
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 

 

الصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األساسية العميا في استخدام 

 المختبرات في مدارس محافظة بيت لحم

 

 

 رائدة ضيف اهلل إسماعيل عثمان

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين –القدس 

 

 م 2019 /ه1440



المرحمة األساسية العميا في استخدام الصعوبات التي تواجو معممي العموم في 

 في مدارس محافظة بيت لحم المختبرات

 

 إعداد:

 رائدة ضيف اهلل إسماعيل عثمان

 

             فمسطين  /جامعة القدس المفتوحة من بكالوريوس تربية ابتدائية

 

 أشرف محمد أبو خيران  د. :المشرف

 

ى درجة الماجستير في قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عم

أساليب التدريس من عمادة الدراسات العميا/ كمية العموم التربوية/ جامعة 

 القدس

 

 م  2019 /ه 1440                              



 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العميا

 برنامج أساليب التدريس 
  

 إجازة الرسالة

 مرحمة األساسية العميا في استخدام المختبراتالصعوبات التي تواجو معممي العموم في ال

 في مدارس محافظة بيت لحم

 

 اسـ الطالبة: رائدة ضيؼ اهلل إسماعيؿ عثماف 

 21611950الرقـ الجامعي: 

 

 أشرؼ محمد أبك خيراف  د.المشرؼ: 

 

لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ  أعضاء مف 2019/ 06/04: نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ

 قيعيـ:اكتك 

 د. أشرؼ محمد أبك خيراف       التكقيع        :رئيس لجنة المناقشة .1

                             التكقيع         إبراىيـ محمد عرماف  د.               :ممتحنان داخميان  .2

                                             كيداف          التكقيعد. رجاء ركحي س              :متحنان خارجيان م .3

 

 فمسطيف -القدس

 ـ 2019 /ق1440



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 َّ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّ
  67يوسف: 

 

 صدق اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 



 اإلىداء

 

 هلل.إلى ركح أخي الشييد " كائؿ " رحموي ا

 إلى أركاح جميع الشيداء األكـر منا جميعان رحميـ اهلل.

 إلى األسرل البكاسؿ ك الجرحى ك المبعديف.

 إلى التكاقيف لمعمـ كالمعرفة. 

 إلى عمماء الغد مف طمبة فمسطيف.

إلى كؿ معمـ فمسطيني نذر نفسو لتربية األجياؿ كالكصكؿ بيـ إلى مظاف المعرفة اإلنسانية كالبحث 

حياء مجدىا التميد.كالتجري  ب  مف أجؿ النيكض باألمة كا 

خكتي كأخكاتي كجميع األقارب(.  إلى أسرتي الصغيرة ) كالدم ككالدتي كا 

 .إلى أسرتي الكبيرة )شعبي الفمسطيني( المتطمع لنيؿ الحرية كاالستقالؿ

 إلى الصديقات كالزميالت.

 أىدم ىذا الجيد المتكاضع. 

 

 الباحثة: رائدة ضيؼ اهلل إسماعيؿ عثماف.                                                    

 

 

 

 



 أ
 

 

 

 

 

 

                        

 :إقرار

يا نتيجة أبحاثي يا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنٌ أقر أنا معٌدة ىذه الرسالة أنٌ 
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 درجة عميا ألم جامعة أك معيد. 
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 شكر والتقديرال

 ف كفقني كيسىر لي ختاـ ىذا األمر.الحمد هلل مف قبؿ كمف بعد عمى أ

مي أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى ىذا الصرح الشامخ "جامعة االقدس" ممثمة ثـ إنني أجد لزامان ع

إينػػػاس  "، كالشػػػكر مكصػػكؿ كػػػذلؾ إلػػى عميػػػدة كميػػة العمػػػـك التربكيػػة د."عمػػاد أبػػػك كشػػؾ"برئيسػػيا أ. د. 

، كالسادة أعضاء ىيئة التدريس األفاضؿ، عمى كؿ ما قدمكه لي مف عمـ كمعرفة كتكجيػو كعػكف "ناصر

مسيرتي الدراسية، متكجية إلى العمػي القػدير بػدعائي ليػـ جميعػان أف يسػتمر عطػاؤىـ المبػارؾ بمػا  طكاؿ

 مة، كال يفكتني أف أزجي شكرم الجزيؿ لمشرفي عمى ىذه الرسالة الدكتكرينفع األجياؿ القادمة كاأل

رشػاده، إذ كجدتػو ي خػذ الطا  لػب بػالقبكؿ " أشرؼ أبك خيراف " الػذم لػـ يضػف عمػي بشػيء مػف جيػده، كا 

 كاألناة كالرفؽ، كيركم صاديو مف رحيؽ المعرفة كحيسف التكجيو، فجزاه اهلل عني خير الجزاء، كما أعبر

عمػى مػا  ىيـ عرمػاف كالػدكتكرة رجػاء سػكيدافالػدكتكر إبػرا الكػريميف لجنػة المناقشػة لعضػكمعػف امتنػاني 

شػكرم عػف  ه أك عممو، كما أعبرمف مالحظات كجدت فييا إضاءات استدركت بيا ما فاتني ذكر  أبدياه

ممحكميف الكراـ الذيف قامكا بتحكيـ أداة ىذه الرسالة كزكدكنػي بالمالحظػات التػي أخرجتيػا فػي لكتقديرم 

بالشػػكر الجزيػػؿ لكػػؿ مػػف قػػدـ لػػي يػػد المسػػاعدة  كأخيػػران أتكجػػو تيا النيائيػػة عمػػى الكجػػو المطمػػكب،صػػكر 

 كالعكف في إنجاز ىذا الجيد المتكاضع.

 كالحمد هلل رب العالميف                                                                 

 

 عثمان. الباحثة: رائدة ضيف اهلل اسماعيل                                                        

 

 



 ج
 

 الممخص 

رحمة األساسية العميا الدراسة إلى الكشؼ عف الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في الم ىذه ىدفت

في استخداـ المختبرات في محافظة بيت لحـ، كعالقتيا ببعض المتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، 

 ، السمطة المشرفة عمى المدرسة(.الخبرة سنكات

كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي لرصد الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية 

( معممان 45كمعممة، منيـ ) مـو ( مع100المختبرات، كتككنت عينة الدراسة مف ) العميا حكؿ استخداـ

( معممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية، كطبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي  الثاني 55)ك

 ـ. 2019/ 2018لمعاـ الدراسي 

إلى خمسة مجاالت ىي:  كزعةن ( فقرة، م35تبانة تككنت مف )كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعٌدت الباحثة اس

بات تتعمؽ صعكبات تتعمؽ بالمعمـ، كصعكبات تتعمؽ بإدارة المدرسة، كصعكبات مادية، كصعك 

  .  بالطمبة، كصعكبات فنية

أف الصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ  بينت نتائج الدراسة

لحـ كانت متكسطة في جميع مجاالت الدراسة ككاف ترتيبيا: المختبرات في مدارس محافظة بيت 

صعكبات تتعمؽ بالطمبة، صعكبات مادية، صعكبات تتعمؽ بالمعمـ، صعكبات فنية، صعكبات تتعمؽ 

بإدارة المدرسة، كلـ تجد فركقان في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا 

)المؤىؿ العممي، كالسمطة المشرفة عمى المدرسة(. في حيف  زل لمتغيرمستخداـ المختبرات تيعحكؿ ا

بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ تعزل لمتغير الجنس لصالح 

 ( سنكات. 10-5) الخبرةلصالح  الخبرة الذككر كلسنكات



 د
 

ؿ عمى الخبرة الكافية إلجراء  التجارب كأكصت الباحثة بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف لمحصك 

أف يضاعؼ عدد الحصص المخصصة إلجراء التجارب العممية المخبرية، كما تكصي الباحثة أيضان 

  في المختبرات ليتمكف جميع الطمبة مف الحضكر. 
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Difficulties Faced by  Science  Teachers of the Upper Basic Stage in Using 

Laboratories in Schools of Bethlehem Governorate 

 

Prepared by: Ra’ida Daifallah Ismail Othman 

Supervised by: Dr Ashraf Abu Khayran 

Abstract: 

This study aimed at revealing the difficulties faced by science teachers of the upper basic 

stage in using laboratories in schools of Bethlehem Governorate and the relation of these 

difficulties with the variables of( gender, academic qualification , years of experience and 

the authority superintending these schools). 

The researcher used the descriptive approach to investigate the difficulties faced by science 

teachers of the upper basic stage concerning the use of laboratories.The study sample 

consisted of  100 teachers(45 males and 55 females),chosen by the stratified random 

sampling.The study was conducted  in the second term of 2018 /2019 scholastic year. 

To achieve  the aims of the study , the researcher constructed a questionnaire comprising  

( 35 ) items, divided into five domains: difficulties relating to the teacher, difficulties 

relating to the school administration, material difficulties, difficulties pertaining to students 

and technical difficulties. 

The study results revealed that the difficulties faced by science teachers of the upper basic 

stage in the schools of Bethlehem Governorate in using laboratories were median in all 

domains.They came in order as follows:difficulties pertaining to students, material 

difficulties, teacher – related difficulties, technical difficulties and school administration – 

related difficulties.There were no differences in the difficulties faced by science teachers of 

the upper basic stage regarding their use of laboratories attributed to the variables of 

academic qualification and the authority superintending the school, while the study results 



 و
 

indicated differences in the difficulties faced by science teachers pertaining to the variable 

of gender in favour of females, and to the variable of the number of years of experience in 

favour of  (5 – 10) years. 

The researcher recommended organizing training courses for teachers to obtain the 

experience necessary for conducting lab experiments. She also recommended that the 

number of the science laboratory classes should be doubled to enable all the students to 

attend them. 
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 لوالفصل األ 

 الدراسة وأىميتيا خمفية

 

 المقدمة   1.1

حتياجاتو مف أم نظاـ تربكم ال بٌد أف يككف مف عناصره المناىج الدراسية التي تحدد لكؿ مجتمع اإف 

ىداؼ ذلؾ المجتمع، كمف بيف المناىج الدراسية التي ال بٌد مف أالمعارؼ كالعمكـ كتسعى إلى تحقيؽ 

، كىذه يجب أف تشتمؿ عمى المعارؼ اإلنسانية كالمكتشفات العممية،  العناية كاالىتماـ بيا مناىج العمـك

ي خذ بعيف االعتبار كيفية إفادة  كأف تجمع بيف النظرية كالتطبيؽ، كتدريس مناىج العمـك يجب أف

( أف " تقكـ نظرتنا عمى العمـ عمى أنو 7، ص2003المجتمع كخدمتو، كىذا يعني، كما يقكؿ عبداهلل  )

نشاط  اجتماعي ييدؼ إلى خدمة المجتمع يؤثر فيو كيت ثر بو، كىك عامؿ مف عكامؿ التكازف 

حؿ المشكالت التي تكاجو ىذه  في أنو يساعد المجتمعات عمى تواالجتماعي"، كتكمف أىمي

المجتمعات، كمف ىنا فإف عمى معٌدم المناىج بشكؿ عاـ، كمناىج العمكـ بشكؿ خاص، أف ي خذكا 

بعيف االعتبار ما يحدث مف تغيير في المجتمعات كالمعارؼ العممية، كىذا بحسب رأم سالمة    

 كذا أىمية ".( " مما يجعؿ المنياج قابالن لمكاكبة ىذا التغير، 43، ص2009)
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كفي مدارسنا يبدأ تدريس العمكـ بكصفيا عمكمان عامة، في الصفكؼ الدنيا، ثـ بعد ذلؾ أم في المرحمة 

ىذه العمـك إلى الفيزياء، كالكيمياء، كاألحياء، مع التركيز  عاألساسية العميا كالثانكية يصار إلى تفري

مية التي ي خذ المعمـ الطمبة إلييا ليشاىدكا عمى الجكانب التطبيقية مف خالؿ استخداـ المختبرات العم

كيجركا التجارب كيدكنكا المالحظات كيت كدكا مف صحة ما درسكه نظريان، كاليدؼ أف نجعؿ مف 

( أف العمـ "طريقة لمبحث تقـك عمى 11، ص1999الطالب باجثان كمفكران، إذ كما يبيف فرج كآخركف )

  .كالتفكير المنطقي المكضكعي" االستطالع كفرض الفركض كالمالحظة كالتجريب

كمف ىنا ي تي دكر المختبرات كأىميتيا في إحداث التعمـ بالممارسة كالتجربة العممية، كىذا ما ستحاكؿ 

ذا ما كانت  ىذه الدراسة تسميط الضكء عميو، مف خالؿ استطالع كاقع المختبرات العممية المدرسية، كا 

 صكص عمييا في كتب المقررات العممية.ىذه المختبرات تحقؽ األىداؼ العممية المن

 : مشكلة الدراسة 1.2

، كلكف لـ  مف خالؿ تجربة الباحثة كمعممة بديمة في إحدل المدارس، الحظت كجكد مختبر لمعمـك

يككف مؤشران ينسحب عمى بعض  يمكف أف، كىذا بحد ذاتو راستخداـ معممات العمكـ ليذا المختب تالحظ

نب التطبيؽ العممي التجريبي في العممية التدريسية، عمى أىمية ىذا المدارس، مما يعني إىماؿ جا

المفيكـ النظرم، كالتمقيف الذم ، بؿ تظؿ تراكح ال يمكف اكتساب المعارؼ العممية الجانب الذم بدكنو

يجعؿ مف الطالب متمقيان سمبيان، في عصر يغمب عميو الطابع العممي كالتجريبي ال سٌيما في تدريس 

برز الباحثة ىذه ي لـ تعد النظريات لكحدىا كافية إلحداث التعمـ الذكي كالنشط، كمف ىنا تي العمكـ الت

 المشكمة كتحاكؿ استقصاء الكاقع كالصعكبات كاألسباب.

 كتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

لمختبرات في ما الصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األساسية العميا في استخدام ا

 مدارس محافظة بيت لحم؟
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 :أسئمة الدراسة 3.1

 حاكلت الدراسة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

ما الصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ  :السؤال األول

 ؟ مختبرات في مدارس محافظة بيت لحـال

لصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة في ا حسابيةتختمؼ المتكسطات الىؿ  :السؤال الثاني

كالمؤىؿ  ،الجنس)باختالؼحـ األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت ل

 السمطة المشرفة عمى المدرسة(؟ك  ،الخبرةكسنكات  ،العممي

 أىداف الدراسة 4.1

  :تيدف ىذه الدراسة إلى

و معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات الصعكبات التي تكاج تحديد .1

 في مدارس محافظة بيت لحـ. 

  .التعرؼ إلى كاقع المختبرات في مدارس المرحمة األساسية العميا في محافظة بيت لحـ .2

 :فرضيات الدراسة 5.1

 اشتممت من السؤال الفرعي الثاني:

( في α≤ 0.0.) لة إحصائية عند مستكل الداللةذات دال ال تكجد فركؽ :الفرضية الصفرية األولى

المتكسطات الحسابية لمصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ 

 .حافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الجنسالمختبرات في مدارس م

( في α≤ 0.0.) تكل الداللةداللة إحصائية عند مسال تكجد فركؽ ذات  :الفرضية الصفرية الثانية 

المتكسطات الحسابية لمصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ 

 .ت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العمميالمختبرات في مدارس محافظة بي
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( في α≤ 0.0.) لة إحصائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات دال :الفرضية الصفرية الثالثة 

المتكسطات الحسابية لمصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ 

  .برةبيت لحـ تعزل لمتغير سنكات الخالمختبرات في مدارس محافظة 

( في α ≤ 0.05) ةاللة إحصائية عند مستكل الداللال تكجد فركؽ ذات د :الرابعةالفرضية الصفرية 

الحسابية لمصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ  المتكسطات

 .المشرفة عمى المدرسة سمطةتغير الالمختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل لم

  :أىمية الدراسة 6.1 

  اشتماليا عمى الجوانب اآلتية:ذه الدراسة ذات أىمية من حيث عد ىت  

سعى الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى إعطاء تكضيح كامؿ عف المختبرات العممية ت الجانب النظري:

 ستفادة مف ىذه المختبرات.المدرسية مع بياف الصعكبات التي تكاجو كالن مف المعمميف كالطمبة في اال

ة عمى المبحكثيف إضاء كزعتيااالستبانة( التي )فتتكقع الباحثة أف تعطي األداة  الجانب التطبيقي:

 كافية لتشخيص كاقع المختبرات  المدرسية ككيفية معالجة الصعكبات في استخداميا.

كزارة التربية كالتعميـ كمديرياتيا كمدراء الباحثة أف ت خذ الجيات المعنية، أم  فتؤمؿ الجانب البحثي:

 -ميميةالعممية المدرسية أداة تعالمدارس بنتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا كي تجعؿ مف المختبرات 

مف خالؿ إزالة الصعكبات كالعكائؽ كتكفير األدكات  المرجكة منياتعممية ناجعة تحقؽ األىداؼ 

 المخبرية كالمكاد الالزمة إلجراء التجارب العممية التي تتطمبيا مناىج العمـك لمصفكؼ المختمفة. 
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 :الدراسة حدود 7.1

 -حددت ىذه الدراسة بالحدكد التالية:

: الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ ةيالموضوع ودالحد

 المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ.

ممرحمة لالعمـك  كمعممات معممي : اقتصرت حدكد ىذه الدراسة في تطبيقيا عمىةالبشريود الحد

   .األساسية العميا

المدارس الحككمية كالخاصة في تطبيقيا عمى  اقتصرت حدكد ىذه الدراسة في :ةالمكاني ودالحد

  .محافظة بيت لحـ

 8.020/ 8.02 الدراسي مف العاـ ثانيالفصؿ ال عمى: اقتصرت حدكد الدراسة ةالزماني ودالحد

 :مصطمحات الدراسة 8.1

 -تـ اعتماد التعريفات اآلتية:

معكقات الفنية كالمادية يا" مجمكعة مف المشكالت أك الب نٌ ( 11، ص2002) عكدة عرفيا :الصعوبات

كاإلدارية كاإلشرافية التي تحكؿ دكف استخداـ المعمـ لطرؽ التدريس الحديثة في المكاقؼ التعميمية 

 ". المختمفة

التي تجعؿ مدرس العمكـ غير قادر تمامان عمى  الصعكباتعمى أنيا تمؾ  إجرائيان  فتعرفياالباحثة  اأمٌ 

كتقاس المختبر محدكد الفائدة،  افو مف إجراء التجارب مما يجعؿإستخداـ المختبر إستخدامان يحقؽ أىد

  باألداة التي يتـ إعدادىا.

