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 الملخص

التجارب من وجهة نظر  إلجراءمتها ءومال ،جاهزية مختبرات العلوممدى هدفت الدراسةةةةةةةةةة ال الية  لن الك ةةةةةةةةة  عن 
وذلك لمتغيرات:)الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسةةةةةةيةق، وت هيفا لهد  ، في مديرية تربية لواء الموقر  العلوممعلمي 

، مة مختبرات العلوم إلجراء التجارب ءالدراسةةةةةةة اسةةةةةةتخدم الااحص المنهج الوسةةةةةةتيي فمعد  اسةةةةةةتاانة تهيس مدى جاهزية ومال
را، وتماد من سةةةةةةةةةةدقها 23وتكونت من )  ق49، منهم )ومعلمة معلما  ق 100نت عينة الدراسةةةةةةةةةةة من )وتكو  وثااتها، ، ق مؤشةةةةةةةةةة 

جاء متها إلجراء التجارب ءمدى جاهزية مختبرات العلوم ومالأن  وأظهرت نتائج الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ا تي: .معلمةق 51، و)معلما  
التجارب في كتب العلوم أن درجة مالئمة مختبرات العلوم المدرسةةية إلجراء و ،ق3.182، بمتوسةةح حسةةابي )متوسةة ةبدرجة 

أشةةةارت النتائج  لن و  .ق3.51من وجهة نظر معلمي العلوم كانت بصةةةورة كلية  ةةةمن الدرجة المتوسةةة ة بمتوسةةةح حسةةةابي )
المدرسةةةةةيةي احتياجات مختبرات العلوم  ق، في درجة توفرα ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة  حصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة )

ا لمتغير الجنس ،التجارب في كتب العلوم إلجراء وعدم وجود فروق ذات داللة  حصةةائية عند مسةةتوى  ،لصةةالا الوكور -تاع 
ا لمتغير α ≤ 0.05داللة ) ق، في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةةةةةةةية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 
 ≥ αداللة  حصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة )وجود فروق ذات  لن أشةةةةةةارت النتائج كما  .وسةةةةةةنوات الخبرة ،األااديميالمؤهل 
ا لمتغير الجنس، لصةةةةالا 0.05  اإلناث،ق، في درجة مالئمة مختبرات العلوم المدرسةةةةية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 

ق، في درجة مالئمة مختبرات α ≤ 0.05اما أشارت النتائج  لن عدم وجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة )
ا لمتغير المؤهل األااديميالعلوم   .وسنوات الخبرة المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 
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Abstract 

The current study aimed to reveal the readiness of science laboratories and their suitability for 

conducting experiments from the point of view of science teachers in the Directorate of Education of Liwa al-

Muwaqar, for the variables: (gender, academic qualification, and teaching experience), and to achieve the goal 

of the study, the researcher used the descriptive approach; A questionnaire was prepared to measure the 

readiness and suitability of science laboratories to conduct experiments, and it consisted of (23) indicators, 

and its validity and reliability were confirmed The degree of readiness of science laboratories and their 

suitability for conducting experiments came to a medium degree, with an arithmetic mean (3.182), and the 

degree of suitability of school science laboratories to conduct experiments in science books from the point of 

view of science teachers was entirely within the medium degree with an arithmetic mean (3.51), as the results 

indicated. To the existence of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05), in the 

degree to which the needs of school science laboratories are available to conduct experiments in science books 

according to the gender variable, in favor of males, and there are no statistically significant differences at the 

level of significance (α ≤ 0.05), in the degree of Provides the needs of school science laboratories to conduct 

experiments in science textbooks according to the variable of academic qualifications and years of experience 

The results also indicated that there were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05), in the degree of suitability of school science laboratories to conduct experiments in science books 

according to the gender variable, in favor of females, and the results indicated that there were no statistically 

significant differences at the level of significance (α). ≤ 0.05), in the degree of suitability of school science 

laboratories to conduct experiments in science textbooks according to the variable of academic qualification 

and years of experience. 
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 المقدمة

سةةواء عن ، أولت وزارة التربية والتعليم األردنية عملية تزويد المختبرات المدرسةةية بالتجهيزات المخبرية الالزمة جل اهتمامها 

لولك بدأت فكرة  ن ةةةاء سةةةناعة األجهزة  يالتصةةةني أم عن طريق ، طريق ال ةةةراء المااشةةةر من األسةةةواق الم لية أو العالمية 

علن شةةةةةةال  ن ةةةةةةاء ورشةةةةةةة  اسةةةةةةة  ،1958بوادر ذلك عام  تحيص ظهر  الع ةةةةةةرين،المخبرية في الوزارة منو أواسةةةةةةح الفرن 

حيص : ثم ت ورت هوه التكرة ، بين الوزارة ومنظمة اليونسةةةاو  وكان ذلك بالتعاون ما المدرسةةةية،بإسةةةالأل األجهزة المخبرية 

باإل ةةافة  لن ت ةةايل  ،والمعادن،والخراطة ،النجارة  :شةةغا أان صةةرت مهامف في الوي ،  ةةغل األجهزة المخبرية تم  ن ةةاء م

 .الزجاج 

وبدأ  الم ةةةةةةغل،ونتيجة لولك ت ورت قدرات  التعليميةيتم  ل اق م ةةةةةةغل األجهزة المخبرية بفسةةةةةةم الوسةةةةةةائل  1963وفي عام 

م ةةغل  أل ق بف ،ث قسةةم لهجهزة المخبريةاتم اسةةت د 1969وفي عام بسةةي ة. وأدوات مخبرية  ،بإنتاج نماذج أولية ألجهزة

ق ق عة من ع ةةةةةةرة أجهزة المخبرية وفرت علن موازنة 1415الم ةةةةةةغل )بلغ حجم  نتاج  1973وفي عام  .األجهزة المخبرية

 واإلنتاج.قدرات وكتاءات ب رية قادرة علن التصني   أن لديف في حينف وأثبت الفسم كبيرة،الوزارة ماالغ 

ممثلةة بوكةالةة اإلنمةاء  -وال اومةة األلمةانيةة -ممثلةة بوزارة التربيةة والتعليم-و ةةةةةةةةةةةةةةعةت ال اومةة األردنيةة  1980عةام وفي 

 )وزارة .واألجهزة المنتجة األدوات،وزادت  ،وت ديص معداتف ،لتوسةةةةةي  بناء ال ةةةةةغل الت ويريةيالخ ح  -ق G.T.Zاأللمانية )

 .نتاج االجهزةقإقسم التصميم و  األردنية،التربية والتعليم 

وهو برنامج : وشةةةةةةما  أفريهيا كلها األوسةةةةةةح،، أطلفت ال اومة األردنية برنامجا طموحا في من فة ال ةةةةةةرق 2003 عام وفي

وسةةعن البرنامج  مدتف ع ةةر سةةنوات، ،وهو برنامج متعدد المان ين المعرفة،من أجل االقتصةةاد الفائم علن  التعليمي سةةالأل 

توجيف السةةةةةةياسةةةةةةات والبرامج التعليمية بما يتماشةةةةةةن م  حاجات اقتصةةةةةةاد قائم علن المعرفة، وت سةةةةةةين بي ة التعليم  لن  عادة 

 لن  2003:وامتدت المرحلة األولن للبرنامج من  ،المادية في معظم المدارس، وت ةةةةجي  التعليم في سةةةةنوات ال تولة الماارة

 قUSAID in Jordan 2009. )2009وا تتمت في يونيو/حزيران  ،2009
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مسةةتمرا كبيرا  صةةائا العصةةر يتماشةةن م   ا  وت وير  ، ن تدريس العلوم في عصةةر العلم والتكنولوجيا، ي ةةهد اهتماما  

