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  ملخصال
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان لعمليات العلم، ومدى 

 طالت  و 233طالت  بالصتف الثتامن، متنهم   440اختالف هذه الدرجة وفقا لجنسهم، تكونتت عينتة الدراستة متن

مت الدراستتة المتتنهو الو تتبي، وطبقتتت ( متتدارب بتعليميتتة مةافنتتة جنتتوب الباطنتتة، استتت د4طالبتتة، متتن  207

( مبردة من نوع االختيار من متعدد، تم التةقت  متن 39اختبار عمليات العلم، الذي تكون في  ورته النهائية من 

 تتد ه بعر تته علتتى عتتدد متتن المةكمتتين الم تصتتين، عمتتا قباتتته فتتتم عتتن طرـتت   ستتاب معامتت  االتستتا  لتت  

Cronbach’s Alpha   ومعام  االرتباط ل ،Coefficient Correlation  Pearson   وكشبت النتتائو عتن ،

% ولتتم ـةققتتوا معيتتار الكباـتتة المطلتتوب، وبينتتت عن اكتستتابهم 43 تتعف اكتستتاب الطلبتتة لعمليتتات العلتتم بنستتبة 

لعمليات العلم األساسية كان عفض  من اكتسابهم لعمليات العلم المتكاملة، كما كشتبت عتن عتدج وجتود فترو  دالتة 

ين التتذكور واانتتاأ، وعو تتت الدراستتة فتتي  تتوج تلتتر النتتتائو بضتترورة العمتت  علتتى اكستتاب الطلبتتة إ صتتائيا بتت

 لعمليات العلم في تدرـس العلوج . 

 : عمليات العلم ، طر  تدرـس العلوج ، مناهو العلوج.  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

 
The study aimed at the degree of acquisition of eighth grade primary students, The 

study sample consisted of 440 eighth-grade students, of whom 233 were male and 

207 were female, From (4) schools in the Governorate of South Al Batinah, the study 

used the descriptive approach, and applied the science operations test, which in its 

final form consisted of (39) items of the type of multiple choice, the validity of which 

was verified by presenting it to a number of specialized arbitrators, and its stability 

was By calculating the consistency coefficient of Cronbach's Alpha and the 

correlation coefficient of Coefficient Correlation Pearson, the results revealed that the 

students' acquisition of science processes was weak by 43% and they did not achieve 

the required sufficiency standard, It showed that their acquisition of basic science 

processes was better than their acquisition of integrated science processes, and also 

revealed that there were no statistically significant differences between males and 

females. 

Keywords: science processes, science teaching methods, science curricula. 
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 المقدمة 

تستعى ا كمتتسعى التننم التعليميتة فتي إبترال عمليتات العلتم فتي التربيتة العلميتة وتتدرـس العلتوج، 

ل ة من خال، وتتبنى السياسة التعليمية في السلطنلبة مهارات القرن الةادي والعشرـناكساب الط

تمكن الموعلمي ممتلر للتبكير الالوالمناهو التعليمية إلى إعداد المواطن المسؤول والمثقف علميا، 

لتيم ( متن الننتاج األساستي للستلطنة علتى عن : ع التع13تتن  المتادة   يت، من مهارات البةت،، 

لمستوى ركن عساسي، لتقدج المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى إلى نشره وتعميمه، وـهدف إلى رفع ا

بتتي ، ةتت، ... ع  الكتتتاب األالثقتتافي العتتاج وتطتتوـره وتنميتتة التبكيتتر العلمتتي، وإ كتتاج رو  الب

1996 ،12.) 

يكتون ش صتيته ل إعتدادو ،  ي، تعم  على تنشئتهلطال لوتعد مرا   التعليم األساسي مهمة     

علتتى  التعليمتتي فيهتتا الننتتاجكتت  يرفعقليتتا واجتماعيتتا، مواطنتتا  تتالةا ، تتكامتت  ش صتتيته نبستتيا و

جلتس ي االن راط في سو  العمت   متؤهلهم فوللمعارف والمهارات واالتجاهات، الطلبة  اكساب

 ( .2017التعليم ، 

 الطلبتةية لتدى المباهيم العلم تدرـسالتركي  في بينت وقيقة التعليم األساسي بالسلطنة، على و     

هم تئتة، ومستاعداتجاهتاتهم نةتو البي وتنميتة ،بين العلم والتقانة والمجتمتع المترابطةللعال ات وفقا 

ج نشتاط العلتو جعت إلتى  ،من التركي  على المةتوى المعرفي واالنتقالعمليات العلم  امتالكعلى 

 والتعلتيم،  ولارة التربيتة واالستقصاجالعملية واالستكشاف  والمشارـع ألنشطة ائم على اإنساني 

2001.) 

 

 

 مشكلة الدراسة 

ع تطبيقهتا ننرا لةداقة تطبي  سالس  كامبرـدج الدولية في مناهو العلوج في الستلطنة التتي بتد     

، و اجتتة السياستتة التعليميتتة للتعتترف عتتن متتدى إكستتاب هتتذه 2017/2018متتن العتتاج الدراستتي 

كانت هناك  اجة ف، لطلبة التعليم األساسي  السالس  الدولية لمناهو العلوج لمهارات عمليات العلم

ن للكشف عن درجتة اكتستاب الطلبتة لمهتارات عمليتات العلتم ، لتذا ـةتاول هتذا البةت، المستت  مت

من سلستلة كامبرـتدج الدوليتة لمنةتى العلتم  8-5دراسة البا ، ع تضمين مناهو العلوج للصبوف 

( وعال ته على استتيعاب طلبتة التعلتيم األساستي لعمليتات العلتم STSEوالبيئة  والتقانة والمجتمع
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لمهتارات عمليتات الصتف الثتامن األساستي طلبة  اكتسابدرجة التعرف على  في عمانع بسلطنة

، عمال في عن ـقدج فكرا علميا في تدرـس العلوج ، ليةسن من مستتوى  [األساسية والتكاملية] العلم

 .تعلم الطلبة للعلوج وإكسابهم للمهارات العلمية المرجوة
 

 أسئلة الدراسة 

 من خالل ااجابة على سؤالي الدراسة :  

 علم ؟لعمليات ال بسلطنة عمانطلبة الصف الثامن األساسي  اكتسابما درجة  (1

متغيتر ل وفقاطلبة الصف الثامن األساسي بالسلطنة لعمليات العلم  اكتسابما درجة اختالف  (2

 الجنس ؟  

  أهداف الدراسة 

لطنة التعتترف علتتى درجتتة امتتالك واكتستتاب طلبتتة الصتتف الثتتامن األساستتي بستتإلتتى تهتدف الدراستتة          

 لتالية : عمان لمهارات عمليات العلم من خالل تةقيقها لألهداف ا

 الكشف عن درجة اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي بالسلطنة لعمليات العلم. -

  اكتستتاب طلبتتة الصتتف الثتتامن األساستتي لعمليتتات العلتتم تبعتتافتتي التعتترف علتتى درجتتة االختتتالف  -

 للجنس.
 

 أهمية الدراسة 

   و تبرل عهمية الدراسة في الجوان  التالية :   

 ؛ 2017؛ البيبتي،2018؛ ال كتاني،2019الدراستات  العبيتد ،  استجابة لتو يات للعدـتد متن

؛ 2014؛ المطرفتتي، 2014؛ كراـبتتدـان،  2015؛ الرـضتتي، 2016؛ النعيمتتي، 2016 ستتن،

 ; Papadimitriou, 1996؛ 2013؛عطيتة، 2013؛الجهتوري وخخترون،2014موستوي،

Zoller, 1991 ؛ Pedretti & Nazir, 2011)  عمليتات العلتم االهتمتاج بالتتي عكتدت علتى

 التأكيد عليها في التربية العلمية وتدرـس العلوج.دعت على و ،لطلبةل ها رورة اكسابو

  الكشتتف عتتن جوانتت  القتتوة وجوانتت  الضتتعف فتتي تتتدرـس العلتتوج وتةصتتي  الطلبتتة واكتستتابهم

 لعمليات العلم .