ىـ المعممكف كالمعممات الذيف يدرسكف مادة العمكـ لطمبة المرحمة األساسية العميا  :معممو العموم

 .لتعميـحسب كزارة التربية كازمة لقياميـ بمينة التعميـ ىذه كيحممكف المؤىالت العممية الال
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ىي المرحمة التعميمية التي تشتمؿ عمى الصفكؼ مف الخامس حتى العاشر  :المرحمة األساسية العميا

 .بمكجب النظاـ الذم كضعتو كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية

و ذلؾ الجزء مف المدرسة الذم يخصص إلجراء ( ب نٌ 2007تعرفو عبد الحميد) المدرسي: المختبر

 ، فيككف عادة مزكدان باألجيزة كاألدكات كالمكاد الالزمة إلجراء التجارب.التجارب المخبرية

ذلؾ المكاف المخصص في مدارس المرحمة األساسية العميا كالمجيز  ب ٌنو  إجرائيا ا الباحثة فتعرفوأمٌ 

 فيو.  باألدكات كالمستمزمات إلجراء التجارب المخبرية

  كتقدر مساحتيا ،جنكب محافظة القدس تقع ،نيةفمسطيال ىي إحدل المحافظات :محافظة بيت لحم

    ( تجمعان منيا ثالثة مخيمات لالجئيف، كيبمغ عدد سكانيا44كتضـ ىذه المحافظة ) 2كـ (607. 8)بػً 

 كزارة الحكـ المحمي) 2015سطيني لسنة محسب تقديرات جياز اإلحصاء الف( نسمة 216,114)

   (.2016، كمحافظة بيت لحـ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 1.2

ة لمطمبة بحيث تيحدث ىذه يفيـ مف التعميـ أٌنو عممية إيصاؿ المعارؼ كالمعمكمات كالميارات المختمف

العممية تغييران إيجابيان كمرغكبان في سمكؾ الطمبة، كال يت تى ذلؾ إاٌل إذا تمت ىذه العممية )التعميـ 

كالتعمـ( بطرائؽ التدريس الناجعة؛ التي تشتمؿ عمى التفاعؿ النشط بيف المعمـ كالطمبة داخؿ غرفة 

ٌنما يضطمع بدكر المشارؾ، الصؼ، مع التركيز عمى أٍف ال يككف الطالب مجر  د مستقبؿ لممعمكمة، كا 

كالمرسؿ، فضالن عف دكر المتمقي كالمستمع، أم ال بٌد مف أف يبذؿ الطالب جيدان كبيران في تذكيت 

المعارؼ كالمعمكمات التي يتمقاىا، أك يقرأىا فتصبح جزءان مف سمككو، كتنعكس عمى شخصيتو، كتفكيره 

الحياتية المختمفة التي تستدعي منو تكظيؼ تمؾ المعارؼ كالميارات كممارستو العممية في المكاقؼ 

 كالمعمكمات تكظيفان صحيحان.

 المختبرات العممية:ا مفيوم

لممختبرات العممية عدة مفاىيـ كتعريفات، نحاكؿ ىنا استعراض بعض منيا كما كردت في األبحاث 

 كالدراسات كالمراجع المتعددة:
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إٌف المختبرات مكاف خاص ييعد كييجيز بما يمـز مف أدكات كمكاد ( ف2004بحسب دراسة الناشؼ )

( 2010كأجيزة كتيجرل فيو التجارب العممية التطبيقية التي يشترؾ الطمبة في إجرائيا. كتتفؽ الزىراني )

مع التعريؼ السابؽ، كترل أٌف دكرىا ضركرم لتثبيت المفاىيـ العممية مف خالؿ األنشطة العممية 

 المخبرية.

( فترل أٌف مادة العمكـ يجب أٍف تيدرس في المختبرات العممية حيث ينخرط الطمبة 2010ا السممي )أمٌ 

 في إجراء التجارب لكي ال يقتصر دكرىـ عمى التمقي السمبي فقط.

( في اإلطار ذاتو ميركزان عمى دكر المختبر في تنفيذ األنشطة العممية الكاردة 2001كما يعرفو نشكاف )

( أٌف المختبر المدرسي العممي ىك المكاف 2005مكـ المدرسية، كيبيف شاىيف كحطاب )في مقررات الع

 الذم يقكـ فيو المتعمـ بالت كد مف صحة ما درسو نظريان ب سمكب عممي تجريبي.

( ب ٌنو المكاف الذم يذىب إليو الطمبة بيدؼ االستقصاء كاالكتشاؼ مف 2006كما يعرفو البياتي )

 العممية ب نفسيـ الكتساب المعرفة العممية. خالؿ إجرائيـ لمتجارب

( فيعرؼ المختبرات العممية ب نيا المكاف الذم تتكفر فيو مكاصفات خاصة في 1997أٌما الحيصيف )

 المدرسة كمعد إلجراء التجارب العممية.

ات أٌما الباحثة فتعرؼ المختبر المدرسي ب ٌنو المكاف ذك اإلعداد كالمكاصفات الفيزيائية كالتجييز 

الالزمة، كالذم تتكفر فيو أحدث األجيزة كاألدكات ككذلؾ المكاد الداخمة في كؿ تجربة عممية بما يسيؿ 

ا بيدؼ الت كد مف أٌف نتائج التجارب  عمى المعمـ كالطالب تركيب التجربة العممية كتنفيذىا تنفيذنا صحيحن

لكاردة في كؿ مقرر دراسي مف العممية تبرىف عمى صحة المفاىيـ كالحقائؽ كالمعمكمات العممية ا

 مقررات العمكـ، كبذلؾ ترسخ المعمكمة كتكتسب كتتحقؽ أىداؼ المقرر الدراسي.
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 منياج العموم في المرحمة األساسية:

ىذا المنياج تكصيؿ معمكمات كمعارؼ عممية مبسطة في مجاالت عممية متنكعة، يذكر منيا  يحاكؿ

كالعمكـ الطبيعية كعمكـ الحياة"، كمحتكل ىذا المنياج " الفمؾ كالجيكلكجيا (94ص ،2002أبك سؿ)

كاضح لكؿ مف يستعرض المقررات الدراسية لمعمكـ المخصصة ليذه المرحمة، كمثاؿ ذلؾ كتاب العمـك 

كحدة أخرل تتحدث عف الكراثة، كالثالثة الحياتية لمصؼ العاشر الذم يشتمؿ عمى كحدة لدراسة الخمية ك 

ا الرابعة كاألخيرة فتتحدث عف الكائنات الحية كتصنيفيا )عمرك أمٌ  ،افتتحدث عف أجيزة جسـ اإلنس

 (.2018 كآخركف

 الكفايات العامة لممعممين التي تتعمق بمينة التعميم بشكل عام:

المعمـ يحتاج إلى إعداد مناسب بحيث يككف قادران عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية لممؤسسة التي يعمؿ 

 فييا كمف ىذه الكفايات:

ؽ ببناء كفايات تدريسية، ككفايات تقكيمية، ككفايات تقنية، ككفايات شخصية، ككفايات اجتماعية تتعم" 

كالمحيط التعميمي كاألسرة كالمجتمع بشكؿ عاـ، ككفايات عممية تتعمؽ  عالقات إيجابية مع الطمبة

إدارية تتعمؽ بإدارة ، ككفايات تتعمؽ بتصميـ المنيج، ككفايات بالمعارؼ العامة التي يحتاجيا كؿ معمـ

 (. 104، ص2017النصيرات، )الصؼ كتنظيمو، ككفايات بحثية، ككفايات تكاصمية" 

 أىمية المختبرات ودورىا في تدريس العموم:

تتمخص أىمية المختبرات كدكرىا في تدريس العمكـ في أمكر عدة، أىميا تنمية التفكير العممي عند 

شراكيـ في إجراء التجارب ال تي تبرىف عمى صحة المعمكمات مف خالؿ التطبيؽ كالتجريب، الطمبة، كا 

في أذىاف الطمبة، كيكسبيـ ميارة استخداـ إجراء التجارب يرسخ المفاىيـ كالحقائؽ العممية كما أف 

استخداـ الطمبة  ( إلى أفٌ 2005األدكات كالمكاد الالزمة إلجراء التجارب، كيشير شاىيف كحطاب )
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جراءىـ التجارب يمكنيـ مف الكقكؼ عمى النتائج الدقيقة لمتجارب كتسجيميا كيرسخ  لممختبر كا 

 المعمكمات لدييـ. 

استخداـ الطمبة لممختبر في إجراء التجارب يعكدىـ عمى صياغة  ( إلى أفٌ 1987كيشير عبد الرزاؽ )

المشكالت ككضع الفرضيات، التي يتمكنكف مف الت كد مف حمكليا كصحتيا مف خالؿ النتائج كالحمكؿ 

كيستطيعكف كضع  صمكف إلييا مف خالؿ التجارب، كبذلؾ تنمك قدراتيـ العقمية كالتفكيرية،التي يتك 

التعميالت كالتفسيرات، كالتكقعات في ضكء ىذه التجارب، كىذه تعزز ميكليـ العممية، فيسعكف إلى أف 

 يككنكا مبدعيف كمبتكريف مف الناحية العممية كالتطبيقية. 

 كرد مف حيث أىمية استخداـ المختبرات المدرسية في تدريس العمكـ، فيي ترل أفٌ كتتفؽ الباحثة مع ما 

ننمي لدل الطمبة ميارات التفكير  المعمميف كالطمبة لممختبر أمر حتمي إذا ما أردنا أفٍ استخداـ 

كالتطبيقية، إذ ال المجاالت العممية كالتجريب كالتطبيؽ العممي، كي نصنع منيـ باحثيف عممييف في 

 تى المعرفة العممية باألسمكب النظرم المجرد، فكؿ العمماء الذيف غٌيركا في مسار المعرفة اإلنسانية تت

لـ يعتمدكا عمى المعرفة النظرية، بؿ كانكا يقضكف معظـ أكقاتيـ في المختبرات، يجركف التجارب 

تكتفي المدارس مرات كمرات فيخفقكف مرة، كينجحكف مرة، كىذا ما يجب أف يحدث في مدارسنا، فال 

نما كالمعممكف بنقؿ المعمكمة  مخبرة العممية بإخضاع المعمكمة كالفكرة لبالركتيف النظرم الممٌؿ، كا 

المتعمـ الباحث كالمبدع كالقادر عمى الالزمة كمكاصمة ىذا النشاط التفكيرم التجريبي كصكالن إلى إنتاج 

 ةي ىذا العالـ، فال يجب أف نككف مجرد أماإلسياـ في الثكرة العممية كالتفجر المعرفي المتسارع ف

تستيمؾ كال تنتج، تتمقى كال ترسؿ، فمكركثنا الحضارم زاخر بالعمكـ كالمعارؼ التي ما زاؿ العالـ يشيد 

 لنا بيا.  
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 :نشأة المختبر المدرسي

عشر، بداية ت سيس المختبرات المدرسية تعكد إلى نياية القرف الثامف  ( إلى أفٌ 2005)يشير خطايبة 

التعمـ عف طريؽ إجراء التجارب سيككف أفضؿ، كأف المحاكالت األكلى  في الدكؿ الغربية لقناعتيا ب فٌ 

الالزمة كانت إعادة التجارب األصمية التي أجراىا عمماء مشيكركف، فتـ تصميـ األدكات كاألجيزة 

ف لزيادة الحاجة إلى تطكران آخر حدث بعد الحربيف العالميتي إلجراء التجارب، كما يشير إلى أفٌ 

المختبرات خدمة ألغراض عسكرية، ثـ أصبح إجراء التجارب في المختبرات المدرسية عمى شكؿ 

 تجارب كأنشطة محددة ككاضحة امتدت مف رياض األطفاؿ حتى المناىج الجامعية. 

 تطور المختبرات:

نٌ  إفٌ  عدة  قركف كحقب تاريخية ماضية، ما كاف مكجكدان لاستخداـ التجارب المخبرية ليس أمران حديثان، كا 

 (.1999عدكاف، )كأمريكاأكركبا  ة، كالصيف القديمة، كاليكناف، كحديثان فيفي مصر الفرعكنيكجدت  فقد

 

 أنواع المختبرات المدرسية:

 ىناؾ ثالثة أنكاع لممختبرات المدرسية كىي عمى النحك اآلتي:

 المختبر التكضيحي: .1

مدارس إلى إجراء التجارب التي تثبت صحة معمكمات تمقاىا تيدؼ المختبرات التكضيحية في ال 

الطمبة نظريان مف المعمميف، فتكضح ليـ كيفية التحقؽ مف صحتيا خطكة خطكة عند إجراء التجربة مع 

بياف المكاد كاألدكات لكؿ تجربة، كىذا النكع مف المختبرات ىك الذم نجده قي المدارس في أغمب 

 . (2013، زيتكف)الحاالت 
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 المختبر االستقصائي: .2

ىذا النكع مف المختبرات يكفر الفرصة لمطالب لمقياـ بنفسو بالتجارب  (، فإفٌ 2001)كبحسب عطا اهلل 

مستخدمان الطرؽ كالعمميات الصحيحة كاألنشطة بيدؼ تكصمو إلى المعمكمة العممية باستقاللية 

فيعرؼ ىذا  (2010)أما سبيتاف  لمكصكؿ إلى ىذه المعرفة كبذلؾ يكتسب ميارات التفكير العممي.

النكع مف المختبرات االستقصائية ب نو مجمكعة مف الدركس التي يتكصؿ مف خالليا الطمبة إلى حؿ 

لمشكمة أك اكتشاؼ حقيقة عممية جديدة أك قانكف عممي مف خالؿ تجاربيـ التي يقكمكف بتحضيرىا 

 كالتخطيط ليا ب نفسيـ كيقكمكف بتسجيؿ نتائجيا. 

ف الغاية مف ىذا النكع مف المختبرات ىي خمكص الطالب إلى اكتساب المعرفة العممية عف كعميو فإ

فالطالب ىك محكر عممية االستقصاء طريؽ االستكشاؼ بتدخؿ محدكد مف المعمـ المختص، 

رشاد مف المعمـ   (. 2001زيتكف، )كالتجريب، بتكجيو كا 

 المختبرات االفتراضية: .3

كع ب نو يكفر بيئة تعميـ كتعمـ افتراضية إلجراء التجربة عمى أحد ( ىذاالن2009) كيصؼ الزىراني

جراء التجربة لكتركنية، مف خالؿ استخداـ الطمبة لركابط المكاقع اإل تسيؿ دخكليـ إلى ىذه الشبكة كا 

ب نشطتيا المختبرية، بما يشبو بدرجة كبيرة المختبر المدرسي الكاقعي، مع تحقيؽ النتائج المتكخاة كما 

 نت التجربة في مختبر مدرسي.لك كا

كفي ضكء ىذا االستعراض المكجو ألنكاع المختبرات المدرسية يتضح لمباحثة أف المختبرات تتدرج 

بالطالب في إجراء ىذه التجارب، فيككف ذلؾ أكالن بإشراؼ كأداء تاـ مف المعمـ الذم يشرح الخطكات 

الستماع كربما أخذ بعض المالحظات، ثـ يتـ التحضيرية لمتجربة ثـ كيفية إجرائيا، كيقكـ الطالب با

اإلنتقاؿ بالطالب إلى مرحمة متقدمة في استخداـ المختبرات المدرسية بحيث تتاح لو الفرصة الكاممة 

ليقكـ باإلعداد لمتجربة كتحديد أدكاتيا كمكادىا كطريقة إجرائيا، بقميؿ مف التدخؿ مف المعمـ، الذم يترؾ 
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معمكمة كالت كد مف صحتيا، كتطبيؽ آليتيا بنفسو كالتكصؿ إلى نتائجيا لمطالب القياـ باستقصاء ال

تتاح لو المكاقع األلكتركنية إلجراء ، ثـ يعطي الطالب فرصة أكثر استقاللية بحيث كتسجيميا فكران 

التجارب المخبرية بطريقة افتراضية ال تختمؼ إجراءاتيا عما يحدث في المختبر المدرسي، كفي ىذا 

 تامة تحقؽ التعمـ الذاتي كترسخو.قاللية األسمكب است

 أنماط العمل في المختبر المدرسي:

 كاآلتي:كىي  يستخدـ معممك العمكـ عدة أنماط أثناء عمميـ مع الطمبة في المختبرات المدرسية 

: مف خالؿ ىذا النمط الذم يكاكب األسمكب الحديث الذم يتيح لمطالب الفرصة لنمط الحديثا .1

، عف طريؽ االستقصاء كالبحث المتعمؽبسة العممية الكاممة، بحيث يقكـ لممشاركة كالممار 

جرائيا كالتكصؿ إلى إجابات لتساؤالت أعدىا مسبقان، يت كد مف  عدادىا كا  تصميمو لمتجربة كا 

 (.2010ف خالؿ النتائج التي يتكصؿ إلييا خميؼ)صحتيا م

 نمط التقميدي: ال .2

بالدكر األكبر إعدادان كتنفيذان مف ضطمع فيو المعمـ كىذا النمط ىك الغالب في المدارس كالذم ي

لعركض عممية يشاىدىا الطمبة كيت كدكف مف تحقؽ المعمكمات العممية مف خالؿ ىذه  ئوخالؿ إجرا

 (.2014، الحرتكمي )ركض التي يجرييا المعمـ أماميـالع

 شبو التقميدي: النمط .3

عمى تحديد الخطكات كاإلجراءات كاألدكات  نمط يزكد المعمـ الطمبة بكصفو جاىزة تشتمؿفي ىذا ال

جراءاتيا، بيدؼ تكالمكاد المس خدمة إلجراء التجارب، فيقكـ الطمبة بإجرائيا حسب ىذه الكصفة كا 

تحققيـ مف صحة ما تعممكه مف معارؼ كمعمكمات عممية قبؿ إجراء التجربة، كما ييدؼ ىذا 

 (.2010 ،خميؼ)الطمبة إلى معارؼ كمعمكمات جديدةاألسمكب إلى تكصؿ 
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 النمط شبو الحديث: .4

 (.2014 ،الحرتكمي)كىذا يتراكح بيف النمطيف الحديث كشبو التقميدم

كترل الباحثة أنو مف خالؿ ىذا االستعراض، يتبيف أف ىذا التنكع في أنماط المختبرات كأساليب 

ي يشاىد تعمم -إجراء التجارب كالعركض العممية إنما ييدؼ إلى كضع الطالب في مكقؼ تعميمي

العممية مف نتائج فيو، أك يجرم التجارب بنفسو، كيتكصؿ إلى اكتساب المعارؼ كالمعمكمات 

 التجارب التي يشاىدىا أك يجرييا، كىذا يعد قمة اكتساب المعرفة كالخبرة كرسكخ المعمكمة.

 الواجب توفرىا في المختبر المدرسي:والمتطمبات  المعايير

لعممية في المختبر كننفذىا عمى الكجو األكمؿ، ال بٌد مف مراعاة عدد كي نستفيد مف إجراء التجارب ا

 مف المعايير كالمتطمبات كمنيا:

مكاف تجرل فيو التجارب المخبرية، كيراعى أف يككف مكقعو في القسـ السفمي مف مبنى كجكد  .1

مغادرة  المدرسة بحيث ال يككف قريبان مف الغرؼ الصفية، عمى أف يككف مفتكحان عمى ممرات تسيؿ

كما ينبغي أف يككف المختبر ذا سعة تستكعب عدد  المختبر بيسر كسرعة عند حدكث أم أمر طارلء.

