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  صملخ

ات العل   ي ي   هدف البحث الحالي إلى تحديد عملي ة الت نبغي تضمينها في    م األساسية والتكاملي
م الكشف ية، ومن ث وم األساس ات  آتب العل ك العملي وافر تل ي آتعن مدى ت ة ف وم لمرحل ب العل

نهج الوصفي،    تبع الباحث أسلوب تحليل المحتوىاقد والتعليم األساسي بفلسطين،  أحد أساليب الم
ا      ة تحليل محتوى خاصة لذلك، والتي  أدا صممو د من صدقها وثباته م التأآ اليب المناسبة  ت . باألس

ي  من   .النسب المئوية للمعالجة اإلحصائيةالتكرارات واستخدام إضافة إلى  توصل  أهم النتائج الت
وم العشرة    درأن عمليات العلم و: البحث الحاليإليها  ة  ت في آتب العل ي   مجتمع ى النحو اآلت : عل

ام، التصنيف،    المالحظة، االتصال،  تفسير البيانات، التجريب، القياس، االستدالل، استخدام األرق
روض     رض الف ؤ، ف رات، التنب بط المتغي ، ٦٨، ٧٣، ٩٩ ،١٤٨، ١٩٥، ٢٢٥، ٥٠١، ٦٢٩(ض

رة) ٨، ٤٣، ٤٦ ة م ب مئوي ، %٣، %٤، %٥، %٧، %٩.٦، %١١، %٢٥، %٣١(، وبنس
  .على الترتيب )%٠.٤، %٢، %٢

 
Abstract 

This research aimed at identifying the basic and integrated science 
processes, which ought to be included in the textbooks of basic sciences, 
then finding out the availability of these processes in science textbooks of 
the basic education stage in Palestine.  The researcher used the content 
analysis method. The researcher designed a special tool for content 
analysis where its validity and reliability were tested of repeating the 
analysis through time. Frequencies and percentages used for statistical 
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treatment. Among the most important results of this research that the ten 
science textbooks was respectively as follows: (observing, 
communicating, data interpreting, experimenting, measuring, reasoning, 
using numbers, classifying, predicting, and hypothesizing). (629, 501, 
225, 195, 148, 99, 73, 68, 46, 43, 8). (31%, 25%, 11%, 9.6%, 7%, 5%, 
4%, 3%, 2%, 2%, 0.4%). 

  
  مقدمة

اهج المدرسية   آغيره من -يتكون منهاج العلوم  و    -بقية المن ق  من األهداف والمحت ى وطرائ
دريس والتق  وم    الت اج العل وى منه ون محت ة الع ويم، ويتك ن المعرف ائق   يملم ي الحق ة ف ة المتمثل

اهيم ات و والمف د و والتعميم ادئ والقواع ة،   المب ات العلمي وانين والنظري امين  الق ن المض وم
ة من عمليات العلم سواء أساسية أ  الوجدانية، و وم       و، م تكاملي ًا عن العل دونها يصبح منهاج ي ب الت

  .  وليس منهاج علوم

ية فحسب؛ إلى آثار سلبية تنعكس معرفبنية وتراآيب أنه العلم على أساس لنظر إلى ويؤدي ا
وم اهج العل ى من ين ،عل ى المتعلم م عل ر  ومن ث امهم للتفكي اق أم يع اآلف دم توس ى ع ل عل ا يعم بم

تظهار الم   ى اس دهم عل اتوتعوي م آعلوم ام ؛ ألن العل ى   نظ اج إل امي يحت راءات  دين رق وإج ط
وم؛ إيجاب ايمكن ترجمتهومنظمة،  ارًا    في سلوك المتع   سكنعلت  يًا في مناهج العل رًا وابتك ين تفكي لم

  .ليد المعرفة بدل االآتفاء باستقبالها، والتحول إلى توقدرات نموو

د   ي وآخري   دراسة أآدت  ولق ة  أه) Lee, & et al. 2006(ن ل ى    مي ز عل ام والترآي االهتم
ى تن استقصاء العلم لدى تالميذ المرحلة األساسية دراتهم االستقصائية والحد    ، مما يساعد عل ة ق  مي

وم،  من صعوبات اآتساب    ة    إ) Sherin, 2006(ودعت دراسة شيرن     العل ى توظيف المعرف ل
ا،  البد و وآخرون    ةشارت دراس  وأهية في حل المشكالت الفيزيائية من خالل التفكير فيه فروموآ

)Vhurumuku, & etal. 2006( إلى دور األنشطة العملية في زيادة فهم الطلبة لطبيعة العلم.  

واطن للتفاعل مع           وإذا آانت  ى إعداد الم المناهج المدرسية في مختلف المباحث، تسعى إل
اهج لإلس           ة المن ر من بقي ة أآث وم مطالب اهج العل إن من ذا   الواقع المعاصر بمستحدثاته؛ ف هام في ه

دور ه       ال ه وخطوات ه وعمليات ي بمهارات ر العلم ى التفكي درة عل ين الق اب المتعلم ة بإآس ، ومطالب
ة    رات المتالحق في مختلف   المنظمة، بما يؤهل المتعلمين لمواآبة المستحدثات التكنولوجية والتغي

      .ميادين الحياة

لتشريعي الفلسطيني خطة المنهاج أقر المجلس ا ونظرًا ألهمية المنهاج والكتب المدرسية فقد
ام    دها شرعت   ١٩٩٨الفلسطيني في الع أليف      م، وبع ة ت يم الفلسطينية بتجرب ة والتعل وزارة التربي

ام     ذ الع ة،   م، ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي  الكتب المدرسية من ى مراحل متعاقب ؤلفين     عل م تكليف م وت
ة ال   ن مرحل رة م ية العش وم للصفوف الدراس ب العل أليف آت ين لت ا مختلف يم األساسي بأجزائه تعل

ى       ة إل ة ماس ة، وبحاج ات التجريبي خ والطبع ة النس ي مرحل ي ف ك فه ن ذل الرغم م رين، وب العش
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اء     ة صحيحة لالرتق ة علمي دم رؤي ا يق ي، بم اس البحث العلم ى أس ائمين عل ويم الق ل والتق التحلي
  .اتهابمستوياتها وتحديث محتوي

  
  مشكلة البحث

ياً  تعد آتب العلوم عنصراً  ى         في   أساس يٍن إل ويم من ح ل والتق اج للتحلي وم، وتحت اهج العل من
تحقيق أهداف  سارها في لعب دورها المناط بها فيآخر من منظور علمي متكامل؛ لتحافظ على م

م  ، وحيث إن آتب   تدريس العلوم والتربية العلمية، والتي من بينها اآتساب المتعلمين لعمليات العل
م  ي من عرفعلوم تتضمن الشق المال ي         العل ى حساب شقه اإلجرائ ي أن يكون عل ذا ال يعن ، لكن ه

ة الم    ي البني تم تضمينها ف ن أن ي ي يمك م والت ات العل ه عملي ذي تمثل ي  عرفيال ة ف ر جلي ة أو تظه
اهج الدراسية المخت   . األنشطة العلمية والعملية اء المن ة ومن   وال زالت التجربة الفلسطينية في بن لف

ين   إلى اإلثراء والتطويرتحتاج بينها مناهج العلوم  ويم العلمي ا    ،القائمين على التحليل والتق ذا م وه
ررة   دعوات المتك ه ال ؤأآدت الي   للمس يم الع ة والتعل وزارة التربي ابع ل اهج الت ز المن ي مرآ ولين ف

دهم بالمالحظات  ب لتزوي ك الكت ؤلفي تل طينية، وم م تطوير ،الفلس نى له ى يتس احت ر ه ذا تظه ؛ ل
وم العشرة من         الحاجة إلى إجراء ه م في آتب العل ات العل وافر عملي ذا البحث للكشف عن مدى ت

طين     ي بفلس ر األساس ى الصف العاش اث     الصف األول إل درة األبح ة ن ذه الحاج زز ه ا يع ، وم
م األساسية        مناهججريت على لمية التي أوالدراسات الع ات العل العلوم الفلسطينية في ضوء عملي

   .تعد بيئة خصبة للبحث العلمي ، هذه المناهج التيوالتكاملية
  

  البحث تحديد مشكلة

   :ل الرئيس التالياؤتتحدد مشكلة البحث في الس

  عمليات العلم في آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين؟مدى توافر ما 

  :التالية الذي يتفرع إلى األسئلةو

  آتب العلوم األساسية؟ما عمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغي تضمينها في  .١

  ما مدى توافر عمليات العلم األساسية في آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين؟ .٢

  ما مدى توافر عمليات العلم التكاملية في آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين؟ .٣
  

  البحث مسلمات

  .تعد عمليات العلم من مكونات العلم األساسية .١

  .علمين لعمليات العلم من األهداف الرئيسة للتربية العلمية ولتدريس العلوميعد اآتساب المت .٢

  .  التي تتضمن عمليات علموهي  ،مناهج العلوم الفلسطينية محتويات معرفية وأنشطة تشمل .٣
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اليب وأدوات بحث            .٤ وم بوساطة أس ات آتب العل م في محتوي ات العل يمكن الكشف عن عملي
  .   ميًاعلمية آتحليل المحتوى آيفيًا وآ

  
  أهداف البحث

ي ينبغي تضمينها في        ة الت يهدف البحث الحالي إلى تحديد عمليات العلم األساسية والتكاملي
وم   ي آتب العل ات ف ك العملي وافر تل دى ت م الكشف عن م ن ث ية، وم وم األساس رة آتب العل العش

  .لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين
  

  أهمية البحث

  :ي أنه يسعى إلىالحالي فالبحث أهمية تكمن 

ة      .١ ة العلمي ي التربي ب المتخصصة ف ه الكت ير إلي ا تش ين م ق، ب ة والتطبي ين النظري ربط ب ال
  .تعكسه مناهج العلوم لتلك العملياتما وبين  -وتدريس العلوم من أهمية عمليات العلم

احثين   توفير  .٢ د ب أداة موضوعية لتحليل محتويات آتب العلوم بشكل علمي؛ األمر الذي قد يفي
   .في تحليل آتب العلوم للمرحلة الثانوية في ضوء عمليات العلمآخرين 

في آتب    تقديم نماذج للتحاليل الوصفية والكمية لعمليات العلم األساسية والتكاملية المتضمنة .٣
ى         ائمين عل ك الكتب والق ؤلفي تل د م د يفي اء  العلوم للمرحلة األساسية؛ بما ق وم   بن اهج العل من

   .الفلسطينية

ة في       صياغة .٤ وم الفلسطينية الحديث اهج العل توصيات ومقترحات يمكن أن تفيد في تطوير من
تالء جميع الص م    فوف الدراسية األساسية؛ حتى ت ي للعل د   م مع الشق اإلجرائ ، وإجراء المزي

  .من األبحاث العلمية في هذا المجال
  

  حدود البحث

  : اقتصر البحث الحالي على ما يلي

علوم من الصف األول األساسي وحتى الصف العاشر األساسي    آتب ال أداة تحليل محتويات .١
  .)الفصل الثاني -الفصل األول(ة والثاني ىبأجزائها األول

