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 ية وعالقته اء باملرحلة الثانويميس الكيدور استخدام املعمل يف تدر

 ا (يبيل –نة سرت منوذجًا يل الدراسي )مديمستوى التحصبرفع 

 

 د حممد حممد أمحد النواريب     یسع  وسف علي سامل  وي ميمر 

 ة  ية , قسم العلوم الرتبو یة الرتبیا , كلیجامعة السودان للعلوم والتكنلوج

 

ة وعالقته برفع مستوى ياء ابملرحلة الثانو يميس الكيتناولت الباحثة يف هذا البحث دور استخدام املعمل يف تدر   لص:املستخ

ق أهداف البحث من خالل ييب لتحقيا (, استخدمت الباحثة املنهج التجر يبيل –              نة سرت منوذجا  ي)مبد الدراسيل يالتحص

 ( للعلوم نيمن مدرسة عقبة بن انفع )بن ةيباللينة سرت ية مبدية ابملرحلة الثانو يانطة من طالب السنة الثية بسينة عشوائيار عياخت

         ( طالبا  48ار منهم )ي( طالبة , ومت اخت46اة وعددهن )ية )بنات( للعلوم حي, ومدرسة الثورة العربا( طالب50ة وعددهم )ياألساس

( 20الباحثة على استمارة استبانة مكونة من ) اعتمدت ( طالبا وطالبة جمموعة ضابطة , كما48ة و)يبيوطالبة وجمموعة جتر 

كرونباخ  ة كعامل ألفايب اإلحصائي( طالبا وطالبة , واستخدمت الباحثة األسال80معلما ومعلمة  واستمارة استبانة مكونة من )

الباحثة إىل أهم ل ومناقشة النتائج , وتوصلت ي(   لتحل SPSSاحلاسوب ) برامجق استخدام ي, واختبار )ت( وذلك عن طر 

 نية يف مدرسة عقبة بن انفع )بنيبي متوس  درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجر نيا بيالنتائج وهي توجد فروق دالة إحصائ

ق املعمل إىل يس عن طر يؤدي التدر ية , و يبيلصاحل امجمموعة التجر  الدراسيل ياس التحصية )بنات( على مقي( ومدرسة الثورة العرب

     نيالطالب مظاهر التفاعل مع املعلم اكتسابق املعمل إىل يؤدي عن طر ياملعمل , و  استخدام مهاراتالطالب اكتساب 
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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 :     

ة ية وهي العنصر األساسي هلا , ويف الوقت نفسه فان عمليمية التعليس من أهم املكوانت العملية التدر يتعد عمل
تها ابعتبارها يس أمهيقة التدر يس , وتكتسب طر يتم من خالهلا التدر يقة اليت يس تتكون من عدة عناصر لعل أمهها الطر يالتدر 

قة يس ابن طر يالطالب , والحظت الباحثة من خالل عملها يف جمال التدر  إىلاملعلومات  لياألسلوب الذي من خالهلا توص
س إال يتم التدر ي ة حىت اليالثانو  املراحلنقص اإلمكاانت يف بعض املعامل يف مدارس ي مكتملة وذلك رياء غيميس مادة الكيتدر 

ة ياء ابملرحلة الثانو يمييف مادة الك الدراسيل يستوى التحصكون للطالب الدور األكرب يف املشاركة لرفع ميق العمل الذي يعن طر 
 –س , وغفل بعاهم عن استخدام املعلم ييف تدر  – نيأسلوب التلق –ة يديقة التقلي على الطر نيث اعتمد اغلب املعلمي, ح

ة يمييف املادة التعل , ووجد الطالب نفسه الدراسيل ي إىل ضع  التحصنيس مما أدى أسلوب التلقييف تدر  –يب ياألسلوب التجر 
 تها أكثر ونتائجها أعم وأمشل     ي                                        مستقبال  ومرسال  ومن ذلك تكون املشاركة فاعل

 ( مشكلة البحث :    2

 وتتمثل مشكلة البحث  يف السؤال احملور التايل :  

 ؟  الدراسيل ياء وعالقته برفع مستوى التحصيميس مادة الكيدور استخدام املعمل يف تدر  ما
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 اؤالت البحث :  (  تس3

   -ة :یاغة التساؤالت األتیق أهداف البحث قامت الباحثة بصیلتحق

 نة سرت ؟  ية مبدياء ابملرحلة الثانو يمييف مادة الك الدراسيل يسهم استخدام املعمل يف رفع مستوى التحصيأي حد  إىل  1

 اء ؟  يميالكل مادة ي الطالب واملعلم يف رفع التحصنيسن استخدام املعمل التفاعل بحيهل   2