نسةةةةةةاني، فإنف يمر  ن ةةةةةةا   :ن العلم عاارة عن بما وت دياتف الصةةةةةة اة و  والع ةةةةةةرين،ومت لاات الفرن الواحد  والتفني،العلمي 

، ويت لب هوا أن ياون ال الب دائم التسةةةةةةةةةاء ، فيتسةةةةةةةةةاء ، ويتكر، والتصةةةةةةةةةنيي، والتجريببثالث مراحل وهي: المالحظة، 

ويات ةة ، بدال من اسةةتالم المعلومات وحتظها، وال يتمتن ذلك  ال من  ال  الت بيق العملي في ، ويتفصةةن ،ويا ص وينتج،

تكوين المتاهيم العلمية لدى ال الب،  ن و يمختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةةةية، والتي تعمل علن تتعيل مختل  المناهج الدراسةةةةةةةةةةية

اإل ةةةافة  لن تنمية الميو  واالتجاهات بوتنمية التتكير اإلبداعي لديف، والفدرة علن حل الم ةةةاالت،  وت وير قدراتف العفلية،

ابض لف في العلمية، والمهارات العلمية المخبرية المختلتة، فالمختبر جزء ال يتجزأ في تدريس العلوم، وهو بمثابة الفلب الن

 .مراحل التعليم المختلتة 

قيل:  ن العلم  المراحل، ولولكالفلب النابض في تدريس العلوم لجمي   :ق  لن أن المختبر هو2001وي ةةةةير زيتون ) 

ون ةةاطاتف المراففة أهمية كبيرة في تدريس العلوم،  ،ليس علما ما لم يصةةاحاف التجريب والعمل المخبري. ولهوا يولن المختبر

 بالمواد العلمية الدراسية، وت فيق أهدا  تدريس العلوم. في: ارتااطفويتمثل ذلك 

وتفل التجوة بين الم تويات ، فمن  اللف تتضا المتاهيم العلمية المجردة ،قلب العلوم مختبر العلوم المدرسي يعداما 

وزيادة الت صةةةةةةةةةةةةةةيل ، ومهارات الا ص العلمي، باإل ةةةةةةةةةةةةةةةافة  لن دوره في تنمية قدرات المتعلمين العفلية ،الت بيهية وجوانبها

 :يتتاعل فيف، وهو نمح التتكير واألداة  ،ن ةةةةةةةةةةةةةةح بين األفكار والتجارب بمنف: تتاعلالمختبر  زيتون  ر ع   الدراسةةةةةةةةةةةةةةي، وعليف ي  

المخبرية.  األن ةةةةةةةةةةةةة ة والم ةةةةةةةةةةةةةاهدات، وبعض ،اليدوية األعما م   - الم ةةةةةةةةةةةةةاالت والتتسةةةةةةةةةةةةةير، وحل، التخ يح، والتعليل

 ق2008)زيتون،

 األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية،تنترد مختبرات العلوم عن غيرها من المصةةةةةةةةةادر التعليمية بمنها ت توي علن الكثير من عمليات العلم و 

 .والتجريب االات ا ،من الضروري فيها تعويد ال الب علن  والتكاملية، والتي
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والوي ال يفتصةةةر علن األن ةةة ة دا ل ، ومن الصةةةعب تصةةةور  عداد درس في العلوم دون اسةةةتخدام الن ةةةا  العملي  

وااتسابف مهارات وقدرات  ،وبالتالي زيادة داف ية ال الب للتعلم، المختبر ف سب، بل يمتد  لن  جراء ال الب للتجربة بنتسف 

 جديدة.

ا في التدريس العم ن معرفة ال رق التي يصةةةةةاا بها أي أق. ,1910Deweyلي للعلوم )اما و ةةةةةا جون ديوي أيضةةةةة 

 وهوا يمان أن ياون ممان ا من  ال  الم اركة الن  ة للمتعلمين في بناء المعرفة. ،شيء معرفة يست ق المعرفة

من األهدا  األساسية -يجب أن ياون ت وير العادة العلمية للعفل والتتكير التكري بين المتعلمين  ذلك،عالوة علن  

 تدريس العلوم.ل

 ،والتجريب ،واالسةةةتفصةةةاء،االات ةةةا   :وتؤكد الدراسةةةات  ةةةرورة ممارسةةةة ال الب للجانب العلمي، واسةةةتخدام أسةةةاليب

 .وفني المختبر ،ت ت  شرا  وتوجيف المعلم -وحل الم االت

، ولعل ما يميز حصة العلوم عن ال صا األ رى ب ال عام هو ارتاا  م توى المادة بالن ا  العملي والتجريب  

ولوا ت رص سةةةةياسةةةةة التعليم  ي  وتت فق بولك م ةةةةاركة ال الب التاعلة في األن ةةةة ة العملية المختلتة في المختبرات العلمية

فةةةالتعليم عن طريق  يوالعنةةةايةةةة بةةةالنواحي الت بيهيةةةة المهةةةارات العمليةةةة  في وزارات التربيةةةة والتعليم حو  العةةةالم علن تكوين

وينمي المهارات  ، واالسةةةةتنتاج المبني علن ال فائق،المختبر يوقظ االهتمام، وينمي الفدرة علن الم ةةةةاهدة والتسةةةةجيل الدقيق 

الاعض الفلَب النابَض في  ويعدهبل  ، ولوا فالمختبر من أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيات العملية التربويةي واألسةةةةةةةةةةةةةةاليب ذات الهيمة الهادفة 

 المدرسة.

تست ي  المدارس المساهمة في التفدم  ي بتضل تجهيز مختبرات العلوم المدرسية بمفضل المواد واللوازم وأاثرها تفدم او       

تتعيةةل وبةةاحثين، من  ال  ، العلمي، ولن ت ةةدث الت ورات والمزايةةا في مجةةا  العلوم  ذا لم تفم المةةدارس بةةإعةةداد علمةةاء 

فمن  ال   ي ومالئمة إلجراء التجارب،تبرات علوم مجهزة خوهوا يت لب وجود م ، مختبرات العلوم في تدريس مادة العلوم
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ا بالا ص العلمي ويفومون بالعديد من  ،عندما يراقبون أشةةةةةةةةةةةةةةياء مختلتة ،مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةةةةةةةية ي ور ال الب اهتمام 

 في التتكير بعمق في تلك المتاهيم والنظريات. ون و أوسيبد، المن هية  يتم سفل مهاراتهمو التجارب المختلتة، 

 مشكلة الدراسة

وحل  ،والتجريب ،واالسةةةةتفصةةةةاء ،االات ةةةةا  :تؤكد الدراسةةةةات  ةةةةرورة ممارسةةةةة ال الب للجانب العلمي، واسةةةةتخدام أسةةةةاليب

 :ال صا األ رى ب ال عام هوولعل ما يميز حصة العلوم عن ،ت ت  شرا  وتوجيف المعلم وفني المختبر  -الم االت

وتت فق بولك م ةةةةةةاركة ال الب التاعلة في األن ةةةةةة ة العملية المختلتة في ،ارتاا  م توى المادة بالن ةةةةةةا  العملي والتجريب 

والعناية ، ولوا ت رص سياسة التعليم في وزارات التربية والتعليم حو  العالم علن تكوين المهارات العملية يالمختبرات العلمية

واالستنتاج  ،والتسجيل الدقيق،فالتعليم عن طريق المختبر يوقظ االهتمام، وينمي الفدرة علن الم اهدة ي لنواحي الت بيهية با

