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الحقـائق ،   : تنقسم بنية العلـم إلـى خمـسة مـستويات رئيـسة هـي               

والمفاهيم ، والتعميمات أو المبـادئ ، والقـوانين ، والنظريـات كمـا بالـشكل                

  : التالي 
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ــق المالحظــة المنظمــة هــي معلومــات ثبــت صــحتها عــن  طري

، وهي وحدة البناء المعرفي للعلم ، وهـي أكثـر أجـزاء هـذا العلـم                 والتجريب

وجوداً وظهوراً ، وهي القاعدة أو البنيـة التحتيـة لـه ؛ فهـي تلـك الظـواهر              

التي يمكن رصدها ودراستها مباشرة وهي قابلـة للتعـديل فـي ضـوء األدلـة                

البراهين العلمية الجديـدة ، وهـي الوحـدات الـصغرى مـن العلـم التـي ال                  



  : وتنقسم الحقائق إلى قسمين رئيسيين هما 

zx  Absolute TruthW 

 ، وتمثـل هـذه      وهي تشير لألمـر الثابـت المقطـوع بـصحته جـذماً           

الحقائق معظم اللبنات األولية للعلـوم الـشرعية كالتوحيـد ، والتفـسير ،              

  .والفقه ، والحديث 

  : ومن أمثلة الحقائق المطلقة 

  . الشرك باهللا أولى الكبائر  

  . أول أركان اإلسالم الشهادتين  

zx  Relative FactsW 

 أو خـصائص بعينهـا      وهي تشير إلى مالحظـات أو أحـداث أو وقـائع          

نقبل بصحتها حالياً في ضوء األدلـة المتاحـة الدالـة علـى صـدقها ؛                

غير إنها قابلة للتعديل أو التبديل حال وجود ما ينـافي صـدقها ؛ ومـن                

ثم فإنها ليست نهائية أو مطلقة بـل نـسبية ؛ بمعنـى أنهـا موقوتـة أو                  

  . محتملة الصدق 

  : ومن أمثلة الحقائق النسبية 

  ن الفلزات الحديد م 

  الحامض يحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء  

   ٣سم/جم ١كثافة الماء النقي  

  يقوم النبات األخضر بعملية البناء الضوئي  



F٢Eא F٢EאSScciieennttiiffiicc  CCoonncceeppttssWW

  يعتبــر المفهــوم المــستوى الثــاني مــن مــستويات بنيــة       

  : العلم ، وله تعريفات متعددة ، ومن هذه التعريفات ما يلي 

تجريـد للعناصـر المـشتركة بـين عـدة          : يعرف رشدي لبيب المفهوم بأنه       •

  . مواقف أو حقائق ، وعادة يعطى هذا التجريد اسماً أو عنواناً 

عبـارة لفظيـة تـدل      : ويعرف أحمد خيري كاظم ، وسعد يس المفهوم بأنـه            •

