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المبحث األول
مشكلة البحث-:

الحظ الباحثان من خالل خربهتما بالتدريس ولفرتة طويلة يف ادلدارس ادلتوسطة والثانوية ومعاىد

ادلعلمٌن ان مدرسي الفيزياء اليولون اىتماماً كبًناً يف استخدام ادلخترب وان التوجو العلمي الستخدام
ادلخترب مل يكن بادلستوى ادلطلوب وقد تكون ىناك أسباب عديدة دفعت بتدين االذباه ضلو استخدام
ادلخترب ونتيجة لذلك تولد ىذا االذباه السليب عند ادلدرسٌن شلا انعكس سلباً على ميول واذباىات

الطالب ومن خالل اخلربة الطويلة يف استخدام ادلخترب تولد للباحثٌن قناعة بان العمل ادلختربي جيب ان
يكون جنباً إىل جنب مع اجلانب النظري فهو ينمي عند الطالب االذباىات الصحيحة يف التقصي
ويعزز لديهم استيعاب ادلفاىيم الفيزيائية من خالل تعامل الطالب مع األدوات والبحث ادلستمر جيعلو
يستخدم مهارات التفكًن العلمي من ادلالحظة الدقيقة واحلكم ادلوضوعي وازباذ القرار  .إن وصول
الطالب بنفسو إىل كل ذلك جيعلو حيس بادلتعة والسرور وىو يتواجد يف ادلخترب ومع ذلك فهناك من
ادلدرسٌن من اليهتم بشؤون ادلخترب وأمهيتو يف تدريس الفيزياء وعندئذ حيرم الطالب من التطبيق العملي
يف استخدام األجهزة واألدوات وبذلك ديكن ربديد مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية -:
 .1ىل إن مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى مدرسي الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية بادلستوى
ادلقبول وادلتوقع منو تربوياً (  ) %80؟
 .2ىل يتأثر االذباه ضلو سلترب الفيزياء جبنس ادلدرس ؟
 .3ىل يتأثر االذباه ضلو العمل ادلختربي بادلؤىل العلمي ؟
 .4ىل يتأثر االذباه ضلو العمل ادلختربي بالدورات التدريبية ؟
 .5ىل يتأثر االذباه ضلو العمل ادلختربي خبربة ادلدرسٌن يف التدريس ؟
وبناء على ماسبق عرضو ارتأى الباحثا ن أن يقوما هبذه الدراسة وذلك للكشف عن االذباه ضلو العمل
ادلختربي من قبل مدرسي الفيزياء .

أىمية البحث -:
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يعد ادلخترب من األساليب العلمية ادلهمة يف تدريس العلوم ألمهيتو يف تطبيق ادلفاىيم العلمية
واكتشافها من خالل التجارب ( ولذلك قيل ان العلم ليس علماً ما مل يصطحب بالتجريب والعمل

( زيتون  ، 2001 ،ص)160
ادلختربي ) .
وان االذباه احلديث يف تدريس العلوم يعطي اىتماماً خاصاً للتجريب والدراسة العملية إذ أن
ذلك يرتبط دببدأ التعلم عن طريق ادلمارسة ففيهما يكون الفرد نشطاً وإجيابياً إذا كان متفاعالً مع ادلوقف

التعليمي  .ومن يرى االذباه احلديث يف تدريس العلوم انو لكي يتعلم التالميذ كيف يفكر العلماء
وتطبيقات وبذلك تربز أالىية
ويعملون فال بد ذلؤالء التالميذ أن ديارسوا فعالً العمل العلمي فكراً
ً
القصوى للتجريب والدراسات ادلعملية كوسيلة لفهم العلم مادة وطريقة وان االذباه احلديث يف التجريب
ادلختربي دلادة العلوم تفرتض أن يكون التلميذ ىو زلور العملية الرتبوية أي أن التلميذ يذىب إىل ادلخترب
لكي يبحث ويصل بنفسو إىل نتائج مل يكن يعرفها من قبل .
( الديب  ،1974 ،ص)191-189