بل  ،تبر من أسةةةةةةاسةةةةةةيات العملية التربويةولوا فالمخي وينمي المهارات واألسةةةةةةاليب ذات الهيمة الهادفة  ،المبني علن ال فائق

 المدرسة.ويعده الاعض الفلَب النابَض في 

وهو الفلةةةب النةةةابض في  ،جزءا  ال يتجزأ من تةةةدريس العلوم -امةةةا يعةةةد المختبر في تةةةدريس العلوم والعمليةةةة التربويةةةة

ولةوا فةإن االتجةاهةات ال ةديثةة في تةدريس العلوم والتربيةة العمليةة تولي المختبر ي س العلوم في مراحةل التعليم المختلتةة يتةدر 

والتي من ، فالمختبر يرتاح ارتااطا عضةةةويا بالمواد العملية المنهجية ي كبيرة  أهمية  -واألن ةةة ة العملية المراففة ، المدرسةةةي 

وت فيق أهةةةةةدا  تةةةةةدريس العلوم من جهةةةةةة أ رى  ، مصةةةةةةةةةةةةةة وبةةةةةة بةةةةةاألن ةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةة العمليةةةةةة من جهةةةةةة ن المتترض أن تكو 

 .ق2004:160)زيتون،

لجعل العلوم  التجاربيإلجراء  يومجهزة، ومناسةةةةةةةةةةةةةةاة ،واسةةةةةةةةةةةةةةعة :براتلولك يجب أن ت توي جمي  المدارس علن مخت     

وتيارات  والكيمياء، ،والبيولوجيا التيزياء، ت:علن تفديم مسةةةةةةةةةةةةةةاهمات كبيرة في مجاال لل الب، ولت ةةةةةةةةةةةةةةجيعهموفعالة  ممتعة،

 العلوم األ رى في وقت الحق من ال ياة التي توفر فرص تعليمية أفضل لل الب.
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والمفارنة بين ، والدراسةةةةةةةةةةة العملية، والتت ا ،واالسةةةةةةةةةةتنتاج ،المناهج الدراسةةةةةةةةةةية الم ورة تركز علن التجربةومن المعلوم أن 

ت لهوه امختل  اإلماان العملية، وتوفيروهوا كلف ال يتم  ال بوجود مختبر مناسةةةةةب للدراسةةةةةة  ومميزاتها، صةةةةةائا األشةةةةةياء 

ودرجةةة اسةةةةةةةةةةةةةةتيعةةابهم  ،وقةةدراتهم اإلبةةداعيةةة ،تنميةةة مةةدارط ال الب والمالحظةةة لهةةا أهميةةة كبيرة في التجربةةة، المختبراتي ألن

 وإماانية فهمهم العميق للفوانين ال بي ية من حولنا. ،للمعلومات

إلجراء التجارب  تهامءومال، ومن هنا يرى الااحص ال اجة الماسةةةةة لدراسةةةةة مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةية 

-ألن عدم توفر مختبرات مدرسية مجهزة ب ال يناسب ال الب ،واألن  ة الموجودة في الكتب المدرسية ي في كتب العلوم

ومخرجات التعليم ب ال عام،  وهوا ما أادتف بعض الدراسات مثل: دراسة  -ب ال  اص-يؤثر سلاا علن فهم مادة العلوم 

 لن قصور في مستلزمات المختبرات المدرسية ، ق التي أشارت 23: 2015ق، وال سن وأحمد )8: 2017الصااأل ورواقة )

وعدم ت فيق األهدا  المرجوة من مادة ،وتجهيزاتها،  وسةةةةةةةةةةةةةةيانتها ي األمر الوي يؤثر سةةةةةةةةةةةةةةلاا علن  جراء التجارب العلمية 

 العلوم.

 أهمية الدراسة

 ويمان ت ديد أهمية الدراسة في ا تي: ،مختبرات العلوم المدرسية: تكتسب أهمية الدراسة من المو وع الوي تتناولف وهو

تمتي هوه الدراسةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةتجابة لالتجاهات التربوية ال ديثة التي تنادي بضةةةةةةةةةةةرورة التركيز علن المختبرات التعليمية، عن  -

 .والا رية،وت وير كافة اإلماانات المادية  ،وتتعيل ،توفير : طريق

إلجراء التجارب في  ءمتهاومال ،احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةية توفر كونها من الدراسةةةةات الفليلة التي تناولت مدى -

 اتب العلوم.

إلجراء التجارب  ييمان أن تسهم الدراسة ال الية في تسليح الضوء علن توفير احتياجات المختبرات العلمية ب ال كا  - 

 العلوم.وت فيق أهدا  تدريس  ،العلمية

 مختبرات العلوم المدرسية إلجراء األن  ة في كتب العلوم المدرسية.تركز الدراسة علن أهمية مالئمة  -
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 مناسةةةةبي إلجراءقد تسةةةةاعد نتائج هوه الدراسةةةةة المسةةةة ولين ومتخوي الفرار في ت ديد احتياجات المختبرات العلمية ب ةةةةال  -

 وت فيق أهدا  تدريس العلوم. ،التجارب العلمية

 أسئلة الدراسة

اإلحسةةةةةةاس لدى الااحص بضةةةةةةرورة دراسةةةةةةة مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةةةية وبناء  علن ما تفدم، تول د  

  ال  اإلجابة علن األس لة ا تية:  من -من وجهة نظر معلمي العلوم-متها إلجراء التجارب في كتب العلوم ءومال

العلوم المدرسيييية ومالهمتها إلجراء ما مدى توفر احتياجات مختبرات " :حاولت الدراسةةةةة اإلجابة عن السةةةةؤا  الرئيس التالي

 " التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم؟

: "ما مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةية إلجراء التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي السييلال الول

 "العلوم؟

جراء التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي مة مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةةةةةةةية إلءما مدى مال : "السيييييييييلال ال اني

 "العلوم؟؟

ق في مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةية =0.05: "هل توجد فروق ذات داللة  حصةةةةةةةةائية )السيييييلال ال ال 

 ")الجنس، والمؤهل األااديمي، وسنوات الخبرةق؟ :إلجراء التجارب في كتب العلوم، تعزى لمتغير

في مدى مالئمة مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةية إلجراء   ق=0.05هل توجد فروق ذات داللة  حصةةةةةةةةائية ) : "السيييييلال الرا  

 ")الجنس، والمؤهل األااديمي، وسنوات الخبرةق؟ :التجارب في كتب العلوم، تعزى لمتغير
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 أهداف الدراسة

 :تهد  هوه الدراسة  لن

 .إلجراء التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي العلوممعرفة مدى مالئمة مختبرات العلوم المدرسية  .١ 

 حصةةةةةةائية  في  حداث فروقات ذات داللة قياس مدى تمثيرات متغيرات )الجنس، والمؤهل األااديمي، وسةةةةةةنوات الخبرةق .٢ 

في كتب  مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةةةةةية ومالئمتها إلجراء التجارب ق في=0.05عند مسةةةةةةةةتوى الداللة )

 .العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم

 حدود ومحددات الدراسة

متها إلجراء التجارب في كتب العلوم ءاقتصةةةةرت هوه الدراسةةةةة علن مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةةةية ومال-1

كتب العلوم، والتي وتدرس  المدرسةةةةةةةةةةةةةةي،كونهم من أاثر الجهات التي تعاملت م  المختبر  ففحيمن وجهة نظر المعلمين 

 تع ي وجهة نظرها عن معرفة ودراية.

