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 تقويم خمتربات تدريس العلوم 

يف مدارس التعليم العام يف ضوء معايري السالمة 

 العاملية من وجهة نظر املمارسني

إعداد 

د. عبداهلل بً عمي آل كاسي

 املشاركأستاذ املياهج وطرق تدريس العموو 

امعة املمك خالدجبكمية الرتبية  بقسه املياهج وطرق التدريس يف
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:بحثملخص ال
كأىم معايَت السالمة العا١تية الواجب توافرىا فيها، كما ىدفت  ،تعرؼ مدل استخداـ ا١تختربات ا١تدرسية يف تدريس العلـوإىل ىدفت الدراسة 

عينة الدراسة  كتعرؼ الفركؽ بُت استجاابت ،إىل تعرؼ مدل أمهية كتوفر ىذه ا١تعايَت يف كاقع ا١تختربات ا١تدرسية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة
من مشريف كمعلمي ك٤تضرم العلـو ابلتعليم العاـ ٔتنطقة عسَت التعليمية كاستخدـ  فردان  031بشرائحها الثالث يف ضوء متغَتات الدراسة. كمشلت العينة 

ت( كتوصلت الدراسة إىل عدد من موزعة على ثالثة ٤تاكر )التصميم، التجهيزات، ا١تمارسا معياران  82أعدىا  ٢تذا الغرض تكونت من  استبانةالباحث 
%  من ٣تموع 01% بينما بلغ عدد الذين ال يستخدـ ا١تخترب 20النتائج منها:أف نسبة ا١تستخدمُت للمخترب يف تدريس العلـو بفركعها ا١تختلفة بلغت 

فر االعينة الثالث)مشرفوف، معلموف، ٤تضركف(.كتتو  عينة الدراسة. كما أظهرت النتائج أمهية كافة ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة من كجهة نظر شرائح
معيار على حده، ا١تعايَت إىل حد ما يف ٣تموع احملاكر الثالثة )التصميم، التجهيزات، ا١تمارسات( ككذلك اجملموع الكلي رغم التباين يف درجة توافر كل 

حياء لصاح متوسط ٗتصص الكيمياء كٗتصص الفيزايء كٗتصص األ يوجد فركؽ دالة إحصائيا يف درجة تقدير أمهية ا١تعايَت يف ضوء التخصص بُت
بُت متوسط درجة تقدير أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كالعاملُت يف ا١ترحلة االبتدائية  وجد فركؽ دالة إحصائيان تٗتصص الكيمياء. كما 

يف تقدير أمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور  وجد فركؽ دالة إحصائيان تكما  لصاح ا١ترحلة الثانوية،كاجملمعات ألمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التصميم كذلك 
 وجد كجود فركؽ دالة إحصائيان تك لصاح ا١ترحلة الثانوية ككذلك التجهيزات من قبل أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كا١ترحلة االبتدائية كذل

اح ا١ترحلة الثانوية. بينما ال ا١تعايَت يف اجملموع العاـ من قبل أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كا١ترحلة االبتدائية كذلك لصيف تقدير أمهية 
لتوفر ال لنسبة لدرجة اككذلك يف اجملموع كذلك يف ضوء اختالؼ ا١تؤىل الدراسي .كاب ،يف تقدير عينة الدراسة ألمهية ا١تعايَت وجد فركؽ دالة إحصائيان ت
فر معايَت السالمة يف ٥تتربات تدريس العلـو كذلك يف ضوء التخصص ك ا١ترحلة اوجد فركؽ دالة إحصائيا يف درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة تو ت

الواردة ٖتت ٤تور ا١تمارسات يف ضوء طبيعة العمل فر ا١تعايَت اوجد فركؽ دالة إحصائيا يف تقدير درجة تو تعة العمل كا١تؤىل الدراسي بينما الدراسية كطبي
الباحث على دكر ا١تخترب  كيف ضوء ىذه النتائج أكد  بُت كل من ا١تشرفُت كاحملضرين لصاح احملضرين ككذلك بُت ا١تعلمُت كاحملضرين لصاح ا١تعلمُت.

ل كمتابعتها بصفة دكرية كرفع مستول أتىيل العاملُت فر معايَت السالمة يف ا١تختربات بدرجة أفضايف ٖتقيق أىداؼ  تدريس العلـو كتو 
تصميم برانمج  خاصة يف جانب ا١تمارسات ا١تهنية .القياـ بدارسة ٦تاثلة على ٥تتربات تدريس العلـو يف اٞتامعات كمدراس البنات كأخَتان 

 تدرييب  يف ضوء ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة لتدريب ا١تمارسُت كأتىيلهم.
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Abstract
Evaluating the laboratories of Teaching Sciences in General Education Schools in the 

Light of the Global Safety Standards from the Viewpoint of Practitioners 
This study aimed at identifying the extent of using  school laboratories in  teaching science and 
the most important global safety standards that must be met. It also sought to identify how 
important the availability of these standards in the reality of school laboratories from the 
viewpoints of the  study sample subjects as well as identifying the differences among the study 
sample responses in light of the study variables . The sample consisted of 130 subjects 
representing the supervisors,  teachers, and lab technicians of science at the general education in 
Asir Educational Directorate. A questionnaire consisted of 28 standards distributed on three axes 
(design, equipment, practices) was utilized. Results revealed  that the percentage of users of the 
laboratory in science amounted to 81% while the number of those who do not use the labs was 
19% of the total study sample. Results also showed the importance of all of standards in the 
study tool from the viewpoints of the three sample slices  (supervisors, teachers, practitioners) 
and the standards are available in the three axes (design, equipment, practices) , despite the 
variation in the degree of availability of each standard separately. Results also showed that there 
were   statistically significant differences in the degree of appreciating the  importance of the 
standards among Chemistry,  Physics, and Biology specializations favoring Chemistry. There 
are also significant differences regarding the importance of standards of the " design axis"  among 
staff members at  high schools,   primary schools and complexes favoring high school staff 
members. There are significant differences in the estimation of the importance of the standards 
of the equipment axis favoring high school staff members. There are significant differences in 
the estimation of the importance of standards in the total study sample favoring high school 
personnel. Results showed there are  no statistically significant differences with regard to the 
importance of standards estimate according to the academic qualifications differences. There are 
no statistically significant differences in ratings of the study sample in the degree of availability of 
safety standards in the laboratories of science teaching in the light of specialization, school stage , 
work nature and academic qualifications, while there are significant differences in the estimation 
of the degree of availability of the standards of the practices axis with regard to work nature 
between the supervisors and lab technicians favoring lab technicians, as well as between teachers 
and lab technicians favoring teachers. In light of these results,  the important role of laboratory 
in achieving the goals of teaching science and availability of safety standards in the laboratory has 
been confirmed. A similar study about  science laboratories at universities and schools for girls 
can be conducted . Finally, a training program in the light of the study tool standards for 
training practitioners can be administered. 
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 ادلقدمة : 
ربية ديتاز تدريس العلـو الطبيعية عن غَته من التخصصات األخرل بًتكيزه على ا١تهارات األدائية للطالب من خالؿ التجارب ا١تخ  

( 91كيف البند ) ،ىػ( ضمن األىداؼ اليت ٖتقق غاية التعليم0101كقد تضمنت كثيقة سياسة التعليم يف ا١تملكة ) ،كالعركض العملية
ابلتحديد ما نصو: "غرس حب العمل يف نفوس الطالب، كاإلشادة بو يف سائر صوره، كاٟتض على إتقانو كاإلبداع فيو، كالتأكيد على 

كياف األمة، كيستعاف على ذلك بتكوين ا١تهارات العلمية كالعناية ابلنواحي التطبيقية يف ا١تدرسة، ْتيث يتاح للطالب   مدل أثره يف بناء
الفرصة للقياـ ابألعماؿ الفنية اليدكية، كاإلسهاـ يف اإلنتاج، كإجراء التجارب يف ا١تخابر كالورش كاٟتقوؿ..." 

ل اللجنة العليػا لسياسػة ىػ( من أىداؼ تدريس العلـو ا١تقرة من قب0181ىػ( كاٟتصُت )0101كيؤكد ذلك ما أكرده كالن من احمليسن )
حيث أكدت يف ا٢تدؼ الثامن علػى أمهيػة تػدريب التالميػذ علػى االسػتقراء كاالسػتنتاج كالبحػث ٔتنطػق سػليم كاسػتدالؿ قػو  ابلقيػاـ ؛ التعليم 

.. كمػػا أكػػدت أىػػداؼ تػػدريس العلػػـو يف كافػػة ا١تراحػػل الدراسػػية علػػى أمهيػػة العلػػـو يف ابلتجػػارب العلميػػة كدراسػػة العلػػـو النظريػػة كالتطبيقيػػة...
تنميػػة مهػػارات الطػػالب كإكسػػاام ا١تهػػارات األدائيػػة الالزمػػة فمػػن أىػػداؼ تػػدريس العلػػـو يف ا١ترحلػػة االبتدائيػػة" ٘تكػػُت التلميػػذ مػػن اكتسػػاب 

ية أك االختبارات ا١تناسبة" كلتحقيق ىذه األىداؼ جيب العناية  ٔتختػرب العلػـو ١تػا مهارات يدكية كخربات عملية ٔتزاكلة القياـ ابلتجارب العمل
( حيث  ترل أف التجارب 8113لو من دكره يف ٖتقيق أىداؼ تدريس العلـو خاصة ما يرتبط  بتنمية ا١تهارات األدائية. كتؤكد ذلك دبوس )

. كمػػا كالتجريػب ا١تيػػداا كالعػركض العمليػػة تنمػػي ا١تهػارات العمليػػة  كاالٕتاىػات كالقػػيم للطػػالب ٔتػا يتناسػػب مػع ٖتقيػػق أىػػداؼ تػدريس العلػػـو
(  أف ا١تختػػرب ا١تدرسػػي يسػػهم يف إكسػػاب الطػػالب ا١تعرفػػة العلميػػة، كتنميتػػو التفكػػَت العلمػػي السػػليم، 8119يػػرل كػػل مػػن شػػاىُت كخطػػاب )

كالتػػدريب علػػى ا١تالحظػػة كالدقػػة يف ٥تتلػػيت األمػػور الػػيت تقػػع يف  كاكتسػػاب عمليػػات العلػػم، كا١تهػػارات كاالٕتاىػػات العمليػػة ا١تناسػػبة، كتنميتهػػا
متناكؿ حواسو، كالتدريب على اسػتخداـ األجهػزة العلميػة اسػتخدامان صػحيحان كالوصػوؿ إىل خػربات دقيقػة. كمػن ىنػا فقػد عنيػت كزارة الًتبيػة 

ها كتزكيػدىا ٔتػػا يلػـز  كفػق مواصػفات علميػة عا١تيػة معينػػة كالتعلػيم بتهيةػة ا١تػدارس كٗتصػيص الغػرؼ ا٠تاصػػة لجػراء التجػارب ا١تعمليػة كتصػميم
للحد من ا١تخاطر كاٟتوادث كاٟترائق اليت قد تنجم عن ذلك.

 مشكلة الدراسة : 
لتحقيػػق أىػػداؼ تػػدريس العلػػـو الػػواردة يف ا١تقدمػػة السػػابقة جيػػب تػػوفَت البيةػػة ا١تناسػػبة كا١تػػدارس اجملهػػزة ٔتختػػربات مدرسػػية ذات خصػػائص 

كتزكيػدىا ابلتجهيػزات كاألدكات الالزمػة مػع اٟتػرص علػى مواكبتهػا للمواصػفات العا١تيػة مػن حيػث البنيػة التحتيػة  ككسػائل  ،معينػوكمواصفات 
حافظان على أركاح العاملُت من معلمُت كمتعلمُت. ؛السالمة

كتكػوين االعتمػاد علػى  ( إىل أف تػدريس العلػـو للطػالب يعتػرب حجػر األسػاس يف غػرس حػب البحػث كالتجريػب 8111كيشَت  علي)
كلن يتيسر ذلك إال من خػالؿ ٥تتػرب ٣تهػز ّتميػع  ،ا١تشاىدة الفعلية قبل اٟتكم على األشياء، كتعويدىم على الدراسة التجريبية يف سن مبكره

، كمقومات تتيح للطالب ٦تارسة التجارب أبنفسهم. األدكات كاألجهزة ا١تناسبة لطبيعة مناىج العلـو
ػ( أف علػػػػى ٤تضػػػػر ا١تختػػػػرب "ميةػػػػة ا١تختػػػػرب كمػػػػواده كأدكاتػػػػو كأجهزتػػػػو العلميػػػػة، كمتطلبػػػػات األمػػػػن كالسػػػػالمة، ىػػػػ0131كيػػػػرل عسػػػػَتم )

 ةكث أيػكاإلجراءات الوقائية كالتعامالت ا١تناسبة مع ا١تواد الكيميائية كالعينات عند ٖتضَتىا كحفظها داخل ا١تخترب كمتابعة العهػدة، ١تنػع حػد
 3ية تتمثل يف إعداد سجالت ا١تخترب ٔتا يكفل تنظيم العمل داخل ا١تخترب"صحوادث أك أخطار، كمهامو اإلدار 

كمن منطلق عمل الباحث  ،أف كاقع ا١تختربات ا١تدرسية حيتاج إىل مزيد عناية كاىتماـف١تدرسي يف ٖتقيق ىذه األىداؼ كمع أمهية ا١تخترب ا
علمُت الحظ انعداـ كثَت من معايَت السالمة الواجب توافرىا اب١تختربات يف تدريس العلـو لفًتة من الزمن كإشرافو ا١تستمر على الطالب ا١ت

كمنها ضيق ، ر ا١تواد الالزمة إلجراء التجاربفاإضافة إىل عزكؼ كثَت من ا١تعلمُت عن استخداـ ا١تخترب ألسباب كثَتة منها عدـ تو  ،ا١تدرسية
كمنها ، عاب ا١تخترب ألعداد الطالبكمنها كذلك عدـ استي، د اٟتصة كمنها عدـ كجود ٤تضر ٥تترب لتهيةة ا١تخترب قبل كبع ،كقت اٟتصة

