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بیئة المختبرات العلمیة بجامعة السلطان قابوس كما یراھا الطلبة 
المعلمون تخصص العلوم في ضوء متغیري الجنس والتخصص

د. عبدهللا بن خمیس أمبوسعیديد. علي بن ھویشل الشعیلي
جامعة السلطان قابوس-كلیة التربیة

١٧/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٣/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي تقدیر الطالب المعلمین بجامعة السلطان قابوس لبیئة 

الطلبة المعلمین المسجلین طالبا وطالبة من  ٦١المختبرات العلمیة. تكونت عینة الدراسة من 

أما  م.٢٠٠٨/٢٠٠٩بتخصص العلوم في كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس للعام الجامعي 

وذلك بعد حساب دالالت الصدق والثبات أداة الدراسة فتمّثلت في مقیاس بیئة المختبرات العلمیة، 

فقرة موزعة في خمسة  ٣٥ن المقیاس من ).وتكوّ ٠.٧٢(له  كرونباخوقد بلغ معامل ألفاله، 

مجاالت. وبینت النتائج ما یلي: 

المقیاس كما یلي: مجاالتزلیا وفقا لتنایةترتیب تقدیر الطالب لبیئة المختبرات العلمجاء -

(المواد واألجهزة، وضوح التعلیمات، التكامل بین المواد النظریة والعملي، والعالقات مع 

.الطلبة بعضهم بعضا ومع المشرفین، والتجارب ذات النهایة المفتوحة)

) بین الطالب والطالبات في مجمل٠.٠٥≤عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (-

فقرات المقیاس وفي جمیع مجاالت الدراسة ما عدا مجال المواد واألجهزة ولصالح الطالبات، 

ومجال التجارب ذات النهایة المفتوحة لصالح الطالب الذكور.

تخصص األحیاء تقدیر طالب ) بین ٠.٠٥≤عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (-

ي مجمل فقرات المقیاس وفي جمیع أبعاده طالب تخصصي الكیمیاء والفیزیاء فتقدیروبین 

ما عدا البعدین الثاني (التجارب ذات النهایات المفتوحة) فقد تفوق طالب تخصص األحیاء 

في تقدیرهم على نظرائهم في تخصصي الكیمیاء والفیزیاء، والبعد الخامس ( المواد واألجهزة) 

صص األحیاء.    وتفوق طالب تخصصي الكیمیاء والفیزیاء على نظرائهم في تخ

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تفعیل الجانب العملي من المساقات 

الدراسیة بصورة استقصائیة وٕاجراء المزید من الدراسات المرتبطة ببیئة المختبر.
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Abstract:
The study aimed at investigating the Sultan Qaboos University

laboratory environment as prospected by science student teachers. A

Science Laboratory Environment Inventory has been administered to 61

students enrolled in the College of Education (Science Education) in the

year 2008/2009. The instrument validity had been verified through a

panel of judges, whereas the reliability coefficient of internal consistency

was (0.72). The findings revealed the followings:

- The students highly prospect the science laboratory environment, with

the following rank (Materials and Equipment, Clear Information,

Collaboration of Theory and Practice, Students-Students and Students-

Mentors interactions, open-ended tasks).

- There were no significant differences in students’ prospects with

respect to gender (in exception of Materials and Equipment in favor of

female and Open-ended Tasks in favor of male students.

- There were no significant differences in students’ prospects with

respect to student’s major (in exception of Materials and Equipment in

favor of Chemistry & Physics students and Open-ended Tasks in favor

of Biology students.

Accordingly, the researchers had drawn a number of

recommendations.
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مقدمة الدراسة وخلفیتھا:
ولم تعد یقدمه المجتمع ألبنائه هي تعلیمهم،أنیمكنهبةأجمعت األدبیات التربویة بأن أعظم

المعاصرة أثبتت بما ال یدع منطقة من العالم، فالتجارب الدولیة أي فيأهمیة التعلیم مسألة محل جدل 

 فيأحرزت شوطًا كبیرًا التين كل الدول ، وأالتعلیميهمجاًال للشك أن بدایة التقدم الحقیقیة بل والوحیدة 

جعلت من التعلیم وسیلة للتغلب على تحدیاتها.التقدم

وذلك وتولي االتجاهات الحدیثة في التربیة العلمیة المختبر ونشاطاته أهمیة كبیرة ودورًا بارزًا 

تدریس العلوم، حیث قیل "أن العلم لیس لكونه القلب النابض لو رتباطه ارتباطًا عضویَا بالمواد العلمیة، ال

تدریس ومن المعلوم بأن ). ١٩٩٩:١٦٠علمًا ما لم یكن مصحوبًا بالتجریب والعلم المخبري" (زیتون، 

یفكر  نالعلوم ینفرد عن غیره من تدریس المواد األخرى بكثرة اهتمامه بإجراء التجارب العلمیة؛ إذ ما أ

د النشاطات أو التجارب المتعلقة به. ولیس حدّ یر منهج للعلوم إال وتُ في بناء أو تدریس أو تطو التربویون 

هذا االرتباط العضوي بین تدریس العلوم ووجود التجارب إال دعمًا وٕاغناًء لذلك التدریس، إذ كثیرًا ما 

أهداف التربیة حتى أن أوضح المتخصصون في مجال تدریس  العلوم  أهمیة هذا االرتباط في تحقیق 

  ) ١٠١: ١٩٩٦لتدریس العلوم الجّید دون تجارب"(العاني،ل "ال وجود بعضهم قا

وألهمیة المختبر، فإنه ال یكاد یخلو مساق علوم في الجامعات من جزء عملي مرافق، حیث 

لونیتا هوفستاین و كل من شیریرى التربویون أن المختبر ذو مكانة محوریة في تنظیم نشاطات التعلیم. وی

)Hofestein & Lunetta, أن المختبر هو المكان الذي یزود إلى ) ٢٠٠١) و عطا اهللا (1982

وهو وسیلة فّعالة في .المتعلم بنشاطات تعینه على التعلم وتثیر انتباهه وتشجعه على دراسة العلوم

توضیح المفاهیم والظواهر ومعالجة العملیات، وله دور كبیر في تنمیة التفكیر اإلبداعي وقدرات حل 

) إلى أن غنى البیئة ٢٠٠٣السبیعي( هدىتنمیة اتجاهات إیجابیة نحو العلم. وقد أشارتالمشكالت و 

التعلیمیة بالمثیرات والعناصر الجذابة تعمل على تشویق الطلبة للتعلیم، وتثیر انتباههم وحبهم للبقاء 

دراسة هذه داخل حجرة الدراسة فیعمل على تحسین اتجاهاتهم نحو المدرسة ویزید من إقبال الطالب على

المقررات.

ورغم اختالف وجهات النظر حول أهمیة المختبر في تدریس العلوم، إال أن هناك شبه اتفاق 

عام في األدب التربوي حول األهداف والغایات والفوائد التي من المفترض أن یحققها العمل المخبري في 

تحقیقها من خالل استخدام العمل فقد أوردت األدبیات مجموعة من األهداف المتوقع ،تدریس العلوم

Hofesteinالمخبري في تعلیم العلوم ( & Lunetta, 1982 and Wellington, یمكن (1998

بعض المهارات العملیة، وٕاكسابه المتعلمینإیجازها في إثارته للدافعیة والمتعة وجذب االهتمام، وٕاكسابه

دیم الفرصة للمتعلمین لفهم وممارسة الطریقة بعض المعارف العلمیة، وتنمیة االتجاهات العلمیة، وتق

العلمیة.

