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   تطورا

 
في املعرفة والتقدم العلمي مما نتج عنه كم هائل من املعلومات واملشكالت التي تواجه الفرد في حياته   ملحوظا

 اليومية. 

األهداف  جعل  إلى  أدى  مما  وأساليبها.  ومناهجها  وفلسفتها  سياستها  حيث  من  التربية  منظومة  على  املتسارعة  التطورات  هذه  انعكست  وقد 

م واملمارسة هستظهار املعلومة ليست من األهداف القائمة لتدريس العلوم في القرن الحادي والعشرين؛ حيث أصبح الفالتعليمية القائمة على الحفظ وا 

  من والبيئة العالم  في املتزايد والتعقد ومستحدثاته، للعلم  الكبير التطور  ونتيجة  هي من أهم األهداف لتدريس العلوم،واكتساب مهارات عمليات العلم  

 في العلمي األسلوب واكتساب واملعرفة العلم  أساسيات على بدون الحصول  معه  والتالؤم العالم  هذا  مع التعامل عليه الصعب من  يصبح اإلنسان، حول 

 .التفكير

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.1.1   2020/ 10/3قبول البحث:        20/2/2020مراجعة البحث:       2020/ 2/ 6استالم البحث:         

 :امللخص

العلمية طلبة فهم  أثر استقصاء الدراسة هدفت العلم   )األردن(اليرموك   جامعة في الكليات  لهالعمليات  بعض  في وممارستهم  ضوء 

عينة  املتغيرات،   جامعةوتكونت  في  العلمية  الكليات  طلبة  من  الطبقية،    الدراسة  العشوائية  بالطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  تم  والبالغ  وقد 

،    (1000)  عددها
 
 وطالبة

 
الدراسة  طالبا نتائج  االرتباطي، وأظهرت  الوصفي  املنهج  الدراسة  النسبيةواستخدمت  بين    قد تراوحت ما  أن األهمية 

الطلبة، وأظهرت وجود  ،  (55%-29%) العلم لدى  ا  إيجابية  عالقة  كما أظهرت درجة مرتفعة لفهم عمليات  الكليات  بين  دالة إحصائي  فهم طلبة 

لها وممارستهم  العلم  لعمليات  العلم    .العلمية  عمليات  لفهم  فروق  وجود  وأظهرت  الدراسية  كما  السنة  ألثر  الدراسية تعزى  السنة  لصالح 

 وجود  و ،  الخامسة
 
  و   ، املجاالت لصالح تخصص العلومفروق تعزى ألثر التخصص في جميع  أيضا

 
وجود فروق تعزى ألثر املعدل التراكمي في  أيضا

، كما أظهرت  املجاالت لصالح جيد جدجميع  
 
وجود فروق تعزى ألثر  و ،  تعزى ألثر السنة الدراسيةفي ممارسة عمليات العلم  عدم وجود فروق  ا

 التخصص في جميع 
 
املجاالت لصالح املعدل التراكمي وجود فروق تعزى ألثر املعدل التراكمي في جميع  املجاالت لصالح تخصص الصيدلة، وأيضا

الدراسة    امتياز. املعرفية.وأوصت  الناحية  مع  إلى جنب   
 
جنبا العملية  بالناحية  العلم  االهتمام  الكليات  طلبة  فإن  دراستهم ية من خالل  كذلك 

 ، يشاهد ويلتمس باستمرار املهارات العلمية من خالل ممارسة املنهج التجريبي والتحليل املنطقي، والتفكير  األكاديمية
 
من خالل   العلمي وأيضا

 . استناده إلى األدلة العلمية في تفسير النتائج

 فهم وممارسة الطلبة. ؛ عمليات العلم  ؛طلبة الكليات العلمية ؛جامعة اليرموك الكلمات املفتاحية:
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تتكون  أساسية مكونات  ثالثة للعلم  أن إلى ويشيران  للعلم، املتكاملة (Carin & Evans, 1980: 11)  النظرة  هذه  على  وإيفانز  كارين  من  كل ويؤكد

 التفكير، في واتجاه  للبحث، طريقة هو فحسب، وإنما املعلومات من مجموعة ليس العلم  أن يعني مماواتجاهاته،  وعملياته، طرق العلم  العلم، نواتج من

 القومية الرابطة أكدته وهذا ما العلمية، املعرفة لىإ    صل التو يتم  التي العمليات أو بالطرائق العلوم  عند تدريس االهتمام يتوجه أن  يتطلب الذي  األمر

  العلمية  الطريقة على التدريب يكون  أن تقريرها في أوصت حين العلوم لتقدم
 
  . (14: 1995 العلوم )الدرابيع، لتدريس الرئيسة األهداف من هدفا

    26  2005 ,التي يتمثلها ويدمجها في بنائه املفاهيمي )  علمية ما، بالدرجةوثمة معياران لفهم املفاهيم العلمية، ُهما، األول: أن املتعلم يفهم فكرة  

Niak & Liuظات،  ( والثاني: أن املتعلم يفهم الفكرة العلمية بالدرجة التي يوظفها في السياق االجتماعي املناسب، كما في وصف وتفسير الظواهر، واملالح

 . ,Zeidler & Sadler) 32 :2005) وتصميم اإلجراءات العملية

عن  بالبحث  املجتمعات  هذه  بدأت  فقد  والتقدم  النمو  في  املختلفة  املجتمعات  طموحات  لتزايد  نتيجة  جاء  العلمي  والبحث  بالعلم  واالهتمام 

الحلول   إليجاد  العلمية  مواجهة   ملشكالتها.األساليب  في  العلمي  التفكير  إلى  يحتاج  العادي  اإلنسان  وأصبح  العلمي  البحث  مراكز  انتشرت  أن  فكان 

 (.11 :1998مشكالته، فالتفكير العلمي يحتاج إليه العلماء بل أنه تفكير يحتاج إليه الناس كلهم كما يحتاج إليه العلماء )عبيدات وآخرون، 

ي التعليم الجامعي وذلك باالرتقاء به إلى مستوى تلقي الطلبة للمعلومات واستحضارهم لها إلى مستوى  ولتحقيق ذلك ينبغي إحداث نقلة نوعية ف

 في
 
اليدين والعقل معا لها، من خالل إشغال  للمعرفة واستخالصهم  بهم   إدراكهم  (،  Lekka – Kowalik, 2009: 5)    ظواهر  من  التفاعل مع ما يحيط 

في العلمية   الكليات  تطوير  فإن  العملية   لذلك  في  املشتركة  األطراف  ومفاهيم  أفكار  الوقوف على  إلى  ويحتاج  السهل  باألمر  ليس  الجامعية  املؤسسات 

م يتناسب مع  التعليمية والتعلمية، كذلك يجب الوقوف على مفاهيم وأفكار الطلبة والعمل على تطويرها أو تغييرها، وبالتالي فإن امتالك أفكار ومفاهي

واإلصالحات    التطورات 
 
أساسا سيشكل  هذه   الجديدة  أمام   

 
عائقا ستشكل  التقليدية  املفاهيم  فإن  املقابل  وفي  لكلياتهم،  تطوري  مجهود  ألي   

 
صلبا

 (. Northcote, 2005: 41الجهود)

التفكير العلمي كمكون رئيس  ، وقد تضمنت هذه الكتابات 1949بدأت املحاوالت األولى لتحديد مفهوم عمليات العلم في كتابات "درسيل" في العام 

قدرة املتعلم على فهمه لهذه املهارة   التي تحدد  لألهداف وكانت تقاس بامتحان شامل في العلوم البيولوجية، كذلك قام بتحديد عناصر التفكير العلمي

    حديد املشكلة وحلها ويحدد الفروض،من خالل قدرته على ت (Dresal, 1949) ودرجة ممارسته لها
 
ويقوم باإلجراءات التجريبية    الختبارها،ويختار طرقا

 ويقومها تقويم الناقد.

 العلم، يعتمد على املعرفة العلمية وعمليات    بناء املناهجوقد بدأ استخدام عمليات العلم في الخمسينات من القرن املاض ي وأصبح في تلك الفترة  

وهذا ما أوصت به الهيئة األمريكية لتطوير العلوم في العام  العلم،هم وممارسة املتعلمين لعمليات بالتربية على ضرورة ف (14: 2010)السويدي,  وفيها أكد

 ( على تدريب املتعلمين أثناء تدريسهم العلوم على املالحظة والتخطيط لجمع البيانات وتفعيل مهارات التفكير ملواكبة التطورات.  1977)

نتاجات   إلى  العلمي والوصول  للتحقق  القاعدة األساسية  العلم  بأنها مهارات  العلم )وتشكل عمليات  العلم  للعلم( وتعرف عمليات  املعرفية  البنية 

لعلمية إلى ة ا أي تغيير النظرة إلى العلم بأنه جسم منظم من املعرف  سرد، عقلية قابلة للتعميم ذات طبيعة استداللية تؤكد أن العلم فعل وليس مجرد  

 (. 13: 2009، العلم كعملية )علي

الدراسية   للمراحل  العلوم  الرئيسة في تدريس  األهداف  العلم من  العلمية بمساعدة   كافة،وتعد ممارسة عمليات  بالتربية  املتخصصون  وقد قام 

وتبرز أهمية عمليات  ،  وقيمهم املرتبطة بالعلم الطلبة على استعمال عمليات العلم األساسية واملتكاملة وأكدوا حاجة الطلبة إلى تطوير مهاراتهم العلمية 

تعلمهم من خالل   توسيع  على  املتعلمين  تساعد  كونها  في  يبد  الخبرة،العلم  بأفكار  ثم  أكثر   بسيطة،ؤون   
 
 جديدة

 
أفكارا لتشكل  األفكار  تتجمع هذه  ثم 

،
 
صانعي    تعقيدا يصبحوا  حتى  املتعلمين؛  تساعد  ألنها  مهمة  األفكار  هذه  على    قرار،وكل  حل    أنفسهم،ويعتمدون  على  كذلك    املشكالت، وقادرين 

،  )خطايبةتجميع املعرفة من خالل بناء الفهم داخل غرفة الصف وخارجها  تساعدهم مهارات عمليات العلم على اكتشاف معلومات مفيدة وتمكنهم من  

2011 :24 .) 

