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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة، املت�سمنة يف 
دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم لل�سفوف )الرابع –الث�من( االأ�س��سي يف 
االأردن، وقد تكونت عينة الدرا�سة من جميع االأن�سطة العلمية الواردة يف اأدلة املعلم لالأن�سطة 
والتج�رب العملية يف العلوم الع�مة لل�سفوف )الرابع – الث�من( ، وا�ستخدم الب�حث املنهج 
الو�سفي التحليلي، و�سمم اأداة حتليل حمتوى لعملي�ت العلم، وحتقَّق من �سدقه� وثب�ته�، 
النت�ئج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  االإح�س�ئية  للمع�جلة  والرتب  املئوية  الن�سب  ا�ستخدام  وبعد 
االآتية: اإن عدد االأن�سطة والتج�رب العملية يختلف من �سف اإىل اآخر يف املرحلة االأ�س��سية 
حيث يظهر اأن اأعلى ن�سبة يف دليل االأن�سطة لل�سف ال�س�بع بن�سبة )26.47%( ، واأقله� دليل 
هي  تكراراً  االأ�س��سية  العلم  عملي�ت  واأكرث   ،  )%13.23( بن�سبة  ال�س�د�ص  لل�سف  االأن�سطة 
عملية املالحظة، بينم� اأكرث عملي�ت العلم املتك�ملة تكراراً هي عملية التف�سري، ومل تتن�ول 

االأن�سطة والتج�رب العملية عملية و�سع الفر�سي�ت، وعملية اال�ستقراء.
العلوم،  العملية، كتب  االأن�سطة والتج�رب  العلم، دليل  املفتاحية: )عملي�ت  الكلمات 

املرحلة االأ�س��سية( .
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Abstract: 
This study aimed at the detection of basic science processes & science 

integrative processes included in the teacher's guide to activities and practical 
experiences of science textbooks for (4the-8the) grades in Jordan. The sample 
of the study consisted of all scientific activities contained in the teacher guide 
for the activities and practical experiences of general science for (4the-8the) 
basic classes. The researcher used the analytic descriptive method. A tool 
was designed to analyze the scientific content. The validity and reliability of 
the tool were examined. The study revealed the following results: The number 
of activities and practical experiments varies from one class to the other at 
the primary stage. It appeared that the highest percentage in the directory of 
activities was for grades seven onwards which amounted to (26.47%), and the 
least of these user instructions for activities were for sixth grade (13.23%). 
It was also found that the most frequent basic science operations are in the 
process of observation and induction. There was no dealing with activities, 
class experiments, and the development of hypotheses and the process of 
induction.

Keywords: (science processes, The Guide activities and practical 
experiences, Science textbooks, Basic stage).
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عمليات العلم املتضمنة في دليل املعلم لألنشطة والتجارب العملية 

مقدمة: 
تعد م�دة العلوم من املواد الدرا�سية االأكرث اأهمية من بني املواد التي يدر�سه� الط�لب 
يف اأثن�ء فرتة اإعداده يف املراحل الدرا�سية املختلفة، الأنه� ت�سهم ب�سكل مب��رص يف ت�سكيل 
ملواجهة  الالزمة  العملية  ومه�راته  واجت�ه�ته  العقلية  قدراته  بتنمية  املتعلم  �سخ�سية 
خمتلف  تطوير  على  وتعمل  احلي�ة،  جم�الت  جميع  يف  واملتالحقة  ال�رصيعة  التطورات 
االخرتاع�ت التي تهدف اإىل خدمة االإن�س�ن ورف�هته. وي�سري الدردور )2001( اإىل اأن من�هج 
للتفكري،  اإث�رة  من  به  تتميز  الطلبة مل�  لدى  التفكري  لتنمية  اخل�سبة  املج�الت  العلوم من 
وحتد للعقل فيم� تت�سدى له من ظواهر واأحداث طبيعية، حيث ُيطوِّر االجت�ه الن�قد للمعرفة 
ى من خالل االفرتا�س�ت اأواال�ستدالالت التي يجربه� الطلبة يف م�دة العلوم،  العلمية وُينمَّ
ويوؤكد هيوبرتي وديفز )Huberty & Davis,1998( ذلك ب�أن من�هج العلوم تنمي التفكري، 
اال�ستنت�ج�ت  اإىل  للو�سول  ن�قدة  نظرة  اإليه�  والنظر  العلمية  الظواهر  بتف�سري  الرتب�طه� 

ال�سحيحة. 
الدرا�سية  امل�دة  حمتوى  تنظيم  اإىل  الدرا�سية  املن�هج  ب�إعداد  املتخ�س�سون  ويلج�أ 
ويطبقون  الطلبة،  يدر�سة  مدر�سي  كت�ب  �سكل  على  التعليمية  االأهداف  لتحقيق  املن��سبة 
االأن�سطة والواجب�ت الواردة فيه )اأبوغريب، 1995( . لذا يرى الرتبويون اأن هن�ك موا�سف�ت 
ومكون�ت اأ�س��سية يت�سمنه� الكت�ب املدر�سي؛ اإذ ترى عبد الغني )1996( اأن الكت�ب يجب 
اأن يت�سمن القيم وامله�رات واالجت�ه�ت املهمة املراد تو�سيله� اإىل جمتمع الطلبة ب�سورة 
مرئية ومنظمة، واإم� ال�سليم�ن )1996( فيوؤكد على اأهمية و�سع حمتوى يتن��سب مع عملي�ت 
التفكري املراد حتقيقه�، وت�سمني الكت�ب املدر�سي اأ�سئلة مثرية للتفكري، بينم� ي�سري كل من 
دمعة ومر�سي )1982( اإىل اأن الكت�ب املدر�سي يجب اأن تتوافر فيه التدريب�ت وامل�رصوع�ت 

واالأ�سئلة التفكريية التي تدربهم على التفكري والتحليل والنقد.
واإ�س�فة اإىل الكت�ب املدر�سي، ت�سدر بع�ص املواد امل�س�ندة املنظمة للمعلم لت�س�عده 
يف تنفيذ املنه�ج، ومنه� دليل املعلم الذي يعد مرجعً� للمعلم ي�سرت�سد به يف التعرف اإىل 
اجلوانب املختلفة لعن��رص املنه�ج )الوكيل،2000( . لهذا اأكدت البحوث الرتبوية يف جم�ل 
امليداين  التنفيذ  مرحلة  يف  عليه�  يعتمد  ب�ملعلم  خ��سة  مواد  بن�ء  على  املن�هج  تطوير 
املعلم وجميعه�  اأو كت�ب  املعلم  دليل  املواد م�سطلح�ت مثل:  للمنه�ج، ويطلق على هذه 
حتمل امل�سمون ذاته )نورالدين،2003( ، ويرى الدمردا�ص )2001( اأن دليل املعلم هو كت�ب 
يت�سمن كل م� من �س�أنه ان يوجه املعلم يف عمله وير�سده، وكذلك يت�سمن االأفك�ر اخل��سة 
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بتدري�ص م�دة درا�سية معينة، والتي تعني املعلم على التخطيط له�، وتهيئة املواقف ال�سفية 
التعليمية املن��سبة لتحقيق االأهداف املرجوة منه. 

ونظراً الأهمية دليل املعلم؛ ف�إن املعلم يف بريط�ني� يعده ركنً� ا�س��سيً� من م�س�دره، 
وال ي�ستغني عن الدليل وي�ستخدمه للتعرف اإىل امل�س�در التي يجب الرجوع اإليه� ا�ستعداداً 
لتخطيط مواقف �سفية يومية )حميدة، 2000( ، ويوؤكد الرو�س�ن )1990( على اأهمية دليل 
الكت�ب املدر�سي، ويبني  التي يت�سمنه�  التعلم  اأنه يقدم �سورة متك�ملة الأوجه  املعلم يف 

العالقة بني االأهداف، وبني حمتوى املنهج، وا�سرتاجتي�ت التدري�ص واالأن�سطة.
وانطالقً� مم� �سبق، وان�سج�مً� مع اأهداف وزارة الرتبية والتعليم يف االأردن وتوجه�ته� 
ج�ء دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية مل�دة العلوم الذي يحتوي على جمموعة من 
االأن�سطة والتج�رب العلمية م�س�نداً ملعلم العلوم يف عملية تدري�ص العلوم، ويف هذا ال�سدد 
لتلبية  ال�سبيل  متهد  املخربية  والتج�رب  العلمية  االأن�سطة  اأن  على   )1994( زيتون  يوؤكد 
اأف�سل، فهي تعمل على توليد م�سكالت  العلمية ب�سكل  ح�ج�ت املتعلمني العقلية وميولهم 
اأحد  اأن  على  العلمية  الرتبية  يف  املتخ�س�سون  ويوؤكد  حلوله�.  الكت�س�ف  جديدة  واأ�سئلة 
)زيتون،2004،  الطلبة  لدى  التفكري  مه�رات  تنمية  العلوم  لتدري�ص  االأ�س��سية  االأهداف 
زيتون، Wilson, 1999 ،2001( ، وذلك ب��ستخدام معلمي العلوم ال�سرتاتيجي�ت التدري�ص 

التي مي�ر�ص طلبتهم خالله� اأن�سطة تثري تفكريهم.
العلمية،  والرتبية  العلوم  تدري�ص  �سعيد  على  كبرية  اأهمية  العلم  عملي�ت  وت�سكل 
اأجل حتقيق  ف�لعلم ال يقوم على جن�ح واحد، بل البد من االهتم�م بجميع مكون�ته من 
عملية  يف  اإيج�بيً�  املتعلم  دور  ي�سبح  حتى  متك�مل،  ب�سكٍل  العلوم  تدري�ص  اأهداف 
التفكري  مه�رات  املتعلم  واكت�س�ب  بنف�سه،  املعلوم�ت  اإىل  التو�سل  وي�ستطيع  التدري�ص، 
الذاتي، وبهذا ف�إن عملي�ت العلم ت�سكل عموداً فقريً� لطرائق  العلمي، والقدرة على التعلم 
تدري�ص العلوم )يحيى اأبو جحجوح، 2008، �ص 1391( ، ويت�سح ذلك من خالل الدعوة 
�رصورة  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  يف  العلوم  ملعلمي  القومية  الرابطة  اأطلقته�  التي 
ت�سمني عملي�ت العلم (NationalScience Teacher Association [NSTA]) يف من�هج 
اأ�س�ص بن�ء املنه�ج الرتبوي، ل�سم�ن حتقق هذه العملي�ت  العلوم، وعّد عملي�ت العلم من 

. )Ulerick, 2000( لدى الطلبة
وعملي�ت العلم هي مه�رات عقلية ي�ستخدمه� الط�لب يف جمع البي�ن�ت وحتليله� حلل 
امل�سكالت من اأجل التو�سل اإىل اإج�ب�ت لالأ�سئلة املثريه للتفكري، وتف�سري النت�ئج وو�سفه�، 
فعملي�ت العلم املتك�ملة التي تدر�ص للمرحلة الث�نوية ك�سي�غة الفر�سي�ت و�سبط املتغريات 
والتعريف�ت االإجرائية حتت�ج اإىل متطلب�ت �س�بقة وهي عملي�ت العلم االأ�س��سية ك�ملالحظة، 

