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 واقع تنفيذ برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في العملية التعليمية في مدينة الرياض

 
 إعداد

 محمد بن جابر الشهري
 إدارة التعليم مبنطقة الرياض –وزارة التعليم 

 صالح بن عبداهلل العبد الكريم
 كلية الرتبية  –جامعة امللك سعود 

هـ1437/ 8/ 17وقبل  - هـ26/6/1437 قدم للنشر  

 
ب نيـــــة اداة ااســـــتفتا    إذ  املـــــنهج الوصـــــف  هـــــدح الب ـــــب إا تتبـــــع برنـــــامج تفعيـــــل املختـــــربات املدرســـــية الـــــذي ن فـــــذ يف اململكـــــة العربيـــــة ال ـــــعودية  باســـــتخدام: المستتتتتتخل 

  احلكوميــــــة وامبهليــــــة مبدينــــــة الريــــــاضمعلمــــــاا باملــــــدار  ال انويــــــة  289ى عينــــــة الب ــــــب الــــــ  تكونــــــة مــــــن   مت تطبيقــــــ  علــــــاوثباتــــــ هاصــــــدق عــــــد الت كــــــد مــــــنملعلمــــــ  العلــــــوم  وب
ــــــة اســــــتخدام و ــــــدورات  وقل ــــــة التهيل ــــــة   قــــــد كــــــارب ااهتمــــــام بعــــــدد ال ــــــ  قــــــدمة للمعلمــــــو لــــــه كا ي ــــــامج ال ــــــة للربن ــــــاهج إا ارب التهيل اشــــــارت النت

ب  مل يــــــتم توزيعهــــــا بالشـــــــكل ت. امــــــا بالن ـــــــبة للمــــــواد التعليميــــــة  بينــــــة النتـــــــاهج ارب بطاقــــــات امل   ــــــة  وادوات تقــــــومي الت ـــــــار امبدلــــــة واملطبوعــــــا
و يمــــا يتعلــــ  ب هــــداح الربنــــامج  قــــد   و اتــــى متوســــطاا ارب م ــــتود الــــدعم املقــــدم للربنــــامج مــــن وجهــــة ن ــــر املعلمــــ ايضــــاا  نتــــاهجالواشــــارت   الكــــايف

ـــــــاهج ارب  ـــــــرب  ـــــــا ادد إا ضـــــــع   يف اكت ـــــــاب اوضـــــــ ة النت ـــــــذ الطـــــــ ب ليفنشـــــــطة الـــــــ  تتطلـــــــ  العمـــــــل املخـــــــربي يف املخت هنـــــــا  ضـــــــعفاا يف تنفي
ــــة  إ بــــاهياا بــــو متوســــطات اســــت ابات ا ــــراد عينــــة الب ــــب مــــن املعلمــــو  الطــــ ب للمهــــارات العلميــــة العمليــــة  كمــــا بينــــة النتــــاهج وجــــود  ــــروت  دال

املعلمـــــو حنـــــو  لبـــــاحل املـــــدار  امبهليـــــة  يف  ـــــو ادهـــــرت النتـــــاهج عـــــدم وجـــــود  ـــــروت  دالـــــة  إ بـــــاهياا يف رايحنـــــو م ـــــتود تنفيـــــذ العمـــــل بالربنـــــامج 
وانتهـــــى الب ـــــب إا عـــــدد مـــــن التوصـــــيات   م ـــــتود تنفيـــــذ العمـــــل بالربنـــــامج خكـــــن ارب تعـــــ،د ملتيـــــه التخبـــــ  الدراســـــ   كيميـــــا    ي،يـــــا   ا يـــــا  

 واملقرت ات ل،يادة تفعيل الربنامج.
 

 . برنامج تفعيل املختربات املدرسيةاملختربات املدرسية  التعليم ال انوي   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

تشهد ال ا ة التعليمية يف وقتنا احلاضر  وعلى امل تويو احملل  
من اجل مواكبة التقدم العلم  والتكنولوج   وي تمد  هاه ا  والعامل  تطوراا 
إرب تدريس  إذ  يةمالتعلي صول  من ااستخدام امبم ل للوساهلهذا التطور ا
 يةالتعليم للوساهل مبم لمثاره إا من خ ل الفهم والتطبي  ا العلوم ا تت تى
 تويل الرتبية ااجتاهات احلدي ة يف رب إ من مثو   يف املدار  واستخدامها

املخترب املدرس  والنشاطات العملية امهية كبهة يف تدريس العلوم 
يف  يتم  ي  من جتارب ت اهماملخترب وما   ويعود ذلك إا امهية الطبيعية

التعلم  وتنمية قدراتم   ب ومشاركتهم اإلجيابية يفزيادة نشاط الط
حيوي رب مقرر العلوم مبفكه واابتكار و ل املشك ت  و الت على

اجلان   ماا الرتكي، علىا، كارب ل  ؛ لذا ساسية واملتكاملةمبا عمليات العلم
 ال  من ش هنا إك اب الطال  تلك العمل  وامبنشطة املبا بة

ويؤكد ابو ج لة والت ري    العمليات وتعويده على ااكتشاح
من املناشط العلمية  اا اساسي على امهية الت ري  كون  ج، اا   م2005 

التوصل إا املكونات اا مبفهوم العلم احلديب   ويرتبط ارتباطاا وثيق
ت حيتاج وقوانو ون ريا ومبادئامبساسية للعلم من  قاه  ومفاهيم 

 .املشاهدة والت ربة إا
إرب العلوم بفروعها املختلفة من املواد ال  تتمي، عن لهها بالعمل 
يف املختربات التعليمية   ا جعل الك ه من البا  و يف طرت التدريس 

 يف تدريس العلوم؛ اساسياا  مكوناا  وصف يرك،ورب على املخترب يف العلوم ب
ارب  ا يعين من امهية كبهة يف ت هيل تعليم وتعلم العلوم  وذلك ملا ل 

ا يؤدي إا  هم الط ب  دورب امبجه،ة واملواد يف املختربات هاتعليم
  . م2006 البانع   حملتود املادة

م كبه يف ويعد تدريس العلوم من اجملاات ال    ية باهتما
إا خدمة م امبول املقارب التقدم العلم  يهدح يف إامبن مة الرتبوية  إذ 
ارب اهلدح الرهيس لتدريس   إا م2008خطايبة   اإلن انية  ويشه
وا يتم ذلك  امل ق  علمياا واطن املهو إجياد  املرا ل العلوم يف مجيع 

ويؤكد تروبريج  وباييب  وبول   العلوم عملية  اعلة ا صارتإا إذ
يف كتاهبم الذي ترمج  عبد احلميد  م 2008  2004 

رب تفعيل دور املخترب يعمل على إك اب الطال  العديد إ ؛وآخرورب

من مهارات العمل بعد إكمال تعليم   ويتعلم ارب يكورب  اع ا معتمداا 
ه،ة  على نف    وارب ي  ظ  ويقيس  وي تنتج  وارب ي تخدم امبج

خمب  ولذا كارب ابد من وجود مكارب   وما هو اهم ارب يتعلم مبفرده
الط ب من  ارسة امبنشطة  خكِّن تل،مات امل ميعومقر جمه، جب

بنا ا على والت ارب العملية حبرية وامارب حتة إشراح معلم العلوم و 
  ومبا يتناس  مع املر لة الدراسيةاملنهج املقرر  مطال  توجيهات  و  

ا  هذا الدور ا ضل وان   من املخترب املدرس  مبد ليس هنا و 
 .وحتقي  تلك امبهداح

يف اململكة العربية  التعليم  الياا  وزارة  وزارة املعارحقد  رصة و 
  –إدراكاا منها ب مهيت   –ال عودية على إبراز اهتمامها هبذا اجلان  

ه   قد جا  يف الفقرة  ا  من املادة التاسعة 1416 ياسة التعليم  ب
بالنوا   واخلم و يف الباب ال اين "تكوين املهارات العلمية والعناية 

بامبعمال الفنية التطبيقية يف املدرسة  حبيب يتاح للطال  الفرصة للقيام 
يف اإلنتاج  وإجرا  الت ارب يف املخابر والورش  اليدوية وامل امهة

 .14ص واحلقول"
التعليم وزارة   إرب  املدرسية  هذا ااهتمام املت،ايد باملختربات  ومع

ر و الرتبويو يف إدارات من املشقد ا  ة من خ ل التقارير الواردة 
التعليم  وال،يارات امليدانية ملشر يها  قبوراا يف تفعيل املختربات املدرسية  
 ا جعلها تشرع يف وضع احللول املناسبة هلذه املشكلة  مت لة يف وضع 
برنامج لتفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ي عى و   ما ورد 

  ه1426 /8/6 وتاريخ 191/3الرتبية والتعليم رقم  يف تعميم وزارة
تدريس وتقومي الط ب  عملية والت ارب العلمية يف"إلدماج املهارات ال

ملواد العلوم يف املر لة ال انوية وذلك بتخبي  درجات لل ،  العمل  
 إدارة عمال الفبلية وااختبار النهاه "يف املخترب املدرس  ليف

 ه .1426التقنيات الرتبوية 
هــ  1426/1427عام الدراس  وقد بدا تطبي  الربنامج من ال

التطبي  مبدار  خمتارة على م تود إدارات التعليم يف  كاربحبيب  
اململكة  مث توسع الربنامج يف التطبي  ليشمل مجيع صفوح التعليم 

 إدارة التقنيات  هـ1431/1432الدراس  ال انوي بنهاية العام 
    ه .1426الرتبوية 
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 تحديد المشكلة: 

من قبل وزارة  باملختربات املدرسية على الرلم من ااهتمام
وردت من امليدارب عن طري  املشر و  هنا  تقارير إرب    التعليم باململكة

 ا ادت بوجود قبور يف تفعيل املختربات   عملة الوزارة   لة الرتبويو
هذا اخللل   ت عاجلبوية على وضع خطط مناسبة لك  يف التقنيات الرت 

  املناس . برنامج تفعيل املختربات املدرسية هو احلل   صبح
  امب يا  ملقرر ون معلم   مااثنا  عمله اربا ظ البا  وقد 

ارب هنا  بعض املشك ت ال  يعاين  بعده من العمل مع املعلمو وما
منها ط ب املر لة ال انوية  يما يتعل  مب ال الت ارب العملية يف 
 دا  املختربات املدرسية ومنها:  اخنفاض م تود الط ب  يما يتعل  ب

ويؤكد ذلك ما توصلة إلي  املهارات العملية يف املختربات املدرسية  
  ال  بي نةرير املشر و الرتبويوتقا كذلك  و هـ 1431دراسة امحد  

وقد اكد ذلك العقي ل وآخرورب   قبوراا يف تفعيل املختربات املدرسية
الط ب يف  هم  عند هنا  ضع    من جهة اخردو   هـ 1424 

وهذا ما اشارت إلية دراسة مسي ة  ليهاعمليات العلم والتدرب ع
اإلقبال على الت ارب  يف ارب هنا  ضعفاا   كما هـ 1429سليمارب  

ا لدد ط ب امبول ال انوي العملية يف املختربات املدرسية وخبوصا 
مر لة  امسة يت دد  وباعتبار ارب هذه املر لة من وجهة ن ر البا  
 ما ق م العلوم الطبيعيةل يها اجتاه الطال  حنو التخب  سوا  كارب 

ات بية حنو املقرر اجتاهاتم اإلجيابية او ال ل يفق ام امبخرد  و قاا ل
د من الدراسات م ل دراسة توصلة إلي  عد   وهذا ماالعملية الدراسية

  .هـ 1425  هـ   ودراسة العريين1422  ،هراينال
إرب برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية 

التعليم يف اململكة ارب املختبة واعتمده وزير الذي اوصة ب  الل 
العربية ال عودية قاهم على الطريقة ااستقباهية وال  ت عىن بالنشاط 

خر يقوم على إدماج آ  او مبعىن الذي يقوم على الت ري العمل  
 العقي ل وآخرورب   ةالعمل املخربي يف العملية التعليمية التعلمي  

 .هــ 1424
ملعر ة واقع  ةاحلاجة املاسة إلجرا  دراس اربمن هنا يرد البا  
 .درسية يف املدار  ال انويةتنفيذ برنامج تفعيل املختربات امل

 :  البحث أسئلة

 : الب ب الرهيس هو سؤال
ما واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف املدار  

 ال انوية مبدينة الرياض؟
 ية:تاآل الفرعية وتتفرع من  امبسللة

ما م تود التهيلة ال  قدمة لتنفيذ برنامج تفعيل املختربات  -1
 ؟ مبدينة الرياض يف املدار  ال انويةاملدرسية 

تفعيل املختربات املدرسية يف  ما م تود الدعم املقدم لربنامج -2
 ؟ مبدينة الرياض املدار  ال انوية

ما مدد حتقي  برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف  -3
 ؟  ليفهداح ال  وضعة ل  املدار  ال انوية مبدينة الرياض

 باهية بو متوسطات اإلدالة الما الفروت ذات  -4
است ابات ا راد عينة الب ب من املعلمو حنو م تود تنفيذ 
العمل بالربنامج وال  تع،د ملتيه نوع املدرسة   كوم  ـ 

 اهل  ؟

من معلم  العلوم اخت ح راي ا راد عينة الب ب ما مدد  -5
حنو م تود تنفيذ العمل بالربنامج تع،د ملتيه التخب   الطبيعية

 الدراس    ي،يا  . كيميا  . ا يا  ؟

 أهداف البحث: 

هدح الب ب إا معر ة واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات 
 املدرسية من خ ل التعرح على:

 م تود التهيلة ال  قدمة لتفعيل الربنامج. -1
م تود الدعم املقدم لتنفيذ  وتفعيل الربنامج  ال  من ش هنا   -2

 تطوير العمل املخربي. 

 جلها.ا  الربنامج مبهدا   ال  وجد من مدد حتقي  -3
 :أهمية البحث

 : يتما ي ي امهية الب ب خكن حتديد 
وهو هبذا  واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات تناولالب ب  رب هذاا -1
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يؤدي إا حت و نواتج التعلم عن  قد علم  يب  الربنامج مبنهج
طري  دمج جوان  الربنامج اإلجيابية والعمل على ختليب  من ال لبيات 

 الن رية والعملية.
يعتمد على  وتنفيذه يف املخترب ربنامجال إرب تفعيل  -2

 يمكن ارب  بإشراح املعلم  املمارسة والتفكه من قبل الط ب
  و هم على تدريس مقررات العلوم ي هم يف م اعدة املعلم
 على إا  د ماد تعتمال   الط ب لتلك املقررات

  .ااستقبا 
 وزارة لو يفان ار امل ؤو  وج  ت قد الب ب نتاهج هذا -3

يف اململكة العربية ال عودية إا ضرورة الرتبية والتعليم 
استكمال ما ينق  برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف 

 عليم ال انوي  والن ر إا إمكاربالتعليمية يف مدار  التالعملية 
 ت اعديف مرا ل التعليم العام امبخرد ال  تطبي  الربنامج 

 .تعليم العلوم اهداحبدورها على حتقي  

 :حدود البحث

 برنامج تفعيل املختربات املدرسية على قتبر هذا الب با 
هـ 1434/1435الدراس  للعام من  يب التهيلة  والدعم  والتنفيذ 

مبدينة  ةملدار  ال انوية احلكومية وامبهليابمن وجهة ن ر معلم  العلوم 
 .الرياض

 :مصطلحات البحث

 برنامج تفعيل المختبرات المدرسية:
ا اقرت  مب: املدرسية إجراهياا  برنامج تفعيل املخترباتح ر  يع    

وتاريخ  191/3وزاري رقم وزارة الرتبية والتعليم يف تعميمها ال
ختربات من وضع آليات للتودي  امبم ل للم هـ8/5/1426

ج املهارات العملية والت ارب العلمية يف عملي  املدرسية بدم
العلوم يف املر لة ال انوية  تدريس وتقومي الط ب ملواد 

بتخبي  درجات لل ،  العمل  يف املخترب املدرس  
 ليفعمال الفبلية وااختبار النهاه .

