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 صستخلامل

الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر هتدف الدراسة إىل التعرف على معوقات تعلم 
ووضع تصور مقرتح للتغلب  ية العربية السوريةملدرسني والطلبة يف خميمات ريف إدلب ابجلمهور ا

الكيمياء  التحليلي على جمتمع البحث املكون من مدرسياملنهج الوصفي اتبعت الدراسة  عليها،
واستخدم كأداة  ،2017/2018 للعام الدراسي وطلبة الصف التاسع يف خميمات ريف ادلب الشمايل

إضافة الستبانة مفتوحة  بند( 18وأخرى للطلبة ) بند(58) احدها للمدرسني استبانتنيدراسة لل
 (76)الطلبة جمموعة مدرس ومدرسة و  (27)املدرسني جمموعة للمدرسني فقط أبربع أسئلة عامة، بلغت 

ج لنتائإىل اومت التوصل  SPSSطالب وطالبة، وحللت بياانت االستبانتني إحصائيًا بواسطة برانمج 
أن ترتيب معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر املدرسني كان  التالية:

مث البعد  املتعلق ابملدرسمث البعد  املتعلق ابلطلبةأعالها للبعد املتعلق ابملخترب املدرسي يليه البعد 
يف املرتبة  املتعلق ابلكتاب املدرسيالبعد يف املرتبة قبل األخرية و  املتعلق ابإلدارة املدرسية والبيئة الصفية

األخرية وهو ما اتفق مع آراء املدرسني يف االستبانة املفتوحة، وأن ترتيب معوقات تعلم الكيمياء لدى 
املتعلق ابملخترب املدرسي مث البعد املتعلق لطلبة كان أعالها للبعد طلبة الصف التاسع من وجهة نظر ا

يف املرتبة األخرية بني املعوقات.  املتعلق ابلطلبةيليه البعد  املدرسيابلكتاب املتعلق مث البعد  ابملدرس
بني تقديرات املدرسني  (0.05)عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وتظهر النتائج 

، وقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس املدرسحول مع
بني تقديرات الطلبة حول معوقات تعلم  (0.05)عند مستوى  إحصائيةق ذات داللة عدم وجود فرو و 

إىل عدم وجود و  الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس الطالب،
بني تقديرات املدرسني حول معوقات تعلم الكيمياء  (0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق 

عدد أو  اسع يف املخيمات تعزى الختالف خربة املدرس أو املؤهل األكادمييلدى طلبة الصف الت
روق حصل على فوالذي البعد املتعلق ابإلدارة املدرسية والبيئة الصفية  عدااملدارس اليت يدرسون هبا 

  .عدد املدارس اليت يدرسون هبا تعزى الختالف (0.01)ة عند مستوى ذات داللة إحصائي
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Abstract  
This study aimes to identify the obstacles of learning chemistry for ninth grade students in 

Syrian Arab Republic-Idlib Suburb Camps and suggest solutions to overcoming these 

obstacles. The study followed an analytical descriptive approach using two questionnaires of 

(58) items of questions for teachers and (18) for students plus an open questionnaire for 

teachers with four question . The population of the study included (27) teachers of chemistry 

and (91) ninth grade in schools in students in Idlib Refugee camps between 2016 and 2018. 

The SPSS program adopted for the analysis of data and statistically study showed the 

following results: the obstacles identified by teachers included tools, materials, and structures 

of laboratories as the most significant, as well as the situation of schools and the education 

environment in the camp, Following this were obstacles related to chemistry textbooks and 

this was confirmed by responses to the open questionnaire. Students also identified to 

obstacles related to tools, materials, and the structure of laboratories, then difficulties with 

teachers, availability and content of chemistry textbooks, and finally personal or interpersonal 

difficulties. The results showed there are no statistical significant differences at the level 

(0.05) between the estimates of chemistry teachers or students regarding obstacles related to 

gender. Similarly there were no statistical significant differences at the level (0.05) between 

the estimates of chemistry teachers regarding the variable number of years of experience or 

degree of university qualification or variable number of schools in which teachers teach and a 

statistical significant difference at the level (0.01) due to variable number of schools in which 

teachers teach.  
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 مقدمة:
 وماوحشية الدموية و من ال وترية متزايدةعامه السابع يف  2011يف سوريا والذي بدأ يف عام  النزاع دخل
ملاليني من السوريني كان األطفال هم اخلاسر األكرب فيها الوف وتشريد ئات األملمن قتل ها رافق

 القتلى من األطفال نتيجة قصف املدن والتجمعات السكانية واستغالل عدد حيث يقدر نصف
املمتلكات والبنية التحتية نالت دمار هائل يف مع يف القتال والصراع الناشئ بني األطراف  األطفال

بني السوريني أكثر من نصف وأصبح تدهور االقتصاد العام للبالد، ترافق مع  منه اً كبري   اً املدارس نصيب
سوريا وأكثر من  داخل 17-5بني سن يقدر وجود مليوين طفل ، و الجئني داخل سوريا وخارجها

عاقات اجلسدية والنفسية ناهيك عن اإل خارج املدرسة،هم نصف املليون طفل يف بلدان اجلوار 
النامجة عن القتال واإلرهاب املنظم واالستغالل جبميع اشكاله، هذه االرقام املفزعة من األطفال 

احملرومني من التعليم يف تزايد مستمر بسبب استمرار النزاع، وجيدر بنا اجياد احللول السريعة هلم و 
ل والعملية الرتبوية مزيدًا من النكبات والتدهور وتأمني بالتعاون مع مجيع األطراف لتحييد األطفا

التعليم ومستلزماته من خالل دراسات ميدانية حديثة ومستمرة عن واقع التعليم واملدارس واألطفال 
النازحني  الطلبة(، واسهامًا يف ختفيف املعاناة عن RAND ،2015ومستقبل جيل مل ير النور البعد )

 .دلبإيف خميمات ريف  دى طلبة الصف التاسعتعلم الكيمياء ل وقاتمعأهم سلط الضوء على سن
ساسية اليت يبدأ الطالب بدراستها بشكل منفصل يف املرحلة يعد علم الكيمياء أحد العلوم األ

للطالب املعلومات الضرورية  يدرسالنظامي يف سوريا، وفيه التعليم نهاج ماملتوسطة من الدراسة يف 
ويعزى لعلم الكيمياء دورًا هامًا يف تغيري البنية  ،ملبادئ علم الكيمياء وأهم رواده وتطبيقاته يف احلياة

  احملتوى املعريف بشكل وظيفي يساعد الطالب يفميالعقلية للمتعلم وتثقيفه ثقافة علمية سليمة، وتقد
اتية، فهو ينمي قدرة الطالب على حل املشكالت وفهم هذه املعرفة حلل مشكالته احلي استخدام

وتقدميها للطلبة بشكل  الكيمياءتعلم  املعوقاتالعديد من  وتعرتضالظواهر الكيميائية وتفسريها، 
قدرهتم على  وإضعاف درساتأيضًا إىل إحباط املدرسني واملهذه املعوقات سلس وفعال وتؤدي 

 بشكل فاعل ومؤثر.  تعليمها
ويتدىن فيها التحصيل   يف الفهم يمياء من أكثر املواد اليت جيد فيها الطلبة صعوبةعترب الكوت

دلت نتائج و ( يف تدين فهم املتعلمات لطبيعة علم الكيمياء، 1419كما أظهرت ذلك دراسة )هندي، 
العديد من األحباث ألكثر من ثالثة عقود أن الطرق التقليدية يف تدريس العلوم بشكل عام مل تعد 
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لة يف حتقيق أهداف تدريس العلوم العتمادها على حفظ املعلومة دون فهمها واسرتجاعها عند فعا
(، )العصيمي، 2003االختبار وبالتايل دور سليب للمتعلم يف العملية التعليمية )الرشيد وآخرون، 

1416 .) 
( أن الطلبة يعزفون عن تعلم 1، صStepankova ،2008( و)193ص ،Jegede ،2007ويرى )

يرغبون بدراستها على الرغم كل اجلهود املبذولة وذلك ألسباب عدة منها تدين قدرة  الكيمياء وال
ومع التطور اهلائل يف علم الكيمياء مل يعد أسلوب  ،اجلزء العملي تنفيذاملعلم على العمل باملخرب و 

شجع الطلبة على التلقني وحفظ احلقائق الكيميائية فعااًل أو مقبوالً، والبد من أساليب جديدة ت
التفاعل يف الدروس ودفعهم حنو الفهم وتنمية قدرهتم على التفسري وحل املشكالت، وهذا ما دفع 
العديد من الدراسات واألحباث العاملية حنو تعزيز اجلانب العملي والتطبيقي من منهاج الكيمياء وأهية 

( 2005)أبو جاللة، ذلك    يؤكد(، و 5، ص 2012املخترب املدرسي يف ذلك كما يشري لذلك )حممود، 
التجربة العملية هي السبيل للوصول إىل تعد و ، مفهوم العلم احلديث يرتبط باملخترب ارتباطًا قوياً  بأن

 مكونات العلم من مفاهيم وحقائق وقوانني ونظريات.

 :الدراسةمشكلة 
تدين تنفيذ مثل  الصعوباتالكيمياء الكثري من  يعاين تدريس املواد العلمية التطبيقية وبشكل خاص

املعلم للتجارب الكيميائية وقلة مشاركة الطالب يف تنفيذها باإلضافة إىل اخنفاض يف توافر األدوات 
واألجهزة واكتظاظ الشعب الدراسية بالطلبة وقلة توافر متطلبات األمن والسالمة الضروريني إلجراء 

كما أشارت لذلك دراسة التجارب وعدم وجود دورات تدريبية للمعلمني على املناهج اجلديدة  
أن الطلبة  ,Admas & Adane)  (2011(، يف حني أكدت دراسة2006( و )الرفاعي، 2007)احلمادي، 

يتعلمون بشكل أفضل عند القيام بالتجارب حلل املشاكل العلمية كما يواجه املدرسون صعوبات من 
( الصعوبات اليت 2010حممود، ناحية قواعد السالمة املخربية عند إجراء التجارب العملية، ويعزو )

يواجهها مدرس الكيمياء يف عدم كفاية احلصص الدراسية وعدم وجود غرفة خمصصة للمخترب إضافة 
إىل ضخامة املنهاج املدرسي الذي يقلل من فرصة استخدام املخترب واعتماد امتحانات الوزارة على 

( إىل هـ1427لت دراسة )آل صويان، اجلانب النظري للمنهاج وأيضًا عدم وجود مساعد خمربي، وتوص
أن هناك نقص يف األدوات واملواد الالزمة إلجراء التجارب وصعوبة توفري وصيانة التقنيات الالزمة 
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للمخترب مع قصر زمن احلصة إلجراء النشاطات والتجارب وكثافة منهاج الكيمياء، ووجدت دراسة 
ة متوسطة وأن أهم معوقات التطبيقات ( أن استخدام التطبيقات العملية كان بدرج2008)طه، 

العملية هي عدم تناسب موضوعات مادة الكيمياء مع عدد احلصص الدراسية األسبوعية املقررة هلا 
وقلة التدريب على األجهزة املتوفرة يف خمرب الدراسة أثناء مرحلة الدراسة اجلامعية باإلضافة إىل نقص 

من معلمي  %(90)توصل الباحثان أن   (Ayoubi & BouJaude, 2006)جتهيزات املخترب، ويف دراسة
منهم إىل  %(86)الكيمياء يعزون املعوقات اليت تعرتضهم إىل ضيق الوقت الالزم للعمل املخربي و 

إىل  عدم اهتمام الطالب بتعلم  %(80)عدم وجود التجهيزات واملواد واألجهزة الالزمة يف املخترب و 
، Feyzioglu, 2011) دراسة يعيق التدريس والعمل يف املخرب، أماالكيمياء وازدحام الصفوف بشكل 

Demirdag ،Ates ،Cobanoglu & Altun) الكيمياء يف منطقة أزمري  مادة مدرسي فالحظت أن
 لتوفر وذلك بكثرة الفرضيات على القائمة العلمية والتجارب واألنشطة الوسائل يستخدمون الرتكية
 الذين املدرسني فئة كانت حيث اجملال هذا يف الكبرية وخربهتم الكيمياء خمرب يف واألجهزة املواد

 الفئات. بباقي مقارنة التدريس كبرية يف سنة (26) فوق خربهتم
واقع تعلم تقييم مدارس املخيمات ل علىدراسة استطالعية اجراها وتبني للباحث من خالل       

 والوقوف على املرحلة األساسية يف املخيماتمناقشة مدرسي الكيمياء وطلبة الكيمياء تضمنت 
تعرتض تقدمي مادة الكيمياء وحتول دون حتقيق أهدافها منها ما يتعلق اليت العديد من املشاكل 

ما تعانيه املخيمات من اإلدارة املدرسية والبيئة الصفية وأيضًا باملنهاج املدرسي وبالطلبة وباملدرس وب
ويف هذه الدراسة  املتعلقة بذلك، طر العلمية واألكادميية الصحيحةالدراسات الرتبوية وفق األ ندرة

وأيها ذات التأثري األكرب على تعلم الكيمياء مع وضع تصور مقرتح هذه املعوقات أهم  سنحدد
 لطلبة الصف التاسع يف خميمات ريف ادلب.لتغلب عليها لدى ملعاجلتها وا

 :الدراسة أسئلة
 :الرئيسلسؤال ا

 ريف خميمات يف التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتغلب املقرتح ما التصور
 والطلبة؟ املدرسني نظر وجهة من إدلب باجلمهورية العربية السورية

 سئلة الفرعية التالية:وينبثق من هذا السؤال الرئيس األ
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 من وجهة نظر املدرسني؟ التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  معوقات ما .1
 من وجهة نظر الطلبة؟ التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  معوقاتما  .2
من وجهة نظر  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  معوقاتتلف خت درجة إىل أيّ  .3

 املدرسني باختالف متغري اجلنس؟
من وجهة نظر الطلبة  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  معوقاتتلف خت درجة إىل أيّ  .4

 باختالف متغري اجلنس؟
من وجهة نظر  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  معوقاتتلف خت درجة إىل أيّ  .5

 املدرسني باختالف متغري اخلربة؟

 نظر وجهة من التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات ختتلف درجة إىل أيّ  .6
 ؟ األكادميي املؤهل متغري باختالف املدرسني

 نظر وجهة من التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات ختتلف درجة إىل أيّ  .7
 هبا؟ يدرس اليت املدارس عدد متغري باختالف املدرسني

يف خميمات  التاسع الصف بةطلدى تعلم الكيمياء لللتغلب على معوقات  التصور املقرتحما  .8
 ؟ريف ادلب

 :الدراسةأهداف 
 .من وجهة نظر املدرسني التاسع تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف معوقاتالتعرف على  -1
 .من وجهة نظر الطلبة التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  على معوقاتالتعرف  -2
من وجهة نظر املدرسني باختالف  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  التعرف على معوقات -3

 .متغري اجلنس
من وجهة نظر الطلبة باختالف  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  اتالتعرف على معوق -4

 .متغري اجلنس
من وجهة نظر املدرسني باختالف  التاسع الصفطلبة لدى تعلم الكيمياء  التعرف على معوقات -5

  .متغري اخلربة
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 باختالف املدرسني نظر وجهة من التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على التعرف -6
 املؤهل األكادميي. متغري

 باختالف املدرسني نظر وجهة من التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على التعرف -7
 عدد املدارس اليت يدرسون هبا.

التاسع يف خميمات  الصف بةطلدى تعلم الكيمياء ل للتغلب على معوقاتوضع تصور مقرتح  -8
 ريف ادلب.

 :الدراسةمصطلحات 
التصور املقرتح: هو جمموعة من الطرق التعليمية واألنشطة العالجية سيتم اقرتاحها يف ضوء النتائج  -

اليت ستفضي إليها الدراسة واليت سيحدد املعوقات وجوانب القصور يف تعلم الكيمياء لدى طلبة 
 الصف التاسع هبدف معاجلتها.

 (.1410،  10، 279منظور  )ابناملعوقات: عاقه الشيء يعوقه عوقاً، صرفه وحبسه  -
ويقصد هبا العوامل والظروف احمليطة اليت حتد من سهولة إجادة ومتكن الطلبة من القيام مبهامهم أثناء 

 عملية التعلم مبا حيقق األهداف املطلوبة.
الصف التاسع يف خميمات وإجرائيًا يقصد هبا العوامل اليت تؤثر سلبًا )متنع أو حتد( من تعلم طالب 

 ملادة الكيمياء واملوجودة يف االستبانة. ادلب
هو كل ما يكتسبه املتعلم من التعليم والتدريس والتدريب وحيدث تعدياًل يف سلوكه وهذا ما ’’التعلم: 

تنشئه الرتبية والتعّلم حاصل التدريس والتعليم والتدريب، لذا فإن أفضل تدريس أو تعليم أو تدريب 
 (.11، ص 2000المة، )س، ‘‘هو ما يؤدي إىل أفضل تعلم

نقل املعلومات منسقة إىل املتعلم، أو أنه معلومات تلقى ومعارف تكتسب، ’’التعليم: يعّرف بأنه أما 
أو جمموعة أفراد بطريقة فالتعليم هو عملية نقل املعارف أو اخلربات أو املهارات وإيصاهلا إىل فرد 

ل عملية يقع فيها ك، فهو يطلق على  والتعليم أوسع من التدريس ومن حيث االستعمال، ‘‘معينة
التّعلم سواء أكان منظمًا مقصودًا أم غري منظم، فإنك تقول بعد مشاهدتك فيلمًا تعلمت من هذا 
الفيلم أشياًء، فيما ال يطلق التدريس إال على التعليم املنظم املقصود، زيادة على أن التعليم يتناول 

 يتناول التدريس املهارات، لذا يصح القول: علمته السباحة تعليم املعارف والقيم و املهارات بينما ال
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ث التعّلم وتسيري ودرسته النحو وآداب احلديث وال يصح )درسته السباحة(، وهدف التعليم إحدا
 .عملية التعّلم

 15-14طلبة الصف التاسع: هم الطلبة الذين أهنوا دراسة الصف الثامن بنجاح وتبلغ أعمارهم بني  -
سنة واملسجلون يف الصف التاسع باملدارس التابعة لوزارة الرتبية يف خميمات ريف إدلب باجلمهورية 
العربية السورية وهو ميثل املرحلة األخرية من مرحلة التعليم األساسي ويدعى بالثالث املتوسط يف بعض 

 األنظمة التعليمية األخرى.
إدلب: حمافظة يف اجلمهورية العربية السورية تقع مشااًل بالقرب من احلدود الرتكية بني خطي طول  -

، 2كم  6100مشااًل مبساحة قدرها  36.15جنوبًا و  35.10شرقاً، وخطي عرض  37.15غربًا و  36.10
 .(2018ويكيبيديا، )
الواقعة على احلدود يف حمافظة إدلب و  هي خميمات النازحيني السورينيإجرائياً خميمات ريف إدلب:  -

 .السورية الرتكية يف منطقة أطمة ودير حسان وقاح وسرمدا

 الدراسة:أهمية 
األهية النظرية: تأيت هذه الدراسة استجابة للتوجهات احلديثة يف الرتبية واليت تويل اجلانب العملي يف 

املناهج والقائمني على تطويرها يف وضع  املواد العلمية االهتمام األكرب وتعود بالفائدة على واضعي
 املواد ببقية تتعلق مماثلة دراسات أمام الباب خطوات مستقبلية تتناسب والواقع التعليمي وفتح

 بتعلم املتعلقة الدراسات الدراسية باإلضافة إىل ندرة املراحل جلميع الطبيعية والعلوم كالفيزياء يةالدراس
 .ملخيماتا يف النازحني السوريني الطلبة

الصف  طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتعرف ميدانية األهية التطبيقية: يقدم البحث دراسة
يف خميمات النازحني السوريني وتقدمي تصور مقرتح ملساعدة املدرسني والطلبة على جتاوزها  التاسع

ناجعة تناسب واقعهم ومتطلباهتم بطريقة علمية منظمة ومدروسة من خالل اتباع أساليب وطرق 
احلقيقية، حيث يالحظ يف مناطق النزاع أن التعليم يرتاجع بشكل كبري ويتطلب حلواًل واجراءات 

له  االحتياجات، وإن ترتيب هذه لسكانا ونزوح صراعاتختتلف عنها يف املناطق اليت ال تشهد 
مية ميدانية تسرب الواقع التعليمي والرتبوي األهية األكرب يف سد الثغرة التعليمية من خالل دراسات عل

يمات الشمال السوري، يف خمدارس املوهذا ما تفتقر إليه  ،وتقدم أوليات بناًء على خطوات صحيحة
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والبوسنا  واليمن والصومال النظر إىل حالة املناطق اليت شهدت نزاعات كفلسطني واللبنانبوأيضًا 
لتجارب اليت مروا هبا يف جتاوز العقبات التعليمية أثناء احلروب وغريهم أثناء األزمات واالستفادة من ا

يف املخيمات السورية ألمثلة احللول املقرتحة واخللوص إىل نتائج وحماولة تقييم حقيقية لواقع التعليم 
ميكن للمنظمات الدولية واحمللية االعتماد عليها يف تقدمي الدعم املناسب  حقيقية وذات أثر فعال

 الوقوفأيضًا و ، لنهوض بالعملية الرتبوية والتعليمية بعيدًا عن الدعم غري املدروس وغري املنظموالبناء ل
  املخيمات. يف للطلبة املرتدي والتعليمي اإلنساين الوضع على
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 الفصل الثاني 

  الدراسةأدبيات 

 

 اإلطار النظري

 .طرائق تعليم وتعلم الكيمياء: األول المحور

 .التعليمية الوسائل: الثاني المحور

 .الكيمياء تعلم معوقات: الثالث المحور

 المحور الرابع: االلتحاق بالتعليم في داخل سوريا.

 
 الدراسات السابقة 

 .الكيمياء غير دراسية مواد في معوقات تعلم دراسات: األول المحور

 .المخابر المدرسين وفني نظر وجهة من الكيمياء معوقات تعلم في دراسات: الثاني المحور

 .المدرسين والطلبة نظر وجهة من الكيمياء معوقات تعلم في دراسات: الثالث المحور
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 اإلطار النظري:

 الكيمياء.محور األول: طرائق تعليم وتعلم ال

 تمهيد:
هنالك العديد من الطرائق املتبعة يف تعليم الكيمياء والعلوم بشكل عام أهها طريقة األنشطة العملية 

العروض العملية وطريقة حل املشكالت وطريقة احملاضرة وطريقة املناقشة، ولكل من هذه وطريقة 
ويفضل التنويع فيما بينها مبا يتناسب وطبيعة املادة العلمية املقدمة، وتبني وسلبيات  الطرائق مميزات

يمياء للصف للباحث من الدراسة االستطالعية أن طريقة احملاضرة واملناقشة هي السائدة يف تعليم الك
التاسع يف املخيمات بسبب غياب املختربات العلمية وضيق الوقت املخصص للمادة، لذلك نورد 
فيما يلي كل من هذه الطرائق وكيفية استخدامها وأهم مميزاهتا نقاط الضعف فيها لكي يتم تداركها 

 يف استخدامها. عيواحلد منها ما أمكن وأيضاً ضرورة التنو 

 :لعمليةاألنشطة اطريقة  -1

نشاط عملي تعليمي يقوم به ’’( األنشطة العملية بأهنا: 307,صهـ1417يعّرف )اخلليلي وآخرون، 
الطالب بالتعامل مع املواد واستعمال األدوات واألجهزة وممارسة العمل العملي مبا فيه من استقصاء 

ويتم بإشراف واكتشاف هبدف احلصول على املعرفة العلمية وحل املشكالت واكتساب املهارات 
 ‘‘.املعلم

طريقة تدريس تقوم على االستنتاج ’’( الدروس العملية بأهنا: 132، ص 2010ويعّرف )حسن وصاحل، 
من خالل عرض املشكالت وحلها بأسلوب جيمع بني اجلانبني النظري و العملي لالرتقاء باملستوى 

 ‘‘.العلمي والرتبوي للطالب وتنمية ميوهلم واجتاهاهتم
تلك الدروس اليت يتعلم فيها الطالب من خالل ’’ ( بأهنا: 264، ص2006ويعّرف )السعدين وعودة، 

 ‘‘.نشاطه الشخصي وباستخدام كل حواسه أو بعضها 
( طريقة الدروس العملية بطريقة حل املشكالت أو الطريقة 91، ص1999يف حني مسى )احمليسن، 

االستقصائية، و تسمى أيضًا الطريقة االستكشافية وفقًا لألسلوب الذي تقدم به، وهي تضع املتعلم 
موقف الباحث وتركز هذه الطريقة على البحث واالستقصاء وحصول املتعلم على املهارات 
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يات العلم، وفيها يكون املتعلم حمورًا للعملية التعليمية فهو واملعلومات بنفسه، فهي ترتكز على عمل
الذي جيرب ويستنتج بنفسه وفق خمطط للعمل يتم إعداده مسبقًا من قبل املعلم الذي يكون دوره 

 التوجيه واإلرشاد واملراقبة عن بعد.
 ( مع احمليسن بأن طريقة الدروس العملية تقوم على العمل164، ص2008ويتفق )زيتون، 

االستكشايف لذلك يطلق عليها مسمى املخترب االستكشايف الذي يهدف إىل تعويد الطالب على 
البحث والتقصي للوصول إىل نتائج جديدة واكتشاف مبادئ علمية من خالل التجارب والتطبيقات 

 مبساعدة العلم.
 تنقسم األنشطة العملية القائمة على التجريب إىل:

طوات التجربة للطالب من أجل القيام بالتجربة واحلصول على االكتشاف املوجه: تقدمي خ -1
النتائج، مع إعطائه التوجيهات اليت تساعده يف السري يف خطوات االكتشاف، ويلعب التوجيه دوراً  
كبريًا يف حني يكون نصيب الطالب قليل من جهة التصرف يف إجراءات التجربة، ويهدف 

رات حبثية وقت قليل، فتتضمن اخلطوات التوجيهية عدم االكتشاف املوجه إىل إكساب الطالب مها
خروج الطالب عن املهارات احملددة وعن األهداف املرسومة للدرس. وتقدم عادة للطالب خطوات 
التجربة قبل البدء فيها حبيث تتناسب مع نوع التجربة وأهداف الدرس وتكون مرتبة ومفهومة خطوة 

 (.92، ص1999خبطوة حىت الوصول للنتائج )احمليسن، 
االكتشاف احلر: يرتك للطالب احلرية يف التخطيط للتجربة والسري يف خطواهتا، وحيظى الطالب هنا  -2

بدور أكرب يف العمل، يف حني يقتصر دور املعلم على التوجيهات العامة و مراقبة سري الطالب يف 
ق مبدأ التعلم الذايت ( إىل أن هذه الطريقة حتق92، ص1999خطوات التجربة. ويشري )احمليسن، 

 للطالب.

 أهداف األنشطة العملية:
 تنمية املهارات التجريبية التعامل بكفاءة مع األدوات واألجهزة واملواد الكيميائية. -1
 تنمية مهارات البحثية كافرتاض الفرضيات والتأكد من صحتها. -2
املستجدات باختاذ القرارات  تنمية روح املبادرة العلمية لدى الطالب والقدرة على التكيف مع -3

 والتنظيم واملبادرة والتجديد.
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 تنمية قدرة الطالب على برهنة نظرية ما وإثبات صحتها. -4
 التطبيق العملي ملا يتعلمه الطالب من معلومات والتحقق منها. -5
 اختبار قدرة الطالب على أداء املهارات اليت يكتسبها. -6
 لة تشغل تفكري الطالب.إتاحة اجملال لإلجابة على أسئ -7
 تشجيع االنضباط يف العمل وتنمية املعرفة واالنتباه والدقة يف توصيف الظواهر. -8
 قراءة الطالب للنتائج التجريبية وتنمية قدرته على استخالص النتائج. -9

 متكن الطالب من إدراك املفاهيم اجملردة. -10
 عية.تعويد الطالب على املالحظة التجريبية املوضو  -11
 تعويد الطالب على االستقالل واالعتماد على النفس يف حل املسائل والتجريب. -12
 تنمية احساس الدقة يف حتديد النتائج و تقدير جمال اخلطأ فيها. -13
 (.161، ص1999تعويد الطالب على استعمال األجهزة احلديثة وطرق القياس، )الكلوب،  -14

 ( إىل أهداف األنشطة العملية مبا يلي:267، ص2006يف حني يشري )السعدين وعودة، 
تنمية صفات مرغوبة عند الطالب كالقدرة على التخطيط ومواجهة املشكالت باإلضافة لتبادل  -1

 اآلراء والدقة يف املالحظة والتوصيف.
 ممارسة الطالب الحتياطات األمان اليت يصعب تقدير أهيتها والتدريب عليها بشكل غري مباشر. -2
إكساب الطالب ملهارات العمل املخربي كتنظيف األدوات واحملافظة على املواد والعناية  -3

 بالتجهيزات وإعادته ملكاهنا بعد االنتهاء منها باإلضافة لتنظيف طاولة العمل بعد االنتهاء منها.
 زرع مشاعر االحرتام والتقدير للعلم والعلماء وتنميتها يف نفوس الطالب. -4

( إىل أن التجريب يف الدروس العملية ينمي مهارات كثرية لدى 6-4، ص2010ويشري )خليف، 
 الطالب:

مهارات تنظيمية: مهارات التسجيل والرتتيب واملقارنة والتصنيف والتنظيم واالختصار والتقومي  -1
 واملراجعة.

مجع مهارات مكتسبة: مهارات االستماع واملالحظة والبحث واالستقصاء والتحقيق والتحري و  -2
 البيانات.

 مهارات إبداعية: مهارات التصميم واالبتكار واالخرتاع والرتكيب. -3
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 مهارات التحكم: مهارات استخدام األجهزة وصيانة األجهزة والعرض والتدريج. -4
 مهارات االتصال: مهارات طرح األسئلة واملناقشة وعمل التقارير وكتابتها والنقد البناء. -5

ريب يف األنشطة العملية يكسب الطالب اخلربات التعليمية احلسية ويرى الباحث أن التج
، 2012واملعرفية بشكل مباشر وينمي اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية ومتوافقًا بذلك مع )حممود، 

( بأن اهلدف األساسي من التجريب هو اخلربات التعليمية املباشرة حيث جيمع الطالب 46ص
وصل إىل معرفة عملية جديدة ما يزيد من فهمهم هلذه املعرفة واستيعاهبا، مع البيانات من أجل الت

 تنمية مهارات التفكري العلمي ومهارات العمل اليدوي وتطوير االجتاهات اإلجيابية العلمية.

 أنواع التجارب في الدروس العملية:
التجارب الوصفية: دراسة ظاهرة أو حدث والتوصل إىل استنتاجات وصفية للظاهرة مثل احنالل  -1

 املعادن يف احلموض املركزة.
 التجارب الكمية: ترتافق باستنتاجات يعرب عنها باألرقام مثل دراسة األوزان واحلجوم كاملعايرة. -2
ة متغريات عند دراسة الظاهرة أو التجارب الضابطة: وهي التجارب اليت ترتافق بوجود عد -3

املشكلة، ومن أجل دراستها جيب معرفة املتغريات والعالقة فيما بينها، و تضبط هذه املتغريات بتثبيتها 
ما عدا متغريين منها، يسمى األول باملتغري املستقل وهو املتغري املراد معرفة أثره واملتغري الثاين يسمى 

 (.353، ص 2001أثر املتغري املستقل عليه، )عطا اهلل،  باملتغري التابع وهو الذي يظهر
 ( التجارب يف الدروس العملية يف صنفني:47-46، صهـ1427وصنف )دعمس، 

التجارب الكشفية التنقيبية: يتم فيها طرح املشكلة وعلى الطالب إجياد احللول املناسبة واكتشاف  -1
اجلماعة من خالل التجربة واملالحظة وفق خمطط  القوانني واحلقائق واملبادئ العملية مبفرده أو مع

موضوع من املعلم أو من الطلبة أنفسهم، ويستطيع املعلم التدخل ملساعدة الطلبة يف حل املشكلة 
حبيث يقسمها بني الطلبة ويعطي كل جمموعة من الطلبة جزء من املشكلة، مث جتمع النتائج اليت 

 طاء حل للمشكلة.توصلت إليها من كل جمموعة من الطالب إلع
الطريقة التدريبية التوكيدية: وفيها يقوم الطالب بالتجريب لتأكيد أو توضيح حقيقة أو مبدأ علمي  -2

 مت تعلمه سابقاً.
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( أن التجارب تقسم إىل بسيطة ومعقدة وهذا التقسيم يرجع لعدة 7، ص2010وذكر )خليف، 
ي ومتتاز التجارب البسيطة بسهولة إجرائها عوامل من أهها اخلربات السابقة للطالب ومستواه العلم

من جهة الطالب، مثل تغري لون مشعر الفينول فتالئني بني الوسط احلمضي والقاعدي، يف حني 
تتطلب التجارب املعقدة زيادة الرتكيز واالنتباه من قبل الطالب باإلضافة ملعرفة مسبقة عن األدوات 

 واملواد مثل توصيل دارة كهربائية.

 تخدام المختبر في التدريس:مرحل اس
يتضمن استخدام دروس األنشطة العملية يف تدريس الكيمياء ثالث خطوات أو مراحل هي: 

 التخطيط والتنفيذ والتقومي.

 مرحلة التخطيط للتجريب:
، ص 2012يقوم التخطيط اجليد للتجربة الكيميائية على عدة عوامل هامة، ويشري )الظفريي وحبيب، 

 ضرورة أن يراعي املعلم عند التخطيط للتجريب األمور التالية:( إىل 23-24
هل خيدم إجراء التجربة يف املخترب فعاًل ايصال املادة التعليمية إىل الطالب وتعطي خربات التعلم  -1

 املالئمة؟
 هل يتوفر يف خمترب املدرسة ما حتتاجه التجربة من أدوات ومواد ووسائل وأجهزة؟ -2
ء التجارب يف املخترب على الفهم الوظيفي للمعرفة العلمية املراد تعلمها؟ وهل هل يساعد إجرا -3

تساعد التجربة يف حتقيق مهارات واجتاهات أو اكتساب سلوك حل املشكالت وغري ذلك من 
 أهداف تعلم الكيمياء؟

( أن إجراء التجارب الكيميائية يف املخترب جيب أن خيضع للتخطيط 39، ص2007ويذكر )عمور، 
 اجليد ما يسهل اجناز التجربة، ويتضمن التخطيط ما يلي: 

 حتديد األهداف التعليمية والسلوكية املراد حتقيقها من التجربة. -1
 رسم تصور للنتائج املتوقعة من إجراء التجربة. -2
 حتديد ما يلزم التجربة من أدوات ومواد وأجهزة. -3
 املخترب.إجياد بيئة تعليمية مناسبة للعمل ضمن  -4
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( إىل جمموعة خطوات يتوجب على معلم الكيمياء اتباعها يف 8-7، ص2010ويشري )خليف، 
 ختطيطه الستخدام املخترب عند القيام بالتجارب ومن أهها:

 ترقيم التجارب وحتديد املدة الزمنية إلجرائها.  -1
ائها من دليل املعلم مث اإلعداد النظري للتجربة، وذلك من خالل قراءة التجربة وتعليمات إجر  -2

 تصميم إجراءات القياس واملالحظة.
 التحضري العملي للتجربة: وذلك من خالل اخلطوات التالية: -3
 فحص املواد الكيميائية واملواد األخرى الالزمة للتجربة وحتديد النقص. -
 فحص احملاليل املوجودة وحتضري احملاليل الالزمة حبجوم كافية. -
املطلوبة للتجربة على طاولة املعلم، ويف حال وجود أكثر من جهاز للتجربة يقسم وضع األدوات  -

 الطالب على جمموعات وتوضع األدوات على طاوالت الطالب.
يقوم املعلم بإجراء التجربة قبل الدرس للتأكد من القدرة على إجرائها خالل الدرس، وعليه أن  -4

 يراعي األمور التالية قبل إجراء التجربة:
 التأكد من قدرته على تركيب أدوات التجربة وامكانية الوصول للنتائج. -
 تسجيل ما يلزم من بيانات للمساعدة أثناء الدرس وإعداد تقرير عن التجربة. -
 تنظيف األدوات وإعادهتا إىل أماكنها ورفع املواد عن طاولة العمل. -
رتيب املخترب حبيث ال حيدث ازدحام وجتمع القيام بتنظيم غرفة املخترب قبل القيام بالتجربة: ت -5

للطالب يف مكان واحد وترتيب املقاعد والطاوالت متاشيًا مع طبيعة التجربة إلجراء العمل خبطوات 
 منتظمة وسهلة، ووضع لوحة للنشرات واالعالنات العلمية على مدخل املخترب.

 مرحلة تنفيذ التجريب: -
 لتالية: ( باخلطوات ا9، ص2010ويذكرها )خليف، 

 ربط التجربة باملواضيع اليت تعلمها الطلبة سابقاً. -1
 شرح آلية وخطوات إجراء التجربة للطلبة. -2
 حتديد أهداف التجربة ووضعها أمام الطلبة. -3
 صياغة الفرضيات اخلاصة بالتجربة. -4
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 تنفيذ التجربة، ويتوجب على املعلم أن يراعي األمور التالية: -5
 ارشاد الطالب للقيام بعملية القياسات الكمية والنوعية واملالحظة وتدوين النتائج. -
تفسري النتائج باملشاركة مع الطلبة، وحتويل النتائج إىل رسومات بيانية وحتديد العالقات الكمية  -

 والكيفية ومناقشة افرتاضات التجربة.
 اد على نتائج التجربة.التوصيات واملقرتحات ملشكلة أو سؤال جديد باالعتم -

( على حتديد دور الطالب بشكل واضح يف التطبيق 129-127، ص 2001ويؤكد )نشوان، 
العملي حىت يكون تعلمًا فعااًل، ويقوم املعلم مبراقبة عمل الطالب والتأكد من أهنم يسريون وفق 

ويسجلون اخلطوات املرسومة ويستخدمون األدوات واألجهزة بالشكل الصحيح وبدقة ومهارة 
مالحظاهتم ونتائجهم على النحو املطلوب، باإلضافة إىل طرح املعلم لعدد من األسئلة خالل النشاط 

 العلمي ملساعدة الطلبة على العمل وحتقيق تعلم أفضل ونتائج جيدة.

