013/ 2014( ، واإىل معرفة اأثر متغريات اجلن�ص، ومكان ال�سكن يف 
مهارات عمليات العلم لدى الطلبة.وقد ا�ستخدم الباحثان اختبار مهارات عمليات العلم اأداة 
للدرا�سة، اإذ تكون الختبار من )18( �سوؤاًل من نوع الختيار من متعدد، موزعة على ت�سع 
معامل  بلغ  وثباتها؛ حيث  الدرا�سة  اأداة  التحقق من �سدق  العلم.وقد مت  لعمليات  مهارات 
الرتبية  ق�سم  من  وطالبًة  طالبًا   )81( من  الدرا�سة  عينة  .تكونت   )0.79( الختبار  ثبات 
التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية.واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الن�سبة املئوية لمتالك 
املهارات منت  وان   ، التكنولوجية كانت )%46(  الرتبية  لدى طلبة  العلم  مهارات عمليات 
وتطورت بني ال�سنة الأوىل والرابعة بن�سبة )11.39%( ، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
فروق دالة اإح�سائيا يف م�ستوى مهارات عمليات العلم تعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح الإناث، 

يف حني مل تظهر الدرا�سة فروقًا دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري مكان ال�سكن.
كلمات مفتاحيه: عمليات العلم، تعليم العلوم، تعليم جامعي، الرتبية التكنولوجية.
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Cross Sectional Study of the Development of Science 
Process Skills among Technology Education Students 

in Palestine Technical University

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the development of science 
process skills among Technology Education students in Palestine Technical 
University.The study also aims to investigate the effects of gender and 
residence of these students on their skills.Data were collected from (81) male 
and female students from the department of Technology Education.In order 
to assess the science process skills, the science process skills test was used in 
this study; this test has nine skills which contains (18) multiple choice items.
The validity and reliability of the test were confirmed.The study revealed 
that the mean of the items in science process skills was (46%) , and skills 
were developed between first year and forth year with rate (11.39%) .It also 
indicated that there are statistically significant differences due to gender to 
the benefit of females.Finally, the study revealed that there are no statistically 
significant differences due to residence.

KEY WORDS: Science process, science education, higher education, 
Technology Education.
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مقدمة: 
جتعلهم  مهارات  ميتلكون  فهم  الب�رض،  من  غريهم  �سلوك  عن  العلماء  �سلوك  يختلف 
من  جمموعة  ت�سنيف  على  والقدرة  لالأ�سياء،  الدقيقة  كاملالحظة  علمية  بطريقة  يفكرون 
الأ�سياء، والتو�سل اإىل ال�ستنتاجات، والتنبوؤ بالأحداث املتوقعة يف �سوء الواقع، والقدرة 
العلم  العلم.وعمليات  بعمليات  ت�سميتها  املهارات جرى  الآخرين، وهذه  التوا�سل مع  على 
اإىل حد ما، ول ترتبط  الذاكرة  مهارات �سلوكية عامة، فهي تتاأثر بالزمن، ول تعتمد على 
اأو معلومة حمددة، بل هي مهارات مركبة.فا�ستخدام امليزان مهارة يدوية،  مبوقف بعينه 
يف حني اإن تف�سري امل�ساهدات مهارة عقلية، وهي لي�ست موهبة اأو فطرة، بل ميكن اكت�سابها 
اأ�سهل  العلم  عمليات  تطبيق  ي�سبح  والتدريب  املوهبة  اجتمعت  اإذا  ولكن  عليها،  والتدرب 

واأ�رضع )عليان، 2010( .
وح�سب عبداهلل والبزاز )2001( ، فاإن رواد الرتبية العلمية يوؤكدون اأن تدري�ص العلوم 
ومهاريًا  عقليًا  املتعلم  بنمو  تعنى  عملية  هي  بل  املتعلم،  اإىل  املعرفة  نقل  جمرد  لي�ص 
ووجدانيًا، لذلك اأ�سبحت املهمة الأ�سا�سية لتدري�ص العلوم هي تعليم املتعلم كيف يفكر، ل 
كيف يحفظ املواد الدرا�سية دون ا�ستيعابها، وم�ساعدته على توظيف املعلومات يف احلياة 
العلمية،  وامليول  الجتاهات  وتنمية  وخطواته،  وعملياته،  العلم،  طبيعة  وفهم  العملية، 
وحب ال�ستطالع العلمي.ويرى عكر )Akar, 2007( اأن املهارات العلمية تعّد مهارات العمل 
الأ�سا�سية يف العلوم، وهي الأ�سا�ص الذي تبنى عليه املعرفة العلمية، وعليه تت�سح �رضورة 
فاإن  العلمية(  )املهارات  اأهميتها  من  الرغم  العلم.وعلى  عمليات  ملهارات  الطلبة  اكت�ساب 
اأو �سعيف ب�سكل  اأن امتالك الطلبة لها ذو م�ستوى و�سط،  اإىل  اأ�سارت  العديد من الدرا�سات 

عام.
ويرى زيتون )2004( اأن الطالب يحتاج اإىل مهارات عقلية خا�سة لإجراء الن�ساطات 
من  الطالب  يتمكن  مل  ما  اأنه  ويعتقد  العلمي،  وال�ستق�ساء  البحث  اأو  التجارب  اأو  العلمية 
امتالك هذه املهارات، وميار�سها، فعال، فانه �سيواجه كثرياً من ال�سعوبات يف درا�سته، اأو 
ن�ساطاته العملية، وت�سمى هذه القدرات عمليات العلم.ول يقت�رض العلم على البناء املعريف 
، فالعلم هو  فقط، واإمنا هو اأي�سا طريقة للح�سول على املعرفة العلمية وتنميتها، ومن ثمَّ
تكامل بني الطريقة واملادة.وي�سيف علي )2009( : اإّن عمليات العلم من املهارات القابلة 
للت�سميم وهي ذات طبيعة ا�ستدللية توؤكد اأن العلم فعل، ولي�ص جمرد �رضد، مبعنى النتقال 

من العلم على اأنه معرفة اكت�سفت من قبل، اإىل العلم كعملية اكت�ساف لتلك املعرفة.
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الدرا�سية، ويف  وتتنوع عمليات العلم وتتدرج ح�سب �سعوبتها ومنا�سبتها لل�سفوف 
والت�سنيف،  املالحظة،  مثل  الأ�سا�سية،  العلم  عمليات  اأن  الدرا�سات  تو�سح  ال�سدد  هذا 
والقيا�ص تنا�سب �سفوف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا، يف حني تنا�سب عمليات العلم التكاملية، 

. )Partick, 2010( مثل �سبط املتغريات، وفر�ص الفرو�ص املراحل الدرا�سية الأعلى
اكت�ساب  الطلبة على  ال�سري باجتاه م�ساعدة  ُيتوقُع من املعلمني  �سبق،  ويف �سوء ما 
العلمية؛  املثلى لكت�ساف احلقائق، واملفاهيم، واملبادئ  الطريقة  تعد  التي  العلم  عمليات 
لتتكامل بذلك مع املعارف العلمية املكت�سبة من خالل املناهج، لذلك جاءت هذه الدرا�سة 
لتتتبع منو مهارات عمليات العلم وتطّورها لدى طلبة ق�سم الرتبية التكنولوجية يف جامعة 

فل�سطني التقنية.

مشكلة الدراسة: 
من خالل عمل الباحثني يف اجلامعات الفل�سطينية لحظا اأن الطلبة ما زالوا يركزون 
لالأهداف  )بلوم(  هرم  قاعدة  يتجاوز  ل  مبا  ا�ستذكارها،  واإعادة  املعلومات،  حفظ  على 
التقليدية  الأ�ساليب  يتبعون  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  العديد  اأن  كذلك  ولحظ  املعرفية، 
التلقينية يف التدري�ص، مما ينعك�ص �سلبًا على توظيف املعرفة العلمية يف احلياة اليومية.

تركيز  مدى  يبني  الأر�ص  على  الواقع  فاإن  وطريقة؛  مادة  باأنه  العلم  لتعريف  وا�ستناداً 
لت�سخي�ص  الباحثني  لدى  رغبة  تولدت  الطريقة.وقد  دون  العلم  على  والطلبة  املدر�سني 
م�ستوى امتالك الطلبة اجلامعيني للطريقة العلمية التي ت�ستند اإىل العديد من املهارات، مثل: 
تعزيز  اأجل  من  فيها،  وال�سعف  القوة  جوانب  ت�سخي�ص  بهدف  العلمية،  العمليات  مهارات 
جوانب القوة، ومعاجلة جوانب ال�سعف.ولأهمية هذا املو�سوع، و�ُسّح الدرا�سات الفل�سطينية 
على امل�ستوى اجلامعي ملو�سوع البحث، فقد جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة مدى امتالك طلبة 
ق�سم الرتبية التكنولوجية لعمليات العلم التي تعد من املخرجات املهمة لهذا الق�سم، وَتَتبُّع 
مدى منو مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية، 

نتيجة مرورهم باخلربات التعلمية يف �سنوات الدرا�سة الأربع.