)تصةةةةةميم المختبر المدرسةةةةةي، واألمن والسةةةةةالمة، والتجهيزات واألدوات والمواد الالزمة، ومالئمة :م اور التفويم الا ثية  -2

 رةق.المواد والتجهيزات م  عدد ال الب والمنهاجق، وذلك لمتغيرات:)الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخب

ا-اقتصةةةةةرت هوه الدراسةةةةةة -3 نظرا التسةةةةةاعها، وكون عدد المعلمين فيها  ق ي مديرية لواء الموقر)علن المعلمين في  -أيضةةةةة 

وظرو  العمل للمعلمين هي نتسةةةها  ، واالقتصةةةةادية،   ةةةةافة الن أن الظرو  االجتماعية ، ياتي لإليتاء بمغراض الا ص 

 في كل اللواء.

 م. 2021/2022من العام  للعام الدراسي نهاية التصل األو  أجريت هوه الدراسة في – 4

 

 

 



 

4144 
 

 مصطلحات الدراسة

 ق126: 1998الماان الوي يتم فيف الن ا  العملي في مادة العلوم )ن وان،  مختبر العلوم:

 وتكون الترسة فيف ،ق بمنف: "ماان  اص تتوافر فيف األجهزة واألدوات96,ص  2004مختبر العلوم: تعرفف الناش  )

 بمنتسهم بإجراء التجارب". بال ال م دودة، ويفومت فيق أهدا  عملية  التجربةي بغيةإلجراء  يمهيمة

والمجهز بالمسةةتلزمات ،واألن ةة ة العملية المصةةاحاة للمواد العلمية ،: الماان المخصةةا إلجراء التجارب التعريف االجراهي

 الضرورية إلجراء األن  ة.

 رأي يتبناه المستجيب من واق   برتف بمو وع الدراسة.: وجهة نظر

ة التربية ن الوين يدرسةةةةةةون مادة العلوم في المدارس ال اومية التابعة لمديريو المعلم معلم العلوم للمرحلة السيييياسييييية العليا:

 والتعليم لواء الموقر.

 ةالدب النظري والدراسات السا ق

 مختبر العلوم 

من مة تخو    ماانية : الم ْخَتَبر )الجم : م ْخَتَبَراتق أو الَمْخَبر )الجم : َمَخاب رق أو الَمْعَمل )الجم : َمَعام لق هو المختبر لغة: 

 جراء التجارب العلمية واال تاارات والهياسات ت ت ظرو  م يارية يمان الت ام بها. وقد ي ار للمختبر بالمة معمل. 

المعاني الجام  والمعجم  العلم )معجمالوي يختبر فيف المعلم وطالبف فروض مجهز  هو: ماانفي العموم  المدرسي والمختبر

 .الوسيحق

 أهمية مختبر العلوم المدرسي 

وجةةةاءت االتجةةةاهةةةات ال ةةةديثةةةة في مجةةةا  التربيةةةة العلميةةةة وتةةةدريس العلوم لتؤكةةةد علن أهميةةةة مختبر العلوم، ويرى 

(Dominicazakالعمود التفري للعلوم التجريبية،  :أن العلوم والمختبر ال ينتصةةالن، ففد وسةة  المختبر بمنف :ق دومينكزاط
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 اسة  -وسبر أغوار العلوم ال بي ية، وي ج  ال لاة،واالات ا   ،واالبتكار،ويتيا العمل في المختبر فرسا  جيدة لإلبداع 

 .قDominicazak,2011نوا علماء المستفبل)لياو  ي  ويعدهم،علن تنمية مهاراتهم الا ثية -الموهوبين منهم 

 الم ةةةاالت، ال الب: كت ديدعلن تنمية التتكير العلمي عند  أنها: تعملوتكمن أهمية مختبرات العلوم المدرسةةةية في 

 ،األدوات المخبرية، ومسةةكوالهيام باعض العمليات  األجهزة،وتنمية مهارات عملية لدى ال لاة مثل: ربح  التروض،وفرض 

وتعميق  وتنمية، العلوم،وزيادة حماسةةهم ن و دراسةةة  ال لاة،فرسةةة جيدة لتنمية ميو   التجارب. وهنالكوتخزينها عند  جراء 

واالسةةةةةةتنتاج السةةةةةةليم  ال ام،وعدم التسةةةةةةرع في  سةةةةةةدار  المو ةةةةةةوعية،المالحظة  مثل: دقةاالتجاهات العلمية لدى ال الب 

 .وهوا يعد هدفا أساسيا في تدريس العلوم . عن األدلة لهفكار، والا ص

لوا من الضةةةةروري التركيز علن مهارات العلوم  ي واسةةةةتخدام المختبر يتيا فرسةةةةة جيدة لدى ال لاة لإلبداع واالبتكار 

مجا  وإظهار أهم التسةةةةهيالت الخدمية لل لاة في  ، أو التفنية ال ديثة فيها ،سةةةةواء التفليدية :المخبرية بجمي  جواناف العلمية

 لا ص واالبتكار.ا

 ية ودورها في العملية التعليمةالمختبرات المدرس 

وترجمة النظريات ، تو ةةةةةةةةيا المتاهيم العلمية لل لاة  : تعد المختبرات المدرسةةةةةةةةية أهم مرافق المدرسةةةةةةةةة التي تهد   لن    

 ، وم ةةةاولةةةة اإلبةةةداع، لترسةةةةةةةةةةةةةةيخهةةةا في أذهةةةان ال الب، األمر الةةةوي يةةةدفعهم  لن توسةةةةةةةةةةةةةةي  فرص التعلم  ي والفوانين عمليةةةا  

وإيضةةةةاأل الختايا في العلوم علن ا تال  أنماطها، ومن المعرو  أن المناهج الدراسةةةةية العلمية المتفدمة تركز ، واالات ةةةةا 

وهوا كلف ال يتم  ال بوجود  .لمفارنة بين  صةةةائا األشةةةياءوا، والدراسةةةة العملية  ، والتت ا، واالسةةةتنتاج ، التجربة : علن 

ألن التجربة والمالحظة لهما أهمية كبيرة في ي وتوفير مختل  اإلماانات لهوه المختبرات العملية،مختبر مناسةةةةةةةةةب للدراسةةةةةةةةةة 

وإماةانيةة فهمهم العميق للفوانين ال بي ية من  للمعلومةات،اسةةةةةةةةةةةةةةتيعةابهم  اإلبةداعيةة، ودرجةةوقةدراتهم  ال الب،تنميةة مةدارط 

 حولنا.
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، ال لاة من مهارات التتكير العلياأن مادة العلوم من المواد األسةةاسةةية التي تمان : ق 126: 1995ويرى الخليلي وآ رون )

والوسةةةةةةةةةةةائل  ، ولكي يتمان ال لاة من  جراء التجارب البد من توافر مختبرات مجهزة باألدوات ي واالسةةةةةةةةةةةتفصةةةةةةةةةةةاء ، والا ص

علن  ن لوا نجد الكثير من التربويين يركزو  ي ويعد المختبر من مصةةةةةةةةةةةادر التعلم المهمة إلجراء التجارب العملية .المناسةةةةةةةةةةةاة

حيص يوفر المختبر الخبرة ال سةةةةية ،وليس جزءا مامال لها ، باعتااره ماونا أسةةةةاسةةةةيا  ي اسةةةةتخدام المختبر في تدريس العلوم

وياعد عنف ،وال يوية  ،والن ا  ،والده ة،عمل ممت  ياعص في نتسف اإلثارة -ر بالنساة للمتعلم المااشرة، فالعمل في المختب

 جهود العلماء. ن ويفدرو ،العلوم  ن نهم سو  ي بو إوبوجود تلك المتعة لدى المتعلمين ف ،الملل والضجر

