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اإلهداء
إٌٝاٌٍز٘ٚٓ٠جباٌحتٚاٌحٕبْٚصسػبفٟٔفغٟوًِؼبٟٔاٌىشَٚاٌٛفبء 
ٟوًدٚافغاٌزضح١خٚاٌؼطبء ,,
ٚأٚسثبف ّ
إٌِٓٝرٕحٌّٕٟٙب٘بِزٕبإخالالًٚإوجبساًإٌٝأحتإٌبط ,,
ٚاٌذٞاٌّؼطبء,,,أِٟاٌحٕٔٛخ 
إٌٝشش٠هح١بر..ٟإٌِٓٝطجش١٘ٚأٌٟاٌىث١شفٟعجً١ارّبَدساعز ,,,ٟ
إٌٝعٕذٚٞػضٚرٟفٟ٘زٖاٌح١بح,,صٚخٟاٌؼض٠ض 
إٌِٓٝأحجٗلٍجٟلجًأْرشاٖػ ,,,ٟٕ١
إٌٝوًِٓشدؼٕٟٚحشصػٍٝارّبَدساعزٟٚاٌغؤايػٕ ,,ٟ
اخٛارٟٚاخٛأٟٚػّزٟٚثٕبدػّ ٟ
إٌٝاٌّ١ذاْاٌزشثٞٛوبفخ ,,

أ٘ذ٘ٞزااٌؼًّاٌّزٛاضغ
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شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ المحبة المبعوث رحمة لمعالميف وبعد ..

بعد أف َّ
مف اهلل تعالى عمي بإكماؿ ىذه الرسالة أنطمؽ مف قوؿ المصطفى – صمى اهلل عميو وسمـ –
(مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) يطيب لي ويسعدني أف أتقدـ ببالغ الشكر وعظيـ االمتناف لكؿ مف

كاف عوناً وسنداً في إخراج ىذا العمؿ المتواضع.

فأبدأ بجامعة األزىر والتي فتحت ذراعييا لكؿ طبلب العمـ والمعرفة

وأخص بالذكر عميد الدراسات

العميا الدكتور :أمين توفيق حمد لما يقدمو مف تسييبلت وتذليؿ الصعاب لمدارسيف وتشجيع البحث

العممي وعميد الكمية الدكتور :محمد محمد عميان

آغا الذي أشرؼ عمى ىذه الرسالة

ورئيس قسـ أصوؿ التربية الدكتور :محمد ىاشم

وأيضاً الشكر الحار لمدكتور :محمود عبدالمجيد عساف الذي

أشرؼ عمى ىذه الرسالة وقدـ لي كؿ عوف ونصح في دراستي

والشكر موصوؿ لمدكتور :صييب

كمال اآلغا والدكتور :زياد عمي الجرجاوي حيث تفضبل بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة

وشكري وتقديري أيضا إلى األساتذة الذيف أسيموا في تحكيـ االستبانة األولية إلى أف خرجت بصورتيا

النيائية وأخص بالذكر األساتذة في جامعة األزىر وجامعة األقصى وجامعة القدس المفتوحة والجامعة
اإلسبلمية.
وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر والتقدير والعرفاف إلى أبي الغالي وزوجي العزيز وأخواتي الذيف مدوا يد

العوف وشاركوني في ىذا الجيد وأخي اًر أدعو اهلل أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصاً لوجيو الكريـ.
وأسأؿ اهلل أف أكوف قد وفقت في دراستي ىذه

فما كاف فييا مف مواطف إجادة فمف اهلل عز وجؿ

وما كاف فييا مف مواطف تقصير وضعؼ فمف نفسي .
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ممخص الدراسة

واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة من وجية نظر معممي العموم وعالقتو بالقيم
العممية لدييم بمدارس االونروا بمحافظات غزة
إعداد:

رضا أبو مغصيب
إشراف

د .محمود عبدالمجيد عساؼ

د .محمد ىاشـ آغا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي

العموـ في مدارس األونروا بمحافظات غزة وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ وكذلؾ الكشؼ عف أثر
متغيرات (الجنس _سنوات الخدمة _المنطقة التعميمية _المؤىؿ العممي).
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
معممي مادة العموـ العامميف في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف

(االونروا) بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي  2014/2013والبالغ عددىـ ( )306وقد تـ اختيار عينة
الدراسة بطريقة المسح الشامؿ.
قامت الباحثة ببناء وتطوير أداة الدراسة وىي عبارة عف استبانتيف:

األولى :تتعمؽ بواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة
الثانية  :متعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1أف الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة كانت
 68.81%وىي درجة كبيرة وتراوحت المجاالت بيف ( )%80.32 _ %57.16حيث كاف
أعبلىا المجاؿ الثالث/إدارة المعمـ لممختبر بنسبة %80.32وأخرىاً المجاؿ األوؿ /مصادر
الدعـ الموجستي (الخدمات) بنسبة .%57.16
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة في الدرجة الكمية تعزي
إلى المتغيرات (الجنس المنطقة التعميمية).

د

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة في الدرجة الكمية تعزى
إلى متغير سنوات الخدمة ماعدا في المجاؿ الخامس /تقويـ العمؿ المخبري حيث كانت
الفروؽ لصالح مف يتمتعوف بسنوات خبرة أكثر مف  10سنوات وكذلؾ عدـ وجود فروؽ في
الدرجة الكمية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ماعدا في المجاؿ األوؿ /مصادر الدعـ
الموجستي (الخدمات) والمجاؿ الرابع /وسائؿ األمف والحماية حيث كانت الفروؽ لصالح
حاممي درجة البكالوريوس.
 .4الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لتمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية بمغت  %81.81وىي درجة
كبيرة حيث تراوحت المجاالت بيف ( )%82.76 _ %81.06حيث كاف أوليا المجاؿ
الرابع /أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء المركز األوؿ بوزف نسبي ( )%82.76وأخيرىا المجاؿ
الثالث /قبوؿ النقد والتأني في الحكـ بنسبة (.)%81.06
 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة في الدرجة الكمية تعزى إلى متغرات (الجنس المنطقة التعميمية المؤىؿ
العممي) وكذلؾ عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ماعدا
المجاؿ الثالث /قبوؿ النقد والتأني في الحكـ حيث كانت الفروؽ لصالح مف يتمتعوف بسنوات
خدمة أكثر مف  10سنوات.
 .6وجود عبلقة ارتباطية طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بيف واقع إدارة مختبرات العموـ في
ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ حيث بمغ
معامؿ ارتباط بيرسوف  0.518بقيمة احتمالية .0.00
توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزىا:
 .1ضرورة أف تتبنى إدارة التربية والتعميـ في وكالة الغوث سياسة جديدة فيما يتعمؽ بالدورات التي
يتمقاىا معممو العموـ والعمؿ عمى توفير كوادر مختصة ومؤىمة تأىيبلً عممياً تربوياً كافياً حتى
تحقؽ ىذه الدورات مبتغاىا.

ٖ

 .2ضرورة اىتماـ إدارة التربية والتعميـ في وكالة الغوث بالنشاط العممي لمختبرات العموـ وذلؾ
بتنظيـ مسابقات عممية تيدؼ إلى إقامة معرض عممية وتقديـ العروض.
 .3ضرورة العمؿ عمى إشراؾ مديري المدارس ومعممي العموـ في ورش العمؿ والمقاءات العممية
التي تتعمؽ بمبحث العموـ بما يضمف تنمية اتجاىات ايجابية لدييـ نحو أىمية مختبر العموـ
وضرورة تفعيمو بالشكؿ المطموب.
 .4ضرورة قياـ اإلدارة المدرسية بتفعيؿ دور المجتمع المحمي في العممية التعميمية واشراكيـ فييا
مف خبلؿ توفير الدعـ المادي لمختبر العموـ وحث الطمبة عمى االلتزاـ والجد والمثابرة
والمحافظة عمى مقتنيات ومصادر التعمـ في المدرسة.
 .5التركيز عمى تنمية القيـ العممية الذاتية مثؿ (التسامح الحيادية تقبؿ النقد التأني في الحكـ
حب االستطبلع العممي تقدير الذات) مف قبؿ معممي العموـ مف خبلؿ االستراتيجيات
التدريسية والدورات المناسبة.
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Abstract
"The Reality of Science Labs Management in the Light of the Quality
Standards from the Science Teachers' Perspective and its Relationship
with the Scientific values that UNRWA Schools have in Gaza
Governorates"
By:
Reda Abu Mughesip
Dr. Mohammad Hashim Agha

Supervised by :
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The study aimed at identifying the reality of management of science labs in
the light of the quality standards from the perspective of science teachers in
UNRWA schools in Gaza Governorates and its relationship to the scientific
values they have, as well as the exploring the effect of the variables (sex _
years of service _ district _ Qualification)
The researcher used in this study descriptive analytical approach and the
study population consisted of all science teachers working in UNRWA prep
school 's in Gaza Governorates for the scholastic year 2013/2014 totaling (
306 ) The census was performed on the study population ..
The researcher designed and developed two questionnaire which formed the
main tool to collect primary data :
The first questionnaire related to the rate of management science labs in the
light of the quality standards
The second questionnaire related to the scientific values among science
teachers
The study results can be summarized as following :
1-The total score for the estimation of the sample to the reality of
management science labs in the light of the quality standards was 68.81 %,
which is a high degree ,the ranging fields were between ( 57.16 % _ 80.32 % )
, where the highest third area / teacher management to the laboratory with
80.32 %,, and last the first domain / sources of logistical support ( services )
increased with 57.16.%
2- There is no statistically significant differences at the level of significance
(a <=0.05) between the means of the sample estimates of the reality of
management science labs in the light of the quality standards in the total score
attributed to the variables (sex , school education area).
3-There are no statistically significant differences at the level of significance
(a <=0.05) between the means of the sample estimates to the reality of
management science labs in the light of the quality standards in the total score
attributed to the variable years of service , except in the fifth area / evaluating
laboratory work where the differences were for the benefit of those with years
ص

of experience of more than 10 years , as well as the lack of differences in the
total score attributed to the variable qualification except in the first domain /
sources of logistical support ( services ) and the fourth area / means of
security and protection , where the differences were for the benefit of holders
of bachelor's degree.
4-The total estimation of the representative sample of the science teachers
of scientific values amounted to 81.81 %, which is a high degree , ranging
between ( 81.06 % _ 82.76 % ), where fourth area / ethics of science and
reverence for scientists got the first rank with relative weight of ( 82.76 % ),
and last the third area / acceptance to criticism and faire judgment with (
81.06.%)
5-There is no statistically significant differences at the level of significance (a
<=0.05) between the mean estimation of the sample in the total score
attributed to variables of (sex , education area , qualification ) , as well as the
lack of differences in the total score attributed to the variable of years of
service except the third area / acceptance to criticism and faire judgment
where the differences were for the sake of years of service more than 10
years.
6- There was a strong correlation relationship between the reality of
management science labs in the light of the quality standards from the
perspective of science teachers and its relationship to the scientific values
that they have , with a Pearson correlation coefficient 0.518 with probability
value of 0.00.
The study recommendations can be summarized :
1-There is a dire need for the Department of Education in UNRWA to adopt
a new policy regarding the courses delivered to science teachers , and to
provide competent cadres qualified scientifically and educationally
sufficiently in order to achieve the goals of the courses .
2-. The Education department should pay more attention to scientific
activities for science labs and organizing scientific competitionsand
scientific exhibition.
3-There is a need to involve school principals and science teachers in
workshops and scientific meetings related to science , so as to ensure the
development of positive attitudes towards the importance of laboratory
science and the need to activate lab as required.
4-There is a need for the school administration to activate the role of the
local community in the educational process and to involve them in through
ذ

the provision of material support to the science lab , and urging the students
to commitment , hard-working and perseveration of the belongings and the
learning sources at school.
5-.Emphasizing on the development of scientific values such as self
(tolerance , neutrality , acceptance to criticism, faire judgment , scientific
curiosity , self-esteem ) by science teachers through instructional strategies
and appropriate course
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قائوت الوحتىياث
م

رقم

الموضوع

الصفحة

  1لشآْوش ُ٠
  2إ٘ذاء 
  3شىشٚرمذ٠ش 
ٍِ  4خضاٌذساعخثبٌؼشث١خ 
ٍِ  5خضاٌذساعخثبإلٔدٍ١ض٠خ 
  6لبئّخاٌدذاٚي 
  7لبئّخاٌّالحك 
 اٌفظًاألٚي:اٌخٍف١خإٌظش٠خٌٍذساعخ 
ِ  1مذِخاٌذساعخ 
ِ  2شىٍخاٌذساعخ 
  3فشٚعاٌذساعخ 
  4أ٘ذافاٌذساعخ 
  5أّ٘١خاٌذساعخ 
ِ  6ظطٍحبداٌذساعخ 
  7حذٚداٌذساعخ 
 اٌفظًاٌثبٔ:ٟاإلطبسإٌظشٌٍٞذساعخ 
الوبحث األول :إدارة هختبراث العلىم في ضىء
1
هعايير الجىدة
ِ  2مذِخ 
  3رؼش٠فاإلداسح 
  4أّ٘١خاإلداسح 
  5خظبئضاإلداسح 
  6دٚساإلداسح 
ِ  7فَِٛٙشاوضِظبدساٌزؼٍُ 
  8أ٘ذافِشاوضِظبدساٌزؼٍُ 
  9أّ٘١خِشاوضِظبدساٌزؼٍُ 
  11فٍغفخِشاوضِظبدساٌزؼٍُٚأعغٙباٌزشث٠ٛخ 
ِ  11شاوضِظبدساٌزؼٍُضشٚسحرشث٠ٛخ 
  12اٌّزطٍجبداألعبع١خٌّشاوضِظبدساٌزؼٍُ 
ٞ
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  13إداسحِشاوضِظبدساٌزؼٍُ 
ِ  14ىٔٛبدِشاوضِظبدساٌزؼٍُِٙٚبِٙب-1:اٌّىزجخ 
-2  15اٌٛعبئًاٌزؼٍ١ّ١خاٌزؼٍّ١خ 
ِ-3  16خزجشاٌحبعٛة 
-4  17اٌّخزجشاداٌّذسع١خ 
ِ  18فَِٛٙخزجشاداٌؼٍ َٛ
  19أّ٘١خِخزجشاٌؼٍ َٛ
  21األ٘ذافاٌز٠ٟحممٙبِخزجشاٌؼٍ َٛ
  21أٔٛاعاٌؼًّاٌّخجش ٞ
ِ  22ؼٛلبداعزخذاَاٌّخزجشاٌّذسع ٟ
ِ  23ؼب١٠شٔدبذِخزجشاداٌؼٍ َٛ
ِ  24حضشاٌّخزجش 
  25احز١بطبداألِٓٚاٌغالِخفٟاٌؼًّاٌّخجش ٞ
  26إداسحاٌّخزجشاٌّذسع ٟ
  27إداسحِخزجشاداٌؼٍَٛفٟضٛءِؼب١٠شاٌدٛدح 
ِ  28فَٛٙاٌدٛدحفٟاٌٍغخ 
  29اٌدٛدحفٟاالططالذ 
ِ  31ؼب١٠شاٌدٛدح 
  31الوبحث الثاني :القين العلويت لذي هعلوي العلىم
  32اٌّؼٕٝاٌٍغٌٍٞٛم ُ١
  33اٌزؼش٠فاالططالحٌٍٟم ُ١
  34اٌمُِِٕٓ١ظٛساٌفٍغفبداٌّخزٍفخ 
ِ  35فَٛٙاٌمُ١فٟاٌذ ٓ٠
ِ  36شاحًرىٓ٠ٛاٌم ُ١
  37خظبئضاٌم ُ١
  38رظٕ١فاٌم ُ١
  39اٌمُ١اٌؼٍّ١خ 
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الفصل األول
الخمفية النظرية لمدراسة

مقدمة:

تيدؼ األنظمة التربوية في جميع المجتمعات إلى بناء المواطف الصالح الذي يحقؽ التوازف النفسي
لذاتو

ويكوف عضواً فاعبلً في بيئتو ومتكيفاً مع ما يحيط بو

لذلؾ فقد سخرت الدوؿ جيودىا

وطاقتيا مف خبلؿ البحث العممي في مجاؿ التربية لموصوؿ إلى نتائج وتوصيات تحقؽ ألفرادىا الحياة

الكريمة بتوجيو طاقتيا وفؽ ميوليا وحاجاتيا واستعداداتيا كما تحقؽ ليذه المجتمعات رقييا وتقدميا.

ويعد تدريس العموـ مف المجاالت التي حظيت باىتماـ كبير في ىذه األنظمة إذ أف التقدـ العممي
ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى خدمة اإلنسانية ولعؿ ما يميز دروس العموـ عف دروس المواد األخرى

ارتباط محتوى المادة بالنشاط العممي والتجريب وألف مادة العموـ تحوي عمميات العمـ األساسية كاف
الزما التركيز عمى الجانب العممي واألنشطة المرافقة التي مف شأنيا إكساب الطالب ىذه العمميات
وتعويده عمى االكتشاؼ والتجريب

ولكي يتمكف الطالب مف تنفيذ األنشطة واجراء التجارب البد مف

توفر المكاف المناسب والمييأ بكافة التجييزات والمتطمبات الضرورية.

إف النشاط المعممي يسيـ في تحقيؽ الكثير مف أىداؼ التربية العممية كفيـ طبيعة العمـ والمعرفة
العممية وتنمية عمميات العمـ األساسية وزيادة واقعية الطبلب لمتعمـ

وتنمية ميارات التفكير العممي

واالبتكاري لدى الطبلب وتنمية االتجاىات والقيـ والميوؿ واالىتمامات العممية لدى المتعمميف

(عمي .)193-192 :2001

ويشير البعض إلى أىمية النشاط المعممي ودوره الضروري في دراسة العموـ وأنو مف الصعب تصور

برنامجا فعاال لمعموـ دوف استخداـ النشاط المعممي كما أف إج ارء الطالب لمتجربة بنفسو يعد ميما
لمغاية في تدريس العموـ(.كاظـ وزكي )22 :1999

ولذا كاف ال بد مف وجود مكاف مخصص ومقر مجيز بكافة مستمزماتو يمكف لمطمبة ممارسة األنشطة

والتجارب العممية فيو بحرية وأماف تحت إشراؼ معمـ العموـ وبناء عمى توجيياتو وفؽ ما يتطمبو المنيج

المقرر وبما يتناسب مع المرحمة الدراسية
وتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

وال أفضؿ وأنسب مف المختبر المدرسي ألداء ىذا الدور

بينما يرى البعض اآلخر دور المختبر في تدريس العموـ والعممية التربوية باعتباره جزءًا ال يتج أز مف

التربية العممية وتدريس العموـ

وىو القمب النابض في تدرس العموـ في مراحؿ التعميـ المختمفة ولذا

فإف االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ والتربية العممية تولي المختبر المدرسي واألنشطة العممية
2

المرافقة أىمية كبيرة فالمختبر يرتبط ارتباطا عضويا بالمواد العممية المنيجية والتي مف المفترض أف
تكوف مصحوبة باألنشطة العممية مف جية وتحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ مف جية أخرى

(زيتوف .)160 :2004

ويمكف القوؿ إف نجاح مختبرات العموـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة منيا يتوقؼ عمى حسف إدارتيا

وذلؾ ألف مادة العموـ تحوي عمميات العمـ األساسية وبالتالي كاف مف الضروري التركيز عمى الجانب

العممي واألنشطة المرافقة التي مف شأنيا إكساب الطالب ىذه العمميات وتعويده عمى االكتشاؼ
والتجريب خاصة في المرحمة اإلعدادية والتي تقتضي تعويد الطبلب واكسابيـ ميارات البحث
والتجريب واالستقصاء لتأىيميـ لمحياة الثانوية والجامعية فيما بعد.
ولكي يكوف المعمـ قاد ًار عمى تحقيؽ أىداؼ مختبر العموـ

فإنو يحتاج إلى إدارة تدرؾ طبيعة العمـ

فتحرص عمى المتابعة بعد التخطيط وتعمؿ عمى توفير المرافؽ واألدوات والمواد البلزمة وتشرؼ عمى

المعمميف في تنفيذىـ لخططيـ في العمؿ في المختبر
المعمميف أو الطبلب.

ويناؿ المختبر اىتماماً

سواء عند تقييـ

وفي ضوء تطبيؽ مفيوـ ومبادئ ومعايير الجودة عمى جميع عناصر النظاـ التعميمي بما فييا

المعمميف الذيف ىـ أىـ ىذه العناصر باعتبارىـ القوي البشرية القادرة عمى االستخداـ األمثؿ لكافة
المدخبلت التعميمية البد مف وجود معايير ومؤشرات يظير مف خبلليا دور ىذه المعايير والمؤشرات
عمى تطوير معايير األداء وتطوير البرامج والخطط الدراسية وتحسيف عمميات التقويـ التربوي حيث أف

التركيز عمى مدخبلت و عمميات النظاـ التربوي ىو وحده الذي يكفؿ لنا جودة مخرجات ىذا النظاـ
واالرتقاء كمستوى األداء والتحسيف والتطوير المستمريف (الخطيب وآخروف )17 :2005

ويستمزـ نقؿ العمـ لؤلفراد والمجتمعات االستعانة بوسائؿ تكنولوجية متنوعة ضمف السياؽ الثقافي

لممجتمعات حتى يكوف مقبوالً ونافعاً؛ بمعنى أف تتوفر مجموعة مف المستويات األخبلقية لرجاؿ العمـ

تكوف مسئولة عف ضبط أنشطتيـ العممية والتكنولوجية وتوجيييا في مختمؼ التخصصات مجاالت

الحياة وتسمى ىذه المستويات بالقيـ العممية ليشتؽ بذلؾ مفيمو القيـ العممية مف خبلؿ العبلقة التبادلية

والتبلزمية بيف العمـ والقيـ(الحربي )3 :2010
فالقيـ العممية فرع مف مصفوفة القيـ ذات المفيوـ ثبلثي العناصر  :المفيوم المعرفي المسئوؿ عف
تزويد الفرد بالمعمومات عف طبيعة القيـ العممية والمفيوم الوجداني المسئوؿ عف تشكيؿ الميوؿ

واالتجاىات لديو والمفيوم األدائي المعني بسموكياتو ويكتسب الفرد القيـ العممية مف أصولو الدينية
والثقافية واالجتماعية ويشعر نحوىا بالقبوؿ وتكوف مف عوامؿ تشكيؿ شخصيتو ومف مياميا دفع
3

الفرد إلى مواجية الظواىر المختمفة بحكمة واقتدار

لذا فالقيـ العممية لديو تمثؿ نوعا مف المحددات

والضغوط التي تؤثر في سموكو تأثي اًر مباش اًر(.استيتية وصبحي )129 :2002

وقد اىتـ عدد مف الباحثيف بدراسة القيـ العممية كدراسة النوح( )2007والحربي()2010

وشياب( )1999التي تناولت القيـ العممية التي تحدد السموؾ العممي لدى الطمبة وىذا مؤشر فعمي
الستحقاؽ ىذا النوع مف القيـ لمدراسة إضافة إلى تزايد النداءات التربوية بضرورة عودة المؤسسة
التعميمية إلى ممارسة دورىا في التعميـ إلى جانب ترسيخ القيـ الحضارية لممجتمع واستيعاب ما
وصمت إليو الحضارة اإلنسانية مف رقي وتقدـ في مجاالت مختمفة مثؿ العموـ والتكنولوجيا ووسائؿ

االتصاؿ مع الحفاظ عمى أصالتو وقيمو وتقاليده األصمية.

ومف ىذا المنطمؽ تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة
وعبلقتو بالقيـ العممية في مدارس االونروا مف وجية نظر معممي العموـ مف أجؿ النيوض بيذا الواقع

كي يحقؽ أىدافو.

مشكمة الدراسة:

إف أكثر ما يميز دروس العموـ عف دروس باقي المواد األخرى ارتباط محتوى المادة بالنشاط العممي

والتجريب الذي ال ينفؾ عنو بأي حاؿ مف األحواؿ ونظ ًار لما تقوـ بو مختبرات العموـ مف دور فعاؿ

في تييئة فرص الكشؼ عف اإلبداع واالبتكار لدى طبلب المرحمة اإلعدادية وذلؾ إلعدادىـ لمتعميـ

الثانوي والجامعي فيما بعد فقد بادرت وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف في محافظات غزة بتوفير
مختبرات العموـ وتييئتو بكافة التجييزات والمتطمبات الضرورية في مدارسيا وبالرغـ مف الجيود التي

تُبذؿ مف أجؿ النيوض بمستوى أداء ىذه المختبرات إال أف إدارة ىذه المختبرات ليا دور أساسي في
تحقيؽ األىداؼ المرسومة ليا.
ويشير العديد مف الباحثيف مثؿ الغامدي ( )2012والعسيري ( )2001وعدوان ( )2000والضبان

( )1999إلى وجود قصور في مستمزمات المختبرات المدرسية وتجييزاتيا األمر الذي يؤثر بدوره عمى

استخداميا في إجراء األنشطة المعممية وتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا وقد أجمعت ىذه الدراسات عمى
أف معظـ المعوقات ىي إدارية بالدرجة األولى

وبالتالي فإف القائـ عمى المختبر ومف خبلؿ عممو

اإلداري عمى األعماؿ المخبرية مف حيث التخطيط والتجييز والمتابعة والتقويـ والتنسيؽ والتوجيو

يستطيع تفعيؿ واقع العمؿ المخبري بالمدارس عند تدريس العموـ .حيث طبيعة العصر الذي نحف فيو

تؤكد عمى الجودة في جميع المجاالت فضبلً عف التقدـ العممي والتكنولوجي السريع الذي أثر عمى كؿ

مناحي الحياة بما فييا التعميـ.
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وبالتالي يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة وعالقتو بالقيم العممية في مدارس

االونروا اإلعدادية بمحافظات غزة؟

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما درجة تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية
نظر معممي العموـ في مدارس األونروا اإلعدادية؟

 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات
تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا

االعدادية تعزى لمتغيرات الدراسة ( الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىؿ
التعميمي )؟

 .3ما درجة تمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية في مدارس االونروا بمحافظات غزة؟

 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية بمدارس االونروا تعزى لمتغيرات الدراسة

(الجنس– سنوات الخدمة– المنطقة التعميمية – المؤىؿ التعميمي )؟

 .5ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف درجة
تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ نحو القيـ العممية ؟

فروض الدراسة:

ينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات التالية:
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا
االعدادية تعزى لمتغير الجنس (ذكر أنثى)

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا
االعدادية تعزى لمتغير المنطقة لتعميمية ( .الشماؿ غزة الوسطى خانيونس رفح)

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا
االعدادية تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  10 – 5 5أكثرمف )10
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 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا
االعدادية تعزى لمتغير المؤىؿ التعميمي (بكالوريوس دراسات عميا)
وينبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرضيات التالية:

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى لمتغير الجنس (ذكر أنثى)

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى لمتغير المنطقة لتعميمية ( .الشماؿ غزة

الوسطى خانيونس رفح)

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف 5

–5

 10أكثرمف )10

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى لمتغير المؤىؿ التعميمي (بكالوريوس

دراسات عميا)

وينبثؽ عف السؤاؿ الخامس الفرضية التالية:
توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف درجة تقدير

معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ نحو القيـ العممية.

أىداف الدراسة:

 .1التعرؼ إلى واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ في
مدارس األونروا بمحافظات غزة

 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف
متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ بمدارس األونروا االعدادية تعزى

المتغيرات ( الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىؿ التعميمي)

 .3تحديد درجة تمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية في مدارس االونروا اإلعدادية بمحافظات غزة.

 .4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف
متوسطات تقديرات أفراد العينة العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية بمدارس االونروا االعدادية

تعزى المتغيرات ( الجنس – سنوات الخدمة– المنطقة التعميمية – المؤىؿ التعميمي )
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 .5تحديد العبلقة بيف درجة تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة
ودرجة تمثميـ لمقيـ العممية لدى معممي العموـ في مدارس االونروا اإلعدادية بمحافظات غزة.

أىمية الدراسة:

تعود أىمية ىذه الدراسة إلى أىمية الموضوع الذي تتناولو
األساسية في تدريس مادة العموـ في جميع مراحؿ التعميـ

فالمختبر المدرسي يعد مف العناصر

وخاصة المرحمة اإلعدادية التي تعد حمقة

وصؿ بيف التعميـ االبتدائي األساسي والتعميـ الثانوي لذلؾ تكتسب الدراسة أىميتيا مف خبلؿ التالي:
 .1يمكف أف تسيـ الدراسة الحالية في تبصير معممي العموـ بمعايير جودة إدارة مختبرات العموـ
وكيفية تطبيقيا بطريقة أكثر فاعمية مف أجؿ تطوير وتحسيف إدارة المختبرات وانجاز األىداؼ

المرسومة لو.

 .2قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في تحديد معايير جودة االىتماـ بالمختبرات العممية لمعممي
العموـ عند اختيارىـ إلدارة المختبر

وبالتالي قد تفيد نتائج ىذه الدارسة المسئوليف ومتخذي

القرار بكفايات جديدة لممفاضمة بيف المرشحيف إلدارة مختبرات العموـ.

 .3قد تسيـ نتائج الدراسة الحالية في تحديد االحتياجات اإلدارية في المختبرات والعمؿ عمى
تمبيتيا مف خبلؿ تحديد معايير الجودة فيما يتعمؽ بإدارة المختبرات.

 .4قد تفيد ىذه الدراسة معممي العموـ بالمدارس في تتبع مدى تمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية
كمؤشر مرتبط بسموكيـ في المختبر وخارجو .

 .5قد تساعد الدراسة المشرفيف التربوييف في تقييـ أداء معممي العموـ الطبيعية في تحديد أساليب
تقويـ أداء المعمميف مف خبلؿ اتجاىاتيـ نحو القيـ العممية.

 .6إثراء المكتبة العربية وحاجتيا ليذا النوع مف الدراسة.
وانطبلقاً مف المبررات السابقة وندرة الدراسات  -عمى حد عمـ الباحثة -التي اىتمت بيذا الموضوع

عمى مستوى معممي العموـ بمدارس االونروا اإلعدادية في محافظات غزة

نشأت فكرة ىذا البحث

لمكشؼ عف واقع مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة وعبلقتو بالقيـ العممية لدى معممي عموـ
المرحمة االعدادية في مدارس االونروا بمحافظات غزة مف أجؿ النيوض بالجيود المبذولة وارتفاع
مستويات االداء وتقديـ توصيات ومقترحات قد تساىـ في تحقيؽ االىداؼ التربوية.
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مصطمحات الدراسة:
 .1اإلدارة:

 عرفيا العجمي ( )2007بأنيا " :المعرفة الصحيحة لما يراد مف األفراد أف يؤدوه ثـ التأكد مف أنيـيؤدونو بأحسف طريقة وأرخصيا" (العجمي .)28 : 2007
وعرفيا مساد ( )2005بأنيا  ":فف ينحصر في توجيو وتنسيؽ ورقابة عدد مف األفراد إلنجاز عممية
محددة أو تحقيؽ ىدؼ معموـ" ( مساد .)7 : 2005
وتعرؼ الباحثة اإلدارة إجرائيا بأنيا" :جميع العمميات التي يقوـ بيا معمـ العموـ في مختبر العموـ
بمدارس االونروا االعدادية بمحافظات غزة مف أجؿ انجاز األىداؼ وذلؾ مف خبلؿ القياـ بالوظائؼ

اإلدارية الخمسة األساسية وىى  :التخطيط التنظيـ التنفيذ التوجيو الرقابة".
 .2مختبر العموم:

عرؼ المحيسن ( )1999مختبر العموـ بأنو"  :ذلؾ الجزء مف المدرسة المخصص إلجراء التجارب
والعروض والعممية والتحقيؽ مف صحة القوانيف والفرضيات النظرية عمميا(.المحيسف )95 : 1999
كما يعرفو الناشف (" :)2004بأنو مكاف خاص تتوافر فيو األجيزة واألدوات وتكوف الفرصة فيو مييأة
إلجراء التجربة بغية تحقيؽ أىداؼ عممية محدودة ويقوـ الطمبة بأنفسيـ بإجراء التجارب"
(الناشؼ )96 : 2004

يدرس فيو مادة العموـ تجرى فيو
وتعرفو الباحثة إجرائياً بأنو :المكاف المخصص في المدرسة والذي ّ
التجارب والعروض العممية المصاحبة لدروس العموـ والمجيز بكافة المستمزمات الضرورية لتنفيذ ىذه
األنشطة بمدارس األونروا اإلعدادية.
 .3إدارة مختبرات العموم :

مف خبلؿ عرض الباحثة لتعريؼ اإلدارة ومختبرات العموـ تعرؼ الباحثة إدارة مختبرات العموـ إجرائيا
بأنيا " :مجموع الجيود المنظمة واألعماؿ المنسقة داخؿ المختبر أو خارجو وفؽ توجييات مسبقة بغية
تحقيؽ األىداؼ التربوية والعممية المرسومة

مف حيث العمميات اإلشرافية واإلدارية التي يقوـ بيا

معممي العموـ ويتـ قياسيا مف خبلؿ استبانة يتـ إعدادىا ليذا الغرض في ىذه الدراسة ".
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 .4معايير الجودة:

"يعرفيا البيالوي وآخرون (" )2006ىي مجموعة المعايير واإلجراءات التي ييدؼ تبنييا وتنفيذىا إلى
تحقيؽ أقصى درجة مف األىداؼ المتوخاة لممؤسسة والتحسيف المتواصؿ في األداء والمنتج وفقا

لؤلغراض المطموبة والمواصفات المنشودة بأفضؿ طرؽ وأقؿ جيد وتكمفة ممكنيف" .

(البيبلوي وآخروف )89 : 2006

وتعرفيا عمي( )2002بأنيا "تمؾ المواصفات والشروط التي ينبغي توافرىا في نظاـ التقويـ بحيث
تؤدي إلى مخرجات تتصؼ بالجودة وتعمؿ عمى تمبية احتياجات المستفيديف" (.عمي )210 :2002

التعريف اإلجرائي لمعايير الجودة :ىي المواصفات والشروط والمحددات التربوية التي ينبغي توافرىا
في إدارة مختبرات العموـ والمتمثمة لمعايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ بمدارس االونروا ".
 .5القيم العممية:

يعرفيا النجدي ( )2002بأنيا ":تمثؿ محصمة لمجموع االتجاىات الراسخة لدى الفرد حوؿ موضوع
عممي أو موقؼ متصؿ بالعمـ"(النجدي )101 :2002
ويعرفيا النوح ( )2007بأنيا ":مجموعة موجيات السموؾ التي تضبط وتوجو تفكير الطالب المعمـ في
كميات المعمميف وتجعمو قاد ًار عمى مواجية المواقؼ العممية والتكنولوجية واألجتماعية والثقافية باقتدار

حيث يأخذ بقيمة العقبلنية في المواقؼ الي تتطمب التصرؼ الواعي ويأخذ بالمثابرة العممية في حالة

التحصيؿ العممي مف مدرسيو وىكذا"(النوح .)4 :2007
وتُعرف الباحثة القيـ العممية إجرائياً بأنيا :مجموعة الموجيات لدى معمـ العموـ بمدارس االونروا إزاء
موضوع عممي أو موقؼ متصؿ بالعمـ سواء بالقبوؿ أو الرفض فيأخذ بقيمة العقبلنية في المواقؼ
التي تتطمب التصرؼ الواعي وبالموضوعية في حاؿ الحكـ عمى أفكار اآلخريف والتي يتـ قياس مدى

تمثميا مف خبلؿ استبانة يتـ إعدادىا ليذا الغرض.

حدود الدراسة :

عرفت الباحثة دراستيا ضمف الحدود التالية:

 )1حد الموضوع  :التعرؼ إلى واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية
نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس االونروا بمحافظات غزة.

 )2الحد المؤسسي :المدارس االعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية (االونروا) .
 )3الحد المكاني  :محافظات غزة .
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 )4الحد البشري  :جميع معممي ومعممات العموـ في مدارس االونروا اإلعدادية.

 )5الحد الزماني  :أجريت الدراسة الميدانية خبلؿ شيري مارس و أبريؿ  2014بينما امتد العمؿ
عمى إعداد ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الثاني لمعاـ الجامعي 2014 -2013ـ.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للذراست
الوحىر األول:الوختبراث في ضىء هعايير الجىدة
 اإلداسح(رؼش٠فٙب–أّ٘١زٙب–خظبئظٙب–دٚساإلداسح) ِشاوضِظبدساٌزؼٍُ(ِفِٙٛٙب–أ٘ذافٙب–أّ٘١زٙب-فٍغفزٙب_ػٕبطشإداسرٙب-ِىٔٛبرٙب)
 ِخزجشاٌؼٍِ(َٛفِٙٛٙب–أّ٘١زٙب–أ٘ذافٙب–أٔٛاػٙب–ِؼٛلبداعزخذاِٙب–ِؼب١٠شٔدبحٙب)-
 ِحضشاٌّخزجشِٚغئ١ٌٛبرٗ احز١بطبداألِٓٚاٌغالِخفٟاٌؼًّاٌّخجش-ٞ ِفَٛٙاٌدٛدحِٚؼب١٠ش٘بالوحىر الثاني:القين العلويت لذي هعلوي العلىم 
 اٌمٌُ١غخٚاططالحب ً اٌمُِِٕٓ١ظٛساٌفٍغفبداٌّخزٍفخ ِشاحًرىٓ٠ٛاٌمُ١ خظبئضاٌمُ١ رظٕ١فاٌمُ١ ِفَٛٙاٌمُ١اٌؼٍّ١خ اٌؼاللخثٓ١اٌمُ١اٌؼٍّ١خٚاٌزفى١ش ِشاحًرىٓ٠ٛاٌمُ١اٌؼٍّ١خ اٌّضبِٓ١اٌزشث٠ٛخفٟرّٕ١خاٌمُ١اٌؼٍّ١خ
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المحور األول :إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة

في ىذا المحور تحاوؿ الباحثة إلقاء الضوء عمى اإلدارة مف حيث مفيوميا وأىميتيا وخصائصيا

مركز مصادر التعمـ ومفيوميا وأىدافيا وعناصرىا وفمسفتيا
والدور الذي تقوـ بو ثـ االنتقاؿ إلى ا
ودوافعيا التربوية وادارتيا ومف ثـ مختبرات العموـ كجزء مف ىذه المصادر مف حيث ( مفيوميا –

نشأتيا – أىميتيا  -أىدافيا – أنواعيا – معوقاتيا  -معايير نجاحيا – إدارتيا).

مقدمة:

كثي اًر ما يستخدـ مصطمح اإلدارة لمتعبير عف ٍ
معاف تختمؼ حسب السياؽ التي توضع فيو وعميو كاف
ىناؾ استعماالت كثيرة لمفيوـ اإلدارة منيا كيفية إدارة الدولة أو الحكومة أو المؤسسة أو حتى البيت

فالدولة يكوف ليا رئيس يديرىا والحكومة لدييا رئيس لموزراء يدير شئونيا ويسعوف لمنيوض بأعباء

ومياـ محددة واإلدارة موجودة منذ ظيور اإلنساف عمى األرض فتنظيـ األنساف أموره نوع مف أنواع

اإلدارة العامة التي كانت في العصور القديمة البسيطة لكنيا كانت محدودة عمى عكس ما ىي عمييا
اآلف مف تعقيد االتصاؿ بأناس كثيريف

وبمجاالت عمؿ عديدة

العمؿ والحياة (المحامدة .)20-19 : 2005
ولقد عرؼ المسمموف اإلدارة منذ فجر اإلسبلـ

وتخصصات متنوعة نتيجة لتعقيد

في قيادة جيوشيـ

وفي مجتمعاتيـ

وفي سياسة
واألخذ

عرفوىا بأنيا الحكمة في معالجة األمور
أمورىـ وتوجيييا ونشر دينيـ وعقيدتيـ كما ّ
بالطيب مف السموؾ في حياتيـ والممارسة الرشيدة لمتطمبات الحياة في بمدانيـ ويرى اإلسبلـ
ضرورة تنظيـ اإلدارة مف حيث التدرج الرئاسي
واختصاصاتو

والقيادي

وىو ما تأخذ بو اإلدارة الحديثة والمعاصرة

وطبيعة األعماؿ

فمكؿ فرد ميامو

مف جيث التسمسؿ الوظيفي

أو الييكؿ

التنظيمي لممؤسسة فالرئيس أو القائد لو مسئولياتو والمرؤوسوف والعامموف ليـ مسئوليات وظائفيـ
ف ْاأل َْر ِ
ق
(و ُى َو الَِّذي َج َعمَ ُك ْم َخ َال ِئ َ
ض ُك ْم فَ ْو َ
ض َو َرفَ َع َب ْع َ
ونستدؿ عمى ذلؾ بقولو _ سبحانو وتعالى َ :
ِ
ض َدرج ٍ
ِ ِ َّ
يم) ( األنعاـ ) 165
ات لِ َي ْبمُ َو ُك ْم ِفي َما آتَا ُك ْم إِ َّن َرب َ
َب ْع ٍ َ َ
َّك َ
س ِريعُ ا ْلعقَاب َوِان ُو لَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
(سميماف )21-20 : 1998

وليذا كاف لئلدارة دو اًر ىاماً في تقدـ المجتمع في مجاالت الحياة المختمفة وىي أداة رئيسة في توجيو
جيود األفراد والجماعات نحو تحقيؽ األىداؼ في الحاضر والمستقبؿ.
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فيي عممية ىامة في المجتمعات الحديثة

بؿ إف أىميتيا تزداد باستمرار مجاؿ المناشط البشرية

واتساعيا مف ناحية واتجاىيا نحو مزيد مف التخصص والتنوع والتفرع مف ناحية أخرى وقد أحدثت

التطورات التكنولوجية وما زالت تحدث تغييرات كثيرة في مجاؿ اإلدارة وانماطيا وأصبح عمى القائميف
بأعماؿ اإلدارة أف يواجيوا باستمرار تحديات التنظيـ البشري والعبلقات االنسانية وتعقيداتيا

بؿ إف

أىـ ما يميز اإلدارة أو يوضح سماتيا األساسية ىو استخداميا وتطبيقاتيا ألساليب مياديف متعددة مف
المعرفة (مرسي )10: 2001
تعريف اإلدارة:

عرؼ مجمع المغة العربية بالقاىرة ( )1992اإلدارة لغة بأنيا مف الفعؿ أدار
في المغة ّ :
أو دبر أ قاـ عميو كما تعني التدبير والحكـ والتوجيو.

أي  :تولى

إف األصؿ البلتيني لكممة إدارة ( ) Administrationكممتاف؛ ىما )Ad( :وتعني

و( )Ministerتعني  Serveبحيث أف معناىا البلتيني ىو (  ) To Serveأي يخدـ .

:To

وفي المغة االنجميزية يطمؽ مصطمح  Administrationعمى المستوى األعمى لمقيادات اإلدارية بو ازرة
التربية والتعميـ

ومصطمح  Managementعمى المستويات اإلدارية األقؿ كمديري اإلدارات

التعميمية ومديري الوحدات التعميمية الصغرى (الشيراني .)13 : 2005

أما بالنسبة لممفيوم االصطالحي فيختمؼ تعريؼ اإلدارة تبعاً لممجاؿ الذي تمارس فيو

فرجاؿ

األعماؿ ينظروف إلى اإلدارة بطريقة تختمؼ عف نظرة رجاؿ التعميـ فمكؿ جماعة اىتماماتيا الخاصة
التي تعكس نظرتيـ إلى اإلدارة وعمى تعريفيـ ليا إال أنو ميما اختمفت وجيات النظر وتعددت فإف

لئلدارة أبعادىا وطبيعتيا التي ال ينبغي أف تغيب عف الميتميف باإلدارة ميما اختمفت وجيات مواقفيـ

واىتماماتيـ ( عبداهلل .)13 : 2006

ىذا ولـ يتفؽ العمماء والباحثيف عمى تعريؼ موحد لئلدارة حيث تعددت التعريفات كبلً بحسب وجيتو
واختصاصو األمر الذ يحتـ عمينا عرض بعض ىذه التعريفات:

ىي " :المعرفة الصحيحة لما يراد مف األفراد أف يؤدوه ثـ التأكد مف أنيـ يؤدونو بأحسف طريقة
وأرخصيا" (العجمي .)28 : 2007
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وتعرؼ بأنيا  ":وظيفة يتـ بموجبيا رسـ السياسات والتنسيؽ بيف أنشطة المنظمة الرئيسية وتصميـ
الييكؿ التنظيمي ليا والقياـ بأعماؿ الرقابة عمى كافة أعماؿ التنفيذ " أو ىي  ":فف ينحصر في توجيو

وتنسيؽ ورقابة عدد مف األفراد إلنجاز عممية محددة أو تحقيؽ ىدؼ معموـ"( مساد .)7 : 2005
ىي  " :توجيو نشاط مجموعة مف األفراد وجيودىـ نحو تحقيؽ ىدؼ مشترؾ مف خبلؿ تنظيـ ىذه

الجيود وتنسيقيا" (الطويؿ .)29 :2006

وتعرؼ بأنيا  " :المعرفة الصحيحة لما ىو مقرر ومحدد لمقياـ بو مف عمؿ

والتأكد والتحقؽ مف أف

القائميف بالعمؿ قد أنجزوا رسالتيـ بأحسف الطرؽ وأرخصيا أ أٌقميا تكمفة " (مصطفى .)5 : 2005
ويرى الشماع ( )2004أف االدراة ىي ":عممية التخطيط واتخاذ القرار
والرقابة التي تمارس ؼ حصوؿ المنظمة عمى الموارد البشرية

والتنظيـ والقيادة

والتحفيز

والمالية والمعموماتية ومزجيا

وتوحيدىا وتحويميا إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيؽ أىدافيا والتكيؼ مع بيئتيا

( الشماع .)9: 2004

وتعرؼ بأنيا " جممة الوظائؼ أو العمميات مف تخطيط

وتنظيـ

ومتابعة

توجيو

ورقابة  ..الخ

التي يقوـ بيا المدير بغرض تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأفضؿ نتيجة ممكنة" ( دياب .)97 :2001

وعرفيا مصطفى ( )2005بأنيا" :ىي مجموعة متشابكة مف الوظائؼ أو العمميات ( تخطيط تنظيـ
توجيو قيادة متابعة رقابة ) تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ معينة عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لمموارد
المتاحة (مصطفى )7 :2005
ويقوؿ البزار ( )2001أف لفظ إدارة يحمؿ معو معنييف :

األول  :وىو مشتؽ مف فعؿ أدار
عامة كانت أـ خاصة

لتحقيؽ ىدؼ محدد.

الذي يأخذ معنى اإلدارة والقياـ باألعماؿ والنشاطات المختمفة

وتنفيذ األعماؿ عف طريؽ تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة مجيودات العامميف

والثاني  :وىو معنى عضوي إذ يعني مجموعة مف األشخاص المكونيف لمرفؽ عاـ كإدارة الجوازات
وادارة البريد

وىيئة اإلذاعة والتمفزيوف مثبلً

وبتكويناتيا الداخمية (البزار .)28 : 2001

وييتـ التعريؼ العضوي أيضأً بالمنطقة أو الييئة ذاتيا
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وتعرف الباحثة اإلدارة إجرائيا بأنيا" :جميع العمميات التي يقوـ بيا معمـ العموـ في مختبر العموـ
بمدارس االونروا االعدادية بمحافظات غزة مف أجؿ انجاز األىداؼ وذلؾ مف خبلؿ القياـ بالوظائؼ

اإلدارية الخمسة األساسية وىى  :التخطيط التنظيـ التنفيذ التوجيو الرقابة".

أىمية اإلدارة:

تعد اإلدارة المحرؾ األساسي الذي يعمؿ عمى تشغيؿ الطاقات والقوى المتاحة لممجتمع
الدافعة لتنظيـ ىذه الطاقات

فاإلدارة تعد المسئوؿ عف إنجاز أىداؼ األفراد والمنشآت والدوؿ

التي تستطع عمؿ التغيير في المجتمعات إلى األفضؿ
واالجتماعي لمشعوب

وىي القوة
وىي

وىي التي تحقؽ الرفاه االقتصادي

ومف ىنا يجب عمى رجاؿ اإلدارة في الدوؿ النامية االىتماـ بيذا العمـ؛ ألنو

ىو الوحيد الذي يستطيع أف يخرجيا مف الفقر والجيؿ والمرض

مرحمة النمو السريع والتقدـ (السعيد وآخروف .)6 : 2003

والذي ينقميا مف مرحمة النمو إلى

وتتمثؿ أىمية اإلدارة عند الجيوسي( )2000فيما يمي:
.1
.2

مواجية التغيرات والظروؼ البيئية المختمفة

التأثر الفعاؿ عمى عناصر اإلنتاج حيث أف اإلدارة تتصدر قيادة عناصر اإلنتاج وتعمؿ عمى

تنظيميا وتنسيقيا بما يتناسب مع ظروؼ العمؿ والظروؼ المحيطة.

.3

تطوير عناصر اإلنتاج

وذلؾ بتحقيؽ التوازف بيف الموارد واإلنتاج

وتدريب القوى العاممة

وتأىيميا مما يترتب عميو تحقيؽ مبدأ الكفاية اإلنتاجية( .الجيوسي )20 : 2000
وتأتي أىمية اإلدارة مف وجية نظر العالق ( )1999مف عدة جوانب في مقدمتيا:
 .1أنيا عبارة عف نظاـ متطور لتبسيط اجراءات العمؿ

وتعظيـ الكفاءات والميارات البشرية

وذلؾ مف خبلؿ العممية الرشيدة إلتخاذ الق اررات.
 .2ىي عيف المؤسسة الخارجية والداخمية وىي التي تمد المؤسسة بالخمؽ واإلبداع والتصور
والبناء لمتطمبات المجتمع ومشكبلتو.
 .3تخمؽ قيادات واعية وممتزمة إذا كانت ىي نفسيا ممتزمة

واف القيادة اإلدارية الواعدة تعد

عنص أًر حيوياً في عمميات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 .4محور النشاطات واألوامر

وىي التي تخطط استراتيجياً وت ارقب وتشرؼ وتنظـ

تحاوؿ إيجاد الحموؿ لممشاكؿ والمعوقات المختمفة.
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وىي التي

 .5العممية صارت معيا اًر ومؤش اًر لرقي األمـ وتقدميا

فالياباف مثبلً وبفضؿ األساليب اإلدارية

الراقية استطاعت أف تصبح دولة متقدمة بكافة المعايير (العبلؽ )14 : 1999
ويمخص منصور ( )2000أىمية اإلدارة والحاجة إلييا في األسباب التالية :
 .1الزيادة اليائمة في عدد السكاف وما يقابميا مف قصور وشح الموارد الطبيعية
ضرورة اإلستخاد األمثؿ لتمؾ الموارد والتخطيط ليا ةإدارتيا.

