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 معلمي العلوم للمختربات العلمية  استخدامدرجة 
 وعالقتها بتحصيل طلبتهم

(1)هدى اطعيمة خليل املصريالباحثة/ 
 

 
 مستخلص

معلمي العلوم  الكشف عن طبيعة العالقة بين استخدامإلى  هذه الدراسةهدفت 
ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة وتحصيل الطلبة ، للمختبرات العلمية 

( معلم ومعلمة علوم في المدراس التابعة للواء الرمثا للعام 60)ه من مكون عشوائية
ة الباحث تأعد وتم استخدام المنهج الوصفي لغايات هذه الدراسة، حيث ،2019

( فقرة وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها على 20استبانة مكونة من )
ستخدام تراوحت بين متدنية وعالية  أفراد العينة حيث أظهرت النتائج أن درجة اال

تعزى  (  =0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أشارت النتائج عدم 
ألثر الجنس أو المؤهل العلمي في درجة استخدام المعلمين للمختبرات، في حين 
ظهرت فروق دالة إحصائيا تعزي لمتغير مستوى المدرسة ولصالح المدارس 

رت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بين درجة استخدام وأخيرا أشا الثانوية 
المعلم للمختبرات وبين تحصيل الطلبة فكلما كانت درجة االستخدام اعلى كان 
التحصيل افضل  وفي ضوء تلك النتائج اوصت الباحثة بضرورة تشجيع معلمي 

من اجل اتاحة العلوم على استخدام المختبرات، وإعادة تأهيل المختبرات المدرسية 
 الفرصة للمعلمين إلجراء التجارب 

 
 مختبرات العلوم، التحصيل.الكلمات المفتاحية: 

 
                                                 

   وزارة التربية والتعليم -االردن -سماجستير أساليب تدري (1)
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 املقدمة

  ومستواه  م المجتمعال في تحديد نوع تقد  العنصر الفع  مخرجات التعليم عتبر ت
يحتل و م  أكثر العوامل تأثيرا  في جودة هذا النشىء هو المعل   ومن المفترض أن  

 ا على جانب كبير من األهمية والخطورة في إعداد شباب األمةمكان المعلم
للحياة والبقاء والتكيف مع حاضر ومستقبل ينطلق بالعلم والتكنولوجيا  وتوجيههم

م في المنظومة ب اإليمان بدور المعل  ويتطل    يؤثر فيهما ويتأثر بهما على الدوامو 
ة ات التربية بكاف  ه في كلي  ة إعدادالمزيد من الضوء على عملي   تسليط التعليمي ة
  جوانبها

من هنا فقد رك زت حركات إصالح التعليم على عدد من القضايا، الصادر 
 American Association for عن الرابطة األمريكية لتقدم العلوم

Advancement of Science (AAAS) حيث تضمن المشروع خطة ذات ،
ة والمهارات الواجب على الطلبة ثالثة مراحل؛ األولى تتعلق بالمعرفة العلمي

اكتسابها مع التأكيد على مهارات التفكير واالستقصاء العلمي، والثانية تتعلق 
بصياغة النتاجات التربوية من خالل تنفيذ مقترحات المرحلة االولى لإلصالح، 
وإيجاد معايير الثقافة العلمية واالستقصاء العلمي وطبيعة المسعى العلمي من 

ال حتى الصف الثاني عشر، والثالثة وهي مرحلة التحول التربوي رياض االطف
( وتهدف الى تنفيذ ما تم انتاجه من المرحلتين السابقتين )زيتون، 2016للمشروع )

2013) 
 International network of Nationalأماااا الشااابكة الدولياااة للعلاااوم 

Contact Points for Science with and for Society (NCPS, 2016) 
 لاربط بتكارةم طارق  وتطاوير القدرات فقد أكدت على أن تعليم العلوم يهدف إلى بناء

 ساؤولون مان خطاة إعاداد طلباة م يتجازأ ال جازء والعلوم المعرفة وأن ،بالمجتمع العلم
 اتبالتحاااادي كاملااااة درايااااة وعلااااى تعاااااوني، بشااااكل العماااال علااااى وقااااادرون  ومباااادعون 

 ومساااعدة ماايالعل التفكياار ثقافااة تعزيااز المجتمااع، إضااافة إلااى تواجااه التااي المعقاادة
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 القاايم سعكاا علااى القاارارات، التخاااذ األدلااة علااى القااائم المنطااق اسااتخدام فااي الطلبااة
المشاعر   أو المعتقدات إلى فقط تستند التي أو موثوقية األقل التفكير وعمليات  

