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اختيار
األساسية وعددهم ( )50طالبا ,ومدرسة الثورة العربية (بنات) للعلوم حياة وعددهن ( )46طالبة  ,ومت اختيار منهم ( )48طالبا
وطالبة وجمموعة جتريبية و( )48طالبا وطالبة جمموعة ضابطة  ,كما اعتمدت الباحثة على استمارة استبانة مكونة من ()20
معلما ومعلمة واستمارة استبانة مكونة من ( )80طالبا وطالبة  ,واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية كعامل ألفا كرونباخ
 ,واختبار (ت) وذلك عن طريق استخدام برامج احلاسوب ( ) SPSSلتحليل ومناقشة النتائج  ,وتوصلت الباحثة إىل أهم
النتائج وهي توجد فروق دالة إحصائيا بني متوس درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجريبية يف مدرسة عقبة بن انفع (بنني
) ومدرسة الثورة العربية (بنات) على مقياس التحصيل الدراسي لصاحل امجمموعة التجريبية  ,ويؤدي التدريس عن طريق املعمل إىل
اكتساب الطالب مهارات استخدام املعمل  ,ويؤدي عن طريق املعمل إىل اكتساب الطالب مظاهر التفاعل مع املعلمني
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ABSTRACT:
The researcher in this research has dealt in usage of the labs role in teaching
secondary school chemistry and its relationship to raise the level of academic achievement
(in sirte model- Libya) the researcher used the experimental method to achieve the
objectives of the research through the selection of a simple random sample of students
from the second year of secondary school in sirte , Libya , from the school of Uqba Bin
Nafii(boys) for basic science , numbered 50 student, the school of Arab Revolution (Girls)
science Biology, their number 46 students girls .48 students have been chosen as
experimental group and 48 students as a control group , the researcher a doped the
questionnaire from composed of 20 male and female teachers, and a questionnaire from
composed of 80 students , and the researcher used statistical methods parameter alpha
Cronbach, and T- test through the usage of computer programs (SPSS) to analyze and
discuss the results, The researcher has reached the following results There are significant
statistical differences in the grade average between the regular group and the experimental
group in Aukba bin Nafa School for boys and the Arab Revolution School for girl on the
scale studying achievement in favour of the experimental group teaching by the used of
laboratory leads to the acquistition of laboratory skills . Teaching by the use of laboratory
leads students to the acquisition of interaction manifestation with teacher .
: املقدمة

 ويف الوقت نفسه فان عملية, تعد عملية التدريس من أهم املكوانت العملية التعليمية وهي العنصر األساسي هلا
 وتكتسب طريقة التدريس أمهيتها ابعتبارها, التدريس تتكون من عدة عناصر لعل أمهها الطريقة اليت يتم من خالهلا التدريس
 والحظت الباحثة من خالل عملها يف جمال التدريس ابن طريقة, األسلوب الذي من خالهلا توصيل املعلومات إىل الطالب
تدريس مادة الكيمياء غري مكتملة وذلك ينقص اإلمكاانت يف بعض املعامل يف مدارس املراحل الثانوية حىت ال يتم التدريس إال
عن طريق العمل الذي يكون للطالب الدور األكرب يف املشاركة لرفع مستوى التحصيل الدراسي يف مادة الكيمياء ابملرحلة الثانوية
–  وغفل بعاهم عن استخدام املعلم,  حيث اعتمد اغلب املعلمني على الطريقة التقليدية – أسلوب التلقني – يف تدريس,
 ووجد الطالب نفسه يف املادة التعليمية, األسلوب التجرييب – يف تدريس مما أدى أسلوب التلقني إىل ضع التحصيل الدراسي
مستقبال ومرسال ومن ذلك تكون املشاركة فاعليتها أكثر ونتائجها أعم وأمشل
: ) مشكلة البحث2

: وتتمثل مشكلة البحث يف السؤال احملور التايل
ما دور استخدام املعمل يف تدريس مادة الكيمياء وعالقته برفع مستوى التحصيل الدراسي ؟
72

SUST Journal of Humanities (2014)
ISSN (text): 1858-6724

Vol. 15 No. 3
e-ISSN (online): 1858-6732

عمادة البحث العلمي

جملة العلوم االنسانیة

)03( 2014

 )3تساؤالت البحث :

لتحقیق أهداف البحث قامت الباحثة بصیاغة التساؤالت األتیة -:
1
2
3
4

إىل أي حد يسهم استخدام املعمل يف رفع مستوى التحصيل الدراسي يف مادة الكيمياء ابملرحلة الثانوية مبدينة سرت ؟
هل حيسن استخدام املعمل التفاعل بني الطالب واملعلم يف رفع التحصيل مادة الكيمياء ؟
هل يكسب استخدام املعمل يف تدريس مادة الكيمياء املهارات اخلاصة ابستخدامه ؟
هل الستخدام املعمل يف تدريس الكيمياء دور يف اقتصاد الوقت واجلهد ؟

