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 بمدينه الرياض ثانويال األول للصف المطور الفيزياء منهج لتدريس الالزمة باألدوات المدرسية المختبرات تجهيزواقع 
 
 إعداد

 وسمية بنت مرزوق المرشدي        
 جامعة اإلمام          -طالبة دكتوراه بقسم املناهج

 حصه بنت عبد الرحمن الصغير
 جامعة امللك سعود -أستاذ الرتبية العلمية املساعد
 

 هـ1437/ 12/ 23وقبل  -هـ 17/6/1437 قدم للنشر
 

ثانوي للفصل الللصف األول  منهج الفيزياء املطورهدفت الدراسة ملعرفة واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس  :المستخلص
ارس الثانوية الدراسي األول، وذلك من خالل حتديد األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجارب ، ومعرفة مدى توافر أدوات هذا املنهج يف خمتربات املد

 للبنات بالرياض. 
ستخدم املنهج الوصفي املسحي؛ ملسح واقع االالزمة يف جتارب الكتاب، وكذلك األدوات  املنهج الوصفي )حتليل احملتوى( ملعرفة الدراسة تاتبع     

يف ا التجارب، ثانوي الفصل الدراسي األول وحتديد  اللتحليل احملتوى من كتاب الفيزياء للصف األول  الدراسةجتهيز املختربات يف املدارس. تكونت عينة 
حدامها لتحليل احملتوى إنات بالرياض. مت استخدام أداتني مدرسة ثانوية للب 175مع الدراسة البالغ % من جمت55تكونت العينة املسحية من  حني

ة. وأظهرت واألخرى أداة مسحية تكونت من حمورين؛ التجهيزات األساسية وجتهيز أدوات منهج الفيزياء.  وقد مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسب
أداة غري مستهلكة يتطلبها املنهج إلجراء التجارب، وميكن توفري معظمها من البيئة احمللية. كما  ةعشر  مستهلكة ومثاينل وجود مخس أدوات نتائج التحلي

التجهيزات التقنية و  مة بدرجة أكرب من املتوسطة،أظهرت نتائج املسح توفر األثاث املدرسي والتمديدات الالزمة بدرجة كبرية، واحتياطات األمن والسال
ى خفضة. أما بالنسبة لألدوات الالزمة لتجارب الفيزياء فقد كانت درجة التوفر متوسطة. ومت تقدمي عدد من التوصيات اليت قد ترفع من مستو بدرجة من

  مستقبلية.وانتهت الدراسة باقرتاح دراسات األداء يف املختربات املدرسية، مبا يسهم يف تفعيلها بشكل أفضل، 
 
 .التقنيات، املخترب احملوسب، املخترب االفرتاضي، املخترب املتنقل ،الثابتة املخترباتمفتاحية: الكلمات ال

 
 
 
 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

312 

 مقدمة:

فجهود  ،هتمت اململكة العربية السعودية بتطوير التعليما
وذلك من  ،ا لبناء جمتمع املعرفةا متميز  التنمية تتطلب تعليم  

وتطوير تعليم العلوم  ،خالل تطوير التعليم بشكل عام 
بشكل خاص، فمن الشواهد املدللة على االهتمام بالتطوير، 

 ،مشروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام
ومشروع تطوير الرياضيات والعلوم بالشراكة مع شركة 

ماجروهل واليت لنا سلسلة العبيكان للتعليم، والذي ترجم 
ويف حديثنا عن مناهج العلوم  ،افضل املناهج عاملي  أتعد من 

 ،الوثيق مع العمل التجرييب اوارتباطه االبد أن نوضح صلته
اء كانت حكومية والذي خصص له مكان يف املدرسة سو 

 أال وهو املخترب. ةالبناء أو مستأجر 
يشري  ،وعن تاريخ ارتباط العلوم بالعمل التجرييب

 2008)خطايبة،املذكور يف   (Landolfi,2002) ولفيالند
من الرتبويني العلميني اعتنقوا الفكرة  ا"أن عدد   (438،ص

الفلسفية اليت تشري إىل أن نوعية التعلم ال ميكن احلصول 
يتم  إذ  Acts doingعليها إال من خالل أنشطة العمل 

ورمبا يكون املخترب  Real wordالتطبيق يف العامل احلقيقي 
ن هذه إأنسب البيئات لتحقيق ذلك"  كما  املدرسي هو

أكد  فقدمع تقدم العلم احلديث ا الفكرة ازدادت ترسخ  
( بأن الدراسة املعملية اليت يقوم فيها الطالب 2013) عطيو

بالنشاط املعملي و إجراء التجارب تعد من أهم االجتاهات 
 احلديثة يف تدريس وتعلم العلوم.

إىل أن  1997يف عام  Freedman وأشار فريدمان
اهات الطلبة وحو األنشطة املخربية هلا تأثري إجيايب يف اجت

كل   فهي تزيد من حتصيلهم العلمي. كما أشار من مثالعلوم و 
 1996يف عام  Hofstein& Cohen هوفشتني وكوهني  من

ىل أن األنشطة العلمية )املخربية( تعزز  العالقات إ
وتعزز النمو املعريف  ،االجتماعية وتنمي االجتاهات العلمية

على اكتساب عمليات  ا  كبري ا   ن هلا تأثري إكما   ،لدى الطلبة

إىل أن 1999عام   Tamir ريمكما أشار تا  ،العلم املختلفة
نشطة العملية املخربية هي إحدى الوسائل الناجحة األ

 ،خطايبهلتدريب الطلبة على أسلوب حل املشكالت )
( واليت Sesen & Tarhan،2013)( كما أثبتت دراسة 2008

نشطة األساس أالتعليم القائم على ن أأجريت يف تركيا ب
وتُنتج بشكل  ،املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية

 ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.
الفيزياء الذي يستمد قوته من  علمومن العلوم الطبيعية 
 ،فهو علم جترييب )النجدي ،التجربة وحيتكم إليها

يتفهم املتعلم بقية العلوم ( ولكي 2003،راشد،عبداهلادي
خاصة أن  ،الفيزياءعلم أن يستند على أساس قوي يف البد 

خرتعات اإللكرتونية واحلواسيب هذا العلم هو سبب معظم امل
 من نتاج التكنولوجيا بدال  ن معظم الدول تسعى إلوأل

الفيزياء بوصفه أهم علم نظار وحو اجتهت األ ،استريادها
 العلوم اليت تشكل عصب التكنولوجيا احلديثة )احلافظ

 (.2013،جوهرو 
إن ضعف األداء العملي يف املدارس ال حيقق لنا ما  

تفقد مواد العلوم جوهرها وهو  ومن مث ،نتوقع منه من أهداف
وبناء  على  ،ا مادة الفيزياءوخصوص   ،التطبيق العملي

سباب عدم أأهم  أن من الباحثتاناستطالع رأي قامت به 
تنفيذ التجارب هو قلة املواد واألدوات أو وجود أدوات ال 

، ختدم املناهج احلالية بسبب خضوعها للتطوير وتغيري احملتوى
واقع جتهيز املختربات املدرسية  دراسةإىل  نيالباحثتمما حدى ب

للصف األول  منهج الفيزياء املطورباألدوات الالزمة لتدريس 
 ثانوي.ال

 مشكلة الدراسة:

أدوات املخترب يف املدارس من أكرب  نقصتعد مشكلة 
املشكالت اليت تعيق تطبيق الدروس يف مواد العلوم بشكل 

ا عام والفيزياء بشكل خاص والذي يويل تدريسها اهتمام  
للدراسة العملية، ألهنا ترتبط مببدأ التعلم باملمارسة، اليت جتعل 
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ذا  من املتعلم أكثر تفاعال  يف املوقف التعليمي، وجيعل التعلم
طويلة، كما يساعد املتعلمني على فهم  مدة  معىن، ويبقى أثره 

ما يتعلمونه، واكتساب املهارات العلمية والعملية املناسبة، 
وتنمي اجتاهاهتم وميوهلم العلمية، واكتساب اخلربة يف تركيب 
األجهزة من مكوناهتا، وتطور مهارات األداء يف األحباث 

 خرين.مل مع اآلاالتصال والع العلمية، ومهارات
وتشري توصيات العديد من البحوث اليت تطرقت  

هذه املشكلة  سة معوقات استخدام املختربات إىلإىل درا
جهزة يف املخترب كما يف ضرورة توفري وحتديث األدوات واألو 

؛ 1433 ،؛ صبان1430،؛ الزهراين1435،دراسة )احلرتومي
 ( .2009،؛ اجلرب1433 ،الغامدي

 ,Lowe, Newcombe & Stumpers) كما طرح كل من

لنقص توفر األدوات والصيانة للمدارس من  حاًل   (2013
واليت تساعد يف تنفيذ  ،خالل استخدام املختربات عن بعد

التجارب على األجهزة املادية احلقيقية اليت تقع عن بعد من 
 وذلك باستخدام التقنية. ،الطالب

على بذل جهود كبرية يف سبيل  التعليموتؤكد وزارة  
إدخال وتوفري مصادر للتعلم ومعامل جمهزة بأجهزة تساعد يف 

وذلك من خالل التعاميم اليت تصدرها  تطوير التعليم والتعلم
يف جمال املختربات واللقاءات واالجتماعات اخلاصة 
بالتجهيزات املدرسية واستحداث املختربات احملوسبة 

مجيع لتعليم إال أن ام من جهود وزارة ، وعلى الرغواالفرتاضية
املختربات املدرسية ال حتتوى على مجيع التجهيزات اليت 

ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة  ،تساعد يف تطبيق الدروس
للمختربات املدرسية وجدت خمتربات ال حتتوى على جتهيزات 
كافية تساعد يف تطبيق املناهج املطورة، وكذلك من خالل 

ة يف حبوث قلالدراسات والبحوث، وجدت اطالعها على 
وم الوطن العريب اليت تقف على توفر أدوات املخترب يف العل

توفر أدوات املخترب مبختلف التخصصات بشكل عام ، و 
ومن هنا سعت الالزمة لتدريس الفيزياء بشكل خاص، 

واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات إىل دراسة  الباحثتان
 ثانوي.الللصف األول  منهج الفيزياء املطور الالزمة لتدريس

 أهداف الدراسة:

 ية:تحتقيق األهداف اآلإىل سعت هذه الدراسة 
زمة إلجراء جتارب الصف الدوات واألجهزة الحتديد األ -1

 ثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول. الاألول 
معرفة مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف  -2

ثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الاألول 
 الثانوية  بالرياض.

 أهمية الدراسة:

تكمن األمهية النظرية يف أن هذه الدراسة قد تفيد 
الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات يف حبوث 

 يف لألدب الرتبوي يف الوطن العريب. كما ستض  ،مستقبلية
 األهمية التطبيقية:

ولني يف العملية ؤ تسهم هذه الدراسة يف اطالع املس قد
التعليمية على مدى توفري األدوات واألجهزة اليت تساعد 

عمل العلماء( لدى علم على تنمية العمل التجرييب )امل
معاجلة اخللل والوقوف على مكامن الضعف  من مثو  ،املتعلم

 يف التجهيز.

