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  شكر وتقدیر

  
ًمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هللا علـى نعمـه وفـضله حمـدا یلیـق بجـالل وجهـه وعظـیم الح

  :سلطانه، والصالة والسالم على خیر خلق اهللا محمد ابن عبد اهللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
ّفبعــد أن مــن اهللا علــي بإنهــاء هــذا العمــل المتواضـــع وبعــد حمـــد اهللا تعــالى وشــكره علــى تو ﴿ و فیقــه   ّ

، فـإني أتقــدم بالـشكر واالمتنــان إلـى الجامعـة اإلســالمیة ممثلـة فــي معـالي مــدیر مـا تـوفیقي إال بــاهللا ﴾
  .الجامعة، والى عمادة كلیة التربیة وقسم المناهج وطرق التدریس 

صالح الناقة الـذي شـرفني وأسـعدني باإلشـراف علـى / كما أتقد بجزیل الشكر والتقدیر لسعادة الدكتور
ُذه الدراسة والذي كان لي نعم العون والمعین بعد اهللا على إتمامها كمـا أشـكره بـسعة صـدره، وحـسن ه

ًخلقه، وسدید توجیهه ونصحه فجزاه اهللا خیرا على ما قدم وجعله في میزان حسناته یوم القیامة  ُ.  
ذلت مـن أجـل كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من اشترك فـي تحكـیم أداة الدراسـة علـى جهـودهم التـي بـ

 بالــــشكل المناســـب، وأخـــص بالــــذكر األســـتاذ الـــدكتور محمــــد شـــبیر واألســــتاذ أداة الدراســـةأن تظهـــر 
  .  والدكتور حسن طموس األستاذ الدكتور عادل عوض اهللا كذلكالدكتور نظام األشقر و

 لتفــضلهما إبــراهیم االســطل وســعادة الــدكتور  عــادل عــوض اهللا، ســعادة الــدكتوروأخــص بالــشكركمــا 
بقبـــول مناقـــشة هـــذه الدراســـة ومـــا ســـیبدیانه مـــن أراء ومالحظـــات ســـیكون لهـــا األثـــر الكبیـــر فـــي إثـــراء 

  .الدراسة 
ٕكمـــــا أتقـــــدم بالـــــشكر والتقـــــدیر إلـــــى إدارة الجامعـــــة اإلســـــالمیة، وادارة جامعـــــة األزهـــــر، وادارة جامعـــــة  ٕ

لموجــودة داخــل إطــار األقــصى، إلتــاحتهم الفرصــة لــي لتطبیــق أداة الدراســة علــى المختبــرات العلمیــة ا
  .الجامعة 

كمــا أتقــدم بالــشكر والتقــدیر واالحتــرام واإلجــالل لوالــدي ووالــدتي  لــدعمهما وتــشجیعهما المــستمر لــي 
ولدعواتهم المباركة التي كان لها أكبر األثر فـي مـا وصـلت إلیـه بعـد توفیـق اهللا، فمـا أنـا إال ثمـرة مـن 

 عزوجـل أن یمــتعهم بالـصحة والعافیــة، والــشكر ثمـراتهم وغــرس مـن صــبرهم وعطـائهم، وأســال المــولى
  .موصول لجمیع أفراد أسرتي 

ًوختامــا أســأل المــولى عزوجــل أن یجعــل عملــي خالــصا لوجهــه الكــریم، وأن ینفــع بــه، إنــه ولــي ذلــك  ً
  .والقادر علیه 

  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین ،،،
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  ملخص الدراسة
محافظـــات غــزة فــي ضـــوء العلمیــة فـــي الجامعــات الفلــسطینیة بالمختبــرات تقـــویم هــدفت هــذه الدراســة 

  :، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس التالي  العالمیةلمعاییرا
  محافظات غزة في ضوء المعاییر العالمیة ؟علمیة في الجامعات الفلسطینیة بواقع المختبرات الما 

   : وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
  ؟المختبرات العلمیة تقویم ل  العالمیةمعاییرالا م -1
محافظـــات بمــا مــدى تــوافر المعـــاییر العالمیــة للمختبــرات العلمیــة فـــي الجامعــات الفلــسطینیة  -2

 غزة ؟

زة فـي ضــوء غـ محافظــاتب فــي الجامعـات الفلـسطینیة للمختبـرات العلمیـةمـا التـصور المقتــرح  -3
 ؟  العالمیةمعاییرال

، كیمیــاء( وتمثلــت عینــة الدراســة مــن المختبــرات العلیمــة ،المــنهج الوصــفيولتحقیــق ذلــك تــم اســتخدام 
)  الجامعـــــة اإلســـــالمیة، جامعـــــة األزهـــــر، جامعـــــة األقـــــصى ( مـــــن ثـــــالث جامعـــــات) فیزیـــــاء، أحیـــــاء

 غــزة، وقــام الباحــث بتطبیــق أداتــي الدراســة وهمــا بطاقــة المالحظــة والتــي تكونــت مــن أربعــة ةبمحافظــ
 والتـــي واالســـتبانة) ، التجهیـــزات، البنیــة التحتیـــة، متطلبـــات العـــصرمـــانألالـــسالمة وا(محــاور رئیـــسیة 

 اتــینوتــم التأكــد مــن صــدق األد، )فنــي المختبــر، اإلدارة، الطالــب( تكونــت مــن ثالثــة محــاور رئیــسیة 
قـــد تـــم حـــساب ف  البطـــاقتین، ولتحقـــق مـــن ثبـــات المتخصـــصینا علـــى لجنـــة مـــن المحكمـــینمبعرضـــه

  .ت الفردیة والزوجیة بین الفقرامعامل االرتباط 
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بینها ما یلي 

 أهمیة الـدور الـذي تلعبـه  التي تؤكد علىو، المعاییر العالمیة إلنشاء المختبرات العلمیة تحدید
  .في العملیة التعلیمیة المختبرات 

  وأقلهـــا تحقیقـــا تبـــر بفنـــي المخ تلـــك المتعلقـــةالمختبـــراتً تحقیقـــا مـــن قبـــل المعـــاییرإن أكثـــر ،ً
 .بتوافر متطلبات العصر داخل المختبرات المتعلقة 

 محافظات غزةب للمختبرات العلمیة في الجامعات الفلسطینیة تصور وضع.   
 ضرورة مواكبــة التغیــرات العالمیــة وتحقیــق متطلبــات الجــودةبــوفـي ضــوء هــذه النتــائج أوصــت الدراســة 

 الجـــامعي، وتـــوفیر لإلصـــالح  كخطـــوة أساســـیة الجامعیـــةوتطبیـــق المعـــاییر العالمیـــة فـــي المختبـــرات
عقـد احتیاجات المختبرات العلمیة وسرعة تزویدها بمـا تحتاجـه مـن أجهـزة وأدوات ومـواد، إضـافة إلـى 

ــــةالبــــرامج ال ــــسالمة واألمــــان وادارة المختبــــرات المختلفــــة فــــيتدریبی ، وكمــــا أوصــــي الباحــــث ٕ مجــــال ال
بـــر وللطالـــب یكـــون لكـــل مــــادة مـــن مـــواد العلـــوم الطبیعــــة بـــضرورة وضـــع دلیـــل للمعلـــم ولفنــــي المخت

طـــرق اســـتخدام تكنولوجیـــا التعلـــیم الحدیثــة وتوظیفهـــا فـــي أوصـــي الباحـــث بــضرورة ذلك المختلفــة، وكـــ
  .تدریس المختبرات 
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Abstract 
 
This study aimed to evaluate the scientific laboratories in the Palestinian 
universities in Gaza Provinces in light of international standards. The study 
case has been identified in the following main question: 
 
What is the status of Scientific Laboratories at Palestinian universities 
in Gaza Governorates  in light of international standards? 
 
The main question has the following sub-questions: 
 

1. What are the international standards that required to evaluate the 
scientific           laboratories ? 

2. What is the availability extent of international standards for 
scientific laboratory at Palestinian universities in Gaza 
Governorates? 

3. What is the suggested conception of scientific laboratories at 
Palestinian universities in Gaza according to the point of 
international standards? 

 
To achieve the objectives of this study, the researcher used the 

descriptive method because it is most appropriate for this study in terms of 
dealing with a description of the global standards, The researcher selected 
the sample study from scientific laboratories (Chemistry, Physics and 
Biology) from three universities (The Islamic University, Al-Azhar 
University and Al-Aqsa University) in Gaza, the researcher applies two 
types of study tools the observation card, which consisted of four main 
point of interest (safety, equipments, infrastructure and the requirements of 
new era), and  the Resolution, which consisted of three main points 
(laboratory technician, administration department (management) and the 
student).  Statistical processing such as the arithmetic mean, standard 
deviation and the relative weight and the order have been done, The 
checking of the validity of the tools had been done by a group of arbitrators 
and to check the stability of the cards The correlation coefficient had been 
calculated using the equation of Pearson  and the coefficient of stability for 
both observation and Resolution is in order (0.76), (0.69) and after 
correction using the equation of Spearman - Brown, Overall reliability 
coefficient reached (0.86), (0.82) and these values indicate that both 
observation and Resolution is characterized by High stability, also the 
researcher used Cronbach-alpha way to check the stability of  both cards 
and the value of  Cronbach-alpha  coefficient of the first tool is (0.88) and 
for the second (0.84) and this is excellent coefficient, this reflect that the 
two tools have high degree of reliability. 
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The results of study were as follow: 
 

1. Identifying the global standards for the establishment of scientific 
laboratories, which emphasizes the importance of laboratories in the 
educational process.   
2. Preparing a list of the Standards that required to evaluate scientific 
laboratories in  Palestinian Universities in Gaza Governorates. 
 
3. The most achieved standards by laboratories which related to 
laboratory technician and the less achieved which related to the 
availability of the requirements of new era inside the laboratory.   
 
4. Suggesting conception to the Scientific Laboratories at universities 
in Gaza Governorates.  
  

In the light of previous results,   
the study recommended the need to keep up with global changes and 

the achievement of quality requirements and the implementation of 
international standards in university laboratories as an essential step for 
university improvement, also the needs of scientific laboratories and 
quickly provide them with the necessary instruments and materials, in 
addition to that holding training programs in the field of safety, security 
and laboratory management and coordination with the institutions of the 
local community. 

As the researcher recommended the need to develop a guide for the 
teacher and the lab technician and the student so that it was for each subject 
of the various natural science subjects.  

The researcher also recommended the importance of using modern 
teaching technology and employing it in the methods of teaching 
laboratories. 
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حیـــــث یتـــــوالى تـــــراكم الكـــــشوف ، اإن العـــــصر الـــــذي نعیـــــشه هـــــو عـــــصر العلـــــم والتكنولوجیـــــ

 فــي حیــاة النــاس، إلــى حــد ً هامــاًالتكنولوجیــا دورا وتلعــب، ةوالنظریــات العلمیــة وتطبیقاتهمــا التكنولوجیــ
ا نعــیش فـي زمــن الــسرعة، نــ التكنولوجیــا، ببـساطة، ألن حیـاتهم مــن دونواتخیلــأن یعون أنهـم ال یــستطی

 العدیـد مـن كـانوا یواجهـونعلى سبیل المثال، الناس في الماضي ف مس،جیل الیوم لیس مثل جیل األو
 وطهـي  تنظیـف مالبـسهممـن،  وأعمـالهم الیومیـة واجبـاتهمبـأداء عنـدما یقومـون والمعیقاتالصعوبات 

 م مالبــسهون الیــوم ینظفــ أن النــاس، فــي حــینم والــذهاب إلــى أعمــالهم والتواصــل مــع أقــاربهمطعــامه
خــــري بواســــطة وســــائل المواصــــالت المختلفــــة أ وینتقلــــون مــــن أمــــاكنهم ألمــــاكن لیبواســــطة آلــــة غــــس

  . ومرونة  مما جعل حیاتهم أكثر راحةویتواصلون مع بعضهم بوسائل االتصاالت،
قیــــق نقلــــة نوعیــــة فــــي العدیــــد مــــن المجــــاالت وخاصــــة مجــــال بتح لتكنولوجیــــاوقــــد ســــاهمت ا

سمح لنـا بإرسـال رسـائل وتـ ،لكترونـي فـي غـضون دقـائقاإلبریـد ال ئلیتم تـسلیم رسـا االتصاالت، حیث
  ثــــوان فــــي العـــالم فـــي غـــضون الوصـــول إلـــى أي شـــخصمــــع إمكانیـــة لنقالـــةهواتـــف االقـــصیرة إلـــى 

  أنمــؤتمرات الفیــدیواســتطاعت وعبــر  ؛ا الیــومیــولوج والمتــسارع للتكنمــع التطــویر المــستمرو معــدودة،
 الوقـــت  نفـــسفـــيوالتفاعـــل مـــع بعـــضهم الـــبعض و التحـــدث مـــن النـــاس لمجموعـــات كبیـــرة مـــنتـــسمح 

   .العالم جمیع أنحاء فيالحقیقي 
 زود بكـــم هائـــل مـــن المعـــارف العلمیـــةسان القـــرن الحـــادي والعـــشرین وهـــو مـــدخـــل اإلنـــوقـــد 

وأصـــبح  . مـــن حیاتـــه وأصـــبحت جـــزءا مهمـــا وتزایـــدت مفاهیمهـــا، فـــةوالتكنولوجیـــة، وتـــضاعفت المعر
حفظهـــــا  ًعلــــى المفــــاهیم والعالقــــات القائمــــة بینهـــــا بــــدال مــــن التركیــــز علــــى كیفیــــة بااالهتمــــام منــــصَّ

وأســـالیب  ، األمـــر الـــذي دفـــع بعـــض المختـــصین فـــي مجـــال التربیـــة والتعلـــیم لتبنـــي طـــرقواســـترجاعها
   .التغیرات ، بما یتماشى مع استیعاب ومواكبة تلكلومیسیة تركز على كیفیة تعلم العتدر

حیـزا   فنجـد أن الطریقـة التقلیدیـة مـا زالـت تـشغلجامعتنـاوبالنظر إلى واقع تدریس العلوم فـي 
 النظریــات  فیــهتالشــت، فــي الوقــت الــذي  بــین األســالیب التــي یــستخدمها المعلــم داخــل الفــصلكبیــرا

وحلــت ، وتعتبــر المعلــم محــور العملیــة التربویــة، ن المعلومــاتالتربویــة القدیمــة التــي تعتمــد علــى تلقــی
، وتتخــذ مــن الطالــب محــور العملیــة التربویــة، مكانهــا نظریــات حدیثــة تــؤمن بالتجریــب العلمــي العملــي

كمــا وفـرت هــذه النظریـات للطالــب سـبل البحــث والتنقیـب بنفــسه ، ٕفأصـبح دور المعلـم إشــرافیا وارشـادیا
دت لــه كــل المقومــات الالزمــة إلنجــاح بحثــه مــن منــاهج وتقنیــات وأجهــزة وأوجــ، للوصــول إلــى الحقیقــة

  )13 :2004، شاهین ( .حدیثة ومتطورة
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یحــظ  ًتعتبــر العلــوم مــن أوفــر التخصــصات حظــا مــن حیــث تنــوع وتعــدد طــرق تدریــسها، فلــمو
الـصعب   كمـا أن طبیعـة العلـوم المتجـددة تجعـل مـن،أي تخصص آخر بنفس االهتمام الذي منح لها

تـدریس محـددة   یرشح أحد هذه الطرق لتكون األفضل، ولذلك فمن نافلة القـول أنـه ال یوجـد طریقـةأن
وتتـراوح ، المتعلمـونوطبیعـة  ن األمر یعتمد على طبیعة المنهج وطبیعـة الموضـوعإهي األفضل، بل 

لحدیثـة تـستخدم التقنیـة ا طرق تدریس العلوم مـن الطـرق اللفظیـة إلـى الطـرق العملیـة إلـى الطـرق التـي
   )43: 2007الزعانین، ( .استخدام االنترنتاستخدام الحاسوب أو ك

القلـــب ) المختبــر( ال یتجـــزأ مــن التربیـــة العلمیــة وتـــدریس العلــوم، فهـــو ًجــزءاویعتبــر المختبـــر 
ًإن العلـــم لـــیس علمـــا مـــا لـــم : النـــابض فـــي تـــدریس العلـــوم فـــي مراحـــل التعلـــیم المختلفـــة، ولـــذلك قیـــل 

 االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي التربیـــة العلمیـــة المختبـــر يمـــل المخبـــري، ولهـــذا تـــولیـــصحب بالتجریـــب والع
ًونشاطاته العملیة المخبریة المرافقة أهمیة كبیرة ودورا بارزا في تدریس العلوم، حیث أنـه یحقـق العدیـد  ً

راض والفوائد من أبرزها أنـه یتـیح للطالـب فـرص الـتعلم عـن طریـق العمـل، وبالتـالي اكتـساب ألغمن ا
ًمعرفــة العلمیــة التــي تتمیــز بالواقعیــة والعملیــة بــدال مــن الخبــرات المنقولــة التــي قــد یكتــسبها الطالــب ال

ٕ، واكـــساب وممارســـة مهـــارات عملیــــات العلـــم األساســـیة والمتكاملـــة، كمـــا فـــي عملیــــات ىبطـــرق أخـــر
علمیــة المالحظــة، والقیــاس، والتــصنیف، والتنبــؤ، وكمــا أنــه قــادر علــى تــشكیل االتجاهــات والمیــول ال

وتنمیتهـا، وكمـا أنـه یتـیح  للطالـب فـرص الـتعلم الـذاتي، وبالتـالي تطبیـق طـرق العلـم والطریقـة العلمیــة 
  )161: 2008زیتون، . (في استقصاء المعرفة العلمیة وحل المشكالت 

معلـــم   : وهـــى، البـــد أن یتنـــاول عـــدة محـــاور رئیـــسةالـــتعلم بـــالمختبر التعلیمـــي ومـــن ثـــم فـــإن
ذات والمختبــر التعلیمــي ومــدى تجهیــزه والجهــات ر ومــشرف العلــوم حــضر المختبــمالعلــوم والطالــب و

دائیـــة ســمعیة بـــصریة أوســیلة ومـــستلزمات تجــارب العلــوم الطبیعیـــة ، فـــالمختبر التعلیمــي بهــمالعالقــة 
یقلــل  منهــا فــي عملیــة الــتعلم يهمــال إٔا و،متكاملــةالقــدرات ٕعلــى الــتعلم وابــراز ال الطــالب حــواس لحــث

لمــا لهــا مــن أهمیــة   النطــاق التربــوي،فــي تحدیــد األهــداف مــن بــدالیم بالعمــل، ومــن ثــم مــن أثــر التعلــ
  عمــل تربــوي نــاجح،أيســتراتیجیة إ لوضــع النتــائجكبیــرة فــي تحدیــد المــسار وتوجیــه العمــل وتحــصیل 

 المناســبة وتقتــرح ألــوان المنــاهج وفــي ضــوئها توضــع ،فهــي تعــد بمثابــة الــدلیل لتحدیــد المــسار التربــوي
 داءعلـى األ والطالـب كمـا أنهـا تعـین المعلـم واألدواتط التعلیمي وطرق التدریس وتختـار الكتـب النشا

 علـى اكتـساب الطـالب المهـارات الحـافزة، المالئمـة أسـالیب التقـویم اختیـارد فـي وجهالركز تفالواضح 
   ) 13: 2003، إدارة التقنیات التربویة .( التجریبیة

لیـــة والتقنیـــة، یزیـــل الحــــاجز بـــین عمـــل الـــدماغ وتــــشغیل وعلیـــه فـــإن المختبـــر بأنــــشطته العم
الیــدین، فهــو تفاعــل نــشط بــین األفكــار والتجــارب، وفیــه یتفاعــل التفكیــر واألداء والتخطــیط والتطبیــق 

  .وحل المشكالت 
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وتقــوم المختبــرات العلمیــة بــدور بــارز فــي مجــال التقــدم التقنــي والعلمــي واالقتــصادي، حیــث 
 والخطـــط المـــستقبلیة والبیانـــات الـــضروریة الهادفـــة لحمایـــة وتطـــویر بیئـــة تـــساعد علـــى تـــوفیر البـــرامج

صـحیة وســلیمة یقــدر الفــرد مــن خاللهــا علــى المــساهمة فــي بنــاء مجتمعــه والمحافظــة علــى المقومــات 
  .االقتصادیة وحمایتها 

 مـن المـواد األساسـیة التـي تتمیـز عـن) أحیـاء، كیمیـاء، فیزیـاء( ٕوان العلوم بفروعها المختلفـة 
ممــا جعــل الكثیــر مــن التربــویین یركــزون علــى المختبــر فــي ، غیرهــا بالعمــل فــي المختبــرات التعلیمیــة

وذلــك لمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي تــسهیل تعلــیم ، العلــوم باعتبــاره مكونــا أساســیا فــي تــدریس العلــوم
 بمثابـة الجـسم  وأن تعلیم وتعلم العلـوم دون األجهـزة والمـواد فـي المختبـرات یعـدًوتعلم العلوم خصوصا

ویــصف العدیــد مــن االختــصاصین فــي مجــال تــدریس العلــوم أن المختبــرات ، الخامــد مــن دون شــرایین
  ).556 :2006، الصانع ( لب النابض في تعلیم وتعلم العلومبمثابة الق

ولمــا للمختبــرات التعلیمیــة مــن أهمیــة بالغــة فــي ترجمــة النظریــات والقــوانین إلــى واقــع ملمــوس 
م مقومات التقنیات التربویة الحدیثة على اعتبار أنها من الوسـائل التـي ال غنـى عنهـا فهي تعد من أه

حیـــث تعتبـــر المختبـــرات العلمیـــة بمثابـــة البیئـــة التـــي ینمـــو فیهـــا الطالـــب ألنهـــا .فـــي تـــدریس العلـــوم، 
  لفهـم الكثیـر مـن الحقـائق والمعلومـاتًسـاتساعده على توفیر خبرات حسیة متعددة ومتنوعة تعتبر أسا

  .  والمفاهیم والظواهر الموجودة في بیئته
ویقــصد بالتجریــب المعملـــي ذلــك النـــشاط الــذي یقـــوم بــه الطـــالب تحــت إشـــراف المعلــم بغیـــة 
الحـــصول علـــى المعرفـــة العلمیـــة، وحـــل المـــشكالت، واكتـــساب المهـــارات العلمیـــة والفنیـــة، وذلـــك مـــن 

وهـذا یعنـى . ت العلم األساسیة والتكاملیـةخالل التعامل مع األدوات والمواد واألجهزة، وممارسة عملیا
أن الهدف الرئیس من التجریـب المعملـي هـو وضـع الطالـب فـي مكـان الباحـث أو المستكـشف، حیـث 
ٕال یــزود بنتــائج التجربــة، وانمــا یكتــشف المعرفــة العلمیـــة بنفــسه مــن خــالل إجــراء التجــارب وتوظیـــف 

  ) .119: 2009علي، . (األدوات المعملیة تحت إشراف وتوجیه المعلم 
 حیــث أنهــا، إلــى أهمیــة المختبــرات العلمیــة) 183-181 : 2005( ویــشیر شــاهین وحطــاب 

التحقـق (حـول العلـم  ضفي واقعیة على بعض المعلومات واألفكار النظریة التي یطلـع علیهـا الطالـبت
اســه أثنــاء ، فالطالــب یــستخدم كافــة حوة الحــسیة المباشــرةهیــأ الفرصــة للخبــر، وی)مــن القــوانین العلمیــة

ینمــــي لــــدى  و،طــــات األمــــان أثنــــاء التجریــــب العملــــيعــــاة احتیاارالتــــدریب علــــى م، والعمــــل المخبــــري
، وكمـا والمالحظـات بطریقـة علمیـة دقیقـة والمباشـرة وتـسجیل النتـائجالطالب المقدرة على المالحظة ال

ل المعلومـــات مـــن خـــال للتوصـــل إلـــى االســـتنتاجات المالئمـــة اســـتخدام التفكیـــر المنطقـــي یهمینمـــي لـــد
   .ت التي یحصل علیها أثناء التجربةوالمشاهدا

تبـــین مـــن خـــالل اســـتقراء الدراســـات التـــي أجریـــت فـــي العقـــدین المنـــصرمین والتـــي اهتمـــت وی
أن هنــاك نــواحي قــصور عدیــدة ، بتقــصي وتــشخیص الحالــة الراهنــة لوظیفیــة منــاهج العلــوم وتدریــسها
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ت مــن مجموعــة مــن علــى أن أوجــه القــصور تلــك تبــدوقــد اتفقــت هــذه الدراســات ، فــي منــاهج العلــوم
، وبعـدها عــن حیـاة الطــالب سـوء تنظـیم محتــوى منـاهج العلـوم ونقــص األنـشطة، المظـاهر مـن أهمهــا

ویتـــضح ذلـــك مـــن أن معظـــم ، ٕواهمـــال اكتـــشاف المـــتعلم وتوصـــیله للمعلومـــات وبنـــاء للمعرفـــة بنفـــسه
ٕلعلمیـــة واجـــراء التجـــارب وتقـــدیم النـــشاطات معلمـــي العلـــوم بهـــذه المرحلـــة یقومـــون بتـــدریس المفـــاهیم ا

ة واألدوات المعملیـة نقـص المـواد واألجهـز، وشاركة الطـالب لهـم فـي تلـك المواقـفبشكل كامـل دون مـ
ممـــا یحـــد مـــن تنفیـــذ التجـــارب واألنـــشطة المتنوعـــة وهـــذا یـــنعكس بـــدوره علـــى اكتـــساب فـــي المـــدارس 

ٕیـق مـا تعلمـوه وادراكهـم للـدور الـوظیفي للعلـوم كمـا ال یـسمح لهـم بتطب، الطالب للمهـارات الالزمـة لهـم
  )139: 2010سلیمان،  (. في حیاتهم

وفي هذا اإلطار كانت هناك العدیـد مـن الدراسـات واألبحـاث العلمیـة التـي هـدفت إلـى معرفـة 
، )2010الزهرانـي، ( واقع المختبرات العلمیة وتحدید أهم المعیقـات التـي تواجـه المختبـرات مثـل دراسـة

ـــــــسلمي(  ـــــــي،(، )2010، ال ـــــــشري،  (،)2009التـــــــویجري، (  ،)2009الزهران الـــــــشایع، ( ،)2007المنت
، )2000: القمیـــزي (،  )2003الـــصانع، ( ،  )2005المـــدیفر، ( ،  )2006، آل صـــویان(، )2006

 إلـــى ة، ضـــعف األداء فـــي المختبـــرات العلمیـــة بالجامعـــات الفلـــسطینی )2012عـــایش، ( هـــذا ویعـــزو 
مــن قبــل إدارة الجامعــات فــي تــوفیر وســائل الــسالمة وقــصور فــي تــوفیر بعــض عــدم االهتمــام الكــافي 

األدوات واألجهــزة والمعــدات الواجــب توفرهــا للمختبــرات العلمیــة، ویالحــظ مــن الدراســات الــسابقة أنــه 
یوجــد قــصور كبیــر فــي عملیــة تقــویم المختبــرات العلمیــة فــي ضــوء معــاییر محــددة، حیــث أن معظــم 

رفــة مــدى اســتخدام المختبــرات أو المعیقــات التــي تواجــه الطلبــة أو الفنیــین الدراســات توجهــت إلــى مع
المــشرفین علــى المختبــرات، فــي حــین اتجهــت العدیــد مــن الدراســات إلــى معرفــة اتجاهــات الطلبــة أو 
المــشرفین الفنیــین نحــو المختبــرات لــذا فــإن الدراســة الحالیــة هــدفت إلــى التعــرف علــي واقــع المختبــرات 

ًمعات الفلسطینیة فـي محافظـات غـزة وفقـا للمعـاییر العالمیـة لتقـویم المختبـرات ووضـع العلمیة في الجا
  .تصور مقترح لتطویرها 

ومما تقدم ومن خالل دراسة الباحـث فـي عـدد مـن الجامعـات الفلـسطینیة فـإن المختبـرات فـي 
مكانــات قطــاع غــزة شــأنها شــأن العدیــد مــن دول العــالم المــشابهة تتــسم بــبعض القــصور إمــا لــنقص اإل

  عــدد الطلبــةكثــرةلعلمیــة ومختبــرات االصــغر مــساحة ، ونقــص األدوات واألجهــزة المعملیــةالالزمــة أو 
، قلــة العنایــة بــالمختبرات ومتابعتهــا مــن قبــل المــسئولین عنهــا فــي إدارة التعلــیمفــي المختبــر الواحــد، و

 لطریقـــةبا اتمختبـــرالیتطلـــب توظیـــف وهـــذا ، عـــدم وجـــود صـــیانة دوریـــة لـــألدوات واألجهـــزة المعملیـــةو
ًوقواعـد ثابتـة ومحـددة مـسبقا ومتفـق علیهـا عالمیـا وذلـك  محـددات فـي ضـوء السلیمة والـصحیة للحكـم ً

إعــادة تــصمیم  وذلــك بلمختبــرات العلمیــةا  المرجـوة مــنعامــةال علـى مــدى التقــدم نحــو تحقیــق األهــداف
  .والعشرین الحادي الطلبة الكتساب مهارات القرن ًم تعلیمي یخلق فرصا تساعدنظا
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وفي ضوء ما سـبق مـن عـرض مختـصر ألهمیـة المختبـر فـي تـدریس العلـوم وحتـى ال یكـون 
ًتــدریس العلــوم بــالمختبر مــضیعة للوقــت والجهــد، وبعــدا عــن العملیــة التربویــة وعــن أهــدافها ومــسارها 
المطلــوب، وحتــى ال تنتهــي دروس العلــوم بــالمختبر بالفــشل والفوضــى، اتجهــت البــرامج الحدیثــة فــي 
ٕتدریس العلوم إلى االهتمام بالمختبرات العلمیة وابرازها والتركیز علیها لتحقیق أهـداف تـدریس العلـوم، 
ًونظــرا ألهمیــة المختبــر وتقنیاتــه فــي تــدریس العلــوم ومحوریتــه فــي التربیــة العلمیــة نــشأت فكــرة الدراســة 

الدراســة مــن المبـــررات وقــد نبعــت مــشكلة فــي تقــویم المختبــرات العلمیــة فــي ضــوء المعـــاییر العالمیــة 
  :التالیة 
 . المختبرات العلمیة للمعاییر العالمیةنتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدم مراعاة .1

 تـأتي هـذه الدراسـة لتــسد ثغـرة وتـشق طریقهــا مـستجیبة للـدعوات المنادیــة بـضرورة إجـراء مزیــد .2
 .ة المختبرات العلمیمن البحث والتقصي على مدى تحقق المعاییر في 

تقـویم وتطـویر المختبـرات  نحـو  واألجنبیـةمسایرة التوجهات الحدیثة والقائمة في البالد العربیة .3
  .في ضوء المعاییر العالمیةالعلمیة 

 
  :مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئیس التالي
محافظــات غــزة فــي ضــوء المعــاییر مــستوي جــودة المختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمــا 

  العالمیة ؟
   :وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

  ؟المختبرات العلمیة تقویم ل  العالمیةمعاییرالما  -1
ما مدى توافر المعـاییر العالمیـة للمختبـرات العلمیـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي محافظـات  -2

 غزة ؟

زة فـــي غـــ  فـــي محافظـــاتفـــي الجامعــات الفلـــسطینیة علمیـــةللمختبـــرات المــا التـــصور المقتـــرح  -3
 ؟  العالمیةمعاییرضوء ال

  :أهداف الدراسة 
   :تهدف الدارسة إلى

  تحدید معاییر تقویم المختبرات العلمیة في ضوء المعاییر العالمیة. 

  ًتحدیــد واقــع المختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة فــي محافظــات غــزة وفقــا للمعــاییر
 .لمیة لتقویم المختبرات العا

  وضــع تــصور مقتــرح للمختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة فــي محافظــات غــزة فـــي
 .ضوء المعاییر العالمیة 
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  :أهمیة الدراسة 
  :تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها

تتعلــق   األولــى مـن نوعهـا فــي محافظـات غــزة التـي-ثعلــى حـد علــم الباحـ –تعتبـر الدراسـة  -1
المعــاییر فــي ضـوء   فـي محافظــات غـزة،الجامعـات الفلــسطینیةفــي مختبــرات العلمیـة البتقـویم 

 .العالمیة 

 بمثابــة نـــواة وقاعـــدة الدراســـةكــون هـــذا تكـــي الجامعــات الفلـــسطینیة، مــن الممكـــن أن تـــستفید  -2
والتحقق من كفاءتها وفعالیتها في تحقیـق األدوار والمهـام المناطـة المختبرات العلمیة  رلتطوی

  . بها

تفـــتح المـجــال لدراســــات أخـــرى تتعلــــق بتطـــویر المختبــــرات وتجهیزهـــا بأحــــدث األجهـــزة وفــــق  -3
 .التطور الحاصل في هذا العصر 

  
  :مصطلحات الدراسة 

ٕهي عملیة مستمرة یتم من خاللها معرفة مواطن القـوة والـضعف، واصـدار األحكـام والقـرارات : تقویم 
  .ر القوة في ضوء المعاییر العالمیة الالزمة لعالج عناصر الضعف وتعزیز وتطویر عناص

مـواد مدرسـو  الـذي یقـوم فیـه بالجامعـات الفلـسطینیةالمخصص   ذلك المكانهي :المختبرات العلمیة 
لعملیـــة  وشـــرح الـــدروس ابـــإجراء التجـــارب التوضـــیحیة ،) أحیـــاء– كیمیـــاء -فیزیـــاء(العلـــوم الطبیعیـــة 

مــستلزمات الــضروریة لتنفیــذ تلــك األنــشطة، ویقــوم ًة، ویكــون مجهــزا بكافــة الالتطبیقیــة للــدروس النظریــ
  باإلشراف علیه موظف خاص یسمي فني المختبر

مـا یقـاس بـه غیـره، وهـو "  كلمـة جمـع مفردهـا معیـار وهـو Standards المعـاییر :المعاییر العالمیـة 
  ) .معجم لسان العرب " ( النموذج المحقق لما ینبغي أن یكون علیه الشيء 

 بالمـــستوي المتوقـــع الـــذي وضـــعته هیئـــة مـــسئولة أو معتـــرف بهـــا، بـــشأن درجـــة أو والمعیـــار هـــو بیـــان
ًهــدف معــین یــراد بهــا الوصـــول إلیــه، ویحقــق قــدرا منـــشودا مــن الجــودة والتمیــز   : 2005الطـــالع، ( ً

36 . (  
ویعرفهـــا الباحـــث بأنهـــا تلـــك المواصـــفات المنـــصوص والمتفـــق علیهـــا مـــن قبـــل مؤســـسات وتجمعـــات 

ن مــن خاللهــا التعــرف علــى المــستوى الحــالي للموضــوع المــراد معرفــة مــستواه مــن دولیــة، والتــي یمكــ
خــالل مقارنتــه بالمــستوى القیاســي، وســوف یعتمــد الباحــث علــى المعــاییر التــي ســیقوم بإعــدادها وذلــك 

، باإلضـافة لمعـاییر العامـة فـي والیـة كارولینـا الـشمالیةمن خالل معاییر إدارة التعلـیم العـام بالمـدارس 
م المختبــــرات العلمیــــة فــــي جامعــــة تكـــــساس، إضــــافة لمعــــاییر إدارة الــــسالمة والــــصحة المهنیـــــة تقــــوی

  .األمریكیة 
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  :حدود الدراسة 
  :اقتصرت هذه الدراسة على عدة محددات 

تتنــاول الدراســة المعــاییر العالمیــة الالزمــة لمواصــفات المختبــرات العلمیــة :الحــد الموضــوعي  -1
  .في الجامعات الفلسطینیة 

المختبــرات العلمیــة فــي الفــصل الدراســي األول مــن العــام الدراســي تــم تقــویم : لزمــاني الحــد ا -2
2011/2012.  

المختبــــرات العلمیــــة فـــــي الجامعــــات الفلـــــسطینیة  الدراســــة علـــــى تـــــم إجــــراء: الحــــد المكــــاني  -3
  ).الجامعة اإلسالمیة، جامعة األزهر، جامعة األقصى ( بمحافظة غزة 
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  ر النظرياإلطا

  
  التقویم التربوي: ًأوال 
  المختبرات العلمیة: ًثانیا 
  الجامعات الفلسطینیة: ثالثا 
  المعاییر العالمیة: ًرابعا 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 وسیلة لتحقیق غایـات عدیـدة، مـن هي ذاتها بقدر ما فيمنظومة التقویم الشامل لیست غایة 
قـام الباحـث خـالل هـذا الفـصل باسـتعراض أراء ، فقد ملیة التعلیمیة، وتحقیق جودتهاأهمها تحسین الع

ـــذین تنـــاولوا  التقـــویم التربـــوي وخصائـــصه وأســـسه وأدواتـــه، كمـــا قـــام باســـتعراض بعـــض المختـــصین ال
 وكمــــا قــــام ، وطــــرق تدریــــسها فــــي تــــدریس العلــــوما وأهمیتهــــات العلمیــــة ومفهومهــــاموضــــوع المختبــــر

الـــسالمة فـــي المختبـــرات العلمیـــة، كمـــا سیتـــضمن الفـــصل الثـــاني الحـــدیث عـــن باســـتعراض إجـــراءات 
المعــاییر العالمیـــة وخصائـــصها وأهمیتهـــا وشــرح عـــن المؤســـسات التـــي اســتنبط منهـــا الباحـــث معـــاییر 

  : التالي وذلك على النحو ،تقویم المختبرات
  

  التقویم التربوي: ًأوال 
ول دائمــا أن یعــرف مــاذا ، یحــاي الحیــاةن خــالل جهــوده المتنوعــة فــمــن طبیعــة اإلنــسان ومــ

، والتقـــویم ضـــروریة فـــي حیـــاة اإلنـــسانتعتبـــر عملیـــة القیـــاس  و،أنجـــز منهـــا، ومـــاذا بقـــي علیـــه لینجـــز
إلنــــسان التقــــویم بــــصوره ا ســــتخدم وقــــد ا،ســــة أبــــسط األمــــور الحیاتیـــة الیومیــــةویـــستعین بهــــا فــــي ممار

ینبغــي الوصــول إلیهــا و آمــال یــسعى إلــى  اتأســالیبه المتنوعــة منــذ كانــت هنــاك أمامــه غایــالمختلفــة و
ٕان الهــدف الــرئیس للتقــویم التربــوي هــو ضــمان جــودة العملیــة التربویــة ونواتجهــا، ذلــك ألن ، وتحقیقهــا 

، وبقیــــة قطاعــــات المجتمــــع، العلــــوم مؤســــسات التربویــــة هــــو إكــــساب الطــــالبالغــــرض مــــن جهــــود ال
ق تحدیـــدها بوضـــوح مـــن خـــالل الـــسیاسات التـــي ســـب، والمعـــارف والمهـــارات والـــسلوكیات واالتجاهـــات

ًومــن هنــا فــإن التقــویم ســواء أكــان تقویمــا ، والمنــاهج والبــرامج المختلفــة، التعلیمیــة، والخطــط الدراســیة ٌ
ًمــــستمرا أم تقویمــــا نهائیــــا شــــرط رئــــیس لتحقیــــق الجــــودة فــــي التعلــــیم، مــــن خــــالل وجــــود معــــاییر أو  ً

 للتأكـــد مـــن أنهـــا، والتقـــویم المـــستمر لهـــا، ونواتجهـــامواصـــفات لمـــدخالت العملیـــة التعلیمیـــة وعملیاتهـــا 
َّوأن العملیــات توجــه الوجهــة الــصحیحة ، تــسیر وفــق المواصــفات المطلوبــة إذا أظهــر التقــویم حاجتهــا ُ

من المسلمات التي تالزم البحث العلمي والبـاحثین أن تكـون لدیـه أدوات مقننـة ومنظمـة و إلى ذلك، و
توضـــیح  حـــدیثا عـــن علـــى هـــذا األســـاس ســـنعمد فـــي، وحیادیـــةذات أســـس علمیـــة تتـــصف بالدقـــة و ال

مفهـــوم التقـــویم التربـــوي، وخـــصائص وأســـس التقـــویم الجیـــد، وأدوات التقـــویم التربـــوي و التقـــویم، مفهـــوم
  .وسنقوم بتوضیح مفهومها وممیزاتهما وعیوبهما ، المالحظة  بطاقةا حولنقتصر حدیثیوس
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  :مفهوم التقویم 
تناولــت مفهــوم التقــویم فــي كتابــات المختــصین ولــذلك تــصبح غایتنــا تعــددت التعریفــات التــي 

ًاآلن البحث عن التعریف األكثر شموال وتطبیقا بما ینفع    .مدرس العلوم في تطبیقه ً
عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات بغرض تحدیـد درجـة تحقیـق األهـداف هي عبارة عن 

یع أن نقــول بــأن التقــویم هــو عملیــة منظمــة لجمــع واتخــاذ القــرارات بــشأنها وفــى مجــال المدرســة نــستط
 واإلدارة والمرافــق والوســائل والنــشاطات مــدرسوتحلیــل المعلومــات حــول البــرامج المتعلقــة بالطالــب وال

التــي تــشكل بمجموعهــا وحــدة عملیــة التعلــیم وذلــك للتأكــد مــن مــدى تحقیــق األهــداف التخــاذ القــرارات 
ب الــضعف وتعزیــز جوانــب القــوة وتحقیــق النمــو المتكامــل بــشأن البــرامج، وذلــك بهــدف معالجــة جوانــ

  .وتنظیم البیئة التربویة
وبما أننا مهتمـون بالمجـال التربـوي فـان المعلومـات التـي یـتم جمعهـا وتحلیلهـا وتفـسیرها تتمحـور حـول 
ســـلوك المـــتعلم أو تتعلـــق بـــه كمـــا أن القـــرارات التـــي یـــتم اتخاذهـــا تتعلـــق بالعملیـــة التعلیمیـــة التعلیمـــة 

  )22:2009المحاسنة، ومهیدات  .(بجوانبها المتعددة 
  

  :مفهوم التقویم التربوي
یعرف التقویم التربوي بأنه عملیة منظمة لجمع البیانـات ثـم تفـسیرها وتقییمهـا، فـالحكم علیهـا، 
وبالتــالي الــشروع باتخــاذ إجــراءات عملیــة فــي شــأنها بهــدف التغییــر والتطــویر، كمــا أنــه عملیــة تربویــة 

لدراسة المستفیـضة والبحـث والنظـر واإلمعـان والتحقیـق والتمحـیص والتثمـین للموضـوع المـراد تتطلب ا
تقویمـه، وهـذا یتطلــب العمـل المــنظم لجمـع البیانــات والمعلومـات بطریقــة صـادقة وموضــوعیة ومـن ثــم 
تحلیلهــا وتفــسیرها وتبویبهــا بهــدف الوصــول إلــى نتــائج یمكــن الحكــم بواســطتها علــى قیمــة الموضــوع 

نا حسناته وسـیئاته، بهـدف اتخـاذ القـرار واتخـاذ اإلجـراءات الفعلیـة الالزمـة لـسد الـنقص واإلصـالح وبی
   ) .15:2008الحریري، . ( 

َأســلوبا علمیــا یعنــى بالتــشخیص الــدقیق ألي موضــوع، ومؤشــرا لـــد " ویعتبــر التقــویم التربــوي  ً ً
ــــة وفــــى  ــــة التعلیمی ــــد مــــدى كفــــاءة جمیــــع عناصــــر العملی ــــه فــــي تحدی مقــــدمتها اإلدارة المدرســــیة داللت

  ) .12:2007الحریري،.( باعتبارها المحك الرئیسي في إنجاح بقیة العناصر األخرى 
 هاعبارة عن عملیة منهجیة لجمع البیانات وتفسیرویري الباحث أن التقویم التربوي هو 

زات العملیة  بما یؤدي إلصدار أحكام تتعلق بالطلبة أو أحد مرتكللحكم على ظاهرة تعلیمیة معینة
  . التربویة مما یساعد في تحسین وتوجیه مسار العملیة التربویة
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  :خصائص وأسس التقویم الجید
 .ًیجب أن یكون التقویم شامال لجمیع أهداف تدریس العلوم - 1

ًلتقویم مستمرا أي یسیر جنبا إليیجب أن یكون ا - 2  . جنب مع التدریسً

 .ًمتمشیا معهًیجب أن یكون التقویم متناسقا مع األهداف و - 3

 .ًیجب أن یكون التقویم متنوعا بمعنى أن تستخدم فیه كل وسائل التقویم - 4

 :یجب أن یبنى التقویم على أسس علمیة ومن هذه األسس ما یلي - 5

 بذاتیـة - كأحـد وسـائل التقـویم–ویقـصد بهـا عـدم تـأثیر نتـائج االختبـار : الموضوعیة  - أ
 .المصحح

فاختبــــار ، تبـــار مــــا وضـــع لقیاســـهیقـــصد بـــصدق االختبــــار أن یقـــیس االخ: الـــصدق  -  ب
ًالتحـــصیل البیولـــوجي یكـــون صـــادقا إذا كـــان یقـــیس فقـــط المعلومـــات فـــي البیولـــوجي 

 .دون غیره من أفرع العلوم

یقــصد بثبــات االختبــار أن یعطــي نفــس النتــائج إذا طبــق علــى نفــس األفــراد : الثبــات  -  ت
 .مرة أخرى بعد فترة زمنیة من تطبیقه األول

وهــو الـــذي ، میــز هــو الــذي یمیـــز بــین الطالــب المجــد والمهمــلاالختبــار الم: التمیــز  -  ث
ویــتم حــساب دلیــل التمیــز لكــل مفــردة ، یمیــز كــذلك بــین مــستویات الطــالب وقــدراتهم

 )163:1999 فرج،.(من مفردات االختبار بمعدالت إحصائیة معینة
 

  التقویم في ظل حركة المعاییر التربویة
ببـــساطة علـــى أنـــه القیـــاس القبلـــي والبعـــدي لألهـــداف ربیـــة التقلیدیـــة تنظـــر إلـــى التقـــویم إن الت

ًعدمـه، واصـدار حكـم قیمـي إیجابیـا استنتاج مدى إنجازها منو ،التعلیمیة  فـالمفترض ،ً أو سـلبا بـشأنهإ
 ع المعرفـة وهـذه التغذیـة الراجعـةیوفر آلیة التغذیة الراجعة األولیة في تعلم أي فرع من فـرو أن التقویم
فــي توجیــه بــرامج التنمیــة المهنیــة مكانیــة إحــداث تغیــرات فــي الــسیاسات، وإ تفیــد فــي حــدوثها فــي حــال

ً حالیــا  هــو أحــد عناصــر والواقــع أن التقــویم ،ع المتعلمــون لتحــسین نتــائج تعلمهــمللمعلمـین وفــي تــشجی
ًاألكثر تعرضا للنقد، العتماده غالبا المنهج ، وحیـدة للحكـم علـى مـستوى المتعلمـون االختبارات وسـیلة ً
 القلـم مـع اختیـارن التركیـز علـى اختبـارات الورقـة والحق إفقة على تقدمهم الدراسي من عدمه، واوالمو

اإلجابـــة الـــصحیحة مـــن بـــین عـــدد مـــن اإلجابـــات لـــن یقـــیس قـــدرة المـــتعلم علـــى اســـتخدام و توظیـــف 
ت لـن تقــیس قدرتـه علــى أداء عمـل مــا، أو شــيء مواقـف واقعیــة حیاتیـة كمــا أن االختبــارا المعرفـة فــي

.  حاجة إلـى األخـذ بحركـة المعـاییر عملیة التربویةبوضعه الحالي هو أكثر عناصر ال  فالتقویم،نمعی
  )160: 2003 ،فضل اهللا(
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  :أدوات التقویم التربوي 
یتوقــــف اختیــــار و ،البیانــــات فــــي المجــــال التعلیمــــيو توجــــد عــــدة أســــالیب لجمــــع المعلومــــات

ار األســــلوب أو األســــالیب األكثــــر مناســــبة لــــذا البــــد مــــن اختیــــ األســــلوب علــــى الهــــدف مــــن التقــــویم،
یمكــن هنــا ذكــر بعــض ، وكلمــا تنوعــت األســالیب كــان ذلــك أجــدى التخــاذ القــرارات المناســبةو للهــدف،

، المقــــابالت، مقــــاییس التقــــدیر، المالحظــــة ( :هــــي دون التعــــرض إلــــى تفاصــــیل شــــرحها و،األســــالیب
 حـدیثي عـن المالحظـة، حیـث أنهـا رسأقتـصو) ، عینـات العمـل سـاللم التقـدیر والمراجعـة، االختبارات

  .األداة األساسیة التي استخدمها الباحث في تطبیق دراسته 
  

   :المالحظة : ًأوال
هـــو أســـلوب رصـــد أداء المـــتعلم فـــي موقـــف تعلیمـــي معـــین علـــى الواقـــع مـــن قبـــل المالحـــظ، 

ٕبغــرض جمــع المعلومــات تمهیــدا لتحلیلهــا واصــدار الحكــم علــى المــتعلم، وتتمیــز بقــدر تها علــى تــوفیر ً
ـــتعلم كمـــا هـــي فـــي الواقـــع، حیـــث یـــصعب  معلومـــات كمیـــة ونوعیـــة حـــول تحقیـــق المـــتعلم لكفایـــات ال
الحــــصول علیهــــا باالختبــــارات، كمــــا أنــــه یمكــــن للمــــدرس تكییــــف المالحظــــة بمــــا یتناســــب والموقــــف 

  .التعلیمي 
لتعـاون والمـشاركة ًونظرا لتعدد مظاهر الـتعلم والتـي ال یمكـن  قیاسـها أو معرفتهـا كالمبـادرة وا