م  .٢ ات العل د بعملي ة التقي ة األربع بعة والتكاملي ية الس ة وباألساس ا اإلجرائي ا تعريفاته مظاهره
  .السلوآية التي تم التوصل إليها في البحث الحالي

ب   .٣ ات آت ل محتوي ل ال   تحلي الل الفص وم خ ي    درالعل ام الدراس ن الع ي األول م اس
  .م٢٠٠٦/٢٠٠٧
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  تعريف مصطلحات البحث

ائج    التي يقوم بها المتعلمون  المنظمة نشطة األ: عمليات العلم - ى النت اء التوصل إل ة   أثن الممكن
ة أخرى،        للعلم من جهة، و ائج من جه ذه النت ى ه م عل اء     وأثناء الحك ل سلوك العلم ي تمث الت

وى علمي  وهي قا ، وتتضمنها  بلة لالنتقال من موقف إلى آخر، ويمكن غالبًا تعلمها بأي محت
ة الم  طة العملي ودة األنش ل      وج أداة تحلي ا ب ف عنه ن الكش وم ويمك ب العل ات آت ي محتوي ف

  .محتوى خاصة، وتنقسم إلى قسمين عمليات علم أساسية وعمليات علم تكاملية

دأ من      مرحلة التعليم : مرحلة التعليم األساسي - ة، وتب التي تضم عشرة صفوف دراسية متتالي
ي   ر األساس ة الصف العاش ي بنهاي ي وتنته يم  الصف األول األساس ة تعل د مرحل ي تع ، وه

  .  وهي تسبق المرحلة الثانوية حسب سلم التعليم في فلسطينإلزامية، 
  

  اإلطار النظري

  عمليات العلم وتدريس العلوم

م متطلب      ة من أه ة العلمي ة     فهي تساعد    ،ات العصر الحالي  تعد التربي م البيئ ى فه تعلم عل الم
، وتجعله إنسانًا فاعًال في مجتمعه، وتعتمد التربية العلمية في ذلك على التفاعل معهاالمحيطة به و

تم انعكاسه       ذي ي وى ال مناهج العلوم في مرحلة التعليم األساسي، وأحد مكونات المنهاج هو المحت
  .سب مع قدرات المتعلمين واهتماماتهمفي الكتاب المدرسي بما يتنا

ث     ري للبح ار النظ اول اإلط الي يتن م، وخصائص   الح ات العل وم عملي نيف، هامفه ، هاوتص
لعمليات العلم األساسية والتكاملية، ومؤشرات  وأهميتها في تدريس العلوم، والتعريفات اإلجرائية 

     .عمليات العلم التي تم تضمينها في أداة تحليل المحتوى

  لومعمليات العلم في تدريس العهوم مف

ات الع ل عملي ن     ملتحت ية، لك ل الدراس ف المراح ي مختل وم ف دريس العل ي ت ة ف ة مهم مكان
  . بتفاوت من مرحلة إلى أخرى حسب طبيعة العلوم فيها ومستوى المتعلمين

اء        Martinعرفها مارتن  - ل سلوك العلم ي تمث ة الت درات العقلي بأنها عبارة عن مجموعة الق
تعلمها بأي غالبًا خر، ويمكن وهي قابلة لالنتقال من موقف إلى آتناسب جميع فروع العلم، و

  .)Martin, 1997, p.79(محتوى علمي 

اء   "بينما عرفها البعض بأنها  - األنشطة أو األفعال أو الممارسات التي يقوم بها العلماء في أثن
اء ا  ي أثن ة، وف ن جه م م ة للعل ائج الممكن ى النت ذه النالتوصل إل ى ه م عل ة لحك ن جه ائج م ت

  ).٥٢، ص١٩٩٩ن، النجدي، وآخرو" (أخرى



 "ب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطينمدى توافر عمليات العلم في آت" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٩٠
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إلى أن عمليات العلم عبارة عن عادات تعليمية يكتسبها المتعلم أثناء  Brunerوأشار برونر  -
ه    رى جانيي ا  Gagneعمليتي التعليم والتعلم، في حين ي ة      أنه ة متعلم درات عقلي ارات وق مه

  ).٩٧، ص٢٠٠٢، علي(

ل في حين   - ى            تمث ات األساسية للتحقق العلمي، وصوًال إل ه المكون د جانيي م عن ات العل عملي
يم       ة للتعم ة قابل ارات عقلي ي مه ة، وه ة المختلف ورات العقلي تنتاجات والتص مى . االس وتس

م    ات العل اة، حيث      ) Science Process Skills(مهارات عملي تعلم مدى الحي ارات ال بمه
  ).٨٥-٨٤، ص ٢٠٠٢زيتون، (مع أي مادة دراسية يمكن أن تستخدم في التعلم المدرسي 

  
  خصائص عمليات العلم

ي     من خالل تحليل التعريفات السابقة لعمليات العلم؛ رز الخصائص الت يمكن التوصل إلى أب
  :تميزها

  . والمتعلمين علمينقدرات عقلية تعبر عن سلوك العلماء ومن يقتدي بهم من الم .١

  . صر على مبحث بعينه، أو محتوى دراسي معينتناسب جميع فروع العلم، فهي ال تقت .٢

ن جوهرها المهارة التي يمكن ممارستها في العديد لالنتقال من موقف إلى آخر، حيث إ قابلة .٣
  .من المواقف التي يمر بها اإلنسان، في مختلف مراحل حياته

طة     .٤ ن األنش ة م لة منظم ام بسلس ن خالل القي ك م تعلم، وذل ق ال رد عن طري دى الف ون ل تتك
  .لمتنوعةا

ابها و    .٥ تقن اآتس ذي ي من  يمكن أن تتحول عمليات العلم إلى عادات متأصلة في سلوك الفرد ال
  . ممارستهاثمَّ 

ات األساسية للت     .٦ م المكون ات العل ى      قصي والت تمثل عملي حقق العلمي، وال يمكن الوصول إل
  . استنتاجات وتصورات عقلية صحيحة بدونها

  
  تصنيف عمليات العلم

ى قسمين    قسم عايش زيت م إل ات العل ة،        :ون عملي م تكاملي ات عل م أساسية وعملي ات عل عملي
تقراء،    : يضم القسم األول عشر عمليات هي تنباط، واالس المالحظة، والقياس، والتصنيف، واالس

ؤ،   تدالل، والتنب تخد  واالس ام، واس تخدام األرق ال،   ام العالقواس ة، واالتص ة والزماني ات المكاني
اني خ  م الث م القس ي ويض ات ه س عملي بط   : م ة، وض ات اإلجرائي ات، والتعريف ير البيان تفس

ي،  (قسم وآذلك  ).١٠٤-١٠٢، ص١٩٩٦زيتون، (ض الفروض، والتجريب ت، وفرالمتغيرا عل
ى  ) ١١١ -١٠٠، ص ٢٠٠٢ م إل ات العل ية  عملي ي   وأساس ات ه اني عملي م ثم ة، : تض المالحظ

تدالل، والتصنيف، و اس، واالس ؤ، والقي ام، والتواصل، والتنب تخدام األرق ات واس تخدام عالق اس
ة  علم المكان والزمان، وعمليات  ات هي    وتكاملي ي، وضبط     :تضم خمس عملي التعريف اإلجرائ
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ات    ي، وتفسير البيان دي،  (وقسم   .المتغيرات، وفرض الفروض، والتصميم التجريب ، ٢٠٠٥الهوي
ى ) ٣٥-٢٦ص  م إل ات العل يعملي ات ه اني عملي م ثم ية تض ة،: أساس نيف، و المالحظ التص
اس، والتواصل، و دير، والقي ؤ، والتق ام، والتنب تخدام األرق تداللواس اني . االس ة تضم ثم ومتكامل

رات،   : عمليات هي  ي،   وضبط المتغي روض،   والتعريف اإلجرائ ب،  وصياغة الف الرسم  والتجري
    .االستقصاءوالنمذجة، وتفسير البيانات، والبياني، 

  
  علومية عمليات العلم في تدريس الأهم

وم والتربي      دريس العل ى صعيدي ت رة عل ة آبي م أهمي ات العل العلم ال تشكل عملي ة، ف ة العلمي
وم    يقوم  دريس العل على جناح واحد، بل البد من االهتمام بجميع مكوناته من أجل تحقيق أهداف ت

  :   حيث بشكٍل متكامل

ى    الظروف إذ تتم تهيئة يصبح دور المتعلم إيجابيًا في عملية التدريس  .١ ة لمساعدته عل الالزم
  .التوصل إلى المعلومات بنفسه بدًال من أن يكون مستقبًال لها

  .اآتساب المتعلم اتجاهات علمية إيجابية مثل حب االستطالع .٢

ة  .٣ ة اتجاهات إيجابي ل تنمي ذ مث دى التلمي ة ل ينها؛ نحو البيئ ا وصيانتها وتحس المحافظة عليه
  .تواجهه داخل المدرسة أو خارجهااألمر الذي يساعده على حل المشكالت التي 

  .اآتساب المتعلم مهارات التفكير العلمي .٤

  . االحتفاظ بالمعلومات المتعلمة مدة أطول، وتوليد الدافعية لدى المتعلم وزيادة الثقة بالنفس .٥

  .اآتساب المتعلم قدرة على التعلم الذاتي .٦

  .لطرائق تدريس العلوم ًافقري ًايمكن أن تشكل عمليات العلم عمود .٧
 

  تعريف عمليات العلم

ات الع  ات عملي الل تعريف ن خ مم ي ل ب المتخصصة  ف لالكت ون: مث يو ،)١٩٩٦( زيت  عل
  :يتها على النحو اآلنيمكن تعريف آل عملية م) ٢٠٠٢( زيتونو ،)٢٠٠٢(

 Observing المالحظة .١

وي إ     المشاهدة أو  التختلف عملية المالحظة عن   اه العف ي االنتب ي تعن ة الت ى ظاهرة أ  رؤي و ل
انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر أو األحداث أو  :فتعنيآعملية علم المالحظة أما . حادثة ما

  .األمور بغية اآتشاف خصائصها وعناصرها

ة  المالحظة  تعدو م  عملي ر من          العل تعلم حاسة أو أآث ا الم ي يستخدم فيه ى الت األساسية األول
ى تحدي       دف إل فية ته ة وص من مالحظ س، وتتض ه الخم اهرة   حواس يء أو الظ ائص الش د خص
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ن،        ة إن أمك ه بصورة آمي تم مالحظت ا ي باستخدام الحواس، ومالحظة آمية تهدف إلى التعبير عم
  .ووصف التغيرات الحادثة في الشيء أو الظاهرة

 Measuring القياس .٢

اس     ة القي ى  اليقصد بعملي درة عل ا، و    ق بة لخاصية م اس المناس ار أدوات القي تخداماختي ها اس
ة ةلل بدق ات آمي ى معلوم ل حصول عل ك الخاصية، مث وم، : عن تل اس األطوال، الحج لقي  ،الكت