ولن یحقق المختبر الفائدة المرجّوة منه إال بجعل بیئة المختبر مناسبة لذلك، بحیث یستطیع 

الطالب العمل في المختبر بیسر وسهولة. وقد أكّدت الكثیر من األدبیات على دور البیئة التعلیمیة في 

,Hofsteinأوضح هوفستاین وزمالؤه (تنفیذ نشاطات التعلم، فقد  Gluzman, Be-Zvi & Samuel,
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) ١٩٩٦) إلى أن عالقة البیئة بالتدریس كعالقة القدرة بالتحصیل، ویؤكد الخلیلي وحیدر ویونس (1980

على أهمیة وجود بیئة تعلیمیة فاعلة تساعد المعلم والمتعلم على تحقیق األهداف التعلیمیة المبتغاة من 

) وجود البیئة المناسبة جوهر عملیة التفاعل داخل ٢٠٠١دریس. واعتبر أبو جاللة وعلیمات (عملیة الت

في جعل عملیة التدریس أكثر كفایة وٕانتاجیة. وأشار الحاج اً كبیر اً غرفة الصف الدراسي، وأن لها دور 

 لدى العلیاالتفكیرمستویاتوتدعیمتحفیز في بیئة التعلیمیة التعلمیة الجیدةدور ال) إلى ٢٠٠٢(

جوبناءتقوم بكما أن البیئة التعلیمیة.وتدعمهاالتفكیرعملیةوتتعهدللتفكیرفرصة، كما تقدمالطالب

أیضاً البیئةوتسهم.وترجمتهاالمعلوماتاستدعاءمستوىمن أعلى درجة إلى بهویسموالتفكیریغذي

.تعقیداً األكثرالتفكیرعملیاتتعهد في

وجهات الحدیثة عن القدیمة في نظرتها للعمل المخبري؛ إذ لم یعد هناك فصل وقد اختلفت الت

بین النظري والعملي، ولم یعد األول قائدًا والثاني تابعًا أو ذیًال له، بل أصبحا متكاملین، وكثیرا ما تكون 

لدول ).  لذلك فإن حركات التطویر في ا١٩٩٦التجارب العلمیة منطلقا وبدایة في التدریس(العاني، 

المتقدمة حرصت على تفعیل دور المختبر في العلمیة التعلیمیة التعلمیة، فالحركة التربویة الواسعة التي 

حدثت في الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة نقلت النشاط العملي المخبري من دوره 

دور استقصائي جدید، التوضیحي الرتیب الذي یتبع تعلم المعرفة في غرفة الصف بشكل لفظي، إلى 

المعرفة النظریة والعملیة وداعیة إلى تحقیق التكامل بین ملغیة بذلك الفصل بین الصف والمختبر و 

,Al-Shuaili، ٢٠٠٥بینهما (شاهین،  2000.(

كارثة كما یؤدي إلىللعمل المخبري، فإن الفشل في إحدى التجارب الهذا التوّجهوفي ضوء 

ینبثق من خالل الفشل هذا الفشل إلى تعلیم أفضل، حیثأّدىربما بل السابق یتصور معلم العلوم في 

واقتراح الحلول بغیة التوصل إلى نتائج ،مجموعة من األسئلة التي تناقش أسباب الفشل، ووضع الفروض

لى عدم الطلب من إلتدریس العلوم باستخدام العمل الخبري تدعو كما أن الفلسفة الحدیثة.أكثر نجاحا

فالتحضیر ربما یضعف لدیهم الرغبة و الحماس في التعلم، ،للمادة العلمیةسبقملتالمیذ التحضیر الا

أوقات یعیق المتعلم فيقد التحضیر و لدیهم عادات دراسیة غیر مرغوبة كحفظ المادة الدراسیة. كما ینمي

من خالل التجریب دة العلمیةالتوصل المتعلم بنفسه إلى الماویعیق أیضاكثیرة عن التعلم الذاتي السلیم 

  .)٢٠٠٥(شاهین، واكتشاف العالقات

إال أن دور المختبر یتأثر بالعدید من العوامل منها مدى اإلنجازات التي یحققها في العملیة 

التعلیمیة، وموقف المتعلمین من قدرة المختبر على تحقیق أهدافه. وعلیه برزت مجموعة من التساؤالت 

المختبر، منها: كیف یستطیع الطالب القیام بالعمل المخبري بأكمل وجه وبشكل ذات العالقة بتوظیف

ممتع ومفید؟ وكیف یستطیع الطالب من خالل العمل المخبري اكتساب المعلومات الضروریة والمهارات 

األساسیة التي تساعده في التعامل مع متطلبات العصر وتنمي قدراته العقلیة ومهاراته الحسیة؟      

فیما إذا كان الطالب یقومون بالعمل المخبري بطریقة ذات ل تساؤ الإفراز  منذلك كان ال بدل

على تحقیق الغایات المرجوة من العمل فیه.   امعنى. وال بد أیضا من الوقوف على بیئة المختبر وقدرته
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دید برزت لدیهما حاجة ماسة لتح ؛ومن خالل عمل الباحثین في میدان إعداد معلمي العلوم

تقدیر الطالب المعلمین بتخصص العلوم لبیئة المختبرات العلمیة خالل فترة إعدادهم التخصصي، سعیًا 

منهما في رصد الواقع للتعرف على إنجازاته ونواحي قصوره، ونظرا لألهمیة القصوى إلعداد معلم 

ي تشهده البالد، تطور المستقبل اإلعداد الكافي، خاصة وأنه من الضروري أن یواكب التطور التربوي الذ

مماثل في إعداد المعلمین. 

الدراسات السابقة:
في سبیل تكوین خلفیة نظریة وعلمیة جیدة عن الموضوع، قام الباحثان بالبحث عن الدراسات 

التي تناولت هذا الموضوع في المجالت والدوریات، وفي شبكة المعلومات العالمیة، وقواعد البیانات مثل 

ERIC وDAI..وفیما یلي استعراض لبعض تلك الدراسات

Chandraقام شاندرا وفیشر ( & Fisher, إدراك الطالب لبیئة مدى ) بدراسة لتحدید 2009

المختبرات القائمة على التعلم باالنترنت، واستخدمت الدراسة األسلوب الوصفي حیث قام الباحثان 

س العلوم والفیزیاء في إحدى المدارس الثانویة بتصمیم موقع إلكتروني عبر االنترنت للمساعدة في تدری

باسترالیا. وبینت النتائج فاعلیة هذا النوع من المختبرات خاصة وأنه یبرز دور المعلم بصورة كبیرة. 

Fraserوأجرى فریزر ولي ( & Lee, ) دراسة لتقصي تقدیر بیئة المختبرات العلمیة في 2008

الطالب، واستخدم الباحثان لذلك مقیاس بیئة المختبرات العلمیة المدارس الثانویة بكوریا من وجهة نظر

)Science Laboratory Environment Inventory الصدق للمقیاس.  دالالت) وتم حساب

ن من و منهم في تخصصات العلوم اإلنسانیة والباق ١٤٥طالبا وطالبة ( ٤٣٩وتكونت عینة الدراسة من 

دراسة أن طالب التخصصات العلمیة یقّدرون بیئة المختبرات التخصصات العلمیة)، وبینت نتائج ال

بصورة أكبر من تقدیر أقرانهم في التخصصات اإلنسانیة. كما أظهرت النتائج أیضا وجود عالقة 

ارتباطیة بین تقدیر الطالب لبیئة المختبرات وبین اتجاهاتهم نحو العلوم.  

Wolfوولف وفریزر (وفي دراسة قام بها & Fraser, ) هدفت إلى مقارنة إدراك 2007

واتجاهات وتحصیل الطالب لبیئة المختبرات عند التدریس فیها بالطریقة االستقصائیة والتدریس بالطرق 

مقیاس بیئة التعلم داخل المختبر والثاني مقیاس  ااألخرى. واستخدم الباحثان لذلك مقیاسین أحداهم

شعبة دراسیة، تم تدریس  ٧١وطالبة موزعین في طالبا ١٤٣٤لالتجاهات. تكونت عینة الدراسة من 

عند ونمو االتجاهات شعب) بالطریقة االستقصائیة. وبینت النتائج فاعلیة بیئة المختبرات  ٨منهم ( ١٥٦

استخدام الطریقة االستقصائیة في تدریس األنشطة المخبریة.

