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ملخص البحث :
والى  مستوى مهارات عملیات العلم لدى طلبة المرحلة اإلعدادیةهدفت الدراسة الى قیاس 

داللة إحصائیة بین متوسطي درجات اختبار مهارات عملیات العلـم تبعـا"  يبیان هل هناك فرق ذ

.)ذكورا واناثا(لمتغیر الجنس 

وشــــمل مجتمــــع الدراســــة المــــدارس االعدادیــــة والثانویــــة فــــي مركــــز مدینــــة الموصــــل للعــــام 

) طالبــا" وطالبــة منهــا ١٥٠، امــا عینــة الدراســة فقــد بلــغ العــدد الكلــي ( )٢٠٠٤-٢٠٠٣(الدراســي 

طالبة من المدارس االعدادیة والثانویة التـي تـم اختیارهـا بطریقـة عشـوائیة .  )٧٥() طالبا" و ٧٥(

ولتحقیق هدفي الدراسة تم اعداد اختبار لقیاس عملیات العلم من قبل الباحثین بعـد االطـالع علـى 

) فقـــر ة و بعـــد ٢٣مـــن الدراســات واالختبـــارات الخاصــة بهـــذا المجـــال ، وبلــغ عـــدد الفقــرات ( عــدد

ـــة  ـــغ عـــدد الفقـــرات النهائی ـــم حـــذف خمـــس فقـــرات فبل ـــة مـــن المحكمـــین ت عـــرض الفقـــرات علـــى لجن

) بطریقــة اعــادة االختبــار . و طبــق االختبــار ٠.٩٢( اوجــد قیمــة ثباتهــوالتــي فقــرة  )١٨(لالختبــار 

اسة خالل الفصل الدراسي الثاني . على عینة الدر 

اظهرت نتائج الدراسة ما یاتي : 

) مــن مجمــوع ٩.٠٦(حصــول الطلبــة علــى درجــة متوســطة حیــث بلــغ معــدل درجــات الطلبــة .١

) الدرجة الكلیة لالختبار . ١٨(

هناك فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات االناث في اختبار .٢

وكانت لصالح الذكور . عملیات العلم

وقد اوصى الباحثان بتدریب المدرسین والمدرسات مهـارات عملیـات العلـم وتعریـف الطلبـة 

بمهارات عملیات العلم و محتویا على امثلة من المناهج الدراسیة المقررة للمرحلة االعدادیة .
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Abstract:
This present study aims at Measuring science processes for the

students of secondary schools and to know if there are statistical

significant differences between the averages of testing science processes

(male and females) .

The population of the research consisted of preparatory secondary

in city center of Mosul for the academic year (2003-2004) .

The total number of the sample of the study reached (150) male

and female pupils divided in to (75) male and (75) female pupils from

randomly chosen from preparatory secondary schools . To achieve the

aims of the study , a test was done to measure science processes after

reviewing some related studies and test . The number of items reached

(23) after showing the items to a committee of experts , five item were

omitted to reach (18) items , the stability of each item was (0.92) using

post test , and since the value is acceptable the test was applied on the

sample during the second semester .

Of the study result showed that :

1. Each student got an average of (9.6) out of (18) the total degree of the

test .

2. There are statistical significant differences between males averages

and females regarding the test of science processes in favorite , males .

As for recommendations , the two researchers asserted the

necessity of training the teachers skills of science processes and preparing

a guideline comprises all the science processes with examples from the

curriculums for secondary schools .
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مشكلة الدراسة : 
فــي مــن انخفــاض كبیــر خاصــة یعــاني معظــم الطلبــة فــي المرحلــة االعدادیــة الفــرع العلمــي 

تحصیلهم العلمي مما یـؤدي الـى لجـوء قسـم كبیـر مـنهم الـى الـدروس الخصوصـیة وقـد ولّـدت هـذه 

رغبة عند الباحثین للوقوف عند مستوى مهارات عملیات العلم التي یفترض ان المشكلة المعرفیة ال

تركز علیها المناهج العلمیة ، وهل ان القائمین علـى تدریسـها ینمـون هـذه المهـارات بشـكل عـام أم 

یركزون على بعض منها وللتعرف على ذلك البد مـن قیـاس مسـتوى مهـارات علمیـات العلـم الكلـي 

مهــارة منهــا . لــذا یمكــن تحدیــد مشــكلة الدراســة بالســؤال االتــي مــا مســتوى ثــم تحدیــد مســتوى كــل 

مهارات عملیات العلم لدى طلبة الخامس االعدادي العلمي في مركز مدینة الموصل . 

:اھمیة الدراسة 
ـــم والتقنیـــات اهتمامـــا" واســـعا فـــي دول العـــالم  كافـــة تشـــهد التربیـــة العلمیـــة فـــي عصـــر العل

اللحــــاق بعجلـــة التطــــور العلمـــي والتقنــــي لتصــــبح قـــادرة علــــى مواجهــــةوخاصـــة التــــي تســـعى الــــى 

التحدیات المتنوعة . 

لهذا یؤكد التربویون المهتمون بالتربیـة العلمیـة علـى ان التعلـیم بوجـه عـام وتـدریس العلـوم 

یكـون مجـرد نقـل المعرفـة العلمیـة الـى المـتعلم ، بـل هـو عملیـة تتكـون ال بشكل خاص یفترض ان 

االنشطة الصفیة والالصفیة التي تساعد فـي تنمیـة المـتعلم (عقلیـا ووجـدانیا ومهاریـا) من مجموعة 

.مما یؤدي الى التكامل في بناء جوانب شخصیة المتعلم المتنوعة 

  )٢٢٣، ص ١٩٨٦(زیتون ، 

) الى ان التعلـیم الفعـال هـو الـذي یمكـن الطلبـة مـن ١٩٩٩وفي هذا الصدد اشار الحیلة (

عة ومعارف واتجاهات بحیث یكونون بحالة من المتعة والرضى عن تعلیمهم اكتساب مهارات متنو 

، وعادة یتم التخطیط للتعلیم الفعال بخطوات نظامیة تشتق من االهداف العامة لكل منهج دراسي 

  ) ٦٣، ص ١٩٩٩(الحیلة ، 

ویتحقــق غالبـــا التعلـــیم الفعــال مـــن خـــالل الطرائــق واالســـالیب التدریســـیة التــي تركـــز علـــى 

.كتشاف واالستقصاء والتدریس القائم على اثارة العملیات العقلیة العلیا لدى المتعلمین اال

  ) ٦٢- ٦٠، ص ١٩٩٩(الحیلة ، 

) ان ثمــة مســؤولیة تقــع علــى ١٩٨٧لــذا جــاء تأكیــد مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلــیج (

لعلـم المتنوعـة، مدرسي العلوم في تدریب طلبـتهم علـى اسـالیب التفكیـر العلمـي ومهـارات عملیـات ا

ویقصد بها االسالیب التي یفكر بها العلماء اثناء اكتشاف وتنظیم المعرفة العلمیة . 