  .فروق الجهدالسرعات،  ،درجات الحرارة

 Classifying التصنيف .٣

ة     في المعلومات أو البيانات أو األشياء المتوفرة وضع قدرة على ال ات أو مجموعات معين فئ
ى أسس    عملية الت ويشترط في. اعتمادًا على الخصائص المشترآة بينها ة عل صنيف أن تكون مبني

  .محددة

 Reasoning االستدالل .٤

ة ودون        ال ة منظم ة ذهني ابقة بطريق دة من معلومات س قدرة على التوصل إلى معلومات جدي
ال من مجموعة    االستقراء الذي يعني االنت: تجريب، ويندرج تحت االستدالل مهارات ثالث هي ق

 أجزاء لذي يعني االنتقال من الكل إلى عام، واالستنباط الى ات إلى آل أو من الخاص إيئمن الجز
زء ى خاص  أو ج ام إل ن الع زء  أو م ى ج زء إل ن الج ال م ي االنتق ذي يعن تنتاج ال ن  ، واالس أو م

  . الخاص إلى خاص

 Predicting التنبؤ .٥

تقبل، في     المعلوماتقدرة على استخدام ال السابقة للتنبؤ بحدوث ظاهرة أو حادثة ما في المس
  .المختارة تفسير المعلومات واألحداث الجزئية المتصلة بالظاهرة أو الحادثةوصف ووء ض

 Using numbers استخدام األرقام .٦

ات    ال ق العملي د تطبي ية عن ام الرياض تخدام األرق ى اس درة عل ابية ق ة الحس ية بطريق األساس
ق           ا عن طري م الحصول عليه ة ت ات أو قياسات علمي ى بيان ا  صحيحة عل ة عملي م بقي ا  ت العل ، آم

  .ضمن استخدام الرموز الرياضيةتت

 Using Space/ Time Relationships استخدام العالقات المكانية والزمانية .٧

ة،  القدرة على  تطبيق القوانين والعالقات الرياضية التي تعبر عن العالقات المكانية والزماني
ه الخ    ى وج رعة،  وعل ي الس ر ف ة، والتغي كال، والحرآ ة األش م المف ودراس ي فه اهيم صوص ف

  .، وهي عملية متضمنة في عملية استخدام األرقامالفيزيائية وتطبيقاتها
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 Communicating االتصال .٨

ك من خالل      المعلوماتالعلمية أو  األفكارقدرة على نقل ال أو نتائج معينة إلى اآلخرين، وذل
  .علميةأو أشكال و لوحات ترجمتها شفويًا أو آتابيًا إلى جداول إحصائية أو رسومات بيانية أ

 Hypothesizing فرض الفروض .٩

ة     القدرة على صياغة إجابة أو إجابات  محتملة لسؤال، أو حل محتمل لمشكلة، أو نتيجة قبلي
  .علمية مؤقتة لتجربة

 Data Interpreting تفسير البيانات .١٠

ا أو الظواه  تم القدرة على التوصل إلى األسباب الحقيقية للمعلومات التي  ي  جمعه تمت  ر الت
  .ها في ضوء الخبرات السابقةتالحظم

 Defining Operationally التعريف اإلجرائي .١١

جملة تصف الظاهرة أو الحدث أو الشيء بصورة   صياغة محددة ليعبر عن  عملية أو نشاط
  .قابلة لإلجراء والمالحظة والقياس

 Controlling Variables ضبط المتغيرات .١٢

ي    قدرة على إبعاد أثر العوام ال دا العامل التجريب تم ال  بحيث  أو المستقل   ل األخرى ع تمكن ي
  .من الربط بين المتغير المستقل وأثره في المتغير التابع

 Experimenting التجريب .١٣

ى إحداث    درة عل روض، ي  الق ار صحة الف ه موقف اصطناعي الختب رات عزل  تم في المتغي
ابع؛ ةسادرو ر الت ي المتغي تقل ف ر المس ر المتغي د أث ة،  أو  للتأآ ة معين ة من صحة معلوم لمحاول

  .التوصل إلى تعميمات تحكم سلوك المتغير التابع
  

  مؤشرات عمليات العلم

ا،    م منه يمكن االستدالل على عمليات العلم من خالل مجموعة من المؤشرات لكل عملية عل
  :على النحو اآلتي

  :بما يلي يتيح المحتوى الفرص للمتعلمين للقيام: المالحظة .١
  .األشياء والظواهر باستخدام الحواس تحديد -
  .تمييز الخصائص الطبيعية لألشياء واألحداث بالمالحظة المباشرة -
  .تسجيل الصفات المناسبة وغير المناسبة لألشياء واألحداث بالمالحظة المباشرة -
ى            - اًء عل ددة بن ارات مح ي عب واهر ف ياء أو الظ ي األش ة ف رات الحادث ف التغي وص

  .المالحظة المباشرة
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  :بما يلي يتيح المحتوى الفرص للمتعلمين للقيام :القياس .٢

  .اختيار األدوات المناسبة للقياس -

  .استعمال أدوات القياس بشكٍل صحيح -

  .التعبير آميًا عن الخاصية المقاسة -

  .  المقارنة بين خاصيتين أو أآثر باستخدام أداة قياس مقننة -

  :ا يليبم ن للقياميتيح المحتوى الفرص للمتعلمي: التصنيف .٣

  .  ترتيب المواد أو األشياء تبعًا لصفة معينة متدرجة -

  .تحديد معيار التصنيف -

  .مقارنة األشياء والمواد تبعًا ألوجه الشبه واالختالف فيما بينها -

  .وضع األشياء في مجموعات على أساس خصائص مشترآة -

بما  علمين للقيامتيح المحتوى الفرص للمتي): واالستنتاجاالستنباط االستقراء و(االستدالل  .٤
  : يلي

  .التوصل إلى تعميم من معلومات فرعية -

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

ا   اث والدراس ن األبح د م ت العدي ية   أجري واد الدراس ى الم ة عل ة واألجنبي ابقة العربي ت الس
اليب و احل التعليميةمرالمختلفة في ال ددة  و، وذلك لتقويم الكتب المدرسية وتحليلها، بأس ائل متع . س

  :ما يليالدراسات من هذه و

اء   )Fillman, 1989( فيلمان هدفت دراسة ة من   ا إلى معرفة مدى تناول آتب األحي ألربع
اً   مجاالت التطور ا ك الكتب      ،لعلمي، وقامت بتحليل محتويات أحد عشر آتاب ى أن تل وتوصلت إل

ة بنسب    ين     ترآز على العلم آمعرف ا ب راوح م ة تت م     ، و%)٨٠ -%٦٥(مئوي ى العل ا ترآز عل أنه
ين    آاآتشاف بنسبة مئوية تتراوح ا ب م       ، و%)٢٠-%١٠(م ين العل ة والتفاعل ب ى العالق ترآز عل

      . تهمل النظر إلى العلم آطريقة، و%)١(ة وجيا والمجتمع بنسبوالتكنول

ة   إلى ) Haman, & Adams, 1989( هامان وآدمز هدفت دراسةبينما  معرفة مدى تغطي
آتابي العلوم للصفين السادس والسابع للمشكالت العالمية مثل التزايد السكاني ومشكلة الجوع في  

ا     لم، ونوعية الهواء، وقضايا المناخ، ومصادر المياه،االع وتكنولوجيا الحروب، وتوصلت نتائجه
  . من الكتابين تخصص مساحة للمشكالت العلمية%) ٢(إلى أن أقل من 

ا   د هدفت    (Anderson, & Others, 1994) أندرسون وآخرون   دراسة أم ى  فق ويم  إل تق
ة في    د   األنشطة العلمي وم بالم ل عناصرها        ارسآتب العل ق تحلي ة، عن طري ة واإلعدادي االبتدائي

ام      تها، باإلضافة إلى فحص مقاطع النصو وخطوا م القي ة، وت ص والرسومات التوضيحية والبياني
ى خصائص      ة إل ًا، وتوصلت الدراس ًا وتعاوني وم فردي ر العل ي مختب ين ف اطين عملي إجراء نش ب

  .النشاط العلمي الجيد

في ضوء بالبحرين إلى تقييم محتوى آتب العلوم ) ١٩٩٧( ت دراسة فضل وبوقحوصوسع
ة ة ن  أهمي ن وجه ة م ة العلمي داف التربي وم ب أه ي العل ر معلم ي  البحرينظ ائج الت ين النت ن ب ، وم

ة   توصلت إليها الدراسة  أن مستوى مساهمة آتب العلوم في تحقيق أهداف الثقافة العلمية من وجه
ى   ين يصل إل ة   %)٦١(نظر المعلم العلم آطريق ة ب داف المتعلق ق األه توى تحق اض مس ، وانخف

  %). ٥٦(ئوية تفكير بنسبة م

وم        ب) ١٩٩٨(دراسة عفيفي وقامت  ات ست وحدات من آتب العل اول محتوي تحديد مدى تن
داً    رين بن ن عش ة م ل مكون ن خالل أداة تحلي ات االستقصاء م ة بمصر لعملي ة اإلعدادي ، للمرحل

ل        روض وتحلي رض الف كك وف ارة التش اء آإث ات االستقص ن عملي ر م اب آثي ن غي فرت ع وأس
   . توقعات وعرض المعلومات بصورة تجريبيةالمشكلة وطرح ال

اح  ورآزت  د الفت ئلة المتضمنة في        ع) ١٩٩٩( دراسة عب ة واألس ل األنشطة العلمي ى تحلي ل
م     ات العل ل     ،آتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي بمصر في ضوء عملي وقامت بإعداد أداة لتحلي

ة   ئلة   األنشطة العلمي ل األس ة لتحلي ى    ،وثاني ة المتضمنة في     األأن وتوصلت إل اب  نشطة العلمي آت
بة   ة بنس ة المالحظ ى عملي ز عل وم ترآ بة  %) ٥٠(العل ة االتصال بنس ا عملي ا  %)٢٠(تليه تليه
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بة  ب بنس ة التجري بة   ،%)١١(عملي اس بنس ة القي م عملي ات  %) ٧(ث ير البيان م التصنيف وتفس ث
  .بقية عمليات العلمًا وأهملت نهائي ،%)٣(وأخيرًا عملية ضبط المتغيرات بنسبة  ،%)٤(بنسبة 

اهج العل    ع )٢٠٠٠( دراسة الغنامآما رآزت  وى من ل محت المرحلتي ولى تحلي ة  م ب ن االبتدائي
ة    أبفي ضوء بمصر واإلعدادية  اهيم العلمي عاد التنور العلمي، وتوصلت إلى أن نسبة تضمين المف

في حين آانت نسبة  ، %)٧٣.١(الرئيسة الممثلة للمعرفة األساسية في محتوى تلك المناهج بلغت 
ع          ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ة ب ة التبادلي لة بالعالق ايا ذات الص مين القض ، %)٦١.٨(تض

  .%)٥٨.٢(والقضايا ذات الصلة بالعالقة التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