  يتة العلميتة بنتاج منتاهو العلتوج والتربعهميتة ومعلمين العلوج علتى المناهو  مطوريتوجيه ننر

 . وتضمينها لمتطلبات عمليات العلم 
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  يات  تتول عمليتتات العلتتم واستتتراتيجالدراستتة المجتتال للبتتا ثين اجتتراج دراستتات مماقلتتة  تبتتت

 .في مناهو ومرا   تعليمية عخرى  إكسابها للطلبة

  م . مهارات عمليات العل لقياب االختبارات والمبرداتم نما ج من ـتقدالدراسة في تسهم 
 

 د الدراسة حدو

الـة ارب ولعينة من مد ،تقتصر الدراسة على  ياب عمليات العلم لطلبة الصف الثامن األساسي

  .  2021 /2022، للعاج الدراسي بسلطنة عمان الرستا  بتعليمية مةافنة جنوب الباطنة

  

 مصطلحات الدراسة 

   عمليات العلمScience Process Skills   : 

اج عقنت للطالت  تسعى التربية العلمية ومنتاهو العلتوج اكستابها لمهارات التياهي عمليات العلم      

عرفيتتة عو لطرـقتتة تعلمتته، وـعرفهتتا جيرمتتان وخراج بأنهتتا ع االستتتراتيجية الم انتاجتتلتصتتب  تعلمتته، 

صتترفهم توالتتتي ـجتت  عن تنهتتر فتتي  بيانتتاتهم ومعلومتتاتهم الطلبتتةبهتتا  ـتتننمالطرـقتتة العقليتتة التتتي 

عة ـعرفها لـتون بأنها ع مجموو، (German & Aram,1997)موا ف اليومية ع لاستجاباتهم لو

(. 1996ع لـتتون، ستليمالتبكير العلمي بشتك   لتوظيف لضرورـةالعقلية امن القدرات والعمليات 

عند  دار الةكموتةددها البيبي باألنشطة عو األفعال التي ـقوج بها الطال  للتو   إلى النتائو وإ 

 (.2017علم  البيبي، تطبي  طر  ال

 يلثامن األساسطلبة الصف اـعرفها البا ، إجرائيا: ع األنشطة والمهاج العملية التي ـقوج بها و    

 اتستاب المهتارواكت وتبستيرها  إلى النتائو الستليمة ليتو لوا بأنبسهمعقناج تعلمهم لمناهو العلوج، 

 ع   ه البا ،الذي ععد، وـتم  ياسها عن طرـ  االختبار منها المرجوة

   التعليم األساسيBasic Education   

عشتر  مدتتهوتكتون ،ممن هم في سن المدرسة فره الدولة لجميع عطبال السلطنة، مو د توتعليم  

ميتتة اال تياجتتات التعليميتتة األساستتية متتن المعلومتتات والمعتتارف والمهتتارات وتن ـتتوفرستتنوات، 

داتهم رار فتتي التتتعلم وفقتتا لميتتولهم واستتتعدامتتن االستتتم الطلبتتةاالتجاهتتات والقتتيم التتتي تمكتتن 

صتف األول  لقتين: الةلقة األولى من ال (، ـتكون من2001و دراتهم  ولارة التربية والتعليم، 

الت  و تى الرابع ، عمتا الةلقتة الثانيتة متن الصتف ال تامس و تتى العاشتر، وبعتدها ـن ترط الط

 مدة سنتين .في مر لة التعليم ما بعد األساسي ل 12و  11بالصبين 
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 اإلطار النظري 

 مفهوم عمليات العلم 

 ومتنالتنتور العلمتي ،  وععساستيا متن الثقافتة العلميتة  مهارات عمليات العلم مةورا تعتبر   

 وهي، العصر الةدـ،في   اجة ملةةع بةت  ومرتك ات التربية العلمية وتدرـس العلوج ، 

تعرف علتى المشتكالت قتم استكشتافها ومعالجتهتا المن خليات عدوات بناج الثقافة العلمية، ومن 

مهارات عاليتة،  تعتمد علىالقرن الةادي والعشرـن  فمهن( ، 2009 عمبوسعيدي؛ البلوشي، 

تةمتت  التبكيتتر اابتتداعي ، ومهتتارات  ـمتلكتتون مهتتارات بةثيتتة ، ومتتؤهلين بقتتدراتوعفتتردا 

 تعتين علتىعمليتات العلتم ، و الستليمة   المشكالت وات تا  القترارات المسؤولية، ومهارات 

فتتي دمتتو المعرفتتة لطلبتتة تتتتا  البر تتة ل(، فعنتتدما 2011المهتتارات  خطاـبتتة،تلتتر اكتستتاب 

االعتمتاد  وتصتبةون فتادرـن علتىلعلتوج، اعلتى فهتم  تكون لهم القتدرة العلمية بعمليات العلم 

 ضتتتتاـا الةيتتتتاة معالجتتتتة مشتتتتكالت و واالستكشتتتتاف و تتتت فتتتتي االستقصتتتتاج عنبستتتتهم علتتتتى 

والقيتاب  التبكيتر نمت ( وـطل  مصطل  ع عمليات ع في تدرـس العلوج علتى 2010 لـتون،

و   المشكالت ، وهي تصف عنمتاط التبكيتر والمةاكمتة المنطقيتة لألفكتار وتوظيف األفكار 

تلر القدرات والمهتارات : (، وـقصد بعمليات العلم 2010( ، وـرى لـتون  2011طاـبة، خ

جمع البيانات والمعلومتات، وتصتنيبها وربت  لت دمها المتعلم العقلية وطرائ  التبكير التي ـس

؛ لـتتون، 2012؛ القطيش 2017ر النواهر تبسيرا علميا  ابن  رـن، ليتبسالعال ات بينها ، 

وتعتبتتر الرابطتتة القوميتتة األمرـكيتتة لمعلمتتتي العلتتوج بتتأن إكستتاب عمليتتات العلتتتم  ( ،1996

(، و عشارت دراسة فرومكتو وخخترون Ulerick,2000 رورة و عساسا في تدرب العلوج  

إلتتتتى عهميتتتتة دور األنشتتتتطة العلميتتتتة فتتتتي إكستتتتاب فهتتتتم الطلبتتتتة لطبيعتتتتة العلتتتتم وعملياتتتتته 

 Vhurumuku&etal, 2006) وبينتتت العدـتتد متتن الدراستتات  تترورة اكستتاب الطلبتتة ،

؛  2016؛ ال  نتدار، 2017، الغامتدي،  2017؛ التدجاني، 2017لعمليات العلم   ال طي ، 

( ، وكشتتبت عتتن تتتدني 2002؛ الستتيبي 1436؛ ال ليبتتة،  2015؛ نصتتار، 2016عستتاف، 

إلتى  ترورة  وعو تت،  عف تضمينها في مناهو العلوج و، ممارسة الطلبة لتلر العمليات 

تضتتتمينها فتتتي منتتتاهو العلتتتوج وتوظيبهتتتا فتتتي تتتتدرـس العلتتتوج ، و تتترورة إكستتتابها للطلبتتتة 

هوـدي ليات العلم في عدد من الجوان  التالية وتتض  عهمية عموممارستهم لها عقناج التعلم ، 

 ( فيما ـلي : 2014 ،سالم؛ 2011 ،ال  رجي ؛2005، 
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 تجع  تعلم الطلبة للعلوج  و معنى . -