ولقد ركزت الرتبية العلمية على العمل ادلختربي باعتبارىا مكوناً اساسياً يف تدريس العلوم وليس
جزءا مكمالً لو أو اضافياً عليو وان مل يكن كذلك فان معلم العلوم يصبح معلماً عن العلوم ( أي عن
( اخلليلي وآخرون  ، 1996 ،ص) 141
تاريخ العلوم ) .
وتربز أمهية ادلخترب بأنو ينمي عند الطالب االذباىات العلمية السليمة كادلثابرة والتقبل االجيايب
للفشل وحب االستطالع والشك والرتوي يف إصدار األحكام وروح البحث والتقصي العلمي .
( اخلليلي وآخرون  ، 1996 ،ص) 142
كما إن ادلخترب بالنسبة للطالب عمل شلتع ويبعث يف نفسو اإلثارة والدىشة احياناً والنشاط

واحليوية ويبعد عنو ادلمل والنعاس والضجر الذي يشكو منو ادلعلمون خصوصاً إذا كانت حصص العلوم
متاخرة يف جدول الدروس اليومي  ،ىذه ادلتعة يف تعلم العلوم تنمي عند الطالب تقدير العلم والعلماء
وقد تدفعو للتخصص يف العلوم وتنمي لديو الرغبة يف تصنيع األجهزة وتصميم التجارب .
( اخلليلي وآخرون  ،1996 ،ص) 142
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أما عملية تكوين االذباىات فهي عملية ليست باألمر السهل بل ربتاج إىل زبطيط طويل األمد
دلواقف متعددة واىل مواصلة اجلهد لتدعيم ادلعاين واألفكار ادلرتبطة دبوضوع االذباه فإهنا تتحول دبرور
الزمن إىل أن تصبح من بٌن مكونات شخصية الفرد األساسية  ،كما قد يصاحب تكوين اذباه ضلو
موضوع معٌن ارتباطات موجبة أو سالبة قد ترجع لعهد طويل وىذه ليس باليسًن على الفرد التخلص
( مسعودي  ، 1994 ،ص) 220
منها .
 )1977إىل ماذكره ( الزبيدي  ) 1993 ،أن ىناك الكثًن من
وقد أشارت الصاحلي (
االذباىات ديكن أن تتكون عن طريق التعلم الشرطي بنوعيو ( االستجايب واإلجرائي ) .
( الصاحلي  ، 1997 ،ص) 28
وقد تتولد االذباىات ضلو موضوع علمي معٌن لدى مرور الفرد باخلربات التعليمية برغبة أو عدم
رغبة يف دراسة مثل ىذه ادلوضوعات فهذه ادلشاعر اخلاصة باحلب والكراىية  ،بالقبول أو الرفض ديكن
( نشوان  ، 1989 ،ص) 268
ان يطبق عليهما اذباىات ضلو ادلوضوعات الدراسية .
 )1993بان االذباه العلمي ىو االستعداد العقلي الذي يتكون
ويتفق ذلك دبا قالو (حيدر ،
عند الفرد نتيجة خلرباتو السابقة يف موضوع معٌن شلا يقوده إىل أن يسلك سلوكاً معيناً ذباىو دون سواه
من ادلوضوعات والن ادلعلم بوصفو منوذج لطالبو يتأثرون بو ويقلدونو فهو ديكن أن ينمي االذباىات
العلمية عند طالبو باستخدام العديد من الطرائق كالتعزيز اللفضي ولعب األدوار ادلضادة وادلناظرة
( حيدر،1993،ص)94
وادلمارسة .
 )1988بان معلم العلوم ذو االذباه االجيايب ضلو العمل ادلختربي يستطيع أن
ويؤكد (زيتون
يزرع الثقة يف طالبو ويساعدىم على التفاعل مع األنشطة ادلختربية وجيعلهم قادرين على التصدي
للمشكالت وبالتايل مستعدين دلواجهة مشكالت احلياة وربديات ادلستقبل .
( زيتون ،1988 ،ص)189
وبذلك يقع على عاتق ادلدرسٌن ومنهم مدرسي الفيزياء غرس االذباىات والعواطف االجيابية يف
نفوس الطلبة وكذلك غرس روح ادلتابعة للتطورات العلمية والتكنولوجية لإلفادة منها يف رلال التخصص
ويف حياهتم العملية  .ويتضح شلا سبق ان دلدرسي الفيزياء دوراً مهماً يف اكتساب االذباىات العلمية

وتنميتها لدى الطالب وتعويدىم على استخدام طريقة التفكًن العلمي ولذلك جيب ان تكون اذباىات
مدرسي الفيزياء ضلو استخدام ادلخترب اجيابية وعليو ان يبذل جهداً ذاتياً للتخلص من االذباه السليب يف
استخدام ادلخترب مستنداً يف ذلك انو القدوة بالنسبة اىل الطالب وان للقدوة احلسنة دوراً فاعالً ومؤثراً .