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�سة مما ياأتي: 
ت�سليط ال�سوء على مو�سوع مهم، يتناول مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية . 1

التكنولوجية التي �ست�سهم يف تب�سري الطلبة باآلية اكت�ساب املعرفة، ومن ثمَّ زيادة حت�سيلهم 
الدرا�سي.
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يف . 2 ت�سهم  وكذلك  العلم،  عمليات  مبهارات  تهتم  التي  البحوث  اإغناء  يف  الإ�سهام 
توجيه اأنظار الباحثني نحو هذه املهارات التي تعد من متطلبات الع�رض احلايل.

الرتبية . 3 طلبة  يدر�سون  الذين  التكنولوجية  الرتبية  ق�سم  حما�رضي  نظر  لفت 
الطلبة  ت�ساعد  التي  ال�سفية  الأ�سئلة  اإثارة  العلم بهدف  التكنولوجية نحو مهارات عمليات 

على ممار�سة هذه املهارات والعمليات.
منه . 4 ي�ستفيد  قد  الفل�سطينية  للبيئة  معدل  العلم  عمليات  لقيا�ص  اختباٍر  تقدمي 

الباحثون الفل�سطينيون م�ستقباًل..

أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 
يف . 1 التكنولوجية  الرتبية  طلبة  لدى  العلم  عمليات  مهارات  م�ستوى  اإىل  التعرف 

جامعة فل�سطني التقنية.
يف . 2 التكنولوجية  الرتبية  طلبة  لدى  العلم  عمليات  مهارات  منو  مدى  اإىل  التعرف 

جامعة فل�سطني التقنية خالل اأربع �سنوات متتاليات.
اأثر متغريات: )اجلن�ص، ومكان ال�سكن( يف منو مهارات عمليات العلم . 3 التعرف اإىل 

لدى طلبة الرتبية التكنولوجية.

أسئلة الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ال�سوؤال االأول: ما م�ستوى مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية يف  ●

جامعة فل�سطني التقنية؟ 
ال�سوؤال الثاين: ما مدى منو مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية  ●

يف جامعة فل�سطني التقنية خالل اأربع �سنوات متتالية؟ 
ال�سوؤال الثالث: هل يتغري م�ستوى اإتقان مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية  ●

التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية بتغري جن�ص الطلبة؟ 
ال�سوؤال الرابع: هل يتغري م�ستوى اإتقان مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية  ●

التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية بتغري مكان ال�سكن؟ 
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حدود الدراسة: 

جرت الدرا�سة �سمن احلدود االآتية: 
اقت�سار الدرا�سة على طلبة ق�سم الرتبية التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية . 1

خ�سوري يف الف�سل الأول من العام الدرا�سي )2013/ 2014( .
الدرا�سة يف . 2 �سالحية فقرات الختبار ومدى �سدقها وثباتها، ومدي جدية عينة 

الإجابة عنها.

مصطلحات الدراسة: 

القدرات  ◄ من  جمموعة  باأنها:   )1997( وخطايبة  روا�سدة  عرفها  العلم:  عمليات 
لفهم  العلمية  املنهجية  ممار�سة  اأثناء  يف  التفكري  عليها  ي�ستمل  التي  العقلية  والعمليات 
العمليات  من  جمموعة  باأنها  اإجرائيا  العلم  عمليات  الباحثان  الكونية.ويعرف  الظواهر 
الفعلية التي ي�ستخدمها الطلبة يف ق�سم الرتبية التكنولوجية، لال�ستجابة لبع�ص املثريات 
املتمثلة يف اختبار عمليات العلم الذي اأعده الباحثان، وهي بذلك تزيد قدرة الطالب على 
م�ستخدمني  املطروح،  ال�سوؤال  عن  و�سحيح  دقيق  ب�سكل  تعرب  التي  البدائل  اأف�سل  اختيار 
املهارات الأ�سا�سية والتكاملية، وتقا�ص بدرجات الطالب يف اختبار مهارات عمليات العلم 

الذي اأعد لهذا الغر�ص.
ق�سم الرتبية التكنولوجية: يهدف هذا الق�سم اإىل تخريج معلمني موؤهلني تاأهياًل  ◄

املدار�ص،  جميع  يف  التكنولوجيا  منهاج  تدري�ص  على  قادرين  لي�سبحوا  وتربويًا؛  علميًا 
وملختلف املراحل الدرا�سية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

اإلطار النظري: 

التكنولوجية اكت�ساب مهارات عقلية ب�سورة وظيفية،  اأهداف تدري�ص الرتبية  اإن من 
وذلك من خالل ا�ستخدام عمليات العلم املختلفة.ويعمل هذا الهدف على تدريب الطلبة على 
مادة  تكون  اأن  ينبغي  التي  العلمية  باملعرفة  وثيقا  ارتباطًا  يرتبط  الذي  العلمي  التفكري 
التفكري؛ اإذ اإّن التو�سل للمعرفة العلمية احلقيقية وال�سليمة هو هدف التفكري، ومن ثم ي�سبح 
اإىل عملية  الهدف  وي�سري م�سمون هذا  العلمية،  املعرفة  لنمو  الرئي�سة  الو�سيلة  التفكري هو 
عملية  اأّن  العلمية  الرتبية  يف  املتخ�س�سون  .ويوؤكد   )2001 )عطااهلل،  العلمي  ال�ستق�ساء 
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التكنولوجية. الرتبية  لتدري�ص  رئي�سًا  هدفًا  تكون  اأن  يجب  العلم  لعمليات  الطلبة  اكت�ساب 
وي�سري اخلليلي وحيدر ويون�ص )1996( اإىل اأن عمليات العلم هي الأن�سطة التي توؤدي اإىل 
التو�سل  �سبق  التحقق من �سدق معلومة  اأو  اإىل معلومة جديدة،  توؤدي  وظيفة معينة، فقد 
اإليها، اأو التو�سل اإىل فر�ص جديد، اأو ا�ستنتاج قانون معني، وقد توؤدي اإىل اكت�ساب مهارات 

معينة، مثل ت�سميم التجارب.
وحل  والتق�سي،  البحث  ت�ستهدف  التي  العلمية  الطرق  مع  العلم  عمليات  تتكامل 
اإىل مزيد من املعرفة  العلمية للو�سول  العلمية، والكت�سافات  امل�سكالت، واإجراء التجارب 
الن�ساطات،  العلمي.ولإجراء  والتفكري  البحث  العلمية يف  الطريقة  تتكامل مع  العلمية، كما 
التي  اخلا�سة  العقلية  املهارات  من  النوع  هذا  اإىل  املعلم  يحتاج  العلمية  التجارب  اأو 
امتالكها، وميار�سها ب�سكل فعلي، فانه �سيواجه كثرياً  اأنه ما مل يتمكن املتعلم من  يعتقد 
القدرات  هذه  املخترب.وت�سمى  يف  العلمية  ن�ساطاته  تنفيذ  اأو  درا�سته،  يف  ال�سعوبات  من 
.ويرى   )2004 )زيتون،  العلمي  ال�ستق�ساء  مهارات  اأو  العلم،  بعمليات  اخلا�سة  العقلية 
الأكرث  العلمية هي اجلانب  اإىل املعرفة  الو�سول  اأن طريقة  الرتبية  العلماء، ورجال  بع�ص 
اإىل  العلماء  يتو�سل  كيف  هو:  للعلم،  الأهم  فاجلانب  التكنولوجية،  للعلوم  بالن�سبة  اأهمية 
اكت�سافاتهم؟ وكيف ي�سلون اإىل املعرفة العلمية؟ وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن الطرق والعمليات 
التي يتم التو�سل بو�ساطتها اإىل املعرفة العلمية، هي التي ينبغي اأن يوجه اإليها الهتمام 

بالدرجة الأوىل يف تدري�ص الرتبية التكنولوجية.
تعددت وجهات النظر حول ت�سنيف عمليات العلم، اإال اأن معظم امل�سادر ت�سري يف 

ت�سنيفها اإىل نوعني رئي�سني، هما: عمليات العلم الأ�سا�سية، وعمليات العلم التكاملية.
♦  :Basic science processes اأوالً- عمليات العلم االأ�سا�سية

هي عمليات اأ�سا�سية تاأتي يف قاعدة هرم اكت�ساب عمليات العلم، وت�ستخدم يف مراحل 
والقيا�ص،  والت�سنيف،  املالحظة،  وت�سمل:  وتعلمها،  اكت�سابها،  ي�سهل  اإذ  الأوىل،  التعليم 
واملكان  الزمن  عالقات  وا�ستخدام  الأرقام،  وا�ستخدام  والت�سال،  والتنبوؤ،  وال�ستدلل، 

)خطايبة وبعارة، 2002( .
♦  :Integrated science processes ثانياً- عمليات العلم التكاملية

العلم، وتعتمد على عمليات  التي تثل امل�ستوى املتقدم من عمليات  العمليات  وهي 
العلم الأ�سا�سية، ولذلك ت�ستخدم يف مراحل التعليم املتقدمة التي تتطلب قدرات عقلية عليا 
يف هرم اكت�ساب العمليات العلمية، وتت�سمن خم�ص عمليات، هي: التعريف الإجرائي، و�سبط 

. )Pintrich, 2002( املتغريات، وفر�ص الفرو�ص، والت�سميم التجريبي، وتف�سري البيانات
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خصائص مهارات عمليات العلم: 
التق�سي  اأ�سا�ص  هي  العلم  عمليات  اأن   )2004( زيتون  يف  الوارد  )جانييه(  يوؤكد 
والكت�ساف العلمي، وهي تتميز بعدد من اخل�سائ�ص، فهي عمليات تت�سمن مهارات عقلية 
والكونية  الطبيعية  الظواهر  لفهم  والطلبة،  الآخرون  والأفراد  العلماء،  ي�ستخدمها  حمددة 
املحيطة بهم، وهي �سلوكيات مكت�سبة؛ اأي ميكن تعلمها والتدريب عليها.كذلك، فاإن عمليات 
العلم ميكن تعلمها ونقلها اإىل اجلوانب احلياتية املختلفة، اإذ اإّن العديد من امل�سكالت اليومية 

ميكن حتليلها، واقرتاح احللول املنا�سبة لها عند تطبيق مهارات عمليات العلم.
وتو�سل زيتون )1988( اإىل اأن املعلمني الذين يعّدون ويدّربون على الطرق العلمية 
وعمليات العلم، مييلون اإىل تكوين اجتاهات ايجابية نحو طرق العلم وعملياته، وي�سبحون 
تدري�سية  اأهداٍف  لكتابة  ومييلون  العلم،  عمليات  مهارات  ا�ستخدام  يف  عالية  كفاية  ذوي 

لتعليم طرق العلم وعملياته، وبخا�سة عمليات العلم التكاملية.