 اخلاصة ابستخدامه ؟   املهاراتاء يميس مادة الكيكسب استخدام املعمل يف تدر يهل   3

 اء دور يف اقتصاد الوقت واجلهد ؟  يميس الكيهل الستخدام املعمل يف تدر   4

 ة البحث :   ي( أهم4

 ة :  ید م  نتائج هذا البحث الفئات التالیستفيك  أن مي

 ة    يبية اللياء يف املرحلة الثانو يميالقائمون على أمر مناهج الك  1

 ون    ياملوجهون واملشرفون الرتبو   2

 ة    يبية اللياء ابملرحلة الثانو يميمعلموا الك  3

 ة    ية يف الشهادة الثانو يطالب املساقات العلم  4

 اء    يميس الكيتدر  طرائق نيد يف حتسيدة أخرى تفيفتح هذا البحث الباب أمام حبوث جديقد   5

 س   يالتدر  وطرائقاء يمية يف جمال مناهج الكيبيثرى هذا البحث املكتبة الليكن أن مي           

 البحث :   أهداف( 5

  يت :   أيما  إىلهدف  البحث ي

 ة    يبية اللياء يف مرحلة الثانو يميس مادة الكيالتعرف واقع تدر   1

 ة    ياء يف املرحلة الثانو يمييف مادة الك الدراسيل ياس دور استخدام املعمل يف رفع مستوى التحصيق  2

  الطالب واملعلم    نياء يف التفاعل بيميس الكيدور استخدام املعمل يف تدر   3

 اء   يمياخلاصة يف استخدام معامل الك املهاراتاء يف اكتساب الطالب يميس الكيمعرفة دور استخدام املعامل يف تدر   4

 اء    يميز فهم مادة الكيتركمعرفة دور استخدام املعمل يف اقتصاد الوقت واجلهد و   5

 ( حدود البحث :  6

 ا    يبيل –نة سرت ية مبدية : جترى هذه الدارسة يف املرحلة الثانو ي  احلدود املكان1

 م(     2013-2011ة : تقام هذه الدارسة يف الفرتة من )ياحلدود الزمن   2

 مصطلحات البحث :  ( 7

 اء    يميمادة الك – الدراسيل يحصالت –ة : استخدام املعمل يالكلمات الدالل

 اإلطار النظري :  ( 8

 ة :   ياء ابملرحلة الثانو یمی. مقرر الك
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 يف مدار  الرقي والتقدم ريشة أبنائها ودفعهم إىل السيها من بلدان العا م إىل النهو  مبستوى معري ا مثل غيبيتسعى ل
ستدعي األخذ بوسائل يتحقق هذا اهلدف يغربه , والرك أن هم من الشعوب املتقدمة يف ررق العا م و ري بغ أسوةاحلااري 

 ة اليت توفر اجلهد والوقت واملال    يالعمل بواألسالي  املناهج يم على بلوغ اهلدف , وكذلك توظيقه وهذا العزم والتصميحتق

ث ينة سرت حيم الثانوي مبدياء يف التعليميس مقرر الكيه تدر يه للحال الذي عليعق صور واميتقد إيلولذلك سعت هذه الدارسة 
 ة :  يم الثانوي بصفوفها الثالثة من خالل املكوانت التاليتغطي سلسلة منهج مرحلة التعل

والبحوث  ةيميالتعلم مركز املناهج ية والتعلينشاط عملي لكل ص   )وازرة الرتب كراسة  2  كتاب دارسي لكل ص    1
 م (     2012ة , الطبعة الثالثة , يالرتبو 

 اء :  یمیس مادة الكيطرائق تدر . 

يف  اري كب  اري أتث                   قا  , كما إهنا تؤثر ي                                                         مهما من عناصر املنهج , فهي ترتب  ابألهداف وابحملتوى ارتباطا  وث عنصراس يالتدر  طرائقمتثل 
ة يمية التعلي العملس العلوم ألهنا حتدد كل من املعلم واملتعلم يفية الواجب استخدامها يف تدر يميار األنشطة والوسائل التعلياخت

ام يب واخلطوات الواجب إتباعها , والوسائل الواجب استخدامها , واألنشطة الواجب القي , وحتدد األسالنيوهي تقدم للمتعلم
 229- 230) .    : 2009السالم  هبا   ) عبد
ة لتعلم ية على األسس النفسية واملبنية اللفظيس : أبهنا جمموعة متكاملة وخمططة وهادفة من النشاطات العمليالتدر  طرائقتعرف 
عة ية اليت اام داخل الص  أو يف املخترب يف الطبيئية والبيميلة التعلي الطالب والوسنيث متكن من حدوث تفاعالت بي, حب
 (    28 -2008دان   )مصطفى دعمس يوامل
 س العلوم :  يتدر  طرائقم یتقس

  :  نيث قسمها على أساس عامليم ح 1978 نجر و مستأر قدمه  س مايدة لطرق التدر يمات املفيمن التقس

   144-137: 2000 الراردعلي بن  أوردهالنشاطات   كما  إجراء  2قها   ي  نوع األهداف املارد حتق1