 
 
أن تكون هدفا العلم يجب  الطلبة لعمليات     اكتساب 

 
)  رئيسا الخليلي وحيدر ويونس  التكنولوجية. ويشير  التربية  أن عمليات   (1996لتدريس  إلى 

التي تؤدي   األنشطة  إلى فروض    معينة، تؤدي   إلى وظيفةالعلم هي  إليها، والتوصل  التوصل  التي سبق  املعلومة  والتحقق من صدق  إلى معلومة جديدة، 

 جديدة، أو استنتاج قانون معين، وقد تؤدي إلى اكتساب مهارات أخرى، مثل تصميم التجارب.

   تعليميةعتبر عمليات العلم عادات  تو 
 
ام عمليات العلم يتطلب من الفرد املتعلم إذ أن القدرة على استخد  عقلية،قدرات متعلمة ومهارات    وأيضا

املعلومات   املعلومات األساسية    ومعالجتها،تمثيل  العلم ه  املعطاة،وإجراء خطوات عقلية وراء  أن عمليات  التقص ي واالكتشاف ويؤكد جانيه  ي أساس 

 (. 14: 2012، )زيتون 

 الذي  م1961 عام "التربية عملية" في كتابه برونر  ذكره  سيكولوجيين، وهما األول ماويعود السبب باالهتمام بمهارات عمليات العلم إلى مرجعين  

 أن بضرورة   وقال وقياس، وترتيب، وتصنيف، مالحظة،  من اليدوي، التعلم  عمليات على األولى والثانية املدرسيتين السنتين على التركيز ضرورة  فيه أكد

املراحل   وطلبته بياجيه إليه نظر ما فهو الثاني  السيكولوجي املرجع وأما.  التعلم  في بذاتها الغاية هي التعليمية العمليات هذه  تكون  التطور عبر  حول 
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 املادية،  العمليات ومرحلة  العمليات، قبل  ما ومرحلة  حركية، الحس  املرحلة:  وهي مراحل أربع عبر املعرفي في نموهم  يتقدمون  وأن األطفال   الدراسية،

 .(35: 2011خطايبة، ) املجرد التفكير ومرحلة

العلوم   األمريكية لتقدم  املنظمة  أهمها تصنيف  العلم،  التصنيفات لعمليات  العديد من   AAAS)1997 American Association forوقد ظهر 

the Advancement of Science  )  والقياس، حيث والتصنيف،  املالحظة،  وهي:  األساسية،  العلم  عمليات  وهما  قسمين،  إلى  العلم  عمليات  قسمت 

املكانية والزمانية،   العالقات  األرقام، واستخدام  العلم واالستنتاج، والتنبؤ، واالتصال، واستخدام  التكاملية، وهي: تمييز)التصنيف( وضبط   وعمليات 

 (. 18: 2008زيتون، ير البيانات، والتعريف اإلجرائي، والتجريب )املتغيرات، وفرض الفروض، وتفس

مجموعتين أطلق على إحداهما عمليات العلم لى  إ قسمت  ( مهارة  16)على األدب التربوي وجد أنه تم تقسيم عمليات العلم إلى    خالل االطالع ومن  

 وهي:Martin1997) ؛2010؛ زيتون، 2011خطايبة، ) Basic Science processesاألساسية تأتي في قاعدة هرم تعلم العمليات 

    Basic Science Processesعمليات العلم األساسية   .1

     Observation:املالحظة   •
 
   تتطلب من الفرد انخراطا

 
في معالجة األشياء واستخدام الحواس بشكل مباشٍر أو غير مباشٍر مع آالت بسيطة أو   فعاال

الظاهرية  الصفات  ومشاهدة  مالحظة  يتم  فيها  و  والعالقات،  والنماذج  األفعال  بداللة  والتغيرات  األشياء  صفات  العملية  هذه  وتصف  معقدة 

أو أكثر من ح اسة من الحواس الخمس وقد يتم فيها االستعانة ببعض األجهزة واألدوات الخاصة لألشياء املراد دراستها باستخدام حاسة واحدة 

 بعملية املالحظة وتسجيل األحداث باملالحظة املباشرة.

   :Measuringالقياس   •
 
كميا املالحظات  لتعيين  األدوات  باستخدام  الحدث  تصف  أن  األيدي   .وهو  مثل  معيارية  غير  أدوات  للقياس  ويستخدم 

املدرجة، ووسائل معيارية دقيقة: مثل القياس حتى أقرب جزء من عشرة   واألسطواناتائل معيارية كاستخدام: املساطر، واملوازين، واألقدام، ووس

 أجهزة وأدوات لقياس وإعطاء قيم كمية لصفات األشياء املراد دراستها، وقد يتم أخذ ال
 
قياسات  أو جزء من مئة في النظام املتري. ويستخدم أيضا

 القراءات بانتظام أو حسب ما يكون مخطط لها. أو

على العالقات التي يمكن مالحظتها. ويتم في هذه العملية خلق مجموعات باستخدام صفة واحدة، بناء  ترتيب للمعلومات  :Classifyingالتصنيف  •

أو األشياء   أو عدة صفات وذلك للتعبير عن العالقات بين الصفات املختلفة، وكذلك يتم التعرف على األشياء املشتركة أو العامة بين الظواهر، 

 التي تساعد على وضع املعلومات املتشابهة أو املرتبطة مع بعضها في مجموعات أو خانات محددة.

الوصول وفيه    :Deductingاالستنتاج )االستنباط(   • ي  يتم  األدلة والحقائق واملالحظات، فاالستنتاج عملية عقلية  أساس من  النتائج على  تم  إلى 

التي يالحظها بناء على خ املالحظات  أو تفسير  القدرة على شرح،  الفرد  السابقة ويظهر  املعارف  املالحظات وتعتمد على  براته فيها تفسير وتوضيح 

 السابقة أو يتم التوصل إلى التعميمات وفهم العالقات بين الظواهر واألحداث ويتم تطبيق النتائج التي تم استنتاجها في مواقف أخرى. 

إلى استنتاج   :  Inductingاالستقراء   • الطلبة في حقائق علمية، تقودهم  الكل، بمناقشة  إلى  الجزء  العام ومن  إلى  الخاص  االنتقال من  يتم فيها  و 

إلى  واألمثلة  الجزيئات  من  التوصل  أو  علمية،  وتعميمات  معينة  وحقائق  مالحظات  إلى  املتعلم  توصل  خالل  من  عليها  ويستدل  علمي،  مفهوم 

 العموميات. 

وفيه يتم تقديم الشروحات أو أسباب األحداث على أساس حقائق محدودة، ومصداقية االستدالالت تعتمد بشكل كبير :    Inferringاالستدالل   •

الرأي،   عن  بالتعبير  فيها  الفرد  ويقوم  الشخص ي.  الحكم  الشرحعلى  والبصر،   وتقديم  والسمع  والذوق  )اللمس  الحواس  معطيات  باستخدام 

 ة. والشم(، شرح العالقات السببي

املستقبلية )األسباب والنتائج( من خالل معالجة األشياء    : Predictingالتنبؤ   • السابقة،  من خالل  توقع لألحداث والعالقات  الخبرات واملالحظات 

 تخمينات للمالحظة، قابلة حقائق محدودة  على قائمة ميناتة تخالعملي هذه  وتشمل .املالحظات من تجمع التي املعلوماتوتقوم دقة التنبؤ على  

 .والنتيجة السبب لعالقات دقيق فهم  على قائمة

 عن التعبير وفيها يكون  الرياضية، املهارة  صفة يعطيها الكمية وهذا  للعالقات توظيفها على  تعتمد املهارة  هذه  :  Number Usingاستخدام األرقام  •

 القوانين البيانات واستخدام ملعالجة الحسابية العمليات إجراء خالل الكلمات، وذلك منوالعالقات بواسطة األرقام أكثر من  واملالحظات األفكار

 .العلمية املفاهيم  بين العددية والعالقات الرياضية

التعامل لألحداث، تخيل أو تصور هو    : Using space-Time Relation shipاستخدام العالقات املكانية الزمانية    •  حيث من  األشياء مع ويتم 

