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مقدمة:
تعدد مداد العلدوم مدأ أهدم المدواد التدي تحتدوع علدت عمليدات العلدم األساسدية ,لدلل يجدب التركيد علدت الجاندب
العملي واألنشطة المرافقة التي مأ شأنها إكساب الطالب هله العمليات وتعويده علت االكتشاف والتجريب.
حيد

برنامجدا فعداالً للعلدوم دوأ اسدتخدام النشداط المعملدي ,وقدد ال تقتصدر التجدارب
أندم مدأ الصدعب تصدور
ً

العلمية علت األنشطة التي تجرى في المعمل بل تمتد إلت مواقع أخرى ,كما أأ إجراء الطالب للتجربة بنفسم يعد
مهم للغاية في تدريس العلوم.
وأشدار علدي ( )4٠٠5إلدت أأ النشداط المعملدي "يسدهم فدي تحقيد الكثيدر مدأ أهدداف التربيدة العلميدة كفهدم
طبيعدة العلدم والمعرفدة العلميدة وتنميدة عمليدات العلدم األساسدية و يداد واقعيدة الطدبب للدتعلم  ,وتنميدة مهدارات
التفكير العلمي واالبتكارع لدى الطدبب وتنميدة االتجاهدات والقديم والميدول واالهتمامدات العلميدة لددى المتعلمديأ".
(ص)594.
وأوضد الخليلدي وآخدروأ( )5996أأ التجريدب يدرتبط ارتباطًدا مباش ًادر بمفهدوم العلدم الحددي  ,ويعدد مدأ أكثدر

التصاقا بماد العلوم ,ولكأ التجريب يحتاج إلت معرفة كافية وتدريب خاص للمعلم حتت يكوأ
أساليب التدريس
ً

النشداط فعداال ولو معندت للطالدب ,و أأ الغدر

األساسدي مدأ التجريدب تكدويأ خبدرات تعليمدة مباشدر وتنميدة

مهارات التفكير العلمي واكتساب مهارات العمل اليدوع ,وتطوير االتجاهات االيجابية نحو العمل( .ص)3٠6.
ويؤكد أبو جبلة ) " )4٠٠5علت أهمية التجريب كونم ج ء أساسي مأ المناشط العلمية ويرتبط ارتباطا وثيقا
بمفهدوم العلدم الحددي  ,فدب يمكدأ التوصدل إلدت المكوندات األساسدية للعلدم مدأ حقدائ ومفداهيم ومبداد وقدوانيأ
أيضدا علدت أهميدة ممارسدة الطالدب للعمدل العلمدي واسدتخدام
ونظريدات إال مدأ خدبل المشداهد والتجربدة .وأكدد ً
أسداليب االستكشداف واالستقصداء وحدل المشدكبت تحدت إشدراف المعلدم ,كمدا أشدار إلدت المهدارات التدي يكتسدبها

الطالب ضمأ عملية التجريب ,ودور التجريب في تكويأ الخبرات العملية المباشر( .ص)7٠.
كما أكد النجدع وآخروأ) " )5443علت أهمية المختبر في تدريس العلوم وضرور قيام التبميدل بهدله األنشدطة
بأنفسهم شريطة أأ تتناسب مع مراحلهم العمرية وأأ يتم اإلعداد الجيد لها مسبقًا مأ قبل المعلم (ص )41٠

ويؤكدد يتدوأ(" )4٠٠4علدت دور المختبدر فدي تددريس العلدوم والعمليدة التربويدة باعتبداره جد ءا ال يتجد أ مدأ
التربيدة العلميدة وتددريس العلدوم ,وهدو القلدب النداب

فدي تددرس العلدوم فدي م ارحدل التعلديم المختلفدة ,ولدلا فدنأ

االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم والتربية العلميدة تدولي المختبدر المدرسدي واألنشدطة العلميدة المرافقدة أهميدة
كبير فالمختبر يرتبط ارتباطا عضويا بالمواد العلمية المنهجية والتي مأ المفتر

أأ تكوأ مصحوبة باألنشطة

العملية مأ جهة وتحقي أهداف تدريس العلوم مأ جهة أخرى"( .ص)56٠.
ويشير العديد مأ الباحثيأ منهم (الرشيد وآخروأ5444 ,؛ العن ع5444 ,؛ المنتشدرع (5447 ,إلدت وجدود
قصور في مستل مات المختبرات المدرسية وتجهي اتها األمر اللع يؤثر بدوره علت استخدامها في إجراء األنشطة
المعملية وتحقي األهداف المرجو منها.
ومأ هلا المنطل تدأتي هدله الد ارسدة بهددف التعدرف علدت واقدع اسدتخدام المختبدر المدرسدي فدي المددارس المرحلدة
االبتدائية ,ومعوقات استخدامها.

مفهوم التجريب:
عرف عطا اهلل (  )5443التجريب بأنم "قدر الفرد العقلية التي تمكنم مأ إجراء تجارب علمية بنجاح بحي
تتكامدل فيهدا طدر العلدم وعملياتدم مدأ حيد

التخطديط للقيدام بالتجربدة وجمدع البياندات ,ثدم الوصدول إلدت النتدائ

وتفسيرها واصدار األحكام المناسبة وفقا للمشكلة"(.ص)3٠5.
ويلكر النجدع وآخروأ (" )5443أأ التجريب هي مأ أعلت عمليات العلم وأأ العلم الحقيقي هو لل العلم
المصحوب بالتجريب ,فيمكأ للعلم عأ طري التجريدب أأ ينمدو ويتطدور ,كمدا أأ التجدارب تقدود إلدت اكتشداف
الجديدد مدأ المفداهيم والمبداد ويظهدر مدأ للد ديناميكيدة العلدم فيبقدت نوعدا مدأ التدوا أ بديأ المحتدوى العلمدي
والطريقة لتفادع األخطاء الناتجة عأ تراكم المعلومات"(٠ص)314.

