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َ
َالملخصَ

ل دور معلمي العلوم يف تنمية أجري هذا البحث الكمي من وجهة نظر املشرفني؛ حو 
. تبلورت املشكلة من بسلطنة عمان عمليات العلم، لدى الطلبة مبحافظة جنوب الشرقية

خالل خربة الباحث كمشرف علوم، ومالحظاته لسري التدريس، والزيارات الصفية؛ حني 
تدريس، ووجود قصور الالحظ افتقار معظم معلمي العلوم، ملهارات عمليات العلم يف 

ديهم يف ممارسة دورهم يف تنمية تلك املهارات. وقد نتج عن ذلك أّن حتصيل طلبة ل
مناقشة دور معلمي  البحثهدف ( ملادة العلوم كانت متدنية. لذلك 10-5الصفوف )

العلوم يف تنمية مهارات عمليات العلم لدى طلبة تلك الصفوف، من وجهة نظر 
 تخصص، وسنوات اخلربة اإلشرافية.مشرفيهم، والكشف عن أثر متغريات النوع، وال

فقرة لعمليات ( 32) استخدم الباحث املنهج الوصفي، وقام بتصميم استبانة تتكون من
( 159بلغت عينة الدراسة )فقرة لعمليات العلم التكاملية. وقد ( 20)العلم األساسية، و

ت األساسية، أظهرت النتائج أن دور معلمي العلوم كان متوسطا يف املهارامشرفا ومشرفة. 
ومتدنيا يف املهارات التكاملية. مع وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى ملتغريات: النوع 
ولصاحل اإلناث يف املهارات األساسية، لصاحل ختصص األحياء، مقابل ختصصي الفيزياء 

تضمني حمتوى مواد  والكيمياء، وكذلك ملتغريات اخلربة اإلشرافية. أوصى الباحث بضرورة
 .لوم أنشطة علمية يف مهارات عمليات العلم التكامليةالع

 ُمَعِلمو اْلُعُلوم، َعَمِلّياِت اْلِعلم، الطََلَبة كلماتَموتاحية:
THE ROLE OF SCIENCE TEACHERS IN DEVELOPING OF 

SCIENCE OPERATIONS AMONG GRADES (5-10) STUDENTS 

IN THE SULTANATE OF OMAN: ANALYTICAL STUDY 

THROUGH THE SUPERVISORS’ PERSPECTIVE 
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ABSTRACT 

this quantitative research focuses on the role of science teachers in the 

development of science operations among students in South Sharqia 

Governorate, through the supervisors’ perspective. The problem 

emerged through the researcher's experience as a science supervisor, 
when he noted the lack of most science teachers, the skills of the 

processes of science during teaching. This resulted that the students’ 

collection in science at grades (5-10) was low. Therefore, this research 

aims to discuss the role of science teachers in developing the students’ 

science processes at those classes in the Sultanate of Oman, through 

their supervisors’ perspective, and to detect the impact of gender, 

specialization, and experience variables. The descriptive approach 

were used, a questionnaire were designed, consisting of (32) 

paragraphs for basic science operations, and (20) paragraph for 

complementary science processes. The study sample was (159) 

supervisors. The findings revealed that, the role of science teachers 

was average in basic skills and low in integrative skills. With 

significant differences, due to variables of gender, where females 

benefit in basic skills, in favor of biology, versus physics and 

chemistry, as well as variables of supervisory experience. The 

researcher recommended Science courses must contain activities in 

complementary science skills.  
 

Keywords: science teachers, science processes, students. 

 

ََالمقدمة
شهدْت كتابات "دريسل" التأكيد على التفكري العلمي كمكون لألهداف. وقد اقرتنت 
عمليات العلم بكل من التفكري، وأسلوب حل املشكالت، والتفكري العلمي، وقدرات 

االستداللية عند  -التفكري املنطقي؛ حيث إن مجيعها تستخدم لوصف القدرات العقلية
(. لذلك فإن االهتمام بعمليات العلم ليس 2006ة )الصوايف، حماولة حل أية مشكلة علمي

وليد الفرتة احلالية، إذ وضع العديد من الدول إكساب املتعلمني للمهارات العلمية ضمن 
أهداف تدريس العلوم، مما أعطى زمخا كبريا لعمليات العلم، واالهتمام هبا. ويؤكد مارتن، 

ليم الطلبة عمليات العلم وتنميتها يعد أمراً أشد يرى: أن تع على أمهية عمليات العلم حني
 .Martin, 2006)إحلاحا من تعلم احلقائق واملفاهيم العلمية )
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 العلوم، لدى معظم تدريس يف مهمة مكانة العلم ( أن لعمليات2010وترى السويدي )

 السعودية، مثل: وكذلك بعض الدول النامية، وبريطانيا، أمريكا: املتقدمة، مثل الدول

 . لذلك أشارالعلمي والتفكري العلمية العمليات على اليت تركز ومصر، وسلطنة عمان،
أن قضية تدريب املعلمني على مهارات عمليات العلم؛ تعّد من  (2009الشيزاوي )

القضايا املهمة، خاصة يف الدول العربية. كذلك يؤكد الرتبويون على ضرورة اكتساب 
 املتعلمني لعمليات العلم.