;Langوأجرى النج ووونج وفریزر( Wong & Fraser, تقدیر الطالب ) دراسة لتقصي 2005

لبیئة مختبرات الكیمیاء في سنغافورة والتفاعل الصفي بین المعلم والمتعلمین واتجاهات الطالب نحو 

Chemistryالكیمیاء، واستخدم الباحثون لذلك مقیاس بیئة مختبرات الكیمیاء ( Laboratory

Environment Inventoryجاهات نحو )، واستبانة خاصة لقیاس التفاعل الصفي ومقیاس لالت

طالبا من الطالب الموهوبین وغیر الموهوبین في المدارس  ٤٩٧الكیمیاء. تألفت عینة الدراسة من 
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الثانویة في سنغافورة. وأظهرت النتائج وجود اختالف في تقدیر الطالب لبیئة المختبرات وللتفاعل الصفي 

جود ارتباط دال إحصائیا بدرجة تعزى للنوع وللقدرة (موهوب/غیر موهوب). كما أظهرت النتائج أیضا و 

متوسطة بین اتجاهات الطالب نحو الكیمیاء وبین كل من درجة تقدیرهم لبیئة المختبر ودرجة التفاعل 

الصفي بین المعلم والطالب.    

) بدراسة للكشف عن أثر متغیرات الكلیة والسنة ٢٠٠٣( خطایبة والشعیليوقام أمبوسعیدي و 

على تقدیر طالب تخصص الكیمیاء للبیئة الواقعیة والمفضلة للمختبرات الدراسیة والمعدل الدراسي

العلمیة بجامعة السلطان قابوس. واستخدم الباحثون في ذلك أستبانة تم إعدادها خصیصا لذلك، وتكونت 

طالبا وطالبا، وبینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة بین تقدیر الطالب للبیئة  ١٥٥عینة الدراسة من 

اقعیة تبعا لمتغیرات الكلیة والسنة الدراسیة والمعدل الدراسي. كذلك لم تظهر النتائج فروق دالة الو 

إحصائیا لتقدیر الطالب للبیئة المفضلة تبعا لهذه المتغیرات، إال أنها أشارت إلى وجود عالقة ارتباطیة 

ضعیفة بین تقدیراتهم للبیئة الواقعیة وتقدیراتهم للبیئة المفضلة.

Fraserدراسة قام بها فریزر وویلكنسون (وفي  & Wilkinson, ) بعنوان "مناخ 1993

مختبرات العلوم في المدارس والجامعات البریطانیة" قام الباحثان باستخدام مقیاس بیئة المختبرات العلمیة

)Science Laboratory Environment Inventory بعد تطویره وحساب صدقه وثباته. تألفت (

مختبر علوم. وبینت النتائج تساوي تقدیر الطالب لبیئة  ٢٦٩طالبًا في  ٥٤٤٧راسة من عینة الد

المختبرات الواقعیة والبیئة المفضلة للمختبرات.   

كما أورد األدب التربوي عددا من الدراسات التي استهدفت أثر البیئة المدرسیة ومستویات تقدیر 

;Syvertsen)رتسن وفالناجن وستوتالطالب لها، ومن بین هذه الدراسات دراسة سف Flanagan and

Stout, تقصي مستوى تقدیر الطالب للبیئة المدرسیة ومدى اهتمامهم بمشاركة التي هدفت (2009

أقرانهم في معالجة األخطاء السلوكیة. وقد قام الباحثون بإعداد سیناریو لممارسات طالبیة خاطئة وطلب 

ل اختیار واحدا من أربعة بدائل قدمت كحلول مقترحة لمواجهة من الطالب تحدید استجابتهم من خال

هذه البدائل: التدخل الفوري، أو إبالغ المعلم أو المدیر، أو مناقشة األمر مع  تالسلوك الخطأ. وتضمن

طالبا تم  ١٩٣٣الطالب دون إخطار المعلم أو المدیر، أو تجاهل األمر. وقد تكونت عینة الدراسة من 

مدرسة علیا ومتوسطة في والیتي میسوري وبنسلفانیا األمریكیة. وبینت  ١٣ئیا یمثلون اختیارهم عشوا

النتائج أن طالب المدارس العلیا یمیلون للتدخل الفوري لمعالجة الخطأ، بینما یمیل طالب المدارس 

یر. وأجمع المتوسطة لكتمان األمر واالقتصار بمناقشة أقرانهم، وقلیال ما یقومون بإخطار المعلم أو المد

الطالب على أهمیة عدم تجاهل السلوك الخطأ وضرورة توجیه القرین إلى السلوك القویم مما یدل على 

وجود مناخ صفي سلیم بین الطالب في معظم المدارس الوالیتین عینة الدراسة.     

الكیمیاء وكل منالتعرف على العالقة بین التحصیل في مادة) ٢٠٠٨دراسة بخش (استهدفت و 

استخدمت الباحثة مقیاس إدراك الطالبات لبیئة الفصل ، و لهاطالبات لبیئة الفصل وأسالیب تعلمهمالإدراك 

طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بالمملكة  ٢٥، وتكونت عینة الدراسة من واستبیان أسالیب التعلم

یل في الكیمیاء وبین إدراك أظهرت النتائج وجود عالقة دالة وموجبة بین التحصة.السعودیالعربیة
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العالقة تكون أكبر في حالة بیئة الفصل ولوحظ أن هذه،لبیئة الفصل الواقعیة والمفضلةالطالبات

دالة موجبة بین التحصیل في الكیمیاء وبین جمیع أبعاد كما أظهرت النتائج أیضًا وجود عالقة.المفضلة

الوقت والتركیز وعملیات تكوین المعلومات واختیار والدافعیة وتنظیممقیاس أسالیب التعلم کاالتجاه

فیما عدا ُبعد القلقووسائل معینة في الدراسة واختبار الذات واستراتیجیات االختباراألساسیةاألفكار 

.الذي كانت العالقة بینه وبین التحصیل سالبة

ة (كما یدركها ) بدراسة لمعرفة أثر التفاعل بین البیئة المدرسی٢٠٠٨وقام علي ومحمد (

الطالب) والدافعیة الدراسیة والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة. وأعّد الباحثان اختبارا 

,Smithتحصیلیا، كما استخدما مقیاس البیئة المدرسیة من إعداد ( ) ومقیاس الدافعیة الدراسیة 2005

McInerneyمن إعداد ( & Ali, وتعریبهما ألغراض الدراسة. ) وقام الباحثان بترجمتهما2006

طالبا وطالبة من طالب المرحلة اإلعدادیة بمحافظة جنوب الوادي  ١٢٣وتكونت عینة الدراسة من 

بمصر. وأشارت النتائج على وجود عالقة تفاعلیة تبادلیة بین البیئة المدرسیة كما یدركها الطالب 

ودافعیتهم الدراسیة وتحصیلهم الدراسي. 

;Koth(كوث وبراد شو و لیفها كل منوفي دراسة أجرا Bradshaw and Leaf, 2008(

للتنبؤ عن العوامل المؤثرة في فاعلیة البیئة التعلیمیة من وجهة نظر الطالب. وقد قام الباحثون بإعداد 

قائمة صنفت العوامل المؤثرة في البیئة التعلیمیة على مستویات مختلفة: على المستوى الفردي والمستوي 

مدرسة ابتدائیة، وبینت  ٣٧طالبا یمثلون  ٢٤٦٨ي والمستوى المدرسي. وتكونت عینة الدراسة من الصف

النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في البیئة التعلیمیة لدى الطالب عینة الدراسة هي النوع والعرق على 

المستوى المستوى الفردي، وخصائص المعلم وحجم الصف والمشاكل المرتبطة بسلوك الطالب على 

الفصلي. أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على المستوى المدرسي فكانت دخل المعلم وحجم المدرسة. 

) بدراسة للتحقق من فاعلیة البیئة المدرسیة على تنمیة االبتكار ومفهوم ٢٠٠٥وقامت جمعة (

حطب)، ومقیاس الذات لدى الطالب. واستخدمت لذلك اختبار التفكیر االبتكاري لتورانس (ترجمة أبو

طالبا وطالبة من عدد من  ٢٤٠مفهوم الذات ومقیاس البیئة المدرسیة من إعدادها. وبلغت عینة الدراسة 

المدارس بمحافظة القاهرة روعي أن یمثلون مختلف الشرائح االجتماعیة واالقتصادیة من المجتمع 

ة ألخرى إال أنها تعیق السلوك المصري. وأظهرت النتائج أن البیئة المدرسیة رغم اختالفها من مدرس

االبتكاري لدى الطالب عینة الدراسة، وأن مفهوم التعلیم لدى هؤالء الطالب ما زال تقلیدیا ویقتصر على 

الحفظ والتلقین، مما یؤدي إلى عدم تنمیة شخصیاتهم وعدم إحساسهم بذواتهم. كما بینت النتائج أیضا 

تغیر النوع في تنمیة البیئة المدرسیة لالبتكار ومفهوم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لم

  الذات.   

