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 العلم  المحاضرة األولى : مفهوم
 

 :scienceالعلم 
  تهلم الختالف وجهات النظر حول طبٌعال ٌوجد تعرٌف جامع مانع لمفهوم الع      

ومنهم من ٌرى أنه طرٌقة  ،من ٌرى أن العلم هو هٌكل من المعلومات العلماء ، فمن

فً البحث والتفكٌر فً حٌن ٌرى طرف ثالث أن العلم مزٌج من المعرفة وطرٌقة 

 Ethicsالبحث والتفكٌر ، وٌرى طرف رابع أن العلم ٌتضمن القٌم أو األخالقٌات 

إضافة إلى المادة والطرٌقة ، ومن أجل التوصل إلى تحدٌد دقٌق لمفهوم العلم ٌجب 

 النظر األربع بنظر االعتبار ، لذلك ٌمكن اعتبار العلم : أن تؤخذ وجهات 

هرم معرفً متدرج قاعدته الحقائق العلمٌة وقمته األفكار األساسٌة ، تم بناؤه  )

نتٌجة البحث والتفكٌر وتحكمه قٌم وٌسعى لتحقٌق أربعة أهداف هً الوصف 

 سٌر والتنبؤ والضبط أو التحكم (والتف

نسانً ٌمارس من خالل مجموعة من األفعال بهدف فهم العلم بأنه  نشاط إ وعرف 

الطبٌعة فهما علمٌا أي التوصل إلى مجموعة العالقات والقوانٌن التً تحكم الطبٌعة 

 .  من الطرق والوسائل والتقنٌات  دولتحقٌق هذا الهدف ٌستخدم العالم العدٌ

 -:النتائج السلبٌة للعلم

سوف ٌكون ، على أنه مادة أو طرٌقة تفكٌر كل منها على حدة  لعلمعند النظر ل 

 :   منها لذلك نتائج سلبٌة عدٌدة

ٌصبح الهدف الرئٌس من تدرٌس العلوم هو تزوٌد التالمٌذ بالمعلومات المختلفة  -1

 التً ٌتكون منها العلم فقط .

لعلوم مع لقائٌة هً الشائعة فً تدرٌس اتكون طرٌقة المحاضرة أو الطرٌقة اال -2

إهمال الطرائق األخرى ، وٌكون دور المعلم هو الملقّن وٌكون للتلمٌذ دور بسٌط فً 

 إثناء العملٌة التعلٌمٌة .

تبنى مناهج العلوم على المفهوم الضٌق للمنهج ، حٌث ستكون المناهج وفقا"  -3

لهذه النظرة قاصرة فقط على المحتوى المعرفً أو المادة الدراسٌة ، وتهمل 

 ناصر األساسٌة األخرى فً بناء مناهج العلوم .الع

ٌصبح الكتاب المدرسً هو المصدر الوحٌد للمعلم والتالمٌذ فً عملٌتً التعلٌم  -4

 والتعلم دون االستعانة بالمصادر األخرى والوسائل التعلٌمٌة المتعددة.

لتغٌٌر تصبح المعرفة العلمٌة مطلقة فً صحتها وبالتالً غٌر قابلة للتعدٌل أو ا -5

 لكنها تنمو باإلضافة .

ٌنظر للتقوٌم على أنه وسٌلة لمعرفة حفظ وتذكر المعلومات لدى التلمٌذ ،  -6

وسوف ٌرّكز على العملٌات العقلٌة الدنٌا ، وٌهمل العملٌات العقلٌة العلٌا )تحلٌل ، 

 . Bloom تركٌب ، تقوٌم ( وفقا" لسلّم المستوٌات المعرفٌة لبلوم



 -: ٌة للعلمالنتائج اإلٌجاب

ستكون لهذه النظرة نتائج اٌجابٌة على فعلى أنه مادة وطرٌقة  معا   لعلمعند النظر ل 

 :  منها

 أهداف تدرٌس العلوم :توسع  -1

سوف ال تقتصر تلك األهداف على تنمٌة الجانب المعرفً للتلمٌذ بل تتعداه إلى تنمٌة 

 الجانب المهاري والوجدانً لدٌه .