 أسئلة الدراسة:

 :يته الدراسة عن السؤال الرئيس اآلجابت هذأ
ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة  -

 ثانوي؟الللصف األول  منهج الفيزياء املطورلتدريس 
 يان:تويتفرع منه السؤاالن اآل

جراء جتارب الصف األول إلزمة الة الدوات واألجهز ما األ -
 ثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟ال
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ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األول  -
ثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الثانوية  ال

 بالرياض؟ 

 حدود الدراسة: 

 واقتصرت عليها:ية تالتزمت هذه الدراسة باحلدود اآل  
 الحدود البحثية: -1

اقتصرت الدراسة على حصر األدوات املستخدمة يف جتارب 
الصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول ملادة الفيزياء 

 واملوجودة يف كتاب الطالب ومدى توافرها باملدارس.
 الحدود المكانية: -2

% من املدارس الثانوية 55 ةاقتصرت الدراسة على عين
 بنات مبدينة الرياض.لل
 الحدود الزمانية: -3
متت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  

 هـ.1436 -هـ 1435

 مصطلحات الدراسة:

 (8ص ،2007) عبد احلميديعرِّفه : املخترب املدرسي
"يقصد به البناء والفراغ واملعدات والعمليات اجلارية  بقوله:

 ضمنها".
فكار وآخرون "بأنه تفاعل نشط بني األ تامري ويعرفه -

وهو منط التفكري واألداء يتفاعل فيه التخطيط  ،والتجارب
عمال اليدوية مع األ ،والتعليل والتفسري وحل املشكالت 

 ،واملشاهدات وبعض النشاطات النفسحركية" ذكر يف )زيتون
 (.163ص،1996

 حجرة صفية ذات الباحثة إجرائيا : بأنه تعرفه يف حني -
خصائص معينة تشمل التمديدات الكهربائية ومتديدات املاء 

ت األمن والسالمة من والتصريف كما حيتوي على احتياطا
وحيتوي على أدوات وأجهزة  ،بواب طوارئ أمراوح شفط و 

ألحد  اخاصة بتدريس مواد العلوم الطبيعية وقد يكون خمصصً 
 ا. فروعها أو عامً 

ا بأهنا معدات خمربية إجرائيً األدوات: وتعرفها الباحثة 
 ،تستخدم ألداء جتربة أو ألخذ قياسات أو جلمع بيانات 

أقسام: أدوات مستهلكة مثل  ةثالثعلى وميكن تقسيمها 
وأدوات غري مستهلكة  ،دواد الكيميائية وهي قابلة للنفاامل

واألدوات الزجاجية وهي سهلة  ،مثل اجملهر واحلوامل احلديدية
 بيب والدوارق وغريها.التلف مثل األنا

)كتاب  ثانويالللصف األول  منهج الفيزياء املطور
ا ا بأنه املنهج املدّرس حاليً : تعرفه الباحثة إجرائيً الطالب(

باملدارس السعودية من خالل الكتب املرتمجة لسلسلة 
)العاشر( للفصل  الثانويماجروهل واخلاص بالصف األول 

 هـ.1435الدراسي األول والطبعة 

  :الخلفية العلمية للبحث والدراسات السابقة

هتمت معظم الدول بالعمل التجرييب كونه مفتاح ا
وقد  ،التطور واالنفجار املعريف احلاصل يف عصرنا احلاضر

ولذلك  ،ص للعمل التجرييب خمتربات يف مجيع املدارسُخصِّ 
وضعت وزارة الرتبية والتعليم يف خمططات بناء املدارس غرفة 
أو عدة غرف خاصة للعمل التجرييب ملواد العلوم مبواصفات 

 معينه.
سلسلة –وعند االطالع على مناهج العلوم املطورة 

ليس   ،جند أهنا اعتمدت على العمل التجرييب -ماجروهل
هذا املنطلق  ومن  ،كمكمل بل كأساس للوصول إىل املعرفة

ا ا متزايد  ا على وزارة الرتبية والتعليم أن تويل اهتمام  كان لزام  
لعصر من حيث استخدام باملخترب املدرسي وجتهيزه ومواكبة ا

 نرتنت وغريها.التقنية واإل
ولقد تعددت تعريفات املخترب املدرسي يف األدبيات 
املختلفة ولكنها ال تكاد خترج عن منظورين األول ينظر 

 ،مخترب كمكان والثاين ينظر له بأنه عمليات أو خرباتلل
 ،2009) لمنظور األول تعريف الشهريفمن األمثلة ل
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(: "بأنه حجرة من حجرات املبىن املدرسي حتتوي على 9ص
أدوات وأجهزة ووسائل تعليمية خمصصة إلجراء التجارب 

 ها البلطاناويف دراسة أجر  ،والنشاطات املتعلقة مبقرر"
( عرف املخترب املدرسي بأنه: "أي مكان 7ص ،2005)

يقوم فيه الطالب بتنفيذ النشاطات العملية اهلادفة إىل تنمية 
والتعامل مع املواد واألجهزة  ،قدراهتم اليدوية والعقلية

وممارسة العمل العلمي مبا فيه من استقصاء  ،واألدوات 
 ،وجتريب واكتشاف هبدف احلصول على املعرفة العلمية"

(: "أن املخترب عبارة 100ص ،2008) ذكر نبهان وكذلك
ريب واملشاهدة عن املكان الذي ميكن أن يتم فيه التج

( فعرف 442ص ،2008) خطابية واالستنتاج" وأيده
 املخترب بقولة:" مكان جمهز إلجراء التجارب العملية".

أجرهتا ( يف دراسة 145ص،1429)سليمان  وتعرفه
بأنه: " غرفة ) معمل( تقع  هباأحول تفعيل خمتربات مدينة 

ومتوفر فيها   ،بالدور األرضي يف املدارس ذات املبىن احلكومي
واليت من خالهلا  ،كافة االستعدادات والتجهيزات املعملية

تستطيع الطالبة القيام مبجموعة من العمليات والتجارب 
 ويطلق عليها خمترب الفيزياء". ،العلمية يف الفيزياء

 ،2013) شاهني وحطاب جته كل منا يف حني
عرفا املخترب بقوهلما:" هنما إ( للمنظور اآلخر حيث 68ص

ن املخترب هو العملية أو جمموعة العمليات اليت يقوم هبا إ
وقد  ،الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل 

يقوم بعمله هذا يف حدود معينه كغرفة املخترب يف املدرسة أو 
البحر أو أي مكان آخر" ومن وجهة  احلديقة أو الغابة أو

أن هذا التعريف خيلط بني مفهوم التجريب  نيالباحثتنظر 
 ،2007) تعريف حممد أما ،العملي ومفهوم املخترب 

: "بأنه التجهيزات هعرف إذخذ منحى أخر فقد أ( 130ص
واليت ميكن أن  ،واملواد واألجهزة املوجودة يف مكان معني
للقيام باألنشطة  ،تستخدم داخل هذا املكان أو خارجه

زة ميكن أن أن األجه  نيالباحثتالعملية". ومن وجهة نظر 
يل واألجهزة التقنية احلديثة و  تشمل أجهزة احلاسب اآل

أو برنامج تعليمي  CDكذلك املواد التعليمية قد تكون 
ىل إفه باإلضافة و وسائط متقدمة وخالافرتاضي أو حماكاة أ

 خرى التقليدية .املواد األ
عالقة المختبر بتنمية مهارات الطالب واتجاهاتهم نحو 

 تعلم العلوم:
تعد املختربات يف عصرنا احلاضر من أبرز اجملاالت اليت 

وترفع من  ،حتويل اجملرد إىل ثوابت يف الذهنتساعد على 
مستوى خربات كل من املعلم واملتعلم على حد سواء 

ومن أهم  ،باإلضافة إىل أهنا جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية
يؤدي استخدام املخترب إىل إكساب  إذ ،ركائز العلوم احلديثة

الطلبة مهارات ومعلومات وتكوين اجتاهات وميول ختدم 
 (.2004 ،أهداف تدريس العلوم )شاهني

تنمية مدارك الطالب  يف اكبري    ان للتجربة واملالحظة دور  إ
بداعية وكذلك مستوى استيعاهبم للمعلومات وقدراهتم اإل

وكما تساعد الدراسة  ،وفهمهم العميق للقوانني الطبيعية
العملية لفهم الطالب لطبيعة العلم وأمهية التجريب ودوره 

احلسية وكذلك تتيح فرصة للخربة  ،للوصول إىل احلقيقة 
أو يشم أو يرى أو حيس كما يف  املباشرة كون املتعلم يتذوق

حساس بقوة جذب املغناطيس وغريها من التجارب اليت اإل
 (.2007 ،تعزز اخلربات احلسية )عبد احلميد

دبيات الرتبوية جند أن العديد من وعند استعراض األ
كساب الطالب إات تؤكد على أمهية املختربات يف الدراس

ففي دراسة  ،علمية وتنمية اجتاهاهتم وحو العلوم مهارات
ن ( واليت هدفت إىل الكشف ع1429) جرهتا سليمانأ

كساب عمليات العلم إفعالية املختربات املدرسية يف 
واملهارات العلمية املناسبة وتنمية االجتاهات وحو العمل 

  إذ ،الثانوياملخربي يف الفيزياء لدى طالبات الصف األول 
مبدينة  الثانويالدراسة طالبات الصف األول  كان جمتمع

وقد أسفرت النتائج  ،طالبة 90والعينة التجريبية مشلت  ،أهبا
كما أثبتت   ،عن اكتساب الطالبات بعض عمليات العلم
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اكتساب الطالبات لبعض املهارات العلمية وكذلك اكتساب 
 الطالبات االجتاه وحو العمل املخربي.

( واليت Sesen & Tarhan, 2013كما أثبتت دراسة )
نشطة األساس أالتعليم القائم على ن أأجريت يف تركيا ب

وتُنتج بشكل  ،املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية
 ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.

 ( إىل تقصي2012) وكذلك هدفت دراسة العياصرة
يراها نشطة املخربية كما دور كل من املعلم والطالب يف األ

ساسية، ومدى اتفاقها مع علمو العلوم يف املرحلة األم
وتأثري اخلربة التدريسية عليها. وكانت  ،ااملستوى املقبول تربوي  

وقد أظهرت النتائج أن نظرة  ،ا ومعلمةمعلم   116عينته 
نشطة لدور كل من املعلم والطالب يف األمعلمي العلوم 

هات احلديثة املخربية منسجمة بدرجة متوسطة مع التوج

ولكنها مل تصل إىل املستوى املقبول  ،للرتبية العلمية
 %.60% ولكنها جتاوزت مستوى احلياد 80اتربوي  

لتنمية د ضرورة املخترب ومجيع الدراسات السابقة تؤك
مهارات الطالب واجتاهاهتم وحو تعلم العلوم لذلك من 

 النتائج.الضروري تقومي املختربات وواقعها لضمان حتقق هذه 
 التطورات التي أدخلت على المختبر ومدى تأثيرها 

درك املهتمون بالرتبية العلمية وتدريس أيف اآلونة األخرية 
العلوم واملسؤولون يف الرتبية والتعليم ضرورة العمل على تطوير 

 ،معامل العلوم املدرسية حىت تساير عصر العلم والتقنية
 وتواكب االنفجار العاملي املتطور.