كأف يككف لو باب يفضي إلى مكاف التخزيف كغرفة التحضير، كيفضؿ  الطالب أثناء التجربة المخبرية

، كأف تتكافر فيو أف يككف لو أكثر مف منفذ لمخركج كنكافذ تسمح بتيكيتو كدخكؿ اإلضاءة الفضائية

حداث التيكية الصناعية لطرد الغازات المتجمعة فيو. أما مف  التمديدات الكيربائية الكافية إلضاءتو كا 

يككف متناسبان مع حٌيز غرفة المختبر بنسبة ال تزيد عف ثمث مساحتيا كأف حيث الت ثيث فيراعى أف 

الن عند أف يككف تحريؾ ىذا األثاث كنقمو سيإليو إلجراء التجارب، ك   يككف مالئمان لمطالب المترٌدديف

 .الحاجة
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أما بخصكص التكصيالت المتعمقة بالماء كالكيرباء كالغاز فيجب أف تككف عمى الكجو األتـ كطبقان   .2

المعيارية، كأف تسمح لممدرس بالتحكـ في فتحيا كغمؽ صماماتيا مف مكانو في المختبر لممكاصفات 

 .(2002زيتكف، ) لدل حدكث أم طارلء

استخداميا  يككف أجيزة المختبر كأدكاتو كمكاده: يشترط أف تمبي كميا المكاصفات الفنية الالزمة كأف  .3

 سيالن كبكفاءة عالية كأف تككف كافية ألعداد الطمبة في المختبر. 

ضمف المختبر ألغراض التخزيف، تراعى فيو اإلضاءة المناسبة  متطمبات التخزيف: يخصص مكاف .4

ية، كأف يحكؿ دكف حدكث اقتحاـ لو بيدؼ السرقة، كيراعى أف يككف مزكدان بالخزائف كالتيكية الكاف

 (.2005خطايبة، )كمتطمبات األماف كالتعميمات كاإلرشادات الكاضحة لممستخدميف 

يتضح مف ىذا االستعراض لمعايير كمتطمبات المختبرات أنيا كميا ضركرية إليجاد كبناء مختبرات 

عتبار مالءمتيا كمكاصفاتيا التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف مدرسية ت خذ بعيف اال

المختبرات التعميمية في بيئة مف التنظيـ كالتعميمات كاإلرشادات كاإلجراءات التي تسيؿ عمؿ كؿ مف 

 المعمـ كالطالب كتحقؽ الحد األقصى مف األماف كالسالمة.

 مدرسية:قواعد وتعميمات األمن والسالمة في المختبرات ال

عف أخطاء في استخداـ أدكات إف العمؿ في المختبرات يشتمؿ عمى بعض المخاطر التي قد تنجـ 

المختبر كالمكاد الداخمة في إجراء التجارب العممية، لذلؾ ينبغي االلتزاـ ببعض القكاعد كالتعميمات التي 

( إلى أنو 1993) ركاشدةتجنب كالن مف المعمـ كالطمبة المخاطر المحتممة، كبيذا الخصكص يشير ال

يتعيف عمى كؿ مف يعمؿ في المختبرات التقيد باإلجراءات كالقكاعد التي تحفظ سالمة الجميع في 

المختبر مف مثؿ صحة التعامؿ مع األدكات كالمكاد كارتداء مستمزمات السالمة كاليقظة ألم مخاطر قد 

 تطرأ.
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المختبر المدرسي كال سيما عند التعامؿ مع ( أىمية اتباع تعميمات السالمة في 2008)كأضاؼ شاىيف

ىناؾ ممصقات تحذيرية عمى عبكات المكاد الكيماكية كاألدكات الزجاجية تككف  المكاد الكيماكية، كأفٍ 

لتنبيو مستخدمي المختبر إلى اإلجراءات السميمة عند استخداميا تجنبان لحدكث المحاذير كالمخاطر 

المختبر، كال سيما األحكاض كالبالكعات، كأف ال يتـ طرح المكاد  كيركز كذلؾ عمى نظافةالمشار إلييا 

الكيماكية فييا دكف تخفيفيا، مع التشديد عمى تجنب إلقاء قطع الصكديـك أك قشكره في تمؾ األحكاض، 

مع مراعاة أف تككف أرضية المختبر كأسطح الطاكالت مقاكمة لمحريؽ كالكيماكيات، كما ينصح بالتقميؿ 

ماكيات أك المكاد الداخمة في التجارب في المختبر إاٌل في الحدكد الدنيا بما يتطمبو العمؿ، مف حفظ الكي

كأيضان االنتباه إلى الطرؽ اآلمنة في استخداـ المكاد خطرة التفاعؿ ك ف تضاؼ األحماض المركزة بعد 

 تخفيفيا إلى الماء كليس العكس كي ال يحدث التفاعؿ الخطير. 

 ( كخطايبة2003يدان بكؿ مف زيتكف )فيذكر في رسالتو مستش ،(2014)ا العترم أمٌ 

و يتكجب مراعاتيا في المختبر المدرسي، كأىميا تخزيف المكاد كاألدكات الالزمة إلجراء أنٌ  ،(2005)

بالتعميمات كاإلرشادات المتعمقة  دان بكؿ مستمزمات التخزيف كمزكدالتجارب في مكاف خاص مجيز جي

 اف.بمراعاة السالمة كاألم

 صعوبات المختبر المدرسي:

مف خالؿ االطالع عمى دراسات سابقة تناكلت استخداـ المختبرات المدرسية، جرل التطرؽ إلى 

بالمختبر كاستيالؾ الصعكبات التي تعترض استخداـ المختبرات عمى الكجو المطمكب فمنيا ما يتعمؽ 

مكـ كجديتو كأىميتو، كمنيا ما يتعمؽ بفني المكاد كاألجيزة كطبيعة المختبر، كمنيا ما يتعمؽ بمعمـ الع

  .المختبر،  كمنيا ما يتعمؽ بالمقرر الدراسي

 ،(1999)ا الصعكبات المتعمقة باستخداـ المختبرات استخدامان صحيحان فتتمخص، كما أكردىا فرج ف مٌ 

يـ لبعض إحضار الطمبة كنقم في مشكمة انتقاؿ الطمبة إلى حجرة المختبر، انتقاالن فكضكيان، ككذلؾ
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األدكات كاألجيزة مما قد ينجـ عنو حدكث شغب كصخب يشكشاف إجراء التجربة المقصكدة. 

تالؼ بعض األدكات كاألجيزة  ذات الكمفة  كباإلضافة إلى ذلؾ فيناؾ مشكمة اإلستيالؾ لممكاد كا 

ث العالية مما يجعؿ تعكيضيا صعبان. كمف الصعكبات الجدية في استخداـ المختبر الخكؼ مف حدك 

األدكات كالمكاد بعض المخاطر الناجمة عف افتقار المستخدميف إلى الدراية الكافية في استخداـ 

مكف عف استخداـ المختبر خكفان مف جحبعض المتعمميف كربما المدرسيف ي الكيماكية، كىذا يجعؿ

 حدكث أخطار جسيمة.

كاألدكات المخبرية كأحيانان عدـ مف الصعكبات الشائعة قمة المكاد كاألجيزة  (، أفٌ 1999)يذكر عدكاف 

تيح الكقت الكافي بعض المدارس ال تكفر مكانان خاصان لممختبر، كال ت صالحيتيا، كيشير كذلؾ أفٌ 

لإلعداد كالتحضير لمتجارب عالكة عمى األعداد الكبيرة لمشعب الصفية لمقرر العمكـ، كافتقار كثير مف 

 ادر الحرارة.المختبرات إلى تمديدات المياه كالكيرباء كمص

آؿ  (، كما كرد في2014)يالسيال ليا كالتي أشار كأما الصعكبات المرتبطة بمعمـ العمكـ

ألسباب مثؿ عدـ تكفر بعض المعمميف يحاكلكف تفادم استخداـ المختبر  (، فنجد أفٌ 2007)زعير

الذىاب إلى المختبر عف  الكقت أك التعارض بيف حصص المختبر كحصص أخرل، كبعضيـ يحجـ

ة عف حدكث ذلؾ، كفان مف حدكث تخريب لألجيزة أك تكسير لألدكات، كخكفان مف تحمؿ المسؤكليخ

نفسو الثقة لضبط الطمبة أثناء حصة المختبر سيما إذا كاف عددىـ كبيران. كما قد  كبعضيـ ال يجد في

ليـ إلجراء التجربة، كىذا يسبب ال يككف لدل بعض المعمميف الكقت لإلعداد كالتحضير المسبؽ 

كثيران مف الطمبة ال يتعاممكف مع دركس المختبر  إحساسيـ ب فٌ صعكبة في إجراء التجارب، ناىيؾ عف 

بجدية كاىتماـ مما يفقد تمؾ الدركس جدكاىا. كنجد كذلؾ بعض المعمميف يتخكفكف مف األخطار التي 

حساسيـ بالر   ىبة كالتيٌيب.قد تنجـ عف إجراء بعض التجارب الفتقارىـ إلى المعرفة الكافية كا 
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ف ال يمتمككف الميارات بعض المعممي ( إذ يركف أفٌ 2001كآخركف،  النجدم)كىذا ما يشير إليو كذلؾ 

جراء التجارب في المختبرات، عالكة عمى تكميؼ معمـ العمـك بعبء تدريسي مف الحصص إل الكافية 

 .عمى حساب الكقت المخصص لتنفيذ التجارب العممية تنفيذان جيدان 

يـ خداميـ لممختبرات المدرسية، فستا( ندرة الدكرات التدريبية لممعمميف عمى كيفية 2012) صباف كيبيف

حتى أثناء الخدمة ليككنكا قادريف عمى إنجاز األعماؿ المخبرية كمتطمبات بحاجة إلى ىذا التدريب 

 استخداـ المختبرات المدرسية.

إلى حرص الفني عمى  (،2014) يالسيال بفني المختبر فمرٌدىا بحسبا الصعكبات المتعمقة كأمٌ 

األجيزة كاألدكات فال يبدم استعدادان دائمان لمتعاكف في تجييز المختبر كتزكيده بالالـز مف األجيزة 

التعميمات الصارمة بيذا كالمكاد، كما يحرص عمى التقنيف الشديد في استيالؾ المكاد نتيجة 

دائمان ألعماؿ المختبر كمساعدة معمـ العمكـ، فيك  الخصكص، ككذلؾ ال نجد أف فني المختبر متفٌرغ

مكمؼ ب عماؿ أخرل مف إدارة المدرسة ضمف متطمبات كظيفتو مما يحٌد مف متابعتو لعممو األساسي 

" (،2001النجدم كآخركف، )ما يالحظ ك ،نو في كثير مف المدارس قد ال يكجدفي المختبر، كما أ

 .أميف المختبر المتدرب تدريبان كافيان"

، فيذكر صباف مقرر  ( أفٌ 2012)كفيما يتعمؽ بالصعكبات الناجمة عف المقرر الدراسي لمكاد العمـك

أيضان ( 2010العمكـ يحتكم كمان كبيران في الجانب النظرم أكبر منو في الجانب العممي، كيشير محمكد)

أسئمة االمتحانات ال  إلى المشكمة ذاتيا، فالكـ الكبير لمادة الكتاب تعكؽ استخداـ المختبر، كما أفٌ 

ررة ال ت خذ بالحسباف كاقع تتطرؽ إلى ما ييجرل مف التجارب العممية كنتائجيا، كأف التجارب المق

 ، مما يفقدىـ االىتماـ بإجرائيا.الطمبة
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و ال يكجد تحديد دقيؽ ألىداؼ تعميمية كتدريبية يمكف استخداميا في ( أنٌ 2008)كما يرل الجكير

اإلضافة إلى االفتقار لخطة كاضحة المعالـ تكظؼ في المكاقؼ التعميمية كالتدريبية، التعميـ كالتجريب، ب

 ككذلؾ ال تكجد تعميمات لكيفية استخداـ المعمكمات في التجريب كالتدريب.

كتؤكد الباحثة عمى ضركرة إعادة النظر مف قبؿ المسؤكليف سكاء في المدارس أك في قسـ المناىج 

ككذلؾ قسـ التدريب في كاقع المختبرات المدرسية كما يعترض استخداميا مف  بكزارة التربية كالتعميـ

صعكبات كمشكالت، مع االىتماـ بت ىيؿ معمـ العمكـ كتدريبو عمى استخداـ المختبرات ككيفية 

التحضير كاإلعداد إلجراء التجارب إجراءن صحيحان كآمنان، مع رفد كؿ مختبر مدرسي بفني يخصص 

، كما ال بٌد مف المكازنة بيف الجانب النظرم كالعممي التطبيقي في كتب العمكـ كأف معظـ كقتو لممختبر

تحدد األىداؼ العممية تحديدان كاضحان مرفقان بالتعميمات كالشركحات المساعدة لممعمـ عند إجراء 

حقو كالمعمـ كي تحظى مف الجانبيف باالىتماـ الذم تستالتجارب كتضمينيا في التقكيـ لكؿ مف الطالب 

اٌل فإف المختبرات تظؿ عبارة عف مكاف ال  كالذم يساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف إجرائيا، كا 

 المتكخاة مف كجكده. يؤٌد الكظيفة فائدة منو كال قيمة لو إف لـ
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 الدراسات السابقة: 2.2

لتي تمكنت الباحثة يستعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية، كا

إلى أنيا أيضان قد حاكلت  منكىةن  مف جمعيا كاالطالع عمييا، كذلؾ لإلستفادة منيا في الدراسة الحالية،

كفيما يمي  جاىدة الحصكؿ عمى دراسات أجنبية كلكف لـ تجد إالى عددان قميالن مرتبطان بمكضكع الدراسة،

  ى األقدـ.استعراض ليذه الدراسات مرتبة زمنيان مف األحدث إل

 

 الدراسات العربية: 1.2.2

كمعكقات استخدامو في إلى التعرؼ إلى كاقع استخداـ المختبر  (2014ىدفت دراسة الحرتومي )

تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف كمحضرم المختبر في محافظة الميث 

كتمثمت أداة الدراسة في  كصفي المسحي،التعميمية بنيف في السعكدية. كاتبعت الدراسة المنيج ال

( محضران 23( معممان ك)30استبانة لمعكقات استخداـ المختبر، كطبقت عمى عينة مككنة مف )

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الكيمياء لممرحمة الثانكية كمحضرم المختبر في ك  لممختبر،

لى أف حدة معكقات استخداـ المختبر في كتكصمت نتائج الدراسة إ ،محافظة الميث التعميمية بنيف

تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف كمحضرم المختبر جاءت ضمف الدرجة 

المتكسطة كبالنسبة لألبعاد جاءت المعكقات المتعمقة بمقررات الكيمياء كالبرنامج المدرسي في الترتيب 

كقد أكصى الباحث  ،مقة باألجيزة كاألدكات كالمكاد العمميةاألكؿ كبدرجة مرتفعة يمييا المعكقات المتع

عقد دكرات تدريبية لممعمميف كمحضرم المختبر في استخداـ المختبر لتدريس الكيمياء كتكفير كتحديث ب

 األجيزة كاألدكات كالمكاد الكيميائية.
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يس العمكـ لمصفكؼ لمتعرؼ إلى معكقات استخداـ المختبر في تدر دراسة  (2014بينما أجرى العتري )

كاتبعت  السعكدية(،)شرفييـ بمدينة بريدة مف كجية نظر معممي العمـك كم العميا لممرحمة اإلبتدائية

لمعكقات استخداـ المختبر، كطبقت عمى ، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة الدراسة المنيج الكصفي

أىـ المعكقات المادية لمختبر العمـك  مشرفان، كأظيرت النتائج: أفٌ ( 18( معممان ك)255عينة مككنة مف)

ف كجد فتككف مساحتو صغيرة، ككشفت النتائج أيضاى أنٌ  و ال تمثمت في عدـ كجكد مختبر بالمدرسة كا 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية في استجابات أفراد عينة الدراسة مف معممي 

الخبرة(، كقد أكصى  ة العمؿ، المؤىؿ العممي، سنكاتلمتغير الدراسة )طبيعكمشرفي العمكـ تعزل 

محضر مختبر في المدرسة، كتقميص أعداد الطمبة في الصؼ الكاحد مما يتيح الباحث: بضركرة تكفير 

 لمعممي العمكـ اصطحاب الطمبة إلى المختبر بسيكلة كيسر. 

تثمار المختبرات التعرؼ إلى تحديد معكقات تفعيؿ برنامج اس (2012دراسة صبان ) وتناولت 

مقررات األحياء لممرحمة الثانكية مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف كفنيي المدرسية في تدريس 

السعكدية(، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، كتمثمت أداة الدراسة )المختبر بمدينتي مكة كجدة 

( 246كطبقت عمى عينة مككنة مف ) في استبانة لمعكقات تفعيؿ برنامج استثمار المختبرات المدرسية،

مف مشرفي كمعممي األحياء كمحضرم المختبر، ككشفت النتائج: أف أىـ المعكقات تتمثؿ في كبر 

حجـ المكضكعات المقررة في الجانب النظرم مقارنة بالجانب العممي، كندرة الدكرات التدريبية لمعممي 

دكرات تدريبية لمعممي األحياء في مجاؿ عقد باألحياء في مجاؿ المختبرات، كقد أكصى الباحث 

 المختبرات.

إلى معرفة معكقات استخداـ تقنيات المختبر في تدريس مادة عمـ  (2011وتوصمت دراسة الكحيمي )

لى تحديد أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف االستخداـ األمثؿ  األحياء مف كجية نظر مدرسي العمكـ كا 

كتمثمت أداة الدراسة في استبانة معكقات تقنيات  ة المنيج الكصفي،لممختبرات التعميمية، كاتبعت الدراس
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بدمشؽ، مف المدارس الثانكية  كمعممة ( معممان 21استخداـ المختبر، كطبقت عمى عينة مككنة مف )

التي جاءت بدرجة مرتفعة مف كجية نظر كأظيرت النتائج: أف معكقات استخداـ تقنيات المختبر 

، أما المعكقات التي لي: عمؿ المختبر كتجييزات المختبر كمكقع المختبرالمعمميف كانت عمى التكا

جاءت بدرجة متكسطة فكانت ما يتعمؽ باألمف كالسالمة، كما أظيرت النتائج أف المعكقات عند 

المعممات كانت أعمى مف المعمميف، كما تبيف كجكد فركؽ بالنسبة لسنكات الخبرة، فيما يتعمؽ ب مف 

 ككانت لصالح الخبرة، في حيف لـ تكف ىناؾ فركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.المختبر كسالمتو 

الفيزياء )العمكـ مدرسكإلى التعرؼ إلى بياف الصعكبات التي يكاجييا  (2010محمود ) ىدفت دراسة

تمثمت أداة الدراسة في في استخداـ المختبرات، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، ك   كالكيمياء كاألحياء(

عمى عينة مككنة مف كطبقت مصعكبات التي يكاجييا مدرسك العمكـ في استخداـ المختبرات، استبانة  ل

راقية، مدرسة ثانكية بمحافظة ديالى الع (22الفيزياء كالكيمياء كاألحياء( في))( معممان كمعممة لمكاد60)

لممختبر، كحجـ  كجكد غرفة مخصصةكعدـ  ،عدـ كفاية الحصص الدراسيةكأظيرت نتائج الدراسة: 

استخداـ المختبر، كقدـ الباحث عددان مف التكصيات أىميا: ضركرة  يعكؽ محتكل الكتاب المدرسي

في كؿ بناء كتحديث المدارس كتجييزىا باألجيزة كالكسائؿ العممية الحديثة كتخصيص غرؼ خاصة 

.  مدرسة لمختبرات العمـك

ى كاقع مختبرات العمكـ بالمرحمة المتكسطة دراسة ىدفت إلى التعرؼ عم( 2010السممي ) كما أجرت

السعكدية( في ضكء متطمبات العصر، كاتبعت )مف كجية نظر مشرفات كمعممات العمكـ بمدينة جدة 

االستبانة ك داة لجمع البيانات، كطبقت عمى عينة مككنة  تالدراسة المنيج الكصفي المسحي، كطبق

تائج الدراسة: أف الصعكبات التي تكاجو معممات كأظيرت ن( مشرفة تربكية، 46( معممة ك)190مف )

العمكـ أثناء استخداـ المختبر في التدريس في ضكء متطمبات العصر متحققة بدرجة متكسطة عمى 

حسب استجابات أفراد العينة مثؿ تكفر األجيزة كاألدكات المعممية في المختبر كزيادة النصاب 
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العمكـ بكافة األدكات كاألجيزة العممية  تجييز مختبرات بضركرة ةالباحث التدريسي لممعممة، كقد أكصت

 الحديثة التي تكاكب العصر الحالي. 