. )Tobin & Capie,1982( والت�سنيف، والتف�سري وتدر�ص للمرحلة االأ�س��سية



56

باألردن  األساسية  للمرحلة  العلوم  أ. حسني القطيشلكتب 
عمليات العلم املتضمنة في دليل املعلم لألنشطة والتجارب العملية 

علم  عملي�ت  االأول  ق�سمني:  اإىل  العلم  عملي�ت  بت�سنيف   )1994( زيتون  ق�م  وقد 
اأ�س��سية وت�سم ع�رص عملي�ت هي: املالحظة، والقي��ص، والت�سنيف، واال�ستنب�ط، واال�ستقراء، 
واال�ستدالل، والتنبوء، وا�ستخدام االأرق�م، وا�ستخدام العالق�ت املك�نية والزم�نية، واالت�س�ل، 
والتعريف�ت  البي�ن�ت،  تف�سري  هي:  عملي�ت  خم�ص  وت�سم  تك�ملية  علم  عملي�ت  والث�ين 
االإجرائية، و�سبط املتغريات، وفر�ص الفرو�ص، والتجريب، واتفق علي )2002( مع ت�سنيف 
اأ�س��سية وهي املالحظة، والقي��ص، والت�سنيف، واال�ستدالل،  زيتون يف ثم�ين عملي�ت علم 
واالت�س�ل، وجميع  والزم�نية،  املك�نية  العالق�ت  وا�ستخدام  االأرق�م،  وا�ستخدام  والتنبوء، 
عملي�ت العلم املتك�ملة، بينم� الهويدي )2005( اتفق يف ثم�ين عملي�ت علم اأ�س��سية وخم�ص 

عملي�ت علم متك�ملة، واختلف يف ثالث وهي: النمذجة، والر�سم البي�ين، واال�ستق�س�ء. 
، ودرا�سة فراج  الدرا�س�ت مثل درا�سة عبداملجيد )2004(  اأ�س�رت نت�ئج بع�ص  ولقد 
)2000( اإىل تدين م�ستوى اكت�س�ب الطلبة لعملي�ت العلم االأ�س��سية والتك�ملية، بينم� اأ�س�رت 
درا�سة فروموكو واآخرون )Vhurumuku, & etal. 2006( اإىل اأهمية دور االأن�سطة العلمية 
يف زي�دة فهم الطلبة لطبيعة العلم وعملي�ت العلم. ويف �سوء م� تقدم تظهر �رصورة الرتكيز 
على عملي�ت العلم يف االأن�سطة العلمية، ونظراً الحتواء كت�ب دليل املعلم على هذه االأن�سطة، 
عن  تك�سف  اأن  �س�أنه�  من  التي  الدرا�سة  هذه  الإجراء  م��سة  ح�جة  هن�ك  اأن  الب�حث  وجد 
اأهم عملي�ت العلم املت�سمنة بكت�ب دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم 

للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اأهداف  حتقيق  يف  العلوم  معلمي  طرف  من  العلمية  االأن�سطة  تنفيذ  لواقع  املت�أمل 
التي  االأهداف  العلوم يف مدار�سن�، يجده� تنفذ ب�سورة �سكلية روتينية بعيدة عن  تدري�ص 
اإن  اإىل حتقيقه� من خالل مم�ر�سة الطلبة لالأن�سطة العلمية ب�أنف�سهم، حيث  ت�سعى الوزارة 
اال�ستف�دة  دون  هدراً  ي�سيع  املدار�ص  يف  لالأن�سطة  الطلبة  ملزاولة  يخ�س�ص  الذي  الوقت 
الفعلية منه، كذلك من خالل مالحظة الب�حث واحتك�كه ب�مليدان، الحظ اأن كثرياً من معلمي 
العلوم يف املرحلة االأ�س��سية ال يطبقون التج�رب العملية الواردة يف اأدلة املعلم لالأن�سطة 
عدم  اأو  العلوم  معلمي  جت�هل  ب�سبب  يرجع  وهذا  الع�مة،  العلوم  مل�دة  العملية  والتج�رب 
العملية، وب�لت�يل  العلمية  االأن�سطة والتج�رب  العلم املت�سمنة يف هذه  معرفتهم بعملي�ت 
يوؤدي اإىل اأن يفقد الطلبة كثرياً من مه�رات عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة التي ميكن 
اأن يكت�سبوه� من خالل هذه االأن�سطة، وهن� يجب ت�سليط ال�سوء على هذه العلمي�ت، والك�سف 
عنه� املت�سمنة يف دليل املعلم، حيث يحتوي على عدد من التج�رب واالأن�سطة العلمية التي 
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جترى من طرف الطلبة حتت اإ�رصاف املعلم، وبتوجيه منه داخل خمتربات العلوم اأو خ�رجه�.
ومن هذا املنطلق ف�ن دليل املعلم ميثل م�سدراً مهمً� من م�س�در املعلم، فهو بح�جة اإىل 
املراجعة الدائمة والتقومي بن�ء على التغريات التي حتدث للمنه�ج، وب�لت�يل تتنوع االأن�سطة 
والتج�رب العلمية وعملي�ت العلم املت�سمنة يف هذه االأن�سطة، اإ�س�فة اإىل اأن الب�حث ام يجْد 
اأي درا�سة موجهة لدليل املعلم، لهذا جاءت هذه الدرا�سة لتربز عمليات العلم املت�سمنة 
االأ�سا�سية  للمرحلة  العلوم  لكتب  العملية  والتجارب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  بكتاب 

باالأردن من خالل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
لكتب  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  يف  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  عدد  م�  ● 

العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن؟ 
لكتب  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  يف  ت�سمينه�  الواجب  العلم  عملي�ت  م�  ● 

العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن؟ 
لكل  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  يف  املت�سمنة  االأ�س��سية  العلم  عملي�ت  م�  ● 

كت�ب من كتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن؟ 
لكل  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  يف  املت�سمنة  املتك�ملة  العلم  عملي�ت  م�  ● 

كت�ب من كتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن؟ 
العلوم  م� مدى ت�سمني عملي�ت العلم يف دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب  ● 

)جمتمعه( للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن؟ 

أهمية الدراسة: 
تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميته� من اإبراز اأهمية دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية 
لكتب العلوم عمومً� ومبرحلة التعليم االأ�س��سي ب�سفة خ��سة، ب�عتب�ره� دع�مة من دع�ئم 
الكت�ب املدر�سي وم�سدراً اأ�س��سيً� للمعرفة العلمية واكت�س�ب عملي�ت العلم يف ع�رص يت�سم 
اأهم  على  ال�سوء  تلقي  اأنه�  حيث  مهمة  الدار�سة  هذه  وتعد  املعريف.  واالنفج�ر  ب�ل�رصعة 
الدرا�سة  العلوم، وهي  لكتب  العملية  والتج�رب  لالأن�سطة  دليل  املتوافرة يف  العلم  عملي�ت 
االأوىل ح�سب علم الب�حث على م�ستوى االأردن التي تتن�ول حتليل الدليل.كذلك من املتوقع 
الكتب يف وزارة الرتبية والتعليم  الدرا�سة ب�لف�ئدة على جل�ن ت�أليف  اأن تعود نت�ئج هذه 
االأردنية، وتب�سري املعلمني وامل�رصفني مب� حتتوية هذه االأدلة من عملي�ت العلم ون�سبه� يف 

كل �سف درا�سي، وبي�ن اوجه الق�سور.
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أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل ما ياأتي: 
العلوم  العملية لكتب  العلمية يف دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب  االأن�سطة  حتليل  1 .

للمرحلة االأ�س��سية يف االأردن؛ لتحديد نوع عملية العلم املت�سمنة.
الك�سف عن عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة، املت�سمنة يف دليل املعلم لالأن�سطة  2 .
والتج�رب العملية لكتب العلوم لل�سفوف )الرابع واخل�م�ص وال�س�د�ص( ، )ال�س�بع والث�من( 

من املرحلة االأ�س��سية.
ت�سليط ال�سوء على عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة مل� له� من دور يف تنمية  3 .

التفكري العلمي لدى الطلبة يف املرحلة االأ�س��سية.

حدود الدراسة: 
اقت�رصت الدرا�سة على عملية التحليل لعملي�ت العلم املت�سمنة يف دليل االأن�سطة  1 .

والتج�رب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن.
العلوم  لكتب  العملية  والتج�رب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  على  الدرا�سة  اقت�رصت  2 .
اعتم�ده�  الوزارة  قررت  الذي  والث�من(  )ال�س�بع   ، وال�س�د�ص(  واخل�م�ص  )الرابع  لل�سفوف 
 /2008 الدرا�سي  الع�م  من  اعتب�راً  اله��سمية  االأردنية  اململكة  مدار�ص  جميع  يف  للمعلم 

.2009

مصطلحات الدراسة: 

به�  يقوم  التي  االأفع�ل  اأو  االأن�سطة   : ◄ )Science Process( العلم  عمليات 
املتعلمني من اأجل التو�سل اإىل نت�ئج علمية لتطبيق طرق العلم من جهة، واحلكم على هذه 
النت�ئج من جهة اخرى، والتي متثل �سلوك العلم�ء، وهي ق�بلة لالنتق�ل من موقف اإىل اآخر، 
وتت�سمنه� االأن�سطة العملية املوجودة يف حمتوي�ت دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب 
العلوم، وميكن الك�سف عنه� ب�أداة حتليل حمتوى خ��سة، وتنق�سم اإىل ق�سمني: عملي�ت علم 

اأ�س��سية وعملي�ت علم تك�ملية.
العملي�ت  ت�سمل   : ◄ )basic science processes( االأ�سا�سية  العلم  عمليات 
والتنبوؤ،  واال�ستدالل،  واال�ستقراء،  واال�ستنت�ج،  والت�سنيف،  والقي��ص،  املالحظة،  االآتية: 

وا�ستخدام االأرق�م، وا�ستخدام العالق�ت املك�نية والزم�نية، واالت�س�ل.
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: ت�سمل العملي�ت  ◄ )science integrative processes( عمليات علم تكاملية
االآتية: تف�سري البي�ن�ت، و�سبط املتغريات، وو�سع الفر�سي�ت، والتجريب.

لالأن�سطة  املعلم  دليل  هو  العلوم:  ◄ لكتب  العملية  والتجارب  االأن�سطة  دليل 
والتج�رب العملية لكتب العلوم لل�سفوف )الرابع واخل�م�ص وال�س�د�ص( ، )ال�س�بع والث�من( 
مدار�ص  جميع  يف  وا�ستخدامه  للمعلم  اعتم�ده�  الوزارة  قررت  الذي  االأ�س��سي  التعليم  من 
زال معتمداً  الدرا�سي 2008/ 2009 م وم�  الع�م  من  اعتب�راً  اله��سمية  االأردنية  اململكة 

حتى االآن.
تت�سمن هذه املرحلة ال�سفوف من االأول حتى الع��رص، ويق�سد  املرحلة االأ�سا�سية:  ◄

به� يف هذه الدرا�سة من ال�سف الرابع االأ�س��سي، حتى ال�سف الث�من االأ�س��سي. 