 :طار النظري والدراسات السابقةإلا

 أهمية المختبر في تدريس العلوم: 
يتخذ التطوير يف العملية التعليمية صوراا متعددة  منها     

 العملية الت ديد يف اسالي  التدريس  والتنوع يف امبنشطة
امبخذ  يعين  ا   واكت اب املهاراتال  تدح إا التعلم 

  Rusbult رزبلة  لمبالطرت احلدي ة يف التعليم والتع  
مواكبة و     وات اع وديفة املدرسة والدور املناط هبام 2016
إجياد املختربات التعليمية مبمهيتها البالية ي تل،م هذه ر يالتطو 

م  إا "ارب املخترب 1996يف عملية التدريس  ويشه العاين  
  سوا ا من  يب واابتكاريتيح للط ب  رصة اإلبداع 

اإلتيارب  ماقرتاح امب كار اجلديدة  ا محت و الت ارب  ا
تبر لو اق وجدت نيدة  وتلك الفرصة لاسللة جب جوبة و 

 ةنبيه كما تؤكد  .107التدريس على اجلان  الن ري" ص 
  فة احلدي ة للمخترب ترد ب رب م  ارب الفل2005ال امراه   

يقدم اجلان  العمل  على اجلان  الن ري وصواا إا املعارح 
رج إ رية ال  استنت ها الطال   كما الن رب التطبي  قد ُي 

اليات وامل   ات؛ الطال  من لر ة املخترب إا  يب الفع
 إرب دور الطال  يت ول إا دور إجيايب قاهم على  من مثو 

وسيلة إلثارة التفكه ااستنتاج  وتدوين النتاهج   يعد املخترب 
لدد الط ب وحتفي،هم اكتشاح احللول من جهة  وإثارة 

دا عاا حنو  كوربيإن  ت اجلديدة من جهة اخرد  كما املشك 
العملية الرتبوية م تمرة ومشوقة اإلبداع واابتكار  ا جيعل 

م  ارب 2008  2004  آخروربو تروبربج  يضي  و   64ص 
من ات العلوم يف بداية اخلم ين مناهج هنا  حتواا واض اا يف

اصبح املخترب مرك، ااهتمام يف مجيع   قدالقررب العشرين؛ 
م تويات العلوم يف املدار  ال انوية  وق دمة مناهج جديدة 

  والطلبة  يها هم امل تهد اهتمة بطرت استقبا  كارب 
ليدية  رصاا عديدةا لإلبداع  وارب امبنشطة العملية التق  تا ة 

من اجل استخدام عقوهلم حلل   رصاا كا ية للط با تتيح 
  .295ك ت املطرو ة يف املخترب ص املش
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امبنشطة العملية مهمة يف تدريس العلوم  ولالباا ما  وت عد    
ملخترب وجود  ا   نفذ هذه امبنشطة يف املختربات املدرسيةت  

  لذا كارب مبطلح املخترب املدرس  ضروري لتنفيذهااملدرس  
يرد زيتورب  إذشام ا ملا ي قام  ي  من انشطة عملية  

م  ارب املخترب املدرس  حيق  العديد من الفواهد يف 2001 
تدريس العلوم   هو يتيح للط ب  رص التعلم  واكت اب 
املعر ة العلمية واملهارات العملية  و ارسة عمليات العلم 

املة  كامل   ة  والقيا   والتنبؤ  امبساسية واملتك
اا وااستدال  وضبط املتيهات  كما يتيح للط ب  رص

و ل  ب نف هم من خ ل إتا ة الفرصة للتفكه لتعلمل
ص  جتاهات وامليولاملشك ت  باإلضا ة إا تشكيل اا

161 . 
م  إا ضرورة 2008  2004  آخروربو تروبربج  ويشه     

الذايت  والتقليل من ااعتماد على تدريس  الرتكي، على التعلم
اجملموعات الكبهة  وارب يكورب التدريس إعداداا لل ياة  
لضمارب استمرارية التعلم م تقب ا   ي ن ر إا العمل املخربي 

ية التعلم  وإك اب  على ان  إشرا  للطال  مباشرة يف عمل
 قد يتعلم الط ب ارب يكونوا  اعلو   مهارات العمل

ين على انف هم  وارب حيللوا  وي   وا  وي تخدموا  معتمد
ويقي وا  وامبهم من ذلك ارب يتعلموا مبفردهم   الت ري  
الذي يقوم ب  الطال  ي اعد على حتقي  هذه امبهداح 

التقليل من  فض ل ضل من العروض العملية  لذا يبشكل ا
ة  رصة  ارسة العروض العملية قدر اإلمكارب  وزياد

 .288لفردي ص ااستقبا  ا
كما تشه العديد من الدراسات العاملية واحمللية إا امهية     

ال،عيب  دراسة املخترب يف تدريس العلوم ومن تلك الدراسات
توصلة إا ارب اسلوب املخترب ااستقباه  ال  م  1986 

يؤدي إا حت و ادا  الط ب يف جمال مهارات التفكه 
البيانات؛  ا يدل على امبمهية العلم   ومهارات معاجلة 

اما دراسة هو  تو   يف تدريس العلوم  البارزة للمختربات
   هد ة إا  Hofstein & Lunetta, 2003ولونيتا   

استقبا  دور املخترب يف القررب احلادي والعشرين  وتبو  من 
م اختلفة وتيهت تيهاا خ هلا ارب معايه تدريس العلو 

من خ ل  من مثور التكنولوج  اهلاهل  و تطاا بفعل المت ارع
تطور اليايات واملقاصد الرتبوية وامبهداح يف تدريس العلوم 
 قد اختلفة ن رة الطال  واملعلم مبهداح العمل املخربي  
وكذلك اختلفة طرت واسالي  التدريس  ىت ارب املخترب 
نف   حتول من وسيلة تدريس كما كارب يعتقد يف ال اب  إا 

ذاتا  وه  التدريس نف   بل اصب ة مناهج لاية حبد 
  العلوم وساهل لت قي  اهداح العلوم بالعمل املخربي

هـ  دراسة هد ة للكش  1429سليمارب   مسي   اجرتو 
عن  عالية املختربات املدرسية يف إك اب عمليات العلم 
واملهارات العملية املناسبة وتنمية ااجتاهات حنو العمل 

  لدد طالبات الب  امبول ال انوي  املخربي يف الفي،يا
وتوصلة الدراسة إا وجود  روت ذات دالة إ باهية بو 
متوسطات درجات طالبات الب  امبول ال انوي على 
اختبار بعض عمليات العلم  وعلى إك اب بعض املهارات 
العملية  وعلى مقيا  ااجتاه حنو العمل املخربي لباحل 

و على  .اجملموعة الضابطة ريبية على   اباجملموعة الت 
م تود دول اخلليج امبخرد تشه دراسة  املوسوي  

 ,Al Musawi  2015وامبوسعيدي والبلوش   والبلوش   

Ambusaidi, Al-Balushi, & Al-Balushi, (2015)  إا
درس  امهية استهداح ابعاد اخرد يف استخدام املخترب امل

 كرتوين.بتفعيل تقنيات املخترب اإلل
 أهمية المختبر في تنمية مهارات الطالب:

 اب الط ب العديد من املهارات كإي هم املخترب يف     
العلمية والعملية املناسبة  كاملهارات اليدوية  واملهارات 

 هارات ااجتماعية  ويشه الن دي وراشدامبكادخية  وامل
هـ  إا ارب املهارات العلمية العملية ال  1423وعبداهلادي  

تبن  املخترب يف تدريس العلوم يكت بها الطال  من خ ل 
 إا ث ثة اصناح ه :
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وتتم ل يف قدرة الطال  على المهارات اليدوية:  -1
استخدام امبدوات وامبجه،ة  وصيانتها  والقدرة على إجرا  

  باإلضا ة إا مهارات الت ارب وامبنشطة بشكل علم 
ل   اتي ةالتشريح  والرسم  وعمل الوساهل العلمية يف  ال 

 الفرصة للقيام بذلك. 

وتتم ل يف اختيار املبادر المهارات األكاديمية:  -2
العلمية املناسبة  واستخدام اجمل ت العلمية بشكل ي اعده 
على التعلم  و استخ ص امب كار العلمية من خ ل إعداد 

ال  للتقرير وكتابت   ونقد امب كار وحتليلها بالتدري  الط
وم اعدة املعلم  باإلضا ة إا مهارات تبميم اجلداول 
والرسوم البيانية  وعمل اخلراهط و همها  والقدرة على 
تف هها  إضا ة لذلك خكن للطال  ارب يقوم بعملية وص  

 ملعلم  او ا د زم ه  بشكل  مفهوم. 

وتتضمن اكت اب مهارة ماعية : المهارات االجت -3
معلم  او و  سؤال او مداخلة بو املتعلم التواصل بطرح

زم ه   باإلضا ة إا القدرة على العمل مع اآلخرين من 
خ ل جمموعات صيهة  والتعامل مع اجلمعيات والنوادي 

خل املدرسة العلمية  واملشاركة يف النشاطات العلمية دا
 .89-88وخارجها بشكل إجيايب ص 

ارب الرتكي،  م 2008  2004  وآخروربتروبربج  ويرد     
سة واخلربة يف على تنمية املهارات يتطل  إتا ة الوقة للممار 

تنميتها  وتو ه املواد وامبدوات الكا ية  در  املهارات ال  جي  
رب إيف بيلة تش ع الط ب للعمل  كما ملمارسة املهارات 

املهارات وبوضوح  وارب يتم ور على املعلمو  هم اهداح 
إعدادهم  ول هذه امبهداح بداا من اهداح احملتود 

  2004  وآخروربتروبربج  كما يضي   التقليدية لو دها.
ب ن  خكن انتقا  العديد من املواد التعليمية لت هيل  م 2008

تنمية املهارات  حبيب تو ر الل  املواضيع الفكرية  وامب كار 
امبساسية   رصاا  ك هةا لتدريس مهارات متنوعة  مع الرتكي، 
على مهارات قليلة يف اي در  حمدد عند اإلعداد للتدريس   

امبداهية  وليس  كما جي  ارب يرك، التقييم على اجملاات
مب رد اإللقا   وجي  التقليل من الرتكي، على التيطية 

 .300تود والرتكي، على امبدا  والفهم ص ال اهرية للم 
وعن واقع املختربات وامهيتها يف تنمية مهارات الط ب     

م  بدراسة هد ة إا معر ة الواقع 2007قام املنتشري  
 تدريس امب يا  باملر لة الفعل  استخدام املخترب املدرس  يف

ال انوية مب ا  ة القنفذة  وتوصلة الدراسة إا عدة نتاهج 
 اخنفاضام املخترب املدرس  يشه إا امهها: ارب واقع استخد

الدور الذي يفرتض ارب يؤدي   كما اوض ة النتاهج م تود 
وجود  روت ذات دالة إ باهية يف است ابة جمتمع الدراسة 

استخدام املخترب املدرس  يف تدريس يف تقييمهم لواقع 
قلة  –امب يا  باملر لة ال انوية يف: قلة املخببات املالية 

املواد ال زمة إلجرا  الت ارب بشكل  ردي او يف جمموعات 
ضع  مهارات ط ب املر لة ال انوية يف التعامل  –صيهة 

 مع املواد الكيمياهية.
إا معر ة هـ  دراسة هد ة 1431كما اجرد امحد      

واقع استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم يف 
املر لة ال انوية  ومعر ة مدد إدماج معلم  العلوم يف تلك 
املدار  للمهارات العملية يف تدريس مواد العلوم  ومت لة 
ابرز النتاهج يف ارب م ا ة املخترب تتناس  وعدد الط ب 

اب  اعد الط ب على اكت الذين ي تخدمون   وارب املعلم ي
جرا  الت ارب  واشارت إمهارات امل   ة والقيا  عند 

الدراسة كذلك إا عدد من املعوقات عند استخدام املخترب 
املدرس  من امهها: قلة املخببات املالية لتفعيل املخترب  
وعدم وجود دليل عمل  إجراه  يوضح خطوات تنفيذ 

وامبدوات واملواد ال  متكن  الت ارب  إضا ة إا قلة امبجه،ة 
 كل طال  من القيام بالت ربة بنف  .

 معوقات استخدام المختبرات المدرسية:
إرب تفعيل املخترب على الوج  املطلوب يتطل  توا راا     

للمواد وامبجه،ة وامبدوات  وكذلك ت هي ا كا ياا للعاملو من 
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 معلمو وحمضري خمتربات  وقد اشارت بعض الدراسات إا
ومنها  اتوجود بعض املعوقات ال  تعي  العمل يف املخترب 

هـ  ال  هد ة إا التعرح على 1421دراسة القمي،ي  
مدد استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم 
الطبيعية يف املر لة ال انوية يف حما  ة اخلرج  وحتديد املعوقات 

توصلة الدراسة إا ملدرسية  و ال  تعي  استخدام املختربات ا
من  %27.7 قط  تشكل ما ن بت   نشاطاا عملياا  18ارب 

امبنشطة العملية ت تخدم املختربات يف التدريس  وارب هنا  
معيقات تعي  استخدام املختربات املدرسية يف تدريس العلوم 

اما   ومن امهها: ك رة اعداد الط ب داخل املخترب املدرس 
دراسة هد ة إا معر ة اهم م   قد اجرد 2001الع هي  

معوقات استخدام خمتربات مادة امب يا  يف مدار  املر لة 
امب يا  وذلك ضمن  ومشريف ال انوية من وجهة ن ر معلم 
كارب من   ة الدراسة إا نتاهجصلمدار  املنطقة الشرقية  وتو 

امهها: نق  امبدوات وامبجه،ة املعملية  وعدم وجود خمترب 
وصير م ا ة املخترب  وارب اعداد ط ب ليف يا  باملدرسة  

الفبل اك ر من سعة املخترب  وقلة وجود طاوات كا ية 
وعدم وجود صيانة دورية  ومناسبة للط ب إلجرا  الت ارب 

 ليفجه،ة وامبدوات املعملية. 
هـ   قد هد ة إا 1425اما دراسة العريين  

يف  التعرح على الوضع القاهم  يال تنفيذ امبنشطة العملية
مقررات الفي،يا  يف املر لة ال انوية وكي  تنفذ؟ وتوصلة 
الدراسة إا ارب مجيع امبنشطة تنفذ بعد شرح احملتود الن ري 
املرتبط هبا   ه  ت تخدم لت كيد ما متة دراست   قط  وارب 

كارب   يف  والل  امبنشطة تنفذ ب سلوب العرض العمل   
نشطة ب نف هم معلماا وا داا  قط جيعل ط ب  ينفذورب امب

م  2006 رادد او يف جمموعات  واجرد آل صويارب  
دراسة هد ة إا التعرح على واقع خمتربات الكيميا  
باملر لة ال انوية يف مدينة الرياض وا تياجاتا من تقنيات 
التعليم  وكذلك حتديد اهم البعوبات ال  حتول دورب 
يا  استخدام تقنيات التعليم من وجهة ن ر معلم  الكيم

وحمضري املختربات  وكارب من اهم نتاه ها ارب ا تياجات 
خمتربات الكيميا  من تقنيات التعليم ا تياجات بدرجة  
كبهة  ومن ابرز البعوبات ال  تقلل من استخدام تقنيات 
التعليم يف خمتربات الكيميا  ه  نق  بعض امبدوات واملواد 

تبعة يف تو ه ال زمة إلجرا  الت ارب  وصعوبة اإلجرا ات امل
 وصيانة تقنيات التعليم.

