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Abstract: 

 This study analyzed the first three elementary stage science textbooks in Jordan, with a view to identify the 

scientific thinking skills included in these textbooks and determining how these skills were introduced. Total of (887) 

scientific thinking skills were identified in textbooks, with   (295) scientific thinking skills per text and 4 skills per 

class period. The analysis revealed inappropriate inclusion of some scientific thinking skills in texts. The study 

recommended taking into account the appropriate methods of including scientific thinking skills in science textbooks 

in any future development of those textbooks.                           
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  :ملخص

كتب، بهدف الكشف عّما  3األولى في األردن والبالغ عددها  الثالثة األساسیةهذه الدراسة تحلیل كتب العلوم المقررة للطلبة في الصفوف  تناولت

 میعلتموذج عملیات الن في المهارات لیلتح نظامتضمنته من مهارات التفكیر العلمي، واآللیة المتبعة في تقدیمها في الكتب المحللة. استخدمت الدراسة 

) ٢٩٥( معدلبألسئلة المقدمة في هذه الكتب األساسیة في األنشطة وا التفكیر لمهارات. وقد كشفت النتائج عن تضمن الكتب المحللة ةاألساسیة والمركب

واستخدام  ،عن بعض نواحي القصور في تكرار بعض المهارات مثل التنبؤ التحلیلمهارات في الحصة الواحدة. كما كشفت عملیة  ٤منها وبمتوسط  لكل

ي أي في نصوص كتب العلوم، وذلك ف هاتضمین عملیةالمهارات في  هذهواستخدام عالقات المكان والزمان. وقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة  ،األرقام

  عملیة تطویر مستقبلیة لتلك الكتب. 

 التفكیر العلمي، كتب العلوم. مهارات: المفتاحیة الكلمات 

  :مقدمةال

 وبشكل ،األدلة البحثیة على تزاید االهتمام في الوقت الحاضر تؤكد

ــریع بــالحــاجــة إلى تعلیم مهــارات التفكیر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ض أن البع دویعــ ،تلقــائي سـ

الهـــدف الرئیس للتربیـــة تعلیم التفكیر للطلبـــة ویبـــدي التربویون في كـــل 

همات مع الم علیةقادرین على التعامل بفا رمكان قلقا من أن الطلبة غی

ـــدید التركیز على المعلومات ــ ــ  وأنهم ،التفكیریة الالزمة لهم في مجتمع شــ

ــى طاقاتهم الكامنة ــ ــ ـــح ،عموما ال یحققون أقصــ ــ لتقاریر من ا عدد وأوضـــ

 ،المهتمة بشــؤون التعلیم أن هناك تركیزا بالغا على عملیات االســتظهار

ــة  ــ  , Renner &Marek)وٕاهماال كبیرا للعملیات المعرفیة في المدرسـ

1990  , Kuhn,  1988 ,Baron & Sternberg,1987)  

ـــي بأنه: التفكیردي بونو  ویعرف ــ ــ ــ ــ ل المدروس للخبرة من أج التقصــ

وقـــد یكون الغرض هو اتخـــاذ القرار أو التخطیط أو حـــل  ،غرض مـــا

ـــیاء أو القیام بعمل ما ( دي بونو ــ ــ ــ ــ ــ ـــكالت أو الحكم على األشــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،المشــ

٢٠٠١  .(  

ـــتطیع  یعرف وكمـا ــ ــ ــ ــ ــ التفكیر على أنـه : عبـارة عن عملیـة عقلیـة یســ

ـــــيء ذي معنى من خالل الخبرة التي یمر  ــ ــ ــ المتعلم عن طریقها عمل شــ

من قال إن التفكیر یمثل عملیة عقلیة  وهناك). Beyer, 2001بها (

لهـــا وتقب ،وفهمهـــا ،وتـــذكرهـــا ،مورعن طریقهـــا معرفـــة كثیر من األ تمی

)Wilson , 2003 .(  

  :أنواع التفكیر –أ

  فاتبین نوع وآخر من تعری یزأوصافا للتمی الباحثون ملقد استخد 

ــمیاته أحد الشــــواهد على  ،التفكیر وربما كان تعدد أوصــــاف التفكیر وتســ

ــة أنواع التفكیر وفك رموزه.  الباحثینمدى اهتمام  ــ ـــ ومنبدراسـ میات مســ

ــل دالالت ذات معنى : التفكی ــ ـــال،  رالتفكیر التي تحمــ ــ  فكیرالتو الفعـ

ـــارب،  ـــد،  التفكیرو المتقــ ـــتقرائياال التفكیرو  ،المنتج التفكیرو النـــــاقــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،ســ

ـــداعي التفكیرو  ،الوظیفي التفكیرو  ،مليالع التفكیرو  ــ  التفكیرو  ،اإلبـــ

ـــتنبـــاطي ــ ــ ــ ــ ــ  والتفكیر ،المعرفي التفكیرو  ،المنطقي العلمي التفكیرو  ،االســ

  ).  ٢٠٠٣ ،اإلیجابي ( الطیطي

  خصائص التفكیر  -ب

إن التفكیر العلمي هو بـــالتـــأكیـــد نتیجـــة للجهود التي بـــذلهـــا        

ـــانیة وت ــ ــ ــ ـــمات الممیزة ل حددتالعلماء في بحثهم عن المعرفة اإلنســ ــ ــ ــ ه الســ

ـــمولیة  ــ ــ ــ ـــباب والشــ ــ ــ ــ . تجریدوالوالمعرفة العلمیة بالتنظیم والبحث عن األســ

ــتند إلى منهج معین  ـــمات التفكیر العلمي الذي یســ ــمة من سـ فالتنظیم ســ

ـــــع الفروض ـــكل  ،في وضــ ــ ــتناد إلى نظریة ثم اختبار الفروض بشــ ــ واالســـ

ــــوائیة على  بینمادقیق ومنظم.  ــ ــ ـــبه بردود أفعال عشـــ ــ ــ ــ التفكیر العادي أشــ

ــــوائیة دون وجود قدر من التنظیم.  ــ ــ ــ ـــــا  ویتمیزأحداث عشـــ ــ ــ ــ التفكیر أیضـ

ـــمولیة ـــكلة محددة كهدف بل ینطلق  الباحثف ،بالشـ العلمي ال یتناول مشـ

ــــكلة المحددة ــة المشـ ــ ــــول إلى أو  ،من دراسـ  جنتائالالموقف الفردي للوصـ

ــمل التي تعمیماتالو  ــ ــ ــ ـــتركة.  تشـــ ــ ــ ــ ـــتركة أو المواقف المشــ ــ ــ ــ الظواهر المشــ

ــف ــ ــ ــــا بالدقة والتجرید.  ویتصــ ــ ـــعى إلى ی فالباحثالتفكیر العلمي أیضــ ــ ســـ

یقة المعالجات اإلحصـــائیة الدق ویســـتخدم ،بدقة وٕاجراءاتهتحدید مشـــكلته 

  ) .  ١٩٩٦ ،كأساس للقیاس الكمي ( هالل

  ٦/٥/٢٠١٢ البحث قبول تاریخ  ٢٢/١٢/٢٠١٠ البحث استالم تاریخ
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ـــاط عقلي یعتمــد  لتفكیروا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عقلیــة داخلیــة یتمیز عملیــات علىنشــ

  اآلتي : النحو علىبخصائص متعددة یمكن إجمالها 

ــــكال متبای للتفكیر -١ ــــواء  نةأنماط وأشـ ـــیة سـ ــــوصــ لكل منها خصـ

ـــــكلیة  ممكانیة أ مكمیة أ ملفظیة أ مأكانت رمزیة أ ــ ــ ــ ــ حتى الشــ

  منها. 

 بل ،سلوك هادف فال یحدث في فراغ أو بدون هدف التفكیر -٢

 له ما یبرره داخل العقل. 

ـــــلوك یتأثر -٣ ــ ــ ــ  التفكیر بالنمو العقلي للفرد وبتراكم الخبرة فهو سـ

 تطوري. 

 ،التفكیر فعاال عندما یعتمد أحســـن المعلومات المتوافرة یكون -٤

 ویستند إلى أسالیب علمیة صحیحة ومنطقیة. 

الناحیة الواقعیة إال أن  منیوجد كمال مطلق في التفكیر  ال -٥

 لتفكیر تتحقق بالتدریب والممارسة من خالل الخبرة. فاعلیة ا

لمواقف أو ل المكانیةو نتاج عملیات بیئة الفرد الزمنیة  التفكیر -٦

 ٢٠٠٣األحداث التي یرتبط بها موضوع التفكیر ( الطیطي، 

فإن الخصائص المذكورة آنفا تبین تداخال للعناصر  وبهذا). 

ـــاط عقلي هادف وموجه  ةواألخالقی نفعالیةالمعرفیة واال ــ ــ ــ ــ لنشـ

  . هومكان من قبل اإلنسان في زمان موضوع التفكیر

مجموعة من التربویین قد خرجوا بعدد من  أن) ١٩٩٦( نمر كدؤ وی

ــهــــا في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالحظــــات عنــــد نظرتهم إلى مقررات العلوم وطرق تــــدریسـ

ـــاه  ــــث للعلم واالتجـ ـــدی ـــاتهم مع المفهوم الحـ ــة مالحظـ ــ ـــارن المــــدارس ومقـ

  : يأتالمعاصر لتدریس العلوم ومن هذه المالحظات ما ی

 بشكل واضح الجوانب المعرفیة للعلم كدمقررات العلوم تؤ  أن.   

 ـــاء  أن ـــتقصــ ـــلوب االســـ هذه المقررات تهمل تماما االهتمام بأســـ

لو وجدت بعض التجارب فهي تستخدم كبرهان  وحتى ،العلمي

 على صحة فكرة أو قانون أو نظریة. 

 ـــت إال تجـارب عرض  نإالتجـارب المعملیـة  أن ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجـدت لیسـ

ــبقا وهي تفتقر إلى مهارة عقلیة توجهها  فما ،ویعلم نواتجها مسـ

 لتلمیذ إال مجرد منفذ للتعلیمات التي في الكتاب. المعلم أو ا

 ــتخدمة تســـودها الطریقة اإللقائیة التقلیدیة طرق  ،التدریس المسـ

 التالمیذ بتسمیع المعلومات التي حفظوها.  ویقوم

 تحصـیل المادة العلمیة الموجودة میّ تقالتقویم المسـتخدمة  طرق 

 ولیس أمام التالمیذ إال حفظ المطلوب واستظهاره. 

 ـــائـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ التعلیمیـــة والمعـــامـــل الموجودة في المـــدارس ذات  الوســ

ـــاعـــد على القیـــام بـــالـــدور المتوقع لهـــا أو  ال ،إمكـــانیـــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ تســ

 المطلوب منها. 