 وقربها أو بعدها وحركتها وسرعتها، وهي بذلك تسهل عملية التعرف على األشكال واملواقع.  مالحظتها وقت أشكالها

 املختلفة االتصالإلى اآلخرين عن طريق وسائل    نقل نتائج الدراسات واملعلومات التي تم التوصل إليها،  :Communicatingاالتصال )التواصل(   •

 التوضيحية والرسوم البيانية واملعادالت الرياضية.  الرسوم واستخدام املنطوقة واملكتوبة، الكلمات استخدام ثلم

ست عمليات علمية متقدمة، وهي أعلى مستوى من عمليات العلم األساسية أي   وهي  :Processes Science Integratedعمليات العلم التكاملية   .2

 العمليات العلمية، وهي: أنها تكون في هرم تعلم مهارات 
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التجريب    : Interpreting dataالبيانات   تفسير • األفكار من خالل نتائج  الطالب على تفسير وصياغة  الخاص  التيهي قدرة  إليها بأسلوبه    ،توصل 

البيانات   بتفسير  يقوم  غير    التيوكذلك  بطريقة  إليها   البيانية والرسوم الجداول استخدام   عند واضحة العملية هذه  وتبدو،  مباشرة توصل 

 .املطروحة األسئلة عن واإلجابة البيانات تفسير و  لتوضيح

الخاصة  :Defining Operationallyالتعريفات اإلجرائية   • الفرد لغته  املفردة ويستخدم  أو  املصطلح   إعطاءمن حيث    ،ويتم فيها تحديد معنى 

 .حوله األشياءو بالظواهر  يتعلق فيما يالحظه  أو به، سيقوم ماعن  كافية معلومات الظواهر أو لألشياء تعريف

املستقلة    :Controlling variablesضبط املتغيرات   • املتغيرات  املستقل والتابع  ،والتابعةوهي تحديد  املتغير  بين  الربط  تنفيذ    ،وكذلك  من أجل 

 استقصاء مقترح.

استنتاجات تكون قابلة    : Hypothesizingوضع الفرضيات   • أو  الفرد  أ والفرض قدرة عقلية يمكن من خاللها    ،لالختبارفرض مالحظات  ن يقدم 

 أدلة قابلة للتفسير.

التجريب   • ذلك من    : Designing Experimentsتصميم  بنجاح ويتم  القيام بتجارب علمية  الفرد من  تمكن   واختبار  املعلومات  جمع  خالل: هي 

وتفسير   الفرضية  اختبارحتى يتم  خطوات متتالية   في منظمة خطط  استخداموكذلك تمكنه من  املتغيرات   ضبط علىوقدرته   والفرضيات األسئلة

 .للقياس قابلة بعبارات النتائج ومناقشة

وصف    : Formulation Models النماذجصياغة   • كذلك  الكالمية  أو  الفيزيائية  أو  الرياضية  للتفسيرات  وبناء  وصف  عن  عبارة  وبناء  وتكون 

التي ال    لألنظمة أو مالحظتها بصورة مباشرة  يمكن والظواهر  يتم من خال لها فهم   ذهنية نماذج باستخدام الواقعي العالم  تمثيل ويتم  اكتشافها 

 الظاهرة. 

 الدراسات السابقة:

للدراسات السابقة    الباحثون من عدة زوايا، وفي حصر    عمليات العلم تم االطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع  

من قبل طلبة الكليات العلمية بالرغم عمليات العلم ودرجة ممارستها    تناولت فهم لم يتمكن الباحثون من إيجاد دراسة مباشرة    الدراسة،حول موضوع  

 أو أكثر من جوانب ا 
 
لدراسة من وجود اإلسناد النظري لذلك، األمر الذي يعزز من أصالة الدراسة الحالية، وسيتم عرض الدراسات التي توضح جانبا

 الحالية مرتبة من األقدم إلى األحدث. 

ملهارات عمليات    للتعرف علىدراسة  (  2002خطايبة وبعارة )  أجرى فقد   • الرسمية  األردنية  الجامعات  العلوم في  الكيمياء في كليات  مدى فهم طلبة 

 ممن يتخصصون في الكيمياء في ثالث جامعات أردنية  280وتكونت عينة الدراسة من )  واملتكاملة،العلم األساسية  
 
 مؤتة، هي: جامعة    رسمية،( طالبا

املستوى    اليرموك،جامعة   لصالح  الدراس ي  املستوى  ملتغير  تعزى   
 
فروقا النتائج  أظهرت  إذ  والتكنولوجيا.  العلوم      األعلى،وجامعة 

 
فروقا تظهر  ولم 

 كما أوصت الدراسة بضرورة التركيز على مهارات عمليات العلم األساسية واملتكاملة في جميع الجامعات األردنية.  الجنس،إحصائية تعزى ملتغير 

درا • )أما  والحدابي  عطية  التربية    (2002سة  بكلية  العلمية  األقسام  طلبة  لدى  التكاملية  العلم  عمليات  مستوى  لقياس  هدفت  جامعة   –فقد 

 من طلبة كلية التربية الذين يدرسون في األقسام العلمية من  280صنعاء. وتكونت عينة الدراسة من )
 
 وطالبة

 
    الكلية،( طالبا

 
وأظهرت النتائج فروقا

 لسنوات الدراسة في أ 
 
عزى إلى الجنس.  األعلى،ولصالح املستوى  الجامعية،داء الطلبة تبعا

ُ
 ت
 
 ولم تجد فروقا

 من أكا وجوفين وأيدوجدو  •
ً
التعرف على أثر طريقة حل املشكالت على عمليات  دراسة هدفت     Aka & Guven & Aydogdu)  ,   (2010  وأجرى كال

كلية   طالب  لدى  العلوم  مادة  في  األكاديمي  والتحصيل  التربويةالعلم  طالب   ،)تركيا(  غازي  بين   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 جريبية. املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم واختبار التحصيل األكاديمي لصالح املجموعة الت

إلى تحديد مستوى   (karamustafaoglu, 2011)  و اوجل   ىكارا مصطفوأما   • العلوم    فقد هدفت  العلم لدى طلبة كلية  وقد    والتكنولوجيا،عمليات 

 من امللتحقين 40)الدراسة ضمت 
 
 وطالبة

 
بق اختبار عمليات العلم قبل التحاقهم وبعده في هذه  تركيا،( في Amasyaماسيا )في جامعة أ( طالبا

ُ
وقد ط

وخاصة عمليات العلم التكاملية    العلم،املساقات. بينت نتائج الدراسة أن هناك العديد من املشكالت التي يعاني منها هؤالء الطلبة في فهم عمليات  

 دراستهم لتلك املساقات.  وتقلصت هذه املشكالت إلى حد كبير بعد املساقات،قبل انتظامهم في هذه 

التعرف  ( ,Aydogdu, Erkol, & Erten   (2014  وأجرى أيدوجدو وإيركلو  وإيرتين • العلم    دراسة هدفت  واملتكاملة    األساسيةعلى مهارات عمليات 

العلم   مهارات عمليات  أن  االستنتاج  تم  أخرى  نتائج  إلى  باإلضافة  املتغيرات  لبعض  ا  وفق  االبتدائية  املدارس  املدارس   األساسيةلدى معلمي  ملعلمي 

لديهم وجهات نظر مختلفة حول   معلمي العلومأفضل وأكثر استخداما من مهارات عمليات العلم املتكاملة وأظهرت النتائج أن    االبتدائية األساسية

 أهمية تلك املهارات ويتحدثون عن بعض املهارات األساسية واملهارات العامة.   

العلم وحل دراسة هدفت    (2017بسام )كما وأجرى   • تنمية عمليات  العلوم في  املقلوب في تدريس  الصف  استراتيجية  أثر استخدام  استقصاء  إلى 

بقت الدراسة على أفراد الدراسة املكونة من )  األردن،تربوية في  املشكالت لدى طلبة كلية العلوم ال
ُ
    (60ولتحقيق هذا الهدف ط

 
لتمثل   وطالبة،طالبا
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 درست باستخدام استراتيجية الصف  30)وعددها  إحداها املجموعة التجريبية  
 
 وطالبة

 
 وطالبة  30واألخرى ضابطة وعددها )  املقلوب، ( طالبا

 
( طالبا

بطة في درست املحتوى التعليمي نفسه بالطريقة التقليدية. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة املجموعتين التجريبية والضا

 جموعة التجريبية. كل من عمليات العلم وحل املشكالت تعزى إلى التدريس باستراتيجية الصف املقلوب ولصالح امل

في فهم الطلبة واملعلمين لعمليات العلم األساسية    السابقة ذات الصلة، أن هناك ضعفيتبين مما سبق ومن مرا جعة اإلطار النظري والدراسات  

اإليجابي والدافعية وجوانب أخرى   والسلوكالدراس ي  ومدى أهمية امتالك الطلبة عمليات العلم األساسية واملتكاملة وتأثيرها على تحصيلهم    واملتكاملة،

د في وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنه تم تطبيقها على مجتمع الجامعات، وهي من أوائل الدراسات العربية التي درست هذا البع  لديهم.

