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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي دور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية من
وجهة نظرة معلمي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية  ،ومدى اتفاقها مع امل�ستوى املقبول
تربوياً ،وت�أثري اخلربة التدري�سية عليها ،وقد قام الباحث بتطوير �أداة من ( )35فقرة ،جرى
التحقق من �صدقها وثباتها ،مت تطبيقها على ( )116معلما ً ومعلمة علوم يف املرحلة
الأ�سا�سية مبحافظة جر�ش بالأردن يف عام (.)2008
�أظهرت النتائج �أن نظرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة
املخربية من�سجمة بدرجة متو�سطة مع التوجهات احلديثة للرتبية العلمية ،ومل ت�صل
�إىل امل�ستوى املقبول تربويا ً ( ،)%80لكنها جتاوزت م�ستوى احلياد ( )%60بزيادة دالة �إح�صايا،
كما �أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني نظرة معلمي العلوم هذه تعزى �إىل اخلربة
التدري�سية .و�أو�صت الدرا�سة بت�شجيع معلمي العلوم على اال�ستخدام النوعي امل�ستمر
للأن�شطة املخربية يف تدري�س العلوم ،وبعقد دورات تدريبية لهم تركز على اال�ستخدام
الأمثل املن�سجم مع التوجهات احلديثة يف الرتبية العلمية.
الكلمات املفتاحية :الأن�شطة املخربية ،ت�صورات (وجهات نظر) معلمي العلوم ،دور املعلم
والطالب يف الأن�شطة املخربية.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/5/5 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/5/12 :م
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The Role of Teacher and Student in the Laboratory Activities
as Seen by Science Teachers at the Primary Stage at
Jerash Governorate in Jordan
Dr. Ahmed H. Al-Ayasrah
Faculty of Educational sciences
Jerash Private University

Abstract
This study aimed to explore the role of teacher and student in laboratory
activities from the point of view of science teachers at the primary stage, its
compatibility with educationally acceptable level and the impact of teaching
experience on it. The researcher has developed a questionnaire of (35) items,
verified its validity and reliability and applied on (116) science teachers at the
primary stage on Jerash in Jordan in (2008).
The results showed that the science teachers’ view to the role of both teacher and student in laboratory activities moderately consistent with the trends
of science education reforms, and hasn’t reached the educationally acceptable level (80%), nevertheless, it exceeded significantly the level of neutrality
(60%). Also, the results showed that there were significant differences between outlooks of science teachers due to teaching experience. This study
recommended that science teachers should be encouraged specific ongoing
laboratory activities in teaching, and to held training sessions focus on the
optimal use of it consistent with the new trends in science education.
Key words: laboratory activities, science teachers’ views (perspectives), teachers’
and students’ role in laboratory activities.
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املقدمة

يُعد الأداء العملي  practical workوالعمل املخربي جزء منه ) (Hodson, 1998اجلانب

امل�ستح�سن وال�سمة الأهم يف تعليم العلوم وتعلمها ،حيث يجمع الأدب الرتبوي يف جمال

الرتبية العلمية على �أنه �أحد �أهم مكونات منهاج العلوم ،وال�شيء الأكرث �أهمية يف تعليمها

وتعلمها ).(Thompson & Soyibo, 2002

وعلى الرغم من �أن هناك جدال ً وا�سعا ً حول الدور الذي يلعبه العمل املخربي يف تعليم

العلوم وتعلمها ،ومن �أنه ال يوجد �إجماع وا�ضح على �أهدافه يف تعليم العلوم وتعلمها

(Perkins- Gough, 2007; Hant, Mulhall, Berry, Loughran & Gunstone,

)� ،2000; White, 1996, Hodson, 1996إال �أن هناك �إجماعا ً على �رضورته ،وعلى �أهميته

يف حتقيق �أهداف تعليم العلوم ) ،(Shepardson, 1997; Perkins-Gough, 2007فهناك

جملة وا�سعة من الأهداف للأن�شطة املخربية اتفقت درا�سات عديدة على و�ضعها يف �أربع
فئات ،هي :تعلم مفاهيمي ،ومهارات يدوية وفنية ،ومهارات ا�ستق�صائية ،ونتاجات انفعالية

) ،(Wilkinson & Ward, 1997وقد قام �شاملان  Shalmanامل�شار �إليه يف درا�سة (White,

) 1996مبراجعة �أهداف العمل املخربي املن�شورة يف �ستينيات القرن املا�ضي ،وو�ضعها يف
خم�سة �أهداف وا�سعة متثلت يف :فهم املفاهيم ،وفهم طبيعة العلم ،وتنمية املهارات ،وتعزيز
القدرات املعرفية ،وتنمية االجتاهات العلمية لدى الطلبة ،وجاء يف تقرير جمل�س البحث

الوطني ) (NRCعام (� )2005أن الأن�شطة املخربية ميكن �أن ت�ستخدم لتعزيز امتالك الطلبة
ملحتوى العلوم ،وفهم طبيعة العلم ،وتطوير التفكري العلمي واملهارات اليدوية ،وتعزيز قدرات

العمل اجلماعي وفهم تعقيدات ،وت�شجيع االهتمام بالعلوم وتعلمها (Perkins-Gough,

) ،2007كما �أن ممار�سة الطلبة للأن�شطة املخربية يف ح�صة العلوم ت�شجعهم على

ا�ستخدام عمليات التفكري كو�سيلة لبناء فهم عميق للمحتوى املعريف للعلوم؛ فالقدرة على
التفكري وفهم املحتوى يتطوران معا ،والأن�شطة املخربية هي الو�سيلة الأ�سا�سية لتطويرهما

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
) ،(Shepardson, 1997فالعمل املخربي يهيء للطلبة البيئة املنا�سبة الكت�ساب مهارات
(احلوامدة ،)2005 ،وقد و�ضع كري�شرن وهي�سمان ) (Kirschner & Huisman, 1998ثالثة

حوافز �صادقة للأداء العملي متثلت يف تعليم املنحى الأكادميي الذي ينتهجه العلماء والذي
�أطلق علية اال�ستق�صاء التجريبي  investigationواملتمثل يف حل امل�شكلة ،ويف م�ساعدة
الطلبة على تطوير مهارات نوعية ،ويف ال�سماح للطلبة يف خربة الظاهرة ،وقد �أظهرت

درا�سة فريدمان (� )Freedman, 1997أن ممار�سة الطلبة للأن�شطة املخربية لها ت�أثري �إيجابي

يف اجتاهاتهم نحو العلوم والتح�صيل فيه ،و�أجمل هود�سون )� (Hodson, 1996أهداف الأداء
العملي يف تعليم العلوم وتعلمها يف ثالثة �أهداف متداخلة ميكن �أن يتفرع عن �أي منها
عدة �أهداف فرعية ،وهي :م�ساعدة الطلبة على تعلم العلم ،وم�ساعدتهم على التعلم حول

العلم ،ومتكينهم من االنخراط قي عمل العلم.

وقد �أدى هذا املدى الوا�سع من الأهداف للأن�شطة املخربية ،و�سعي املعلمني لتحقيقها� ،إىل

ا�ستخدام املعلمني املفرط لهذه الأن�شطة يف تعليم العلوم دون ا�ستغاللهم لقوتها احلقيقية
) (Hodson, 1996وقد اعترب كري�شرن وهي�سمان )� (Kirschner & Huisman, 1998أن

هناك دوافع خاطئة يحملها معلمو العلوم حول ا�ستخدام الأن�شطة املخربية ،منها �أنهم
ي�ستخدمونها ب�شكل ثابت لتو�ضيح النظريات التي درّ�ست للطلبة �سابقا ً والتحقق منها ،وال

ي�أخذون يف االعتبار �أن احلقيقة النظرية والتجربة متداخلتان وغري م�ستقلتني عن بع�ضهما؛
فالتجارب ت�ساعد يف بناء النظرية ،والنظرية يف املقابل حتدد نوع التجارب املراد عملها ،ومنها

�أي�ضا ً افرتا�ضهم �أن الأن�شطة املخربية هي الطريقة الف�ضلى �إن مل تكن الوحيدة للح�صول
على التعلم ذي املعنى يف العلوم ،وهم بذلك يعتربون التعلم باالكت�شاف مرتبط بالتعلم ذي

املعنى بقوة ،ون�سوا �أن هناك منطا ً من التعلم لأوزبل هو التعلم باال�ستقبال ذي املعنى ،ومنها
�أي�ضا ً �أن معظم املعلمني ين�سون �أن العديد من مظاهر العلم التي يدرّ�سونها غري قابلة
للدرا�سة التجريبية ب�شكل مبا�رش ،والطلبة يخدعون ويتقيد تفكريهم عندما يفرت�ضون �أن

كل �شيء يف العلوم مرتبط باخلربة التجريبية.