تأهيل رأس إلى  الحاجة تزايد ( أنه ومعYu, 2012وفي هذا السياق أكد )
التعليم، من خالل  جودة زيادة البشري، فقد أصبح من الضرورة بمكانالمال 

توظيف الوسائل الداعمة للتعلم وبخاصة المختبرات التعليمية كونها تسهم في 
إعطاء تطبيق عملي لكيفية استخدام االدوات والتجهيزات الخاصة باستخدام 

والمنطقية الالزمة  التجارب العلمية االمر الذي يعزز القدرات والعمليات العقلية
 لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح 

ن استخدام ( أGregory and Di Trapani, 2012)من جهته أكد 
المعرفة العلمية  تعزيز من خالل فعال في إيجاد تعلم المختبرات المدرسية يسهم

   المختبر سياًقا مع العلم في أكثر تعليمية بيئة للطلبة مما يؤدي إلى
وتتفق االدبيات التربوية على أن المختبر هو المكان المخصص إلجراء 
التجارب العلمية المتضمنة في المنهاج الدراسي لمادة العلوم بحيث يتم تنفيذ تلك 

 ,Tekin, Sagır,.& Karamustafaogluالتجارب تحت إشراف معلم العلوم)

2012)  
ي اكساب الطلبة الخبرة همية المختبرات المدرسية في أنها تسهم فأ وتكمن  

العملية في كيفية التعامل مع المواد، كما انها تسهم في تنمية قدرات الطلبة على 
االكتشاف والتفكير العلمي السليم واالستنتاج المبني على المالحظة الدقيقة لما 
يحدث أثناء التجربة وأخيرا تسهم المختبرات في زيادة قدرة الطلبة على التبرير 

 ( Kwok,2015ظواهر التي تحدث في الطبيعة نتيجة للتفاعالت بينها)العلمي لل
 لنقل كثر استخداماً األ المقياس الدراسي التحصيلوفي السياق المقابل يعد 

 العام التعليم مراحل مختلف في ،هماً م دوراً  يلعب؛ إذ أخر إلى صف من طالبال
 يحصل التي العالمةف ،االمتحانات خالل من وتقديره قياسه ويتم العالي، والتعليم
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 واستعداده الطالب مقدرة على يدل أساسياً  مؤشراً  تعد ما، مرحلة في الطالب عليها
  (2004، أبو عالم)تليها التي المرحلة في دراسته إلكمال

وتكمن أهمية التحصيل الدراسي في أنه يسهم في الكشف عن مستوى الطالب 
ئج التحصيل، والوقوف على جوانب معرفيًا ومهاريًا من خالل ما تشير إليه نتا

القوة والضعف في تعلم التالميذ األمر، والتنبوء بإمكانية النجاح األكاديمي لهم 
حيث ُيعطي نتائج تحصيل الطلبة مؤشرًا يسهم في تحديد المسار األكاديمي للطلبة 

  (2004)عالونة، في المستقبل
لدراسات من تفاوت وفي ضوء ما سبق ذكره  وما أظهرته نتائج العديد من ا

( أو 2019،درجة استخدام المعلمين للمختبرات المدرسية في البيئة األردنية )احمد
 ,Duban, Aydoğdu and Yüksel( أو العالمية )2012، الدبسيالعربية )

( ونظرا لعدم وجود دراسة تناولت الكشف عن العالقة بين استخدام  2019
جاءت هذه الدراسة للتعرف على  المختبر من جهة والتحصيل من جهة أخرى،

  معلمي العلوم للمختبرات العلمية وعالقتها بتحصيل طلبتهم استخدامدرجة 
 مشكلة الدراسة:

 في يردور كبيؤكد األدب التربوي على أهمية على أن الستخدام المختبر 
 االستنتاج والتفكير العلميتعزز من قدرة  أنهاالتعلم الذاتي لدى الفرد كما  تعزيز

تحصيله  وعلى  لىع يجابيينعكس بشكل ا مماوزيادة ثقته بنفسه  علمهتنظيم تو 
على  قليلةالدراسات في البيئة العربية تكاد تكون  أن إال ،موضوعال أهميةالرغم من 

 تحددت مشكلة هذه الدراسة باإلجابة عن التساؤالت االتية:لذا  حد علم الباحثة،
 في لواء الرمثا؟  رات العلميةمعلمي العلوم للمختب استخدامدرجة ما  -1
فاي لاواء الرمثاا  معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة هل تختلف  -2

 باختالف كل من: الجنس، المؤهل العلمي، مستوى المدرسة؟ 
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=  عنااد مسااتوى الداللااة )هاال هناااق عالقااة ارتباااط ذات داللااة إحصااائية  -3
فااي لااواء الرمثااا بااين  ت العلميااةمعلمااي العلااوم للمختباارا اسااتخدامدرجااة بااين  (0.05