تعريي وأهدا  التجارب المعملية، كما  قامت اللجنة المالتة من المجلس الوطني للا وث األمرياية بتفديم ورقة لدراسةةةةةقد و 

و ةةةةةةةةةعت اللجنة قائمة شةةةةةةةةةاملة و وناق ةةةةةةةةةت أهدا  التعلم،  ،نظرت في مراجعات األب اث حو  التعليم المخبري التي حددت

 النتائج المرجوة من التجارب المعملية: باألهدا ، أو

(Lab Experiments and Student Learning.” National Research Council, 2006ق 

  الم ددة، وال ريفةوالمتاهيم العلمية  ،قد تعزز التجارب المعملية فهم ال الب لل فائق الموضيييييييييو :تعزيز التمكن من 

 والمتاهيم في التخصصات العلمية. ،التي يتم بها تنظيم هوه ال فائق

  والمتاهيم التي توجف علمي ا ،تعزز التجارب المعملية قدرة ال الب علن ت ديد األس لة : قدالعلميتطوير التفكير 

 قد يسةةةةةةةةةةةةةةةاعد التتاعل م  البي ة غير المفيدة للعالم المادي في التجارب  :والغموض في العمل التجريبي /فهم التعقيد

المعملية ال الب علن فهم التعفيد والغموض المتمسةةةةةةةةةل في الظواهر ال بي ية. قد تسةةةةةةةةةاعد التجارب المعملية ال الب علن 

والتعامل معف، بما في ذلك معدات اسةةةةةةةةةةةتك ةةةةةةةةةةةا   ،الت ديات الكامنة في المراقاة المااشةةةةةةةةةةةرة لعالم الموادتعلم كيفية مواجهة 

 .إلجراء المالحظات، وفهم   م الهياس، وتتسير وتجمي  البيانات الناتجةي وإسالحها المستخدمة ،األ  اء 
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 واتتاقيات العلوم. علن سةةةةةةةةةةةةةةبيل ، قد يتعلم ال الب اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام أدوات  :تنمية المهارات العملية في التجارب المعملية

قد ي ورون مهارات في استخدام المعدات العلمية ب ال س يا وآمن، وإجراء المالحظات، وأ و الهياسات، وتنتيو  : المثا 

ا.   جراءات علمية م ددة جيد 

 لهيم واالفترا ةةةةةةةات المتمسةةةةةةةلة في ت وير المعرفة قد تسةةةةةةةاعد التجارب المعملية ال الب علن فهم ا : فهم طبيعة العلم

العلمية وتتسةةةةةيرها، مثل فكرة أن العلم هو مسةةةةةعن ب ةةةةةري يسةةةةةعن  لن فهم العالم المادي وأن النظريات والنماذج والتتسةةةةةيرات 

 العلمية تتغير بمرور الوقت علن أساس أدلة جديدة.

  ارب المعملية التي تجعل العلم "يناض بال ياة"، قد يصةةةةةةةةةةةةةاا نتيجة للتج العلوم:تنمية االهتمام  العلوم واالهتمام بتعلم

 أنها ذات سلة بال ياة اليومية. العلوم، ويرون ال الب مهتمين بمعرفة المزيد عن 

  ا قدرة ال الب علن التعاون ب ةةةةةةةةال فعا  م  ا  رين  : قدالجماعيتطوير قدرات العمل تعزز التجارب المعملية أيضةةةةةةةة 

في تنتيو المهام المعفدة، وم ةةةةةةةةاركة عمل المهمة، واال ةةةةةةةة الع بمدوار مختلتة في أوقات مختلتة، والمسةةةةةةةةاهمة في األفكار 

 واالستجابة لها.

 الدراسات السا قة

الدراسةةةةةة  لن التعر   لن معوقات اسةةةةةتخدام معلمي العلوم العامة ن و هدفت هوه : ( 2017دراسييية الصيييواق ورواقة    -

واسةةةةةةةةتخدمت الدراسةةةةةةةةة كمداة لجم  ، اتاعت الااحثة المنهاج الوسةةةةةةةةتي ، و المختبرات العلمية في تدريس العلوم بم افظة  ربد

،  ليل التااين المتعدد معلما ومعلمة، واسةةتخدمت الااحثة اإلحصةةاء الوسةةتي وت 130وتكونت عينة الدراسةةة من ، البيانات 

ووجود فروق ذات داللةةةةة ،ا ةةةةص العلوم مي فكبر حجم المفرر الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةي  :وأظهرت النتةةةةائج أن أهم الم يفةةةةات كةةةةانةةةةت

وعدم وجود فروق  ،ولصةةةةةالا المعلمين الوكور،في م يفات اسةةةةةتخدام المعلمين للمختبرات تعزى للجنس ق  0.05( حصةةةةةائية

 والمؤهل والتخصا. ،ورات التدريبيةذات داللة  حصائية تعزى لمتغير الد
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حياء واألن ةةةةةةةةةةةة ة العلمية في بعض المدارس الثانوية  لن تفييم حالة مختبر األ (Daba, 2016دراسيييييييية   هدفتكما و  -

واسةةةةتخدم االسةةةةتاانة  ،سةةةةلوب الوسةةةةتي المسةةةة يواسةةةةتخدم الااحص األ ، ثيوبياأواإلعدادية المختارة في من فة بورينا بجنوب 

، واسةةةةةةتخدم الااحص % من مجتم  الدراسةةةةةةة 82وفنيي مختبر بنسةةةةةةاة  ،بالوط نمعلمي:وتكونت عينة الدراسةةةةةةة من ، امداة 

وقلة ،وسةةةةةةةةوء تخزين المواد ، دواتواأل،أن معظم المختبرات تتتفر  لن التجهيزات : وأظهرت النتائج ،حصةةةةةةةةاء الوسةةةةةةةةتي اإل

 ب األن  ة المختبرية.وغيا،هتمام بالمختبر الدى  لن عدم اأمر الوي األي التهوية 

 واسةةةةةةتخدام المختبرات علن أداء ال الب في المواد ،التي هدفت لدراسةةةةةةة أثر توفر، و  (Mulela, 2015 دراسيييية و -     

وقد أجريت الدراسةةةةةةةةةةةة في سةةةةةةةةةةةت مدارس ثانوية م لية في بلدية كينوندوني  ،العلمية في المدارس الثانوية المجتم ية الم لية

وسةةةةةجالت المدرسةةةةةة لجم   ،وقائمة المراجعة،والمالحظة  ،واالسةةةةةتاانة ،بتنزانيا، اسةةةةةتخدم الااحص المنهج الوسةةةةةتي المسةةةةة ي

اسةةةةتخدام اإلحصةةةةاء النتائج ب لوتم ت لي،معلما  ق36و) وسةةةةت مدارس ،مدارس يانات، شةةةةملت عينة الدراسةةةةة سةةةةتة مديري الب

غر   تبل توفر  مختبرات،المدراس لم يتوفر بها :وأظهرت النتائج أن ،والتكرارات  ،الوسةةةةةةةةةةةةتي ب سةةةةةةةةةةةةاب النسةةةةةةةةةةةةب الم وية

 في معلمي العلوم. ا  والمواد الكيميائية غير كافية، وأن هنالك نفص،بمساحات  يفة، وأن األجهزة 

 لن التعر  علن العوامل التي تزيد من فعالية عمل المختبرات المدرسية من  (Ajayai et al.,2011دراسة  وهدفت  -

ق مديرا  60ق معلما  و )1200وتكونت عينة الدراسة من ) نيجيريا،وجهة نظر المعلمين والمديرين في المدارس الثانوية في 

فيما يتعلق بالمختبرات المدرسية أاثر فعالية وأشارت نتائج الدراسة الن أن المعلمين الوين يتلفون التدريب العملي والت بيفي 