مما يتطمب

 .2اتساع حجـ المنظمات وضرورة استخداـ أعداد ىائمة مف القوى العاممة مما جعؿ الحاجة
ممحة إلدارة تستطيع التعامؿ مع ىذه المشكبلت.

 .3تدخؿ الدولة في الرقابة عمى المنظمات لحماية أفراد المجتمع وتصاعد أفكار جديدة تنادي
بمسؤولية اإلدارة نحو المجتمع.

 .4شدة التنافس المحمي والدولي بسبب تطور وسائؿ اإلنتاج؛ لذا أصبحت الحاجة ممحة إلجراء
د ارسات تسويقية تقوـ بيا اإلدارات لموقوؼ في وجو تمؾ التحديات (منصور )40 : 2000

خصائص اإلدارة:

تتمثؿ خصائص اإلدارة عند المسممي ( )2007في أنيا:
 .1نشاط إنساني ىادؼ وغير ممموس.
 .2تقوـ عمى استخداـ الموارد المتاحة وتوجيييا نحو تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
 .3عممية ديناميكية (متحركة) وليست ساكنة.
 .4نشاط ذىني.
 .5عمـ وفف معاً.
 .6تتسـ بتكامؿ وظائفيا وأنشطتيا.
 .7مف سمات اإلدارة الميمة التوجو المستقبمي.
 .8الشمولية( .المسممي )51 :2007

دور اإلدارة:

يتمثؿ الدور األساسي لئلدارة في كيفية إدارة المؤسسة وفؽ األىداؼ الموضوعة وىنا تكمف المسؤولية

في كيفية استعماؿ الموارد الطبيعية والبشرية بكفاءة وفعالية وتحديد النشاطات التي يقوـ األفراد
بإنجازىا .فإذا تـ تخطيط وتصميـ الفعاليات بكفاءة فإف عمؿ كؿ فرد في المؤسسة يمثؿ مساىمة في

تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.
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وذىبت المؤسسات التربوية في العقود األخيرة إلى االستخداـ العممي لئلدارة في مؤسساتيا عمى مستوى

الجامعات والمدارس ومكوناتيا مثؿ( :المختبرات المكتبات مراكز التعمـ العمادات وغيرىا ) وذلؾ
لتحقيؽ أعمى درجات االستثمار في الموارد البشرية والمادية.
ولمقتضيات ىذه الدراسة كاف أقرب التنظيمات التربوية لمحتوى المادة ىو مصادر التعمـ والمختبرات

كجزء منيا وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

مفيوم مراكز مصادر التعمم:

مركز مصادر التعمـ ىو بيئة تعميمية تحوي أنواعاً متعددة مف مصادر المعمومات يتعامؿ معيا

المتعمـ وتتيح لو فرص اكتساب الميارات والخبرات واثراء معارفو عف طريؽ التعمـ الذاتي والجماعي.

ويطمؽ عمى مراكز مصادر التعمـ أسماء ومصطمحات كثيرة ومختمفة منيا ( :عمياف )21 2010 :
 .1مراكز النشاط (.)Activity Center

 .2مراكز المواد التعميمية (.)Instructional Material Centers
 .3مراكز المصادر التربوية (.)Education Resource Centers
 .4مراكز الخدمات التربوية (.)Education Service Centers
 .5مراكز الوسائؿ السمعية البصرية –المكتبة.)Library –AV Centers( -
 .6مراكز المواد التعمُّمية (.)Learning Material Centers

ويعتبر مصطمح مركز التعمـ األكثر شيوعاً ىذه األياـ.

ولقد رجعت الباحثة األدب التربوي الذي تناوؿ مركز مصادر التعمـ ووجدت أف ىناؾ تعاريؼ كثيرة
ومتباينة لمركز مصادر التعمـ
مصطمح جديد

التعميمية.

ولعؿ ىذا االختبلؼ يعود إلى كوف مصطمح مركز مصادر التعمـ

باإلضافة إلى التطور الذي مر بو مركز مصادر التعمـ إلى جانب تطور العممية

وتعرؼ عبد الشافي ( )2000مصادر التعمـ بأنيا " :جميع أوعية المعمومات المطبوعة وغير
ّ
المطبوعة التي تستخدـ كمصادر في عممية التعميـ والتعمـ لتحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية"
(عبدالشافي .)156 2000:

ويشير كموب ( )1999إلى مركز مصادر التعمـ عمى أنو  ":بيئة عممية تحوي أنواعاً متعددة مف
األوعية المعرفية المطبوعة والمسموعة والمرئية وأجيزة يستخدميا المعمـ
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ويتعامؿ ويتفاعؿ معيا

بحيث تتيح لو فرص اكتساب المعارؼ والخبرات والميارات واثراء معارفو عف طريؽ التعمـ الذاتي
بإشراؼ متخصصيف يسيموف لو ظروؼ التعامؿ مع كؿ مكونات ىذه المراكز بحرية وايجابية"

(كموب .)17 1999 :

ويرى عميان ( )2010أف مركز مصادر التعمـ ىو" :مساحة أو مجموعة مف المساحات (القاعات)
المجيزة بأنواع مختمفة مف مصادر التعمـ المطبوعة وغير المطبوعة وأنواع مف المعدات واألجيزة
السمعية والبصرية مصممة أو مختارة لتبلءـ أساليب التعمـ المختمفة وحاجات المتعمميف المتنوعة ويتـ

تنظيـ العمؿ في ىذه المراكز عف طريؽ التزاوج بيف ما ييتـ بو عمـ المكتبات مف موضوع كالتزويد

والفيرسة والتصنيؼ واإلعارة واالسترجاع وما تيتـ بو تكنولوجيا التعميـ مف نظـ وأساليب عممية

لتوظيؼ المصادر التربوية المختمفة في عممية التعميـ والتعمـ لبلرتقاء بالعممية التعميمية"

(عمياف .)25 2010 :

عرفوا مركز مصادر التعمـ بأنو  ":موقع في المدرسة يقدـ خدماتو
أما الصالح وآخرون ( )2003فقد ّ
لمعممي المدرسة وطبلبيا وادارييا وغيرىـ وتشمؿ ىذه الخدمات توفير مصادر تعميـ وتعمـ مطبوعة
وغير مطبوعة والكترونية واتاحة الشبكة المعموماتية إضافة إلى خدمات أخرى مثؿ إنتاج المصادر
والتدريب الميني وغيرىا

مف خبلؿ تسييبلت مجيزة وعمميات ومعمومات أو مياـ محددة

واختصاصي مؤىؿ بيدؼ توفير بيئة تعميمية غنية بالمصادر المتنوعة وتوظيؼ أساليب التعميـ

والتعمـ الحديثة المعتمدة عمى دمج تقنية المعمومات واالتصاؿ في العممية التعميمية"

(الصالح وآخروف .)46 :2003

وذىب العتيبي ( )2009إلى أف مركز مصادر التعمـ " :بيئة تربوية تعميمية تحتوي عمى قاعات تتوفر

بيا مصادر المعمومات المطبوعة والغير مطبوعة ومزودة بمختمؼ األجيزة الحديثة والوسائؿ

أحيانا
التعميمية وتدار مف ذوي التخصص لخدمة المجتمع المدرسي مف متعمميف وادارييف _ و ً
المجتمع المحمي _ لتطوير طرائؽ تدريس المعممسف لدعـ مسيرة المنيج الدراسي والكتساب ميارات

التعمـ الذاتي والتعمـ التنافسي والتعمـ التعاوني وتنمية الميوؿ القرائية واجراء البحوث وكافة المناسبات
واألنشطة المدرسية الصفية والبلصفية والنواحي اإلرشادية والثقافية والترفييية التي تناسب مرحمة

المتعمـ التعميمية" (العتيبي )27 :2009
ويرى سالمة وعميان ( )2006مركز مصادر التعمـ بأنو ":ذلؾ المكاف الذي يحتوي عمى مواد تعميمية
المدرس والطالب لتسييؿ العممية التربوية"
مختمفة ومنظمة بحيث يسيؿ استخداميا مف قبؿ ّ
(سبلمة ؛ عمياف )186 2006 :
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وعمى ضوء التعريفات السابقة ترى الباحثة أف مركز مصادر التعمـ ىو عبارة عف مرفؽ مدرسي يديره
فني مؤىؿ

لو مياـ وأىداؼ تربوية يسعى لتحقيقيا يحوي أنواعاً متعددة مف المصادر التعميمية

التعممية باإلضافة إلى المواد والوسائؿ واألجيزة التي تسيؿ العممية التعميمية.

أىداف مراكز مصادر التعمم:

مف خبلؿ عرض التعريفات السابقة نرى أف مركز مصادر التعمـ ليس بمبناه أو ما يحويو مف معدات
وأجيزة وأدوات بؿ بمدى كفاءة القائميف عميو مف مشرفيف ومعمميف وفنييف وطمبة  .وبالتالي فيو ليس

مكانا لمنشاطات التعميمية والتعممية لمختمؼ المتعمميف.
وعاءا لتخزيف المعمومات بؿ ىو ً
ً
إف اليدؼ العاـ مف إنشاء مراكز مصادر التعمُّـ ىو توفير بيئة تعميمية معرفية ذات مصادر متعددة
تتيح لممتعمـ االستفادة مف أنواع متعددة ومختمفة مف مصادر التعمُّـ وتييئ لو فرص التعميـ الذاتي
وتعزز لديو ميارات البحث واالستكشاؼ وتمكف المعمـ مف إتباع أساليب حديثة لتصميـ مادة الدرس

وتطويرىا وتنفيذىا وتقويميا( .مازف )33 :2009

ويحدد الحيمة ( )2000اليدؼ الرئيس لمراكز مصادر التعمـ الذي يكمف في خدماتيا التي تستيدؼ
تحقيؽ أىداؼ البرامج التربوية وتحقيؽ تعمـ مستمر مف خبلؿ:

 .1تقديـ مواد تعميمية غنية ومتنوعة وتسجيبلت صوتية ومرئية وصور ثابتة ومتحركة وأفبلـ ثابتة
ومواد سمعية وبصرية ومصادر أخرى لتستخدـ مف قبؿ المعمميف والطمبة فردياً وجماعياً.

 .2توفير القيادة ذات الخبرة بتطوير األساليب التعميمية التي سوؼ يستخدميا المعمموف والطمبة.
 .3تأميف التسييبلت والخدمات واألجيزة الضرورية وذلؾ لتيسير إختيار واستخداـ المواد
التعميمية.

 .4تحسيف التسييبلت التي تساعد في إنتاج المواد التعممية وعرضيا.
 .5توفير األماكف الخاصة لمتعمـ الفردي مف خبلؿ المقصورات التعميمية أو التعمـ الجمعي.
 .6توفير قاعات لمستخدمي الحاسوب وشبكة اإلنترنت (الحيمة .)41 2000 :

وذىب الصالح وآخرون ( )2003إلى أف لمراكز مصادر التعمـ أىدافاً عامة وخاصة

العامة فيي :

أوالً :تطوير التعمـ الذاتي المستقؿ والتعمـ المستمر لدى المتعمميف.
ثانياً :تطوير تحقيؽ الذات لدى المتعمميف.
أما األىداف الخاصة فيي:

 .1توفير ما يمزـ لمبلئمة أساليب التعمـ المختمفة.
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أما األىداؼ

 .2تقديـ اختيارات تعميمية ليست متيسرة في غرفة الصؼ.
 .3تقديـ الفرص المبلئمة لمدراسة المستقمة ولمتوجو الذاتي في ىذه الدراسة.
 .4تطوير ميارات استخداـ وسائؿ اإلتصاؿ المختمفة.
 .5تطوير البادرة والتوجيو الذاتي واإلستقبلؿ وتحمؿ المسؤولة.
 .6تسييؿ أساليب التعمـ الفردي( .الصالح وآخروف )70 2003 :
ويوضح حمدان ( )2000أف اليدؼ العاـ مف انشاء مركز مصادر التعمـ ىو تعزيز عمميتي
التعميـ والتعمُّـ ولممركز أىداؼ تفصيمية أخرى تتمثؿ في:
 .1توفير بيئة تعميمية تعمُمية مناسبة تتيح لممتعمـ االستفادة مف أنواع متعددة ومختمفة مف مصادر
التعمـ وتييئ لو فرص التعمـ الذاتي.
 .2دعـ المنيج الدراسي عف طريؽ توفير مصادر معمومات ذات ارتباط بالمنيج.
 .3تزويد المتعمـ بميارات وأدوات تجعمو قاد ار عمى التكيؼ واالستفادة مف التطورات المتسارعة في
نظـ المعمومات.

 .4مساعدة المعمميف في تنويع أساليب تدريسيـ وتبادؿ الخبرات والتعاوف في تطوير المواد
التعميمية.

 .5تقديـ اختيارات تعميمية متنوعة ال توفرىا أماكف الدراسة العادية.
 .6تمبية احتياجات الفروؽ الفردية (حمداف .)145 : 2000

وبناءا عمى أىداف المركز يمكن تحديد الوظائف التالية لو:
ً

 -1تزويد المعمميف بأجيزة ومواد تعميمية تساعد عمى زيادة تأثير طرقيـ التعميمية وتفاعميـ مع
طمبتيـ.

 -2توفير طرؽ تعميمية بديمة لؤلساليب التقميدية المباشرة كالمحاضرة والحوار وغيرىما.
 -3توفير مصادر بديمة لمتعمُّـ فالتعمـ المدرسي كما ىو معروؼ مف خبلؿ الكتاب المقرر والمعمـ.

وقد يستبدؿ مركز الوسائؿ التعميمية كبلً مف المعمـ والكتاب المدرسي بقيامو بدور كامؿ في
تعميـ الطمبة حيث يطمؽ عميو حينئذ مركز مصادر التعمـ (عمياف )33 : 2010

ويضيؼ الحيمة ( )2000في ىذا الجانب:
 -4إغناء الخبرات المنيجية لدى الطمبة إف تنويع المعمـ لطرقو التدريسية مف خبلؿ استعماؿ
المواد والوسائؿ التعميمية المتوافرة في مركز مصادر التعمُّـ أو تمكف الطمبة مف استخداميا
وحسب رغبتيـ يؤديات في كؿ األحواؿ إلى زيادة معرفة الطمبة المنيجية ورفع كفاياتيـ
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السموكية بوجو عاـ .ويستطيع مركز مصادر التعمُّـ كذلؾ تقديـ خدمات جمة في مجاؿ تدريب

العامميف عمى استعماالت اآلالت التعميمية وانتاج كثير مف المواد والوسائؿ كالصور والشفافيات
والشرائح

وأفبلـ الصور الثابتة والمتحركة والخرائط والنماذج والرسوـ أو تطوير ميارات

تعميمية جديدة كما ىو الحاؿ في عمميات التدريس المصغر ()Micro – Teaching
 -5تحقيؽ مزيد مف العدالة االجتماعية

(الحيمة .)376 : 2000
إف تقديـ مركز المصادر لوسائؿ تعمُّـ وأساليب تدريسية

تستجيب الحتياجات بعض المتعمميف وخصائصيـ كمنخفضي التحصيؿ مثبلً وتوفيره لمصادر
بديمة أو إضافية لتمؾ التي يستعمميا المعمـ في تدريسو الجماعي الصفي يتيح لمطمبة ذوي

التحصيؿ المتوسط رفع كفاياتيـ اإلدراكية وتحسيف قدراتيـ الذاتية عمى التكيؼ ومواصمة حياة

ناجحة ال يشعروف خبلليا بغبف أو نقص .

توفير أداة معممية إكمينكية لتدريب المعمميف وتعميـ التبلميذ ذوي القدرات االستثنائية إف مركز
مصادر التعمـ بما يمتمكو مف معدات وتسييبلت ومواد وآالت تعميمية قد يستطيع توفير فرص
تربوية ال تقوى عمى تقديميا البيئات المدرسية العادية وخاصة فيما يتعمؽ منيا بالطمبة

منخفضي التحصيؿ أو المتقدميف تحصيبلً وذكاء (الصالح وآخروف )72 :2003

ج

أىمية مركز مصادر التعمم:

ال يمكف إ عداد الطالب القادر عمى اكتساب المعرفة التي يحتاجيا بنفسو ما لـ يتـ تزويده بالميارات

المعموماتية التي تم ّكنو مف التعامؿ مع مصادر المعرفة المختمفة ولكي نستطيع تزويده بيذه

الميا ارت فبل بد مف إتاحة المجاؿ أمامو لمتعرؼ عمى المصادر المختمفة لممعمومات غير المقررات
الدراسية ػ وتوظيفيا في تعمُّ ّمو وتعد مراكز مصادر التعمـ مف أنسب الصيغ تمثيبلً ليذا الفيـ وقدرة
عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ.
وليذا يتفؽ معظـ العامميف في المجاؿ التربوي وكذلؾ الباحثيف الذيف تناولوا عممية تطوير التعميـ
واصبلحو عمى ضرورة دعـ المناىج الدراسية بمصادر إثرائية مساعدة وتوفير بيئة تعميمية تعمُّ ّمية
تساعد المتعمـ عمى بناء شخصيتو العممية والثقافية كما يرى البعض منيـ أف العيش في األلفيػػة

الثالثة يحتاج إلى ميػػارات جديدة ىي :التفكير والعمؿ الناقديف االبتكارية التعاوف فيـ الثقافات
األخرى واالتصاؿ والحوسبة واالعتماد عمى النفس (.العمراف )117 : 2007
وفي ىذا تأكيد عمى الدور الفاعؿ لمركز مصادر التعمـ في العممية التعميمية/التعمُّمية إذ يصعب
تحقيؽ أىداؼ أي سياسة تعميمية بدوف استخداـ المركز كأداة لذلؾ فيو المكاف الذي يمكف مف

خبللو بناء قدرات المتعمـ التعمُمية كما أف لو أىمية بالغة في توفير متطمبات تحقيؽ أىداؼ
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الفعآلة وىو ُيعد تطوي اًر نوعياً لممكتبات المدرسية
المنيج وتنفيذ األساليب واالستراتيجيات التعميمية ّ
التي قمصت دورىا الممارسات الخاطئة وحصرتو بالنشاطات الثقافية اإلثرائية البلمنيجية
(عمياف )80: 2010

فمسفة مراكز مصادر التعمم وأسسيا التربوية:

تقوـ فمسفة مراكز مصادر التعمـ عمى تقدـ التربية المدرسية واغنائيا وزيادة تأثيرىا عمى المتعمميف مف

خبلؿ مراعاتيا لمبدأيف ىاميف ىما:

أوالً :أف كؿ متعمـ يختمؼ في أسموبو اإلدراكي وقدرتو عف زميمو اآلخر وليذا يجب توفير مصادر تعمـ
مختمفة تتوافؽ مع طبيعة وخصائص كؿ منيـ  .وىذا يعني أف مبدأ الفروؽ الفردية في التعمـ بيف

التبلميذ ووجوب االستجابة ليذه الفروؽ تشكؿ المحور الرئيسي لفمسفة مراكز مصادر التعمـ.
ثانياً :أف توفير أكثر مف أسموب ومصدر لمتعمـ يؤدي إلى زيادة التعمـ في الكـ والنوع فتدعيـ أسموب
المحاضرة باألفبلـ والشرائح والعينات والزيارات الميدانية يؤدي إلى زيادة التشويؽ واالنتباه والتركيز

كما أف تشغيؿ أكثر مف حاسة واحدة عند المتعمـ يؤدي إلى درجة عالية مف االستيعاب والتذكر والقدرة
عمى التطبيؽ (حمداف )31-30 : 2000

وفي ضوء مفيوـ مركز مصادر التعمـ وأىدافو تقوـ فمسفة مراكز مصادر التعمـ عمى األسس التربوية
والنفسية التالية:

 -1تكامؿ المعرفة وتنوع مصادرىا.
 -2ضرورة تكامؿ الخبرة التعميمية.

 -3تطور مفيوـ الوسائؿ التعميمية المكتوبة والمرئية والمسموعة.
 -4التأكيد عمى التعمـ الذاتي.

 -5الدور اإليجابي لممتعمـ في الحصوؿ عمى الخبرة.

 -6تنويع أساليب التعمـ والتعميـ وتشمل( :نمط المعمـ والتمميذ نمط المعمـ والوسائؿ والطالب
نمط الوسائؿ والطالب )
 -7تغيير دور المدرس وفمسفة التدريس.

 -8تحقيؽ األىداؼ التربوية لممؤسسات التعميمية وتشمل( :تحقيؽ أىداؼ المناىج الدراسية ليذه
المؤسسة تطوير أساليب التدريس رفع مستوى التعمـ والتحصيؿ الدراسي توفير مجاالت
الخبرة التعميمية) (عمياف .)43 : 2010
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أما األسس النفسية والتربوية التي تدعو إلى إنشاء مراكز مصادر التعمـ فيمخصيا الطوبجي ()1999

في النقاط الرئيسية التالية:

 تكامؿ المعرفة وتنوع مصادرىا فالمركز يضـ مجموعة مف مواد المعرفة ومصادر المعموماتالمقروءة والمسموعة والمرئية.

 تكامؿ الخبرة التعميمية عف طريؽ القراءة والمشاىدة والعمؿ والنشاط. التأكيد عمى مبدأ التعمـ واالىتماـ بالمتعمـ وحاجاتو وميولو وقدراتو. -تنويع أساليب التدريس وتغيير دور المعمـ في عمميو التعمـ.

 تحقيؽ األىداؼ التربوية لممؤسسة التعميمية باعتبار المركز أحد أنظمتيا الفرعية(الطوبجي )5 : 1999

مراكز مصادر التعمم ضرورة تربوية :

إف التغيير المتسارع في العممية التربوية قد أصاب كؿ شيء في ىذا العصر حيث لـ تقؼ مؤثرات

ىذا العصر عند مجاؿ معيف ولـ تترؾ نشاطاً دوف أف تسبب تغيي اًر فيو وكاف التعميـ مف أىـ

المجاالت التي أصابيا التغيير فمـ تعد العممة التعميمية في عصر الحاسوب
في الماضي مجرد تمقيف لدرس أو تحفيظ

واالنترنت كما كانت

وتسميع لكتاب ولـ تعد نشاطاً لو وسائمو

وأدواتو

المعقدة المتشابكة ولو أىدافو ونتائجو التي تخضع لمقياس والتقنيف والتقويـ ولـ يعد المعمـ

المستقبِؿ لممعرفة
المصدر الوحيد لممعرفة بؿ تعددت مصادر المعرفة وتنوعت ولـ يعد المتعمـ الوعاء ُ
وانما ىو المشارؾ المتفاعؿ في العممية التعميمية ومحورىا ( عمياف .)46 2010 :
ويرى سالم ( )2006أف ىناؾ عدة عوامؿ سارعت في إنشاء مراكز مصادر التعمـ تتمثؿ في:
 .1االنفجار المعرفي المت ازيد أدى إلى ضرورة البحث عف كيفية وضع ىذه المعارؼ في يد
المتعمـ بصورة سيمة وميسرة.

 .2التغير االيجابي الذي ط أر عمى وظيفة التربية ومؤسساتيا المتعددة.

 .3تطور مفيوـ الوسائؿ التعميمية في إطار المفيوـ الشامؿ لتكنولوجيات التعميـ.
 .4التطور التكنولوجي والذي حتـ تكامؿ المعارؼ وتنوع مصادرىا كما وفر في نفس الوقت
مصادر تعمـ جديدة ومستحدثة( .سالـ )136 :2006

المتطمبات األساسية لنجاح مراكز مصادر التعمم:
يحتاج مركز مصادر التعمـ عمى مجموعة مف المتطمبات الواجب توافرىا لكي يتمكف مف العمؿ والقياـ

بوظائفو المطموبة وتقديـ الخدمات المتوقعة منو لمطمبة والمعمميف
المتطمبات فيما يمي:
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وقد لخص عميان ( )2001ىذه

 .1كادر بشري مدرب لمعمؿ في المراكز وكاؼ مف حيث العدد.

 .2سياسات وأنظمة وتعميمات وق اررات ومعايير لكافة العمميات واألنشطة والخدمات.
 .3تسييبلت مختمفة لمعمؿ مف خبلؿ توفير بيئة مادية مناسبة.
 .4أجيزة وتقنيات مناسبة مف حيث الكـ والنوع.

 .5ميزانية كافية لجعؿ المتطمبات السابقة ممكنة (عمياف .)428 :2001

إدارة مراكز مصادر التعمُّم:

إف كؿ مؤسسة تحتاج إلى تنظيـ نشاطيا وتنسيؽ جيودىا حتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا فإدارة

المدرسة مثبلً تعمؿ جاىدة عمى تنظيـ اإلمكانات البشرية والمادية والوسائؿ التعميمية والمناىج
الدراسية واألنشطة التعميمية وغير ذلؾ مف مكونات النظاـ المدرسي لتحقيؽ األىداؼ التربوية.

وأشار أبو سندس ( )1999إلى أف الوفاء برسالة تنمية المعرفة يتطمب مف إدارة المدرسة توجيو عناية
خاصة إلى مركز مصادر التعمـ ودعـ عممية المطالعة والبحث وتييئة المناخ المبلئـ لمييئة التدريسية

ليعمموا معاً كفريؽ أكاديمي متكامؿ( .أبو سندس )7 :1999

وتعد مراكز مصادر التعمـ جزءأً ال يتج أز مف كينونة المجتمع الحديث

واحدى وسائؿ استم ارريتو

وديمومتو وتطوره  .ألنيا مؤسسات متفاعمة في بيئتيا الداخمية والخارجية

وذات أىداؼ محددة

واضحة تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ مجموعة مف الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية

فيي

محتاجة إلى إدارة واعية فاعمة قادرة عمى القياـ بجميع عناصر العميمة اإلدارية عمى الوجو األفضؿ

(عمياف وسبلمة )29 :2006

وبذلؾ فإف اإلدارة في مراكز مصادر التعمـ عمى اختبلفيا سواء أكانت مكتبات أو مختبرات مدرسية

ميمة ال غنى عنيا وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التالية :
عامة أو متخصصة أو أكاديمية ىي وظيفة ّ
 .1تنفيذ السياسة /السياسات الموضوعة بأعمى درجة مف الكفاءة وفي حدود اإلمكانيات المتاحة.
 .2استغبلؿ الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية وتنسيقيا بأحسف الطرؽ الممكنة

وتسخيرىا

لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.

 .3تنمية القدرات والكفاءات البشرية التي تعمؿ عمى تنفيذ الخطط المرسومة مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ ف وذلؾ مف خبلؿ االختيار األفضؿ لمعامميف وتنميتيـ مينياً بما يتبلئـ مع التطورات

الحديثة في العمؿ والمينة (العتيبي .)63 :2009
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ويضيؼ الحيمة ( )2000في ىذا الجانب:
 .4اإلرتقاء بالمناخ التنظيمي ( )Organization Climateإلى المستوى األمثؿ مف خبلؿ تنمية
العبلقات اإلنسانية بيف العامميف وتحقيؽ الرفاىية النفسية والمادية ليـ

بغرض تحقيؽ

األىداؼ التنظيمية وأىداؼ العامميف عمى حد سواء.

 .5تكريس منيج التطوير التنظيمي المتكامؿ الذي يتركز عمى كوف مركز مصادر التعمّـ نظاماً
مفتوحاً يتفاعؿ مع المراكز والمنظمات األخرى ذات العبلقة الموجودة في المجتمع المحيط
التغير والنمو المتواصميف عمى مستوى األفراد والجماعات وعمى المستوييف
نظاماً قاد اًر عمى ّ
الجزئي والكمي  .ويتضمف ىذا التغيير والتطوير تغيي اًر وتطوي اًر في الطرؽ والوسائؿ التي تدعـ
عمميات المركز وتشمؿ سياسات العمؿ واجراءاتو

واليياكؿ التنظيمية ونظـ التحفيز

والتسييبلت واألجيزة والمعدات والمستمزمات المطموبة لتنفيذ العمؿ كافة .

(الحيمة ) 305 :2000

ويرى (عميان وسالمة)2006 ,

 .6المواءمة بيف متطمبات البيئة الداخمية لمركز مصادر التعمّـ وبيئتيا الخارجية ( البيئة
االجتماعية

والقانونية

والسياسية

واالقتصادية

والتكنولوجية

وغيرىا )

وازالة

المعوقات في ىذا المجاؿ بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة.
ّ
 .7الموازنة بيف االتجاىات المتضاربة مثؿ :ايجاد التوازف بيف مصالح العامميف وأىدافيـ وبيف
مصالح مركز المصادر وأىدافو

وبيف الميزانية المتاحة وبيف النفقات الحاصمة والمتوقعة

وبيف مصادرالمعمومات المنشورة وبيف ما يمكف تقديو فيضوء اإلمكانيات المتاحة.

 .8تحقيؽ الكفاية اإلنتاجية ( )Efficiencyوالفاعمية اإلدارية ( )Effectivenessبأقؿ ما يمكف
مف الوقت والماؿ واألفراد .وتعني الكفاية اإلنتاجية ىنا نسبة الموارد المتوافرة التي تساىـ في

العممية اإلنتاجية في المراكز وبمعنى آخر نسبة الموارد المستغمّة لموصوؿ إلى أكبر إنتاج
وبأقؿ التكاليؼ الممكنة (عمياف؛سبلمة )30 :2006

مكونات مراكز مصادر التعميم ومياميا :

يتكوف مركز مصادر التعمُّـ مف الوحدات اآلتية :
 -1المكتبة:

يرى عميان ( )2010أف مياـ المكتبة في مركز مصادر التعمُّـ تتمخص في اآلتي:
 -االحتفاظ بالمصادر التعميمية مصنفة ومفيرسة ومصانة.

 -عقد ندوات وورش عمؿ ودورات تدريبية لتدريب أمناء المكتبات وحوسبة المكتبات.
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 -توفير المعمومات التربوية

بما فييا مصادر المعمومات االحصائية واالقتصادية عف

وطنيا وعر ًبيا.
المتغيرات في عالـ العمؿ
ً
 إصدار نشرات توضح محتويات المكتبة الشاممة في المركز والتعريؼ بيا وكيفية استخدامياوتوزيعيا عمى المعمميف والطمبة لئلفادة منيا.

 إعداد المعمومات اإلحصائية عف موجودات المكتبات وسمة الكتب الصفية في المدارسونشاطاتيا لئلفادة منيا في تطوير المكتبات واثرائيا.

 تحديد احتياجات مكتبات المدارس مف الكتب واألثاث والمواد المكتبية ومراجع ومواد تعميميةوعمؿ قوائـ الشراء (عمياف .)73 :2010
 -2الوسائل التعميمية/التعمُّمية.

اتفؽ حمدان ( )1986والحيمة ( )1998عمى أف ىذه الوحدة تضـ اآلتي :
 أجيزة االستماع والعرض الضوئية لمشاىدة األفبلـ والشفافيات والشرائح وبرامج الفيديوواالستماع إلى أشرطة الكاسيت.

 أجيزة ومعدات إلنتاج المواد التعميمية مثؿ :الشفافيات والشرائح والممصقات والموحاتوالنماذج واالفبلـ وبرامج الفيديو والكاسيت واألقراص المدمجة (.)CDs

 -معدات لصيانة األجيزة التعميمية.

 أجيزة الستنساخ أشرطة الفيديو والكاسيت واألقراص المدمجة (.)CDs -أجيزة لتصوير المطبوعات التربوية وطباعة الموحات التي يصدرىا وينتجيا المركز.

 -3مختبر الحاسوب:

تضـ ىذه الوحدة مختب اًر لمحاسوب وتكوف مياميا كجزء مف مركز مصادر التعمُّـ كما يأتي:

 -عقد دورات وورش عمؿ لتدريب معممي الحاسوب في مجاؿ الصيانة والبرمجة  ..الخ.

 إتاحة الفرصة لممعمميف ولمطمبة الستخداـ أجيزة الحاسوب المتوافرة في المركز واستخداـ شبكةاالنترنت.

 -تزويد احتياجات المدارس مف أجيزة الحاسوب والطابعات

ومتطمبات ربطيا مع شبكة

اإلنترنت وأثاث المختبرات سنوياً واعداد قوائـ بذلؾ ورفعيا إلى الجيات الرسمية.

 اإلشراؼ عمى مختبرات الحاسوب المدرسية واالطبلع عمى مجاالت ومدى استخداميا. توفير الصيانة الدورية والبلزمة ألجيزة الحاسوب والطابعات. -برمجة المواد التعميمية المختمفة (عبداهلل .)42-26 :1998
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 -4المختبرات المدرسية:
وثالث لمعموـ البيولوجية وتكوف مياميا كما أشار

تضـ ىذه الوحدة مختب اًر لمكيمياء وآخر لمفيزياء

إلييا حمدان (:)2000

 عقد دورات تدريبية وورش عمؿ لقيمي المختبرات في المدارس في مجاؿ استخداـ األجيزةوالمواد المخبرية

المختبرات.

واجراء التجارب بالتنسيؽ والتعاوف مع مركز األجيزة المخبرية ومشرفي

 إتاحة الفرصة لممعمميف ولمطمبة الستخداـ األجيزة والمواد المخبرية المتوافرة في مختبراتالمركز واجراء التجارب المخبرية.

 إصدار نشرات عممية حوؿ بعض األجيزة المخبرية تبيف طريقة استخداميا وتوظيفيا . تحديد احتياجات المدارس مف األجيزة واألدوات المخبرية وأثاث المختبرات سنوياًقوائـ بذلؾ ورفعيا إلى الجيات الرسمية.

 -زيادة المختبرات المدرسية واالطبلع عمى مدى استخداميا

واعداد

ومتابعة سجبلت التجارب

المخبرية.

 -توفير الصيانة البلزمة لؤلجيزة المخبرية (حمداف .)42 :2000

المختبر المدرسي:

يعد المختبر المدرسي في عصرنا الحاضر مف أبرز المجاالت التي تساعد في تحويؿ المجرد إلى
ثوابت في الذىف وترفع مستوى خبرات كؿ مف المعمـ والمتعمـ عمى حد سواء باإلضافة إلى أنو جزء

ال يتج أز مف العممية التربوية ومف أىـ ركائز مناىج العموـ الحديثة التي ال غنى في تدريسيا عف

استخداـ المختبر المدرسي حيث يؤدي استخدامو إلى توفير خبرات حسية متعددة ومتنوعة تعد أساساً
لفيـ الكثير مف الحقائؽ والمعمومات والتطبيقات العممية إضافة إلى أف استخداـ المختبر يساعد الطمبة
عمى اكتساب ميارات ومعمومات وتكويف اتجاىات وميوؿ تخدـ أىداؼ تدريس العموـ حيث تضفي
واقعية عمى المعمومات واألفكار النظرية التي يسمعيا الطالب أو يقرؤىا مما يؤدي إلى فيـ أفضؿ

لطبيعة العمـ وألىمية التجريب العممي ويساىـ في رسوخ المعمومات التي يتعمميا الطالب إلى أمد بعيد

مقارنة بالمعمومات التي يتعمميا نظرياً( .شاىيف وحطاب )64 :2005

وتتميز فروع مادة العموـ ( فيزياء – كيمياء – أحياء ) عف غيرىا بالعمؿ في المختبرات التعميمية مما
جعؿ الكثير مف التربوييف يركزوف عمى المختبر في العموـ باعتباره مكوناً أساسياً في تدريس العموـ

وذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة في تسييؿ تعميـ وتعمـ العموـ خصوصاً وأف تعميـ وتعمـ العموـ دوف

األجيزة والمواد في المختبرات يعد بمثابة الجسـ الخامد مف دوف شراييف .والمختبرات عمى حد تعبير
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زيتون ( )2004بمثابة القمب النابض في تعميـ وتعمـ العموـ

لذا تولي اإلدارة المدرسية المختبرات

االىتماـ الكبير مف أجؿ تفعيمو وتحسيف واقعو( .زيتوف )556 :2004
وفي ىذا الجزء مف المحور األوؿ حاولت الباحثة إلقاء الضوء عمى مختبرات العموـ مف حيث (

مفيوميا – نشأتيا – أىميتيا  -أىدافيا – أنواعيا – معوقاتيا  -معايير نجاحيا – إدارتيا).
مفيوم مختبرات العموم:

المختبر لغة :مكاف مجيز تجري فيو التجارب العممية او التحاليؿ الطبية .

اصطالحاً :يعتبر المختبر جزءاً ال يتج أز في التربية العممية وتدريس العموـ

فيو كما أشار زيتون

(": )2004القمب النابض في تدريس العموـ في مراحؿ التعميـ المختمفة " (زيتوف )160 : 2004

ويعرؼ بأنو ":العممية أو مجموعة مف العمميات التي يقوـ فييا الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما
ّ
عف طريؽ العمؿ وقد يقوـ بعممو ىذا في حدود معينة كغرفة المختبر في المدرسة أو الحديقة أو
الغابة أو البحر أو أي مكاف آخر"(.شاىيف و حطاب )68 :2005
وىو ":المكاف الذي يتـ فيو النشاط العممي في مادة العموـ " (نشواف .)126 : 2001
يعرؼ مختبر العموـ بأنو " ذلؾ الجزء مف المدرسة المخصص إلجراء التجارب والعروض العممية
كما ّ
والتحقؽ مف صحة القوانيف والفرضيات النظرية " (المحيسف .)95 : 2000
وىو " مكاف مخصص تتوافر فيو األجيزة واألدوات وتكوف الفرصة فيو مييأة إلجراء التجربة بغية
تحقيؽ أىداؼ عممية محددة ويقوـ الطمبة بأنفسيـ بإجراء التجارب" (الناشؼ .)96 : 2004
ويعرؼ بأنو " المكاف الذي يدرس فيو مادة العموـ وتطبيقيا حيث يقوـ الفرد بعمميات لتحقيؽ شعار عف
ُ
طريؽ العمؿ وبذلؾ ينتقؿ التمميذ مف الدور السمبي إلى الدور اإليجابي ويشارؾ في العممية التعميمية
(السممي )9 : 2010

وقد عرفو النجدي وآخرون ( )2002بأنيا ":الطريقة التي يوضع الطالب فييا في مكاف الباحث أو
المكتشؼ

فتصبح العممية التعميمية مغامرة عظيمة ألنيا تبنى عمى حب االستطبلع واالىتماـ

والتجريب" (النجدي وآخروف )262 : 2002

ومف خبلؿ عرض التعريفات السابقة ترى الباحثة أف مختبر العموـ اجرائياً بأنو ":المكاف المخصص

يدرس فيو مادة العموـ تجرى فيو التجارب والعروض العممية المصاحبة لدروس
في المدرسة والذي َّ
العموـ والمجيز بكافة المستمزمات الضرورية لتنفيذ ىذه األنشطة.
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نشأة العمل المخبري في تعميم العموم:

إف تدريس العموـ في البداية كاف يتـ مف خبلؿ طرح التساؤالت إال أنو تـ إنشاء المختبرات العممية في

المدارس الثانوية والكميات في أواخر القرف الثامف عشر في الواليات المتحدة األمريكية حيث كاف يعتقد

أ ف الطبلب سيتعمموف بشكؿ أفضؿ عف طريؽ اعادة التجارب التي قاـ بيا كؿ مف نيوتف وجاليميو

لذا كاف في البداية التركيز عمى تصميـ أدوات مشابية لتمؾ المستخدمة في التجارب االصمية مع
بعض التعديؿ عمييا لمتأكد مف دقة النتائج (خميؼ )2 :2010

أىمية مختبر العموم وفوائده :

مختبرات العموـ جزء ال يتج أز مف التربية العممية وتدريس العموـ ذلؾ أف العمـ ليس عمماً ما لـ

يصطحب بالتجريب والعمؿ المخبري

لذلؾ تولي االىتمامات الحديثة في التربية العممية والنشاطات

العممية المختبر أىمية كبيرة ودو اًر بار اًز في تدريس العموـ( .زيتوف )160 : 2004
تعد مختبرات العموـ وسيمة ميمة لتنمية التفكير العممي السميـ مف حيث قدرتو عمى تحديد المشكبلت
والتنبؤ بالحموؿ وفرض الفروض المناسبة لموصوؿ إلى استنتاجات ويرافؽ ىذا االستنتاج عمميات عقمية
عديدة تساعد عمى تنمية التفكير العممي السميـ عند الطبلب كقدرتيـ عمى المبلحظة وتسجيؿ

المعمومات.

كذلؾ فإف مختبر العموـ يعمؿ عمى تنمية وتعميؽ االتجاىات العممية والتجارب المعممية ويتـ تحقيؽ

ىذا اليدؼ مف خبلؿ دقة المبلحظة والموضوعية والبحث عف األدلة واالستنتاج السميـ

(العاني )106 : 1999

إف أىمية المختبر في العصر الحاضر ودوره في العممية التربوية وبمناىج العموـ الحديثة

وما يمكف

أف يحققو مف توفير الخبرات الحسية المتنوعة التي يمكف االعتماد عمييا في فيـ الكثير مف الحقائؽ

والمعمومات باإلضافة إلى دوره في اكتساب الميارات وتكويف االتجاىات العممية وتحقيؽ أىداؼ
تدريس العموـ

واضفاء الواقعية عمى العديد مف المعمومات النظرية مما يرسخ المعمومات في أذىاف

الطبلب ويؤدي إلى فيـ طبيعة العمـ بشكؿ أفضؿ والشعور بأىمية التجريب

(شاىيف وحطاب )64 :2005

وأشارت السامرائي (  )ٕٓٓ٢إلى الفمسفة الحديثة لممختبر بأنيا ترى بأنو يجب أف يقدـ الجانب
العممي عمى النظري وصوال إلى المعارؼ النظرية التي أستنتجيا الطالب

كما أف التطبيؽ قد يخرج

الطالب مف غرفة المختبر إلى حيث الفعاليات والمبلحظات وبالتالي فإف دور الطالب يتحوؿ إلى دور
إيجابي قائـ عمى االستنتاج وتدويف النتائج والمشاىدات فيعد المختبر وسيمة إلثارة التفكير لدى
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الطبلب وتحفيزىـ الكتشاؼ الحموؿ مف جية واثارة المشكبلت الجديدة مف جية أخرى

فيعتبر دافعا

نحو اإلبداع واالبتكار مما يجعؿ العممية التربوية مستمرة ومشوقة (السامرائي )74 : 2005

وأشار عطا اهلل ( )2002إلى أىمية المختبر والنشاطات العممية وبيف أف االتجاىات الحديثة لتدريس
العموـ تؤكد عمى ذلؾ  .وأشار إلى أف لممختبر ارتباطا وثيقا بالمحتوى المعرفي لمنيج العموـ وبتنفيذ
األنشطة العممية التي ليا دورىا البارز في تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ .كما أشار في سياؽ حديثو
عف المختبر بأف إجراء األنشطة المخبرية يمكف أف يكوف داخؿ حدود المدرسة أو خارجيا شريطة أف
يتحقؽ مف ذلؾ مشاركة المتعمـ في النشاطات العممية وأف يولد لديو التشويؽ والدافعية  .ومف خبلؿ

ذلؾ يكوف دور المعمـ دور المرشد المشرؼ المساعد لممتعمـ( .عطااهلل )304 : 2002
و ينظر إلى المختبر بنظرات مختمفة مف قبؿ التربوييف والمتخصصيف فمنيـ مف يرى أنو بيت العمـ ؛

ويكوف في ىذه الحالة العمؿ المخبري ىو عبارة عف نشاط توضيحي يستطيع مف خبللو المعمـ أثبات
تت صدؽ الحقائؽ العممية والقوانيف والمفاىيـ أماـ فريؽ الطمبة بينما ىناؾ مف يسمي المختبر بالمختبر
االستقصائي وفيو تترؾ الفرصة لممتعمميف لمقياـ باألنشطة بأنفسيـ  .كما أف ىناؾ أنماط أخرى

كالمختبر الفردي وىو الذي يمكف كؿ طالب مف القياـ بإجراء التجربة بمفرده بما يتوفر فيو مف أدوات

كافية ومستمزمات ومنيا المختبر الزمري الذي يقسـ فيو المتعمميف إلى مجموعات أو زمر يتفاوت

عددىا ما بيف (  )8-5طبلب يتعاونوف فيما بينيـ إلجراء األنشطة العممية يتقاسموف المياـ فيما بينيـ
أثناء تنفيذىا وذلؾ بالتناوب حسب تنسيؽ مسبؽ مف قبؿ المعمـ (الناشؼ )121: 2004
وذكر النجدي وآخرون ( )2002أف المعمميف الذيف ال يقتنعوف بأىمية الدروس العممية التي يجرييا
التبلميذ في المعمؿ يبتعدوف عف تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ  .وبينوا بأف النظرة الحديثة لممختبر

تركز عمى إنو العممية وليس المكاف أو الزماف الذي تجرى فيو النشاطات العممية .ولكف ذلؾ ال يمنع

النظرة إلى المختبر عمى أنو مكانا أو بيئة طبيعية لؤلنشطة العممية.

(النجدي وآخروف )280 : 2002

وبالتالي فإف التجارب ذات أىمية سواء كانت فردية أو جماعية وسواء كانت توضيحية أو عممية

وذلؾ لفوائدىا المتعددة والتي مف أىميا :تدريب التبلميذ عمى استخداـ األدوات واألجيزة المخبرية
واكسابيـ الميارات المختمفة

باإلضافة إلى ربط التعمـ بالمدركات الحسية التي تفضي إلى الفيـ

واالستيعاب ومف ثـ التطبيؽ وبالتالي اعتماد التمميذ عمى نفسو في عمميات التعمـ

فالمختبر ىو

المكاف الذي يتـ فيو النشاط العممي المرتبط بمادة العموـ ولذلؾ يمكف أف يكوف لو دور فاعبلً وىاماً في
تعمـ ىذه المادة  .كما أكد عمى ضرورة وجود المختبر في كؿ مدرسة وذلؾ بالمواصفات التي تساعد
عمى تحقيؽ األىداؼ عمى النحو المطموب وبيف أف ذلؾ ال يتأتى إال مف خبلؿ توفر المستمزمات
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الضرورية واألدوات واألجيزة التي تكفؿ إجراء التجارب واألنشطة بالشكؿ المطموب و كما أف توفر

األدوات والمستمزمات يعتبر ىاما وضرورياً إال أف تصنيؼ ىذه المحتويات وتنظيميا في أماكف يسيؿ
الوصوؿ إلييا وتناوليا بيسر وسيولة أيضا مف األىمية بمكاف (نشواف )126 : 2001

وفي ىذا الصدد أكد شاىين وحطاب ( )2005عمى أىمية المختبر في تدريس العموـ وذلؾ لما لو مف
أثر عمى تكويف االتجاىات والميوؿ واكتساب الميارات والمعمومات لدى الطمبة وفوائد المختبر تتمخص

في عدة جوانب مف أىميا :

 -1أف العمؿ المخبري يساعد عمى فيـ طبيعة العمـ وأىمية التجريب.
 -2إضفاء الواقعية عمى بعض المعمومات واألفكار النظرية عف طريؽ استخداـ الحواس.

 -3تدريب الطبلب عمى طرؽ استخداـ األجيزة المخبرية الرئيسية وكيفية المحافظة عمييا ومراعاة
قواعد السبلمة واألماف أثناء استخداـ بعض المواد واألجيزة.

 -4تعويد الطبلب عمى بعض العادات الحسنة كالترتيب والتنظيـ واعادة األشياء إلى أماكنيا بعد
استخداميا .

 -5تنمية المقدرة عمى المبلحظة الدقيقة المباشرة وتسجيؿ النتائج والمبلحظات بطريقة عممية .
 - 6تنمية حب الناشئة لمعمـ ووسائمو وأدواتو مف خبلؿ إجراء الطبلب لمتجارب بأنفسيـ.

 - 7ترسيخ المعمومات النظرية في أذىاف الطبلب فترة أطوؿ عف طريؽ العمؿ المخبري والتجريب.
(شاىيف؛ حطاب .)183-182 : 2005
ويرى العاني ( )1999أف العمؿ المخبري يساعد الطمبة عمى اكتساب الميارات والمعمومات وعمى
تكويف اتجاىات وميوؿ تخدـ أىداؼ تدريس العموـ ومما يمكف أف يحققو العمؿ المخبري مف فوائد

لدى الطمبة:

 .1تضفي واقعية عمى بعض المعمومات واألفكار النظرية ( التحقؽ مف القوانيف العممية ).
 .2تتييأ الفرصة في العمؿ المخبري لمخبرة الحسية المباشرة.

 .3التدرب عمى استخداـ األجيزة الرئيسة في المختبرات العممية ( مثؿ :المجير ومصدر القدرة
وغيرىا) كما ويمكف أف يتدرب الطالب عمى الطرؽ السميمة الستخداـ ىذه األجيزة وكيفية

المحافظة عمييا والعناية بيا .

 .4التدرب عمى احتياطات البلزـ اتباعيا أثناء التجريب العممي لمحصوؿ عمى أدؽ النتائج ومف
ىذه االحتياطات عمى سبيؿ المثاؿ :غسؿ األدوات الزجاجية وتصفير أجيزة القياس قبؿ

استخداميا وغير ذلؾ .
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 .5التدرب عمى كيفية التغمب عمى بعض الصعوبات العممية التي يتطمبيا العمؿ المخبري

كتشكيؿ الزجاجة وقطعو وميارات التشريح والتحنيط والتعامؿ مع العينات المحفوظة ....إلخ

 .6التدرب عمى مراعاة احتياطات األماف أثناء التجريب العممي وتوخي الحذر الشديد أثناء
استخداـ أدوات التشريح ومصادر التيار الكيربائي .....وغيرىا .