ر التنور إلى التعرف إلى مدى توافر بعض عناص) ٢٠٠٠(هدفت دراسة األغا والزعانين و
ة    العلمي ف ة االبتدائي وم للمرحل وم       بفلسطين  ي آتب العل ا لكتب عل د تحليله ، وأسفرت الدراسة بع

دًا          بة منخفضة ج م بنس ات العل الج عملي ك الكتب الستة تع ات تل ة عن أن محتوي ة االبتدائي المرحل
فين األو  %)١٥.٣( وم للص ابي العل ي آت ط ف ا فق نيف ظهرت ة والتص ي المالحظ ل ، وأن عمليت

ات        م تظهر عملي دائي، ول والثاني، وبدأت عملية القياس في الظهور في آتاب الصف الثالث االبت
  .  العلم التكاملية مثل بناء الفروض وضبط المتغيرات في تلك الكتب

راج   ة ف ت دراس ذ      ) ٢٠٠٠( وقام ة لتالمي ه الالزم م وعمليات ة العل م طبيع اد فه د أبع بتحدي
ة المتوسطة     المرحلة المتوسطة، والكشف عن  وم بالمرحل نهج العل وى م ة   مدى تناول محت بالمملك

عودية  ة الس اد العربي ذه األبع ة المتوسطة ل له ذ المرحل م تالمي توى فه دير مس ات، وتق اوالعملي ، ه
م   ات العل ة لعملي ب الثالث وى الكت اول محت دم تن ى ع رات،  التصنيف، ضبط :وتوصلت إل المتغي

تنتاج، التفسير بدرجة ضعيفة في        :وظهور عمليات ،فرض الفروض، التجريب المالحظة، االس
  .المحتوى

ادي   وتناولت  د اله ابي      )٢٠٠٣( دراسة عب دريبات واألنشطة لكت وم  آراسة الت بالصف  العل
ل  في مصر   المرحلة االبتدائية الرابع والخامس من  اليب االتصال البصرية      بالتحلي في ضوء أس

دريبات واألنشطة الخاصة بالصف     أن محتو، وأشارت إلى وعمليات العلم األساسية ى آراسة الت
دائي تضمن  ع االبت بة الراب تنتاج بنس ة االس ة  ،%)٣٤(عملي ة المالحظ ة  ،%)٣٢(وعملي وعملي

ام   ،%)١٢(التصنيف  تخدام األرق ة اس ؤ  ،%)٨(وعملي ة التنب اس  ،%)٧.٥(وعملي ة القي وعملي
ة بالصف ا   %). ٥( طة الخاص دريبات واألنش ة الت وى آراس من  وأن محت دائي تض امس االبت لخ

وعملية  ،%)١٦(وعملية التصنيف  ،%)٣٢(وعملية االستنتاج  ،%)٤٤(عملية المالحظة بنسبة 
  %).٢(وعملية القياس  ،%)٢(وعملية التنبؤ  ،%)٦(استخدام األرقام 

اول  عرإلى م) ٢٠٠٤( هدفت دراسة عبد المجيدو وى  فة مدى تن وم بال  محت نهج العل ة  مرم حل
ات   ألبعاد طبيعة العلم وعملياته وفهم الطالب لهار في مصاإلعدادية  ، واقتصرت على ست عملي

رات، : هي ات، وضبط المتغي روض، وتفسير البيان تنتاج، وفرض الف ؤ، واالس التصنيف، والتنب
اب الفصل الدراسي األول لكل صف من  ى آت ل عل ة صفوف واقتصر التحلي ة اإلعدادي المرحل

ة، وظهور          الثالثة، وتوصلت إلى غياب معظم   وم الثالث وى آتب العل م من محت ة العل اد طبيع أبع
     .، باستثناء عملية التصنيف التي ظهرت بدرجة مقبولةعمليات العلم بدرجة ضعيفة
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  تعقيب على الدراسات السابقة

  :استعراض الدراسات السابقة ما يلييتضح من 

ا  .١ ا م ة، فمنه دان مختلف ي بل ابقة ف ي بلأجأجريت الدراسات الس ا ري ف ا م ة، ومنه دان أجنبي
ارةٍ    ي إش عودية؛ ف طين والس البحرين ومصر وفلس ة آ ي دوٍل عربي ري ف ام  أج ى االهتم إل

  . بموضوع عمليات العلم

آان ذلك في  أعمليات العلم في آتب العلوم سواء رآزت الدراسات السابقة على الكشف عن  .٢
ات ا  م ة عملي ى أهمي دل عل ا ي ئلتها؛ مم طتها أم أس ا أم أنش م وضرورة حتوياته ا لعل إظهاره

  .بالبحث العلمي

ت .٣ ات محتوي حلل ك الدراس ض تل ات بع ل دراس وم مث ب العل ن آت زاء م ي : ات أج عفيف
  . )٢٠٠٤(وعبد المجيد  ،)٢٠٠٠(وفراج  ،)١٩٩٨(

ور  تناولت بعض تلك الدراسات تحليل آتب العلوم في ضوء عمليات العلم باإلضافة إلى  .٤ التن
    .)٢٠٠٠( األغا والزعانينو ،)١٩٩٧(وص فضل وبوقح :يت، مثل دراسالعلمي

ية،  .٥ ات الكتب المدرس ي معالجة محتوي وى ف ل المحت ابقة أسلوب تحلي اتبعت الدراسات الس
ي  ات ف ك الدراس ع تل الي م ث الح ق البح بتهاويتف رًا لمناس وى؛ نظ ل المحت ه لتحلي  تباع

  .لموضوعه

ي         .٦ ة األساس وم المرحل ع آتب عل ه لجمي ى    تميز البحث الحالي بتحليل ة من الصف األول وحت
  . وحدة دراسية فيها من التحليل أي ستثِنأجزائها العشرين، ولم يالصف العاشر األساسي ب

ات        .٧ ى الكشف عن عملي اء      سعى البحث الحالي إل تم االآتف م ي ة، ول م األساسية والتكاملي العل
  .آما فعلت بعض الدراسات السابقة بجزء منها

  
  إجراءات البحث

  ثمنهج البح :أوًال

ب    ق   اتبع الباحث أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب المنهج الوصفي نظرًا لمناس ته في تحقي
ئلته  أهداف البحث ات           واإلجابة عن أس وم في ضوء عملي ات آتب العل ل محتوي ة في تحلي المتمثل

  . العلم وتحديد مدى توافرها من ناحية آمية

  مجتمع البحث وعينته :ثانيًا

ن مجت   ث م ة البح ت عين مل    تكون ذي ش ه وال ث بأآمل ع البح رة  م وم العش ب العل ع آت  جمي
  :وحدة دراسية على النحو اآلتي) ٨٣( ، والتي احتوتبأجزائها العشرين
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لصفحات الخاصة باألغلفة وقوائم المحتويات وعناوين الوحدات واألسئلة في نهاية آل درس، لم يتم احتساب ا  )١١(
 .واألسئلة في نهاية آل وحدة وفواصل الصفحات؛ في حساب مجموع عدد صفحات آل آتاب
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  البحث أدوات:  ثالثًا

  قائمة بعمليات العلم  .أ

مرحلة ي ينبغي توافرها في آتب العلوم لتم إعداد قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية الت
م     التعليم األساسي، وقد استفاد الباحث من إعدادها من اإلطار النظري   ي ت ابقة الت والدراسات الس

  .عرضها

ن   ة م ي صيغتها النهائي م ف ات العل ة عملي ت قائم رةتكون ة  إحدى عش ة عملي تضمنت أربع
  .مؤشرًا فرعيًان وأربعي

  :اء هذه القائمة باتباع الخطوات اآلتيةوقد تم بن

ل و   .١ ية بالتحلي ب المدرس ت الكت ي تناول ابقة الت ات الس ى بعض الدراس ن االطالع عل ذه م ه
اتا اح : لدراس د الفت ام ،)١٩٩٩(عب انين ،)٢٠٠٠( والغن ا والزع راج ،)٢٠٠٠( واألغ  وف
   .)٢٠٠٤( وعبد المجيد ،)٢٠٠٣(وعبد الهادي  ،)٢٠٠٠(

دريس    و مجموعة من المختصينعلى توزيع القائمة األولية لعمليات العلم  .٢ ين بمجال ت المهتم
   .آرائهم أوليًا، وتم تجميع؛ لتحكيمها والتربية العلمية العلوم

  :آاآلتي آراء المحكمينوآانت أبرز  .٣

ين       مناسبة اإلجماع على  - ة للمتعلم م تكاملي ات عل ع عملي سبع عمليات علم أساسية وأرب
  .في مرحلة التعليم األساسي

ة        :تعديل العمليات التالية - ًا في عملي تنتاج مع تنباط واالس تقراء واالس دمج عمليات االس
 .العالقات المكانية الزمانية في عملية استخدام األرقامدمج عملية استخدام واالستدالل، 

أربع          و اء ب ة، واالآتف م التكاملي ات العل ن عملي ة م ات اإلجرائي ة التعريف ذف عملي ح
يم األساسي هي     تكاملية عمليات  ة التعل روض،   : مناسبة للمتعلمين في مرحل فرض الف

  .وضبط المتغيرات، والتفسير، والتجريب

  ىتحليل المحتوأداة   .ب

ائي  المحتوى أداة تحليل  اشتملت ات ال   بشكلها النه ة عملي ى قائم م  عل ة  مؤشراتها وعل . الفرعي
ه، ضو   ن عملية التحليل، عينة التحليل، الهدف م: آما اشتملت على ل وفئات ة  ابط وحدة التحلي عملي

  . في آل آتاب العلم عملياتلرصد تكرارات وذلك  ؛، واستمارة التحليلالتحليل

  .العلم ملياتإعداد قائمة ع .١

ل   .٢ ات           :تحديد الهدف من التحلي وافر عملي د مدى ت ى تحدي وى إل ل المحت ة تحلي  تهدف عملي
  .منها عمليةلمرحلة األساسية، ورصد تكرارات آل العلوم لفي آتب العلم 
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اني لكل   الجزء  الجزء األول و (عشرين جزءًا   شملت عينة التحليل  :تحديد عينة التحليل .٣ الث
والتي تكونت   األساسي  من الصف األول إلى الصف العاشر ) العشرةآتاب من آتب العلوم 

  .وحدة) ٨٣(من 

ات التحلي .٤ د فئ م اال  :لتحدي اتاعتمت ات عملي ى فئ ة د عل ية والتكاملي م األساس ا العل ؛ لكونه
  .لتحقيق أهدافه األنسب

رات         اختيرت    :تحديد وحدة التحليل .٥ رة أو عدة فق ا فق دور حوله ي ت رة الرئيسة الت من  الفك
بتها للهدف من     المحتوى، أو خطوة أو عدة خطوات من النشاط  آوحدة للتحليل؛ نظرًا لمناس

