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  وبعد.. وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة طيبا، كثيرا حمدا هللا الحمد
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   ..للجميع نافعا علما

 على باإلشراف تفضل  الذي عرمان إبراهيم/ الدكتور الفاضل ومشرفي أستاذي بالشكر أخص

 ههذ ظهرت حتى والوقت الجهد معي بذل و التوجيهات، و النصائح من الكثير وقدم الدراسة هذه

  .الوجود حيز إلى الدراسة

كتورة دالعلم الدين الخطيب و "الدكتور الفاضل الدراسة مناقشة للجنة الجزيل بالشكر وأتقدم

 الكبير األثرلتكرمهم بقراءة الرسالة ومناقشتها والذين كان لمالحظاتهم "  يناس ناصرإالفاضلة 
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 حتى الشدة أوقات في معي ووقف ساندني من لكل بالجميل والعرفان الجزيل بالشكر أتقدم كما و

  .العلم من الرفيعة الدرجة هذه إلى وصلت

  

  التوفيق ولي وهللا

  الباحثة   

  دودة فاتن
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  ملخص لا

 األنشطة نحو الدنيا األساسية المرحلة في العلوم معلمي اتجاهات معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 الخليل محافظة في نظرهم وجهة من تنفيذها ومعيقات العامة العلوم كتب في الواردة التعلمية

  .2012- 2011 الدراسي للعام

 الحكومية المدارس في الدنيا ألساسيةا المرحلة في العلوم معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون

) 255 (من فتكونت الدراسة عينة أما, ومعلمة معلماً) 884 (عددهم البالغ الخليل محافظة في

 المجتمع من%) 29 (نسبتهما  أي الدنيا األساسية المرحلة في العلوم معلمي من ومعلمة معلماً

 ببناء الباحثة قامت الدراسة أهداف حقيقولت, العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارها وتم األصلي

  األنشطة نحو الدنيا األساسية المرحلة في العلوم معلمي اتجاهات لقياس األولى ،للدراسة نأداتي

 وجهة من التعلمية األنشطة تنفيذ معيقات لقياس والثانية العامة العلوم كتب في الواردة التعلمية

  .األساسية المرحلة معلمي نظر

 الـواردة  التعلمية األنشطة نحو الدنيا األساسية المرحلة معلمي اتجاهات أن إلى باحثةال وتوصلت

أرى أن تنفيذي لألنـشطة     (أهمها   مرتفعة بدرجة كانت الخليل محافظة في العامة العلوم كتب في

وأن , وأرى أن األنشطة التعلمية تشوق الطالب على متابعة الدرس        , التعلمية يثير اهتمام الطالب   

 من التعلمية األنشطة تنفيذ معيقات وأن, )نشطة التعلمية تعمل على بقاء أثر التعلم لدى الطالب        األ

 وكانـت   متوسـطة  بدرجة كانت الخليل محافظة في معلمي المرحلة األساسية الدنيا      نظر وجهة

 المدرسـة بتـوفير األدوات      إدارةوعدم اهتمام   , صعوبة تطبيق المادة العلمية في المختبر     (أهمها  

,  األنـشطة التعلميـة    إجراءوصعوبة تنظيم وقت الدرس أثناء      ,  األنشطة التعلمية  إلعدادالالزمة  

 كتب في الواردة التعلمية األنشطة نحو الدنيا ألساسية ا المرحلة معلمي اتجاهات في فروق   دوووج

 ولـسنوات  الدراسـي  وللصف العلمي هلؤوللم للجنس (تعزى لخليلا محافظة في العامة العلوم

 العلـوم  كتـب  في الواردة التعلمية ألنشطة تنفيذا معيقات في فروق دوووج, )وللمديرية خبرةال

 لجـنس ل( تعـزى  الخليـل  محافظـة  في وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا        ن وم العامة

 تنفيذ معيقات في فروق وجود و ,) و المديرية  الخبرة لسنواتو الدراسي وللصف العلمي هلؤوللم

 مديرية لصالح للمديرية تعزى الخليل محافظة في العامة العلوم كتب في الواردة تعلميةال األنشطة

 .الشمال
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 اإلمكانات و مستلزمات ال توفير على المدرسية اإلدارة تعمل أنتوصي الباحثة ب   النتائج ضوء وفي

 .المدرسي المختبر داخل التعلمية ألنشطةا إلجراءالالزمة 
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Trends in Basic School Teachers Towards The learning Activities in 
The Books Of General Science And Obstacles Of Implementation from 
Their perspective in Hebron City. 
 
By : Faten Bassam Ali  Dawadeh 
Supervision by: Dr. Ibrahim Arman 
Abstract 

This  study aimed at knowing  the attitude of  science  teachers  in Hebron 
city  towards  the  learning activities  that are  suggested  in general science 
textbooks    and  the  obstacles  that  hinder  their  execution  as  viewed  by 
these  teachers  in  the governorate of Hebron  city  in  the    scholastic  year 
2011‐2012 . 

The  population  of  the  study  consisted  of  all  science  teachers  in  the 
governorate of Hebron city whose number was 884  .   The  study  sample 
consisted of  255 males  and  females  teachers with percentage of  29%0f 
the  original  population.    The  sample  was  selected  according  to  the 
stratified random method.   For achieving the objectives of the study, the 
researcher built  two instruments for the study.  The first instrument was 
designed  in  order  to measure  the  attitude  of  the  basic  stage  primary 
teachers of science in the lower basic stages. 

The  researcher  concluded  that  the  attitudes  of  the  primary  basic  stage 
teachers towards the teaching activities mentioned in the general science 
textbooks  in  the  governorate  of  Hebron  got  a  high  degree.    Most 
important of these attitude was "I think that my execution of the learning 
activities  stimulates  the  students  interest"  I  think  that  the  learning 
activities stimulate  students to continue with their lessons " and learning 
activities strengthen activities from the view point of the  low basic stage 
viewpoint  in  the  governorate  of  Hebron  city  were  :difficulty  in  the 
application of the scientific material  in the  laboratory ;  lack of of  interest 
of  the  school  administration  in  supplying  the  school with  the necessary 
instruments  to  apply  to  the  learning  activities  ,  and  difficulties  in  the 
management  of  the  lesson  time  during  the  execution    of  the  learning 
activities  .    There  were  differences  in  the  lower  basic  stage  teachers 
attitudes . 



 
 

و 

Towards  the    learning activities cited  in  the general science  textbooks  in 
the  governorate  of  the  city  of  Hebron  due  to  sex,  qualification,  grade, 
years of experience and directorate, differences existed in the obstacles to 
the application of the  learning activities suggested  in the general science 
textbooks in Hebron  governorate due to sex. qualification, class, years of 
experience and directorate . 

There  were  also  differences  in  the  obstacles  to  the  execution  of  the 
learning activities of  the general science  textbooks  in the governorate of 
Hebron due to directorate and in favor of the northern directorate. 

In  according  to  the  results  ,  the  researcher  recommended  to  make 
available  the  necessary  requirements  for  the  execution  of  the  learning 
activities in the school laboratory.   
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  الفصل األول 

   المقدمة1.1

نعيشها أملت مسؤولية إضافية على دور المعلم وأساليبه لعل التطورات العلمية والتكنولوجية التي 

التدريسية، فبعد أن كان دور المعلم يقتصر على نقل المعرفة إلى ذهن المتعلم، أصبح دوره 

يتمثل في التفكير بما يفكر فيه المتعلم وفي كيفية إنتاج عقول مفكره مثمرة تتجه تكتشف وتتأمل 

وألن مادة العلوم تحوي عمليات العلم . ياتية المختلفةوتحاور وتناقش وتواجه المشكالت الح

األساسية، كان الزماً التركيز على الجانب العملي واألنشطة المرافقة التي من شأنها مساعدة 

  .الطالب على كسب هذه العمليات وتعويده على االكتشاف والتجريب

عليمية أهمية كبيرة في تدريس العلوم ولهذا تولي االتجاهات الحديثة في التربية العلمية التقنيات الت

 واقع إلىنظراً لما تلعبه من دور كبيراً في ترجمة الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات 

 .ملموس يشعر به الطالب ويعيشه

وقد تالشت النظريات التربوية القديمة التي تعتمد على تلقين المعلومات وتعتبر المعلم محور 

لت مكانها نظريات حديثة تؤمن بالتجريب العلمي وتتخذ من الطالب محور العملية التربوية، وح

المعلم إشرافيا وإرشاديا، كما وفرت هذه النظريات للطالب سبل  العملية التربوية فأصبح دور

 الحقيقة وأوجدت له كل المقومات إلنجاح بحثه من مناهج وتقنيات إلىالبحث والتنقيب للوصول 

  .)2004شاهين،(  وأجهزة حديثة

 وأهم ما تختلف به الفلسفة القديمة عن الفلسفة الحديثة في إجراء التجارب في العلوم حيث أنها ال

تفصل بين الجانب النظري والجانب العملي وال تجعل من األول القائد ومن الثاني التابع بل 

ن التجارب  حيث تؤكد تدريس المادة نظرياً وعلمياً في نفس الوقت لتكو،ينبغي تكاملها معاً

  ).1987العاني،( العلمية منطلقاً وبداية للتدريس 

 العلوم، منهاج في يتعلمونه لما الطلبة ضرورة ممارسة على الحديثة مناهج العلوم تؤكدو كما 

 أو في المدرسة، أو حديقة العلمي، المختبر في أو  الصف، غرفة داخل األنشطة هذه تمت سواء

 وتعلمها ألنها العلوم تعليم في أساسا العلمية النشاطات تعتبر ذإ المدرسة، أسوار خارج مكان أي
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 ويتحداه ويجب الطالب عقل يثير بشكل تقديمها ينبغي لذا وتطبيقها؛ العلوم مادة لفهم فعالة وسيله

 و التقصي واالكتشاف  البحث على الطالب تحث التي التعليمية الصفية، والمواقف البيئة تهيئة

 وذلك  التربوية المنشودة واألهداف الطلبة ومستويات لتتالءم العلمية ألنشطةا تتنوع أن يجب كما

 من وتنمية العديد واالتجاهات، المعلومات، والمهارات، اكتساب في فعالة مساهمة لتسهم

   .القدرات

يمكن للفرد  ال وبالتالي بعضهما؛ عن فصلهما يمكن ال التعليمية واألنشطة النظري فالمحتوى

 التعلم عن الحديث" تابا "  وتقرر .له المصاحبة األنشطة مزاولة دون المحتوى عالتعامل م

 التعليمية قيمة األنشطة وتتوقف الفعالة التعليمية المحتوى، واألنشطة من كل له توفر إذا المثمر

 أساسية عملية األنشطة التعليمية تنظيم يعد المنشودة، كما األهداف تحقيق على قدرتها مدى على

 ألن وعموديا؛ التعليمي أفقيا المحتوى في الحال هو كما لذلك تنظيمها التعلم، عملية لحدوث

الواحد  الدراسي مستوى الصف على التربوية األنشطة بين والتكامل الترابط يحقق األفقي التنظيم

   آلخر        صٍف من وتتابعها التربوية، األنشطة استمرارية فيحقق العمودي التنظيم أما 

  ).1999الوكيل ومحمود، (

كما أن استخدام األنشطة العملية كمدخل للتدريس يساعد على زيادة تحصيل الطالب وتنمية 

تفكيرهم وميولهم العلمية وهذا ما أكدته مشروعات  المناهج الحديثة حيث أن للخبرة العملية 

 كون الميول مكتسبة إلى واالحتكاك المباشر أثر كبير في تكوين ميول الفرد ونموه،  وهذا يرجع

فالطالب يكتسب ميوله العلمية من خالل االحتكاك المباشر . متعلمة تتأثر بالخبرة المباشرة

الطالب إلشباع حاجاته بمكونات األنشطة المعملية والمعلم المعد بصورة جيدة تؤهله لمتابعة 

ة عامة بطريقة عملية بصفلذا ينبغي أن تصمم مكونات وعناصر األنشطة الم. واهتماماته

مناسبة بحيث تساعد كل من المعلم والمتعلم على تنفيذها وبذلك تصبح عملية التعلم مدروسة و

لعلمية للتكيف السليم مع سهلة على المتعلم وتحقق الغرض منها في إشباع حاجاته ونمو ميوله ا

  .)2004، عميرة( البيئة

بية العلمية كفهم طبيعة العلم والمعرفة ويسهم النشاط التعلمي في تحقيق الكثير من أهداف التر

العلمية وتنمية عمليات العلم األساسية وزيادة دافعية الطالب للتعلم، وتنمية مهارات التفكير 
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البتكاري لدى الطالب وتنمية االتجاهات والقيم والميول واالهتمامات العلمية لدى االعلمي و

  ).2001 علي،( المتعلمين 

لتعليمية المعلم على أن يكون عمله منظماً ومقنناً وفاعالً كما تساعد  كما وتساعد األنشطة ا

التلميذ على أن يتعلم بصورة أفضل، وأن يتفاعل مع البيئة التعليمية باعتبارها فناً يشبع حاجاته 

  ). 1991 فالته،(ويتمشى مع قدراته 

واألنشطة العلمية كما إن مادة العلوم تتميز عن غيرها من المواد األخرى بالعمل المخبري 

 أنومن هنا نجد . الميدانية وإذا أهمل هذا الجانب تفقد العلوم ما يميزها فتصبح مادة نظرية ثقيلة

الباحثين في مجال التربية العلمية يركزون على اعتبار المختبر المدرسي مكونا أساسيا في 

  ). 1995 الخليلي وآخرون،(تدريس العلوم وليس جزء مكمالً له أو إضافياً عليه 

تجارب المخبرية دور كبير في توضيح المادة العلمية للطلبة كما وتعد نظاماً من لبوجه عام فإن ل

األنظمة التي تستخدم في حل بعض المشكالت التربوية المعاصرة وتعمل على زيادة فاعلية 

رات المنهج ومساعدة المتعلمين على فهم المادة العلمية، وزيادة تحصيلهم للمعارف والمها

 تكامل و تطوير نموهم، و التجارب المخبرية هي أساس التقنيات العلمية إلىالعلمية، مما يؤدي 

والتربوية وال تعني  الوسائل والمواد واألدوات وإنما هي اشمل من ذلك وأعم في العمل وطريقة 

 ) .1987الفرا، ( التفكير والتنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقويم 

مي عند الطلبة فرصة جيدة لإلبداع واالبتكار سواء من حيث اقتراح تجارب كما أن المختبر ين

وأفكار جديدة أو تحسين التجارب التي يقومون بها، و إن التدريس عن طريق المختبر يوضح 

الكثير من األشياء العلمية الغامضة والعمليات التي تتم في المختبر أثناء القيام  بإجراء التجارب 

ود الطلبة بالفرص المالئمة للعمل المخبري وتزيدهم تفاعالً ويصبحون أكثر  تزالتيالعلمية 

  ).2001 النويهي،(دافعية نحو تعلم العلوم 

 فرصة للطالب لتأدية المهارات واإلجراءات تاحةإن أهمية المختبر تكمن في وترى الباحثة أ

ايجابية نحوه مما يؤدي التي يتضمنها النشاط التعلمي وممارسة عمليات العلم وتطوير اتجاهات 

           تحقيق األهداف المراد تحقيقها من تدريس مادة العلوم بمستوياتها المختلفة إلى

  ).ووجدانية مهارية، ومعرفية،(
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 إلىوالمهارات التي يهدف تدريس العلوم إكسابها للتالميذ عديدة ومتنوعة ولكن يمكن تصنيفها 

األكاديمية والمهارات العقلية  مهارات اليدوية والمهاراتال: األنواع الرئيسية األربعة اآلتية

 وال يعد تدريس العلوم ،والمهارات االجتماعية وهي مهارات ضرورية لنجاح تدريس العلوم

أهمل ما دونها من األهداف وهذه المهارات اليدوية اهتم بالجانب النظري من المادة وناجحاً إذا 

 ).1990عايدة،(بر ال يمكن تنميتها دون استخدام المخت

كما أن قيام المدرسين والطالب بالتجارب العلمية واألنشطة المخبرية يعينهم على فهم 

موضوعات العلوم وتكسبهم مهارات التفكير والبحث لفهم ما يقابلونه من ظواهر طبيعية محيطة 

الذي بهم وممارسات الطالب للتجارب المخبرية تجعلهم يعملون كما يعمل العلماء فالمدرس 

يحفز طالبه لممارسات عقلية ، رشة عمل إلثارة التفكيريركز على استخدام المختبر ويعده و

   تنمي تفكيرهم وتبنى شخصيتهم وتصقل مواهبهم وتنمي ميولهم وتشبع حاجاتهم المرغوبة

 ). 1986 ،العبيدي والعاني(

 من الصعب تصور وترتبط أهمية النشاط المخبري ودوره الهام في دراسة العلوم، حيث أنه

برنامجاً فعاالً للعلوم دون استخدام النشاط المخبري، وقد ال تقتصر التجارب العلمية على 

األنشطة التي تجري في المختبر بل تمتد إلى مواقع أخرى تتوفر فيها االمكانات والظروف 

  العلوم الالزمه الجرائها، كما أن إجراء الطالب للتجربة بنفسه يعد مهم للغاية في تدريس 

  ).1982 وزكي،كاظم (

ويعد التجريب جزء أساسي من األنشطة العلمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العلم الحديث، فال 

يمكن التوصل إلى المكونات األساسية للعلم من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات إال من 

لم في استخدام أساليب االستكشاف خالل المشاهدة والتجربة وتكمن أهمية ممارسة الطالب للع

  ). 2005أبو جاللة،(واالستقصاء وحل المشكالت تحت إشراف المعلم 
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  :  مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

ً للميول واإل العلمية  تجاهاتنطراً ألهمية األنشطة التعلمية لما تحدثه لدى المتعلم من تنمية

معرفة اتجاهات معلمي المرحلة لت هذه الدراسة ومساعدته على اكتساب المهارات المختلفة جاء

األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة والكشف عن المعيقات  تنفيذ األساسية الدنيا نحو

نفيذ األنشطة التعلمية الواردة في بت تحول دون قيام معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا التي

  .الخليلكتب العلوم العامة في محافظة 

  : التاليةاألسئلةتحاول الدراسة اإلجابة على 

ما اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

  في محافظة الخليل؟

ما معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

   الدنيا  في محافظة الخليل؟ األساسية

  : التاليةاألسئلةوتفرع عنهما 

 هل تختلف اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب –

، نس، المؤهل العلمي، الصف الدراسي، سنوات الخبرةالج(العلوم في محافظة الخليل بإختالف 

  ؟) المديرية

نفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا هل تختلف معيقات ت_ 

  ؟)، الصف الدراسي، سنوات الخبرة، المديريةالجنس، المؤهل العلمي( باختالف

  : فرضيات الدراسة3.1 

   )α ≥ 0. 05(  فرضيات صفرية عند مستوى الداللة إلىتم تحويل أسئلة الدراسة الفرعية 

 في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذات – 1

  .األنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل تعزى للجنس
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو -2 

  .لعامة في محافظة الخليل تعزى للمؤهل العلمياألنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم ا

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو -3

  .األنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة  الخليل تعزى للصف الدراسي 

ي المرحلة األساسية الدنيا نحو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلم-4

  . األنشطة  التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل تعزى  لسنوات الخبرة

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو -5

  . خليل تعزى  للمديريةاألنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة ال

   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر -6

  .معلمي المرحلة األساسية الدنيا تعزى للجنس

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر -7 

  .تعزى للمؤهل العلميمعلمي المرحلة األساسية الدنيا  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر معلمي  -8

  .المرحلة األساسية الدنيا تعزى للصف الدراسي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر   -9

  . ا تعزى لسنوات الخبرةمعلمي المرحلة األساسية الدني

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر - 10

  . معلمي المرحلة األساسية الدنيا تعزى للمديرية

  :  أهداف الدراسة4.1

 التعرف على اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب - 

  .العلوم العامة ومعيقات تنفيذها من وجهة نظرهم في محافظة الخليل
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 : أهمية الدراسة5.1

  : تكمن أهميتها في ته حيث تناولالذي  تعود أهمية الدراسة إلى أهمية الموضوع 

 توجيه أنظار معلمي  العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلى أهمية تنفيذ األنشطة التعلمية التي - 

  .كتب العلوم العامة في هذه المرحلة بصفة عامة في تنمية الميول العلمية لدى المتعلمينتتضمنها 

 توجيه أنظار المشرفين على تقييم معلمي العلوم إلى االهتمام بالجانب العملي في التدريس - 

إضافة إلى الجانب النظري  وعقد دورات تدريبية لهم لبلورة استراتيجيات تعليمية للتعرف على 

  .امة لتحقيق األهداف المرجوة منهاية تنفيذ األنشطة التعلمية التي تتضمنها كتب العلوم العكيف

 توجيه أنظار القائمين على وضع المنهاج إلى مراعاة تضمين موضوعات المنهاج لألنشطة - 

، حيث تتيح للمتعلم الفرصة لممارسة التعلم بنفسه واكتساب يمكن تنفيذها  التيالتعلمية الهادفة

  . لمعارف من خالل الخبرة الحسية المباشرةا

   : محددات الدراسة 6.1

مدارس المرحلة األساسية الدنيا التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة  :محدد مكاني

  .الخليل

  .2012/ 2011 الفصل الثاني من العام الدراسي :محدد زماني

في المدارس الحكومية ) ذكور، إناث(نيا معلمي العلوم في المرحلة األساسية الد: محدد بشري

  .في محافظة الخليل

        .تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها :يمحدد مفاهيم
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: مصطلحات الدراسة7        .1 

 و فكرة أو ماحالة أو وضعاً نفسياً عند الفرد يحمل طابعاً ايجابياً أو سلبياً تجاه موقف أ :االتجاه

  هذه األمور أو كل ما له صلة بها شابه مع استعداد لالستجابة بطريقة محددة مسبقاً لمثل 

 ).1998عدس وتوق، (

حسب نظام التربية والتعليم الفلسطيني  تتكون من الصف األول   :المرحلة األساسية الدنيا

  .  األساسي حتى الصف الرابع األساسي

موعة من الخطوات واإلجراءات التي تم وضعها من قبل واضعي  هي مج:األنشطة التعلمية

المنهاج المدرسي التي تتطلب جهداً عقلياً وبدنياً من المعلم و المتعلم  لتحقيق األهداف التعليمية  

المراد تحقيقها وتحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلمين  وإكسابهم المهارات والخبرات وتجرى 

األدوات والمواد والمستلزمات الضرورية سواء كانت داخل الصف أو في بيئة تتوفر فيها 

  .  إلجرائهاالمختبر المدرسي  فهي غير مقتصرة على  مكان محدداً 

 هو كتاب العلوم الذي اعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتدريسه :كتاب العلوم

األساسي في فلسطين  منذ بداية العام الدراسي  و الثاني و الثالث و الرابع األوللطلبة  الصفوف 

2011 /2012.  