هم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم ومن هنا تأتي هذه الدراسة الستقصاء ف  -نيالباحثعلم  في حدود    –ضوء عدد من املتغيرات  

 .وممارستهم لها وممارستهم لها، وعالقة ذلك الفهم ببعض املتغيرات التي يتوقع أن تعدل من فهم الطلبة لعمليات العلم 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

التكاملية في   أو  العلم سواء األساسية  الطلبة من مهارات عمليات  األنظمة   جميع مراحليعتبر تمكن  التعليم األساس ي والجامعي يدل على تقدم 

سهم في اكتساب الطلبة لعمليات العلم األسا
ُ
والتكاملية،  سيةالتربوية وإنجازاتها، وهذا يتطلب من الكادر التدريس ي تبني استراتيجيات تدريسية متنوعة ت

 وتنميتها وتحسينها، وتوظيفها في حياتهم العلمية والعملية. 

العلمية،   املعرفة  لديهم حول  ترسخت  التي  نفسها  واألفكار  املفاهيم  يحملون  فإنهم  الجامعة  إلى  الطلبة  ينتقل  بناء   ويعملون علىفعندما  إعادة 

تطوير   على  فيعملوا  العلمية،  واملعرفة  العلم  عن  جديدة     العلمية،ثقافتهم  معاني 
 
العناصرألهمية    ونظرا تبذل    هذه  الجهود  فإن  املتعلمين،  حياة  في 

 .من أجل إعداد خطط مناسبة لهم دوما  

املعرفة   يمتلكوا  أن  املستقبل  وأطباء  املستقبل  ومعلمي  العلمية  الكليات  طلبة  من  يتطلب  ذاتلذا  األساسية   العلمية  العلم  بعمليات  العالقة 

قراراته   على  يؤثر  املعارف  من  النوع  هذا  وأن  سيما  ال  لها  وممارستهم  اختياروالتكاملية،  يؤثر    في  كما  له،  املناسبة  ممارساتهاملهنة  املهنة  على  التي    في 

فالطلبة   والتكاملية،وآراء غير واضحة لدى طلبة الكليات العلمية حول عمليات العلم األساسية    هناك مفاهيم سيمتهنها في املستقبل. إضافة لذلك فإن  

ختلف عليها، وأن يحلوا املشكالت، وينظموا املعلومات، ويميزوا  
ُ
بين الحقائق واآلراء، ويدرسوا وجهات بحاجة إلى أن يدرسوا قضايا األحداث الجارية امل

 وممارسة أكثر لعمليات العلم.  نحو فهم النظر املختلفة، األمر الذي يتطلب التدريب املستمر وتغيير مفاهيم الطلبة 

أداءات تساعده على تحسين   املتعلم على شكل  إمكانات  إظهار  الجامعية قد تساعد على  الخبرة  أن    بيئته،مما تقدم فإن  الخبرة كما يمكن  تلعب 

 في عمليات العلم عند طلبة الجامعة سواء كان ذلك عن طريق مساقات جامعية وأنشطة ومناخ 
 
 كبيرا

 
وقد تؤثر في املهارات العلمية  جامعي،الجامعية أثرا

 املتغيرات، تهم لها في ضوء بعض لديه والدراسة الحالية تحاول أن تكشف عن درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعميات العلم وممارس

 
 
 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وبشكل أكثر تحديدا

 أنفسهم؟ ما درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم من وجهة نظر الطلبة  .1

 ؟ من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ما درجة ممارسة طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم  .2

    هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها؟ .3

 املعدل التراكمي؟ الدراسية،السنة  الكلية، مليات العلم باختالف هل تختلف درجة فهم ع .4

 املعدل التراكمي؟  الدراسية،السنة  الكلية، رجة ممارسة عمليات العلم باختالفهل تختلف د .5

   أهمية الدراسة:

 النظري والعملي. نبين يتوقع من الدراسة أن تفيد في الجا

في   العلمية  الكليات  طلبة  لدى  العلم  عمليات  فهم  بتقص ي  املتعلق  موضوعها  بأهمية  الدراسة  أهمية  تكمن  النظري  الجانب    الجامعة، ففي 

 لم يتم العثور على دراسة اختصت بدراسة متغيرات الدراسة الحالية كلها. ثين الباحفي حدود علم  - لها،وممارستهم 

األساسية    وفي العلم  بعمليات  متعلقة  علمية  مواد  برامجها  تضمين  في  العلمية  للكليات  مرشدا  تكون  بأن  الدراسة  أهمية  تكمن  العملي  الجانب 

تشكل   واملتكاملة، العلمية  الكليات  طلبة  يتلقاها  التي  املحاضرات  أن  اعتبار  على  املهارات  لهذه  ممارستهم  ومدى  الطلبة  فهم  بمستوى  للنهوض  وذلك 

العلمية  ا  معرفته  الطالب  عليها  سيبني  التي  األساسية  وا   املستقبلية،لقاعدة  الفهم  تطوير  في  يستخدمها  قد  موالتي  امتهن  إن  طلبته  لدى   هنة ملمارسة 

 عالية، ءة  الدراسة إسهامات واضحة في الثقافة العلمية لدى الطلبة مما يجعلهم جاهزين لدخول سوق العمل بكفاومن املؤمل أن تحقق هذه  ،  التدريس

 وقد تمهد نتائج هذه الدراسة إلى إجراء دراسات جديدة ذات صلة.
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 حدود ومحددات الدراسة:

 ستحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء املحددات التالية:

 . 2019/2020تم تطبيقها على طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك وذلك من خالل الفصل الدراس ي  .1

 الطلبة على أدوات الدراسة املستخدمة. دقة إجابات  .2

 ثبات أدوات الدراسة وصدقها. .3

 :املصطلحات اإلجرائية

 ،العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح )زيتون هي مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الالزمة لتطبيق طرق    :  Process     Science:  عمليات العلم

2010 :7). 

:ن  يويعرفها الباحث
ً
العمليات    إجرائيا الكليات    األساسية، هي مجموعة من  العلمية عند   العلمية،يمارسها طلبة  للمنهجية   

 
على شكل نشاط عقلي وفقا

واالستدالل والتنبؤ واستخدام األرقام والعالقات الزمانية  واالستنتاج،كاملالحظة والتصنيف والقياس  معينة،أو معالجة معلومة  مشكلة،التفكير في حل 

 ويستدل عليها من خالل استجابتهم على فقرات االختبار واالستبانة املعدة ألغراض البحث.  واملكانية،

هم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك املنتظمون في الدراسة، وضمن أقسام مختلفة :  Students of scientific colleges  العلميةطلبة الكليات  

 الهندسة، الصيدلة، العلوم( للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ممن هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام هي: )الطب،  

 . لباقي السنوات ذين أكملوا السنة األولى وبدأوا في السنة الثانية وهكذا األمر بالنسبة ل ، فطلبة السنة الثانية هم ا 2019/2020الدراس ي 

 منهج الدراسة واملعالجة اإلحصائية:  

  سيتم استخدام التصميم الوصفي/ املسحي، بقصد تجميع البيانات ومن ثم استخالص النتائج، ولتحليل النتائج تم استخدام البرنامج اإلحصائي

(SPSS  الحسابية املتوسطات  التحليالت باستخراج  الوصفية واالستداللية، وتمثلت هذه  التحليالت  الدراسة ( إلجراء  املعيارية ألداء عينة  واالنحرافات 

املتعدد   التباين  العلم، باإلضافة لتحليل  اليرموك على مقياس عمليات  العلمية في جامعة  الكليات  ارتباط M Way-ANOVAاملتمثلة في طلبة  ، ومعامل 

 بيرسون ملعرفة العالقة االرتباطية بين املتغيرات. 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

ع الدراسة من جميع طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك في املتغيرات: التخصص األكاديمي، والسنة الدراسية، واملعدل التراكمي  تكّون مجتم

 وطالبة، حسب اإلحصائية الصادرة عن دائرة  5000والبالغ عددهم )  2020-2019“التقدير"، ممن هم على مقاعد الدراسة من العام الدراس ي  
 
( طالبا

 وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، والجدول )1000ول والتسجيل في الجامعة، أما عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )القب
 
( يبين  1( طالبا

 نسب وأعداد أفراد عينة الدراسة على متغيراتها )التخصص األكاديمي، والسنة الدراسية، واملعدل التراكمي "التقدير"(. 