 .7يساعد عمى تنمية بعض االتجاىات العممية كإدراؾ نواحي القصور في القياسات والمعمومات
التي يحصؿ عمييا والحاجة إلى الحذر في استخبلص النتائج وتنمية القدرة عمى النقد

(العاني .)109 :1999

وقد حدد زيتون (  )ٕٓٓ٢أىمية المختبر ودوره البارز في تدريس العموـ وتأثيره عمى نواتج التعمـ لدى
الطمبة فيما يمي :

 -١تنمية التفكير اإلبداعي والقدرة عمى حؿ المشكبلت .
 -٢تنمية طرؽ العمـ وعممياتو ومياراتو .

 -٣تكويف المفاىيـ العممية وتطوير القدرات العقمية .

 -٤تنمية الميوؿ واالتجاىات العممية واثارة حب االستطبلع العممي باإلضافة إلى تقدير جيود العمماء
 -٥تنمية الميارات العممية المخبرية المختمفة وامتبلؾ القدرة عمى التعامؿ مع التقنيات

(زيتوف .)162 : 2004

ومما سبؽ يتضح أف لممختبر أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ العموـ وتكويف المفاىيـ العممية لدى

الطبلب إضافة إلى ترسيخ المعمومات النظرية في أذىانيـ وتنمية الميارات العممية وتفعيؿ الجانب
التطبيقي لدى الطبلب بشكؿ أفضؿ لما لو مف دور بارز في غرس القيـ لدى الطبلب .وتشير معظـ
األدبيات التي أطمعت عمييا الباحثة حوؿ ىذا الموضوع عمى أىمية المختبر ودوره في تدريس العموـ

بمراحؿ التعميـ المختمفة

باإلضافة إلى ضرورة وجود مكاف مخصص في كؿ مدرسة يكوف مق اًر

لممختبر مجيز بجميع األدوات واألجيزة والمستمزمات الضرورية باإلضافة إلى ضرورة إعداد األدوات

البلزمة قبؿ وقت إجراء التجارب بوقت كافي ومف الميـ جدا أف تؤدى دروس العموـ في المختبر لما
لو دور كما ذكرنا في ترسيخ المعمومات في أذىاف المتعمميف مدة أطوؿ

وتفقد أدوات المختبر

باستمرار لمتأكد مف كفايتيا وصبلحيتيا لبلستخداـ كما البد مف توفر أدوات األمف والسبلمة كعنصر

أساسي في كؿ مختبر إلى غير ذلؾ مف القواعد والتعميمات التي مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ التربوية

والتعميمية المنشودة بعيدا عف إلحاؽ الضرر بالطبلب.

األىداف التي يحققيا مختبر العموم:

أورد عطا اهلل (  )2002أف المختبر يحقؽ األىداؼ التالية:
 -١إثباتا صدؽ المعمومات والمعرفة العممية بأشكاليا التي كاف الطالب يتعمميا في وقت سابؽ.
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 -٢تطبيؽ مفاىيـ عممية سبؽ لمطالب أف تعمميا في مواقؼ جديدة.
 -٣تنمية بعض الميارات الجديدة وعمميات العمـ عند الطالب .
 -٤يتوصؿ منو الطالب إلى معرفة عممية صادقة يقينية .

 -٥يستخدـ لمتطبيؽ وتعزيز أىداؼ تعمميا الطالب بصورة مسبقة .
 -٦التدرب واكتساب ميارات عمميات العمـ .
 -٧تحقيؽ مبدأ التعمـ عف طريؽ العمؿ .

 -٨اكتساب االتجاىات والميوؿ العممية (عطااهلل .)306 : 2002

أنواع العمل المخبري:

إف العمؿ المخبري يقسـ مف حيث األداء الى نوعيف-:

أ -التوضيحي :مف أىدافو التحقؽ والتأكد مف معمومات عممية سبؽ واف تعمميا .حيث يمتاز ىذا النوع
مف األداء بما يمي-:
 .1دور المعمـ مساعدة الطمبة في كؿ خطوات التجربة.

 . 2يزود الطالب بخطوات التجربة مف قبؿ المعمـ ( خطوة – خطوة ).
 . 3يكوف دور الطالب منفذ لمتعميمات والخطوات .

 .4يقوـ ىذا النوع مف األداء عمى تقديـ المادة اوال ثـ التجربة .
ب-األداء االستقصائي – االستكشافي :أىدافو الوصوؿ بالمتعمـ الى تقصي المعرفة العممية
واكتشافيا .ويمتاز ىذا األداء بما يمي -:

 .1يكوف دور المعمـ موجيا فقط.

 .2يتـ تزويد الطالب بالحد االدنى مف المعمومات عف التجربة.
 .3يكوف دور الطالب االكتشاؼ والتقصي لممعرفة.
 .4يتـ تقديـ التجربة ثـ المادة (خميؼ )3 :2010

معوقات استخدام المختبر المدرسي:

ىناؾ عدة صعوبات ومشكبلت تعوؽ العمؿ المخبري أشار إلييا الباحثوف وتوصمت إلييا الدراسات

تذكر الباحثة منيا ما أورده نشوان (ٕٔٓٓ) حيث يذكر أف مف المشاكؿ التي توجو معممي العموـ عند
استخداـ المختبر في التدريس ىي عدـ وجود قاعات المختبر البلزمة والكافية لمتدريس وذلؾ إما نتيجة

استغبلؿ المختبرات كغرؼ لمتدريس أو أف المبنى المدرسي مستأجر  .وأيضا مف الصعوبات األخرى
أعباء المعمـ الثقيمة أو المثقمة بعدد الحصص الكثيرة والتي تمنع مف توظيؼ التجريب العممي عمى
نحو جيد وأيضا قمة األدوات المخبرية واألجيزة العممية البسيطة (نشواف .)118 : 2001
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ويشير زيتون ( )2004إلى أف العمؿ المخبري يعترضو في كثير مف األحياف معوقات عديدة تؤدي
إلى نتائج سمبية عمى الطالب

وتفقد الجانب العممي الكثير مف أىميتو لذلؾ كاف ال بد مف النظر

إلى ىذه المعوقات بالكثير مف الحرص والعمؿ عمى تجنبيا أو التخفيؼ منيا قدر اإلمكاف ومف ىذه

المعوقات :

 -١عدـ وجود حصة خاصة بالمختبر في البرنامج الدراسي .

 -٢كثرة عدد الحصص التي يدرسيا المعمـ في األسبوع وكثرة عدد التبلميذ في الصؼ الواحد.
 -3طوؿ المنيج وعدـ كفاية الوقت لتحضير التجارب وصعوبة ضبط التبلميذ في المختبر.
 -4قمة األدوات واألجيزة المخبرية وعدـ توفر وسائؿ األمف والسبلمة في المختبر.
 -5عدـ وجود محضر مختبر لمقياـ بإعداد التجارب والتحضير لؤلنشطة .

 - 6عدـ كفاية الموارد المالية وعدـ تعاوف اإلدارة المدرسية في تمويؿ التجارب المخبرية.
 - 7عدـ تركيز االختبارات العامة عمى المختبر في تدريس العموـ .
 - 8تجنب فشؿ التجربة المخبرية أماـ التبلميذ .

 - 9تجنب استيبلؾ أو تمؼ المواد المخبرية وتجنب كسر األدوات واألجيزة المخبرية.
 - 10ضعؼ ميوؿ واتجاىات المعمـ نحو العمؿ المخبري ( زيتوف )178-177 :2004
وذكر شاىين وحطاب ( )2005المشكبلت والمعوقات التالية:
 -عدـ وجود قاعة مخصصة لمعمؿ المخبري

مما يؤدي إلى ضعؼ توظيؼ الجانب العممي

مف المنيج أو يدفع المعمـ إلى استخداـ الغرفة الصفية غير المجيزة بالخدمات األساسية
ومتطمبات السبلمة العامة لمعمؿ المخبري

مما يعرض الطبلب إلى مخاطر عديدة في حاؿ

إجراء بعض التجارب التي يستدعي تنفيذىا استخداـ قاعة المختبر .

 عدـ توفر الخدمات األساسية في المختبر مف ماء وكيرباء وغاز وصرؼ صحي وعدـ توفرالتيوية واإلضاءة المناسبة وعدؾ توفر متطمبات السبلمة العامة.

 عدـ وجود أثاث مخبري مناسب مف طاوالت لمعمؿ المخبري وخزائف حفظ التجييزات المخبريةالتي تتناسب ومستوى الطبلب والمناىج الدراسية.

 طريقة عرض الدرس نظريا ثـ إجراء التجارب العممية المتعمقة بو بعد مرور وقت عمى شرحالحصة نظريا مما يجعؿ المعمومات التي تعمميا الطالب عرضة لمنسياف.

 قصر الوقت المخصص لمحصة العممية مما يؤدي إلى عدـ إنياء العمؿ المخبري وبالتاليعدـ الحصوؿ عمى نتائج .

 ضعؼ المقدرة لدى المعمـ عمى استخداـ وتوظيؼ التجييزات المخبرية بما يتناسب وتحقيؽأىداؼ المنيج .
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 عدـ المحافظة عمى النظاـ والنظافة داخؿ المختبر أثناء العمؿ المخبري -اكتظاظ المختبر بالطبلب مما يعيؽ العمؿ ويسبب مخاطر كثيرة

(شاىيف ؛حطاب )185-183 :2005
ومما سبؽ يتضح أف مف أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ المختبر فيتدريس مادة العموـ:

 -١زيادة النصاب التدريسي لدى معمـ المادة.

 -٢طوؿ المنيج الدراسي بالنسبة لمخطة الدراسية.
-٣القيود اإلدارية والروتينية التي يمكف أف تمنع أو تحد مف استخداـ المختبر.
 -٤عدـ قناعة بعض المعمميف بأىمية استخداـ المختبر.

 -٥قمة المواد واألجيزة البلزمة إلجراء التجارب أو صعوبة الوصوؿ إلييا.

 -٦كثرة أعداد الطبلب بالصؼ الواحد وضيؽ المساحة وقمة المقاعد في غرفة المختبر.

وعميو يمكف القوؿ بأف ىناؾ مشكبلت ومعيقات كثيرة تحوؿ دوف تفعيؿ مختبرات العموـ في المدارس
ولما إلدارة المختبر مف دور فعاؿ في تذليؿ ىذه المعيقات وحؿ ىذة المشكبلت كانت ىذه الدراسة التي

حاولت توضيح واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة.

نتائج معيقات العمل المخبري عمى الطمبة:

ذكرت الباحثة أف معيقات العمؿ المخبري تنعكس آثارىا سمباً عمى كؿ مف الطالب والعممية التربوية
عمى حد سواء ويمكف تمخيص ىذه اآلثار في:

 .1قد تنمي لدى الطمبة اتجاىات سمبية نحو التجريب العممي مما يدفعيـ إلى االعتقاد بعدـ
جدية وجدوى العمؿ المخبري .

 .2سوء استخداـ المختبر مف قبؿ الطمبة في حاؿ شعورىـ بعدـ جدوى العمؿ المخبري .
 .3قياـ الطمبة بتمفيؽ النتائج والفوضى في العمؿ .

 .4عدـ إدراؾ الطمبة لحجـ المسؤولية الممقاة عمى عاتقيـ أثناء التجريب العممي وسوء اسغبلؿ
لممواد واألدوات واستخداـ األجيزة الثمينة بشكؿ عشوائي مما يتسبب في إتبلفيا.

 .5تحوؿ الدرس العممي إلى مضيعة لموقت والجيد والماؿ واىدار لكثير مف القيـ التربوية
(شاىيف ؛ حطاب )185 :2005

معايير نجاح مختبرات العموم:

تعد مختبرات العموـ إحدى مقومات التقنية التربوية الحديثة األساسية لذا فقد برزت مجموعة مف

التوجييات األساسية التي تركز عمى أف المختبرات ليست أماكف خاصة يتـ فييا التركيز عمى
التحصيؿ األكاديمي فقط بؿ البد مف توظيفيا لتنمية الميارات الحسية واالتجاىات اإليجابية نحو
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االستقصاء العممي أيضاً

لذلؾ فإف اليدؼ المتمثؿ في تدريب الطبلب ليكونوا قادريف عمى

االستقصاء التجريبي قد يكوف أكثر أىمية مف غيره مف األىداؼ

لكوف المختبرات توفر فرصاً أكبر

اللتقاء المعمـ والطبلب بطريقة غير رسمية كما أف حصص المختبر تتوفر فييا إمكانية ال بأس بيا

لئلبداع وتنمية ميارات االتصاؿ (الغامدي )53 : 2012

وانطبلقاً مف أىمية مختبرات العموـ فقد حدد المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج العربي
معايير نجاح مختبرات العموـ في تخصيص جناح لمختبر العموـ داخؿ المبنى المدرسي

وأف تكوف

مختبرات العموـ جميعيا وممحقاتيا مف غرؼ تخزيف أو غرؼ تحضير مصممة أساس في الطابؽ

األرضي وذلؾ لسيولة نقؿ األدوات واألجيزة الجديدة أو نقؿ األجيزة التالفة عند إصبلحيا

كما أف

ىذا أدعى لتحقيؽ األمف والسبلمة ومف معايير نجاح مختبرات العموـ توفير كؿ احتياجات المختبرات

مف أجيزة وأدوات ومواد كيميائية وفيزيائية وأثاث وتمديدات الكيرباء والماء والغاز كما يجب توفير

كؿ ما يحقؽ األمف والسبلمة كما يجب أف تكوف المختبرات متبلئمة مع التغيرات التي تحدث في
مجاؿ مناىج العموـ والتقنيات التربوية ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يجب أف تزود مف

أجميا بكؿ جديد يمكف أف يضيؼ إلى رصيد المعرفة العممية األفضؿ واألحسف

(رحالي )52 : 1999

لذا فقد وضعت معايير لمحضر المختبر الناجح

ولما كاف نجاح المختبرات مف نجاح محضرييا

حددىا بصمة جي ( )2009في أف يكوف محضر المختبر متقنا لعممو
التعاوف والتضامف والثقة

ويشيع فيمف حولو جوا مف

فيو يجيد فف التعامؿ والتخاطب مع الطبلب والمعمميف

يسعى لتطوير

معموماتو يستكشؼ ويحاوؿ تحضير المركبات الكيميائية مف مكوناتيا األساسية إف وجدت في معممو

يحاوؿ إنتاج الوسائؿ والشفافيات المطموبة بدال مف إرىاؽ ميزانية المدرسة بمبالغ يمكف االستفادة منيا

في أمور أخرى

يقوـ بتنظيـ األجيزة واألدوات وتنسيقيا بحيث يسيؿ تداوليا

األجيزة وضبطيا وتحضيرىا لمتجارب المعممية

يحفظ سبلمة جميع العامميف في المختبر

ويعمؿ عمى تركيب

ممما بمختمؼ إجراءات األمف والسبلمة وقواعدىا بما

فالعمؿ الذي يدؿ عمى الكفاءة ىو الذي يكسب الشخص

االحتراـ ويرفع مف شأنو ويعمي مف قدره (بصمة جي )221 : 2009
وترى الباحثة أف ىناؾ معايير لنجاح المختبرات يجب أف تسعى إدارة المدرسة عمى تحقيقيا وتوفيرىا
حتى يتـ تفعيؿ المختبرات منيا ما يتعمؽ بمصادر الدعـ الموجستي (الخدمات) كتوفير الظروؼ

الفيزيقية البلزمة إلجراء التجارب مف ماء وكيرباء وغاز وغيرىا ومدي مبلئمة تصميـ المختبر إلجراء

التجارب ومنيا معايير تتعمؽ بجيود اإلدارة المدرسية إلنجاح المختبر كتوفير فني في المختبر حث
المعمميف عمى الدورات التدريبية التي تزيد مف كفاءة المعمـ داخؿ المعمـ وتخصيص ميزانية لممختبر
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وتوفير أدواتو وغيرىا ووىناؾ معايير تتعمؽ بالمعمـ نفسو وقدرتو عمى إدارة المختبر وتقويـ العمؿ

المخبري .

المختبر(قيم المختبر) :
محضر
ّ

(قيـ المختبر) ىو الشخص الذي يعيد إليو التنسيؽ مع أساتذة العموـ إلنجاز التجارب
محضر المختبر ّ
العممية المقررة بالمناىج الدراسية ويجب عميو أف يكوف عمى عمـ بكؿ ما يضمو المختبر بيف جوانبو

مف مواد وأدوات وأجيزة ومستمزمات ومدى صبلحية كؿ منيا لمعمؿ ألف ىذا األمر يسيؿ عميو كثي اًر

أداء ميمتو والقياـ بواجبو عمى الوجو األكمؿ ويجب أف يكوف محضر المختبر حاصؿ عمى المؤىؿ

العممي المناسب وأف يتـ إلحاقو بدورات تدريبية في مجاؿ المختبرات قبؿ التحاقو بالعمؿ

واف تقوـ

الجية المختصة بعقد دورات تدريبية تنشيطية لمحضري المختبرات لتبصيرىـ بأعماؿ صيانة وتخزيف
األجيزة واألدوات المختبرة وكيفية التعامؿ مع المواد الكيميائية وتزويدىـ بالمعمومات الجديدة في ىذا
المجاؿ

بجانب الزيارات الميدانية مف قبؿ االختصاصيف بيدؼ اإلطبلع عمى المختبرات ومتابعة

المشاكؿ الموجودة والعمؿ عمى حميا( .شاىيف )10 :2006

مسئوليات محضر المختبر:

 .1عمى محضر المختبر أف يتأكد مف كفاءة تشغيؿ مراوح شفط اليواء والقياـ بفصؿ التيار
الكيربائي عنيا بعد انتياء الدواـ الرسمي.

 .2التأكد مف سبلمة الوصبلت وعدـ وجود تشققات بيا لمنع تسرب الغاز.
 .3عدـ السماح بدخوؿ أعداد كبيرة مف الطبلب تفوؽ مساحة المختبر .

 .4التأكد مف أف غرفة الغازات الخطرة صالحة لمعمؿ ومزودة بمروحة سحب ومتابعة صبلحية
مروحة الشفط الخاصة بيا.

 .5يجب التأكد مف فصؿ التيار الكيربائي واغبلؽ محابس الغاز والماء الرئيسية عند انتياء العمؿ
يومياً ويستثنى مف ذلؾ األجيزة التي يمزـ تشغيميا بصفة مستمرة كالثبلجات.

(شاىيف )85: 2006

 .6يجب مراعاة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممواد المخزنة وحفظيا طبقاً لمواصفات التخزيف
الخاصة بكؿ نوع منيا

 .7التأكد مف توفير واستخداـ ميمات الوقاية الشخصية لمعامميف بالمختبرات العممية

ويجب

ارتداء المعطؼ الخاص.

 .8يجب إعداد تعميمات وارشادات األمف والسبلمة التي تعمؽ عمى جدراف المختبر مثؿ عدـ
التدخيف أو تناوؿ المأكوالت  ...الخ.

)<www.iugaza.edu.ps/elmanama/files> (7\1\2014 , 6.00 pm
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احتياطات األمن والسالمة في العمل المخبري:

تختمؼ دراسة العموـ عف غيرىا مف المباحث األخرى حيث تتطمب استخداـ أجيزة وأدوات ومواد

مخبرية وأنواعاً مف الطاقة يتطمب استخداميا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وذلؾ لتجنب
اإلىماؿ الذي قد يؤدي غمى عواقب وخيمة لذلؾ يجب تدريب الطمبة أثناء العمؿ المخبري عمى

اتجاىات وميارات تخدـ الطالب حتى بعد خروجو مف قاعة المختبر ومف ىذه االحتياطات:

 .1عدـ السماح لمطمبة بدخوؿ المختبر إال بمرافقة المدرس أو أثناء تواجد فني المختبر .
 .2المحافظة عمى نظافة المختبر وتنظيمو والعمؿ قدر اإلمكاف عمى تصنيؼ التجييزات المخبرية
بطريقة عممية مدروسة تسيؿ الوصوؿ إلييا عند الحاجة .

 .3توفير أدوات السبلمة العامة داخؿ المختبر وبالذات طفاية الحريؽ وخزانة االسعافات األولية
وتدريب بعض المعمميف وبعض الطمبة إضافة لفني المختبر عمى كيفية استخداميا

(شاىيف؛حطاب )190 :2005

ويضيؼ العاني ( )1999في ىذا الجانب:

 .4إ رشاد الطمبة إلى ضرورة إببلغ المعمـ بأي حادث ينشأ عف االستخداـ الخاطئ ألي جياز أو
أداة أو مادة كيميائية ميما كانت ضآلة الحادث كما ويجب إببلغ المعمـ بأي كسر أو تمؼ ألي

مف األجيزة أو األدوات المستخدمة لمعمؿ عمى صيانتيا ولتفادي مخاطر استخداميا وىي معطمة

 .5تدري ب الطمبة عمى تجنب أي إسراؼ أي استخداـ في استخداـ المواد الكيميائية أو الماء أو
الكيرباء وتعويد الطمبة عمى استخداـ الكمية المحددة فقط .

 .6إغبلؽ صماـ الغاز مباشرة في حاؿ دخوؿ الميب إلى داخؿ أنبوبة موقد بنسف والحذر مف
تقريب الشعر أو المبلبس مف الميب وعند االنتياء مف استخداـ الميب يصار إلى إغبلؽ صماـ

اسطوانة الغاز باإلضافة إلى إغبلؽ صماـ الغاز المثبت عمى المنضدة .

 .7تنظيؼ وتجفيؼ وترتيب األدوات واألجيزة مباشرة بعد االنتياء مف استخداميا ووضعيا في
أماكنيا المخصصة وتنظيؼ طاوالت العمؿ المخبري مباشرة وقبؿ مغادرة المختبر

(العاني .)124 :1999

 .8توفير خزانة طرد الغازات والتدرب عمى كيفية استخداميا .

 .9توفير التيوية الجيدة واإلضاءة المناسبة وتركيب مراوح الشفط في المختبر .
 .10إعداد األدوات واألجيزة والمواد الكيميائية قبؿ موعد الحصة العممية .
 .11توجيو الطمبة إلى ضرورة اتخاذ احتياطات األماف البلزمة .

 .12توزيع لوحات خاصة باإلرشادات الواجب اتباعيا أثناء العمؿ المخبري عمى جدراف المختبر

(عميرة ؛الديب .)33 :2000
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إدارة المختبر المدرسي:

يعتبر المختبر مف أىـ مرافؽ المدرسة لما لو مف دور كبير في العممية التربوية فبل غنى عنو في

تدريس العموـ في مراحؿ التعميـ المختمفة لذا فقد أولتو العممية التربوية أىمية كبرى واعتبرتو إحدى

الركائز الضرورية لتطبيؽ المنياج المدرسي.

يتمثؿ دور المختبر مف خبلؿ ارتباطو ارتباطاً عضوياً بالمواد الدراسية العممية التي صممت ألف تكوف

مصحوبة بالنشاطات العممية المخبرية بغية تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ.

لذا فالمختبر يحقؽ أغراضاً وفوائد كثيرة في تدريس العموـ مف أىميا أنو يتيح لمطالب فرص التعمـ عف
طريؽ العمؿ كما أنو يساىـ في إكساب الطالب الميارات العممية والعممية المناسبة إضافة إلى أنو

يساىـ في تشكيؿ االتجاىات والميوؿ العممية وتنميتيا لدى الطمبة كما أنو يتيح لمطالب فرص التعمـ

الذاتي (شاىيف وحطاب .)79 :2005

وبناء عمى ذلؾ فإف العمؿ المخبري كغيره مف األعماؿ يحتاج إلى إدارة جيدة إلنجاح عممية التطبيؽ
ً
والتجريب العممي وتحقيؽ األىداؼ وتسييؿ عمؿ المعمـ في إيصاؿ المعمومات بطرؽ سميمة لمطمبة
لذا البد مف إعطاء التخطيط الجيد لمعمؿ المخبري حقو مف االىتماـ الكافي.

وفي ىذا الصدد يوضح بصمة جي ( )2009أف مختبرات العموـ كغيرىا مف األعماؿ التي تحتاج إلى
إدارة جيدة ليصبح المختبر مختب اًر مثالياً يخدـ العممية التربوية بشكؿ فاعؿ ويحقؽ األىداؼ التي وجد
مف أجميا

ويوضح أف الييكؿ اإلداري لممختبر مشي اًر إلى أف الييكؿ اإلداري لمختبرات العموـ تتكوف

مف ىيكؿ إداري عاـ وىيكؿ إداري خاص.

 .1الييكل اإلداري العام  :ويتكوف مف :
 مدير المدرسة التي ينتمي ليا المختبر. -وكيؿ المدرسة.

 عضو الييئة التدريسية المشرؼ عمى عمؿ وأداء ونشاط المختبر الذي يعيف مف قبؿ رئيسالقسـ المختص الذي يعود إليو المختبر.

 المحضر المخبري الخاص بالمختبر والمسؤوؿ عنو مسؤولية مباشرةاألشخاص لممختبر لئلحاطة بكؿ شاردة وواردة.
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والذي يعتبر مف أقرب

 .2الييكل اإلداري المصغر:
ويتكوف مف القائميف عمى العمؿ اإلداري والفني ضمف المختبرات

بحيث يضـ كؿ مف محضر

المختبر وعضو ىيئة التدريس المشرؼ عمى المختبر والذي يشارؾ المحضر المخبري في تحمؿ
مسؤولية المختبر واإلشراؼ عميو مف كافة النواحي وال سيما النواحي اإلدارية والفنية وكذلؾ التأكد مف

جاىزية المختبر واستعداده التاـ الستقباؿ الطبلب خبلؿ التي يمكف أف توكؿ إليو الحقاً عمى مدار
العاـ الدراسي مف أنشطة وتطبيقات ودروس عممية مختمفة تنسجـ مع المناىج التدريسية المعموؿ بيا

ضمف المؤسسة التعميمية التي يتبع إلييا ىذا المختبر (بصمة جي .)45 : 2009

إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة:

تعد عممية تطوير التعميـ في ظؿ الثورة المعرفية والتكنولوجية والتي تشيدىا المجتمعات الحديثة مف

أىـ المراحؿ التعميمية التي تسعى إلعداد الكوادر العممية المؤىمة والمدربة والقادة عمى مواجية

المتغيرات المتصارعة في كافة النواحي وفي ضوء تطبيؽ مفيوـ ومعايير الجودة عمى جميع عناصر
النظاـ التعميمي بما فييا معمميف وطبلب الذيف ىـ أىـ ىذه العناصر باعتبارىـ قوى بشرية قادرة عمى
االستخداـ األمثؿ لكافة المدخبلت التعميمية البد مف وجود دالئؿ ومؤشرات تظير دورىـ في تطبيؽ

مفاىيـ الجودة في مدارسيـ خاصة في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة والتي مف خبلليا
تظير مدى التقدـ والنجاح في التطبيؽ وزيادة فاعمية العمؿ المخبري في أداء الميمات وتحقيؽ

األىداؼ المطموبة .

مفيوم الجودة:

إف الناظر في قضية التعميـ يجدىا قضية أمف قومي واستثمار في البشر ترتبط بو تنمية قدرات الشعب

اإلنتاجية واالقتصادية والعسكرية حتى أصبحت ىذه القضية قضية إعداد وتأىيؿ شباب قادر مسمح
بالعمـ والمعرفة والتكنولوجيا وألف أىمية التعميـ مسألة لـ تعد اليوـ محؿ جدؿ في أي منطقة مف العالـ

والتحوؿ الذي بدا واضحاً عالمياً مف االستثمار المادي إلى االستثمار الفكري الذي صاحبو تغيرات

ىائمة ومتواصمة في مطالب المجتمعات وتنافسيا الشديد بيف المؤسسات اإلنتاجية حتى أصبحت

الجودة مف المفاىيـ الحديثة التي ظيرت نتيجة المنافسة العالمية بيف المؤسسات اليابانية واألمريكية
عمى يد العالـ( إدوارد ديمنج الذي لقب بأبي الجودة الشاممة)(نشواف .)4 :2007
وقد تناولت الباحثة آراء الباحثيف حوؿ مفيوـ الجودة لموصوؿ إلى تحديد لو يبلئـ الواقع التربوي.
أ -الجودة في المغة:

جاء في معجم المنجد في باب جاد مايمي:
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جاد جودة وجوداً :أي صار جيداً وضده الردئ وجود الشيئ أي حسنو وجعمو جيدا وأجاد أتى بالجيد
تجود أي تخير الجيد(دار المشرؽ .) 1069:1997
كما ورد في لسان العرب مايمي:

جود :نقيض الردئ وجاد الشيء  :أي صار جيداً وجاد جودة وأجاد :أي أتى بالجيد مف القوؿ أو

الفعؿ (ابف منظور .)166:2003
ب  -الجودة في االصطالح:

إف مفيوـ الجودة مف أحدث المفاىيـ في عصرنا الحاضر فقد تعددت آراء الباحثيف حوؿ صيغة لو
ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ كثيرة منو المجاؿ الذي يتـ التعامؿ فيو مع الجودة وكذلؾ مداخؿ الباحثيف
واختبلؼ تخصصاتيـ في التعامؿ معو.
يعرؼ الشرقاوي ( )2002مفيوـ الجودة بأنو" التميز في تقديـ الخدمات المطموبة بفاعمية بحيث تكوف
خالية مف األخطاء والعيوب والشوائب وبأقؿ تكمفة وتحقؽ توقعات ورغبات المستفيديف ورضاىـ

حاض اًر ومستقببلً وبااللتزاـ بمتطمبات ومعايير األداء" (الشرقاوي .)10 :2002

وتشير أبوسعدة وعبدالغفار ( )2000الجودة بأنيا "نظاـ فعاؿ يقوـ عمى فمسفة إرضاء العميؿ مف
خبلؿ زيادة القدرات اإلنتاجية لمعامميف في المنظمة وفؽ معايير أكثر مبلءمة وبأقؿ تكمفة"
(أبوسعدة وعبدالغفار .)138 :2000

ويرى عابدين ( )2000أف الجودة في التربية ىي " مجموعة الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة
وشمولية عف جوىر التربية وحالتيا بما في ذلؾ كؿ أبعادىا أو مدخبلت

وعمميات ومخرجات قريبة

وبعيدة وتغذية راجعة وكذا التفاعبلت المتواصمة التي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة والمناسبة

لمجتمع معيف وعمى قدر سبلمة الجوىر تتفاوت مستويات الجودة" ( عابديف .) 314:2000
ويعرؼ عميمات ( )2004الجودة بأنيا " مجموعة مف المعايير والخصائص الواجب توافرىا في جميع
عناصر العممية التعميمية في المؤسسات التربوية وذلؾ فيما يتعمؽ بالمدخبلت والعمميات والمخرجات

التي مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ المطموبة لمفرد والمؤسسة والمجتمع وفقاً لئلمكانات المادية والبشرية"

(عميمات .) 95 :2004

وقد وضعت منظمة األيزو ISOسنة )  ( 1994تعريفًا لمجودة بأنيا تعني " تكامؿ المبلمح
والخصائص لمنتج ما أو خدمة ما بصورة تمكنو مف تمبية احتياجات ومتطمبات محددة".
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مف خبلؿ عرض التعريفات السابقة ترى الباحثة أف الجودة ىي عبارة عف ":مجموعة مف المواصفات
والشروط والمحددات التربوية الواجب توفرىا في العممية التعميمية بجميع أبعادىا ( مدخبلت عمميات

ومخرجات) مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة في ضوء الموارد المتاحة".

معايير الجودة:

أدركت الدوؿ الصناعية الكبرى في سبعينات القرف العشريف أىمية وجود مجموعة مف المعايير لمحكـ
عمى جودة المنتج

فوضعوا عدة معايير ألداء نظاـ الجودة أطمقوا عميو ( )Iso 9000أي المنظمة

الدولية لتوحيد القياس.

وقد استيدفت ىذه المنظمة وضع مجموعة مف المعايير واألسس الدولية لمجودة تكوف بمثابة محكات

لمحكـ عمى جودة المنتجات الصناعية وقد نجح ىذا النظاـ الدولي لممعايير ( )Iso 9000نجاحاً كبي اًر
في مجاؿ الصناعة وتبنتو معظـ الشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى ليحقؽ ليا التميز والتفوؽ

(سعدة وعبد الغفار .) 157:2000

ثـ امتدت ىذه المعايير الدولية لمجودة ( )Iso 9000مف مجاؿ الصناعة إلى مجاؿ الخدمات ومنيا

التعميـ وأصبح تطبيقيا في مجاؿ التعميـ ىدفاً أولياً ألي مؤسسة تعميمية تريد التميز والتفوؽ وتريد
قبوؿ الرأي العاـ لخريجييا (نصر اهلل .)140:1999

وقد وجد مف بيف عشريف معيا اًر عالمياً لمجودة تستخدـ في نظاـ ( )Iso 9000أف ىناؾ معايير ذات

صمة وثيقة في مجاؿ التعميـ والتدريب (فرماف )39 :1995
ومف المعايير التي تناولتيا الباحثة في ىذه الدراسة:

المعيار األول :مسئولية اإلدارة

الجياز اإلداري في أي مؤسسة ىو بمثابة الدينامو المحرؾ ليذه المؤسسة فعمى قدر الكفاءة ليذا

الجياز وجودتو تتوقؼ جودة وكفاءة وفعالية النظاـ داخؿ المؤسسة وىذا أصدؽ مايكوف في مجاؿ
المؤسسات التعميمية

فاإلدارة التعميمية الناجحة تعني تعميماً ناجحاً ألنيا تنمي ممكات التخيؿ

واإلبداع والتطوير ومف ثـ فيي األساس في التقدـ اإلنساني والتغيير الذي يستيدؼ تحقيؽ التحوالت

االجتماعية واالقتصادية والسياسية المرغوبة (الخالدي .)13 :1999
المعيار الثاني :نظام الجودة

وتعرفو عمي ( )2002بأنو " الخطة التي يتبعيا النظاـ التعميمي إلرضاء المجتمع ذي المواصفات
المطابقة لمتطمبات الجودة بحيث يحقؽ رضا المجتمع ويستخدـ ذلؾ لتييئة الموارد واإلمكانيات
والعمميات واإلجراءات المطموبة لتحقيؽ ذلؾ ( عمي .) 238:2002
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ومعنى ذلؾ أف نظاـ الجودة طبقاً لما أشارت إليو المواصفات الدولية تتضمف مجموعة جوانب أساسية

تشمؿ اآلتي:

 -كيفية تحويؿ االحتياجات إلى مواصفات لممنيج والمقرر الدراسي.

 -كيفية التعرؼ عمى احتياجات سوؽ العمؿ مف الخريجيف ومواصفاتيـ.

 كيفية تقييـ انجازات الدارسيف ومراقبة تقدميـ الدراسي والمتابعة المستمرة ليـ. -كيفية اختيار أعضاء ىيئة التدريس والتنمية المينية ليـ.

 كيفية وضع خطة لمتطوير والتحديث الدائـ لممعمميف والمدربيف. كيفية تقييـ المقررات الدراسية (فرماف .)45:1995المعيار الثالث :تصميم برامج التكوين:
وىذا المعيار يعني  :أنو عمى أي نظاـ تعميـ بأي دولة وبعد أف يحدد الشروط والمواصفات المطموب
توفرىا في المنتج إلرضاء المجتمع أف يقوـ بتصميـ برامج إلعداد الدارسيف مناسبة لموفاء بيذه

الشروط ثـ يقوـ بالتخطيط لتنفيذ ىذه البرامج بحيث يشمؿ التخطيط كؿ مايتـ استخدامو لتمبية
احتياجات المجتمع ويشمؿ ذلؾ مايمي:
 -خطط المنيج أساليب التقييـ خطط المقرر الدراسي أماكف الدراسة.

 -المعينات التعميمية األنشطة المصاحبة لممقررات الدراسية مواد التعميـ ))Relphdan,1999:291

وىناؾ عدة معايير لجودة تصميـ برامج اإلعداد كما وضعيا )1999( Donaldsonتتمثؿ فيما يمي:
 -1األىداف والمنيج:
 أف تكوف أىداؼ المنيج وموضوعاتو واضحة ومعمومة لممعمميف والطبلب. -أف تكوف األىداؼ والموضوعات مرتبطة باحتياجات المجتمع والطبلب.

 أف يكوف المنيج في أي تخصص معداً إعداداً جيداً بحيث يكسب الطبلب الميارات المطموبة. أف يواكب المنيج أحدث التغيرات في مجاؿ العمـ والمعرفة. -2تصميم المنيج ومراجعتو:

 أف يصمـ ليمبي احتياجات الطبلب ويراعي ظروفيـ مف حيث الموضوعات الدراسية خبلؿ المقرروقت الدراسة ومكاف حدوث التعمـ طرؽ التعمـ التي تناسب الطبلب.

 -أف يساعد المنيج الطبلب عمى التعميـ الذاتي.

 أف يتـ مراجعة المنيج باستمرار وذلؾ لمتأكد مف مدى مبلءمتو الحتياجات الطبلب والمجتمع.43

 -3تنظيم المقرر:
 -يجب توخي الدقة والجدية في تنفيذ المقررات الدراسية.

 أف تكوف المقررات الدراسية مترابطة وواضحة ومنتظمة في عرضيا لمطبلب . -يتـ تنظيـ المقررات الدراسية بالتعاوف مع الخبراء بالتعاوف مع الخبراء وأعضاء ىيئة

التدريس بالمؤسسة ()Donaldson,1999:202

المعيار الرابع :المراقبة والمتابعة المستمرة لجودة العممية التعميمية
المقصود بالمتابعة ىنا تقويـ ومراقبة جميع عناصر المنظومة التعميمية ( المدخبلت

العمميات

المخرجات) لمتأكد مف جودتيا جميعا أي جودة المدخبلت وكفايتيا وكفاءة التفاعبلت واألنشطة والتأكد
مف أنيا تسير في الطريؽ الطبيعي الذي خطط ليا مما يؤدي في النياية إلى ضماف جودة المخرجات

التعميمية وتوفر المواصفات التي يحددىا العمبلء فييا واليدؼ مف عممية المتابعة والرقابة ىذه اكتشاؼ
مايعترض سير العمؿ مف مشكبلت وسمبيات وانحرافات والوقوؼ عمى أسبابيا والعمؿ عمى زيادتيا
وعبلجيا بأسموب عممي (سعدة؛ عبد الغفار .)116:2000

المعيار الخامس :اإلجراءات التصحيحية

يعتبر ىذا المعيار مف أىـ سمات اإلدارة بالجودة وعف طريؽ المراجعة الشاممة والتقويـ المستمر يتـ

الكشؼ عف الخمؿ وتصحيحو ليس ىذا فقط بؿ والبحث عف السبب الجذري لحدوث ىذه األخطاء
وازالتيا لمنع حدوثيا مرة أخرى والوقاية منيا فيو منيا فيو ىنا يعالج المشكمة مف جذورىا وىذا اإلجراء

التصحيحي ىو لب توكيد الجودة الذي يقوـ عمى:

 تصحيح أي مشكمة ممحة متعمقة بعدـ االستجابة لنظاـ توكيد الجودة. -التحري عف سبب عدـ االستجابة لمنع حدوثو مرة أخرى (ويح .)114:2000

المعيار السادس :سجالت الجودة لمعممية التعميمية

يقصد بسجبلت الجودة وفقا لنظاـ ( )Iso 9000تحديد وتجميع وفيرسة وتسجيؿ جميع البيانات

والمعمومات المتعمقة بالعمؿ في المؤسسة التعميمية واالحتفاظ بيا في سجبلت تكوف في متناوؿ اليد

تعرؼ بسجبلت الجودة.

وفائدة ىذه السجبلت أنيا تتيح الفرصة لمراجعة اإلجراءات وفقا لممعايير المطموبة في أي وقت بسرعة
وأي مؤسسة تعميمية تكوف في حاجة إلى وجود نظاـ دقيؽ لمتسجيؿ تحتفظ فيو ببياناتيا األساسية

كسجبلت لمجودة وتتمثؿ ىذه البيانات فيما يمي:
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 -سجبلت لمطبلب توضح المقررات الدراسية التي تمت دراستيا واالختبارات التي تـ إجراؤىا والنتائج

التي تـ الحصوؿ عمييا( وىو مايعرؼ بالسجؿ األكاديمي لمطالب).

 -سجبلت ألعضاء ىيئة التدريس توضح مؤىبلتيـ وتقييماتيـ وأنشطتيـ المختمفة( بطاقات تعريؼ).

 -سجبلت تصميـ المقررات الدراسية ( أي توصيؼ المقررات) لبياف مدى مطابقتيا الحتياجات

السوؽ (سعدة؛ عبد الغفار )125:2000

المعيار السابع :التدريب

يعتبر التدريب أحد المعايير األساسية التي تؤكد عمييا إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية
وذلؾ لمواجية أي تعديؿ أو تطوير في أساليب العمؿ داخؿ المؤسسة وكذلؾ مسايرة التغيرات

التكنولوجية والتقنية األكثر تقدما.

ويرى ريتشي ( " )2000أىمية عممية التدريب في تدريب األفراد داخؿ المؤسسة عمى ميارات إدارة
الجودة الشاممة وميارات المراقبة والمتابعة وأيضا توجيو األفراد الجدد وتقييـ أدائيـ بيدؼ الوصوؿ
بكفاءة العمميات في مختمؼ نواحي النشاط بالمؤسسة إلى أعمى درجة ممكنة "(ريتشي )24 :2000

المعيار الثامن :المتابعة المستمرة

يعتبر ىذا المعيار مف المعايير اليامة في نظاـ اإلدارة بالجودة الشاممة وتكمف أىميتو في مواجية

االنفجار المعرفي والثورة المعموماتية والتغير السريع في جميع المجاالت

األمر الذي يجعؿ محتوى

لمخبرات والمعمومات والمعارؼ التي تقدـ لمطبلب داخؿ مؤسسات التعميـ غير مبلئمة لروح العصر
بعد فترة زمف قصيرة.
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المحور الثاني :القيم العممية لدى معممي العموم
يتناوؿ ىذا المحور مفيوـ القيـ لغة واصطبلحاً

ومفيوـ القيـ مف منظور الفمسفات المختمفة وكذلؾ

مف منظور الفكر اإلسبلمي ومراحؿ تكويف القيـ وخصائصيا والتصنيفات المختمفة لمقيـ

ثـ القيـ

العممية مف حيث مفيوميا وعبلقتيا بالتفكير ومضامينيا التربوية وبعض القيـ العممية لدى معمميف
العموـ.

القيم:

لعؿ مفيوـ القيـ مف المفاىيـ اليامة التي تعددت فييا اآلراء وتكاثرت بصددىا وجيات النظر فقد

تناولو الكثير مف المفكريف في كتباتيـ واستعرضو الباحثيف في أبحاثيـ اختمفت وتنوعت تعريفاتيـ

لو غير أنيا أفادت كثير اً في إلقاء الضوء عمى ىذا المفيوـ.
ومف ثـ يكوف مف المفيد توضيح مفيوـ القيـ عمى النحو التالي:
تعريف القيم:

المعنى المغوي لمقيم:
تأتي كممة "القيمة" في المعاجـ بالمعاني التالية:

في المعجم المحيط "القيمة :الشيء :ثمنو الذي يعادلو اإلنساف :قدره  -ىو ذو قيمة كبيرة  -ىو
إنساف ال قيمة لو" (المجمي وآخروف .)1011 :1994
وفي المعجم الوجيز" :القيـ تعني قيمة الشيء وقدره وقيمة المتاع أي ثمنو وقوـ الشيء أي أصمحو
وقيـ الشيء بمعنى أظير ما فيو مف إيجابيات وسمبيات" (مجمع المغة العربية .)521 :1994
وفي مختار الصحاح ":القيمة :واحد القيـ وقوـ الشيء تقويما فيو قويـ »  :مستقيـ وقيمة الشيء أي
قدره" (الرازي .)232 :1998
وفي المعجـ الوسيط ":قيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنو ويقاؿ ما لفبلف قيمو :مالو ثبات ودواـ
عمى األمر" (مدكور وآخروف .)774 :1999
ويذكر مخموف ( )2000في كتابو كممات القرآف مفس اًر قولو تعالى " ديناً قيماً " (األنعاـ  )161أي
ِّمةٌ " (البينة )3أي أحكاماً مستقيمة تبيف
ثابتاً مقوماً ألمور المعاش والمعاد  .وقولو تعالى " فيِيَا ُكتُ ٌ
ب قَي َ
الحؽ مف الباطؿ .وقولو تعالى َ ":ذلِ َؾ ِّ
ِّـ " (الروـ  )30أي المستقيـ الذي ال إعوجاج فيو.
الد ُ
يف القَي ُ
(مخموؼ .)104 :2000

46

ويذكر بسيوني ( )1999أف مفيوـ القيمة في المغة اإلنجميزية  Valueبمعنى الشيء الثميف ذي
القوة ومعناه
األىمية يرجع في أصمو االشتقاقي إلى الفعؿ البلتيني ( )Valueالذي يدؿ عمى ّ
األصمي أنا قوي أو أنا أتمتع بصحة جيدة فيشتمؿ مف ىذه الناحية عمى معاني الشجاعة والصبلبة

ٍ
أف
والقوة
ومعاف أخرى مختمفة كالتأثير في األشياء والقدرة عمى ترؾ بصمات ّ
قوية عمييا ويبدو ّ
القوة والشجاعة مف أقرب المعاني وفي المغة الفرنسية ( )Valearبمعنى القوة والشجاعة.
معنى ّ
(بسيوني )8 :1999

مما سبؽ يتضح أف مفيوـ القيـ في المغة يدور حوؿ عدة معاني ىي:
اإلستقامة.

قيمة الشيء أي قدره وقيمة المتاع أي ثمنو.
الثبات عمى األمر
الدواـ.

االعتداؿ واالستواء

وال شؾ أف ىذه المعاني منسجمة مع بعضيا البعض فالشيء القيـ ىو الشيء المستقيـ الذي ال
إعوجاج فيو وىو لذلؾ ثابت دائـ ألنو يستند إلى الحؽ الذي ال يتغير وىو لذلؾ ثميف وذو قدر رفيع
ويدوـ.

التعريف االصطالحي لمقيم:
مفيوـ القيمة مف المفاىيـ التي اىتـ بيا الكثير مف الباحثيف في مجاالت مختمفة كالفمسفة والتربية

واالقتصاد وعمـ االجتماع وعمـ النفس وغيرىا مف مجاالت لذا تعددت تعريفات ىذا المفيوـ
وتراوحت بيف التحديد الضيؽ لمقيـ عمى أنيا مجرد اىتمامات أو رغبات غير ممزمة إلى تحديد واسع
يراىا معايير مرادفة لمثقافة ككؿ مما نتج عف ذلؾ نوع مف الخمط وعدـ الوضوح في استخداـ المفيوـ

مف تخصص آلخر( .زاىر )22 :1999
إال أف الباحثوف في مجاالت عديدة قد حرصوا عمى تحديد مفيوـ القيـ تحديداً دقيقاً وذلؾ ألف مفيوـ
القيـ مف المفاىيـ التي تتسـ بالكثير مف العمومية والتجريد والغموض مما جعؿ تعريفات القيـ تتعدد

حسب جوانب دراستيا وزوايا تناوليا كما أف وضوح المفيوـ ودقتو مف أىـ جوانب الدراسة حتى يمكف

تحديد المفيوـ بدقة ونستطيع قياسو إجرائياً( .سعيد )289 :2003

إف القيـ ىي عبارة عف معايير لمحكـ عمى سموؾ الفرد في المجتمع والتي تعمؿ عمى توجيو سموكو

وتحدد استجابتو في مواقؼ الحياة المختمفة ويكتسبيا الفرد في حياتو كما يكتسب المعارؼ والميارات

والعادات واالتجاىات عف طريؽ الخبرة( .الخطيب .)91 :2008
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أما فرغمي ( )1999فيرى أف القيمة تكويف افتراضي يستدؿ عميو مف خبلؿ التعبير المفظي والسموؾ
االجتماعي وىي عبارة عف تنظيمات ألحكاـ عقمية انفعالية مصممة نحو األشخاص واألشياء

والمعاني وأوجو النشاط وىي مفيوـ مجرد ضمني غالباً ما يعبر عف درجة التفضيؿ الذي يرتبط
باألشخاص أو األشياء أو المعاني أو أوجو النشاط( .فرغمي )17 :1999

إف القيمة عبارة عف مستوى أو معيار  Standardلممفاضمة واالختيار بيف بدائؿ اجتماعية مختمفة في
موقؼ معيف تساعد الفرد في تحقيؽ أىدافو وغاياتو ويتحقؽ االختيار مف خبلؿ المعيار الموجود

حيث يقارف بيف األشياء مف حيث فاعميتيا ودورىا في تحقيؽ مصالحو ويرتبط ىذا المعيار بوعي

الفرد االجتماعي وادراكو والعوامؿ االجتماعية المحيطة بو وتعتبر عممية االنتقاء بيف البدائؿ عممية

عقمية معرفية تأتي ف ي إطار موازنة الفرد بيف األشياء في ضوء المقياس المخطط لذلؾ والذي يتحدد

بالظروؼ االجتماعية( .عبدالمعطي )340 :2000
وتعرؼ القيـ بأنيا" :الشيء الذي يدؿ عمى أىمية وقيمة أمر ميـ مف ناحية التقدـ والتأخر وىي نوع

مف المعايير والممكات لتشخيص الثمف المادي أو المعنوي لؤلشياء وعمى أساس ذلؾ يتحرؾ المرء

نحو العمؿ واالجتياد ويسعى في نيميا"( .القائمي )36 :1999
ويصؼ أبو العينين ( )2003القيـ بأنيا ":مجموعة مف المعايير واألحكاـ تتكوف لدى الفرد مف خبلؿ
تفاعمو مع المواقؼ والخبرات الفردية واالجتماعية بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ وتوجيات لحياتو

يراىا جديرة بتوظيؼ إمكانياتو وتتجسد خبلؿ االىتمامات أو االتجاىات أو السموؾ العممي أو المفظي

بطريقة مباشرة وغير مباشرة"( .أبو العينيف )34 :2003

عمى الرغـ مف تعدد تعريفات القيـ واختبلؼ العمماء والباحثيف في استخداميـ لتعريؼ مصطمح القيمة
اختبلفاً واسعاً كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أف القيمة مجموعة مف األحكاـ يصدرىا الفرد عمى بيئتو

ا إلنسانية واالجتماعية والمادية وىذه األحكاـ تتأثر بتقدير الفرد وتقويمو لؤلمور وىي نتاج اجتماعي
استوعبو الفرد وتقبمو بحيث نستخدميا كمحكات ومعايير ويمكف أف تتحدد إجرائياً في صورة مجموعة
استجابات القبوؿ أو الرفض إزاء مواضيع أو أشخاص أو أشياء أو أفكار.