 س العلوم :  يف طرائق تدر ی. تصن

 عة النشاط لفظي أو عملي    يطب  1

 ة    يئيب –ة يميوسائل تعل –متعلم  –مصدر النشاط معلم   2

 ة :  یالتال للطرائقفه یك  تصنمي             ادا  على ذلك واستن

 (    63, 62:   2008قة احملاضرة ) مهند سامي العلواين   يطر   1

 (   54, 43:  2010ي ري قة املناقشة   ) سعاد اهلنشيطر   2

 (    309 -307:  2009ان محمد عمر ميقة حل املشكالت   ) إيطر   3

 ة    يقة العرو  العلميطر   4

 ي   قيقة العمل التطبيطر   5

 1994: 161- 185)    تون يش ز ية   )عايقة املخرب يالطر   6

 (    136,  135:  2007 جرباند يعقوب نشوان , وحي  )  االستكشافيةقة يالطر   7

 (   56 – 42: 2008داين أو )احلقلي (  ) مصطفى دعمس يقة العمل امليطر   8

 ل الدراسي   ی. التحص
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ة املختلفة أو ما يم األساسيعاب للمعارف واملفاهيظهره الطلبة من استيتمثل ما ي: على انه  الدراسيل يمفهوم التحص
 (     54: 1987باين يه من درجات يف هذه االمتحاانت   ) الشيتحصلون علي
 ل الدراسي   یة التحصیأمه. 

عاب يستن على ايكونوا قادر يلكي  الدراسيل يسعى للنمو والتطور البد له ألبنائه من مواصلة التحصيأن أي جمتمع 
كون سكانه املتمدرسون والعاملون قادرون على استخدام يبغى أن يقق أي بلد نسبة حيعناصر هذا النمو والتطور , ولكي 

, األفرادتلقاه ي مبستوى األداء النفسي الذي ريرتب  إىل حد كبيتمتعوا ابلقدرة اإلبداع واكتشاف, وهذا يا املعقدة وان يالتكنولوج
 2001نوفل  ميإبراهد   ) ية على املدى البعية واالجتماعية االقتصاديم ررط البد منه لتنمييف جمال التعل االستمرارومن مث فأن 

 :                                     (92 
ة النظام ية واخلارجية الداخلي الكفانية وحتسية الرتبو يمية التعليمن عناصر جناح العمل مظهرا الدراسيل يعد التحصيو 

مي الذي من أهم مظاهر الرسوب والتسرب   ) أبو يالتعل ارياالهنق واإلنتا  واخنفا  معدالت يدة معدالت التدقايمي وز يالتعل
 (  85:  1980حطب 

 ل الدراسي   ی التحصمي. تقو 
كن ميب خمتلفة , يل ابألهداف املنشودة توجد عدة أدوات وأسالية مقارنة نتائج التحصي على انه هو عملميعرف التقو يو 

 لي :   ي ب ماياملختلفة ومن هذه األسال أبركالهل ( الطلبة للمعرفة ي )حتصمياس وتقو يستخدمها لقيملعلم العلوم أن س

 ب خمتلفة   يل طالب ( ملعرفة أبسالي أداء )حتصميستخدم معلم العلوم املالحظة لتقو يأوال: املالحظات 

 ة                                                              يماعة واجلية واللقاءات الفرديا : املقابالت الشخصياثن

 ر الطلبة ومشروعات البحوث                                                                              ياثلثا : تقار 

                                                     الذا.ي                                                  ميبعا : التقو ار 

 ة                                                                                           يليالتحص االختباراتخامسا: 

 ة :  یلی. أنواع االختبارات التحص

 ة    يالشفو  االختبارات  3ة                 يلعملا االختبارات  2املقننة             االختبارات  1    

 ة     ياملوضوع االختبارات  5ة(      ية )اإلنشائياملقال االختبارات  4   

    الدراسيل ي(    العوامل املؤثرة يف التحص358 – 352: 1994تون يش ز ي)عا

 82 )  :  1983م الرفاعي ي) نع   عوامل هلا عالقة ابملدرسة  2 عوامل هلا عالقة بذات الطالب       1

 (     159:  1996ه   ) بن معجب ية وأسر يعوامل اجتماع  3

 (  49, 48:  2004ك يئة   ) بر يعوامل هلا عالقة ابلب  4
 الدراسات السابقة :  

 ة (  یة ) سودانیأوال : دراسات حمل
قة املعمل والعر  العملي يف يقة احملاضر وطر يطر ة استخدام كل من يم بعنوان ) فعال 2001ل يدارسة انصر موسى إمساع  1

ة يفعال إىلا وهدف البحث ية بقطاع غزة ( , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء لطالب املرحلة الثانو يم األحياكتساب مفاه
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يب , يا املنهج التجر اء واتبع الباحث يف هذيم األحيقة املعمل والعر  العملي اكتساب مفاهيقة احملاضر وطر ياستخدام كل من طر 
البحث  أدواتة وكانت ينة البحث من طالب الص  األول ابملرحلة الثانو ي , ومتثلت عنيوكان جمتمع البحث قطاع غزة بفلسط

( طالبا يف الص  75لي على )ياالختبار التحص ءاجر إو ( معلما ومعلمه 50اانت على )يع استبياليت استخدمها الباحث يف توز 
إىل وجود فروق  االختباراتاء , كما أرارت نتائج ية , كما مت إعداد أسئلة مقابله مع ثالثة من مشريف األحيثانو األول ابملرحلة ال
  املعمل والعر  العملي     نيقتية لصاحل طر ي درجات الطالب النهائنيذات دالله ب