فقد مت استحداث العديد من التقنيات لتطوير العمل 
املخربي منها املختربات االفرتاضية واملختربات احملوسبة 

( كل نوع 1)ويستعرض اجلدول  ،باإلضافة للمخترب التقليدي
 .وعدده مع نسبة التفعيل ملدارس البنات الثانوية يف الرياض

 1 جدول
ةتوزيع المختبرات في مدارس الرياض الثانوي 

 النوع

 العدد المتوفر في المدارس مع نسبة التفعيل
 التقنيات المختبر المحوسب المختبر االفتراضي المختبر المتنقل المختبرات الثابتة

 فيزياء

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

عدد 
السبورات 

التفاعلية يف 
 املخترب

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة
%95 6 11 80 129 الثانوي  30 25 25%  55 22 20%  23 

وهو من املشاريع الرائدة يف  مشروع املختربات احملوسبة
ساس توظيف احلاسوب أ جمال املختربات والذي يقوم على

ويهدف لتحديث العمل املخربي  ،يف العمل املخربي
ليواكب التقدم التقين ويعوض النقص يف بعض  ،وتطبيقاته

( ويتميز هذا النوع من 2013،حطاب،التجهيزات )شاهني
املختربات بدمج التقنية واستخدام املختربات االفرتاضية مع 

 العمل اليدوي احلقيقي للمخترب التقليدي.
( لتقصي واقع 2006) الشايع ففي دراسة أجراها

ملكة وتأثريها على التعليم املختربات احملوسبة يف مناطق امل

فقد مشلت عينته  ،والتعلم واجتاهات املعلمني والطالب وحوها
 نيوخلصت النتائج بأن املعلم ،اطالب   580ا ومعلم   118

  ،ن يف مدى استخدامهاو على اختالف ختصصاهتم متقارب
جيابية إأكدت الدراسة على وجود اجتاهات  وكذلك

  يل.وحو العلوم واحلاسب اآل
 ,Wang)جنيب مجعه عدد من املتخصصني أويف تقرير 

C.-Y., Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y.,Hwang, F.-K., 

Chang, H.-Y., Wu, Y.-T., … others,2014)  تناول 
الدراسات اليت تتعلق بالتحديثات التقنية املستخدمة يف 
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واليت قد أجريت خالل العقدين  ،املختربات التعليمية
دراسة نشرت بني  42ومت مراجعة ما جمموعه  ،األخريين
أدرجت التقنيات لدعم  2011إىل  1990عامي 

وقد مشلت املختربات  ،املختربات العلمية يف املدارس
احملوسبة واملختربات االفرتاضية واحملاكاة واملختربات عن بعد 

واليت تقدم أمثلة لتوضيح كيفية مسامهة التقنية يف  ،وغريها
علوم واملواد املختلفة يف املختربات مبستويات تسهيل تعلم ال

خص خمتلفة من املشاركة الطالبية ومكونات التجارب، وتتل
دراج التقنية يف خمتربات إنتائج الدراسات يف فهم آثار 

املدارس، فقد غري إدراج التقنية يف املختربات العلمية يف 
املدارس جتربة التعلم لدى الطالب من حيث الظواهر اليت 

ستكشفوهنا وتفاعلهم مع الظواهر واملواد الطبيعية ومنهجية ي
 التعامل مع البيانات.

( إىل الكشف 2013) جوهرو  وهدفت دراسة احلافظ 
عن أثر استخدام املخترب االفرتاضي لتجارب الفيزياء 

ن تكو  و  ،والكيمياء يف تنمية قوة املالحظة والتحصيل املعريف
واستخدم املنهج  ،توسطةجمتمع البحث من طالب املرحلة امل

سفرت النتائج عن عدم وجود فروق بني أو  ،التجرييب
  ،اجملموعة الضابطة والتجريبية يف حتصيل الطالب يف الفيزياء

كما مل توجد فروق داله يف تنمية قوة املالحظة لدى 
 الطالب. 

( إىل معرفة أثر 2009) الشهري وهدفت دراسة
رات كساب مهاإستخدام املختربات االفرتاضية يف ا

حياء لطالب الصف الثالث التجارب املعملية يف مقرر األ
احث املنهج شبه التجرييب على واستخدم الب ،ةجبد الثانوي

ونتج من هذه الدراسة وجود فروق يف اجتاه  ،اطالب   68 ةعين
الطالب وحو استخدام احلاسب واملختربات االفرتاضية 

 .باإلجياب لصاحل اجملموعة بعد االستخدام
ويف هذا البحث مت دراسة وجود هذه املستحدثات يف 

 خمتربات مدارس الرياض للمرحلة الثانوية للبنات.
 

 واقع تفعيل المختبرات :
ولعل أبرز ما ميكننا ذكره يف جمال تفعيل املختربات 
املدرسية هو مشروع تفعيل املختربات املدرسية يف العملية 

هـ )بناء 1425/1426ه يف عام ؤ نشاإوالذي مت  ،التعليمية
( ويهدف إىل إدراج 1433 ،على دليل مشاريع الوزارة

املهارات العملية والتجارب العلمية يف عملية تدريس وتقومي 
وذلك بتخصيص  ،الطالبات ملواد العلوم يف املرحلة الثانوية 

درجات للجزء العملي يف املخترب املدرسي لألعمال املدرسية 
 ،شاهني  ،ائي )الشدوخي الفصلية و االختبار  النه

2007.) 
( إىل التعرف على واقع 1423)هدفت دراسة القميزي 

استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم الطبيعية 
واستخدم الباحث املنهج  ،يف املرحلة الثانوية يف اخلرج

وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي  ،الوصفي املسحي
وخلصت النتائج إىل تطبيق  ،ومشريف مواد العلوم يف اخلرج

سفرت النتائج أكما   ،% 48.4أنشطة خمترب الفيزياء بنسبة 
عن وجود جمموعة من املعيقات منها عدم توافر معظم 

ي الغامداألدوات واألجهزة واملواد. كما هدفت دراسة 
لى دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل ( إىل التعرف ع1433)

خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية يف الطائف من 
واستخدم الباحث  ،وجهة نظر املديرين وحمضري املختربات

 117ا ومدير   64وكانت العينة  ،املنهج الوصفي التحليلي
وقد خلصت النتائج بأن مستوى تقدير مديري  ،احمضر  

ا ة يف تفعيل املخترب بشكل عام كان كبري  املدارس لدور اإلدار 
ال الطالب مث جمال وكان ترتيب التفعيل حملضر املخترب مث جم

وكان مستوى تقدير  ،مث جتهيزات املخترب معلم العلوم،
 . ااحملضرين بشكل عام متوسط  

 معوقات تفعيل  المختبرات:
( املعيقات 183ص،2013) حطابو  شاهني أورد

 واليت ميكن أن تعيق عمل املختربات بشكل عام ويف يةتاآل
 :أي مكان
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 خاصة باملخترب. ةأو غرف ةعدم وجود قاع -
مع كثرة عدد  ،ضيق املساحة املخصصة للمخترب -

 الطالب.
ساسية من ماء وغاز وكهرباء عدم توفر اخلدمات األ -

 وصرف صحي.
ة العامة من طفايات عدم توفر التهوية ومتطلبات السالم -

 سعاف وغريها.إحريق وخزانة 
ضعف توفر التجهيزات املخربية اليت تتناسب ومستوى  -

 الطلبة واملناهج الدراسية.
مما  ،اخنفاض مستوى صالحية التجهيزات املخربية املتوافرة -

و يعطي نتائج عكسية تفقد الطلبة أالتجارب جراء إيعيق 
 الثقة بالعمل املخربي.

ولت العديد من الدراسات بعض هذه وقد تنا
ىل حتديد إ( 2011) فقد هدفت دراسة الشعيلي ،املعوقات

يف سلطنة ا فنيو خمتربات العلوم هالصعوبات اليت يواجه
فكان جمتمع الدراسة  ،واليت حتد من مهامهم الفنيةعمان 

فين وفنية خمترب والعينة اليت مشلتهم الدراسة  112من  امكون  
فكشفت الدراسة عن  ،فنية بطريقة عشوائية 39و افنيً  20

جهزة يت تواجههم ومن ضمنها نقص عدد األالصعوبات ال
وقلة متابعة  ،دوات املخربية واخلزانات املخصصة حلفظهاواأل

وعدم توفر  ،الصيانة وافتقار دليل املعلم ألدوات ومواد بديلة
 أجهزة حاسب آيل يف بعض املختربات.

( اليت هدفت إىل حتديد 1433) صبان ويف دراسة
معوقات تفعيل برنامج استثمار املختربات يف تدريس 

لمني وفنيي حياء من وجهة نظر املشرفني واملعاألمقررات 
خدم املنهج الوصفي ستُ وا ،ومكة ةاملخترب يف مدينيت جد

 246املسحي ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية ومشلت 
وعة من املعوقات منها عدم وتوصلت الدراسة جملم ،افرد  

تأمني املعامل باإلمكانات واملستلزمات الضرورية مثل: 
 األجهزة واألدوات املخربية احلديثة.

( هدفت ملعرفة 2009) ويف دراسة أجراها اجلرب
معوقات استخدام املخترب من وجهة نظر معلمي العلوم 

خلصت النتائج  فقد ،الطبيعية يف املرحلة الثانوية بالرياض
وكانت املواد واألدوات واألجهزة   ،لوجود عدة معيقات

وبيئة املخترب وجتهيزاته يف الرتتيب  ،املعملية يف الرتتيب الثالث
مما يشري إىل أن معلمي  ،وكانت بدرجة متوسطة ،اخلامس

العلوم يرون أن املواد واألجهزة واألدوات املعملية مهمة 
ديثها وعدم توفرها بالشكل وبغياب صيانتها وحت ،اجدً 

 الكايف يعيق استخدام املخترب يف تدريس العلوم الطبيعية.
( إىل التعرف على 1435) احلرتومي وهدفت دراسة

واقع استخدام املخترب ومعوقات استخدامه يف تدريس 
الكيمياء من وجهة نظر املعلمني وحمضري املخترب يف حمافظة 

وتوصلت  ،احمضر   23و امعلم   30ومشلت العينة  ،الليث
الدراسة إىل أن واقع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء 

املعوقات املتعلقة باألجهزة ضمن الدرجة املتوسطة. وأن 
دوات واملواد العملية يف الرتتيب الثاين وبدرجة مرتفعة واأل

لدى املعلمني ومتوسطة لدى احملضرين. أما املعوقات املتعلقة 
فقد جاءت يف الرتتيب األخري  ،زماتهبقاعة املخترب ومستل

 وبدرجة متوسطة.
للدراسات السابقة  نيالباحثتومن خالل استعراض 
قع على واتركز  افمنها م ،ُوجد أن اهتماماهتا ختتلف

على  وأخرى ،املختربات املدرسية وتفعيل التجارب العملية
 كذلكو  ،حتديد الصعوبات واملعوقات الستخدام املختربات

وتؤكد  ،املستحدثات التقنية وأثرها جدوى ت بعضهادرس
الدراسات يف جمملها على أمهية املخترب املدرسي وتكامل 

جود باإلضافة إىل ضرورة و  ،مكوناته ودورة يف تدريس العلوم
 اللمخترب جمهزً  امقرً مكان خمصص يف كل مدرسة يكون 
باإلضافة ألمهية  ،جبميع األدوات واملستلزمات الضرورية

دوات الالزمة وتفقد أدوات املخترب باستمرار إعداد األ
وضرورة مواكبة  ،من كفايتها وصالحيتها لالستخدام للتأكد

كما البد من توفر أدوات   ،املخترب وحمتوياته لتطورات العصر
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من والسالمة كعنصر أساسي يف كل خمترب إىل غري ذلك األ
هداف لتعليمات اليت من شأهنا حتقيق األمن القواعد وا

ا عن إحلاق الضرر املنشودة بعيد   الرتبوية والتعليمية 
 بالطالب.