) لتحدید تقدیر الطالب تخصص العلوم في ٢٠٠٣أمبوسعیدي والشعیلي (في دراسة أجراها و 

كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس للبیئة الصفیة في تدریس مقررات طرق تدریس العلوم، قام الباحثان 

خماسي لتحدید واقع التدریس والتفاعل بین المحاضر والطالب في محاضرة مقرر ببناء مقیاس ذي تدریج

طالبا وطالبا من تخصصي الفیزیاء والكیمیاء.  ٨١طرق تدریس العلوم. وتكونت عینة الدراسة من 
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%) كما بینت عدم وجود فروق دالة ٥٦.٣كشفت نتائج الدراسة تدني تقدیر الطالب للبیئة الصفیة (

تعزى لمتغیرات النوع، والتخصص، بینما ظهرت فروق دالة تقدیر الطالب للبیئة الصفیةإحصائیًا في 

إحصائیا تبعا لمتغیر المعدل الدراسي العام لصالح الطالب ذوي المعدالت المرتفعة.

Pfeifer(بفیفر وشنیدر وحددت دراسة & Schneider, ) مستوى تقدیر البیئة الجامعیة 1974

لبیض في كولومبیا. ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصمیم أستبانة تألفت لدى الطالب السود وا

مجاًال حددت منها خمسة مجاالت للطالب البیض وستة مجاالت  ١١فقرة متضمنة في  ١١٥من 

للطالب السود. وبینت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مستوى تقدیر الطالب للبیئة 

عرق لصالح الطالب البیض، مما یعنى أن تقدیر الطالب البیض للبیئة الجامعیة أعلى الجامعیة ُتعزى لل

من تقدیر الطالب السود لها.   

مشكلة الدراسة وأسئلتھا:
تشهد سلطنة عمان إصالحات تربویة مهمة في كافة نظامها التربوي، وقد تطلب ذلك العمل 

ع تهیئة الظروف المناسبة للطالب الكتساب مهارات على جعل المناهج الدراسیة أكثر إثارة للتفكیر م

معرفیة لحل المشكالت. األمر الذي یتطلب مراجعة للممارسات القائمة في التعلیم والتقویم وٕاعادة بناء 

بغیة أن یكون الطالب منتجًا ومبدعًا ال أن یكون مجرد  ؛البیئة التعلیمیة والتركیز على مهارات التفكیر

.یقوله اآلخرونلمااً دمردّ اً حافظ

من حركات التطویر التربوي تعطي اهتمامًا للبیئة التعلیمیة األمر الذي جعل اً ویالحظ أن كثیر 

توفیر بیئة تعلیمیة تعلمیة مناسبة عبر كافة المناهج خیارًا حیویًا في إعادة بناء التعلیم المدرسي. 

ت وزارة التربیة والتعلیم وبشدة بضرورة وقد عني النظام التعلیمي بالسلطنة بالعمل المخبري حیث أوص

م. حیث أولت المختبر ١٩٩٨االهتمام بالمختبرات في المدارس مع البدء بالتعلیم األساسي في العام 

والعمل المخبري عنایة فائقة بتزویده بكافة المستلزمات الضروریة فیه من أدوات وأجهزة ومواد وكوادر 

المختبرات العلمیة، باهتمامًا وعنایة بالغتي األهمیةان قابوس جامعة السلطكما أولت بشریة مؤهلة. 

وفي حین . ١٩٨٦وكان إنشاؤها مالزما لبدایة التدریس فیها حیث تأسست كلیتي التربیة والعلوم في العام 

اإلعداد تربیة؛ تضم كلیة العلوم عددا من األقسام تقوم بالعلوم بكلیة التخصص لطلبة المهنيیتم اإلعداد 

. هؤالء الطالبخصصي لالت

وال شك أن المناخ داخل المختبرات العلمیة؛ بمكوناته من مواد تعلیمیة، وأسالیب تعلیم، ومهمات 

تعلیمیة، واتجاهات إیجابیة نحو تعلیم التفكیر، ومظاهر مادیة من أثاث ووسائل معینة؛ یعمل على توفیر 

.ي یؤدي إلى مزید من التعلم، األمر الذالبنیة التحتیة لتنمیة التفكیر واإلبداع

معنى (بمادته وطریقته) إجرائیا لدى الطالب، فإنه مختبربناًء على ما سبق، وٕاذا ما أرید أن یكون لل

القائمین على هذه السلیمة؛ وبالتالي فإن على توفیر البیئة التعلیمیةیتطلب ذلك أن یتم ذلك من خالل 

لتحقیق األهداف التعلیمیة المنشودة. المناسبة یمیة التعلبیئةأن یهیئوا الفرص والالمختبرات
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مستوى تقدیر الطالب المعلمین لبیئة المختبرات الدراسة الكشف عن ومن هنا تحاول هذه 

الكشف عن مستوى تقدیر الطلبة وتتجلى أهدافها في العلمیة بكلیة العلوم جامعة السلطان قابوس.

مختبرات العلمیة وتحدید اختالفها باختالف النوع والتخصص. جامعة السلطان قابوس لبیئة البالمعلمین 

الكشف عن مواطن الضعف والقوة لدى الطلبة المعلمین قیما یتصل بتقدیراتهم لبیئة كما تهدف ایضا إلى 

قدم مجموعة من التوصیات ویؤمل كذلك من هذه الدراسة أن تالمختبرات في جامعة السلطان قابوس.

تسفر عنه نتائج الدراسة. والمقترحات في ضوء ما 

جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة:  ى ذلكوعل

لبیئة المختبرات العلمیة؟بجامعة السلطان قابوس ما تقدیر الطلبة المعلمین .١

تقدیر الطلبة المعلمین ) بین٠.٠٥≤(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل .٢

  ؟(ذكر/أنثى)النوعتعزى لمتغیریئة المختبرات العلمیة لببجامعة السلطان قابوس

تقدیر الطلبة المعلمین ) بین٠.٠٥≤(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل .٣

(علوم بیولوجیة/علوم التخصصتعزى لمتغیرلبیئة المختبرات العلمیة بجامعة السلطان قابوس

؟فیزیائیة)

أھمیة الدراسة ومبرراتھا:
لبیئة المختبرات العلمیة المعلم تبرز أهمیة هذه الدراسة في ضرورة التعرف على تقدیر الطالب

في الرقي بتحصیله العلمي ولما فیه من أهمیة قصوى لتهیئة بیئة تعلمیة اً رئیسیباعتبار ذلك عامالً 

لجوانب المتعلقة مناسبة. كما تكمن أهمیتها في الحاجة إلى تغطیة النقص في الدراسات التي تستقصي ا

بالمختبر في المستوى الجامعي، وهي بذلك تعد إضافة أخرى في مجال الدراسات المحلیة التي تعنى 

العلمیة. تببیئة المختبرا

وتتمثل كذلك األهمیة في ما یمكن أن تسهم به في میدان تدریس العلوم للقائمین على 

وللقائمین على توفیر األدوات والمواد في هذه المختبرات من معّدي خطط للمساقات العلمیة بالجامعة 

في كلیة العلوم لمحاولة التغییر نحو األفضل في عملیة للمسئولینالمختبرات، إذ یؤّمل أن تقّدم مؤشرا 

التعلیم.  

حدود الدراسة:
لهذه الدراسة عدد من الحدود تحد من تعمیمها، وهي على النحو اآلتي:

لطلبة المعلمین تخصص العلوم لبیئة المختبرات العلمیة.الحدود الموضوعیة: تقدیرات ا-

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الحدود الزمانیة: تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي -

بكلیة المقّیدین الحدود المكانیة: تم تطبیق الدراسة على عینة من الطلبة المعلمین تخصص العلوم -

التربیة جامعة السلطان قابوس.