أهداف عملية التجريب:
حدد النجدع وآخروأ ( )5443األهداف التالية لعملية التجريب ,وهي:

 - 5التعرف علت العوامل (المتغيرات المستقلة.
 - 4صياغة التعاريف اإلجرائية الب مة.
 - 3وضع الفر

اللع يراد اختباره أو التساؤل اللع يراد اإلجابة عليم ولل بناء علت البيانات المعطا .

 - 4بناء واجراء اختبار للتعرف علت صحة الفرو
 - 5تفسير البيانات التي يتم الحصول عليها.

أو اإلجابة علت السؤال.

 - 6كتابة تقرير التجربة( .ص)315.

تصنيف التجارب:
وصنف دعمس ( )5447التجارب إلت األنواع التالية:
 - 5تجارب وصفية :وهلا النوع مأ التجارب يكوأ الهدف منها وصف ما يحد .

 - 4تجارب كمية :وهي النوع مأ التجارب التي تتطلب تقدي اًر كمياً.
 - 3التجربة الضابطة :وهي التي تعر

فيها الظاهر لجميع العوامل المؤثر بما فيها العامل المراد معرفة أثره.

 - 4التجربدة المتغيدر أو (التجريبيدة  ):وهدي التدي عرضدت فيهدا الظداهر لجميدع العوامدل المدؤثر عددا العامدل المدراد
دراسة أثره( .ص)45.

أما عطا اهلل ( )5443فقد بيأ أأ األدب التربوع يصنف التجارب المستخدمة في درس العلوم إلت ثبثة أنواع

فقط ,وهي:

 - 5تجارب وصفية.
 - 4تجارب كمية.

 - 3التجربة الضابطة( .ص)355.

كما صنف دعمس ( )5447العمل التجريبي إلت صنفيأ:

 - 5الطريقة الكشفية التنقيبية :حي

يتم مدأ خبلهدا طدرح مشدكلة  ,ويقدوم التبميدل بنيجداد الحدل واكتشداف الحقدائ

والمباد العملية والقوانيأ مأ خبل القيام بالمبحظات والتجارب العملية الب مة سواء أكاأ لل بشكل فردع أو
جماعي مرع ,وقد يكوأ لل حسب تخطيط المعلم أو مأ تخطيط الطبب أنفسهم  ,كما قد يتدخل المعلم

 - 4عند ضي الوقت بشكل ال يتي لجميع المجموعات مأ إجراء التجربة وتدويأ المبحظات بتج ئة المشكلة ويتم
تناولها مأ قبل كل مجموعة مأ وايا معينة ثم تجمع النتائ حتت يتم التوصل إلت حل للمشكلة

 - 3الطريقة التدريبية التوكيدية :وفي هلا النوع مأ التجارب يقوم الطبب بتجارب معينة لتوضي أو توكيد حقيقة
أو مبدأ علمي معيأ يعرفونم مسبقاً( .ص)46.

ويتضد ممدا سدب أأ هندا تصدنيفات عديدد للتجدارب العلميدة ,فهندا مدأ يصدنفها إلدت :وصدفية ,وكميدة,

وضابطة ,وتجريبية (متغير) ,وهنا مدأ يصدنفها إلدت وصدفية وكميدة ,وضدابطة فقدط .كمدا أأ العمدل التجريبدي
يمكأ أأ يصنف إلت طريقتيأ :طريقة كشفية تنقيبية ,وطريقة تدرييبة توكيدية.

أهمية التجريب:

وأشار عطا اهلل ( )5443إلت أأ التجريب "عملية تحتل مكانة متمي بيأ عمليات العلم وطرقم ,فهي تأتي في
القمدة وتضدم فدي مضدمونها جميدع العمليدات األساسدية المتكاملدة ,وبديأ أأ التجريدب يبددأ بالمبحظدة التدي تقدود
الباح

إلت تحديد السؤال أو أكثر ,والسعي إلت إجابات لهله األسئلة وللد بنداء االختبدارات وتحديدد المتغيدرات

التي يجب ضبطها ومأ ثم التوصل إلت التعريفات اإلجرائية ,ويلي لل تطبي االختبار اللع يمكأ الباح مأ

جمدع البياندات وتفسديرها والتدي تسداعد الباحد

(.ص)3٠5.

علدت تطدوير الفرضديات الموضدوعة وبالتدالي قبولهدا أو رفضدها"

وأوض دعمس ( )5447أأ التجريب "أحد التوجهات الحديثة في تددريس العلدوم وأأ هدلا الطريقدة تحتدل مكاندًا
بدار اً فدي تددريس العلدوم عمومداً ألنهدا تعكدس طبيعدة العلدم وطرائقدم حيد

أنهدا تتدي للطالدب الفرصدة فدي جمدع

المعلومدات والبياندات وتنداول األجهد واألدوات والمدواد المختلفدة والتددرب علدت اسدتعمالها وبناؤهدا وتشدغيلها ممدا

يمكندم مدأ تصدميم موقدف تجريبدي حتدت تتوصدل إلدت جمدع المعلومدات الب مدة أو القيدام باختبدارات معيندة".

(ص)44.

ويضديف دعمدس (" )5447يجدب أأ يتدلكر المددرس أأ التجربدة ال تكدوأ مقنعدة للطالدب إال إلا كاندت بسديطة
ومتكاملة وفي مستوى قدر الطالب علت المبحظة والتجريد"( .ص)45.

وبديأ سدبمة ( )5443فدي حديثدم عدأ دور األنشدطة العمليدة فدي تددريس العلدوم بدأأ "التربيدة اهتمدت بنشداط

المتعلميأ وغيرت التركي مأ الماد الدراسية إلت المتعلم نفسم ,كما بيأ أأ التجريب واألنشطة العملية التي يقوم
بهدا المدتعلم لات أهميدة كبيدر فدي تددريس العلدوم بدل إنهدا تعتبدر القلدب النداب

لهدله المداد الحيويدة فدي م ارحدل

التعليم المختلفة .فهي لات تأثير كبير ومباشر علت اكتساب الطبب المعلومات والمهارات العلمية وعلت تكويأ

المفداهيم واالتجاهدات لدديهم وتنميدة عمليدات العلدم األساسدية ,فبواسدطتها يمكدأ تحقيد الكثيدر مدأ أهدداف تددريس

العلوم"( .ص)54٠.