ـــنون التفكیر االمالحظ أن هناك كثیر  من ــ  یسل ،من الطالب ال یحسـ

هم لم ینالوا ألن وٕانما ،تنقصهم القدرة العقلیة أو ،إلى ذكاء فتقرونیألنهم 

ـــحیح ــ ــ ــ ــ ــ أن كـــل الطالب  بمعنى ،التـــدریـــب الالزم لهـــا أو ،التوجیـــه الصــ

ـــكله المعتاد، والتفكیر الجید ولكن ،یفكرون ــ ــ ــ ــ ، هناك فرقا بین التفكیر بشــ

ـــكل تلقائي بل ال بد من تعلمه ــ ــ ــكل هذا األخیر بشــ ــ ــ ــابواك ،وال یتشـــ ــ ــ  تســـ

  ) بهذا الصدد :Nickersonالمهارة فیه ویقول نیكرسون (

 التنظیم،و  والتصــنیف، ،منا یقوم بعملیات تفكیریة مثل المقارنة " كل

ــذه  وغیرهــــا ــة إال أن ذلــــك ال یعني مطلقــــا أن هــ من العملیــــات الــــذهینــ

العملیات تتم بشكل جید، وغالبا ما یقوم بها المرء دون تدریب سابق أو 

أن مهارات التفكیر  بمعنى ،) ١٩: ص  ١٩٩٤ ،تعلم معین "   (محمد

ـــــا ميالعل ــــودةتحت ــ ــ ــ ــ ــ ـــدریس مقصـ ــ ــة ت ــ مع تقلیص في كم  ،ج إلى عملیـ

  المعلومات الهائل في المناهج الدراسیة. 

دریسها موّجهٌ ت -كغیرها من المواد التي یدرسها الطلبة-العلوم  ومادة

المدرسیة، ویغلب على حصصها تعلیم المحتوى العلمي  علومبكتب ال

 ,Ulerick, 2000; Kesidou & Roseman)الوارد في تلك الكتب 

، فقد أشارت دراسة هارمز ویاجر، المشار إلیها في ستیرن  (2002

معلمي  من %٩٠ أن إلى (Stern& Roseman, 2004)وروزمان  

 وفي. من وقت التدریس % ٩٥العلوم یستخدمون كتب العلوم في 

والریاضیات  علوملمتابعته وتفحصه لنتائج الطلبة في االختبارات الدولیة ل

The Third International Math and Science Study 

(TIMSS)   ضمن الدول المشاركة، أشار كیكلي  ١٩٩٥لعام

(Chechley, 1997)    إلى أن معلمي العلوم یعتمدون على كتب العلوم

  من وقت التدریس األسبوعي. %٥٠فیما یزید عن 

 أن نجزم بسالمة كتب العلوم المدرسیة لو عقملعله من غیر ال   

أو أن نجزم بسالمة اآللیة التي تستخدم بها لمجرد تمتع تلك  ، تهاوجود

حمل بین سیطرة كتلك ت نعلى التعلیم الصفي؛ أل ةالكتب بسیطرة جلیّ 

وسلبیات. فكتب العلوم تعد مصدرًا رئیسًا للمعلومات  یجابیاتإثنایاها 

بالنسبة للطالب، ولعلها مالذهم األهم في الحاالت التي ینشدون فیها 

مفهوم ما، وعندما یكلفهم المعلم بواجب بیتي،  أو من الفهم لفكرةمزیدًا 

. أما بالنسبة (Orgill& Bodner,2006)وعند استعدادهم لالختبارات 

ارات الدروس وٕاعداد االختب تحضیریعتمد علیها في  التيللمعلم، فهي 

  ).٢٠٠٥؛ الخطایبة،  ٢٠٠٩( امبوسعیدي و البلوشي،

عن سلبیات توظیف كتب العلوم في التعلیم المدرسي، نجد أن  أما    

بعض تلك السلبیات تشوب طریقة استخدام تلك الكتب حینًا، وتشوبها 

ذاتها حینًا آخر. إذ نجد أن المعلمین یعتمدون على تلك الكتب بشكل 

بما یحول دون الرجوع إلى مصادر معلومات  وس،مفرط في تحضیر الدر 

أخرى. كما أن بعض كتب العلوم المدرسیة تجعل المتعلم یتعلم عن 

ممارسة العلوم، كونها ال تتیح له فرصًا لممارسة  تعلمیالعلوم دون أن 

عملیات العلم ومهارات حل المشكالت ( امبوسعیدي و البلوشي، 

من  دعدتب مثقلة ب). أضف إلى ذلك أن غالبیة تلك الك٢٠٠٩

الموضوعات والمفاهیم، دون أن تطور أیًا منها؛ بمعنى أنها تركز على 

من الموضوعات على حساب  عدد (Covering) تغطیة



 ٢٠١٤ الثانيالعدد  – الرابع عشرالمجلد  – مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیة

53  

 ,.Roseman  et al)الطلبة لتلك الموضوعات   (Mastery)إتقان

2000; Chechley, 1997).  كتب العلوم  نفإعالوة على ما سبق

یغلب علیها تقدیم الموضوعات والمفاهیم العلمیة بطریقة تجبر الطلبة 

 على الحفظ الصم المجرد من الفهم، كونها ال تمنحهم فرصًا لفهم تلك

 ,National Research Council: NRC)الموضوعات والمفاهیم  

2000).  

رد ن أنوبالرغم من أن أي خلل في تعلم الطلبة للعلوم، ال یمكن     

م تعلیمه وبشكل كبیر ما یت تحدد إال أنها فردها،سببه إلى كتب العلوم بم

في غرفة الصف وكیف یتم تعلیمه، وتحدد كذلك معتقدات الطلبة بطبیعة 

 ;Stern& Roseman, 2004)المعرفة العلمیة والمسعى العلمي 

Koul, 1997).  ولعله من المؤكد أن تحقیق األهداف المرجوة من

مراحل التعلیم باختالف مستویاتها، مرهون بتطویر  فيتدریس العلوم 

، وهذا ما المدرسیة علومبمحتوى كتب ال واالهتمام هاوتحدیثمناهج العلوم 

یستوجب إخضاع تلك الكتب، وباستمرار، إلى عملیات تحلیل وتقویم، 

ربویة االتجاهات الت ، لتتواكب في النهایة معبغیة تطویرها وتجویدها

  .المعاصرة والمستجدات في المجاالت كافة

  الدراسة وأسئلتها: مشكلة

ــة لدى  ونبع ــ ــــكلة هذه الدراســ ـــاس بمشــ ــ خالل عدة  من ةالباحثاإلحسـ

  : أهمهاشواهد 

 ــهـــدتهـــا العقود  االنفجـــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ المعرفي وثورة المعلومـــات التي شـ

إلى مواكبـة هـذه المعلومـات والتفـاعـل معهـا  والحـاجـة ،األخیرة

ام الجـدیـد منهـا وٕاتخـ ىإلوالـذي ال یتم عبر متـابعتهـا والتعرف 

ــیـــةالمقررات الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بهـــا ؛ بـــل عبر تطعیم البنیـــة المعرفیـــة  دراسـ

للطالب بمهارات تفكیر علمي تجعله قادرا على التفاعل ذاتیا 

  معها. 

 األخیرة  الســـنوات المتزایدة التي تبذل عربیا وعالمیا في الجهود

 في ریقةوطبغرض التأكید على العلم باعتباره مادة في البحث 

وقد تجلت هذه الجهود في المجالت العلمیة التربویة  التفكیر،

 .العلومالمتخصصة في تدریس 

  :تيعن السؤال الرئیس اآل جابةاإل الحالیةالدراسة  هدفت ولذا

َتَضمُّن كتب العلوم المقررة في مرحلة التعلیم األساسي في  درجة ما

  : نااآلتی نلسؤاالا عنه وتفرع ؟التفكیر العلمي لمهاراتاألردن 

العلوم المقررة في مرحلة  كتب أنشطةدرجة تضّمن  ما: األول السؤال

ألساسي ا الثالثالتعلیم األساسي في األردن في الصفوف من األول إلى 

   ؟یر العلميلمهارات التفك

درجة تضّمن األسئلة في كتب العلوم المقررة في  ما: الثاني السؤال

في األردن في الصفوف من األول إلى الثالث  يمرحلة التعلیم األساس

  األساسي لمهارات التفكیر العلمي؟

   

  الدراسة:  أهمیة

 ــــوع الذي تحاول  تنبثق ــ ــ ــة من أهمیة الموضـ ــ ــ ــ أهمیة هذه الدراسـ

تطویر  السعي إلى إنوالمرتبط بالتفكیر العلمي.  ،التصدي له

ـــفي  ــ ــ ـــیة األولى یضـ ــ ــ ــــاسـ ــ هذه المهارات عند طلبة المرحلة األســ

  أهمیة خاصة على هذه الدراسة. 

 دعت مناهج العلوم المطورة وفق توجهات مؤتمر التطویر  لقد

) وكـذلـك منـاهج العلوم التي تم تطویرهـا وفق ١٩٩٣التربوي (

 تنمیة التفكیر العلمي لدى الطلبة.  ى) إلERfKEمشروع (

 ضمنتهاتفي قیاس مستوى مهارات التفكیر العلمي التي  تسهم 

ــیة األولى ز ومن ثم تفید مراك ،كتب العلوم في الحلقة األســـــاســـ

 .هاتطویر  أو المناهج راءعند إث اهجتطویر المن

 في إعطاء القائمین على تصــمیم المناهج تصــورا حدیثا  تســهم

دراســـیة تفعل االهتمام بالتفكیر العلمي بشـــكل في بناء وحدات 

 .عملي

 ـــــهم ــ ــ ــ ــ في الوقوف على الجوانــب والمهــارات التي یمكن أن  تســ

ــــب  ــ ــــانـ ــ ـــــداد المعلمین كبرأتحظى بجـ ـــام في إعــ ــ  من االهتمــ

 . هموتدریب

 ــــتفادة ــ ـــیة  االســـ ــ ــ ـــــاســ ــ من أداة تحلیل مهارات عملیات العلم األســ

ـــلوكات الدالة علیها ــ ــ ــ ــ ذه في ه اعدادهإوالتي تم  ،والمركبة والسـ

 الدراسة في عملیات التحلیل المستقبلیة لكتب العلوم. 

  الدراسة : منطلقات

الحالي المدخل الخاص بالرابطة األمریكیة لتقدم  البحث تبنى  -١

منهج العلم كمدخل مبني  مشـــروع حســـب ،)AAASالعلوم (

ـــنیف العملیـات،على  ــ ــ ــ ــ ــ  ذلكو  ،مهـارات التفكیر العلمي لتصــ

ـــتخداما ــ ـــح واألكثر اسـ ــ ــــوعیة ،ألنه األوضـ في منهجه  وموضــ

  وفي الوصول إلیه. 