هي العوامل التي يؤدي  وجودها إلى التأثير السلبي بمنع المعلم من تنفيذ األنشطة  :المعيقات

  . التعلمية التي يتضمنها كتاب العلوم العامة في المرحلة األساسية الدنيا
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  2. الدراسات السابقة  العربية 2 

  الدراسات السابقة األجنبية3.2
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  الفصل الثاني 

  االطار النظري 2.1  

تعد األنشطة التعلمية سواء الصفية أو غير الصفية مجاالً هاماً من المجاالت التربوية التي يمكن 

 وكذلك تسهم في تزكية نفوسهم من خاللها تنمية قدرات الطالب الروحية والفكرية والجسدية

وتهذيب أخالقهم وزيادة نموهم وتفاعلهم االجتماعي من خالل ممارستهم للمواقف والخبرات التي 

  .يتعرضون إليها أثناء دراستهم

 أو أو المعلم الطالب به نشاط يقوم كل " العلمي أو التعلمي بأنه   النشاط(2004)ويرى زيتون 

 أنه طالما خارجها أم المدرسة داخل النشاط هذا كان سواء و تعليمهاأ العلوم تعلم بغرض كالهما،

  .منه بتوجيه و المعلم تحت إشراف يتم

ا بأنها نوع من أنواع االستقصاء التي يقوم به" األنشطة التعلمية ) 2000(كما ترى الناشف 

  والتنظيم،، وطرح األسئلة، واالستكشاف، والبحث، والتخطيط،المتعلم أثناء ممارستها بالفحص

وتقدم هذه األنشطة مفاهيماً علمية ذات أهداف تعليمية محددة يتم وضعها وفقاً . التفكيرو

  ".  لخصائص المتعلمين، ويتم تنظيمها حسب تتابع معين يكفل حسن التعلم

  :إن لألنشطة التعلمية أهداف تربوية تتمثل في) 1999(وقد بين الوكيل و محمود 

 .ن المهارات في مجاالت مختلفةإكساب التالميذ مجموعة م .1

 .إكساب التالميذ مجموعة من العادات واالتجاهات المختلفة .2

 .تنمية القدرة على التفكير عن طريق األنشطة التي تحل مشكالت مرتبطة بحياتهم .3

 .تنمية القدرة على العمل الجماعي و التعاوني .4

 .تنمية القدرة على التخطيط .5

  .تنمية القدرة على االبتكار .6
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  ئف النشاط العلمي وظا

 .تنمية الميول والمواهب ومصدراً غنياً للدافعية: الوظيفة السيكولوجية للنشاط .1

تساعد في توفير الخبرات حتى يزداد وضوح المعارف  :الوظيفة التربوية للنشاط .2

 .وفهمها

 تقوم التييسهم في إدراج الصداقة والود بين أفراد الجماعة : الوظيفة االجتماعية للنشاط .3

  . ليةوون والثقة وتحمل المسؤالنشاط والتعبا

  أنواع النشاط العلمي   

  : أن لألنشطة العلمية أنواعاً ومنها) 2003(يرى الخطيب 

 .  العلمية للجميعوالمبادئنشاطات علمية عامة لجميع الطلبة و هدفها تعليم المفاهيم  .1

 العلمية والمبادئيم نشاطات علمية تعزيزية لجميع الطلبة تهدف إلى تثبيت تعلم المفاه .2

 .لدى الطالب

 تجاوز المعرفة العلمية التي حصل إلىنشاطات إنمائية يقوم بها بعض الطلبة وتهدف  .3

 .  معرفة كتاب العلوم المقررإزاء معرفة علمية جديدة إلىعليها الطالب 

 

  أهمية االنشطة التعلمية

في إكساب المتعلمين المهارات أوضح هارلن بأن النشاطات والتجارب العملية  تسهم بشكل كبير 

العقلية والعملية التي تمكن المتعلم من خاللهما من البحث في محيطهم وحل مشكالتهم وأن 

يستجيبون للعالم المتغير الذي يعيشون فيه، وأن يفسروا منطقياً، وأن يعرفوا كيف يبحثون عن 

دان العلوم  فقط  بل في البرهان و يتقصون الدليل واإلثبات، وأن يستخدموا ذلك ليس في مي

  ).  1988عبد الفتاح،(مختلف مناحي الحياة 
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 إلى إن النشاط العلمي يسهم في تحقيق بعض الوظائف منها  (1981)وزكيكاظم وأشار 

الحصول على معلومات جديدة والتدرب على بعض المهارات العملية والمالحظة الدقيقة 

  .والمهارات األساسية في حل المشكالت

 أن األنشطة العملية تزيد من دافعية المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم نحو  (2000)هنويرى جو

  . أن ذلك يعتمد على خبرة المعلم و معرفته لدوره المحدد أثناء القيام بالنشاطإالالعلوم 

في حديثه عن دور األنشطة العملية في تدريس العلوم بان التربية اهتمت ) 2002( وبين سالمة 

علمين وغيرت التركيز من المادة الدراسية إلى المتعلم نفسه، كما بين أن التجريب بنشاط المت

واألنشطة العملية التي يقوم بها المتعلم ذات أهمية كبيرة في تدريس العلوم، بل إنها تعتبر القلب 

النابض لهذه المادة الحيوية في مراحل التعليم المختلفة، فهي ذات تأثير كبير ومباشر على 

اب الطالب المعلومات والمهارات العلمية وعلى تكوين المفاهيم و االتجاهات لديهم و تنمية اكتس

  .عمليات العلم األساسية، فبواسطتها يمكن تحقيق الكثير من أهداف تدريس العلوم

 الدرس خطة من عناصر مهما عنصرا تمثل " التعلمية األنشطة  أن ( 1994) ويرى الخليفة

   "له تالية أو مصاحبة أو الدرس ةبداي في تكون قد وهي

 والطريقة وفي المحتوى مع وتتداخل وتتقابل ترتبط التعلمية األنشطة أن) 1999( أحمد ذكر كما

 يمارسونها التي  واألنشطة المعلومات الكتساب التالميذ كيفية سير المعلم يصف المكون هذا

 الذي نسعى الهدف باختالف رآخ إلى درس من التعليم أنشطة وتختلف لتحقيق الهدف، وصوال

 الصامتة والجهرية الفصل كالقراءة داخل األنشطة بهذه التالميذ يقوم وقد طبيعته و تحقيقه إلى

 في أو المعمل في تتم كأن الدرس خارج حجرة بها يقومون أنشطة هناك و التمارين، وحل

  .المكتبة

  ير اختيار النشاط العلمي يمعا

  على المستوى التخطيطي أو التنفيذير النشاط العلمي سواءاختياأن ) 2003(يرى الخطيب 

  :ر منهايعلى عدة معاييعتمد 

 .االرتباط بين النشاط وعناصر المنهج األخرى كاألهداف والمحتوى والوسائل والتقويم .1
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 .إثارته للتفكير و حاجاته واهتمامهمتعلم من حيث االرتباط بين النشاط وال .2

 .جابية للجميعإتاحة الفرصة للمشاركة االي .3

 . المشكالت لتكون موضع الدراسةإثارة .4

 .استخدام مصادر متنوعة غير الكتب المدرسية .5

 .قد يعتمد على الجهود الفردية في جانب وعلى الجهود الجماعية في جوانب أخرى .6

 .يعتمد النشاط في تنفيذه على التخطيط المشترك بين المعلم والتالميذ .7

 .مراعاة الظروف الخاصة بكل بيئة .8

   .تمكن المعلم تخطيط النشاط وتنفيذه مع تالميذ .9

  : العلمية أهدافها البد من مالحظة ما يلياألنشطةلكي تحقق  ) 2003(كما و يرى الخطيب 

مكانات المادية يضع المعلم خطة لتنفيذ جميع األنشطة العلمية المقررة في ضوء اإل .1

 .ألهداف تتضمن تحقيق االتيالمتوافرة وتحسين تنفيذها بالكيفية 

 .يحرص المعلم على أن يكون النشاط العلمي في الوقت المناسب للحصة .2

 .أن يكون دور التالميذ واضحاً في تنفيذ األنشطة حتى يتحقق تعلماً فعاالً .3

 يتوصل التيعلى المعلم أن يتأكد من النشاط العلمي قبل الحصة ليتأكد من سالمة النتائج  .4

 .إليها

 . سليمإطارالميذ ضمن يحرص المعلم أن يكون عمل الت .5

 العلمية طرح األسئلة من جانب المعلم لمساعدة التالميذ على اكتشاف األنشطةيتخلل  .6

 .بأنفسهمالحقائق 

 .تنويع األنشطة العلمية ألنه يوفر الدافعية لدى الطلبة .7
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هناك نوعان من األنشطة العلمية صفية والصفية خارج الصف و األنشطة الالصفية  .8

 . ودافعية للتالميذإثارةوقد يكون أكثر ) صاحبالتعلم الم(تسمى 

 تقويم النشاط العلمي في دروس العلوم 

 حاجة المعلم إلىفي حديثة عن تقويم النشاط العلمي في دروس العلوم ) 2003(أشار الخطيب 

 كان إذا يمكن بها تقويم ما يقوم به وتالميذه من أنشطة علمية وما التي معرفة الطريقة إلى

 إحدى فيقوب نشوان عولقد طور ي. داف و أجهزة تكفي لتحقيق األهأدواتما به من المختبر و

  .دراساته مقياساً لهذا الغرض ويستطيع المعلم االستفادة منه في التقويم الذاتي

  مفهوم مختبر العلوم

أن مفهوم المختبر يتعدى تلك الغرفة المصممة إلجراء التجارب، إلى )  (2001يرى العيوني

معلم العلوم وطالبه من تنفيذ التجارب العملية في أي مكان عند توفر األدوات والمواد إمكانية 

و لما للمختبرات التعليمية من أهمية بالغة في ترجمة النظريات والقوانين إلى . واألجهزة الالزمة

تي واقع ملموس فهي تعد من أهم مقومات التقنيات التربوية الحديثة على اعتبارها من الوسائل ال

فهي تعتبر بمثابة البيئة التي ينمو فيها الطالب ألنها  تساعده . ال غنى عنها في تدريس العلوم

على توفير خبرات حسية متعددة ومتنوعة تعتبر أساسا لفهم الكثير من الحقائق والمعلومات 

  .والمفاهيم والظواهر الموجودة في  بيئته

ية أو مجموعة من  العمليات التي يقوم فيها المختبر بأنه العمل) 2005(ويعرف شاهين وخطاب 

الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل وقد يقوم بعمله هذا في حدود معينة 

  .كغرفة المختبر في المدرسة أو الحديقة أو أي مكان آخر

  أنواع مختبر العلوم

بين نوعين من ميزون يالمختصون بالتربية العملية وتدريس العلوم أن  ) 2003(أشار الخطيب 

  :المختبرات من حيث األداء والتنفيذ

  



 
 

16

  المختبر التوضيحي   . 1

يؤكد على تنفيذ النشاطات العلمية والتجارب المخبرية بصورة توضيحية لمعلومات سبق وأن 

تجارب العلمية المغلقة تعلمها الطالب لذا يستند هذا النوع من النشاط المخبري على مبدأ ال

 بتنفيذ التعليمات التي تعطى له وتنفيذها بالنص الحرفي  للنشاط الطالب م فيهايقو. النهائية

و هذا النوع من النشاطات شائع . ئق ومفاهيم علمية  تعلمها سابقاًالعلمي، وذلك للتأكد  من حقا

وتدني , تعلم العلوم يفقد الطلبة اهتمامهم بالجوانب العلمية في أنفي المدارس ويترتب عليه 

  .بيعة العلم كمادة وطرقة في التفكيرطفهمهم ل

  االستكشافي –المختبر االستقصائي . 2

إستكشافية أي تعلم العلوم –يؤكد على النشاطات العلمية والتجارب المخبرية بصورة إستقصائية 

ودراستها بالتقصي واالكتشاف وحل المشكالت وفي هذا األسلوب يذهب الطالب إلى المختبر 

بتوجيه من (تقصى وبالتالي يمارس طرق العلم و عملياته، و يصل بنفسه لكي يصمم و يبحث وي

و بذلك تحقق فعلية المعلم ال اسميته , إلى نتائج علمية لم يكن يعرفها من قبل) إرشادهالمعلم و 

  .أي يدرس العلم كمادة وطريقة وليس كمادة فقط

نهائيـة والموجـه استقـصائياً      وهذا النوع من النشاط يستند على النشاطات العلمية المفتوحـة ال          

  . لألغراض التقصي والكتشاف وحل المشكالت

  :وتتضمن النشاطات العلمية الطرق التالية 

معدة كمشكالت علمية تتطلب أساليب تدريسية : النشاطات العلمية المفتوحة النهائية .1

 .مختلفة

 ).ستكشافيةاإل(ستقصائية الموجهة النشاطات العلمية اإل .2

عبارة عن نشاطات تدعو الطلبة لكي ) ستقصائيةالدعوات إل(صائية ستقالنشاطات اإل .3

يستقصوا بعض األنشطة العلمية من خالل المناقشة واالستقصاء العلمي لمشكلة علمية 

االستقصائية النموذجية تقديم مشكلة ملحة ودعوة الطلبة ) أو الدعوة( المناقشة إلىوتدعو 

 .الخ ...لتصميم تجارب علمية متعلقة بالمشكلة 
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يقوم معلم العلوم بعرض حقيقية علمية أو مفهوم علمي أو : النشاطات العلمية العرضية .4

 .مبدأ علمي  أو قاعدة علمية لتحقيق أهداف تعلمية معينة

 .تجعل العلوم أكثر متعة:  الصوريةباأللغازالنشاطات العلمية  .5

 .النشاطات العلمية بأسلوب حل المشكلة  .6

وهي موجهة بشكل خاص )  غير منمطة(أقل نشاطاً : نويةالنشاطات العلمية األقل ب .7

  .ألطفال الروضة تالميذ المرحلة األساسية الدنيا وتتضمن األلعاب العلمية

والتجارب المخبرية جزأ ال يتجزأ من النشاطات العلمية وفي تعليم العلوم وتعلمها وهو               

لنابض في تدريس العلوم في مراحل التعليم القلب ا) المختبر بنشاطاته المخبرية المرافقة(

المختلفة ولذلك قيل إن العلم ليس علماً ما لم يصطحب بالتجريب والعمل لمخبري لذلك تولي 

االهتمامات الحديثة في التربية العلمية والنشاطات العلمية المختبر أهمية كبيرة ودوراً بارزاً في 

  ).1994زيتون ،(تدريس العلوم 

  :  المخبرية أنواع التجارب

ومن أنواع التجارب ، تلف باختالف طبيعتها والهدف منهاأن التجارب تخ )2006(الخطيب يرى 

  :المخبرية ما يلي

  : التجارب البسيطة والتجارب المعقدة 1.

,  السابقةخبراته منها مستوى نضج المتعلم وكثيرةتتوقف بساطة التجربة وتعقيدها على عوامل 

كان يختبر , جرائها من جهة الطالبإ التجارب البسيطة تتميز بسهولة لذلك نستطيع القول بأن

لى تركيز ومتابعة وخلفية إالطالب ذوبان السكر في الكيروسين بينما التجارب المعقدة تحتاج 

  .يجاد معامل التوتر السطحي للماءإك, علمية مسبقة عن الجانب المعرفي

  :التجارب الوصفية والتجارب الكمية  . 2

 فيها بوصف ما يحدث كتجارب تلون اللهب قي علم          يكتفي التيهي التجارب   : رب الوصفية التجا

فتتطلب تقديراً كمياً ممن يقوم بها فمثالً الطالـب الـذي يقـوم             : بينما التجارب الكمية  . الكيمياء
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يجاد النسبة الوزنية بين المغنيسيوم واألكسجين في مركب أكسيد المغنيـسيوم ال يعلـم              إبمحاولة  

  .ن الطالب يقوم بتجارب كميةإومن ثم ف, بقاً هذه النسبةمس

 يدخل فيها ما يسمى بالمتغير التجريبي التيفي أبسط صورها هي : التجارب الضابطة.3 

من غير وجود المتغير ,  نحصل عليها في نفس الموقفالتيو تقارن النتائج بتلك , على الموقف

  .ارب لطلبة المرحلة الثانويةذاته و غالباً ما يستخدم هذا النوع من التج

  :التجارب االستكشافية والتجارب التأكيدية .4

و عن طريقها يمكن , لى نتائج أولية أو مؤقتةإلى التوصل إتهدف :  التجارب اإلستكشافية

أما التجارب التأكيدية توفر . ليهإالتخطيط للقيام بتجارب أخرى للتحقق من صحة ما تم التوصل 

  .عن صحة النتائج األوليةلنا نتائج يقينية 

  أهداف مختبر العلوم 

  :أن المختبر يحقق األهداف التالية)  ( 2005أورد عطا

 .إثبات صدق المعلومات والمعرفة العلمية بأشكالها التي كان  الطالب يتعلمها في وقت سابق. 1

 .تنفيذ مفاهيم علمية سبق للطالب ان تعلمها في مواقف جديدة.2

 . علم عن طريق العملتحقيق مبدأ الت3. 

 .إكتساب اإلتجاهات والميول العلمية .4

 .تنمية بعض المهارات الجديدة وعمليات العلم عند الطالب.5

 .يتوصل منه الطالب إلى معرفة علمية صادقة يقينية6. 