 فر كسائل السالمة كا٠توؼ على الطالب... اخل.اعدـ تو 
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ر كالتعمػػػيم كأتليػػيت عػػػدد مػػػن كذلػػػك مػػن خػػػالؿ التوجيػػػو ا١تباشػػ تهمكتػػوعيالتعلػػيم علػػػى تثقيػػيت العػػػاملُت يف ا١تختػػػرب كقػػد حرصػػػت كزارة 
تػػال ذلػػك دليػػل السػػالمة كاإلسػػعافات األكليػػة يف ، ىػػػ( ١0188تختػػربات ا١تدرسػػية مػػن إعػػداد عػػالف ك خػػركف )منهػػا دليػػل السػػالمة يف ا، األدلػػة

ىػ( ، كعلى مستول إدارات الًتبية كالتعليم فقد صدر عن إدار الًتبية كالتعليم برجػاؿ أ١تػع دليػل 0131ا١تختربات ا١تدرسية من إعداد الدندا)
ـ 80/8/8108من  صػحيفة الشػرؽ الصػادرة يف  91ىػ(، كيف العدد 0182تربات ا١تدرسية إعداد التـو )معلم العلـو إىل تفعيل برانمج ا١تخ

دارات جاء ٖتت عنواف تعليم األحساء تطالب بتطبيق معايَت السالمة يف ا١تختربات ا١تدرسػية: " طالبػت اإلدارة العامػة للًتبيػة كالتعلػيم ٚتيػع إ
ى ا١تختػػربات ا١تدرسػػية كغػػرؼ العلػػـو يف العمليػػة التعليميػػة، ١تػػا ٖتتويػػو مػػن أدكات كمسػػتلزمات كمػػواد  ا١تػػدارس يف األحسػػاء بضػػركرة احملافظػػة علػػ

يف كيميائيػة، كطالبػػت اإلدارة بضػػركرة االسػػتفادة مػن تلػػك ا١تختػػربات، كبػػذؿ ا١تزيػد مػػن اٟتػػرص كاإلشػػراؼ الشخصػي مػػن مسػػةو  ا١تختػػربات 
، كالضػػبط الػػدقيق إلجػػرا ءات اسػػتخداـ أك نقػػل مػػا ٖتتويػػو مػػن أدكات كمسػػتلزمات كمػػواد كيميائيػػة..." كأشػػارت أثنػػاء اسػػتخداـ غػػرؼ العلػػـو

كأف ىذه االستعدادات ٔتثابة متطلبات  ،( إىل أنو البد كأف تتوافر حزمة استعدادات من أجل إ٧تاز العمل ا١تخربل8110منظمة اليونسكو )
ألمن كالسالمة داخل ا١تخترب... للعمل داخل ا١تخترب كمنها: )ٗتطيط كتصميم ا١تخترب، ٕتهيزات ا

أهنػا ال تكػوف انفعػة دكف أف يراعػي معلػم العلػـو الوسػائل فن دكر معمل العلػـو يف تعلمهػا ىػ(  على أنو ابلرغم م0101كيشَت احمليسن )
اليت تضمن سالمة ا١تتعلمُت كا١تعلم نفسو كا١تعمل.

نسبة اٟترائق يف ا١تػدارس بشػكل ملحػوظ يف السػنوات األخػَتة  فػلف مشػكلةمن أمهية ىذا ا١توضوع كزايدة  كبناءن على ما سبق كانطالقان 
تعػػرؼ معػػايَت السػػالمة الواجػػب كقػػد أتػػت ىػػذه الدراسػػة ل ،فر معػػايَت السػػالمة العا١تيػػة يف ا١تختػػربات ا١تدرسػػيةاالدراسػػة تػػتلخص يف ضػػعيت تػػو 

ككػذلك ، دراسة بشرائحها الثالث حوؿ أمهية تػوافر ىػذه ا١تعػايَت كمن مث استطالع كجهات نظر أفراد عينة ال،ة يتوافرىا يف ا١تختربات ا١تدرس
فرىا يف كاقع ا١تختربات ا١تدرسية؛ كديكن ٖتيدىا يف األسةلة التالية: امدل تو 
 ما معايَت السالمة العا١تية الواجب توافرىا يف ا١تختربات ا١تدرسية؟ .0
 أفراد عينة الدراسة؟  ما مدل استخداـ ا١تخترب ا١تدرسي يف تدريس العلـو من كجهة نظر .8
 ما مدل أمهية ىذه ا١تعايَت من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ .3
 ما مدل توافر ىذه ا١تعايَت يف كاقع ا١تختربات ا١تدرسية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ .1
 تخصص؟ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ أمهية ا١تعايَت تعزل لطبيعة ال توجدىل  .9
 فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ مدل توافر ا١تعايَت تعزل لطبيعة التخصص؟  توجدىل  .1
 فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ أمهية ا١تعايَت تعزل  لطبيعة للمرحلة الدراسية؟  توجدىل  .9
ات نظر أفراد العينة حوؿ مدل توافر ا١تعايَت تعزل لطبيعة للمرحلة الدراسية؟فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجه توجدىل  .2
 فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ أمهية ا١تعايَت تعزل لطبيعة العمل؟  توجدىل  .1

 لطبيعة العمل؟فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ مدل توافر ا١تعايَت تعزل  توجدىل  .01
 فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ أمهية ا١تعايَت تعزل للمؤىل الدراسي؟  توجدىل  .00
 فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ مدل توافر ا١تعايَت تعزل للمؤىل الدراسي ؟ توجدىل  .08

 مدؼ الدراسة اٟتالية إىل:أىداف الدراسة: 
.تعرؼ أىم معايَت السالمة العا١تية الواجب توافرىا يف ا١تختربات ا١تدرسية
.تعرؼ مدل استخداـ ا١تختربات ا١تدرسية يف تدريس العلـو كمعوقات االستخداـ
.تعرؼ مدل أمهية ىذه ا١تعايَت من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة
ية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة.تعرؼ مدل توافر ىذه ا١تعايَت يف كاقع ا١تختربات ا١تدرس
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 .تعرؼ الفركؽ بُت استجاابت عينة الدراسة بشرائحها الثالث يف ضوء متغَتات الدراسة
أمهية الدراسة : 

تكمن أمهية الدراسة يف التا  : 
تقد  قائمة ٔتعايَت األمن كالسالمة العالية الواجب توافرىا اب١تختربات ا١تدرسية. -0

أثناء ٦تارسة العمل داخل ا١تخترب.يف ٔتا جيب عليهم  هاكتثقيفاسة توعية عينة الدر  -8
نقل صورة كاضحة عن كاقع ا١تختربات ا١تدرسية من حيث األمن كالسالمة. -3

حدود الدراسة : 

رد أبداة اقتصرت الدراسة اٟتالية على استطالع كجهات نظر مشريف كمعلمي العلـو ك٤تضرم ا١تختربات ٔتنطقة عسَت التعليمية حوؿ ما ك 
علـو عامو(  ك٤تضرم ك فيزايء، ك كيمياء، ك الدراسة، كما اقتصرت على مشريف كمعلمي العلـو من ٛتلة البكالوريوس بفركعها )أحياء، 

 ىػ0131-0139ا١تختربات اب١تدارس ذات ا١تباا اٟتكومية فقط، كقد طبقت خالؿ الفصل األكؿ من العاـ الدراسي 

مصطلحات الدراسة : 
فيقاؿ قـو الشيء تقوديان ؟  ،األصل اللغوم ١تصطلح التقو  ىو الفعل قـو:( أبف  011ىػ،١0133تعٌت اللغوم : ذكر ا٠تليفة ) ا التقومي:

أم عدؿ مساره للجهة ا١ترغوب فيها، كأصلح االعوجاج فيو.
كذلك صوبّو كعّدلو ككّجهو ٨تو الصواب   كتعٍت الكلمة ،قّوـ الشيء يعٍت كزنو كقّدره كأعطاه ٙتننا معّينان  :( أف0118كذكر أبو الفضل )

 (911)ص
( "  التقو  على أنو عملية إعداد أك ٗتطيط على ا١تعلومات تفيد يف ٘توين أك  33ىػ، ص0133ا١تعٌت االصطالحي : يعرفو ملحم ) 

 تشكيل أحكاـ تستخدـ يف اٗتاذ قرار أفضل من بدائل متعددة من القرارات " . 
نو: "عملية منظومية يتم خال٢تا إصدار حكم دقيق كموضوعي على منظومة تربوية معينة أك على أحد ( أب8119كعرفو ا٠تليفة ) 

(.091بغية اٗتاذ قرارات تتعلق لدخاؿ تعديل أك إصالح ١تا يتم الكشيت عنو من قصور كخلل" )ص. ، عناصرىا 

عالجية متم ّتمع ا١تعلومات كالبياانت عن كاقع أمهية  يف الدراسة اٟتالية على أنو: عملية تشخيصية كديكن تعرييت التقو  إجرائيان 
كمن مث صياغة النتائج  ،كٖتليلها كتفسَتىا ،كتوافر معايَت السالمة العلمية يف ٥تتربات العلـو ا١تدرسية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة

كالتوصل للتوصيات كا١تقًتحات ا١تناسبة يف ضوء ىذه النتائج.،

لوم:خمتربات تدريس الع

ـ(  ٥تتػػرب العلػػـو أبنػػو: " ذلػػك اٞتػػزء مػػن ا١تدرسػػة ا١تخصػػص إلجػػراء التجػػارب كالعػػركض 8103ا١تختػػربات ٚتػػع ٥تتػػرب كيعػػرؼ الفػػالح )
882العملية، كالتحقق من صحة القوانُت كالفرضيات النظرية علميان" ص

لية الفردية أك ٕتارب العرض اليت يقـو اا ا١تعلم ٔتفرده األماكن ا١تهيأة إلجراء التجارب ا١تعم :ـ( أبهنا8119يف حُت يعرفها السعدا )
813أك ٔتساعدة طالبو. ص

الغرفػػة أك الغػػرؼ ا١تخصصػػة إلجػػراء التجػػارب كالعػػركض العمليػػة يف العلػػـو الطبيعيػػة )كيميػػاء، :كيعػػرؼ الباحػػث ا١تختػػرب ا١تدرسػػي أبنػػو 
فيزايء، أحياء( كا١تزكدة ابلتجهيزات كاألدكات الالزمة لذلك.
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ايري السالمة:مع

كاحملافظػة علػى ا١تمتلكػات مػن  ،ىي ٣تموعة من اإلجراءات كالقواعد الػيت مػدؼ إىل اٟتفػاظ علػى العػاملُت يف ا١تختػرب مػن خطػر اإلصػابة
خطر التليت كالضياع، كتوفَت بيةات عمل  منو. 

لسالمة ا١تمارسُت للعملية التعليمة.٣تموعة االشًتاطات  الواجب توافرىا يف ا١تختربات ا١تدرسية : كيعرفها الباحث أبهنا

يقصد الباحث اب١تمارسُت يف الدراسة اٟتالية مشريف العلـو كمشريف ا١تختػربات. كمعلمػي العلػـو مػن ٛتلػة البكػالوريوس بفركعهػا ادلمارسون : 
علـو عامو( ك٤تضرم ٥تتربات العلـو .ك فيزايء، ك كيمياء، ك )أحياء، 

اخللفية النظرية
مػػن الدراسػػات  كمػػن مث يعػػرض عػػددان  ،عػػن كاقػػع ٥تتػػربات العلػػـو ككاجبػػات القػػائمُت عليهػػا مػػوجزان  نظػػراين  ا يلػػي أطػػاران سػػيعرض الباحػػث فيمػػ

السابقة ذات العالقة ابلدراسة اٟتالية مث خيتم بتعليق موجز على ىذه الدراسات كمواطن االتفاؽ كالتفرد بينها كبُت الدراسة اٟتالية:

 أوال: اإلطار النظري :
كاقع ٥تتربات العلـو يف ا١تدارس ينقسم إىل ثالثة  أنواع : :ىػ( أف0101ذكر احمليسن ) خمتربات العلوم:واقع 

مدارس منوذجية:-1
كفيها مواصفات صحية كسالمة كافية، إال أنو ينقصها األدكات كاألجهزة ا٠تاصة ابلتجارب  جيدان  كيف الغالب ٖتوم معامل ٣تهزة ٕتهيزان 

 أف يستفيد من صناعة أجهزة من خامات البيةة ابلتعاكف مع ا١تتعلمُت. -كحل ٢تذه ا١تشكلة–م العلـو اليومية، كديكن ١تعل
مدارس مستأجرة فيها معمل: -2

فر بو االحتياطات األمنية كالصحية، إال أنو يؤدم الكثَت من أغراض ا١تعمل التعليمية، كىذه ا١تعامل اكيكوف ىذا ا١تعمل عادة صغَت كال يتو 
 يت كثَتا عن سابقتها من حيث التجهيز ك ما ينبغي عملو، ك ينبغي االىتماـ بتنظيم التالميذ لصغر ا١تعمل.ال ٗتتل

مدارس مستأجرة ال يوجد فيها معمل: -3
 أف ىناؾ مدارس يف مناطق انئية كقرل بعيدة كمباا صغَتة مكتظة ابلتالميذ كالف معامل العلـو يف كل مدرسة، كابلرغم من اٞتهود لتوفَت

، كيف ىذه اٟتالة حياكؿ معلم العلـو إنشاء معمل ابلتعاكف مع إدارة ا١تدرسة، أك إحضار بعض العركض إىل الفصل ايتو  فر فيها معمل للعلـو
 مع مالحظة شركط السالمة كاألماف، أك ٛتل معمل مصغر.