كاقع استخداـ المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمـك بالمرحمة  (2010وتقصت دراسة الزىراني )

المنيج الكصفي الثانكية مف كجية نظر مشرفات كمعممات العمكـ بمدينة مكة المكرمة، كاتبعت الدراسة 

، كطبقت عمى ال  المسحي، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة مستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمـك

كجكد معكقات تحد مف ، كأظيرت نتائج الدراسة ( معممة125( مشرفة ك)122عينة مككنة مف )

ت العمكـ غير مجيزة مختبرا استخداـ المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمكـ كمف أىميا: أفٌ 

لرفع كفاءتيف المينية، كعدـ لمعممات العمكـ بالمستحدثات التكنكلكجية كقمة برامج التدريب المكجية  

العناية بالصيانة الدكرية لألعطاؿ الفنية لألجيزة التعميمية، كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ 

مرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة تعزل بيف متكسطات استجابات مشرفات كمعممات العمكـ في ال

لمتغير الدكرات التدريبية حكؿ درجة استخداـ المستحدثات التكنكلكجية كدرجة معكقات استخداـ 

 المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمكـ.

إلى التعرؼ إلى معكقات استخداـ المختبر في  تدريس العمكـ  (2009وىدفت دراسة الزىراني )

نظر معممي العمكـ كالمشرفيف  رس الميمية المتكسطة بمدينتي مكة المكرمة كجدة مف كجيةبالمدا

كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لمعكقات استخداـ المختبر  ، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي،التربكييف

، كطبقت عمى عينة مككنة مف ) لمادة  ( مشرفان تربكيان 26( معممان كمعممة ك )33في تدريس العمـك

، كأظيرت نتائج الدراسة  عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات المعمميف كالمشرفيف لمعكقات استخداـ العمـك

، كضعؼ إلماـ بعض معممي العمكـ بميارات إجراء التجارب،  كقد المختبر المدرسي في تدريس العمـك

العمكـ اصطحاب تقميص أعداد الطمبة في الصؼ الدراسي الكاحد مما يتيح لمعمـ بأكصى الباحث 

 تكاجد محضر لممختبر. كأكصى كذلؾ بضركرة  الطمبة إلى المختبر،
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التي تكاجو معممي العمكـ  معكقاتال الكشؼ عف أىـ  دراسة لمتعرؼ إلى (2009بينما أجرى الجبر)

بمدينة الرياض )السعكدية(، الطبيعية في المرحمة الثانكية عند استخداـ المختبر في تدريس العمكـ 

كتككف  ،كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات ،(التحميمي)ت الدراسة المنيج الكصفيكاتبع

مجتمع الدراسة مف جميع معممي العمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكية بمدينة الرياض كالبالغ عددىـ 

ئج الدراسة ( معممان كمعممة، كقد أشارت نتا140كطبقت عمى عينة مككنة مف ) ( معممان كمعممة،602)

استخداـ المختبر في  كؽمما يعإلى عدـ تكفر المكاد كاألدكات كاألجيزة المعممية كغياب صيانتيا 

، ككثرة أعداد الطمبة في الصؼ الكاحد، كتركيز مقررات العمكـ عمى الجكانب المعرفية  تدريس العمـك

ختبرات العمكـ إلجراء عمى استخداـ م كحثيـ معممي العمـك ظرية، كقد أكصى الباحث بتفعيؿ الن

 التجارب، كتكعية الطمبة ب ىمية التعمـ مف خالؿ المختبر.

التعرؼ إلى كاقع التطبيقات العممية المتكفرة في المدارس كالصعكبات  (2008وتناولت دراسة طو )

كتككف مجتمع  التي يعاني منيا الجانب العممي في تدريس الكيمياء، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي،

دراسة مف جميع معممي كمعممات الكيمياء في المنطقة التعميمية بمدارس مديرية تربية مدينة الديكانية ال

العينة عمى جميع معممي كمعممات  كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات، كطبقتالعراقية 

تتعمؽ بالتجييزات المادية ىناؾ صعكبات  الدراسة إلى أفٌ ، كأشارت نتائج في المرحمة الثانكية الكيمياء

تزايد أعداد الطمبة بالصؼ  لممختبر، كصعكبات أخرل تتعمؽ ببعض جكانب النظاـ التدريسي مثؿ

الكاحد، كضيؽ الكقت المخصص لتنفيذ التطبيقات العممية، كعدـ كجكد مساعد لممختبر، كقد أكصى 

ستفادة مف التقنيات الحديثة في إنشاء مختبرات متطكرة إلنجاز تجارب فردية كجماعية كاالبالباحث  

 مجاؿ تدريس التطبيقات العممية في مادة الكيمياء.
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التعرؼ إلى كاقع كتفعيؿ  ىدفت إلى (2006) دراسة العالي الفمسطينية وزارة التربية والتعميمأجرت 

، مختبرات العمكـ في مدارس السمطة الكطنية الفمسطينية، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي)المسحي(

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس التي فييا مختبر عمكـ خاص، كالعينة شممت جميع مجتمع 

بعض المشاكؿ التي تقؼ عائقان أماـ تفعيؿ مختبر العمكـ المدرسي مف الدراسة، كأظيرت نتائج الدراسة 

جة متكسطة، كجية نظر المعمميف حيث أشارت اإلجابات التي تراكحت بيف مشكمة بدرجة عالية، بدر 

%، طكؿ منياج 82.6رة عدد الطمبة في المختبر كث بدرجة قميمة، لتشير النتائج بالمتكسط إلى أفٌ 

%، قمة األجيزة كالمكاد الالزمة 37.3قمة خبرة المعمـ في استخداـ أجيزة المختبر %، 79.3العمكـ 

عدـ كجكد حكافز  %،69.3يان %، نصاب الحصص التي يدرسيا المعمـ أسبكع74.6إلجراء التجارب 

%، عدـ 63.6%، عدـ كجكد دليؿ لممعمـ يشرح التجارب العممية 75.6لمعمـ العمـكمالية كمعنكية 

%، عدـ تكفر كسائؿ السالمة العامة 27.3قدرة المعمـ عمى السيطرة عمى الطمبة أثناء العمؿ المخبرم 

أف تتكفر في المدارس  راسة كما جاء في الد العممية التعميميةكمف مستمزمات  %، 51.9بالمختبر 

مجمكعة مف المرافؽ كالخدمات األساسية، كالماء كالكيرباء كدكرات المياه كالمكتبات كالمختبرات 

% مف 43كالمالعب كالتكنكلكجيا كالكحدات الصحية، كالتي تشير اإلحصاءات إلى عدـ تكفرىا في 

 أفٌ  إلى ( 2008 -2007تعميـ لعاـ )كال الكتاب اإلحصائي لكزارة التربية طاع غزة، كيشيرمدارس ق

 .% مف المدارس في الضفة الغربية كقطاع غزة ال يتكفر فييا مختبرات عممية33.8نسبة 

معرفة مدل استخداـ المختبرات المدرسية في المرحمة الثانكية في  (2006وحاولت دراسة الرفاعي )

الكصفي، كتمثمت أداة الدراسة في  أمانة العاصمة محافظة صنعاء )اليمف(، كاتبعت الدراسة المنيج

استبانتيف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات الذيف يقكمكف بتدريس مادة الكيمياء 

المختبرات، كقد بمغ عدد أفراد العينة في جميع المدارس الثانكية في أمانة العاصمة كمف جميع فنيي 

، ٍجرى ر بيف التجارب التي أجريت كالتجارب التي لـ تي (، كأظيرت أىـ النتائج كجكد تفاكت كبي138)
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يدؿ عمى ضعؼ االىتماـ فالتجارب التي أجريت نسبتيا قميمة مقارنة بالتجارب التي لـ تجر مما  

بالجانب العممي، كمف أبرز الصعكبات التي أدت إلى عدـ إجراء التجارب ىي عدـ كجكد مختبر في 

ئية، كعدـ كجكد غرؼ خاصة لتحضير الغازات التي يخرج عنيا المدارس، كقمة تكفر المكاد الكيميا

 ب.غازات خطرة، كقمة تدريب المعمميف عمى إجراء التجار 

بدراسة ىدفت إلى استطالع الكاقع الفعمي الستخداـ المختبر المدرسي في   (2005وقام المنتشري )

لتي تحكؿ دكف استخداـ المختبر تدريس مادة األحياء في المرحمة الثانكية كالكشؼ عف أىـ المعكقات ا

في المممكة  التعميمية المدرسي مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف كمحضرم المختبر بمحافظة القنفذة

الدراسة في استبانة لجمع العربية السعكدية، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي )المسحي(، كتمثمت أداة 

( معممان كمشرفان كمحضر 88د المجتمع كعددىـ )البيانات، كطبقت عمى عينة مككنة مف جميع أفرا

( مف المشرفيف 7( مف محضرم المختبرات المدرسية ك)35( معممان كمعممة ك)46مختبر، بكاقع )

%( كىذا 39.8)ت التربكييف، كأظيرت نتائج الدراسة أف نسبة استخداـ المختبر في تدريس األحياء بمغ

الدكر الم مكؿ تحقيقو، كما أظيرت النتائج أف أبرز يشير إلى تدني مستكل استخداـ المختبر عف 

بر المدرسي في تدريس مادة األحياء ىي قمة المخصصات المعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ المخت

ككما أظيرت النتائج  كزيادة النصاب التدريسي لممعمـ، ، كقمة المكاد الالزمة إلجراء التجارب،المالية

الدراسة لكاقع في تقييـ أفراد  (α ≤ 0.05)ئية عند مستكل الداللة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا

استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحمة الثانكية كالمعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ 

 طبيعة العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة(.)المختبرات في ضكء متغيرات

اقع مختبرات الكيمياء بالمرحمة الثانكية في مدينة الرياض إلى ك  (2005وتشير دراسة آل صويان )

كاحتياجاتيا مف تقنيات التعميـ كتحديد أىـ الصعكبات التي تحكؿ دكف استخداـ تقنيات التعميـ مف 

كتمثمت كجية نظر معممي الكيمياء كمحضرم المختبرات، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي )المسحي(، 
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( معممان كمعممة لمادة الكيمياء 168لجمع البيانات، كتككنت عينة الدراسة مف ) أداة الدراسة في استبانة

 عكدية(، كأظيرت نتائج الدراسة في الس)( محضر مختبر في المدارس الثانكية في مدينة الرياض 65ك)

خرل، كأف رب، كتكميؼ محضر المختبر ب عماؿ أنقص بعض األدكات كالمكاد الالزمة إلجراء التجا

كالتجارب العممية ككثافة المادة العممية في  صة ال يتناسب مع الزمف الالـز إلجراء النشاطات حزمف ال

  مقرر الكيمياء.

حث الفيزياء االكشؼ عف كاقع العمؿ المخبرم في تدريس مب (2002واستيدفت دراسة المومني )

كاتبعت الدراسة ردف، ساسي في مدارس محافظة عجمكف باأللمصؼ التاسع األكالكيمياء كاألحياء 

( 46المنيج الكصفي، كتمثمت أداة الدراسة في استبانتيف لجمع البيانات، كتككنت عينة الدراسة مف )

( مدرسة، كأظيرت نتائج 20مف معممي العمكـ لمصؼ التاسع األساسي مكزعيف عمى )معممان كمعممة 

حث الفيزياء كالكيمياء ااردة في مببرية الك قمؿ مف إجراء التجارب المخالدراسة أف أبرز المعكقات التي ت

عداد كاألحياء ىي عدـ تكفر المكاد كاألدكات أك عدـ صالحيتيا، كعدـ تكفر كقت  كاؼو لتحضير كا 

 برية، كقمة عدد الحصص المخصصة لممادة.التجارب المخ

لمتعرؼ إلى معكقات استخداـ مختبرات األحياء في مدارس  دراسة (2001أجرى العسيري )بينما 

حمة الثانكية مف كجية نظر معممي األحياء كالمشرفيف التربكييف كذلؾ ضمف مدارس المنطقة المر 

ستبانة لجمع االكصفي، كتمثمت أداة الدراسة في المنيج الشرقية في السعكدية، كاتبعت الدراسة 

ية البيانات، كتككنت عينة الدراسة مف جميع معممي كمشرفي مادة األحياء في مدارس المرحمة الثانك 

الحككمية، كأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ معكقات استخداـ المختبر ىي نقص األدكات كاألجيزة 

، كعدـ كجكد المعممية، كقمة العناية بالمختبرات كمتابعتيا مف قبؿ المسؤكليف عنيا في إدارة التعمـ

  برية.كاألجيزة المخ صيانة دكرية لألدكات
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ستخداـ المختبرات المدرسية في تدريس مكاد عرؼ إلى مدل اإلى الت (2000وىدفت دراسة القميزي )

كتحديد معكقات استخداـ  العمكـ الطبيعية في المرحمة الثانكية في محافظة الخرج في السعكدية،

المختبرات، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات، كتككنت 

تدني استخداـ عممي كمشرفي مكاد العمكـ الطبيعية، كأظيرت نتائج الدراسة عينة الدراسة مف جميع م

 المختبر في تدريس ىذه المكاد. 

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف الصعكبات التي تكاجو استخداـ المختبرات  (1999وأجرى عدوان )

ثالث ممية الالمدرسية في الصؼ العاشر األساسي مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في المباحث الع

كاتبعت الدراسة  ،فمسطيف()في  )فيزياء ككيمياء كأحياء( في المدارس الحككمية التابعة لمحافظة نابمس

ستبانات لجمع البيانات، كتككنت عينة الدراسة مف ج الكصفي، كتمثمت أداة الدراسة في ثالث االمني

ظيرت نتائج الدراسة أف أكثر كأ( معمـ كمعممة، 210جميع أفراد مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ )

معكقات العمؿ المخبرم ىي قمة األدكات كالمكاد كاألجيزة المخبرية، كعدـ تكفر قاعة مخصصة 

لممختبر، كضيؽ الكقت بسبب كثرة المادة النظرية، كقد أكصى الباحث بضركرة العمؿ عمى تزكيد 

قاعة مخصصة لممختبر في كؿ  تكفيرككذلؾ ضركرة  ،المدارس بالمكاد كاألجيزة العممية المخبرية

  مدرسة، ككذلؾ تقميص عدد الطمبة في الصؼ الكاحد باإلضافة إلى تخصيص حصص لممختبر.
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 الدراسات األجنبية: 2.2.2

إلى االطالع عمى كاقع مختبرات األحياء  (Daba, et al, 2016دراسة أجراىا دابا وآخرون ) ىدفت

ثانكية كاالبتدائية التي تـ اختيارىا في منطقة بكرينا في كالتجارب العممية في بعض المدارس ال

)أثيكبيا(، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، عمى عينة مككنة مف الطمبة كمعممي األحياء كفنيي 

المختبرات في تمؾ المدارس، كاستخدمت استبانتاف، باإلضافة إلى مالحظة المختبرات، لجمع البيانات، 

%( مف إجابات المبحكثيف في مدرسة كمينسك أنو ال يكجد غرفة 100ف نسبة )كأظيرت نتائج الدراسة أ

( مف مدرسة بكؿ ىكرا بكجكد مختبر عاـ لكؿ فرع مف فركع %80.2مختبر في المدرسة بينما أفاد)

العمكـ كعدـ كجكد مختبر منفصؿ لممدارس الثانكية كاإلبتدائية، كأنو في جميع المدارس المبحكثة ال 

ف كجدت تيخزف في غرفة مختبر عديـ التيكية بسبب عدـ يكجد أم تسيي الت كأجيزة كمكاد كيماكية كا 

كجكد فنيي مختبرات ميرة كال حتى كجكد نظاـ تبريد، كىذه النقائص في حالة المختبرات كما تفيد 

، كما أظيرت س المذككرة تجعؿ الطمبة يفقدكف االىتماـ بحضك ر الدراسة في المدا ر حصص العمـك

أف تعميـ العمكـ بدكف أنشطة عممية في المختبرات لو أثر سمبي عمى التحاؽ الطمبة  النتائج

بتخصصات العمكـ كعمى اىتماميـ بحضكر حصص العمكـ الصفية، كقد أكصت الدراسة في ضكء 

ىذا الكاقع أف تقكـ كزارة التربية كالتعميـ األثيكبية بإطالؽ مشركع خاص لتعميـ العمكـ يركز عمى بناء 

برات كتكفير المستمزمات ليا كتعزيز معرفة معممي العمـك  كمياراتيـ، كتكفير فنيي مختبرات المخت

 مدربيف تدريبان حسنان كتكفير المكاد الكيماكية كاألجيزة كأدلة مختبرات ذات إعداد جيد. 

دراسة ىدفت إلى تقكيـ األداء ( Zengele, Alemayehu, 2016بينما أجرى زنجيمي وأليما ييو )

ممي كالمشكالت في األنشطة المخبرية في المدرسة الثانكية في منطقة كاليتا في أثيكبيا كأجريت الع

الدراسة في ككريدا كاختيرت المدارس الثانكية عف طريؽ العينة القصدية بناء عمى قرب المدارس. أما 
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ء كنكابيـ كخبير اإلشراؼ معممك المدارس الثانكية فتـ اختيارىـ بالعينة المنتظمة، بينما تـ اختيار المدرا

 ( فنيي مختبرات 8( معممان ك )114في ككريدا بالعينة القصدية. كتـ جمع البيانات الرئيسية مف )

( طالبان مف خالؿ استخداـ استبانة كمقابمة كمالحظة، أما البيانات الثانكية فقد 235( مدراء ك)10ك) 

كبينت نتائج الدراسة أف الكضع الحالي  جمعت مف الكثائؽ كالخطط السنكية كتقارير المختبرات،

لمختبرات المدارس في مناطؽ كاليتا ذات مستكل متدف جدان حيث ال يكجد دعـ كاؼ لعممية التعميـ 

كالتعمـ مف خالؿ العمؿ المخبرم كمف أىـ المعكقات الحاسمة في استخداـ المختبرات في المدارس 

فنيي كمعممي المختبرات المدربيف، كانعداـ اىتماـ  الثانكية  انعداـ غرؼ المختبرات، كانعداـ كجكد

المعمميف كالتزاميـ. كقد أكصت الدراسة بعقد كرشات عمؿ منتظمة كتدريبات قصيرة المدل لمعممي 

جراء التجارب  العمكـ حكؿ استخداـ المختبرات لتعزيز كتحديث مياراتيـ في استخداـ المختبرات كا 

 ؿ.كالتطبيقات العممية بشكؿ ناجع كفعا

الستطالع المشكالت التي يكاجييا معممك الفيزياء  (Rohini, 2015وفي دراسة اجراىا روىيني )

في عمميـ في المختبرات في منطقة " أرانثانقي" التعميمية في )اليند(، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، 

نكية، كأظيرت نتائج ( معممان مف معممي العمكـ الطبيعية لممرحمة الثا30كتككنت عينة الدراسة مف )

الدراسة أف أىـ المشكالت ىي غياب الكقت الكافي كعدـ تكفر المصادر، كالحجـ الكبير ألعداد الطمبة 

في الصفكؼ، كأكصت الدراسة بزيادة الكقت المخصص لتدريس العمكـ الطبيعية ليتمكف المعممكف 

ألجيزة العممية الضركرية كالمصادر كالطمبة مف االنخراط في العمؿ المخبرم،  كتكفير ميزانية لشراء ا

 الالزمة.