  .يستخدم للتطبيق وتعزيز أهداف تعلمها الطالب مسبقاً.  7
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  أهمية مختبر العلوم 

لعلوم في اعتباره وسيلة فعالة في توضيح المفاهيم ومعالجة العمليات العلمية تكمن أهمية مختبر ا

كما أن له دور . لما توفره للمتعلم من خبرة حسية مباشرة من خالل التعامل مع المادة واألدوات 

 العلمية المرغوبة واالتجاهاتهام في تطوير القدرات العلمية والمعرفية والعملية وتنمية الميول 

 العالقات العلمية والتحقق منها وتزودهم الكتشافارب العلمية تمنح المتعلم فرصاً مناسبة فالتج

  ).1990  والعبسي،1995 الخليلي وآخرون،( بفهم الحقائق والظواهر والمفاهيم

إلى أهمية المختبر والنشاطات العملية وبين أن االتجاهات الحديثة ) 2005(وأشار عطا اهللا 

 على ذلك وتوليها االهتمام لما له من دور بارز في إنجاح برامج العلوم لتدريس العلوم تؤكد

ومناهجه وأشار إلى أن المختبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحتوى المعرفي لمنهج العلوم وبتنفيذ 

األنشطة العملية التي لها دور في تحقيق أهداف تدريس العلوم وبين أن النظرة الحديثة للمختبر 

  .لعملية وليس المكان أو الزمان الذي تجرى فيه النشاطات العمليةتركز على أنه ا

على أهمية المختبر في تدريس العلوم وذلك لما )  2005(وفي هذا الصدد أكد شاهين وحطاب 

 المهارات والمعلومات لدى الطلبة وفوائد واكتساب والميول االتجاهاتلها من أثر على تكوين 

 :نب ومنهامختبر العلوم تتلخص في عدة جوا

 .إن العمل المخبري يساعد على فهم طبيعة العلم و أهمية التجريب.1

 .إضفاء الواقعية على بعض المعلومات واألفكار النظرية التي يتعلمها الطالب.2

 .استخدام الحواس أثناء العمل المخبري و إتاحة الفرصة للخبرة الحسية المباشرة.3

جهزة المخبرية الرئيسية وكيفية المحافظة عليها تدريب الطالب على طرق  استخدام األ.4

 .والعناية بها والتعرف على تصميمها وتركيبها

 .لمية التي يتطلبها العمل المخبريالتدرب على كيفية التغلب على الصعوبات الع.5

 .تدريب الطالب على االحتياطات التي يجب إتباعها أثناء التجريب للحصول على نتائج دقيقة.6
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 قواعد السالمة واألمان أثناء التجريب العملي وتوخي الحيطة والحذر أثناء استخدام مراعاة.7

 .بعض المواد واألجهزة

 أماكنها بعد إلىتعويد الطالب على بعض العادات الحسنة كالترتيب والتنظيم وإعادة األشياء . 8

 .االستخدام

 .ائج بطريقة علميةتنمية المقدرة على المالحظة الدقيقة المباشرة وتسجيل النت 9.

 النتائج المالئمة من المشاهدات والمعلومات التي يتم إلىتنمية التفكير المنطقي للتوصل .10

  .الحصول عليها أثناء التجربة

  توجيهات لطريقة المختبر

 بعض التوجيهات التي يجب مراعاتها لطريقة المختبر لتحقق أكبر إلى) 2006(أشار الخطيب 

  : قدر من الفائدة 

 .م الفصل بين الطريقة العملية و النظرية ألنهما وحدة متكاملة عد .1

مكانات وأن تتوفر اإل, فاً بالصف المخصص للتدريس النظريأن يكون المختبر ملح .2

 .شراف معلم العلوم وتوجيهاتهإجراء التجارب عند الحاجة بإالمادية حتى يتمكن التالميذ من 

لدروس العملية بالطابع المحفز على التفكير أن تتسم التوجيهات المعطاة للتالميذ في ا .3

 . باستثناء ما ال تسمح طبيعة الموضوع العلمي بذلك, والتصرف العلمي

  التجريب 

يرتبط التجريب ارتباطاً مباشراً بمفهوم العلم الحديث، ويعد من أكثر أساليب التدريس التصاقاً 

يب خاص للمعلم حتى يكون النشاط بمادة العلوم، ولكن التجريب يحتاج إلى معرفة كافية وتدر

فعاالً وذو معنى للطالب، وأن الغرض األساسي من التجريب تكوين خبرات تعليمية مباشرة 

 اإليجابية االتجاهات مهارات العمل اليدوي، وتطوير واكتسابوتنمية مهارات التفكير العلمي 

  ).1995الخليلي وآخرون،(  حو العملن
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  أصناف العمل التجريبي 

 :العمل التجريبي إلى صنفين) (2005عمس صنف د

حيث يتم من خاللها طرح مشكلة، ويقوم التالميذ بإيجاد الحل : الطريقة الكشفية التنقيبية1. 

واكتشاف الحقائق والمبادئ العملية والقوانين من خالل القيام بالمالحظات والتجارب العملية 

، وقد يكون ذلك حسب تخطيط المعلم )زمري( الالزمة سواء أكان ذلك بشكل فردي أو جماعي 

أو من تخطيط الطالب أنفسهم، كما قد يتدخل المعلم عند ضيق الوقت بشكل ال يتيح لجميع 

المجموعات من إجراء التجربة وتدوين المالحظات بتجزئة المشكلة ويتم تناولها من قبل كل 

 .لمشكلةمجموعة من زوايا معينة ثم تجمع النتائج حتى يتم التوصل إلى حل ل

وفي هذا النوع من التجارب يقوم الطالب بتجارب معينة : الطريقة التدريبية التوكيدية. 2

 .لتوضيح أو توكيد حقيقة أو مبدأ علمي معين يعرفونه مسبقاً

  : مراحل عملية التجريب

 : تمر بها عملية التجريب وهيالتيمراحل ) 2004(حدد النجدي وآخرون 

 ).تغيرات المستقلةالم(التعرف على العوامل .1

 .صياغة التعاريف اإلجرائية الالزمة2 . 

 أو التساؤل الذي يراد اإلجابة عليه وذلك بناء على البيانات اختبارهوضع الفرض الذي يراد  . 3

 .المعطاة

 .بناء وإجراء اختبار للتعرف على صحة الفروض أو اإلجابة على السؤال .4

 .يهاتفسير البيانات التي يتم الحصول عل.5

  .كتابة تقرير التجربة.6
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 أهمية التجريب

على أهمية التجريب في بناء العلم و أن التجريب له دور هام في اكتساب ) Baez(يؤكد بايز 

المهارات وتعلم العلوم بشكل فعال ولذا البد من وجود مكان مخصص ومجهز بكافة مستلزماته 

فيه بحرية وأمان تحت إشراف معلم العلوم يمكن الطلبة من ممارسة األنشطة والتجارب العلمية 

وبناء على توجيهاته وفق ما يتطلبه المنهج المقرر وبما يتناسب مع المرحلة الدراسية               

  ).1997نظام ،( 

 أال يجب تدريسها وبالتالي فإن التجريب على يعتمد العلوم تدريس أن) 1992  (طيبة يذكر كما

 أو األجهزة توفر عدم أو كثرة المحتوى أو الوقت ضيق بحجة فقط ةالنظري النواحي على يقتصر

 الجزء على المعلمين إهتمام ينحصر العلمية وبالتالي للمادة المخصصة الحصص عدد قلة

 إزالتها يجب المبررات هذه كل ممارستها، وعدم العملية بإهمالها األنشطة حساب على النظري

  . العملية األنشطة بأداء مصحوبة تكن لم ما متت ال تدريس العلوم أهداف تحقيق ألن

أن للتجريب دور أساسي في النشاط العلمي والبحوث العلمية ) 1982(ويذكر عميرة والديب 

  .فمن خالله يمكن للباحث جمع المعلومات التي تساعد على فرض الفروض وتكوين النظريات

 متميزة بين عمليات العلم وطرقه، إلى أن التجريب عملية تحتل مكانة) 2002( وأشار عطا اهللا 

يات األساسية المتكاملة، و بين أن التجريب لفهي تأتي في القمة وتضم في مضمونها جميع العم

يبدأ بالمالحظة التي تقود الباحث إلى تحديد السؤال أو أكثر، والسعي إلى إجابات لهذه األسئلة 

 ثم التوصل إلى التعريفات اإلجرائية، بناء اختبارات وتحديد المتغيرات التي يجب ضبطها ومنو

و يلي ذلك تطبيق االختبار الذي يمكن الباحث من جمع البيانات و تفسيرها و التي تساعد الباحث 

 .على تطوير الفرضيات الموضوعة وبالتالي قبولها أو رفضها

ل  أن التجريب أفضل من العروض العلمية وذلك ألن التجريب يجع(2005)وقد أورد الهويدي 

الفرد يشترك في عمليات العلم مباشرة، وتقديم المهارات أما العروض العملية فقد تفتقر في أغلب 

األحيان إلى مشاركة الطالب وينحصر تنفيذ النشاط على ما يقوم به المعلم، ولذا فإن تحقيق 

األهداف يكون عن طريق التجريب أكثر فاعلية، ورغم ذلك ال يمكن االستغناء عن العروض 

  . علمية في تدريس العلومال
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آراء بعض المتخصصين في تدريس العلوم التي تؤكد على أهمية ) 2002( وأورد سالمة 

  :التجريب العملي في تدريس العلوم وذلك من عدة جوانب أهمها

مساعدة المتعلم على فهم طبيعة العلم والتكنولوجيا والعالقة بينهما وأهمية التجريب  - 

 .لمشكالتوالطرق العلمية في حل ا

 .زيادة الدافعية على تعلم المفاهيم العلمية والمعلومات النظرية التي يتلقاها المتعلم - 

 .إثارة الدافعية نحو تعلم العلوم وتكوين االتجاهات العلمية - 

  .إتاحة الفرصة لتنمية المهارات والتدريب على استخدام األجهزة وتصميمها وتركيبها - 

 األنشطة استخدام الواسع ألهمية االنتشار أنه وبالرغم من )2004( كما ويؤكد سيونى وباراديس

والتدريبات العلمية في المختبر في تدريس العلوم أال إن هناك العديد من معلمي العلوم في 

المرحلة الثانوية والمتوسطة يفتقرون إلى طرق و أساليب تصميم المواقف التعليمية وتنفيذها في 

رجع ذلك إلى قلة اإلعداد في أثناء المرحلة الجامعية وعدم المختبر على الوجه الصحيح، و ي

  . شخصي بتنويع أساليب تدريس العلوم الاالهتمامتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر وتدني 

   التعلمية األنشطةمعيقات تنفيذ 

ضمنها تأن  معيقات استخدام المختبر إلجراء األنشطة  والتجارب التي ي) 2004( يرى زيتون 

منهاج تتمثل في عدم وجود حصة خاصة للمختبر في البرنامج الدراسي، وكثرة عدد الحصص ال

 كبر –التي يدرسها المعلم في األسبوع، و كثرة عدد الطالب في الصف الواحد، وطول المقرر

حجم المادة الدراسية، وعدم  توفر الوقت الكافي في تحضير التجارب وإعدادها،  وقلة األدوات 

لمخبرية، وعدم توفر وسائل األمن والسالمة في المختبر، وعدم وجود محضر مختبر واألجهزة ا

عدم كفاية الموارد المالية لتمويل التجارب، وعدم ، وللقيام بإجراء التجارب والتحضير لألنشطة

وجود قاعات أو غرف للمختبر المدرسي، و عدم تركيز االختبارات العامة على المختبر في 

قت الحصة غير كافي إلجراء التجارب، و عدم معرفة المعلم بتشغيل وصيانة تدريس العلوم، و

األجهزة المخبرية، وعدم إعداد المعلم إعداد كافيا يمكنه من إجراء التجارب المخبرية، وعدم 

تعاون اإلدارة المدرسية في تمويل التجارب المخبرية، وتجنب فشل التجربة المخبرية أمام 
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طالب في المختبر، وضعف ميول واتجاهات المعلم نحو العمل الطالب، وصعوبة ضبط ال

  .المخبري 

عدم   من معيقات العمل المخبري  ضيق المساحة داخل قاعة المختبر،أنوترى أيضا الباحثة 

توفر الخدمات األساسية من ماء وكهرباء وغاز وصرف صحي، وعدم توفر التهوية المناسبة، 

ع المناهج الدراسية، وعدم توفر وسائل السالمة وأدوات وضعف توفير التجهيزات المتناسبة م

اإلسعاف األولية ، وانخفاض مستوى صالحية األجهزة واألدوات المخبرية، و عرض الدرس 

 عدم إنهاء إلىبشكل نظري ثم إجراء التجارب بعد مرور بعض الوقت ،ضيق الوقت مما يؤدي 

  .العمل المخبري وعدم الحصول على النتائج
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  لدراسات السابقة العربية  ا2.2 

 إلى معرفة واقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس )2006(هدفت دراسة المنتشري 

األحياء بالمرحلة الثانوية، والكشف عن معوقات استخدامها، في ضوء آراء المعلمين، والمشرفين 

مجتمع وعددهم التربويين ومحضري المختبرات المدرسية، وشملت عينة الدراسة جميع أفراد ال

من المشرفين ) 7( من محضري المختبرات المدرسية و) 35( معلماً و) 46( فرداً، بواقع ) 88(

التربويين، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحي، مستعيناً باالستبيان كأداة في 

  : إجراء دراسته وجاءت النتائج كاآلتي

تحقيقه من استخدام المختبر، وإلى وجود فروق ذات داللة وجود تدني في مستوى الدور المأمول 

إحصائية في استجابة مجتمع الدراسة في تقييمهم لواقع استخدام المختبر يعود لصالح المشرفين 

التربويين، كما دلت النتائج إلى وجود قصور في المخصصات المالية المتعلقة بالمختبرات 

التجارب المعملية، وإلى ضعف لدى طالب المرحلة المدرسية، وقلة المواد الالزمة إلجراء 

  .الثانوية في التعامل مع المواد الكيميائية، وإلى زيادة النصاب التدريسي للمعلم

كما أشارت النتائج أيضاً إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مجتمع 

  .ادة األحياء بالمرحلة الثانويةالدراسة في تقييمهم الستخدام المختبر المدرسي في تدريس م

 للبنين االبتدائية بالمرحلة أنشطة العلوم تنفيذ معوقات معرفة إلى (2004)  هدفت دراسة العنزي

 وأستخدم الوصفي المنهج فيها أتبع والمشرفين التربويين، المعلمين نظر وجهة من عرعر بمدينة

 وأسفرت تربوياً، ومشرفاً معلماً (72) لىع الدراسة حيث طبقت الدراسة، إلتمام كأداة االستبيان

 بأساسيات العلوم معلمي إلمام وعدم المدارس، معظم في متكامل مختبر عدم وجود :عن النتائج

 .المدارس في العلوم ألنشطة خاصة ميزانية تتوفر ال أنه كما إعداد األنشطة،

ة في حصص العلوم  تقصي مدى ممارسة األنشطة العلميإلى )2003( هدفت دراسة العياصرة 

 والى معرفة ما يكتسبه الطالب من معرفة علمية ومهارات أدائية األساسيفي مرحلة التعليم 

 الممارسة، تكونت العينة من سبعة معلمين يدرسون العلوم هذهوتفكيرية واستقصائية نتيجة 

حظة  الدراسة ثالث أدوات لجمع البيانات هي بطاقة المالهذه واستخدمت األساسيةللصفوف 

 العلمية في حصص العلوم األنشطة نسبة ممارسة أن إلىوتوصلت . والمقابالت واالستبيان
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وكان النمط السائد لهذه الممارسة هو النص العلمي %) 35.6( بلغت األساسيلمرحلة التعليم 

 العلمية في األنشطةالذي ينفذه المعلم وأن الطالب الذين تمت مقابلتهم يعتقدون بأن ممارسة 

 العلوم تكسبهم تعلماً أفضل مما يساعدهم على فهم العلوم والتحقق من المعرفة المقدمة حصص

 العلمية تكسب الطالب تعلماً أفضل في مجال األنشطةلهم كما أن المعلمين يعتقدون أن ممارسة 

  .المعرفة العلمية والمهارات اًألدائية والتفكيرية

عوقات إجراء التجارب العلمية لمادة الفيزياء  إلى التعرف على م)2000(هدفت دراسة  فاطمة 

فرداً يمثلون المعلمين ) 83(بالمرحلة الثانوية بمدينتي عدن والحوطة، وتكونت عينة الدراسة من 

والموجهين التربويين للفيزياء في المرحلة الثانوية، وقد صممت الباحثة استبانه تحدد معوقات 

فقرة، كما استخدمت ) 37(مجاالت شملت ) 4(على إجراء التجارب العلمية للفيزياء احتوت 

الباحثة مقياس ليكرت الثالثي أساساً للقياس، وأعطت االختبارات الثالثة أوزاناً مختلفة بحسب 

  ).1-3(أهميتها 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن مجال المختبر ومستلزماته قد تصدر قائمة 

 له من أهمية كبيرة في العملية التعليمية، وأن مجال الكتاب المجاالت من حيث الترتيب لما

  .المدرسي قد أعطي له المرتبة األولى باعتباره عائقاً أساسياً ألجراء التجارب العلمية

 األنشطة إجراء ممارسة من التي تحد المعوقات أهم على إلى التعرف (2000) الزهرانيهدفت 

 وتكونت المسحي الوصفي المنهج فيها الباحث أتبع.الثانوية بالمرحلة الفيزياء تدريس في العملية

 من تحد التي المعوقات أهم أن على الدراسة وأسفرت نتائج معلماً،) 31(من   الدراسة عينة

 من المعلم نصاب :هي الثانوية بالمرحلة الفيزياء الالزمة لتدريس العملية األنشطة إجراء

 درجات وجود الحصة، عدم قبل وإجرائها عملية، ال لألنشطة في التحضير يساعد ال الحصص

المعلمين  تدريب واألدوات، عدم األجهزة من البديل إحضار تأخير العملي، مخصصة للجانب

 تحديث وتجهيز المعملية، عدم واألدوات األجهزة كفاية عدم -الحديثة األجهزة استخدام على

 .باستمرار المختبرات

 التعليمية في المرحلة األنشطةمعرفة معوقات ممارسة  إلى )1997( هدفت دراسة القرشي 

 استبانة بإعداداالبتدائية بالمملكة العربية السعودية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي وقام 
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 هذه التعليمية في األنشطةللتعرف على أراء معلمي المرحلة االبتدائية  حول معوقات ممارسة 

معلماً ) 300(فقرة وطبقة الدراسة على عينة تكونت من ) 55(المرحلة واشتملت االستبانة على 

 بطريقة عشوائية من بين   اختيرتمن معلمي المرحلة االبتدائية في مدارس محافظة الطائف وقد 

 تتخذ أولوية من جهة نظر واإلشكالياتمعلماً وأظهرت أن هناك مجموعة من القضايا ) (420

 عدم - 2ية ومجال التطبيق لألنشطة التعليمية  االنفصال بين مجال النظر- 1الباحث وهي 

 والمخصصات اإلمكانيات  نقص-3 األنشطةوضوح البعد النفسي واالجتماعي في تخطيط 

  . المالية

 إلى الكشف عن مدى ممارسة معلمي الفيزياء لألنشطة العملية )1992(هدفت دراسة طيبة 

العملي، وتم استخدام االستبانة ومدى كفاءة اإلعداد الجامعي في إكسابهم مهارة التدريس 

 معلما بالمرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة (31)الستطالع آراء المعلمين وبلغ عددهم 

وتوصلت إلى وجود قصور واضح في ممارسة المعلمين لألنشطة العملية وفي اإلعداد الجامعي 

  .قررةمما يؤدي بدوره إلى إحجام المعلمين عن ممارسة األنشطة العملية الم

 إلى معرفة واقع إجراء الدراسات العملية والكشف عن أثر )1990(هدفت دراسة الشريف 

عاملي الخبرة والجنس على إجراء المعلمين للدراسات العملية، واستخدمت االستبانة كأداة 

 عدم وجود إجراء فعلي للدراسات إلى معلما بمحافظة سوهاج وتوصلت 130وطبقت على 

 وقلة اهتمام المعلمين بإجراء الدراسات العملية المتضمنة في المنهج وإن العملية وللتجارب،