 مرحلة تقويم التجريب: -
عدة أساليب، يستطيع املعلم تقومي مهارات طالبه اليت اكتسبوها أثناء التجارب العملية وفق 

 (:165، ص 1985)صباريين، 
اختبار الورقة والقلم: يقيس اجلانب املعريف املتعلق بالتجربة )اختيار من متعدد أو تكميل فقرة أو  -

 عبارة(.
 قوائم التدقيق أو مقاييس التقدير مثل مقياس تايلر. -
قوائم تايلور ويتضمن اختبارات األداء: ميكن للمعلم تقييم أداء طالبه وفق جدول مطور عن  -

 املهارات التالية:
 مهارات التخطيط والتصميم. -1
 مهارات يدوية )إجراءات التجربة(. -2
 املشاهدات وتسجيل البيانات. -3
 تفسري البيانات والتجربة. -4
 املسؤولية واملبادرة. -5
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العملية اليت قام هبا  كتابة التقارير حول النشاط العملي: ومنه يتم التعرف على التجارب واملهارات -
 الطالب.

 معوقات استخدام األنشطة العملية في تدريس الكيمياء:
 ( ملقررات العلوم عامة وللكيمياء خاصة:274-273، ص 2006وقد أوردها )السعدين وعودة، 

التكلفة املادية العالية: تتطلب األنشطة العملية نفقات كثرية يف تدريس مادة العلوم وخاصة مادة  -1
 الكيمياء، ناهيك عن إمكانية تعرض األجهزة واألدوات للتلف أثناء العمل.

أعداد الطالب الكبرية ونقص اإلمكانات: يعد اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطالب واإلمكانيات  -2
لمختربات أحد أهم معوقات األنشطة العملية باإلضافة لضيق الوقت املخصص للدروس البسيطة ل

 واحلجم الكبري ملقررات العلوم.
خطورة استخدام األنشطة العملية من قبل الطالب: يتوجب على املعلم قبل بداية النشاط العملي  -3

ألجهزة وإال فإن االستخدام شرح احتياطات األمان وقواعد التعامل الصحيح مع األدوات واملواد وا
 غري الصحيح واإلهال سوف يعرضهم للعديد من األخطار واملشاكل.

قد تعود دروس األنشطة العملية الطالب على عدم االنتظام: وللتغلب عليها يتوجب على املعلم  -4
فإن  التخطيط اجليد لألنشطة العملية وتوزيع األدوار بني الطالب ومتابعتهم وتنظيم الوقت وإال

 الفوضى ستحول دون حتقيق األهداف املنشودة للنشاط العملي. 

 التجارب التوضيحية )العروض العملية(: -2
النشاط التعليمي الذي يقوم به املعلم أمام ’’( العرض العملي بأنه: 112، ص هـ1427يعرف )علي، 

الطبيعية معتمدًا يف الطالب بغية إكساهبم معلومات أو توضيح النواحي التطبيقية لبعض الظواهر 
 ‘‘.ذلك على استخدام بعض الوسائط التعليمية

النشاط الذي يقوم به املعلم أو الطالب أو زائر متخصص ’’( بأنه: 44، ص 2012ويعرفه )حممود، 
هبدف توضيح فكرة أو حقيقة أو قانون أو نظرية أو تطبيقاهتا يف احلياة العملية، وذلك باستخدام 

و السمعية مثل العينات و النماذج و الصور و الرسوم و اللوحات و األفالم و بعض الوسائل البصرية 
 ‘‘.التجارب العملية، وهي تقوم على عنصر املشاهدة ليكتسب منها الطالب اخلربات التعليمية
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طريقة يف التدريس تتضمن إجراءات عملية لعروض وسائل ’’( بأنه: 35، صهـ1427ويعرفه )دعمس، 
صطناعية أو جتارب عملية يغلب عليها أداء املعلم هبدف إيصال أغراض حمددة إىل تعليمية طبيعية وا

 ‘‘.الطالب

 أهداف العروض العملية في تدريس الكيمياء: 
توضيح بعض الظواهر واحلقائق العلمية مثل التجارب الكيميائية اليت تتطلب استخدام الكواشف  -1

 للتعرف على املواد اجملهولة.
عينة أو عمليات معينة قد يصعب على الطالب القيام هبا، كخلط احملاليل تعلم مهارات م -2

 الكيميائية أو توضيح التفاعالت الكيميائية.
التعريف باألجهزة وكيفية التعامل معها حبيث يقوم املعلم بتشغيلها أمام الطالب، )الظفريي  -3

 (.20، ص2012وحبيب، 

 كيمياء:مجاالت استخدام العروض العملية في تدريس ال
 كطريقة لطرح املواضيع أو لتقدمي الدروس اجلديدة، وإثارة اهتمام الطالب.  -1
 يف توضيح األفكار و الظواهر والعالقات. -2
 يف حل بعض املشكالت اليت تنشأ خالل الدرس. -3
 توضيح القوانني والقواعد واملعادالت الكيميائية. -4
، 2012، وحبيب أسلوب فعال للمراجعة بعد االنتهاء من شرح موضوع أو فقرة معينة، )الظفريي -5

 (.22-21 ص
 ويوجد جمالت استخدام أخرى للعروض العملية:

 التقدمي ملشكلة أو إثارة اهتمام الطالب. -1
 استنتاج القواعد والتعميمات العلمية بطريقة استقرائية. -2
 ناء مرحلة تكوين املفاهيم لدرس جديد.لتوضيح نقطة معينة أث -3
 توضيح طريقة القيام بعمل معني. -4
 (.102، ص1428(، )الصايف وعياش، 242، ص1989يف تقومي تعلم الطالب، )عمرية والديب،  -5
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 خطوات العرض العملي:
 ( على ثالث مراحل:112هـ،  1427وأوردها ) علي، 

 مرحلة تخطيط العرض: -أ
 اخلطة من قبل املعلم وجيب أن يراعي فيها ما يلي:وهي مرحلة إعداد 

القيام بتجريب العرض مسبقًا وقبل تقدميه أمام الطلبة بغية التأكد من صالحية األدوات واملواد  -1
 املستخدمة واحلصول على نتائج دقيقة.

 ترتيب طاولة العرض وتنظيم املواد واألدوات عليها. -2
  قبل تنفيذ العرض.توفري مكان وبيئة نفسية مرحيني -3

 مرحلة تنفيذ العرض: -ب
 وفيها يقوم املعلم بـ:

 التقدمي ملوضوع الدرس والعرض املراد إجراءه بشكل مبسط وسهل. -1
 عرض املفاهيم وأمساء األدوات واملواد املستخدمة يف العرض. -2
 إجراء العرض يف الوقت احملدد واملناسب. -3
 توجيه تفكري الطالب حنو أهداف العرض. -4
 التجاوب مع الطالب وجذب انتباههم طول فرتة العرض. -5
 تقدمي العرض بسرعة مناسبة تسمح جلميع الطالب مبتابعته وفهمه. -6
 إعالم الطالب باحتياطات األمان واحليطة أثناء القيام بالتجارب اخلطرة. -7
 تقدمي ملخص ملا مت عرضه عملياً. -8

 مرحلة تقويم العرض: -ـج
 يقوم املعلم فيها بـ :

إجراء عملية تقومي ملدى تعلم الطالب للدرس واستفادهتم من العرض العملي املقدم من خالل  -1
 املناقشة واالختبارات الكتابية.
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ـ، ه 1427تقومي نفسه وأداءه أثناء العرض ومدى كفاية العرض ومالئمته ملوضوع الدرس، )علي،  -2
 (.112ص

 أهمية ومزايا العروض العملية في تدريس الكيمياء:
 تقدم حيزاً واسعاً إليصال اخلريات جلميع الطالب يف الفصل الدراسي. -1
 ذات تكلفة اقتصادية منخفضة وخاصة فيما يتعلق باألجهزة واملواد املستخدمة. -2
 إلجراء التجارب اخلطرة واليت يستخدم فيها مواد حارقة أو أجهزة كهربائية ذات جهد عايل. -3
 تتيح للمعلم تدريس قدر كبري من املواضيع الدراسية وبوقت قليل وبشكل منظم. -4
 تساهم يف حتقيق أهداف تدريس املعلومات بطريقة وظيفية وتنمية مهارات التفكري العلمي. -5
شكلة اكتظاظ الصفوف وضعف اإلمكانيات املادية إلجراء الدروس العملية يف شكل متثل حاًل مل -6

 (.21، ص2012جمموعات، )الظفريي وحبيب، 

 عيوب العروض العملية:
 عدم وضوح املشاهدة جلميع الطالب. -1
 يصعب على الطالب ادراك بعض اخلربات من خالل املشاهدة. -2
 ة تناول األدوات واألجهزة وتفحصها والتعامل معها.ال يتسىن للطالب يف العروض العملي -3
تؤدي سرعة املعلم يف تقدمي العرض إىل عدم مقدرة بعض الطالب على متابعته وبالتايل تضيع  -4

 منهم فرضة االستفادة من العرض.
يؤدي عدم مشاركة الطلبة يف العرض إىل شرودهم عن الدرس وبالتايل سلبيتهم يف املوقف  -5

 (.114، صهـ1427)علي، التعليمي، 

 طرق تحسين العروض العملية:
 بعض املقرتحات اليت تزيد من فاعلية اسرتاتيجية العروض العملية:

يتوجب على املعلم أن حيدد مسبقًا اهلدف من العرض لكي يتعرف الطالب على الغاية من  -1
 العرض وهدفه وما سيتم عرضه.

 يعرف املعلم للطالب األدوات واألجهزة واملواد املستعملة يف العرض التعليمي. -2
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يقوم املعلم مبشاركة بعض الطالب يف العرض العملي بأن يوكل هلم بعض املهام كقياس درجة  -3
 احلرارة أو شدة التيار الكهربائي أو املقاومة.

 لومات من خالل العرض التعليمي.يتيح املعلم للطالب العمل على اكتشاف احلقائق واملع -4
 التأكد من مشاركة فاعلة جلميع الطالب بطرح األسئلة عليهم خالل فرتة العرض. -5
يقوم املعلم يف آخر العرض مبناقشة الطالب من أجل توحيد االستنتاجات و احلقائق اليت مت  -6

 (.115-114، ص هـ1427التوصل إليها، )علي، 

 المختبر المدرسي:
( بأنه: "املكان الذي يتم فيه التفاعل النشط بني األفكار والتجاوب 163، ص2008زيتون، يعرّفه )

وهو منط التفكري واألداء يتفاعل فيه التخطيط والتعليل والتفسري وحل املشكالت مع األعمال اليدوية 
 واملشاهدات وبعض نشاطات املخترب".

متارس فيه أعمال مبدئية أساسية تتسم بالبساطة ( بأنه: "موقع للتعليم 3، ص2010ويعرّفه )خليف، 
 واإلثارة واملتعة وهتدف إىل تنمية اجتاهات سلوكية صحيحة".

 أهمية المختبر المدرسي:
يعد املخترب جزءًا ال يتجزأ من تدريس العلوم وهو حمركها الفعال يف مراحل التعليم املختلفة، ويرتبط 

خالل األنشطة العملية وحتقيقه ألهداف تدريس العلوم بشكل مع املنهاج الدراسي ارتباطًا وثيقًا من 
عام، ما جعل التوجهات احلديثة يف الرتبية توليه أهية كبرية لدوره املهم يف إجناح برامج العلوم 

 (.305-304، ص 2011(، )عطا اهلل، 161-160 ، ص2008ومناهجها، )زيتون، 
أهية املخترب تأيت من دوره يف حتويل ( فقد أكدا على أن 64,ص 2005أما )شاهني وحطاب، 

اجملردات إىل حمسوسات ورفع مستوى اخلربات وارتباطه مبنهاج العلوم والعمل الرتبوي ودوره يف 
اكتساب املهارات وحتقيق أهداف تدريس العلوم وإعطاء الطابع العملي والواقعي على املعلومات ما 

صحيح وإكساب خربات حسية متنوعة، وقد يسهم يف ترسيخها يف األذهان وتصورها بالشكل ال
 ( عدة جوانب ألهية املخترب يف تدريس العلوم:182-181، ص 2005ذكرا )شاهني وحطاب,

 يساعد العمل يف املخترب على فهم طبيعة العلم وأهية التجريب. -1
 تصبح بعض املعلومات واألفكار النظرية واقعية عند الطالب. -2
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 احلواس وخاصة اخلربة احلسية املباشرة أثناء العمل.يتيح املخترب استعمال  -3
يتيح املخترب للطالب التدرب على استخدام األجهزة واألدوات وطرق تصميمها وتركيبها واحملافظة  -4

 عليها. 
 تدريب الطالب على التغلب على الصعوبات العملية يف العمل املخربي. -5
 ب اتباعها من أجل نتائج دقيقة يف العمل املخربي.التدريب على االحتياطات والتعليمات الواج -6
 التدريب على قواعد السالمة واألمان خالل التجارب واستخدام األجهزة واملواد يف املخترب. -7
 تدريب الطالب على الرتتيب والتنظيم واحملافظة على النظافة أثناء العمل املخربي. -8
 تنمية قدرة الطالب على املالحظة الدقيقة واملباشرة وتسجيل النتائج وفق طريقة علمية. -9

التدريب على التفكري املنطقي للحصول على نتائج مناسبة من املعلومات واملالحظات اليت  -10
 حيصل عليها الطالب من التجربة.

 لتعبري.تنمية االجتاهات العلمية عند الطالب كالدقة والقدرة على ا -11
 إن إجراء الطالب للتجارب بأنفسهم ينمي عندهم حب العلم ووسائله وأدواته. -12
 يرسخ العمل املخربي املعلومات النظرية فرتة أطول يف ذهن الطالب. -13
 يهدف العمل املخربي إىل إثارة امليول وتنمية االهتمامات العلمية عند الطالب. -14

ال ميكن تصور أي تدريس للعلوم بدون ’’املخترب بالقول ( أهية 47، ص2002، ويلخص )نادر
استخدام املخترب، ففي العقود األخرية مل يعد املخترب مكانًا إلثبات ما يعرفه الطالب مسبقًا من 
حقائق ومبادئ علمية ومل تعد الدروس العملية منفصلة عن الدروس النظرية، إمنا أصبح املخترب مكاناً 

 ‘‘.كتشف فيه احلقائق وأصبح التدريس العملي والنظري يكمل أحدها اآلخريستثار فيه التفكري وت

 أهداف المختبر المدرسي:
 (:161، ص2008حيقق املخترب املدرسي األهداف التالية، )زيتون، 

يتيح للطالب العلم عن طريق العمل مما يكسبه خربات علمية حسية مباشرة حيتفظ هبا أطول مدة  -1
 من الزمن.

 الطالب املهارات العلمية والعملية املناسبة:إكساب  -2
 املهارات اليدوية: كاستخدام األدوات واألجهزة واحملافظة عليها. -
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املهارات األكادميية: مجع البيانات وتسجيلها وإنشاء الرسومات البيانية وكتابة التقارير واستخدام  -
 املراجع.

 بني الطلبة يف املخترب.املهارات االجتماعية: العمل اجلماعي والتعاون  -
اكساب الطالب مهارات التعلم األساسية واملتكاملة يف املالحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ  -3

 واالستدالل وضبط املتغريات.
 تنمية االجتاهات وامليول العلمية وتقدير العلماء. -4
 يتيح فرص التعلم الذايت للطالب. -5

ترب املدرسي أهدافاً أخرى منها تدريب الطالب على ( أن للمخ114، ص2001ويرى )العيوين، 
التعامل مع األجهزة واألدوات العملية وتنظيفها، وتدريبهم على طرق استخدام القياسات املختلفة 

 وكتابة التقارير وإنشاء الرسوم البيانية وتقدمي تفسريات هلا.
( 267، ص2008( و )زيتون، 266، ص1999( و )النجدي وآخرون، 121، ص2001ويشري )نشوان، 

أن النشاطات يف اجملال املعريف هتدف إىل تشجيع النمو املعريف يف املواد العلمية وتعزز تعلم املفاهيم 
العلمية وتطوير القدرة على التعلم وفق طريقة حل املشكالت وتنمية الطرائق العلمية وعملياهتا مع 

 هم.مراعاة الفوارق الفردية للطالب حسب أمناط تعلم
( أن أهداف النشاطات يف جمال املهارات هي تطوير 267، ص1999وذكر )النجدي وآخرون، 

مهارات حتليل املعلومات البحثية ومهارات األداء يف األحباث العلمية ومهارات االتصال والعمل 
 اجلماعي وتطوير املهارات النفسية احلركية بتعاون مجيع احلواس خالل عملية التعلم.

( أن أهداف النشاطات يف اجملال الوجداين هي إثارة امليول 62، ص2008ويشري )زيتون، 
واالجتاهات العلمية وتنميتها وتشجيع اإلدراك اإلجيايب لرفع قدرة الطالب على الفهم والتأثري على 

ة للعمل دون اآلخرين و تعزيز قيم الدقة واالنضباط واألمانة العلمية باإلضافة إىل إعطاء الدافعية للطلب
 تراخي أو ملل.

 الخصائص المميزة للمختبر المدرسي:
 ( أهم الصفات املميزة للمخترب املدرسي:12، ص2010أورد )خليف، 

 يعترب املكان الرئيس الكتساب املهارة العلمية والعملية. -1
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 يقوم على التعلم التعاوين والذايت. -2
 ساسية والتكاملية.يتيح للمتعلم فرصة ممارسة عمليات العلم األ -3
 البعد عن اللفظية الزائدة. -4

 أنماط العمل في المختبر المدرسي:
 (:7-6، ص 2010وهي كما أوردها )خليف، 

النمط احلديث: ينسجم مع النظرة احلديثة لألنشطة العلمية العملية اليت تتيح للطالب االخنراط  -1
م على أهنا "عملية تتيح للطالب فرص طرح الكامل يف حبث استقصائي، وعرفتها معايري تعليم العلو 

السؤال املثمر وتصميم جتربة يستقصي فيها إجابة هذا السؤال والقيام بتنفيذ هذه التجربة ومجع 
 البيانات".

النمط التقليدي: تكون األنشطة العملية عبارة عن جتارب وعروض عملية يديرها املعلم ويشرف  -2
ألجل حتقيق املعرفة العلمية املقدمة للطالب وهو النمط األكثر  عليها و اليت يرسم خطواهتا مسبقاً 

 شيوعاً.
النمط شبه التقليدي: وفيه تكون األنشطة العملية جاهزة ومعدة مسبقًا يقوم فيها املعلم بإعطاء  -3

الطالب خطوات التجربة ويؤمن هلم مستلزماهتا ليقوم الطالب باتباعها وتنفيذها بدقة هبدف التحقق 
 فة علمية سابقة أو تعلم معرفة علمية جديدة.من معر 

 النمط شبه احلديث: هو منط يقع بني النمط احلديث والنمط شبه التقليدي. -4

 معوقات استخدام المختبر المدرسي:
 ( كما يلي:179، ص2008وأوردها )زيتون، 

 عدم وجود حصة خاصة باملخترب يف الربنامج وارتفاع نصاب احلصص األسبوعي للمعلم . -1
 طول املنهاج الدراسي باإلضافة لضيق الوقت من أجل حتضري إعداد التجارب. -2
 عدم توفر وسائل األمان والسالمة املخربية. -3
 لعملية.عدم وجود مساعد خمربي )حمضر( إلعداد التجارب والتحضري لألنشطة ا -4
 عدم توفر التمديدات الضرورية كاملاء والكهرباء ومصادر احلرارة يف املخترب. -5
 ضعف املوارد املالية إلجراء التجارب واألنشطة وعدم تعاون اإلدارة يف ذلك. -6
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 عدم توفر قاعة أو غرفة خاصة باملخترب املدرسي. -7
 تركيز االختبارات العامة على اجلانب النظري وإهاهلا للمخترب يف تدريس العلوم. -8
 جتنب فشل التجربة العملية أمام الطالب. -9

 جتنب استهالك أو تلف املواد وكسر األدوات والتجهيزات. -10
 ضعف ميول املعلم اجتاه العمل املخربي. -11

 قات العمل املخربي:( بعض من معو 182، ص2005وذكر )شاهني وحطاب، 
 .تجهيزاتضيق مساحة قاعة املخترب وعدم توفر ال -1
 عدم توفر التمديدات األساسية من ماء وكهرباء وغاز وصرف صحي. -2
 عدم توفر األثاث املناسب والتهوية املناسبة. -3
 قلة توفر التجهيزات املتناسبة مع املناهج الدراسية. -4
 مة واإلسعافات األولية.عدم توفر وسائل األمان والسال -5
 تقادم األجهزة واألدوات وانتهاء صالحية املواد. -6
 ضعف قدرة املعلم على استخدام األجهزة واألدوات. -7
 ضيق الوقت املخصص للنشاط ما يؤدي إىل عدم امتام النشاط واحلصول على النتائج. -8
 كثرة أعداد الطالب وعدم االنتظام واحملافظة على النظافة.  -9

 ضعف قدرة املعلم على إعطاء التوجيهات الضرورية واملناسبة عند اللزوم. -10

 طريقة المحاضرة: -3
وتعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق يف التدريس، وتعتمد على املعلم بشكل أكرب من اعتمادها على 

(، حيث يقوم املعلم بتقدمي املعلومات واحلقائق عن طريق اإللقاء والشرح 37، ص2008املتعلم )نبهان، 
والتلقني والتلخيص، وتتصف بالتجريد وعدم اثارهتا الهتمامات الطالب من خالل املناقشة أو 

(. وتستخدم طريقة احملاضرة يف املعاهد 123-122، ص 1999بالوسائل التعليمية )اللقاين وأبو سنلنية، 
جلامعات ويف املرحلة الثانوية، وبشكل شائع لتدريس العلوم يف الواليات املتحدة )عطا والكليات وا

 (.288، ص2001اهلل، 
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 أهمية طريقة المحاضرة )اإللقائية(:
أن يتدرب املعلم على ترتيب أفكاره وحيدد املواضيع اليت تتطلب عرض أمثلة وتطبيقات عند  -1

 حتضريه للدرس.
 أن يهتم املعلم مبتابعة طالبه وذلك بطرح التساؤالت يف احلصة ما يقلل من الشرود والتشتت. -2
 أن يثري اهتمام الطالب يف احلصة ويزيد دافعيتهم حنو املادة الدراسية. -3
أن يستخدم املعلم الوسائل التعليمية يف الدرس ما يزيد يف اجنذاب الطالب ويراعي الفروق الفردية  -4

 (.69، ص2009)الطناوي،  بينهم،

 أنماط طريقة المحاضرة:
احملاضرة املباشرة: ويكون املعلم فيها ناقل للمعلومات واحلقائق بشكل شفوي دون اشراك الطالب  -1

أو مناقشتهم أثناء اإللقاء، ودور الطالب هنا هو االستماع وتدوين املالحظات ألجل حفظها بعد 
 (.15، ص1994 انتهاء الدرس، )السمراين والقاعود،

 احملاضرة مع طرح األسئلة: يقوم الطالب بطرح أسئلة على املدرس واإلجابة عليها أثناء احلصة. -2
احملاضرة باستخدام الطباشري: يستخدم فيها املدرس السبورة والطباشري يف الشرح، )عطا اهلل،  -3

 (.231، ص2001
 س فقرات مناقشة بني املدرس والطلبة.احملاضرة واشراكها بالنقاش والشرح: حيث يتخلل الدر  -4
احملاضرة وتقدمي العرض التوظيفي: يستخدم فيها املدرس الرسومات واجملسمات وجتارب العرض  -5

 (.232، ص2001واألفالم ما يزيد من وضوحها وفهمهما لدى الطلبة، )عطا اهلل، 
القصص: جتب القصص انتباه املتعلم حنو الدرس وتساعد على تلقيه املعلومات بطريقة مشوقة يف  -6

 (.128، ص2000جو من النشاط واحليوية، )جامل، 

 أهم أسباب استخدام طريقة المحاضرة:
ازدحام الفصول: يؤدي وجود أعداد كبرية من املتعلمني إىل استخدام أسلوب احملاضرة يف التدريس  -1
يدًا عن الدروس العملية، حيث من الصعب متابعة الطالب وتصحيح أخطائهم ومناقشتهم أو بع

 (.59، ص1997تبادل األسئلة واألجوبة معهم، )اخلطيب، 
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االقتصاد يف الوقت: يساعد أسلوب احملاضرة على توفري وقت املدرس وبالتايل تقدمي كمية  -2
وقت التجارب والعروض العملية يف دقائق  معلومات كبرية يف وقت قصري، حيث خيتصر املدرس

قليلة، ويلجأ املدرس هلذه الطريقة عند عدم تناسق طول املقررات الدراسية مع زمن احلصة املخصص 
 (.60، ص1997هلا، )اخلطيب، 

عدم توفر اإلمكانيات: إن عدم توفر األدوات والوسائل التعليمية من خمتربات وأجهزة وصور  -3
 (.60، ص1999رس إىل استخدام هذه الطريقة يف التدريس، )الناشف، وسينما يدفع باملد

طول املقررات الدراسية: يؤدي اكتظاظ املقررات الدراسية بكمية كبرية من املعلومات إىل جلوء  -4
، 1995املدرس هلذه الطريقة بكثرة حىت يتمكن من إهناء املنهاج الدراسي يف الوقت احملدد، )اخلطيب، 

 (.60ص
ي املشكالت: يلجأ املدرس إىل طريقة اإللقاء لتفادي املشاكل الناجتة من استخدام بعض تفاد -5

، األجهزة واملواد الكيميائية كاحلروق واالنفجارات وتعطيل األدوات والتماس الكهربائي، )اخلطيب
 (.61ص، 1995

 خطوات تحسين استخدام طريقة المحاضرة والحد من سلبياتها:
 تقسيم املادة التعليمية إىل أفكار رئيسة وفرعية تسهل االنتقال والربط بينها. -1
االنتقال باملعلومات من البسيط إىل املعقد ومن املألوف إىل غري املألوف، ما يساعد الطالب على  -2

 تقبل وفهم احملاضرة.
 والتعمق واالستزادة. وضع املراجع املستخدمة يف احملاضرة ما يساعد الطلبة يف الرجوع إليها -3
 استخدام ما أمكن من األدوات والوسائل التعليمية ما يساعد يف توضيح وفهم املادة الدراسية. -4
كتابة األفكار الرئيسة مع مراعاة تسلسلها يف الدرس باإلضافة إىل املسميات واملفاهيم اجلديدة   -5

 والصعبة.
من البحث والتفكري والتقصي، وبالتايل شد انتباههم  إثارة الطالب باألسئلة اليت تدفعهم حنو مزيد -6

 (.61-60، ص 1999اىل الدرس وتنمية حب االطالع عندهم، )الناشف، 

 مزايا طريقة المحاضرة:
 سهولة التطبيق وتناسب خمتلف مراحل التعليم. -1
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 اتساع نطاق املعرفة وإثرائها ملعلومات الطالب. -2
 يفيد الشرح والوصف يف توضيح النقاط الغامضة وثبوهتا يف الذهن. -3
يفيد الوصف يف خمتلف ميادين املعرفة يف حني تشد طريقة القصة انتباه وتركيز التالميذ حنو  -4

 (.9، ص2003الدرس، )زيتون، 
للتعلم  ميكن استخدامها للتغلب على حالة الصفوف املكتظة بالطالب لتتيح أمام املتعلمني فرص -5

 حسب جهدهم وطاقتهم.
ميكن استخدامها يف جمالت عدة مثل: تقدمي معلومات جديدة يف حال عدم توفر األدوات  -6

والوسائل التعليمية ويف املراجعات والتخليص من قبل الطالب ويف املؤمترات والندوات، )عطااهلل، 
 (.229، ص2001

 عيوب طريقة المحاضرة:
لفردية بني الطلبة وكذلك ميوهلم ورغباهتم وتعاملهم أساس أهنم متساوي عدم مراعاهتا للفوارق ا -1

 القدرات.
 وجود الطالب يف موقف املتلقي يقوده إىل امللل وقلة التفاعلية مع الدرس.  -2
توجه هذه الطريقة اهتمامها حنو املعلومات وتعتربها هدفًا يف حد ذاهتا وهتمل اجلوانب األخرى  -3

 للطالب كاجلانب الشخصي اجلسمي واالنفعايل واالجتماعي.
تتعامل مع املادة التعليمية على أهنا منفصلة وليس معلومات وخربات متصلة ما يعيق اكتساب  -4

 اخلربات واملهارات.
 ملدرس بامللل بسبب روتني إلقاء الدروس.تصيب ا -5
تعتمد على اسلوب اإلدارة فاملدرس هو املالك للمعرفة وعلى الطالب االستماع، )الكبسي،  -6

 (.126، ص2000
 تأخذ احملاضرة وقت طويل دون طرح أسئلة أو مناقشة. -7
 (.177، ص2007طريقة احملاضرة تدفع الطالب حلفظ املعلومات فقط، )فرج،  -8
 تدفع هذه الطريقة إىل فقدان املعلمني ملهاراهتم يف التعليم بسبب الروتني وعدم التفاعل. -9

 (.87، ص2005ضعف التالميذ يف حتليل الدرس وتلخيص أهم النقاط الواردة فيه، )األمني،  -10
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 طريقة المناقشة: -4
ى حوار منظم بني املعلم وهي من أكثر طرائق التدريس شيوعًا يف شىت مراحل التعليم، وهي قائمة عل

والطالب يظهر فيه دور الطالب اإلجيايب من أجل حتقيق أهداف خاصة ال ميكن حتقيقها بدون 
مشاركتهم، ودور املعلم هنا هو وسيط يسعى إلجناح املناقشة والتحاور بتثمني آراء الطالب وتقييم 

كثر صوابًا ضمن اآلراء عوائد التعلم، فهو صاحب السلطة والقرار من خالل ترجيحه للرأي األ
املطروحة، ولذلك يتطلب منه أن يكون ملمًا باختصاصه ويتمتع بصفات شخصية كاملرونة والقيادة 

 (.232، ص2001والتنظيم، )عطااهلل، 

 أهداف طريقة المناقشة:
 تساعد الطلبة على تنظيم التفكري. -1 
 طلوب.حتفز الطالب حنو موضوع الدراسة وتوجههم حنو االجتاه امل -2
 تساعد الطلبة على فهم املعلومات واحلقائق املتعلقة بالدرس. -3
 توجه الطلبة حنو املصار التعليمية املرتبطة بالدرس للحصول على ما حيتاجونه من معلومات. -4
تساعد طريقة املناقشة على تفسري وايضاح املعلومات اجلغرافية والتاريخ وتقدمي التفسريات حول  -5

 اخلرائط والرسوم واالحصاءات.
تدرب الطالب على احرتام الرأي اآلخر مهما كان خمتلفاً وتنمي مهارة االستماع مما جيعلها مناسبة  -6

 (.126، ص1999نية، يف جمال الدراسات االجتماعية,)اللقاين وأبو سنل

 عوامل نجاح طريقة المناقشة:
 حتديد أهداف الدرس بدقة وتنظيم املادة التعليمية بشكل سلس من أجل تيسري حلقات املناقشة. -1
 تزويد الطلبة مبصادر املعلومات مسبقاً. -2
بصورة اعداد خطة مسبقة لألسئلة اليت تدور حوهلا املناقشة من أجل أن تسري حلقات املناقشة  -3

 منظمة وناجحة.
 يفضل إنشاء طاولة دائرية لتشجيع التفاعل بني الطالب. -4
 مواصلة املناقشة يف حلقات املناقشة الواحة يف حال رغبة الطلبة بذلك. -5
 (.235، ص2001تشجيع الطلبة غري املشاركني عند رغبتهم بتقدمي األفكار واآلراء، )عطااهلل،  -6
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 ناقشة:أهم المسلمات في طريقة الم
 مييل األفراد إىل العمل معاً و جبد حتت عملية يطلق عليها التسيري اجلماعي. -1
 مييل الطالب إىل التفاعل بشكل أسرع يف اجلماعات بصفة عامة. -2
عنما تكون املناقشة هي اسرتاتيجية تعليمية مسرية إليصال املعرفة للطلبة من أجل فهم أفضل  -3

 تتصل بالتغريات احملدثة يف الدافعية واالجتاهات عند الطلبة.وأعمق فإن امليزة احلقيقية 
 تتيح طريقة املناقشة حتقيق أمناط تعليمية معينة ال تتوفر يف طريقة احملاضرة وتعد حالً ملشاكلها. -4

 أسباب اختيار طريقة المناقشة:
 يف حالة الصفوف غري املكتظة واليت حتتوي على عدد مناسب من الطالب. -1
 ما ال يتطلب من املعلم كمية كبرية من املادة التعليمية يف زمن قصري.عند -2
رغبة املعلم بأخذ فكرة عن املعلومات واملفاهيم السابقة لدى الطلبة للتمهيد ملوضوع الدرس  -3

 احلايل.
 تنمية الفكر الناقد البناء واالبتكاري لدى الطلبة. -4
 االستطالع واحرتام الرأي املخالف وغريها.تنمية اجتاهات اجيابية عند الطلبة كحب  -5
 توضيح األسباب املؤدية لنتيجة معينة لدى الطلبة. -6
 الكشف عن مدى انتباه الطلبة وادراكهم للموضوع. -7
 جذب انتباه الطالب إىل موضوع الدرس من خالل طرح أسئلة عليهم إلبداء آراءهم. -8
تسهيل توظيف املعلومات املقدمة من املعلم يف واقع حياة الطلبة اليومية من خالل األسئلة حول  -9

 (.64، ص1999موضوعات تالمس معيشتهم، )الناشف، 

 مزايا طريقة المناقشة:
تزيد من اجيابية املتعلمني: جيعل استخدام طريقة املناقشة يف التعليم موقف الطلبة مثمرًا و أكثر  -1

ة من االستماع، فيشاركوا ويتفاعلوا يف املناقشة ويعربوا عن آرائهم ما يضفي على العملية إجيابي
 التعليمية مدى أبعد وأثر أعمق عندهم.