متغیرات الدراسة:
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تتضمن الدراسة المتغیرات التالیة:

لبیئة المختبرات العلمیةبجامعة السلطان قابوس تقدیر الطلبة المعلمین المتغیر المستقل:  -

المتغیرات التابعة:-

وله مستویان (علوم بیولوجیة/علوم فیزیائیة)لتخصصالنوع وله مستویان (ذكر/أنثى)، وا

للدراسة:التعریفات اإلجرائیة
) البیئة التعلیمیة على أنها ٤٥: ١٩٩٦: یعّرف اللقاني والجمل (تقدیر بیئة المختبرات العلمیة

"الظروف الفیزیقیة والنفسیة التي یوفرها المعلم لتالمیذه في الموقف التعلیمي، وبقدر جودة ومالءمة 

ّرفها الباحثان في هذه الدراسة بأنها الظروف بقدر ما تكون البیئة مناسبة لتوفیر خبرات غنیة ومؤثرة". ویع

الظروف المحیطة بالطالب المعلم في مختبرات كلیة العلوم بجامعة السلطان قابوس، ویتم تحدید تقدیر 

الطالب لها في هذه الدراسة بالعالمة التي یحصل علیها الطالب المعلم في مقیاس بیئة المختبرات 

العلمیة التي تم إعداده لهذا الغرض. 

تمع الدراسة وعینتھا:مج
تكّون مجتمع الدراسة من جمیع الطلبة المعلمین المسجلین بتخصص العلوم في كلیة التربیة 

) طالبا وطالبة، أما عینة ١٩٠، والبالغ عددهم (٢٠٠٨/٢٠٠٩بجامعة السلطان قابوس للعام الجامعي 

) طالبا وطالبة، أي ٦١بلغت (لتربیة و تم تحدیدها بالطلبة المسجلین في السنة الرابعة بكلیة االدراسة فقد 

% من مجتمع الدراسة. ٣٢ما نسبته 
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ویشیر الجدول أدناه إلى بیان تفصیلي لعینة الدراسة تبعا للنوع والتخصص

التخصص
المجموععلوم فیزیائیةعلوم بیولوجیة

النوع

٩٧١٦  ذكور

٢١٢٤٤٥إناث

٣٠٣١٦١المجموع

أداة الدراسة:
Scienceت أداة الدراسة في مقیاس بیئة المختبرات العلمیةتمّثل Laboratory

Environment Inventory) والتي تم إعدادها من قبل فریزر وجیدینجز ومكروبي ،Fraser,

Giddings & Mcrobbie, للعلوم المدرسیة والریاضیاتونشـرت من قبـل المركز العالمـي ،)1992

)International Center For School Science and Mathematics(. و قد تم تعدیل هذه

)، وحیث قام ٢٠٠٣الشعیلي (خطایبة و من قبل  أمبوسعیدي و  ةاألداة واستخدمت على البیئة العمانی

) باستخدام ثبات ٠.٨٥(معامل ألفا كرونباخ له هؤالء الباحثین بالتحقق من صدقها وثباتها الذي بلغ 

بإجراء بعض التعدیالت الطفیفة قام الباحثان تحقیق أهداف هذه الدراسة ألغراض االتساق الداخلي. و 

بحساب على بنود األداة، كما اقتصرت األداة على قیاس تقدیر الطالب للبیئة الواقعیة فقط. وقاما كذلك 

  ).٠.٧٢ثبات المقیاس مرة أخرى باستخدام نفس الطریقة، وقد بلغ معامل ألفا (

یحتوى الجزء األول على تعلیمات اإلجابة عن المقیاس، والجزء الثاني :جزأینویتكون القیاس من 

.تدریج خماسي على نمط مقیاس لیكرتعنها فيیتضمن فقرات األداة؛ حیث یطلب من الطالب اإلجابة 

وقد تم بناء األداة في خمسة مجاالت ترتبط ببیئة المختبرات العلمیة والتفاعل فیها، هي:

، ٢١، ١٦، ١١، ٦، ١المجال األول: العالقات بین الطلبة بعضهم البعض مع المشرفین: الفقرات (.١

٣١، ٢٦ .(

).٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٧، ٢المجال الثاني: التجارب ذات النهایة المفتوحة: الفقرات (.٢

).٣٣، ٢٨، ٢٣، ١٨، ١٣، ٨، ٣المجال الثالث: التكامل بین المواد النظریة والعملیة: الفقرات (.٣

).٣٤، ٢٩، ٢٤، ١٩، ١٤، ٩، ٤المجال الرابع: وضوح التعلیمات: الفقرات (.٤

). ٣٥، ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥المجال الخامس: المواد واألجهزة: الفقرات (.٥

مجاالت كما هي موضحة في ال هذهفقرة موزعة على  )٣٥(عدد الفقرات إجمالي بلغ وقد 

  .)١ملحق(ال

ت على مجموعة من الفقرات تشیر إلى ممارسات معینة في ویشتمل كل من هذه المجاال

) ٥ألغراض معالجة البیانات الواردة في استجابات الطالب المعلمین، تم إعطاء الدرجة (المختبرات، و 

) لنادرا ودرجة واحدة ٢) ألحیانا، والدرجة (٣) لالستجابة غالبًا، والدرجة (٤لالستجابة دائمًا، والدرجة (

، ٩، ٨، ٦، ٥، ٣أما فیما یتعلق بالفقرات السالبة (مطلقا وذلك لجمیع فقرات األداة، فقط لالستجابة
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) ألحیان، ٣) لغالب، و (٢) لدائم، و(١) فقد أعطیت أرقام (٣٣، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٥

) لمطلق.٥) لنادر، و (٤و(

برات العلمیة كما یلي: وقد تم تصنیف مجمل استجابات الطالب لتحدید مستوى تقدیرهم لبیئة المخت

التقدیرالمتوسط الحسابيالتقدیرالمتوسط الحسابي

نادراً ١.٥٠-٢.٤٩دائماً ٤.٥٠-٥.٠٠

مطلقاً ١.٠٠-١.٤٩غالباً ٣.٥٠-٤.٤٩

أحیاناً ٢.٥٠-٣.٤٩

المعالجة اإلحصائیة:
اریة لإلجابة عن لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی

السؤال األول، واختبار "ت" للعینتین المستقلتین لإلجابة عن السؤالین الثاني والثالث. 

نتائج الدراسة ومناقشتھا:
تسلسل أسئلتها:ًا لوفقومناقشتها سیتم استعراض نتائج الدراسة 

:ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول من الدراسة

علمین تخصص العلوم لبیئة المختبرات العلمیة؟ما تقدیر الطلبة الم

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى التقدیر، 

المتوسطات أعلى ) الفقرات الخمس التي حصلت على ١لكل فقرة من فقرات المقیاس. ویوضح الجدول (

أدنى المتوسطات الحسابیة.الحسابیة، والفقرات الخمس التي حصلت على 

  )١جدول (ال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتقدیر ألعلى خمس فقرات وأدنى خمس فقرات.