 لبة، واالستقصاج واالكتشاف .الطلبة في تعلمهم لتوجه  -

 عقلية ـوظبوها في وا ع  ياتهم .عمليات  تدربهم على امتالك -

 مهم .لطلبة ، وتكسبهم خبرات جدـدة عقناج تعلللجماعي على التعلم البردي وا تؤكد -

 التبكير التةليلي النا د والتبكير اابداعي.لدى الطلبة تنمي  -

 نةو المجتمع والبيئة . المسؤولة ـجابيةالننرة ااتغرب  -

 تشعر الطلبة بالقيم االجتماعية للعلم والتقانة .  -

   

 تصنيف عمليات العلم 

ودك كتت  متتن كامتت  وستتب فيعتبرهتتاتصتتنيبات ،  عمليتتات العلتتم فتتي عتتدة  تربتتوياألدب ال ـصتتنف        

 ـراهتتا( بأنهتتا  تتدرات عقليتتة ، بينمتتا Spodek & Sarcho,1991  ؛2001وساراشتتو  كامتت ، 

مرـكية األالبا ثين والعلماج، وتةددها الرابطة ( بأنها مهارات تمي  سلوك 2001دروـش  دروـش،

 ستمهاـق بعت  البتا ثين التربتوـين و( ، AAAS,1997رات عقلية  لتقدج العلوج بأنها مهارات و د

فتراج،  ؛ 2014إلى  ستمين : عمليتات العلتم األساستية وعمليتات العلتم التكامليتة  لـتدان وجيوستي، 

( ، بينمتتا ـصتتنبها ولبينجتتر إلتتى AAAS, 1997؛1992؛ ستتالج و  تتبية ، 1992؛ لـتتتون،2000

العجمي، تجرـبية  عمليات العلم التكاملية ، وعمليات العلم القالقة ع ساج: عمليات العلم األساسية ، و

مليتات : عمليتات العلتم األساستية وع إلتى قالقتة ا ستاج قال، ـقستمها عـضتا( ، وهناك تصنيف 2002

 (. 2017العلم السببية وعمليات العلم التجرـبية   رني، 

 ,AAASة األمرـكيتة لتقتدج العلتوج  هذه الدراستة التصتنيف الثنتائي للرابطتاعتمد البا ، في  و        

 ( في تصنيف عمليات العلم إلى  سمين : 1997

وتشتتم   Basic Science Processes Skills مهااارات عمليااات العلاام األساسااية  -

ستت داج المال نة والتصنيف والقياب واالستنتاج والتنبؤ واالتصتال واستت داج األر تاج وا

 العال ات ال مانية والمكانية.
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  Integrated Science Processes Skillsت عمليااات العلاام التكامليااة مهااارا -

وتشتتم  : التعرـتتف ااجرائتتتي و تتب  المتغيتتترات وفتترر البتتترور وتبستتير البيانتتتات 

 والتجرـ  .

ارات مهتت كمتا عنفتي الدراستات واألدب التربتتوي ،  شتيوعا وانتشتتاراهتذا التصتتنيف عكثتر  لكتون     

م ـشم  ك   ست منيا في مهارات عمليات العلم التكاملية ، و تدخ ة عمليات العلم التجرـبية والسببي

علم متن تم  ياب استيعاب الطلبة لمهارات عمليات الرات فرعية، ولتةقي  غرر الدراسة منها مها

 .البا ، لهذا الغرر اختبار عمليات العلم الذي ععده خالل 

 الدراسات السابقة

 من التعلتيم4-1معلمات العلوج بالصبوف  وا ع تمكن ( 2019الشيزاوي ) دراسة ر دت ) 

 األساستتي بتعليميتتة شتتمال الباطنتتة بستتلطنة عمتتان متتن مهتتارات عمليتتات العلتتم األساستتية ،

علتم اعتمدت المنهو التجرـبي، عن طرـت  تقتدـم برنتامو تتدرـبي لتنميتة مهتارات عمليتات ال

لتتوج ل الثتتاني  العمعلمتتة متتن المجتتا 30األساستتية، و يتتاب متتدى فاعليتتته علتتى عداج عينتتة متتن 

د والرـا تتيات( بمتتدارب شتتمال الباطنتتة ، قتتم عخضتتعن الختبتتار عمليتتات العلتتم األساستتية بعتت

البرنامو ، وعو ةت النتائو عن  عف تمكن المعلمات متن معنتم مهتارات عمليتات العلتم 

ة ، كما بينتت عتن وجتود فترو  إ صتائية دالتة لباعليت 16.31األساسية بمتوس   سابي بلغ 

لتتتتدرـبي لصتتتال  المجموعتتتة التجرـبيتتتة، وعو تتتت بضتتترورة إعتتتادة الننتتتر فتتتي البرنتتتامو ا

ت العلم مقررات طرائ  التدرـس لمعلمات المجال الثاني، مع االهتماج بتنمية مهارات عمليا

  األساسية والتكاملية لهن عقناج ال دمة .

 

  وج عتتن عمليتتات العلتتم المتضتتمنة فتتي عنشتتطة كتتت  ع العلتت( 2018)  تميمااي دراستتةوكشتتبت

،  9 -5للصبوف والةياةع للمر لة األساسية العليا ببلسطين، وشملت كت  عالعلوج والةياةع 

لعمليتتات العلتتم  الدراستتة بطا تتة تةليتت عداة المتتنهو الو تتبي التةليلتتي، وكانتتت  واستتت دمت

  5مؤشترا ، و 39عمليات عساسية تضتم  8، مولعة على: مؤشرا  73عملية و 13تضمنت 

تبتاوت تضتمين عمليتات العلتم عتن نتائو الدراسة  كشبتمؤشرا ،  34عمليات تكاملية تضم 

كتتاب الصتف الستابع بلتغ عتدد ععالهتا تضتمينا بين  بوف المر لة األساسية العليا ، فكتان 

عمليتة  334عمليتة ، وـليته الصتف التاستع  360عملية، والتكاملية  476العمليات األساسية 
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عمليتتة  207عمليتتة عساستتية و   316ثتتامن عمليتتة تكامليتتة ، قتتم الصتتف ال 286عساستتية و 

عمليتة تكامليتة، كمتا   185عمليتة عساستية و  265ع لها الصف ال تامس بعتدد وكانتكاملية، 

ت نتأن نست  تضتمين عمليتات العلتم األساستية بالكتت  المةللتة جتاجت متباوتتة، وكاكشبت بت

% واستتت داج  1.3التنبتتؤ بنستتبة  هتتا تضتتمينا% وا ل23ععالهتتا المال نتتة واالستتتنتاج بنستتبة 

عمليتتة تبستتير  كانتتت%، عمتتا العمليتتات التكامليتتة 0.5العال تتات ال مانيتتة والمكانيتتة بنستتبة 

%، واو تت  4% ، وع لها عمليتة فترر البترور بنستبة  49البيانات عكثر تضمينا بنسبة 

الدراسة تضمين عمليتي است داج العال ات ال مانية والمكانية وفترر البترور فتي عنشتطة 

 بشك  عكبر. كت  العلوج

  متتدى تركيتت  كتتت  العلتتوج  للتعتترف علتتى( 2017الحراحشااة ورواارون )دراستتة كمتتا هتتدفت

ينتتة عللصتتبوف الثالقتتة األولتتى علتتى األستتئلة المتعلقتتة بعمليتتات العلتتم األساستتية ، وتكونتتت 

لتيم مجتمعها ، متن كتت  العلتوج للصتبوف الثالقتة األولتى متن مر لتة التع هي نبس الدراسة 

ائو عن النتت وبينت، لك  عمليةن مجموعة عسئلة معداة للدراسة  تكونتدن ، األساسي في األر

، المةللتة األسئلة المتعلقة بعمليات العلم األساسية لم تكن مولعتة بالتستاوي فتي كتت  العلتوج

%  6بة التنبؤ بنس ة% ، في  ين جاج ع لها عملي 60.1نسبة لعملية المال نة  فكانت ععالها

% ، وعو تتت بضتترورة لـتتادة التركيتت   2.2% والقيتتاب 5ف % والو تت 5.8والتصتتنيف 

 على األسئلة المتعلقة بالتنبؤ والتصنيف والو ف والقياب . 