والتنظــیم وحــل المــشكالت، لــذا یمكــن اســتخدام المالحظــة بأدواتهــا المختلفــة فــي تقیــیم مظــاهر الــتعلم 
  )244:2009المحاسنة، ومهیدات  . ( هذه 

علـى أنهـا االنتبـاه إلـى ظـاهرة أو حادثـة معینـة أو شـيء مـا بهـدف ) 226 : 2000ملحـم، (  ویعرفها 
   .الكشف عن أسبابها وقوانینها

 و رصـد مـدى تـوافر المعـاییر العالمیـة للمختبـرات العلمیـة بأنهـاویعرفها الباحث بهـذه الدراسـة 
   .العالمیة المعاییر ضوء في صممت التي المالحظة بطاقة في المالحظات تدوین

  
   :أنواع المالحظة من حیث طبیعتها 

ـــر المـــضبوطة  -1 ة  وهـــي تتـــضمن صـــور مبـــسطة مـــن المـــشاهد:المالحظـــة البـــسیطة غی
ًواالســتماع بحیـــث یقـــوم الباحـــث فیهـــا بمالحظـــة الظــواهر واألحـــداث كمـــا تحـــدث تلقائیـــا فـــي 
ظروفهــــا الطبیعــــة دون إخــــضاعها للــــضبط العلمــــي و هــــذا النــــوع مــــن المالحظــــة مفیــــد فــــي 
الدراســـات االســـتطالعیة التـــي تهـــدف إلـــى جمـــع البیانـــات األولیـــة عـــن الظـــواهر واألحـــداث 

  .ة و مضبوطة في المستقبل ًتمهیدا لدراستها دراسة متعمق
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 وهــي المالحظــة العلمیــة بــالمعنى الــصحیح بحیــث تــتم فــي ظــروف :المالحظــة المنظمــة  -2
ًمخطـــط لهـــا ومـــضبوطة ضـــبطا علمیـــا دقیقـــا وتختلـــف المالحظـــة المنظمـــة عـــن المالحظـــة  ً
البــسیطة مــن حیــث أنهــا تتبـــع مخططــا مــسبقا ومــن حیــث كونهـــا تخــضع لدرجــة عالیــة مـــن 

نسبة للمالحظ ومادة المالحظة كما تحدد فیها ظروف المالحظـة كالزمـان الضبط العلمي بال
والمكان ویستعین المالحظ في الغالب بـبعض الوسـائل المیكانیكیـة كالمـسجالت الـصوتیة أو 
كـــامیرات التـــصویر الـــسمعیة والبـــصریة وغیـــر ذلـــك مـــن األدوات وذلـــك بهـــدف جمـــع بیانـــات 

  )227-226 : 2000 ملحم،(  .دقیقة عن الظاهرة موضوع البحث 

  :مزایا المالحظة 
قـــد تكـــون المالحظـــة أفـــضل وســـیلة لجمـــع المعلومـــات حـــول كثیـــر مـــن الظـــواهر والحـــوادث،  -1

  .كالظواهر الطبیعیة 

تــسجل المالحظــة الحادثــة والــسلوكیات فــي وضــعها الطبیعــي، وتــسمح بــالتعرف علــى بعــض  -2
 .األمور التي قد ال یكون الباحث قد فكر بأهمیتها 

ل الـسلوك الـذي یالحـظ مباشـرة أثنـاء المالحظـة ممـا یـضمن دقـة التـسجیل وبالتـالي یتم تسجی -3
 .دقة المعلومات، ودقة بالنتائج 

تنفـــرد فـــي الحـــصول علـــى معلومـــات ال یمكـــن توفیرهـــا بطریقـــة آخـــري، كمـــا هـــو الحـــال قـــي  -4
 .البحوث المیدانیة 

  :عیوب المالحظة 
وخاصـــة إذا تطلـــب األمـــر مالحظـــة ًقـــد تـــستغرق وقتـــا وجهـــدا وتكلفـــة فـــي بعـــض األحیـــان،  -1

  .الظاهرة لفترات زمنیة طویلة وفي ظروف صعبة 

 .التحیز من قبل الباحث في بعض األحیان وخاصة عند تأثره بالظاهرة التي یالحظها  -2

 .یغیر األشخاص الذین تتم مالحظتهم سلوكیاتهم وال یظهرون سلوكیات حقیقة  -3

 )73-72 : 2009علیان، . (قة معلوماتها قد تتأثر بعوامل وقتیة تؤثر على نجاحها ود -4

لمعرفــة انتبــاه مقــصود ومــنظم ومــضبوط ویــري الباحــث أن بطاقــة المالحظــة هــي عبــارة عــن 
مــن أهــم مالحظــة بطاقــة الوتعتبــر  لالرتقــاء بمــستواها،  أســبابها وقوانینهــامعرفــة بغیــة بعــض الظــواهر
ً، إذ أن هــــذه تلعــــب دورا هامــــا فــــي بیــــانأســــالیب التقــــویم ، والتقــــدم فــــي اكتــــساب تحــــسن األداءمــــدى  ً

بتـضییق نطـاق المالحظـة وتركیزهـا ، وقد اسـتخدم الباحـث بطاقـة المالحظـة حیـث أنهـا تقـوم المهارات
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تمكـــــن المالحـــــظ مـــــن تـــــسجیل ، وكمـــــا أنهـــــا علـــــى جانـــــب معـــــین دون االنـــــشغال بالجوانـــــب األخـــــرى
   .ي الشخصيالمعلومات بطریقة موضوعیة كما هي في العقل دون االعتماد على الرأ

 التـــي ینـــزل فیهــا الباحـــث إلـــى المجـــال وقــد اختـــار الباحـــث بطاقــة المالحظـــة فـــي دراســـته ألنهــا األداة
 ،الطبیعــي الــذي تحــدث فیــه الظــاهرة بــشكل تلقــائي كــي یالحــظ ویــسجل مــا الحظــه بكــل دقــة وتفــصیل

حظــه،  أنــه نــسي شــیئا مــا هامــا لــم یالحظــه أو شــك فــي بعــض مــا ال- الباحــث–ٕواذا مــا اتــضح لــه 
ومـــن  یمكنـــه العـــودة إلـــى میـــدان الظـــاهرة لیعیـــد مالحظتهـــا ویـــستكمل مـــا فاتـــه ویتأكـــد ممـــا شـــك فیـــه،

 أن الباحــث یــستطیع أن یعــد نفــسه قبــل قیامــه بالمالحظــة، كــأن یحــدد مــا یریــد أن یالحظــه، هــاممیزات
خـالل الرجـوع ، وقد قام الباحث بإعداد بطاقـة المالحظـة مـن ویهیئ الوسائل المالئمة لطبیعة الظاهرة

 عضــإلــى األدب التربــوي والدراســات الــسابقة الخاصــة فــي مجــال المختبــرات العلمیــة، وقــام الباحــث بو
 وذلــــك مــــن خــــالل معــــاییر إدارة التعلــــیم العــــام ،المختبــــرات العلمیــــةلمبدئیــــة لتقــــویم قائمــــة بالمعــــاییر ا

ویم المختبـــرات العلمیـــة فـــي ، باإلضـــافة إلـــى معــاییر تقـــالعامـــة فـــي والیـــة كارولینــا الـــشمالیةبالمــدارس 
جامعـــة تكـــساس، إضـــافة إلـــى معـــاییر إدارة الـــسالمة والـــصحة المهنیـــة األمریكیـــة والتـــي تمثلـــت فـــي 

أربعــة التــي شــملت قــة المالحظــة فــي صــورتها األولیــة وإعــداد بطا، وقــام الباحــث ب )6( الملحــق رقــم 
( لمعیــار التجهیــزات فقــرة  ) 19 (لمعیــار الــسالمة واألمــان   فقــرة) 19(  مقــسمة إلــى معــاییر رئیــسیة

أي أن العــدد الكلــي لفقــرات فقــرات لمعیــار متطلبــات العــصر،  ) 7(  لمعیــار البنیــة التحتیــةفقــرة  ) 20
المالحظـة فــي  یوضـح بطاقـة)  6( الملحـق رقـم فقـرة و ) 65( المالحظـة فـي صـورتها األولیـة  بطاقـة

   .صورتها األولیة
  :تقویم العمل المخبري 

ملـي فـي تـدریس العلـوم بـشتى تخصــصاته الفرعیـة جانـب مهـم ورئـیس فـي تــدریس الجانـب الع
بــل إن النظــرة الحدیثــة فــي أدبیــات التربیــة تــرى أن الجانــب النظــري هــو الجــزء التــابع للجوانــب ،العلــوم 

ولتقــویم الــتعلم المهــاري أو مــا یــشار ، الغایــة فــي تعلــیم العلـوم الطبیعیــةالعملیـة والتطبیقیــة والتــي تمثــل 
   :یه بالمختبر عدة أسالیب تتمثل فیما یليإل

 :التقاریر المخبریة  -1

هي التقاریر التـي یكتبهـا الطلبـة عـن أنـشطتهم المخبریـة، وهـي طریقـة مـستخدمة بـشكل كبیـر 
ًلتقویم تقدم الطالب وتقریر فهمه باستخدام المختبر، إال أن التقریـر قـد یكـون مـصاغا بطریقـة ال تمـنح 

  .أو المرونة الفرصة للطالب لإلبداع 
ي بعض الفقرات األساسـیة التـي یجـب أن یـضمنها التقریـر، مـع تـرك فـسحة أمـام الطالـب مـن لوفیما ی

  : كتابة التقریر دأجل اإلبداع والتجدید عن
 .سهولة استنتاج ما یحاول الطالب تحدیده   - أ
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 .ات التي أتبعها الطالب للوصول إلى حل المشكلة اإلجراءسهولة التعرف إلى   -  ب

 . جمیع القیاسات واضحة مع وحداتها الصحیحة أن تكون  -  ت

 .أن تكون الرسوم البیانیة واضحة، ودقیقة ألن دقة الرسم تسهل استخالص النتائج   -  ث

 .ًأن تقدم االستنتاجات حال للمشكلة باستخدام البیانات التي حصل علیها من التجربة   - ج

 .ها أن یساعد التقریر الطلبة في مراجعة المادة الدراسیة وزیادة فهم  - ح

 :تسجیل أداء الطالب  -2

، لتقـــویم نـــشاط الطالـــب فـــي )1( رقـــم جـــدولتـــستخدم اســـتمارة تـــسجیل أداء الطالـــب الموضـــحة فـــي ال
  .العمل المخبري 

ًحیث یظهر في الصف العلوي مهارات عملیات العلم بینما تسجل أسماء طـالب الـصف عمودیـا كمـا 
  .في الجدول اآلتي 

   )1( جدول 
  یل أداء الطالبجدول یوضح استمارة تسج

  مهارات عملیات العلم
  اسم الطالب

جمــــــــــــــــــــــــــــع   التنبؤ  التصنیف  المقارنة  المالحظة
  البیانات

وضـــــــــــع   االستدالل
  فرضیة

تكـــــــــــــــــــــــوین 
  نموذج

1                  
2                  
3                  
4                  

مهــارة  مقابـل اسـم كــل طالـب العالمـة التــي تـشیر إلـي مــستوى أداء الطالـب فـي المــدرسحیـث یـضع ال
 یمكـن ًان عـدد الطـالب فـي الـصف كبیـراإن مثل هذه العملیة قد تحتـاج إلـى وقـت كبیـر خاصـة إذا كـ

 مالحظــة العمــل المخبــري بــشكل دقیــق فــي أحــد األوقــات ولكنــه یمــر علیــه بــشكل ســریع فــي مــدرسلل
خبـري یمكـن االسـتفادة مـن هـذه االسـتمارة فـي نهایـة الفـصل الدراسـي لتقـویم الجانـب الم. أوقات أخـري

  )317-316: 2005الهویدي،  (.في مادة العلوم 
ومـــن خـــالل اطـــالع الباحـــث ومقابلـــة عـــدد مـــن الفنیـــین والعـــاملین فـــي مجـــال المختبـــرات العلمیـــة فـــي 

م فقـط بـل یجـب ضـع لكـل مـادة دلیـل للتجـارب العملیـة وهـو ال یـشمل المعلـمحافظة غزة وجد أنه قـد و
 ویــشمل ذلــك الــدلیل فــي الغالــب یتجــزأ والفنــي جــزء ال طــالع علیــة ألن المعلــمعلــى فنــي المختبــر اال

مكــان لكتابــة تــاریخ إجــراء ر، وإرشــادات األمــن والــسالمة فــي المختبــ علــى مجموعــة مــن األمــور هــي
  .مل، ومكان لكتابة نتائج التجربة ، وخطوات العالهدف من التجربة، والتجربة
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  المختبرات العلمیة: ًثانیا 
یهـــدف إلـــى توضـــیح المفـــاهیم العلمیـــة ، مـــن مرافـــق الجامعـــةمرفـــق ضـــروري ومهـــم المختبـــر 

ًللطلبـــة وترجمـــه النظریـــات والقـــوانین عملیـــا لترســـیخها فـــي أذهـــانهم األمـــر الـــذي یـــدفع إلـــى محـــاوالت 
  .اإلبداع واالستكشاف 

ویتفـق العدیـد مـن التربـویین بـأن الوســائل والمعینـات التعلیمیـة والمـواد واألجهـزة المختلفـة البــد 
 –فیزیــاء (  كافــة مراحــل العملیــات التعلیمیــة وبمختلــف المــواد الدراســیة ومنهــا مــواد العلــوم أن تواكــب

ًلمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي تــسهیل تعلــیم وتعلــم العلــوم خــصوصا وأن تعلــیم وتعلــم )  أحیــاء-كیمیــاء
یــصف العلــوم مــن دون المــواد واألجهــزة فــي المختبــرات یعــد بمثابــة الجــسم الخامــد مــن دون شــرایین، و

العدیــد مــن االختــصاصیین فــي مجــال  تــدریس العلــوم المختبــر بأنــه بمثابــة القلــب النــابض فــي تعلــیم 
  ) 556: 2003الصانع، .(وتعلم العلوم 

  
  مفهوم المختبرات العلمیة

لقد وردت تعریفات كثیرة في أدبیات الموضـوع لمفهـوم المختبـرات العلمیـة فقـد عرفهـا الناشـف 
 خــاص تتــوافر فیــه األجهــزة واألدوات وتكــون الفرصــة فیــه مهیئــة إلجــراء بأنهــا مكــان ) 96: 2004( 

( التجربة بغیة تحقیـق أهـداف عملیـة محـدودة ویقـوم الطلبـة بأنفـسهم بـإجراء التجـارب، وتـرى الزهرانـي 
بأنــه المكــان المخــصص إلجــراء التجــارب واألنــشطة العملیــة " أن المختبــرات العلمیــة  ) 10 : 2010

( وعرفتـــه " لعلـــوم والمجهـــز بكافـــة المـــستلزمات الـــضروریة لتنفیـــذ هـــذه األنـــشطة المـــصاحبة لـــدروس ا
المكان الـذي یـدرس فیـه مـادة العلـوم وتطبیقهـا حیـث یقـوم الفـرد بعملیـات " بأنه  ) 9 : 2010السلمي 

لتحقیق شعار عن طریق العمل، وبذلك ینتقـل التلمیـذ مـن الـدور الـسلبي إلـى الـدور اإلیجـابي ویـشارك 
ًلیــة التعلیمیــة، ویعرفهــا الباحــث إجرائیــا بأنــه ذلــك المكــان المخــصص بالجامعــات الفلــسطینیة فــي العم

، بـإجراء التجـارب التوضـیحیة ) أحیـاء– كیمیـاء -فیزیـاء( مـواد العلـوم الطبیعیـة والذي یقوم فیه مدرسـ
ریة لتنفیـذ  بكافـة المـستلزمات الـضروًاوشرح الدروس العملیة التطبیقیة للدروس النظریـة، ویكـون مجهـز

 .تلك األنشطة، وكما أنه یقوم باإلشراف علیه موظف خاص یسمي فني المختبر 
 

  :مفهوم التجارب المخبریة 
التـــــي یـــــتم فیهـــــا وضـــــع المـــــتعلم " التجـــــارب المخبریـــــة بأنهـــــا ) 117:2001نـــــشوان،( عـــــرف 

 اسـتخدام باستمرار في مكان الباحث أو المستكشف، حیث یقـوم باكتـشاف الحقـائق العلمیـة مـن خـالل
ًالتجــارب وتوظیــف األدوات المخبریــة للوصــول إلــى هــذه الحقــائق، فالعمــل المخبــري یعتبــر أساســا فــي 
اســتغالل التالمیــذ لألجهــزة العلمیــة البــسیطة وتنفیــذ التجــارب بأنفــسهم، األمــر الــذي یكــسبهم مهـــارات 

  .یدویة  من خالل التفاعل مع األدوات واألجهزة 
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الطریقـــة التــي یوضــع التلمیــذ فیهــا فـــي " بأنهــا ) 262:2003 النجــدي وآخــرون،(وقــد عرفهــا 
مكــــان الباحــــث أو المستكــــشف، فتــــصبح العملیــــة التعلیمیــــة مغــــامرة عظیمــــة ألنهــــا تبنــــي علــــى حــــب 

  " .االستطالع واالهتمام والتجریب
یـضاف إلـى ذلــك ضـرورة أن یكـون العمــل المخبـري مناسـبا وذا عالقــة بعمـر التالمیـذ العقلــي 

ضــوع الــذي ســیدرس مــن جهــة أخــري، ولــذلك یجــب أن یتلقــي المــدرس التجــارب التــي مــن جهــة والمو
ًیــستطیع تالمیــذه القیــام بهــا بأنفــسهم وتحــت إشــرافه، بعیــدا عــن مــواطن الخطــر والخــوف مــن إلحــاق 
ًاألذى بهم، أما دور المـدرس فیجـب أن یكـون مرشـدا وموجهـا لهـم، ال یتـدخل إال بالقـدر الـذي تتطلبـه  ً

  .ك الحاجة إلى ذل
ًوالعمـــل المخبـــري قـــد یكـــون فردیـــا أو جماعیـــا، ویتوقـــف ذلـــك علـــى عـــدد التالمیـــذ فـــي غرفـــة  ً
ًالصف واإلمكانـات المادیـة المتـوافرة، ففـي الـدول النامیـة تكـتظ الـصفوف كثیـرا بالتالمیـذ، یـضاف إلـى 

م ذلـــك عـــدم تـــوافر اإلمكانـــات الالزمـــة، وهنـــا البـــد مـــن اللجـــوء إلـــى العمـــل بالمجموعـــات، حیـــث یقـــس
الــــصف إلــــى خمــــس أو ســــت مجموعــــات، ویــــشترك التالمیــــذ فــــي كــــل مجموعــــة فــــي إجــــراء التجربــــة 
والمالحظــة واالســتنتاج، األمــر الــذي یقلــل مــن فعالیــة هــذه الطریقــة، فقلــة األدوات المخبریــة واألجهــزة 

  )118:2001نشوان، . (العلمیة البسیطة من معیقات تدریس العلوم على الوجه الذي نرغبه 
  

  :لمختبر في التدریس أهمیة ا
  :ًنقاطا عدیدة تؤكد أهمیة المختبر في التدریس وهي كالتالي ) 47 :2006 الحذیفي،(وقد أورد 

یخـــدم المختبـــر تنمیـــة التفكیـــر العلمـــي عنـــد الطـــالب مـــن حیـــث تحدیـــد المـــشكالت، والتنبـــؤ،  -1
وفـــرض الفـــروض، للتوصـــل إلـــى اســـتنتاجات وحلـــول، ومـــا یرافـــق هـــذا التفكیـــر مـــن عملیـــات 

 .مختلفة كالمالحظة، والتفسیر، وتسجیل المعلومات ومقارنتها ) تفكیریة ( عقلیة 

ربــط األجهــزة، : مـن خــالل اسـتخدام المختبــر یمكـن تنمیــة مهـارات عملیــة لـدى الطــالب مثـل  -2
التعامـــــل مـــــع األدوات والمـــــواد بـــــشكل صـــــحیح، تنظیـــــف األدوات وتجفیفهـــــا وخزنهـــــا، القیـــــام 

 بـشكل أفـضل حینمـا یمـارس الطالـب هـذه تیكـون تعلـم المهـارابعملیات مختبریة كالتـشریح، و
 ، ولذلك ینبغي أن یكون تقویم تعلم التالمیذ ألي مهارة على أساس سلوكي تالمهارا

 هنـاك فرصـة جیـدة لتنمیـة میـول الطـالب وزیـادة حماسـهم نحـو المخبریـةأثناء إجراء التجارب  -3
م بإجراء بعـض التجـارب، أو العـروض  تلمس هذا عندما یقومدرسدراسة العلوم، ویستطیع ال

ًالعملیة أمام طالبه في أحد الفصول وتدریس نفس المحتـوى لتلـك التجربـة نظریـا أمـام طالبـه 
فــي صــف آخــر، كمــا یــزداد حمــاس التالمیــذ وانــدفاعهم نحــو الدراســة عنــدما یقومــون بأنفــسهم 

 .بإجراء التجارب 
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تكــار ســواء مــن حیــث تحــسین وتطــویر یتــیح اســتخدام المختبــر للطــالب فرصــة لإلبــداع واالب -4
التجارب، أو من حیث اقتراح أفكـار جدیـدة، أو اإلتیـان بأسـئلة وأجوبـة جدیـدة، وتلـك الفرصـة 

 .ال تتوافر بشكل أفضل لو اقتصر التدریس على الجانب النظري فقط 

  :ومنها توضح أهمیة المختبر نقاطا هامة ) 66:1999فرج، (وكما حدد 
هــذه العالقــات التــي تؤكــد ســمة أساســیة مــن ،القــات الــسبب والنتیجــة عأن یكتــشف المتعلمــون -5

  .سمات العلم وهي السببیة أو البحث عن األسباب
  .المتعلمونتنمیة مهارات التعامل مع األدوات واألجهزة وكیفیة استخدامها لدى  -6
  ، على المهارات األساسیة في حل المشكالتالمتعلمونتدریب  -7
ولهم العلمیـــة نحـــو العلــم وتـــذوقهم لـــه وكــذلك تقـــدیرهم لجهـــود  ومیــالمتعلمـــونتنمیــة اتجاهـــات  -8

   .العلماء
 العلمیــة وتكــوین المفــاهیم العلــوم أهــداف تحقیــق فــي كبیــرة أهمیــة للمختبــر أن یتــضح ســبق وممــا

 المهـــارات أذهـــانهم وتنمیـــة فـــي  التـــي یتلقونهـــاالنظریـــة المعلومـــات ثبیـــتت إلـــى إضـــافة الطـــالب لـــدى
  . أفضل بشكل الطالب لدى لتطبیقيا الجانب وتفعیل العلمیة

  
  :م و في تعلم العلالمخبریةدور الدراسة 

 أن تــساعد التلمیــذ علــى اكتــساب – بمــا لهــا مــن ممیــزات خاصــة – المخبریــة یمكــن للدارســة 
 یمكـن أن تحققـه معلومات ومهارات، وعلى تكوین اتجاهات ومیول تخدم أهداف تدریس العلـوم، وممـا

كـار النظریـة التـي یـسمعها التلمیـذ أو تضفى واقعیة على بعـض المعلومـات واألفالدراسة العملیة، أنها 
تهیــئ الفرصــة فــي الــدروس العملیــة للخبــرة الحــسیة المباشــرة، فالتلمیــذ یلمــس یقرأهــا عــن العلــم، وأنهــا 

فـي التـدریب علـى اسـتخدام األجهـزة الرئیـسة فـي المختبـرات كمـا أنهـا ویرى ویشم ویتذوق ما یقـوم بـه، 
یــة، كــالمیزان الحــساس، وموقــد بنــزن، والمیكرومتــر، والمیكروســكوب، وأدوات التــشریح، وغیرهــا، العلم

یمكــن أن ا والمحافظـة علیهـا والعنایـة بهـا، وكمـا یمكـن أن یتـدرب التلمیـذ علـى الطـرق الــسلمیة لتناولهـ
مجموعــة یتــدرب التلمیــذ فــي أثنائهــا علــى تــصمیم وتركیــب األجهــزة مــن مكوناتهــا، كــدائرة كهربیــة مــن 

األجهـــزة واألســـالك والمقاومـــات، أو كجهـــاز لتحـــضیر غـــاز ثـــاني أكـــسد الكربـــون مـــن مجموعـــة مـــن 
یمكـن ت یلزم التـدریب علیهـا وممارسـتها، وفهذه مهارا الدوارق والزجاجات وأنابیب التوصیل والمخابر،

تــي تــساعده أن یتعــود التلمیــذ عــادات عمــل طیبــة مــن خــالل المختبــر مثــل ترتیــب األدوات بالطریقــة ال
. كنهــا بعــد االنتهــاء مــن االســتعمالعلــى ســهولة اســتعمالها، ومثــل تنظیــف األدوات ووضــعها فــي أما

  ) 215 –214: 2005العمریة، (
  
  



 20

   :المخبریة الدراسة معوقات
إال أنـه یواجـه ، المخبریـةعلى الرغم من الممیزات الكثیرة التي یمكن تحقیقها من خالل الدراسة 

ه المــشكالت ذوفیمــا یلــي عــرض مــوجز لهــ،  بعــض المــشكالتاســتخدام المختبــرمــدرس العلــوم أثنــاء 
  :وكیفیة التغلب علیها

 إلـى تلفیـق نتـائج التجربـة فـي بعـض الحـاالت المتعلمونفقد یلجأ بعض :  مشكلة تلفیق النتائج - 1
مثل قصر الوقت المخصص إلجراء التجربة أو عـدم وضـوح تعلیمـات التجربـة أو عـدم متابعـة 

 .تعلمین أثناء إجراء التجربة للممدرسال

 مـــن مكـــان إلـــى آخـــر المتعلمـــونأثنـــاء إجـــراء التجـــارب قـــد ینتقـــل : مـــشكلة انتـــشار الفوضـــى  - 2
وینــشأ نتیجــة ذلــك ، للحــصول علــى بعــض األدوات واألجهــزة والمــواد التــي قــد تحتاجهــا التجربــة

 .مختبربعض الفوضى في ال

ــــى نفقــــ: مــــشكلة كثــــرة النفقــــات  - 3 ات كثیــــرة وهــــذا یرجــــع إلــــى اســــتهالك فهــــذه الطریقــــة تحتــــاج إل
 الكثیــر مــن المــواد والخامــات أثنــاء إجــراء التجــارب أو إتــالف وكــسر بعــض األجهــزة المتعلمــون

 .واألدوات التي یصعب تعویضها

یــــصاحب بعــــض التجـــارب التــــي یجریهــــا : مـــشكلة األخطــــار التـــي تــــصاحب بعــــض التجـــارب  - 4
ك التجـــارب اســـتخدام مـــواد وأدوات  فقـــد تتطلـــب تلـــمختبـــر بعـــض األخطـــار، فـــي الالمتعلمـــون

 فـي تناولهـا قـد ینـشأ عـن اإلهمـال فـي اسـتخدامها أو عـدم االحتیـاط، وأجهزة وأنواع مـن الطاقـة
  )68-66: 1999فرج، . ( أخطار بالغة

كثیـــر مـــن األحیـــان  إلـــى أن العمـــل المخبـــري یعترضـــه فـــي ) 177 : 2004( ویـــشیر زیتـــون 
العملـي الكثیـر مـن أهمیتـه، لـذلك  ، وتفقـد الجانـبعلـى الطالـبتؤدي إلى نتائج سـلبیة معوقات عدیدة 

الحـرص والعمـل علـى تفادیهـا أو التخفیـف منهـا  كان ال بد من النظر إلـى هـذه المعوقـات بـالكثیر مـن
 .على العملیة التربویة  قدر اإلمكان للحد من آثارها السلبیة

   :كالتالي المخبري، لالعم معیقات بعض)  185 – 182، 2005 (وحطاب شاهین أوردوقد 
 .المخبري للعمل مخصصة قاعة وجود عدم - 5

  .المختبر قاعة داخل المساحة ضیق  - 6

  .صحي وصرف وغاز و وكهرباء ماء من األساسیة الخدمات توفر عدم  - 7

  .المناسبة التهویة توفر عدم - 8

 .الدراسیة المناهج مع المناسبة التجهیزات توفر ضعف - 9

  .األولیة اإلسعافات وأدوات السالمة وسائل توفر عدم -10

  .المخبریة واألدوات األجهزة صالحیة مستوى انخفاض -11
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أداء المختبــــرات العلمیــــة فــــي قــــات كثیــــرة تحــــول دون ویــــرى الباحــــث أن هنــــاك مــــشكالت ومعی
وجـد خطـة طـوارئ معتمـدة لمواجهـة حــاالت   كعـدمالجامعـات الفلـسطینیة لـدورها الهـام والمنـاط علیهـا،

وجـــد دلیـــل إرشـــادي لكیفیـــة التعامـــل مـــع األدوات واألجهـــزة داخـــل جـــود عـــدم و، إضـــافة إلـــى الطـــوارئ
  هــــذه فــــي تــــذلیل هــــذه المعیقــــات وحــــل وبــــارز دور فعــــاللتطبیــــق المعــــاییر العالمیــــةولمــــا  ،المختبــــر

تـــوافر المعـــاییر العالمیـــة فـــي الجامعــــات  حاولـــت تحدیــــد مـــديســـة التـــي ارهـــذه الد المـــشكالت كانـــت
ع تـصور مقتــرح لتطویرهـا، وكمـا یــري الباحـث أنــه یمكـن التغلــب الفلـسطینیة فـي محافظــات غـزة ووضــ

علـــى المـــشكالت والمعیقـــات التـــي تواجـــه مـــستخدمي المختبـــرات العلمیـــة عـــن طریـــق التخطـــیط الجیـــد 
  .والعمل المشترك بین المختصین التربویین 

  
  :أنواع التجارب 
  :ً إلى أنواع عدیدة وفقا لألسس التالیة تصنف التجارب

  :حیث طبیعة التجربة من : ًأوال 
  :تصنف التجارب من حیث طبیعتها إلى 

:  بسیطة مثل توهي التجارب التي یتطلب تنفیذها اإلجابة عن تساؤال: تجارب بسیطة  -1
هل یطفو الثلج فوق سطح الماء ؟ أو هل یذوب السكر في الكیروسین ؟ أو هل یتمدد 

 .الحدید بالحرارة 

لب تنفیذها التوصل إلى عالقات أو أشیاء معقدة وهى التجارب التي یتط: تجارب معقدة  -2
 .مثل إیجاد معامل التمدد الحجمي لمادة أو إیجاد معامل التوتر السطحي للماء 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بساطة التجربة أو تعقیدها یتوقف على عوامل كثیرة منها مستوي نضج 
هتمامه لتدریب التالمیذ على كال النوعین وعلى مدرس العلوم أن یوجه ا. المتعلم وخبراته السابقة 

  .من التجارب 
  :ومن حیث الهدف من التجربة : ًنیاثا

  :ًتصنف التجارب وفقا لنوعیة الهدف الذي تجري من أجله إلى 
وهي التجارب التي یتم التوصل من خاللها إلى نتائج أولیة أو مؤقتة، : تجارب كشفیة  -1

 .عتماد علیها  وال یمكن االةوتلك النتائج غیر یقینی

وهي التجارب التي یتم من خاللها التأكد من صحة ما التوصل إلیه من : تجارب تأكیدیة  -2
 یمكن الثقة ةنتائج أولیه أو مؤقتة عن طریق التجارب الكشفیة، وهي توفر لنا نتائج یقینی

 .بها واالعتماد علیها
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غیر التجریبي على وفي هذه التجارب یدخل العامل التجریبي أو المت: تجارب ضابطة  -3
الموقف، وتقارن النتائج بتلك التي یحصل علیها في الموقف بدون دخول ذلك العامل أو 
المتغیر، وتسمي النتائج األولي بالنتائج التجریبیة، وتسمي الثانیة بالنتائج الضابطة أو 

لى وقد تكون هناك أكثر من مجموعة تجریبیة، كأن یقارن أثر غازات مختلفة ع. المقارنة 
وقد تكون هناك مجموعة تجریبیة تبین أثر نسیبة العامل المتغیر في . اشتعال شظیة 

الظاهرة التي تدرس، كأن یقارن أثر إضافة نسب مختلفة من الخمیرة في سرعة التخمر 
 .الكحولي لمحلول السكر 

 وتجمع النتائج، وتقارن إحصائیا لمعرفة درجة داللة الفروق بین النتائج في المجموعة
التجریبیة وتلك في المجموعة الضابطة، أو بعبارة أدق الختبار صحة كل فرض من 
الفروض التي تبحث، وبمعني آخر، فإن التجربة العلمیة الضابطة هي التي تضبط فیها 
ٕجمیع المتغیرات مع ترك عامل واحد فقد متغیر، هو العامل التجریبي والیه تعزى نتائج 

  )64-63: 1999فرج، .(التجربة 
  :من حیث نوعیة نتیجة التجربة  : ًلثاثا

  :ًتصنف التجارب وفقا لنوعیة نتائجها إلى 
وهي تهدف إلي الكشف عن ظاهرة معینة والتعرف على مكوناتها ومن : تجارب كیفیة  -1

أمثلتها تجارب الكشف عن خواص مادة ما أو معرفة التأثیرات الحراریة لتیار كهربائي أو 
 إذا ابتعد عن الشمس وعادة ال تتطلب مثل هذه التجارب الدقة معرفة ما الذي یحدث لنبات

  .في األجهزة والقیاس 
ولعل من أهم األهداف التي یسعي إلیها العلم في صورته هو االنتقال من : تجارب كمیة  -2

ًوصف الظاهرة كیفیا إلى وصفها كمیا وصوال إلى القوانین التي تحكمها صفة ریاضیة، وال  ً
 یجب أن یتطور في مدارسنا لیضع مثل هذه التجارب في بؤرة االهتمام شك أن تعلم العلوم

كما أن هذه التجارب تحتاج إلى أجهزة مخبریه من نوع خاص كما تحتاج إلى دقة ومهارة 
 )275- 274: 2009سالمة، . (في األداء والقیاس 

 
  :طرائق التعلیم داخل المختبر 

نه في تطبیق التقنیة المتقدمة فـي مجـال التعلـیم  أمع إن اللحاق بركب األحداث قد یكون فضیلة،
 وهــو قــوة دفــع نحــو مــستقبل زاهــر إذ مــن شــأن ذلــك تعظــیم القــدرة علــى العامــةأمــر تفرضــه المــصلحة 

لیــست   التــدریسطــرق ٕان وتأهیــل الكــوادر البــشریة فــي مختلــف التخصــصات التــي یتطلبهــا المجتمــع،
 ،میـــذ علـــى تحقیـــق األهـــداف التعلیمیـــةالتاللیـــساعد درس  یتبعهـــا المـــ منظمـــةســـوى مجموعـــة خطـــوات

وتوجــد طــرق وأســالیب ووســائل عدیــدة  تتفــاوت طــرق التــدریس بتبــاین المؤســسات التعلیمیــة وتنوعهــاو
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طریقــة التحقــق مــن صــحة األفكــار، (  داخــل المختبــرات وسیقتــصر حــدیثنا هنــا حــول  لتــدریس العلــوم
   .)طریقة االكتشاف ، ستقصاءطریقة العملیات العلمیة، طریقة اال، طریقة االستقراء

  
  التحقق من صحة األفكارطریقة: ًأوال 

ویعنى هذا النوع من التجـارب إجـراء التجـارب للتحقـق مـن صـحة العالقـات أو النظریـات التـي یـذكرها 
 ویمكــن للمتعلمــین مــن خــالل هــذه التجـــارب التعــرف إلــى بعــض العالقــات والنظریــات كمـــا مــدرس،ال

 مـن صـحة تلـك العالقـات، ق األدوات واألجهـزة التـي تـساعدهم علـى التحقـیمكنهم التعرف إلـى بعـض
وكمثال على ذلك استخدام المیزان الزنبركي للتأكـد مـن أن الجـسم المغمـور فـي الـسائل یفقـد مـن وزنـه 

  .بقدر السائل المزاح 
  

  االستقراءطریقة: ًثانیا 

 مـــاریـــق المالحظـــة والمـــشاهدة، أیعنـــى االســـتقراء الوصـــول إلـــى المبـــادئ أو األحكـــام العامـــة عـــن ط
االستقراء في العلوم هو الوصول إلى القوانین العلمیـة عـن طریـق المالحظـة لـبعض الظـواهر العلمیـة 

.  
 االســـتقراء فــي التعلــیم أي االنتقـــال مــن األمثلــة والتطبیقـــات إلــى األحكــام العامـــة وعنــد اســتخدام مبــدأ

ففي تجـارب االسـتقراء فـي العلـوم . طریقة االستقرائیةوالقواعد والنظریات نسمي الطریقة المستخدمة بال
یمكـــن إحـــضار ثـــالث كـــرات متـــساویة مـــن النحـــاس واأللمونیـــوم والحدیـــد ویمكـــن إدخالهـــا فـــي حلقـــة 

إذا قمنا بتسخین هذه الكرات وحاولنا مرة ثانیة إدخالها فـي الحلقـة فإنهـا ال تمـر عنـدها یمكـن . معدنیة
  .لمعادن تتمدد بالتسخین الوصول إلى النتیجة العامة بان ا

  
  العملیات العلمیةطریقة: ًثالثا 

یعرف أن عملیات العلم تتضمن المالحظة والتصنیف والقیـاس واسـتخدام األرقـام واالتـصال وصـیاغة 
  .الخ .... الفروض، وضبط المتغیرات، وتحلیل النتائج وتفسیرها 

ارب قـــد تتمیـــز بإظهـــار مهـــارة مـــن إن مثـــل هـــذه العملیـــات موجـــودة فـــي معظـــم التجـــارب إال أن التجـــ
 أن یـستخدموا المغنـاطیس الموجـودة المتعلمـون مـن مـدرسمهارات عملیات العلم مثال عنـدما یطلـب ال

لدیهم في تصنیف مجموعـة مـن األدوات والمـواد إلـى مـواد مغناطیـسیة ومـواد غیـر مغناطیـسیة، نقـول 
 مـــن مــدرسصنیف، بینمــا عنــدما یطلــب فــي مثــل هــذه الحالــة إن المهــارة المطلــوب إتقانهــا مهــارة التــ

مجموعة من الطالب أن یجدوا كم من الوقت یمكن أن تستغرقه الـشمعة وهـي مـضیئة، لحـساب ذلـك 
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الــزمن البــد مــن تعمــیم تجربــة وحــساب مقــدار النقــصان فــي مــدة زمنیــة معینــة ثــم حــساب الــزمن الــذي 
التجـارب قــد یمــارس الطالــب یمكـن أن تــستغرقه الــشمعة وهـى مــضیئة قبــل أن تنطفــئ، ففـي مثــل هــذه 

أي یمكـــن أن تتـــضمن التجربـــة . الـــخ ...مهـــارة تـــصمیم التجربـــة ثـــم المالحظـــة ثـــم القیـــاس ثـــم التنبـــؤ
   . )204-203 :2005الهویدي، . (الواحدة أكثر من مهارة من مهارات عملیات العلم 

  
  االستقصاء طریقة: ًرابعا 

ـــیم التـــي حظیـــت باالهتمـــام مـــن قبـــل معظـــم تعـــد الطریقـــة االستقـــصائیة بوجـــه عـــام مـــن طرائـــق الت عل
المهتمـــین بتطـــویر المنـــاهج وطرائـــق التـــدریس، ولـــذا فقـــد دعـــوا إلـــى ضـــرورة اســـتخدامها فـــي التـــدریس 

  .إیمانا منهم بفاعلیتها في تحقیق معظم األهداف 
ومـن خـالل تجـارب االستقـصاء یـتمكن الطالـب مـن الوصـول إلـى الحقـائق العلمیـة بنفـسه، أو محاولــة 

مـــا یواجهـــه مـــن مـــشكالت عـــن طریـــق أدائـــه لـــبعض األنـــشطة التعلیمیـــة داخـــل المختبـــر، وتعـــد حـــل 
ة أمـــام الطـــالب الطریقـــة االستقـــصائیة مـــن طرائـــق التـــدریس الفعالـــة ألنهـــا تقـــوم علـــى إتاحـــة الفرصـــ

  .صلوا بأنفسهم إلى المعلومات، وتجعلهم یحسون بمتعة العمل لیتو
ة اسـتخدام الطریقـة االستقـصائیة كطریقـة للتـدریس، ألنهـا  بـضرور1961وقد نادي جیـروم برونـر عـام 

 وتقــع مــشكالت، أو إجابــة لــبعض التــساؤالتعملیــة الغــرض منهــا البحــث عــن المعلومــات أو حلــول لل
 هــو مـدرسالمـسؤولیة األولـى علــى المـتعلم، فهـو یقــوم بنفـسه بعملیــة البحـث والتقـصي، كمــا أن دور ال

  )70: 2007أبوجاللة، ( .اإلرشاد والتوجیه 
  

  االكتشافطریقة: ًخامسا 

یمــارس الطالــب هــذا النــوع مــن التجــارب عنــد دراســة مــشكلة معینــة أو اإلجابــة عــن أســئلة معینــة دون 
أخــذهم معلومــات نظریــة مــسبقة عنهـــا، ویتطلــب هــذا النــوع مــن التجـــارب مقــدرة عالیــة فــي التخطـــیط 

ـــذلك تعـــد هـــذه التجـــارب صـــورة مـــن صـــور التجریـــب اال ستقـــصائي حیـــث أنهـــا تعـــزز ثقـــة والتنفیـــذ، ول
الطالب بقدرتـه علـى اكتـشاف المعلومـات بنفـسه والعالقـات القائمـة بـین المفـاهیم والوصـول إلـى حلـول 

  )71: 2007أبوجاللة، (للمشكالت المطروحة 
  

  :دور التجریب في المنشط العملي
لــى جمــع للتجربـة دور أساســي فـي كثیــر مــن البحـوث العلمیــة، فالتجربـة قــد تــساعد الباحـث ع

معلومــات تــساعده علــى تكــوین فــرض أو نظریــة تفــسر الظــاهرة التــي یقــوم بدراســتها، ومــن أمثلــة ذلــك 
، الحــــظ أحــــد 1786لـــویجي جلفــــاني العـــالم االیطــــالي، بینمـــا كــــان یقـــوم بتــــشریح ضـــفدعة فــــي عـــام 

ًمــساعدیه أن عــضالت رجــل الــضفدعة تــتقلص كلمــا مــس المــشرط عــصبا معینــا فیهــا اللحظــة نفــسها  ً
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ي تقفز فیهـا شـرارة كهربیـة بـین قطبـي آلـة لتولیـد الكهربـاء االسـتاتیكیة، كانـت تـشغل بالـصدفة أثنـاء الت
ي أن یجمــــع مـــــا     أراد جلفــــاناعد نظــــر جلفــــاني إلـــــى هــــذه الظــــاهرة، فــــتــــشریح الــــضفدعة ولفــــت المــــس

دة ، فأعاد دراسة الموقف، وصمم تجربة فیها جمیـع العناصـر التـي كانـت موجـویستطیع من معلومات
في أثناء المالحظـة األولـى، ووجـد فعـال أن التقلـصات تحـدث فـي كـل مـرة تقفـز فیهـا الـشرارة الكهربیـة 

  .ًبین قطبي آلة تولید الكهرباء، بشرط أن یكون المشرط ممسوكا بالید في أثناء مالمسته للعصب 
وهـي هذه التجارب وغیرها ساعدت على تفهم الظاهرة، ومعرفـة الظـروف المرتبطـة بحـدوثها، 

كن جلفاني من التوصل إلى ما نعتبـره نظریـة صـحیحة لتفـسیر هـذه الظـاهرة، إال أنهـا كانـت موأن لم ت
 إلــى اختــراع البطاریــة 1800خطــوة فــي ســبیل توصــل عامــل ایطــالي آخــر هــو الیــساندرو فولتــا عــام 

) الفـــضة والخارصـــین، أو النحـــاس والقـــصدیر(الكهربیـــة مـــن صـــفائح متبادلـــة كمـــن معـــدنین مختلفـــین 
  .یفصل بینهما ورق مشرب بمحلول ملحي 

وللتجریب دور هام آخر في البحث العلمـي، فعـن طریـق التجربـة یمكـن اختبـار صـحة فـرض 
ًأو اقتراح لحل مشكلة علمیـة أو عـدم صـحته، فعنـدما یجابـه الباحـث مـشكلة یریـد لهـا حـال أو تفـسیرا،  ً

من الدراسة والفحـص والمالحظـة یبـدأ فـي فانه یفكر في حلول ممكنة أو تفسیرات معقولة، وبعد مزید 
ًتــرجیح أحــد هــذه الحلــول الممكنــة أو الفــروض التــي تقــدم تفــسیرا مقبــوال لحقــائق الموقــف وتــربط بین هــا، ً

   )196 – 195 2005العمریة، . (وتتنبأ بالمزید من الحقائق 
  

  :توجیهات العمل في المختبر 
دي الطلبـــة، كمـــا یجـــب أن تكـــون ي لـــمختبـــر بتوضـــیح الغـــرض مـــن النـــشاط المـــدرسیقـــوم ال

التوجیهــات بالعمــل مباشــرة وواضــحة وتختلــف بــاختالف طبیعــة النــشاط العملــي، ففــي بعــض الحــاالت 
تكــون التجربــة أو التـــدریب العملــي مـــن الــسهولة بحیـــث ال یحتــاج الطالـــب إلــى توجیهـــات للعمــل مـــن 

تـائج، وفـي بعـض الحـاالت قـد  وبالتالي بمكن للطالب أن یقوم بالعمل ویتوصـل إلـى النمدرسجانب ال
 بــإجراء التجربـة أمــام الطلبــة، ویفیــد مــدرستكـون التجــارب مــن الـصعوبة إلــى درجــة تتطلــب أن یقـوم ال

ن تراعــى عنــد قیــامهم بهــذا النــشاط، ى مهــارة ینبغــي أ توجیــه مالحظــة الطلبــة وانتبــاههم علــذلــك فــي
 هـــل یمكـــن للطالـــب أن یفهـــم: نـــشاط العملـــي بعـــض االعتبـــارات مثـــل ویراعـــي فـــي تحدیـــد واختیـــار ال

هــــل و ، هــــل إرشــــادات وتوجیهــــات العمـــل واضــــحة ومباشــــرةبـــسهولة الغــــرض مــــن النــــشاط العملـــي، و
هـــل األدوات واألجهـــزة المـــستخدمة مألوفـــة لـــدى ذي یتبعـــه الطالـــب فـــي العمـــل مناســـب، واألســـلوب الـــ

 )276: 2009سالمة،  (الطلبة ؟

خبریــة فــي تعلــم العلــوم أنهــا تتــیح للطبلــة میتــضح مــن هــذا أن أهــم مــا تــسهم بــه الدراســة الو
  .فرض التعلم عن طریق العمل مما یحقق فائدة كبیرة لدى الطلبة 
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  :دور المدرس والطالب في الدروس العملیة 
 الذي یـرى أن دوره یقتـصر علـى نقـل المعلومـات إلـي الطلبـة، وینفـذ جمیـع التـدریبات مدرسال

لخطـوات والمعلومـات المطلوبـة، بمـا فـي ذلـك النتـائج المتوقـع العملیة بنفسه، ویقـوم بتزویـدهم بجمیـع ا
 مــدرس حــل المــشكالت، وهـو بعكــس البًالحـصول علیهــا، یحـرم الطلبــة كثیــرا مـن فــرص الــتعلم بأسـلو

الذي یرى أن دوره هو التوجیه واإلرشاد، وینظر إلى المختبر علـى أنـه المكـان الـذي یمكـن للطلبـة أن 
ت واكتـــشاف المعلومـــات والعالقـــات المختلفـــة بأنفـــسهم مـــن خـــالل یتعلمـــوا فیـــه أســـلوب حـــل المـــشكال

  .النشاط العملي المناسب 
 بإعطـــاء الطلبـــة تعلیمـــات مـــدرس یقـــوم ال مـــن طـــرق التـــدریس المعملـــيففـــي الطریقـــة األولـــى

 هـــو الــذي یقــوم بتحدیـــد المــشكلة ویفـــرض الفــروض ویحـــدد مــدرستبــر وخطواتــه الرئیـــسیة، أي الخالم
ف الطلبة بالنتائج النهائیة، بینما یقتصر دور الطالب علـى تنفیـذ خطـة العمـل فـي طریقة العمل، ویعر

ً یعطـي الطلبـة فرصــا مـدرس فال،أمـا فــي الطریقـة الثانیـة، حـدود جمـع المالحظـات والبیانـات وتـسجیلها
قـة أكبر للعمل، فهو ال یعرفهم بالنتائج النهائیة، ویطلب إلـیهم التوصـل إلیهـا بأنفـسهم، بینمـا فـي الطری

 مــع طالبــه المــشكلة وفــرض الفــروض المناســبة، ثــم یتــرك للطلبــة القیــام ببــاقي مــدرس یحــدد ال،الثالثــة
 المـشكلة ویتـرك للطلبــة أن یحـددوا الفـروض ویرســموا مــدرس یحـدد ال،الخطـوات، وفـي الطریقــة الرابعـة

طلوبــة،  النتــائج المخطـة العمــل للتحقـق مــن صـحة تلــك الفــروض واالسـتمرار فــي العمـل للتوصــل إلـى
أمــا فــي الطریقــة الخامــسة، فــإن المختبــر یــستخدم للحــصول علــة إجابــات وحلــول لــبعض المــشكالت 

بة في دراستهم، وفي هذه الحالـة یقـوم الطلبـة بكـل العمـل مـن حیـث تحدیـد المـشكلة لالتي یواجهها الط
 وفـــرض الفـــروض ووضـــع خطـــة العمـــل وتنفیـــذها وجمـــع النتـــائج وتـــسجیلها وتفـــسیرها والتوصـــل إلـــى