، وبلغت أعداد وحدات التحليل في آتب العلوم العشرة على الترتيب من األول عملية التحليل
ر  ى العاش دة ) ٢٤٤، ٢٣٤، ١٩٨، ٤١٨، ٢٥٣، ١٨١، ١٢٤، ١١٨، ١٠٨، ١٥٧: (إل وح

   .تحليل

    :تحليلضوابط عملية ال .٦

وى   .١ ار المحت ي إط ل ف تم التحلي ي ل  ي ف اإلجرائ ل عموالتعري م  ك ات العل ن عملي ة م لي
  .بمؤشراتها

  .آتب العلوم العشرة للمرحلة األساسية وحداتيشمل التحليل  .٢

  .الصور والرسومات واألشكال نظرًا لحاجتها إلى أداة تحليل خاصة بها استبعاد .٣

ى      أسئلة التقويم في نهاية آل درس استبعاد .٤ ا إل أو فصل أو وحدة دراسية نظرًا لحاجته
  .أداة تحليل خاصة

  .فئة تحليلتكرار آل لرصد النتائج و؛ )١(ملحق االستمارة المعدة استخدام  .٥

  :خطوات عملية التحليل .٧

اب تحديد الصفحات التي خصصت لعملية التحليل  .١ وم    في آل آت ا في    من آتب العل آم
  .التي تتضمنها العلمافر عمليات ؛ لتحديد تو، وقراءتها جيدًا)١(الجدول 

رات صغيرة        .٢ رة أو عدة فق تقسيم آل صفحة إلى عدد من الفقرات، بحيث تشمل آل فق
رة            فكرة واحدة ذلك فك ى خطوة واحدة أو عدة خطوات تشمل آ يم آل نشاط إل ، وتقس

   .واحدة

   .العلمتحديد األفكار التي تتضمن عمليات  .٣

  .المحددة بأداة تحليل المحتوى المذآورة عمليات العلمتصنيف آل فكرة إلى إحدى  .٤

رارات جم  .٥ اب من آتب     ع تك م في آل آت ات العل ة من عملي وم  آل عملي ، العشرةالعل
  .وحساب نسبها المئوية
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ين   طريق تم التأآد من صدق عملية التحليل عن  :التحليلعملية صدق   .٨ مجموعة من المحكم
ل     ة التحلي ى عملي وافقهم عل دوا ت ذين أب ل ثالث وحدات     باإلضافة .ال ام الباحث بتحلي ى قي إل

ة             ين باستخدام المعادل ين التحليل اق ب التزامن مع باحث آخر، وحساب معامل االتف مختلفة ب
  :اآلتية

 =معامل االتفاق 
  عدد مرات االتفاق بين المحللين

×١٠٠  
  عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق 

  .صدق عملية التحليل علىالذي يدل ) ٠.٨١(فبلغ معامل االتفاق 

ات   .٩ ة ثب لعملي اد  :التحلي ل أع ة تحلي ن الباحث عملي دات م الث وح ومث ب العل رت  آت اختي
د  األول والخامس والتاسع األساسي،     وفمن آتب علوم الصف عشوائيًا ابيع  بع ة أس من   ثالث

ى   رة األول اق    التحليل في الم امالت االتف م حسبت مع ي بلغت    ، ث  )٠.٨٤، ٠.٧٩ ،٠.٨٨(الت
   .؛ مما يشير إلى ثبات عملية التحليل)٠.٨٤(بمتوسط على التوالي 

  خطوات البحث  :رابعًا

  :لتحقيق أهداف البحث اُتبعت الخطوات التالية

  .التربية العلميةبتدريس العلوم و ةالمتعلقواألبحاث السابقة االطالع على األدب التربوي  -

  .تحكيمهاثم  ،ليات العلممبعقائمة إعداد  -

وم العشرة،    تحليل محت - ات    وى آتب العل ك العملي د من    ، في ضوء تل د التأآ ة   بع صدق عملي
  .وثباتها التحليل

  .، ثم تحليل نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتهاإحصائيًارصد نتائج التطبيق، وتفريغها  -

اوين  صياغة التوصيات في ضوء نتائج البحث، ومن ثم اقتراح  - ة  اسات  دراث وبح أعن مكمل
  .هلمجال

  لمعالجة اإلحصائيةا  :خامسًا

وم  رآز البحث الحالي على رصد مدى توافر عمليات  العلم األساسية والتكاملية في آتب العل
يم األساسي بفلسطين، ة التعل ة  لمرحل تخدامولإلجاب م اس ئلة البحث ت رارات  عن أس والنسب التك

  .المئوية
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  نتائج البحث

ذ   ال األول من أسئلةؤاإلجابة عن الس  :أوًال ى  البحث ال م األساسية     : ي ينص عل ات العل ا عملي م
   والتكاملية التي ينبغي تضمينها في آتب العلوم األساسية؟

ة، والتي أدت          سؤال لإلجابة عن هذا ال ام بسلسلة من الخطوات واإلجراءات المنظم م القي ت
 إلى التوصل إلى إحدى عشرة عملية علم ينبغي تضمينها في آتب العلوم بمرحلة التعليم األساسي

ى ضرورة تضمينها في آتب الع       ،حسب ما اتفق عليه السادة المحكمون وم ب وأشاروا إل ة  ل مرحل
اس، التصنيف، االستدالل،     : ، منها سبع عمليات علم أساسية هي التعليم األساسي المالحظة، القي

ام،   ة هي     ، االتصال والتنبؤ، استخدام األرق م تكاملي ات عل ع عملي روض، تفسير    : وأرب فرض الف
   .التجريبوات، ضبط المتغيرات، البيان

ى ال  وأجمع المحكمون ي ينبغي أن     عل ة الت وافر  تنسب اآلتي م في    في ضوئها   ت ات العل عملي
  .)٢(، آما يتضح في جدول آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي

لمرحلة  بغي تضمينها في محتويات آتب العلومنعمليات العلم التي يالمئوية لنسب ال:  )٢(جدول 
  .ليم األساسيالتع

عمليات 
  العلم

  األول والثاني
الثالث 
  والرابع

الخامس 
  والسادس

السابع 
  والثامن

التاسع 
  والعاشر

  %٧ -% ٥  %١٢ -% ٧  %١٨-%١٠  %٢٥-%١٥  %٣٥-%٢٥  المالحظة
  %٧ -% ٥  %٧ -% ٥  %١٠ -% ٧  %١٢ -% ٧  %١٠ -% ٥  القياس

  %٧ -% ٥  %٧ -% ٥  %١٠ -% ٧  %١٢ -%٧  %١٥ -% ٥  التصنيف
  %١١-% ٧  %١٢ -% ٧  %١٠ -% ٧  %٧ -%٣  %٥ -% ٣  ستداللاال

  %١١-% ٧  %١٢ -% ٧  %١٠ -% ٥  %٥ -%٣  %٣ -% ٢  التنبؤ
تخدام اس

  األرقام
١٢- %٧  %١٢ -% ٥  %١٢ -% ٧  %١٢ -% ٧  %٧ -% ٣%  

  %١١-% ٧  %١٢ -% ٥  %١٢ -% ٧  %٢٠-%١٥  %٢٥-%١٥  االتصال
رض ف
 الفروض

١١- %٧  %١٠ -% ٨  %٨ -% ٦  %٦ -% ٣  %٣ -% ٢%  

  %١١-% ٧  %١٠ -% ٨  %١٠ -% ٨  %٨ -% ٤  %٨ -% ٤  التفسير
بط ض
  المتغيرات

١٢-% ٧  %١٢ -% ٧  %٨ -% ٦  %٦ -% ٤  %٤ -% ٢%  

  %٢١-%١٥  %٢٠-% ١٠  %١٢-%١٠  %١٢ -% ٧  %١٢ -% ٧  التجريب

تتفاوت النسب المئوية حسب طبيعة الموضوعات الدراسية التي يحتويها آل آتاب مدرسي؛   *
ة محددة؛           لذلك ارتأى د بنسب مئوي المحكمون ضرورة وجود مدى في النسب، وعدم التقي

  .في تدريس العلوم لمراعاة المرونة
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م     :البحث الذي ينص على أسئلةل الثاني من اإلجابة عن السؤا  :ثانيًا ات العل وافر عملي ما مدى ت
   األساسية في آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين؟

ذا  ام ا اؤالس  لإلجابة عن ه وم العشرة ل     ل ق ل آتب العل يم األساسي،    لباحث بتحلي ة التعل مرحل
م       ومن ثمَّ قام بعّدوالكشف عن عمليات العلم األساسية فيها،  ات العل ة من عملي تكرارات آل عملي

ة      بها المئوي اب نس ا وحس ع تكراراته ية وجم ل    األساس دات التحلي وع وح ة بمجم ا ، بالمقارن آم
  ).٣(يوضحها جدول 

  .نتائج تحليل آتب العلوم للمرحلة األساسية في ضوء عمليات العلم األساسية:  )٣(ول جد

عمليات 
  العلم

  آتاب العلوم للصف
  الخامس  الرابع  الثالث الثاني األول

  %  ك  %  ك  % ك % ك % ك
  ٣٦.٥  ٦٦  ٣٦  ٤٤  ٣٨ ٤٥ ٢٣ ٢٥ ٤٨ ٧٥ المالحظة
  ٢.٢  ٤  ٠.٨  ١  ٧ ٨ ٢.٨ ٣ ٢.٥ ٤  القياس

  ٤.٤  ٨  ٩  ١١  ٤ ٥ ٤.٦ ٥ ٦ ٩ التصنيف
  ٢.٢  ٤  ٥.٦  ٧  ٢.٥ ٣ ٨.٣ ٩ ٣ ٥ االستدالل

  ٠.٦  ١  ١.٦  ٢  ٢.٥ ٣ ٢.٨ ٣ ١ ٢  التنبؤ
استخدام 
  األرقام

- - ١.١  ٢  -  -  - - ١.٩ ٢  

  ٣٤  ٦٢  ٢٧  ٣٤  ٢١ ٢٥ ٣٩ ٤٢ ٢٨ ٤٤ االتصال
  ٨١ ١٤٧  ٨٠  ٩٩  ٧٥ ٨٩ ٨٢.٤ ٨٩ ٨٨.٥ ١٣٩ المجموع

  )٣(تابع جدول 

عمليات 
  العلم

الكتب   العلوم للصفآتاب
  العاشر  التاسع الثامن السابع السادس  مجتمعة

  %  ك  %  ك  %  ك % ك % ك % ك
 ٣١  ٦٢٩  ١٥  ٣٨  ٢٣  ٥٤ ٣٢ ٦٣ ٢٥.٦ ١٠٧ ٤٤.٣ ١١٢  المالحظة
  ٧  ١٤٨  ١٢  ٢٩  ١٣  ٣٠ ٥ ١٠ ١٠.٧ ٤٥ ٥.٥ ١٤  القياس

  ٣  ٦٨  ٠.٤  ١  ١.٣  ٣ ٣ ٦ ١.٧ ٧ ٥.١ ١٣  التصنيف
  ٥  ٩٩  ٣.٦  ٩  ٢.٦  ٦ ٥ ١٠ ٩ ٣٨ ٣.٢ ٨  االستدالل