  ست  إلى تقوـم مةتوى كتاب العلوج للصف الثالت، المتو سعت( 2017ابن قرين ) دراسةعما

دمت ت في  وج مهارات عمليات العلم التكاملية ، واعتمدت المنهو الو بي التةليلتي ، است

ة، الرئيستي عداة بطا ة التةلي  التي تكونت من  ائمة بمهارات عمليات العلم التكاملية ال متس

 1844تكترارات ب العلتوجالنتائو عن تضمن الكتاب  وعو ةتمهارة فرعية ،  35متضمنة 

وكانتتت % ،  28.4متترة ، جتتاجت مهتتارات التعرـتتف ااجرائتتي فتتي المرتبتتة األولتتى بنستتبة 

أهمية ب% ، وعو ت الدراسة 10هارة عملية التةكم في المتغيرات بنسبة لم المرتبة األخيرة

 لتىمعلمتي العلتوج عوتتدرـ  ، مليتةرب  المقرر بصورة عفض  بمهارات عمليات العلتم التكا

 تنمية عمليات العلم التكاملية لدى الطالبات.  كيبية

 بعمليتتات العلتتم درجتتة إلمتتاج الطلبتتة هتتدفت التعتترف علتتى دراستتة  (2017الغاماادي ) وعجتترى

ربيتة الستعودـة، وعال تهتا بمةتوى مناهو العلوج المطورة بالمر لتة المتوستطة بالمملكتة الع
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متتنهو فتتي  تتتتوافر ائمتتة بمهتتارات عمليتتات العلتتم التتتي ـنبغتتي  طبقتتتالدراستتي ،  بتةصتتيلهم

اختبتتار مهتتارات عمليتتات العلتتم علتتى عينتتة  طبقتتتالعلتتوج للصتتف األول المتوستت  ، كمتتا 

 عف تداول معنم عمليات العلتم ، عن النتائو  وكشبتلصف المذكور ، البا لط  242بلغت

، كمتا %47.2ععالهتا نستبة  كتانمهتارات لجميع الوان بار متوسطات الطالب بشك  عاج 

عتدد متن عمليتات العلتم ، وعو تت لعينتة العن وجود فرو  إ صائية في درجتات  عو ةت

 وتشجيعهو العلوج بالمر لة المتوسطة بضرورة تضمين مهارات عمليات العلم بمةتوى منا

 . اكسابها للطلبةالمعلمين على 

 فتي  ةدـد عمليات العلم األساستية التتي ـنبغتي توافرهتات( 2017دراسة البشري ) كما هدفت

وـتة تولـعهتا فتي كتت  الكباـتات اللغ و، والتعترف عتن درجتة توافرهتا، اللغتة العربيتة كت  

لو تتبي البا تت، المتتنهو ا طبتت لكتتة العربيتتة الستتعودـة ، المقتتررة فتتي المر لتتة الثانوـتتة بالمم

ة النتتتائو عن عمليتتات العلتتم األساستتي وعو تتةت لتتي، وطبتت  بطا تتة تةليتت  المةتتتوى ،التةلي

، وعو تتت  يتتر متوالنتتةغ وبصتتوةتتتوافرت وتولعتتت فتتي الكتتت  األربعتتة بنستت  متباوتتتة، 

منة  تدات دراستية متضتطوـر ووتبإعادة الننر في مةتوى كت  الكباـات اللغوـة المقررة، 

 على عمليات العلم األساسية . 

 بغتتي  ائمتتة بعمليتتات العلتتم األساستتية والتكامليتتة، التتتي ـن( 2016دراسااة الفهياادي ) و تتددت

 تضتتمينها فتتي كتتراب التجتتارب العمليتتة لمقتتررات العلتتوج المطتتورة بالمر لتتة المتوستتطة فتتي

ردة متتن جميتتع التجتتارب التتواة العينتتتكونتتت و درجتتة تضتتمينها، المملكتتة العربيتتة الستتعودـة، 

رب تقتا عن هاكشبت نتائجواست دمت المنهو الو بي التةليلي، بكراب التجارب العملية ، 

اجت عمليتتتات وجتت، ألساستتية فتتتي كتتراب التجتتارب العمليتتتةنستت  تضتتمين عمليتتتات العلتتم ا

تضتتمين عمليتتات استتت داج  تت  المال نتتة واالتصتتال واالستتتنتاج فتتي ععلتتى النستت  ، بينمتتا 

مليتتات عمن بضتة جتتدا ، عمتا بنستت  ج والتنبتؤ واستتت داج العال تات ال مانيتتة والمكانيتة األر تا

ت جتدا ان بضت% ، بينما 63.25بلغت إ  العلم التكاملية فكانت ععالها نسبة عملية التجرـ  

 بضتترورة% ، وعو تتت الدراستتة 6.21% و 1.8تراو تتت بتتين  يتت، بقيتتة العمليتتات  نستت 

تنوـعهتتا فتتي الصتتف  ى عمليتتات العلتتم بالشتتك  عكبتتر وعلتتتضتتمين كتتراب التجتتارب العمليتتة 

 الوا د .
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  ر لة لطلبة العمانيين في ملعمليات العلم  (2003الشعيلي ووطايبة ) دراسةفي  ين  است

 تمتغيتتترات الجتتتنس والمستتتتوى الدراستتتي والمعتتتدل التراكمتتتي، طبقتتت وفتتت التعلتتتيم العتتتاج، 

نتوع االختيتار متن متعتدد ،  فقرة من 30( ، وتكون من Cronin&Padilla,1988اختبار 

طالبتتا وطالبتتة متتن الصتتبوف األول والثالتت، ااعتتدادي  461طبتت  علتتى عينتتة تكونتتت متتن 

عف عتن  تالنتتائو  وكشتبت، سلطنة عمتانوالثاني الثانوي العلمي من مدارب التعليم العاج 

للصتتبوف  وفقتتافرو تتا وا تتةة فتتي عداج الطلبتتة  بينتتت وختبتتار، اال هتتم فتتيفتتي عداج وا تت 

 ا لجنستهمية، وتبعا للمعدالت الدراسية ، و بينت عدج وجود فرو  في عداج الطلبة تبعتالدراس

 . لمعمليات العل إكساب الطلبةالتأكيد على تدرـ  المعلمين على كيبية  بأهمية، وعو ت 

 تعقيب على الدراسات السابقة 

   2018تميمي، تناولت بع  الدراسات عمليات العلم  األساسية والتكاملية ( معا كدراسة 

، ؛ اكتاـنبوبوال وعفتوالبي2011؛ البتادري والجهتوري، 2016؛ البهيدي،2017؛ الغامدي،

بعضها اآلختر  ع (، في  ين ا تصر2003؛ الشعيلي وخطاـبة، 2006؛ الصوافي،  2010

؛ 2019شتي اوي،كدراستة   ال -م األساسيةعمليات العل -على نوع وا د من عمليات العلم 

( ، عمتتا دراستتة 2017؛ البشتتيري،2017؛ الةرا شتتة وخختترون،2018الستتاعدي و ستتين، 

 ( عنيت بعمليات العلم التكاملية فق . 2017 ابن  رـن، 

 بينمتتا تناولتتت بعتت  الدراستتات متتدى امتتتالك المعلمتتين والطلبتتة لمهتتارات عمليتتات العلتتم 

 ب (.2003؛ الشعيلي وخطاـبة، 2019كدراسة  الشي اوي 

  ت الطلبة وإكسابهم لمهارات عمليتات العلتم ، واستت دمرك ت بع  الدراسات على تنمية

المتتنهو التجرـبتتي ، متتن ختتالل تجرـتت  بعتت  استتتراتيجيات التتتدرـس كدراستتة  الستتاعدي 