 )4أهمية البحث :

ميك أن يستفید م نتائج هذا البحث الفئات التالیة :
القائمون على أمر مناهج الكيمياء يف املرحلة الثانوية الليبية
1
املوجهون واملشرفون الرتبويون
2
معلموا الكيمياء ابملرحلة الثانوية الليبية
3
طالب املساقات العلمية يف الشهادة الثانوية
4
قد يفتح هذا البحث الباب أمام حبوث جديدة أخرى تفيد يف حتسني طرائق تدريس الكيمياء
5
ميكن أن يثرى هذا البحث املكتبة الليبية يف جمال مناهج الكيمياء وطرائق التدريس
 )5أهداف البحث :

يهدف البحث إىل ما أي يت :
1
2
3
4
5

التعرف واقع تدريس مادة الكيمياء يف مرحلة الثانوية الليبية
قياس دور استخدام املعمل يف رفع مستوى التحصيل الدراسي يف مادة الكيمياء يف املرحلة الثانوية
دور استخدام املعمل يف تدريس الكيمياء يف التفاعل بني الطالب واملعلم
معرفة دور استخدام املعامل يف تدريس الكيمياء يف اكتساب الطالب املهارات اخلاصة يف استخدام معامل الكيمياء
معرفة دور استخدام املعمل يف اقتصاد الوقت واجلهد وتركيز فهم مادة الكيمياء

 )6حدود البحث :

 1احلدود املكانية  :جترى هذه الدارسة يف املرحلة الثانوية مبدينة سرت – ليبيا
 2احلدود الزمنية  :تقام هذه الدارسة يف الفرتة من ( 2013-2011م)
 )7مصطلحات البحث :

الكلمات الداللية  :استخدام املعمل – التحصيل الدراسي – مادة الكيمياء
 )8اإلطار النظري :

 .مقرر الكیمیاء ابملرحلة الثانوية :
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تسعى ليبيا مثل غريها من بلدان العا م إىل النهو مبستوى معيشة أبنائها ودفعهم إىل السري يف مدار الرقي والتقدم
احلااري أسوة بغريهم من الشعوب املتقدمة يف ررق العا م وغربه  ,والرك أن يتحقق هذا اهلدف يستدعي األخذ بوسائل
حتقيقه وهذا العزم والتصميم على بلوغ اهلدف  ,وكذلك توظي املناهج واألساليب العملية اليت توفر اجلهد والوقت واملال
ولذلك سعت هذه الدارسة إيل تقدمي صور واقعيه للحال الذي عليه تدريس مقرر الكيمياء يف التعليم الثانوي مبدينة سرت حيث
تغطي سلسلة منهج مرحلة التعليم الثانوي بصفوفها الثالثة من خالل املكوانت التالية :
 2كراسة نشاط عملي لكل ص (وازرة الرتبية والتعليم مركز املناهج التعليمية والبحوث
 1كتاب دارسي لكل ص
الرتبوية  ,الطبعة الثالثة 2012 ,م )
 .طرائق تدريس مادة الكیمیاء :

متثل طرائق التدريس عنصرا مهما من عناصر املنهج  ,فهي ترتب ابألهداف وابحملتوى ارتباطا وثيقا  ,كما إهنا تؤثر أتثريا كبريا يف
اختيار األنشطة والوسائل التعليمية الواجب استخدامها يف تدريس العلوم ألهنا حتدد كل من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية
وهي تقدم للمتعلمني  ,وحتدد األساليب واخلطوات الواجب إتباعها  ,والوسائل الواجب استخدامها  ,واألنشطة الواجب القيام
هبا ( عبد السالم . (230 -229 :2009
تعرف طرائق التدريس  :أبهنا جمموعة متكاملة وخمططة وهادفة من النشاطات العملية اللفظية واملبنية على األسس النفسية لتعلم
 ,حبيث متكن من حدوث تفاعالت بني الطالب والوسيلة التعليمية والبيئية اليت اام داخل الص أو يف املخترب يف الطبيعة
وامليدان (مصطفى دعمس )28 -2008
تقسیم طرائق تدريس العلوم :
من التقسيمات املفيدة لطرق التدريس ما قدمه أرمستورنج  1978م حيث قسمها على أساس عاملني :
 1نوع األهداف املارد حتقيقها  2إجراء النشاطات كما أورده علي بن الرارد 144-137: 2000
 .تصنیف طرائق تدريس العلوم :