) الـــــى ضـــــرورة اهتمـــــام مدرســـــي منـــــاهج العلـــــوم باالنشـــــطة ٢٠٠٠كمـــــا اشـــــار الحیـــــالي (

المختبریــة والتقنیــات التربویــة اثنــاء عملیــة التــدریس ، واعطــاء حریــة اكبــر للطلبــة اثنــاء المشــاركة 
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) مـن خـالل النتـائج التـي ٢٠٠٢، ص) واضافت الصـمیدعي ( ٢٠٠٠صفیة الفعالة (الحیالي ، ال

حصلت علیها فـي دراسـتها الـى فاعلیـة الـتعلم التعـاوني باسـتخدام اسـتراتیجیة الـتعلم معـا فـي تنمیـة 

، ص) . ٢٠٠٢مهارات عملیات العلم لدى الطالبات المتمیزات (الصمیدعي ، 

عملیـات العلـم لـدى المتعلمـین مـن االهـداف التـي تركـز علیهـا ویعد هدف تطـویر مهـارات 

معظــم االتجاهــات الحدیثــة فــي تــدریس العلــوم النهــا تحقــق تكــامال بــین الدراســة النظریــة والدراســة 

العملیــة ، وان تلــك العملیــات التكتســب مــن خــالل الدراســة النظریــة لهــا ، ولكــن مــن خــالل جعــل 

بون التجارب ، والجل تطویرها لدى الطلبـة ینبغـي علـى الطلبة یشاهدون ویفرضون الفروض ویجر 

المدرســـین اســـتخدام تطبیقـــات مـــن حیاتنـــا الیومیـــة ، وتعـــرف عملیـــات العلـــم بانهـــا مهـــارات عقلیـــة 

یســـتخدمها المـــتعلم فـــي جمـــع وتحلیـــل البیانـــات لحـــل المشـــكالت ، وصـــیاغة او اســـتنباط اجابـــات 

ث او االجـراءات او وصـف النتـائج . وتعـد هـذه لالسئلة ، وتبریر وجهات النظـر ، وتفسـیر االحـدا

العملیـــات اساســـیة للعملیـــات المتكاملـــة مثـــل صـــیاغة الفرضـــیات ، وضـــبط المتغیـــرات والتعریفـــات 

االجرائیــــة واجــــراء التجــــارب والتــــي غالبــــا مــــا یــــتم التركیــــز علیهــــا فــــي المراحــــل الدراســــیة المتقدمــــة 

، ص)  ١٩٩٦(المتوسطة واالعدادیة) (زیتون ، 

Tobinاشار توبین وكابي (لقد  & Capie , ) الى ان المتغیرات التـي تثیـر تعلـم 1982

.مهارات العلم هي صفات المتعلم وطبیعة المعلومات الموجودة لدیة 

)Tobin & Capie , 1982, 114(

Hsiungواشــار هنســك ( , ) الــى ان مهــارات عملیــات العلــم وقــدرات التفكیــر 1989

العلــوم االساســیة ، واســتنتج مــن دراســته ان هنــاك عالقــة قویــة بــین المنطقــي مــن اهــداف تــدریس

Hsiungمهارات عملیات العلم المتكاملة وقدرات التفكیر المنطقي ( , 1989, 2906.(

Germannواضاف جرمني ( , ) ان االستكشاف الحر یؤثر بشكل فعال في تعلم 1989

Germannمهارات عملیات العلم ( , 1989,1733.(

Tanuputraتـانیبوترا (واشـار  , ) ان النشـاط العملـي والمختبـري ذو تـاثیر فعـال 1989

,Tanuputraفي اكتساب المتعلمین لمهارات عملیات العلم ( 1989 , ) . ولقد حـدد كانیـه 3322

Gagne : خصائص عملیات العلم بما یاتي

یعیة . احتواؤها مهارات عقلیة محددة یستخدمها المتعلمون لفهم الظواهر الطب.١

یمكن اكتسابها اثناء التدریب علیها او تعلیمها . .٢

  ) ١٠٢-١٠١، ص ١٩٩٦تستخدم في حل المشكالت الیومیة الحیاتیة (زیتون ، .٣
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ویتــاثر امــتالك المــتعلم لعملیــات العلــم بعــدة عوامــل منهــا (مســتوى التحصــیل ، والجــنس ، 

  )  ٢٥٥، ص ١٩٩٨، ونوع المنهج الدراسي ، والمعرفة العلمیة) (رواشدة وخطایته

لــذا ارتــأى الباحثــان قیــاس عملیــات العلــم لــدى طلبــة الصــف الخــامس اإلعــدادي / العلمــي 

نتیجــة تعرضــهم لموضــوعات العلــوم المتنوعــة لســنوات دراســیةفي المــرحلتین المتوســطة واإلعدادیــة 

لـــى حیـــث درســـوا موضـــوعات علمیـــة فـــي منـــاهج (الكیمیـــاء ، والفیزیـــاء ، وعلـــوم الحیـــاة) اضـــافة ا

الریاضیات ومناهج أخرى . 

وعلیه تتحدد اهمیة الدراسة في اآلتي : 

ط الضــوء علــى موضــوع مهــم تتنــاول مســتوى مهــارات عملیــات العلــم لــدى طلبــة الخــامس یتســل.١

اإلعــدادي / العلمــي الــذي سیســاهم فــي تبصــیر الطلبــة بآلیــة إكتســاب المعرفــة وبالتــالي زیــادة 

تحصیلهم الدراسي . 