أهمية مهارات عمليات العلم: 
املتعلمني  ت�ساعد  فهي  العلم،  عمليات  مهارات  اأهمية  الدرا�سات  من  العديد  تناولت 
اأن تعطى لهم جاهزة،  على زيادة تعلمهم وتو�سيعه، من خالل اخلربة املبا�رضة، بدًل من 
ت�ساعد على جتميع  العلوم، كما  درو�ص  اكت�ساف معلومات جديدة يف  اأي�سا على  وت�ساعد 
ولي�ص عن  و�سبطها،  الدر�ص،  قاعة  داخل  والكت�ساب  الفهم  وت�سنيفها من خالل  املعرفة 
طريق عمليات احلفظ والتلقني، وح�سو الذهن باملعلومات.وتعمل عمليات العلم كذلك على 
املعلومات  وتنظيم  املالحظة،  على  تعتمد  لأنها  وذلك  والإبداعي،  الناقد  التفكري  تنمية 
اأف�سل  واختيار  امل�سكلة،  حل  خطوات  وا�ستخدام  التجارب،  واإجراء  وتف�سريها،  جداول  يف 
يف  املتعلمني  قدرة  زيادة  على  العمل  وكذلك  التعميمات،  اإىل  والو�سول  واأن�سبها،  احللول 
حتديد املتغريات و�سبطها، وو�سع ال�ستنتاجات ذات املعنى )عبدالفتاح، 1999؛ الهويدي، 

2005؛ النجدي ورا�سد وعبدالهادي، 1999( .

 :Science process skills مهارات عمليات العلم
وتتكامل  التكنولوجيا،  لتدري�ص  رئي�سًا  هدفًا  العلم  لعمليات  املتعلمني  اكت�ساب  يعد 
عمليات العلم مع الطرق العلمية التي ت�ستهدف البحث والتق�سي، وحل امل�سكالت، واإجراء 
العلمية، وفيما  املعرفة  املزيد من  اإىل  للو�سول  العلمية  وال�ستك�سافات  العلمية،  التجارب 
ياأتي، �رضحُّ وتو�سيحُّ لعمليات العلم التي ت�سمنها اختبار عمليات العلم الذي اأعده الباحثان، 

والذي ُيعتقد اأنه ذو اأهمية ملدر�سي الرتبية التكنولوجية.
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 :Observation أوالً- املالحظة

تعّد املالحظة اخلطوة الأوىل يف البحث وال�ستق�ساء العلمي، فيجب اأن يكون القائم 
اأكرث من  التي تتدرج حتتها، مثل مهارة توظيف  الفرعية  بها ملمًا ومتمكنًا من املهارات 
حا�سة يف عملية املالحظة، ومهارة مالحظة الأ�سياء والظواهر يف العامل املحيط ب�سورة 
يقوم  عقلية  عملية  باأنها:  املالحظة  املالحظة.وتعرف  ا�ستخدام  من  اأعلى  وبدرجة  كمية، 
ثم و�سفها  م�ساهدة  اأو  ما  �سيء  اأكرث من حوا�سه ملالحظة  اأو  با�ستخدام حا�سة  الفرد  بها 
وت�سجيل نتائج ذلك بدقة ومو�سوعية، وُتالحظ يف هذه اخلطوة ال�سفات الظاهرية وُت�ساهد، 

اأو الو�سع لل�سيء اأو احلالة املراد درا�ستها )ال�سهراين وال�سعيد، 2000( .

 :Measuring ثانياً- القياس

يعزو كثري من الرتبويني التقدم الهائل يف العلوم الطبيعية اإىل ا�ستخدام عملية القيا�ص 
ا�ستخدام  اإىل  اأنواعه  بجميع  القيا�ص  عملية  .وتهدف   )1996 واآخرون،  )اخلليلي  الكمي 
العالقات الريا�سية وتطبيقها حل�ساب الكميات امل�ستقة من عمليات القيا�ص الأولية، مثل 
اأكرث من متغري  تعتمد على  التي  الكميات  قيا�ص  العملية  وال�رضعة، وتت�سمن هذه  الكثافة 

)علي، 2009( .

 :Classifying ثالثاً- التصنيف

اأو  فئات،  ب�سكل  والبيانات  املعلومات  بت�سنيف  املتعلم  قيام  املهارة  هذه  تت�سمن 
جمموعات، اعتماداً على احلوا�ص، اأو معايري م�سرتكة.ويحتاج الإن�سان اإىل الت�سنيف كثرياً، 
حمددة.والإن�سان  عناوين  اإىل  املعلومات  من  الهائل  الكم  اختزال  على  ي�ساعده  كي  وذلك 
دقيق  ت�سنيف  اإىل  الو�سول  اأجل  من  واملقارنة،  التمييز  على  قادراً  يكون  اأن  اإىل  بحاجة 
واآخرون،  )اخلليلي  الكائنات  اأو  الأ�سياء،  بني  والختالف  ال�سبه  اأوجه  معرفة  من  ميكنه 
على  قادراً  ي�سبح  اأن  العملية:  لهذه  املتعلم  اكت�ساب  الدالة على  ال�سلوكيات  .ومن   )1996
اإدراك مدى التماثل والتباين يف خ�سائ�ص الأ�سياء، وتق�سيمها اعتماداً على خا�سية معينة، 

وكذلك ترتيب الأ�سياء وتنظيمها ح�سب خ�سائ�سها )علي، 2009( .

 :Predicting رابعاً- التنبؤ

وهي مهارة عقلية جمردة، تعد �رضورية لالإن�سان عندما يريد اأن يتنباأ بوقوع �سيء ما 
يف امل�ستقبل، وتعد مهارات التف�سري مهمة و�رضورية من اأجل تعليم مهارة التنبوؤ، وذلك من 
اأجل تف�سري اجلزيئات املرتبطة بالظاهرة، وي�ستخدم الإن�سان معارفه ال�سابقة من اأجل اأن 
يتوقع حدثًا يف امل�ستقبل )اخلليلي واآخرون، 1996( .تعتمد هذه العملية على دقة النتائج 
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التي يتو�سل اإليها الأفراد م�سبقًا عن طريق املالحظة، والقيا�ص، وال�ستدلل، ول يعد التنبوؤ 
الذي يعتمد على املالحظة اأكرث من تخمني؛ اإذ اإن التنبوؤ اجليد ين�ساأ من املالحظة ال�سحيحة 
الدالة على  ال�سلوكية  املهارات  .ومن  واآخرون، 1999(  )النجدي  وال�سليم  الدقيق  والقيا�ص 
التنبوؤ حتديد ال�رضوط التي جعلت الظاهرة ت�سري على نحو معني، ويعتمد ثبات التنبوؤ على 
اأ�ساليب  ا�ستخدام  يتطلب  وقد  عليها،  اُعتمد  التي  املبادئ  اأو  و�سدقها،  القوانني  تلك  دقة 

خمتلفة لإثبات �سحة التنبوؤ، مثل )التجريب( اأو الفرو�ص )الهويدي، 2005( .
 :Communicating خامساً- التواصل

هي تبادل املعلومات، اأو الأفكار، اأو الأ�سارات، اأو اأي و�سيلة اأخرى ت�سبح لغة للتفاأهم 
اأو  احلركة،  اأو  النماذج،  اأو  ال�سور،  منها:  اأ�سكال،  عدة  الت�سال  اأمناط  الأفراد.تاأخذ  بني 
اأو التحريري، وتت�سمن هذه املهارة تدريب الطلبة على مهارات التعبري  الت�سال ال�سفهي 

العلمي والإ�سغاء )زيتون، 2004( .
 :Controlling variables سادساً- ضبط املتغريات

قدرة الباحث اأو املتعلم على اإبعاد اأثر جميع املتغريات، وذلك بتثبيتها، اأو عزلها، عدا 
املتغري التجريبي، بحيث ميكن الربط بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع حتى ل يحدث 
تداخل بني تاأثري العوامل بع�سها مع بع�ص.وت�سنف املتغريات اإىل اأربعة اأنواع )احلجيلي 

