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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                                                        
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 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