ويتضح أيضاً مما سبؽ أف مفيوـ القيـ في االصطبلح يدور حوؿ عدة جوانب ىي:

 أف القيـ عبارة عف أحكاـ يتشربيا الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو مع المواقؼ والخبرات
المختمفة.

 ىذه األحكاـ والمعايير البد أف تمقى قبوالً مف الجماعة التي يعيش الفرد بداخميا ومف ثـ
تنعكس عمى سموؾ األفراد واتجاىاتيـ واىتماماتيـ.
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 إذا لـ يمتزـ الفرد بيذه األحكاـ والمعايير يصبح خارجاً عف نطاؽ الجماعة.
وبيذا يتضح لدينا بأف القيـ عامة ىي عبارة عف األحكاـ التي تصدر مف الفرد أو درجة تفضيمو

لممواقؼ المختمفة وبعبارة أخرى ىي محؾ نحكـ مف خبللو عمى ما ىو مرغوب فيو أو مفضؿ في
موقؼ توجد فيو عدة بدائؿ.

القيم من منظور الفمسفات المختمفة:

تناولت الفمسفات المعاصرة مسألة القيـ مف اتجاىات متعددة ومتفاوتة ولذلؾ أخذت القيـ مركزىا مف

األبحاث والدراسات فمكانتيا ال تأخذ المكانة نفسيا أو المركز نفسو كذلؾ تحديدىا يختمؼ فالنظر

إلييا ينطمؽ مف النظرة إلى الطبيعة البشرية والكوف والوجود لذلؾ اختمفت الفمسفات في تفسير
مفيوميا لمقيـ حيث قدمت كؿ فمسفة مفيوماً خاصاً بيا (عبلء الديف )54 :1999
ويمكف النظر إلى اإلطار الفكري الفمسفي لمقيـ كما يأتي:
 .1القيم من منظور الفمسفة المثالية:

إف نظرة الفكر الفمسفي المثالي لمقيـ تقوـ عمى أساس االعتقاد في وجود عالميف إحداىما مادي واألخر

معنوي وأف اإلنساف الكامؿ يستمد مف السماء قيمو وىي قيـ مطمقة كاممة كقيـ الحؽ والخير والجماؿ

خالدة يدركيا اإلنساف مف خبلؿ تعاممو مع األشياء التي تحمميا مف خبلؿ خبرات انفعالية وعاطفية
ونتيجة لذلؾ يتشكؿ ضمير اإلنساف ويعرؼ ما الصواب وما الخطأ وىي صالحة لكؿ زماف ومكاف

واف حدث تنافر بيف القيـ المطمقة وبيف ما ىو مطموب لمحياة فإف عمينا تغيير طرؽ تفكيرنا وحياتنا
حتى تتوافؽ مع ىذه القيـ الخالدة( .زاىر )12 :1999
 .2القيم من منظور الفمسفة الواقعية:
ينظر إلى القيـ مف خبلؿ ىذه الفمسفة عمى أنيا حقيقية موجودة في عالمنا المادي وليست خياالً وأف
اإلنساف يستطيع أف يكتشؼ القيـ باستخداـ الخطوات العممية واألسموب العممي ويروف أننا لو حددنا

قيماً عينية كافية وشاممة ممثمة لمناس فإننا نستطيع أف نصؿ إلى مجموعة القيـ التي ينبغي أال يخرج
عنيا الناس وتكوف ىي القيـ المطمقة وكؿ القيـ بالتالي ىي قيـ اجتماعية تحقؽ لئلنساف السعادة

والمنفعة وتحفزه عمى العمؿ( .فرحاف )22 1998
 .3القيم من منظور الفمسفة البراجماتية:
ينظر ىذا الفكر إلى القيـ بما تحققو مف نتائج وبما يعود منيا بالمنفعة عمى الفرد والمجتمع في الموقؼ

غوب فييا ولكنيا قيمة غير
الذي تطبؽ فيو فالقيمة ذاتية وليست موضوعية فمثبلً الطاعة قيمة مر ٌ
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مستحبة أحياناً مع األوالد ألنيا ال تساعدىـ عمى التفكير في األوامر فالقيمة عندىـ كالحقيقة تماماً
تنبع مف الموقؼ والخبرة ويتبنى الفرد القيمة التي أثبتت نفعيا لو ولممجتمع( .الحياري )15 :1999

وتصؿ الباحثة مما سبؽ إلى عدـ وجود اتفاؽ في الفمسفات الرئيسة الثبلث حواؿ موضوع القيـ فمثبلً

تنظر الفمسفة المثالية لمقيـ عمى أنيا مطمقة في حيف ترى الفمسفة الواقعية القيـ أنيا نسبية أما الفمسفة
البراجماتية ترى أف القيـ ذاتية أما وجو االتفاؽ بيف تمؾ الفمسفات يتمثؿ في أف القيـ تعتبر محكات أو

معايير توجو سموؾ الفرد والجماعة

وىذه المحكات والمعايير قد يكوف لمفرد فييا حرية االختيار أو

اليكوف.

مفيوم القيم في الدين:

تتفؽ األدياف جمعيا عمى استنادىا إلى موقؼ معيف مف القيـ ولعميا ىى نفسيا موقؼ قيمي صريح

ألف عقائدىا ال تعني بتفسير الكوف بقدر ما يحد اإلنساف ما ينبغي أف يقوـ بو إزاء ىذا الكوف.

(الجمؿ )64 :1999

وي عد الديف قيمة مف القيـ شأنو شأف النفس أو الماؿ أو العقؿ أو النسؿ وىو قيمة ضرورية لمحياة

اإلنسانية  .ويتعامؿ مع القيـ كقوة عميا مستمدة مف اهلل وليس عنص اًر خاصاً منفرداً لمقيمة بؿ ىو يعمؿ
كإطار لكؿ القيـ فاألدياف السماوية المنزلة إلى اإلنسانية في إطار نظرية أو عقيدة التوحيد جاءت كميا

لتؤكد حرية اإلنساف وكرامتو وعزتو وقاومت الظمـ والعدواف وأعمنت حقوقو كميا.

(عبد الرزاؽ .)9 :1999

وىنا البد مف إلقاء نظرة موجزة عف القيـ الدينية في العصور الوسطى وفي عصر اإلسبلـ .

أوالً  :القيم الدينية في العصور الوسطى:

اىتـ فبلسفة القروف الوسطى بالقيـ حيث رأى القديس "أوغسطيف" أف الفضيمة الكبرى تتجسد في مجد

اهلل وأف السعادة والفضيمة متطابقتاف وأشار القديس "توما االكويني" إلى أف السعادة ال تتحقؽ إال

باستفتاء كماؿ اإلنساف برؤيتو هلل .وىذا يعني أف الفبلسفة المسيحييف وحدوا بيف القيمة العميا وبيف اهلل

باعتباره كائناً حياً أزلياً  .واعتبروا أف محبتو ىي غاية الغايات ( .فيمي )54 :1999
ثانياً :القيم من منظور إسالمي:

جاء اإلسبلـ بمنظومة متكاممة مف المبادئ والقيـ تش ّكؿ في مجموعيا منيج ٍ
حياة مبلئماً لطبيعة

اإلنساف ومنسجماً مع فطرتو السوية ومغذياً لروحو وممبياً لمتطمبات الحياة اإلنسانية الكريمة وىي
منظومة محكمة النسيج مترابطة الحمقات ولما كاف مف خصائص القيـ مف حيث ىي قيـ؛ الثبات

والرسوخ واالطراد فكذلؾ ىي منظومة القيـ التي جاء بيا اإلسبلـ

التفقد خصائصيا وال تتراجع

قيمتيا وال تبمى مع الزمف ألنيا قيـ جوىرية ثايتة مستقرة بثبات الرسالة اإلسبلمية واستقرارىا
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وخمودىا وألنيا مف الثوابت وليست مف المتحوالت نزؿ بيا الوحي اإلليي وتجسمت في حياة الرسوؿ

صمى اهلل عميو وسمـ( .الكتاني )14 :2004

وقد اىتـ الفبلسفة المسمموف بالقيـ انطبلقاً مف أف اإلسبلـ يقدـ المقاييس لمقيـ التي يمكف مف خبلليا
اختيار المعايير النظامية .وأف كؿ نشاطات اإلنساف سواء عمى المستوى الشخصي أو االجتماعي

يعكس القيـ اإلسبلمية .وبمغت الفمسفة األخبلقية اإلسبلمية كما ليا في رسائؿ إخواف الصفا حيث تقدـ

الخمؽ وأداء األمانة
ىذه الرسائؿ اسمى القيـ األخبلقية التي مف أىميا تعويد النفس عمى الخير وجماؿ ُ
وحب اآلخريف  .كما نجد عند "الفارابي" تأمبلً عقمياً ينتيي باتصاؿ اإلنساف بالعقؿ الفعاؿ ومجاىدة

النفس حتى تصفو م اررتيا ومف ثـ تكوف الفيض كما أوضح الغزالي( .فيمي )71 :1999

وقد جسد الديف اإلسبلمي القيـ الروحية في توجيو اإلنساف مف الفردية واألنانية الذاتية إلى الجماعية
والغيرية األخبلقية .كما حدد أبعاد القيـ الروحية في المعاني والمثؿ اإلنسانية مف تقديس حؽ الحياة

اإلنسانية والحيادية الدينية والعقائدية والعدالة االجتماعية وحرية الممكية التي تؤدي وظيفتيا في غير
تحكـ أو احتكار أو إثراء عمى حساب الغير واإلحساف الذي يؤدي إلى التكافؿ االجتماعي والتقارب

الطبقي إلى اإليثار والبذؿ والتضحية في سبيؿ القضايا القومية واإلنسانية ودفاعاً عف الفضيمة الخمقية

.

(الكتاني )16 :2004

ويشير الجالد ( )2010إلى أف السمة الفارقة لقيـ الثقافة اإلسبلمية أنيا تقوـ عمى التعاليـ الدينية

فالثقافات التي تنظر لمقيـ مف منظور مادي فمسفي تعتبرىا حيادية ومتغيرة ووسائمية ال يجب تعميميا

أو فرضيا ألنيا تعد مف الحرية الشخصية فاإلنساف حر في اختيار قيمو ماداـ يحقؽ وجوده كما يرى
الوجودييف والقيـ متغيرة ال ثبات ليا كما يرى النفعيوف وجممة فبلسفة الغرب يروف أف القيـ أم اًر

حيادياً غير ممزـ مما أدى إلى تفاقـ المشكمة القيمية في الثقافة الغربية المعاصرة أما القيـ اإلسبلمية
فيي تنظر لمقيـ مف زاوية مختمفة تقر أف لمقيـ منظومة محددة وضوابط مرتبطة بما تـ تحديده في
الكتاب والسنة فما وافؽ ىدي اإلسبلـ مف القيـ فيو مقبوؿ وما خالفو مف القيـ فيو مردود.

(الجبلد )57-56 :2010

مراحل تكوين القيم:

تمر القيـ قبؿ تكوينيا بمراحؿ متعددة ذكرىا الجمل ( )1999عمى النحو التالي:

 الميل :ىو نوجو اإلنساف لخاطر مف خواطره يتصوره ويدرؾ غرضو وغايتو فإذا تغمب الميؿ
عمى باقي اإلنساف صار ىذا الميؿ رغبة.

 الرغبة :ىي تغمب عمى بقية يوؿ اإلنساف فإذا فكر اإلنساف في ىذه الرغبة ودرسيا دراسة
واعية صارت إرادة.
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 اإلرادة :ىي صفة النفس التي تخصص رغبة مف الرغبات التي مالت عمييا لكي تتحقؽ واذا
ما تكررت اإلرادة صارت عادة.

 العادة :ىي اإلرادة المتكررة الصادرة عف حالة راسخة وىي سموؾ متكرر بطريقة تمقائية في
مواقؼ محددة واذا ما ثبتت ىذه العادة صارت خمقاً وسموكاً.

السموك :يطمؽ عمى عمؿ اإلنساف الصادر عف إرادة حرة متجية نحو غاية معينة.
القيمة :ىي وصوؿ السموؾ إلى درجة مف الثبات ويكوف بصورة مستمرة

(الجمؿ . )79 :1999

خصائص القيم:

 انسانية.
 ذاتية.
 نسبية.
 تترتب ترتيباً ىرمياً.
 تتضمف نوع مف الرأي والحكـ كما تتضمف الوعي بمظاىره األدراكية والوجدانية

والنزوعية.

 القيـ ظاىرة ديناميكية

لذلؾ البد مف النظر إلييا مف خبلؿ الوسط الذي تنشأ فيو

والحكـ عمييا حكماً موقفياً وذلؾ بنسبتيا إلى المعايير التي يضعيا المجتمع في زمف معيف
وبإرجاعيا إلى الظروؼ المحيطة بثقافة المجتمع.

 أف القيـ أكثر تجريداً وعمومية ومحددة التجاىات الفرد واىتماماتو وسموكو.

(قباري )31 :1999

تصنيف القيم:

يقصد بتصنيؼ القيـ توزيعيا في فئات أو مجموعات وفقاً لبعد أو أساس مف األسس التي يحددىا

الباحث باعتبار أف كؿ فئة أو مجموعة يربطيا معيا خصائص وسمات مشتركة.

وتنطوي عممية تصنيؼ القيـ عمى صعوبات أخرى كثيرة ترجع إلى تعدد التعريفات التي صاغيا

الباحثوف حوؿ مفيوـ القيـ  .ومف ثـ تعددت طرؽ التصنيؼ ونماذجو .واختمؼ المبادئ التي تنيض
عمييا التصنيفات والزوايا التي تتـ مف خبلليا .ولعؿ ىذه المبلحظة ىي ما جعمت "كبلكيوف" يقوؿ
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بأننا لـ نكشؼ بعد أي تصنيؼ شامؿ لمقيـ وقاؿ "توماس كواف" لـ يستطع العقؿ البشري الخبلؽ لمقيـ

ابتكار وسيمة عممية لتصنيفيا( .وحيد )11 :2001

ويمكف القوؿ أف المفيوـ االجتماعي لمقيـ يستند عمى المرغوب فيو

وىذا المرغوب فيو تحدده

المعايير االجتماعية النابعة مف ثقافة المجتمع كالخير والشر الخطأ والصواب ومف أجؿ ذلؾ يأتي
االختبلؼ في القيـ بيف ثقافة وأخرى أو ما يسميو البعض بالنسبية المكانية لمقيـ .كما تختمؼ القيـ

وتتغير في المجتمع الواحد بما يط أر عميو مف تطور وتغير وىذا ما يسمى بالنسبية الزمانية لمقيـ.

(وحيد )21 :2001

وبالتالي فإف تصنيؼ القيـ تأثر بتبايف المفاىيـ واألطر المفسرة ليا والتي يتبناىا الباحثوف لمتصنيؼ

حيث يرى مف عبد الرازق ( )1999أنو ليس ثمة اتفاؽ عمى تصنيؼ معيف بالذات نظ اًر لعدـ االتفاؽ
حوؿ المبادئ التي يمكف أف يستند إليياأطر التصنيؼ( .عبد الرازؽ )140 :1999

ولكف رغـ ذلؾ فقد حاوؿ بعض الباحثيف تصنيؼ القيـ عمى أساس المحتوى أو الشدة أو المقصد أو

الثبات أو االنتشار أو الوضوح أو المصدر أو المضموف عمى النحو التالي:

أوال :تصنيف القيم عمى أساس المحتوى:
لغُػبٌُإٌفظاألٌّبٔ"ٟسبرانجر" فٟوزبثٗأّٔبطاٌشخبيإٌبطإٌٝأّٔبطثٕبءػٍٝاٌمُ١اٌشئ١غ١خ
اٌزٟرغ١طشػٍٝأر٘بُٔٚٙرحشوُٙفٟأفؼبٌ ُٙحيث قسـ القيـ ألقساـ ستة ىي:
 القيمة االقتصادية :اىتماـ الفرد بالحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا بأية وسيمة.

 القيمة االجتماعية :ىي القيمة العميا لمحبة الناس وتشمؿ اىتماـ الفرد وميمو إلى التعاوف
وتكويف العبلقات مع غيره مف الناس.

 القيمة النظرية :ىي المدخؿ العقبلني الكتشاؼ الحقائؽ وتتضمف اىتماـ الفرد وميمو
ال كتشاؼ الحقيقة فيو يوازف بيف األشياء عمى أساس ماىيتيا ويسعى إلى وراء القوانيف بقصد
معرفتيا.

 القيمة الجمالية :ىي القيمة العميا التي تعني بالشكؿ والتناغـ وتشمؿ اىتماـ الفرد وميمو إلى
ما ىو جميؿ مف ناحية الشكؿ أو التوافؽ.

 القيمة السياسية :ىي التي تؤكد اكتساب السمطة والنفوذ وتشمؿ اىتماـ الفرد في الحصوؿ
عمى القوة حيث أنو ييدؼ لمسيطرة والتحكـ باألشياء واألشخاص.

 القيمة الدينية :ىي التي تيتـ بفيـ الكوف وتتضمف الرغبة في معرفة أصؿ اإلنساف ومصيره
وما وراء العالـ الظاىر وايمانو بأف قوة تسيطر عمى ىذا العالـ (.شفيؽ )81 :1997
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ثانياً :التصنيف عمى أساس الشدة:

تذكر دياب ( )2003أف تصنيؼ القيـ عمى أساس الشدة ينقسـ إلى ثبلثة أنواع ىي:

 قيم إلزامية :ىي التي تحدد ما ينبغي أف يكوف كقيمة الوالء لموطف وقيمة الحرية الفردية.

 قيم تفضيمية :ىي التي تحدد ما يفضؿ أف يكوف كقيمة الطموح وقيمة النجاح في العمؿ.

 قيم مثالية :ىي القيـ التي يشعر الناس أف تحقيقيا تبرز صورة الكماؿ المحمود لمقيمة كقيمة
العدؿ المطمؽ وقيمة اإلحساف بمقابمة اإلساءة( .دياب )85-83 :2003
ثالثاً :تصنيف القيم عمى أساس المقصد:

 القيم وسيمية :وىي التي تعتبر وسائؿ لغايات أبعد مثؿ :االجتياد والتعاوف.

 القيم ىدفية :فيي األىداؼ والفضائؿ التي تحددىا الجماعات واألفراد ألنفسيا والتي تعتبر
غاية في حد ذاتيا مثؿ :السعادة – رضا اهلل – حب البقاء( .شفيؽ )85 :1997
رابعاً :تصنيف القيم عمى أساس الثبات:

يوضح قمبر ( )1999أف القيـ عمى أساس الثبات تصنؼ إلى:

 قيم ثابتة نسبياً :فالقيـ ليست مطمقة الثبات أو التغير بحكـ أنيا ظاىرة اجتماعية تخضع
لمتغير النسبي كظواىر المجتمع كما أف القيـ تتسـ بالثبات النسبي فالذيف يؤمنوف بعمومية

القيـ وطبلقتيا يؤمنوف أيضاً بثباتيا وكأف القيـ معروفة بما يتجسد فييا مف صفات عينية
كامنة ال تتغير وال تتبدؿ صالحة بذاتيا ومتكيفة مع طبيعة البشر في كؿ األحواؿ ومف أمثمة

القيـ الثابتة نسبياً القيـ األخبلقية والقيـ الروحية.

 قيم متغيرة نسبياً :تمثؿ ما يط أر عمى مضمونيا مف تغير بحكـ التطور الثقافي لمفرد
والمجتمع مثؿ المروءة كقيمة أخبلقية في كؿ المجتمعات ولكف مدلوؿ المروءة يختمؼ مف

ثقافة ألخرى( .قمبر )84 :1992
خامساً :تصنيف القيم عمى أساس الشيوع واالنتشار:

 قيم عامة :وىي التي تنتشر في المجتمع عامة في الريؼ والحضر وبيف جميع الطبقات
والفئات المختمفة مثؿ :االعتقاد بأىمية الديف والزواج والعفة  ....الخ.

 قيم خاصة :ىي التي تختص بمواقؼ أو مناسبات خاصة أو لطبقة أو جماعة خاصة أو
دور اجتماعي خاص مثؿ القيـ المتعمقة بالزواج واألعياد  ....الخ( .شفيؽ )87 :1997
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سادساً :تصنيف القيم عمى أساس الوضوح:

تصرح بيا ويعبَّر عنيا بالكبلـ مثؿ القيـ المتعمقة بالخدمة
 قيم ظاىرة (صريحة) :وىي التي َّ
االجتماعية والمصمحة العامة.

 قيم ضمنية :وىي التي ُيستدؿ عمى وجودىا بمبلحظة الميوؿ واالتجاىات والسموؾ
االجتماعي بصفة عامة مثؿ القيـ المرتبطة بالسموؾ الجنسي القيـ الضمنية في الغالب
تعبر عف الحقيقة ألنيا يحمميا اإلنساف مندمجة في سموكو أما الصريحة تكوف زائفة وال تعبر

عف الحقيقة( .شفيؽ )88 :1997
سابعاً :التصنيف عمى أساس المصدر:

يذكر عز العرب ( )1999أف القيـ عمى أساس المصدر تنقسـ إلى:

 تقميدية (أصمية) :نابعة مف حاجات المجتمع متوارثة عبر األجياؿ بفعؿ العادات مثؿ:
الوقار واالحتراـ.

 منبثقة :ىي التي توجد نتيجة لمتغيرات المختمفة والثقافات الوافدة مثؿ المادية
(عز العرب )17 :1999

التصنيف عمى أساس المضمون:

ُيعد التصنيؼ عمى أساس المضموف مف أىـ تصنيفات القيـ التي كما يذكر كؿ مف فيمي ()1999
حافظ وآخرون ( , )2000دياب (, )2003الداودي ( )2004وتتمثؿ بالقيـ التالية:
 القيم االجتماعية :يعبر عنيا اىتماـ الفرد باآلخريف وميمو لمساعدتيـ وعمؿ عبلقات

اجتماعية معيـ ويتميز أصحاب ىذه القيـ بالعطؼ والحناف واإليثار وخدمة اآلخريف حيث
يروف أف العمؿ عمى إسعاد اآلخريف غاية في حد ذاتيا ويحتاج المعمـ إلى القيـ االجتماعية

بحكـ مينتو حيث يتفاعؿ مع عدد كبير مف األفراد مع اختبلؼ فئاتيـ(.فيمي )134 :1999

 القيم الدينية :يعبر عنيا اىتماـ الفرد بمعرفة ما وراء الطبيعة وميمو إلى معرفة أصؿ الوجود
ووجود اإلنساف واالرتباط بخالؽ ىذا الكوف ويتميز أصحاب ىذه القيـ باتباع تعاليـ الديف
والنظر إلى رضا اهلل وثوابو في الدنيا واآلخرة.

 القيم االقتصادية :يعبر عنيا ميؿ الفرد إلى كؿ ما ىو نافع واالىتماـ بالثروة والماؿ ويتميز
أصحاب ىذه القيـ بنظرة عممية نفعية كما تتمثؿ القيـ االقتصادية في االىتماـ بالعائد
والنتيجة مف كؿ عمؿ وأحياناً تتعارض ىذه القيـ مع غيرىا مف القيـ.

(دياب )79-78 :2003

55

 القيم الجمالية :يعبر عنيا ميؿ الفرد إلى كؿ ما ىو جميؿ حيث ينظر إلى العالـ المحيط بو
نظرة تقدير مف ناحية التكويف والتنسيؽ والتوافؽ الشكمي ويتميز صاحب ىذه القيمة بالقدرة

عمى تذوؽ الجماؿ والفف ومف أمثمتيا :حب الفنوف – تقدير الجماؿ – التذوؽ الفني – النظافة.

القيم السياسية :يعبر عنيا اىتماـ الفرد بالقوة والسمطة عمى اختبلؼ أنواعيا بيدؼ

التحكـ في االشياء واالشخاص وتتجمى ىذه القيـ في :اىتماـ الفرد بالسياسة ومشكبلت

الجماىير – الميؿ لمقيادة – المشاركة في االنتخابات – تحمؿ المسؤولية – تقدير السمطة.

(حافظ وآخروف )230 :2000

 القيم النظرية (العممية) :يعبر عنيا اىتماـ الفرد بالمعرفة والميؿ الكتشاؼ الحقائؽ فيتخذ

اتجاىاً معرفياً مف العالـ المحيط بو ويسعى وراء القوانيف التي تحكـ األشياء بقصد معرفتيا
ويتميز صاحب القيـ النظرية بنظرة موضوعية نقدية معرفية ومف أمثمة ىذه القيـ (التجدد

الفكري – التجريب والبحث العممي – الموضوعية – الطموح العممي – التخطيط – التقويـ -
التسامح الفكري) وتتميز القيـ النظرية (العممية) بمنيج عممي ناقد يقوـ عمى المبلحظة

والتفكير والحكـ الموضوعي عمى األشياء( .الداودي )323 :2004

ويتبيف مف التصنيفات السابقة أف الباحثيف اتفقوا في غالبية أنواع القيـ واف كاف ىناؾ اختبلؼ فيو
بسيط ال يذكر وىذه التصنيفات ألنواع القيـ ال يعني أنيا منفصمة عف بعضيا أو أف كؿ نوع قائـ بذاتو

وانما ىذه التصنيفات تسيؿ المعالجة العممية مع التسميـ بتداخؿ ىذه القيـ وترابطيا فالقيـ الدينية ليا
أبعادىا المادية والنفسية واالجتماعية واألخبلقية والجمالية .والقيـ األخبلقية والجمالية ىي أيضاً قيـ

اجتماعية (دياب .)28 :2003

القيم العممية:

إف النظر إلى العمـ كنشاط إنساني في ضوء مرجعية أخبلقيات العمـ يعتبر مف أىـ األولويات التي
يجب أخذىا في االعتبار عند تنمية القيـ العممية وذلؾ لكي نحقؽ التوازف بيف جانبيف فكرييف كاف

جرتو مكتشفاتو
بينيما صراع االتجاه األوؿ الذي كاف يؤيد أخذ اكتساب العمـ دوف االلتفات إلى ما ّ
مف ويبلت عمى اإلنسانية والبيئة وبالتالي نظر أصحاب ىذا االتجاه إلى مادية العمـ وركزوا عمى الحد
منيا وتنمية الجانب االجتماعي واإلنساني ليكوف لمعمـ معنى وقبوالً عند المتعمميف وأما االتجاه الثاني
فيتعمؽ بالعبلقة بيف العمـ والديف حيث أف الديف ىو منيج حياة اإلنساف وفي إطار اإليماف ترتقي

فعاليات النشاط اإلنساني وفؽ تصورات فكرية تحدد عبلقتو تجاه الكوف والحياة وبالتالي فإف التوجو ُيعد
مف أىـ االعتبارات التي ينبغي أف نولييا قد اًر مف االىتماـ إذا ما أردنا فعالية أكثر لمؤسساتنا
التعميمية في تنمية القيـ العممية( .مكروـ )106 :2002
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مفيوم القيم العممية:

إف القيـ العممية تمثؿ محصمة لمجموع االتجاىات الراسخة لدى األفراد حوؿ موضوع عممي أو موقؼ
متصؿ بالعمـ( .النجدي وآخروف )101 :2002

وتعرؼ القيـ العممية بأنيا عبارة عف مجموعة مف التصورات العقمية الوجدانية التي تحدد موقؼ

اإلنساف مف قضايا العمـ البنائية والوظيفية والتي تيسر لئلنساف فيـ عبلقاتو بمكونات البيئة والقدرة

عمى تفسيرىا( .مكروـ )107 :2002
وتعرؼ بأنيا ":مجموعة الموجيات التي تضبط وتوجو تفكير الطالب المعمـ في كميات المعمميف
وتجعمو قاد اًر عمى مواجية المواقؼ العممية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية باقتدار حيث يأخذ بقيمة
العقبلنية في المواقؼ التي تتطمب التصرؼ الواعي ويأخذ بالمثابرة العممية في حالة التحصيؿ العممي

مف مدرسيو وىكذا" (النوح .)4 :2007

ومف خبلؿ عرض التعريفات السابقة ترى الباحثة أف القيـ العممية ىي محصمة االتجاىات الراسخة
لدى الفرد إزاء موضوع عممي أو موقؼ متصؿ بالعمـ سواء بالقبوؿ أو الرفض فيأخذ بقيمة العقبلنية
في المواقؼ التي تتطمب التصرؼ الواعي وبالموضوعية في حاؿ الحكـ عمى أفكار اآلخريف.

العالقة بين القيم العممية والتفكير:

ترتبط القيـ العممية بالتفكير بعبلقة وثيقة فيي مبلزمة لو وظيفتيا توجيو التفكير إلى التفكير الناقد

وىو التفكير المنظـ الذي يمكف أف نستخدمو في شؤوف الحياة اليومية وىذا يشترط أف يكوف قيماً
إيجابية مثؿ الموضوعية واألمانة العممية وتحمؿ المسؤولية وضبط النفس وغيرىا

(مكروـ )118 :2002

ويرى بدوي ( )2000أف القيـ تساعد الفرد عمى التفكير فيما يسعى أف يفعمو وعمى التفكير في
األساليب والوسائؿ التي يختارىا في الموقؼ المشكؿ وبالتالي يمكف النظر إلى القيـ كدعامة لتفكير

الفرد ومف ىنا نجد أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف التفكير العممي والقيـ العممية فالفرد الذي يفكر تفكي اًر

عممياً سميماً البد أف تكوف لديو رغبة ممحة في المعرفة والفيـ كما أنو يكوف كثير التساؤؿ عف األشياء

والظواىر واألحداث التي تحدث حولو ويستخدـ المنطؽ السميـ في التفكير نابذاً لمخرافات لديو
الرغبة في اإلثبات والتحقيؽ بشتى الطرؽ مف النتائج التي يصؿ إلييا يثؽ في أىمية النتائج التي

يتوصؿ إلييا عف طريؽ العمـ أي مدركاً لمعبلقة بيف العمـ والتكنولوجيا( .بدوي )95 :2000
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مراحل تكوين القيم العممية:

أورد كؿ مف عبد المجيد ( )2003وأبو ناجي ( )2006مراحؿ تكويف القيـ بشكؿ عاـ واستنتجت
منيا الباحثة المراحؿ التي يمكف اتباعيا لتكويف القيـ العممية الشتراكيا في الخصائص العامة وبالتالي
اشتراكيا في آليات تكوينيا ومف ىذا المنطمؽ تعتقد الباحثة أف القيـ العممية لكي تتكوف تمر بالمراحؿ

اآلتية:

 -1جذب انتباه الفرد نحو القيـ العممية باستخداـ جميع الوسائؿ واإلمكانات المعينة والتي توضح
مفيوـ القيـ العممية وأىميتيا والحاجة لتممكيا.

ئيسا مف سموكو.
 -2تقبؿ القيـ العممية بحيث تكوف جزًءا ر ً
 -3تفضيؿ القيـ العممية مف خبلؿ السعي الدائـ لتحقيقيا في الحياة العممية والعممية.
 -4االلتزاـ بالقيـ العممية بشكؿ دائـ ومستمر مف منطمؽ اقتناعو وتأكده بأىميتيا وتقبمو الوجداني
الكامؿ ليا

المضامين التربوية في تنمية القيم العممية:
إف المضاميف التربوية في تنمية القيـ العممية تعني ما يكشؼ عنو مخزوف ىذه القيـ في صورة

مؤشرات سموكية تعبر عف تطمعات أو أىداؼ تسعى لتحقيقيا مستندة لمجموعة القيـ المرتبطة بالعمـ
ورغـ الصعوبة في الكشؼ عف المؤشرات السموكية المتعمقة بالقيـ العممية إال أف ىناؾ بعض الجيود
العممية في ىذا المجاؿ والتي حاولت أف تصؿ إلى بعض الدالالت المترجمة لمجموعة مف القيـ التي

اتفقت األدبيات عمى أنيا تمثؿ القيـ العممية( .مكروـ )113 :2002
ومف ىذه المضاميف والتي تناولتيا الباحثة في ىذه الدراسة:

 .1قيم الرغبة في المعرفة والفيمLonging to Know and understand :

رجـ مف خبلؿ سموكيات يتبناىا الفرد مف أىميا أنو ال يقبؿ التفسيرات الغامضة لؤلشياء
ىي قيـ تُتَ َ
ويؤمف بأىمية العمـ في عممية التنبؤ ويستخدـ الطرؽ العممية في عمميات التفكير ويحرص عمى
االعتراؼ بأنو ال حدود لؤلسئمة ولكف لئلجابات منطؽ وحدود كما يحرص عمى التساؤؿ عف جميع

االشياء التي تحدث حولو ميتماً بما يجري بالكوف مف أجؿ كشؼ الحقيقة وييتـ بالقراءة واالطبلع
والمناقشة لزيادة المعمومات( .مكروـ )115 :2002

 .2قيم التساؤل عن كل شيءQuestioning of all thinking :
وتبلحظ مف خبلؿ التساؤؿ الدائـ عف أخبار االكتشافات واالختراعات وعدـ اإليماف بأنصاؼ

اإلجابات ومف خبلؿ االعتراؼ بأنو ليست ىناؾ معرفة يقينية كاممة وجحب االستطبلع والتطمع

آلفاؽ جديدة مف المعرفة.
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 .3قيم البحث عن المادة العممية ومعناىا:
Meaning

Searching for Material and their

ويستدؿ عمييا مف خبلؿ مظاىر سموكية منيا اإليماف بأىمية البحث عف مصادر متعددة لممعمومات
ُ
والربط بيف المعمومات المقدمة وتوظيفيا االستنتاج والوصوؿ مف معمومات بسيطة إلى معمومات أكثر
عمقاً ودقة مع إعطاء أىمية كبيرة لممعمومات المقدمة ميما كانت بساطتيا والتمييز بيف المصطمحات
المختمفة مع الحرص عمى أىمية التعريؼ اإلجرائي لممصطمحات المتداولة في مناقشة قضايا العمـ

ومشكبلتو (أبو ناجي .)112 :2006

 .4قيم الرغبة في اإلثبات والتحقق Demand for Verification :
وتتحقؽ مف خبلؿ اعتبار النتائج التي توصؿ إلييا العمماء مؤقتة واإليماف بأف النتائج العممية ما ىي
إال فروض بحثية تخضع لمبحث والدراسة مع الحرص عمى عدـ إصدار الحكـ أو التوصؿ إلى نتيجة

معينة قبؿ حمع الشواىد واألدلة الكافية ومعرفة الوقائع وتجنب األحكاـ السريعة والقفز إلى التعميمات
وأف النتائج العممية قابمة لمتغيير بتغير الطرؽ المستخدمة وشروط التجريب

(عبد المجيد .)217 :2003

 .5قيم احترام المنطق واإليمان بالتفكير العمميRespect for logic and Scientific :
thinking

وتبرز مف خبلؿ الحرص عمى التحقؽ مف صدؽ المقدمات لموصوؿ منيا إلى نتائج صحيحة والتحقؽ
مف صدؽ المعمومات التي تتكوف مف المقدمات والتأكد مف ارتباط المعمومات المقدمة بالموضوع أو
القضية موضوع االىتماـ والموضوعية وعدـ التحيز في إصدار األحكاـ ومف خبلؿ استخداـ الطرؽ

العممية في التفكير في مجاالت الحياة المختمفة (بدوي .)131 :2000
 .6قيم تدارس المقدمات بعنايةConsideration of Premises :
وتُترجـ مف خبلؿ اإليماف بأىمية التجريب لموصوؿ إلى قناعات عممية متميزة واالعتماد عمى الجداوؿ
الرياضية كوسيمة مناسبة لتقديـ وعرض المعمومات وامتبلؾ قدرات متميزة عمى استثارة الحوار مع مف
ىـ أكبر مف ذوي الخبرة تجاه قضايا عممية معينة.
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 .7قيم تدارس النتائج بعنايةConsideration of Consequences :
ومف الشواىد السموكية الدالة عمييا اإليماف بأف النتائج التي يتوصؿ إلييا العمماء ما ىي إال احتماالت

قد تكوف صحيحة أو خاطئة ومف خبلؿ استخداـ التأمؿ كأسموب في التفكير لمربط بيف نتائج العمـ
ودالالت توظيفو واالحتكاـ لثقافة المجتمع فيتقدير أخبلقيات العمـ وآثار التقنيات المرتبطة بو وتجنب

سمبيات التكنولوجيا في ممارستو وادراؾ الصمة الوثيقة بيف العمـ والتكنولوجيا

(أبو العينيف .)87 :2003

 .8قيم استخدام العمم كمادة وطريقةScience as material and method :

وتتضح معالميا الرئيسة مف خبلؿ استخداـ المعرفة العممية في الوصوؿ إلى حموؿ مقترحة لمشكبلتيا

ودراسة النظريات العممية التي تفسر الظواىر المختمفة لممقارنة بيف األشياء عمى أساس ماىيتيا وعدـ

إىماؿ المعرفة التي ليس ليا تطبيؽ عممي وفحص كؿ األشياء أو االحتماالت المسئولة عف حدوث

الظواىر العممية مع اإليماف بقيمة العقؿ المحدودة (مكروـ .)119 :2002

 .9قيم التمسك بالصفات أو الخصائص الخمقيةConsideration of Ethics :
ويمثميا الحرص عمى التروي في تصديؽ كؿ ما يقاؿ وفي إصدار األحكاـ مع التحمي باألمانة في

القوؿ وفي نقؿ الخبر وتبميغو والتعاوف مع اآلخريف ومف خبلؿ التمسؾ بالصدؽ في القوؿ والعمؿ

والحرص عمى المثابرة في العمؿ واإلنجاز واألمانة العممية في ُمدارسة المقدمات واستخبلص النتائج
والموضوعية في إصدار األحكاـ (بدوي . )2000:139
.10

قيم التطوير الذاتي والمينيSelf-development of vocational :

يمثؿ النمو والتقدـ الذي يخطط لو الشخص بنفسو وبمحض رغبتو واراداتو بغية تحقيؽ أىداؼ محددة
كمسايرة المعرفة المتطورة ومواكبة كؿ ما ىو جديد في حقؿ تخصصو وتحقيؽ طموحات المعمـ

ليكوف فعَّاالً في مجاؿ عممو مؤث اًر في ميدانو.تعميؽ معرفتو بذاتو وقراتو عمى نحو يمكنو مف اإلفادة
مف نقاط القوة عنده وتبلفي القصور .أداء عممو بثقة وثبات نفسي أكبر واالستعداد لتحمؿ مسؤوليات

أكبر .وذلؾ مف خبلؿ الخطوات اآلتية:

 تحديد االحتياجات الشخصية مف المعارؼ واالىتمامات ثـ العمؿ مف ىذا المنطمؽ.
 اكتساب المعرفة مف مصادر متنوعة ومختمفة وعدـ االقتصار عمى مصدر واحد.
 التنويع والتجديد في أسموب العمؿ وعدـ االقتصار عمى طريقة عمؿ واحدة.

 تجريب ما يتعممو في حياتو العممية والعمؿ عمى التوفيؽ بيف الجديد وبيئة العمؿ لديو.
 تنمية روح المبادرة وعدـ التردد في قبوؿ الجديد ما لـ يكف مخالفاً لمقوانيف أو الشرائع أو
األعراؼ.
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 تبادؿ المعمومات
الممكنة.

وتطوير الميارات بكافة الوسائؿ والطرؽ واألساليب

وتحديث المعارؼ

 ترويض النفس عمى تقبؿ النقد واحتراـ الرأي اآلخر واالستفادة مف اآلخريف.

 استثمار جميع المواقؼ وتحويميا إلى محطات تعمـ ينتج عنيا سموؾ إيجابي جديد.

)<http://www.slideshare.net/ymcaalex/ss-22568872> (18/1/2014

.11

تشارك المعرفة )Knowledge Sharing) :

تعرؼ مشاركة المعرفة بانيا العممية التي يتـ مف خبلليا نقؿ المعرفة الصريحة أو الضمنية إلى
األفراداالخريف مف خبلؿ االتصاالت التي تتـ بيف ىؤالء األفراد .وفي ىذا األطار فانو يمكف النظر

الى ثبلثة تفسيرات ميمة يمكف تناوليا وىي:

 يمكف تفسير مشاركة المعرفة عمى أنيا البحث عف المعرفة في اماكف تواجدىا في انحاء
المنظمة بحيث يتشارؾ االفراد والجماعات المعرفة المختزنة في اماكف مخصصة لخزف
المعرفة.مف خبلؿ ىذا المعنى فاف المستقبميف لممعرفة يحصموف عمي المعرفة مف اماكف

تواجودىا و يتفيموف ىذه المعرفة لمعمؿ بيا.

 يمكف اعتبار مشاركة المعرفة عمى أنيا عممية ادراؾ التفسيرات المختمفة المعتمدة عمى معرفة
ما بحيث يقوـ المستقبميف لممعرفة باستخداـ ىذة المعرفة كما يكتسب المستقبميف لممعرفمة

قابمية القياـ بأعماؿ معتمدة عمى ىذه المعرفة التي تـ اكتسابيا .

 المشاركة بالمعرفة تعني التحويؿ الفعاؿ لممعرفة وىذا يعني اف يكوف مف يمممؾ المعرفة قاد ار
وراغبا في مشاركتيا مع االخريف فقد تكوف المعرفة موجودة عند أالفراد أو الجماعات أو

أالقساـ أو المنظمات إال أف وجود المعرفة في مكاف ما ال يعني ذلؾ أف ىناؾ مشاركة في
المعرفة( .الطاىر؛منصور )7-6 :2010
ومن القيم العممية التي أوردىا النجدي وآخرون (:)2002
 -1الرغبة في المعرفة والعمـ.

 -2حب االستطبلع واالستفسار عف جميع األشياء والظواىر واألحداث التي تحدث حولنا.
 -3البحث عف المعمومات ومعانييا السميمة.
 -4الرغبة في اإلثبات والتحقؽ.
 -5احتراـ المنطؽ السميـ.

 -6تدارس المقدمات بعناية.

 -7تدارس النتائج بعناية (النجدي وآخروف .)101 :2002
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة ولكف مف خبلؿ البحث وجدت الباحثة ندرة في
الدراسات التي اقتربت مف الموضوع بمتغيراتو وعميو تـ عرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع

الدراسة الحالية مرتبة تصاعدياً مف الحديث إلى القديـ ومقسمة إلى محوريف:
المحور األول :الدراسات المتعمقة بواقع إدارة مختبرات العموـ .

المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ.
أوالً :دراسات ليا عالقة بواقع إدارة مختبرات العموم:
 -الدراسات العربية:

 .1دراسة الغامدي ( ":)2012دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات العموم دراسة ميدانية
عمى المرحمة الثانوية من وجية نظر مديري المدارس ومحضري المختبرات في محافظة

الطائف"

ىدفت التعرؼ إلى دور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ مختبرات العموـ في مدارس المرحمة الثانوية في

محافظة الطائؼ تكونت عينة الدراسة مف ( )181فرداً شممت مديري المدارس الحكومية الثانوية التي
تحتوي عمى مختبرات ومحضري المختبرات بالمدارس الثانوية في محافظة الطائؼ وقد استخدـ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ الباحث االستبانة لجمع المعمومات مكونة مف ( )66فقرة
وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

 -1أف مستوى تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ لدور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ
مختبرات العموـ كاف بدرجة كبيرة وكاف ترتيب مجاالت التفعيؿ لمحضر المختبر ثـ في مجاؿ معمـ

العموـ ثـ تجييزات المختبر.

 - 2أف مستوى تقدير محضري المختبرات لدور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ مختبرات العموـ بشكؿ عاـ
كاف بدرجة متوسطة وقد كانت أكثر األدوار تحققاً في مجاؿ معمـ العموـ وبدرجة كبيرة

المختبر بدرجة كبيرة أيضاً ثـ بمجاؿ الطالب بدرجة متوسطة
متوسطة.

ثـ لمحضر

وبمجاؿ تجييزات المختبر بدرجة

 -3تيتـ إدارة المدرسة بتوزيع المياـ المخبرية بيف معممي العموـ.

 -4تكمؼ اإلدارة المعمـ بعمؿ تقرير شيري النجازات المختبر.

أىـ التوصيات :ضرورة اىتماـ إدارة التربية والتعميـ بالنشاط المعممي لمختبرات العموـ وذلؾ بتنظيـ
مسابقات عممية تيدؼ إلى إقامة معارض عممية وتقديـ العروض.
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 .2دراسة الزىراني ( ٕٓٔٓ ) بعنوان ":واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات
العموم بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات ومعممات العموم بمكة المكرمة".

ىدفت التعرؼ إلى واقع استخداـ المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموـ بالمرحمة الثانوية مف
وجية نظر مشرفات ومعممات العموـ بمدينة مكة المكرمة

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة وتـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية طبقية مف المشرفات

التربويات لمادة العموـ وكذلؾ معممات العموـ في المرحمة الثانوية بمكة المكرمة والتي بمغ عددىـ

( )147مشرفة ومعممة وتوصمت الدراسة عدة نتائج مف أىميا-:

 -1تدني درجة توافر المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموـ في المرحمة الثانوية مف وجية
نظر مشرفات ومعممات العموـ بمدينة مكة المكرمة بمتوسط عاـ ( )%١.٤٤وىي الفئة التي
تشير إلى االستجابة وفؽ المقياس الذي تـ تطبيقو .

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات مشرفات ومعممات العموـ في
المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة عمى أداة الدراسة تعزى لمتغيرات :

( المؤىؿ العممي نوع المؤىؿ العممي التخصص الوظيفي الخبرة ) .

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات مشرفات ومعممات العموـ في
المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة عمى أداة الدراسة تعزى لمتغير(الدورات التدريبية) حوؿ

درجة توافر المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموـ لصالح الحاصبلت عمى دورات
تدريبية .

أىـ التوصيات:

.1ضرورة توفير المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا في مختبرات العموـ.

.2السعي الجاد إليجاد الحموؿ لمعوقات استخداـ المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموـ.
 .3دراسة السممي ( )2010بعنوان " :واقع مختبرات العموم بالمرحمة المتوسطة من وجية
نظر مشرفات ومعممات العموم بمدينة جدة في ضوء متطمبات العصر"

ىدفت إلى تحديد المعايير األساسية لمواصفات مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة في ضوء متطمبات
العصر وكذلؾ التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو معممات العموـ أثناء استخداـ المختبر في
التدريس في ضوء متطمبات العصر  .وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشوائية مف معممات العموـ

بمدينة جدة بمغ عددىـ ( )190معمما

أما بالنسبة لممشرفات التربويات لمعموـ فقد شممت الدراسة

جميع أفراد المجتمع والبالغ عددىـ ( )46مشرفة تربوية واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة
واستخدمت المنيج الوصفي المسحي منيجا لمدراسة وتـ التوصؿ إلى عدة نتائج أىميا-:
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 -1أف المعايير األساسية لمواصفات مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة في ضوء متطمبات

العصر متحققة بدرجة متوسطة عمى حسب استجابات أفراد العينة مثؿ وجود المختبر في
الدور األرضي وتوفر أدوات األمف والسبلمة وتوفر طفايات الحريؽ في المختبر المدرسي.

 -2أف الصعوبات التي تواجو معممات العموـ أثناء استخداـ المختبر في التدريس في ضوء
متطمبات العصر متحققة بدرجة متوسطة عمى حسب استجابات أفراد العينة مثؿ توفر األجيزة

واألدوات المعممية في المختبر وزيادة النصاب التدريسي لممعممة.

 -3أف االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممات العموـ في مجاؿ استخداـ المختبرات المدرسية في
ضوء متطمبات العصر متحققة بدرجة متوسطة عمى حسب استجابات أفراد العينة مثؿ حاجة

المعممة إلى التدريب عمى استخداـ الحاسب اآللي وبرامجو والتدريب عمى استخداـ اإلنترنت
لموصوؿ إلى المعامؿ االفتراضية.

 .4دراسة الزىراني ( )2009بعنوان ":واقع استخدام المختبر في تدريس مادة العموم بالمدارس
الميمية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة وجدة"

ىدفت التعرؼ إلى مدى استخداـ المختبرات المدرسية في المدارس الميمية المتوسطة مف وجية نظر
معممي العموـ والمشرفيف التربوييف وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ معوقات استخداـ المختبر في تدريس
العموـ بالمدارس الميمية المتوسطة

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لمدراسة

وكاف مجتمع الدراسة يتكوف مف جميع معممي العموـ بالمدارس الميمية المتوسطة الحكومية والمشرفيف

التربوييف لمادة العموـ بمدينتي مكة المكرمة وجدة والعينة شممت جميع مجتمع الدراسة بواقع ()33

معمماً و( )26مشرفاً تربوياً .وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:

 -1وجود العديد مف العوائؽ التي تحد مف استخداـ المختبر في التدريس الميمي مف أبرزىا :عدـ

قناعة المعمـ بأىمية المختبر لطبلب المدارس الميمية كثرة أعداد الطبلب في الفصؿ الدراسي

الواحد عدـ تواجد محضر المختبر ليبلً في المدرسة تقميص الخطة الدراسية في التعميـ
الميمي

النظرة السمبية مف قبؿ بعض المعمميف لمتعميـ الميمي االستعانة بمعمميف مف مدارس

أخرى ال يعمموف في نفس المبنى نيا اًر ضعؼ إلماـ بعض معممي العموـ بميارات إجراء
التجارب ضعؼ االىتماـ بتنظيـ األدوات واألجيزة في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا عدـ
ٍ
كاؼ شيوع طرؽ التدريس التي ال تتطمب
توفر المستمزمات والتجييزات الضرورية بشكؿ
استخداـ المختبر عدـ مبلئمة المنيج لحاجات الطبلب ىذا باإلضافة إلى القيود اإلدارية

والروتينية الستخداـ المختبر.
ومف أىـ توصيات الدراسة:
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 -1أ٘مية تواجد محضر المختبر.