ثراء البحوث التي تهتم بمهارات عملیات العلم ، وكذلك تسهم في توجیه انظار المساهمة في ا.٢

الباحثین التربویین نحو هذه المهارات التي تعد من متطلبات العصر الحالي . 

لفــــــت انظــــــار المدرســــــین الــــــذین یدرســــــون منــــــاهج (الفیزیــــــاء ، والكیمیــــــاء ، وعلــــــوم الحیــــــاة ، .٣

ــم  لغــرض اثــارة االســئلة الصــفیة التــي تســاعد الطلبــة والریاضــیات) نحــو مهــارات عملیــات العل

على ممارسة هذه المهارات والعملیات . 

تهدف الدراسة الىھدفا الدراسة : 

قیاس مستوى مهارات عملیات العلم لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة ..١

داللــة احصــائیة بــین متوسـط درجــات طلبــة المرحلــة االعدادیــة فــي مهــارات  وهـل هنــاك فــرق ذ.٢

یات العلم تبعا" لمتغیر الجنس (ذكورا" وٕاناثا") ؟ .عمل

حدود الدراسة : 
تقتصر الدراسة على : 

عینــة عشــوائیة مــن طلبـــة الخــامس االعــدادي العلمــي الـــذین یواصــلون دراســتهم فــي المـــدارس .١

  .  ٢٠٠٣/٢٠٠٤االعدادیة والثانویة لمركز مدینة الموصل للعام الدراسي 

لعلـم (التنبـؤ ، وصـیاغة الفرضـیات ، واالسـتنتاج ، والتعریفـات قیـاس بعـض مهـارات عملیـات ا.٢

االجرائیة ، والتصنیف ، واستخدام االرقام) . 
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تحدید المصطلحات : 
:القیاس .اوال

) " القیاس بانه مفهوم وعملیة كمیة تركز بالدرجة االولـى علـى عـد ١٩٨٤عرف حمدان (

او مجموعهــا او طولهـــا او حجمهــا) بحســـب الســلوك او حصــر المواصـــفات كمیــا (ایجـــاد مقــدارها

،  ١٩٨٤احكــام واجــراءات محــددة تتناســب مــع طبیعــة الموضــوع الــذي یجــري قیاســه " (حمــدان ، 

  ) ٢٦-٢٥ص

) بانــــه العملیــــة التــــي یــــتم بواســــطتها التعبیــــر عــــن الخصــــائص ١٩٩٨كمــــا عرفــــه عــــودة (

  ) ١٤، ص ١٩٩٨والسمات باالرقام " . (عودة ، 

عملیـة تسـجیل الـدرجات التـي یـتم جمعهـا مـن الطلبـة ي للقیاس فهـو :اما التعریف االجرائ

(ذكــورا واناثــا) المشــتركین فــي اجــراءات الدراســة المطبقــة علــى عینــة مــن طلبــة المــدارس االعدادیــة 

في مركز مدینة الموصل بعد اجابتهم على اختبار عملیات العلم المعد من قبل الباحثین . 

:عملیات العلم .ثانیا
Lawsonا الوسـون (عرفهـ , ) بانهـا " مجموعـة مـن النشـاطات المختلفـة ، التـي 1992

یمارسها االفراد اثناء عملیة التقویم ، والتشخیص ، والتوضیح المفصل الدقیق للظواهر الطبیعیة " 

)Lawson , 1992 , p:143(

ــــون ( ــــة الخاصــــة١٩٩٦وعرفهــــا زیت ــــات العقلی ، ) بانهــــا " مجموعــــة مــــن القــــدرات والعملی

  ) .٣٤، ص ١٩٩٦والالزمة لتنفیذ طرائق العلم والتفكیر العلمي بصورة صحیحة " (زیتون ، 

) بانهــا مجموعــة مــن القــدرات والعملیــات الخاصــة التــي ١٩٩٧وعرفهــا رواشــدة وخطابیــة (

یشــتمل علیهــا التفكیــر اثنــاء ممارســة المنهجیــة العلمیــة لفهــم الظــواهر الكونیــة (رواشــدة وخطاینــة ، 

  ) . ٢٥٥، ص ١٩٩٧

اما التعریف االجرائي لمهارات عملیات العلم فهو : الممارسة العقلیـة التـي یقـوم بهـا طلبـة 

الصــف الخــامس االعــدادي العلمــي المشــتركین فــي اجــراءات الدراســة (ذكــورا واناثــا) عنــد اجابــاتهم 

  فقرة . ) ١٨على فقرات اختبار مهارات عملیات العلم المعد من قبل الباحثین والذي یتكون من (
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دراسات سابقة :
اطلع الباحثان على عدد من الدراسات التي قاست عملیات العلـم كمتغیـر تـابع الن هـدف 

البعض منها معرفة اثر طریقة او اسلوب تعلیمـي او تعلمـي علـى مهـارات عملیـات العلـم والـبعض 

رى . لــذا االخــر مــن الدراســات كــان قــد استقصــى عملیــات العلــم فــي مراحــل دراســیة ومتغیــرات اخــ

  .  اسوف یركز الباحثان على الدراسات االكثر عالقة وفائدة لدراستهم

Tanuputraاجـرى تـانیویوتر ( , ) دراسـة فـي اندنوسـیا وهـدفها الكشـف عـن مـدى 1989

احتـواء منــاهج العلــوم لعملیــات العلـم ، وتالفــت عینــة الدراســة مـن طلبــة االول متوســط تــم اختیــارهم 

سـة عــددا مــن النتـائج كــان مـن ابرزهــا ان بامكــان الطلبـة امــتالك عملیــات عشـوائیا . واظهــرت الدرا

ــم اثنــاء تــوفیر الفــرص المناســبة لهــم مثــل حفــز الطلبــة علــى اجــراء البحــوث واحتــواء المنــاهج  العل

واجبات بیتیة تتضمن اسئلة وعبارات تشجع على التفكیر . 