 تحصيل طلبتهم؟ 
 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى:
فاااي لاااواء  معلماااي العلاااوم للمختبااارات العلمياااة اساااتخدامدرجاااة  الكشاااف عااان  1

  الرمثا

 معلمي العلوم للمختبرات العلمياة استخدامدرجة التعرف على الفروقات في   2
  هل العلمي، مستوى المدرسةالجنس، المؤ في لواء الرمثا تبعا لمتغيرات 

معلمااي العلااوم  اسااتخدامدرجااة الكشااف عاان طبيعااة العالقااة االرتباطيااة بااين   3
 في لواء الرمثا وتحصيل الطلبة  للمختبرات العلمية

 أهمية الدراسة
طبيعااة العالقاااة االرتباطيااة باااين تنبااع أهمياااة هااذه الدراساااة ماان خاااالل الكشااف عااان 

فااي لااواء الرمثااا وتحصاايل الطلبااة   العلميااة معلمااي العلااوم للمختباارات اسااتخدامدرجااة 
 ويمكن حصر أهمية هذه الدراسة بالعناصر اآلتية: 

ُتسهم هاذه الدراساة فاي التعارف علاى مساتوى اساتخدام المعلماين للمختبارات  -1
  المدرسية

االثااااار المترتبااااة علااااى اسااااتخدام المختباااارات  لو حاااا ميااااةعل تومااااالمع رتااااوفي -2
  التعليمة على التحصيل

 جرايية :التعريفات اإل
األماااااكن المخصصااااة فااااي الماااادراس ألجااااراء التجااااارب المختبرررررات المدرسررررية: -

 واختبار فروض العلم، وتقاس من خالل االستبانه المعدة لهذا الغرض 
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المعيااار الااذي بااين تقاادم الطلبااة فااي دراسااتهم وماادى تعلمهاام للمااواد  التحصرريل:-
 االختبار التحصيلي  التعليمية، ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في

 حدود الدراسة ومحدداتها 
 الحدود اآلتية : على الحالية الدراسة اقتصرت

  2019معلمي العلوم في لواء الرمثا للعام  من عينة -
يقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة على األداة التي استخدمتها الباحثة  -

 )االستبانة( وما تتمتع به تلك األداة من صدق وثبات 
 راسات السابقةالد

لم تعثر الباحثة على دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية، اال ان هناق 
بعض الدراسات المشابهة  وسيتم عرضها وفقا لتسلسلها الزمني من األحدث إلى 

 األقدم :
( دراسة هدفت  Duban ,   Aydoğdu and   Yüksel, 2019اجرى )فقد 

علوم للمختبر فقي ممارساتهم التدريسية الى الكشف عن درجة استخدام  معلمي ال
وأظهرت النتائج أن مستوى االستخدام كان  ،في المدراس االبتدائية في تركيا

 ،متوسطا نظرا لعدم وجود عدد كافي من المختبرات تتناسب وعدد الفصول الدراسة
أضافة الى نقص تجهيزات بعض المختبرات، وأخيرا أظهرت النتائج أن معلمي 

المدراس االبتدائية التركية يرون أهمية استخدام المختبر في توفير تعليم العلوم في 
 فعال مما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة 

( دراسة هدفت الى الكشف عن درجة استخدام التكنولوجيا 2019اجرى احمد )
ق الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية في المدارس الثانوية في الزرقاء، ولتحقي

( معلما ومعلمة، ولتحقيق هذا الهدف 88هذا الهدف تم اختيار عينة مكونة من )
( فقرة، وبعد 23تم استخدام المنهج الوصفي من خل بناء االستبانة المكونة من )

تطبيقها على افراد العينة أظهرت النتائج ان درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة 
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، ولم تظهر فروق دالة احصائيا في درجة ومنها المختبرات العلمية كانت متوسطة
 االستخدام تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة 

الى تقييم مستوى استخدام المختبرات  (George, 2017وهدفت دراسة )
الثانوية، ولتحقيق هذا الهدف تم  ليسوتو مدارس العلمية في الكيمياء في في

( 46نة على عينة مكونة من )استخدام المنهج الوصفي من خالل تطبيق االستبا
معلما، حيث أظهرت النتائج أن مستوى االستخدام تراوح بين متوسط ومتدني 
بسبب عدم جاهزية المختبرات، كما أشارت النتائج أن تصورات المعلمين 
لالستخدام السليم للمختبرات يزيد من مستوى الفهم للمحتوى أكثر من التدريس 