  ٢  ٤٣  ١  ٣  ٣  ٧ ١ ٢ ٤ ١٦ ١.٦ ٤  التنبؤ
تخدام  اس

  األرقام
٤  ٧٣  ١١  ٢٦  ٦  ١٥ ٩ ١٨ ١ ٦ ١.٦ ٤  

 ٢٥  ٥٠١  ٢٧  ٦٦  ٢٢  ٥٢ ٢٤ ٤٨ ٢٠ ٨٤ ١٧.٤ ٤٤  االتصال
 ٧٧ ١٥٦١  ٧٠  ١٧٢  ٧١  ١٦٧ ٧٩  ١٥٧ ٧٢ ٣٠٣ ٧٩ ١٩٩  المجموع

وم  مجموع وحدات التحليل في آت    * يم   ب العل ة التعل ى     لمرحل األساسي من الصف األول وحت
ر  ف العاش  )٢٤٤، ٢٣٤، ١٩٨، ٤١٨، ٢٥٣، ١٨١، ١٢٤، ١١٨، ١٠٨، ١٥٧: (الص

  .على الترتيب
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دول  ن الج بع )٣(يالحظ م ية الس م األساس ات العل رة  أن عملي وم العش ب العل ي آت وردت ف
ة   مرة، ) ١٥٦١(للمرحلة األساسية  ل    %) ٧٧(وبنسبة مئوي ا . من مجموع وحدات التحلي ءت وج

رارات      ى بتك ة األول ي المرتب ة المالحظة ف رة ) ٦٢٩(عملي ة   م مجموع من  %) ٣١(بنسبة مئوي
ل دات التحلي ى المر وح ة االتصال عل رارات ، وحصلت عملي ة بتك ة الثاني رة ) ٥٠١(تب بة م بنس

ة  ي المرت ،%)٢٥(مئوي اس ف ة القي رارات وجاءت عملي ة بتك ة الثالث رة ) ١٤٨(ب ة م بة مئوي بنس
رارات  عملية االستدالل في الموجاءت  ،%)٧( رة  ) ٩٩(رتبة الرابعة بتك ة   م ، %)٥(بنسبة مئوي

رارات    وجاءت عملية استخدام األرقام في المر  ة الخامسة بتك رة  ) ٧٣(تب ة   م ، %)٤(بنسبة مئوي
ة التصنيف في الم    رارات    وجاءت عملي ة السادسة بتك رة  ) ٦٨(رتب ة   م ا  %)٣(بنسبة مئوي ، بينم

ة   ة مر) ٤٣(المرتبة السابعة واألخيرة بتكرارات جاءت عملية التنبؤ في  ، فقط %) ٢(بنسبة مئوي
  .مجموع وحدات التحليل في آتب العلوم العشرة مجتمعةمن 

   :أن) ٣(آما يتبين من الجدول 

وم   .أ  اب العل رار     آت م بتك ات عل ت عملي د تضمن س ي ق رة،  )١٣٩(للصف األول األساس م
م   االتصالثم  الحظةالم: على الترتيب اآلتيبنسب مئوية توزعت  م   التصنيف ث  االستدالل ث

ة    %)١، %٢.٥، %٣، %٦، %٢٨، %٤٨( التنبؤثم  القياسثم  ًا من عملي ، بينما خال تمام
   .استخدام األرقام

رار         .ب  بعة بتك م الس ات العل ي عملي اني األساس وم للصف الث اب العل من آت رة، ) ٨٩(تض م
ي  على اتوزعت  م  االتصال  : لترتيب اآلت م المالحظة  ث م   ستدالل اال ث م   التصنيف ث اس  ث القي
   .)١.٩، %٢.٨، %٢.٨، %٤.٦، %٨.٣، %٢٣، %٣٩(ستخدام األرقام اثم والتنبؤ 

ات  ست تضمن آتاب العلوم للصف الثالث األساسي  .ج  رار   عملي م بتك رة،  ) ٨٩(عل توزعت  م
ي ب اآلت ى الترتي م  المالحظة: عل م تصال االث اسث م  القي م التصنيف ث تداللث ؤ االس  والتنب

   .، بينما خال تمامًا من عملية استخدام األرقام)%٢.٥، %٢.٥، %٤، %٧، %٢١، %٣٨(

م    .د  ات عل رار  تضمن آتاب العلوم للصف الرابع األساسي ست عملي رة، توزعت   ) ٩٩(بتك م
م  المالحظة  : على الترتيب اآلتي م  االتصال  ث م  التصنيف  ث م  االستدالل  ث ؤ  ث م  التنب اس  ث القي

  . خال من عملية استخدام األرقام ، بينما)%٠.٨، %١.٦، %٥.٦، %٩، %٢٧، %٣٦(

) ١٤٧(بتكرار  الخامس األساسي عمليات العلم األساسية السبعةتضمن آتاب العلوم للصف   .هـ
القياس واالستدالل  ثم تصنيف الثم االتصال ثم المالحظة : مرة، توزعت على الترتيب اآلتي

  .)%٠.٦، %١.١، %٢.٢، %٢.٢، %٤.٤، %٣٤، %٣٦.٥(التنبؤثم  ستخدام األرقاماثم 

رار   تضمن آتاب العلوم للصف السادس األساسي .و  ) ١٩٩(عمليات العلم األساسية السبعة بتك
ي    ب اآلت ى الترتي ت عل رة، توزع ة : م م المالحظ ال ث م االتص اس الث م قي نيف ث م التص ث

تدالل  م االس ام الث تخدام األرق ؤ واس ، %٣.٢، %٥.١، %٥.٥، %١٧.٤، %٤٤.٣(تنب
١.٦، %١.٦%(.   
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 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م األساسية السبعة       تضمن  .ز  ات العل ابع عملي رار  آتاب العلوم للصف الس ، مرات ) ٣٠٣(بتك
ي ى الترتيب اآلت م المالحظة : توزعت عل م االتصال ث اس ث م القي م االستدالل ث ؤ الث م تنب ث

  . )%١، %١.٧، %٤، %٩، %١٠.٧، %٢٠، %٢٥.٦(استخدام األرقام ثم التصنيف 

رار      الثامن األساسي  تضمن آتاب العلوم للصف .ح  م األساسية السبعة بتك ات العل ) ١٥٧(عملي
ي ى الترتيب اآلت رة، توزعت عل م المالحظة : م م االتصال ث ام ث تخدام األرق م اس اس ث القي

   .)%١، %٣، %٥، %٥، %٩، %٢٤، %٣٢ (نبؤ التثم  التصنيفثم االستدالل و

م األ  .ط  رار    تضمن آتاب العلوم للصف التاسع األساسي عمليات العل ) ١٦٧(ساسية السبعة بتك
م  االتصال  ثم المالحظة : مرة، توزعت على الترتيب اآلتي اس  ث م  القي ام   ث م  استخدام األرق ث

   .)%١.٣، %٢.٦، %٣، %٦، %١٣، %٢٢، %٢٣(التصنيف ثم ستدالل االثم نبؤ الت

رار    تضمن آتاب العلوم للصف العاشر األساسي  .ي  ) ١٧٢(عمليات العلم األساسية السبعة بتك
م  مالحظة  الثم تصال اال: مرة، توزعت على الترتيب اآلتي اس  ث م  القي ام   ث م  استخدام األرق ث

        .)%٠.٤، %١، %٣.٦، %١١، %١٢، %١٥، %٢٧( التصنيفثم تنبؤ الثم ستدالل اال

ى الصف           ويرجع  وم من الصف األول إل ات آتب العل ك في محتوي م تل ات العل وافر عملي ت
ل    العلوم العشرة  العاشر األساسي إلى أن آتب لم تكتف بعرض المعلومات السردية أو الشارحة ب

ة       م تكن مجرد خطوات مرتب ا تضمنت مجموعة     ،شملت األنشطة العلمية والعملية، والتي ل وإنم
م ات العل ن عملي كٍل مقصود م يمبش وازن والتنظ ا الت ن يعوزه ى ، ولك ون إل ار المحكم ذي أش ، ال

ات آتب   . )٢(توضيحه في جدول  ضرورة توافره في عمليات العلم، وتم وقد شملت جميع محتوي
ى الصف الخامس     ًاالعلوم العشرة عدد ، ٩٠، ٨٥، ١٥٠، ١١٥(من األنشطة من الصف األول إل

      .   نشاطًا عمليًا) ٥٧، ٦٧، ٦٨، ٩٥، ٧٨(نشاطًا، ومن الصف السادس إلى الصف العاشر ) ١١٠

ه دراسة   تتفق هذه النتائج مع ما توصلت  و د  إلي اح  عب ة    ) ١٩٩٩(الفت من أن األنشطة العلمي
ة واالتصال   ي المالحظ ى عمليت ز عل دادي ترآ اني اإلع وم للصف الث اب العل ي آت  .المتضمنة ف

ة المتضمنة       ) ١٩٩٩(وتختلف معها في أن دراسة عبد الفتاح  ال األنشطة العلمي أسفرت عن إهم
ام    في آتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي لعمليات االستدالل، ؤ، استخدام األرق والتي أشار    التنب

ه دراسة       .البحث الحالي إلى توافرها في آتب العلوم العشرة ا توصلت إلي وتتفق هذه النتائج مع م
ادي  د اله امس    ) ٢٠٠٣(عب ع والخ فين الراب طة للص دريبات واألنش تي الت وى آراس ن أن محت م

اج، المالحظة، التصنيف، استخدام األرقام، االستنت: االبتدائيين قد تضمنا العمليات األساسية اآلتية
  . التنبؤ، القياس

انين        ا والزع ه دراسة األغ ا توصلت إلي ي   ) ٢٠٠٠(وتختلف هذه النتائج مع م من أن عمليت
اني         وم للصفين األول والث ابي العل ا فقط في آت ائج     .المالحظة والتصنيف ظهرت وتختلف مع النت

ة         من ) ٢٠٠٠(التي توصلت إليها دراسة فراج  ة للمرحل وم الثالث ات آتب العل اول محتوي عدم تن
  .المتوسطة بالسعودية لعملية التصنيف وضعف تناولها لعملية المالحظة



 "ب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطينمدى توافر عمليات العلم في آت" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢جلد م). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م   : البحث الذي ينص على أسئلةل الثالث من اؤاإلجابة عن الس  :ثالثًا ات العل ما مدى توافر عملي
   التكاملية في آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين؟

ذا الس  ل ل الباحث   ل اؤإلجابة عن ه يم األساسي، و      حل ة التعل وم العشرة لمرحل ك  آتب العل ذل
دّ   لكشف عن عمليات العلم التكاملية فيها، ل ام بع مَّ ق م        ومن ث ات العل ة من عملي رارات آل عملي تك

ل  التكاملية وجمع تكراراتها وحساب نسبها المئوية ا يوضحها   ، مقارنًة بمجموع وحدات التحلي آم
  ).    ٤(ول جد