وأورد سبمة ( )5443آراء بع

المتخصصيأ في تدريس العلوم التي تؤكد علدت أهميدة التجريدب العملدي فدي

تدريس العلوم ولل مأ عد جوانب مأ أهمها:

 مسداعد المدتعلم علدت فهدم طبيعدة العلدم والتكنولوجيدا والعبقدة بينهمدا وأهميدة التجريدب والطدر العلميدة فدي حدل-

المشكبت.

ياد الدافعية علت تعلم المفاهيم العلمية والمعلومات النظرية التي يتلقاها المتعلم.

إثار الدافعية نحو تعلم العلوم وتكويأ االتجاهات العلمية.

 -إتاحة الفرصة لتنمية المهارات والتدريب علت استخدام األجه وتصميمها وتركيبها( .ص)54٠.

ومما سب يتض أأ التجريب يعد مأ أفضل الطر لدتعلم العلدوم والتدي لهدا األثدر البدال فدي نفدوس الطالدب

فممارسة الطبب للتجربدة بنفسدم أو باالشدت ار مدع مبئدم وتسدجيل النتدائ والتحقد منهدا ومطابقتهدا المعلومدات
النظرية الوارد في المقرر الدراسي ينمي قدراتم ويع

النواحي االيجابية لديم مما يدفعم إلت الم يد مأ االبتكار

والتعلم ,كما للتجريدب دوره الكبيدر فدي تنميدة المهدارات وأسداليب حدل المشدكبت ,ولعدل التجريدب مدأ أكثدر طدر

التددريس تشدويقا لطدبب وأفضدلها فدي تثبيدت المعلومدات فدي ألهدانهم ,وللد فدي جميدع م ارحدل التعلديم المختلفدة,
ولدلل تؤكدد االتجاهددات الحديثدة فددي ميدداأ تددريس العلددوم ع لددت أهميدة تفعيدل دور المختب درات المدرسدية إلج دراء
التجارب المختلفة في تدريس العلوم وتعلمها ,فالمختبرات ج ء ال يتج أ مأ مناه تدريس العلوم.

أهمية المختبر المدرسي:

أكد شاهيأ وحطاب ( )5445علت أهمية المختبر في العصر الحاضر ودوره في تحويل المجرد إلدت ثوابدت

واالرتقاء بمستوى الخبرات لدى كل مأ المعلم والمتعلم ,وارتباطم بالعملية التربوية وبمناه العلوم الحديثة ,وما
يمكدأ أأ يحققدم مدأ تدوفير الخبدرات الحسدية المتنوعدة التدي يمكدأ االعتمداد عليهدا فدي فهدم الكثيدر مدأ الحقدائ

والمعلومات ,باإلضافة إلت دوره في اكتساب المهارات وتكويأ االتجاهات العلمية وتحقي أهداف تدريس العلوم,

واضفاء الواقعية علت العديد مدأ المعلومدات النظريدة ممدا يرسد المعلومدات فدي ألهداأ الطدبب ويدؤدع إلدت فهدم
طبيعة العلم بشكل أفضل والشعور بأهمية التجريب( .ص)64.

وأشارت السامرائي ( )4٠٠5إلت الفلسفة الحديثة للمختبر بأنها ترى بأنم يجب أأ يقدم الجانب العملي علت
النظدرع وصدوال إلدت المعدارف النظريدة التدي أسدتنتجها الطالدب ,كمدا أأ التطبيد قدد ع خدرج الطالدب مدأ غرفدة
المختبدر إلدت حيد

الفعاليدات والمبحظدات ,وبالتدالي فدنأ دور الطالدب يتحدول إلدت دور إيجدابي قدائم علدت

االستنتاج وتدويأ النتائ والمشاهدات فيعد المختبر وسيلة إلثار التفكير لدى الطبب وتحفي هم الكتشاف الحلول

مدأ جهدة واثدار المشدكبت الجديدد مدأ جهدة أخدرى ,فيعتبدر دافعدا نحدو اإلبدداع واالبتكدار ممدا يجعدل العمليدة
التربوية مستمر ومشوقة( .ص)74.
وأشار عطا اهلل ( )5443إلت أهمية المختبر والنشاطات العملية وبيأ أأ االتجاهات الحديثة لتدريس العلوم
تؤكد علت لل وتوليها غاية االهتمام وللل لما لها مأ دور بار في إنجاح برام العلوم ومناهجم ,وأشار إلدت
أأ للمختبدر ارتباطدا وثيقدا بدالمحتوى المعرفدي للمدنه العلدوم وبتنفيدل األنشدطة العمليدة التدي لهدا دورهدا البدار فدي
تحقي أهداف تدريس العلوم .وبيأ بأأ النظر الحديثة للمختبدر تركد علدت إندم العمليدة ولديس المكداأ أو ال مداأ
الدلع تجدرى فيدم النشداطات العمليدة .ولكدأ للد ال يمندع النظدر إلدت المختبدر علدت أندم مكاندا أو بيئدة طبيعيدة
لألنشطة العملية .كما أشار في سديا حديثدم عدأ المختبدر بدأأ إجدراء األنشدطة المخبريدة يمكدأ أأ يكدوأ داخدل
حددود المدرسدة أو خارجهدا شدريطة أأ يتحقد مدأ للد مشداركة المدتعلم فدي النشداطات العمليدة وأأ يولدد لديدم
التشدوي والدافعيدة  .ومدأ خدبل للد

