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يف ع�شر العوملة الذي نعي�س، اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�شغف واملتعة يف احل�شول عليها من خالل 
على  تعتمد  �شبابنا  لدى  املعرفية  امل�شادر  واأ�شبحت  الطالئع.  بني  وبخا�شة  هواية،  اإىل  وال�شتنتاج  الكت�شاف 
ا�شتهالك اأن�شاف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�شها من اأي موقع من )�شبكة الإنرتنت(، ول�شقها يف 

حوا�شيبهم، حتى اأنهم يف معظم الأحيان ل يقروؤون ما يق�شون من ال�شبكة العاملية.

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�شائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�شبب حر�س  لديه.  املعرفة  مدى  بال�شرورة  تعك�س  ل  والتي  الطالب،  اإليه  يطمح  ما  اأهم  هي  المتحان  نتيجة 
املوؤ�ش�شات الأكادميية على حت�شيل طالبها ولي�س على اإنتاجهم العلمي والعملي، تدهور امل�شتوى املعريف وتقل�شت 
اإمكانات الطالب امل�شتفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�شتطيع اأن يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون 

ال�شت�شالم للم�شّلمات التي عليه اأن يحفظها دون اأن يفكر مب�شدرها اأ�شال. 

تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة النيزك للتعليم امل�شاند والإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003، على يد �شباب يوؤمنون بالعلم، 
مع  والتفاعل  العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�شع  تغيري  يف  لالإ�شهام  وذلك  املعريف،  واملجتمع 
الألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�شا�شًا لبناء �شخ�شية الفرد العلمية، ولي�شّكل باإيجابية م�شتقبله ال�شخ�شي 

اأوًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�شروع الباحث ال�شغري اعتمدت قاعدة "ال�شك �شيد اليقني " لأنها توؤمن اأن ال�شخ�س الذي 
يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرًا على تقومي و�شعه، والتعامل معه مهما بلغ من 

التعقيد، ويكون اأي�شًا الأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�شريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�شع بني اأيديكم خال�شة جتربة الباحثني ال�شغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدموا 
ما  املعريف  ر�شيدنا  اإىل  ن�شيف  ولكي  اأخطائنا   من  والتعلم  اأدائنا  تطوير  يف  ي�شهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم 

ن�شتطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها.  
م. عارف احل�شيني
املدير العام
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الطالئع  اإعطاء  يف  »اليوني�شف«  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  الطالئع" يف  وم�شاركة  "تطوير  برنامج  يهدف 
الفر�شة للم�شاركة الفعالة يف جمتمعهم وامل�شاهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

اإن اأحد اأولويات برنامج "تطوير وم�شاركة الطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة املعرفة وحت�شني ا�شتخداماتها 
يف الق�شايا التي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�شروع "الباحث ال�شغري" والذي ينفذ بال�شراكة مع موؤ�ش�شة النيزك 
للتعليم امل�شاند والإبداع العلمي يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة هي اإحدى الطرق التي تعمل فيها منظمة الأمم 
املتحدة للطفولة "اليوني�شف" على تقدير ودعم وت�شجيع الأبحاث التي يقودها الطالئع والتي بدورها متكنهم من 
اإي�شال اأ�شواتهم والتاأثري على عدد من الق�شايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �شبيل املثال، ا�شتطاع الطالئع امل�شاركون يف 
هذا امل�شروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�شايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�شمنت على �شبيل املثال ظاهرة العنف، 
وعمالة الأطفال والت�شرب من املدار�س، و�شبكة املوا�شالت يف فل�شطني مدى جناعتها ور�شا النا�س عنها. كما عمل 

البع�س الآخر على ق�شايا علمية تخ�س مثاًل طرق التخل�س من النفايات ال�شلبة.

ناأمل اأن ت�شل اأ�شوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�شوؤولني و�شناع القرار من اأجل العمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
املمثلة اخلا�شة

منظمة الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�شف” – الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة



 10 

ي املعرفة وبثها، للغو�س يف ظواهر اجتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�شغري الفر�شة للطالئع لتق�شّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�شرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�شايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�س 
يف خ�شم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�شوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�س. وبعد بدء الرحلة 
دورهم،   يفّعل  ومنتجًا،  حيًا  منوذجًا  ملجتمعهم  ليقّدموا  املقدمة،  يف  ال�شغار  الباحثون  يتمركز  املعرفة،  �شوب 

ويكونوا فيه قدوة لأبناء جيلهم يف العطاء.

وغدا الباحث ال�شغري منربًا لكل طليعي يف الأرا�شي الفل�شطينية ين�شم اإليه كل من ي�شاأل: ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن املعلومة وفح�شها، اإىل التاأثري اإيجابيًا يف البيئة التي يعي�شون فيها.

ان�شم للم�شروع )350(طليعيًا/ة، بني الأعمار )14-16( عام ، يف �شت حمافظات خمتلفة وهي: القد�س، اخلليل، 
نابلــــ�س، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 

)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على اإجناز الأبحاث يف جمموعات �شغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�شغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا بالعتماد على 
خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�شيق مع خرباء واخت�شا�شيني يف جمالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل واحدة منهم من )25(باحثًا/ًة �شغريًا/ًة انخرطوا يف برنامج ي�شتهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل الألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع اإجنازها، 

والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وبالإ�شافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�شل امل�شاركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل ال�شتبانات، واملقابالت، واملجموعات البوؤرية.
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وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�شع الطليعي/ ة  يف قلب التجربة، وتعري�شه لتجارب حقيقية 
ت�شقل ال�شخ�شية، وتغني �شجل اخلربات لديه/ها.

اإن امل�شرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�شلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�شيل تدفعهم 
اأ�ش�س  اإىل بلورة و�شقل قدراتهم، فعلى �شبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �شغرية لإجناز البحث يعلمهم 
العمل �شمن فريق، واأهمية التعاون، ويعر�شهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�شوؤولية، وذلك دون احلاجة اإىل 
اإلقاء املحا�شرات عن اأهمية التعاون اأو امل�شوؤولية، كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير ال�شتبانات اأو غريها 
من  يزيد  وهذا  املختلفة،  اأطرافه  مع  والتعامل  باملجتمع،  الحتكاك  اإىل  الطالئع  يدفع  امل�شرية،  احتياجات  من 

خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.

وبعد مرحلة الأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جولت، وحما�شرات، وفعاليات ي�شممونها حتت 
اإ�شراف الطاقم املخت�س، تهدف اإىل عر�س البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اإىل الطالئع، بحيث يعملون 
على ن�شر املعرفة التي اكت�شبوها خالل م�شرية بحثهم  لأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات، 

واملراكز املهتمة.
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توؤثر العلوم يف كل اأركان حياتنا تقريبًا، ففي القرنني املا�شيني بداأ الإن�شان يعتمد الأ�شلوب العلمي اأ�شا�شًا لنهج 
بيئته ولل�شيطرة عليها، واأن ما حدث من تغريات يف ظروف حياته خالل هذه الفرتة الق�شرية ن�شبيًا لهو اأعمق 

بكثري من جمموع التغريات التي طراأت على حياته خالل مئات األوف ال�شنني التي �شبقت هذه الفرتة.
  

الكثري من الدار�شني للعلوم  يعجزون عن ا�شتيعاب الأ�ش�س العامة لها، والتي دخلت يف منط حياتنا، فلو متعن اأي 
فرد منا ملا هو حوله فقط لوجد كل �شيء قد اأدخلته العلوم كما �شاهمت يف �شناعته، اإذًا  ملاذا يعزف العديد من 
النا�س عن تفهم العلم، ومبا اأن العلوم يف املدر�شة يتم ا�شتيعابها ب�شكل كامل فقط بالتجربة اإذا ما هي امل�شكلة؟ 

هل هي الكتاب املدر�شي على خمتلف م�شتوياته اأم يف �شعوبة اإجراء التجارب اأم لعدم اإجرائها اأ�شاًل.

احلديثة  العلمية  النه�شة  مع  يتوافق  مبا  املدر�شي  املخترب  دور  تفعيل  على  واحلر�س  املختربات  لأهمية  ونظرًا 
اإجراء  يف  الطالب  واإ�شراك  الذاتي  بالتعلم  والهتمام  والأجهزة  لالأدوات  الأمثل  ال�شتخدام  على  واحلر�س 
التجارب العملية باأنف�شهم واأداء جميع التجارب العملية بالكرا�س العملي يف �شورة جمموعات طالبية حيث تتوافر 
الأجهزة والأدوات املخربية، وبخ�شو�س تنظيم العمل باملختربات املدر�شية، وتنظيم العالقة بني فنيي املختربات 
لتاأثيث خمتربات معظم  ونظرًا  املدر�شي،  للمخترب  الرتبوية  الأهداف  لتحقيق  العلوم  ومعلمي  العهدة  م�شوؤول  اأو 
املدار�س باأحدث املوا�شفات العاملية يف جمال تقنيات املختربات املدر�شية فاإنه لبد من اإعداد خطة عملية تطبيقية 
نحو تفعيل الأجهزة والأدوات لتحقيق اأهداف املخترب املدر�شي، وذلك بتنفيذ التو�شيات اخلا�شة بتنظيم العالقة 
بني معلم العلوم ومدير املدر�شة وامل�شرف الرتبوي مبدى تنفيذ التجارب العملية ب�شورة جيدة لرفع م�شتوى الأداء 

يف تنفيذ التجارب العملية مبا يحقق فهم اأعمق للعلوم.