 منهج البحث واجراءاته

واإلجابة عن  الدراسةهداف ألتحقيق  تانسعت الباحث
صف األول لل الطالب من خالل حتليل كتاب اتساؤالهت
باستخدام املنهج الوصفي )حتليل احملتوى( الذي  الثانوي

"بأنه عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من  يعرفه بريلسون
نظم حملتوى أجل الوصول إىل وصف كمي هادف وم

وقد  (217ص  ،2012 ،العسافأسلوب االتصال" )
احتياجات املخترب من أجهزة استخدم هذا املنهج حلصر 

 .يتطلبها املقرروأدوات وخالفة 
استبانة على املدارس  بتوزيع تانالباحثومن مث قامت  

"وهو ذلك النوع من  املسحي:املنهج الوصفي  خدمواستُ 
و أاجملتمع فراد أمجيع البحوث الذي يتم بواسطة استجواب 

 املدروسة منمنهم وذلك هبدف وصف الظاهرة  ممثلة ةعين
حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط أو لوصف  الواقع  فقط 

سباب" إىل معرفة العالقة أو استنتاج األوال يتجاوزه 
 (.179ص  ،2012 ،)العساف

دوات هيز املختربات من األوذلك لوصف واقع جت
 الثانويللصف األول  منهج الفيزياء املطورالالزمة لتدريس 

تحسينه واالرتقاء به واطالع ل وذلك هبدف اقرتاح السبل
االختصاص وقاعدة مرجعية لبحوث  يوذو ولني ؤ املس

 أخرى.
 مجتمع البحث وعينته :

ن جمتمع بالتحليل : تكو  بالنسبة للجزء اخلاص  -
ول ب الطالب ملادة الفيزياء للصف األمن كتا الدراسة
وكانت  ،هـ1435الفصل الدراسي األول طبعة  الثانوي

العينة تشمل مجيع التجارب اليت حيتويها الكتاب من جتارب 

 12بلغ جمموع العينة  إذاستهاللية والتجربة وخمترب الفيزياء 
بة ربع جتارب مبسمى جتر أستهاللية و جتارب اربع أبواقع  ةجترب

 ربع جتارب ملخترب الفيزياء .أو 
مشلت العينة املسحية للدراسة مجيع  يف حني -

يبلغ جمتمع الدراسة  إذاملدارس الثانوية للبنات مبدينة الرياض 
 ةتشمل احلكومية واملستأجر  ( مدرسة ثانوية للبنات175)

وقد  ،(1435)حسب إحصائية دليل التعليم العام لسنة 
%( 62( أداة بعد التعبئة مبا ميثل )108) الباحثتانمجعت 

وبعد فرز األدوات وحذف الناقص  ،من اجملتمع األصلي
% ( من 55( أي ما ميثل نسبة )96منها وصل العدد )

 اجملتمع األصلي للدراسة ومتت معاجلتها إحصائيا .
 :لدراسةأدوات ا

 ،أداتني لإلجابة عن أسئلة الدراسة  الباحثتانأعدت 
األوىل ختتص بتحليل كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي 
وذلك هبدف حصر األدوات واألجهزة الالزمة لتدريس 

هلذه املرحلة وذلك لإلجابة عن السؤال  منهج الفيزياء املطور
األول من الدراسة وكذلك االعتماد عليها يف بناء األداة 

واليت هتدف لإلجابة عن السؤال الثاين من الدراسة  ،الثانية
والذي خيتص مبدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور 

للفصل الدراسي األول يف خمتربات  الثانويللصف األول 
 انوية  مبدينة الرياض.املدارس الث

 رضها على احملكمنيبعومت التأكد من صدق األدوات  
كما   ،من خرباء وباحثني يف جمال املختربات ومشرفات خمترب

 Intercoderسلوب فعالية احمللل أتان استخدمت الباحث
املنهج من  لتأكد من ثبات األداة األوىل، وذلك بتحليلل

عالقة مباشرة باملخترب: الباحثة  يخالل ثالثة حمللني ذو 
 وحمضرة خمترب.  ،ومشرفة خمتربات ،ومتثل معلمة فيزياء

كما مت قياس الثبات بطريقة أخرى لألداة األوىل وذلك 
جتاوزت الشهر والنصف وهي  مدةبإعادة التحليل بعد 

االستقرار فقد كانت نتائج تطبيق معادلة هولسيت بني 
فقد كانت  ،الفاصلة بينهما دةملالتحليلني للباحثة باعتبار ا
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أداة فكان معامل  26أداة واملرة الثانية  25يف املرة األوىل 
 قيمة عالية ومقبولة . د  % وهي تع98.04الثبات بقيمة 

بعد ها ؤ فقد مت بنا)بطاقة حصر( أما األداة الثانية 
الدراسة وكذلك باالعتماد دبيات أاالطالع على العديد من 

: ني أوال  ومت وضع حمورين رئيس ،التحليلداة أعلى 
الالزمة ملنهج دوات : جتهيزات األاساسية وثاني  التجهيزات األ

ة مواضيع رئيسمن كل حمور   كونويت الثانويول الصف األ
وجتهيزات  ثاث املدرسيجتهيزات األ ول يضمفاحملور األ

ا التجهيزات خري  أوالسالمة و من التمديدات وجتهيزات األ
يتفرع احملور الثاين من أدوات  يف حني ،احلديثةالتقنية 

ولية يف صورهتا األداة ضمت األ إذمستهلكة وغري مستهلكة 
 عبارة للمحور الثاين. 23ول وعبارة للمحور األ 21

العبارات بالدرجة الكلية للمحور  ترابطوللتأكد من 
ياس صدق االتساق الداخلي لألداة ق مت الذي تنتمي إليه

بيانات استجابات أفراد الدراسة حبساب من خالل 
معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات احملور والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وقد كانت قيم معامالت 

تمتع بدرجة عالية ت ةانأن االستب الثبات مرتفعة مما يدل على
 من الثبات.

 

 

 حصائية:ساليب اإلاأل

 ية :تاألساليب اإلحصائية اآل الباحثتاناستخدمت 
أسلوب فعالية احمللل  1حلساب ثبات األداة  •
(Intercoderوالذي يشري إىل قدرة حملل ،)أو أكثر على ني 

حتليل نفس احملتوى بشكل مستقل عن اآلخر ، ومت 
 م معادلة هولسيت حلساب نسبة االتفاق بينهم.ااستخد

 .2حلساب ثبات األداة  لفا كرونباخأمعامل  •
معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي  •

 ألداة الدراسة الثانية.
 التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة. •
املتوسط احلسايب واالوحراف املعياري ملعرفة اجتاهات  •

 استجابات أفراد العينة.

 تحليل ومناقشة النتائج

 :دراسةالتحليل خصائص عينة 
بالنسبة لألداة األوىل فقد كانت حتليل حمتوى لعينة 

الفصل الدراسي األول  الثانويالدراسة كتاب الصف األول 
دوات لكل فصل احتياج التجارب الثالث من األا وحتديد  

علمة فيزياء مبثلة مم الباحثتانوقد قامت  ،من فصول الكتاب
واألخرى حمضرة وحمللتني إحدامها مشرفة خمتربات مدرسية 

  خمترب.

 2 لجدو 
 خصائص المحللين لألداة األولى

 النسبة التكرار الوصف سماال م
 %33.33 1 حمضرة خمترب الوظيفي السما 1

 %33.33 1 معلمة فيزياء
 %33.33 1 مشرفة خمتربات مدرسية

 %100 3 بكالوريوس تربوي املؤهل 2
 %0 0 بكالوريوس غري تربوي

 %66.66 2 10-6 سنوات اخلدمة 3
11- 15 1 33.33% 
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 السمأن هناك تباين وتنوع يف ا 1يتضح من اجلدول 
الوظيفي بالنسبة للمحلالت؛ ولكن مجيعهن ممن له عالقة 

أما بالنسبة للمؤهالت فاجلميع  ،مباشرة باملخترب املدرسي
  ،حاصل على مؤهل بكالوريوس تربوي يف ختصصات العلوم

 ن خربة كل احمللالت أكثر من مخس سنوات. إكما 
لدراسة فكانت بيانات العينة لالثانية عينة الأما 

 :ى النحو اآليتعلوخصائصها 
  :ساسيالعمل األ  -

 ن% من أفراد العينة عمله99أن  3يتضح من اجلدول 
% 1حمضرة خمترب، وأن  ليهع ساسي الذي مت توظيفهناأل

 .اإداري   نعمله نمنه
 3جدول

 ساسيحسب العمل األ والت عن المختبرالمسؤ توزيع  
 النسبة )%( التكرار ساسيالعمل األ

 99 95 حمضرة خمترب
 - - معلمة
 1 1 ةإداري

 100 96 اجملموع
 المؤهل العلمي:  -

 % من أفراد العينة81.2أن  4يتضح من اجلدول
العلمي دبلوم ، وأن  نمؤهله عن املخترب( ت)املسؤوال

 ن% منه4.2بكالوريوس، وأن  نمؤهله ن% منه14.6
 ثانوي. نمؤهله

 4جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 

 النسبة )%( التكرار المؤهل العلمي

 4.2 4 ثانوي
 81.2 78 دبلوم

 14.6 14 بكالوريوس
 100 96 اجملموع

 
 
 
 

  سنوات الخدمة: -
العينة سنوات فراد أ% من 49أن  5يتضح من اجلدول 

 ن% منه41.6سنوات، وأن  5أقل من  – 1من  نخدمته
 ن% منه9.4وأن  ،أكثر من عشر سنوات نسنوات خدمته
ولعل  ،سنوات 10أقل من  – 6من  نسنوات خدمته

السبب يف ذلك يعود إىل التعيني اجلديد لعدد من احملضرات 
 فاق عددهم املئة. 

