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 عمليات العلم المحاضرة الثانية : 

هً المهارات العقلٌة التً ٌستخدمها اإلنسان فً حل مشكالته بمنهج علمً      

صحٌح ، فهً تساعده على تنظٌم مالحظاته وجمع بٌاناته وتحدٌد إمكانٌاته 

وتوجٌهها الوجهة السلٌمة باتجاه حل المشكلة ، ومن ثم تقوٌم هذه اإلمكانٌات والحكم 

، وتقسم الى نتابجها وتعدٌلها وضبطها من أجل الوصول إلى نتابج أفضلعلى 

 -قسمٌن هما :

 األساسٌة :عملٌات العلم األساسٌة  -

هً تلك العملٌات البسٌطة الواقعة فً قاعدة التنظٌم الهرمً لعملٌات العلم والتً  

تستخدم مع تالمٌذ الصفوف الدراسٌة األولٌة لسهولة اكتسابها ، وتشمل تلك 

العملٌات : المالحظة ، التصنٌف ، القٌاس ، االتصال ، التنبؤ ، االستنتاج ، استخدام 

 عالقات الزمان والمكان ، استخدام األرقام .

 ة :ٌعملٌات العلم التكامل -

هً عملٌات متقدمة وأعلى مستوى من عملٌات العلم األساسٌة وتقع فً قمة التنظٌم 

إلى نضج عقلً وخبرة كبٌرٌن ، وتضم تلك الهرمً لعملٌات العلم وٌحتاج تعلمها 

العملٌات خمس عملٌات هً : تفسٌر البٌانات ، التعرٌف اإلجرابً ، ضبط 

  .المتغٌرات ، فرض الفروض ، التجرٌب

  

 : خصابص العلم

 -ٌتصف العلم والمعرفة العلمٌة بالخصابص اآلتٌة :

 حقابق العلم قابلة للتعدٌل والتغٌٌر . -1

سه بنفسه ) فً ضوء األدوات والتقنٌات واالكتشافات العلمٌة العلم ٌصحح نف -2

 الجدٌدة (

العلم ٌتصف بالشمولٌة والتعمٌم : تتحول نتابج البحوث والدراسات العلمٌة  -3

 الجزبٌة أو الفردٌة الخاصة إلى معرفة علمٌة عامة لها صفة الشمول والتعمٌم .

مٌة سابقة أو ضرورٌة لتعلم معرفة العلم تراكمً البناء : توجد دابما" معرفة عل -4

 علمٌة جدٌدة أو الحقة .

العلم نشاط إنسانً عالمً : إن المعرفة العلمٌة بمجرد ظهورها هً ملك للجمٌع  -5

 ، فقاعدة أرخمٌدس مثال" لٌست ملكا" شخصٌا" له وكذلك باقً القوانٌن .

، فالباحث ٌسعى العلم ٌتصف بالدقة والتجرٌد : ٌمتاز العلم بموضوعٌته ودقته  -6

إلى تحدٌد المشكلة المبحوثة أوال" ثم ٌحدد أسبلته التً ٌحاول اإلجابة عنها بكالم 

دقٌق وموضوعً مجرد ، ثم ٌجمع معلوماته من خالل أدوات بحثٌة صادقة وٌحلل 

 معلوماته وٌتوصل إلى النتابج بعٌدا" عن الهوى والذاتٌة .



باألداة هً الوسٌلة التً ٌستخدمها الفرد  العلم له أدواته الخاصة به : والمقصود -7

 أو الباحث لجمع المعلومات أو قٌاسها .

العلم مدقق: إن المعرفة العلمٌة مدققة وممحصة ومجربة عدة مرات قبل أن تأخذ  -8

 موقعها فً بناء العلم .

العلم ٌؤثر فً المجتمع وٌتأثر فٌه : إن المجتمع ٌتطور بتأثٌر العلم وتقنٌاته كما  -9

 أن العلم ٌنمو وٌترعرع بتأثٌر الظروف واالتجاهات السابدة فً المجتمع .