هـ  دراسة هد ة إا 1432كذلك اجرد احلقباين      
التعرح على جوان  القوة  وجوان  الضع  يف استخدام 
معلم  العلوم للمختربات املدرسية يف الب  ال الب 
املتوسط  وتقدمي بعض املقرت ات للم امهة يف حت و 

املدرسية يف تدريس العلوم  استخدام املعلمو للمختربات 
وقد توصلة الدراسة إا وجود ضع  يف م تود استخدام 
معلم  العلوم للمختربات املدرسية  وارب امبنشطة العملية 
ت نفذ بعد تدريس حمتود الدر  ب سلوب العرض العمل   
إضا ة إا عدم تنويع معلم  العلوم يف اسالي  تقومي 

اسلوب امبسللة  الط ب يف الدر  العمل    اليال 
 %.93.3الشفهية بن بة بلية 

ه  ضع  تنفيذ امبنشطة 1433ويؤكد آل حم   
العملية وندرة إتا ة الفرصة للط ب ملمارستها بشكل  ردي 
من خ ل دراست  ال  هد ة إا التعرح على م تود 
تضمو مهارات ااستقبا  يف امبنشطة العملية يف مقرر 

ي يف اململكة العربية ال عودية  الكيميا  للب  امبول ال انو 
ادهرت نتاهج امل   ة ارب   قدوواقع  ارسة الط ب إياها  

% من املعلمو يف عينة الب ب اعتذروا متاماا عن تنفيذ 50
امبنشطة العملية خ ل  رتة امل   ة  مربرين ذلك ببعض 
البعوبات ال  تعي  تنفيذ امبنشطة يف املخترب املدرس  

و ر املواد وامبدوات ال زمة   وك رة اعداد ومنها: عدم ت
اب دور حمضري املختربات الط ب يف الفبول الدراسية  ولي

% من 44ارب  هانف   كما ادهرت نتاهج الدراسة املدرسية
املعلمو الذين ل و ظ تنفيذهم ليفنشطة العملية  ا يتي ورب 
للط ب  رصة  ارسة مهارات ااستقبا  ب ب  تنفيذهم 
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% 56ة ب نف هم من خ ل العرض العمل   وارب ليفنشط
منهم يتي ورب الفرصة للط ب ملمارسة مهارات ااستقبا  
بشكل مجاع   يف  و مل يتح املعلمورب للط ب  رصة 

 املمارسة الفردية ملهارات ااستقبا  يف امبنشطة العملية. 

 : درسيةالمختبرات الم برنامج تفعيل أهمية

إا تتبع برنامج تفعيل  احلايل  بسعى الب 
املختربات املدرسية يف العملية التعليمية والذي مت إقراره من 

وزارة الرتبية والتعليم ن راا للقبور امل  ظ يف استخدام  قبل
إا   بربات  وبنا ا على ذلك سيتطرت البوتفعيل املخت

صدور التعميم  املختربات املدرسية قبل طريقة العمل يف
كارب العمل يف املخترب ين بر يف ما    قد ج الربناماخلاص ب

 يقدم  املعلم لط ب  يف صورة عروض عملية على امبلل  
ما يقدم  املعلم   مشاهدةيف  وايضاا كارب دور الطال  يرتك،

مبعىن ارب دور الطال  يف الت ري  واكت اب املهارات العملية 
مل يكن بامل تود املطلوب  وقد اشارت العديد من 

هـ   1415: دراسة احلدي    هاإا ذلك ومنالدراسات 
هـ   1432هـ   ودراسة احلقباين  1425ودراسة العريين  

وقد اتفقة هذه الدراسات يف نتاه ها على ارب الل  
النشاطات العملية يتم تنفيذها ب سلوب العرض العمل   وارب 
النشاطات ال  تنفذ ه  ال  ي هل على املعلم تنفيذها  وا 
حتتاج إا وقة او جهد يف اإلعداد  وكذلك وجود نق  

 امبنشطة ال  ينفذها املعلمورب.يف عدد 
اجلهة املنوط هبا تدري  املعلمو   الرتبوي التدري يعد

يقدم ما مل  لك  يعملوا على اسس ص ي ة وواض ة إا ان 
يكف  من الدورات التدريبية للمعلمو وال  تتم بالعمل 

وهذا يتضح من نتاهج بعض الدراسات ومنها  املخربي 
توصلة الدراسة إا ارب وا دةا قد هـ  و 1432دراسة صبارب  
وقات تتم ل يف ندرة الدورات التدريبية ملعلم  من تلك املع

دراسة اليتم   يا  يف جمال املختربات املدرسية  وايضاا امب
هـ  ال  توصلة إا وجود ا تياجات تدريبية لتنمية 1432 

املهارات املختربية لدد عينة الدراسة من معلم  العلوم يف 
 مجيع جماات الدراسة.

الربنامج  امهيةد ي هر من خ ل العرض ال اب  مد
شرا  الط ب يف إر العمل يف املختربات املدرسية بلتطوي

العمل املخربي اكت اب املهارات العلمية العملية املناسبة  
وي عى الب ب احلايل إا تتبع تنفيذ الربنامج  وما إذا كارب 

نفيذ ن الط ب من تك  امج ن فذ بالشكل املطلوب الذي خالربن
  .هدا  مب  الربنامج يقحت من مثنشطة العملية  و امب

برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في عمليتي التعليم 
 والتعلم:

اسم الربنامج: است مار املختربات التعليمية  ويهدح إا 
تفعيل املخترب التعليم  يف عملي  التعليم والتعلم  وقد مت 

قلة التقارير امليدانية من ست داث الربنامج ملا اشارت إلي  ا
 ارسة الط ب للنشاطات العملية داخل املخترب وارب مع م 
الت ارب العملية تتم على هيلة جتارب عرض يقوم هبا املعلم 

وارب دور الطال  يف املمارسة يقل  -إرب تي ر ل  القيام هبا  –
 .عما هو خمطط ل  ضمن اهداح املنهج

 يهدح الربنامج إا زيادة تفعيل دور املختربات يف عملي  
 التعليم والتعل م  من خ ل تطبي  اآلليات املناسبة  ومنها:

ختبي  درجات يف تقومي امبدا  الوديف  ملعلم  العلوم   -1
 لقيا  مدد تودي  املخترب املدرس  يف العملية التعليمية.

ختبي  درجة على النشاط املعمل  الذي خارس    -2
 الطال  داخل املخترب.

 العلوم للمعلمو  ومدد املتابعة الدقيقة من قبل مشريف  -3
 ت خه املخترب يف العملية التعليمية التعل مية.

اعد  للمعلم خ ل العمل تفعيل دور حمضر املخترب كم   -4
 .املختربي

تنفيذ برامج تنشيطية قبل بداية العام الدراس  ملديري   -5
املدار  ومشريف ومعلم  العلوم وحمضري املختربات لتوضيح 

 .يف عملي  التعليم والتعل ميت  دور املخترب وامه
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مرا ل تنفيذ الربنامج: مر لة التخطيط  ومر لة التهيلة  
ومر لة التطبي   ومر لة التوسع يف التطبي   واخهاا مر لة 

 .ه 1424 العقي ل وآخرورب  دراسة النتاهج وكتابة التقارير 

 :منهج البحث وإجراءاته

 منهج البحث
 لكون  -امل    -املنهج الوصف  يف هذا الب ب مت اتباع

مناسباا ملوضوع الب ب الذي يهدح إا دراسة واقع تنفيذ 
برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية يف 

عينة من معلم  العلوم يف  مت استفتا  إذمدينة الرياض  
  يف حماور ااستفتا  املر لة ال انوية يف مدار  عينة الب ب

هـ  إا ارب املنهج الوصف  امل    1427الع اح  يشه و 
يتم  ي  است واب مجيع ا راد جمتمع الب ب او عينة كبهة 

 منهم  وذلك هبدح وص  ال اهرة املدروسة. 
 مجتمع البحث 

مجيع معلم  العلوم يف مدار  رب جمتمع الب ب من و  تك 
التعليم العام ال انوية احلكومية وامبهلية  بنو  يف مدينة 

معلماا  و   إ باهيات اإلدارة  1792الرياض وعددهم 
هـ  إدارة 1434/1435العامة للرتبية والتعليم بالرياض لعام 

 شؤورب املعلمو  إ باهية  دي ة له منشورة . 
 عينة البحث

معلماا  اختهوا و   الطريقة  289 ب من تكونة عينة الب
مكات  تربية  4ة متعددة املرا ل   يب اختهت العنقودي

ة الرياض  مكتباا للرتبية والتعليم يف مدين 14وتعليم من بو 
مدار   5مدار  بواقع  10واخته من كل مكت  

لية كل  احلكومية وامبه مث ر قمة املدار   اهلية 5 كومية  و
بواقع مخس مدار  لكل ومت ااختيار عشواهياا   ةعلى  د

 40املدار  بلغ عدد  من مث  و مكت      نوع املدرسة
  مدرسة  وقد و زع ااستفتا  على معلم  العلوم يف املدرا

 ارب  واسرتجع البا  استفتا ا  332املختارة  وقد بلغ عددها 
ايل ااستفتا ات مجمن إ %87استفتا ا  اي بن بة  289
 توزيعها. ال  مت

  1الجدول
 عينة البحث من المعلمين 

 البيانات األساسية
 المعلمون

 % م

 نوع املدرسة
 53.6 155  كوم 
 46.4 134 اهل 

 100 289 اجملموع              

 التخب 
 34.9 101 ا يا 
 33.2 96  ي،يا 
 31.8 92 كيميا 

 100 289 اجملموع               
 البحث أداة
هبدح الوصول إا  اداةا ام البا  ارب باستخدام ااستفتا  ق 

اإلجابة عن اسللة الب ب وحتقي  اهدا   وال  من خ هلا 
تنفيذ برنامج على آرا  عينة الب ب  ول واقع  خكن التعرح

  وقد مت بنا  تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية

ااستفتا  بعد الرجوع ليفحباث والدراسات ال  تناولة 
املختربات املدرسية  والتعميم اخلاص بربنامج تفعيل املختربات 
املدرسية  وااط ع على الدليل التن يم  البادر من وزارة 

ية من اسللة موضوع استفتا  مكونا التعليم  وقد كارب اا
 ة ث ثة حماور ه : حموربتدريج مخاس   وحماوره الرهي 
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 قرة   17  قرة  وحمور حمضر املخترب 22 املختربات املدرسية
بلية  قرات  قرة  و  11 وحمور تنفيذ امبنشطة العملية

 . قرة 50 هاكلااستفتا   

 : صدق وثبات االستفتاء
  الصدق -1

 :)صدق المحتوى( الصدق الظاهري
صدت ااستفتا  مت عرض  على جمموعة من  للت كد من    

احملكمو يف ختبب  الرتبية العلمية  والقيا  والتقومي  
ختب  املناهج وطرت تدريس  وط ب دراسات عليا يف

  يف ختب  العلوم  ومعلم علوم ومشر و تربويو  العلوم
يف ضو  ما وبعد استعادة ااستفتا  من احملكمو مت التعديل 

ورد من م   ات واقرتا ات بتعديل او  ذح او إضا ة 
مت  ذح  إذ  بعض الفقرات  وباتفات ث ثة حمكمو   ك ر

حيضر ويبمم  :من حمور حمضر املخترب وه  اآلتيةالفقرة 
ومن حمور   امبدوات واملواد ال زمة إلجرا  امبنشطة املعملية

م يت :تنفيذ امبنشطة العملية مت  ذح الفقرة ال  تن  على
بل القيام ب   لهك،وا عليها إخبار الط ب عن نتاهج النشاط ق

 12صل إليها  كذلك اضيفة للفقرة ويبذلوا اجلهد للتو 
  .شفط جديدة و عالة مراوح

 صدق االتساق الداخلي: 
 عينةبعد الت كيم مت تطبي  ااستفتا  على 

  للعلوم معلماا  34 هاعدد خارج عينة الب ب من استط عية
وذلك هبدح قيا  صدت اات ات الداخل  وثبات 

على الن و هسورب ثبات بمة معامل ومت   اب قيااستفتا   
 :اآليت

 2الجدول 
 بيرسون للفقرات بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه ثبات معامالت 

 معامل الثبات الفقرة معامل الثبات الفقرة ثباتمعامل ال الفقرة المحور

 املختربات املدرسية

1 0.787** 9 0.674** 17 0.805** 
2 0.664** 10 0.632** 18 0.549** 
3 0.648** 11 0.488** 19 0.764** 
4 0.756** 12 0.590** 20 0.666** 
5 0.681** 13 0.629** 21 0.276 
6 0.707** 14 0.688** 22 0.750** 
7 0.743** 15 0.668**   
8 0.712** 16 0.515**   

 حمضر املخترب

1 0.811** 7 0.885** 13 0.852** 
2 0.855** 8 0.553* 14 0.827** 
3 0.719** 9 0.889** 15 0.784** 
4 0.870** 10 0.751** 16 0.918** 
5 0.822** 11 0.908** 17 0.862** 
6 0.866** 12 0.893**   

 تنفيذ امبنشطة العملية

1 0.692* 5 0.802** 9 0.831** 
2 0.672* 6 0.835** 10 0.766** 
3 0.795** 7 0.928** 11 0.650* 
4 0.834** 8 0.941**   

     0.01 عند م تود ا** دالة إ باهيا    0.05عند م تود *دالة إ باهياا 
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ارب مجيع بنود ااستفتا  ترتبط باحملاور  2يتضح من اجلدول 
- 0.549ما بو   ثباتا ال  تنتم  إليها  ويرتاوح

 0.276 ثباتا ال  بلغ معامل 21   ما عدا الفقرة 0.941
ولكن مبمهيتها  قد راد البا  ارب  ضعي  ثبات وهو معامل

اما بقية بقا ها مبهنا تتعل  بتوا ر لرح حتضه ملعامل العلوم  
معام ت اارتباط الواردة يف اجلدول  قد كانة موجبة  
 ودالة إ باهياا  ا يشه إا البدت البناه  ليفداة  واهنا

 ان  ال  اعدت لقياسها.تقيس اجلو 

  3 الجدول
 محاور االستفتاء بالدرجة الكلية معامالت ثبات

 معامل االرتباط المحور
 **0.867 املختربات املدرسية
 **0.791 حمضر املخترب

 **0.807 تنفيذ امبنشطة العملية
كل حمور   ثبات ارب معام ت 3ول يتضح من اجلد

من حماور ااستفتا  بالدرجة الكلية ل ستفتا  ترتبط ارتباطاا 
 ت عد معام ت إذ   0.867 -  791 0يرتاوح ما بو  

ااستفتا  صاحلاا لقيا  اليرض  يعد   من مثعالية  و  ثبات
 الذي ا عد من اجل .

