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     ممخص الدراسة: 
عوامل تفعيل مختبرات العموم من وجية نظر ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى        

؛ ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة استخدم مشرفي ومعممي مادة العموم بمنطقة الباجة التعميمية
جميع معممي ومشرفي العموم ، وتكونت عينة الدراسة من المسحي الباحث المنيج الوصفي
-1441ن بمنطقة الباحة التعميمية، خالل الفصل الدراسي األول بالمدارس الثانوية لمبني

  ( معمًما، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات،221والبالغ عددىم ) ىـ2441
وأظيرت نتائج الدراسة بأن العوامل اإلدارية ىي األعمى أىمية لتفعيل المختبر المدرسي تمييا 

( 4.19انية  بدرجة موافقة عالية لكل منيما وبمتوسط حسابي)العوامل المادية في المرتبة الث
( عمى التوالي ، بينما جاء محور العوامل البشرية بدرجة موافقة متوسطة و بمتوسط 4.14و)

(. وأظيرت نتائج الدراسة كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى 4.44حسابي قدره )
المدرسي بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع  لمتغيرات المؤىل وسنوات الخبرة ونوع المبنى

اإلدارية والعوامل المادية والبشرية والدرجة الكمية لعوامل تفعيل  الدراسة حول محاور )العوامل
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة( ،

م مختبر العموم في جميع المجاالت االدارية والبشرية بتسييل المعوقات المرتبطة بتفعيل استخدا
والمادية لتحسين العممية التعميمية وتقديم برامج متخصصة لمكشف عن مجاالت تفعيل 

 المختبرات الدراسية وكيفية التغمب عمى المشكالت التي تعيق استخداميا. 
 الثانوية.كممات مفتاحية: مختبرات العموم؛ عوامل تفعيل المختبر؛ المرحمة 

 
 
 
 
 

 Abstract:  
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The goal of this study was to explore the perspectives of science 

teachers and supervisors about factors that impact the effective use of 

science laboratories. In order to achieve the objectives of the study, the 

descriptive approach was used. The study sample consisted of all 

science teachers and supervisors in high schools for boys in the Al-Baha 

educational region, during the first semester 1441-1442 AH, which 

included (113) teachers. The study utilized the questionnaire as a tool to 

collect data. The results showed that the administrative factors were of 

the highest importance to activate the school laboratory, followed by the 

material factors, with a high degree of approval by the study sample for 

each of them, with mean scores of (4.39) and (4.20) respectively. 

Human factors, however, came with a moderate degree of approval, 

with a mean score of (4.04). The results of the study also showed that 

there were no statistically significant differences attributed to the 

qualifications, years of experience and the type of school building 

between the mean scores of the administrative factors, material factors, 

human factors, and the total score of science laboratories activation 

factors in the secondary stage in Al-Baha region). In light of this results, 

the study recommended the need for facilitating the obstacles associated 

with the use of the science laboratory in all administrative, human and 

material fields to improve the educational process and provide 

specialized programs to explore strategies for effective use of 

laboratories and how to overcome the problems that hinder their use.  

Keywords: Science laboratories; factors for activation laboratories; high 

school. 
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العممية وتدريس العموم ، فيو محمر يعتبر المختبر المدرسي جزءًا أساسيًا في التربية 
اىتمام في تدريس العموم في مراحل التعميم المختمفة وخاصة المرحمة الثانوية، ولذلك فإن العمم 

، وليذا تولى االتجاىات الحديثة في التربية العممية بالتجريب والعمل المخبري البد أن يقترن
عمميتي التدريس والتعميم، ولذلك فان المختبر أىمية كبيرة ودورًا بارزًا لمختبرات العموم في 

لنشاطات مرتبط بالمواد العممية من حيث المنيجية الدراسية التي ُيفترض أن تكون مصحوبة با
 (.  1442، وتحقيق أىداف تدريس العموم من جية أخرى) زيتون، المخبرية العممية من جية

صر الحاضر من أبرز م( المختبر المدرسي في الع1442ويعتبر شاىين وحطاب )
، وترفع مستوى خبرات كل من المعمم تحويل المفاىيم العممية المجردة المجاالت التي تساعد في

والطالب، ولذلك فيو من أىم ركائز العموم الحديثة، إضافة إلى أن استخدام المختبر المدرسي 
ىداف تدريس ت وميول تخدم أيساعد الطالب عمى اكتساب ميارات ومعمومات وتكوين اتجاىا

، مما يؤدي إلى فعالية في فيم طبيعة العمم واتجاىات ايجابية نحو أىمية التجريب العموم
م( أن المختبر المدرسي من الخصائص المميزة لمناىج العموم 1424العممي.كما يرى زيتون )

 وتدريسيا، وىو يرتبط مباشرة بأنشطة تعمم العموم الطبيعية وىو أساس في التربية العممية
 ومناىج العموم وتدريسيا. 

ونظرًا ألىمية المختبر المدرسي في مواكبة تحول تدريس العموم من التركيز عمى تدريس 
الحقائق والمفاىيم والمبادئ العممية فقط، إلى احتواء عمميات وميارات العمم فإن الكثير من 

مميات توصف مميزات الميتمين بالتربية العممية أكدوا عمى أىمية تدريس العموم كميارات وع
العمل المخبري عندما يتم إعطاء تقدير لطريقة العمم. ولذلك فان المختبر المدرسي ميم في 
تنمية ميارات المتعممين عمى حل المشكالت، والتحميل، والتعميم، ويمنح الطمبة فيمًا لطبيعة 

مي ودوره ( إلى أىمية النشاط المعم2991(. وقد أشار كاظم وزكي )1442العمم )خطايبة،
الضروري في دراسة العموم وأنو من الصعب تصور برنامجًا فعااًل لمعموم دون استخدام النشاط 
المعممي، كما أن إجراء الطالب لمتجربة بنفسو ُيعد ميما لمغاية في تدريس العموم. ويؤكد ذلك 

 ( عن أىمية التجريب والدراسة المعممية بقولو": تعد الدراسة274م، ص1449العطوي )
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المعممية التي يقوم فييا الطالب بإجراء التجارب والنشاط المعممي من أىم االتجاىات الحديثة 
 .في تدريس العموم

لذا حظيت المختبرات المدرسية باىتمام األنظمة التعميمة، حيث أنشأت ليا إدارات خاصة 
ا وفرت الكوادر معنية بتصميميا وتجييزىا وتوفير متطمباتيا ومراعاة جوانب السالمة فييا، كم

البشرية المتخصصة التي توفر لممعممين متطمباتيم من االجيزة والمواد واألدوات في الوقت 
المناسب عند تنفيذ الدروس واألنشطة التعميمية، وتييئة الظروف المالئمة إلجراء التجارب 

 واألنشطة.
يا بيذا الجانب، وقد حرصت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية عمى إبراز اىتمام

ىـ، 2189إدراكا منيا بأىميتو ودورة في تجويد العمل التربوي، وذلك من خالل سياسة التعميم )
( فقد جاء في الفقرة )أ( من المادة التاسعة والخمسين في الباب الثاني " تكوين الميارات 24ص

رصة لمقيام باألعمال العممية والعناية بالنواحي التطبيقية في المدرسة، حيث يتاح لمطالب الف
جراء التجارب في المختبرات.  اليدوية واإلسيام في اإلنتاج، وا 

زاد االىتمام بالمختبرات المدرسية في وزارة التعميم، حيث أصبحت ضمن ميام عدة 
جيات داخل الوزارة، فبعض الجيات معنية بالتصميم واإلشراف عمى تصنيع وفق الشروط 

، وجية ثانية معنية بالتطوير كمًا ونوعًا باستخدام أفضل التقنيات والمواصفات العالمية والحديثة
 الحديثة، وجية أخرى ثالثة معنية بتأمين األجيزة والمواد واألدوات في المختبرات المدرسية.

 مشكمة الدراسة: 
المختبرات المدرسية،  أشارت البحوث والدراسات السابقة إلى وجود قصور في استخدام

م( أن ىناك قصور في عدة جوانب من أىميا )عدم توفر 1449حيث أكدت دراسة الجبر )
األجيزة المعممية، وغياب صيانتيا وتحديثيا، قمة الخبرة لدى فني المختبر بسبب عدم التدريب 

 المستمر لو، وتشعب موضوعات مقررات العموم الطبيعية، وافتقارىا لدليل المعمم(.  
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( والتي تشير إلى أن واقع استخدام المختبر 1447وىذا ماتؤكدة دراسة المنتشري )
المدرسي في تدريس مادة األحياء بالمرحمة الثانوية ال يتالءم مع الدور المأمول تحقيقو بسبب 

 الكثير من المعوقات سواء تمك المتعمقة بالجوانب االدارية أو البشرية. 
وبالرغم من أىمية المختبر المدرسي اال أن ىناك عدد من المعوقات التي تواجو معممي 
العموم في استخدام المختبر المدرسي. وقد أشارت الدراسات الى معوقات مختمفة تقمل من 
فاعمية التدريس باستخدام المختبر المدرسي سواء كانت ىذه المعوقات متعمقة بالجوان المادية 

جيزة واألدوات ووسائل السالمة أو كانت متعمقة بالمعممين والطالب مثل اعداد مثل توافر األ
معممي العموم وتنميتيم مينيًا الستخدام المختبر المدرسي أو تمك المتعمقة بالجوانب االدارية 

 (.2013)زيتون، 
   تساؤالت الدراسة 

عوامل تفعيل  نظرًا ألىمية تفعيل دور المختبر فإنو من الضرورة بمكان البحث في
ولذلك فان المختبرات سواء كانت ىذه العوامل تتعمق بالجوانب االدارية أو المادية أو البشرية. 

 -مشكمة هذه الدراسة تتبمور في التساؤالت التالية: 
ما العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي  .2

 حة؟ومعممي العموم بمنطقة البا
ما العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي  .1

 ومعممي العموم بمنطقة الباحة؟
ما العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي  .1

 ومعممي العموم بمنطقة الباحة؟
( بين استجابات α ≤ 4.42ستوى الداللة )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م .4

أفراد مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات العموم تعزى إلى المتغيرات اآلتية: )العمل 
الحالي، المؤىل الدراسي، سنوات الخبرة في التدريس، سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي، نوع 

 المبني(؟
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 أهداف الدراسة:
 تتحدد أىداف ىذه الدراسة فيما يمي:       

 التعرف عمى واقع تفعيل المختبر المدرسي في تدريس مادة الفيزياء في المرحمة الثانوية. .2
 رصد معوقات تفعيل المختبر المدرسي في تدريس مادة الفيزياء في المرحمة الثانوية. .1
مادة الفيزياء في المرحمة التعرف عمى المأمول من تفعيل المختبر المدرسي في تدريس  .1

 الثانوية.
الكشف عن أىم العوامل التي تفعل دور المختبرات المدرسية من وجية نظر معممي  .4

 ومشرفي العموم بمنطقة الباحة 
 أهمية الدراسة:

تشير أىمية الدراسة إلى ما ترمي إلى تحقيقو أو المساىمات العممية التي تقدميا لممعرفة 
المجتمع أو كميا جميعًا، وبالتالي فإن أىمية الدراسة تبرز الفوائد التي اإلنسانية أو الفرد أو 

 ( .91ىـ، ص2411سوف تفرزىا الدراسة عند انتيائيا وتعميم نتائجيا )ممحم، 
 وتتمثل ىذه الدراسة في التالي: 

 ضرورة تفعيل المختبر المدرسي في العممية التعميمية. .2
تفعيل المختبر المدرسي في تدريس مادة الفيزياء تعريف المسؤولين بوزارة التعميم بواقع  .1

 بالمرحمة الثانوية.
مساعدة المسؤولين في وزارة التعميم لوضع الحمول المناسبة لمتغمب عمى الصعوبات التي  .1

 تواجة معممي الفيزياء بالمرحمة الثانوية في تفعيل المختبر المدرسي في تدريس مادة الفيزياء.
جراء بحوث مستقبمية حول المختبر المدرسي في مواد ومراحل فتح مجال امام الباحثين إل .4

 دراسية أخرى.
 مساعدة مطوري المناىج في تطوير طرق التدريس باستخدام المختبرات المدرسية.  .2

  مصطمحات الدراسة:
 المختبر المدرسي: -
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لتنمية ُيعرف المختبر المدرسي بأنو " موقع في المدرسة تتم فيو النشاطات العممية اليادفة 
قدرات الطالب العقمية واليدوية، باالستفادة من معممييم، ومما توفر ليم من أدوات وأجيزة 

 (.164م، ص1441ووسائل تعميمية ")شحاتو وآخرون،
م( بأنيا: ذلك المكان الذي يقوم فيو معمم العموم بإجراء 1422ويعرفيا آل مشعاب )

قية لمدروس النظرية، او ىي ذلك المكان التجارب التوضيحية وشرح الدروس العممية التطبيي
الذي يختبر فيو المعمم طالبة الفروض العممية، لتنمية الميارات العممية والعميمة، وتحقيق 

 2األىداف السموكية والتربوية. ص
وُيعرف المختبر المدرسي إجرائيا بأنو: موقع داخل المبنى المدرسي خاص بتنفيذ دروس 

ة ومواد وتقنيات حديثة، يقوم الطالب بتنفيذ التجارب واألنشطة منيج العموم، يوجد بو أجيز 
والتدريبات المعممية داخل ىذا الموقع، بإشراف معمم العموم، ويتوفر بالموقع عوامل األمن 

 والسالمة.
 تفعيل المختبر المدرسي:

يعرف اجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو " تكامل العوامل االدارية والمادية والبشرية الستخدام 
 المختبر المدرسي بفعالية في تدريس وتعمم العموم الطبيعية"  

 حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:

األول من العام الدراسي الحدود الزمنية: تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي  -
 ىــ.2444

الحدود الموضوعية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى أىم العوامل حول تفعيل المختبر المدرسي في  -
 تدريس مادة الفيزياء في المرحمة الثانوية..