 

 أهداف العلم:

 الوصف  -1

 التفسٌر  -2

 التنبؤ -3

 الضبط والتحكم  -4

 وتسمى األهداف الثالثة األولى بالعلم البحت أما الهدف الرابع فٌسمى بالعلم التطبٌقً  

 :Scientific Literacy أو الثقافة العلمٌة التنور العلمً

قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات ٌتصل بالمشكالت والقضاٌا العلمٌة   وهو 

والرٌاضٌة والتكنولوجٌة ، وقدرات ومهارات التفكٌر العلمً الالزمة إلعداد الفرد 

 -، ومصادر التنور العلمً هً: التً تواجهه فً بٌبته ومجتمعه للحٌاة الٌومٌة

  

 لعلمً وما ٌتبعه من إضافات معرفٌة وتدفق معلومات .التقدم ا -1

االتجاهات العالمٌة والقضاٌا العلمٌة الدولٌة مثل : المفاعالت النووٌة وكٌفٌة  -2

 التخلص من النفاٌات الناتجة عنها .

 مشكالت المجتمع المختلفة  -3

 الثقافة البٌبٌة والزراعٌة والصناعٌة . -4

 

 : education التعلٌم

الجهد الذي ٌخططه المعلم وٌنفذه فً شكل تفاعل مباشر بٌنه وبٌن بالتعلٌم  ٌتمثل   

المتعلمٌن وهنا تكون العالقة بٌن المعلم كطرف و المتعلمٌن كطرف أخر من أجل 

 تعلٌم مثمر وفعال. 

عملٌة منظمة ٌمارسها المعلم بهدف نقل ما فً ذهنه من معلومات ومعارف  هو و

كونت لدٌه بفعل الخبرة والتأهٌل األكادٌمً والمسلكً إلى التالمٌذ والتً ت

 .والممارسة

التعلٌم  نشاط تواصلً ٌهدف الى إثارة دافعٌة المتعلم وتسهٌل عملٌة التعلم  و 

وٌتضمن مجموعة من النشاطات  والقرارات   التً ٌتخذها المعلم )او الطالب( فً 



التعلٌم وتقنٌاته  لتنظٌم مواقف الموقف التعلٌمً ،كما أنه علم   ٌهتم بدراسة  طرق 

 التعلم

  

 :  learning التعلم-3

وٌنتج عنه  هعملٌة تنتج من نشاط الفرد وتهدف لهدف معٌن له أهمٌة عندهو     

 . تغٌرات سلوكٌة

 التعلم هو التغٌر الناتج فً سلوك اإلنسان نتٌجة المرور بخبرة معٌنة. و 

السلوكٌة الثابتة نسبٌا تندرج تحت عنوان .وٌتفق علماء النفس عامة ان التغٌرات 

عتبارها ا ٌمكن التغٌرات المتعلمة ومعنى ذلك ان التغٌرات المؤقتة فً  السلوك ال

االكتساب  مراحل وهً: ثالث  دلٌال على حدوث التعلم وتمر عملٌة التعلم فً

ذي ب الٌٌحدث نتٌجة النشاط الذي ٌمارسه المتعلم والتدر ،،االختزان، االستعادة 

ٌقوم به ، والمثٌرات التً ٌتعرض لها والدوافع التً تسهم فً دفعه لهدف تحقٌق 

   .النضج

 مثٌرات التعلم :

 ( : Valuesالقٌم )  

 .  بهاالمبادئ التً ٌؤمن بها المجتمع وٌعتز هاوٌقصد ب  

تمثل مستوى وجدانً انفعالً متقدم ، ٌكونها الفرد على ضوء ما لدٌه من  وهً  

اتجاهات اٌجابٌة وسلبٌة تجاه مواقف أو أشخاص أو أشٌاء محددة ، حٌث تحكم قٌم  

من الممكن ما ٌتفق مع تلك القٌم ، و أنماط سلوكه ، فتوجه السلوك تجاه كلالفرد 

عدد وتنوع مجاالتها فهناك قٌم دٌنٌة ، وقٌم تنمٌة القٌم لدى الفرد ،  وتتعدد القٌم بت

ن أهم لخ ، وٌمثل تكوٌن القٌم واحداً مأخالقٌة ، وقٌم علمٌة ، وقٌم تربوٌة .. ا

 . مستوٌات األهداف الوجدانٌة ) االنفعالٌة ( 

 ( : Directionsاالتجاهات )  