 أن یــستخدمها فــي تـشجیع الطلبــة علــى البحــث مـدرسالحلـول بأنفــسهم، أن مثــل هـذه الطریقــة یمكــن لل
   )277: 2009سالمة، (.وذلك من خالل المشروعات واألبحاث الفردیة التي یقوم بها الطلبة 

لمختبــري یجعــل الطالــب محــور العملیــة التعلیمیــة ویزیــد مــن ثقــة ویــري الباحــث أن التجریــب ا
یعتبـــر العمـــل المخبـــري مـــن ، ونفـــسه وخاصـــة عنـــدما یكـــون اســـتنتاجه فـــي التجربـــة صـــحیحاالطالـــب ب

األمـــور الهامــــة والـــضروریة لتعلــــیم العلـــوم ولتنمیــــة المفــــاهیم العلمیـــة المختلفــــة، والـــذي تفتقــــده أغلــــب 
 بـأن ویمكن االرتقاء بهذا النوع من التجارب عبر سلـسلة مـن اإلجـراءات تتمثـل ،الجامعات الفلسطینیة

  األدوات واألجهــــــــــــزة المــــــــــــستخدمة  الطلبــــــــــــة علــــــــــــىّیعــــــــــــرفو حـــــــــــدد المــــــــــــدرس هــــــــــــدف التجربــــــــــــةی
   . اإلجراءات العملیة الالزمة أو طریقة العمل بشكل واضحأن یحدد المدرس  علیهأنوكما 

   :المخبریةوظائف الدراسة 
 هي المخبریة، فالبعض یرى أن وظیفة الدراسة المخبریةیمكن التمیز بین وظیفتین للدراسة 

 هي اإلیضاح والتدریب على المخبریةاالكتشاف أو التنقیب، بینما یرى آخرون أن وظیفة الدراسة 
  :المهارات العلمیة، وفیما یلي عرض موجز لكال الرأیین 



 27

  ) :التنقیب  ( المخبریةالوظیفیة االستكشافیة للدارسة : ًأوال 
كشافیة وتنقیب، وهذا یعنى  عملیة استالمخبریةویرى مؤیدوها أنه ینبغي أن تكون الدراسة 

 من النوع الذي یتیح لهم حریة التخطیط لها مختبر في الالمتعلمون تكون التجارب التي یقوم بها نأ
 في حدود مدرس والتوصل إلى النتائج بأنفسهم، وأن تكون إرشادات أو توجیهات المختبروالقیام بال

اط الهامة وذلك بإثارة عدد من التساؤالت انتباه المتعلم إلى بعض النق ضیقة، وال مانع من توجیه
، مختبرالتي تثیر تفكیر المتعلم وتجعله یفكر في طبیعة ووظیفة كل ما یقوم به من نشاط في ال

ویتعلم من خالل النشاط المرتبط بهذه الوظیفة الطبیعة الدینامیكیة للعلم وأهمیة التجریب في الكشف 
  .عن الحقائق 

  
  ) :التدریب (المخبریةیة للدراسة الوظیفة التوضیح: ًثانیا 

ویرى مؤیدوها أنه ینبغي أن تقوم وظیفة المختبر على أساس القیام بتدریبات علمیة معینة، 
ًللتحقق من صحة قوانین معینة أو التوصل إلى نتائج أو عالقات معروفة من قبل ویعرفها مسبقا، 

 فهم خطوات العمل المرسومة وهذه الوظیفة للمختبر تقوم على أساس تدریب المتعلمون على
  .واتباعها بكل دقة، والقیام بمالحظات دقیقة أثناء العمل، وتسجیل النتائج وتنظیمها 

ویالحظ من النظرتین السابقتین للدراسة المخبریة، أن الفرق الجوهري بینهما یكمن فى كم 
  .المعلومات المعطاة للمتعلمین وكیفیتها 

 الدراسة المخبریة للعلوم تعتمد إلى حد كبیر على النشاط ومن الجدیر بالذكر أنه ال تزال
التوضیحي، ومن الواضح أن الوظیفة التوضیحیة للمختبر لها دورها في تعلم العلوم حیث توفر 
الفرص لتنمیة المالحظة الدقیقة، ومهارات األداء والعمل، وتسجیل البیانات والحصول على خبرات 

   )62: 1999فرج، . (حیة متنوعة
  

  :متطلبات العمل المخبري
بــأن متطلبــات العمــل المخبــري هــي عبــارة عــن األدوات والمــواد واألجهــزة  ) 2002، زیتــون( یــرى 

 الالزم توافرها لممارسة األنشطة والتجارب المخبریة المتـضمنة فـي مـنهج العلـوم وهـذه المتطلبـات هـي
:  

 إلجـراء التجـارب داخـل  ولیس المقصود به الحیـز المتـاح:المكان المخصص للعمل المخبري -1
أن تــصف مختبــر العلــوم ،  فقــط بــل یــشیر أیــضا إلــى التجهیـزات والتــسهیالت وینبغــيمختبـرال

 :بمواصفات فنیة منها
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،  فـي األدوار الـسفلى مـن مبنـى المدرسـةمثـل أن تكـون :مـدرسمواصفات تتعلق بغرفـة ال  - أ
 . ممرات مفتوحةاممرات إلیهالوأن تكون 

 مناســـبا لطبیعـــة الطـــالب مختبـــرمثـــل أن یكـــون حیـــز ال: بموقـــع العمـــلمواصــفات تتعلـــق   -  ب
وعددهم وأن یكون هناك باب یـؤدي إلـى غرفـة التحـضیر وأمـاكن تخـزین وأن یـون هنـاك 

ــــه اإلضــــاءة مختبــــروأن یكــــون لل، أكثــــر مــــن بــــاب للخــــروج  نوافــــذ مرتفعــــة وأن تتــــوفر فی
 .الكهربائیة

وأن یـتم اختیــار ، ء والغــازمثــل توصـیالت المــاء والكهربـا: مواصـفات تتعلــق بالتوصـیالت  -  ت
 .التوصیالت المطابقة القیاسیة وأن تكون صالحة للعمل بكفاءة عالیة

ال یكتفــي بمجــرد تــوافر المــواد واألجهــزة بــل یجــب أن تكــون هــذه  :األجهــزة واألدوات والمــواد -2
المواد بالمواصفات المطلوبة وأن تكون صالحة لالستخدام بكفاءة عالیة كمـا یجـب أن تتـوافر 

  .د كافي للطالببعد

ویتــصف ، حیــث یخــصص جــزء مــن مــساحة المختبــر للتخــزین: المكــان المخــصص للتخــزین -3
هذا المكان بمواصفات فنیة مثل اإلضاءة الجیدة والتهویة المناسـبة والحمایـة مـن الـسطو وأن 

 . والتعلیمات واإلرشاداتاألمانیكون مزود بالخزائن والدوالیب وأن یكون مزود بتجهیزات 

أن أدوات الـسالمة ) 38: 2003أبـو عبـدون، (ویـذكر  :ٕ واجـراءات الـسالمةاألمـان تجهیزات -4
 :التي تستعمل في المختبرات العلمیة ما یلي

یجــب أن تكـون مــادة األلیـاف المــصنع منهـا المعطــف مـن المــواد : معطـف المختبـر   -  أ
 .المقاومة للمواد الكیمیائیة وأن ال تسمح بمرور المواد الكیمیائیة للجسم

وهي لتحمـي العیـون مـن الـسوائل المتنـاثرة والجـسیمات : ت األمان وواق الوجه نظارا  - ب
 .المتطایرة وكذلك من مصادر اإلضاءة المؤذیة 

 .ارتداء الكمامات المناسبة تقي من الغازات واألبخرة السامة : الكمامات   - ت

ارتـــداء القفــازات الخاصـــة بحمـــي الیــدین ومنـــاطق أخـــرى مــن الجـــسم مـــن : القفــازات   - ث
ــــساخنة والحــــواف الحــــادة، ویجــــب أن تكــــون مــــادة الكی ماویــــات المراقــــة، األســــطح ال

 . األلیاف المصنع منها القفازات مقاومة للمواد الكیماویة 
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  : في المختبرات الخدمات األساسیة
لـــذلك كـــان البـــد مـــن تـــوفیر ، تحتـــاج معظـــم التجـــارب إن لـــم یكـــن جمیعهـــا إلـــى المـــاء: المـــاء -1

 .یستخدمها الطلبة عند الحاجة إلیهامغسلة إلى جانب كل طاولة ل

فباإلضــافة إلــى اإلنــارة التــي ال غنــى ، للكهربــاء دور كبیــر فــي المختبــرات: التیــار الكهربــائي -2
یجــب وجــود أبــاریز للتیــار الكهربــائي إلــى جانــب كــل طاولــة عمــل لیــستخدمها الطلبــة ، عنهــا

لمنـع الطلبـة مـن ،  بالغطـاءواالنتباه إلى ضرورة هذه األبـاریز مـن النـوع المـزود، وقت الحاجة
 .ًالعبث بها حفاظا على سالمتهم

لــذلك كـان البـد مـن وجـود صـنبور للغـاز علــى ، تحتـاج كثیـر مـن التجـارب إلـى اللهـب: الغـاز -3
ًال عـــن وجـــود 1فـــض، كـــل طاولـــة عمـــل حتـــى یـــتمكن الطالـــب مـــن اســـتخدامه وقـــت الحاجـــة

باإلضــافة ، ضت الحاجــةإلغالقــه وفتحــه كلمــا اقتــ، محــبس لكــل صــنبور غــاز تحــت الطاولــة
 مـــن مـــدرسإلـــى وجـــود محـــبس رئـــیس قریـــب مـــن الـــصبورة وفـــي مكـــان بـــارز حتـــى یـــتمكن ال

  )42-39: 2004شاهین، ( .التحكم في الغاز متى شاء ولتدارك أي خطر قد یقع

  
  فني المختبر
داخــــل  مدرســــي المــــواد العلمیــــة المختبــــر هــــو الــــشخص الــــذي یعهــــد إلیــــه التنــــسیق مــــع فنــــي

جـاز التجـارب العملیـة المقـررة بالمنـاهج الدراسـیة، ویجـب علیـه أن یكـون علـى علـم بكـل  إلنالجامعـات
ما یضمه المختبر بین جوانبـه مـن مـواد وأدوات وأجهـزة ومـستلزمات ومـدى صـالحیة كـل منهـا للعمـل 

ویجــب أن یكــون  ،ام بواجبــه علــى الوجــه األكمــلًألن هــذا األمــر یــسهل علیــه كثیــرا أداء مهمتــه والقیــ
ال المختبـــرات قبـــل لـــى المؤهـــل العلمـــي المناســـب وأن یـــتم إلحاقـــه بـــدورات تدریبیـــة فـــي مجـــحاصـــل ع

 المختبــرات فنــي بعقــد دورات تدریبیــة تنــشیطیة لبالجامعــة، وان تقــوم الجهــة المختــصة التحاقــه بالعمــل
ة لتبــصیرهم بأعمــال صــیانة وتخــزین األجهــزة واألدوات المخبریــة وكیفیــة التعامــل مــع المــواد الكیمیائیــ

، بجانــب الزیــارات المیدانیــة مــن قبــل االختـــصاصین المعلومــات الجدیــدة فــي هــذا المجـــالوتزویــدهم ب
   .بهدف اإلطالع على المختبرات ومتابعة المشاكل الموجودة والعمل على حلها

  :مهام فني المختبر وواجباته
مناســبة الســتخدام العمــل علــى تــوفیر الظــروف واإلمكانــات ال، تكــون المهمــة األساســیة لفنــي المختبــر

، وطلبتهــا بمــا یحقــق أهــداف منــاهج المباحــث التعلیمیــة المختلفــة، ي المدرســةمدرســالمختبــر مــن قبــل 
   ) :94-80، 2005( ل واجبات فني المختبر كما یذكرها شاهین وحطاب وتشم
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   :ویشتمل التخطیط للعمل المخبري على، التخطیط اإلداري للعمل المخبري: ًأوال 

  السنویة والفصلیة واألسبوعیةإعداد الخطط -1

 إعداد الخطة التنفیذیة لألنشطة والتجارب المخبریة -2

  إعداد التقریر الشهري للعمل المخبري -3

  تنظیم السجالت والملفات الخاصة بالمختبر -4

  
 : الفنیة وتشتمل على المهام : ًثانیا 

 ي ت واألثاث المخبراز بمتطلباته المتجددة من التجهیمتابعة تزوید المختبر -1

ســـالمتها  ت المخبریـــة بالـــشكل الـــصحیح وبمـــا یـــضمنازتنظـــیم وترتیـــب وتـــصنیف التجهیـــ -2
 .وسالمة المستخدمین لها وسهولة الوصول إلیها عند الحاجة 

 التنسیق مع معلمي مباحث العلوم إلنجاح العمل المخبري  -3

 ء الــــصیانة الالزمــــة وقــــتارإجــــٕ◌، وى نظافــــة المختبــــر واألثــــاث المخبــــريالمحافظــــة علــــ -4
 .اجةالح

 .ت المخبریة صالحة لالستخدام أطول فترة زمنیة ممكنةازالمحافظة على التجهی -5

   )30-21: 2004شاهین، ( ویحددها مجال األمن والسالمةفي : ًثالثا 
خزانــــة اإلســــعافات : تــــوفیر متطلبــــات األمــــن والــــسالمة فــــي المختبــــر والتــــي مــــن أهمهــــا -1

ـــــول العمـــــل المخبـــــري، طفایـــــة الحریـــــق، األولیـــــة ـــــق، اوح الـــــشفطمـــــر، مری ، بطانیـــــة الحری
 .سطل به رمل، القفازات، الكمامات، النظارات الواقیة

 .حفظ اسطوانات الغاز بشكل صحیح یضمن سالمتها وسالمة المتعاملین معها -2

وتوزیعهــا بــشكل مناســب وظــاهر للعیــان علــى الجــدران الداخلیــة ، إعــداد لوحــات إرشــادیة -3
 .للمختبر

 .ماء والكهرباء والغاز والصرف الصحيعمل فحص دوري لتوصیالت كل من ال -4

  .تخزین المواد القابلة لالنفجار أو االشتعال بشكل سلیم في المختبر -5
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 لــه فنــي المختبــر وبــصفته المــشرف األول علــى المختبــروممــا ســبق یخلــص الباحــث إلــى أن 
ــــدو میــــة، فیجــــب علــــى إدارة الجامعــــات أنت العلارمختبــــالتفعیــــل  حیــــوي فــــيٌ بــــارز وٌدور رات تعقــــد ال

 كیفیــــة المحافظــــة واالســــتخدام األمثــــل لــــألدوات والمــــواد  علــــىالتدریبیــــة المختلفــــة والمتخصــــصة لهــــم
 تحـت هـي التـي القاعـات أو لمختبـرات لاإلخـالء إجـراء كیفیـة واألجهزة داخـل المختبـر، باإلضـافة إلـى

 وخـراطیم ءاإلطفـا علـى اسـتخدام معـدات ، وتـدریبهمالطـوارئ حـاالت فـي واجبـاتهم هـي مسئولیتهم وما
، وكمـــا یـــتم إعالمهـــم بأمـــاكن تواجـــد مخـــارج اإلطفـــاء إدارة بالمـــساعدة مـــع اإلطفـــاءالمیـــاه وبطانیـــات 

  .الطوارئ 
 

  :علمیة إجراءات السالمة في المختبرات ال
أخطــر المواقــع فــي  ، حیــث إنهــا مــن مــن األهمیــة بمكــانعلمیــةعــد الــسالمة فــي المختبــرات الت

تبــرات العدیــد مــن المخــاطر، حیــث أن هنــاك أســباب عدیــدة تــؤدي  العمــل فــي المخیترتــب، جامعــاتال
إلى وقوع حوادث فـي المختبـرات، فالتـشغیل الخـاطئ للمعـدات واألجهـزة وعـدم إجـراء الـصیانة الدوریـة 
وعـدم تزویـد األجهــزة بأنظمـة الـسالمة المناســبة وكـذلك عـدم وضــعها فـي المكـان المناســب تعتبـر أهــم 

ولحمایــة ، ولــذلك البــد أن تعطــى أهمیــة قــصوىلعمــل فــي المختبــرات، أســباب وقــوع الحــوادث أثنــاء ا
أنفـــسنا واآلخـــرین وحمایـــة البیئـــة التـــي نعـــیش فیهـــا مـــن الـــضروري اتبـــاع احتیاطـــات الـــسالمة المهنیـــة 

بـــشيء مـــن علمیـــة ســـیتم تنـــاول الـــسالمة فـــي المختبـــرات ال ولـــذاالالزمـــة أثنـــاء العمـــل فـــي المختبـــرات، 
  :التفصیل كما یلي 

  
  ات السالمة في مختبر الفیزیاءإرشاد

 السالمة في التعامل مع الكهرباء : أوال 

فهـو شـدید الخطـورة قـد یـودي ، الحذر عنـد التعامـل مـع مـصدر القـدرة ذي الجهـد المرتفـع  - أ
ولتجنــب الخطـورة الناتجـة مـن اسـتخدام مثـل هــذا ، بحیـاة الطلبـة إذا لـم یحـسنوا اسـتخدامه

از مـع مراعـاة ابتعــاد الطلبـة قـدر اإلمكـان عــن الجهـاز نقـوم بوصـل الخـط األرضــي للجهـ
 .مكان العرض لضمان سالمتهم

 .عدم استخدام المؤشرات المعدنیة عند التعامل مع التیار الكهربائي وملف رمكورف  -  ب

تفقــد التوصــیالت الكهربائیــة مــن حــین آلخــر والعمــل علــى صــیانة التوصــیالت واألجهــزة   -  ت
 .ٕالتي تحتاج إلى ذلك واصالحها
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ألجهزة عن التیار الكهربائي مباشرة بعد االنتهاء مـن العمـل المخبـري وقبـل فصل جمیع ا  -  ث
 .غادرة من المختبرمال

عـــدم وصـــل أي وســـیلة كهربائیـــة مـــن عمـــل الطلبـــة بالتیـــار الكهربـــائي إال بعـــد فحـــصها   - ج
 .وبشكل دقیق من قبل فني المختبر

 :السالمة في التعامل مع اإلشعاعات -1

ٕوعـــدم إخراجهـــا مـــن وعائهـــا الخـــاص وان لـــزم ، مـــشعةالحـــذر عنـــد التعامـــل مـــع المـــواد ال  - أ
 .ط الخاص بذلكقاألمر ذلك فال تستخدم الید في إخراجها بل یستخرج المل

والحـذر مــن ، غـسل الیـدین بالمـاء والـصابون بعـد كـل تجربـة تـستخدم فیهـا المـواد المـشعة  -  ب
 .وضع الیدین قبل غسلها على العینین أو في الطعام

واســتخدام نظــارات الحمایــة ، امــل مــع األشــعة تحــت الحمــراء عنــد التعةیجــب أخــذ الحیطــ  -  ت
 .فالتعرض الزائد لها یمكن أن یتلف عدسة العین، وتقلیل فترة التعامل معها

ًیجـــب التعامـــل مـــع األشـــعة الـــسینیة فقـــط مـــن قبـــل المختـــصین فهـــي تـــسبب حروقـــا مـــن   -  ث
 .الصعب شفاؤها

 األقنعــة الواقیــة فــي أثنــاء یجـب التعامــل مــع أشــعة المیكروویــف بمنتهــى الحـذر واســتخدام  - ج
  .وعدم التعرض لها لفترات زمنیة طویلة،  إرشادات النشرات المرفقةاتباعو، ذلك

 :السالمة في تخزین األجهزة واألدوات -2

لمنــع تــشكل ، ًیــتم حفــظ األجهــزة واألدوات فــي مكــان بعیــدا عــن الرطوبــة ومــصادر المیــاه  - أ
 .الصدأ علیها مما یؤدي إلى تلفها

فتــصاعد ، ًاللكترونیــة والكهربائیــة بعیــدا عــن المــواد الكیمیائیــة بــشكل عــامحفــظ األجهــزة ا  -  ب
 .األبخرة من بعضها قد یتلف هذه األجهزة

إذا وذلــك لحمایتهــا مــن التلــف ، ال یــتم تخــزین األجهــزة واألدوات تحــت أحــواض الغــسیل  -  ت
 )83-81: 2004شاهین، ( . عطل في المغسلةحدث
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لهـا الفــرد فـي مختبــرات الفیزیـاء فــي أنهـا وفــي كثیـر مــن الخطــورة التـي یتعــرض  ویـرى الباحـث أن
األحیــان بیئــات غیــر طبیعــة مــن حیــث درجــات الحــرارة واألجهــزة ذات الــضوضاء واألجهــزة الحــساسة 

  .واألشعة المختلفة ومخاطر الكهرباء والمغناطیسیة 
  
 

  السالمة في مختبر الكیمیاء: ًثانیا 
لـصب الــسوائل والمحالیــل مــن زجاجــات حفــظ أن یتـدرب التالمیــذ علــى الطریقــة الــصحیحة  - 1

 .السوائل في أنابیب االختبار 

توجیــه الطلبــة إلــى مراعــاة الحــذر التــام عنــد اســتخدام األحمــاض والقلویــات المركــزة وغیرهــا  - 2
 من المواد اآلكلة كي ال تنسكب على الجلد أو المالبس

والبنــزین، ینبغــي التأكــد عنـد اســتخدام ســوائل متطــایرة قابلــة االشــتعال مثــل الكحــول واألثیــر  - 3
 .من عدم وجود لهب مكشوف داخل المختبر أو على منضدة العرض 

ٕأن یكون تسخین أنابیب االختبار المحتویة على سـوائل مـن أعلـى الـسائل إلـي أسـفله، واال  - 4
تسبب البخـار الـذي یتولـد تحـت همـود الـسائل فـي انفجـار الجـزء الـسفلي مـن األنبوبـة ومـن 

  .ثم تناثر السائل منه

أن تجـــري داخــــل خزانـــة الغــــازات التجـــارب التــــي تتولـــد منهــــا غـــازات ســــامة أو خانقــــة، أو  - 5
 ) .122،2003علي، . (تستخدم فیها مواد سهلة االشتعال 

  
  :إرشادات عامة للطالب داخل مختبر الكیمیاء 

 طـــرق بدیلـــة أو إضـــافیة أو حـــذف أي اتبـــاع خطـــوات التجـــارب كمـــا هـــي مقـــررة وعـــدم اتبـــاع - 1
 .خطوات خطوة من ال

 إعادة الكیماویات والمحالیل إلى المكان المخصص لها فورا بعد االنتهار من االستخدام  - 2

ًغسل األدوات جیدا بالماء والـصابون إن لـزم ذلـك ثـم غـسلها بالمـاء المقطـر ووضـعها لتجـف  - 3
 .في المكان المخصص لهذا الغرض 

 .ج من المختبر التأكد من إغالق مواقد اللهب واألجهزة الكهربائیة قبل الخرو - 4

. ضــــبط الــــنفس داخــــل المختبــــر وعــــدم االنفعــــال الزائــــد مــــع النتــــائج أو فــــي حالــــة الحــــوادث  - 5
 )220:2007أبوجاللة، (

 النشاط الـذي یقـوم بـه البـاحثون والطلبـة داخـل المختبـرات یـشغلهم فـي كثیـر ویري الباحث أن
 ،زة التــي یعملــون علیهــاها أو األجهــمــن األحیــان عــن التفكیــر فــي خطــورة المــواد التــي یــستخدمون

كـــل مـــن یتعامـــل مـــع المختبـــر، لتـــي یجـــب أن یلـــم بهـــا یعتبـــر أمـــن المختبـــرات مـــن األساســـیات او
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اتبــاع إجــراءات  نٕاألرواح والمــواد واألدوات داخــل المختبــر، وا  علــيألهمیــة ذلــك فــي المحافظــة
ملین فـي یـع العـا، لـذا یتوجـب علـى جمشخص یتعامل مـع المختبـرالسالمة هي من مسؤولیة كل 

 مـــستلزمات الـــسالمة أو ء بتعلیمـــات الـــسالمة مـــن حیـــث التـــصرف أو ارتـــدایـــدواالمختبـــرات أن یتق
لعمـــــل فـــــي لالتنبـــــه إلجـــــراءات الطـــــوارئ أو المخـــــاطر المحتملـــــة مـــــع مالحظـــــة القواعـــــد العامـــــة 

 المختبرات

  السالمة في مختبر األحیاء : ًثالثا 
  :السالمة في التعامل مع األدوات: ًأوال

 .ًألدوات الزجاجیة جیدا قبل االستخدام وبعده یتم تجفیها بالمجففغسل ا  - أ

 .إعادة األدوات إلى مكانها المخصص بعد االنتهاء من استخدامها وتنظیفها  -  ب

 .ال تستخدم األدوات المعدنیة الصدئة في عملیة التشریح والتحنیط  -  ت

 .واستخدام األدوات المناسبة لذلك، عدم جمع الزجاج المكسور بالیدین  -  ث

  :السالمة في أخذ العینات: ًانیاث
ٕوان كــان البــد مــن ذلــك فیجــب ، عــدم أخــذ عینــات الــدم مــن الطلبــة بغایــات تحدیــد نــوع الــدم  - أ

 .مغلفة وتستخدم لمرة واحدةٕستخدام المطهر وابرة خاصة ا

عنــد أخــذ عینــة خالیــا مــن بــاطن ، اســتخدام منكــشة أســنان عــریض الطــرف لمــرة واحــدة فقــط  -  ب
 .الخد

یفـــة ومعقمـــة وغیـــر صـــدئة عنـــد أخـــذ عینـــة حیوانیـــة أو نباتیـــة لتحــــضیر اســـتخدام أدوات نظ  -  ت
 .شریحة دائمة أو مؤقتة منها

فبعـضها ، بالیـد مباشـرة عنـد أخـذا لعینـة منهـا) الحیوانیة والنباتیة( تجنب مسك الكائنات الحیة  -  ث
علــى أن یــتم إتالفهــا أو غــسلها ، والحــرص علــى ارتــداء القفــازات فــي مثــل هــذه الحالــة، ســام
 )105: 2004شاهین، ( .ًیمها جیدا بعد االستخدام مباشرةوتعق

  :السالمة في التعامل مع العینات المحفوظة : ًثالثا
أو ، كتابة اسم العینة وتاریخ تحضیرها ومكان جمعها على بطاقة خاصـة تلـصق علـى العبـوة  - أ

 .عندما یتم حفظها بالفورمالین أو أي محلول حفظ آخر ، على قاعدة حمل العینة

 .ًفبعضها سام جدا، كالحشرات والعناكب، ر عند التعامل مع المفصلیاتالحذ  -  ب
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 .والعمل في مكان جید التهویة، استخدام القفازات والكمامات عند العمل بالعینات المحفوظة  -  ت

 .تخصیص خزانة خشبیة ذات وجه بلوري لحفظ العینات وعرضها  -  ث

  :السالمة في التعامل مع مزارع البكتیریا: ًرابعا
 .یع األدوات المستخدمة في عملیة الزراعة قبل االستخدام وبعدهتعقیم جم  - أ

 .ًترك لهب بنسن مشتعال في أثناء عملیة الزراعة  -  ب

 .عدم تقریب المزارع البكتیریة من األنف  -  ت

 .غسل الیدین بالكحول مباشرة بعد االنتهاء من عملیة الزراعة  -  ث

تالفهــا مباشــرة بعــد االنتهــاء والعمــل علــى إ، ًعــدم حفــظ المــزارع البكتیریــة طــویال فــي المختبــر  - ج
 ) 13-10 : 2010الدندني، . (وأفضل طریقة إلتالفها هي الحرق، منها

العمل بـالمختبر یقتـضي التعامـل مـع معـدات وأجهـزة وأدوات متنوعـة تلـزم ألداء ویري الباحث أن 
ا علـــى حیـــاة العـــاملین داخـــل المختبـــر، ولهـــذأنــشطة معملیـــه مختلفـــة، األمـــر الـــذي قـــد یـــشكل خطـــورة 

ینــصح البحــث بعقــد الــدورات التدریبیــة العملیــة المختلفــة باالشــتراك مــع مؤســسات المجتمــع المحلــي، 
  )فنیي المختبرات ، مدرسي مواد العلوم الطبیعة، الطلبة ( وتشمل الدورات كال من 

  
  :متطلبات السالمة في المختبرات العلمیة 

قـع المناسـب والـذي یحقـق الـسالمة  تحدیـد الموختبـرات العلمیـةالـشروع فـي بنـاء المیجب قبـل 
ٕوفیمــا یلــي نــوجز مجموعــة مــن قواعــد واجــراءات الــسالمة بــشكل عــام والتــي  ، ختبــراتلمــستخدمي الم

ـــــوافر الـــــسالمة  ـــــضمان ت ـــــة ل ـــــشآت التعلیمی ـــــشاء واالســـــتخدام للمن ـــــات اإلن ـــــاء عملی یجـــــب تطبیقهـــــا أثن
   . التلف أو الضیاعلمستخدمیها والحفاظ على المنشآت وما تحتویه من أجهزة ومعدات من

  
  أنظمة البناء واإلنشاء : ًأوال 

أن یكـــون المختبـــر متـــسع ویراعـــى نـــسبة الفراغـــات بالنـــسبة لمـــستخدمي المختبـــر وهـــذا لكـــي ال   - أ
یكون المختبر من الضیق وعدم الـسعة بحیـث  یكـون هنـاك فرصـة لالحتكـاك أو التـصادم ممـا 

 .یؤدي إلى حوادث 
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ال یقــل عــن أربعــة أمتــار خاصــة فــي مختبــرات الكیمیــاء أن یكــون ســقف المختبــر علــى ارتفــاع   -  ب
حتــى یمكــن أن تنتــشر الغــازات فــي حجــم أكبــر ویقــل تركیزهــا علــى الطــالب وممــا یقــل تأثیرهــا 

 .على الصحة 

 .ذات جودة عالیة ) الماء والغاز والكهرباء(أن تكون تمدیدات   -  ت

ة االغـــالق لتالفـــي نوافـــذ المختبـــر یجـــب أن تكـــون بمـــسطحات كبیـــرة لـــسهولة التهویـــة ومحكمـــ  -  ث
 .العوامل الجویة السیئة 

یجب أن تكون الحوائط واألرضیات مكسوة بمواد مقاومـة لألحمـاض مثـل القیـشاني والـسیرامیك   - ج
 .وأن تكون المواد الالحمة بینهما غیر متأثرة بالغازات أى لیس لها القدرة على التفاعل معها 

ة والمــــواد، وتكــــون مجهــــزة بــــالخزائن لحفــــظ وتخــــزین األدوات واألجهــــز) مــــستودع(وجــــود غرفــــة   - ح
 )20-17: 2007عبد الحمید، ( .واألرفف، وأن تكون جیدة اإلضاءة والتهویة 

  ركیبات الكهربائیة والمیكانیكیة الت:ًثانیا 
وجــود نظـــام تهویـــة جیــدة وفعالـــة، ومتناســـبة مــع مـــساحة المختبـــر، ســواء كانـــت طبیعـــة مثـــل   - أ

 . شفط لسحب الهواء النوافذ واألبواب، أو صناعیة مثل مراوح

وجــود نظــام إضــاءة جیــدة ومناســبة لنوعیــة طــالء الجــدران وأســقف وأرضــیة المختبــر، وتكــون   -  ب
 .مناسبة لمساحة وأبعاد المكان سواء طبیعیة مثل ضوء الشمس أو صناعیة 

المــــاء والغــــاز (أن تكــــون جمیــــع المآخــــذ الكهربائیــــة ثالثیــــة، وأن تكــــون مفــــاتیح الــــتحكم فــــى   -  ت
 .لة وفي أماكن آمنة ویسهل الوصول لها معزو) والكهرباء

أن یـتم تــصمیم وتركیــب ســائر التجهیــزات والتركیبـات الكهربائیــة والمیكانیكیــة بمعرفــة الجهــات   -  ث
 .ًالفنیة المتخصصة وطبقا للمواصفات المحلیة أو الدولیة 

  

  لطوارئ مخارج ا: ًثالثا 
رددین علــى المختبـر، علــى أن ًأن یـتم تحدیـد عــدد مخـارج الطــوارئ طبقـا لعـدد العــاملین والمتـ  - أ

 .ال تقل عدد مخارج الطوارئ عن اثنین 

أن تكون جدران وأبواب المخارج مقاومة للحریق لمـدة سـاعة علـى األقـل، وأن ال یقـل عـرض   -  ب
 ) . سم240(وارتفاع ممر المخرج عن ) سم100(بوابة المخرج عن 
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، وأن تكـون خالیـة مـن أن تؤدي جمیـع مخـارج الطـوارئ إلـى أمـاكن تجمـع آمنـة خـارج المبنـي  -  ت
 )44-40: 2009التویجري، . ( العوائق، مع عمل خطوط إرشادیة تدل علیها 

  دات اإلطفاء واإلنذار مع:ًرابعا 
  عدة أنواع مـن طفایـات الحریـق، ومـن األنـواع الموصـى بهـا فـي)34، 2002عالن، (كما یذكر 

 :ما یلي ك  وهي،المختبرات العلمیة

ذه الطفایـــة إلخمـــاد الحرائـــق المختلفـــة، ماعـــدا حرائـــق الفلـــزات تـــستخدم هـــ: طفایـــات الهـــالون   - أ
 .القابلة لالشتعال، وتمتاز بسرعة إخمادها اللهب، وال تترك أي مخلفات عند استعمالها

تستخدم هذه الطفایـة إلخمـاد حرائـق الفلـزات القابلـة لالشـتعال، وتمتـاز : طفایة البودرة الجافة   -  ب
حیـث تكـون طبقـة سـمیكة مـن البـودرة فـوق سـطع المعـدن بسرعة إخمادهـا للفلـزات المـشتعلة، 

  .المشتعل فتخمده، وهذا النوع یؤدي إلى االختناق إذا كان المكان مغلق

  في المختبرات العلمیة المعاییر العالمیة: ًثالثا 
ولتطــویر أي عملیــة ، الخطــط المنظمــة لتحــسین أداء العملیــة التربویــةإن الــدعوات المــستمرة و

 للحكـم علـى مـستوى الجـودةا مـن وجـود مرجعیـة یـتم مـن خاللهـا مقارنـة الوضـع الحـالي إداریة البد له
مؤشـرات بـدأ االهتمـام المتزایـد فـي وضـع وتقییمه ووضع خطط التقویم والتغیر البناء مـن خاللـه، وقـد 

 مــن لمختبــرات العلمیـةا  المرجــوة مـنعامـةال  للحكــم علـى مــدى التقـدم نحــو تحقیـق األهــدافومحـددات
 منـذ بدایـة النـصف الثـاني مـن القـرن الماضـي حیـث لـم  التربویـة المتخصـصةتنظماالموهیئات قبل ال

اإلدارة التعلیمیــة، ووجــود هــذه المؤشـــرات یكــن هنــاك قواعــد مــشتركة علمیـــة یجــري تطبیقهــا مــن قبـــل 
 تحقیـق علـى  محددة یعملـون مـن خاللهـامؤشراتتحرك مسئولي اإلدارة التربویة في أدى ل والمحددات

  .یز تطلبات لإلنجاز و التمالم
 والمواصـــــفات التعلیمیـــــة المحـــــدداتهـــــي عملیـــــة مـــــستمرة لتطبیـــــق مجموعـــــة مـــــن والمعــــاییر 

والتربویــــة الالزمــــة لرفــــع مــــستوى جــــودة وحــــدة المنــــتج التعلیمــــي بمــــشاركة جمیــــع أعــــضاء المؤســــسة 
     .تمعالتعلیمیة وفي جمیع جوانب العمل التعلیمي والتربوي بما یتناسب مع متطلبات المج

  
  :مفهوم المعاییر 

 Standards بـــه غیــره ، وهــو النمــوذج المحقـــق یقــاسمــا " كلمــة جمــع مفردهــا معیـــار وهــو 
  ) .معجم لسان العرب " ( لما ینبغي أن یكون علیه الشيء  المعاییر
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: آراء محــــــصلة لكثیـــــر مـــــن األبعــــــاد "  ) 279 : 2003( والمعـــــاییر كمـــــا عرفهــــــا اللقـــــاني والجمـــــل 
  واالجتماعیـــة والعلمیــة والتربویـــة ، یمكـــن مــن خـــالل تطبیقهـــا ، تعــرف الـــصورة الحقیقیـــةالــسیكولوجیة

  " .للموضوع المراد تقویمه ، أو الوصول إلى أحكام عن الشيء الذي نقومه 
ــــم" ویــــرى زیتــــون أن المعــــاییر هــــي  ــــد المــــستوى المالئ ــــارات التــــي یمكــــن مــــن خاللهــــا تحدی  تلــــك العب
   "مدرسالمهارات واألداءات وفرص التعلم ومعاییر إعداد الوالمرغوب من إتقان المحتوى و

   ) .115 : 2004زیتون ، 
ــــك المواصــــفات المنــــصوص والمتفــــق علیهــــا مــــن قبــــل مؤســــسات  ویعرفهــــا الباحــــث بأنهــــا تل
وتجمعـــات دولیـــة، والتـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا التعـــرف علـــى المـــستوى الحـــالي للموضـــوع المـــراد معرفـــة 

لمـــستوى القیاســـي، وســـوف یعتمـــد الباحـــث علـــى المعـــاییر التـــي ســـیقوم مـــستواه مـــن خـــالل مقارنتـــه با
، العامــة فــي والیــة كارولینــا الــشمالیةبإعــدادها وذلــك مــن خــالل معــاییر إدارة التعلــیم العــام بالمــدارس 

ــــسالمة  باإلضــــافة لمعــــاییر تقــــویم المختبــــرات العلمیــــة فــــي جامعــــة تكــــساس، إضــــافة لمعــــاییر إدارة ال
  .یكیة والصحة المهنیة األمر

  
  :أهمیة المعاییر 

    :أهمیة المعاییر فیما یلي  ) 454 – 452 :2006( یبین محمود 
  :المعاییر مدخل للحكم على مستوى الجودة في مجال دراسي معین من خالل .1

 جودة ما یعرفه المتعلمون وما یستطیعون أداؤه.  

 جودة البرامج المتقدمة للتعلیم في مجال دراسي معین.  

  مجال معینجودة تدریس.  

 جودة النظام الداعم للمتعلم والمنهج.  

 جودة برامج وممارسات وسیاسات التقویم.  

توفر المعاییر محكات للحكم على مدى التقدم نحو تحقیـق األهـداف، كمـا تـوفر رؤیـة شـاملة  .2
 .ًللتعلیم والتعلم من خالل برنامج معین یوفر فرضا للتمیز للمتعلمین 

اون والتعاضــد والتناســق مـن أجــل تحــسین عملیـة الــتعلم والتعلــیم فــي تـوفر المعــاییر آفــاق للتعـ .3
 .تربوي معین 

  :توفر المعاییر بیئة فاعلة للتعلم والتقدم والتمیز من خالل  .4
  معرفة المدرسین لألنشطة التعلیمیة التي تمكن المتعلمون من تحقیق المعاییر. 

 ددة یعملــــون مــــن تحــــرك مــــسئولي اإلدارة التربویــــة فــــي ضــــوء محكــــات معیاریــــة محــــ
 .خاللها على تحقیق المتطلبات لإلنجاز والتمییز 
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تعد المعاییر التربویة بمثابة مقیـاس لتقـویم أبعـاد التعلـیم والـتعلم مـن خـالل توصـیف مـا یجـب  .5
 .ون علیه كل منهما  یكأن

ًتوفر المعاییر التربویة توحیدا واتساقا في األحكام .6 ً.  

  من خالله إصدار األحكام علـى المقـررات الدراسـیة المختلفـةًل محكا یمكنفالمعاییر العالمیة تمث
  . علیه في بناء وتطویر المناهج یعتمد، ویمكن استخدامها كأساس  جودتهاومدى

  
  المعاییر خصائص

  .ومادة موضوع من أكثر في تستعمل: عامة .1

  .المبینات خالل من مادیا تظهر : محسوسة غیر .2

  .األزمنة أو األعمال أو المسابقات بتغیر تتأثر ال: ثابتة .3

  الحكم إلى ذلك یؤدي ال كي معها تتقاطع فال المعاییر من غیرها عن مستقلة أي:مستقلة .4

  .الجمیع قبل من ومعروفة بسیطة: واضحة .5

   )46 : 2009األسطل ، (  . قیاسه مفروض هو ما فعال تقیس: صادقة .6

 العـــــالم تهـــــتم بوضـــــع  جعلـــــت المنظمــــات المهنیـــــة فـــــي كثیـــــر مــــن دولمعـــــاییرالٕوان أهمیــــة 
 والتـي اعتمـدها الباحـث فـي اسـتنباط المعـاییر معاییرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجـال

  : الواجب توافرها في المختبرات العلمیة في الجامعات الفلسطینیة خالل بحثه 
  
  معاییر إدارة السالمة والصحة المهنیة األمریكیة  : 1

وفـى عـام المهنیـة،  رس األمریكـي تـشریعات الـسالمة والـصحة اعتمـد الكـونج1970فـي سـنة 
 ملیـون عامـل أمریكـي یقـضون 90وذلك لحمایة حـوالي   أنشئت إدارة السالمة والصحة المهنیة1971

العمـل مـن مخـاطر العمــل المختلفـة ومـن إصـابات وحـوادث العمـل وتـوفیر ظـروف عمــل  أوقـاتهم فـي
بر على مستوى العالم فـي مجـال الـسالمة والـصحة المهنیـة آمنة لهم، وتعد المنظمة أو المؤسسة األك

فهــي تخــتص بوضــع معــاییر الحفــاظ علــى الــسالمة والــصحة المهنیــة للعــاملین فــي جمیــع المجــاالت، 
وتهـــدف إلـــى ضـــمان بیئـــة عمـــل آمنـــة وصـــحیة لكـــل العـــاملین كمـــا تـــساهم بفعالیـــة فـــي الحفـــاظ علـــى 

ي المؤسسات، وكما أنها تقوم بدورها مـن خـالل إصـدار الموارد البشریة وبالتالي رفع مستوى الجودة ف
تـشریعات الـسالمة والـصحة المهنیـة ومتابعـة وفـرض تنفیـذ هـذه التـشریعات فـي مواقـع العمـل المختلفــة 

  .بالوالیات المتحدة األمریكیة كما أنها تتیح المجال لألبحاث الخاصة بالصحة والسالمة المهنیة 
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  :الغرض من األوشا 
 ین وأصحاب العمل لتقلیل مخاطر العمل وتطبیق برامج للسالمة المهنیة تشجیع العامل. 

  االحتفاظ بسجالت دائمة لمتابعة اإلصابات واألمراض المهنیة الناتجة عن العمل. 

  إعداد برامج تدریب لزیادة الوعي بأمور السالمة والصحة المهنیة. 

 نفیذ في جمیع مواقع العملإعداد تشریعات وبرامج للسالمة والصحة المهنیة واجبة الت. 

 والـصحة  تحدید مـسئولیات وواجبـات كـل مـن العـاملین وأصـحاب العمـل فیمـا یتعلـق بالـسالمة
 .المهنیة 

ٕوقـــد اعتمـــدت األوشـــا علـــى عـــدة مـــصادر إلعـــداد واصـــدار تعلیمـــات وقـــوانین الـــسالمة والـــصحة 
 هـد األمریكـي للمواصـفاتتعلیمـات ومواصـفات الجمعیـات الوطنیـة األمریكیـة مثـل المع منهـا المهنیـة

الوطنیـة األمریكیــة لمكافحـة الحرائـق، باإلضـافة إلــى مواصـفات بعـض الجمعیــات  القیاسـیة والجمعیـة
المجاالت تم إعداده بواسـطة خبـراء فـي مجـاالت  األهلیة وهى مواصفات شاملة ومحددة في كثیر من

والخاصــة بتنــاول  غوطةالتــي أعــدها إتحــاد الغــازات المــض مختلفــة فــي الــصناعة مثــل المواصــفات
ًوتخــزین اســطوانات الغــازات المــضغوطة، وأخیــرا القــوانین الفدرالیــة الــسائدة وقــت إنــشاء األوشــا، ومــن 
أهم الخدمات التي تؤدیها األوشا تقدیم خـدمات استـشاریة فـي مجـال الـسالمة والـصحة المهنیـة، وكمـا 

ًالمهنیــة، وأخیــرا تقــدم بــرامج عدیــدة أنهــا تقــدم برنــامج الحمایــة التطــوعي فــي مجــال الــسالمة والــصحة 
  . للتدریب في مجال السالمة والصحة المهنیة 

  
  بوالیة كارولینا الشمالیة مجلس التعلیم العاممعاییر  : 2

 وهــي مؤســسة  التعلــیم العــام بوالیــة كارولینــا الــشمالیة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــةمجلــس
م العــام فــي والیــة كارولینـــا الــشمالیة، وترجــع نــشآه هـــذه تتــولي اإلدارة واإلشــراف علــي منظومــة التعلـــی

إلــى الجمعیــة العامــة ) أب التعلــیم العــام( حیــث تقــدم أرشــیبالد مــورفي الملقــب بـــ 1817المؤســسة لعــام 
ًالتـــي تعنـــى بإصـــدار التـــشریعات والقـــوانین فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة بتقریـــر یتـــضمن خططـــا 

لتعلیمیــة، وفـي خــالل فتـرة الحــرب األهلیـة تــدهور نظـام التعلــیم وتــم تـضمن تــدخل الدولـة فــي العملیـة ا
 ســـمحت الجمعیـــة العامـــة بإنـــشاء نظـــام 1867إلغـــاء صـــنادیق الـــدعم الخاصـــة بـــه، ولكـــن فـــي عـــام 
  .ضریبي خاص لدعم نظم التعلیم العام في المدارس 

هــدافهم  وتــتلخص أهــم أ1943وقــد بــدأت هــذه المؤســسة بــالتطور باتجــاه شــكلها الحــالي عــام 
بتأهیـل طـالب المـدارس الحكومیـة للمنافــسة علـى الـصعید العـالمي فــي القـرن الواحـد والعـشرین، وكمــا 
ًأنهــا تهــتم فــي جعــل طــالب المــدارس الحكومیــة أكثــر مــسئولیة وادراكــا لتحــدیات المــستقبل، وكمــا أنهــا  ٕ

  . تقوم برعایة االبتكار واإلبداع عبر نظم ترعاها قیادة المؤسسة 
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عنــــى بتحدیــــد معــــاییر ومحــــددات عنهــــا قــــسم التعلــــیم العــــام وهــــو قــــسم خــــاص یوقــــد انبثــــق 
درســـیة عالیــة الجـــودة، وتنحـــصر ق الممــصممین والمهندســـین فــي مجـــاالت تخطـــیط وتــصمیم المرافـــلل

ٕمجــاالت التركیـــز فیهــا علـــى مراجعــة التـــصامیم والمخططــات وابـــداء المالحظــات بـــشأنها، وكمــا أنهـــا 
ة الالزمــة للمــصممین والمهندســین، وكمــا أنهــا تقــوم بعمــل المنــشورات تعنــى بتــوفیر المــوارد والمــساعد

 معلومـات التـصمیم المدرسـيبرعایـة مركـز تبـادل قـوم مل الخاصة بهـذا المجـال، وكمـا أنـه یوورش الع
.  