وغوين، 2010( : 
املتغري امل�ستقل: وهو العامل الذي يغري اأو يعدل بطريقة معينة يف موقف ما. -
املتغري التابع: وهو املتغري الذي يظهر فيه تاأثري املتغري امل�ستقل. -
نتائج  - يف  توؤثر  ل  بحيث  عزلها  يتم  التي  املتغريات  وهي  ال�سابطة:  املتغريات 

التجربة.
املتغريات الدخيلة: وهي العوامل التي ي�سعب على الباحث �سبطها والتحكم فيها  -

يف حدود الأجهزة والإمكانات املتاحة.
 :Hypothesizing سابعاً- فرض الفروض

القدرة على و�سع حل مبدئي مل�سكلة ما بهدف و�سف العالقة بني متغريات الدرا�سة 
بعبارة حتتمل ال�سواب واخلطاأ، بناًء على نتائج التجريب، وتت�سمن هذه املهارة جمموعة 
وال�ستنتاجات،  املالحظات  جمموعة  من  الفرو�ص  �سياغة  منها:  الفرعية،  املهارات  من 
واختيار الفر�ص الأكرث تف�سرياً للحدث املو�سوف من بني اختيارات عديدة، وكذلك تاأكيد، اأو 

تعديل، اأو اإلغاء الفر�ص يف �سوء نتائج التجريب )علي، 2010( .
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 :Experimentation ثامناً- التصميم التجرييب

وهي العملية التي يقوم بها الفرد لختبار �سحة الفرو�ص، اإذ يثبت الفرد املتغريات 
ال�سابطة، ويدر�ص اأثر املتغري امل�ستقل يف املتغري التابع، ويت�سمن التجريب ت�سميم التجربة 
العلمية ذات املتغريات امل�سبوطة، واإجراء خطوات تنفيذ التجربة، ثم كتابة تقرير عن نتائج 
التجربة.وتت�سمن هذه املهارة جمموعة من املهارات الفرعية، منها: ت�سميم اختبار �سحة 
الفرو�ص واجراوؤها، وبناء النماذج والو�سائل لإجراء جتربة معينة، وكذلك ت�سجيل اخلطوات 
وامل�ساهدات يف اأثناء تنفيذ التجربة، وكتابة تقرير مف�سل عن نتائج التجريب ي�سرت�سد به 

عند تكرار التجربة )احلجيلي وغوين، 2010( .

 :Data Interpreting تاسعاً- تفسري البيانات

اإعادة �سياغة الأفكار املت�سمنة يف نتائج التجريب باأ�سلوبه  هي قدرة املتعلم على 
اخلا�ص، وفهم العالقات املتبادلة بني هذه الأفكار لتحديد معنى النتائج واأ�سبابها احلقيقة.
وتت�سمن هذه العملية القدرة على التو�سل اإىل الأ�سباب احلقيقية للمعلومات والبيانات التي 
جمعها املتعلم، اأو الظواهر التي لحظها، وذلك يف �سوء املعلومات واخلربات ال�سابقة التي 
ميتلكها هذا املتعلم، وت�ستخدم هذه العملية يف جمالت احلياة املختلفة، اإذ نقوم بتف�سري 
البيانات التي نالحظها، اأو نطلع عليها، وعلى املعلومات واملو�سوعات يف �سوء خربتنا 

ال�سابقة )علي، 2010( .

الدراسات السابقة: 
العلم من  التي بحثت يف مهارات عمليات  الدرا�سات  العديد من  الباحثان على  اَطلع 

جوانبها املختلفة وعر�ست الدرا�سات ال�سابقة وفق االآتي: 
در�ص اجلنابي )2011( مدى امتالك طالبات كلية الرتبية للبنات ملهارات عمليات 
العلم، تكونت عينة الدرا�سة من )24( طالبة من طالبات ق�سم الكيمياء يف كلية الرتبية، وقد 
الباحث  ا�ستخدم   ، الدرا�سي )2009/ 2010(  العام  الثاين من  الف�سل  الدرا�سة يف  اأجريت 
اختباراً لقيا�ص مهارات عمليات العلم ت�سمن )21( فقرة من نوع الختيار من متعدد، ومت 
التاأكد من �سدق الختبار وثباته، واعتمد الباحث درجة )60%( كمحك للحكم على اجتياز 
 )%58( كانت  ككل  لالختبار  املئوية  الن�سبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  لالختبار،  الطالبات 
وهي اأقل من الن�سبة املقبولة تربويا كما حددها الباحث وهي )60%( ، وقد عزز الباحث 
هذه النتيجة من خالل تطبيق اختبار )ت( لعينة واحدة، اإذ توافقت نتيجة اختبار )ت( مع 

نتيجة الن�سب املئوية.
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التا�سع  ال�سف  طلبة  اتقان  م�ستوى   )2010( واحلدابي  وب�سارة  ال�سويدي  ودر�ست 
لعمليات العلم الأ�سا�سية يف مادة العلوم، ودور اجلن�ص يف ذلك، وا�ستخدمت الباحثة مقيا�ص 
عمليات العلم، وهو من اإعداد الباحثة، اإذ تكون من )22( فقرة من نوع الختيار من متعدد، 
وح�سب معامل ثبات املقيا�ص بوا�سطة )كرونباخ الفا( اإذ بلغ )0.76( ، وتكونت عينة الدرا�سة 
�سنعاء،  العا�سمة  مدار�ص  من  مدر�ستني  من  ع�سوائيًا  اختريوا  وطالبٍة  طالٍب   )100( من 
واأظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى اإتقان طلبة ال�سف التا�سع لعمليات العلم الأ�سا�سية يف 
مادة العلوم؛ اإذ كانت الن�سبة املئوية لدرجات الختبار )%60( ، وهي اأقل من احلد الأدنى 
لالتقان الذي و�سعته الباحثة، وهو )70%( ، ومل جتد الدرا�سة فروقًا يف م�ستوى اإتقان طلبة 

ال�سف التا�سع لعمليات العلم الأ�سا�سية يف مادة العلوم تعزى ملتغري اجلن�ص.
ودر�ص زيتون )2008( مدى اكت�ساب عمليات العلم الأ�سا�سية لدى ال�سفوف اخلام�ص 
ذلك. يف  العلمي  والتح�سيل  الدرا�سي،  ال�سف  من  كل  ودور  الأردن،  يف  والتا�سع  وال�سابع 
ا�ستخدم الباحث مقيا�ص عمليات العلم، ومت الرجوع لل�سجالت املدر�سية لتحديد التح�سيل 
وا�ستخدم  العنقودية،  بالطريقة  اختريوا  طالبًا   )880( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  العلمي، 
.بينت  )�سيفيه(  واختبار  الأحادي،  التباين  ، وحتليل  واختبار )ت(  املئوية  الن�سب  الباحث 
املختلفة  املهارات  ن�سب  وتراوحت  وتدنيه،  العلم  عمليات  م�ستوى  �سعف  الدرا�سة  نتائج 
بني )5%( و )38%( ، وجاءت املالحظة يف مقدمة املهارات، وبينت النتائج تدرج م�ستوى 
عمليات العلم بتدرج ال�سفوف، ول�سالح ال�سفوف العليا، وكذلك وجود عالقة طردية بني 

م�ستوى عمليات العلم والتح�سيل العلمي.
ودر�ص البزاز واحلمداين )2007( م�ستوى عمليات العلم لدى طلبة ق�سمي علوم احلياة 
يف كليتي الرتبية والعلوم يف جامعة املو�سل، وعالقتها بدافعهم املعريف يف �سوء متغريي 
الكلية واجلن�ص، وتكونت عينة الدرا�سة من )103( طالٍب وطالبٍة.ا�ستخدم الباحثان اأداتني 
للدرا�سة، وهما اختبار عمليات العلم، ومقيا�ص الدافع املعريف.وبعد التاأكد من �سدق اأدوات 
الدرا�سة وثباتها ُطبقت.واأظهرت النتائج �سعف م�ستوى عمليات العلم لدى طلبة ق�سمي علوم 
احلياة يف كليتي الرتبية والعلوم يف جامعة املو�سل، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروٍق 
ذات دللة اإح�سائية يف العالقة الرتباطية بني عمليات العلم، والدافع املعريف يف متغري 

اجلن�ص.
املرحلة  طلبة  لدى  العلمية  العمليات  مهارات  تطور   )2007( ال�سميدعي  ودر�ست 
الثانوية يف املو�سل، ودور ال�سف الدرا�سي يف ذلك.تكونت عينة الدرا�سة من )200( طالٍب 
الدرا�سي  العام  الدرا�سة يف  العلمي، والثالث املتو�سط.اأجريت  وطالبٍة من �سفوف اخلام�ص 
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)2006/ 2007( ، وطّبق اختبار العمليات العلمية الذي ترجمه وعدله روا�سدة وخطايبه، 
واملتكون من )30( فقرة.تكونت عينة الدرا�سة من )200( طالٍب وطالبٍة.بينت نتائج الدرا�سة 
تدين مهارات العمليات العلمية لدى طلبة اخلام�ص العلمي، وطلبة الثالث املتو�سط، وبينت 
ال�سف  من  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  العلمية  العمليات  مهارات  تطور  )اأي�سا(  الدرا�سة 