 الحدود المكانية: المدارس الثانوية بمنطقة الباحة، والتي يوجد بيا مختبر مدرسي. -
 مشرفي العموم بالمدارس الثانوية لمبنين بمنطقة الباحة.الحدود البشرية: معممي و  -

 اإلطار النظري
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 أهمية المختبر في تدريس العموم:
يتخذ التطوير في العممية التعميمية صورًا متعددة، منيا التحديد في أساليب التدريس،    

األخذ بالطرق والتنوع في األنشطة العممية التي تيدف إلى التعمم واكتساب الميارات، مما يعني 
الحديثة في التعميم والتعّمم واتساع وظيفة المدرسة والدور المناط بيا، ومواكبة التطوير ىذه 

 (.Rusbult,2016تستمزم إيجاد المختبرات التعميمية ألىميتيا البالغة في عممية التدريس )
عممي ( أن الفمسفة الحديثة لممختبر ترى بأن يقدم الجانب ال1442ويشير السامرائي )

عمى الجانب النظري وصواًل إلى المعارف النظرية التي استنتجيا الطالب ،كما إن التطبيق قد 
ُيخرج الطالب من غرفة المختبر إلى حيث الفعاليات والمالحظات؛ ومن ثم فإن دور الطالب 

تفكير يتحول إلى دور إيجابي قائم عمى االستنتاج، وتدوين النتائج، فيعد المختبر وسيمة إلثارة ال
ثارة المشكالت الجديدة من جية أخرى،  لدى الطالب وتحفيزىم الكتشاف الحمول من جية، وا 

 كما إنو يكون دافعًا نحو اإلبداع واالبتكار مما يجعل العممية التربوية مستمرة ومشوقة.
( أن ىناك تحواًل واضحًا من مناىج العموم 1448، 1444ويضيف تروبربج وآخرون )

نات من القرن العشرين؛ فقد أصبح المختبر مركز االىتمام في جميع مستويات في بداية الخمسي
العموم في المدارس الثانوية، وُقدمت مناىج جديدة اىتمت بطرق استقصاء كان الطمبة فييا ىم 
المستيدفين، فأتاحت فرصًا عديدًة لإلبداع، وأن األنشطة العممية التقميدية ال تتيح فرصًا كافية 

 جل استخدام عقوليم لحل المشكالت المطروحة في المختبر. لمطالب من أ
وُتعد األنشطة العممية ميمة في تدريس العموم، وغالبًا ما تُنفذ ىذه األنشطة في     

المختبرات المدرسية، لذا كان مصطمح المختبر المدرسي شاماًل لما ُيقام فيو أنشطة عممية، إذ 
يحقق العديد من الفوائد في تدريس العموم، فيو  م( أن المختبر المدرسي1442يرى زيتون )

يتيح لمطالب فرص التعمم، واكتساب المعرفة العممية والميارات العممية، وممارسة عمميات العمم 
األساسية والمتكاممة، كالمالحظة، والقياس، والتنبؤ، واالستدالل، وضبط المتغيرات، كما يتيح 

إتاحة الفرصة لمتفكير وحل المشكالت، باإلضافة إلى لمطالب فرصًا لمتعمم بأنفسيم من خالل 
 تشكيل االتجاىات والميول. 
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ومن األىمية بمكان االشارة إلى أىمية تفعيل المختبر المدرسي لما يقدمو من فوائد 
متعددة من أىميا تشجيع التعمم الذاتي، والتقميل من االعتماد عمى تدريس المجموعات الكبيرة، 

عدادًا لمحياة، لضمان استمرارية التعمم مستقباًل، فُينظر إلى العمل المخبري وأن يكون التدريس إ
كسابو ميارات العمل، فقد يتعمم الطالب أن  عمى أنو إشراك لمطالب مباشرة في عممية التعمم، وا 
يكونوا فاعمين معتمدين عمى أنفسيم، وأن يحمموا ويالحظوا، ويستخدموا، ويقيسوا، واألىم من 

موا بمفردىم، فالتجريب الذي يقوم بو الطالب يساعد عمى تحقيق ىذه األىداف ذلك أن يتعم
بشكل أفضل من العروض العممية، لذا يفّضل ىذه األىداف بشكل أفضل من العروض 
العممية، لذا يفّضل التقميل من العروض العممية قدر اإلمكان، وزيادة فرصة ممارسة االستقصاء 

 ( McDonald,2013الفردي ) 
تشير العديد من الدراسات العالمية والمحمية إلى أىمية المختبر في تدريس العموم  كما

( التي توصمت إلى أن أسموب المختبر االستقصائي 2986ومن تمك الدراسات دراسة الزعبي )
يؤدي إلى تحسين أداء الطالب في مجال ميارات التفكير العممي، وميارات معالجة البيانات؛ 

 مية البارزة لممختبرات في تدريس العموم.مما يدل عمى األى
( فيدفت إلى استقصاء دور المختبر في  Hofstein & Lunetta( 2003أما دراسة 

القرن الحادي والعشرين، وتبّين من خالليا أن معايير تدريس العموم اختمفت وتغيرت تغيرًا 
متسارعًا بفعل التطور التكنولوجي اليائل، و من خالل تطور الغايات والمقاصد التربوية 

ألىداف العمل المخبري، وكذلك  واألىداف في تدريس العموم فقد اختمفت نظرة الطالب والمعمم
اختمفت طرق وأساليب التدريس حتى أن المختبر نفسو حول من وسيمة تدريس كما كان يعتقد 
في السابق إلى غاية بحد ذاتيا، وىي التدريس نفسو بل أصبحت مناىج العموم وسائل لتحقيق 

 أىداف العموم بالعمل المخبري
د أخرى في استخدام المختبر المدرسي وأكدت بعض الدراسات أىمية استيداف أبعا

بتفعيل تقنيات المختبر اإللكتروني. حيث أن تغير التعميم من التقميدي في الفصول الدراسية 
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والمختبرات الحقيقية بدأ بالتغير إلى استخدام المنصات االفتراضية مما يؤكد أىمية المختبرات 
 ( 1422أمبوسعيدي والبموشي، البموشي، االفتراضية وتجارب المحاكاة التفاعمية  )الموسوي، و 

 أهمية المختبر في تنمية مهارات الطالب:
يسيم المختبر في إكساب الطالب العديد من الميارات العممية والعممية المناسبة، 
كالميارات اليدوية، والميارات األكاديمية، والميارات االجتماعية، ويشير النجدي وراشد وعبد 

أن الميارات العممية العممية التي يكتسبيا الطالب من خالل المختبر ىـ( إلى 2411اليادي )
 في تدريس العموم تصنف إلى ثالثة أصاف ىي:

الميارات اليدوية: وتتمثل في قدرة الطالب عمى استخدام األدوات واألجيزة، وصيانتيا، والقدرة  .2
ح، والرسم، وعمل عمى إجراء التجارب واألنشطة بشكل عممي، باإلضافة إلى ميارات التشري

 الوسائل العممية في حال أتيحت لو الفرصة لمقيام بذلك.
الميارات األكاديمية: وتتمثل في اختيار المصادر العممية المناسبة، واستخدام المجالت العممية  .1

بشكل يساعده عمى التعمم، واستخالص األفكار العممية من خالل إعداد الطالب لمتقرير 
وتحميميا بالتدريب ومساعدة المعمم، باإلضافة إلى ميارات تصميم  وكتابتو، ونقد األفكار

الجداول والرسوم البيانية، وعمل الخرائط وفيميا، والقدرة عمى تفسيرىا، إضافة لذلك يمكن 
 لمطالب أن يقوم بعممية وصف لمعممو أو أحد زمالئو بشكٍل مفيوم.

رح سؤال أو مداخمة بين المتعمم الميارات االجتماعية: وتتضمن اكتساب ميارة التواصل بط .1
ومعممو أو زمالئو، باإلضافة إلى القدرة عمى العمل مع اآلخرين من خالل مجموعات صغيرة، 
والتعامل مع الجمعيات والنوادي العممية، والمشاركة في النشاطات العممية داخل المدرسة 

 وخارجيا بشكل إيجابي.
كيز عمى تنمية الميارات يتطمب إتاحة م( أن التر 1448، 1444ويرى تروبربج وآخرون )

لمممارسة والخبرة في الميارات التي ُيجَرى تنميتيا، وتوفير المواد واألدوات الكافية لممارسة 
الميارات في بيئة تشجع الطالب لمعمل، كما إن عمى المعممين فيم أىداف الميارات وبوضوح، 

المحتوى التقميدية لوحدىا. كما  وأن يتمحور إعدادىم حول ىذه األىداف بداًل من أىداف
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م( بأنو يمكن انتقاء العديد من المواد التعميمية 1447، 1444يضيف تروبربج وآخرون )
لتسييل تنمية الميارات، بحيث توفر أغمب المواضيع الفكرية، واألفكار األساسية فرصًا كثيرًة 

محدد عند اإلعداد لتدريس ميارات متنوعة، مع التركيز عمى ميارات قميمة في أي درس 
لمتدريس، كما يجب أن يركز التقييم عمى المجاالت األدائية، وليس بمجرد اإللقاء، ويجب 

 التقميل من التركيز عمى التغطية الظاىرية لممحتوى والتركيز عمى األداء والفيم.
 معوقات استخدام المختبرات المدرسية:

لممواد واألجيزة واألدوات، وكذلك  إن تفعيل المختبر عمى الوجو المطموب يتطمب توافراً 
تأىياًل كافيًا لمعاممين من معممين ومحضري مختبرات، وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود 

ىـ( التي ىدفت 2412بعض المعوقات التي تعيق العمل في المختبرات ومنيا دراسة القميزي )
العموم الطبيعية في  إلى التعرف عمى مدى استخدام المختبرات المدرسية في تدريس مواد

المرحمة الثانوية في محافظة الخرج، وتحديد المعوقات التي تعيق استخدام المختبرات المدرسية، 
% من األنشطة العممية 17.7نشاطًا عمميًا فقط، تشكل ما نسبتو  28وتوصمت الدراسة إلى أن 

ات المدرسية في تستخدم المختبرات في التدريس، وأن ىناك معيقات تعيق استخدام المختبر 
 تدريس العموم من أىميا: كثرة أعداد الطالب داخل المختبر المدرسي.