ستقصـاء مهـارات عملیـات ) دراستهما فـي االردن هـدفها ا١٩٩٧واجرى رواشدة وخطابیة (

) طالبـا وطالبـة مـن الصـف السـادس والثـامن والعاشـر ١٠٤٥العلم حیث تالفت عینة الدراسة مـن (

فـــي المـــدارس (الحكومیـــة الخاصـــة ، ووكالـــة الغـــوث) واســـتخدم الباحثـــان اداة الدراســـة هـــي اختبـــار 

Padillaعملیات العلم المعد من قبل ( & Cronin , فقرة ، واظهرت ) ٣٠) المكون من (1988

النتــائج تـــدني مســـتوى مهــارات عملیـــات العلـــم لــدى الطلبـــة عـــن مســتواهم التحصـــیلي ، وان جـــنس 

الطلبة ال یؤثر في مستویات مهارات عملیات العلم . 

) دراســــته فــــي العــــراق هــــدفها تحلیــــل التفاعــــل الصــــفي لمدرســــي ٢٠٠٠واجــــرى الحیــــالي (

اكسـاب الطلبـة مهـارات عملیـات العلـم ، بعالقتـه ومدرسات مادة الفیزیاء للصف الخامس العلمـي و 

) واظهـرت النتـائج ان التفاعـل ١٩٩٧كانت اداة الدراسـة اختبـار عملیـات العلـم لرواشـدة وخطاینـة (

الصفي یؤثر في اكتساب مهارات عملیات العلم لدى الطلبة ، وان مهارات عملیات العلـم ال تتـاثر 

ي مســـتوى امـــتالك طلبـــة الصـــف الخـــامس العلمـــي بـــالجنس ، واســـتنتج الباحـــث ان هنـــاك تـــدنیا فـــ

(الذكور واالناث) لمهارات عملیات العلم . 

) دراســتها فــي العــراق كــان هــدفها التعــرف علــى اثــر اســتخدام ٢٠٠٢واجــرت الصــمیدعي (

الـــتعلم التعـــاوني فـــي تنمیـــة مهـــارات العملیـــات العلمیـــة لـــدى طالبـــات الصـــف الرابـــع االعـــدادي فـــي 

امــا االداة التــي اســتخدمتها فهــي اختبــار مهــارات العملیــات العلمیــة الــذي اعــده ثانویــة المتمیــزات . 

Padillaالباحثـان ( & Cronin ,  ١٩٩٧) وترجمـه وعدلـه الباحثـان رواشـدة وخطاینـة 1988

ـــذي یتكـــون مـــن ( ـــائج تفـــوق طالبـــات ٣٠وال ) فقـــرة صـــنفت الـــى خمـــس مســـتویات . واظهـــرت النت

یات العلم خاصة في مهارات (التنبؤ والتجریب واالفتراض) المجموعة التجریبیة في اختبار عمل
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:اجراءات الدراسة
:منھج الدراسة .والأ

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي الذي تحـدد اداتـه باسـتخدام اسـتبانة خاصـة لقیـاس مهـارات 

عملیات العلم توزع على عینة عشوائیة من المجتمع االصلي . 

:مجتمع الدراسة .ثانیا
دد مجتمع الدراسة بطلبة الخامس االعـدادي العلمـي الـذین هـم فـي المـدارس االعدادیـة یتح

  .  ٢٠٠٤-٢٠٠٣والثانویة الموجودة في مركز مدینة الموصل للعام الدراسي 

:عینة الدراسة  .ثالثا
) طالبا" وطالبة اختیروا بطریقة عشوائیة من بعض مـدارس ٧٥تكونت عینة الدراسة من (

) أدناه . ١كما موضح في الجدول (مجتمع البحث و 

  )١الجدول (

یمثل عینة المدارس والطلبة

اسم المدرسة

  (ذكور)
  عدد الطالب

اسم المدرسة

(اناث)
عدد الطالبات

٢٧اعدادیة الیقظة٣٠االعدادیة الشرقیة

٢٥اعدادیة موصل الجدیدة٢٢اعدادیة ابن الهیثم

٢٣ثیراعدادیة ابن اال٢٣االعدادیة المركزیة

٧٥٧٥المجموع

:داة الدراسة أ.رابعا
اعتمــد الباحثــان فــي قیــاس مســتوى مهــارات عملیــات العلــم لــدى طلبــة عینــة الدراســة علــى 

اختبـــار خـــاص لـــبعض عملیـــات العلـــم (التنبـــؤ ، وصـــیاغة الفرضـــیات ، واالســـتنتاج ، والتعریفـــات 

اده من قبلهما بعد االطالع على عـدد مـن االجرائیة ، والتصنیف ، واخیرا استخدام االرقام) تم اعد

،  ١٩٩٧، ورواشــدة وخطابیــة ،  ١٩٩١الدراســات والبحــوث واالدبیــات منهــا (دراســة ابــو رمــان ، 

) واختیرت الفقـرات وعـدل بعضـا" ٢٠٠٣، والحافظ ،  ٢٠٠٢، والصمیدعي ،  ٢٠٠٠والحیالي ، 

كون مناسبة لعینة الدراسة . ) فقرة لت٢٣منها فبلغ عدد الفقرات التي تكونت منها االداة (

صدق األداة : 
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فــي العلــوم  )*(الجــل التحقــق مــن صــدق االداة تــم عرضــها علــى لجنــة مــن المتخصصــین

) فقرات وتعدیل بعضا" منهـا عنـدها اصـبح ٥التربویة والنفسیة وبعد االخذ باراء الخبراء تم حذف (

أربعــة بــدائل إحــداها صــحیحة ولكــل ) فقــرة ولكــل منهــا١٨عــدد فقــرات االختبــار بصــیغته النهائیــة (

) درجـة والمتوسـط النظـري لالختبـار هـو ١٨فقرة درجة واحدة وبذلك أصبح أعلى درجة لالختبـار (

) درجات . ٩(

ثبات االداة :
) ٢٥تــم اســتخراج معامــل ثبــات االداة بطریقــة اعــادة تطبیــق االداة علــى عینــة مؤلفــة مــن (