الثالث املتو�سط حتى ال�سف اخلام�ص العلمي.
واأجرى حممود )2006( درا�سة هدفت قيا�َص عمليات العلم لدى طلبة الق�سام العلمية 
يف كليات الرتبية التابعة جلامعة تكريت يف العراق )كلية الرتبية املختلطة، وكلية الرتبية 
للبنات، وكلية تربية �سامراء( .طور الباحث اختباراً لقيا�ص عمليات العلم، اإذ تكون الختبار 
من )27( فقرة تقي�ص عمليات العلم الأ�سا�سية والتكاملية، وتكونت عينة الدرا�سة من )119( 
طالبًا وطالبًة.بينت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة ميتلكون مهارات عمليات العلم بن�سبة )54%( 

واعترب الباحث هذه الن�سبة مقبولة اإىل حد ما.
يف  العلوم  كليات  يف  الكيمياء  طلبة  فهم  مدى   )2002( وبعارة  خطايبة  ودر�ص 
عينة  وتكونت  واملتكاملة،  الأ�سا�سية  العلم  عمليات  ملهارات  الر�سمية  الأردنية  اجلامعات 
الدرا�سة من )208( طالب ممن يتخ�س�سون يف الكيمياء يف ثالث جامعات اأردنية ر�سمية، 
الدرا�سة  اأداة  العلوم والتكنولوجيا.وتكونت  هي: جامعة موؤتة، وجامعة الريموك، وجامعة 
النتائج  اأظهرت  اإذ  فقرة،   )24( من  تكون  الذي  العلم  عمليات  مهارات  لقيا�ص  اختبار  من 
فروقًا تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�سالح امل�ستوى الأعلى، ومل تظهر فروقًا اإح�سائية 
تعزى اإىل متغري اجلن�ص، كما اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على مهارات عمليات العلم 

الأ�سا�سية واملتكاملة يف جميع اجلامعات الأردنية.
العلم  عمليات  م�ستوى  لقيا�ص  هدفت  فقد   ،  )2002( واحلدابي  عطية  درا�سة  اأما 
التكاملية لدى طلبة الأق�سام العلمية بكلية الرتبية- جامعة �سنعاء.ا�ستخدم الباحث مقيا�ص 
اإذ تكون املقيا�ص من )15( فقرة، ومت التاأكد من �سدقه وثباته،  عمليات العلم التكاملية، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )280( طالبًا وطالبًة من طلبة كلية الرتبية الذين يدر�سون يف 
الأق�سام العلمية من الكلية، واأظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى الطلبة يف اكت�ساب عمليات 
العلم التكاملية، كما اأظهرت النتائج فروقًا يف اأداء الطلبة تبعًا ل�سنوات الدرا�سة اجلامعية، 

ول�سالح امل�ستوى الأعلى، ومل جتد فروقًا ُتعزى اإىل اجلن�ص.
اإذ تكونت  العلم،  لعمليات  الطلبة املعلمني  اتقان  مدى   (Ngoh, 2012) جنو  ودر�ص 
وامللتحقني  ماليزيا،  يف  املعلمني  اإعداد  معهد  من  معلمًا  طالبا   )56( من  الدرا�سة  عينة 
ببع�ص م�ساقات التفكري.ا�ستخدم الباحث اختبار عمليات العلم املكون من )25( فقرة تقي�ص 
عينة  اأفراد  من   )%68( اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد  والتكاملية،  الأ�سا�سية  العلم  عمليات 
اأداء  يتغري  ومل  العينة،  اأفراد  من   )%18( اأداء  تراجع  حني  يف  عالماتهم،  حت�سنت  الدرا�سة 
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)14%( ، وهذا يو�سح اأن الطلبة تعلموا من امل�ساقات اجلامعية القليل من عمليات العلم.وقد 
بينت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة يواجهون �سعوبات يف تعلم عمليات العلم.

حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   (Karamustafaoglu, 2011) كرمو�ستفااوجلو  واأجرى   
م�ستوى عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا، وقد �سمت الدرا�سة )40( طالبًا 
يف   )Amasya( اما�سيا  جامعة  يف  التكنولوجيا  تدري�ص  مب�ساقات  امللتحقني  من  وطالبة 
تركيا، وقد ُطّبق اختبار عمليات العلم قبل التحاقهم وبعده يف هذه امل�ساقات.بينت نتائج 
الدرا�سة اأن هناك العديد من امل�سكالت التي يعاين منها هوؤلء الطلبة يف فهم عمليات العلم، 
وخا�سة عمليات العلم التكاملية قبل انتظامهم يف هذه امل�ساقات، وتقل�ست هذه امل�سكالت 

اإىل حد كبري بعد درا�ستهم لتلك امل�ساقات.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

مالءمة  الأكرث  املنهج  بو�سفه  الو�سفي،  املنهج  اُ�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
للدرا�سة احلالية.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكّون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ق�سم الرتبية التكنولوجية يف جامعة فل�سطني 
التقنية امل�سجلني للف�سل الأول العام الدرا�سي )2013/ 2014( ، والبالغ عددهم )196( 
عينة  على  الدرا�سة  الباحثان  وطّبق  طالبة،   )135( و  طالبًا   )61( منهم  وطالبًة،  طالبًا 
ع�سوائية ب�سيطة تكونت من )81( طالبًا وطالبة موزعني على ال�سنوات الأربع، بن�سبة )%41( 

من جمتمع الدرا�سة الكلي، واجلدول )1( يو�سح خ�سائ�ص اأفراد عينة الدرا�سة.
الجدول (1) 

خصائص أفراد عينة الدراسة.

الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغرياملتغري

اجلن�ص

48.1%39ذكر
51.9%42اأنثى

100%81املجموع
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الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغرياملتغري

مكان ال�سكن

29.6%24مدينة
61.7%50قرية
8.7%7خميم

100%81املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

24.7%20�سنه اأوىل
25.9%21�سنه ثانية
24.7%20�سنه ثالثة

24.7%20�سنه رابعة 

100%81املجموع

أداة الدراسة: 

التكنولوجية  الرتبية  العلم لدى طلبة  الباحثان اختبار م�ستوى مهارات عمليات  اأعّد 
يف جامعة فل�سطني التقنية، بال�ستعانة بالأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة، مثل درا�سة 
الباوي وال�سمر )2012( .تكون الختبار يف جزئه الأول من معلومات عامة، وتكون اجلزء 
وتف�سري  املالحظة،  وهي:  العلم،  عمليات  مهارات  لقيا�ص  ال�سئلة  من  جمموعة  من  الثاين 
البيانات، والتوا�سل، وفر�ص الفرو�ص، والتنبوؤ، والت�سنيف، والت�سميم التجريبي، والقيا�ص، 
و�سبط املتغريات، بواقع �سوؤالني لكل مهارة، وتكون الختبار من )18( �سوؤاًل.ويبني امللحق 

)1( الختبار يف �سورته النهائية.

صدق االختبار وثباته: 

ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سه  الختبار  �سدق  من  الباحثان  تاأكد 
بع�ص  �سياغة  اأُعيدت  اإذ  التدري�ص،  وطرق  املناهج  يف  والكفاءة  واخلربة  الخت�سا�ص 
الأ�سئلة.وللتاأكد من ثبات الختبار طبق على عينة مكّونة من )15( طالبًا وطالبة من جمتمع 
الدرا�سة، وخارج عينتها، وقد ُح�سب معامل ثبات الختبار عن طريق التجزئة الن�سفية، اإذ 
ق�سم الختبار اإىل جزاأين: جزء ميثل الأ�سئلة الفردية، واجلزء الآخر ميثل الأ�سئلة الزوجية، 
وُح�سب معامل ارتباط بري�سون )Pearson( بني اجلزاأين، اإذ بلغ معامل الرتباط )0.65( ، 
وعدل معامل الرتباط ح�سب معادلة )�سبريمان براون( )r / 1+r 2( ، اإذ بلغ )0.79( ويعّد 

هذا املعامل جيداً، وي�سلح لغر�ص اإجراء الدرا�سة.
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تصحيح االختبار: 

بعد توزيع الختبار على اأفراد عينة الدرا�سة جمعت اأوراق الختبار، و�سححت، حيث 
اأعطيت عالمة واحدة لالإجابة ال�سحيحة، و�سفر لالإجابة اخلاطئة، وبذلك كان احلد الأق�سى 
النموذجية  الإجابة   )2( امللحق  عالمة.ويو�سح   )18( ككل  والختبار   ،  )2( مهارة  لكل 

لالختبار.

متغريات الدراسة: 

اُعتمدت اعتماد املتغريات االآتية كمتغريات م�ستقلة: 
ثالثة، . 1 و�سنة  ثانية،  و�سنة  اأوىل،  )�سنة  م�ستويات  باأربعة  وهو  الدرا�سي:  امل�ستوى 

و�سنة رابعة( .
اجلن�ص: وهو مب�ستويني )ذكر، واأنثى( .. 2
مكان ال�سكن: وهو بثالثة م�ستويات )مدينة، وقرية، وخميم( .. 3

يف  التكنولوجية  الرتبية  طلبة  لدى  العلم  عمليات  مهارات  م�ستوى  التابع:  املتغري 
جامعة فل�سطني التقنية.

املعاجلة اإلحصائية: 

برنامج  خالل  من  اإح�سائيًا  وُعوجلت  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  من  البيانات  ُجمعت 
والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  بح�ساب   ،  )SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة 
املئوية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة، ومت )كذلك( ا�ستخدام اختبار )ت( )t- test( ، واختبار 
حتليل التباين الأحادي )One- Way ANOVA( ملعرفة الدللة الإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية تبعًا للمتغريات امل�ستقلة، واختبار )LSD( لقيا�ص اجتاهات الفروق.