 5 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة 

 النسبة )%( التكرار سنوات الخدمة

 49 47 سنوات 5أقل من  – 1

 9.4 9 سنوات 10أقل من  – 6

 41.6 40 سنوات 10من أكثر 

 100 96 اجملموع

% من املباين كانت 97.9أن  7تضح من اجلدول ي
 % من املباين مستأجرة. 2.1حكومية، وأن 

 6جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المبنى 

 النسبة )%( التكرار نوع المبنى
 97.9 94 حكومي

 2.1 2 مستأجر

 100 96 اجملموع

% من املدارس لديها 54.2أن  7يتضح من اجلدول 
ن وهي متثل أعلى نسبة، يليه املدارس اليت  لديهم ثالثة اخمترب 

% لديهم خمترب واحد 13.5% ، وأن 32.3خمتربات بنسبة 
عام؛ مما يدلل على إدراك املسؤولني يف اجلهات املختصة 

ولكن البد  ،بأمهية املختربات ودورها الفعال يف تدريس العلوم
من توفري عدد أكرب ليتناسب مع عدد الطالب يف املدرسة 
ولكي تتم االستفادة منها بشكل جيد يف مجيع الفروع 

 والتخصصات العلمية.
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 7 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد المختبرات في المدرسة

عدد المختبرات في 
 المدرسة

 النسبة )%( التكرار

 13.5 13 خمترب واحد عام
 54.2 52 ناخمترب 

 32.3 31 ثالثة خمتربات
 100 96 اجملموع

 الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء: 
اجلهة  ،% من املدارس77.1أن  8تضح من اجلدول ي

اليت توفر أدوات املخترب اخلاصة مبادة الفيزياء هي الوزارة، وأن 

 ،واحملضرات % منهم جبهود شخصية من املعلمات19.8
على الرغم من أن توفري األدوات من ميزانيتهن اخلاصة غري 
ملزمات به ولكن اجتهاد ورغبه يف تسيري العملية التعليمية، 

% من العينة يوفر األدوات من ميزانية املدرسة 3.1وأن 
اخلاصة بالعلوم؛ ولعل هذا راجع الستغالل بعض مديرات 

أو لقلة  ،ات املدرسة األخرىاملدارس مليزانية العلوم يف احتياج
وكذلك تكاسل احملضرات يف اتباع األنظمة  ،هذه امليزانية

 املتبعة للصرف.

 8 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء 

 النسبة )%( التكرار الجهة
 77.1 74 الوزارة

 3.1 3 ميزانية املدرسة اخلاصة بالعلوم
 19.8 19 جهود شخصية من املعلمات واحملضرات

 100 96 اجملموع
 :الدراسة نتائج

 :يتة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلهدفت الدراس
ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة 

 ؟الثانويللصف األول  الفيزياء املطور منهجلتدريس 
 يان:توالذي يتفرع منه السؤاالن اآل

جراء جتارب الصف األول إلزمة الدوات واألجهزة الما األ -
 يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟ الثانوي

ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األول  -
تربات املدارس الثانوية  للفصل الدراسي األول يف خم الثانوي

 بالرياض؟ 
داة أن السؤال األول استخدمت الباحثة ولإلجابة ع

حملالت من خمتلف  قام بتحليل احملتوى ثالث فقدل التحلي
 ،اجملاالت الوظيفية املتعلقة باملختربات ) فنية خمترب "حمضرة"

ت نتيجة التحليل وفق وكان ،معلمة فيزياء( ،مشرفة خمتربات
 :يتاجلدول اآل

 9 جدول
 تحليل أفراد العينة لتجارب و أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء للفصل الدراسي األول 

 نسبة االتفاق%  التكرار ةادالمادة أو األ م
 %100 3 هلله 50قطع نقديه فئة 1
 %100 3 شريط الصق 2
 %100 3 حلقات معدنية  3
 %100 3 نابض 4
 %100 3 نرتنتإ 5
 %100 3 يقافساعة إ 6
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 نسبة االتفاق%  التكرار ةادالمادة أو األ م
 %100 3 بنابض سيارة لعبة 7
 %100 3   خيط  8
 %100 3 كتلة ذات خطاف 9

 %100 3 كامريا فيديو 10
 %100 3 مسطره مرتية 11
 %100 3 لوح كرتوين 12
 %100 3 لوح خشيب 13
 %100 3 مؤقت ذا شريط ورقي 14
 %33.33 1 مكعبات خشبية 15
 %100 3 كرة فوالذ 16
 U 2 66.66%نبوب طويل ميكن تشكيله على حرفأ 17
 %33.33 1 شريط ورقي للمؤقت 18
 %100 3 كجم1كتلة 19
 %100 3 ورق جرائد 20
 C 3 100%ماسك على شكل حرف  21
 %100 3 حبل مسيك )حبل( 22
 %100 3 شريط قياس مرتي 23
 %100 3 ميزان 24
 %100 3 بياينورق رسم  25
 %100 3 قطع خشبية خمتلفة الكتل 26
 %33.33 1 مستوى مائل 27
 %33.33 1 كتاب 28
 %33.33 1 طاولة خمترب 29
 %33.33 1 طالبان 30

تفقن على وجود اأن احمللالت  9ويتضح من اجلدول 
% منها مخس أدوات صنفت بأدوات 100أداة بنسبة  23

ن يف أداة اوقد اتفقت حمللت ،مستهلكةغري مستهلكة والبقية 
واحدة وهي األنبوب الذي ميكن تشكيله على شكل حرف 

U، وضعت كل حمللة أداة مل تتفق مع أحد فيها  يف حني
ترى  كل حمللة فمثال    ةوالسبب يرجع لنظر  ،أدوات 6مبجموع 

كذلك ألنه   د  وال ميكن أن يع ةالباحثة أن الطالب ليس أدا
 يف حني ،من سيشارك يف إجراء التجربة وهو كائن بشري

جيب توفريها ألنه متوفر مع  ةترى أخرى أن الكتاب ليس أدا
 ،لبة بإجراء التجربة املوجودة بها وستقوم الطاالطالبات بديهي  

مستوى  هنبعض يف حني وضعت ،وجوده ضرورة ولذلك يعد  
بطاولة املخترب وهكذا لوجود بدائل مت بعضهن كتفت وا  مائال  

 ذكرها يف الكتاب. 
وهو  خر للتأكيدباستخدام أسلوب آ وقد قامت الباحثة

ا سابيع تقريب  أمرتني بفارق زمين يقدر بستة  إجراء التحليل
أو تقنية  ةونه أداكنرتنت  كان االختالف يف نظره الباحثة لإلو 

 حديثة حتدد بأداة أخرى الستخدامها. 
كما مت إدراج ثالثة أسئلة مفتوحه للمحلالت يف هناية 

 األداة وهي:
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دوات اليت مل تذكر يف الكتاب وحيتاجها واأل ما األجهزة -
 الطالب إلجراء التجارب؟

التجارب حد أ: ذكر يف على النحو اآليتفكانت االجابات 
نرتنت ومل يذكر أي جهاز يتم من إالالزمة دوات من األ

خالله االتصال باإلنرتنت سواء كمبيوتر أو أي جهاز لوحي 
وهو شيء ضروري إلجراء التجربة  ،أو سبورة تفاعلية أو غريه

وهو ما اتفقت عليه احمللالت مجيعهن حيث  ،22صفحة 
واألخرى ذكرت  ،ذكرت إحداهن ضرورة وجود حاسب آيل

وكذلك  ،ستخدم فيها االتصال باإلنرتنتعدم وجود وسيلة ي
وذكر البعض  ،حتتاج بعض التجارب ملساطر قياس ومنقلة

 عدم ذكر عدد القطع اليت حتتاجها التجربة.
ة باألدوات اخلاصة ملنهج الصف ما أهم املشكالت املتعلق -
 ؟ الثانويول األ

أو وجود بعض  ،عدم توفر األدوات باملختربات املدرسية
دوات وتوفرها باملخترب لكنها تالفة أو غري صاحلة األ

 لالستخدام وحتتاج صيانه. 

دوات التقنية احلديثة اليت ترين ضرورة ما األجهزة واأل -
 توفرها يف املخترب املدرسي؟

 ،Data Showبروجكتور جهاز العرض  ،سبورة تفاعلية 
خمتربات  ،العموديسقاط جهاز العرض اإل ،جهاز كمبيوتر 

 .ةضية وحموسبافرتا
وبشكل عام اتفقت هذه النتائج مع الدراسات اليت طالبت 
بتوفري التقنيات املختلفة يف املختربات جلميع املدارس 

نرتنت من متطلبات جتارب هذا كون اإلا  وخصوص   ،وتفعيلها
 ت الكثري من الدراسات ضرورة توفروقد حث ،املنهج

لوم مثل املستحدثات التقنية وتوظيفها يف خمتربات الع
 ،الشايع ؛2013 ،وجوهر ،احلافظ ؛2010 ،)الزهراين
2006.) 

داة أ الباحثتانولإلجابة عن السؤال الثاين استخدمت 
وحتتوي على  ،مبنية على األداة األوىل)بطاقة حصر( مسحية 

 :مها ،حمورين
 المحور األول: التجهيزات األساسية -
 تجهيزات األثاث المدرسي -أ -

 10جدول
 تجهيزات األثاث المدرسيرأي أفراد العينة حول 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط

 ال نعم غير مناسبة مناسبة ال نعم

 طاولة للمعلمة )بنش( 1
 6 88 5 89 2 94 ك

1.98 0.144 1 
% 97.9 2.1 94.7 5.3 96.3 6.4 

 طاوالت للطالبات 2
 4 81 15 70 11 85 ك

 4م 0.320 1.89
% 88.5 11.5 82.4 17.6 95.3 4.7 

 مقاعد الطالبات 3
 16.7 69 27 58 11 85 ك

 4م 0.320 1.89
% 88.5 11.5 68.2 31.8 81.2 18.8 

 دواتدواليب حلفظ األ 4
 5 86 14 77 5 91 ك

1.95 0.223 3 
% 94.8 5.2 84.6 15.4 94.5 5.5 

 سبورة )ثابته أو متحركة( 5
 3 90 3 90 3 93 ك

1.97 0.175 2 
% 96.9 3.1 96.8 3.2 96.8 3.2 

 0.158، االنحراف المعياري العام =  1.93المتوسط الحسابي العام = 
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يتضح لنا أن عبارات جتهيزات األثاث  10من اجلدول 
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاملدرسي لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقدطاولة للمعلمة )بنش(  .1
% والصاحل 97.9( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.98)

% وميثل أكثر جتهيزات 96.3لالستخدام منها ما نسبته 
 ا وأكثرها صالحية لالستخدام.األثاث املدرسي توفر  

بلغ املتوسط احلسايب  فقدأو متحركة(  ةسبورة )ثابت .2
% والصاحل 96.9ةبمما يدل على أهنا متوفرة وبنس (1.97)

% ومدى مناسبتها لعدد 96.8لالستخدام منها 
% وقد يرجع السبب لصغر حجم بعضها أو 96.8الطالبات

خيتفي  إذ ةبطريقة غري جيدبت التهالك لقدمها أو أهنا ركِّ 
 جزء كبري من السبورة خلف بنش املعلمة.