 قـــام قـــسم التعلـــیم العـــام بتـــوفیر إصـــدارات خاصـــة تحـــدد المعـــاییر الواجـــب 2010وفـــي عـــام 
 اتصف هــذا المنــشورت العلمیــة فــي المراحــل الدراســیة المختلفــة، وتــتوافرهــا داخــل المرافــق والمختبــرا

ي متاحــــة لجمیــــع المــــدارس ، وهــــ المدرســــیة وخاصــــة المختبــــرات المدرســــیةالبــــرامج العلمیــــة والمرافــــق
 التـي یمكـن أن تـساعد  األساسـیة المبـادئ التوجیهیـة، وهـي تتـضمنوالیـة كارولینـا الـشمالیةب الحكومیة

فــي فعــال تعلــیم  االحتیاجــات المتنامیــة نحــو تلبــي  التــي المدرســیةالمرافــقمحترفــي التــصمیم لتخطــیط 
   . المدارس الحكومیة

  
  اتي للمختبرات الخاص بجامعة تكساسنموذج التقییم الذ : 3

هـي واحـدة ,، 1883 فـي عـام  بالوالیات المتحدة األمریكیةجامعة تكساس في أوستنتأسست 
 دولـة 100، ویلتحـق بهـا الطـالب سـنویا مـن أكثـر مـن لـبالدمن أكبر الجامعـات وأكثرهـا احترامـا فـي ا

 طالــب ســنویا مــن القــادة المبــدعین والمفكــرین والعلمــاء، ویقــرب 12000حــول العــالم، وتقــوم بتخــریج 
 مــن أفــضل خمــس ة واحــد خــریج، وهــي تعــد450000عــدد خریجــي الجامعــة منــذ تأسیــسها مــا یقــارب 

 فـي عـام لباحثیهـاالتـي منحـت والیـات المتحـدة  الوفـي  براءات االختـراعحصلت أبحاثها عليجامعات 
، صـناعة تكنولوجیـا ناجحـة للغایـة فـي منطقـة أوســتنوبـدور فعـال فـي تطـویر ، وكـان للجامعـة 2009

وقــد أســست الجامعــة بــداخلها عــدة مراكــز خاصــة جــاء فــي مقــدمتها مركــز الــصحة والــسالمة البیئیــة، 
 الحــرم  مرافــق ومختبــراتفــيالــسالمة واألمــان عزیــز تووالــسالمة البیئیــة   الــصحةوهــو مركــز یعنــي ب

 والـزوار وضـمان الحـصول علـى لحمایـة الطـالب وأعـضاء هیئـة التـدریس والمـوظفینوذلك الجامعي، 
الـسالمة  التـرویج ألفـضل ممارسـات الـصحة وًاسعى جاهـدیـشجع التمیز وتعلیم فعال، ویقوم المركز بت

  .داخل مرافق الجامعة المختلفة 
الكیمیائیـــة،  (  بـــرامج تقیـــیم ســـالمة المختبـــراتكـــز مـــن خـــالل عـــدة بـــرامج أهمهـــایعمـــل المرو

  تقییمـــات دوریـــة للمختبـــرات لتحدیـــد مـــدى مطابقتهـــا مـــعوالتـــي تقـــوم بإعـــداد ،)الفیزیائیـــة، البیولوجیـــة 
 فـي الوالیـات المعاهـد الوطنیـةبمركـز الـسیطرة علـى األمـراض التي قام بوضـعها  التوجیهات والمعاییر

 والـــسالمة البیولوجیـــةات مختبـــرالســـالمة یـــوفر التـــدریب فـــي مجـــاالت  ة األمریكیـــة، وكمـــا أنـــهالمتحـــد
بتوجیـــه أصـــحاب القــرار داخـــل الجامعـــة حـــول أفـــضل الخطـــط والمعـــاییر  والكیمیائیــة، وكمـــا أنـــه یقـــوم
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ویـــساعد أیـــضا فـــي االســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ، وخاصـــة تلـــك الحـــوادث التـــي  ات،مختبـــرالتـــصمیم ل
  . والكیمیائیة والفیزیائیة ى المواد البیولوجیةتنطوي عل

وقد قام المركز بإعداد نموذج تقیم ذاتـي خـاص بفنـي المختبـرات یـتم تـسلیمه مـن قـبلهم بدایـة 
كــل فــصل دراســي، ویتــیم بموجبــه تقیــیم المختبــرات العلمیــة داخــل جامعــة تكــساس مــن حیــث موافقتهــا 

اقیـة، األدوات الشخـصیة الواقیـة، معـدات الطـوارئ، السالمة العامـة، المالبـس الشخـصیة الو( لشروط 
أمــان الحیــاة ضــد الحریــق، األمــان الكهربــائي، تخــزین المــواد الكیمیائیــة، الكــوارث الفیزیائیــة، التــدریب، 

وقــد اســتعان الباحــث بهــذا النمــوذج فــي وضــع بعــض المعــاییر ) النفایــات الكیمیائیــة، المــواد المــشعة 
  .اخل الجامعات الفلسطینیة العالمیة لتقویم المختبرات د

  
  الجامعات الفلسطینیة في محافظة غزة: ًرابعا 

تحرص الدول المختلفة على التوسع في التعلیم بشكل عام، وتوفیره لكل فـرد باعتبـاره الحركـة 
الدافعـــة نحـــو النمـــو االقتـــصادي واالجتمـــاعي، ومواجهـــة التحـــدیات والتغیـــرات المعاصـــرة، ولقـــد أدرك 

ني منـذ زمــن أن جــوهر بقـاءه واســتمراره یكمـن فــي تنمیــة هویتـه الثقافیــة والحــضاریة، المجتمـع الفلــسطی
وقــد دفعــه هــذا اإلدراك إلــى تجنیــد كــل طاقاتــه مــن أجــل رفــع المــستوي الثقــافي والتعلیمــي ألبنائــه فــي 

ا ویحتـل التعلـیم العـالي الفلـسطیني مكانـة متمیـزة فـي ذًوقت وجد فیه نفسه مشردا فـي بقـاع األرض، هـ
بنیــة الحــضاریة للمجتمــع الفلــسطیني، فقــد اكتــسب الفلــسطینیون ومنــذ عــشرات الــسنین ســمعة عالیــة ال

ًمن حیث إقبالهم على التعلیم العالي، حیث كان لهم دوما تواجـد قـوي فـي غالبیـة الجامعـات المرموقـة 
  .في العالم 
  

  الجامعة اإلسالمیة  : 1
م لتقدم خدمة التعلیم العالي ألبناء 1978/ هـ 1398أنشأت الجامعة اإلسالمیة بغزة سنة 

قطاع غزة بشكل خاص ولطلبة فلسطین بشكل عام، وتقدم الجامعة خدماتها لجمیع أبناء الشعب 
  .الفلسطیني علي مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة 

وهي جامعة منفتحة على الحضارة العالمیة، تواكب التقدم العلمي، وتوفر األجواء السلیمة 
یمیة، وتعمل الجامعة شأنها شأن شقیقاتها من الجامعات الفلسطینیة وهي عضو في للعملیة التعل

ي، االتحاد مالعدید من المؤسسات منها، اتحاد الجامعات العربیة، اتحاد جامعات العالم اإلسال
العالمي للجامعات وغیرها، كما أن للجامعة اإلسالمیة عالقات وطیدة بالكثیر من الجامعات العربیة 

  .المیة واألجنبیة، وتنظم عالقاتها اتفاقیات تعاون وتوأمة مع عدد من الجامعات واإلس
وتشتمل الجامعة على عشر كلیات أساسیة وهي الشریعة، أصول الدین، اآلداب، التجارة، التربیة، 

  .العلوم، الهندسة، التمریض، تكنولوجیا المعلومات، الطب 



 43

م، بعد افتتاح 1980/1981هـ، 1400/1401وأنشئت كلیة العلوم في العام الجامعي 
الجامعة بسنتین، وقد ضمت حین افتتاحها خمسة أقسام هي الریاضیات، والكیمیاء، والفیزیاء، 

ومع تطور الكلیة تم افتتاح أقسام التحالیل الطبیة، والحاسوب، والبیئة . واألحیاء، والجیولوجیا 
تكنولوجیا (م تم افتتاح أقسام 2002دراسي وعلوم األرض، وتخصص الكیمیاء الحیویة، وفي العام ال

ثم تم فصل قسمي الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات )  أحیاء- ریاضیات – البصریات –المعلومات 
إلى كلیة مستقلة هي كلیلة تكنولوجیا المعلومات، باإلضافة إلى برامج الماجستیر في الكیمیاء 

  .والفیزیاء واألحیاء 
ر أفضل المعامل والمختبرات العلمیة الالزمة لتدریب الطلبة وقد عملت الجامعة على توفی

ٕواجراء التجارب والبحوث العلمیة، وقد حرصت الكلیة على تخریج طلبة العلم القادرین على التفاعل 
  .مع المجتمع في المجاالت المختلفة 

 وتقدم المختبرات الجامعیة خدمات عدیدة للمجتمع الفلسطیني في مجاالت مختلفة، وقد
المختبرات "و" المختبرات العلمیة"أصیبت المختبرات الجامعیة بدمار كبیر بسبب تعرض مبني 

للتدمیر من قبل طائرات االحتالل في الحرب األخیرة على قطاع غزة مما أدى إلى تدمیر " الهندسیة
ًأربعة وسبعین مختبرا تخدم مختلف التخصصات، إال أن الجامعة تسعي لتعویض هذه المختبرات 

ًحفاظا على مستوى الخدمة التعلیمیة واستمرارا لدورها في التنمیة المجتمعیة  الجامعة اإلسالمیة، . (ً
2011(   

  )2(جدول رقم 
  جدول یوضح أعداد المختبرات العلمیة بالجامعة اإلسالمیة

  عدد المختبرات  الكلیة   م
  7  قسم األحیاء  1
  14  قسم الكیمیاء  2
  11  قسم الفیزیاء  3

  32  المجموع
  )2010الجامعة اإلسالمیة ، ( 
  
  جامعة األزهر : 2

األزهر بغزة هي مؤسسة أكادیمیة فلسطینیة عربیة إسالمیة تأسست في مطلع الفاتح جامعة 
م بقرار من القیادة الفلسطینیة في أثناء تواجدها في تونس، وذلك 1991من سبتمبر من عام 

عدد ممكن من الشباب الفلسطیني للمحافظة علیهم لإلسهام في إتاحة فرصة التعلیم الجامعي ألكبر 
  .داخل هذا الوطن ومنعهم من الهجرة في طلب العلم إلي الخارج 
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وتجدر اإلشارة إلى أن جامعة األزهر هي عضو في مجلس التعلیم العالي الفلسطیني 
ادات وعضو في اتحاد الجامعات العربیة، ورابطة جامعات العالم اإلسالمي، وغیر ذلك من االتح

 بكلیتي التربیة والشریعة والقانون ثم 18/10/1991األكادیمیة، وقد بدأت الجامعة مسیرتها في 
تتابع تطویرها بإنشاء كلیات جدیدة وهي بالترتیب، التربیة، والشریعة والقانون، والعلوم، والزراعة 

ة، والعلوم الطبیة والتطبیقیة، والبیئة، واآلداب والعلوم اإلنسانیة، والصیدلة، واالقتصاد والعلوم اإلداری
  )21:2004جامعة األزهر ، . ( والطب، والحاسوب وتكنولوجیا المعلومات 

الریاضیات، : م بقسمین رئیسین هما 1991وقد تأسست كلیة العلوم في العام الجامعي 
 مجموع الكیمیاء، واألحیاء، والجیولوجیا، لیصبح: والفیزیاء، ثم تم بعد ذلك افتتح أقسام آخري هي 

ً برنامجا علمیا لنیل درجة البكالوریوس، 18ما تقدمه كلیة العلوم في التخصصات العلمیة اآلن 
الكیمیاء، والریاضیات، والعلوم الحیاتیة، وهناك أیضا برامج : باإلضافة إلى برامج الماجستیر في 

  .تحت اإلعداد لتطویر الكلیة 
ً مختبرا تدریسیا وبحثیا، 31العلوم حوالي وعلى صعید التجهیزات المخبریه یتوفر في كلیة  ً ً

باإلضافة إلى مختبر للعلوم المحوسبه، وتقوم األقسام المختلفة في الكلیة بمتابعة تحدیث التجهیزات 
التقنیة والتعلیمیة وتطویر المختبرات، وتهدف الكلیة لتخریج جیل جدید من الكوادر العلمیة لدیهم 

ٕلفة، وان مشاركة كلیة العلوم بأكادیمییها المتمیزین لتسهم في القدرة على العمل في مجاالت مخت
شكل فاعل في بناء نهضة الجامعة والمجتمع، حیث إنهم یشاركون في كثیر من المؤتمرات العلمیة 

  )10:2011جامعة األزهر ، .(المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 
   )3 (جدول رقم 

  ألزهرجدول یوضح أعداد المختبرات العلمیة بجامعة ا
  عدد المختبرات  الكلیة   م
  7  قسم األحیاء  1
  10  قسم الكیمیاء  2
  7  قسم الفیزیاء  3

  24  المجموع
  )2004جامعة األزهر ،( 
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  جامعة األقصى  : 3
 1988 لسنة 11 بموجب قانون التعلیم العالي رقم 2000نشأت جامعة األقصى عام 

ًربیة الحكومیة، وأصبحت الجامعة عضوا في اتحاد ًوكانت امتدادا لما كان یعرف آنذاك بكلیة الت
م، وتضم الجامعة 2003الجامعات العربیة وكذلك في مجلس التعلیم العالي الفلسطیني في عام 

سبع كلیات علمیة هي اآلداب، والتربیة، واإلعالم، والفنون الجمیلة، والتربیة البدنیة والریاضیة، 
 العلوم التطبیقیة من أهم الدعائم األساسیة في جامعة األقصى، والعلوم اإلداریة والمالیة، وتعد كلیة

حیث تسهم مساهمة فعالة في تلبیة حاجة المجتمع من المتخصصین في العلوم التطبیقیة، وقد 
 بإمكانات متواضعة، 2001بدأت كلیة العلوم مسیرتها في الجامعة من مركز الحرازین بغزة في عام 

 الكلیات العلمیة في الوطن، وتنامت أقسامها لتصبح ستة أقسام وتطورت الكلیة لتصبح في مصاف
ًتحتوى على أحد عشر تخصصا، وأصبحت مختبراتها تضاهي المختبرات الجامعیة في الوطن، كما 
تسعي الكلیة باالشتراك مع إدارة الجامعة إلى فتح برنامج للدراسات العلیا الخاصة بتخصصات 

 للماجستیر كخطوة أولى، وتشتمل الكلیة على التخصصات التالیة العلوم، وذلك بالبدء بفتح برنامج
، وقد استطاعت الكلیة افتتاح عدد من ) الحاسوب، والریاضیات، والكیمیاء، والفیزیاء، واألحیاء (

المختبرات في الفرع الجدید للجامعة في خانیونس وتحرص الكلیة على تحدیث مختبراتها بشكل 
   )2010: جامعة األقصي .(مستمر 

   )4 (جدول رقم 
  جدول یوضح أعداد المختبرات بكلیة العلوم في جامعة األقصى

  عدد المختبرات  القسم  م
  4  قسم األحیاء  1
  3  قسم الكیمیاء  2
  5  قسم الفیزیاء  3

  12  المجموع
  

نجـاح تلـك فـي  لي یـساهم العـا في مؤسسات التعلیم وتطبیق المعاییر العالمیة الجودةویري الباحث أن
  التأكـد مـن خـالل ویتطلب ذلك وجود نظـام لـضبط الجـودة،وتحقیق أهدافها تأدیة رسالتهالمؤسسات ال

مــن  الجـودة ویـتم تقـویم ضـبط، لـههـداف والمعـاییر الموضـوعة لأل مـدى مطابقـة مخرجـات التعلـیم مـن 
ا المـــستفید مـــن الخدمـــة التـــي تقـــدمهالطالـــب نوعیـــة البـــرامج المقدمـــة فیهـــا، و :تـــشمل جوانـــب متعـــددة

 يألهــدافها ورســالتها التــآلیــات تنفیــذها الســتراتیجیاتها وتحقیقهــا إضــافة إلــى ضــبط جــودة  المؤســسة،
تــوفر المرافــق والمبــاني ضــمان داء كوادرهــا اإلداریــة واألكادیمیــة، وأجــل تحقیقهــا، وتجویــد أقامــت مــن 

  . مما یساعد في تحقیق جودة التعلیم فیها،األكادیمیة واإلداریة والصحیة وغیرها
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  الدراسات السابقة

  
  عالقة بواقع المختبرات العلمیةدراسات ذات : المحور األول 

  األمانعالقة بوسائل السالمة ودراسات ذات : المحور الثاني 

  عالقة باستخدام المستحدثات دراسات ذات : المحور الثالث
 التكنولوجیة في المختبرات العلمیة

 على الدراسات السابقةقیبالتع   
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

ًنظرا لالهتمـام الكبیـر مـن قبـل التربـویین بـدور المختبـر وأهمیتـه فـي النـشاطات العلمیـة، فقـد تبـین 
ًأن هنـاك عـددا كبیـرا مـن الدراسـات التـي تعرضـت إلـى المختبـر ودوره فـي تعلـیم العلـوم، لـذلك شـهدت  ً

ال المختبرات العلمیة، من أجل الوقـوف علـى نقـاط السنوات الماضیة دراسات وبحوث مختلفة في مج
الضعف ونقاط القوة فیها، وكذلك من أجل الوصول لما هو أفضل وقد تناولت هـذه الدراسـات جوانـب 

  :ًمختلفة، وتسهیال لعرضها فقد تم تصنیفها كما یلي 
  .دراسات ذات عالقة بواقع المختبرات العلمیة  -1

 .األمان دراسات ذات عالقة بوسائل السالمة و -2

 .دراسات ذات عالقة باستخدام المستحدثات التكنولوجیة في المختبرات العلمیة  -3

  .هذا وقد راعى الباحث الترتیب الزمني لهذه الدراسات 
  

  الدراسات التي تناولت واقع المختبرات العلمیة : ًأوال 
  :  علیها الباحثأجریت عدة دراسات تناولت واقع المختبرات العلمیة، ومن الدراسات التي اطلع

  
 وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام المختبر في تدریس )2009 ،الزهراني(دراسة  -1

العلــوم بالمــدارس اللیلیــة المتوســطة بمــدینتي مكــة المكرمــة وجــدة، وقــد اشــتملت الدراســة علــى معلمــي 
ًمعلمــا، ومــشرفي ) 32(العلــوم فــي المــدارس اللیلیــة المتوســطة بمــدینتي مكــة المكرمــة وجــدة وعــددهم 

ًمــشرفا، واســتخدم الباحــث اإلســتبانة كــأداة للدراســة وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج ) 26(العلــوم وعــددهم
  :الوصفي المسحي وتم التوصل للنتائج التالیة 

  كثــرة أعــداد الطــالب فــي الفــصل : وجــود العدیــد مــن العوائــق فــي التــدریس اللیلــي مــن أبرزهــا
السلبیة من قبـل بعـض المعلمـین للتعلـیم اللیلـي، ضـعف إلمـام بعـض الدراسي الواحد، النظرة 

معلمي العلوم بمهارات إجراء التجارب، عدم توفر المـستلزمات والتجهیـزات الـضروریة بـشكل 
 .كاف 

  بـین تقـدیرات المعلمـین وتقـدیرات المـشرفین .%) 05(ال توجد فـروق ذات داللـة عنـد مـستوي
مختبـر المدرسـي فـي تـدریس مـادة العلـوم بالمـدارس اللیلـة التربویین ألهـم معوقـات اسـتخدام ال

 .المتوسطة 
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 هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة الواقـــع الفعلـــي الســـتخدام هـــدفت و )2007 ،المنتـــشري( دراســـة  -2
، وكـذلك التعـرف ةبمحافظـة القنفـذة بالـسعودي المختبر المدرسي في تدریس األحیاء بالمرحلـة الثانویـة

عمــل وســنوات الخدمــة فــي تنفیــذ النــشاطات العملیــة فــي تــدریس األحیــاء علــى أثــر المؤهــل وطبیعــة ال
بالمرحلــة الثانویــة، واستكــشاف أهــم معوقــات اســتخدام المختبــر فــي تــدریس األحیــاء بالمرحلــة الثانویــة 
ًواقتـــراح الحلـــول المناســـبة لهـــا، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المنهجـــي الوصـــفي المـــسحي منهجـــا للدراســـة، 

  :تالیة وتوصل إلى النتائج ال
  إن واقـع اسـتخدام المختبــر المدرسـي فـي تــدریس مـادة األحیــاء بالمرحلـة یـشیر إلــى تـدني فــي

  .مستوي الدور المأمول تحقیقه من استخدام المختبر المدرسي 

  تركزت معوقات استخدام المختبر المدرسي في تـدریس مـادة األحیـاء بالمرحلـة الثانویـة فـي :
 احتیاجـات المختبـرات المدرسـیة، وقلـة المـواد الالزمـة قلة المخصصات المالیة للصرف علـى

إلجـراء التجــارب المعملیـة، وضــعف مهـارات طــالب المرحلـة الثانویــة فـي التعامــل مـع المــواد 
  .الكیمیائیة وزیادة النصاب التدریسي للمعلم على التوالي

رات المدرسـیة م أداء مـشرفي المختبـوهدفت هذه الدراسة إلى تقوی )2005 ،البلطان( دراسة  -3
فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة فـــي ضـــوء مهـــامهم اإلشـــرافیة مـــن وجهـــة نظـــر محـــضري المختبـــرات 
ومعلمــــي العلــــوم ومــــدیري المــــدارس فــــي المــــرحلتین المتوســــطة والثانویــــة، وقــــد اتبــــع الباحــــث المــــنهج 

لجغرافــي وقــد اســتخدم الباحــث العینــة الطبقیــة وذلــك باألخــذ بخاصــیة التوزیــع ا) المــسحي ( الوصــف 
إدارة ) 22(مـا عـدده ) غیـر احتمالیـة ( للملكة كأساس الختیار العینة، وقام باالختیار بطریقـة عمدیـه 

 مــــن 132إدارة لتمثـــل عینـــة الدراســــة وكمـــا تـــم االختیـــار بطریقـــة عـــشوائیة ) 42(تعلیمـــة مـــن أصـــل 
 العلــوم  مــن معلمــي167 مــن مــدیري المــدارس و115محــضري المختبــرات فــي المنــاطق المختــارة و 

  :وتم التوصل للنتائج التالیة  )414(وبذلك فالمجموع الكلي لعینة الدراسة 
  أن مشرفي المختبرات المدرسیة یمارسون المهـام اإلشـرافیة بدرجـة متفاوتـة، حیـث كـان هنـاك

مهــام تمــارس ) 9(مهمــة تمــارس بدرجــة متوســطة، ) 17(مهــام تمــارس بدرجــة كبیــرة، و) 6(
  .بدرجة قلیلة 

  المختبـرات یـسهمون فـي االرتقـاء بمـستوى العمـل داخـل المختبـر المدرسـي بدرجـة أن مشرفي
متفاوتـــة، وقـــد تركـــزت هـــذه اإلســـهامات علـــى الدرجـــة المتوســـطة والقلیلـــة فقـــط، وال یوجـــد أي 

  .ًعبارة أجاب علیها أفراد العینة بأن مساهمة المشرف فیها كبیرة أو متدنیة جدا
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إلى تحدیـد المهـارات المخبریـة الالزمـة لتـدریس ه الدراسة وهدفت هذ )2004 ،الفالح(دراسة  -4
الكیمیــــاء بالمرحلــــة الثانویــــة بالمملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، وتحدیــــد درجــــة أهمیــــة وممارســــة المهــــارات 

مــن ) 171(المخبریـة لتـدریس الكیمیــاء فـي المختبـر بالمرحلــة الثانویـة، وقــد تكونـت عینـة الدراســة مـن 
ـــدمام، وقـــد اســـتخدم الباحـــث االســـتبانة كـــأداة لدراســـته وقـــد معلمـــي الكیمیـــاء فـــي مـــدینتي  الریـــاض وال

مهـــارة مـــن حیـــث األهمیـــة مـــن المهـــارات ) 73(عبـــارة، وبینـــت النتـــائج حـــصول ) 74(اشـــتملت علـــى 
الالزمـــة لتـــدریس الكیمیـــاء بـــالمختبر كمـــا یراهـــا معلمـــو الكیمیـــاء بالمرحلـــة الثانویـــة علـــى متوســـطات 

مهـــارة مـــن حیـــث الممارســـة علـــى ) 50(، وحـــصول )4(مـــن أصـــل ) 3.90(و ) 3.28(حـــسابیة بـــین 
، كمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة )4(كــم أصــل ) 3.6(و ) 3.01(متوســطات حــسابیة بــین 

بین متوسط درجات معلمي الكیمیاء بالمرحلة الثانویة في تحدید درجة أهمیـة كـل مجـال مـن مجـاالت 
  .ختبر تعزى للخبرة المهارات الالزمة لتدریس الكیمیاء بالم

  
 الدراسة إلى إجراء مقارنة علمیة بین موضـوعات  هذهوهدفت : )2003 ،آل أحمد( دراسة  -5

التجــارب المعملیــة وتجهیزاتهــا بمقــرر األحیــاء فــي الــصف الثالــث الثــانوي بالمملكــة العربیــة الــسعودیة 
لبریطانیــــة العالمیــــة بجــــدة ، اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدة، مالیزیــــا المــــدارس ا(وبعــــض الــــدول المختــــارة 

معلمـا مـن معلمـي األحیـاء فـي المرحلـة الثانویـة وفنیـي المختبـر، ) 114(واشتملت عینة الدراسة علـى 
ســتبانة والثانیــة اســتمارة جمــع معلومــات وقــد اتبــع الوقــد اســتخدم الباحــث أداتــین فــي دراســته األولــى ا

  :تائج عدیدة، كان من أهمها الباحث في دراسته المنهج الوصفي، وقد تم التوصل إلى ن
  تـــوفر بعـــض المعـــاییر العلمیـــة فـــي الموضـــوعات المختـــارة للتجـــارب المعملیـــة لمقـــرر أحیـــاء

، ثـم دولـة مالیزیـا: ن ترتیبهـا كالتـاليالصف الثالث الثانوي في جمیع دول عینة الدراسـة، وكـا
  .المدارس البریطانیة في جدة ، ثم السعودیة ، ثم اإلمارات 

 ًك فروقــا كبیـرة بــین موضـوعات التجـارب المعملیــة فـي المملكــة والـدول األخــرى، تبـین أن هنـا
 .وكذلك بالنسبة المخصصة لكل تجربة، ودور المعلم والفني في تنفیذ التجربة

  

 هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع العمــل المختبــري  )2003الــصانع، ( دراســة  -6
یــسیة وكبیـــرة فــي الجمهوریــة الیمنیـــة، حیــث تراوحـــت ومعوقاتــه فــي مـــدارس مختــارة مــن ســـت مــدن رئ

مــــدارس مــــن كــــل مدینــــة شــــریطة أن تتــــوافر فــــي تلــــك المــــدارس ) 5-2(المــــدارس المختــــارة مــــا بــــین 
) 49(مختبرات وفق معاییر مقبولة، وقـد اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة لدراسـته، وتـم توزیعهـا علـى 

مدرسـة ) 37(مدرسـة مـن إجمـالي عـدد المـدارس ) 17(معلم ومعلمة من معلمي العلوم موزعین على 
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من التي بها معامل مقبولة فـي تلـك المـدن، والـى جانـب االسـتبیان فقـد أعـد الباحـث سـؤالین مفتـوحین 
للمعلمــــین األول حــــول أهــــم المعیقــــات التــــي تحــــول دون تنفیــــذ التجــــارب العملیــــة والثانیــــة حــــول عــــدد 

إلـى أن العمـل المختبـري فـي مـواد العلـوم ضـعیف وهـش التجارب التـي تـم تنفیـذها، وتوصـلت الدراسـة 
ومتدني في مدارس العینة، وقد تمثلت معیقـات العمـل المختبـري فـي المـدارس المختـارة بالنقـاط التـالي 

عــدم تــوفر احتیاطــات األمــان والــسالمة، عــدم اهتمــام إدارة المدرســة فــي متابعــة شــئون المعامــل، : ( 
  ) .ه، عدم توفر بعض األجهزة األساسیة بالمعمل عدم وجود دلیل لمعلم العلوم یرشد

  
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اسـتخدام المختبـرات ) 2002الرفاعي، ( دراسة  -7

المدرســیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي كــل مــن أمانــة العاصــمة ومحافظــة صــنعاء، وقــد اســتخدم الباحــث 
المخبریـــة، وتكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن جمیـــع المـــنهج الوصـــفي للتعـــرف علـــى واقـــع إجـــراء التجـــارب 

المدرســین والمدرســـات الـــذین یقومــون بتـــدریس مـــادة الكیمیــاء فـــى جمیـــع المــدارس الثانویـــة فـــى أمانـــة 
، وقـد وقـد اسـتخدم الباحـث )138(العاصمة، ومن جمیـع فنیـي المختبـرات، وقـد بلـغ عـدد أفـراد العینـة 

  :استبانتین لبحثه، وجاءت أهم النتائج كالتالي 
  ـــم تجـــر، فالتجـــارب التـــي وجـــود تفـــاوت كبیـــر بـــین التجـــارب التـــي أجریـــت والتجـــارب التـــي ل

أجریت نسبتها قلیلة مقارنة بالتجارب التى لم تجر، ممـا یـدل علـى ضـعف االهتمـام بالجانـب 
  .العملي 

عدم وجود المعامـل فـي المـدارس، ( من أبرز األسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم إجراء التجارب 
ة تـــوفر المـــواد الكیمیائیـــة، ونقـــص الوســـائل التوضـــیحیة فـــي المختبـــر، عـــدم وجـــود غـــرف خاصـــة وقلـــ

لتحــضیر الغــازات التـــي یخــرج عنهـــا غــازات خطرة،قلـــة خبــرة أمنـــاء المختبــرات فـــي اســتخدام األجهـــزة 
  ) .المخبریة، قلة تدریب المدرسین على إجراء التجارب 

  
لدراســـة إلـــى معرفـــة أهـــم معوقـــات اســـتخدام  ا هـــذه وهـــدفت : )2001 ،العـــسیري( دراســـة  -8

مختبــرات األحیــاء فــي مــدارس المرحلــة الثانویــة مــن جهــة نظــر معلمــي األحیــاء والمــشرفین التربــویین 
مـادة ومـشرفي ، واشتملت عینة الدراسة جمیـع معلمـي  بالسعودیةوذلك ضمن مدارس المنطقة الشرقیة

  :اریة للبنین، وقد تم التوصل للنتائج التالیة األحیاء في مدارس المرحلة الثانویة الحكومیة النه
أهـم معوقــات اســتخدام مختبــرات األحیــاء فــي مــدارس المرحلــة الثانویــة بالمنطقــة الــشرقیة عدیــدة : ًأوال 

  :وهي % 80ومتنوعة ونذكر أهمها والتي حققت معدل إعاقة یزید عن 
قلـــة العنایـــة بــــالمختبرات ، وصـــغر مـــساحة مختبـــرات األحیـــاء، ونقـــص األدوات واألجهـــزة المعملیـــة( 

عــدم وجــود صــیانة دوریــة لــألدوات واألجهــزة ، وومتابعتهــا مــن قبــل المــسئولین عنهــا فــي إدارة التعلــیم
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عـــدم تخـــصیص مبلـــغ مـــن میزانیـــة المدرســـة لمـــصروفات المختبـــر واحتیاجـــات األنـــشطة ، والمعملیـــة
 ) .حین الحاجة إلیهاعدم وجود ثالجة لحفظ العینات والمواد الالزم حفظها ل، ووالتجارب

ال تختلف نظرة معلمي األحیاء عن نظرة المشرفین التربویین تجـاه معوقـات اسـتخدام مختبـرات : ًثانیا 
  .األحیاء في مدارس المرحلة الثانویة بالمنطقة الشرقیة 

  
 هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى واقـع اسـتخدام المختبـرات )2000: القمیزي (دراسة  - 9

، وقــد اســتخدم  فــي تــدریس مــواد العلــوم الطبیعیــة فــي المرحلــة الثانویــة فــي محافظــة الخــرجالمدرســیة
 مـــن جمیـــع معلمـــي ومـــشرفي مـــواد العلـــوم الباحـــث اإلســـتبانه كـــأداة لدراســـته، وتكونـــت عینـــة الدراســـة

هــــ، وكانـــت أبـــرز 1420/1421ني مـــن العـــام الدراســـي الطبیعیــة بمحافظـــة الخـــرج خـــالل الفـــصل الثـــا
  : اسةنتائج الدر
  یـــــدركون أهمیـــــة المختبـــــرات ) األحیـــــاء، والكیمیـــــاء، والفیزیـــــاء(أن معلمـــــي العلـــــوم الطبیعیـــــة

المدرســـیة فـــي تـــدریس العلـــوم الطبیعیـــة، ویؤكـــدون علـــى اســـتخدامها وأنهـــا جـــزء أساســـي فـــي 
  .تعلیم هذه العلوم

  ي، األول، والثـان(مجموع عـدد األنـشطة العملیـة فـي الفـصل الدراسـي األول لجمیـع الـصفوف
ــــث ــــاء، و) 65(هــــو ) والثال ــــا لمــــادة األحی ًنــــشاطا عملی ــــاء، ) 39(ً ــــا لمــــادة الكیمی ًنــــشاطا عملی ً

ًنشاطا عملیا لمادة الفیزیاء) 31(و ً. 

  

 هــذه الدراســة إلــى الكـشف عــن الــصعوبات التــي تواجــه هــدفت) 1999عــدوان، (  دراســة - 10
نظـر المعلمـین والمعلمـات فـي استخدام المختبـرات المدرسـیة فـي الـصف العاشـر األساسـي مـن وجهـة 

فــي المــدارس الحكومیــة التابعــة لمحافظــة نــابلس  )فیزیــاء، كیمیــاء، أحیــاء ( المباحــث العلمیــة الــثالث 
وقد تكون مجمع الدراسة من جمیع المعلمین والمعلمات الذین یدرسون المـواد العلمیـة الـثالث للـصف 

ًمعلمــا ومعلمــة وقــد اشــتملت عینــة ) 200(العاشــر األساســي فــي المــدارس الحكومیــة والبــالغ عــددهم 
 قـام الباحـث بتطویرهـا وكـان تالدراسة علـى جمیـع أفـراد المجتمـع وقـد اسـتخدم الباحـث ثـالث اسـتبیانا

  :من أهم نتائج الدراسة 
  فیزیــاء، كیمیــاء، ( ًوجــد أن أكثــر معیقــات العمــل المخبــري شــیوعا فــي المــواد العلمیــة الــثالث

د واألدوات واألجهـزة المخبریـة أو عـدم صـالحیتها، ضـیق الوقـت قلة المـوا: ( كانت ) أحیاء 
بـــسبب كثـــرة المـــادة النظریـــة، كثـــرة عـــدد الطلبـــة فـــي الـــشعبة الواحـــدة، عـــدم تـــوفر التمدیـــدات 
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الـضروریة مــن مــاء وكهربــاء ومــصادر حــرارة فــي المختبــر، وقــت حــصة المختبــر غیــر كــاف 
  ) .إلجراء التجارب 

 10( علمــین والمعلمــات مــن ذوي الخبــرات الطویلــة التــي تزیــد عــن وكــذلك أظهــرت النتــائج تفــوق الم
في نسبة إجراء التجارب للمواد العلمیة الـثالث علـى المعلمـین والمعلمـات مـن ذوي الخبـرات ) سنوات 

  .المتوسطة والقصیرة 
 

 وهــدفت هــذه الدراســـة إلــى تحدیــد المهـــارات المعملیــة الالزمـــة )1999فقیهـــي، ( دراســة  - 11
لمختبـــرات بالمـــدارس الثانویـــة، باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى اكتـــساب محـــضري لمحـــضري ا

المختبـــرات المهــــارات المعملیــــة الفنیــــة المتــــصلة بعــــدد مـــن المهــــارات، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج 
المــشرفین : ًفــردا یمثلــون ثــالث فئــات هــي ) 150(، وتكونــت عینــة الدراســة مــن )المــسحي(الوصــفي 

ي العلـــوم الطبیعیـــة، ومحـــضري المختبـــرات، وقـــد اســـتخدم الباحـــث االســـتبانة كـــأداة التربـــویین، ومعلمـــ
  :لدراسته، وقد جاءت أهم نتائج الدراسة 

  المهــارات : حــددت المهــارات المعملیــة الالزمــة لمحــضر المختبــر فــي مجــالین أساســین همــا
ـــــة، وتحـــــضیر التجـــــارب المعملیـــــة، ( وتتـــــضمن : المعملیـــــة الفنیـــــة واألمـــــن الوســـــائل التعلیمی

 .، باإلضافة إلى المهارات المعملیة اإلداریة )والسالمة في المختبرات 

  تبـــین أن محـــضري المختبـــرات یكتـــسبون المهـــارات الخاصـــة بـــإجراءات األمـــن والـــسالمة فـــي
 %) .74.3(المختبرات بدرجة متوسطة، حیث بلغت نسبة االكتساب 

 

ف علــــى أهـــم معوقــــات ى التعـــرســــة إلـــارالدهـــذه وهـــدفت  ) :1998 ،الرضــــیان(ســـة ادر - 12
بالمرحلــة المتوســطة بمدینــة الریــاض مــن وجهــة نظــر المعلمــین والمــشرفین  ت العلــوماراســتخدام مختبــ

بالمرحلـة  سـة مـن معلمـي العلـومارلوصفي المسحي، وتكونـت عینـة الد المنهج ااستخدم، وقد التربویین
، المتوســــطة بمدینــــة الریــــاض المتوســــطة بمدینــــة الریــــاض ، وكــــذلك جمیــــع مــــشرفي العلــــوم بالمرحلــــة

 ت العلـوماركانـت أبـرز معوقـات اسـتخدام مختبـاالسـتبانة كـأداة لجمـع المعلومـات ، و الباحـث واستخدم
  :هي  من وجهة نظر المعلمین والمشرفین التربویین

ت مــن قبـــل ارقلــة العنایــة بـــالمختبو ،كثــرة عـــدد طــالب الفــصل الواحـــد وصــغر مــساحة مختبـــر العلــوم
واألجهــزة نقــص األدوات و ،انة األدوات واألجهـزة المعملیــة التـأخر فــي صــی،تارالمختبــ  عــنالمـسئولین
 .محضر للمختبر  عدم وجود، المعملیة
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هـدفت هـذه الدراسـة إلـى قیـاس درجـة الرضـا عـن العمـل لـدى ) 1995 ،ملكـاوي( دراسة  - 13
قد تكونـت عینـة الدراسـة فنیي المختبرات في الجامعات األردنیة الرسمیة وعالقته ببعض المتغیرات، و

ًفنیــا هــم مجمــوع ) 120(ًفنیــا یعملــون فــي كلیــات العلــوم فــي الجامعــات األردنیــة مــن أصــل ) 82(مــن 
  .فقرة ) 48(أفراد مجتمع الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من استبیان یتكون من 

لعمــل لــدى وقــد أشــارات نتــائج الدراســة إلــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي درجــة الرضــا عــن ا
فنیي المختبرات في بعـض المجـاالت تعـزى لمتغیـرات العمـر، وسـنوات الخبـرة، والقـسم الـذي یعمـل بـه 

  .الفني، وطبیعة عمله، والجامعة التي یعمل فیها 
ًكــذلك أظهــرت نتــائج الدراســة أن مجــال ظــروف العمــل كــان مــصدرا أساســیا لرضــا الفنیــین بینمــا كــان  ً

در الرضــا عـن العمــل عنــد الفنیـین فــي كلیــات العلـوم فــي الجامعــات مجـال الراتــب والحــوافز أقـل مــصا
  .األردنیة الرسمیة 

  
وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف علـى طبیعـة  )1995 ،بوقحوص(دراسة  - 14

ومستوى اتجاه عینة من تالمیذ مرحلة التعلیم الثانوي بدولة البحـرین نحـو اسـتخدام المختبـر، وتكونـت 
ًتلمیـــذا وتلمیـــذة، وقـــد صـــمم الباحـــث اســـتبانه خاصـــة بالدراســـة وتأكـــد مـــن ) 322(ســـة مـــن عینـــة الدرا

  .صدقها وثباتها 
ًكــشفت نتــائج الدراســة عــن أن مــستوى اتجــاه أفــراد عینــة الدراســة نحــو اســتخدام المختبــر كــان ایجابیــا 

درجـات ًبدرجة واضحة، وكشفت النتائج أیـضا عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات 
التالمیذ، كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات تالمیـذ عینـة البحـث 

  .في اتجاهاتهم نحو استخدام المختبر تعزي إلى الصف الدراسي أو التخصص في المرحلة الثانویة 
  

م فــي  وهــدفت هــذه الدراســة إلــى تقیــیم طلبــة كلیــات العلــو)1995 ،الحــاج حمــد( دراســة  -15
الجامعــات الفلــسطینیة نحــو مختبــرات العلــوم فــي خمــسة مجــاالت مختلفــة، وقــد أجریــت الدراســة علــى 

ًطالبــا وطالبــة ســحبت مــن مجتمــع الدراســة فــي جامعــات  ) 130( عینــة عــشوائیة طبقیــة عــدد أفرادهــا 
زر الذي صمم واسـتعمل مـن قبـل الباحـث فریـ )  SLEI( الضفة الغربیة وقد استعمل الباحث مقیاس 

  :وجماعته لدراسة طلبة كلیات العلوم نحو مختبرات العلوم وتم التوصل للنتائج التالیة 
  0.05(كانـت هنـاك فـروق ذات داللــة إحـصائیة  α (  بـین تقیـیم الطلبــة وكـان هنـاك اتفــاق

نحـــو ) بغـــض النظـــر عـــن الجـــنس، والتخـــصص، والمـــستوي الدراســـي ( بـــین جمیـــع الطلبـــة 
  .لمفضلة وكان هذا الفرق في صالح البیئة المفضلة بیئتي التعلم الحقیقیة وا
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  0.05(لـــم تكـــن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  α (  بـــین الطلبـــة فـــي تقیـــیمهم للمـــدى
الـــذي تؤكـــده فعالیــــات المختبـــر ألســــلوب الـــتعلم المفتــــوح یعـــزى لعــــاملي الجـــنس، والمــــستوي 

 .الدراسي 

  0.05(لـــم تكـــن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  α (  بـــین الطلبـــة فـــي تقیـــیمهم لمـــدى
 .كفایة المواد واألجهزة للنشاطات المخبریة یعزى لعاملي الجنس، والمستوي الدراسي

  

 معرفــة معوقــات اســتخدام معامــل هــذه الدراســة إلــىوهــدفت  : )1995 ،الــذویبي( ســة ادر -16
افظــة الطــائف، وموجهیهــا بمحمــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم  العلــوم الطبیعیــة فــي المرحلــة الثانویــة

ـــم علـــوم  ) ١٠٠( قوامهـــا  ســـة علـــى عینـــةاروطبقـــت الد  ) ١٠( و)  كیمیـــاء – فیزیـــاء –أحیـــاء ( معل
  -: وقد توصلت إلى عدة نتائج منها  ،بمحافظة الطائف التعلیمیة موجهین للعلوم

الـة حال یوجد مـصدر إضـافي فـي ، و استخدام بعض األجهزة الحدیثةال یوجد دلیل باللغة العربیة یبین
وح ارال یوجــد مــوكمــا أنــه  ،ال توجــد غرفــة تحــضیر لخدمــة معامــل العلــوم، وانقطــاع التیــار الكهربــائي

 بتنظیــف األجهــزة ال یقــوم، وكمــا أن فنــي المختبــر مخــارج للطــوارئ فــي معامــل العلــومأو شــفط للهــواء 
مثـــل واالســــتخدام بـــین االســـتخدام األال تفـــرق اإلدارة المدرســـیة ، واألدوات المعملیـــة بعـــد اســـتخدامهاو

  . لیست من ضمن مسؤولیته رة محضر المعمل بأعمال إضافیةتطالب اإلدا وي للمعملالعشوائ
 

فـي دروس العلـوم  هدفت هذه الدراسـة إلـى تقـویم النـشاط العملـي) 1994، نشوان( دراسة  -17
 بمــدارس مدینــة الریــاض  ومــن أجــل ذلــك  فقــد طــور الباحــث مقیــاس النــشاط العملــي الــذي یتـــضمن

  وقــد طبقــت أداة ،قائمــة بالمعــاییر الواجــب توافرهــا فــي هــذا النــشاط لكــي یحقــق أهــداف تعلــم العلــوم
الدراســة علــى عینــة مــن معلمــي العلــوم فــي المراحــل التعلیمیــة الــثالث بمدینــة الریــاض وهــي، المرحلــة 

 . معلما) 144(الثانویة ، والمتوسطة ، واالبتدائیة ، حیث بلغت العینة 

 : یلي دراسة إلى ماوقد توصلت ال

  أن درجة تـوافر مـا یلـزم النـشاط العملـي مـن مختبـرات وغـرف العلـوم ومـا تحتویهـا مـن أدوات
، أي أنها ال تكفي إلجـراء جمیـع األنـشطة العملیـة الالزمـة لمنـاهج طوأجهزة هي دون المتوس

  . العلوم

 عـاییر المتبنـاة فـي أن الممارسات المتبعة في تنظیم المختبـرات وغـرف العلـوم ال تتفـق مـع الم
 . هذه الدراسة



 55

  ال تتفـق الممارسـات التــي یقـوم بهــا معلمـو العلــوم فـي تنفیــذهم لألنـشطة العملیــة مـع المعــاییر
  . والشروط الواجب توافرها في ذلك

أجــرى الباحثــان   )Veijyo & Capaccio، 1990 فیجــو وكباســیكو  (ســةادر -18
، لمرحلـة الثانویـة فـي تـدریس العلـوما عمـل المخبـري فـيسة هدفت إلى تقییم واقع الارد فیجو وكباسیكو

وظیفـــة مختلفـــة للمختبـــر فـــي مـــادة  ) ١٢( علـــى  ســـةار التـــي تواجـــه ذلـــك بحیـــث ركـــزت الدوالمعیقـــات
طالبـــا  ) ٢١٢( ســـة مـــن ار عینـــة الدالـــشاملة ، وقـــد تكونـــت األحیـــاء والكیمیـــاء فـــي المدرســـة الفنلندیـــة

دائهـم للعمـل المخبـري مـن خـالل جلـسات عدیـدة للمختبـر أثنـاء مالحظة أ ، وقد تمتبالمرحلة الثانویة
ــــائج والبیانــــات توصــــلت الدراألحیــــاء والكیمیــــاء تــــدریس علــــوم  ســــة إلــــى ضــــرورة دمــــجا، وبتحلیــــل النت
المـــشاكل  ، كمـــا دلـــت النتـــائج علـــى ظهـــور بعـــضل المخبـــري عنـــد تقیـــیم أداء الطالـــبوتوظیـــف العمـــ

  .المتعلقة بالسالمة العامة بالمختبر 
 

وهــدفت هــذه الدراســة إلــى تحدیــد مــستوى االتجــاه نحــو العمــل ) 1988 ،زیتــون( دراســة  - 19
ــي ومعلمـــات العلــــوم فـــي المرحلــــة اإلعدادیـــة، وكمــــا وتهـــدف أیــــضا إلـــى تحدیــــد  ًالمخبـــري لـــدى معلمــ
المعیقـــات التـــي تواجـــه معلمـــي العلـــوم فـــي اســـتخدام المختبـــر ونـــشاطاته العملیـــة، وقـــد تكونـــت عینـــة 

ًمعلما ومعلمة اختیروا عـشوائیا مـن مجتمـع الدراسـة األصـلي التـابع ألربـع مـدیریات ) 97(الدراسة من  ً
: من مدیریات التربیـة والتعلـیم فـي منطقـة األردن الوسـطى، وقـد اسـتخدم الباحـث أداتـین للدراسـة همـا 
ج مقیــاس االتجــاه نحــو العمــل المخبــري ومقیــاس المعیقــات المخبریــة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى نتــائ

  : عدیدة أبرزها ما یلي 
  باالتجـاه االیجـابي، كمـا كـشفت %)  84.36(مستوى االتجاه المخبري لدى المعلمین یساوى

ًالدراســة أیــضا أن مــستوى االتجــاه المخبــري ال یختلــف، بفــرق ذي داللــة، بــاختالف متغیــرات 
 تبـــین أن الجـــنس أو المؤهـــل العلمـــي أو الـــدورات التدریبیـــة أو الخبـــرات التدریـــسیة، فـــي حـــین

االتجــاه المخبــري یختلــف بفــرق ذي داللــة إحــصائیة بــاختالف عــدد التجــارب المخبریــة التــي 
یقــوم بهــا المعلــم ولــصالح المعلمــین الــذین ینفــذون تجــارب مخبریــة تزیــد عــن عــشرین تجربــة 

  .ًمخبریة سنویا 

 لعلـوم وبالنسبة للمعیقات المخبریة، كشف الدراسة عن وجود معیقات مخبریـة تواجـه معلمـي ا
باســتخدام المختبــر ونــشاطاته العملیــة، وقــد صــنفت المعیقــات المخبریــة إلــى معیقــات ظهــرت 

%) 59.5-40(ومعیقــــات مخبریــــة ظهــــرت بدرجــــة متوســــطة ) فــــأكثر% 60(بدرجــــة عالیــــة 
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وقــد انتهــت الدراســة بتقــدیم عــدد %) 40أقــل مــن ( ومعیقــات مخبریــة ظهــرت بدرجــة متدنیــة 
  .من التوصیات التربویة العلمیة

 

   :التعلیق على دراسات المحور األول
  :من حیث أغراض الدراسة وأهدافها  -1

هدفت دراسات هذا المحـور لمعرفـة واقـع اسـتخدام المختبـر وأهـم المعیقـات التـي تواجهـه ومنهـا دراسـة 
عــــدوان، (  ،)2000: القمیــــزي (،  )2003الــــصانع، (  ،)2007 المنتــــشري،( ،)2009الزهرانــــي،(

 فـــي حـــین ، )1990 فیجـــو وكباســـیكو  (ســـةادر، )1994نـــشوان، (  ،)1998 ،الرضـــیان(، )1999
( ً، وهـدفت دراسـة كـال مـن تقـویم أداء مـشرفي المختبـرات المدرسـیةل) 2005البلطان، (  هدفت دراسـة

ــــالح،  ــــد، )1988زیتــــون، ( ،  )1995بوقحــــوص، ( ،)1999فقیهــــي، (  ،)2004الف   بعــــضتحدی
) 1995ملكـــاوي، ( جاهـــات نحوهـــا، فـــي حـــین هـــدفت دراســـةوأثرهـــا وبعـــض االت المخبریـــةالمهـــارات 

   .قیاس درجة الرضا عن العمل لدى فنیي المختبراتل
  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة  -2

استخدمت أغلب دراسات هذا المحور المنهج الوصفي كمنهج مناسب لمثل هذا النـوع مـن الدراسـات، 
ــاعي، ( ، )2003آل أحمــد، ( ، مثــل دراســة  ( فــي حــین أن دراســة  )1999عــدوان، ( ، )2002الرف

المنتـــشري، ( ، )2009الزهرانــي، (دراســة و، مــنهج الوصــفي التحلیلـــي اســتخدم   )2012الغامــدي، 
 المـــــــنهج تاســـــــتخدم، )1998 ،الرضـــــــیان(، )1999فقیهـــــــي، ( ، )2005البلطـــــــان، ( ،  )2007

   .الوصفي المسحي
  :من حیث أداة الدراسة  -3

(  ، )2012الغامــــدي، (  اســــتخدمت االســــتبانة كــــأداة لدراســــتهم مثــــل معظــــم دراســــات هــــذا المحــــور
ــــــالمیري  ــــــالح، (، )2009الزهرانــــــي، ( ،)2011ب : القمیــــــزي (،  )2003الــــــصانع، (  ،)2004الف