1
2

طبيعة النشاط لفظي أو عملي
مصدر النشاط معلم – متعلم – وسائل تعليمية – بيئية

1
2
3
4
5
6
7
8

طريقة احملاضرة ( مهند سامي العلواين ) 63 ,62 : 2008
طريقة املناقشة ( سعاد اهلنشريي ) 54 ,43 : 2010
طريقة حل املشكالت ( إميان محمد عمر ) 309 -307 : 2009
طريقة العرو العلمية
طريقة العمل التطبيقي
الطريقة املخربية (عايش زيتون (185 -161 :1994
الطريقة االستكشافية ( يعقوب نشوان  ,وحيد جربان ) 136 , 135 : 2007
طريقة العمل امليداين أو (احلقلي ) ( مصطفى دعمس )56 – 42 :2008

واستنادا على ذلك ميك تصنیفه للطرائق التالیة :

 .التحصیل الدراسي
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مفهوم التحصيل الدراسي  :على انه يتمثل ما يظهره الطلبة من استيعاب للمعارف واملفاهيم األساسية املختلفة أو ما
يتحصلون عليه من درجات يف هذه االمتحاانت ( الشيباين ) 54: 1987
 .أمهیة التحصیل الدراسي

أن أي جمتمع يسعى للنمو والتطور البد له ألبنائه من مواصلة التحصيل الدراسي لكي يكونوا قادرين على استيعاب
عناصر هذا النمو والتطور  ,ولكي حيقق أي بلد نسبة يبغى أن يكون سكانه املتمدرسون والعاملون قادرون على استخدام
التكنولوجيا املعقدة وان يتمتعوا ابلقدرة اإلبداع واكتشاف ,وهذا يرتب إىل حد كبري مبستوى األداء النفسي الذي يتلقاه األفراد,
ومن مث فأن االستمرار يف جمال التعليم ررط البد منه لتنمية االقتصادية واالجتماعية على املدى البعيد ( إبراهيم نوفل 2001
(92 :
ويعد التحصيل الدراسي مظهرا من عناصر جناح العملية التعليمية الرتبوية وحتسني الكفاية الداخلية واخلارجية النظام
التعليمي وزايدة معدالت التدقيق واإلنتا واخنفا معدالت االهنيار التعليمي الذي من أهم مظاهر الرسوب والتسرب ( أبو
حطب )85 : 1980
 .تقومي التحصیل الدراسي

ويعرف التقومي على انه هو عملية مقارنة نتائج التحصيل ابألهداف املنشودة توجد عدة أدوات وأساليب خمتلفة  ,ميكن
ملعلم العلوم أن سيستخدمها لقياس وتقومي (حتصيل ) الطلبة للمعرفة أبركاله املختلفة ومن هذه األساليب ما يلي :
أوال :املالحظات يستخدم معلم العلوم املالحظة لتقومي أداء (حتصيل طالب ) ملعرفة أبساليب خمتلفة
اثنيا  :املقابالت الشخصية واللقاءات الفردية واجلماعية
اثلثا  :تقارير الطلبة ومشروعات البحوث
رابعا  :التقومي الذا.ي
خامسا :االختبارات التحصيلية

 .أنواع االختبارات التحصیلیة :

 3االختبارات الشفوية

 2االختبارات العملية
 1االختبارات املقننة
 4االختبارات املقالية (اإلنشائية)  5االختبارات املوضوعية
(عايش زيتون  )358 – 352: 1994العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي
 2عوامل هلا عالقة ابملدرسة ( نعيم الرفاعي ( 82 : 1983
 1عوامل هلا عالقة بذات الطالب
 3عوامل اجتماعية وأسريه ( بن معجب ) 159 : 1996
 4عوامل هلا عالقة ابلبيئة ( بريك )49 ,48 : 2004
الدراسات السابقة :