ها للذكور واالخـرى للبنـات . وبفاصـل ارستین اعدادیتین احدطالبا" وطالبة اختیروا عشوائیا من مد

) یومـــا" بـــین التطبیـــق االول والتطبیـــق الثـــاني ، وقـــد بلـــغ معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین ١٥زمنـــي (

.للثبات یا) ویعد ذلك مؤشرا عال٠.٩٢درجات التطبیقین (

  ) ٣١٢، ص١٩٨٥(جابر ، 

:تطبیق االداة  .خامسا
بتهــا الــذین ســوف یشــتركون فــي اجــراء اختبــار مهــارات عملیــات بعــد تحدیــد المــدارس وطل

العلم . تم االتفاق مع ادارات تلك المدارس والمدرسین والمدرسات لمادة علوم الحیـاة لتحدیـد االیـام 

واالوقـات المالئمـة لتطبیـق االختبــار كـي ال یحـدث تـداخل مــع جـدول االمتحانـات الشـهریة المقــرر 

 ٣٠/٤ولغایـــة  ١٥/٣مـــا بـــین للمـــدة اســـتغرق التطبیـــق فـــي المـــدارس مـــن قبـــل ادارات المـــدارس . و 

  .  ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعام الدراسي 

:المعالجة االحصائیة .سادسا
تم استخدام الوسائل اإلحصائیة االتیة : 

معادلة اختبار بیرسون لتحدید درجة ثبات االداة . .١

ابات الطلبة (ذكورا واناثا) ) لغرض اجراء المقارنة بین اجT-testاالختبار التائي ( .٢

(Class & Stonly , 1970 , 295 (

نتائج الدراسة 

لجنة الخبراء : )*(

أ.م.د جاجان جمعة محمد / كلیة التربیة االساسیة / جامعة الموصل . .١

أ.م.د احمد محمد نوري / كلیة التربیة االساسیة / جامعة الموصل . .٢

/ كلیة التربیة / جامعة الموصل . أ.م.د ندى فتاح زیدان.٣
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الھدف االول (قیاس مستوى مھارات عملیات العلم لدى طلبة المرحلة .اوال
االعدادیة . 

والجل التحقق من هذا الهدف تم حسـاب درجـة كـل طالـب وطالبـة فـي عینـة الدراسـة ، ثـم 

) درجـــة مـــن ٩.٠٦رتبـــت الـــدرجات ولحســـاب المتوســـط الحســـابي لمهـــارات عملیـــات العلـــم فبلـــغ (

%) وهــذه النســبة تؤكــد ان مســتوى تمكــن ٥٠) الدرجــة الكلیــة لالختبــار وهــي تمثــل (١٨مجمــوع (

ي / العلمي من اختیار عملیات العلم بدرجـة متوسـطة وهـذه النتیجـة طلبة الصف الخامس االعداد

Tanaputraتتفق مع دراسـة ( , ) التـي اكـدت علـى امكانیـة امـتالك الطلبـة لعملیـات العلـم 1989

فر الفرص المناسبة لهم مثل تشجیع الطلبة على اداء االنشطة الصفیة والالصـفیة واجـراء ااثناء تو 

بانفسهم . التجارب والبحوث العلمیة

�ΕΎѧΟέΩ�ρѧγϭΗϣ�ϥϳΑ�ΔϳΎλوالھدف الثاني (ھل ھناك فرق ذ.ثانیا Σ�ΔϟϻΩ
�α ϧѧΟϟ�έѧϳϐΗϣϟ�ΎόΑΗ�ϡϠόϟ�ΕΎϳϠϣϋ�ΕέΎϬϣ�ϲϓ�ΔϳΩΩϋϻ�ΔϠΣέϣϟ�ΔΑϠρ

(ذكورا واناثا) ؟ .
الجــل التحقـــق مـــن هــذا الهـــدف تـــم حســاب المتوســـط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري لكـــل 

) لعینتــین T-testالختبــار مهــارات عملیــات العلــم ثــم طبــق اختبــار (درجــات (الــذكور واالنــاث)

) اكبر من القیمة التائیة الجدولیـة ٢.٢٧٣مستقلتین ، واظهرت النتائج ان القیمة التائیة المحسوبة 

  ) . ٢) كما موضح في الجدول (١٤٨) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٦(

)٢الجدول (

رات عملیات العلمالقیمة التائیة لمها

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

Tقیمة 

المحسوبة

Tقیمة 

الجدولیة

٧٥٩.٤٣٢.٩٣٦الذكور
١.٩٦  ٢.٢٦٣  

٧٥٨.٥٦٢.٣١٦االناث

T) وهــــي أكبــــر مــــن قیمــــة ٢.٢٦٣المحســــوبة (T) ان قیمــــة ٢توضــــح نتــــائج الجــــدول (

احصـائیا لصـالح الـذكور وقـد یرجـع ذلـك الـى داالً اً اك فرقـ) وهذا یدل على أن هن١.٩٦الجدولیة (

جابـة علـى فقـرات اختبـار عملیـات العلـم اكبـر مـن قـدرة الطالبـات ربمـا لتأكیـد اإلعلى قدرة الطالب 

المدرســــین علــــى التطبیقــــات العلمیــــة لموضــــوعات المنــــاهج العلمیــــة أو أن الطــــالب لــــدیهم الرغبــــة 

م حسـاب المتوسـط الحســابي لكـل مهـارة مــن مهـارات عملیــات والدافعیـة أكثـر مــن الطالبـات وكمـا تــ

  ) .٣العلم كما موضح ذلك في الجدول (
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  )٣الجدول (

المتوسط الحسابي لمهارات عملیات العلم

ت
مهارات عملیات 

  العلم

عدد 

  الفقرات

عدد 

الطلبة

الدرجة الكلیة 

لكل مهارة

المتوسط 

الحسابي للمهارة 

  (ذكور)

المتوسط 

ة الحسابي للمهار 

  (ذكور)