في مدارسهم وأوست الدراسة الن  رورة دعم األهدا  التعليمية التي تفدمها المختبرات المدرسية ألنها تزيد من فعالية 

 التعلم لدى ال لاة.
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  لن اسةةةةتفصةةةةاء واق  اسةةةةتخدام المختبر المدرسةةةةي في تدريس األحياء بالمرحلة (2007 دراسييية المنتشيييري وسةةةةعت   -    

المختبرات  الثانوية في السعودية، والك   عن معوقات استخدامها، في  وء أراء المعلمين، والم رفين التربويين، وم رفي

 جراء دراسةةتف.  ن المغلق كمداة فيالمدرسةةية، وقد اسةةتخدم الااحص في دراسةةتف المنهج الوسةةتي المسةة ي، مسةةتعينا  باالسةةتبيا

وجود قصةةةور في  تدني مسةةةتوى الدور المممو  ت هيفف من اسةةةتخدام المختبر، وأشةةةارت النتائج  لن: وتوسةةةلت الدراسةةةة  لن 

المخصصات المالية المتعلفة بالمختبرات المدرسية، وقلة المواد الالزمة إلجراء التجارب المعملية، وإلن  ع  لدى طالب 

 .لثانوية في التعامل م  المواد الكيمائية، وإلن زيادة النصاب التدريسي للمعلمالمرحلة ا

وجهة  تفصي دور كل من المعلم وال الب في األن  ة المخبرية من: هدفت  لن  (2012العياصرة دراسة  وأجرى   -   

 ، ومدى اتتاقها م  المسةةةةةةةةةةةةتوى المفبو  تربويا ، نظر معلمي العلوم في المرحلة األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةية في م افظة جر  في األردن

وتمثير الخبرة عليها. أظهرت النتائج أن نظرة معلمي العلوم لدور كل من المعلم وال الب في األن ةةةةةةةة ة المخبرية منسةةةةةةةةجمة 

ت لكنها تجاوز  ، %ق 80)بدرجة متوسةةةةةةة ة م  التوجهات ال ديثة للتربية العلمية، ولم تصةةةةةةةل  لن المسةةةةةةةتوى المفبو  تربويا 

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة  حصةةةةةةةةةائيا بين وجهات نظر معلمي   حصةةةةةةةةةائيا،%ق بزيادة دالة  60)مسةةةةةةةةةتوى ال ياد 

 .العلوم للمختبر ت عزى  لن الخبرة

تكونت عينة الدراسة من و العلوم،  يلن تفصي فعالية المختبر من وجهة نظر معلم  (Tsai,2003دراسة  هدفت و  -

تعلم العلوم  ال الب يتضلون : وأشارت النتائج الن أن فيها،مدرسة ومعلمي العلوم  14ينتمون الن  ،ق طالاا  وطالاة1012)

بينما أظهر ت ليل المفابالت  الجماعي، ال  العمل  االستنتاج، واالستك ا ألنف يمانهم من الفدرة علن  المختبريباستخدام 

ال صو  علن نتائج دقيفة يمان  العلومي إلماانيةيجية لتدريس م  معلمي العلوم أنهم يرون أن المختبر يعد أفضل استرات

 من  اللها تمايد المعرفة العلمية.
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لن التعر  علن واق  العمل المخبري في تدريس العلوم للص  الثامن األساسي في   (2003دراسة المحاميد  هدفت و  -

ق مديرة 40و) ق مديرا  30ق طالاا  و)634):وتكونت عينة الدراسة من  ن وه،واتجاه ال لاة  ،مدارس مديرية عمان الثانية

نساة التجارب التي تم تنتيوها عند الوكور أقل منها  :وأشارت النتائج الن أن للمختبر،ق قيمة 20و) ،ق قيما  للمختبر15و)

 المختبرات في مدارس اإلناث أعلن منها في مدارس الوكور. اإلناث، وعددعند 

للك   عن واق  استخدام المختبرات المدرسية في تدريس مواد العلوم في المرحلة  (2000دراسة القميزي  ت هدفكما   -

 األداء،وو   ال لو  لت وير  ،الم يفات في استخدام المختبرات السعودية، وت ديدالثانوية بم افظة الخرج بالمملكة العربية 

%ق تستخدم المختبرات في 27.7) :ق م رفا  تربويا ، وأشارت النتائج الن أن11ق معلما  و)145وتكونت عينة الدراسة من )

كثرة العبء التدريسي علن المعلم من أبرز الم يفات  لن أن  وأشارت ،كثرة عدد ال الب دا ل المختبرأشارت  لن و  ،التدريس

 في استخدام المختبر.

 وإجراءاتها منهجية الدراسة

 منهجية الدراسة

هوا المنهج يعتمد علن وس  العالقة بين  ن الدراسة، حيص طبيعة لمناسبتف ي استخدام المنهج الوستي الت ليلي تم  

 للخروج بالنتائج المناساة. ي ت ليلها الظواهر ذات العالقة بالدراسة، ومن ثم  

 مجتم  الدراسة وعينتها 

ومعلمة ممن  ،ق معلم ا113عددهم )، والاالغ وذلك لسةةةةةةةةهولة الوسةةةةةةةةو   ليهم يأفراد مجتمعهاتكون عينة الدراسةةةةةةةةة من جمي  

ق 27)و ،مدرسةةةةةة لإلناثق 35ق مدرسةةةةةة، )62عددها )التي يبلغ ، و لواء الموقرتربية مديرية ن اق  مدارس فيفي يدرسةةةةةون 

ويتوزع أفراد عينة الدراسةةةةةةةة كما هو مو ةةةةةةةا في  ،ق مدرسةةةةةةةة21المدارس التي فيها مختبرات علوم ) وعدد ،للوكور مدرسةةةةةةةة

 .     ق1الجدو  )
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 نس، الملهل العلمي، سنوات الخبرةتوزي  أفراد العينة حسب متغيرات الج: (1الجدول  

 المئوية% النسوة التكرار المتغيرات الرقم
 50 49 ذكر الجنس 1
 50 51 نثنأ  
 70 28 باالوريوس األااديميالمؤهل  2
 30 12 بعد الااالوريوسمؤهل   
 37.5 15 سنوات 5اقل من  الخبرة 3
  5-10 15 37.5 
 25 10 سنوات 10من  أاثر  

 100 40 المجمو 
 

 متغيرات الدراسة

 ت توي هوه الدراسة علن المتغيرات ا تية:

 ق. سنوات الخبرة، األااديمي:)جنس المعلم، والمؤهل  المتغيرات المستقلة -

 إلجراء التجارب في كتب العلوم. تهامءمدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية ومال التا  :المتغير  -

 أداة الدراسة

ا  :أداة الدراسةةة عاارة عن لهياس مدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةية ي اسةةتاانة  اسةةة سةةممها الااحص  صةةيصةة 

واألدب ،وقد اسةةةةةةةتعان الااحص بالمراج  التي تتعلق بمختبرات العلوم المدرسةةةةةةةية  العلوم،إلجراء التجارب في كتب  تهامءومال

 . المدرسية ختبرات العلوممبالدراسات المتعلفة ب المتعلقالنظري 

ق من الم امين، وبعد 7علن )ق ففرة، ثم عر ةةةها 30) : أعد الااحص اسةةةتاانة من قبل الااحص تكونت بصةةةورتها األولية من

 . مسةق ففرة موزعة علن أبعاد 26):األ و بمالحظاتهم أسا ت في سورتها النهائية ت مل 
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 ثوات أداة الدراسة 