تساعد على التفكري اإلجيايب: يبتكر الطالب أفكار جديدة وحلول للمشاكل اليت تعرتضهم مما  -2
 يساعد على منو التفكري االبتكاري لديهم.
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لل واالنصراف عن الدرس: يؤدي تبادل األدوار يف التحدث بني املعلم والطالب إىل شد عدم امل -3
، 1997انتباه الطالب لكل ما يطرح من أفكار وآراء وبالتايل قلة الشرود وامللل يف الدرس، )اخلطيب، 

 (.50ص
 تشجع الطالب على التعاون اجلماعي واحرتام بعضهم. -4
 التعلم ما يؤدي إىل منوهم املعريف والعقلي.تزيد يف دافعية الطالب حنو  -5
 جتعل الطالب حمور ومركز العملية التعليمية وهذا يتفق مع االجتاهات احلديثة يف الرتبية. -6
تشجع الطالب على اتباع األسلوب الدميوغرايف والتعاوين وتدربه على احملادثة وتنمي ذاته، )بن  -7

 (.104، ص1995عيسى، 

 شة:عيوب طريقة المناق
قد تقود الطلبة اىل فتح قضايا جانبية مما يفقد الدرس ترابطه ومتاسكه و حيرفه عن اهلدف املطلوب  -1

 واملرسوم له.
حتتاج هذه الطريقة إىل وقت أطول باعتبارها تتم بأسلوب غري فعال وبالتايل إضاعة الوقت  -2

 واجلهد.
عيدًا عن هدف الدرس ما يؤدي إىل عدم توجه اهتمام املعلم والطالب حنو الطريقة واألسلوب ب -3

 (.127، ص2000ترابط املعلومات وغياب التلخيص، )الكبسي، 
 يعتمد على اللغة اللفظية والتجريد مما يعيق متابعة بعض الطالب للمعلم. -4
يضعف فاعلية عملية التعليم والتعلم، فاملعلم غري املتمرس والذي يفتقر إىل التخطيط املسبق  -5

والكايف للمناقشة و لديه ضعف يف القدرة على مواجهة املواقف التعليمية الطارئة سيعاين من فقد 
، 1997السيطرة على النظام داخل الدرس ويؤدي إىل انتشار الفوضى وتشتت الطالب، )اخلطيب، 

 (.51-50ص 

 طريقة حل المشكلة: -5
(: أداء علقي يتميز باملقدرة على ادراك العالقات بني 170، ص2008ويعرفها )اهلامشي والدليمي، 

عناصر املواقف الداخلية من خالل ما املعطى وما املطلوب بالتطبيق املنظم ملعرفة الفرد وتفكريه. 
كز على علم النفس املعريف كمنطلق نظري له، ويركز فالتدريس الذي يقوم على طريقة حل املشكلة يرت
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على تفكري الطالب )التكوينات املعرفية( أثناء قيامهم باملهام وليس على ما يعملونه )سلوكهم(. 
ويتطلب يف دروس حل املشكلة أن يعمل املدرس كمرشد وميسر يف الدرجة األوىل ويقوم بالشرح 

 االعتماد على أنفسهم يف حل املشكلة. والعرض يف الدرجة الثانية ليتيح للطالب

 شروط استخدام طريقة حل المشكالت:
أن يكون املعلم متمكنًا من أسلوب حل املشكالت واملبادئ واالسرتاتيجيات الالزمة بأسلوب  -1

 علمي.
 أن يكون املعلم قادراً على حتديد األهداف ويعرب عنها يف أحد اخلطوات. -2
 تباه الطالب وتثري اهتمامه ويستطيع حلها يف إطار إمكانياته وقدراته.أن تكون املشكلة جتذب ان -3
 أن تكون املشكالت واقعية تالمس حاجات الطالب واألهداف التعليمية املخطط هلا. -4
 أن يقوم املعلم بتقومي عمل الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة ملتابعة تقدمهم حنو احلل. -5
 أن يكون املعلم على معرفة ودراية مبهارات طالبه ومعلوماهتم األساسية اليت يتطلبها حل املشكلة. -6
أن يعمل املعلم على مساعدة الطالب يف تكوين منهج أو منوذج أو اسرتاتيجية حلل املشكالت  -7

 اليت تواجههم وحلها.
ديدة بغية إكساب الطالب للنظرة أن يطبق املعلم هذا النموذج أو االسرتاتيجية على مشكالت ج -8

 (.154، ص2006الشمولية، )بدرخان، 

 خطوات حل المشكلة:
حتديد املشكلة: يتم حتديدها مبشاركة املعلم والطالب من أجل رفع نشاط الطالب وحتمسهم  -1

 حللها.
 صياغة الفروض: وضع فرضيات للحل للعمل على حلها. -2
الحظة والتجريب والقراءة واملناقشة وغريها من مصادر مجع البيانات: من خالل التحليل وامل -3

 للمعلومات واليت تعطي بيانات ترتبط مع الفرضيات باملوافقة أو عدم املوافقة.
 اختبار صحة الفروض: حيث يتم استبعاد ما هو خاطئ من الفرضيات واثبات الصحيح منها. -4
استخالص النتائج: معرفة األسباب املسؤولة عن املشكلة واآلثار املرتتبة عليها واقرتاح حلول،  -5

 (.59، ص2005)ابراهيم، 
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 خطوات منظمة لطريقة حل املشكلة: Heanyيف حني حدد 
 حتديد املشكلة ووضعها يف صياغة إجرائية. -1
 وضع خطة للعمل التجرييب. -2
 تنفيذ اخلطة. -3
 ى البيانات.احلصول عل -4
 تفسري البيانات والتوصل إىل النتائج. -5
 .  (Heany et al, 1988)تقومي خطوات احلل،  -6

 المحور الثاني: الوسائل التعليمية.
يعد علم الكيمياء علمًا جتريبيًا يتطلب وسائل ووسائط تعليمية تساعد على ادراك املفاهيم الكيميائية 

تعاين املدارس يف املخيمات من لبة فهمها واستيعاهبا بالتجريد، و والتعامل معها واليت يصعب على الط
وأيضاً شح يف الوسائل التعليمية وخاصة فيما يتعلق مبادة الكيمياء بسبب األوضاع املرتدية ماديًا 

نقص سبل توفريها يف ظل احلرب الدائرة ما يعد عائقاً كبرياً أمام تقدمي مادة الكيمياء وتبسيطها لفهوم 
 الشرح اجملرد.ختصار الوقت الذي حيتاجه الوكذلك  الطلبة

 تعريفها:
لغًة: اسم فعله وسل إليه بكذا، يسل وسيلة فهو واسل تقّرب ورغب ومثله نوّسل إليه بكذا توسط 
وتوسيط إذ عمل عماًل تقّرب به إليه، وجتمع الوسيلة على وسائل وتعىن األداة اليت يتوصل هبا لغاية 

 (.191، صاللطيفالفارايب، عبد ما، )
أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية ’’ ( بـ:32، ص2000عرفها )احليلة،  اصطالحاً:

التعليم والتعلم وتقصري مدهتا وتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريس التالميذ على املهارات وغرس 
يعتمد املدرس على األلفاظ العادات احلسنة يف نفوسهم وتنمية االجتاهات وعرض القيم دون أن 

والرموز واألرقام وذلك للوصول بطلبته إىل احلقائق العلمية الصحيحة والرتبية القيمة بسرعة وقوة 
 ‘‘.وبتكلفة أقل
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مجيع الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي ’’( بـ: 35، ص2004وعرفها )عالونة، 
يذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقًا وجلعل اخلربة الرتبوية خربة لتوصيل احلقائق واألفكار واملعاين للتالم

 ‘‘.حية هادفة ومباشرة يف نفس الوقت
مجيع األدوات واملواد اليت يستخدمها املعلم لنقل حمتوى الدرس ’’بـ:  (24، ص2008وعرفها )السعود، 

 ‘‘.ردة فقطإىل املتعلمني هبدف حتسني العملية التعليمية دون االستناد إىل األلفاظ اجمل

 أنواع الوسائل التعليمية:
هنالك العديد من التصنيفات اليت ختتلف باختالف األساس الذي يعتمده املؤلف كالوسائل البصرية 
والسمعية واخلرائط والرسوم البيانية والصور والتسجيالت واللوحات التعليمية وشبكة االنرتنت، ومن 

 هذه التصنيفات:

 الحواس المخاطبة:التصنيف المعتمد على  -1
الوسائل البصرية: وتشمل الصور الفتوغرافية واملتحركة واألفالم والشرائح على اختالف أنواعها،  -أ

والرسوم التوضيحية والبيانية واملتحركة والعينات والنماذج واخلرائط، باإلضافة لتجارب العرض 
 (.41، ص2007واملعارض وجملة احلائط والتمثيليات والرحالت، ) كاظم وجابر، 

الوسائل السمعية: وتشمل كل الوسائل اليت تعتمد على السمع كالراديو واملسجل واالسطوانات  -ب
 (.69، ص1988واملخابر اللغوية وغريها للتعلم واكتساب اخلربة، )السيد، 

الوسائل السمعية والبصرية: كالتلفاز التعليمي واألفالم الناطقة واملتحركة والشرائح املصحوبة  -جـ
بتسجيالت صوتية. وهذا التصنيف ال يستبعد الوسائل التعليمية اليت حتتاج حلاسة الشم أو اللمس  

 (.110، ص2000كالعروض التوضيحية حيث أن احلواس تعمل معاً وليست منفصلة، )احليلة، 

 التقسيم على أساس الخبرة:  -2
 هو تقسيم املريب األمريكي ادجاردير، حيث قسم الوسائل التعليمية لثالث جمموعات:

اجملموعة األوىل: تتمثل يف العمل املباشر واملمارسة العملية، فيمارس الشخص اخلربة بنفسه ويشارك 
الكثري من املهارات واملعارف واملفاهيم،  فيها بشكل إجيايب، فعن طريق املمارسة العملية يتعلم الطالب

 (.84، ص2000)سالمة، 
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اجملموعة الثانية: تتمثل يف املالحظة احملسوسة كوسائل العروض التوضيحية والرحالت امليدانية ومجيع 
 (.77، ص1988الوسائل السمعية والبصرية، )السيد، 

بالبصرية اجملردة، فيعتمد الطالب على  اجملموعة الثالثة: وتتمثل باخلربات اليت حيصل عليها الطالب
اخليال والتذكر واخلربات السابقة يف تكوين اخلربة، ولكن هذا النوع من اخلربة يتسم بعدم الوضح 
والتشويش مما يؤدي إىل مفاهيم مغلوطة أو ناقصة، لذلك يتوجب على املعلم هنا استخدام بعض 

 (.85، ص2000سالمة، الوسائل احلسية لتكوين مفاهيم صحيحة وواقعية، )

 أهمية الوسائل التعليمية:

 لنسبة للمعلم:با
 تساهم الوسيلة التعليمية يف معاجلة املستوى العلمي املنخفض عند املعلمني. -1
تغري الوسيلة التعليمية وظيفة املعلم ودوره من ناقل وملقي للمعلومات إىل موقع املخطط واملنفذ  -2

 (.1994ي، واملقوم للتعلم، )اسكندر وغزاو 
 حتسن من طريقة عرض املادة التعليمية وتقوميها والتحكم هبا. -3
 تتيح للمعلم استغالل الوقت املخصص بشكل جيد. -4
 تقليل الوقت واجلهد املقدم من املعلم يف حتضري وإعداد الدرس. -5
تتيح للمعلم التغلب على حدود الزمان واملكان يف الدرس كعرض وسائل عن ظواهر نادرة  -6

 (.72، ص2000احلدوث أو أحداث سابقة أو مستقبلية، )احليلة، 

 بالنسبة للمتعلم:
تنمية حب االستطالع وتعزز رغبته يف التعلم، فعرض الوسيلة التعليمية خالل الدرس يزيد من  -1

 عرفة أكثر ويزيد استيعابه وفهمه.رغبة الطالب يف امل
للتغلب على مشاكل النطق عند الطالب، من خالل التمثيل و ولعب أدوار الشخصيات وغريها  -2

، 1988من الوسائل اليت يستطيع فيها املعلم حتديد املشكلة ومساعد الطالب للتغلب عليها، )السيد، 
 (.46ص
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ألفالم التعليمية اهلادفة للخري والفضيلة والعادات املساهة يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها، كا -3
 الصحيحة وكذلك مساعدة الطالب على حتويل املفاهيم اجملردة إىل سلوك وممارسة واقعية.

تساهم يف دوام اخلربة وجعلها ذات فاعلية أكرب وأقل عرضة للنسيان، فاملعلومات احلية قوية التأثري  -4
 (.69، ص2008سعود، وسهلة االستحضار عند احلاجة، )ال

متكن الوسائل التعليمية الطالب من التفكري، فتنمي خرباته احلسية وتدفعه للتفكري الواقعي وانتظام  -5
االفكار وتسلسلها عنده، وهي تزيد من مشاركته االجيابية يف اكتساب اخلربة وتنمية قدرته على 

وعية التعلم ورفع مستوى األداء عند التفكري العلمي وحل املشكالت والنشاط الذايت ما حيسن من ن
 (.70، ص2003الطالب، )أمحد، 

 بالنسبة للعملية التعليمية:
تتيح ايصال املعلومات واملرافق واالجتاهات واملهارات املوجودة ضمن املادة التعليمية وادراكها  -1

 بشكل متقارب على كل املستويات.
الطالب على تنفيذ املهارة بالنحو املطلوب،  جتعل املعلومات واألفكار أكثر بساطًة وتساعد -2

 (.74، ص2000)احليلة، 
تقدم فرص متنوعة ومتجددة تساهم يف عالج مشكالت الفروق الفردية بني الطالب، فتدفع  -3

، 1994مثريات الوسيلة التعليمية الطالب للتفاعل بطرق وأساليب متنوعة، )اسكندر وغزاوي، 
 (.56ص
 ا وشحذها وتقويتها وتيسري عملية التعلم.تنشيط احلواس وتدريبه -4
 (.64، ص2003تنويع أساليب التعزيز وتأكيد التعلم، )القابلي،  -5

 معايير الوسائل التعليمية:
 ارتباط الوسيلة باألهداف العامة والسلوكية. -1
 جتربة الوسيلة قبل استخدامها. -2
 حتديد خصائص الفئة املستهدفة. -3
 مالئمة الوسيلة التعليمية ملستويات التالميذ. -4
 ال تعترب الوسائل التعليمية بديلة للغة أو املعلم. -5
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 أن تتوافق الوسائل التعليمية مع التقدم العلمي والتكنولوجيا. -6
 أن تكون الوسيلة التعليمية مناسبة فنياً. -7
 نواحي القوة والضعف يف االستخدام.تقومي الوسيلة التعليمية لتحديد درجة حتقيق األهداف و  -8

 القواعد العامة الستخدام وتقييم الوسائل التعليمية: 
مرحلة اإلعداد: يف هذه املرحلة يقوم املعلم بالتعرف على الوسيلة التعليمية وحمتوياهتا وخصائصها  -1

وجودهتا وصالحيتها وكل ما يؤثر يف استخدامها ملن أجل معرفة األهداف اليت يسعى لتحقيقها، 
 (.91-90، ص2003)أمحد، 

على أسلوب املعلم يف استخدامها  مرحلة االستخدام: تعتمد االستفادة من الوسيلة التعليمية -2
 (.64، ص1987وعلى املشاركة االجيابية للطالب يف اكتساب اخلربة منها، )الطوحبي، 

مرحلة التقييم: وفيها يتم التأكد من أن األهداف والتعلم املقصود قد مت حتقيقهم، وأن الوسيلة  -3
يقوم املعلم بتحسني طريقته يف اليت استخدمت حققت اهلدف املراد منها، ويف ضوء هذا التقييم 

التدريس ومعرفة نقاط الضعف يف الوسيلة التعليمية املستخدمة من أجل حتقيق كفاءة عالية يف 
 (.94، ص2003التعليم، )أمحد، 

مرحلة املتابعة: يؤدي استخدام الوسائل التعليمية عادة اىل زيادة الرغبة يف تنمية اخلربة املكتسبة  -4
ات جديدة، كما يلي استخدام الوسائل التعليمية العديد من املناقشات والسعي الكتساب خرب 

والتساؤالت بسبب تفاوت استفادة الطالب وبالتايل على املعلم اإلجابة على هذه االسئلة وتوضيح 
، 1987مفاهيم اخلربة احلديثة وربطها مع اخلربات السابقة وتبيان أوجه الشبه واالختالف، )الطوحبي، 

 (.68-67ص 

 معوقات استخدام الوسائل التعليمية:

 ضيق الصفوف وعدم تصميمها وجتهيزها الستخدام الوسائل التعليمية. -1
ضيق وقت املعلم والنصاب التدريسي املرتفع، حيث تتطلب الوسائل التعليمية الكثري من الوقت  -2

 واجلهد.
 نقص أجهزة الوسائل التعليمية وخاصة أجهزة العرض. -3
 صعوبة حتصيل الوسيلة التعليمية أو تأمينها يف وقت متأخر من الدرس. -4
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 (.83، ص2008ضعف الثقة بالقيمة العلمية للوسائل، )السعود،  -5
 كثرة تغيري املناهج الدراسية وتبديلها وعدم استقرارها.  -6
 ضعف صناعة الوسائل التعليمية والتشجيع على صناعتها. -7
دربني واملؤهلني الستخدام الوسائل التعليمية ومالزمة استعمال األسلوب قلة توفر املعلمني امل -8

 اللفظي يف التعليم.
 عدم توفر دليل خاص باستعمال الوسائل التعليمية. -9

 (.1994التخوف من اخلوض يف جتارب جديدة ومتطورة، )اسكندر وغزاوي،  -10

 المحور الثالث: معوقات تعلم الكيمياء.
إىل أن أهم معوقات التطبيقات العملية يف تدريس الكيمياء من  (322ص، 2008 ،طه)توصلت دراسة 

 وجهة نظر املدرسني واملدرسات:
 ازدحام الفصول الدراسية بأعداد كبرية من الطالب. -1
 عدم تناسب موضوعات املنهاج الدراسي يف مادة الكيمياء مع عدد احلصص املخصصة هلا. -2
قلة خربة املعلمني بالعمل على األجهزة املوجودة يف املخترب بسبب قلة تدرهبم عليها يف مرحلة  -3

 اجلامعة.
 الوقت املخصص للدرس غري كايف إلجراء التطبيقات العملية. -4
 عدم وجود مساعد خمترب. -5
 اعتقاد املعلم بأن املواضيع الكيميائية البسيطة ال حتتاج إلجراء جتارب وتطبيقات عملية عليها. -6
 األسئلة الوزارية تعتمد على اجلانب النظري للمادة. -7

 وللتغلب على هذه املعوقات توصي الدراسة بـ:
 التطبيقات العملية.توفري ما يلزم املخترب املدرسي من أجهزة ومواد كافية إلجراء التجارب و  -1
 توفري اخلزن واملاء والغاز واإلضاءة والتكييف والثالجة ومجيع ما يلزم املخرب من مستلزمات ضرورية. -2
 ختفيض نصاب املدرس من احلصص األسبوعية ليتسىن له الوقت إلجراء التطبيقات العملية. -3
 توفري كتاب لتوضيح إجراء التجارب والتطبيقات العملية. -4
 تعيني مساعد خمترب ملساعدة املعلم على حتضري طاولة العمل وإجراء التجارب. -5
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 فتح دورات تدريبية ملعلمي الكيمياء. -6
بناء خمتربات علمية منفصلة عن بعضها يف مدارس املرحلة األساسية واملتوسطة وجتهيزها بأحدث  -7

 املستلزمات التطبيقية من أجهزة وأدوات ووسائل.
( فإن أهم املعوقات اليت تواجه املعلم يف استخدام 10-9، ص2010)حممود،  أما حسب دراسة

 املخترب املدرسي:
 عدم كفاية وقت احلصص الدراسية ألجراء التجارب والتطبيقات العملية. -1
عدم وجود غرفة خاصة باملخترب بسبب اكتظاظ املدارس بالطلبة واستغالل املخترب كشعبة دراسية،  -2

 واحدة ملختربات الكيمياء والفيزياء والعلوم.أو ختصيص غرفة 
 طوال املنهاج الدراسي يعيق استخدام املخترب. -3
 اعتماد أسئلة االمتحان الوزارية على القسم النظري وإهال القسم العملي. -4
كثرة العطل تدفع باملدرس إىل السري يف املادة نظريًا وخاصة مع اخنفاض النصاب الدراسي   -5

 لمادة.األسبوعي ل
 عدم وجود مساعد خمترب يضيف عبئاً على املدرس يف إجراء التطبيقات والتجارب. -6
تسبب التطبيقات والتجارب العملية اإلحراج للمعلم خاصة ملن مل يعمل يف املخترب مسبقًا ما  -7

 ينعكس سلباً على الطلبة يف حال عدم التوصل لنتائج.
 راء التجارب والتطبيقات العملية.عدم توفر اخلربة الكافية للمعلم إلج -8
 جتارب املخترب بعيدة عن واقع الطلبة. -9

 الوقت غري كايف إلجراء التجارب. -10
 الشعور باخلوف على األجهزة واألدوات وخاصة يف املختربات املشرتكة بني أكثر من معلم. -11
 شعور املعلم بعدم اهتمام الطلبة بالتجارب العلمية. -12
 عدم انضباط الطالب يف املخترب. -13
 حتمل التجارب العلمية املعلم جهداً إضافياً. -14
 عدم وجود خمترب يف املدرسة. -15

 وأوصت الدراسة بـ:
 ضرورة بناء وتوسيع الدارس مبا يتناسب مع أعداد الطلبة وختصيص غرفة للمخترب يف كل مدرسة. -1



 

40 
 

 ل التعليمية احلديثة.جتهيز املخترب املدرسي باألجهزة والوسائ -2
 إنشاء دورات تدريبية للمعلمني على األجهزة واالستفادة منها يف التدريس. -3
ادخال املعلمني يف دورات لطرائق التدريس ورسالة التعليم والدور الرتبوي لرفع كفاءهتم يف  -4

 االختصاص ما ينعكس على منو الطالب يف اجملاالت املعرفية واملهارية والوجدانية.
 اعداد كراسات عملية للفروع العلمية وتوزيعها على املدارس.  -5

( عن معوقات تدريس الفيزياء لطالب املرحلة 381-380، ص2004ويف دراسة )احلجامي، 
 املعلمني وهي حسب الرتتيب: ناملتوسطة حسب آراء عينة م

 اً على فهم املادة.عدم االهتمام بدروس العملي وكذلك قلة الوسائل التعليمية احلديثة سلب -1
 قلة املواد واألدوات املخربية خلاصة بتعليم مادة الفيزياء. -2
 اخنفاض عدد الساعات األسبوعية النظرية والعملية ملادة الفيزياء. -3
 قلة كفاءة املدرسني يف اجراء التجارب والتطبيق العملي. -4
 ام بطرائق التدريس احلديثة.ضعف الطالب يف مادة الرياضيات وكذلك ضعف املعلم يف اإلمل -5
 االمكانيات املادية املتدنية والظروف احمليطة بالطالب. -6
 ضعف االجتاهات العلمية للطلبة. -7
 صعوبة املنهاج املقرر. -8

 وخلصت الدراسة اىل التوصيات التالية:
 توفري الوسائل التعليمية احلديثة كماً ونوعاً ملادة الفيزياء وإجراء دورات تدريبية للمعلمني عليها. -1
 زيادة االهتمام بالدروس العملية وتشجيع املعلمني عليها ما يعزز فهم واستيعاب الطالب للمادة. -2
 توفري املواد املخربية الالزمة للدروس العملية. -3
 ات االسبوعية النظرية والعملية.زيادة عدد الساع -4
 إقامة دورات مكثفة ملعلمي الفيزياء على الطرائق احلديثة يف التدريس. -5
 احلرص على متابعة تدريس مادة الرياضيات ألهنا تعد األساس الذي تعتمد عليه مادة الفيزياء. -6
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 :اسوريفي داخل بالتعليم  االلتحاق -المحور الرابع
عنها يف البيئات التعليمية الطبيعية  والنزاع الرتبوية اجملراة يف حاالت احلروبختتلف الدراسات 

سري مثل الداخل السوري املدارس يف لذلك نعرّج هنا على توصيف البيئة التعليمية ضمن ، واملستقرة
من العملية الرتبوية واملناهج الدراسية املعتمدة والشهادات املمنوحة واعتماديتها ضمن وجود أكثر 

يكون التصور املقرتح يف معاجلة سوريا، ول يفترعى التعليم النظامي وغري النظامي  حملية ودولية جهة
املعوقات وحلها متناسباً مع الواقع داخل املدارس كان البد من الوقوف على الواقع التعليمي وتوصيفه 

 بشكل دقيق وحتديد أهم التحديات والصعوبات اليت تواجهه.

 ير العملية التربوية:التعليم وس -1
يواجه األطفال يف سوريا خطر ضياع مستقبلهم يف ظل الصراع الدامي الذي غيب عنهم التعليم 
وعطل العملية الرتبوية يف أغلب أحناء البالد ولعبت اهلجرة الدور األول يف ذلك يليها تدمري املدارس 

املادية املرتدية اليت دفعت األطفال حنو والبىن التحتية للتعليم واخنفاض عدد املعلمني إضافة للحالة 
ومع ذلك قدر عدد األطفال امللتحقني باملدارس يف العام  ،العمل للحصول على الدخل وترك التعلم

، )وزارة الرتبية (12-1)مليون طفل ضمن الصفوف الدراسية  (3.6)حبوايل  2013/2014الدراسي 
خارج  (14-5)مليون طفل يف سن التعليم األساسي  (1.6-1.3)(، يف حني يبقى ما بني 2014السورية، 

وهم خارج املدرسة فقد  (17-5)املدرسة أو حيضروهنا بشكل غري منتظم، أما من ترتاوح أعمارهم بني 
وختتلف نسبة االلتحاق باملدرسة بني احملافظات  ،(2015مليون، )احلكومة السورية،  (2.4-2.1)بلغوا 

يف حمافظة حلب،  %(50)يف حمافظيت إدلب ودرعا و  %(46)لرقة و يف حمافظة ا %(36)السورية فهي 
 (. 2013)وزارة الرتبية السورية، 

واصلت وزارة الرتبية تقدمي خدماهتا التعليمية من خالل مديريات الرتبية يف املناطق اخلاضعة و 
هذه املناطق  معاناةمع  لسيطرة القوات احلكومية وفق النظام السائد من مناهج وامتحانات وقوانني

بـ  2014اليت قدرت يف عام و استخدام املدارس كمالجئ و  ،من تدين حضور األطفال النازحني داخلياً 
يف حني كانت حمافظيت القنيطرة  ،مدرسة يف مجيع أحناء سورية وفق وزارة الرتبية السورية (320)

 (17)لف نازح مع استخدام أ (30)أقل تأثرًا بالصراع، فاستضافت القنيطرة  2013والسويداء يف عام 
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مدرسة فيها بني متضررة ومدمرة، أما السويداء مل تسجل فيها  (107)مدرسة كمالجئ وتسجيل 
ويف حمافظة  ،حاالت ضرر ودمار للمدارس مع استخدام سبع مدارس فقط كمالجئ للنازحني

مدرسة كمالجئ للنازحني وسجلت  (11)ألف نازح واستخدام  (70)الالذقية مت استضافة أكثر من 
 (3)ألف نازح وافتتاح  (90)مدرسة كمتضررة ومدمرة، ويف حمافظة طرطوس استضافت حوايل  (97)

أما يف  ،(2013)وزارة الرتبية السورية، مدرسة بني متضررة ومدمرة (65)مدارس كمالجئ وسجل 
ق يعد العامل األساسي لعزوف مناطق الصراع فإن انعدام األمان والقصف املتواصل وخطورة الطري

ووفق وزارة الرتبية يقدر حوايل  ،األطفال عن املدارس باإلضافة إىل الدمار الكبري الذي طال املدارس
مدرسة قد تضررت وعدت غري عاملة وهو ما يعادل مدرسة من كل أربع مدارس يف سوريا  (4676)

و تعذر وصول التعليم احلكومي وهذا الضرر إما أهنا خرجت عن اخلدمة أو تستخدم كمالجئ أ
 (347-489-347)إليها، أما يف حمافظة محص وحمافظة ريف دمشق وحمافظة حلب يوجد على الرتتيب 

(، وهذه احملافظات من املناطق املتنازع عليها وخيضع 2013مدرسة غري عاملة، )وزارة الرتبية السورية،
ارة الرتبية التابعة حلكومة املعارضة من خالل تعمل حاليًا وز و  ،قسم منها لسيطرة قوات املعارضة

مديريات الرتبية على متابعة التعليم يف املناطق اخلاضعة هلا من خالل إعادة تأهيل قسم من املدارس 
دلب وريف محص وريف حلب إوتأمني كادر تعليمي وتربوي لضمان سري العملية الرتبوية كما يف 

يف حني  ،ت على املناهج الصادرة عن وزارة الرتبية احلكوميةوالغوطة الشرقية ودرعا مع إجراء تعديال
أصبح التعليم يف حمافظة احلسكة واملناطق الكردية باللغة الكردية مما حرم العديد من األطفال النازحني 

اع املدارس يف مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية قام باتبأما فرصة العودة للمدرسة والتعلم، 
ألغى الكثري من املواد الدراسية واستبدهلا مبواد تشجع على التطرف الديين و اخلاصة  أليديولوجيته

والقتل وأجرب املعلمني على اتباع دورات خاصة بالتنظيم وبذلك حرف التعليم عن مساره هنائيًا ما 
ضطر األهايل إىل عدم ارسال أوالدهم للمدارس ورافق ذلك هجرة عدد كبري من املعلمني، ا

 (.28-26، ص 2015، )يونيسف

 المناهج الدراسية: -2
يف حمافظة حلب و القوات احلكومية دون أي تعديالت أساسية،  عليهابقيت املناهج يف املناطق اليت 

قامت املدارس يف املناطق اليت شهدت أعداد نازحني كبرية باتباع نظام الفرتتني ضمن املدارس من 
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تدريس ملدة نصف يوم جلميع الطالب للعام الأجل استيعاب مجيع الطالب مع ختفيض ساعات 
ألف وهو  (455)لدواع  أمنية، وقدر أعداد األطفال الذين سجلوا يف املدارس بـ  2012/2013الدراسي 

مليون  (1.2)عن العدد املسجل قبل بدء األحداث يف حمافظة حلب والبالغ  %(62)عدد يقل مبقدار 
 (. 29، ص 2015طفل، )يونيسف، 
حذفت املواضيع ذات و على املناهج  تعديالً  تطق سيطرة قوات املعارضة فقد أجر أما يف منا
مادة الرتبية القومية )قامت وزارة الرتبية السورية احلكومية الحقًا بتعديل امسها إىل و الطابع السياسي 

دد الرتبية الوطنية( باعتبارها مادة تعرب عن وجهة نظر احلكومة واألطراف الداعمة هلا وزيد يف ع
ساعات الرتبية اإلسالمية وحتفيظ القرآن الكرمي، وعدلت مادة التاريخ احلديث لتشمل مواضيع 

 (.29، ص 2015توافق توجهاهتم، )يونيسف،  وأحداث وقصص
وقامت مديرية الرتبية والتعليم التابعة حلكومة املعارضة يف حمافظة ادلب بإصدار تقرير حول 

 (17523)ب شهاديت التعليم األساسي والثانوي واليت تقدم هلا لطال 2016متحانية لعام الدورة اال
طالب وطالبة، واملتقدمني  (11760)طالب وطالبة، كانت حصة املتقدمني لشهادة التعليم األساسي 

طالب وطالبة، واملتقدمني لشهادة التعليم الثانوي األديب  (2678)لشهادة التعليم الثانوي العلمي
طالب وطالبة، أما يف مديرية  (47)طالب وطالبة، واملتقدمني لشهادة التعليم الثانوي املهين (3026)

على الشكل التايل:  2016توزعت أعداد املتقدمني إىل امتحانات عام ف التابعة للمعارضة تعليم حلب
دد املتقدم طالب وطالبة، بينما كان الع (418)عدد الطالب املسجلني المتحانات الشهادة الثانوية 

لألديب، وعدد املسجلني يف امتحان شهادة التعليم األساسي  (267)للعلمي و (108)الفعلي لالمتحان 
، أما (2016طالب وطالبة، )شبكة إغاثة سوريا،  (465)طالب وطالبة، تقدم منهم لالمتحان  (635)

طالب وطالبة توزعت  (12200)فقد بلغ عدد املتقدمني للشهادة الثانوية العامة  2017يف العام احلايل 
للفرع األديب وبلغ عدد املتقدمني لشهادة التعليم األساسي  (6700)للفرع العلمي و  (5500)بني 

وأصدر تنظيم الدولة اإلسالمية يف مناطق سيطرته عدة تعليمات وتوجيهات  طالب وطالبة. (21900)
ة الوطنية والدراسات االجتماعية ألغى تدريس الرتبيو  ختص النظام التعليمي الذي يسعى لتحقيقه

والتاريخ والرتبية اإلسالمية واملسيحية والفنون والرياضة والفلسفة وعلم النفس واملوسيقى واستبدلت 
كما ألغي اسم "اجلمهورية العربية السورية"   ،مجيعها مبواد من قبل مديرية الربامج التابعة للتنظيم

حذفت مجيع الصور واألمثلة اليت ال تتوافق مع تفسريهم واستعيض عنه باسم "الدولة اإلسالمية"، و 
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للشريعة اإلسالمية ورؤيتهم وتصوراهتم، وأفرد التنظيم يف مناهجه املنقحة ثالث ساعات من أصل 
 (.29، ص 2015(، )يونيسف، 2014مخسة للتعليم الديين، )التميمي، 

دورة تدريب ديين للمعلمني استمرت  2014وأقام تنظيم الدولة اإلسالمية يف تشرين الثاين 
يومني تالها إعالنه عن دورة تدريبية مدهتا شهر كشرط أساسي للتدريس يف مدارسه وصرف الرواتب 
للمعلمني، ولكن مدراء املدارس واملعلمني الذين يتلقون رواتبهم من وزارة الرتبية احلكومية رفضوا ذلك 

افظات محاة وحلب واحلسكة، وكما أسلفنا فإن األمر واضربوا عن العمل وذلك ضمن مدارس حم
معظم األهايل يدركون حقيقة عدم اعرتاف اجلامعات يف سوريا وخارجها على الشهادات الصادرة عن 

 (.30 ، ص2015التنظيم ولذلك ال يرسلون أبنائهم إىل مدارسه، )يونيسف، 
من جتربة مساعدة  وعملت منظميت اليونيسف واألونروا مع وزارة الرتبية على االستفادة

األطفال الفلسطينيني الالجئني يف مواد التعلم الذايت وذلك لتلبية تعليم األطفال السوريني الذين ال 
يستطيعون الذهاب إىل املدرسة بسبب القصف املستمر واهلجرة املتكررة، ويستطيع الطالب من 

البديلة للمدرسة، وقد عدلت لتتماشى  خالهلا االستمرار يف التعلم الذايت يف البيت أو يف مراكز التعلم
ويتضمن التعلم الذايت أربع مواد تدريسية لطالب  ،مع املنهاج السوري املعتمد من قبل احلكومة

، ويعد برنامج التعلم الذايت 9إىل  7وست مواد تدريسية لطالب الصفوف من  6إىل  1الصفوف من 
املناهج الدراسية الرمسية عندما ال يتسىن هلم طريقة مبتكرة تساعد األطفال على مواصلة التعلم يف 

الوصول للمدرسة، ويعاين الطالب من صعوبات يف التعليم بسبب االنقطاعات املستمرة عن املدرسة 
 (.30، ص 2015والنزوح املستمر، باإلضافة لنقص الكتب واملستلزمات الدراسية، )يونيسف، 

ألف معلم ومعلمة أي  (52)مني تقدر بأكثر من كبرية من املعل  اً فقدت اهليئة التدريسية أعداد
وجود فائض منهم يف مناطق على حساب مناطق أخرى  مع من معلمي سوريا %(22)ما يعادل 

معلم وإداري كنازحني إضافيني يف حمافظة الالذقية يف حني فقدت حمافظة  (4800)فمثاًل يوجد 
(. وقامت منظمة اليونيسف بإنشاء 2014معلم،)خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا،  (1600)احلسكة 

ما يسمى باجملموعات التدريبية املوحدة من أجل تقدمي الدعم النفسي لألطفال، وفيها يتم تدريب 
املعلمني القائمني على األعمال التطوعية يف املنظمات املدنية وغري احلكومية على برامج الدعم 

، 2015النازحني وتقدمي الدعم هلم، )يونيسف، النفسي واالجتماعي من أجل التعامل مع األطفال 
 (.31ص 



 

45 
 

يعاين الطالب النازحني من صعوبات يف التأقلم مع اجملتمعات واملدارس اجلديدة اليت انتقلوا إليها كما 
أن بعضهم يرفض العودة للمدرسة، ولتجاوز هذه املشكلة عملت منظمة اليونيسف بالتعاون مع 

ية واملدنية على مساعدة األطفال على التعلم من خالل البيئات املنظمات احلكومية وغري احلكوم
اآلمنة داخل املدرسة وخارجها، وافتتحت دورات تعليم مسرع ودورات تعويضية بالتعاون مع وزارة 
الرتبية ضمن املناهج احلكومية، وركزت هذه الدورات على اللغات والرياضيات والعلوم العامة للصف 

 (.32-31، ص 2015لرتبية الدينية والرتبية الوطنية والتاريخ، )يونيسف، األول واستبعدت مواد ا
هذا وتعاين العديد من املدارس من نقص يف األثاث واملواد التعليمية والكتب، وبسبب خروج مطابع 
الكتب عن اخلدمة واخنفاض قيمة اللرية السورية أصبحت تكلفة الكتب املدرسية مرتفعة وال تستطيع 

ينها كاملة لذلك عمدت يف هناية العام الدراسي إىل مجع الكتب املستعملة من الطالب الوزارة تأم
وإعادة توزيعها على الطالب اجلدد يف العام املقبل باإلضافة إىل االخنفاض احلاد يف الوسائل التعليمية  

 (.32، ص 2015كأجهزة العرض والكمبيوتر والتكنولوجيا، )يونيسف،

 منح الشهادات الدراسية واالعتماد: -3
يتم منح الشهادات الدراسية من قبل وزارة الرتبية احلكومية للطالب الذين درسوا املناهج الصادرة 
عنها واجتازوا االمتحانات اليت جتريها الوزارة وهي ال تعرتف بالدورات التعليمية اليت جتري يف مراكز 

يتوجب على الطالب اجتياز االختبارات الرمسية من قبل غري تابعة هلا أو ضمن املالجئ ولذلك 
ال تعرتف وزارة الرتبية احلكومية بالشهادات التعليمية الصادرة عن و الوزارة للحصول على شهادة، 

املعارضة واليت تدرس مبناهج منقحة عن املناهج الدراسية احلكومية، ويستطيع الطالب يف مناطق 
وثائقهم وشهاداهتم للتسجيل يف املدارس من قبل وزارة الرتبية  علىاحلصول سيطرة القوات احلكومية 

وقامت نقابة  ،بينما ال يكون ذلك ممكنًا للطالب الذين يعيشون يف مناطق سيطرة قوات املعارضة
املعلمني التابعة لالئتالف السوري املعارض بإجراء امتحانات التاسع والبكالوريا يف مناطق سيطرة 

نحت الطالب الذين اجتازوا هذه االمتحانات شهادات دراسية صارة عنها، قوات املعارضة وم
 (. 33، ص 2015)يونيسف، 
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 الوصول للتعليم في دول الجوار:

 سياسات الوصول والبيانات والنسب الخاصة بالتعليم: -1
نسبة يعد الوصول إىل التعليم النظامي )التعليم الذي تديره الدولة املضيفة( من األمور الصعبة بال

بلغت نسبة الطالب السوريني و ، يف البلد املضيف لالجئني السوريني وخيتلف حسب البيئة واجلغرافيا
ألف  (102)، )سجل 2014يف بداية عام  %(25)الالجئني املسجلني ضمن التعليم النظامي يف اللبنان 

ألف  (200.5)يف تركيا )سجل  %(60)ألف طفل يف سن الدراسة(، وبنسبة  (408)طفل من أصل 
ألف  (128))سجل األردن يف  %(60)ألف طفل يف سن الدراسة(، وبنسبة  (345.5)طفل من أصل 

نسبة التحاق األطفال و . ,2015b (3RP)ألف طفل( ضمن العام نفسه،  (220)طفل من أصل 
عام يف اجملتمعات املضيفة ل %(27)باملخيمات و %(80)كانت السوريني الالجئني باملدارس يف تركيا  

2014 ،(Dorman،2014) يف اجملتمعات  %(62)يف خميم الزعرتي و  %(52)فكانت األردن ، أما يف
 املضيفة، يف حني مل ينشأ خميمات رمسية يف اللبنان.