؛ داود، 2016؛ عبدالع ـ  ور اب، 2016؛ ال  ندار،2017؛ ال طي ، 2018و سين، 

 ( .2015؛ سالم، 2015

 والمتتتنهو التجرـبتتتي عو شتتتبه  وجمعتتتت بعتتت  الدراستتتات بتتتين المتتتنهو الو تتتبي التةليلتتتي

 ( .2015؛ سالم، 2016التجرـبي كدراسة  عبدالع ـ  ور اب، 
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  ألساسية ا ساب الطلبة لمهارات عمليات العلمتمدى اكفي  ياب عما الدراسة الةالية انبردت

لعلتوج والتكامليتة ومتدى امتتالكهم لهتا متن ختالل دراستتهم لمنتاهو العلتوج المقررة]منتاهو ا

 ج الدولية [ .لسلسلة كامبرـد

 

 حث من الدراسات السابقة ما يلي استفاد البا

  مهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية .وتصنيف تةدـد 

  الدراسة  اختبار عمليات العلم (. عداةاالستبادة من خطوات وإجراجات إعداد 

 . التعرف على األسالي  اا صائية المست دمة واالستبادة منها 

  عو  الةالية مع بع  الدراسات السابقة في التعرف على مستوى اكتسابتتب  الدراسة

 راسية .امتالك الطلبة لعمليات العلم مع االختالف في المرا   الدراسية والمواد الد

  دراستة عنيتت بقيتاب مستتوى اكستاب منتاهو العلتوج  – س  علتم البا ت،  –ال توجد

 مر لة التعليم األساسي . م منلسلسلة كامبرـدج الدولية لعمليات العل
  

 منهج الدراسة 

ألساستي اعتمد البا ، المنهو الو بي التةليلي من خالل مس  عينة من طلبة الصف الثتامن ا     

 لقياب مدى اكتسابهم لعمليات العلم .

 

 مجتمع الدراسة  

ة، اطنتشم  مجتمع الدراسة من طلبة الصتف الثتامن األساستي فتي تعليميتة مةافنتة جنتوب الب    

بالصتف  ( مدرستة، وعتدد طالبهتا32والبالغ عدد مدارسها بالةلقتة الثانيتة متن التعلتيم األساستي  

 ( طالبا وطالبة . 1774الثامن األساسي   

 عينة الدراسة 

 طالت  وطالبتة،  440بلتغ عتددهمتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الثتامن األساستي، 

الـتة رب متن الةلقتة الثانيتة للتعلتيم األساستي بو( متدا4  فتي،  طالبتة207 طال  و 233منهم 

% متتن 25( ، بنستتبة 1الرستتتا  بتعليميتتة مةافنتتة جنتتوب الباطنتتة المو تتةة فتتي الجتتدول  

 ( طال  وطالبة . 1774إجمالي  جم مجتمع الدراسة البالغ  
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 (1جدول )

 عينة الدراسة من الطلبة

 عدد الطلبة  المدرسة م

 إناث ذكور

 (10-5ربيع للتعليم األساسي للصبوف  سعد بن ال 1
 88 -- 

 (12-5البض  بن العباب للتعليم األساسي للصبوف   2
 145 -- 

 (8-5خسيا بنت الةارأ السعدـة للتعليم األساسي للصبوف   3
 -- 109 

 98 --  (9-5اسماج بنت ـ ـد للتعليم األساسي للصبوف   4

 207 233 المجموع

 440 اإلجمالي

 

 اة الدراسة  أد    

يعاب لقيتاب متدى استت من اختبار تةرـري لطلبة الصف الثامن األساستيالدراسة تكونت عداة   

، تكون عمليات العلم لبسلطنة عمان  5 - 8طلبة الةلقة الثانية من التعليم األساسي للصبوف من 

 هتاراتجميتع م اشتتم  علتى( مبردة من نوع االختيار متن متعتدد، 40في  ورته األولية من  

 مهارة .  ( 13عمليات العلم األساسية والمتكاملة  

 صدق األداة 

 ،تصتينالمةكمتين الم  عدد متنعلى  ،تم عرر األداة في  ورتها األولية للتأكد من  د ها       

الأ ثلتعربتع مبتردات وإجتراج تعتدـالت  واستبدلتمبردة وا دة،  ت ذفوبعد األخذ بمقتر اتهم 

طية، لمية واللبنية، كما تم تو ي  بع  األشكال والرسومات الت طيمبردات في  ياغتها الع

وخا تتة وا تتتر  بعتت  المةكمتتين استتتبدال عو تعتتدـ  بعتت  األشتتكال والرستتومات الت طيطيتتة 

 .لتكون عكثر و و االملونة منها 
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 ثبات األداة 

ف الثامن ( طالبا من طلبة الص34قبات االختبار طب  على عينة استطالعية ل    للتأكد من   

لثبات امالت  ساب معاتم األساسي من غير طلبة العينة البعلية للدراسة، و بعد تصةي  االختبار 

 بطرـقتين : 

( 0.72غ   ي، بل Cronbach,s Alphaمعادلة ع علبا كرومباخع باألولى : معام  االتسا  الداخلي 

   .وهو مناس  ألغرار الدراسة

 ،  األوللتطبيقالقة عسابيع من ا مرور العينة من الطلبة بعد : إعادة االختبار على نبس الثانية

قين بين التطبي ( Coeficient) orrelation  Pearsonمعامالت االرتباط لبيرسون  وبةساب

  (Correlation Coeficientمعام  الثبات لالتسا  الداخلي لبيرسون ، بلغاألول والثاني

Pearson   اسة .لى عال ة  وـة جدا ـتناس  لغرر الدر( وهو ـدل ع0.72( لالختبار كك 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 ما درجة اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان لعمليات العلم ؟

تم  عليهبة لعمليات العلم ، ولإلجااألساسي اكتساب الطلبة الثامن  درجةالسؤال  ياب هدف    

و ةه ـ، والذي اختبار عمليات العلم في  استجابتهم ونس  الطلبة درجات راج متوسطات است

 :( 1والشك   ( 2الجدول  

 (2جدول )

  س  المدرسةطلبة في اختبار عمليات العلم المتوسطات درجات 

 النسبة المتوسط الحسابي* عدد الطالب المدرسة

 41 % 16 145 الفضل بن العباس

 44 % 17 88 سعد بن الربيع

 41 % 16 109 رسيا بنت الحارث

 47 % 18 98 أسماء بنت يزيد

 43 % 17 440 اإلجمالي

 40ععلى درجة = * 
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 (1الشكل )

 اوتبارنسب طلبة الصف الثامن األساسي في 

 عمليات العلم حسب المدارس 

ن ف الثتتامالصتتطلبتتة لتتدرجات بتتأن المتوستت  العتتاج ( 1والشتتك   ( 2النتتتائو فتتي الجتتدول   تو تت  

لتتم تةقتت  معيتتار جتتدا وهتتي نستتبة  تتعيبة  ، 43 %بنستتبة  17 كتتان العينتتةمتتدارب األساستتي ل

أعلى ف، متقاربة هاجاجت نسب كما عنها(، 2017 الغامدي،  دده األدب التربويالذي   70%الكباـة

ي فت، 44 %مدرستة ستعد بتن الربيتع ، قتم 47 %بنستبة مدرسة عسماج بن ـ ـتد سجلته لطلبة لعداج 

لتم و ،41 %نبس النستبة بتعداج الطلبة بمدرستي البض  بن العباب وخسيا بنتت الةتارأ  نكا   ين

لبة علتى متوسطات ونس  عداج الطعما بالنسبة ل،  70%المةددمعيار الكباـة  جميع المدارب تةق 