هذا ما ت�شدى لدرا�شته جمموعات البحاثة يف �شت حمافظات فل�شطينية هي: القد�س، اخلليل، نابل�س، جنني، 
طولكرم، وغزة، وقاموا باأبحاث لدرا�شة مدى وطرق تنفيذ التجارب العلمية يف املختربات املدر�شية، كما حتدثت 
عدم  من  ال�شلبي  والأثر  املثلى  بال�شورة  ا�شتغاللها  واأهمية  املدر�شية،  املختربات  اأهمية  عن  البحث  جمموعات 

ا�شتخدامها، واأثر ذلك على التح�شيل العلمي لدى الطالب على �شعيد املعرفة والإجناز.
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لعل اأكرث ما مييز در�س العلوم عن درو�س املواد الأخرى، ارتباط حمتوى املادة بالن�شاط العملي والتجريب الذي 
توفر  من  لبد  التجارب  واإجراء  الأن�شطة  تنفيذ  من  الطالب  يتمكن  ولكي  الأحوال،  من  حال  باأي  عنه  لينفك 
املكان املنا�شب واملهياأ بكافة التجهيزات واملتطلبات ال�شرورية، ومع ذلك نالحظ عزوف الكثري من مدار�شنا عن 
اإىل عدم وجود موؤهلني قادرين على القيام  ا�شتخدام املختربات العلمية يف التدري�س، هل ال�شبب يف ذلك يعود 
بكافة التجارب العلمية الالزمة، اأم اأن ال�شبب يف ذلك يعود اإىل عدم وجود التجهيزات الكافية يف املختربات اأو 
اأن الوقت املحدد لإنهاء املنهاج غري كاف للقيام بتجارب خمربية، ولكن هل هذه الأ�شباب فقط هي املوؤدية لعدم 
ا�شتخدام املختربات املدر�شية يف العملية التعليمية؟ وهل هناك اأ�شباب اأخرى متنع ا�شتخدام املخترب؟ هذه الأ�شئلة 

وغريها بحث فيها جمموعة من البحاثة م�شتندين اإىل ال�شتمارات البحثية.

يف البداية قامت جمموعات البحث بعقد الجتماعات، وح�شور ور�شات العمل، والطالع على املراجع املتوفرة عن 
اأهمية املختربات وامل�شاكل التي تواجه ا�شتخدامها يف املدار�س احلكومية وغري احلكومية، ثم قامت جمموعات 
عدة  على  بحثه  الفريق يف  واعتمد  املقابالت،  من  العديد  واإجراء  البوؤرية،  املجموعات  من  العديد  بعقد  البحث 
اأو  بالدرا�شة،  لديهم  رغبة  وجود  عدم  يف  ا  اإمَّ يكمن  لدرو�شهم  الطلبة  فهم  عدم  يف  ال�شبب  اأنَّ  منها:  فر�شيات 
توافر  يكون منها عدم  لأ�شباب قد  الفهم  ت�شاعدهم على  التي  العملية  التجارب  باإجراء  يقومون  الأ�شاتذة ل  اأنَّ 
خمتربات اأو اأن املختربات غري موؤهلة، والفر�شية الأخرى تتمثل بقلة كفاءة املدر�س و قدرته على اإي�شال املعلومة. 
وحماولة الفريق يف الك�شف عن �شحة تلك الفر�شيات متثلت باإعداد ا�شتبانات مت توزيعها على فئات حمددة من 
طلبة املدار�س �شملت املراحل الدرا�شية العليا، و قد �شملت مدار�س احلكومة والوكالة واخلا�شة، للو�شول اإىل نتائج 

متكننا من التو�شل اإىل حل لهذه امل�شكلة ذات الأهمية البارزة.

وتتلخ�س املنهجية العلمية املتبعة مبا يلي:
- التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه .

- مراجعة اأدبية، جمع املعلومات عن املختربات املدر�شية وامل�شاكل التي تواجه ا�شتخدامها يف العملية التعليمية  
يف املدار�س.

- و�شع الفر�شيات لمتحانها والتاأكد من �شحتها اأو نفيها.
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- اإجراء املقابالت مع معلمني ومعلمات العلوم يف العديد من املدار�س.
- كتابة ال�شتمارات البحثية مب�شاعدة خمت�شني من موؤ�ش�شة النيزك.

- توزيع ال�شتمارات البحثية على عينة البحث.
- تفريغ وحتليل النتائج ودرا�شتها وعر�شها مع الإح�شاءات واجلداول والر�شوم البيانية.

- اخلروج با�شتخال�شات وتو�شيات.
- توثيق هذه العمليات مبا فيها حتديد امل�شكلة واأ�شاليب العمل والنتائج واملراجع.

- التنويه بكل الدعم وامل�شاعدة التي ح�شلوا عليها.

وانطلقت جمموعات البحث يف خريف العام )2009( وها هي ت�شع نتائجها اأمام بقية الطلبة يف كافة املدار�س 
الفل�شطينية من اأجل الطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها.
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مب�شتوى  والرتقاء  ثوابت  اإىل  املجرد  حتويل  يف  ودوره  احلا�شر،  الع�شر  يف  املخترب  اأهمية  على  الكثريون  اأكد 
اخلربات لدى كل من املعلم واملتعلم، وارتباطه بالعملية الرتبوية ومبناهج العلوم احلديثة ، وما ميكن اأن يحققه 
من توفري اخلربات احل�شية املتنوعة التي ميكن العتماد عليها يف فهم الكثري من احلقائق واملعلومات، بالإ�شافة 
اإىل دوره يف اكت�شاب املهارات وتكوين الجتاهات العلمية وحتقيق اأهداف تدري�س العلوم، واإ�شفاء الواقعية على 
العديد من املعلومات النظرية مما ير�شخ املعلومات يف اأذهان الطالب ويوؤدي اإىل فهم طبيعة العلم ب�شكل اأف�شل 

وال�شعور باأهمية التجريب.

ولأن املعلم والطالب واملنهاج هم املثلث الذي تقوم عليه العملية االتعليمية كان ل بد من التوجه للمعلم والطالب 
ملعرفة اآرائهم يف هذا املو�شوع، فقد عملت جمموعات البحث على توزيع عدد كبري من ال�شتبانات لتو�شيح وقيا�س 
هذه  بتحليل  البحث  فريق  قام  وقد  الفل�شطينية،  املدار�س  يف  العلمية  التجارب  وتنفيذ  املخترب  ا�شتخدام  مدى 

ال�شتبانات وعر�س نتائجها.

قام الطالئع البحاثة بو�شع الفر�شيات للوقوف على اأهم الأ�شباب واملعوقات التي تعيق ا�شتخدام املخترب يف عملية 
التعليم الن�شط ومن اأهم هذه الفر�شيات:

-  ال�شبب يف عدم فهم الطلبة ملادة العلوم يكمن يف اإما عدم وجود رغبة لديهم بالدرا�شة اأو اأن املعلمني ل يقومون 
اأن املختربات املتوفرة  اأو  باإجراء التجارب التي ت�شاعدهم على الفهم لأ�شباب قد تكون لعدم توفر املختربات 

غري موؤهلة.
يف  العلمية  التجارب  تنفيذ  عن  العزوف  يف  ال�شبب  يكون  قد  املعلومة  اإي�شال  على  وقدرته  املعلم  كفاءة  قلة   -

املختربات.
- الوقت املحدد لإنهاء املنهج غري كاف لتغطية جتارب علمية يف املخرتات.

وقد قامت جمموعات البحث بفح�س هذه الفر�شيات لإثباتها اأو نفيها كما قامت بالعديد من املقابالت مع العديد 
من ذوي الخت�شا�س وقامت بتحليل النتائج التي ح�شلت عليها وتف�شريها.
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ن�شع بني اأيديكم هذا الكتيب والذي ي�شتعر�س اأهم النتائج الذي مت التو�شل اإليها من خالل البحث والتي تتلخ�س 
يف اأن:

هناك ن�شبة اأكرث من )50%(  يف جميع املحافظات حتب مادة العلوم، واأما الن�شبة الباقية من عينة البحث والتي 
ملادة  وراء عدم حبهم  التي تقف  الأ�شباب  بدرا�شة  البحث  العلوم، فقد قامت جمموعات  ملادة  اأبدت عدم حبها 
اأن  اأكد )20%( منهم  اأن املادة طويلة ومملة، كما  العلوم ومتثلت هذه الأ�شباب يف: )55%(من الطالب يرون 
ال�شبب يف عدم حبهم ملادة العلوم اأنها مادة �شعبة وغري مفهومة، واأعاد بع�س الطالب عدم حبهم ملادة العلوم 
لأ�شباب اأخرى. كما يرى الطالئع )عينة البحث( اأن )90%( من الطالب الذين يجرون التجارب ي�شعرون مبتعة 
ح�شة العلوم، ولكن امل�شكلة براأيهم اأن هناك ن�شبة قليلة من املعلمني الذين يلتزمون بتنفيذ التجارب يف املخترب، 
فقد اأفادت النتائج التي ح�شل عليها البحاثة اأن ما ن�شبته )79%( من معلمي العلوم ل يلتزمون بتنفيذ التجارب 

العلمية يف املختربات.