كػل مػن ا١تعلػم ك٤تضػر احملتػرب كمػدير ا١تدرسػة يف كػل   ىػػ( دكر0133من ٣تلة ا١تعرفة الصادرة يف ربيع األكؿ مػن عػاـ ) 813كقد كرد يف العدد 
 كديكن اجيازىا فيما يلي: ،أثناء كبعديف مرحلة من مراحل العمل ا١تخربم قبل ك 

ختربات كا١تعامل، يُعهد إليو التنسيق مع معلمي العلـو اب١تدرسة، جتـاه الـُمـخـتـبــر: وحمضر ادلخترب ومسؤوليات
ُ
كىو فٍت متخصص بشؤكف ا١ت

خترب، كالتإل٧ت
ُ
قررة يف ا١تناىج الدراسية، كعلى عاتقو تقع جل ا١تسؤكليات ا٠تاصة بتنظيم ا١ت

ُ
أكُّد از التجارب العملية، للفرضيات العلمية، ا١ت

ُخترب، كأك٢َّتا تبدأ منو ىو شخصين 
ا، من ٘تاـ صالحيتو للعمل، كإجراء التجارب فيو، كأف يكوف ُملتزمػنا ابشًتاطات األمن كالسالمة يف ا١ت

خترب.. يف خُتحيث جيب أال يكوف مدخنان، أك على األقل حيرص أشد اٟترص على عدـ التد
ُ
أثناء كجوده داخل ا١ت

خترب، على النحو اآليت: 
ُ
كيف نقاط، دُيكن أف نػُعِدد مسؤكليات ٤ُتضر ا١ت

خترب، من أدكات كأجهزة ك٤تاليل كمواد، مع بياف حالة ُكل منها، كما -
ُ
 حيتاج إىل إصالح.  استالـ ُعهدة ا١ت

العناية ْتفظ ٤ُتتوايت ا١تخترب، يف ا٠تزاانت ا٠تاصة بذلك، كتدكين ٤ُتتوايما، كتنظيمها على ٨تو يسهل تناك٢تا، دكف تعريض بقية  -
 األدكات للتليت. 

تصنييت ا١تواد الكيميائية، ككضع بُطاقة تعرييت على كل منها.  -
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 . ىاكبعد عة تنظيفها، قبل إجراء التجاربميةة ُغرفة ا١تخترب، كترتيبها، كُمتاب -
ُمتابعة صيانة أدكات السالمة، كطفاايت اٟتريق، كأف يكوف على دارية بطُرؽ اإلصالح كالصيانة البسيطة.  -
خترب، كٖتديثها كفق القو  -

ُ
ُنظِّمة تنظيم السجالَّت كالدفاتر ا٠تاصة اب١تخترب، كعمل قاعدة بياانت كمعلومات، عن كافة ا١توجودات اب١ت

اعد ا١ت
 لذلك.  

خترب، مثل عدـ التدخُت، كعدـ تناكؿ  -
ُ
إعداد تعليمات كإرشادات األمن كالسالمة، كاٟترص على تعليقها يف أماكن ابرزة، على ُجدراف ا١ت
 ا١تأكوالت كا١تشركابت، ككيفية التصرُّؼ يف حاالت الطوارئ، ك٨تو ذلك من تعليمات كإرشادات. 

خترب، ُمناسبػػد الُطالَّب، االتأكُّد من أف أعدا -
ُ
 أثناء إجراء التجارب.يف ..ْتيث ال حيدث تزاحم  لذين يدخلوف ا١ت

فاءة يف هناية الدكاـ الرٝتي، جيب أف يتأكَّد بنفسو، من فصل التيار الكهرابئي، كإغالؽ ٤تابس الغاز كا١تاء الرئيسية، ككذا التأكُّد من ك -
بعينها.  تشغيل الثالجة، اليت ُٖتفظ اا مواد

خترب، يف هناية كل عاـ دارسي، ٔتوجب ٞتنة، تػُشكَّل من ِقبل ُمدير ا١تدرسة، ٢تذا الغرض. -
ُ
 جرد ُعهدة ا١ت

تابعة الدائمة، من ِقبل مدير ا١تدرسة، الذم واجـبـات مـديـر الـمـدرســة جتـاه الـُمـخـتـبــر :
ُ
خترب، فلنو يوضع ضمن أكلوايت ا١ت

ُ
نظران ألمهية ا١ت

أف يكوف على دارية كاملة، بواجبات ٤تضر ا١تخترب، سواء الفنية أك اإلدارية، كاإلشراؼ على قيامو اا، كُمتابعة التعليمات ا٠تاصة جيب 
خترب، كُمناقشة احملضر يف شؤكنو،

ُ
لعمل  كالتباحث اب١تخترب، كتسجيل كل ما يرد إىل ا١تدرسة بشأهنا أكَّالن أبكَّؿ، كاِٟترص على ا١تركر، كتفقُّد ا١ت

ما يلـز الستكماؿ نواقصو، كُمعاٞتة ُمشكالتو، كُمتابعة إجراءات ٤تاضر الفقد كالكسر كالتليت يف أكقاما، كاإلشراؼ على تنظيم عملية 
خترب، إلج

ُ
، الذين يًتددكف على ا١ت اء ٕتارام، ر اٞترد، سواء اليت تتم يف بداية العاـ الدراسي، أك يف هنايتو، كتنسيق اٞتداكؿ مع ُمعلِّمي العلـو

كذلك حىت ال حيدث أم تعارض أك تعطيل، كاالطالع من كقت آلخر على السجالَّت كا١تلفات ا٠تاصة اب١تخترب، كالتأكَّد من سالمة 
 التسجيل اا، كتنظيمها. 
، اليت جيب أال تغفل تنمية كمن األمور األساسية،تػنػمػيػة الػوعػي لػدل الػطػالب ىي  جتـاه الـُمـخـتـبــر: هاومعلمواجبات مشرف العلوم 

الوعي لدم الطالب، ابحتياطات األمن كالسالمة، ُمنذ دخو٢تم إىل ا١تخترب ا١تدرسي، كحىت خركجهم منو، حيث جيب أف يدركوا خطورة 
ستخدمة يف التجارب العملية، كمن مث اٟتذر كاٟترص الشديد، يف التعامل معها، ك٦تا جيب أف تتضمنو الربامج ال

ُ
توعوية، يف ىذا ا١تواد ا١ت
 الشأف: 

ال ُٖتاكؿ أف تتعامل مع ا١تواد الكيميائية، من تلقاء نفسك، بل ٖتت إشراؼ ُمعلِّمك. · 
ا. ·  ال ُٖتاكؿ أف تشم ا١تواد الكيميائية، بشكل مباشر، أبف تضع العبوَّة، أك القاركرة، أماـ أنفك، ألف بعضها خطر جدن
. مهما كانت األسباب ئيةمادة كيميا ةال تُقِدـ على تذكُّؽ أي· 
ح. ز ٘ت الُمفاجئ، ككذا بشكل تحرُّؾ ت، أك كال تنتفع سَت ادكء داخل ا١تخترب، · 
التزاـ ابلتعليمات كاإلرشادات، ا١توضوعة على ُجدراف ا١تخترب. · 
ُطهِّر، بعد االنتهاء من العمل ا١ت· 

ا، اب١تاء اٞتارم، كالصابوف ا١ت  خربم.احرص على أف تغسل يديك جيػِّدن
ٛترار أك حكة يف اٞتلد ػػ  الـ يف ا١تعدة أك الصدر ػػ صعوبة إػػ ٛترار أك حكة يف العينيُت إر عليك أم عرض، من ىذه األعراض )إذا ظه· 

نا
ُ
سب. يف التنفس ػػ صداع ػػ غثياف ػػ دكخة(، سارع على الفور لخبار ُمعلِّمك، حىت يتَّخذ اإلسعافات األكلية الالزمة، يف الوقت ا١ت

احرص على ارتداء القفازات، أك ما يتناسب مع طبيعة التجربة العملية، من كسائل الوقاية الشخصية.·
 اثنياً: الدراسات السابقة : 

ىدفت إىل كضػع بػرانمج يسػتهدؼ كػل مػن  ٤تضػرم ( 2012) (,Mulvaney; Watson, & Errington) نيدراسة مالفيين وآخر  
ا١تراكػػز التعليميػػة. ك ا١تختػػربات ، ك طالبػػان(  بغػػرض الوقايػػة مػػن اإلصػػاابت داخػػل ا١تػػدارس،  31( ، كالطػػالب )٤تضػػران  09ا١تختػػربات يف تركيػػا ) 

ميػة كيقـو الربانمج على أساس تنمية اٞتانب التعليمػي كاٞتانػب ا١تخػربم )ا١تهػارل( ألساسػيات السػالمة كاألمػاف داخػل ا١تػدارس كا١تراكػز التعلي
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األحيػػاء( بصػػورة خاصػػة. كتوصػػلت الدراسػػة إىل عػػدد مػػن النتػػائج  -الفيػػزايء -ربات العلػػـو بفركعهػػا الكيميػػاءبصػػورة عامػػة كخ ا١تختػػربات )٥تتػػ
اسػػػتخداـ منػػػاىج خاصػػػة  -أمهيػػػة إشػػػراؾ ا١تعلمػػػُت ك٤تضػػػرم ا١تختػػػربات  كالطػػػالب يف األنشػػػطة داخػػػل الػػػربانمج التػػػدرييب  -كالتوصػػيات منهػػػا:

كضع معايَت السالمة كاألماف شرطان أساسيان مػن شػركط  -المة كاألماف اب١تختربات التعليمية بتصميم برامج التعليم على أساسيات مبادئ الس
 اٞتودة كاالعتماد.

ىػدفت إىل تعلػيم  (,Williams; Graham; Helmkamp; Dick, Thompson, & Aitken ) (2011ن )يدراسـة ويليـامو واخـر  
( مػػػن 80كمت تطبيقهػػػا علػػػى عػػػدد ) ،قواعػػػد السػػػالمة كاألمػػػاف ١تسػػػتخدمي ا١تختػػػربات العمليػػػة خػػػالؿ بػػػرانمج تعلػػػيم ٣تتمعػػػي عػػػرب شػػػريط فيػػػديو

شػركط ك  اكأصػو٢ت٤تضرم ٥تتربات العلـو اب١ترحلػة الثانويػة يف كاليػة اركنسػو. ككػاف ا٢تػدؼ األساسػي ىػو التعلػيم كالتػدريب علػى قواعػد السػالمة 
ايدة كاآلماف كاليت تؤمنهم سواء داخل ٥تتربامم العملية داخل ا١تدرسة أك خ اجملتمع ككل. كتوصلت الدراسة إىل كجود فاعلية للربانمج يف ز ىا 

التػدريب الوعي كتنمية األداء لػدل ٤تضػرم ا١تختػربات ٨تػو كيفيػة تطبيػق قواعػد السػالمة كاألمػاف داخػل ا١تختػربات، ككػذلك زايد الػوعي أبمهيػة 
 العملي على مهارات السالمة كاألماف داخل ا١تخترب.

فر متطلبػات الًتبيػة الوقائيػة يف ٤تتػول منػاىج العلػـو ا١تقػررة يف ا١ترحلػة االبتدائيػة يف ا( كىػدفت إىل معرفػة مػدل تػو 2007دراسة نـور الـدين)
يف ا١تدرسػػة مػػن كجهػػة نظػػر ا١تعلمػػة ، كاسػػتخدمت الباحثػػة فر ىػذه ا١تتطلبػػات اابإلضػػافة إىل الكشػػيت عػػن مػػدل تػػو  ،ا١تملكػة العربيػػة السػػعودية

الًتبية الوقائية ك البيةة احمليطة، ك قائمة تتكوف من ٜتسة متطلبات )األمن كالسالمة، الصحة كالغذاء، مواجهة الكوراث الطبيعية كاالصطناعية، 
فر االقائمػة، كمػا اسػتخدمت اسػتبانة ١تعرفػة مػدل تػو   كمت ٖتليػل احملتػول يف ضػوء ىػذه،النفسيىة( كاشتمل كل متطلػب علػى عػدد مػن األبعػاد 

ف كتػب العلػـو للمرحلػة االبتدائيػة تتضػمن متطلبػات كأبعػاد الًتبيػة الوقائيػة بنسػب كخرجت الدراسة أب،ىذه ا١تتطلبات من كجهة نظر ا١تعلمة 
 .يةة احمليطة كالكوارث الطبيعية كاالصطناعيةمنخفضة لكل من الًتبية األمانية كالصحية كالنفسية بينما انعدمت الًتبية الوقائية للب

تعز )من ست مدف رئيسية يف اليمن كىي  ةتعرؼ كاقع العمل ا١تخربم كمعوقاتو يف مداس ٥تتار ىدفت إىل  (2006دراسة الصانع)
داس ٥تتربات كفق شريطة أف تتوافر يف تلك ا١ت 9-8حيث تراكح عدد ا١تدارس يف كل مدينو من (كاٟتديده كذمار كرداع  كير  كعمراف 

كتوصلت الدراسة إىل أف العمل ا١تخربم يف  ،كمعلمو من معلي العلـو ان معلم 11معايَت مقبولة، كاستخدـ الباحث استبانو مت توزيعها على 
اـ من معوقات العمل ا١تخربم  أمهها عدـ كجود أمُت معمل متفرغ كعدـ اىتم ان كتوصلت على أف عدد ،مواد العلـو ضعييت كىش كمتدا

كمنها خوؼ ا١تعلم من الفشل أماـ الطالب نتيجة عدـ ٧تاح التجربة. ،كعدـ توافر ا١تواد كاألجهزة الالزمة ،إدارة ا١تدرسة اب١تعمل

كىدفت إىل الكشيت عن مستول معرفة طلبة الكليات  العلمية ١تبادئ األماف كالسالمة يف ٥تتربات الكيمياء يف  (2005دراسة الطراونة )
كاستخدـ الباحث اختباران من نوع االختيار  ،( طالبان مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية البسيطة892. كتكونت عينة الدراسة من )جامعة مؤتة

من متعدد، كأظهرت النتائج كجود مستول ضعييت للمعرفة العامة ١تبادئ األماف كالسالمة يف ٥تتربات الكيماء يف جامعة مؤتو، كما كجدت 
تعزل للجنس لصاح اإلانث، كقد  ان ككذلك فركق ،يف مستوايت معرفة الطلبة ١تبادئ األماف كالسالمة تعزل للتخصص ذات داللة ان فركق

أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بوحدة مبادئ األماف كالسالمة يف مقررات العمل ا١تخربم كإعادة النظر من انحية التقييم ١تبادئ األماف 
 كالسالمة ...