  .هناك أثر لعامل الخبرة لدى المعلمين بينما ال يوجد أثر لهذا العامل لدى المعلمات

لى تقويم النشاط العملي في دروس العلوم في مدارس الرياض، إ) 1989(هدفت دراسة نشوان 

معلما لكل مرحلة من المراحل االبتدائية ) 70( معلماً بواقع )210(وتكونت عينة الدراسة من 

واإلعدادية والثانوية وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية وتم حساب الصدق المنطقي 

كما حسب ثباته من خالل معادلة ) 0.91(والصدق الذاتي للمقياس وبلغ معامل الصدق الذاتي 

وتوصلت إلى إن استخدام معلمي العلوم ) 0.84( بلغسيبرمان لتحديد معامل االرتباط حيث 

للمختبرات وغرف العلوم وما تحتويه من أدوات وأجهزة حققت مستوى متوسطاً وهو في 

 .المرحلة المتوسطة أعلى منه في المرحلتين االبتدائية والثانوية 
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أو خبرته  إلى التعرف على إذا ما كان هناك أثر لجنس المعلم )1988(هدفت دراسة الخليلي 

معلمة وهي العينة التي ) 72(معلماً و) 49(في أجراء التجارب العلمية فقد أجريت الدراسة على 

عليها الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية باألردن وقام بإعداد استبيان لتحديد أهم ت طبق

ن مواد معوقات العمل المخبري في األردن من وجهة نظر المعلمين والمعلمات الذين يعلمو

  : العلوم المختلفة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .عدم توفر األجهزة-1

 . عدم توفر المواد واألدوات-2

 .كثرة عدد الحصص التي يدرسها المعلم-3

  . كثرة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة-4

أسلوب : ليةإلى معرفة فعالية استخدام األنشطة المعملية التا) 1986(هدفت دراسة مازن 

 واألجوبة في تحقيق بعض أهداف األسئلةالتجريب العملي، أسلوب القراءة، أسلوب تبادل 

 إلىطالباً وتوصلت ) 74(الكيمياء للصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج حيث  طبقت على 

نجاح استخدام نشاط التجريب العملي الفردي الموجة كنشاط علمي من أنشطة الكيمياء في 

 وهي األلمنيوملطالب المهارات اليدوية المتضمنة في التجارب العملية بموضوع إكساب ا

   .مهارات يصعب اكتسابها بدون قيام كل طالب بإجراء التجارب العملية بنفسه

إلى معرفة أثر أسلوب المختبر على تنمية مهارات التفكير ) 1985(هدفت دراسة الزعبي 

طالبا وطالبة ) 468(األردن وتكونت عينة الدراسة من العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

شعبة في الصف الثاني العلمي وقسموا إلى مجموعتين تجريبية استخدم معها ) 12(انتظموا في 

 واألخرى ضابطة استخدم معها األسلوب التقليدي وتوصلت إلى تفوق االستقصائياألسلوب 

سلوب التقليدي في تنمية مهارات كل من  المستخدم في المختبر على األاالستقصائياألسلوب 

  . التفكير والتجريب العلمي

إلى معرفة واقع العمل المخبري في تدريس مادة األحياء ) 1983(هدفت دراسة أبو سردانة 

 ,للصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الثانوية في األردن من وجهة نظر المعلمين والطلبة 
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وتم استخدام النسب  طالب وطالبة) 300(معلماً ومعلمة و) 20(تكونت عينة الدراسة من  و

المئوية لتحليل نتائج الدراسة وحصر المشاكل التي يعاني مدرسو الصف الثاني الثانوي في مادة 

األحياء وتوصلت إلى إن أهم معوقات العمل المخبري هو نقص األجهزة واألدوات المخبرية 

الطلبة ، وعدم تالؤم حصص العمل المخبري في والعجز في وجود مختبرات مناسبة لعدد 

  .المستوى النظري للمنهج ونقص أثاث المختبر كالطاوالت واألحواض وأماكن تحضير التجارب
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   الدراسات األجنبية3.2

أزمير في تركيا إلى تحديد اتجاهات  في) Yildiz et al, 2006(هدفت دراسة بيلدز وزمالؤه 

العلوم، وأيضاً إليجاد المتغيرات المؤثرة في اتجاهات معلمي العلوم نحو أهداف تجارب 

مدرسة تم اختيارها عشوائياً، ) 45(معلماً من ) 87(المعلمين، حيث تكونت عينة الدراسة من 

معلومات تضم الجنس، سنوات : ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام نموذجين لجمع البيانات

. ر، إعداد المختبر، ومقياس ليكرت لقياس االتجاهاتالخبرة، التخصص، المؤهل العلمي، المختب

. أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات معلمي العلوم نحو أهداف وتجارب العلوم كانت إيجابية

وأظهرت النتائج عدم وجود أثر لمتغير النوع االجتماعي في اتجاهات المعلمين، وعدم وجود أثر 

، ووجود أثر لمتغيرات الخبرة والتخصص ووجود لمتغير المؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين

   .المختبر ووجود معدات المختبر

إلى معرفة أثر استخدام طرق تدريسية  مثل القصص  )Ferreire, 2004(هدفت دراسة فيراير

 لمهارات عمليات العلم وحل األطفال العلمية والحوار والمناقشة في تعلم واألنشطةالعلمية 

 إلى ينتمون األساسيطالباً وطالبة من طلبة الصف الخامس ) 21(من المسائل تكونت العينة 

طبقتين العليا والوسطى اجتماعياً وقد تم جمع البيانات من خالل المقابالت وأوراق العمل 

 فاعلية  الطرق الثالثة إلىوامتحانات كتابية والتسجيالت الصوتية للمناقشات الصفية وتوصلت 

 الدراسة وهي التطبيق، والمالحظة، واالستنتاج، هذه تم رصدها في في تنمية مهارات العلم التي

 للمفاهيم ذاتياً األطفال المناقشة والحوار في تغير أنوزيادة قدرتهم في حل المسائل وأظهرت 

 .والتعلم من أفكار أقرانهم والحوار معهم

 Burton and Nino, & hO  LIingsead) 2004(بورتون ونينو وهو لينق سيد هدفت دراسة 

إلى معرفة اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام المختبر في تدريس العلوم في أمريكا الشمالية 

نهم يرون أن التدريس باستخدام أتوصلت إلى   و,معلماً من معلمي العلوم) 72(تكونت العينة من 

إتضح أن المختبر أكثر فاعلية في تدريس العلوم ولكن بالنظر لواقع تدريس هؤالء المعلمين 

منهم بأن سبب عدم استخدام % 59منهم يستخدمون المختبر في تدريس العلوم حيث يعلل % 41

المختبر في تدريس العلوم يعود الفتقارهم لكفايات التدريس الخاصة بالمختبرات وقلة إعدادهم 

  .الجامعي قبل التدريس
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ت معلمي مادة األحياء  إلى تحديد اتجاها) (King et al,2004هدفت دراسة بها كنج وزمالؤه

نحو التشريح كاستراتيجيه لتدريس مادة األحياء، والوقوف على استخدام التشريح في التدريس، 

معلم أمريكي لمدارس متوسطة وثانوية لقياس ) 5000(استخدمت الدراسة استبانة طبقت على 

يجابية نحو وقد أظهرت النتائج أن اتجاهات المعلمين كانت إ. االتجاهات والتدريس الصفي

من المعلمين يستخدمونها في تدريس %) 79(التشريح كإستراتيجية لتدريس مادة األحياء، وأن 

منهم اعتقدوا أن التشريح يعتبر جزءاً مهماً من المنهاج، وأن %) 72(مادة األحياء، كما أن 

  .منهم اعتبروا التشريح نشاطاً مهماً في التدريس%) 69(

 العلمية األنشطة  أثر تنفيذ ة إلى معرف )Chang & Mao, 1999( هدفت دراسة شانغ وماو

طالباً ) 557(في كل من التحصيل العلمي للمفاهيم واتجاهات الطلبة نحو العلم تكونت العينة من 

 ومسجلين في أربع شعب األرض ممن يدرسون مقرر علوم األساسيمن طلبة الصف التاسع 

لمعارف باستخدام نموذج استقصائي وطبقاها على حيث طور الباحثان وحدتين في الفلك وعلم ا

طالباً واستخدم الباحثان أداتين هما إختبار تحصيلي ) 284(التي تكونت من و مجموعة تجريبية 

 طبقت قبل وبعد المعالجة وتوصلت األرضفي الوحدتين واستبانة لالتجاهات الطلبة نحو علوم 

اهيم العلمية أكثر من أقرانهم واتجاهاتهم كانت إلى زيادة تحصيل طلبة النموذج االستقصائي للمف

  .إيجابية

 التعرف فيما إذا كان هناك إلى (Susan&lauara, 1996)هدفت دراسة  سوزان ولورا 

تأثير للتجريب العملي على تفكير الطالب حول المفاهيم العلمية في منطقة ويلمنجستون في والية 

طالبا وطالبه ) 63( وتكونت عينة الدراسة من كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية

واستخدمت الباحثتين أداة استبانه خاصة بالطالب احتوت على ثالث اختبارات األول صفي 

 أن إلى واختبار ثالث لقياس الكفاءة وتوصلت ,واألخر تكاملي بعدي, الختبار المفاهيم العلمية

  . والطالبات نحو المفاهيم العلمية بير الطالالتجريب العملي أظهر تأثيرا ايجابياً في تنمية تفك

إلى معرفة أثر تعزيز التعلم عن طريق المختبر وتعزيز ) Iskenegbe, 1987(هدفت دراسة 

التعلم عن طريق استخدام الوسائل البصرية على تحصيل الطلبة في مادة األحياء حيث تم تطبيق 

راسة كافة فصول التاسع أحياء وكانت العينة الدراسة في والية أنديانا األمريكية وكان مجتمع الد
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 مجموعتين  ضابطة وتجريبية وقد استغرق إلىطالباً وطالبة تم تقسيمهم ) 44(عشوائية فقد بلغة 

 : التدريس خمسة أسابيع ووصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 ال تعطي فروق إن تعزيز التعلم باستخدام عينات المختبر والوسائل السمعية والبصرية األخرى

ذات دالله إحصائية في تحصيل المجموعتين كما إن ذلك النوع من التعلم ال يختلف كثيرا من 

   .حيث التحصيل العلمي في تعلم األحياء

 & Abraham (هدفت دراسة Brine,  Renner,   تقصي آراء طلبة المدارس إلى )1985

طالباً وطالبة تم ) 23(ت عينة الدراسة الثانوية تجاه العمل المخبري في مادة الفيزياء وقد كان

طالباً وطالبة وتم اختيار العينة من ثالثة فصول ) 65(اختيارهم من مجتمع الدراسة البالغ 

دراسية تخصص فيزياء في مدرسة نورمان العليا في الواليات المتحدة األمريكية حيث قامت 

لك المقابالت عن طريق أشرطة تسجيل الباحثة بأجراء مقابالت فردية إلفراد العينة وتم تسجيل ت

والفيديو ومن خاللها تمكنت الباحثة من معرفة االتجاهات االيجابية والسلبية نحو مختبر  مادة 

  : النتائج التاليةإلىالفيزياء حيث توصلت 

   تفضيل الطلبة للمختبر والنشاطات المخبرية عن غيرها من الطرق األخرى - 

 .  الطلبة الرغبات واالتجاهات والميول العلمية نحو مادة الفيزياء األنشطة المخبرية تنمي لدى- 

إلى معرفة مدى تفوق طريقة المختبر والنشاطات )   ,1981Plosser(هدفت دراسة  بلوسر

العملية على طرق التدريس األخرى حيث قامت الباحثة باتريشيا بلوسر بمراجعة ما يقارب 

لعدد الكبير من األبحاث والدراسات فقد تبين إن بحث وبعد استعراض ومراجعة ذلك ا) 200(

من األبحاث بينما تفوقت الطرق %) 16(طريقة المختبر تفوقت على الطرق األخرى في 

من تلك األبحاث لم تظهر %)  73(من األبحاث وقد كشفت الدراسة إن %) 3(األخرى في 

تي قورنت معها خصوصاً في الطرق األخرى ال و فروقاً ذات داللة إحصائية بين طريقة المختبر

  .متغيرات التحصيل وإكساب االتجاهات والقدرات العقلية والمهارات المخبرية وغيرها 

إلى التعرف ) Sounders Walter& Donald, 1979(فت دراسة ساوندرز ولتر ودنالد هد

في اثر الطريقة اإللقائية وطريقة النشاط العملي على مهارات الطالب ومعارفهم وفاعليتهم 

تدريس مادة األحياء في التعليم العام في منطقة كونترا كستا في والية كاليفورنيا وتكونت عينة 
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طالبا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية وقسموا إلى مجموعتين متساويتين ) 50(الدراسة من 

ي المجموعة األولى درست بالطريقة اإللقائية والمجموعة الثانية درست بطريقة النشاط العمل

وكانت أداة الدراسة من اختبار اختيار من متعدد وتوصلت الدراسة إلى إن طريقة النشاط العملي 

  .حققت معدالت أكثر من الطريقة اإللقائية 

إلى معرفة تأثير التجارب  )Jacque line spear & dean doiman, 1973(هدفت دراسة  

ل الطالب وفهمهم للعمليات العلمية العلمية المشتركة والتجارب العلمية المستقلة على تحصي

ومحتوى العلوم في والية ساوت ويست ميزوري في مدينة اسبر ينج فيلد بالواليات المتحدة 

األمريكية وكانت أداة الدراسة اختبارين تحصيليين من اختيار من متعدد قبلي وبعدي األول 

) 171(العلمية وتكونت العينة من لقياس الخبرات السابقة والثاني لقياس النضج الفكري للمفاهيم  

وتوصلت الدراسة إلى أن التجارب المخبرية تزود الطالب بخبرات تساعدهم على فهم .  مستجيباً

العمليات العلمية ومحتوى العلوم ولكن التجارب العملية المستقلة تجعل الطالب أكثر ابتكاراً 

 .ونضجاً فكرياً للمفاهيم العلمية
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  : السابقة التعقيب على الدراسات

ن معظم الدراسات العربية و األجنبية التي تم أدب التربوي يالحظ من خالل مراجعة األ

استعراضها قد اهتمت باألنشطة التعلمية وتناولتها من جوانب مختلفة فهناك دراسات تناولت أثر 

 ,ارفهمومع, وعلى تنمية مهارات الطالب, تحصيل العلمي للطالبالتنفيذ االنشطة التعلمية على 

الزعبي ة كدراسة حول المفاهيم العلمي وتنمية تفكيرهم ,م لعمليات العلموفاعليتهم و فهمه

)1985( Jacque line spear& dean doiman,1973)(،  ودراسة) ساوندرز والتر

, (Susan&lauara, 1996)ودراسة , (Iskenegbe,1987)ودراسة , )1979 ,ودونالد

   .  )Ferreire, 2004( ر فيرايراسة ود, ) 1999 ,شانغ ومو(ودراسة 

دراسة كل من  بيلدز  ك تناولت االتجاهات نحو  تنفيذ األنشطة التعلميةالتيأما الدراسات 

، ودراسة كنج وزمالؤه ) 2004(، ودراسة برروتون ونينو وهو لينق سيد )2006(وزمالؤه 

تنفيذ  استخدام المختبر ل فقد أكدت بأن معلمي العلوم يتمتعون باتجاهات ايجابية نحو)2004(

  .االنشطة التعلمية  وكذلك الطلبة

دراسة كل من  ك تحول دون تنفيذ االنشطة التعلميةالتيأما الدراسات التي تناولت المعيقات 

 ، ودراسة الزهراني)2000(، ودراسة فاطمة )2004(العنزي   ودراسة،)2006(المنتشري 

والتي اتفقت على وجود معيقات ) 1988( يلي ، ودراسة الخل)1997(، ودراسة القرشي)2000(

 اإلعداد والمخصصات المالية وقصور في اإلمكاناتمن نقص في   التعلميةاألنشطةفي تنفيذ 

  . للمعلميناألكاديمي

, والصف الدراسي, والمؤهل العلمي,  التعرف على أثر الجنسإلىأما الدراسة الحالية فقد هدفت 

والمعيقات  , نحو التنفيذ االنشطة التعلميةمعلمي العلوم اتجاهات والمديرية على , وسنوات الخبرة

 الواردة في كتب العلوم العامة في المرحلة  التعلميةلألنشطةمعلمي العلوم تنفيذ التي تحول دون 

  . م2012 – 2011األساسية الدنيا في محافظة الخليل للعام الدراسي 

 

 

 



 
 

35

 

  الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

  المقدمة  1.3

  منهج الدراسة2.3

  

   مجتمع الدراسة3.3

  

  عينة الدراسة 4.3

  

  أداة الدراسة5.3

  
   متغيرات الدراسة6.3

  

  اجراءات الدراسة7.3

  

   اإلحصائيةالمعالجة  8.3

 

 

 

 



 
 

36

  الفصل الثالث 

   اإلجراءاتالطريقة و 

   المقدمة  1.3

داة المستخدمة فيها وإجراءات تناول هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة و مجتمعها وعينتها واأل

الصدق والثبات واإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتنفيذ الدراسة، وكيفية سير الدراسة كما 

  . حليل البيانات واستخراج  النتائجتشتمل على وصفاً للطرق اإلحصائية التي استخدمت في ت

   منهج الدراسة 2.3

رفة  اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمع

األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة ومعيقات تنفيذها من وجهة نظرهم في محافظة 

 .وذلك لمالئمته  لمثل هذا النوع من الدراسات  الخليل

  مجتمع الدراسة  3 .3 

)  الرابع–األول  (األساسية الدنيا منتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في المرحلة 

) 884(والبالغ عددهم م 2012 /2011الدراسي  في المدارس الحكومية في محافظة الخليل للعام

  .معلماً ومعلمة

  عينة الدراسة 4.3 

معلماً ومعلمة  من معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا ) 255( تكونت عينة الدراسة من 

وتم اختيارها بطريقة طبقية %) (29ية في محافظة الخليل أي بنسبة في المدارس الحكوم

، الصف الجنس، المؤهل العلمي( عشوائية  من المجتمع الكلي للدراسة وفقاً للمتغيرات التالية 

  :يبين خصائص العينة الديموغرافية) 1.3(والجدول رقم  .)، المديريةالدراسي، سنوات الخبرة
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  ائص العينة الديموغرافيةخص): 1.3(الجدول رقم  

  النسبة المئوية   العدد  مستويات المتغير  المتغير

   %45.1 115  ذكر
  الجنس

  %54.9 140  أنثى

  %23.8  59  دبلوم

  المؤهل العلمي  %9. 74 191  بكالوريوس

  %2.0 5  ماجستير فأعلى

  %24.1 61  األول

  %4. 29   75  الثاني

 %22.9   58  الثالث
  الصف الدراسي

  %24.1  61  الرابع

   %19.6 50   سنوات5أقل من 

  سنوات الخبرة   %34.9  89   سنوات10 – 5

  %45.5  116   سنوات10أكثر من 

   %15.7  41  الشمال

  المديرية   %21.5  55  الوسط

    %63.0  601  الجنوب

  



 
 

38

        أداة الدراسة 5.3

 اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو قامت الباحثة ببناء أداتين للدراسة األولى لمعرفة

األنشطة التعليمة الواردة في كتب العلوم العامة، والثانية لمعرفة معيقات تنفيذها من وجهة 

نظرهم في محافظة الخليل، وبعد عرضها وإجراء التعديالت الالزمة من إضافة و حذف تم 

  .اعتمادها بصيغتها النهائية بناء على طلب المحكمين

  صدق األداة 1.5.3    

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، 

هذا من . والذين أبدوا بعض المالحظات حولها، وبناء عليه تم إخراج االستبانة بشكلها الحالي

ط بيرسون ناحية، ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتبا

)Pearson correlation ( لفقرات الدراسة مع الدرجة الصف الدراسي لألداة، وذلك كما هو

  ).2(في الملحق رقم 

   ثبات األداة 2.5.3

تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغت قيمة 

وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة مرتفعة من   ( 0.88)ية واألداة الثان ( 0.93)الثبات لألداة األولى