يقت�شر على  الأمر ل  فاإن  البحث  ومن وجهة نظر جمموعات 
الطريقة  اإن  بل  اإجرائها  عدم  اأو  املخترب  يف  التجارب  اإجراء 
التي يتم بها تنفيذ التجارب يف املخترب ت�شكل عاماًل مهمًا يف 
هذا امليدان، وقد قامت جمموعات البحث يف منطقة القد�س 
با�شتطالع اآراء الطالب الذين تتواجد املختربت يف مدار�شهم 
عن طريقة اإجراء هذه التجارب، وقد عرب )65%( من عينة 
والطالب  التجارب  بتنفيذ  يقوم  الذي  هو  املعلم  اأن  البحث 
يقوم  املعلم  اأن  الطالب  من   )%30( وعرب  ي�شاهدون،  فقط 
باإ�شراكهم والعتماد بتنفيذ التجربة، وعرب ما ن�شبته )%5( 

منهم اأنه ل يتم اإجراء التجارب يف املخترب نهائيًا.
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لأن مادة العلوم حتوي عمليات العلم الأ�شا�شية ، كان لزامًا الرتكيز على اجلانب العملي والأن�شطة املرافقة التي 
من �شاأنها اإك�شاب الطالب هذه العمليات وتعويده على الكت�شاف والتجريب.

وقد اأ�شار" كاظم  خريي" يف كتابه تدري�س العلوم اإىل اأهمية الن�شاط املخربي ودوره الهام يف درا�شة العلوم واأنه 
من ال�شعب ت�شور برناجمًا فعاًل للعلوم دون ا�شتخدام الن�شاط املخربي، وقد ل تقت�شر التجارب العلمية على 
الأن�شطة التي جترى يف املخترب بل متتد اإىل مواقع اأخرى، كما اأن اإجراء الطالب للتجربة بنف�شه يعد مهمًا للغاية 

يف تدري�س العلوم)1(.

واأ�شار "علي ال�شيد" يف كتابه الرتبية العلمية وتدري�س العلوم  اإىل اأن الن�شاط املخربي - ي�شهم يف حتقيق الكثري من 
اأهداف الرتبية العلمية كفهم طبيعة العلم واملعرفة العلمية وتنمية عمليات العلم الأ�شا�شية وزيادة واقعية الطالب 
والهتمامات  وامليول  والقيم  وتنمية الجتاهات  الطالب  والبتكاري لدى  التفكريالعلمي  وتنمية مهارات   ، للتعلم 

العلمية لدى املتعلمني)2(.

واأو�شح اخلليلي واآخرون  اأن التجريب - يرتبط ارتباطًا مبا�شراً مبفهوم العلم احلديث، ويعد من اأكرث اأ�شاليب 
التدري�س الت�شاقًا مبادة العلوم، ولكن التجريب يحتاج اإىل معرفة كافية وتدريب خا�س للمعلم حتى يكون الن�شاط  
مهارات  وتنمية  مبا�شرة،  تعليمة  خربات  تكوين  التجريب  من  الأ�شا�شي  الغر�س  اأن  و  للطالب،  معنى  وذا  فعاًل 

التفكري العلمي واكت�شاب مهارات العمل اليدوي ، وتطوير الإجتاهات الإيجابية نحو العمل)3(.

ويوؤكد" اأبو جاللة" على اأهمية التجريب كونه جزءًا  اأ�شا�شيًا من املنا�شط العلمية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مبفهوم 
العلم احلديث، فال ميكن التو�شل اإىل املكونات الأ�شا�شية للعلم من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظريات اإل 

من خالل امل�شاهدة والتجربة)4(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة. العربية،  النه�شة  دار  العلوم،  تدري�س  ي�س)1993م(:  �شعد  وزكي،  خريي  كاظم،اأحمد   .1
القاهرة. العربي،  الفكر  دار  العلوم،  وتدري�س  العلمية  الرتبية  )2001م(:  علي  ال�شيد  حممد  علي،   .2

اخلليلي، خليل يو�شف، وحيدر، عبد اللطيف ح�شني، ويون�س، حممد جمال الدين)1417هـ(: تدري�س العلوم يف مراحل التعليم العام، الطبعة الأوىل، دار القلم، الإمارات العربية املتحدة.  .3
املتحدة. العربية  الإمارات  للن�شر،  الفالح  مكتبة  املعا�شرة،  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  �شوء  يف  العلوم  جتارب  تدري�س  يف  اجلديد  حمدان)2005م(:  �شبحي  جاللة،  اأبو   .4
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واأكد اأي�شًا على اأهمية ممار�شة الطالب للعمل العلمي وا�شتخدام اأ�شاليب ال�شتك�شاف وال�شتق�شاء وحل امل�شكالت 
حتت اإ�شراف املعلم، كما اأ�شار اإىل املهارات التي يكت�شبها الطالب �شمن عملية التجريب، ودور التجريب يف تكوين 

اخلربات العملية املبا�شرة .

وعرب حممد عطيو عن اأهمية التجريب والدرا�شة املعملية بقوله :" تعد الدرا�شة املعملية التي يقوم فيها الطالب 
باإجراء التجارب والن�شاط املخربي من اأهم الجتاهات احلديثة يف تدري�س العلوم ")1(.

ويوؤكد بايز )Baez( على اأهمية التجريب يف بناء نظام العلم، واأن التجريب له دور هام يف اكت�شاب املهارات وتعلم 
العلوم ب�شكل فعال، ولذا كان ل بد من وجود مكان خم�ش�س ومقر جمهز بكافة م�شتلزماته ميكن للطلبة ممار�شة 
الأن�شطة والتجارب العلمية فيه بحرية واأمان حتت اإ�شراف معلم العلوم وبناء على توجيهاته وفق ما يتطلبه املنهج 
اأف�شل واأن�شب من املخترب املدر�شي لأداء هذا الدور وحتقيق تلك  املقرر ومبا يتنا�شب مع املرحلة الدرا�شية، ول 

الأهداف)2(.

ويف هذا ال�شدد يذكر جميل  �شاهني وخولة  حطاب يف كتابهما املخترب املدر�شي ودوره يف تدري�س العلوم اأن املخترب 
يعترب جزءًا  ل يتجزاأ من العملية الرتبوية وله اأهمية كبرية يف حتويل املجرد اإىل ثوابت ، وزيادة اخلربة لدى املعلم 
الطالب،  لدى  اأف�شل  ب�شكل  املهارات  واكت�شاب  وامليول  الجتاهات  تكوين  على  وي�شاعد  �شواء،  على حد  واملتعلم 

فيعترب ركنًا اأ�شا�شيًا من الأركان التي تقوم عليها مناهج العلوم احلديثة)3(.

كما اأكد النجدي واآخرون على اأهمية املخترب يف تدري�س العلوم و�شرورة قيام التالميذ بهذه الأن�شطة باأنف�شهم 
اأو�شى يعقوب  اأن تتنا�شب مع مراحلهم العمرية واأن يتم الإعداد اجليد لها م�شبقًا من قبل املعلم، وقد  �شريطة 

ن�شوان ب�شرورة الهتمام باملختربات املدر�شية وتوظيفها يف تدري�س العلوم)4(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال�شعودية. العربية  اململكة  للن�شر،  الر�شد  مكتبة  الأوىل،  الطبعة  والتطبيق،  النظرية  بني  العلوم  تدري�س   : م�شطفى)1427هـ(  جنيب  حممد  عطيو،   .1

Albert V Baez:L’innovation dans l’ensiegnement desciences: synthe’se mondiale  .2
عمان. للن�شر،  الأ�شرة  دار  الأوىل،  الطبعة  العلوم،  تدري�س  يف  ودوره  املدر�شي  املخترب  1425هـ(:  حطاب)  وخولة  جميل  �شاهني،   .3

القاهرة. العربي،  الفكر  دار  الثانية،  الطبعة  العلوم،  تدري�س  يف  املدخل  املعا�شر  العامل  يف  العلوم  تدري�س  الهادي)1423هـ(:  عبد  ومنى  علي،  ورا�شد،  اأحمد  النجدي،   .4
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 ويوؤكد عاي�س زيتون يف كتابه اأ�شاليب تدري�س العلوم  على دور املخترب يف تدري�س العلوم والعملية الرتبوية باعتباره 
جزءًا ل يتجزاأ من الرتبية العلمية وتدري�س العلوم ، وهو القلب الناب�س يف تدر�س العلوم يف مراحل التعليم املختلفة، 
ولذا فاإن الجتاهات احلديثة يف تدري�س العلوم والرتبية العلمية تويل املخترب املدر�شي والأن�شطة العلمية املرافقة 
م�شحوبة  تكون  اأن  املفرت�س  من  والتي  املنهجية،  العلمية  باملواد  ع�شويًا  ارتباطًا  يرتبط  فاملخترب  كبرية  اأهمية 

بالأن�شطة العملية من جهة وحتقيق اأهداف تدري�س العلوم من جهة اأخرى)1(.

وي�شري العديد من الباحثني كزيتون وبحة و العنزي  واملنت�شري والر�شيد واآخرون  اإىل وجود ق�شور يف م�شتلزمات 
الأن�شطة املخربية وحتقيق  اإجراء  ا�شتخدامها يف  بدوره على  يوؤثر  الذي  الأمر  املدر�شية، وجتهيزاتها  املختربات 

الأهداف املرجوة منها)2(.