تعرؼ مستول اكتساب ٤تضرم ٥تتربات العلـو بثانوايت البنُت ٔتنطقة جازاف التعليمية، ا١تهارات ىدفت إىل ك ( 1999دراسة فقيهي )
إجراءات األمن ك  –ٖتضَت التجارب ا١تخربية ١تواد العلـو ك  –ا١تخربية الفنية ا١تتصلة بكل من: الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف تدريس العلـو 

 وفان ديثلوف ثالث فةات ىي: ا١تشرف( فرد091استخدـ ا١تنهج الوصفي)ا١تسحي(، كتكونت عينة الدراسة من )ك ، كالسالمة يف ا١تختربات
ا١تختربات، كطبقت عليهم استبانة من إعداد الباحث تتضمن ا١تهارات ا١تخربية األساسية الالزمة  كاالعلـو الطبيعية ك٤تضر  وف كمعلمو الًتبوي

مهارات إجراءات األمن كالسالمة ك  –مهارات ٖتضَت التجارب ك  –ربعة ٤تاكر )مهارات الوسائل التعليمية لعمل ٤تضر ا١تخترب مقسمة إىل أ
، مع الًتكيز على  – ا١تهارات ا١تخربية اإلدارية(. كتوصلت لعدد من النتائج منها: ضركرة زايدة مدة برانمج أتىيل ٤تضرم ٥تتربات العلـو

التطبيقي للمهارات األساسية كإكساام ا١تهارات األساسية مثل صيانة األجهزة التعليمية كإنتاج عدد من اٞتوانب منها: اٞتانب األدائي 
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كما أكصت لقامة دكرات تدريبية ككرش عمل أثناء   ،الوسائل التعليمية كٖتضَت الشرائح اجملهرية كاالىتماـ ابحتياطات الوقاية الشخصية
 ا٠تدمة.   

ىل الكشيت عن العالقة بُت عدد من ا١تتغَتات ا١تستقلة كإتاىات الطلبة ٨تو السالمة العامة يف كىدفت إ (1993دراسة العبدهللا )
كطالبة كاستخدـ الباحث مقياس إتاه أعده ٢تذه الغاية تكوف من  ( طالبان 011كتكونت عينة الدراسة من ) ،٥تتربات الكيمياء يف األردف

ىل عدد من النتائج من أمهها: عدـ كجود فركؽ يف  إتاىات الطلبة تعزل للمستول كقد توصلت الدراسة إ ،فقره ٖتت أربعة ٣تاالت 31
كما بينت النتائج أف العدد الكبَت من الطلبة يف ا١تخترب يعد ،جيابية ٨تو السالمة العامة يف ا١تختربات إكما أظهر الطلبة إتاىات   ،الدراسي

 يف كقوع اٟتوادث يف ا١تختربات.  عامالن مهمان 
 : التعليق على الدراسات السابقة:اثلثاً 

بعد العرض السابق لبعض الدراسات ذات العالقة ابلدراسة اٟتالية من حيث ا١توضوع كاألىداؼ فلف الباحث سيعرض فيما يلي أبرز 
أما من حيث  ككذلك أبرز ما تفردت بو الدراسة اٟتالية عما سبقها من دراسات، ،جوانب التوافق بُت ىذه الدراسات كالدراسات اٟتالية

 .( اليت استخدمت ا١تنهج التجرييب8100ن )يخر  الدراسات عدا دراسة كيليامز ك االتفاؽ فقد اتفقت من حيث ا١توضوع كا١تنهج مع كافة 
( 8119( كدراسة نور الدين)0111( دراسة فقيهي )8111أما من حيث األداة فقد اتفقت الدراسة اٟتالية مع كل من دراسة الصانع)

( 8119( مقياس إتاه كدراسة الطراكنة )0113خدمها بطاقة ٖتليل ٤تتول مع االستبانة، يف حُت استخدمت دراسة العبدهللا )إضافة الست
( حيث طبقت على نفس شرائح العينة 0111أما من حيث العينة فقد اتفقت مع دراسة فقيهي ) .اختبار من نوع االختيار من متعدد

( على احملضرين فقط كدراسة 8100ن )يخر  ليامز ك ( دراسة كي8108ن )يسة مالفيٍت ك خر دراسة كل من درا الثالث، كما طبقت
( على الطالب 0113 )( طبقت على ا١تعلمات، دراسة العبدهللا8119( على ا١تعلمُت كا١تعلمات. كدراسة نور الدين)8111الصانع)

ضرم ا١تراحل الدراسية كاستطالع  راء الشرائح الثالث حوؿ أمهية كقد تفردت الدراسة اٟتالية بشمو٢تا لكافة معلمي كمشريف ك٤ت؛ كالطالبات
فر ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة، كما تفردت الدراسة اٟتالية بًتكيزىا على معايَت األمن كالسالمة، كقد استفاد الباحث من ٚتيع اكتو 

 إلحصائية ا١تناسبة.الدراسات كاألدبيات يف بناء أداة الدراسة كاختيار منهجها كاألساليب ا
إجراءات الدراسة

كاألساليب  ،كأخَتان تطبيقها ،كطرؽ التحقق من صدقها كثباما،كاألداة  ،كعينتها،ك٣تتمعها ،يشمل الفصل اٟتا  على منهج الدراسة 
 ا١تستخدمة يف ٖتليل البياانت.

 منهج الدراسة : 

" يعتمد على دراسة الواقع أك   -(819ـ ، ص8113خركف ، كما يشَت )عبيدات ك   –استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ألنو  
كيهتم بوصفها كصفان دقيقان كيعرب عنها تعبَتان كيفيان أك تعبَتان كميان ".  كما يهتم كما ذكر أبو سليماف  ،الظاىرة كما توجد يف الواقع

كمعرفة التأثَتات ا١تتوقعة ٢تذه  ،ألحداث اليت كقعت( "اب١تالحظة كالوصيت كالتفسَت كالتحليل كالتعليل ١تا ىو كائن من ا 33ىػ، ص0101)
كما يهتم اب١تقارنة بُت أشياء ٥تتلفة، أك متجانسة ذات كظيفة كاحدة، أك نظرايت مسلمة".، كقد مت استخداـ ىذا  األحداث على اٟتاضر،

 مة إلجراء مثل ىذا النوع من الدراسات . ءصفة أكثر ا١تناىج استخدامان كمالا١تنهج بو 
 : تهاوعينع الدراسة جمتم

علػـو عامػو( اب١تػدارس اٟتكوميػة ٔتنطقػة عسػَت التعليميػة )أاػا، ك أحيػاء ، ك فيػزايء، ك تكوف ٣تتمع الدراسة من معلمي العلـو بفركعها )كيمياء، 
عينػة الدراسػة فقػد ٤تايل عسَت( ككذلك مشريف العلػـو ك٤تضػرم ا١تختػربات بػنفس ا١تنطقػة، أمػا ك سراة عبيدة، النماص، ك رجاؿ أ١تع، ك بيشو، ك 

( موزعػػة علػػى الشػػرائح الػػثالث بواقػػع 031مػػن ٣تتمػػع الدراسػػة حيػػث بلغػػت إٚتػػا  عينػػة الدراسػػة مػػن ٚتيػػع اإلدارات ) مت اختيارىػػا عشػػوائيان 
حسب ا١تتغَتات:  الدراسةلعينة  كفيما يلي كصيت ( مشرفان.83( ٤تضران ك) 89( معلمان ك ) 21)
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حسب  التخصص  ( يبني توزيع عينة الدراسة1جدول )

الرسم البيااالتكرارالتخصصـ

44كيمياء0

36فيزايء8

23أحياء3

27عاـ1

130اجملموع

( يبني توزيع عينة الدراسة حسب ادلؤىل الدراسي2جدول )

الرسم البيااالتكرارالتخصصـ

4دكتوراه0

54ماجستَت8

42بكالوريوس تربوم3

2وريوس غَت  تربومبكال1

28دبلـو9

130اجملموع

( يبني توزيع عينة الدراسة حسب  ادلرحلة الدراسية  )ادلدرسة( اليت يعمل هبا3جدول )

الرسم البياينالتكرارادلرحلةم

70اثنوية0

23متوسطة8

34ابتدائية3

٣3تمع مدارس1

130اجملموع

 أداة الدراسة :

معتمػدان علػى مػا جػاء يف أدبيػات الدراسػة كالدراسػات السػابقة ذات الصػلة بواقػع  ،ـ الباحث ببناء استبانة صممها لغرض الدراسػةقا 
( كعسػػػػػَتم 8119ىػػػػػػ( ، كالسػػػػعدا )0131ىػػػػػػ(، كالدنػػػػدا )0130األمػػػػن كالسػػػػالمة يف ا١تختػػػػػربات ا١تدرسػػػػية  كمنهػػػػػا : عػػػػالف ك خػػػػركف )

ىػ(. 0131)

صدق األداة : 
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( مػػن خػالؿ " عػػرض األداة علػى عػػدد مػػن 811ـ، ص8113: يػػتم ىػذا النػػوع مػن الصػػدؽ كمػا أكضػػح )عبيػػدات ك خػركف ،تــوىصـدق اح
ا١تختصُت كا٠ترباء يف اجملاؿ الذم تقيسو األداة ، فلذا حكموا أبهنا تقيس السلوؾ الذم كضعت لقياسو ، فلنو ديكن االعتماد على حكمهػم 

الدراسة قاـ الباحث بعرض االستبانة بصورما األكلية على عدد من احملكمُت من أعضاء ىيةة التدريس يف ذلك " ، كللتأكد من صدؽ أداة 
كعػدد مػن معلمػي العلػـو مػن طػالب  ،كعػدد مػن مشػريف العلػـو كمشػريف ا١تختػربات،كجامعػة أـ القػرل ،يف كلية الًتبية يف جامعة ا١تلك خالد 

ل مناسػبة األداة ألغػراض الدراسػة ، كمالءمػة الفقػرات للمحػاكر الػيت تنتمػي إليهػا ، كبنػاء علػى إلبداء  رائهػم حػوؿ مػد؛ا١تاجستَت كالدكتوراه 
ردكد احملكمُت كاقًتاحامم قاـ الباحث لجراء بعػض التعػديالت مثػل تعػديل صػياغة بعػض ا١تعػايَت  كحػذؼ كإضػافة الػبعض اآلخػر، كاإلبقػاء 

كبلغػػت ٙتانيػػة كعشػػركف معيػػاران   ،ك قػػاـ الباحػػث بصػػياغة االسػػتبانة بشػػكلها النهػػائي% ، كبعػػد ذلػػ21علػػى ا١تعػػايَت الػػيت أتفػػق عليهػػا بنسػػبة 
 مدرجة ٖتت ثالثة ٤تاكر كما يف اٞتدكؿ التا :

( يبني توزيع معايري األداة حسب احاور4جدول )

ادلعايريعدد ادلعايرياحور

7-71التصميم

18-118التجهيوات

28-1019ادلمارسات

28-281اجملموع

قاـ الباحث بتحليل عاملي حملاكر االستبانة ككانت النتائج كما يلي:الصدق العاملي:

 أكالن:  األمهية:      
( يبني التباين الكلي ادلفسر يف التحليل العاملي للمحاور ) األمهية(5جدول )   

التباين ادلفسرالقيمة الذاتية العوامل

12.29 76.3 

2.5317.7

3.18 5.99 

كاٞتدكؿ التا  يوضح ،من التباين الكلي  76.3كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود عامل كاحد فقط قيمتو الذاتية أكرب من الواحد كفسر 
 تشبعات احملاكر الثالثة على ىذا العامل :

( يبني تشبعات احاور جلانب ) األمهية( 6جدول )

التشبعاتاحاور

703.التصميم

890.التجهيوات

696.ادلمارسات

كىذا يدلل على أهنا تقيس مفهـو ضمٌت كاحد كعليو فلف األداة  ،كمن اٞتدكؿ يتضح أف احملاكر تشبعت بدرجة عالية على عامل كاحد
 صادقة لقياس ما كضعت لقياسو من حيث األمهية.
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فر:ااثنياً: التو 
فر(اعاملي للمحاور ) التو ( يبني التباين الكلي ادلفسر يف التحليل ال 7جدول )

التباين ادلفسرالقيمة الذاتية العوامل

12.37 78.85 

2.4113.50

3.23 7.64 

من التباين الكلي كاٞتدكؿ التا  يوضح  78.85كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود عامل كاحد فقط قيمتو الذاتية أكرب من الواحد كفسر 
 عامل :تشبعات احملاكر الثالثة على ىذا ال

فر(ا( تشبعات احاور جلانب ) التو 8جدول ) 

التشبعاتاحاور

740.التصميم

851.التجهيزات

774.ا١تمارسات

كمن اٞتدكؿ يتضح أف احملاكر تشبعت بدرجة عالية على عامل كاحد كىذا يدلل على أهنا تقيس مفهـو ضمٌت كاحد كعليو فلف األداة 
 من حيث التوفر.صادقة لقياس ما كضعت لقياسو 

ثبات األداة:
ككانت النتائج كما يلي : (Alpha Chronbach)مت إجياد ثبات االستبانة بقياس معامل الثبات ابستخداـ معادلة  ألفا كركنباخ 

( يوضح  نتائج معادلة  ألفا كرونباخ قياس اثبت األداة وحماورىا 9جدول ) 

احملاكر
قيمة ألفا كركنباخ

التوفراألمهية

712.742.التصميم

866.862.التجهيزات

865.876.ا١تمارسات

919.929.اجملموع

حيػػث بلغػػت قيمػػة ألفػػا كركنبػػاخ  ؛كيتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ السػػابق أف األداة يف ٣تملهػػا كعلػػى مسػػتول كػػل ٤تػػور تتمتػػع بدرجػػة جيػػدة مػػن الثابػػت
 رتفع كدرجة مقبولة تربواين ألغراض الدراسة.كىو معامل ثبات م 929.  كجملموع التوافر 919.جملموع األمهية 

تطبيق االستبانة : 
كذلػك بػثالث طػرؽ األكىل عػن طريػق طػالب ماجسػتَت ،بعد أف مت إقرار االستبانة بصورما النهائية مت توزيعهػا علػى عينػة الدراسػة  

راسػة، كالثانيػة عػن طريػق طػالب الًتبيػة ا١تيدانيػة كطػالب مػن عينػة الد ان طرؽ تػدريس العلػـو النظػامي كا١تػوازم بكليػة الًتبيػة كالػذين ديثلػوف جػزء
 كالثالثة ابلتواصل ا١تباشر من قبل الباحث كأفراد العينة بشرائحها. ،الدبلـو الًتبوم
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األساليب اإلحصائية ادلستخدمة :
 (SPSS)اإلحصػائية للعلػـو االجتماعيػة  لإلجابة عن أسةلة الدراسة ، مت تفريغ البياانت كإدخا٢تا يف اٟتاسب اآل  ابستخداـ برانمج الرزمػة