نتائج الدراسة وتفسريها: 

نتائج ال�سوؤال الأول: ما م�ستوى مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية  ◄
التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية، والن�سب املئوية لدرجات اأفراد 
عينة الدرا�سة على اختبار مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية لكل مهارة 

من مهارات عمليات العلم، وللدرجة الكلية، واجلدول )2( يبني ذلك.
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الجدول (2) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات عمليات العلم 

لدى طلبة التربية التكنولوجية (مرتبة تنازليًا) .

الن�سبة املئويةالدرجة الق�سوىاملتو�سط احل�سابياملهارةالرقم يف االختبارالرتتيب

71%1.422املالحظة11
61%1.212تف�سري البيانات29
52%1.042التوا�سل 35
51%1.032فر�ص الفرو�ص 47
48%0.952التنبوؤ54
41%0.812الت�سنيف63
40%0.802الت�سميم التجريبي 78
35%0.702القيا�ص 82
18%0.352�سبط املتغريات 96

46%8.3118الدرجة الكلية

يبني اجلدول )2( اأن الن�سبة املئوية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على اختبار مهارات 
عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية كانت )46%( ، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة 
املتو�سطات  ح�سب  تنازليًا  العلم  عمليات  مهارات  رتبت  وقد   ،  )8.31( لالختبار  الكلية 
احل�سابية لكل مهارة، اإذ جاء يف مقدمتها مهارة “املالحظة” بن�سبة مئوية )71%( ، تبعتها 
مهارة “تف�سري البيانات” بن�سبة مئوية )61%( ، ثم مهارة “التوا�سل” بن�سبة مئوية )%52( 
، يف حني كانت اأقل املهارات من حيث الن�سبة املئوية مهارة “ �سبط املتغريات “ بن�سبة 
“ الت�سميم  مهارة  ثم   ،  )%35( مئوية  “ بن�سبة  “ القيا�ص  مهارة  تبعتها   ،  )%18( مئوية 
التجريبي “ بن�سبة مئوية )40%( .يرى الباحثان اأن ال�سبب يف تدين م�ستوى مهارات عمليات 
اإذ تعتمد يف  العلم يعود اإىل طبيعة امل�ساقات وطريقة تنفيذها يف اجلامعات الفل�سطينية، 
ل  مبا  املعرفة  تطبيق  الأحوال  اأح�سن  ويف  وا�ستظهارها،  املعلومات  حفظ  على  معظمها 
خربات  فاإن  املعرفية.وبالطبع  )بلوم(  م�ستويات  من  )التطبيق(  الثالث  امل�ستوى  يتجاوز 
التعليم  الناجتة من  الدرا�سي الأول هي انعكا�ص مبا�رض للخربات املدر�سية  طلبة امل�ستوى 
العام التي تتبع الطرق التقليدية يف اأ�ساليب التدري�ص والتقومي.وبالنتقال اإىل اجلامعات ل 
نرى اأن هناك تغرياً كبرياً يف طبيعة التعامل مع الطالب الذي يعّد حمور العملية التعليمية 
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التعلمية، بل ي�ستمر التعامل مع الطالب كمتلٍق للمعرفة.وغالبًا ما يطغى اجلانب النظري على 
اجلانب العملي يف اجلامعات الفل�سطينية، ولي�ص املق�سود قلة ممار�سة التجارب العملية، بل 
طبيعة هذه املمار�سة التي تعتمد على جتارب تعّد تكراراً ملا هو موجود يف الكتب من حيث 
الأ�سا�سية  العلم  لعمليات  الطالب  تراجع حاجة  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  والنتائج،  الإجراءات 
الهتمام  بقدر  )مثاًل(  نتائجه  عر�ص  طريقة  يف  بالإبداع  مطالب  غري  فهو  والتكاملية، 
درجات  على  للح�سول  نف�سها  بالكيفية  نتائجهم  يعر�سون  الطلبة  معظم  فرتى  بالنتائج، 
حت�سيلية م�سمونة، فهم ميتنعون عن التجديد خ�سية عدم اإن�سافهم من قبل معلميهم، وقد 
اإىل عدم تركيز مناهج العلوم يف التعليم العام على  اأي�سًا يف تدين املهارات  ال�سبب  يعود 
للمنهاج.اتفقت  الطالب يكت�سبها من خالل اخلربات املرافقة  اأن  العلم على فر�ص  عمليات 
نتائج هذه الدرا�سة مع جميع نتائج الدرا�سات ال�سابقة الواردة يف الدرا�سة من حيث تدين 
اأن   )2007( واحلمداين  البزاز  درا�سة  فبينت  العلم،  عمليات  الطلبة ملهارات  اكت�ساب  ن�سب 
م�ستوى عمليات العلم لدى طلبة ق�سمي علوم احلياة يف كليتي الرتبية والعلوم يف جامعة 
املو�سل مل تتجاوز )47%( يف اأف�سل فقراتها، ومل ي�سل الطلبة يف درا�سة ال�سويدي واآخرون 
درا�سة  يف  الباحثة.اأما  و�سعته  الذي  لالإتقان  الأدنى  احلد  وهي   ،  )%70( ن�سبة   )2010(
العلم مل  اختبار عمليات  الطلبة على  اأداء  اأن  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  حممود، )2006( فقد 
بينت �سعفًا يف  التي   )2008( زيتون  درا�سة  نتائج  كانت  وكذلك   ،  )54%( ن�سبة  يتجاوز 
م�ستوى عمليات العلم لدى طلبة ال�سفوف الأ�سا�سية، اذ مل تتجاوز ن�سب املهارات املختلفة 

بني )36%( .
نتائج ال�سوؤال الثاين:  ◄

ما مدى نو مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية يف 
جامعة فل�سطني التقنية خالل اأربع �سنوات متتالية؟ 

املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الثاين  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 
الدرا�سي  للم�ستوى  تبعًا  العلم  عمليات  مهارات  اختبار  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لدرجات 

واجلدول )3( يو�سح ذلك: 
الجدول (3) 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة 
على اختبار مهارات عمليات العلم تبعًا للمستوى الدراسي

ن�سبة نو املهاراتالن�سبة املئويةالعالمة الق�سوىاملتو�سط احل�سابيعدد الطلبةامل�ستوى

40.28%207.2518ال�سنة الأوىل



234

د. مجدي جيوسي
دراسة مستعرضة لنمو مهارات عمليات العلم 

لدى طلبة التربية التكنولوجية في جامعة فلسطني التقنية

د. عفيف زيدان

ن�سبة نو املهاراتالن�سبة املئويةالعالمة الق�سوىاملتو�سط احل�سابيعدد الطلبةامل�ستوى

4.94%45.22%218.1418ال�سنة الثانية
2.28%47.50%208.5518ال�سنة الثالثة
4.17%51،67%209.3018ال�سنة الرابعة

الرتبية  طلبة  لدى  وتطورها  العلم  عمليات  مهارات  منو   )3( اجلدول  من  يتبني 
التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية خالل �سنوات الدرا�سة الأربع، اإذ تطورت بعد ال�سنة 
 – ال�سنة الوىل، والثانية )45.22  الفرق بني  الن�سبة  الأوىل بن�سبة )4.94%( .وتثل هذه 
الثانية  ال�سنة  بني  الفرق  وهي   ،  )%2.28( بن�سبة  الثانية  ال�سنة  بعد  وتطورت   ،  )40.28
ال�سنة الثالثة بن�سبة )4.17%( ، وهي الفرق  – 45.22( ، وتطورت بعد  والثالثة )47.50 
بني ال�سنة الثالثة والرابعة )51.67 – 47.50( .ويت�سح من خالل ا�ستعرا�ص ن�سب النمو 
والتطور بني ال�سنة الأوىل والرابعة اأن عمليات العلم منت وتطورت بن�سبة )11.39%( ، وتثل 
هذه الن�سبة الفرق بني ال�سنة الرابعة وال�سنة الأوىل )51.67 – 40.28( .يرى الباحثان اأن 
منو مهارات عمليات العلم وتطورها لدى الطلبة وارتباطه بتقدمهم يف امل�ستويات الدرا�سة 
يعطي ت�سوراً جيداً عن النجاح يف تغيري ن�سبة اكت�ساب الطلبة للمهارات، فها هي مهارات 
عمليات العلم تتح�سن ب�سكل حمدود، على الرغم من تدين الن�سب املئوية لكت�سابها، وتتفق 
منو  النتائج  اأظهرت  اإذ  ؛   )2002( وبعارة  خطايبة  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج 
املتو�سطات  جاءت  فقد  الدرا�سي،  امل�ستوى  ملتغري  تبعا  وتطورها  العلم  عمليات  مهارات 
و )12.29( )13.61(   ، والرابعة )10.91(  والثالثة،  والثانية،  الأوىل،  لل�سنوات  احل�سابية 

)14.72( على التوايل.
الرتبية  طلبة  لدى  وتطورها  العلم  عمليات  مهارات  منو  يف  الفروق  دللة  وملعرفة 
التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية خالل �سنوات الدرا�سة الأربع، فقد ا�ستخدم الباحثان 

حتليل التباين الأحادي )One- Way Anova( واجلدول )4( يو�سح ذلك.
الجدول (4) 

نتائج تحليل التباين األحادي (One- Way Anova) لنمو وتطور مهارات عمليات العلم 
لدى طلبة التربية التكنولوجية بحسب متغير المستوى الدراسي.