على  العملي  اجلانب  يقدم  اأن  يجب  باأنه  ترى  باأنها  للمخترب  احلديثة  الفل�شفة  اإىل  ال�شامرائي   نبيهة  واأ�شارت 
النظري و�شوًل اإىل املعارف النظرية التي اأ�شتنتجها الطالب ، كما اأن التطبيق قد يخرج الطالب من غرفة املخترب 
اإىل حيث الفعاليات واملالحظات، وبالتايل فاإن دور الطالب يتحول اإىل دور اإيجابي قائم على ال�شتنتاج وتدوين 
النتائج وامل�شاهدات فيعد املخترب و�شيلة لإثارة التفكري لدى الطالب وحتفيزهم لكت�شاف احللول من جهة واإثارة 
م�شتمرة  الرتبوية  العملية  يجعل  مما  والبتكار  الإبداع  نحو  دافعًا  فيعترب   ، اأخرى  جهة  من  اجلديدة  امل�شكالت 

وم�شوقة)3(.

اأن  اأهمية املخترب والن�شاطات العملية وبني  اإىل  واأ�شار مي�شيل عطا اهلل  يف كتابه طرق واأ�شاليب تدري�س العلوم 
توؤكد على ذلك وتوليها غاية الهتمام وذلك ملا لها من دور بارز يف اإجناح  العلوم  الجتاهات احلديثة لتدري�س 
الأن�شطة  وبتنفيذ  العلوم  ملنهج  املعريف  باملحتوى  وثيقًا  ارتباطًا  للمخترب  اأن  اإىل  واأ�شار  ومناهجه.   العلوم  برامج 

العملية التي لها دورها البارز يف حتقيق اأهداف تدري�س العلوم)4(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمان. للن�شر،  ال�شروق  دار  الأوىل  الطبعة  العلوم،  تدري�س  اأ�شاليب   : عاي�س)2004م(  زيتون،   .1

2. املنت�شري، عبد اهلل �شالح عبد اهلل)1427هـ(: واقع ا�شتخدام املخترب يف تدري�س الأحياء باملرحلة الثانوية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم املناهج، كلية الرتبية - جامعة اأم القرى.
الأردن. للن�شر،  الأخوة  دار  احلديثة،  واجتاهاته  العلوم  تدري�س  طرق  اأ�شا�شيات   : �شالح)2005م(  نبيهة  ال�شامرائي،   .3

الأردن. للن�شر،  املي�شة  دار  الثانية،  الطبعة  لعلوم،  تدري�س  واأ�شاليب  طرق  كامل)1423هـ(  مي�شيل  اهلل،  عطا   .4
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وبني باأن النظرة احلديثة للمخترب تركز على اأنه العملية ولي�س املكان اأو الزمان الذي جترى فيه الن�شاطات العملية. 
ولكن ذلك ل مينع النظرة اإىل املخترب على اأنه مكاٌن اأو بيئة طبيعية لالأن�شطة العملية.

كما اأ�شار يف �شياق حديثه عن املخترب باأن اإجراء الأن�شطة املخربية ميكن اأن يكون داخل حدود املدر�شة اأو خارجها 
�شريطة اأن يتحقق من ذلك م�شاركة املتعلم يف الن�شاطات العملية واأن يولد لديه الت�شويق والدافعية . ومن خالل 
ذلك يكون دور املعلم دور املر�شد امل�شرف امل�شاعد للمتعلم، و ينظر اإىل املخترب بنظرات خمتلفة من قبل الرتبويني 
واملتخ�ش�شني فمنهم من يرى اأنه بيت العلم؛ ويكون يف هذه احلالة العمل املخربي هو عبارة عن ن�شاط تو�شيحي 
ي�شتطيع من خالله املعلم اإثبات �شدق احلقائق العملية والقوانني واملفاهيم اأمام فريق الطلبة، بينما هناك من 
هناك  اأن  كما  باأنف�شهم   بالأن�شطة  للقيام  للمتعلمني  الفر�شة  ترتك  وفيه  ال�شتق�شائي  باملخترب  املخترب  ي�شمي 
اأمناطًا اأخرى كاملخترب الفردي وهو الذي ميكن كل طالب من القيام باإجراء التجربة مبفرده مبا يتوفر فيه من 
اأدوات كافية وم�شتلزمات، ومنها املخترب الزمري الذي يق�شم فيه املتعلمني اإىل جمموعات اأو زمر يتفاوت عددها 
ما  بني )5-8( طالب يتعاونون فيما بينهم لإجراء الأن�شطة العلمية يتقا�شمون املهام فيما بينهم اأثناء تنفيذها 

وذلك بالتناوب ح�شب تن�شيق م�شبق من قبل املعلم.

املعمل  التالميذ يف  التي يجريها  العملية  الدرو�س  باأهمية  يقتنعون  الذين ل  املعلمني  اأن  واآخرون   النجدي  وذكر 
يبتعدون عن حتقيق اأهداف تدري�س العلوم)1(.

واأ�شار ن�شوان اأن التجارب ذات اأهمية �شواء كانت فردية اأو جماعية و�شواء كانت تو�شيحية اأو عملية، وذلك لفوائدها 
املتعددة والتي من اأهمها: تدريب التالميذ على ا�شتخدام الأدوات والأجهزة املخربية، واإك�شابهم املهارات املختلفة، 
بالإ�شافة اإىل ربط التعلم باملدركات احل�شية التي تف�شي اإىل الفهم وال�شتيعاب ومن ثم التطبيق وبالتايل اعتماد 
العلوم  املرتبط مبادة  العملي  الن�شاط  فيه  يتم  الذي  املكان  فاملخترب هو   ، التعلم  نف�شه يف عمليات  التلميذ على 
ولذلك ميكن اأن يكون له دور  فاعل وهام يف تعلم هذه املادة. كما اأكد على �شرورة وجود املخترب يف كل مدر�شة 
وذلك باملوا�شفات التي ت�شاعد على حتقيق الأهداف على النحو املطلوب، وبني اأن ذلك ل يتاأتى اإل من خالل توفر 

امل�شتلزمات ال�شرورية والأدوات والأجهزة التي تكفل اإجراء التجارب والأن�شطة بال�شكل املطلوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة. العربي،  الفكر  دار  الثانية،  الطبعة  العلوم،  تدري�س  يف  املدخل  املعا�شر  العامل  يف  العلوم  تدري�س  الهادي)1423هـ(:  عبد  ومنى  علي،  ورا�شد،  اأحمد  النجدي،   .1
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 و كما اأن توفر الأدوات وامل�شتلزمات يعترب هامًا و�شروريًا اإل اأن ت�شنيف هذه املحتويات وتنظيمها يف اأماكن ي�شهل 
الو�شول اإليها وتناولها بي�شر و�شهولة اأي�شًا من الأهمية مبكان)1(.

ويف هذا ال�شدد اأكد جميل �شاهني وخولة حطاب على اأهمية املخترب يف تدري�س العلوم وذلك ملا له من اأثر على 
تكوين الجتاهات وامليول واكت�شاب املهارات واملعلومات لدى الطلبة وفوائد املخترب تتلخ�س يف عدة جوانب ومن 

اأهمها)2(:
- اأن العمل املخربي ي�شاعد على فهم طبيعة العلم واأهمية التجريب.

- اإ�شفاء الواقعية على بع�س املعلومات والأفكار النظرية التي يتعلمها الطالب.
- ا�شتخدام احلوا�س اأثناء العمل املخربي واإتاحة الفر�شة للخربة احل�شية املبا�شرة.

- تدريب الطالب على طرق ا�شتخدام الأجهزة املخربية الرئي�شية وكيفية املحافظة عليها والعناية بها والتعرف 
على ت�شميمها وتركيبها.

- التدرب على كيفية التغلب على ال�شعوبات العلمية التي يتطلبها العمل املخربي.
- تدريب الطالب على الحتياطات التي يجب اتباعها اأثناء التجريب للح�شول نتائج دقيقة.

- مراعاة قواعد ال�شالمة والأمان اأثناء التجريب العملي وتوخي احليطة واحلذر اأثناء ا�شتخدام بع�س املواد والأجهزة.
- تعويد الطالب على بع�س العادات احل�شنة كالرتتيب والتنظيم واإعادة الأ�شياء اإىل اأماكنها بعد ا�شتخدامها.

- تنمية املقدرة على املالحظة الدقيقة املبا�شرة وت�شجيل النتائج واملالحظات بطريقة علمية.
- تنمية التفكري املنطقي للتو�شل اإىل النتائج املالئمة من امل�شاهدات واملعلومات التي يتم احل�شول عليها اأثناء التجربة.

- تنمية الجتاهات العلمية كالدقة يف النتائج والقدرة على التعبري .
- تنمية حب النا�شئة للعلم وو�شائله واأدواته من خالل اإجراء الطالب للتجارب باأنف�شهم.

- تر�شيخ املعلومات النظرية يف اأذهان الطالب فرتة اأطول عن طريق العمل املخربي والتجريب.
- اإثارة امليول وتنمية الهتمامات لدى الطالب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاهرة. للن�شر،  الفرقان  دار  الأوىل،  الطبعة  العلوم،  تعليم  يف  اجلديد  )1422هـ(:  ح�شني  يعقوب  ن�شوان،   .1

�شابق م�شدر   .2
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املعرفة وذلك  اإىل  للو�شول  التالميذ  تعتمد على تطوير قدرات  العلوم احلديثة  اأ�شاليب تدري�س  اأن  ن�شوان  وذكر 
من خالل اإك�شابهم مهارات التفكري العلمي من اأجل حتقيق اأهداف العلوم، ومن �شمن هذه الأ�شاليب والطرائق 
اأ�شلوب التجريب املخربي فطريقة التجريب تهدف اإىل و�شع التلميذ يف مكان الباحث اأو امل�شتك�شف با�شتمرار، 
فهو الذي يقوم بالكت�شاف والتنقيب عن احلقائق العلمية من خالل ا�شتخدام التجارب، وتوظيف الأدوات املخربية 
للتو�شل اإىل احلقائق العلمية، فمن خالل العمل املخربي ميكن ا�شتغالل طاقات التالميذ وتوظيفها ب�شكل اإيجابي 
اختيار  وذلك من خالل  العقلي  اأعمارهم ومنوهم  ينا�شب  الأجهزة مبا  مع  والتفاعل  اليدوية،  مهاراتهم  ل�شقل 

الأن�شطة املنا�شبة بعيدًا عن مواطن اخلطر واخلوف التي قد تلحق بهم الأذى اأو ال�شرر. 