أوال  :دراسات حملیة ( سودانیة )
 1دارسة انصر موسى إمساعيل  2001م بعنوان ( فعالية استخدام كل من طريقة احملاضر وطريقة املعمل والعر العملي يف
اكتساب مفاهيم األحياء لطالب املرحلة الثانوية بقطاع غزة )  ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وهدف البحث إىل فعالية
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استخدام كل من طريقة احملاضر وطريقة املعمل والعر العملي اكتساب مفاهيم األحياء واتبع الباحث يف هذا املنهج التجرييب ,
وكان جمتمع البحث قطاع غزة بفلسطني  ,ومتثلت عينة البحث من طالب الص األول ابملرحلة الثانوية وكانت أدوات البحث
اليت استخدمها الباحث يف توزيع استبياانت على ( )50معلما ومعلمه وإجراء االختبار التحصيلي على ( )75طالبا يف الص
األول ابملرحلة الثانوية  ,كما مت إعداد أسئلة مقابله مع ثالثة من مشريف األحياء  ,كما أرارت نتائج االختبارات إىل وجود فروق
ذات دالله بني درجات الطالب النهائية لصاحل طريقتني املعمل والعر العملي
 2دارسة انتصار امحد عبدهللا احلسن  2004بعنوان (استخدام احلاسب اآليل يف مترين الرايضيات مبرحلة األساس وقياس ره
على التحصيل ) ,جامعة اخلرطوم هدفنا البحث إىل التعرف على إمكانية استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف عملية
التدريس  ,وكان جمتمع البحث من طالب مدارس التعليم اخلاص مبرحلة األساس بوالية اخلرطوم واتبعت الباحثة املنهج التجرييب
يف هذا البحث ومشلت عينة البحث من تالميذ الص الرابع مبدارس التعليم اخلاص مبرحلة األساس مبدرسة القبس للتعليم
اخلاص  ,واألساليب اإلحصائية املتبعة يف البحث هو استخدام معاجلة سيربمان والتجزئة النصفية سيربمان واستخدام اختبارات
الوس احلسايب واالحنراف املعياري  ,كما أرارت أهم النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني امجمموعة التجريبية
وامجمموعة الاابطة لصاحل امجمموعة التجريبية بينما يؤكد فاعلية التعليم مبساعدة احلاسب اآليل
اثنیا  :دراسات عربیة :

 1دارسة عفت الطناوي  1988بعنوان (فاعلية استخدام الطريقة املعملية يف تنمية التفكري العلمي وبعض املهارات األخرى يف
مادة الفيزايء لدى طالب الص الثاين اثنوي  ,جامعة املنصورة  ,هدف البحث إىل قياس فاعلية استخدام الطريقة املعملية يف
تنمية التفكري العلم واملهارات العلمية املتامنة يف مادة الفيزايء وذلك من خالل تدريس الكهربية التيارية املقررة على طالب
الص الثاين الثانوي مبحافظة دمياط واتبع الباحث املنهج التجرييب  ,وقسمت عينة البحث إىل جمموعتني األوىل جتريبية مكونة
من فصول وتكونت امجمموعة الاابطة من فصول  ,وكانت أدوات الدارسة الوحدة الكهرابئية التيارية من مقرر الفيزايء  ,ودليل
املعلم املعلم مقياس قدرات التفكري العلمي  ,بطاقة مالحظة للمهارات العلمية  ,اختيار التحصيل املعريف يف وحدة الكهربية
التيارية  ,وأرارت أهم النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امجمموعة التجريبية ,
 2دارسة صالح الدين محمد سليمان محامة  1980بعنوان أثر استخدام الطريقة املعملية والطريقة االستقصائية والطريقة
التقليدية على حتصيل تالميذ املدرسة الثانوية  ,جامعة طنطا  ,هدف البحث للكش عن اثر كل من الطريقة املعملية والطريقة
االستقصائية والطريقة العادية على حتصيل طالب املدرسة الثانوية من العلوم البيولوجية وذلك من مقرر األحياء للص الثاين
الثانوي  ,واتبع الباحث املنهج التجرييب  ,وتكونت عينة الدارسة من  6فصول من مدرستني أحدامها للبنني واألخرى للبنات من
مدينة طنطا بواقع  2فصول من كل مدرسة واستعان الباحث ابألدوات البحث كاالختبار التحصيلي  ,ومناذ من دليل املعلم ,
واستخدم اختبارات للمعاجلة اإلحصائية  ,وأرارت أهم النتائج لوجود فروق ذات اللة إحصائية لصاحل امجمموعة التجريبية,
اثلثا  :دراسات أجنبیة .

 3دارسة قادس وأندرسون (  : )2000( ) Gaddis& Andersonبعنوان التغيري املفاهيمي يف الكيمياء من خالل التعليم
التعاوين ابستخدام احلاسوب (,ورقة تقدمت إلجراءات البحث املختار واملطور  ,ابلوالايت املتحدة ) هدفت الدارسة إىل
استقصاء اثر الوسائ احلسابية التعاونية يف التغيري املفاهيمي للكيمياء يف خمترب الكيمياء العاوية تكونت عينة الدارسة من
( )43طالبا مت تقسيمهم على حنو عشوائي على جمموعتني  ,وتكونت امجمموعة األوىل من ( )21طالبا عملوا على حنو فردي
Vol. 15 No. 3
e-ISSN (online): 1858-6732