( في Elazigفي إيالزج ) (Gecer, Zengin, 2015من جسير وزنجن ) وفي دراسة أجراىا كل

تركيا، ىدفت إلى تحديد كجيات نظر معممي العمـك في المدارس الثانكية حكؿ الممارسة العممية في 

اسة المنيج الكصفي، كتـ استخداـ استبانة مككنة المختبرات كالمشكالت التي يكاجيكنيا، كاتبعت الدر 
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 مف جزأيف، كتككنت عينة الدراسة مف معممي العمكـ في منطقة الكسط كالمدف كالقرل في بمتيس  

(Biltis( في تركيا، بيف العاميف )كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف البالغ 2013,2014 )

المتعمقة بالصعكبات التي يكاجييا المعممكف أف األدكات  (، كقد تبيف مف نتائج الدراسة110عددىـ )

كاألجيزة المكجكدة في المختبرات ليست م لكفة لدييـ كأنيـ غير قادريف عمى استخداميا، كأنو ليس 

صالحيا، كما أظيرت الدراسة أف المعمميف غير قادريف  لدييـ أم معرفة بكيفية صيانة ىذه األجيزة كا 

ب التدريس استخدامان فعاالن أثناء حصص المختبرات، كخرجت الدراسة بعدة عمى استخداـ طرؽ كأسالي

اقتراحات منيا عقد دكرات تدريبية لممعمميف في فترات منتظمة ذات طبيعة عممية كليس مجرد 

معمكمات نظرية، كما يجب أف يككف لممختبرات حصص منتظمة يعمنيا المعممكف في بداية كؿ فصؿ 

 انعقادىا في أكقات عشكائية. دراسي بدالن مف أف يككف

دراسة في إقميـ البنجاب في الباكستاف ىدفت الستكشاؼ كضع  (Awan, 2015بينما أجرى عوان  )

مختبرات العمـك مف حيث المبنى، كالتجييز كاستخداـ المختبرات أثناء التدريس ككذلؾ المشكالت التي 

ت الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدـ الباحث يكاجييا معممك العمكـ في إجراء التجارب العممية، كاتبع

( 80) تـ اختيارىـ مف   ( معممةن 31معممان ك) (49)استبانة إلجراء الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف

مدرسة اختيرت مف بيف أربع مناطؽ إدارية في قسـ "جكجرانكاال " في مقاطعة البنجاب، كأظيرت نتائج 

راضيف عف كضع مبنى المختبرات كالتيكية كاإلضاءة فييا، بينما لـ  الدراسة أف غالبية المعمميف كانكا

يكف أغمب المعمميف راضيف عف األثاث في ىذه المختبرات كال عف غرفة تخزيف األجيزة كال عف أجيزة 

الصيانة كال عف عدد الطاكالت كاستخداـ المختبرات أثناء التدريس، كما أفاد الغالبية مف المعمميف أنيـ 

كا قادريف عمى إجراء التجارب نتيجة لمعدد الكبير في الصؼ كقمة الكقت كالمكاف في لـ يككن

و يجب عمى اإلدارة نٌ أالمختبرات، كعدـ تخصيص حصص لممختبر عمى البرنامج، كقد أكصت الدراسة 

تخصيص حصص لمتجارب العممية عمى البرنامج المدرسي بما يماثؿ عدد الحصص النظرية، كيجب 
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أف ت خذ بعيف االعتبار النصاب التدريسي لمعممي العمكـ بما يسمح ليـ بإجراء التجارب عمى اإلدارة 

 العممية.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  2.2

ب نيا أجريت في المدارس الحككمية كالخاصة باإلضافة  تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 

إذ  ،قت الدراسات السابقة عمى المدارس الحككمية فقطإلى اختيار المرحمة األساسية العميا، بينما طب

اختار بعضيا المرحمة الثانكية كتناكلت إحدل الدراسات الصؼ التاسع األساسي كأخرل الصؼ العاشر 

 فقط، كاختارت ثالث دراسات المرحمة المتكسطة.

ىذا المستكل في  ككما أف الدراسة الحالية ىي الدراسة الكحيدة عمى حد عمـ الباحثة التي تجرل عمى

 محافظة بيت لحـ مف حيث مكضكعييا.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تسميط الضكء عمى مكضكع الدراسة الحالية المتعمؽ 
بالصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في استخداـ المختبرات، حيث الحظت الباحثة أف الدراسات 

التي  لسابقة قد أظيرت كجكد صعكبات كمشكالت في استخداـ مختبرات العمكـ في المراحؿ التعميميةا
اشتممت عمييا تمؾ الدراسات، مما أثرل الخمفية الدراسية لمدراسة الحالية، كيمكف تمخيص الفكائد 

 المستخمصة مف الدراسات السابقة عمى النحك اآلتي:
 ناسب لمدراسة الحالية، لتشابو المكضكع.الت كد مف صحة المنيج البحثي الم .1
 األىداؼ المتكخاة.إعداد كتصميـ أداة الدراسة بما يحقؽ  .2
 تمكنت الباحثة مف كضع الفرضيات بما يتناسب مع النتائج المتكخاة مف دراستيا. .3
 التقرير بش ف األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا. .4
 ستفادة في تفسير نتائج الدراسة الحالية تفسيران عمميان كمنطقيان.اال .5
الخمكص إلى التكصيات كالمقترحات التي تساعد في معالجة الصعكبات التي أبرزتيا نتائج الدراسة  .6

 الحالية فيما يتعمؽ باستخداـ المختبرات العممية في المدارس المبحكثة.
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

 

ي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث المنيج المتبع تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لإلجراءات الت

كمف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا كالطريقة التي اختيرت بيا العينة، كأدكات الدراسة كطرؽ 

جراءات الصدؽ كالثبات كخطكات تطبيقيا كمتغيرات الدراسة، كأسال يب المعالجة اإلحصائية إعدادىا، كا 

 .ةالمستخدم

 

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لقياس الصعكبات التي تكاجو معممي  :منيج الدراسة 1.3
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ، كذلؾ 

 لمالءمتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات.

 

في ممي العمكـ لممرحمة األساسية العميا تككف مجتمع الدراسة مف جميع مع :مجتمع الدراسة 2.3
( 127) معممة في  المدارس الحككمية منيـ( معممان ك 299)عددىـ   س الحككمية حيث بمغار المد

( 12)(  معممان كمعممة منيـ 80)المعمميف في المدارس الخاصة  عدد ( معممة، فيما بمغ172)ك معممان 
كذلؾ حسب إحصائية مديرية التربية كالتعميـ في  (،379أم ما مجمكعو ) ( معممة،68معممان ك)

 (1.3كما يتضح مف جدكؿ ) (2019 – 2018)لمعاـ محافظة بيت لحـ 
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 ( خصائص المجتمع1.3جدكؿ ) 

 العدد المستكل المتغير

 171 ذكر الجنس
 208 أنثى

 326 بكالكريكس ف قؿ المؤىؿ العممي
 53 أعمى مف بكالكريكس

 87 سنكات 5أقؿ مف  الخبرةسنكات 
 91 سنكات 10 – 5مف 

 201 سنكات 10أكثر مف 
 246 حككمية المشرفة عمى المدرسة السمطة

 133 خاصة
 

 كمعممة ( معمـو 100)اشتممت عينة الدراسة عمى  ،ةيطبق تـ اختيار عينة عشكائية :عينة الدراسة 3.3
 %.26.39م ما نسبتو أ ع الدراسةممف مجت

 كزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.يكضح ت :(2.3كالجدكؿ )

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.2.3)الجدكؿ 

 العدد المستوى المتغير
 45 ذكر الجنس

 55 نثىأ
 86 ف قؿ   بكالكريكس المؤىؿ العممي

 14 عمى مف بكالكريكسأ
 100 المجمكع

 23 سنكات 5قؿ مف أ الخبرة سنكات
 24 سنكات 10-5مف 

 53 سنكات 10كثر مف أ
 100 المجمكع

 المشرفة السمطة
 المدرسة عمى

 65 حككمية
 35 خاصة
 100 المجمكع
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 أدوات الدراسة: 4.3

أداة جمع المعمكمات المرتبطة بمكضكع ىذه الدراسة، قامت الباحثة مف خالؿ  انطالقان مف أىمية
بالمكضكع كالدراسات السابقة بتطكير استبانة الصعكبات التي  االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ

 ؛2009تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات، كمنيا: )الزىراني، 
 (.2014الحرتكمي،  ؛2014العترم، 

 ما يمي:كفؽ أربعة مجاالت ك فقرة مكزعةن  (35)كبناءن عمى ما سبؽ فقد تككنت االستبانة مف 

 فقرات.  (7)مجاؿ صعكبات تتعمؽ بالمعمـ كتككف مف  .1
 فقرات. (6)مجاؿ صعكبات تتعمؽ بإدارة المدرسة كتككف مف  .2
 فقرات.  (8)مجاؿ صعكبات مادية كتككف مف   .3
 فقرات.  (7)مجاؿ صعكبات تتعمؽ بالطمبة كتككف مف  .4
 فقرات. (7)مجاؿ صعكبات فنية كتككف مف  .5
 

 :(Validity)صدق االستبانة  5.3
قامت الباحثة  بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم 

، حيث طيمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف ان محكم (15)االختصاص كالخبرة كبمغ عددىـ 
ضافة كسالمة الصياغة المغكية لمفقرات، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا   كضكح حيث مدل

أم معمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا 
 (.2)ممحؽ رقـ النيائية. 

اة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لفقرات االستبانة احية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األدمف ن
يدؿ عمى أف مما ئية في جميع فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، كاتضح كجكد داللة إحصا

 بيف الفقرات، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ: ان داخمي ان ىناؾ اتساق
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( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlation)(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف 3.3)جدكؿ 
لمختبرات في مدارس الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ ا

 محافظة بيت لحـ 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ
1 .263 .005 18 .526 .000 
2 .355 .000 19 .396 .000 
3 .314 .001 20 .344 .000 
4 .265 .005 21 .622 .000 
5 .452 .000 22 .543 .000 
6 .426 .000 23 .635 .000 
7 .242 .009 24 .580 .000 
8 .447 .000 25 .634 .000 
9 .610 .000 26 .732 .000 

10 .510 .000 27 .674 .000 
11 .571 .000 28 .606 .000 
12 .490 .000 29 .689 .000 
13 .557 .000 30 .694 .000 
14 .189 .033 31 .228 .013 
15 .399 .000 32 .637 .000 
16 .528 .000 33 .669 .000 
17 .439 .000 34 .580 .000 
   35 .234 .011 

 داة ف جميع الفقرات كانت قكية االرتباط بالدرجة الكمية مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لألأنالحظ 

 

 ثبات االستبانة 6.3

مجاالت قامت الباحثة بالتحقؽ مف ثبات األداة مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، ل
(، كىذه النتيجة 0.895) لمعامؿ الثبات الدراسة حسب معادلة كركنباخ ألفا، ككانت الدرجة الكمية

 ( يكضح ذلؾ. 4.3)تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي ب غراض الدراسة، كالجدكؿ 
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عمكـ في : نتائج معامؿ كركنباخ ألفا لثبات أداة قياس الصعكبات التي تكاجو معممي ال(4.3)الجدكؿ 
 .مختبرات في مدارس محافظة بيت لحـالمرحمة األساسية العميا في استخداـ ال

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال
 0.843 7  صعوبات تتعمق بالمعمم 

 0.804 6 صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة  
 0.837 8 صعوبات مادية

 0.873 7 صعوبات تتعمق بالطمبة
 0.796 7 صعوبات فنية

 0.895 35 جة الكميةالدر 

كىذه  (0.895-0.843تراكحت بيف )لمعامؿ الثبات أف الدرجة الكمية  (4.3)يتبيف مف الجدكؿ 
 النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي ب غراض الدراسة.

 إجراءات الدراسة 7.3

 قامت الباحثة بإجراء الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية:

مف قسـ الدراسات العميا مف جامعة القدس مكجيان إلى مديريات  الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة .1
 . (3)رقـ التربية كالتعميـ كما في الممحؽ 

 حافظة بيت لحـ كما في ممحؽ رقـبية كالتعميـ في مالحصكؿ عمى تسييؿ ميمة مف مديرية التر  .2
(4) . 

أعداد المعمميف الحصكؿ عمى قكائـ ب سماء المدارس التي تتكفر فييا مختبرات كالحصكؿ عمى  .3
مف مديرية التربية كالتعميـ في  (2019/  2018)كالمعممات في المدارس الحككمية كالخاصة لعاـ 

 محافظة بيت لحـ.
 .(2) رقـ  إعداد االستبانة بصكرتيا النيائية بعد الت كد مف صدقيا كثباتيا كما في ممحؽ .4
 تكزيع االستبانات عمى عينة الدراسة. .5
 راد العينة. مف أف االستباناتجمع  .6
 .(SPSS)معالجة البيانات إحصائيان باستخداـ برنامج  .7
 مناقشة النتائج.  .8
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 متغيرات الدراسة: 8.3

 المتغيرات المستقمة:

 . (ذكر، كأنثى)الجنس: مستكياف  -
 .(، أعمى مف بكالكريكسف قؿ  بكالكريكس) مستكيافالمؤىؿ العممي:  -
 .(سنكات 10سنكات، أكثر مف  10-5ت، مف سنكا 5أقؿ مف ): ثالثة مستكيات الخبرةسنكات  -
 .(حككمية، خاصة)السمطة المشرفة عمى المدرسة: مستكياف  -

 
الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ  المتغيرات التابعة:

 المختبرات. 

 المعالجة اإلحصائية 9.3

تحميؿ تـ ترميزىا كفقان لتدريج ليكرت الخماسي الكمي، كد مف صالحيتيا لم بعد جمع االستبانات كالت
كذلؾ تمييدان إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ 
البيانات كفقان ألسئمة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج  المتكسطات 

المعيارية كالنسب المئكية إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة، ككذلؾ الحسابية كاالنحرافات 
لقياس داللة الفركؽ في  One- way ANOVA)استخدـ اختبار)ت( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم )

        كما تـ حساب معامؿ الثبات كركنباخ ألفا  المتكسطات حسب المتغيرات المستقمة في الدراسة،
(Cronbach Alpha (،  كلمتحقؽ مف صدؽ  ،داةبيرسكف لفحص االتساؽ الداخمي لأل معامؿ ارتباطك

، كتـ (SPSS)األداة اإلحصائي كثباتيا كذلؾ ضمف برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
 استخداـ مفتاح التصحيح اآلتي:

قميمة           X     2.33  ≥  

3.66  ≥ X  >2.33  طةمتكس 

كبيرة   3.66<  X
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 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة

 تمييد  1.4

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول  2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 3.4

 األولى الصفرية نتائج الفرضية  1.3.4

 الثانية  الصفرية نتائج الفرضية  2.3.4

 الثالثة الصفرية نتائج الفرضية  3.3.4

 الرابعة  الصفرية نتائج الفرضية 4.3.4

 ممخص نتائج الدراسة     4.4
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 

 تمييد  1.4

حثة عف مكضكع الدراسة كىك عرضان لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباتضمف ىذا الفصؿ 
مكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس الصعكبات التي تكاجو معممي الع"

 أفراد العينة عمى أداة الدراسة، محافظة بيت لحـ" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة
كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا حتى يتـ تحديد درجات تطبيؽ الصعكبات مف 

  .ية لالستجاباتؿ المتكسطات الحسابخال

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 2.4

الصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األساسية العميا في استخدام المختبرات في  ما
  ؟مدارس محافظة بيت لحم

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  السؤاؿ ىذا  لإلجابة عف
في  الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف أ

المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ، كذلؾ في جميع مجاالت 
 كما يمي:  الكميةالدراسة كالدرجة 
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 جال:ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل م

 اعتمدت الباحثة المتكسطات الحسابية لمفقرات لترتيب مجاالت الدراسة لمصعكبات التي تكاجو معممي
كما ىك مكضح في  محافظة بيت لحـ العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في

 .(1.4) الجدكؿ رقـ 

ارية كالدرجة كترتيب مجاالت الدراسة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي :(1.4)الجدكؿ رقـ 
محافظة  لمصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في

 بيت لحـ.