 .(3ـو ةه الجدول االختبار  س  ك  عملية من عمليات العلم 

 (3جدول )

 من األساسينسبة درجات طلبة الصف الثا

  س  عمليات العلم

 الرتبة نسبة اإلجابات الصحيحة  المتوسط الحسابي** إجمالي الدرجات* عمليات العلم م

     عمليات العلم األساسية

 1 %63 1.9 825 المال نة 1

 2 %53 1.6 695 التصنيف 2

 8 %41 1.2 537 القياب 3

 7 %42 1.3 550 االتصال 4

 6 %44 1.3 575 التنبؤ 5

 13 %30 0.9 389 االستنتاج 6

 4 %48 1.4 631العال ات المكانية  7

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

اإلجماليأسماء بنت يزيدآسيا بنت الحارثسعد بن الربيع سالفضل بن العبا
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 وال مانية

 5 %47 1.4 622 است داج األر اج 8

عمليات العلم األساسية 

 ككل 
4824 - 46%  

     عمليات العلم المتكاملة

 12 %30 0.9 397 التعرـف ااجرائي 9

 11 %33 1.0 432  ب  المتغيرات 10

 10 %36 1.1 476 بياناتتبسير ال 11

 9 %40 1.2 524  ياغة البرور 12

 3 %51 1.5 675 التجرـ  13

  %38 - 2504 عمليات العلم المتكاملة ككل

  %43 16.7 7328 عمليات العلم ككل

 درجة . 1320إجمالي مجموع درجات ك  عملية من عمليات العلم لعينة الطلبة = *

 3** ععلى متوس   سابي = 
 

ساستية بتأن متوست  استتيعاب طلبتة العينتة لعمليتات العلتم ككت   األ  (3)لنتائو فتي الجتدولو   ات

 %،46 ، وبينت عـضا بأن عمليات العلم األساسية كانتت نستبتها%43وبنسبة  17 والمتكاملة( كان

ي عملية ، وعفض  استيعاب الطلبة كان ف%38بنسبة  المتكاملةفي  ين كان استيعاب عمليات العلم 

لمرتبتة ، وبعتدها فتي ا %53%، قم عملية التصنيف في المرتبتة الثانيتة بنستبة 63  نة بنسبةالمال

الستتنتاج افي  ين كانت ع   عمليتات العلتم استتيعابا عمليتتي ، % 51 الثالثة عملية التجرـ  بنسبة

اف ربمتا ـعت ى ستب   لتر لقلتة التركيت  علتى األهتدلك  منهمتا،  %30والتعرـف ااجرائي بنسبة 

يتر متن ارـة في تدرـس العلتوج ، وربمتا عـضتا استتراتيجيات التتدرـس المستت دمة متن  بت  الكثالمه

لمتتون معلمتتي العلتتوج تركتت  علتتى تقتتدـم المعرفتتة العلميتتة والمعلومتتات الجتتاه ة ،  يتت، ـكتبتتي المع

و ععملية ب بعرر وتبسير المعرفة العلمية الجاه ة ، دون عن ـكلبوا طلبتهم بتنبيذ عنشطة عو تجار

دـدة عهاج للتو   لتلر المعرفة ، رغم عن مةتوى مناهو العلوج ـةوي على عنشطة واستكشافات م

ةرا شتة ؛ ال2018تةق  األهداف المهارـة المرجوة ، وتتب  الدراسة الةالية مع دراستة  تميمتي، 

 (.2003، الشعيلي وخطاـبة،2016؛ البهيدي،2017؛ البشيري،2017؛ الغامدي،2017وخخرون، 
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 ج المتعلقة بالسؤال الثاني النتائ

غيار ماا درجاة اواتالف اكتسااب طلباة الصاف الثاامن األساساي بالسالطنة لعملياات العلام وفقاا لمت

 الجنس ؟  

داج عهتتذا الستتؤال تتتم استتت راج تةليتت  التبتتاـن اختبتتار عتع للبتترو  بتتين متوستتطات  عتتنلإلجابتتة  

 ( :4الجدول   فيالطلبة 

 

 

 (4جدول )

 البرو  بين متوسطات عداج طلبة الصف الثامن األساسياختبار ع تع لداللة 

 في اختبار عمليات العلم باختالف الجنس

 الجنس* عمليات العلم
المتوسط 

 الحسابي**

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 الداللة

 اإلحصائية ***

 عمليات العلم األساسية

 المال نة 1
 0.9 1.8  كور

1.126 0.261 
 1.0 1.9 إناأ

 نيفالتص 2
 0.8 1.2  كور

0.514 0.608 
 0.9 1.2 إناأ

 القياب 3
 1.0 1.5  كور

0.720 0.472 
 0.9 1.6 إناأ

 االتصال 4
 0.7 1.2  كور

0.817 0.414 
 0.7 1.3 إناأ

 التنبؤ 5
 0.9 1.4  كور

1.899 0.058 
 1.0 1.2 إناأ

 االستنتاج 6
 0.8 0.9  كور

0.821 0.412 
 0.8 0.9 إناأ

7 
العال ات المكانية 

 وال مانية

 0.9 1.4  كور
0.526 0.599 

 0.9 1.5 إناأ

 است داج األر اج 8
 0.9 1.4  كور

0.167 0.867 
 0.9 1.4 إناأ

 عمليات العلم المتكاملة

 التعرـف ااجرائي 9
 0.9 0.9  كور

0.811 0.418 
 0.8 0.9 إناأ

  ب  المتغيرات 10
 0.8 0.9  كور

2.153 0.032 
 0.9 1.1 إناأ

 تبسير البيانات 11
 0.9 1.1  كور

0.209 0.835 
 1.0 1.1 إناأ

 0.032 2.153 0.9 1.1  كور  ياغة البرور 12
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 0.9 1.3 إناأ

 التجرـ  13
 1.0 1.5  كور

1.083 0.279 
 0.9 1.6 إناأ

 عمليات العلم ككل
 6.2 16.4 ذكور

1.021 0.308 
 6.7 17.0 إناث

 طالبة 207طال  ، عدد عينة ااناأ =  233* عدد عينة الذكور =  

 3** ععلى متوس   سابي = 

 α = 0.05 *** مستوى الداللة اا صائية 

 

 17  ( بتتأن المتوستت  العتتاج ألداج الطالبتتات فتتي عمليتتات العلتتم ككتت4كشتتبت النتتتائو فتتي الجتتدول  

،  6.2بتتانةراف معيتتاري  16.4ن متوستت  عداج التتذكور ، وهتتو ععلتتى متت 6.7بتتانةراف معيتتاري 

، وهتتتي غيتتتر دالتتتة  0.308 صتتتائية اا تتتهودالل 1.021 يمتتتة اختبتتتار عتع  عنالنتتتتائو  وتو تت 

داج ععنته ال توجتد عال تة  ات داللتة إ صتائية بتين  ـؤكتد، ممتا  α = 0.05إ صتائيا عنتد مستتوى 

ال توجتد  النتتائو عـضتا بأنته تبتين ، كمتا علتى اختبتار عمليتات العلتم ككتالجنسين التذكور واانتاأ 

 كت  عمليتة متن  ست بتين عداج التذكور واانتاأ  α = 0.05عنتد مستتوى داللتة  إ صتائيةعال تة 

 عمليات العلم األساسية و عمليات العلم المتكاملة .  لنوعيعمليات العلم على  دة، 

كانت نستبة داج الذكور ،  ي، ( تبو  عداج ااناأ على ع4النتائو عـضا في الجدول   وعظهرت     

جميع عمليات العلم ، بينمتا تراو تت نست  التذكور بتين % ل31.2 -% 64.3بين تراو ت  عدائهن

 وخمتسااناأ على الذكور في جميع عمليات العلتم المتكاملتة ،  تتبو كما % ، 28.5 -% 60.9