 المجرد  
الى  (Harman , Cokelez, Dal and  Alper 2016 , ) وهدفت دراسة

الكشف عن تصورات معلمي حول أهمية استخدام المختبرات العلمية في تدريس 
( معلما ومعلمة علوم من خالل تطبيق 63العلوم، وتم استطالع وجهة نظر )

المنهج النوعي عن طريق المقابلة المتضمنة ثالثة أسئلة مفتوحة عن أهمية 
ات، واظهرت النتائج أن المعلمون يعتقدون بأهمية استخدام استخدام المختبر 

 تعلم المختبرات العلمية بدرجة كبيرة، حيث يسهم توظيف المختبر في الوصول إلى
إضافة إلى أن استخدام المختبر يسهم في التخلص من الحفظ  ،ومستمر فعال

 التعلم  تعزيز جودة جانب إلى والتلقين ويسهم في توفير المتعة 
تقنيات التعليم  ( دراسة هدفت الى الكشف عن واقع2012، الدبسيرى )وأج

الخاصة بتدريس العلوم في مختبارات مدارس التعليم األساسي بالحسكة من وجهة 
من خالل التطبيق على عينة مكونة  نظر المعلماين والمعلماات واتجاهااتهم نحوها

تخدام المواد التعليمية تدني مستوى اس( معلما ومعلمة واظهرت النتائج 49من )
كما اشارت النتائج الى وجود اتجاهات  من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم،

 إيجابية لدى المعلمين نحو استخدام المختبرات 
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ومن خالل العرض السابق لبعض الدراسات يظهر أن هناق تباينا في 
نه يالحظ قله استخدام المختبرات، كما يظهر األثر اإليجابي على التحصيل، اال أ

في الدراسات التي تناولت العالقة بين استخدام المختبرات العلمية وبين التحصيل، 
مما يجعل من الدراسة الحالية إضافة جديدة يمكن أن تسهم في الكشف عن أهمية 

 استخدام المختبر في العلمية التعليمية التعلمية  
 الطريقة واإلجراءات

لحالياة المانهج الوصافي التحليلاي، ويقصاد باالمنهج اتبعات الدراساة ا :الدراسة منهج
الوصاافي التحليلااي الماانهج الااذي ياادرس ظاااهرة أو حاادثًا، أو قضااية موجااودة حاليااًا، 

 ةيمكان الحصااول منهااا علااى معلومااات تجيااب عاان أساائلة الدراسااة دون تاادخل الباحثاا
  فيها

لواء  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في: مجتمع الدراسة وعينتها
، حيث اختارت الباحثة عينة عشوائية تألفت عينة الدراسة من 2019الرمثا للعام 

وبعد جمع االستبانات تم استبعاد  ،( معلما ومعلمة، وتم توزيع االستبانة عليهم65)
( استبانة، 60( استبانات لعدم صالحيتها ليستقر التحليل النهائي على )5)

 نة وفقا لمتغيرات الدراسة  ( بين توزيع أفراد العي1والجدول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية:(1جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 60.0 36 ذكر المرحلة

 40.0 24 انثى 

 71.7 43 بكالوريوس المؤهل

 28.3 17 ماجستير فما فوق  

 .53 31 ثانوي  مستوى المدرسة

 47 29 اساسي 

 100.0 60 المجموع
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 ة الدراسة :أدا
لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات 

   Duban ,  Aydoğdu andالسابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مثل دراسة )

Yüksel, 2019)   دراسة و(George, 2017) واألخذ، وغيرها من األدبيات 
تم تطوير استبانه موجهة  وفي ضوء ذلك  التربويين والمختصين المحكمين بآراء

 ( فقرة 20) منألفراد عينة الدراسة وتكونت االستبانة في صورتها النهائية مكونة 
 : صدق أداة الدراسة

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتين :
( 6: تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على )صدق المحكمين -1

ج العلوم في المؤسسات التعليمية في ومنها ممجال القياس والتقوي فيمحكمين 
 هذه صحة مدى حول وآرائهم مالحظاتهم إبداءت الباحثة منهم طلب وقد ،االردن
 فقرة أية حذف أو وإضافة ،اجله من أعدت الذي للغرضومناسبتها  الفقرات
تعديل االستبانة في ضوء مالحظات  تم االستبياناتاستعادة  وبعد مناسبة، يرونها

 ،9، 5 ،،3ث طلب السادة المحكمون إعادة الصياغة للفقرات)، حيالمحكمين
12)  