رقم 

الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
التقدیر

أوال: أعلى خمس فقرات

غالبا٤.٤٣٠.٦٤٤أتعامل بشكل جید مع زمالئي الطلبة في المختبر١

غالبا٤.٣٠٠.٩٧٢اشعر بالخجل من منظر وشكل مختبرات كلیة العلوم١٥

غالبا٤.٢٧٠.٧١٠تتوفر أدوات ومواد أحتاجها في المختبر١٠

غالبا٤.٢٦٠.٧٧٣تتیح المختبرات الفرصة للعمل بشكل فردي وجماعي٣٥

غالبا٤.٢٠٠.٨١٣یتطلب من العمل في المختبر التقیید بقوانین محددة١٤

ثانیا: أدنى خمس فقرات

یسمح لي القیام بتجارب أخرى بنفسي بعیدا عن التجارب ١٧

المقررة علي في المقررات

نادرا١.٨٨٠.٩٥٠
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رقم 

الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
التقدیر

أقوم بتجارب مختلفة عما یقوم به الطلبة اآلخرون داخل ٢٢

المختبرات

نادرا١.٩٧١.١٢

طریقة یحدد أستاذ المختبر أو مشرف المختبر لنا ال٢٧

األنسب للقیام بالتجارب العملیة

نادرا٢.١٦٠.٨٦٠

یتطلب مني العمل في المختبر تصمیم التجارب بنفسي ٧

لحل المشكالت العلمیة

أحیانا٢.٦٠١.٢٨

توجد لدي فرصة بسیطة لتعرف الطلبة اآلخرین في ٦

المحاضرات الخاصة بالمختبر 

أحیانا٢.٨٧٠.٩٧٤

أعلى خمس فقرات تم تقدیرها بصورة مرتفعة من قبل الطالب وأقل یظهر من الجدول السابق

"أتعامل بشكل جید مع زمالئي تانخمس فقرات تم تقدیرها من الطالب بصورة متدنیة، وجاءت الفقر 

ین من فقراتأعلى فقرت"اشعر بالخجل من منظر وشكل مختبرات كلیة العلوم و"الطلبة في المختبر" 

"یسمح لي تانفي حین حصلت الفقر بالترتیب، ٤.٣٠ ،٤.٤٣ا مالحسابي لهالمقیاس وكان المتوسط 

أقوم بتجارب مختلفة عما و"القیام بتجارب أخرى بنفسي بعیدا عن التجارب المقررة علي في المقررات" 

بالترتیب امعلى أقل التقدیرات وكان المتوسط الحسابي له"یقوم به الطلبة اآلخرون داخل المختبرات

١.٩٧، ١.٨٨.  

كما تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتقدیر والترتیب لكل مجال من 

  ). ٢جدول (یبینها المجاالت المقیاس كما 

  )٢جدول (ال

الخمسة سالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لكل مجال من مجاالت المقیا

الترتیب التقدیر
االنحراف 

المعیاري

لمتوسطا

الحسابي
المجال

٤ غالبا ٠.٤٠٤ ٣.٥٣
العالقات بین الطلبة بعضهم بعضًا 

ومع المشرفین

٥ أحیانا ٠.٤٦٣ ٢.٧٢ النهایة المفتوحةالتجارب ذات 

٣ غالبا ٠.٦٨٦ ٣.٨٦ التكامل بین المواد النظریة والعملي

٢ غالبا ٠.٤١٨ ٣.٨٧ وضوح التعلیمات

١ غالبا ٠.٥٠٧ ٣.٩٨ ألجهزةالمواد وا

غالبا ٠.٢٩٠ ٣.٥٨ المقیاس ككل
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یظهر من الجدول أعاله أن ترتیب تقدیر الطالب لبیئة المختبرات العلمیة تنازلیا وفقا ألبعاد 

المقیاس جاءت كما یلي: (المواد واألجهزة، وضوح التعلیمات، التكامل بین المواد النظریة والعملي، 

.شرفین، والتجارب ذات النهایة المفتوحة)والعالقات مع الطلبة بعضهم بعضا ومع الم

وُیمكن أن ُتعزى هذه النتیجة إلى حرص جامعة السلطان قابوس على توفیر جمیع االحتیاجات 

الضروریة لسیر العملیة التعلیمیة فیها ودعمها مالیا بطریقة سخیة من الدولة كونها الجامعة الحكومیة 

واألجهزة الالزمة للتجارب العلمیة متوفرة وفي متناول الطالب. الوحیدة بالسلطنة. وعلیه فإن جمیع المواد 

كما یمكن تأویل وضوح التعلیمات لكون جمیع المقررات التدریسیة المرتبطة بطابع عملي مزودة 

بكتیبات (كراسات) معملیة یتم إعدادها من قبل المختصین بالجامعة وتطبع بالجامعة وتقدم لجمیع 

الجامعي بالسلطنة هو تعلیم مجاني لكافة الشرائح الطالبیة. وهذا یمكن أن الطالب خاصة وأن التعلیم

یبّرر أیضا ورود التكامل بین المواد النظریة والعلمیة لكون معظم المقررات العلمیة تتضمن جانبًا عملیًا 

العلوم  یتم تقدیمه في غرف المختبرات العلمیة. فوفقًا للخطة التدریسیة المعتمدة للطالب المعلم تخصص

ساعة معتمدة منها للمواد التخصصیة  ٧٢ساعة معتمدة، تم تخصیص  ١٢٩یدرس الطالب ما مجموعه 

من هذه المقررات شقًا تجریبیًا. ١٥مقررًا تدریسیًا، تتضمن ما یزید عن  ٢٢تتمثل في 

طالب)، بحیث یشترك  ٣-٢وغالبا ما یتم إجراء التجارب في صورة مجموعات صغیرة جدا (

في تحضیر مواد التجربة والقیام بها وجمع النتائج وتحلیلها وصوال لالستنتاج وكتابة التقریر في الطالب 

كراسة العملي وتسلیمه للمشرف المختص ویستمر هذا الوضع التفاعلي طیلة الوقت المخصص للتجربة، 

، ویبرر ظهور األمر الذي یسمح بالتفاعل الصفي إلى حد ما بین الطالب أنفسهم وبینهم وبین مشرفیهم

العالقات بصورة كبیرة داخل غرف المختبرات العلمیة، وهذا ما یفسر ارتفاع تقدیر الطالب لمجال 

العالقات المتبادلة.      

لجمیع األمور السابقة ناهیك عن وجود العدد الكافي من الدعم المادي والبشري المتمثل في 

ارتفاع تقدیر الطالب لهذا المجاالت التي تجسد بیئة المواد واألجهزة وفنیي المختبر ومشرفیه، أدى إلى

مختبرات علمیة مناسبة.    

أما انخفاض تقدیر الطالب لمجال التجارب ذات النهایات المفتوحة؛ فیكمن في تقدیم كراسات 

العملي للتجارب واألنشطة العملیة بصورة تتضمن هدف التجربة وأدواتها وخطواتها وقد یتم تحدید النتیجة 

سبقا كما في تجارب التحقق ونحوها، وهنا یقتصر أداء الطالب على اتباع التعلیمات المعطاة سطرًا م

سطرًا وتنفیذ اإلجراءات خطوة خطوة كالطاهي في المطعم، مما ال یسمح له القیام بالدور االستقصائي 

المطلوب.   

دراسة أمبوسعیدي ) واختلفت مع نتائج ٢٠٠٨واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة بخش (

) في تقدیر الطالب للبیئة الصفیة في تدریس مقررات طرق تدریس العلوم.٢٠٠٣والشعیلي (

:ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من الدراسة
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تقدیر الطلبة المعلمین ) بین٠.٠٥≤(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل 

  ؟(ذكر/أنثى)النوعتعزى لمتغیربیئة المختبرات العلمیة ل بجامعة السلطان قابوس

، تم حساب المتوسطات الحسابیة النوعالطلبة المعلمین باختالف تقدیرلمعرفة اختالف 

  ).٣واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" للعینتین المستقلتین (الجدول

  ) ٣جدول (ال

اختبار (ت) للفروق بین المتوسطات الحسابیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج

.النوعلتقدیر الطلبة المعلمین لبیئة المختبرات العلمیة تبعا لمتغیر 

المجال
مستوى 

المتغیر
  العدد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
قیمة (ت)

العالقات بین الطلبة بعضهم 

بعضًا ومع المشرفین

  ٠.٣٥٣  ٣.٥٢  ١٦  ذكور

  ٠.٤٢٤  ٣.٥١  ٤٥  إناث  ٠.١٨٤

  ٠.٤٦٣  ٢.٩٨  ١٦  ذكورالنهایة المفتوحةالتجارب ذات 

  ٠.٤٣٠  ٢.٦٢  ٤٥  إناث  *٢.٧٩

التكامل بین المواد النظریة 

والعملي

  ٠.٧٦٣  ٣.٧٦  ١٦  ذكور

  ٠.٦٦٣  ٣.٨٩  ٤٥  إناث  ٠.٦٦٤

وضوح التعلیمات
  ٠.٣٨٨  ٣.٧٢  ١٦  ذكور

  ٠.٤٢٠  ٣.٩٣  ٤٥  إناث  ١.٦٧

  زةالمواد واألجه
  ٠.٥٣٩  ٣.٧٣  ١٦  ذكور

  ٠.٤٦٩  ٤.٠٦  ٤٥  إناث  *٢.٣٨

المقیاس ككل
  ٠.٣٠١  ٣.٥٣  ١٦  ذكور

  ٠.٢٨٧  ٣.٥٩  ٤٥  إناث  ٠.٨١٣

)٠.٠٥≤عند (دال*

) بین الطالب ٠.٠٥≤) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (٣یتبین من الجدول (