ومن النقد املوجه للمخترب (الأن�شطة املخربية) �سيادة املنحى التقليدي يف ا�ستخدامه،

فمعظم ما ينفذ من �أن�شطة خمربية يف املدار�س ينفذ باتباع خطوات حمددة م�ألوفة (العيا�رصة،

2003؛  )Hant, 2000; Shepardson, 1997حيث يقوم الطلبة بجمع البيانات دون �إدراك
معنى �أفعالهم ،مما يحول دون التفكري الت�أملي ،وبالتايل ف�إن الأن�شطة املخربية هذه تقدم �أدنى

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

التفكري العلمي وبناء املفاهيم عن طريق ا�ستخدام عقولهم  on-Mindو�أيديهم on-Hand

169

دور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية

170

د� .أحمد العيا�رصة

فر�صة للطلبة لربط خرباتهم باملعرفة العلمية املثبتة ،وبالتايل فمن غري املده�ش القول �أنها

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

تف�شل دائما ً يف تقدمي بيئة تعليمية منا�سبة ) ،(Roychoudhury & Roth, 1996ونتيجة

لذلك فالعمل املخربي كما ا�ستنتجت عدة درا�سات �أ�شري �إليها يف مقالة وايت (White,
) 1996ال ي�ؤدي عادة �إىل حت�سني فهم الطلبة للعلوم ،وغالبا ً ما يكون ممال ً ومربكا ً وغري منتج
يف�شل الطلبة خالله يف ربط اخلربات املقدمة لهم مبظاهر التعلم الأخرى ،وي�ساهم ب�شكل

قليل يف تعلم الطلبة للعلوم وتعلمهم حول العلم (Kapenda, Kandjio-Marenga,
) ،Kapenda & Lubben, 2000; Kirschner & Huisman, 1998وقد خل�صت درا�سة

في�سلند وجونز )� (Vesilind & Jones, 1996إىل �أن الأن�شطة املخربية املمار�سة عادة يف

املدار�س لي�ست �إال ان�شغال الطلبة يف العمل دون فهم املحتوى العلمي ،وتف�شل غالبا ً يف
�إك�ساب الطلبة معاين الأفكار التي يدر�سونها.

وبهذا ال�صدد �أ�شار تامري  Tamirعام ( )1989امل�شار �إليه يف (Wilkinson & Ward,

)� 1997إىل �أن من �أ�سباب ف�شل العديد من مقررات العلوم هي حماولة ا�ستعمال العمل
املخربي لأهداف غري منا�سبة لها ،مثل :تعليم املفاهيم النظرية بدال ً من تعليم املهارات

العملية ،وغياب املناق�شات التي جتري قبل الن�شاط املخربي وبعده �أو عدم كفايتها ،والتي تُعد
عامال ً �أ�سا�سيا ً يف �إدراك معنى اخلربة املخربية وربطها باملفاهيم النظرية املت�صلة بها ،كما اقرتح
الفعال يف املخترب ،و�أن حت�سني فعالية التعلم بالأن�شطة املخربية
�أن املعلم هو مفتاح التعلم
ّ

ميكن احل�صول عليها فقط من خالل تطوير برامج �إعداد املعلمني ،وقد وافقه يف ذلك هود�سون
 Hodsonامل�شار �إليه يف الدرا�سة نف�سها حيث بينّ �أن املعلمني يدعون الطلبة �إىل ممار�سة

الأن�شطة املخربية دون �إعداد نظري منا�سب له�ؤالء املعلمني ،فمعظم برامج �إعداد املعلمني
فعال
مل تتح الفر�صة للمعلمني للإنخراط يف تعلم العلوم كا�ستق�صاء ،ومل يتعر�ضوا لتعلم ّ

مبني على اال�ستق�صاء ،وبالتايل لن يكونوا قادرين على ا�ستخدام الأن�شطة املخربية لدعم
اال�ستق�صاء العلمي عند طلبتهم ) ،(Hacfner & Zembal-Saul, 2004لذلك فقد اعترب
أعده جمل�س البحث الوطني ) (NRCحول املخترب املدر�سي يف املدار�س الثانوية
التقرير الذي � ّ
يف �أمريكا� ،أن �إعداد املعلمني �أحد �أهم العوامل التي تقف �أمام التحول من املخترب التقليدي
ال�سائد يف املدار�س الأمريكية وغريها من البلدان �إىل خمترب لال�ستق�صاء واالكت�شاف وحل

امل�شكلة ،فربامج �إعداد املعلمني يف اجلامعات نادرا ً ما تزود املعلمني مبعلومات علمية وطرق

تدري�س ت�ؤهلهم ملكاملة تعلم الطلبة لعمليات العلم ) ،(Perkins-Gough, 2007وقد �أورد
ويل�ش  Whelchوزمال�ؤه عام  1981امل�شار �إليهم يف ) (Ertepinar & Geban, 1996خم�س
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م�شكالت تعرت�ض تطبيق اال�ستق�صاء والعمل املخربي املوجه ا�ستق�صائيا ً تت�صل جميعها
فهمهم ال�سليم ملعنى اال�ستق�صاء ،ووال�ؤهم ال�شديد لتدري�س احلقائق ،واعتقادهم ب�أن هدف

�أي م�ساق علوم هو الإعداد الأكادميي للطلبة مل�ستويات درا�سية �أعلى

من هنا ميكن اال�ستنتاج �أن معلم العلوم هو العامل احلا�سم يف تنفيذ ما جاءت به حركات

�إ�صالح مناهج العلوم احلديثة ) (Levitt, 2001يف االنتقال بتدري�س العلوم من الوعظ
والتلقني القائم ب�شكل �أ�سا�سي على املحا�رضة واملناق�شة والعرو�ض العلمية �إىل طرق تدري�س

بنائية قائمة على اال�ستق�صاء الذي ميار�س الطلبة من خاللها �أن�شطة خمربية ا�ستق�صائية
حقيقية طويلة الأمد ،وجناح املعلمني يف ذلك يعتمد على مقدرتهم على التكامل بني ما

جاءت به برامج الإ�صالح هذه مع فل�سفتهم وممار�ساتهم الفعلية يف غرفة ال�صف ،وهذا
يتطلب تكييف �أفكار املعلمني ومعتقداتهم من �أجل توافق املمار�سة املطلوبة مع فل�سفة
الإ�صالح ،وردم الهوة القائمة بني �أفكار املعلمني واعتقداتهم حول عملية التعليم والتعلم

وما جاءت به فل�سفة الإ�صالح من �أفكار ومبادئ تعليمية ).(Levitt, 2001

ففهم معلمي العلوم للمحتوى املعريف �إىل جانب ت�صوراتهم وما يحملونه من �أفكار حول

العلم ،وفهم لطبيعة املعرفة ،و�إدراك لدور كل من املعلم والطالب يف عملية التعلم والتعليم

ت�ؤثر ب�شكل حا�سم يف ممار�ساتهم التعليمية داخل الغرفة ال�صفية ،وقد ُع ّد مدى و�ضوح هذه

الأفكار جزءا ً مهما ً مما �سمي جوهر املمار�سة التعليمية يف العلوم )،(Tiberghien, 2001
لذلك ركزت جهود البحث يف جمال الرتبية العلمية على دور معلم العلوم يف عملية التعليم

والتعلم ،وذلك بالرتكيز على �أفكاره وت�صوراته وممار�ساته التعليمية (Abd-El-Khalick,

) ،Bell & Lederman,1998وقد حظي مو�ضوع ت�صورات معلمي العلوم حول اجلوانب
املختلفة للعمل املخربي يف تدري�س العلوم بن�صيب من هذا الرتكيز.