وعلى ضوء ىذا االستعراض عن أمهية االذباه ضلو العمل ادلختربي فان الباحثٌن حياوالن تعرف اذباىات
مدرسي ومدرسات الفيزياء ضلو العمل ادلختربي .
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ىدف البحث -:
يهدف البحث احلايل ربديد اذباه مدرسي ومدرسات الفيزياء ضلو العمل ادلختربي من خالل
التحقق من الفرضيات الصفرية اآلتية -:
- 1اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بٌن متوسط درجات مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى
مدرسي الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية وادلستوى ادلتوقع منهم تربوياً ( .) %80
- 2اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05يف االذباه ضلو سلترب الفيزياء باختالف
اجلنس .
- 3اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى(  )0,05يف االذباه ضلو سلترب الفيزياء باختالف
ادلؤىل العلمي .
- 4اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى(  )0,05يف االذباه ضلو سلترب الفيزياء باختالف
عدد سنوات اخلدمة .
- 5اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )0,05يف االذباه ضلو سلترب الفيزياء باختالف
عدد الدورات التدريبية .
حدود البحث -:
يقتصر البحث احلايل على مدرسي ومدرسات الفيزياء للمرحلة الثانوية يف زلافظة دياىل للعام
الدراسي . 2003-2002
تحديد المصطلحات -:
* االتجاه

 -1عرفو ( راجح  )1970 ،انو  (:استعداد وجداين مكتسب نسبياً حيدد شعور الفرد وسلوكو
ضلو موضوعات معينة ويتضمن حكما عليها بالقبول أو الرفض ) (راجح ،1970 ،ص )115
 -2عرفو (  )1973, Goodانو ( :استعداد أو ميل لالستجابة وباألخص ضلو موضوع أو وضعية أو
قيمة وعادة يرافق باألحاسيس وادلشاعر ).
( ) Good,1973,p39
االذباه ضلو العمل ادلختربي :نظراً لعدم قدرة الباحثٌن على إجياد تعريف ذلذا ادلصطلح فاكتفيا بالتعريف

اإلجرائي لو .

 التعريف اإلجرائي :
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االذباه ضلو العمل ادلختربي دلادة الفيزياء  :مفهوم يعرب عن زلصلة استجابات ادلدرسٌن ضلو العمل
ادلختربي دلادة الفيزياء من حيث االستمتاع هبا وإجراء التجارب برغبة وكما يقيسها مقياس االذباه
ضلو العمل ادلختربي دلادة الفيزياء الذي مت اعتماده من قبل الباحثٌن .

المبحث الثاني

دراسات سابقة

مل جيد الباحثان دراسات ذلا عالقة مباشرة دبوضوع البحث على حد علم الباحثٌن الن اغلب الدراسات
اليت حصل عليها أكدت على موضوع العمل ادلختربي ومل تركز على االذباه ضلو العمل ادلختربي وفيما
يلي مناذج من ىذه الدراسات :
 .1دراسة ( زيتون : ) 1990 ،
أجريت ىذه الدراسة يف االردن وىي تتعلق بتقصي اثر بعض العوامل يف االذباه ضلو العمل ادلختربي
 ) 94معلماً
عند معلمي العلوم يف ادلرحلة الثانوية  ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (
ومعلمة وتوصلت الدراسة اىل ان االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى ىؤالء ادلعلمٌن وادلعلمات يساوي
( ) % 81.7وىو اذباه اجيايب وبفرق اعلى ذي داللة عن نقطة حياد االذباه ضلو العمل ادلختربي
وبنت الدراسة ان مستوى االذباه االجيايب ضلو العمل ادلختربي ال خيتلف باختالف متغًنات الدراسة
ادلبحوثة وىي ( اجلنس  ،اخلربة التدريسية  ،الدورات ادلختربية وعدد التجارب ادلختربية ) يف حٌن
وجدت الدراسة فرقا ذا داللة يف مستوى االذباه ادلختربي ديكن ان يعزى للتخصص ( فيزياء ،
كيمياء  ،أحياء ) وقد بٌن اختبار ( شيفيو ) للمقارنة البعدية أن ىناك اختالفا واحداً بٌن معلمي