       اس  ره يات مبرحلة األساس وقيضاين الر يبعنوان )استخدام احلاسب اآليل يف متر  2004احلسن  دارسة انتصار امحد عبدهللا  2
ة يلة مساعدة يف عملية استخدام احلاسب  اآليل كوسيل (, جامعة اخلرطوم   هدفنا البحث إىل التعرف على إمكانيعلى التحص

يب يجر ة اخلرطوم واتبعت الباحثة املنهج التيم اخلاص مبرحلة األساس بواليس , وكان جمتمع البحث من طالب مدارس التعليالتدر 
م يم اخلاص مبرحلة األساس مبدرسة القبس للتعليبع مبدارس  التعلاذ الص  الر ينة البحث من تالمييف هذا البحث ومشلت ع

 اختباراتربمان واستخدام ية سيربمان والتجزئة النصفية املتبعة يف البحث هو استخدام معاجلة سيب اإلحصائياخلاص , واألسال
ة يبي امجمموعة التجر نية بياري , كما أرارت أهم النتائج  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائيعامل واالحنرافالوس  احلسايب 

 م مبساعدة احلاسب اآليل    ية التعليؤكد فاعلينما ية بيبيوامجمموعة الاابطة لصاحل امجمموعة التجر 

 ة :  یا : دراسات عربیاثن

األخرى يف  املهارات العلمي وبعض رية التفكية يف تنميقة املعمليطر ة استخدام اليبعنوان )فاعل 1988دارسة عفت الطناوي   1
ة يف يقة املعملية استخدام الطر ياس فاعليء لدى طالب الص  الثاين اثنوي , جامعة املنصورة , هدف البحث إىل قايز يمادة الف
ة املقررة على طالب يار ية التيس الكهربير ء وذلك من خالل تدايز ية املتامنة يف مادة الفيالعلم واملهارات العلم رية التفكيتنم

ة مكونة يبي األوىل جتر نينة البحث إىل جمموعتييب , وقسمت عياط واتبع الباحث املنهج التجر يالص  الثاين الثانوي مبحافظة دم
ل يء , ودلايز ية من مقرر الفيار ية التيمن فصول وتكونت امجمموعة الاابطة من فصول , وكانت أدوات الدارسة الوحدة الكهرابئ

ة يل املعريف يف وحدة الكهربيار التحصية , اختيالعلم للمهارات العلمي , بطاقة مالحظة ريت التفكار اس قدياملعلم املعلم مق
 ة ,  يبية لصاحل امجمموعة التجر ية , وأرارت أهم النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائيار يالت

قة يوالطر  ةياالستقصائقة ية والطر يقة املعمليبعنوان أثر استخدام الطر  1980مان محامة ين محمد سليدارسة صالح الد  2
قة ية والطر يقة املعملية , جامعة طنطا , هدف البحث للكش  عن اثر كل من الطر يذ املدرسة الثانو يل تالمية على حتصيديالتقل

للص  الثاين  اءياألحة وذلك من مقرر يولوجيبة من العلوم اليل طالب املدرسة الثانو ية على حتصيقة العادية والطر ياالستقصائ
 واألخرى للبنات من ني أحدامها للبننيفصول من مدرست 6نة الدارسة من ييب , وتكونت عيالثانوي , واتبع الباحث املنهج التجر 

ل املعلم , ي, ومناذ  من دل ييلالتحصفصول من كل مدرسة واستعان الباحث ابألدوات البحث كاالختبار  2نة طنطا بواقع يمد
 ة,      يبية لصاحل امجمموعة التجر ية , وأرارت أهم النتائج لوجود فروق ذات اللة إحصائيللمعاجلة اإلحصائ اختباراتواستخدم 

                       ة .   یاثلثا : دراسات أجنب

م ياء من خالل التعليمييف الكمي ي املفاهيري( : بعنوان التغGaddis& Anderson ( )2000دارسة قادس وأندرسون )   3
ت املتحدة (  هدفت الدارسة إىل ايالبحث املختار واملطور , ابلوال إلجراءاتالتعاوين ابستخدام احلاسوب ,)ورقة تقدمت 

 نة الدارسة منية   تكونت عياء العاو يمياء يف خمترب الكيميللك مياملفاهي يرية يف التغية التعاونياستقصاء اثر الوسائ  احلساب
                           ( طالبا  عملوا على حنو فردي 21 , وتكونت امجمموعة األوىل من )نيعلى جمموعت عشوائيمهم على حنو ي              ( طالبا  مت تقس43)
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ل ي                                                         ( طالبا  على حنو أزوا  يف برانمج احملاكاة نفسه ملوضوع كوار  الك22ة تكونت من )ياحملاكاة , وامجمموعة الثان برامجعلى 
 املعرفة مي        ا  لتقو يقبل اار ياختة ين عملوا ضمن امجمموعات التعاونيحنو تعاوين , اخذ الطلبة الذ ( على Alkyl lithiumثوم )يالل