 العوائق أمام التعليم النظامي: -2
نقص املقاعد الدراسية يف ك  إىل التعليم السورينيوصول األطفال  تعرتضهنالك العديد من العوائق 

جراء النزوح املستمر وخاصة يف  %(20-10)تزايد عدد السكان بنسبةاألردن البلدان املضيفة، ففي 
مدرسة أردنية إلضافة  (98)اضطر و املناطق احلدودية بني البلدين مما سبب ضغطًا على املدارس هناك 

وفق وزارة الرتبية األردنية  2013/2014نوبة ثانية من أجل استيعاب األطفال الالجئني يف العام الدراسي
مدرسة جديدة الستيعاب األطفال السوريني الالجئني  (72)واليت أعلنت أيضًا عن حاجتها لبناء 

(RAND,2014,P 16) ل اللبنانيني يدرسون يف مدارس خاصة من األطفا %(70)، أما يف اللبنان فإن
وتقدر  مع عمل املدارس بنظام النوبتني، ألف طفل لبناين يدرسون يف مدارس رمسية (275)مقابل 
 .(UNICEF, 2013b)، آالف مقعد دراسي (408) بـ األطفال السوريني الالجئني يف اللبنان حاجة

في تركيا تعتمد فومن العوائق اليت تواجه األطفال السوريني الالجئني املناهج الدراسية واللغة، 
املدارس النظامية الرتكية اللغة الرتكية يف التعليم ما أدى تسجيل عدد قليل من األطفال السوريني 

ة العربية وبنظام س باللغمدرسة تدر  (40)الالجئني فيها نظرًا لعائق اللغة وقامت اليونيسف ببناء 
، كما قام الالجئون السوريون بتأسيس مدارس خاصة هبم Dorman,) ،(Mekki, 2013) (2014نوبتني،
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أصدرت  2017إال أهنا غري كافية لتواجد أعداد كبرية من األطفال السوريني يف تركيا، ويف العام احلايل 
ي ووضعها حتت إشرافه احلكومة الرتكية قرارًا بضم مجيع املدارس غري النظامية إىل النظام الرتبوي الرتك

أمام  اً ويف اللبنان تدرس املناهج باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية ما يشكل عائق ،ووفق مناهجه
املواد اليت تعطى عادة باللغة االنكليزية  الطالب السوري، ولذلك قام الكادر التعليمي اللبناين بتدريس

والفرنسية باللغة العربية للطالب السوريني مما يتيح الفرصة أمام أعداد كبرية ملواصلة تعليمهم يف حني 
كما   ،ال يوجد مشكلة تعيق األطفال من ناحية الدراسة باملنهاج األردين والذي يدرس باللغة العربية

بلدان الثالثة عائقًا أمام األطفال الالجئني وحيتاجون للتأقلم فرتة تطول تشكل املناهج اجلديدة يف ال
بازدياد املرحلة التعليمية اليت توصلوا اليها، كما تلعب مشكلة تكلفة التنقالت إىل املدارس عائقاً 

لنازحة إضافيًا أمام األطفال باإلضافة إىل املستندات والوثائق الالزمة للتسجيل واحلالة املادية لألسر ا
وعمالة األطفال حيث يقدر أن من بني كل عشرة أطفال الجئني يوجد طفل واحد يعمل وال يذهب 

 (.2014إىل املدرسة، )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
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 الدراسات السابقة 

 :تعلم مواد دراسية غير الكيمياءمعوقات دراسات في -المحور األول -أ
دراسة حتليلية لبعض العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل العلمي للطالب وعنواهنا  :1988الكرش،  -1

يف مادة الرياضيات باملرحلة الثانوية بدولة قطر كما يراها املعلمون والطالب. هتدف الدراسة إىل 
حتديد العوامل الرتبوية املؤثرة يف تدين التحصيل العلمي لطالب املرحلة الثانوية يف مادة الرياضيات من 

جهة نظر املعلمني والطالب، جلأ الباحث إىل املنهج التحليلي الوصفي يف الدراسة، حيث قام بإجراء و 
طالب يف مدارس املرحلة الثانوية، وخلصت الدراسة  (470)معلم و  (34)استبانة على عينة مؤلفة من 

يعزى إىل افتقار  سباب تدين التحصيل يف مادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمنيأهم أن إيت: إىل اآل
الطلبة إىل األساسيات يف مادة الرياضيات واعتقادهم أهنا غري ضرورية يف حياهتم باإلضافة إىل افتقار 

سئلة اليت تقيس املستويات العليا من التفكري واعتمادهم على احلفظ. أما الطلبة إىل التدريب على األ
ة الرياضيات إىل طريقة عرض الكتاب سباب تدين حتصيلهم يف مادأمن وجهة نظر الطلبة فتعود 

ن املعلم ال يستخدم الوسائل أوالطرق التدريسية اليت ال تشجع على البحث واالستفادة، إضافة إىل 
وأن الوقت املخصص لإلجابة يف هذه  االختباراتالتعليمية أثناء الشرح وضيق الفارق الزمين بني 

 كل ذلك يؤدي الخنفاض حتصيلهم.  ة،متحانياالختبارات قليل وقلقهم من نتائجهم اال
من األردن معوقات تعليم وتعلم الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف وعنواهنا  :1993الحوامدة،  -2

وجهة نظر املعلمني والطلبة. هتدف الدراسة إىل التعرف على معوقات تعليم وتعلم الرياضيات يف 
والطلبة، استخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي، املرحلة الدراسية الثانوية من وجهة نظر املعلمني 

وقام الباحث بإجراء استبانة خلصت إىل أن أهم املعوقات اليت تواجه تعليم الرياضيات من وجهة نظر 
الكتاب الدراسي، اإلدارة املدرسية، النظام املدرسي، والطالب على ، املعلمني هي: املعلم، املنهاج

لة إحصائية يف تقديرات املعلمني ملعوقات تعليم الرياضيات تعزى الرتتيب، ووجود فروق ذات دال
حصائية تعزى للجنس. أما معوقات تعلم الرياضيات من إللخربة، يف حني ال يوجد فروق ذات داللة 

حصائية يف تقديرات الطلبة تعزى إجهة نظر الطلبة فقد دلت الدراسة على وجود فروق ذات داللة 
  حصائية تعزى للجنس.إىل وجود فروق ذات دالة للصف والفرع، ومل تشر إ
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واقع استخدام املخترب املدرسي يف تدريس األحياء باملرحلة الثانوية  وعنواهنا :هـ1427المنتشري،  -3
مبحافظة القنفذة التعليمية يف ضوء آراء املعلمني واملشرفني الرتبويني وحمضري املختربات املدرسية. 

لى الواقع الفعلي الستخدام املخرب املدرسي يف تدريس مادة األحياء هتدف الدراسة إىل التعرف ع
لطالب املرحلة الثانوية وحتديد أهم املعوقات اليت تواجه استخدام املخرب املدرسي يف تدريس مادة 
األحياء يف حمافظة قنفذة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني وحمضري 

فة الفروق الفردية يف تقديرات العينة من خالل متغريات طبيعة العمل واملؤهل العلمي املخابر ومعر 
وسنوات اخلربة، اتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي املسحي واستخدم االستبانة كأداة جلمع 
البيانات، وتوصلت الدراسة إىل وجود تدين يف استخدام املخترب لتدريس مادة األحياء حيث بلغت 

فقط، وأشارت الدراسة إىل أن أهم معوقات استخدام املخترب يف تدريس %( 39.8)ة استخدامه نسب
مادة األحياء لطالب املرحلة الثانوية هو قلة املخصصات املالية وقلة املواد الالزمة إلجراء التجارب 

ية باإلضافة والعمل املخربي، وضعف مهارات طالب املرحلة الثانوية يف التعامل مع املواد الكيميائ
لزيادة النصاب التدريسي للمعلم، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق يف تقييم أفراد الدراسة لواقع 
استخدام املخترب املدرسي يف تدريس مادة األحياء باملرحلة الثانوية واملعوقات اليت حتول دون استخدام 

 ربة.املخترب يف ضوء متغريات طبيعة العمل واملؤهل العلمي وسنوات اخل
املعوقات اليت تواجه معلمي تكنولوجيا املعلومات للصف األول الثانوي وعنواهنا  :2013شتيوي،  -4

لدى تدريسهم للمنهاج املقرر يف املدارس احلكومية يف حمافظة نابلس. هتدف الدراسة إىل التعرف 
على أهم املعوقات اليت تواجه معلمي تكنولوجيا املعلومات للصف األول الثانوي لدى تدريسهم 

املدارس احلكومية يف فلسطني حمافظة نابلس، استخدم الباحث املنهج الوصفي للمنهاج املقرر يف 
من  %(72)معلم ومعلمة واليت مثلت  (88)التحليلي، وأجرى استبانة على عينة الدراسة البالغ عددها 
، وتوصلت الدراسة إىل أن (2012-2011)إمجايل معلمي املدارس احلكومية يف نابلس للعام الدراسي 

وبدرجة  (3.74)احلسايب للمعوقات اليت يواجهها املعلمون بالنسبة للمحتوى التعليمي كان املتوسط 
وبدرجة متوسطة  (3.1)وبدرجة عالية وجملال ظروف البيئة التعليمية  (3.70)عالية وجملال الطالب كان 

ملتوسطات وبدرجة منخفضة، باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ا (2.95)وجملال املعلم 
احلسابية للمعوقات تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف سلك الرتبية و التعليم لصاحل أقل من سنتني وملتغري 

 املؤهل العلمي لصاحل الدبلوم وملتغري التخصص األكادميي لصاحل ختصص آخر.
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بة معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقرتح للتغلب عليها لدى طل وعنواهنا :2014الهباش،  -5
الصف احلادي عشر/علوم انسانية مبحافظة خان يونس. هتدف الدراسة إىل التعرف على معوقات 
تعلم الرياضيات ووضع تصور مقرتح للتغلب عليها لدى طلبة الصف احلادي عشر علوم انسانية 
مبحافظة خان يونس، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقام بإجراء استبانة وطبقها على 

طالب وطالبة، توصلت الدراسة إىل وجود  (366)معلم ومعلمة و  (38)نة الدراسة املؤلفة من عي
معوقات لتعلم الرياضيات: ضعف الرتابط بني وحدات الكتاب املقرر وأنه ال يراعي ميول الطلبة 

نت وحاجاهتم، أما فيما يتعلق بالطالب فكانت املعوقات تتعلق بأمور تعيق حتصيله الدراسي كاإلنرت 
واملباريات ووسائل الرتفيه باإلضافة إىل ضعف عام يف القواعد والقوانني الرياضية واالجتاه السليب من 
الطالب اجتاه تعلم الرياضيات، وفيما يتعلق باملعلم فكان أهم هذه املعوقات هو اتباع املعلم لطرق 

كيزه على أسلوب التلقني يف تقليدية يف شرح دروس الرياضيات وعدم استخدامه للوسائل التعليمية وتر 
تدريس الرياضيات، وفيما يتعلق بالبيئة الصفية واإلدارة املدرسية يوجد معوقات تتعلق باألعداد الكبرية 

 للطلبة داخل الفصول وعدم مالئمة احلصص يف هناية جدول الدوام اليومي للطلبة.

 التعليق على المحور األول:
على أن معوقات التعلم يعود أغلبها إىل  مع الدراسة احلالية اتفقت معظم الدراسات السابقة -1

واستخدام  عناصر العملية التعليمية أو جزء منها، فمنها ما يعود للمنهاج املقرر والوسائل التعليمية
 ، ومنها ما يعود للمعلم والطرق التعليمية اليت يتبعها، ومنها ما يعود إىل الطالب.املخترب

املعلمني واملشرفني وحمضري –املعلمني والطلبة معاً -الطلبة–اسة السابقة )املعلمنيتنوعت عينات الدر  -2
 ملعلمني والطلبة معاً.ااحلالية  ةدراسعينة ال( ويف املخترب

 والسعودية وفلسطنياألردن تنوعت الدراسات السابقة يف مكان إجرائها بني مصر والعراق وقطر و  -3
 .يف سوريا أما دراستنا

وعلم األحياء  دراسات السابقة يف املواد الدراسية بني الرياضيات وتكنولوجيا املعلوماتتنوعت ال -4
 .وختتلف الدراسة احلالية بأهنا خاصة مبادة الكيمياء

 بينما يف هذه الدراسة هيتنوعت الدراسات السابقة يف املراحل الدراسية بني املتوسطة والثانوية  -5
 .لطلبة التاسع للمرحلة املتوسطة
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 تتفق دراستنا احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي التحليلي. -6
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأهنا تطبق على الطلبة السوريني النازحني يف خميمات  -7

الداخل ويف مدارس منشأة حديثًا ضمن احلرب يف حني أن الدراسات السابقة متت على طلبة 
 يعيشون يف منازهلم ومدهنم.

 المدرسيندراسات في معوقات تعلم الكيمياء من وجهة نظر  :المحور الثاني -ب
 :المختبراتوفني 

درجة الرتكيز على استخدام املخترب يف تدريس العلوم ومعيقات ذلك يف  وعنواهنا :1988الخليلي،  -1
من وجهة نظر املعلمني. هتدف الدراسة إىل معرفة حجم ونوعية األردن املدارس الثانوية احلكومية يف 

وأثر جنس وخربة املعلم على ذلك، وإىل األردن العمل املخربي يف املدارس الثانوية احلكومية يف 
معوقات العمل اخلربي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وتأثرها باختالف اجلنس واخلربة، اتبع 

معلم  (166)سحي، واستخدم االستبانة الختبار عينة الدراسة املؤلفة من الباحث املنهج الوصفي امل
ومعلمة، وتوصلت الدراسة إىل أن العمل املخربي يأخذ شكل العروض العملية اليت جيريها املدرس، 

جهزة وازدياد أعداد الطلبة يف الشعبة وهناك أربع معوقات أساسية للعمل املخربي هي عدم توفر األ
تفاع نصاب املعلم يف عدد احلصص الدراسية باإلضافة إىل عدم توفر املواد واألدوات، مع الدراسية وار 

 وجود اختالفات جوهرية يف معوقات العمل تعزى خلربة املعلم.
مدى استعانة املعلمني باملختربات املدرسية يف تدريس الكيمياء للمرحلة  وعنواهنا :2006الرفاعي،  -2

لعاصمة وحمافظة صنعاء. هتدف الدراسة إىل الكشف عن مدى استخدام الثانوية يف مدارس أمانة ا
املعلمني للمختربات املدرسية يف تدريس مادة الكيمياء للمرحلة الدراسية الثانوية يف اليمن مبدارس 
حمافظة صنعاء والتعرف على أبرز املعوقات اليت حتول دون إجراء التجارب، استخدم الباحث املنهج 

 (14)معلم ومعلمة و  (124)وقام بوضع استبانة الختبار عينة الدراسة املؤلفة من  الوصفي املسحي،
فين خمربي، وتوصل الباحث إىل أن أكرب معوقات استخدام املخرب هي عدم توفر األدوات واملواد 
واألجهزة الكيميائية وقلة توفر املعامل العملية، وانتهاء صالحية املواد املستخدمة للتجارب وقلة 

 ريب املدرسني على إجراء التجارب. تد
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3- Ayoubi & BouJaude ،2006: حملة عن تدريس الكيمياء يف املرحلة قبل اجلامعية يف  وعنواهنا
بريوت. هتدف الدراسة إىل التعرف على االنشطة اليت يستخدمها معلمو الكيمياء يف التدريس 
لتحقيق األهداف التعليمية ملادة الكيمياء باإلضافة إىل املعوقات اليت حتول دون التدريس الفعال ملادة 

ملنهج الوصفي املسحي يف الدراسة، واستخدما االستبيان واملالحظة يف الكيمياء، اتبع الباحثان ا
من املعلمني يركزون على تعليم الطلبة مفاهيم الكيمياء  %(97)اختبار العينة، وتوصلت الدراسة إىل أن 

من  %(72)من املعلمني يركزون على تطوير منهج حل املشكالت يف التدريس، و  %(94)ساسية، و األ
من  %(90)هتمون باستخدام املخرب لتطوير املهارات العملية يف التدريس، باإلضافة إىل أن املعلمني ي

إىل عدم  %(86)املعلمني يعزون املعوقات اليت تعرتضهم إىل ضيق الوقت الالزم للعمل املخربي، و 
لم مادة إىل عدم اهتمام الطالب بتع %(80)وجود التجهيزات واملواد واألجهزة الالزمة يف املخرب، و 

 إىل ازدحام الصفوف بشكل يعيق التدريس والعمل يف املخرب.  %(79)الكيمياء و 
معوقات التطبيقات العملية يف تدريس الكيمياء يف املرحلة املتوسطة من  وعنواهنا :2008طه،  -4

وجهة نظر املدرسني و املدرسات. هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع التطبيقات العملية لتدريس 
مادة الكيمياء واملعوقات اليت يعانيها اجلانب العملي للمرحلة املتوسطة، واتبع الباحث املنهج الوصفي 

معلم ومعلمة للكيمياء،  (37)املسحي، وأجرى الباحث اختباره باستخدام االستبانة على عينة من 
معوقات  وتوصلت النتائج إىل أن استخدام التطبيقات العملية جاء بدرجة متوسطة، وأن أهم

التطبيقات العملية يف تعليم الكيمياء هي عدم تناسب موضوعات مادة الكيمياء مع عدد احلصص 
الدراسية األسبوعية املقررة هلا وقلة التدريب على األجهزة املتوفرة يف خمرب الدراسة أثناء مرحلة الدراسة 

 اجلامعية باإلضافة إىل نقص جتهيزات املخترب.
واقع خمتربات الكيمياء باملرحلة الثانوية يف مدينة الرياض واحتياجاهتا  وعنواهنا: 1427آل صويان،  -5

من تقنيات التعليم. هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع خمتربات الكيمياء باملرحلة الثانوية يف مدينة 
ات الرياض واحتياجاهتا من تقنيات التعليم وحتديد أهم الصعوبات اليت حتول دون استخدام تقني

التعليم من وجهة نظر معلمي الكيمياء وحمضري املختربات، استخدم الباحث املنهج الوصفي 
حمضر  (65)ملادة الكيمياء و  معلماً  (168)املسحي، ووضع استبانة الختبار عينة البحث املؤلفة من 

دوات خمربي يف ثانويات مدينة الرياض، وتوصل الباحث من خالل دراسته إىل أن هناك نقص يف األ
واملواد الالزمة إلجراء التجارب وصعوبة اجراءات توفري و صيانة التقنيات الالزمة ملخترب الكيمياء، 
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باإلضافة إىل قصر زمن احلصة إلجراء النشاطات والتجارب العملية وكثافة املادة العلمية يف مقرر 
 الكيمياء.

يف استخدام املخترب. وهتدف  الصعوبات اليت تواجه مدرسي العلوم وعنواهنا :2010محمود،  -6
حياء( يف الدراسة إىل بيان الصعوبات اليت يواجهها مدرسو مادة العلوم )الفيزياء، الكيمياء، األ

استخدام املخترب، استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي، وقام بإجراء استبانة على عينة مؤلفة 
مدرسة ثانوية يف العراق مبحافظة  (22)حياء( يف ألمعلم ومعلمة ملواد )الفيزياء، الكيمياء، ا (60)من 

دياىل، وتوصل الباحث إىل أن أهم الصعوبات اليت يواجهها املدرسون هي عدم كفاية احلصص 
الدراسية وعدم وجود غرفة خمصصة كمخترب باإلضافة إىل أن ضخامة حمتوى الكتاب املدرسي يعيق 

ات الوزارية على جتارب املخترب وعدم وجود مساعد سئلة االمتحانأاستخدام املخترب، وعدم اعتماد 
 خمربي.

7- Feyzioglu ،Demirdag ،Ates ،Cobanoglu & Altun ،2011 :تصورات معلمي  وعنواهنا
الكيمياء عن التطبيقات املخربية ازمري امنوذجاً. هتدف الدراسة إىل الكشف عن مدى فعالية استخدام 
معلمي الكيمياء يف املدراس الثانوية الرتكية والعوامل املؤثرة يف استخدام املعلمني لألنشطة العملية، اتبع 

معلم  (408)ة الختبار عينة الدراسة املؤلفة من الباحثون املنهج الوصفي املسحي واستخدموا االستبان
ومعلمة ملادة الكيمياء يف ثانويات منطقة أزمري، وتوصلت الدراسة إىل أن مدرسي مادة الكيمياء 

نشطة والتجارب العلمية القائمة على الفرضيات بكثرة وذلك لتوفر املواد يستخدمون الوسائل واأل
لكبرية يف هذا اجملال حيث كانت فئة املدرسني الذين خربهتم فوق جهزة يف خمرب الكيمياء وخربهتم اواأل

 سنة يف التدريس كبرية مقارنة بباقي الفئات. (26)
 باملرحلة الكيمياء مقررات تدريس يف املخترب استخدام معوقات وعنواهنا :هـ1435، الحرتومي -8

 إىل الدراسة هتدف(. بنني) التعليمية الليث مبحافظة املخترب وحمضري املعلمني نظر وجهة من الثانوية
 نظر وجهة من الثانوية باملرحلة الكيمياء تدريس يف ومعوقاته املخترب استخدام واقع على التعرف
، املسحي الوصفي املنهج الباحث اتبع، للبنني التعليمية الليث حمافظة يف املخترب وحمضري املعلمني

 للمرحلة الكيمياء معلمي مجيع من املكون البحث جمتمع على للدراسة كأداة االستبانة واستخدم
 (23)و كيمياء معلم (30) عددهم والبالغ للبنني التعليمية الليث حمافظة يف املخترب وحمضري الثانوية
 الكيمياء تدريس يف املخترب استخدام واقع إن: التالية النتائج إىل الدراسة وتوصلت، خمترب حمضر
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 الدرجة يف جاء املخترب وحمضري املعلمني نظر وجهة من وتقومي وتنفيذ ختطيط من الثالث بأبعاده
 ضمن الثانوية للمرحلة الكيمياء تدريس يف املخترب استخدام معوقات حدة جاءت حني يف، املتوسطة
 والربنامج الكيمياء مبقررات املتعلقة املعوقات: شدة األكثر من بالرتتيب وهي املتوسطة الدرجة

 املعوقات مث بالطالب املتعلقة املعوقات يليها واملواد واألدوات باألجهزة املتعلقة املعوقات يليها املدرسي
 وجود وعدم، ومستلزماته املخترب بقاعة املتعلقة املعوقات وأخرياً  املخترب وحمضر الكيمياء مبعلم املتعلقة

 باستثناء الكيمياء تدريس يف املخترب الستخدام املخترب وحمضري الكيمياء معلمي تقديرات بني فروق
 واحملضرين الكيمياء معلمي تقديرات بني فروق وجود وعدم التخطيط مرحلة يف املخترب استخدام بعد

 الستخدام املعلمني تقديرات بني فروق وجود وعدم، الكيمياء تدريس يف املخترب استخدام ملعوقات
، اخلربة سنوات عدد ملتغري تعزى التدريس يف املخترب استخدام ومعوقات الكيمياء تدريس يف املخترب
 ويف عام بشكل الكيمياء تدريس يف املخترب الستخدام املخترب حمضري تقديرات بني فروق ووجود
 ملتغري تعزى التدريس تقومي مرحلة يف املخترب واستخدام التدريس مرحلة يف املخترب استخدام بعدي
 ويف عام بشكل الكيمياء تدريس يف املخترب حمضري تقديرات بني فروق ووجود،  اخلربة سنوات عدد

 الكيمياء مبقررات املتعلقة واملعوقات العملية واملواد واألدوات باألجهزة املتعلقة املعوقات بعدي
 .اخلربة سنوات عدد ملتغري تعزى املدرسي والربنامج

 التعليق على المحور الثاني:
على أن معوقات استخدام املخرب هي قلة  مع الدراسة احلالية اتفقت معظم الدراسات السابقة -1

جراء التجارب وضعف اخلربة إتوفر األدوات واملواد الكيميائية واألجهزة، وقلة تدريب املدرسني على 
وختتلف الدراسة احلالية بتطرقها للجانب النظري واملدرسة واملدرس  وضيق الوقت املخصص للمادة

 .والطالب واملنهاج
وختتلف الدراسة احلالية بأهنا  املعلمني وفين املخابر( –تنوعت عينات الدراسة السابقة )املعلمني  -2

 .للمدرسني والطلبة معاً 
والسعودية واليمن ولبنان والعراق وتركيا األردن تنوعت الدراسات السابقة يف مكان إجرائها بني  -3

 .أما الدراسة احلالية فتجرى يف سوريا
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اسات السابقة يف دراسة معوقات استخدام املخترب ملواد العلوم )الفيزياء واألحياء تنوعت الدر  -4
 .حني أن الدراسة احلالية ختتص مبادة الكيمياءوالكيمياء( 

 ( للمرحلة املتوسطة2008كانت الدراسات السابقة للمرحلة الدراسية الثانوية ما عدا دراسة )طه, -5
 .واليت تتفق مع الدراسة احلالية

ويف الدراسة احلالية املنهج الوصفي  استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي املسحي -6
 .التحليلي

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأهنا تطبق على الطلبة السوريني النازحني يف  -7
خميمات الداخل ويف مدارس منشأة حديثًا ضمن احلرب يف حني أن الدراسات السابقة متت على 

 طلبة يعيشون يف منازهلم ومدهنم.

 درسيننظر المدراسات في معوقات تعلم الكيمياء من وجهة -المحور الثالث -جـ
 :والطلبة

معيقات تعليم و تعلم مادة الكيمياء املقررة للصفني الثاين والثالث  وعنواهنا :1987بصول،  -1
الثانويني يف الفرع العلمي من وجهة نظر كل من املعلمني واملعلمات. هتدف الدراسة إىل الكشف عن 

من وجهة نظر األردن لثانوي العلمي يف معوقات تعلم وتعليم مادة الكيمياء للصفني الثاين والثالث ا
املعلمني واملعلمات والطالب، استخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي، وقسم عينة الدراسة املؤلفة 
إىل جمموعتني منفصلتني، اجملموعة األوىل من معلمني ومعلمات مادة الكيمياء للثاين والثالث الثانوي 

طالبة(،  235طالب و 355أما اجملموعة الثانية تتألف من ) معلمة(، 30معلم و 80العلمي وعددهم )
استبانة خاصة بكل جمموعة، وتوصلت الدراسة إىل أن العامل األكثر تأثريًا يف تعلم  بإعدادمث قام 

مادة الكيمياء من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يتعلق بالطالب مث العوامل املتعلقة باملعلم يليها 
خلاصة كادميي للمعلم واألسباب االعوامل املتعلقة باملخترب مث بعد ذلك نقص اإلعداد والتدريب األ

 بالكتاب املدرسي وأخرياً األسباب اخلاصة بالتنظيم اإلداري.
مدى تنفيذ جتارب الكيمياء العملية للمرحلة الثانوية يف مدارس أمانة  وعنواهنا :2007الحمادي،  -2

العاصمة. هتدف الدراسة إىل للتعرف على مدى تنفيذ جتارب الكيمياء العملية للمرحلة الثانوية يف 
جهزة الالزمة لتنفيذ دوات و األس صنعاء والتعرف على مدى توافر التجهيزات واملواد واألاليمن مبدار 
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التجارب أهم ما يواجه العمل املخربي من معوقات، اتبع الباحث املنهج الوصفي املسحي يف 
طالب  (330)معلم ومعلمة و  (50)الدراسة، واستخدم االستبانة الختبار عينة الدراسة املؤلفة من 

لبة، وتوصل الباحث إىل وجود تدين يف تنفيذ املعلم لتجارب الكيمياء العملية للمرحلة الثانوية وطا
وتدين مشاركة الطلبة يف تنفيذها من وجه نظر الطرفني من معلمني وطالب، كما أن هناك اخنفاض 

ة الدراسية وعدم يف توافر التجهيزات واملواد و ألدوات واألجهزة إضافة إىل كثرة أعداد الطلبة يف الشعب
توافر متطلبات األمن والسالمة الضروريني للعمل املخربي، وعدم وجود دورات تدريبية للمعلمني 

 تأهلهم للتعامل مع مناهج الكيمياء احلديثة.
3- Admas & Adane ،2011 :أهية وسالمة التجارب الكيميائية املخربية من وجهة نظر  وعنواهنا

الطالب. وهتدف الدراسة إىل معرفة آراء الطلبة مبا يتعلق بقواعد السالمة عند إجراء جتارب الكيمياء 
 (123)يف املخترب، اتبع الباحث املنهج الوصفي، واستخدم االستبانة كأداة الختبار العينة املؤلفة من 

لدراسة إىل أن الطلبة يتعلمون بشكل أفضل عند القيام بالتجارب الكيميائية طالب وتوصلت ا
والعملية يف املخترب باإلضافة إىل أن الطلبة حيققون أهداف املادة بشكل أفضل عند القيام بالتجارب 
حلل املشكالت العلمية، كما يواجه املدرسون مشاكل مع الطلبة من ناحية قواعد السالمة املخربية 

 اجراء التجارب العلمية.عند 

 التعليق على المحور الثالث:
اتفقت معظم الدراسات السابقة على أن معوقات استخدام املخرب هي عدم توافر قواعد السالمة  -1

ما يؤدي إىل  املخربية وقلة خربة املعلمني يف إجراء التجارب مع اخنفاض توافر املواد والتجهيزات
أما الدراسة احلالية فتشمل واقع تعلم الكيمياء من اجلانب النظري   اخنفاض يف تنفيذ اجلزء العملي

 .كاملنهاج وطرائق التدريس إضافة للجانب العملي املخربي
والدراسة احلالية للمدرسني  الطلبة فقط( –تنوعت عينات الدراسة السابقة )املعلمني والطلبة  -2

 .والطلبة معاً 
أما الدراسة احلالية يف  واليمن وتركيااألردن ائها بني تنوعت الدراسات السابقة يف مكان إجر  -3

 .سوريا
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أما الدراسة  اتفقت الدراسات السابقة على دراسة معوقات استخدام املخترب لتجارب الكيمياء -4
 .احلالية تبحث يف واقع تعلم الكيمياء من ناحية املدرس والطالب واملنهاج واملدرسة واملخترب 

والدراسة احلالية للمرحلة املتوسطة طلبة  بقة للمرحلة الدراسية الثانويةأغلب الدراسات السا -5
 .التاسع

 واملنهج التحليلي املسحي. استخدمت الدراسات السابقة املنهج التحليلي الوصفي -6
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأهنا تطبق على الطلبة السوريني النازحني يف  -7

يف مدارس منشأة حديثًا ضمن احلرب يف حني أن الدراسات السابقة متت على خميمات الداخل و 
 طلبة يعيشون يف منازهلم ومدهنم.
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 ثالثالالفصل 

 الطريقة واإلجراءات
 

 

 الدراسةمنهج 

 الدراسة مجتمع

 الدراسة مجموعة

 الدراسة تجربة

 الدراسة تجربةصدق 

 الدراسةتجربة  ثبات 

 الدراسةتجربة  إجراءات تطبيق 

  المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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 الطريقة واإلجراءات:

 نستعرض يف هذا الفصل إجراءات الدراسة وتوصيف هذه اإلجراءات والطريقة املتبعة يف البحث.

 منهج الدراسة: -أوالا 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والذي "يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة  تتبع

متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث يف جمرياهتا ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها 
اقع أو (، ويعرف أيضًا بـ "أنه املنهج الذي يقوم بدراسة الو 44،ص 2000فيصفها وحيللها" )اآلغا،

الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقاُ يعرب عنها تعبرياً كيفيًا أو تعبرياً كمياً، فالتعبري 
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها وأما التعبري الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار 

-223، ص1996)عبيدات وزمالءه،  هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظواهر املختلفة"

لدراسة معوقات تعلم الكيمياء وسربها وتوصيفها كمياً مبا يتيح مقارنتها  لذلك مت تطوير استبانة( 224
 وربطها مع الدراسات السابقة.

 مجتمع الدراسة: -ثانياا 
لصف التاسع يف مرحلة التعليم مدرسي ومدرسات الكيمياء لمجيع راسة من يتألف جمتمع الد

طلبة الصف التاسع يف خميمات الشمال السوري على احلدود السورية الرتكية مجيع من األساسي و 
يف منطقة قاح وأطمة  املتواجدةواليت تضم خميمات نازحي ريف إدلب وخميمات نازحي ريف محاه 

، ويقدر اجملمع الرتبوي يف املخيمات أعداد مدرسي ومدرسات الكيمياء يف عام وسرمدا ودير حسان
إحصائية مديرية الرتبية يف املخيمات أعداد الطلبة  مدرس ومدرسة، وتظهر 35حبوايل  2017/2018

 :(1)رقم كما يف اجلدول    2017/2018 املسجلني يف الصف التاسع يف هذه املخيمات لعام
إحصائية مديرية التربية في المخيمات عن أعداد طلبة الصف التاسع للعام الدراسي : 1 جدول

2017/2018. 
 أعداد الطلبة الطلبة المسجلين في الصف التاسع

 طالب وطالبة 1400 عدد طلبة صف التاسع يف املخيمات
 وطالبةطالب  728 عدد الطلبة املتقدمني بطلبات تسجيل المتحانات شهادة التعليم األساسي
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طالب وطالبة، تقدم منهم بطلبات  (1400)قرابة  د طلبة صف التاسع يف املخيماتاعدبلغت أ
طالب وطالبة موزعني بني  (728)تسجيل إىل امتحانات شهادة التعليم األساسي للصف التاسع 

وفق  طالب وطالبة (650)(، أما أعداد الطلبة الذين أجروا االمتحانات 369إناث  - 359)ذكور 
 . (10)امللحق رقم إحصائية مديرية الرتبية والتعليم يف إدلب 

أعداد طلبة الصف التاسع لشهادة التعليم األساسي يف عموم حمافظة إدلب  (2)رقم  وضح اجلدولوي
 موزعة على األعوام اخلمسة املاضية:

أعداد المتقدمين المتحانات شهادة التعليم األساسي في مديرية التربية والتعليم في محافظة : 2جدول 
 إدلب.

 أعداد الطلبة المتقدمين العام الدراسي
20134710

20144045

20159380

20169440

201710150

 متقدمني 1260 -مسجلني  14100 احلايل 2018
حيث تقدر نسبة الطلبة املسجلني يف شهادة التعليم األساسي يف املخيمات املذكورة إىل الطلبة 

 . 2017/2018يف العام الدراسي %(10)املسجلني يف إمجايل حمافظة إدلب حبوايل 
ذلك كما يوضح   وتتوزع مدارس املخيمات يف تبعيتها بني اجملمعني الرتبويني إدلب ومحاه

أمساء املدارس التابعة للمجمع الرتبوي يف  (3)رقم اجلدول  ، ويظهر(9)وامللحق رقم  (8)امللحق رقم 
 : 2017جممع أطمة احلدودي يف الشهر التاسع للعام -خميمات ريف إدلب

 .2017في الشهر التاسع للعام التربوي مجمع أطمة  -: أسماء مدارس مخيمات ريف إدلب3جدول 

سل
سل

م
 

اسم المخيم أو  اسم المدرسة
سل المنطقة

سل
م

 

اسم المخيم أو  اسم المدرسة
 المنطقة

 جتمع ألجلكم جيل املستقبل9 قاح-السالم السالم1
 الكرامة الصفا واملروة10 قاح-السالم الفرقان2
 عطاء 2عطاء 11 قاح-السالم امليدان3
 الرمحة زدين علماً 12 دير حسان النهضة النموذجية4

 طالب وطالبة 650 عدد طلبة صف التاسع الذين أجروا امتحانات التعليم األساسي
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 أطمة اقرأ ورقة13 قاح أجيال طيبة5
 أطمة/قاطع مشايل ثانوية التوحيد14 قاح اجملد والنصر6
 أطمة/قاطع جنويب التنمية15 جتمع ألجلكم مرمرة7
 أطمة/قاطع مشايل اجلزيرة16 جتمع ألجلكم السالم ألجلكم8

مكتب  -أمساء املدارس التابعة للمجمع الرتبوي يف خميمات ريف محاه (4)رقم اجلدول  ويظهر
 :2017لعام من ايف الشهر التاسع خميمات ريف محاه 

في الشهر التاسع  التربوي مخيمات ريف حماه مجمع -: أسماء مدارس مخيمات ريف حماه4جدول 
 .2017لعام ل

سل
سل

م
 

 اسم المدرسة
أو اسم المخيم 
سل المنطقة

سل
م

 

 اسم المخيم أو المنطقة اسم المدرسة

 األرامل-خميمات الرمحة 1عطاء8 أطمة الشمايل-أورينت األقصى 1
 دار الرعاية-السالم دار رعاية العجزة9 أطمة جنويب-أبو الفداء األصدقاء 2
 جتمع دير حسان 1الشروق10 أطمة جنويب-2إحساس االحسان 3
 باب اهلوى-السالم 2الشروق11 أطمة جنويب-الزهور الفكر املنري 4
 كفردريان-جتمع سرمدا طيبة12 الكرامة الكرامة 5
 اإلمداد-جتمع سرمدا الصدقة13 الكرامة الرسالة 6
 اجلوالن-جتمع السالم اجلوالن14 الكرامة السالم 7

اجملمع الرتبوي يف املخيمات والذي مؤخرًا مت دمج اجملمعات الرتبوية املذكورة محاه وإدلب حتت اسم و 
 .2018يف العام الدراسي ذلك و  يتبع ملديرية الرتبية يف حمافظة إدلب

 الدراسة: مجموعة -ثالثاا 
الطلبة يف مدارس خميمات إدلب ومحاه الواقعة على احلدود السورية جمموعة املدرسني و جمموعة  مت أخذ

 :(5)رقم اجلدول  كما مبني يفالرتكية يف منطقة أطمة ودير حسان وقاح وسرمدا من جمتمع الدراسة  
 الدراسة في المخيمات.مجموعة الطلبة في مجتمع و أعداد أعداد المدرسين و  :5جدول 

 الجنس الدراسةمجموعة  الدراسةمجتمع  م

 27 35 عدد املدرسني
 مدرس 23
 مدرسات 4
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 91 1400 عدد الطلبة
 طالب 45
 طالبة 46

مدرسًا ومدّرسة ملادة الكيمياء لطلبة الصف التاسع يف خميمات، وال  (27)الدراسة من جمموعة  تكونت
يوجد إحصائيات ثابتة عن عدد مدرسي ومدرسات الكيمياء يف مدارس املخيمات بسبب احلرب 

مدرس ومدرسة يف عام  (35)ملخيمات حبوايل يف اوالنزوح املتكرر ويقدرها مدير اجملمع الرتبوي 
مدرسات وعدد املدرسني  (4)كرب عدد منهم حيث كان عدد املدرسات ومت التوصل إىل أ 2017/2018

طالب وطالبة مت اختيارهم بشكل عشوائي من  (91)الطلبة فتتألف من جمموعة مدرس، أما  (23)
من طلبة الصف التاسع ملرحلة التعليم األساسي يف مدارس  %(15)بنسبة تقدر بـ  الدراسةجمتمع 

، وقسمت 2017/2018طالب وطالبة يف عام  (1400)دهم اإلمجايل املخيمات املذكورة والبالغ عد
الطلبة بشكل جمموعة طالب واختريت املدارس اليت أخذت منها  (45)طالبة و  (46)بني موعة اجمل

 عشوائي.

 الدراسة:تجربة  -رابعاا 
 إدلب ريف خميمات يف التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم استبانة لقياس معوقاتمت تطوير 
وإىل جانب استبانة املعلمني مت تطوير والطلبة،  املدرسني نظر وجهة من السورية العربية باجلمهورية

ذات وعند مراجعة الدراسات السابقة  استبانة مفتوحة لقياس تلك املعوقات من وجهة نظر املعلمني
االطالع على سري من وأيضًا  ،لدراسة هذه املشكلةمبوضوع الدراسة واليت أعدت استبانات  الصلة

العملية الرتبوية والتعليمية يف املخيمات وما يعانيه املدرسون من صعوبات ومعوقات ضمن املدارس يف 
املدن والقرى بشكل عام ويف املخيمات خاصًة بسبب احلرب ونقص البىن التحتية والوسائل التعليمية 

لني والتسرب من املدرسة والنزوح وقلة الكتب املدرسية واخنفاض أعداد املدرسني املختصني املؤه
استبانة للمدرسني واستبانة أخرى للطلبة وفق  مت إعداداملتكرر والفقر وفقدان املعيل، وبناء على ذلك 

 اخلطوات التالية:
 حتديد البنود الرئيسة يف كال االستبانتني ضمن مخسة أبعاد: -1
 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملنهاج الدراسي. -أ

 بالطلبة.تعلم الكيمياء املتعلقة معوقات  -ب
 باملدرس.تعلم الكيمياء املتعلقة معوقات  -جـ
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 باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية.تعلم الكيمياء املتعلقة معوقات  -د
 بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية. تعلم الكيمياء املتعلقة معوقات  -ه
بناء وصياغة الفقرات لالستبانتني يف كل بعد من األبعاد اخلمسة السابقة، حيث تشتمل استبانة  -2

و موضح فقرة ضمن األبعاد اخلمسة كما ه (45)فقرة واستبانة الطلبة على  (87)املدرس املبدئية على 
 .(3)وامللحق رقم  (1)يف امللحق رقم 

جريت التعديالت حسب مالحظاهتا وتوجيهاهتا مبا خيدم عرض االستبانتني على الدكتورة املشرفة وأ -3
 .وأهدافهاالختبار 

يف جامعة املدينة العاملية مباليزيا ويف الرتبويني كمني األساتذة احمل ة منعرض االستبانتني على عشر  -4
جامعة إدلب وجامعة شام وبعض األخوة املدرسني يف املخيمات واملذكورة أمسائهم يف امللحق رقم 

، وأجريت التعديالت اليت أوصى هبا السادة احملكمني من حذف وإضافة فقرات جديدة وإعادة (7)
استبانة الطلبة لكي ب فيما يتعلقصياغة بعض الفقرات مبا يتناسب مع الواقع على األرض وخاصة 

 تكون الفقرات متناسبة مع أعمارهم وبسيطة بالقدر الذي ميكنهم من اإلجابة عليها بشكل سهل. 
أعدت الصيغة النهائية لالستبانتني بعد تعديالت األساتذة احملكمني وعرضت مرة أخرى على  -5

 .(4)وامللحق رقم  (2)الدكتورة املشرفة ومت إقرارها بالشكل النهائي كما يف امللحق رقم 
مجموعة تتكون االستبانتني بشكلها النهائي من قسم أول حيتوي على املعلومات الشخصية لل

فقرة ضمن مخسة  (67)وقسم ثاين حيتوي على بنود االستبانة، حيتوي قسم بنود استبانة املدرس على 
تناولت و  فقرة وأيضًا ضمن مخسة أبعاد، (22)أبعاد يف حني حيتوي قسم بنود استبانة لطالب على 

السورية معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف خميمات ريف إدلب باجلمهورية العربية 
، واستخدم مقياس ليكرت من وجهة نظر املدرسني والطلبة ووضع تصور مقرتح للتغلب عليها

اخلماسي يف استبانة املدرس ومقياس ليكرت الثالثي يف استبانة الطالب وأعطي لكل فقرة وزن مدرج 
 :(7)رقم و  (6)رقم وفق اجلدولني التاليني 

 استبانة املدرس:
 : مقياس ليكرت الخماسي الستبانة المدرس.6جدول 

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبرية كبرية جداً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 استبانة الطالب:

 : مقياس ليكرت الثالثي الستبانة الطالب.7جدول 
 كبري متوسط قليل االستجابة
123 الدرجة

مقياس ليكرت الثالثي يف استبانة الطلبة األساسية أنه مت استخدام املقياس اخلماسي ويربر استخدام 
يف استبانتهم االستطالعية أول مرة ولكن الطلبة مل يستطيعوا التمييز يف االجابات وأدى الختيارات 

وبالرجوع إىل الدراسات السابقة تبني أن الباحثني يستخدمون عادة املقياس  ،عشوائية وغري دقيقة
 الثالثي مع الطلبة املرحلة األوىل واملتوسطة وهو ما اعتمد يف الدراسة.