الكيمياء والفيزياء يف االذباه ادلختربي لصاحل معلمي الكيمياء بينما مل يوجد فرق ذو داللة يف
متوسطات درجات االذباه ادلختربي بٌن معلمي الكيمياء واألحياء أو بٌن معلمي الفيزياء واألحياء .
( زيتون  ، 2001 ،ص) 174
 .2دراسة ( ) Okebukola , 1985
استهدفت ىذه الدراسة اليت أجريت يف أمريكا معرفة العالقة بٌن السلوك ادلختربي للطالب ادلتعلم
واذباىاتو ضلو العمل ادلختربي  ،وقد كشفت الدراسة بوجو عام أن ىناك عالقة ارتباطيو متوسطة بٌن
االثنٌن ( ر =  ) 0.46ومن ابرز نتائج الدراسة ان االذباه ضلو العمل ادلختربي يرتبط بدرجة عالية (

ر =  ) 0.78مع السلوك ادلختربي للطلبة ادلتمثل يف  :التحكم والتعامل مع األجهزة واألدوات
ادلختربية وادلالحظة النشطة والتجريب العملي ادلختربي ووجدت الدراسة عالقة ضعيفة ( ر =
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 ) 0.26بٌن االذباه ادلختربي والسلوك ادلختربي للطالب ادلتمثل يف االستماع النشط الستالم
ادلعلومات من ادلعلم أو من زمالءه الطلبة اآلخرين .

المبحث الثالث :
يتناول ىذا ادلبحث اإلجراءات اليت اتبعت لتحقيق أىداف البحث وىي وصف عينة البحث
وأداتو اليت استخدمت يف مجع البيانات والوسائل اإلحصائية ادلستخدمة .
إجراءات البحث
أوالً  :مجتمع البحث وعينتو:

يتكون رلتمع البحث من مجيع مدرسي ومدرسات الفيزياء يف زلافظة دياىل البالغ عددىم (

) 105

مدرساً ومدرسة من اللذين يدرسون الفيزياء فعلياً  ،وقد اختار الباحثان عينة البحث بشكل عشوائي
حبيث تغطي مجيع أقضية احملافظة حيث كانت عينة البحث يف شكلها النهائي تساوي (  )20مدرساً
ومدرسة وبواقع (  ) 12مدرساً و(  ) 8مدرسة وقد شكلت العينة نسبة (  )%19من رلتمع الدراسة
كما ىو موضح يف جدول (. )1
يوضح األعداد الكمية لعينة البحث -:
ت

العدد

القضاء

جدول ( ) 1
اجملموع

ذكور
1

إناث
1

ذكور
3

إناث
2

اجملموع
الكلي
5

العدد ادلستبعد

العدد ادلتبقي

1

3

1

4

2

2

4

2

4
3
20

ذكور
4

إناث
3

7

3

2

5

-

 3خانقٌن
 4اخلالص

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

 5بلدروز

2

1

3

اجملموع

13

10

23

1

2

2

1

12

8

 1بعقوبة
 2ادلقدادية

ثانياً  :أداة البحث :
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للبحث احلايل أداة واحدة وىي مقياس االذباه ضلو العمل ادلختربي دلادة الفيزياء من اعداد
(زيتون ) كما يف ملحق (  )1ويهدف ىذا ادلقياس إىل قياس اذباىات مدرسي الفيزياء ضلو العمل
ادلختربي ( .زيتون ،2001 ،ص )431-429ويرى الباحثان ان ادلقياس مالئم للبيئة العراقية وقد مت
التأكد من صدق ادلقياس بعرضو على رلموعة من اخلرباء يف رلال الرتبية وعلم النفس وطرائق التدريس ،
انظر ادللحق (  . ) 2لغرض حساب ثباتو فقد جرب ادلقياس على عينة استطالعية (  ) 20مدرساً