ــرورة ،الخبراء في التربیة العملیة یؤكد  -٢ ــ ــ ــ ــ ـــاب الطل ضــ ــ ــ ــ بة اكتســـ

 لمهارات التفكیر العلمي. 

ـــتطالع عدّ   -٣ ــ ـــــار، ،العلم بمثابة منهج اســ ــتفســ ــ ــ ـــاؤل واسـ ــ  ال وتســ

ــه ،ینتهي ــ ــ ـــارات التفكیر  جعلـ ــ ــــب امتالك األفراد لمهــ ــ یتطلـ

 العلمي. 

  :الدراسة مصطلحات

  مهارات التفكیر العلمي : -١    

ــرعة  المهارة ــ : " القدرة على القیام بعملیة معینة بدرجة من الســ

ـــادواإلتقان مع اال ــ ــ ــ ــ : ١٩٨٣ ،في الجهد المبذول". (لبیب قتصــ

  )١٠١ص 
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التفكیر : " هي قدرة الفرد على شــرح العملیات العقلیة  مهارات

ة وٕاتقان ودق  بسرعة تهاوممارس هاوفهم هاوتعریفالمطلوبة منه 

  .) ٦١: ص  ١٩٩٣،غا(اآل". 

ــــان في  العلمي : التفكیر  ــتخدمه اإلنســ ــ ــــاط عقلي یســ " هو نشــ

 أو ،معالجة المشـــكالت العلمیة التي تواجهه في حیاته الیومیة

ـــــكالت العلمیة ـــائها ،في بحث المشــ ــ ـــتقصــ ــ  بمنهجیة علمیة واســ

  .) ٣: ص  ١٩٨٨منظمة والوصول إلى حل لها ". ( جبر ،

  :) طالحاالتفكیر العلمي (اص مهارات

 ـــدرات ــــب أن یتم القـــ ــة التي یجــ ــ ـــام العقلیــ ــ تع بهــــــا المتعلم للقی

. "أجل تحقیق الهدف من هذه العملیاتبالعملیات العلمیة من 

 ) ٤٦: ص ١٩٩٧ ،( نشوان

 ـــارات ا٢٠٠٤زیتون ( یعرف ــ ـــارات  لتفكیر) مهــ ــ العلمي (مهــ

عملیــات العلم ) " بــأنهــا مجموعــة القــدرات والعملیــات العقلیــة 

ــة الالزمة لتطبیق طرق العلم ــ ـــكلب العلميوالتفكیر  ،الخاصــ  شـــ

ــة المنهجیة العلمیة لفهم الظواهر الكونیة  صــــحیح أثناء ممارســ

الدراســة ثالث عشــرة عملیة علمیة كما حددتها  ه" وهي في هذ

ــنفتهــا إلى  و ،)AAASالرابطــة األمریكیــة لتقــدم العلوم ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

  ومركبة.  أساسیة) ٢٠٠٢نوعین (سالمة ،

  اإلجرائیة: التعریفات

ــمن ــ ــ ـــــطلحات وكان لها التعریفات  تتضـــ ــ ـــا من المصــ ــ ــ ــة بعضــ ــ ــ الدراســـ

  یة:تاآلاإلجرائیة 

مجموعة من القدرات العقلیة المنظمة التي  العلمي:التفكیر  مهارات

 ،رقاماأل واسـتخدام ،یحتاجها الطالب في عملیات (المالحظة والتصـنیف

 التنبؤ،و  واالســتدالل، واالتصــال، العالقات الزمانیة والمكانیة، واســتخدام

 ،إلجرائيا التعریفو  الفرضیات، واختبار ،الفرضیات وصیاغة القیاس،و 

  البیانات) والسلوكات الدالة على كل مهارة.  وتفسیر ،المتغیرات وضبط

هي جمیع كتـــب العلوم المقررة من قبـــل وزارة التربیـــة  العلوم: كتـــب

ولى في ألوالتعلیم األردنیة لیدرســها الطلبة في مرحلة التعلیم األســاســي ا

ًا كتاب العلوم كتاب یعداألردن من الصف األول إلى الثالث األساسي، و 

ــــواءواحدًا  ــ ــیة التي یتم  ســ ــ ــ ـــــم جمیع الوحدات الدراســ جاء بجزٍء واحد یضـــ

ـــكل  ــ ـــــلیه األول والثاني، أو على شـ ـــي بفصـ ــ ـــــها خالل العام الدراسـ تدریسـ

درس أحدهما في الفصل الدراسي األول، في حین  ـــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جزأین منفصلین یـ

  اآلخر في الفصل الدراسي الثاني. الجزءیـُدرس 

  الدراسة   محددات

ــة بكتب العلوم المقررة في مرحلة یتحدد تعمیم نتائج هذه ال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراسـ

ائجها ، إذ ال یمكن تعمیم نتوشـملها التحلیلالتعلیم األسـاسـي في األردن 

ــــها الطلبة في مرحلة أخرى أو في دولة  ــ على كتب العلوم المقررة لیدرســـ

ـــتوى تعلیمي  ـــتوى التعلیمي أو لمســ أخرى ســـــواء أكانت مقررة لذات المســ

ـــتخدمة في  آخر. كما یتحدد تعمیم نتائج هذه ــ ــ ــ ــ ــ ــة باألداة المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدراسـ

  الحصول على بیاناتها. 

  الدراسة وٕاجراءاتها منهجیة

   الدراسة: منهجیة

من واألسئلة ض ،هذه الدراسة أسلوب تحلیل محتوى األنشطة تبعتا

ــــفي، إذ تنـاولـت بـالتحلیـل كتـب العلوم المقررة في  ــ ــ ــ ــ ــ منهج البحـث الوصـ

ــف األ ــ ــ ــ ـــي في األردن من الصـ ــ ــ ـــــاســ ــ إلى االثالث   ولمرحلة التعلیم األســ

  التفكیر العلمي. مهاراتتضمنته من  عّمااألساسي بهدف الكشف 

  المحللة:  الكتب

ــة تحلیل جمیع كتب العلوم التي ُتَدرس للطلبة في  تناولت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدراسـ

مرحلة التعلیم األســاســي األولى في األردن من الصــف األول األســاســي 

وجمیع  ،٢٠٠٩/٢٠١٠األسـاسـي في العام الدراسـي  الثالثإلى الصـف 

ـــنوات بین  . وقد بلغ عدد ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥تلك الكتب تم تألیفها في السـ

  ) تفصیًال لتلك الكتب. ١. ویبین الجدول (بكت ٦تلك الكتب 

  ): كتب العلوم المحللة١(جدول

  التألیف ةسن  / رقم الطبعة  الجزء  الصف  الُمحلل الكتاب

  العلوم

  األول
  األول/ الطبعة الثالثة  الجزء

  الثاني/ الطبعة األولى الجزء

٢٠٠٧  

٢٠٠٥  

  الثاني
  األول/الطبعة الثانیة  الجزء

  الثاني/ الطبعة الثانیة الجزء

٢٠٠٧  

٢٠٠٧  

  الثالث
  األول/الطبعة األولى  الجزء

  الثاني/ الطبعة األولى الجزء

٢٠٠٧  

٢٠٠٧  

  النظري والدراسات السابقة: طارإلا

  الرابطة األمریكیة لتقدم العلوم  صنفت

American Association for the Advancement of 

Sciences (AAAS)  

ــروع منهج العلم كمدخل  مهارات ــ ــ ــ ــ ـــب مشـ ــ ــ ــ التفكیر العلمي حســ

  )SAPAمبني على العملیات (

ـــنفتها ـــیة تبدأ من ریاض األطفال  صـ إلى ثماني عملیات أســــاسـ

  وتضم:وحتى الصف الثالث 

 Observing المالحظة .١

 Classifying التصنیف .٢

األرقام استخدام .٣  Using Numbers 

 Measurement القیاس .٤

العالقات بن الفراغ  استخدام .٥

 والزمن

Using Space – Time Relationship 

 Communicating التواصل .٦

 Predicting التنبؤ .٧

 Reasoning االستدالل .٨

: یةتالصفوف من الرابع وحتى السادس تم التركیز على العملیات المتكاملة اآل وفي  

اإلجرائي التعریف .٩  Defining Operationally 

البیانات تفسیر .١٠  Interpreting Data 

الفرضیات صیاغة .١١  Formulating Hypothesis 

المتغیرات ضبط .١٢  Controlling Variable 

  Experimenting التجریب .١٣
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ـــلوكیة إذ   ــ دریب ت لیتم ،یمكن ترجمة التفكیر العلمي إلى مهارات ســ

ــمن ،نموهم وتطورهم فیها وقیاس ،الطلبة علیها ــ ــ ــ ــ تفكیر مهارات ال وتتضـــ

  )٢٠٠٢(عطا اهللا،  أساسیة. ومهارات ،العلمي قدرات عقلیة

ـــیتم      ــ ـــــابقة من حیث تحلیل كتب العلوم في  ســ ـــات الســ ــ تناول الدراســ

  الدول كل على حدة: بعض

مصر تمت عدة دراسات اهتمت بتحلیل محتوى الكتب المقررة  في  

حمد م دراسةلتحدید مدى تناولها لعملیات العلم، ومن هذه الدراسات : 

ائیة من كتب العلوم وأسئلتها بالحلقة االبتد یمی) التي استهدفت تق١٩٩١(

 الصف األول إلى الصف الخامس من التعلیم األساسي في عملیات

العلم األساسیة، وكان من أهم النتائج احتالل عملیة االتصال ألكثر من 

منها  ساتاحللت. تلتها عدة در  التي تهاوأسئلالنصف في محتوى الكتب 

إلى تحلیل كتاب العلوم للصف األول  وهدفت) ١٩٩٤الكریم( عبددراسة 

) ١٩٩٨ودراسة عفیفي ( ،االعدادي في ضوء اهتماماته بعملیات العلم

مدى تناول محتوى كتب العلوم بالمرحلة االعدادیة  معرفةعت إلى ، وس

)، واستهدفت االتعرف ١٩٩٩الفتاح ( عبدلعملیات االستقصاء ، ودراسة 

طة والتكاملیة في األنش ،مدى توافر مهارات عملیات العلم األساسیة لىإ

 ،العلمیة واألسئلة المتضمنة بكتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي

ة العلوم بالمرحل كتبعلى هذه الدراسات تغطیتها لجمیع  ظوالمالح

والتحقق من مدى تناول هذه الكتب في كافة جوانبها  ،بمصر عدادیةاإل

 واتفقت النتائج في ضعف تناول الكتب لكثیر ،لمهارات وعملیات العلم

معظم مهارات عملیات العلم عدا  وغیاب ،من مهارات االستقصاء

) تقویما ٢٠٠٣الهادي( عبد أجرى كماصال. مهارتي المالحظة واالت

امس الرابع والخ العلوم للصفینلكراسة التدریبات واألنشطة لمناهج 

االبتدائي في ضوء أسالیب االتصال البصریة وعملیات العلم األساسیة، 

ببعض عملیات العلم األساسیة مثل  اواضح اأظهرت النتائج اهتمام

 ماأمعقوال بالنسبة لعملیة التصنیف،  االمالحظة واالستنتاج، واهتمام

األرقام والقیاس فكان االهتمام بهم ضعیفا.  واستخدام ،عملیات التنبؤ

) باستقصاء مدى تناول محتوى منهج العلوم ٢٠٠٤المجید ( عبدوقام 

في مصر ألبعاد طبیعة العلم وعملیاته وفهم الطالب  عدادیةبالمرحلة اإل

أبعاد طبیعة العلم في محتوى كتب  النتائج غیاب معظم أظهرتو لها، 

 بخصائص العلم، كما أظهرت متعلقخاصة في البعد ال ،الثةالعلوم الث

اض بدرجة ضعیفة، وانخف تواجدتالنتائج أن جمیع فئات عملیات العلم 

  مستوى فهم الطالب في هذه األبعاد.