ــــاوي، ( ، )1998 ،الرضــــیان(، )1999فقیهــــي، ( ، )2000 ( ، )1995بوقحــــوص، (، )1995ملك
أداتـــین فـــي دراســـته األولـــى االســـتبانة خدم  اســـت)2003آل أحمـــد، ( ، فـــي حـــین أن )1994نـــشوان، 

ــاعي، ( ، والثانیــة اســتمارة جمــع معلومــات   )1999عــدوان، ( ،  اســتبانتین لبحثــهخدماســت )2002الرف
الــذي  ) SLEI(  مقیــاس اســتعمل )1995الحــاج حمــد، ( ،  قــام بتطویرهــات ثــالث اســتبیانااســتخدم

مقیــاس :  أداتــین همــا  اســتخدم)1988 زیتــون،( ، صــمم واســتعمل مــن قبــل الباحــث فریــزر وجماعتــه
   .االتجاه نحو العمل المخبري ومقیاس المعیقات المخبریة
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 :من حیث عینة الدراسة  -4
، فـــي حـــین أن  جمیـــع مـــدیري المـــدارس الحكومیـــة علـــي )2012الغامـــدي، ( اشـــتملت عینـــة دراســـة 

العـسیري، (  ، )2003الـصانع، ( ، )2004الفـالح، (، )2009الزهرانـي، ( ،)2011بـالمیري ( دراسة
ـــــــزي (،  )2001 ـــــــشوان، ( ، )1999عـــــــدوان، ( ، )2000: القمی ـــــــون، (  ،)1994ن   ، )1988زیت

اشــتملت  )1999فقیهــي، ( ، )2005البلطــان، ( ، أمــا دراســة علــى معلمــي العلــوم دراســتهم اشــتملت
( اسـة ، وأمـا درمدیري المدارس ومعلمي العلـومو محضري المختبرات عینة الدراسة على مجموعة من

 العلــــوممعلمــــي  فاشـــتملت علــــى   )2006، آل صــــویان(، )2002الرفــــاعي، ( ، )2003آل أحمــــد، 
ســـة مـــن اتكونـــت عینـــة الدرف، )1995 ،الـــذویبي( ، )1998 ،الرضـــیان(، أمـــا دراســـة وفنیـــي المختبـــر

قــد ف، )1995الحـاج حمــد، ( ، )1995ملكــاوي، (  وأمـا دراســة، وكــذلك مـشرفي العلــومالعلـوم معلمـي 
  من الطالب ت الدراسة على عینة أجری

  :من حیث أهم النتائج 
تـــــوفر بعــــض المعـــــاییر العلمیــــة فـــــي الموضــــوعات المختـــــارة للتجـــــارب  )2003آل أحمـــــد، (  دراســــة

عـدم تـوفر بوقـد تمثلـت معیقـات العمـل المختبـري   )2003الصانع، ( ، دراسة حیاءاألالمعملیة لمقرر 
عـدم وجـود دلیـل و إدارة المدرسة في متابعة شئون المعامل، عدم اهتمامو والسالمة، األماناحتیاطات 

:   )2001العــسیري، ( ، دراســة عــدم تــوفر بعــض األجهــزة األساســیة بالمعمــلولمعلــم العلــوم یرشــده، 
نقــص األدوات واألجهــزة المعملیــة، وصــغر مــساحة مختبــرات  معوقــات اســتخدام المختبــرات هــي أهــم

متابعتهــا مــن قبــل المــسئولین عنهــا فــي إدارة التعلــیم، وعــدم وجــود األحیــاء، وقلــة العنایــة بــالمختبرات و
وجــد أن أكثــر معیقــات العمــل  )1999عــدوان، ( ، دراســة صــیانة دوریــة لــألدوات واألجهــزة المعملیــة

قلـــــة المــــــواد واألدوات واألجهـــــزة المخبریـــــة أو عــــــدم بكانـــــت ) ًالمخبـــــري شـــــیوعا فـــــي المــــــواد العلمیـــــة
عـــدم تـــوفر التمدیـــدات الـــضروریة مـــن مـــاء و فـــي الـــشعبة الواحـــدة،  كثـــرة عـــدد الطلبـــةوصـــالحیتها، 

وكانـــت أبـــرز معوقـــات اســـتخدام  )1998 ،الرضـــیان(دراســـة وكهربـــاء ومـــصادر حـــرارة فـــي المختبـــر، 
ت مــن اقلــة العنایــة بــالمختبرو ،كثــرة عــدد طــالب  وصــغر مــساحة مختبــر العلــومهــي  ت العلــومامختبــر
نقـــص األدوات و ،ر فـــي صـــیانة األدوات واألجهـــزة المعملیـــةالتـــأخو ،تاالمختبـــر  عـــنالمـــسئولینقبـــل 

  ال یوجــد دلیــل أنــهوقــد توصــلت إلــى عــدة نتــائج منهــا )1995 ،الــذویبي( دراســة ، المعملیــةواألجهــزة 
، ال یوجــد مــصدر إضــافي فــي حالــة انقطــاع التیــار الكهربــائي، وباللغــة العربیــة یبــین اســتخدام األجهــزة

مخـــارج أو وح شـــفط للهـــواء اال یوجـــد مـــروكمـــا أنـــه  ،عامـــل العلـــومال توجـــد غرفـــة تحـــضیر لخدمـــة مو
ال یقــوم بتنظیــف األجهــزة واألدوات المعملیــة بعــد ، وكمــا أن فنــي المختبــر للطــوارئ فــي معامــل العلــوم

   .استخدامها
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  وسائل السالمة واألمانالدراسات التي تناولت : ثانیا 
فــي المختبــرات العلمیــة، ومــن الدراســات التــي أجریــت عــدة دراســات تناولــت وســائل الــسالمة واألمــان 

  :اطلع علیها الباحث 
إجـراءات الــسالمة فعالیـة هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تقیـیم مـدى و) :  2012عـایش، ( دراسـة  -1

 باســتخدام المــنهج ، وقــام الباحــثفــي المختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة والــصحة المهنیــة
) 58(أبعـاد  تـشمل ) 4(ات الالزمـة حیـث تـم إعـداد اسـتبانه مكونـة مـن الوصفي التحلیلي لجمع البیان

وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملین بـالمختبرات العلمیـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي قطـاع . فقرة
 حیــث بلــغ حجــم العینــة غــزة، ولقــد تــم اســتخدام العینــة الطبقیــة العــشوائیة فــي جمــع البیانــات المیدانیــة

 إضافة إلى اعتمـاد المقـابالت الشخـصیة كـأداة ثانیـة لإلجابـة علـى بعـض التـساؤالت ،ًشخصا) 218(
  .الخاصة بالدراسة

أوضــحت نتــائج الدراســة أن التــزام اإلدارة العلیــا یــؤثر بدرجــة متوســطة علــى فعالیــة إجــراءات الــسالمة 
قایـــة فـــي بیئـــة والـــصحة المهنیـــة فـــي المختبـــرات العلمیـــة، كمـــا أن تـــوفیر قواعـــد ووســـائل الـــسالمة والو

العمل یؤثر بدرجة متوسطة على فعالیة إجراءات الـسالمة والـصحة المهنیـة، كمـا اتـضح أن العـاملین 
  .  لم یتلقوا تدریبات كافیة حول كیفیة استخدام وسائل وأدوات السالمة المهنیة

  
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تـوفر وسـائل الـسالمة )2009التویجري، ( دراسة  -2
مـدى تطبیــق اإلجـراءات الوقائیــة التـي تحــد مـن حــوادث الحریـق فــي المختبـرات المدرســیة والحكومیــة و

، مـــن خـــالل تحدیـــد مـــدى تـــوفر وســـائل الـــسالمة التـــي تحـــد مـــن حـــوادث مدینـــة بریـــدة بمنطقـــة الـــسقیم
الحریـق فـي المختبـرات المدرســیة، والتعـرف علـى مــدى تطبیـق اإلجـراءات الوقائیـة التــي تحـد مـن تلــك 

لحــــوادث، وكــــذلك تحدیــــد المعوقــــات التــــي تحــــول دون تــــوفر وســــائل الــــسالمة، وتطبیــــق اإلجــــراءات ا
الوقائیــــة التــــي تحــــد مــــن حــــوادث الحریــــق فــــي المختبــــرات المدرســــیة، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج 
الوصفي، وقد اشتمل مجتمع الدراسة جمیع مسئولي مختبرات المـدارس البنـین الحكومیـة بمدینـة بریـدة 

ًفردا، وقد اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة لدراسـة، وجـاءت أهـم نتـائج الدراسـة ) 149(لغ عددهم والبا
  :كالتالي 
  التمدیـــدات الكهربائیـــة معزولـــة ( أن وســـائل الـــسالمة متـــوفرة بدرجـــة متوســـطة ومـــن أمثلتهـــا

 ومحمیــة، توزیــع ومواقــع الطفایــات مناســب، أرضــیات المختبــر مــن الــبالط المانعــة لالنــزالق،
  )وحدة إسعافات أولیة 

  توعیــة مــستمرة فــي مجــال (أن إجــراءات الــسالمة الوقائیــة مطبقــة بدرجــة قلیلــة ومــن أمثلتهــا
السالمة لجمیع العاملین في المختبـرات، تقیـیم المخـاطر باسـتمرار، دلیـل إرشـادي ومعلومـات 
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ء، شــهادة شــاملة یــستفاد منهــا فــي الحــاالت الطارئــة، صــیانة دوریــة ألنظمــة التهویــة واإلطفــا
 ) . ًمن جهة متخصصة تثبت سالمة المبنى إنشائیا 

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى فهم )2006: الشعیلي، والمعمري  ( دراسة  -3
 الحتیاطات السالمة واألمـان فـي المختبـرات – تخصص كیمیاء –طلبة كلیات التربیة بسلطنة عمان 

ًطالبـــا وطالبـــة مـــن طلبـــة الـــسنة ) 54(الدراســـة مـــن فـــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات، وقـــد تكونـــت عینـــة 
فقــرة موزعــة علــى خمــسة ) 55(الرابعــة، وقــد قــام الباحثــان بإعــداد اختبــار خــاص لــذلك، اشــتمل علــى 

  :مجاالت، وقد بینت نتائج الدراسة ما یلي 
  تدني مستوي فهم طلبة كلیات التربیة فـي اختبـار األمـان والـسالمة مقارنـة بالمـستوي المقبـول

  .ًویا ترب

  ـــة إحـــصائیا فـــي متوســـط أداء الطلبـــة علـــى االختبـــار ككـــل ومجاالتـــه عـــدم وجـــود فـــروق دال
اســـتخدام المـــواد ( الفرعیـــة تعـــزى لمـــستوى التحـــصیل فـــي الكیمیـــاء، باســـتثناء المجـــال الثـــاني 

 .ً، لصالح المستوي التحصیلي األكثر جیدا )الكیمیائیة

 

اسة إلى التعرف على أنظمـة األمـن والـسالمة هدفت هذه الدر  : )2005 المدیفر، ( سةدرا -4
المهنیــة والتقنیــة بمعامــل األقــسام العلمیــة لكلیــات البنـــات بمدینــة الریــاض، وكــذلك التحقــق مــن مـــدى 
فاعلیـــة هـــذه األنظمـــة وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم تطبیـــق وتـــوافر الكثیـــر مـــن عناصـــر الـــسالمة 

كــشفت الدراسـة ضـعف مــستوي معرفـة ووعـي كــل المهنیـة للحمایـة الشخـصیة بمعامــل األقـسام وأیـضا 
ًمــن مــسئوالت المعامــل وطالبــات الدراســة بأنظمــة ووســائل والــسالمة المهنیــة والتقنیــة المطبقــة وأیــضا 
بینــت الدراســـة تـــدنى مـــستوي فاعلیـــة أنظمـــة ووســـائل األمـــن والـــسالمة والمهنیـــة والتقنیـــة المطبقـــة وأن 

الت المعامــل والطالبــات فــي مــدى فاعلیــة أنظمــة هنـاك فــروق وتبــاین فــي وجهــات نظــر كــل مــن مــسئو
  .ووسائل األمن والسالمة المهنیة والتقنیة 

  
 هــــدفت هــــذه الدراســــة للكــــشف عــــن العالقــــة بــــین عــــدد مــــن )1992العبــــد اهللا، ( دراســــة  -5

 196المتغیــرات، واتجاهـــات الطلبــة نحـــو الــسالمة فـــي مختبــر الكیمیـــاء، وتكونــت عینـــة الدراســة مـــن 
 مــن طــالب قــسم الكیمیــاء، وقــام الباحــث بإعــداد مقیــاس لالتجاهــات نحــو الــسالمة فــي ًطالبــا وطالبــة

 فقــرة، وقــد كــان مــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة أن 34مختبــرات الكیمیــاء ویتكــون مــن 
خوف المدرسین من وقوع الحوادث للطالب وعدم إلمامهم بقواعد السالمة مـن أهـم معوقـات اسـتخدام 

  .المختبر 
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 هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبیعـــة  )Rounad , 1986رونالــد، ( دراســة  -6
الحـوادث المعملیــة وأســبابها وطـرق الوقایــة منهــا، وقــد قـام الباحــث بإعــداد اسـتبانه اشــتملت علــى عــدد 

مـن العـاملین فـي میـدان العلـوم  ) 232( من العوامل التي تؤثر على األمـان المعملـي، وطبقـت علـى 
ــا الباحــــث علــــى ثالثــــة محــــاور هــــي المخــــاطر الناشــــئة عــــن المــــاء والغــــاز فــــي واشــــ نطن، وركــــز فیهــ

أن معظـم الحـوادث فـي مختبـر العلـوم : والكهرباء، ومن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا هـذه الدراسـة 
إضـافة إلـى نقـص الكفایـات ) المـاء، الغـاز، الكهربـاء ( تنشأ من سوء اسـتخدام هـذه المـصادر الثالثـة 

 معلمـي العلـوم فـي التعامــل مـع المـواد الكیمیائیـة الخطـرة وفــي تنـاول المـواد الكیمیائیـة ونقلهـا مــن لـدى
  .مكان إلى آخر، وعدم تطبیق معلمي العلوم مبادي السالمة العامة في المختبر 

  
   :التعلیق على دراسات المحور الثاني

  :من حیث أغراض الدراسة وأهدافها  -1
الــــشعیلي، (  ،)2009التــــویجري، (  ،) 2012عــــایش، ( مــــن مــــن خــــالل اســــتعراض دراســــات كــــال

فعالیـة هـدفت إلـى تقیـیم مـدى یتبین أن جمیـع الدارسـات ،  )2005المدیفر، ( ، )2006: والمعمري  
 ، Rounad(دراســـة ، فـــي حـــین أن دراســـة إجـــراءات الـــسالمة والـــصحة المهنیـــة فـــي المختبـــرات

  .لمعملیة وأسبابها وطرق الوقایة منها  هدفت إلى التعرف على طبیعة الحوادث ا )1986
  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة  -2

  .استخدمت جمیع الدراسات في هذا المحور المنهج الوصفي لتحقیق أهداف الدراسة 
  :من حیث أداة الدراسة  -3

 المــدیفر،( ، )2009التــویجري، (  ،) 2012عــایش، ( اســتخدمت معظــم دراســات المحــور الثــاني 
2005(  ،)Rounad ، 1986(  فـي حـین أنةاالستبانة كأداة لدراس  ، )الـشعیلي، والمعمـري : 
، قـــــام بإعـــــداد مقیـــــاس )1992العبـــــد اهللا، ( ، وقـــــام  بإعـــــداد اختبـــــار خـــــاص لـــــذلكاقامـــــ )2006

  . فقرة 34لالتجاهات نحو السالمة في مختبرات الكیمیاء ویتكون من 
 :من حیث عینة الدراسة  -4

 لكــال مــن فنیــو المختبــراتقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن فخدام عینــة الدراســة البــاحثین فــي اســت اختلــف
: الــشعیلي، والمعمـــري  (  ً، فیمــا أجـــري كــال مــن)2009التــویجري، ( ، ) 2012عــایش، ( دراســة 
،  )2005المــدیفر، ( مــن الطــالب أمــا دراســة   علــى عینــة ، دراســتهم)1992العبــد اهللا، ( ، )2006

  .الطالب وفنیو المختبرات من قد أجریت على عینة ف
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  :من حیث أهم النتائج  -5
أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن التـــزام اإلدارة العلیـــا یـــؤثر  ) 2012عـــایش، ( جـــاءت أهـــم نتـــائج دراســـة 

، ، كمــا اتـــضح أن مة والــصحة المهنیــة فـــي المختبــراتبدرجــة متوســطة علـــى فعالیــة إجــراءات الـــسال
، أمــا دراســة    یــة اســتخدام وســائل وأدوات الــسالمة المهنیــةالعــاملین لــم یتلقــوا تــدریبات كافیــة حــول كیف

        متـــــوفرة بدرجـــــة متوســـــطة مـــــن أمثلتهـــــا الأن وســـــائل الـــــسالمة  فقـــــد أوضـــــحت )2009التـــــویجري، ( 
أن ة، توزیــع ومواقـع الطفایــات مناســب، وحـدة إســعافات أولیــة، التمدیـدات الكهربائیــة معزولـة ومحمیــ( 

تقیــیم المخــاطر باســتمرار، دلیــل إرشــادي طبقــة بدرجــة قلیلــة ومــن أمثلتهــا  مإجــراءات الــسالمة الوقائیــة
المــدیفر، ( دراســة  ، أمــا شــهادة مـن جهــة متخصـصة تثبــت سـالمة المبنــى إنـشائیا،ومعلومـات شـاملة

، فــي بینـت تــدنى مـستوي فاعلیــة أنظمـة ووســائل األمـن والــسالمة والمهنیـة والتقنیــة المطبقـةف ) 2005
أن معظــم الحــوادث فــي مختبــر العلــوم تنــشأ مــن  أوضــحت  )Rounad ، 1986( حــین أن دراســة

  ) .الماء، الغاز، الكهرباء ( سوء استخدام هذه المصادر الثالثة 
  

  المستحدثات التكنولوجیة في المختبرات العلمیةالدراسات التي تناولت : ثالثا 
لمیــة، ومــن الدراســات التــي أجریــت عــدة دراســات تناولــت المــستحدثات التكنولوجیــة فــي المختبــرات الع

  :اطلع علیها الباحث 
  
 هـذه الدراسـة لمعرفـة مـا وهـدفت  ) Dokme,&Unlu  2011أنلـو ودكمـي ( دراسـة  -1

مختبر كأداة تعلیمیة أكثر فعالیـة مـن اسـتخدام كـل الأنشطة علي  ةاكاة القائمإذا كان الجمع بین المح
  شـبه التجریبـيوقـد اسـتخدم الباحثـان المـنهج ة،بـسیطالالكهربـاء   فـي تـدریس المفـاهیمها على حدممنه

 ، التركیـة فـي المنـاطق الحـضریة في المـدارس طالبا من الصف السابع66 من وتكونت عینة الدراسة
 اختبـاروقد تم تقسیم الطالب إلى مجموعتین، وقد صـمم البـاحثین عشوائیا وقد اختار الباحثین العینة 

ـــدوائر الكهربائیـــة قبـــل وبعـــد التـــدریس فهـــم فـــي البتقیـــیم الطـــل وذلـــك ) EPT( األداء لقیـــاس  ، وقـــدال
  بـینمـزجوجود فروق ذات داللة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات التالمیـذ عنـد الأشارت النتائج إلى 

 ، وكمــا أوضــحت الدراســةنــشطة المختبــرات وحــدهاعــن تــدریس األ أكبــر یــةربمخال واألنــشطة محاكــاةال
  .یرفع من درجة تحصیل وفهم الطالب للمواد العلمیة ختبرات  الماستخدام  أجهزة الحاسوب فيأن 
  
 هــــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفــــة واقـــع اســـتخدام المــــستحدثات )2010 ،الزهرانـــي(دراســـة  -2

التكنولوجیــة فــي مختبــرات العلــوم بالمرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر مــشرفات ومعلمــات العلــوم بمدینــة 
علـــى عینـــة عـــشوائیة طبقیـــة مـــن المـــشرفات التربویـــات لمـــادة مكـــة المكرمـــة، واشـــتملت عینـــة الدارســـة 
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معلمـة، ) 125(مشرفة، وكـذلك مـن معلمـات العلـوم بالمرحلـة الثانویـة وعـددهن ) 22(العلوم وعددهن 
واســتخدمت الباحثـــة اإلســـتبانة كــأداة للدراســـة وقـــد اســتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصــفي المـــسحي وتـــم 

  :التوصل للنتائج التالیة 
 وقات تحد من اسـتخدام المـستحدثات التكنولوجیـة فـي مختبـرات العلـوم ومـن أهمهـا، وجود مع

أن مختبــرات العلـــوم غیــر مجهـــزة بالمـــستحدثات التكنولوجیــة، وقلـــة بــرامج التـــدریب الموجهـــة 
لمعلمـــات العلـــوم لرفـــع كفـــاءتهن المهنیـــة، وعـــدم العنایـــة بالـــصیانة الدوریـــة لألعطـــال الفنیـــة 

ف المتابعـة المـستمرة للمـستحدثات التكنولوجیـة فـي مختبـرات العلـوم لألجهزة التعلیمیة، وضـع
 .ٕمن قبل الوزارة وادارة التعلیم 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مـشرفات ومعلمـات العلـوم فـي
) المرحلـــة الثانویـــة بمدینـــة مكـــة المكرمـــة علـــى أداة الدراســـة تعـــزى لمتغیـــر الـــدورات التدریبیـــة

ــــة، ودرجــــة معوقــــات اســــتخدام المــــستحدثات حــــو ل درجــــة اســــتخدام المــــستحدثات التكنولوجی
 .التكنولوجیة في مختبرات العلوم 

 

ــــة المختبــــرات  هــــدفت هــــذه) 2010 ســــلیمان،( دراســــة  -3  الدراســــة إلــــى الكــــشف عــــن فعالی
العمــــل المدرســـیة فــــي إكــــساب عملیــــات العلـــم والمهــــارات العملیــــة المناســــبة وتنمیـــة االتجاهــــات نحــــو 

وقــد تكــون المجتمــع األصــلي مــن طالبــات ،  لــدى طالبــات الــصف األول الثــانويالمخبــري فــي الفیزیــاء
وشـملت ، تعلیم بالمملكـة العربیـة الـسعودیةالتابعة لوزارة التربیة والو، ف األول الثانوي بمدینة  أبهاالص

مت الباحثــــة المــــنهج واســــتخد، طالبــــة) 90(عینــــة الدراســــة مجموعــــة تجریبیــــة واحــــدة وعــــدد طالباتهــــا 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، التجریبي المعروف بمنهج المجموعة الواحدة

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالبات الـصف األول الثـانوي علـى
وذلـك لـصالح درجـات ، اختبار بعـض عملیـات العلـم قبـل تفعیـل المختبـرات المدرسـیة وبعـدها

   .بیق البعدي لالختبارالتط

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالبات الـصف األول الثـانوي علـى
وذلـــك لـــصالح ، إكـــساب بعـــض المهـــارات العملیـــة قبـــل تفعیـــل المختبـــرات المدرســـیة وبعـــدها

  .درجات التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة

 طالبات الـصف األول الثـانوي علـى توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات 
وذلـك لــصالح ، مقیـاس االتجـاه نحـو العمــل المخبـري قبـل تفعیـل المختبــرات المدرسـیة وبعـدها

 . درجات التطبیق البعدي للمقیاس
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وهــدفت هــذه الدراسـة إلــى التعـرف علــى واقـع مختبــرات العلــوم  : )2010 ،الــسلمي( دراسـة  -4
رفات ومعلمات العلوم بمدینة جدة في ظـل متطلبـات العـصر بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المش

 معلمـة 190واشتملت عینة الدراسة على عینـة عـشوائیة مـن معلمـات العلـوم بمدینـة جـدة بلـغ عـددهم 
 46أمــا بالنــسبة للمــشرفات التربویــات للعلــوم فقــد شــملت الدراســة جمیــع أفــراد المجتمــع والبــالغ عــددهم 

ثــة اإلســتبانة كــأداة للدراســة وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي مــشرفة تربویــة، واســتخدمت الباح
  :المسحي وتم التوصل للنتائج التالیة 

  إن المعــاییر األساســیة لمواصــفات مختبــرات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة فــي ضــوء متطلبــات
العصر متحققة بدرجة متوسـطة علـى حـسب اسـتجابات أفـراد العینـة مثـل وجـود المختبـر فـي 

  . األرضي وتوفر أدوات األمن والسالمة في المختبر المدرسي الدور

  إن الــصعوبات التــي تواجــه معلمــات العلــوم أثنــاء اســتخدام المختبــر فــي التــدریس فــي ضــوء
متطلبــات العـــصر متحققـــة بدرجـــة متوســطة علـــى حـــسب اســـتجابات أفــراد العینـــة مثـــل تـــوفر 

  . التدریسي للمعلمة األجهزة واألدوات المعملیة في المختبر وزیادة النصاب

  إن الصعوبات التي تواجه مشرفات العلوم في إلـزام المعلمـات باسـتخدام المختبـر فـي تـدریس
المــادة العلمیــة متحققــة بدرجــة متوســطة علــى حــسب اســتجابات أفــراد العینــة مثــل قلــة معرفــة 

یلـة للمعلمـة المـشرفة التربویـة بكیفیـة تـشغیل األجهـزة الحدیثـة فـي المختبـر وزیـارة المـشرفة القل
. 

 وهــدفت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام المختبــرات )2008الجــویر، ( دراســة  -5
المحوســبة وبــرامج المحاكــاة الحاســوبیة علــى تحــصیل الطــالب واتجاهــاتهم نحــو الكیمیــاء اضــافة الــى 

ث المــــنهج اتجاهــــاتهم نحــــو المختبــــرات المحوســــبة وبــــرامج المحاكــــاة الحاســــوبیة، وقــــد اســــتخدم الباحــــ
األولــي الـــضابطة، : طالبــا تـــم تــوزیعهم الـــى ثالثــة مجموعـــات) 51(التجریبــي، وبلغـــت عینــة الدراســـة 

ومجموعتـــان تجریبیتـــان احـــداهما للمختبـــرات المحوســـبة واآلخـــرى للمحاكـــاة الحاســـوبیة، وقـــد اســـتخدم 
ًاختبارا تحصیلیا واستبانة لقیـاس االتجـاه، حیـث جـاءت ن: الباحث أداتین لدراسته تـائج الدراسـة كالتـالي ً

:  
  بـین متوسـطات درجـات طـالب %) 0.05(ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوي

المجموعة الضابطة وطالب المجموعـة التجریبیـة األولـي والتـى درسـت باسـتخدام المختبـرات 
  .المحوسبة 
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  بـــین متوســـط درجـــات طـــالب %) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوي
لمجموعــة الــضابطة وطــالب المجموعــة التجریبیــة األولــي والثانیــة فــي مقیــاس االتجــاه نحــو ا

  .مادة الكیمیاء 

  توجـد اتجاهــات ایجابیــة نحـو اســتخدام المختبــرات المحوســبة وبـرامج المحاكــاة الحاســوبیة فــى
 .تعلم الكیمیاء 

  

م المختبـــرات  وهـــدفت هـــذه الدارســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدا)2007العـــصیلي، ( دراســـة  -6
المحوســـبة علـــى تحـــصیل طـــالب الـــصف الثالـــث الثـــانوي فـــي مقـــرر الكیمیـــاء، وقـــد اســـتخدم الباحـــث 
المـنهج شـبه التجریبـي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جمیـع طـالب الـصف الثالـث فـي المرحلـة الثانویـة 

ن بالتــساوي مــوزعی) ً طالبــا 42( ًبمنطقــة القــصیم، وقــد تــم اختیــار العینــة عــشوائیا حیــث بلــغ عــددها 
علــى مجمــوعتین، إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أنــه ال یوجــد فــروق 

بــــــین متوســــــطات درجــــــات المجمعتــــــین الــــــضابطة  %) 0.05(ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوي 
والتجریبیـــة فـــي التطبیـــق القبلـــي لالختبـــار التحـــصیلي، وأنـــه  یوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد 

بین متوسطي درجات التطبیق القبلي والتطبیق البعـدي لالختبـار التحـصیلي لـدى  %) 0.05(توي مس
بـــین  %) 0.05(المجموعـــة الـــضابطة، كمـــا أنـــه ال یوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوي 

  .متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي 
  
المحوسـبة العلوم  هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام مختبرات )2006، لشایعا(دراسة  -7

ًبعــد ســنة مــن تجهیــز واســتخدام ســتین مختبــرا محوســبا فــي المــدارس الثانویــة للبنــین فــي ســبع منــاطق  ً
تعلیمیة بالمملكة العربیة السعودیة، ومعرفة اتجاهـات معلمـي العلـوم والطـالب نحوهـا، واشـتملت عینـة 

وجــــاءت أبــــرز نتــــائج ً طالبــــا، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي، 580ً معلمــــا و 118ســــة الدرا
  :الدراسة كالتالي

  ًمن المعلمین في عینة الدراسة لم یـستخدموا مختبـرات العلـوم المحوسـبة مطلقـا، % 37.7أن
وأن معلمــــي المــــواد العلمیــــة .  اســــتخدامهم لهــــا لمــــرة واحــــدة علــــى األقــــل%62.3بینمــــا أكــــد 

  . متقاربین إلى حد كبیر في مدى استخدامهم لها) الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء(ختلفة الم

  أكــدت الدراســـة علـــى وجــود اتجاهـــات ایجابیـــة لــدى معلمـــي العلـــوم والطــالب نحـــو مختبـــرات
العلــوم المحوســبة بــشكل عــام، وكــان أكثــر هــذه االتجاهــات إیجابیــة هــو تأثیرهــا علــى تنمیــة 

  .ى عینة الدراسة نحو الحاسب اآللي والعلوماالتجاهات اإلیجابیة لد
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الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى واقــــع مختبــــرات هــــذه هـــدفت و ) 2006، آل صــــویان(دراســــة  -8
، وكـــذلك تحدیـــد أهـــم ض واحتیاجاتهـــا مـــن تقنیـــات التعلـــیمالكیمیـــاء بالمرحلـــة الثانویـــة فـــي مدینـــة الریـــا

هـــة نظـــر معلمـــي الكیمیـــاء ومحـــضري الـــصعوبات التـــي تحـــول دون اســـتخدام تقنیـــات التعلـــیم مـــن وج
أداة كـ اسـتخدم الباحـث االسـتبانةوقـد ، )المـسحي (  المنهج الوصفي  الباحثوقد استخدام، المختبرات

ًمعلمــا لمــادة الكیمیــاء فــي المــدارس الثانویــة فــي مدینــة  ) 168(  مــن الدراســة عینــة وتكونــت ،لدراســةل
ــــــــاض ، و  ــــــــر فــــــــي المــــــــدارس الثانو ) 65( الری ــــــــة الریــــــــاضمحــــــــضر مختب ــــــــة فــــــــي مدین  . ی

  :، توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
  : النتائج المتعلقة بواقع مختبرات الكیمیاء بالمدارس الثانویة في مدینة الریاض: ًأوال 

یحتــوي علــى طــاوالت للطلبــة تحتــوي علــى مجمــع خــدمات مــاء : " ًالمتــوافرة بدرجــة كبیــرة جــدا كانــت 
یحتـــوي علـــى تكییـــف  و ، مناســـب مـــن حیـــث التهویـــة واإلضـــاءة یوجـــد فـــي موقـــع و ،وكهربـــاء وغـــاز
  ، یحتـــوي علــــى طاولـــة للمعلــــم تحتـــوي علــــى مجمـــع خــــدمات مـــاء وكهربــــاء وغــــازو" ومـــراوح كافیــــة 

تتناســـب مـــساحة مختبـــر الكیمیـــاء مـــع عـــدد الطلبـــة الـــذین و ،یحتـــوي علـــى إضـــاءة صـــناعیة كافیـــةو
 .  یستخدمونه

یراعــى باســتمرار و ،تــوي علــى صــندوق لإلســعافات األولیــةیح: نــت كا" ًقلیلــة جــدا " المتــوافرة بدرجــة 
یحتـوي علــى لوحـة إرشـادات للطلبــة حـول طبیعیـة التعامــل و ، فحـص تـاریخ االنتهـاء للمــواد الكیمیائیـة

یحتــــوي علــــى عربــــات و ، توجــــد صــــیانة دوریــــة لألجهــــزة واألدوات والمــــواد الكیمیائیــــةو ،مــــع المختبــــر
یحتوي على دائـرة تلفزیونیـة ألغـراض التعلـیم عـن و ، ت واألجهزة والتقنیاتمتحركة لنقل المواد واألدوا

  " بعد

النتائج المتعلقة بالـصعوبات التـي تقلـل مـن اسـتخدام تقنیـات التعلـیم فـي مختبـرات الكیمیـاء فـي  : ًثانیا
ــــــــاض ــــــــي مدینــــــــة الری ــــــــة ف ــــــــة الثانوی ــــــــي، المرحل ــــــــصعوبات مــــــــا یل ــــــــت أبــــــــرز ال ــــــــث كان   : حی

  )ونقص بعض المواد الالزمة إلجراء التجاربب، الزمة إلجراء التجارض األدوات النقص بع(
  
 هدفت الدراسة إلـى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة فـي تقنیـات التعلـیم )2004 العنزي،(دراسة  -9

فـــي منطقـــة تبـــوك، وطـــور الباحـــث أداة الدراســـة التـــي  لمحـــضري ومحـــضرات المختبـــرات المدرســـیة 
ّتمثلــت فــي اســتبانه قــسمت إلــى علــیم و اإلعــداد للــدروس العملیــة  خمــس مجــاالت هــي مفــاهیم تقنیــة التُ

وقــد وزعــت االســتبانة علــى جمیــع أفــراد مجتمــع الدراســة وهــم محــضرو  ،واإلنتــاج واالســتخدام واإلدارة
  : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها لمختبرات المدرسیة في منطقة تبوك،ومحضرات ا

 بیــة بالنــسبة لمحــضري ومحــضرات المختبــرات المدرســیة فــي جــاءت أهمیــة االحتیاجــات التدری
،مجـال اإلنتـاج )3.21(مجـال مفـاهیم تقنیـة التعلـیم : مجال تقنیات التعلیم وفق الترتیب التالي
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، مجـال اإلدارة ) 2.23(، مجال اإلعـداد للـدروس العملیـة)2.94(، مجال االستخدام )3.10(
)2.09(.  

 ــــت االحتیاجــــات التدریبیــــة ذات ال ــــي تقــــدیر احتیــــاج تــــدریبي كبیــــر، نال عالقــــة بالحاســــب اآلل
  .واحتلت المراتب العشر األولى في الترتیب التنازلي لالحتیاجات التدریبیة

سـة إلـى استقـصاء دور ا الدر هذهوهدفت ) , Hofstein 2003  هوفستین ، (سةادر - 10
( ابقة لـــنفس البـــاحثین عـــام ســـة الـــسارتـــم اإلشـــارة إلـــى الد ، وقـــدلمختبــر فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشرینا

جعتهمـا ألدبیــات ار العلــوم فـي التـدریس مــن خـالل ماستقـصاء دور مختبـر والتـي هـدفت إلــى ) 1982
ــــ ، وقــــدالموضــــوع ــــین أن معــــاییر ت ــــتب ــــوم اختلفــــت وتغیــــرت تغی ــــا بفعــــل التطــــور ار دًاردریس العل ًماتیكی
 بویـة واألهـداف فـي تـدریس العلـومالهائل وبالتالي من خـالل تطـور الغایـات والمقاصـد التر التكنولوجي

التــدریس  فقــد اختلفــت نظــرة الطالــب والمعلــم ألهــداف العمــل المخبــري وكــذلك اختلفــت طــرق وأســالیب
غایـة بحـد ذاتهـا وهـي  ُحتى أن المختبر نفسه تحول من وسیلة تدریس كما كان یعتقد في السابق إلـى

  .العلوم بالعمل المخبري  التدریس نفسه بل أصبحت مناهج العلوم وسائل لتحقیق أهداف
  

   :التعلیق على دراسات المحور الثالث
  :من حیث أغراض الدراسة وأهدافها  -1

   )2006، آل صــویان(، )2006الــشایع، (، )2010الــسلمي، ( ، )2010الزهرانــي، ( هـدفت دراســة 
فــي  جــه ،إلــى معرفــة واقــع اســتخدام المــستحدثات التكنولوجیــة داخــل المختبــر وأهــم المعیقــات التــي توا

لكــشف عــن فعالیــة المختبـــرات المدرســیة فــي إكـــساب  هـــدفت ل )2010ســلیمان، (   حــین أن دراســة
(  دراســــة، أم عملیــــات العلــــم والمهــــارات العملیــــة المناســــبة وتنمیــــة االتجاهــــات نحــــو العمــــل المخبــــري

 هـــدفت إلــــى التعــــرف علــــى أثــــر اســـتخدام المختبــــرات المحوســــبة وبــــرامج المحاكــــاة )2008الجــــویر، 
 هـــدفت إلــــى تحدیــــد االحتیاجــــات )2004العنــــزي،  (الحاســـوبیة علــــى تحــــصیل الطـــالب، أمــــا دراســــة

إلــــى استقــــصاء دور  هــــدفت  )Hofstein ، 2003 (ســــةادر، أمــــا التدریبیــــة لمحــــضري المختبــــرات
   .لمختبر في القرن الحادي والعشرینا

  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة  -2
المــنهج الوصــفي    )2006، آل صــویان( )2006الــشایع، (، )2010الزهرانــي، (اســتخدمت دراســة 

العـصیلي، ( ، )2008الجـویر، ( ،  )2010سـلیمان، ( فـي حـین أن دراسـة  المسحي كمنهج للدراسة
  )Dokme,& Unlu2011 (دراســـة، فـــي حـــین أن المـــنهج التجریبـــي اســـتخدمت )2007

   .استخدمت المنهج شبه التجریبي
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  :من حیث أداة الدراسة  -3
( ، )2010الزهرانـــي،  (لـــب دراســـات هـــذا المحـــور اســـتخدمت االســـتبانة كـــأداة لدراســـة مثـــل دراســـةأغ

الجـــــویر، ( ، فــــي حـــــین أن دراســـــة )2004العنـــــزي، (،  )2006، آل صـــــویان( ،)2010الـــــسلمي، 
ًاختبـــــــارا تحـــــــصیلیا واســـــــتبانة لقیـــــــاس االتجـــــــاه: ة  أداتـــــــین لدراســـــــتاســـــــتخدم )2008  دراســـــــة، أمـــــــا ً

)Dokme,&Unlu 2011 (  األداء لقیاساختبارفقد صمم الباحثان .   
 :من حیث عینة الدراسة  -4

 علـى عینـة مـن  )2006، آل صویان (اختلف الباحثین في استخدام عینة الدراسة فقد اشتملت دراسة
ــي، (، أمــا دراســة  وفنیــي المختبــرالعلــوممعلمــي  ــسلمي، ( ، )2010الزهران تكونــت عینــة ف  )2010ال

قــد تكونــت عینــة  ف )2004العنــزي، ( أمــا دراســة، وكــذلك مــشرفي العلــوملــوم العســة مــن معلمــي االدر
العـــصیلي، ( ، )2008الجـــویر، ( ،  )2010ســـلیمان، ( فنیـــو المختبـــرات، أمـــا دراســـة الدراســـة مـــن 

ـــشایع، (مـــن الطـــالب، أمـــا دراســـة قـــد أجریـــت الدراســـة علـــى عینـــة ف )2007 قـــد أجریـــت  ف)2006ال
  .نیو المختبرات من الطالب وفالدراسة على عینة 

  :من حیث أهم النتائج  -5
غیــر فــي مختبــرات العلــوم مــن أهمهــا، أنهــا وجــود معوقــات عــن  )2010الزهرانــي،  (أوضــحت دراســة

، وعـــدم العنایـــة بالـــصیانة الدوریـــة لألعطـــال التكنولوجیـــة، وقلـــة بـــرامج التـــدریبمجهـــزة بالمـــستحدثات 
قلــة معرفــة ل  أرجعــت القـصور فــى المختبـرات)2010الــسلمي،  ( أمــا دراسـة، الفنیـة لألجهــزة التعلیمیـة

فقــد   )2006، آل صـویان (دراسـةشغیل األجهـزة الحدیثـة فـي المختبـر، أمـا المـشرفة التربویـة بكیفیـة تـ
  ،تحتـوي علـى مجمـع خـدمات مـاء وكهربـاء وغــازأنهـا ًالمتـوافرة بدرجـة كبیـرة جـدا  حـددت أن المعـاییر

یحتــوي و  ویحتـوي علــى تكییـف ومــراوح كافیـة ،إلضـاءةیوجـد فـي موقــع مناسـب مــن حیـث التهویــة واو
 سـةادر أمـا، تتناسب مساحة مختبر الكیمیاء مع عدد الطلبـة الـذین یـستخدمونهو ،مدرسعلى طاولة لل

)Hofstein ، 2003(  ًماتیكیـا بفعـل ار دًاردریس العلـوم اختلفـت وتغیـرت تغیـ أن معاییر ت بینتقدف
   .الهائل التطور التكنولوجي

  
   :الدراسات السابقةعلى یب العام التعق

  : ً معا یتبین لنا ما یلياور الثالثةمن خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة في المح
  م2012 م و 1986، تراوحت بین الدراسات في فترات زمنیة متباینةأجریت .  

 م وأهــم لمعرفــة واقـع اسـتخدام المختبــر فـي تــدریس العلـو معظـم دراســات المحـور األول هـدفت
 فعالیـــةتقیـــیم مـــدى  لمعظـــم دراســـات المحـــور الثـــاني كـــذلك جـــاءت، والمعوقـــات التـــي تواجهـــه
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واألمان في المختبرات، في حین أن دراسـات المحـور الثالـث ركـزت إجراءات السالمة  وتوافر
 .على معرفة أثر وواقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في المختبرات العلمیة 

 ســة مــع أغلــب الدراســات الــسابقة فــي اســتخدامها المــنهج الوصــفي كمــنهج اشــتركت  هــذه الدرا
 .مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات 

  ،استخدم أغلب الباحثون في الدراسات الـسابقة فـي المحـاور الثالثـة االسـتبانة كـأداة لدراسـتهم
د بإعـــدا ینآخـــر، وقـــام بـــاحثین بإعـــداد اختبـــار خـــاص لـــذلكفـــي حـــین أن أحـــد البـــاحثین قـــام 

 .مقیاس خاص لقیاس االتجاهات نحو استخدام المختبر 

  فـــي المحـــاور الثالثـــة الطـــالب وفنـــي المختبـــر ومدرســـي مـــواد العلـــوم شـــملت عینـــات الدراســـة
 .الطبیعة ومشرفي المختبرات 

  اتفقـت جمیـع دراســات المحـاور الثالثــة علـى أهمیـة دور المختبــرات العلمیـة وأثرهــا الكبیـر فــي
  .لطبیعیة تدریس مواد العلوم ا

  
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

   :لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها
  .تجنب دراسة قضایا سبق دراستها من قبل الدارسین .1

 . إثراء وتدعیم اإلطار النظري  .2

 .التوجیه إلي بعض المصادر العلمیة من خالل قوائم مراجعها  .3

 .و المنهج الوصفي راسة وهاختیار منهج الد .4

 . تحدید اإلجراءات المناسبة للدراسة .5

 .بطاقة المالحظة، االستبانة بناء أداتي الدراسة المستخدمة وهي  .6

 . تحدید نوع المعالجات اإلحصائیة المناسبة للدراسة .7

  .عقد مقارنة بین الدراسات السابقة والحالیة .8

 . وصیات والمقترحاتعرض النتائج وتفسیرها ومناقشتها، و تقدیم الت .9
 

  :تمیزت الدراسة الحالیة عن باقي الدراسات السابقة 
اختلفــت عــن  ري الباحــث أن الدراســة الحالیــةیــبنــاء علــى مــا ســبق مــن اســتعراض للدراســات الــسابقة 

  :غیرها من الدراسات السابقة بما یلي 
فلــسطینیة فــي لمعرفــة مــستوي جــودة المختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الالدراســة هــذه هــدفت  -1

  .ًمحافظات غزة وفقا للمعاییر العالمیة لتقویم المختبرات ووضع تصور مقترح لتطویرها 
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ٍعینة الدراسة في كل من مختبرات الكیمیاء والفیزیاء واألحیـاء فـي كـل مـن تمثلت  -2 الجامعـة ( ٍ
بمحافظــة غــزة فــي فلــسطین إضــافة إلــى )  جامعــة األقــصى – جامعــة األزهــر –اإلســالمیة 

 . المختبرات التي تم تطبیق بطاقة المالحظة علیها مشرفي

) االسـتبانة بطاقـة المالحظـة، ( داتین رئیسیتین في عملیة التقـویماستخدمت الدراسة الحالیة أ -3
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 إجراءات الدراسة

 
 منهج الدراسة 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

ًیتنـاول هــذا الفــصل وصــفا إلجــراءات الدراســة والتــي تــشمل مــنهج الدراســة، ومجتمــع الدراســة، 
 الـــــصدق والثبـــــات، والمعالجـــــات اإلحـــــصائیة تٕعینـــــة الدراســـــة، أدوات الدراســـــة المـــــستخدمة واجـــــراءا

  :ٌفیما یلي وصف تفصیلي للعناصر السابقة المستخدمة في تحلیل نتائج الدراسة، و
  

  منهـج الدراسة : ًأوال 
المـــنهج  اتبـــع الباحـــثًبنـــاء علـــى طبیعـــة الدراســـة واألهـــداف التـــي تـــسعي إلـــى تحقیقهـــا فقـــد 

البحث الذي یعتمـد عـل  ى دراسـة الواقـع أو الظـاهرة كمـا توجـد فـي " والمنهج الوصفي هو  ،الوصفي
ًیقــــا مـــــن خـــــالل التعبیـــــر النــــوعي الـــــذي یـــــصف الظـــــاهرة ویوضـــــح ًالواقــــع ویهـــــتم بوصـــــفها وصـــــفا دق

ًخصائصها، أو التعبیر الكمـي الـذي یعطـي وصـفا رقمیـا یوضـح مقـدار وحجـم الظـاهرة  نوفـل وأبـو  ( "ً
   )219 : 2010عواد، 
  عینة الدراسة: ًثانیا 

ٍعینة الدراسة فـي كـل مـن مختبـرات الكیمیـاء والفیزیـاء واألحیـاء فـي كـل مـن تمثلت   - أ لجامعـة ا(ٍ
  ) . جامعة األقصى – جامعة األزهر –اإلسالمیة 

   )5( جدول رقم 
  جدول یوضح عینة الدراسة المستخدمة ونسبهم المئویة

  جامعة األقصى  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمیة  الجامعة
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المختبرات

  المجموع

  27  11.1  3  37  10  51.9  14  مختبرات الكیمیاء
  23  21.8  5  30.4  7  47.8  11  برات الفیزیاءمخت

  18  22.2  4  38.9  7  38.9  7  مختبرات األحیاء
  68   %17.8  %35.2   %47  النسبة المئویة

  
 مـــشرف 12مـــشرفي المختبـــرات العلمیـــة التـــي تـــم تطبیـــق بطاقـــة المالحظـــة علـــیهم وعـــددهم   -  ب

حــث قــام بمناقــشة یوضــح أســماء المــشرفین وتــاریخ مقــابلتهم، حیــث أن البا ) 5( ملحــق رقــم 
ــــة إلبــــداء وجهــــة نظــــرهم فــــي بعــــض القــــضایا  الفنیــــین وحــــاورهم بــــشكل مباشــــر كمقابلــــة مقنن

  .لالستفادة منها في تفسیر وتحلیل النتائج 
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   الدراسة واتأد: ثالثا 
الوســیلة التــي یــتم بواســطتها جمــع البیانــات والمعلومــات الالزمــة لإلجابــة علــى : یقــصد بــأداة الدراســة 

  .راسة وفروضها تساؤالت الد
  

  بطاقة المالحظة: ًأوال 
  : توصف بطاقة المالحظة 

" موزعــة علــى أربــع مجــاالت وهــي فقــرة  ) 60 (  فــي صــورتها النهائیــة مــن بطاقــة المالحظــةتكونــت
وعـدد فقـرات كـل مجـال علـى الترتیـب " السالمة األمـان، التجهیـزات، البنیـة التحتیـة، متطلبـات العـصر

د وضـــع لكـــل فقـــرة خمـــسة تقـــدیرات لقیـــاس دراجـــة التـــوافر أو االســـتخدام     ،  وقـــ )6، 20، 17، 17( 
ًعالیة جدا، عالیة، متوسطة، متدنیة، متدنیة جدا(   ).8(علي التوالي وهي كما یوضحها ملحق رقم ) ً

  ) 6 (جدول رقم 
   التي یجب توافرها في المختبرات العلمیةمؤشرات بطاقة المالحظةمعاییر و

   الفقراتعدد  المعیار الرئیس
  17  السالمة واألمان

  17  التجهیزات
  20  البنیة التحتیة

  6  متطلبات العصر
  60  المجموع

  
  :إعداد بطاقة المالحظة 

الدراســـات الــسابقة المتعلقـــة بمـــشكلة الدراســـة و حـــث بـــاالطالع علــى األدب التربـــوي وقــام البا -1
المجـــال مـــن  المهتمـــین بهـــذا والعلـــوم وفنـــي المختبـــراتاســـتطالع عینـــة مـــن المختـــصین بتـــدریس 

   .ت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسميخالل المقابال
 وذلـــك مـــن خـــالل ،المختبـــرات العلمیـــةلمبدئیـــة لتقـــویم  قائمـــة بالمعـــاییر اعضـــقـــام الباحـــث بو -1