ومن الدرا�سات التي تناولت ت�صورات معلمي العلوم حول الأن�شطة العملية وفهمهم

لطبيعتها ،درا�سة قام بها زيتون ( )1988هدفت �أىل تق�صي دور معلمي العلوم يف املرحلة
الإعدادية مبحافظة الزرقاء بالأردن يف م�ساعدة الطلبة على اكت�ساب مهارات الطريقة

العلمية املت�ضمنة يف البحث والتفكري ،قد �أ�شارت نتائجها �إىل �أن دور معلمي العلوم يف

املرحلة الإعدادية كان �أقل من امل�ستوى املقبول تربويا ً ( ،)%80و�إىل �أن هناك فروقا ً دالة �إح�صائيا ً
ل�صالح املعلمات يف خم�س من خطوات الطريقة العلمية ،وهي :م�ساعدة الطلبة يف حتديد
امل�شكلة ،وتزودهم مب�صادر املعلومات العلمية ،وتنمية مهاراتهم يف جمع املعلومات حول
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امل�شكلة ،وحتديد العالقات بني املفاهيم ،وم�ساعدة الطلبة على �صياغة اال�ستنتاجات.
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وقام الغنام ( )1994بدرا�سة كان هدفها التعرف �إىل ت�صورات معلمي العلوم يف املرحلة

الإعدادية والطالب املعلمني يف حمافظة الدقهلية يف م�رص للأن�شطة ال�صفية امل�صاحبة

ٍ
وطالب معلمٍ ،
لتدري�س العلوم ،ودور كل من املعلم والطالب فيها ،حيت مت اختيار ( )100معلمٍ
وقد �أ�سفرت نتائجها عن �أن ت�صورات معلمي العلوم يف املرحلة الإعدادية والطالب املعلمني

للأن�شطة ال�صفية امل�صاحبة لتدري�س العلوم مل ت�صل �إىل احلد املقبول تربويا ً ( ،)%80و�أ�شارت
نتائجها كذلك �إىل �أن ت�صورات املعلمني ذوي اخلربة التدري�سية الطويلة � )10( -سنوات ف�أكرث
 كانت �أف�ضل من ت�صورات املعلمني ذوي اخلربة التدري�سية املتو�سطة � -أقل من (� )5سنوات� ،إال ان ت�صورات الطالب املعلمني الذين مل يتخرجوا بعد – بدون خربة  -كانت �أف�ضل منت�صورات املعلمني ذوي اخلربات الطويلة والق�صرية ،وقد كان من بني الت�صوات التي حازت على

م�ستوى عالٍ� :رضورة اتباع الطلبة �إر�شادات املعلم وتوجيهات الكتاب بدقة ،و�أن يقوم املعلم
ب�رشح هذه الإجراءات بالتف�صيل ،ويجيب عن كل الأ�سئلة التي يطرحها الطلبة حول مو�ضوع

الن�شاط.

و�أجرى ويلكن�سون ووارد ) (Wilkinson & Ward, 1997درا�سة كان هدفها مقارنة

ت�صورات معلمي العلوم لل�صف العا�رش مع ت�صورات طلبتهم حول �أهداف العمل املخربي

وفاعليته يف تدري�س العلوم ،حيث ا�شتملت عينتها على ( )6معلمني ومعلمات و( )139طالبا ً
وطالبة ،وقد دلت نتائجها على �أن غالبية املعلمني والطلبة يعتقدون �أن العمل املخربي
يطور لدى الطلبة مهارات ا�ستخدام الأجهزة العلمية ،وي�ساعدهم يف فهم النظرية ب�شكل

�أف�ضل ،ويتيح لهم فر�صا ً للعمل والتعاون مع بع�ضهم.

و�أجرى البالنت ( )Laplante, 1997درا�سة نوعية هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات

معلمتني لل�صف االول الأ�سا�سي يف منطقة ريجنا يف كندا لأنف�سهن كمعلمتني ولطلبتهن

كمتعلمني للعلوم ،و�أثر هذه الت�صورات يف �سلوكهن التدري�سي ،حيث جرى مالحظة ح�ص�ص
العلوم لديهن على مدى ثالثة �شهور ،ومقابلة كل منهما ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنهن

ينظرن النف�سهن على �أنهن م�ستخدمات للعلوم ،ول�سن م�ستقيات لها ،و�أن دورهن يقت�رص

على تقدمي املعرفة العلمية للطلبة بطريقة ال متكنهم من بناء معرفتهم وا�ستق�صائها،
وتوحي لهم ب�أن العلم ج�سم من املعرفة ولي�س عملية ا�ستق�صائية ،واعتقدن �أن دور الطلبة
يف ح�صة العلوم تلقي املعرفة املبنية من قبل الآخرين التي ينقلها املعلم لهم وحفظها

وفهمها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أجرى العيا�رصة ( )2003درا�سة كان من �ضمن �أهدافها تق�صي ت�صورات معلمي العلوم

واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها يف تدري�س العلوم ،حيث تكونت عينتها من ( )40معلما ً ومعلمة

يف حمافظة جر�ش يف الأردن� ،أجابوا عن فقرات ا�ستبانة متعلقة بت�صورات املعلمني حول

الأن�شطة العلمية املمار�سة يف ح�صة العلوم ،ومتت مقابلة ( )7معلمني منهم ومالحظة
بع�ض ح�صة العلوم لديهم ،وكان من نتائجها �أن فهم معلمي العلوم للأن�شطة العلمية
جاء يف ثالث �أمناط ،هي� :شبه احلديث ،و�شبه التقليدي ،واحلديث ،و�أن نظرتهم ملظاهر طبيعة
العلم املتعلقة بالأن�شطة العلمية كانت مزيج بني النظرتني التقليدية والبنائية و�أقرب �إىل

التقليدية منها �إىل البنائية� ،أما اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام الأن�شطة العلمية يف تدري�س
العلوم فكانت �إيجابية ،لكنها مل ت�صل �إىل امل�ستوى املقبول تربويا ً (.)%80

و�أجرى هيكفرن وزميبال�-سول ) (Hacfner & Zembal-Saul, 2004درا�سة كان هدفها

اختبار ت�صورات معلمي علوم املرحلة الإبتدائية حول اال�ستق�صاء العلمي يف منهاج يركز على
االبتكار يف العلوم ،حيث تكونت عينتها من ( )9معلمني م�ستقبليني من والية بن�سلفينيا
االمريكية ،وقد �أظهرت نتائجها �أن انخراط الطلبة يف اال�ستق�صاء العلمي يدعم فهم
الطلبة للعلوم ولال�ستق�صاء العلمي ب�شكل كبري ،وقد بدا املعلمني �أكرث قبوال ً ملنحى تدري�س

العلوم الذي ي�شجع الطلبة على طرح الأ�سئلة حول الظواهر العلمية املراد تعليمها لهم.

و�أجرى �أوه ( )Oh, 2005درا�سة هدفت �إىل و�صف الأدوار البيدجوجية التي ينفذها معلم

علوم من كوريا ال�شمالية ،يف �أثناء عر�ض طلبة من ال�صف احلادي ع�رش نتائج ا�ستق�صاءاتهم
وم�شاريعهم يف العلوم ،حيث مت مالحظة وت�صوير خم�س جل�سات عر�ض ال�ستق�صاءات موجهة

ملو�ضوعات من اختيار الطلبة جرت بطريقة التعلم التعاوين ،و�أظهرت النتائج �أن هناك ثالثة

�أدوار رئي�سية للمعلم :الأول جعل املعرفة العلمية متاحة للطلبة ،واندرج حتته خم�سة �أدوار
الثانوي ،هي :تقييم �أداء الطلبة وتقدمي الن�صائح الجناز ا�ستق�صاء اف�ضل ،العمل كو�سيط يف
تفاعل الطلبة مع بع�ضهم ،وتقدمي النموذج ليكون عر�ض الطالب �أف�ضل ،وتقدمي التوجيهات،

والثاين تدريب الطلبة على تعزيز �أدائهم ،واندرج حتته �أربعة �أدوار ثانوية ،هي :تلخي�ص عر�ض

الطالب ،وحتديد املفاهيم البديلة وحماولة تعديلها ،والرد على ا�ستف�سارات الطلبة ،وتوجيه
الطلبة �إىل ا�ستق�صاءات جديدة ،والدور الرئي�س الثالث متثل يف تقدمي الدعم للطالب يف �أثناء

تفاعله معه لتحقيق املهمة �أو عندما يتقدم نحو معرفة �أو فهم جديد.