ــة تحلیلیة تقویمیة ٢٠٠٣وطالب( الیمن أجرى الحكیمي وفي )  دراسـ

ـــي في المدارس الیمنیة ــ ـــــاســـ ـــــع األســـ ــف التاســـ ــ ــ ث حی ،لكتاب العلوم للصــ

ـــــع یعد من الكتب الجیدة  ــف التاســ ــ ــ أظهرت النتائج أن كتاب العلوم للصـ

ــــائص العـــامـــة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ من األخطـــاء العلمیـــة  مـــا بـــه لقلـــةمن حیـــث الخصــ

ــین فیما یتعلق بال عیة،اوالطب  ضـــافیة،اإل قراءاتولكنه یحتاج إلى التحسـ

ـــتوى  ــ ــراكإومســ ــ ــ ـــ تبدوالكتاب للطالب في عملیة التعلم  شـ ــ من  ةمنخفضــ

ـــكال،  ــ ــــوم واألشــ ــ ــــطة والرسـ ــ ــــئلة في نهایة  أماخالل األنشـ ــ ـــتوى األسـ ــ مســ

ـــئلـــة في  االوحـــدات فهي متوازنـــة تحتـــاج مزیـــد ــ ــ ــ ــ ــ من التركیز على األســ

  المستویات العلیا من تصنیف بلوم.

مدى تناول  ســتقصــاءال اســةدر ) ٢٠٠٠فراج ( أجرىالســعودیة   وفي

ـــعودیة ألبعاد  بالمرحلةمحتوى العلوم  ــ ــ ــ ـــطة بالمملكة العربیة الســ ــ ــ ــ المتوســ

ضعف  نتائج تحلیل المحتوى أظهرتو  ،العلم وعملیاته وفهم التالمیذ لها

ـــطة ألبعاد فهم طبیعة العلم  منهجتناول محتوى  ــ العلوم بالمرحلة المتوســـ

ــــائص، وأخالقیات، ونتائج العلم) ولمهارات عملیات  ــ ــ ــ ــ ــ (وظائف، وخصـ

العلم (المالحظة، والتصنیف، واالستنتاج، والتفسیر، وضبط المتغیرات، 

ـــتوى التالمیذ  ــ ــ ــ ــ ــ وفرض الفروض، والتجریب). كما أظهرت انخفاض مســ

   في هذه األبعاد والمهارات.

) دراســة تحلیلیة تقویمیة لمحتوى كتاب العلوم  ٢٠٠٥الجبر ( جرىأو 

للصــف الســادس االبتدائي بالمملكة العربیة الســعودیة في ضــوء معاییر 

ـــبیا   قافوقد أظهرت النتائج توا ریكیة،تدریس العلوم بوالیة إندیانا األم ــ ــ نســ

ــة العلم والتقنیـــة،  ــة األولى: طبیعـ ي، العلم التفكیرو في المعـــاییر األربعـ

 ضیعلموامعاییر ا أماالطبیعیة، واألحیاء البیئیة على التوالي،  الظواهرو 

عد التاریخي، في المرتبة الثانیة ب لمنظورالشــــائعة، عالم الریاضــــیات، وا

ــــابقة. ممایدل أن المحتوى التعلیمي لكتاب العلوم   ــ ــ ــ ــ المعاییر األربعة الســ

  مستمرة. طویرخضع لعملیات ت

) دراسة تحلیلیة لكتب علوم ٢٠٠٦سهوان( أجرتالبحرین  وفي  

الحلقة األولى من التعلیم االبتدائي بمملكة البحرین في ضوء مكونات 

فكیر العلمیة، الطبیعة االستقصائیة، الت المعرفةالثقافة العلمیة األربعة (

ددها خمسة ع بلغالعلمي، والتفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع)، و 

 معدموذج ن باستخدامة المنهج الوصفي في التحلیل  اتبعت الباحث ،كتب

األكبر،  سبةأظهرت النتائج أن مكون المعرفة العلمیة كان له الن سابقا،

وجیا االستقصائیة، ثم مكون التفاعل بین العلم والتكنول طبیعةیلیه مكون ال

والمجتمع، حیث اتفقت نسب اشتمالها وتوافرها مع النسب المحكیة التي 

  المعرفة العلمیة. تؤكد على

معرفة  ها) دراسة كان هدف١٩٩٢( Pizziniبیتزیني  أجرى  

لة المدرسیة للمرح مالمستویات المعرفیة التي تناولتها كتب العلو 

 وضعمببعض الوالیات األمریكیة، حیث تم اختیار األسئلة  طةالمتوس

النتائج  وأظهرت الدراسة عشوائیا من ثمانیة كتب للعلوم للصف الثامن ،

  على قیاس المستویات المعرفیة الدنیا. ركزت األسئلة معظمأن 

بدراسة  Devetak & et. al) (2010 , دیفیتاكقام  كما  

 سیةالعلوم المدر  كتب من المصورةو  النصیة المواد  مضمون  ستقصاءال

 ثنینال لیلتحالنتائج   أظهرت .في  سلوفینیا  في موضوع "حاالت المادة"

ة الذین عشوائیا، وموجهة للطلب ااختیارهم تم لناشَرْین التعلیمیة المواد من

 حاالتواحد ( محور عاما وقد تم اختیار١٤ إلى ٦تتراوح أعمارهم بین 

 ورالص ممارسة التحلیل األول من الجزء یشمل .تحلیلهاالمادة) لیتم 
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 لمفاهیما لتحدید المحتوى تحلیل والثاني المحدد، طارلإل وفقا هاتحلیلو 

. یةالدراسیة الوطن المناهج لتوصیات وفقا بینهما العالقةاألساسیة و 

تم تحلیلها  لتيا البرامج بین التشابه أوجه -حد بعید لىإ- النتائج أظهرتو 

 بعض عن الكشف یمكن)، ولكن الفقراتالصفحات، ونوع  عدد(

. یةالتعلیم المواد في الصور من أنواع المقارنة بین عند االختالفات

موجهة  وفقا  أنها المحددة المدرسیة الكتب مضمون تحلیل أظهرو 

 لصورا فيوالمحتوى  ،(األمثلة الطرقولكن  ،للمناهج الدراسیة الوطنیة

  یقدم بها المؤلفون المواضیع تختلف من كتاب آلخر. التي )وغیرها

) إلى ٢٠٠٧والمعایطة ( فقد هدفت دراسة البشایرة أما في األردن   

 معرفة مدى احتواء كتاب العلوم للصف الثامن في األردن لمكونات

لبحثیة للعلم، ا الطبیعةو الثقافة العلمیة األربعة: الطبیعة المعرفیة للعلم، 

والطبیعة التفكیریة للعلم، والتفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع، 

 االباحث نموذج طبقو ومعرفة درجة اكتساب طلبة منطقة القصر لها. 

الصدق  من بعد التأكدلتحلیل كتاب العلوم، واختبار للثقافة العلمیة 

وزعت افة العلمیة توالثبات لهما. أظهرت نتائج الدراسة أن مكونات الثق

كون الطبیعة لم كبرالعلوم للصف الثامن بحیث كانت النسبة األ ابفي كت

ثقافة بأن مستوى ال ظهرتأالمعرفیة للعلم، یلیه المكونات األخرى، كما 

  العلمیة لدى الطلبة متدن.

) دراســة الســتقصــاء توزیع األنشــطة ٢٠٠٨أجرى العیاصــرة ( كما  

ـــالعلمیة في كتب العلوم للمر  ــیة من الصــ ى الخامس وحت فحلة األســـــاســـ

ـــیدها  ــ ــ ــیط ومدى تجسـ ــ ــ ـــاء البســ ــ ــ ـــتقصـ ــ ــ الثامن في األردن على أنواع االسـ

ــة أدات اســـتخدمتو  لســـمات االســـتقصـــاء الحقیقي، عینة  لتحلیل نیالدراسـ

الدراسـة وهي بطاقة التحلیل ألنواع أنشـطة االسـتقصـاء البسـیط، وبطاقة 

ــتق ـــمات االســـ ـــطة العلمیة الواردة في  صـــــاءالتحلیل لســ الحقیقي في األنشــ

ــیطة كان أظهرتو هذه الكتب.  ــیح البســ أكثر  تالنتائج أن تجارب التوضــ

ــیط ورودا في هذه الكتب، وٕان اختلفت  ـــتقصـــــاء البســـ ـــطة االســ أنواع أنشــ

ــل كتب العلوم  ــ ــ ــف آلخر، كما أظهرت النتائج  فشــ ــ ــ ــبة من صــ ــ ــ  يفالنســ

  ها.العلمیة الواردة فیفي األنشطة  الحقیقيتجسید سمات االستقصاء 

ــرة( أجرى   ــ ــ ــ ـــــاء مدى ٢٠٠٩الطیطي والعیاصـ ــ ـــتقصــ ــ ــ ــة الســ ــ ــ ــ ) دراسـ

تضـــمین كتب العلوم المطورة للصـــفوف الثالثة األولى للمعاییر العالمیة 

ــذه  ــ ــــدى التزام معلمي هـ ــة بمحتوى العلوم، ومـ ــ ــة المتعلقـ ــ ــة العلمیـ ــ للتربیـ

تیار خالصـــفوف بتطبیق ما یتعلق بتدریس العلوم في هذه المعاییر، تم ا

ـــفوف الثالثة األولى في  ا) معلم١٢٠عینة من ( ــ ــــون الصــ ومعلمة یدرســـ

ـــام  ــة جرش في األردن في العــ ، أجـــــابوا على ٢٠٠٨-٢٠٠٧محـــــافظـــ

) فقرة ثالثیة ٢٦) والثانیة على (٣٢، اشـــتملت األولى على ( نیاســـتبانت

ــل ثبــــاتهمــــا على التوالي ( وكــــاناألبعــــاد،  ).  ٨١،٦) و(%٨١،٥معــــامــ

ــات النتـــــا أهم أظهرتو  ــ ــــال العلم كعملیـ ـــالمحتوى أن مجـ ــة بــ ــ ئج المتعلقـ

ـــتقصـــــاء كان أكثر مجاالت المعاییر العالمیة للتربیة العلمیة المتعلقة  اســ

ـــفوف الثالثة األولى، تاله العلم  ــ ــ ــ ــمنا في كتب الصـ ــ ــ ــ بمحتوى العلوم تضــ

  وأقلها مجال تاریخ العلم وطبیعته. جیا،والتكنولو 

  على الدراسات السابقة : تعقیب

 الدراســـات الســـابقة على وجود ضـــعف عام في مســـتوى  اتفقت

 يمهــارات التفكیر العلمي في محتوى الكتــب انعكس على تــدن

 تنمیة هذه المهارات البد من لذلكتلك المهارات لدى الطلبة و 

ـــتقبلیة  لدیهم، هاوتطویر  ــ ــ ــ ــ ــ ومراعاتها في عملیات التطویر المســ

  للمناهج.  