الداللةقيمة )ف( متو�سط االنحرافدرجات احلريةجمموع مربعات االنحرافم�سدر التباين

43.81314.60بني املجموعات

2.89 0.04 389.47775.06داخل املجموعات

433.2880املجموع
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 )0.05 ≤ α( دالة عند مستوى الداللة 

نالحظ من اجلدول )4( اأن قيمة )ف( ت�ساوي )2.89( وم�ستوى الدللة )0.04( ، وهي 
اإح�سائيا بني متو�سطات  اأنه توجد فروق دالة  اأي   ،  )0.05 ≤  α( الدللة اأقل من م�ستوى 
امل�ستوى  متغري  بح�سب  التكنولوجية  الرتبية  طلبة  لدى  العلم  عمليات  مهارات  درجات 

الدرا�سي.
ومن اأجل حتديد م�سدر الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعات الدرا�سة الأربع 
)�سنة اأوىل، �سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة( ، ا�ستخدم الباحثان اختبار اأقل فرق معنوي 

)LSD( للمقارنة البعدية، كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )5( .

الجدول (5) 
نتائج المقارنة في اختبار (LSD) لتحديد مصدر الفروق بين متوسطات درجات مهارات عمليات العلم 

لدى طلبة التربية التكنولوجية بحسب متغير المستوى الدراسي.

IJI – Jالداللة االح�سائية

�سنة اأوىل
0.890.20�سنة ثانية
1.300.07�سنة ثالثة

 0.01  2.05�سنة رابعة 

�سنة ثانية
0.890.20�سنة ثالثة

0.10 1.15�سنة رابعة 
0.750.29�سنة رابعة �سنة ثالثة

 )0.05 ≤ α( دالة عند مستوى الداللة 

ال�سنة  كانت بني درجات طلبة  اإح�سائيا  الدالة  الفروقات  اأن   )5( اجلدول  يتبني من 
الأوىل ودرجات طلبة ال�سنة الرابعة، ول�سالح درجات طلبة ال�سنة الرابعة.ويرى الباحثان اأن 
عمليات العلم تتطور لدى الطلبة نتيجة ملرورهم بخربات تعلمية عملية ونظرية تعمل على 
للعديد من مهارات  اجلامعة  امل�ساقات يف  تعّر�ص  اأّن  الطبيعي  العلم.ومن  تطوير عمليات 
عمليات العلم ب�سكل عر�سي، وغري منظم، يعمل على تطوير هذه املهارات.وتت�سح ع�سوائية 
تدري�ص مهارات عمليات العلم من خالل عدم و�سول الفروق بني ال�سنة الأوىل والثانية اإىل 
م�ستوى الدللة الإح�سائية، وكذلك عدم و�سول الفرق بني ال�سنة الثانية، والثالثة مل�ستوى 
الدللة الإح�سائية، اإل اأن تراكم املعرفة واخلربات خالل ال�سنوات الأربع يجعل منو املهارات 
الدرا�سة  الأوىل والرابعة.تتفق نتائج هذه  ال�سنة  الإح�سائية بني  الدللة  اإىل م�ستوى  ي�سل 
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لدى  العلمية  العمليات  مهارات  تطور  بينت  التي   )2007( ال�سميدعي  درا�سة  نتيجة  مع 
طلبة املرحلة الثانوية من ال�سف الثالث املتو�سط حتى ال�سف اخلام�ص العلمي، ول�سالح 
اأظهرت  التي  العلمي.وكذلك كانت نتائج درا�سة خطايبة وبعارة )2002(  ال�سف اخلام�ص 
الأردنية  العلوم يف اجلامعات  الكيمياء يف كليات  العلم لدى طلبة  تطور مهارات عمليات 
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؛ ل�سالح امل�ستوى الأعلى، واتفقت نتائج الدرا�سة )اأي�سا( مع 
نتائج درا�سة زيتون )2008( التي بينت اأن اكت�ساب عمليات العلم الأ�سا�سية لدى ال�سفوف 

اخلام�ص، وال�سابع، والتا�سع تتدرج بتدرج ال�سفوف ول�سالح ال�سفوف العليا.
نتائج ال�سوؤال الثالث:  ◄

التكنولوجية يف  الرتبية  العلم لدى طلبة  هل تتغري مهارات عمليات 
جامعة فل�سطني التقنية بتغري جن�س الطلبة؟ 

Indepen-(  نن اأجل الإجابة عن ال�سوؤال الثالث ا�ستخدم اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة
dent t- test( لإيجاد الفروق بني متو�سطات درجات طلبة الرتبية التكنولوجية يف جامعة 

فل�سطني التقنية بح�سب متغري اجلن�ص، واجلدول )6( يو�سح ذلك.
الجدول (6) 

نتائج اختبار (ت) (t- test) للفروق بين متوسطات درجات طلبة التربية التكنولوجية 
في جامعة فلسطين التقنية بحسب متغير الجنس.

م�ستوى الداللةقيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�س

397.712.34ذكر
792.260.03 

428.862.20اأنثى

 )0.05 ≤ α( دالة عند مستوى الداللة 

يت�سح من اجلدول )6( اأن قيمة “ت” ت�ساوي )2.26( وم�ستوى الدللة )0.03( وهي 
متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  اأنه  اأي   )0.05 ≤  α( الدللة  م�ستوى  من  اأقل 
درجات طلبة الرتبية التكنولوجية يف جامعة فل�سطني التقنية بح�سب متغري اجلن�ص، وكانت 
ل�سالح الإناث.وميكن تف�سري ذلك باأن الإناث اأكرث جدية يف درا�ستهن اجلامعية، واأكرث ترتيبًا 
لأمورهن عند مقارنتهن بالذكور الذين مييلون اإىل التعاطي مع الأمور النقابية وال�سيا�سية 
نتيجة للظروف التي مير بها الوطن، اإذ تهتم الطالبات بتح�سيلهن، ومن خالل ذلك ل بد من 
الهتمام بعمليات العلم التي تعّد �رضورية للتح�سيل العلمي.تعار�ست نتائج هذه الدرا�سة 
مع نتائج درا�سة ال�سويدي واآخرون )2010( التي بينت عدم وجود دور للجن�ص يف م�ستوى 
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اتقان طلبة ال�سف التا�سع لعمليات العلم الأ�سا�سية يف مادة العلوم، ودرا�سة عطية واحلدابي 
اليمنيني تعزى ملتغري اجلن�ص،  الطلبة  العلم لدى  التي مل جتد فروقًا يف عمليات   )2002(
وتعار�ست )اأي�سا( مع نتيجة درا�سة خطايبة وبعارة )2002( التي مل جتد فروقًا يف فهم 
العلم  عمليات  ملهارات  الر�سمية  الأردنية  اجلامعات  يف  العلوم  كليات  يف  الكيمياء  طلبة 

الأ�سا�سية تعزى اإىل جن�ص الطلبة.
نتائج ال�سوؤال الرابع:  ◄

التكنولوجية يف  الرتبية  العلم لدى طلبة  هل تتغري مهارات عمليات 
جامعة فل�سطني التقنية بتغري مكان ال�سكن؟ 

One- Way Ano-(  نن اأجل الإجابة عن ال�سوؤال الرابع ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
va( لإيجاد الفروق بني متو�سطات درجات طلبة الرتبية التكنولوجية يف جامعة فل�سطني 

التقنية بح�سب متغري مكان ال�سكن، واجلدول )7( واجلدول )8( يو�سحان ذلك.
الجدول (7) 

 المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات عمليات العلم 
بحسب متغير مكان السكن.

املتو�سط احل�سابيالعددمكان ال�سكن

247.70مدينة 
508.68قرية
77.71خميم

يالحظ من اجلدول )7( وجود فروق ظاهرة يف متو�سطات درجات مهارات عمليات 
الفروق،  دللة  وملعرفة  ال�سكن،  مكان  متغري  بح�سب  التكنولوجية  الرتبية  طلبة  لدى  العلم 

اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One- Way Anova( كما يظهر يف اجلدول رقم )8( .
الجدول (8) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (One- Way Anova) للفروق بين متوسطات درجات طلبة 
التربية التكنولوجية على اختبار مهارات عمليات العلم بحسب متغير مكان السكن.

الداللةقيمة )ف( متو�سط الدرجاتدرجات احلريةجمموع مربعات االنحرافم�سدر التباين

18.0229.011.690.19بني املجموعات
415.27785.32داخل املجموعات

4.33.29املجموع
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 )0.05 ≤ α( دالة عند مستوى الداللة 

يالحظ من اجلدول )8( اأن قيمة “ف” ت�ساوي )1.69( وم�ستوى الدللة )0.19( وهي 
اأكرب من م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( ؛ اأي اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات 
درجات مهارات عمليات العلم لدى طلبة الرتبية التكنولوجية بح�سب متغري مكان ال�سكن.
يف�رض الباحثان هذه النتيجة باأن الطلبة من �سكان القرية واملدينة واملخيم يعي�سون ظروفًا 
املدينة،  و�سط  املخيم يف  يقع  اإذ  البع�ص،  بع�سها  املناطق من  قرب هذه  ب�سبب  مت�سابهة 
من  قّللت  احلديثة  الت�سالت  و�سائل  فاإن  وكذلك  اأطرافها،  على  تقع  التي  القرى  وكذلك 
الفروق بني اأماكن ال�سكن، ومل يجد الباحثان اأيًا من الدرا�سات التي بحثت يف متغري مكان 

ال�سكن، ودورها يف مهارات عمليات العلم.