٣٧٥٢٢٥١.٣٨٦١.٢٢٦التنبؤ١

٢
صیاغة 

الفرضیات
١.٧٠٦  ١.٧٣٣  ٣٠٠  ٧٥  ٤  

٣٧٥٢٢٥٢.٠٠٠١.٧٨٦استخدام االرقام٣

٤
التعریفات 

االجرائیة
١.٣٣٣  ١.٨٦٦  ٢٢٥  ٧٥  ٣  

٣٧٥٢٢٥١.٣٤٦١.٤٩٣االستنتاج٥

٢٧٥١٥٠١.٠٩٣١.٠١٣التصنیف٦

١٨١٥٠١٣٥٠٩.٤٢٣٨.٥٥٧المجموع الكلي

) اعــاله الفــرق فــي المتوســطات الحســابیة لكــل مهــارة مــن مهــارات ٣توضــح قــیم الجــدول (

عملیــات العلــم بــین الــذكور واالنــاث . ورغــم ان الفروقــات بســیطة بــین المتوســطات اال انهــا كانــت 

ج سببا في حدوث فرق دال احصائیا لصالح الذكور ، وجاءت نتائج هذه الدراسـة مختلفـة عـن نتـائ

) اللتـین اظهـرت ٢٠٠٠، ودراسـة الحیـالي ،  ١٩٩٧الدراسات السـابقة (دراسـة رواشـدة وخطابیـة ، 

نتائجها تدني مستوى مهـارات عملیـات العلـم لـدى الطلبـة ، كمـا اختلفـت نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع 

) التـي اظهـرت تفـوق طالبـات المجموعـة التجریبیـة فـي اختبـار ٢٠٠٢نتائج (دراسـة الصـمیدعي ، 

عملیـــات العلــــم خاصــــة فـــي مهــــارات (التنبــــؤ والتجریــــب وصـــیاغة الفرضــــیات) بینمــــا المتوســــطات 

الحســابیة لهــذه المهــارات عنــد االنــاث تبــدو قیمتهــا اقــل ممــا هــي عنــد الــذكور ، وهــذه النتــائج تؤكــد 

تركیـــز الطالبـــات علـــى الحفـــظ لغـــرض النجـــاح فـــي االمتحـــان اكثـــر مـــن فهـــم المعلومـــات وربطهـــا 

ة الیومیة . بظواهر الحیا
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االستنتاجات : 
في ضوء نتائج الدراسة ، استنتج الباحثان ما یاتي : 

جاء قیاس مهارات عملیات العلم الكلي للذكور واالناث بدرجة متوسطة . .١

هناك فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات االناث في اختبار .٢

  ور . مهارات عملیات العلم ولصالح الذك

التوصیات : 
ما یاتي : بفي ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحثان 

.الخدمة على مهارات عملیات العلمتدریب المدرسین والمدرسات في مرحلة االعداد واثناء.١

تعریف الطلبة بمهارات عملیات العلم من خالل المناهج الدراسیة المقررة للمرحلة االعدادیة . .٢

المقترحات : 
ن یقترحان اجراء الدراسات االتیة : یال للفائدة من الدراسة فان الباحثاستكما

قیاس مستوى عملیات العلم لدى الطلبة في الدراسة االبتدائیة والمتوسطة والجامعیة . .١

دراسة اثر سنوات الخدمة والتخصص الدراسي في مستوى مهارات عملیات العلم لدى الطلبة. .٢
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المصادر : 
) ، العالقــــة بــــین التفكیــــر الشــــكلي والمهــــارات العلمیــــة ١٩٩١علــــي محمــــد (ابوزمــــان ، خلــــود.١

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة)والتحصــیل لـــدى طلبـــة الصـــف االول الثـــانوي العلمـــي ، (

جامعة االردن ، االردن . 

ـــد الـــرزاق (.٢ ـــاتي ، مظهـــر ورشـــید عب ـــیم العـــالي االحصـــاء التربـــوي) ، ١٩٨٤البی ، وزارة التعل

ي ، جامعة الموصل ، العراق . والبحث العلم

، دار النهضة العربیة ، القاهرة . مهارات التدریس) ، ١٩٨٥جابر ، جابر عبد الحمید (.٣

تعلمــي لتجــارب –) ، تصــمیم تعلیمــي ٢٠٠٣الحــافظ ، محمــود عبــد الســالم محمــد عبــد اهللا (.٤

ة الصـف الثـاني فـي الكیمیاء الفیزیاویة واثره في تنمیة عملیـات العلـم والتحصـیل الدراسـي لطلبـ

) ، جامعة الموصل ، العراق .اطروحة دكتوراه غیر منشورةقسم الكیمیاء ، (

) ، اسـتخدام نظـام كومـار لتحلیـل التفاعـل الصـفي ٢٠٠٠الحیالي ، عماد احمد حسـین علـي (.٥

لمدرســـي ومدرســـات الفیزیــــاء وتـــاثیره فــــي اكتســـاب مهــــارات العملیـــات العلمیــــة لطلبـــة الصــــف 

) ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . رسالة دبلوم عالي(الخامي العلمي ،

، دار المسـیرة  ١، طالتصمیم التعلیمـي نظریـة وممارسـة) ، ١٩٩٩الحیلة ، محمد محمود (.٦

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

،  ١، طمنــاهج البحــث التربــوي) ، ١٩٩٠داؤد ، عزیــز حنــا ، وانــور حســین عبــد الــرحمن (.٧

العالي ، جامعة بغداد ، العراق . وزارة التعلیم 

) ، مهــارات العملیــات العلمیــة لــدى طلبــة المرحلــة ١٩٩٨رواشــدة ، ابــراهیم وعبــداهللا خطابیــة (.٨

، سلســلة مجلــة ابحــاث الیرمــوكتعلمیــة ، –االلزامیــة فــي االردن فــي ضــوء متغیــرات تعلیمیــة 

  .  ٢٧٨-٢٤٩ردن ، ص) ، اال٢، العدد ( ١٤العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، المجلد (

، دار االمـل  ٢، طالقیاس والتقویم في العملیة التدریسیة) ، ١٩٩٨عودة ، احمد سلیمان (.٩

للنشر والتوزیع ، اربد ، االردن .

، تطبیقــات فــي التربیــة العلمیــة ، دار عمــار ، طبیعــة العلــم وبنیتــه) ، ١٩٨٦عــایش زیتــون (.١٠

عمان . 