 المنهج :مفهوم توسع  – 2

سوف ٌشمل المنهج جمٌع الخبرات التً تقدمها التربٌة العلمٌة للتالمٌذ لغرض 

 تنمٌتهم فً مختلف الجوانب ومساهمتهم فً تنمٌة المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه .

 طرائق تدرٌس العلوم :توسع  -3

سوف تهتم تلك الطرائق باٌجابٌة التلمٌذ ونشاطه ومشاركته فً العملٌة التعلٌمٌة ، 

وتهتم بتدرٌب التالمٌذ على التعلم بأنفسهم ، والتعلم عن طرٌق االكتشاف ، 

 واستخدام أسلوب حل المشكالت .

 التقوٌم :توسع مجاالت  – 4

سوف ٌصبح التقوٌم أداة لمعرفة مدى تحقق األهداف بحٌث ٌساعد على التغلب على 

 نقاط الضعف فٌها مما ٌساعد على تقدم العملٌة التعلٌمٌة .

ل عام فإن النظرة الحدٌثة للعلم هً النظرة المزدوجة  بأن العلم كمادة وطرٌقه وبشك

للتفكٌر والبحث وحل المشكالت وهذا ما جعل مجاالت العلم عرٌضة ومتعددة 

 ومتنوعة .

 مكونات العلم :

  ٌمكن القول أن العلم ٌتضمن ثالثة مكونات رئٌسة هً كاآلتً : 

 بنٌة العلم :المكّون األول : 

 تضمن كال" من :ت

القوانٌن  -4المبادئ والقواعد العلمٌة  -3المفاهٌم العلمٌة  -2الحقائق العلمٌة  -1

 النظرٌات العلمٌة  -5العلمٌة 

 

 عملٌات العلم :المكّون الثانً : 

 تتضمن عملٌات العلم كال" من :

 عملٌات العلم المتكاملة  -2عملٌات العلم األساسٌة  -1

 أخالقٌات أو ضوابط العلم :المكّون الثالث : 

 ٌتم الحكم على المعلومات الجدٌدة فً ضوء عدد من المعاٌٌر المتفق علٌها وهً : 

: ال تضاف أي معلومة إلى رصٌد المعرفة العلمٌة Testabilityالقابلٌة لالختبار -1

 إال بعد اختبار مصداقٌتها .



تزاع الذات من : وهً عكس الذاتٌة ، وتعنً ان Objectivityالموضوعٌة -2

 الموقف أو من الظاهرة أو من الحدث موضوع الدراسة .

: المعرفة العلمٌة لٌس لها دٌن أو وطن أو جنس أو  Universalityالعالمٌة -3

 عرق وهذا ٌتطلب بالضرورة تبادل المعرفة العلمٌة بٌن العلماء .

 : Scientific Honestyاألمانة العلمٌة -4

ً أن ٌتوخى العالم الدقة فً وصف وتسجٌل األحداث أن األمانة العلمٌة تقتض

والمالحظات والظواهر ، وأن ٌرجع العالم المعرفة العلمٌة إلى مكتشفٌها ، وبهذا 

 ٌحقق األمانة العلمٌة الموضوعٌة .

 

 المكّون األول : بنٌة العلم :

تها كما ٌبٌن العالقة بٌن المعارف العلمٌة ومستوٌا اهرمٌ شكال البناء المعرفً  ٌأخذ

 .ادناهفً الشكل 

 

 

 

 
 

 شكل ٌوضح نموذج بنٌة العلم 

 

 إلى المستوٌات اآلتٌة :  تصنف المعرفة العلمٌةومن الشكل أعاله أن 

 

 Science Facts: الحقائق العلمٌة -1

وهً نتاج علمً مجزأ ثبتت صحته فً ظروف وأزمنة معٌنة ، وهً نسبٌة وغٌر 

مطلقة ، وتعتبر الحقائق اللبنات األولى التً تقوم علٌها البنٌة العلمٌة ، ومن أمثلة 

 الحقائق : 