  ).2.3(وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  . الثبات وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة

  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة): 2.3(الجدول رقم 

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المجال

  0.93  32  االتجاهات نحو األنشطة التعلمية

  0.88  25  معيقات تنفيذ االنشطة التعلمية 
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   إجراءات الدراسة 6.3

  : لتحقيق أهداف الدراسة قامت  الباحثة بالخطوات التالية اآلتية

 إلى مديريات التربية والتعليم هب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجعلى كتا الحصول.1

  .)6(قم راسة  كما في الملحق رالثالث في محافظة الخليل للحصول على مجتمع الد

الحصول على موافقة وتوقيع من مديرات التربية في محافظة الخليل على كتاب لتسهيل .2

  ).7(المهمة وتوجيهه للمدارس المراد إجراء الدراسة فيها  كما في الملحق رقم 

عة من استبانه على مجمو) 255(بعد التأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بتوزيع . 3

  .معلمي العلوم في  المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل

 الدنيا بتعبئتها  بما هو مطلوب األساسيةجمع االستبانات التي قام معلمي العلوم في المرحلة .4

  . استبانة255منهم وقد بلغت االستبانات المسترجعة 

  .لتحليلهاالقيام  بتبويبها وترميزها وإدخالها إلى الحاسب اآللي .5

  .عرض النتائج في جداول خاصة بها ومناقشتها وكتابة التوصيات الالزمة.6

   متغيرات الدراسة 7.3  

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

  المتغيرات المستقلة 1.7.3 

  ذكر، أنثى :   الجنس

  .،  ماجستير  فأعلى،  بكالوريوسدبلوم:  المؤهل العلمي 

  .ل، الثاني،  الثالث، الرابعاألو: الصف الدراسي

 .       سنوات10 سنوات، أكثر من 10- 5اقل من خمس سنوات،  : سنوات الخبرة

 .   ،  الوسط، الجنوبالشمال:  مديريةال
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 : المتغيرات التابعة 2.7.3 

   اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة -  

    معيقات تنفيذها من وجهة نظرهم - 

   المعالجة اإلحصائية  8.3  

  تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

SPSS    معامل  إلىحيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إضافة

المستقلة  للعينات t-test) (و استخدام اختبار) Pearson Correlation(االرتباط بيرسون 

.)Tukey- test(  ومعامل ثبات كرونباخ ألفا واختبار توكي  One way ANOVA)(واختبار 

  

قامت الباحثة باستخدام مفتاح التصحيح لقراءت المتوسطات الحسابية لفقرات أداتي الدراسة كمـا          

  .)3.3(هو موضح في الجدول رقم 

  :مقياستصحيح ال

  مفاتيح التصحيح): 3.3(الجدول رقم 

  الدرجة  المتوسط الحسابي

  منخفضة    فأقل -  2.33 

  متوسطة  3.67 – 2.34

  مرتفعة   فأكثر – 3.68

  

  

  

  

  



 
 

41

  

  الفصل الرابع 

  ةتحليل نتائج الدراس

  

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.4

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.4

  متعلقة بالسؤال الثالث النتائج ال3.4

   النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.4
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  الفصل الرابع 

  :مقدمةال

يتضمن هذا الفصل تحليالً إحصائياً للبيانات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة على 

  .أسئلتها وفرضياتها

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

اهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية ما اتج: السؤال األول نتائج 1.4

  الواردة في كتب العلوم من وجهة نظرهم في محافظة الخليل؟

 التجاهات المعيارية واالنحرافاتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

تب العلوم من وجهة نظرهم معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في ك

وبدرجة ) 0.51( معياري فاوبانحر) 3.87(في محافظة الخليل حيث بلغ المتوسط الحسابي

أرى أن تنفيذي لألنشطة التعلمية " التي تنص ) 1(مرتفعة ، و بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

التي تنص ) 2 (، وتلتها الفقرة رقم)0.60(وبانحراف معياري ) 4.49(يثير اهتمام الطالب 

حيث  بلغ المتوسط الحسابي  " أرى أن األنشطة التعلمية تشوق الطالب على متابعة الدرس"

أن األنشطة التعلمية " التي تنص ) 3(وتلتها الفقرة رقم ) 0.70( معياري وبانحراف) 4.31(

 وبانحراف) 4.18(حيث بلغ المتوسط حسابي . تعمل على بقاء اثر التعلم لدى الطالب

 ) .3(وذلك كما هو موضح في الملحق رقم )  0.71(اريمعي

هل تختلف اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة : السؤال الثاني نتائج 2.4

المؤهل العلمي، الصف الدراسي،  الجنس، (ختالفباالتعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

  ؟)سنوات الخبرة، المديرية

   .)α ≥0.05(  فرضيات صفرية عند مستوى الداللة إلىلسؤال تم تحويله لإلجابة عن هذا ا

في ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

  .نسفي محافظة الخليل تعزى للج
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 التجاهاتللعينات المستقلة )  Independent  t-test( لفحص الفرضية  تم استخدام اختبار 

معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة 

  ).1.4(الخليل  بناء على متغير الجنس، كما تبين في الجدول رقم 

للعينات المستقلة في اتجاهات )  Independent  t-test( تائج اختبارن): 1.4(الجدول رقم  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة 

  .الخليل تبعاً لمتغير الجنس

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

) ت ( قيمة 

  بةالمحسو

الداللة 

المحسوبة 

 0.52 3.91 115  ذكر

 0.51  3.83 140  أنثى
2.53 1.270 0.681  

  

هي أكبر من مستوى الداللة ) 0.68( مستوى الداللة المحسوبة أن) 1.4(يتضح من الجدول رقم 

وعلية تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) α ≥ 0.05(االحصائية 

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية ) α≥ 0.05(ى وعند المست

  .الواردة في كتب العلوم  العامة في محافظة الخليل بناء على متغير الجنس

في  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

لدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة  اتجاهات معلمي المرحلة األساسية ا

  .في محافظة الخليل تعزى للمؤهل العلمي

 معلمي التجاهات) (ANOVAلفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

لخليل المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة  في محافظة ا

  ).2.4(بناء على متغير المؤهل العلمي، كما هو موضح في الجدول رقم 
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 معلمي المرحلة التجاهات) (ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 2.4(الجدول رقم 

األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  العامة في محافظة الخليل تبعاً 

  .هل العلمي في محافظة الخليل لمتغير المؤ

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

) ف (قيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 0.483 2 0.965  بين المجموعات

  252 64.609  داخل المجموعات

  254 65.574  المجموعات
0.256 

1.886 0.163 

  

هي أكبر من مستوى الداللة ) 0.16(توى الداللة المحسوبة  ان مس(2.4)رقم يتضح من الجدول 

وعلية  تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود  فروق ذات داللة ) (α ≤ 0.05 االحصائية 

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة  )α≥ 0.05(إحصائية عند المستوى  

  . افظة الخليل تعزى للمؤهل العلميالتعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في مح

األعداد و المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية  تبعاً لمتغير ) 3.4( يوضح الجدول رقم 

  .المؤهل العلمي

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية تبعاً  لمتغير المؤهل ): 3.4(الجدول رقم  

  .العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

 0.47 3.86 59  دبلوم

 0.52 3.89 191  بكالوريوس

 0.68 3.45 5  ماجستير فاعلى
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و بإنحراف معياري    ) 3.86(أن المتوسط الحسابي للدبلوم قد بلغ  ) 3.4(يتبين من الجدول رقم 

، وقد )0.52( معياري وبإنحراف) (3.89، وقد بلغ المتوسط الحسابي  للبكالوريوس )0.47( 

  ) .(0.68وبإنحراف معياري ) (3.45بلغ المتوسط الحسابي  للماجستير فأعلى 

في  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثالثة 

ة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  العام

  .في محافظة الخليل تعزى للصف الدراسي

 معلمي التجاهات) (ANOVAلفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل 

  .)4.4( رقم بناء على متغير الصف الدراسي، كما هو موضح في الجدول

 معلمي المرحلة التجاهات) (ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 4.4(الجدول رقم 

العامة في محافظة الخليل تبعاً  األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم

  .لمتغير الصف الدراسي 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  مربعاتال

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 0.446 3 1.339  بين المجموعات

 251 65.888  داخل المجموعات

  254 67.226  المجموع
0.263  

1.696 0.170 

  

أكبر من مستوى الداللة ) 0.17( مستوى الداللة المحسوبة  أن(4.4)   يتضح من الجدول رقم 

 الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  وبذلك نقبل(α≤ 0.05)  اإلحصائية

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة  ) α≥ 0.05(عند المستوى الداللة 

  .التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل تعزى للصف الدراسي 
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 المعيارية تبعاً لمتغير واالنحرافاتبية  والمتوسطات الحسااألعداد) 5.4( يوضح الجدول رقم 

  .الصف الدراسي 

الـصف   المعيارية تبعاً لمتغير     واالنحرافات األعداد، المتوسطات الحسابية،     :)5.4(الجدول رقم     

  .الدراسي

  

 بـانحراف و  ) 3.93( قد بلـغ     األول المتوسط الحسابي للصف     أن) 5.4(يتبين من الجدول رقم     

 معيـاري               بـانحراف و  ) 3.77(، و للصف الثاني قد بلغ المتوسـط الحـسابي           )0.52(معياري  

 0.52 معياريبانحرافو ) 3.85(، و قد بلغ المتوسط الحسابي للصف الثالث )0.50( ، وقـد  )(

   ) .0.50( معياري بانحرافو) 3.94(بلغ المتوسط الحسابي للصف الرابع 

  

في )  α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة 

اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  العامة 

  .في محافظة الخليل تعزى لسنوات الخبرة

 معلمي التجاهات) (ANOVA لفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

ية الواردة في كتب العلوم  العامة في محافظة الخليل المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلم

  ) .6.4(بناء على متغير سنوات الخبرة ، كما هو موضح في الجدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الصف الدراسي

 0.52 3.93 61  األول

 0.50 3.77  75  الثاني

 0.52 3.85 58  الثالث

 0.50 3.94 61  الرابع
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 معلمي المرحلة التجاهات) (ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي):  6.4(الجدول رقم 

وم العامة في محافظة الخليل تبعاً األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العل

  .لمتغير سنوات الخبرة 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة

 0.012 2 0.024  بين المجموعات

 252 67.837  داخل المجموعات

  254 67.861  المجموع
0.268  

0.045 0.956 

  

أكبر من مستوى الداللة ) 0.95( مستوى الداللة المحسوبة أن(6.4)  دول رقم  يتضح من الج

 وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية (α ≤ 0.05)  اإلحصائية

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية  ) α≥ 0.05(عند المستوى 

  . علوم العامة في محافظة الخليل تعزى لسنوات الخبرةالواردة في كتب ال

 المعيارية تبعاً واالنحرافات والمتوسطات الحسابية األعداد)  7.4(كما يوضح  الجدول رقم 

  .لمتغير سنوات الخبرة  

 المعيارية تبعاً لمتغير سنوات واالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية، :) 7.4(الجدول رقم  

  .الخبرة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوات الخبرةس

 0.55 3.88 50   سنوات5أقل من 

 0.47 3.87 86   سنوات10 – 5

 0.53 3.86 116   سنوات10أكثر من 
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 سنوات قد بلـغ     5 من   األقل المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة      أن) 7.4(يتبين من الجدول رقم       

وقد بلـغ المتوسـط الحـسابي لـسنوات الخبـرة مـن                           ،  )0.55( معياري   بانحرافو) 3.88(

، و قد بلغ المتوسط لحـسابي لـسنوات الخبـرة           )0.47( معياري   بانحرافو  ) 3.87 (10  -5

   ) .0.53( معياري بانحرافو  ) 3.86( سنوات 10 من األكثر

في  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   : الفرضية الخامسة

اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

  .في محافظة الخليل تعزى للمديرية

 معلمي التجاهات) (ANOVA لفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

اردة في كتب العلوم  العامة في محافظة الخليل المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الو

  ) .8.4(بناء على متغير المديرية، كما هو موضح في الجدول رقم 

 معلمي التجاهات) (ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) : 8.4(الجدول رقم  

 في محافظة الخليل المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  العامة

  .تبعاً لمتغير المديرية

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 0.077 2 0.155  بين المجموعات

 252 67.387  داخل المجموعات

  254 67.542  المجموع
0.267  

0.288 0.750 

  

أكبر من مستوى الداللة ) 0.75 ( مستوى الداللة المحسوبة أن (8.4)يتضح من الجدول رقم  

 تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ه، وعلي)α ≥  0.05 (اإلحصائية

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية  )α≥ 0.05(عند المستوى 

  . محافظة الخليل تعزى للمديرية الواردة في كتب العلوم العامة في
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 المعيارية تبعاً لمتغير االنحرافاتاألعداد والمتوسطات الحسابية و) 9.4(يوضح الجدول رقم 

  .المديرية 

  . المعيارية تبعاً لمتغير المديريةواالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية، ): 9.4(الجدول رقم 

  

 بانحرافو ) 3.92(  المتوسط الحسابي لمديرية الشمال قد بلغ أن) 9.4(يتبين من الجدول رقم 

 معياري         بانحرافو  ) 3.86(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لمديرية الوسط )0.35(معياري 

  ).0.56( معياري بانحرافو ) 3.85(وقد بلغ المتوسط الحسابي لمديرية الجنوب ، )0.46(

ما معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية من وجهة نظر معلمي المرحلة : السؤال الثالث  3.4

  األساسية الدنيا الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل ؟

 المعيارية لمعيقات تنفيذ واالنحرافاتت الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال  تم استخراج المتوسطا

معلمي المرحلة األساسية الدنيا  لألنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة  من وجهة 

) 0.55( معياري فاوبانحر) 2.44(نظرهم في محافظة الخليل، حيث بلغ المتوسط الحسابي

صعوبة تطبيق المادة " التي تنص ) 33(م وبدرجة متوسطة، و بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رق

عدم " تنص التي) 43(، وتلتها الفقرة )1.09( معياري  بانحرافو) 3.05" (العلمية في المختبر

) 3.00(متوسط حسابي  " اهتمام إدارة المدرسة بتوفير األدوات الالزمة إلعداد األنشطة التعلمية

ظيم وقت الدرس أثناء صعوبة تن"لتي تنص ا) 35(، وتلتها الفقرة )(1.199 معياري بانحرافو

وذلك كما في الملحق  ،)(1.04 معياري بانحراف و2.98)(بمتوسط حسابي " ةط األنشإجراء

   .)4(رقم 

  اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية

 0.35 3.92 41  الشمال

 0.46 3.86  55  الوسط

 0.56 3.85 160  الجنوب
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 التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة  األنشطةهل تختلف معيقات تنفيذ : السؤال الرابع  4.4

الجنس،المؤهل العلمي، الصف (غيرات التالية  للمتبإخالفمن وجهة نظرهم في محافظة الخليل 

  ).الدراسي، سنوات الخبرة، المديرية

   )α≥ 0.05( فرضيات صفرية عند مستوى الداللة إلىلإلجابة عن هذا  السؤال تم تحويله 

 )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   : الفرضية السادسة 

شطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي في معيقات تنفيذ األن

  .المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل تعزى للجنس

للعينات المستقلة لمعيقات تنفيذ ) Independent t-test(لفحص الفرضية تم استخدام اختبار 

علمي المرحلة األساسية الدنيا األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر م

  ).10.4(في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس، كما تبين في الجدول رقم 

لمعيقات تنفيذ األنشطة التعلمية ) Independent t-test(نتائج اختبار): 10.4(الجدول رقم 

الخليل تبعاً الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

  .لمتغير الجنس 

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

) ت(قيمة

  المحسوبة

الدالة 

المحسوبة 

 0.53  2.43 115  ذكر

 0.57 2.45 140  أنثى
253 0.301 0.243  

  

الداللة  اكبر من مستوى  ) 0.243( مستوى الداللة المحسوبة أن) 10.4(يتضح من الجدول رقم 

 إحصائيةوعلية نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة ) α≥  0.05   (اإلحصائية

في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم ) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

  .العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى للجنس
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في  )  α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : رضية السابعة الف

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

  .األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى للمؤهل العلمي

لمعيقات تنفيذ األنشطة )  (ANOVAلتباين األحادي لفحص الفرضية  تم استخدام اختبار تحليل ا

في  نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة

  .) 11.4(كما هو موضح  في الجدول رقم . محافظة الخليل تعزى للمؤهل العلمي 

لمعيقات تنفيذ األنشطة ) (ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 11.4(الجدول رقم 

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  .محافظة الخليل تبعاً  لمتغير للمؤهل العلمي 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 0.100 2 0.200  وعاتبين المجم

  252 76.324  داخل المجموعات

  254 76.524  المجموع
0.303 

0.330  0.726 

  

أكبر من مستوى الداللة ) 0.72( مستوى الداللة المحسوبة أن) 11.4(يتضح من الجدول  رقم 

وعلية تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) α ≥ 0.05 (اإلحصائية

في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من ) α≥ 0.05(د المستوى عن

  . وجهة نظر  معلمي  المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى للمؤهل العلمي

 المعيارية تبعاً لمتغير واالنحرافاتاألعداد و المتوسطات الحسابية ) 12.4( يوضح الجدول رقم 

  . هل العلمي المؤ
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 المعيارية تبعاً لمتغير المؤهل واالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية، ): 12.4(الجدول رقم 

  . العلمي

  

  معياري بانحرافو) 2.50(لحسابي للدبلوم قد بلغ       أن المتوسط ا  ) 12.4(رقم  يتبين من الجدول    

، و قـد    )0.55( معياري   بانحرافو) (2.44، وقد بلغ المتوسط الحسابي  للبكالوريوس      )0.55(

  ).(0.52 معياري وبانحراف) (2.39بلغ المتوسط الحسابي  للماجستير فأعلى

  

في ) α ≥0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة: الفرضية الثامنة

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة في نظر معلمي 

  .المرحلة األساسية الدنيا  محافظة الخليل تعزى للصف الدراسي

األنشطة لمعيقات تنفيذ )  (ANOVA لفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

في  التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  ).13.4(محافظة الخليل بناء على متغير الصف الدراسي ، كما هو موضح في الجدول رقم 

  

  

  

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

 0.55 2.50 59  دبلوم

 0.55 2.44 191  بكالوريوس

 0.52 2.39 5  ماجستير فأعلى
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شطة لمعيقات تنفيذ األن) (ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 13.4(الجدول رقم 

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  .محافظة الخليل تبعاً  لمتغير الصف الدراسي

  

أكبر من مستوى الداللة ) 0.92( مستوى الداللة المحسوبة أن (13.4)يتضح من الجدول رقم  

وعلية  نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجد فروق ذات داللة إحصائية )  α ≥ 0.05 ( اإلحصائية

عيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من في م) α≥ 0.05(عند المستوى  

  . الدنيا في محافظة الخليل تعزى للصف الدراسي األساسيةوجهة نظر معلمي المرحلة 

األعداد و المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية تبعاً لمتغير ) 14.4(يوضح الجدول رقم 

  .الصف الدراسي 

 المعيارية  تبعاً لمتغير الصف واالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية،  :)14.4(الجدول رقم 

  . الدراسي

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 0.048 3 0.144  بين المجموعات

 251 77.621  داخل المجموعات

  254 77.764  المجموع
0.309  

0.155 0.927 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الصف الدراسي

 0.60 2.41 61  األول

 0.54 2.44 75  الثاني

 0.51 2.46  58  الثالث

 0.56 2.47 61  الرابع
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 بـانحراف و) 2.41( قد بلـغ     األولط الحسابي للصف    إن المتوس ) 14.4(يتبين من الجدول رقم     

ي             معيـار  وبـانحراف ) 2.44(، وللصف الثاني قد بلـغ المتوسـط الحـسابي           )0.60(معياري  

، وقد بلغ   )(0.51 معياري   وبانحراف) 2.46(، وقد بلغ المتوسط الحسابي للصف الثالث        )0.54(

  ).0.56(معياري  بانحرافو) 2.47(المتوسط الحسابي للصف الرابع 

  