)SUST Journal of Humanities (2014
ISSN (text): 1858-6724

76

عمادة البحث العلمي

)03( 2014

جملة العلوم االنسانیة

على برامج احملاكاة  ,وامجمموعة الثانية تكونت من ( )22طالبا على حنو أزوا يف برانمج احملاكاة نفسه ملوضوع كوار الكيل
الليثوم ( ) Alkyl lithiumعلى حنو تعاوين  ,اخذ الطلبة الذين عملوا ضمن امجمموعات التعاونية اختيارا قبليا لتقومي املعرفة
املوجودة فعال وفهمهم آللية التفاعالت الكيميائية العاوية وقيمت اجتاهات الطلبة أياا حنو التعاون واملخترب احلاسويب قبل أن
يعملوا على برامج احملاكاة وبعد مجع النتائج وحتليلها مت التوصيل إىل نتيجتني  :إحداها ركزت على العمل اجلامعي  ,إذ زاد فهم
فهم الطلبة الذين عملوا على حنو مجعي ابعتماد برامج احملاكاة احلاسوبية أكثر من الطلبة الذين عملوا على حنو فردي أم مجعي ,
فاال عن البناء املعريف لدى الطلبة قد ازداد وان الفهم واملعرفة حول النظرية والتطبيق للعمل على تفاعالت الكيل الليثيوم زاد ,
وقد أرار الكثري من الطلبة إىل برامج احملاكاة تقلل الوقت خبالف املختربات االعتيادية
 )9إجراءات الدراسة امليدانية .

 .منهج الدراسة

أن املنهج التجرييب هو التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إىل اختبار عالقات العله واملعلول حىت يصل إىل
أسباب الظواهر وقد يبدو املنهج التجرييب ابلنسبة لبعض الباحثني أكثر تصميمات البحوث تعقيدا ولكن إذا فهم الباحث
قواعده وأسسه فانه جيده الطريقة الوحيدة الختبار الفرو حول العالقات السببية بشكل مبارر ويعد املنهج التجرييب أقرب
مناهج البحوث حلل املشكالت بطريقة علمية (رجاء أبو عالم  )255 :2001واتبعت الباحثة يف هذه الدارسة املنهج
التجرييب واملنهج الوصفي وذلك ابستخدام -:
 /1جمموعة ضابطة  :وهي امجمموعة اليت مت تدريسها ابلطريقة (التلقني)
 /2جمموعة جتريبية  :وهي امجمموعة اليت مت تدريسها ابلطريقة املعملية
 /3استبانة مقدمة للمعلمني واستبانة مقدمة للطالب

.جمتمع الدراسة
يتكون جمتمع البحث من طالب املرحلة القانوية مبدينة سرت الليبية  ,وتوجد هبا تسع مدارس وتنقسم إىل قسمني
 /1املدارس اليت ال يدرس فيها مادة الكيمياء وهي كما يف اجلدول التايل :
جدول ( )1املدارس اليت ال توجد هبا مادة الكیمیاء

ت

أسم املدرسة

عدد الطلبة

التخصصات املوجودة يف املدرسة

1

خليج سرت

124

علوم اقتصادية

2

االحتاد

256

علوم اقتصادية

3

بدر الكربى

130

لغة عربية – لغة إجنليزية –علو اجتماعية

4

املنارة

307

لغة عربية – لغة إجنليزية

5

أبو زاهية

96

لغة عربية

 /2املدارس اليت تدرس فيها مادة الكيمياء وهي كما يف اجلدول التايل :

جدول ( )2املدارس اليت توجد هبا مادة الكیمیاء
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ت

اسم املدرسة

عدد الطلبة

)03( 2014

عدد املعلمني واملعلمات

التخصصات املوجودة ابملدرسة

ذكور

إانث

1

عقبة بن انفع

468

6

0

علوم أساسية – علوم حياة

2

 17فرباير

333

2

1

علوم هندسية

3

خولة بنت األزور

370

2

0

علوم أساسية – علوم هندسية

4

الثورة العربية

503

9

علوم حياة

0

من خالل اجلدول ( )3يتبني لنا إن هنا أربعة مدارس يدرس هبا مادة الكيمياء  ,حيث استبعاد مدرسة خولة بنت
األزور وذلك بسبب دمار املعمل أثناء احلرب  ,ومت أياا استبعاد مدرسة  17فرباير بسبب قلة اإلمكاانت داخل املعمل و م يكن
جمهزا جتهيزا كامال ومتت أجراء الدارسة امليدانية على مدرستني من بني أربع مدارس وهي مدرسة عقبة بن انفع ومدرسة الثورة
العربية
 .عینة الدراسة
عينة الدراسة تتكون من أربعة فصول من السنة الثانية اثنوي مبدينة سرت  ,وقسمت عينة الدارسة إىل جمموعتني األوىل
جتريبية مكونة من فصلني  ,فصل إانث  ,وفصل ذكور يدرس بطريقة املعملية  ,وامجمموعة الثانية ضابطة مكونة من فصلني ,
فصل إانث  ,وفصل ذكور يدرس بطريقة التقليدية (التلقني) واجلدول التايل يوضح توزيع العينة :
اجلدول رقم ( )3يوضح توزيع أعداد الطلبة يف عینة الدراسة
اسم املدرسة