  .نتائج تحليل آتب العلوم للمرحلة األساسية في ضوء عمليات العلم التكاملية:  )٤(جدول 

  عمليات العلم
  آتاب العلوم للصف

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  -  -  -  -  -  -  ٣.٧  ٤  ٠.٥  ١  فرض الفروض
  ٦  ١١  ٩  ١١  ١٧  ٢٠  ١٠.٢  ١١  ١١  ١٧  تفسير البيانات

  ٤  ٧  ٣  ٤  ١  ١  -  -  -  - ضبط المتغيرات
  ٩  ١٦  ٨  ١٠  ٧  ٨  ٣.٧  ٤  -  -  التجريب
 ١٩  ٣٤  ٢٠  ٢٥  ٢٥  ٢٩  ١٧.٦  ١٩  ١١.٥  ١٨  المجموع

  )٤(تابع جدول 

عمليات 
  العلم

الكتب   آتاب العلوم للصف
  العاشر  التاسع  الثامن  السابع  السادس  مجتمعة

  %  ك %  ك %  ك  %  ك %  ك  %  ك
فرض 

  ٠.٤  ٨  -  -  -  -  -  -  -  -  ١.٢  ٣  الفروض

تفسير 
  البيانات

١١ ٢٢٥  ١٤  ٣٣ ١١  ٢٦  ٩  ١٧  ١٢  ٤٩ ١٢  ٣٠  

ضبط 
  ٢  ٤٦  ٢  ٦  ٥  ١١  ٠.٥  ١  ٢  ٩  ٢.٧  ٧  المتغيرات

  ٩.٦ ١٩٥  ١٤  ٣٣ ١٣  ٣٠  ١١.٥  ٢٣  ١٤  ٥٧  ٥.٥  ١٤  التجريب

  ٢٣ ٤٧٤  ٣٠  ٧٢ ٢٩  ٦٧  ٢١  ٤١  ٢٨ ١١٥ ٢١  ٥٤  المجموع

وم    * اب العل وم للصف العاشر        مجموع وحدات التحليل في آت اب العل ى آت للصف األول وحت
  .على الترتيب) ٢٤٤، ٢٣٤، ١٩٨، ٤١٨، ٢٥٣، ١٨١، ١٢٤، ١١٨، ١٠٨، ١٥٧: (األساسي

وم العشرة         ) ٤(يالحظ من الجدول  ة وردت في آتب العل ة األربع م التكاملي ات العل أن عملي
ة  تحليلمن مجموع وحدات ال%) ٢٣(بنسبة مئوية  مرة) ٤٧٤(للمرحلة األساسية  ، وجاءت عملي



 ١٤١١ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى ابو جحجوح

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة   %)١١(بنسبة مئوية مرة ) ٢٢٥(في المرتبة األولى بتكرارات  تفسير البيانات ، وحصلت عملي
ضبط ، وجاءت عملية %)٩.٦(بنسبة مئوية مرة ) ١٩٥(على المرتبة الثانية بتكرارات  تجريبال

ة   المتغيرات  ة الثالث رارات  في المرتب رة  ) ٤٦(بتك ة   م ة  ، وجاءت  %)٢(بنسبة مئوي فرض  عملي
روض  ةالف ة الرابع ي المرتب رة ف اني ب واألخي راراتثم ط تك ة  فق بة مئوي ة  %)٠.٤(بنس بالمقارن

  .      العشرة مجتمعةالعلوم آتب في بمجموع وحدات التحليل 

   :أن) ٤(آما يتبين من الجدول 

د تضمن   .أ  وم للصف األول األساسي ق اب العل امليتينآت م تك ي عل رار  عمليت ط بتك ) ١٨(فق
ة   ) ١٧(ن هما تفسير البيانات بتكرار وهاتان العمليتاة، مر ، فرض  %)١١(مرة بنسبة مئوي

  . %)٠.٥(واحدة بنسبة مئوية  مرةالفروض بتكرار 

ات   تضمن آتاب العلوم للصف الثاني األساسي  .ب  م  ثالث عملي ة  عل رار  تكاملي رة،  ) ١٩(بتك م
ة   مرة ) ١١( التفسير: توزعت على الترتيب اآلتي فرض الفروض   ، %)١٠.٢(بنسبة مئوي

  . لكٍل منهما %)٣.٧(بنسبة مئوية ات مر) ٤(والتجريب 

ة    تضمن آتاب العلوم للصف الثالث األساسي  .ج  م تكاملي ات عل رار  ثالث عملي رة،  ) ٢٩(بتك م
مرات ) ٨( التجريب، %)١٧(بنسبة مئوية مرة ) ٢٠(تفسير ال: توزعت على الترتيب اآلتي

  %). ١(بنسبة مئوية مرة واحدة  ضبط المتغيرات، %)٧(بنسبة مئوية 

م  ثالث تضمن آتاب العلوم للصف الرابع األساسي  .د  ات عل ة  عملي رار   تكاملي رة،  ) ٢٥(بتك م
مرات ) ١٠(تجريب ، ال%)٩(مرة بنسبة مئوية ) ١١(تفسير ال: توزعت على الترتيب اآلتي

  %). ٣(بنسبة مئوية مرات ) ٤(ضبط المتغيرات ، %)٨(بنسبة مئوية 

مرة، ) ٣٤(بتكرار  تكاملية علمثالث عمليات العلوم للصف الخامس األساسي تضمن آتاب  .ه 
ة    ) ١٦(تجريب ال: توزعت على الترتيب اآلتي رة بنسبة مئوي رة  ) ١١(تفسير  ، ال%)٩(م م

  %).٤(مرات بنسبة مئوية ) ٧(ضبط المتغيرات ، %)٦(بنسبة مئوية 

م  .و  ة  ال تضمن آتاب العلوم للصف السادس األساسي عمليات العل ة األربع رار   تكاملي ) ٥٤(بتك
ي   ب اآلت ى الترتي رة، توزعت عل ير: م ة  ) ٣٠( التفس بة مئوي رة بنس ب ، ال%)١٢(م تجري

ة  ) ١٤( بة مئوي رة بنس رات  ، %)٥.٥(م بط المتغي ر) ٧(ض ة   اتم بة مئوي ، %)٢.٧(بنس
  %). ١.٢(بنسبة مئوية مرات ) ٣(فرض الفروض 

رة، توزعت   ) ١١٥(بتكرار علم تكاملية ثالث عمليات تضمن آتاب العلوم للصف السابع  .ز  م
ة    ) ٥٧(تجريب  ال: على الترتيب اآلتي رة بنسبة مئوي رة بنسبة   ) ٤٩(تفسير  ، ال%)١٤(م م

  %). ٢(بنسبة مئوية  مرات) ٩(ضبط المتغيرات ، %)١٢(مئوية 

ات  تضمن آتاب العلوم للصف الثامن األساسي  .ح  م ثالث عملي ة  عل رار   تكاملي رة،  ) ٤١(بتك م
ي  توزعت على ة    ) ٢٣(تجريب  ال: الترتيب اآلت رة بنسبة مئوي ) ١٧(تفسير  ، ال%)١١.٥(م

  %). ٠.٥(بنسبة مئوية  واحدة مرةضبط المتغيرات ، %)٩(مرة بنسبة مئوية 
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ات  تضمن آتاب العلوم للصف التاسع األساسي  .ط  م ثالث عملي ة  عل رار   تكاملي رة،  ) ٦٧(بتك م
رة  ) ٢٦(تفسير ، ال%)١٣(سبة مئوية مرة بن) ٣٠( تجريبال: توزعت على الترتيب اآلتي م

  %). ٥(مرة بنسبة مئوية ) ١١(ضبط المتغيرات ، %)١١(بنسبة مئوية 

ة   علمثالث عمليات تضمن آتاب العلوم للصف العاشر األساسي  .ي  رار  تكاملي رة،  ) ٧٢(بتك م
ي   ب اآلت ى الترتي ت عل ب  ال: توزع ير والتجري ة  ) ٣٣(تفس بة مئوي رة بنس ٍل  %)١٤(م لك

ة فرض      بي ،%)٢(بنسبة مئوية  مرات) ٦(ط المتغيرات ضب، منهما ًا من عملي نما خال تمام
  .الفروض

ز            قد تو ى ترآي ة فرض الفروض إل وم العشرة لعملي ات آتب العل درة تضمن محتوي رجع ن
ا ال   آتب العلوم على المعرفة العلمية المحددة، و اشتمال األنشطة العملية على خطوات محددة؛ مم

ى تضمن عمل  اعد عل اج يس ي تحت روض الت رض الف ة ف ي    ي دد ف ار والتع ي األفك عب ف ى التش إل
ى     اج إل ذا يحت الخطوات وتنوعها، والترآيز على االحتماالت والتأني في التوصل إلى النتائج، وه

اموا    تآن األنشطة والخطوات الشارحة، بحيث يمكن أن يكون مؤلفو تلك الكتب امزيد م ا ق وا فيم ف
ا،   جتهاد المعلمبعرضه فيها تارآين األمر ال ين لتنميتها من خالل التنفيذ الفعلي لألنشطة أو إثرائه

د يكون    أما فيما يتعلق بانخفاض تضمن محتويات آتب العلوم العشرة لعملية ضبط المتغيرات؛ فق
م             ات العل رات من عملي ة ضبط المتغي دنيا نظرًا ألن عملي األمر مبررًا في الصفوف األساسية ال

ة        تي تحتوي في ثناياها األآثر تجريدًا وال تقلة والتابع د العوامل المس العديد من المهمات من تحدي
وم     ة آتب العل ذا  والربط بينها والتحكم فيها وتتبع أثرها، لكن أن يستمر انخفاض تناولها في بقي فه

امن      غير مبرر و اب الصف الث يما في آت رة واحدة        ال س رات م ة ضبط المتغي ذي تضمن عملي ال
ل       بالرغم من احتو ة مث ك العملي ى موضوعات مناسبة لتل ه عل ة     : ائ ة الموجي اء، والحرآ بخار الم

ذه الموضوعات تح    والصوت، والضوء والبصريات، و   ة وه اعالت الكيميائي ى أنشطة    التف اج إل ت
رات ست    تتضمن ضبط المتغيرات، وآذلك آتاب الصف العاشر الذي تضمن عملية ضبط المتغي

رات ن أ م الرغم م ةب ي نهاي ع ف ه يق رة   ن ة مباش ة الثانوي بق المرحل يم األساسي ويس ة التعل مرحل
ل        ة مث ك العملي ى موضوعات مناسبة لتضمن تل ة المتجدة   : واحتوائه عل وانين  و ،مصادر الطاق ق

  .الحرارةو ،الموائعو ،الحرآة

ا توصلت      ائج مع م ه  تتفق هذه النت اح    إلي د الفت ة    ) ١٩٩٩(دراسة عب من أن األنشطة العلمي
ي آت  منة ف دادي ت المتض اني اإلع وم للصف الث الث عماب العل ت ث ي ناول ة ه م تكاملي ات عل : لي