 األوكسجٌن غاز ٌساعد على االشتعال  -



 ة .درجة مئوٌ 111ٌغلً الماء النقً تحت الضغط الجوي االعتٌادي فً  -

 تحتوي ذرة الهٌدروجٌن على إلكترون واحد . -

 ٌتمدد النحاس بالتسخٌن .  -

 

  the scientis principles:    المفاهٌم العلمٌة -2

نتج عن إدراك العالقات والعناصر المشتركة بٌن ت ة عقلٌ اتتصور وهً   

ٌفها إلى أصناف مجموعة من الظواهر أو األحداث أو األشٌاء وذلك لغرض تصن

 .أقل منها عددا" 

ٌون ، الحامض ، االنصهار ، ... الخ هٌم العلمٌة ما ٌلً : الذرة ، األومن أمثلة المفا
. 
 
 elements &rules: المبادئ والقواعد -3
المبدأ هو عالقة بٌن مفهومٌن أو أكثر ، وٌأتً تصنٌف المبادئ والتعمٌمات فوق   

: )) جملة  . أو Gangeاجات العلم عند جانٌٌه المفاهٌم فً السلم الهرمً لنت

صحٌحة علمٌا" له صفة الشمول وإمكانٌة التطبٌق على مجتمع األشٌاء أو األحداث 

 أو الظواهر التً ترتبط بها هذه المبادئ العلمٌة (( 

ومن األمثلة على المبادئ العلمٌة : تتمدد المعادن بالتسخٌن ، وهذا المبدأ ٌشمل 

 والمعادن  مفهومً التسخٌن

 

 22، ص  2111فهً كما أشار زٌتون ) Scientific Rulesأما القاعدة العلمٌة 

(تقع ضمن المبادئ والتعمٌمات العلمٌة وهً : )) استنتاجات من ظواهر علمٌة 

تربط بٌن متغٌرٌن أو أكثر وٌمكن التعبٌر عنها بصورة كمٌة أو رقمٌة مثل قاعدة 

 أرخمٌدس وغٌرها ((

 

 Science Laws:  العلمٌةالقوانٌن -4

: )) سلسلة مرتبطة من المفاهٌم تصف الظاهرة أو الحدث وصفا"    القانون العلمً 

:      كمٌا" ، فالقانون هنا ٌربط بٌن المفاهٌم بروابط من العالقات الكمٌة (( . أو هو

 )) جملة تصف االنتظامات المختلفة فً الطبٌعة فً صورة عالقة رٌاضٌة ((

بٌن حجم الغاز والضغط الواقع علٌه صاغها ) بوٌل ( فً قانون ٌعرف فالعالقة 

 باسمه : 

) ٌتناسب حجم مقدار معٌن من الغاز تناسبا" عكسٌا" مع الضغط الواقع علٌه عند 

 ثبوت درجة الحرارة (

 



 Science Theory: النظرٌات العلمٌة -5

عة من (  : )) مجمو 51، ص  1222النظرٌة هً عند النجدي وآخرون ) 

التصورات الذهنٌة الفرضٌة التً تتكامل فً نظام معٌن ٌوضح العالقة بٌن مجموعة 

 كبٌرة من المفاهٌم والمبادئ والقوانٌن والقواعد العامة ((

 

 عملٌات العلم:المكون الثانً : 

قدرات ومهارات عقلٌة ٌكتسبها المتعلم فً إثناء تعلمه مشابهة لألنشطة التً  وهً   

علماء إثناء التوصل إلى نتائج العلم والحكم على هذه النتائج ، وقد قامت ٌقوم بها ال

الرابطة األمرٌكٌة لتقدم العلوم بتحدٌد عملٌات العلم بثالث عشرة عملٌة وصنفتها 

 إلى نوعٌن هما : عملٌات العلم األساسٌة وعملٌات العلم المتكاملة .
 