 الثبات :  -2
 ا  است خدم معامل الفا كرونباخ لقيا  ثبات ااستفت      

 يوضح قيم معامل الفا كرونباخ. واجلدول اآليت

 4الجدول 
 لقياس ثبات االستفتاء معامل ألفا كرونباخ 

 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 **0.938 22 املختربات املدرسية
 **0.969 17 حمضر املخترب

 **0.943 11 تنفيذ امبنشطة العملية
 **0.966 50 ل ستفتا  ككل

 ارب مقيا  اداة الب ب 4يتضح من خ ل اجلدول     
 = αبلية قيمة ال بات الكلية  إذ  تربوياا  عال   يتمتع ب بات  
تراو ة قيم معامل الفا كرونباخ ل ستفتا  ما و   0.966

   وه  معام ت ثبات مرتفعة 0.969 – 0.938بو  
 خكن الوثوت هبا يف تطبي  الب ب احلايل

  وتفسيرها ومناقشتهاعرض نتائج البحث 

 :لنتائج المتعلقة بأسئلة البحثا
السؤال األول: ما مستوى التهيئة التي قدمت لتنفيذ 

 ة؟يبرنامج تفعيل المختبرات المدرس
اسللة اربعة جي  ل ال اب  مت تو اؤ ولإلجابة عن ال 

للكش  عن م تود التهيلة ال  قدمة للربنامج  للمعلمو 
خ هلا يتم التعرح على  وذلك و   اهدا    وال  من

م تود التهيلة  وذلك حب اب التكرارات والن   امللوية 
للفقرات ال  تعكس م تود التهيلة ال  قدمة لتنفيذ 

 ج تفعيل املختربات املدرسية.برنام
عدد الدورات التدريبية في مجال تفعيل المختبرات  -1

 .المدرسية التي تم االلتحاق بها
 5لالجدو 

وفقاً لعدد الدورات التدريبية التي التحقوا  عينة البحثتوزيع أفراد 
 بها في مجال تفعيل المختبرات المدرسية

 النسبة المئوية التكرارات الدورات
 9.4 27 دورات 3اك ر من 

 4.8 14 ث ث دورات
 10.0 29 دورتارب
 29.8 86 ا يوجد

معلماا مل حيبلوا على دورات  86ارب  5يوضح اجلدول     
تدريبية يف جمال تفعيل املختربات املدرسية  كما يبو اجلدول 

معلماا   بلوا على دورة تدريبية وا دة يف جمال  133ارب 
معلماا على  29تفعيل املختربات املدرسية  يف  و  بل 

 علماا بواقع دورتو   ك ر  وتعد  م 70دورتو  كما مشلة 
فذت يف هنا ن  مب له كا ية؛  راي البا  وهذه الدورات يف

 مل بالربنامج مث توقفة  وهذا يتضح من معر ة ارببداية الع
هنم من  دي   مب معلماا مل حيبلوا على التدري  86هنا  
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تتف   من مث  و التعيو يف املدار  احلكومية او املدار  امبهلية
هـ  وال  اشارت 1432مع دراسة صبارب   نتاهج هذا الب ب

للمعلمو  يما يتعل  بتفعيل إا ندرة الدورات التدريبية 
 .املدرسية املختربات

األساليب التي قدمت لتفعيل دور المختبرات  -2
 المدرسية.

 6الجدول
 وفقاً لألساليب التي قدمت لهم لتفعيل دور المختبرات المدرسية توزيع أفراد عينة البحث

ساليباأل (289النسبة المئوية )ن= التكرارات   
 33.0 96 ورش عمل
 70.2 203 دورات تدريبية

 9.3 27 اللقا ات املتخببة
إشرا ي  اتزيار   135 46.7 

 18.0 52 نشرات تربوية
 6.2 18 ادلة 

 2.4 7 مطبوعات
 17.6 51  ضور در  منوذج  يوضح طريقة التفعيلتنفيذ او 

تنوع امبسالي  املقدمة  6يتضح من اجلدول 
لتفعيل املختربات املدرسية  إا ان  مت الرتكي، بشكل اكرب 
على بعض امبسالي   يف  و مل يتم الرتكي، على امبسالي  

  والدورات ي  ظ ارب ال،يارات اإلشرا ي  إذ امبخرد 
التدريبية ه  اك ر امبسالي  ال  قدمة لتفعيل دور 

  املطبوعاتاملختربات املدرسية  يف  و كارب اسلوب 
النشرات الرتبوية اقل امبسالي  املقدمة و   امبدلة واسلوب

  .لتفعيل املختربات
دورات التدريبية مشل  ا سب  يتضح ارب اسلوب ال   

 289والبالغ عددهم  من ا راد عينة الب ب معلماا  203
  % من إمجايل عينة الب ب70مبهنا مت ل  وه  ن بة جيدة

وهذا يبو ارب الوزارة ترك، على هذا امبسلوب اك ر من لهه  
امبسالي  على ال،يارات اإلشرا ية   بقية ترك،ت يف  و

 سالي  و مل يتم الرتكي، على بقية امب ورش العمل  يفو 
 ال  اشارت إليها خطة الربنامج.  و  6الواردة يف اجلدول 

 المواد التعليمية التي تم الحصول عليها. -3

 7الجدول
وفقاً للمواد التعليمية التي تم الحصول  توزيع أفراد عينة البحث 

 عليها
 النسبة المئوية التكرارات المواد التعليمية
 26.0 75 احلقيبة التدريبية

امل   ةبطاقات   9 3.1 
 5.9 17 ادوات تقومي للت ارب العملية
 68.0 196 كرا  الت ارب العملية

ارب عدد املعلمو الذين  بلوا على  7يوضح اجلدول     
ارب كرا   ايضاا  ويبو اجلدول 75 قيبة تدريبية بلغ 

ل عليها الت ارب العملية يعد اك ر املواد التعليمية ال   ب
معلماا على كرا   196 بل  إذ الب باملعلمورب يف عينة 

الت ارب العملية  كما يشه اجلدول ال اب  ارب بطاقات 
 امل   ة  وادوات تقومي الت ارب العملية كانة اقل املواد

  ورب. بل عليها املعلم ال 
رب املواد التعليمية ال   بل ا 7ي هر من اجلدول 

عليها املعلمورب له كا ية   احلقيبة التدريبية م  ا يفرتض ارب 
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ين  بلوا  الذمعلماا وهو عدد املعلمو 203حيبل عليها 
يف تقومي الط ب  املهمةخرد امبواد واملعلى دورات تدريبية  

  الب بمل حيبل عليها إا عدد قليل جداا مقارنة بعينة 
بة  ويف هذا اسالي  تقومي مناس للمعلمو توجد ا من مثو 

مع دراسة احلقباين الب ب  البدد تتف  نتاهج هذا
هـ  ال  اشارت نتاه ها إا عدم تنويع معلم  1432 

  العمل   وما العلوم يف اسالي  تقومي الط ب يف الدر 
 الذين  بلوا على كرا  الت ارب ارتفاع عدد املعلمو

 يكوربالعملية إا مبن  يوزع مع الكتاب املدرس  ويفرتض ارب 
 مع مجيع املعلمو. 

درجة المعرفة بخطة برنامج تفعيل المختبرات  -4
 .المدرسية
 8 الجدول

وفقاً لدرجة معرفتهم بخطة برنامج تفعيل  توزيع أفراد عينة البحث
 المختبرات المدرسية

المعرفةدرجة   النسبة المئوية التكرارات 
 7.2 21 عالية
 42.9 124 متوسطة
 32.5 94 ضعيفة

 17.3 50 ا اعلم عنها
 100.0 289 اإلمجايل

تكرار ون بة درجة معر ة  8يوضح اجلدول 
 إذ إرباملعلمو خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية  

معلماا لديهم  124  بة امبكرب من ا راد عينة الب بالن
 معر ة متوسطة خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية  يف

 معلماا لديهم معر ة عالية. 21هنا    و ارب
تقريباا كانة  يتضح ارب نب  عينة الب ب
 ضعيفةإما درسية معر تهم خبطة برنامج تفعيل املختربات امل

ارب سب  ذلك  اربعنها  ويرد البا   يوجد لديهم علم  ا  او
د إا عدم وصول التعليمات املن مة للربنامج إا يعو 

او عدم اط عهم عليها  كذلك مل يتم متابعة  مدارسهم 
 التنفيذ يف امليدارب. 

السؤال الثاني: ما مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل 
المختبرات المدرسية في المدارس الثانوية بمدينة 

 ؟اض من وجهة نظر أفراد عينة البحثالري
ـــــة عـــــن       ـــــاب التكـــــرارات مت ل ال ـــــاب  اؤ ال ـــــ ولإلجاب

 والن ـــ  امللويـــة واملتوســـطات احل ـــابية وااحنرا ـــات املعياريـــة
حنــــو م ــــتود الب ــــب إلجابــــات ا ــــراد عينــــة   10 اجلــــدول 

الــدعم املقــدم لربنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية يف املــدار  
يبـو خ صـة وجهـة ن ـر  9  واجلـدول ال انوية مبدينـة الريـاض

امج تفعيــل املختــربات يف نــاملعلمــو مل ــتود الــدعم املقــدم لرب 
 :املدار  ال انوية

 9 الجدول
المدرسية، المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الخاصة بمستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات 

 وترتيبها.
 الترتيب المتوسط الحسابي المحور بعادأ م
 1 3.48 جتهي، وتبميم املختربات املدرسية 1
 2 3.03 إعداد حمض ر املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب 2

 - 3.25 الدرجة الكلية

ارب: املتوسط احل ايب مل تود الدعم  9يتضح من اجلدول 
املقدم لربنامج تفعيل املختربات يف املدار  ال انوية من وجهة 

جا  حمور املخترب املدرس   إذ  3.25ن ر املعلمو بلغ 

  يلي  حمور إعداد حمض ر 3.48باملرتبة امبوا مبتوسط عام 
املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب  مبتوسط   ايب 

3.03. 
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ي   ظ ارب حمور الت هي،  بل على متوسط    ايب      
إا  واعلى من حمور حمضر املخترب ويعود ذلك يف راي البا  

ارب املعلم يرد ارب احملضر ينبي  ارب يقوم ب دوار تتخطى العمل 
اإلداري حبيب يكورب مشاركاا وم اعداا بفعالية يف تنفيذ 

لاهبة لدد احملضر    وهذه امبدوار قد تكورب نشطة العمليةامب
ها من ادوار املعلم ولي ة د  ا يبادر يف القيام هبا ويع من مثو 

 من ادواره كم ضر.
 عرض مفبل مل تود الدعم املقدم  يتو يما ي

لربامج تفعيل املختربات يف املدار  ال انوية من وجهة ن ر 
 املعلمو.

مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات المدرسية في 
 المدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين.

لإلجابة عن هذا ال ؤال   بة التكرارات 
ست ابات اوالن   امللوية واملتوسطات وااحنرا ات املعيارية 

املعلمو حنو م تود الدعم املقدم للمختربات املدرسية  من 
خ ل بعدين يتم ل البعد امبول مب تود جتهي، املختربات 
املدرسية بامبدوات واملواد ال زمة  ويتضمن البعد ال اين 

 10م تود تبميم املخترب املدرس   ويبو اجلدول 
را ات املعيارية التكرارات والن   امللوية واملتوسطات وااحن

 :  ابة عينة الب باست
 10الجدول 

نحو مستوى الدعم المقدم للمختبرات  عياري إلجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف الم
يالمتوسط الحساب)مرتبةً حسب  المدرسية

 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

يب 
حل ا

ط ا
وس
املت

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

 ألدوات والمواد الالزمةاتجهيز المختبرات المدرسية ب

تتو ر امبدوات امبساسية  كامبنابي    عدسات   
 ماصات   شراهح   ... اخل   إلجرا  امبنشطة . 

  8 43 13 131 94 
3.90 1.10 1 

% 2.8 14.9 4.5 45.3 32.5 

تتو ر املواد امبساسية  كامبمحاض   واملواد 
 الكيمياهية امبخرد .. اخل  إلجرا  امبنشطة

  19 53 38 113 66 
3.53 1.21 2 

% 6.6 18.3 13.1 39.1 22.8 

تت  م امبدوات املتو رة يف املخترب مع امبنشطة 
 العملية املتضمنة يف مقررات العلوم.

  25 78 57 99 30 
3.11 1.17 3 

% 8.7 27 19.7 34.3 10.4 

تت  م امبجه،ة املعملية مع امبنشطة العملية 
 املتضمنة يف مقررات العلوم.

  17 92 58 94 28 
3.08 1.12 4 

% 18.7 40.5 7.6 23.2 10.0 

تتو ر امبجه،ة املعملية  ك جه،ة التعقيم   اجه،ة 
 التقطه   موقد بن ن ..اخل  مع امبنشطة العملية.