�أما درا�سة بيكمنز وزمياله ) (Pekmez, Johnson & Gott, 2005فقد هدفت �إىل اختبار
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فهم معلمي العلوم الذين يطبقون املنهاج الوطني يف اجنلرتا لطبيعة الأداء العملي يف
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ح�صة العلوم ،وكانت عينتها م�ؤلفة من ( )24معلما ً معلمة من ( )8مدار�س اجنليزية ،وقد

�أظهرت النتائج �أن اهتماما ً قليال ً �أعطي للفهم الإجرائي الذي يعد العامل املفتاحي لتطوير
قدرات الطلبة يف عمل ا�ستق�صاء حقيقي ،و�أن املعلمني جاءوا يف ثالثة جمموعات :الأوىل متثل
الفهم املوجه نحو الأداء العملي الذي ين�سجم مع �أهداف املنهاج الوطني الذي يطبقونه؛

حيث اعترب �أفرادها اال�ستق�صاء التجريبي نوع من الأداء العلمي املتعلق بحل امل�شكلة ،والثالثة
يف املقابل ر�أى �أفرادها ان الهدف الأ�سا�سي للأداء العملي هو دعم الفهم املفاهيمي للعلوم

لدى الطلبة ،و�أن العمل املخربي هو جمرد طريقة لتحقيق ذلك� ،أما املجموعة الثانية التي متثل
الأغلبية فقد اعتربت الأداء العملي جمرد طريقة لتعليم مهارات العلم.

من هذه الدرا�سات ميكن القول �أنها تناولت يف �أغلبها ت�صورات معلمي العلوم حول

طبيعة الأداء العملي -والأن�شطة املخربية جزء منه -و�أهدافه ،واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه
يف تدري�س العلوم ،وتناولت �إثنيتان منها نظرة معلم العلوم لدورة كمعلم وللطالب كمتعلم،
لكنها مل تتطرق �إىل نظرتهم �إىل الكيفية التي تنفذ بها الأن�شطة املخربية ب�شكل عام،

وال �إىل الدور الذي ميكن �أن يلعبه كل من املعلم والطالب يف تنفيذ هذه الأن�شطة ،من هنا

ت�أتي الدرا�سة احلالية لتتناول هذا اجلانب الهام من جوانب ت�صورات معلمي العلوم حول الأداء
العملي بتق�صيي نظرتهم لدور كل من املعلم والطالب فيه ،و�إدراكهم له.

م�شكلة الدرا�سة

ي�ؤيد معلمو العلوم غالبا ً اجتاه التعلم عن طريق الأن�شطة املخربية ،غري �أنهم على الأغلب

ي�سيئون فهمه وا�ستعماله ،فقيام الطالب بالأن�شطة املخربي ال يعني �أن �أهداف العمل
املخربي قد حتققت لديهم على نحو تام ،فمن املهم �أن تثري �أيدي الطلبة وحوا�سهم ،ولكن

الأهم �أن ترتبط عقولهم بقوة مبا تفعله �أيديهم ) Hand-onو  ،)Mind-onوال ميكن �أن
يكون التعلم اليدوي والتعلم العقلي فاعلني �إال عندما يحدثان معا ً يف الن�شاط املخربي،

لهذا جند درا�سات عديدة مثل درا�سة (املحاميد� )2003 ،أ�شارت �إىل عدم حتقيق الأن�شطة

املمار�سة �أهداف تعليم العلوم وتعلمها امل�أمولة منها ،ولعل �أحد �أ�سباب ذلك يعود �إىل تدين
م�ستوى معرفة معلمي العلوم للعمل املخربي ،وفهمهم له فهما ً تقليديا ً قائما ً على النظرة

التقليدية لطبيعة العلم ،ولعملية تعليم العلوم وتعلمها (خطايبة ،)2005 ،وللدور الذي
ميكن �أن يلعبة العمل املخربي يف تعليم العلوم وتعلمها ،ولتح�سني واقع ممار�سة الأن�شطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املخربية ل�ضمان ح�صول الطلبة على �أف�ضل تعلم ميكنهم اكت�سابه من ممار�ستهم لها،
اجتاهاتهم نحو ا�ستعماله يف تدري�س العلوم ،وتطوير ت�صوراتهم حول جوانب العمل املخربي

املختلفة ،والتي من �أبرزها ت�صوراتهم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة العلمية
التي تنفذ يف ح�ص�ص العلوم .ولتح�سني هذه الت�صورات ال بد من تق�صيها والك�شف

عنها لدى معلمي العلوم ،وبخا�صة �أن هذه الأدوار قد تغريت يف وقنا احلا�رض؛ فلم يعد
دور املعلم كما ي�شري اخلليلي ( )2000ملقنا ً للمعرفة ناقال ً لها ،بل م�ساعدا ً للطلبة على

التعلم ومن�شطا ً لهم يف ذلك ،ومثريا ً لتفكريهم ،ومي�رسا ً خلربات تعلمهم ،م�ساعدا ً لهم
على اكت�ساب املعرفة ا�ستق�صائيا ً كعملية ولي�ست نتاج ،من هنا �أتت هذه الدرا�سة بهدف

تق�صي نظرة معلمي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة
املخربية ،من خالل حماولتها تطوير �أداة ت�ستويف ال�رشوط ال�سيكومرتية ،وتطبيقها على عينة
من معلمي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما نظرة معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف الأردن لدور كل من

املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم؟

� -2إىل �أي مدى تتفق نظرة معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف الأردن

لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم مع امل�ستوى
املقبول تربوياً؟ وهل تتجاوز م�ستوى احلياد؟

 -3هل توجد فروق دالة �إح�صائيا ً على م�ستوى ( )0.05 = αبني نظرة معلمي العلوم للمرحلة
الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف الأردن لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية

التي تنفذ يف ح�صة العلوم تعزى �إىل اخلربة التدري�سية؟

�أهداف الدرا�سة

تلقي هذه الدرا�سة ال�ضوء على الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم ،ودورها يف

تعليم العلوم وتعلمها ،من خالل ت�أكيدها على دور كل من املعلم والطالب فيها ،وذلك من
خالل �سعيها لتحقيق الآتي:

 -1تطوير �أداة ت�ستويف ال�رشوط ال�سيكومرتية ميكن ا�ستخدامها يف تق�صي نظرة معلمي

العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم.
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ال بد من حت�سني فهم معلمي العلوم ورفع م�ستوى معرفتهم بالأن�شطة املخربية ،وتنمية
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تق�صي نظرة معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية لدور كل من املعلم والطالب يف
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الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم ،و�أثر اخلربة التدري�سية يف ذلك ،ومدى ان�سجام

هذه النظرة مع امل�ستوى املقبول تربوياً.

�أهمية الدرا�سة

تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية ت�صورات معلمي العلوم حول علمية التعليم
والتعلم بعامة ،ودور كل من املعلم والطالب فيها ،وفهمهم لهذا الدور بخا�صة ،كما �أنها

تكت�سب �أهميتها من �أهمية املخترب والأن�شطة املخربية التي متار�س يف ح�صة العلوم ،ومن
�أهمية الدور الذي ينبغي �أن يلعبه كل من املعلم والطالب يف ح�صة العلوم التي متار�س

فيها الأن�شطة املخربية ،ومن �أهمية �إدراك معلم العلوم لدوره ودور الطالب فيها �إدراكا ً
تربويا ً �سليماً ،وجت�سيد هذا الإدراك يف �أثناء تدري�سه با�ستخدام الأن�شطة املخربية التي ميكن

اعتبارها القا�سم امل�شرتك ملعظم �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات تعليم العلوم وتعلمها� ،إ�ضافة �إىل
ما تكت�سبه من �أهمية متثلت يف كونها الدرا�سة املحلية الأوىل يف حدود علم الباحث ،ومن

الدرا�سات العربية القالئل التي تناولت دور كل من املعلم والطالب يف االن�شطة العلمية التي
متار�س يف ح�ص�ص العلوم.

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة باملحددات الآتية:

-

فقرات الأداة امل�ستخدمة؛ حيث ا�شتملت على ( )35فقرة متثل دور كل من املعلم والطالب

-

نظرة عينة من معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف الأردن يف العام

يف الأن�شطة املخربية يف ح�صة العلوم� ،إذ قد يكون هناك �أدوار �أخرى مل ترد يف االداة.