اإن مثل هذه الطريقة تعتمد على اأن يكون دور املعلم دور امل�شرف املوجة بينما عملية التنفيذ يتولها التلميذ فهو 
الذي يجرب وي�شتنتج بنف�شه وفق اأوراق العمل التي يتم اإعدادها م�شبقًا من قبل املعلم اأو قد تكون مرفقة بالدر�س 
�شمن املقرر، وبني اأن العمل املخربي قد يكون فرديًا اأو زمريًا )جمموعات(  ويتوقف ذلك على عدد التالميذ يف 

الف�شل الواحد بالإ�شافة اإىل مدى توفر الإمكانات الالزمة لإجراء التجربة.

وقد حدد زيتون اأهمية املخترب ودوره البارز يف تدري�س العلوم وتاأثريه على نواجت التعلم لدى الطلبة ، فيما يلي :
- تنمية التفكري الإبداعي والقدرة على حل امل�شكالت)1(.

- تنمية طرق العلم وعملياته ومهاراته .
- تكوين املفاهيم العلمية وتطوير القدرات العقلية .

- تنمية امليول والجتاهات العلمية واإثارة حب ال�شتطالع العلمي بالإ�شافة اإىل تقدير جهود العلماء .
- تنمية املهارات العملية املخربية املختلفة وامتالك القدرة على التعامل مع التقنيات.

ومما �شبق يت�شح اأن للمخترب اأهمية بالغة يف حتقيق اأهداف العلوم وتكوين املفاهيم العلمية لدى الطالب اإ�شافة 
اإىل تر�شيخ املعلومات النظرية يف اأذهانهم وتنمية املهارات العلمية وتفعيل اجلانب التطبيقي لدى الطالب ب�شكل 

اأف�شل ملا له من دور بارز يف غر�س القيم لدى الطالب كال�شدق والأمانة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمان. للن�شر،  ال�شروق  دار  الأوىل  الطبعة  العلوم،  تدري�س  اأ�شاليب   : عاي�س)2004م(  زيتون،   .1
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العلوم  اأهمية املخترب ودوره يف تدري�س  البحاثة حول هذا املو�شوع على  التي اطلع عليها  الأدبيات  وت�شري معظم 
مبراحل التعليم املختلفة، بالإ�شافة اإىل �شرورة وجود مكان خم�ش�س يف كل مدر�شة يكون كمقر للمخترب جمهز 
بجميع الأدوات وامل�شتلزمات ال�شرورية، بالإ�شافة اإىل �شرورة اإعداد الأدوات الالزمة قبل التجارب بوقت كاف، 
ومن املهم جدًا اأن توؤدى درو�س العلوم يف املخترب، وتفقد اأدوات املخترب با�شتمرار للتاأكد من كفايتها و�شالحيتها 
لال�شتخدام، كما انه لبد من توفر اأدوات الأمن وال�شالمة كعن�شر اأ�شا�شي يف كل خمترب اإىل غري ذلك من القواعد 

والتعليمات التي من �شاأنها حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية املن�شودة  بعيدًا عن اإحلاق ال�شرر بالطالب.

ومما �شبق يت�شح اأن من اأهم املعوقات التي حتول دون ا�شتخدام املخترب يف تدري�س مادة العلوم:
- زيادة الن�شاب التدري�شي لدى معلم املادة.

- طول املنهج الدرا�شي بالن�شبة للخطة الدرا�شية.
- القيود الإدارية والروتينية التي ميكن اأن متنع اأو حتد من ا�شتخدام املخترب.

- عدم قناعة بع�س املعلمني باأهمية ا�شتخدام املخترب.
- قلة املواد والأجهزة الالزمة لإجراء التجارب، اأو �شعوبة الو�شول اإليها.

- كرثة اأعداد الطالب بال�شف الواحد و�شيق امل�شاحة وقلة املقاعد يف غرفة املخترب.
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طريقة العمل:
�شارت جمموعات البحث يف العمل وفق اإجراءات خمطط لها �شابقًا فقد اتبعت الآلية التالية يف اإجراء بحثها:

اأوال: جمع املعلومات : 
مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة ومنها النرتنت والكتب والدرا�شات ال�شابقة عن ا�شتخدام املخترب يف تنفيذ 

التجارب العلمية، ومعوقات هذا ال�شتخدام واحللول املمكنة للتغلب على هذه املعوقات.
ثانيا: املقابالت

بالإ�شافة اإىل طرق البحث ال�شابقة، قامت جمموعات البحث باإجراء مقابالت مع معلمني وطالب وم�شرفني ذوي 
اخلربة لل�شوؤال عن امل�شاكل التي تواجه ا�شتخدام املختربات يف تنفيذ التجارب العلمية.

ثالثا: و�سع الفر�سيات:
وهذه بع�س الفر�شيات التي مت و�شعها للدرا�شة:

ا يف عدم وجود رغبة لديهم بالدرا�شة. - اأنَّ ال�شبب يف عدم فهم الطلبة لدرو�شهم يكمن اإمَّ
- اأو اأنَّ ال�شبب هو  اأنَّ ال�شاتذة ل يقومون باإجراء التجارب العملية التي ت�شاعدهم على الفهم لأ�شباب قد يكون 

منها عدم توافر خمتربات اأو اأن املختربات غري موؤهلة.
- اأو اأن ال�شبب يتمثل يف قلة كفاءة املدر�س و قدرته على اإي�شال املعلومة.

رابعا: اإعداد اال�ستبانات:
مت اعداد ا�شتبانة ملعرفة راأي الطالب يف مادة العلوم واأ�شباب �شعوبتها ومعرفة مدى ا�شتخدام املختربات العلمية 

يف تدري�س مادة العلوم والأ�شباب التي متنع الكثري من املدار�س من ا�شتخدامها.
خام�ساً: اختيار العينات:

تنوعت املجموعات يف اختيار الأماكن التي اأخذت منها العينات.
يف القد�س قامت املجموعة البحثية فيها با�شتهداف طلبة املدار�س احلكومية وغري احلكومية فقد تكونت العينة 
من )124( طالبًا وطالبة اأختريوا بطريقة ع�شوائية وبن�شبة مت�شاوية بني الذكور والإناث )62 لكل منهما( ويف 
نابل�س قامت املجموعة بتوزيع )405( ا�شتبانة يف مدار�س خمتلفة لكال اجلن�شني حكومية وغري حكومية وقامت 

جمموعات البحث بال�شتهداف طلبة ال�شف الثامن والتا�شع والعا�شر.
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ويف اخلليل قامت جمموعات البحث بتوزيع )203( ا�شتبانة على كال اجلن�شني يف مدار�س حكومية وغري حكومية.
ويف جنني قامت جمموعات البحث بتوزيع )373( ا�شتبانة، ويف طولكرم مت توزيع ال�شتبانات على )150( طالب 
وطالبة من مدار�س حكومية وغري حكومية، اأما يف غزة فقد قامت جمموعات البحث بتوزيع )135( ا�شتبانة على 

طالب املرحلة الأ�شا�شية ذكورًا واإناثًا.

واجلدول التايل يو�سح االآلية التي متت بها اختيار عينة البحث:
اإناث ذكور عدد ال�شتبانات املحافظة الرقم
62 62 124 القد�س 1

204 169 373 جنني 2

180 225 405 نابل�س 3

92 111 203 اخلليل 4

61 74 135 غزة 5

66 84 150 طولكرم 6

665 725 1390 املجموع
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النتائج:
فيما يلي عر�س لأهم النتائج التي تو�شلت لها الدرا�شات، بعد الإجابة عن ت�شاوؤلتها والتحقق من �شحة فر�شياتها، 

با�شتخدام التحليل اليدوي عن طريق الأرقام واجلداول.