  43 96 43 84 23 
2.82 1.23 5 

% 8.7 27.0 19.7 34.3 10.4 
متكن ساسية كا ية من املواد امبعداد  اتتو ر 

نشطة بشكل  ردي او يف امبجرا  إالط ب من 
 جمموعات صيهة

  54 117 22 67 29 
2.75 1.30 6 

% 14.9 33.2 14.9 29.1 8.0 

ليتمكن  ساسية ية من امبدوات امبعداد كا اتتو ر 
 نشطة بشكل  ردي.امبجرا  إكل طال  من 

  62 118 15 76 18 
2.55 1.26 7 

% 21.5 40.8 5.2 26.3 6.2 



 ...واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية  حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي:

 

103 

 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

يب 
حل ا

ط ا
وس
املت

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

المواد الالزمةبعد تجهيز المختبرات باألدوات و المتوسط الحسابي العام ل  3.09 0.93 - 

 رب:ا10يتضح من اجلدول 
جتهي، املختربات بامبدوات واملـواد  املتوسط احل ايب لبعدارب    

بـــــاحنراح معيـــــاري  3.09مـــــن وجهـــــة ن ـــــر املعلمـــــو  ال زمــــة
تراو ــة املتوســطات احل ــابية لفقــرات هــذا البعــد  إذ  0.93
   وكانة اك ر  قـرتو تـوا راا  مرتبـة 2.55 – 3.90ما بو  

 من امبك ر تو راا إا امبقل تو راا  ه :
 تتـــــــو ر امبدوات امبساســـــــية  كامبنابيـــــــ    عدســـــــات    .1

هذه إلجرا  امبنشطة    بلة  ماصات   شراهح   ... اخل 
الفقرة علـى اعلـى متوسـط   ـايب بـو  قـرات هـذا البعـد  قـد 

ومب ــتود تــو ر  1.10   بــاحنراح معيــاري3.90بليــة قيمتــ  
معلمــــــــــاا ارب امبدوات  امبساســــــــــية  131يــــــــــرد إذ متوســــــــــط  

. اخل   بيــــــــ    عدســــــــات   ماصــــــــات   شــــــــراهح   . كامبنا
امبنشـــطة تتـــو ر يف املـــدار  الـــ  يعملـــورب هبـــا  إلجـــرا ال زمـــة 

معلمـــــاا تـــــو ر امبدوات يف  94مب ـــــتود متوســـــط   كمـــــا يـــــرد 
.  املدار  ال  يعملورب هبا مب تود عال 

ـــة  .2 تتـــو ر املـــواد امبساســـية  كامبمحـــاض   واملـــواد الكيمياهي
ط احل ـايب امبخرد .. اخل  إلجرا  امبنشـطة   قـد بلـغ املتوسـ

 1.21بـــاحنراح معيــــاري  3.53 اســـت ابات عينـــة الب ــــب
اا مـــــن عينـــــة معلمـــــ 113يـــــرد  إذوم ـــــتود تـــــو ر متوســـــط  

تــــو ر املــــواد امبساســــية يف املــــدار  الــــ  يعملــــورب هبــــا  الب ــــب
مب ـــتود متوســـط  وتـــو رت املـــواد امبساســـية بدرجـــة عاليـــة يف 

 .علماا من عينة الب بم 66املدار  ال  يعمل هبا 
وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة وقــد كانــة اقــل  قــرتو تــو راا مــن 

 من امبقل تو راا إا امبعلى تو راا  ه :
 تتو ر اعداد كا يـة مـن امبدوات امبساسـية ليـتمكن كـل   .1

هــــذه  طالــــ  مــــن إجــــرا  امبنشــــطة بشــــكل  ــــردي   جــــا ت
يف الرتتيـــ  امبخـــه بـــو  قـــرات بعـــد جتهيـــ، املختـــربات  الفقـــرة

ط احل ــايب توســبلــغ امل  قــداملدرســية بــامبدوات واملــواد ال زمــة 
 1.26  بــاحنراح معيــاري 2.55 اســت ابات عينــة الب ــب
 معلماا من عينـة الب ـب 118يرد إذ مب تود تو ر ضعي   

ارب م ـتود تــو ر اعــداد كا يـة مــن امبدوات امبساســية  حبيــب 
يــــــتمكن كــــــل طالــــــ  مــــــن إجــــــرا  امبنشــــــطة بشــــــكل  ــــــردي 

عــدم تــو ر  اا مــن عينــة الب ــبمعلمــ 62ضــعي   كمــا يــرد 
كا يـــــة مـــــن امبدوات امبساســـــية  حبيـــــب يـــــتمكن كـــــل   اعـــــداد

 طال  من إجرا  امبنشطة بشكل  ردي.
 تتــو ر اعــداد كا يــة مــن املــواد امبساســية متكــن الطــ ب  .2

من إجرا  امبنشطة بشكل  ردي او جمموعات صـيهة    قـد 
واحنراح معيـاري  2.75بلغ املتوسط احل ايب مل تود تو رها 

ارب م ـــتود  عينـــة الب ـــبمـــاا مـــن معل 117يـــرد  إذ  1.30
ـــة مـــن املـــواد امبساســـية متكـــن الطـــ ب مـــن  تـــو ر اعـــداد كا ي
إجــرا  امبنشــطة بشــكل  ــردي او جمموعــات صــيهة ضــعي    

عدم تو ر اعداد كا يـة  اا من عينة الب بمعلم 54كما يرد 
مـــــن املـــــواد امبساســـــية متكـــــن الطـــــ ب مـــــن إجـــــرا  امبنشـــــطة 

 بشكل  ردي او جمموعات صيهة.

 يـــرورب ارب امبدوات امبساســـية واهج ارب املعلمـــتوضـــح النتـــ
ال زمة إلجرا  امبنشطة متو رة  ولكنها لي ة كا ية ليـتمكن  
كل طال  مـن إجـرا  امبنشـطة بشـكل  ـردي  وكـذلك تتـو ر 
املــــواد امبساســــية ال زمــــة إلجــــرا  امبنشــــطة  إا اهنــــا لي ــــة  
كا يــــة حبيــــب ي ــــتطيع كــــل طالــــ  إجــــرا  النشــــاط بشــــكل 

 ارب املعلــم ســوح يقــوم بعــرض النشــاط علــى  ــردي   ــا يعــين
 هـــ  1415الطـ ب  وهــذا مـا اشــارت إليــ  دراسـة احلــدي    

هــــ   1432هــــ   ودراســـة احلقبـــاين  1425ودراســـة العـــريين  
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مـــن  رب اللـــ  امبنشـــطة تنفـــذ ب ســـلوب العـــرض العملـــ إاي 
يتمكن من إجرا  النشـاط ارب الطال  لن  عين ا ي  قبل املعلم
هـــــارات املا يتـــــاح للطالـــــ   رصـــــة  ارســـــة  مـــــن مثبنف ـــــ   و 

دراسـة امحـد  واكت اهبا  وتتف  هذه النتي ة مع نتي ةعملية ال
هــــــــ  الـــــــ  اشـــــــارت ارب ا ـــــــد معوقـــــــات اســـــــتخدام 1431 

املختــــربات املدرســـــية يف املـــــدرا  ال انويـــــة يف اململكـــــة العربيـــــة 
ال عودية قلة امبجه،ة وامبدوات واملـواد الـ  متكـن كـل طالـ  

كــذلك   وتتفــ  نتــاهج هـذا الب ــبمـن القيــام بالت ربــة بنف ـ   

الــنق  ارب  إا هـــ  الــ  اشــارت1433دراســة آل حمــ   مــع 
 تا ـــــــة الفرصـــــــةإد وامبدوات ال زمـــــــة ادد إا عـــــــدم املـــــــوايف 

للطــــــ ب ملمارســــــة مهــــــارات ااستقبــــــا   وكــــــذلك دراســــــة 
م   ودراســـة 2001هــــ   ودراســـة ال،هـــراين  1421القميـــ،ي  
توصــلة يف نتاه هــا     تلــك الدراســاتم 2007املنتشــري  
ايضــاا تتفــ  مــع   ارســة الطالــ  للعمــل يف املختــرب إا عــدم 
م  ال  اشارت إا قلة املـواد ال زمـة 2007املنتشري  دراسة 

 .كل  ردي او يف جمموعات صيهةإلجرا  الت ارب بش
 11الجدول 
مستوى الدعم المقدم للمختبرات نحو  عينة البحثعياري إلجابات أفراد واالنحراف الم الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
(ةً حسب المتوسط الحسابي)مرتب )تصميم المختبر( المدرسية
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ا

 ايب
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 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

 تصميم المختبر المدرسي

 تتو ر اجه،ة تكيي  مناسبة يف املخترب.
  1 14 6 82 186 

4.52 0.79 1 
% 0.3 4.8 2.1 28.4 64.4 

 إضا ة جيدة يف املخترب. تتو ر
  2 18 3 95 171 

4.44 0.85 2 
% 0.7 6.2 1.0 32.9 59.2 

 التهويةتتو ر يف املخترب نوا ذ واسعة ل هولة 
  10 34 16 106 123 

4.03 1.13 3 
% 3.5 11.8 5.5 36.7 42.6 

 يتناس    م املخترب مع عدد الط ب.
  15 54 9 78 133 

3.90 1.30 4 
% 5.2 18.7 3.1 27 46 

ــــــى إجــــــرا   ــــــو ر ســــــتاهر يف املختــــــرب ت ــــــاعد عل تت
 امبنشطة العملية ال  تتطل      الضو .

  40 33 9 101 106 
3.69 1.42 5 

% 13.8 11.4 3.1 34.9 36.7 

تتـــو ر طـــاوات مبـــممة بشـــكل خكـــن الطـــ ب 
 من إجرا  امبنشطة العملية.

  33 49 5 93 109 
3.68 1.42 6 

% 3.5 11.8 5.5 36.7 42.6 

تتـــــو ر يف املختــــــرب مــــــراوح شــــــفط تعمــــــل بشــــــكل 
  عال.

  24 50 19 101 95 
3.67 1.32 7 

% 8.3 17.3 6.6 34.9 32.9 
تتــــــــو ر معــــــــدات امبمــــــــارب امبساســــــــية يف املختــــــــرب 
 طفايــات  ريــ    اوعيــة الرمــال   بطانيــة تيطيــة 

 احلري  .

  12 63 22 113 79 
3.64 1.21 8 

% 4.2 21.8 7.6 39.1 27.3 



 ...واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية  حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي:
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 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

 تتو ر لرح حتضه ملعامل العلوم.
  33 42 15 104 91 

3.59 1.39 9 
% 12.8 14.5 5.2 36 31.5 

تتـــــــو ر متديـــــــدات املــــــــا    والكهربـــــــا  واليــــــــاز يف 
املختـــرب ببـــورة ت ـــمح بـــإجرا  امبنشـــطة العمليـــة 

 بطريقة آمنة.

  28 57 25 95 84 
3.52 1.35 10 

% 9.7 19.7 8.7 32.9 29.1 

ـــــــــة لت ضـــــــــه اليـــــــــازات  يوجـــــــــد يف املختـــــــــرب خ،ان
 والتخل  منها. 

  50 40 72 60 67 
3.19 1.39 11 

% 17.3 13.8 24.9 20.8 23.2 
تتــــــو ر يف املختــــــرب مــــــواد لتن يــــــ  امبدوات بعــــــد 

 اانتها  من إجرا  امبنشطة العملية . 
  29 80 55 77 48 

3.12 1.27 12 
% 10 27.7 19 26.6 16.6 

ـــــة  ـــــربات ادوات اإلســـــعا ات امبولي ـــــو ر يف املخت يت
 جديدة و عالة.

  53 72 23 94 47 
3.03 1.40 13 

% 18.3 24.9 8 33.5 16.3 

 تتو ر صيانة للمخترب وامبجه،ة وامبدوات.
  54 79 36 81 39 

2.90 1.36 14 
% 18.7 27.3 12.5 28 13.5 

تتو ر معدات ال  مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف 
املختــــرب  قفــــازات   كمامــــات   ن ــــارات واقيــــة  

 بكميات كا ية للط ب .

  89 65 26 76 33 
2.65 1.44 15 

% 30.8 22.5 9 26.3 11.4 

 - 0.81 3.87 المتوسط الحسابي العام لبعد تصميم المختبر المدرسي
 - 0.87 3.48 المتوسط الحسابي العام للمحور

  :11يتضح من اجلدول 
ارب املتوسط احل ايب للم ور امبول اخلاص بت هيـ، املختـربات 

بـاحنراح معيـاري  3.48بلـغ املدرسية من وجهة ن ر املعلمـو 
   بدرجة تو ر متوسطة. 0.87

املتوسـط احل ـايب  ارب  نف ـكما يتضح من اجلـدول   
مــــن احملــــور امبول املختــــربات  لبعــــد تبــــميم املختــــرب املدرســــ 

ـــــــاري  3.87املدرســـــــية بليـــــــة قيمتـــــــ    0.81وبـــــــاحنراح معي
تراو ــة قــيم املتوســطات احل ــابية  إذمب ــتود تــو ر متوســط  

  وكانـة اك ـر  قـرتو 2.65 -4.52بـو  لفقرات البعـد مـا 
فقـــرات تـــوا راا  مرتبـــة مـــن امبك ـــر تـــو راا إا امبقـــل تـــو راا  ال مـــن
 ه :

 تتـــــــــو ر اجهـــــــــ،ة تكييـــــــــ  مناســـــــــبة يف املختـــــــــرب     .1
لــى متوســط   ــايب بــو  قــرات الفقــرة علــى اع هــذه  بــلة

 0.79  بـاحنراح معيـاري 4.52هذا البعد  قـد بليـة قيمتـ  
ارب  %64.4معلماا بن ـبة  186يرد  إذومب تود تو ر عال   

ـــ  يعملـــورب هبـــا تتـــو ر  يهـــا  املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  ال
.  اجه،ة تكيي  مناسبة ومب تود تو ر عال 

 ت الفقــرة يف  تتــو ر إضــا ة جيــدة يف املختــرب   جــا .2
   قـــــد بلـــــغ املرتبـــــة ال انيـــــة بـــــو  قـــــرات بعـــــد تبـــــميم املختـــــرب

مب ـــتود  0.85بـــاحنراح معيـــاري  4.44متوســـطها احل ـــايب 
مـــن عينـــة  %59.2بن ـــبة معلمـــاا  171يـــرد  إذتـــو ر عـــال   
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الدارســـة ارب املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  الـــ  يعملـــورب هبـــا 
.تتو ر  يها إضا ة جيدة مب تود تو ر عا  ل 

تــوا راا مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة  تو قــر  وقــد كانــة اقــل
 من امبقل تو راا إا امبعلى تو راا  ه :

 تتو ر معدات ال  مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف املختـرب  .1
 قفـــــــــازات  كمامـــــــــات  ن ـــــــــارات واقيـــــــــة  بكميـــــــــات كا يـــــــــة 

يف الرتتيـ  امبخـه بـو  قـرات  هـذه الفقـرة للط ب   جـا ت
  2.65ا توســط احل ــايب هلــبلــغ امل  قــدبعــد تبــميم املختــرب  

 %30.8اا بن ـبة معلمـ 89يرد  إذ  1.44باحنراح معياري 
عـــدم تـــو ر معـــدات ال ـــ مة بكميـــة كا يـــة  مـــن عينـــة الب ـــب

للطـــــــ ب لتنفيـــــــذ امبنشـــــــطة م ـــــــل القفـــــــازات  والكمامـــــــات  
 والن ارات الواقية. 