، دار الشــــروق للنشــــر  ١، طتــــدریس العلــــوماســــالیب) ، ١٩٩٦زیتـــون ، عــــایش محمــــود (.١١

والتوزیع ، عمان ، االردن . 

) ، اثـــــر اســـــتخدام الـــــتعلم التعـــــاوني فـــــي تنمیـــــة مهـــــارات ٢٠٠٢الصــــمیدعي ، هیـــــة ابـــــراهیم (.١٢

رســــالة العملیــــات العلمیــــة لــــدى طالبــــات الصــــف الرابــــع االعــــدادي فــــي ثانویــــة المتمیــــزات ، (

  لعراق . ) جامعة الموصل ، اماجستیر غیر منشورة
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،  ١، طمبـــادئ القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة) ، ١٩٩٩الظـــاهر ، زكریـــا محمـــد واخـــرون (.١٣

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان . 

14.Padilla, M, J , Okey , J,R, G arrad , K, (1984) The effect of instruction

on integrated science process skill achievement , Journal of Research
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اختبار مھارات عملیات العلم

.یدرك بالحس البصري التغیر في :١

ب. ارتفاع النبات . أ.درجة حرارة الهواء 

د. نقیق الضفادعج.مذاق المادة الغذائیة .

فــي طــول نبــات البــاقالء لــذلك وضــعت تــؤثر . رغبــت سوســن فــي الكشــف عــن العوامــل التــي قــد ٢

اوراق رطبة شبه شفافة داخل عشرة انابیب اختبار متشابهة وقسمت االنابیب بذور الباقالء في

خمســة انابیــب علــى حامــل عنــد نافــذة مشمســة وخمســة أنابیــب  تإلــى مجمــوعتین ، ثــم وضــع

اخـــرى علـــى حامـــل فـــي ثالجـــة مظلمـــة ، بعـــد اســـبوع واحـــد تـــم قیـــاس طـــول النباتـــات فـــي كـــل 

ل نبات الباقالء : مجموعة . ان المتغیرات التي قد تؤثر على طو 

ب.الضوء ودرجة الحرارة أ.درجة الحرارة والرطوبة 

د.الضوء ومقدار الوقت ج.الرطوبة ومقدار الوقت 

.قـام جمــال بقــص االعشــاب لعــدد مــن جیرانــه فــي فصــل الربیــع حیــث كــان یقــوم كــل اســبوع بعــدة ٣

وج كـان طـویال بینمـا جوالت مستخدمًا آلة قص االعشاب وقد الحظ أن العشب في بعض المـر 

فـي المــروج االخــرى كــان العشـب قصــیرا والحــظ ان الجیــران یسـتخدمون نفــس النــوع مــن الســماد 

ولكن بكمیات مختلفة من المیاه وكانت جمیع المروج خالیة من الهضاب .احدى الجمل اآلتیـة 

تعتبر فرضیة مناسبة :

شب أطول ان المروج التي تستقبل كمیة اكبر من الماء تحتوي على ع أ.

ان قص االعشاب یكون اكثر صعوبة عندما یكون الجو حارًا  ب.

ان نوعیة السماد التي تضاف إلى التربة مهمة . ج.

كلما كان عدد الهضاب اكثر في المروج كان قص االعشاب أكثر صعوبة . د.
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م اآلتي:.تم تسجیل أعلى درجة حرارة یومیة ولمدة اسبوع وقد تم توضیح النتائج كما في الرس٤
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احدى الجمل اآلتیة صحیحة حسب نتیجة هذه الدراسة :

ب.تم تسجیل أدنى درجة حرارة یوم االثنین.أ.لقد سقطت الثلوج طیلة یوم الجمعة 

د.تم تسجیل أعلى درجة حرارة یوم الخمیس.ج.كان یوم االربعاء أكثر دفئًا من یوم االحد .

رادت ســامیة معرفــة تــأثیر درجــة الحــرارة علــى نمــو فطــر عفــن الخبــز ، فوضــعت الفطــر فــي . ا٥

تسـعة أوعیــة تحتــوي علـى نفــس النــوع مـن الغــذاء وتــم حفـظ ثالثــة منهــا عنـد درجــة حــرارة صــفر 

) درجـة مئویـة . وتـم حفـظ ثالثـة اوعیـة اخـرى ٩٠مئوي . وحفظ ثالثة اخـرى عنـد درجـة حـرارة(

درجة مئویة) . وبعد اربعة ایام من بدء التجربـة تـم فحـص  ٢٧(حوالي عند درجة حرارة الغرفة 

جمیع االوعیة وتسجیل مقدار النمو في فطر عفن الخبز . ان االثـر النـاتج مـن تغییـر درجـات 

الحرارة هو : 

ب.كمیة الغذاء في كل وعاء أ.درجة حرارة الوعاء 

حرارة .د.عدد االوعیة عند كل درجة ج.نمو فطر عفن الخبز 
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٨٦

.احدى الجمل اآلتیة ال تعتبر تعریفا اجرائیا (عملیًا) ٦

أ.التجذیف : دفع القارب باستخدام المجذاف على سطح الماء .

ب.الــثلج : مــادة صــلبة نصــف شــفافة یمكــن تحویلهــا إلــى ســائل بتســخینها إلــى درجــة حــرارة صــفر 

مئویة .

بعضـــها علـــى طـــول القطـــع فـــان ج. التماثـــل : عنـــدما نقطـــع مـــن النصـــف ونضـــع االنصـــاف مـــع

االنصاف تتطابق .

د.االوكسجین : غاز لیس له لون وال طعم وال رائحة ویوجد في جو االرض .

.قامــت مجموعــة مــن الطلبــة الریاضــیین بدراســة تــأثیر طــول فتــرة التمــرین علــى معــدل النــبض . ٧

م قیـــاس معـــدل حیـــث تـــؤدي مجموعـــات مـــن الطلبـــة تمـــرین القفـــز العـــالي لفتـــرات مختلفـــة ثـــم یـــت

النبض لكل طالب . المجموعة االولى تؤدي تمرین القفز العـالي لمـدة دقیقـة واحـدة والمجموعـة 

ــــائق  ــــالث دق ــــؤدي التمــــرین لمــــدة ث ــــة ت ــــین والمجموعــــة الثالث ــــؤدي التمــــرین لمــــدة دقیقت ــــة ت الثانی

الدراسـة والمجموعة الرابعة ال تقوم باداء تمرین القفز العالي . ان قیاس معدل النـبض فـي هـذه 

یتم :

دد القفزات لمدة دقیقة واحدة .باحصاء ع أ.