 
( أن مفهوم عمليات العلم انتقل إىل برامج العلوم تدرجيياً، 2004ر عايش زيتون )ويذك

هبدف االهتمام مبمارسة الطلبة للمهارات املتضمنة؛ املالحظة، وإلقاء األسئلة، والتخطيط. 
ومن مث تطوير قدراهتم على توليد املعرفة من خالل استخدام املهارات املتضمنة يف تلك 

( جعل عمليات Science- A Process Approach- SAPAع )إن مشرو العمليات. 
العلم يف نوعني: عمليات علم أساسية تضم: )املالحظة، والتصنيف، والقياس، واالتصال، 
واالستنتاج، والتنبؤ، واستخدام األرقام، وعالقات الزمان واملكان(، يتم ممارستها يف 

ط املتغريات، وتفسري املعطيات، الصفوف األساسية األوىل. وعمليات تكاملية تضم: )ضب
وصياغة الفرضيات، والتعريف اإلجرائي، والتجريب(، ويتم ممارستها يف الصفوف األساسية 

 (. 2005العليا وما يليها )خطايبة، 
 

 اليت العقلية والعمليات األنشطة، واملهارات، من تُعّرف عمليات العلم بأهنا: "جمموعة

 تفسريها بغرض الطبيعية؛ الظواهر ودراسة العلمية، تاملشكال حل   يف الفرد يستخدمها

. وعرفها اخلليلي وآخرون )يف (213: 2010العلمية" )السويدي،  املعرفة إىل والوصول
( بأهنا: "األنشطة، أو األفعال، أو املمارسات اليت يقوم هبا املتعلم؛ 56 :2008خطايبة، 

ناء احلكم على هذه النتائج من جهة للتوصل إىل النتائج املمكنة للعلم من جهة، ويف أث
 أخرى، وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املتعلم يف مقياس مهارات عمليات العلم".
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 جمموعة من العمليات العقلية الالزمة لتطبيق املعرفة العلمية،ويعرفها الباحث إجرائياً بأهنا: 

عمليات  عرب ئجها؛نتا تعميم مث املشكالت وتفسريها، مساعدة املتعلم على حل هبدف
أساسية كاملالحظة، والتصنيف، والقياس، واالستنتاج، والتنبؤ، واالتصال، واستخدام 
االرقام، واستخدام عالقات الزمان واملكان، وعمليات تكاملية كتفسري البيانات، وضبط 

 املتغريات، وفرض الفروض، والتعريف االجرائي، والتجريب. 
 

ماين من تطورات متسارعة يف خمتلف مناحي احلياة؛ فقد ونتيجة ملا يشهده اجملتمع الع
سعت وزارة الرتبية والتعليم، إىل تطوير التعليم يف السلطنة وحتديثه مبا يتالءم وهذه 
التطورات، ألجل "رفع املستوى الثقايف العام وتطويره، وتنمية التفكري العلمي، وإذكاء روح 

، يعتز بأمته، ووطنه، وتراثه، وحيافظ على الدراسة، وإجياد جيل قوي يف بنيته وأخالقه
 (.12 :1996منجزاته" )ديوان البالط السلطاين، 

 مشكلة البحث:
سعت الكثري من البحوث والدراسات الرتبوية، اليت ُأجريت حول تدريس العلوم يف     

(، وريباكا وآخرون، 2010(، وعبداملطلب وآخرون، )2010سلطنة عمان، منها: بلفقيه، )
( سعْت إىل؛ قياس مدى امتالك معلمي العلوم 2004(، ورامبادا وآخرون، )2007)

ملهارات عمليات العلم، وعالقة ذلك باألداء التدريسي، وموقفهم جتاه تنفيذ عمليات 
العلم، ودراسة العالقة بني مستوى معرفتهم لعمليات العلم وتنفيذهم هلا. فقد أشارت 

معلمي العلوم ملهارات عمليات العلم يف تدريس نتائج تلك الدراسات إىل افتقار معظم 
 العلوم، وجاءت توصياهتم تؤكد ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للمعلمني.

  
 (، والبلوشي2013) (، والشقصي2013) ركزْت دراسات أخرى منها اجلابري يف حني

 لشيزاوي(، وا2010) (، والقامسي2012) (، واهلامشي2012) (، والسعدي2012)
 (، والبلوشي2006) (، و)البلوشي واملقبايل2006) (، وامبوسعيدي والبلوشي2009)
( يف تشخيص العوامل املؤثرة يف تطوير مهارات عمليات العلم، 2004) (، والعربي2004)
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وفقا لبعض املتغريات. حيث أكدْت ضرورة الرتكيز على عمليات العلم يف املناهج، وعدم 
فقط، ومساعدة الطلبة على اكتساب مهارات عمليات  قصر االهتمام على حتصيل املعرفة

 العلم وممارستهم هلا عرب طرائق تدريس متنوعة. 
  

ومن واقع خربة الباحث اإلشرافية كمشرف علوم، ومالحظاته ملا حيدث داخل الدروس 
أثناء الزيارات الصفية للمعلمني، ومشاهدته للتدريس؛ الحظ أن هناك نقصا يف مهارات 

أن كثريا من . و الدروسم، واليت كان على معلم العلوم تنميتها أثناء تنفيذه عمليات العل
معلمي العلوم ما زالوا يعتمدون على استخدام طرق تقليدية تعتمد يف الغالب على التلقني 

، وقلة اتباع األساليب واإلجراءات واخلطوات الصحيحة إلكساب املهارات العلمية للحفظ
 للمتعلم. 

 
مشكلة الدراسة، أجرى الباحث دراسة استطالعية، مشلت عينة بلغْت  وهبدف استقصاء

( من معلمي العلوم مبدارس حمافظة جنوب الشرقية، للوقوف على مدى تطبيق 23)
املعلمني لدورهم يف تنمية مهارات عمليات العلم لدى طلبتهم. أشارت النتائج  إىل وجود 

علم، وقصور يف ممارسة دورهم يف تنمية قصور يف معرفة معلمي العلوم ملهارات عمليات ال
 تلك املهارات. مما يؤكد احلاجة امللحة إلجراء هذا البحث.