يانة للمخترب وامبجهـ،ة وامبدوات   بلـغ املتوسـط  تتو ر ص .2
بـــاحنراح معيـــاري  2.90يب مل ـــتود تـــو ر هـــذه الفقـــرة احل ـــا
 من عينة الب ـب %28.0اا بن بة معلم 81يرد  إذ  1.36

ارب املختربات املدرسـية يف املـدار  الـ  يعملـورب  يهـا تتـو ر هلـا 
اا معلمـ 79يرد وامبدوات صيانة مب تود متوسط  و  وليفجه،ة
ارب املختــربات املدرســية يف  مــن عينــة الب ــب %27.3بن ــبة 

املدار  ال  يعملورب  يها تتو ر هلا وليفجهـ،ة وامبدوات صـيانة 
مب ــتود ضــعي   يف  ــو ا تتــو ر صــيانة للمختــرب وامبجهــ،ة 

معلمـــاا مــــن عينــــة  54يهــــا وامبدوات يف املـــدار  الــــ  يعمـــل  
 .%18.7بن بة  الب ب

انة ادوات واجه،ة املخترب  وتتف  هذه تبو النتاهج ضع  صي
م  ال  اشارت إا 2001النتي ة مع نتي ة دراسة الع هي  

  وعدم وجود صيانة دورية ليفجه،ة باملختربات قلة العناية
وامبدوات املعملية  كما توضح النتاهج ضع  تو ر معدات 

للط ب  وكذلك ضع  ال  مة يف املخترب بكميات كا ية 
سعا ات امبولية  وهذا الضع  ينعكس على اإلتو ر ادوات 

 ردي   قلة معدات ال  مة   ارسة الطال  ليفنشطة بشكل  
بكميات كا ية جتعل املعلم خيل إا العرض العمل  بداا من 

 ردي  ختو اا من  دوث خطر على  تنفيذ امبنشطة بشكل  
  ومن وجهة ن ر لقلة معدات ال  مة الط ب نتي ةا 

،ة جهتو ه معدات ال  مة  وصيانة امب رب عدم إ والبا  
و يف عدم يعود للمعلمقد  ةدوات ال  حتتاج إا صيانوامب

من إدارة املدرسة او اهنا ت طل  وا  طل  املعدات او البيانة
مع العلم بوجود بنود يف  دارة املدرسةإمن قبل  يتم ت مينها

تعليمية   م تل،ماتاملي،انية التشييلية للمدار  حتة م مى  
  . ةو  صيانة طاره

 المحور الثاني: محّضر المختبر
وجهة ن ر املعلمو حنو دور حمضر املخترب يف   كما مت تقب

تفعيل املختربات املدرسية  وال  يعد عنبراا اساسياا من 
العناصر ال  تضمنها برنامج تفعيل املختربات املدرسية  

 بة التكرارات والن   تعرح إا دور حمضر املخترب    لول
 ابات املعيارية استامللوية واملتوسطات احل ابية وااحنرا ات 

 على الن و املوض حخترب  لفقرات حمور حمضر امل عينة الب ب
:12يف اجلدول 

 12الجدول
مرتبةً ) محّضر المختبرمن المعلمين نحو  إلجابات أفراد عينة البحث واالنحراف المعياري الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 (المتوسط الحسابيحسب 
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يــــن م حمضــــر املختــــرب ال ــــ  ت وامللفــــات اخلاصــــة 
بــــــــاملختربات وتــــــــدوين البيانــــــــات واملعلومــــــــات عــــــــن 

 موجوداتا.

  28 51 32 85 93 
3.57 1.353 1 

% 9.7 17.6 11.1 29.4 32.2 

يقـــــوم حمضـــــر املختـــــرب بـــــإجرا  اجلـــــرد ال ـــــنوي لعهـــــد 
 املختربات.

  38 42 66 62 81 
3.37 1.371 2 

% 13.1 14.5 22.8 21.5 28 
يت كــد حمضــر املختـــرب مــن  فــظ امبدوات وامبجهـــ،ة 

 اماكنها املخببة.واحملاليل واملواد يف 
  41 59 36 85 68 

3.28 1.392 3 
% 14.2 20.4 12.5 29.4 23.5 

حيضـــــــر وجيهـــــــ، حمضـــــــر املختـــــــرب املختـــــــربات لتنفيـــــــذ 
 الت ارب قبل مواعيد التنفيذ بوقة مناس .

  47 57 22 98 65 
3.27 1.422 4 

% 16.3 19.7 7.6 33.9 22.5 
ــــــرب مــــــن قفــــــل النوا ــــــذ  والتيــــــار يت كــــــد حمضــــــر املخت

الكهربـــاه  وحمـــابس امليـــاه واليـــاز يف املختـــربات و قـــاا 
 للتعليمات املعتمدة.

  53 49 38 70 79 
3.25 1.477 5 

% 18.3 17 13.1 24.2 27.3 

ين ــ  حمضــر املختــرب مــع اهليلــة التعليميــة يف املدرســة 
 لتن يم جداول استخدام املختربات بشكل دوري.

  56 52 27 74 80 
3.24 1.506 6 

% 19.4 18 9.3 25.6 27.7 
حيدد حمضر املخترب اا تياجات ال زمة للمختـربات 

 ويتابع تنفيذها.
  36 79 22 86 66 

3.23 1.391 7 
% 12.5 27.3 7.6 29.8 22.8 

يهيـــــز وجيهــــــ، حمضـــــر املختــــــرب املختـــــربات وين مهــــــا 
 ويرتبها ويتابع ن ا تها قبل وبعد استخدامها.

  44 73 30 75 67 
3.17 1.424 8 

% 15.2 25.3 10.4 26 23.2 
يطب  حمضر املخترب إجرا ات امبمن وال  مة ويتابع 
صـــــــــــيانة ادوات ال ـــــــــــ مة وطفايـــــــــــات احلريـــــــــــ  يف 

 املختربات.

  58 55 37 79 60 
3.10 1.447 9 

% 20.1 19 12.8 27.3 20.8 

يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة مب تويــات املختــرب م همــة 
 ملتطلبات مقررات العلوم الطبيعية. 

  58 55 45 74 57 
3.06 1.429 10 

% 20.1 19 15.6 25.6 19.7 
يعــــد حمضــــر املختــــرب اللو ــــات والنشــــرات اإلرشــــادية 
 باستخدام امبدوات وامبجه،ة واملواد يف املختربات.

  55 65 28 93 48 
3.05 1.406 11 

% 19 22.5 9.7 32.2 16.6 
لــدد حمضــر املختــرب إملــام بكيفيــة اســتخدام امبجهــ،ة 

 واملواد امل تخدمة يف املخترب.
  60 58 35 80 56 

3.05 1.446 12 
% 20.8 20.1 12.1 27.7 19.4 

يقــدم حمضــر املختــرب الــدعم مبعضــا  اهليلــة التعليميــة 
 الدعم الفين ال زم هلم.باستخدام املختربات وتقدمي 

  58 76 28 61 66 
3.00 1.483 13 

% 20.1 26.3 9.7 21.1 22.8 
ــــــة  ــــــة توضــــــح  ال ــــــرب تقــــــارير دوري يعــــــد حمضــــــر املخت
 امبدوات وامبجه،ة وحتديد مدد  اجتها للبيانة.

  61 66 45 73 44 
2.91 1.390 14 

% 21.1 22.8 15.6 25.3 15.2 
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يعــــد حمضــــر املختــــرب قاهمــــة بامبنشــــطة املعمليــــة الــــ  
 يتعذر تنفيذها داخل املختربات املدرسية.  

  84 55 31 64 55 
2.83 1.521 15 

% 29.1 19 10.7 22.1 19 
لم العلوم كم اعد اثنا  يشار  حمضر املخترب مع مع

 نشطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.تنفيذ امب
  111 53 23 55 47 

2.56 1.542 16 
% 38.4 18.3 8 19 16.3 

يشــــار  حمضــــر املختــــرب يف إعــــداد وتقــــدمي الــــدورات 
تدريبيــــة والــــورش عــــن اإلســــعا ات امبوليــــة وامبمــــن ال

 وال  مة للط ب والعاملو.

  103 55 41 55 35 
2.53 1.441 17 

% 35.6 19 14.2 19 12.1 

 - 1.10 3.03 املتوسط احل ايب العام للم ور

 :12يتضح من خ ل اجلدول 
ارب املتوسط احل ايب حملور إعداد حمض ر املختـرب لـدعم معلـم    

 3.03تــربات مــن وجهــة ن ــر املعلمــو بلــغ العلــوم لتفعيــل املخ
تراو ــــة املتوســــطات احل ــــابية  إذ  1.10بــــاحنراح معيــــاري 
    وقـــد كـــارب اعلـــى ث ثـــة2.53 – 3.57للفقـــرات مـــا بـــو  

ادوار يقـــوم هبـــا حمضـــر املختـــرب لـــدعم معلـــم العلـــوم مـــن وجهـــة 
 ن ر معلم العلوم  مرتبة من امبك ر إا امبقل  ه :

 يـــــــن م حمضـــــــر املختـــــــرب ال ـــــــ  ت وامللفـــــــات اخلاصـــــــة  .1
بــــاملختربات وتــــدوين البيانــــات واملعلومــــات عــــن موجوداتــــا   

 قــرات   ــايب بــوالفقــرة علــى اعلــى متوســط   هــذه  بــلة
 1.33وبـاحنراح معيـاري  3.57هذا احملـور مبتوسـط   ـايب 

ارب حمضــر املختــرب لالبــاا مــا يــن م  يــرد ا ــراد عينــة الب ــب إذ
ال ـــــ  ت وامللفـــــات اخلاصـــــة بـــــاملختربات ويـــــدورب البيانـــــات 

 واملعلومات عن موجودتا.
 يقـــــــوم حمضـــــــر املختـــــــرب بـــــــإجرا  اجلـــــــرد ال ـــــــنوي لعهـــــــد  .2

ـــــربات    قـــــد ب ـــــاملخت ـــــاحن 3.37غ املتوســـــط احل ـــــايب ل راح ب
بــــ رب  %28.0معلمــــاا بن ــــبة  81يــــرد  إذ  1.37معيــــاري 

حمضــــــر املختــــــرب يقــــــوم داهمــــــاا بــــــإجرا  اجلــــــرد ال ــــــنوي لعهــــــد 
بـ رب حمضـر  %21.5معلمـاا بن ـبة  62مـا يـرد املختربات  ك

املخترب لالبـاا مـا يقـوم بـإجرا  اجلـرد ال ـنوي لعهـد املختـربات  

بــــــــ هنم لــــــــه  %22.8بن ــــــــبة  معلمــــــــاا  66 يــــــــرد يف  ــــــــو
مت كــدين مــن قيــام حمضــر املختــرب بــإجرا  اجلــرد ال ــنوي لعهــد 

 املختربات.
 يت كـــــد حمضـــــر املختـــــرب مـــــن  فـــــظ امبدوات وامبجهـــــ،ة  .3

خببـــة    قـــد بلـــغ املتوســـط واحملاليـــل واملـــواد يف اماكنهـــا امل
معلمـاا  85يـرد  إذ  1.39باحنراح معياري  3.28احل ايب 
ـــارب حمضـــ %29.4بن ـــبة  ا يت كـــد مـــن  فـــظ ر املختـــرب داهما

اد يف اماكنهـــــا املخببـــــة   امبدوات وامبجهــــ،ة واحملاليـــــل واملــــو 
ارب حمضر املخترب لالبـاا  %23.5معلماا بن بة  68كما يرد 

ـــل واملـــواد يف مـــا  يت كـــد مـــن  فـــظ امبدوات وامبجهـــ،ة واحملالي
 اماكنها املخببة.
ادوار يقوم هبا حمضر املخترب لـدعم معلـم  وقد كانة اقل ث ثة

العلــوم مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة مــن امبقــل إا امبك ــر  
 ه :
تدريبية ال يشار  حمضر املخترب يف إعداد وتقدمي الدورات  .1

والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن وال ـــ مة للطـــ ب 
رات يف الرتتي  امبخه بو  قـ هذه الفقرة والعاملو   جا ت

حمور إعداد حمضر املختـرب لـدعم معلـم العلـوم لتفعيـل املختـرب  
  بـــــاحنراح 2.53لـــــغ املتوســـــط احل ـــــايب هلـــــذه الفقـــــرة ب  قـــــد

ارب  %35.6معلمــو بن ـــبة  103يــرد  إذ  1.44معيــاري 
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حمضــــر املختــــرب نــــادراا مــــا يشــــار  يف إعــــداد وتقــــدمي الــــدورات 
ـــة والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن و   مة ال ـــالتدريبي

ارب  %19.0معلمـاا بن ـبة  55للط ب والعاملو  كما يرد 
حمضـــر املختـــرب ا يانـــاا مـــا يشـــار  يف إعـــداد وتقـــدمي الـــدورات 
ـــة والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن وال ـــ مة  التدريبي

 للط ب والعاملو.
لـــم العلـــوم كم ـــاعد اثنـــا   يشـــار  حمضـــر املختـــرب مـــع مع .2

يعيـــة    قـــد بلـــغ ملقـــررات العلـــوم الطبنشـــطة العمليـــة تنفيـــذ امب
يـــرد  إذ  1.52 بـــاحنراح معيـــاري 2.56املتوســـط احل ـــايب 

ارب حمضـــــر املختـــــرب نـــــادراا مـــــا  %38.4معلمـــــاا بن ـــــبة  111
لعمليـة ملقـررات يشار  معلـم العلـوم كم ـاعد  اثنـا  امبنشـطة ا

ارب حمضـــــر  %18.3معلمـــــاا بن ـــــبة  53العلـــــوم  كمـــــا يـــــرد 
ر  معلــم العلــوم اثنــا  امبنشــطة العمليــة املختــرب ا يانــاا مــا يشــا

 ملقررات العلوم كم اعد.
 يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة بامبنشــطة املعمليــة الــ  يتعــذر  .3

رســـــية    قـــــد بلـــــغ املتوســـــط تنفيـــــذها داخـــــل املختـــــربات املد
معلمـاا  84يـرد  إذ  1.52باحنراح معياري  2.83احل ايب 
قاهمــــــة ارب حمضــــــر املختــــــرب نــــــادراا مــــــا يعــــــد  %29.1 بن ــــــبة

خـــــل املختـــــربات يـــــة الـــــ  يتعـــــذر تنفيـــــذها داملبامبنشـــــطة املع
ـــــــرد  ارب حمضـــــــر  %19.0معلمـــــــاا بن ـــــــبة  55املدرســـــــية  وي

يــــة الـــ  يتعــــذر ملاملختـــرب نـــادراا مــــا يعـــد قاهمــــة بامبنشـــطة املع
 تنفيذها داخل املختربات املدرسية.