 كمشلت ما يلي :  ،إلجراء العمليات اإلحصائية ا١تناسبة للدراسة
كيلك. للكشيت عن اعتدالية البياانت. –سيمانوركؼ، شابَتك –اختبارم كولوموجركؼ  -0
 السالمة(كتقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية معايَت8.31اختبار ذات اٟتدين للمقارنة بُت حد الكفاية ) -8
فر ا١تعايَت يف ا١تختربات ا١تدرسية من كجهة أفراد عينة الدراسة.ااختبار)ت(لعينة كاحدة لتقدير درجة تو  -3
اختبار كركسكاؿ كالس ١تعرفة الفركؽ يف تقدير عينة الدراسة لدرجة أمهية ا١تعايَت يف ضوء متغَتات الدراسة. -1
 ١تقارنة ا١تتوسطات. (LSD)اختبار  -9
. (One Way Anova)األحادم ٖتليل التباين  -1
ا١تتوسطات كالتكرارات كاال٨تراؼ ا١تعيارم ككام تربيع. -8
لقياس ثبات االستبانة .  (Alpha – Chronbach)معامل ألفا كركنباخ .  -1

:ومناقشتها ،عرض النتائج
 ات ا١تدرسية؟" ما معايَت السالمة العا١تية الواجب توافرىا يف ا١تخترب  عن: كينص  إجابة السؤال األول

كذلك ابالطالع على األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة  ،مت اإلجابة على ىذا السؤاؿ من خالؿ بناء أداة الدراسة
 ( .1معياران مقسمة على ثالث ٤تاكر كما ظهر يف اٞتدكؿ ) 82كقد مشلت أداة الدراسة يف صورما النهائية ، 

ما مدل استخداـ ا١تخترب ا١تدرسي يف تدريس العلـو من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟  إجابة السؤال الثاين :

عػػن اسػػتخداـ ا١تختػػرب مػػن قبػػل عينػػة الدراسػػة مػػن عدمػػو كيف حالػػة اإلجابػػة ابلنفػػي بيػػاف أسػػباب عػػدـ  مشلػػت أدارة الدراسػػة سػػؤاالن اسػػتطالعيان 
 االستخداـ فكانت النتيجة كما يلي:

تكرارات الستخدام وعد استخدام عينة الدراسة للمخترب ادلدرسي( ينب ال 10جدول )  

الرسم البيااالتكراراالستخداــ

105نعم0

25ال8

اجملموع

130

( 89بينما بلغ عدد الذين ال يستخدـ ا١تخترب )،  %20( من عينة الدراسة يستخدموف ا١تخترب كديثلوف 019كيتضح من اٞتدكؿ أف )
كمنها قلة ا١تواد  ،كيعزكف عدـ استخدامهم للمخترب ألسباب منها عدـ كجود ٤تضر ٥تترب أك عدـ قيامو ابلدكر ا١تناط بو  %01بنسبة 

كمنها كجود ٥تترب كاحد يف ا١تدرسة كعدـ التنسيق بُت ا١تعلمُت الستخدامو. كتتفق  ،كمنها ضيق  كقت اٟتصة، الالزمة إلجراء التجارب 
 ( .0111( كدراسة فقيهي)8111انع )ىذه األسباب مع دراسة الص
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بقيػػة أسػػةلة الدراسػػة قػػاـ الباحػػث ابلتأكػػد مػػن إعتداليػػة توزيػػع البيػػاانت، كذلػػك لتحديػػد نػػوع  عػػنقبػػل ٖتليػػل البيػػاانت لإلجابػػة و
اإلحصاء ا١تناسب، ككانت النتائج كما يلي:

( نتائج اختبارات االعتدالية لبياانت ادلشرفني  11جدول ) 

عا١توضو احملاكر
 سيمانوركؼ–كولوموجركؼ 

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk

 كيلك -شابَتك 
(05.)الداللة د.حالقيمةالداللةد.حالقيمة

التصميم
40223.000.49223.000.األمهية

98023.898.*12223.200.التوافر

التجهيزات
44423.000.48123.000.األمهية

98323.950.*11923.200.التوافر

ا١تمارسات
40123.000.37223.000.األمهية

96523.574.*13823.200.التوافر

اجملموع
37423.000.52123.000.األمهية

96423.543.*10523.200.التوافر

( نتائج اختبارات االعتدالية لبياانت ادلعلمني 12جدول )  

ضوعا١تو احملاكر
 سيمانوركؼ–كولوموجركؼ 

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk

 كيلك -شابَتك 
(05.)الداللة د.حالقيمةالداللةد.حالقيمة

التصميم
36527.000.72327.000.األمهية

94127.130.*12727.200.التوافر

التجهيزات
39327.000.57127.000.األمهية

96027.368.*12527.200.التوافر

ا١تمارسات
46827.000.46127.000.األمهية

96627.509.*12627.200.التوافر

اجملموع
30127.000.72327.000.األمهية

98627.963.*08027.200.التوافر

( نتائج اختبارات االعتدالية لبياانت احضرين 13جدول )  

وضوعا١ت احملاكر
 سيمانوركؼ–كولوموجركؼ 

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk

 كيلك -شابَتك 
(05.)الداللة د.حالقيمةالداللةد.حالقيمة

التصميم
27430.000.80430.000.األمهية

94230.100.*10430.200.التوافر

38430.000.70330.000.األمهية التجهيزات
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96830.499.*07030.200.التوافر

ا١تمارسات
39930.000.60130.000.األمهية

94730.141.*11230.200.التوافر

اجملموع
25730.000.78730.000.األمهية

15230.074.95030.170.التوافر

كيلػك، دالػة ٞتميػع ٤تػاكر األمهيػة، أم أف  –ؼ، كاختبار شػابَتك سيمانرك  –يتضح من اٞتداكؿ الثالثة السابقة أف نتائج اختبار كولو٣تركؼ 
لإلجابػة بياانت احملاكر غَت اعتدالية يف التوزيع، بينما العكس ٘تاما ابلنسبة لدرجة التوافر، كعليو فقد استخدـ الباحث اإلحصاء الآلبػرامًتم 

 فر.اةلة ا١تتعلقة ابلتو األس عناألسةلة ا١تتعلقة ابألمهية، كاإلحصاء الربامًتم  لإلجابة  عن

بػن أمهيػة كعػدـ أمهيػة ا١تعيػار،  لإلجابة عن السػؤاؿ الثالػث كالرابػع قػاـ الباحػث بتحديػد درجػة قطػع )حػد كفايػة( ليكػوف فاصػالن و
فر أك عدمها، كلتحديد ىذا اٟتد اتبع الباحث اإلجراءات التالية:اككذلك درجة التو 

  8= 0-3أقل درجة =  –ا١تدل = أعلى درجة  -

1619=  3÷ 8عدد الفةات ، ÷ الفةة = ا١تدل طوؿ -

فر يف ضوء اٞتدكؿ التا :اكقد مت اٟتكم على درجة األمهية كالتو  
( يبني فئات احلكم على األمهية والتوافر14جدول ) 

غري متوفر  متوفر متوفر إىل حد ما
التوفر  

األمهية   
------  مهم 3 -8631 ------
------ 0619 – 8631 ------ إىل حد ما
0619 ------ غري مهم ------

فر ليكوف حد الكفاية، كالذم إذا بلغو متوسط استجاابت عينة الدراسة على كل اكىو بداية فةة مهم أك متو  8631كعليو حدد الباحث 
األمهية فقد استخدـ الباحث اختبار ذات  فر االعتدالية لبياانتامعيار أك ٣تموع كل ٤تور دؿ على أمهية ا١تعيار، أك توفره كنظرا لعدـ تو 

 فر .ااٟتدين للتأكد من مدل األمهية، كاستخدـ اختبار "ت" لعينة كاحدة للتأكد من درجة التو 
ما مدل أمهية معايَت السالمة العا١تية يف ا١تختربات من كجهة نظر عينة البحث؟ الذي ونصو كما يلي : اإلجابة عن السؤال الثالث: 

لسؤاؿ كنظرا لعدـ اعتدالية البياانت استخدـ الباحث اختبار ذات اٟتدين فكانت النتائج كما يف اٞتداكؿ الثالثة التالية:ا عنلإلجابة 
 :ادلشرفون

( نتائج اختبار ذات احلدين للمقارنة بني حد الكفاية واستجاابت ادلشرفني ألمهية كل معيار وجمموع كل حمور واجملموع الكلي 15جدول )  
(05.)الداللة االحتمال ادلتوقع االحتمال ادلشاىدنالتصنيفاجملموعات ادلعيار احور

ميم
تص
ال

1
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

2
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

3
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة
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4
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

5
2.344.17 =>٣0تموعة

.50.003
2.3419.83 < ٣8تموعة

6
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

7
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

اجملموع
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

ات
هيو
لتج
ا

1
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

2
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

3
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

4
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

5
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

6
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

7
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

8
2.343.13 =>٣0تموعة

.50.000
2.3420.87 < ٣8تموعة

9
2.345.22 =>٣0تموعة

.50.011
2.3418.78 < ٣8تموعة

10
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

11
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

اجملموع
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

ات
ارس
ادلم

1
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

2
2.341.04.50.000 =>٣0تموعة

2.3422.96 < ٣8تموعة

3
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

4
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

5
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

6
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

7
2.344.17 =>٣0تموعة

.50.003
2.3419.83 < ٣8تموعة

8
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

9
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

10
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

اجملموع
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3422.96 < ٣8تموعة

موع الكلياجمل
2.342.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3421.91 < ٣8تموعة

( كمتوسط استجاابت عينة ا١تشرفُت حوؿ تقدير درجة 8.31كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود داللة إحصائية للفركؽ بُت حد الكفاية )
اكر الدراسة كاجملموع الكلي ككانت الداللة لصاح متوسط ككذلك ٣تموع كل ٤تور من ٤ت ،السالمة الواردة يف أداة الدراسةأمهية  معايَت 

ا١تشرفُت أم أهنم  يركف أمهية كافة  معايَت السالمة الواردة يف أداة الدراسة.
 :ادلعلمون

موع الكلي( نتائج اختبار ذات احلدين للمقارنة بني حد الكفاية واستجاابت ادلعلمني  ألمهية كل معيار وجمموع كل حمور واجمل  16جدول ) 
(05.)الداللة االحتمال ادلتوقع االحتمال ادلشاىدنالتصنيفاجملموعات ادلعيار احور

ميم
ـــــــــــ
صــــــــــ

الت

1
2.347.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3473.91 < ٣8تموعة

2
2.3417.21 =>٣0تموعة

.50.000
2.3463.79 < ٣8تموعة

3
2.343.04.50.000 =>٣0تموعة
2.3477.96 < ٣8تموعة

4
2.345.06.50.000 =>٣0تموعة
2.3475.94 < ٣8تموعة

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

5
2.3422.28 =>٣0تموعة

.50.000
2.3458.72 < ٣8تموعة

6
2.3426.32 =>٣0تموعة

.50.002
2.3454.68 < ٣8تموعة

7
2.345.06 =>0موعة٣ت

.50.000
2.3475.94 < ٣8تموعة

اجملموع
2.344.05 =>٣0تموعة

.50.000
2.3476.95 < ٣8تموعة

ات
هيو
ـــــــــــ
ــــــــــــ
تجـــ
ال

1
2.348.10 =>٣0تموعة

.50.000
2.3472.90 < ٣8تموعة

2
2.349.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3471.89 < ٣8تموعة

3
2.349.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3471.89 < ٣8تموعة

4
2.343.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3477.96 < ٣8تموعة

5
2.348.10 =>٣0تموعة

.50.000
2.3472.90 < ٣8تموعة

6
2.345.06 =>٣0تموعة

.50.000
2.3475.94 < 8ة٣تموع

7
2.349.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3471.89 < ٣8تموعة

8
2.345.06 =>٣0تموعة

.50.000
2.3475.94 < ٣8تموعة

9
2.3422.28 =>٣0تموعة

.50.000
2.3458.72 < ٣8تموعة

10
2.3412.15 =>٣0تموعة

.50.000
2.3468.85 < ٣8تموعة

11
2.345.06 =>٣0تموعة

.50.000
2.3475.94 < ٣8تموعة

اجملموع
2.342.02 =>٣0تموعة

.50.000
2.3478.98 < ٣8تموعة

ات
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
رســ
دلما
ا

1
2.349.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3471.89 < ٣8تموعة

2
2.343.04 =>0موعة٣ت

.50.000
2.3477.96 < ٣8تموعة

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113 

3
2.347.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3473.91 < ٣8تموعة

4
2.3412.15 =>٣0تموعة

.50.000
2.3468.85 < ٣8تموعة

5
2.347.09 =>٣0تموعة

.50.000
2.3473.91 < ٣8تموعة

6
2.346.08 =>٣0تموعة

.50.000
2.3474.92 < ٣8تموعة

7
2.3411.14 =>٣0تموعة

.50.000
2.3469.86 < ٣8تموعة

8
2.349.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3471.89 < ٣8تموعة

9
2.3410.12 =>٣0تموعة

.50.000
2.3470.88 < ٣8تموعة

10
2.343.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3477.96 < ٣8تموعة

اجملموع
2.342.02 =>٣0تموعة

.50.000
2.3478.98 < ٣8تموعة

اجملموع الكلي
2.342.02 =>٣0تموعة

.50.000
2.3478.98 < ٣8تموعة

كمتوسط استجاابت عينة ا١تعلمُت حوؿ تقدير درجة ( 8.31يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود داللة إحصائية للفركؽ بُت حد الكفاية )
ككذلك  ٣تموع كل ٤تور من ٤تاكر الدراسة كاجملموع الكلي ككانت الداللة لصاح متوسط  ،أمهية  معايَت السالمة الواردة يف أداة الدراسة 

ا١تعلمُت أم أهنم  يركف أمهية كافة  معايَت السالمة الواردة يف أداة الدراسة.
 :احضرون