الدراسات السابقة: 
اأجرى برذرتون وبر�س )Brotherton & Prese, 1996( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�س�ء 
اأثر مه�رات عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة على تدري�ص العلوم لدى طلبة ال�سف ال�س�بع 
ودّر�ست  �س�بطة،  و  جتريبية  جمموعتني  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  والت��سع،  والث�من 
زي�دة عن  التجريبية  وتّلقت املجموعة  نف�سه،  العلمي  املجموعت�ن يف كل �سف املحتوى 
املجموعة ال�س�بطة مه�رات يف عملي�ت العلم خالل كل ح�سة �سفية وملدة )28( اأ�سبوعً�، 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  العلم،  لعملي�ت  وبعدي  قبلي  اختب�ر  اإىل  املجموع�ت  اأفراد  وتعر�ص 
املجموع�ت  بني  اإح�س�ئيً�  دالة  فروق  وجود  عدم  النت�ئج  واأظهرت  التجريبي،  املنهج 
يف  االأ�س��سية،  العلم  عملي�ت  اكت�س�ب  يف  امل�ستوي�ت  جميع  على  وال�س�بطة  التجريبية 
حني ظهرت فروق دالة اإح�س�ئيً� يف اإكت�س�ب عملي�ت العلم املتك�ملة لدى طلبة املجموعة 

التجريبية يف ال�سف الت��سع.
واالأ�سئلة  العلمية  االأن�سطة  حتليل  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1999( الفتاح  عبد  وق�مت 
املت�سمنة يف كت�ب العلوم لل�سف الث�ين االإعدادي مب�رص يف �سوء عملي�ت العلم، وتكونت 
املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  واالأ�سئلة،  العلمية  االأن�سطة  لتحليل  ا�ستم�رة  من  الدرا�سة  اأداة 
الو�سفي التحليلي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن االأن�سطة العلمية ركزت على عملية املالحظة 
بن�سبة )50%( ، تليه� عملية االت�س�ل بن�سبة )20%( ، تليه� عملية التجريب بن�سبة )%11(، 
تليه� عملية القي��ص بن�سبة )7%( ، ثم عملية الت�سنيف وتف�سري البي�ن�ت بن�سبة )4%( ، واخرياً 
عملية �سبط املتغريات بن�سبة )3%( ، واأهملت االأن�سطة عملي�ت اال�ستدالل والتنبوؤ وا�ستخدام 

االأرق�م، وا�ستخدام العالق�ت الزم�نية واملك�نية وفر�ص الفرو�ص. 
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بع�ص  توافر  مدى  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2000( والزع�نني  االغ�  واأجرى 
عن��رص التنوير العلمي يف كتب العلوم للمرحلة االبتدائية بفل�سطني، وتكونت عينة الدرا�سة 
من )6( كتب للعلوم، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن حمتوي�ت كتب العلوم تع�لج عملي�ت العلم بن�سبة منخف�سة جداً )15.3( ، واأن عمليتْي 
القي��ص  وعملية  والث�ين،  االأول  لل�سفني  العلوم  كت�بي  يف  ظهرت�  والت�سنيف  املالحظة 
ظهرت يف كت�ب العلوم لل�سف الث�لث، ومل تظهر عملي�ت العلم املتك�ملة مثل عملية �سبط 

املتغريات، وفر�ص الفرو�ص يف كتب العلوم للمرحلة االبتدائية.
اأعدَّ عبد اله�دي )2003( درا�سة هدفت اإىل حتليل كرا�سة التدريب�ت واالأن�سطة العلمية 
لكت�بي العلوم ب�ل�سف الرابع واخل�م�ص من املرحلة االبتدائية يف م�رص يف �سوء عملي�ت 
التدريب�ت  الدرا�سة من كرا�سة  الب�رصية، وتكونت عينة  االت�س�ل  وا�س�ليب  االأ�س��سية  العلم 
واالأن�سطة العلمية لكت�بي العلوم ب�ل�سف الرابع واخل�م�ص من املرحلة االبتدائية، وا�سفرت 
الدرا�سة عن اأن حمتوى كرا�سة التدريب�ت واالأن�سطة العلمية اخل��سة ب�ل�سف الرابع، ت�سمن 
عملية اال�ستن�ج بن�سبة )34%( ، وعملية املالحظة بن�سبة )32%( ، وعملية الت�سنيف بن�سبة 
وعملية   ،  )%7.5( بن�سبة  التنبوؤ  وعملية   ،  )%8( بن�سبة  االرق�م  ا�ستخدام  وعملية   ،  )%12(
ب�ل�سف  اخل��سة  العلمية  واالأن�سطة  التدريب�ت  كرا�سة  واأن حمتوى   ،  )%2( بن�سبة  القي��ص 
اخل�م�ص تت�سمن عملية املالحظة بن�سبة )44%( ، وعملية اال�ستنت�ج بن�سبة )32%( ، وعملية 
الت�سنيف بن�سبة )16%( ، وعملية ا�ستخدام االرق�م بن�سبة )6%( ، وعملية التنبوؤ بن�سبة )%2(، 

وعملية القي��ص بن�سبة )%2( . 
اأجرى ال�سعيلي، وخط�يبة )2003( درا�سة هدفت اإىل حتليل االأن�سطة العلمية يف كتب 
العلوم لل�سفوف االأربعة االأوىل من مرحلة التعليم االأ�س��سي يف �سلطنة عم�ن؛ لتحديد نوع 
عملية العلم املت�سمنة، وتكونت عينة الدرا�سة من جميع االأن�سطة العلمية املتوافرة يف كتب 
عم�ن،  ب�سلطنة  تدر�ص  التي  االأ�س��سي  التعليم  مرحلة  من  االأوىل  االأربعة  لل�سفوف  العلوم 
اأداة الدرا�سة من ق�ئمة حتليل لعملي�ت العلم االأ�س��سية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل  وتكونت 
عدم توزع االأن�سطة العلمية ب�لت�س�وي من �سف الآخر �سمن هذه الكتب، كم� بينت النت�ئج 
اأي�س� ظهور اختالف يف عدد عـمـلي�ت العلم بكتب العلوم، اإذ ج�ءت املالحظة االأكرث ن�سبة 
يف كت�ب العلوم لل�سف االأول، واالت�س�ل االأكرث ن�سبة يف كت�بي الث�ين والرابع، اأم� اال�ستقراء 
فك�ن االأكرث ن�سبة يف كت�ب ال�سف الرابع االأ�س��سي، وخلو الن�س�ط�ت العلمية يف كتب العلوم 
االأول،  ال�سف  القي��ص من  العلم، كمه�رة  ُحللت من بع�ص عملي�ت  التي  االأربعة  لل�سفوف 
والث�لث  الث�ين  ال�سفوف  من  اال�ستدالل  مه�رة  وغي�ب  الرابع  ال�سف  كت�ب  من  واالت�س�ل 

والرابع االأ�س��سي رغم وجوده� يف ال�سف االأول.
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اأجرى عبد املجيد )2004( درا�سة هدفت اإىل معرفة مدى تن�ول حمتوى منه�ج العلوم 
ب�ملرحلة االإعدادية الأبع�د طبيعة العلم وعملي�ته، وفهم الطالب له�، وتكونت عينة الدرا�سة 
من ثالثة كتب من كتب العلوم ال�ستة املقررة على طالب املرحلة االإعدادية مب�رص، وك�نت 
واأ�س�رت  وعملي�ته،  العلم  طبيعة  فهم  واختب�ر  املحتوى  حتليل  اأداة  هي  الدرا�سة  اأدوات 
النت�ئج اإىل اأن ن�سب توافر اأخالقي�ت العلم يف الكتب الثالثة على النحو االآتي: )%50، %0، 

14%( ، واأظهرت عملية الت�سنيف بدرجة مقبولة.
واأجرى اأبو جحجوح )2008( درا�سة هدفت الك�سف عن مدى توافر عملي�ت العلم يف 
كتب العلوم ملرحلة التعليم االأ�س��سي بفل�سطني، وحتديد عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة 
التي ينبغي ت�سمينه� يف كتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية، وتكونت عينة الدرا�سة من كتب 
العلوم الع�رصة من ال�سف االأول اإىل ال�سف الع��رص، واتبعت الدرا�سة اأ�سلوب حتليل املحتوى 
اأحد اأ�س�ليب املنهج الو�سفي، ومن اأهم النت�ئج التي تو�سلت له� الدرا�سة: اأن عملي�ت العلم 
وتف�سري   ، واالت�س�ل  املالحظة،  االآتي:  النحو  على  الع�رصة جمتمعة  العلوم  كتب  وردت يف 
و�سبط  والت�سنيف،  االأرق�م،  وا�ستخدام  واال�ستدالل،  والقي��ص،  والتجريب،  البي�ن�ت، 
املتغريات، والتنبوؤ، وفر�ص الفرو�ص، وبن�سب مئوية )%31، %25، %11، %9.6، %7، %5، 

4%، 3%، 2%، 2%، 0.4%( على الرتتيب.
واأجرى اأبو جحجوح )2011( درا�سة هدفت اإىل ا�ستنب�ط عملي�ت العلم االأ�س��سية من 
بع�ص اآي�ت القراآن الكرمي، وكذلك ا�ستنب�ط عملي�ت العلم التك�ملية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 
القراآن الكرمي زاخر بعملي�ت العلم االأ�س��سية والتك�ملية، ومن اأمثلة عملي�ت العلم االأ�س��سية 
والقي��ص،  املالحظة،  عملي�ت:  الكرمي  القراآن  يف  وك�سفته�  الدرا�سة  عنه�  ت  تق�سَّ التي 
والتوا�سل،  االأرق�م،  وا�ستخدام  والتنبوؤ،  واال�ستنب�ط،  واال�ستقراء،  واال�ستدالل،  والت�سنيف، 
االإجرائية،  والتعريف�ت  والتف�سري،  الفرو�ص،  فر�ص  التك�ملية:  العلم  عملي�ت  اأمثلة  ومن 

و�سبط املتغريات، والتجريب.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  من  الباحث  يالحظ 

عمليات العلم ما ياأتي: 
( ، درا�سة  تو�سلت نت�ئج بع�ص الدرا�س�ت ال�س�بقة مثل: درا�سة عبدالفت�ح )1999 ♦
ال�سعيلي وخط�يبة )2003( ، ودرا�سة عبداله�دي )2003( ، درا�سة اأبو جحجوح )2008( 

اإىل اختالف ن�سب ت�سمني عملي�ت العلم يف كتب العلوم. 
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مل يجد الب�حث بني الدرا�س�ت ال�س�بقة اختالفً� من حيث املنهج فجميعهم� ا�ستخدمت  ♦ 
 Brotherton &( املنهج الو�سفي التحليلي يف تف�سري النت�ئج، عدا درا�سة برذرتون وبر�ص

Prese, 1996( حيث ا�ستخدم املنهج التجريبي.