عال تتتات المكانيتتتة  المال نتتتة، القيتتتاب، االتصتتتال، االستتتتنتاج، الالعلتتتم األساستتتية متتتن عمليتتتات 

 التصتنيف والتنبتؤ فقت   قتالأ عمليتات عساستية  فتي على اانتاأ وال مانية( ، بينما تبو  الذكور 

لعمليات العلم األساستية عفضت   بشك  عاج تشير النتائو عن استيعاب الطلبةكما  ،واست داج األر اج 

عمليتات العلتم األساستية ، بينمتا ولع   لر ـعود إلى بساطة ، هم لعمليات العلم المتكاملةمن استيعاب

وجتاجت المال نتة كأفضت  عمليتات العلتم استتيعابا متن  بت  عمليات العلم المتكاملة عكثتر تعقيتدا ، 

الطلبة لكال الجنسين الذكور وااناأ، في  ين كان ع تعف عمليتات العلتم استتيعابا لكتال الجنستين 

 لتر إلتى عن كت  متن التذكور واانتاأ ،  ولعت  ـعتود عـضا عمليتي االستنتاج والتعرـتف ااجرائتي

ـدرسون نبتس المنتاهو ، وـطلت  متنهم تةقيت  نبتس األهتداف والم رجتات المرجتوة متن تتدرـس 

العلتوج ، كمتتا ـتلقتتون نبتس ال بتترات المقتتررة ، متن معلمتتين ومعلمتتات خضتعوا لجرعتتات تدرـبيتتة 

لعلتم، علتى اعتبتار عن مو دة ، وهو مطل  ـتو ع عن ـتستاوى فيته الطلبتة فتي استتيعابهم لعمليتات ا



 
 

19 

 

تلر العمليات هتدف متن عهتداف تتدرـس العلتوج والتربيتة والعلميتة، موجهتة لكتال الجنستين التذكور 

؛ 2017؛ ال طي ،2018؛ الساعدي و سين، 2019وااناأ ، وهذا ـتب  مع دراسة  الشي اوي، 

 ( .2016ال  ندار، 

مطلوب ولم ـةق  المعيار العيبا وخال ة  لر عن اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي ، جاج   

إعتداد  في م تلف عنا ر المننومة التعليميتة متن منتاهو دراستية ، و ، مما ـستدعي إعادة الننر

لتتم ون تعكتتلي وتتتدرـ  المعلمتتين ، و تتتوفير البيئتتة التعليميتتة المناستتبة ، وتتتوفير اامكانتتات الاللمتتة

ع دواتته ليتدفالعناـتة بأستالي  التقتوـم وع  و معنى مةققتا لألهتداف المرجتوة ، كمتا ال بتد متنلعلوج ا

 . المعرفة العلمية فق  باالهتماج على  ياب المهارات المطلوبة وليس استرجاع واستدعاج

 

 

  التوصيات والمقترحات 

 لطالت ا  ياة وا ع تضمين مةتوى مناهو العلوج بالتعليم األساسي  ضاـا علمية منعهمية  .1

 . المرجوة عمليات العلممعنى ـكس  الطال  مهارات ليكون تعلم العلوج  و ،  وبيئته

يتتات العلتتم ستتاب الطلبتتة لعملاستتتراتيجيات تتتدرـس تركتت  علتتى اكفتتي اختيتتار  االهتمتتاج .2

 األساسية والمتكاملة.

رـس العلتتوج فتتي جعتت  الطالتت  مةتتورا فتتاعال فتتي عمليتتة التتتعلم، ولتتيس تتتدالتةتتول فتتي  .3

 ة. للمعرفة الجاه استنهارا

 بنتتتد ع مهتتتارات االستقصتتتاج العلمتتتي ع بمنتتتاهو العلتتتوج بتتتالتعليم االستتتتمرار فتتتي تضتتتمين .4

 .   األساسي ولـادة االهتماج بمهارات عمليات العلم وخا ة عمليات العلم المتكاملة

عليميتة لمرا ت  ت لعمليات العلتممماقلة لقياب مدى اكتساب  وتقتر  الدراسة إجراج دراسات   

ت  تتول فاعليتتة استتتراتيجياات العلتتم ، وعختترى عختترى ، ودراستتات لبهتتم معلمتتي العلتتوج لعمليتت

 تدرـس العلوج في اكساب الطلبة لعمليات العلم .
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 المراجع

 

(. تقتوـم مةتتوى كتتاب العلتوج للصتف الثالت، المتوست  فتي  توج 2017ابن  ترـن، فاطمتة هيتف 

 علتنميتة، ا، جمعيتة الثقافتة متن عجت  مجلة الثقافة والتنميةمهارات عمليات العلم التكاملية، 

115. 

ة (. درجتتة تتتوافر عمليتتات العلتتم األساستتية فتتي كتتت  الكباـتتات اللغوـتت2017البشتتري، مةمتتد شتتدـد 

، جامعتتة مجلااة الشاامال للعلااوم اإلنسااانيةبالمر لتتة الثانوـتتة فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودـة، 

 ( .2مو  1الةدود الشمالية، ع 

ةل أنشاطة كتاب لالعلاوم والحياا عملياات العلام المتضامنة فاي(. 2018تميمي، ميساج هشاج  امتد  

 سطين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القدب، فلللمرحلة األساسية العليا بفلسطين

عواطف  الجهوري، نا ر بن علي ؛البادري، ع مد بن  ميد؛ الجابرـة، قري ابنت عبيد ؛ القاسمية،

 ةتادي عشتر بستلطنة(. دراسة تةليلية لمةتوى كتتاب الكيميتاج بالصتف ال2013بنت راشد  

، ةمجلاة كلياة التربيا، STSEعمان في  وج منةتى العلتم والتكنولوجيتا والمجتمتع والبيئتة 

 . 31-1(، 94 24جامعة بنها، 

يت  (. متدى ترك2017الةرا شة، كتوقر عبتود ؛ بعتارة،  ستين عبتداللطيف؛ العتدـلي، عبتد الستالج  

ستئلة ساستي فتي األردن علتى األكت  العلوج للصبوف الثالقتة األولتى متن مر لتة التعلتيم األ

ة ، كليتلانفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربياة وعلام االمتعلقة بعمليات العلم األساسية، 

 ( .4، ع  15التربية ، جامعة دمش  ، مو 

فتي تةصتي  طالبتات الصتف  STSE(. فاعليتة استتعمال منةتى 2016 سن، ستراب خضتير عبتد  

ألساساية امجلاة كلياة التربياة اج واتجاهتاتهن نةتو البيئتة. الرابع العلمي في متادة علتم األ يت

 .637 -623،  25، جامعة باب ، عللعلوم التربوية واإلنسانية

 ، عمتتان: دار عستتامة للنشتتر(. أساااليب معاصاارة فااي تاادريس العلااوم2010ال رجتتي، ستتليم إبتتراهيم 

 والتولـع .

ة وعمليات في تنمية المفاهيم العلمي أثر استراتيجية التدوير(. 2016ال  ندار، منى إسماعي  نمر 

،  ، رستالة ماجستتير غيتر منشتورةالعلم في مادة العلوم لدى طلباة الصاف الراباع األساساي

 كلية التربية، جامعة ااسالمية، غ ة . 
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 مان ، دار المسيرة للنشر والتولـع، ع3، ط تعليم العلوم للجميع(. 2011ال طاـبة، عبد  

أثار تويياف مادول التادريس المتماايز فاي تنمياة االساتيعاب (. 2017ت ال طي ، عم  سعدي عت ا

ة ، رستال المفاهيمي وعمليات العلم في مادة العلوم لدى طالباات الصاف الخاامس األساساي

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة ااسالمية، غ ة . 