يكدوأ دور المعلدم دور المرشدد المشدرف المسداعد للمدتعلم ,و ينظدر إلدت

المختبر بنظرات مختلفة مأ قبل التربوييأ والمتخصصيأ فمنهم مأ يرى أنم بيت العلم؛ ويكوأ في هله الحالة
العمل المخبرع هو عبار عأ نشاط توضيحي يستطيع مأ خبلم المعلم أثبات صد الحقائ العملية والقوانيأ
والمفاهيم أمام فري الطلبة ,بينما هناكمأ يسمي المختبدر بدالمختبر االستقصدائي وفيدم تتدر الفرصدة للمتعلمديأ
للقيدام باألنشدطة بأنفسدهم .كمدا أأ هندا أنمداط أخدرى كدالمختبر الفدردع وهدو الدلع يمكدأ كدل طالدب مدأ القيدام
بدنجراء التجربدة بمفدرده بمدا يتدوفر فيدم مدأ أدوات كافيدة ومسدتل مات ,ومنهدا المختبدر ال مدرع الدلع يقسدم فيدم
المتعلميأ إلت مجموعات أو مر يتفاوت عددها مدا بديأ ( )1 - 5طدبب يتعداونوأ فيمدا بيدنهم إلجدراء األنشدطة
العلميدة يتقاسدموأ المهدام فيمدا بيدنهم أثنداء تنفيدلها وللد

بالتنداوب حسدب تنسدي

مسدب

مدأ قبدل المعلدم.

(ص)3٠4.
ولكر النجدع وآخروأ ( )5443أأ المعلميأ الليأ ال يقتنعوأ بأهمية الدروس العملية التي يجريها التبميل
في المعمل يبتعدوأ عأ تحقي أهداف تدريس العلوم( .ص)41٠.
وأشدار نشدواأ ( )5444أأ التجدارب لات أهميدة سدواء كاندت فرديدة أو جماعيدة وسدواء كاندت توضديحية أو
عمليدة ,وللد

لفوائددها المتعددد والتدي مدأ أهمهدا :تددريب التبميدل علدت اسدتخدام األدوات واألجهد المخبريدة,

واكسدابهم المهدارات المختلفدة ,باإلضدافة إلدت ربدط الدتعلم بالمددركات الحسدية التدي تفضدي إلدت الفهدم واالسدتيعاب
ومأ ثم التطبي وبالتالي اعتماد التلميل علت نفسم في عمليات التعلم ,فالمختبر هو المكاأ اللع يتم فيم النشاط

العملدي المدرتبط بمداد العلدوم ولدلل يمكدأ أأ يكدوأ لدم دور فداعبً وهامداً فدي تعلدم هدله المداد  .كمدا أكدد علدت
ضدرور وجدود المختبدر فدي كدل مدرسدة وللد

بالمواصدفات التدي تسداعد علدت تحقيد األهدداف علدت النحدو

المطلوب ,وبيأ أأ لل ال يتأتت إال مأ خبل توفر المستل مات الضرورية واألدوات واألجه التي تكفل إجراء
التجارب واألنشطة بالشكل المطلوب ,و كما أأ توفر األدوات والمستل مات يعتبر هاما وضرورياً إال أأ تصنيف
هدله المحتويدات وتنظيمهدا فدي أمداكأ يسدهل الوصدول إليهدا وتناولهدا بيسدر وسدهولة أيضدا مدأ األهميدة بمكداأ.
(ص)547.
وفي هلا الصدد أكد شاهيأ وحطاب ( )5445أهمية المختبر في تدريس العلوم ولل لما لدم مدأ أثدر علدت

تكويأ االتجاهات والميدول واكتسداب المهدارات والمعلومدات لددى الطلبدة وفوائدد المختبدر تدتلخص فدي عدد جواندب

ومأ أهمها:

 - 5أأ العمل المخبرع يساعد علت فهم طبيعة العلم وأهمية التجريب.
 - 4إضفاء الواقعية علت بع

المعلومات واألفكار النظرية التي يتعلمها الطالب.

 - 3استخدام الحواس أثناء العمل المخبرع واتاحة الفرصة للخبر الحسية المباشر.

 - 4تددريب الطدبب علدت طدر اسدتخدام األجهد المخبريدة الرئيسدية وكيفيدة المحافظدة عليهدا والعنايدة بهدا والتعدرف
علت تصميمها وتركيبها.

 - 5التدرب علت كيفية التغلب علت الصعوبات العلمية التي يتطلبها العمل المخبرع.

 - 6تدريب الطبب علت االحتياطات التي يجب إتباعها أثناء التجريب للحصول نتائ دقيقة.

 - 7م ارعدا قواعدد السدبمة واألمداأ أثنداء التجريدب العملدي وتدوخي الحيطدة والحدلر أثنداء اسدتخدام بعد
واألجه .

 - 1تعويد الطبب علت بع

المدواد

العادات الحسنة كالترتيب والتنظيم واعاد األشياء إلت أماكنها بعد استخدامها.

 - 9تنمية المقدر علت المبحظة الدقيقة المباشر وتسجيل النتائ والمبحظات بطريقة علمية.
-5٠

تنمية التفكير المنطقي للتوصل إلت النتائ المبئمة مأ المشاهدات والمعلومات التي يتم الحصول عليها

-55

تنمية االتجاهات العلمية كالدقة في النتائ والقدر علت التعبير.

-53

ترسي المعلومات النظرية في ألهاأ الطبب فتر أطول عأ طري العمل المخبرع والتجريب.

أثناء التجربة.

-54
-54

تنمية حب الناشئة للعلم ووسائلم وأدواتم مأ خبل إجراء الطبب للتجارب بأنفسهم.

إثار الميول وتنمية االهتمامات لدى الطبب( .ص.)557.