َ
 أهدا َالبحث

ألشك أّن اهلدف الرئيس للبحث هو مناقشة دور معلمي العلوم يف تنمية مهارات 
الرئيسي يتفرع  (. وعن هذا السؤال10-5عمليات العلم لدى طلبة العلوم للصفوف )

تشخيص دور معلمي العلوم يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسية  ،ألولا. فرعان
تشخيص دور معلمي العلوم يف تنمية مهارات عمليات العلم  ،والثاين لدى الطلبة.

 التكاملية لدى الطلبة.
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 َأهميةَالبحث
تكمن يف اسهامه بتطوير كفاءة معلمي العلوم األدائية؛ مما ينعكس بالتايل على تطوير 

وميكن للمشرفني االستفادة من االستبانة املستخدمة يف هذا البحث  لعملية التعليمية.ا
واستخدامها كوسيلة إشرافية لتقومي أداء معلمي العلوم. وهذا ينسجم مع جهود وزارة الرتبية 

 والتعليم يف حتسني مستوى أداء املعلمني، وتطوير  قدراهتم ومهاراهتم التدريسية.

 
ََةالدراساتَالسابق
 األسئلة، احلافزة، طرح يف األيت: التهيئة التدريس، مهارات ( 2005أمجل اهلويدي )

 الفروق مراعاة العلمية، املادة الفصل، إتقان الدافعية، إدارة إثارة التعليمية، الوسائل استخدام

 تعلم أمهية الدراسات معظم وقد أكدت اخلتامي.  والتقومي الدرس، خالل الفردية، التقومي

 عمليات ( أن2008خطايبة ) يرى حيث املختلفة، التعليم مراحل يف العلم عمليات اراتمه

 عمليات ( أن2008جحجوح ) أبو ويشري العلمي، واالكتشاف التقصي أساس هي العلم

 ويؤكد بأنفسهم، املتعلمني ثقة من وتزيد العلوم، تدريس لطرائق فقريا عمودا تشكل العلم

 املتعلمني، لدى واالبتكاري الناقد التفكري تنمية يف العلم عمليات ( أمهية2010عليان )

 للمتعلمني. الذايت التعلم على القدرة تنمية يف وكذلك
 

 التعليم مراحل العلم يف اكتساب عمليات على أمهية الدراسات من العديد يف حني أمجعت

 بأنفسهم، ماتاملعلو  إىل الوصول يف على دورها يف مساعدة املتعلمني وأمجعوا، املختلفة

 وتكسبهم اجتاهات جديدة، مواقف إىل التعلم أثر ونقل التعليمية، العملية حمور وجتعل منهم
؛ ٢٠١٠خمتلفة )زيتون، علمية اجتاهات لديهم وتنمي عليها، واحملافظة البيئة حنو إجيابية

 (.2012  عاذرة، ؛ وأبو٢٠١٠ والسويدي،
 

لتحصيل وعمليات العلم، مثل دراسة: وقد أشارت الدراسات إىل وجود ارتباط بني ا
(، كما أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري النوع مثل 2011اجلنايب، )
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 نتائج اتفقت( لصاحل الطالبات. وقد 2005؛ نصر اهلل، Aydunli et al., 2011دراسة: )

علمني على ضرورة تنمية مهارات عمليات العلم، من خالل إعداد وتدريب امل الدراسات
على أساليب تنفيذ عمليات العلم يف مواقف صفية، وإثراء منهاج العلوم بالعديد من 
الطرق التدريسية، مثل استخدام اسرتاتيجية عمليات العلم، واألنشطة العلمية، والتطبيقات 

 العملية املتضمنة للمهارات.
 

( 1992) اخلليج وللد الرتبوية للبحوث العريب املركز صّنفوحول تصنيف عمليات العلم، 
 القياس،و التصنيف، و املقارنة، و والتحديد،  التعريف،و  املشاهدة، :إىل العلم عمليات

 والتجريب. املتغريات، وعزل الفروض، ووضع والتحقيق، والتنبؤ، واالستنتاج،
 

: 2012أما رابطة الرتبية العلمية، فقد قّسمت عمليات العلم إىل جمموعتني )أبوعاذرة، 
اليت ُحد دْت بثمان عمليات أساسية بسيطة، عمليات العلم األساسية:  ،وىلاأل. (86-87

تناسب طلبة املرحلة االبتدائية، ابتداء من الصف األول حىت الرابع، وهي: املالحظة، 
والتصنيف، والقياس، واالتصال، والتنبؤ، واالستنتاج، واستخدام العالقات املكانية 

عمليات العلم التكاملية: اليت تشمل مخس عمليات  ،الثانيةو  والزمانية، واستخدام األرقام.
هي: التحكم يف املتغريات، تفسري البيانات، فرض الفروض، التعريف اإلجرائي، 
والتجريب. وتستخدم هذه العمليات مع طلبة الصفوف اخلامس أو السادس االبتدائي 

 . وحىت العاشر. وتعتمد هذه على اتقان الطلبة للعمليات األساسية
 

 ال يعين تكاملية، وعمليات أساسية عمليات إىل العلم عمليات تقسيم أن ويرى الباحث،

 عليها والتدريب تعليمها جيب ،ومرتاكبة متماسكة عمليات هي بل ،عمليات منفصلة أهنا

وقد اهتمت معظم الدراسات بعمليات العلم األساسية والتكاملية معا، متكامل.  بشكل
 لوم أيضاً.وكانت ختتص مبادة الع

َ
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  منهجَالبحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي؛ الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، 
ووصفها وصفا دقيقا، وتشخيصها، وحتليلها، وتفسريها، ومجع املعلومات والبيانات 