 -2تقميص أعداد الطبلب في الصؼ الدراسي الواحد مما يتيح لمعمـ العموـ اصطحاب الطبلب
إلى المختبر.
 .5دراسة المنتشري ( )2007بعنوان ":واقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس األحياء

بالمرحمة الثانوية بمحافظة القنفذة في ضوء آراء المعممين والمشرفين ومحضري المختبرات

المدرسية"

ىدفت التعرؼ إلى الواقع الفعمي الستخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحمة الثانوية

والتعرؼ إلى أبرز معوقات استخداـ المختبر في تدريس األحياء واقتراح الحموؿ المناسبة لذلؾ .استخدـ

الباحث المنيج الوصفي المسحي واالستبانة كأداة لمدراسة تكونت عينة الدراسة مف ( )191معمماً مف

معممي األحياء بالمرحمة الثانوية و( )13مشرفاً تربوياً و( )23محض اًر لممختبر .وتوصؿ الباحث إلى
نتائج عديدة مف أىميا:

 -1إف واقع استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بمحافظة القنفذة يشير إلى تدني في
مستوى استخداـ المختبر عف الدور المأموؿ تحقيقو.

 -2تركزت معوقات استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحمة الثانوية في :قمة
المخصصات المالية – قمة المواد البلزمة إلجراء التجارب – ضعؼ ميارات طبلب المرحمة

الثانوية في التعامؿ مع المواد الكيميائي -قمة األدوات التي تسمح لكؿ طالب بإجراء التجربة

بنفسو  -زيادة النصاب التدريسي لممعمـ.
 .6دراسة المحاميد (  )2003بعنوان ":واقع العمل المخبري في تدريس العموم لمصف الثامن
األساسي واتجاىات الطالب نحوه في مديرية عمان الثانية".

ىدفت التعرؼ إلى واقع العمؿ المخبري في تدريس العموـ لطبلب الصؼ الثامف األساسي في مدارس
مديرية عماف الثانية

واتجاه الطمبة نحوه

وذلؾ مف خبلؿ معرفة عدد التجارب التي تجرى فعميا في

المدارس عينة الدراسة في العاـ الدراسي ( )2002-2001في مادة العموـ في الصؼ الثامف األساسي
ومعرفة عدد المختبرات الموجودة فعميا في المدارس التي تشمميا في ىذه الدراسة

ومعرفة معيقات

العمؿ المخبري وترتي بيا مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مديرية عماف الثانية استخدـ الباحث
المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لمدراسة وتكونت عينة الدراسة مف معممي العموـ في المدارس

الحكومية التابعة لمديرية تربية عماف مف (  ) ٦٣٤طالبا و(  ) ٣٣مدي اًر و(  ) ٤٣مديرة و( ) ١٥

فنياً لممختبر و(  ) ٢٣قيمة لممختبر تـ اختيارىـ عشوائيا وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:
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 -1أف نسبة التجارب التي تـ إجراؤىا عند الذكور أقؿ منيا عند اإلناث مقارنة بالتجارب التي تـ
إجراؤىا وفؽ منياج العموـ.

 -2عدد المختبرات في مدارس اإلناث أعمى منيا في مدارس الذكور .

 -3وكان أهم معيقات الدراسة من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم  :طول منهاج العلوم -كثرة
األعباء الملقاة على عااق معلام العلاوم -عادم معرتقاب بقيا يل ونايانة بعػض األجيػزة  -كثػرة
عدد الطبلب في الشعبة الواحدة  -سوء توزيع المواد واألدوات واألجيزة المخبرية بػيف المػدارس

أو نقصانيا أو عدـ صبلحيتيا أو عدـ وجود قيـ مختبر مختص.

 .7دراسة الزىراني ( )2002بعنوان ":تفعيل الدراسة المعممية في العموم الطبيعية بالمرحمة
الثانوية" .

ىدفت إلى صياغة مقترحات مناسبة لتفعيؿ الدراسة المعممية في العموـ الطبيعية والتعرؼ عمى مدى
توفر عناصرىا في المدارس بالمرحمة الثانوية حسب رأي المعمميف والمشرفيف التربوييف

الباحث االستبيانة كأداة لمدراسة

والمنيج الوصفي المسحي منيجاً لمدراسة

معممي العموـ الطبيعية وجميع المشرفيف التربوييف

واستخدـ

وشممت العينة جميع

كما شممت (  ) ٥٩٥طالبا مف طبلب الصؼ

الثالث الثانوي ( قسـ العموـ الطبيعية ) اختيروا بالطريقة العشوائية

وكاف أىـ ما توصمت إليو

الدراسة ضعؼ تفعيؿ الدراسة المعممية في العموـ الطبيعية بشكؿ جيد بالمرحمة الثانوية تقييـ المعمـ
لبلنشطة المخبرية في نياية الحصة.
وأىـ مقترحاتيا:

 -1توفير معمؿ خاص لكؿ فرع مف فروع العموـ الطبيعية ( أحياء
كؿ ما تستمزمو الدراسة المعممية لذلؾ الفرع.

كيمياء

فيزياء) متضمنا

 -2تصميـ التجارب بطريقة تثير التفكير لدى الطالب وتدفعو إلى البحث والتقصي واالكتشاؼ.
 -3تقميؿ عدد الطبلب في الصؼ الواحد بما يسمح ليـ بإجراء المعممية وتدريبيـ عمى
االحتياطات البلزمة ليا.

 .8دراسة الزىراني ( )2001بعنوان ":معوقات إجراء األنشطة العممية في تدريس الفيزياء
بالمرحمة الثانوية"

ىدفت التعرؼ إلى أىـ المعوقات التي تحد مف ممارسة إجراء األنشطة العممية في تدريس الفيزياء
بالمرحمة الثانوية اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي وتكونت عينة الدراسة مف

( )31معمماً استخدـ الباحث االستبانة كأداة لدراستو.

أسفرت نتائج الدراسة عمى أف أىـ المعوقات التي تحد مف إجراء األنشطة العممية البلزمة لتدريس
الفيزياء بالمرحمة الثانوية ىي:
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 -1نصاب المعمـ مف الحصص ال يساعد في التحضير لؤلنشطة العممية واجرائيا قبؿ الحصة.
 -2عدـ وجود درجات مخصصة لمجانب العممي.
 -3تأخير إحضار البديؿ مف األجيزة واألدوات.

 -4عدـ تدريب المعمميف عمى استخداـ األجيزة الحديثة.
 -5عدـ كفاية األجيزة واألدوات المعممية.

 -6عدـ تحديث وتجييز المختبرات باستمرار.
 .9دراسة العسيري ( )2001بعنوان ":معوقات استخدام مختبرات األحياء في مدارس المرحمة
الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين بالمنطقة الشرقية"

ىدفت التعرؼ إلى أىـ معوقات استخداـ مختبرات مادة األحياء في مدارس المرحمة الثانوية مف وجية
نظر معممي األحياء والمشرفيف التربوييف وذلؾ ضمف مدارس المنطقة الشرقية واقتراح الحموؿ المناسبة

لمحد مف ىذه المعوقات استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي وتكونت عينة الدراسة مف جميع

معممي مادة األحياء لممرحمة الثانوية بالمنطقة الشرقية وعددىـ ( )138معمماً وجميع مشرفي األحياء
لممرحمة الثانوية وقد بمغ عددىـ ( )5مشرفيف استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة

وتوصؿ

الباحث إلى نتائج عدة كاف مف أىميا :أف معوقات استخداـ مختبرات األحياء في المرحمة الثانوية

بالمنطقة الشرقية كثيرة مف أىميا:

 -1نقص األدوات واألجيزة المعممية.
 -2عدـ وجود مختبر لؤلحياء بالمدرسة.
 -3كثرة حصص معمـ األحياء.
 -4صغر مساحة مختبر األحياء.
 -5أعداد طبلب الفصؿ أكثر مف سعة المختبر.
 -6قمة وجود طاوالت كافية ومناسبة لمطبلب إلجراء التجارب.
 -7قمة العناية بالمختبرات مف قبؿ إدارة التعميـ.
 -8قمة توفر ثبلجات تخزيف مواد المختبر.
 -9عدـ وجود صيانة دورية لؤلدوات واألجيزة المعممية.
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دراسة عدوان ) (2000بعنوان" :الصعوبات التي تواجو استخدام المختبرات

المدرسية في الصف العاشر األساسي من وجية نظر معممي ومعممات المدارس الحكومية
في محافظة نابمس"

ىدفت الكشؼ عف الصعوبات التي تواجو استخداـ المختبرات المدرسية في الصؼ العاشر األساسي
مف وجية نظر المعمميف والمعممات في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابمس

وتكوف مجتمع

الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات الذيف يدرسوف مادة األحياء لمصؼ العاشر األساسي والبالغ

عددىـ ( )200معمـ ومعممة وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في ىذه الدراسة واستخدـ االستبانة
كأداة لمدراسة وقد كشفت الدراسة عف العديد مف النتائج أىميا:

-1أف أكثر معيقات العمؿ المخبري شيوعاً ىي  :قمة المواد واألدوات واألجيزة أو عدـ

صبلحيتيا عدـ توفر قاعة لممختبر ضيؽ الوقت بسبب كثرة المادة النظرية كثرة عدد الطبلب

في الشعبة الواحدة.

-2وكذلؾ أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المعمميف الذيف حضروا دورات تدريبية متخصصة في العمؿ
المخبري في المقررات العممية الثبلث في نسبة إجراء التجارب عمى المعمميف الذيف لـ يحضروا

الدورات التدريبية نيائيا.

وأوصت الدراسة بضروة السعي لعمؿ مسابقات عممية واقامة معارض عممية تبيف إنجازات المختبر.
.11

دراسة القميزي (  )2000بعنوان ":استخدام المختبرات المدرسية في تدريس العموم

الطبيعية في المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين في محافظة الخرج".

ىدفت الكشؼ عف واقع استخداـ المختبرات المدرسية في تدريس العموـ في المرحمة الثانوية بمحافظة
الخرج بالمممكة العربية السعودية

وتحديد المعوقات التي تعيؽ استخداـ المختبرات المدرسية

والمساىمة في وضع الحموؿ العممية لتطوير األداء في استخداـ المختبرات المدرسية مف خبلؿ مقارنة
واقع االستخداـ ومتطمباتو

وقد شممت العينة معممي ومشرفي العموـ في محافظة الخرج والبالفغ

عددىـ ( )145معمماً و( )11مشرفاً تربوياً

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

لدراستو وكانت أبرز النتائج التي توصؿ إلييا ما يمي:
 -1أف (  ) ١٨نشاطا عمميا فقط

واالستبانة كأداة

وبنسبة (  )% ٢٧.٧تستخدـ المختبرات في التدريس وىذا

يدؿ عمى تدني استخداـ المختبرات في التدريس.

 -2اىتماـ المعمـ بتوزيع انشطة التجربة الواحدة بيف الطبلب.
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 -3أف ىناؾ معيقات تعيؽ استخداـ المختبرات المدرسية وادارتيا في تدريس العموـ الطبيعية
أىميا-:

 كثرة العبء التدريسي عمى المعمـ عدـ وجود فني لممختبركثرة أعداد الطبلب داخؿ المختبر المدرسي

-

 عدـ وجود حوافز مادية لممعمـ الذي يستخدـ المختبر المدرسي . وتوصمت إلى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب واستخداـ المختبراتالمدرسية في تدريس العموـ الطبيعية (األحياء

الكيمياء

الفيزياء)

ويعود السبب في ذلؾ

إلى قمة المعمميف الذيف التحقوا بدورات تدريبية و أف الدورات التدريبية التي التحؽ بيا

المعمموف لـ تكف في مجاؿ ميارات وتقنيات استخداـ المختبرات المدرسية .
.12

دراسة الرضيان (  )1999بعنوان ":معوقات استخدام مختبرات العموم بالمرحمة

المتوسطة بمدينة الرياض من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين" .

ىدفت التعرؼ إلى أىـ معوقات استخداـ مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة بمدينة الرياض مف وجية
نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف وقد استخدمت المنيج الوصفي المسحي وتكونت عينة الدراسة

مف معممي العموـ بالمرحمة المتوسطة بمدينة الرياض وكذلؾ جميع مشرفي العموـ بالمرحمة المتوسطة

بمدينة الرياض خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ  1999واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات
وتكونت عينة الدراسة مف ( )170معمـ عموـ ومشرؼ تربوي .

وتوصمت الدراسة إلى أبرز معوقات استخداـ مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة بمدينة الرياض مف
وجية نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف والتي مف أىميا-:
 -1كثرة عدد الحصص األسبوعية لدى معمـ العموـ.

 -2صغر مساحة مختبر العموـ وكثرة عدد طبلب الفصؿ الواحد

 -3قمة العناية بالمختبرات مف قبؿ المسؤوليف عف المختبرات بالو ازرة.
 -4التأخر في صيانة األدوات واألجيزة المعممية باإلضافة إلى نقص األدوات واألجيزة المعممية.
 -5ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة.

 -6عدـ تخصيص جزء مف درجة االختبار لمجانب العممي إلى جانب تركيز محتوى الكتاب
المدرسي عمى الجانب النظري.

 -7عدـ تنسيؽ الجدوؿ الدراسي في مادة العموـ لمراعاة استخداـ المختبر باإلضافة إلى كثرة
األعباء المدرسية واإلدارية والكتابية عمى المعمـ وعدـ وجود محضر لممختبر.
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 -8ال تختمؼ نظرة المعمميف والمشرفيف التربوييف لمعوقات استخداـ مختبرات العموـ بالمرحمة
المتوسطة بمدينة الرياض باختبلؼ ( التخصص – المؤىؿ – الخبرة ).

 -9ال تختمؼ نظرة المعمميف عف نظرة المشرفيف التربوييف بالنسبة لمعوقات استخداـ مختبرات
العموـ بالمرحمة المتوسطة بمدينة الرياض.

 -الدراسات األجنبية:

 .1دراسة اجايا وآخرون ( )Ajayai & Others ,2011بعنوان " :العوامل المحددة لنجاح
المختبرات المدرسية في المدارس الحكومية في نيجيريا"

"Determining Factors For The Success Of School Laboratories In
" Government Schools in Nigeria

ىدفت التعرؼ إلى العوامؿ التي تزيد مف فعالية عمؿ المختبرات المدرسية مف وجية نظر المعمميف
والمديريف المدرسييف في المدارس الثانوية في نيجيريا حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي

التحميمي وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة وأجريت عمى عينة مف ( )1200معمماً و( )60مدي اًر

مدرسياً وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف المديريف المدرسييف والمعمميف الذيف يتمقوف
التدريب العممي والتطبيقي فيما يتعمؽ بالمختبرات المدرسية يكوف عمؿ المختبرات المدرسية أكثر

فعالية في مدارسيـ وأوصت الدراسة بضرورة أف يتـ دعـ األىداؼ التعميمية التي تقدميا
المختبرات المدرسية بوصفيا بيئة خاصة لمتعميـ التطبيقي وتزيد مف فعالية التعمـ لدى الطمبة.
 .2دراسة سويني وباراديس (  )2004,Sweeney & Paradisبعنوان " :تطوير نموذج
مخبري لإلعداد الميني لمعممي العموم المستقبميين :منظور إدراكي قائم"

"Developing a Laboratory Model For the Professional Preparation of
"Future Science Teachers A Situated Cognition Perspective

ىدفت إلى تطوير أنموذج لعمؿ محضري مختبرات العموـ في المستقبؿ وتكونت عينة الدراسة مف
( )348معمماً ومعممة وتـ إجراؤىا في الواليات المتحدة األمريكية واستخدـ فييا المنيج الوصفي
التحميمي وأسموب المقاببلت الشخصية .توصمت الدراسة إلى أنو وبالرغـ مف االنتشار الواسع
ألىمية استخداـ األنشطة والتدريبات العممية في المختبر لتدريس العموـ إال أف ىناؾ العديد مف

معممي العموـ في المرحمة الثانوية والمتوسطة يفتقروف إلى طرؽ وأساليب تصميـ المواقؼ التعميمية

وتنفيذىا في المختبر عمى الوجو الصحيح وبررت الدراسة ىذه النتيجة إلى أسباب عدة جاءت
عمى الترتيب كما يمي :قمة اإلعداد أثناء المرحمة الجامعية وعدـ توفر فرص التدريب والتطوير

المستمر وتدني االىتماـ الشخصي بتنويع أساليب تدريس العموـ.
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 .3دراسة تساي ( )2003,Tsaiبعنوان" :تصورات معممي وطمبة العموم التايوانيين نحو البيئة
التعميمية المخبرية :استكشاف الثغرات المخبرية"

"Perceptions of The Laboratory 'Taiwanese Science Students' and
"Learning Environment

ىدفت إلى التحقؽ مف وجية نظر معممي العموـ والطمبة نحو التعمـ باستخداـ المختبر وأجريت

الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )1012طالباً وطالبة ينتموف إلى ( )14مدرسة ومعممي العموـ فييا

واستخدـ فييا المنيج الوصفي التحميمي وأسموب المقاببلت الشخصية توصمت الدراسة إلى أف الطمبة
يفضموف تعمـ العموـ باستخداـ المختبر معمميف ذلؾ بأف المختبر يمكنيـ مف العمؿ الجماعي والقدرة

عمى االستنتاج واستكشاؼ العبلقات بيف الجوانب النظرية والتطبيقية العممية .بينما أظير تحميؿ
المقاببلت مع معممي العموـ أنيـ يروف أف المختبر يعد أفضؿ استراتيجية لتدريس العموـ؛ إلمكانية

الحصوؿ عمى نتائج دقيقة يمكف مف خبلليا تأكيد المعرفة العممية.

 .4دراسة رينر وزمالئو ( (Renner & Others,1999بعنوان" :معتقدات طالب المرحمة
الثانوية حول مختبر الفيزياء"

"Secondary School Students Beliefs About the Physics Laboratory
"Scince Education

ىدفت إلى بياف أىمية المختبر في تدريس العموـ ولمعرفة آراء الطمبة في المرحمة الثانوية حوؿ مختبر

الفيزياء والى وصؼ دور مختبرات الفيزياء في التأثير عمى رأي الطبلب

استخدـ الباحث المنيج

الوصفي واالستبانة كأداة لمدرسة حيث تألفت عينة الدراسة مف (  ) ٢٤طالبا وطالبة (  ٩طبلب و

 15طالبة ) تـ اختيارىـ عشوائيا مف ثبلث صفوؼ فيزياء يدرسيا مدرس واحد مف مدارس نورماف في
والية (أوكبلىوما)

وقد أظيرت النتائج أف الطمبة يفضموف النشاطات المخبرية في مساقات العموـ

؛ألنيا  :تساعد عمى تذكر ما تعمموه

الظواىر التي يرصدونيا ويبلحظونيا

وذلؾ ألنيـ يجروف التجارب بأنفسيـ

و تجعميـ يفكروف في

وتجعؿ المفاىيـ العممية أكثر قابمية لمفيـ واالعتقاد

وأنيا

ممتعة بالمقارنة مع طرؽ تدريس العموـ األخرى و عمؿ النشاطات في المختبر بأنفسيـ أمر مرغوب

فيو يساعد في عممية التعمـ.
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 .5دراسة فيجو وكباسيكو (  )Veijyo & Capaccio ,1999بعنوان" :تقييم العمل المخبري
في تدريس العموم في المدارس الثانوية"

"Evaluation Of Laboratory Work in Secondary School Science
"Teaching

أجرى الباحثاف فيجو وكباسيكو دراسة ىدفت إلى تقييـ واقع العمؿ المخبري في المرحمة الثانوية في
تدريس العموـ

والمعيقات التي تواجو ذلؾ بحيث ركزت الدراسة عمى (  ) ١٢وظيفة مختمفة لممختبر

في مادة األحياء والكيمياء في المدرسة الفنمندية الشاممة

اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي واستخدما

االستبانة في جمع بيانات الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )212طالبا بالمرحمة الثانوية

وقد

تمت مبلحظة آدائيـ لمعمؿ المخبري مف خبلؿ جمسات عديدة لممختبر أثناء تدريس عموـ األحياء
والكيمياء

وبتحميؿ النتائج والبيانات توصمت الدراسة إلى ضرورة دمج وتوظيؼ العمؿ المخبري عند

تقييـ أداء الطالب وضرورة تقديـ تغذية راجعة عف االنشطة المخبرية

كما دلت النتائج عمى ظيور

بعض المشاكؿ المتعمقة بالسبلمة العامة بالمختبر.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 -1من حيث موضوع الدراسة-:

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ دراسات تناولت دور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ

مختبرات العموـ ومنيا دراسة (الغامدي  )2012و(الزىراني  )2002و(القميري )2000
تناوؿ معوقات استخداـ مختبرات العموـ كدراسة (عدواف )1999

ومنيا ما

و(العسيري )2003

و(الزىراني ( )2001الرضباف  )1999ودراسة فيجو وكاباسيكو ()Veijyo & Capaccio 1999
وعمدت دراسات أخرى إلى دراسة واقع المختبرات في ضوء متطمبات العصر كدراسة

(السممي  )2010و(المحاميد  )2003و(الزىراني  )2010و(المنتشري  )2007و(الزىراني )2009
بينما اتجيت دراسة رينر وزمبلئو ( )Renner & Others,1999نحو أىمية المختبر في تدريس

العموـ وتناولت دراسة تساي ( )2003 Tsaiتصورات نحو البيئة التعميمية المخبرية وطورت دراسة

سويني وباراديس (  )2004 Sweeney & Paradisنموذج مخبري لئلعداد الميني لمعممي العموـ

المستقبمييف وعمدت دراسة اجايا وآخروف ( )Ajayai & Others, 2011العوامؿ المحددة لنجاح
المختبرات.
 -2من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
اتفقت

بعض

الدراسات

في

استخداـ

أحد

المنيج

الوصفي

المسحي

كدراسة

(الرضباف ( )1999العسيري ( )2003السممي ( )2010الزىراني ( )2001الزىراني  )2002و(ال
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منتشري  )2007واستخدمت دراسات أخرى المنيج الصفي التحميمي كدراسة (الغامدي )2012

اجايا وآخروف ( )Ajayai & Others 2011سويني وباراديس ( Sweeney & Paradis
 )2004وتساي ( )2003 Tsaiأما باقي الدراسات فقد اعتمدت المنيج الوصفي.

 -3من حيث أداة الدراسة:
استخدمت دراسة فيجو وكاباسيكو ()Veijyo & Capaccio,1999
لمدراسة

المبلحظة واالستبانة كأداة

بينما اتفقت دراسة سويني وباراديس ( )2004 Sweeney & Paradis

وتساي

( )2003 Tsaiفي استخداـ المقابمة واالستبانة في جمع بيانات الدراسة أما باقي الدراسات فقد
استخدمت االستبانة فقط كأداة لمدراسة.
 -4من حيث عينة الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة كدراسة (الرضياف )1999

(القميزي )2000

(الزىراني ( )2009السممي  )2010و(الزىراني  )2010حيث شممت عينة الدراسة معممي

ومشرفي العموـ وشممت دراسة اجايا وآخروف ( )Ajayai & Others 2011معممي العموـ

ومديري المدارس وخصصت دراسة (عدواف ( )2000العسيري  )2001و(المنتشري )2007
معممي مادة األحياء في المدارس الثانوية بينما اقتصرت دراسة (الزىراني  )2001معممي مادة

الفيزياء في المرحمة الثانوية واتفقت دراسة (المحاميد  )2003مع دراسة سويني وباراديس

(  )2004 Sweeney & Paradisحيث كاف عينة الدراسة معممي العموـ واتجيت دراسات
أخرى لتشمؿ طبلب المرحمة الثانوية قسـ العموـ الطبيعية كدراسة (الزىراني  )2002فيجو

وكاباسيكو ( )Veijyo & Capaccio 1999و رينر وزمبلئو))Renner & Others,1999

وجمعت دراسة تساي ( )2003 Tsaiمعممي العموـ وطبلب قسـ العموـ وتفردت دراسة

(الغامدي  )2012لتشمؿ مديري المدارس وحضري (قيمي) المختبرات

ثانيا :دراسات ليا عالقة بالقيم العممية لدى معممي العموم:
ً
الدراسات العربية:
 .1دراسة الحربي ()2010بعنوان " :أىمية دور معممي العموم الطبيعية في تنمية القيم العممية
لدى طالب الصف الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحمة الثانوية بالمممكة السعودية".

ىدفت التعرؼ إلى دور معممي العموـ الطبيعية في تنمية القيـ العممية لدى طبلب الصؼ الثالث
الثانوي الطبيعي بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية مف وجية نظر المعمميف والطبلب وقد

تكونت عينة الدراسة مف ( )138معمما مف معممي العموـ الطبيعية ( )612طالبا مف طبلب الصؼ
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الثالث الثانوي الطبيعي وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي واعتمد في جمع البيانات عمى أداتيف :
األولى استبانة موجية لمعممي العموـ الطبيعية لتحديد درجة أىمية وتنمية القيـ العممية لدى طبلب
الصؼ الثالث الثانوي الطبيعي مف وجية نظرىـ والثانية استبانة موجية لطبلب الصؼ الثالث الثانوي

الطبيعي لتحديد درجة تنمية القيـ العممية لدييـ مف قبؿ معممي العموـ الطبيعية مف وجية نظرىـ.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

-1أف أعمى قيمة عممية مف وجية نظر معممي العموـ الطبيعية لمصؼ الثالث الثانوي الطبيعي مف
حيث درجة األىمية والتنمية لدى الطبلب ىى تقدير العمـ وتقنياتو ثـ تمييا تقدير العمماء.
-2أف أقؿ قيمة عممية مف وجية نظر معممي العموـ الطبيعية لمصؼ الثالث الثانوي الطبيعي مف حيث
األىمية ىي(تقدير الذات الدقة العممية وتقبؿ النقد) ومف حيث رجة التنمية لدى الطبلب ىي (حب

االستطبلع العممي تقبؿ النقد تقدير الذات).
-3ال يؤثر كؿ مف متغير (المؤىؿ العممي – التخصص – سنوات الخبرة – الدورات التدريبية – نوع
المدرسة) لمعممو العموـ الطبيعية لمصؼ الثالث الثانوي الطبيعي في درجة أىمية وتنمية القيـ العممية
لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحمة الثانوية.
-4أف معممي األحياء والفيزياء في المدارس الحكومية أكثر تأثي اًر مف غيرىـ في تنمية القيـ العممية
لدى الطبلب وأقؿ المعمميف تأثي ار ىـ معممو عمـ األرض.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى تنمية القيـ العممية الذااتية مثؿ ):التسامح العممي الحيادية
تقبؿ النقد حب االستطبلع العممي تقدير الذات) مف قبؿ معممي العموـ الطبيعية بالمرحمة الثانوية

لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي الطبيعي مف خبلؿ األنشطة الصفية والبلصفية لممقرر

واالستراتيجيات التدريسية المناسبة.

 .2دراسة خزعمي ( )2009بعنوان ":منظومة القيم العممية المتضمنة في كتب العموم لصفوف
المرحمة األساسية األولى في األردن"

ىدفت إلى اقتراح قائمة بالقيـ العممية التي ينبغي تضمينيا في كتب العموـ لصفوؼ المرحمة األساسية
األولى في األردف والكشؼ عف مدى توافر القيـ العممية ومستوى تتابعيا وتكامميا في كتب العموـ

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي وقد استخدـ الباحث في ذلؾ بطاقة تحميؿ المحتوى فتوصؿ

لنتائج مف أبرزىا اقتراح ثماف قيـ عممية؛ ىي :حب االستطبلع األمانة العممية قبوؿ النقد التأني في

الحكـ أخبلقيات العمـ التفكير العممي تقدير العمـ واجبلؿ العمماء وبينت نتائج الدراسة ثراء كتب
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العموـ بالقيـ العممية إذ بمغت نسبتيا بينما كاف مستوى تتابع القيـ العممية المتضمنة في كتب العموـ

منخفضة بنسبة مقدارىا ( )%50واضافة لذلؾ أثبت أنو ال تجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى
تكامؿ القيـ العممية بيف كتب العموـ لمصفوؼ الثبلثة األساسية األولى ووجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في تكامؿ قيمة أخبلقيات العمـ بيف كتب العموـ لمصفوؼ المرحمة األساسية األولى كميا.

 .3دراسة النوح ( )2007بعنوان" :القيم العممية المصاحبة لمتفكير العممي لدى طالب كميات
المعممين وعالقتيا ببعض المتغيرات".

ىدفت إلى تحديد القيـ التي تصاحب التفكير العممي لدى طبلب كميات المعمميف

التي تعيؽ تنمية القيـ العممية لدييـ مف وجية نظر الطبلب

وتحديد المشكبلت

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي

واستخدـ الباحث كأداة لمدراسة استبياف لمقيـ العممية التي تصاحب التفكير العممي وتكونت عينة

الدراسة مف ( )563معمماً ومعممة وكانت ابرز نتائج الدراسة توافر بعض القيـ العممية الموجبة الذاتية
والقيـ العممية الموجبة مع الغير لدى طبلب كميات المعمميف إضافة إلى وجود بعض المشكبلت
المسئولة عف إعاقة نمو القيـ العممية لدييـ

وكشفت الدراسة وجود أثر لمتغير التخصص وكاف

لصالح التخصص األدبي وأثر لممستوى الدراسي وكاف لصالح المستوى الدراسي الخامس

وكذلؾ

عدـ تأثير مستوى تعميـ األب ومستوى تعميـ األـ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة.
أىـ التوصيات:

 .1إقامة وحدات اإلرشاد األكاديمي بكميات المعمميف بػ ارمػج مػتػنػوعػة توعػوية لمطبلب المستجديف
بيذه الكميات

يكػوف مػف أىػدافػيػا نشػر الثقػافػة العػمػمػية التي يحتاج ليا الطػالب الجامعي

وتشجيعيـ عمى تفعيميا في المواقؼ التي تصادفيـ سواء داخؿ أو خارج الكمية .

 .2أف تتعػرؼ وحػدات اإلرشػاد األكػاديػمػي بالكػميات عػمػى الطػبلب الػػذيػف يعػانوف مػف ظػروؼ نفسية
واجتماعية ووظيفية والعمؿ عمى وضع الحموؿ لمتغمب عمى ىذه الظروؼ .

 .3أف يػقػوـ أعػضػاء ى ػيػئػة الػتدريػس بكميػات المعػمػميف بتصػحيػح االعتػقػػاد المتوافر لدى الطبلب بأف
أخػبلقػيات العمػـ مػبلئػمػة لمطبلب المنتسبيف لمتخصصات العممية .فالقيـ الزمة لطالب العمـ في

أي تخصص عممي كاف أـ أدبي.

 .4دراسة أبو جحجوح وحمدان ( )2005بعنوان ":القيم العممية المتضمنة في محتويات المناىج
المدرسية لممرحمة األساسية الدنيا بفمسطين"

ىدفت الكشؼ عف القيـ العممية المتضمنة في محتويات العموـ والمغة العربية والتربية الوطنية لمصفوؼ
الثبلثة األولى مف المرحمة األساسية بفمسطيف واقتراح قيـ عممية ليا وتحديد مستوى تتابعيا وتكامميا
واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي واالستبانة في جمع معمومات الدراسة
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وبينت نتائج الدراسة اآلتي:

اقتراح ثماني قيـ عممية والكشؼ عف ثراء محتويات مناىج العموـ والمغة العربية وافتقار محتويات

مناىج التربية الوطنية لمقيـ العممية وانخفاض مستوى التتابع بيف القيـ العممية المتضمنة في محتويات
المناىج الثبلثة وتوافر مستوى التكامؿ بيف محتويات المناىج الثبلثة بنسبة .%50
 .5دراسة جمال الدين واسماعيل ( )2003بعنوان" القيم العممية المتضمنة في مناىج العموم في
مرحمة التعميم االبتدائي (بنات) في المممكة العربية السعودية"

ىدفت التعرؼ إلى تحميؿ القيـ العممية المتضمنة في مناىج العموـ في مرحمة التعميـ االبتدائي بالمممكة

العربية السعودية ولتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحثاف في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ لتحميؿ محتوي
منيج مادة العموـ لممرحمة االبتدائية (بنات) الستخراج القيـ العممية المتضمنة وكيفية تناوليا وقد

استخدـ الباحثاف في ذلؾ بطاقة تحميؿ المحتوى فتوصؿ لنتائج مف أبرزىا:
 .1تـ التركيز عمى القيـ العممية مف خبلؿ الموضوعات المطروحة (جسـ االنساف – البيئة الطبيعية
بما تحوى مف ماء ونبات وحيواف ونباتات وتربة وأرض وشمس وىواء ) وىو ما يناسب خصائص

تمميذات تمؾ المرحمة.

 .2إىماؿ القيـ العممية الوجدانية مثؿ (التأمؿ والتروي وتقدير جيود العمماء وغيرىا) والتعرض بشكؿ
ىامشي وتكرار قميؿ ونادر لبعض منيا رغـ أىميتيا.

 .3إىماؿ القيـ التي تتطمب األسموب العممي في التفكير ؛ مف حيث الموضوعية والتحقؽ مف صدؽ
المعمومات  .رغـ أف ىذه القيـ تناسب المرحمة االبتدائية حيث حب االستطبلع والتجريب .

أىـ التوصيات:
 .1تطوير كتب العموـ في المرحمة االبتدائية (بنات) بحيث تتضمف القيـ العممية الوجدانية
واالجتماعية بما يناسب الخصائص الوجدانية واالجتماعية لتمميذات تمؾ المرحمة.

 .2ضرورة وجود دليؿ لممعممة يشمؿ القيـ العممية التي يجب أف تسعى إلى تدعيميا حتى تكوف
عمى وعي بأىداؼ المنيج مف ىذه الزاوية.

 .3تدريب المعممات عمى طرؽ وأساليب تنمية القيـ العممية.
 .4تدريب المعممات عمى إعداد وتطبيؽ مقاييس لقياس القيـ العممية لدى التمميذات .
 .6دراسة صبري ( )2001بعنوان" ":القيم المتضمنة في كتب عموم المرحمة االبتدائية في ضوء
الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة (دراسة تحميمية)".

 ىدفت التعرؼ إلى القيـ المتضمنة كتب العموـ لممرحمة اإلعدادية في ضوء الثورة المعرفية

والتكنولوجية المعاصرة لذا قاـ الباحث بتحديد القيـ التي يجب أف تتضمف كتب العموـ بتمؾ
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المرحمة

ثـ دراسة ما تحويو ىذه الكتب مف قيـ وكيفية توزيعيا عمى وحدات الكتاب ولتحقيؽ

ذلؾ اتبع الباحث في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ لتحميؿ محتوي كتب العموـ لممرحمة
اإلعدادية وقد استخدـ الباحث في ذلؾ بطاقة تحميؿ المحتوى وقد أسفرت النتائج عف :

  . 1لبئّخ ثبٌم ُ١اٌز٠ ٟدت أْ رزضّٕٙب وزت اٌؼٍ َٛف ٟضٛء اٌثٛسح اٌّؼشف١خ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١خ
اٌّؼبطشحٚ,لذحٛدعزخِدبالدٌٍم(ُ١اٌشٚح١خ–االخزّبػ١خ–اٌؼٍّ١خ–اٌج١ئ١خ–االلزظبد٠خ
–اٌزار١خ)وّبحٞٛوًِدبيِٓ٘زٖاٌّدبالدػٍِٝدّٛػخِٓاٌّفشداد .
ٚ .2خٛد  596لّ١خ  -ثّحزِٕٙ ٞٛح اٌؼٌٍٍّ َٛشحٍخ اإلػذاد٠خ ِ -زفبٚرخ ِٓ ح١ث اٌّدبي
ٚاٌظفٛفاٌذساع١خٚ,أْاٌظفاٌثبٌث٘ٛأوثش٘برضّٕ١ب .
ٚلذأٚطٟاٌجبحثثضشٚسحٚضغِٕظِٛخل١ّ١خٌٍمُ١اٌز٠ٟشادرّٕ١زٙبٌذٜاٌزالِ١زثّب٠زٕبعتِغ
اٌزطٛس اٌؼٍّٚ ٟاٌّؼشفٚ ٟاٌزىٌٕٛٛخ  ٟاٌّؼبطشٚ ,أْ رّٕ١خ اٌم٠ ٌٓ ُ١زُ إال ِٓ خالي ػٍّ١بد
ِمظٛدحِٓلجًاٌّؼٍُٚالرأرٟػف٠ٛبأٔٚز١دخرّٕ١خاٌّؼبسف .
 .7دراسة الرشيد ( )2000بعنوان" بعض العوامل المرتبطة بالقيم العممية لدى طالب كمية التربية
بجامعة الكويت"

ىدفت التعرؼ إلى عمى القيـ السائدة لدى طبلب كمية التربية بالكويت والكشؼ عف آراء الطبلب
حوؿ بعض القيـ العممية وتأثرىا ببعض العوامؿ كالتخصص والعمر والنوع مف خبلؿ منيج
وصفي واعتمد الباحث تطبيؽ استبانة اشتممت عمى تسع قيـ ىي (أداء الواجب حرية الحوار

والمناقشة األمانة حب االستطبلع الرغبة في المعرفة تنمية الميوؿ والمواىب الطموح

طالبا مف طبلب كمية التربية بالكويت ومف أبرز
التعميمي) وتكونت عينة الدراسة مف (ً )305
نتائج الدراسة أف قيمة حرية الحوار والمناقشة وقيمة حب االستطبلع جاءت متأثرة بعامؿ العمر
عمر بينما كانت قيمة األمانة وقيمة الطموح التعميمي لـ تتأثر
وذلؾ لصالح الطبلب األكبر ًا
احصائيا.
داال
بعامؿ العمر أما عامؿ التخصص وعامؿ الجنس فمـ تظير الدراسة ًا
أثر ً
ً
 .8دراسة شياب ( )1999بعنوان ":القيم العممية لدى معممة العموم أثناء إعدادىا بكمية التربية"
ىدفت الكشؼ عف القيـ التي تحدد السموؾ العممي لمعممة العموـ أثناء إعدادىا وذلؾ مف خبلؿ
بياف أثر اإلعداد األكاديمي والميني وتناولت الباحثة مجموعة مف القيـ العممية في دراستيا مثؿ

استخداـ العمـ كمادة وطريقة

اإليماف بالمعرفة والفيـ

واإليماف بالطرؽ العممية في التفكير

والتمسؾ بالصفات والخصائص الخمقية واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي واستخدمت مقياسا لمقيـ

العممية تـ تطبيقو عمى ( )371مف الطالبات في شعبتي الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعي بالسنة

األولى والرابعة
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وكاف أبرز ما توصمت إليو مف نتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف طالبات السنة األولى

والرابعة في القيـ العممية التي تحدد السموؾ لممعممة أثناء إعدادىا وأيضاً عدـ تأثير نوع الدراسة

األكاديمية عمى تغيير ىذه القيـ العممية المحددة.

 .9دراسة عبده ( )1999بعنوان ":فعالية استخدام سير العمماء في تنمية القيم العممية لدى معممي
التعميم األساسي بكمية التربية ببنيا"

ىدفت الكشؼ عف فعالية أثر مدخؿ سير العمماء في تنمية القيـ العممية لدى معممي التعميـ
األساسي وقد ركزت الدراسة عمى بعض العمماء مثؿ :جابر بف حياف والحسف بف ىيثـ وحاليمو
جاليمي ولويس باستير اعتمد الباحث المنيج الوصفي المسحي واستخدـ الباحث استبياف القيـ

العممية لدى عينة مف معممي التعميـ األساسي وحدد الباحث بعض القيـ العممية مثؿ المثابرة
العممية واألمانة العممية واإليماف بالطرؽ العممية وأخبلقيات العمـ والتواضع العممي ترشيد استخداـ

العمـ وتكونت عينة الدراسة مف ( )234معمماً مف معممي التعميـ األساسي بكمية التربية ببنيا
وكاف مف أبرز النتائج التي توصمت إلييا فعالية استخداـ مدخؿ سير العمماء في تنمية قيـ عممية
مثؿ :زيادة المثابرة العممية وتحسيف فيـ الجانب االجتماعي لمعمـ.

دراسات أجنبية:

 .1دراسة نانجوتشميم ( )Nuangchalerm,2009بعنوان" :تعزيز وعي معممي العموم قبل
الخدمة عمى تقديم القضايا العممية واالجتماعية"

"Promotion Transformative Learning of Pre-service Teachers
" through Contemplative Practices,Asian Social Service

ىدفت التعرؼ إلى أثر نمو وعي معممي العموـ قبؿ الخدمة عمى تقديـ القضايا العممية االجتماعية

داخؿ الفصؿ الدراسي

استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي واستخدـ االستبانة كأداة

لمدراسة .وتكونت عينة الدراسة مف ( )101معمماً مف معممي العموـ قبؿ الخدمة والذيف تـ سؤاليـ
عف مفيوميـ لمقضايا العممية االجتماعية ؛ فأشارت النتائج إلى أف معظميـ يؤمنوف بالقضايا

العممية االجتماعية في التدريس ودورىا في تعزيز طبيعة العموـ
أفكار التدريس بحاجة إلى الوعي بالمجتمع والعموـ

األخبلقية في العموـ.
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والقيـ العممية

واتضح مف النتائج كذلؾ أف
والخبرات الشخصية

والقيـ

 .2دراسة بوتيبون ( )Pottibone,2001بعنوان ":دراسة القيم والمعتقدات والسموك لمطالب
بالمدرسة العالمية العميا"

"A Study of the Values, beliefs, and Attitudes of Students at an
"International High School

استندت الدراسة عمى قيـ موراؿ حيث أنيا المفتاح األساسي لتطوير الصفات الجيدة والقومية

الجيدة وقد تـ التركيز عمى قيـ موراؿ في ىذه الدراسة التي تقيس القيـ والمعتقدات والسموؾ لدى

الطمبة في المدرسة العالمية العميا .وكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة اتخاذ القرار إذ كانت القيـ تعكس

صفات قومية جيدة يعد أساس ىذه القيـ التسامح والرحمة والخير لآلخريف تـ استخداـ

االستبانة والمقابمة لمحصوؿ عمى البيانات الكمية والوصفية في الدراسة وقد أظيرت النتائج وجود
تناقض وتشابو بالقيـ والسموؾ والمعتقدات الشخصية لمطمبة مع االىتماـ إلى قيـ التحمؿ والصبر

ىناؾ اختبلؼ في قيـ الطبلب والمعتقدات والسموؾ يعود لمجنسية والثقافة والجنس والمعتقدات
الدينية ومدة البقاء بالمدرسة.

 .3دراسة بيركاردت (  )1999,Burkhardtبعنوان" :قيم العمم والتربية األخالقية في تدريس
العموم"

" "The values of science and moral education in science teaching

ىدفت الكشؼ عف أىداؼ تعميـ القيـ العممية في مناىج العموـ واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

واالستبانة في جمع المعمومات مف عينة الدراسة تكونت عينة الدراسة مف ( )215طالباً يدرسوف
العموـ في المرحمة الثانوية وكاف مف أبرز ما توصمت إليو مف نتائج أف أىـ القيـ العممية المتضمنة

بمنياج العموـ تتمثؿ في تحقيؽ التكويف العممي لمطبلب واكسابيـ أخبلقيات العمـ كالتأدب مع المعمـ
واآلخريف والفطنة لما حولو والمعرفة بقضايا المجتمع العممي والمجتمع الكبير وتعريفيـ بحقائؽ عف

أيضا تعريفيـ بالطرؽ التي تستخدـ في تنمية القيـ
شخصية الطالب واىتماماتو اآلنية والمستقبمية و ً
العممية وتوظيفيا بشكؿ مناسب لمطبلب في مناىج العموـ وتوفير المعمميف األكفاء والعناية بأساليب
التقويـ.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 -1من حيث موضوع الدراسة-:
مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة نجد اف بعض الدراسات تناولت موضوع أىمية دور معممي العموـ

في تنمية القيـ كدراسة (الحربي  )2010بينما اتجيت دراسات اخرى نحو دراسة القيـ العممية لدى
الطالب المعمـ أثناء اعداده في الجامعة كدراسة ( النوح  )2007ودراسة (شياب  )1999وبعض
الدراسات تناولت القيـ العممية المتضمنة في مناىج وكتب العموـ كدراسة (أبو جحجوح
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وحمداف  )2005ودراسة (خزعمي  )2009أما دراسة (الرشيد  )2000فشممت العوامؿ المرتبطة
بالقيـ العممية واتجيت دراسة (عبده  )1999إلى فعالية استخداـ سير العمماء في تنمية القيـ العممية

وشممت دراسة بير كاردت (  )1999 Burkhardtقيـ العمـ والتربية األخبلقية في تدريس العموـ

وتناولت دراسة نانجوتشميـ ( )Nuangchalerm,2009نمو وعي معممي العموـ قبؿ الخدمة عمى
تقديـ القضايا العممية االجتماعية داخؿ الفصؿ الدراسي.
-2من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:

اتفقت دراسة (عبده  )1999مع دراسة نانجوتشميـ ( )Nuangchalerm ,2009في استخداـ المنيج
الوصفي المسحي وتفردت دراسة (خزعمي  )2009في استخداـ المنيج الوصفي التحميمي أما باقي

الدراسات فقد اعتمدت المنج الوصفي.
-3من حيث أداة الدراسة:

استخدمت دراسة (خزعمي  )2009بطاقة التحميؿ أما باقي الدراسات فقد استخدمت االستبانة
كأداة لمدراسة.
 -4من حيث عينة الدراسة:
اتفقت

(خزعمي )2009

دراسة(شياب )1999ودراسة

ودراسة

نانجوتشميـ

( )Nuangchalerm,2009في عينة الدراسة حيث شممت معممي العموـ بينما اقتصرت دراسة
(أبو جحجوح وحمداف  )2005عمى معممي التعميـ األساسي واتفقت دراسة (النوح )2007

ودراسة (الرشيد  )2000في عينة الدراسة حيث شمؿ طبلب كميات المعمميف واتجيت دراسات
أخرى لطبلب قسـ العموـ بالمرحمة الثانوية كدراسة بير كاردت (  )1999 Burkhardtوجمعت

دراسة (الحربي  )2010بيف معممي العموـ وطبلب قسـ العموـ الطبيعية.
التعقيب العام عمى الدرسات السابقة:
يتضح مف خبلؿ ما تـ عرضو أف ىناؾ اىتماـ بموضوع المختبرات العممية لما لو مف دور في

بناء المعرفة لدى الطبلب عف طريؽ التجريب والممارسة وىناؾ اىتماـ ايضاً بموضوع القيـ

العممية وتنميتيا لدى الطبلب.

أوال :أوجو االتفاق وأوجو االختالف بين الدراسات السابقة:

 المحور األول :مف حيث الموضوع فقد تنوعت الدراسات في تناوليا لممختبر فبعضيا ركزعمى الواقع الفعمي لممختبرات كدراسة القميزي ( )2000والمحاميد ( )2003والمنتشري ()2007

والزىراني ( )2009والسممي ( )2010والزىراني ( )2010والبعض اآلخر ركز عمى المعيقات
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والصعوبات التي تواجو المختبر كدراسة الرضياف ( )1999ودراسة عدواف ( )2000ودراسة

العسيري ( )2001والزىراني ( )2001وتفردت دراسة الغامدي ( )2012بدور اإلدارة المدرسية في
تفعيؿ المختبر

 المحور الثاني :تناولت بعض الدراسات القيـ المتضمنة في الكتب الدراسية كدراسة أبوجحجوحوحمداف ( )2005ودراسة جماؿ الديف واسماعيؿ ()2003

وتركزت دراسات أخرى عمى تنمية

القيـ العممية عند المعمميف أو أثناء إعدادىـ في الكميات كدراسة شياب ( )1999ودراسة النوح

()2007

 -من حيث المنيج استخدمت معظـ الدراسات المنيج الوصفي المسحي وبعضيا المنيج

الوصفي التحميمي .

 -من حيث أداة الدراسة استخدمت جميع الدراسات االستبانة كأداة لمدراسة واتفؽ خزعمي

( )2009وجماؿ الديف واسماعيؿ في استخداـ بطاقة التحميؿ.

 -مجتمع الدراسة في بعض الدراسات مدراء المدارس كدراسة الغامدي ( )2012وبعضيا كاف

طبلب الكميات كدراسة بيركارت ( )1999ودراسة النوح ( )2007ودراسة الرشيد ( )2003ودراسة

شياب ( )1999أما باقي الدراسات فقد شممت معممي العموـ في المدارس.
أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 .1إعداد اإلطار النظري لمدراسة.
 .2اختيار أداة الدراسة المناسبة.
 .3اختيار المنيج المناسب لمدراسة.
 .4استخداـ األساليب اإلحصائية المبلئمة .
 .5تـ تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة .
 .6االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة .
ما تتميز بو الدراسة الحالية :

 .1تناولت الدراسة واقع مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة وعبلقتو بالقيـ العممية لدى
معممي عموـ المرحمة االعدادية في مدارس االونروا بمحافظات غزة.

 .2استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .
 .3استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة االستبانة كأداة لمدراسة.

 .4مجتمع الدراسة جميع معممي ومعممات عموـ المرحمة االعدادية في المدارس التابعة لوكالة
الغوث الدولية .
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 .5عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة .
 .6طبقت ىذه الدراسة في محافظات غزة .
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اجراءات الدراسة
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 أداة الدراسة.