لكت�بي  العلمية  واالأن�سطة  التدريب�ت  كرا�سة  حتليل  تن�ولت  واحده  درا�سة  هن�ك  ♦ 
العلوم ب�ل�سف الرابع واخل�م�ص يف �سوء عملي�ت العلم االأ�س��سية وهي: درا�سة عبداله�دي 
حتليل  يف  وتختلف  االأ�س��سية،  العلم  عملي�ت  يف  احل�لية  الدرا�سة  ت�س�به  وهي   ،  )2003(

عملي�ت العلم املتك�ملة.
هن�ك بع�ص درا�س�ت تن�ولت حتليل كتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية يف �سوء عملي�ت  ♦ 
العلم ب��ستخدام اأداة حتليل املحتوى وهي: درا�سة االغ� والزع�نني )2000( و درا�سة عبد 
االأن�سطة  تن�ول حتليل  االآخر  وبع�سه�   ،  )2008( اأبو جحجوح  ودرا�سة   ،  )2004( املجيد 
العلمية يف كتب العلوم يف �سوء عملي�ت العلم ب��ستخدام اأداة حتليل املحتوى وهي: درا�سة 
عبدالفت�ح )1999( ، ودرا�سة ال�سعيلي، وخط�يبة )2003( بينم� الدرا�سة احل�لية مل تتن�ول 

حتليل كتب العلوم، وامن� دليل املعلم.
تتفق الدرا�سة احل�لية مع الدرا�س�ت ال�س�بقة يف تن�ول مو�سوع عملي�ت العلم، اإال  ♦ 
اأن الدرا�سة احل�لية تختلف عن الدرا�س�ت ال�س�بقة برتكيزه� على عملي�ت العلم املت�سمنة 
يف دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية ب�الأردن. وقد ا�ستف�د 
ومن�ق�سة  اإجراءاته�،  وتنفيذ  التحليل،  ا�ستم�رة  ت�سميم  ال�س�بقة يف  الدرا�س�ت  من  الب�حث 

النت�ئج. 
مل يجد الب�حث اأية درا�سة تتعلق بتحليل دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية  ♦ 
لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية �سواء على امل�ستوى املحلي اأم العربي ح�سب علمه، لذلك تعد 

هذه الدرا�سة االأوىل على امل�ستوى املحلي. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

اتبعت الدار�سة املنهج الو�سفي التحليلي ب��ستخدام حتليل امل�سمون )املحتوى( ، الذي 
يعد اأحد اأ�س�ليب البحث العلمي التي ت�ستخدم يف حتليل حمتوى املن�هج الدرا�سية والكتب 
املدر�سية حتديداً، لدرا�سة مدى تن�ول تلك الكتب للق�سية مو�سع الدرا�سة )طعيمة، 1985( 
لتحقيق  االأن�سب  الأنه  الدرا�سة  هذه  يف  املحتوى  حتليل  اأ�سلوب  الب�حث  ا�ستخدم  ولذلك   .
اأهداف هذه الدرا�سة، وذلك من خالل حتليل حمتوى دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية 
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لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية يف االأردن لتحديد مدى ت�سمينه� لعملي�ت العلم مو�سوع 
الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

اخل��سة  املعلم  اأدلة  يف  الواردة  العلمية  االأن�سطة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 
ب�الأن�سطة والتج�رب العملية العلوم الع�مة التي ي�ستخدمه� املعلم يف تدر�ص العلوم لطلبة 
املرحلة االأ�س��سية يف االأردن يف الع�م الدرا�سي 2010/ 2011م . وتكونت عينة الدرا�سة 

من جمتمعه�. واجلدول )1( يو�سح ذلك.
الجدول )1( 

مواصفات أدلة المعلم لألنشطة والتجارب العملية العلوم العامة في المرحلة األساسية

معلومات عامة
دليل املعلم لالأن�سطة والتجارب العملية 

العلوم العامة لل�سفوف
دليل املعلم لالأن�سطة والتجارب 
املجموعالعملية العلوم العامة لل�سفني 

الثامنال�سابعال�ساد�ساخلام�سالرابع
6889940عدد الوحدات

17109181468عدد االأن�سطة والتج�رب
5830746757286عدد ال�سفح�ت

أداة الدراسة: 

املعلم  دليل  املت�سمنة يف  العلم  بعملي�ت  بق�ئمة  املتمثلة  الدرا�سة  اأداة  الب�حث  اأعدَّ 
لالأن�سطة والتج�رب العملية )العلوم الع�مة( ل�سفوف املرحلة االأ�س��سية، وقد مر اإعداد اأداة 

الدرا�سة بعدد من اخلطوات االآتية: 
االطالع على بع�ص الدرا�س�ت ال�س�بقة التي تن�ولت كتب العلوم ب�لتحليل يف �سوء  ♦ 
عملي�ت العلم، وم� تو�سلت اإليه من نت�ئج، وبخ��سة درا�س�ت: االأغ� والزع�نني )2000( ، 
وعبد املجيد )2004( ، وعبدالفت�ح )1999( ، وال�سعيلي، وخط�يبة )2003( ، وعبد اله�دي 

)2003( ، واأبو جحجوح )2008( .
الرتبية  وزارة  يف  ب�مليدان  الع�ملني  ومعلميه�  العلوم  م�رصيف  اآراء  ا�ستطالع  ♦ 
والتعليم االأردنية، من خالل توجيه �سوؤال مفتوح اإىل ت�سعة منهم حول عملي�ت العلم التي 
لطلبة  وال�رصورية  العملية  والتج�رب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  ت�سمينه� يف حمتوي�ت  يجب 

املرحلة االأ�س��سية.
عملي�ت  لق�ئمة  االأولية  ال�سورة  اإىل  الب�حث  تو�سل  ال�س�بقة  االإجراءات  ونتيجة  ♦ 
العلم الواجب ت�سمينه� يف حمتوي�ت دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية، وتوزعت على 
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حمورين هم�: املحور االأول عملي�ت العلم االأ�س��سية، وعدده� )12( عملية، واملحور الث�ين 
عملي�ت العلم املتك�ملة، وعدده� )5( عملي�ت. 

املتخ�س�سني  املحكمني  من  ثالثة  على  االأولية  �سورته�  يف  الق�ئمة  وعر�ست  ♦ 
الواردة  العملي�ت  من��سبة  مدى  حول  الراأي  الإبداء  وذلك  العلوم،  تدري�ص  وطرق  مبن�هج 
االإجرائية  التعريف�ت  عملية  حذف  عن  التحكيم  عملية  اأ�سفرت  وقد  و�سي�غته�،  ب�لق�ئمة 
عملي�ت  ودمج  معً�،  واال�ستنت�ج  اال�ستنب�ط  عملي�ت  ودمج  املتك�ملة،  العلم  عملي�ت  من 
اأ�س�ر  التي  التعديالت  اإجراء  االأ�س��سية.وبعد  العلم  اال�ستدالل واال�ستق�س�ء معً� من عملي�ت 
املحور  �سمل  حيث  النه�ئية  �سورته�  اإىل  العلم  عملي�ت  ق�ئمة  و�سلت  املحكمون،  اإليه� 
والت�سنيف،  والقي��ص،  املالحظة،  )10( عملي�ت هي:  اأ�س��سية وعدده�  علم  االأول عملي�ت 
العالق�ت  وا�ستخدام  االأرق�م،  وا�ستخدام  والتنبوؤ،  واال�ستدالل،  واال�ستقراء،  واال�ستنت�ج، 
املك�نية والزم�نية، واالت�س�ل، واملحور الث�ين عملي�ت العلم املتك�ملة وعدده� )4( عملي�ت 

وهي: �سبط املتغريات، وو�سع الفر�سي�ت، والتجريب، والتف�سري.
وقد اُ�ستخدمت جمموعة من املوؤ�رصات لكل عملية من عملي�ت العلم اعتم�داً على  ♦ 
االأدب النظري والدرا�س�ت ال�س�بقة االآتية: )درا�سة اأبي جحجوح ،2008،�ص 1393- 1395(، 
)القواقنة واآخرون، 2008، �ص 14- 16( ، )حط�ب واآخرون، 2008، �ص 10- 12( التي 

ا�ستخدمت هذه املوؤ�رصات )انظر ملحق )1( ( .
وبذلك يكون الب�حث اأج�ب عن ال�سوؤال الث�ين من اأ�سئلة الدرا�سة، الذي ين�ص على: »م� 
عملي�ت العلم الواجب ت�سمينه� يف دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم للمرحلة 

االأ�س��سية ب�الأردن؟«

حتليل احملتوى: 

العملية  والتج�رب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  حمتوي�ت  حتليل  بهدف  الب�حث-  ا�ستخدم 
)العلوم الع�مة( ل�سفوف املرحلة االأ�س��سية- اأداة حتليل املحتوى، التي ا�ستملت على ما 

ياأتي: 
الهدف من التحليل: ● تهدف عملية التحليل اإىل حتديد عملي�ت العلم املت�سمنة يف 
دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية، ور�سد تكرارات كل 

عملية منه�.
املتك�ملة  العلم  وعملي�ت  االأ�س��سية،  العلم  عملي�ت  على  االعتم�د  التحليل:  ● فئة 
الواردة ب�أداة التحليل وعدده� )14( عملية فرعية �سمن حمورين لكونه� االأن�سب لتحقيق 

اأهداف الدرا�سة.
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: اختريت الفقرة التي تت�سمن النت�ج�ت اخل��سة بكل ن�س�ط وجتربة،  وحدة التحليل ●
واخلطوة اأو اخلطوات املتعددة من الن�س�ط والتجربة كوحدة للتحليل، نظراً ملن��سبته� للهدف 
من عملية التحليل، ومن املفرت�ص اأن حتتوي االأن�سطة العلمية على نوع واحد اأو اأكرث من 

عملي�ت العلم، وُحللت االأن�سطة والتج�رب العملية وفق بط�قة التحليل امللحق )1( .
وذلك من خالل ح�س�ب تكرار عملي�ت العلم املراد  تكرارات ظهور وحدة التحليل:  ●

حتليل حمتوي�ت دليل املعلم يف �سوئه�.
اإط�ر املحتوى والتعريف االإجرائي لكل  التحليل: ● مت التحليل يف  �سوابط عملية 
عملية من عملي�ت العلم مبوؤ�رصاته�، وي�سمل التحليل وحدات دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب 
العملية العلوم الع�مة للمرحلة االأ�س��سية مب� حتتوي من اأن�سطة وجت�رب عملية، واُ�ستبعدت 
الر�سوم التو�سيحية وال�سور واال�سك�ل واأ�سئلة التقومي املوجودة يف كل دليل، واُ�ستخدمت 

ا�ستم�رة لر�سد النت�ئج ملحق )1( ، وتكرار عملي�ت العلم.
خطوات عملية التحليل:  ● 

ح�سل الب�حث على اأحدث طبعة من كتب دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية،  - 
العلوم الع�مة املقررة من ال�سف الرابع حتى ال�سف الث�من من املرحلة االأ�س��سية يف الع�م 
الدرا�سي 2010- 2011 واجلدول )2( يو�سح الوحدات الدرا�سية التي ت�ستمل عليه� الكتب.