ولكدر نشدواأ ( )5444أأ أسداليب تددريس العلدوم الحديثدة تعتمدد علدت تطدوير قددرات التبميدل للوصدول إلدت
المعرفدة وللد مدأ خدبل إكسدابهم مهدارات التفكيدر العلمدي مدأ أجدل تحقيد

أهدداف العلدوم ,ومدأ ضدمأ هدله

األساليب والط ارئد أسدلوب التجريدب المخبدرع فطريقدة التجريدب تهددف إلدت وضدع التلميدل فدي مكداأ الباحد

أو

المستكشف باستمرار ,فهو اللع يقدوم باالكتشداف والتنقيدب عدأ الحقدائ العلميدة مدأ خدبل اسدتخدام التجدارب ,
وتوظيدف األدوات المخبريدة للتوصدل إلدت الحقدائ العلميدة  ,فمدأ خدبل العمدل المخبدرع يمكدأ اسدتغبل طاقدات
التبميدل وتوظيفهدا بشدكل إيجدابي لصدقل مهداراتهم اليدويدة ,والتفاعدل مدع األجهد بمدا يناسدب أعمدارهم ونمدوهم
العقلي ولل مأ خبل اختيار األنشطة المناسبة بعيداً عأ مواطأ الخطر والخوف التي قد تلح بهم األلى أو
الضرر .إأ مثل هله الطريقة تعتمد علت أأ يكدوأ دور المعلدم دور المشدرف الموجدة بينمدا عمليدة التنفيدل يتوالهدا
التلميل فهو اللع يجرب ويستنت بنفسم وفد أو ار العمدل التدي يدتم إعددادها مسدبقا مدأ قبدل المعلدم أو قدد تكدوأ
مرفقة بالدرس ضمأ المقرر  ,وبيأ أأ العمل المخبرع قد يكوأ فرديا أو مريا( مجموعات) ويتوقف لل علت
عدد التبميل في الفصل الواحد باإلضافة إلت مدى توفر اإلمكانات الب مة إلجراء التجربة( .ص)551.
وقد حدد يتوأ ( )4٠٠4أهمية المختبر ودوره البار في تدريس العلوم وتأثيره علت نوات التعلم لدى الطلبة
 ,فيما يلي:
 - 5تنمية التفكير اإلبداعي والقدر علت حل المشكبت.
 - 4تنمية طر العلم وعملياتم ومهاراتم.

 - 3تكويأ| المفاهيم العلمية وتطوير القدرات العقلية.

 - 4تنمية الميول واالتجاهات العلمية واثار حب االستطبع العلمي باإلضافة إلت تقدير جهود العلماء
 - 5تنمية المهارات العملية المخبرية المختلفة وامتب القدر علت التعامل مع التقنيات( .ص)564.

ومما سب يتض أأ للمختبر أهمية بالغة في تحقي أهداف العلوم وتكويأ المفاهيم العلمية لدى الطبب إضافة إلت
ترسي المعلومات النظرية في ألهانهم وتنمية المهارات العلمية وتفعيل الجانب التطبيقي لدى الطبب بشكل أفضل لما

لدم مدأ دور بدار فدي غدرس القديم لددى الطدبب كالصدد واألماندة .وتشدير معظدم األدبيدات حدول هدلا الموضدوع علدت
أهميتم المختبر ودوره في تدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفة ,باإلضافة إلت ضرور وجود مكاأ مخصدص فدي كدل

مدرسدة يكدوأ كمقدر للمختبدر مجهد بجميدع األدوات والمسدتل مات الضدرورية ,باإلضدافة إلدت ضدرور إعدداد األدوات

الب مة قبل التجارب بوقت كاف ,ومأ المهم جدا أأ تؤدى دروس العلوم في المختبر ,وتفقد أدوات المختبر باستمرار

للتأكد مأ كفايتهدا وصدبحيتها لبسدتخدام ,كمدا البدد مدأ تدوفر أدوات األمدأ والسدبمة كعنصدر أساسدي فدي كدل مختبدر

إلدت غيدر للد مدأ القواعدد والتعليمدات التدي مدأ شدأنها تحقيد األهدداف التربويدة والتعليميدة المنشدود بعي ًددا عدأ إلحدا
الضرر بالطبب.

األهداف التي يحققها المختبر:
أورد عطا اهلل ( )5443أأ المختبر يحق األهداف التالية:
 - 5إثباتا صد المعلومات والمعرفة العلمية بأشكالها التي كاأ الطالب يتعلمها في وقت ساب .
 - 4تطبي مفاهيم علمية سب للطالب أأ تعلمها في مواقف جديد .
 - 3تنمية بع

المهارات الجديد وعمليات العلم عند الطالب.

 - 4يتوصل منم الطالب إلت معرفة علمية صادقة يقينية.
 - 5يستخدم للتطبي وتع ي أهداف تعلمها الطالب بصور مسبقة.
 - 6التدرب واكتساب مهارات عمليات العلم.
 - 7تحقي مبدأ التعلم عأ طري العمل.
 - 1اكتساب االتجاهات والميول العلمية( .ص)3٠6 .

معوقات استخدام المختبر المدرسي:
أورد يتوأ ( )4٠٠4المعوقات التالية الستخدام المختبر:
 - 5عدم وجود حصة خاصة بالمختبر في البرنام الدراسي.
 - 4كثر عدد الحصص التي يدرسها المعلم في األسبوع.
 - 3كثر عدد التبميل في الصف الواحد.
 - 4طول المنه – كبر حجم الماد الدراسية.
 - 5عدم توفر الوقت الكافي لتحضير التجارب واعدادها.
 - 6قلة األدوات واألجه المخبرية.
 - 7عدم توفر وسائل األمأ والسبمة في المختبر.
 - 1عدم وجود محضر مختبر للقيام بنعداد التجارب والتحضير لألنشطة.

معوقات استخدام المختبر المدرسي:
-9

عدم توفر التمديدات الضرورية مأ ماء وكهرباء ومصادر للحرار في المختبر.