 وتنظيمها؛ حبيث يؤدي ذلك إىل فهم الظاهرة.
َ

 جمعَالبيانات
من مشريف العلوم بكافة مديريات الرتبية والتعليم يف مجيع جمتمع البحث وعينته: تكون 

( مشرفا. وقد مت اختيارهم مجيعًا كعينة للدراسة، 167حمافظات السلطنة؛ البالغ عددهم )
( استبانة. ولدى 162حيث مت توزيع االستبيانات عليهم. بلغت االستبيانات املسرتدة )

 ( استبانة مثلْت عينة البحث.159نها )الفحص وجد أّن املستوفاة واجلاهزة للتحليل م
َ

 االستبانة
مت أعداد االستبانة من قبل الباحث، بالرجوع إىل مجلة من املراجع والدراسات، اعتمدت 

( 32) ،أوالً . ( فقرة موزعة يف قسمني52تضمنت ) على مقياس ليكرت اخلماسي. وقد
ألساسية: وقد تضمن مثان فقرة حول دور معلمي العلوم يف تنمية مهارات عمليات العلم ا

 مهارات، لكل مهارة أربع فقرات، وإمجايل عدد فقرات مهارات عمليات العلم األساسية.
وقد  .ة مهارات عمليات العلم التكاملية( فقرة حول دور معلمي العلوم يف تنمي20) ،ثانياً 

علم تضمن مخس مهارات لكل مهارة أربع فقرات، وإمجايل عدد فقرات مهارات عمليات ال
 التكاملية.

 
للتحقق من صدق االستبانة مت عرضها على ثالثة حمكمني من األساتذة  ،صدق االستبانة

املتخصصني يف جمال البحث العلمي، واإلشراف الرتبوي، واملناهج وطرق التدريس؛ ألبداء 
الرأي من حيث مناسبة الفقرات للمحور الذي تندرج حتته، ومدى انتماء الفقرات 

دى وضوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية، واقرتاح طرق حتسينها. ألجل للمهارة، وم
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مت التحقق من  ،ثبات االستبانةو  التأكد من قدرة االستبانة لقياس ما وضعت ألجله.
خالل حساب معامل االتساق الداخلي للفقرات، باستخدام معامل ألفا كرونباخ. حيث 

( مشرفا. وبتحليل االستجابات لكل 12من )مت عرض االستبانة على عينة جتريبية مكونة 
 اآليت:( 1)حمور من مهارات عمليات العلم، كانت النتائج كما يف اجلدول 

َمعاملَالثباتَالكليَوالمحاورَالورعيةَلالستبانة(:1َالجدولَ 
 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات احملور ت
 0٫92 32 عمليات العلم األساسية 1

 0٫95 20 مليةعمليات العلم التكا 2

 0٫96 52 املعدل العام للثبات       

(، وهي تعكس درجة عالية 0٫96ويتضح أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي )
 من الثبات، مما جعلها صاحلة ألغراض الدراسة.

 
   نتائجَالبحث

األساسيةَدورَمعلميَالعلومَفيَتنميةَمهاراتَعملياتَالعلمَبالنتائجَالمتعلقةََأواًل:
 .لدىَالطلبة

  مهارةَالمالحظة:  (1
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 

 مهارة املالحظة 
َ(:َدورَالمعلمَفيَتنميةَمهارةَالمالحظة2الجدولَ 

رقم     الرتبة
 الفقرة 

املتوسط     الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 لتقديرا

وصف التغريات احلادثة يف األشياء  1 1
 أو الظواهر يف عبارات حمددة

 عالية 1.06 3٫54

 متوسط 1.16 3.38تسجيل الصفات املناسبة وغري  3 2
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املناسبة لألشياء واألحداث 
 باملالحظة املباشرة

متييز اخلصائص الطبيعية لألشياء  4 3
 واألحداث باملالحظة املباشرة

 وسطمت 1.15 3.37

حتديد األشياء والظواهر باستخدام  2 4
 احلواس

 متوسط 1.02 3.36

َككل َعالية3٫41َ1٫10ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "وصف التغريات احلادثة يف األشياء أو الظواهر يف عبارات حمددة" أعلى 

( مما يشري بدرجة عالية 3٫54الفقرات يف مهارة املالحظة؛ حيث بلغ متوسطها احلسايب )
قدير أفراد عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "حتديد األشياء لت

والظواهر باستخدام احلواس" أقل الفقرات يف مهارة املالحظة حيث بلغ متوسطها احلسايب 
( ويشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد العينة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاء 3٫36)

 املهارة ككل بدرجة عالية من االستجابة. معدل
 
َ:َمهارةَالتُصنيف(2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية  

 .مهارة التصنيف
َدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَالتُصنيف(:3َالجدولَ 

َرقمَََََََت
َالوقرةَ

َالمتوسطََالوقرات
َالحسابي

َنحرا َََََََََاال
َالمعياري

َالتقديرات

شياء واملواد تبعا ألوجه مقارنة األ 8 1
 واالختالف فيما بينهما. الشبه،

 عالية 1.17 3.42

 متوسطة 1.16 3.38 حتديد معيار التصنيف. 5 2
وضع األشياء يف جمموعات  7 3

 على أساس خصائص مشرتكة.
 متوسطة 1.19 3.36
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اء وفق ترتيب املواد أو األشي 6 4
 صفة معينة.

 متوسطة 1.20 3.35

َككل َمتوسطة3٫38َ1٫18ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "مقارنة األشياء واملواد تبعا ألوجه الشبه، واالختالف فيما بينهما" أعلى 

( مما يشري بدرجة عالية 3٫42الفقرات يف مهارة التصنيف حيث بلغ متوسطها احلسايب )
ور املعلمني يف هذه املهارة، وجاءت فقرة "ترتيب املواد أو لتقدير أفراد عينة الدراسة لد

( ويشري بدرجة 3٫35األشياء وفق صفة معينة" أقل الفقرات حيث بلغ متوسطها احلسايب )
 متوسطة لتقدير أفراد العينة. وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متوسط.