 ـــارت ــ ـــات إلى وجود عالقة موج أشــ ــ بة ذات داللة بعض الدراســ

 عالیة بین التفكیر العلمي وعملیات العلم. 

 ــة الحالیة في تناولها لتحلیل محتوى الكتب في  تختلف ــ ــ ــ الدراســ

األردن للصـــفوف األســـاســـیة الثالث األولى في ضـــوء مهارات 

ــل مبني على  التفكیر ــ ـــــدخــ ــروع منهج العلم كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( وفق مشـ

 ).SAPAالعملیات

  ـــات الســــابقة ف االســــتفادة تم ـــالیب من الدراسـ ـــتخدام األسـ ي اسـ

ــبة ــ ــــائیة المناســ ـــمیم أدا ،اإلحصــ ــ ر مهارات التفكی لتحلیل ةوتصـ

ــــب الــعــلــوم، والــتــعــ ــ اإلجــرائــي  ریــفالــعــلــمــي الــواردة فــي كــتــ

  البحثي للدراسة. تصمیمللمصطلحات وال

  الدراسة:  أداة

  التفكیر العلمي: مهاراتتحلیل الكتب وفقًا ل أداة

ـــلوكــات من األداة تكونــت ــ ــ ــ ــ ــ الــدالــة على كــل مهــارة من مهــارات  الســ

ــــورتها األ في األداةعملیات العلم، ومفاهیم متعلقة بها تكونت  ــ ــ ــ ــ ــ ولیة صـ

ــهــا ١١٠من( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیــة في  عــدد على) فقرة، تم عرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الهیئــة التــدریسـ

ـــــص المناهج و  ـــالیب تدریس العلوم) والقیاس والتقویم  التدریستخصــ ــ (أســ

ـــمولیتها للمهارة وأ ــ ــ ـــبة الفقرات وشـــ ــ ــ ــة مدى مناســـ ــ ــ ــ ــــافات أو لدراســ ــ ــ ي إضــ

ـــهابتعـدیالت یقترحونهـا، حیـث تم حـذف بعض الفقرات وتعـدیـل  ــ ــ ــ ــ ــ  عضــ

ــــورتها النهائیة إلى ( اآلخر ــل في صــ ــ ) ویبین 1. ملحق(ة) فقر ١٠١لتصــ

  حسب المهارات. األداةبنود  یع) توز ٢الجدول(

  التحلیل حسب المهارات  ألداةبنود ا توزیع): ٢( جدول

  المهارة بنود المهارة  

  ٩ – ١ المالحظة  .١

  ١٥ – ١٠ القیاس   .٢

   ٢٦ -١٦ االستدالل  .٣

  ٣٢ – ٢٧ التصنیف   .٤

  ٤٢ – ٣٣ التواصل    .٥

  ٥١ – ٤٣ التنبؤ  .٦

  ٦٠ – ٥٢ استخدام األرقام   .٧

  ٧٠ – ٦١ العالقات الزمانیة والمكانیة استخدام  .٨

  ٧٧ – ٧١ المتغیرات تحدید   .٩

  ٨٢ – ٧٨ الفرضیات صیاغة   .١٠

  ٨٨ – ٨٣ البیانات تفسیر   .١١

  ٩٣ – ٨٩ اإلجرائي التعریف   .١٢

  ١٠١ – ٩٤ التجریب  .١٣
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على  داةاأل تطبیققراءة كتــب العلوم و  تمــتمن ثبــات التحلیــل  للتحقق

ــف الثـاني  ةعینـة من الكتـب المحللـة للمرحلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األولى، وهو كتـاب الصـ

ــــوین م الباحثةمن قبل  ،الجزء األول ــ ــ ــ ــ ــ ـــیة في  نوعضـ ــ ــ ــ ــ ــ الهیئة التدریســ

ـــالیب تدریس العلوم ــ ـــئلة الوحدات  ،أسـ ــ ــــطة وأسـ وطلب إلیهم تحلیل األنشــ

ت ثم حســب ومن ،الدراســیة ضــمن نظام التحلیل المحدد في أداة الدراســة

  نسبة االتفاق بین المحللین حسب المعادلة التالیة:

ـــبة ــ ــ ــ ــ ــ ـــطةاالتفاق= عدد ا نســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــئلة) التي اتفق علیها ألنشــ ــ ــ ــ ــ ــ (أو األســ

  %١٠٠ ×التحلیل(أو أسئلة)أنشطةالمحلالن/ عدد 

ارات على مه نسبة االتفاق المحسوبة بالمعادلة السابقة ساوت وقد 

 كما ) وهي قیمة مالئمة ألغراض الدراسة.%82( التفكیر العلمي ككل

یظهر و  معامل الثبات  لكل مهارة من مهارات التفكیر العلمي، یجادإ تم

  ) هذه النتائج:٣الجدول (

  التفكیر العلمي مهاراتحسب  التحلیل ألداةالثبات  معامل): ٣( الجدول

 الثبات باالتفاق نسبة  المهارة  

 ٠,٧٩ المالحظة   .١

  ٠,٩٠ القیاس   .٢

 ٠,٨٧ داللاالست  .٣

 ٠,٨٨ التصنیف  .٤

  ٠,٨٢ التواصل    .٥

 ٠,٧٧ التنبؤ  .٦

 ٠,٨٩ استخدام األرقام   .٧

 ٠,٨٦ العالقات الزمانیة والمكانیة استخدام  .٨

 ٠,٧٠ المتغیرات تحدید   .٩

 ٠,٨٥ الفرضیات صیاغة  .١٠

 ٠,٧٥ البیانات تفسیر   .١١

 ٠,٧٩ اإلجرائي التعریف   .١٢

  ٠,٩٠ التجریب   .١٣

 ٠,٨٢  الكلي  

  اإلحصائیة المعالجة

ـــتخدمت ـــتخراج  اسـ ـــفي السـ ــة مبادئ اإلحصــــاء الوصـ في هذه الدراســ

ـــ الواردةالتفكیر العلمي  مهاراتتكرارات   بهافي كتب العلوم المحللة ونســـ

ـــطة  المئویة ـــبة  لألنشــ ـــئلة ،بالنســ ــبة لألســ ــ ـــف على حدة  لكل وبالنسـ صــ

 ضمنمي العل التفكیرحساب تكرارات  وفي ،وللصفوف الثالث مجتمعة

  . مجاالت التحلیل ونسبها المئویة 

  الدراسة ومناقشتها نتائج

   المتعلقة بسؤال الدراسة األول: النتائج

 كتب أنشـــطةســـؤال الدراســـة األول على : "  ما درجة تضـــمن  نص

ـــفوف  ــ ــ ـــي في األردن في الصـ ــ ــ ــــاسـ ــ العلوم المقررة في مرحلة التعلیم األســ

ــــؤ  ولإلجابة" .  ؟األولى لمهارات التفكیر العلمي الثالث ال، عن هذا السـ

ـــطة ومهارات التفكیر العلمي في  ــ ــ ــ ــ ــ ّدت التي عُ  المواقفتم تحدید  األنشــ

ــل الثاني  كمهارات ــ ــ ــ ــل األول والفصـــ ــ ــ ــ ـــفوففي كتاب الفصـــ ــ ــ ــ ول األ للصــ

ـــح الجدول ( ــ ــ ــ ـــطة في المهارات تكرار) ٤والثاني والثالث. ویوضــ ــ ــ ــ  األنشــ

ــف على حدة ،الواردة في الكتب ــ ــ ــ ــ ـــطة صـــ ــ ــ ــ ــ ــبها المئویة لكل أنشــ ــ ــ ــ ــ  ،ونســـ

  وللصفوف الثالثة مجتمعة.

ـــح   ــمن) ٤من خالل الجدول ( یتضـ األنشــــطة في كتب العلوم  تضــ

ــیة وهي على الترتیب من حیث   ألعلىامهارات التفكیر العلمي األســــاســ

االســـتدالل، التواصـــل)، وأقلها تكرارًا (التنبؤ، اســـتخدام  المالحظة،(تكرار

ـــمنت الكتب مهارة  ـــتخدام عالقات المكان والزمان). كما تضــ األرقام، اســ

ـــبة  ــ ــ ـــــطة، ولم  %٢٦التجریب وهي من المهارات المركبة بنســ ــ من األنشــ

ـــح من  ــ ــ ــ ــــمن باقي مهارات التفكیر العلیا بتكرار ملحوظ. كما یتضــ ــ ــ ــ تتضـ

  .لم تتضمن مهارة القیاس یهأأن كتب العلوم للصف األول بجز  ولالجد

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:  النتائج

"ما درجة تضمن أسئلة كتب العلوم  سؤال الدراسة الثاني على : نص

 ثالثالالمقررة في مرحلة التعلیم األساسي في األردن في الصفوف 

حدید تعن هذا السؤال، تم  ولإلجابة.   ؟األولى لمهارات التفكیر العلمي

 الواردة في كل وحدة ومهارات التفكیر العلمي في كل منها في األسئلة

. صفوف األول والثاني والثالثكتاب الفصل األول والفصل الثاني لل

كل لالمئویة  ) تكرار المهارات في األسئلة ونسبها٥الجدول ( ویوضح

  على حدة وللصفوف الثالثة مجتمعة. صف

ـــح ــ ــ ـــ٥من خالل الجدول ( یتضـــ ــ ــ ـــئلة في كتب العلوم  من) تضـــ ــ ــ األســـ