، باإلضـافة العامـة فـي والیـة كارولینـا الـشمالیةالمعاییر العالمیة إلدارة التعلیم العام بالمدارس 
ویم المختبــرات العلمیـة فـي جامعـة تكــساس، إضـافة إلـى معـاییر إدارة الــسالمة إلـى معـاییر تقـ

  ) .10( والصحة المهنیة األمریكیة والتي تمثلت في الملحق رقم 

التـي تمثلـت فـي والمعاییر الرئیسیة الواجب توافرها في المختبرات العلمیـة قام الباحث بتحدید  -2
ــــسالمة واألمــــان، ( رئیــــسة هــــي ســــبعة معــــاییر  ــــة، اإلدارة، فتــــى ال ــــة التحتی التجهیــــزات، البنی

 ) .المختبر، الطالب، متطلبات العصر



 73

التــي تــشكل  ومعیــار رئیــسي مــن المعــاییر الــسابقةقــام الباحــث بــصیاغة الفقــرات الفرعیــة لكــل  -3
 .الواجب توافرها في المختبرات العلمیة المعاییر 

 أربعـة معـاییر رئیـسیةتـي شـملت الظـة فـي صـورتها األولیـة وإعداد بطاقة المالحقام الباحث ب -4
 ) 20( لمعیـار التجهیــزات   فقـرة  ) 19( لمعیـار الــسالمة واألمـان   فقـرة) 19( مقـسمة إلـى 

ــــة التحتیــــةفقــــرة  ــــي فقــــرات لمعیــــار متطلبــــات العــــصر،  ) 7(  لمعیــــار البنی أي أن العــــدد الكل
یوضـــح )  6 (فقـــرة و الملحـــق رقـــم  ) 65( المالحظـــة فـــي صـــورتها األولیـــة  لفقـــرات بطاقـــة

  .المالحظة في صورتها األولیة بطاقة
 

  :صدق بطاقة المالحظة 
  : صدق المحكمین -1

علـى عـدد مـن المحكمـین  ظـة المالحةقام الباحث بعـرض بطاقـ بطاقة المالحظةولضمان صدق 
الفیزیــــاء، األحیــــاء، (محكــــم بعــــضهم مـــن هیئــــة تــــدریس قـــسم )  13(  و البــــالغ عـــددهم علمیـــینال

) الفیزیـــاء، األحیـــاء، الكیمیـــاء(امعـــة اإلســـالمیة و بعـــضهم مـــن هیئـــة تـــدریس قـــسم بالج) الكیمیـــاء
، المحكمـــین و تخصـــصاتهم العلمیـــة یوضـــح أســـماء الـــسادة)  4( الملحـــق رقـــم وبجامعـــة األزهـــر 

الدراسـة وعـدد بالمرتبطـة وذلك بهدف التعرف على مدى صالحیة هذه األداة في قیاس األهـداف 
ًلمقیـــاس لغویـــا وعلمیـــا، مـــدى صـــحة فقـــرات او، هـــابنود قـــام لبطاقـــة المالحظـــة، و تهامـــدى مناســـبوً

تعـــدیل و، فقـــرات)  5( الباحـــث بـــإجراء التعـــدیالت التـــي أوصـــى بهـــا المحكمـــون حیـــث تـــم حـــذف 
 (  فــي صــورتها النهائیــةالفقــرات األخــرى حیــث بلــغ عــدد فقــرات بطاقــة المالحظــة بعــض صــیاغة

  .هائیة لبطاقة المالحظة یوضح الصورة الن ) 8( ، والملحق فقرة ) 60
  : صدق االتساق الداخلي -2

 بإیجـــاد معامــل االرتبـــاط بـــین كــل مجـــال مـــن لبطاقــة المالحظـــةتــم حـــساب صــدق االتـــساق الـــداخلي 
  : ) 7 (  كما یتضح من الجدوللها والدرجة الكلیة بطاقة المالحظةمجاالت 

  ) 7 (جدول 
المختبرات  تقویم "ل  والدرجة الكلیة قة المالحظةبطایوضح معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت جدول 

  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االعلمیة في الجامعات الفلسطینیة ب

  معامل االرتباط عدد الفقرات  المجاالت م
 

 مستوى الداللة

 0.01  0.86  17  السالمة واألمان 1

 0.01  0.69  17  التجهیزات  2

 0.05  0.64  20  البنیة التحتیة  3

  0.05  0.59  6  متطلبات العصر  4
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ً مرتبطـة ارتباطـا ذو داللـة إحـصائیة مـع بطاقـة المالحظـةأن جمیـع مجـاالت ) 7(یتضح من الجـدول 
  .للبطاقة الدرجة الكلیة 

 بإیجــاد معامــل االرتبــاط بــین كــل لبطاقــة المالحظــةتــم حــساب صــدق االتــساق الــداخلي كمــا و
 كما یوضحها الجدول للمجال الذي تنتمي إلیه الكلیة  والدرجةبطاقة المالحظةفقرة من فقرات 

)8( :  
   )8 (جدول 

المختبرات العلمیة في  تقویم " ل  لمجالها  الكلیةوالدرجةبطاقة المالحظة  االرتباط بین كل فقرة من فقرات معامل
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االجامعات الفلسطینیة ب

معامــــــــــــــــــــــــــل   م
  االرتباط 

مستوى 
 لداللةا

معامـــــــــــــــــل   م
  االرتباط 

مستوى 
 الداللة

معامــــــــــــــــــــــــــــــــل   م
  االرتباط 

مستوى 
 الداللة

 
1  0.56  0.05 2  0.88  0.01  3  0.69  0.01 
4  0.59  0.05 5  0.74  0.01  6  0.74  0.01 
7  0.56  0.05 8  0.59  0.05  9  0.60  0.05 

10  0.59  0.05  11  0.62  0.05  12  0.63  0.05 
13  0.57  0.05 14  0.59  0.05  15  0.85  0.01 
16  0.63  0.05 17  0.64  0.05       

 
1  0.59  0.05 2  0.63  0.05  3  0.56  0.05 
4  0.90  0.01 5  0.56  0.05  6  0.59  0.05 
7  0.57  0.05 8  0.64  0.05  9  0.63  0.05 

10  0.73  0.01  11  0.63  0.05  12  0.67  0.05 
13  0.59  0.05 14  0.60  0.05  15  0.70  0.01 
16  0.69  0.01 17  0.73  0.01       

 
1  0.58  0.05 2  0.61  0.05  3  0.60  0.05 
4  0.81  0.01 5  0.98  0.01  6  0.78  0.01 
7  0.63  0.05 8  0.59  0.05  9  0.65  0.05 

10  0.61  0.05  11  0.66  0.05  12  0.79  0.01 
13  0.82  0.01 14  0.67  0.05  15  0.69  0.01 
16  0.62  0.05 17  0.73  0.01  18  0.71  0.01 
19  0.77  0.01 20  0.78  0.01       

 
1  0.90  0.01 2  0.67  0.05  3  0.89  0.01 
4  0.82  0.01 5  0.94  0.01  6  0.95  0.01 

 
ً مرتبطـة ارتباطـا ذو داللـة إحـصائیة بطاقـة المالحظـةفقـرات أن جمیـع ) 8  ( رقـم یتضح مـن الجـدول
  . ةلمجاالتها ، وهذا یدلل على صدق األدامع الدرجة الكلیة 
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  :ةبطاقة المالحظات حساب ثب
  : م التأكد منه من خاللتولقد 

 : ككلبطاقة للطریقة التجزئة النصفیة

وقد تم حساب معامل االرتباط بین الفقـرات الفردیـة والفقـرات الزوجیـة باسـتخدام معادلـة بیرسـون وكـان 
 بـراون، حیـث بلـغ معامـل الثبـات –وبعد التصحیح باسـتخدام معادلـة سـبیرمان ) 0.76(معامل الثبات 

  . تتمیز بثبات مرتفعبطاقة المالحظةوهذه القیم تدل على أن ) 0.86(الكلي 
  : ككلبطاقة المالحظة لكرونباخألفا طریقة 

تبـــین أن معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ ، و بطریقـــة ألفـــا كرونبـــاخبطاقـــة المالحظـــةحیـــث تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات 
  .في مثل هذه الدراساتممتاز وهو معامل ) 0.88(یساوي 

  
  االستبانة: ثانیا 

  :االستبانة وصیف ت
اإلدارة، " موزعــة علــى ثــالث مجــاالت وهــي فقــرة  ) 30 ( االســتبانة فــي صــورتها النهائیــة مــن تكونــت

وقـد وضـع لكـل فقـرة ،  )6 ،10، 14"( وعدد فقرات كل مجـال علـى الترتیـب " فني المختبر، الطالب 
 متوســطة، متدنیــة، متدنیــة ًعالیــة جــدا، عالیــة،( خمــسة تقــدیرات لقیــاس دراجــة التــوافر أو االســتخدام 

   ).9( علي التوالي وهي كما یوضحها ملحق رقم ) ًجدا 
  

  ) 9(  جدول رقم 
  التي یجب توافرها في المختبرات العلمیةو معاییر ومؤشرات االستبانة

  عدد الفقرات  المعیار الرئیس
  14  اإلدارة

  10  فني المختبر
  6  الطالب
  30  المجموع

   :االستبانةإعداد 
الدراســـات الــسابقة المتعلقـــة بمـــشكلة الدراســـة و حـــث بـــاالطالع علــى األدب التربـــوي ولباقــام ا -1

المجـال مـن  المهتمـین بهـذا والعلـوم وفنـي المختبـراتاستطالع عینة مـن المختـصین بتـدریس 
   .ت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسميخالل المقابال

 وذلـــك مـــن خـــالل ،بـــرات العلمیـــةالمختلمبدئیـــة لتقـــویم  قائمـــة بالمعـــاییر اعضـــقـــام الباحـــث بو -2
، باإلضـافة العامـة فـي والیـة كارولینـا الـشمالیةالمعاییر العالمیة إلدارة التعلیم العام بالمدارس 
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إلـى معـاییر تقـویم المختبــرات العلمیـة فـي جامعـة تكــساس، إضـافة إلـى معـاییر إدارة الــسالمة 
  ) .10( والصحة المهنیة األمریكیة والتي تمثلت في الملحق رقم 

التـي تمثلـت فـي والمعاییر الرئیسیة الواجب توافرها في المختبرات العلمیـة قام الباحث بتحدید  -3
ــــة، اإلدارة، فتــــى ( رئیــــسة هــــي ســــبعة معــــاییر  ــــة التحتی ــــسالمة واألمــــان، التجهیــــزات، البنی ال

 ) .المختبر، الطالب، متطلبات العصر

التــي تــشكل  ومــن المعــاییر الــسابقةمعیــار رئیــسي قــام الباحــث بــصیاغة الفقــرات الفرعیــة لكــل  -4
 .الواجب توافرها في المختبرات العلمیة المعاییر 

 مقـسمة ثالثـة معـاییر رئیـسیةالتـي شـملت  فـي صـورتها األولیـة واالسـتبانةإعـداد قام الباحث ب -5
لمعیــــار  اتفقــــر ) 6( لمعیــــار فنــــي المختبــــر فقــــرة )  12( لمعیــــار اإلدارة   فقــــرة )13( إلــــى 

فقــرة و الملحــق )  31 ( فــي صــورتها األولیــة االســتبانةالعــدد الكلــي لفقــرات أي أن الطالــب، 
  . في صورتها األولیةاالستبانةیوضح )  7( رقم 

 
  :صدق بطاقة المالحظة 

  : صدق المحكمین -1
 و علمیــینعلــى عــدد مــن المحكمــین الاالســتبانة قــام الباحــث بعــرض  االســتبانةولــضمان صــدق 
ــــالغ عــــددهم  ــــة تــــدریس قــــسم محكــــم )  13( الب ــــاء، الكیمیــــاء(بعــــضهم مــــن هیئ ) الفیزیــــاء، األحی

بجامعـــة ) الفیزیـــاء، األحیـــاء، الكیمیـــاء(بالجامعـــة اإلســـالمیة و بعـــضهم مـــن هیئـــة تـــدریس قـــسم 
وذلـك بهـدف ، المحكمین و تخصصاتهم العلمیـة یوضح أسماء السادة)  4( الملحق رقم واألزهر 

، هـــاالدراســة وعـــدد بنودبالمرتبطـــة اس األهــداف التعــرف علـــى مــدى صـــالحیة هــذه األداة فـــي قیـــ
ًمـــدى صـــحة فقـــرات المقیـــاس لغویـــا وعلمیـــا، و قـــام الباحـــث بـــإجراء لالســـتبانة، و تهامـــدى مناســـبوً

ٕتین واضـافة فقـرة واحـدة لمجـال اإلدارة، فقـرالتعدیالت التي أوصى بها المحكمون حیـث تـم حـذف 
 ( االســتبانة فــي صــورتها النهائیــةات الفقــرات األخــرى حیــث بلــغ عــدد فقــر بعــض تعــدیل صــیاغةو

 .یوضح الصورة النهائیة لالستبانة  ) 9( ، والملحق فقرة ) 30

  
  :صدق االتساق الداخلي -2

 بإیجــاد معامــل االرتبــاط بــین كــل مجــال مــن مجــاالت لالســتبانةتــم حــساب صــدق االتــساق الــداخلي 
  : )10(  كما یتضح من الجدوللهاوالدرجة الكلیة االستبانة 
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  ) 10 (ول جد
المختبرات العلمیة في  تقویم "ل  والدرجة الكلیة االستبانةیوضح معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت 

  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االجامعات الفلسطینیة ب

عدد   المجاالت م
 الفقرات

معامل 
  االرتباط

 

مستوى 
 الداللة

 0.01  0.79  14  اإلدارة 1

 0.01  0.70  10  برفني المخت  2

 0.05  0.59  6  الطالب  3

ً مرتبطة ارتباطا ذو داللـة إحـصائیة مـع الدرجـة االستبانةأن جمیع مجاالت ) 10(یتضح من الجدول 
  .لالستبانة الكلیة 

 بإیجـاد معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن لالسـتبانةتم حساب صدق االتـساق الـداخلي ًوأیضا 
  : )11( كما یوضحها الجدول للمجال الذي تنتمي إلیهیة والدرجة الكلاالستبانة فقرات 

   )11( جدول 
المختبرات العلمیة في الجامعات  تقویم " ل  لمجالها  الكلیةوالدرجة االستبانة االرتباط بین كل فقرة من فقرات معامل

  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االفلسطینیة ب
معامــــــــــــــــــــــل   م

  االرتباط 
مستوى 
 الداللة

معامـــــــــــــل   م
  االرتباط 

مستوى 
 الداللة

معامــــــــــــــــــــــــــــل   م
  االرتباط 

مستوى 
 الداللة

 
1  0.69  0.01 2  0.83  0.01  3  0.56  0.01 
4  0.88  0.01 5  0.72  0.01  6  0.64  0.01 
7  0.66  0.05 8  0.70  0.01  9  0.69  0.01 

10  0.65  0.05  11  0.85  0.01  12  0.98  0.01 
13  0.75  0.01 14  0.97  0.01       

 
1  0.69  0.01 2  0.92  0.01  3  0.74  0.01 
4  0.93  0.01 5  0.88  0.01  6  0.91  0.01 
7  0.63  0.05 8  0.93  0.01  9  0.70  0.01 

10  0.59  0.05             

 
1  0.81  0.01 2  0.56  0.05  3  0.89  0.01 
4  0.75  0.01 5  0.88  0.01  6  0.90  0.01 

 
ً ارتباطـــا ذو داللــة إحـــصائیة مـــع  مرتبطــةاالســـتبانةفقـــرات أن جمیــع  )11 ( رقـــم یتــضح مـــن الجــدول

  . ةلمجاالتها ، وهذا یدلل على صدق األداالدرجة الكلیة 
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  :االستبانة ات حساب ثب
  :م التأكد منه من خاللتولقد 

 : ككلبطاقة للطریقة التجزئة النصفیة

كـان وقد تم حساب معامل االرتباط بین الفقـرات الفردیـة والفقـرات الزوجیـة باسـتخدام معادلـة بیرسـون و
 بـراون، حیـث بلـغ معامـل الثبـات –وبعد التصحیح باسـتخدام معادلـة سـبیرمان ) 0.69(معامل الثبات 

  . تتمیز بثبات مرتفعاالستبانةوهذه القیم تدل على أن ) 0.82(الكلي 
  : ككللالستبانة كرونباخألفا طریقة 

ل ألفـــا كرونبـــاخ یـــساوي تبـــین أن معامـــ، و بطریقـــة ألفـــا كرونبـــاخاالســـتبانةحیـــث تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات 
  .في مثل هذه الدراساتممتاز وهو معامل ) 0.84(
  

  خطوات الدراسة : ًرابعا 
 األدب التربــوي و الدراســات الــسابقة و شــبكة االنترنــت المتعلقــةقــام الباحــث بــاالطالع علــى  -1

الحــصول علــى المعــاییر والواجــب توافرهــا فـي المختبــرات العلمیــة بموضـوع المعــاییر العالمیــة 
  .المجتمع الذي نعیش فیه  تي تتناسب مع طبیعةال

ا األولیـــة وذلـــك فـــي ضـــوء متهفـــي صـــورواالســـتبانة  المالحظـــة تيحـــث بإعـــداد بطـــاققـــام البا -2
مجموعــــة مــــن  ثــــم عرضــــها علــــى المجتمــــع الفلــــسطینيالمعــــاییر التــــي تتناســــب مــــع طبیعــــة 

حـصول علـى الباحـث التعـدیالت التـي أوصـى بهـا المحكمـون و ال المحكمین و من ثـم أجـرى
  .ا النهائیةمصورته  في واالستبانة المالحظةتيبطاق

فـــي ) كیمیـــاء، فیزیـــاء، أحیـــاء(هـــي المختبـــرات العلمیـــة الدراســـة و قـــام الباحـــث بتحدیـــد عینـــة  -3
وقـام محافظـة غـزة ب) الجامعة اإلسالمیة، جامعـة األزهـر، جامعـة األقـصى(الجامعات التالیة 

ا النهائیـة مـن حیـث التأكـد م في صـورته)واالستبانة ظة  المالحتيبطاق( إعداد أداة الدراسة ب
  .والثبات من الصدق

لیـــــا بالجامعـــــة مـــــن عمـــــادة الدراســـــات الع) مـــــة باحـــــث تـــــسهیل مه( الحـــــصول علـــــى كتـــــاب  -4
الجامعــة اإلســالمیة، جامعــة (رئــیس الــشئون األكادیمیــة فــي الجامعــات اإلســالمیة لمخاطبــة 

المختبــرات الدراســة فــي تــي ســمي لتطبیــق أداللحــصول علــى إذن ر) األزهــر، جامعــة األقــصى
 .توضح ذلك  ) 3، 2، 1 ( حقالمال والعلمیة التابعة لهم

قـــام الباحـــث بزیـــارة رؤســـاء الـــشئون األكادیمیـــة فـــي الجامعـــات الثالثـــة ووضـــح لهـــم طبیعـــة  -5
ًالدراســة التــي یقــوم بهــا وطبیعــة األدوات المــستخدمة فــي الدراســة طالبــا مــنهم الموافقــة علــى 

و مــن ثــم الدراســة  داخــل الجامعــات المــسئولین عنهــا وتوجیــه إلــى ذوي االختــصاص، إجــراء 
داخــل الجامعــات الــثالث  ) 5( المختبــرات العلمیــة ومقابلــة فنــي المختبــرات ملحــق قــام بزیــارة 
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و كیفیـــة  )  واالســـتبانة المالحظـــةتيبطـــاق(  الدراســـة المـــستخدمة تـــيشرح طبیعـــة أداوقـــام بـــ
  .بشكل موضوعيواالستبانة  المالحظة تيطاقتعبئة بوالمختبر مالحظة 

ذلــــك بحــــضور و مــــدي تــــوافر المعــــاییر العالمیــــة داخــــل المختبــــراتقــــام الباحــــث بمالحظــــة  -6
، تالهـــا دقیقـــة ثـــم قـــام بتعبئـــة بطاقـــة المالحظـــة ) 50 ( محاضـــرة واحـــدة داخـــل كـــل مختبـــر

 .الجلوس مع فني المختبر على حدا وتعبئة االستبانة وذلك بنفس الطریقة 

 ) 11( بطاقــة، واالســتبانة، )  68 (بطاقــات المالحظــة التــي بلــغ عــددها قــام الباحــث بجمــع  -7
  .امتفریغهب وقام

  
  المعالجة اإلحصائیة: ًخامسا 

حیـث اعتمــد  ) SPSS ( تـم إجـراء المعالجـة اإلحــصائیة الالزمـة مـن خـالل برنــامج الـرزم اإلحـصائیة
  : تیةالباحث في دراسته على المعالجات اإلحصائیة اآل

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب . 

  معامل االرتباط بیرسون. 

  معامل ألفا كرونباخ. 

  معامل سبیرمان بروان. 
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   نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها

  
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسیرها .  
 وتفسیرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني . 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسیرها .  
 توصیات الدراسة.   
 مقترحات الدراسة.  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

ً عرضـــا مفـــصال لنتـــائج الدراســـة التـــي توصـــل إلیهـــا ومناقـــشتها وتفـــسیرها فـــي یتنـــاول الباحـــث ً
المختبـرات العلمیـة تقـویم  األولـى بالدرجـة كـان الهـدف منهـا ضـوء مـشكلة الدراسـة وتـساؤالتها ، والتـي

، حیــث تــم اســتخدام البرنــامج   العالمیــةلمعــاییرمحافظــات غــزة فــي ضــوء افــي الجامعــات الفلــسطینیة ب
فـــي معالجـــة بیانـــات الدراســـة وســـیتم عـــرض النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا  ) SPSS( اإلحـــصائي 

  .ال على حدة الباحث ومناقشتها وتفسیرها لكل سؤ
  

  :النتائج التي تتعلق بأسئلة الدراسة ومناقشتها 
ــــي -1 ــــى مــــا یل ــــةمعــــاییرالمــــا : " یــــنص الــــسؤال األول عل ــــة تقــــویم ل  العالمی المختبــــرات العلمی

  ؟بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة
) 90 (ولقد تم اإلجابة عن هذا السؤال فـي الفـصل الرابـع مـن الدراسـة، حیـث تبـین أن عـدد المؤشـرات

یوضــحان المعــاییر  ) 9( وملحــق رقــم  ) 8( مؤشــر موزعــة علــى ســبعة معــاییر رئیــسیة وملحــق رقــم 
  . الرئیسیة وعدد فقرات كل معیار 

  
ما مدى توافر المعـاییر العالمیـة للمختبـرات العلمیـة فـي : "  على ما یليثانيینص السؤال ال -2

  "الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة ؟ 
یــث تــم إیجــاد قیمــة المتوســط  وتطبیقهمــا، حن بتــصمیم أداتــی هــذا الــسؤال قــام الباحــثولإلجابــة علــى

  .لمجاالت كل أداة على حدةالحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي 
  

  بطاقة المالحظة: أوال 
   األمانالسالمة و:  1

   ) 12 (ا الجدول تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحه
   )12( الجدول 

المختبرات تقویم "  ل السالمة واألمانقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االعلمیة في الجامعات الفلسطینیة ب

 رقم
 الفقرة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

9 

في حالة وجود خطر بالتمدیدات الكهربائیة یتم فصل التیار الكهرباء 
 ًتلقائیا

4.89 0.32 97.8 1 
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11 

ٕیتم وضع عالمات واشارات خاصة توضح طبیعة المواد الموجودة في 
 المختبر

4.42 1.05 88.3 2 

 3 85.6 1.11 4.28 .المالبس الواقیة مناسبة وفى حالة جیدة لفني المختبر  1

5 

یتم التحكم بطفایات الحریق بسهولة ومرونة ومعلقة على ارتفاع متر 
 .واحد من األرض 

4.08 1.11 81.7 4 

12 

تاریخ انتهاء صالحیة المواد مرفق وموضح على جمیع المواد الالزمة 
  إلجراء التجارب

4.08 1.18 81.7 5 

6 
 6 79.4 1.06 3.97 لمداخل والممراتسهولة الوصول لمعدات السالمة واألمان من ا

 7 77.2 0.59 3.86 جمیع األجهزة الكهربائیة موضوعة بشكل سلیم على البنشات 8

10 

 10یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال والتي تزید عن 
 جالونات بخزانات خاصة غیر قابلة لالشتعال

3.86 1.1 77.2 8 

16 

ٕ تنظیف المكان وارجاع المواد واألدوات بعد االنتهاء من التجارب یتم
 .المستخدمة لمكانها المخصص 

3.86 1.69 77.2 9 

14 

یتم جمع جمیع األدوات الحادة في وعاء خاص، ویتم وضع األواني 
 .الزجاجیة المكسورة في الحاویات المخصصة لها 

3.78 0.59 75.6 10 

17 

توجد إشارات یمنع قطعیا األكل والشرب والتدخین داخل المختبر و
 .توضح ذلك 

3.42 0.97 68.3 11 

7 

ال یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال بالقرب من ممرات 
 الخروج المختبر

3.36 1.46 67.2 12 

 13 56.7 1.54 2.83 جمیع المواد المشعة محمیة بطریقة خاصة 13

2 

ختبر یتم ارتداء معطف المختبر ونظارات السالمة عند العمل في الم
. 

2.72 1.39 54.4 14 

3 
 15 39.4 2.26 1.97 .شفاطات األبخرة تعمل بشكل سلیم ویتم إجراء فحص سنوي لها 

15 

یتم استعمال خزانة الغازات في حالة التعامل مع التجارب التي ینتج 
 .عنها غازات أو أبخرة سامة 

0.83 1.89 16.7 16 

4 

طیع الطالب الوصول معدات غسل العینین متاحة وبدون عائق ویست
 .لها بالسرعة الممكنة 

0.17 0.7 3.33 17 

   66.3 8.68 56.39 الدرجة الكلیة للمجال
  

(   بلغــت  علــى هــذا المعیــارأن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة ) 12( ویتــضح مــن الجــدول 
تـم بالمعیـار ً أكثـر تـأثیرا المؤشـرات، وبدراسـة أي %) 66.34  (وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 56.39

  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 
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 مؤشـرات بدرجـة عالیـة فـي المختبـرات الجامعیـة وتتمثـل فـي وسـائل تـسعةیتضح من النتائج السابقة توافر 
والتــــي تــــم ترتیبهــــا تنازلیــــا علــــى حــــسب  ) 14، 10، 8، 6، 12، 5، 1، 11، 9(  رقــــم األمــــانالــــسالمة و

 : كالتاليدرجة توافرها

فــي حالـــة وجــود خطـــر بالتمدیــدات الكهربائیـــة یـــتم  " والتـــي تـــنص 9 رقــم األمـــانالــسالمة ووســـیلة  تجــاء
ویعــزو ) 5مــن  4.89( بمتوسـط  بالمرتبـة األولــي مـن حیــث درجـة توافرهــا  "ً فـصل التیــار الكهربـاء تلقائیــا
تركیبهـا سالمة الرئیـسة والتـي یـسهل  مـن وسـائل الـتبـر تعالتمدیدات الكهربائیـةالباحث هذه النتیجة إلى أن 

، ممـا یجعـل إدارة الجامعـة  وتكلفتهـا محـدودة وهـي أساسـیة فـي البنیـة التحتیـةاستخدامها والحصول علیهـاو
یــتم "  والتــي تــنص 11األمــان رقــم الــسالمة و المختبــرات الجامعیــة، وكمــا جــاءت وســیلة تهــتم بتوفیرهــا فــي

 بالمرتبـة الثانیـة مـن حیـث  " مـواد الموجـودة فـي المختبـرٕوضع عالمات واشارات خاصة توضـح طبیعـة ال
  ویعــــزو الباحــــث هـــذه النتیجــــة إلــــى أن جمیـــع المــــواد واألجهــــزة )5مـــن  4.42( درجـــة توافرهــــا بمتوســــط 

الموـجودة داخـل المختبـرات تكــون مـستوردة مـن الخــارج وخامـات وماركـات عالمیــة وعلیهـا إشـارات وصــور 
وضــوعة مـن الــشركة المــصنعة ویحـافظ فنیــو المختبــر علیهـا كمــا هــي توضـح طبیعــة هــذه المـواد وتكــون م

  .ویتم تخزینها في أماكن محددة  
بدرجـــة متوســـطة وتتمثـــل ســـالمة وآمـــان متـــوفرة  خمـــسة مؤشـــرات وســـائلوكمـــا یتـــضح مـــن النتـــائج تـــوافر 

ســـائل ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة قلـــة إدراك فنـــي المختبـــر ألهمیـــة و ) 3، 2، 13، 7، 17( بـــالفقرات 
الــسالمة واألمــان فــي المختبــر والتهــاون فــي التعامــل مــع األدوات الحــادة والمــواد الخطــرة واألمــاكن التــي 

  . مع غیاب الرقابة من قبل الجهة المسئولةیجب أن تحفظ بها
 وتتمثـل بـالفقرات ًدنیة أو متدنیـة جـدا بدرجة متوسیلتین سالمة وآمان متوفرةوكما یتضح من النتائج توافر 

 فـي ظـل قلـة ویعزو الباحث لعدم إدراك اإلدارة القائمة على المختبـرات ألهمیـة هـذه المعـدات  ) 4، 15 (
   .اإلمكانات المالیة الخاصة بسالمة المختبرات

" والتــي تــنص  ) 5 مــن 0.17(  كأقــل وســیلة مــن حیــث درجــة توافرهــا بمتوســط 4وقــد جــاءت وســیلة رقــم 
ویعـــزو  "ستطیع الطالـــب الوصـــول لهـــا بالـــسرعة الممكنـــة معـــدات غـــسل العینـــین متاحـــة وبـــدون عـــائق ویـــ

الباحـث هــذه النتیجــة إلـى ارتفــاع التكلفــة المادیــة ال سـیما فــي ظــل ضـعف اإلمكانــات المخصــصة لــسالمة 
المختبـــرات لـــدى إدارة الجامعـــة، إضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود المـــساحة الناســـبة لهـــا داخـــل المختبـــر، كمـــا هـــو 

  .ًعلى غرف صفیة كونها لم تعد مسبقا لهذا الغرض الحال في المختبرات التي أنشئت 
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  التجهیزات:  2
   ) 13 (تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 

   )13( الجدول 
مختبرات العلمیة في التقویم "  ل التجهیزاتقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال

  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االجامعات الفلسطینیة ب
 رقم

 الفقرة
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 1 80 1.26 4  طالب4سخانات الغاز الطبیعي الواحدة تخدم  5

 2 77.8 1.26 3.89  طالب4حوض ماء وحنفیة مع إمكانیة تحریكها لكل  6

 3 76.1 1.94 3.81 وجود ثالجة من النوع الخالي من الشرارات الكهربائیة 12

10 
 4 72.2 2 3.61  المختبر مزود بسبورة أقالم جافة، وغیر مسموح استخدام لوح طباشیر

 5 71.1 1.63 3.56 المختبر مزود بطاولة شرح خاصة للمدرس 9

15 

طفایة الحریق، المالبس الواقیة، (توفر وسائل السالمة واألمان 
 )الكمامات، النظارات الواقیة، القفازات 

3.36 1.57 67.2 6 

 7 65.6 1.39 3.28 األحماض الكیمیائیة یتم تخزینها في حاویات خاصة 2

 8 57.2 1.33 2.86 توجد رفوف وفق معاییر التخزین للمواد الكیمائیة وبحالة جیدة 1

 9 51.1 1.9 2.56 عامة لكیفیة التعامل مع المختبرٕوجود إشارات وارشادات  7

 10 42.8 1.71 2.14  هاتف باتجاهین داخلي وخارجي لحاالت الطوارئ 3

11 

 مرات 6ًنظام عادم للتهویة تلقائیا، ویعمل العادم على إخراج الهواء 
 كل ساعة

1.14 1.55 22.8 11 

13 

ل بأجراس یوجد نظام إنذار مبكر ضد الحریق داخل المختبر موص
 إنذار

0.97 2.01 19.4 12 

17 

تتوفر صنادیق إطفاء مزودة ببكرات خراطیم وكل نقطة في المبنى ال 
 . م 30تزید المسافة بینها وبین أقرب خرطوم عن 

0.94 1.85 18.9 13 

 14 17.2 1.79 0.86 .تتوفر أجهزة استشعار لكشف تسرب الغاز في المختبر  8

16 

لى مروحة شفط، إضاءة، مفتاح تشغیل منعزل خزانة الغازات تحتوى ع
 .ومقاوم للحریق 

0.75 1.61 15 15 

15 
 16 12.2 1.59 0.61 توجد خزانة لإلسعافات األولیة جاهزة لالستخدام في محیط العمل

4 
 17 8.33 1.08 0.42 یوجد مجموعة كافیة من مخارج الشبكة لتوصیل أجهزة الحاسوب

   45.6 6.68 38.75 الدرجة الكلیة للمجال
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(   بلغــت  علــى هــذا المعیــارأن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة ) 13( ویتــضح مــن الجــدول 
تـم بالمعیـار ً أكثـر تـأثیرا المؤشـرات، وبدراسـة أي %)  45.59 (وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 38.75

  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 
 بدرجــة عالیــة فــي المختبــرات الجامعیــة وتتمثــل  متــوفرة مؤشــراتخمــسةابقة تــوافر یتــضح مــن النتــائج الــسو

سـخانات الغـاز الطبیعـي  "والـذي یـنص  ) 5( رقـم  المؤشـر وجـاء ) 9، 10، 12، 6، 5( قم وسائل رفي 
وكمـــا جـــاء ) 5مـــن  4 (  بمتوســـط بالمرتبـــة األولـــي مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا "ً  طـــالب4الواحـــدة تخـــدم 
بالمرتبـــة "   طـــالب4حـــوض مـــاء وحنفیـــة مـــع إمكانیـــة تحریكهـــا لكـــل " والـــذي یـــنص  ) 6( المؤشـــر رقـــم 

أهمیــــتهم إلـــى ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة  ) 5 مـــن 3.89( الثانیـــة مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا بمتوســـط 
یـرة ، إضافة إلى أنهـا قـد تكـون متـوفرة بكمیـة كبعلیمیة وفي إجراء التجارب العلمیةعملیة التال في وفعالیتهم

  .ٕ، وكونها من المتطلبات األساسیة في عملیة تصمیم وانشاء المختبرات العلمیة التعلیمیةلدى اإلدارة
 7، 1، 2 ، 15(بدرجـة متوسـطة وتتمثـل بــالفقرات خمـسة مؤشـرات متـوفرة وكمـا یتـضح مـن النتـائج تـوافر 

طفایـة الحریـق، المالبـس  (األمـانتوفر وسـائل الـسالمة و "الذي ینص و)  15(  رقم وجاء المؤشر  ) 3، 
 مـن حیـث درجـة توافرهـا بدرجـة متوسـطة ثالثـة بالمرتبـة ال ")الواقیة، الكمامات، النظارات الواقیة، القفازات 

إلـى أن طفایـات الحریـق الیدویـة تعتبـر مـن وسـائل ویعـزو الباحـث هـذه النتیجـة  ) 5 مـن 3.36 (بمتوسط 
 علیهــا، ممــا یجعــل إدارة الجامعــة تهــتم بتوفیرهــا فــي الــسالمة الرئیــسة والتــي یــسهل اســتخدامها والحــصول
ٕوجـود إشـارات وارشـادات عامـة " والذي ینص  ) 7( المختبرات الجامعیة عند إنشاءها، وجاء المؤشر رقم 

 2.56 ( مـن حیـث درجـة توافرهـا بدرجـة متوسـطة بمتوسـط سادسةبالمرتبة الـ " لكیفیة التعامل مع المختبر
إلـــى ضـــعف مــستوى االهتمـــام مــن قبـــل مــسئولي المختبـــرات وعـــدم النتیجــة ویعـــزو الباحــث هـــذه  ) 5مــن 

إدراكهم لمدي أهمیة اإلشارات واللوحات اإلرشادیة فـئ تجنـب الحـوادث داخـل المختبـر إضـافة إلـى غیـاب 
  .الرقابة من قبل الجهة المسئولة 

    وتتمثـــل بـــالفقراتًدنیـــة أو متدنیـــة جـــدا بدرجـــة متمؤشـــرات متـــوفرة ســـبعةوكمـــا یتـــضح مـــن النتـــائج تـــوافر 
یوجــد نظــام إنــذار مبكــر  ( "الــذي یــنص و)  13(  رقــم وجــاء المؤشــر ) 4، 15، 16، 8، 17، 13، 11(

 مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا بدرجـــة ثالثـــة بالمرتبـــة ال ")إنـــذارضـــد الحریـــق داخـــل المختبـــر موصـــل بـــأجراس 
تكلفـــة أنظمـــة اإلنـــذار رغـــم إلـــى ارتفـــاع ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة  ) 5 مـــن  0.97( بمتوســـط دنیــةمت

أهمیتهـا وفعالیتهـا فــي الحفـاظ علــى سـالمة المبنــى ومـن فیـه باإلضــافة لعـدم إدراك الجهــة المختـصة علــى 
والـــذي  ) 4( ، وكمـــا جـــاء المؤشـــر رقـــم ..... إنـــشاء المختبـــرات ألهمیتهـــا وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة

 مــن حیــث ثامنــةبالمرتبــة ال " زة الحاســوبیوجــد مجموعــة كافیــة مــن مخــارج الــشبكة لتوصــیل أجهــ" یــنص 
إلــى ویعــزو الباحــث هــذه النتیجــة  ) 5مــن  0.42 (بمتوســط ًأو متدنیــة جــدا  دنیــةدرجــة توافرهــا بدرجــة مت

وجــود عــدد كبیــر مــن المختبــرات كانــت باألصــل غــرف صــفیة ال تتــوفر فیهــا معظــم اشــتراطات وأساســیات 
  .المختبرات كونها لم تعد لهذا الغرض 
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   نیة التحتیةالب:  3
  ) .14(تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 

   )14( الجدول 
المختبرات العلمیة تقویم "  ل البنیة التحتیةقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال

  " العالمیةلمعاییرغزة في ضوء امحافظات في الجامعات الفلسطینیة ب
 رقم

 الفقرة
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 1 85.6 0.94 4.28 جمیع األسالك الكهربائیة في حالة جیدة، وال یوجد بها تصدع 8

 2 79.4 1.08 3.97 المناضد والطاوالت موزعة بشكل متوازي 16

آمنة  وواضحة ویمكن ) الماء، الغاز، الكهرباء(في مفاتیح التحكم  18
 الوصول إلیها بسهولة

3.94 1.22 78.9 3 

 4 73.3 1.66 3.67 التمدیدات الكهربائیة معزولة ومحمیة من التلف أو ارتفاع الحرارة 9

 5 71.7 1.99 3.58 یوجد مكتب منفصل خاص بفني المختبر 4

ب االنزالق ومقاومة للمواد أرضیة المختبر تتكون من مواد ال تسب 6
 .الكیمیائیة 

3.53 1.99 70.6 6 

مجهز المختبر بمخرجي طوارئ تفتح للخارج ومقاومة لتسرب الدخان  13
 .والنار 

2.97 0.88 59.4 7 

 8 54.4 2.04 2.72 یوجد مخزن منفصل لتخزین المواد واألدوات الغیر الالزمة 3

من )  نوافذ – أبواب – جدران (المواد المستخدمة في بناء المختبر  20
 .المواد المقاومة للمواد الكیماویة واالنفجار 

2.69 1.53 53.9 9 

 10 51.7 1 2.58 یوجد مساحة كافیة للتواصل بین الطلبة والمدرس 15

 11 51.1 1.18 2.56 ) للطالب 2 م4( توجد مساحة كافیة للعمل بأمان للطالب  1

 12 50.6 1 2.53 وجید ویعمل بشكل سلیمنظام التهویة والتكیف كافي  12

2 
 13 48.3 1.05 2.42  )2م1( توجد مساحة كافیة للعمل بین الممرات ومحطات العمل 

11 
 14 22.2 1.6 1.11 ) نصف إعتام –إعتام كامل ( یمكن التحكم بمستویات اإلضاءة 

19 
 15 19.4 1.42 0.97 نوافذ أبواب المختبر تتیح الرؤیة لمن بالخارج لیرى من بالداخل

14 
 16 18.3 1.61 0.92 یوجد شبكة أسالك خاصة ألجهزة الحاسوب متصلة بشبكة الجامعة

13 

المختبر مجهز بمولد كهربائي احتیاطي یعمل تلقائیا في حالة انقطاع 
 التیار الكهربائي

0.61 1.44 12.2 17 

 18 10 1 0.5 وجود مساحة كافیة وخاصة لعرض منتجات ومشاریع الطلبة 17

 19 6.67 1.12 0.33 .زجاج النوافذ عاكس للحرارة  10

 20 5 0.84 0.25 ) لكل طالب 2 متر1/2(غرف إعداد قابلة للقفل ال تقل عن  5

  46.1 8.67 46.14 الدرجة الكلیة للمجال 
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(   بلغــت  علــى هــذا المعیــارأن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة ) 14( ویتــضح مــن الجــدول 
تـم بالمعیـار ً أكثـر تـأثیرا المؤشـرات، وبدراسـة أي %) 46.14  (وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 46.14

  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 
 بدرجـة عالیـة فـي المختبـرات الجامعیـة وتتمثـل فـي  متـوفرة مؤشـراتسـتةیتضح من النتائج السابقة تـوافر و

 وجـاء مؤشـروالتـي تـم ترتیبهـا تنازلیـا علـى حـسب درجـة توافرهـا  ) 6 ،4، 9، 18، 16، 8( قـم مؤشـرات ر
 بالمرتبـــة   "جمیـــع األســـالك الكهربائیـــة فـــي حالـــة جیـــدة، وال یوجـــد بهـــا تـــصدع "والـــذي یـــنص  ) 8( رقـــم 

 وجــود عملیــةویرجــع الباحــث هــذه النتیجــة إلــى ) 5مــن  4.28(  بمتوســط األولــي مــن حیــث درجــة توافرهــا
یـــتم اســـتخدام  وكمـــا أنـــه  مـــن ســـالمة النظـــام الكهربـــائيللتأكـــد فـــصل دراســـيیـــة كـــل ا بدأو ســـنویة صـــیانة
 وكمـــا أن عملیـــة تركیـــب وصـــیانة  الكهربـــاء المتعـــارف علیهـــابـــألوان وتكـــون ملونـــه الجـــودة عالیـــة أســـالك

 وغیـــر مكلفـــة وال تـــستهلك وقـــت كبیـــر فـــي صـــیانتها ویوجـــد طـــواقم فنیـــة ســـهله جـــدااألســـالك الكهربائیـــة 
مفـاتیح الـتحكم فـي " والتـي تـنص  ) 18( وكما جاءت وسیلة رقـم الجامعات لهذا المجال، متخصصة في 

بالمرتبـة الثالثـة مـن حیـث درجـة " آمنة  وواضـحة ویمكـن الوصـول إلیهـا بـسهولة ) الماء، الغاز، الكهرباء(
معیـة قـد ویعـزو الباحـث هـذه النتیجـة إلـى أن مجموعـة مـن المبـاني الجا ) 5 مـن 3.97( توافرها بمتوسـط 

صــممت باألســاس كمبـــاني عادیــة ال تتطـــابق فیهــا المواصـــفات الفنیــة والهندســـیة التــي ینبغـــي توفرهــا فـــي 
عــدم وجــود بــرامج صــیانة رغــم أهمیتهــا إضــافة ل، المنــشئات التعلیمیــة وخــصوصا فــي المختبــرات الجامعیــة

 مؤشــر علـــى فــي الحــد مـــن وقــوع حـــوادث الحریــق كمـــا تــم إیـــضاحه فــي فـــصل ســابق مـــن الدراســة، وهـــو
  .ضعف مستوى اهتمام إدارة التعلیم في أهمیة هذا الجانب 

، 20، 3، 13( مؤشــرات متـــوفرة بدرجــة متوســـطة وتتمثــل بـــالفقرات ســـبعةوكمــا یتـــضح مــن النتـــائج تــوافر 
مجهــــز المختبــــر بمخرجــــي طــــوارئ تفــــتح " نص یــــ ذيوالــــ ) 13(  رقــــم وجــــاء المؤشــــر ) 2، 12، 1، 15

 مـن حیـث درجـة توافرهـا بدرجـة متوسـطة بمتوسـط رابعةبالمرتبة ال" ان والنار للخارج ومقاومة لتسرب الدخ
یعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن المختبر عـادة یكـون فـي شـكل وحـدة واحـدة لهـا عـدد و ) 5من  2.97( 

نظـام " والـذي یـنص  ) 12( لذلك ال یتم تزویده بمخارج طـوارئ، وجـاء المؤشـر رقـم من األبواب العادیة و
بالمرتبـــة الـــسادسة مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا بدرجـــة  " ویـــة والتكیـــف كـــافي وجیـــد ویعمـــل بـــشكل ســـلیمالته

یعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى إمكانیـــة االكتفـــاء بوجـــود التهویـــة و ) 5مـــن  2.53  (متوســـطة بمتوســـط 
ظـــام ، إضـــافة لعـــدم وجـــود نالطبیعـــة فـــي ظـــل قلـــة التجـــارب الكیمیائیـــة الخطیـــرة والتـــي قـــد تـــسبب اشـــتعال

   .تكییف مركزي خاص بالمختبرات العلمیة
، 11( وتتمثـل بـالفقرات ًمتدنیـة جـدا مؤشـرات متـوفرة بدرجـة متدنیـة أو سـبعةوكما یتضح من النتائج توافر 

وجــود مــساحة كافیــة وخاصــة (" والــذي یــنص  ) 17( وجــاء المؤشــر رقــم  ) 5، 10، 17، 13، 14، 19
 ( مــن حیــث درجــة توافرهــا بدرجــة متدنیــة بمتوســط سادسةة الــبالمرتبــ " )لعــرض منتجــات ومــشاریع الطلبــة

 1/2(غـرف إعـداد قابلـة للقفـل ال تقـل عـن "  والـذي یـنص  )45( وكمـا جـاء المؤشـر رقـم ،  )5 من 0.5
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 0.25(  بمتوسـط ًمتدنیـة جـدابالمرتبة الثامنة من حیث درجة توافرهـا بدرجـة متدنیـة أو  " ) لكل طالب 2م
 غیـر مناسـبة مـن حیـث الموقـع والتـصمیم الجامعیـة المباني معظمن أذه النتیجة ویعزو الباحث ه ) 5من 

 التكیــف مــع ٕضطر الــوزارة وادارات التعلــیم إلــىوالمــساحة وذلــك بــسبب ارتفــاع اإلیجــارات للمــساكن ممــا یــ
جامعـات ً لـم تكـن معـدة أصـال لتكـون جامعیة والمختبـرات العلمیـة المباني ال بعضنأ الوضع الحالي وكما

مختبــرات علمیـــة تــستوعب أالف الطلبـــة، ممــا ینـــتج عنــه ضـــیق المكــان وعـــدم تــوفر المـــساحة الكافیـــة أو 
   .لحركة الطلبة أو لعرض منتجاتهم العلمیة واالكتفاء بالغرف والمختبرات األساسیة 

  
  متطلبات العصر:  4

   ) .15(لجدول تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها ا
   )15( الجدول 

المختبرات تقویم "  ل متطلبات العصرقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االعلمیة في الجامعات الفلسطینیة ب

 رقم
 الفقرة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ن الوز
 النسبي

 الترتیب

 Internet 3.25 1.38 65 1االنترنت  1

 Interactive Video 0.44 1.27 8.89 2الفیدیو التفاعلي  5

 Interactive Board 0.39 1.05 7.78 3السبورة التفاعلیة  4

 E-Learning 0 0 0 4التعلیم االلكتروني  3

 Data Show Projector 0 0 0 5جهاز عرض البیانات  6

 Computer Simulation 0 0 0 6المحاكاة الحاسوبیة  2

  13.6 2.68 4.08 الدرجة الكلیة للمجال 
(   بلغــت  علــى هــذا المعیــارأن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة ) 15( ویتــضح مــن الجــدول 

تــم بالمعیــار  ً أكثــر تــأثیراالمؤشــرات، وبدراســة أي %)  13.61 (وبلــغ الــوزن النــسبي لهــذا المجــال ) 4.08
  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 

 هـي مؤشـرو)  1 (ة رقـم  بـالفقرویتمثـلبدرجـة متوسـطة مؤشر واحد فقط توافر السابقة یتضح من النتائج و
 متــوفرة  الخمــسةمؤشــراتال أن بــاقيویتــضح  ) 5 مــن 3.25  (  بمتوســطویتــوفر " Internetاالنترنــت " 

 ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــي ) 2، 6، 3، 4، 5(  وتتمثـــل بـــالفقرات ًجـــدامتدنیـــة بدرجـــة متدنیـــة أو 
 بــأن األســلوب التقلیـــدي فــي تــدریس العلــوم هـــو األســلوب الفعــال الـــذي مدرســیناقتنــاع نــسبة كبیــرة مـــن ال

ن و یــشعروأنهــم المعرفــة العلمیــة فــي محتــوى المنهــاج العلمــي للطالــب، إیــصالیــضمن للمعلمــة التأكــد مــن 
، ن في الغالب الـسبورة لكتابـة المعـادالت الكیمیائیـة أو القـوانین الفیزیائیـة واشـتقاقها وحین یستخدمبالراحة 

وهذه النتائج تشیر إلـى الحاجـة الملحـة لتـوفیر المـستحدثات التكنولوجیـة فـي المختبـرات العلمیـة مـن أجهـزة 
   . )2006، آل صویان(، ) 2010الزهراني، ( ومواد وأسالیب تعلیمیة وهذه النتیجة تتفق مع دراسة 
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  االستبانة: ثانیا 
   اإلدارة:  1 