ومدرسة من مدرسي الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية ومت تصحيح ادلقياس ووضع الدرجات وباستخدام طريقة
التجزئة النصفية لالختبار وباالستعانة دبعادلة ( بًنسون وسبًنمان ) مت حساب ثبات ادلقياس واليت بلغت
(  ) 0,99وىذا يدل على أن الثبات جيد وذلك الن االختبارات اليت يبلغ معامل ثباهتا من (
 ) 0,85-0,60فأكثر ديكن االعتماد عليها .
)) Cronlund , 1981,p125
تطبيق إجراءات البحث

سارت اجراءت البحث على النحو اآليت -:
 - 1مت اختبار عينة البحث من ادلدرسٌن وادلدرسات بشكل عشوائي (  ) 20مدرساً ومدرسة
وبواقع (  ) 12مدرساً و (  ) 8مدرسات .
 - 2قام الباحثان بتطبيق دلقياس يف بداية ( 2003م ) حيث وزع ادلقياس على عينة البحث
خالل أسبوع ومت االستعانة ببعض الزمالء إليصال ادلقياس وجلبو .
 - 3استبعدت أوراق إجابة ادلدرسٌن وادلدرسات غًن ادلكتملة أو اليت الحظ الباحثان عدم اجلدية
يف اإلجابة فيها .
 - 4مت تصحيح ادلقياس وفقاً دلفتاح التصحيح مث رتبت البيانات إلجراء التحليالت اإلحصائية

ادلناسبة وقد استخدم الباحثان معادلة بًنسون وسبًنمان حلساب ثبات ادلقياس .
( دوران  ،1985 ،ص) 162-161
 ) 30فقرة على غرار مقياس ليكرت اخلماسي
وقد تضمن ادلقياس بصورتو النهائية على (
وروعي يف كتابة الفقرات أن يكون بعضها اجيابيا (  ) 17فقرة والبعض اآلخر سلبياً (  ) 13فقرة .
الوسائل اإلحصائية المستخدمة

سيتم استخدام وسيلتٌن إحصائيتٌن مها القيمة التائية لعينتٌن سلتلفيت العدد ومعادلة ( سبًنمان – براون )
لقياس الثبات .
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المبحث الرابع :
يتضمن ىذا ادلبحث عرضاً للنتائج اليت توصل إليها الباحثان وربليلها يف ضوء أىداف البحث
ومن مث تقدمي التوصيات الالزمة يف ضوء النتائج .
( عرض النتائج ومناقشتها )
أوالً عرض النتائج :

فيما يلي عرض للنتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام أداة الدراسة وبعد إجراء ادلعاجلات

اإلحصائية وفقاً لفرضيات الدراسة ومتغًناهتا .

 -1النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -:

يبٌن اجلدول (  ) 2خالصة النتائج ادلتعلقة بالفرضية الصفرية اليت تتضمن مستوى االذباه ضلو العمل
ادلختربي لدى مدرسي الفيزياء مقارنة بادلستوى ادلقبول تربوياً ( .) %80

ومن مالحظة اجلدول (  ) 2صلد ان مستوى االذباه ضلو العمل احملتربي لدى مدرسي الفيزياء ( ذكوراً
واناثاً ) يساوي (  ) %82 ،8ومن اجلدير بالذكر ان ادلدى النظري ادلتطرف اجيابياً أو سلبياً لدرجات
مدرسي الفيزياء ضلو العمل ادلختربي يرتاوح بٌن (  ) 150 – 30درجة  .وان درجة الرتدد ( احلياد )
تساوي 90درجة أي (  ) %60وتعد ىذه الدرجة ( درجة احلياد ) أساسية يف ربديد االذباه ضلو العمل
ادلختربي أي انو إذا زادت درجة االذباه عن درجة احلياد كان ذلك إشارة إىل أن االذباه ضلو العمل
ادلختربي اجيايب وإذا قلت درجة االذباه ادلختربي عن درجة االذباه كان ذلك إشارة إىل أن االذباه ضلو
العمل ادلختربي سليب ويتضح ان مستوى االذباه ادلختربي لدى مدرسي الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية قد
ذباوز درجة احلياد يف االذباه االجيايب بـ (  ) 34,2درجة شلا يدل على أن مدرسي الفيزياء يتمتعون باذباه
اجيايب مرتفع ضلو العمل ادلختربي  .ودلعرفة ماذا كان مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى مدرسي
الفيزياء ال خيتلف عن مستوى االذباه ادلقبول تربوياً (  ) %80فما فوق فقد استخدم ( . ) t-test
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جدول (  ) 2يوضح عدد االفراد وادلتوسط احلسايب والتباين وداللة الفروق
اجملموعة
ادلدرسون
ذكور و إناث )