الجدول )2( 
يوضح الوحدات الدراسية لكل صف دراسي

 الدليل
ال�سف الثامنال�سف ال�سابعال�سف ال�ساد�سال�سف اخلام�سال�سف الرابعالوحدات

الكهرب�ء النمو والوراثةالك�ئن�ت احلية والبيئةاالأوىل
واملغن�طي�سية

تركيب امل�دة 
وتغرياته�

الك�ئن�ت 
احلية

ت�سنيف الك�ئن�ت العن��رص واملركب�تاحلركة والقوةال�سوءالث�نية
الوراثةاحلية

التك�ثر يف ج�سم االن�س�نامل�دةامل�دةالث�لثة
احلركة والقوةالك�ئن�ت احلية

ال�سوءالقوة وال�سغطاخلليةامل�دة النقيةالكهرب�ء واملغن�طي�صالرابعه

علوم االأر�ص االأر�س�د اجلويةم�س�در الط�قةالط�قة من حولن�النب�تاخل�م�سة
والف�س�ء

البنية ت�ريخ االأر�صال�سوءامل�ء والطق�صعلوم االأر�ص والف�س�ءال�س�د�سة
االلكرتونية
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 الدليل
ال�سف الثامنال�سف ال�سابعال�سف ال�ساد�سال�سف اخلام�سال�سف الرابعالوحدات

تف�عالت احلرارةعلوم االأر�صال�سوتال�س�بعة
العن��رص

ال�سن�ع�ت الكث�فة واملرونةالفلكتغري �سطح االأر�صالث�منة
الكيمي�ئية

الظ�هرة اال�ستج�بة وال�سلوكالت��سعة
املوجية

ُحللت كل وحدة على حدة، وروجعت كل �سفحة من �سفح�ته�، للح�سول على مدى  - 
اأو  اإىل خطوة واحدة  ُق�سم كل ن�س�ط وجتربة  تكرار البنود يف �سكل حتليل و�سف كمي، ثم 
وجتربة  ن�س�ط  بكل  اخل��سة  النت�ج�ت  تت�سمن  التي  الفقرة  وقراءة  لتنفيذه،  عدة  خطوات 

لتحديد فكرة او اأكرث، وحتديد االأفك�ر التي تت�سمن عملي�ت العلم.
املحتوى  حتليل  ب�أداة  املحددة  العلم  عملي�ت  اإحدى  اإىل  فكرة  كل  ت�سنيف  - 

املذكورة.
جمع تكرارات كل عملية من عملي�ت العلم يف كل دليل ولكل �سف، وح�س�ب ن�سبه�  - 

املئوية.

صدق احملكمني: 

وطرق  مبن�هج  املتخ�س�سني  املحكمني  من  ثالثة  على  التحليل  اأداة  الب�حث  عر�ص 
تدري�ص العلوم، وقد اأبدوا راأيهم يف ا�ستم�رة التحليل من حيث و�سوح العب�رة، وارتب�طه� 
ب�ملحور الذي تنتمي اإليه، وارتب�ط كل بند من بنود اال�ستم�رة ب�لهدف من و�سع ا�ستم�رة 
التحليل، وقد ج�ءت اآراوؤهم متفقة على اأن ا�ستم�رة التحليل تفي مب� و�سعت من اأجله، مع 
تعديل  يف  الب�حث  به�  اأخذ  والتي  املحكمون،  اإليه�  اأ�س�ر  التي  التعديالت  لبع�ص  االإ�س�رة 

ا�ستم�رة التحليل، حتى و�سلت ق�ئمة عملي�ت العلم اإىل �سورته� النه�ئية.

صدق التحليل: 

للتحقق من �سدق التحليل حلَّل الب�حث عينة من االأدلة امل�ستهدفة، كم� حلَّل ب�حث 
اآخر العينة نف�سه�، وذلك بعد االتف�ق على جميع االإجراءات اخل��سة ب�لتحليل، ثم ُح�سبت 
 )Holesty( نق�ط االتف�ق واالختالف بني التحليل االأول والث�ين ب��ستخدام مع�دلة هول�ستي

حل�س�ب مع�مل االتف�ق )طعيمة، 177: 1985( اآالتية: 
100× !Error !Error =مع�مل االتف�ق
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و�س�حله  مقبولة  القيمة  هذه  الب�حث  ويعد   ،  )0.88( االتف�ق  مع�مل  قيمة  وبلغت 
الأغرا�ص هذه الدرا�سة.

ثبات التحليل: 

ثالثة  بعد  ثم  امل�ستهدفة،  االأدلة  من  عينة  الب�حث  حلَّل  التحليل  ثب�ت  من  للتحقق 
اأ�س�بيع من التحليل االأول اأع�د الب�حث التحليل مرة اأخرى ومن ثم ُح�سبت ن�سبة االتف�ق بني 
التحليلني االأول والث�ين لالأدلة ب��ستخدام مع�دلة هول�ستي )Holesty( ، وبلغت قيمة مع�مل 

الثب�ت بني التحليلني )0.86( ، وهذا موؤ�رص على ثب�ت التحليل.

إجراءات الدراسة: 

قام الباحث باالإجراءات االآتية لتنفيذ الدرا�سة، واحل�سول على النتائج وهي كما 
ياأتي: 

ثم  احل�لية،  ب�لدرا�سة  املتعلقة  ال�س�بقة  والدرا�س�ت  الرتبوي  االأدب  على  االطالع  ♦ 
اإعداد ق�ئمة بعملي�ت العلم، وحتكيمه�.

العلم وموؤ�رصاته�،  ا�ستم�رة حتليل تكونت من عملي�ت  اأداة حتليل على �سكل  بن�ء  ♦ 
وتكراراته�.

حتليل حمتوى اأدلة املعلم اخل��سة ب�الأن�سطة والتج�رب العملية العلوم الع�مة يف  ♦ 
�سوء تلك العملي�ت بعد الت�أكد من �سدق عملية التحليل وثب�ته�.

تفريغ ا�ستم�رات التحليل يف ا�ستم�رة واحدة حل�س�ب التكرارات ومعرفة النت�ئج.  ♦ 

نت�ئج  �سوء  يف  التو�سي�ت  بع�ص  اقرتاح  ثم  ومن�ق�سته�،  الدرا�سة  نت�ئج  حتليل  ♦ 
الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية: 

ل�سم�ن احل�سول على النت�ئج ودقته�، فقد اأدخلت البي�ن�ت التي ُجمعت ب�ال�ستع�نة 
 ،)SPSS( ب��ستم�رات التحليل يف ذاكرة احل��سوب ثم ُعوجلت اح�س�ئيً� ب��ستخدام برن�مج
االآتية:  االإح�س�ئية  االأ�س�ليب  ب��ستخدام  التي جمعت  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  ُحلِّلت  ثمَّ  ومن 

الن�سب املئوية والرتب.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأواًل- النت�ئج املتعلقة ب�الإج�بة عن �سوؤال الدرا�سة االأول ومن�ق�سته�:  ◄ 
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عمليات العلم املتضمنة في دليل املعلم لألنشطة والتجارب العملية 

ن�ص ال�سوؤال االأول: »ما عدد االأن�سطة والتجارب العملية يف دليل االأن�سطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�سا�سية يف االأردن؟« لالإج�بة عن 
هذا ال�سوؤال ُح�رصت االأن�سطة والتج�رب العملية يف كل دليل بح�سب ال�سف، وُح�سبت تكراراته� 
ون�سبه� املئوية والرتبة، واجلدول )3( يبني عدد االأن�سطة والتج�رب العملية ون�سبه� املئوية 

بكل دليل لكت�ب العلوم لالأن�سطة والتج�رب العملية لل�سف الدرا�سي الواحد.
الجدول )3( 

 عدد األنشطة ونسبتها المتضمنة في دليل األنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة األساسية بحسب الصف

الرتبةالن�سبة املئوية%عدد االأن�سطة العلمية )تكرار( دليل املعلم لالأن�سطة العملية 

17252دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف الرابع
1014.714دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف اخل�م�ص
913.235دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف ال�س�د�ص

1826.471دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف ال�س�بع
1420.593دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف الث�من

68100املجموع

ويتبني من اجلدول )3( اأن عدد االأن�سطة والتج�رب العملية يختلف من �سف اإىل اآخر يف 
املرحلة االأ�س��سية، حيث يظهر اأن اأعلى ن�سبة لالأن�سطة والتج�رب العملية هي تلك املوجودة 
يف دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف ال�س�بع بن�سبة )26.47%( ، واحتل املرتبة االأوىل، ويليه� 
يف املرتبة الث�نية دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف الرابع بن�سبة )25%( ، ويليه� يف املرتبة 
الث�لثة دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف الث�من بن�سبة )20.59%( ، ويليه� يف املرتبة الرابعة 
دليل العلوم لالأن�سطة لل�سف اخل�م�ص بن�سبة )14.71%( ، واأخرياً يف املرتبة اخل�م�سة دليل 
العلوم لالأن�سطة لل�سف ال�س�د�ص بن�سبة )13.23%( ، ويعزو الب�حث ذلك اإىل اختالف كمية 
اإىل  املف�هيم  بع�ص  حتت�ج  حيث  درا�سي  �سف  بكل  العلوم  كت�ب  يف  الواردة  املعلوم�ت 
للطلبة على  املخ�س�سة  العلوم  احتواء كتب  اإىل  اإ�س�فة  االآخر ال يحت�ج،  اأن�سطة، وبع�سه� 
االأن�سطة والتج�رب العملية الداعمة للم�دة النظرية. اإ�س�فة اإىل اختالف موؤلفي حمتوي�ت 
الت�أليف.واتفقت  جل�ن  اأع�س�ء  بني  التن�سيق  و�سعف  درا�سي،  �سف  لكل  العلوم  كتب  اأدلة 
نت�ئج هذا ال�سوؤال مع درا�سة ال�سعيلي، وخط�يبة )2003( التي اأظهرت عدم توزع االأن�سطة 