المتوسط  المجال الرقم في االستبانة الترتيب 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 0.86 3.30 صعوبات تتعمق بالطمبة 4 1
 متكسطة 0.69 3.04 صعوبات مادية 3 2
 متكسطة 0.52 2.96 صعوبات تتعمق بالمعمم     1 3
 متكسطة 0.76 2.82 صعوبات فنية 5 4
 متكسطة 0.77 2.77 صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة    2 5

 متوسطة 0.54 2.99 الدرجة الكمية
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في الصعكبات التي تكاجو معممي  أفٌ  (1.4) رقـ يتضح مف الجدكؿ

متكسطة في جميع مجاالت الدراسة كالدرجة استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ كانت 
(، كجاء محكر صعكبات تتعمؽ بالطمبة في 2.99)الكمية، ككانت الدرجة الكمية بمتكسط حسابي 

ر صعكبات مادية في الترتيب الثاني ، كجاء محك (3.30)الترتيب األكؿ حيث كاف بمتكسط حسابي 
، كجاء محكر صعكبات تتعمؽ بالمعمـ في الترتيب الثالث بمتكسط حسابي (3.04)بمتكسط حسابي 

، كجاء محكر (2.82)في الترتيب الرابع بمتكسط حسابي (، كجاء محكر صعكبات فنية 2.96)
، كاستخرجت (2.77)صعكبات تتعمؽ بإدارة المدرسة في الترتيب األخير كبمتكسط حسابي 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت الدراسة حكؿ الصعكبات التي تكاجو 
معممي العمكـ في المرحمة األساسية في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ كما ىك 

 . (5.4)، (4.4)، (3.4)، (2.4)كاضح مف خالؿ الجداكؿ 
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كانت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات  بات تتعمق بالطمبةأواًل: في مجال صعو 
 :(2.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  المجاؿ كما

: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو معممي (2.4)الجدكؿ 
صعكبات الي محافظة بيت لحـ في مجاؿ العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات ف

 تتعمؽ بالطمبة مرتبة تنازليان.التي 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.93 3.89 ضعؼ الطمبة في ميارات إجراء التجارب. 23
 كبيرة 1.06 3.85 زيادة أعداد الطمبة في المختبر. 22
 كبيرة 1.07 3.63 ب ىمية المختبر. قمة اىتماـ بعض الطمبة 26
 متكسطة 1.28 3.26 حضكر بعض الطمبة لممختبر لمجرد التسمية كالتركيح عف النفس. 27
 متكسطة 1.17 3.07 .اىتماـ بعض الطمبة بإثارة الشغب في المختبر 26
 متكسطة 1.09 2.80 .خكؼ الطمبة مف أدكات المختبر 28
 متكسطة 1.34 2.61 ص المختبر.عزكؼ بعض الطمبة عف حضكر  حص 25

 متكسطة 0.86 3.30 الدرجة الكمية
( كانحراؼ 3.30)لمدرجة الكمية لممجاؿ كانت أف المتكسط الحسابي  (2.4) رقـ يالحظ مف الجدكؿ

، كحصمت الفقرة " ضعؼ الطمبة في ميارات إجراء التجارب " عمى أعمى متكسط (0.86)معيارم 
، كحصمت (3.85)زيادة أعداد الطمبة في المختبر" بمتكسط حسابي  ، كيمييا فقرة "(3.89)حسابي 

، يمييا (2.61)" عمى أقؿ متكسط حسابي الفقرة "عزكؼ بعض الطمبة عف حضكر حصص المختبر
 (. 2.80الفقرة " خكؼ الطمبة مف أدكات المختبر" بمتكسط حسابي )

حرافات المعيارية لفقرات المجاؿ كما كانت المتكسطات الحسابية كاالن ثانيًا: في مجال صعوبات مادية
  (3.4)في الجدكؿ رقـ  ةمكضح يى
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: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو معممي (3.4)الجدكؿ 
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في محافظة بيت لحـ في مجاؿ الصعكبات 

  بة تنازليان.المادية مرت

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ةالعبار  الرقم

1.  .  كبيرة 0.91 3.84 طكؿ المقرر الدراسي لمادة العمـك
 متكسطة 1.28 3.54 مجيز بالمدرسة. كجكد مختبر   .2
 متكسطة 1.16 3.36 تكفر كسائؿ األمف كالسالمة.   .3
 متكسطة 1.15 3.36 قمة الكقت المحدد إلجراء التجارب.   .4
 متكسطة 1.10 2.81 غياب المكحات اإلرشادية في المختبر.  .5
 متكسطة 1.29 2.69 ضيؽ مساحة المختبر.   .6
 متكسطة 1.14 2.40 قمة المقاعد داخؿ المختبر.  .7
 قميمة 1.28 2.31 ضعؼ التيكية في المختبر.  .8

 متوسطة 0.69 3.04 الدرجة الكمية
( كانحراؼ 3.04)كسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ كانت أف المت (3.4) رقـ يالحظ مف الجدكؿ

"طكؿ المقرر الدراسي لمادة العمكـ". عمى أعمى متكسط حسابي  ، كحصمت الفقرة(0.69)معيارم 
 ، كحصمت الفقرة "(3.54)مجيز بالمدرسة " بمتكسط حسابي   ، كيمييا فقرة " كجكد مختبر(3.84)

، يمييا الفقرة " قمة المقاعد داخؿ (2.31)تكسط حسابي " عمى أقؿ مضعؼ التيكية في المختبر
 (.2.40المختبر" بمتكسط حسابي )

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات كانت المتكسطات  ثالثًا: في مجال صعوبات تتعمق بالمعمم
 :(4.4)المجاؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
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المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو معممي  : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات(4.4)الجدكؿ 
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في محافظة بيت لحـ في مجاؿ صعكبات 

  تتعمؽ بالمعمـ  مرتبة تنازليان.

االنحراف  المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.94 4.16 عممية. الالزمة إلجراء تجربة  أمتمؾ الثقة   .9
 كبيرة 0.84 4.11 أمتمؾ الخبرة إلجراء التجارب المخبرية.   .10
 متكسطة 1.28 3.31  .زيادة عدد حصص العمـك  .11
 متكسطة 1.01 3.11 .كجكد رقابة شديدة لممعمميف في المختبرات  .12
 قميمة 1.07 2.34 أفتقر إلى التدريب الالـز الستخداـ المختبر.   .13
 قميمة 1.17 1.87 جراء أم تجربة أثناء دراستي الجامعية. لـ أقـ بإ   .14
 قميمة 1.06 1.85 أشعر بالرىبة كالخكؼ عند إجراء التجربة.   .15

 متوسطة 0.52 2.96 الدرجة الكمية
( كانحراؼ 2.96) سابي لمدرجة الكمية لممجاؿ كانت أف المتكسط الح (4.4يالحظ مف الجدكؿ )

عمى أعمى متكسط  زمة إلجراء تجربة عممية "الال " أمتمؾ الثقة ، كحصمت الفقرة(0.52)معيارم 
 (4.11) أمتمؾ الخبرة إلجراء التجارب المخبرية" بمتكسط حسابيكيمييا فقرة " (4.16)حسابي 

، يمييا (1.85" عمى أقؿ متكسط حسابي )أشعر بالرىبة كالخكؼ عند إجراء التجربة.كحصمت الفقرة  "
 (. 1.87) حسابي بمتكسط"  تجربة أثناء دراستي الجامعية لـ أقـ بإجراء أم "الفقرة 

كانت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ كما  في مجال صعوبات فنيةرابعًاً : 
 :(5.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
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اجو معممي : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تك (5.4)الجدكؿ 
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في محافظة بيت لحـ في مجاؿ صعكبات 

 فنية  مرتبة تنازليان.

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 1.31 3.40 الت كد مف غمؽ محابس الغاز كالمياه كفصؿ التيار الكيربائي.  .16
 متكسطة 1.05 3.22 ئة الجك المريح في المختبر لمطالب كالمعمـتيي  .17
 متكسطة 1.24 2.70 سكء تخزيف األجيزة كاألدكات كالمكاد الكيميائية.  .18
 متكسطة 1.16 2.70 قمة الخبرة في التخمص مف النفايات.  .19
 متكسطة 1.05 2.69 إىماؿ إرساؿ األجيزة المعطمة إلى قسـ تقنيات التعميـ باإلدارة لصيانتيا   .20
 قميمة 1.07 2.56 االفتقار لمتعاكف مع المعمـ في عمؿ محاليؿ)الككاشؼ( لممكاد المركزة.  .21
 قميمة 1.06 2.44 غياب تنظيـ المكاد الكيميائية كاألمالح عمى ىيئة مجمكعات متجانسة.  .22

 متوسطة 0.76 2.82 الدرجة الكمية
( كانحراؼ 2.82) ة الكمية لممجاؿ كانتلمدرجالمتكسط الحسابي  أفٌ  (5.4يالحظ مف الجدكؿ )

"عمى  الت كد مف غمؽ محابس الغاز كالمياه كفصؿ التيار الكيربائي"، كحصمت الفقرة (076)معيارم 
كيمييا فقرة " تييئة الجك المريح في المختبر لمطالب كالمعمـ " بمتكسط  (3.40أعمى متكسط حسابي )

 مكاد الكيميائية كاألمالح عمى ىيئة مجمكعاتغياب تنظيـ الكحصمت الفقرة"  (3.22)حسابي 
 محاليل االفتقار لمتعاكف مع المعمـ في عمؿ ، يمييا الفقرة "(2.44عمى أقؿ متكسط حسابي ) متجانسة"

  (. 2.56) حسابي بمتكسط"  )الككاشؼ( لممكاد المركزة.
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االنحرافات المعيارية كانت المتكسطات الحسابية ك  خامسًا: في مجال صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة
 :(6.4)في الجدكؿ رقـ  ةمكضح يلفقرات المجاؿ كما ى

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لمصعوبات التي تواجو معممي (6.4)الجدول 
العموم في المرحمة األساسية العميا في استخدام المختبرات في محافظة بيت لحم في مجال صعوبات 

           .رة المدرسة مرتبة تنازلياً تتعمق بإدا

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

23.  .  متكسطة 1.03 3.44 كثرة األعباء اإلدارية المدرسية المككمة لمعمـ العمـك
 متكسطة 1.24 3.26 قمة عدد حصص التفريغ المخصصة لمعمـ العمـك لتفعيؿ المختبر.   .24

25.  
ت الصادرة مف مديرية التربية كالتعميـ المكجية لمعمـ العمـك غمكض التعميما

 في استخداـ المختبرات.
 متكسطة 1.08 2.72

غياب تنسيؽ الجدكؿ األسبكعي بما يمكف كؿ معممي العمـك مف استخداـ   .26
 المختبر.

 قميمة 1.10 2.55

 قميمة 1.11 2.50 القصكر في تمبية احتياجات المختبر المدرسي مف قبؿ مدير المدرسة.  .27
دارة المدرسة.  .28  قميمة 0.91 2.13 ضعؼ التعاكف بيف معمـ العمـك كا 

 متوسطة 0.77 2.77 الدرجة الكمية
( كانحراؼ 2.77)أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ كانت (6.4يالحظ مف الجدكؿ)

عمـ العمـك " عمى أعمى ، كحصمت الفقرة " كثرة األعباء اإلدارية المدرسية المككمة لم(0.77)معيارم
كيمييا فقرة " قمة عدد حصص التفريغ المخصصة لمعمـ العمـك لتفعيؿ  (3.44متكسط حسابي )

دارة المدرسة (3.26)المختبر "بمتكسط حسابي عمى  كحصمت الفقرة "ضعؼ التعاكف بيف معمـ العمكـ كا 
لمختبر المدرسي مف قبؿ مدير القصكر في تمبية احتياجات ا ، يمييا الفقرة "(2.13أقؿ متكسط حسابي)

 . (2.50) حسابي بمتكسط" المدرسة 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 3.4

ساسية العميا صعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األال في تختمؼ المتكسطات الحسابيةىؿ 
كالمؤىؿ  ،الجنس)الدراسة  متغيراتباختالؼ في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 

 ؟ (كالسمطة المشرفة عمى المدرسة ،الخبرةكسنكات  ،العممي
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 األولى: الصفرية نتائج الفرضية 1.3.4

في  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  :أنو كالتي تنص عمى
مدارس  تخدام المختبرات فيساسية العميا في استي تواجو معممي العموم في المرحمة األالصعوبات ال

 .عزى لمتغير الجنستمحافظة بيت لحم 

الستجابة أفراد عينة  الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابيةتـ فحص 
ساسية العميا في استخداـ المختبرات الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األفي  الدراسة

 .عزل لمتغير الجنستلحـ في مدارس محافظة بيت 

معممي العموم في لصعوبات التي تواجو في ا " ت " لمعينات المستقمة اختبار : نتائج(7.4)الجدول 
 عزى لمتغير الجنس.تساسية العميا في استخدام المختبرات في مدارس محافظة بيت لحم المرحمة األ

مجال الصعوبات    
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
معياريال  

قيمة ت  
 المحسوبة 

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

صعوبات تتعمق بالمعمم  
  

 0.834 0.40 3.01 45 ذكر
 

98 0.407 
نثىأ  55 2.92 0.61 

صعوبات تتعمق بإدارة 
 المدرسة  

 3.139 0.67 3.02 45 ذكر
 

98 0.002 
 0.79 2.56 55 أنثى

 0.234 0.58 3.06 45 ذكر صعوبات مادية
 

98 
 

0.815 
 0.78 3.03 55 أنثى

 4.728 0.70 3.71 45 ذكر صعوبات تتعمق بالطمبة
 

98 0.000 
 0.84 2.97 55 أنثى

 3.933 0.70 3.13 45 ذكر صعوبات فنية
 

98 0.000 
 0.73 2.56 55 أنثى

 3.549 0.41 3.19 45 ذكر الدرجة الكمية
 

98 
 

0.001 
 0.59 2.82 55 أنثى

اإلحصائية  أقؿ مف مستكل الداللة(، 0.001) المحسكبةمستكل الداللة أف  (7.4)مف الجدكؿ يتبيف 
(0.05 ≥α) ،في الصعكبات  دالة إحصائيان  أم أنو تكجد فركؽ، كعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية

عزل لمتغير ت في المرحمة األساسية العميا في مدارس محافظة بيت لحـالتي تكاجو معممي العمكـ 
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( أم أف الفركؽ لصالح 0.41( كبانحراؼ معيارم )3.19حيث بمغ المتكسط الحسابي لمذككر) الجنس،
   .الذككر

في مجاؿ الصعكبات التي تتعمؽ بإدارة المدرسة، يكاجو المعممكف صعكبات أكثر مف المعممات نظران ك 
مما   (α≤ 0.05) لة اإلحصائيةمستكل الدال ( كىي أقؿ مف0.002) المحسكبة ألف مستكل الداللة

كتعزك  األكلى، ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفريةالحسابية يدؿ عمى كجكد فركؽ في المتكسطات
 .مف المدراء أكثراىتماـ المديرات بالعمؿ المخبرم  إلىالباحثة ذلؾ 

نظران ألف يكاجو الذككر صعكبات أكثر مف اإلناث، تتعمؽ بالطمبة،  التي صعكباتالمجاؿ ل كبالنسبة
مما يدؿ  (α≤ 0.05)( كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.000مستكل الداللة المحسكبة )

عمى كجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية األكلى، كتعزك الباحثة 
 ذلؾ إلى أف اىتماـ الطالبات بالمختبر كالتحصيؿ العممي أكثر منو لدل الذككر. 

يكاجو الذككر صعكبات أكثر مف اإلناث، نظران ألف مستكل الداللة فنية الصعكبات المجاؿ  ككذلؾ
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ   (α≤ 0.05)( كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.000المحسكبة )

ف كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كك كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية األكلى، في المتكسطات الحسابية، 
اإلناث أكثر حرصان كاىتمامان  مف الذككر بما لدييف مف أدكاتو كمكاد، كما أنيف يحرصف عمى النظافة 

الذم يساعد عمى العمؿ في المختبر، لذا فإف الصعكبة الفنية لدل الذككر أكثر كالتنظيـ كتييئة الجك 
 منيا لدل اإلناث، كما ىك كاضحه بنتيجة التحميؿ اإلحصائي بيذا المجاؿ. 

 : الثانية الصفرية نتائج الفرضية 2.3.4
في  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : " وأنٌ  كالتي تنص عمى

مدارس  ساسية العميا في استخدام المختبرات فيالصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األ
 عزى لمتغير المؤىل العممي.تمحافظة بيت لحم 

بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  ثانيةـ فحص الفرضية الت
ساسية العميا في استخداـ المختبرات الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األالدراسة في 

 .عزل لمتغير المؤىؿ العمميتفي مدارس محافظة بيت لحـ 
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معممي العموم في لصعوبات التي تواجو ا في ت" لمعينات المستقمة" اختبار : نتائج(8.4)الجدول 
عزى لمتغير المؤىل تساسية العميا في استخدام المختبرات في مدارس محافظة بيت لحم المرحمة األ

 العممي.

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
لة الدال 

 المحسوبة
صعوبات تتعمق 

 بالمعمم
 

 273. 0.52 2.97 86 بكالكريكس ف قؿ
 

98 
 

.785 
 

عمى مف بكالكريكسأ  14 2.93 0.58 

صعوبات تتعمق 
 بإدارة المدرسة

 

 1.664 0.74 2.82 86 بكالكريكس ف قؿ
 

98 
 

.099 
عمى مف بكالكريكسأ   14 2.45 0.90 

 1.334- 0.70 3.00 86 بكالكريكس ف قؿ صعوبات مادية
 

98 
 

.185 
عمى مف بكالكريكسأ   14 3.27 0.64 

صعوبات تتعمق 
 بالطمبة

 

 0.89 3.29 86 بكالكريكس ف قؿ
-.249 

 
98 
 

.804 
عمى مف بكالكريكسأ   14 3.36 0.67 

 105.- 0.75 2.81 86 بكالكريكس ف قؿ صعوبات فنية
 

98 
 

.916 
عمى مف بكالكريكسأ   14 2.84 0.89 

 0.54 2.99 86 بكالكريكس ف قؿ      الدرجة الكمية
-.042 98 0.96 

 0.59 2.99 14  عمى مف بكالكريكسأ
 مف مستكل الداللة كىي أكبر(، 0.96) المحسكبةمستكل الداللة  ( أفٌ 8.4يتبيف مف الجدكؿ )

تكجد فركؽ دالة ال و نٌ أم أ، الثانية الفرضية الصفرية قبكؿ، كعميو يتـ (α≤ 0.05)اإلحصائية 
إحصائيان  في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في مدارس محافظة 

   المؤىؿ العممي.عزل لمتغير تبيت لحـ 
 الثالثة: الصفرية نتائج الفرضية 3.3.4

في  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " أنو: كالتي تنص عمى
مدارس  ساسية العميا في استخدام المختبرات فيالصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األ

 عزى لمتغير سنوات الخبرة.تمحافظة بيت لحم 
 في الصعكباتحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة تـ  كلفحص الفرضية الثالثة

ساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت في المرحمة األالتي تكاجو معممي العمكـ 
 .سنكات الخبرةعزل لمتغير تلحـ 
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في الصعوبات التي تواجو معممي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (9.4)الجدول 
عزى تلحم  العموم في المرحمة االساسية العميا في استخدام المختبرات في مدارس محافظة بيت

 .سنوات الخبرة لمتغير
 المتوسط الحسابي العدد المستوى المجال

االنحراف 
 المعياري

سنكات 5قؿ مف أ صعوبات تتعمق بالمعمم  23 2.84 0.53 
سنكات 10-5مف   24 3.04 0.41 

سنكات 10كثر مف أ  53 2.98 0.57 
 صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة

 
سنكات 5قؿ مف أ  23 2.46 0.78 

سنكات 10-5مف   24 3.08 0.68 
سنكات 10كثر مف أ  53 2.75 0.76 

سنكات 5قؿ مف أ صعوبات مادية  23 2.95 0.88 
سنكات 10-5مف   24 2.99 0.65 

سنكات 10كثر مف أ  53 3.10 0.62 
 صعوبات تتعمق بالطمبة

 
سنكات 5قؿ مف أ  23 3.16 0.98 

سنكات 10-5مف   24 3.76 0.84 
سنكات 10اكثر مف   53 3.16 0.76 

سنكات 5قؿ مف أ صعوبات فنية  23 2.61 0.76 
سنكات 10-5مف   24 3.17 0.81 

سنكات 10كثر مف أ  53 2.74 0.70 
سنكات 5قؿ مف أ الدرجة الكمية  23 2.82 0.63 

سنكات 10-5مف   24 3.21 0.48 
سنكات 10كثر مف أ  53 2.96 0.51 

معممي العمكـ في المرحمة  ؽ ظاىرية في الصعكبات التي تكاجوكجكد فرك  (9.4)مف الجدكؿ  يتبيف
الخبرة،  لمتغير سنكات عزلتاالساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 

كما يظير في ،  One-Way ANOVA)) كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم
  .(10.4)الجدكؿ رقـ 
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صعوبات التي تواجو معممي العموم في لمنتائج اختبار تحميل التباين األحادي    :(10.4)الجدول 
تعزى لمتغير سنوات  المرحمة األساسية العميا في استخدام المختبرات في مدارس محافظة بيت لحم

 .الخيرة
لمجالا مجموع  مصدر التباين 

 المربعات
درجات 
 الحرية

 توسطم
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

توى مس
 الداللة

 المحسوبة
صعوبات تتعمق 

 بالمعمم
 884. 244. 2 488. بيف المجمكعات

 
 

0.416 
 276. 97 26.752 داخؿ المجمكعات 

 99 27.240 المجمكع

صعوبات تتعمق بإدارة 
 المدرسة

 4.065 2.262 2 4.524 بيف المجمكعات
 
 

0.020 
 556. 97 53.976 داخؿ المجمكعات

  99 58.500 المجمكع
 475. 229. 2 458. بيف المجمكعات صعوبات مادية

 
 

0.623 
 482. 97 46.773 داخؿ المجمكعات 

 47.231 المجمكع
 

99 

صعوبات تتعمق 
 بالطمبة

 

 4.795 3.317 2 6.634 بيف المجمكعات
 

0.010 
 0.692 97 67.095 داخؿ المجمكعات 

 99 73.728 المجمكع 
يةصعوبات فن  0.024 3.864 2.132 2 4.264 بيف المجمكعات 

 0.552 97 53.533 داخؿ المجمكعات
 99 57.798 المجمكع

 3.318 0.934 2 1.868 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 
 

0.04 
 0.281 97 27.304 داخؿ المجمكعات 

 99 29.171 المجمكع 
 أقؿ مف مستكل الداللة كىي (،0.04) محسكبةال( أف مستكل الداللة 10.4يتبيف مف الجدكؿ )

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان  في ، كعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية،  (α ≤ 0.05)اإلحصائية 
عزل تالصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في مدارس محافظة بيت لحـ 

 .سنكات الخبرةلمتغير 
( سنكات ىـ الذيف يكاجيكف صعكبات أكثر مف الفئتيف األخرييف، ألف 10-5برة )المعممكف مف فئة خ

 فئة المعمميف الجدد أنشط مف المعمميف القدامى. 
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سنكات( تككف خبرتيـ أكثر، ألنيـ تمرسكا في إجراء  10المعممكف ذكك الخبرة العالية )أكثر مف 
 التجارب المخبرية.