عدد

ادلتوسط االضلراف

األفراد

ادلعياري

20

ادلستوى
مقبول تربوياً
( ) %80

احلسايب

التباين

ت

ت

احملسوبة

اجلدولية

2,093 2,333 61,66 7,85 124,2

الداللة
دالة

120

 ) 2إن مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى مدرسي الفيزياء أعلى
يتضح من اجلدول (
من ادلستوى ادلقبول تربوياً (  ) %80حيث ان (  ) tاحملسوبة كانت (  )2,333بينما (  ) tاجلدولية
تساوي (  )2,093وىذه القيمة ذلا داللة إحصائية دبستوى الداللة (  ) 0,05وذلذا ترفض الفرضية
الصفرية األوىل .
 :2النتائج المتعلقة بالفرضيات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .

الختبار فرضيات البحث الصفرية ادلتعلقة دبتغًنات اجلنس وادلؤىل العلمي والدورات التدريبية

وعدد سنوات اخلدمة ومدى تعديلها دلستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي لدى مدرسي ومدرسات
الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية مث تطبيق اختبار (  ) t-testللفرق بٌن متوسطات غًن مرتابطة.
جدول (  ) 3يبٌن ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والقيمة التائية احملسوبة واجلدولية دلتغًنات اجلنس
وادلؤىل العلمي والدورات التدريبية وعدد سنوات اخلدمة .
عدد
األفراد

ادلتغًن
اجلنس

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ذكور

12

8,24 125,96

إناث

8

6,32

121,5
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كلية العلوم

5

125,2

كلية الرتبية

15

8,22 123,86

الدورات

أقل من  3دورات

10

120,8

5,4

التدريبية

أكثر من  3دورات

10

127,6

8,42

عدد سنوات

 10فما دون

12

123,5

6,39

اخلدمة

أكثر من 10

8

9,53 125,25

ادلؤىل العلمي

6,49

يتضح من اجلدول (  ) 3انو اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

0,329

2,101

2,042

2,262

0,494

2,101

) 0,05يف مستوى

االذباه ضلو العمل ادلختربي ديكن أن يعزى إىل متغًن اجلنس  ،ادلؤىل العلمي  ،الدورات التدريبية  ،عدد
سنوات اخلدمة يف التدريس .
ثانياً  :تفسير النتائج :

من خالل الدراسة اتضح ان مستوى االذباه ادلختربي لدى مدرسي الفيزياء ذباوز درجة احلياد وقد كان
متوسط درجاهتم يساوي (  ) 124,2درجة من أصل (  ) 150درجة أي بنسبة (  ) % 82,8وىذه
النسبة جيدة حيث مت ذباوز درجة احلياد بـ (  ) 34,2درجة وبالنظر إىل جدول (  ) 3نرى انو برغم
االذباه االجيايب ضلو ادلخترب من قبل مدرسي الفيزياء إال انو مل تتضح ىناك فروق ذات داللة إحصائية
فيما يتعلق جبنس ادلدرس وىذا يؤكد ان كليهما ( ادلدرس وادلدرسة ) ينظرون إىل ادلخترب النظرة ذاهتا
ويعترب انو عنصر فاعل يف اكتشاف ادلعرفة العلمية وكذلك يف اكتساب ادلفاىيم  ،ونفس الشيء بالنسبة
إىل ادلؤىل العلمي أي ان خرجيي كليات الرتبية أو العلوم يهتمون باستخدام ادلخترب ومل خيتلف ادلدرسون
باذباىاهتم ضلو ادلخترب استناداً على عدد سنوات اخلدمة شلا يعين ان ادلخترب أصبح حالة مطلوبة سواء
كان ادلدرس حديث التعيٌن أم مل ديضي عليو مدة من الزمن .
اما خبصوص الدورات التدريبية فقد كان ذلا أثر واضح يف ارتفاع مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي
ولكن مل يكن فرق دال احصائياً  ،كما يتضح يف اجلدول (  ) 3من حيث األخذ بنظر االعتبار تقسيم