ي    .ضبط المتغيرات وأهملت عملية فرض الفروضوالتجريب وتفسير البيانات  ومع دراسة عفيف
ة     ) ١٩٩٨( وم للمرحل ب العل ات آت ن محتوي روض م رض الف ة ف اب عملي ى غي ارت إل ي أش الت

ة بمصر  ائج م  . اإلعدادي ذه النت ف ه ة   وتختل ه دراس ا توصلت إلي ي ) ١٩٨٩( Fillmanع م الت
ائج    .أشارت إلى أن محتويات آتب األحياء أهملت تمامًا النظر إلى العلم آطريقة ذه النت وتختلف ه

آتب العلوم بالمرحلة االبتدائية خلت  أن  من) ٢٠٠٠(مع ما توصلت إليه دراسة األغا والزعانين 
رات  تمامًا من عمليات العلم التكاملية مثل ب ي      .ناء الفروض وضبط المتغي ائج الت وتختلف مع النت

وم       من  )٢٠٠٠(توصلت إليها دراسة فراج  ات آتب العل ة التفسير في محتوي ضعف ظهور عملي
  .الثالثة للمرحلة المتوسطة بالسعودية
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  توصيات البحث

  :في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي؛ فإن الباحث يوصي باآلتي

، ن قائمة عمليات العلم األساسية والتكاملية بمؤشراتها المحددة في البحث الحالي  االستفادة م -
   .تضمينها في محتويات آتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بشكٍل منظمعن طريق 

ة    إعطاء المزيد من االهتمام  - وم مجتمع ة   في محتويات آتب العل م التالي ات العل فرض   :لعملي
ات   التصنيف، و يرات،ضبط المتغ التنبؤ،الفروض،  وم    وذلك بتضمينها في محتوي آتب العل

  .ال سيما في األنشطة العملية بقدر ما يتناسب مع أهميتهاو

يم األساسي        - ة التعل وم لمرحل ة في آتب العل ، التوازن في نسب تضمين عمليات العلم المختلف
ا    ة أو عمليت ى عملي ث ال تطغ م   بحي ات العل ن عملي ال  ن م ة واالتص ىآالمالحظ ة  عل بقي

  .العمليات

ا   - ي بعملي ف األول األساس وم للص اب العل راء آت ام، : تإث تخدام األرق ؤ، التاس بط نب ض
  .وإثراء آتاب العلوم للصف الثاني األساسي بعملية ضبط المتغيرات .المتغيرات والتجريب

وم للصف الثالث    - ات  األ إثراء آتاب العل ام،   : ساسي بعملي  ،فروض الفروض  استخدام األرق
ات     .متغيراتوضبط ال ع بعملي وم للصف الراب اس،    استخدام : وإثراء آتاب العل ام، القي األرق

  .وفرض الفروض ،التنبؤ

ات  - امس األساسي بعملي وم للصف الخ اب العل راء آت ؤ،  :إث ام، وفرض التنب تخدام األرق اس
اس     ي القي ام بعمليت ادة االهتم وم     .، واالستدالل الفروض، باإلضافة إلى زي اب العل راء آت وإث

  .التنبؤ، واستخدام األرقام، وفرض الفروض: لصف السادس بالمزيد من عملياتل

وم للصف ا - اب العل راء آت يإث ابع األساسي بعمليت روض لس امفرض الف تخدام األرق  .، واس
وم  اب العل راء آت ات للصف ا وإث ي بعملي امن األساس ؤ، : لث روض، وضبط  التنب رض الف ف

  .المتغيرات

ي التصنيف، وفروض الفروض     تاإثراء آتاب العلوم للصف ال - راء   .سع األساسي بعمليت وإث
ات     ي بعملي ر األساس وم للصف العاش اب العل روض،   : آت رض الف ؤ، وف نيف، والتنب التص

   .وضبط المتغيرات

ا     - وم م افية واستقصائية وحل      التنويع في األنشطة العلمية المتوافرة في آتب العل ين استكش ب
  .رآيز بالدرجة األولى على األنشطة التدريبيةمشكالت وذات نهايات مفتوحة، وعدم الت

  
  مقترحات البحث

  :استكماًال لموضوع البحث الحالي فإن الباحث يقترح إجراء األبحاث التالية

  .تحليل محتويات أسئلة امتحانات العلوم التكوينية والنهائية في ضوء عمليات العلم -
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  .يات العلممللع مدى توظيف مدرسي العلوم في المراحل الدراسية المختلفة -

  .مستوى اآتساب تالميذ الصفوف الدراسية المختلفة لعمليات العلم المتضمنة في آتب العلوم -

  .علوم بالمرحلة الثانويةمدى توافر عمليات العلم في آتب ال -

  .التفكير العلمي لدى التالميذالعلوم بعمليات العلم وأثرها في تنمية إثراء محتويات آتب  -
  

  واألجنبيةالمراجع العربية 

مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي في   ").  ٢٠٠٠( .والزعانين، جمال .، إحساناألغا -
ة،       "آتب العلوم للمرحلة االبتدائية ة العلمي ة المصرية للتربي ع للجمعي ، المؤتمر العلمي الراب

  .٢٠١ -١٦٣ .)١( .٢٠٠٠أغسطس  ٣-٣١ ".التربية العلمية للجميع

  .عمان، األردن. دار الشروق.  ٢ط. ليب تدريس العلومأسا).  ١٩٩٦(زيتون، عايش  -

ال   - ون، آم ة   ).  ٢٠٠٢(زيت ة بنائي م رؤي وم للفه دريس العل ب .  ١ط. ت الم الكت اهرة، . ع الق
  .مصر

اب      ). "١٩٩٩(عبد الفتاح، هدى  - ئلة المتضمنة في آت ة واألس دراسة تحليلية لألنشطة العلمي
ات       اني اإلعدادي في ضوء عملي م العلوم للصف الث ة     "العل ؤتمر العلمي الثالث للجمعي ، الم

تقبلية    المصرية للتربية العلمية،  ة مس  ٢٨-٢٥، "مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين رؤي
  . ٢٨٢ -٢٤٧ .)١( .١٩٩٩يوليو 

د،   - د المجي دوحعب ة    ").  ٢٠٠٤( .مم ة اإلعدادي وم بالمرحل نهج العل وى م اول محت دى تن م
  . ١٤٤ -١٠٣ ).٣(٧ .مجلة التربية العلمية ".الطالب لها العلم وعملياته وفهمألبعاد طبيعة 

دين  - ال ال ادي، جم د اله وم  ".  )٢٠٠٣( .عب اهج العل طة لمن دريبات واألنش ة الت ويم آراس تق
اليب االتصال       ة في ضوء أس م األساسية    بالمرحلة االبتدائي ات العل ة   ".البصرية وعملي مجل

  .  ٣٧ -١ .)٢(٦ .التربية العلمية

ة      ").  ١٩٩٨( .عفيفي، يسري - ة اإلعدادي وم المدرسية بالمرحل مدى تناول محتوى آتب العل
  .١٨٠-١٦٣  .)١(١. مجلة التربية العلمية ".ليات االستقصاءلعم

وم  ).  ٢٠٠٢( .علي، محمد - دريس العل ي  .  ١ط. التربية العلمية وت اهرة،  . دار الفكر العرب الق
  . مصر

رز  - ام، مح و ").  ٢٠٠٠( .الغن ة لمحت ة تحليلي ة   دراس المرحلتين االبتدائي وم ب اهج العل ى من
ة المصرية    "واإلعدادية في ضوء بعض أبعاد التنور العلمي ع للجمعي ، المؤتمر العلمي الراب

  .٦٨ -٢٩ ).١( .٢٠٠٠أغسطس  ٣-٣١ ".التربية العلمية للجميعللتربية العلمية، 
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راج، مح - ة المتوس").  ٢٠٠٠( .سنف وم بالمرحل نهج العل وى م اول محت ة مدى تن طة بالملك
ة    ".يذ لهاالعربية السعودية ألبعاد العلم وعملياته وفهم التالم ة العلمي ة التربي -١ .٢)٣( .مجل

٤١  .  

ل - د .فضل، نبي ة   ").  ١٩٩٧( .وبوقحوص، خال ي ضوء أهمي وم ف ب العل وى آت يم محت تقي
ؤتمر العلمي    ."أهداف التربية العلمية من وجهة نظر معلمي العلوم بدولة البحرين  األول الم

ة،     ة العلمي رية للتربي ة المص رين    للجمعي ادي والعش رن الح ة للق ة العلمي  ١٣-١٠". التربي
  .٢٦ -١ ).١( .١٩٩٧أغسطس 

ى      .النجدي، أحمد - ادي، من د اله ي، وعب وم    ).  ١٩٩٩( .وراشد، عل دريس العل دخل في ت . الم
  .القاهرة، مصر. دار الفكر العربي.  ١ط

در  ).  ٢٠٠٥( .الهويدي، زيد - اليب ت ة األساسية    أس وم في المرحل اب  .  ١ط. يس العل دار الكت
  .العين، اإلمارات العربية المتحدة. الجامعي
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  .الحواس

ياء  - ة لألش ز الخصائص الطبيعي تميي
  .واألحداث بالمالحظة المباشرة

ر  - بة وغي فات المناس جيل الص تس
داث  ياء واألح بة لألش المناس

  .بالمالحظة المباشرة

وصف التغيرات الحادثة في األشياء  -
  .أو الظواهر في عبارات محددة

                      

س
قيا
ال

  

  .ياساختيار األدوات المناسبة للق -

كٍل    - اس بش تعمال أدوات القي اس
  .صحيح

  .التعبير آميًا عن الخاصية المقاسة -

المقارنة بين خاصيتين أو أآثر  - 
  .باستخدام أداة قياس مقننة

                      

ف
صني

الت
  

ًا لصفة     - ياء تبع ترتيب المواد أو األش
  .  معينة متدرجة

  .تحديد معيار التصنيف -

واد تب   - ياء والم ًا ألوجه   مقارنة األش ع
  .الشبه واالختالف فيما بينها
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  .فرعية
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  .فرعية جديدة من تعميم معروف
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  .ابقةمتوافرة عن ظاهرة بمعلومة س

دة  - ة جدي ة فرعي ى معلوم التوصل إل
  .من معلومة سابقة
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 . المقنعة لظاهرة أو حدث محدد
ة     - بب والنتيج ين الس ربط ب ال

  .لظاهرة أو حدث ما

                      

ت
را
غي
مت
 ال
بط
ض

  

تقلة  - ل المس د العوام تحدي
  .والتابعة في تجربة ما

ر - تقل  ال ر المس ين المتغي بط ب
  .وأثره في المتغير التابع
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 .امأل الجهاز بالماء بحيث تغمر القضبان - ٢
اد            - ٣ ى أبع ى  آل قضيب، وعل اب واحد عل ثّبت أعواد الثقاب على القضبان باستخدام مصهور الشمع، عود ثق
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 .أشعل مصدر الحرارة، وشّغل ساعة الوقف - ٤
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  )مالحظة(       .الحظ شحمة األذن الملتحمة أو الحرة في عائلتك وسجل ذلك - ١
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