 السنة الدراسية والتخصص واملعدل التراكمي حسب  التكرارات والنسب املئوية  :(1جدول )

 النسبة املئوية%  التكرار  الفئات  

 % 15.3 153 سنة ثانية  السنة الدراسية 

 % 29.9 299 سنة ثالثة  

 % 28.0 280 سنة رابعة  

 % 26.8 268 سنة خامسة  

 % 17.8 178 طب  التخصص 

 % 47.4 474 هندسة  

 % 15.2 152 صيدلة  

 % 19.6 196 علوم  

 % 51.9 519 جيد فما دون  املعدل التراكمي “التقدير" 

  
 
 % 31.0 310 جيد جدا

 % 17.1 171 ممتاز  

 % 100 1000 املجموع  

 :الدراسة اتاأد

 
ً
 : أداة فهم عمليات العلم أوال

ببناء   الباحثون  العلوم  اختبارقام  الدراسات واألبحاث ومشاريع إصالح  العودة لعدد من  العلم، بعد  ؛    1997)رواشدة والخطايبة،    فهم عمليات 

طلبة  مدى فهم  عن الكشف العلم  عمليات اختبار وسعى اختبار، من العلم  عمليات فهم  أداة  تكونت(،  2018؛ جرادات والخطايبة،    2007الصميدعي،
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 ( 7)العلم وقد توزعت فقرات االختبار على  عمليات على مهارات تدل فقرة   (24)  من االختبار وتكون  واملتكاملة األساسية العلم  لعمليات الكليات العلمية

 .االتصال ، والزمانية املكانية العالقات استخدام ،التنبؤ, االستدالل ،االستنتاج ،القياس هي: املالحظة،د ابعأ 

   :صدق االختبار

وقد تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وطرائق تدريسها،  

ن املحكميإلبداء آرائهم بمدى مالئمة فقرات االختبار وشموليتها لقياس ما وضعت لقياسه، وقد عدلت بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر بناء على آراء 

 ( فقرة.24)فقرات االختبار في صورته النهائية  وبلغ عددومالحظاتهم، 

 : ثبات االختبار

( التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ( بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  test-retestللتأكد من 

 40مكّونة من )على مجموعة من خارج عينة الدراسة  
 
(.  0.87بلغ )  إذومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين    وطالبة،  ( طالبا

 حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كودر ريتشاردسون  
 
( واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 0.77بلغ ) إذ  20-وتم أيضا

 الدراسة. 

 :وبة والتميزمعامل الصع

) على تطبيقه خالل من العلم  عمليات الختبار الصعوبة معامالت استقصاء تم  استطالعية مكونة من   40عينة 
 
طالبا خارج عينة   (  وطالبة من 

اعتماد النسبة لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، حيث تم   تم تحليل استجابات عينة الدراسة ( SPSSباستخدام برنامج )الدراسة  

لكل فقرة   التمييز  بينما حسب معامل  االختبار،  لكل فقرة من فقرات  إجابة خاطئة  كمعامل صعوبة  الفقرة  أجابوا عن  الذين  للطلبة  معامل املئوية 

الكلية الدرجة  املصحح مع  الفقرة  تراوحت  ارتباط  الفقرات  ، حيث  )ما  معامالت صعوبة  تر 0.80-0.38بين  التمييز  ومعامالت  )ما  اوحت  (،  -0.39بين 

 (. وعليه فلم يتم حذف أي من الفقرات بناء على معامل الصعوبة أو معامل التمييز. 0.68

 ث
ً
 العلم عمليات ممارسة : أداةانيا

العلمية ممارسة مدى  عن للكشف أعدت استبانة من العلم  عمليات ممارسة اة  أد تكونت الكليات   واملتكاملة األساسية العلم  لعمليات طلبة 

تضمنت االستبانة عمليات العلم التي تم اختيارها في االختبار الذي يقيس فهم طلبة    , العلم  مهارات عمليات على تدل  فقرة   ( 30) من  االستبانة وتكونت

العلم، وتوزيعها في فقرات االستبانة كاآلتي: العلمية لعمليات   املكانية العالقات استخدام  ،التنبؤ،  االستدالل  ،االستنتاج،  القياس،  املالحظة  الكليات 

 . االتصال ،والزمانية

 :واملتكاملة األساسية  العلم عمليات ممارسة أداة محتوى  صدق

 التربية وزارة  في ومشرفين اليرموك، جامعة في تربويين  من أساتذة  املحكمين من  مجموعة على عرضها تم  لالستبانة الظاهري  الصدق من  للتحقق

 ضوء في االستبانة جودة  على الحكم  من املحكمين وطلب والتقويم، القياس وتخصص التدريس وأساليب العلوم تخصص مناهج ذوي  من والتعليم 

والعلمية والصحة العلم، لعمليات شموليتها للفقرا  ومناسبة قياسها املراد بالعمليات  الفقرات ارتباط ودرجة  االستبانة، لفقرات اللغوية،   تالبدائل 

 وتوضيح الفقرات بعض صياغة إعادة  تم  املحكمين مالحظات ضوء في حذف, أو إضافات أو تعديالت، أي  القتراح للمحكمين الحرية إتاحة إلى باإلضافة

وثالثين  تطبيق تعليمات من النهائية بصورتها  االستبانة تكونت ذلك  على وبناء االستبانة،  إجراءات  خيارات مع صفحتين على موزعة فقرة  االستبانة، 

  كبيرة :  اآلتي وفق التدريج الخماس ي ليكرت مقياس نمط، اختيار وتم  .االستبانة لفقرات اإلجابة
 
 وعالمتها  ومتوسطة (4) وعالمتها كبيرة  ،  (5)وعالمتها جدا

  وقليلة ،(2)  وعالمتها قليلة ،(3)
 
ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة   ولالستخراج  (.1)وعالمتها    جدا دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت 

 40الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
 
وطالبة، حيث تم تحليل فقرات املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من   ( طالبا

دق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل  ن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصإ الفقرات، حيث 

داة ككل ما بين  فقرة وبين ارتباطها باملجال التي تنتمي إليه، وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األ 

 (.0.89-0.62(، ومع املجال )0.63-0.86)

 ثبات أداة ممارسة عمليات العلم األساسية واملتكاملة

( التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  املقياس( بتطبيق  test-retestللتأكد من 

 وطالبة  (40على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 
حيث تراوحت    ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتينطالبا

 .(0.96-0.90قيم الثبات التطبيق وإعادة التطبيق ما بين )

ألفا،   الداخلي حسب معادلة كرونباخ  االتساق  بطريقة  الثبات   حساب معامل 
 
أيضا قيم  وتم  بلغت  وفق  حيث  الداخلي  االتساق  معادلة معامل 

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.( 0.97-0.92ما بين )كرونباخ ألفا 
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 متغيرات الدراسة:  

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية: 

: املتغيرات املستقلة، وهي:
 
 أوال

 الجنس )النوع االجتماعي( وله فئتان: ذكور وإناث.  .1

 العلوم، الطب، الصيدلة، والهندسة. التخصص األكاديمي وله أربع فئات:  .2

3.  
 
 ، امتياز. التقدير وله فئتان: جيد فما دون، جيد جدا

 فئات: السنة الثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة.  أربعالسنة الدراسية ولها  .4

: املتغير التابع:  
 
 ثانيا

 عمليات العلم. فهم  .1

 . عمليات العلم ممارسة  .2

 : إجراءات الدراسة

 اإلجراءات اآلتية في تنفيذ الدراسة. تم اتباع 

 . 2019/2020أخذ اإلذن الرسمي من رئاسة جامعة اليرموك لتطبيق الدراسة على طلبة الكليات العلمية في العام الدراس ي  .1

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. .2

 التحقق من صدقه وثباته.تم و  العلم،واستبانة ممارسة عمليات  العلم،ت اختبار فهم عملياوهما لدراسة تي ا إعداد أدا  .3

 .الهندسة، العلوم الصيدلة، الطب،في تخصصات:  ةطبقي ةاختيار إفراد عينة الدراسة من طلبة الكليات العلمية عشوائي .4

 النتائج وتفسيرها والتوصل إلى التوصيات.  ، ومناقشة(spss)برمجيةتحليل النتائج باستخدام  .5

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 تم الحصول على النتائج التالية:  املناسبة،الوصفية واالستداللية  اإلحصائيةوإجراء التحليالت  الدراسة،بعد تطبيق إجراءات 

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته وهو: 
ً
من األساسية واملتكاملة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم  ما درجةأوال

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ 

النسبية السؤال تم استخراج األهمية  اليرموك لعمليات  لإلجابة عن هذا  العلمية بجامعة  الكليات    ، العلم األساسية واملتكاملة  لدرجة فهم طلبة 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. 

افات املعيارية : (2جدول )  حسب  لعمليات العلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 األهمية النسبية مرتبة تنازليا

املتوسط   املجال  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 % املئوية

 % 39 2.439 5.51 عمليات العلم األساسية   1 1

 % 26 1.380 2.63 عمليات العلم املتكاملة   2 2

 % 34 3.136 8.13 اختبار عمليات العلم   

( الجدول  بين )2يبين  النسبية قد تراوحت  أن األهمية  العلم األساسية  (، حيث جاءت  39%-26%(  أهمية    اختبار  -عمليات  بأعلى  األولى  املرتبة  في 

( بلغت  جاءت  %39نسبية  بينما  املتكاملة  (،  العلم  )  اختبار  -عمليات  بلغت  نسبية  وبأهمية  األخيرة  املرتبة  ال %26في  النسبية  األهمية  وبلغت  ختبار (، 

 (.%34ككل ) ات العلم عملي

 حسب األهمية النسبية 3جدول )
ً
افات املعيارية لعمليات العلم األساسية واملتكاملة مرتبة تنازليا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 األهمية النسبية%  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال  الرقم الرتبة 