َ
َ:َمهارةَالقياس(3

لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 .مهارة القياس

َدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَالقياس(:4َالجدولَ 
رقمَََت

َالوقرة
المتوسطَََََََََالوقرات

َالحسابيَ
َاالنحرا ََََ

َالمعياريَ
َالتقدير

املقارنة بني خاصيتني أو أكثر  10 1
 باستخدام أداة قياس حمددة.

 وسطمت 1.11 3.39

استعمال أدوات القياس بشكل  11 2
 صحيح.

 متوسط 1.17 3.37

 متوسط 1.20 3.36 التعبري كميا عن اخلاصية املقاسة. 9 3
 متوسط 1.23 3.35 اختيار األدوات املناسبة للقياس. 12 4
َككلََ َمتوسط3٫37َ1٫18ََمعدلَالمهارة

قياس حمددة" أعلى الفقرات،  جاءت فقرة "املقارنة بني خاصيتني أو أكثر باستخدام أداة
( مما يشري بدرجة متوسطة لتقدير أفراد العينة، وجاءت 3٫39حيث بلغ متوسطها احلسايب )
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فقرة "اختيار األدوات املناسبة للقياس" أقل الفقرات يف مهارة القياس حيث بلغ متوسطها 
، وجاء معدل ( ويشري بدرجة متوسطة لتقدير أفراد العينة لدور املعلمني3٫35احلسايب )

 املهارة ككل بدرجة متوسط.
 
َ:َمهارةَاالستنتاج(4

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة االستنتاج

َدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَاالستنتاج(:5َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
َالمتوسطَََََالوقرات

َالحسابيَ
َنحرا َاال

َالمعياري
َالتقدير

التوصل إىل معلومة فرعية جديدة من  16 1
 معلومة سابقة.

 متوسط 1.17 3.35

التوصل إىل تعميم من معلومات  14 2
 فرعية.

 متوسط 1.23 3.28

الربط بني مالحظة أو معلومة متوافرة  15 3
 عن ظاهرة مبعلومة سابقة.

 متوسط 1.28 3.20

معلومات فرعية استخالص معلومة أو  13 4
 جديدة من تعميم معروف.

 متوسط 1.19 3.19

َككلََ َمتوسط3٫26َ1٫23ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "التوصل إىل معلومة فرعية جديدة من معلومة سابقة" أعلى الفقرات يف مهارة 

( مما يشري بدرجة متوسطة لتقدير أفراد 3٫35االستنتاج حيث بلغ متوسطها احلسايب )
ءت فقرة "استخالص معلومة أو معلومات فرعية جديدة من تعميم معروف" العينة، وجا

( ويشري بدرجة 3٫19أقل الفقرات يف مهارة االستنتاج حيث بلغ متوسطها احلسايب )
متوسطة لتقدير أفراد العينة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاء معدل املهارة ككل 

 بدرجة متوسط.
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َ:َمهارةَالتنبؤ(5
توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية امل

 .مهارة التنبؤ
َالتنبؤدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَ(:6َالجدولَ 

َرقمَََت
َالوقرة

َالمتوسطََالوقراتَ
َالحسابي

َاالنحرا ََ
َالمعياريَ

َالتقديرََََََ

 متوسط 1.18 3٫38 التحقق من صحة حدوث التنبؤ.  17 1
توقع حدوث ظاهرة معينة يف ضوء   19 2

 املعلومات املتوافرة.
 متوسط 1.12 3.36

الربط بني املالحظات والتنبؤات   18 3
 حلدوث ظاهرة معينة.

 متوسط 1.17 3.35

حتديد النتيجة املتوقعة قبل حدوثها بناء   20 4
 على معلومات حالية.

 متوسط 1.20 3.34

َك  َمتوسط3٫36َ1٫17ََكلمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "التحقق من صحة حدوث التنبؤ" أعلى الفقرات يف مهارة التنبؤ حيث بلغ 

( مما يشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد العينة الدراسة لدور 3٫38متوسطها احلسايب )
ى املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "حتديد النتيجة املتوقعة قبل حدوثها بناء عل

( ويشري 3٫34معلومات حالية" أقل الفقرات يف مهارة التنبؤ حيث بلغ متوسطها احلسايب )
 بدرجة متوسط لتقدير أفراد العينة هلذه املهارة، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متوسط.

َ
َ:َمهارةَاالتُصال(6

ني يف تنمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلم
 .مهارة االتصال
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َمهارةَاالتُصالَفيَتنميةَدورَالمعلمين(:7َالجدولَ 
َرقمََالرتبة

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

التعبري عن املعلومات املتوافرة يف  21 1
 صورة شفهية أو كتابية.

 متوسط 1.18 3.39

ت أو إعداد التقارير عن املالحظا 24 2
 األنشطة العلمية املختلفة.

 متوسط 1.17 3.36

وصف األشياء أو األحداث أو  22 3
 الظواهر بدقة علمية.

 متوسط 1.16 3.35

عرض النتائج يف جداول أو  23 4
 رسومات.

 متوسط 1.23 3.31

َككل َمتوسط3٫35َ1٫19ََمعدلَالمهارة
هية أو كتابية" أعلى الفقرات، جاءت فقرة "التعبري عن املعلومات املتوافرة يف صورة شف

( مما يشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد عينة الدراسة 3٫39حيث بلغ متوسطها احلسايب )
لدور املعلمني، وجاءت فقرة "عرض النتائج يف جداول أو رسومات" أقل الفقرات،  حيث 

دور ( ويشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد عينة الدراسة ل3٫31بلغ متوسطها احلسايب )
 املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متوسط.