باحصاء عدد ضربات القلب في الدقیقة لكل طالب . ب.

باحصاء عدد التمارین التي یؤدیها كل فریق . ج.

باحصاء عدد القفزات التي تم انجازها من قبل كل فریق . د.

ى العبـــارات اآلتیـــة تعتبـــر قـــام بعـــض الطـــالب بوصـــف شـــمعة وجـــدوها داخـــل صـــندوق . احـــد .٨

استنتاجًا :

ب.الفتیل اسود اللون .أ.الشمعة صفراء اللون .

سم . ١٤د.ان طول الشمعة هو ج.ان الشمعة قد احترقت .

.استیقظ احمد أثناء اللیل بسبب عاصفة رعدیة شدیدة وأثناء سـیره إلـى المدرسـة فـي الیـوم التـالي ٩

دما وصل إلى المدرسة اخبر معلمه ان شجرة كبیرة سـقطت شاهد شجرة كبیرة تغلق الشارع وعن

اللیلة الماضیة بسبب العاصفة الرعدیة . ان عبارة احمد لمعلمه هي من نوع:

د.الفرضیة ج.المالحظة .ب.االستنتاج أ.التنبؤ .



خشمان حسن ومآرب محمد 

٨٧

.قسم طارق اوراق النباتات التي جمعها إلى مجموعتین :١٠

وعة الثانیة المجمالمجموعة االولى 

احدى االوراق (أ ، ب ، ج ، د) یمكن وضعها في المجموعة الثانیة 

. احدى الجمل اآلتیة تعتبر أفضل تمثیًال للفرضیة : ١١

) دبوسًا .٢٠أ. تجذب قطعة مغناطیس (

ب. الحلیب في الزجاجة یتجمد في مدة مقدارها عشرون دقیقة .

ج. اذا سخن السائل فانه یتمدد .

االوراق على شجرة التفاح سوف تصبح جمیعها صفراء .د. 

. احدى التعریفات اآلتیة صیغت اجرائیًا (عملیًا) :١٢

تكون من عدة اجزاء ویستخدم للتكبیر .تأ. المجهر : أداة معدنیة 

ب. ثاني اوكسید الكاربون : غاز عدیم اللون والطعم والرائحة ویوجد في الهواء .

ر الغراض التكاثر الجنسي في النبات .ج. الزهرة : غصن متحو 

د. عدم التماثل : عندما نقطع من النصف ، ونضع االنصاف مع بعضها على طول القطعة فان 

االنصاف ال تتطابق.

. قامـــت مجموعـــة مـــن الطلبـــة بـــاجراء تجربـــة لتحدیـــد تـــأثیر التســـخین علـــى انبـــات بـــذور زهـــرة ١٣

همیة : الشمس . ان المتغیر الذي یعتبر ضبطه أقل أ

ب. نوع التربة المستخدمة .أ. الدرجة التي تم تسخین البذور الیها .

د. حجم الوعاء المستخدم .ج. مدة تسخین البذور .
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٨٨

. إحدى التعریفات اآلتیة صیغت إجرائیا (عملیًا) :١٤

أ. المتر : وحدة لقیاس الطول .

ب. القلب : عضو ضخ الدم في جسم اإلنسان . 

غم) من الماء درجة مئویة واحدة. ١: كمیة الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة (ج. السعرة

د. الغالصم : اعضاء التنفس في االسماك .

) درجـة مئویـة بینمـا قیسـت درجـة الحـرارة لهـذا ٦-. تم قیاس درجة الحرارة لیوم أمس فوجـدت (١٥

الیوم عن یوم أمس؟.) درجة مئویة . فكم تزید درجة الحرارة لهذا ٢الیوم فوجدت (

درجة مئویة . ٢درجات مئویة د.  ١٠درجات مئویة ج.  ٨درجات مئویة ب.  ٤أ. 

. بعض الدجاج یضع بیضة واحدة تقریبًا كل یوم ، بینما البعض اآلخر یضع عـددًا قلـیال مـن ١٦

البیض ، صممت دراسـة الختیـار العوامـل التـي قـد تـؤثر فـي عـدد البـیض الـذي ینتجـه الـدجاج 

الیوم . احدى الجمل اآلتیة ال تعتبر فرضیة مناسبة لهذه الدراسة :في 

أ. ان الدجاج الذي یتعرض للضوء فترة اطول ینتج عددًا اكبر من البیض .

ب. كلما كان قفص الدجاج أكبر یتم انتاج عدد اكبر من البیض .

اكبر .ج. كلما زاد عدد البیض الذي ینتجه الدجاج فان الدجاج یفقد الوزن بشكل

د. كلما كان البروتین في الطعام المقدم للدجاج اكبر یتم انتاج عدد اكبر من البیض .

ن لنباتات الظل وضعت احداهما داخل المنزل ووضعت اآلخـر فـي حدیقـة ا. لدى ایمان سندان١٧

المنــزل فـــي ظـــل مجموعـــة مـــن االشـــجار ، الحظـــت ظهـــور اصـــفرار فـــي حافـــات بعـــض اوراق 

ي الحدیقة . أي العوامل اآلتیة یرجع لها ظهور االصفرار في االوراق :النبات الموجود ف

أ. شدة االضاءة . ب. ارتفاع درجة الحرارة . ج. ارتفاع الرطوبة . د. قلة المیاه.

. عصرت أربع برتقاالت لصنع ست كاسات من العصیر . ما هي كمیة العصیر الـذي یمكـن ١٨

ن حجوم كل البرتقاالت متساویة .الحصول علیه من ست برتقاالت ؟ افرض أ

د. عشرة كاسات.ج. تسع كاسات   ات ب. ثمان كاسأ. سبع كاسات