  ــظ مــن خــ ل النتــاهج ال ــابقة ارب حمضــر املختــرب يركــ، ي     
تن يم ال   ت وامللفات وتـدوين البيانـات واملعلومـات على 

عـــــن موجوداتـــــا  وكـــــذلك يركـــــ، علـــــى اجلـــــرد ال ـــــنوي لعهـــــد 
املختربات  كما يت كد مـن  فـظ امبدوات وامبجهـ،ة واحملاليـل 

وهــذه املهــام مهمــة يف املختــرب  ماكنهــا املخببــة واملــواد يف ا
ضـــع     ـــظاريـــة اك ـــر منهـــا تنفيذيـــة  يف  ـــو ي  إا اهنـــا إد

مشـــــاركة حمضـــــر املختـــــرب يف تنفيـــــذ امبنشـــــطة العمليـــــة  كمـــــا 

  ظ ارب حمضر املخترب ا يرك، على إعداد قاهمة بامبنشـطة ي  
ارب  اربالعملية ال  يتعذر تنفيذها داخـل املختـرب  ويـرد البا  ـ

داريـــة يعـــود إا مـــا يطلبـــ  إلركيـــ، حمضـــر املختـــرب علـــى املهـــام ات
مـــن إعـــداد وتن ـــيم لتلـــك  مـــدير املدرســـة او املشـــرح الرتبـــوي
ضـــع  تركيـــ، حمضـــر  ارب اربال ـــ  ت  يف  ـــو يـــرد البا  ـــ

ها مـــن د  تنفيذيـــة قـــد يعـــود إا انـــ  يعـــاملختـــرب علـــى اجلوانـــ  ال
 مهام املعلم او نتي ة لضع  الت هيل.    

السؤال الثالث: ما مدى تحقيق برنامج تفعيل المختبرات 
لألهداف التي  الرياضالمدرسية في المدارس الثانوية بمدينة 

 ؟ه من وجهة نظر أفراد عينة البحثوضعت ل
 ببنــــا   قــــرات اربل ال ــــاب  قــــام البا  ــــاؤ ال ــــ لإلجابــــة عــــن 

قة الفقـــرات مـــن   اشـــت   قـــرة لعينـــة الب ـــب 11تكونـــة مـــن 
علـى  عـرض اسـت ابة املعلمـو  يتو يمـا يـ اهداح الربنـامج 

  برنــامج يــتلــك الفقــرات  والــ  مــن خ هلــا يتضــح مــدد حتق
تفعيــل املختــربات املدرســية يف املــدار  ال انويــة ليفهــداح الــ  

 وضعة ل : 
أواًل: متتتتتدى تحقيتتتتتق برنتتتتتامج تفعيتتتتتل المختبتتتتترات المدرستتتتتية فتتتتتي  

المتتتدارس الثانويتتتة بمدينتتتة الريتتتاض لألهتتتداف التتتتي وضتتتعت لتتته متتتن 
 وجهة نظر المعلمين

مــدد حتقيــ  برنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية  للتعــرح علــى
يف املــدار  ال انويــة مبدينــة الريــاض ليفهــداح الــ  وضــعة لــ  

 ــبة التكــرارات والن ــ  امللويــة مــن وجهــة ن ــر املعلمــو     
 واملتوسطات احل ابية وااحنراح املعيـاري إلجابـات ا ـراد عينـة

 هـــــداح مـــــن املعلمـــــو لفقـــــرات ااســـــتبانة اخلاصـــــة ب الب ـــــب
حتقيــــ   يــــتم الكشــــ  عــــن مــــددالربنــــامج والــــ  مــــن خ هلــــا 

برنـــامج تفعيـــل املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  ال انويـــة مبدينـــة 
الريـــــاض ليفهـــــداح الـــــ  وضـــــعة لـــــ   كمـــــا مت ترتيـــــ  تلـــــك 

علـــى منهـــا  وذلـــك  لفقـــرات   ـــ  املتوســـط احل ـــايب لكـــل  ا
 الن و اآليت:
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 13الجدول 
 من المعلمين نحو مدى تحقيق برنامج عياري إلجابات أفراد عينة البحثواالنحراف الم الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 (المتوسط الحسابيحسب  )مرتبةً  التي وضعت لهالثانوية بمدينة الرياض لألهداف  تفعيل المختبرات المدرسية في المدارس
 ك لفقراتا
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له  ا ياناا  نادراا 
 مت كد

 داهماا  لالباا 

ـــــذي خارســـــ   ختبـــــ  درجـــــة للنشـــــاط العملـــــ  ال
ـــــار  ـــــرب تتضـــــمن درجـــــات ل ختب ـــــ  يف املخت الطال

 هناية كل  بل دراس . العمل  يف

  9 17 9 65 189 4.41 1.02 1 
% 3.1 5.9 3.1 22.5 65.4 

يـتم الت كــد مــن وضــوح اهلــدح امبساســ  للنشــاط 
 املخربي لدد الط ب.

  31 50 14 101 93 3.61 1.37 2 
% 10.7 17.3 4.8 34.9 32.2 

ـــــتم عمـــــل نقـــــاش مـــــع الطـــــ ب  ـــــول موضـــــوع  ي
 بتنفيذه.النشاط قبل البد  

  36 63 14 107 69 3.38 1.38 3 
% 12.5 21.8 4.8 37 23.9 

تقــــــدم للطــــــ ب التعريفــــــات اإلجراهيــــــة للمفــــــاهيم 
واملبـــــــــطل ات العلميـــــــــة الـــــــــ  تناوهلـــــــــا النشـــــــــاط 

 املخربي.

  34 72 16 89 78 3.36 1.41 4 
% 11.8 24.9 5.5 30.8 27 

يتم تشـ يع الطـ ب علـى إجـرا  مناقشـات  ـول 
امل   ات ال   بلوا عليها وااستنتاجات الـ  

 توصلوا إليها.

  53 58 12 102 64 3.23 1.46 5 
% 18.3 20.1 4.2 35.3 22.1 

تقدم للطـ ب إرشـادات وتعليمـات كا يـة متكـنهم 
مــــــن  ــــــل املشــــــكلة او التوصــــــل إا اســــــتنتاجات 

 ص ي ة ب رعة وي ر..

  60 65 17 88 59 3.07 1.48 6 
% 20.8 22.5 5.9 30.4 20.4 

تــتم م   ــة عمــل الطــ ب اثنــا  تنفيــذ النشــاط 
 املخربي  وت  ل بيانات  ول تعلمهم.

  61 62 23 93 50 3.03 1.44 7 
% 21.1 21.5 8 32.2 17.3 

ــــل  ــــ  جتــــرييب للنشــــاط املخــــربي قب ــــذ تطبي يــــتم تنفي
 إعطاه  للط ب يف  بة العلوم.

  51 76 20 109 33 2.99 1.34 8 
% 17.6 26.3 6.9 37.7 11.4 

ـــــتم تقـــــدمي عـــــروض   ـــــة للطـــــ ب  ومناقشـــــة  ي عملي
ا كار تتعـارض مـع معـر تهم تنـاقض توقعـاتم قبـل 

 تنفيذ النشاط 

  60 89 32 79 29 2.75 1.33 9 
% 20.8 30.8 11.1 27.3 10 

ـــــذي خارســـــ   ختبـــــ  درجـــــة للنشـــــاط العملـــــ  ال
الطالــــــ  يف املختــــــرب تشــــــمل درجــــــات للمشــــــاركة 
 العملية طوال الفبل الدراس   تقومي م تمر . 

  119 37 9 59 65 2.70 1.67 10 
% 41.2 12.8 3.1 20.4 22.5 

ينفــذ الطــ ب مجيــع امبنشــطة الــ  تتطلــ  العمــل 
 املخربي يف املخترب.

  99 104 14 57 15 2.26 1.26 11 
% 34.3 36 4.8 19.7 5.2 

 - 1.0 3.16 المتوسط الحسابي العام للمحور
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 ارب: 13يتضح من خ ل اجلدول 

املتوســــط احل ــــايب للم ــــور اخلــــاص ب هــــداح برنــــامج تفعيــــل 
ـــــربات  ـــــغ  مـــــن وجهـــــة ن ـــــر املدرســـــيةاملخت  3.16املعلمـــــو بل

 ــة قــيم املتوســطات احل ــابية او تر  إذ  1.0بــاحنراح معيــاري 
   وقـد كـارب اعلـى 4.41-2.26لفقرات هذا احملـور مـا بـو  

مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة مــن امبك ــر إا  هــد و حتققــا
 امبقل  ه :

 ختبــ  درجــة للنشــاط املعملــ  الــذي خارســ  الطالــ    .1
يف املختـــرب تتضـــمن درجـــات ل ختبـــار العملـــ  يف هنايـــة كـــل 

 بــــلة الفقــــرة علــــى اعلــــى متوســــط   قــــد بــــل دراســــ    
ـــــو  قـــــرات هـــــذا احملـــــور مبتو   4.41ســـــط   ـــــايب   ـــــايب ب

 4.20  ويقع هذا املتوسـط مـا بـو  1.02واحنراح معياري 
  درجـــــة يـــــرد املعلمـــــورب انـــــ  داهمـــــاا مـــــا ُيبـــــ إذ   5.0-

الطالــــ  يف املختــــرب تتضــــمن  للنشــــاط العملــــ  الــــذي خارســــ 
 درجات ل ختبار العمل  يف هناية كل  بل.

 يــــتم الت كــــد مــــن وضــــوح اهلــــدح امبساســــ  للنشــــاط   .2
لـــغ املتوســـط احل ـــايب هلـــذه املخـــربي لـــدد الطـــ ب    قـــد ب

بن ـبة  101رد يـ إذ  1.37واحنـراح معيـاري  3.61الفقرة 
ــــــاا  34.9% يت كــــــدورب مــــــن وضــــــوح اهلــــــدح مــــــا اهنــــــم لالب

 93اط املخــــربي لــــدد الطــــ ب  كمــــا يــــرد امبساســــ  للنشــــ
ــ %32.2معلمــاا بن ــبة  يت كــدورب مــن وضــوح مــا ا اهنــم داهما

 اهلدح امبساس  للنشاط املخربي لدد الط ب.
حتققاا من وجهة ن ر املعلمو  مرتبة  وقد كارب اقل هد و

 من امبقل إا امبك ر  ه :
طل  العمل  ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال  تت .1

جا ت يف الرتتي  امبخه بو  إهنا املخربي يف املخترب  
  2.26لغ املتوسط احل ايب هلذه الفقرة ب وقدالفقرات  

معلمو بن بة  104يرد  إذ  1.26باحنراح معياري 
ان  ا ياناا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال   36%

معلماا  99مل املخربي يف املخترب  كما يرد تتطل  الع

ان  نادراا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة  %34.3 بة بن
 ال  تتطل  العمل املخربي يف املخترب.

 ختب  درجة النشاط العمل  الذي خارس  الطال   .2
وال الفبل كة العملية طيف املخترب تشمل درجات للمشار 

لغ املتوسط احل ايب هلذه    قد بالدراس   تقومي م تمر 
معلماا  119يرد  إذ  1.67معياري  باحنراح 2.70الفقرة 
ان  نادراا ما ختب  درجة النشاط املعمل   %41.2بن بة 

الذي خارس  الطال  يف املخترب تشمل درجات للمشاركة 
 العملية طوال الفبل الدراس .

ن  ظ ارب الط ب ا ينفذورب مجيع امبنشطة ال      
تتطل  العمل املخربي يف املخترب من وجهة ن ر املعلمو  

يعود إا قلة املواد وامبجه،ة وامبدوات ال  متكن   قد وهذا
  لنشاط بنف   او يف جمموعات صيهةكل طال  من تنفيذ ا

، املخترب يف حمور جتهي من نتاهج هذا الب بكما اتضح 
رب يقوم املعلم بعرض النشاط العمل  املدرس    ا ادد إا ا

اكت اب  ى الط ب  وهذا سيؤدي إا ضع  يفعل
اهداح  املهارات العلمية العملية ال  كانة من اهم

مع دراسة العريين  الربنامج  وتتف  نتاهج هذا الب ب
   ودراسة آل حم  هـ1431هـ   ودراسة امحد  1425 
اشارت نتاه ها إا ضع  يف  دراساتهذه الهـ   و 1433 
 الط ب للمهارات العملية. كت ابا 

  درجـة للنشـاط العملـ  الـذي كذلك يتضح ارب ختبـي    
الطالــ  يف املختــرب تشــمل درجــات للمشــاركة العمليــة  خارســ 

  دراســـــ  تـــــتم مب ـــــتود اقـــــل مـــــن املتوســـــططـــــوال الفبـــــل ال
   درجــــة للنشــــاطومقارنــــة بــــالفقرة الــــ  تــــن  علــــى  ختبــــ

الطالــــ  يف املختــــرب تتضــــمن درجــــات  العملــــ  الــــذي خارســــ 
 دالدراس   وال  تتم مب ـتوا ل ختبار العمل  يف هناية الفبل 

إا  و يعـود مـن وجهـة ن ـر البـا  عال   والفـرت بـو الفقـرتو
بيــــض الن ــــر عــــن حمتــــود  ارب ااختبــــار العملــــ  النهــــاه  يــــتم

شــــراح العلــــوم هلــــذا مبرب هنــــا  متابعــــة مــــن قبــــل إ ؛ااختبــــار
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مـن و   ااختبار  اما ااختبار العمل  الفبل     تتم متابعت 
 يتم بشكل اقل من املتوسط.   مث

سطات فروق ذات داللة إحصائية بين متو ال ماالسؤال الرابع: 
من المعلمين نحو مستوى تنفيذ  استجابات أفراد عينة البحث

 العمل بالبرنامج والتي تعزى لمتغير نوع المدرسة )حكومي ت أهلي(؟

كانــــــة هنــــــا   ــــــروت ذات دالــــــة وملعر ــــــة مــــــا إذا   
مــن  الب ــب إ بــاهية بــو متوســطات اســت ابات ا ــراد عينــة

املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج بــاخت ح متيــه 
ــــوع املدرســــة ــــار  ت  لعينتــــو م ــــتقلتو مت ، ن اســــتخدام اختب

 independent sample t-test  ضـح علـى الن ـو املو   وذلـك
 :14اجلدول  يف

 14جدول ال
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على االستفتاء حسب متغير نوع البحث، ونتائج اختبار )ت( 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المدرسة المحور

سية
ملدر
ت ا

ختربا
 امل

 جتهي، املخترب
 0.94 2.83 155  كوم 

-5.310 0.00 
 0.83 3.39 134 اهل 

 0.84 3.84 155  كوم  تبميم املخترب
0.706- 0.480 

 0.78 3.91 134 اهل 
 0.75 3.15 155  كوم  للم ور ككل

4.29- 0.00 
 0.76 3.54 134 اهل 

 حمضر املخترب
 1.09 2.92 155  كوم 

1.95- 0.053 
 1.11 3.18 134 اهل 

 التنفيذ
 0.95 3.16 155  كوم 

0.076 0.94 
 0.98 3.17 134 اهل 

 امبداة ككل
 0.71 3.19 155  كوم 

2.66 0.008 
 0.71 3.41 134 اهل 

 :ارب 14يتضح من خ ل اجلدول 
وليفداة ككل تراو ة ما   حملاور امبداة  ت قيمة اختبار  

  بدالة إ باهية  تراو ة ما بو 5.310 – 0.076بو  
دهرت  روت ذات دالة إ باهية  إذ   0.48 – 0.00 