ت الدراسة ما عدا مجال المواد واألجهزة ولصالح والطالبات في مجمل فقرات المقیاس وفي جمیع مجاال

الطالبات، ومجال التجارب ذات النهایة المفتوحة لصالح الطالب الذكور. 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة لكون النظام المتبع في الجامعة یقضي بتقدیم المحاضرات النظریة 

بین الجنسین، وعلیه لم تظهر والعملیة في غرف صفیة ومختبرات علمیة مشتركة دون تمییز أو فصل

فروق في تقدیر الطلبة والطالبات لمجمل فقرات المقیاس ولجمیع مجاالت الدراسة آنفة الذكر.

وباإلمكان أن ُیعزى تفّوق الطالبات على الطلبة في تقدیرهن لمجال المواد واألجهزة لوجود أغلب 

بة الذین ینتمي عدد كبیر منهم إلى الطالبات مقیدات في تخصصي الكیمیاء والفیزیاء بخالف الطل

تخصص األحیاء. ویبدو أن توافر المواد واألجهزة في مختبرات الكیمیاء والفیزیاء ظهر بصورة أكبر من 
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. وعلیه جاء تقدیر الطالبات لفقرات هذا ) أدناه٤جدول رقم (توافرها في مختبرات األحیاء، وهذا ما یؤكده 

هن الطلبة. المجال بصورة أكبر من تقدیر نظرائ

وقد ُتعزى هذه النتیجة أیضا إلى رغبة الطلبة الذكور في إنهاء التجربة بعكس الطالبات اللواتي 

یملن إلى البقاء في المختبر لفترة أطول وذلك ألسباب تتعلق بتوفیر الجامعة لهن خدمات اإلسكان 

ّرف واالستفادة القصوى من المواد والتغذیة والنقل الطالبي. األمر الذي یسمح للطالبة بتحري الدقة والتع

واألجهزة المتوفرة بالمختبر بخالف الطالب الذي یمیل إلنهاء التجربة واللحاق بزمالئه واستخدام وسائل 

المواصالت الخارجبة رجوعًا لمقّر سكناهم خارج الحرم الجامعي، خاصة وأن جمیع حصص المختبرات 

والفترة المسائیة. بمختلف التخصصات تكون في فترة ما بعد الظهر

وقد یفّسر السبب المذكور أعاله والمرتبط بالسكن الطالبي تقدیر الطالب الذكور بصورة أعلى 

من الطالبات لمجال التجارب ذات النهایات المفتوحة، وذلك بسبب عدم تأني الطلبة في قراءة التعلیمات 

قدیم التجربة في صورة توضیحیة شاملة واإلرشادات المعطاة في كراسة العلمي والتي غالبا ما تتضمن ت

لهدفها وخطواتها. ولمیل الطلبة في الشروع بالتجربة دون نظرة فاحصة للتعلیمات مما قد تبدو لهم 

التجارب وكأنها ذات نهایات مفتوحة رغم أنها غیر ذلك  وهذا ما یبرر تقدیر الطالبات للتجارب بأنها 

لیست ذات نهایات مفتوحة.

). ٢٠٠٣) ودراسة أمبوسعیدي والشعیلي (٢٠٠٥تیجة مع نتیجة دراسة جمعة (واتفقت هذه الن

Kothواختلفت النتیجة مع نتیجة دراسة كوث وزمالئه ( et al, Lang) ودراسة النج وزمالئه (2008

et al, 2005(.

:ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

تقدیر الطلبة المعلمین ) بین٠.٠٥≤(لة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دالهل 

؟(علوم بیولوجیة/علوم فیزیائیة)التخصصتعزى لمتغیرلبیئة المختبرات العلمیة بجامعة السلطان قابوس

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج اختبار (ت) للفروق بین ٤جدول (یبین ال

علمین لبیئة المختبرات العلمیة تبعا لمتغیر التخصص لمقیاس المتوسطات الحسابیة لتقدیر الطلبة الم

ككل ولكل مجال من مجاالته.
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  )٤جدول (ال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج اختبار (ت) للفروق بین المتوسطات الحسابیة 

لتقدیر الطلبة المعلمین لبیئة المختبرات العلمیة تبعا لمتغیر التخصص.

  العددمستوى المتغیرلالمجا
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
قیمة (ت)

العالقات بین الطلبة بعضهم 

بعضًا ومع المشرفین

  ٠.٣٥٣  ٣.٥٢  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٤٢٤  ٣.٥١  ٣١  علوم فیزیائیة  ٠.١٨٤

النهایة التجارب ذات 

المفتوحة

  ٠.٤٦٣  ٢.٩٨  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٤٣٠  ٢.٦٢  ٣١  ةعلوم فیزیائی  *٢.٧٩

التكامل بین المواد النظریة 

والعملي

  ٠.٧٦٣  ٣.٧٦  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٦٦٣  ٣.٨٩  ٣١  علوم فیزیائیة  ٠.٦٦٤

وضوح التعلیمات
  ٠.٣٨٨  ٣.٧٢  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٤٢٠  ٣.٩٣  ٣١  علوم فیزیائیة  ١.٦٧

المواد واألجهزة
  ٠.٥٣٩  ٣.٧٣  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٤٦٩  ٤.٠٦  ٣١  وم فیزیائیةعل  *٢.٣٨

المقیاس ككل
  ٠.٢٩٦  ٣.٥٢  ٣٠  علوم بیولوجیة

  ٠.٢٧٧  ٣.٦٤  ٣١  علوم فیزیائیة  ٠.٨١٣

)٠.٠٥≤عند (دال*

تقدیرات) بین ٠.٠٥≤یتبین من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (

ء والفیزیاء في مجمل فقرات المقیاس طالب تخصصي الكیمیاتقدیراتطالب تخصص األحیاء وبین 

وفي جمیع أبعاده ما عدا البعدین الثاني (التجارب ذات النهایات المفتوحة) فقد تفوق طالب تخصص 

األحیاء في تقدیرهم على نظرائهم في تخصصي الكیمیاء والفیزیاء، والبعد الخامس ( المواد واألجهزة) 

نظرائهم في تخصص األحیاء.      وتفوق طالب تخصصي الكیمیاء والفیزیاء على 

ویمكن أن ُتعزى النتیجة السابقة أیضا لتشابه الظروف اإلمكانات المتاحة في المختبرات العلمیة 

بمختلف التخصصات، وما یرتبط بها من دعم مادي وبشري، لذلك لم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة 

في مجمل فقرات المقیاس وفي أغلب مجاالته. 

یرتبط بتفوق طالب تخصص األحیاء (العلوم البیولوجیة) على نظرائهم في تخصصي أما فیما 

الكیمیاء والفیزیاء (العلوم الفیزیائیة) في تقدیرهم لمجال التجارب ذات النهایات المفتوحة، فقد ُیعزى إلى 

طة الكیمیاء أنه غالبًا ما تكون تجارب وأنشطة األحیاء أكثر ارتباطًا بالبیئة في حین تمیل تجارب وأنش

والفیزیاء إلى ارتباطها الوثیق الواضح باألدوات واألجهزة والمواد المتوفرة في المختبرات العلمیة، والتي 

أخذت الجامعة على عاتقها توفیرها.