م( فقد أجرى دراسة ىدفت إلى معرفة أىم معوقات استخدام 1442أما العسيري )
مختبرات مادة األحياء في مدارس المرحمة الثانوية من وجية نظر معممي ومشرفي األحياء 

ة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا: نقص وذلك ضمن مدارس المنطقة الشرقي
األدوات واألجيزة المعممية، وعدم وجود مختبر لألحياء بالمدرسة، وصغر مساحة المختبر، وأن 
أعداد طالب الفصل أكثر من سعة المختبر، وقمة وجود طاوالت كافية ومناسبة لمطالب إلجراء 

 دوات المعممية.التجارب، وعدم وجود صيانة دورية لألجيزة واأل
 برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في عمميتي التعميم والتعّمم:

اسم البرنامج: استثمار المختبرات التعميمية، وييدف إلى تفعيل المختبر التعميمي في 
عمميتي التعميم والتعمم، وقد تم استحداث البرنامج لما أشارت إليو التقارير الميدانية من قمة 
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ب لمنشاطات العممية داخل المختبر وأن معظم التجارب العممية تتم عمى ىيئة ممارسة الطال
وأن دور الطالب في الممارسة يقل  –إن تيسر لو القيام بيا  –تجارب عرض يقوم بيا المعمم 

 عما ىو مخطط لو ضمن أىداف المنيج.
م، من خالل ييدف البرنامج إلى زيادة تفعيل دور المختبرات في عمميتي التعميم والتعمّ  

 تطبيق اآلليات المناسبة، ومنيا:
تخصيص درجات في تقويم األداء الوظيفي لمعممي العموم لقياس مدى توظيف المختبر  .2

 المدرسي في العممية التعميمية.
 تخصيص درجة عمى النشاط المعممي الذي يمارسو الطالب داخل المختبر. .1
ومدى تسخير المختبر في العممية التعميمية المتابعة الدقيقة من قبل مشرفي العموم لممعممين،  .1

 التعّممية.
تفعيل دور محضر المختبر وتطوير قدرات محضري المختبرات من خالل التدريب المستمر  .4

 أثناء الخدمة .
تنفيذ برامج تنشيطية قبل بداية العام الدراسي لمديري المدارس ومشرفي ومعممين العموم  .2

 بر وأىميتو في عمميتي التعميم والتعّمم.ومحضري المختبرات لتوضيح دور المخت
 الدراسات السابقة

      أواًل: الدراسات العربية:
ع العمل المخبري ( كان اليدف يتعمق بالكشف عن واق 1441ىدفت دراسة المحاميد )

، وكذلك معرفة معيقات مختبرات الموجودة فعاًل بالمدارس، معرفة عدد الفي تدريس العموم
، باإلضافة غمى المقابالت الشخصية، وتكونت وكانت اداة الدراسة االستبانةي، العمل المخبر 

ومديرات ، والتالميذ ومديري المدارس عممي العموم لمصف الثامن األساسيعينة الدراسة من م
، تم اختيارىم بطريقة عشوائية، وتوصمت الدراسة غمى النتائج التالية المدارس، وفني المختبرات

ت العمل المخبري في مدارس اإلناث أعمى منيا في الذكور، من أىم معيقا: عدد المختبرات 
 ، وكثرة الواجبات الممقاة عمى عاتق معمم العموم.طول منيج العموم
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( لمكشف عن أىم المعوقات التي تواجو معممي العموم 1449)  وفي دراسة أجرىا الجبر
رسي في تدريس العموم الطبيعية، الطبيعية في المرحمة الثانوية عند استخدام المختبر المد

م الباحث المنيج الوصفي والتحقق من تأثير بعض المتغيرات عمى تمك المعوقات استخد
فت عينة الدراسة من ، حيث قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتألالتحميمي

من معممي مادة العموم الطبيعية بالمرحمة الثانوية، وتوصمت الدراسة إلى أن  ( معمماً 244)
معممية، وغياب ىناك معوقات لتفعيل المختبر المدرسي من أىميا : عدم توفر المواد واألجيزة ال

 ، قمة الخبرة لدى فني المختبر بسبب عدم التدريب المستمر لو، تشعبصيانتيا وتحديثيا
 ، وافتقارىا لدليل المعمم.موم الطبيعيةموضوعات مقررات الع

( إلى التعرف عمى مدى استخدام المختبرات المدرسية في 2009وىدفت دراسة الزىراني )
، وكذلك التعرف عمى معوقات استخدام متوسطة من وجية نظر معممي العمومالمدارس ال

واستخدم االستبانة المختبر المدرسي في تدريس العموم، واستخدم المنيج الوصفي في دراستو، 
، وتوصمت يع المعممين والمشرفين التربويينكأداة ليذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من جم

الدراسة غمى النتائج التالية : تدني استخدام المختبر المدرسي في التدريس الميمي ، حيث دلت 
. 44دامو ال تتجاوز النتائج عمى أن المستخدمين لممختبر المدرسي عندما تتييأ الظروف الستخ

9 .% 
الصعوبات التي يوجييا معمموا العموم ) الفيزياء،  (1424لت دراسة أيوب )وتناو 

والكيمياء، واألحياء( في المدارس الثانوية في محافظة ديالي في استخدام المختبر المدرسي، 
 حيث وجو الباحث سؤاال لعينة استطالعية منيم عن تمك الصعوبات وعمى أساس الجواب

( معممًا 64، كانت عينة الدراسة ممثمة في )ة البحث وىي االستبيانوالخبرة السابقة تم بناء أدا
( مدرسة ثانوية، وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية: أن أكبر الصعوبات ىي 11ومعممة في )

ًا ( ، وأقل صعوبة ) التجارب العممية تحممني جيدًا إضافيعدم مالئمة وقت الحصة الدراسية ()
 وأوصى الباحث بضرورة بناء وتحديث المدارس وتجييزىا باألجيزة والوسائل العممية الحديثة.
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( التي ىدفت لمكشف عن درجة توافر وسائل السالمة في  2017وفي دراسة الحربي ) 
المختبرات المدرسية بالمرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين بمدينة بريدة استخدم الباحث 

معممًا تمثمت  124الوصفي واالستبانة كأداة لمدراسة في مجتمع البحث المكون من المنيج 
منيم. وأشارت الدراسة لتوافر وسائل السالمة بدرجة كبيرة وعدم وجود  291عينة الدراسة في 

 فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لممؤىل والخبرة التدريسية. 
 األجنبية : ثانيًا : الدراسات

(  إلى الكشف عن أىمية وجود  Aik-ling Tan,2007دراسة  إيكي لينغ تان) -ىدفت 
، احتوت عمى مدرسة 144تكونت عينة الدراسة من ، و تبرات مستقمة خاصة بمادة األحياءمخ

، واستخدم الباحث في سنغافورةمختبرات مدرسية خاصة بمادة األحياء أجريت ىذه الدراسة 
، وأظيرت نتائج الدراسة أن مختبر األحياء يمعب دورُا لمالحظة والمقابمة كأداة لدراستوأسموبي ا

، م العممية المتضمنة كتاب األحياءكبيرُا في توفير الخبرة التعميمية والعممية المختمفة والمفاىي
ات عظميا من الخدم، وتخمو ممخبريةكثيرًا من مختبرات األحياء ال يتوفر فييا أجيزة وأدوات 

، كما اظيرت من خالل المقابمة مع عدد من المعممين أنو ال يوجد ىناك مراقبة ووسائل السالمة
شراف من قبل المشرفين والمسئولين حول ضرورة توفير حاجيات المختبرات الخاصة  وا 

 باألحياء.
الكشف عن أىمية مختبرات  (  Johansson,2008واستيدفت دراسة  جوىاسون )

، وأجريت الدراسة في السويد، وقام من وجية نظر المعممين والتالميذ العموم في المدارس
الباحث بعمل استبانتين من أجل الكشف عن أىمية المختبرات الخاصة بمادة العموم والمعوقات 

، ( فقرة44، تكونت من )ة، وتضمن االستبانة ثالثة مجاالتالتي تواجو معممي العموم والطمب
طالبُا  144و( معممًا من معممي مادة العموم في مدارس السويد، 24من ) وتكونت عينة الدراسة

، وأظيرت نتائج الدراسة أن المعممين ال يقومون باإلجراءات الفعمية من المرحمة المتوسطة
الصحيحة لألنشطة المخبرية، وأن ىناك كثيرُا من معممي العموم ال يبدون اىتمامُا واضحُا 

أنو ال  ، كما اظيرت النتائجيبدون أي خبرة أثناء عمل التجربة باألنشطة المخبرية، كما أنيم ال
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، وأن كثيرا من المختبرات المدرسية غير مجيزة باألدوات المخبرية يوجد دورات تدريبية خاصة
 المطموبة، وأن واقع المختبرات المدرسية ال يتناسب مع المعايير المطموبة لممختبرات المدرسية.

( دراسة لمكشف عن واقع ومعوقات Ndigokubwayo,2017كما أجرى ندينق بايو ) 
أنشطة المختبرات بكميات المعممين. وقد استخدم الباحث االستبانة والمقابمة كأداتي دراسة ضمن 

كمية. وقد  21طالبا في  296معمما و 29المنيج الوصفي. وقد تكون مجتمع الدراسة من 
ييزات المخبرية وفي الخبرة الالزمة إلجراء أظيرت نتائج الدراسة وجود قصور في المواد والتج

التجارب. وكان من أىم توصيات الدراسة أن يقوم المدرسين األكثر خبرة بتدريب وعقد ورش 
 عمل لألقل خبرة ممن يواجو صعوبة في تفعيل األنشطة المخبرية. 

 
 
 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 منهج الدراسة:

 استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي لمالئمتو لطبيعة الدراسة الحالية.  
 وعينتها:  مجتمع الدراسة

يعرَّف مجتمع الدراسة بأنو: " كل من يمكن أن تعمم عميو نتائج البحث سواء أكان 
مجموعة أفراد أو كتب أو مباني مدرسية...الخ. وذلك طبقًا لممجال الموضوعي لمشكمة 

 (92، ص1421)العساف،البحث". 
ن المجتمع األصمي ليذه الدراسة من:  ويتكوَّ

جميع معممي العموم بالمدارس الثانوية لمبنين بمنطقة الباحة التعميمية، خالل الفصل الدراسي  .2
 ( معمًما.  242ىـ والبالغ عددىم )  2441-2442األول 

بنين بمنطقة الباحة التعميمية، جميع المشرفين التربويين لمقررات العموم بالمدارس الثانوية لم .1
 ( مشرًفا تربوًيا. 8ىـ والبالغ عددىم )   2441-2442خالل الفصل الدراسي األول 
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حيث أن مجتمع الدراسة الذي تم اختياره لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والحصول عمى 
داف المرجوة البيانات والمعمومات يتوافق مع طبيعة الدراسة واألقدر عمى فيم معطياتيا واألى
( فرًدا، 221التي يسعى البحث إلى تحقيقيا، وبذلك يكون المجموع الكمي لمجتمع الدراسة )

وذلك بحسب اإلحصاءات الرسمية إلدارة التعميم بمنطقة الباحة خالل الفصل الدراسي األول 
 ه.2441 -2442من العام 

ون العمل في المدارس العموم الذين يزاول ولمحدودية مجتمع الدراسة من معممي ومشرفي
الثانوية بمنطقة الباحة التعميمية؛ تم إجراء الدراسة الميدانية بمنيج المسح الشامل، حيث قام 
الباحث بعد حصر أعداد أفراد مجتمع الدراسة بتوزيع االستبانة عمى كامل مجتمع الدراسة 

داة الدراسة فإن عدد فكانت عينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة نفسو، وبعد التطبيق الميداني أل
( استجابة، وعند تفريغ البيانات وتبويبيا 226االستجابات التي استقرت لدي الباحث بمغت )

( استبانات لعدم اكتمال بياناتيا ليصبح إجمالي 1( تم استبعاد )SPSSبالحزمة اإلحصائية )
 ( استجابة.221عدد االستجابات المستوفاة لمشروط والتي خضعت بياناتيا لمتحميل والتفسير )

 الوصف اإلحصائي ألفراد مجتمع الدراسة:
بما أن نتائج أي دراسة تتأثر بخصائص أفرادىا؛ لذلك فإنو من الضروري الوقوف عمى 
خصائص مجتمع الدراسة من خالل عرض تمثيل كل فئة من فئات المتغيرات الديموغرافية، 

والنسب المئوية، وفيما يمي البيانات ولوصف أفراد مجتمع الدراسة استخدمت الدراسة التكرارات 
 اإلحصائية لكل متغير عمى حدة:  

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير العمل الحالي (2جدول )
 النسبة التكرار العمل الحالً

 % 7.07 8 مشرف تربوي

 % 92.93 105 معلم

 %100 113 المجموع

( الخاص بتوزيع 2المئوية لمجدول رقم )تظير المؤشرات اإلحصائية لمتكرارات والنسب 
أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير العمل الحالي أن النسبة األقل كانت ألفراد مجتمع الدراسة من 
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% (، أما أفراد مجتمع الدراسة الذين  7.47)المشرفين التربويين( حيث شكموا ما نسبتو )  
 إجمالي أفراد مجتمع الدراسة. %  ( من 91.91يعممون بوظيفة )معمم( فشكموا نسبة )  

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المؤىل الدراسي (1جدول )
 النسبة التكرار المؤهل الدراسً