بلغ املتوسط احلسايب  فقددوات دواليب حلفظ األ .3
% والصاحل 94.8على أهنا متوفرة بنسبة  ( مما يدل1.95)

% ومدى مناسبتها لعدد الطالبات  94.5منها لالستخدام 
%؛ فقد تتوفر الدواليب لكن ليس 84.6كانت نسبته 

بشكل كاف لكثرة عدد الطالبات مما يعين وجود أدوات 
حيتاج املخترب توفري دواليب وخزائن حلفظها  ومن مث ،أكثر

ا ملدرسة ثانوية أبد   ي اكاف  د  ال يع مثال  ثنني افوجود  ،بعدد أكرب
 بالفصل الواحد. 30يتعدى عدد الطالبات فيها 

بلغ املتوسط  فقدطاوالت للطالبات، و مقاعد الطالبات  .4
% 88.5بنسبة ( مما يدل على أهنا متوفرة 1.89)احلسايب 

 إذولكن الطاوالت الصاحل منها لالستخدام أكثر من املقاعد 
% ومدى مناسبتها لعدد 95.3بلغت نسبة الصالحية 

املقاعد الصاحل  يف حني كانت ،%82.4الطالبات بنسبة 
ومناسبتها لعدد الطالبات  ،%81.2منها لالستخدام بنسبة 

% ويرجع السبب يف اكتظاظ الفصول بعدد  68.2بنسبة 
طالبة يف الفصل  50كبري يصل يف بعض املدارس إىل  

 الواحد.
يتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ومما سبق 

( أن جتهيزات األثاث املدرسي متوفرة بشكل عام 1.93)
-%98ن مدى نسب التوفر ما بني إ إذوبنسب مرتفعة 

88.5 .% 
 تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة –ب 

 11 جدول
 رأي أفراد العينة حول تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط

 ال نعم غير مناسبة مناسبة ال نعم

 متديدات الكهرباء 6
 16 73 9 80 7 89 ك

 2م 0.261 1.93
% 92.7 7.3 89.9 10.1 82 18 

 أنابيب الغاز 7
 31 37 9 58 29 67 ك

1.70 0.464 4 
% 69.8 30.2 86.6 13.4 54.4 45.6 

 صنابري املاء 8
 7 82 10 79 7 89 ك

 2م 0.261 1.93
% 92.7 7.3 88.8 11.2 92.1 7.9 

 قنوات تصريف املياه 9
 11 80 8 83 5 91 ك

1.95 0.223 1 
% 94.8 5.2 91.2 8.8 87.9 12.1 

 0.220، االوحراف املعياري العام =  1.87املتوسط احلسايب العام = 
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يتضح لنا أن عبارات جتهيز املخترب  11من اجلدول 
ترتتب وفق الرتتيب بالتمديدات الالزمة لدى أفراد العينة 

 :يتاآل
( 1.95بلغ املتوسط احلسايب ) فقدقنوات تصريف املياه  .1

% ولكن مدى 94.8مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 
% مما يعين أن قنوات 87.9صالحيتها يقدر بنسبة 

التصريف حتتاج للصيانة الدورية واملنتظمة لتعمل بشكل 
وال خيفى تأثري تراكم مياه اجملاري على صحة الطالبات  ،جيد

 ا إذا اختلطت مبواد كيميائية ذات رائحة نفاثه.وص  وخص
بلغ املتوسط  فقدصنابري املاء متديدات الكهرباء، و  .2

( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مئوية تقدر 1.93احلسايب )
% 92.1وتقدر صالحية صنابري املاء بـنسبة  ،%92.7بـ

% وذلك كما سبق 88،8ومدى مناسبتها لعدد الطالب 

الطاوالت وما حتوي من  إذ إنبكثرة عدد الطالبات  شارةاإل
وصالحية متديدات  ،متديدات لن تكون كافية لعدد الطالبات

% ومناسبتها لعدد الطالبات بنسبة 82الكهرباء تقدر بـ
89.9.% 

( مما يدل 1.70بلغ املتوسط احلسايب ) فقدأنابيب الغاز  .3
قدر ت إذعلى أهنا متوفرة ولكن بنسبة أقل من غريها 

% ولعل ذلك يعود لتخوف 54% وصالحيتها 69.8بـ
ا بعد تعميمات الدفاع املدارس من استخدام الغاز وخصوص  

 املدين بعد حرائق املدارس.
( أن جتهيز 1.87ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )

املخترب بالتمديدات الالزمة متوفرة بشكل عام وبنسب ما بني 
-%95مدى نسب التوفر ما بني  نإذ إاملرتفع واملتوسط 

70.% 

 احتياطات األمن والسالمة –ج 

 12جدول 
رأي أفراد العينة حول احتياطات األمن والسالمة

 م
 

 العبارة

 متوفرة
مناسبة الكمية لعدد 

 الطالب
 صالحة لالستخدام

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

غير  مناسبة ال نعم
 مناسبة

 ال نعم

 خمارج طوارئ 10
 3 81 7 77 12 84 ك

1.87 0.332 5 
% 87.5 12.5 91.7 8.3 96.4 3.6 

 طفايات احلريق 11
 18 69 14 73 9 87 ك

1.91 0.293 2 
% 90.6 9.4 83.9 16.1 79.3 20.7 

صندوق اإلسعافات  12
 األولية

 8 81 5 84 7 89 ك
1.93 0.261 1 

% 92.7 7.3 94.4 5.6 91 9 

 جهاز اإلنذار 13
 27 49 4 72 20 76 ك

 6م 0.408 1.79
% 79.2 20.8 94.7 5.3 64.5 35.5 

 مراوح الشفط 14
 19 66 9 76 11 85 ك

1.89 0.320 3 
% 88.5 11.5 89.4 10.6 77.6 22.4 

أجهزة كشف تسرب  15
 الغاز

 29 34 8 55 33 63 ك
1.66 0.477 8 

% 65.6 34.4 87.3 12.7 54 46 
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 م
 

 العبارة

مناسبة الكمية لعدد  متوفرة
 الطالب

 صالحة لالستخدام
 المتوسط

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 مناسبة ال نعم
غير 
 مناسبة

 ال نعم

 أجهزة كشف الدخان 16
 30 46 8 68 20 76 ك

 6م 0.408 1.79
% 79.2 20.8 89.5 10.5 60.5 39.5 

 سطول رمل 17
 8 76 5 79 12 84 ك

1.88 0.332 4 
% 87.5 12.5 94 6 90.5 9.5 

رشاشات ماء يف  18
 السقف

 4 13 3 14 79 17 ك
1.18 0.384 9 

% 17.7 82.3 82.4 17.6 76.5 23.5 
 0.188، االنحراف المعياري العام =  1.76المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات احتياطات األمن  12من اجلدول 
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلوالسالمة لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقدصندوق اإلسعافات األولية  .1
( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر 1.93)
مناسبتها وأما  % 91% والصاحل منها لالستخدام 93بـ

 %.95لعدد الطالب فبنسبة 
( مما 1.91بلغ املتوسط احلسايب ) فقدطفايات احلريق  .2

% ومناسبتها 91ر بـ يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقد
الصاحل منها لالستخدام  وأما% 84بنسبة لعدد الطالب 

% فقط ويرجع السبب النتهاء صالحيتها وحتتاج 81فيقدر بـ
 معظمها للصيانة والتجديد.

( مما 1.89بلغ املتوسط احلسايب ) فقدمراوح الشفط  .3
% ولكن 89يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر بـ 

% مما يعين أهنا حباجة للصيانة 78الصاحل منها لالستخدام 
 الضرورية.شياء ية املخترب من األفتهو 
( مما يدل 1.88بلغ املتوسط احلسايب ) فقدسطول رمل  .4

بلغت نسبة التوفر  إذا على أهنا متوفرة وبدرجة عالية نسبي  
سبتها لعدد الطالب ومدى منا% 91% والصاحل منها 88
94%. 

( مما يدل 1.87بلغ املتوسط احلسايب ) فقدخمارج طوارئ  .5
احل % والص88ا تقدر بـ يض  أأهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة  على

 .%96منها لالستخدام ما نسبته
بلغ املتوسط  فقدأجهزة كشف الدخان جهاز اإلنذار، و  .6

% 79( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.79احلسايب )
% على التوايل ويرجع 61% و65 وصالحيتها بنسبة

 .السبب يف أن الكثري من املدارس مل تقم بتجريبها أصال  
بلغ املتوسط احلسايب  فقدأجهزة كشف تسرب الغاز  .7

% 66متوسطة ( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.66)
 .%54وصالحيتها بنسبة 

بلغ املتوسط احلسايب  فقدرشاشات ماء يف السقف  .8
 متوفرة.( مما يدل على أهنا غري 1.18)

( أن 1.76ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )
بشكل عام وقد تراوحت احتياطات األمن والسالمة متوفرة 

%( مما يعين أن توافر احتياطات 66 -%93)النسب بني 
عدا  ما ،ن والسالمة يرتاوح ما بني املرتفع واملتوسطاألم

رشاشات السقف واليت تتوفر يف املدارس التابعة للحرس أو 
ا  فقط واليت ختتلف يف تصميمها عن مدارس للدفاع سابق  

 وزارة الرتبية والتعليم وعلى مستوى أعلى من األمان.
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 التقنية الحديثةالتجهيزات  –د 
 13جدول

 رأي أفراد العينة حول التجهيزات التقنية الحديثة

  م
 العبارة

مناسبة الكمية لعدد  متوفرة
 الطالب

 صالحة لالستخدام
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

غير  مناسبة ال نعم
 مناسبة

 ال نعم

 السبورة التفاعلية 19
 4 20 5 19 72 24 ك

1.25 0.435 4 
% 25 75 79.2 20.8 83.3 16.7 

جهاز العرض  20
Data Show 

 4 49 2 51 43 53 ك
1.55 0.500 1 

% 55.2 44.8 96.2 3.8 92.5 7.5 

أجهزة احلاسب  21
 اآليل

 4 31 9 26 61 35 ك
1.36 0.484 2 

% 36.5 63.5 74.3 25.7 88.6 11.4 

مستشعرات )خمترب  22
 حموسب(

 4 23 5 22 69 27 ك
1.28 0.452 3 

% 28.1 71.9 81.5 18.5 85.2 14.8 

23 CD   خمترب
 افرتاضي

 3 8 2 9 85 11 ك
1.11 0.320 5 

% 11.5 88.5 81.8 18.2 72.7 27.3 
 6 0.293 1.09 1 8 2 7 87 9 ك إنرتنت 24

  % 9.4 90.6 77.8 22.2 88.9 11.1    
 0.216، االنحراف المعياري العام =  1.27المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات التجهيزات التقنية  13من اجلدول
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاحلديثة لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقد Data Showجهاز العرض  .1
 % .55( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة متوسطة 1.55)
( 1.36بلغ املتوسط احلسايب ) فقدأجهزة احلاسب اآليل  .2

 مما يدل على أهنا غري متوفرة.
بلغ املتوسط احلسايب  فقدمستشعرات )خمترب حموسب(  .3
 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة.1.28)
( مما 1.25بلغ املتوسط احلسايب ) فقدعلية السبورة التفا .4

 يدل على أهنا غري متوفرة.
5. CD  ( 1.11بلغ املتوسط احلسايب ) فقدخمترب افرتاضي

 مما يدل على أهنا غري متوفرة.

( مما يدل على 1.09بلغ املتوسط احلسايب ) فقدإنرتنت  .6
 أهنا غري متوفرة.