 صدق أداة الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية.
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الفصل الرابع
اجراءات الدراسة

ىذا الفصؿ بياف منيج ومحددات الدراسة و وصؼ خصائص مجتمعيا .كما ويستعرض إجراءات بناء
وتطوير أداة الدراسة والمتمثمة في استبانة االستقصاء وصوالً لعرض طرؽ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا
لضماف كفاءتيا في دراسة وتقييـ واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية نظر

معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس األونروا بمحافظات غزة .ويعرض قائمة بالمعالجات
واالختبارات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ بيانات استمارة االستقصاء بما يحقؽ أىداؼ

الدراسة ويحكـ عمى فرضياتيا.
أوالً :منيج الدراسة :

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذي يحاوؿ "وصؼ الظاىرة

موضوع البحث ويقارف ويقيـ أمبلً في الوصوؿ إلى تعميمات ذات معنى يزيد بيا رصيد المعرفة عف
تمؾ الظاىرة دوف تدخؿ الباحث في مجرياتيا" (الخطيب .)25 : 2002

ويعتمد المنيج الوصفي التحميؿ عمى أداة واحدة أو أكثر مف أىميا االستبانة لجمع وتحميؿ البيانات

سواءً بحصر جميع ىذه البيانات أي األسموب المسحي الشامؿ أو أسموب العينات .و قد اتبعت
الباحثة أسموب المسح الشامؿ لحرصيا عمى الوصوؿ لنتائج و دالالت معبرة عف واقع المجتمع.
ثانياً :مجتمع الدراسة :

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مادة العموـ العامميف في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة

غوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف (األونروا) بمحافظات قطاع غزة لمعاـ الدراسي 2014/2013

والبالغ عددىـ ( )306مقسميف حسب النوع إلى ( )167معمما و( )139معممة( .إحصائيات دائرة

التربية والتعميـ بغزة  )2014:و موزعيف عمى خمسة مناطؽ تعميمية كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ()1
جدول  :1توزيع معممي العموم العاممين في مدارس األونروا بمحافظات قطاع غزة

المديرية

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

المجموع

العدد

67

75

65

54

45

306

الجنس

ذكر

أنثى

167

139

المصدر :إحصائيات دائرة التربية والتعميـ (األونروا) بغزة 2014:
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جدوؿ رقـ ( )2يعرض عدد االستبانات التي تـ توزيعيا وتمؾ المستردة ونسبة االسترداد لكؿ

منطقة تعميمية مف المناطؽ التعميمية الخمسة .و قد تـ استرداد ما مجموعو ( (280استمارة مف بيف
 306استبانة تـ توزيعيا بما يمثؿ نسبة استرداد عامة  %91.50مف مجموع االستمارات الموزعة
وكذلؾ مف حجـ مجتمع الدراسة الكمي.

جدول  :2نسبة استرداد االستبانات بحسب المنطقة التعميمية

م

المنطقة التعميمية

االستبانات الموزعة االستبانات المستردة نسبة االسترداد

1

رفح

67

61

%91.04

2

خاف يونس

75

74

%98.67

3

الوسطى

65

55

%84.62

4

غزة

54

49

%90.74

5

الشماؿ

45

41

%91.11

306

280

%91.50

المجموع
ثالثاً :العينة االستطالعية:

اتبعت الباحثة أسموب المسح الشامؿ لدراسة واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف

وجية نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس األونروا بمحافظات غزة.
و قد قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية استطبلعية حجميا ( )30مفردة (معمـ عموـ) مف مجتمع

معممي العموـ العامميف في مدراس األونروا اإلعدادية بمحافظات غزة بغرض تقنيف أداة الدراسة

والتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية وذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا وثباتيا بالطرؽ

اإلحصائية المبلئمة.
رابعاً :أداة الدراسة:

أعدت الباحثة استبانتيف لجمع البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة وىما:

األولى  :تتعمؽ بواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة.

الثانية  :متعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ.

وقد صممت الباحثة أداة الدراسة والمتمثمة في االستبانة بإتباعيا عدة خطوات ممخصة في التالي:
الخطوات التي اتبعتيا الباحثة في بناء االستبانة :

86

 .1االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة واالستفادة منيا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 .2استشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص مف العامميف في ىذا المجاؿ مف الجامعات
والباحثيف.

 .3صياغة الفقرات بشكؿ إيجابي ومتجانس و مرتبط بعناويف المجاالت التي تنتمي إلييا
الفقرات.

 .4إعداد االستبانة في صورتيا األولية.
 .5عرض االستبانة عمي مشرفي الدراسة مف أجؿ اختبار مدي مبلئمتيا لجمع البيانات.

 .6عرض االستبانة عمى ( )15مف المحكميف التربوييف لمتحقؽ مف صدقيا واألخذ بآرائيـ
المشتركة والممحؽ رقـ ( )2يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

.7

تجييز االستبانة في صورتيا النيائية .

صنفت متغيرات الدراسة إلى ثبلثة فئات وكانت عمى النحو التالي:
أوالً  :المتغيرات الديموغرافية :و تشمؿ الجنس المنطقة التعميمية سنوات الخدمة المؤىؿ العممي.
ثانياً :متغيرات استبانة واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة وتشتمؿ عمى خمسة

مجاالت.

ثالثاً :متغيرات استبانة القيم العممية لدى معممي العموم :وتشتمؿ عمى أربعة مجاالت.
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والجدوؿ رقـ ( )3يوضح قائمة المجاالت في كؿ مف االستبانتيف وكذلؾ عدد فقرات كؿ مجاؿ.
جدول  :3توزيع الفقرات عمى مجاالت االستبانتين

المجال

االستبانة

عدد الفقرات

مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات)

10

جيود اإلدارة المدرسية

9

واقع إدارة مختبرات العموم في إدارة المعمـ لممختبر

ضوء معايير الجودة

10

وسائؿ األمف والسبلمة

9

تقويـ العمؿ المخبري

8

مجموع فقرات االستبانة األولى

القيم العممية لدى معممي العموم

46

حب العمـ واالستطبلع

8

األمانة العممية

7

قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

9

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

10

مجموع فقرات االستبانة الثانية

34
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المجموع

اعتمدت الباحثة عمى مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleوالمكوف مف خمس رتب تتدرج تنازلياً

في تقييـ درجة توافر الفقرات كما ىو موضح في جدوؿ رقـ (:)4

جدول  : 4األوزان الرقمية لدرجات التوافر في مقياس ليكرت الخماسي

درجة الرضا

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الوزن

5

4

3

2

1

تـ احتساب الوسط الحسابي لفقرات كؿ مجاؿ لتصبح درجة كؿ متغير تتراوح بيف درجة واحدة وخمس

درجات بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى محدودية توافر المتغير مف وجية نظر المستجيبيف بينما
تدؿ الدرجات المرتفعة عمى توافر ذلؾ المتغير مف وجية نظرىـ .كما وتـ احتساب الوسط الحسابي

الستجابات مجتمع الدراسة لفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانتيف الستخداميا في دراسة واقع إدارة
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مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة وكذلؾ تقييـ القيـ العممية لدى معممي العموـ في مدارس

المرحمة اإلعدادية في مدارس األونروا بمحافظات قطاع غزة.
خامساً :صدق االستبانة:

يقصد بصدؽ األداة قدرتيا عمى قياس ما وضعت مف أجمو و ألي درجة يمكف تفسير القيـ الناتجة
مف توظيفيا عمى االستخدامات المقترحة لؤلداة

ثبلث أساليب وىي:

لمتحقؽ مف صدؽ استبانة الدراسة استخدمت الباحثة

أ .صدق المحكمين:
لمتعرؼ عمى مدى صبلحية االستبانة لدراسة واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف
وجية نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس األونروا بمحافظات غزة عرضت

الباحثة االستبانة بشكميا األولي – ممحؽ رقـ ( - )1عمى ( )15مف المحكميف التربوييف لمتحقؽ مف
صدقيا واألخذ بآرائيـ المشتركة والممحؽ رقـ ( )2يبيف أعضاء لجنة التحكيـ ورتبيـ األكاديمية.

واستجابت الباحثة لمتعديبلت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف واسترشدت ببقيتيا بالرجوع لممشرؼ.
ويمكف تمخيص أبرز التعديبلت التي أجرتيا الباحثة عمى النسخة األولية لبلستبانة عمى النحو التالي:
 -1التدقيؽ المغوي لبعض الفقرات.

 -2دمج بعض الفقرات في مجاالت مشابية.
وعميو أصبحت االستبانة جاىزة الختبار صدؽ اتساقيا الداخمي والبنائي باالعتماد عمى العينة

االستطبلعية.

ب .صدق االتساق الداخمي : Internal Validity

يعرؼ بصدؽ االتساؽ الداخمي ويقصد بمدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي
تنتمي إليو .و يقدر صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ احتساب معامؿ ارتباط بيرسوف ( Pearson’s
 )Correlation Coefficientلكؿ فقرة مف فقرات المجاالت التسعة مع المتوسط الحسابي لممتغير

الذي تنتمي لو الفقرة .يعرض جدوؿ رقـ ( )5معامبلت ارتباط درجة كؿ فقرة مف االستبانة مع درجة
المجاؿ الذي تنتمي إليو ضمف االستبانة األولى المتعمقة بواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير

الجودة .
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جدول  : 5معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليو ضمن االستبانة األولى
(ن =)30

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

*0.697

0.00

5

3

*0.392

0.00

7

*0.651

0.00

8

*0.785

0.00

9

*0.467

0.00

10

*0.753

*0.718

0.00

1

*0.689

0.00

9

*0.625

0.00

3

*0.553

0.00

10

*0.673

0.00

4

*0.769

0.00

1

*0.638

0.00

5

*0.713

0.00

2

*0.560

0.00

6

*0.890

0.00

3

*0.754

0.00

7

*0.592

0.00

*0.788

0.00

8

*0.737

0.00

*0.631

0.00

9

*0.760

0.00

*0.732

0.00

1

*0.674

0.00

7

*0.621

0.00

2

*0.650

0.00

8

*0.636

0.00

3

*0.723

0.00

9

*0.746

0.00

4

*0.739

0.00

*0.782

0.00

5

*0.690

0.00

الفقرة

المجال

2
4

0.615

المجال األول/

5

مصادر الدعم

7

(الخدمات)

6

الموجستي

*0.718

8

4

المجال الثاني/

6

المدرسية

5

1
2
3
4

جيود اإلدارة

المجال الثالث/
إدارة المعمم
لممختبر

*0.775

الفقرة

6

0.00

0.00

المجال

المجال الثالث/
إدارة المعمم
لممختبر

2

6

0.00

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.797

0.00

*0.622

0.00

*0.762

0.00

*0.782

0.00
0.00

*0.749

*0.714
المجال الرابع/
وسائل األمن
والسالمة

المجال الخامس/
تقويم العمل
المخبري

*0.797

0.00

0.00

0.00

*0.769

0.00

7

*0.733

0.00

*0.535

0.00

8

*0.736

0.00

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 ≥ α
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يتضح مف النتائج في جدوؿ رقـ ( )5أف ىناؾ ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى معنوية ( ≥ 0.05

 )αبيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ضمف االستبانة األولى مما يدؿ عمى أف
األداة صادقة ويطمئف ليا لتقيس ما وضعت ألجمو.

ويعرض جدوؿ رقـ ( )6معامبلت ارتباط درجة كؿ فقرة مف االستبانة مع درجة المجاؿ الذي تنتمي
إليو ضمف االستبانة الثانية المتعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ.

جدول  :6معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليو ضمن االستبانة الثانية.
(ن =)30

الفقرة المجال
1
2
3
4
5
6

المجاؿ األوؿ/
حب العمـ

واالستطبلع

6
7

*0.879
*0.910
*0.851
*0.826

1

5

*0.899

*0.707

8

4

االرتباط
*0.632
*0.812

7

2
3

معامل

المجاؿ الثاني/
األمانة العممية

القيمة

االحتمالية

الفقرة المجال

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00

معامل

االرتباط
*0.720
*0.730

المجاؿ الثالث/
قبوؿ النقد
والتأني في
الحكـ

8 0.00

*0.657
*0.500
*0.855
*0.717
*0.783
*0.650

القيمة

االحتمالية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

*0.715

9 0.00

*0.803

0.00

*0.771

3 0.00

*0.635

0.00

*0.806
*0.856
*0.538
*0.800
*0.713

1 0.00
2 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7
8
9

10
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 ≥ α
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*0.657
*0.678
المجاؿ الرابع/
أخبلقيات العمـ

واجبلؿ العمماء

*0.696
*0.760
*0.760

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

*0.664
*0.755

0.00
0.00

*0.698

0.00

*0.690

0.00

يتضح مف النتائج في جدوؿ رقـ ( )6أف ىناؾ ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى معنوية ( ≥ 0.05

 )αبيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ضمف االستبانة الثانية مما يدلؿ عمى امكانية
تطبيؽ استبانة القيـ العممية لدى معممي العموـ بمدارس األونروا بمحافظات غزة.
ج .الصدق البنائي:
يقيس الصدؽ البنائي االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ المجاؿ مف المجاالت المستقمة التسعة مع الدرجة
الكمية لبلستبانة التي ينتمي إلييا مف خبلؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف كما يعرضو جدوؿ رقـ

(.)7

جدول  : 7معامالت االرتباط بين المتغيرات الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو( ,ن = )30

االستبانة
واقع إدارة
مختبرات

العموم في

ضوء معايير
الجودة

القيم العممية
لدى معممي
العموم

عدد الفقرات

المجال

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

10

*0.695

0.00

جيود اإلدارة المدرسية

9

*0.896

0.00

إدارة المعمـ لممختبر

10

*0.863

0.00

وسائؿ األمف والسبلمة

9

*0.891

0.00

تقويـ العمؿ المخبري

8

*0.872

0.00

حب العمـ واالستطبلع

8

*0.766

0.00

األمانة العممية

7

*0.892

0.00

قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

9

*0.840

0.00

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

10

*0.797

0.00

مصادر الدعـ الموجستي
(الخدمات)

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 ≥ α

تظير قيـ معامبلت االرتباط بيف المجاالت الخمسة ضمف االستبانة األولى والدرجة الكمية لبلستبانة

األولى وبيف المجاالت األربعة ضمف االستبانة الثانية والدرجة الكمية لبلستبانة الثانية في جدوؿ رقـ

( )7أف ىناؾ ارتباطاً داالُ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف المجاالت الخمسة ضمف

االستبانة األولى والدرجة الكمية لبلستبانة األولى وكذلؾ يوجد ىناؾ ارتباطاً داالُ إحصائياً عند مستوى

(  )   0.05بيف المجاالت األربعة ضمف االستبانة الثانية والدرجة الكمية لبلستبانة الثانية مما يدلؿ
عمى الصدؽ البنائي لبلستبانة.
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تدؿ نتائج اختبارات صدؽ استبانتي االستقصاء الثبلثة صبلحية االستبانتيف لدراسة واقع إدارة مختبرات
العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس

األونروا بمحافظات غزة.
سادساً :ثبات االستبانة :Reliability

يق صد بثبات أداة الدراسة مدى قدرتيا عمى إعطاء نفس النتائج إذا تكرر استخداميا تحت نفس
الظروؼ وبالتالي تحررىا مف خطأ القياس العشوائي .لعؿ الطريقة األشير لمتحقؽ مف ثبات أداة

الدراسة إعادة تطبيؽ ذات األداة مرة أخرى ( (Test-retest reliabilityبعد فترة مف الزمف و عمى
ذات المبحوثيف مع مراعاة توافر نفس الظروؼ التي سادت عند تطبيؽ االختبار األوؿ إال أف ىذا

األمر صعب التحقؽ منو مف الناحية العممية .وىناؾ طرؽ أخرى لقياس ثبات أداة الدراسة مف أبرزىا
طريقتاف وىما اختبار كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلحساب ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس

 )Internal) Validityوطريقة التجزئة النصفية ).(Split-Half
أ .معامل كرونباخ ألفا (:)Cronbach Alpha

يعد معامؿ كرونباخ ألفا مف أكثر معامبلت قياس االتساؽ الداخمي لممقاييس شيرة و كمما ازدادت
قيمة معامؿ كرونباخ ألفا فيذا يشير إلى ثبات المقياس .يعرض جدوؿ رقـ ( )8قيمة معامؿ كرونباخ
ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانتيف وكذلؾ بيف االستبانتيف.

وتنص المعادلة عمى

2
k  s i 

1 

k  1 
si2 

حيث يرمز ( )kعمي أنو عدد مفردات االختبار
( )k-1عدد مفردات االختبار – 1
(

s 2i

 ) تبايف درجات كؿ مفردة مف مفردات االختبار

(  ( sالتبايف الكمي لمجموع مفردات االختبار
2
i
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جدول  :8معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت االستبانتين (ن = )30

االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

المجال

10

0.761

جيود اإلدارة المدرسية

9

0.839

إدارة المعمـ لممختبر

10

0.901

وسائؿ األمف والسبلمة

9

0.868

تقويـ العمؿ المخبري

8

0.862

االستبانة األولى

46

0.937

حب العمـ واالستطبلع

8

0.925

األمانة العممية

7

0.865

قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

9

0.879

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

10

0.797

االستبانة الثانية

34

0.944

مصادر الدعـ الموجستي
واقع إدارة

مختبرات العموم
في ضوء

معايير الجودة

القيم العممية
لدى معممي
العموم

(الخدمات)

مف خبلؿ عرض الجدوؿ السابؽ نجد أف جميع قيـ معامبلت كرونباخ ألفا أعمى مف  0.7لكؿ
المجاالت وىي قيمة مرتفعة مما يدلؿ عمى ثبات االتساؽ الداخمي لبلستبانة األولى المتعمقة
بواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ واالستبانة

الثانية المتعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ.
ب .طريقة التجزئة النصفية):(Split-Half
تقوـ طريقة التجزئة النصفية عمى تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأيف ( األسئمة ذات األرقاـ الفردية
واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية) ومف ثـ حساب معامؿ االرتباط بينيما و يتـ تصحيح معامؿ االرتباط

باستخداـ معامؿ سبيرماف ( )Sperman's Coefficientلممحاور ذات عدد الفقرات الزوجية وجتماف

( )Guttman's Coefficientلممحاور ذات عدد الفقرات الفردي.

يعرض جدوؿ رقـ ( )9قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة

وكذلؾ لبلستبانتيف ويتضح أف معامبلت االرتباط لجميع المجاالت دالة إحصائياً عند مستوى داللة

(.)0.05 ≥ α
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جدول  :9معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمحاور االستبانة وكل متغيراتيا (ن = )30

االستبانة

المجال
مصادر

واقع إدارة
مختبرات

العموم في

عدد

الدعـ

الفقرات

الموجستي

10

0.728

جيود اإلدارة المدرسية

9

0.779

*0.88

إدارة المعمـ لممختبر

10

0.866

*0.93

9

0.767

*0.87

تقويـ العمؿ المخبري

8

0.772

*0.87

االستبانة األولى

46

0.785

*0.88

حب العمـ واالستطبلع

8

0.834

*0.91

7

0.793

*0.88

قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

9

0.818

*0.90

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

10

0.703

*0.83

االستبانة الثانية

34

0.890

*0.94

(الخدمات)

القيم العممية األمانة العممية
لدى معممي
العموم

المعدل

*0.84

ضوء معايير وسائؿ األمف والسبلمة
الجودة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 ≥ α

تشير قيـ اختبارات الصدؽ والثبات لبلستبانة صبلحيتيا لدراسة واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء

معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ وعبلقتو بالقيـ العممية لدييـ بمدارس األونروا بمحافظات
غزة .وبالتالي يمكف االعتماد عمى االستبانة في صورتيا الحالية لجمع البيانات الدراسة الميدانية و

استخداميا لئلجابة عمى أسئمة الدراسة والحكـ عمى فرضياتيا.
سابعاً :المعالجات اإلحصائية :

استخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية Statistical Package for Social
 )SPSS(Sciencesاإلصدار  16لتفريغ بيانات العينة االستطبلعية و كذلؾ بيانات الدراسة

الميدانية بعد ترميز محاوليا و فقراتيا بشكؿ مناسب ومف ثـ تنظيؼ البيانات مف أي قراءات شاذة
لتكوف جاىزة لمعالجتيا إحصائياً بما يخدـ تحقيقي أىداؼ الدراسة والحكـ عمى فرضياتيا.

وتجدر اإلشارة إلى أنو وعمى الرغـ مف إتباع الباحثة لطريقة المسح الشامؿ كطريقة لجمع البيانات إال

أف الباحثة قامت باستخداـ اختبارات الداللة اإلحصائية نظ اًر ألف نسبة استرداد االستبانات
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كانت  %91.50وكذلؾ لعدـ ثبات مجتمع الدراسة لفترة زمنية طويمة جراء تعييف معمميف جدد وكذلؾ
تقاعد أو استقالة معمميف آخريف.

خبلؿ الفصميف الرابع والخامس مف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة االختبارات اإلحصائية التالية:

أ -التك اررات ,النسب المئوية ,المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( Frequency,
 :)Percentages, Mean and Standard deviationوتُستخدـ لوصؼ التك اررات
في عينة الدراسة و ترتيب األولويات وفي اختبار الفرضيات.

ب -معامل ارتباط بيرسون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درجة
االرتباط واستخدمتيا الباحثة لحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة وكذلؾ في طريقة التجزئة
النصفية لقياس الثبات باإلضافة إلى دراسة العبلقة بيف واقع إدارة مختبرات العموـ في

ضوء معايير الجودة مف وجية نظر معممي العموـ و القيـ العممية لدييـ بمدارس األونروا

بمحافظات غزة.

ت -اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha):لقياس ثبات فقرات مجاالت االستبانة.

ث -معامل ارتباط سبيرمان بروان ( (Spearman-Brownلقياس ثبات االستبانة بطريقة
التجزئة النصفية.

ج -اختبار كولمجوروف – سمرنوف ))Kolomogrove-Smirnov Test

الختبار

اعتدالية توزيع مجاالت االستبانتيف.

ح -اختبار "ت" لمفرق بين عينتين مستقمتين ()Independent Samples T-Test
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مستقمتيف مف البيانات.
واستخدمتو الباحثة لدراسة أي فروؽ تعزى لمتغير الجنس أو متغير المؤىؿ العممي.

خ -اختبار تحميل التباين األحادي ( :)One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف أكثر مف مجموعتيف مف البيانات .واستخدمتو الباحثة لدراسة أي
فروؽ تعزى لممنطقة التعميمية أو سنوات الخدمة.

د -اختبار شيفيو ( :)Scheffeلتحديد أي مف المجموعات في تحميؿ التبايف األحادي يعزى
إلييا الفرؽ.
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الفصل الخاهس
نتائج الذراست وتفسيرها
 -إجابة السؤال األول

 إجابة السؤال الثاني التحقق من الفرضية األولى التحقق من الفرضية الثانية -التحقق من الفرضية الثالثة

 التحقق من الفرضية الرابعة إجابة السؤال الثالث -إجابة السؤال الرابع

 التحقق من الفرضية الخامسة التحقق من الفرضية السادسة التحقق من الفرضية السابعة التحقق من الفرضية الثامنة إجابة السؤال الخامس التحقق من الفرضية التاسعة التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لعينة الدراسة ويشمؿ وصؼ الخصائص
الشخصية لعينة الدراسة التحميؿ الوصفي الستجابات عينة الدراسة عمى فقرات المجاالت وكذلؾ

التحميؿ االستداللي بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة والحكـ عمى فرضياتيا.

يعرض جدوؿ رقـ ( )10التوزيع النسبي لممستجيبيف (عينة الدراسة) تبعاً لبياناتيـ الشخصية

(معموماتيـ العامة).

جدول  : 10توزيع مجتمع الدراسة بحسب المعمومات العامة (ن =)280

م

المتغير

1

الجنس

2

المنطقة التعميمية

3

سنوات الخدمة

4

المؤىل العممي

الفئة

العدد

ذكر

أنثى

158
122

المئوية
%
56.4

رفح

خاف يونس

61
74

%21.8

الوسطى

55

%19.6

غزة

49

%17.5

الشماؿ

41

%14.6

أقؿ مف  5سنوات

30

%10.7

 10 -5سنوات

55

النسبة

%43.6
%26.4

%19.6

أكثر مف  10سنوات

195

%69.6

بكالوريوس

242

%86.4

280

%100.0

دراسات عميا

المجموع

38

%13.6

مف خبلؿ عرض الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف الذكور يمثؿ ما نسبتو ( )%56.4واإلناث ( )%43.6مف
المستجيبيف كما توزعت العينة بحسب متغير المنطقة التعميمية إلى خمسة مناطؽ كانت النسبة

األعمى منيا ( )%26.4لمعممي العموـ مف منطقة خاف يونس تمييا منطقة رفح بنسبة تمثيؿ

( )%21.8ومف ثـ منطقة الوسطى غزة و الشماؿ بنسب  %17.5 %19.6و  %14.6عمى
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التوالي وأكثر مف ثمثي العينة ( )%19.6( )%69.6أما نسبة مف ال تزيد سنوات خدمتيـ عف 5
سنوات فبمغت نسبتيـ (.)%10.7

بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي أظيرت النتائج أف الغالبية العظمى ( )%86.4مف عينة الدراسة
حاصميف عمى درجة البكالوريوس بينما بمغت نسبة مف يحمموف شيادات دراسات عميا (دبموـ عالي

فأعمى) (. )%13.6

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى التالي :
 .1غبلء المعيشة وكثرة تكمفة الحصوؿ عمى شيادة دراسات عميا.
 .2اختبلؼ األولويات عند أفراد العينة .

 .3الشيادة العميا ليست شرطاً لمتوظيؼ .

 .4حاممي البكالوريوس مف أفراد العينة نسبتيـ ( )%86.4مف المجموع أي ما ُيعادؿ
ثبلث أرباع العينة وبالتالي آرائيـ ستؤثر عمى باقي العينة .
لئلجابة عمى أسئمة الدراسة قامت الباحثة بإتماـ اإلجراءات التالية:

أوالً :تصنيف درجات التوافر

صنفت الباحثة درجة التوافر لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت عمى النحو الموضح في جدوؿ رقـ ()11

حيث أف مقياس ليكرت الخماسي يتدرج مف  1إلى  5فبالتالي فإف مدى التدريج يكوف  4وبتقسيـ

المدى عمى خمسة درجات مف التوافر؛ فإف طوؿ فئة كؿ درجة توافر يساوي ( )0.8و بوزف نسبي
( )% 16وبالتالي فإنو يمكف تحديد درجة التوافر لكؿ فقرة أو المجاؿ ككؿ بناء عمى قيـ الوزف النسبي
كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ()11

جدول  :11درجات التوافر لمفقرات ومجاالت االستبانة

طول الفقرة

الوزن النسبي

مف 1.00إلى 1.79

مف  20إلى 35.99

مف  1.8إلى 2.59

مف  36.0إلى 51.99

قميمة

مف  2.6إلى 3.39

مف  52.0إلى 67.99

متوسطة

مف  3.4إلى 4.19

مف  68.0إلى 83.99

كبيرة

مف  4.2إلى 5.00

مف  84.0إلى 100
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درجة التوافر
قميمة جداً

كبيرة جداً

ثانياً :اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test

استخدمت الباحثة اختبار كولمجوروؼ – سمرنوؼ )Kolomogrove-Smirnov Test (K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو وكانت النتائج كما تظير في جدوؿ

(:)12
جدول  :12نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت االستبانتين(ن =)280

االستبانة
واقع

مختبرات

العموم

المجال
إدارة
في

ضوء معايير

الجودة

عدد

الفقرات

االحتمالية

مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات)

10

0.052

0.071

جيود اإلدارة المدرسية

9

0.048

0.200

إدارة المعمـ لممختبر

10

0.052

0.071

وسائؿ األمف والسبلمة

9

0.040

0.200

تقويـ العمؿ المخبري

8

0.057

0.165

االستبانة األولى

46

0.038

0.200

حب العمـ واالستطبلع

8

0.046

0.200

7

0.018

0.320

9

0.041

0.200

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

10

0.038

0.200

االستبانة الثانية

34

0.030

0.200

القيم العممية األمانة العممية

لدى معممي قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

العموم

قيمة االختبار

القيمة

مف النتائج في جدوؿ ( )12يتضح بأف القيمة االحتمالية لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة عمى حدة
وكذلؾ بيف االستبانتيف أكبر مف مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبذلؾ فإف توزيع البيانات لمجاالت
االستبانتيف يتبع التوزيع الطبيعي .لذا فإف الباحثة سوؼ تستخدـ االختبارات المعممية لمحكـ عمى

فرضيات الدراسة المتعمقة بكؿ مجاؿ.
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إجابة السؤال األول

وينص عمى "ما درجة تقدير معممي العموم لواقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة من
وجية نظر معممي العموم في مدارس األونروا اإلعدادية؟"

لمكشؼ عف درجة تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة مف وجية
نظر معممي العموـ في مدارس األونروا اإلعدادية اعتمدت الباحثة عمى إيجاد المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري الوزف النسبي والترتيب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات
المجاالت الخمسة في االستبانة األولى ويعرض الجدوؿ( )13اإلحصاءات الوصفية لكؿ مجاؿ مف

مجاالت الدراسة ضمف االستبانة األولى المتعمقة بواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة

مع بياف درجة توافرىا وكذلؾ رتبتيا بالنسبة لبقية المجاالت.
جدول  : 13اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة ضمن استبانة واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة
(ن =)280

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

0.59

57.16

متوسطة

64.53

متوسطة

4

كبيرة

1
3

م

المجال

1

مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات)

2.86

2

جيود اإلدارة المدرسية

3.23

0.76

3

إدارة المعمـ لممختبر

4.02

0.48

80.32

4

وسائؿ األمف والسبلمة

3.50

0.69

70.08

كبيرة

5

تقويـ العمؿ المخبري

3.62

0.63

72.34

كبيرة

2

6

الدرجة الكمية

3.44

0.49

68.81

كبيرة

-

النسبي

درجة التوافر

الرتبة
5

تُظير النتائج في جدوؿ رقـ ( )13أف مجاؿ إدارة المعمـ لممختبر جاء في المرتبة األولى بوزف نسبي
( )%80.32وبدرجة توافر كبيرة ويعزى ذلؾ إلى:
 .1متابعة اإلدارة لعمؿ المعمـ داخؿ المختبر وحرصيا عمى إدارة المختبرات ضمف
معايير الجودة ودعميا لممعمميف لتحقيؽ ذلؾ.

 .2توافر الخبرة الكافية لدى المعمـ فيما يتعمؽ بإدارة مختبر العموـ.
 .3اىتماـ األونروا بتوظيؼ المعمميف المؤىميف واعطاءىـ التدريب الكافي إثناءالخدمة.
ج

بينما جاء مجاؿ تقويـ العمؿ المخبري في المرتبة الثانية بوزف نسبي ( )%72.34وبدرجة توافر كبيرة

يمييما مجاؿ وسائؿ األمف والسبلمة في المرتبة الثالثة بوزف نسبي ( )%70.08وبدرجة توافر كبيرة
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أيضاً و مجاؿ جيود اإلدارة المدرسية جاء في المرتبة الرابعة بوزف نسبي ( )%64.53وبدرجة توافر
متوسطة أما مجاؿ مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات) فجاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة بوزف

نسبي ( )%57.16ودرجة توافر متوسطة ويعزى السبب في ذلؾ إلى:
 .1تقميص مصادر الدعـ لؤلونروا وعدـ كفاية الميزانية المخصصة لممختبر لتمبية جميع
مستمزمات واحتياجات المختبر.

 .2قمة اىتماـ إدارة المدرسة بتجييز المختبرات وتوفير كافة المتطمبات األساسية في
التجييزات وفقاً إلى الصبلحيات الممنوحة لئلدارات ألداء مسئولياتيا.

 .3كثرة االستيبلؾ مف قبؿ المعمميف لؤلدوات والمواد وعدـ القدرة عمى سد ىذا
االستيبلؾ.

 .4قمة المتابعة والصيانة الدورية لبلجيزة وتصميح االعطاؿ الفنية أوالً بأوؿ.

 .5تمؼ بعض األدوات بسبب سوء االستخداـ مف قبؿ الطمبة وقمة متابعة المعمـ لمطمبة
أثناء استخداميـ ألدوات وأجيزة المختبر.

 .6سوء توزيع المواد واألدوات واالجيزة المخبرية بيف المدارس أو نقصانيا أو عدـ

صبلحيتيا وعد وجود قيـ مختبر مختص وىذا ما أكدتو دراسة المحاميد ()2003

ودراسة الغامدي (.)2012

وبشكؿ عاـ كانت الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة

( )%68.81وىي درجة كبيرة وىذا يوضح درجة موافقة كبيرة ألفراد العينة أف معممي العموـ يديروف
المختبرات في ضوء معايير الجودة بدرجة كبيرة.
ويعزى السبب في ذلك إلى التالي:

 .1أف إدارة التربية والتعميـ في وكالة الغوث وباألخص دائرة األنشطة تتابع المختبرات
بشكؿ دوري وتبحث دائماً عمى جودتيا.

 .2اىتماـ إدارة المدرسة بالعمؿ المخبري وادراكيا أىمية النشاط العممي ودوره في
ترسيخ المعرفة لدى الطمبة.

 .3نجاح الدورات التدريبية والمقاءات العممية التي تعقد لمعممي العموـ في تنمية

اتجاىات ايجابية لدييـ نحو أىمية إدارة المختبر في تحقيؽ األىداؼ وتفعيمو

بالشكؿ المطموب.

 .4دور اإلشراؼ التربوي في متابعة المختبرات والبحث عف جودتيا.

112

 .5إدراؾ معمـ العموـ ألىمية إدارة المختبرات في ضوء معايير الجودة لتحقيؽ أىداؼ

المختبر.

وفيما يمي عرض استجابات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاالت الخمسة في االستبانة

األولى بالتفصيؿ كبلً عمى حدة مع التفسير كما يمي:

المجال األول :مصادر الدعم الموجستي (الخدمات)
جدول  :14اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال مصادر الدعم الموجستي (الخدمات) (ن =)280
المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

التوافر

3.93

0.87

78.64

كبيرة

1

3.68

0.94

73.64

كبيرة

2

3

تتوفر ثبلجات لحفظ المواد المخبرية.

1.43

0.88

4

موقع المختبر بعيد عف أماكف التشويش بالمدرسة.
تتوفر المستمزمات والتجييزات بشكؿ ٍ
كاؼ.

 28.57قميمة جداً

م

1
2

5
6
7
8
9
10

الفقرات

الحسابي

تتوفر البيئة الفيزيقية الداعمة لمعمؿ (ماء-

كيرباء -غاز -إضاءة -وسائؿ تيوية).

يتبلءـ تصميـ المختبر مع طبيعة التجارب

العممية.

تتوفر الكتب والمراجع العممية التي تثري األنشطة
المخبرية.
تتوفر دليؿ بالمغة العربية الستخداـ أجيزة
المختبر.
تتوفر األدوات التي تتيح لكؿ طالب القياـ بالتجربة
بنفسو.
تتوفر صناديؽ تخزيف العينات والنماذج في
المختبر.
تتوفر المواد الكيميائية البلزمة لمتجارب بكميات
كافية.

المعياري

درجة

3.18

1.02

63.64

3.15

0.82

63.07

متوسطة

5

2.56

0.92

51.14

قميمة

7

2.55

1.23

51.07

قميمة

8

2.28

0.89

 45.50قميمة جداً

4

9

2.59

1.11

51.79

قميمة

6

3.23

1.38

64.57

متوسطة

3

(الخدمات) تتراوح بيف ( )%8.57 _ 2%78.64بػدرجات تػوافر كبيػرة فأقػؿ .وتظيػر النتػائج أف أعمػى
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10

متوسطة

تُظيػ ػػر النتػ ػػائج فػ ػػي جػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )14أف األوزاف النسػ ػػبية لفق ػ ػرات متغيػ ػػر مصػ ػػادر الػ ػػدعـ الموجسػ ػػتي

الفقرات كانت:

الرتبة

الفقػرة ( )1التػػي تػػنص عمػػى  ":تتػػوفر البيئػػة الفيزيقيػػة الداعمػػة لمعمػػؿ (مػػاء – كيربػػاء -غػػاز -إضػػاءة-
وسػػائؿ تيػػوي)" عمػػى المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي ( )%78.64وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا توصػػمت إليػػو

دراسة الغامدي (.)2012

الفقرة ( )2التي تنص عمى  ":يتبلءـ تصميـ المختبر مع طبيعة التجارب العممية" فػي المرتبػة الثانيػة و
بوزف نسبي (.)%73.64
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1ح ػػرص األون ػػروا بش ػػكؿ ع ػػاـ عم ػػى إدارة مختبػ ػرات العم ػػوـ ف ػػي مدارس ػػيا ض ػػمف مع ػػايير الج ػػودة
وتصميـ المختبرات بما يتبلءـ مع طبيعة العمؿ داخؿ المختبر.

 .2اىتماـ إدارة المدرسة بتوفير المستمومات االساسية في المختبرات لتحقيؽ األىداؼ.
في المقابؿ كانت أدنى الفقرات:

 .1الفقرة ( )8التي تنص عمى " :تتوفر األدوات التي تتيح لكػؿ طالػب القيػاـ بالتجربػة بنفسػو ".فػي
المرتبة (التاسعة) قبؿ األخيرة بوزف نسبي ( )%45.50وبدرجة توافر قميمة جداً.

 .2الفق ػرة ( (3والتػػي تػػنص عمػػى " :تتػػوفر ثبلجػػات لحفػػظ الم ػواد المخبريػػة ".فػػي المرتبػػة العاش ػرة
واألخيرة بوزف نسبي ( )%28.57وبدرجة توافر قميمة جداً وىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع مػا توصػمت

إليو دراسة عدوان ( )2000ودراسة المنتشري (.)2007
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1قمػػة مصػػادر الػػدعـ لؤلون ػروا ممػػا أدى إلػػى تقمػػيص دعميػػا لممختب ػرات وتػػوفير كػػؿ مػػا يحتاجػػو
المختبر واالكتفاء باألدوات الرئيسة العميا.

 .2عدـ كفاية الميزانية المخصصة لممختبر مف قبؿ اإلدارة المدرسية لتمبية احتياجات المختبر مف
ثبلجات حفظ المواد المخبرية وتوفير األدوات التي تتيح لكؿ طالب القياـ بالتجربة بنفسو.

 .3قػػد يعػػزى السػػبب فػػي ذلػػؾ أيضػػا إلػػى عػػدـ كفايػػة وقػػت الحصػػة الػػذي يتػػيح لكػػؿ طالػػب إج ػراء
التجربة بنفسو
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المجال الثاني :جيود اإلدارة المدرسية
جدول  :15اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال جيود اإلدارة المدرسية (ن =)280
م

1
2
3

المتوسط

الفقرات

تقتنع إدارة المدرسة بأىمية المختبر لمطمبة

المرحمة.

تحرص عمى توفير فني لمختبر العموـ في

المدرسة.

تحرص عمى مناسبة عدد الطمبة بالنسبة
لحجـ المختبر.

درجة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التوافر

4.20

0.89

84.07

كبيرة جداً

1

2.35

1.37

47.07

قميمة

9

3.19

1.10

63.79

متوسطة

5

الرتبة

تحث الطمبة عمى المشاركة في المسابقات
4

5
6

7

العممية المتعمقة بابتكار وتنفيذ تجارب

مخبرية.

تخصص ميزانية لمختبر العموـ تتناسب مع

احتياجات العمؿ المخبري.

تيتـ بتوزيع المياـ والمسؤوليات بيف معممي

العموـ في المختبر بصورة مناسبة.

تتيح لمعممي العموـ االلتحاؽ بالدورات

التدريبية لرفع الكفاءة المينية في استخداـ

3.43

1.08

68.57

كبيرة

2

2.88

1.11

57.50

متوسطة

8

3.43

1.04

68.57

كبيرة

2

3.41

1.02

68.29

كبيرة

4

المختبر.
8
9

توفر حصة خاصة بالمختبر المدرسي
ضمف البرنامج الدراسي.
تراعي حاجات معممي العموـ في توزيع

الحصص ضمف البرنامج المدرسي.

2.96

1.26

59.21

متوسطة

7

3.19

1.03

63.71

متوسطة

6

يبيف جدوؿ رقـ ( )15اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجاؿ جيود اإلدارة المدرسية حيث تظير النتائج
أف أعمى الفقرات كانت:

 .1الفقرة ( )1التي تنص عمى " :تقتنع إدارة المدرسة بأىمية المختبر لمطمبة المرحمة ".في
المرتبة األولى وبوزف نسبي ( )%84.07وبدرجة توافر كبيرة جدا.
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 .2الفقرة ( )4التي تنص عمى  ":تحث الطمبة عمى المشاركة في المسابقات العممية
المتعمقة بابتكار وتنفيذ تجارب مخبرية" والفقرة ( )6التي تنص عمى " :تيتـ بتوزيع
المياـ والمسؤوليات بيف معممي العموـ في المختبر بصورة مناسبة ".في نفس المرتبة

(الثانية) بوزف نسبي ( )%68.57وبدرجة توافر كبيرة.

ويعزى السبب في ذلك إلى:

 .1يدلؿ ذلؾ عمى الجيود التي تبذليا اإلدارة المدرسية مف أجؿ تفعيؿ دور المختبر وادارتو
بالشكؿ السميـ وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة الغامدي (.)2012

 .2اىتماـ اإلدارة المدرسية بالنشاط العممي لمختبرات العموـ وذلؾ بتنظيـ مسابقات عممية تيدؼ
إلى إقامة معارض عممية وتقديـ العروض المعممية وىذا ما أوصت بو دراسة عدوان

(.)2000

وأف أدنى الفقرات كانت :
 .1الفقرة ( )5والتي تنص عمى  ":تخصص ميزانية لمختبر العموـ تتناسب مع احتياجات العمؿ

المخبري ".في المرتبة الثامنة وقبؿ األخيرة بوزف نسبي ( )%57.50وبدرجة توافر متوسطة

ما يدؿ عمى تجانس المبحوثيف في تقديرىـ لجيود اإلدارة المدرسية .

 .2الفقرة ( )2والتي تنص عمى  ":تحرص عمى توفير فني لمختبر العموـ في المدرسة ".في
المرتبة التاسعة واألخيرة بوزف نسبي ( )%47.07وبدرجة توافر قميمة وىذا ما توصمت إليو

دراسة القميزي (. )2000

وتعزو الباحثة ذلك إلى :

 .1قياـ األونروا في الفترة األخيرة بتقميص خدماتيا ودعميا لممؤسسات بسبب توجيو الدعـ
لبلجئيف السورييف .

 .2عدـ قدرة دائرة التربية والتعميـ في االونروا عمى تفريغ معمـ عموـ كفني لممختبر لمقياـ بواجباتو
وميامو الفنية واالدارية داخؿ المختبر .
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المجال الثالث :إدارة المعمم لممختبر
جدول  :16اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال إدارة المعمم لممختبر (ن =)280
م

الفقرات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

الرتبة

1

أُلـ بميارات استخداـ المختبر.

4.05

0.62

 81.07كبيرة

2

أقوـ بالتحضير لمتجارب مسبقًا لضماف
الحفاظ عمى الوقت.

4.23

0.72

 84.50كبيرة جداً 3

4.11

0.71

 82.29كبيرة

5

4.23

0.69

 84.50كبيرة جداً 3

3.78

0.88

 75.50كبيرة

7

6

أوزع األنشطة بيف الطمبة في التجربة الواحدة.

3.55

0.80

 71.07كبيرة

10

7

أُقيـ األنشطة المخبرية في نياية كؿ حصة.

3.76

0.82

 75.14كبيرة

9

4.38

0.62

 87.64كبيرة جداً 1

4.36

0.64

 87.21كبيرة جداً 2

3.71

0.90

8

3
4
5

8
9
10

أستفسر عف ما ينقص مف معمومات في

استخداـ المختبر.

لدي اتجاىات ايجابية نحو العمؿ في

المختبر.

أنسؽ جدوؿ الحصص بما يمكف جميع

معممي العموـ مف استخداـ المختبر.

أحرص عمى نظافة المختبر بعد إجراء
التجارب.
أنظـ األدوات واألجيزة في أماكف يسيؿ

الوصوؿ إلييا.

أُعيد التجربة أكثر مف مرة لضماف وصوؿ

المفيوـ لمطمبة.

 74.29كبيرة

ُيبرز جدوؿ رقـ ( )16درجات توافر جميع فقرات مجاؿ (إدارة المعمـ لممختبر) مرتفعة مقارنة بغيرىا
مف مجاالت االستبانة األولى.وتظير النتائج أف أعمى الفقرات كانت :
 .1الفقرة ( )8التي تنص عمى ":أحرص عمى نظافة المختبر بعد إجراء التجارب" في
المرتبة األولى بوزف نسبي ( )%87.64وبدرجة توافر كبيرة جداً.

 .2الفقرة ( )9التي تنص عمى " أنظـ األدوات واألجيزة في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا "
في المرتبة الثانية بوزف نسبي ( )%87.21مما يدؿ عمى تجانس المبحوثيف في

ادارتيـ لممختبر
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6

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1اىتماـ معممي العموـ بنظافة المختبر وتنظيـ أدواتو .

 .2نظافة المختبر ىي أحد فقرات تقويـ المعمـ السنوية .
 .3الخبرة الكافية التي يمتمكيا معممي العموـ

حيث أف ( )195مف أفراد العينة سنوات خدمتيـ

أكثر مف ( )10سنوات كما يظير في جدوؿ رقـ (. )10

وأف أدنى الفقرات كانت :
 .1الفقرة ( )7التي تنص عمى ":أُقيـ األنشطة المخبرية في نياية كؿ حصة ".في المرتبة التاسعة
وقبؿ األخيرة وبدرجة توافر وبوزف نسبي ()%75.14

 .2الفقرة ( )6التي تنص عمى " أوزع األنشطة بيف الطمبة في التجربة الواحدة" لتكوف في المرتبة
األخيرة ضمف متغير إدارة المعمـ لممختبر و بوزف نسبي ( )%71.07وبدرجة توافر كبيرة أيضاً

وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة القميزي ( )2000ودراسة الزىراني ()2002
وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1عدـ كفاية وقت الحصة لتفريد التعميـ .
 .2كثرة عدد الطبلب في الفصؿ الواحد مما يصعب عمى المعمـ متابعة الجميع .
 .3تشجيع معممي العموـ لمتعمـ التعاوني بيف الطبلب .

 .4عدـ كفاية األدوات والمواد الستخداـ كؿ طالب عمى حدا .
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المجال الرابع :وسائل األمن والسالمة
جدول  :17اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال وسائل األمن والسالمة (ن =)280

الفقرات

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

الرتبة

تتوفر أدوات األمف والسبلمة في المختبر
1

(مطفأة الحريؽ -أدوات اإلسعاؼ األولي

4.21

0.86

 84.29كبيرة جداً 1

2

تُخزف المواد الكيميائية بطريقة تضمف السبلمة
ليا ولمف يستعمميا.

4.08

0.84

 81.64كبيرة

2

2.69

1.19

 53.86متوسطة

9

3.05

1.13

 61.07متوسطة

8

3.70

1.09

 74.07كبيرة

4

3.44

1.06

 68.86كبيرة

5

3.89

0.89

 77.79كبيرة

3

3.33

1.11

 66.64متوسطة

6

3.13

1.16

 62.50متوسطة

7

3
4
5
6
7
8
9

.)...

تتوفر المبلبس المخصصة لممختبر ( white

.)coat

يتـ متابعة صيانة المختبر إلصبلح ما يتمؼ

فيو بصورة دورية.

تتوفر لوحة إرشادات تنذر بطبيعة األخطار

في المختبر.

يتـ التأكد مف صبلحية المواد الكيميائية بشكؿ

مستمر.

تقدـ اإلرشادات البلزمة لمطمبة بطبيعة األخطار

في بداية كؿ درس.

يرتدي المعمـ القفازات عند إجراء التجارب
المعممية.
يغير المعمـ القفازات عند إجراء كؿ تجربة.

توضح النتائج في جدوؿ رقـ ( )17أف درجات توافر فقرات متغير وسائؿ األمف والسبلمة تتراوح بيف

المتوسطة والكبيرة جداً مما يدلؿ عمى تجانس المبحوثيف في استجاباتيـ عمى فقرات ىذا المجاؿ.
وتظير النتائج أف أعمى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )1التي تنص عمى":تتوفر أدوات األمف والسبلمة في المختبر (مطفأة
الحريؽ -أدوات اإلسعاؼ األولي  ".)...في المرتبة األولى بوزف نسبي ()%84.29
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 .2الفقرة ( )2التي تنص عمى  ":تُخزف المواد الكيميائية بطريقة تضمف السبلمة ليا ولمف
يستعمميا" بوزف نسبي ( )%81.64وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة الغامدي
( )2012ولكنيا ال تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة فيجو وكباسيكو (.)1999

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :

 .1اىتماـ األنروا بأمف وسبلمة الطمبة والمعمميف .
 .2حرص االدارة المدرسية عمى توفير احتياجات األمف والسبلمة في المختبر .

 .3وعي معممي العموـ بخطورة المواد الكيميائية وضرورة التعامؿ معيا بشكؿ يضمف السبلمة .
ِ .4قدـ دراسة فيجو وكباسيكو ( )1999زمنياً حيث لـ يكف االىتماـ بالمختبر كما ىو االف .

وأف أدنى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )4والتي تنص عمى ":يتـ متابعة صيانة المختبر الصبلح ما يتمؼ فيو بصورة دورية"
في المرتبة الثامنة بوزف نسبي ( )%61.07بدرجة توافر متوسطة .