 % 55 0.836 1.10 القياس 2 1

 % 52 0.733 1.05 االستنتاج  3 2

 % 41 0.661 0.82 املالحظة  1 3

 % 36 0.639 0.72 استخدام العالقات املكانية والزمانية  6 4

 % 32 0.673 0.64 االستدالل  4 5

 % 30 0.648 0.59 التنبؤ 5 6

 % 29 0.588 0.58 االتصال 7 7

 % 39 2.439 5.51 عمليات العلم األساسية واملتكاملة 
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، بينما (%55ت )بلغ  أهمية نسبيةبأعلى  في املرتبة األولى    القياس   حيث جاء،  (%55-%29)  نما بيقد تراوحت    أن األهمية النسبية(  3الجدول )يبين  

 (. %39) ككل عمليات العلم األساسيةل (، وبلغت األهمية النسبية%29بلغت ) في املرتبة األخيرة وبأهمية نسبية االتصالجاء 

يعطي    وهذا 
 
سلبيا  

 
العلم    مؤشرا لعمليات  العلمية  الكليات  طلبة  فهم  قيامه   واملتكاملة،األساسية  على  الطالب عند  أن  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 

،بعملية القياس يقوم باستخدام األدوات لتعيين مالحظاته  
 
 يستخدم أدوات غير معيارية للقياس مثل األيدي    كميا

 
كذلك استخدامهم   واألقدام،وأيضا

القياس    واملوازين،لوسائل معيارية كاملساطر   الدقيقة مثل  املعيارية  الوسائل  املتري. واستخدام  النظام  في  أو جزء من مئة  أقرب جزء من عشرة  حتى 

 قد يعزى السبب أن القياسات التي يقوم طالب الكليات العلمية بقياسها تكون بانتظام حسب 
 
 مخطط لها.  ما يكون وأيضا

   األخرين،اسات التي توصل إلى  وقد يعزى السبب عدم قدرة الطالب على نقل نتائج الدر   %29وجاء االتصال في املرتبة األخيرة بنسبة بلغت  
 
وأيضا

املنطوقة   الكلمات  استخدام  مثل  مختلفة  اتصال  وسائل  طريق  عن  الصحيح  بالشكل  املعلومات  نقل  على  قدرته  الرسوم   واملكتوبة،عدم  واستخدام 

من    %31  عملية فرض الفروض بنسبة مئوية بلغتأما بالنسبة لعمليات العلم املتكاملة كانت أعالها    التوضيحية والرسوم البيانية واملعادالت الرياضية.

قابلة   تكون  استنتاجات  أو  مالحظات  وأقلها ضبط   لالختبار،حيث فرض  للتفسير.  قابلة  أدلة  الفرد  يقدم  أن  يمكن من خاللها  والفرض قدرة عقلية 

بلغت   مئوية  بنسبة  العمليات    والتي  %20املتغيرات  أكثر  ،تعتبر 
 
التابعة    تجريدا املستقلة  املتغيرات  تحديد  املهمات مكنها  العديد من  تحتوي على  والتي 

 والربط بينهما. 

يد من املشكالت التي يعاني منها هؤالء  دالتي أظهرت نتائجها أن هناك الع  (2011أوجلوا )كارامصطفى    راسة مع دراسة وقد اتفقت نتيجة هذه الد

 الطلبة في فهم عمليات العلم وخاصة عمليات العلم التكاملية. 

 أنفسهم؟ ما درجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات العلم األساسية واملتكاملة من وجهة نظر الطلبة السؤال الثاني: 

املعيارية لدرجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ل أدناه يوضح ذلك. والجدو  العلم،

افات املعيارية : (4جدول )  حسب   لدرجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات العلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
مرتبة تنازليا

 املتوسطات الحسابية 

االنحراف   املتوسط الحسابي املجال  الرقم  الرتبة

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  0.633 3.40 املتكاملة  العلم عمليات 2 1

 متوسط  0.613 3.38 األساسية  العلم عمليات 1 2

 متوسط  0.592 3.39 العلم  عمليات مقياس  

(، حيث جاءت عمليات العلم املتكاملة في املرتبة األولى بأعلى متوسط  3.40-3.38)  ما بين ( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت  4يبين الجدول )

العلم  عمليات (، وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس3.38(، بينما جاءت عمليات العلم األساسية في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )3.40حسابي بلغ )

 (.3.39ككل )

 عمليات ،  األساسيةعمليات العلم  من    كلمجاالت  املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على    واالنحرافاتوقد تم حساب املتوسطات الحسابية  

 ، حيث كانت على النحو التالي: على حدة  العلم املتكاملة

افات املعيارية  :(5جدول )  حسب لاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 املتوسطات الحسابية عمليات العلم األساسية مرتبة تنازليا

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال  الرقم  الرتبة

 متوسط  0.682 3.45 املالحظة  1 1

 متوسط  0.725 3.42 االتصال  7 2

 متوسط  0.671 3.40 القياس  3 3

 متوسط  0.687 3.39 االستنتاج  2 4

 متوسط  0.686 3.37 التنبؤ 5 5

 متوسط  0.682 3.36 االستدالل  4 6

املكانية   6 7 العالقات  استخدام 

 والزمانية

 متوسط  0.772 3.34

 متوسط  0.613 3.38 األساسية  العلم عمليات  

( الجدول  تراوحت  5يبين  قد  الحسابية  املتوسطات  أن  بين (  في(، حيث جاءت  3.35-3.34)  ما  بلغ    املالحظة  بأعلى متوسط حسابي  األولى  املرتبة 

(3.45( بلغ  حسابي  وبمتوسط  األخيرة  املرتبة  في  والزمانية  املكانية  العالقات  استخدام  جاء  بينما  لعمليات3.34(،  الحسابي  املتوسط  وبلغ   العلم  (، 

 (.3.38) ككلاألساسية 



 معتوق وآخرون                                           وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم 

 16-1، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 10 

 

  املتكاملة، ت عمليات العلم األساسية أعلى من درجة ممارسة عمليات العلم  يوجد تدرج في درجة ممارسة عمليات العلم األساسية واملتكاملة. فكان

العلم   بأعلى متوسط حسابي  املالحظة)األساسية  وجاءت عمليات  األولى  املرتبة  املالحظة من أسهل    (،3.45)  في  أن عملية  اعتبار  واألكثر   املهارات،على 

الكثير من   تتطلب  ال  والتي  األشياء    الجهد،استخداما  تحديد  في  الحواس  االعتماد على  فيها  يتم  أنها  ذلك على  يعزى  األحداث   والظاهر،وقد  وتسجيل 

يعزى لعدم قدرة الطلبة على    ( وقد3,34)  باملالحظة املباشرة. وجاءت مهارة استخدام العالقات الزمانية واملكانية في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ

وقربها أو بعدها وحركتها وسرعتها، وهي بذلك   مالحظتها  وقت أشكالها حيث من  األشياء كذلك عدم قدرة الطالب التعامل مع  لألحداث، تخيل أو  تصور 

  تحيث جاء،  (3.43-3.36)  ما بيناملتوسطات الحسابية قد تراوحت  أن  عمليات العلم املتكاملة فتبين    واملواقع. أماتصعب عملية التعرف على األشكال  

وقد يعزو السبب إلى قدرة الطلبة على ربط املعلومات السابقة ، (3.43)متوسط حسابي بلغ بأعلى املرتبة األولى   اإلجرائية فيالتعريفات و  البيانات،تفسير 

املناسب لألسئلة   للتفسير  الطالب ويتم مالحظتها     املهارة.هذه    الواردة فيللوصول  التي يجمعها  املعلومات والبيانات   املهارة تشمل تفسير  أن هذه  حيث 

الطلبة وكذ لدى  العلمية  الخلفية  إليها من خالل  التوصل  تم  التي  والنتائج  البيانات   لتفسير  االستقصاء  يقل وتصنيفها, كذلك عدم قدرتهم على  لك 

ي بالتالي  وهذا  املعلمين  قبل  إلى مستوى  التركيز من  بمتوسط ؤدي  املرتبة  نفس  في  كانت  اإلجرائية  التعريفات  العملية, كذلك  األداء على هذه  في  متدني 

أن الطالب من خالل الحفظ واالستذكار يستطيع  تحديد معنى املصطلح أو املفردة وبالتالي فهو يستطيع وقد يعزو السبب في ذلك    ( 3.43)حسابي بلغ  

ال لغته  الطالب   يستخدم  ضبط  بينما جاء    .حوله األشياءو بالظواهر   يتعلق فيما يالحظه  أو ،رالظواه أو لألشياء تعريف إعطاء خاصة, من حيث  أن 

)  ،املتغيرات بلغ  األخيرة،  (3.36وبمتوسط حسابي  املرتبة  من ضمن   في  واختيارها  العوامل  تحديد  فيها  يتم  العملية  أن هذه  ذلك  في  السبب  يعزو  وقد 

 إلى محدودية الطلبة على الربط
 
بين املفاهيم   املتغيرات التي تبقى ثابتة ومن تلك التي يجب أن تغير من أجل تنفيذ استقصاء مقترح. كما قد يعزى أيضا

جان من  واضحة  بعالقات  األسئلة  في  الحياتية  الواردة  واألحداث  القضايا  وبين  آخر.ب  جانب  من  التجارب  و   الجارية  املستوى تصميم  نفس  في  كانت 