 صدق االستبانة: -خامساا 

 صدق المحكمين: -1
املية مباليزيا مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من أساتذة اجلامعة يف جامعة املدينة الع

وجامعة إدلب وجامعة شام وبعض األخوة املدرسني القائمني على التعليم يف املخيمات واملدارس يف 
، وأبدى األساتذة احملكمني (6)والواردة أمسائهم يف امللحق رقم  القرى والبلدات القريبة من املخيمات

استبعاد ما هو غري مالئم من فقرات آرائهم ومقرتحاهتم جلعل االستبانة مناسبة وواضحة وتعديل أو 
  ضمن األبعاد اخلمسة اليت ختتربها

 صدق االتساق الداخلي: -2

 استبانة المدرسين: -أوالا 
موعة مدرسني ومدرسات من خارج اجمل (7)استطالعية عددها جمموعة أجريت استبانة املدرس على 

من خالل حساب معامالت األساسية حلساب االتساق الداخلي بني فقرات االستبانة وذلك 
بني كل من فقرات االستبانة والبعد التابعة له كما يف اجلدول   (Perason Correlation)االرتباط بريسون

 :(8)رقم 
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 . (Perason Correlation): صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة المدرس8 جدول

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 البعد األول: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي
0.5000.253 قلة توظيف املفاهيم الكيميائية املوجودة يف الكتاب حبياة الطلبة.1

2
ضعف الرتابط التسلسلي بني وحدات الكتاب فيما خيص املفاهيم 

 الكيميائية.
0.2020.663

0.2720.555 الكيميائية يف املنهاج اجلديد.صعوبة املفاهيم 3

0.484-0.320 قلة مراعاة األنشطة مليول الطلبة.4

0.7250.065 قلة مراعاة الفروق الفردية يف التدريبات أو األنشطة.5

6
ضعف البناء الفين للكتاب )الغالف اخلارجي، الرسومات واألشكال، 

 الطباعة، .... اخل(.
0.4420.321

0.3110.498 قلة مراعاة الكتاب لالبتكار.7

0.253-0.500 تركيز االختبارات على قياس اجلانب النظري أكثر من اجلانب العملي. 8

0.6770.095 التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها.9

0.6160.141 كثرة احلشو املوجود يف الكتاب.10

0.3650.421 على متطلبات سابقة مل يتم الرتكيز عليها.تعتمد بعض مواضيع الكتاب 11

0.7510.052 قلة وضوح أهداف الدروس والتجارب.12

 البعد الثاني: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة
* قلة اهتمام الطلبة بالواجبات املنزلية.1

0.7830.042

** ضعف اهتمام الطلبة بالتحصيل يف مادة الكيمياء.2
0.9610.001

0.1040.369 وجود اجتاهات سلبية لدى الطلبة حنو مادة الكيمياء.3

0.5910.162 قلة توافر بيئة تساعد على الدراسة يف املنزل.4

0.5830.170 قلة سؤال الطلبة عن النقاط غري الواضحة يف الدرس.5

0.5210.230 الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة احمليطة بالطلبة.6

0.3950.381 قلة متابعة األسر لتحصيل أبنائها.7



 

66 
 

* ضعف املستوى العام للطلبة يف الكيمياء.8
0.7550.050

* بأن التطبيقات العملية قليلة االرتباط بواقع حياهتم. شعور الطلبة9
0.7630.046

** قلة اهتمام الطلبة بالتجارب العملية.10
0.8820.009

11
مراعاة الطلبة الحتياطات األمن والسالمة أثناء إجراء التجارب قلة 

 العملية.
0.6930.084

** على احلفظ دون الفهم. تعود الطلبة12
0.8900.007

* فرتة طويلة عن الدراسة. انقطاع الطلبة13
0.779


0.039

0.4260.341 فارق العمر بني الطلبة. 14

 الكيمياء المتعلقة بالمدرسالبعد الثالث: معوقات تعلم 
0.6760.096 قلة استخدام املدرس لطرائق تدريس متنوعة.1

0.6350.125 قلة استخدام املدرس ألساليب التعزيز.2

0.6710.099 قلة التنوع يف أساليب التقومي اليت يتبعها املدرس لقياس نواتج التعلم.3

0.7340.060 قلة استخدام املدرس للوسائل التعليمية.4

* قلة توضيح  أهداف الدرس بشكل جيد قبل البدء به.5
0.8120.027

0.0120.979 قلة اخلطط املعدة للطلبة ذوي التحصيل املتدين.6

0.6080.147 ارتفاع نصاب احلصص للمدرس.7

8
اعتقاد املدرس بأن بعض املوضوعات الكيميائية البسيطة ال حتتاج إىل 

 عملية.إجراء جتارب 
*

0.7610.047

0.7360.059 قلة وجود حمفزات للمدرس على إجراء التجارب.9

0.3350.462 قلة توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب وإعدادها.10

* قلة إملام بعض املدرسني مبهارات إجراء التجارب.11
0.8530.015

* ضعف ميول املدرسني حنو العمل باملخترب.12
0.7890.035

0.0560.906 شعور املدرس بأن املخترب يعقد املفاهيم الصعبة وال يبسطها.13

** قلة إجراء دورات تدريبية للمدرسني على مناهج الكيمياء اجلديدة.14
0.9360.002

0.6360.124 .بالكيمياء قلة أعداد املدرسني املتخصصني15

0.1830.695 طرق كشفها.العثور على شهادات مزورة للمدرسني وقلة 16

0.6960.083 تدين املستوى العلمي للمدرسني.17

0.5020.251 قلة متابعة املدرس آلخر املستجدات يف جمال الكيمياء.18
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 البعد الرابع: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية
0.2240.629 قلة توافر جو دراسي مناسب داخل املدرسة.1

0.4020.371 زيادة أعداد الطلبة يف الفصل الدراسي الواحد.2

0.2500.588 وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة.3

0.6950.083 قلة احلصص األسبوعية املخصصة للمادة.4

0.1110.812 قلة مصادر تعلم الكيمياء داخل املدرسة وخارجها.5

0.9110.04** التواصل بني املدرسة واألسرة.ضعف 6

0.8110.027** قلة مالئمة توقيت حصص الكيمياء.7

0.0660.889 .احلاسوب أجهزة توافر قلة8

0.3060.504 .املدرسة مكتبة يف املدرسي للكتاب املوازية الكيمياء كتب قلة توافر9

0.1610.730 .املدرسي الكتاب وصول تأخر10

0.7470.053 .للطلبة التلقائي الرتفيع11

البعد الخامس: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد 
 العملية

0.3650.421 قلة توافر املختربات يف املدارس.1

0.5120.240 حرارة ...(. –كهرباء   -قلة التمديدات الضرورية يف املخترب ) ماء2

0.3180.487 ضيق مساحة املخترب.3

0.6610.106 قلة تواجد غرفة حتضري للتجارب منفصلة عن املخترب.4

5
قلة وسائل األمن والسالمة يف املخترب )طفايات احلريق، اإلسعافات 

0.3950.381 األولية، جهاز كشف احلريق(.

0.5910.163 قلة التهوية اجليدة واملستمرة للمخترب.6

0.2740.552 نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب.7

0.6280.131 ضعف املوارد املالية الالزمة إلجراء التجارب املخربية.8

0.1280.785 حتتاج التجارب لوقت طويل لتحضريها.9

0.2500.589 قلة صيانة األجهزة واألدوات املعملية بشكل دوري.10

0.5010.252 قلة االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة وإعادهتا إىل أماكنها.11

0.5160.236 انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية.12
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ال متلك معامل ارتباط قوي عند أهنا تظهر أغلب معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد التابعة له 
االستطالعية للمدرسني موعة سبب صغر عدد اجملوذلك ب (0.05)مستوى داللة إحصائية معتربة 

لتكون النتائج ذات داللة إحصائية،  (30)فوقحيث يتوجب أن يكون عددها  مدرسني (7) والبالغ
مت حذف الفقرات االستطالعية و مجموعة العدد للولكن بسبب صغر جمتمع البحث مت االكتفاء هبذا 

واليت تدل على  (2)ذات معامالت االرتباط السالبة والفقرات ذات معامالت االرتباط أصغر من 
من  16و  13الفقرات  –من البعد الثاين  3الفقرة  –من البعد األول  8و  4ارتباط ضعيف )الفقرات 

من البعد اخلامس( وإبقاء الفقرات  9الفقرة  -من البعد الرابع  9و  8و  5الفقرات  –البعد الثالث 
واليت تدل على وجود ارتباط طردي واتساق  (2)ذات القيم املوجبة ملعامالت االرتباط واألكرب من 
وبالتايل أصبح  (7)استطالعية عدد أفرادها جمموعة داخلي جيد بني الفقرات والبعد التابعة له ضمن 

ى مخسة أبعاد، والحقًا بعد إجراء االستبانة الرئيسة فقرة موزعة عل (58)عدد فقرات استبانة املدرس 
أجريت حساب ملعامالت االرتباط بريسون بني فقرات االستبانة واألبعاد التابعة هلا ومت التأكد من أن 

 .(0.01)و  (0.05)مجيع فقرات االستبانة ذات معامالت ارتباط عالية عند مستوى داللة إحصائية 
معامالت االرتباط بريسون بني كل بعد  مت إجيادي بني األبعاد اخلمسة وللتأكد من االتساق الداخل

 : (9)رقم كما يف اجلدول من أبعاد االستبانة مع الدرجة الكلية لبنود االستبانة  
 : معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد استبانة المدرس مع الدرجة الكلية لألبعاد.9جدول 

 البعد م
 استبانة المدرس

 معامل
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

0.5360.215 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتب املدرسي1

0.5710.180 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة2

0.6960.082 درسعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملم3

0.4590.300 باإلدارة املدرسية والبيئة الصفيةمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة 4

5
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية 

 واألدوات واملواد العملية
0.5990.155
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نالحظ أن قيم معامالت االرتباط بريسون بني كل بعد والدرجة الكلية لفقرات االستبانة ذات ارتباط 
االستطالعية كما موعة بسبب صغر حجم اجمل (0.05)داللة إحصائيًا عند مستوى  غريجيد ولكن 

موعة مدرسني ومدرسات، ومت التأكد الحقًا من معامالت االرتباط بريسون يف اجمل (7)أسلفنا والبالغ 
الرئيسة بني كل بعد من األبعاد مع الدرجة الكلية لالستبانة حيث أظهرت معامالت ارتباط عالية 

. تبدو قيم معامالت االرتباط بريسون بني الفقرات واألبعاد التابعة (0.05)ستوى داللة إحصائية عند م
وأيضاً معامالت االرتباط بني األبعاد اخلمسة مع الدرجة الكلية الستبانة املدرسني ذات ارتباط مقبول 

مدرسني  (7)ددها االستطالعية البالغ عموعة إىل جيد وليست دالة إحصائيًا ضمن أغلب فقرات اجمل
ومدرسات، وبالنظر إىل آراء وتوجيهات السادة حمكمي االستبيان يف تقومي فقراته ومدى مناسبتها 
واتساقها الختبار معوقات تعلم الكيمياء لطلبة الصف التاسع مع األخذ بعني االعتبار معامالت 

ذ مؤشر جيد إىل أن االستبانة االستطالعية املأخو موعة االرتباط بريسون املقبولة ضمن حدود عدد اجمل
 األساسية.موعة تتمتع باتساق داخلي مرتفع مع إمكانية استخدامها الختبار اجمل

 استبانة الطالب: -ثانياا 
طالب وطالبة من خارج  (28)عددها جمموعة أجريت الدراسة االستطالعية الستبانة الطلبة على 

ي بني فقرات االستبانة من خالل حساب الدراسة األساسية ومت حساب االتساق الداخلجمموعة 
 :(10)رقم كما يف اجلدول معامالت االرتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد التابعة هلا  

 صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة الطالب.: 10جدول 

 الفقرة م
 معامل

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية
 األول: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسيالبعد 
0.4730.011* صعوبة دروس الكيمياء.1

0.4450.018* التمارين يف هناية الدرس طويلة.2

0.5190.002** عدد األنشطة والتجارب يف الكتاب.3

0.7110.000** توافر الكتاب يف مستودع املدرسة.4

 تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة البعد الثاني: معوقات
0.4410.019* كتابة الواجبات املنزلية.1
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0.4560.015* االهتمام مبادة الكيمياء.2

 0.035 0.355* توافر جو دراسي يف املنزل.3

 0.671 0.084 سؤال الطلبة عن النقاط غري الواضحة يف الدرس.4

 0.041 0.368* احمليطة بالطلبة.صعوبة الظروف األمنية واالقتصادية 5

 0.001 0.587** ختوف الطلبة من إجراء التجارب الكيميائية.6

 0.092 0.324 تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم.7

 البعد الثالث: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمدرس
 0.000 0.737** ايصال املعلومة من قبل املعلم.1

 0.000 0.661** املخترب.إجراء الدروس يف 2

 0.049 0.349* استخدام املدرس للوسائل التعليمية يف الدرس. 3

 0.003 0.540** تكرار املدرس لشرح املعلومة يف الدرس.4

 0.001 0.592** استخدام املدرس للرموز الكيميائية.5

 والبيئة الصفيةالبعد الرابع: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية 
 0.020 **0.438 أعداد الطلبة داخل الصف.1

 0.000 0.636** بعد املدرسة عن املنزل.2

 0.030 0.410* توافر املراجع الكيميائية يف مكتبة املدرسة.3

 0.189 0.256 مالئمة توقيت حصص الكيمياء.4

ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد البعد الخامس: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر 
 العملية.

 0.000 1.000** توافر قاعة خاصة باملخترب.1

 0.000 1.000** األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب يف املخترب.2

 الطلبة االستطالعية قيممعامالت االرتباط بريسون بني كل بعد والدرجة الكلية لفقرات استبانة  تظهر
يف البعد  (7)و  (4)عدا الفقرتني  (0.01)و  (0.05)عند مستوى  ةداللة إحصائي وذات مرتفعةارتباط 

من البعد الرابع من االستبانة فتم حذفهما وبالتايل يصبح عدد فقرات استبانة الطلبة  (4)الثاين والفقرة 
 فقرة. (19)

نة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة أوجدت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد االستبا
 :(11)رقم كما يف اجلدول   للتحقق من صدق االتساق الداخلي بني األبعاد
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 معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد استبانة الطالب مع الدرجة الكلية ألبعاد االستبانة.: 11جدول 

 البعد م
 استبانة الطالب

 معامل
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

 0.016 0.451** معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتب املدرسي1

 0.000 0.842** معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة2

 0.000 0.732** درسعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملم3

 0.089 0.218 والبيئة الصفيةمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة املدرسية 4

5
عوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية م

 واألدوات واملواد العملية
0.223 0.254 

تظهر معامالت االرتباط بريسون بني البعد األول والثاين والثالث مع الدرجة الكلية لالستبانة قيماً 
أما البعد الرابع فيحذف  (0.01)و  (0.05)مرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية 

ألنه يعطي قيمة معامل ارتباط منخفضة وغري ذات داللة إحصائية وتؤكد ذلك الحقًا قيم معامل 
، وأيضًا البعد اخلامس واملتعلق باملخترب املدرسي يعطي النصفية وألفاكرونباخ( الثباتية السالبة )التجزئة

كلية ألبعاد االستبانة ويعزى سبب ذلك إىل قيم منخفضة وليست ذات داللة احصائية مع الدرجة ال
أن الطلبة أمجعوا على عدم وجود خمتربات مدرسية يف حني كانت استجابتهم يف باقي األبعاد متفاوتة 
ما جعل هذا البعد يبدو غري متسق مع االستبانة وألهية هذا البعد يف االختبار سيتم احلافظة عليه 

لك معامل االرتباط العايل بني فقرتيه وأيضًا الثباتية العايل األساسية ويدعم ذموعة الختبار اجمل
)التجزئة النصفية وألفاكرونباخ( الحقاً، وننوه هنا إىل أن طلبة الصف التاسع يف املخيمات ليس 
لديهم تصور عن املخترب املدرسي أو طبيعة التجارب اليت جترى داخله بسبب احلرب الدائرة من سبع 

 توافر البىن التحتية.سنوات والنزوح وعدم 

 :Reliabilityثبات االستبانة  -سادساا 
طبقت االستبانة االستطالعية للمدرس مرتني بفارق زمين أسبوع وكذلك بالنسبة لالستبانة 
االستطالعية للطلبة مث أوجدت معامالت الصدق والثبات كالتجزئة النصفية ومعامل ألفاكرونباخ 

 ى نفس اجملموعة.وذلك للتأكد من ثبات االستبانة عل
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
مت حساب معامل االرتباط بني معدل األسئلة ذات الرتقيم الفردي ومعدل األسئلة ذات الرتقيم 
الزوجي يف كل بعد من أبعاد استبانة املدرس واستبانة الطالب مع تصحيح معامالت االرتباط بواسطة 

بسبب اختالف معامل الفاكرونباخ بني  (Guttman-Split Half Coefficient)ان معامل تصحيح جومت
 Varianceجزأي الفقرات ذات األرقام الفردية والفقرات ذات األرقام الزوجية وأيضًا اختالف التباين  

 :(12)رقم بينهما كما يف اجلدول 
 النصفية الستبانة المدرس والطالب.: معامل الثبات بطريقة التجزئة 12جدول 

 البعد م
 معامل الثبات

استبانة 
 المدرس

استبانة 
 الطالب

0.6470.388 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتب املدرسي1

0.8940.609 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة2

0.9480.487 درسعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملم3

-0.8541.135 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية4

5
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية 

0.5461.000 واألدوات واملواد العملية

0.9410.641 مجيع األبعاد

يظهر من اجلدول السابق أن معامالت الثبات بني فقرات استبانة املدرس ومعامل الثبات الكلي ذات 
الدراسة، أما معامالت الثبات بني فقرات استبانة الطلبة جمموعة قيم عالية وتطمئن يف تطبيقها على 

للبعد الثاين واخلامس فتظهر قيم ملعامالت الثبات ترتاوح بني متوسطة للبعد األول والثالث إىل مرتفعة 
يظهر قيمة سالبة ويفسر ذلك بأن الطلبة ليس لديهم تصور واضح عن معوقات تعلم أما البعد الرابع ف

هذا البعد من  مت حذفالكيمياء املتعلقة باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية وقدموا إجابات خمتلفة لذلك 
 استبيان الطلبة.
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 :Cronbach`s Alphaطريقة ألفاكرونباخ  -2
استخدمت طريقة ألفاكرونباخ للتأكد من ثبات فقرات استبانة املدرس واستبانة الطالب يف اختبار 

 :(13)رقم معوقات تعلم الكيمياء كما يتضح يف اجلدول 
 
 
 
 

 : معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ الستبانة المدرس والطالب.13جدول 

 البعد م
 ألفاكرونباخمعامل 
استبانة 
 المدرس

استبانة 
 الطالب

0.5130.365 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتب املدرسي1

0.8880.357 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة2

0.8480.504 درسعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملم3

-0.8540.422 املدرسية والبيئة الصفيةمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة 4

5
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية 

0.5241.000 واألدوات واملواد العملية

0.7070.539 مجيع األبعاد

بني فقرات استبانة املدرس  احملسوبة بطريقة ألفاكرونباخ يظهر اجلدول السابق أن معامالت الثبات
، أما معامالت الثبات املدرسنيجمموعة تطبيقها على لومعامل الثبات الكلي ذات قيم عالية وتطمئن 

إىل  ينبني فقرات استبانة الطلبة فتظهر قيم ملعامالت الثبات ترتاوح بني متوسطة للبعد األول والثا
من معامل الثبات ما د الرابع فإنه يظهر قيمة سالبة أما البع لث ومرتفعة للبعد اخلامسللبعد الثاجيدة 

يف حني أن معامل الثبات الكلي  بواسطة معامل تصحيح جومتانيؤكد نتائج اختبار التجزئة النصفية 
 .الستبانة الطالب جيد ما يطمئن امكانية استخدامها يف االختبار
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 االستبانة المفتوحة: -األداة الثالثة
الستبانة املفتوحة على استمارة إضافية تقدم مع االستبانة األساسية للمدرس يف مت االعتماد يف إجراء ا

حني مل تطبق أداة االستبانة املفتوحة على الطلبة، وحتتوي استمارة االستبانة املفتوحة على أربع أسئلة 
تتعلق مبعوقات تعلم الكيمياء بشكل عام للوقوف بشكل أكرب على التفاصيل اإلضافية للمدرسني 
حول حمور البحث، واستخدمت االستبانة املفتوحة للتأكد من أن االستبانة األساسية مشلت مجيع 

وضعت أربع و  ،ذات صلةيروهنا املعوقات من وجهة نظر املدرسني واملدرسات وإضافة أية معلومات 
، مل يكن هناك (5)ملحق كما يف أسئلة عامة ومت اعتمادها بعد عرضها على املشرفة واحملكمني  

املدرسني واملدرسات موعة وقدمت مع االستبانة األساسية جملاالستبانة املفتوحة تعديالت على أسئلة 
 .(27)والبالغ عددها 

 :االستبانة المفتوحةثبات 
مدرسني  (7)االستطالعية للمدرسني والبالغ عددهاموعة على اجملاالستبانة املفتوحة طبقت 

االستطالعية نفسها للمدرسني وقد كانت النتائج موعة ومدرسات مث إعادهتا بعد أسبوع على اجمل
 متشاهبة ما يشري إىل الثبات يف اإلجابة.

 :االستبانة المفتوحةصدق 
 (5)مت التأكد من صدق أداة االستبانة املفتوحة من خالل عرضها على املشرفة واحملكمني ملحق رقم 

مع نتائج االستبانة األساسية واليت مت اختبار صدقها حيث االستبانة املفتوحة مقارنة نتائج  إضافة إىل
وهو مقارنة نتائج  (convergent validity)كانت النتائج متشاهبة وهذا ما يدعى بالصدق التقاريب 

صدقها مسبقاً، ومت مع أداة )يف دراستنا هي االستبانة األساسية( قد مت التحقق من االستبانة املفتوحة 
 التأكيد للمدرسني على أهية املعلومات اليت سيقدموهنا واستخدامها ألغراض البحث العلمي.

 الدراسة:تجربة  إجراءات تطبيق  -سابعاا 
 أعدت االستبانتني واملقابلة بالشكل النهائي بعد األخذ مبالحظات وتوصيات املشرفة واحملكمني. -1
مت التوجه إىل مديرية تربية خميمات ريف إدلب ومديرية تربية ريف محاة )بعد عام ونصف من بدأ  -2

جممع تربوي واحد  ضمنالدراسة انضم جممع تربية خميمات ريف محاة جملمع تربية خميمات ريف ادلب 
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إىل على كتابني لتسهيل الدخول  ومت احلصوليشرف على مجيع املدارس املذكورة يف املخيمات( 
 .(9)وامللحق رقم  (8)والطلبة كما موضح بامللحق رقم  املدارس وتوزيع االستبانات على املدرسني

 املدرسني والطلبة للتأكد من صدق وثبات االستبانة.جمموعة وزعت االستبانة االستطالعية على  -3
أعيدت صياغة بعض فقرات استبانة الطالب واستبدل املقياس الثالثي باخلماسي بعد االستبانة -4

االستطالعية األوىل ألن الطلبة جييبون بشكل خمتلف عما يريدون بسبب صغر سنهم يف حني مل يتم 
أي تعديل على استبانة املدرس االستطالعية، مث أجريت االستبانة االستطالعية مرة أخرى على 

 الطلبة بعد التعديالت وتأكد من صدق وثبات االستبانتني يف إجراء الدراسة.جمموعة 
الطلبة، مث جمموعة استبانة على  (98)املدرسني وجمموعة استبانة وورقة مقابلة على  (27)وزعت -5

املستوفية  النهائيةموعة مجعها بعد استبعاد االستبانة اليت مل يتم اإلجابة عليها أو املنقوصة وكانت اجمل
 استبانة للطلبة. (76)مقابلة للمدرسني و  (26)استبانة و  (27)للشروط 

من أجل معاجلتها إحصائياً واستخراج مقاييس النزعة  SPSSإدخال بيانات االستبانات وتبويبها يف  -6
 املركزية والتشتت واالرتباط وتباين الفروق بني جمموعتني وأكثر وداللتها االحتمالية.

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -ثامناا 
وبرنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Excelاعتمد يف جتميع البيانات وحتليلها على برنامج 
Statistical Package for Social Science (SPSS) :وأهم األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 

خلماسي يف استبانة املدرس ورمزت البيانات وأدخلت إىل برنامج الـ استخدم مقياس ليكرت ا -1
SPSS  بناًء على حساب مدى املقياس وحتديد طول كل فرتة من خالل تقسيم عدد فرتات املقياس

0.8 : (4)اخلمسة على املدى  =
4

5
 أطوال الفقرات: (14)رقم كما يوضح يف اجلدول 

 الفقرات وفق مقياس ليكرت الخماسي.: أطوال 14جدول 
5.0–3.393.404.194.20–2.592.60–1.791.8–1 املتوسط احلسايب

 كبرية جداً  كبرية متوسطة منخفضة جداً  منخفضة الدرجة
واستخدم مقياس ليكرت الثالثي يف استبانة الطلبة ومت حتديد أطوال الفقرات من خالل حساب مدى 

0,66 : (3)وتقسيمه على عدد الدرجات  (4)املقياس  =
2

3
 :(15)رقم كما هو موضح يف اجلدول   

 : أطوال الفقرات وفق مقياس ليكرت الثالثي.15جدول 
3-2.332.34–1.661.67–1 املتوسط احلسايب
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 كبرية متوسطة منخفضة الدرجة
لتحديد استجابات أفراد الدراسة ومدى ارتفاع  Meanالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب  -2

واخنفاض هذه االستجابات لكل متغري من متغريات الدراسة إىل جانب األبعاد الرئيسية واالحنراف 
ن متغريات ملعرفة مدى احنراف استجابة أفراد الدراسة لكل متغري م Standard Deviationاملعياري 

الدراسة ولكل حمور من حماور الدراسة عن املتوسط احلسايب وأيضًا مدى تشتت أو تركز استجابات 
أفراد الدراسة لكل متغري من متغريات الدراسة يف احملاور الرئيسة.

للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني واللتني حتققان  Independent Samples Test (t)اختبار  -3
أن يكون املتغري املستقل  -أن يكون املتغري التابع كمي متصل  -شروط الدالة )االختيار العشوائي 

عدم وجود قيم شاذة(   –التجانس  –التوزع الطبيعي  –االستقاللية  –حيوي جمموعتني مستقلتني 
 الطلبة.جمموعة كما يف 

عند عدم حتقيق  tللفروق بني عينتني مستقلتني ال ميكن اختبارهم بطريقة  Uر مان وتين اختبا -4
 املدرسني.جمموعة ( كما يف حالة 0.05)أكرب من  Test of Normalityشرط التوزع الطبيعي 

اختبار كروسكال واالس لتحليل التباين األحادي للفروق بني ثالث متوسطات وأكثر كبديل عن  -5
 .nonparametricعندما يكون  ANOFAوفا اختبار أن
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 رابعالفصل ال

 
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 التوصيات والمقترحات
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 نتائج الدراسة وتفسيرها

 :تمهيد
معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف خميمات ريف يف هذا الفصل نتائج دراسة  تعرض

ووضع تصور مقرتح للتغلب عليها  نظر املدرسني والطلبةإدلب باجلمهورية العربية السورية من وجهة 
من خالل دراسة وحتليل نتائج املعاجلة اإلحصائية الستبانات املدرسني والطلبة باستخدام الربنامج 

وعدد املدارس  سنوات خربة املدرسنيو والفروقات يف النتائج بالنسبة ملتغريات اجلنس  SPSSاالحصائي 
 قوف بشكل أوسعللو استبانات مفتوحة ، وأيضاً من خالل لتعليمي للمدرسنياليت يدرس هبا واملؤهل ا

لتقدمي النتائج سة وفقاً لألسئلة املطروحة بدايتها على أهم هذه املعوقات وحتديدها، وتعرض هذه الدرا
 وحتليلها بشكل مفصل.

ما معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر  :السؤال األول
 المدرسين؟

املعامالت اإلحصائية لفقراهتا  مت حساباالستبانة إىل مخس أبعاد رئيسة لدراسة املعوقات و  مت تقسيم
نسيب لكل فقرة وترتيبها ضمن البعد املدروس وتبيان أكرب هذه واحنرافات معيارية ووزن من متوسطات 

وكانت   االستبانة املفتوحة.املعوقات وأسباهبا مع إضافة وجهة نظر املدرسني عن هذه املعوقات يف
 النتائج حبسب االبعاد املكونة لالستبانة املغلقة واملفتوحة كالتايل:

 .أوالا: النتائج التي تم الحصول عليها من اإلستبانة المغلقة

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي: -البعد األول
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (16)رقم يوضح اجلدول 

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي من وجهة نظر المدرس.: 16جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 1 متوسطة64.44 3.2221.086قلة توظيف املفاهيم الكيميائية املوجودة يف 1
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 حبياة الطلبة.الكتاب 

2
ضعف الرتابط التسلسلي بني وحدات 

 4 متوسطة 57.04 1.027 2.852 الكتاب فيما خيص املفاهيم الكيميائية.

 8 منخفضة 50.37 0.975 2.519 صعوبة املفاهيم الكيميائية يف املنهاج اجلديد.3

4
أو قلة مراعاة الفروق الفردية يف التدريبات 

 3 متوسطة 61.48 0.997 3.074 األنشطة.

5

ضعف البناء الفين للكتاب )الغالف 
، الطباعة، الرسومات واألشكال، اخلارجي

 .... اخل(.
 9 منخفضة 42.22 1.013 2.111

 2 متوسطة 62.22 0.892 3.111 قلة مراعاة الكتاب لالبتكار.6

7
التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل 

 1 متوسطة 64.44 1.086 3.222 لتنفيذها.

 5 متوسطة 56.30 1.241 2.815 كثرة احلشو املوجود يف الكتاب.8

9
تعتمد بعض مواضيع الكتاب على متطلبات 

 سابقة مل يتم الرتكيز عليها.
 6 متوسطة 54.81 1.196 2.741

 7 متوسطة 52.59 1.182 2.630 قلة وضوح أهداف الدروس والتجارب.10

  متوسطة 2.8301.10856.59 الفقراتمجيع 
عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (16)رقم يظهر اجلدول 

(2.830)من وجهة نظر املدرسني مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره  املتعلقة بالكتاب املدرسي

، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد بني القيمتني %(56.59)بدرجة متوسطة وبوزن نسيب 
قلة توظيف املفاهيم الكيميائية املوجودة يف تنص على "اليت  (1)، وأخذتا الفقرة (2.11)و  (3.22)

التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل تنص على "اليت  (7)" مع الفقرة  الكتاب حبياة الطلبة
ومستوى  %(64.44)سايب بني املعوقات يف البعد األول بوزن نسيب قدره "  أعلى متوسط حلتنفيذها

" بوزن نسيب قلة مراعاة الكتاب لالبتكارتنص على "اليت  (6)متوسط لكال الفقرتني، يليهما الفقرة 
قلة مراعاة الفروق الفردية يف تنص على "اليت  (4)ومستوى متوسط، مث الفقرة  %(62.22)قدره 
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تنص على اليت  (3)ومستوى متوسط، أما الفقرة  %(61.48)" بوزن نسيب قدره األنشطةالتدريبات أو 
" فجاءت يف املرتبة قبل األخرية بوزن نسيب قدره صعوبة املفاهيم الكيميائية يف املنهاج اجلديد"
ضعف البناء الفين تنص على "اليت  (5)ومستوى منخفض، ويف املرتبة األخرية الفقرة  %(50.37)

 %(42.22)" بوزن نسيب .... اخل( ،الطباعة ،الرسومات واألشكال ،)الغالف اخلارجي للكتاب
 ومستوى منخفض.

تنص على "قلة توظيف املفاهيم الكيميائية املوجودة يف الكتاب اليت  (1)الفقرة حصول  يفسر
تنص على "التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها"  أعلى اليت  (7)حبياة الطلبة " مع الفقرة 

ي مع بيئة الطالب يف املخيمات أن املدرس يسعى لربط املنهاج الدراس بني املعوقات وزن نسيب
وهذا ما مع الدرس ويوظف مكتسباته العلمية اجلديدة يف فهم البيئة احمليطة به الطالب بدوره يتفاعل ل

، عالوة على أن التجارب ضمن املنهاج حتتاج إىل وقت إضايف الصف التاسع يفتقر إليه منهاج 
إمكانية االستغناء عنها بتجارب أبسط تتماشى مع الوقت املخصص للدرس ومستمدة من لتنفيذها و 

فقد أشار املدرسون تنص على "قلة مراعاة الكتاب لالبتكار" اليت  (6)الفقرة بيئة الطالب نفسها، أما 
نهاج الدراسي املقرر يعتمد بنسبة كبرية على التلقني وال يتيح للطالب مساحة لإلضافة أو إىل أن امل

اليت تنص على "قلة مراعاة الفروق الفردية يف  (4)الفقرة ، وجاءت بتكار مع كثرة احلشو املوجود فيهاال
يعة السكن يف احلرب والنزوح وطب املرتبة الثالثة وهو ما يفسر بتأثري يف التدريبات أو األنشطة"

تنص على "صعوبة املفاهيم اليت  (3)أما الفقرة ، بني الطلبةالفروق التعليمية  زادت منواليت املخيمات 
 (9)جاءت مبستوى منخفض وهو ما أشار إليه املدرسون سابقاً يف فقرة الكيميائية يف املنهاج اجلديد" 

" مبستوى متوسط يتم الرتكيز عليها تعتمد بعض مواضيع الكتاب على متطلبات سابقة ملتنص "اليت 
عند انقطاع  بني املناهج القدمية واحلديثة وخصوصاً حيث أن تطوير املناهج خيلق فجوات يف التعليم 

يف ترابط املفاهيم  اً ضعفلديهم للمدرسة جمددًا ما خيلق  وعودهتمالطلبة عن التعليم لسنة أو سنتني 
تنص على "ضعف البناء اليت  (5)سنوات السابقة، أما الفقرة ج اليت درسوها يف الاهالكيميائية مع املن

فجاءت يف املرتبة  الفين للكتاب )الغالف اخلارجي، الرسومات واألشكال، الطباعة، .... اخل("
اهتمام املدرس بالناحية العلمية للمنهاج وامكانية ومبستوى نسيب منخفض وهو ما يفسر األخرية 

 بالوسائل التعليمية املتوفرة. يتالفاهاتنفيذ التجارب أكثر من اهتمامه بالناحية الفنية واليت ميكن أن 
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 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة: -البعد الثاني
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (17)رقم يوضح اجلدول 

 
 

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة من وجهة نظر المدرس. :17جدول 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 6 كبرية 72.59 0.967 3.630 قلة اهتمام الطلبة بالواجبات املنزلية.1

2
يف مادة ضعف اهتمام الطلبة بالتحصيل 

 الكيمياء.
 8 كبرية 68.89 1.050 3.444

3
قلة توافر بيئة تساعد على الدراسة يف 

 5 كبرية 74.81 1.375 3.741 املنزل.

4
قلة سؤال الطلبة عن النقاط غري الواضحة 

 9 متوسطة 66.67 1.074 3.333 يف الدرس.