 %72.6 82 بكالورٌوس

 %27.4 31 ماجستٌر

 %100 113 المجموع

الخاص  (2)يتبّين من المؤشرات اإلحصائية لمتكرارات والنسب المئوية لمجدول رقم 
مجتمع الدراسة وفق متغير المؤىل الدراسي أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة من  بتوزيع أفراد

%(، أما 71.6الحاصمين عمى الشيادة الجامعية األولى )بكالوريوس( حيث بمغت نسبتيم )
 %( من مجمل أفراد مجتمع الدراسة.17.4نسبة الحاصمين عمى درجة )ماجستير( فبمغت )

 أفراد مجتمع الدراسة من المعممين وفق متغير سنوات الخبرة في التدريستوزيع  (1جدول )
 النسبة التكرار سنوات الخبرة فً التدرٌس

 %46.7 21 ( سنوات12أقل من )

 %53.3 24 (  سنوات فأكثر12من )

 %100 45 المجموع

بتوزيع ( الخاص 1ُتظير المؤشرات اإلحصائية لمتكرارات والنسب المئوية لمجدول رقم )
أفراد مجتمع الدراسة من المعممين وفق متغير سنوات الخبرة في التدريس أن النسبة األكبر 

%(، أما ذوي 21.1( سنوات فأكثر، وشكموا ما نسبتو )24كانت لذوي سنوات الخبرة )من )
%(، من إجمالي أفراد مجتمع 46.7( سنوات( فمثموا نسبة )24سنوات الخبرة )أقل من )

 .لمعممينالدراسة من ا
توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين وفق متغير سنوات الخبرة في  (4جدول )

 اإلشراف التربوي
 النسبة التكرار سنوات الخبرة فً اإلشراف التربوي

 %60.3 41 ( سنوات12أقل من )
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 %39.7 27 (  سنوات فأكثر12من )

 %100 68 المجموع

( الخاص 4اإلحصائية لمتكرارات والنسب المئوية لمجدول رقم )يتضح من المؤشرات 
بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين وفق متغير سنوات الخبرة في اإلشراف 

( سنوات(، وشكموا ما نسبتو 24التربوي أن النسبة األكبر كانت لذوى سنوات الخبرة )أقل من )
%(، من 19.7( سنوات فأكثر( فمثموا نسبة )24من )%(، أما ذوي سنوات الخبرة )م64.1)

 من المشرفين التربويين. إجمالي أفراد مجتمع الدراسة
 
 

 وفق متغير نوع المبنىتوزيع أفراد مجتمع الدراسة  (2)جدول 
 النسبة التكرار نوع المبنى

 %71.7 81 حكومً

 %28.3 32 مستأجر

 %100 113 المجموع

الخاص  (2اإلحصائية لمتكرارات والنسب المئوية لمجدول رقم )يتبّين من المؤشرات 
مجتمع  بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير نوع المبنى أن النسبة األكبر كانت ألفراد

%(، أما نسبة 72.7الدراسة العاممين في مدراس مبانييا )حكومية(، وذلك بنسبة تمثيل بمغت )
%( من إجمالي أفراد 18.1مدراس مبانييا )مستأجرة( فبمغت )أفراد مجتمع الدراسة العاممين في 

 مجتمع الدراسة.
 وفق متغير وجود مختبر مدرسيتوزيع أفراد مجتمع الدراسة  (6جدول )
 النسبة التكرار وجود مختبر مدرسً

 %69 78 ٌوجد

 %31 35 ال ٌوجد

 %100 113 المجموع
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الخاص  (6المئوية لمجدول رقم ) يتبّين من المؤشرات اإلحصائية لمتكرارات والنسب
 بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير وجود مختبر مدرسي أن النسبة األكبر كانت ألفراد

%(، 69مجتمع الدراسة العاممين في مدراس )بيا مختبر مدرسي(، وذلك بنسبة تمثيل بمغت )
%( 12درسي( فبمغت )أما نسبة أفراد مجتمع الدراسة العاممين في مدراس )ليس بيا مختبر م

 من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير استخدام المختبر المدرسي (7جدول )

 النسبة التكرار استخدام المختبر المدرسً

 %67.3 76 استخدم

 %32.7 37 ال استخدم

 %100 113 المجموع

الخاص  (7المئوية لمجدول رقم ) يتضح من المؤشرات اإلحصائية لمتكرارات والنسب
بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير استخدام المختبر المدرسي أن النسبة األكبر كانت 

مجتمع الدراسة ممن )يستخدمون المختبر المدرسي(، وذلك بنسبة تمثيل بمغت  ألفراد
سي( فبمغت %(، أما نسبة أفراد مجتمع الدراسة ممن )ال يستخدمون المختبر المدر 67.1)
 %( من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.11.7)

 صدق وثبات أداة الدراسة:
 أواًل: صدق أداة الدراسة

الصدق خطوة ضرورية لمتأكد من سالمة األداة البحثية ومدى مناسبتيا لالستخدام، حيث 
تعني ( أحد األسس العممية لتقنين أدوات الدراسة، والتي Validityيعد توافر خاصية الصدق )

( أنو: الدرجة التي تحقق فييا أداة القياس األىداف التي 74، ص1424كما ذكر )الكسباني،
وضعت من أجمو، أي أن األداة ُتعد صادقة عندما تقيس ما ينبغي قياسو فعاًل، ولغرض التثبت 
من صدق أداة الدراسة )االستبانة( استخرج الباحث نوعين من مؤشرات الصدق حيث أنيما 
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لغرض وىما: الصدق الظاىري )صدق المحكمين( وصدق االتساق الداخمي، وفيما يمي يفيان با
 الخطوات التي قام بيا الباحث لمتحقق من صدق أداة الدراسة، وفقًا لكل طريقة من الطريقتين:

 صدق المحكمين  -2
تم اختبار الصدق الظاىري ألداة الدراسة باالستعانة بنخبة من المحّكمين من أعضاء 

 22حث العممي، بمغ عددىم التدريس والمتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت الب ىيئة
، ألخذ آرائيم واإلفادة من مخزونيم المعرفي وخبراتيم المتراكمة في مجال اختصاصاتيم محّكًما

واالستفادة من مالحظاتيم لمحكم عمى ما تحتويو االستبانة من عبارات من حيث صحة 
وأىمية كل فقرة ومدى انتماء كل عبارة لممحور الذي يحتوييا، وترتيبيا  الصياغة والوضوح،

حسب األولوية، والخروج بيا عمى صورتيا النيائية الحالية، وبعد االطالع عمى مالحظات 
ومقترحات األساتذة المحكمين واألخذ بيا، قام الباحث بالتعديل والحذف واإلضافة حتى تم بناء 

 ئية.األداة في صورتيا النيا
 صدق االتساق الداخمي  -8

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة، تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل 
عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، وكذلك تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل 

ل ارتباط بيرسون لحساب محور من محاور الدراسة والدرجة الكمية لألداة، وذلك باستخدام معام
قيم معامالت االرتباط، والجداول التالية توّضح معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 
أداة الدراسة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، وكذلك معامالت االرتباط بين درجة كل 

 محور من محاور الدراسة والدرجة الكمية لألداة كما يمي:
معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور األول )العوامل  (8جدول )

اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( بالدرجة 
 الكمية لممحور نفسو

 الداللةمستوى  معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.450** 0.01 7 0.631** 0.01 

2 0.520** 0.01 8 0.652** 0.01 
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3 0.659** 0.01 9 0.597** 0.01 

4 0.614** 0.01 10 0.528** 0.01 

5 0.659** 0.01 11 0.593** 0.01 

6 0.708** 0.01  

( أن قيم معامالت االرتباط الداخمية )االتساق الداخمي( لكل 8يتضح من الجدول رقم )
عبارة من عبارات المحور األول )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 
مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(، والدرجة الكمية لممحور نفسو؛ دالة إحصائًيا عند مستوى 

(؛ وقد تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية لممحور األول بين 4.42الداللة )
( في حدىا األدنى أمام العبارة رقم 4.424( و)6( في حدىا األعمى أمام العبارة رقم )4.748)
(، وتدل قيم معامالت االرتباط عمى توفر االتساق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى 2)

 عبارات. تمك ال
معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور الثاني )العوامل  (9جدول )

 المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(
 بالدرجة الكمية لممحور نفسو 

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.338** 0.01 8 0.566** 0.01 

2 0.570** 0.01 9 0.655** 0.01 

3 0.588** 0.01 10 0.597** 0.01 

4 0.616** 0.01 11 0.653** 0.01 

5 0.628** 0.01 12 0.635** 0.01 

6 0.573** 0.01 13 0.683** 0.01 

7 0.461** 0.01 14 0.713** 0.01 

( أن قيم معامالت االرتباط الداخمية )االتساق الداخمي( لكل 9الجدول رقم )يتضح من   
عبارة من عبارات المحور الثاني )العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 
مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(، والدرجة الكمية لممحور نفسو؛ دالة إحصائًيا عند مستوى 
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بين  قد تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية لممحور الثاني(؛ و 4.42الداللة )
( في حدىا األدنى أمام العبارة 4.118( و)24( في حدىا األعمى أمام العبارة رقم )4.721)

(، وتدل قيم معامالت االرتباط عمى توفر االتساق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة 2رقم )
 .عمى تمك العبارات

 
 
 
 

معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور الثالث )العوامل  (24جدول )
البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( بالدرجة 

 الكمية لممحور نفسو
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.329** 0.01 7 0.760** 0.01 

2 0.569** 0.01 8 0.690** 0.01 

3 0.623** 0.01 9 0.641** 0.01 

4 0.719** 0.01 10 0.670** 0.01 

5 0.680** 0.01 11 0.647** 0.01 

6 0.685** 0.01  

الداخمي( لكل ( أن قيم معامالت االرتباط الداخمية )االتساق 21يتضح من الجدول رقم )
عبارة من عبارات المحور الثالث )العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 
مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(، والدرجة الكمية لممحور نفسو؛ دالة إحصائًيا عند مستوى 

محور الثالث (؛ وقد تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية لم4.42الداللة )
( في حدىا األدنى أمام العبارة 4.119( و)7( في حدىا األعمى أمام العبارة رقم )4.764بين )
(، وتدل قيم معامالت االرتباط عمى توفر االتساق بين استجابات أفراد الدراسة عمى تمك 2رقم )
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كن التعويل العبارات، وىذا ما يؤكد أن عبارات المحور الثالث تتمّتع بدرجة صدق جيدة، يم
 عمييا لقياس ما ُأعّدت من أجمو.

 معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة والدرجة الكمية لألداة (22جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبانة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

0.688** 0.01 

العوامل المادٌة لتفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

0.887** 0.01 

العوامل البشرٌة لتفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

0.823** 0.01 

بين الدرجة الكمية ألداة الدراسة ( أن معامالت االرتباط 22يتضح من الجدول رقم )
(، وكانت جميع االرتباطات دالة 4.887( و )4.688)االستبانة( ومحاورىا، قد تراوحت  بين )

(. مما يدل عمى توافر صدق االتساق الداخمي لمحاور أداة 4.42إحصائًيا عند مستوى )
 الدراسة )صدق البناء(.
 ثانًيا: ثبات أداة الدراسة
الشروط األساسية في أي أداة قبل الشروع في تطبيقيا، ويقصد بثبات يعتبر الثبات من 

أداة جمع البيانات "مدى التوافق أو الخمو من الخطأ بين الدرجات التي نحصل عمييا نتيجة 
تطبيق اختبار أو أداة عمى نفس الشخص مرتين أو أكثر؛ لقياس سمة معينة". )الدوسري، 

اسك أداة القياس أو التجانس في النتائج نفسيا، (، كما يشير الثبات إلى تم8، ص1444
ويمكن وصف األداة بالثبات إذا كنا نثق أنيا ستعطينا النتائج نفسيا عند إعادة تطبيقيا مرة 

(، وتم قياس ثبات أداة الدراسة )االستبانة( باستخدام 74، ص1442أخرى. )الكسباني، 
 امالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورىا:( يوّضح مع21)معادلة ألفا كرونباخ(، والجدول رقم )

 يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة  (21جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات المحاور

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

11 0.822 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73991.1012 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
522 

 
 

العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً العلوم بمنطقة العوامل المادٌة لتفعٌل مختبرات 
 الباحة

14 0.859 

العوامل البشرٌة لتفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفً ومعلمً العلوم بمنطقة 
 الباحة