 .2الفقرة ( )8التي تنص عمى ":تتوفر المبلبس المخصصة لممختبر ( " )white coatفي
المرتبة التاسعة واألخيرة وبوزف نسبي (. )%53.86

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :

 .1عدـ توفر فني لمتابعة الصيانة الدورية لممختبر وىذا ما توصمت إليو دراسة القميزي()2000
 .2ضعؼ اىتماـ االدارة المدرسية بتوفير المبلبس المخصصة لممختبر.
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المجال الخامس :تقويم العمل المخبري
جدوؿ  :18اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجاؿ تقويـ العمؿ المخبري (ف =)280
م

1
2
3
4
5
6
7
8

المتوسط االنحراف

الفقرات

الحسابي المعياري

أقدـ تقرير إنجاز شيري حوؿ العمؿ في

المختبر.

أتابع نشاط الطبلب في المختبر بما يضمف

تحقيؽ الفائدة المرجوة.

أقيـ أداء الطمبة في المختبر لمتعرؼ عمى

نقاط القوة والضعؼ.

أتابع كراسات األنشطة العممية لمطمبة في
المختبر بشكؿ يضمف تحقيؽ األىداؼ.

يتابعني المشرؼ التربوي خبلؿ استخدامي

لممختبر.

يقومني مدير المدرسة بعد زيارتو العممية
ّ
لحصص مخبرية.
أقوـ بالجرد الدوري لمحتويات المختبر

لمعرفة النواقص أوؿ بأوؿ.

لدي سجؿ لممختبر أوثؽ فيو التجارب التي
أقوـ بيا.

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

2.96

1.04

 59.21متوسطة

8

3.77

0.78

 75.36كبيرة

4

3.75

0.83

 75.00كبيرة

5

3.79

0.84

 75.86كبيرة

3

3.24

1.00

 64.86متوسطة

7

3.65

0.96

 73.00كبيرة

6

3.81

1.00

 76.14كبيرة

2

3.96

1.04

 79.29كبيرة

1

يبرز جدوؿ رقـ ( )18أف درجات التوافر لفقرات مجاؿ (تقويـ العمؿ المخبري) تتراوح بيف متوسطة

والكبيرة وتظير النتائج أف أعمى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )8التي تنص عمى  ":لدي سجؿ لممختبر أوثؽ فيو التجارب التي أقوـ بيا "
في المرتبة االولى بوزناً نسبياً ( )%79.29لفقرة " .

 .2الفقرة ( )7التي تنص عمى  ":أقوـ بالجرد الدوري لمحتويات المختبر لمعرفة النواقص
أوؿ بأوؿ" في المرتبة الثانية بوزناً نسبياً ()%76.14
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الرتبة

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1كفاءة معممي العموـ في مدارس االونروا .

 .2سجبلت المعمـ تعتبر وثيقة رسمية إلنجازاتو أماـ االدارة .

المستيمكة داخؿ
 .3وجود سجل المختبر في المدرسة والذي يحتوي عمى جميع المواد الصالحة و ُ
المختبر والذي يمزـ تعبئتو مف معمـ العموـ أوؿ بأوؿ .

وأف أدنى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )5التي تنص عمى ":يتابعني المشرؼ التربوي خبلؿ استخدامي لممختبر" في المرتبة
قبؿ االخيرة(السابعة) وبوزف نسبي ( )%64.86بدرجة توافر متوسطة .

 .2الفقرة ( )1التي تنص عمى  ":أقدـ تقرير إنجاز شيري حوؿ العمؿ في المختبر" في المرتبة
االخيرة بوزناً نسبياً ( )%59.21وبدرجة توافر متوسطة ضمف مجاؿ تقويـ العمؿ المخبري
ويتفؽ ىذا مع ما توصمت إليو دراسة كبلً مف الغامدي ( )2012ودراسة فيجو

وكباسيكو(.)1999

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1قياـ المشرؼ التربوي بثبلث زيارات فقط لممعمـ خبلؿ العاـ ( استطبلعية-توجييية-تقويمية) .

 .2كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ معممي العموـ وىذا ما توصمت إليو دراسة المحاميد
(.)2003

 .3قمة متابعة االدارة المدرسية بتقرير االنجاز الشيري الذي يقدمو المعمـ حوؿ العمؿ في
المختبر.
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إجابة السؤال الثاني :

ينص السؤال عمى":ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا

اإلعدادية تعزى لمتغيرات الدراسة ( الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل

التعميمي )؟"

ولئلجابة عميو تـ صياغة مجموعة مف الفرضيات لمتحقؽ منيا وفيما يمي ذلؾ .

التحقق من الفرضية األولى والتي تنص عمى " :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
(  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير
الجودة بمدارس األونروا االعدادية تعزى لمتغير الجنس (ذكر أنثى).

نظ اًر إلعتدالية توزيع قيـ استجابات المبحوثيف في عينة الدراسة استخدمت الباحثة االختبار المعممي

"ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات المجاالت الخمسة
ضمف استبانة واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا اإلعدادية تعزى

لمتغير الجنس(ذكر أنثى)
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جدول : 19نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث في مجاالت االستبانة األولى
(ن =)280

المتوسط

المجال

مصادر الدعم الموجستي
(الخدمات)

جيود اإلدارة المدرسية
إدارة المعمم لممختبر
وسائل األمن والسالمة
تقويم العمل المخبري
االستبانة األولى

االنحراف
المعياري

الحسابي

ذكور

2.91

0.60

إناث

2.79

0.56

ذكور

3.28

0.81

إناث

3.16

0.70

ذكور

4.04

0.49

إناث

3.98

0.46

ذكور

3.48

0.73

إناث

3.53

0.63

ذكور

3.61

0.65

إناث

3.62

0.62

ذكور

3.46

0.51

إناث

3.41

0.45

الفرق بين

المتوسطين

قيمة ت

القيمة

االحتمالية

0.12

1.78

0.08

0.11

1.21

0.23

0.07

1.15

0.25

0.052-

0.635-

0.53

0.138- 0.010-

0.89

0.87

0.38

0.05

تُظير نتائج جدوؿ ( )19أف متوسط استجابات اإلناث تقؿ قميبلً عف متوسط استجابات الذكور في
جميع مجاالت االستبانة األولى ما عدا في مجالي وسائؿ األمف والسبلمة وتقويـ العمؿ المخبري إال
أنو ال يوجد ىناؾ فروقاً دالة إحصائياُ عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسط درجة استجابة
الذكور أو اإلناث في االستبانة األولى أو أي مف مجاالتيا الخمسة وىذا ما جاءت بو دراسة الزىراني

(.)2010

وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يمي :
 .1تشابو الظروؼ البيئية والفيزيقية في مدارس األونروا لكبل النوعيف.

 .2الدورات والمقاءات وورش العمؿ التي تنفذىا دائرة التربية والتعميـ لمعممي العموـ باألونروا تشمؿ
الذكر واألنثى .

 .3المياـ الموكمة لمعمـ العموـ تشمؿ الذكر واالنثى .
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التحقق من الفرضية الثانية والتي تنص عمى ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في
ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا االعدادية تعزى لمتغير المنطقة لتعميمية ( .الشماؿ

غزة

الوسطى خانيونس رفح)"

استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي الختبار أثر المنطقة التعميمية عمى درجة استجابة أفراد

العينة في كؿ مجاالت االستبانة األولى نظ اًر العتدالية درجات استجابة أفراد العينة في كؿ منطقة
تعميمية والستقبللية ىذه المناطؽ عف بعضيا البعض .الجدوؿ رقـ ( )20يظير اإلحصاء الوصفي

لدرجات استجابة كؿ معممي العموـ بحسب المنطقة التعميمية مصحوباً بقيمة اختبار تحميؿ التبياف
األحادي "ؼ" لكؿ مجاؿ وكذلؾ لبلستبانة األولى ككؿ.

جدول  : 20اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة في مجاالت االستبانة األولى بحسب المنطقة التعميمية
(ن =)280

المنطقة التعميمية
رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

المجال

المتوسط

2.96

2.85

2.83

2.90

2.72

الموجستي

االنحراؼ

0.59

0.70

0.47

0.48

0.60

جيوداإلدارة

المتوسط

3.41

3.27

3.10

3.18

3.11

المدرسية

االنحراؼ

0.81

0.79

0.73

0.65

0.80

المتوسط

4.04

4.09

4.03

4.01

3.84

االنحراؼ

0.42

0.47

0.47

0.42

0.62

المتوسط

3.56

3.49

3.53

3.51

3.39

والسالمة

االنحراؼ

0.62

0.76

0.71

0.59

0.75

تقويم العمل

المتوسط

3.76

3.62

3.56

3.66

3.41

االنحراؼ

0.55

0.62

0.63

0.62

0.76

المتوسط

3.54

3.46

3.41

3.45

3.29

االنحراؼ

0.42

0.53

0.47

0.41

0.59

مصادر الدعم

إدارةالمعمم لممختبر
وسائل األمن

المخبري

االستبانة األولى

115

قيمة
ف

القيمة

االحتمالية

1.16

0.33

1.57

0.18

1.84

0.12

0.40

0.81

2.08

0.08

1.70

0.15

تُظير نتائج جدوؿ ( )20أنو ال توجد ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≥ 0.05
 )αبيف متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لممنطقة التعميمية في االستبانة األولى وكذلؾ مجاالتيا
الخمسة مما يدؿ عمى تجانس متوسطات استجابة أفراد العينة .وىذا ما جاءت بو دراسة الزىراني

(. )2010

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1معممي العموـ في جميع المناطؽ التعميمية يخضعوف لنفس الدورات التدريبية وورش
العمؿ التي تنفذىا دائرة التربية والتعميـ باألونروا .

 .2التعميمات اإلدارية تُعمـ عمى جميع معممي العموـ في كؿ المناطؽ التعميمية وبالتالي
تكوف التعميمات اإلدارية واحدة لجميع معممي العموـ في المدارس بغض النظر عف
المنطقة التعميمية .

 .3المموؿ لجميع مختبرات المدارس في كؿ المناطؽ ىو نفس المموؿ (االونروا) .
 .4تقارب المناطؽ التعميمية جغرافياً وتشابو الظروؼ البيئية والمدرسية في ىذه المناطؽ
مما يؤدي إلى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لمتغير

المنطقة التعممية.

التحقق من الفرضية الثالثة والتي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في
ضوء معايير الجودة بمدارس األونروا االعدادية تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف 5

 10أكثرمف ")10

–5

استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي الختبار أثر عدد سنوات الخدمة عمى متوسط درجة استجابة
أفراد العينة في كؿ مجاالت االستبانة األولى وكذلؾ االستبانة ككؿ .الجدوؿ رقـ ( )21يظير

اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة كؿ فئة مف فئات سنوات الخبرة الثبلثة مصحوباً بقيمة اختبار

تحميؿ التبياف األحادي "ؼ" لكؿ مجاؿ وكذلؾ لممحور األوؿ ككؿ.
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جدول  : 21اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة في مجاالت المحور األول بحسب سنوات الخبرة (ن =)280

سنوات الخدمة
سنوات

أقل من 5

سنوات

من 10 – 5

سنوات

مصادر الدعم

أكثر من 10

المجال

المتوسط

2.83

2.85

2.86

الموجستي

االنحراؼ

0.49

0.69

0.57

جيود اإلدارة

المتوسط

3.07

3.29

3.23

المدرسية

االنحراؼ

0.83

0.77

0.75

إدارة المعمم

المتوسط

3.93

4.03

4.03

لممختبر

االنحراؼ

0.48

0.53

0.46

وسائل األمن

المتوسط

3.27

3.41

3.57

والسالمة

االنحراؼ

0.49

0.81

0.67

تقويم العمل

المتوسط

3.29

3.55

3.69

المخبري

االنحراؼ

0.68

0.62

0.62

االستبانة

المتوسط

3.28

3.43

3.47

االنحراؼ

0.43

0.53

0.48

األولى

قيمة

القيمة

0.04

0.96

0.86

0.43

0.59

0.56

3.01

0.06

*5.57

0.00

1.99

0.14

ف

االحتمالية

داؿ إحصائياً عند مستوى (.)0.05 ≥ α

تُظير النتائج أنو ال توجد ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف
درجات استجابة أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في كؿ مجاالت االستبانة األولى ويتفؽ ذلؾ
مع ما توصمت إليو دراسة الرضيان ( )1999ودراسة الزىراني ( )2010ما عدا مجاؿ تقويـ العمؿ

المخبري حيث أف القيمة االحتمالية لو أقؿ مف  0.05وذلؾ لصالح سنوات الخدمة أكثر مف (10
سنوات).

ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات مجاؿ تقويـ العمؿ المخبري تبعاً لفئات سنوات الخدمة استخدمت

الباحثة اختبار شيفيو كما في جدوؿ رقـ (.)22
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جدول  :22نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى سنوات الخبرة لمتغير تقويم العمل
المخبري

سنوات الخدمة
المجال

أقل من 5

من 10 – 5

أكثر من 10

-0.258

-

-0.135

سنوات

 10- 5سنوات

تقويم العمل

أكثر من 10

المخبري

سنوات

*-0.394

سنوات

-0.135

سنوات

-

 * .داؿ إحصائياً عند مستوى (.)0.05 ≥ α

وبالنظر إلى النتائج في كبل مف الجدوليف رقـ ( )21و ( )22نجد أنو يوجد ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياً

عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسط استجابات أفراد العينة في مجاؿ تقويـ العمؿ المخبري
بحسب سنوات الخدمة .فبشكؿ عاـ حصؿ مف يتمتعوف بخدمة تزيد عف  10سنوات عمى متوسطات

استجابة أعمى مف بقية الفئات وتختمؼ بشكؿ داؿ إحصائياً عف فئة المعمميف ممف يتمتعوف بخدمة

أقؿ مف  5سنوات.

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1طوؿ فترة الخدمة تجعؿ عند المعمـ خبرة أكبر في تقويـ العمؿ داخؿ المختبر .
 .2نسبة األفراد الذيف تزيد سنوات خدمتيـ عف  10سنوات كانت أعمى نسبة في توزيع
االستبانة بيف أفراد العينة كما يوضح ذلؾ جدوؿ (. )10

 .3وجود برنامج تدريب داخؿ األونروا لكؿ موظؼ يتأىؿ لوظيفة معمـ في السنة األولى .
التحقق من الفرضية الرابعة والتي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير
الجودة بمدارس األونروا االعدادية تعزى لمتغير المؤىؿ التعميمي (بكالوريوس دراسات عميا)

استخدمت الباحثة االختبار المعممي "ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة
إحصائياً بيف متوسطات المجاالت الخمسة ضمف استبانة واقع إدارة مختبرات العموـ في ضوء معايير
الجودة بمدارس األونروا اإلعدادية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس دراسات عميا)

رقـ ( )23يعرض نتائج اختبار "ت" .
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جدوؿ

جدول  : 23نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات االستجابة في مجاالت االستبانة األولى بحسب متغير
المؤىل العممي (ن =)280

المتوسط

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

2.89

0.56

دراسات عميا

2.66

0.71

بكالوريوس

3.26

0.76

المدرسية

دراسات عميا

3.04

0.80

إدارة المعمم

بكالوريوس

4.02

0.47

لممختبر

دراسات عميا

4.02

0.52

وسائل األمن

بكالوريوس

3.54

0.67

والسالمة

دراسات عميا

3.29

0.76

تقويم العمل

بكالوريوس

3.63

0.63

دراسات عميا

3.54

0.65

بكالوريوس

3.46

0.47

دراسات عميا

3.30

0.54

مصادر الدعم
الموجستي

(الخدمات)
جيود اإلدارة

المخبري

االستبانة األولى

الفرق بين

المتوسطين

قيمة ت

القيمة

االحتمالية

0.23

2.31

0.02

0.21

1.62

0.11

-0.006

-0.069

0.95

0.25

2.08

0.04

0.09

0.84

0.40

0.16

1.86

0.07

وتُظير نتائج جدوؿ ( )23أف متوسط استجابات مف يحمموف درجة في الدراسات العميا تقؿ قميبلً عف
متوسط استجابات حممة درجة البكالوريوس في جميع مجاالت االستبانة األولى وىذا يتفؽ مع ما
توصمت إليو دراسة الرضيان ( )1999ودراسة الزىراني ( )2010ما عدا في مجاؿ إدارة المعمـ

لممختبر .إال أنو وبشكؿ عاـ ال يوجد ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة بيف متوسط درجة
استجابة معممي العموـ بالمدارس اإلعدادية باألونروا بمحافظات قطاع غزة في االستبانة األولى أو أي

مف مجاالتيا الخمسة تبعاً لممؤىؿ العممي مما يدؿ عمى تجانس استجابات أفراد العينة.
وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :

 .1الخبرة التي اكتسبيا حممة البكالوريوس مف المعمميف في عمميـ كفيمة بتقريب آرائيـ مف آراء
حممة الدراسات العميا .

 .2نسبة حممة الدراسات العميا ( )%13.6وىي لف تؤثر كثي اًر بباقي المجموع مف حممت درجة
البكالوريوس الذيف يمثموف (. )%86.4
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إجابة السؤال الثالث:

الذي ينص عمى  ":ما درجة تمثل معممي العموم لمقيم العممية في مدارس االونروا بمحافظات غزة؟"
لقياس درجة تمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية في مدارس االونروا اإلعدادية بمحافظات غزة استخدمت

الباحثة اإلحصاءات الوصفية وتشمؿ المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوزف النسبي والترتيب
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاالت األربعة في االستبانة الثانية.
يعرض جدوؿ رقـ ( )24اإلحصاءات الوصفية لمجاالت الدراسة ضمف استبانة القيـ العممية لدى
معممي العموـ وكذلؾ االستبانة الثانية ككؿ مف خبلؿ إيجاد المتوسط الحسابي لجميع استجابات عينة

الدراسة لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت األربعة وكذلؾ جميع فقرات االستبانة الثانية.

جدول  : 24اإلحصاءات الوصفية لمجاالت الدراسة ضمن استبانة القيم العممية لدى معممي العموم (ن =)280

المتوسط

درجة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التوافر

0.52

81.21

كبيرة

3

82.11

كبيرة

2

كبيرة

4
1
-

م

المجال

1

حب العمـ واالستطبلع

4.06

2

األمانة العممية

4.11

0.51

3

قبوؿ النقد والتأني في الحكـ

4.05

0.47

81.06

4

أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء

4.14

0.45

82.76

كبيرة

5

االستبانة الثانية

4.09

0.41

81.81

كبيرة

الرتبة

تبيف النتائج في جدوؿ رقـ ( )24أف مجاؿ أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء جاء في المرتبة األولى

بوزف نسبي ( )%82.76وبدرجة توافر كبيرة وىذا ما أكدتو دراسة عبده ()1999
األمانة العممية في المرتبة الثانية بوزف نسبي ( )%82.11وبدرجة توافر كبيرة

بينما جاء متغير

يمييما متغير حب

العمـ واالستطبلع في المرتبة الثالثة بوزف نسبي ( )%81.21وبدرجة توافر كبيرة أيضاً أما متغير
قبوؿ النقد والتأني في الحكـ فجاء في المرتبة الرابعة واألخيرة بوزف نسبي ( )%81.81ودرجة توافر

كبيرة.

بشكؿ عاـ كانت الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لمقيـ العممية لدييـ ( )%81.81وىي درجة كبيرة

وىذا يوضح درجة موافقة كبيرة ألفراد العينة لمدى تقديرىـ لمقيـ العممية بدرجة كبيرة .
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وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 .1معممي العموـ ىـ أكثر الناس تمثبلً لمقيـ العممية .

 .2الدورات التدريبية التي تقدميا االونروا لمعممي العموـ في تنمية القيـ العممية لدييـ .
 .3طبيعة منياج العموـ يزبد مف تنمية القيـ العممية لدى المعمميف .

 .4اىتماـ االدارة المدرسية بتحقيؽ االىداؼ الوجدانية وتنميتيا لدى المعمـ .

 .5اىتماـ كميات التربية في الجامعات عمى تنمية القيـ العممية لدى طمبتيا أثناء اعدادىـ
وىذا ما اكدتو دراسة شياب (.)1999

وفيما يمي عرض استجابات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاالت األربعة في االستبانة الثانية

بالتفصيؿ كبلً عمى حدة مع التفسير كما يمي:

المجال األول :حب العمم واالستطالع
جدول  :25اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال حب العمم واالستطالع (ن =)280
م

1

المتوسط

الفقرات

الحسابي

أتعرؼ إلى كافة مصادر المعرفة التقميدية

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

الرتبة

3.88

0.66

 77.57كبيرة

8

3.94

0.65

 78.86كبيرة

7

3

أبذؿ الجيد الكتساب المعارؼ الجديدة.

4.07

0.68

 81.36كبيرة

4

4

أنظر لممعرفة بأنيا متجددة ومتطورة.

4.28

0.66

 85.57كبيرة جداً 1

4.13

0.66

 82.64كبيرة

3

3.94

0.72

 78.79كبيرة

6

4.18

0.73

 83.57كبيرة

2

4.06

0.70

 81.29كبيرة

5

2

5
6
7
8

والتكنولوجية.
أتابع

التطورات

التخصص.

استفسر

عف

العممية

المواقؼ

الموضوعات والقضايا.

في

الجديدة

مجاؿ

في

أطبؽ المعرفة الجديدة بشكؿ عممي.
أناقش زمبلئي في بعض القضايا العممية التي
تحتاج إلى تجريب.
أوظؼ مصادر المعرفة المختمفة لموصوؿ
ألفضؿ المعمومات.
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تُبيف النتائج في جدوؿ رقـ ( )25أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ مصادر حب العمـ واالستطبلع
تتراوح بيف ( )%85.57و ( )%77.57بدرجات توافر كبيرة فأكثر .وتُظير النتائج أف أعمى

الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )4التي تنص عمى "أبذؿ الجيد الكتساب المعارؼ الجديدة" في المرتبة األولى
بوزف نسبي ()%85.57

 .2الفقرة ( )7التي تنص عمى "أناقش زمبلئي في بعض القضايا العممية التي تحتاج إلى
تجريب" في المرتبة الثانية بوزف نسبي ()%83.57

وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :

 .1إيماف معممي العموـ لممعرفة بأنيا متجددة ومتطورة .

 .2اكتساب المعارؼ الجديدة وتنمية الذات يساىـ في تحسيف التقييـ لدى المعمميف في االونروا .

 .3تأكد معممي العموـ مف صحة المعمومات التي تُقدـ لمطمبة .
 .4طبيعة عمؿ المعمـ تدفعو لممناقشة والتحدث مع الزمبلء .
وأف أدنى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )2التي تنص عمى "أتابع التطورات العممية في مجاؿ التخصص" في المرتبة قبؿ
األخيرة (السابعة) بوزف نسبي ( )%78.86وبدرجة توافر كبيرة .

 .2الفقرة ( )1التي تنص عمى ":أتعرؼ عمى كافة مصادر المعرفة التقميدية والتكنولوجية " في
المرتبة (الثامنة) واالخيرة وبوزف نسبي ( )%77.57وبدرجة توافر كبيرة أيضاً .

وترى الباحثة انو بالرغـ مف أف الفقرتاف جاءتا في المرتبتيف األخيرتيف إالأنيما كانا بوزف نسبي مرتفع
وبدرجة توافر كبيرة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:

 .1تقدير معممي العموـ لممعرفة وحب الستطبلع لدييـ لكؿ ما ىو جديد .
 .2مواكبة التطورات والتغيرات مف أىـ متطمبات معمـ العموـ .
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المجال الثاني :األمانة العممية
جدول  :26اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال األمانة العممية (ن =)280
م

1
2
3
4
5

المتوسط

الفقرات

أنقؿ المعرفة لآلخريف كما ىي دوف

تحريؼ.

أتحرى الصدؽ في نقؿ المعرفة العممية التي

أحصؿ عمييا مف اآلخريف.

أتحقؽ مف الشروط أو الظروؼ الخاصة
المصاحبة لممعرفة العممية.
أُعمـ طبلبي ميارات التفكير الناقد لما
يصميـ مف معمومات عممية.
أىتـ بمعرفة التوثيؽ العممي لممعارؼ
العممية المختمفة.

أنوع في مصادر المعرفة العممية لمطمبة.
6
ّ
أىتـ بجمع البيانات والمعمومات لمحصوؿ
7
عمى التعميمات.

درجة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التوافر

4.23

0.68

84.64

كبيرة جداً

2

4.36

0.61

87.14

كبيرة جداً

1

4.15

0.68

83.07

كبيرة

3

4.01

0.67

80.21

كبيرة

6

3.93

0.74

78.50

كبيرة

7

4.04

0.70

80.71

كبيرة

4

4.03

0.73

80.50

كبيرة

5

تُظير نتائج الجدوؿ ( )26أف أعمى الفقرات كانت :
 .1الفقرة ( )2والتي تنص عمى ":أتحرى الصدؽ في نقؿ المعرفة العممية التي أحصؿ عمييا مف
األخريف" في المرتبة األولى بوزف نسبي ( )%84.64وبدرجة توافر كبيرة جداً.

 .2الفقرة ( )1التي تنص عمى ":أنقؿ المعرفة لؤلخريف كما ىي دوف تحريؼ" في المرتبة الثانية
بوزف نسبي ( )%84.64بدرجة توافر كبيرة جداً .
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1اعطاء األونروا دورة لجميع العامميف تُسمى ( دورة أخبلقيات المينة ) والصدؽ في نقؿ
المعرفة مف أبرز ما توصي بو ىذه الدورة .
 .2يعكس ذلؾ في تنمية األمانة العممية لدى الطبلب .
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الرتبة

وأف أدنى الفقرات كانت :

 .1الفقرة ( )4التي تنص عمى" :أعمـ طبلبي ميارات التفكير الناقد لما يصميـ مف معمومات
عممية" في المرتبة السادسة وقبؿ األخيرة وبوزف نسبي ( )80.21%ودرجة توافر كبيرة .
 .2الفقرة ( )5التي تنص عمى" :أىتـ بمعرفة التوثيؽ العممي لممعارؼ العممية المختمفة" في
المرتبة السابعة واألخيرة بوزف نسبي ( )%78.50وبدرجة توافر كبيرة أيضاً

وترى الباحثة انو بالرغـ مف أف الفقرتاف جاءتا في المرتبتيف األخيرتيف إالأنيما كانا بوزف نسبي مرتفع
وبدرجة توافر كبيرة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
 .1اىتماـ معمـ العموـ بتنمية القيـ العممية لدى الطمبة.
 .2مدى تمثؿ معممي العموـ لمقيـ العممية.
 .3المكانة المرموقة لمعمـ العموـ تكسبو قيـ األمانة العممية.
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المجال الثالث :قبول النقد والتأني في الحكم
جدول  :27اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال قبول النقد والتأني في الحكم (ن =)280
المتوسط

م

الفقرات

1

أىتـ بالنقد العممي الموجو مف قبؿ الزمبلء.

2
3
4
5
6
7
8
9

أتقبؿ اختبلؼ وجيات النظر العممية مع
اآلخريف.
آخذ االحتياطات البلزمة إلجراء التجارب

العممية بعيف االعتبار.

أنقد أفكار ومعمومات اآلخريف استناداً
لحجج عممية منطقية.

أعتمد عمى رأي الناقد أكثر مف االىتماـ
بشخصية الناقد نفسو.

أتأنى في مواجية العوائؽ التي تظير عند

إجراء نشاط عممي أو عممي.

أتجنب إصدار أحكاـ سريعة قبؿ التأكد

منيا.

أعتمد التأني واليدوء عند القياـ بنشاط

عممي.

أستند عمى نتائج تجربتي العممية والعممية

في بناء الرأي.

درجة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التوافر

4.10

0.67

82.07

كبيرة

3

4.14

0.61

82.86

كبيرة

2

4.19

0.67

83.79

كبيرة

1

4.00

0.68

80.07

كبيرة

7

3.99

0.74

79.79

كبيرة

8

3.83

0.73

76.50

كبيرة

9

4.05

0.66

80.93

كبيرة

6

4.09

0.67

81.79

كبيرة

4

4.09

0.66

81.71

كبيرة

5

اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجاؿ قبوؿ النقد والتأني في الحكـ في جدوؿ رقـ ( )27تظير أف جميع

فقرات المجاؿ متوافرة بدرجة كبيرة وأف أعمى الفقرات كانت:

 .1الفقرة ( )3التي تنص عمى  ":آخذ االحتياطات البلزمة إلجراء التجارب العممية بعيف
االعتبار ".جاءت في المرتبة األولى بوزف نسبي (.)%83.79

 .2الفقرة ( )2التي تنص عمى " :أتقبؿ اختبلؼ وجيات النظر العممية مع اآلخريف" في المرتبة
الثانية بوزف نسبي (.)%82.86

وأف أدنى الفقرات كانت:
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الرتبة

 .1الفقرة ( )5التي تنص عمى ":أعتمد عمى رأي الناقد أكثر مف االىتماـ بشخصية الناقد نفسو"
بالمرتبة الثامنة وقبؿ األخيرة بوزف نسبي (.)%79.79

 .2الفقرة ( )6التي تنص عمى ":أتأنى في مواجية العوائؽ التي تظير عند إجراء نشاط عممي أو
عممي ".في المرتبة التاسعة واألخيرة بوزف نسبي ( )%76.50ويتفؽ ىذا مع ما توصمت إليو

دراسة الحربي (.)2010

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1طبيعة عمؿ معمـ العموـ واختبلطو بالمعمميف اآلخريف تولد لديو قابمية قبوؿ النقد.
 .2تعدد المواقؼ التي يمر بيا تجعمو متأنياً في إصدار الحكـ.

 .3نمو اتجاىات ايجابية لدى المعمـ نحو تقبؿ النقد واحتراـ جيات النظر المختمفة.
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المجال الرابع :أخالقيات العمم واجالل العمماء
جدول  :28اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال أخالقيات العمم واجالل العمماء (ن =)280
المتوسط

م

الفقرات

1

بناء عمى العبلقات
أتجنب مساعدة اآلخريف ً
االجتماعية.

2
3
4

أقدر الزمبلء الذيف يشجعوف عمى التفكير

اإلبداعي.

أعبر عف رأيي العممي دوف خوؼ أو تردد.
أحكـ عمى أفكار زمبلئي مف منظور عممي

غير شخصي.

أعترؼ بالخطأ عند نقؿ معمومات غير
5

مؤكدة لآلخريف مف باب اإليماف بالصواب

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التوافر

2.79

1.30

55.86

متوسطة

10

4.34

0.66

86.86

كبيرة جدا

3

4.29

0.68

85.71

كبيرة جدا

5

4.19

0.73

83.71

كبيرة

8

4.36

0.61

87.29

كبيرة جداً

4.29

0.62

85.79

كبيرة جداً

4

4.18

0.74

83.50

كبيرة

9

4.28

0.67

85.57

كبيرة جداً

6

4.20

0.68

84.00

كبيرة جداً

7

4.47

0.63

89.36

كبيرة جداً

1

والخطأ.
6
7
8
9
10

أبتعد عف التحيز في المناقشات العممية.
أتجنب التحيز لمفكر أو عالـ دوف مبرر

منطقي.

أحرص عمى إبراز إسيامات العمماء في

مناحي الحياة المختمفة.

أتبع قدوة حسنة مف العمماء في المجاالت

العممية المختمفة.

أعترؼ بدور العمماء في مناحي الحياة

المختمفة.

درجة

يعرض جدوؿ رقـ ( )28اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجاؿ أخبلقيات العمـ واجبلؿ العمماء وتظير
النتائج أف أعمى الفقرات كانت:

 .1الفقرة ( )10التي تنص عمى":اعترؼ بدور العمماء في مناحي الحياة المختمفة" في المرتبة األولى
وبوزف نسبي ( )%89.36وبدرجة توافر كبيرة جداً.

 .2الفقرة ( )5التي تنص عمى":أعترؼ بالخطأ عند نقؿ معمومات غير مؤكدة لآلخريف مف باب
اإليماف بالصواب والخطأ" في المرتبة الثانية بوزف نسبي ( )87.29%وبدرجة توافر كبيرة جداً.
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الرتبة

2

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1فعالية مدخؿ سير العمماء في تنمية القيـ العممية لدى المعمميف وىذا ما توصمت إليو دراسة
عبده (.)1999

 .2كفاءة الدورات التدريبية التي تعقدىا األونروا لتنمية أخبلقيات المينة لدى المعمميف.
 .3طبيعة عمؿ معمـ العموـ تجعمو أكثر األشخاص وعياً بمكانة العمماء وصاحب أخبلقيات عمـ.

وفي المقابؿ كانت ادنى الفقرات:

 .1الفقرة ( )9الي تنص عمى ":أتجنب التحيز لمفكر أو عالـ دوف مبرر منطقي" في المرتبة
التاسعة وقبؿ األخيرة بوزف نسبي ( )%83.50بدرجة توافر كبيرة.

بناء عمى العبلقات االجتماعية" في
 .2الفقرة ( )1الي تنص عمى "اتجنب مساعدة اآلخريف ً
المرتبة العاشرة واألخيرة وبوزف نسبي ( )55.86وبدرجة توافر متوسطة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1قمة تركيز الدورات التدريبية عمى تنمية قيمة الحيادية لدى المعمميف وىذا ما أوصت بو دراسة
الحربي (.)2010

 .2االىتماـ بالعبلقات االجتماعية عمى حساب قيمة الحيادية وعدـ التحيز.
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إجابة السؤال الرابع :

الذي ينص عمى":ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبين

متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمثميم القيم العممية بمدارس االونروا تعزى لمتغيرات الدراسة

(الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل التعميمي )؟"

ولئلجابة عميو تـ صياغة مجموعة مف الفرضيات لمتحقؽ منيا وفيما يمي ذلؾ

التحقق من الفرضية الخامسة والتي تنص عمى":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
(  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى لمتغير
الجنس (ذكر أنثى)"

نظ اًر إلعتدالية توزيع قيـ استجابات المبحوثيف في عينة الدراسة استخدمت الباحثة االختبار المعممي

"ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات المجاالت األربعة
ضمف استبانة القيـ العممية لدى معممي العموـ بمدارس األونروا اإلعدادية تعزى لمتغير الجنس (ذكر

أنثى).
جدول :29نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث في مجاالت االستبانة الثانية
(ن =)280

المتوسط

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكور

4.10

0.51

إناث

4.01

0.54

ذكور

4.11

0.47

إناث

4.10

0.56

ذكور

4.07

0.46

الحكم

إناث

4.02

0.48

أخالقيات العمم واجالل

ذكور

4.15

0.45

إناث

4.12

0.45

ذكور

4.11

0.39

إناث

4.06

0.43

حب العمم واالستطالع
األمانة العممية
قبول النقد والتأني في

العمماء

االستبانة الثانية

الفرق بين

المتوسطين

قيمة ت

القيمة

االحتمالية

0.09

1.35

0.18

0.02

0.28

0.78

0.05

0.88

0.38

0.04

0.69

0.49

0.05

0.97

0.33

جدوؿ رقـ ( )29يعرض نتائج اختبار "ت" والتي تظير أف متوسط استجابات اإلناث تقؿ قميبلً عف

متوسط استجابات الذكور في جميع مجاالت االستبانة الثانية إال أنو ال يوجد ىناؾ فروقاً دالة
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إحصائياُ عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسط درجة استجابة الذكور أو اإلناث في

االستبانة الثانية أو أي مف مجاالتيا األربعة ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة عبده ()1999

ودراسة النوح (.)2007

وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 .1الدورات والمقاءات وورش العمؿ التي تنفذىا دائرة التربية والتعميـ باألونروا تشمؿ الذكر واألنثى
 .2التعميمات والمراسبلت التي تُرسؿ مف دائرة التربية والتعميـ باألونروا تشمؿ الذكر واألنثى .
 .3تشابو الظروؼ التي يعيشيا كبل الجنسيف وبالتالي تقارب درجة تمثميـ لمقيـ العممية .

التحقق من الفرضية السادسة التي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى

لمتغير المنطقة لتعميمية ( .الشماؿ غزة الوسطى خانيونس رفح)"

نظ اًر العتدالية درجات استجابة أفراد العينة في كؿ منطقة تعميمية والستقبللية ىذه المناطؽ عف
بعضيا البعض استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي الختبار أثر المنطقة التعميمية عمى درجة

استجابة أفراد العينة في كؿ مجاالت االستبانة الثانية الجدوؿ رقـ ( )30يظير اإلحصاء الوصفي

لدرجات استجابة كؿ معممي العموـ بحسب المنطقة التعميمية مصحوباً بقيمة اختبار تحميؿ التبياف
األحادي "ؼ" لكؿ مجاؿ وكذلؾ لبلستبانة الثانية ككؿ.
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جدول  : 30اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة في مجاالت االستبانة الثانية بحسب المنطقة التعميمية
(ن =)280

المنطقة التعميمية
رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

المتغير

المتوسط

4.05

4.07

4.06

4.08

4.03

واالستطالع االنحراؼ

0.57

0.53

0.42

0.47

0.64

المتوسط

4.12

4.07

4.09

4.24

4.00

العممية

االنحراؼ

0.44

0.50

0.41

0.52

0.68

قبول النقد

المتوسط

4.12

4.05

4.05

4.02

3.99

االنحراؼ

0.49

0.44

0.41

0.43

0.60

المتوسط

4.16

4.19

4.13

4.13

4.02

االنحراؼ

0.44

0.46

0.40

0.41

0.54

المتوسط

4.12

4.10

4.08

4.11

4.01

االنحراؼ

0.38

0.42

0.34

0.36

0.55

حب العمم
األمانة

والتأني في
الحكم

أخالقيات
العمم

واجالل

العمماء
االستبانة

قيمة

القيمة

0.09

0.99

1.45

0.22

ف

0.59

1.00

0.51

االحتمالية

0.67

0.41

0.73

تُظير النتائج أنو ال توجد ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف
متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لممنطقة التعميمية في االستبانة الثانية وكذلؾ مجاالتيا األربعة
وتعزو الباحثة ذلك لما يمي :
 .1مدارس أفراد العينة تابعة لييئة واحدة (األونروا) التي لدييا منظومة متكاممة موحدة ومركزية
ليا ذات السياسة والمرجعية وآلية اإلشراؼ والمتابعة وتدرس نفس مقررات العموـ في جميع

المناطؽ التعميمية

 .2معممي العموـ في جميع المناطؽ التعميمية يخضعوف لنفس الدورات التدريبية وورش العمؿ التي
تنفذىا دائرة التربية والتعميـ باألونروا .
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التحقق من الفرضية السابعة والتي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى

لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  10 – 5 5أكثرمف ")10

استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي الختبار أثر عدد سنوات الخدمة عمى متوسط درجة استجابة
أفراد العينة في كؿ مجاالت االستبانة الثانية وكذلؾ االستبانة ككؿ .الجدوؿ رقـ ( )31يظير اإلحصاء

الوصفي لدرجات استجابة كؿ فئة مف فئات سنوات الخدمة الثبلثة مصحوباً بقيمة اختبار تحميؿ التبياف
األحادي "ؼ" لكؿ متغير وكذلؾ لبلستبانة الثانية ككؿ.

جدول  :31اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة في مجاالت االستبانة الثانية بحسب سنوات الخدمة(ن =)280

سنوات الخدمة
سنوات

أقؿ مف 5

سنوات

مف 10 – 5

سنوات

أكثر مف 10

المجال
المتوسط

4.00

4.08

4.06

االنحراؼ

0.62

0.55

0.50

المتوسط

3.97

4.02

4.15

االنحراؼ

0.60

0.54

0.48

المتوسط

3.87

3.94

4.11

في الحكم

االنحراؼ

0.50

0.51

0.44

أخالقيات العمم

المتوسط

4.01

4.07

4.18

االنحراؼ

0.51

0.47

0.43

المتوسط

3.96

4.03

4.13

االنحراؼ

0.48

0.43

0.38

حب العمم

واالستطالع
األمانة العممية
قبول النقد والتأني

واجالل العمماء
االستبانة الثانية

قيمة ف

القيمة

االحتمالية

0.24

0.79

2.71

0.07

*5.63

0.00

2.46

0.09

2.97

0.06

 * .داؿ إحصائياً عند مستوى (.)0.05 ≥ α

تظير النتائج أنو ال توجد ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف
درجات استجابة أفراد العينة تعزى لسنوات الخدمة في كؿ مجاالت االستبانة الثانية وىذا يتفؽ مع ما

توصمت إليو دراسة الخزعمي ( )2009ودراسة الحربي ()2010
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أف القيـ ثابتة ثباتاً نسبياً ومف يعتقد في قيمة يتطور اعتقاده مع الزمف ولكنو

ال يمغي قيمة أو يستحدثيا مف عدـ وبالتالي ال يؤثر الزمف أو سنوات الخدمة في تقدير القيـ العممية.
ما عدا مجاؿ قبوؿ النقد والتأني في الحكـ حيث أف القيمة االحتمالية لو أقؿ مف .0.05

و استخدمت الباحثة اختبار شيفيو لمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات متغير قبوؿ النقد والتأني في
الحكـ تبعاً لفئات سنوات الخبرة كما في جدوؿ رقـ (.)32
جدول  :32نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى سنوات الخدمة لمجال قبول النقد
والتأني في الحكم

سنوات الخدمة
المجال

أقل من 5

من 10 – 5

أكثر من 10

-0.063

-

*-0.175

*-0.239

*-0.175

-

سنوات

قبول النقد

والتأني في
الحكم

 10- 5سنوات
أكثر من 10
سنوات

سنوات

سنوات

 * .داؿ إحصائياً عند مستوى ( ) 0.05 ≥ α

يوجد ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسط استجابات أفراد العينة
في مجاؿ قبوؿ النقد والتأني في الحكـ بحسب سنوات الخدمة .فبشكؿ عاـ حصؿ مف يتمتعوف بخدمة

تزيد عف  10سنوات عمى متوسطات استجابة أعمى بشكؿ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( ≥ 0.05

 )αمف بقية الفئات .

وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 .1طوؿ فترة الخدمة تجعؿ األفراد لدييـ قدرة التأني في الحكـ
المواقؼ التي يمروف بيا تجعميـ أكثر قابمية لتقبؿ النقد.

ىذا باإلضافة إلى تعدد

 .2نسبة معممي المعمميف الذيف خبرتيـ أكثر مف  10سنوات ( )%69.6وىي النسبة االكبر
وبالتالي آراء باقي المجموعة لف يؤثر كثي اًر .

التحقق من الفرضية الثامنة والتي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  )0.05 ≥ αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة تمثميـ القيـ العممية تعزى
لمتغير المؤىؿ التعميمي (بكالوريوس دراسات عميا)"
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استخدمت الباحثة االختبار المعممي "ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة

إحصائياً بيف متوسطات المجاالت األربعة ضمف استبانة القيـ العممية لدى معممي العموـ بمدارس
األونروا اإلعدادية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس دراسات عميا).

جدول  :33نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات االستجابة في مجاالت االستبانة الثانية بحسب متغير
المؤىل العممي (ن =)280

المتوسط

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

4.05

0.52

دراسات عميا

4.13

0.52

بكالوريوس

4.10

0.51

دراسات عميا

4.16

0.50

بكالوريوس

4.04

0.46

في الحكم

دراسات عميا

4.11

0.52

أخالقيات العمم

بكالوريوس

4.13

0.44

دراسات عميا

4.18

0.48

بكالوريوس

4.08

0.40

دراسات عميا

4.15

0.43

حب العمم

واالستطالع
األمانة العممية
قبول النقد والتأني

واجالل العمماء
االستبانة الثانية

الفرق بين

المتوسطين
-0.086
-0.064
-0.060
-0.050
-0.064

قيمة ت
-

0.944
0.732
-

0.742
0.641
-

0.908

القيمة

االحتمالية
0.346
0.465
0.459
0.522
0.365

يعرض جدوؿ رقـ ( )33نتائج اختبار "ت" والتي تظير أف متوسط استجابات مف يحمموف درجة في

الدراسات العميا تزيد قميبلً عف متوسط استجابات حممة درجة البكالوريوس في جميع مجاالت االستبانة
الثانية وىو األمر الذي يعني أف ارتفاع المؤىؿ العممي يؤدي لمزيد مف اىتماـ المعمـ بالجوانب

الوجدانية عمى حساب الجوانب األكاديمية .إال أنو وبشكؿ عاـ ال يوجد ىناؾ فروقاً دالة إحصائياُ عند

مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسط درجة استجابة معممي العموـ بالمدارس اإلعدادية باألونروا

بمحافظات غزة في االستبانة الثانية أو أي مف مجاالتيا األربعة تبعاً لممؤىؿ العممي مما يدؿ عمى

تجانس استجابات المبحوثيف في تقديرىـ لمقيـ العممية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي ويتفؽ ىذا مع ما

توصمت إليو دراسة الحربي ( )2010ودراسة الرشيد (. )2000
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وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 .1الخبرة التي اكتسبيا حممة البكالوريوس مف المدراء في عمميـ كفيمة بتقريب آرائيـ مف آراء
حممة الدراسات العميا .

 .2نسبة حممة الدراسات العميا ( )%13.6وىي لف تؤثر كثي اًر بباقي المجموع مف حممت درجة
البكالوريوس الذيف يمثموف (. )%86.4

إجابة السؤال الخامس:
الذي ينص عمى ":ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()) 0.05 ≥ α
بيف درجة تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ نحو القيـ العممية ؟"

وينبثق عن السؤال الخامس الفرضية التاسعة لمدراسة والتي تنص عمى " :توجد عبلقة ارتباطية ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف درجة تقدير معممي العموـ لواقع إدارة
مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ نحو القيـ العممية".
استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف وعرضتو عبر مصفوفة االرتباط بيف متغيرات المحوريف األوؿ

والثاني كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)34

جدول  :34مصفوفة االرتباط بين مجاالت االستبانتين األولى والثانية
االستبانة

أخالقيات العمم

الثانية

واجالل العمماء

قبول

والتأني
الحكم

النقد

في األمانة العممية

حب

*0.159

0.174

*0.126

*0.196

)(0.008

)(0.002

)(0.035

)(0.001

)(0.010

*0.318

*0.215

*0.255

*0.297

*0.310

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

*0.620

*0.419

*0.505

*0.601

*0.579

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

*0.433

*0.328

*0.382

*0.433

*0.327

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

*0.553

*0.439

*0.470

*0.510

*0.451

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

*0.518

*0.366

*0.432

*0.508

*0.453

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000
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المجال

واالستطالع
*0.155

 * .داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.05 ≥ α

العمم

مصادر

الدعم

(الخدمات)

الموجستي

جيود اإلدارة المدرسية
إدارة المعمم لممختبر
وسائل األمن والسالمة
تقويم العمل المخبري
االستبانة األولى

تظير النتائج في مصفوفة االرتباط أف ىناؾ عبلقات ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
بيف جميع أزواج المجاالت في استبانتي الدراسة حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ معامؿ ارتباط أقؿ

 0.05كما ىو مبيف بيف األقواس في جدوؿ رقـ (.)34
يوضح الجدوؿ أف مصفوفة االرتباط بيف مجالي إدارة المعمـ لممختبر واألمانة العممية جاءت في

المرتبة األولي حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف  0.601بقيمة احتمالية تساوي 0.00
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1متابعة اإلدارة لعمؿ المعمـ داخؿ المختبر وحرصيا عمى إدارة المختبرات ضمف
معايير الجودة ودعميا لممعمميف لتحقيؽ ذلؾ.

 .2توافر الخبرة الكافية لدى المعمـ فيما يتعمؽ بإدارة مختبر العموـ.

 .3اىتماـ األونروا بتوظيؼ المعمميف المؤىميف واعطاءىـ التدريب الكافي أثناء الخدمة.
.4معممي العموـ ىـ أكثر الناس تمثبلً لمقيـ العممية .

.5الدورات التدريبية التي تقدميا االونروا لمعممي العموـ في تنمية القيـ العممية لدييـ .
.6طبيعة منياج العموـ يزبد مف تنمية القيـ العممية لدى المعمميف.

.7اىتماـ اإلدارة المدرسية بتحقيؽ األىداؼ الوجدانية وتنميتيا لدى المعمـ.
كذلؾ يوضح الجدوؿ أف مصفوفة االرتباط بيف مجالي مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات) وقبوؿ النقد

والتأني في الحكـ جاءت في المرتبة األخيرة حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف  0.126بقيمة احتمالية

تساوي 0.00

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1تقميص مصادر الدعـ لؤلونروا وعدـ كفاية الميزانية المخصصة لممختبر لتمبية جميع
مستمزمات واحتياجات المختبر.

 .2قمة اىتماـ إدارة المدرسة بتجييز المختبرات وتوفير كافة المتطمبات األساسية في
التجييزات وفقاً إلى الصبلحيات الممنوحة لئلدارات ألداء مسئولياتيا.

 .3كثرة االستيبلؾ مف قبؿ المعمميف لؤلدوات والمواد وعدـ القدرة عمى سد ىذا
االستيبلؾ.

 .4قمة المتابعة والصيانة الدورية لؤلجيزة وتصميح االعطاؿ الفنية أوالً بأوؿ.

 .5تمؼ بعض األدوات بسبب سوء االستخداـ مف قبؿ الطمبة وقمة متابعة المعمـ لمطمبة
أثناء استخداميـ ألدوات وأجيزة المختبر.
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 .6قمة تركيز الدورات التدريبية التي تعقدىا األونروا لمعممي العموـ عمى تنمية قيمة تقبؿ
النقد.

 .7ضغط الحياة وكثرة األعباء جعؿ المعمـ ييمؿ قيمة التاني في الحكـ.

وتبيف النتائج أف ىناؾ عبلقة بيف درجة تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ
نحو القيـ العممية .حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف  0.518بقيمة احتمالية تساوي  0.00مما

يدلؿ وجود عبلقة ارتباطيو طردية متوسطة و ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيف درجة

تقدير معممي العموـ لواقع إدارة مختبرات العموـ ودرجة تمثميـ نحو القيـ العممية ويدؿ ىذا عمى أف معمـ

العموـ الذي يقدر إدارة المختبر ىو أكثر االشخاص تمثبلً لمقيـ العميمة
لمقيـ العممية كاف أكثر قدرة عمى إدارة المختبر.