في  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : الفرضية التاسعة

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

  .األساسية الدنيا  في محافظة الخليل تعزى لسنوات الخبرة

في معيقات تنفيذ األنشطة ) (ANOVAدام اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفرضية تم استخ

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  .)15.4(محافظة الخليل بناء على متغير سنوات الخبرة، كما هو موضح في الجدول رقم 

في معيقات تنفيذ األنشطة ) (ANOVAر تحليل التباين األحادي نتائج اختبا: )15.4(الجدول رقم 

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  .محافظة الخليل تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

لة الدال

  المحسوبة 

 0.680 2 1.361  بين المجموعات

 252 76.707  داخل المجموعات

  254 78.068  المجموع
0.304  

2.235 0.109 

  

      وهي أكبر من) 0.10( مستوى الداللة المحسوبة أن (15.4)  رقميتضح من الجدول

)0.05 ≤ α(حصائية عند ، وعلية تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إ
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في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من ) α≥ 0.05(المستوى 

  .وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى لسنوات الخبرة

 والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية تبعاً لمتغيـر        األعداد) 16.4(يوضح الجدول رقم    

  .سنوات الخبرة 

 المعيارية تبعاً لمتغير سنوات واالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية، ): 16.4(الجدول رقم 

  .الخبرة 

  

 سنوات قد بلغ    5 من   األقلأن المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة      ) 16.4(يتبين من الجدول رقم       

ت الخبـرة مـن                 قد بلغ المتوسط الحـسابي لـسنوا   ، و )0.56(   معياري بانحرافو ) 2.44(

، و قد بلغ المتوسط لحـسابي لـسنوات الخبـرة    ) 0.47( معياري بانحرافو ) 2.35 (10 -5

  ).0.60(  معياريبانحرافو)  2.51(  سنوات 10 من كثراأل

  

في  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : الفرضية العاشرة

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر  معلمي المرحلة 

  .لمديريةاألساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى ل

لمعيقات تنفيذ األنشطة ) (ANOVAلفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة  نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  ).17.4(محافظة الخليل  بناء على متغير المديرية، كما هو موضح في الجدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة

 0.56 2.44 50   سنوات5أقل من 

 0.47 2.35 89   سنوات10 – 5

 0.60 2.51 116   سنوات10أكثر من 
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لمعيقات تنفيذ األنشطة )  (ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي): 17.4(ل رقم الجدو

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  .محافظة الخليل تبعاً لمتغير المديرية

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

يمة ف ق

  المحسوبة

الداللة 

  المحسوبة 

 2.860 2 5.720  بين المجموعات

 252 72.342  داخل المجموعات

  254 78.062  المجموع
0.287  

9.965 0.01 

وهي أقل من مستوى ) 0.01( مستوى الداللة المحسوبة أن) 17.4(يتضح من الجدول رقم 

 الصفرية ونقبل الفرضية البديلة بوجود ، وعليه نرفض الفرضية)α ≥ 0.05 (اإلحصائيةالداللة 

في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة  ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى 

  . للمديرية

ر توكي للفروق في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية وإليجاد مصدر الفروق تم استخدام اختبا

 الدنيا في محافظة الخليل األساسيةالواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نطر  معلمي المرحلة 

  .)18.4(تعزى لمتغير  المديرية ، كما هو موضح في الجدول رقم 

نشطة التعلمية الواردة في نتائج اختبار توكي للفروق في معيقات تنفيذ األ): 18.4(الجدول رقم 

كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى 

  .المديرية  لمتغير

  الجنوب  الوسط  الشمال  المديرية

 0.4085 0.4214   الشمال

 0.0129-    الوسط

     الجنوب
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ي و معلمات مديرية الشمال و بين أن الفروق كانت بين معلم) 18.4(يتضح من الجدول رقم 

معلمي و معلمات مديرية الوسط وكانت الفروق لصالح معلمي و معلمات مديرية الشمال حيث 

  معلمي  نظركانت معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة

مقابل متوسط ) 2.79(ي   بمتوسط حسابشيءفي محافظة الخليل أعلى  الدنيا األساسيةالمرحلة 

عند معلمي و معلمات مديرية الوسط، وجاءت الفروق أيضا بين الفروق لصالح ) 2.37(حسابي 

معلمي و معلمات مديرية الوسط و بين معلمي و معلمات مديرية الجنوب و كانت الفروق لصالح 

اردة في كتب معلمي و معلمات مديرية الجنوب حيث كانت معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الو

العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل أعلى شيء  

  .  عند معلمي و معلمات مديرية الوسط )2.37(مقابل متوسط حسابي ) 2.38( بمتوسط حسابي

لمتغير  المعيارية، تبعاً االنحرافاتاألعداد و المتوسطات الحسابية و) 19.4(يوضح الجدول رقم 

 . المديرية 

 المعيارية لمعيقات تنفيذ واالنحرافاتاألعداد، المتوسطات الحسابية، ): 19.4(الجدول رقم 

 الدنيا األساسيةاألنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

  .في محافظة الخليل تبعاً لمتغير المديرية

  

  

  

  

  

  

 بانحرافو) 2.79(أن المتوسط الحسابي لمديرية الشمال قد بلغ ) 19.4(يتبين من الجدول رقم 

         معياري   بانحرافو) 2.37(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لمديرية الوسط )0.64(معياري 

  )0.47( معياري بانحرافو) 2.38(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لمديرية الجنوب )0.61( 

  حسابيالمتوسط ال  العدد  المديرية
االنحراف 

  المعياري

 0.64 2.79 40  الشمال

 0.61 2.37  55  الوسط

 0.47 2.38 160  الجنوب
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  الفصل الخامس

  

  :مناقشة نتائج الدراسة 

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها وما يتضمن ذلك من 

  .التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  :األول مناقشة نتائج سؤال الدراسة 1.5

ما اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم 

  العامة في محافظة الخليل 

 المعيارية الستجابات واالنحرافاتتمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية 

ت الدراسة والدرجة الكلية التي أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة المستخدمة وفقاً لمجاال

تعبر اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم 

 التعلمية كانت  بدرجة األنشطة العامة في محافظة الخليل، وتبين أن اتجاهات المعلمين  نحو

 التجاهاتت أفراد عينة الدراسة مرتفعة، أما بخصوص فقرات الدراسة، فقد كانت درجة استجابا

  . التعلمية مرتفعة، وهي مرتبة حسب ترتيب فقرات االستبانةاألنشطةنحو 

وتعزو الباحثة السبب إلى أن معلمين يدركون ألهمية األنشطة التعلمية حيث  تسهم بشكل كبير 

ن البحث في في إكساب المتعلمين المهارات العقلية والعملية التي تمكن المتعلم من خاللهما م

  محيطهم وحل مشكالتهم العملية وتزيد من دافعية المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم 

أن اتجاهات المعلمين كانت ب) King et al 2004,(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كنج وزمالؤه 

دز وزمالؤه       إيجابية نحو استخدام التشريح كإستراتيجية لتدريس مادة العلوم ، ودراسة بيل

)Yildiz et al, 2006 ( معلمي العلوم نحو أهداف وتجارب العلوم كانت إيجابيةاتجاهاتألن  .  
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 إلجراءأن استخدام المعلمين للمختبر ب )1989( نشوان دراسةمع هذه الدراسة  واختلفت

تدائية  من المرحلتين االبأعلى كان بمستوى متوسط في المرحلة المتوسطة واألنشطةالتجارب 

لقلة اهتمام المعلمين بإجراء الدراسات العملية التي يضمنها ) 1990(والثانوية، ودراسة الشريف 

  .المنهاج

  هل تختلف اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب 2.5 

سنوات الخبرة، الجنس، المؤهل العلمي، الصف الدراسي،  (باختالفالعلوم في محافظة الخليل 

  ؟)المديرية

   :كاآلتي عن هذا السؤال خمسة فرضيات  صفرية وهي انبثق

مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو األنشطة التعلمية 

  .الواردة في كتب العلوم في محافظة الخليل

   : األولىالفرضية 

في اتجاهات معلمي )  α≥ 0.05(توى الداللة  عند مسإحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة 

  .الخليل تعزى للجنس 

للعينات المستقلة  ) (Idependent t-testلفحص هذه الفرضية الصفرية استخدام اختبار 

في ) α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة للكشف فيما إذا كان هناك فروق ذات 

 التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في األنشطةاتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو 

  .محافظة الخليل  تعزى للجنس

في ) α≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم في محافظة اتجاهات معلمي

)  α≥ 0.05 (اإلحصائيةالخليل تعزى للجنس ، حيث كانت الداللة المحسوبة اكبر من الداللة 

  .وهي غير دالة إحصائياً و بهذا تقبل الفرضية الصفرية
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اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة األساسية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وجود فروق في 

الدنيا  نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل الن كال الجنسين 

  . الدنيااألساسية مدركين ألهمية األنشطة التعلمية للطالب في المرحلة 

  أي دراسة سابقة   مع الدراسةتتفق هذه  لم 

  الفرضية الثانية 

في اتجاهات معلمي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  في محافظة الخليل 

  .تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

 المعيارية النحرافاتوالفحص الفرضية الصفرية تم استخدام األعداد، المتوسطات الحسابية، 

التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا للكشف فيما إذا ) (ANOVAواختبار التباين األحادي 

في اتجاهات معلمي ) α≤ 0.05(كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في محافظة الخليل  المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

في  ) α≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم في 

، حيث كانت الداللة المحسوبة اكبر من مستوى محافظة الخليل تعزى إلى متغير للمؤهل العلمي 

  .وهي غير دالة إحصائياً، و بهذا تقبل الفرضية الصفرية)  α≤ 0.05  (اإلحصائيةالداللة 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة  بعدم وجود فروق في اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

العلوم العامة في محافظة الخليل ألن المعلمين في الدنيا  تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب 

 مديريات أعدتهاهذه المرحلة الدراسية قد تلقوا دورات تدريبية وحضور ورشات عمل كافية 

  .هميتهاأ تنفيذها فهم مقتنعون بىالتربية والتعليم في محافظة الخليل ساعدتهم عل

 بعدم وجود أثر  )Yildiz et al, 2006(مع دراسة بيلدز وزمالؤه هذه الدراسة وقد اختلفت 

بوجود قصور في اإلعداد ) 1999(للمؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين ودراسة دراسة طيبة 
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 )a Linq M Burton and Ninor ،2004(، ودراسة بورتون ونينو وهو لينق سيد األكاديمي

  . الجامعي قبل التدريس معلمو العلوم لكفايات التدريس الخاصة بالمختبرات وقلة اإلعدادالفتقار

  الفرضية الثالثة 

في اتجاهات معلمي )  α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة  في كتب العلوم العامة في محافظة  

  .الخليل تعزى للصف الدراسي  

 المعيارية واختبار تحليل االنحرافات والمتوسطات الحسابية وعداداإللفحص الفرضية تم استخدام 

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية ) (ANOVAالتباين األحادي

  .الواردة في كتب العلوم من وجهة نظرهم في محافظة الخليل بناء على متغير الصف الدراسي

)    α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة حيث أظهرت النتائج عدم وجود

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

) 0.17(في محافظة الخليل بناءاً على متغير الصف الدراسي، وذلك ألن قيمة الدالة المحسوبة 

  .وعليه نقبل الفرضية الصفرية) α ≥ 0.05 (اإلحصائيةلة وهي أكبر من مستوى الدال

وتفسر الباحثة هذه النتيجة  بعدم وجود فروق في اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

 التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة بسبب تنوع األنشطة التعلمية في األنشطةالدنيا  نحو تنفيذ 

  . وتناسبها مع مستويات الطلبة في هذه المرحلة الدراسية كتب العلوم لكل صف دراسي 

حيث طبقت الدراسة على طلبة  (Chang& Mao ,1999) اختلفت مع دراسة شانغ وماو

حيث طبقت الدراسة على طلبة الصف  )(Ferreire, 2004ودراسة فيراير الصف التاسع،

  . الخامس

  : الفرضية  الرابعة 

في اتجاهات معلمي ) α ≥ 0.05(ية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

 الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة األساسيةالمرحلة 

  . الخليل تعزى  لسنوات الخبرة



 
 

63

 المعيارية واختبار واالنحرافات والمتوسطات الحسابية األعدادلفحص الفرضية تم استخدام  

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة ) (ANOVAاين األحادي  تحليل التب

التعلمية الواردة في كتب العلوم من وجهة نظرهم في محافظة الخليل بناء على متغير سنوات 

  .الخبرة

في ) α ≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم في اتجاهات 

أكبر من ) 0.95(محافظة الخليل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة، وذلك ألن الدالة المحسوبة 

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية) α ≥ 0.05  (اإلحصائيةمستوى الداللة 

ود فروق في اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة األساسية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وج

 التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة وعلى اختالف سنوات الخبرة  األنشطةالدنيا  نحو تنفيذ 

بين معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا فهم مقتنعون بأهمية تنفيذ األنشطة التعلمية للطالب  

  .سيةفي هذه المرحلة الدرا

من حيث وجود أثر ) Yildiz et al, 2006( مع دراسة بيلدز وزمالؤه  هذه الدراسة وتتفق

ن هناك بأ) 1990( مع دراسة الشريف لمتغير الخبرة على اتجاهات معلمي العلوم ، و تختلف

  .أثر لعامل الخبرة لدى المعلمين بينما ال يوجد أثر لهذا العامل لدى المعلمات

   :الفرضية الخامسة 

في اتجاهات معلمي ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة 

  . الخليل تعزى  للمديرية

ارية و اختبار   المعيواالنحرافات والمتوسطات الحسابية األعدادلفحص الفرضية تم استخدام 

في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة ) (ANOVAتحليل التباين األحادي 

  .التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل بناء على متغير المديرية
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في ) α≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم في 

أكبر من مستوى ) 0.75(محافظة الخليل تعزى إلى متغير المديرية وذلك ألن الدالة المحسوبة  

  .، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية)α  ≥0.05 (اإلحصائيةالداللة 

 األساسيةبعدم وجود فروق في اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة وتفسر الباحثة هذه النتيجة 

 التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة ألن معلمي العلوم  في مديريات األنشطةالدنيا  نحو تنفيذ 

في هذه المرحلة الدراسية التي  منهاج العلوم موحد التربية والتعليم في محافظة الخليل يدرسون

 أقرتها التي نفس الدورات التدريبية ورشات العمل ا وتلقوبية والتعليم الفلسطينية وزارة الترهأقرت

  .  ب في المرحلة األساسية الدنياميتها للطالهألوهم مدركين وزارة التربية والتعليم 

  .سابقة  مع أي دراسة  تتفق هذه الدراسةلم

  : مناقشة  سؤال الدراسة الثالث 3.5

معلمي  لتعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظرما معيقات تنفيذ األنشطة ا

    ؟المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل

 الستجابات المعيارية واالنحرافاتتمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية 

جة الكلية التي أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة المستخدمة وفقاً لمجاالت الدراسة والدر

عن معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي   تعبر

  .المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل 

أما بخصوص فقرات الدراسة، فقد كانت درجة استجابات أفراد عينة الدراسة عن معيقات تنفيذ 

، وهي مرتبة حسب ترتيب  العلوم العامة  فقد كانت متوسطةكتباألنشطة التعلمية الواردة في 

  فقرات االستبانة 

 بعدم وجود فروق  في معيقات  تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في النتيجةوتفسر الباحثة هذه 

كتب العلوم العامة في محافظة الخليل بدرجة متوسطة،  كون المعلمين والمعلمات  يعيشون في 

 متشابه  تتوفر فيها اإلمكانات المادية والمستلزمات الالزمة لتنفيذ األنشطة التعلمية بيئة تعليمية
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 في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة العامةالواردة في كتب العلوم 

الخليل من حيث إلى عدم وجود قاعات مخصصة للعمل المخبري ، ضيق المساحة داخل قاعة 

  . عدم إنهاء العمل المخبري وعدم الحصول على النتائجإلىبر، ضيق الوقت مما يؤدي المخت

، )1992(، و دراسة طيبة )1988(دراسة الخليلي الدراسة مع دراسة كل من واتفقت هذه 

بوجد معيقات في ) 2004(، ودراسة العنزي (2000)، والزهراني )1997( ودراسة القرشي

  .  التعلمية  في المختبر المدرسيشطةواألنتنفيذ التجارب العلمية 

حيث كانت عينة الدراسة من المعلمين، المشرفين، ) 2006( واختلفت مع  دراسة المنتشري 

 الكتاب المدرسي أنعلى اعتبار )  2000(ومحضري المختبرات الدراسية، و دراسة  فاطمة 

  .لمية التجارب العإلجراء أساسياً باعتباره عائقاً األولى المرتبة أعطى

  

الجنس، المؤهل  (باختالف التعلمية من وجهة نظرهم األنشطة هل تختلف معيقات تنفيذ 4.5  

  ؟)العلمي، الصف الدراسي، سنوات الخبرة، المديرية

  :كاآلتي عن هذا السؤال خمسة فرضيات وهي انبثق 

ب العلوم العامة مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كت

  . الخليلمحافظةمن وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 

  الفرضية األولى 

في معيقات تنفيذ األنشطة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 

  في معلمي المرحلة األساسية الدنيا  التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر

  .محافظة الخليل تعزى للجنس 

لمعيقات تنفيذ ) (Independent t-testللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة  نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  

  .فظة الخليل تعزى إلى متغير الجنسفي محا
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) α≥0.05( نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة حيث أظهرت ال

في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

) 0.24(األساسية الدنيا  في محافظة الخليل بناء على متغير الجنس، وذلك ألن الدالة  المحسوبة 

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية)  ≥0.05α( ستوى الداللة إلحصائية أكبر  من م

تفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وجود فروق في  معيقات  تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب 

 بدرجة متوسطة لكال الجنسين،  لذا لم تظهر فروق  كانتألنها العلوم العامة في محافظة الخليل

  . ذ  تعزى للجنسفي المعيقات التنفي

من حيث وجود    ) 1983(، ودراسة ابو سردانة     )1997(مع دراسة القرشي    هذه الدراسة   اتفقت  

  . معيقات في تنفيذ األنشطة التعلمية 

  الفرضية السابعة

في معيقات تنفيذ األنشطة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 

   .عزى للمؤهل العلميالتعلمية من وجهة نظرهم ت

 المعيارية واختبار واالنحرافاتلفحص الفرضية تم استخدام األعداد، المتوسطات الحسابية، 

لمعيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة ) (ANOVAتحليل التباين األحادي 

  .ى إلى المؤهل العلمي الدنيا  في محافظة الخليل تعزاألساسيةمن وجهة نظر معلمي المرحلة 

في ) α ≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

ألن قيمة الدالة األساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى إلى متغير للمؤهل العلمي، وذلك 

، وبذلك تقبل الفرضية )α ≥ 0.05 (اإلحصائيةأكبر من مستوى الداللة ) 0.72(المحسوبة 

  . الصفرية

تفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وجود فروق  في معيقات  تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب 

ألساسية الدنيا أكدوا على وجود العلوم العامة في محافظة الخليل  الن معلمي العلوم في المرحلة ا

  .معيقات بدرجة متوسطه تحول دون تنفيذهم لألنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة
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في وجود قصور  واضح في ممارسة ) 1992(  مع دراسة طيبة  هذه الدراسة  وقد اختلفت

لمعلمين عن ممارسة  اأحجام إلىالمعلمين لألنشطة العلمية وفي اإلعداد الجامعي الذي يؤدي 

  . األنشطة العلمية المقررة

  :   الفرضية الثامنة

في معيقات تنفيذ األنشطة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 

  .التعلمية من وجهة نظرهم تعزى للصف الدراسي 

المعيارية و اختبار  واالنحرافاتلفحص الفرضية تم استخدام األعداد، المتوسطات الحسابية، 

لمعيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة ) (ANOVAتحليل التباين األحادي 

من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل بناء على متغير الصف 

  .الدراسي

في ) α≥ 0.05(وى الداللة حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة في نظر معلمي المرحلة 