اا حنو التعاون واملخترب احلاسويب قبل أن يمت اجتاهات الطلبة أية   وقية العاو يائيمية التفاعالت الكي                      املوجودة فعال  وفهمهم آلل
د فهم ا : إحداها ركزت على العمل اجلامعي , إذ ز نيجتيل إىل نتيلها مت التوصيج وحتلاحملاكاة   وبعد مجع النتائ برامجعملوا على ي

ن عملوا على حنو فردي أم مجعي , ية أكثر من الطلبة الذياحملاكاة احلاسوب برامجن عملوا على حنو مجعي ابعتماد يفهم الطلبة الذ
د , اوم ز يثيل الليق للعمل على تفاعالت الكية والتطبي                                                                     فاال  عن البناء املعريف لدى الطلبة قد ازداد وان الفهم واملعرفة حول النظر 

 ة    يادياالعت املخترباتاحملاكاة تقلل الوقت خبالف  برامج من الطلبة إىل ريوقد أرار الكث

 ة .  يدانياسة امل( إجراءات الدر9

 . منهج الدراسة   

صل إىل يهدف إىل اختبار عالقات العله واملعلول حىت يم البحث الذي يتطلق على تصم اليتة ييب هو التسميأن املنهج التجر 
ا   ولكن إذا فهم البيمات البحوث تعقي أكثر تصمنييب ابلنسبة لبعض الباحثيبدو املنهج التجر يأسباب الظواهر   وقد  احث                       د 
يب أقرب يعد املنهج التجر ية بشكل مبارر   و يدة الختبار الفرو  حول العالقات السببيقة الوحيده الطر جيقواعده وأسسه فانه 

( واتبعت الباحثة يف هذه الدارسة املنهج 255: 2001ة   )رجاء أبو عالم   يقة علميمناهج البحوث حلل املشكالت بطر 
    -تخدام :يب واملنهج الوصفي وذلك ابسيالتجر 

 (    نيقة )التلقيسها ابلطر ي/ جمموعة ضابطة :  وهي امجمموعة اليت مت تدر 1

 ة    يقة املعمليسها ابلطر ية : وهي امجمموعة اليت مت تدر يبي/ جمموعة جتر 2

  واستبانة مقدمة للطالب    نيمقدمة للمعلم استبانة/ 3

 .جمتمع الدراسة   

                         نيإىل قسم ة , وتوجد هبا تسع مدارس وتنقسميبينة سرت اللية مبدية القانو تكون جمتمع البحث من طالب املرحلي

 اء وهي كما يف اجلدول التايل :  يميها مادة الكيدرس في / املدارس اليت ال1

 اءیمی( املدارس اليت ال توجد هبا مادة الك1جدول )

 ت املدرسة أسم عدد الطلبة التخصصات املوجودة يف املدرسة

 1 ج سرتيخل 124 ةيعلوم اقتصاد

 2 االحتاد 256 ةيعلوم اقتصاد

 3 بدر الكربى 130 ةيعلو اجتماع–ة يز ية إجنلغل –ة يلغة عرب

 4 املنارة 307 ةيز يلغة إجنل –ة يلغة عرب

 5 زاهيةأبو  96 ةيلغة عرب

   

 التايل :  اء وهي كما يف اجلدول يميها مادة الكي/ املدارس اليت تدرس ف2

 اءیمی( املدارس اليت توجد هبا مادة الك2جدول )
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 التخصصات املوجودة ابملدرسة
  واملعلماتنيعدد املعلم

 ت اسم املدرسة عدد الطلبة

 ذكور إانث

 1 عقبة بن انفع 468 6 0 اةيعلوم ح –ة يعلوم أساس

 2 ريفربا 17 333 2 1 ةيعلوم هندس

 3 خولة بنت األزور 370 2 0 ةيعلوم هندس –ة يعلوم أساس

 4 ةيالثورة العرب 503          0   9 اةيعلوم ح

ث استبعاد مدرسة خولة بنت ياء , حيميدرس هبا مادة الكي لنا إن هنا  أربعة مدارس نيتبي( 3من خالل اجلدول )
كن يلة اإلمكاانت داخل املعمل و م بسبب ق ريفربا 17مدرسة  استبعاد    اا  ياألزور وذلك بسبب دمار املعمل أثناء احلرب , ومت أ

 أربع مدارس وهي مدرسة عقبة بن انفع ومدرسة الثورة ني من بنية على مدرستيدانيالدارسة امل أجراء            كامال    ومتت   زايجته جمهزا
 ة    يالعرب

 الدراسة    عینة. 
 األوىل نينة الدارسة إىل جمموعتيعنة سرت , وقسمت ية اثنوي مبديسة تتكون من أربعة فصول من السنة الثانار دنة اليع

 , نيضابطة مكونة من فصلة ية , وامجمموعة الثانيقة املعمليدرس بطر ي , فصل إانث , وفصل ذكور نية مكونة من فصليبيجتر 
 نة :  يع العيوضح توز ي( واجلدول التايل نية )التلقيديقة التقليدرس بطر يفصل إانث , وفصل ذكور 