الدرا�سي ( )2008 - 2007مت اختيارهم ع�شوائيا لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة

املخربية.

التعريفات الإجرائية

الأن�شطة املخربية :هي �أن�شطة اخلربة املبا�رشة ( )hand-on activitiesب�أنواعها املختلفة:

جتارب �ضبط ب�سيطة ،ومالحظات ب�سيطة ،وجتارب تو�ضيح ب�سيطة (Chinn & Malhotora,

) 2001التي ينفذها الطالب (الطلبة) فرادى �أو يف جمموعات ،او املعلم مب�شاركة الطلبة �أو

مب�ساعدتهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نظرة معلمي العلوم :ما يراه معلمو العلوم لل�صفوف من اخلام�س �إىل الثامن الأ�سا�سيني
الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم.

دور املعلم يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم :جمموعة الإجراءات والن�شاطات
التعليمية التي يقوم بها معلم العلوم يف �أثناء تنفيذ الأن�شطة املخربية يف ح�صة العلوم،

�سعيا ً منه لتحقيق �أهداف تدري�س العلوم يف املجاالت املختلفة.

دور الطالب يف الأن�شطة العلمية التي تنفذ يف ح�صة العلوم :جمموعة الإجراءات

والن�شاطات العلمية التي يتيح معلم العلوم للطالب فر�ص القيام بها يف �أثناء تنفيذ
الأن�شطة املخربية يف ح�صة العلوم.

منهجية الدرا�سة والإجراءات:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي يقوم على و�صف الظاهرة كما هي يف

الواقع ،وذلك من خالل جمع البيانات من امليدان الرتبوي ،ثم حتليلها وا�ستخراج النتائج منها.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع هذه الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة الأ�سا�سية
ّ

(من ال�صف اخلام�س �إىل ال�صف الثامن الأ�سا�سيني) يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة
قدرعددهم ( )280معلما ً ومعلمة،
جر�ش يف الأردن يف العام الدرا�سي ( ،)2008 – 2007والذي ّ

�أجاب منهم ( )116معلما ً ومعلمة ( 55معلما ً و 61معلمة) على الأداة امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة �شكلوا عينة الدرا�سة التي مثلت حوايل ( )%41من جمتمعها.

�أداة الدرا�سة

-

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة ا�ستبانة مت تطويرها وفق املراحل الآتية:

مراجعة بع�ض الكتب مثل (زيتون1999 ،؛ زيتون 2000 ،وخطابية )2005 ،والدرا�سات مثل

(الغنام1994 ،؛ العيا�رصة )2003 ،التي تناولت الأداء العملي ب�شكل عام والأن�شطة املخربية
ب�شكل خا�ص ،ونظرة معلمي العلوم للجوانب املتعلقة بهذا املجال ،وكذلك ا�ستعرا�ض بع�ض

ما جاء يف �أدب الرتبية العلمية املتعلق بحركات �إ�صالح مناهج العلوم واملعايري العاملية
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املت�صلة مبعلم العلوم ودوره املتغري يف �ضوءها ،مثل درا�ستي بوجودة والأيوبي ( )1998واخلليلي
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(.)2000

-

و�ضع قائمة ت�ألفت من ( )38دورا ً ممكنا ً لدور معلم العلوم والطالب يف الأن�شطة العلمية

التي تنفذ يف ح�صة العلوم ،ثم حتويل هذه الأدوار �إىل ( )38فقرة �شكلت فقرات اال�ستبانة
خما�سية البعد يف �صورتها الأولية.

-

عر�ض اال�ستبانة على خم�سة حمكمني :اثنان منهم �أع�ضاء يف هيئة التدري�س يف كلية

العلوم الرتبوية التي يعمل فيها الباحث ولديهما خربة طويلة يف الإ�رشاف على العلوم
وتدري�سها ،وثالثة من معلمي العلوم لديهم خربة منا�سبة يف تدري�س العلوم ل�صفوف املرحلة

الأ�سا�سية.

-

�إعادة �صياغة �أغلب فقرات اال�ستبانة ،وحذف ودمج بع�ضها بنا ًء على مراجعات الباحث

لهذه الفقرات ،ومقرتحات املحكني ،لت�ستقر اال�ستبانة ب�صورتها النهائية م�ؤلفة من ()35

فقرة )14( :موجبة ،و(� )21سالبة� ،صححت وفق الت�صحيح املتبع يف ت�صحيح الفقرات
املوجبة وال�سالبة ،وقد �صيغت غالبية الفقرات مبا ينبغي على املعلم القيام به يف �أثناء

تنفيذ الأن�شطة املخربية يف ح�صة العلوم على مقيا�س خما�سي البعد.

-

قيا�س ثبات اال�ستبانة مت بح�ساب معامل الفا كرونباخ ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على

-

اعتماد امل�ستوى املقبول تربويا ً ( )%80ا�ستنادا ً �إىل بع�ض الدرا�سات (زيتون1988 ،؛ الغنام،

عده الباحث م�ؤ�رشا ً على ثبات منا�سب للأداة.
فقراتها ،وكان ( ،)0.81وقد ّ
 1994والعيا�رصة.)2003 ،

الأ�ساليب الإح�صائية

بعد ت�صحيح ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة مت �إدخال البيانات اخلام �إىل برجمية

احلزمة الإح�صائية للعلوم الإن�سانية ) (SPSSالتي ا�ستخدمت يف �إجراء الآتي:

 -ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،وترتيبها

تنازلياً.

� -إح�صاء عدد اال�ستجابات احلا�صلة على درجة (� )4أي ( )%80ف�أكرث لكل فقرة من فقرات الأداة

ون�سبها املئوية ،ثم ح�ساب الن�سبة املئوية لهذة اال�ستجابات للفقرات ككل.

-

تطبيق اختبار (ت) لعينة �أحادية ،ملقارنة نطرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب

-

طبيق اختبار (ت) للفرق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني ،الختبار داللة الفروق بني نظرة

يف الأن�شطة املخربية مب�ستوى احلياد (.)%60

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربي وفقا ً ملتغري اخلربة التدري�سية

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما نظرة معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف

الأردن لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات

معلمي العلوم لكل فقرة من فقرات الأداة البالغ عددها ( )35فقرة ،ثم ترتيبها تنازليا ً بح�سب
تقديرات معلمو العلوم لها ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()1
رتب فقرات �أداة الدرا�سة التي متثل دور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية
واملتو�سطات احل�سابية والتقديرات املئوية لدرجات معلمي العلوم لها مرتبة تنازليا ً
املتو�سط التقدير
رقم
رتبة
الفقرة
املئوي
احل�سابي
الفقرة الفقرة
1

32

2

31

3

10

4

12

5

28

6

13

7

1

8

30

9

21

10

18

11

15

على الطلبة �إجراء مناق�شات داخل املجموعات حول املالحظات التي ح�صلوا
عليها واال�ستنتاجات التي تو�صلوا �إليها.
على املعلم م�ساعدة الطلبة على تطبيق اال�ستنتاجات التي تو�صلوا يف الن�شاط
املخربي يف مواقف علمية وحياتية م�شابهة.
على املعلم جتريب الن�شاط املخربي لوحدة قبل �إعطائه للطلبة يف ح�صة
العلوم.
على املعلم �أن يت�أكد من �أن الهدف الأ�سا�سي للن�شاط املخربي وا�ضح لدى
الطلبة.
على املعلم مالحظة عمل الطلبة يف �أثناء تنفيذهم للن�شاط املخربي يف
جمموعات ،وت�سجيل البيانات حول تعلمهم ،وتزويد الطلبة مبا يلزم منها.
للمعلم �أن يحدد للطلبة امل�شكلة املراد تناولها يف الن�شاط املخربي قبل البدء
بتنفيذهم لها.
على املعلم �أن يجري نقا�ش ًا م�ستفي�ض ًا مع الطلبة حول مو�ضوع الن�شاط
املخربي و�أهدافه قبل بتنفيذهم له.
على املعلم تقييم �إجراءات تنفيذ الن�شاط املخربي الواردة يف الكتاب واملواد
والأدوات امل�ستخدمة فيه وظروف تنفيذه.
على املعلم �أن يقدم للطلبة التعريفات الإجرائية للمفاهيم وامل�صطلحات
العلمية التي يتناولها الن�شاط املخربي.
على املعلم �أ ّال يجيب عن كل �أ�سئلة الطلبة ،بل عليه �أن يدفعهم �إىل ت�صميم
و�إجراء جتارب متكنهم من الإجابة عن ت�سا�ؤالتهم.
يجب �إعطاء الطلبة تعليمات و�إر�شادات كافية متكنهم من حل امل�شكلة �أو
التو�صل �إىل ا�ستنتاجات �صحيحة ب�سرعة وي�سر.