األساسية الدنيا محافظة الخليل تعزى إلى متغير الصف الدراسي، وذلك ألن قيمة الدالة 

ك نقبل الفرضية ، وبذل)α ≥ 0.05 (اإلحصائيةأكبر من مستوى الداللة ) 0.92(المحسوبة 

  .الصفرية

تفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وجود فروق في  معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب 

العلوم العامة في محافظة الخليل ألن معلمي العلوم في هذه المرحلة وعلى اختالف الصف 

يذ األنشطة التعلمية في الدراسي الذي يدرسونه أكدوا على وجود معيقات بدرجة متوسطة  في تنف

  . كتب العلوم العامة

  .سابقة مع أي دراسة هذه الدراسة  لم تتفق 

  لفرضية التاسعةا

في معيقات تنفيذ ) α≥0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 

  . األنشطة التعلمية من وجهة نظرهم تعزى لسنوات الخبرة 
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 المعيارية و اختبار واالنحرافات والمتوسطات الحسابية ألعدادالفحص الفرضية تم استخدام 

لمعيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة ) (ANOVAتحليل التباين األحادي 

من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل بناء على متغير سنوات 

  .الخبرة

في ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة حيث أظهرت النتائج 

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

األساسية الدنيا  في محافظة الخليل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة، وذلك ألن الدالة المحسوبة 

  .، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية)α ≥ 0.05(ى الداللة أكبر من مستو) 0.01(

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بعدم وجود فروق في معيقات  تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب 

العلوم العامة في محافظة الخليل أكدوا  على اختالف سنوات خبراتهم على وجود معيقات بدرجة 

  ة التعلمية في كتب العلوم العامة في هذه المرحلة الدراسية    متوسطة  تحول دون تنفيذهم لألنشط

من حيث وجود أثر للعامل الخبرة لدى ) 1990(مع دراسة الشريف  هذه الدراسة  وقد اختلفت 

  .يوجد له أثر لدى المعلمات  المعلمين بينما ال

  الفرضية العاشرة

في معيقات تنفيذ )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 

  . األنشطة التعلمية من وجهة نظرهم تعزى للمديرية 

 المعيارية اختبار تحليل واالنحرافاتلفحص الفرضية تم استخدام األعداد، المتوسطات الحسابية، 

التباين األحادي للفروق في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من 

  ر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل  بناء على متغير المديرية،وجهة نظ

في ) α≥ 0.05(حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

ي محافظة الخليل تعزى إلى متغير المديرية، وذلك ألن الدالة المحسوبة األساسية الدنيا ف

  .، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية)α ≥ 0.05 (اإلحصائيةأقل من مستوى الداللة ) 0.01(
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وإليجاد مصدر الفروق فقد تم استخدام اختبار توكي للفروق في معيقات تنفيذ األنشطة التعلميـة               

امة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا  في محافظة الخليل            الواردة في كتب العلوم الع    

  تعزى لمتغير المديرية، حيث كانت الفروق بين معلمي و معلمات مديرية الشمال و بين معلمـي               

ومعلمات مديرية الوسط لصالح معلمي ومعلمات مديرية الشمال وجاءت الفـروق أيـضا بـين               

ين معلمي ومعلمات مديرية الجنوب وكانت لصالح معلمـي         معلمي و معلمات مديرية الوسط و ب      

ومعلمات مديرية الجنوب وكانت الفروق بين معلمي ومعلمات مديرية الـشمال وبـين معلمـي               

  . ومعلمات الجنوب لصالح معلمي ومعلمات الشمال

 كتب وتفسر الباحثة هذه النتيجة  بعدم وجود فروق في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في

العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا تعزى لمتغير المديرية لصالح 

مديرية الشمال وذلك بسب إنشاء مدارس جديدة في شمال الخليل تحتاج فيها المختبرات المدرسية 

  .    للعديد من الدروس العملية في مادة العلومالستخدامها العديد من التجهيزات الالزمة إلى

فـي  ) 1983(، ودراسة ابـو سـردانة       )1997(القرشي   كل من    مع دراسة  هذه الدراسة    اتفقت  

  . التعلميةاألنشطة لإلجراء الالزمة األدواتوجود نقص في اإلمكانات 

كونها طبقـت فـي المرحلـة       ) 2000( ، ودراسة الزهراني  )2000(واختلفت مع دراسة فاطمة     

 . الثانوية
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  :التوصيات 5.5

  :بناء على النتائج السابقة فأن الباحثة تقترح و توصي بما يلي

وزارة التربية والتعليم في خططها التدريسية تنفيذ األنشطة التعلمية والعمل على  يأن تراع.1

  .تطويريها باستمرار

 لألنشطة تعمل اإلدارة المدرسية على توفير المستلزمات واإلمكانات بقدر المستطاع  أن.2

  .داخل المختبر المدرسي إلجرائها يةالتعلم

 مفتوحة النهاية لألنشطة مختلفة أنواعا العلوم التعلمية في كتب األنشطة تتضمن أن. 3

 .المشكالت حل بأسلوب العلمية واألنشطة الموجهة واالستقصائية

 وعلى وتنفيذها األنشطة تجريب  الدنيا علىاألساسيةفي المرحلة  معلمي العلوم تدريب. 4

  . المهارية لألهداف المختلفة المستويات وتحقيق المناسبة لتنمية طرقال

  

 : المقترحات 6.5

  .لمستوى التنفيذ  التعلمية األنشطة مالئمة مدى على للتعرف تجريبية دراسات إجراء. 1

 والمواصفات الخصائص فيها تتوفر تعلمية جديدة أنشطة تصميم كيفية لمعرفة دراسات إجراء.2

  . لدى الطالبات المهارية المستويات تنمي تيال المطلوبة

  األساسيةمعلمي العلوم في المرحلة  تمنع التي األسباب معرفة إلى تهدف دراسات إجراء.3

  .المعملية التي تتضمنه كتب العلوم العامة  التعلمية والتجارباألنشطةالدنيا من تطبيق 
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  : المراجع العربية 

الجديد في تدريس تجارب العلوم في ضوء استراتيجيات . )2005 (.أبو جاللة، صبحي

  . مكتبة الفالح للنشر، اإلمارات العربية المتحدةالتدريس المعاصرة،

واقع العمل المخبري في تدريس األحياء للصف الثالث الثانوي  .)1985 (.أبو سردانة، حسين

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن ،مي في المدارس الثانويةالعل

  . ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة2، ططرق التدريس العامة .)1999 (.أحمد ، محمد

 ،طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس). 2000. (الرحمن جامل، عبد

  . ردن عمان، األ،، دار المناهج2ط

  .، دار النهضة، القاهرةتدريس العلوم). 1981.  (زكي،  سعد  و أحمد،كاظم

  .دار النهضة، القاهرة ،ناهجأساسيات الم). 1982( .، أحمدكاظم

مدى وعي المعلمين بدور األنشطة العلمية في تحصيل تالميـذ           ). 2003. (علم الدين . الخطيب

, )1(العـدد  , جامعة أسـيوط , مجلة كلية التربيـة , األساسية الوسطى في منطقة الخليل المرحلة  

  ). 19(المجلد  ,)2(الجزء 

معوقات استخدام المعلمين لمختبرات المـدارس الثانويـة فـي          ). 2006. ( علم الدين  ،الخطيب

  ). 23(المجلد  , ) 2(العدد , جامعة أسيوط  , مجلة كلية التربية, محافظة الخليل

، ومعيقات استخدام المختبر في تدريس العلومتركيز على درجة ال.  )1988. ( الخليلي، خليل

، )4(، العدد ، المجلة التربوية من وجهة نظر المعلميناألردنذلك في المدارس الثانوية في 

  . 363- 343، ص )10(المجلد 

، دار القلم، 2، ط تدريس العلوم في مراحل التعليم العام،)1995 (.الخليلي، خليل وآخرون

  .ية المتحدةاإلمارات العرب

 ،1 ط،منهجية جديدة. التخطيط  للتدريس واألسئلة الصفية رؤية). 1994( .الخليفة، حسن

  .جامعة عمر المختار، البيضاء
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، دار غيداء   1، ط االستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم العامة     ). 2005. (دعمس، مصطفى 

  .األردنللنشر، 

 على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة أثر استخدام المختبر .)1985 (.، طاللالزعبي

  .، عماناألردنية، رسالة ماجستير  غير منشورة، الجامعة األردنالمرحلة الثانوية في 

  .األردن ،، دار الشروق، عمان1، ط تدريس العلومأساليب). 1994. (، عايشزيتون

  .األردن، ن عمادار الشروق ،  ،4، ط تدريس العلومأساليب ).2004. (زيتون، عايش

 العملية في تدريس الفيزياء بالمرحلة األنشطة إجراءمعوقات ). 2000( .جمعان الزهراني،

 ، رسالة ماجستير غير منشورة جهة نظر معلمي الفيزياء بمنطقة الباحة التعليميةوالثانوية من 

   القرى أمو جامعة 

 ، دار الفكر1 ط،فكيرطرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية الت). 2002. (سالمة، عادل

  .العربي  للطباعة والنشر، عمان

تقويم الجوانب المعرفية للمهارات العملية في الكيمياء وتنميتها لدى ). 1990. (سرور، عايدة

دار ). 7: (سنةال). 14 (:، التربية المعاصرة، العدطالب شعبة فيزياء كيمياء بكليات التربية

  .، القاهرةالمطبوعات الجديدة

  .،  دار المناهج، عمان2، طالمختبرات التعليمية). 2004. ( جميلشاهين،

، الطبعة المختبر المدرسي ودوره في تدريس العلوم). 2005.  (شاهين، جميل وحطاب، خولة

  .عمان األولى،  دار عالم، 

مدى استخدم الدراسة العملية في تدريس العلوم بمدارس الحلقة الثانية ). 1990( .الشريف، كوثر

  .، كلية التربية، سوهاجاألول الجزء ،)59(، العدد المجلة التربوية ،التعليم األساسيمن 

بحوث ودراسات في تدريس العلوم  مدى ممارسة معلمي الفيزياء  ).  1992( .طيبة، سالم

  . مكة ، مطابع الصفا،لألنشطة العملية في التدريس بمدارس مكة
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، الطبعة الثانية، وزارة التعليم دريس العلوماتجاهات حديثة في ت). 1987. (العاني، رؤوف

  . العالي والبحث العلمي،  الجمهورية العراقية

التطورات الحديثة في تعليم العلوم في المدرسة االبتدائية ). 1988(. عبد الفتاح، حسين

  .األردن، )29: (، المجلد)1: (العدد،  رسالة المعلمواإلعدادية،

 واقع العمل المخبري في مدارس المرحلة الثانوية في اليمن، تقيم.  )1990. ( ، جميلالعبسي

  . األردن، غير منشورة، كلية التربية والفنون، جامعة اليرموك، عمان، رسالة ماجستير

أثر استخدام المناقشة وتتابعها مع المختبر في ). 1986. (العبيدي، صالح والعاني، رؤوف

رسالة  التحليلية والوصفية العلمية بكلية التربية،  في مادة الكيمياءاألولىتحصيل طلبة السنة 

  .، السنة العشرون، العدد السابع، الرياضالخليج العربي

ر الفكر ، دا5ط ، علم النفسإلىالمدخل  ). 1998. (عدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين

  .  األردن، عمان، للطباعة والنشر والتوزيع

 ،، دار المسيرة للطباعة والنشر2،  ط تدريس العلومطرق وأساليب). 2002 (.عطا اهللا، ميشيل

 .عمان

  . األردن ر دار الميسرة للنش،2ط ،طرق واساليب تدريس العلوم). 2005( .، ميشيلعطا اهللا

، رسالة معوقات تنفيذ أنشطة العلوم بالمرحلة االبتدائية للبنين .)2004(  . جاسر،العنزي

  .لمملكة العربية السعودية، ا القرىأم جامعة ،ماجستير غير منشورة
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  )1(ملحق رقم 

  موافقة وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة
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  )2(الملحق رقم 
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   الخليل\جامعة القدس المفتوحة 

  عادل الريان. د
  

   الخليل\حة جامعة القدس المفتو
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  )3(الملحق رقم 

لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع  )Parson correlation(االرتباط بيرسون نتائج معامل 
 .الدرجة الصف الدراسي لألداة

الداللة   )ر(قيمة   الفقرات  الرقم
  اإلحصائية

 0.434 0.000 أرى أن تنفيذ لألنشطة التعلمية يثير اهتمام الطالب 1

 0.406 0.000 د أن األنشطة التعلمية تسهم في اشباع رغبات الطالبأعتق 2

 0.354 0.000 ية تزيد من استعداد المتعلم نحو التعلملمأرى أن األنشطة التع 3

 0.479 0.000 مية تشرك جميع حواس المتعلماعتقد أن األنشطة التعل 4

 0.000  0.436 لطالبمية تعمل على بقاء اثر التعلم لدى اأرى أن األنشطة التعل 5

6 
مية تعمل على ايجاد عالقات راشخة وطيدة بين ما تعلمه أن األنشطة التعلأرى 

 الطالب سابقا والحقا
0.516  0.000 

 0.000  0.478 مية تعمل على تكوين صورة مرئية في ذهن الطالباعتقد أن األنشطة التعل 7

 0.000  0.411 تأملاشعر أن األنشطة التعلمية تنمي قدرة الطالب على ال 8

 0.000  0.503 مية تنمي لدى الطالب مهارات المالحظة الدقيقةعر أن األنشطة التعلاش  9

 0.000  0.332 مية تمكن الطالب من اتباع التفكير العلمي في حل المشكالتأرى أن األنشطة التعل 10

11 
لطالب نحو أرى أن األنشطة التعلمية تعمل على تكوين االتجاهات االيجابية لدى ا

 العلم
0.511  0.000 

 0.000  0.258 أرى أن األنشطة التعلمية تشوق الطالب على متابعة الدرس  12

 0.000  0.493 مية تعمق المفاهيم االساسية في العلومأرى أن األنشطة التعل 13

 0.000  0.368 أرى أن األنشطة التعلمية تحقق التعلم التعاوني بين الطالب 14

 0.000  0.442 نشطة التعليمة تحول المواقف النظرية الى مواقف تطبيقية عمليةأرى أن األ 15

 0.541 0.000 مية تعمل على تنويع مصادر التعلم لدى الطلبةلأرى أن األنشطة التع  16

17  
أرى أن األنشطة التعلمية تساعد على اختيار الوسيلة التعليمية بشكل يتناسب مع 

  ةاساليب وطرائق التدريس المتبع
0.419 0.000 
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 0.467 0.000 مية تساعد في توزيع اساليب التعزيز لدى الطلبةأرى أن األنشطة التعل  18

 0.401 0.000 اعتقد أن األنشطة التعلمية تنمي من فهم الطالب للمفاهيم الموجودة في المحتوى  19

 0.000  0.390 محتوىاعتقد أن األنشطة التعلمية تنمي من فهم الطالب للحقائق الموجودة في ال  20

 0.296 0.000 اشعر أن األنشطة التعلمية ترآز على الجأنب العلمي من المادة  21

 0.497 0.000 أرى أن األنشطة التعلمية تساعد على التوسع واالمتداد في األفكار و األنشطة  22

 0.517 0.000 أرى أن األنشطة التعلمية تولد االسئلة البحثية لدى الطلبة  23

24  
أرى أن األنشطة التعلمية تساعد الطالب على استخدام االسلوب االستقصائي آأداه 

  لتنفيذ
0.431 0.000 

25 
أرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطالب من استخدام االداوت و المواد و االجهزة 

 من حولهم
0.502 0.000 

26  
ية التعليمية ضمن أرى أن األنشطة التعلمية تتيح الفرصة الطالب للمشارآة في العمل

 مشارآة جماعية او عمل فردي
0.437 0.000 

27  
مية تضيف قدرا من الخبرات العلمية الجديدة الى خيرات لاعتقد أن األنشطة التع

 الطالب
0.385 0.000 

 0.436 0.000 أرى أن األنشطة التعلمية تنمي افكارا تمكن الطالب من فهم البئية المحيطة بهم  28

 0.388 0.000 شطة التعلمية تمكن الطالب من التفاعل مع البيئة المحيطة بهمأرى أن األن  29

 0.224 0.000 أرى أن األنشطة التعلمية تنمي لدى الطالب مهارات االتصال الفعال  30

 0.487 0.000 أرى أن األنشطة التعلمية تساعد الطالب على تطوير مواهبهم  31

 0.331 0.000 ب من القيام بعمليات العلم المختلفةأرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطال  32

 0.391 0.000 افتقار برامج االعداد االآاديمي للمعلمين للمهارات استخدام المختبرات في التعليم  33

 0.396 0.000 عدم وجود دورات تدريبية تساعد من تنفيذ األنشطة التعلمية  34

 0.361 0.000 تعلميةقلة توفر الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة ال  35

 0.253 0.000 صعوبة تنظيم الطلبة اثناء األنتقال الى المختبر  36

 0.039 0.536‐ ازدحام الصف الدراسي بالطلبة  37

 0.498 0.000 آثرة عدد األنشطة في الدرس الواحد  38
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 0.441 0.441 استناد بعض األنشطة لعدد من الحصص الدراسية  39

 0.391 0.000  المواد الالزمة لتنفيذ األنشطةعدم توفر االداوات و  40

 0.159 0.011 عدم توفر الطاوالت المناسبة  41

 0.201 0.001 عدم توفر اجهزة العرض المناسبة  42

 0.142 0.024 عدم توفر التهوية الجيدة و االضاءة الكافية  43

 0.266 0.000 عدم توفر المقاعد الكافية في المختبر  44

 0.268 0.000 لمساحة الكافية لتنقل الطالب بداخلةعدم توفر ا  45

 0.289 0.000 قلة توفر مصادر الماء و الكهرباء و الغاز  46

 0.387 0.000 قلة التجديد و التطوير للمختبر المدرسي  47

48  
قلة توفر االجهزة االساسية بالمختبر آالثاللجة و سخأن الماء و اسطوأنة الغاز و 

 احواض الغسيل
0.215 0.001 

 0.456 0.000 عدم توفر احتياطات االمن و السالمة  49

 0.416 0.000 صعوبة تنظيم وقت الدرس اثناء اجراء األنشطة  50

 0.451 0.000 صعوبة تطلبق المادة العلمية في الختبر  51

 0.491 0.000 عدم االهتمام بتنظيم األدوات و االجهزة في اماآن يسهل الوصول اليها  52

 0.428 0.000  المختبر غير مالئم في المبنى المدرسيموقع  53

 0.458 0.000 عدم وجود مخارج للطوارئ في المختبر  54

 0.320 0.000 عدم وجود صيأنة دورية لالدوات و االجهزة في المختبر  55

 0.055 0.000 عدم اهتمام ادارة المدرسة بتوفير األدوات الالزمة إلعداد األنشطة التعلمية 56

 0.252 0.000 تدني الميزأنية المخصصة للمتطلبات المادية لتنفيذ الدروس العملية 57
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  )4(الملحق رقم   

 التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

حسب ، مرتبة األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم من وجهة نظرهم في محافظة الخليل

  .األهمية

  

  الرقم

  

 الفقرة

لمتوسط ا
  الحسابي

 االنحراف
  الدرجة المعياري

  مرتفعة 4.49 0.60 مية يثير اهتمام الطالبأرى أن تنفيذ لألنشطة التعل .1

  مرتفعة 4.31 0.70 أرى أن األنشطة التعلمية تشوق الطالب على متابعة الدرس  2

  مرتفعة 4.18 0.71 التعلم لدى الطالبأرى أن األنشطة التعليمية تعمل على بقاء اثر   3

  مرتفعة 4.14 0.77 مية تزيد من استعداد المتعلم نحو التعلمأرى أن األنشطة التعل  4

أرى أن األنشطة التعلمية تنمي لدى الطالب مهارات االتصال   5
 الفعال

  مرتفعة 4.07 0.85

أرى أن األنشطة التعليمة تحول المواقف النظرية الى مواقف   6
 بيقية عمليةتط

  مرتفعة 4.07 0.80

اعتقد أن األنشطة التعلمية تنمي من فهم الطالب للحقائق الموجودة   7
 في المحتوى

  مرتفعة 4.02 0.89

الموجودة  اعتقد أن األنشطة التعلمية تنمي من فهم الطالب للمفاهيم  8
 في المحتوى

  مرتفعة 3.95 0.93

ن الخبرات العلمية مية تضيف قدرا ملاعتقد أن األنشطة التع  9
 الجديدة الى خيرات الطالب