أنو كمما زادت درجة تمثمو

التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
 .6ضرورة أف تتبنى إدارة التربية والتعميـ في وكالة الغوث سياسة جديدة فيما يتعمؽ بالدورات التي
يتمقاىا معممو العموـ والعمؿ عمى توفير كوادر مختصة ومؤىمة تأىيبلً عممياً تربوياً كافياً حتى
تحقؽ ىذه الدورات مبتغاىا.
 .7ضرورة اىتماـ إدارة التربية والتعميـ في وكالة الغوث بالنشاط العممي لمختبرات العموـ وذلؾ
بتنظيـ مسابقات عممية تيدؼ إلى إقامة معرض عممية وتقديـ العروض.
 .8ضرورة العمؿ عمى إشراؾ مديري المدارس ومعممي العموـ في ورش العمؿ والمقاءات العممية
التي تتعمؽ بمبحث العموـ بما يضمف تنمية اتجاىات ايجابية لدييـ نحو أىمية مختبر العموـ
وضرورة تفعيمو بالشكؿ المطموب.
 .9ضرورة قياـ اإلدارة المدرسية بتفعيؿ دور المجتمع المحمي في العممية التعميمية واشراكيـ فييا
مف خبلؿ توفير الدعـ المادي لمختبر العموـ وحث الطمبة عمى االلتزاـ والجد والمثابرة
والمحافظة عمى مقتنيات ومصادر التعمـ في المدرسة.
.10

التركيز عمى تنمية القيـ العممية الذاتية مثؿ (التسامح الحيادية تقبؿ النقد التأني في

الحكـ حب االستطبلع العممي تقدير الذات) مف قبؿ معممي العموـ مف خبلؿ االستراتيجيات
التدريسية والدورات المناسبة.
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المقترحات:
 .1إجراء دراسة حوؿ واقع إدارة مختبرات العموـ في المدارس الحكومية.
 .2إجراء دراسة حوؿ أثر برامج التدريب أثناء الخدمة في توعية معممي العموـ بأىمية استخداـ
المختبر المدرسي.
 .3إجراء دراسة حوؿ دور اإلشراؼ التربوي في تفعيؿ دور المختبر في تدريس العموـ.
 .4إجراء دراسة عف دور البرامج التدريبية لمعممي العموـ في تنمية القيـ العممية لدييـ.
 .5إجراء دراسة حوؿ واقع تنمية القيـ العممية لدى معممي المقررات األخرى.
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المراجع العربية:

 .1ابف منظور ( :)2003لسان العرب دار الكتب العممية بيروت.

 .2أبو اصبع صالح ( :)2000االتصال والعالقات العامة دار آراـ عماف.
 .3أبو جحجوح يحيى؛ حمداف محمد ( :)2005القيـ العممية المتضمنة في محتويات المناىج
المدرسية لممرحمة األساسية الدنيا بفمسطيف بحث مقدم إلى مؤتمر التربوي الثاني الطفل

الفمسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل

المنعقد بكمية التربية في الجامعة

اإلسبلمية غزة.

 .4أبو سعدة وضيئة؛ عبدالغفار أحبلـ ( :)2000الجودة الشاممة في كميات وشعب رياض
األطفاؿ بجميورية مصر العربية (تصور مقترح) مجمة عالم التربية

الرياض العدد

الثاني ص – 133ص.619

 .5أبو سندس عبدالحميد ( :)1999دور مدير المدرسة في تطوير المكتبة المدرسية في
المدارس الثانوية في عماف الكبرى في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة رسالة ماجستير
الجامعة األردنية عماف.

 .6أبو العينيف عمي ( :)2003األصول الفمسفية لمتربية قراءات ودراسات دار الفكر عماف.
 .7استيتية دالؿ وصبحي تيسير(.)2002دراسة مقارنة بيف القيـ المعرفية واالجتماعية والثقافية
والعممية واالخبلقية لطمبة جامعة آؿ البيت والجامعة األردنية.مجمة مركز البحوث

التربوية جامعة قطر

 .8البيبلوي حسف(.)2006الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير
االعتماد,االسس والتطبيقات.االردف عماف

 .9بدوي فايز ( :)2000فعالية استخداـ مدخؿ سير العمماء في تنمية القيـ العممية لدى معممي
التعميـ األساسي بكمية التربية ببنيا مجمة كمية التربية

مصر العدد  2المجمد  2ص95

– ص .103

.10

الكويت.

.11

البزاز أحمد ( :)2001اإلدارة واإلشراف النظرية والبحث والممارسة مكتبة الفبلح
بسيوني رسبلف ( :)1999القيمة في اإلسالم بين الذاتية والموضوعية

الضيافة لمنشر القاىرة.

.12

بصمة جي محمد ( :)2009إدارة المختبرات التعميمية

والتوزيع حائؿ السعودية.
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دار

دار االندلس لمنشر

.13

الجبلد حسف ( :)2010تنمية بعض القيـ األخبلقية عند التبلميذ في مرحمة التعميـ

.14

جماؿ الديف ىناء( :)2003القيـ العممية المتضمنة في مناىج العموـ في مرحمة التعميـ

األساسي رسالة ماجستير جامعة المنصورة مصر.

االبتدائي (بنات) في المممكة العربية السعودية رسالة ماجستير جامعة أـ القرى المممكة

العربية السعودية.

.15

الجيوسي محمد ( :)2000اإلدارة عمم وتطبيق دار المسيرة عماف.

.16

الحربي عمي ( :)2010أىمية دور معممي العموـ الطبيعية في تنمية القيـ العممية

لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية رسالة

ماجستير جامعة أـ القرى السعودية.

.17

حمداف محمد ( :)2000تأسيس مراكز الوسائل التعميمية في المدارس والمناطق

اتربوية دار التربية الحديثة عماف.

.18

األردف.

.19

عماف.

.20
.21

الحياري حسف ( :)1999أسرار الوجود وانعكاساتيا التربوية

دار األمؿ

الحيمة محمد ( :)2000تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق

دار المسيرة

الخالدي حمد ( :)1999اإلدارة التعميمية.
خزعمي قاسـ ( :)2009التصور اإلسبلمي لمقيـ في الفمسفات التربوية الوضعية

مجمة العموم اإلنسانية جامعة البمقاء التطبيقية األردف المجمد  5العدد41

.22

إربد

الخطيب أحمد ( :)2008إعداد المعمم العربي نماذج واستراتيجيات

الحديث األردف.

.23

الخطيب أحمد؛الخطيب رداح(.)2005إدارة

.24

الخطيب عامر ( :)2002أصول التربية وتطبيقاتيا مكتبة القدس غزة فمسطيف.

تربوية.األردف:عالـ الكتب الحديثة لمطباعة.

الجودة

الشاممة

عالـ الكتب
تطبيقات

.25
.26

خميؼ زىير ( :)2010التقنيات التربوية الدار الوطنية لمطباعة والنشر قمقيمية.

دار المشرؽ ( :)1997المنجد في المغة واألعالم دار المشرؽ بيروت.

.27

الداودي الطيب ( :)2004أثر اإلدارة بالقيـ في اتنمية البشرية المستدامة -الممتقى

الدولي حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية رسالة

ماجستير جامعة درقمو الجزائر.

.28
.29

دياب فوزية ( :)2003القيم والعادات االجتماعية مكتبة األسرة القاىرة.

دياب محمد ( :)2001اإلدارة المدرسية دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية.
141

.30

الرازي محمد ( :)1998مختار الصحاح مكتب مكتبة لبناف بيروت.

.31

رحالي شفا ( :)1999مدى مساىمة اإلدارة المدرسية في معالجة مشكبلت معامؿ

العموـ لممرحمة الثانوية لمبنات بمدينة مكة المكرمة رسالة ماجستير

جامعة أـ القرى

السعودية.
.32

الرشيد حمد ( :)2000بعض العوامؿ المرتبطة بالقيـ التربوية لدى طبلب كمية

التربية بجامعة الكويت دراسة ميدانية المجمة التربوية

مجمس النشر العممي بجامعة

الكويت مجمد  14العدد 56
.33

الرضياف خالد ( :)1999معوقات استخداـ مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة

بمدينة الرياض مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف رسالة ماجستير جامعة الممؾ
سعود المممكة العربية السعودية.
.34

ريتشي ريتا ( :)2000تصميم التعميم لمدارسين الكبار ,نظرية النظم وتطبيقاتيا في

التدريب ترجمة المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية القاىرة.
.35

زاىر ضياء الديف ( :)1999القيم في العممية التربوية

مؤسسة الخميج العربي

القاىرة.
.36

الزىراني أحمد ( :)2009واقع استخداـ المختبر في تدريس مادة العموـ بالمدارس

الميمية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة وجدة رسالة ماجستير

جامعة أـ القرى المممكة

العربية السعودية.
.37

الزىراني ضيؼ ( :)2002تفعيؿ الدراسة المعممية في العموـ الطبيعية بالمرحمة

الثانوية رسالة ماجستير جامعة أـ القرى المممكة العربية السعودية.
.38

الزىراني مريـ ( :)2010واقع استخداـ المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموـ

بالمرحمة الثانوية مف وجية نظر مشرفات ومعممات العموـ بمكة المكرمة رسالة ماجستير
جامعة أـ القرى المممكة العربية السعودية.
.39

زيتوف عايش ( :)2004أساليب تدريس العموم دار الشروؽ عماف.

.40

سالـ محمد ( :)2006وسائل وتكنولوجيا التعميم مكتبة الرشد الرياض.

.41

السامرائي نبيية ( :)2005أساسيات طرق تدريس العموم واتجاىاتو الحديثة

األخوة لمنشر األردف.
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دار

سعيد سعاد ( :)2003القيم العالمية وأثرىا في السموك اإلنساني

.42

عالـ الكتب

الحديث األردف.
السعيد عمر وآخروف ( :)2003مبادئ اإلدارة الحديثة.

.43
.44
.45

سبلمة عبدالحافظ ( :)1999إدارة مراكز مصادر التعمم دار الفكر عماف.

.46

السممي جواىر ( :)2010واقع مختبرات العموـ بالمرحمة المتوسطة مف وجية نظر

مشرفات ومعممات العموـ بمدينة جدة في ضوء متطمبات العصر رسالة ماجستير جامعة أـ
القرى السعودية.
سميماف ماىر وآخروف ( :)1998اساسيات اإلدارة دار الرضا دمشؽ.

.47

شاىيف جميؿ ( :)2006دليل اإلدارة والسالمة في المختبر

.48

عالـ الثقافة لمنشر

والتوزيع عماف.
شاىيف جميؿ؛ حطاب خولة ( :)2005المختبر المدرسي ودوره في تدريس العموم

.49

عالـ الثقافة لمنشر والتوزيع األردف.
الشرقاوي مريـ ( :)2002إدارة المدارس بالجودة الشاممة مكتبة النيضة المصرية

.50
القاىرة.
.51

شفيؽ محمد ( :)1997اإلنسان والمجتمع – مقدمة في السموك اإلنساني المكتب

الجامعي الحديث االسكندرية.
.52

الشماع خميؿ ( :)2004مبادئ اإلدارة مع التركيز عمى إدارة األعمال دار المسيرة

لمنشر والتوزيع عماف.
.53

شياب منى ( :)1999القيـ العممية لدى معممة العموـ أثناء إعدادىا بكمية البنات

دراسة تتابعية مجمة العموم الحديثة العدد 3
.54

الشيراني سعيد ( :)2005إدارة عمميات األزمات األمنية

دار نايؼ العربية

الرياض.
.55

الصائغ أشرؼ ( :)2006مياـ مديري المدارس الحكومية في مجاؿ استخداـ

التقنيات التربوية في مديريات محافظة شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظر المديريف والمديرات
رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية الضفة الغربية.
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.56

الصالح بدر وآخروف ( :)2003اإلطار المرجعي الشامل لمركز مصادر التعمم

مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج العربي الرياض.
.57

صالح عبداهلل ( :)1987تطوير مراكز مصادر التقنيات التربوية بالمدرسة مجمة

تكنولوجيا المعمومات العدد  14المجمد  7ص – 26ص .42
.58

صبري

أحمد (2001ـ)" :القيـ المتضمنة في كتب عموـ المرحمة االبتدائية في

ضوء الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة (دراسة تحميمية)" .المؤتمر العممي الثالث

عشر المنعقد من قبل الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس (مناىج التعميـ والثورة
المعرفية والتكنولوجية المعاصرة) المنعقد بكمية التربية

جامعة عيف شمس

في الفترة

مف  24025يوليو 2001ـ.

.59

صبلح شيماء ( :)1986تطوير مركز مصادر التعمم في مديرية التربية والتعميم ,

إربد األردف.
.60

الطوبجي حسف ( :)1999التكنولوجيا والتربية دار القمـ الكويت.

.61

الطويؿ ىاني ( :)2006اإلدارة التربوية والسموك المنظم دار وائؿ لمنشر والتوزيع

عماف.
.62

عابديف محمود ( :)2000عمم اقتصاديات التعميم الحديث الدار المصرية المبنانية

القاىرة.
.63

العاني رؤوؼ ( :)1999اتجاىات حديثة في تدريس العموم دار العموـ القاىرة.

.64

عبداهلل خميؿ ( :)2006مبادئ اإلدارة عالـ الكتب القاىرة.

.65

عبد الشافي حسف ( :)2000المكتبة المدرسية ودورىا التربوي مؤسسة الخميج

العربي القاىرة
.66

عبد الرزاؽ عمي ( :)1999التدريس والتعمم دار الفكر العربي القاىرة.

.67

عبدالمعطي عبدالباسط ( :)2000بعض مظاىر صراع القيـ في أسر قروية

مصرية رسالة ماجستير جامعة القاىرة مصر.
.68

العتيبي خالد ( :)2003االتجاىات الحديثة في التربية المكتبية دراسة ميدانية

تقويمية عف واقع مراكز مصادر التعمـ لممرحمة الثانوية نياري بنيف داخؿ مدينة الطائؼ
رسالة ماجستير جامعة الممؾ عبدالعزيز المممكة العربية السعودية.
144

.69

العجمي محمد ( :)2007اإلدارة المدرسية والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق

دار المسيرة عماف.
.70

عدواف أحمد ( :)2000الصعوبات التي تواجو استخداـ المختبرات المدرسية في

الصؼ العاشر األساسي مف وجية نظر معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة
نابمس رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية فمسطيف.
.71

عز العرب إيماف ( :)1999دور التمفزيوف في تغيير بعض القيـ في منطقة مختمفة

بمدينة طنطا رسالة ماجستير جامعة طنطا مصر.
.72

العسيري عبد اهلل ( :)2001معوقات استخداـ مختبرات األحياء في مدارس المرحمة

الثانوية مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف بالمنطقة الشرقية رسالة ماجستير جامعة الممؾ
سعود المممكة العربية السعودية.
.73

عطااهلل ميشيؿ ( :)2002طرق وأساليب تدريس العموم

دار المسيرة لمنشر

األردف.
.74

العبلؽ بشير ( :)1999أسس اإلدارة الحديثة دار اليازوري عماف.

.75

عمي محمد(.)2001التربية العممية وتدريس العموم.مصر القاىرة:دار الفكر العربي.

.76

عمي نادية ( :)2002تصور مقترح لتطوير نظاـ تعميـ البنات بالمممكة العربية

السعودية في ضوء معايير الجودة الشاممة مجمة مستقبل التربية العربية

المجمد الثامف

العدد  27ص – 230ص.278
.77

عميمات صالح ( :)2004إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيق

ومقترحات التطوير دار الشروؽ لمنشر والتوزيع عماف.
.78

عمياف ربحي ( :)2001مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات دار الفكر عماف.

.79

عمياف ربحي ( :)2010مصادر التعمم دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع

عماف.
.80

عمياف ربحي ؛ سبلمة عبدالحافظ ( :)2006إدارة مركز مصادر التعمم

اليازوري العممية لمنشر والتوزيع عماف.
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دار

.81

العمراف حمد ( :)2007مراكز مصادر التعمـ في المممكة العربية السعودية دراسة

لمواقع مع التخطيط لمركز نموذجي رسالة ماجستير جامعة الرياض لمبنات الرياض.
.82

عميرة إبراىيـ؛ الديب فتحي ( :)1999تدريس العموم والتربية العممية

دار

المعارؼ القاىرة.
.83

الغامدي فيد ( :)2012دور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ مختبرات العموـ دراسة

ميدانية عمى المرحمة الثانوية مف وجية نظر مديري المدارس ومحضري المختبرات في
محافظة الطائؼ رسالة ماجستير جامعة أـ القرى السعودية.
.84

غنيـ عثماف ( :)2000أسس ومبادئ عامة دار الصفاء عماف.

.85

فرحاف محمد ( :)1998دراسات في فمسفة التربية دار الموصؿ العراؽ.

.86

فرماف ريتشارد ( :)1995توكيد الجودة في التدريب والتعميم ,طريقة تطبيق معايير

 )Iso 9000( 5750 BSترجمة سامي الفرس وناصر العريمي دار آفاؽ االبداع
العالمية الرياض.
.87

فرغمي أحمد ( :)1999التربية الجمالية مؤسسة الخميج العربي القاىرة.

.88

فيمي نورىاف( :)1999القيم الدينية لمشباب من منظور الخدمة االجتماعية

المكتب الجامعي الحديث االسكندرية.
.89
.90

القائمي عمي ( :)1999أسس التربية دار النببلء بيروت.
قباري إسماعيؿ ( :)1999عمم االجتماع وااليديولوجيات

المكتب العربي الحديث

اإلسكندرية.
.91

القميزي حمد ( :)2000استخداـ المختبرات المدرسية في تدريس العموـ الطبيعية في

المرحمة الثانوية مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف في محافظة الخرج رسالة ماجستير
جامعة الممؾ سعود المممكة العربية السعودية.
.92

كاظـ أحمدوزكي سعد(:)1999تدريس العموم دار النيضة العربية القاىرة.

.93

الكتاني محمد ( :)2004منظومة القيم المرجعية في اإلسالم ,دار العموـ والثقافة.

.94

المجمي أديب وآخروف ( :)1994المعجم المحيط ,ط  ٢ج  ٣مجمع المغة العربية

القاىرة.
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.95

كموب بشير ( :)1998التكنولوجيا في عممية التعمم والتعميم

دار الشروؽ لمنشر

والتوزيع عماف.
.96

مازف محمد ( :)2009تكنولوجيا مصادر التعمم دار الفجر القاىرة.

.97

مجمع المغة العربية ( :)1994المعجم الوجيز ط  ٤مجمع المغة العربية مصر.

.98

المحاميد ىاشـ ( :)2003واقع العمؿ المخبري في تدريس العموـ لمصؼ الثامف
جامعة عماف

األساسي واتجاىات الطبلب نحوه في مديرية عماف الثانية رسالة ماجستير
العربية لمدراسات العميا األردف.
.99

المحيسف إبراىيـ ( :)2000تدريس العموم تأصيل وتحديث

مكتبة العبيكاف

الرياض.
بيجريا.

.100

مخموؼ حسيف (  :) ٢٣٣٣كممات القرآن تفسير وبيان مكتبة أيوب

.101

مدكور إبراىيـ وآخروف ( :)1997المعجم الوسيط قباس عجرـ.

.102

مرسي محمد وآخروف ( :)2001التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية

الدار

الجامعية مصر.
.103

مساد عمر ( :)2005اإلدارة المدرسية ودورىا في اإلشراف التربوي

دار صفاء

لمنشر والتوزيع عماف.
.104
.105

المسممي فؤاد ( :)2007المفاىيم اإلدارية الحديثة دار الشروؽ األوسط عماف.
مصطفى يوسؼ ( :)2005اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد

دار الفكر

العربي القاىرة.
.106

مكروـ عبد الودود ( :)2002دور الجامعة في تنمية القيـ المرتبطة بالعمـ لدى

طبلبيا دراسة ميدانية رسالة دكتوراه

معيد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاىرة

مصر.
.107

المنتشري عبداهلل ( :)2007واقع استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء

بالمرحمة الثانوية بمحافظة القنفذة في ضوء آراء المعمميف والمشرفيف ومحضري المختبرات
المدرسية رسالة ماجستير جامعة أـ القرى المممكة العربية السعودية.
.108

منصور عمي ( :)2000مبادئ اإلدارة مجموعة النيؿ العربية القاىرة.

.109

الناشؼ سممى ( :)2004طرق تدريس العموم دار الشروؽ عماف.
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النجدي أحمد ( :)2002تدريس العموم في العالم المعاصر

.110

دار الفكر العربي

القاىرة.
النجدي أحمد وآخروف ( :)2002تدريس العموم في العالم المعاصر المدخل في

.111

تدريس العموم دار الفكر العربي القاىرة.
نشواف جميؿ ( :)2007السموك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي

.112

مطبعة

ومكتبة دار المنارة غزة.
.113

نشواف يعقوب ( :)2001الجديد في تعميم العموم دار الفرقاف عماف.

.114

نصراهلل نظمي ( :)1999بداية الطريق إلى تطوير المنظومة اإلدارية

مركز

التطوير واالستشارة اإلدارية القاىرة.
النوح مساعد ( :)2007القيـ المصاحبة لمتفكير العممي لدى طبلب كميات المعمميف

.115

وعبلقتيا ببعض المتغيرات مجمة درسات تربوية واجتماعية جامعة حمواف المجمد 13
العدد 2
.116

وحيد أحمد ( :)2001عمم النفس االجتماعي دار المسير لمنشر والتوزيع بغداد.

.117

ويح محمود ( :)2000تطوير نظاـ تكويف معمـ التعميـ الثانوي العاـ بكميات التربية

في ضوء معايير الجودة الشاممة رسالة دكتوراة كمية التربية جامعة الزقازيؽ مصر.
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ممحق رقم ()1

االستبانة في صورتيا األولية
جامعة األزىر  /غزة

الدراسععات العميععععععععععععا
كميعة التربيعععععععععععععععععععععة
قسم أصول التربيعة

السيد ------------------------------------ /

حفظه اهلل ،،،

السالم عليكن ورمحة اهلل وبزكاته ،،
املوضوع  /حتكيم استبانة

تقوـ الباحثة بدراسة ميدانية كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية بجامعة األزىػر

بغػزة بعنػواف " :واقععع إدارة مختبعرات العمععوم فععي ضععوء معععايير الجععودة مععن وجيععة نظععر معممععي العمععوم
وعالقتو بالقيم العممية لدييم بمدارس األونعروا بمحافظعات غعزة" وليػذا الغػرض أعػدت الباحثػة اسػتبانو

تكونت مف محوريف :

األول :واق ػػع إدارة مختب ػ ػرات العم ػػوـ فػ ػػي ض ػػوء معػ ػػايير الج ػػودة ويشػ ػػمؿ ( )15فقػ ػرة موزعػػػة عمػػػى ()1
مجاالت ىي( :مصادر الدعـ الموجستي (الخدمات) -جيود اإلدارة المدرسية -العمؿ المخبري -وسائؿ

األمف والسبلمة -تقويـ العمؿ المخبري).

الثاني :القيـ العممية لدى معممي العموـ ويشمؿ ( )34فقرة موزعة عمى (ـ) مجاالت ىي:
(حػػب العمػػـ واالسػػتطبلع -األمانػػة العمميػػة -قبػػوؿ النقػػد والتػػأني فػػي الحكػػـ -أخبلقيػػات العمػػـ واجػػبلؿ
العمماء -التفكير العممي).

ونظ ػ اًر لخب ػرتكـ الواسػػعة فػػي ىػػذا المجػػاؿ يش ػرفني أف أضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة التػػي تشػػكؿ أداة

الدراسة الميدانيػة فػي صػورتيا األوليػة بيػدؼ تحكيميػا قبػؿ تطبيقيػا ميػدانياً لػذا ُيرجػى التكػرـ بػاإلطبلع
عمى فقرات ىذه االستبانة وابػداء رأيكػـ فييػا مػف حيػث دقػة العبػارات ومناسػبتيا لموضػوع الد ارسػة ومػدى
انتمائيػػا لمجػػاالت الد ارسػػة التػػي وردت فييػػا بوضػػع عبلمػػة (  ) لمفق ػرة المناسػػبة واج ػراء التعػػديؿ عمػػى

الفقرة غير المناسبة أو اقتراح الصيغة التي تروىا مناسبة في الصفحة األخيرة أو في ورقة خارجية .

القيم العممية :ىي محصمة االتجاىات الراسخة لدى الفػرد إزاء موضػوع عممػي أو موقػؼ متصػؿ بػالعمـ
سواء بالقبوؿ أو الرفض.

شاكزين لكن حسن تعاونكن ،،

الباحثة :رضا محمد أبو مغصيب
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أوال /معلومات عامة:
الجعنس

المنطقة التعميمية

ذكر
رفح

سنوات الخدمة

أقل من
5سنوات

المؤىل العممي

بكالوريوس

أنثى
خانيونس

غزة

الوسطى
من 11 – 5
سنوات

الشمال

أكثر من 11
سنوات

دراسات عميا

المحور األول :واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة

المجال األول /مصادر الدعم الموجستي (الخدمات)
الرقـ

الفقرات

1

تت ػػوفر البيئػػػة الفيزيقي ػػة الداعمػػػة لمعم ػػؿ (مػ ػػاء -كيرب ػػاء -غ ػػاز-

2

يتبلئـ تصميـ المختبر مع طبيعة التجارب العممية.

3

تتوفر ثبلجات الحفظ المواد المخبرية.

4

يتناسػػب موقػػع المختبػػر بمػػا يمنػػع (أو يقمػػؿ) مػػف التشػػويش عمػػى

5

مناسبة

إضاءة -وسائؿ تيوية).

العممية التعميمية.

تتوفر المستمزمات والتجييزات بشكؿ ٍ
كاؼ.

6

تتوفر الكتب والمراجع العممية التي تثري األنشطة المخبرية.

7

تتوفر دليؿ بالمغة العربية الستخداـ أجيزة المختبر.

8

تتوفر األدوات التي تتيحمكؿ طالب القياـ بالتجربة بنفسو.

9

تتوفر صناديؽ تخزيف العينات والنماذج في المختبر.

10

تتوفر المواد الكيميائية البلزمة لمتجارب بكميات كافية.
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

المجال الثاني  /جيود اإلدارة المدرسية
الرقـ

الفقرات

1

تقتنع إدارة المدرسة بأىمية المختبػر لطمبػة المرحمػة اإلعداديػة فػي

2

تح ػ ػػرص إدارة المدرس ػ ػػة عم ػ ػػى ت ػ ػػوفير فن ػ ػػي لمختب ػ ػػر العم ػ ػػوـ ف ػ ػػي

3

تحرص عمى مناسبة عدد الطمبة بالنسبة لحجـ المختبر.

4

تحػ ػػث الطمبػ ػػة عمػ ػػى المشػ ػػاركة فػ ػػي المسػ ػػابقات العمميػ ػػة المتعمقػ ػػة

مناسبة

مدارس األونروا.
المدرسة.

بابتكار وتنفيذ تجارب مخبرية.
5

تستجيب القتراحات معممػي العمػوـ فيمػا يتعمػؽ باحتياجػات مختبػر
العموـ.

6

تخصػػص ميزاني ػػة لمختبػػر العم ػػوـ تتناسػػب م ػػع احتياجػػات العم ػػؿ
المخبري.

7

توزع المياـ والمسػؤوليات بػيف معممػي العمػوـ فػي المختبػر بصػورة

8

تعزز ميوؿ واتجاىات معممي العموـ نحو العمؿ المخبري.

9

ت ارعػي تخصصػػات معممػػي العمػػوـ فػػي توزيػػع الحصػػص والبرنػػامج

10

توفر حصة خاصة بالمختبر المدرسي ضمف البرنامج الدراسي.

11

تساىـ في حؿ مشكمة زيادة أعداد الطمبة داخؿ المختبر.

12

ترسػػؿ معممػػي العمػػوـ لمػػدورات التدريبيػػة لرفػػع الكفػػاءة المينيػػة فػػي

مناسبة.

المدرسي.

استخداـ المختبر.
13

ت ػػدرس االحتياج ػػات التدريبي ػػة لمعمم ػػي العم ػػوـ البلزم ػػة الس ػػتثمار
المختبر المدرسي.

14

تشجيع الطمبة عمى إنتاج وسائؿ تعميمية بأنفسيـ في المختبر.
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

المجال الثالث  /العمل المخبري
الرقـ

الفقرات

مناسبة

1

أُلـ بميارات إجراء التجارب.

2

أقوـ بالتحضير لمتجارب مسبقًا لضماف الحفاظ عمى الوقت.
أتمق ػ ػػى الت ػ ػػدريب الك ػ ػػافي أثن ػ ػػاء الخدم ػ ػػة ف ػ ػػي اس ػ ػػتخداـ المختب ػ ػػر

3

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

وتوظيفو.
4

لدي اتجاىات ايجابية نحو العمؿ في المختبر.

5

ُينسػ ػػؽ جػ ػػدوؿ الحصػ ػػص بمػ ػػا يمكػ ػػف جميػ ػػع معممػ ػػي العمػ ػػوـ مػ ػػف
استخداـ المختبر.

6

أوزع االنشطة بيف الطمبة في الدرس الواحد.

7

أُقيـ األنشطة المخبرية في نياية كؿ حصة.

8

ينظ ػ ػػؼ المختب ػ ػػر بع ػ ػػد إجػ ػ ػراء التج ػ ػػارب لم ػ ػػتخمص م ػ ػػف النفاي ػ ػػات

9

تنظيـ األدوات واألجيزة في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا.

10

أُعيد التجربة أكثر مف مرة لضماف وصوؿ المفيوـ لمطمبة.

بانتظاـ.

المجال الرابع  /وسائل األمن والسالمة
الرقـ

الفقرات

مناسبة

1

تتوفر أدوات األمف والسبلمة في المختبر (مطفأة الحريؽ -أدوات

2

تُخ ػ ػػزف المػ ػ ػواد الكيميائي ػ ػػة بأس ػ ػػموب يض ػ ػػمف الس ػ ػػبلمة لي ػ ػػا ولم ػ ػػف
يستعمميا.

3

تتوفر المبلبس المخصصة لممختبر (.)wight coat

4

يتـ متابعة صيانة المختبر إلصبلح ما يتمؼ فيو بصورة دورية.

5

تتوفر لوحة إرشادات تنذر بطبيعة األخطار في المختبر.

6

يتـ التأكد مف صبلحية المواد الكيميائية بشكؿ مستمر.

اإلسعاؼ األولي .) ...
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

7

تقدـ االرشادات البلزمة لمطمبة بطبيعة األخطار في المختبر.

8

يرتدي المعمـ القفازات عند إجراء التجارب المعممية.

9

يغير المعمـ القفازات عند إجراء كؿ تجربة.
المجال الخامس  /تقويم العمل المخبري

الرقـ

الفقرات

مناسبة

1

أقدـ تقرير إنجاز شيري حوؿ العمؿ في المختبر.

2

أتػ ػػابع نشػ ػػاط الطػ ػػبلب فػ ػػي المختبػ ػػر بمػ ػػا يضػ ػػمف تحقيػ ػػؽ الفائػ ػػدة

3

أقيـ أداء الطمبة في المختبر لمتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ.

4

أتابع كراسات األنشطة العممية لمطمبة فػي المختبػر بشػكؿ يضػمف

6

يتابع المشرؼ التربوي استخداـ المعمـ لممختبر.

7

يقوـ مدير المدرسة بزيارات صفية إشرافية لمعممي العموـ لتحسيف

غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

والسبلمة.

استمرار العمؿ.

األداء في المختبر.
8

الجرد الدوري لمحتويات المختبر.

المحور الثاني :القيم العممية لدى معممي العموم

المجال األول  /حب العمم واالستطالع
الفقرات

مناسبة

1

استخدـ مصادر المعرفة المختمفة.

2

أتابع المستحدثات العممية في مجاؿ التخصص.

3

أ بذؿ الجيد الكتساب المعارؼ الجديدة.

4

أحرص عمى متابعة المستحدثات العممية في مجاؿ العمؿ.

5

أنظر لمعمـ اإلنساني بأنو غيرثابت وقابؿ لمتجديد.

6

استفسر عف جوانب المواقؼ الجديدة في الموضوعات والقضايا.
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

7

أعبر عف الرغبة في الحصوؿ عمى معمومات جديدة.

8

أناقش زمبلئي في بعض القضايا العممية التي تحتاج إلى دليؿ.

المجال الثاني  /األمانة العممية
الفقرات

مناسبة

1

أنقؿ المعرفة لآلخريف كما ىي دوف تحريؼ.

2

أدقػؽ وأنقػد نقػؿ المعرفػة العمميػة لآلخػريف التػي أحصػؿ عمييػا مػف

3

أتحقػ ػػؽ مػ ػػف الشػ ػػروط أو الظػ ػػروؼ الخاصػ ػػة المصػ ػػاحبة لممعرفػ ػػة

4

أُعمـ طبلبي ميارات النقد لما يصميـ مف معمومات عممية.

5

أىتـ بمعرفة التوثيؽ العممي لممعارؼ العممية المختمفة.

6

أنوع في مصادر المعرفة العممية لمطمبة.
ّ
أىتـ بجميع المعمومات والبيانات لمحصوؿ عمى التعميمات.

7

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

اآلخريف.
العممية.

المجال الثالث /قبول النقد والتأني في الحكم
الفقرات

مناسبة

1

أىتـ بالنقد العممي الموجو مف قبؿ الزمبلء.

2

أتقبؿ اختبلؼ وجيات النظر العممية مع اآلخريف.

3

آخذ االحتياطات البلزمة إلجراء التجارب العممية بعيف االعتبار.

4

أعمؿ عمى تطوير شخصيتي العممية.

5
6

أنقد أفكار ومعمومات اآلخريف استناداً لحجج عممية منطقية.

أعتمد عمى رأي الناقد أكثر مف االىتماـ بشخصية الناقد نفسو.

7

أحذر مف المخاطر المتعمقة بالحصوؿ عمى المعرفة مػف مصػادر

8
9

عيا.
عمميا أو شر ً
غير موثوقة ً
أتأنى في مواجية العوائؽ التي تظير عند إجراء نشاط عممي.
أتحقؽ مف مدى قبوؿ اآلخريف لجوانب الشخصية العممية.
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

10

أتجنب إصدار أحكاـ سريعة قبؿ التأكد منيا.

11

أعتمد التأني واليدؤ عند القياـ بنشاط عممي.

12

أستند عمى تجربتي العممية والعممية في بناء الرأي.
المجال الرابع  /أخالقيات العمم واجالل العمماء
مناسبة

الفقرات
1

بناءا عمى العبلقات االجتماعية.
أتجنب عف مساندة اآلخريف ً
أقدر الزمبلء الذيف يحرصوف عمى التفكير االبداعي.

3

أعبر عف رأيي العممي دوف خوؼ أو تردد.

4

أحكـ عمى أفكار اآلخريف مف منظور عممي غير شخصي.

5

أعتراؼ بالخطأ عند نقؿ معمومات غير مؤكدة لآلخػريف مػف بػاب

6

ابتعد عف األىواء أو الحالة المزاجية في المناقشات العممية.

7

أتجنب التحيز الشديد لمفكر أو عالـ.

8

أحرص عمى إبراز إسيامات العمماء.

9

أتبنى قدوة حسنة مف العمماء في المجاالت العممية المختمفة.

10

أقدر مكانة العمماء في المجتمع.

11

أعترؼ بدور العمماء في مناحي الحياة المختمفة.

2

غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

اإليماف بالصواب والخطأ.

المجال الخامس  /التفكير العممي
الفقرات
1

مناسبة

أح ػػرص عم ػػى اس ػػتخداـ األس ػػموب العمم ػػي ف ػػي ممارس ػػة المي ػػارات
المختمفة لمتفكير العممي (المبلحظة والقياس وفرض الفروض).

2

أحرص عمى اتباع االسموب العممي عند محاجة اآلخريف.

3

أتناوؿ المشكبلت مف منظور عممي في التفكير.

4

أقدر التجريب العممي لمتأكيد عمى صحة النتائج.

5

أثمف دور العمـ في حؿ المشكبلت المجتمعية.
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

ممحق رقم ()2

قائمة المحكمين
االسم

الرتبة األكاديمية

مكان العمل

د .فايز االسود

أستاذ مشارؾ

د .عطا درويش

أستاذ مشارؾ

د .صييب كما اآلغا

أستاذ مساعد

د .ناجي سكر

أستاذ مساعد

د .حسف ميدي

أستاذ مساعد

د .عمر دحبلف

أستاذ مساعد

د .محمود خمؼ اهلل

أستاذ مساعد

أ.د .فؤاد العاجز

أستاذ دكتور

د .إياد الدجني

أستاذ مساعد

د .محمد عثماف األغا

أستاذ مساعد

د .زيادالجرجاوي

أستاذ دكتور

جامعة القدس المفتوحة

د .عبد السبلـ نصار

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة غير متفرغ

د .رأفت العوضي

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة غير متفرغ

د .سعيد أبو حرب

أستاذ مساعد

د .سمية النخالة

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

جامعة األقصى

الجامعة اإلسبلمية

و ازرة التربية والتعميـ
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ممحق رقم ()3

جامعة األزىر  /غزة

االستبانة في صورتيا النيائية

الدراسععات العميعععععععععععا
كميعة التربيعععععععععععععععععععة

قسم أصول التربيعة

أخي الكزين  :هعلن العلوم

حفظك اهلل ،،،

السالم عليكن ورمحة اهلل وبزكاته ،،
تقوـ الباحثة بدراسة ميدانية كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية بجامعة األزىػر

بغػزة بعنػواف " :واقععع إدارة مختبعرات العمععوم فععي ضععوء معععايير الجععودة مععن وجيععة نظععر معممععي العمععوم
وعالقتعععو بعععالقيم العمميعععة لعععدييم بمعععدارس األونعععروا بمحافظعععات غعععزة" وليػػذا الغ ػػرض أع ػػدت الباحث ػػة

استبانتيف:

األولى :تتعمؽ بواقع إدارة مختب ارت العموـ في ضوء معايير الجودة وتشمؿ ( )34فقرة موزعة عمػى ()1

مجػػاالت ىػػي( :مصػػادر الػػدعـ الموجسػػتي (الخػػدمات) -جيػػود اإلدارة المدرسػػية -إدارة المعمػػـ لممختبػػر-
وسائؿ األمف والسبلمة -تقويـ العمؿ المخبري).

الثانية  :متعمقة بالقيـ العممية لدى معممي العموـ وتشمؿ ( )43فقرة موزعة عمى ( )3مجاالت ىي:
(حػػب العمػػـ واالسػػتطبلع -األمانػػة العمميػػة -قبػػوؿ النقػػد والتػػأني فػػي الحكػػـ -أخبلقيػػات العمػػـ واجػػبلؿ
العمماء).

جدا -كبيػرة -متوسػطة-
ويوجد أماـ كؿ فقرة خمس خيارات تمثؿ درجة الموافقة عمى الفقرة وىي (كبيرة ً

قميمػة -قميمػة ج ًػدا) تأخػذ الػدرجات ( )1-2-3-4-5لمموافقػة عمػػى الفقػرة وكونػؾ أحػد معممػي العمػوـ فػػي
المرحمػة اإلعداديػػة بمػدارس األونػػروا ُيرجػى التكػػرـ بقػراءة االسػػتبانة ثػـ اإلجابػػة عنيػا بوضػػع إشػػارة (√)
أمػػاـ الفقػرة داخػػؿ المربػػع الػػذي تػػرى أنػػو يمثػػؿ وجيػػة نظػػرؾ حيػػث أف اجابتػػؾ عػػف ىػػذه االسػػتبانة بدقػػة
وعناية سيكوف لو األثر األكبر في تجويد ىذه الدراسة مع العمـ بأف اجابتؾ ستستخدـ ألغراض البحث

العممي فقط.

القيم العممية :ىي محصمة االتجاىات الراسخة لدى الفػرد إزاء موضػوع عممػي أو موقػؼ متصػؿ بػالعمـ
سواء بالقبوؿ أو الرفض.
هذا واهلل حيفظكن ويزعاكن ،،
الباحثة :رضا محمد أبو مغصيب
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أوال /معلومات عامة:
الجعنس

ذكر
رفح

المنطقة التعميمية
سنوات الخدمة

أقل من
5سنوات

المؤىل العممي

بكالوريوس

أنثى
الوسطى

خانيونس

من 11 – 5
سنوات

الشمال

غزة
أكثر من 11
سنوات

دراسات عميا

المحور األول :واقع إدارة مختبرات العموم في ضوء معايير الجودة

المجال األول /مصادر الدعم الموجستي (الخدمات)

كبيرة

الرقـ

المؤشرات

1

تت ػػوفر البيئػػػة الفيزيقي ػػة الداعمػػػة لمعم ػػؿ (مػ ػػاء -كيرب ػػاء -غػػػاز-

2

يتبلئـ تصميـ المختبر مع طبيعة التجارب العممية.

3

تتوفر ثبلجات لحفظ المواد المخبرية.

4

موقع المختبر بعيد عف أماكف التشويش بالمدرسة.
تتوفر المستمزمات والتجييزات بشكؿ ٍ
كاؼ.

6

تتوفر الكتب والمراجع العممية التي تثري األنشطة المخبرية.

7

تتوفر دليؿ بالمغة العربية الستخداـ أجيزة المختبر.

8

تتوفر األدوات التي تتيح لكؿ طالب القياـ بالتجربة بنفسو.

9

تتوفر صناديؽ تخزيف العينات والنماذج في المختبر.

10

تتوفر المواد الكيميائية البلزمة لمتجارب بكميات كافية.

5

إضاءة -وسائؿ تيوية).
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جدا
ً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المجال الثاني  /جيود اإلدارة المدرسية
المؤشرات

الرقـ

كبيرة
جدا
ً

1

تقتنع إدارة المدرسة بأىمية المختبر لمطمبة المرحمة.

2

تحرص عمى توفير فني لمختبر العموـ في المدرسة.

3

تحرص عمى مناسبة عدد الطمبة بالنسبة لحجـ المختبر.

4

تحػ ػػث الطمبػ ػػة عمػ ػػى المشػ ػػاركة فػ ػػي المسػ ػػابقات العمميػ ػػة المتعمقػ ػػة
بابتكار وتنفيذ تجارب مخبرية.

5

تخصػػص ميزاني ػػة لمختبػػر العم ػػوـ تتناسػػب م ػػع احتياجػػات العم ػػؿ
المخبري.

6

تيػػتـ بتوزيػع الميػػاـ والمسػػؤوليات بػػيف معممػػي العمػػوـ فػػي المختبػػر
بصورة مناسبة.

7

تت ػػيح لمعمم ػػي العم ػػوـ االلتح ػػاؽ بال ػػدورات التدريبي ػػة لرف ػػع الكف ػػاءة
المينية في استخداـ المختبر.

8

توفر حصة خاصة بالمختبر المدرسي ضمف البرنامج الدراسي.

9

تراعي حاجات معممي العموـ في توزيع الحصص ضمف البرنامج

المدرسي.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المجال الثالث  /إدارة المعمم لممختبر
الرقـ

كبيرة

المؤشرات

جدا
ً

1

أُلـ بميارات استخداـ المختبر.

2

أقوـ بالتحضير لمتجارب مسبقًا لضماف الحفاظ عمى الوقت.
أستفسر عف ما ينقص مف معمومات في استخداـ المختبر.

4

لدي اتجاىات ايجابية نحو العمؿ في المختبر.

5

أنسػ ػػؽ جػ ػػدوؿ الحصػ ػػص بمػ ػػا يمكػ ػػف جميػ ػػع معممػ ػػي العمػ ػػوـ مػ ػػف

6

أوزع االنشطة بيف الطمبة في التجربة الواحدة.

7

أُقيـ األنشطة المخبرية في نياية كؿ حصة.

8

أحرص عمى نظافة المختبر بعد إجراء التجارب.

9

أنظـ األدوات واألجيزة في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا.

10

أُعيد التجربة أكثر مف مرة لضماف وصوؿ المفيوـ لمطمبة.

3

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

استخداـ المختبر.

المجال الرابع  /وسائل األمن والسالمة
الرقـ

كبيرة

المؤشرات

1

تتوفر أدوات األمف والسبلمة في المختبر (مطفأة الحريؽ -أدوات

2

تُخ ػ ػػزف المػ ػ ػواد الكيميائي ػ ػػة بطريق ػ ػػة تض ػ ػػمف الس ػ ػػبلمة لي ػ ػػا ولم ػ ػػف
يستعمميا.

3

تتوفر المبلبس المخصصة لممختبر (.)wight coat

4

يتـ متابعة صيانة المختبر إلصبلح ما يتمؼ فيو بصورة دورية.

5

تتوفر لوحة إرشادات تنذر بطبيعة األخطار في المختبر.

6

يتـ التأكد مف صبلحية المواد الكيميائية بشكؿ مستمر.

7

تقدـ االرشادات البلزمة لمطمبة بطبيعة األخطار في بداية كؿ درس.

8

يرتدي المعمـ القفازات عند إجراء التجارب المعممية.

9

يغير المعمـ القفازات عند إجراء كؿ تجربة.

اإلسعاؼ األولي .) ...
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جدا
ً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المجال الخامس  /تقويم العمل المخبري
الرقـ

كبيرة

المؤشرات

جدا
ً

1

أقدـ تقرير إنجاز شيري حوؿ العمؿ في المختبر.

2

أتػ ػػابع نشػ ػػاط الطػ ػػبلب فػ ػػي المختبػ ػػر بمػ ػػا يضػ ػػمف تحقيػ ػػؽ الفائػ ػػدة

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المرجوة.
3

أقيـ أداء الطمبة في المختبر لمتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ.

4

أتابع كراسات األنشطة العممية لمطمبة فػي المختبػر بشػكؿ يضػمف

6

يتابعني المشرؼ التربوي خبلؿ استخداـ المعمـ لممختبر.

7

يقومني مدير المدرسة بعد زيارتو العممية لحصص مخبرية.
ّ
أق ػػوـ ب ػػالجرد ال ػػدوري لمحتوي ػػات المختب ػػر لمعرف ػػة النػ ػواقص أوؿ

9

لدي سجؿ لممختبر أوثؽ فيو التجارب التي أقوـ بيا.

8

تحقيؽ األىداؼ.

بأوؿ.

المحور الثاني :القيم العممية لدى معممي العموم

المجال األول  /حب العمم واالستطالع
الرقـ

كبيرة

المؤشرات

1

أتعرؼ إلى كافة مصادر المعرفة التقميدية والتكنولوجية.

2

أتابع التطورات العممية في مجاؿ التخصص.

3

أبذؿ الجيد الكتساب المعارؼ الجديدة.

4

أنظر لممعرفة بأنيا متجددة ومتطورة.

5

استفسر عف المواقؼ الجديدة في الموضوعات والقضايا.

6

أطبؽ المعرفة الجديدة بشكؿ عممي.

7

أناقش زمبلئي في بعض القضايا العممية التي تحتاج إلى تجريب.

8

أوظؼ مصادر المعرفة المختمفة لموصوؿ ألفضؿ المعمومات.
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جدا
ً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المجال الثاني  /األمانة العممية
كبيرة

المؤشرات

الرقـ

جدا
ً

1

أنقؿ المعرفة لآلخريف كما ىي دوف تحريؼ.

2

أتحػػرى الصػػدؽ فػػي نقػػؿ المعرفػػة العمميػػة لآلخ ػريف التػػي أحصػػؿ

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

عمييا مف اآلخريف.
3

أتحقػ ػػؽ مػ ػػف الشػ ػػروط أو الظػ ػػروؼ الخاصػ ػػة المصػ ػػاحبة لممعرفػ ػػة
العممية.

4

أُعم ػػـ طبلب ػػي مي ػػارات التفكي ػػر الناق ػػد لم ػػا يص ػػميـ م ػػف معموم ػػات
عممية.

5

أىتـ بمعرفة التوثيؽ العممي لممعارؼ العممية المختمفة.

6

أنوع في مصادر المعرفة العممية لمطمبة.
ّ
أىتـ بجمع البيانات والمعمومات لمحصوؿ عمى التعميمات.

7

المجال الثالث /قبول النقد والتأني في الحكم
كبيرة

المؤشرات

الرقـ

جدا
ً

1

أىتـ بالنقد العممي الموجو مف قبؿ الزمبلء.

2

أتقبؿ اختبلؼ وجيات النظر العممية مع اآلخريف.

3

آخذ االحتياطات البلزمة إلجراء التجارب العممية بعيف االعتبار.

4
5

أنقد أفكار ومعمومات اآلخريف استناداً لحجج عممية منطقية.

أعتمد عمى رأي الناقد أكثر مف االىتماـ بشخصية الناقد نفسو.

6

أتأنى في مواجية العوائؽ التي تظير عنػد إجػراء نشػاط عممػي أو

7

أتجنب إصدار أحكاـ سريعة قبؿ التأكد منيا.

8

أعتمد التأني واليدوء عند القياـ بنشاط عممي.

9

أستند عمى نتائج تجربتي العممية والعممية في بناء الرأي.

عممي.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

المجال الرابع  /أخالقيات العمم واجالل العمماء
كبيرة

المؤشرات

الرقـ
1

بناء عمى العبلقات االجتماعية.
أتجنب مساعدة اآلخريف ً
أقدر الزمبلء الذيف يشجعوف عمى التفكير االبداعي.

3

أعبر عف رأيي العممي دوف خوؼ أو تردد.

4

أحكـ عمى أفكار زمبلئي مف منظور عممي غير شخصي.

5

أعترؼ بالخطأ عند نقؿ معمومات غيػر مؤكػدة لآلخػريف مػف بػاب

6

أبتعد عف التحيز في المناقشات العممية.

7

أتجنب التحيز لمفكر أو عالـ دوف مبرر منطقي.

8

أحرص عمى إبراز إسيامات العمماء في مناحي الحياة المختمفة.

9

أتبع قدوة حسنة مف العمماء في المجاالت العممية المختمفة.

10

أعترؼ بدور العمماء في مناحي الحياة المختمفة.

2

جدا
ً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة

جدا
ً

اإليماف بالصواب والخطأ.
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