النتائج العامة:
فيما يلي عر�س لأهم النتائج العامة جلميع املحافظات التي راأينا اأهمية يف عر�شها ومقارنة املحافظات فيما بينها:

حمافظة  تليها   )%65( اإىل  و�شلت  حيث  الأكرب  ن�شبتها  كانت  القد�س  باأن  ال�شابق  البياين  الر�شم  من  نالحظ 
طولكرم بن�شبة )61%( ثم جنني ثم غزة، ولكن ب�شكل عام مييل معظم الطالب اإىل حب مادة العلوم بن�شبة فاقت 

)50%( يف جميع املحافظات.
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النتائج اخلا�شة يف كل حمافظة:

حمافظة القد�س:
مت يف حمافظة القد�س العمل على اإيجاد عالقات بني جمموعة من اأ�شئلة ال�شتمارة التي وزعت على الطلبة وفيما 

يلي عر�س لأبرز النتائج التي مت احل�شول عليها:
1- ال�شبب يف عدم حب بع�س الطالب ملادة العلوم وميثل الر�شم البياين التايل الأ�شباب يف عدم حب هذه املادة 

والن�شبة التي ميثلها كل �شبب من الأ�شباب:

اأكرث من )50%( من ذكور واإناث حمافظة القد�س يعزون ال�شبب يف عدم حب مادة العلوم اإىل كون املادة طويلة 
ومملة وهذا ما اأ�شار اإليه معلموا العلوم يف املقابالت التي مت اإجراوؤها معهم حيث اأ�شارو اإىل طول املنهاج وعدم 
وجود الوقت الكايف لعمل جتارب علمية يف املخترب ال�شبب الذي يجعل الطالب ي�شعرون مبلل املادة وعدم حيويتها.
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2- ن�شبة تطبيق الطالب للتجارب العلمية املوجودة يف منهاج العلوم واملطلوب تنفيذها يف البيت:

ي�شكل فقط ما ن�شبته )21%( من الطالب الذين يقومون بتنفيذ التجارب العلمية يف البيت ب�شكل دائم والن�شبة 
تنفيذ  على  للطالب  املادة  معلم  قبل  من  املتابعة  املخت�شني  براأي  ي�شتلزم  وهذا  ببع�شها  يقومون  للذين  الأكرب 

التجارب البيتية والقيام بها.

مل يدخل التجريب املختربي اإىل العلوم الطبيعية اإل على يد عامل الكيمياء الفرن�شي 
)لفوازيه( الذي ا�شتخــــدم املختبــــر لأول مرة يف الكيمــــياء، ومن هنا انطلـــقت العلـــوم 
التجريبية بت�شارع مذهل حتى و�شلت اإىل ما هي عليه الآن.                                                                                                       

21%

6%

73%
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3- طريقة تنفيذ التجربة يف املدر�شة التي يتواجد فيها خمترب:

من الر�شم البياين ال�شابق نالحظ اأن معظم الطالب ل يقومون بتنفيذ التجربة العلمية يف خمترب املدر�شة ب�شكل 
عملي اإمنا يكتفون بامل�شاهدة ويقوم املعلم بتنفيذها مما يقلل ب�شكل كبري من ا�شتمتاع الطالب بها، وهذا يوؤكد اأن 

املخترب ل يعني املكان الذي جترى فيه التجارب واإمنا الطريقة والآلية التي يتم بها اإجراء التجارب كذلك.

قال كولدول ... اإن التدري�س الفعال يعلم املتعلمني مهاجمة الأفكار ل مهاجمة الأ�شخا�س،
ال يحول العملية التعليمية اإىل �شراكة بني املعلم واملتعلم. وهذا يعني اأن التدري�س الفعَّ
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حمافظة اخلليل:
1- العالقة بني نوع املدر�شة )حكومية اأو خا�شة( وبني تنفيذ التجارب العلمية :

نالحظ من النتائج اخلا�شة مبحافظة اخلليل اأن ن�شبة كبرية من الطالب ي�شريون اإىل اأن املعلم هو الذي يقوم 
باإجراء التجارب يف املدار�س احلكومية بينما يف املدار�س اخلا�شة ن�شبة كبرية ي�شريون اإىل اأن التجارب يقوم بها 

الطالب .

ميكن تعريف التدري�س الفعال على اأنه ذلك النمط من التدري�س الذي يفعل من دور الطالب 
يف التعلم فال يكون الطالب فيه متلق للمعلومات فقط بل م�شاركًا وباحثًا عن املعلومة ب�شتى 

الو�شائل املمكنة .
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2- الربط بني م�شاركة الطالب يف اإجراء التجربة ومتعة ح�شة العلوم:

ن�شبة كبرية من طالب حمافظة اخلليل يرون اأن هناك عالقة كبرية بني م�شاركة الطالب يف تنفيذ التجارب ومتعته 
يف ح�شة العلوم، حيث يرى ن�شبة كبرية من الطالب اأنهم ي�شعرون بامللل اإذا مل يتم اإ�شراكهم بتنفيذ التجارب يف 

املخترب.
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3- مدى ا�شتيعاب الطالب للمادة العلمية دون القيام بالتجربة:

حمافظة نابل�س:
1- تاأثري تنفيذ التجارب يف املختربات على عملية التعليم الن�شط.
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نالحظ من وجهة نظر الطالب اأن هناك تاأثريًا كبريًا للتجارب العلمية يف املختربات على م�شرية التعلم الن�شط 
حيث يالحظ الطلبة اأن طريقة التجريب العملي من اأجنع طرق التدري�س وهي اأجنع من غريها من طرق امل�شاهدة 

والقراءة  وال�شتماع.

2- ن�شبة عدم التزام املدر�س بتنفيذ جتارب مقرر العلوم يف املدار�س:

ت�شكل املدار�س احلكومية الن�شبة الأكرب يف عدم التزام املدر�س بتنفيذ جتارب مقرر العلوم ولعل ال�شبب يف ذلك 
يعود اإما اإىل عدم وجود خمتربات يف بع�س املدار�س احلكومية اأو عدم جاهزية تلك املختربات ورمبا يكون ال�شبب 

يعود اإىل طول املنهج وعدم توفر الوقت الكايف لإجراء مثل هذه التجارب.

/
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3- اأ�شباب عدم قيام املعلم بتجارب املخترب جميعها.

نالحظ من الر�شم البياين ال�شابق اأن ال�شبب الرئي�س يف عدم قيام املعلم بتجارب املخترب جميعها هو عدم توفر 
يف  املعلومات  من  الهائل  الكم  تخفيف  املعلمون  بع�س  اقرتح  فقد  لذا  التجارب،  هذه  مبثل  للقيام  الكايف  الوقت 
املناهج والرتكيز على املوا�شيع الهامة التي تهم الطالب يف هذه املرحلة، وذلك حتى يكون هناك مت�شعًا من الوقت 

لتنفيذ التجارب يف املخترب.

ال  الفعَّ التدري�س  املتوقع من  ... من  ال  الفعَّ التدري�س  نيفل جون�شون يف حديثه عن  يقول 
اأن يربي التالميذ على ممار�شة القدرة الذاتية الواعية التي ل تتلم�س الدرجة العلمية 
كنهاية املطاف ، ول طموحًا �شخ�شيًا تقف دونه كل الطموحات الأخرى اإنه تدري�س يرفع 
من م�شتوى اإرادة الفرد لنف�شه وحميطه ووعيه لطموحاته وم�شكالت جمتمعه وهذا يتطلب 
منه اأن يكون ذو قدرة على التحليل والبلورة والفهم لي�س من خالل املراحل التعليمية فقط 

ولكن م�شتمرة ُينتظر اأن توجدها وتنميها املراحل التعليمية التي مير من خاللها الفرد.

/
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حمافظة جنني:
1- رغبة املعلم يف اأخذ الطالب للمخترب.

نالحظ من النتائج التي ح�شلت عليها جمموعة البحث يف حمافظة جنني اأن العدد الزائد للطلبة ي�شكل عائقا 
اأمام رغبة املعلم يف اأخذ الطالب للمخترب حيث اأن املختربات مل ت�شمم ل�شتيعاب هذا العدد الكبري من الطالب.

2- ال�شبب يف عدم اإجراء الطالب للتجربة باأنف�شهم والكتفاء بامل�شاهدة فقط
اإعطاء الفر�شة للطالب  تطرقت جمموعات البحث يف حمافظة جنني اإىل الأ�شباب التي تدفع باملعلم اإىل عدم 

لتنفيذ التجربة باأنف�شهم وح�شلت على النتائج التالية:
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من النتائج التي ح�شل عليها البحاثة يف حمافظة جنني نالحظ اأن م�شكلة �شيق الوقت وعدم توفر الوقت الكايف 
لتنفيذ التجارب يدفع املعلمني اإىل اإجراء التجارب باأنف�شهم واكتفاء الطالب بامل�شاهدة فقط.

24%

64%

12%

�شورة ملخترب علمي يف اأحد مدار�س الوكالة



 37 

حمافظة طولكرم:
1- ما هو ال�شبب الرئي�س يف عدم تطبيق التجارب العلمية املوجودة يف املنهاج؟

يتبني من الر�شم البياين ال�شابق اأن ال�شبب الرئي�س الذي مينع املعلمني من تطبيق اأن�شطة املخترب يعزى اإىل عدم 
توفر الوقت الكايف لتطبيق هذه التجارب وهذه النتيجة تعترب نتيجة عامة ت�شكو منها معظم املحافظات لذا فاإنه 

من املمكن اأن هناك حاجة للنظر لهذا املو�شوع بعني من الأهمية.
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حمافظة غزة:
1- املدار�س التي يوجد بها خمتربات.

وجود  عن  وال�شتف�شار  غزة  مدار�س  معظم  �شملت  املدار�س  من  ع�شوائية  عينة  باأخذ  البحث  جمموعات  قامت 
خمتربات يف هذه املدار�س وح�شلت على النتائج التالية: 

التعليمية يف غزة من نق�س يف  العملية  تعاين  املوارد حيث  ب�شبب نق�س  ا�شتثنائية  تعي�س حالة  اأن غزة  نالحظ 
تعاين من عدم وجود  التي  الفل�شطينية  املحافظات  اأكرث  اأن غزة من  لذلك نالحظ  واأدواتها  العلمية  املختربات 

املختربات.
 