-5٠

عدم كفاية الموارد المالية لتمويل التجارب المخبرية.

-54

عدم تركي االختبارات العامة علت المختبر في تدريس العلوم.

-55
-53
-54
-55
-56
-57
-51
-59
-4٠
-45
-44

عدم وجود قاعة أو غرفة للمختبر المدرسي.

وقت الحصة غير كاف إلجراء التجارب المخبرية.

عدم معرفة المعلم بتشغيل وصيانة األجه المخبرية.

عدم إعداد المعلم إعدادا كافيا يمكنم مأ إجراء التجارب المخبرية.
عدم تعاوأ اإلدار المدرسية في تمويل التجارب المخبرية.
تجنب فشل التجربة المخبرية أمام التبميل.
تجنب استهب أو تلف المواد المخبرية.

صعوبة ضبط التبميل في المختبر.

تجنب كسر األدوات واألجه المخبرية.

ضعف ميول واتجاهات المعلم نحو العمل المخبرع.

عدم تأكيد مناه العلوم علت النشاط المخبرع( .ص)579- 571 .

وأورد شاهيأ وحطاب ( )5445بع

معيقات العمل المخبرع ,كالتالي:

 - 5عدم وجود قاعة مخصصة للعمل المخبرع.
 - 4ضي المساحة داخل قاعة المختبر.

 - 3عدم توفر الخدمات األساسية مأ ماء وكهرباء و وغا وصرف صحي.
 - 4عدم توفر األثا

المناسب.

 - 5عدم توفر التهوية المناسبة.

 - 6ضعف توفر التجهي ات المناسبة مع المناه الدراسية.
 - 7عدم توفر وسائل السبمة وأدوات اإلسعافات األولية.
 - 1انخفا
 - 9عر
-5٠
-55
-54

مستوى صبحية األجه واألدوات المخبرية.

الدرس بشكل نظرع ,ثم إجراء التجارب بعد مرور بع

الوقت.

ضعف قدر المعلم علت استخدام أو توظيف األجه بما يحق أهداف الدرس.

ضي الوقت مما يؤدع إلت عدم إنهاء العمل المخبرع وعدم الحصول علت نتائ .

كثر أعداد الطبب وما ينت عنم مأ مخاطر.

-53
-54

عدم المحافظة علت النظام والنظافة.

عدم قدر المعلم علت إسداء التوجيهات المناسبة عندما يتطلب األمر لل ( .ص)515 .

ومما سب يتض أأ مأ أهم المعوقات التي تحول دوأ استخدام المختبر في تدريس ماد العلوم:

 - 5ياد النصاب التدريسي لدى معلم الماد .

 - 4طول المنه الدراسي بالنسبة للخطة الدراسية.

 - 3القيود اإلدارية والروتينية التي يمكأ أأ تمنع أو تحد مأ استخدام المختبر.
 - 4عدم قناعة بع

المعلميأ بأهمية استخدام المختبر.

 - 5قلة المواد واألجه الب مة إلجراء التجارب ,أو صعوبة الوصول إليها.

 - 6كثر أعداد الطبب بالصف الواحد وضي المساحة وقلة المقاعد في غرفة المختبر.

 الدراسات السابقة:

 -أجدرى القميد ع ( )4٠٠٠د ارسدة هددفت إلدت التعدرف علدت مددى اسدتخدام المختبدرات المدرسدية فدي تددريس مدواد

العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية ,في محافظة الخرج وتحديد معوقات استخدام المختبرات ,واقتصرت الدراسة

علت معلمي العلوم ومشرفي العلوم للمرحلة الثانوية في محافظة الخرج ,واستخدم الباح

وأسفرت نتائجها إلت تدني استخدام المختبر في التدريس هله المواد.

االستبياأ أدا للدراسة,

 أجدرى ال ه ارندي ( )5445د ارسدة تهددف إلدت التعدرف علدت أهدم المعوقدات التدي تحدد مدأ ممارسدة إجدراء األنشدطةالعملية في تدريس الفي ياء بالمرحلة الثانوية.أتبع فيها الباح

المنه الوصفي المسحي وتكوندت عيندة الد ارسدة

مدأ ( )35معلمداً ,وأسدفرت نتدائ الد ارسدة علدت أأ أهدم المعوقدات التدي تحدد مدأ إجدراء األنشدطة العمليدة الب مدة
لتدريس الفي ياء بالمرحلة الثانوية هي  :نصاب المعلم مأ الحصص ال يساعد فدي التحضدير لألنشدطة العمليدة

واجرائهدا قبدل الحصدة  -عددم وجدود درجدات مخصصدة للجاندب العملدي  -تدأخير إحضدار البدديل مدأ األجهد

واألدوات  -عدم تدريب المعلميأ علدت اسدتخدام األجهد الحديثدة -عددم كفايدة األجهد واألدوات المعمليدة -عددم
تحدي

وتجهي المختبرات باستمرار.

 -أجرى العن ع ( )5444دراسة هدفت إلت معرفدة معوقدات تنفيدل أنشدطة العلدوم بالمرحلدة االبتدائيدة للبنديأ بمديندة

عرعر مأ وجهة نظر المعلميأ والمشرفيأ التربوييأ ,أتبع فيها المنه الوصفي وأستخدم االستبياأ كأدا إلتمام
الدراسة ,حي

طبقت الدراسة علت ( ) 74معلمًا ومشرفًا تربويًا ,وأسفرت النتائ عأ :عدم وجود مختبر متكامل

فدي معظدم المددارس ,وعددم إلمدام معلمدي العلدوم بأساسديات إعدداد األنشدطة ,كمدا أندم ال تتدوفر مي انيدة خاصدة

ألنشطة العلوم في المدارس.