 
َ:َمهارةَاستخدامَاألرقام(7

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة استخدام األرقام

َرقاماستخدامَاألدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَ(:8َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

 متوسط 1.16 3.39إجراء العمليات احلسابية ملعاجلة  27 1
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 البيانات.
التعبري الكمي عن خصائص الظاهرة  28 2

 موضع القياس،
 متوسط 1.18 3.34

حتديد وحدات القياس املعربة عن  25 3
 دقة.الظاهرة أو احلدث ب

 متوسط 1.23 3.32

استخدام الرموز الرياضية والعالقات  26 4
 .العددية بني املفاهيم العلمية

 متوسط 1.20 3.31

َككلَ َمتوسط3٫34َ1٫19ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "إجراء العمليات احلسابية ملعاجلة البيانات" أعلى الفقرات يف مهارة استخدام 

( مما يشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد العينة 3٫39 )األرقام حيث بلغ متوسطها احلسايب
لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "استخدام الرموز الرياضية والعالقات 
العددية بني املفاهيم العلمية" أقل الفقرات يف هذه  املهارة  حيث بلغ متوسطها احلسايب 

ينة، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة ( ويشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد الع3٫31)
 متوسط.

 
َ:َمهارةَاستخدامَعالقاتَالزمانَوالمكان(8

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة استخدام عالقات الزمان واملكان

 اتَالزمانَوالمكاناستخدامَعالقَتنميةَمهارةفيََدورَالمعلمين(:9َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

وصف عالقات مكانية لظاهرة ما،  31 1
 وتغريها مع الزمن.

 عالية 1.15 3.40

وصف األشكال، والتشابه، والتغري  32 2
 لألجسام مع الزمن.

 متوسط 1.15 3.30
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ها عالقة الربط بني مفاهيم علمية بين 29 3
 مكانية.

 متوسط 1.22 3.19

الربط بني ظواهر بيئية بينها عالقة  30 4
 زمانية.

 متوسط 1.23 3.18

َككل َمتوسط3٫27َ1٫19ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "وصف عالقات مكانية لظاهرة ما وتغريها مع الزمن" أعلى الفقرات يف مهارة 

( مما يشري بدرجة 3٫40ا احلسايب )استخدام عالقات الزمان واملكان، حيث بلغ متوسطه
عالية لتقدير أفراد عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "الربط 

( 3٫18بني ظواهر بيئية بينها عالقة زمانية" أقل الفقرات، حيث بلغ متوسطها احلسايب )
 كل بدرجة متوسط.ويشري بدرجة متوسط لتقدير أفراد العينة، وجاء معدل املهارة ك

 
دورَمعلميَالعلومَفيَتنميةَمهاراتَعملياتَالعلمَالتكامليةَالنتائجَالمتعلقةَبثانيا:َ

 .لدىَالطلبة
َ:َمهارةَتوسيرَالبيانات(1

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة تفسري البيانات

َدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارةَتوسيرَالبيانات(:10َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

تعليل أسباب قائمة على األدلة املقنعة  36 1
 لظاهرة، أو حدث حمدد

 متدن 0.81 1.88

تفسري البيانات اليت مت احلصول عليها  34 2
 بطريقة غري مباشرة

 متدن 0.80 1.84

الربط بني السبب والنتيجة لظاهرة أو  35 3
 حدث ما

 متدن 0.79 1.83
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التمييز بني العالقات اخلطية وغري اخلطية  33 4
 يف جدول أو رسم بياين

 متدن 0.80 1.81

َككل َمتدن1٫84َ0٫80ََمعدلَالمهارة
ى جاءت فقرة "تعليل أسباب قائمة على األدلة املقنعة لظاهرة أو حدث حمدد" أعل

( مما يشري إىل درجة متدنية لتقدير أفراد عينة 1٫88الفقرات، حيث بلغ متوسطها احلسايب )
الدراسة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "التمييز بني العالقات اخلطية 
وغري اخلطية يف جدول أو رسم بياين" أقل الفقرات يف هذه املهارة، حيث بلغ متوسطها 

( ويشري إىل درجة متدنية أيضًا يف هذه املهارة، وجاء معدل املهارة ككل 1٫81احلسايب )
 بدرجة متدنية.

 
َثانياً:َمهارةَضبطَالمتغيرات

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة ضبط املتغريات

 ضبطَالمتغيراتَمهارةَدورَالمعلمينَفيَتنمية(:11َالجدولَ 
َرقمََالرتبة

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

1 38 
 

الربط بني املتغري املستقل واملتغري 
 التابع.

 متدن 0.86 1.87

ضبط املتغريات اليت ليست جزءا من  37 2
 الفرض املراد اختباره.

 متدن 0.81 1.86

تقلة والتابعة يف حتديد العوامل املس 39 3
 جتربة ما.

 متدن 0.78 1.83

حتييد العوامل األخرى املؤثرة عدا  40 4
 العامل املستقل.

 متدن 0.78 1.82

َككل َمتدن1٫85َ0٫81ََمعدلَالمهارة
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جاءت فقرة "الربط بني املتغري املستقل واملتغري التابع" أعلى الفقرات يف مهارة ضبط 
( مما يشري إىل درجة متدنية هلذه املهارة، 1٫87ايب )املتغريات حيث بلغ متوسطها احلس

وجاءت فقرة "حتييد العوامل األخرى املؤثرة عدا العامل املستقل" أقل الفقرات يف املهارة 
( ويشري بدرجة متدنية لتقدير أفراد العينة ا لدور 1٫82حيث بلغ متوسطها احلسايب )

 املعلمني، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متدنية.
َثالثا:َمهارةَفرضَالوروض

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية 
 .مهارة الفروض

 فرضَالوروضَدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارة(:12َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
َالمتوسطََالوقرات

َالحسابي
َاالنحرا َ

َالمعياري
َالتقدير

الفروض اليت ليس هلا صلة      استبعاد 44 1
 حبل املشكلة.