11 0.857 

 0.912 36 الثبات العام لالستبانة 

( أن قيم معامالت الثبات عمى نطاق محاور أداة الدراسة 21ُتشير نتائج الجدول رقم )
(، وعمى نطاق أداة الدراسة ككل بمغ معامل ألفا كرونباخ 4.829( و )4.811تراوحت بين )

( 4.84( وجميعيا مؤشرات ثبات مرتفعة، حيث يعد معامل الثبات مرتفًعا إذا بمغ )4.921)
(، ومنخفًضا إذا كان أقل من ذلك )حسن، 4.74-4.64ا تراوح بين )فأكثر، ومتوسًطا إذ

 (، األمر الذي يشير إلى ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنيا االستبانة عند تطبيقيا.1444
 إجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات:

( 22) ُطبقت أداة الدراسة بعد إتمام خطوات بنائيا وتقنينيا من قبل المشرف العممي و 
خراجيا في صورتيا النيائية،  محكًما من ذوي االختصاص والخبرة والتأكد من صدقيا وثباتيا؛ وا 
واستكمال اإلجراءات النظامية لتطبيقيا، وقد استغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي 

 ىـ( وفقًا لإلجراءات التالية:2444/2442األول من العام )
 دراسات السابقة.االطالع عمى األدب النظري وال -
 بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية. -
 الحصول عمى الموافقات الرسمية.  -
 التحقق من صدق األداة وثباتيا واقرار الصورة النيائية لألداة. -
تم تصميم االستبانة إلكترونًيا من خالل االستعانة بتطبيق النماذج بموقع جوجل  -

(www.google.com)  .وذلك لالستفادة من سرعة وسيولة وصوليا ألفراد الدراسة 
( what's App(، ورسائل الواتس أب )smsُوّزعت االستبانات عبر إرسال رسائل نصية ) -

 تحوي رابط االستبانة.
( 221تم إجراء المعالجة اإلحصائية ليا )بمغ عدد الردود اإللكترونية المستوفاة لمشروط والتي  -

 استجابة.

http://www.google.com/
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؛ لتحميل SPSSُأدخمت البيانات في الحاسب اآللي وُعولجت إحصائًيا عن طريق برنامج  -
 البيانات والوصول إلى النتائج.

 تحميل وتفسير نتائج الدراسة ومناقشتيا والوصول إلى االستنتاجات. -
 والمقترحات لبحوث مستقبمية.كتابة تقرير الدراسة ووضع التوصيات  -

 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
 أواًل: تحميل ومناقشة النتائج المتعّمقة بالتساؤل األول:

من وجية نظر  نص التساؤل الرئيس عمى اآلتي: ما عوامل تفعيل مختبرات العموم
 مشرفي ومعممي العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة؟

ا السؤال ولمتعّرف عمى عوامل تفعيل مختبرات العموم من وجية نظر لإلجابة عن ىذ
مشرفي ومعممي العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحراف المعياري والترتيب لكل محور من محاور عوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة 

 ي:الثانوية، وجاءت النتائج كما يم
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والترتيب لمحاور عوامل تفعيل مختبرات  (21جدول )

 العموم في المرحمة الثانوية
عوامل تفعٌل مختبرات العلوم من وجهة نظر 

مشرفً ومعلمً العلوم فً المرحلة الثانوٌة 
 بمنطقة الباحة

 عدد الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الترتٌب

 1 0.529 4.39 11 العوامل اإلدارٌة

 2 0.588 4.20 14 العوامل المادٌة

 3 0.685 4.07 11 العوامل البشرٌة

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل مختبرات العلوم 
من وجهة نظر مشرفً ومعلمً العلوم 

 المرحلة الثانوٌة بمنطقة الباحة

 0.486=االنحراف المعٌاري            2255المتوسط الحسابً العام=

 ( درجة الموافقة )عالٌة جًدا
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( يتضح أن محور )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات 21من خالل تحميل نتائج الجدول )
العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( احتل المرتبة األولى بين محاور 

الثانوية من حيث درجة الموافقة بمتوسط حسابي قدره عوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة 
(، تاله محور )العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي 4.19)

(، وأخيًرا جاء محور )العوامل البشرية 4.14العموم بمنطقة الباحة( بمتوسط حسابي قدره )
مي العموم بمنطقة الباحة( بمتوسط حسابي لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعم

 (.4.44قدره )
كما ُتشير من نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي العام لعوامل تفعيل مختبرات 

( 4.11العموم في المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة كان )
إلى  4.14المتدرج الخماسي والتي تبدأ )وىو متوسط يقع في الفئة الخامسة من المقياس 

 (، وىي الفئة التي ُتشير إلى درجة موافقة )عالية جًدا(.2.44
 ثانًيا: تحميل ومناقشة النتائج المتعّمقة بالتساؤالت الفرعية

 . تحميل ومناقشة النتائج المتعّمقة بالتساؤل األول:2
رية لتفعيل مختبرات العموم في نص التساؤل الفرعي األول عمى اآلتي: ما العوامل اإلدا

 المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة؟
من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم في  ولمتعّرف عمى عوامل تفعيل مختبرات العموم

المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة تم حساب وتمخيص تكرارات إجابات أفراد مجتمع الدراسة 
المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية في كل عبارة من عبارات المحور والنسب 

األول )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة 
( يوضح نتائج 22الباحة(، وترتيبيا تنازليًا لتكون مجااًل الستقراء النتائج ودالالتيا، والجدول )

 التحميل:
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نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (24جدول )
إلجابات عينة الدراسة حول المحور األول )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية 

 نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(
رقم 

 العبارة
ترتٌب 
 العبارة

 العبارات
التكرارات 

 والنسب

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الموافقة

 محاٌد موافق موافق بشدة
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 1 
تشجٌع قائد المدرسة والمؤسسة 

التعلٌمٌة الستخدام المختبر فً 
 تدرٌس العلوم

 1 2 8 23 79 ك
 عالٌة جًدا 0.777 4.56

% 69.9 20.4 7.1 1.8 0.9 

2 4 
المتابعة والتقوٌم المستمر من 

قبل المشرف التربوي الستخدام 
 معلمً العلوم للمختبرات

 - 3 12 35 63 ك
 عالٌة جًدا 0.785 4.40

% 55.8 31 10.6 2.7 - 

3 7 
تخصٌص حصص لممارسة 

األنشطة المعملٌة باإلضافة إلى 
 النظريتلك التً تهم بالجانب 

 2 3 7 39 62 ك
 عالٌة جًدا 0.859 4.38

% 54.9 34.5 6.2 2.7 1.8 

4 2 
إعادة هٌكلة األنشطة المعملٌة 

 بما ٌتؤلم مع الوقت المتاح

 1 2 12 30 68 ك
 عالٌة جًدا 0.822 4.43

% 60.2 26.5 10.6 1.8 0.9 

5 10 
حصر أدوات ومواد المختبرات 

بما ٌالئم وتحدٌد نسبة االحتٌاج 
 األنشطة الصفٌة

 3 3 11 31 65 ك
 عالٌة جًدا 0.952 4.34

% 57.5 27.4 9.7 2.7 2.7 

6 5 
نشر الوعً ورفع الثقافة العلمٌة 

بأهمٌة التدرٌس باستخدام 
 المختبر المدرسً

 1 1 15 32 64 ك
 عالٌة جًدا 0.817 4.39

% 56.6 28.3 13.3 0.9 0.9 

7 11 
محضرٌن  متابعة إعداد

المختبرات وتحدٌد المهام 
 المناطة بهم

 7 3 7 32 64 ك
 عالٌة جًدا 1.11 4.26

% 56.6 28.3 6.2 2.7 6.2 

8 6 
التخطٌط المسبق إلجراء التجارب 

واختبارها قبل الدرس بوقت 
 كافً

 1 4 6 42 60 ك
 عالٌة جًدا 0.816 4.38

% 53.1 37.2 5.3 3.5 0.9 

9 9 
الوعً لدى المتعلمٌن رفع درجة 

من خالل إشراكهم فً الدروس 
 المعملٌة

 - 6 11 33 63 ك
 عالٌة جًدا 0.865 4.35

% 55.8 29.2 9.7 5.3 - 
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10 3 
تنظٌم األدوات واألجهزة حسب 

 طبٌعة األنشطة والتخصص

 2 5 8 26 72 ك
 عالٌة جًدا 0.933 4.42

% 63.7 23 7.1 4.4 1.8 

11 8 
واتجاهات معلمً  تعزز مٌول

 العلوم نحو العمل المخبري

 1 7 8 29 68 ك
 عالٌة جًدا 0.928 4.38

% 60.2 25.7 7.1 6.2 0.9 

 935.4االنحراف المعٌاري=     93.4المتوسط الحسابً العام=

 درجة الموافقة )عالٌة جًدا(

 ( يتضح ما يمي:24من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )
أفراد مجتمع الدراسة لمعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي تقديرات  -

ومعممي العموم بمنطقة الباحة جاءت بدرجة )عالية جًدا(، حيث بمغ المتوسط الحسابي العام 
( وىذا المتوسط يقع في الفئة الخامسة من المقياس المتدرج 2.44من  4.19ليذا المحور )

(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية 2.44إلى  4.14دأ من )الخماسي والتي تب
 جًدا( عمى أداة الدراسة.

تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات محور العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية  -
( 2( درجة من أصل )4.26 – 4.16نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة ما بين )

درجات، وىي متوسطات تقع في الفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى 
 درجة موافقة )عالية جًدا( عمى التوالي بالنسبة ألداة الدراسة.

أن ىناك توافق في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من  -
( عبارة، 22وم بمنطقة الباحة، حيث اشتمل ىذا المحور عمى )وجية نظر مشرفي ومعممي العم

 جاءت جميعيا بدرجة موافقة )عالية جًدا(.
ويمكن من خالل الجدول الموضح أعاله أن نقوم بترتيب عبارات محور )العوامل 
اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( ترتيبًا 

 ًا من حيث درجة الموافقة كما يمي:تنازلي
 جاءت أعمى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كما يمي:
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تشجيع قائد » ( والتي تنص عمى 2جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
لى وبدرجة بالمرتبة األو « المدرسة والمؤسسة التعميمية الستخدام المختبر في تدريس العموم 

موافقة )عالية جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من 
( وانحراف معياري 4.26وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

(4.777.) 
إعادة ىيكمة » ( والتي تنص عمى 4جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

بالمرتبة الثانية وبدرجة موافقة )عالية جًدا( بين « األنشطة المعممية بما يتألم مع الوقت المتاح 
عبارات المحور الخاص بالعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي 

 (.4.811( وانحراف معياري )4.41ممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )ومع
تنظيم » ( والتي تنص عمى 24جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

بالمرتبة الثالثة وبدرجة موافقة )عالية « األدوات واألجيزة حسب طبيعة األنشطة والتخصص 
خاص بالعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر جًدا( بين عبارات المحور ال

 (.4.911( وانحراف معياري )4.41مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
 جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كما يمي: -
رفع درجة » والتي تنص عمى ( 9جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

بالمرتبة التاسعة وبدرجة « الوعي لدى المتعممين من خالل إشراكيم في الدروس المعممية 
موافقة )عالية جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من 

وانحراف معياري  (4.12وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
(4.862.) 
حصر أدوات » ( والتي تنص عمى 2جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

بالمرتبة العاشرة وبدرجة « ومواد المختبرات وتحديد نسبة االحتياج بما يالئم األنشطة الصفية 
تفعيل مختبرات العموم من موافقة )عالية جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل اإلدارية ل
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( وانحراف معياري 4.14وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
(4.921.) 
متابعة إعداد » ( والتي تنص عمى 7جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

عشر وبدرجة موافقة )عالية بالمرتبة الحادية « محضرين المختبرات وتحديد الميام المناطة بيم
جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 

 (.2.22( وانحراف معياري )4.16مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
لعوامل ( أن قيم االنحراف المعياري لعبارات محور ا22ويتبّين من خالل الجدول رقم )

اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة تراوحت 
تشجيع »  ( والتي تنص عمى2( وكان أقل انحراف معياري لمعبارة رقم )2.22 -4.777بين )

مما يدل عمى أنيا « قائد المدرسة والمؤسسة التعميمية الستخدام المختبر في تدريس العموم 
ثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد مجتمع الدراسة حوليا، وكانت أكبر قيمة لالنحراف أك

متابعة إعداد محضرين المختبرات وتحديد الميام »  ( والتي تنص عمى7المعياري لمعبارة رقم )
 مما يدل عمى أنيا أكثر العبارات التي اختمف حوليا أفراد مجتمع الدراسة.« المناطة بيم 