 في هرم تعلم العمليات العلميةوقد يعزى السبب   (3.36) بلغبمتوسط حسابي 
 
ألنها تتضمن عمليات   أن هذه املهارة أعلى العمليات العلمية وأكثرها تقدما

الطالب على إجراء التجارب العلمية بنجاح    العلم،العلم جميعها. وهي تتطلب من الطالب قدرات وهي أن يمتلك جميع مهارات عمليات   من حيث قدرة 

للتخطيط   وعملياته  العلم  طرق  فيها  تتكامل  القياس    الفرضيات،ووضع    البيانات،وجمع    للتجربة،بحيث   املتغيرات، وضبط    ،واألرقامواستخدام 

 إصدار االستنتاجات واألحكام العلمية املناسبة  
 
. وأيضا

 
 العلمية، في طلبة الكليات    ال تتوفروكل هذه املهارات    عليها،والوصول إلى النتائج وتفسيرها علميا

 ألساليب التدريس التقليدية املتبعة في  
 
فقد تبين أن أسلوبي املحاضرة واملناقشة هما أكثر أساليب التدريس املتبعة في   التدريس،وقد يعزى السبب أيضا

التعليم   ل،  املختلفةمراحل  الحسابي  املتوسط  ككل العلم  عملياتوبلغ  درا (.  3.40)  املتكاملة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  اتفقت   ,Aka,Guven)  سةوقد 

2010) 

 هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها؟ السؤال الثالث: 

ارتباط بيرسون    تم السؤال  لإلجابة عن هذا   العلم وممارستهم لهااستخراج معامل  ( يوضح  6، والجدول )بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات 

 ذلك. 

 ارتباط بيرسون للعالقة بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها  :(6جدول )
استخدام العالقات املكانية   التنبؤ االستدالل  االستنتاج  القياس املالحظة   

 والزمانية 

اختبار عمليات   االتصال

 العلم

 **0.423 **0.416 **0.451 **0.402 **0.432 **0.431 **0.424 **0.421 ر املالحظة 

 **0.482 **0.491 **0.460 **0.492 **0.443 **0.488 **0.440 **0.502 ر االستنتاج 

 **0.508 **0.505 **0.498 **0.502 **0.511 **0.513 **0.504 **0.515 ر القياس

 **0.507 **0.486 **0.488 **0.492 **0.487 **0.477 **0.489 **0.490 ر االستدالل 

 **0.509 **0.506 **0.483 **0.497 **0.486 **0.480 **0.466 **0.499 ر التنبؤ

استخدام  

العالقات 

املكانية  

 والزمانية 

 **0.513 **0.523 **0.483 **0.504 **0.471 **0.485 **0.478 **0.531 ر

 **0.489 **0.519 **0.478 **0.510 **0.472 **0.508 **0.476 **0.530 ر االتصال

مقياس 

 عمليات العلم 

 **0.559 **0.675 **0.900 **0.663 **0.674 **0.699 **0.681 **0.683 ر

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**// (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*       

ا بين فهم  6يتبين من الجدول )  طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها. ( وجود عالقة إيجابية دالة إحصائي 
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العلم    العلمية لعمليات  الكليات  الفهم عند طلبة  أنه كلما زادت نسبة  إلى  النتيجة  لها،  ملهارات ومجاالت معينة زاد  وقد تعزى هذه  ت ممارستهم 

مما أدى إلى ظهور   ة تعتمد على ممارسة عمليات العلم خصصات العلميللمهارات في مجاالت أخرى قلت املمارسة فيها، كما أن طبيعة التوكلما قل الفهم  

 هذه النتيجة. 

 لسنوات  ، التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين عمليات العلم و (2002)والحدابي  عطية    دراسةوقد اتفقت نتيجة الدراسة مع  
 
أداء الطلبة تبعا

 الدراسة الجامعية ولصالح املستوى األعلى. 

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي؟  باختالف السنة السؤال الرابع: هل تختلف درجة فهم عمليات العلم 

املعيارية الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  العلم  ل  لإلجابة عن هذا  الدراسية،    حسب متغيراتدرجة فهم عمليات  السنة 

 ، والجدول أدناه يوضح ذلك. والتخصص، واملعدل التراكمي

افات املعيارية ت(: املتوسطا7جدول )  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي حسب متغيرات درجة فهم عمليات العلم ل الحسابية واالنحر

العلم         –  األساسيةعمليات 

 اختبار 

العلم    -املتكاملةعمليات 

 اختبار

 اختبار عمليات العلم

 6.24 2.22 4.02 املتوسط الحسابي  سنة ثانية  السنة الدراسية 

 2.580 1.147 2.073 االنحراف املعياري 

 8.39 2.47 5.92 املتوسط الحسابي  سنة ثالثة 

 2.913 1.280 2.441 االنحراف املعياري  

 9.36 3.04 6.32 املتوسط الحسابي   سنة رابعة 

 2.588 1.451 1.890 االنحراف املعياري  

 7.64 2.60 5.04 املتوسط الحسابي  سنة خامسة  

 3.546 1.427 2.656 االنحراف املعياري  

 7.94 2.57 5.38 املتوسط الحسابي  طب  التخصص 

 3.015 1.183 2.414 االنحراف املعياري 

 7.71 2.49 5.22 املتوسط الحسابي  هندسة  

 3.173 1.191 2.572 االنحراف املعياري  

 صيدلة  

  

 8.24 2.37 5.87 املتوسط الحسابي 

 3.143 1.486 2.534 االنحراف املعياري  

 9.25 3.20 6.05 املتوسط الحسابي  علوم  

 2.888 1.703 1.885 االنحراف املعياري  

 7.52 2.59 4.93 املتوسط الحسابي  جيد  املعدل التراكمي 

 3.351 1.382 2.582 االنحراف املعياري 

 9.35 2.74 6.62 املتوسط الحسابي  جيد جدا 

 2.528 1.370 1.923 االنحراف املعياري  

 7.78 2.53 5.25 املتوسط الحسابي  ممتاز  

 2.826 1.386 2.139 االنحراف املعياري  

( الجدول  الحسابية  7يبين  املتوسطات  في   
 
 ظاهريا

 
تباينا السنة (  متغيرات  فئات  اختالف  بسبب  العلم  فهم عمليات  لدرجة  املعيارية  واالنحرافات 

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي. 

 .(8املتعدد على املجاالت جدول ) الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 

 عمليات العلم على مجاالت  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي  ألثر الثالثي املتعدد  التباينتحليل  :(8جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 اإلحصائية 

 0.000 47.283 219.336 3 658.009   األساسيةعمليات العلم  السنة الدراسية 

 0.000 13.889 64.429 3 193.288   األساسيةعمليات العلم  التخصص 

 0.000 46.031 213.526 2 427.015   األساسيةعمليات العلم  املعدل التراكمي 

   4.639 991 4597.014   األساسيةعمليات العلم  الخطأ

   1.736 991 1720.538 عمليات العلم املتكاملة  

    999 5943.964   األساسيةعمليات العلم  الكلي 

    999 1901.871 عمليات العلم املتكاملة  
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 ، الرابعةلصالح السنة الدراسية  املجاالتتعزى ألثر السنة الدراسية في جميع  ( α =0.05 )( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8)يتبين من الجدول 

  و 
 
التخصص في جميع    ( تعزى α =0.05)  وجود فروق ذات داللة إحصائية  أيضا   و   العلوم،لصالح تخصص    املجاالت ألثر 

 
وجود فروق ذات داللة  أيضا

 لصالح  املجاالتتعزى ألثر املعدل التراكمي في جميع  ( α= 0.05)إحصائية 
 
      .جيد جدا

تعرضوا إلى مواقف وخبرات وتجارب في مراحل حياتهم وفي املرحلة الدراسية بشكل أكبر   الرابعةوقد يعزى ذلك، إلى أن أصحاب السنة الدراسية  

أدى إلى اكتسابهم  العلم مما  الدراسية عمليات   إلى أصحاب تخصص العلوم، يوجد في موادهم 
 
ذه له  من باقي السنوات الدراسية، وقد يعزى ذلك أيضا

التي تتطلب املواد  العلم في  مختلف  املهارات من عمليات  أنه توجد  هذه  التخصصات األخرى، كما  باقي  أكثر عن  املالحظة والتصنيف   املهارات بشكل 

 
 
أيضا الحفظ والتلقين، وقد يعزى ذلك  األكبر يعتمد على  التي يكون جزئها  العلمية  التخصصات  باقي  أكبر عن  أن أصحاب  والقياس واالستنتاج بشكل   

 املعدل التراكمي 
 
لة  بداللديهم مهارات عالية في اكتساب عمليات العلم ومعرفة توظيفها في املواد املختلفة  بشكل أكبر عن باقي املعدالت وامتياز   جيد جدا

 معدلهم التراكمي، كما أنهم يسعون لزيادة عمليات العلم لديهم للمحافظة على معدالتهم العالية. 