للتماد من مالءمتها ألغراض الا ص العلمي ففد استخدم الااحص معامل االتساق الدا لي  يل ساب معامل ثاات أداة الدراسة

 وهوا جيد يتي بمغراض هوه الدراسة. ق،89.0ق وقد بلغ معامل الثبةات )Chronbach Alphaارونااخ التا )

 المعالجة االحصاهية

وا تاار التروق، واستخراج المتوس ات ال سابية ، وا تاار التروق  ق ل ساب المتوس ات،SPSSاستخدم الااحص برنامج )

 جمي  األس لة.واالن رافات الم يارية لكل مجا  من مجاالت الدراسةي لإلجابة علن 

 إجراءات الدراسة

 وبغرض ال صو  علن البيانات الالزمة قام الااحص بمايلي:،الدارسة  تمام من أجل 

 .العلوم معلميوت بيق االستاانة علن  ،للسماأل بإجراء الدراسةي مديرية تربية لواء الموقرال صو  علن  ذن من  -

 .المستهدفةا النهائية علن العينة وزع الااحص االستاانة بصورته -

 الوزن النسبي

لت ديد درجة تفدير كل ففرة من ففرات االستاانة، ب يص احتسبت أوزان تلك ي اعتماد مهياس ليارت الخماسي  تم   -

ق1ة جدا )ق، بدرجة قليل2ق، بدرجة قليلة )3ق، بدرجة متوس ة )4ق، بدرجة كبيرة )5)جدا  بدرجة كبيرة  التفرات كا تي: 

 تفسيم الدرجات  لن ثالث ف ات متساوية وفق المعادلة ا تية:  تم   -

وعليف  ،1،33=3 ق /1-5الت اتق، وبالتالي فإن طو  الت ة = ) )عدد /أدنن درجةق  –طو  الت ة = )أعلن درجة 

 تم و   المستويات الثالثة علن الن و ا تي:

 .منختضةق درجة 2.33-1متوسح حسابي ) -

 .ق درجة متوس ة3.66 -2.34متوسح حسابي ) -

 .مرتتعةق درجة 5- 3.67متوسح حسابي ) -
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 مناقشتهاو  نتاهج الدراسة

استخدام الم ك المعتمد  وتمس لة الدراسة، أليها في اإلجابة علن  يتناو  هوا الجزء النتائج التي تم التوسل 

 ق التالي.2لهيم المتوس ات في هوه الدراسة هو كما في الجدو  )

 عينة الدراسة على كل فقرة من االداةالحسابية لتقديرات أفراد  المعيار اإلحصاهي لتفسير المتوسطات: (2جدول  ال

 درجة التوفر/المالءمة المتوسط الحسابي
 منختضة 2.33أقل من  – 1.00من 
 متوس ة 3.66اقل من  – 2.34من 

 مرتتعة  5.00 – 3.67من 
أابر قيمة−أسغر قيمة  حيص تم حساب طو  الت ة من  ال  قسمة    

عدد الت ات
  = 

𝟏−𝟓

𝟑
=1.33 

  الول المتعلقة  السلال الرهيسالنتاهج 

 ما درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم؟

والنساة الم وية الكلية لالستجابة علن ،واالن را  الم ياري  ،لإلجابة عن هوا السؤا  ففد تم حساب المتوسح ال سابي

ق االحصائيات الوسفية ألداة الدراسة التي جرى ت بيفها علن عينة 3، ويو ا الجدو  ))االستاانةقالدراسةففرات أداة 

 الدراسة من معلمي العلوم.

 توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب االحصاهيات الوصفية الستجا ات معلمي العلوم على أداة:(3جدول  ال

المتوسط  العدد داةال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسوة 
 درجة التوفر المئوية

 توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية
 من وجهة نظر معلمي العلوم

 متوس ة 63.6% 1.349 3.182 49
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ابق 3يتبين من الجدو  )    من  توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم أن:ق الس 

 ق.2الجدو  )وففا  للم يار المستخدم في  المتوس ة، من الدرجة  -بصورة كلية -كانت  وجهة نظر معلمي العلوم

 ال اني  النتاهج المتعلقة  السلال الرهيس 

 مة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم؟ءدرجة مال ما

والنساة الم وية الكلية لالستجابة  ،واالن را  الم ياري  ، السؤا  ففد تم حساب المتوسح ال سابيلإلجابة عن هوا 

حصائيات الوسفية ألداة الدراسة التي جرى ت بيفها علن ق اإل4، ويو ا الجدو  ))االستاانةقعلن ففرات أداة الدراسة

 عينة الدراسة من معلمي العلوم.

 التجارب إلجراءاالحصاهيات الوصفية الستجا ات معلمي العلوم على أداة مالهمة مختبرات العلوم : (4جدول  ال

المتوسط  العدد داةال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسوة 
 درجة التوفر المئوية

مالئمة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء 
 متوس ة %70.2 1.366 3.51 49 التجارب من وجهة نظر معلمي العلوم

ابق أن 4يتبين من الجدو  ) ما درجة مالئمة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم من وجهة ق الس 

 ق.2الجدو  ) من الدرجة المتوس ة وففا  للم يار المستخدم في  -بصورة كلية -كانت نظر معلمي العلوم

  النتاهج المتعلقة  السلال الرهيس ال ال 

في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم ( α ≤ 0.05داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصاهية عند مستوى 

 (؟، والملهل الكاديمي، وسنوات الخبرة الجنسالمدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم، تعزى لمتغير 
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ق تاعا α ≤ 0.05ولت ري مدى وجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة ) ،ولإلجابة عن هوا السؤا 

والمؤهل األااديمي في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب ، لمتغير الجنس

لت ا داللة  قيIndependent Samples T-Test)تق للعينات المستفلة ) ا تاار العلوم، ففد تم الهيام باستخدام

 ليها. ق التالي يو ا النتائج التي تم التوسل 5والجدو  ) .التروق 

 

، في درجة توفر قα ≤ 0.05مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة  حصائية عند ق 5الجدو  )وي الحظ من 

ا لمتغير الجنس، حيص كان مستوى الداللة  احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 

ن 05.من مستوى الداللة ) ق وهو أقل002.) المتوسح ال سابي لهم أعلن من  ق، ويعود هوا الترق لصالا الوكور كو 

مختبرات مدارس الوكور مجهزة ب ال أفضل من مختبرات مدارس ناث، وربما يعود ذلك الن أن المتوسح ال سابي لإل

، وعدد مدارس الوكور التي فيها عدد ال الاات فوعدد ال الب أقل من ، أقل الوكور كون عدد مدارسي اإلناث 

 .ق21):في حين أن مدارس اإلناث التي فيها مختبرات هي  ، ق8مختبرات هي)

نتاهج اختوار  ت( للعينات المستقلة لفحص داللة الفروق في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية : (5جدول  ال
 إلجراء التجارب في كتب العلوم توًعا لمتغيري الجنس والملهل

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

( Fقيمة  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الجنس
 002.* 47 10.069 1.616 3.22 23 ذكور
    1.093 3.14 26 أناث

الملهل 
 الكاديمي

 701. 47 149. 1.352 3.17 40  كالوريوس

    1.420 3.21 9  عد الوكالوريوس
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 αوجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة ) ق: عدم5اما يتبين من النتائج المبينة في الجدو  )

ا لمتغير المؤهل 0.05 ≥ ق، في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 

ق، مما ي ير  لن عدم وجود فروق 05ق وهو أابر من مستوى الداللة ).701.األااديمي، حيص كان مستوى الداللة )

توفر احتياجات مختبرات العلوم وفق كتب العلوم التي يدرسونها مما يجعل لن  دالة  حصائيا ، وربما يعود ذلك 

 االحتياجات وفق مت لاات  جراء التجارب بالكتب المدرسية.