4.30

86.0

4.28

85.6

4.28

85.4

4.27

85.4

4.26

85.2

4.23

84.6

4.23

84.6

4.21

84.2

3.90

78.0

3.73

74.6

3.71

74.2
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رقم
رتبة
الفقرة الفقرة
12

2

13

20

14

34

15

33

16

22

17

35

18

29

19

11

20

6

21

27

22

5

23

17

24

7

25

25

26

8

27

14

28

3

29

26

30

24

قبل تنفيذ الطلبة للن�شاط املخربي ،قد يقدم املعلم عرو�ض ًا عملية ويناق�ش
�أفكار ًا تتعا�ض مع معرفة الطلبة وتناق�ض توقعاتهم.
ال يحق للطلبة �إثارة الت�سا�ؤالت حول �إجراءات تنفيذ الن�شاط املخربي واملواد
والأدوات امل�ستخدمة فيه �أو �إبداء �آرائهم فيها.
على املعلم �أن ي�ضع الطلبة يف موقف م�شكل يحتاج �إىل حل �أو غام�ض يحتاج
�إىل تف�سري له عالقة مبو�ضوع الن�شاط املخربي.
على املعلم �أ ّال ُيع ّرف الطلبة باملواد والأدوات التي �ست�ستخدم يف الن�شاط؛ كي
يكت�شفوا ب�أنف�سهم طبيعتها وعملها وطريقة ا�ستعمالها.
على املعلم �أ ّال يكلف الطلبة بكتابة التقارير املخربية لأنها ال تتنا�سب مع
م�ستوى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.
يجب �أ ّال ي�سمح املعلم للطلبة باقرتاح حلول للم�شكلة �أو تف�سريات للموقف
الغام�ض قبل االنتهاء من التجربة وحتليل نتائجها.
ال داعي لأن يقوم املعلم بتقييم مدى فاعلية الن�شاط املخربي يف تعلم الطلبة؛
كونه ال ي�ستطيع تعديل ما يرد يف الكتاب �أو يغريه.
على املعلم �أال يطرح �أ�سئلة تثري تفكري الطلبة يف �أثناء قيامهم بالن�شاط
املخربي؛ لكي ال يعيق تو�صلهم ال�ستنتاجات �صحيحة.
يف�ضل �أن يقوم املعلم ب�إجراء الن�شاط املخربي �أمام الطلبة ليتفرغوا هم
للمالحظة وت�سجيل النتائج.

املتو�سط
احل�سابي

التقدير
املئوي

3.63

72.6

3.59

71.8

3.56

71.2

3.55

71.0

3.50

70.0

3.49

69.8

3.37

67.4

3.34

66.8

3.27

65.4

ينبغي �أ ّال ُي�سمح للطلبة الت�شكيك يف املعرفة العلمية التي يعر�ضها الكتاب
ويتناولها الن�شاط املخربي كونها معرفة م�ؤكدة جاءت بطرق علمية.

2.90

58.0

2.88

57.6

2.78

55.6

2.73

54.6

2.60

52.0

2.58

51.6

2.55

51.0

2.48

49.6

2.47

49.4

2.43

48.6

الفقرة

ي�ستح�سن �أن يخرب املعلم طلبته بالنتائج املتوقعة من الن�شاط املخربي قبل
القيام به؛ لريكزوا انتباههم عليها ويبذلوا اجلهد للتو�صل �إليها.
يف �أثناء قيام الطلبة بالن�شاط املخربي يف جمموعات على املعلم �أ ّال يعطي �أية
�إر�شادات �أو توجيهات �إ ّال �إذا طلبت منه �أو تعرث عمل املجموعة.
قد يقوم املعلم ب�إجراء الن�شاط املخربي �أمام الطلبة ويطلب منهم تنفيذ ما
يفعله �أمامهم خطوة خطوة.
على املعلم توجيه الطلبة �إىل تعديل �أو تغيري النتائج ال�شاذة وغري املتوقعة
التي يح�صلون عليها من الن�شاط املخربي.
على املعلم �إجراء الأن�شطة املخربية الطويلة وال�صعبة ،ويرتك للطلبة �إجراء
الأن�شطة الب�سيطة.
من الأف�ضل ت�أجيل النقا�ش والتفاعل بني الطلبة يف �أثناء قيامهم بالن�شاط
املخربي يف جمموعات �إىل حني الإنتهاء من التجربة.
على املعلم حت�ضري املواد والأدوات اللأزمة للن�شاط املخربي وجتهيزها
بنف�سة للمحافظة عليها من الك�سر �أو التلف.
بعد �أن ينهي الطلبة الن�شاط املخربي على املعلم كتابة النتائج التي يرى �أنها
�صحيحة على ال�سبورة لينقلها الطلبة �إيل دفاترهم ويعتمدونها يف كتابة
تقاريرهم.
على املعلم القيام بتحليل النتائج التي ح�صل عليها الطلبة و�إجراء احل�سابات
الالزمة عليها للتو�صل �إىل اال�ستنتاجات املطلوبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()1

31

9

32

23

33

16

34

4

35

19

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

التقدير
املئوي

على املعلم تركيب التجربة والت�أكد من �أنها تعمل ،ثم يرتك للطلبة �أمر
ت�شغيلها وجتريبها و�أخذ النتائج.
على املعلم تنظيم البيانات التي ح�صل عليها الطلبة من التجربة يف
جداول ،ومتثيلها يف ر�سوم و�أ�شكال بيانية ليتمكنوا من فهمها واخلروج منها
بتعميمات.
يف �أثناء تنفيذ الطلبة للن�شاط املخربي يف جمموعات للمعلم �أن يتدخل
با�ستمرار يف عمل املجموعات ومناقا�شاتها ونتائجها.
واف للطلبة خلطوات تنفيذ الن�شاط املخربي قبل
على املعلم تقدمي �شرح ٍ
قيامهم به.
على الطلبة االلتزام بالتوجيهات والإر�شادات املعطاة لهم واتباع �إجراءات
تنفيذ الن�شاط كما جاءت يف الكتاب خطوة خطوة.
الفقرات جميعها

2.39

47.8

2.25

45.0

2.22

44.4

2.12

42.4

2.03

40.6

3.26

65.2

يبني اجلدول رقم (� )1أن نظرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة

املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم جاءت من�سجمة بدرجة متو�سطة مع التوجهات احلديثة
للرتبية العلمية املتعلقة بدور كل من الطالب ومعلم يف تعليم العلوم بعامه وبدورهما يف

الأن�شطة املخربية بخا�صة؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجاتهم على الفقرات جميعها
(� )3.26أي ( ،)%65.2كما يبني �أن هناك ( )8فقرات متثل ثماين ممار�سات ينبغي ملعلم العلوم
القيام بها كجزء من دور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية كانت نظرة معلمي
العلوم لها من�سجمة بدرجة عالية مع التوجهات احلديثة للرتبية العلمية هذه؛ حيث ح�صلت

على متو�سط ح�سابي �أكرث من (� )4أي �أكرث من ( ،)%80يف حني كانت نظرتهم من�سجمة
بدرجة متو�سطة مع هذه التوجهات يف ( )12فقرة تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني (- 3.9

� )3.27أي بني ( ،)%65.4 – 78ومن�سجمة بدرجة �ضعيفة يف ( )7فقرات تراوحت متو�سطاتها

احل�سابية بني (� )2.55 - 2.9أي بني ( ،)%51 - 58وقد كانت نظرتهم غري من�سجمة مع توجهات

الرتبية العلمية احلديثة لدور املعلم هذه �أو خمالفة لها يف ( )8فقرات جاءت متو�سطاتها
احل�سابية دون (� )2.5أي دون (.)%50

ويالحظ من اجلدول رقم (� )1أن الفقرة ( )32التي ت�ضمنت �أن على الطلبة �إجراء مناق�شات