التخصص

املرحلة الدراسیة

اجملموعة

جمموع العینة

التجريبیة

الضابطة

عقبة بن انفع (بنني) علوم أساسية

اثنية اثنوي

25

25

50

الثورة العربية (بنات) علوم حياة

اثنية اثنوي

23

23

46

حیث مت اختیار مدرستني كعینة قصدية  ,وذلك لألسباب اآلتیة :

توجد هبا معامل لكي يتم فيها إعداد التجارب
1
وجود معامل مكتملة
2
عدد الطالب كان مناسبا لكي يتم عليهم أعداد الدارسة امليدانية واختبار عينة الطالب عينة عشوائية بسيطة وهم
3
طالب السنة الثانية من مدرسيت عقبة بن انفع (بنني) للعلوم األساسية وعددهم ( )50طالبا  ,والثورة العربية (بنات) علوم حياة
وعددهن ( )46طالبة  ,مت اختيار منهم ( )48طالبا وطالبة جمموعة جتريبية و( )48طالبا وطالبة جمموعة ضابطة امجمموع الكلي
لعينة الدارسة امليدانية ( )96طالبا وطالبة  ,وقدمت الباحثة استبانة إىل املعلمني وكان عددهم ( )20معلما ومعلمة
 .أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدارسة قامت الباحثة ابستخدام األدوات األتية :
اختبارات التحصيل
1
استبانة اكتساب الطالب املهارات قدمت للمعلمني والطالب
2
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استبانة إكساب الطالب مظاهر التفاعل قدمت للمعلمني والطالب

 .األسالیب اإلحصائیة املستخدمة
 1معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات االختبار
 2اختبارات  ,لعينتني لقياس الفروق بني درجات أفارد العينة وذلك عن طريق استخدام برانمج احلاسوب ( )spss
 )10النتائج ومناقشتها

لإلجابة على تساؤالت البحث :
أوال :هل يسهم استخدام املعمل يف رفع مستوى حتصيل الطالب يف مادة الكيمياء ملرحلة الثانوية مبدينة سرت الليبية ؟ قامت
الباحثة مبا يلي :
 1مدرسة عقبة بن انفع (بنني) قسمت عينة البحث إىل جمموعتني  ,جمموعة جتريبية مت تدريسها عن طريق املعمل وأخرى
ضابطة مت تدريسها عن طريق الطريقة التقليدية (اإللقاء) وبقياس الفروق بني جمموعتني الاابطة والتجريبية يف مستوى
التحصيل الدراسي ابستخدام اختبار(  ) t. Testلعينتني متطابقتني  ,ابهنا دالة عند مستوى  .0.5أي انه توجد
فروق دالة إحصائية بني امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي لصاحل امجمموعة التجريبية  ,مما يعين
أن امجمموعة التجريبية أكثر حتصيال من امجمموعة الاابطة ,
متوسط الدرجات واالحنراف املعیاري وقیمة ( ) ودرجة احلرية  ,ومستوى
الداللة للمجموعتني يف مدرسة عقبة ب انعع (بنني)

اجملموعة

العینة

املتوسط االحنراف املعیاري قیمة  tدرجة احلرية الداللة

جتريبية

25

22.36

6.824

ضابطة

25

13.44

4.647

5.402

44

000

دالة

 2مدرسة الثورة العربية (بنات) قسمت عينة البحث إىل جمموعتني  ,جمموعة جتريبية مت تدريبها عن طريق املعمل وأخرى
ضابطة مت تدريسها عن طريق الطريقة التقليدية (اإللقاء) وبقياس الفروق بني امجمموعتني الاابطة والتجريبية يف مستوى
التحصيل الدراسي ابستخدام اختبار ) )t. Testلعينتني متطابقتني  ,أبهنا دالة عند مستوى  .0.5أي أنه توجد فروق
دالة إحصائية بني امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي لصاحل امجمموعة التجريبية وهذا يدل على
يدل على استخدام املعمل يف تدريس مادة الكيمياء يؤثر أتثريا إجيابيا يف مستوى التحصيل الدراسي
اجلدول رقم ( )6يبني متوسط الدرجات واالحنراف املعیاري وقیمة (  ) tودرجة ,
مستوى الداللة للمجموعتني يف مدرسة الثورة العربیة (بنات)