 نة الدراسةیالطلبة يف ع أعدادع يوضح توز ي( 3اجلدول رقم )

 نةیجمموع الع
 اجملموعة

 اسم املدرسة التخصص ةالدراسیاملرحلة 
 ةیبيالتجر  الضابطة

 (ني)بن انفع  عقبة بن ةيعلوم أساس ة اثنويياثن 25 25 50

 )بنات( ةيالثورة العرب اةيعلوم ح ة اثنويياثن 23 23 46

 ة :  ی, وذلك لألسباب اآلت ةينة قصدی كعنيار مدرستیث مت اختیح

 ها إعداد التجارب    يتم فيتوجد هبا معامل لكي   1

 وجود معامل مكتملة      2

طة وهم ية بسينة عشوائينة الطالب عية   واختبار عيدانيهم أعداد الدارسة امليتم علي                          عدد الطالب كان مناسبا  لكي   3
اة ية )بنات( علوم حي                        ( طالبا  , والثورة العرب50ة وعددهم )ياألساس ( للعلومنية من مدرسيت عقبة بن انفع )بنيطالب السنة الثان

                                          ( طالبا  وطالبة جمموعة ضابطة   امجمموع الكلي 48ة و)يبي                         ( طالبا  وطالبة جمموعة جتر 48ار منهم )ي( طالبة , مت اخت46) وعددهن
                    ( معلما  ومعلمة    20 وكان عددهم )نيعلم                                             ( طالبا  وطالبة , وقدمت الباحثة استبانة إىل امل96ة )يدانينة الدارسة امليلع

 . أدوات الدراسة   

 ة :  يق أهداف الدارسة قامت الباحثة ابستخدام األدوات األتيلتحق

 ل   يالتحص اختبارات  1

  والطالب   نيقدمت للمعلم املهاراتاستبانة اكتساب الطالب   2
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   والطالب   نياستبانة إكساب الطالب مظاهر التفاعل قدمت للمعلم  3
 ة املستخدمة   یب اإلحصائی. األسال

 كرونباخ حلساب ثبات االختبار         معامل ألفا1

 (  spssق استخدام برانمج احلاسوب )  ينة وذلك عن طر ي درجات أفارد العنياس الفروق بي لقنينتي, لع اختبارات   2

 ( النتائج ومناقشتها   10
 لإلجابة على تساؤالت البحث :  

ة ؟ قامت يبينة سرت اللية مبدياء ملرحلة الثانو يميل الطالب يف مادة الكيهم استخدام املعمل يف رفع مستوى حتصسيأوال: هل 
 لي :  ي الباحثة مبا

ق املعمل وأخرى يسها عن طر ية مت تدر يبي , جمموعة جتر نينة البحث إىل جمموعتي( قسمت عنيمدرسة عقبة بن انفع )بن  1
ة يف مستوى يبي الاابطة والتجر ني جمموعتنياس الفروق بية )اإللقاء( وبقيديقة التقليق الطر يسها عن طر يضابطة مت تدر 

أي انه توجد  0.5. , ابهنا دالة عند مستوى ني متطابقتنينتي( لع t. Testابستخدام اختبار)  الدراسيل يالتحص
عين ية , مما يبيلصاحل امجمموعة التجر  يالدراسل ية يف التحصيبي امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجر نية بيفروق دالة إحصائ
 ال من امجمموعة الاابطة ,   ية أكثر حتصيبيأن امجمموعة التجر 

 ة , ومستوى ي( ودرجة احلر  مة )  یاري وقیمتوسط الدرجات واالحنراف املع
 (ني يف مدرسة عقبة ب  انعع )بننيللمجموعتالداللة 

 اجملموعة نةیالع املتوسط يار یاملع االحنراف tمة یق ةيدرجة احلر  الداللة

000      
 5.402 44 دالة

 ةيبيجتر  25 22.36 6.824

 ضابطة 25 13.44 4.647

ق املعمل وأخرى يبها عن طر ية مت تدر يبي , جمموعة جتر نينة البحث إىل جمموعتية )بنات( قسمت عيمدرسة الثورة العرب  2
ة يف مستوى يبي الاابطة والتجر ني امجمموعتنياس الفروق بي( وبقة )اإللقاءيديقة التقليق الطر يسها عن طر يضابطة مت تدر 

أي أنه توجد فروق  0.5. , أبهنا دالة عند مستوى ني متطابقتنينتي( لع(t. Testابستخدام اختبار  الدراسيل يالتحص
دل على ية وهذا يبير لصاحل امجمموعة التج الدراسيل ية يف التحصيبي امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجر نيب ةيإحصائدالة 
     الدراسيل ييف مستوى التحص ايابجيإ اري أتثؤثر ياء يميس مادة الكيدل على استخدام املعمل يف تدر ي

 ( ودرجة ,  tمة )یاري وقی متوسط الدرجات واالحنراف املعنيبي( 6اجلدول رقم )
 ة )بنات(یثورة العرب يف مدرسة النيلمجموعتل مستوى الداللة 