واقع استخدام المختبر المدرسي في المدارس المرحلة االبتدائية ,ومعوقات استخدامها:

ألجدل د ارسدة واقدع اسددتخدام المختبدرات فدي مددارس المرحلددة االبتدائيدة ومعوقدات اسدتخدامها ,تددم عمدل د ارسدة لهددلا

الواقع في مدينة أبها ولل مأ خبل:

 الرجوع إلت السجبت االحصائية الموجود في إدار التعليم التابعة لمدينة أبها ,للتعرف علت:
 مدى توفر المختبر في مدارس المرحلة االبتدائية للبنات بأبها:وجود المختبر

جدول ()5

يوجد

النسبة المئوية
%95.43
%4.77

ال يوجد

ويتض لنا مأ الجدول ( )5أأ المختبر يتوفر بنسبة ( )95.43في مدارس المرحلة االبتدائية للبنات بأبها.

 -مدى إتاحة المختبر لبستخدام في مدارس العينة:

جدول ()4

مدى إتاحة المختبر

النسبة المئوية

غير متاح لبستخدام

%55

متاح لبستخدام

%45

ويتض مأ الجدول ( )4أأ المختبرات متاح لبستخدام كانت نسبتها ( )%45بالنسبة لعدد المدارس التي تتوفر
فيها المختبرات في أبها ,والمختبرات غير المتاحة لبستخدام كانت نسدبتها ( )%55بالنسدبة لعددد المددارس التدي
تتوفر فيها المختبرات في أبها.

 عمل استبانة للتعرف علت معوق ات استخدام المختبر في تدريس العلوم في مدارس المرحلة االبتدائية للينات في
أبهدا .وللد مددأ خدبل تو يدع هددله االسدتبانة علدت عينددة مدأ معلمدات العلددوم فدي المرحلدة االبتدائيددة واللدواتي بل د

عددهأ ( )56معلمة وقد كانت نتائ االستبانة علت الشكل التالي:

واقع المختبرات في المدارس

جدول ()3

الفقر

النسبة المئوية
ال

نعم ولكأ غير مناسب

نعم

المختبر مهيأ بشكل مناسب إلجراء التجارب

%94.1 %5.4

%٠

التجارب أو األنشطة العلمية

%1.5 %95.9

%٠

وجود طاوالت وكراسي مجه إلجراء التجارب

%7٠

%4٠

%5٠

وجود مصادر مياه مقطر

يتي حرية الحركة للطالبات

%6٠
%55

%45

%55

يوجد دواليب لحفظ األدوات والمواد الكيميائية

%35

%3٠

%35

يوجد أدوات ألمأ وسبمة المختبرات

%4٠

%6٠

%5٠

األفبم الثابتة

%55
%55

%45

%٠

االفبم المتحركة (السينما)

%55

%45

%٠

الشرائ

%55

%45

%٠

يوجد جها فيديو وتلف يوأ وشاشة اسقاط

%55

%45

%.

يوجد عينات تعليمية

%6٠

%55

%45

يوجد رسوم توضيحية

%75

%.

%45

تتوفر أدوات مخبرية الب مة

صعوبة بع

وجود مصادر طاقة متنوعة

مكيف لمنع تلف المواد الكيميائية
يوجد جها عر

يوجد جها عر
يوجد جها عر

يوجد جها عر

يوجد جها عر

رأسي

كمبيوتر

يوجد نمالج تعليمية

%95.4 %4.6

%6٠

%45

%55
%7٠

%45
%3٠

%3٠
%45

%45
%4٠

%٠

%55
%55

%45
%٠

%٠
%5٠

معوقات استخدام المختبرات في المدارس
الفقر

النسبة المئوية

نعم

ال

عدم تسهيل استخدام المختبر مأ قبل إدار المدرسة

%65

%4٠

%55

عدم تخصيص درجات للطالب علت التطبي في المختبر

%6٠

%4٠

%٠

قلة الحصص المخصصة للتطبي في المختبر

%7٠

%5٠

%4٠

غياب متابعة المدرسة للعمل المخبرع

عدم وجود فني يساعد علت العمل المخبرع

%45
%74

%45

%5٠

قصور تأهيل واعداد فني المختبر

%5٠

%3٠

%4٠

عدم توفر الصيانة لألجه واألدوات المخبرية

%75

%55

%5٠

قصور تدريب المعلمة أثناء الخدمة علت استخدام المختبر

%51

%44

%4٠

عدم اهتمام الطبب بنجراء التجارب في المختبر

ياد نصاب الحصص المقرر علت المعلمة

تحويل المختبر إلت صف دارسي أو مخ أ

تخوف المعلمة مأ المحاسبة حال إتبف أية أجه أو أدوات

%57

%55

%65
%67

%43

%35
%4٠

%3٠
%55

بشكل نسبي
%٠

%5٠
%1

%5

%44

ويوض الجدول ( )3نتائ االستبانة واللع نلخصم علت الشكل التالي:

 كثيدر مدأ المختبدرات تفتقدر إلدت األدوات الب مدة إلجدراء التجدارب ,إل حصدلت علدت نسدبة ( )%95.4وهدي أكبدرنسددبة تددم الحص ددول عليهددا مددأ نت ددائ هددله االس ددتبانة ,وهددلا مددا يعيد د تنفيددل األنشددطة والتج ددارب العلميددة الخاص ددة

بالعلوم.

 عدم مبئمة المختبر بشكل مناسب إلجراء التجارب ,إل حصدلت علدت نسدبة ( )%94.1وهدي تعتبدر فدي المرتبدةالثانية مأ حي

النسبة بالنسبة للنتائ  ,وهلا يعني أنهدا تشدكل صدعوبة فدي اسدتخدام المختبدرات مدأ وجهدة نظدر

معلمات العلوم في هله المرحلة.

 صعوبة بعأأ بعد

العلوم.