العلمية ب�لت�س�وي من �سف الآخر �سمن كتب العلوم.
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ث�نيً�- النت�ئج املتعلقة ب�الإج�بة عن �سوؤال الدرا�سة الث�ين ومن�ق�سته�:  ◄ 
ن�ص ال�سوؤال الث�ين: »ما عمليات العلم الواجب ت�سمينها يف دليل االأن�سطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�سا�سية يف االأردن؟« لالإج�بة عن 
هذا ال�سوؤال عمل عدداً من اخلطوات واالإجراءات التي اأدت اإىل التو�سل اإىل اأداة الدرا�سة )انظر 
امللحق )1(  ب�سورته� النه�ئية ح�سب اإجم�ع املحكمني، حيث اأ�س�روا اإىل اأربع ع�رصة عملية علم 
ينبغي ت�سمينه� يف دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم للمرحلة االأ�س��سية، منه� 
ع�رص عملي�ت علم اأ�س��سية وهي: املالحظة، والقي��ص، والت�سنيف، واال�ستنت�ج، واال�ستقراء، 
واال�ستدالل، والتنبوؤ، وا�ستخدام االأرق�م، وا�ستخدام العالق�ت املك�نية والزم�نية، واالت�س�ل، 
واأربع عملي�ت علم متك�ملة وهي: �سبط املتغريات، وو�سع الفر�سي�ت، والتجريب، والتف�سري. 
اإ�س�فة اإىل جمموعة من املوؤ�رصات لكل عملية من عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة. كم� 

يت�سح يف امللحق )1(( .
ث�لثً�- النت�ئج املتعلقة ب�الإج�بة عن �سوؤال الدرا�سة الث�لث ومن�ق�سته�:  ◄ 

دليل  يف  املت�سمنة  االأ�سا�سية  العلم  عمليات  »ما  الث�لث:  ال�سوؤال  ن�ص 
االأن�سطة والتجارب العملية لكل كتاب من كتب العلوم للمرحلة االأ�سا�سية 
حتليل  ا�ستم�رة  وهي  الدرا�سة،  اأداة  اُ�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإج�بة  االأردن؟«  يف 
العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  املت�سمنة يف  االأ�س��سية  العلم  لتحديد عملي�ت  املحتوى 
لكتب العلوم لكل �سف درا�سي على حدة، وُح�سبت تكراراته� ون�سبه� املئوية، واجلدول )4( 
بدليل  املت�سمنة  االأ�س��سية  العلم  عملي�ت  من  عملية  لكل  املئوية  والن�سب  التكرارات  يبني 

العلوم لالأن�سطة للمرحلة االأ�س��سية لكل �سف درا�سي.
الجدول )4( 

 عمليات العلم األساسية المتضمنة في دليل األنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة األساسية )للصفوف الرابع- الثامن( 

عملية العلم 
ثامن�سابع�ساد�سخام�سرابع

الن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرار

1334.211142.321541.661027.02825املالحظة
25.270012.7838.11618.75القي��ص

37.8927.7012.78616.2126.25الت�سنيف
923.691038.46822.23924.32928.13اال�ستنت�ج



70

باألردن  األساسية  للمرحلة  العلوم  أ. حسني القطيشلكتب 
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عملية العلم 
ثامن�سابع�ساد�سخام�سرابع

الن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرار

0000000000اال�ستقراء
513.1613.840025.4139.38اال�ستدالل

410.5213.840025.4126.25التنبوؤ
0013.841130.550013.12ا�ستخدام االأرق�م

العالق�ت املك�نية 
12.6300000000والزم�نية

12.630000513.5213.12االت�س�ل
3810026100361003710032100املجموع

 يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم األساسية

يتبني من اجلدول )4( ان اأكرث عملي�ت العلم االأ�س��سية ت�سمينً� يف االأن�سطة والتج�رب 
العلمية لدليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب العلوم لل�سفوف الرابع، واخل�م�ص، وال�س�بع 
هي عملية املالحظة بن�سبة بلغت على التوايل )%34.21، %42.32،%41.66،%27.02( ، 
الث�من اختلف عم�  العلوم لل�سف  اأن�سطة وجت�رب  وج�ءت يف املرتبة االأوىل، بينم� دليل 
اأواًل، بن�سبة بلغت )25%( ، كذلك يتبني من  �سبق من االأدلة حيث ج�ءت عملية اال�ستنت�ج 
اجلدول )4( ان اأكرث عملي�ت العلم االأ�س��سية ت�سمينً� يف االأن�سطة والتج�رب العلمية لدليل 
بلغت  بن�سبة  املالحظة  عملية  هي  الرابع  لل�سف  العلوم  لكتب  العملية  والتج�رب  االأن�سطة 
العالق�ت  ا�ستخدام  عملية  االأخرية  املرتبة  ويف  االأوىل،  املرتبة  يف  وج�ءت   ،  )%34.21(
املك�نية والزم�نية وعملية االت�س�ل بن�س�ط واحد يف دليل االأن�سطة والتج�رب العملية لكتب 
اأقله�  ال�سف اخل�م�ص  الرابع، بن�سبة بلغت )2.63%( لكل منهم�، ويف دليل  لل�سف  العلوم 
تكراراً ثالث عملي�ت هي: عملية اال�ستدالل وعملية التنبوؤ وعملية ا�ستخدام االأرق�م، وبن�سبة 
وبن�سبة  والت�سنيف  القي��ص  ال�س�د�ص عمليت�  ال�سف  دليل  لكل منه�، ويف   )%3.84( بلغت 
وبن�سبة  والتنبوؤ،  اال�ستدالل  عمليت�  ال�س�بع  ال�سف  دليل  ويف  منهم�،  لكل   )%2.78( بلغت 
واالت�س�ل  االأرق�م  ا�ستخدام  عمليت�  الث�من  ال�سف  دليل  منهم�، ويف  لكل   )%5.41( بلغت 
)3.12%( لكل منهم�، ورمب� يعزو الب�حث ال�سبب اإىل اأن عملية املالحظة تعد اأول عملي�ت 
العلم االأ�س��سية واأب�سطه�، ومن خالله� حتدد االأ�سي�ء والظواهر ب��ستخدام احلوا�ص وت�ستخدم 
لتمييز االأ�سي�ء يف الطبيعة. بينم� ج�ءت عمليت� اال�ستدالل والتنبوؤ بن�سب منخف�سة يف دليل 
ال�سفني الرابع وال�س�د�ص نتيجة ت�س�به املوا�سيع يف كت�ب العلوم لكل منهم�، والتي تركز 
على ج�سم االإن�س�ن والتغذية، اإ�س�فة اإىل موا�سيع اأخرى، رمب� راأى موؤلفو االأدلة عدم احل�جة 

ملثل هذه العملي�ت االأ�س��سية. 
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املك�نية  العالق�ت  وا�ستخدام  اال�ستقراء،  عمليتْي  اأن   )4( اجلدول  من  اأي�سً�  يتبني 
والزم�نية مل ُت�سمن� يف اأي ن�س�ط من االأن�سطة الواردة يف دليل العلوم لالأن�سطة والتج�رب 
االأرق�م  ا�ستخدام  عمليتْي  اأن  كم�  الث�من،  ال�س�بع،  ال�س�د�ص،  اخل�م�ص،  لل�سفوف  العلمية 
ويعزو  الرابع،  لل�سف  العلمية  والتج�رب  لالأن�سطة  العلوم  دليل  يف  ُت�سمن�  مل  اال�ستقراء  و 
تفكري  م�ستوي�ت  اإىل  حتت�ج�ن  واال�ستقراء  االأرق�م  ا�ستخدام  عمليتي  اأن  اإىل  ذلك  الب�حث 
اإىل  الب�حث  يعزو  كذلك  االأخرى.  العملي�ت  على  ب�لرتكيز  الدليل  موؤلفو  اكتفى  لهذا  علي�، 
طبيعة منه�ج العلوم املتنوع يف حمتواه العلمي، ورمب� يكن ال�سبب اإغف�ل موؤلفي هذا الدليل 
الرتكيز على هذه العملي�ت بدليل العلوم لالأن�سطة والتج�رب العلمية، وترك ذلك اإىل تقدير 
معلمي العلوم بتن�ول هذه العملي�ت من خالل االأن�سطة يف كت�ب الط�لب، وح�سب امل�ستوى 

التعليمي للطلبة.
ويتبني من اجلدول )4( ان االأن�سطة والتج�رب العلمية يف دليل ال�سف ال�س�بع مل حتتِو 
على عملية ا�ستخدام االأرق�م، ويف حني خال دليل اأن�سطة ال�سفوف اخل�م�ص، وال�س�د�ص من 
عملية االت�س�ل، ودليل اخل�م�ص من عملية القي��ص، وخال دليل اأن�سطة ال�سف ال�س�د�ص من 
عملية التنبوؤ. ويعزو الب�حث ذلك اإىل �سعف اهتم�م موؤلفي الدليل بعملي�ت العلم االأ�س��سية 
العلمية  النظرية  العملي�ت يف تف�سري امل�دة  او رمب� عدم وجود ح�جة ملثل هذه  ال�س�بقة، 
 ،  )2003( عبداله�دي  درا�سة  مع  ال�سوؤال  هذا  نت�ئج  الط�لب.واتفقت  كت�ب  يف  املوجودة 
ودرا�سة اأبي جحجوح )2008( التي اأظهرت اأن عملية املالحظة اأكرث عملي�ت العلم ن�سبة. 
واختلفت نت�ئج هذا ال�سوؤال مع درا�سة ال�سعيلي، وخط�يبة )2003( التي اأظهرت اأن عملية 
كرا�سة  حمتوى  اأن  عن  اأ�سفرت  التي   )2003( عبداله�دي  ودرا�سة  ن�سبة،  االأكرث  اال�ستقراء 
التدريب�ت واالأن�سطة العلمية اخل��سة ب�ل�سف الرابع، ت�سمن عملية اال�ستنت�ج بن�سبة )%34( 

اأعلى من �س�ئر عملي�ت العلم.
رابعً�- النت�ئج املتعلقة ب�الإج�بة عن �سوؤال الدرا�سة الرابع ومن�ق�سته�:  ◄ 

دليل  يف  املت�سمنة  املتكاملة  العلم  عمليات  »ما  الرابع:  ال�سوؤال  ن�ص 
االأن�سطة والتجارب العملية لكل كتاب من كتب العلوم للمرحلة االأ�سا�سية 
حتليل  ا�ستم�رة  وهي  الدرا�سة،  اأداة  اُ�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإج�بة  االأردن؟«  يف 
العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  املت�سمنة يف  املتك�ملة  العلم  لتحديد عملي�ت  املحتوى 
لكتب العلوم لكل �سف درا�سي على حدة، وُح�سبت تكراراته� ون�سبه� املئوية، واجلدول )5( 
بدليل  املت�سمنة  املتك�ملة  العلم  عملي�ت  من  عملية  لكل  املئوية  والن�سب  التكرارات  يبني 

العلوم لالأن�سطة للمرحلة االأ�س��سية لكل �سف درا�سي .
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الجدول )5( 
 عمليات العلم المتكاملة المتضمنة في دليل األنشطة والتجارب العملية 

لكتب العلوم للمرحلة األساسية )للصفوف الرابع - الثامن( 

عملية العلم 
ثامن�سابع�ساد�سخام�سرابع

الن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرارالن�سبة%تكرار
111.1000000000�سبط املتغريات