ــیة وهي على الترتیب من حیث األعلى  مهارات التفكیر العلمي األســــاســ

التواصــل، التصــنیف، االســتدالل) وأقلها تكرارًا (القیاس، اســتخدام تكرار(

ـــمن باقي  ــ ـــتخدام عالقات المكان والزمان). كما أنها لم تتضـ ــ األرقام، اسـ

ـــح من الجدول أن كتب  ــ مهارات التفكیر العلیا بتكرار ملحوظ. كما یتضــ

ــمن كتب  ــ ـــمن مهارة القیاس، بینما لم تتضـ ــف األول لم تتضــ العلوم للصـــ

  والزمان. المكان اتلث مهارتي القیاس و استخدام عالقالصف الثا

: ما درجة تضمن كتب العلوم الرئیسعلى سؤال الدراسة  جابةولإل

 ثالثالالمقررة في مرحلة التعلیم األساسي في األردن في الصفوف 

عن هذا السؤال، تم جمع  ولإلجابة.  ؟األولى لمهارات التفكیر العلمي

) ٤مهارة في األنشطة واألسئلة   الوارد في الجدولین ( لكل الكلي التكرار

) تكرار المهارات في ٦) للصفوف مجتمعة . ویوضح الجدول (٥و(

  كل منها في الصف الواحد. دلومع ،الثالثة مجتمعة لصفوفا

) تضمن األنشطة واألسئلة في كتب ٦من خالل الجدول ( یتضح

یث على الترتیب من ح وهي ،العلوم مهارات التفكیر العلمي األساسیة

األعلى تكرار(التواصل، المالحظة، االستدالل)، وأقلها تكرارًا (القیاس، 

التنبؤ، استخدام األرقام، استخدام عالقات المكان والزمان). كما تضمنت 

مرة للكتاب  ٢٤الكتب مهارة التجریب وهي من المهارات المركبة بتكرار

لیا باقي مهارات التفكیر الع ولم تتضمن ألسئلة،الواحد في األنشطة وا

  بتكرار ملحوظ.
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  ونسبها المئویة الثالث حتىمهارات التفكیر العلمي الواردة في أنشطة كتب العلوم من الصف األول  عدد): ٤(الجدول

  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول  مهارات التفكیر العلمي  

التكرار 

الكلي 

للصفوف 

  مجتمعة

  النسبة الكلیة

    

ف
ر/

كرا
الت

١
  

ف
ر/

كرا
الت

٢
  

بة
س
الن

ف  
ر/
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الت

١
  

ف
ر/

كرا
الت

٢
  

بة
س
الن

ف  
ر/

كرا
الت

١
  

ف
ر/

كرا
الت

٢
  

بة
س
الن

ي  
كل
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رار
تك

ال
  

یة
كل
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بة
س
الن

  

  %٦٩  ١٨٤  ٩٠  ٣٣  ٤٠  ٧١  ٢٥  ٤٢  ٤٨  ٢٤  ٢٠ المالحظة  .١

  %١٠  ٢٦  ١١  ٣  ٦  ١٨    ١٧  -  -  - القیاس  .٢

  %٦٥  ١٧٥  ٧٥  ٢٩  ٣٢  ٧٣  ٣٥  ٣٤  ٤٨  ٣٤  ١١ االستدالل  .٣

  %٢٠  ٥٣  ١٥  ٢  ١٠  ١٦  ٦  ٩  ٢٨  ٧  ١٩ التصنیف  .٤

  %٥٣  ١٤٢  ٢١  ٩  ٨  ٢٧  ٢١  ٥  ٥٠  ٢٦  ٢٠ التواصل  .٥

  %٥  ١٤  ١٠  ٥  ٣  ٤  ٣  ١  ٢  ٢  - التنبؤ  .٦

  %٥  ١٤  ٤  -  ٣  ٧  ٢  ٥  ٤  -  ٤ استخدام األرقام  .٧

  %٥  ١٢  ٦  ٤  ١  ١  -  ١  ٧  ٦  - استخدام العالقات الزمانیة والمكانیة  .٨

  %٤  ١٠  ٩  ٧  -  ٢  ٢  -  ١  ١  - تحدید المتغیرات  .٩

  %٢  ٤  ٥  ٤  -  -  -  -  -  -  - صیاغة الفرضیات  .١٠

  %٠,٥  ١  ١  ١  -  -  -  -  -  -  - تفسیر البیانات  .١١

  %٢  ٤  ٥  ٤  -  -  -  -  -  -  - التعریف اإلجرائي  .١٢

  %٢٦  ٧٠  ٣٧  ٢١  ٩  ٢٠  ١٤  ٥  ٢٣  ١٩  ٢ التجریب  .١٣

        ٤١  ٤٠    ٣٨  ٥٧    ٥٣  ٣٩  العدد الكلي لألنشطة  

  الثالث ونسبها المئویة حتىالعلوم من الصف األول  كتب أسئلةمهارات التفكیر العلمي الواردة في  تكرار): ٥(الجدول

  الثالث الصف  الثاني الصف  األول الصف  التفكیر العلمي مهارات  
الكلي  التكرار

  للصفوف مجتمعة

   النسبة

  

    

رار
تك
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ف
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ف
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  ٩  ١٧  ٥  ٢  ١  ٨ ٢  ٣  ١٦  ١  ٨ المالحظة  .١

  ٣  ٥  -  -  -  ٨  -  ٥  -  -  - القیاس  .٢

  ١٢  ٢٢  ٩  ٢  ٤  ١٤  ٢  ٧  ١٣  ٢  ٥ االستدالل  .٣

  ٢٠  ٣٦  ١٥  ٧  ٣  ١٧  ٥  ٦  ٢٧  ٤  ١١ التصنیف  .٤

  ٣٧  ٦٩  ٢٣  ١٠  ٥  ٣٤  ١٨  ٤  ٥٧  ٢٢  ١٠ التواصل  .٥

  ٨  ١٤  ١٤  ٢  ٧  ٥  ٣  -  ٤  ٢  - التنبؤ  .٦

 ٣  ٦  ٣  -  ٢  ٣  -  ٢  ٤  -  ٢ استخدام األرقام  .٧

٨.  
استخدام العالقات الزمانیة 

 والمكانیة
-  ٢  ٤  -  -  -  ٢  ١  -  ٥  ٣  

  -  ٠                   تحدید المتغیرات  .٩

  -  ٠                   صیاغة الفرضیات  .١٠

  ٢  ٣  ٥  ٣  -             تفسیر البیانات  .١١

  -  ١  ٢  ١  -             التعریف اإلجرائي  .١٢

  -  ١  ٢  ١  -             التجریب  .١٣

    ١٨٥    ٣٢  ٣٣    ٣٢  ٣٢    ٢٨  ٢٨  لألسئلة الكلي العدد  

  : كتاب الفصل األول١ف    

  : كتاب الفصل الثاني٢ف

  

  

 للصف الواحد ومعدلهاالثالث  حتىمهارات التفكیر العلمي الواردة في كتب العلوم من الصف األول  تكرار ):6(الجدول
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الكلي في أنشطة  التكرار  التفكیر العلمي مهارات  

  الصفوف مجتمعة

الكلي في  التكرار

  أسئلة الصفوف مجتمعة

الكلي في  التكرار مجموع

  الصفوف مجتمعة سئلةو أ أنشطة

 المعدل

  للصف الواحد

  ٦٧ ٢٠١  ١٧  ١٨٤ المالحظة   .١

  ١٠ ٣١  ٥  ٢٦ القیاس   .٢

  ٦٦ ١٩٧  ٢٢  ١٧٥ االستدالل   .١٣

  ٣٠ ٨٩  ٣٦  ٥٣ التصنیف   .٤

  ٧٠ ٢١١  ٦٩  ١٤٢ التواصل   .٥

  ٩ ٢٨  ١٤  ١٤ التنبؤ   .٦

  ٧ ٢٠  ٦  ١٤ استخدام األرقام   .٧

  ٥ ١٦  ٤  ١٢ العالقات الزمانیة والمكانیة استخدام   .٨

  ٣ ١٠  ٠  ١٠ المتغیرات تحدید   .٩

  ١ ٤  ٠  ٤ الفرضیات صیاغة   .١٠

  ١ ٤  ٣  ١ البیانات تفسیر   .١١

  ٢ ٥  ١  ٤ اإلجرائي التعریف   .١٢

  ٢٤ ٧١  ١  ٧٠ التجریب  .١٣

  ٢٩٥  ٨٨٧  ١٧٨  ٧٠٩  الكلي المجموع  

  النتائج:  مناقشة

  ): ٦خالل النتائج في الجدول ( من یتضح

 ــمن ــ ــ ــ ــ ـــئلة في كتب العلوم مهارات التفكیر  تضـ ــ ــ ــ ــــطة واألســ ــ ــ ــ األنشـ

ــة وهي على الترتیـــب من حیـــث األعلى  ـــیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلمي األسـ

 یاس،القو  التصــنیف،و  االســتدالل،و  المالحظة،و تكرار(التواصــل، 

ـــتخدامو  التنبؤ،و  ـــتخدامو األرقام،  اســ عالقات المكان والزمان).  اســ

یر العلمي فكأن كتب العلوم للصفوف الثالث األولى تثیر الت أي

ــف الواحد،  وبما أن  ٢٩٥لدى طلبة هذه المرحلة وبمعدل  ــ للصــ

ـــــص العلوم ثال ــ ــ ـــبوعیًا،  ثعدد حصــ ــ ــ ــ ـــــص أســ ــ ــ في  وعددهاحصــ

ــف الواحد على مدار العام  ــ ــ ــ ـــة تقریبًا، فإن  ٧٥الصـ ــ ــ  كتب حصــ

في  أسئلتهاو في أنشطتها  ستثیرالعلوم للصفوف الثالث األولى ت

ــة الواحدة مهارات التفكیر العلمي بمعدل( ــ ــ ــ ــ ) ٤=٢٩٥/٧٥الحصــ

ــة الواحدة  واتفقت هذه النتیجة مع نتائج ،أربع مهارات في الحصــ

ــرة( ــ ــ ــ ــ ــ ــ )، من أن  مجـــال العلم كعملیـــة ٢٠٠٩الطیطي والعیـــاصـ

ـــفوف  ــ ـــیوعا في كتب العلوم في الصـــ ــ ـــــاء هي األكثر شـــ ـــتقصـــ ــ اســـ

ــیة الثالث األولى في األردن لم ما هي إال وعملیات الع ،األســــاســ

 مهارات لالستقصاء ووسیلة له للوصول لنواتج العلم.