 متدن 0.87     1.92

صياغة فرض أو فروض من مالحظات أو  43 2
 استنتاجات.

 متدن 0.88 1.90

 متدن 0.85 1.89 صياغة فروض قابلة لالختبار. 42 3
 متدن 0.83 1.87 التمييز بني الفروض الوصفية والكمية. 41 4

َككل َمتدن1٫90َ0٫86ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "استبعاد الفروض اليت ليس هلا صلة حبل املشكلة" أعلى الفقرات يف مهارة 

( مما يشري بدرجة متدنية لتقدير أفراد 1٫92فرض الفروض، حيث بلغ متوسطها احلسايب )
العينة الدراسة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "التمييز بني الفروض 

( ويشري 1٫87لكمية" أقل الفقرات يف املهارة حيث بلغ متوسطها احلسايب )الوصفية وا
 بدرجة متدنية لتقدير العينة لدور املعلمني، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متدنية.
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َرابعا:َمهارةَالتعريفَاإلجرائي
تنمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور املعلمني يف 

 .مهارة التعريف اإلجرائي
 التعريفَاإلجرائيَدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارة(:13َالجدولَ 

َرقمََت
َالوقرة

َالمتوسطَالوقرات
َالحسابي

َاالنحرا َ
َالمعياري

َالتقدير

صياغة تعريف إجرائي شامل جلميع أجزاء  48 1
 ومكونات املفهوم أو العملية.

 متدن 0.84 1.88

ف اإلجرائي الذي يصف صياغة التعري 46 2
 شيئا أو حدثا أو عملية أو مفهوما بدقة.

 متدن 0.80 1.85

التمييز بني التعريفات اإلجرائية وغري  45 3
 اإلجرائية.

 متدن 0.79 1.84

وضع تعريف إجرائي للعوامل اليت توجد يف  47 4
 الفروض أو االستنتاجات.

 متدن 0.78 1.81

َككل َمتدن1٫85َ0٫80ََمعدلَالمهارة
جاءت فقرة "صياغة تعريف إجرائي شامل جلميع أجزاء ومكونات املفهوم أو العملية" 

( مما يشري 1٫88أعلى الفقرات يف مهارة التعريف اإلجرائي حيث بلغ متوسطها احلسايب )
بدرجة متدنية لتقدير أفراد العينة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "وضع 

عوامل اليت توجد يف الفروض أو االستنتاجات" أقل الفقرات يف املهارة، تعريف إجرائي لل
( ويشري بدرجة متدنية لتقدير أفراد العينة، وجاء معدل 1٫81حيث بلغ متوسطها احلسايب )

 املهارة ككل بدرجة متدنية.
 

َخامسا:َمهارةَالتجريب
ة لدور املعلمني يف تنمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراس

 . مهارة التجريب
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 التجريبَدورَالمعلمينَفيَتنميةَمهارة(:14َالجدولَ 
َرقمََت

َالوقرة
المتوسطََالوقرات

َالحسابي
االنحرا َََََ

َالمعياري
َالتقدير

فحص أثر املتغري املستقل على املتغري  51 1
 التابع.

 متدن 0.85 1.90

 متدن 0.82 1.89 مليا.اختبار صحة الفروض العلمية ع 49 2
 متدن 0.83 1.88 القيام بتجربة وفق خطوات منظمة. 50 3
تصميم جتربة لدراسة أثر عامل ما على  52 4

 عامل متغري أو أكثر.
 متدن 0.78 1.81

َككلعم َمتدن1٫87َ0٫82ََدلَالمهارة
ارة جاءت فقرة "فحص أثر املتغري املستقل على املتغري التابع" أعلى الفقرات يف مه

( مما يشري إىل درجة متدنية لتقدير أفراد عينة 1٫90التجريب حيث بلغ متوسطها احلسايب )
الدراسة لدور املعلمني يف تنمية هذه املهارة، وجاءت فقرة "تصميم جتربة لدراسة أثر عامل 
ما على عامل متغري أو أكثر" أقل الفقرات يف مهارة التجريب حيث بلغ متوسطها احلسايب 

والذي يشري إىل درجة متدنية لتقدير أفراد العينة لدور املعلمني يف تنمية هذه  (1٫81)
 املهارة، وجاء معدل املهارة ككل بدرجة متدنية.

 
َالخاتمة
معلمي العلوم لدورهم يف تنمية مهارات عمليات العلم  ممارسة درجة أن النتائج أظهرت

الشيزاوي  جة مع دراسةوقد اتفقت هذه النتي متوسط، على درجة األساسية؛ حصل
( اليت أشارت إىل متكن معلمات العلوم يف بعض مهارات عمليات العلم 2009)

كما   األساسية، وعدم متكنهن يف املهارات األخرى مع االختالف يف عينة الدراسة.
العلوم لدورهم يف تنمية مهارات عمليات العلم  معلمي ممارسة درجة أن النتائج أظهرت

اتفقت الدراسة احلالية من حيث تدين مستوى هذه  متدنية. بذلك كانت   التكاملية
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أّن املعلمني شارت إىل أاليت  (Karamustafaoglu, 2011املهارات مع دراسة كرم أغلو )
مع االختالف يف عينة الدراسة بينهما. يف حني  لديهم ضعف يف املهارات التكاملية

علمني يف امتالكهم مهارات العلم اتفقت نتائج الدراسة احلالية؛ من حيث مستوى امل
القدرة ليت أشارت إىل ا (Rebacca and Kirk, 2007)دراسة ريباكا وكارك التكاملية مع 

 على تعلم املعلمني مهارات عمليات العلم التكاملية يقع ضمن املستوى املرضي.
 