العينة إىل رلموعتٌن األوىل تشمل ادلدرسٌن الذين اشرتكوا بأقل من (  ) 3دورات أما الثانية فتضم الذين
اشرتكوا بأكثر من (  ) 3دورات  ،إال ان ادلدرسٌن الذين اشرتكوا بأكثر من (  ) 3دورات يظهر عليهم
ربسناً يف مستوى االذباه ضلو العمل ادلختربي دلادة الفيزياء شلا يؤكد على أمهية الدورات يف تنمية االذباه

ضلو العمل ادلختربي .
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االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات
أوالً  :االستنتاجات :

 .1ديكن اعتبار مقياس االذباه ضلو العمل ادلختربي دلادة الفيزياء وسيلة مهمة يف ربديد اذباىات
ادلدرسٌن الستخدام ادلخترب .
 .2مل يكن دلتغًن اجلنس وادلؤىل العلمي وعدد سنوات اخلدمة أثر فاعل يف مستوى االذباه ضلو سلترب
الفيزياء دال احصائيباً  ،إال أن عدد الدورات التدريبية يظهر بشكل اجيايب ويربز ذلك من خالل
ارتفاع ادلتوسط احلسايب لقياس االذباه للمدرسٌن الذين اشرتكوا بأكثر من (  ) 3دورات .

ثانياً  :التوصيات -:

يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان دبا يأيت :
 .1استخدام مقياس االذباه ضلو سلترب الفيزياء يف ادلراحل الدراسية كافة .
 .2اإلكثار من الدورات التدريبية ادلختربية دلدرسي الفيزياء أثناء اخلدمة وان يكون ادلتدرب فاعالً يف
ىذه الدورات .
ثالثاً  :ادلقرتحات -:
استكماالً للبحث احلايل يقرتح الباحثان :
 .1إجراء دراسة شلاثلة للدراسة احلالية دلدرسي الكيمياء واألحياء .
 .2إجراء دراسة شلاثلة للدراسة احلالية دلدرسي الفيزياء الذين مل يشرتكوا يف دورات تدريبية .
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المالحق
ملحق ( ) 1
أمساء اخلرباء الذين استعان هبم الباحثان حول صالحية البحث .
اجلامعة والكلية

اللقب العلمي واسم اخلبًن

االختصاص

ت
1

أ.د آمال امحد يعقوب

كلية الرتبية ابن اذليثم جامعة
بغداد

علم النفس الرتبوي

2

أ.م.د سوالف فائق

كلية الرتبية ابن اذليثم جامعة

طرائق تدريس العلوم

بغداد
3

أ.م.د فاتن حسن

كلية الرتبية ابن اذليثم جامعة
بغداد

طرائق تدريس الفيزياء

4

أ.م.د ناجي زلمود ناجي

كلية الرتبية ابن اذليثم جامعة
بغداد

علم النفس الرتبوي

5

أ.م.د فدوى عباس الصاحلي

كلية الرتبية ابن اذليثم جامعة

طرائق تدريس الفيزياء

بغداد
6

م.د عواطف ناصر ادلوسوي

كلية الرتبية اجلامعة ادلستنصرية

طرائق تدريس الفيزياء

7

م.م والء عبد الرزاق

ادلديرية العامة لرتبية دياىل

طرائق تدريس الفيزياء

8

م.م حسن علي زلمود

معهد معلمات بعقوبة ادلسائي

طرائق تدريس العلوم
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مقياس االذباه ضلو العمل ادلختربي

ملحق ( ) 2

زميلي مدرس الفيزياء  ،زميليت مدرسة الفيزياء .
ليس ىذا اختباراً ولكنو مقياس معد ألغراض البحث العلمي  ،لذا يرجو الباحثان تعاونك يف
اإلجابة عنو بكل دقة ووضوح  ،فادلطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة وعناية مث تبدي رأيك بوضع
) ربت بديل واحد ترى انو يعرب عن وجهة نظرك علماُ انو توجد مخسة بدائل أمام كل
عالمة (
فقرة ( موافق بشدة  ،موافق  ،مرتدد  ،غًن موافق  ،غًن موافق بشدة ) .
نرجو أن الترتك أي عبارة دون إجابة مع فائق شكرنا وتقديرنا .
الباحثان
ادلدرس ادلساعد
ثانـي حسن خاجي