( نتائج اختبار ذات احلدين للمقارنة بني حد الكفاية واستجاابت احضرين  ألمهية كل معيار وجمموع كل حمور واجملموع الكلي 17جدول )  

االحتمال ادلشاىدنالتصنيفاجملموعات ادلعايري احور
االحتمال 
(05.)الداللة ادلتوقع

ميم
تص
ال

1
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

2
2.344.15 =>٣0تموعة

.50.000
2.3423.85 < ٣8تموعة

3
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

4
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

2.347.26.50.019 =>٣0تموعة5

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 

2.3420.74 < ٣8تموعة

6
2.349.33 =>٣0تموعة

.50.122
2.3418.67 < ٣8تموعة

7
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

اجملموع
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

ات
هيو
لتج
ا

1
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

2
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

3
2.344.15 =>٣0تموعة

.50.000
2.3423.85 < ٣8تموعة

4
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

5
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < 8ة٣تموع

6
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

7
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

8
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

9
2.346.22 =>٣0تموعة

.50.006
2.3421.78 < ٣8تموعة

10
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

11
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

اجملموع
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

ات
ارس
ادلم

1
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < 8موعة٣ت

2
2.341.04.50 =>٣0تموعة

.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

2.341.04.50.000 =>٣0تموعة3

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

2.3426.96 < ٣8تموعة

4
2.343.11 =>٣0تموعة

.50.000
2.3424.89 < ٣8تموعة

5
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

6
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

7
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

8
2.342.07 =>٣0تموعة

.50.000
2.3425.93 < ٣8تموعة

9
2.341.04 =>٣0تموعة

.50.000
2.3426.96 < ٣8تموعة

10
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

اجملموع
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

اجملموع الكلي
2.340.00 =>٣0تموعة

.50.000
2.34271.00 < ٣8تموعة

( كمتوسط استجاابت عينة احملضرين حوؿ 8.31للفركؽ بُت حد الكفاية ) يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود داللة إحصائية
لصاح تقدير درجة أمهية  معايَت السالمة الواردة يف أداة الدراسة  ككذلك  ٣تموع كل ٤تور من ٤تاكر الدراسة كاجملموع الكلي ككانت الداللة 

 دة يف أداة الدراسة.متوسط احملضرين أم أهنم  يركف أمهية كافة  معايَت السالمة الوار 
كمن خالؿ اٞتداكؿ الثالثة السابقة يتضح أمهية كافة ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة من كجهة نظر شرائح العينة 
َت الثالث)مشرفوف، معلموف، ٤تضركف( كيعزك الباحث ىذه النتيجة إىل ارتفاع نسبة كعي كثقافة ا١تمارسُت )عينة الدراسة( أبمهية ىذه ا١تعاي

(اليت أظهرت كجود إتاىات اجيابية ٨تو السالمة العامة يف ا١تختربات يف حُت ٗتتليت 0113تتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العبدهللا)ك 
( .8119مع دراسة الطراكنة)

عينػة الدراسػة؟ كقػد  كيػنص على"مػا مػدل تػوافر ىػذه ا١تعػايَت يف كاقػع ا١تختػربات ا١تدرسػية مػن كجهػة نظػر أفػراد اإلجابة على السؤال الرابـع:
فكانت النتائج كما يف اٞتداكؿ التالية:،استخدـ الباحث  اختبار )ت( لعينة كاحدة 

 :ادلشرفون
فر معايري السالمة العالية ادلختربات ادلدرسيةا( نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بني حد الكفاية ومتوسط استجاابت عينة ادلشرفني لدرجة تو  18جدول )  
الرتتيبدرجة التوافرالداللةتاالحنراف ادلعياريادلتوسطالعددادلعيار احور

ميم
تص
ال

7 متوفر إىل حد ما غَت دالة -1.382- 57621. 2.1739 23 1

3متوفر إىل حد ما01.-4.184- 68870. 1.7391 23 2

1متوفر إىل حد ماغَت دالة-876.- 67126. 2.2174 23 3

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

4 متوفر إىل حد ما غَت دالة -1.531- 79275. 2.0870 23 4

6 متوفر إىل حد ما غَت دالة -2.015- 70571. 2.0435 23 5

5 متوفر إىل حد ما غَت دالة -1.531- 79275. 2.0870 23 6

2متوفر إىل حد ماغَت دالة-505.- 75181. 2.2609 23 7

--فر إىل حد مامتو 05.-2.608- 46539. 2.0870 23 اجملموع

زات
جهي

الت

5متوفر إىل حد ما01.-3.169- 77765. 1.8261 23 1

4متوفر إىل حد ما05..-2.196- 45770. 2.1304 23 2

3متوفر إىل حد ماغَت دالة-702.- 54082. 2.2609 23 3

6متوفر إىل حد ماغَت دالة-243.- 70290. 2.3043 23 4

2متوفرغَت دالة5232.4348.58977.771

8متوفر إىل حد ماغَت دالة-876.- 67126. 2.2174 23 6

11متوفر إىل حد ما01.-2.882- 63806. 1.9565 23 7

7 متوفر إىل حد ما غَت دالة -2.044- 79772. 2.0000 23 8

1متوفر إىل حد ما01.-4.396- 70290. 1.6957 23 9

10متوفر إىل حد ما01.-3.558- 81002. 1.7391 23 10

9متوفر إىل حد ما05.-2.208- 73855. 2.0000 23 11

--متوفر إىل حد ما01.-2.897- 47778. 2.0514 23 اجملموع

ات
ارس

ا١تم

2متوفر إىل حد ما01.-3.249- 69442. 1.8696 23 1

10متوفرغَت دالة2232.3478.77511.048

7متوفر إىل حد ما01.-3.249- 69442. 1.8696 23 3

9متوفر إىل حد ما01.-4.396- 70290. 1.6957 23 4

8متوفر إىل حد ما01.-3.438- 71682. 1.8261 23 5

6متوفر إىل حد ما01.-3.064- 66831. 1.9130 23 6

1 متوفر إىل حد ما غَت دالة -1.328- 75705. 2.1304 23 7

3متوفر إىل حد ما05.-2.419- 67420. 2.0000 23 8

5 متوفر إىل حد ما غَت دالة -1.447- 69442. 2.1304 23 9

4متوفر إىل حد ماغَت دالة-224.- 76484. 2.3043 23 10

--متوفر إىل حد ما01.-3.765- 42202. 2.0087 23 اجملموع

--متوفر إىل حد ما01.-3.532- 39510. 2.0490 23 اجملموع الكلي

( كمتوسط استجاابت 8.31بُت حد الكفاية ) 1.19ك   1.10عند مستول داللة  يتضح من  اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيان 
ا كمشلت ىذه  فرة إىل حد مافرة أك متو افر ا١تعايَت ككانت لصاح متوسط حد الكفاية أم أف تلك ا١تعايَت غَت متو اا١تشرفُت لتحديد درجة تو 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

( يف ٤تور التجهيزات كنصو:" تزكد ٔتراكح شفط ا٢تواء كالتأكد من 9كافة ا١تعايَت ك٣تموع كل ٤تور كاجملموع الكلي لكافة احملاكر عدا ا١تعيار )
( يف 8يليو ا١تعيار ) فران او صالحيتها، كااللتزاـ بفصل التيار الكهرابئي عنها كعن كافة األجهزة اليت ال يتم استعما٢تا."  كيعترب أعلى ا١تعايَت ت

٤تور ا١تمارسات كينص على:" إغالؽ ٤تابس ا١تاء كالغاز عند االنتهاء منها."، حيث يتبُت فيهما فركؽ غَت دالة إحصائيا كىذا يعٍت أف 
ختربات َت يف ا١تفر ىذه ا١تعايا(  كىذا يدؿ على تو 8.31فرمها كاف يف حدكد حد الكفاية )امتوسط استجابة ا١تشرفُت يف تقدير درجة تو 

ما بقية ا١تعايَت فمتوفرة إىل حد ما. أا١تدرسية من كجهة نظرىم، 
 :ادلعلمون

فر معايري السالمة العالية يف ادلختربات ادلدرسية من وجهة نظر ادلعلمنيا( نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتقدير درجة تو  19جدول ) 
الرتتيبدرجة التوافرالداللةتارياالحنراف ادلعيادلتوسطالعددادلعيار احور

ميم
تص
ال

متوافر إىل حد 1802.1875.7132327.4320.01
ما

1

5غَت متوفر2801.5750.7919717.7880.01

متوافر إىل حد3801.8875.7793821.6610.01
7 ما

متوافر إىل حد4801.7875.8957517.8490.01
3 ما

متوافر إىل حد5802.1500.9154121.0070.01
4 ما

6غَت متوفر6801.6375.7834318.6950.01

متوافر إىل حد7801.9625.9062919.3680.01
2 ما

متوافر إىل حد 801.8839.5262932.0170.01اجملموع
ما

--

ات
هيو
لتج
ا

متوافر إىل حد 1801.7375.7069921.9810.01
ما

2

متوافر إىل حد2802.1500.7479925.7090.01
5 ما

متوافر إىل حد3801.9250.8233220.9130.01
6 ما

متوافر إىل حد4802.0125.7712223.3400.01
4 ما

متوافر إىل حد5802.1375.8228323.2350.01
7 ما

6802.0625.8010123.0300.01
متوافر إىل حد 

11ام

متوافر إىل حد7802.0125.7874622.8590.01
3 ما

متوافر إىل حد8801.8625.8677619.1970.01
8 ما

1غَت متوفر9801.5625.7930717.6220.01
9غَت متوفر10801.2875.6202018.5680.01

متوفر إىل حد11801.9375.8010121.6350.01
10 ما

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

ما

ات
ارس
ادلم

فر إىل حدامتو 1801.7250.7458720.6860.01
2 ما

فر إىل حدامتو 2802.2625.8228324.5940.01
10 ما

فر إىل حدامتو 3802.1500.6953727.6540.01
6 ما

فر إىل حد او مت4801.7625.7333621.4960.01
ما

3

فر إىل حدامتو 5801.8750.7526322.2820.01
7 ما

فر إىل حدامتو 6802.2125.7410926.7030.01
9 ما

فر إىل حدامتو 7802.1375.7753124.6590.01
5 ما

فر إىل حدامتو 8801.7500.8034719.4810.01
4 ما

فر إىل حدامتو 9801.8875.7629722.1270.01
8 ما

فر إىل حدامتو 10802.2625.8228324.5940.01
1 ما

فر إىل حدامتو 802.0025.5474932.7150.01اجملموع
-- ما

فر إىل حد امتو  801.9224.4723936.3980.01اجملموع الكلي
--ما

( كمتوسط استجاابت ا١تعلمُت 8.31بُت حد الكفاية )  1.10اللة عند مستول د يتضح من  اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيان 
تلك ا١تعايَت من كجهة  نت لصاح متوسط حد الكفاية أم أفككا ،فر معايَت السالمة العلمية يف  ٥تتربات تدريس العلـوالتحديد درجة تو 
 ،بقية ا١تعايَت إىل حد ما تفر ايزات، يف حُت يركف تو ( من ٤تور التجه01،1( ٖتت ٤تور التصميم ك)1،8فرة مثل: ا١تعيار )انظرىم غَت متو 

الؼ ا١تعلمُت فر بعض ا١تعايَت ٓتاكٗتتليت ىذه النتيجة عن كجهة نظر ا١تشرفُت حيث يركف تو  ،ككذلك ظهر ٣تموع كل ٤تور كاجملموع الكلي
.فر البعض إىل حداالبعض كتو  فراالذم ال يركف تو 

 :احضرون
فر معايري السالمة العالية يف ادلختربات ادلدرسية من وجهة نظر احضرينات" لعينة واحدة لتقدير درجة تو ( نتائج اختبار " 20جدول )  

الرتتيبدرجة التوافرالداللةتاالحنراف ادلعياريادلتوسطالعددادلعيار احور

ميم
تص
ال

5متوفر إىل حد ما1272.0000.6201716.757.000
7غَت متوفر2271.4815.802429.594.000
3متوفر إىل حد ما3272.1481.7181015.544.000
1متوفر إىل حد ما4271.9630.9397810.853.000
4متوفر إىل حد ما5272.2222.8915612.952.000
6متوفر إىل حد ما6271.7407.8590110.530.000
2متوفر إىل حد ما7272.1852.8786812.922.000

--متوفر إىل حد ما271.9630.4780821.335.000اجملموع

جه
الت

ات
5متوفر إىل حد ما1271.8889.5773517.000.000يو

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. عبداهلل بً عمي آل كاسي   تقويه خمتربات تدريس العموو يف مدارس التعميه العاو يف ضوء معايري السالمة العاملية مً وجهة ىظر املنارسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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6متوفر إىل حد ما2272.1481.7181015.544.000
3متوفر إىل حد ما3272.2593.6559017.898.000
2متوفر إىل حد ما4271.8889.6405115.324.000
11متوفر5272.5556.6405120.732.000
8متوفر إىل حد ما6272.3333.7338016.523.000
7متوفر إىل حد ما7272.0741.7299114.765.000
1متوفر إىل حد ما8272.1111.8915612.304.000
4متوفر إىل حد ما9271.8889.8915611.009.000
9غَت متوفر10271.4074.6938910.539.000
10متوفر إىل حد ما11272.1481.7181015.544.000
--متوفر إىل حد ما272.0640.4380324.484.000اجملموع

ات
ارس
ادلم

10متوفر إىل حد ما1272.0000.7844613.248.000

2متوفر2272.7407.4465831.890.000

6متوفر إىل حد ما3272.1481.7181015.544.000

7متوفر إىل حد ما4271.8519.6623814.527.000

9متوفر إىل حد ما5272.0741.7299114.765.000

3متوفر6272.5185.6427320.361.000

5متوفر7272.5185.5798122.570.000

8متوفر إىل حد ما8272.0741.8286213.006.000

1متوفر إىل حد ما9272.3333.7338016.523.000

4متوفر10272.7778.5063728.504.000

--متوفر إىل حد ما272.3037.4219728.368.000اجملموع

--توفر إىل حد مام272.1102.3887928.203.000اجملموع الكلي

( كمتوسط استجاابت احملضرين 8.31بُت حد الكفاية )  1.10عند مستول داللة  يتضح من  اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيان 
فرة اتلك ا١تعايَت غَت متو  نت لصاح متوسط حد الكفاية أم أففر معايَت السالمة العلمية يف  ٥تتربات تدريس العلـو ككاالتحديد درجة تو 