التجارب أو االنشطة العلمية ,إل حصلت علت نسبة ( )%94.6وهي بالمرتبة الثالثة ,وهلا يعني

األنشددطة العلميددة قددد تكددوأ صددعبة التنفيددل فددي ظددل ظددروف المختبددر الحاليددة ,ومسددتوى تأهيددل معلمددي

 يبحددظ مددأ النتددائ أأ كددل الصددعوبات ق ددد حصددلت علددت نسددب عاليددة ,أكث ددر مددأ نصددف العينددة ,ويمكددأ ع دددهاصعوبات تواجم التطبي العملي للتجارب في تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية.

مقترحات وتوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنم هله الدراسة نجد أنم يجب:

 - 5تددوفير اإلمكان ددات المادي ددة للمختبد درات مددأ غرف ددة خاص ددة وأدوات ومد دواد وأجهد د لرسددهام ف ددي رف ددع درج ددة ممارس ددة
أنشطة وتجارب العلوم الطبيعية في مدارس المرحلة االبتدائية.

 - 4العمل علت أأ يكوأ تنفيل أنشطة وتجارب العلوم في المرحلة االبتدائية ج ًءا مأ تقويم كل مأ المعلمة والمتعلمة
خبل العام الدراسي.

 - 3تخصيص ج ء مأ مي انية المدرسة لصيانة المختبرات المدرسية.
 - 4إتاحة الفرصة للمتعلمات لممارسة أنشطة وتجدارب العلدوم بحيد

ال يقتصدر علدت العدرو

العلميدة التدي تجريهدا

المعلمات منفرد ً.
فاعب.
 - 5عقد دورات تدريبية لمعملي ومعلمات العلوم في المرحلة الثانوية علت استخدام مختبرات العلوم
استخداما ً
ً

المراجع

أبدو جبلددة ,صددبحي حمددداأ ( .)4٠٠5الجديددد فددي تدددريس تجددارب العلددوم فددي يددوا اسددتراتيجيات التدددريس المعاصددر  .اإلمددارات
العربية المتحد  :مكتبة الفال للنشر والتو يع.
الخليلدي ,خليدل يوسدف؛ حيدددر ,عبدد اللطيدف ح سدديأ؛ يدونس ,محمدد جمددال الدديأ( .)5996تددريس العلددوم فددي مراحد التعلدديم العددام.

ط ,5اإلمارات العربية المتحد  :دار القلم.

دعمس ,مصطفت نمر ( .)5447اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم العامة .ط ,5األردأ :دار غيداء للنشر.

الرشيد ,عبد اهلل أحمدد؛ با صدهي ,عبدد اهلل؛ العدويس ,أحمدد؛ الروي شدد ,محمدد؛ الرويلدي ,موافد ؛ ال صدوي  ,حمدد ( .)5444دراسدة تعلديم
العلوم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في المملكة العربيدة السدعودية .الريدا

والتقنية.

 :مديندة الملد عبدد الع يد للعلدوم

ال ه ارندي ,جمعداأ غدرم اهلل صددال ( .)5445معوقدات جج دراا األن دطة العمليددة فدي تدددريس الفيريداا بالمرحلددة الثانويدة مددن وجهددة
نظر معلمي الفيرياا بمنطقة الباحة التعليمية .رسالة ماجستير غير منشور  ,ق سدم المنداه وطدر التددريس ,كليدة التربيدة ,جامعدة أم

القرى.

يتوأ ,عايش ( .)4٠٠4أساليب تدريس العلوم .ط ,5عماأ :دار الشرو للنشر.

السامرائي ,نبيهة صال ( .)4٠٠5أساسيات طرق تدريس العلوم واتجاهاته الحديثة .األردأ :دار األخو للنشر.
سددبمة ,عددادل أبددو الع د ( .)5443طرائددق تددددريس العلددوم ودورهددا فددي تنميدددة التفكيددر .ط ,5عمدداأ :دار الفكددر العربددي للطباع ددة
والنشر.

شاهيأ ,جميل؛ حطاب ,خولة ( .)5445المختبر المدرسي ودوره في تدريس العلوم .عماأ :دار األسر للنشر.

عطا اهلل ,ميشيل كامل ( .)5443طرق وأساليب تدريس العلوم .ط ,4األردأ :دار المسير للنشر.

علي ,محمد السيد علي ( .)4٠٠5التربية العلمية وتدريس العلوم .القاهر  :دار الفكر العربي.

العن ع ,جاسر جريد هدبل ( .)5444معوقات تنفيذ أن طة العلدوم بالمرحلدة االبتدائيدة للبندين .رسد الة ماج سدتير غيدر منشدور  ,قسدم
المنهاج وطر التدريس ,كلية التربية ,جامعة أم القرى.

القمي د ع ,حم ددد عب ددد اهلل ( .)4٠٠٠ا س ددتخدام المختبد درات المدرس ددية ف ددي ت دددريس العلددوم ف ددي المرحل ددة الثانوي ددة م ددأ وجه ددة نظ ددر المعلم دديأ
والمشرفيأ التربوييأ .رسالة ماجستير غير منشور  ,قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم ,كلية التربية ,جامعة المل سعود ,الريا

.

المن شدرع ,عبددد اهلل صددال عبددد اهلل ( .)5447واقددع اسددتخدام المختبددر فددي تدددريس األحيدداا بالمرحلددة الثانويددة بمحافظددة القنفددذ
التعليميددة فددي يددوا لراا المعلمددين والم ددرفين التربددويين ومحيددرم المختبددرات المدرسددية .رسدالة ماج سددتير غيددر منشددور  ,قسددم

المناه وطر التدريس ,كلية التربية ,جامعة أم القرى.

النجددع ,أحمددد عبددد الدرحمأ؛ ارشددد ,علددي محدي الددديأ؛ سددعودع ,مندت عبددد الهددادع ( .)5443تدددريس العلددوم فددي العددالم المعاصددر
المدخ في تدريس العلوم .ط ,4القاهر  :دار الفكر العربي.

نشواأ ,يعقوب حسيأ ( .)5444الجديد في تعليم العلوم .ط ,5عماأ :دار الفرقاأ للنشر.