َالمراجع
 األساسي التعليم لةملرح العلوم كتب يف العلم عمليات توافر (. مدى2008حيىي ) أبوجحجوح،

 -1385(، 5(، العدد )22جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، اجمللد ) .بفلسطني
1395. 

(. تنمية املفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم. عّمان: دار الثقافة 2012أبوعاذرة، سناء حممد )
 للنشر والتوزيع.

(. أثر اسرتاتيجية التعلم املبين على املشكلة يف تنمية 2006أمبوسعيدي، عبداهلل والبلوشي، خدجية )
عمليات العلم لدى طالبات الصف العاشر )األول الثانوي( يف مادة األحياء يف سلطنة عمان. 

 (.109جملة رسالة اخلليج العريب، العدد )
 تدريس (. أثر التدريب على تصميم جدول االستقصاء يف2006البلوشي، سليمان واملقبايل، فاطمة )

العلوم على عمليات العلم والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع من التعليم العام بسلطنة 
 .61-46(، 1(، العدد )7عمان. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد )

( يف تدريس العلوم على التحصيل Vee(. فاعلية استخدام خريطة شكل )2004البلوشي، حممد علي )
لم لدى طلبة الصف التاسع من التعليم العام. رسالة ماجستري غري واكتساب عمليات الع

 منشورة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس.
(. فاعلية برنامج للتعلم القائم على املشكالت يف تدريس العلوم لتنمية 2012البلوشي، حممد علي )

العاشر األساسي بسلطنة مهارات التفكري وعمليات العلم واالجتاه حنو العلوم لدى طلبة الصف 
 عمان. رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة. 

(. أثر استخدام منحى االستقصاء التكراري يف تنمية عمليات العلم 2013اجلابري، حممد علي راشد )
نشورة،  والتحصيل يف مادة الكيمياء لدى طالبات الصف احلادي عشر. رسالة ماجستري غري م

 كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس.
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مدى امتالك طالبات كلية الرتبية للبنات ملهارات عمليات العلم يف (. 2011اجلنايب، عبدالرزاق )
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت،  الكيمياء وعالقتها ببعض املتغريات.

 .107-90(، 8(، العدد )5اجمللد )
 (. تعلم العلوم للجميع. عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2005يبة، عبداهلل حممد )خطا

 (. عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2(. تعلم العلوم للجميع )ط2008خطايبة، عبداهلل حممد )
  (. النظام األساسي للدولة. مسقط: القصر.1996ديوان البالط السلطاين )

 الشروق. دار: عّمان.وتدريسها العلوم مناهج يف املعاصرة العاملية االجتاهات (.2010عايش ) زيتون،
(. أثر استخدام مدخل التكامل بني العلوم والفنون التشكيلية يف حتصيل 2012السعدي، حليمة علي )

العلوم وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس األساسي. رسالة ماجستري غري 
 بية، جامعة السلطان قابوس.منشورة، كلية الرت 

(. مستوى إتقان طلبة الصف التاسع من التعليم األساسي لعمليات العلم 2010السويدي، برلنيت )
 .234 – 209(، 26. جملة جامعة دمشق، العدد )األساسية يف مادة العلوم

ددة يف فاعلية اسرتاتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات املتع(. 2013الشقصي، هدى سامل مجعة )
حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي بسلطنة 

 عمان. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس.
(. فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية بعض عمليات العلم 2009الشيزاوي، خدجية عبدالعزيز حممد )

مات العلوم بالتعليم األساسي بسلطنة عمان. رسالة ماجستري غري منشورة،  األساسية لدى معل
 كلية الرتبية، اجلامعة اخلليجية.

عمليات العلم املتضمنة يف أنشطة كتب العلوم لصفوف احللقة الثانية (. 2006الصوايف، ماجد بن محد.)
لرتبية، جامعة السلطان من التعليم األساسي:دراسة حتليلة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ا

 قابوس.
(. أثر التدريس باالكتشاف يف حتصيل العلوم وتنمية عمليات العلم لدى 2004العربي، فاطمة سيف )

طالبات الصف التاسع من التعليم العام. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة 
 السلطان قابوس.

 املسرية. دار: عّمان .والتطبيق النظرية تدريسها وطرق الطبيعية العلوم (. مناهج2010شاهر ) عليان،
(. فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس العلوم يف التحصيل 2010القامسي، عواطف راشد )

وتنمية عمليات العلم األساسية لدى طلبة الصف الثالث األساسي بسلطنة عمان. رسالة 
 يا، جامعة مؤتة.ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العل
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العالقة بني عمليات العلم واالجتاهات العلمية لدى طلبة الصف (. 2005نصر اهلل، رمي صبحي )
السادس االبتدائي ومدى اكتساب الطلبة هلا. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 

 اجلامعة اإلسالمية.
فكري يف التحصيل الدراسي لطلبة الصف (. فاعلية استخدام خرائط الت2012اهلامشي، إسحاق إبراهيم )

احلادي عشر يف مادة األحياء وتنمية مهارات عمليات العلم لديهم. رسالة ماجستري غري 
 منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة.

 (. معلم العلوم الفّعال. العني: دار الكتاب اجلامعي.2005اهلويدي، زيد )
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