كما یمكن أن ُتعزى هذه النتیجة أیضًا إلى تضمین بعض التجارب التي تتطلب من الطالب 

التجارب تجربة األسموزیة في النبات صول إلى النتائج. ومن بین هذه أتباع الطریقة االستقصائیة في الو 
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والتي تتطلب التفكیر في كیفیة حدوثها في نباتات مختلفة في أوساط مختلفة وما یرتبط بها من تخزین 

المیاه في األوراق باختالف أنواعها، وتجربة التمثیل الضوئي واختالفه في متغیرات محددة كسقي النبات 

ذب أو ماء غیر عذب، وعند تغییر درجة الحرارة ونوع وكمیة الغازات المتصاعدة من عملیة بماء ع

.، وغیر ذلك من التجارب األخرىالتمثیل في حاالت مختلفة

وتتسم أغلب تجارب تخصصي الكیمیاء والفیزیاء بالنمط السائد في العمل التجریبي (المختبر 

ألدوات والطریقة (وربما النتیجة)، وما على الطالب إال التوضیحي)، حیث تقدم الهدف من التجربة وا

أتباع الخطوات والتعلیمات المعطاة في كراسة العملي.   

أما بالنسبة لتفوق طالب تخصصي الكیمیاء والفیزیاء على طالب تخصص األحیاء في تقدیرهم 

جات الالزمة من مواد للمواد واألجهزة؛ فهذا برما یعود إلى حرص الجامعة على توفیر كافة االحتیا

وأجهزة مخبریة خاصة مع سهولة الحصول على مواد وأجهزة ترتبط بتخصصي الكیمیاء والفیزیاء عن 

طریق الشراء المباشر لها محلیا أو إقلیمیا، بخالف مواد وأجهزة تخصص األحیاء التي تقتضي طبیعة 

یة والنماذج والمجسمات وبعض بعضها الشراء عبر مؤسسات دولیة خاصة تلك المرتبطة بالعینات الح

حیوانات التجارب الحیة وغیر الحیة.    

)، وأمبوسعیدي والشعیلي ٢٠٠٣واتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة أمبوسعیدي وزمالئه (

Fraser)، واختلفت مع نتیجة دراسة فریزر ولي (٢٠٠٣( & Lee, 2008.(

توصیات الدراسة ومقترحاتھا:
فإن الباحثین یوصون بما یلي:توصلت إلیها الدراسة الحالیة، في ضوء النتائج التي 

التأكید على مبدأ التكامل بین المعرفة النظریة والعملیة وضمان أجزاء عملیة مرافقة في المساقات .١

التدریسیة ببرامج إعداد المعلمین. 

لمیة. االنتقال من الدور التوضیحي الرتیب إلى تفعیل الدور االستقصائي للمختبرات الع.٢

تضمین تجارب ذات نهایات مفتوحة مما یدفع مبدأ التعلم الذاتي والتعلم بالمحاولة والخطأ لدى .٣

  الطالب.

إجراء دراسات مماثلة ترتبط ببیئة المختبرات المدرسیة والصعوبات التي تواجه تنفیذ األنشطة العملیة .٤

في المؤسسات التعلیمیة المختلفة.
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أداة الدراسة

  )١ملحق (

استبانة تقدیر بیئة المختبرات العلمیة

أخي الطالب /أختي الطالبة

باحثان بدراسیة مسحیة للمعتقدات العلمیة لدى الطالب معلمي العلوم وتقدیرهم یقوم ال

العلمیة بكلیة العلوم، وتشیر الفقرات في االستبانة إلى وصف بیئة مختبرات كلیة  تلبیئة المختبرا

وعلیه نرجو التكرم بقراءة جمیع الفقرات بعنایة واإلجابة علیها بالدرجة العلوم من وجهة نظرك. 

ي تشیر إلى درجة موافقتك أو رفضك لكل فقرة من هذه الفقرات. علما بأن المعلومات سوف الت

تعامل بمنتهى السریة التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

شاكرین لكم تعاونكم واقبلوا فائق التقدیر

  م
العبارات

تذكر انك تصف بیئة المختبر الفعلیة

التدریــج

دائما

)٥(  

  اغالب

)٤(  

أحیانا

)٣(  

نادرا

)٢(  

مطلقا

)١(  

أتعامل بشكل جید مع زمالئي الطلبة في المختبر  ١

العلمیة يتوجد فرصة في المختبر لمتابعة اهتمامات  ٢

٣  
ما نقوم به في المحاضرات النظریة للمقررات العلمیة 

لیس له ارتباط بما نعمله في المختبرات

٤  
حة في المختبرات ترشدنا ألداء توجد قوانین واض

األنشطة العملیة

أجد أن المختبر مزدحم عند أداء التجارب العملیة  ٥

٦  
توجد لدي فرصة بسیطة لتعرف الطلبة اآلخرین في 

المحاضرات الخاصة بالمختبرات

٧  
یتطلب مني العمل في المختبر تصمیم التجارب بنفسي 

لحل المشكالت العلمیة

٨  
ال یوجد ارتباط بین الجانب النظري والجانب العملي 

للمقررات العلمیة

ال تعّد محاضرات المختبرات رسمیة   ٩

تتوفر أدوات ومواد أحتاجها في المختبر ١٠

١١
یعمل الطلبة الذین یدرسون في المختبرات على 

مساعدتي



علي بن هویشل وعبد اهللا بن خمیس

١٥٢

  م
العبارات

تذكر انك تصف بیئة المختبر الفعلیة

التدریــج

دائما

)٥(  

  اغالب

)٤(  

أحیانا

)٣(  

نادرا

)٢(  

مطلقا

)١(  

١٢
ع بیانات مختلفة لنفس یقوم الطلبة في المختبرات بجم

السؤال أو المشكلة العلمیة

١٣
تتكامل األعمال التي أقوم بها في الجانب النظري مع 

أنشطة المختبر 

یتطلب مني العمل في المختبر التقیید بقوانین محددة ١٤

أشعر بالخجل من منظر وشكل مختبرات كلیة العلوم١٥

١٦
من معرفة الطلبة اآلخرین في تتاح لي الفرصة

محاضرات المختبرات

١٧
یسمح لي القیام بتجارب أخرى بنفسي بعیدا عن التجارب 

المقررة علي في المقررات

١٨
أوظف المعلومات التي أدرسها في الجانب النظري أثناء 

أداء التجارب العملیة

تبراتتوجد طریقة محددة وآمنة للعمل داخل المخ١٩

٢٠
غالبا ما تكون أدوات ومواد المختبرات التي استخدمها 

في حالة یرثى لها

٢١
أستطیع االعتماد على الطلبة اآلخرین أثناء العمل في 

المختبر

٢٢
أقوم بتجارب مختلفة عما یقوم بها الطلبة اآلخرون داخل 

المختبرات

٢٣
النظري مختلفة عما یتم دراسة موضوعات في الجانب

نقوم به في المختبرات

تحكم أنظمة قلیلة عملي في المختبر٢٤

٢٥
أجد أن مختبرات كلیة العلوم مرتفعة درجة الحرارة وغیر 

منظمة

٢٦
یتطلب مني معرفة أسماء الطلبة اآلخرین في المختبر 

فترة طویلة

٢٧
ختبر لنا الطریقة یحدد أستاذ المختبر أو مشرف الم

األنسب للقیام بالتجارب العملیة

٢٨
یساعدني ما أقوم به في المختبر في فهم الجانب النظري 

من المقرر



…بیئة المختبرات العلمیة بجامعة السلطان قابوس 

١٥٣

  م
العبارات

تذكر انك تصف بیئة المختبر الفعلیة

التدریــج

دائما

)٥(  

  اغالب

)٤(  

أحیانا

)٣(  

نادرا

)٢(  

مطلقا

)١(  

٢٩
یقوم مشرف المختبر بتحدید احتیاطات األمن والسالمة 

  بقبل القیام بالتجار 

تعد المختبرات أماكن جذب بالنسبة لي للعمل فیها٣٠

أعمل بشكل تعاوني في المختبرات٣١

أقوم بتحدید أفضل طریقة للعمل في المختبر٣٢

٣٣
ال یرتبط عملي داخل المختبر مع ما ندرسه في الجانب 

النظري من المقررات العلمیة 

٣٤
تتمیز محاضرات المختبرات بوجود قوانین واضحة 

مقارنة بالجانب النظري من المقررات

تتیح المختبرات الفرصة للعمل بشكل فردي وجماعي٣٥