00001100000و�سع الفر�سي�ت
444.45342.86550114.29120التجريب

444.45457.14440685.71480تف�سري
910071001010071005100املجموع

 يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم األساسية

يتبني من اجلدول )5( اأن اأكرث عملي�ت العلم املتك�ملة تكراراً يف اأدلة العلوم لالأن�سطة 
والتج�رب العلمية لل�سفوف الرابع، واخل�م�ص، وال�س�بع، والث�من هي عملية التف�سري، وبن�سبة 
بلغت على التوايل لكل منه� )44.45%،57.14%، 85.71%،80%( ، وكذلك عملية التجريب 
ب�لن�سبة الأدلة اأن�سطة ال�سف الرابع، وال�س�د�ص وبن�سبة )44.45%،50%( لكل منه�، واأقله� 
تكراراً هي عملية التجريب يف اأدلة العلوم لالأن�سطة والتج�رب العلمية لل�سفوف اخل�م�ص، 
وال�س�بع، والث�من وبن�سب متف�وتة على التوايل )42.86%،14.29%،20%( ، بينم� ظهرت 
عملية �سبط املتغريات يف دليل اأن�سطة الرابع يف ن�س�ط واحد، وبن�سبة بلغت )11.1%( ، ويف 
الفر�سي�ت يف ن�س�ط واحد، بن�سبة بلغت  ال�س�د�ص وردت عملية و�سع  ال�سف  اأن�سطة  دليل 
)10%( ، بينم� خلت اأدلة العلوم لالأن�سطة والتج�رب العلمية لل�سفوف اخل�م�ص، وال�س�د�ص، 
اأدلة العلوم لالأن�سطة والتج�رب  وال�س�بع، والث�من من عملية �سبط املتغريات، كذلك خلت 
العلمية لل�سفوف الرابع، واخل�م�ص، وال�س�بع، والث�من من عملية و�سع الفر�سي�ت، ويعزو 
الب�حث ذلك اإىل الرتكيز على عمليتي التجريب والتف�سري كثرياً، نظراً لطبيعة املرحلة العمرية 
العلوم  الواردة يف منه�ج  العلمية  الظواهر  العملي�ت، واأن كثرياً من  التي تتطلب مثل هذه 
اإم� فيم� يتعلق ب�إهم�ل عمليتي �سبط  الطلبة،  اإىل تف�سري وجتريب وقريب الأذه�ن  حتت�ج 
هذه  لو�سع  حمددة  اآلية  وجود  عدم  اإىل  فريجع  االأدلة،  يف  الفر�سي�ت  وو�سع  املتغريات 
االأن�سطة ب�سكل متن��سق حتى تغطي جميع عملي�ت العلم، وكذلك اإغف�ل موؤلفي الدليل على 
ت�سمني عملي�ت العلم املتك�ملة �سمن االأن�سطة والتج�رب العلمية ب�سكل متوازن يف هذه 
واأي�سً� رمب�  العمرية،  املرحلة  العملي�ت يف هذه  لهذه  الطلبة  ب�لرغم من ح�جة  ال�سفوف 
اأن�سطة وجت�رب علمية يف كت�ب الط�لب قد تت�سمن عمليتي �سبط  اأن هن�ك  ال�سبب  يكون 
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اأبي جحجوح )2008(  درا�سة  ال�سوؤال مع  نت�ئج هذا  الفر�سي�ت.واتفقت  املتغريات، و�سع 
التي اأظهرت اأن عملية تف�سري البي�ن�ت االأكرث ن�سبة من عملي�ت العلم املتك�ملة.

خ�م�سً�- النت�ئج املتعلقة ب�الإج�بة عن �سوؤال الدرا�سة اخل�م�ص ومن�ق�سته�:  ◄ 

ن�ص ال�سوؤال اخل�م�ص: »ما مدى ت�سمني عمليات العلم يف دليل االأن�سطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم )جمتمعه( للمرحلة االأ�سا�سية يف االأردن؟« 
لتحديد  املحتوى  حتليل  ا�ستم�رة  وهي  الدرا�سة،  اأداة  اُ�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإج�بة 
العلوم  لكتب  العملية  والتج�رب  االأن�سطة  دليل  يف  واملت�سمنة  )جمتمعه(  العلم  عملي�ت 
للمرحلة االأ�س��سية، وُح�سبت تكراراته� ون�سبه� املئوية والرتبة، واجلدوالن )6( و )7( يبين� 
العلوم لالأن�سطة  العلم املت�سمنة بدليل  والن�سب املئوية لكل عملية من عملي�ت  التكرارات 

للمرحلة االأ�س��سية )لل�سفوف الرابع- الث�من( .
الجدول )6( 

التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم األساسية المتضمنة بدليل األنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة األساسية )للصفوف الرابع- الثامن( 

عملية العلم املت�سمنة
التكرار

الرتبةالن�سبة املئوية%املجموع
ثامن �سابع�ساد�سخام�سرابع

1311151085733.931املالحظة
20136127.144القي��ص

32162137.743الت�سنيف
9108994526.792اال�ستنت�ج
00000009اال�ستقراء
51023116.555اال�ستدالل

4102295.366التنبوؤ
011101137.743ا�ستخدام االأرق�م

1000010.598ا�ستخدام العالق�ت املك�نية والزم�نية
1005174.167االت�س�ل

168100املجموع

 يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم األساسية

املالحظة  هي عملية  تكراراً  االأ�س��سية  العلم  اأكرث عملي�ت  اأن   )6( اجلدول  يتبني من 
بن�سبة )33.93%( وج�ءت يف املرتبة االأوىل، ويف املرتبة الث�نية عملية اال�ستنت�ج ج�ءت 
يف )45( ن�س�طً� وجتربة بن�سبة )26.79%( ، اأم� يف املرتبة الث�لثة فعملية الت�سنيف وعملية 
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ا�ستخدام االأرق�م، وج�ءت يف )13( ن�س�طً� وجتربة بن�سبة )7.74%( لكل منهم�، بينم� املرتبة 
الرابعة عملية القي��ص بن�سبة )7.14%( يف )12( ن�س�طً� وجتربة، ويف املرتبة اخل�م�سة عملية 
اال�ستدالل ج�ءت يف )11( ن�س�طً� وجتربة بن�سبة )6.55%( ، واملرتبة ال�س�د�سة عملية التنبوؤ 
بن�سبة )5.36%( يف )9( اأن�سطة وجتربة، واملرتبة ال�س�بعة عملية االت�س�ل ج�ءت يف )7( 
والزم�نية ح�سلت  املك�نية  العالق�ت  ا�ستخدام  وعملية   ،  )%4.16( بن�سبة  اأن�سطة وجتربة 
على املرتبة االأخرية حيث وردت يف ن�س�ط واحد، وبن�سبة )0.59%( ، ومل تتن�ول االأن�سطة 
والتج�رب العملية عملية اال�ستقراء، ورمب� يعزو الب�حث ال�سبب يف ذلك اإىل عدم الرتكيز على 
عملية اال�ستقراء واالكتف�ء بعملي�ت العلم االأ�س��سية االأخرى، واإىل الكم اله�ئل من املعرفة 
الوقت  ل�سيق  نتيجة  نف�سه،  ب�لقدر  االأ�س��سية  العلم  عملي�ت  جميع  بتن�ول  ي�سمح  ال  الذي 
اأن�سطة وجت�رب عملية  اأن تكون هن�ك  املت�ح لتنفيذه� يف احل�س�ص ال�سفية، كذلك ميكن 
خمربية يف كتب العلوم تت�سمن هذه العملية، وب�لن�سبة لعملية املالحظة فهي تعد اأ�س��ص 
عملي�ت العلم جميعً�، وُيركز عليه� يف ال�سفوف ك�فة. واتفقت بع�ص نت�ئج هذا ال�سوؤال مع 
درا�سة عبدالفت�ح )1999( ، ودرا�سة عبداله�دي )2003( ، ودرا�سة اأبي جحجوح )2008( 
هذا  نت�ئج  واختلفت  العلم.  عملي�ت  ب�قي  من  اأكرث  املالحظة  عملية  ت�سمن  اأظهرت  التي 
ال�سوؤال مع درا�سة ال�سعيلي، وخط�يبة )2003( التي اأظهرت اأن عملية اال�ستقراء االأكرث ن�سبة 

يف كت�ب العلوم لل�سف الرابع االأ�س��سي. 
الجدول )7( 

التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم المتكاملة بدليل األنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة األساسية )للصفوف الرابع- الثامن( 

عملية العلم املت�سمنة
عدد االأن�سطة العلمية )تكرار(

الرتبةالن�سبة املئوية%املجموع
ثامن�سابع�ساد�سخام�سرابع

1000012.633�سبط املتغريات
0010012.633و�سع الفر�سي�ت

435111436.852التجريب
444642257.891تف�سري

97107538100املجموع

 يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم المتكاملة
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يتبني من اجلدول )7( اأن اأكرث عملي�ت العلم املتك�ملة تكراراً هي عملية التف�سري حيث 
تن�وله� )22( ن�س�طً� وجتربة عملية، وبن�سبة )57.89%( ، وب�ملرتبة الث�نية عملية التجريب 
وو�سع  املتغريات  عمليت� �سبط  هي  تكراراً  واأقله�   ،  )%36.85( وبن�سبة  ن�س�طً�   )14( يف 
الفر�سي�ت، حيث ج�ءت يف املرتبة الث�لثة واالأخرية، ويف ن�س�ط واحد وبن�سبة )%2.63( 
لكل منهم�، ورمب� يعزو الب�حث ال�سبب اإىل الرتكيز على تنمية امله�رات واخلربات احل�سية 
والتع�مل مع االأجهزة واالأدوات املخربية دون العمل على اختب�ر الفر�سي�ت واإمن� تف�سري 
النت�ئج، وق�سور هذه االأدلة، وبخ��سة دليل ال�سف الث�من عن تن�ول عملية �سبط املتغريات، 
ب�لرغم من ح�جة الطلبة لتنمية هذه العملية لديهم يف هذه املرحلة العمرية .واتفقت نت�ئج 
هذا ال�سوؤال مع درا�سة اأبي جحجوح )2008( التي اأظهرت اأن عملية تف�سري البي�ن�ت االأكرث 

ن�سبة من عملي�ت العلم املتك�ملة التي وردت يف كتب العلوم .

التوصيات: 

دليل  يف  الفر�سي�ت  وو�سع  املتغريات  �سبط  املتك�ملة:  العلم  عملي�ت  ت�سمني  1 .
املعلم لالأن�سطة والتج�رب العلمية لكت�ب العلوم لل�سف الث�من. 