   ) .16(تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 
   )16( الجدول 

میة في المختبرات العلتقویم "  ل اإلدارةقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االجامعات الفلسطینیة ب

 رقم
 الفقرة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 1 80 1.01 4 ًیتم اختبار تجهیزات ومعدات الطوارئ سنویا 1

11 

ن تتم عملیة الصیانة لألعطال الفنیة لألجهزة بشكل مباشر ودو
 تسویف

3.28 1.58 65.6 2 

8 

هناك تنسیق مشترك بین إدارة الجامعة والمنظمات األهلیة بشأن 
  تطبیق إجراءات السالمة واألمان

2.64 1.46 52.8 3 

 4 51.7 0.65 2.58 ال ینبغي وجود الزوار خصوصا األطفال داخل المختبر 7

 5 50.6 1.78 2.53 واألمانیتم توفیر اإلمكانیات المالیة لتطبیق إجراءات السالمة  2

9 

- الماء( تهتم إدارة الجامعة بعملیة الفحص الدوري للمختبرات 
 )الغاز- الكهرباء

2.44 1.98 48.9 6 

13 

عن المخاطر ) للطالب، الفنین، المحاضرین( هناك توعیة مستمرة 
 المحتملة وكیفیة مواجهتها

2 1.77 40 7 

4 

 مكان العمل ووسائل السالمة یتم تدریب جمیع العاملین بالمختبر على
 واألمان

1.69 2.25 33.9 8 

6 
 9 32.2 1.59 1.61 یتم تنظیف المصارف الموجودة في المختبر بشكل مستمر ودوري

3 

یتم التخلص من النفایات الكیمائیة والمواد الخطرة تحت إشراف لجنة 
 مختصة وبالطرق الصحیحة

1.56 1.42 31.1 10 

5 

واحتیاطات )  بیولوجیة– كیمیائیة –فیزیائیة (لة تحدید األخطار المحتم
 .السالمة المناسبة قبل البدء في عمل المختبر 

0.94 1.49 18.9 11 

10 

تهتم إدارة الجامعة بالبحوث والدراسات العلمیة التي تتعلق بتطویر 
 المختبرات العلمیة

0.42 1.4 8.33 12 

12 

( ئ معتمدة من توجد خطة طوارئ معتمدة لمواجهة حاالت الطوار
 )الدفاع المدني، إدارة الجامعة 

0 0 0 13 

14 
 14 0 0 0 یوجد دلیل إرشادي لكیفیة التعامل مع األدوات واألجهزة داخل المختبر

  36.7 10.01 25.69 الدرجة الكلیة للمجال
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(  غــت  بل علــى هــذا المعیــارأن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة)  16 (ویتــضح مــن الجــدول 
تـم بالمعیـار ً أكثـر تـأثیرا المؤشـرات، وبدراسـة أي %) 36.71  (وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 25.69

  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 
تمثــل فــي ی بدرجــة عالیــة فــي المختبــرات الجامعیــة و متــوفرمؤشــر واحــدیتــضح مــن النتــائج الــسابقة تــوافر و

 بالمرتبــة األولــي مـــن   "ًیــتم اختبــار تجهیـــزات ومعــدات الطــوارئ ســـنویا "والــذي یـــنص  ) 1( قــم مؤشــر ر
  ویرجع الباحث هذه النتیجة ) 5من  4(  بمتوسط حیث درجة توافرها

 13، 9، 2، 7، 8، 11(  مؤشــرات بدرجــة متوســطة وتتمثــل بــالفقرات ســتةوكمـا یتــضح مــن النتــائج تــوافر 
لیــة الــصیانة لألعطــال الفنیــة لألجهــزة بــشكل مباشــر تــتم عم"  تــنص ذيوالــ ) 11(  رقــم وجــاء المؤشــر) 

 ) 5مــــن  3.28(  مـــن حیـــث درجــــة توافرهـــا بدرجـــة متوســــطة بمتوســـط ولــــيبالمرتبـــة األ"  ودون تـــسویف
لوجـود طـواقم متخصــصة فـي بعـض المجـاالت الفنیــة والخاصـة بمجـال عمــل یعـزو الباحـث هـذه النتیجــة و

 فـي بعـض األحیـان صـعوبة فـي مات الصیانة ولكن تواجههالمختبرات العلمیة والتي تستجیب مباشرة لطلب
تـــصلیح األجهـــزة المتخصـــصة ممـــا یطـــرهم لتوجیههـــا للجهـــات الخارجیـــة المختـــصة فـــي هـــذا المجـــال ممـــا 
یستغرق الوقت الكبیر في إصالحها، وكمـا أن اإلجـراءات الروتینیـة فـي حالـة وجـود عطـل داخـل المختبـر 

( راءات تأخـذ وقـت ممـا یـؤخر عملیـة الـصیانة، وجـاء المؤشـر رقـم من مراسلة رئیس القسم إلي بـاقي اإلجـ
 رابعـة مـنبالمرتبـة ال " األمـانیتم توفیر اإلمكانیـات المالیـة لتطبیـق إجـراءات الـسالمة و" والذي ینص  ) 2

 كتفــاءباحــث هــذه النتیجــة إلــى ایعــزو الو ) 5ن  مــ2.53  (حیــث درجــة توافرهــا بدرجــة متوســطة بمتوســط 
 السالمة واألمان الغیر مكلفة ووضع میزانیة محـدودة لهـا وتوجیـه المیـزان تیمة ببعض إجراءااإلدارة التعل

  .ألمور تعلیمة وفنیة آخري 
، 4 (   وتتمثـل بـالفقراتًمتدنیـة جـدا مؤشرات متـوفرة بدرجـة متدنیـة أو وكما یتضح من النتائج توافر سبعة

یـتم تـدریب جمیــع العـاملین بــالمختبر " یــنص  والـذي ) 4 (وجـاء المؤشـر رقــم  ) 14، 12، 10، 5، 3، 6
 مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا بدرجـــة متدنیـــة لثـــةبالمرتبـــة الثا " األمـــانعلـــى مكـــان العمـــل ووســـائل الـــسالمة و

 –فیزیائیـة (تحدیـد األخطـار المحتملـة " والـذي یـنص  ) 5( وجـاء المؤشـر رقـم  ) 5 مـن 1.69( بمتوسط 
بالمرتبــة الــسادسة مــن " ة المناســبة قبــل البــدء فــي عمــل المختبــرواحتیاطــات الــسالم)  بیولوجیــة–كیمیائیــة 

إلـى قلـة البـرامج ویرجـع الباحـث هـذه النتیجـة  ) 5 مـن 0.94( حیث درجة توافرها بدرجة متدنیـة بمتوسـط 
التوعویة والتثقیفیة تجاه مخاطر المختبرات الجامعیـة واحتیاطـات الـسالمة الوقائیـة، وهـو مؤشـر یـدل علـى 

الجامعـة عـن مـدى  مـستوي الـوعي لـدى الجهـة المعنیـة والمـسئولة عـن المختبـرات بـإدارة تهـاون أو ضـعف
عــدم وجــود بــرامج أو دورات تدریبیــة بالتنــسیق مــع الــدفاع المــدني لمــسئولي تطبیــق هــذا الجانــب، إضــافة ل

اءتهم قلــة بــرامج التــدریب الموجهــة لفنــي المختبــرات لرفــع كفــات الجامعیــة فــي الــسالمة الوقائیــة، والمختبــر
  .المهنیة وهذا یدل على ضرورة االهتمام بعقد دورات وورش عمل لتدریب الفنین 
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   فني المختبر:  2 
   ) .17(تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 

   )17( الجدول 
المختبرات العلمیة تقویم "  ل فني المختبررتیب لمجالقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والت

  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء افي الجامعات الفلسطینیة ب
 رقم

 الفقرة
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

7 

فنیو المختبر على درایة كاملة بجمیع المواد الكیمیائیة 
 مل معها بشكل سلیمویستطیع التعا

5 0 100 1 

3 

 –اإلبر ( یتم التعامل مع األدوات الحادة بعنایة خاصة مثل 
 لتجنب الجروح والطعنات) الشفرات 

5 0 100 1 

8 
 3 99.44 0.17 4.97 قراءة كافة التعلیمات الخاصة بالمعدات وكیفیة استخدامها

 4 93.33 0.72 4.67 ال تترك التجارب المعملیة بدون مراقب 9

5 

معرفة مخارج الطوارئ وطرق اإلخالء وحرم هاتف الطوارئ 
 ورقم شرطة الجامعة

4.61 0.77 92.22 5 

3 
 6 72.78 1.93 3.64 یتم تدریب فني المختبر على أدوات الطوارئ والحوادث

2 
 7 70.56 1.96 3.53 .یشرح فنیو المختبر األجهزة للطالب قبل البدء باستخدامها 

9 
 8 53.89 2.34 2.69 ي لفني المختبر یتعلق بحوادث العملهناك سجل طب

1 
 9 35.56 1.76 1.78 و المختبر یلبسون المالبس الواقیة أثناء تواجدهم بالمختبریفن

10 

شارك فني المختبر في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة 
 بالمختبرات

1.86 2.11 37.22 10 

  75.5 5.11 37.75 الدرجة الكلیة للمجال
  

   ( بلغــت علـى هـذا المعیـارأن متوسـط درجـة االسـتجابة لــدى عینـة الدراسـة ) 17( ویتـضح مـن الجـدول 
تــم بالمعیــار ً أكثــر تــأثیرا المؤشــرات، وبدراســة أي %) 75.5  (وبلــغ الــوزن النــسبي لهــذا المجــال ) 37.75

  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 
تمثـــل فـــي تبدرجـــة عالیـــة فـــي المختبـــرات الجامعیـــة ومؤشـــرات   ســـبعةریتـــضح مـــن النتـــائج الـــسابقة تـــوافو

 فنیـــو المختبـــر علـــى "والـــذي یـــنص  ) 7( وجـــاء المؤشـــر رقـــم )  2، 3، 5، 9، 8، 3، 7( قـــم مؤشـــرات ر
والـــذي  ) 3(  المؤشــر رقــم  "درایــة كاملــة بجمیــع المــواد الكیمیائیـــة ویــستطیع التعامــل معهــا بـــشكل ســلیمً 

ــــشفرات –اإلبــــر ( مــــع األدوات الحــــادة بعنایــــة خاصــــة مثــــل یــــتم التعامــــل " یــــنص  لتجنــــب الجــــروح )  ال
 ) 8(  وكمـا جـاء المؤشـر رقـم  )5مـن  5(  بمتوسـط  بالمرتبة األولـي مـن حیـث درجـة توافرهـا "والطعنات
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بالمرتبــة الثالثــة مــن حیــث  " قــراءة كافــة التعلیمــات الخاصــة بالمعــدات وكیفیــة اســتخدامها" والــذي یــنص 
یعـــزو الباحــث هـــذه النتیجــة إلـــى مــدى أهمیـــة المــسئولیة الملقـــاة   )5 مــن 4.97( وافرهــا بمتوســـط درجــة ت

علــى عــاتق فنــي المختبــر فیمــا یتعلــق بالمحافظــة علــى مقتنیــات المختبــر، وكمــا أن معظــم العــاملین فــي 
ي  خبــرة واختــصاص وحاصــلین علـى شــهادات علمیــة فــي ذو فــي الجامعــات الفلـسطینیةالمختبـرات العلمیــة

كــوادر  العلمیــة وهــم التجــارباألجهــزة والمهــارات الكافیــة والقــدرة علــى التعامــل مــع هــذا المجــال ویمتلكــون 
ًفنیة مدربة ومؤهلة علمیا وعملیا في مجال تشغیل مختبرات العل   .میة ً

هنــاك " نص ذي یــوالــ ) 9  ( ةتمثــل بــالفقری بدرجــة متوســطة ومعیــار واحــدوكمــا یتــضح مــن النتــائج تــوافر 
 مـن حیـث درجـة توافرهـا بدرجـة متوسـطة ثالثـةبالمرتبة ال " طبي لفني المختبر یتعلق بحوادث العملسجل 

إلى أن معظم العاملین فـي المختبـرات العلمیـة مـن یعزو الباحث هذه النتیجة و ) 5من  2.69 (  بمتوسط
م والــــذي یــــؤهله" فنــــي مختبــــر " ذوي الخبــــرة واالختــــصاص وحاصــــلین علــــى شــــهادات علمیــــة تخــــصص 

للتعامل مع حاالت الطوارئ والحوادث وأن معظم الدورات التي أخذوها كانت عبـارة عـن اجتهـاد شخـصي 
مـنهم دون تـدخل مــن إدارة الجامعـة، واتـضح لــدي الباحـث وجـود قــصور كبیـر مـن إدارة الجامعــة فـي هــذا 

عنیــة مــن الــدفاع  مــع التنــسیق مــع الجهــات المتالمجــال حیــث أن اإلدارة لــم تهــتم بإعطــاء الفنــین أي دورا
  .المدني أو غیره 

وجـــاء )  10، 1 (   متــوفرة بدرجــة متدنیــة وتتمثــل بــالفقراتوكمــا یتــضح مــن النتــائج تــوافر مؤشــرین فقــط
بالمرتبـة  " و المختبر یلبسون المالبـس الواقیـة أثنـاء تواجـدهم بـالمختبریفن" والذي ینص  ) 1(المؤشر رقم 

ویرجــع الباحــث هــذه النتیجــة    )5 مــن 1.78 (دنیــة بمتوســط  مــن حیــث درجــة توافرهــا بدرجــة متاألولــي 
ألهمیــة التزامــه بــالمالبس الواقیــة أثنــاء تواجــده داخــل المختبــر إضــافة لــشعورهم قلــة إدراك فنــي المختبــر ل

بعدم وجود خطورة حقیقة داخل المختبر حیث أن التجارب التي تحري بسیطة وال ینـتج عنهـا تفـاعالت أو 
  . مع غیاب الرقابة من قبل الجهة المسئولةادهم،مواد خطرة حسب اعتق

  
   الطالب:  3

   ) 18 (تم إیجاد قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 
   )18( الجدول 

ختبرات المتقویم "  ل السالمة واألمانقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجال
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء االعلمیة في الجامعات الفلسطینیة ب

 رقم
 الفقرة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

5 

عند االنتهاء من العمل المخبري، یتم غسل الیدین بالصابون حتى لو 
 1 72.8 1.17 3.64 كان یرتدي القفازات

 2 57.2 0.87 2.86یتجنب الطالب التعرض الغیر ضروري للمواد الكیمائیة واالبتعاد عن  4
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 المواد القابلة لالشتعال

3 

یستطیع التعامل مع اإلشارات واإلرشادات الموضوعة على المواد 
 3 45.6 1.16 2.28 واألجهزة الموجودة في المختبر

 4 41.1 1.19 2.06 لمختبرمعرفة إجراءات السالمة واألمان الموجودة في ا 2

6 

یرتدى الطالب معطف المختبر والنظارات الواقیة والقفاز أثناء 
 تواجدهم بالمختبر

1.75 2.05 35 5 

 6 15.6 1.29 0.78 وجود خزانات خاصة للطلبة لوضع مالبسهم وحقائبهم 1
  44.5 3.19 13.36 الدرجة الكلیة للمجال

  
(   بلغــت  علــى هــذا المعیــاردرجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســةأن متوســط  ) 18( ویتــضح مــن الجــدول 

تـم بالمعیـار ً أكثـر تـأثیرا المؤشـرات، وبدراسـة أي %)  44.54 (وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 13.36
  . ًترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي 

 عنـد االنتهـاء "والـذي یـنص  ) 5( ة تمثل بالفقرعالیة وی بدرجة مؤشر واحد فقطیتضح من النتائج توافر و
مـن النتـائج  وكمـا تظهـر  "من العمل المخبـري، یـتم غـسل الیـدین بالـصابون حتـى لـو كـان یرتـدي القفـازات

یتجنــب الطــالب التعــرض " نص ذي یــوالــ ) 4  (یتمثــل بــالفقرة بدرجــة متوســطة ومؤشــر واحــد فقــطتــوافر 
رجــة  مــن حیــث دثانیــةبالمرتبــة ال " لقابلــة لالشــتعالالغیــر ضــروري للمــواد الكیمائیــة واالبتعــاد عــن المــواد ا

 ض الطلبـة بعـدم بعـرشعو لـیعزو الباحـث هـذه النتیجـةو ) 5من  2.86( توافرها بدرجة متوسطة بمتوسط 
ء سـوومخبـري لحجـم المـسؤولیة الملقـاة علـى عـاتقهم أثنـاء التجریـب الهـم عدم إدراكوجدوى العمل المخبري 

، إضـافة لحـب استخدام األجهزة الثمینة بشكل عشوائي مما یتسبب في إتالفهـا للمواد واألدوات وهماستغالل
الفضول لدیهم لمعرفة طبیعة المواد واألجهزة الموجودة أمامهم دون معـرفتهم مـدي خطورتهـا علـى حیـاتهم 

 .  
وجـــاء )  1، 6، 2، 3 (   بدرجــة متدنیــة وتتمثــل بــالفقراتوكمــا یتــضح مــن النتــائج تــوافر أربعـــة مؤشــرات

یـــستطیع التعامـــل مـــع اإلشـــارات واإلرشـــادات الموضـــوعة علـــى المـــواد " والـــذي یـــنص )  3 (مؤشـــر رقـــم ال
 ( مـــن حیـــث درجـــة توافرهـــا بدرجـــة متدنیـــة بمتوســـط بالمرتبـــة األولـــي  " واألجهـــزة الموجـــودة فـــي المختبـــر

وص ویرجـــع الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى أن الطلبـــة ال یهتمـــون بـــشرح الفنـــین لهـــم بخـــص   )5 مـــن 2.28
اإلشارات الموجودة على األجهزة والمواد في حین أن عدد كبیر مـن المدرسـین یـشرح جـزء بـسیط مـن هـذه 
ًاإلشارات في أول محاضرة بالفصل ثم ال یلقي لها بـاال أو یؤكـد علیهـا مـرة ثانیـة، وبخـصوص اإلرشـادات 

بالغالـب غیـر موجـودة أو الخاصة الموجودة داخل المختبر والتي توضح كیفیة التعامل مع المختبر تكـون 
مطبوعة على ورق صغیر الحجم وموضوعة ي أماكن جانبیة وهي غیر واضـحة للطلبـة وال یـدرك معظـم 

یرتـــدى الطـــالب معطـــف المختبـــر " والـــذي یـــنص  ) 6( الطلبـــة مـــدي أهمیتهـــا، وكمـــا جـــاء المؤشـــر رقـــم 
ة مـن حیـث درجـة توافرهـا بدرجـة متدنیـة بالمرتبـة الثالثـ " والنظارات الواقیة والقفاز أثنـاء تواجـدهم بـالمختبر
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ویرجـع الباحـث هـذه النتیجـة إلـى أن الطلبـة ال یجـدون القـدوة مـن قبـل المدرسـین ) 5 من 1.75( بمتوسط 
أو الفنــین فــي التــزامهم بــالمالبس الواقیــة داخــل المختبــر، فــي حــین قلــة أو انعــدام وجــود النظــارات الواقیــة 

  .والقفاز داخل المختبر 
  

قیمـة المتوسـط الحـسابي إلجابة على السؤال الثاني قام الباحـث بعـرض كـل معیـار وبـین وفي مجمل ا
   ) .19 (واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كما یوضحها الجدول 

  
   )19( الجدول 

ة المختبرات العلمیتقویم "  المالحظةقة بطالقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجا
  " العالمیةلمعاییرمحافظات غزة في ضوء افي الجامعات الفلسطینیة ب

  العبارات م
  الدرجة الكلیة

  المتوسط الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

 

الوزن 
 الترتیب النسبي

  1 66.34 8.68 56.39 85  السالمة واألمان 1

 3 45.59 6.68 38.75 85  التجهیزات 2

  2 46.14 8.67 46.14 100  البنیة التحتیة 3

  4 13.61 2.68 4.08 30  متطلبات العصر 4

  **  48.45  36.4 145.36 300  الدرجة الكلیة للمجال 

  
وبلـــغ  ) 36.4(  أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لـــدى عینـــة الدراســـة بلغـــت  ) 19( ویتـــضح مـــن الجـــدول 

ًا تنازلیـــا حـــسب ً أكثـــر تـــأثیرا تـــم ترتیبهـــمعـــاییر، وبدراســـة أي ال%) 48.45(الـــوزن النـــسبي لهـــذا المجـــال 
   . ةاألهمیة النسبی

  
  1  السالمة واألمان
  2  البنیة التحتیة
  3  التجهیزات

  4  متطلبات العصر
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   )20( الجدول 
المختبرات العلمیة في تقویم " االستبانة  لقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمجا

  " العالمیةلمعاییرزة في ضوء امحافظات غالجامعات الفلسطینیة ب
المتوسط   الدرجة الكلیة  العبارات  م

 الحسابي
  االنحراف المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي 

  6 36.71 10.01 25.69 70  اإلدارة  1

  1 75.50 5.11 37.75 50  فني المختبر  2

  5 44.54 3.19  13.36 30  الطالب  3

  **  51.2  25.6  76.8  150  الدرجة الكلیة للمجال  

  
وبلـــغ  ) 25.6(  أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لـــدى عینـــة الدراســـة بلغـــت  ) 20( ویتـــضح مـــن الجـــدول 

ً أكثر تأثیرا تـم ترتیبهـا تنازلیـا حـسب األهمیـة معاییر، وبدراسة أي ال%) 51.2(الوزن النسبي لهذا المجال  ً
   . ةالنسبی

 1 فني المختبر

 2 الطالب

 3 اإلدارة

  
مـــا التــــصور المقتــــرح للمختبـــرات العلمیــــة فــــي الجامعــــات : "  مــــا یلــــييیــــنص الــــسؤال الثالــــث علــــ

  "؟ الفلسطینیة في محافظات غزة في ضوء المعاییر العالمیة ؟
  :مقدمة 

ً وفقــا ألرقــى المعــاییر المختبــرات العلمیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیةوضــع خطــة لتطــویر قــام الباحــث ب
وقـد حـرص الباحـث فـي  القائمـة، المختبـراتدیـد  علـى تجباحـثوالمواصفات العالمیة وكـذلك حـرص ال

 مالئمــة للطلبــة بمــا یــدعم مفهــوم البیئــة التعلیمیــة التــي مختبــرات جامعیــة تــوفیر النمــوذج الجدیــد علــي
    .الطالب كمحور للعملیة التعلیمیةتركز على 

لبنــاء  علــى مراعــاة أن تتمیــز تلــك التــصامیم باالقتــصادیة وســهولة االمختبــراتوســوف تعتمــد تــصامیم 
، مثـــل أنظمـــة تكییـــف المختبـــراتوالتـــشغیل والـــصیانة، وقـــد تـــم دمـــج عناصـــر االســـتدامة فـــي تـــصمیم 

الهــواء ذات االســتخدام الفعــال للطاقــة ووســائل وأجهــزة تــوفیر المیــاه، وقــد تــم التخطــیط بعنایــة لتركیــب 
 ختبــــراتالم ي تــــصامیم ًمتــــدني جــــدا أجهــــزة التوجیــــه والعــــزل والتظلیــــل، ومــــن الممیــــزات األخــــرى ف

الجدیـــدة الحـــرص علـــى زیـــادة اســـتخدام ضـــوء النهـــار بكثـــرة والحفـــاظ علـــى نوعیـــة وجـــودة الهـــواء فـــي 
األمــاكن الداخلیـــة والمغطــاة والـــتحكم فــي درجـــات الحــرارة المناســـبة لتــوفیر بیئـــة عمــل تتـــسم بالـــصحة 

میــة وغــرف وســیتم كــذلك إعــداد المختبــرات العل. ین علــى حــد ســواءمدرســ والتحفیــز للطلبــة والاألمــانو
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تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتزویدها بأحدث التقنیـات والمـستلزمات، كمـا أنـه سـیتم تزویـد كافـة 
    .ً الجدیدة بإمكانیة استخدام شبكة اإلنترنت السلكیاالمختبرات الجامعیةالمساحات التعلیمیة في 

   :  االشتراطات والقواعد التالیةیجب عند الشروع بإعداد وتجهیز مختبرات العلوم أن تم مراعاة تنفیذو
  

  إنشاء وتأثیث المختبر: ًأوال 
حتـــى )  طالــب 16(  لـــ  وتتـــسع لعــدد  متــر مربــع64 تكــون أن یجـــب مختبــر لكــل المــساحة -1

 األمـن كونها مـن شـروط وأیضا الحركة مساحه مكانیه للطالب یتمتع فیها بحریة إیجادیمكن 
 . والسالمة

  . متر مربع3500 تقل مساحة الموقع عن یجب أن ال -2

 الخـروج أو الحركـة حریـةلفـسح عن متـر مربـع  ختبر یقل عرض الطرقات داخل المأالیجب  -3
 .بإعاقة الطالب  دون التسبب الطوارئعند حاالت 

ة منفــصلة خاصــة بفنــي المختبــر، وغرفــة آخــري لإلعــداد قابلــة للقفــل، وغرفــة أن یتــوافر غرفــ -4
  .منفصلة خاصة لعرض منتجات ومشاریع الطلبة 

 ســـلیمة ةإضـــاء الطلبـــة لیمـــنح كـــافي الـــصناعیة بـــشكل أو الطبیعیـــةموزعـــه ســـواء ءة اإلضـــا -5
إعتــام ( ، وكمــا یجــب أن تتــاح إمكانیــة الــتحكم بمــستویات اإلضــاءة  ال تجهــد العــینوواضــحة
 المتفــــــــــق علیهــــــــــا عالمیــــــــــا للمختبــــــــــرات العلمیــــــــــة ةواإلضــــــــــاء)  نــــــــــصف إعتــــــــــام –كامــــــــــل 

  .متر-شمعه)600(هي

مـــزوده ً مركـــزي للمختبـــرات ونظـــام عـــادم لتهویـــة یعمـــل تلقائیـــا ویكـــون تركیـــب أجهـــزة تكیـــف -6
الهواء النقـــي والـــتخلص مـــن الهـــواء الملـــوث داخـــل بـــ  المختبـــراتبوســـائل تهویـــه جیـــده لتزویـــد

 .، وكما یجب أن یكون زجاج النوافذ عاكس للحرارة المختبر

حـواض مـصنوعة  علـى أ المناضـدوتحتـويتوزع المناضد والطـاوالت بـشكل متـوازي  أنیجب  -7
  . من مواد مقاومه لفعل المواد الكیمیائیة وصنابیر الماء

وللحــــرارة المعتدلــــة وللمــــذیبات العــــضویة  ًأن یكــــون ســــطح طاولــــة المعمــــل مقاومــــا للمــــاء -8
  .المستخدمة في تعقیم أسطح ومعدات العمل واألحماض والقلویات والمواد الكیمیائیة

تم تجهیـــز الطــابق بالكامـــل بعـــدد مـــن مخـــارج  تجهیـــز المختبـــر بمخرجـــي طــوارئ وكمـــا یـــیــتم -9
ویفـــضل أن تكـــون األبــواب مـــن النـــوع المفـــصلي التـــي تفـــتح الطــوارئ وال یقـــل عـــن مخـــرجین 

، ألمـان األفـراد  یـسمح بالرؤیـة مـن الخـارجي زجـاجيوأن یكون بها جـزء علـو للداخل والخارج
 مخــارج أبـواب أن التأكـد مـنویجـب  ویجـب أن تكـون المخـارج مقاومـة لتـسرب الــدخان والنـار
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  عوائـق لهـاأو موانـع يأ وعدم وجود الطلبة طوال تواجد مفتوحة العادیة األبواب أو الطوارئ
. 

ســــخانات الغــــاز الطبیعــــي باإلضــــافة ألحــــواض المیــــاه ویجــــب أن تــــوفیر عــــدد مناســــب مــــن  -10
 تكـون موزعـه بطریقـه أنویجـب ) كل واحـدة تخـدم أربعـة طـالب (  الطلبة إعدادتناسب مع ت

 . متفرقة وبأماكن متناول الجمیع فيا تجعله

 ویجــب أن تكـون معزولـة وال یوجـد بهـا تــصدع، الكهربائیـةوالتمدیـدات االهتمـام بالتوصـیالت  -11
 الـدوريعمـل الكـشف  وتكون مفـاتیح الـتحكم بهـا واضـحة ویمكـن الوصـول لهـا بـسهولة، ویـتم

 . الكهربائيمنعا لاللتماس بدایة كل فصل لها 

أمنـة وتكـون خـارج المبنـي الـذي یحتـوي علـى طوانات الغـاز بأمـاكن  علـى اسـالمحافظةیجب  -12
مـواد وتكـون التمدیـدات مـن )  اسطوانات غاز لكـل مختبـر بحاجـة لهـا 4( المختبرات بمعدل 
 إغالقهــامــن والتأكــد مــن أ علـى اســتعمالها بــشكل لبــة تــدریب الطوكمــا یــتم ،غیـر قابلــه للــصدأ

 .لعمل من المختبر عند انتهاء ا

  مبكــر ضــد الحریــق موصــل بــأجراس إنــذار،إنــذار أجهــزة بــشبكة  بالكامــلد المبنــىیــتم تزویــ -13
وســیلة اتــصال بــاإلدارة وجهــاز إنــذار لتنبیــه المتواجــدین بــالمختبر وتــزود المختبــرات العلمیــة ب

ــدوث حریــــق علـــى أن یــــتم توصــــیلها بلوحــــة إنـــذار الحریــــق الرئیــــسیة الموجــــودة  فـــي حالــــة حــ
 وكمــا یــتم وریــة لهــذه األجهــزة لــضمان عملهــا بــصفة مــستمرة ویراعــى إجــراء صــیانة دبــالمبني

 .تزوید المختبرات بأجهزة استشعار لكشف تسرب الغاز 

ریـــق وبكـــرات خـــراطیم موزعـــه فـــي أمـــاكن مختلفـــة فـــي البنایـــة حاحتـــواء البنایـــة علـــى فوهـــات  -14
 م، وكمـــا یـــتم 30 وأن ال تزیـــد المـــسافة بـــین أقـــرب خرطـــومین عـــن حـــسب خطـــورة المختبـــر

 طفایـــات حریــق لكـــل مختبــر وتكـــون موضــوعة علـــى ارتفــاع متـــر وقریبــة مـــن 3عــدد توزیــع 
بطانیـــات ضـــد  مخــارج المختبـــر ویمكــن الـــتحكم فیهــا بـــسهولة ومرونـــة ویحتــوي المبنـــي علــي

  .الحریق

غیــر مــواد  مــن وســقوف المختبــراتالبنایــة والجــدران  المــواد المــستخدمة فــي یجــب أن تكــون -15
، واألرضـــیة تتكـــون مـــن مـــواد ال تـــسبب دقیقـــه)40( بحـــدودقابلـــه لالشـــتغال ومقاومـــه للحریـــق
 .االنزالق ومقاومة للمواد الكیمیائیة 

الخطــرة والتـــي ینـــتج یــتم فیهـــا إجــراء التفـــاعالت و ة طــرد األبخـــریحتــوي المختبـــر علــي خزانـــة -16
عنهـــا مـــواد ســـامة وضـــارة، وهـــي تحتـــوي علـــى مـــراوح شـــفط ومفتـــاح تـــشغیل منعـــزل ومقـــاوم 

 .ة كافیة ٕللحریق واضاءة داخلی

ینبغـــي تـــوفیر خزانـــة لإلســـعافات األولیـــة ومـــستلزمات اإلســـعافات األولیـــة وتجهیـــز مختبـــرات  -17
الكیمیــــاء بــــدش للطــــوارئ وذلــــك لــــسرعة القیــــام بعملیــــة اإلســــعاف األولــــى فــــي حالــــة حــــدوث 
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 وتكـون متاحـة وبـدون عـائق وضع في مـدخل المختبـرتو إصابات ألحد المتواجدین بالمختبر
 .لوصول لها بالسرعة الممكنة ویستطیع الطالب ا

یكـــون لكـــل مختبـــر مفتـــاح رئیـــسي للمـــاء والكهربـــاء والغـــاز بحیـــث یقطـــع اإلمـــداد إذا حـــصل  -18
  .عطب فیها

سبـست أو البالسـتیك ات كاإلتكون أنابیب الصرف مصنوعة من مواد مقاومه لفعل الكیمیاویـ -19
مـــن اإلســـفلت أو أمـــا إذا كانـــت مـــصنوعة مـــن الحدیـــد أو األلمنیـــوم فیجـــب تغطیتهـــا بطبقـــه 

بعض المواد البالستیكیة الن المعادن االعتیادیة شدیدة التأثیر بـالحوامض والمـواد المؤكـسدة 
، ویـتم تنظیـف المـصارف بـشكل وتكون خالیـه مـن االلتـواء والزوایـا الحـادة ألنهـا تترسـب فیهـا

 .دوري 

 ویـتم وضـع ، وجود حواف حادة أو زجـاج مـشروخ أو مكـسور فـي األجهـزة أو األدواتمراعاة -20
 .األدوات الحادة في أوعیة خاصة بها 

علــى أن یكــون مــزودا ،  لتخــزین المــواد الكیمیائیــة خــاص بمــستودعكــل طــابقیجــب أن یــزود  -21
، ویحتـــوي علـــى رفـــوف خاصـــة وفـــق معـــاییر التخـــزین وبحالـــة بجمیـــع أمـــور الـــسالمة العامـــة

ً وحفظهـا طبقـا لمواصـفات الخـصائص الفیزیائیـة والكیمیائیـة للمـواد المخزنـةجیدة، مع مراعـاة 
، ویـــتم تخـــزین المـــواد الخطـــرة والقابلـــة لالشـــتعال بخزانـــات التخـــزین الخاصـــة بكـــل نـــوع منهـــا

خاصــــة غیــــر قابلــــة لالشــــتعال، ویــــتم التأكــــد مــــن تــــاریخ صــــالحیة المــــواد قبــــل اســــتخدامها، 
 ضــرورة تــدوین اإلرشــادات والتحــذیرات علــى عبــوات المــواد الكیمیائیــة وذكــر درجــة ســمیتهاو

  .ومدى خطورتها

 وأن تــستخدم بكمیــات اتالمــواد القابلــة لالشــتعال یجــب حفظهــا فــي مكــان بعیــد عــن المختبــر -22
  . و حسب حاجة التجربة فقطًقلیلة جدا

تــوفیر مجموعــة كافیــة مــن مخــارج الــشبكة الموصــولة بــشبكة الجامعــة، والمتــوفر مــن خاللهــا  -23
 .خط انترنت 

 ویجـب ، نوعیة االسـتخدام والحمولـة المتوقعـةیالءم ًمجهزا بحیث البد أن یكون أثاث المعمل -24
طاوالت المعمل والكبائن والمعـدات لتـسهیل عملیـة التنظیـف فیمـا  توفیر مساحات تفصل بین

  .مساحة المعمل  أكثر من ثلثاألثاث یشغل أالیفضل ، وبینها

لـتحكم مریحـة وسـهلة الحركـة داخـل المختبـر والتـي یمكـن ا ضرورة تجهیـز المختبـرات بمقاعـد -25
تغطیة الكراسي وغیرها مـن أثـاث المعمـل بمـادة  یتمو ،في ارتفاعها على حسب طول الطالب

  .غیر نسیجیة لتسهیل عملیة تعقیمها
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 معمــل بعربــات نقــل متحركــة لنقــل األجهــزة واألدوات والمــواد مــن غرفــةالبتزویــد  یوصــى -26

 بات التي قد تحـدثالتحضیر إلى المعمل وبالعكس وذلك لتوفیر الوقت والجهد ومنع اإلصا

  .ًیدویا نتیجة سقوط الكیماویات أو األدوات نتیجة التصادم أثناء نقل المواد واألدوات

یجب الحذر من إلقاء المواد الكیمیائیة فـي األحـواض ووضـعها فـي عبـوات خاصـة للـتخلص  -27
ًمنهــا مــن قبــل الجهــة المــسئولة مــع مراعــاة وضــع المــواد المتماثلــة مــع بعــضها منعــا لحــدوث 

  .اعالت وتفادي تآكل وتلف أنابیب الصرف الصحي ولتفادي تلوثها للبیئةتف

ـــتـــوفیر مختبـــرات حاســـوب  -28 ضم بـــرامج محاكـــاة جیـــدة تقـــدم سلـــسلة مـــن األحـــداث الواضـــحة ت
وتقـدم للمـتعلم العدیـد ، م والتي تتیح له الفرصة للمشاركة اإلیجابیة في تجارب المحاكـاةللمتعل

ضـــافة لتطبیـــق تقنیـــة المختبـــرات االفتراضـــیة فـــي تـــدریس ، باإلمـــن االختیـــارات التـــي تناســـبه
 .المقررات 

 
  فني المختبر: ًثانیا 
 مـــن للوقایـــة الطلبـــة توجـــه وترشـــد تعلـــق علـــى جـــدران المختبـــر توجیهـــات وإرشـــاداتوضـــع  -1

 وتكــون واضــحة ویــتم شــرحها والتأكیــد علیهــا عدیــدة متفرقــة أمــاكن فــي والحــوادث اإلصــابات
 . من مرة ویتم تدریب الطلبة علي إجراءات السالمة من قبل فني المختبر أكثر

اإلحـساس باألخطـار المختلفـة والعمـل و الحـوادث وكیفیـة تالفیهـا أسـبابتعریف الطالب عـن  -2
  .حدوثها ومواجهتهاعلى منع 

 حــال وجــود فــي ســبب يأل متواجــد دائمــا وعــدم تركــه المختبــر یكــون فنــي المختبــر أنیجــب  -3
المـــــواد  لخطــــورة مبتنبــــیهه وان یــــوجههم وان یقــــوم الطلبـــــة  تــــصرفاتإلــــى وان ینتبــــه الطلبــــة

 .أو التعرض الغیر ضروري للمواد الكیمیائیةماهیتها و واألجهزة الموجودة داخل المختبر

عدم السماح بدخول أعداد كبیرة من الطالب تفوق مساحة المختبر لمنع حـدوث تـزاحم أثنـاء  -4
 ویمنـع وجـود الـزوار داخـل المختبــر صـاباتإجـراء التجـارب والتمـارین العملیـة وتجنـب وقــوع إ

 .أثناء إجراء التجارب العلمیة، ویمنع قطعیا األكل والشرب والتدخین داخل أسوار المختبر 

التأكـــد مـــن  وتخـــزین األجهـــزة واألدوات المخبریـــة صـــیانة و متابعـــة المختبـــرفنـــيیترتـــب علـــى  -5
ًي حالـة وجـود عطـل فنـي فـورا ٕ بـشكل دوري وابـالغ اإلدارة فـالغاز والكهربـاءسالمة تمدیدات 

 .ودون تسویف 

، ویجــب صیة للعــاملین بــالمختبرات العلمیــةالتأكــد مــن تــوفیر واســتخدام مهمــات الوقایــة الشخــ -6
ً والطلبـة ویمنـع منعـا باتـا ارتـداء المالبـس مـدرسارتداء المعطف الخاص بالمختبر من قبل ال ً

 والتـــزام الطـــالب انات الغـــاز،، ویـــتم ارتـــداء قبعـــات الـــسالمة عنـــد اســـتخدام اســـطوالفـــضفاضة
  .ین بتعلیمات السالمة بالمختبرات لتجنب وقوع حوادثمدرسوال
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عنـد انتهـاء  والكهربـاء ٕیجب التأكد مـن فـصل التیـار الكهربـائي واغـالق محـابس الغـاز والمـاء -7
أو  ًالعمـــل یومیـــا ویـــستثنى مـــن ذلـــك األجهـــزة التـــي یلـــزم تـــشغیلها بـــصفة مـــستمرة كالثالجـــات

، مـع تـوفیر مولـد كهربـائي أوتوماتـك خـاص بـالمختبرات ف الهـــواء لظـروف معینـةأجهـزة تكیی
 .یعمل تلقائیا في حالة انقطاع التیار الكهربائي 

 
  اإلدارة التعلیمیة: ًثالثا 
ٕاعـداد محاضـرات للتوعیـة بأهمیـة و والـسالمة بـاألمن علـى كـل مـا یتعلـق لطلبةتدریب ایجب  -1

 وزارة أو اإلطفـاء أو ودعـوة مـسئولین فـي الـدفاع المـدني  في المجتمعا ودورهوالسالمة األمن
  .المحاضرات لعمل هذه األحمر والهالل الداخلیة

یجـــب أن تحـــصل المنـــشأة التعلیمیـــة علـــى شـــهادة صـــادرة مـــن إدارة الوقایـــة بـــاإلدارة العامـــة  -2
  .للدفاع المدني تؤكد سالمة المبنى واستیفائه لعوامل األمن والسالمة

 وذلـك بالتنـسیق مـع الجهـات الطوارئ وحاالت خالءلإل خطة الجامعة وضعیجب على إدارة  -3
 .هم علیها وتدریبة والمدرسین والطواقم الفنیةلطلبل ها تعریفالمعنیة ویتم

 التــي القاعــات أو لمختبــرات لاإلخــالء إجــراء المــشرفین علــى كیفیــة أوتــدریب المدرســین یــتم  -4
 علـى اسـتخدام معـدات ، وتدریبهمالطوارئ حاالت في واجباتهم هي  تحت مسئولیتهم وماهي

، وكمـا یـتم إعالمهـم اإلطفـاء إدارة بالمـساعدة مـع اإلطفـاء وخـراطیم المیـاه وبطانیـات اإلطفـاء
 .بأماكن تواجد مخارج الطوارئ 

الكهربائیـة وتـتم عملیـة متابعـه تـصلیح إي عطـب فـي المعـدات تخصیص وحدة فنیة خاصة ل -5
 . ن تسویفالصیانة والمتابعة بشكل فوري ودو

ًیـــتم فحـــص واختبـــار معـــدات الطـــوارئ  بـــشكل دوري ســـنویا، مـــع تـــوفیر اإلمكانیـــات المالیـــة  -6
 –المــــاء ( لتطبیــــق إجــــراءات الــــسالمة واألمــــان، وتــــتم عملیــــة الفحــــص الــــدوري للمختبــــرات 

 .بشكل دوري وبدایة كل فصل دراسي )  الغاز –الكهرباء 
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  :توصیات الدراسة 
 التوصــل إلیهــا فــي هــذا الفــصل ســیتم عــرض العدیــد مــن التوصــیات التــي ملتــي تــعلــى ضــوء النتــائج ا

 توصـلت لهـا التـيتهدف إلى رفـع مـستوى االهتمـام بموضـوع المختبـرات العلمیـة ومـن أهـم التوصـیات 
  :الدراسة 

 وتطبیــق المعــاییر العالمیــة فــي ضــرورة مواكبــة التغیــرات العالمیــة وتحقیــق متطلبــات الجــودة -1
 . الجامعي لإلصالح  كخطوة أساسیةمعیةالمختبرات الجا

 لمعلمـــي – المختبـــرات العلمیـــة  الـــسالمة واألمـــان فـــي خاصـــة بمجـــال–عقـــد بـــرامج تدریبیـــة  -2
ــــا، وأن ینفــــذها  ــــا وفنی ــــوم الطبیعیــــة وفنــــي المختبــــرات، بحیــــث تكــــون معــــدة إعــــدادا علمی ًالعل ً ً

 . متخصصون في هذا المجال 

( ث یكــون لكــل مــادة مــن مــواد العلــوم الطبیعــة أن یوضــع دلیــل للمعلــم ولفنــي المختبــر بحیــ -3
دلیــل خــاص بهــا، ویوضــح فیــه األهــداف لكــل نــشاط، والمــواد ) الكیمیــاء، األحیــاء، الفیزیــاء 

 .واألدوات الالزمة لتنفیذه، وكیفیة القیام به، ووسائل السالمة واألمانة الالزم إتباعها 

 مـادة مـن مـواد العلـوم الطبیعیـة أن یوضح دلیل للطالب لألنشطة المعملیـة بحیـث یكـون لكـل -4
ــــاء (  ــــاء، الفیزی ــــاء، األحی ــــدلیل المــــواد واألدوات ) الكیمی دلیــــل خــــاص بهــــا، ویوضــــح هــــذا ال

الالزمة للقیـام بكـل نـشاط معملـي، وطریقـة تنفیـذه، ووسـائل الـسالمة واألمـان الواجـب إتباعهـا 
 .داخل المختبر 

عـن تـوفیر احتیاجـات المختبـرات العلمیـة أن تحـرص اإلدارة التعلیمـة واألقـسام المـسئولة فیهـا  -5
 .وعلى سرعة تزوید هذه المختبرات بما تحتاجه من أجهزة وأدوات ومواد 

أن تعیــد الجهــات المــسئولة داخــل الجامعــات النظــر فــي تــصمیم المختبــرات العلمیــة، بحیــث  -6
 .تتناسب وأعداد الطالب المتزایدة، مع مراعاة المعاییر العالمیة للتصمیم 

 .ء من میزانیة الجامعة لصیانة المختبرات العلمیة، وتوفیر احتیاجاتهاتخصیص جز -7

یجــــب االهتمــــام بتــــوفیر أنظمــــة اإلنــــذار واإلطفــــاء فــــي جمیــــع المختبــــرات العلمیــــة، وااللتــــزام  -8
بالكــشف الــدوري علــى هــذه األنظمــة، وأن تكــون مواصــفاتها مناســبة لنوعیــة المختبــر والمــواد 

 .المستخدمة به

 المؤسـسات األهلیـة –الجهـات الحكومیـة (  المستمر مع الجهـات الخارجیـة التعاون والتنسیق -9
ًألن نجــاح هــذه المــسألة یتطلــب وعیــا عمیقــا مــنهم بالمــسؤولیة المــشتركة یــدفع لبــذل الجهــد )  ً

 .الطیب في هذا المجال

 .طرق تدریس المختبرات استخدام تكنولوجیا التعلیم الحدیثة وتوظیفها في  -10

لجمیـع عناصـر العملیـة التعلیمـة وخاصـة مـواد   المـستمرینقـویمضرورة المراجعـة والت -11
  .تنفیذها وطرائق وأسالیبالعلوم الطبیعیة 
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ًإعــادة النظــر فــي المهــام الموكلــة لمــشرف المختبــرات مــن حیــث جعلهــا أكثــر تحدیــدا  -12
 المختبــرات ي لمــشرف شــاملٕالحدیثــة فــي العمــل اإلشــرافي، واصــدار دلیــل ومجــاراة للتطــورات

ًفا دقیقا لمسؤولیاته ومهامـهیتضمن توصی اإلداریـة والفنیـة، وجمیـع مـا یعینـه علـى أداء عملـه  ً
 .اإلشرافي

  
  مقترحات الدراسة

  :نه یوصي بإجراء الدراسات التالیة إبعد قیام الباحث بهذه الدراسة والتوصل إلى نتائجها ف
یرهــــا فــــي إجــــراء دراســــة مماثلــــة لهــــذه الدراســــة تكــــون عینتهــــا مختبــــرات الهندســــة والطــــب وغ -1

  .الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة 
  .ةإجراء دراسة حول معوقات العمل المخبري داخل الجامعات الفلسطینی -2
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  المراجع
 المراجع العربیة : ًأوال 

ـــدریس  ) :2007 (أبـــو جاللـــة، صـــبحي -6 ـــي ضـــوء اســـتراتجیات الت ـــوم ف تـــدریس تجـــارب العل
 .ح للنشر والتوزیع، دولة الكویت ال، مكتبة الفالمعاصرة

، السالمة في المختبرات العلمیـة ودورهـا) : 2003(أبوعبدون، عدیسان، وداك الباب، نعمـت  -7
 .، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا 1، العدد 8مجلة إبداع، المجلد 

طرائـــق التـــدریس مـــنهج، أســـلوب ) : 2005(األحمـــد، ردینـــة عثمـــان، یوســـف، حـــذام عثمـــان  -8
 .، دار المناهج، عمان 1، طوسیلة

األســــطل، محمــــود زكریــــا، إثــــراء وحــــدة البرمجــــة فــــي مقــــرر تكنولوجیــــا المعلومــــات فــــي ضــــوء  -9
المعاییر األدائیة للبرمجة وأثـره علـى مهـارة البرمجـة لـدي طـالب الـصف الحـادي عـشر، رسـالة 

 .ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة 

واقع موضوعات التجارب المعملیة في مقـرر األحیـاء   :)2003(آل أحمد، عبد العزیز عبود  -10
للصف الثالث الثانوي بالمملكـة العربیـة الـسعودیة وبعـض الـدول المختـارة فـي ضـوء بعـض 

ـــة ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة الممارســـات الواقعی
 .المكرمة 

بــرات الكیمیــاء بالمرحلــة الثانویــة فــي مدینــة واقــع مخت) : 2006 (خالــد بــن نفــل، آل صـویان -11
جامعـة الملـك سـعود ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، الریاض واحتیاجاتها من تقنیـات التعلـیم

  . قسم وسائل وتكنولوجیا التعلیم-

تقویم أداء مشرفي المختبـرات المدرسـیة ) : 2005(البلطان، إبراهیم بن عبد اهللا بن سلیمان،  -12
شــرافیة مــن وجهــة نظــر محــضري المختبــرات ومعلمــي العلــوم ومــدیري فــي ضــوء مهــامهم اإل

جامعـــة الملـــك : ، رســـالة ماجـــستیر، الریـــاض المـــدارس فـــي المـــرحلتین المتوســـطة والثانویـــة
، 2006، فبرایــر 51كلیــة التربیــة، جامعــة عــین شــمس، العــدد –ســعود، مجلــة القــراءة والمعرفــة 

 ) .181-143ص (

دراســـة تحلیلـــه التجـــاه تالمیـــذ المرحلـــة الثانویـــة بدولـــة ) : 1995(بوقحـــوص، خالـــد أحمـــد  -13
، كلیـة التربیـة، جامعـة البحـرین، رسـالة الخلـیج العربـي، العـدد البحـرین نحـو اسـتخدام المختبـر