 ــل ـــاس،  أقــ ـــارات تكرارًا (القیـ ـــتخــــدامو  التنبؤ،و المهـ ــ ــ ــ ــ ــ األرقــــام،  اســ

معوض(  والعطار  دمجعالقات المكان والزمان) وقد  استخدامو 

ـــتخدام األرقام، والقیاس تي) بین مهار ١٩٩٢  ةمهار أن  عداو  ،اســـ

ـــتخدام األرقام تكمل مهارة ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام العالقات المكانیة  اســ ــ ــ ــ ــ ــ  –اســ

ــتخـدام األرقـام.  وتتكـامـل ،الزمـانیـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ مهـارة القیـاس مع مهـارة اسـ

ـــار ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام أنهنا إلى  ویشــ ــ ــ ــ ــ ــ األرقام، والرموز من المهارات  اســ

ــروریة لتطویر التفكیر المجرد لدى الطلبة،  ــ ــ ــ ــیة والضـــ ــ ــ ــ ـــــاســـ ــ ــ األســ

ــــغار، أو بطیئي  ــراف في هذه المهارة مع الصــ ــ وینبغي عدم اإلســ

ــیثبط هممهم، ویبعث على الملل لدیهم. التعلم، أل ــ ــ  ماكن ذلك ســـ

ـــفوف یغطي كثیر  ــ ـــیات في هذه الصـــ ــ ذه من ه اأن منهاج الریاضـــ

 المهارات.

 ـــمنــت ــ ــ ــ ــ ــ الكتــب مهــارة التجریــب وهي من المهــارات المركبــة  تضــ

ــــئلة" ٢٤بتكرار ــ ـــطة واألسـ ــ ـــیر ،مرة للكتاب الواحد في األنشــ ــ  ویشــ

الممكن قلب هرم مهارات التفكیر العلمي  مناألدب التربوي أنه 

ـــــا على عقــب )، بحیــث تــأتي مهــارة التجریــب قبــل مهــارة  ــ ــ ــ ــ ــ (رأسـ

المالحظة وبذلك ال یتفق الباحثون مع ما ذهب إلیه ( العبیدي، 

)، حینما حاول وضـــع مهارات التفكیر العلمي في نســـق  ١٩٩٢

ـــذا الغرض  ــ ــــدي  یجمع لهــ ــ ــــث راح " العبیـ ــ ترتیبي معین، حیـ

التي وضــــعها كل من : ( "ســــالم وســــالم" و "الموجي"  الترتیبات

عن عالقـات منطقیـة  لبحـثو"العفیفي"و"االتحـاد األمریكي" )، وا

 بین هذه المهارات. 

ـــیر هذه النتائج  ویمكن ــ ــ ــ ــ ـــالطلبة من خالل  نإ بالقولتفسـ ــ ــ ــ ــ  طةاألنشـ

ـــطة علمیة  ینخرطونفي الكتب  الواردة ــ ــ ــ ــ ــ  طلبتالنوع الذي ی منفي أنشـ

ـــیط ال ــ ــ ــ ــ ــ القبلیــة والمخططــات واألبنیــة المعرفیــة المتوفرة  معرفــةمنهم تنشــ

ــــونی الطلبةأن  كماالجدیدة التي تقدم لهم.  بالمعرفة هاوربطلدیهم   مارسـ

التي تعرض أمامهم أو  جراءاتمهارات عملیات العلم، من مالحظة اإل

لها،  تفسیراتهممعقولیة حلولهم و  بشأنوبما یقررونه  ،یقومون بها



نة في كتب العلوم المقررة في الصفوف األساسیة الثالثة األولى في ا   ألردن: دراسة تحلیلیة تقویمیةمھارات التفكیر العلمي الُمَضمَّ

60 

ـــكلة، وتحدید المتغیرات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مهارات تفكیریة مثل تحدید المشــ ــ ــ ــ ــ ــ وممارسـ

وضبطها وتعریفها إجرائیًا، واختبار صحتها بالتجریب، وتفسیر النتائج، 

ــــول إلى المعرفة الجدیدة.  ــ ــ ـــطةاألنالطلبة في  یراجعوالتعمیم، والوصـ ــ ــ  شــ

ل أداء كــالمعرفي لمهــارات عملیــات العلم وفي التــدریــب على  الجــانــب

ـــكل فردي تارة وجماعي تارة أخرى، وفي حل  ــ ــ ــ ــ ــ مهارة من المهارات بشــ

ـــــاء العلمي في جو  ــ ـــتقصـ ــ ــ ــــكالت، وفي االسـ ــ ــــاع للطلبة یتیحالمشــ ــ دة مســ

ـــا في التعلم بعیدا عن رهبة المعلم أو ق ــ ـــــهم بعضـ ان فهم االمتح لقبعضـ

ــــطتهــایقومون بــ ــ ــ ــ ــ ــ  المعلمو في جو بعیــد عن التوتر وحبــا في التعلم.  أنشـ

ـــ المتنوعــة م یتعلم الطرقلمــادة العلو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المختلفــة في تــدریس الیــبواألسـ

ــــوعـــات العلمیـــة، ویوظف مهـــارات التفكیر العلمي الواردة في  ــ ــ ــ ــ ــ الموضـ

ـــود،  ــ ــ ــــوائي وغیر مقصـ ــ ـــي ولكن على نحو عشــ ــ ــ ـــطة الكتاب المدرسـ ــ ــ أنشـ

وبالتالي تنمو هذه المهارات عند طلبتهم ضعیفة ومشوهة وغیر منظمة. 

ـــارات في برامج  ـــذه المهــ ـــام ببرامج تطویر هــ ــــإن االهتمــ ـــذا فـ ـــدادإولــ  عــ

ــروري المع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابهاإللمین في الجامعات أمر هام وضـ ــ ــ ــ ــ ــ لطلبتهم في  كسـ

 محمد إلیه تذهب ما) و Keith et al.,2004یتفق مع( وهذا  المدارس.

ـــنون التفكیر، لیس ألنهم  اكثیر  أن من) ١٩٩٤( ــ ــ ــ ــ ــ من الطالب ال یحســ

ـــهم القــدرة العقلیــة، وٕانمــا ألنهم لم ینــالوا  فتقرونی ــ ــ ــ ــ ــ إلى ذكــاء، أو تنقصــ

ـــحیح، أو التـــدریـــب الالزم لهـــا، بمعنى أن كـــل الطالب  ــ ــ ــ ــ ــ التوجیـــه الصــ

یفكرون، ولكن هناك فرقا بین التفكیر بشكله المعتاد، والتفكیر الجید، و 

ــكل  الهذا األخیر  ــ ــ ــ ــكلیتشــ ــ ــ ــ ــاب  بشــ ــ ــ ــ تلقائي بل ال بد من تعلمه، واكتســ

  المهارة فیه.

 الدراسة:  توصیات

هذه الدراسة تحلیل كتب العلوم المقررة للطلبة في الصفوف  تناولت

كتب، بهدف الكشف  3األولى في األردن والبالغ عددها  الثالث األساسیة

عّما تضمنته من مهارات التفكیر العلمي، واآللیة المتبعة في تقدیمها في 

ج نموذ فيتحلیل المهارات  نظامالكتب المحللة. استخدمت الدراسة 

  . عملیات العلم األساسیة والمركبة

 الدراسة نقدم التوصیات اآلتیة نتائجضوء  وفي

 إلى هـــاوٕاعـــداداهتمـــام القـــائمین على تخطیط المنـــاهج  توجیـــه .١

ـــتراتیجیـــة تقوم  ــ ــ ــ ــ ــ ر تطویر مهـــارات التفكی علىأهمیـــة تبني اســ

یق قالمختلفة من خالل المحتوى الدراســـي ألنها تســـاعد في تح

النظرة المتكـــاملـــة للعلم كمـــادة وطریقـــة ممـــا یؤدي إلى تحقیق 

  أهداف تدریس العلوم. 

المنـــاهج الجـــدیـــدة وفق مهـــارات التفكیر العلمي للحكم  تحلیـــل .٢

  على تضمنها لهذه المهارات 

 مهارات التفكیر العلمي برامج تدریب المعلمین  تضمین .٣

ــل  دورات .٤ ـــات ومعــــاهــــد تــــأهیــ ــة في المــــدارس والجــــامعـ ـــدریبیــ تـ

 مهارات عملیات التفكیر العلمي. علىالمعلمین 

العلوم  مقررات بین ،المقــارن لمهــارات التفكیر العلمي التحلیــل .٥

  في الدول العربیة ومقررات العلوم في الدول المتقدمة.

  :المراجع

). اختبار مهارات التفكیر في ١٩٩٣عبد المعطي. ( غا،اآل .١

  ٦١): ١( ،التقویم والقیاس النفسي مجلةاالجتماعیات، 

 طرائق). ٢٠٠٩سعیدي، عبد اهللا والبلوشي، سلیمان. ( مبوأ .٢

ار . الطبعة األولى. دتدریس العلوم: مفاهیم وتطبیقات عملیة

  األردن. -المسیرة، عمان

 حتواءا). مدى ٢٠٠٧زید و المعایطة، صباح . ( ، البشایرة .٣

كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في األردن ألبعاد الثقافة 

العلوم  مجلةالعلمیة ودرجة إلمام طلبة منطقة القصر بها . 

  . ٣٠٠ - ٢٧٥، ص. ،١٢قطر ، ع -التربویة 

). دراسة تحلیلیة لمحتوى كتاب العلوم ٢٠٠٥، جبر. ( الجبر .٤

ي ضوء دیة فدس االبتدائي بالمملكة العربیة السعو للصف السا

ناهج م -العلمى السابع عشر  المؤتمر .معاییر تدریس العلوم

 - ٨٨٤، ص. ٣مصر ، مج -التعلیم والمستویات المعیاریة 

٩٠٤ .  

). المناهج وتنمیة مهارات التفكیر، ١٩٨٨عثمان. ( جبر، .٥

  .٧:  ١،المعلم/ الطالب مجلة

). تحلیل ٢٠١٠الخروصي، هدى. (، ناصر و  الجهوري .٦

ان في سلطنة عم ساسيألمحتوى كتاب العلوم للصف الثامن ا

العلمي  المؤتمر) .  TIMSSفي ضوء متطلبات مشروع ( 

 -الرابع عشر ( التربیة العلمیة والمعاییر الفكرة والتطبیق ) 

  . ٢٠٣ - ١٦٧، ص.مصر

). دراسة تحلیلیة ٢٠٠٣جمیل  وطالب، عبد اهللا. ( ، الحكیمي .٧

تقویمیة لكتاب العلوم للصف التاسع األساسي في المدارس 

مصر ، ع -فى المناهج وطرق التدریس  دراساتالیمنیة . 

  .٨٦ - ٦٢ص. ،٩١

. الطبعة العلوم للجمیع تعلیم). ٢٠٠٥عبد هللا. ( خطایبة، .٨

 األردن. -األولى. دار المسیرة، عمان

. ترجمة عادل عبد التفكیر تعلیم). ٢٠٠١. (دواردإبونو،  دي .٩

  ، دمشق: دار الرضا.١الكریم وآخرون،ط

عمان: دار  ،تدریس العلوم أسالیب). ٢٠٠٤عایش. ( زیتون، .١٠

  الشروق للنشر والتوزیع.
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تدریس العلوم ودورها في  طرائق). ٢٠٠٢عادل. ( سالمة، .١١

، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر ١. طتنمیة التفكیر

  والتوزیع.