ــة ذات صــفات أو   ــرات معين ــياء أو خب ــردة ألش ــات مج ــى معلوم عل

 المفاهيم عـن الحقـائق بـالتعميم والرمزيـة أو           خصائص مشتركة ، وتتميز   

  . التجريد 

ــك  • ــرف جوروليمي ــو Jorolimikويع ــوم ه ــصطلح :  أن المفه ــل م ك

  . يستخدم ليعطي مدلوالً عاماً أو خاصية مشتركة 

صورة عقلية لـشيء تتكـون مـن خـالل          :  أن المفهوم    Huntويرى هنت    •

  .نة تعميم يتم استخالصه من الخصائص المميزة لجزئيات معي

  : مما سبق يتضح لنا أن المفهوم عبارة عن 

ــي  ــوين عقل ــد  Mental Constructتك ــن تجري ــشأ م  ين

خاصية أو أكثر من حاالت جزئية متعددة يتـوفر فـي كـل منهـا               

هذه الخاصية ؛ حيث تعزل هذه الخاصية ممـا يحـيط بهـا فـي               

  .أي من هذه الحاالت وتعطى اسماً أو مصطلحاً 

التـنفس ، والبنـاء الـضوئي ،        : لمفاهيم العلميـة    ومن األمثلة المختلفة ل   

  . والفلزات ، والقلويات ، والثدييات ، والتوتر السطحي 

هذا وتصنف المفـاهيم حـسب درجـة تعقـدها المعرفـي أو مـستويات             

  : تجريدها إلى نوعين هما 



zx  אאConcert Concepts W 

لتـي تتميـز خصائـصها      وهي المفاهيم التي لها أمثلـة محـسوسة ، أو ا          

ــاهيم   ــل مف ــسوسة مث ــا مح ــزة بأنه ــشرة ، : الممي ــرة ، والح الزه

  .والحامض ، والبحيرة 

zx  אאAbstract Concepts W 

وهــي المفــاهيم التــي لــيس لهــا أمثلــة محــسوسة أو التــي تتميــز 

الـذرة ،   : خصائصها المميـزة بأنهـا غيـر محـسوسة مثـل مفـاهيم              

   . واأليون ، والكثافة

ويهتم الكثير من المتخصصين فـي التربيـة العلميـة بـتعلم المفـاهيم ؛               

ألنها تعطي معنى للتعلم ، بعكـس الحقـائق التـي ال تتعـدى إعطـاء المـتعلم                  

معلومات أساسية حول المادة العلمية ؛ ولـذلك يـرتبط تعلـم المفـاهيم بـالتعلم                

  . ذي المعنى 

F٣EאFאE F٣EאFאEGGeenneerraalliizzaattiioonn  ((PPrriinncciipplleess))WW

التعميم أو المبدأ عبارة عن جمع أكثر من مفهـوم أو أكثـر مـن حقيقـة                 

: مترابطة مع بعضها في عالقات لتصف ظـاهرة أو عالقـة معينـة ؛ فمـثالً                 

  : كل المعادن تتمدد بالحرارة جمع للحقائق التالية 

  . يتمدد النحاس بالحرارة  ، والنحاس معدن  -

  . والحديد معدن يتمدد الحديد بالحرارة  ،  -

  . يتمدد الذهب بالحرارة  ، والذهب معدن  -

جميـع المعـادن تتمـدد      : وبالتالي يمكن أن نعمم هذه الحقـائق بقولنـا          

  . بالحرارة 



وتعلم التعميمات والمبادئ العلمية هدف مـن أهـداف تـدريس العلـوم ؛              

 إذ أن المبدأ أشمل من المفهـوم ، وال يمكـن التوصـل إلـى المبـادئ العلميـة                  

  . قبل إدراك بعض الحقائق والمفاهيم العلمية 

وتصاغ المبادئ والتعميمات عادة بطريقـة وصـفية ، ولكـن إذا تمـت              

  .صياغتها بطريقة كمية فإنها تسمى عندئذ قاعدة

   : مثال لقاعدة علمية

إذا غمر جسم في سائل فإنه يالقي دفعاً        : " تنص قاعدة أرشميدس على أنه      

  " . وزن السائل المزاح من أسفل إلى أعلى يساوي

وتعتبر القواعد العلمية أعلى درجة مـن المبـادئ العلميـة نظـراً لمـا               

تحمله من تحديد دقيق لطبيعة العالقة ين أجزاء القاعـدة كالعالقـة بـين الجـسم                

  . المغمور والسائل المزاح 

F٤Eאא F٤EאאLLaawwssWW

أو أكثـر   ) متغيـرين ( العلمـي عبـارة كميـة بـين مفهـومين            القانون

  . لوصف ظاهرة ما 

ويتشابه القانون بدرجة كبيرة مع المبدأ أو القاعـدة ، بيـد أنـه مـصاغ                

  :بصياغة رياضية ، مثل 

) ق(القوة   
ـــــــ) =ض(الضغط 

) م(المساحة   
    
) ك(الكتلة   
ــــــ) =ث(الكثافة 

) ح(الحجم   



 القوانين في وصف الظـواهر كيفيـاً وكميـاً ، وثبـت صـحتها               وتسهم

  .وهي أكثر ثباتاً إلى حد ما 

F٥Eא F٥EאTThheeoorriieessWW

هي مجموعة من التصورات الذهنيـة واالفتراضـات النظريـة لتفـسير            

الظواهر واألحداث تفسيراً مجرداً للظـواهر العلميـة ، وإعطـاء حـل مقتـرح               

  . في الغازات ، والنظرية النسبية ألينشتين النظرية الحركية : لها ، مثل 

وتسهم النظريات في ربط الظـواهر العلميـة والتنبـؤ بـبعض النتـائج              

المستقبلية ، وعادة ما تحتـاج النظريـة إلـى بعـض التجـارب ليـتم إثباتهـا                  

والتحقق منها ؛ فهي سـابقة للتجربـة وتميـل إلـى صـياغة نظريـة تخيليـة                  

ى العلـم شـموالً وتعميمـاً ؛ فإنهـا أقلهـا ثبوتـاً              افتراضية ، ومع أنها أكثر بن     

  . وصدقاً 

ومن المالحظ أن الكثير مـن معلمـي العلـوم يؤكـدون علـى تحفـيظ                

، وهـذا العمـل يجانبـه        الطالب النظريات والقوانين العلمية أكثر مـن فهمهـا        

الصواب ؛ ألن حفظ النظريـات والقـوانين ال يـساعد كثيـراً علـى فهمهـا ؛                  

ء بالمحـسوسات كالحقـائق ومـن ثـم المفـاهيم فالمبـادئ             ولذلك يجـب البـد    

  . فالقوانين فالنظريات 

 