اجملموعة

العینة

املتوسط

االحنراف

جتريبية

23

33.70

6.898

ضابطة

23

26.30

4.617
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4.271
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جملة العلوم االنسانیة

اثنیا  :هل يؤدي التدريس عن طريق املعمل إىل اكتساب الطالب مهارات استخدام املعمل ؟ قامت الباحثة بتوزيع استمارة

استبيان حول املهارات اليت ميكن أن يكتسبها الطالب من خالل استخدام املعمل عينة من طالب قوامها ( )80طالبا وطالبة
ابملرحلة الثانوية قسم الكيمياء مبدينة سرت الليبية وكانت دالة عند مستوى  0.05أي انه الطالب يكتسبون مهارات
استخدام املعمل من خالل دارستهم ابلطريقة املعملية يف تدريس الكيمياء  ,وقامت الباحثة بقياس مدى اكتساب املهارات
اخلاصة ابستخدام املعمل من خالل أراء املعلمني  ,وذلك بتوزيع استبيان حول املهارات اليت ميكن أن يكتسبها الطالب من
خالل استخدام املعمل عينة من املعلمني قوامها ( )20من معلمي املرحلة الثانوية قسم الكيمياء مبدينة سرت الليبية وهي دالة
عند مستوى  .0.5أي أن الطالب يكتسبون مهارات استخدام املعمل من خالل دارستهم ابلطريقة املعملية يف تدريس
الكيمياء وفقا آلراء املعلمني
متوسط االحنراف املعیاري وقیمة (  ) tودرجة احلرية  ,ومستوى
الداللة لدى الطالب يف اكتساب املهارة م استخدام العمل

املهارات

العدد

املتوسط

االحنراف املعیاري

قیمة t

الطالب

80

17.2000

3.72606

36.487
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.000

اثلثا :هل يؤدي التدريس من خالل املعمل إىل اكتساب الطالب مظاهر التفاعل مع املعلمني ؟ قامت الباحثة بتوزيع
استمارة استبيان حول مظاهر التفاعل مع املعلم اليت ميكن أن يكتسبها الطالب من خالل استخدام املعمل على عينة من
الطالب قوامها ( )80طالبا وطالبة يف املرحلة الثانوية مبدينة سرت الليبية وكانت دالة عند مستوى  .0.5أي الطالب يكتسب
مظاهر التفاعل مع املعلمني املعمل من خالل آراء املعلمني  ,وذلك بتوزيع استمارة استبيان حول مظاهر التفاعل مع املعلم اليت
ميكن أن يكتسبه الطالب من خالل على عينة من املعلمني قوامه  20من معلمي املرحلة الثانوية قسم الكيمياء مبدينة سرت
الليبية  ,وكانت دالة عند املستوى  .0.5أي الطالب يكتسبون مظاهر التفاعل من خالل دارستهم ابلطريقة املعملية يف تدريس
الكيمياء وفقا آلراء املعلمني
متوسط الدرجات واالحنراف املعیاري وقیمة ( ) ودرجة احلرية ,ومستوى
الداللة لدى املعلمني يف اكتساب املهارة م استخدام العمل

املهارات

العدد

املتوسط

االحنراف املعیاري

قیمة t

املعلمني

20

19.0500

2.11449

36.061

درجة احلرية الداللة
19

.000

 )11أهم نتائج البحث

 1توجد فروق دالة إحصائية بني متوس درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجريبية يف مدرسة عقبة بن انفع (بنني) على
مقياس التحصيل الدراسي لصاحل امجمموعة التجريبية
 2توجد فروق دالة إحصائيا بني متوس درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجريبية يف مدرسة الثورة العربية (بنات) على
مقياس التحصيل الدراسي لصاحل امجمموعة التجريبية
 3يؤدي التدريس عن طريق املعمل إىل اكتساب ملهارات استخدام املعمل
 4يؤدي التدريس عن طريق املعمل إىل اكتساب الطالب مظاهر التفاعل مع املعلمني
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من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل توصي الباحثة مما أي.ي :
ضرورة توفري املعامل يف املدارس الثانوية يف مجيع أقسام العلوم التطبيقية وتويف الوسائل التعليمية املناسب لكل ختصص
1
من التخصصات
العمل على ختصيص حصص يف اجلدول الدراسي للتدريب يف املعمل حىت يتمكن الطالب  ,والرفع من مستوى حتصيله
2
3
4