5
الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة 

 احمليطة بالطلبة.
 3 كبرية 82.22 1.219 4.111

 4 كبرية 81.48 0.917 4.074 قلة متابعة األسر لتحصيل أبنائها.6

 6 كبرية 72.59 0.926 3.630 ضعف املستوى العام للطلبة يف الكيمياء.7

8
شعور الطلبة بأن التطبيقات العملية قليلة 

 االرتباط بواقع حياهتم.
 6 كبرية 72.59 0.967 3.630

 7 كبرية 71.85 1.185 3.593 الطلبة بالتجارب العملية.قلة اهتمام 9

10
قلة مراعاة الطلبة الحتياطات األمن 

 والسالمة أثناء إجراء التجارب العملية.
 10 متوسطة 64.44 1.251 3.222

 1 كبرية جداً  87.41 0.839 4.370 تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم.11

 2 كبرية جداً  85.93 0.953 4.296 الدراسة.انقطاع الطلبة فرتة طويلة عن 12

 11 متوسطة 62.22 1.188 3.111 فارق العمر بني الطلبة.13
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  كبرية 74.13 3.7071.130 مجيع الفقرات
قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية ملعوقات تعلم الكيمياء  (17)رقم يظهر اجلدول 

 بدرجة كبرية (3.70)املتعلقة  بالطلبة من وجهة نظر املدرسني مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره 
و  (4.37)، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد بني القيمتني %(74.13)وبوزن نسيب 

تنص على "تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم"  أعلى متوسط اليت  (11)الفقرة  خذتوأ، (3.11)
 (12)ومستوى كبري جداً، يليها الفقرة  %(87.41)حسايب بني املعوقات يف البعد الثاين بوزن نسيب قدره 

 ومستوى كبري %(85.93)تنص على "انقطاع الطلبة فرتة طويلة عن الدراسة" بوزن نسيب قدره اليت 
الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة احمليطة بالطلبة" بوزن نسيب "تنص على اليت  (5)جداً، مث الفقرة 

تنص على "قلة مراعاة الطلبة الحتياطات األمن اليت  (10)ومستوى كبري، أما الفقرة %(82.22)قدره 
 %(64.44)والسالمة أثناء إجراء التجارب العملية" فجاءت يف املرتبة قبل األخرية بوزن نسيب قدره 

تنص على "فارق العمر بني الطلبة" بوزن نسيب اليت  (13)ومستوى متوسط، ويف املرتبة األخرية الفقرة 
 ومستوى منخفض. %(62.22)

 كربأعلى اليت تنص على "تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم"   (11)ويفسر حصول الفقرة       
وزن نسيب بني املعوقات ومبستوى كبري جدًا هو انتشارها يف أغلب املواد الدراسية وارتباطها بشكل  

لدراسية كبري مبعوقات التعلم يف املنهاج املدرسي حيث يلجئ الطالب إليها عند قلة توظيف املفاهيم ا
أنه منفصل عن املعلومة بشعر الطالب ية الدراسية لالبتكار والتطوير فتيف حياته وافتقار املادة العلم

تركيز االختبارات املدرسية على حفظ املعلومات واسرتجاعها أكثر من فهمها وإعادة  إضافة إىل
، دون فهمها توظيفها يف أشكال خمتلفة خارج أمثلة املنهاج كل ذلك يدفع الطالب حلفظ املعلومة

عادًة يف صفوف الشهادات كحالتنا مع طلبة الصف التاسع هو حتصيل جل اهتمام الطلبة ويكون 
 خالل حتصيلللحفظ وتكرار املعلومات لنيل أكرب  ما يدفعهمكثر من فهم املعلومة الدرجات أ

تؤهلهم للدخول إىل التعليم الثانوي العام، تليها واليت هناية السنة يف امتحانات التعليم األساسي 
 النزوح املتكرربسبب احلرب و  تنص على "انقطاع الطلبة فرتة طويلة عن الدراسة"اليت  (12)الفقرة 

عل من الصعب على الطالب متابعة دراسته وخاصة عندما تكون فرتة االنقطاع للطلبة مع ذويهم جي
لعام الدراسي لتأهيله علمياً الطالب لدورات ترميمية قبل البدء عدة سنوات واليت غالبًا ما حيتاج ا

على "الظروف  تنصاليت  (5)الفقرة يتمكن من متابعة أقرانه ضمن املرحلة الدراسية نفسها، وتعد ل
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وبوزن نسيب كبري السبب الرئيس واملباشر ألغلب ما يعيق  األمنية واالقتصادية الصعبة احمليطة بالطلبة"
قلة توافر بيئة تساعد على الدراسة يف و  قلة متابعة األسر لتحصيل أبنائهامن   اتعلم الطلبة وما يتبعه

تنص على "قلة مراعاة الطلبة الحتياطات األمن والسالمة أثناء إجراء اليت  (10)الفقرة ، أما  املنزل
قبل األخرية حيث تفتقر املدارس إىل أقل  برتتيب تجاءبوزن نسيب متوسط  التجارب العملية"

مقومات األمن والسالمة املخربية وأي إهال من الطلبة ممكن أن يتسبب بأضرار كبرية كما حدث يف 
يف مدينة سرمدا أثناء إجراء الباحث للدراسة االستطالعية واحرتاق نصف  مدرسة طيبة النموذجية

صفوف املدرسة بسبب عدم توفر مستلزمات إطفاء احلرائق وإصابة عشرة طالب حبروق بسيطة جراء 
تنص على "فارق العمر اليت يف هناية ترتيب املعوقات  (13)الفقرة إهال الطلبة إحدى املدافئ، تليها 

وبوزن نسيب منخفض وذلك ألن املدرسني اعتادوا يف فرتة احلرب على اختالف اعمار  بني الطلبة"
 الطلبة ضمن املراحل الدراسية بسبب النزوح واالنقطاع لفرتات طويلة عن التعليم. 

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمدرس: -البعد الثالث
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (18)رقم يوضح اجلدول 

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمدرس من وجهة نظر المدرس. :18جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

1
قلة استخدام املدرس لطرائق تدريس 

 متنوعة.
 5 كبرية 72.59 0.884 3.630

 8 متوسطة 67.41 0.926 3.370 ألساليب التعزيز.قلة استخدام املدرس 2

3
قلة التنوع يف أساليب التقومي اليت يتبعها 

 املدرس لقياس نواتج التعلم.
 11 متوسطة 62.96 0.907 3.148

 3 كبرية 75.56 0.974 3.778 قلة استخدام املدرس للوسائل التعليمية.4

5
قلة توضيح  أهداف الدرس بشكل جيد 

 12 متوسطة 57.78 0.974 2.889 به.قبل البدء 

 4 كبرية 74.07 1.203 3.704قلة اخلطط املعدة للطلبة ذوي التحصيل 6
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 املتدين.

 9 متوسطة 64.44 1.155 3.222 ارتفاع نصاب احلصص للمدرس.7

8

اعتقاد املدرس بأن بعض املوضوعات 
الكيميائية البسيطة ال حتتاج إىل إجراء 

 جتارب عملية.
 7 كبرية 68.15 1.083 3.407

9
قلة وجود حمفزات للمدرس على إجراء 

 2 كبرية 80.74 0.854 4.037 التجارب.

10
قلة توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب 

 1 كبرية جداً  87.41 0.926 4.370 وإعدادها.

11
قلة إملام بعض املدرسني مبهارات إجراء 

 التجارب.
 8 متوسطة 67.41 1.006 3.370

 9 متوسطة 64.44 1.155 3.222 ضعف ميول املدرسني حنو العمل باملخترب.12

13
قلة إجراء دورات تدريبية للمدرسني على 

 مناهج الكيمياء اجلديدة.
 4 كبرية 74.07 1.265 3.704

14
قلة أعداد املدرسني املتخصصني 

 4 كبرية 74.07 1.436 3.704 بالكيمياء.

 10 متوسطة 63.70 1.210 3.185 للمدرسني.تدين املستوى العلمي 15

16
قلة متابعة املدرس آلخر املستجدات يف 

 6 كبرية 68.89 1.013 3.444 جمال الكيمياء.

  كبرية 70.23 3.5121.113 مجيع الفقرات
عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (18)رقم يظهر اجلدول 

 بدرجة كبرية (3.512)باملدرس من وجهة نظر املدرسني مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره املتعلقة 
، (2.889)و  (4.370)، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية بني القيمتني %(70.23)وبوزن نسيب

" أعلى ري التجارب وإعدادهاقلة توافر الوقت الكايف لتحضاليت تنص على " (10)ونالت الفقرة 
ومستوى كبري جداً، يليها  %(87.41)متوسط حسايب بني املعوقات يف البعد الثالث بوزن نسيب قدره 

" بوزن نسيب قدره قلة وجود حمفزات للمدرس على إجراء التجاربتنص على "اليت  (9)الفقرة 
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" بوزن استخدام املدرس للوسائل التعليميةقلة تنص على "اليت  (4)ومستوى كبري، مث الفقرة  %(80.74)
قلة التنوع يف أساليب التقومي اليت تنص على "اليت  (3)ومستوى كبري، أما الفقرة %(75.56)نسيب قدره 

ومستوى  %(62.96)" فجاءت يف املرتبة قبل األخرية بوزن نسيب قدرهيتبعها املدرس لقياس نواتج التعلم
قلة توضيح  أهداف الدرس بشكل جيد قبل تنص على "اليت  (5)لفقرة متوسط، ويف املرتبة األخرية ا

 ومستوى متوسط. %(57.78)" بوزن نسيب البدء به
اليت تنص على "قلة توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب  (10)الفقرة  حصولويفسر       

من البعد األول  (7)الفقرة ارتباطها الوثيق ب ستوى كبري جداً الرتبة األوىل بني املعوقات ومبوإعدادها" 
نالت املرتبة األوىل أيضًا بني اليت  "التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها"تنص على اليت 

وهنا نستطيع القول أن التجارب وتنفيذها يرتبط بشكل كبري باملنهاج   ،معوقات املنهاج الدراسي
ية ، فاملدرس الذي ال يستطيع ضبط كمادة علمية من جهة واملدرس كمنفذ ومشرف من جهة ثان

وقت التجارب واجنازها وربطها مع القسم النظري لن يكون قادرًا على تنفيذها بالشكل األمثل وهو 
مام أ تنفيذهاما يتطلب منه تنفيذ التجربة قبل الدرس وضبط جمرياهتا ضمن الوقت املخصص قبل 

اليت تنص  (9)الفقرة يف املرتبة الثانية تأيت  أما الطلبة وهذا يعتمد على مهارات املدرس بشكل كبري،
تتطلب التجارب جهدًا إضافياً   حيث على "قلة وجود حمفزات للمدرس على إجراء التجارب"

مقومات ستلزمات التجربة والعمل املخربي يف ظل غياب املسبق للتجارب وتأمني كافة متحضري كال
اجتاه للمدرس ما يدفعه حتفيزات  يقابله أيوالذي ال مدارس املخيمات  املختربات األساسية يف

عائق كبري  اليت تنص على "قلة استخدام املدرس للوسائل التعليمية" (4)الفقرة الشروح النظرية، ويف 
فهم مادة الكيمياء يف ظل االفتقار للمخابر والتجهيزات تبقى الوسائل التعليمية وتنوعها الطلبة لأمام 

اليت تنص على  (13)يد املفاهيم الكيميائية أمام الطلبة، تلتها الفقرة الطريق والسبيل األساسي لتجس
قلة إجراء دورات تدريبية اليت تنص على " (14)" والفقرة قلة أعداد املدرسني املتخصصني بالكيمياء"

قلة اخلطط املعدة للطلبة ذوي اليت تنص على"  (6)" والفقرة للمدرسني على مناهج الكيمياء اجلديدة
وهذه الفقرات الثالث مرتبطة جوهرياً ومتوسط حسايب نفسه  مبستوى معوقات كبري" ل املتدينالتحصي

بافتقاد معظم املدارس للمختصني يف الكيمياء وأصحاب اخلربات يف التعليم يف ضوء اهلجرة اخلارجية 
أو االنتقال للمدن البعيدة عن الصراع ما أفقر املدارس من خرباهتا وغياب أي مبادرة أو نشاط 

عادة ما الكبرية يف التعليم ختصني ذوي اخلربات أن املدرسني امل باإلضافة إىلتعليمي حقيقي ، 
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يكتفون بالتدريس قريبًا من أماكن سكنهم ما يفرغ مدارس املخيمات من أي مبادرات جادة ومثمرة 
يف أعداد مدرسي الكيمياء  مسبقلرأب الصدع احلاصل يف التعليم، مع اإلشارة إىل أن هناك نقص 

اليت تنص على "قلة التنوع يف أساليب  (3)أما الفقرة تأزماً، قبل بدء احلرب وهذه األخرية زادت األمر 
اليت تنص على "قلة توضيح  أهداف  (5)الفقرة مع  التقومي اليت يتبعها املدرس لقياس نواتج التعلم"

فكانتا يف آخر الرتتيب ضمن البعد املدروس ومبستوى متوسط   الدرس بشكل جيد قبل البدء به"
ملعوقات تعلم الكيمياء رسني يرون أن هناك أسباب جوهرية املد فسر بأنوتكمعوق لتعلم الكيمياء 

أن تقومي خمرجات العملية التعليمية عادة يكون مثرة للمدخالت واليت أولوها االهتمام األكرب يف حني 
 اليت أجنزها املدرس والطلبة.

 الصفية: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة -البعد الرابع
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (19)رقم يوضح اجلدول 

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية من وجهة نظر المدرس. :19جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

1
توافر جو دراسي مناسب داخل قلة 

 3 كبرية 70.37 1.014 3.519 املدرسة.

2
زيادة أعداد الطلبة يف الفصل الدراسي 

 4 متوسطة 64.44 1.155 3.222 الواحد.

3
وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن 

 الطلبة.
 5 متوسطة 62.96 1.064 3.148

 5 متوسطة 62.96 1.027 3.148 قلة احلصص األسبوعية املخصصة للمادة.4

 1 كبرية 74.81 0.859 3.741 ضعف التواصل بني املدرسة واألسرة.5

 6 متوسطة 56.30 0.736 2.815 قلة مالئمة توقيت حصص الكيمياء.6

7
قلة توافر كتب الكيمياء املوازية للكتاب 

 املدرسي يف مكتبة املدرسة.
 4 متوسطة 64.44 1.368 3.222
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 2 كبرية 71.85 1.248 3.593 التلقائي للطلبة.الرتفيع 8

  متوسطة 66.02 3.3011.094 مجيع الفقرات
عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (19)رقم يظهر اجلدول 

من وجهة نظر املدرسني مع متوسط حسايب لكامل البعد  باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية املتعلقة 
، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد %(66.02)وبوزن نسيب  بدرجة متوسطة (3.301)قدره 

ضعف التواصل بني املدرسة تنص على "اليت  (5)، وأخذت الفقرة (2.815)و  (3.741)بني القيمتني 
ومستوى   %(74.81)ملعوقات يف البعد الرابع بوزن نسيب قدره " أعلى متوسط حسايب بني اواألسرة

ومستوى   %(71.85)" بوزن نسيب قدره الرتفيع التلقائي للطلبةتنص على "اليت  (8)كبري، يليها الفقرة 
" بوزن نسيب قدره قلة توافر جو دراسي مناسب داخل املدرسة "تنص علىاليت  (1)كبري، مث الفقرة 

وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن تنص على "اليت  (3)ومستوى كبري، أما الفقرة  %(70.37)
" فجاءتا يف املرتبة قلة احلصص األسبوعية املخصصة للمادةتنص على "اليت  (4)" مع الفقرة الطلبة

 (6)فقرة ومستوى متوسط لكال الفقرتني، ويف املرتبة األخرية ال %(62.96)قبل األخرية بوزن نسيب قدره 
 ومستوى متوسط. %(56.30)" بوزن نسيب قلة مالئمة توقيت حصص الكيمياءتنص على "اليت 

على املرتبة  اليت تنص على "ضعف التواصل بني املدرسة واألسرة" (5)حصول الفقرة  ويفسر
األوىل بني الفقرات يف البعد الرابع أن تعليم الطالب ومتابعته قائم على قوة الرابطة بني املدرسة 
واألسرة، ويف احلروب تفقد هذه الرابطة بسبب النزوح وفقدان املعيل وضيق احلالة املادية وانتقال 

مرًا صعبًا على املدرسة وخاصة الطالب ألكثر من مدرسة ما جيعل متابعة الطالب من خالل أسرته أ
أن العوائل يف املخيمات هم أكثر املتضررين على صعيد تشتت األسرة وضعف متابعة أبنائهم وهو ما 

على حتصيل أبنائهم وعدم  الطلبة واطالعهم يف وكبري من املدرسة للوصول ألسريتطلب جهد إضا
فجاءت يف  تنص على "الرتفيع التلقائي للطلبة" اليت (8)الفقرة إلقاء املسؤولية كاملة على املدرسة، أما 

داخل املدارس ما خيلق فجوات يف املعلومات  ةكبري   بنسبالرتبة الثانية من املعوقات وهو ملموس 
على املدرس  اً إضافي عبئاً املقدمة للطالب سببها عدم امتامه مواد السنوات السابقة األمر الذي يلقي 

من املفرتض أن الطالب درسها يف مراحل سابقة وهو ما يعيق ويؤخر واليت ملعلومات ا ايصاليف 
وهو  تنص على" قلة توافر جو دراسي مناسب داخل املدرسة"اليت  (1)الفقرة الدروس املقررة، مث تليها 

معوق منتشر يف املدارس داخل املخيمات وخارجها سببه الرئيس اخلوف من قصف املباين املدرسية 
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حصيلته العشرات من الطلبة بني  وتكون بشكل متكرر ومستمرصل حيية وهذا واملؤسسات التعليم
  ميف حالة خوف مستمر يتملكه الطلبةقتيل وجريح وإعاقات دائمة يف جرائم ليس هلا رادع ما جيعل 

كثري األحيان يتم إيقاف الدوام املدرسي حفاظاً على أرواح ، وأألي صوت مفاجئ مكلياً عند مساعه
الذي يؤخر الدروس عن مواعيدها املقررة، كما أن املدارس يف املخيمات غري مؤهلة جيداً الطلبة األمر 

للعملية التعليمية وعبارة عن غرف من األلواح البالستيكية )كرفانات( تفتقر للمعايري األساسية يف 
قدرة  عدمإضافة لاخلدمات من بنية حتتية ووسائل تعليمية وحىت إىل الطرق االسفلتية املؤدية إليها 

اليت  (3)الفقرة الكيمياء وجتهيزاهتا، يف حني أن  خمترباتاملخيمات على تأمني مستلزمات يف دارس امل
اليت تنص على "قلة  (4)تنص على "وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة" مع الفقرة 

عوقات ومبستوى متوسط، من امل احلصص األسبوعية املخصصة للمادة" جاءتا يف املرتبة قبل األخرية
بأن الطلبة يضطرون لقطع مسافات كبرية مشيًا أو  (3)وميكن تفسري إجابات املدرسني عن الفقرة 
عف إمكانياهتم املادية ما يؤخر وصوهلم إىل احلصص بالسيارات العابرة بسبب قلة املدراس وض

4)رة ، ويعزوا املدرسون الفقاملعلومات والشرحزء من جل الدراسية وخسارهتم لتكثيف  باضطرارهم(
املعلومات املقدمة ضمن الوقت املخصص للحصة الدراسية ليتمكنوا من اهناء املقرر يف هناية العام 

من معوقات البعد الرابع تأيت ويف املرتبة األخرية ، ةالدراسي ما يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمي
مبستوى متوسط وهو ما ميكن  حصص الكيمياء"اليت تنص على "قلة مالئمة توقيت  (6)الفقرة 

تفسريه بأن املواد العلمية كالكيمياء تتطلب من الطالب تركيزًا دقيقًا وذهنًا صافيًا وهذا ال يكون يف 
 احلصص املتأخرة من الدوام املدرسي كاحلصة اخلامسة والسادسة.

لزماته معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومست -البعد الخامس
 الضرورية واألدوات والمواد العملية:

 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (20)رقم يوضح اجلدول 
معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية  :20جدول 

 من وجهة نظر المدرس.

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى
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 1 كبرية جداً  92.59 0.688 4.630 قلة توافر املختربات يف املدارس.1

2
 -قلة التمديدات الضرورية يف املخترب ) ماء

 3 كبرية جداً  89.63 0.849 4.481 حرارة ...(. –كهرباء 

 8 كبرية 80.74 1.018 4.037 ضيق مساحة املخترب.3

4
قلة تواجد غرفة حتضري للتجارب منفصلة 

 4 كبرية جداً  87.41 0.839 4.370 عن املخترب.

5

قلة وسائل األمن والسالمة يف املخترب 
، اإلسعافات األولية، )طفايات احلريق

 جهاز كشف احلريق(.
 6 كبرية جداً  85.19 1.196 4.259

 7 كبرية 83.70 0.921 4.185 للمخترب.قلة التهوية اجليدة واملستمرة 6

7
نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء 

 2 كبرية جداً  91.85 0.747 4.593 التجارب.

8
ضعف املوارد املالية الالزمة إلجراء 

 التجارب املخربية.
 5 كبرية جداً  86.67 0.920 4.333

9
قلة صيانة األجهزة واألدوات املعملية 

 8 كبرية 80.74 1.126 4.037 بشكل دوري.

10
قلة االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة 

 10 كبرية 76.30 1.001 3.815 وإعادهتا إىل أماكنها.

 9 كبرية 79.26 0.898 3.963 انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية.11

  كبرية جداً  84.92 4.2460.957 مجيع الفقرات
عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (20)رقم يظهر اجلدول 

من وجهة نظر املدرسني مع  املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية
، يف حني %(84.92)وبوزن نسيب  بدرجة كبرية جداً  (4.246)متوسط حسايب لكامل البعد قدره 

اليت تنص  (1)، أخذت الفقرة (3.815)و  (4.630)وسطات احلسابية يف البعد بني القيمتني تراوحت املت
" أعلى متوسط حسايب بني املعوقات يف البعد اخلامس بوزن قلة توافر املختربات يف املدارسعلى "

واألدوات نقص األجهزة اليت تنص على " (7)ومستوى كبري جداً، يليها الفقرة  %(92.59)نسيب قدره
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91.85)" بوزن نسيب قدره الالزمة إلجراء التجارب اليت تنص  (2)ومستوى كبري جداً، مث الفقرة %(
 %(89.63)" بوزن نسيب قدره حرارة ...( -كهرباء   -قلة التمديدات الضرورية يف املخترب )ماءعلى "

" فجاءت ملواد الكيميائيةانتهاء صالحية بعض االيت تنص على " (11)ومستوى كبري جداً، أما الفقرة 
اليت  (10)ومستوى كبري، ويف املرتبة األخرية الفقرة  %(79.26)يف املرتبة قبل األخرية بوزن نسيب قدره 

 %(76.30)" بوزن نسيب قلة االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة وإعادهتا إىل أماكنهاتنص على "
 ومستوى كبري.

على أعلى رتبة بني  على "قلة توافر املختربات يف املدارس" اليت تنص (1)الفقرة يفسر حصول       
فقرات البعد اخلامس وأعلى متوسط حسايب بني فقرات االستبانة كلها ومبستوى كبري جداً أن مدرس 

تدريس وحجر األساس لشرح وتفسري املفاهيم الالكيمياء ينظر إىل املخرب املدرسي كأهم عامل يف 
الفقرة هذه الفقرة مع الفقرات ذات الرتتيب األول لألبعاد الثالثة األوىل وهم الكيميائية، وأيضاً ترتبط 

 (11)الفقرة من البعد األول و  اليت تنص على "التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها" (7)
لة اليت تنص على "ق (10)الفقرة من البعد الثاين و  اليت تنص على "تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم"

ما يؤكد احلاح املدرسني على أهية خمرب الكيمياء  توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب وإعدادها"
أن مدارس املخيمات تفتقر إىل أدىن مقومات خمابر الكيمياء  حيث لذلك، وضرورة توفري البىن التحتية

يت تنص على "نقص ال (7)الفقرة ويكتفي املدرس بالشروحات النظرية دون اجلانب العملي، تلتها 
بوزن نسيب كبري جدًا وهو ما يؤكد على ضرورة جتهيز  األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب"

اجناز البىن التحتية باألدوات واألجهزة املناسبة للتجارب املقررة يف املنهاج االنتهاء من املختربات بعد 
حرارة  -كهرباء   -الضرورية يف املخترب )ماءاليت تنص على "قلة التمديدات  (2)الفقرة الدراسي، مث 

ساسية والضرورية ألي خمترب يف سبيل اجناز كيد املدرسني على قلة اخلدمات األويفسر ذلك تأ ...("
قلة تواجد " (4)تال ذلك الفقرة  مبثابة عصب العمل املخربي، واليت تعد ات العمليةالتجارب واالختبار 

ضعف املوارد املالية الالزمة إلجراء التجارب " (8)والفقرة "املختربغرفة حتضري للتجارب منفصلة عن 
، اإلسعافات األولية، قلة وسائل األمن والسالمة يف املخترب )طفايات احلريق" (5)والفقرة  "املخربية

منفصلة  لتجاربوتدعم إقامة غرف خاصة بالتحضري ا بأوزان نسبية متقاربة "جهاز كشف احلريق(
ان ووضع األدوات واملواد الكيميائية واألجهزة فيها وتوفري وسائل احلماية واألم ربعن قاعة املخت

لكل جتربة وتأمني الدعم املادي للتجارب وعدم تعقيد التدابري الشرائية لرفد املخترب بكل ما  الالزمني
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اليت  (10)قرة الفتلتها  اليت تنص على "انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية" (11)الفقرة يلزم، أما 
جاءتا يف آخر ترتيب فقرات  تنص على "قلة االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة وإعادهتا إىل أماكنها"

البعد واليت تفسر بضرورة احلفاظ على املواد الكيميائية واألجهزة وااللتزام بإعادهتا إىل أمكنتها وفق 
مان عملها واالستفادة منها وعدم ختريبها اخلطوات املنصوص عليها يف التعليمات لكل مادة وأداة لض

وهو ما يسهل العمل وتنفيذ التجارب يف حال كانت التجارب تنفذ من قبل أكثر من مدرس ضمن 
 املخترب.

معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع مقارنة نتائج األبعاد الخمسة ل -أ
 :من وجهة نظر المدرسين

 :(21)رقم مت حساب املعامالت اإلحصائية لكل بعد من أبعاد االستبانة كما يوضح ذلك اجلدول 
المعامالت اإلحصائية لألبعاد الخمسة لمعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من  :21جدول 

 وجهة نظر المدرسين.

 األبعاد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 األول
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب 

 املدرسي.
5 متوسطة2.8301.10856.59

2 كبرية3.7071.13074.13 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. الثاين

3 كبرية3.5121.11370.23 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس. الثالث

 الرابع
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة 

 املدرسية والبيئة الصفية.
4 متوسطة3.3011.09466.02

 اخلامس
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة 
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات 

 واملواد العملية.
1 كبرية جداً 4.2460.95784.92

  كبيرة 70.38 1.171 3.519 جميع األبعاد
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عوقات تعلم قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية لألبعاد م (21)رقم اجلدول نالحظ من 
 بدرجة كبرية (3.519)من وجهة نظر املدرسني مع متوسط حسايب لكامل االستبانة قدره الكيمياء 

 (4.246)، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية ألبعاد االستبانة بني القيمتني %(70.38)وبوزن نسيب 
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ، وأخذ البعد اخلامس والذي ينص على "(2.830)و 

" أعلى متوسط حسايب بني األبعاد بوزن نسيب قدره ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة ينص على " والذيومستوى كبري جداً، يليه البعد الثاين  %(84.92)

معوقات تعلم ينص على " والذيومستوى كبري، مث البعد الثالث  %(74.13)" بوزن نسيب قدره بالطلبة
ينص  الذيو ومستوى كبري، مث البعد الرابع  %(70.23)" بوزن نسيب قدره الكيمياء املتعلقة باملدرس

" يأيت يف املرتبة قبل األخرية بوزن معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة املدرسية والبيئة الصفيةعلى "
معوقات ينص على " والذيومستوى متوسط، ويف املرتبة األخرية البعد األول  %(66.02)نسيب قدره 

 ومستوى متوسط. %(56.59)" بوزن نسيب تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب املدرسي
البعد اخلامس الذي ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب  ويفسر حصول

أكرب وزن نسيب بني األبعاد ومستوى كبري جدًا على  ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية"
أهية املخترب املدرسي يف توضيح املفاهيم الكيميائية وما يعانيه املدرس من صعوبات يف غياب املخترب 

خاصة أن علم الكيمياء قائم على التجريب وحيتاج و حتول دون ايصال الفهم الصحيح للمعلومة 
البعد الثاين الذي ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة ليه ي الطالب إلدراك ذلك حبواسه، مث

ما يؤمن به املدرسون  ور العملية التعليمية ومثرهتا وهذاالطالب هو حميعد " ومبستوى كبري حيث بالطلبة
يُنجز القسم  ى الصعوبات واملعوقات اليت تواجه الطلبةالتغلب علاألكرب، وعند ويولونه االهتمام 

الثالث الذي ينص على ، يليه البعد اوخمرجاهتة التعليمية وتعزيز جودهتا حتسني العملي األكرب يف
ودته تعتمد املدرسون بأن نوعية التعليم وج حيث يدرك" "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس

ة مواكبته على تطوير مهاراته باستمرار و قدر ل باإلضافةاملدرس  بشكل رئيس على امكانيات وخربات
يف املرتبة قبل األخرية ، ويأيت مناسب لهتأمني مقابل مادي والعمل على الطرائق احلديثة يف التعليم 

مبستوى  البعد الرابع الذي ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية"
إىل تأمني أبنية خمصصة وجمهزة  ضافةباإلهية التواصل مع األسرة يف متابعة حتصيل الطالب متوسط أل

البعد األول الذي ينص على سري العملية التعليمية بشكل جيد، ويف املرتبة األخرية يأيت  تضمنمبا 
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ن املناهج الدراسية مبستوى متوسط ويفسر بأ "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب املدرسي"
على التطور اهلائل والضخم  ومواكبةيثة يف التعليم النظريات احلد يالئملتحسني مبا حباجة دائمة إىل ا

 يف علم الكيمياء والذي يوجب على إدارة املناهج حتديث الكتب املدرسية باستمرار. 
اض يف توافر التجهيزات واملواد ن هناك اخنفأب (2007)احلمادي  دراسة وتتفق الدراسة مع نتائج

، ومع دراسة آل والسالمة الضروريني للعمل املخربيألدوات واألجهزة وعدم توفر متطلبات األمن او 
نقص يف األدوات واملواد الالزمة إلجراء التجارب وصعوبة اجراءات توفري بوجود  هـ(1427)صويان 

 يف نقص بوجود (2008)، وتتفق أيضًا مع دراسة طه الكيمياء اتوصيانة التقنيات الالزمة ملخترب 
املعلمني يعزون من  %(86)بأن Ayoubi & BouJaude(2006)مع دراسة  أيضاً ، و جتهيزات املخترب

، ومع دراسة املعوقات اليت تعرتضهم إىل عدم وجود التجهيزات واملواد واألجهزة الالزمة يف املخرب
أكرب معوقات استخدام املخرب هي عدم توفر األدوات واملواد واألجهزة الكيميائية  بأن (2006)الرفاعي 

، ومع دراسة واد املستخدمة للتجارب وقلة تدريب املدرسني على إجراء التجاربوانتهاء صالحية امل
عدم توفر املواد و  معوقات أساسية للعمل املخربي هي عدم توفر األجهزةوجود ب (1988)اخلليلي

 .واألدوات
أن العامل األكثر تأثرياً يف تعلم مادة الكيمياء من وجهة  يف (1987)وختتلف مع دراسة بصول 

ليها العوامل املتعلقة باملخترب مث تلب مث العوامل املتعلقة باملعلم نظر املعلمني واملعلمات يتعلق بالطا
نقص اإلعداد والتدريب األكادميي للمعلم واألسباب اخلاصة بالكتاب املدرسي وأخريًا األسباب 

1435)، وختتلف مع دراسة احلرتومي م اإلدارياخلاصة بالتنظي املعوقات املتعلقة مبقررات بأن هـ(
ليها تعلقة باألجهزة واألدوات واملواد ليها املعوقات املتت جاءت أوالً  الكيمياء والربنامج املدرسي

عوقات املتعلقة املعوقات املتعلقة بالطالب مث املعوقات املتعلقة مبعلم الكيمياء وحمضر املخترب وأخريًا امل
Feyzioglu، وختتلف أيضًا مع دراسة بقاعة املخترب ومستلزماته ،Demirdag،Ates & Cobanoglu 

Altun(2011)  أن مدرسي مادة الكيمياء يستخدمون الوسائل واألنشطة والتجارب العلمية القائمة يف
ويعزى سبب االتفاق واالختالف . على الفرضيات بكثرة وذلك لتوفر املواد واألجهزة يف خمرب الكيمياء

بأنه يف حال قلة تنفيذ التجارب املخربية ينعكس ذلك بشكل كبري على مستوى الطلبة بشكل 
طردي، أما حال وجود املخترب بشكل فعال يف الدروس فغالباً تؤدي إىل حتسن مستوى الطلبة وتظهر 

 لتجارب والنشاطات املخربية.املعوقات املتعلقة باملنهاج املدرسي وقدرة املدرس على تنفيذ ا
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 ثانياا: النتائج التي تم الحصول عليها من اإلستبانة المفتوحة

ما أهم معوقات تعلم الكيمياء التي تواجه طلبة الصف التاسع من وجهة  .1
 نظرك؟

تنوعت إجابات املدرسني واملدرسات عن معوقات تعلم الكيمياء يف االستبانة املفتوحة واليت ورد 
 :حيث اكدت عينة املدرسني املعوقات التالية فقرات االستبانةأغلبها ضمن 

عدم استخدام الوسائل واألجهزة واألدوات املتوفرة يف استكمال املناهج قبل صف التاسع و  عدم -1
عدم ميول الطالب ق من املادة العتقادهم بصعوبتها و اخلوف والقليئة احمليطة مبا خيدم الكيمياء و الب

 العلمية.إىل املواد 
كفاءات التعليمية عند املدرسني وعدم انتظام الدوام عدم وجود العدم وجود الوسائل التعليمية و  -2

 املشكالت اليت يعاين منها الطالب.املدرسي و 
املعوقات كثرية أن حياول املدرس أن يشرح للطالب أنواع التفاعالت الكيميائية ويتم سردها دون  -3

فاعل وحتصل قلة املعرفة للطالب ألن علم الكيمياء هو علم جترييب قائم أن يعرف الطالب نوع كل ت
على تثبيت املعلومة بالتجربة أو ذكرنا هلم ذلك فإهنم حيتاجون إىل التوضيح أكثر واملشاهدة ونتائج 
التجربة تكون واضحة هلم فهذا حيسن للطالب فهم املادة ومعرفة مشوليتها ومدى تطابقها مع الواقع 

 ن فيه.الذي حن
عدم وجود خمترب إلجراء التجارب حىت يتعرف الطالب على املواد الكيميائية األساسية )محوض،  -4

صيص دروس يف املنهاج ملراجعة احلساب دن( وإجراء بعض التجارب البسيطة وضرورة ختأسس، معا
 قلة التزام الطالب بالدوام.وي الذي مر معهم يف الثامن و الكيما

يف املدارس على شكل غرف خالية من املواد الكيميائية الالزمة إلجراء التجارب وجود املختربات  -5
عدم و  للحريق، اسعافات أولية وغريها( املخربية وقلة التمديدات يف املخترب )ماء، كهرباء، طفايات

ة اليت البيئة املنزلية والظروف األمنيعف املوارد املالية يف املدارس و وجود هتوية جيدة يف املختربات وض
 يعيشها الطالب.

اعتماد املنهاج  صف التاسع )الكيمياء( من حيث تتدرج مأساة التعليم يف سوريا يف منهاج ال -6
كدرجة أوىل على وسيلة التلقني األحادي حيث يتم تلقني الطالب كميات كبرية من املعلومات مما 
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توفرة إلعطاء املدة املتعددة و ستيعاب الطالب كافة املعلومات وعدم تواجد طرق إعطاء محيول دون ا
إلعاقة االستيعاب وجود معوق النزوح الداخلي واخلارجي فهذا املعوق كان سببًا الدرس غري كافية و 

 عدم تالئم املنهاج املعطى مع التطورات اليت واكبت عصرنا هذا.لدى الطالب و 
 السبب األهم واألوحد من وجهة نظري هو الوضع األمين والقصف. -7
ادر التدريسي غري املختص وانقطاع الطالب عن الدراسة وعدم توفر املخابر يف ملدارس وعدم لكا -8

 كثرة عدد الطالب يف الصف الدراسي الواحد وتفاوت مستواهم.توفر أجهزة عرض مرئية و 
وصول الطالب إىل الصف التاسع مع عدم وصول مستواه يف الكيمياء إىل السابع وهذا عند  -9

قلة املدرسني املختصني يف الكيمياء مما يؤدي إىل بقاء الطالب بدون مدرس كيمياء أغلب الطلبة، و 
وذلك لعدم توفر كفاالت ألغلب املدرسني، وقلة االعتماد على التجربة العلمية املخربية وعدم 

 استخدام بعض املدرسني لألساليب والطرق التدريسية املناسبة لتدريس الكيمياء.
أعداد الطالب الزمة للتجربة إن وجد املخرب و عدم توفر املواد الاملدارس و  عدم توفر خمابر يف -10

عدم وجود و عدم توفر البيئة املناسبة للقيام بالتجارب مح قيام مجيع الطالب بالتجربة و الكبرية ال يس
 قواعد السالمة يف املخترب.

النقطة األهم معلومات السنوات السابقة تكون معدومة لدى الطالب وذلك لعدة أسباب من  -11
 أهها قلة الكادر املؤهل وضعف االمكانيات بشكل عام إضافة إىل الواقع األمين.

يمياء قلة اهتمام الطلبة مبادة الكالالزمة للتجارب الكيميائية و  قلة املخابر العلمية والتجهيزات -12
 الوضع األمين املرتدي يف البلد بشكل عام.رتباطها حبياهتم و لضعف ا

متابعة الطلبة للصفوف العلمية وقلة املخابر والفنيني املقيمني على املخابر وصعوبة تأمني  -13
 مستلزمات املخابر، وإن وجد املخرب فإن الطالب ال يستطيع عمل التجربة بنفسه.

ة التعرف على استخدام قلياء والدرس النظري ال يكفي و وقلة اخلربة وعدم وجود خمابر للكيم -14
 قلة تدريب املعلم على أحدث أساليب التدريس.املخرب و 

افية إلمتام الدرس بشكل  احلصة غري كهنا تلزم الستكمال فهم الطالب و قلة التجارب املخربية أل -15
يوجد معلومات جيب ذكرها انقطاع الطالب عن الدراسة حيث أنه يف الصف الثامن والسابع كامل و 

 يف الصف التاسع.
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معلمي وفر املخرب واالدوات واملواد و عدم تلعلمي يف الصف السابع والثامن و ضعف التأهيل او  -16
 الصف الثامن والسابع غري أكفاء علمياً.