 ) .199-171ص  (1995 السنة الخامسة عشر 54



 104

 مـــدى تـــوفر وســـائل الـــسالمة وتطبیـــق اإلجـــراءات ) :2009(التـــویجري، فهـــد إبـــراهیم فهـــد  -14
یــة التــي تحــد مــن حــوادث الحریــق فــي مختبــرات مــدارس البنــین الحكومیــة فــي مدینــة الوقائ

 .، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بریدة بمنطقة السقیم

أثــر اســتخدام المختبــرات المحوســبة وبــرامج   :)2008(الجــویر، یوســف بــن فــراج بــن محمــد  -15
، رســـالة یـــة واتجاهـــاتهم نجـــو مـــادة الكیمیـــاءالمحاكـــاة علـــى تحـــصیل طـــالب المرحلـــة الثانو

 .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة 

، وقـائع نـدوة االتجاهـات دور المختبـر فـي تـدریس األحیـاء ) :1994(الحذیفي، خالد بـن فهـد  -16
 الحدیثــة فــي تــدریس مــادة األحیــاء فــي المرحلــة الثانویــة، مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلــیج،

 .الریاض 

دلیل السالمة واإلسعافات األولیـة فـي المختبـرات   ) :2010 ( الدندني، أحمد بن عبد العزیـز -17
  .وزارة التربیة والتعلیم، الریاض، المدرسیة

معوقــات اســتعمال معامــل الطبیعــة بالمرحلــة الثانویــة ) : 1995(الــذویبي ، زبــن بــن صــبیان  -18
 ، رسـالة ماجـستیر غیـرة الطـائف التعلیمیـةوجهة نظر معلمي العلـوم وموجهیهـا بمحافظـ من

  .، كلیة التربیةمنشورة، جامعة أم القرى

تقیــیم البیئــة التربویــة لــصفوف مختبــرات العلــوم لطلبــة  ) : 1995( الحــاج حمــد، ربحــي أحمــد  -19
 .المرحلة الجامعیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة التربیة 

ــ ) :2007(الحریــري، رافــدة  -20 ــشامل للمؤســسة المدرســیةالتق ، الفكــر، دار 1ط ،ویم التربــوي ال
 . األردن ،عمان

 ،عمــــان، المنــــاهج للنــــشر والتوزیــــع، دار 1ط ،التقــــویم التربــــوي ) :2008(الحریــــري، رافــــدة  -21
 .األردن 

 .، غزة، فلسطین دلیل الطالب) : 2011(الجامعة اإلسالمیة،  -22

 .ن ، غزة، فلسطیدلیل الطالب) : 2011(جامعة األزهر،  -23

 .، غزة، فلسطین الدلیل العام) : 2004(جامعة األزهر،  -24

 .، غزة، فلسطین دلیل الطالب) : 2011(جامعة األقصى،  -25
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ت العلــوم بالمرحلــة المتوســطة امعوقــات اســتخدام مختبــر ) :1998(هیم االرضــیان، خالــد إبــر -26
ر ، رســـالة ماجـــستیر غیـــبمدینـــة الریـــاض مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین والمـــشرفین التربـــویین

  .، كلیة التربیةجامعة الملك سعود ،منشورة

مـدى اسـتعانة المدرسـین بـالمختبرات المدرسـیة فـي   :)2002(الرفاعي، أحمد سـعید عثمـان  -27
ــة العاصــمة ومحافظــة صــنعاء ــة فــي مــدارس أمان ــة الثانوی ــاء للمرحل ــدریس الكیمی ، مجلــة ت

 ) 144-109(  ، ص2006، )21(الدراسات والبحوث التربویة، العدد 

ــة) : 2007 (حــسینرائــد لزعــانین، ا -28 ــى العلــوم فــي محوســبة وحــدة فعالی  التحــصیل تنمیــة عل
، المحوسـب التعلـیم نحـو واتجاهـاتهم بفلسطین األساسي الصف التاسع تالمیذ لدى الدراسي

 .رسالة ماجستیر، البرنامج المشترك بین جامعتي األقصى عین شمس، كلیة التربیة 

واقع اسـتخدام المختبـر فـي تـدریس مـادة ) : 2009(رم اهللا الزهراني، أحمد بن منصور بن غ -29
، رسـالة ماجـستیر، جامعـة أم العلوم بالمدارس اللیلة المتوسطة بمـدینتي مكـة المكرمـة وجـدة

 .القرى، المملكة العربیة السعودیة 

واقـع اســتخدام المــستحدثات التكنولوجیــة فــي ) : 2010(الزهرانـي، مــریم بنـت ســعد بـن أحمــد  -30
، لعلوم بالمرحلة الثانویة من وجهة نظـر مـشرفات ومعلمـات العلـوم بمكـة المكرمـةمختبرات ا

 .رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة 

 ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان أسالیب تدریس العلوم) : 2008(زیتون، عایش  -31

ـــاییر تحلیـــل نقـــدي لمعـــاییر إعـــداد المـــدر: ) 2004(زیتـــون، كمـــال  -32 س المتـــضمنة فـــي المع
، المــؤتمر العلمــي الــسادس عــشر للجمعیــة المــصریة للمنــاهج وطــرق القومیــة للتعلــیم المــصري

 ) . یولیو 22-21(التدریس، 

 . ، عمانالشروق دار ،العلوم تدریس أسالیب :) 2002 (عایش ، زیتون -33

ام المختبـر مـستوى االتجـاه نحـو العمـل المخبـري ومعیقـات اسـتخد) : 1988(زیتون، عـایش  -34
ــة ــوم فــي المرحلــة اإلعدادی ــدى معلمــي العل ، مجلــة دراســات، المجلــد الخــامس عــشر، العــدد ل

 ) .201-188ص) (1988(الثامن 

 طرائق التدریس العامة معالجة تطبیقیـة معاصـرة ) :2009 (سالمة، عادل أبو العز وآخرون -35
  .األردن ،ار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د1،ط
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ــوم ودورهــا فــي تنمیــة التفكیــر) : 2003(بــو العــزســالمة، عــادل أ -36 ، دار طرائــق تــدریس العل
 .الفكر للطباعة والنشر، عمان

واقــع مختبــرات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة ) : 2010(الــسلمي، جــواهر بنــت بخیتــان جبــران  -37
، رســالة مــن وجهــة نظــر مــشرفات ومعلمــات العلــوم بمدینــة جــدة فــي ضــوء متطلبــات العــصر

 .جامعة أم القرى : المكرمة ماجستیر، مكة 

تفعیــل المختبــرات المدرســیة فــي العملیــة التعلیمیــة  ) :2010( ســمیحة محمــد ســعید ،ســلیمان -38
والمهارات العملیة المناسبة واالتجاهات نحو العمـل المخبـري  وأثره في إكساب عملیات العلم

 جامعـة الطـائف، مجلـة ، كلیـة التربیـة،لدى طالبات المرحلة الثانویة بمدینة أبهـا في الفیزیاء
   ) .183 – 135ص  (114رسالة الخلیج العربي، العدد 

دار ، 2ط ،الطرائـــق األساســـیة فـــي المختبـــرات التعلیمیـــة:  )2004(شـــاهین، جمیـــل نعمـــان  -39
 .، عمان الدار المناهج

 ، العلـــوم تـــدریس فـــي ودوره المدرســـي المختبـــر ) :2005 (خولـــة وحطـــاب، جمیـــل شـــاهین، -40
  .والتوزیع للنشر الثقافة عالم ارد ، األردن – عمان

واقــع اســتخدام مختبــرات العلــوم المحوســبة فــي المرحلــة : ) 2006(الـشایع، فهــد بــن ســلیمان  -41
 ، ص19، مجلـة جامعـة الملـك سـعود، مـج الثانویة واتجاهات معلمي العلـوم والطـالب نحوهـا

) 441 – 497( .  

مـــستوى فهـــم الطلبـــة  : )2006(الـــشعیلي، علـــى بـــن هویـــشل، المعمـــري، عـــوض بـــن علـــي،  -42
 في مختبرات الكیمیاء في ضـوء بعـض األمانالعمانیین بكلیات التربیة الحتیاطات السالمة و

ــــرات ــــوم التربویــــة، المجلــــد المتغی  – 165(، ص2006 ، 1، العــــدد 33، مجلــــة دراســــات، العل
180. ( 

ـــي الجمهوریـــة الیمنیـــة ا  :)2006(محمـــد إبـــراهیم ، الـــصانع -43 لواقـــع المختبـــرات المدرســـیة ف
منــاهج التعلـــیم وبنـــاء ، المـــؤتمر العلمــي الثـــامن عـــشر، دراســـة میدانیـــة. والمعوقــات والطمـــوح

 . ) 247-220(  ص )3: (المجلد، اإلنسان العربي

المختبـــرات المدرســـیة فـــي الجمهوریـــة الیمنیـــة الواقـــع ) : 2003(الـــصانع، محمـــد إبـــراهیم،  -44
ــة"والمعوقــات والطمــوح   منــاهج التعلــیم وبنــاء -مــي الثــامن عــشر، المــؤتمر العل"دراســة میدانی

 ) .582 – 554ص (اإلنسان العربي 
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 تقییم مـدى فعالیـة إجـراءات الـسالمة والـصحة المهنیـة فـي ) :2012(عایش، عالء محمـد،  -45
دراسـة میدانیـة علـى العـاملین فـى الجامعـات : المختبرات العلمیـة مـن وجهـة نظـر العـاملین 

 .ستیر، جامعة األزهر، فلسطین  رسالة ماج،الفلسطینیة في قطاع غزة

، دار الیـــازوري العلمیـــة للنـــشر والتوزیـــع، المختبـــرات المدرســـیة) : 2007(عبـــد الحمیـــد، أالء  -46
 .عمان، األردن 

اتجاهــات الطلبــة نحــو الــسالمة العامــة فــي مختبــرات  ) :1992 (العبــد اهللا، عبــد اهللا محمــد -47
  .، تونس2د ، العد12، المجلة العربیة للتربیة، المجلد الكیمیاء

الصعوبات التي تواجه استخدام المختبرات المدرسیة ) : 1999(عدوان، أحمد عبد اهللا أحمـد  -48
فــي الــصف العاشــر األساســي مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات المــدارس الحكومیــة فــي 

 .جامعة النجاح الوطنیة : ، رسالة ماجستیر، نابلس محافظة نابلس

معرفة أهم معوقات اسـتخدام مختبـرات األحیـاء  :) 2001(العسیري، عبد اهللا بن على ناصر  -49
في مدارس المرحلة الثانویة مـن جهـة نظـر معلمـي األحیـاء والمـشرفین التربـویین بالمنطقـة 

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الریاض ،الشرقیة

مختبــرات دلیــل الــسالمة فــي ال) : 2002(عــالن، صــالح بــن علــي، الــشهري، حــسن بــن علــي  -50
 .، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم، الریاض )بنین(المدرسیة 

  ، عمان 1 ط،دار المسیرة، التربیة العلمیة وتدریس العلوم) : 2003(محمد السید ، علي -51

، دار المـسیرة للطباعـة )3ط(، التربیـة العلمیـة وتـدریس العلـوم) : 2009(علي، محمد الـسید  -52
 .والنشر، عمان 

طــــرق جمــــع البیانــــات والمعلومــــات ألغــــراض البحــــث ) : 2009(فى علیــــان، ربحــــي مــــصط -53
 .، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان  1، طالعلمي

لمجمـع العربـي للنـشر، عمـان ، مكتبـة اطرق تدریس العلـوم ) :2005 (العمریة، صالح الـدین -54
. 

أثــر اســتخدام المختبــرات المحوســبة علــى تحــصیل ) : 2007(العــصیلي، فیــصل بــن صــالح  -55
، رسـالة ماجـستیر، جامعـة الـصف الثالـث الثـانوي فـي مقـرر الكیمیـاء بمنطقـة القـصیمطالب 

 .الملك سعود، كلیة التربیة 
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االحتیاجـــات التدریبیـــة فـــي تقنیـــات التعلـــیم لمحـــضري  ) :2004 (محمـــد بـــن خلـــف،العنـــزي  -56
، مركـز بحـوث كلیـة التربیــة، ، رسـالة ماجـستیرالمختبـرات المدرسـیة بمنطقـة تبــوك ومحـضرات

 .معة الملك سعود جا

دور اإلدارة المدرسـیة فـي تفعیـل مختبـرات العلـوم دراسـة ) : 2012(الغامدي، فهد بن محمـد  -57
میدانیــة علــى المرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر مــدیري المــدارس ومحــضري المختبــرات فــي 

 . ، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، كلیة التربیة محافظة الطائف

لحــادي و  تربویـات الحاســوب و تحــدیات مطلــع القــرن:  )2000(وكیــل إبــراهیم عبـد ال ،الفـار -58
  .القاهرة ،، دار الفكر العربي)2ط (،العشرین

 الالزمـــة لتــــدریس المخبریــــةأهمیـــة المهـــارات ) : 2004(الفـــالح، ناصـــر بـــن عبـــد الــــرحمن  -59
 الــسابع، ، العـددمجلـة العلـوم التربویـةالكیمیـاء بالمرحلـة الثانویـة كمـا یراهـا معلمـو الكیمیـاء، 

 ) .64 – 19( ، ص2005ینایر 

 مكتبـة الفـالح، ،1،طاتجاهات حدیثة فـي تعلـیم وتعلـم العلـوم ) :1999(فرج، محمد وآخـرون  -60
 .  دولة اإلمارات العربیة المتحدة،العین

ــرات المهــارات المعملیــة   :)1999(فقیهــي، یحــي بــن علــي،  -61 مــدى اكتــساب محــضري المختب
 المــشرفین التربــویین ومعلمــي العلــوم الطبیعیــة ومحــضري الفنیــة واإلداریــة، مــن وجهــة نظــر

، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة المختبـــرات بثانویـــة البنـــین بمنطقـــة جـــازان التعلیمیـــة
 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة : التربیة 

اســتخدام المختبــرات المدرســیة فــي تــدریس ) : 2000(القمیــزي، حمــد بــن عبــداهللا بــن مطلــق  -62
، رسـالة طبیعیة في المرحلة الثانویة من وجهة نظـر المعلمـین والمـشرفین التربـویینالعلوم ال

 ماجستیر غیر منشورة، مركز بحوث كلیة التربیة، جامعة الملك سعود 

معجــم المــصطلحات التربویــة المعرفــة فــي المنــاهج ) : 2003(اللقــاني، أحمــد والجمــل، علــي  -63
 .عالم الكتب، القاهرة  ،3، طوطرق التدریس

، القیــاس والتقــویم الــصفي ) :2009(لمحاســنة، إبــراهیم محمــد ومهیــدات، عبــد الحكــیم علــي ا -64
 .، عمان جریر للنشر والتوزیعدار 
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،  التربویـة المعایر حركة ظل في اللغوي التقویم متطلبات  :)2005 (رجـب محمد ،اهللا فضل -65
عــین  جامعــة : لقــاهرةا ، المعیاریــة المــستویات و التعلــیم منــاهج عــشر الــسابع العلمــي المــؤتمر

  .شمس

مفهومات المنهج الدراسـي والتنمیـة المتكاملـة فـي مجتمـع ) : 2006(محمود، صالح الدین  -66
ــرة ــة متغی ــدرات اإلنــسان العربــي وتقدمــه فــي بیئ ــة ق ــة لتنمی ، عــالم 1، طالمعرفــة رؤى تربوی

 .الكتب ، القاهرة 

مة المهنیة والتقنیة، دراسـة مدي فعالیة تطبیق أنظمة األمن والسال) : 2005(المدیفر، فهـد  -67
 جامعـة نـایف العربیـة ،، رسـالة ماجـستیرمسحیة على معامـل األقـسام العلمیـة بكلیـات البنـات

 .للعلوم األمنیة، الریاض 

، دار المـسیرة للنــشر، 1، طمنــاهج البحــث فــي التربیـة وعلــم الــنفس) : 2000(ملحـم، سـامي  -68
 .عمان 

ــي ) : 1995( محمــد ملكــاوي، فتحــي حــسن، والعبــد اهللا، عبــد اهللا -69 الرضــا عــن العمــل لــدى فنی
، جامعـة الیرمـوك، األردن، مجلـة المختبرات في كلیات العلوم في الجامعات األردنیة الرسـمیة

 ) .259-231ص ( 1995 ینایر 30اتحاد الجامعات العربیة، عدد 

واقـــع اســـتخدام المختبـــر المدرســـي فـــي تـــدریس : ) 2007(المنتـــشري، عبـــد اهللا بـــن ناصـــر  -70
ألحیــاء بالمرحلــة الثانویــة بمحافظــة القنفــذة التعلیمیــة فــي ضــوء أراء المعلمــین والمــشرفین ا

، رسالة ماجستیر غیر منـشورة، كلیـة التربیـة، جامعـة أم القـرى، ومحضري المختبرات المدرسیة
 .مكة المكرمة 

 الشروق دار ، عمان ، العلوم تدریس طرق ) :2004( زكي سلمى ، الناشف -71

 طـــرق وأســـالیب –تـــدریس العلـــوم فـــي العـــالم المعاصـــر) : 2003(وآخـــرون النجــدي، أحمـــد  -72
 .، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر واستراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم

ـــوم العلـــوم) : 2001(نـــشوان، حـــسین یعقـــوب  -73 ـــیم العل ـــد فـــي تعل ، دار الفرقـــان، عمـــان، الجدی
 .األردن 

لعملــي فــي دروس العلــوم بمــدارس مدینــة تقــویم النــشاط ا) : 1994(نــشوان، یعقــوب حــسین  -74
  34، رقم التصنیف مركز بحوث كلیة التربیة في جامعة الملك سعود، الریاض
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، دار المــسیرة، التفكیــر والبحــث العلمــي) : 2010(نوفــل، محمــد بكــر وأبــو عــواد، فــلایر محمــد  -75
 .عمان 

ـــة ، العـــین، دار الكتـــاب الجـــامعي،1 ط،مـــدرس العلـــوم الفعـــال ) :2005 (الهویـــدي، زیـــد -76  دول
 .اإلمارات العربیة المتحدة 
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  قائمة بأسماء السادة المحكمین ألداتي الدراسة

  
  مكان العمل  علمیةالدرجة ال  اسم المحكم  م
  محاضر بقسم العلوم الطبیة المخبریة بالجامعة اإلسالمیة  أستاذ دكتور  محمد شبیر. د.أ   -1
  رئیس قسم الكیمیاء بالجامعة اإلسالمیة  أستاذ دكتور  عادل عوض اهللا. د.أ   -2
  محاضر بقسم الفیزیاء بجامعة األزهر  أستاذ دكتور  طلعت حماد. د.أ   -3
  عمید كلیة العلوم ومحاضر بالجامعة اإلسالمیة  شاركأستاذ م  نظام األشقر. د   -4
  محاضر بقسم الكیمیاء بجامعة األزهر  أستاذ مشارك  ناصر أبو غلوة. د   -5
  عمید القبول والتسجیل ومحاضر بالجامعة اإلسالمیة  أستاذ مشارك  عدنان الهندي.د   -6
  سالمیةمحاضر بقسم األحیاء بالجامعة اإل  أستاذ مساعد  عبد الفتاح عبد ربه. د   -7
  رئیس قسم األحیاء ومحاضر بجامعة األزهر  أستاذ مساعد  صالح اموافي. د   -8
  محاضر بقسم الكیمیاء بجامعة األزهر  أستاذ مساعد  حسن طموس. د   -9

  محاضر بقسم الفیزیاء الجامعة اإلسالمیة  ماجستیر  محمود حسن. أ -10
  فني مختبر فیزیاء بجامعة األزهر  بكالوریس  سمیر السید. أ -11
  فني مختبر فیزیاء بجامعة األزهر  بكالوریس  سعید صایمة. أ -12
  مدرسة علوم مرحلة ثانویة ومشرفة مختبر   بكالوریس  نغم فرینة. أ -13
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  قائمة بأسماء فني المختبرات الذین تم إجراء مقابلة معهم 

  
  تاریخ المقابلة  اسم الشخص ومكان العمل  م

  27/11/2011  بر كیمیاء جامعة األزهرابراهیم عابدین فني مخت. أ   .1
  28/11/2011  أحمد عاشور فني مختبر أحیاء جامعة األزهر. أ   .2
  28/11/2011  سمیر السید فني مختبر فیزیاء جامعة األزهر. أ   .3
  23/10/2011  سعاد نسمان فني مختبر أحیاء جامعة األقصى.أ   .4
  24/10/2011  هبة الحرازین فني مختبر كیمیاء جامعة األقصى. أ   .5
  25/10/2011  هبة أبو بطیحان فني مختبر كیمیاء جامعة األقصى.أ   .6
  30/10/2011  نضال أحمد فني مختبر فیزیاء جامعة األقصى. أ   .7
  02/10/2011  فرج عدوان فني مختبر كیمیاء الجامعة اإلسالمیة. أ   .8
  03/10/2011  محمد مطر فني مختبر كیمیاء الجامعة اإلسالمیة. ا   .9

  05/10/2011  شكیان فني مختبر فیزیاء الجامعة اإلسالمیةخالد أبو . أ .10
  10/10/2011  یوسف أبو سلمیة فني مختبر أحیاء الجامعة اإلسالمیة. أ  .11
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   غزة–الجامعة اإلسالمیة 
  عمادة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة
  قسم المناهج وطرق التدریس

  

  حفظه اهللا  ..... / ..........................األخ الدكتور 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، وبعد

  
المختبـــرات تقــویم : " یقــوم الباحــث عبـــد الــرحمن الحجـــار بــإجراء دراســة بعنـــوان 

، وذلــك  " العالمیـةلمعـاییرمحافظـات غـزة فـي ضـوء االعلمیـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة ب
لتربیـة قـسم المنـاهج وطـرق كمتطلب تكمیلي للحصول على درجـة الماجـستیر مـن كلیـة ا

  .التدریس 
لمعرفـة واقـع المختبـرات العلمیـة تهـدف   واسـتبانة مالحظـةةولهذا الغـرض أعـد الباحـث بطاقـ

  .ًفي الجامعات الفلسطینیة وفقا للمعاییر العالمیة ووضع تصور مقترح لتطویرها 
 وكون تخصصك في مجال البحث، فـاني آمـل الحـصول علـى رأیـك ومقترحاتـك الـسدیدة
المبنیــة علــى خبراتـــك العلمیــة والعملیـــة فــي هـــذا المجــال لمــا لهـــا مــن األثـــر الفعــال فـــي 

ًویتشرف الباحث بتحكـیمكم لهـذه البطاقـة مراعیـا النـواحي التالیـة تحقیق أهداف الدراسة، 
  .التعدیل والحذف واإلضافة والصیاغة اللغویة : 

  كریم تجاوبكمًشاكرا لكم حسن تعاونكم و
  یاتي وتقدیري ،،،وتقبلوا خالص تح

  
  

  عبد الرحمن الحجار: الباحث 
  0599470992/ جوال 

com.hotmail@1005_Victory  
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  بطاقة المالحظة في صورتها األولیة : أوال

  
  
  
  

 ضعیف متوسط مناسب البند م

  األمانالســالمة و
       .المالبس الواقیة مناسبة وفى حالة جیدة لفني المختبر    .1

یتم ارتداء معطف المختبر ونظارات السالمة في جمیع األوقات وتكون األحذیة مغلقة    .2
 األصابع

      

       شفاطات األبخرة تعمل بشكل سلیم ویتم إجراء فحص سنوي لها   .3

       .معدات غسل العینین متاحة وبدون عائق ویستطیع الطالب الوصول لها خالل ثواني    .4

سهولة ومرونة ومعلقة على ارتفاع متر واحد من األرض یتم التحكم بطفایات الحریق ب   .5
. 

      

        من المداخل والممراتاألمانسهولة الوصول لمعدات السالمة و   .6

       ال یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال بالقرب من ممرات الخروج المختبر   .7

       جمیع األجهزة الكهربائیة موضوعة بشكل سلیم على البنجات   .8

       ًفي حالة وجود خطر بالتمدیدات الكهربائیة یتم فصل التیار الكهرباء تلقائیا   .9

 جالونات بخزانات خاصة 10یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال والتي تزید عن    .10
 غیر قابلة لالشتعال

      

       ٕیتم وضع عالمات واشارات خاصة توضح طبیعة المواد الموجودة في المختبر   .11

       خ انتهاء صالحیة المواد مرفق وموضح على جمیع المواد الالزمة إلجراء التجاربتاری   .12

       جمیع المواد المشعة محمیة بطریقة خاصة   .13

یتم جمع جمیع األدوات الحادة في وعاء خاص، ویتم وضع األواني الزجاجیة المكسورة    .14
 .في الحاویات المخصصة لها 

      

       .لة جیدة لفني المختبر المالبس الواقیة مناسبة وفى حا   .15

یتم استعمال خزانة األبخرة في حالة التعامل مع التجارب التي ینتج عنها غازات أو    .16
  .أبخرة سامة 

      

ٕبعد االنتهاء من التجارب یتم تنظیف المكان وارجاع المواد واألدوات المستخدمة    .17
  .لمكانها المخصص 

      

        . المختبر وتوجد إشارات توضح ذلك یمنع قطعیا األكل والشرب والتدخین داخل   .18

من مواد مقاومة للمواد )  نوافذ – أبواب –جدران ( المواد المستخدمة في بناء المختبر    .19
  .الكیماویة واالنفجار 
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  التجهیزات
       للمواد الكیمائیة وبحالة جیدةتوجد رفوف وفق معاییر التخزین    .1

       األحماض الكیمیائیة یتم تخزینها في حاویات خاصة   .2

       هاتف باتجاهین داخلي واخرجي لحاالت الطوارئ   .3

       یوجد مجموعة كافیة من مخارج الشبكة لتوصیل أجهزة الحاسوب   .4

        طالب4سخانات الغاز الطبیعي الواحدة تخدم    .5

        طالب4إمكانیة تحریكها لكل حوض ماء وحنفیة مع    .6

       ٕوجود إشارات وارشادات عامة لكیفیة التعامل مع المختبر   .7

       )تركیبة واحدة ( غسل العینین والدش متوفر الستخدامهما في وقت واحد    .8

       المختبر مزود بطاولة شرح خاصة للمدرس   .9

       باشیرالمختبر مزود بسبورة أقالم جافة، وغیر مسموح استخدام لوح ط   .10

        مرات كل ساعة6ًنظام عادم للتهویة تلقائیا، ویعمل العادم على إخراج الهواء    .11

       وجود ثالجة من النوع الخالي من الشرارات الكهربائیة   .12

       یوجد نظام إنذار مبكر ضد الحریق داخل المختبر موصل بأجراس انذار   .13

       في محیط العملتوجد خزانة لإلسعافات األولیة جاهزة لالستخدام    .14

       هالون ، بودرة، ثاني أكسید الكربون: توفر طفایات الحریق بأنواعها    .15

طفایة الحریق، المالبس الواقیة، الكمامات، النظارات (توفر وسائل السالمة واألمان    .16
 )الواقیة، القفازات 

      

حة شفط، تحتوى على مرو) خزانة غازات ( خزانة ساحبة للغازات واألبخرة السامة    .17
  .إضاءة، مفتاح تشغیل منعزل ومقاوم للحریق 

      

تتوفر صنادیق إطفاء مزودة ببكرات خراطیم وكل نقطة في المبنى ال تزید المسافة    .18
  . م 30بینها وبین أقرب خرطوم عن 

      

        .تتوفر أجهزة استشعار لكشف تسرب الغاز في المختبر    .19

  
  
  

 ضعیف متوسط مناسب البند م

  تحتیةالبنیة ال
       ) للطالب 2 م4( توجد مساحة كافیة للعمل بأمان للطالب    .1

        )2م1( توجد مساحة كافیة للعمل بین الممرات ومحطات العمل    .2

       یوجد مخزن منفصل لتخزین المواد واألدوات الغیر الالزمة   .3

       یوجد مكتب منفصل خاص بفني المختبر   .4

       ) لكل طالب 2 متر1/2(غرف إعداد قابلة للقفل ال تقل عن    .5
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       .أرضیة المختبر تتكون من مواد ال تسبب االنزالق ومقاومة للمواد الكیمیائیة    .6

       المختبر مجهز بمولد كهربائي احتیاطي یعمل تلقائیا في حالة انقطاع التیار الكهربائي   .7

       جمیع األسالك الكهربائیة في حالة جیدة، وال یوجد بها تصدع   .8

       ت الكهربائیة معزولة ومحمیة من التلف أو ارتفاع الحرارةالتمدیدا   .9

       .زجاج النوافذ عاكس للحرارة    .10

       ) نصف إعتام –إعتام كامل ( یمكن التحكم بمستویات اإلضاءة    .11

       نظام التهویة والتكیف كافي وجید ویعمل بشكل سلیم   .12

       . الدخان والنار مجهز المختبر بمخرجي طوارئ تفتح للخارج ومقاومة لتسرب   .13

       یوجد شبكة أسالك خاصة ألجهزة الحاسوب متصلة بشبكة الجامعة   .14

       یوجد مساحة كافیة للتواصل بین الطلبة والمدرس   .15

       المناضد والطاوالت موزعة بشكل متوازي   .16

       وجود مساحة كافیة وخاصة لعرض منتجات ومشاریع الطلبة   .17

آمنة  وواضحة ویمكن الوصول إلیها ) از، الكهرباءالماء، الغ(مفاتیح التحكم في    .18
 بسهولة 

      

ٕنوافذ أبواب المختبر لیست لتغطیتها من المارة وانما لتشعر من بالخارج أن شخص ما    .19
 بضائقة ویحتاج للمساعدة 

      

        وجود نظام ألي لإلطفاء في حالة حدوث حریق   .20

  
  

 غیر متوفرة متوسطة كبیرة البند م

  )مدى توافرها ( رمتطلبات العص
       Virtual Labsالمختبرات االفتراضیة    .1

       Internetاالنترنت    .2

       Computer Simulationالمحاكاة الحاسوبیة    .3

       E-Learningالتعلیم االلكتروني    .4

       Interactive Boardالسبورة التفاعلیة    .5

       Interactive Videoالفیدیو التفاعلي    .6

       Data Show Projectorات جهاز عرض البیان   .7

        computerالحاسب اآللي    .8
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  االستبانة في صورتها األولیة: ًثانیا 

  

 ضعیف متوسط مناسب البند م

  اإلدارة
       ًیتم اختبار تجهیزات ومعدات الطوارئ سنویا   .1

       یتم توفیر اإلمكانیات المالیة لتطبیق إجراءات السالمة واألمان   .2

یتم التخلص من النفایات الكیمائیة والمواد الخطرة تحت إشراف لجنة مختصة وبالطرق    .3
 الصحیحة

      

       یتم تدریب جمیع العاملین بالمختبر على مكان العمل ووسائل السالمة واألمان   .4

واحتیاطات السالمة )  بیولوجیة– كیمیائیة –فیزیائیة (تحدید األخطار المحتملة    .5
 .بل البدء في عمل المختبر المناسبة ق

      

       یتم تنظیف المصارف الموجودة في المختبر بشكل مستمر ودوري   .6

       ال ینبغي وجود الزوار خصوصا األطفال داخل المختبر   .7

هناك تنسیق مشترك بین إدارة الجامعة والمنظمات األهلیة بشأن تطبیق إجراءات    .8
 السالمة واألمان

      

       بالبحوث والدراسات العلمیة التي تتعلق بتطویر المختبرات العلمیةتهتم إدارة الجامعة    .9

       )الغاز- الكهرباء- الماء( تهتم إدارة الجامعة بعملیة الفحص الدوري للمختبرات    .10

       تتم عملیة الصیانة لألعطال الفنیة لألجهزة بشكل مباشر ودون تسویف   .11

الدفاع المدني، إدارة (  معتمدة من توجد خطة طوارئ معتمدة لمواجهة حاالت الطوارئ   .12
 )الجامعة 

      

عن المخاطر المحتملة وكیفیة ) للطالب، الفنین، المحاضرین( هناك توعیة مستمرة    .13
 مواجهتها

      

  
  
  

 ضعیف متوسط مناسب البند م

  فني المختبر
       فني المختبر یلبسون المالبس الواقیة أثناء تواجدهم بالمختبر   .1

       م طفایات الحریق یتم االتصال بخدمات الوقایة من الحریقكلما تم استخدا   .2

       یتم تدریب فني المختبر على أدوات الطوارئ والحوادث   .3

       یتم ارتداء قبعات السالمة عند استخدام اسطوانات الغاز   .4

      فني المختبر یعرفون اإلجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث، حیث توجد معدات    .5
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 رئ، وحیث یوجد استمارة تقاریر الحوادث لتقدم للدائرة المسئولة لإلسعافات والطوا
       معرفة مخارج الطوارئ وطرق اإلخالء وحرم هاتف الطوارئ ورقم شرطة الجامعة   .6

فني المختبر على درایة كاملة بجمیع المواد الكیمیائیة ویستطیع التعامل معها بشكل    .7
 سلیم

      

لتجنب الجروح )  الشفرات –اإلبر ( ة بعنایة خاصة مثل یتم التعامل مع األدوات الحاد   .8
 والطعنات

      

       قراءة كافة التعلیمات الخاصة بالمعدات وكیفیة استخدامها   .9

       ال تترك التجارب المعملیة بدون مراقب    .10

       هناك سجل طبي لفني المختبر یتعلق بحوادث العمل   .11

       تمرات المتعلقة بالمختبراتشارك فني المختبر في عدد من الندوات والمؤ   .12

  

 ضعیف متوسط مناسب البند م

  الطالب
       وجود خزانات خاصة للطلبة لوضع مالبسهم وحقائبهم   .1

       معرفة إجراءات السالمة واألمان الموجودة في المختبر   .2

یستطیع التعامل مع اإلشارات واإلرشادات الموضوعة على المواد واألجهزة الموجودة    .3
 برفي المخت

      

       یتجنب التعرض الغیر ضروري للمواد الكیمائیة واالبتعاد عن المواد القابلة لالشتعال   .4

عند االنتهاء من العمل المخبري، یتم غسل الیدین بالصابون حتى لو كان یرتدي    .5
 القفازات

      

       یرتدى الطالب البالطو والنظارات الواقیة والقفاز أثناء تواجدهم بالمختبر   .6
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  بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة

  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
  األمانالســالمة و  
           .المالبس الواقیة مناسبة وفى حالة جیدة لفني المختبر  .1
           .بر ونظارات السالمة عند العمل في المختبر یتم ارتداء معطف المخت .2
           .شفاطات األبخرة تعمل بشكل سلیم ویتم إجراء فحص سنوي لها  .3
معدات غسل العینین متاحة وبدون عائق ویستطیع الطالب الوصول لها  .4

 .بالسرعة الممكنة 
          

سهولة طفایات الحریق معلقة على ارتفاع متر واحد ویمكن التحكم بها ب .5
 ومرونة

          

            من المداخل والممراتاألمانسهولة الوصول لمعدات السالمة و .6
           للمختبرات ممرات الخروج ًبعیدا عنیتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال  .7
           جمیع األجهزة الكهربائیة موضوعة بشكل سلیم على البنشات .8
           .ًرباء عن المختبر عند الخطر تلقائیا وجود نظام كهربائي آمن یفصل الكه .9

 جالونات 10یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال والتي تزید عن .10
 بخزانات خاصة غیر قابلة لالشتعال

          

           ٕ عالمات واشارات خاصة توضح طبیعة المواد الموجودة في المختبرتوجد.11
           جمیع المواد الالزمة إلجراء التجاربتاریخ انتهاء صالحیة المواد على وضوح .12
           جمیع المواد المشعة محمیة بطریقة خاصة.13
یتم جمع جمیع األدوات الحادة في وعاء خاص، ویتم وضع األواني الزجاجیة .14

 .المكسورة في الحاویات المخصصة لها 
          

ج عنها  في حالة التعامل مع التجارب التي ینتیتم استعمال خزانة األبخرة.15
  .غازات أو أبخرة سامة 

          

ٕبعد االنتهاء من التجارب یتم تنظیف المكان وارجاع المواد واألدوات .16
  .المستخدمة لمكانها المخصص 

          

  ولبس العدسات الالصقة األكل والشرب والتدخینٕتوجد تعلیمات واشارات تمنع.17
  داخل المختبر وتوجد إشارات توضح ذلك 
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  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
  التجهیزات  
           توجد رفوف وفق معاییر التخزین للمواد الكیمائیة وبحالة جیدة .1
           األحماض الكیمیائیة في حاویات خاصةیتم تخزین  .2
           طوارئهاتف باتجاهین داخلي وخارجي لحاالت الیوجد  .3
           یوجد مجموعة كافیة من مخارج الشبكة لتوصیل أجهزة الحاسوب .4
            ) طالب4 الواحدة تخدم ( أعداد الطلبة سخانات الغاز الطبیعيتناسب  .5
            طالب4حوض ماء وحنفیة مع إمكانیة تحریكها لكل یوجد  .6
           ٕ إشارات وارشادات عامة لكیفیة التعامل مع المختبرتوجد .7
           .تتوفر أجهزة استشعار لكشف تسرب الغاز في المختبر  .8
           لمدرسالمختبر مزود بطاولة شرح خاصة با .9

           المختبر مزود بسبورة أقالم جافة، وغیر مسموح استخدام لوح طباشیر.10
            مرات كل ساعة6 على إخراج الهواء ًهویة تلقائیا، ویعملنظام عادم للتیوجد .11
            ثالجة من النوع الخالي من الشرارات الكهربائیةدتوج.12
           یوجد نظام إنذار مبكر ضد الحریق داخل المختبر موصل بأجراس إنذار.13
           توجد خزانة لإلسعافات األولیة جاهزة لالستخدام في محیط العمل.14
، طفایة الحریق، المالبس الواقیة، الكمامات (توفر وسائل السالمة واألمان.15

 )النظارات الواقیة، القفازات 
          

خزانة الغازات تحتوى على مروحة شفط، إضاءة، مفتاح تشغیل منعزل ومقاوم .16
  .للحریق 

          

ال بحیث تتوفر صنادیق إطفاء مزودة ببكرات خراطیم وكل نقطة في المبنى .17
  . م 30تزید المسافة بینها وبین أقرب خرطوم عن 
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  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

    م
  البند

5  4  3  2  1  
  البنیة التحتیة  
           ) للطالب 2 م4( توجد مساحة كافیة للعمل بأمان للطالب  .1
            )2م1( توجد مساحة كافیة للعمل بین الممرات ومحطات العمل  .2
            الالزمةغیرواألدوات یوجد مخزن منفصل لتخزین المواد  .3
            بفني المختبرة خاصة منفصلتوجد غرفة .4
           ) لكل طالب 2 متر1/2( إعداد قابلة للقفل ال تقل عن ةغرفتوجد  .5
           . من مواد ال تسبب االنزالق ومقاومة للمواد الكیمیائیة تتكون أرضیة المختبر .6
تلقائیا في حالة انقطاع التیار المختبر مجهز بمولد كهربائي احتیاطي یعمل  .7

 الكهربائي
          

           جمیع األسالك الكهربائیة في حالة جیدة، وال یوجد بها تصدع .8
           التمدیدات الكهربائیة معزولة ومحمیة من التلف أو ارتفاع الحرارة .9

           .زجاج النوافذ عاكس للحرارة .10
           ) نصف إعتام –إعتام كامل ( یمكن التحكم بمستویات اإلضاءة .11
            وجید ویعمل بشكل سلیمنظام التهویة والتكییف كافي.12
           . بمخرجي طوارئ تفتح للخارج ومقاومة لتسرب الدخان والنار المختبر مجهز.13
           یوجد شبكة أسالك خاصة ألجهزة الحاسوب متصلة بشبكة الجامعة.14
           سیوجد مساحة كافیة للتواصل بین الطلبة والمدر.15
           المناضد والطاوالت موزعة بشكل متوازي.16
           وجود مساحة كافیة وخاصة لعرض منتجات ومشاریع الطلبة.17
آمنة  وواضحة ویمكن الوصول ) الماء، الغاز، الكهرباء(مفاتیح التحكم في .18

 إلیها بسهولة 
          

           ل نوافذ أبواب المختبر تتیح الرؤیة لمن بالخارج لیرى من بالداخ.19
من المواد )  نوافذ – أبواب –جدران ( المواد المستخدمة في بناء المختبر .20

  .المقاومة للمواد الكیماویة واالنفجار 
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  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
  )مدى توافرها ( متطلبات العصر  
           Computer Simulationلمحاكاة الحاسوبیة ا .1
           Internetاالنترنت  .2
            E-Learningالتعلیم االلكتروني  .3
           Interactive Boardالسبورة التفاعلیة  .4
           Interactive Videoالفیدیو التفاعلي  .5
           Data Show Projectorجهاز عرض البیانات  .6
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   في صورتها النهائیةاالستبانة

  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
   المختبروفنی  
            المالبس الواقیة أثناء تواجدهم بالمختبریو المختبر یرتدونفن .1
           أدوات الطوارئ والحوادثیتم تدریب فني المختبر على  .2
معرفة مخارج الطوارئ وطرق اإلخالء وحرم هاتف الطوارئ ورقم شرطة  .3

 الجامعة
          

و المختبر على درایة كاملة بجمیع المواد الكیمیائیة ویستطیع التعامل معها یفن .4
 بشكل سلیم

          

لتجنب ) فرات  الش–اإلبر ( یتم التعامل مع األدوات الحادة بعنایة خاصة مثل  .5
 الجروح والطعنات

          

           كافة التعلیمات الخاصة بالمعدات وكیفیة استخدامهاااللتزام ب .6
            .یتم مراقبة التجارب المخبریة باستمرار وال یترك الطالب لوحدهم  .7
           هناك سجل طبي لفني المختبر یتعلق بحوادث العمل .8
           ت والمؤتمرات المتعلقة بالمختبراتشارك فني المختبر في عدد من الندوا .9

، ویقدمون یشرح فنیو المختبر األجهزة للطالب قبل البدء باستخدامها.10
   .اإلرشادات الالزمة للطلبة أثناء عملهم

          
  

  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
  اإلدارة  
           ًیتم اختبار تجهیزات ومعدات الطوارئ سنویا .1
           األمانیتم توفیر اإلمكانیات المالیة لتطبیق إجراءات السالمة و .2
یتم التخلص من النفایات الكیمائیة والمواد الخطرة تحت إشراف لجنة مختصة  .3

 وبالطرق الصحیحة
          

           األمانوسائل السالمة ویتم تدریب جمیع العاملین بالمختبر على مكان العمل و .4
          واحتیاطات السالمة )  بیولوجیة– كیمیائیة –فیزیائیة (تحدید األخطار المحتملة  .5
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 .المناسبة قبل البدء في عمل المختبر 

           یتم تنظیف المصارف الموجودة في المختبر بشكل مستمر ودوري .6
           ال ینبغي وجود الزوار خصوصا األطفال داخل المختبر .7
هناك تنسیق مشترك بین إدارة الجامعة والمنظمات األهلیة بشأن تطبیق  .8

 األمانإجراءات السالمة و
          

تهتم إدارة الجامعة بالبحوث والدراسات العلمیة التي تتعلق بتطویر المختبرات  .9
 العلمیة

          

           )الغاز- الكهرباء- الماء( تهتم إدارة الجامعة بعملیة الفحص الدوري للمختبرات .10
           تتم عملیة الصیانة لألعطال الفنیة لألجهزة بشكل مباشر ودون تسویف.11
الدفاع ( توجد خطة طوارئ معتمدة لمواجهة حاالت الطوارئ معتمدة من .12

 )المدني، إدارة الجامعة 
          

عن المخاطر المحتملة ) للطالب، الفنین، المحاضرین( هناك توعیة مستمرة .13
 هتهاوكیفیة مواج

          

            یوجد دلیل إرشادي لكیفیة التعامل مع األدوات واألجهزة داخل المختبر.14
  
  

  درجة التوافر أو االستخدام
عالیة 
  ًجدا

متدنیة   متدنیة  متوسطة  عالیة
  ًجدا

  
  م

  
  البند

5  4  3  2  1  
  الطالب  
            وجود خزانات خاصة للطلبة لوضع مالبسهم وحقائبهم .1
            الموجودة في المختبرت السالمة واألمانمعرفة إجراءا .2
التعامل مع اإلشارات واإلرشادات الموضوعة على المواد الطلبة یستطیع  .3

 واألجهزة الموجودة في المختبر
          

واالبتعاد عن المواد إال للضرورة یتجنب الطالب التعرض للمواد الكیمائیة  .4
 القابلة لالشتعال

          

وترتیب مكان لعمل المخبري، یتم غسل الیدین بالصابون عند االنتهاء من ا .5
 .العمل 

          

یرتدى الطالب معطف المختبر والنظارات الواقیة والقفاز أثناء تواجدهم  .6
 بالمختبر

          

  
  



 128

   )10( ملحق 
  ةر العالمیة للمختبرات العلمیـالصورة األولیة لقائمة المعایی

 

  البند  م
 . حالة جیدة لفني المختبر المالبس الواقیة مناسبة وفى   .1
 یتم ارتداء معطف المختبر ونظارات السالمة في جمیع األوقات وتكون األحذیة مغلقة األصابع   .2
 شفاطات األبخرة تعمل بشكل سلیم ویتم إجراء فحص سنوي لها   .3
 .معدات غسل العینین متاحة وبدون عائق ویستطیع الطالب الوصول لها خالل ثواني    .4
 . بطفایات الحریق بسهولة ومرونة ومعلقة على ارتفاع متر واحد من األرض یتم التحكم   .5
 سهولة الوصول لمعدات السالمة واألمان من المداخل والممرات   .6
 ال یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال بالقرب من ممرات الخروج المختبر   .7
 اتجمیع األجهزة الكهربائیة موضوعة بشكل سلیم على البنج   .8
 ًفي حالة وجود خطر بالتمدیدات الكهربائیة یتم فصل التیار الكهرباء تلقائیا   .9

  جالونات بخزانات خاصة غیر قابلة لالشتعال10یتم تخزین المواد الخطرة والقابلة لالشتعال والتي تزید عن    .10
 ٕیتم وضع عالمات واشارات خاصة توضح طبیعة المواد الموجودة في المختبر   .11
 تهاء صالحیة المواد مرفق وموضح على جمیع المواد الالزمة إلجراء التجاربتاریخ ان   .12
 جمیع المواد المشعة محمیة بطریقة خاصة   .13
 .یتم جمع جمیع األدوات الحادة في وعاء خاص، ویتم وضع األواني الزجاجیة في الحاویات المخصصة لها    .14
  .ب التي ینتج عنها غازات أو أبخرة سامة یتم استعمال خزانة األبخرة في حالة التعامل مع التجار   .15
  ٕبعد االنتهاء من التجارب یتم تنظیف المكان وارجاع المواد واألدوات المستخدمة لمكانها المخصص    .16
  .یمنع قطعیا األكل والشرب والتدخین داخل المختبر وتوجد إشارات توضح ذلك    .17
  .من مواد مقاومة للمواد الكیماویة واالنفجار ) نوافذ  – أبواب –جدران ( المواد المستخدمة في بناء المختبر    .18
 توجد رفوف وفق معاییر التخزین للمواد الكیمائیة وبحالة جیدة   .19
 األحماض الكیمیائیة یتم تخزینها في حاویات خاصة   .20
 هاتف باتجاهین داخلي واخرجي لحاالت الطوارئ   .21
 اسوبیوجد مجموعة كافیة من مخارج الشبكة لتوصیل أجهزة الح   .22
  طالب4سخانات الغاز الطبیعي الواحدة تخدم    .23
  طالب4حوض ماء وحنفیة مع إمكانیة تحریكها لكل    .24
 ٕوجود إشارات وارشادات عامة لكیفیة التعامل مع المختبر   .25
 )تركیبة واحدة ( غسل العینین والدش متوفر الستخدامهما في وقت واحد    .26
 المختبر مزود بطاولة شرح خاصة للمدرس   .27
 المختبر مزود بسبورة أقالم جافة، وغیر مسموح استخدام لوح طباشیر   .28
  مرات كل ساعة6ًنظام عادم للتهویة تلقائیا، ویعمل العادم على إخراج الهواء    .29
 وجود ثالجة من النوع الخالي من الشرارات الكهربائیة   .30
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 یوجد نظام إنذار مبكر ضد الحریق داخل المختبر موصل بأجراس انذار   .31
 وجد خزانة لإلسعافات األولیة جاهزة لالستخدام في محیط العملت   .32
 هالون ، بودرة، ثاني أكسید الكربون: توفر طفایات الحریق بأنواعها    .33
 )طفایة الحریق، المالبس الواقیة، الكمامات، النظارات الواقیة، القفازات (توفر وسائل السالمة واألمان    .34
  .لسامة تحتوى على مروحة شفط، إضاءة، مفتاح تشغیل منعزل ومقاوم للحریق خزانة ساحبة للغازات واألبخرة ا   .35
  . م 30تتوفر صنادیق إطفاء مزودة بخراطیم وكل نقطة في المبنى ال تزید المسافة بینها وبین أقرب خرطوم عن    .36
  .تتوفر أجهزة استشعار لكشف تسرب الغاز في المختبر    .37
 ) للطالب 2 م4( ب توجد مساحة كافیة للعمل بأمان للطال   .38
  )2م1( توجد مساحة كافیة للعمل بین الممرات ومحطات العمل    .39
 یوجد مخزن منفصل لتخزین المواد واألدوات الغیر الالزمة   .40
 یوجد مكتب منفصل خاص بفني المختبر   .41
 ) لكل طالب 2 متر1/2(غرف إعداد قابلة للقفل ال تقل عن    .42
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