دراسةوقد   مع  النتيجة  هذه  كرموستفا  2002)وبعارة  خطايبة    اتفقت  دراسة  مع  وأيضا  األعلى  الدراس ي  املستوى  ملتغير  تعزى  النتيجة  وكانت   )

 ( التي بينت نتائجها أن هناك العديد من املشكالت التي يعاني منها الطلبة في فهم وممارسة عمليات العلم. 2011أوجلو)

 من الكلية، السنة الدراسية، املعدل التراكمي؟ السؤال الخامس: هل تختلف در 
ً
 جة ممارسة عمليات العلم باختالف كال

السنة الدراسية،  حسب متغيرات لدرجة ممارسة عمليات العلم  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 يوضح ذلك.  (9)، والجدول والتخصص، واملعدل التراكمي

افات املعيارية :(9جدول)  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي حسب متغيرات  درجة ممارسة عمليات العلمل املتوسطات الحسابية واالنحر

 العلم  عمليات  مقياس املتكاملة  العلم عمليات   األساسية العلم عمليات     

 3.48 3.43 3.50 املتوسط الحسابي  سنة ثانية  السنة الدراسية 

 0.774 0.797 0.793 االنحراف املعياري 

 3.30 3.31 3.29 املتوسط الحسابي  سنة ثالثة 

 0.625 0.662 0.655 االنحراف املعياري  

 3.42 3.44 3.41 املتوسط الحسابي   سنة رابعة 

 0.511 0.562 0.533 املعياري االنحراف  

 3.41 3.43 3.41 املتوسط الحسابي  سنة خامسة  

 0.497 0.555 0.503 االنحراف املعياري  

 3.40 3.36 3.42 املتوسط الحسابي  طب  التخصص 

 0.497 0.520 0.518 االنحراف املعياري 

 3.20 3.19 3.21 املتوسط الحسابي  هندسة  

 0.521 0.522 0.568 املعياري االنحراف  

 3.39 3.39 3.39 املتوسط الحسابي  صيدلة  

 0.493 0.552 0.503 االنحراف املعياري  

 3.84 3.94 3.79 املتوسط الحسابي  علوم  

 0.662 0.708 0.677 االنحراف املعياري  

 3.30 3.30 3.31 املتوسط الحسابي  جيد  املعدل التراكمي 

 0.555 0.612 0.577 املعياري االنحراف 

 
 
 3.33 3.36 3.32 املتوسط الحسابي  جيد جدا

 0.501 0.525 0.532 االنحراف املعياري  

 3.75 3.76 3.74 املتوسط الحسابي  ازيمتا 

 0.713 0.738 0.723 االنحراف املعياري  

 في املتوسطات الحسابية  9يبين الجدول )
 
 ظاهريا

 
واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة عمليات العلم بسبب اختالف فئات متغيرات السنة  ( تباينا

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي. 

 يوضح ذلك. ( 10جدول )والاملتعدد على املجاالت  الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 
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 ( تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي على مجاالت عمليات العلم 10جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 اإلحصائية 

 0.868 0.241 0.077 3 0.230  األساسية العلم عمليات  السنة الدراسية 

 0.000 33.302 10.589 3 31.767  األساسية العلم عمليات  التخصص 

 0.000 19.384 6.164 2 12.327  األساسية العلم عمليات  املعدل التراكمي 

   0.318 991 315.107  األساسية العلم عمليات  الخطأ

   0.309 991 306.155 املتكاملة  العلم عمليات  

    999 375.186  األساسية العلم عمليات  الكلي 

    999 400.461 املتكاملة  العلم عمليات  

وجود فروق ذات داللة ،  املجاالتتعزى ألثر السنة الدراسية في جميع  (  α=  0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  10)يتبين من الجدول  

   علوم،املجاالت لصالح تخصص التعزى ألثر التخصص في جميع    (α=  0.05)إحصائية  
 
تعزى ألثر   (α=  0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية    وأيضا

 املجاالت لصالح املعدل التراكمي امتياز. املعدل التراكمي في جميع 

رة  وقد يعزى ذلك إلى أن أصحاب السنوات الدراسية  بالكليات العلمية يمارسون مهارات عمليات العلم بالعمل واملمارسة وهذا يعطي الطالب خب

ة و بشكل نسبكاملة تحفزه على التفكير, وبالتالي فهو يمتلك مهارات عديدة كاملالحظة والتصنيف والقياس أي امتالك عمليات العلم وممارستها, بنفس ال

في املراحل املتقدمة من الحياة الجامعية ويفقدون   املهاراتاألخرى الذين يهملون هذه    التخصصات أكبر من غيرهم من التخصصات األخرى، على عكس  

التخصص   أن طبيعة   
 
أيضا اتجاه دراستهم، وقد يعزى ذلك  العلم  تتطلب ممارسة    الصيدلةالحماسة  الدر   ملهارات عمليات  املرحلة  ا  في  اسية وخصوص 

امتياز يمارسون  الصيدلةأثناء التطبيق العملي لطلبة    إلى أن أصحاب املعدل التراكمي 
 
إلى ظهور هذه النتيجة، وقد يعزى ذلك أيضا عمليات ، مما أدى 

املعدالت األخرى الذين ال يهتمون ملثل هذه  أصحاب    وملتزمون بكافة التفاصيل أثناء املرحلة الجامعية للحفاظ على تفوقهم العلمي، على عكس  العلم  

 استخدام  املهارات.
 
 الخبرات تراكم  وأيضا  ،تواجهه التي املشكالت لحل مناسبة قرارات  اتخاذ على  يساعدهم  مما واملنطقي، العلمي التحليل هم وأيضا

 (2002) .وبعاره  وخطابية (2007) الصمديعي وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ،املهارات نمو في تسهم 

 ن باآلتي: يضوء نتائج الدراسة، يوص ي الباحث وفي

  إلى توصلت راسةالد أن حيث .1
 
 تتعلق مساقات بطرح توص ي الدراسة فإن أن فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها كان متوسطا

    تكون  بحيث الجامعات، في عمليات العلم  وممارسة  بفهم 
 
  الطلبة إعداد منجزءا

 
 نظ التعليم، نحو  التوجه  في يرغبون  الذي  الطلبة وخصوصا

 
 ملا  را

   املواد العلمية بمختلف املجاالت والتخصصات. تدريس في دور  من الجانب هذا  يلقيه

 إلى جنب مع الناحية املعرفية. .2
 
كذلك فإن طلبة الكليات العلمية من خالل دراستهم  األكاديمية، يشاهد ويلتمس   االهتمام بالناحية العملية جنبا

 من خالل استناده إلى األدلة
 
املنطقي، والتفكير العلمي  وأيضا املنهج التجريبي والتحليل  العلمية في   باستمرار املهارات العلمية من خالل ممارسة 

التوجيه كي يد إلى  الطالب  النتائج، ويحتاج  في تدني فهم عمليات  تفسير  أثر  لها  التي ربما  العوامل  العلم ومن  يتعلق بعمليات  بأن ما يمارسه  رك 

االمتحانات، وهذه الطريقة تهمل جوان ب  العلم لدى طلبة الجامعة شيوع طرق التدريس التقليدية، والتي تهتم بحفظ املعلومة واستذكارها وقت 

 اتخاذ قراراته الصحيحة. مهمة للطالب وال تزوده باملهارات الالزمة في 

في   .3 واالستقصاء  البحث  من  املزيد  مهاراتإجراء  العلم    موضوع  عمليات  مستوى  رفع  في  تؤثر  أخرى  عوامل  وتناول  العلم    ، كالدافعيةعمليات 

 واالتجاهات، وامليول. 

عمليات   .4 بتضمين  الجامعات  في  الدراسية  املقررات  على  القائمين  اهتمام  مثل    العلم،ضرورة  املالحظة،وإدراجها   واالستدالل،   والقياس،  مهارة 

 وضبط املتغيرات.  واملكانية،واستخدام العالقات الزمانية  البيانات،وتفسير 

 .العلم ومدى ممارستهم لها عمليات مهارات فهم  تطور  مدى  ملعرفة الحالية للدراسة مشابهة دراسة إجراء .5
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Abstract: The study aimed at investigate the impact of students of scientific colleges at Yarmouk University 
(Jordan) understanding Science Process skills,  sample was formed The study is from students of scientific 
colleges at Yarmouk was chosen in the stratified random way consisted of 1000) male and female students 
The results of the study showed that the relative importance ranged between (29% -55%), It also showed a 
high degree of understanding of the science processes of students, and showed a positive statistically 
significant relationship between the understanding of students of scientific colleges and processes of 
science. It also showed the existence of differences due to the understanding of the science processes 
attributable to the impact of the school year in favor of the fifth school year, and also the presence of 
differences attributable to the impact of specialization in all fields in favor of the science specialization, and 
also the presence of differences attributable to the effect of the cumulative average in all fields in favor of a 
very good, and also showed that there were no differences in the practice Science operations are 
attributable to the impact of the school year, and the presence of differences attributed to the impact of 
specialization in all fields in favor of the specialty of pharmacy, and also the presence of differences due to 
the effect of the cumulative average in all fields in favor of the cumulative average privilege. The study 
recommended attention to the practical aspect, along with the cognitive aspect. Likewise, students of 
scientific colleges through their academic studies constantly watch and seek scientific skills through 
practicing the experimental approach, logical analysis, and scientific thinking, and also by relying on 
scientific evidence to interpret the results. 

Keywords: Yarmouk University; students of scientific colleges; Science Process skills; understanding and 
practicing students . 
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