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
اجلامعات . 1 يف  اأخرى  تخ�س�سات  يف  العلم  لعمليات  تتبعية  درا�سات  اإجراء 

الفل�سطينية.
ا�ستحداث بع�ص امل�ساقات �سمن متطلبات الق�سم تهتم بعمليات العلم ب�سكل اأ�سا�سي.. 2
ت�سمني مهارات عمليات العلم يف امل�ساقات املوجودة من اأجل لفت انتباه الطلبة . 3

لأهميتها.
العلم على . 4 لقيا�ص مهارات عمليات  ال�سعوبة  اأدوات متعددة ومتدرجة يف  تطوير 

امل�ستوى اجلامعي.



239

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
تنمية . 1 العلمية يف  املحطات  اإ�سرتاتيجية  اأثر   .  )2012( ثاين.  وال�سمر،  الباوي، ماجدة 

للدرا�سات  كركوك  جامعة  جملة  املعلمني.  اإعداد  معاهد  طالب  لدى  العلم  عمليات 
الإن�سانية، 7 )3( ، 1093 – 1128. 

اأق�سام علوم احلياة . 2 اأمري. )2007( . عمليات العلم لدى طلبة  البزاز، هيفاء واحلمداين، 
يف جامعة املو�سل وعالقتها بدافعهم املعريف يف �سوء متغريي الكلية، واجلن�ص. جملة 

اأبحاث كلية الرتبية الأ�سا�سية، 4 )3( ، 37 – 62. 
ملهارات . 3 للبنات  الرتبية  كلية  طالبات  امتالك  مدى   .  )2011( الرزاق.  عبد  اجلنابي، 

عمليات العلم وعالقتها ببع�ص املتغريات. جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم الإن�سانية، 
جامعة الكوفة، 5 )8( ، 90 – 107. 

املحو�سب . 4 املخترب  ا�ستخدام  فاعلية   .  )2010( من�سور.  وغوين،  عبدالعزيز  احلجيلي، 
لتدري�ص الفيزياء يف تنمية مهارات عمليات العلم لدى طالب املرحلة الثانوية باملدينة 

املنورة. درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�ص، 4 )2( ، 227 – 262. 
خطايبة، عبد اهلل وبعارة، ح�سني. )2002( . فهم طلبة الكيمياء يف كليات العلوم يف . 5

اجلامعات الأردنية الر�سمية ملهارات عمليات العلم الأ�سا�سية واملتكاملة. جملة احتاد 
اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�ص، 1 )2( ، 171 – 194. 

اخلليلي، خليل وحيدر، عبداللطيف ويون�ص، حممد. )1996( . تدري�ص العلوم يف مراحل . 6
التعليم العام. دار القلم: الإمارات. 

الطلبة . 7 لدى  العلمية  العمليات  مهارات   .  )1997( عبداهلل.  ابراهيم وخطايبة،  روا�سدة، 
الرحلة الإلزامية يف الأردن يف �سوء متغريات تعليمية – تعلمية. جملة اأبحاث الريموك، 

�سل�سلة العلوم الإن�سانية والجتماعية، 14 )2( ، 249- 278. 
اجلامعة . 8 العلوم.  تدري�ص  يف  العلمية  وامليول  الجتاهات   .  )1988( عاي�ص  زيتون، 

الأردنية، عمان، الأردن. 
اأ�ساليب تدري�ص العلوم. دار ال�رضوق للن�رض والتوزيع، عمان، . 9  . زيتون، عاي�ص )2004( 

الأردن. 



240

د. مجدي جيوسي
دراسة مستعرضة لنمو مهارات عمليات العلم 

لدى طلبة التربية التكنولوجية في جامعة فلسطني التقنية

د. عفيف زيدان

املرحلة . 10 طلبة  لدى  الأ�سا�سية  العلم  عمليات  اكت�ساب  مدى   .  )2008( عاي�ص.  زيتون، 
الأ�سا�سية يف الأردن وعالقته مبتغريي ال�سف الدرا�سي والتح�سيل العلمي. درا�سات – 

العلوم الرتبوية، 35 )2( ، 372 – 392. 
اإتقان طلبة . 11 م�ستوى   .  )2010( داوود.  واحلدابي،  وب�سارة، جربائيل  برلنتي  ال�سويدي، 

جملة  العلوم.  مادة  يف  الأ�سا�سية  العلم  لعمليات  الأ�سا�سي  التعليم  من  التا�سع  ال�سف 
جامعة دم�سق، جملد 26، �ص 209 – 234. 

التعليم . 12 يف  العلوم  تدري�ص   .  )2000( حممد.  �سعيد  وال�سعيد،  اهلل  عبد  عامر  ال�سهراين، 
العام. من�سورات جامعة امللك �سعود. 

ال�سميدعي، هبة. )2007( . تطور مهارات العمليات العلمية لدى طلبة املرحلة الثانوية. . 13
جملة الرتبية والعلم – جامعة املو�سل، 14 )2( ، 361 – 380. 

املت�سمنة يف . 14 والأ�سئلة  العلمية  لالأن�سطة  درا�سة حتليلية   . عبدالفتاح، هدى. )1999( 
كتاب العلوم لل�سف الثاين الإعدادي يف �سوء عمليات العلم. اجلمعية امل�رضية للرتبية 
العملية، املوؤتر العلمي الثالث، مناهج العلوم للقرن احلادي والع�رضين، روؤية م�ستقبلية، 

املجلد الأول، جامعة عني �سم�ص، م�رض. 
التعلم . 15 من  اإ�سرتاتيجيتني  ا�ستخدام  اثر   .  )2001( هيفاء.  والبزاز،  عبدالرزاق  عبداهلل، 

التعاوين يف اكت�ساب طالب ال�سف الأول املتو�سط املفاهيم العلمية وتنمية ال�ستطالع 
العلمي لديهم. املوؤتر القطري الول للعلوم الرتبوية، اجلامعة امل�ستن�رضية، 28/ 3/ 

 .2001
امل�سرية . 16 دار  عمان:  العلوم،  تدري�ص  واأ�ساليب  طرق   .  )2001( كامل.  مي�سيل  عطااهلل، 

للن�رض والتوزيع. 
عطية، ر�سا واحلدابي، داود. )2002( . العمليات العلمية التكاملية لدى طلبة الق�سام . 17

العلمية بكلية الرتبية. جملة العلوم الرتبوية والنف�سية- اليمن، 1 )1( ، 177 – 178. 
علي، ح�سني. )2010( . فاعلية ا�ستخدام املدخل البيئي يف تدري�ص العلوم على تنمية . 18

البيئي لدى  والتكييف  التنوع  العلم والجتاه نحو  البيئية ومهارات عمليات  املفاهيم 
تالميذ ال�سف الأول الإعدادي. درا�سات يف املناهج وطرق التدري�ص، عدد 161، 46 – 

 .110
علي، حممد ال�سيد. )2009( . الرتبية العلمية وتدري�ص العلوم. ط3، دار امل�سرية للطباعة . 19

والن�رض، عمان، الأردن. 



241

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

)النظرية . 20 تدري�سها  واأ�ساليب  الطبيعية  العلوم  مناهج   .  )2010( ربحي.  �ساهر  عليان، 
والتطبيق( . عمان: دار امل�سرية للن�رض والتوزيع. 

حممود، رائد. )2006( . مهارات عمليات العلم وعالقتها بالجتاه نحو العمل املختربي . 21
التكاملية لطلبة الأق�سام العلمية يف كليات الرتبية – جامعة تكريت. جملة كلية الرتبية 

 .289 – – جامعة تكريت، 12 )3( ، 270 
العلوم. . 22 . املدخل يف تدري�ص  النجدي، احمد ورا�سد، علي وعبد الهادي، منى. )1999( 

القاهرة: دار الفكر العربي. 
الهويدي، زيد. )2005( . الأ�ساليب احلديثة يف تدري�ص العلوم. العني، الإمارات العربية . 23

املتحدة، دار الكتاب اجلامعي. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Akar,U. (2007) . The relationship between student teachers scientific 

process skills and critical thinking skills. Unpublished Master thesis. 
Afyon Kocatepe University, Turkey. 

2. Karamustafaoglu, S. (2011) . Improving the science process skills ability 
of science student teachers using i diagrams. Eurasian Journal of Physics 
and chemistry education, 3 (1) , 26 – 38. 

3. Ngoh, T. (2012) . Mastery of the science process skills. Malaysian 
Education Deans Council Journal, 5 (1) , 1- 23. 

4. Patrick, O. (2010) . processes of science skills acquisition: competence 
required of science teacher for imparting them. Journal of Quality 
Education , Japan, 6 (4) , 1- 148. 

5. Pintrich, P. (2002) . The role of metacognitive knowledge in learning, 
teaching, and assessing. Theory into Practice, 41 (4) , 219 – 225. 