52%
48%
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2- راأي الطالب وراء عدم وجود خمتربت يف بع�س املدار�س

من وجهة نظر الطالب معظمهم يرى اأن عدم توفر خمترب يف املدر�شة يرتك اأثرًا �شلبيًا على التح�شيل العلمي 
لدى الطالب.
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جمموعة الباحثات من حمافظة غزة اأثناء عملية جمع املعلومات
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على �شعيد وزارة الرتبية والتعليم:
- وجود قيادة قوية و�شاحبة قرار توؤمن بالروؤيا واحلاجة للتطوير بالرغم من املعار�شة وحماولت الإف�شال وعليها 
اأن تعيد بناء الدوائر العامة يف الهيكلية العامة لتتوقف عن النفراد والتقوقع وتن�شم جميعها اإىل �شرب متجه 

باجتاه واحد نحو تطوير اآلية التعليم يف املدار�س.
- �شرورة توفري جلان للرقابة على املختربات بحيث تغطي اأي نق�س يف املخترب والإ�شراع يف توفريه ومتابعة كافة 

�شوؤون املخترب .
- تطوير قدرات مدر�شي املختربات، وذلك من خالل دورات تطويرية ت�شرف عليها وزارة الرتبية والتعليم  لتدريبهم 

على ا�شتخدام املخترب باأجنع الطرق وجعله و�شيلة هامة يف رفع م�شتوى التح�شيل العلمي لدى الطالب.
- �شرورة وجود متابعة عليا على املعلم ملراقبة مدى تفعيله ملخترب املدر�شة وقد تكون هذه الرقابة داخلية من قبل 

مدير املدر�شة، اأو خارجية من امل�شرفني على منهاج العلوم و�شرورة مراقبة دفاتر التح�شري ملدر�شني املخترب.
- التقليل من كثافة املادة املخ�ش�شة للحفظ يف املنهج والرتكيز اأكرث على الناحية العملية التطبيقية يف التعليم 

من خالل الإكثار من التجارب العلمية داخل املنهج.
- اأما على �شعيد البنية التحتية فاإنه من ال�شروري و�شع خطة ا�شرتتيجية ق�شرية الأمد وجتنيد الأموال الالزمة 

لتزويد املدار�س بالحتياجات الأ�شا�شية التي متكنها من تنفيذ الفعاليات والأن�شطة.

على �شعيد املدر�شة:
- �شرورة تفعيل ا�شتخدام املخترب يف املدار�س التي ل يتم فيها ا�شتخدام املخترب، وو�شع برامج خا�شة ل�شتغالل 

املخترب يف تنفيذ التجارب العلمية.
- �شرورة القيام ومتابعة الطالب عند القيام بتجارب علمية يف البيوت اأو خارج نطاق املدر�شة وال�شف مرتبطة 

باملادة كن�شاط اإ�شايف لزيادة م�شتوى فهم الطالب للمادة وغر�س حب القيام بالتجارب ب�شكل عملي.
- الهتمام باإن�شاء نواد للعلوم يف املدار�س، مكون من جمموعة من الطلبة الراغبني يف تطوير معارفهم يف مادة 
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العلوم من خالل اإجراء التجارب العلمية يف املخترب والهتمام به خالل ح�ش�س الفراغ اأو ال�شرتاحة اليومية.
- تخ�شي�س ح�شة يف بداية كل ف�شل درا�شي يتم من خاللها تعرف الطالب على املخترب والآلت العلمية املوجودة 
فيه وكيفية ا�شتخدامها، واإن�شاء مادة يف منهاج العلوم العامة للتعرف على املخترب واأجزائه والأدوات املوجودة 
ال�شالمة  باأ�ش�س  العاملني يف هذا املجال، وتعريف الطالب  واأخالقيات  التجارب والأبحاث  اإجراء  فيه وكيفية 

العامة داخل املختربات.

على �شعيد اخلرباء والأكادمييني:
- على اخلــــرباء والرتبويــــني والأكادمييــــني املعنييني 
بامل�شرية التعليمية اأن ي�شمروا عن اأياديهم واأن يرتكوا 
مواقع التذمر والنتقاد ال�شلبي لياأخذوا دورًا فعاًل يف 
امل�شرية التطويرية �شواء باإعداد املناهج اأو بتح�شري 
املعلمني ورفع كفاءتهم من خالل تطوير امل�شاقات يف 

اجلامعات اأو بتاأهيل املعلمني بعد توظيفهم .
م�شرية  ترفد  تقوميية  وم�شوحات  درا�شات  اإجراء   -

التطوير مبعلومات وحلول علمية مدرو�شة.
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لعل هذه الأبحاث عن العلوم وطرق تدري�شها ومدى تنفيذ التجارب العلمية واأثر ذلك على عملية التعليم الن�شط 
هي من اأهم املوا�شيع التي تناولها الطلبة بالبحث، لأن العلوم ركن من اأركان احلياة ول مفر من العتماد عليه 

وتطويره.

ول بد يف هذا املجال من تقدير جراأة الطالب يف نقد طريقة تدري�س العلوم يف املدار�س الفل�شطينية وهي تفتح 
املجال للمزيد من الت�شاوؤلت والأفكار حول العلوم وكذلك للمزيد من الأبحاث.

غري اأن اقرتاحات البحاثة ل تتعدى عن كونها بع�س امل�شلمات ال�شائعة لتطوير تدري�س العلوم ومنها الهتمام اأكرث 
بالطريقة العملية التطبيقية يف التعليم واإعطاء ح�شة املخترب اهتمامًا اأكرب .

اإن زيادة الهتمام باجلانب العملي يف التعليم يعد �شرورة ملحة، وذلك ملا يلعبه املخترب من دور يف تطوير قدرات 
املتعلم على الفهم وتر�شيخ املعلومات، وربطها باجلانب العملي يف احلياة، فيعد اجلانب العملي يف التعليم حلقة 
الو�شل بني التعليم النظري وبني احلياة العملية، حيث تعد طريقة التعليم التطبيقي فر�شة للمتعلم حتى يربط 

علمه بحياته العملية .

لذا فقد اجتهدت جمموعات البحث لتخرج لنا هذه الدرا�شة لتكون الثلة البادئة يف م�شروع تطوير طرق تدري�س 
العلوم جلعلها اأكرث �شهولة ومنفعة ومتعة.
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التدري�س  ا�شرتاتيجيات  �شوء  يف  العلوم  جتارب  تدري�س  يف  اجلديد   : م(   2005  ( حمدان  �شبحي   ، جاللة  اأبو   -
املعا�شرة،مكتبة الفالح للن�شر ،الأمارات العربية املتحدة.

- بحة، طالل حممد )1407هـ( : درا�شة ميدانية عن واقع معامل العلوم باملرحلة املتو�شطة من حيث اإمكاناتها وكيفية 
ا�شتخدامها، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم املناهج وطرق التدري�س، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى.

- اخلليلي، خليل يو�شف، وحيدر وعبد اللطيف ح�شن، ويون�س، حممد جمال الدين) 1417هـ( : تدري�س العلوم يف مراحل 
التعليم العام، الطبعة الأوىل دار القلم، الإمارات العربية املتحدة.

- زيتون، عاي�س)2004م( : اأ�شاليب تدري�س العلوم، الطبعة الأوىل دار ال�شروق للن�شر، عمان.
- ال�شامرائي، نبيهة �شالح)2005م( : اأ�شا�شيات طرق تدري�س العلوم واجتاهاته احلديثة، دار الأخوة للن�شر، الأردن.

- �شاهني، جميل وخولة حطاب) 1425هـ(: املخترب املدر�شي ودوره يف تدري�س العلوم، الطبعة الأوىل، دار الأ�شرة للن�شر، 
عمان.

- عطا اهلل، مي�شيل كامل)1423هـ(: طرق واأ�شاليب تدري�س لعلوم، الطبعة الثانية، دار املي�شة للن�شر، الأردن.
-عطيو، حممد جنيب م�شطفى)1427هـ( : تدري�س العلوم بني النظرية والتطبيق، الطبعة الأوىل، مكتبة الر�شد للن�شر، 

اململكة العربية ال�شعودية.
- علي، حممد ال�شيد علي )2001م(: الرتبية العلمية وتدري�س العلوم، دار الفكر العربي، القاهرة.

ر�شالة  للبنني،  الإبتدائية  باملرحلة  العلوم  اأن�شطة  تنفيذ  معوقات  1424هـ(:  هالل)  بن  جريد  بن  جا�شر  العنزي،   -
ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم املناهج وطرق التدري�س، كلية الرتبية - جامعة اأم القرى.

- كاظم، اأحمد خريي وزكي، �شعد ي�س)1993م(: تدري�س العلوم، دار النه�شة العربية، القاهرة.
- املنت�شري، عبد اهلل �شالح عبد اهلل)1427هـ(: واقع ا�شتخدام املخترب يف تدري�س الأحياء باملرحلة الثانوية، ر�شالة 

ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم املناهج، كلية الرتبية - جامعة اأم القرى.
- النجدي، اأحمد ورا�شد، علي، ومنى عبد الهادي)1423هـ(: تدري�س العلوم يف العامل املعا�شر املدخل يف تدري�س العلوم، 

الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ن�شوان، يعقوب ح�شني )1422هـ(: اجلديد يف تعليم العلوم، الطبعة الأوىل، دار الفرقان للن�شر، القاهرة.

- احل�شيني، عارف )2010(: املنهاج الفل�شطيني للعلوم والتكنولوجيا اإىل اأين؟، مقالة، جريدة القد�س، 21 اآذار 2010.
املراجع االأجنبية:
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- Albert V Baez:L’innovation dans l’ensiegnement desciences: synthe’se mondiale.