 اجملموعة نةیالع املتوسط االحنراف tمة یق ةيدرجة احلر  الداللة

000   
 4.271 44 دالة

 ةيبيجتر  23 33.70 6.898

 ضابطة 23 26.30 4.617
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رة ع استماياستخدام املعمل ؟ قامت الباحثة بتوز  مهاراتق املعمل إىل اكتساب الطالب يس عن طر يؤدي التدر ي: هل  ایاثن
                ( طالب ا وطالبة 80نة من طالب قوامها )يكتسبها الطالب من خالل استخدام املعمل عيكن أن مياليت  املهاراتان حول ياستب

 مهاراتكتسبون يأي انه الطالب   0.05 ة   وكانت دالة عند مستوىيبينة سرت اللياء مبديمية قسم الكيابملرحلة الثانو 
 املهاراتاس مدى اكتساب ياء , وقامت الباحثة بقيميس الكية يف تدر يقة املعمليطر استخدام املعمل من خالل دارستهم ابل
كتسبها الطالب من يكن أن مياليت  املهاراتان حول يع استبي , وذلك بتوز نياملعلم أراءاخلاصة ابستخدام املعمل من خالل 

ة وهي دالة يبينة سرت اللياء مبديمية قسم الكينو ( من معلمي املرحلة الثا20 قوامها )نينة من املعلميخالل استخدام املعمل ع
س ية يف تدر يقة املعمليكتسبون مهارات استخدام املعمل من خالل دارستهم ابلطر يالطالب  أنأي  0.5.عند مستوى 

                  نيء املعلمار اء وفقا آليميالك

 ة , ومستوى ي( ودرجة احلر  tمة  ) یاري وقیمتوسط االحنراف املع
 املهارة م  استخدام العمل اكتسابلدى الطالب يف لة الدال

 املهارات العدد املتوسط اريیاملع االحنراف tمة یق احلريةدرجة  الداللة

 الطالب 80 17.2000 3.72606 36.487 79 000.

ع يثة بتوز  ؟ قامت  الباحنيس من خالل املعمل إىل اكتساب الطالب مظاهر التفاعل مع املعلميؤدي التدر ياثلثا: هل 
نة من يكتسبها الطالب من خالل استخدام املعمل على عيكن أن ميان حول مظاهر التفاعل مع املعلم اليت ياستمارة استب

كتسب يأي الطالب  0.5.ة وكانت دالة عند مستوى يبينة سرت اللية مبدي( طالبا وطالبة يف املرحلة الثانو 80الطالب قوامها )
ان حول مظاهر التفاعل مع املعلم اليت يع استمارة استبي , وذلك بتوز نياملعلم آراءاملعمل من خالل  نيمظاهر التفاعل مع املعلم

نة سرت ياء مبديمية قسم الكيمن معلمي املرحلة الثانو  20 قوامه نينة من املعلميكتسبه الطالب من خالل على عيكن أن مي
س ية يف تدر يقة املعملين مظاهر التفاعل من خالل دارستهم ابلطر كتسبو يأي الطالب  0.5.ة , وكانت دالة عند املستوى يبيالل
     نياملعلم آلراءاء وفقا يميالك

 ة, ومستوىي( ودرجة احلر  مة )یاري وقیمتوسط الدرجات واالحنراف املع
 املهارة م  استخدام العمل اكتساب يف نيالداللة  لدى املعلم 

 املهارات العدد املتوسط يار یاملع االحنراف tمة یق احلريةدرجة  الداللة

 نياملعلم 20 19.0500 2.11449 36.061 19 000.

 

 ( أهم نتائج البحث   11

( على نيعقبة بن انفع )بن ة يف مدرسة يبي متوس  درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجر نية بيتوجد فروق دالة إحصائ  1
                        ة   يبيموعة التجر لصاحل امجم الدراسيل ياس التحصيمق

ة )بنات( على يالثورة العرب ة يف مدرسة يبي متوس  درجات امجمموعة الاابطة وامجمموعة التجر نيا بيتوجد فروق دالة إحصائ  2
 ة                          يبيلصاحل امجمموعة التجر  الدراسيل ياس التحصيمق

 استخدام املعمل                           هاراتملق املعمل إىل اكتساب يس عن طر يؤدي التدر ي  3

      نيق املعمل إىل اكتساب الطالب مظاهر التفاعل مع املعلميس عن طر يؤدي التدر ي  4
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 ات   ي( التوص12

 .ي :  أيها البحث احلايل توصي الباحثة مما يمن خالل النتائج اليت توصل إل

ة املناسب لكل ختصص يمية وتويف الوسائل التعليقيع أقسام العلوم التطبيمج ة يفي املعامل يف املدارس الثانو ريضرورة توف  1
 من التخصصات                                                                           

له يتمكن الطالب , والرفع من مستوى حتصيب يف املعمل حىت يللتدر  الدراسيص حصص يف اجلدول يالعمل على ختص  2
                                                                                                  