ادلدرس الدكتور
عصام عبد العزيز زلمد ادلعموري

معهد إعداد ادلعلمٌن  /دياىل

معهد إعداد معلمات بعقوبة ادلسائي
إمأل البيانات اآلتية -:
 االسم ( اختيارياً )  ..........................................اجلنس..................
 اجلامعة والكلية اليت زبرجت منها ......................................................
 عدد سنوات اخلدمة يف التعليم  ..........عدد الدورات التدريبية اليت شاركت هبا ........
وفيما يأيت فقرات ادلقياس
ت

الفقرات
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 1اشعر بالسعادة عندما أكون يف غرفة ادلخترب
2
أفضل أن أقرأ كتاباً من أن أقوم بإجراء النشاطات
ّ
ادلختربية

 3اشعر بأن العمل ادلختربي يتطلب جهداً يفوق
طاقيت
 4اشعر باالرتياح يف اكتشاف ادلفاىيم وادلبادئ العلمية
سلتربياً
5
أفضل أن اقرأ عن ذبربة بدالً من القيام هبا
ِّ
 6أحب إجراء التجارب ادلختربية
علي رغماً عين
 7اشعر بأن العمل ادلختربي مفروض َّ
 8اشعر بان الوقت ادلتاح يل يف ادلخترب أقل شلا أرغب
فيو
 9اشعر بان قيامي بالنشاطات ادلختربية عمل روتيين
شلل
 10ارغب أن يتضمن الربنامج ادلدرسي حصصاً أكثر
للمخترب يف ادلستقبل

 11أحس باذلم والقلق عند ذكر ادلخترب ونشاطاتو
ادلختربية ادلرافقة
 12ارتاح للوجود يف ادلخترب بالرغم من األعمال اليت
تلقى على عاتقي
 13اعترب إجراء النشاطات والتجارب ادلختربية مضيعة
للوقت
 14اشعر بأن العمل ادلختربي يل كثًناً من ادلتاعب
واإلزعاج

 15اشعر بأنو مهما تواجهين من صعوبات يف ادلخترب
لدي القدرة على التغلب عليها
فان َّ

 16اعتقد بان العمل ادلختربي اليقل شأناً وأمهية عن
اجلانب النظري يف تدريس العلوم
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 17أسبىن أن يكون يف بييت غرفة أو زاوية خاصة إلجراء
بعض التجارب ادلختربية
 18أحس بادلتعة والسرور عند التعامل مع األدوات
واألجهزة ادلختربية
 19اشعر بالضيق واحلرج عند إجراء التجارب ادلختربية
 20اشعر بان قيامي بإجراء النشاطات ادلختربية يعمل
على زيادة اىتمامي بالعلوم
 21اعتقد بان الطلبة الذين يقومون بالتجارب ادلختربية
ديكن أن يكونوا باحثٌن أفضل يف ادلستقبل
 22ارغب أن يتضمن منهاج العلوم ذبارب سلتربية أكثر
شلا ىو عليو اآلن
 23اعتقد بان الطلبة ديكنهم استيعاب ادلفاىيم وادلبادئ
العلمية دون إجراء التجارب ادلختربية
 24قيامي بالنشاطات ادلختربية جيعلين أشعر بأنين اقوم
بشئ ذي قيمة
 25ال أرغب إجراء التجارب ادلختربية ذبنباً لغسل
األنابيب وتنظيف قاعة ادلخترب

 26ال أرغب بإجراء التجارب ادلختربية الن نتائجها
التتفق مع ما اعملو ( أو أتعلمو نظرياً )
 27اعتقد إن تعليم وتعلم العلوم بدون إجراء التجارب
ادلختربية عمل ناقص وغًن شلتع
 28اشعر بأن تصرفات الطلبة يف ادلخترب ذبعلين غًن
متحمس إلجراء التجارب ادلختربية
 29اشعر بان العمل ادلختربي جزء اليتجزأ من تدريس
العلوم
 30اشعر بالضيق عند عدم تعاون اإلدارة ادلدرسية يف
تنفيذ متطلبات النشاطات والتجارب ادلختربية
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