( أن 1.27)ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ 
بدرجة متوسطة ية احلديثة غري متوفرة واملتوفر التجهيزات التقن

فقط وهذا ال يعين عدم توفر  Data Showهو جهاز العرض 
 ا.ا ولكن متوفرة بدرجة منخفضة جدً تقنيات حديثة هنائي  

جتهيزات األدوات الالزمة ملنهج الصف  المحور الثاني:
 .ويشمل أدوات مستهلكة وغري مستهلكة الثانوياألول 

 أدوات مستهلكة –أ 
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 14جدول 
 رأي أفراد العينة حول األدوات المستهلكة

 م
 

 العبارة

 متوفرة
مناسبة الكمية لعدد 

 الطالب
 صالحة لالستخدام

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 لوح كرتوين 1
 3 46 7 42 47 49 ك

1.51 0.503 3 
% 51 49 85.7 14.3 93.9 6.1 

 شريط الصق 2
 1 68 8 61 27 69 ك

1.72 0.45 1 
% 71.9 28.1 88.4 11.6 98.6 1.4 

ورق صحف  3
 )جرائد(

 2 39 6 35 55 41 ك
1.43 0.497 4 

% 42.7 57.3 85.4 14.6 95.1 4.9 

 خيوط 4
 3 58 5 56 35 61 ك

1.64 0.484 2 
% 63.5 36.5 91.8 8.2 95.1 4.9 

 5 0.494 1.41 3 36 3 36 57 39 ك ورق رسم بياين 5

  % 40.6 59.4 92.3 7.7 92.3 7.7    
 0.399، االنحراف المعياري العام =  1.53المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات األدوات املستهلكة  14من اجلدول 
 :يتاد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآللدى أفر 

( مما 1.72) بلغ املتوسط احلسايب فقدشريط الصق  .1
 %.72بنسبة يدل على أنه متوفر 

( مما يدل على 1.64)بلغ املتوسط احلسايب  فقدخيوط  .2
 %.64بنسبة أهنا متوفرة 

( مما يدل 1.51)بلغ املتوسط احلسايب  فقدلوح كرتوين  .3
 %.51بنسبة على أهنا متوفرة 

بلغ املتوسط احلسايب  فقدورق صحف )جرائد(  .4
 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة.1.43)

( مما 1.41بلغ املتوسط احلسايب ) فقدورق رسم بياين  .5
 على أهنا غري متوفرة. يدل
( أن 1.53ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )    

مجيع  د  متوسطة ولكن تعبدرجة األدوات املستهلكة متوفرة 
هذه األدوات املستهلكة سهلة التوفري من قبل احملضرة أو 

ن بعضها مثل ورق إ إذ نملعلمة أو من قبل الطالبات أنفسها
غري أهنا  ،الكرتوين رمبا يكون من املخلفاتالصحف واللوح 

ليست مكلفة وميكن توفريها من امليزانية املخصصة للعلوم يف 
 املدرسة.

 أدوات غير مستهلكة –ب 
 15جدول 

ةالمستهلكغير رأي أفراد العينة حول األدوات 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 سيارة لعبة بنابض 6
 4 45 9 40 47 49 ك

1.51 0.503 11 
% 51 49 18.4 81.6 91.8 8.2 
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  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 نابض 7
 4 77 15 66 15 81 ك

1.84 0.365 2 
% 84 15.6 81.5 18.5 95.1 4.9 

 كتلة ذات خطاف 8
 2 78 12 68 16 80 ك

1.83 0.375 3 
% 83.3 16.7 85 15 97.5 2.5 

 كامريا فيديو 9
 4 12 2 14 80 16 ك

1.17 0.375 18 
% 16.7 83.3 87.5 12.5 75 25 

 مسطرة مرتية 10
 1 83 7 77 12 84 ك

1.87 0.332 1 
% 87.5 12.5 91.7 8.3 98.8 1.2 

 هللة 50قطع نقديه فئة 11
 3 44 3 44 49 47 ك

 12م 0.503 1.49
% 49 51 93.6 6.4 93.6 6.4 

 لوح خشيب 12
 3 49 5 47 44 52 ك

1.54 0.501 9 
% 54.2 45.8 91.4 9.6 94.2 5.8 

 مؤقت ذا شريط ورقي 13
 3 14 3 14 79 17 ك

1.18 0.384 17 
% 17.7 82.3 82.4 17.6 82.4 17.6 

 كرة فوالذ 14
 3 50 11 42 43 53 ك

1.55 0.500 8 
% 55.2 44.8 79.2 20.8 94.3 5.7 

أنبوب طويل ميكن تشكيله  15
 Uعلى حرف

 4 43 4 43 49 47 ك
 12م 0.503 1.49

% 49 51 91.5 8.5 91.5 8.5 

 كجم1كتلة  16
 2 59 6 55 35 61 ك

 5م 0.484 1.64
% 63.5 36.5 90.2 9.8 96.7 3.3 

 حلقات معدنية 17
 3 47 6 44 46 50 ك

1.52 0.502 10 
% 52.1 47.9 88 12 94 6 

ماسك على شكل حرف  18
C 

 3 40 5 38 53 43 ك
1.45 0.500 16 

% 44.8 55.2 88.4 11.6 93 7 

 مسيكحبل  19
 3 44 4 43 49 47 ك

 12م 0.503 1.49
% 49 51 91.5 8.5 93.6 6.4 

 شريط قياس مرتي 20
 4 41 8 37 51 45 ك

1.47 0.502 15 
% 46.9 53.1 82.2 17.8 91.1 8.9 

 ميزان 21
 8 65 14 59 23 73 ك

1.76 0.429 4 
% 76 24 80.8 19.2 89 11 

 يقافساعة إ 22
 5 56 13 48 35 61 ك

 5م 0.484 1.64
% 63.5 36.5 78.7 21.3 91.8 8.2 

 55 3 13 45 38 58 ك قطع خشبية خمتلفة الكتل 23
1.60 0.492 7 

% 60.4 39.6 77.6 22.4 94.8 5.2 
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  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 0.270، االنحراف المعياري العام =  1.55المتوسط الحسابي العام = 
يتضح لنا أن عبارات األدوات غري السابق  15من اجلدول 

 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاملستهلكة لدى أفرا
( مما يدل 1.87)بلغ املتوسط احلسايب  فقدمسطرة مرتية  .1

% ومناسبتها لعدد 88بنسبة مرتفعة على أهنا متوفرة 
 %.99% وصالحيتها بنسبة 92الطالب بنسبة 

( مما يدل على 1.84بلغ املتوسط احلسايب ) فقدنابض  . 2
% ولكن مناسبته 95% وصالحيته 84أنه متوفر بنسبة 

 %.82لعدد الطالب 
( 1.83)بلغ املتوسط احلسايب  فقدكتلة ذات خطاف  .3

 %.83بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة 
( مما يدل على 1.76) بلغ املتوسط احلسايب فقدميزان  .4

% 89% والصاحل منه ما نسبته 76بنسبة أنه متوفر  
 %. 81ومناسبته لعدد الطالب 

بلغ املتوسط احلسايب  فقديقاف إكجم، و ساعة 1كتلة  .5
% ومدى 64بنسبة ( مما يدل على أهنا متوفرة 1.64)

 %.97% وصالحيتها 90مناسبتها لعدد الطالبات بنسبة 
بلغ املتوسط احلسايب  فقدقطع خشبية خمتلفة الكتل  .6
% ومناسبة 60بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة  (1.60)

ن توفرها متوسط أ% مما يعين 78دها لعدد الطالبات عد
 وغري كافية إىل حد ما لكثرة عدد الطالبات.

( مما يدل 1.55)بلغ املتوسط احلسايب  فقدكرة فوالذ  .7
% وكذلك مناسبتها 55بنسبة متوسطة على أهنا متوفرة 
 % .80ألعداد الطالبات 

( مما يدل 1.54بلغ املتوسط احلسايب ) فقدلوح خشيب  .8
 %.54على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة 

( مما 1.52بلغ املتوسط احلسايب )فقد حلقات معدنية  .9
 %.52يدل على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة 

( 1.51)بلغ املتوسط احلسايب  فقدسيارة لعبة بنابض  .10
 % أي متوسطة التوفر.51بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة 

وأنبوب طويل ميكن تشكيله  ،هللة 50قطع نقديه فئة .11
بلغ املتوسط احلسايب  فقد، و حبل مسيك Uعلى حرف

 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة أو ضعيفة التوفر.1.49)
( 1.47احلسايب ) بلغ املتوسط فقدشريط قياس مرتي  .12

 .مما يدل على أنه غري متوفر
احلسايب  بلغ املتوسط فقد Cلى شكل حرف ماسك ع .13

 .غري متوفر ( مما يدل على أنه1.46)
احلسايب  بلغ املتوسط فقدشريط ورقي  ومؤقت ذ .14

 .غري متوفر ( مما يدل على أنه1.18)
( مما 1.17بلغ املتوسط احلسايب ) فقدكامريا فيديو  .15

 يدل على أهنا غري متوفرة.
( أن 1.55العام والبالغ )ويتضح من املتوسط احلسايب 

ن إستهلكة متوفرة بدرجة متوسطة كما األدوات غري امل
ميكن توفريها  ةيف البيئة احمللية وبأسعار زهيد معظمها متوفر

 .بسهولة من ميزانية املدرسة

 خالصة النتائج:

إجابة  ج اليت مت التوصل هلا واليت تعد  ميكن تلخيص النتائ
  :يت( اآل16كما يف اجلدول )  دراسة،للسؤال الرئيس يف ال
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 16جدول  
  خالصة النتائج 

 المحور  المتوسط الحسابي الترتيب التوفر

 المحور األثاث املدرسي 93,1 1 متوفرة بدرجة عالية جدا

 التمديدات الالزمة 87,1 2 عالية التوفر ولاأل

 احتياطات السالمة 76,1 3 توسطأعلى من امل

 املستحدثات التقنية 27,1 6 توفرضعيفة ال

 المحور دوات مستهلكةأ 53,1 5 التوفرتوسطة م

 دوات غري مستهلكةأ 55,1 4 التوفرتوسطة م الثاني

أن مجيع احملاور متوفرة وختتلف 16ويتضح من اجلدول 
ضعيفة  د  ا املستحدثات التقنية واليت تعما عد ،يف درجة التوفر

 رات على ضرورة توفوقد حثت الكثري من الدراس ،التوفر
يف خمتربات العلوم كدراسة كل  املستحدثات التقنية وتوظيفها

 ،الشايع؛ 2013 ،وجوهر ،احلافظ ؛2010 ،)الزهراينمن 
2006.) 
تكون مناسبتها  لى الرغم من توفر بعض األدوات وع

لعدد الطالب قليلة الكتظاظ الفصول بأعداد هائلة من 
فال ميكن حل هذه املشكلة إال بتوزيعهم جملموعات   ،الطالب

من ن إجراء التجربة بأنفسهم و كبرية مما حيرم بعض الطالب م
وقد وضحت  ،تقل الفائدة املرجوة من العمل التجرييب مث

العديد من احملضرات حاجة املختربات للصيانة والتجديد 
واليت  ،دواتر لعدم صالحية بعض التجهيزات واألاملستم

هتا العديد من الدراسات أهنا معيقات لنجاح العمل عد  
؛ 2006،؛ اجلرب1435،احلرتومي)دراسة املخربي مثل 

  (.1433،صبان
 :أيتمبا ي الباحثتانتوصي  دراسةيف ضوء نتائج ال
حتليل املنهج وكذلك مسح  الدراسة هلقد مت يف هذ

لعدد من  الباحثتانميداين للمختربات وقد توصلت 
 التوصيات.