بهم ية لتدر ي الرتبو ري أصحاب املؤهالت غنية خاصة منهم املعلمية يف املدارس الثانو يقي العلوم التطبنيت ملعلما دور ميتقد  3
 ة استخدامها              يفية وكية املعملقيدهم أبسس استخدام الطر يس وتزو يالتدر  طرائقعلى 

م ية ورصد درجات أثناء تقسيمية التعليق استخدام املعمل يف العملي للطالب على التفاعل معهم عن طر نيع املعلميتشج  4
 ة    ي اجلانب العملي يف املادة العلمرياملادة نظ

 ( قائمة املراجع   13
 أوال : الكتب   

 ة    ي, مصر : مكتبة األجنلو املصر  3ة, طيالعقل القدرات(  1980أبو حطب , فؤاد )  1

 , القاهرة: دار النشر للجامعات   5ة , طية والرتبو ي(   مناهج يف العلوم النفس2006أبو عالم , رجاء محمود )  2

 الزهراءدار :  السعوديةة ي, اململكة العرب 1به ومتطلباته , طيم العلوم أسالي(   تعل2000رد , على امحد بن امحد )االر   3
      ايالر 

 ان     ي  البشري , دمشق : مطبعة ابن حية التكليكلوجية دارسة سي(   الصحة النفس1983م )يالرفاعي , نع  4

 ة للكتاب  يا : الدار العربيبيل  3ة الشباب , طية لرعاية والرتبو ي(   األسس النفس1987باين , عمر محمد )يالش  5

 ة    يو اا : دار مشوع الثقافة الز يبيل 1س العلوم , طياهات معاصرة يف تدر (   اجت2008العلواين , مهند سامي )  6

 دا   يعمان : دار غ  1س العلوم العامة , طيثة يف تدر ياحلد االسرتاتيجيات(   2008دعمس , مصطفى منر )  7

 عمان : دار الشروق       1س العلوم , طيب تدر ي(   أسال1994ش محمود )يتون عايز   8

 القاهرة : دار الفكر العريب     2 س العلوم , طيثة يف تدر ي(   االجتاهات احلد2009السالم ) عبد  9

 ة    ي, عمان : دار املكتبة الوطن 1س , طيق التدر ي(   طر 2010ان محمد )ميعمر , إ  .1

ر   : الداايه ,ط, الر يف املؤثرةته واقعه والعوامل ايدارساته نظر  الدراسيل ي(   التحص2010معجب احلامد محمد )  11
 ة    يالصولت

ة املتحدة للتسوق يس العلوم , القاهرة : الشركة العربيب تدر ي(  أسال2008د )ين , وحاعقوب , جرب ينشوان   12
 دات    يوالتور 

 ا : الرسائل   یاثن

قة املعمل والعر  العملي يف اكتساب يقة احملاضر وطر يكل من طر   ماستخداة ي(   فعال2001ل , انصر موسى )يإمساع  13
 ا     ي , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجرية بقاع غزة( , رسالة ماجستياء لطالب املرحلة الثانو يم األحيمفاه
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اس أثره على يات مبرحلة األساس وقيضاين الر ي( , استخدام احلاسب اآليل يف متر 2004) احلسن , انتصار امحد عبدهللا   14
  , جامعة اخلرطوم    ريل , رسالة ماجستيالتحص

األخرى  املهارات العلمي وبعض رية التفكية يف تنميقة املعملية استخدام الطر ي( , فاعل1988الطناوي , عفت مصطفى )  15
 .  ء لدى طالب الص  الثاين اثنوي , جامعة املنصورة , مصر ايز ييف مادة الف

م ياليت تواجه معلمي العلوم ملرحلة التعل ةيسية املفتش الرتبوي يف حل املشكالت التدر ي(   فاعل2010) ي , سعادري اهلنش  16
ة, ية العلوم اإلنسانيا ,كلية الدارسات العليمي أكادرين , رسالة ماجستاية غر يدة بشعبياجلد املقرراتاألساسي يف ضوء 

 ا    يبيل
 , رسالة نيد املعلما إلعدايلطلبة املعاهد العل الدراسيل يل وعالقتهما ابلتحصي(  الرضا وامل2004ة محمد )ري ك , مسيبر   17

 ا     يبيمبنطقة النقاط اخلمس , ل ليأبر ة , جامعة السابع من ية الرتبي , كلريماجست
ة يديقة التقلية والطر يقة االستقصائية والطر يقة املعملي(   اثر استخدام الطر 1980مان )ين محمد سليمحامة , صالح الد  18

  , جامعة طنطا , مصر    ريجستة , رسالة مايذ املدرسة الثانو يل تالميعلى حتص

 جامعة دمشق     دكتوراهمي ابلنجاح االجتماعي , رسالة يل التعلي(   عالقة التحص2001) ميإبراهنوفل   19

 ة   یر الرمسي               اثلثا  : التقار 
 ا     يبيبلس , لاة , طر ية والبحوث الرتبو يمي( , مركز املناهج التعل2009م )ية والتعليرة الرتباوز   .2

 ة   ی                   بعا  : املراجع األجنبرا
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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