كا٠تركج كأف  ( من ٤تور التصميم كنصو:" تتوفر فيو ٥ترجاف للدخوؿ8فرة: ا١تعيار )اكمثاؿ الغَت متو  ،أك متوفرة إىل حد ما من كجهة نظرىم
فر نظاـ إطفاء ذايت ا( من ٤تور التجهيزات كنصو" تو 01تفتح بذراع أفقي يفتح ٔتجرد الضغط عليو ابٕتاه اندفاع األشخاص." كا١تعيار )

رين ابلتحديد، يف حُت يركف ايذين ا١تعع ا١تعلمُت يف تقدير درجة توفر ىعلق يف السقيت كيعمل ذاتيا عند ارتفاع درجة اٟترارة." كيتفقوف مي
( ك٤تور ا١تمارسات 1،2،9،1،3،0( ك٤تور التجهيزات )9،1،9،1،3،0توفر عدد من ا١تعايَت إىل حد ما كىي : ٤تور التصميم )
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( كٗتتليت ىذه 01،9،1،8(  ك٤تور ا١تمارسات )9فر ا١تعايَت التالية: ٤تور التجهيزات )اتضح من اٞتدكؿ تو ( كما ي1،2،9،1،3،0)
 فر بعض ا١تعايَت يف حُت تتفق نسبيان مع كجهة نظر ا١تعلمُت. االنتيجة عن كجهة نظر ا١تشرفُت حيث يركف تو 

فر ا١تعايَت، كمع ىذا فقد ظهر اجملموع الكلي لكل اينة الدراسة لدرجة تو من اٞتداكؿ الثالثة السابقة يتضح التباين يف تقديرات ع        
 ٤تور كاجملموع العاـ يف حد )التوافر على حد ما( حسب تقدير فةات العينة الثالث كيعزك الباحث ىذه النتيجة إىل غياب التكامل كالتنسيق

إضافة إىل تقارب  خرل كاختالؼ ا١تمارسات من شخص آلخر،كذلك اختالؼ التصميم كالتجهيزات من مدرسة أل ك،بُت الفةات الثالث
كيعود ذلك إىل اختالؼ درجة ا١تمارسة أك طبيعة العمل كما سيتضح  ،فر ا١تعايَت ٓتالؼ ا١تشرفُتان لدرجة تو ي كاحملضر ُتتقديرات ا١تعلم

( كنصو:" تتوفر فيو 8يف ٤تور التصميم ا١تعيار ) توافران ذلك يف إجابة أسةلة الفركؽ الحقان. كمع ىذا فقد اتفقت كافة الشرائح أف أقل ا١تعايَت 
كا٠تركج كأف تفتح بذراع أفقي يفتح ٔتجرد الضغط عليو ابٕتاه اندفاع األشخاص." كما يتفق ا١تشرفوف  كاحملضركف أف أعلى  ٥ترجاف للدخوؿ

التأكد من صالحيتها، كااللتزاـ بفصل التيار الكهرابئي عنها ( كنصو:" تزكد ٔتراكح شفط ا٢تواء ك 9فران يف ٤تور التجهيزات ا١تعيار )اا١تعايَت تو 
( كنصو " يشرؼ 01كعن كافة األجهزة اليت ال يتم استعما٢تا."  ككذلك يتفقوف ٚتيعا أف أعلى ا١تعايَت توفران يف ٤تور ا١تمارسات ا١تعيار )

 فور ككفق الطرؽ العلمية"العاملوف يف ا١تخترب على الطالب عند استخداـ ا١تواد ا٠تطرة كاٟتوامض كالفس
أسةلة  الدراسة من السؤاؿ ا٠تامس حىت السؤاؿ الثاا عشر كا١تتعلقة ابلفركؽ قاـ الباحث ابستخداـ اختبار   عنكلإلجابة 
يف حُت استخدـ ٖتليل التباين  ،( لدراسة الفركؽ ا٠تاصة ابألمهية لعدـ اعتدالية التوزيع Kruskal-Wallis Testكركسكاؿ كالس )

 ككانت النتائج كما يلي: ،( لدراسة الفركؽ ا٠تاصة ابلتوافر كذلك العتدالية التوزيعANOVAادم )األح
ىذا السؤاؿ كنصو :"ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ أمهية  عنلإلجابة إجابة السؤال اخلامس:  

(  Kruskal-Wallis Testلسؤاؿ استخدـ الباحث اختبار كركسكاؿ كالس )ىذا ا عنا١تعايَت تعزل لطبيعة التخصص؟ " كلإلجابة 
ككانت النتائج كما يلي:

( يبني نتاج اختبار كروسكال والس دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة أمهية ادلعايري يف ضوء التخصص21جدول ) 

(05.)الداللة  2قيمة كا متوسطالعددالتخصص احور

مالتصمي

4171.96كيماء

غَت دالة 3.890
3965.46فيزايء

2354.54أحياء

2765.07علـو عامة

التجهيزات

4171.71كيماء

غَت دالة 5.346
3964.33فيزايء

2353.22أحياء

2768.22علـو عامة

ا١تمارسات

4173.29كيماء

8.930.05
3959.85فيزايء

2353.74أحياء

2771.85علـو عامة

غَت دالة 6.476 4174.32كيماء اجملموع
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كعدـ كجود  ،ٖتت ٤تور ا١تمارسات يف تقدير عينة الدراسة ألمهية ا١تعايَت الواردة  كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيان 
(  ككانت النتائج كما يف LSDككذلك اجملموع الكلي للمعايَت كلتحديد إتاه الفركؽ استخدـ الباحث اختبار ) ،فركؽ يف ابقي احملاكر

 اٞتدكؿ التا :
(( دلقارنة متوسطات األمهية يف ضوء التخصصLSD( نتائج  اختبار )22جدول ) 

علـو عامة أحياء فيزايء كيماء
111.015.**099.--كيماء

011.084.--فيزايء

095.--أحياء

--علـو عامة

بُت متوسط درجة تقدير ٗتصص الكيمياء كٗتصص الفيزايء كٗتصص األحياء لصاح  من اٞتدكؿ السابق يتضح كجود فركؽ دالة إحصائيان 
كيعزك الباحث ىذه  ،(8119كتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة الطراكنو) ٗتصص الكيمياء بينما ابقي التقديرات غَت دالة.

 النتيجة إىل كثرة التجارب ا١تعملية يف  ٗتصص الكيمياء مقارنة ابلتخصصات األخرل.

ا١تعػايَت تعػزل  ككاف نصو : ىل يوجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت كجهػات نظػر أفػراد العينػة حػوؿ مػدل تػوافر  إجابة السؤال السادس:
( فكانػػت النتػػائج كمػػا يف اٞتػػدكؿ ANOVAىػػذا السػػؤاؿ اسػػتخدـ الباحػػث ٖتليػػل التبػػاين األحػػادم ) عػػنلطبيعػػة التخصػػص؟ كلإلجابػػة 

 التا :
( دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ادلعايري يف ضوء طبيعة التخصصANOVA( حتليل التباين األحادي )23جدول ) 

(05.)الداللة  ف التبايندرجة احلريةجمموع ادلربعاتمصدر التباين  راحملو 

التصميم
2823.094.بُت اجملوعات

غَت دالو 256.
94.113256.368داخل اجملموعات

التجهيزات
3583.119.بُت اجملوعات

غَت دالو 323.
94.343256.369داخل اجملموعات

ا١تمارسات
1.8503.617جملوعاتبُت ا

غَت دالو 1.874
84.275256.329داخل اجملموعات

اجملموع
5833.194.بُت اجملوعات

غَت دالو 604.
82.374256.322داخل اجملموعات

3963.08فيزايء

2351.89أحياء

67.20 27 علـو عامة
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فر معايَت السالمة يف ٥تتربات يف درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توا كيتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان 
فر اتدريس العلـو كذلك يف ضوء التخصص، كىذا يعٍت أف ٚتيع أفراد عينة الدراسة بصرؼ النظر عن ٗتصصهم متفقوف على درجة تو 

 بكل ٗتصص على حده كيعزك الباحث ىذه النتيجة على عدـ كجود ٥تتربات خاصة ،معايَت السالمة العا١تية يف ا١تختربات ا١تدرسية
درجة كاحدة بغض أثناء ا٠تدمة تقدـ ٞتميع معلمي ك٤تضرم العلـو بيف إضافة إىل أف برامج اإلعداد قبل ك  ،كتتناسب مع طبيعة التخصص

 .  ةالدقيق اممالنظر عن ٗتصص
نة حوؿ أمهية ىذا السؤاؿ كنصو :" ىل يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العي عنلإلجابة إجابة السؤال السابع: 

 فكانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا : ،ا١تعايَت تعزل  لطبيعة للمرحلة الدراسية؟ قاـ  الباحث بتحليل بياانت استجاابت عينة الدراسة
الدراسية( يبني نتاج اختبار كروسكال والس دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة أمهية ادلعايري يف ضوء طبيعة ادلرحلة 24جدول )

(05.)الداللة  8قيمة كا متوسطالعددالتخصص احملور

التصميم

7171.16اثنوم

9.065.05
2365.78متوسط

3357.14ابتدائي

٣321.33تمع

التجهيزات

7170.62اثنوم

10.290.05
2369.41متوسط

3355.30ابتدائي

٣326.50تمع

مارساتا١ت

7169.95اثنوم

غَت دالة 5.328
2366.33متوسط

3356.97ابتدائي

٣347.67تمع

اجملموع

7171.30اثنوم

8.343.05
2366.63متوسط

3355.71ابتدائي

٣327.17تمع
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يف تقدير عينة الدراسة ألمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التصميم ك٤تور التجهيزات  حصائيان كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إ
( LSDمرحلة استخدـ الباحث اختبار ) ةكعدـ كجود فركؽ يف ٤تور ا١تمارسات كلتحديد إتاه الفركؽ لصاح أي  ،ككذلك يف اجملموع العاـ

ككانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا :، 
(( دلقارنة متوسطات األمهية حور التصميم يف ضوء طبيعة ادلرحلة الدراسيةLSDنتائج  اختبار ) (25جدول )

جممع أكثر من مرحلو ابتدائي متوسط اثنوي
*30785.*05319.11737.--اثنوي

0641825466.--متوسط

19048--ابتدائي

--جممع أكثر من مرحلو

بُت متوسط درجة تقدير أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كالعاملُت يف  كجود فركؽ دالة إحصائيان من اٞتدكؿ السابق يتضح 
 الة إحصائيان ا١ترحلة االبتدائية كاجملمعات ألمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التصميم كذلك لصاح ا١ترحلة الثانوية  بينما ابقي التقديرات غَت د

ىذه النتيجة إىل اختالؼ تصميم ا١تختربات حسب ا١ترحلة التعليمية حيث تعترب ٥تتربات ا١تدارس الثانوية ذات مواصفات  كيعزك الباحث
 كذلك لطبيعة التجارب ا١تعملية يف ا١ترحلة الثانوية كتعقيدىا بدرجة أعلى من ا١ترحلتُت السابقتُت. ،أعلى من ٥تتربات ا١تراحل األخرل
(( دلقارنة متوسطات األمهية حور التجهيوات يف ضوء طبيعة ادلرحلة الدراسيةLSDار )( نتائج  اختب26جدول ) 

٣تمع أكثر من مرحلو ابتدائي متوسط اثنوم
14042.*01130.12113.--اثنوم

10983.12912.--متوسط

01928.--ابتدائي

--٣تمع أكثر من مرحلو

يف تقدير أمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التجهيزات من قبل أفراد عينة الدراسة  ؽ دالة إحصائيان يتضح من اٞتدكؿ السابق  كجود فرك 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إىل اختالؼ ٕتهيزات ا١تختربات  ،العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كا١ترحلة االبتدائية كذلك لصاح ا١ترحلة الثانوية

٥تتربات ا١تدارس الثانوية ذات مواصفات كٕتهيزات أعلى من ٥تتربات ا١تراحل األخرل كذلك لطبيعة  حسب ا١ترحلة التعليمية حيث تعترب
 التجارب ا١تعملية يف ا١ترحلة الثانوية كتعقيدىا بدرجة أعلى من ا١ترحلتُت السابقتُت.

دراسية(( دلقارنة جمموع متوسطات األمهية يف ضوء طبيعة ادلرحلة الLSD( نتائج  اختبار ) 27جدول )
٣تمع أكثر من مرحلو ابتدائي متوسط اثنوم

15146.*02740.11285.--اثنوم

08545.12406.--متوسط

03861.--ابتدائي

--٣تمع أكثر من مرحلو

ة الدراسػة العػاملُت يف ا١ترحلػة يف تقدير أمهية ا١تعايَت يف اجملموع العاـ مػن قبػل أفػراد عينػ يتضح من اٞتدكؿ السابق  كجود فركؽ دالة إحصائيان 
نوية من حيث الثانوية كا١ترحلة االبتدائية كذلك لصاح ا١ترحلة الثانوية، كتعود ىذه النتيجة لنفس التفسَت السابق كىو ٘تيز ٥تتربات ا١ترحلة الثا

.التصميم كالتجهيزات نظرا ١تا ٖتويو ا١ترحلة من ٕتارب معملية أكثر تعقيدان 
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:  ككػػاف نصػػو : ىػػل يوجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت كجهػػات نظػػر أفػػراد العينػػة حػػوؿ مػػدل تػػوافر ا١تعػػايَت تعػػزل منإجابــة الســؤال الثــا
فكانػػػت النتػػػائج كمػػػا يف  (ANOVAىػػػذا السػػػؤاؿ اسػػػتخدـ الباحػػػث ٖتليػػػل التبػػػاين األحػػػادم ) عػػػنلطبيعػػػة للمرحلػػػة الدراسػػػية؟ كلإلجابػػػة 

 اٞتدكؿ التا :
( دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ادلعايري يف ضوء طبيعة ادلرحلة الدراسيةANOVAألحادي )( حتليل التباين ا28جدول ) 

(05.)الداللة ؼ التبايندرجة اٟترية٣تموع ا١تربعاتمصدر التباين  احملور

التصميم
9453.315.بُت اجملوعات

غَت دالو863.
93.450256.365داخل اجملموعات

التجهيزات
1693.056.بُت اجملوعات

غَت دالو153.
94.532256.369داخل اجملموعات

ا١تمارسات 
0333.011.بُت اجملوعات

غَت دالو033.
86.092256.336داخل اجملموعات

اجملموع
2573.086.بُت اجملوعات

غَت دالو266.
82.700256.323داخل اجملموعات

يف درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر معايَت السالمة يف ٥تتربات  كيتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان 
كيعٍت ىذا أهنم يتفقوف إىل حد ما يف تقديرىم ١تدل توافر ىذه ا١تعايَت بعض النظر  ،ضوء اختالؼ ا١ترحلة الدراسية يفتدريس العلـو كذلك 

رحلة الدراسية اليت يعملوف اا، كيعزك الباحث النتيجة لعدـ تفريق اٞتهات ا١تعنية ابلتصميم كالتجهيز بُت ا١تختربات يف ضوء طبيعة عن ا١ت
 ا١ترحلة الدراسية يف حُت ترل عينة الدراسة أمهية ذلك كما يتضح من إجابة السؤاؿ السابع.  