السااااتخراج دالالت صاااادق البناااااء للمقياااااس، اسااااتخرجت  صرررردق البنررررا  : -2
استطالعية مان خاارج معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 

 وحساااب سااتبانة، حيااث تاام تحلياال فقاارات االمعلمااا (15تكوناات ماان )عينااة الدراسااة 
هنااا يمثاال داللااة  االرتباااطكاال فقاارة ماان الفقاارات، حيااث أن معاماال  ارتباااطمعاماال 

للصااادق بالنسااابة لكااال فقااارة فاااي صاااورة معامااال ارتبااااط باااين كااال فقااارة وباااين الدرجاااة 
  والجدول التالي يبين ذلك (0.95-0.69)ما بينوقد تراوحت  ،الكلية
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 واالداة ككلمعامالت االرتباط بين الفقرات : (2دول)ج

 معامل االرتباط الفقرة رقم
 مع األداة 

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع األداة 

1 .72** 11 .92** 

2 .76** 12 .82** 

3 .81** 13 .70** 

4 .80** 14 .89** 

5 .71** 15 .91** 

6 .72** 16 .77** 

7 .88** 17 .76** 

8 .69** 18 .84** 

9 .74** 19 .90** 

10 .90** 20 .88** 

 ( 0.01لة إحصائيا عند مستوى الداللة )دا **
ودالااة  وتجاادر اإلشااارة أن جميااع معااامالت االرتباااط كاناات ذات درجااات مقبولااة

 ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات إحصائيا
 ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار      
(test-retest بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من )

نة من ) تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين و ، معلما (15خارج عينة الدراسة مكو 
وتم أيضًا حساب معامل الثبات  تقديراتهم في المرتين على أداة الدراسة ككل 

( يبين 3الجدول رقم )بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، و 
معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة 

 ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة 
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مجاالت لمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل: (3جدول )
 والدرجة الكلية

 الداخلي االتساق ثبات اإلعادة المجال

 0.82 0.88 االداة ككل

للكشف عن العالقة بين درجة الممارسة وبين التحصيل فقد تم اعتماد التحصيل: 
نتائج الطلبة في امتحان الشهر المدرسي، وهو عبارة عن امتحان تعقده المدرسة 
في مادة العلوم في نهاية الشهر االول من بدء العام الدراسي من أجل التعرف 

 التقدم الذي أحرزه الطلبة في المادة الدراسة  على مستوى 
 متغريات الدراسة

 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية :
 أوال: المتغيرات المستقلة: 
 .أنثى     ذكر  الجنس وله فئتان :   

 بكالوريوس    ماجستير فأعلىالمؤهل العلمي وله مستويان :     
 ثانوية    أساسية         مستويان: امستوى المدرسة وله

 ثالثا: المتغيرات التابعة 
 درجة الممارسة -

 التحصيل -
 إجراءات الدراسة

 للتوصل إلى نتائج الدراسة قام الباحث باإلجراءات اآلتية:
معلمي العلوم  استخدامدرجة بالكشف عن تحديد هدف الدراسة والمتمثل  -1

  للمختبرات العلمية وعالقتها بتحصيل طلبتهم
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الدراسااة فااي ضااوء األدب النظااري والدراسااات السااابقة ذات العالقااة وماان  أداة بنااء  -2
ثاام التأكااد ماان صاادقها وثباتهااا وفقااًا لإلجااراءات العلميااة المتبعااة فااي بناااء األدوات 

 وحساب الصدق والثبات 

 وشرح هدف الدراسة لهم  تهمالعينة ثم مقابلأفراد  اختيار -3

 سة الدراالدراسة على أفراد عينة  ة توزيع أدا  -4

 االداة تعبئة البيانات الالزمة مان قبال أفاراد عيناة الدراساة ثام اإلجاباة علاى فقارات  -5
كما يرونها معبرة عن وجهة نظرهم بكل صدق وموضوعية  وذلك بعاد إحااطتهم 

 علمًا بأن إجاباتهم سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

الحاسوب، ثام اساتخدام البرناامج جمع البيانات ومن ثم إدخال البيانات إلى ذاكرة  -6
واسااتخراج النتااائج، وماان ثاام مناقشااتها وتفساايرها  لتحليلهااا(SPSS) اإلحصااائي 

  وضع التوصيات والمقترحات
 اإلحصايية املعاجلة

 لتحقيق أغراض الدراسة؛ تم استخدام اإلحصائيات اآلتية:
تااام حسااااب المتوساااطات لإلجاباااة عااان الساااؤال األول مااان أسااائلة الدراساااة؛  .1