لمدرسة يكلي المدراء الجدد اىتمامان بالنكاحي اإلدارية أكثر منو صعكبات المتعمقة بإدارة افي مجاؿ ال
سنكات ف كثر( اىتمامان بالتجارب المخبرية  10بالمختبرات، بينما نجد أف لدل المدراء ذكم الخبرة ) 

 ( سنكات.10 -5أكثر مف المعمميف مف ) 

أكثر مع المعمميف الجدد في مجاؿ الصعكبات المتعمقة بالطمبة، نجد أف الطمبة يتفاعمكف ك أما  
 كيحترمكف المعمميف ذكم الخبرة العالية جدان، كليذا تقؿ ىذه الصعكبات مع ىاتيف الفئتيف. 

سنكات( ك) أكثر مف  5في مجاؿ الصعكبات الفنية، نجد أف الفئتيف مف ذكم الخبرة )أقؿ مف بينما 
نكات( ذلؾ ألف الفئتيف ) أقؿ س 10-5سنكات( لدييـ صعكبات أقؿ مف الفئة مف ذكم الخبرة مف)  10
سنكات ( لدييـ دربة كمراس في التعامؿ مع األدكات كاألجيزة المخبرية  10سنكات( )كأكثر مف  5مف 

 ( سنكات خبرة. 10-5اكثر مف الفئة مف ) 

نتائج اختبار  مف المتقدـ لما يتبيف   اإلحصائي كلمكشؼ مف تمؾ الفركقات تـ استخداـ التحميؿ
(LSD) Post-hoc   ( سنكات. 10 -5لصالح مف ) 

لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD) نتائج اختبار ) :(11.4)الجدكؿ 
 عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة. 

 المتغيرات
 المستوى

الفروق في 
 مستوى الداللة المتوسطات

سنكات 5اقؿ مف   
سنكات 10-5مف   -.38908* 0.014 

سنكات 10كثر مف أ  -.13867 0.298 

سنكات 10-5مف   
سنكات 5قؿ مف أ  .38908* 0.014 
سنكات 10كثر مف أ  .25041 0.058 

 10اكثر مف 
 سنكات

سنكات 5قؿ مف أ  .13867 0.298 
سنكات 10-5مف   -.25041 0.058 

 10- 5 سنكات( لصالح مف ) 10-5سنكات( مقابؿ مف )  5ككانت الفركؽ بيف ) أقؿ مف    
              .سنكات(
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 الرابعة:  الصفرية نتائج الفرضية 4.3.4

في  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " أنو:  كالتي تنص عمى
مدارس  ساسية العميا في استخدام المختبرات فيالصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األ

 .السمطة المشرفة عمى المدرسةعزى لمتغير تمحافظة بيت لحم 

بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  الرابعةتـ فحص الفرضية 
ساسية العميا في استخداـ المختبرات الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األالدراسة في 

 .مطة المشرفة عمى المدرسةالسعزل لمتغير تفي مدارس محافظة بيت لحـ 

 : نتائج " ت " لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في الصعكبات التي تكاجو(12.4)الجدكؿ 
بيت لحـ حسب  تخداـ المختبرات في مدارس محافظةساسية العميا في اسمعممي العمكـ في المرحمة األ

 متغير السمطة المشرفة عمى المدرسة.

فة السمطة المشر  المجال
  عمى المدرسة 

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة ت
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة
 المحسكبة
 

 صعوبات تتعمق بالمعمم
 

 1.745 0.50 3.03 65 حككمية
 

98 
 

0.084 
 0.55 2.84 35 خاصة

 863. 0.72 2.82 65 حككمية صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة
 

98 
 

0.390 
 0.86 2.68 35 خاصة

 177.- 0.66 3.03 65 حككمية صعوبات مادية
 

98 0.860 
 0.76 3.06 35 خاصة

 2.775 0.79 3.47 65 حككمية صعوبات تتعمق بالطمبة
 

98 0.007 
 0.92 2.99 35 خاصة

 0.003 0.74 2.82 65 حككمية صعوبات فنية
 

98 0.997 
 0.82 2.82 35 خاصة

جة الكميةالدر   1.352 0.49 3.04 65 حككمية 
 

98 0.17 
 0.63 2.89 35 خاصة
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اإلحصائية  مف مستكل الداللة اكبر(، 0.17) المحسكبة( أف مستكل الداللة 12.4يتبيف مف الجدكؿ )
(0.05 ≥ α) تكجد فركؽ دالة إحصائيان  في  ال أم أنو، الرابعة  ، كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية

عزل تبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في مدارس محافظة بيت لحـ الصعك 
 .المشرفة عمى المدرسة السمطة لمتغير

 م مخص نتائج الدراسة: 4.4

 خميصت نتائج الدراسة إلى:

 لحـ العميا في مدارس محافظة بيت تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسيةالصعكبات التي  .1
صعكبات تتعمؽ  :ت متكسطة في جميع مجاالت الدراسة، ككاف ترتيبيا عمى النحك اآلتيكان

 صعكبات تتعمؽ بإدارة، صعكبات فنية، صعكبات تتعمؽ بالمعمـ ،صعكبات مادية، بالطمبة
    .المدرسة

ساسية العميا في في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األتكجد فركؽ دالة إحصائيان  .2
 .لصالح الذككر الجنسعزل لمتغير تاستخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 

ساسية العميا في الصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  .3
 .المؤىؿ العمميعزل لمتغير تفي استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 

ساسية العميا في في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األيان تكجد فركؽ دالة إحصائ .4
الخبرة ككانت لصالح  سنكات الخبرةعزل لمتغير تاستخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 

 .سنكات (5-10)
ميا ساسية العفي الصعكبات التي تكاجو معممي العمـك في المرحمة األال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  .5

 .السمطة المشرفة عمى المدرسة عزل لمتغيرتفي استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 
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 الفصل الخامس:

 مناقشة النتائج والتوصيات

تمييد 1.5  

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 2.5  

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 3.5  

األولى:  الصفرية ضيةمناقشة نتائج الفر  1.3.5  

نيةالثا الصفرية مناقشة نتائج الفرضية 2.3.5    

الثالثة:   الصفرية مناقشة نتائج الفرضية  3.3.5    

   الرابعة: الصفرية مناقشة نتائج الفرضية  4.3.5 

توصيات الدراسة  4.5    

مقترحات الدراسة 5.5     
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 الفصل الخامس

 نتائج والتوصياتالمناقشة 

تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كالتي ىدفت إلى الصعكبات التي تكاجو 
معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ، 

 ككذلؾ الخركج بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج.

 المتعمقة بالسؤال األول:  مناقشة النتائج 2.5

الصعوبات التي تواجو معممي العموم في المرحمة األساسية العميا في استخدام المختبرات في  ما
  ؟مدارس محافظة بيت لحم

الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ نتائج الدراسة أف  أظيرت
كانت متكسطة في جميع مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية، إذ  بيت لحـالمختبرات في مدارس محافظة 

  (.2.99)بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لصعكبات أفراد عينة الدراسة 

تتعمؽ "بضعؼ الطمبة في ميارات إجراء التجارب" كجاءت بالمرتبة األكلى كيتبيف أف ىذه الصعكبات 
 كبدرجة كبيرة.

أف الممارسة السائدة لدل المعمميف في إجراء التجارب أف يقكمكا ىـ بإجراء  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى
ىذه التجارب دكف إشراؾ الطمبة أك جعميـ يحاكلكف القياـ بإجراء ىذه التجارب أك المشاركة في 

عدادىا حيث جاءت في الترتيب األكؿ  (2014)،  كتتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة العترم تحضيرىا كا 
التي تكصمت إلى أف ضعؼ ميارات الطمبة في التعامؿ مع  (2005)بيرة، كدراسة المنتشرم كبدرجة ك

 استخداـ المختبر.المكاد الكيميائية يعد مف أىـ صعكبات 
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 كجاءت زيادة أعداد الطمبة في المرتبة الثانية كصعكبة بدرجة كبيرة يكاجييا المعممكف.

جراء التجارب العممية مما يضطر المعمميف إلى إل  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى قمة الحصص المخصصة
بينما  ،اصطحاب جميع الطمبة لحصة المختبر كىذا ال يسمح بإشراؾ الطمبة عمميان في إجراء التجارب

امج العمكـ لكؿ صؼ، ألمكف تكزيع الطمبة برنلك أف ىناؾ أكثر مف حصة إلجراء التجارب عمى 
، (2014تبر، كتتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة العترم)ب عداد تتناسب مع الطاقة االستيعابية لممخ

، التي أظيرت أف كثرة (2014)، كدراسة الحرتكمي (2009، كدراسة الزىراني )(2008كدراسة طو )
تعد مف أبرز صعكبات استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء بخاصة كالعمـك أعداد الطمبة في الصؼ 

 بعامة. 

حيث كاف  المرتبة الثانية بعد تمؾ المتعمقة بالطمبة، الصعكبات المادية كمف الصعكبات التي جاءت في
ترتيبيا الثاني كبدرجة متكسطة، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ككف المادة العممية لممقرر الدراسي طكيمة 

 بحيث يكاجو المعممكف صعكبة بدرجة كبيرة في إنجاز ىذا المقرر.

أيضان كتتفؽ  ،% 79.3طكؿ منياج العمكـ  (2006) ة كالتعميـكتتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة التربي
طكؿ المقرر الدراسي ككبر حجـ المكضكعات المقررة في الجانب النظرم،  (2012مع دراسة صباف )

 استخداـ المختبر.  عكؽالكتاب المدرسي يطكؿ  (2010كتتفؽ مع دراسة محمكد )

مكس ككاحد مف الصعكبات المادية إذ جاءت ىذه مم أما ضعؼ التيكية في المختبر فمـ يكف ذا ت ثير
في المختبر شركط التيكية الجيدة،  الصعكبة في ترتيبيا بدرجة قميمة، كيعزل ذلؾ إلى أنو تتكفر

 حيث جاءت بدرجة متكسطة.  (2014كتختمؼ مع نتيجة العترم )

ما يعني أف المقاعد مف الصعكبات المادية، مكجاءت قمة المقاعد داخؿ المختبر بدرجة قميمة ككاحدة 
في  النتيجة حيث كانت (2014 )تمؼ النتيجة مع دراسة العترم ، تختكاد تككف كافية ألعداد الطمبة

حيث  (2014كتختمؼ مع دراسة الحرتكمي ) ،بدرجة متكسطة  قمة المقاعد داخؿ المختبر دراستو
 .كانت بدرجة متكسطة

صعكبة امتالؾ الثة كبدرجة متكسطة، حيث كانت كجاءت الصعكبات المتعمقة بالمعمـ في المرتبة الث
المعمميف المبحكثيف لمثقة الالزمة إلجراء تجربة عممية كبيرة، ككذلؾ افتقارىـ لمخبرة الالزمة إلجراء 
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الدكرات التدريبية المتعمقة باستخداـ  قمةالتجارب المخبرية أيضان بدرجة كبيرة، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى 
جراء الت  المعمميف مف قبؿ الجيات المختصة. جارب ليؤالءالمختبرات كا 

ا الصعكبات الفنية فقد جاءت في المرتبة الرابعة بدرجة متكسطة، كجاءت صعكبة الت كد مف غمؽ أمٌ 
في الترتيب األكؿ بدرجة متكسطة مف بيف ىذه محابس الغاز كالمياه كفصؿ التيار الكيربائي 

 الصعكبات الفنية.

ىماؿ المعمميف أك نسيانيـ ليذا اإلجراء أك عدـ كجكد تعميمات إدارية كاضحة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إ
 تطمب منيـ ذلؾ.

ا في المرتبة األخيرة تحت الصعكبات الفنية فقد جاءت صعكبة " غياب تنظيـ المكاد الكيميائية أمٌ 
ىذه المكاد كاألمالح عمى ىيئة مجمكعات متجانسة " بدرجة قميمة، كتعزك الباحثة ذلؾ ربما إلى قمة 

 كبساطتيا بحيث ال تحتاج إلى مثؿ ىذا التنظيـ. 

كقد جاءت الصعكبات المتعمقة بإدارة المدرسة في المرتبة األخيرة، كبدرجة متكسطة، حيث كانت أكلى 
" كبدرجة متكسطة.بكثرة "ىذه الصعكبات تتعمؽ   األعباء اإلدارية المدرسية المككمة لمعمـ العمـك

ى ازدحاـ العبء التدريسي لمعمـ العمكـ كتكميفو بمياـ كأنشطة إضافية تؤثر عمى كتعزك الباحثة ذلؾ إل
 أدائو في المختبر المدرسي.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  3.5

ساسية العميا الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األ في تختمؼ المتكسطات الحسابيةىؿ 
كالمؤىؿ  ،الجنس)مدارس محافظة بيت لحـ باختالؼ متغيرات الدراسة في استخداـ المختبرات في 

 ؟ (كالسمطة المشرفة عمى المدرسة ،كسنكات الخبرة ،العممي

 األولى: الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية 1.3.5

أنو تكجد فركؽ في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في  أظيرت كالتي
 كلصالح الذككر.  عزل لمتغير الجنستمدارس محافظة بيت لحـ ـ المختبرات في استخدا
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بإدارة المدرسة لدل مدارس الذككر أكثر مف  ذه النتيجة التي تتعمؽ بالصعكباتكتعزك الباحثة ى
لىعمى استخداـ المختبرات قباؿ المديراتإلى إمدارس اإلناث   ان ككف الطالبات أكثر ىدكء ، كا 

قدرة عمى متابعة التجارب المدرسية داخؿ المختبرات أكبر منيا   يتيح لممديرةر الذم األم كانضباطان 
، فضالن عف كضبط سمكؾ الطمبة كالمعمميفمف الفكضى  لدل المدير الذم يبذؿ جيدان أكبر في الحد

اانسجالمعممات أكثر  أفٌ   .مع المديرات امن

كتختمؼ ىذه  الجنس،كجكد فركؽ في  رتأظي، التي (2011) تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الكحيمي
عدـ كجكد فركؽ في الجنس، كمع دراسة  أظيرتالتي ( 2005مع دراسة المنتشرم )النتيجة 
 .(2014) كمع دراسة العترم  ،(2014) الحرتكمي

 الثانية:  الصفرية . مناقشة نتيجة الفرضية2.3.5

ممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا و ال تكجد فركؽ في الصعكبات التي تكاجو معأنٌ  أظيرتكالتي 
 عزل لمتغير المؤىؿ العممي.تفي مدارس محافظة بيت لحـ في استخداـ المختبرات 

أف جميع أصحاب المؤىالت العممية يتمقكف الميارات الخاصة بإدارة تعزك الباحثة ىذه النتيجة 
تخدمكف األجيزة كاألدكات المختبرات بمستكل متقارب بغض النظر عف المؤىؿ العممي، ككنيـ يس

 نفسيا.

و ال تكجد فركؽ في المؤىؿ العممي، أنٌ أظيرت (، كالتي 2014) تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العترمك 
 .(2005(، كدراسة المنتشرم )2010(، كدراسة الزىراني )2011كدراسة الكحيمي )

 الثالثة: الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية 3.3.5

في د فركؽ في الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا و تكجأنٌ  أظيرتكالتي 
 (10 -5)عزل لمتغير سنكات الخبرة لصالح الخبرةتفي مدارس محافظة بيت لحـ استخداـ المختبرات 

 سنكات.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف ذكم سنكات الخبرة األقؿ يركف كجكد صعكبات بدرجة 
حساس إكاف  ،سنكات حيث كمما زادت سنكات الخبرة (10)كبر مف المعمميف ذكم الخبرة أكبر مفأ

  .المعمميف بكجكد صعكبات أقؿ
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 ،كجكد فركؽ في سنكات الخبرة أظيرتكالتي  (2014)تتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة الحرتكمي
ما يتعمؽ ب مف المختبر كجكد فركؽ في سنكات الخبرة في أظيرت( كالتي 2011دراسة الكحيمي)ك 

 كسالمتو.

ـ كجكد فركؽ لصالح سنكات عدأظيرت كالتي  (2005)تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المنتشرم
 (.2010الخبرة، كمع دراسة الزىراني ) 

 الرابعة: الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية 4.3.5

العمكـ في المرحمة األساسية العميا تكجد فركؽ في الصعكبات التي تكاجو معممي  الأنو   أظيرتكالتي 
 السمطة المشرفة عمى المدرسة.عزل لمتغير تفي استخداـ المختبرات  في مدارس محافظة بيت لحـ 

إلى أف المكاد كاألدكات كاألجيزة المتكفرة في المدارس الخاصة ىي نفسيا ىذه النتيجة  كتعزك الباحثة
تكجد صعكبات أك فركقات في المدارس الخاصة  متكفرة في المدارس الحككمية، كليذا السبب ال

 كالحككمية.

كلـ تعثر الباحثة عمى دراسات تناكلت الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ  تعزل لمسمطة المشرفة 
    عمى المدرسة.
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 :توصيات الدراسة 4.5

 :نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما ي تي بناءن عمى

كالتعميـ النظر في المقرر الدراسي لمادة العمكـ مف حيث طكؿ المقرر الذم كزارة التربية  تعيد أفٍ   .1

 ال يتناسب مع الكقت المخصص.