في ق تاعا لمتغير سنوات الخبرة α ≤ 0.05ولت ري مدى وجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة )

ا تاار ت ليل  ، ففد تم الهيام باستخدامدرجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم

ق التالي يو ا النتائج التي تم التوسل 6لت ا داللة التروق، والجدو  ) يقOne Way Anovaالتااين االحادي )

 ليها. 

( للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة توفر احتياجات ANOVAاالحادي  نتاهج تحليل التواين : (6جدول  ال
 مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب توعَا لمتغير سنوات الخبرة

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات التواينمصدر 

 544. 616. 1.141 2 2.283 بين المجموعات

   1.852 46 85.176 داخل المجموعات

    48 87.458 المجمو 

 

، قα ≤ 0.05مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة  حصائية عند ق عدم 6ويتبين من النتائج المبينة في الجدو  )

ا لمتغير سنوات الخبرة، حيص  في درجة توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 

ق، مما ي ير  لن عدم وجود فروق دالة  حصائيا ، 05.من مستوى الداللة ) ق وهو أابر544.اان مستوى الداللة )
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ر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب كما هي في وربما يعود ذلك الن أن المعلمين ينظرون لتوف

والتجارب المفررة في كتب ، األن  ة هو: فالمرج  في االحتياجاتاتب العلوم ذات النظرة بغض النظر عن الخبرة، 

فر أدوات التي قد يستخدمها المعلم في  يجاد حلو  بديلة في حالة عدم تو  -دون ال اجة  لن عامل الخبرة -العلوم

 .أو التجربة في مختبر المدرسة،الن ا  

  المتعلقة  السلال الرهيس الرا  النتاهج 

مة مختبرات العلوم المدرسية في درجة مالء( α ≤ 0.05داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصاهية عند مستوى 

 الخبرة(؟ ، الملهل الكاديمي، وسنوات الجنسإلجراء التجارب في كتب العلوم، تعزى لمتغير 

ق تاعا α ≤ 0.05مدى وجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة ) السؤا ، ولت ري ولإلجابة عن هوا 

، ففد مة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوممالءفي درجة والمؤهل األااديمي  ،لمتغير الجنس

  .لت ا داللة التروق  ي قIndependent Samples T-Test) )تق للعينات المستفلة ا تاار تم الهيام باستخدام

 ق التالي يو ا النتائج التي تم التوسل اليها.7والجدو  )

نتاهج اختوار  ت( للعينات المستقلة لفحص داللة الفروق في درجة مالهمة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء : (7جدول  ال
 الجنس والملهلالتجارب في كتب العلوم توًعا لمتغيري 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

( Fقيمة  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الجنس
 009.* 47 7.408 1.614 3.40 23 ذكور
    1.128 3.60 26 أناث

الملهل 
 الكاديمي

 840. 47 041. 1.359 3.48 40  كالوريوس

    1.469 3.67 9  عد الوكالوريوس
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مة ، في درجة مالءقα ≤ 0.05مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة  حصائية عند ق 7وي الحظ من الجدو  )

ا لمتغير الجنس، حيص كان مستوى الداللة ) ق، 009.مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلوم تاع 

ن المتوسح ال سابي لهن أعلن من المتوسح  يناثلصالا اإلق، ويعود هوا الترق 05.من مستوى الداللة ) أقل وهو كو 

وال رص عليها حسب  ،معلمات العلوم األاثر التزاما في  جراء التجاربال سابي للوكور، وربما يعود ذلك الن أن 

 .سجل الزيارات اإلشرافية في قسم اإلشرا 

 αت داللة  حصائية عند مستوى داللة )وجود فروق ذا ق: عدم7اما يتبين من النتائج المبينة في الجدو  )

ا لمتغير المؤهل األااديمي،  مة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلومفي درجة مالءق، 0.05 ≥ تاع 

ق، مما ي ير  لن عدم وجود فروق دالة 05.وهو أابر من مستوى الداللة ) ،ق840.حيص كان مستوى الداللة )

وفق  إلجراء التجارب في كتب العلوم ةمة مختبرات العلوم المدرسيالنظر الن مالء حصائيا ، وربما يعود ذلك الن 

 الكتب المدرسية بغض النظر للمؤهل األااديمي.

في ق تاعا لمتغير سنوات الخبرة α ≤ 0.05ولت ري مدى وجود فروق ذات داللة  حصائية عند مستوى داللة )

ا تاار ت ليل التااين  ، ففد تم الهيام باستخداممة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب العلومدرجة مالء

 ق التالي يو ا النتائج التي تم التوسل اليها.8والجدو  ) .لت ا داللة التروق  قيOne Way Anovaحادي )األ

( للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة مالهمة مختبرات العلوم المدرسية ANOVAتحليل التواين الحادي  نتاهج :(8جدول  ال
 إلجراء التجارب توعَا لمتغير سنوات الخبرة

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التواين

 497. 709. 1.340 2 2.679 بين المجموعات

   1.890 46 86.926 داخل المجموعات

    48 89.605 المجمو 
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 ≥ αمستوى داللة )وجود فروق ذات داللة  حصائية عند عدم :ق 8ويتبين من النتائج المبينة في الجدو  )

ا لمتغير سنوات الخبرة، حيص  العلوممة مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب في كتب في درجة مالء، ق0.05 تاع 

ق، مما ي ير  لن عدم وجود فروق دالة  حصائيا ، 05.من مستوى الداللة ) ق وهو أابر497.اان مستوى الداللة )

يعود ذلك  لن أن المعلمين ينظرون لتوفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسية إلجراء التجارب كما هي في  وربما

والتجارب المفررة في  ،األن  ة هو:  ، فالمرج  في االحتياجات -بغض النظر عن الخبرة -لنظرةاتب العلوم ذات ا

أدوات  اتب العلوم دون ال اجة  لن عامل الخبرة التي قد يستخدمها المعلم في  يجاد حلو  بديلة في حالة عدم توفر

.الن ا  أو التجربة في مختبر المدرسة

 التوصيات

  بناء علن نتائج الدراسة يمان اقتراأل التوسيات ا تية: 

 نظرا   العلوميمتها إلجراء التجارب في كتب ءبمدى توفر احتياجات مختبرات العلوم المدرسةةية ومال الوعي  ةةرورة .1
 والت صيل.   االتجاهات ن و مادة العلوم مثل:أ رى  بعوامل، ومتغيراتالرتااطف 

متها إلجراء التجارب في كتب العلوم من ءاحتياجات مختبرات العلوم المدرسية ومالمدى توفر أن أظهرت النتائج  .2
 من ب ةةةةةال يمان المعلمين والمعلمات وتجهيزها المختبرات تزويدوالبد من ، كان متوسةةةةة ا  وجهة نظر معلمي العلوم

اتجاهات  يجابية ن و مادة وإيجاد ، مسةةةةتوى فهم ال لاة لمادة العلوم  رف ل ي مختبرات العلوم ب ةةةةال مناسةةةةب توظيي
 الت صيل الدراسي. ورف  ، العلوم

 عن والك ةةةةةةةةةةةة  ،ال ياتية، والجيولوجياوالعلوم  التيزياء، والكيمياء، :عمل دراسةةةةةةةةةةةةات أ رى أاثر تتصةةةةةةةةةةةةيلية لمختبرات .3
 .متها إلجراء التجاربجاهزيتها ومالء

المخبرات  العلوم، ومواستاتوجود قيم مختبر  التجارب، وأهمية المؤثرة في  جراء في العوامل تا ص دراسات  جراء .4
 المدرسية.
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