 .سابية، واالنحرافات المعياريةالح
التبااااين  تااام إجاااراء تحلياااللإلجاباااة عااان الساااؤال الثااااني مااان أسااائلة الدراساااة؛  .2

المؤهال العلماي، مساتوى وفقًا لمتغيرات الدراساة )الجانس،  لدرجة االستخدام
  المدرسة( 

لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب معامل ارتباط بيرسون للكشف عن  -7
 وبينمعلمي العلوم للمختبرات العلمية  تخداماسدرجة العالقة بين 

   تحصيلال
 وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:  .3

 منخفض 2.33 -1.00من 
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 متوسطة  3.67 -2.34 من
 عالي 5.00 -3.68 من

 نتايج الدراسة
معلمي  استخدامدرجة هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بين 

كما هدفت إلى تعرف أثر   برات العلمية وعالقتها بتحصيل طلبتهمالعلوم للمخت
متغيرات الدراسة )الجنس، ومؤهل العلمي،ومستوى المدرسة( درجة الممارسة، 
وأخيرا طبيعة العالقة االرتباطية بين درجة الممارسة وبين التحصيل  ولتحقيق ذلك 

صدقها، وثباتها ومن ثم  تم جمع البيانات من خالل استبانة تم إعدادها والتأكد من
ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

  ، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعًا لتسلسل األسئلةSPSS)االجتماعية )
في لوا   معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة نتائج السؤال االول: ما 

 الرمثا؟
ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة ع

العلمية، والجدول أدناه يوضح معلمي العلوم للمختبرات  استخدامدرجة المعيارية ل
 ذلك 

درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ب: (4جدول)
مرتبة تنازليًا حسب والجدول  ،معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدام

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 عالي 1.237 3.18 .بالتخطيط  للتجربة قبل تنفيذهايقوم المعلم  10 1

2 2 
التجارب في المختبر على يتابع المعلم إجراء 

  النحو المطلوب
 عالي 1.203 3.16

3 17 
لمعلم على اتاحة الفرصة لكل يحرص ا

 طالب لمتابعة اجراء التجربة
 عالي 1.176 3.13
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

4 18 
يمهد المعلم للتجربة بالحديث عن المواد 

 المستخدمة في التجربة
 عالي 1.192 3.09

 عالي 1.222 3.02 يحرص المعلم على تكرار استخدام المختبر 14 5

6 9 
يساعد الطلبة المعلم في التحضير إلجراء 

 تجربةال
2.95 1.151 

 عالي

7 6 
يقوم المعلم بمناقشة هدف التجربة وكيفية 

 القيام بها قبل إجرائها
 متوسط 1.182 2.65

 متوسط 1.278 2.63 يوفر المعلم فرصا تعليمية لجميع الطلبة   15 8

9 11 
يوظف المعلم أساليب التدريس التي تشجيع 

 على متابعة اجراء التجربة
 متوسط 1.227 2.60

10 4 
يحدد المعلم كل خطوة يجب أن نتبعها في .

 التجربة
 متوسط 1.201 2.59

11 19 
يقوم  المعلم بإجراء التجارب في مجموعات 

 للتغلب على مشكلة كثرة الطلبة
 متوسط 1.052 2.55

12 8 
يوفر المعلم الفرصة لجميع الطلبة فرصة 

 استخالص نتائج التجربة  
2.33 1.026 

 متدني

13 7 
لمعلم فرص النقاش والحوار لجميع يهيئ ا

 الطلبة في جميع مراحل اجراء التجربة
2.29 1.026 

 متدني

14 16 
يقوم المعلم بمناقشة نتائج التجربة وكيفية 

  تنفيذها بعد إتمامها
2.20 1.027 

 متدني

15 5 
يوزع المعلم أوراق عمل نستخدمها أثناء 

  تجارب المختبر ويصحح هذه الوراق
2.15 1.098 

 تدنيم

16 1 
يكلف المعلم الطلبة بكتابة أوراق عمل عن 

 التجربة التي تم تنفيذها
2.10 1.106 

 متدني

17 12 
جزء من علمة تقرير المختبر يرصد المعلم 

 على العالمة الكلية في مادة العلوم
2.03 1.092 

 متدني

18 5 
يمنح المعلم الطلبة الفرصة إلجراء التجارب 

 بأنفسهم تحت اشرافهم
1.98 1.089 

 متدني

 متدني 1.112 1.89يحرص المعلم على مواعاة قواعد السالمة  3 19
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 العامة اثناء تنفيذ التجربة