). دراسة تحلیلیة لكتب علوم الحلقة ٢٠٠٦. (، إبتهاج سهوان .١٢

األولى من التعلیم االبتدائي بمملكة البحرین في ضوء مكونات 

حرین ، مج الب- لنفسیةالعلوم التربویة وا مجلةالثقافة العلمیة . 

  . ٢٦٨ - ٢٦٧ص. ،٤، ع ٧

العقلیة للتفكیر اإلیجابي:  العملیات). ٢٠٠٣محمد. ( الطیطي، .١٣

: دار النظم إربد،األردنالطبعة األولى). .(مهارات وتطبیقات

 التربویة الحدیثة.
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 ): أداة تحلیل مهارات التفكیر العلمي١( الملحق

  الدالة على مهارات التفكیر العلمي السلوكات في األنشطة التكرار في األسئلة التكرار

  المالحظة مهارات

 .١ أكثر من حاسة واحدة في تفحص جسم ما یستخدم  

 .٢ خصائص األشیاء بدقة یصف  

 .٣ التغیرات التي تحدث على األشیاء یصف  

 .٤ ادوات لمساعدة الحواس في اجراء المالحظة یستخدم  

 .٥ اوجه الشبه واالختالف في األشیاء و األحداث یحدد  

 .٦ المالحظات ونتائج المشاهدات بصورة وصفیة كاملة یعرض  

 .٧ األحداث أو المشاهدات بأمانة یسجل  

 .٨ والرائحة والشكل خواص األشیاء من حیث اللون و الملمس یمیز  

 .٩ األحداث أو المشاهدات وفقا لترتیب حدوثها یرتب  

 القیاس مهارة

 .١٠ الخاصیة أو الخصائص موضوع القیاس یحدد  

 .١١ هذه الخاصیة أو الخصائص یعرف  

 .١٢ ةوحدة القیاس المناسب یختار  

 .١٣ ادوات القیاس المناسبة یختار  

 .١٤ تقنیات القیاس بدقة یطبق  

 .١٥ وحدات معیاریة ووحدات غیر معیاریة في قیاس سمة ما یستخدم  

 االستدالل مهارة

 .١٦ المالحظات یجري  

 .١٧ الي الخصائص الظاهرة یتوصل  

 .١٨ في التوصل الى خصائص غیر الظاهرة یجتهد  

 .١٩ بین الخصائص الظاهرة وغیر الظاهرة یربط  

 .٢٠ بین األشیاء و األحداث بعالقات یربط  

 .٢١ معلومات كافیة للقیام باستدالل  یوفر  

 .٢٢ بین المعلومات االزمة من غیر االزمة للقیام باستدالل یفصل  

 .٢٣ الى استدالل مبني على المالحظة یتوصل  

 .٢٤ من االستدالل السابق او یعدله في ضوء المالحظات الجدیدة یتأكد  

 .٢٥ مسوغات عند بناء االستدالل یقدم  

 .٢٦ الرسوم البیانیة وجداول البیانات ونتائج التي تم الحصول علیها بتجریب العلمي یفسر  

 التصنیف مهارة

 .٢٧ الي التماثل والتباین في خصائص مجموعة من األشیاء  یتعرف  

 .٢٨ الخصائص الرئیسیة التي تقوم علیها عملیة تصنیف االشیاء یصف  
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 . ٢٩ االشیاء وفق معاییر معطاة الى مجموعتین او اكثر بدقة یصنف  

  .٣٠  األشیاء المعروضة في مجموعات رئیسیة وفرعیة یصنف  

 .٣١ معاییر للعملیة التصنیفیة یقترح  

 .٣٢ أنظمة تصنیف معقدة یطور  

 التواصل مهارة

 .٣٣ المالحظات یجري  

 .٣٤ المالحظات وصفیا یصف  

 .٣٥ مسمیات األشیاء حدیدبعض األوصاف التي تساعد على ت یقدم  

 .٣٦ معلومات بطریقة دقیقة لمن حوله ینقل  

 .٣٧ صورة واضحة عما یفكر وكیف یفكر باستخدام التعبیر اللفظي یعطي  

 .٣٨ رسما بیانیا مناسبا یمثل مجموعة من القیم العددیة على صورة أزواج ینشئ  

 .٣٩ تفسیر محتمل للنتائج إلعطاءجداول ورسوم  ینشئ  

 .٤٠ هاالتحلیل الریاضي لوصف النتائج وتفسیر  یستخدم  

 .٤١ كال من المتغیر المسقل والمتغیر التابع في جدول من البیانات یقدم له یحدد  

 .٤٢ إحداثیات نقطة على رسم بیاني ذي بعدین أو ثالثي األبعاد یسمي  

 التنبؤ مهارة

 .٤٣ مجموعة الشروط أو العوامل المتوافرة یحدد  

 .٤٤ الثوابت والمتغیرات  بین مجموعة الشروط أو العوامل یمیز  

 .٤٥ یمكن أن تخضع لها المتغیرات تيالقانون أو المبدأ أو النظریة ال إلى یتعرف  

 .٤٦ القانون أو المبدأ أو النظریة في التنبؤ یستخدم  

 .٤٧ من صدق التنبؤ یتحقق  

 .٤٨ لبیان دقة التنبؤ-اكان ممكن إذا–القیاس الكمي  یستخدم  

 .٤٩ نماذج تساعد على التنبؤ یشكل  

 .٥٠ عملیة التنبؤ في مواقف معینة یطبق  

 .٥١ من خالل عملیة استكمال للمعلومات الواردة في جدول أو رسم بیاني یتنبأ  

 استخدام األرقام مهارة

 .٥٢ العالقات الرقمیة یحدد  

 .٥٣ القیم الرمزیة لألرقام ومدلوالتها یستوعب  

 .٥٤ العالقات بین المتغیرات المتضمنة في الموقف أو الحد بالرقم یمثل  

 .٥٥ العالقات أو الروابط وفق المتغیرات المتضمنة في الموقف أو الحدث بالرقم یستوعب  

 .٥٦ العالقات أو الروابط وفق متغیرات رقمیة محددة یستوعب  

 .٥٧ نقاطا على مستقیم األعداد ممثلة باألعداد الموجبة والسالبة و الصفر واألعداد الكسریة یسمي  

 .٥٨ نقاطا على مستقیم األعداد وفق شروط محددة یمثل  

 .٥٩ عملیات حسابیة على أزواج من األعداد الممثلة على مستقیم األعداد یجري  
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 .٦٠ قواعد ریاضیة لحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من األعداد والكسور یطبق  

 استخدام عالقات الزمان والمكان مهارة

 .٦١ العالقة بین األشیاء، واألحداث وفق زمن حدوثها  یحدد  

 .٦٢ المفاهیم الزمنیة من مثل تأن، قبل، بعد، تلو یعرف  

 .٦٣ المفاهیم الزمنیة استخداما صحیحا یستخدم  

 .٦٤ العالقة بین األشیاء واألحداث وفق مكان حدوثها یحدد  

 .٦٥ المفاهیم المكانیة مثل قریب، بعید، فوق، تحت، في مستوى مواز له یعرف  

 .٦٦ رسوما ألشكال معروفة تشغل ثالثة أبعاد ینشئ  

 .٦٧ التماثل الخطي لجسم محور یحدد  

 .٦٨ الوقت بالدقائق والثواني باسخدام ساعة وقف لمراقبة نشاط معین یحدد  

 .٦٩ سرعة نقطة على محیط متحرك بتطبیق قاعدة علمیة معینة یحدد  

 .٧٠ حركة جسم ما بمتجه یمثل  

 تحدید المتغیرات وضبطها مهارة

 .٧١ المتغیرات التابعة المراد دراسة أثر الظاهرة علیها یحدد  

 .٧٢ العوامل التي تؤثر والتي ال تؤثر على نتیجة ما یمیز  

 .٧٣ متغیر واحد قابل للدراسة دون تثبیت المتغیرات األخرى معالجة  

 .٧٤ عدة متغیرات قابلة للدراسة وتثبیت مغیر واحد على األقل یعالج  

 .٧٥ عدة متغیرات قابلة للدراسة وأخرى مثبتة في نفس الوقت یعالج  

 .٧٦ العوامل (المتغیرات) التي تسمى متغیرات المعالجة (المستقلة) عن تلك المتغیرات التي علیه ضبطها   یمیز  

 .٧٧ طرقا مالئمة لضبط المغیرات الدخیلة یختار  

 فرض الفروض مهارة

 .٧٨ األسئلة المراد اإلجابة عنها  لعبور الفجوة بین ما هو معلوم وما هو مجهول یحدد  

 .٧٩ إجابة محتملة لكل سؤال أو مشكلة، بحیث تكون قابلة لالختبار عن طریق التجریب أو عن طریق القیاس یصوغ  

 .٨٠ بین الفرضیات التي یمكن اختبارها وصفیا والتي یمكن اختبارها كمیا یمیز  

 .٨١ بین أنواع الفرضیات المختلفة (صفریة ، بدیلة، متجهة، وغیر متجهة) یمیز  

 .٨٢ اإلجراء المناسب الختبار صحة فرضیة ما یختار  

 تفسیر البیانات مهارة

 .٨٣ البیانات الالزمة وطرق قیاسها یحدد  

 .٨٤ النتائج إلبراز وتوضیح العالقات بینها معالجة  

 .٨٥ إجرائیة اناتبی یجمع  

 .٨٦ جداول بیانات ینشئ  

 .٨٧ البیانات المعروضة في جداول  یفسر  

 .٨٨ تفسیرات صالحة للبیانات المعطاة لي یكون  
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 اإلجرائي التعریف

 .٨٩ مصطلحات محددة لوصف ما یجریه لتولید تعریفات  إجرائیة خاصة به یستخدم  

 .٩٠ المفهوم أو المصطلح بسلسلة من اإلجراءات العملیاتیة أو/و بیان كیفیة قیاسه یحدد  

 .٩١ في تجربة تكیفیة قیاس المتغیرا یشرح  

 .٩٢ على العالقات بین األفعال المالحظة لشرح الظواهر  ینص  

 .٩٣ غیر مالحظة أخرىالعالقات عن طریق تعمیمها ألحداث  یشرح  

 التجریب مهارة

 .٩٤ الخطوات المعطاة له للقیام بتجربة  یتبع  

 .٩٥ لالستقصاء لدى إجابة سؤال مطروح أو التواصل لحل مشكلة قدمت له بدیلةطرقا  یطور  

 .٩٦ تجربة  یصمم  

 .٩٧ جهازا مناسبا لتنفیذ تجربة ما یصنع  

 .٩٨ األخطاء التجریبیة في أثناء عملیة االستقصاء  یحدد  

 .٩٩ األسئلة القابلة للقیاس یحدد  

 .١٠٠ خطوات عمل مناسبة للقیام باالستقصاء  یصمم  

 .١٠١ استنتاجات دقیقة یكون  