كنصػػو :" ىػػل يوجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت كجهػػات نظػػر أفػػراد العينػػة حػػوؿ  لػػى ىػػذا السػػؤاؿعنلإلجابػػة عإجابــة الســؤال التاســع:  
أمهية ا١تعايَت تعزل  لطبيعة العمل ؟ 

قاـ  الباحث بتحليل بياانت استجاابت عينة الدراسة فكانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا : 
ر عينة الدراسة لدرجة أمهية ادلعايري يف ضوء طبيعة العمل( يبني نتاج اختبار كروسكال والس دلعرفة الفروق يف تقدي 29) جدول 
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ت تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة أمهية معايَت السالمة  الواردة يف يف درجا كيتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان 
كىذا يشَت إىل أف ٚتيع أفراد العينة بصرؼ النظر عن طبيعة  ،كذلك يف ضوء اختالؼ طبيعة العمل )مشرؼ، معلم، ٤تضر( ،أداة الدراسة

د ذلك من كجهة نظر الباحث إىل تساكم برامج اإلعداد إف كجدت كيعو  ،عملهم يقدركف بدرجة متقاربة أمهية ا١تعايَت الواردة أبداة الدراسة
 فيما يتعلق ابألمن كالسالمة .

:  ككػػاف نصػػو : ىػػل يوجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػُت كجهػػات نظػػر أفػراد العينػػة حػػوؿ مػدل تػػوافر ا١تعػػايَت تعػػزل إجابـة الســؤال العا ــر
 لطبيعة العمل؟

( فكانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا :ANOVAٖتليل التباين األحادم )ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث  عنكلإلجابة 
( دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ادلعايري يف ضوء طبيعة العملANOVA( حتليل التباين األحادي )30جدول ) 

يف ضػوء طبيعػػة عمػل أفػػراد كذلػػك  ، الػػواردة ٖتػت ٤تػػور ا١تمارسػاتيتضػح مػن اٞتػػدكؿ السػابق  كجػػود فػركؽ دالػػة إحصػائيا يف تقػػدير درجػة تػػوافر ا١تعػايَت
 ككانت النتائج كما يلي: ،(LSDكلتحديد إتاه الفركؽ استخدـ الباحث اختبار ) ،عينة الدراسة

( دلقارنة متوسطات درجة التوفر يف ضوء طبيعة العملLSD( نتائج  اختبار )31جدول ) 
٤تضركف معلموف مشرفوف

-*00620.29501.--مشرفوف

-*30120. --معلموف

--٤تضركف

ككذلك  ،من اٞتدكؿ السابق يتبُت كجود فركؽ يف تقدير درجة التوافر يف ٤تور ا١تمارسات بُت كل من ا١تشرفُت كاحملضرين لصاح احملضرين
توافر ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور ا١تمارسات كاف يف  ن لصاح ا١تعلمُت، كىذا يشَت إىل أف متوسط تقدير ا١تعلمُت لدرجةيبُت ا١تعلمُت كاحملضر 

(05.)الداللة 2قيمة كامتوسطالعددالتخصصاحور

التصميم

2377.28مشرف

غَت دالو3.508 8062.26معلم

2765.07حمضر

التجهيوات

2371.50مشرف

لوغَت دا1.600 8062.86معلم

2768.22حمضر

ادلمارسات

2367.72مشرف

غَت دالو2.031 8062.72معلم

2771.85حمضر

اجملموع

2375.04مشرف

غَت دالو2.551 8062.18معلم

2767.20حمضر
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ف يف ك يليهم احملضر  وفف ا١تعلمُت ىم من ديارسإث ىذه النتيجة لطبيعة العمل حيث كيعزك الباح ،فو ف مث ا١تشرفك ا١ترتبة األكىل يليهم احملضر 
  على اإلشراؼ كا١تتابعة دكف ا١تمارسة كالتنفيذ.ُتحُت تقتصر مهمة ا١تشرف

ىذا السؤاؿ كنصو :" ىل يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ  عنلإلجابة سؤال احلادي عشر: إجابة ال
 فكانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا : ،أمهية ا١تعايَت تعزل  للمؤىل الدراسي؟ قاـ  الباحث بتحليل بياانت استجاابت عينة الدراسة

ار كروسكال والس دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة أمهية ادلعايري يف ضوء طبيعة ادلؤىل الدراسي( يبني نتاج اختب 32جدول )

يف تقدير عينة الدراسة ألمهية ا١تعايَت ككذلك يف اجملموع كذلك يف ضوء اختالؼ  دـ كجود فركؽ دالة إحصائيان كيتضح من اٞتدكؿ السابق ع
كىذا يعٍت أهنم يقدركف بدرجة متقاربة أمهية ا١تعايَت الواردة يف أدارة الدراسة بغض النظر عن اختالؼ مؤىالمم الدراسية  ،ا١تؤىل الدراسي

لتقارب نسبة الوعي كالثقافة لدل شرائح العينة أبمهية األمن كالسالمة بغض النظر عن ا١تؤىل. كيعزك الباحث ىذه النتيجة،

:  ككاف نصو : ىل يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهات نظر أفراد العينة حوؿ مدل توافر ا١تعايَت تعزل إجابة السؤال الثاين عشر
 للمؤىل الدراسي؟

 فكانت النتائج كما يف اٞتدكؿ التا : (ANOVAالباحث ٖتليل التباين األحادم ) ىذا السؤاؿ استخدـ عنكلإلجابة 

(05.)الداللة  2قيمة كا متوسطالعددادلؤىل احور

التصميم

5463.32ماجستَت

غَت دالو
4264.96بكالوريوس تربوم 

293.50بكالوريوس غَت تربوم 

2866.09دبلـو

التجهيوات

487.00دكتوراه

غَت دالو 3.648
5463.14ماجستَت

4263.20بكالوريوس تربوم 

287.00بكالوريوس غَت تربوم 

2868.89دبلـو

ادلمارسات

484.00دكتوراه

غَت دالو 4.637

5462.36ماجستَت

4264.26بكالوريوس تربوم 

244.25بكالوريوس غَت تربوم 

2872.29دبلـو

اجملموع

485.88دكتوراه

غَت دالو 1.787
5463.49ماجستَت

4264.37بكالوريوس تربوم 

264.75بكالوريوس غَت تربوم 

2868.21دبلـو
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( دلعرفة الفروق يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ادلعايري يف ضوء طبيعة ادلؤىلANOVA( حتليل التباين األحادي )33) 

(05.)الداللة ف التبايندرجة احلريةجمموع ادلربعاتمصدر التباين  احور

التصميم
7114.178.بُت اجملوعات

غَت دالو484.
93.685255.367داخل اجملموعات

التجهيوات
5344.134.بُت اجملوعات

غَت دالو362.
94.167255.369داخل اجملموعات

ادلمارسات 
1.1604.290بُت اجملوعات

غَت دالو870.
84.966255.333داخل اجملموعات

اجملموع
4484.112.بُت اجملوعات

غَت دالو346.
82.509255.324داخل اجملموعات

ككذلك يف اجملموع كذلك يف ضوء  ،يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ا١تعايَت كيتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان 
كجهة نظر الباحث لنفس السبب الوارد يف إجابة  السؤاؿ اٟتادم عشر  إضافة إىل اىتماـ اختالؼ ا١تؤىل الدراسي. كيعود ذلك من 

 الوزارة  كعنايتها اب١تختربات من حيث التصميم كالتجهيز كا١تمارسة. 
النتائج:

 األسةلة  توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها: عنمن خالؿ العرض السابق كبعد اإلجابة 
%  من 01بينما بلغ عدد الذين ال يستخدـ ا١تخترب ، % 20مُت للمخترب يف تدريس العلـو بفركعها ا١تختلفة بلغت نسبة ا١تستخد .0

٣تموع عينة الدراسة.
 أظهرت النتائج أمهية كافة ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة من كجهة نظر شرائح العينة الثالث)مشرفوف، معلموف، ٤تضركف(. .8
ا يف ٣تموع احملاكر الثالثة )التصميم، التجهيزات، ا١تمارسات( ككذلك اجملموع الكلي رغم التباين يف درجة فر ا١تعايَت إىل حد ماتتو  .3

فر فيو ٥ترجاف ا( كنصو:" تتو 8يف ٤تور التصميم ا١تعيار ) توافر كل معيار على حده، كما اتفقت الشرائح الثالث أف أقل ا١تعايَت توافران 
فقي يفتح ٔتجرد الضغط عليو ابٕتاه اندفاع األشخاص." كما يتفق ا١تشرفوف كاحملضركف أف أعلى للدخوؿ كا٠تركج كأف تفتح بذراع أ

( كنصو: "تزكد ٔتراكح شفط ا٢تواء كالتأكد من صالحيتها، كااللتزاـ بفصل التيار الكهرابئي 9ا١تعايَت توفران يف ٤تور التجهيزات ا١تعيار )
( كنصو 01ا."  ككذلك يتفقوف ٚتيعا أف أعلى ا١تعايَت توفران يف ٤تور ا١تمارسات ا١تعيار )عنها كعن كافة األجهزة اليت ال يتم استعما٢ت

"يشرؼ العاملوف يف ا١تخترب على الطالب عند استخداـ ا١تواد ا٠تطرة كاٟتوامض كالفسفور ككفق الطرؽ العلمية"
ُت متوسط ٗتصص الكيمياء كٗتصص الفيزايء كٗتصص يف درجة تقدير أمهية ا١تعايَت يف ضوء التخصص ب يوجد فركؽ دالة إحصائيان  .1

األحياء لصاح ٗتصص الكيمياء بينما ابقي التقديرات غَت دالة.
يف درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر معايَت السالمة يف ٥تتربات تدريس العلـو كذلك يف  ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان  .9

 ضوء التخصص.
ا بُت متوسط درجة تقدير أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كالعاملُت يف ا١ترحلة االبتدائية يوجد فركؽ دالة إحصائي .1

وجد تلتقديرات غَت دالة إحصائيا، كما بينما ابقي ا ،كاجملمعات ألمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التصميم كذلك لصاح ا١ترحلة الثانوية 
ير أمهية ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور التجهيزات من قبل أفراد عينة الدراسة العاملُت يف ا١ترحلة الثانوية كا١ترحلة فركؽ دالة إحصائيا يف تقد
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وجد كجود فركؽ دالة إحصائيا يف تقدير أمهية ا١تعايَت يف اجملموع العاـ من قبل أفراد تككذلك  ،ك لصاح ا١ترحلة الثانويةاالبتدائية كذل
 ُت يف ا١ترحلة الثانوية كا١ترحلة االبتدائية كذلك لصاح ا١ترحلة الثانوية.عينة الدراسة العامل

 يفكذلك  ،يف درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر معايَت السالمة يف ٥تتربات تدريس العلـو عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان  .9
ضوء اختالؼ ا١ترحلة الدراسية.

كذلك يف  ،جات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة أمهية معايَت السالمة  الواردة يف  أداة الدراسةيف در  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان  .2
ضوء اختالؼ طبيعة العمل )مشرؼ، معلم، ٤تضر(..

يف تقدير درجة توافر ا١تعايَت الواردة ٖتت ٤تور ا١تمارسات يف ضوء طبيعة العمل بُت كل من ا١تشرفُت  كجود فركؽ دالة إحصائيان  .1
ككذلك بُت ا١تعلمُت كاحملضرين لصاح ا١تعلمُت. ،ضرين لصاح احملضرينكاحمل

 ككذلك يف اجملموع كذلك يف ضوء اختالؼ ا١تؤىل الدراسي . ،يف تقدير عينة الدراسة ألمهية ا١تعايَت عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان  .01
كذلك يف ضوء اختالؼ ا١تؤىل ،ككذلك يف اجملموع  ،عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف تقدير عينة الدراسة لدرجة توافر ا١تعايَت .00

الدراسي.
التوصيات: 

يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج فلف الباحث يوصي ٔتا يلي:
كزايدة العناية بتأىيل العاملُت لتفعيل ىذه الدكر بشكل أفضل. ،التأكيد على دكر ا١تخترب يف تدريس العلـو
كمتابعتها بصفة دكرية. ،َت السالمة يف ا١تختربات بدرجة أفضلاٟترص على أتمُت كتوفر معاي
.التأكيد على أمهية التكامل بُت احملضر كا١تعلم يف سبيل ٖتقيق أىداؼ التدريس ابستخداـ ا١تخترب
 كخاصة يف جانب ا١تمارسات ا١تهنية .، رفع مستول أتىيل ا١تمارسُت
يف اٞتامعات. القياـ بدارسة ٦تاثلة على ٥تتربات تدريس العلـو
.القياـ بدراسة ٦تاثلة يف مدراس البنات
 تصميم برانمج تدرييب  يف ضوء ا١تعايَت الواردة يف أداة الدراسة كإٟتاؽ ا١تمارسُت اذه الدكرات مع الًتكيز على جانب

 ا١تمارسات.
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