داخل املجموعات حول املالحظات التي ح�صلوا عليها واال�ستنتاجات التي تو�صلوا �إليها احتلت

املرتية الأوىل على م�ستوى الأداة كاملة ،و�أن الفقرة ( )31املت�ضنمة قيام املعلم مب�ساعدة
الطلبة على تطبيق ما تو�صلوا �إليه من ا�ستنتاجات يف مواقف علمية وحياتية م�شابهة

احتلت املرتبة الثانية ،و�أن الفقرة ( )10املتمثلة ب�رضورة جتريب املعلم للن�شاط املخربي لوحده
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رقم
رتبة
الفقرة الفقرة
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قبل تقدميه للطلبة احتلت املرتبة الثالثة� ،أما الفقرة ( )12املت�ضمنة ت�أكد املعلم من و�ضوح
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الهدف الرئي�س من الن�شاط املخربي لدى الطلبة فقد جاء يف املرتبة الرابعة ،وميكن تف�سري

ذلك على �أ�سا�س �أن ما ت�ضمنته هذه الفقرات من ممار�سات يف �أثناء تنفيذ الن�شاط املخربي

تُعد من �أ�سا�سيات الدور الذي ينبغي �أن يقوم به معلم العلوم عند ا�ستخدامه الأن�شطة

املخربية يف تدري�س العلوم ،والتي ميكن اعتبارها عوامل م�شرتكة بني النظرتني التقليدية

واحلديثة املن�سجمة مع ما جاءت به حركات �إ�صالح الرتبية العلمية احلديثة ومعايريها حول دور
كل من املعلم والطالب يف تعليم العلوم ب�شكل عام ويف الأن�شطة املخربية ب�شكل خا�ص.

ويالحظ من اجلدول رقم (� )1أي�ضا ً �أن الفقرة ( )19املت�ضمنة التزام الطلبة بالتوجيهات

والإر�شادات املعطاة لهم واتباع �إجراءات تنفيذ الن�شاط كما جاءت يف الكتاب خطوة خطوة
احتلت املرتبة الأخرية ( ،)35و�أن الفقرة ( )4املتعلقة ب�رضورة �أن يقدم املعلم �رشحا ً وافيا ً خلطوات
تنفيذ الن�شاط املخربي قبل القيام به احتلت املرتبة ( ،)34والفقرة ( )16املتعلقة بتدخل املعلم

امل�ستمر يف عمل املجموعات ويف مناق�شاتها ونتائجها احتلت املرتبة (� ،)33أماالفقرة ()23

املتعلقة بقيام املعلم بتنطيم البيانات التي ح�صل عليها الطلبة من التجربة يف جداول

و�أ�شكال ور�سوم بيانية فقد جاءت يف املرتبة ( ،)32كل هذا ي�شري �إىل �أن نظرة معلمي العلوم

و�أفكارهم حول الدور الذي ي�ؤديه كل من املعلم والطالب يف عملية التعليم ب�شكل عام ويف
الأن�شطة املخربية ب�شكل خا�ص تقليدية ،مما �أدى �إىل �أن تكون ممار�ساتهم التعليمية بعامة

وا�ستخدامهم للأن�شطة املخربية يف تدري�س العلوم بخا�صة تقليدة ،وهذا ما ت�ؤيده ما �أ�شارت
�إليه درا�سات عدة مثل (Hant et al., 2000; Shepardson, 1997؛ العيا�رصة )2003 ،من

�سيادة الأمناط التقليدية يف ا�ستخدام الأن�شطة املخربية كتجارب التحقق والو�صفة اجلاهزة.

ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على�“ :إىل �أي مدى تتفق نظرة معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف

حمافظة جر�ش يف الأردن لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف
ح�صة العلوم مع امل�ستوى املقبول تربوياً؟ وهل تتجاوز م�ستوى احلياد؟»

للإجابة عن ال�س�ؤال مت �إح�صاء تكرارات اال�ستجابات التي حازت على (� )4أي ( )%80ف�أكرث

لكل فقرة ،وح�ساب ن�سبها املئوية ،ثم ح�ساب الن�سبة املئوية لهذه اال�ستجابات لأفراد عينة

الدرا�سة جميعهم ،واجلدول رقم ( )2يبني نتائج ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35

31
32
12
30
1
28
10
21
15
20
18
2
33
22
35
11
29
34
6
5
27
13
17
16
14
3
7
8
9
25
26
24
4
23
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فقرات الأداة ككل

112
110
109
105
103
103
100
88
77
77
76
75
74
73
73
69
64
62
59
48
41
40
40
34
33
31
30
30
30
28
28
23
21
19
15

96.6
94.8
94.0
90.0
88.8
88.8
86.2
75.9
66.4
66.4
65.5
64.6
63.8
62.9
62.9
58.5
55.2
53.4
50.9
41.4
35.3
34.5
34.5
29.3
28.4
26.7
25.9
25.9
25.9
24.1
24.1
19.8
18.1
16.4
12.9
%51.7
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رتبة
الفقرة

اجلدول رقم ()2
�أعداد معلمي العلوم احلا�صلني على ( )%80ف�أكرث على فقرات
�أداة الدرا�سة ون�سبها املئوي ًة و�أرقام الفقرات مرتبة ت�صاعديا ً
رقم الفقرة يف الأداة عدد املعلمني احلا�صلني على الن�سبة املئوية لعدد املعلمني احلا�صلني على
( )%80ف�أكرث من العدد الكلي
( )%80ف�أكرث على الفقرة

183
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دور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية

184

يتبني من اجلدول رقم (� )2أن معلمي العلوم مل ي�صلوا يف م�ستوى نظرتهم لدور كل من
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املعلم والطالب يف الأن�شطة العلمية التي تنفذ يف ح�صة العلوم �إىل امل�ستوى املقبول تربويا ً
()%80؛ حيث كانت ن�سبة جمموع التكرارات التي حازت على ( )%80ف�أكرث لكل فقرات الأداة �إىل
املجموع الكلي للتكرارات ( ،)%51.7وهي اقل من الن�سبة (املفرت�ضة) املقبولة تربوياً.

ويتبني من اجلدول رقم ( )3الذي يظهر خال�صة تطبيق اختبار (ت) لعينة �أحادية ،ملقارنة

نطرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية مب�ستوى احلياد (،)%60

�أن م�ستوى نظرة معلمي العلوم هذه جتاوز م�ستوى احلياد ( )%60املقابل للخيار (غري مت�أكد)
على تدريج ليكرت اخلما�سي امل�ستخدم يف �أداة الدرا�سة ،حيث �أن املتو�سط احل�سابي لدرجات

معلمي العلوم على الأداة ككل بلغ ( )3.11من �أ�صل (� ،)5أي بزيادة مقدارها ( )0.11عن
م�ستوى احلياد ( ،)3وهذا الزيادة دالة اح�صائيا ً على م�ستوى ( ،)0.05 ≤ αوهذا يعني �أن معلمي
العلوم ينق�سمون يف نظرتهم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية بني النظرة

التقليدية والنظرة احلديثة املن�سجمة مع التوجهات احلديثة للرتبية العلمية املتعلقة بهذا
اجلانب� ،أو �أنها لبع�ضهم خليط بني النظرتني ،و�إن كانت متيل بفرق دال �إح�صائيا ً �إىل النظرة
احلديثة ،وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (العيا�رصة )2003 ،من �أن ت�صورات معلمي

العلوم للأن�شطة العلمية مزيج بني النظرتني التقليدية والبنائية ،ويختلف معها يف �أنها
وهي �أقرب �إىل النظرة احلديثة.