20 20 
يحرص المعلم على أجراء التجارب 

 المتضمنة في الكتاب المدرسي
1.75 1.210 

 متدني

 متوسط 507. 2.31 االداة ككل  

-1.75راوحت ما بين )ان المتوسطات الحسابية قد ت( 4يبين الجدول )
يقوم المعلم والتي تنص على ( 10رقم ) ةحيث جاءت الفقر (، حيث تراوح 3.18

، (3.18في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) " قبل تنفيذها بالتخطيط للتجربة
يحرص المعلم على أجراء التجارب ونصها " ( 20)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

  (1.75المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )ب" المتضمنة في الكتاب المدرسي
 ( 2.31وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )

كما تم تقسيم المعلمين بناء على درجة استخدامهم للمختبرات الى ثالث فئات 
 على النحو االتي:

 
 النسبة المئوية% العدد معيار الفئة فئات درجة االستخدام *

 %40 24 ضعيف يستخدم بدرجة متدنية

 %35 20 متوسط يستخدم بدرجة متوسطة

 %25 16 عالي يستخدم بدرجة عالية

 %100 60 المجموع

معلمي العلوم للمختبرات  استخدامدرجة "هل تختلف نتائج السؤال الثاني: 
في لوا  الرمثا باختالف كل من: الجنس، المؤهل العلمي، مستوى  العلمية

 المدرسة؟.
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 أوال: متغري اجلنس
معلمي  استخدامدرجة خراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم است

في لواء الرمثا تبعا لمتغير الجنس ولبيان الفروق  العلوم للمختبرات العلمية
اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" لمتغيري الجنس 

 والجداول أدناه توضح ذلك 

بية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المتوسطات الحسا: (5جدول )
 في لوا  الرمثا معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة الجنس على 

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االداة 
 ككل

 1.032 4.17 36 ذكر
-

.485 
307 .628 

    832. 4.22 24 انثى

تعزى  (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (5يتبين من الجدول )
  في لواء الرمثا معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة الجنس في ألثر 

 ثانيا: املؤهل العلمي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المؤهل : (6جدول )
 في لوا  الرمثا معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة على  العلمي

 العدد المؤهل العلمي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االداة 
 ككل

 458. 3.71 43 بكالوريوس
-

1.386 
238 .167 

ماجستير فما 
 فوق 

17 3.79 .372    
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تعزى  (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (6جدول )يتبين من ال
في لواء  معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة ألثر المؤهل العلمي في 

 .الرمثا
 ثالثا: مستوى املدرسة  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر :(7جدول )
في لوا   معلمي العلوم للمختبرات العلمية داماستخدرجة مستوى المدرسة على 

 الرمثا

 
مستوى 
 المدرسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االداة 
 ككل

 002. 341 3.154 938. 3.02 31 ثانوي 

    937. 2.70 29 اساسي

تعزى ألثر  (  =0.05إحصائية )( وجود فروق ذات داللة 7يتبين من الجدول )
في لواء الرمثا  معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة مستوى المدرسة في 

 وجاءت  الفروق لصالح المدارس الثانوية 
عنااد مسااتوى الداللااة هاال هناااق عالقااة ارتباااط ذات داللااة إحصااائية السااؤال الثالااث" 

(  =0.05)  فاي لاواء الرمثاا  للمختبارات العلمياةمعلماي العلاوم  اساتخدامدرجة بين
 طلبتهم؟  وبين تحصيل
بين درجة استخدام المعلمين للعالقة معامل ارتباط بيرسون  :(8جدول )

 للمختبرات والتحصيل
 التحصيل معامل االرتباط البعد

استخدام 
 المختبرات

 **920. معامل االرتباط ر

 000. الداللة اإلحصائية

 60 العدد
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دالة إحصائيا عند مستوى  ايجابيةوجود عالقة ارتباط ( 8) جدوليتبين من ال
معلمي العلوم للمختبرات  استخدامدرجة بين مستوى بين  (  =0.05الداللة )

 في لواء الرمثا وبين تحصيل طلبتهم العلمية
 مناقشة النتايج والتوصيات

 أوال: مناقشة النتائج:
لمختبرات ة استخدام المعلمين لدرجهدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين 

المدرسية وعالقتها بالتحصيل، وفيما يلي عرضا مناقشة ألبرز النتائج التي 
 توصلت إليها الدراسة:

 معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدامدرجة مناقشة نتائج السؤال األول:ما 
 ؟ في لوا  الرمثا

 لعلوم للمختبرات العلميةمعلمي ا استخدامدرجة أظهرت نتائج هذا السؤال أن  
وربما تعزى هذه النتيجة إلى واقع  ،تراوحت بين متدنية وعالية في لواء الرمثا