  مرتفعة 3.95 0.85

  مرتفعة 3.93 0.90 أرى أن األنشطة التعلمية تحقق التعلم التعاوني بين الطالب  10

  مرتفعة 3.92 0.92 مية تشرك جميع حواس المتعلماعتقد أن األنشطة التعل  11

 مرئية في ذهن مية تعمل على تكوين صورةاعتقد أن األنشطة التعل  12
 الطالب

  مرتفعة 3.91 0.89
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  مرتفعة 3.90 0.83 مية تنمي قدرة الطالب على التأملاشعر أن األنشطة التعل  13

  مرتفعة 3.89 0.86  في العلوماألساسيةمية تعمق المفاهيم أرى أن األنشطة التعل  14

أرى أن األنشطة التعلمية تتيح الفرصة الطالب للمشارآة في   15
  عمل فرديأو التعليمية ضمن مشارآة جماعية العملية

  مرتفعة 3.88 0.92

  مرتفعة 3.85 0.84  العلمي من المادةالجانباشعر أن األنشطة التعلمية ترآز على   16

خة وطيدة س عالقات راإيجادمية تعمل على أرى أن األنشطة التعل  17
 بين ما تعلمه الطالب سابقا والحقا

  مرتفعة 3.85 0.84

 التفكير العلمي في إتباعمية تمكن الطالب من  أن األنشطة التعلأرى  18
 حل المشكالت

  مرتفعة 3.83 0.88

أرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطالب من التفاعل مع البيئة   19
 المحيطة بهم

  مرتفعة 3.82 0.89

أرى أن األنشطة التعلمية تساعد على اختيار الوسيلة التعليمية   20
  وطرائق التدريس المتبعةأساليب بشكل يتناسب مع

  مرتفعة 3.78 0.91

ئة ي تمكن الطالب من فهم البأفكاراأرى أن األنشطة التعلمية تنمي   21
 المحيطة بهم

  مرتفعة 3.78 0.92

مية تعمل على تنويع مصادر التعلم لدى أرى أن األنشطة التعل  22
 الطلبة

  مرتفعة 3.78 0.91

  مرتفعة 3.76 1.03  رغبات الطالبإشباع تسهم في ميةأعتقد أن األنشطة التعل  23

 و ى التوسع واالمتداد في األفكارأرى أن األنشطة التعلمية تساعد عل  24
 األنشطة

  مرتفعة 3.76 0.92

أرى أن األنشطة التعلمية تعمل على تكوين االتجاهات االيجابية   25
  لدى الطالب نحو العلم

  مرتفعة 3.75 0.96

 األسلوبة التعلمية تساعد الطالب على استخدام أرى أن األنشط  26
  لتنفيذآأداةاالستقصائي 

  مرتفعة 3.70 0.95

اشعر أن األنشطة التعليمية تنمي لدى الطالب مهارات المالحظة   27
 الدقيقة

  مرتفعة 3.69 0.91

أرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطالب من القيام بعمليات العلم   28
 المختلفة

 توسطةم 3.64 1.10

 متوسطة 3.64 0.97 و األدواتأرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطالب من استخدام   29
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  من حولهماألجهزةالمواد و 

 متوسطة 3.64 1.01  البحثية لدى الطلبةاألسئلةأرى أن األنشطة التعلمية تولد   30

 التعزيز لدى أساليبمية تساعد في توزيع أرى أن األنشطة التعل  31
 الطلبة

 متوسطة 3.60 1.06

 متوسطة 3.49 1.13 أرى أن األنشطة التعلمية تساعد الطالب على تطوير مواهبهم  32

  مرتفعة 3.87 0.51  الدرجة الكلية  
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  ) 5(الملحق رقم 

 لمعيقات تنفيذ معلمي المرحلة األساسية الدنيا  المعياريةواالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

  .، مرتبة حسب األهميةة في كتب العلوم العامة  في محافظة الخليللألنشطة التعلمية الوارد

لمتوسط ا الفقرة  
  الحسابي

 االنحراف
  الدرجة المعياري

  متوسطة 3.05 1.09 ختبرم المادة العلمية في التطبيقصعوبة  33

 المدرسة بتوفير األدوات الالزمة إلعداد األنشطة إدارةعدم اهتمام  34
 التعلمية

  توسطةم 3.00 1.19

  متوسطة 2.98 1.04  األنشطةإجراء أثناءصعوبة تنظيم وقت الدرس  35

 يسهل الوصول أماآن في األجهزةعدم االهتمام بتنظيم األدوات و  36
 إليها

  متوسطة 2.86 1.06

  متوسطة 2.79 1.15  المختبرإلى االنتقال أثناءصعوبة تنظيم الطلبة  37

  متوسطة 2.67 1.01 مة و السالاألمنعدم توفر احتياطات  38

  متوسطة 2.59 0.98  و المواد الالزمة لتنفيذ األنشطةاألدواتعدم توفر  39

 للمعلمين للمهارات استخدام األآاديمي اإلعدادافتقار برامج  40
  المختبرات في التعليم

  متوسطة 2.58 0.96

  متوسطة 2.57 0.96  في المختبراألجهزة و لألدوات دورية صيانةم وجود عد 41

  متوسطة 2.55 1.16  الكافيةاإلضاءةعدم توفر التهوية الجيدة و  42

  متوسطة 2.53 1.11 استناد بعض األنشطة لعدد من الحصص الدراسية 43

44 

  

 قلة التجديد و التطوير للمختبر المدرسي
  متوسطة 2.43 1.00

  متوسطة 2.41 1.01 آثرة عدد األنشطة في الدرس الواحد\ 45
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  متوسطة 2.40 0.95 عدم وجود دورات تدريبية تساعد من تنفيذ األنشطة التعلمية 46

  متوسطة 2.39 1.04  العرض المناسبةأجهزةعدم توفر  47

  متوسطة 2.36 1.11 قلة توفر الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة التعلمية 48

  متوسطة 2.36 1.13  المقاعد الكافية في المختبرعدم توفر 49

  منخفضة 2.30 1.01 عدم توفر الطاوالت المناسبة 50

  منخفضة 2.22 1.11 موقع المختبر غير مالئم في المبنى المدرسي 51

  منخفضة 2.17 1.13 قلة توفر مصادر الماء و الكهرباء و الغاز 52

  منخفضة 2.17 1.04 ب بداخلةعدم توفر المساحة الكافية لتنقل الطال 53

 الماء و سخان و آالثالجة بالمختبر األساسية األجهزةقلة توفر  54
  الغسيلأحواض الغاز و اسطوانة

  منخفضة 2.09 1.05

  منخفضة 2.06 0.99  المخصصة للمتطلبات المادية لتنفيذ الدروس العمليةالميزانيةتدني  55

  منخفضة 2.06 1.01 ازدحام الصف الدراسي بالطلبة 56

  منخفضة 1.57 0.98 عدم وجود مخارج للطوارئ في المختبر 57

  متوسطة 2.44 0.55  الدرجة الكلية  
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  )6(الملحق رقم 

  

  ة  االستبانة في صورتها النهائي                          

  

      جامعة القدس

  آلية العلوم التربوية 

    أساليب التدريس 

  :ة/حملرتم ا املعلمة-املعلمحضرة 

  :حتية طيبة وبعد
األنشطة  اتجاهات معلمي المرحلة االساسية الدنيا نحو تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  

". التعلمية الواردة في آتب العلوم العامة ومعيقات تنفيذها من وجهة نظرهم في محافظة الخليل  
تخصص أساليب التدريس من وذلك استكماًال لمتطلبات  الحصول على درجة  الماجستير في  

أرجو التكرم بتعبئة االستبانة بكل موضوعية  علمًا بأن هذه المعلومات ستحاط . جامعة القدس 
  .بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  

  لكم حسن تعاونكمشاآرًة 

  

  فاتن دودة : الباحثة 
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א מ :مام اإلجابة المناسبةفي المربع أ) X(الرجاء وضع إشارة :א

  

  أنثى   ذآر: الجنس. 1

  ماجستير فأعلى    بكالوريوس    دبلوم: المؤهل العلمي.  2

                الرابع          الثالث      الثاني االول : الصف الدراسي . 3

   سنوات10  أآثر من    سنوات     10 -5   سنوات 5أقل من : : سنوات الخبرة. 4

                   الجنوب           الوسط الشمال :   المديرية . 5

  في الخانة التي تنطبق على رأيك) ×(الرجاء وضع إشارة : القسم الثاني

بدرجة   العبارة  الرقم
آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدًا

   التعلمية األنشطةاالتجاهات نحو : المجال األول

            م الطالب  أرى أن تنفيذي لألنشطة التعلمية يثير اهتما  .1

            الطالب رغبات  إشباعأعتقد أن األنشطة التعلمية تسهم في   .2

              المتعلم نحو التعلم  استعداد أرى ان األنشطة التعلمية تزيد من   .3

            . جميع حواس المتعلم أن األنشطة التعلمية تشركأعتقد   .4

            لدى الطالب أرى أن األنشطة التعلمية تعمل على بقاء أثر التعلم   .5

على تكوين صور مرئية في ذهن  أعتقد أن األنشطة التعلمية  تعمل   .6
  .لطالبا

          

            على التأمل لطالب قدرة ا تنمي    أشعر أن األنشطة التعلمية  .7

أشعر أن األنشطة التعلمية  تنمي لدى الطالب مهارات المالحظة   .8
  الدقيقة 

          

تمكن الطالب من إتباع التفكير العلمي في أرى أن األنشطة التعلمية   .9
  حل المشكالت 

          

أرى أن األنشطة التعلمية تعمل على تكوين االتجاهات ايجابية لدى   .10
  الطالب نحو العلم 

          

            . الطلبة على متابعة الدرس األنشطة التعلمية تشوق  أرى أن  .11
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بدرجة   العبارة  الرقم
آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدًا

            .في العلومالمفاهيم األساسية األنشطة التعلمية تعمق  أرى أن   .12

             تحقق التعلم التعاوني بين الطالب األنشطة التعلميةأرى أن   .13

  مواقفتحول المواقف النظرية إلىأرى أن االنشطة التعلمية    .14
  .تطبيقية عملية

          

مصادر التعلم لدى على تنويع  أرى أن األنشطة التعلمية  تعمل   .15
  الطلبه 

          

اختيار الوسيلة التعليمية بشكل ة تساعد على  التعلمياألنشطة أرى أن   .16
  .   أساليب وطرائق التدريس المتبعة معناسبتي

          

 لدى أساليب التعزيز تنويع أرى أن  األنشطة التعلمية تساعد  في   .17
  الطلبة 

          

  تنمي من فهم  الطالب للمفاهيم الموجودة  أعتقد أن األنشطة التعلمية  .18
  في المحتوى 

          

 من فهم الطالب  للحقائق الموجودة  تنمي األنشطة التعلمية أنتقد  أع  .19
  في المحتوى

          

             أشعر أن األنشطة التعلمية ترآز على الجانب العملي من المادة   .20

أرى أن األنشطة التعلمية  تساعد على التوسع واالمتداد في األفكار   .21
  واألسئلة  

          

             األسئلة البحثية لدى الطلبة أرى أن األنشطة التعلمية تولد  .22

أرى أن األنشطة التعلمية  تساعد الطالب على استخدام األسلوب   .23
  االستقصائي آأداة لتنفيذ 

          

 أرى أن األنشطة التعلمية  تمكن الطالب من استخدام االدوات   .24
  والمواد واالجهزة من حولهم 

          

لطالب  للمشارآة في  أرى أن األنشطة التعلمية ُتتيح الفرصة ل  .25
  العملية التعليمية ضمن مشارآة جماعية أو عمل فردي 

          

أعتقد أن األنشطة التعلمية تضيف قدرًا من الخبرات العلمية الجديدة    .26
   خبرات الطالب إلى

          

 البيئة أرى أن األنشطة التعلمية تنمي أفكارًا تمكن الطالب من فهم   .27
  المحيطة بهم 
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بدرجة   العبارة  الرقم
آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدًا

 األنشطة التعلمية تمكن الطالب من التفاعل مع البيئة  أرى أن  .28
  المحيطة بهم 

          

          ت االتصال الفعال اأرى أن األنشطة التعلمية تنمى لدى الطالب مهار  .29

 أرى أن األنشطة التعلمية تمكن الطالب من القيام بعمليات العلم   .30
  المختلفة 

          

  المعيقات: المجال الثاني 

 للمعلمين للمهارات استخدام  األآاديمي اإلعدادج افتقار برام  .31
  . في التعليم المختبرات

          

            عدم وجود دورات تدريبية تساعد من تنفيذ األنشطة التعلمية    .32

             األنشطة التعلميةلتنفيذقلة توفر الوقت الكافي   .33

            صعوبة تنظيم الطلبة أثناء االنتقال الى المختبر  .34

            صف الدراسي بالطلبة ازدحام ال  .35

             في الدرس الواحد األنشطةآثرة عدد   .36

             لعدد من الحصص الدراسية األنشطةامتداد بعض   .37

             األنشطةعدم توفر األدوات والمواد الالزمة لتنفيذ   .38

            توفر الطاوالت المناسبة  عدم    .39

            عدم توفر أجهزة العرض المناسبة    .40

            فر التهوية الجيدة واإلضاءة الكافية عدم تو  .41

            عدم توفر المقاعد الكافية في المختبر   .42

             عدم توفر المساحة الكافية لتنقل الطالب بداخلة    .43

            قلة توفر مصادر الماء والكهرباء والغاز   .44

            قلة التجديد والتطوير للمختبر المدرسي   .45

ية بالمختبر آالثالجة وسخان الماء قلة توفر األجهزة األساس  .46
  واسطوانة الغاز وأحواض الغسيل 

          

              عدم توفر احتياطات األمن والسالمة  .47
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بدرجة   العبارة  الرقم
آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدًا

              األنشطةإجراء تنظيم وقت الدرس أثناء صعوبة   .48

            صعوبة تطبيق  المادة العلمية في  المختبر  .49

يسهل الوصول عدم االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة في أماآن   .50
  إليها 

          

              موقع المختبر غير مالئم  في المبنى المدرسي  .51

            عدم وجود مخارج للطوارئ في المختبر  .52

            صيانة دورية لألدوات واألجهزة في المختبر عدم وجود   .53

اهتمام إدارة المدرسة بتوفير األدوات الالزمة إلعداد األنشطة عدم   .54
   التعلمية

          

             العمليةتنفيذ الدروس ة للمتطلبات الماديالمخصصة لالميزانية دني ت  .55
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  )7(ملحق رقم 

  تسهيل المهمة
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  فهرس المالحق

  رقم الصفحة  الموضوع رقم الملحق

  80  موافقة وزارة التربية والتعليم على أجراء الدراسة  )1(

  83  قائمة أسماء المحكمين  )2(

  84  معامل ارتباط بيرسون  )3(

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )4(

 نحو الدنيا األساسية المرحلة معلمي التجاهات

 وجهة من العلوم كتب في الواردة التعلمية األنشطة

  الخليل محافظة في نظرهم

87  

  المعياريةواالنحرافاتالمتوسطات الحسابية   )5(

لمعيقات تنفيذ معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

ألنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة  في ل

  محافظة الخليل

90  

  92  االستبانة في صورتها النهائية  )6(

  97  كتاب تسهيل المهمة  )7(
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  فهرس الجداول

 رقم الصفحة عنـوان الجدول رقم الجدول
 37 خصائص العينة الديموغرافية 1.3

 38 دراسةال أداةنتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات   2.3

3.3  
 قراءة المتوسطات الحسابية 

40 

 ‐t (نتائج اختبار  1.4 test ( تجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو ال

األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة في محافظة الخليل تعزى 

 متغير الجنسل

43 

ات معلمي المرحلة تجاهال )  ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 2.4

مية الواردة في كتب العلوم العامة في ساسية الدنيا نحو األنشطة التعلاأل

 المؤهل العلميمتغير محافظة الخليل تعزى ل

44 

المؤهل لمتغير تبعاً األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  3.4

 . العلمي

44 

  

4.4 

تجاهات معلمي المرحلة ال )  ANOVA(ينتائج اختبار تحليل التباين األحاد

مية الواردة في كتب العلوم العامة في ساسية الدنيا نحو األنشطة التعلاأل

 الصف الدراسيمتغير محافظة الخليل تعزى ل

45 

الصف  لمتغير تبعاًاألعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  5.4

 .الدراسي 
46 

تجاهات معلمي المرحلة ال )  ANOVA(التباين األحادي نتائج اختبار تحليل   6.4

األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم  العامة  في 

  .سنوات الخبرةمتغير محافظة الخليل تعزى ل

47  

سنوات لمتغير تبعاً األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     7.4

                                                               .        الخبرة
74 

تجاهات معلمي ال )  ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي . 8.4

المرحلة األساسية الدنيا نحو األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة 

 .المديريةمتغير في محافظة الخليل تعزى 

48 

 49 .المديريةلمتغير تبعاً األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  9.4
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 t( نتائج اختبار . 10.4 ‐test( معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب ل

العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة 

 .الخليل تعزى لمتغير الجنس

50 

11.4  

 

معيقات تنفيذ األنشطة ل)  ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

نظر معلمي المرحلة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة 

 .لمي في محافظة الخليل تعزى إلى المؤهل العاالساسية الدنيا

51  

لمتغير المؤهل تبعاً  األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  12.4

 .العلمي
52 

معيقات تنفيذ األنشطة ل  )  ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 13.4

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

 .االساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى لمتغير الصف الدراسي

53 

لمتغير الصف تبعاً الحسابية، واالنحرافات المعيارية األعداد، المتوسطات  14.4

 الدراسي
53 

معيقات تنفيذ األنشطة ل )  ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  15.4

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

 .االساسية الدنيا في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

54 

لمتغير سنوات تبعاً  األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  16.4

 .الخبرة
55  

معيقات تنفيذ األنشطة ل  )  ANOVA(   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  17.4

التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

  .ة الخليل تعزى لمتغير المديريةاالساسية الدنيا في محافظ

56  

نتائج اختبار توكي للفروق في معيقات تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في   18.4

كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي المرحلة االساسية الدنيا في 

  محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي

56  

رافات المعيارية للفروق في معيقات األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنح  19.4

تنفيذ األنشطة التعلمية الواردة في كتب العلوم العامة من وجهة نظر معلمي 

  . الدنيا في محافظة الخليل تعزى لمتغير المديريةاألساسيةالمرحلة 

57  
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  فهرس المحتويات

  رقم الصفحة  المحتويات 

  أ  إقرار

  ب الشكر والتقدير 

  ج   العربية ملخص الدراسة بالغة

  هـ ملخص الدراسة بالغة االنجليزية 

   مشكلة الدراسة وخلفيتها: الفصل األول 

  2  مقدمة

  6 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

  6 فرضيات الدراسة 

  7 أهداف الدراسة 

  8 أهمية الدراسة 

  8 حدود الدراسة 

  9 مصطلحات الدراسة 

   سابقةاإلطار النظري والدراسات ال: الفصل الثاني 

  11  اإلطار النظري

  25  الدراسات السابقة

  34  التعقيب على الدراسات السابقة
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    إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  36  منهج الدراسة 

  36  مجتمع الدراسة 

  36  عينة الدراسة 

  38  أداة الدراسة 

  38  صدق األداة 

  38  ثبات األداة 

  39 إجراءات الدراسة 

  39  متغيرات الدراسة 

  40  المعالجة اإلحصائية 

    تحليل نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

  42  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

  42  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  49  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  50  لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا

    مناقشة النتائج الدراسة : الفصل الخامس 

  59  شة نتائج الدراسة مناق

  70  التوصيات
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  70  المقترحات

  71  المراجع

  72  المراجع العربية

  77  المراجع األجنبية

  79  المالحق

  100  فهرس المالحق

  101  فهرس الجداول

  103  فهرس المحتويات

 

   

  