 ل ومناقشة النتائج المتعّمقة بالتساؤل الفرعي الثاني:. تحمي8
نص التساؤل الفرعي الثاني عمى اآلتي: ما العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم في 

 المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة؟
مختبرات العموم في العوامل المادية لتفعيل  لإلجابة عن ىذا السؤال ولمتعّرف عمى

المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة تم حساب وتمخيص 
تكرارات إجابات أفراد الدراسة والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية في 

من وجية نظر  كل عبارة من عبارات المحور الثاني )العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم
مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(، وترتيبيا تنازليًا لتكون مجااًل الستقراء النتائج ودالالتيا، 

 ( يوضح نتائج التحميل:26والجدول )
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نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (22جدول )
المحور الثاني )العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية إلجابات عينة الدراسة حول 

 نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(

رقم 
 العبارة

ترتٌب 
 العبارة

 العبارات
التكرارا

ت 
 والنسب

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
موافق  الموافقة

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 1 
وجود جرد دوري لمحتوٌات 

 المختبر المدرسً

 1 1 9 26 76 ك
4.55 0.755 

عالٌة 
 0.9 0.9 8 23 67.3 % جًدا

2 10 
توفٌر المٌزانٌة المخصصة 

 للمختبر المدرسً

 4 6 17 29 57 ك
 عالٌة 1.08 4.14

% 50.4 25.7 15 5.3 3.5 

3 8 
توفٌر الكتب والمراجع 

العلمٌة التً تثري األنشطة 
 المخبرٌة

 3 5 15 40 50 ك
 عالٌة 0.989 4.14

% 44.2 35.4 13.3 4.4 2.7 

4 12 
توفٌر األدوات التً تتٌح لكل 
 طالب القٌام بالتجربة بنفسه

 3 8 13 38 51 ك
 عالٌة 1.04 4.11

% 45.1 33.6 11.5 7.1 2.7 

5 7 
توفر وسائل التعتٌم واإلظالم 

المطلوب إلجراء بعض 
 التجارب

 3 8 14 29 59 ك
 عالٌة 1.07 4.17

% 52.2 25.7 12.4 7.1 2.7 

6 5 
توفر الطاوالت المناسبة 

 إلجراء التجارب

 1 7 12 36 57 ك
4.24 0.940 

عالٌة 
 0.9 6.2 10.6 31.9 50.4 % جًدا

7 13 
توفٌر مساحة مناسبة 

 للمختبر

 1 9 14 47 42 ك
 عالٌة 0.947 4.06

% 37.2 41.6 12.4 8 0.9 

8 14 
زٌادة عدد المقاعد الدراسة 

 فً المختبر

 4 6 11 55 37 ك
 عالٌة 0.981 4.01

% 32.7 48.7 9.7 5.3 3.5 
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9 6 
زٌادة توفر مصادر المٌاه 

 والكهرباء والغاز

 3 5 14 38 53 ك
 عالٌة 0.993 4.17

% 46.9 33.6 12.4 4.4 2.7 

 توفر وسائل التهوٌة الجٌدة 3 10
 2 4 10 39 58 ك

4.30 0.905 
عالٌة 

 جًدا
% 51.3 34.5 8.8 3.5 1.8 

11 11 
تتوفر دلٌل باللغة العربٌة 
 الستخدام أجهزة المختبر

 7 5 11 32 58 ك
 عالٌة 1.15 4.14

% 51.3 28.3 9.7 4.4 6.2 

 توفٌر وسائل السالمة 4 12
 3 2 14 34 60 ك

4.29 0.941 
عالٌة 

 2.7 1.8 12.4 30.1 53.1 % جًدا
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 زٌادة أجهزة العرض الالزمة 9 13
 5 3 16 36 53 ك

 عالٌة 1.05 4.14
% 46.9 31.9 14.2 2.7 4.4 

14 2 
وجود ثالجات الحفظ 

 وصنادٌق التخزٌن

 3 4 7 29 70 ك
4.40 0.950 

عالٌة 
 2.7 3.5 6.2 25.7 61.9 % جًدا

 93855االنحراف المعٌاري=     93.9المتوسط الحسابً العام=

 درجة الموافقة )عالٌة جًدا(

 ( يتضح ما يمي:22من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )
تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمعوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي  -

الباحة جاءت بدرجة )عالية جًدا(، حيث بمغ المتوسط الحسابي العام ومعممي العموم بمنطقة 
( وىذا المتوسط يقع في الفئة الخامسة من المقياس المتدرج 2.44من  4.14ليذا المحور )

(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية 2.44إلى  4.14الخماسي والتي تبدأ من )
 جًدا( عمى أداة الدراسة.

لمتوسطات الحسابية لعبارات محور العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية تراوحت ا -
( 2( درجة من أصل )4.22 – 4.42نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة ما بين )

درجات، وىي متوسطات تقع في الفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والمتان 
 وافقة )عالية/ عالية جًدا( عمى التوالي بالنسبة ألداة الدراسة.تشيران إلى درجات م

أن ىناك تقارب في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من  -
( عبارة، 24وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، حيث اشتمل ىذا المحور عمى )

 ُوزعت كالتالي:
رات بدرجة موافقة )عالية جًدا( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه ( عبا2جاءت ) -

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج 4.22و  4.14العبارات ما بين )
(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية 2.44إلى  4.14الخماسي والتي تبدأ من )

 جًدا( عمى أداة الدراسة.
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( عبارات بدرجة موافقة )عالية( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما 9اءت )ج -
(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي 4.27و  4.42بين )

(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية( عمى 4.14إلى أقل من  1.44والتي تبدأ )
 سة.أداة الدرا

ويمكن من خالل الجدول الموضح أعاله أن نقوم بترتيب عبارات محور )العوامل المادية 
لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( ترتيبًا تنازليًا من 

 حيث درجة الموافقة كما يمي:
 كما يمي:جاءت أعمى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 

وجود جرد » ( والتي تنص عمى 2جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة األولى وبدرجة موافقة )عالية جًدا( بين عبارات « دوري لمحتويات المختبر المدرسي 

م المحور الخاص بالعوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العمو 
 (.4.722( وانحراف معياري )4.22بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

وجود » ( والتي تنص عمى 24جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة الثانية وبدرجة موافقة )عالية جًدا( بين عبارات « ثالجات الحفظ وصناديق التخزين 
عيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم المحور الخاص بالعوامل المادية لتف
 (.4.924( وانحراف معياري )4.44بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

توفر وسائل » ( والتي تنص عمى 24جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
عبارات المحور الخاص  بالمرتبة الثالثة وبدرجة موافقة )عالية جًدا( بين« التيوية الجيدة 

بالعوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، 
 (.4.942( وانحراف معياري )4.14بمتوسط حسابي )

 جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد الدراسة كما يمي: -
توفير األدوات » ( والتي تنص عمى 4ة رقم )جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبار  -

بالمرتبة الثانية عشر وبدرجة موافقة )عالية( بين « التي تتيح لكل طالب القيام بالتجربة بنفسو 
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عبارات المحور الخاص بالعوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي 
 (.2.44وانحراف معياري )( 4.22ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

توفير مساحة » ( والتي تنص عمى 7جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة الثالثة عشر وبدرجة موافقة )عالية( بين عبارات المحور الخاص « مناسبة لممختبر 

العموم بمنطقة الباحة، بالعوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي 
 (.4.947( وانحراف معياري )4.46بمتوسط حسابي )

زيادة عدد » ( والتي تنص عمى 8جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة الرابعة عشر وبدرجة موافقة )عالية( بين عبارات « المقاعد الدراسة في المختبر 
ية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم المحور الخاص بالعوامل الماد

 (.4.982( وانحراف معياري )4.42بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
( أن قيم االنحراف المعياري لعبارات محور العوامل 26ويتبّين من خالل الجدول رقم )

بمنطقة الباحة تراوحت المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم 
وجود »  ( والتي تنص عمى2( وكان أقل انحراف معياري لمعبارة رقم )2.22 -4.722بين )

مما يدل عمى أنيا أكثر العبارات التي تقاربت آراء « جرد دوري لمحتويات المختبر المدرسي 
( والتي تنص 22)أفراد مجتمع الدراسة حوليا، وكانت أكبر قيمة لالنحراف المعياري لمعبارة رقم 

مما يدل عمى أنيا أكثر العبارات « تتوفر دليل بالمغة العربية الستخدام أجيزة المختبر»  عمى
 التي اختمف حوليا أفراد مجتمع الدراسة.

 . تحميل ومناقشة النتائج المتعّمقة بالتساؤل الفرعي الثالث:3
فعيل مختبرات العموم في نص التساؤل الفرعي الثالث عمى اآلتي: ما العوامل البشرية لت
 المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة؟

العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم في  لإلجابة عن ىذا السؤال ولمتعّرف عمى
المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة تم حساب وتمخيص 

أفراد الدراسة والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية في تكرارات إجابات 
كل عبارة من عبارات المحور الثالث )العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 
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مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(، وترتيبيا تنازليًا لتكون مجااًل الستقراء النتائج ودالالتيا، 
 ( يوضح نتائج التحميل:27جدول )وال

نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (26جدول )
 إلجابات عينة الدراسة حول المحور الثالث )العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم

 من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة(

رقم 
 العبارة

ترتٌب 
 العبارة

 العبارات
التكرارا

ت 
 والنسب

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
موافق  الموافقة

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 1 
تقدم اإلرشادات الالزمة 

للطالب بطبٌعة األخطار فً 
 المختبر

 1 3 6 30 73 ك
4.51 0.791 

عالٌة 
 0.9 2.7 5.3 26.5 64.6 % جًدا

2 7 
ارتداء المعلم القفازات أثناء 

 التجارب المعملٌة
 1 7 22 41 42 ك

 عالٌة 0.949 4.02
% 37.2 36.3 19.5 6.2 0.9 

3 10 
تقدٌم تقرٌر إنجاز شهري 

 حول العمل فً المختبر
 7 10 13 39 44 ك

 عالٌة 1.19 3.91
% 38.9 34.5 11.5 8.8 6.2 

4 9 
متابعة نشاط الطالب فً 

المختبر بما ٌضمن تحقٌق 
 الفائدة والسالمة

 10 5 12 40 46 ك
 عالٌة 1.22 3.94

% 40.7 35.4 10.6 4.4 8.8 

5 11 
تقٌٌم أداء الطلبة فً 

المختبر للتعرف على نقاط 
 القوة والضعف

 5 12 18 38 40 ك
 عالٌة 1.15 3.85

% 35.4 33.6 15.9 10.6 4.4 

6 4 
متابعة األنشطة العملٌة 

 بشكل دوري للطالب

 3 2 20 42 46 ك
 عالٌة 0.942 4.11

% 40.7 37.2 17.7 1.8 2.7 

7 3 
استخدم مصادر المعرفة 

المختلفة فً استخدام 
 أجهزة المختبر

 5 - 16 38 54 ك
4.20 0.992 

عالٌة 
 4.4 - 14.2 33.6 47.8 % جًدا

8 5 
 متابعة المستجدات

والتدرٌب المستمر العلمٌة 
 فً مجال التخصص

 4 7 14 43 45 ك
 عالٌة 1.04 4.04

% 39.8 38.1 12.4 6.2 3.5 

9 8 
عقد عمل ورش لتحفٌز 
المعلمٌن نحو التدرٌس 

 باستخدام المختبر المدرسً  

 5 10 16 35 47 ك
 عالٌة 1.14 3.96

% 41.6 31 14.2 8.8 4.4 

10 6 
والخبرة  انقل المعرفة

لآلخرٌن كما هً دون 
 تحرٌف

 5 10 15 29 54 ك
 عالٌة 1.17 4.03

% 47.8 25.7 13.3 8.8 4.4 

11 2 
أخذ االحتٌاطات الالزمة 
إلجراء التجارب العلمٌة 

 بعٌن االعتبار

 5 3 14 31 60 ك
4.22 1.05 

عالٌة 
 4.4 2.7 12.4 27.4 53.1 % جًدا

 93685االنحراف المعٌاري=     9394العام=المتوسط الحسابً 

 درجة الموافقة )عالٌة(
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 ( يتضح ما يمي:26من خالل النتائج الموضحة بالجدول )
تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمعوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 

المتوسط الحسابي العام مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة جاءت بدرجة )عالية(، حيث بمغ 
( وىذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من المقياس المتدرج 2.44من  4.47ليذا المحور )

(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة 4.14إلى أقل من  1.44الخماسي والتي تبدأ من )
 )عالية( عمى أداة الدراسة.

البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية  تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات محور العوامل -
( 2( درجة من أصل )4.22 – 1.82نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة ما بين )

درجات، وىي متوسطات تقع في الفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والمتان 
 بالنسبة ألداة الدراسة.تشيران إلى درجات موافقة )عالية/ عالية جًدا( عمى التوالي 

أن ىناك تقارب في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من  -
( عبارة، 22وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، حيث اشتمل ىذا المحور عمى )

 ُوزعت كالتالي:
حت المتوسطات الحسابية ليذه ( عبارات بدرجة موافقة )عالية جًدا( حيث تراو 1جاءت ) -

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج 4.22و  4.14العبارات ما بين )
(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية 2.44إلى  4.14الخماسي والتي تبدأ من )

 جًدا( عمى أداة الدراسة.
ث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما ( عبارات بدرجة موافقة )عالية( حي8جاءت ) -

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي 4.22و  1.82بين )
(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )عالية( عمى 4.14إلى أقل من  1.44والتي تبدأ )
 أداة الدراسة.
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أن نقوم بترتيب عبارات محور )العوامل البشرية ويمكن من خالل الجدول الموضح أعاله 
لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( ترتيبًا تنازليًا من 

 حيث درجة الموافقة كما يمي:
 جاءت أعمى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كما يمي:

تقدم اإلرشادات » ( والتي تنص عمى 2راسة عمى العبارة رقم )جاءت استجابات أفراد مجتمع الد -
بالمرتبة األولى وبدرجة موافقة )عالية جًدا( « الالزمة لمطالب بطبيعة األخطار في المختبر 

بين عبارات المحور الخاص بالعوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي 
 (.4.792( وانحراف معياري )4.22سط حسابي )ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتو 

أخذ » ( والتي تنص عمى 22جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة الثانية وبدرجة موافقة « االحتياطات الالزمة إلجراء التجارب العممية بعين االعتبار 

ة لتفعيل مختبرات العموم من وجية )عالية جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل البشري
( وانحراف معياري 4.11نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

(2.42.) 
استخدم » ( والتي تنص عمى 14جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -

ثة وبدرجة موافقة )عالية بالمرتبة الثال« مصادر المعرفة المختمفة في استخدام أجيزة المختبر 
جًدا( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 

 (.4.991( وانحراف معياري )4.14مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )
 جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كما يمي: -
متابعة نشاط » ( والتي تنص عمى 4استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم )جاءت  -

بالمرتبة التاسعة وبدرجة موافقة « الطالب في المختبر بما يضمن تحقيق الفائدة والسالمة 
)عالية( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 

 (.2.11( وانحراف معياري )1.94العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )مشرفي ومعممي 
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تقديم تقرير » ( والتي تنص عمى 1جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
بالمرتبة العاشرة وبدرجة موافقة )عالية( بين عبارات « إنجاز شيري حول العمل في المختبر 

شرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم المحور الخاص بالعوامل الب
 (.2.29( وانحراف معياري )1.92بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

تقييم أداء » ( والتي تنص عمى 2جاءت استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارة رقم ) -
الحادية عشر وبدرجة موافقة بالمرتبة « الطمبة في المختبر لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف 

)عالية( بين عبارات المحور الخاص بالعوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر 
 (.2.22( وانحراف معياري )1.82مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، بمتوسط حسابي )

العوامل  ( أن قيم االنحراف المعياري لعبارات محور27ويتبّين من خالل الجدول رقم )
البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة تراوحت 

تقدم »  ( والتي تنص عمى2( وكان أقل انحراف معياري لمعبارة رقم )2.11 -4.792بين )
مما يدل عمى أنيا أكثر العبارات « اإلرشادات الالزمة لمطالب بطبيعة األخطار في المختبر 

تي تقاربت آراء أفراد مجتمع الدراسة حوليا، وكانت أكبر قيمة لالنحراف المعياري لمعبارة رقم ال
متابعة نشاط الطالب في المختبر بما يضمن تحقيق الفائدة والسالمة »  ( والتي تنص عمى4)

 مما يدل عمى أنيا أكثر العبارات التي اختمف حوليا أفراد مجتمع الدراسة.« 
 ة النتائج المتعّمقة بالتساؤل الفرعي الرابع:. تحميل ومناقش4

نص التساؤل الفرعي الرابع عمى اآلتي: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين استجابات مجتمع أفراد الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات α ≤ 4.42مستوى الداللة )

الدراسي، سنوات الخبرة في التدريس، العموم تعزى إلى المتغيرات اآلتية: )العمل الحالي، المؤىل 
 سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي، نوع المبني(؟

لإلجابة عن ىذا السؤال ولمكشف عن إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات α ≤ 4.42مستوى الداللة )
لمتغيرات اآلتية: )العمل الحالي، المؤىل الدراسي، سنوات الخبرة في التدريس، العموم ُتعزى إلى ا
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سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي، نوع المبني( جرى استخراج قيم المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمع الدراسة، وتمت المقارنة بين ىذه المتوسطات 

 تبار " ت " لعينتين مستقمتين، وجاءت نتائج التحميل كما يمي:الحسابية باستخدام اخ
 أواًل: الفروق وفق متغير العمل الحالي

نتائج اختبار )ت( لداللة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة  (27جدول )
 تجاه عوامل تفعيل مختبرات العموم تبعًا لمتغير العمل الحالي

 العدد المجموعات المحور
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائٌة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

 0.488 4.43 8 مشرف تربوي

0.967 0.336 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.588 4.33 105 معلم

العوامل المادٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

 0.510 4.16 8 مشرف تربوي

0.861 0.391 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.692 4.26 105 معلم

العوامل البشرٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً 
 العلوم بمنطقة الباحة

 0.657 4.02 8 مشرف تربوي

1.061 0.291 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.724 4.15 105 معلم

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل 
مختبرات العلوم فً 

المرحلة الثانوٌة بمنطقة 
 الباحة

 0.400 4.20 8 مشرف تربوي

0.498 0.620 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.597 4.25 105 معلم

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 27خالل نتائج الجدول رقم )يتبّين من 
( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل α ≤4.42الداللة )

مختبرات العموم يحدثيا متغير العمل الحالي، حيث أظيرت نتائج الجدول السابق عدم وجود 
ر الدراسة. إذ تراوحت قيم )ت( المحسوبة الخاصة داللة إحصائية لقيم )ت( الخاصة بمحاو 

 – 4.498بمحاور عوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة ما بين )
( ومستوى ىذه القيم غير دال 4.614 – 4.192( وتراوحت قيم الداللة ليا ما بين )2.462
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توسطات المجموعات وفق متغير العمل (، بمعنى أن مα ≤4.42إحصائًيا عند مستوى الداللة )
الحالي جاءت متقاربة، وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينيا مما يشير إلى أن متغير 
العمل الحالي ال أثر لو عمى استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات العموم 

 في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة.
 فق متغير المؤهل الدراسيثانًيا: الفروق و 

نتائج اختبار )ت( لداللة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة  (28جدول )
 تجاه عوامل تفعيل مختبرات العموم تبعًا لمتغير المؤىل الدراسي

 العدد المجموعات المحور
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائٌة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة نظر 
مشرفً ومعلمً العلوم بمنطقة 

 الباحة

 0.553 4.46 82 بكالورٌوس

2.828 0.006 
دالة عند 

(9395≥ α) 
 0.409 4.19 31 ماجستٌر

العوامل المادٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة نظر 
مشرفً ومعلمً العلوم بمنطقة 

 الباحة

 0.642 4.25 82 بكالورٌوس
1.717 0.089 

غٌر دالة 
عند 

(9395≥ α) 0.394 4.08 31 ماجستٌر 

العوامل البشرٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة نظر 
مشرفً ومعلمً العلوم بمنطقة 

 الباحة

 0.731 4.08 82 بكالورٌوس
0.161 0.872 

غٌر دالة 
عند 

(9395≥ α) 0.552 4.05 31 ماجستٌر 

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل 
مختبرات العلوم فً المرحلة 

 الثانوٌة بمنطقة الباحة

 0.525 4.26 82 بكالورٌوس
1.537 0.127 

غٌر دالة 
عند 

(9395≥ α) 0.345 4.11 31 ماجستٌر 

 ( يتضح ما يمي:28) من خالل تحميل نتائج الجدول
( بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة α ≤4.42الداللة )وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  -

حول )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة 
الباحة( أحد محاور عوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة يحدثيا 

ج الجدول السابق وجود داللة إحصائية لقيمة )ت( متغير المؤىل الدراسي، حيث أظيرت نتائ
( وقيمة 1.818الخاصة بيذا المحور. إذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة الخاصة بيذا المحور )
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(، α ≤4.42( ومستوى ىذه القيمة دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )4.446الداللة ليا )
جاءت متباينة، وأنو توجد فروق بمعنى أن متوسطات المجموعات وفق متغير المؤىل الدراسي 

ذات داللة إحصائية بينيا، مما يشير إلى أن لمتغير المؤىل الدراسي أثر عمى استجابات أفراد 
مجتمع الدراسة حول )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي 

في المرحمة الثانوية بمنطقة  العموم بمنطقة الباحة( أحد محاور عوامل تفعيل مختبرات العموم
الباحة، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية نالحظ أن ىناك فرًقا ظاىرًيا واضًحا لصالح أفراد 

 مجتمع الدراسة الحاصمين عمى الشيادة الجامعية األولى )بكالوريوس(.
ر عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محاو  -

)العوامل المادية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، 
العوامل البشرية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، 

متغير  الدرجة الكمية لعوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة( يحدثيا
المؤىل الدراسي، حيث أظيرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية لقيم )ت( 

 4.262الخاصة بيذه المحاور. إذ تراوحت قيم )ت( المحسوبة الخاصة بيذه المحاور ما بين )
( ومستوى ىذه القيم غير دال 4.871 – 4.489( وتراوحت قيم الداللة ليا ما بين )2.727 –

(، بمعنى أن متوسطات المجموعات وفق متغير α ≤4.42عند مستوى الداللة ) إحصائًيا
المؤىل الدراسي جاءت متقاربة، وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينيا مما يشير إلى أن 
متغير المؤىل الدراسي ال أثر لو عمى استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول )العوامل المادية 

عموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، العوامل البشرية لتفعيل مختبرات ال
لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة، الدرجة الكمية 

 لعوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة(.
 التدريسثالثًا: الفروق وفق متغير سنوات الخبرة في 

نتائج اختبار )ت( لداللة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة  (29جدول )
 من المعممين تجاه عوامل تفعيل مختبرات العموم تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في التدريس



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73991.1012 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
522 

 
 

 العدد المجموعات المحور
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 

 الداللة
 اإلحصائٌة الداللة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

( 09أقل من )
 سنوات

21 4.34 0.476 

0.091 0.928 
غٌر دالة عند 

(9395≥ α)  (09 سنوات  )
 فأكثر

24 4.32 0.681 

العوامل المادٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

مشرفً ومعلمً العلوم نظر 
 بمنطقة الباحة

( 09أقل من )
 سنوات

21 4.33 0.447 

0.624 0.537 
غٌر دالة عند 

(9395≥ α)  (09 سنوات  )
 فأكثر

24 4.20 0.857 

العوامل البشرٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

( 09أقل من )
 سنوات

21 4.16 0.616 

0.079 0.937 
غٌر دالة عند 

(9395≥ α)  (09 سنوات  )
 فأكثر

24 4.15 0.820 

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل 
مختبرات العلوم فً المرحلة 

 الثانوٌة بمنطقة الباحة

( 09أقل من )
 سنوات

21 4.28 0.419 

0.338 0.738 
غٌر دالة عند 

(9395≥ α)  (09 سنوات  )
 فأكثر

24 4.22 0.726 

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات 29يتبّين من خالل نتائج الجدول رقم )
استجابات أفراد مجتمع الدراسة من المعممين حول عوامل تفعيل مختبرات العموم يحدثيا متغير 
سنوات الخبرة في التدريس، حيث أظيرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية لقيم 

بمحاور الدراسة. إذ تراوحت قيم )ت( المحسوبة الخاصة بمحاور عوامل تفعيل )ت( الخاصة 
( وتراوحت قيم 4.614 – 4.479مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة ما بين )