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) الختبار الفرق بني املتو�سط احل�سابي لدرجات معلمي العلوم التي متثل
نظرتهم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية وم�ستوى احلياد
قيمة (ت) م�ستوى
اخلط�أ
االنحراف
املتو�سط
العدد
املجموعة
الداللة
املعياري
املعياري
احل�سابي
معلمو العلوم (عينة الدرا�سة)
م�ستوى احلياد

116

3.11
)%60( 3.00

0.32

0.11

3.79

0.00

وبالعودة �إىل اجلدول رقم ( )2ميكن مالحظة �أن الفقرات التي كانت ا�ستجابات معلمي

العلوم عليها مقبولة تربويا ً مرتبة تنازليا ً هي )31( :و( )32و( )12و( )30و( )1و( )28و(،)10

منها �أربع فقرات كانت ن�سبة اال�ستجابات التي ح�صلت عليها ( )%90ف�أكرث ،وهي املت�ضمنة

على الرتتيب :م�ساعدة الطلبة على تطبيق ما يتو�صلون �إلية من ا�ستنتاجات يف مواقف
علمية وحياتية م�شابهة ،و�إجراء مناق�شات داخل املجموعات حول املالحظات واال�ستنتاجات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التي يتو�صلون �إليها من الن�شاط املخربي ،و�إ�رشاك الطلبة يف حت�ضري املواد والأدوات التي تلزم
امل�ستخدمة فيهّ � ،أما الفقرات التي مل تتجاوز ن�سبة اال�ستجابات التي ح�صلت عليها على

( )%80ف�أكرث فقد بلغ عددها ( )16فقرة ،منها ( )6فقرات مل تتجاوز هذه الن�سبة لها (،)%25

وكانت �أقلها الفقرة ( )19املت�ضمنة �رضورة التزام الطلبة بالتوجيهات والإر�شادات املعطاة
لهم واتباع �إجراءات تنفيذ الن�شاط املخربي كما وردت يف الكتاب خطوة خطوة ،وهذه الأخرية
تتفق مع ما جاء يف درا�سة الغنام ( ،)1994وميكن تف�سري ذلك على �أ�سا�س �أن غالبية معلمي

العلوم يثقون يف الكتاب املدر�سي يف تدري�سهم ويعتربونه املر�شد الوحيد لهم والدعامة

الأ�سا�سية للح�صة ،لكن ول�سوء احلظ تقدم الأن�شطة املخربية يف هذه الكتب عادة ب�صورة
متارين �إجراءاتها حمددة ومف�صلة ت�ستلزم قيام الطلبة بتنفيذها متبعني �إجراءاتها خطوة

خطوة ) ،(Huber & Moore, 2001وهذا ما �أدى �إىل الرتكيز يف تدري�س العلوم على �أن�شطة

الو�صفة اجلاهزة التي يقوم فيها الطالب باتباع �إجراءات التجربة وتعليماتها بدقة ،للو�صول
�إىل نتائج حمددة دون �إدراك ملا يقوم به ،وبالتايل �إهمال �أن�شطة اال�ستق�صاء واالكت�شاف وحل

امل�شكلة التي لو حر�ص معلمو العلوم على تقدميها للطلبة لتغريت نظرة املعلمني للأن�شطة
املخربية ودور كل من املعلم والطالب فيها �إىل الأح�سن ،ذلك �أن �أفكار املعلمني وت�صوراتهم
حول مو�ضوع ما كالأن�شطة املخربية مرتبطة ب�شكل وثيق بنوعية هذه الأن�شطة ومدى

ا�ستخدامهم لها يف تدري�سهم ) ،(Levitt, 2001وهذا ما قد يف�رس �أي�ضا ً انخفا�ض م�ستوى
نظرة معلمي العلوم �إىل ما يقرتب من م�ستوى احلياد ( ،)%60كما ميكن �أن يعزى االنخفا�ض

يف م�ستوى نظرتهم هذه �إىل �أن الدور اجلديد للمعلم الذي حددته حركات �إ�صالح مناهج
الرتبية العلمية ومعايريها العاملية ال تروق للكثري من املعلمني؛ كونهم ي�ؤمنون بدور املعلم
الناقل للمعرفة الذي تعودوا عليه ،ودر�سوا العلوم من خالله يف مراحل درا�ستهم املدر�سية

واجلامعية ) ،(Levitt, 2001وعدم و�صول نظرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب

يف الأن�شطة املخربية �إىل امل�ستوى املقبول تربويا ً يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سات (زيتون،
1988؛ الغنام1994 ،؛ العيا�رصة.)2003 ،

ثالثاً :نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق داللة �إح�صائيا ً على م�ستوى ( )0.05 = αبني نظرة

معلمي العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش يف الأردن لدور كل من املعلم والطالب
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الن�شاط املخربي ،و�رضورة �إجراء املعلم تقييم لإجراءات تنفيذ الن�شاط املخربي وللمواد والأدوات
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يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم تعزى �إىل اخلربة التدري�سية؟.
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث مت تطبيق اختبار (ت) للفرق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني،

واجلدول رقم ( )4يبني خال�صة النتائج املتعلقة بالفرق بني نظرة معلمي العلوم لدور كل

من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم تبعا ً ملتغري اخلربة
التدري�سية ،علما ً ب�أنه مت الت�أكد من �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات معلمي العلوم التي متثل نظرتهم
لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية وقيمة (ت) لها
وفقا ً ملتغري اخلربة التدري�سية
م�ستوى
قيمة
درجة
العدد املتو�سط االنحراف
املجموعة
الداللة
(ت)
احلرية
املعياري
احل�سابي
0.307
3.047
56
�أقل من (� )7سنوات
اخلربة
0.032 2.174 - 114
0.340
3.174
60
(� )7سنوات ف�أكــرث
التدري�سية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة (≤ α

 )0.05بني نظرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة املخربية التي
تنفذ يف ح�صة العلوم تعزى للخربة التدري�سية للمعلم ل�صالح املعلمني الذين لديهم

خربة تدري�سية طويلة (� 7سنوات ف�أكرث)؛ حيث كانت قيمة (ت) املح�سوبة �أقل من قيمة (ت)

النظرية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجات احلرية ( ،)114وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت

�إليه درا�سة الغ ّنام ( )1994التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ت�صورات املعلمني
للأن�شطة العلمية امل�صاحبة لتدري�س العلوم تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية ،وميكن عزوها

�إىل ما اكت�سبه املعلمني الأكرث خربة من معرفة بيداجوجية نتيجة ممار�ساتهم التعليمية

الطويلة ،مما ح�سن من نظرتهم لدور كل من املعلم والطالب يف االن�شطة املخربية ،و�إىل

�أنهم خ�ضعوا لتدريب �أكرث من املعلمني الأقل خربة ،ما قد ينعك�س منطقيا ً على نظرتهم
للأن�شطة املخربية ،وهذ ي�شري �إىل فعالية الربامج التدريبية التي يخ�ضع لها املعلمني وانتقال

�أثرها �إىل الغرفة ال�صفية ،وتنعك�س بالتايل على نظرة املعلمني لعملية التعليم والتعلم

ب�شكل عام ولدروهم ودور الطالب يف االن�شطة العلمية التي تنفذ يف ح�ص�ص العلوم
ب�شكل خا�ص ،وهذه النتيجة تتعار�ض مع ما ذهب �إلية مرعي امل�شار �إليه يف (طوالبة)2000 ،

من �أن ان�شغال املعلم يف �أموره اخلا�صة وم�شاغل حياته املتعددة ،قد يجعله يكرر ممار�ساته

التدري�سية من �سنة �إىل �أخرى دون تغريات جوهرية تذكر على هذه املمار�سات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التو�صيات

ت�سهم يف حت�سني م�ستوى نظرة معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف الأن�شطة
املخربية التي تنفذ يف ح�صة العلوم ،مما قد يعزز ا�ستخدامهم لها يف التدري�س واالرتقاء بهذا

اال�ستخدام �إىل ما ين�سخم مع التوجهات احلديثة للرتبية العلمية ،وهي:

-

ت�شجيع معلمي العلوم على اال�ستخدام النوعي امل�ستمر للأن�شطة املخربية يف تدري�س

العلوم ،وتهئية كل ما يلزم لتحقيق ذلك مثل :توفري املختربات املالئمة وجتهيزها باملواد والأدوات

والأجهزة الالزمة ،وترتيب اجلدول الدرا�سي ليتالءم مع ذلك ،كون ذلك �سي�ساهم يف حت�سني
نظرتهم للأن�شطة العلمية ،ولدور كل من املعلم والطالب فيها.

 -عقد دورات وور�ش تدريبية ملعلمي العلوم تهدف �إىل تعريفهم بحركات �إ�صالح مناهج الرتبية

العلمية ومعايريها العاملية ،مع الرتكيز على اال�ستخدام الأمثل للأن�شطة املخربية ،الذي
يهدف �إىل تعزيز الفهم والأ�ستق�صاء وحل امل�شكلة ،والدور املتغري للمعلم.
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