وهً ً ( ، هً أحد أهم مخرجات ) نواتج ( التعلم فً المجال الوجدانً ) االنفعال  

مشبعة بالعاطفة تمٌل إلى تحرٌك  ةفكر واالتجاه أٌضاً من أهداف هذا المجال ،

سلوك الفرد تجاه األفراد ، والمواقف ، واألشٌاء المحٌطة به ، والتً ٌتفاعل معها 

هً : الجانب  :عناصر ، أو جوانب   التجاه ثالثة لفً حٌاته الٌومٌة ، وبذلك فإن 

وٌقصد باالتجاهات  استجابة  المعرفً ، والجانب العاطفً ، والجانب النزوعً ، 

 .عارضة مالفرد للمواقف ذات الصبغة االجتماعٌة ،إما بالتأٌٌد أو ال

 :  (Interestsالمٌول )  

ا عن بشا ما أو ٌدفعه الى تفضٌل ش هتمامشعور عند الفرد ٌدفعه الى اال  وهو

نشاط المتعلم  ادة ٌكون المٌل مصحوب باالرتٌاح وٌتضمن المٌلشٌا آخر  وع

،  الكراهٌة أو بالحب تعبٌر المٌل أن والمٌل االتجاه بٌن والفرق،  الذاتً وانفعاالته



 أو بالرأي تعبٌر االتجاه أن نجد بٌنما عنه االبتعاد أو الشًء نحو دافعة قوة وله

 .الفرد نظر وجهة وٌمثل العقٌدة

 (:  Motivesالدوافع ) 

ٌق الحاالت الداخلٌة أو الخارجٌة للفرد  التً تحرك سلوكه وتوجهه نحو تحق وهً 

 ستمرارٌته حتى ٌتحقق ذلك الهدف .اهدف أو غرض معٌن ،وتحافظ على 

حالة من التوتر  هًآخر :  تعبٌروب،  حالة داخلٌة تثٌر السلوك وتوجهه وهً  

ال ٌنخفض هذا  و جهه إلى هدف محدد اإلنسان وتوالنفسً أو الجسدي تنشط سلوك 

.كما ٌالحظ أن الدوافع حالة ال ٌمكن  التوتر حتى ٌشبع الدافع  وٌحقق الفرد  التوازن

 مالحظتها مباشرة ولكن ٌستدل علٌها.

 (: Needsالحاجات )

هً القوة التً تدفع وتحرك الفرد فً اتجاه هدف محدد ، وٌرد هذا المصطلح   

غالبا فً سٌاق عبارات مثل " الحاجات التعلٌمٌة " ، وال تفهم هذه الحاجات إال 

عندما ٌتحدد الهدف التعلٌمً ، وٌمكن تعرٌف الحاجة بأنها الفجوة بٌن ما هو واقع 

 فعال وبٌن ما ٌفترض أن ٌكون .

 (: Skills)   المهارات

سهولة فً أداء استجابة من االستجابات وسهولة فً القٌام بعمل من األعمال   هً 

بدقة وعلى أكمل وجه فً أقصر وقت وٌمكن أن تكون المهارة حركٌة أو عقلٌة 

 وتقترب المهارة من العمل اآللً إذا تكررت فً ظل ظروف مشابهة.

 

 أنماط التعلم :

كتشاف ً والتعلم بالمالحظة والتعلم باالناك التعلم الذاتفهالتعلم له أنماط متعددة 

 .  هوالتعلم ذي المعنى وغٌر

 التعلم الذاتً: •

ٌعد التعلم الذاتً واحد من األسالٌب التربوٌة التً دعت المناهج الدراسٌة الى 

الوسٌلة الى التعلم المستمر الذي ٌالزم األنسان طٌلة  هتأصٌلها لدى الطالب باعتبار

الذاتً وٌتوافق مع  هاالسلوب الذي ٌعتمد على نشاط المتعلم بمجهودوهو ،  هحٌات

 الخاصة. هقدرات

 التعلم بالمالحظة: •

هذا شخص أخر وٌعد  هد على مالحظة الفرد لسلوك ٌقوم بنوع من التعلم ٌعتمهو  

بالمالحظة  قد تكونوالخبرة التعلٌمٌة  ا تأخذ منهالسلوك فً مثل الحاالت نموذج

من خالل وسٌلة تعلٌمٌة مثل التلفزٌون أو الفٌدٌو أو ، أو المباشرة للمعلم الغٌر 

 الكومبٌوتر.

 : التعلم باإلكتشاف •



هو عملٌة تفكٌر تتطلب من الفرد إعادة تنظٌم المعلومات المخزونة لدٌة وتكٌفها   

 من رؤٌة عالقات جدٌدة لم تكن معروفة لدٌة من قبل. هبشكل ٌمكن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