قلة االساتذة اسي للطالب يف الصفوف السابقة وعدم توفر املخابر واملعدات و االنقطاع الدر  -17
 تصني.املخ
 عدم وجود خمابر كيميائية يستطيع املدرس ايصال الفكرة فيها للطالب مجيعاً. -18
 عدم وجود املخابر واملواد األولية إلجراء التجارب مع الطالب.-19
 عدم وجود الوسائل التعليمية واملخابر لتبسيط املعلومات. -20
أهم معوق هو انقطاع الطلبة لفرتات طويلة عن املدرسة بسبب األوضاع األمنية وحركات النزوح  -21

مما سبب هلم ضياع حلقات دراسية وأجربهم ذلك للدخول إىل الصف التاسع دون دراسة مراحل 
سابقة )سابع وثامن( مما أدى إىل عدم دراسة مادة الكيمياء بشكل متسلسل فكانت مرحلة الصف 

ع هي مرحلة تأسيسية للطلبة يف مادة الكيمياء وليست مرحلة مكملة للمرحلتني السابقتني التاس
 )السابع والثامن(.

أهم املعوقات نظرة الطالب إىل أن مادة الكيمياء صعبة غري مرتبطة باحلياة العملية إضافة لعدم  -22
 وصول الطالب إىل املدارس. الكيميائية والظروف احمليطة وصعوبةوجود جتارب علمية توضح املفاهيم 

 عدم وجود وسائل وعدم وجود خمترب أو مكان مناسب وانقطاع الطالب عن الدراسة لفرتات. -23
عدم القدرة على استيعاب التجارب الكيميائية يز الطلبة وفهمهم لبعض الدروس و عدم ترك -24

 مي العديد من احملفزات هلمتقد عدم اهتمام الطلبة باملادة بالرغم منام مبادة الكيمياء و وضعف ع
 انقطاع الطالب عن املدرسة لبعض السنوات مما يؤدي لغياب كبري من املعلومات عنهم.و 

حبث احلساب كوهنا مادة ال تنجح وال ترسب و   قلة اهتمام األهل والطالب مبادة الكيمياء -25
 ولو بشكل مصغر.تأمني خمابر كيميائية راجعة وإعادة يف الصف التاسع و الكيماوي حيتاج مل

طرحت يف فقرات االستبانة وجاءت  ُيالحظ أن املدرسني يف االستبانة أبدوا املعوقات نفسها اليت
تقريبًا بتواتر مشابه للرتتيب الذي حصلنا عليه ضمن فقرات االستبانة كتكرارهم ألهية املخترب 

تعليمي السابق واالنقطاع عن والوسائل التعليمية واملعوقات املتعلقة بالطلبة مثل ضعف املستوى ال
الدراسة وقلة االمكانيات املادية ما يدل على استكمال فقرات االستبانة ألهم املعوقات املتعلقة بتعلم 

 الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع.
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 ما أسباب هذه المعوقات وما مدى انتشارها؟ .2
 ظر املدرسني ما يلي: من االسباب اليت ادت إىل ظهور معوقات تعليم الكيمياء حبسب وجهة ن

 انتقال الطالب إىل الصف التاسع دون دراسة الصفوف االنتقالية السابع والثامن. -1
املدرسي  املدرسون غري متفرغني للعملرتبويني وفشل اجملمعات الرتبوية و عدم فاعلية املوجهني ال -2
 الطالب قسم كبري منهم فاقد للدافعية.و 
عدم وجود خمابر هلذا الغرض وعدم توفر هذه املواد الالزمة لتوضيح هذه املفاهيم وتبياهنا بشكل  -3

 واضح.
 املشكلة منتشرة بشكل كبري ألهنا حتتاج إىل امكانيات مادية وأمكنة خمصصة وجتهيزات معينة. -4
اك سبب آخر ضعف املوارد املالية بشكل عام وانتشار هذه املعوقات كبري يف مدارسنا وهن -5

 النتشارها هو الوضع األمين الراهن الذي نعيشه.
املفهوم يصال املعلومة إىل ذهن الطالب و الوقت الذي مت ختصيصه حلصة الدرس غري كايف إل -6

تدهور و  واخلارجيةمعاناة الطالب من حركة اهلجرة الداخلية ال يتالءم مع تفكري الطالب و  ياإليديولوج
 انتشارها بشكل كبري جداً.اناة الطالب من الوضع األمين و بسبب معصحة الطالب النفسية 

 أسباهبا معروفة للجميع. -7
قلة عدد املدارس اجلاهزة الستقبال الطالب بسبب الكوادر التدريسية بسبب احلرب و هجرة أغلب  -8

 عرض.عدم توفر اإلمكانيات املالية الالزمة لتجهيز املخابر وأجهزة الق هبا و الدمار الذي حل
وعدم توفر املواد املخربية والتجهيزات للمواد  ت للمدرسني أو تدين دخل املدرسنيعدم توفر كفاال -9

 واألدوات.
 عدم اهتمام القائمني على العمل باملخابر وعدم االهتمام بتأمني املواد الالزمة للتجارب. -10
 العامل املادي واألمين وهو أهم األسباب إضافة إىل الكادر. -11
عدم وجود جهة رمسية فاعلة وحقيقية تتبىن العملية التعليمية وتوفر احتياجات املدارس بشكل  -12

 عام واملخابر بشكل خاص.
 أسباهبا الناحية املالية وقلة اهتمام اإلدارة هلذا العمل وكثرية االنتشار. -13
 احلرب وانتشارها قليل حسب سخونة املنطقة. -14
 التعليمية. املنهاج وقلة الوسائل -15
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 احلرب والشهادات املزورة للمعلمني وفساد اجملمعات الرتبوية بالتوظيف وانتشارها كبري جداً. -16
 فساد اجملمعات الرتبوية بالتعيني وقلة املوارد وضعف رواتب املدرسني. -17
 أسباهبا مادية. -18
 مادية حبتة. -19
 بالدرجة األوىل مادية وعدم وجود النية للتطبيق. -20
 األوضاع األمنية الغري مستقرة وحركات النزوح ومدى انتشارها كبرية. -21
الظروف األمنية احمليطة وحالة احلرب والنزوح إضافة إىل ضعف املناهج وترابطها وتنسيق املواضيع  -22

 وارتباطها مع بعضها.
 فارغ. -23
زمات املختربات الكيميائية مما يشكل عائق كبري وبالتايل أحاول كمدرس أن عدم توفر مستل -24

أجعل الطالب يتصوروا ويتخيلوا التجربة احلاصلة وبالتايل صعوبة يف إيصال بعض األفكار، وموعد 
 بعض الدروس يشكل عائق لدي إذ تكون غري كافية.

 قلة اهتمام األهل. -25
يتفق الباحث مع آراء املدرسني بأن أسباب معوقات تعلم الكيمياء وانتشارها الكبري إىل ظروف 
احلرب اليت أدت إىل حالة مادية متدنية جدًا ال تليب مستلزمات العملية التعليمية وما رافقها من قلة 

بة والنزوح وجود خمتربات مدرسية ووسائل تعليمية وضعف االمكانيات وشعور اخلوف املالزم للطل
 املتكرر وهجرة الكفاءات التعليمية والوضع املادي للمدرسني احلاليني كل ذلك بنسب وتأثري كبريين.

 ما طرق المعالجة التي تقترحها؟ .3
اكدت عينة املدرسني من خالل اجاباهتم على االعتماد على طرق التدريس احلديثة اليت جتعل املتعلم 

هية دمج االساليب التقنية احلديثة يف العملية ة إىل أباالضافعنصر اساسي يف العملية التعليمية 
 التعليمية، من ضمن املقرتحات اليت اكدها املدرسني من خالل اجاباهتم مايلي:

تعزيز وحدة التقنيات واملواد بالكتاب حىت يتم اطالعهم على الكثري من منجزات التكنولوجيا  -1
 توفري أدوات املخرب ليخدم جتارب الدروس كاملة.بداع و واالاملعاصرة ليكونوا قادرين على االبتكار 

 تفعيل عمل املوجهني الرتبويني.احضار وسائل تعليمية ودورات تدريبية للمدرسني و  -2
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الطرق واضحة لفهم هذه املادة هي وجود خمابر حديثة تتوفر فيها كافة متطلبات التجارب من  -3
 الدقيقة واألدوات املخربية. توفر املاء والغاز والكهرباء وامليازين

صرف املزيد من االمكانيات لتجهيز خمابر ولو مصغرة لكسر احلاجز بني الطالب واملخترب توعية  -4
 األهل إىل أهية التعليم وضرورة إرسال أوالدهم إىل املدارس والتزامهم بالدوام.

آلمنة للدراسة جيب استخدام حيق للطالب أن يعيش يف أمان يف أماكن دراسته بعد وجود البيئة ا -5
األنشطة املخربية يف تدريس الكيمياء ألن ذلك يكون فعااًل يف مساعدة الطالب على بناء معرفتهم 
وتطوير مهاراهتم املنطقية واالستقصائية والقدرة على حل املشكالت وتطوير املهارات احلركية وتعزيز 

الكيميائية أكثر واقعية ويف حال عدم توفر املواد االجتاهات االجيابية اجتاه الكيمياء وجعل الظواهر 
الالزمة فيجب على األقل توفري برامج تعليمية كيميائية تظهر التفاعالت مع عرضها وفق جهاز 

 اسقاط مدرسي.
عدم االعتماد على طريقة واحدة يف التعليم كطريقة التلقني األحادي ألن هذه الطريقة يف وجهة  -6

ريس كطريقة احلوار اعتماد طرق متعددة يف التداملعلومة إىل ذهن الطالب و يصال نظري ال تكفي إل
تغيري أو تعديل املنهاج ون كايف للطالب لفهم املعلومة و جيب متديد وقت احلصة لكي يكواملناقشة و 

االمل األهم الذي جيب أن تتوافر للطالب علمية والتكنولوجية املعاصرة و لكي يتالءم مع التطورات ال
 مل االهتمام بصحة الطالب النفسية واجلسدية.وهو عا

 توفري بيئة آمنة وإن كان من الصعب ذلك. -7
 جتهيز املدارس باملخابر واملعدات الالزمة.ب غلى فئات حسب مستوى الطالب و تقسيم الطال -8
االهتمام بالطالب ورفع مستواهم يف الصفوف اليت تسبق الصف التاسع، وتوفري الدعم املناسب  -9
كايف للتجهيزات املخربية واملواد الالزمة وتوفري املختربات، ورفع مستوى الدخل للمدرسني وذلك ال

 جلذب الكفاءات والعقول واستغالهلا.
 للتجارب يف كل مدرسة. التعاون ما بني املدارس والقائمني على تأمني املواد الالزمة -10
 ناحية املادية.تأهيل كادر قادر اإلعطاء بشكل أفضل مع مراعاة ال -11
توفري الدعم املايل الالزم لتشغيل وترميم املخابر العملية وزيادة حصص املادة، إجراء دورات  -12

 تدريبية لرفع املستوى العلمي ومواكبة التطور العلمي يف العامل.
 وجود خمابر وأجهزة تكفي جلميع الطلبة. -13
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التعرف على مواصفات طرق التدريس يومي و  يتعرض هلا الطالب بشكل معاجلة املشكالت اليت -14
 الناجحة.

وضع خطة منهجية جديدة لكتاب الكيمياء وخاصة توفري املخابر واملواد الكيميائية والوسائل  -15
 الفيزيائية وتوفري حاسب وجهاز اسقاط.

ومواد  انشاء خمابر جمهزة بأدوات ولوية و اعطاء املدرسني املختصني األتدقيق شهادات املدرسني و  -16
 كافية.

تصحيح كامل لسري العملية الرتبوية وتعيني األشخاص األكفاء ودعم املدارس بالوسائل  -17
 باألدوات.

 إجياد حلول مناسبة ولو بأدوات بسيطة لتغطية بعض التجارب الكيميائية وايصاهلا للطالب. -18
 العمل على إجياد حلول مادية وتوفري املادة لتجهيز املخابر وتوفري بعض املواد األساسية. -19
 توفري بعض املواد إلجراء بعض لتجارب البسيطة على أقل تقدير ملساعدة الطالب لفهم املعلومة. -20
 إقامة دورات تكثيفية للطلبة املنقطعني دراسياً. -21
توفري خمابر وجتهيزات مواضيع وارتباطها بالواقع و نهاج متطور بالنسبة للمتوفري بيئة آمنة للتعليم و  -22

 جتارب علمية تدعم مواضيع الكيمياء.
تأمني وسائل تعليمية كيميائية مناسبة وجيدة تفي بالغرض، وتأمني مكان آمن ومريح من أجل  -23

 إجراء التجارب.
 توفري مستلزمات وخمابر إلجراء جتارب الكيمياء. -24
 رفع عالمات العلوم العامة وتأمني خمابر. -25

يقرتح املدرسون بالدرجة األوىل توفري االمكانيات املادية إلنشاء املختربات املدرسية ومستلزماهتا وتأمني 
الوسائل التعليمية بشكل يتناسب واحلاجة امللحة لذلك ضمن مدارس املخيمات مع تأكيدهم على 

عليم باستخدام الوسائل التعليمية والتنويع بينها يف بيئة آمنة تتيح ضرورة اتباع الطرق احلديثة يف الت
للطالب الرتكيز والتفاعل مع املدرس وعدم التشتت املرافق لشعور اخلوف من القصف، وأيضًا يقرتح 
املدرسون طرقاً ملعاجلة معوقات تعلم الطلبة املنقطعني دراسياً وذوي التحصيل املتدين إضافًة إىل ضرورة 

الحات االدارية لدوائر التعليم وزيادة رواتب املدرسني بشكل يغطي احتياجاهتم وال يضطرهم إىل االص
 العمل االضايف لسد متطلباهتم االساسية وجلذب الكفاءات وأصحاب اخلربات.
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 ماذا تقترح لتحسين تعلم الكيمياء؟ .4
ية وربطها باحلياة أي أن يتضمن الدرس معلومات إضافية لتشويق الطالب وتوسيع ثقافتهم العلم -1
استخدام الطرق احلديثة واالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس وسيع فقرة "الكيمياء يف حياتنا" و ت

 استخدام الوسائل التعليمية احلديثة وخصوصاً الكمبيوتر.صوصاً العصف الذهين وفكر لتبدع و وخ
إعداد املدرسني من خالل مية و لتعليإحضار األدوات اخلاصة باملختربات والوسائل اتطوير املناهج و  -2

 دورات تعليمية.
أن يكون الدرس داخل املخرب إلجراء التجارب العملية احلاصلة وتفهمها وإيضاحها للطالب  -3

 ومناقشة ذلك مع الطالب حىت تكون املعلومات واضحة ومفهومة لدى الطالب.
ان تكون حصص الكيمياء العملية خارج الدروس العادية وقد تكون غري حمدودة بوقت احلصص  -4

 املدرسية.
األمان للطالب وجود الظروف البيئية اجليدة للطالب سواًء يف منزله أو يف مدرسته ووجود األمن و  -5

اركة الطالب ومشتوافر الوسائل التعليمية للطالب لتوضيح الفكرة بشكل أفضل يف كال املكانيني و 
اإلكثار من األسئلة يف هناية كل درس ويف لفردية بني الطالب و مراعاة الفروق اباألنشطة املخربية و 

 وسطه وهي أسئلة مميزة للطالب مستعملني شىت وسائل البحث العلمي.
فذلك يعزز ثقة الطالب  جيب تقدمي الدعم النفسي للطالباتباع طريقة واحدة يف التعليم و عدم  -6

توفر ا تضع الطالب على أرض الواقع و جيب أن تتوافر املخابر الكيميائية يف مجيع املدارس ألهنبنفسه و 
 الوقت الكايف للحصة.

إلجراء التجارب وتعديل املناهج حبيث توضع الفقرات اليت تربط  تدعيم املدارس باملواد الالزمة -7
 الكيمياء باحلياة.

الرتكيز على الكيمياء احلياتية املوجودة يف حياة الطالب واالكثار من الصور التوضيحية يف الكتاب  -8
 املدرسي وإن أمكن وجود فيديوهات داعمة للكتاب.

االهتمام باملناهج وجعلها قريبة من األمثلة اليت يراها الطالب يف بيته، وتوفري دعم كايف للتجهيزات  -9
 ناسب للمدرسني، وتوفري أدوات الستخدام طرائق تدريس مناسبة.واملواد وتوفري دخل م

تأمني البيئة األساسية للمخابر يف املدارس وتأمني املواد الالزمة للتجارب وخاصة املرحلة  -10
 اإلعدادية وتأمني وسائل احلماية واألمان للمخابر.
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 .إقامة دورات تقوية تأهيل تربوي إضافة إىل طرق تدريس الكيمياء -11
إجراء دورات تعريفية للطالب تبني ارتباط مادة الكيمياء باحلياة العملية وفائدهتا على اجملتمع،  -12

وبناء خمابر علمية حديثة تناسب التطور العلمي احلديث، وفصل دروس الكيمياء عن دروس الفيزياء 
 حبيث يكون املدرس الذي يقدم مادة الكيمياء خمتص وخريج قسم الكيمياء.

حماولة وضع الكتب الكيميائية يف مكتبة املدرسة وانزال مادة الكيمياء إىل الصفوف الدنيا وإجياد  -13
 خمابر وجتارب تكفي جلميع الطلبة.

التعرف طالب على العناصر يف الطبيعة و تعريف النقية على هيئة عنصر أو مركبات و توفر مواد  -14
قياس الكتلة، قياس شدة التيار، قياس درجة  على النظام الدويل لوحدات القياس )قياس الزمن،

 احلرارة(.
زيادة حصص الكيمياء وتوفري املخابر اجملهزة بشكل كامل وتبسيط املواضيع املوجودة يف املنهاج  -15

 وزيادة عدد الدروس حبيث كل درس ينتهي حبصة.
 دعم املدارس بالوسائل الالزمة. -16
 اليت تساعد على الفهم من قبل أساتذة خمتصني.االهتمام باملخابر وإجراء التجارب  -17
التجارب العلمية يف املدرسة ومشاركة الطالب حبلقات حبث علمية وتوظيف بعض الطالب  -18

 ببعض التجارب البسيطة الغري مكلفة.
 االكثار من التجارب العلمية داخل املدرسة واشراك الطالب يف تلك التجارب. -19
 عدة هلذا الشأن وتكليف الطالب إلجراء بعض التجارب البسيطة.توفري خمابر جمهزة وم -20
توفري جو مناسب مثل إقامة املخابر يف كل املدارس وتوفري املواد الكيميائية واألدوات الضرورية  -21

 إلجراء التجارب العلمية املناسبة ملنهاج الطلبة.
إقامة دورات فاء لتعليم الكيمياء و درسني أكتوفري مهاج الكيمياء باحلياة العملية و ارتباط من -22

 للمدرسني يف طرائق تدريس الكيمياء.
 وسائل وخمترب ومكان آمن. -23
تكثيف الدروس حيث أن الطلبة قد انقطعوا فرتة طويلة عن الدراسة وبالتايل أصبحوا مغيبني عن  -24

تعليم الطلبة بعض األفكار اهلامة، وإجراء نشاطات صيفية تدخل ضمنها مادة الكيمياء وذلك ب
 لبعض رموز العناصر وتشجيعهم على حمبة املادة.
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 ارشاد األهايل إىل أهية الكيمياء حلض أوالدهم على تعلم الكيمياء. -25
يقرتح املدرسون لتحسني تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات الرتكيز على 

كأساس لشرح املفاهيم واملعلومات اجلديدة، والتنوع أهية املخترب املدرسي واعتماد التجارب املخربية  
يف وسائل التعليم وتنظيم استخدامها وفصل املنهاج الدراسي للكيمياء عن املنهاج الدراسي للفيزياء 
يف الكتاب املدرسي وتطويره مبا يواكب تطور علم الكيمياء ويالمس بيئة الطلبة وحاجاهتم وربطه 

طرق التلقني اليت تدفع الطلبة للحفظ دون الفهم وإقامة دورات تدريبية  باحلياة العملية واالبتعاد عن
 للمدرسني على الطرق احلديثة يف التعليم مع ضرورة توفري حصص إضافية للدروس العملية.

ما معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر  :السؤال الثاني
 الطلبة؟

ملعوقات وقام حبساب املعامالت اإلحصائية لفقرات من وضعت مخس أبعاد رئيسة لدراسة ا
متوسطات حسابية واحنرافات معيارية والوزن النسيب لكل فقرة وترتيبها ضمن البعد املدروس وتبيان 

 أكرب هذه املعوقات وأسباهبا من وجهة نظر الطلبة ورأي الباحث فيها.

 مدرسي:معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب ال -البعد األول
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (22)رقم يوضح اجلدول 

 من وجهة نظر الطلبة. معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي :22جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 3 متوسطة 63.60 0.615 1.908 صعوبة دروس الكيمياء.1

 2 متوسطة 61.40 0.674 1.842 التمارين يف هناية الدرس طويلة.2

 4 متوسطة 67.11 0.757 2.013 عدد األنشطة والتجارب يف الكتاب.3

 1 متوسطة 58.33 0.866 1.750 توافر الكتاب يف مستودع املدرسة.4

  متوسطة 62.61 0.737 1.878 مجيع الفقرات
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عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (22)رقم يظهر اجلدول 
بدرجة  (1.878)من وجهة نظر الطلبة مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره بالكتاب املدرسي املتعلقة

لقيمتني ، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد بني ا%(62.61)وبوزن نسيب  متوسطة
" على عدد األنشطة والتجارب يف الكتاباليت تنص على " (3)، وحصلت الفقرة (1.750)و  (2.013)

 (1)ومستوى متوسط، يليها الفقرة  %(67.11)أعلى متوسط حسايب يف البعد األول وبوزن نسيب قدره 
 (2)ومستوى متوسط، مث الفقرة %(63.60)" بوزن نسيب قدره صعوبة دروس الكيمياءاليت تنص على "
ومستوى متوسط، مث  %(61.40)" بوزن نسيب قدره التمارين يف هناية الدرس طويلةاليت تنص على "

ومستوى  %(58.33)" بوزن نسيب قدره توافر الكتاب يف مستودع املدرسةاليت تنص على " (4)الفقرة 
 متوسط.

على املرتبة  ب يف مستودع املدرسة"اليت تنص على "توافر الكتا (4)الفقرة ويفسر حصول 
األوىل بني معوقات البعد األول إىل ضعف االمكانيات املادية يف تأمني الكتب املدرسية خاصة مع 
تدهور االقتصاد وغالء املعيشة ويلجئ الطلبة واحلالة هذه إىل التصوير يف املكتبات أو االنتظار مطوالً 

تنص على "التمارين يف هناية الدرس اليت  (2)الفقرة ة الثانية يف املرتب حلني توفر نسخ جمانية، تليها
وميكن تفسريهم بقلة  اليت تنص على "صعوبة دروس الكيمياء" (1)الفقرة  ويف املرتبة الثالثةطويلة" 

الوسائل التعليمية املستخدمة وغياب اجلانب العملي ما يُرتب على الطالب جمهود أكرب يف استيعاب 
اليت تنص على "عدد األنشطة  (3)الفقرة املعلومات وبالتايل جيد صعوبة يف اجناز واجباته املنزلية، أما 

ر بأن الطلبة غالبًا ما يشتكون من ضخامة فجاءت يف املرتبة الرابعة وتفس والتجارب يف الكتاب"
املعلومات املقدمة يف املنهاج الدراسي وبشكل خاص عندما تكون طريقة التلقني هي املتبعة يف إيصال 

 املعلومات.

 :معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة -البعد الثاني
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (23)رقم يوضح اجلدول 

 من وجهة نظر الطلبة. : معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة23جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى
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 3 متوسطة 67.11 0.739 2.013 كتابة الواجبات املنزلية.1

 4 متوسطة 71.05 0.699 2.132 االهتمام مبادة الكيمياء.2

 1 متوسطة 60.96 0.700 1.829 توافر جو دراسي يف املنزل.3

5
صعوبة الظروف األمنية واالقتصادية احمليطة 

 بالطلبة.
 2 متوسطة 64.04 0.762 1.921

 5 كبري 79.39 0.783 2.382 ختوف الطلبة من إجراء التجارب الكيميائية.6

  متوسطة 68.51 0.758 2.055 مجيع الفقرات
عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (23)رقم يظهر اجلدول 

 بدرجة متوسطة (2.055)بالطلبة من وجهة نظر الطلبة مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره املتعلقة 
و  (2.382)، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد بني القيمتني %(68.51)وبوزن نسيب 

" أعلى ختوف الطلبة من إجراء التجارب الكيميائيةاليت تنص على " (6)، وأخذت الفقرة (1.829)
ومستوى منخفض، يليها  %(79.39)متوسط حسايب بني املعوقات يف البعد الثاين بوزن نسيب قدره 

مستوى متوسط، مث و  %(71.05)" بوزن نسيب قدره االهتمام مبادة الكيمياءاليت تنص على " (2)الفقرة 
ومستوى متوسط، أما  %(67.11)" بوزن نسيب قدره كتابة الواجبات املنزليةاليت تنص على " (1)الفقرة 
" كانت بوزن نسيب صعوبة الظروف األمنية واالقتصادية احمليطة بالطلبةاليت تنص على " (5)الفقرة 
" بوزن افر جو دراسي يف املنزلتو اليت تنص على " (3)ومستوى متوسط، مث الفقرة  %(64.04)قدره 
 ومستوى متوسط. %(60.96)نسيب 

على املرتبة األوىل   اليت تنص على "توافر جو دراسي يف املنزل" (3)الفقرة يفسر حصول 
زلية متكنهم من الدراسة والتحصيل، كمعوق يف البعد أن الطلبة يعربون عن حاجتهم امللحة لبيئة من

يف املخيمات ألدىن مقومات السكن الطبيعي فاخليم أو البيوت البالستيكية ال  حيث يفتقر الطلبة
مكونة من حجرة واحدة تضم مجيع أفراد األسرة، و تقي حراً وال ترد برداً وال تدفع مطراً وال متنع طني 

 ة بالطلبة"اليت تنص على "صعوبة الظروف األمنية واالقتصادية احمليط (5)الفقرة تليها يف املرتبة الثانية 
ويفسر ذلك مبعاناة الطلبة واخلوف والقلق الكبريين جراء القصف الذي يتم على املدارس إضافة إىل 
اضطرارهم للعمل من أجل تأمني احتياجات أسرهم ما يؤثر سلبًا على تعلمهم وحتصيلهم الدراسي، 

وهو ما يفسر برتاخي  نزلية"اليت تنص على "كتابة الواجبات امل (1)الفقرة  وجاءت يف املرتبة الثالثة 
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تنص على اليت  (2)الفقرة الطلبة يف اجناز واجباهتم املنزلية ما ينعكس على سلبًا على حتصيلهم، أما 
جاءت باملرتبة الرابعة وتفسر باهتمام الطلبة باملواد العلمية يف مرحلة الصف  "االهتمام مبادة الكيمياء"

اليت  (6)الفقرة سيتابعون يف القسم الثانوي العلمي، ويف املرتبة اخلامسة الذين   الطلبةالتاسع وخاصة 
وتفسر أن الطلبة ضمن مدارس املخيمات  تنص على "ختوف الطلبة من إجراء التجارب الكيميائية"

 ليس لديهم فكرة عن طبيعة العمل املخربي ويبدون خماوف وتصورات بسيطة عنه.

 :ياء المتعلقة بالمدرسمعوقات تعلم الكيم -البعد الثالث
 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (24)رقم يوضح اجلدول 

 من وجهة نظر الطلبة. معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمدرس :24جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 2 منخفضة 55.26 0.809 1.658 قبل املعلم. ايصال املعلومة من1

 1 منخفضة 42.98 0.585 1.289 إجراء الدروس يف املخترب.2

3
استخدام املدرس للوسائل التعليمية يف 

 الدرس.
 5 متوسطة 64.47 0.822 1.934

 3 متوسطة 56.58 0.766 1.697 تكرار املدرس لشرح املعلومة يف الدرس.4

 4 متوسطة 60.53 0.844 1.816 للرموز الكيميائية.استخدام املدرس  5
  متوسطة 55.96 0.797 1.679 مجيع الفقرات

عوقات تعلم الكيمياء قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (24)رقم يظهر اجلدول 
وبدرجة  (1.679)باملدرس من وجهة نظر الطلبة مع متوسط حسايب لكامل البعد قدره  املتعلقة

، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية يف البعد بني القيمتني %(55.96)وبوزن نسيب  متوسطة
" استخدام املدرس للوسائل التعليمية يف الدرساليت تنص على " (3)، نالت الفقرة(1.289)و  (1.934)

ستوى متوسط، وم %(64.47)أعلى متوسط حسايب بني املعوقات يف البعد الثالث وبوزن نسيب قدره 
 %(60.53)" بوزن نسيب قدرهاستخدام املدرس للرموز الكيميائيةاليت تنص على " (5)يليها الفقرة 
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" بوزن نسيب تكرار املدرس لشرح املعلومة يف الدرساليت تنص على " (4)ومستوى متوسط، مث الفقرة
" املعلومة من قبل املعلمايصال اليت تنص على " (1)ومستوى متوسط، أما الفقرة  %(56.58)قدره 

)فكانت بوزن نسيب  إجراء اليت تنص على " (2)ومستوى منخفض، تليها الفقرة  %(55.26قدره
 ومستوى منخفض.%(42.98)" بوزن نسيب الدروس يف املخترب

على املرتبة األوىل أن  اليت تنص على "إجراء الدروس يف املخترب" (2)الفقرة يفسر حصول 
ع ضمن احلرب مل تتح هلم فرصة الدخول إىل خمتربات مدرسية ويكتفون بالشروح طلبة الصف التاس

اليت تنص على "ايصال  (1)الفقرة النظرية دون التجارب العملية للدروس، وتأيت يف املرتبة الثانية 
مكانيات الدرس املتاحة وتفسر بضعف الطلبة يف الوصول إىل املعلومة ضمن ا املعلومة من قبل املعلم"

اليت تنص على "تكرار املدرس لشرح  (4)إىل الدورات اخلارجية والتعليم اخلاص، أما الفقرة يدفعهم  ما
يف املرتبة الثالثة وتفسر باحتياج الطلبة إىل تكرار شرح بعض األفكار واملفاهيم  املعلومة يف الدرس"

اليت تنص على  (5)الفقرة تأيت خاصة مع قلة الوسائل التعليمية واملخابر املدرسية، ويف املرتبة الرابعة 
عدم وز الكيميائية مع فسر بأن الطلبة مل يعتادوا على الرموت "استخدام املدرس للرموز الكيميائية"

الفقرة الرتكيز على املعلومات والرموز اليت تعلموها يف مراحل سابقة واالنقطاع املتكرر عن املدرسة، مث 
أن الطلبة بيف املرتبة اخلامسة  اليت تنص على "استخدام املدرس للوسائل التعليمية يف الدرس" (3)

 يتفاعلون مع الوسائل التعليمية ويتعلمون بشكل أفضل وأسرع.

معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية  -البعد الرابع
 :واألدوات والمواد العملية

 أهم املعامالت اإلحصائية هلا: (25)رقم دول يوضح اجل
 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية: 25جدول 

 من وجهة نظر الطلبة.

 الفقرات م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 1 منخفضة 36.40 0.291 1.092 توافر قاعة خاصة باملخترب.1
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2
األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب 

 2 منخفضة 35.96 0.271 1.079 يف املخترب.

  منخفضة 36.18 0.281 1.086 الفقرتني
تعلم الكيمياء عوقات قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية مل (25)رقم يظهر اجلدول 

من وجهة نظر الطلبة مع متوسط  املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية
اليت  (1)وأخذت الفقرة  ،%(36.18)منخفضة وبوزن نسيب بدرجة  (1.086)حسايب لكامل البعد قدره 

عوقات يف البعد الرابع بوزن نسيب " قيمة متوسط حسايب بني املتوافر قاعة خاصة باملختربتنص على "
األجهزة اليت تنص على " (2)ومستوى منخفض، يليها بفارق بسيط جدًا الفقرة  %(36.40)قدره 

 ومستوى منخفض. %(35.96)" بوزن نسيب قدره واألدوات الالزمة إلجراء التجارب يف املخترب
اليت تنص  (2)والفقرة  باملخترب"اليت تنص على "توافر قاعة خاصة  (1)يفسر حصول الفقرة 

مرتبتني متقاربتني أن الطلبة يفتقدون  على "األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب يف املخترب"
اليت تنص على "إجراء الدروس  (2)للعمل التجرييب ضمن املخابر وهي ترتبط مع البعد الثالث بالفقرة 

ما يؤكد على ضرورة تأمني خمتربات مدرسية جمهزة نفسه  ضمن البعدذات املرتبة األوىل  يف املخترب"
 باألدوات واملواد اللزمة إلجراء التجارب املقررة ضمن الكتاب املدرسي.

معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من مقارنة نتائج األبعاد األربعة ل -
 الطلبة:وجهة نظر 

 :(26)رقم مت حساب املعامالت اإلحصائية لكل بعد من أبعاد االستبانة كما يوضح ذلك اجلدول 
المعامالت اإلحصائية ألبعاد معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر  :26جدول 

 الطلبة.

 األبعاد م
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب المستوى

 األول
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب 

 املدرسي.
 3 متوسطة 62.61 0.737 1.878

 4 متوسطة 68.51 0.758 2.055 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. الثاين
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 2 متوسطة 55.96 0.797 1.679 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس. الثالث

 الرابع
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة 
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات 

 واملواد العملية.
 1 منخفضة 36.18 0.281 1.086

  متوسطة 62.42 0.782 1.675 جميع األبعاد
عوقات تعلم قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية املئوية لألبعاد م (26)رقم اجلدول نالحظ من 

 بدرجة متوسطة (1.675)من وجهة نظر الطلبة مع متوسط حسايب لكامل االستبانة قدره الكيمياء 
 (2.055)، يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية ألبعاد االستبانة بني القيمتني%(62.42)وبوزن نسيب 

" أعلى متوسط علقة بالطلبةمعوقات تعلم الكيمياء املت، ونال البعد الثاين الذي ينص على "(1.086)و 
ينص على  الذيومستوى متوسط، يليه البعد األول  %(68.51)حسايب بني األبعاد بوزن نسيب قدره 

ومستوى متوسط، مث  %(62.61)" بوزن نسيب قدره معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب املدرسي"
 %(55.96)" بوزن نسيب قدره باملدرس معوقات تعلم الكيمياء املتعلقةينص على " الذيالبعد الثالث 

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ينص على " الذيومستوى متوسط، مث البعد الرابع 
 ومستوى منخفض. %(36.18)" بوزن نسيب قدره ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية

الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته البعد الرابع الذي ينص على "معوقات تعلم يفسر حصول 
على املرتبة األوىل بني األبعاد يف استبانة الطلبة على توافق املدرسني  الضرورية واألدوات واملواد العملية"

وطلبة الصف التاسع يف االستبانتني على أهية املخترب املدرسي يف تعلم الكيمياء يف أغلب األبعاد 
الذي ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة يف املرتبة الثانية و بعد الثالث الاملدروسة، ويأيت 

ويفسر بتأكيد الطلبة على أهية دور املدرس يف إيصال املعلومة وتبسيط املفاهيم الكيميائية  باملدرس"
م البعد األول الذي ينص على "معوقات تعلباستخدام الطرائق والوسائل احلديثة يف التعليم، أما 

قلة توافر كتاب الكيمياء يف فيأيت يف املرتبة الثالثة ويفسر ب الكيمياء املتعلقة بالكتاب املدرسي"
مستودع املدرسة وما يعانيه الطلبة لشراء نسخ من املكتبات اخلاصة بأسعار غري مدعومة وطبعات غري 

البعد الثاين الذي يؤثر سلبًا على تعلمهم وحتصيلهم، ويف املرتبة الرابعة واألخرية يأيت والذي ملونة 
يف هذا السن الطلبة  ال يستشعرغالبًا حيث  ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة"
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ملتعلقة ية األكرب للمعوقات اوسبل حلها يف حني أوىل املدرسون األهمبعوقات التعلم اليت تعرتضهم 
 بعد املعوقات املتعلقة باملخترب املدرسي. بالطلبة

Admas & Adane(2011وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة  أن الطلبة  يف(
العملية يف املخترب باإلضافة إىل أن الطلبة عند القيام بالتجارب الكيميائية يتعلمون بشكل أفضل 

حيققون أهداف املادة بشكل أفضل عند القيام بالتجارب حلل املشكالت العلمية كما يواجه 
مع تتفق ، و املدرسون مشاكل مع الطلبة من ناحية قواعد السالمة املخربية عند اجراء التجارب العلمية

ألدوات واألجهزة وعدم توفر اوافر التجهيزات واملواد و اض يف تن هناك اخنفأ (2007)دراسة احلمادي 
 .متطلبات األمن والسالمة الضروريني للعمل املخربي

تختلف معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف درجة  إلى أيّ  :السؤال الثالث
  التاسع من وجهة نظر المدرسين باختالف متغير الجنس؟

معوقات املدرسني حول جمموعة للداللة على الفروق الفردية بني إجابات Uاستخدم اختبار مان وتين 
وهو للداللة على الفروق بني عينتني ، تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغري اجلنس

كما   Test of Normalityعند عدم حتقيق شرط التوزع الطبيعي  tمستقلتني ال ميكن اختبارهم بطريقة 
 :(27)رقم وكانت النتائج كما يف اجلدول ( 0.05)أكرب من  املدرسنيجمموعة لى يف حالتنا ع

: اختبار مان وتني للداللة على الفروقات بين إجابات المدرسين حول معوقات تعلم الكيمياء 27جدول 
 لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغير الجنس.

 العدد النوع البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب  -1

 ي.املدرس
 2314.24327.50 ذكر

40.500 0.705 
 412.6350.50 أنثى

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. -2
 2315.04346.00 ذكر

22.000 0.100 
 48.0032.00 أنثى

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس. -3
 

 2313.50310.50 ذكر
34.500 0.431 

 416.8867.50 أنثى

 0.680 40.000 2313.74316.00 ذكرمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة  -4
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 415.5062.00 أنثى املدرسية والبيئة الصفية.

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة  -5
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد 

 العملية.

 296.50 2312.89 ذكر

20.500 0.080 

 81.50 420.38 أنثى

 جميع األبعاد
 323.00 14.04 23 ذكر

45.000 0.946 
 55.00 13.75 4 أنثى

جمموعة إىل وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات  (27)رقم تشري النتائج يف اجلدول 
، وللتأكد من متغري اجلنس تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع املدرسني مل

وتراوحت القيم مجموعة لل Uأبعاد االستبانة أجري اختبار مان وتين  بنيداللية هذه الفروق 
 (0.05)وهي أكرب من  (0.964)وجلميع األبعاد القيمة  (0.705)إىل  (0.080)االحتمالية للنتائج من 

بني تقديرات املدرسني حول ذات داللة إحصائية وليست دالة إحصائيًا ما يعين عدم وجود فروق 
معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس املدرس. 