يف حمور "املختربات املدرسية" ولباحل املدار  امبهلية  
ويتضح ارب الفروت دهرت يف احملور الفرع  "جتهي، املخترب"  

يف املدار  امبهلية باملواد   ا يعين ارب جتهي، املختربات
دوات تبدو كا ية وجمه،ة من وجهة ن ر معلم  وامبجه،ة وامب

 احملور الفرع  ومل ت هر  روت يفاملدار  امبهلية  العلوم يف 
ويتضح من النتاهج ان  ا توجد  روت  "تبميم املخترب" 

 وري "حمضر املخترب"  و"التنفيذ" ذات دالة إ باهية يف حم

جود  روت ذات دالة إ باهية و   ت وتشه نتاهج اختبار 
 .خذ حماور امبداة ككل ولباحل املدار  امبهليةعند ا

من  دى اختالف رأي أفراد عينة البحثالسؤال الخامس: ما م
المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج تعزى لمتغير 

 التخص  الدراسي )فيزياء ت كيمياء ت أحياء(؟
وجود  روت ذات دالـة إ بـاهية يف  نللكش  ع  

املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج تعــ،د ملتيــه  راي
ـــا    ي،يـــا   ا يـــا  التخبـــ  ال مت اســـتخدام ، دراســـ   كيمي

  وذلــك  one way anova   اختبــار حتليــل التبــاين امب ــادي
 .16و  15 واجلدول على الن و املوضح يف
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 15الجدول 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص  

 الدراسي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخص 

 0.881 3.105 101 ا يا 
 1.11 3.140 96  ي،يا 
 0.863 3.250 92 كيميا 

 16الجدول 
من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص   تالف استجابات أفراد عينة البحثتحليل التباين األحادي لمدى اخ

 الدراسي

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع المجموعات
 541. 2 1.083 اجملموعاتبو 

.587 .557 
 923. 286 263.889 داخل اجملموعات

  288 264.971 اجملموع

عدم وجود  روت ذات دالة  16يتضح من اجلدول     
من املعلمو حنو  يف است ابات ا راد عينة الب بإ باهية 

م تود تنفيذ العمل بربنامج تفعيل املختربات املدرسية 
بلية  إذ   باخت ح التخب   كيميا    ي،يا   ا يا 

  0.05وه  قيمة اكرب من  0.557قيمة م تود الدالة 
 ول م تود تنفيذ  ا راد عينة الب ب وجهة ن ر  إرب من مثو 

متشاهبة  وهذا يعين فعيل املختربات املدرسية العمل بربنامج ت
نامج ا يتمي،  ي  اي ختب  عن ارب تنفيذ العمل بالرب 

   وارب التنفيذ متقارب.خراآل

 توصيات البحث 

العمل على إجياد برنـامج تـدرييب لتفعيـل املختـربات املدرسـية  -
ينفــذه مركــ، التــدري  الرتبــوي بشــكل داهــم و ــ  خطــط املركــ، 

  دي اا للتدري .لك  ت تاح الفرصة للمعلمو املعينو 

التنــوع يف امبســالي  ال زمــة لتنفيــذ الربنــامج حبيــب تتضــمن  -
اللقــــــــــــا ات املتخببــــــــــــة  وامبدلــــــــــــة  والنشــــــــــــرات الرتبويــــــــــــة  

 واملطبوعات.

تـــدري  حمضـــر املختـــرب للعمـــل كم ـــاعد  للمعلـــم يف تنفيـــذ  -
 امبنشطة العملية.

تــــو ه املــــواد التعليميــــة املناســــبة لتفعيــــل املختــــربات املدرســــية  -
 : بطاقات امل   ة  وادوات تقومي الت ارب العملية.م ل

تـــــ مو املــــــواد وامبدوات ال زمــــــة لتنفيـــــذ امبنشــــــطة العمليــــــة  -
بشــــــكل  ــــــردي او يف جمموعــــــات صــــــيهة  وتــــــ مو معــــــدات 

 وادوات ال  مة. 

متابعة املشـر و الرتبـويو للربنـامج متابعـةا دقيقـة كمـا ورد يف  -
 يمـا يتعلـ  بااختبـارات التعميم اخلاص بالربنـامج  وخبوصـاا 

 العملية النهاهية والفبلية وكيفية تنفيذها. 

 المقترحات

إجــــرا  دراســــات تتم ــــور  ــــول حمضــــري املختــــربات ملعر ــــة  -
 ا تياجاتم وآراههم  ول العمل يف املختربات.

إجرا  دراسة تدح إا التعـرح علـى آرا  طـ ب املـدار    -
 حنو تفعيل املخترب املدرس .

مشــــــاهبة هلــــــذا الب ــــــب باســــــتخدام بطاقــــــة إجــــــرا  دراســــــة  -
 م   ة صفية للتعرح على مدد تفعيل املختربات املدرسية.
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 إجرا  دراسة مشاهبة هلذا الب ب تطب  على تعليم البنات. -

 :المراجع

واقــــع خمتــــربات الكيميــــا  باملر لــــة ال انويــــة يف م . 2006  آل صــــويارب  خالــــد
رســالة ماج ــته لــه  التعلــيم.مدينــة الريــاض وا تياجاتــا مــن تقنيــات 

 كلية الرتبية  جامعة امللك سعود: الرياض. منشورة.
تضمو مهارات ااستقبا  يف امبنشـطة العمليـة ه . 1433  آل حم   سعيد

. يف مقــرر الكيميــا  للبــ  امبول ال ــانوي وواقــع  ارســة الطــ ب إياهــا
كليــــة رســــالة ماج ــــته لــــه منشــــورة. ق ــــم املنــــاهج وطــــرت التــــدريس   

 الرتبية  جامعة امللك سعود: الرياض.
اجلديد يف تدريس جتارب العلوم يف ضو  م . 2005  ابو ج لة  صب  

مارات العربية املت دة: مكتبة اإلاسرتاتي يات التدريس املعاصرة. 
 الفاحل للنشر. 

تقــومي برنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية يف تــدريس ه . 1431 امحــد  حممــد 
. رســـالة ماج ـــته للمر لـــة ال انويـــة يف ضـــو  ادا  املعلمـــو مـــواد العلـــوم

لــه منشــورة. كليــة العلــوم ااجتماعيــة  جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
 اإلس مية: الرياض.

يف عملي   تفعيل دور املختربات التعليميةه . 1426 إدارة التقنيات الرتبوية 
 .191/31والتعليم.. الرياض: وزارة الرتبية التعليم والتعل م

تدريس العلوم  . 2004  يل؛ وباييب  رودجر؛ وبوول  جانيةتروبريدج  لي، 
 ترمجة حممد  يف املدار  ال انوية  اسرتاتي يات تطوير ال قا ة العلمية .

عبد احلميد وآخرورب . اإلمارات العربية املت دة: دار الكتاب 
 اجلامع .
هـــ . طراهــ  واســالي  تعلــيم العلــوم يف املر لــة ال انويــة 1415 احلــدي    صــاحل 

جملـة جامعـة يف اململكة العربيـة ال ـعودية والوايـات املت ـدة امبمريكيـة. 
 .198-163.  2 7امللك سعود. جملد 

تقـــــومي اســـــتخدام معلمـــــ  العلـــــوم يف البـــــ  ه . 1432 احلقبـــــاين  عبـــــد اهلل 
. تدريس العلوم مب ا  ـة اخلـرج ال الب املتوسط للمختربات املدرسية يف

رســالة ماج ــته لــه منشــورة. كليــة العلــوم ااجتماعيــة  جامعــة اإلمــام 
 حممد بن سعود اإلس مية: الرياض.

 . امبردرب: دار 2.  طتعليم العلوم لل ميع . م2008 خطايبة  عبد اهلل 
 امل هة للنشر والتوزيع والطباعة.

تخدام املختــرب علــى تنميــة مهــارات  . اثــر اســلوب اســم1986  الــ،عيب  طــ ل
اجمللـــــة التفكــــه العلمـــــ  لـــــدد طلبـــــة البـــــ  ال ـــــاين ثـــــانوي يف امبردرب. 

 . جامعة الكوية.120-94  .9  3جملد  الرتبوية.
معوقــــات إجــــرا  امبنشــــطة العمليــــة يف تــــدريس هـــــ . 1422 ال،هــــراين  مجعــــارب 

طقــة البا ــة الفي،يــا  باملر لــة ال انويــة مــن وجهــة ن ــر معلمــ  الفي،يــا  مبن

كلية الرتبية  جامعـة ام القـرد:  . رسالة ماج ته له منشورة.التعليمية
 مكة املكرمة.

ردرب: دار الشروت . امباسالي  تدريس العلومم . 2001 زيتورب  عايش 
 للنشر والتوزيع.

اساســــــيات طــــــرت تــــــدريس العلــــــوم واجتاهاتــــــ  م . 2005 ال ــــــامراه   نبيهــــــة 
 العريب.. عم ارب: دار الفكر احلدي ة

ه . تفعيــل املختــربات املدرســية يف العمليــة التعليميــة 1429 يمارب  مسي ــة ســل
واثره يف اكت اب عمليات العلم واملهارات العملية املناسبة وااجتاهات 
حنو العمل املخربي يف الفي،يا  لدد طالبات املر لة ال انوية مبدينة اهبا. 

 .183-135.  114جملة رسالة اخلليج العريب. 
. حبب املختربات املدرسية يف اجلمهورية اليمنيةم . 2006  حممد البانع   

مقدم للمؤمتر العلم  ال امن عشر: مناهج التعليم وبنا  اإلن ارب 
 . مبر.582-554. 2جملد العريب. 
ربات معوقــــــات تفعيــــــل مشــــــروع اســــــت مار املختــــــ ه .1432  صــــــبارب    ــــــن

ال انويــــة مبــــدين  مكــــة  يــــا  للمر لــــة مباملدرســــية يف تــــدريس مقــــررات ا
. رســالة ماج ــته لــه منشــورة.  وجــدة يف ضــو  بعــض املعــايه املختــارة

 كلية الرتبية  جامعة ام القرد: مكة املكرمة.
.  4اجتاهــــــات  دي ـــــــة يف تــــــدريس العلـــــــوم.  طم . 1996  العــــــاين  ر وح 

 الرياض: دار العلوم.
لعملية يف مقررات واقع تدريس النشاطات اه . 1425العريين  عبد الرمحن.  

كلية الرتبية   . رسالة ماج ته له منشورة.الفي،يا  للمر لة ال انوية
 جامعة امللك سعود: الرياض.

 . 4.  طاملدخل إا الب ب يف العلوم ال ـلوكيةهـ . 1427 الع اح  صاحل 
 الرياض: العبيكارب للنشر.

 يــا  يف امبات مــادة معوقــات اســتخدام خمتــرب م . 2001  الع ــهي  عبــد اهلل 
مــــدار  املر لــــة ال انويــــة مــــن وجهــــة ن ــــر املعلمــــو واملشــــر و باملنطقــــة 

. رســــالة ماج ــــته لــــه منشــــورة. كليــــة الرتبيــــة  جامعــــة امللــــك الشــــرقية
 سعود: الرياض.

؛ واليامــــدي    ــــن؛ والرشــــيد  عبــــدالع،ي،؛ والــــراجح  صــــاحل؛ ناصــــر العقيــــل 
 امـــد؛ والبـــعيدي  والقريشـــ   خالـــد؛ والضـــلعارب  امحـــد؛ واملكينـــ،ي  

تفعيل دور املختربات التعليمية يف عمليـ  التعلـيم ه . 1424   ر عة
 .لتعليم  إدارة التقنيات الرتبوية. الرياض: وزارة الرتبية واوالتعلم
اا تياجـــــات التدريبيـــــة ال زمـــــة لتنميـــــة املهـــــارات ه . 1432 اليـــــتم  حممـــــد 

ـــــة ملعلمـــــ  العلـــــوم يف املر لـــــة ال انويـــــة. رســـــالة ماج ـــــته لـــــه  املختربي
ــــوم ااجتماعيــــة  جامعــــة اإلمنشــــورة. ك ــــن ســــعود  مــــامليــــة العل حممــــد ب

 اإلس مية: الرياض.
 . اســتخدام املختــربات املدرســية يف تــدريس العلــوم ه1421 القميــ،ي   محــد 

الطبيعية يف املر لة ال انوية من وجهة ن ر املعلمو واملشر و يف حما  ـة 



 ...واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية  حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي:

 

115 

منشورة. كلية الرتبية  جامعـة امللـك سـعود: . رسالة ماج ته له اخلرج
 الرياض. 

واقــــع اســــتخدام املختــــرب املدرســــ  يف تــــدريس  م .2007  املنتشــــري  عبــــد اهلل
امب يــــــا  باملر لــــــة ال انويــــــة مب ا  ــــــة القنفــــــذة يف ضــــــو  آرا  املعلمــــــو 

. رســالة ماج ــته لــه منشــورة.  واملشــر و وحمضــري املختــربات املدرســية
 جامعة ام القرد: مكة املكرمة.كلية الرتبية  

س تــــدريه . 1423 ؛ وراشــــد  علــــ ؛ وعبــــد اهلــــادي  مــــىن  الن ــــدي  امحــــد
ســـــالي  واســـــرتاتي يات  دي ـــــة يف العلـــــوم يف العـــــامل املعاصـــــر طـــــرت وا

 القاهرة: دار الفكر العريب. .تدريس العلوم
. سياسة التعليم يف اململكة العربية ال عوديةه . 1416 وزارة املعارح 

 الرياض: وزارة املعارح.
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Abstract: The research aims to track the activation of the school laboratories program, which was carried out in Saudi 

Arabia, using descriptive approach “applying a questioner” to answer research questions. After making sure of the reliability 

and validity of the questionnaires, tools have been applied on the study sample of 289 teachers in public and private 

secondary schools in Riyadh. The findings of the study indicated that the preparation provided for teachers was not enough. 

The focus was on the number of courses, while preparation for using manuals and publications. As for learning materials, 

findings show that note cards, and tools to evaluate the experiments are not distributed enough. Research findings show that 

the support provided to the program from the teachers point of view, came at medium level. Regarding the objectives of the 

program, findings showed that there is a weakness in students' implementation of student activities that require laboratory 

work at the laboratory, which led to the weakness in the students acquisition of the scientific practical skills, findings also 

show statistically significant differences between the averages of the study sample of teachers individuals responses towards 

the level of implementation of the work program for the benefit of private schools, while findings showed no statistically 

significant differences in teachers' opinion about the level of implementation of the program due to the variable area of study 

(chemistry, physics, biology). The study concluded with a number of recommendations and proposals to increase the 

activation of the program. 

 

Keywords:  School laboratory, secondary education, school laboratories program 

 

 