 

 الثانوي:توصيات تتعلق بكتاب الفيزياء للصف األول 

االهتمام بصياغة النشاطات يف مجيع الكتاب بطريقة  -1
 توضح األدوات املطلوبة يف التجربة.واحدة 

حتديد املقرتحات البديلة لألنشطة أو األدوات واليت ميكن  -2
 .اأن تكون بدائل أسهل توفر  

ملمكن استخدامها كما يف حتديد الوسائل التقنية ا -3
 أو استخدامه. هالذي مل يوضح طريقة عرضنرتنت متطلب اإل

 املدرسية:توصيات لتطوير العمل يف املختربات 
أن يتناسب عدد املختربات مع عدد فصول املدرسة  -1

 والكثافة الطالبية.
جهزة وكل ما يتطلبه املنهج املطور توفري األدوات واأل -2

ا من كامريات الفيديو واملاسكات واملؤقتات ومراعاة  وخصوص  
 كثافة الطالب يف كل مدرسة.

يع املختربات الرتكيز على توفري املستحدثات التقنية يف مج -3
 وتعميم التجارب الناجحة للمختربات احملوسبة واالفرتاضية.

زيادة املخصصات املالية اليت تصرف للمدارس ملادة  -4
العلوم بفروعها بناء على عدد الطالب واحتياجات املناهج 

 للصرف. ةمع ضرورة حتديد آلية سهل ،املطورة
اث الذي  األثدورية للمختربات وتغيري صيانةجيب عمل  -5

 .ةسن 25زاد عمره عن 
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من والسالمة يف املدارس ضرورة االهتمام برفع مستوى األ -6
 ،وتوعية املسؤوالت من حمضرات ومعلمات بالطرق الالزمة

 والتجريب الدوري لطفايات احلريق والصيانة الدورية هلا.

تقترح  الدراسةضوء نتائج  العالقة: فيالمقترحات ذات 
 ي:أتما ي الباحثتان

إجراء دراسة مماثلة للصفوف الثاين والثالث للفصلني  -1
 الدراسية ملنهج الفيزياء املطور.

حياء ثلة للمناهج األخرى الكيمياء واألإجراء دراسة مما -2
 املطورة.

إجراء دراسة للكشف عن طرق صرف ميزانية العلوم  -3
 وكفايتها.

الرتكيز إجراء دراسة تقوميية لكتب العلوم وختصصاته مع  -4
 على النشاطات العملية.

 المراجع:

تقومي أداء مشريف املختربات  (.2005)إبراهيم عبد اهلل سليمان  ،البلطان
املدرسية يف ضوء مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر حمضري املختربات 

رسالة  .ومعلمي العلوم ومديري املدارس يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
 ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس .ماجستري غري منشورة

 جامعة امللك سعود: الرياض.
املخترب االفرتاضي  (.2013)أمحد  ،حممود عبدالسالم؛ وجوهر ،احلافظ

لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره يف تنمية قوة املالحظة لطالب املرحلة 
ية اجمللة العربية للدراسات الرتبو املتوسطة وحتصيلهم املعريف. 

 .31-7، (2)، واالجتماعية
معوقات استخدام املخترب يف  (.1435عبداهلل بن أمحد علي.) ،احلرتومي

تدريس مقررات الكيمياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني 
. رسالة ماجستري غري منشورة)بنني(.  وحمضري املخترب مبحافظة الليث

 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس
معوقات استخدام املخترب يف تدريس العلوم  (.2009)جرب حممد داود  ،اجلرب

من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض 
-116 (،3) 12جملة الرتبية العلمية.باململكة العربية السعودية. 

150. 
دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوم للصف  (.2005) يوليو/جرب حممد  ،اجلرب

السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري تدريس 

. مصر. حبث مقدم للمؤمتر مناهج التعلم واملستويات املعيارية العلوم.
 جامعة عني مشس.

واقع استخدام املخترب يف تدريس  (.1430)أمحد منصور غرم اهلل  ،الزهراين
. ةعلوم باملدارس الليلية املتوسطة مبدينيت مكة املكرمة وجدمادة ال

كلية   ،. قسم املناهج وطرق التدريسرسالة ماجستري غري منشورة
 جامعة أم القرى: مكة. ،الرتبية

واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف  (.2010)مرمي سعد  ،الزهراين 
مبكة  مشرفات العلومخمتربات العلوم باملرحلة الثانوية من وجهة نظر 

  ،. قسم املناهج وطرق التدريسرسالة ماجستري غري منشورةاملكرمة. 
 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية 

(. واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف 2006)فهد سليمان  ،الشايع
جملة جامعة  املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب وحوها.

 -441 ، 19سالمية(، الرتبوية والدراسات اإل )العلوم ودامللك سع
498. 

 ،2007) جنوى عبد الرحيم  ،عبد اللطيف عبد الكرمي؛ وشاهني ،الشدوخي 
يوليو(. التعليم والتعلم يف اململكة العربية السعودية مناذج لبعض 

حبث مقدم يف املؤمتر العلمي . الربامج واملشروعات الرتبوية التطويرية
اجلمعية املصرية للرتبية  احلادي عشر :الرتبية العلمية ...إىل أين.

 .449-437العلمية، 
(. صعوبات العمل املخربي يف سلطنة عمان 2011) علي هويشل ،الشعيلي 

جامعة  –جملة كلية الرتبية من وجهة نظر فنيي املختربات املدرسية. 
 .509-469 ،44 مصر، -طنطا

ستخدام املختربات االفرتاضية يف أثر ا (.2009)علي حممد ظافر  ،الشهري 
حياء لطالب الصف رات التجارب املعملية يف مقرر األكساب مهاإ

قسم املناهج  ،رسالة ماجستري غري منشورة. جدةمبدينة  الثانويالثالث 
 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية  ،وطرق التدريس

 .السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل (.2012) حممد صاحل ،العساف 
 الزهراء. دار :الرياض

يف األنشطة  (. دور كل من املعلم والطالب2012)أمحد حسن  ،العياصرة
املخربية كما يراها معلمو العلوم يف املرحلة األساسية مبحافظة جرش 

 .190-165 ،(1)13جملة العلوم الرتبوية و النفسية. اجمللدباألردن. 
دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل خمتربات  (.1433)فهد حممد أمحد  ،الغامدي 

العلوم دراسة ميدانية على املرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري 
رسالة ماجستري غري املدارس وحمضري املختربات يف حمافظة الطائف. 

جامعة أم  ،كلية الرتبية  ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،منشورة
 القرى: مكة.

استخدام املختربات املدرسية يف تدريس  (.1423)محد عبد اهلل  ،القميزي 
العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 

 .129-120 ،46جملة التوثيق الرتبوي،   الرتبويني.
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(. تدريس العلوم 2003)علي  ،مىن؛ وراشد ،أمحد؛ وعبد اهلادي ،النجدي
ساليب واسرتاتيجيات حديثة يف تدريس طرق وأيف العامل املعاصر: 

القاهرة: دار الفكر  العلوم. يف سلسلة مراجع الرتبية وعلم النفس.
 العريب. 

عمان: دار املسرية  تعليم العلوم للجميع.(. 2008)هلل حممد عبد ا ،خطايبة
 للنشر.

عمان: دار الشروق للنشر  تدريس العلوم.أساليب  (.1996)عايش  ،زيتون 
 والتوزيع.

 العملية يف املدرسية املختربات تفعيل (.1429)حممد سعيد  مسيحة ،سليمان
 املناسبة العملية العلم واملهارات عمليات إكساب يف وأثره التعليمية

 املرحلة طالبات الفيزياء لدى يف املخربي العمل وحو واالجتاهات
 .183-135، (114، )جملة رسالة اخلليج العريبأهبا.  مبدينة الثانوية

املخترب املدرسي (. 2013)خولة زهدي  ،مجيل نعمان ؛وحطاب ،شاهني
 عمان: دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع. .يف تدريس العلوم ودوره

. ساسية يف املختربات التعليميةالطرائق األ (.2004)مجيل نعمان  ،شاهني
 للنشر والتوزيع.عمان: دار املناهج 

معوقات مشروع استثمار  (.1433)حسن فتحي عبد امللك  ،صبان 
لمرحلة الثانوية مبدينيت املختربات املدرسية يف تدريس مقررات األحياء ل

رسالة ماجستري غري  .يف ضوء بعض املعايري املختارة مكة وجدة
جامعة أم القرى:  ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس ،منشورة
 مكة.
عمان: دار اليازوري  املختربات املدرسية.(. 2007)الء آ ،عبد احلميد

 العلمية.
طرق تدريس العلوم بني النظرية  (.2013)حممد جنيب مصطفى ،عطيو 

 مصر: دار الفكر العريب. والتطبيق.
.عمان: ساليب احلديثة يف التعليم والتعلم األ (.2008)حممد  حيىي ،نبهان

 دار الباروزي العلمية للنشر.
 الرياض: مكتبة الرشد. طرق تدريس العلوم.(. 2007)عبد الرحيم  ،حممد 

وعات الرتبوية جبهاز الوزارة الربامج واملشر (. 1433)وزارة الرتبية والتعليم 
الرياض: اإلدارة العامة لربامج املشروعات الرتبوية  صدار الرابع(.)اإل

 )بدون رقم نشر(.
دليل التعليم العام لإلدارة العامة للرتبية (. 1435)وزارة الرتبية والتعليم  

 الرياض: تقنية املعلومات )بدون رقم نشر(. .والتعليم مبنطقة الرياض
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Abstract: The study aimed to know the Actual situation of school laboratories equipping with needed tools to teach eleventh 

grade developed physics curriculum in first semester by identifying needed tools and devices for the experiments, and check 

the availability of required tools for the curriculum in girls' high schools in Riyadh. 

The descriptive approach is used in study to know the needed tools to meet the requirements of book experiments. As well as 

using survey descriptive approach in order to survey the Actual situation of school laboratories equipping. Content analysis 

study limited to the experiments of physics book, whereas survey study included 55% of 175 girls' high schools in Riyadh. 

Two instruments were used; one of them for content analysis and the other is survey tool. The analysis results showed that 

five tools are being used and 18 unused tools needed for experiments, with the knowledge that most of the tools can be 

provided from the local environment. the survey results showed that School necessary installations are significantly available, 

security and safety precautions are available, technical equipment are lowly available. Many recommendations have been 

provided to increase performance level in school laboratories, thus make it more effective. The study suggested more studies. 

 

Keywords: fixed Laboratory, mobile Laboratory, virtual Laboratory, computerized laboratory, techniques. 
 