ت�سمني عملي�ت العلم االأ�س��سية: اال�ستقراء، وا�ستخدام العالق�ت املك�نية والزم�نية  2 .
وال�س�د�ص،  لل�سفوف: اخل�م�ص،  العلوم  لكت�ب  العلمية  والتج�رب  لالأن�سطة  املعلم  يف دليل 

وال�س�بع، والث�من. 
اإع�دة النظر يف �سي�غة دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العلمية لكت�ب العلوم لكل  3 .
العلم  االأدلة عملي�ت  االأردن، بحيث تت�سمن هذه  االأ�س��سية يف  �سف من �سفوف املرحلة 

االأ�س��سية واملتك�ملة ب�سكل متوازن، وح�سب الفئة العمرية امل�ستهدفة.
االأ�س��سية من  املرحلة  عند طلبة  العلم  تنمية عملي�ت  على  العلوم  تدريب معلمي  4 .

خالل تنفيذ االأن�سطة والتج�رب العلمية الواردة يف دليل االأن�سطة والتج�رب العلمية .
لعملي�ت  االأ�س��سية  للمرحلة  العلوم  كتب  ت�سمني  تبني مدى  درا�سة  اإجراء  اقرتاح  5 .

العلم.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

( روؤية م�ستقبلية ملن�هج الدرا�س�ت االجتم�عية ب�لتعليم  اأبو غريب، ع�يدة عب��ص )1995. 1
الع�م يف م�رص يف �سوء �سي��سة تطوير املن�هج واالجت�ه�ت الع�ملية املع��رصة، جملة 

العلوم الرتبوية، عدد خ��ص،3 )4( ، ج�معة الريموك، 167- 203.
العلمي  التنور  بع�ص عن��رص  توافر  ، مدى   ) 2 .2000( والزع�نني، جم�ل.  اح�س�ن  االغ�، 
للرتبية  امل�رصية  للجمعية  الرابع  العلمي  املوؤمتر  االبتدائية،  للمرحلة  العلوم  كتب  يف 

العلمية، الرتبية العلمية للجميع، 31- 3 اغ�سط�ص 2000، )1( ، 163- 201.
( . دليل املعلم لالأن�سطة والتج�رب العملية العلوم الع�مة  حط�ب، خولة واآخرون. )2008. 3
لل�سفوف ال�س�بع والث�من، ط1، وزارة الرتبية والتعليم، اإدارة املن�هج والكتب املدر�سية، 

عم�ن: مطبعة ال�سفدي.
 ، حميدة، ام�م خمت�ر. )2000( .اأ�س�ص بن�ء وتنظيم�ت املن�هج )الواقع وامل�أمول( ، ط3. 4

الق�هرة: دار زهراء ال�رصق.
( . اأثر ا�ستخدام اخلرائط املف�هيمية يف تنمية التفكري الن�قد لدى  الدردور، ع�مر. )2001. 5

طلبة ال�سف ال�س�د�ص االأ�س��سي. ر�س�لة م�ج�ستري غري من�سورة، ج�معة الريموك، اإربد.
املن�ر  مكتبة  الكويت:  وم�ستقباًل،  ح��رصاً  املن�هج   .  ) 6 .2001( �سربي.  الدمردا�ص، 

االإ�سالمية.
( . الكت�ب ومدى مالءمته لعمليتي  اإبراهيم ومر�سي، حممد منري. )1982. 7 دمعه، جميد 
التعلم والتعليم يف املرحلة االبتدائية، املنظمة العربية للرتبية والثق�فة والعلوم، وحدة 

البحوث الرتبوية، تون�ص.
الزرق�ء  كلية  عم�ن:  وتطويره،  املنهج  تخطيط   .  ) 8 .1990( �سالمه.  �سليم  الرو�س�ن، 

احلكومية.
، عّم�ن: دار ال�رصوق للن�رص  زيتون، ع�ي�ص حممود )2001( . اأ�س�ليب تدري�ص العلوم، ط4. 9

والتوزيع.
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ال�رصوق  دار  عمــ�ن:   ، ط1. 10 العلوم،  تدري�ص  اأ�س�ليب   .  )1994( حممود،  ع�ي�ص  زيتون، 
للن�رص والتوزيع.

الق�هرة:   ، العلوم للفهم روؤية بن�ئية، ط2. 11 . تدري�ص  زيتون، كم�ل عبد احلميد )2004( 
ع�مل الكتب.

املت�سمنة يف كتب  والتم�رين  لالأ�سئلة  درا�سة حتليلية   .  ) 12 .1996( �سليم�ن.  ال�سليم�ن، 
الت�ريخ ب�ملرحلة املتو�سطة )بنني( ، مركز البحوث الرتبوية، اململكة العربية ال�سعودية، 

ج�معة امللك �سعود، كلية الرتبية.
يف  املت�سمنة  االأ�س��سية  العلم  عملي�ت   .  ) 13 .2003( اهلل  عبد  وخط�يبة،  علي  ال�سعيلي، 
االأن�سطة العلمية لكتب العلوم لل�سفوف االأربعة االأوىل من مرحلة التعليم االأ�س��سي يف 

�سلطنة ُعم�ن، جملة العلوم الرتبوية والنف�سية، 4 )1( ، ج�معة البحرين، 156- 195.
مكتبة  الق�هرة:  االإن�س�نية،  العلوم  يف  املحتوى  حتليل   .  ) 14 .1985( ر�سدي  طعيمة، 

االأجنلو. 
( . تقومي كت�ب الري��سي�ت املدر�سي للمرحلة املتو�سطة  عبد الغني، زينب احمد. )1996. 15
كلية  جملة  واملعلم�ت.  املوجه�ت  اآراء  �سوء  يف  ال�سعودية  العربية  ب�ململكة  للبن�ت 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ملحق رقم )1( ... استمارة حتليل

الع�مة  العلوم  العملية  والتج�رب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  حمتوي�ت  حتليل  ا�ستم�رة 
لل�سفوف )الرابع –الث�من( يف �سوء عملي�ت العلم االأ�س��سية واملتك�ملة

ا�ستم�رة حتليل يف �سوء عملي�ت العلم االأ�س��سية: 

عملية 
فئات التحليلالعلم

ال�سف: 
الوحدات الدرا�سية

جمموع123456789

ظة
الح

	•حتديد االأ�سي�ء والظواهر ب��ستخدام احلوا�صامل
	•متييز اخل�س�ئ�ص الطبيعية لالأ�سي�ء واالأحداث ب�ملالحظة 

املب��رصة
	•ت�سجيل ال�سف�ت املن��سبة وغري املن��سبة لالأ�سي�ء واالأحداث 

ب�ملالحظة املب��رصة، و�سف التغريات احل�دثة يف االأ�سي�ء او 
الظواهر يف عب�رات حمددة بن�ًء على املالحظة املب��رصة.

�س
قيا

	•اختي�ر االأدوات املن��سبة للقي��صال
	•ا�ستعم�ل اأدوات القي��ص ب�سكٍل �سحيح

	•التعبري كميً� عن اخل��سية املق��سة
	•املق�رنة بني خ��سيتني اأو اأكرث ب��ستخدام اأداة قي��ص مقننة. 

يف
�سن

	•ترتيب املواد تبعً� ل�سفة معينة متدرجةالت
	•حتديد معي�ر الت�سنيف

	•مق�رنة االأ�سي�ء واملواد تبعً� الأوجه ال�سبه واالختالف فيم� بينه�
	•و�سع االأ�سي�ء يف جمموع�ت على اأ�س��ص خ�س�ئ�ص م�سرتكة.

اج
تنت

ال�س
ا

	•االنتق�ل من الع�م اإىل اخل��ص
	•االنتق�ل من الكلي�ت اإىل اجلزئي�ت

راء
ستق

ال�
ا

	•االنتق�ل من اخل��ص اإىل الع�م
	•االنتق�ل من اجلزئي�ت )اأمثلة( اإىل العمومي�ت

الل
ستد

ال�
ا

	•التو�سل اإىل تعميم من معلوم�ت فرعية
	•ا�ستخال�ص معلومة اأو معلوم�ت فرعية جديدة من تعميم معروف

	•الربط بني مالحظة اأو معلومة متوافرة عن ظ�هرة مبعلومة �س�بقة
	•التو�سل اإىل معلومة فرعية جديدة من معلومة �س�بقة.
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عملية 
فئات التحليلالعلم

ال�سف: 
الوحدات الدرا�سية

جمموع123456789

نبوؤ
	•توقع حدوث ظ�هرة معينة يف �سوء املعلوم�ت املتوافرةالت

	•الربط بني املالحظ�ت والتنبوؤات حلدوث ظ�هرة معينة
	•التحقق من �سحة حدوث التنبوؤ.

قام
الأر

م ا
خدا

�ست
ا

	•التعبري الكمي عن خ�س�ئ�ص الظ�هرة مو�سوع القي��ص
	•اإجراء العملي�ت احل�س�بية ملع�جلة البي�ن�ت

	•ا�ستخدام الرموز الري��سية والعالق�ت العددية بني املف�هيم 
العلمية املختلفة

	•حتديد وحدات القي��ص ب��ستخدام االأرق�م 

ت 
القا

لع
م ا

خدا
�ست

ا
نية

زما
وال

ية 
كان

امل

	•ا�ستخدام العالق�ت الري��سية والقوانني املعربة عن العالق�ت 
املك�نية او الزم�نية.

سال
ت�

	•و�سف االأ�سي�ء اأو الظواهر بدقة علميةاال
	•ترجمة املعلوم�ت املتوافرة يف �سورة �سفهية اأو كتبية

	•عر�ص النت�ئج يف جداول اأو ر�سوم�ت
	•اإعداد التق�رير عن االأن�سطة العلمية 

ا�ستمارة حتليل يف �سوء عمليات العلم املتكاملة: 

ات
يان

الب
ري 

ف�س
	•تف�سري البي�ن�ت التي مت احل�سول عليه� بطريقة غري مب��رصةت

	•التمييز بني العالق�ت اخلطية وغري اخلطية التي حتتويه� بي�ن�ت 
يف جدول

	•تعليل �سبب ق�ئم على االأدلة املقنعة 
	•الربط بني ال�سبب والنتيجة لظ�هرة 

ات
غري

ملت
ط ا

	•حتديد العوامل امل�ستقلة والت�بعة �سب
	•الربط بني املتغري امل�ستقل واأثره يف املتغري الت�بع

	•�سبط املتغريات التي لي�ست جزءاً من الفر�ص املراد اختب�ره
	•اإبع�د اأثر العوامل االأخرى 

يب
جر

	•ت�سميم جتربة للتعرف اإىل اأثر ع�مل يف ع�مل متغري اأو اأكرثالت
	•القي�م بتجربة وفق خطوات منظمة

	•االختب�ر العملي ل�سحة الفرو�ص 
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فئات التحليلالعلم

ال�سف: 
الوحدات الدرا�سية

جمموع123456789

ع 
�س

و
ات

�سي
لفر

ا

	•�سي�غة فر�ص من مالحظ�ت 
	•�سي�غة فرو�ص ق�بلة لالختب�ر

	•ا�ستبع�د الفرو�ص التي لي�ص له� �سلة بحل امل�سكلة.