تقدمي دورات ملعلمني العلوم التطبيقية يف املدارس الثانوية خاصة منهم املعلمني أصحاب املؤهالت غري الرتبوية لتدريبهم
على طرائق التدريس وتزويدهم أبسس استخدام الطريقة املعملية وكيفية استخدامها
تشجيع املعلمني للطالب على التفاعل معهم عن طريق استخدام املعمل يف العملية التعليمية ورصد درجات أثناء تقسيم
املادة نظري اجلانب العملي يف املادة العلمية

 )13قائمة املراجع

أوال  :الكتب

1

أبو حطب  ,فؤاد ( )1980القدرات العقلية ,ط , 3مصر  :مكتبة األجنلو املصرية

2

أبو عالم  ,رجاء محمود ( )2006مناهج يف العلوم النفسية والرتبوية  ,ط  ,5القاهرة :دار النشر للجامعات

3

الرارد  ,على امحد بن امحد ( )2000تعليم العلوم أساليبه ومتطلباته  ,ط , 1اململكة العربية السعودية  :دار الزهراء
الراي

4

الرفاعي  ,نعيم ( )1983الصحة النفسية دارسة سيكلوجية التكلي البشري  ,دمشق  :مطبعة ابن حيان

5

الشيباين  ,عمر محمد ( )1987األسس النفسية والرتبوية لرعاية الشباب  ,ط  3ليبيا  :الدار العربية للكتاب

6

العلواين  ,مهند سامي ( )2008اجتاهات معاصرة يف تدريس العلوم  ,ط 1ليبيا  :دار مشوع الثقافة الزاوية

7

دعمس  ,مصطفى منر ( )2008االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس العلوم العامة  ,ط  1عمان  :دار غيدا

8

زيتون عايش محمود ( )1994أساليب تدريس العلوم  ,ط 1عمان  :دار الشروق

9

عبد السالم ( )2009االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم  ,ط  2القاهرة  :دار الفكر العريب

1.

عمر  ,إميان محمد ( )2010طريق التدريس  ,ط , 1عمان  :دار املكتبة الوطنية

11

معجب احلامد محمد ( )2010التحصيل الدراسي دارساته نظرايته واقعه والعوامل املؤثرة فيه ,ط ,الراي

 :الدار

الصولتية
12

نشوان يعقوب  ,جربان  ,وحيد ( )2008أساليب تدريس العلوم  ,القاهرة  :الشركة العربية املتحدة للتسوق
والتوريدات

اثنیا  :الرسائل
 13إمساعيل  ,انصر موسى ( )2001فعالية استخدام كل من طريقة احملاضر وطريقة املعمل والعر

العملي يف اكتساب

مفاهيم األحياء لطالب املرحلة الثانوية بقاع غزة)  ,رسالة ماجستري  ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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 14احلسن  ,انتصار امحد عبدهللا ( , )2004استخدام احلاسب اآليل يف مترين الرايضيات مبرحلة األساس وقياس أثره على
التحصيل  ,رسالة ماجستري  ,جامعة اخلرطوم
 15الطناوي  ,عفت مصطفى ( , )1988فاعلية استخدام الطريقة املعملية يف تنمية التفكري العلمي وبعض املهارات األخرى
يف مادة الفيزايء لدى طالب الص

الثاين اثنوي  ,جامعة املنصورة  ,مصر .

 16اهلنشريي  ,سعاد ( )2010فاعلية املفتش الرتبوي يف حل املشكالت التدريسية اليت تواجه معلمي العلوم ملرحلة التعليم
األساسي يف ضوء املقررات اجلديدة بشعبية غراين  ,رسالة ماجستري أكادميية الدارسات العليا ,كلية العلوم اإلنسانية,
ليبيا
 17بريك  ,مسرية محمد ( )2004الرضا وامليل وعالقتهما ابلتحصيل الدراسي لطلبة املعاهد العليا إلعداد املعلمني  ,رسالة
ماجستري  ,كلية الرتبية  ,جامعة السابع من أبريل مبنطقة النقاط اخلمس  ,ليبيا
 18محامة  ,صالح الدين محمد سليمان ( )1980اثر استخدام الطريقة املعملية والطريقة االستقصائية والطريقة التقليدية
على حتصيل تالميذ املدرسة الثانوية  ,رسالة ماجستري  ,جامعة طنطا  ,مصر
 19نوفل إبراهيم ( )2001عالقة التحصيل التعليمي ابلنجاح االجتماعي  ,رسالة دكتوراه جامعة دمشق
اثلثا  :التقارير الرمسیة
 2.وزارة الرتبية والتعليم ( , )2009مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية  ,طرابلس  ,ليبيا
رابعا  :املراجع األجنبیة
21. Gaddis &Anderson, (2000): conceptual change in Chemistry through collaborative
learning at the Computer .(paper submitted to proceedings Of selected Research and
Development paper presentation). U.S.A
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