عدد الحصص المخصصة إلجراء التجارب العممية في المختبرات ليتمكف جميع يضاعؼ  أفٍ    .2

 الحضكر كالمشاركة.  مف الطمبة

 ـ العممي.لالىتماـ بدكر المختبر المدرسي في تحصيميتحفيز الطمبة   .3

 لممعمميف لمحصكؿ عمى الخبرة الكافية إلجراء التجارب المخبرية.  عقد دكرات تدريبية ضركرة   .4

  ممشاركة في إجراء التجارب كتخصيص جزء مف عالمة النجاح ليذا النشاط.ل تحفيز الطمبة  .5

 مقترحات الدراسة: 5.5

 بحكث اآلتية: نتائج الدراسة كتكصياتيا، تقترح الباحثة إجراء ال بناءن عمى

تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مدارس ككالة الغكث الدكلية لالجئيف حيث لـ تشتمؿ الدراسة الحالية عمى  .1

 ىذه المدارس. 

تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية كالخاصة في محافظات أخرل في فمسطيف لمعرفة  .2

كفنيي المختبرات  ،مشرفيف التربكييفالكاقع في ىذه المدارس عمى أف تشمؿ باإلضافة إلى المعمميف، ال

 كمدراء المدارس. 

إجراء دراسة تطبؽ عمى عينة مف طمبة المرحمة األساسية العميا لمعرفة الصعكبات التي يكاجيكنيا  .3

إحجاـ بعضيـ عف حضكر ىذه  في االستفادة مف الحصص العممية في المختبرات كاستجالء أسباب

 الحصص.
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 قائمة المراجع

 :بيةالمراجع العر 

ار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، عماف، ، د1، طمناىج العموم وأساليب تدريسيا(. 2002أبك سؿ، محمد.)

 األردف.

واقع مختبرات الكيمياء بالمرحمة الثانوية في مدينة الرياض واحتياجاتيا (. 2005آؿ صكياف، خالد.)

 الرياض، السعكدية. نشكرة، جامعة الممؾ سعكد، ، رسالة ماجستير غير ممن تقنيات التعميم

، الشبكة العربية لمتعميـ 1، طاإللكتروني األبعاد العممية والتطبيقية في التعميم(. 2006البياتي، ميند.)

 المفتكح كالتعميـ عف بعد، عماف، األردف.

 ر في تدريس العمكـ مف كجية نظر معممي العمـكبمعكقات استخداـ المخت(. 2009الجبر، جبر.)

، 12عالسعكدية،  ،مجمة التربية العممية، حمة الثانكية بمدينة الرياضالطبيعية في المر 

 .150ص –116ص

 (. أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة عمى تحصيل طالب2008الجكير، يكسؼ.)

نشكرة، جامعة الممؾ ، رسالة ماجستير غير مالمرحمة الثانوية واتجاىاتيم نحو مادة الكيمياء

 ض، السعكدية. سعكد، الريا

معوقات استخدام المختبر في تدريس مقررات الكيمياء بالمرحمة  .(2014الحرتكمي، عبداهلل.)

رسالة الثانوية من وجية نظر المعممين ومحضري المختبر بمحافظة الميث التعميمية، 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

إشبيميا لمنشر كالتكزيع، الرياض،  دار كنكز، 4، طتدريس العموم(. 1997الحيصيف، عبداهلل.)

 السعكدية.
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 المادة التدريبية المقترحة حكؿ العمؿ المخبرم المدرسي في مدارس السمطة(. 2010خميؼ، زىير.)

 ، فمسطيف.مديرية التربية والتعميم بمحافظة قمقيمية منشورات، الكطنية

 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1ط تعميم العموم لمجميع،(. 2005، عبداهلل.)خطايبة

(. مدل استعانة المدرسيف بالمختبرات المدرسية في تدريس الكيمياء لممرحمة 2006الرفاعي، أحمد.)

 ،مجمة البحوث والدراسات التربويةالثانكية في مدارس أمانو العاصمة كمحافظة صنعاء، 

 .144-109، 21(، ع12مج) صنعاء،

، دار مجدالكم لمنشر 1ط قواعد السالمة لمعمل في المختبرات الكيماوية،(. 1993ىيـ.)الركاشدة، إبرا

 كالتكزيع، عماف، األردف.

المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموم بالمرحمة الثانوية من  واقع(. 2010الزىراني، مريـ.)

نشكرة، جامعة أـ رسالة ماجستير غير م وجية نظر مشرفات ومعممات العموم بمكة المكرمة،

 القرل، السعكدية.

واقع استخدام المختبر في تدريس مادة العموم بالمدارس الميمية المتوسطة (. 2009الزىراني، أحمد.)

 السعكدية.رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل،  بمدينتي مكة المكرمة وجدة،

 عالـ الكتب، مصر. ،1طس، ميارات التدريس رؤية من تنفيذ التدري(. 2001زيتكف، حسف.)

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف. ، 1ط ،أساليب تدريس العموم(. 2002زيتكف، عايش.)

 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.7، طأساليب تدريس العموم(. 2013زيتكف، عايش.)

 ، عالـ الكتب، مصر.1ط تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية،(. 2003زيتكف، كماؿ.)

الجنادرية لمنشر كالتكزيع، عماف،  ، دار1طأصول وطرق تدريس العموم، (. 2010تحي.)فيتاف، سب

 األردف.

 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1، ططرق تدريس العموم(. 2009سالمة، عادؿ.)   
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 واقع مختبرات العموم بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر مشرفات (.2010السممي، جكاىر.)

رسالة ماجستير غير منشكرة،  ومعممات العموم بمدينة جدة في ضوء متطمبات العصر،

 جامعة أـ القرل، السعكدية.

لدى طالب مادة  أثر استخدام المعمل االفتراضي في تنمية الميارات العممية(. 2014، حاتـ.)يالسيال

 قرل، السعكدية.، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ الالعموم لمصف األول المتوسط

دار المناىج،  في المختبرات التعميمية،الطرائق األساسية (. 2005شاىيف، جميؿ كحطاب، خكلة. )

 عماف، األردف.

، دار 3ط مختبر الكيمياء سمسمة الطرائق العممية في المختبرات التعميمية،(. 2008شاىيف، جميؿ.)

 المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، دار عالـ 1ط المختبر المدرسي ودوره في تدريس العموم، (.2005حطاب، خكلة.)ك  جميؿشاىيف، 

 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

معوقات استثمار المختبرات المدرسية في تدريس مقررات األحياء بالمرحمة (. 2012صباف، حسف.)

غير رسالة ماجستير  الثانوية بمدينتي جدة ومكة في ضوء بعض المعايير المختارة،

 منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

معكقات التطبيقات العممية في تدريس الكيمياء في المرحمة المتكسطة مف كجية (. 2008طو، حسف.)

(، 7) مج العراؽ، ،مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية نظر المدرسيف كالمدرسات،

 .333 -313، 2ع

 دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.المدرسية، المختبرات (. 2007عبد الحميد، آالء.)

 مطبعة بغداد، العراؽ.اتجاىات حديثة في تدريس العموم، (. 1987عبد الرزاؽ، رؤكؼ.)
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لمنشر  دار أسامة، 1ط، طرق تدريس العموم لجميع المراحل الدراسية(. 2003عبد اهلل، حساـ. )

 كالتكزيع، عماف، األردف.

معوقات استخدام المختبر في تدريس العموم في الصفوف العميا بالمرحمة (. 2014. )العترم، سعد

رسالة ماجستير غير  من وجية نظر معممي العموم ومشرفييم بمدينة بريدة، االبتدائية

 منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

لعاشر الصعوبات التي تواجو استخدام المختبرات المدرسية في الصف ا(. 1999عدكاف، أحمد.)

رسالة  األساسي من وجية نظر معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة نابمس،

 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس. 

معرفة أىم معوقات استخدام مختبرات األحياء في مدارس المرحمة (. 2001العسيرم، عبداهلل.)

رسالة  يين بالمنطقة الشرقية،الثانوية من وجية نظر معممي األحياء والمشرفين التربو 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة الرياض، السعكدية.

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف،  ،1ططرق وأساليب تدريس العموم، (. 2001عطااهلل، ميشيؿ.)

 األردف.

العموم (. 2018.)عمرك، أحمد كأبك حجمة، أمؿ كالجمؿ، إسماعيؿ كقباجة، ربى كأبك سركر، ميا

 ، مركز المناىج، راـ اهلل، فمسطيف.1طتية، الحيا

من وجية نظر معممي الرياضيات  معيقات استخدام الوسائل التعميمية(. 2002عكدة، أحمد. )

رسالة ماجستير غير لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس، 

 منشكرة، جامعة النجاح، نابمس.

اتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم، (. 1999بيي، رجب.)كالم فرج، محمد كسالمة، عبد الرحيـ

 ، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، العيف، دكلة اإلمارات العربية المتحدة.1ط
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استخدام المختبرات المدرسية في تدريس العموم الطبيعية في المرحمة (. 2000)القميزم، حمد.

منشكرة،  رسالة ماجستير غير ين،الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين التربوي

 جامعة الممؾ سعكد، الرياض.

مف كجية  معكقات استخداـ تقنيات المختبر في تدريس مادة عمـ األحياء(. 2011الكحيمي، سناء.)

مجمة دراسة ميدانية في المدارس الثانكية في مدينة دمشؽ،  ،نظر مدرسي مادة عمـ األحياء

 .793 -765، 27ع ،، دمشقدمشقجامعة 

، مجمة ديالى، الصعكبات التي تكاجو مدرسي العمكـ في استخداـ المختبرات(. 2010محمكد، ماجد.)
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 الصورة النيائية لالستبانة:  (2ممحق رقم )

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا

                                           

 استبانة

 حضرة المعمم/ة المحترم/ة: 

في استخدام المختبرات  تواجو معممي العموم في المرحمة األساسية العميا الصعوبات التيتقـك الباحثة بدراسة بعنكاف "
الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.  كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة "في مدارس محافظة بيت لحم

بكضع إشارة مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ االستجابة عف جميع فقرات االستبانة، كذلؾ  ييرجى
مناسبة، عممان ب ف جميع إجاباتؾ ستككف سرية ال يطمع عمييا   أماـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التي تراىا / ترينيا)×( 

 سكل الباحثة كسكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط.

 وشكرا لك لحسن تعاونك

 عثمان الباحثة: رائدة ضيف اهلل                                                   : البيانات الشخصية:القسم األول

 في المكاف الذم ينطبؽ عمى حالتؾ  (×)الرجاء كضع إشارة 

 أنثى   ( )ذكر                        ( ):         الجنس

 أعمى مف بكالكريكس ( )           بكالكريكس ف قؿ (  ) لمؤىل العممي:ا

 سنكات  10أكثر مف  (  )سنكات  10 – 5مف  (  )سنكات  5أقؿ مف  (  ) سنوات الخبرة:

 ةخاص (  )حككمية      (  ): السمطة المشرفة عمى المدرسة
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 ثانيًا: مجاالت تتعمق بالصعوبات التي تواجو معممي العموم في استخدام المختبرات    

 الرقـ     صعوبات تتعمق بالمعمملمجال األول: ا بدرجة
 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا  

  .1 أمتمؾ الخبرة إلجراء التجارب المخبرية.      
  .2 أفتقر إلى التدريب الالـز الستخداـ المختبر.      

  .3 لـ أقـ بإجراء أم تجربة أثناء دراستي الجامعية.       
  .4 إلجراء تجربة عممية. الالزمة  أمتمؾ الثقة      
  .5 التجربة. عند إجراء كالخكؼ أشعر بالرىبة      
      .   .6 زيادة عدد حصص العمـك
  .7 كجكد رقابة شديدة لممعمميف في المختبرات.     

 المجال الثاني: صعوبات تتعمق بإدارة المدرسة
     

 
غمكض التعميمات الصادرة مف مديرية التربية كالتعميـ 

 المكجية لمعمـ العمـك في استخداـ المختبرات.
8.  

دارة المدرسة.ضعؼ التعاكف بيف م        .9 عمـ العمـك كا 
     .   .10 كثرة األعباء اإلدارية المدرسية المككمة لمعمـ العمـك
القصكر في تمبية احتياجات المختبر المدرسي مف قبؿ      

 مدير المدرسة.
11.  

قمة عدد حصص التفريغ المخصصة لمعمـ العمـك      
 لتفعيؿ المختبر. 

12.  

ما يمكف كؿ معممي غياب تنسيؽ الجدكؿ األسبكعي ب     
 العمـك مف استخداـ المختبر.

13.  

 المجال الثالث: صعوبات مادية:
  .14 مجيز بالمدرسة. كجكد مختبر      
  .15 ضيؽ مساحة المختبر.      
  .16 قمة المقاعد داخؿ المختبر.     
  .17 ضعؼ التيكية في المختبر.     
  .18 تكفر كسائؿ األمف كالسالمة.      
.طكؿ المقرر الدر         .19 اسي لمادة العمـك
  .20 غياب المكحات اإلرشادية في المختبر.     

  .21 الكقت المحدد إلجراء التجارب. قمة      
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 وشكرا لحسن تعاونكم انتيت االستبانة

 

 

 

 المجال الرابع: صعوبات تتعمق بالطمبة

  .22 في المختبر. مبةزيادة أعداد الط     
  .23 ميارات إجراء التجارب.في  الطمبة ضعؼ     
  .24 المختبر. بعض الطمبة ب ىمية قمة اىتماـ     
حصص  الطمبة عف حضكر بعض عزكؼ     

 المختبر.
25.  

  .26 اىتماـ بعض الطمبة بإثارة الشغب في المختبر.     
حضكر بعض الطمبة لممختبر لمجرد التسمية      

 كالتركيح عف النفس.
27.  

  .28 خكؼ الطمبة مف أدكات المختبر.     
 المجال الخامس: صعوبات فنية  

  .29 .كالمكاد الكيميائية زة كاألدكاتتخزيف األجي سكء     
  .30 .التخمص مف النفاياتقمة الخبرة في      
محابس الغاز كالمياه كفصؿ  الت كد مف غمؽ     

 .الكيربائي التيار
31.  

إرساؿ األجيزة المعطمة إلى قسـ تقنيات إىماؿ      
  .التعميـ باإلدارة لصيانتيا

32.  

الح عمى تنظيـ المكاد الكيميائية كاألمغياب      
 .ىيئة مجمكعات متجانسة

33.  

االفتقار لمتعاكف مع المعمـ في عمؿ محاليؿ      
 )الككاشؼ( لممكاد المركزة. 

34.  

  .35 .تييئة الجك المريح في المختبر لمطالب كالمعمـ     
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 كتاب تسييل ميمة من جامعة القدس (3)ممحق رقم 
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 ( كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم 4)قم ممحق ر 
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 :فيرس المالحق

  

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

 72 أسماء السادة المحكميف  1

 73 االستبانة بصكرتيا النيائية  2

 76 كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس  3

 77 كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ  4
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 :فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول                              رقم الجدول

 37 خصائص المجتمع  1.3
 37 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. 2.3
( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.3

معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في  فقرات الصعكبات التي تكاجو
  .استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ

39 

نتائج معامؿ كركنباخ ألفا لثبات أداة قياس الصعكبات التي تكاجو معممي  4.3
العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس 

 .محافظة بيت لحـ

40 

سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة كترتيب مجاالت        المتك  1.4
الدراسة  لمصعكبات التي تكاجو معممي  العمكـ في المرحمة األساسية العميا 

 محافظة بيت لحـ. في استخداـ المختبرات في

44 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو  2.4
ي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في معمم

 .محافظة بيت لحـ في مجاؿ الصعكبات التي تتعمؽ بالطمبة مرتبة تنازليان 

45 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو  3.4
لمختبرات في معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ ا
 .محافظة بيت لحـ في مجاؿ الصعكبات المادية مرتبة تنازليان 

46 

)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو  4.4
معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في 

 مرتبة تنازليان.محافظة بيت لحـ في مجاؿ صعكبات تتعمؽ بالمعمـ  

47 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو  5.4
معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في 

 محافظة بيت لحـ في مجاؿ صعكبات فنية  مرتبة تنازليان.

48 

ة كالدرجة لمصعكبات التي تكاجو المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري 6.4
معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في استخداـ المختبرات في 
           محافظة بيت لحـ في مجاؿ صعكبات تتعمؽ بإدارة المدرسة  مرتبة تنازليان.

49 
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نتائج اختبار " ت " لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في الصعكبات  7.4
معممي العمـك في المرحمة االساسية العميا في استخداـ  كاجوالتي ت

 .لمتغير الجنس المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ يعزل

50 

" ت " لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في الصعكبات  اختبار نتائج 8.4
معممي العمـك في المرحمة االساسية العميا في استخداـ  التي تكاجو

 .لمتغير المؤىؿ العممي ات في مدارس محافظة بيت لحـ يعزلالمختبر 

52 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة في  9.4
معممي العمكـ في المرحمة االساسية العميا في  الصعكبات التي تكاجو

لمتغير سنكات  استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ يعزل
 .ةالخبر 

53 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات  10.4
الصعكبات التي تكاجو معممي العمكـ في المرحمة الحسابية لمدرجة الكمية 

تعزل األساسية العميا في استخداـ المختبرات في مدارس محافظة بيت لحـ 
 لمتغير سنكات الخيرة.

54 

لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSD) )نتائج اختبار  11.4
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة. 

55 

" ت " لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في الصعكبات  اختبار نتائج 12.4
معممي العمـك في المرحمة االساسية العميا في استخداـ  التي تكاجو

بيت لحـ حسب متغير السمطة المشرفة  دارس محافظةالمختبرات في م
 عمى المدرسة.

56 
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 فيرس المحتويات:

 الصفحة المحتوى                                     
 أ .االقرار

 ب  .الشكر كالتقدير
 ج بالعربية. الممخص

 ق الممخص باإلنجميزية
 الفصل األول: خمفية الدراسة وأىميتيا

 2 المقدمة. 
 3 مشكمة الدراسة.
 4 أسئمة الدراسة
 4 .أىداؼ الدراسة

 5 فرضيات الدراسة.
 5 أىمية الدراسة.
 6 حدكد الدراسة.

 7 مصطمحات الدراسة.
 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 10 اإلطارالنظرم.
 22 الدراسات السابقة.
 23 الدراسات العربية.
 31 الدراسات األجنبية.

 34 التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات.

 36 منيج الدراسة.
 36 مجتمع الدراسة.
 36 عينة الدراسة.
 38 أدكات الدراسة.

 38 صدؽ أداة الدراسة.
 39 ثبات أداة الدراسة.



82 
 

 40 إجراءات الدراسة.

 41 متغيرات الدراسة.
 41 المعالجة اإلحصائية.

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة.

 43 تمييد.
 43 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.

 49 اني.النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الث
 50 األكلى.  الصفرية نتائج الفرضية
 52 الثانية. الصفرية نتائج الفرضية
 53 الثالثة. الصفرية نتائج الفرضية
 56 الرابعة. الصفرية نتائج الفرضية

 57 ميمخص نتائج الدراسة.
 الفصل الخامس: مناقشة النتائج.

 59 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.
 61 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 61 األكلى.  الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية
 62 الثانية. الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية
 62 الثالثة. الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية
 63 الرابعة. الصفرية مناقشة نتيجة الفرضية

 64 تكصيات الدراسة.

 64 مقترحات الدراسة.
 65 المراجع.

 78 فيرس المالحؽ.
 79 فيرس الجداكؿ.

 81 فيرس المحتكيات.
 