ال�شتبانة:
"طرائق تنفيذ التجارب يف خمتربات العلوم يف  تقوم جمموعة من الباحثني ال�شغار باإجراء بحث حتت عنوان 
للتعليم  النيزك  موؤ�ش�شة  باإ�شراف  ال�شغري  الباحث  م�شروع  الن�شط" �شمن  التعلم  م�شرية  على  اأثره  و  املدار�س 
بتعبئة هذه ال�شتبانة بكل �شدق  القيام  لذا نرجو منكم  اليوني�شف.  العلمي وبدعم من منظمة  والإبداع  امل�شاند 
ومو�شوعية مع العلم باأن هذه ال�شتبانة اأُعدت من قبل الطالب امل�شاركني اأنف�شهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س 

البحث العلمي فقط ، ن�شكر لكم تعاونكم.

ال�شتبانة رقم 1:
ا�سم املدرر�سة : .................................

ال�سف:
1( الثامن         2( التا�شع            3( العا�شر

نوع املدر�سة:
1( حكومة         2( وكالة              3( خا�شة

اجلن�س:
1( ذكر             2( اأنثى

�س1: ما هو معدلك الدرا�سي يف مادة العلوم العامة؟

اأ- 90% فاأكرث  ب- )80-90(%  ج-)65-80(%     د-)50-65(%     هـ- اأقل من %50 
�س2: هل يوجد تاأثري لتجارب العلوم يف املختربات على عملية التعلم الن�سط؟

اأ-نعم                ب-ل                    ج-ل اأعلم
�س3: اإن كان يوجد تاأثري للمختربات على عملية التعلم الن�سط، هل توؤثر ب�سكل؟
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اأ-ايجابي          ب-�شلبي              ج-نعم يوؤثر، لكن ل ي�شرتط اأن يكون يف املخترب املهم اأن يكون عن طريق التجربة.
�س4: درا�سة مادة العلوم عن طريق التجربة براأيك؟

اأ- ترثي املادة العلمية وت�شهل فهمها                 ب- ل توؤثر كثريًا                       ج- ل توؤثر نهائيًا
�س5: هل تفهم من �سرح املعلم اأثناء احل�سة داخل املخترب؟

اأ- نعم                   ب- ل                                   ج- اأحيانًا
�س6: اإذا كانت اإجابتك ال�سابقة ال و اأحياناً ، فذلك ب�سبب:

اأ- عدم كفاءة املعلم                                          ب- عدد طالب ال�شف كبري بحيث ل يت�شع لهم املخترب
ج- الطال ب غري متعاونون مع املدر�س

�س7: اأين جتد/ي املتعة اأكرث، وت�ستطيع الفهم يف نف�س الوقت؟

اأ- يف املخترب         ب- يف ال�شف ك�شرح فهمي                            ج- ل فرق بينهما املهم اأخذ التجربة
�س8: هل يتم عمل كل جتربة يتم املرور بها من خالل الكتاب املقرر ملادة العلوم العامة؟

اأ- نعم                   ب- ل                                   ج- ل اأعلم
�س9: اإذا كانت اإجابتك ال�سابقة ال، فذلك ب�سبب:

اأ- املخترب غري جمهز للقيام بالتجارب            ب- ل يوجد الوقت الكايف للقيام بالتجارب
ج- ل يوجد خمترب لديكم يف املدر�شة

�س10: مادة العلوم كثرية و مكثفة بحيث اأن املدر�س ال يجد الوقت الكايف للذهاب اإىل املخترب؟

اأ- اأوؤيد                  ب- اأعار�س
�س11: هل يلتزم املعلم بقواعد ال�سالمة اأثناء اأدائه التجارب؟

اأ- نعم                   ب- ل                                   ج- املعلم ل يهتم لهذه القواعد
�س12: هل ترتدي املالب�س الواقية املنا�سبة اأثناء اأدائك للتجارب داخل املخترب؟

اأ- نعم                   ب- ل
�س13: اإذا كانت اإجابتك ال�سابقة ال، فلماذا؟ 

اأ- لعدم توفرها يف املخترب                                ب- املدر�شة ل تهتم بتوفري املالب�س الواقية     
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ج- املدر�شة لي�س لديها القدرة على �شراء هذه الأدوات
�س14: هل يوجد يف املخترب جهاز حا�سوب و �سا�سة عر�س؟

اأ- نعم                                   ب- ل 
�س15: اإن وجد جهاز حا�سوب و �سا�سة عر�س هل يتم ا�ستخدامهما؟

اأ- دائمًا                                ب- نادرًا                                ج- ح�شب احلاجة اإليهم
�س16: اإن وجد نق�س باالأدوات يف املخترب هل يتم االإ�سراع بتوفريها؟

اأ- نعم                                   ب- ل                                     ج- ل اأعلم
�س17: هل تعتقد/ي اأن ا�ستخدام املخترب يف تطبيق در�س مادة العلوم ي�ساعد على اإي�سال املعلومة ب�سكل �سل�س 

و �سهل بحيث ي�ستطيع الطالب فهمه؟
اأ- نعم                                   ب- ل                                     ج- ل اأعلم
�س18: هل ي�ساعد الطلبة املدر�س يف اإعداد التجارب داخل املخترب؟

اأ- نعم                                    ب- ل                                     ج- عندما تقت�شي ال�شرورة
�س19: اإذا كانت اإجابتك ال�سابقة ال، فذلك ب�سبب:

اأ- م�شاحة املخترب غري كافية مقارنة بعدد الطالب      ب- املعلم ل يعطي الفر�شة للطالب للم�شاركة بالتجارب       
ج- حفاظًا على �شالمة الطلبة

�س20: هل يتم عمل اختبارات يف التجربة العلمية التي مت اإجراوؤها؟

اأ- دائمًا                                ب- اأحيانًا                              ج- نادرًا
�س21: هل يتم تق�سيم ال�سف اإىل جمموعات و يتم توكيل كل جمموعة للقيام بتجربة منفردة؟

اأ- نعم                                   ب- ل
�س22:اإذا كانت االإجابة ال�سابقة نعم، هل يتم مناق�سة نتائج التجارب ب�سكل جماعي؟

اأ- نعم                                   ب- ل
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ال�شتبانة رقم 2: 

اجلن�س:
1( ذكر             2( اأنثى

ال�سف:.............................................
عدد طالب ال�سف: ...............................

1. ما نوع املدر�سة التي تتعلم فيها؟
اأ. حكومية                              ب. خا�شة                           ج. وكالة

2. هل حتب مادة العلوم؟
اأ. نعم                                    ب.ل         

3. اإذا كنت ال حتبها، ما هو ال�سبب؟
اأ. �شعبة وغري مفهومة           ب. طويلة و مملة

ج. ل احب املواد العلمية ب�شكل عام                                  د. غري ذلك............................................
4. هل يوجد خمترب يف مدر�ستك ؟

اأ. نعم                                    ب. ل                            
اإذا كان اجلواب ) نعم (، هل ي�ستخدمه معلم مادة العلوم ؟  .5

اأ. نعم                                    ب. ل                                  ج.اأحيانًا
6. عندما تكون ح�سة العلوم يف املخترب هل:

اأ. تقوم انت وزمالئك بتنفيذ التجربة         ب. يقوم املعلم بعمل التجربة و انت ت�شاهد
ج. ل يتم تنفيذ التجربة ا�شاًل                 

7. هل تعرف اأ�سماء االأجهزة واالأدوات العلمية يف مدر�ستك ؟
اأ. نعم                                    ب. ل                                   ج. البع�س منها                د. ل يوجد اجهزة علمية ا�شاًل



 48 

8. هل تقوم بتطبيق التجارب املوجودة يف منهاج العلوم واملطلوب منك تنفيذها  يف البيت ؟
اأ. نعم                                ب. ل                          ج. البع�س منها       

ما راأيك يف العبارات التالية:  .9
اأحيانا ل نعم العبارة الرقم

ُتطبق التجارب يف املخترب وت�شتخدم الأدوات الالزمة لعمل التجربة 1
تتوفر املواد الالزمة للتجربة يف املخترب 2

افهم مادة العلوم خالل �شرح املعلم يف ح�شة العلوم 3
ي�شتخدم املعلم اللوحات والو�شائل التو�شيحية يف ح�شة العلوم 4

تقوم بالتح�شري امل�شبق للتجربة قبل اإجرائها 5
ي�شارك الطلبة يف اإجراء التجربة مع املعلم بفاعلية 6

ح�شة العلوم ممتعة و�شيقة 7

10.  ح�سب راأيك ما م�ستوى كل من :
ل يوجد �شيء جيد ممتاز امل�شتوى الرقم

غرفة املخترب والجهزة املتوفرة فيه 1
نظافة املخترب وتعقيمه 2

م�شاحة املخترب )كافية للطالب( 3
تهوية املخترب واإ�شاءته 4

ا�شتيعابك للمادة العلمية عند �شرحها فقط، وبدون القيام بالتجربة 
يف املخترب

5

ا�شتيعابك للمادة العلمية عند القيام بالتجربة يف املخترب  6
ا�شتيعابك للمادة العلمية عند القيام بالتجربة يف ال�شف او 

ا�شتخدام لوحات تو�شيحية
7

11. معدلك الدرا�سي يف مادة العلوم:
65            هـ. اأقل من 50.  - 80.            د. من 50   - 90.            ج. من 65   -  اأ. اأكرث من 90.             ب. من 80 

12. معدلك الدرا�سي العام:
65            هـ. اأقل من 50.  - 80.            د. من 50   - 90.            ج. من 65   - اأ. اأكرث من 90.             ب. من 80 