المختبرات المدرسية والتي تعاني من ضعف االمكانات إضافة الى كثرة عدد 
الشعب الدراسية وعدم توافر مختبرات كافية كل ذلك قلل من امكانية االستفادة من 

بتفاوت  ة، وقد الحظت الباحثة أن درجة االستخدام تتفاوتالمختبرات المدرسي
طبيعة المدرسة فبعض المدراس التي يوجد فيها أكثر من مختبر فإن المعلمين 
يحرصون على االستفادة من تلك المختبرات في إجراء التجارب بخالف المدراس 

علمين لتلك التي ال يوجد فيها اال مختبر واحد وذلك يقلل من امكانية استخدام الم
 Duban, Aydoğduالمختبرات، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )

and Yüksel, 2019)  ( حيث أظهرت هذه الدراسات 2019 ،ودراسة )احمد
( نتيجة George, 2017تفاوت درجة االستخدام بشكل عام، كما أكدت دراسة )

 متوسطة ومتدنية  الدراسة والتي أظهرت ان درجة االستخدام تراوحت بين
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معلمي العلوم للمختبرات  استخدامدرجة هل تختلف  مناقشة نتائج السؤال الثاني:
في لوا  الرمثا باختالف كل من: الجنس، المؤهل العلمي، مستوى  العلمية
  ؟. المدرسة

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال عدم وجود فروق تعزى لمتغيري الجنس أو  
ربما يعزى ذلك إلى أن درجة االستخدام ال تتاثر بمتغيري الجنس المؤهل العلمي، و 

والمؤهل العلمي مما يعني أن هناق اتفاقا عاما بين افراد العينة على أهمية 
درجة استخدام المختبرات المدرسية، اال أن النتائج أظهرت وجود فروق في 

ولصالح المدارس تبعا لمتغير المدرسة  معلمي العلوم للمختبرات العلمية استخدام
الثانوية وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن المدارس الثانوية تحظي باهتمام مديريات 
التربية والتعليم أكثر من المدارس األساسية، حيث تسعى مديريات التربية والتعليم 
إلى توفير احتياجات المدارس الثانوية من المختبرات العلمية، ورفدها بالمعلمين 

الكفاءة،  كل ذلك أثر إيجابا على درجة االستخدام ولصالح المدارس ذوي الخبرة و 
  الثانوية

عند هل هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  مناقشة نتائج السؤال الثالث:
معلمي العلوم للمختبرات  استخدامدرجة بين  (  =0.05مستوى الداللة )

 في لوا  الرمثا بين تحصيل طلبتهم ؟. العلمية
معلمي العلوم  استخدامدرجة رت النتائج أن هناق عالقة ارتباط إيجابية بين أظه  

بين تحصيل طلبتهم بمعنى انه كلما زادت درجة االستخدام  للمختبرات العلمية
للمختبرات كلما كان التحصيل أفضل، وهذه النتيجة تعود باألساس إلى أن 

لتعليم المجرد، كما أن استخدام المختبرات يوفر للطلبة فرص تعليمة افضل من ا
استخدام المختبر ينمي لدى الطلبة مهارات العلم األساسية مثل المالحظة 
واالستنتاج والتنبؤ وكل ذلك يجعل من التعليم اكثر فاعلية مما يسهم في تحسين 

 2016)التحصيل، وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع ما توصلت اليه دراسة 
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Harman, Cokelez, Dal and,  Alper,)  والتي أظهرت أن تصورات
المعلمين تكاد تتفق حول أهمية استخدام المختبر في تحسين التعليم مما يسهم في 

 تحسين التحصيل 
 ثانيا: التوصيات 

 في ضو  النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:
تشااااجيع المعلمااااين علااااى اسااااتخدام المختباااارات المدرسااااية لمااااا لااااذلك ماااان اثاااار  -

لااااادى الطلباااااة، بحيااااث ياااااتم تخصااااايص جاااازء ماااااع تقيااااايم فااااي تحساااااين التحصاااايل 
 المعلم على مستوى استخدامه للمختبر 

لمعلمااااااااي العلااااااااوم علااااااااى كيفيااااااااة االسااااااااتفادة ماااااااان  ةعقااااااااد الاااااااادورات التدريبياااااااا-
 المختبرات الموجودة في مدراسهم 

إعااااااادة تأهيااااااال المختباااااارات المدرساااااااية ماااااان خاااااااالل رفاااااادها باااااااالمواد واألدوات  -
لااااذلك ماااان اثاااار فااااي تشااااجيع اسااااتخدام المعلمااااين  الالزمااااة إلجااااراء التجااااارب لمااااا
 على استخدام تلك المختبرات 
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