محوساب تقويم منهاج الكيميااء ال (.2017الدجاني، وفاج فيار؛ خوالدة، مةمد؛ العيا رة، ع مد  

للمرحلااة الثانويااة فااي اااوء معااايير الجااودة العالميااة وتطااوير وحاادة دراسااية محوساابة 

ة ، رستتالة دكتتتوراة غيتتر منشتتورة، كليتتوقياااس اثرهااا فااي تنميااة عمليااات العلاام لاادى الطلبااة

 الدراسات العليا ، جامعة العلوج ااسالمية العالمية، األردن . 

ة فتتي (.  ضتتاـا العلتتم والتكنولوجيتتا والمجتمتتع والبيئتتة المتضتتمن2015ستتى ستتالم  الرـضتتي، ختتتاج عي

جلاة ملعليتا، مقررات العلوج العامة بالمملكة األردنية الهاشمية لدى طلبة المر لة األساسية ا

 (.59 3، جامعة طنطا، كلية التربية

ا ة علتى وفت   ضتاـ(. تةليت  كتت  البي ـتاج للمر لتة المتوستط2018ال ركاني، ع مد  ال  هادي 

 STSE ،مجلااة الرل للفلساافة واللسااانيات والعلااوم ( ومتتدى امتتتالك مدرستتي العمتتادة لهتتا

 (. 30 3،  االجتماعية

، عمتتتان: دار الشتتترو  للنشتتتر  2، ط  أسااااليب تااادريس العلاااوم(. 2004لـتتتتون، عتتتاـش مةمتتتود  

 والتولـع.

ار ، دمنااهج العلاوم وتدريساهااالتجاهاات العالمياة المعاصارة فاي (. 2010لـتون، عاـش مةمود  

 الشرو ، عمان، األردن.

فتي  ALEN HOVER(. عقتر تتدرـس العلتوج بتأنمو ج 2018الساعدي، ـوسف ؛  سين،  توراج 

قاادرات مجلااة أبحاااث الاااكاء والتعلتتم تلميتتذات ال تتامس االبتتتدائي لعمليتتات العلتتم األساستتية، 

 (، بغداد.24، ع العقلية

العلميتة  األنشتطة (. عمليات العلم األساسية المتضتمنة فتي2003  الشعيلي، علي؛ وخطاـبة، عبد  

جلاة مستلطنة عممتان،  لكت  العلوج للصبوف األربعة األولى من مر لة التعليم األساستي فتي

 .195 -156(، ص1 4، العلوم التربوية والنفسية
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لعلم عمليات ا (. فاعلية برنامو مقتر  في تنمية بع  مهارات2019الشي اوي، خدـجة عبدالع ـ  

لثاورة نادوة ااألساسية لدى معلمات العلوج بسلطنة عمان في ظ  الثورة الصتناعية الرابعتة. 

 .2019ـناـر  23 - 21،  ةار، سلطنة عمان، الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم

حصايل فاعلية نماوذج الاتعلم البناائي والمعرفاي فاي تنمياة الت(. 2002العجمي، لبنى  سين راشد  

ماادة  الدراسي وتعديل التصورات البديلة وتنمية عمليات العلم األساسية واالتجاهاات نحاو

ة ، رستتالة دكتتتوراه غيتتر منشتتورة، كليتتة التربيتتالعلااوم لاادى تلمياااات الصااف الثاااني متوسااط

 للبنات، الرـار .

فتتي  (.  ضتتاـا العلتتم والتكنولوجيتتا والمجتمتتع والبيئتتة المتضتتمنة2013ة، بستتاج لهتتدي ستتليمان يتتطع

ة مجلااة الجامعااة اإلسااالميمقتتررات العلتتوج العامتتة للمر لتتة األساستتية األولتتى ببلستتطين، 

 . 150 – 113، ص 1،للدراسات التربوية والنفسية

و العلتتوج (. درجتتة إلمتتاج الطلبتة بعمليتتات العلتتم بمةتتتوى منتتاه2017الغامتدي، ستتعيد عبتتد  جتتار  

ستتي، الستتعودـة وعال تهتتا بالتةصتتي  الدراالمطتتورة بالمر لتتة المتوستتطة بالمملكتتة العربيتتة 

 ( .4، ع 6، دار سمات للدراسات واألبةاأ ، مو المجلة الدولية التربوية المتخصصة

العلتم  (. مدى تناول مةتوى منهو العلوج بالمر لة المتوسطة بالستعودـة ألبعتاد2000فراج، مةسن 

 . 41 -1 ( ،3  2، مجلة التربية العلميةوعملياته وفهم التالميذ لها، 

ة (. درجتتة تضتمين عمليتتات العلتتم فتي كتتراب التجتتارب العمليتت2016البهيتدي، هتتذال بتتن عبيتد عيتتاد 

لدولياة االمجلاة لمقرر العلوج المطورة بالمر لة المتوسطة في المملكة العربيتة والستعودـة. 

 ( .2، ع  5، دار سمات للدراسات واألبةاأ ، مو التربوية المتخصصة

لصف الثال، (. متطلبات الثقافة العلمية في كتاب العلوج المطور ل2017ن اسعد البيبي، نجا  سليما 

مس شت، جامعتة عتين مجلة البحاث العلماي فاي التربياةالمتوس  بالمملكة العربية السعودـة، 

 (. القاهرة .10 18

ولـتتع، ، المطبعتتة العصتترـة للنشتتر والتاسااتراتيجيات التعلاايم وواارائط الااتعلم(. 2017 رنتتي، لبيتتدة 

 لمنصورة ، مصر .  ا

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتولـع.طرق وأساليب تدريس العلوم(. 2001كام ، ميشي  

 لطاني.، مسق ، سلطنة عمان : دـوان البالط السالنظام األساسي للدولة(. 1996الكتاب األبي   
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 فااي S.T.S.E(. أثاار اسااتراتيجية ماادول القضااايا البيئيااة 2014كرابيتتدـان، ستتيتا خراج كيتتورك  

باة اكتساب المفاهيم والتصورات البيئية الصحيحة ومهاارة حال المشاكالت البيئياة لادى طل

، انستانية، عطرو ة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية للعلوج اكلية التربية/جامعة البصرة

 .جامعة البصرة

لطنة ستس التعلتيم،  األمانتة العامتة لمجلتفلسافة التعلايم فاي سالطنة عماان، (. 2017مجلس التعلتيم  

 عمان.                                              

م ( القتائم علتى متدخ  العلتSalters(. فاعليتة نمتو ج ستالترل 2014المطرفي، غالي  تال  هليت  

كامليتة لتدى ( في تنميتة الثقافتة العلميتة وعمليتات العلتم التSTSEوالتقنية والمجتمع والبيئة  

، يةمجلة دراساات تربوياة ونفسالمتوس   وي عنماط التعلم الم تلبة، طالب الصف الثال، ا

 ( .1 85كلية التربية، جامعة ال  الـ . 

 فتي التةصتي  والةكتم (STSE) (. فاعلية التدرـس باست داج2015الموسوي، فا   عبيد  سون  

لاة مجكتربالج المركت .  /ال لقي لدى طالبات الصف الثتاني للمتوست  فتي متادة علتم األ يتاج

 . 82-28، العرا ، 2( ج 2 2، تراث كربالء

ي ( فاSTSفاعلياة اساتخدام مادول العلام والتكنولوجياا والمجتماع )(. 2016النعيمي، رـتم مةمتود 

التحصاايل الدراسااي لاادى تالميااا الصااف الرابااع األساسااي فااي مااادة الدراسااات االجتماعيااة 

جامعة  رة ، كلية التربية ،، رسالة ماجستير غير منشودراسة تحليلية –واتجاهاتهم نحوها 

 دمش  .

للجنتتة ا، مستتق  : التقرياار الااوطني لتطااوير التعلاايم بساالطنة عمااان(. 2001ولارة التربيتتة والتعلتتيم  

 الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوج .
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