( ومستوى ىذه القيم غير دال إحصائًيا عند مستوى 4.917 – 4.217الداللة ليا ما بين )
أن متوسطات المجموعات وفق متغير سنوات الخبرة في التدريس  (، بمعنىα ≤4.42الداللة )

جاءت متقاربة، وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينيا مما يشير إلى أن متغير سنوات 
الخبرة في التدريس ال أثر لو عمى استجابات أفراد مجتمع الدراسة من المعممين حول عوامل 

 لثانوية بمنطقة الباحة.تفعيل مختبرات العموم في المرحمة ا
 رابًعا: الفروق وفق متغير سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي
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نتائج اختبار )ت( لداللة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة  (14جدول )
من المشرفين التربويين تجاه عوامل تفعيل مختبرات العموم تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في 

 ربوياإلشراف الت
 العدد المجموعات المحور

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائٌة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

( 12أقل من )
 سنوات

41 4.49 0.486 
1.216 0.228 

غٌر دالة عند 
(2222≥ α)  (12 سنوات  )

 فأكثر
27 4.34 0.486 

العوامل المادٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

( 12أقل من )
 سنوات

41 4.19 0.544 
0.515 0.609 

غٌر دالة عند 
(2222≥ α)  (12 سنوات  )

 فأكثر
27 4.12 0.461 

العوامل البشرٌة لتفعٌل 
مختبرات العلوم من وجهة 

نظر مشرفً ومعلمً العلوم 
 بمنطقة الباحة

( 12أقل من )
 سنوات

41 4.04 0.674 
0.441 0.660 

غٌر دالة عند 
(2222≥ α)  (12 سنوات  )

 فأكثر
27 3.97 0.641 

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل 
مختبرات العلوم فً 

المرحلة الثانوٌة بمنطقة 
 الباحة

( 12أقل من )
 سنوات

41 4.24 0.405 
0.930 0.356 

غٌر دالة عند 
(2222≥ α)  (12 سنوات  )

 فأكثر
27 4.14 0.393 

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات 14يتبّين من خالل نتائج الجدول رقم )
استجابات أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين حول عوامل تفعيل مختبرات العموم 
يحدثيا متغير سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي، حيث أظيرت نتائج الجدول السابق عدم 
وجود داللة إحصائية لقيم )ت( الخاصة بمحاور الدراسة. إذ تراوحت قيم )ت( المحسوبة 
الخاصة بمحاور عوامل تفعيل مختبرات العموم في المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة ما بين 

( ومستوى ىذه القيم 4.664 – 4.118وتراوحت قيم الداللة ليا ما بين )( 2.126 – 4.442)
(، بمعنى أن متوسطات المجموعات وفق α ≤4.42غير دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )

متغير سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي جاءت متقاربة، وأنو ال توجد فروق ذات داللة 
سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي ال أثر لو عمى  إحصائية بينيا مما يشير إلى أن متغير



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73991.1012 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
522 

 
 

استجابات أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين حول عوامل تفعيل مختبرات العموم في 
 المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة.

 خامًسا: الفروق وفق متغير نوع المبني
جابات أفراد مجتمع الدراسة نتائج اختبار )ت( لداللة لمفروق بين متوسطات است (12جدول )

 تجاه عوامل تفعيل مختبرات العموم تبعًا لمتغير نوع المبني
 المحور

المجمو
 عات

 العدد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائٌة

العوامل اإلدارٌة لتفعٌل مختبرات 
العلوم من وجهة نظر مشرفً 

 الباحة ومعلمً العلوم بمنطقة

 0.501 4.41 81 حكومً

0.794 0.429 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.598 4.32 32 مستأجر

العوامل المادٌة لتفعٌل مختبرات 
العلوم من وجهة نظر مشرفً 
 ومعلمً العلوم بمنطقة الباحة

 0.620 4.22 81 حكومً

0.459 0.647 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.507 4.16 32 مستأجر

العوامل البشرٌة لتفعٌل مختبرات 
العلوم من وجهة نظر مشرفً 
 ومعلمً العلوم بمنطقة الباحة

 0.692 4.07 81 حكومً

0.121 0.904 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.676 4.08 32 مستأجر

الدرجة الكلٌة لعوامل تفعٌل 
مختبرات العلوم فً المرحلة 

 الثانوٌة بمنطقة الباحة

 0.511 4.23 81 حكومً

0.427 0.670 

غٌر دالة 
عند 

(2222≥ 
α) 

 0.421 4.19 32 مستأجر

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات 12يتبّين من خالل نتائج الجدول رقم )
استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات العموم يحدثيا متغير نوع المبني، 

السابق عدم وجود داللة إحصائية لقيم )ت( الخاصة بمحاور حيث أظيرت نتائج الجدول 
الدراسة. إذ تراوحت قيم )ت( المحسوبة الخاصة بمحاور عوامل تفعيل مختبرات العموم في 

( وتراوحت قيم الداللة ليا ما بين 4.794 – 4.212المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة ما بين )
(، α ≤4.42ال إحصائًيا عند مستوى الداللة )( ومستوى ىذه القيم غير د4.944 – 4.419)

بمعنى أن متوسطات المجموعات وفق متغير نوع المبني جاءت متقاربة، وأنو ال توجد فروق 
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ذات داللة إحصائية بينيا مما يشير إلى أن متغير نوع المبني ال أثر لو عمى استجابات أفراد 
 لمرحمة الثانوية بمنطقة الباحة.مجتمع الدراسة حول عوامل تفعيل مختبرات العموم في ا

 ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات
 أواًل: أىم نتائج الدراسة

كشفت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لعوامل تفعيل مختبرات العموم في 
( وىو 4.11المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة كان )

لى درجة موافقة )عالية جًدا(، وجاء ترتيب محاور الدراسة عمى النحو التالي: متوسط ُيشير إ
احتل محور )العوامل اإلدارية لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم 

(، تاله 4.19بمنطقة الباحة( المرتبة األولى من حيث درجة الموافقة بمتوسط حسابي قدره )
ة لتفعيل مختبرات العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة محور )العوامل المادي

(، وأخيًرا جاء محور )العوامل البشرية لتفعيل مختبرات 4.14الباحة( بمتوسط حسابي قدره )
 (.4.47العموم من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم بمنطقة الباحة( بمتوسط حسابي قدره )

اليو دراسات سابقة من أىمية لمتغمب عمى معوقات أكدت نتائج ىذه الدراسة ماوصمت 
( و دراسة 2010استخدام المختبر واألنشطة المعممية في تدريس العموم مثل دراسة أيوب )

. اال أن ىذه الدراسة أضافت تصنيفًا لمعوامل التي تزيد Ndigokubwayo (2017نديق بايو )
عوامل بمجاالتيا المختمفة االدارية من فاعمية استخدام المختبر المدرسي وأظيرت أىمية ال

 والبشرية والمادية وأىمية تكامميا. 
 ثانيًا: توصيات الدراسة

في ضوء ما انتيت إليو الدراسة الحالية من نتائج فإنو يمكن الخروج ببعض التوصيات 
التي يمكن أن تفيد في مجال تفعيل مختبرات العموم بالمرحمة الثانوية خاصة، ومراحل التعميم 

 المختمفة عامة، وذلك من خالل التأكيد عمى النقاط التالية:
تبني سياسة تثقيفية لمقيادات اإلدارية ومعممي ومشرفي العموم بأىمية تفعيل مختبر العموم، من  -

 ودوره في العممية التعميمية. خالل عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل لمنقاش توضح أىميتو
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يل مختبر العموم؛ إليجاد الحمول المناسبة لحميا، والعمل دراسة المعوقات التي تحول دون تفع -
 عمى تذليميا.

العمل عمى تطوير ميارات معممي مقررات العموم في مجال استخدام مختبر العموم؛ لتحسين  -
 العممية التعميمية.

ميارات استخدام مختبر العموم، والتأكد من درجة  تصميم برامج تدريبية متخصصة في مجال -
 ستخداميا في عممية التدريب.صالحيتيا ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية

م(. مناىج البحث في العموم اإلنسانية والتربوية. القاىرة: دار النشر 1444أبو عالم، رجاء محمود ) -
 لمجامعات.

الجزائر: ديوان (. مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث، 1447بو حوش، عمار؛ والذنيبات، محمد ) -
 المطبوعات الجامعية.

م(، معوقات استخدام المختبر المدرسي في تدريس العموم من وجيو نظر 1449الجبر، جبر بن محمد ) -
معممي العموم الطبيعية في المرحمة الثانوية بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية، دراسة ميدانية، 

 .1ع، 21مجمة التربية العممية، مصر، مج 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73991.1012 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
522 

 
 

م(. بناء االستفتاءات وقياس اإلتجاىات. د.ط، جدة، دار الفنون لمطباعة 2991الحارثي، زايد عجير ) -
 والنشر.

الحربي، سممان بن نايض. درجة توافر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية لمقرر العموم بالمرحمة  -
 .264-212(, 2مي في التربية, )االبتدائية من وجية نظر المعممين بمدينة بريدة. مجمة البحث العم

الرياض: spssم(. الدليل اإلحصائي في تحميل البيانات باستخدام. 1444حسن، السيد محمد أبو ىاشم. ) -
 مكتبة الرشد.

 ، عمان، األردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 2م(. تعميم العموم لمجميع، ط1442خطايبة، عبد اهلل محمد ) -
 البحث العممي. عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع. (. مناىج1422داود، عزيز ) -
، الرياض: مكتب التربية 1م(. اإلطار المرجعي لمتقويم التربوي، ط1444الدوسري، إبراىيم بن مبارك. ) -

 العربي لدول لخميج.
م(، واقع استخدام المختبرات المدرسية في تدريس مادة العموم بالمدارس 1449الزىراني، أحمد منصور ) -

ية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة وجدة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق التدريس، الميم
 كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

م(. أساليب تدريس العموم. الطبعة األولى، األردن، عمان: دار الشروق 1442زيتون، عايش محمود ) -
 لمنشر.

االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا. األردن، عمان: م(. 1424زيتون، عايش محمود ) -
 دار الشروق لمنشر.

م(. المختبر المدرسي ودوره في تدريس العموم. الطبعة 1442شاىين، جميل نعمان، وحطاب، خولة ) -
 األولى، عمان، األردن: دار عالم لمنشر والتوزيع.

م(. معجم المصطمحات التربوية والنفسية. القاىرة، 1441شحاتو، حسن والنجار، زينب وعمار، حامد) -
 مصر: الدار المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع.

م(، المختبرات المدرسية في الجميورية اليمنية الواقع والمعوقات والطموح، 1446الصانع، محمد ابراىيم ) -
 (.1نسان العربي(، المجمد )دراسة ميدانية. المؤتمر العممي الثامن عشر )مناىج التعميم وبناء اال

م(. البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبة. د.ط، األردن، عمان: دار اشراقات 1444عبيدات، ذوقان ) -
 لمنشر والتوزيع.

 ، الرياض، مكتبة العبيكان.1م(، المدخل إلى البحث في العموم السموكية. ط1444العساف، صالح حمد ) -
 المدخل إلى البحث في العموم السموكية، الرياض: دار الزىراء.م(، 1421العساف، حمد بن صالح ) -
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م(. األدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العممية. األردن، 1449العطوي، جودت عزت) -
 عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 .spssمع تطبيقات عمى  م(. منيج البحث في العموم السموكية1444القحطاني، سالم بن سعيد وآخرون. ) -
 )الطبعة الثانية(، الرياض: مكتبة العبيكان

 م(. تدريس العموم. مصر، القاىرة: دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع.2991كاظم، أحمد وزكي، سعيد) -
(، االسكندرية: 2م ). مصطمحات في المناىج وطرق التدريس. )ط1424الكسباني، محمد السيد عمي. ( -

 دولية.مؤسسة حورس ال
م(. واقع العمل المخبري في تدريس العموم لمصف الثامن األساسي واتجاىات 1441المحاميد، ىاشم ىزاع ) -

 الطالب نحوة في مديرية عمان الثانية، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عمان، األردن.
ن، عمان: دار المسيرة ، األرد1ىـ(. القياس والتقويم في التربية وعمم النفس. ط.2411ممحم، سامي محمد ) -

 لمنشر والتوزيع.
م(. واقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحمة الثانوية 1447المنتشري، عبد اهلل صالح ) -

بمحافظة القنفذة التعميمية في ضوء آراء المعممين والمشرفين التربويين ومحضري المختبرات المدرسية، رسالة 
 م المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.ماجستير غير منشورة، قس
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