إحصائية بني اإلجابات أن املدرسني واملدرسات يُدرسون املناهج ويفسر عدم وجود فروق ذات داللة 
نفسها ويتعرضون للمعوقات واملشكالت نفسها يف املدارس من حيث بيئة العمل وجتهيزات املدارس 

 وتدين الرواتب وضغوطات العمل وخترجهم من جامعات ذات مناهج متقاربة.

الكيمياء لدى طلبة الصف تختلف معوقات تعلم درجة  إلى أيّ  :رابعالسؤال ال
 ؟التاسع من وجهة نظر الطلبة باختالف متغير الجنس

جمموعة للداللة على الفروق الفردية بني إجابات  Independent Samples Test(t)استخدم اختبار
هو للداللة ، و معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغري اجلنسالطلبة حول 

ني متوسطي عينتني مستقلتني حتققان شروط االختيار العشوائي والتوزع الطبيعي على الفروق ب
 :(28)رقم وكانت النتائج كما يف اجلدول  الطلبةجمموعة والتجانس وعدم وجود قيم شاذة كما يف 

تعلم الكيمياء لدى  الطلبة حول معوقاتمجموعة للداللة على الفروقات بين إجابات  t: اختبار 28جدول 
 طلبة الصف التاسع باختالف متغير الجنس.

 العدد جنسال البعد
المتوسط 

الحسا
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
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 بي
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة  -1

 املدرسي. بالكتاب
 1.644 367.39 ذكر

-0.652 0.516 
 1.514 407.63 أنثى

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة  -2
 بالطلبة.

 1.767 3610.28 ذكر
0.008 0.994 

 1.414 4010.28 أنثى

تعلم الكيمياء املتعلقة معوقات  -3
 باملدرس.

 2.162 368.19 ذكر
-0.773 0.442 

 2.123 408.58 أنثى

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة  -4
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات 

 واملواد العملية.

 0.525 362.19 ذكر

0.365 0.716 

 0.533 402.15 أنثى

 جميع األبعاد
 5.233 35.64 36 ذكر

-0.433 0.666 
 3.437 36.08 40 أنثى

إىل وجود فروق ظاهرية صغرية يف املتوسطات احلسابية بني تقديرات  (28)رقم تشري النتائج يف اجلدول 
، متغري اجلنس تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع الطلبة ملجمموعة 

وتراوحت القيم مجموعة لل tوللتأكد من داللية هذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار 
 (0.05)وهي أكرب من  (0.666)وجلميع األبعاد القيمة  (0.994)إىل  (0.442) االحتمالية للنتائج من

دالة إحصائيًا ما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات الطلبة حول  وليست
معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس الطالب، 

يتلقون تعليمهم من املناهج ويفسر عدم وجود فروق بني إجابات الطلبة باختالف جنسهم إىل أهنم 
 تعليمهميف خميمات ذات ظروف بيئية مشرتكة ويداوم على  وعيشهمارس متشاهبة نفسها ويف مد

 املدرسني نفسهم.

تختلف معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف درجة  إلى أيّ  : السؤال الخامس
 ؟التاسع من وجهة نظر المدرسين باختالف متغير الخبرة

جمموعة للداللة على الفروق الفردية بني إجابات Krusal-Wallis استخدم اختبار كروسال واالس
، وهو اخلربةسنوات معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغري املدرسني حول 
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لتحليل التباين األحادي للفروق بني ثالث متوسطات وأكثر كبديل عن اختبار أنوفا اختبار 
ANOFA  عندما تكون القيمnonparametric (29)رقم الة استبانة املدرس كما يف اجلدول مثل ح: 

 
المدرسين حول مجموعة : اختبار كروسال واالس للداللة على الفروق الفردية بين إجابات 29جدول 

 معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغير سنوات الخبرة.

 العدد الخبرة البعد
متوسط 
 الرتب

قيمة  
 2كا

القيمة 
 االحتمالية

يمياء املتعلقة بالكتاب معوقات تعلم الك -1
 املدرسي.

 1613.88 سنوات 5أقل من 

0.456 0.929 
 513.20 سنوات 6-10

 217.50 سنة 11-15

 413.75 سنة 15فوق 

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. -2

 1614.00 سنوات 5أقل من 

1.495 0.683 
 510.90 سنوات6-10

 215.25 سنة 11-15

 417.25 سنة 15فوق 

 تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس.معوقات  -3

 1613.44 سنوات 5أقل من 

1.085 0.781 
 517.20 سنوات 6-10

 211.75 سنة 11-15

 413.38 سنة 15فوق 

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة  -4
 املدرسية والبيئة الصفية.

 1613.03 سنوات 5أقل من 

5.111 0.164 
 516.10 سنوات 6-10

 25.25 سنة 11-15

 419.63 سنة 15فوق 

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة  -5
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد 

 العملية.

 1616.97 سنوات 5أقل من 

6.094 0.107 
 510.00 سنوات6-10

 212.75 سنة 11-15

 47.75 سنة 15فوق 
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 جميع األبعاد

 1614.16 سنوات 5أقل من 

0.043 0.998 
 514.10 سنوات 6-10

 213.00 سنة 11-15

 13.75 4 سنة 15فوق 
جمموعة وجود فروق ظاهرية صغرية يف املتوسطات بني تقديرات  (29)رقم تظهر النتائج يف اجلدول 

وللتأكد من اخلربة، متغري  تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع املدرسني مل
وتراوحت القيم مجموعة لل( 2كروسال والس )كاداللية هذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار  

 (0.05)وهي أكرب من  (0.998)وجلميع األبعاد القيمة  (0.929من ) (0.107) االحتمالية للنتائج من
تقديرات املدرسني حول بني ذات داللة إحصائية وليست دالة إحصائيًا ما يعين عدم وجود فروق 

 معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف خربة املدرس.
الختالف متغري اخلربة أن املعوقات اليت تعزى ذات داللة إحصائية يفسر عدم وجود فروق 

معوقات على مستوى تواجههم كبرية ومعظمها يتعلق بالبنية التحتية واملتطلبات املادية والنزوح وهي 
املدارس والتعليم بشكل عام وأن املدرسني باختالف خرباهتم يالقون املعوقات نفسها وهذا ما يؤكده 

" حيث معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرسالبعد الثالث يف استبانة املدرس والذي ينص على "
باختالف خرباهتم أكدوا على أن يفسر أن املدرسني ة األخرية يف ترتيب املعوقات و جاء يف املرتب

املعوقات املتعلقة باملدرس هي أقل املعوقات مقارنة باألبعاد األربعة لالستبانة، وتتفق النتائج مع دراسة 
عدم وجود فروق بني تقديرات املعلمني الستخدام املخترب يف تدريس الكيمياء ب هـ(1435احلرتومي )

دراسة املنتشري ، وأيضًا مع ى ملتغري عدد سنوات اخلربةومعوقات استخدام املخترب يف التدريس تعز 
بعدم وجود فروق يف تقييم أفراد الدراسة لواقع استخدام املخترب املدرسي يف تدريس مادة  هـ(1427)

 .سنوات اخلربةمتغري األحياء باملرحلة الثانوية واملعوقات اليت حتول دون استخدام املخترب يف ضوء 

تختلف معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف درجة  أيّ إلى  السؤال السادس: 
 المؤهل األكاديمي؟التاسع من وجهة نظر المدرسين باختالف متغير 

جمموعة للداللة على الفروق الفردية بني إجابات  Krusal-Wallis استخدم اختبار كروسال واالس
املؤهل األكادميي ف متغري معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالاملدرسني حول 

 :(30)رقم وكانت النتائج كما يف اجلدول 
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المدرسين حول مجموعة اختبار كروسال واالس للداللة على الفروق الفردية بين إجابات  :30جدول 
 معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغير المؤهل األكاديمي.

 العدد المؤهل األكاديمي البعد
متوسط 
 الرتب

قيمة  
 2كا

القيمة 
 االحتمالية

يمياء املتعلقة بالكتاب معوقات تعلم الك -1
 املدرسي.

 112.50 معهد

 14.17 24 جامعة 0.952 0.098

 12.75 2 ماجستري

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. -2
 2.00 1 معهد

 14.06 24 جامعة 0.203 3.188

 19.25 2 ماجستري

 تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس.معوقات  -3
 3.00 1 معهد

 13.96 24 جامعة 0.214 3.083

 20.00 2 ماجستري

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة  -4
 املدرسية والبيئة الصفية.

 9.50 1 معهد

 13.73 24 جامعة 0.514 1.331

 19.50 2 ماجستري

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة  -5
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد 

 العملية.

 24.00 1 معهد

 13.25 24 جامعة 0.312 2.331

 18.00 2 ماجستري

 جميع األبعاد
 6.00 1 معهد

 13.67 24 جامعة 0.213 3.095

 22.00 2 ماجستير

املدرسني جمموعة وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات  (30)رقم تظهر النتائج يف اجلدول 
وللتأكد من  املؤهل األكادميي، تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع مل

وتراوحت القيم مجموعة ( لل2داللية هذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار كروسال والس )كا
 (0.05)وهي أكرب من  (0.213)وجلميع األبعاد القيمة  (0.952)إىل  (0.203) االحتمالية للنتائج من

وليست ذات داللة إحصائية ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات 
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الختالف املؤهل املدرسني حول معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى 
 األكادميي.

أن ويفسر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األبعاد باختالف املؤهل األكادميي 
املدرسني على درجة جيدة وكافية من التأهيل وقد مروا بالدورات التدريبية نفسها عالوة على أن 
منهاج الصف التاسع يعترب بسيط مقارنة مبنهاج الصفوف الدراسية يف التعليم الثانوي، وهي تتفق مع 

م املخترب املدرسي يف عدم وجود فروق يف تقييم أفراد الدراسة لواقع استخداب (هـ1427)املنتشري دراسة 
املؤهل  تدريس مادة األحياء باملرحلة الثانوية واملعوقات اليت حتول دون استخدام املخترب يف ضوء متغري

 .العلمي

تختلف معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف درجة  إلى أيّ السؤال السابع: 
 يدرس بها؟عدد المدارس التي التاسع من وجهة نظر المدرسين باختالف متغير 

جمموعة للداللة على الفروق الفردية بني إجابات  Krusal-Wallis استخدم اختبار كروسال واالس
معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغري عدد املدارس اليت املدرسني حول 

 :(31)رقم وكانت النتائج كما يف اجلدول  يدرس هبا
المدرسين حول مجموعة اختبار كروسال واالس للداللة على الفروق الفردية بين إجابات : 31جدول 

 معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع باختالف متغير عدد المدارس التي يدرس بها.

 البعد
عدد المدارس التي 

 يدرس بها
 العدد

متوسط 
 الرتب

قيمة  
 2كا

القيمة 
 االحتمالية

يمياء املتعلقة بالكتاب معوقات تعلم الك -1
 املدرسي.

 12.88 16 مدرسة واحدة

 19.42 6 مدرستني 0.146 3.850

 11.10 5 أكثر من مدرستني

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة. -2
 13.47 16 مدرسة واحدة

 13.83 6 مدرستني 0.834 0.364

 15.90 5 أكثر من مدرستني

 معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس. -3
 

 12.38 16 مدرسة واحدة
3.006 0.222 

 13.83 6 مدرستني
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 19.40 5 أكثر من مدرستني

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة  -4
 املدرسية والبيئة الصفية.

 10.13 16 مدرسة واحدة

 19.33 6 مدرستني 0.009 9.534

 20.00 5 مدرستنيأكثر من 

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة  -5
املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد 

 العملية.

 15.94 16 مدرسة واحدة

 13.25 6 مدرستني 0.195 3.266

 8.70 5 أكثر من مدرستني

 جميع األبعاد
 12.16 16 مدرسة واحدة

 16.58 6 مدرستين 0.346 2.124

 16.80 5 أكثر من مدرستين

املدرسني جمموعة وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات  (31)رقم تظهر النتائج يف اجلدول 
، عدد املدارس اليت يدرس هبا تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع مل

وجلميع  (0.438)إىل  (0.009)أبعاد االستبانة من  بني 2كاوترتاوح القيم االحتمالية للدالة اإلحصائية  
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة " ، ونالحظ هنا أن البعد الرابع الذي ينص على(0.346)األبعاد القيمة 

 (0.01)أصغر من  (0.009)" حصل على فروق ذات داللة إحصائية باإلدارة املدرسية والبيئة الصفية
أكرب  2أما باقي األبعاد والبعد الكلي لالستبانة  أعطت قيم احتمالية لـ كا، (9.534)قدرها  2وبقيمة كا

وليست ذات داللة إحصائية ما يدل على عدم وجود فروق بني تقديرات املدرسني حول  (0.05)من 
عدد املدارس اليت معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف 

البعد الرابع بأن املدرسني الذين يدرسون يف أكثر من مدرسة لديهم إجابات  ، ويفسرهبا ونيدرس
ختتلف عن الذين يعملون يف مدرسة واحدة فقط فيما خيص املدرسة والبيئة الصفية لصاحل املدرسني 
الذين يدرسون يف أكثر من مدرسة ويعود ذلك إىل درايتهم واطالعهم األكرب على املدارس وواقع 

 وأهم الصعوبات والعقبات اليت تواجههم ومدى انتشارها. التعليم فيها
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ما التصور المقترح للتغلب على معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الثامن: السؤال 
 الصف التاسع في مخيمات ريف ادلب؟

وجد من خالل نتائج البحث أن هناك العديد من معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع 
يف خميمات ريف إدلب تتفاوت يف نسبتها ومدى تأثريها، ويتطلب التغلب عليها إعداد خطط 
منهجية ووضع خطوات مدروسة وفق األولويات وضمن السبل واإلمكانيات املتاحة للوصول إىل 

لنتائج اليت توصلت إليها الدراسة ًا لتصورًا مقرتحًا وفق مت إعدادحة وفعالة، وهلذا مقرتحات صحي
 أكثرها انتشاراً وأكربها تأثرياً:وبدءاً من 

 
 
 ب:نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجار و  قلة توافر المختبرات في المدارس -1

اليت يواجهها طلبة صف التاسع يف خميمات  يعد هذا املعوق األكرب واألوسع انتشارًا بني املعوقات
ريف إدلب الشمايل وهو ما أكد عليه املدرسون والطلبة يف إجاباهتم، وللتغلب عليه نورد بعض 

 احللول والتصورات الدائمة واملؤقتة:
إعداد دراسة شاملة وفق الضوابط الصحيحة لرفد مدارس املخيمات مبختربات مدرسية جمهزة  -أ

لتحضري التجارب وإعدادها من بىن حتتية وأجهزة وأدوات ومستلزمات ووسائل محاية جبميع ما يلزم 
وأمان ونفقات وتقدميها إىل مديرية الرتبية الختاذ التدابري الالزمة وأيضًا إىل املنظمات الداعمة للتعليم 

وامكانية  احمللية املوجودة ضمن املخيمات واملنظمات الدولية الراعية للتعليم كاليونيسف لالطالع
 تقدمي املساعدة.

حماولة االستفادة من االمكانيات املخربية املتوافرة يف إجناز التجارب لكسر حاجز اخلوف أمام  -ب
 الطلبة عند تنفيذ التجارب أو التعامل مع األدوات واملواد الكيميائية.

ذ التجارب مسبقاً من قبل االستعانة بالبدائل املتوفرة إلجناز التجارب مع ضرورة التأكيد على تنفي -جـ
املدرس للتأكد من مالئمة البدائل وجناح التجربة وفق اعدادات السالمة واألمان ومراعاة الوقت 

 املخصص إلجنازها.
 تأمني حمفزات مادية ومعنوية للمدرس تتناسب وطبيعة الوقت واجلهد املبذولني يف العمل املخربي. -د
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مؤداة من قبل مدرسني خمتصني وعرضها أمام الطلبة يف  تأمني مقاطع فيديو خاصة بالتجارب -هـ
 حال تعذرت إمكانية تنفيذها يف املخترب املدرسي.

إجراء رحالت تعليمية للطلبة إىل املصانع واملعامل الكيميائية القريبة لالطالع على سري العملية  -و
لعمل مبا يتناسب واملستوى الصناعية وتأمني شروحات كافية من قبل املدرس واخلرباء القائمني على ا

 املعريف للطلبة.
 :قلة توظيف المفاهيم الكيميائية الموجودة في الكتاب بحياة الطلبة -2

أكد املدرسون يف استباناهتم املفتوحة لتحسني تعلم الكيمياء على ضرورة ربط املنهاج الدراسي مع 
مفردات منهاج الكيمياء يف حياة  واقع الطلبة يف املخيمات وفيما يلي بعض احللول اليت تعزز وجود

 الطلبة:
إعداد مناهج خاصة بطلبة املخيمات مرتبطة بواقعهم املعيشي ومالمسة ملشاكلهم يف طروحات  -أ

وأمثلة جتد سبياًل لتحسني أوضاعهم لكي يشعر الطلبة أنه بالعلم والتحصيل العلمي يستطيعون حل 
وأذكر مشكالهتم وتنمية قدراهتم برؤية أفضل يف إجياد احللول وأن املدرسة هي من تقدم هلم ذلك، 

بعض املوضوعات والظواهر اليت يكون الطلبة على تعامل يومي معها وحيتاجون ملفاهيمها الكيميائية 
التدفئة على الفحم وطبيعة الغازات  –إلدارهتا بالشكل الصحيح )ختزين املياه وتلوثها وكيفية تنقيتها 

سبل إنتاج الطاقة والبدائل  –الطاقة الشمسية وآلية انتاجها وختزينها يف مدخرات رصاصية  –الناجتة 
طرق التعامل مع  –طرق االستفادة من املخلفات البشرية ومعاجلتها  –املمكنة واحلفاظ عليها 

 ...(.رق الوقائية من الغازات السامة ط –خملفات احلرب 
إضافة وحدات جديدة إىل املنهاج احلايل ترتبط مفاهيمها وواقع الطلبة وتقدم حلول لكثري من  -ب
 شكالت اليت تعرتض الطلبة يف املخيمات وتزيد الوعي فيما يتعلق بعلم الكيمياء.امل
 إضافة أمثلة جديدة للمفاهيم الكيمائية املدرسة يف املنهاج احلايل ترتبط بواقع الطلبة. -جـ
طرح املشكالت اليت تواجه الطلبة يف املخيمات واملتعلقة بعلم الكيمياء بأسلوب علمي إلجياد  -د

ا بطريقة صحية وخبطوات يستطيع الطالب تكرارها بسهولة ما يشجع الطلبة على توظيف ما حلول هل
 تعلموه من الكيمياء يف حتسني أوضاعهم

 :تعود الطلبة على الحفظ دون الفهم -3
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يعد هذا املعوق أحد أهم األسباب الرئيسة لقلة استخدام املدرس للوسائل التعليمية واتباعه ألسلوب 
إعطاء الدرس، وللتغلب على ذلك يتوجب على املدرس التنويع يف الوسائل التعليمية التلقني يف 

املستخدمة حبسب طبيعة الدرس ومتطلباته وأيضًا اتباع طرائق تدريس متعددة تناسب طبيعة مادة 
ة الكيمياء ألن الرتكيز على طريقة واحدة يدفع الطالب إىل اخلمول واالعتيادية ويفقده الرتكيز واملتابع

يف حني أن التنويع يف الطرائق والوسائل جتعل الطالب منتبهًا إىل املدرس وملمًا بسبل تلقي املعلومة، 
وهنا جيب لفت االنتباه إىل أن االنتقال العشوائي بني طرائق التدريس املستخدمة والتوظيف غري 

بعة املدرس لذلك ال السليم للوسائل التعليمية ضمن الدرس يشتت الطالب وجيعله غري قادر على متا
بد للمدرس من وضع خطة معدة مسبقًا ومدروسة بشكل جيد لألساليب وطرائق التدريس وكيفية 

 التنقل فيما بينها وما يناسبها من وسائل تعليمية والوقت الصحيح الستخدامها ضمن الدرس.
 
 والترفيع التلقائي: انقطاع الطلبة فترة طويلة عن الدراسة -4

كة النزوح اليت طالت أغرب املناطق السورية انقطاع أعداد كبرية من الطلبة عن سببت احلرب وحر 
املدارس وهذا حال أغلب الطلبة يف املخيمات، ولرتميم املعلومات السابقة خالل فرتة االنقطاع ليقدر 
على اللحاق بالسوية العلمية ألقرانه ضمن الصف نفسه يتوجب على القائمني على العملية التعليمية 
واملنظمات اليت تعىن بالتعليم يف املخيمات إقامة دورات ترميمية يف أساسيات الكيمياء للطلبة 
املنقطعني دراسيًا والطلبة املرتفعني تلقائيًا ولذوي التحصيل املتدين، وميكن إنشاء هذه الدورات 

 بأشكال خمتلفة ومتعددة:
 حصص خمصصة يف خارج أوقات الدوام الرمسي للمدرسة. -أ 

 دورات ضمن العطلة الصيفية والنصفية للمدارس. -ب
برامج تعليمية تفاعلية تصمم لغرض استخدامها بواسطة الكمبيوتر أو اهلاتف احملمول معدة من  -جـ

قبل فريق عمل ختصصي من املدرسني واملربجمني حتتوي على عدة مناذج من االختبارات املخصصة 
 أي وقت.للتعليم التفاعلي وميكن الوصول إليها يف 

 :ضعف التواصل بين المدرسة واألسرة -5
عززت احلالة املرتدية من ضعف الصلة بني املدرس وأسرة الطالب والذي انعكس سلبًا على التحصيل 

 الدراسي ومتابعة الطالب، وللتغلب على احلالة هذه هناك عدة طرق:
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 يف متابعة الطالب. عقد جملس أولياء أمور الطلبة وحبث سبل تعزيز التواصل والتعاون -أ 
ارسال تقارير دورية لألسر عرب وسائل التواصل االجتماعي املتاحة عن وضع أبنائهم ودرجاهتم  -ب

 ضمن االختبارات.
إنشاء موقع الكرتوين لكل مدرسة حبيث تستطيع األسر من خالله االطالع على حتصيل أبنائهم  -جـ

 هتم.ومتابعتهم  وتقدمي مقرتحاهتم وشكاويهم واستفسارا
 
 
 
 
 

 خامسالفصل ال

 

 ملخص النتائج

 التوصيات

 المقترحات
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 ملخص نتائج البحث:

عوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة أظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب لكامل االستبانة املتعلقة مب -1
، وتراوحت املتوسطات %(70.38)وبوزن نسيب  (3.519)قدره  الصف التاسع من وجهة نظر املدرسني

، ونال البعد اخلامس الذي ينص على (2.830)و  (4.246)احلسابية ألبعاد االستبانة بني القيمتني 
" أعلى معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية"

معوقات ينص على " والذييه البعد الثاين ، يل%(84.92)متوسط حسايب بني األبعاد بوزن نسيب قدره 
ينص على  والذي، مث البعد الثالث %(74.13)" بوزن نسيب قدره تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة

ينص  والذي، مث البعد الرابع %(70.23)" بوزن نسيب قدره معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باملدرس"
" يأيت يف املرتبة قبل األخرية بوزن دارة املدرسية والبيئة الصفيةمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلعلى "

معوقات تعلم الكيمياء ينص على " والذي، ويف املرتبة األخرية البعد األول %(66.02)نسيب قدره 
 .%(56.59)" بوزن نسيب املتعلقة بالكتاب املدرسي

عوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة املتعلقة مبأظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب لكامل االستبانة  -2
، وتراوحت املتوسطات %(62.42)وبوزن نسيب  (1.675)قدره  الصف التاسع من وجهة نظر الطلبة

، وكان للبعد الثاين الذي ينص على (1.086)و (2.055)احلسابية ألبعاد االستبانة بني القيمتني 
متوسط حسايب بني األبعاد بوزن نسيب قدره  " أعلىمعوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالطلبة"
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" معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة بالكتاب املدرسيينص على " الذي، يليه البعد األول %(68.51)
معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة ينص على " الذي، مث البعد الثالث %(62.61)بوزن نسيب قدره 

معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة ينص على " الذيالرابع ، مث البعد %(55.96)" بوزن نسيب قدرهباملدرس
 .%(36.18)" بوزن نسيب قدره بقاعة املخترب ومستلزماته الضرورية واألدوات واملواد العملية

جمموعة إىل وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات تشري نتائج الدراسة االحصائية  -3
املدرسني ملعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع تعزى الختالف متغري اجلنس، وللتأكد من 

وتراوحت القيم مجموعة لل Uداللية هذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار مان وتين 
 (0.05) وهي أكرب من (0.964)وجلميع األبعاد القيمة  (0.705)إىل  (0.080)االحتمالية للنتائج من 

دالة إحصائيًا ما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات املدرسني حول  وغري
 .معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس املدرس

طلبة الجمموعة تدل النتائج إىل وجود فروق ظاهرية صغرية يف املتوسطات احلسابية بني تقديرات  -4
وللتأكد من داللية ، متغري اجلنس تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع مل

 وتراوحت القيم االحتمالية للنتائج منمجموعة لل tهذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار 
دالة إحصائياً ما يعين  غريو  (0.05)وهي أكرب من  (0.666)وجلميع األبعاد القيمة  (0.994)إىل  (0.442)

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات الطلبة حول معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة 
 الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف جنس الطالب.

املدرسني جمموعة تشري نتائج الدراسة إىل وجود فروق ظاهرية صغرية يف املتوسطات بني تقديرات  -5
وللتأكد من داللية اخلربة، متغري  تعزى الختالفعوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع مل

وتراوحت القيم مجموعة لل( 2كروسال والس )كاهذه الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار  
 (0.05)وهي أكرب من  (0.998)وجلميع األبعاد القيمة  (0.929)من  (0.107)االحتمالية للنتائج من

بني تقديرات املدرسني حول ذات داللة إحصائية وغري دالة إحصائيًا ما يعين عدم وجود فروق 
 معوقات تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف خربة املدرس.

ملعوقات املدرسني جمموعة نتائج الدراسة إىل وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات  تدل -6
تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع تعزى الختالف املؤهل األكادميي، وللتأكد من داللية هذه 

وتراوحت القيم االحتمالية مجموعة ( لل2الفروق بني أبعاد االستبانة أجري اختبار كروسال والس )كا
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 وغري دالة (0.05)من  وهي أكرب (0.213)وجلميع األبعاد القيمة  (0.952)إىل  (0.203)للنتائج من 
ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات املدرسني حول معوقات  اً إحصائي

 تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف املؤهل األكادميي.
املدرسني ملعوقات جمموعة نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات بني تقديرات  تبني -7

تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع تعزى الختالف عدد املدارس اليت يدرس هبا، وترتاوح القيم 
وجلميع األبعاد القيمة  (0.438)إىل  (0.009)بني أبعاد االستبانة من  2االحتمالية للدالة اإلحصائية كا

، ونالحظ هنا أن البعد الرابع الذي ينص على "معوقات تعلم الكيمياء املتعلقة باإلدارة (0.346)
2وبقيمة كا (0.01)أصغر من  (0.009)املدرسية والبيئة الصفية" حصل على فروق ذات داللة إحصائية 



 (0.05)من  أكرب 2، أما باقي األبعاد والبعد الكلي لالستبانة  أعطت قيم احتمالية ل كا(9.534)قدرها 
وليست ذات داللة إحصائية ما يدل على عدم وجود فروق بني تقديرات املدرسني حول معوقات 
 تعلم الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع يف املخيمات تعزى الختالف عدد املدارس اليت يدرسون هبا.

 توصيات الدراسة:

ية وأدوات ومواد كيميائية وأجهزة ضرورة تزويد املدارس يف املخيمات مبخابر مدرسية من بىن حتت -1
من أجل تنفيذ التجارب مع تأمني سبل احلماية واألمان الالزمة أثناء تنفيذ التجارب وتزويدهم مبا 
حيتاجونه إلجنازها وتأمني الوسائل التعليمية اخلاصة بتعليم الكيمياء وتأمني مقاطع فيديو تعليمية يف 

 حتضري وإجراء التجارب.
دورات تدريبية للمدرسني على استخدام أجهزة وأدوات املخترب لتأمني تنفيذ التجارب  تأمني -2

بالشكل الصحيح مع ضمان عمر أطول للتجهيزات املخربية وتقدمي تعويضات مادية وحتفيزات 
للمدرسني تناسب الوقت واجلهد اإلضايف املبذول، وتدريب املدرسني على الوسائل التعليمية احلديثة 

التدريس املستخدمة يف تدريس الكيمياء وأهيتها يف تقدمي الدروس وتبسيط املعلومات وطرائق 
 واملفاهيم.

تصميم برامج تفاعلية لتعليم الكيمياء يعدها كادر خمتص من وزارة الرتبية بالتعاون مع مهندسني يف  -3
حلاصل نتيجة االنقطاع عن الربجميات لتعزيز التعليم التفاعلي املربمج وحماولة ترميم النقص التعليمي ا

 املدرسة والرتفيع التلقائي مع امكانية تعميمها على التخصصات الدراسية األخرى.
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إقامة دورات التعليم املسرع للطلبة املنقطعني دراسيًا يف أساسيات الكيمياء خارج أوقات الدوام  -4
 املدرسي ويف العطلة النصفية والصيفية .

ات وحتت إشراف مديرية الرتبية إلتاحة الفرصة أمام الطلبة يف تأمني إقامة مكتبات ضمن املخيم -5
بيئة وظروف صحية وهادئة إلمتام واجباهتم املنزلية ومراجعة دروسهم وتأمني مراجع ومصادر 

 للمعلومات.
إعداد منهاج تعليم الكيمياء لطلبة الصف التاسع يربط املفاهيم الكيميائية اليت يتعلموهنا بواقع  -6

 م ومعيشتهم ويساعدهم على حتسني أوضاعهم.حياهت
إنشاء مواقع إلكرتونية لكل مدرسة تتيح لألسر متابعة أبنائهم وتقدمي اقرتاحاهتم واستفساراهتم  -7

 وتعزز الصلة مع املدرسة.
 مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسة ملعوقات تعلم الكيمياء يف املرحلة الثانوية. -1
 مج تفاعلي لتعلم الكيمياء وقياس أثره على طلبة الصف التاسع.إجراء دراسة تصميم برنا -2
إجراء دراسة جتريبية عن أثر التجارب املخربية يف تنمية مهارات الطلبة وتعزيز التفكري االبداعي  -3

 ليهم.
 دراسة أثر الدورات التدريبية للمدرسني على مهارات العمل املخربي وتنفيذ التجارب. -4
ت التعليم املسرع على تعلم طلبة لطلبة الصف التاسع يف مادة الكيمياء ضمن دراسة أثر دورا -5

 املخيمات.
إجراء دراسة هتدف إىل تطوير حمتوى منهاج الكيمياء للصف التاسع اإلعدادي مبا يناسب واقع  -6

 الطلبة يف املخيمات.
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 ين في صورتها األوليةاستبانة المدرس: 1ملحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة المدرس

 ماليزيا –جامعة املدينة العاملية 
 الدراسات العليا

 قسم املناهج وطرائق التدريس –كلية الرتبية 

 أخي/أخيت الكرمي/ة استاذ/ة مادة الكيمياء احملرتم/ة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:
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 يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري بعنوان:

في مخيمات ريف إدلب بالجمهورية  الصف التاسعطلبة تصور مقترح للتغلب على معوقات تعلم الكيمياء لدى  "
 "والطلبة درسينمن وجهة نظر المالعربية السورية 

وضوعية للوصول مبواالستبانة املرفقة هي جزء من هذه الدراسة وأود من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بعناية وتركيز، واإلجابة 
ل املناسب، علماً أن اإلجابة تستخدم ألغراض البحث ( يف احلق إىل نتائج دقيقة حول املوضوع، وذلك بوضع اشارة صح )  

 العلمي فقط، ولكم جزيل الشكر واالمتنان. 

 الباحث                                                                             
 عنبر محمد عنبر                                                                              

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية                                                                                
 معلومات شخصية: 

 ذكر                           )    ( أنثى  (    ) اجلنس:                             
 املؤهل األكادميي:                   )    (  معهد                         )    ( بكالوريوس        )    ( ماجستري

 االختصاص العلمي:                 ..............................................
 سنوات 10-5سنوات             )    (  5ربة:                 )    ( أقل من عدد سنوات اخل

 سنة 15سنة                  )    ( أكثر من  11-15)    (                                     
 عدد املدارس اليت يدرس هبا:      )    ( مدرسة واحدة                   )    ( مدرستني 

كبرية  رةالفق م
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جداً 

 البعد األول: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي
عدم ربط املعلومات الكيميائية يف الكتاب حبياة   1

 الطلبة.
     

      ضعف الرتابط بني وحدات الكتاب املقرر.  2
عرض دروس الكتاب املقرر بطريقة غري مناسبة   3

 للطلبة.
     

      صعوبة حمتوى الكيمياء يف املنهاج اجلديد.  4
عدم مراعاة األنشطة يف كتاب الكيمياء مليول الطلبة   5

 وحاجاهتم.
     

عدم مالئمة الكتاب املقرر للمستوى العقلي   6
 للطالب.
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      عدم وجود تدريبات للفئة املتفوقة من الطلبة.  7
      للفروق الفردية بني الطلبة.قلة مراعاة دروس املقرر   8
عدم األخذ باألسباب الفنية عند بناء الكتاب املقرر   9

)الغالف اخلارجي، الرسومات واألشكال، الطباعة، 
 .... اخل(.

     

ضعف مراعاة الكتاب املقرر لتنمية روح اإلبداع   10
 واالبتكار لدى الطلبة.

     

تركيز االختبارات على تقومي اجلانب النظري ملقرر   11
 الكيمياء. 

     

كثرة عدد األنشطة والتجارب العملية يف الدرس   12
 الواحد مبقرر الكيمياء.

     

التجارب يف دليل األنشطة والتجارب العملية حتتاج   13
 إىل وقت طويل لتنفيذها.

     

      حمتوى الكتاب واسع.  14
املواضيع يف الكتاب على متطلبات تعتمد بعض   15

 سابقة مل يتم الرتكيز عليها بشكل جيد.
     

      عدم وضوح أهداف الكتاب املدرسي.  16
 البعد الثاني: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطالب

      عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية.  17
      ضعف اهتمام الطالب بتحصيله يف مادة الكيمياء.  18
وجود اجتاهات سلبية لدى الطالب حنو تعلم   19

 الكيمياء.
     

عدم مقدرة الطالب على متابعة احلصص اليت تغيب   20
 عنها.

     

كبرية  الفقرة
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جداً 

      عدم توفر جو دراسي مساعد يف البيت.  21
عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غري الواضحة   22

 املقرر.يف 
     

      تدين املستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما.  23
الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة احمليطة   24

 بالطالب.
     

      عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب.  25
      ضعف تفاعل الطالب يف املوقف التعليمي.  26
قلة اهتمام الطلبة مبادة الكيمياء من حيث البحث   27

 واالطالع. 
     

     ضعف مستوى الطلبة العام يف القواعد والقوانني   28
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 الكيميائية.
      صعوبة ضبط الطالب يف قاعة املخترب.  29
      عدم حمافظة الطالب على النظام باملخترب.  30
      عدم قناعة الطالب بأهية املخترب.  31
شعور الطالب بأن االختبارات والتطبيقات العملية يف   32

 الكيمياء غري مرتبطة بواقع احلياة اليومية.
     

قلة استيعاب الطالب ملتطلبات وإجراء تنفيذ   33
 التجارب والتطبيقات.

     

      قلة اهتمام الطالب بالتجارب العملية.  34
أثناء قلة مراعاة الطالب الحتياطات األمن والسالمة   35

 إجراء التجارب العملية.
     

      افتقار الطالب ألساسيات مادة الكيمياء.  36
      تعود الطالب على احلفظ دون الفهم.  37

 البعد الثالث: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمعلم
      عدم استخدام املعلم أساليب تدريس متنوعة.  38
      عدم استخدام املعلم ألساليب التعزيز.  39
      قلة التنويع يف أساليب التقومي اليت يتبعها املعلم.  40
عدم استخدام املعلم للوسائل التعليمية يف تدريس   41

 الكيمياء.
     

      عدم توضيح اهلدف من الدرس قبل البدء بالشرح.  42
      عدم إعداد خطط عالجية للطلبة الضعفاء.  43
الكيمياء    تدين مستوى التكيف بني معلمي   44

 والطلبة.
     

      زيادة نصاب معلم الكيمياء من احلصص.  45
كبرية  الفقرة

 جداً 
قليلة  قليلة متوسطة كبرية

 جداً 
اعتقاد املعلم بأن بعض املوضوعات الكيميائية   46

 البسيطة ال حتتاج إىل إجراء جتارب وتطبيقات عملية.
     

األجهزة عدم معرفة معلم الكيمياء بتشغيل وصيانة   47
 العملية.

     

قلة وجود حمفزات ملعلم الكيمياء لتشجيعه على إجراء   48
 التجارب.

     

      عدم توفر الوقت الكايف لتحضري التجارب وإعدادها.  49
ضعف إملام بعض معلمي الكيمياء مبهارات إجراء   50

 التجارب الكيميائية.
     

العمل ضعف امليول واالجتاهات لدى املعلمني حنو   51
 باملخترب.

     



 

142 
 

عدم توفر التدريب الكايف للمعلم أثناء اخلدمة على   52
 الطريقة احلديثة يف استخدام املخترب.

     

شعور معلم الكيمياء بأن املخترب يعقد املفاهيم   53
 الصعبة وال يبسطها.

     

تركيز الدورات التدريبية للمعلمني على اجلانب النظري   54
 العملي يف املخترب.بشكل أكرب من اجلانب 

     

ال يصاحب تطوير مقررات الكيمياء بتأهيل للمعلمني   55
 يف اجلانب العملي.

     

قلة اهتمام معلم الكيمياء بالتعلم القبلي الضروري   56
 للتعلم الالحق.

     

      عدم تشجيع املعلم لطالبه على دراسة الكيمياء.  57
      الصف.ضعف قدرة معلم الكيمياء على إدارة   58

 البعد الرابع: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية.
      عدم توفر بيئة مدرسية مرحية للطلبة.  59
      األعداد الكبرية للطلبة داخل الفصول.  60
      عدم توفر اإلضاءة املناسبة يف الغرفة الصفية.  61
داخل غرفة   عدم وجود أثاث مناسب ومريح   62

 الصف.
     

      وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة.  63
      عدم كفاية احلصص األسبوعية املخصصة للمقرر.  64
عدم توفر مصادر التعلم املتعلقة بالكيمياء داخل   65

 املدرسة.
     

      اإلدارة املدرسية املتشددة أو املتسيبة.  66
      والتواصل بني املدرسة واألسرة.انعدام االتصال   67

كبرية  الفقرة
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جداً 

عدم مالئمة توقيت حصص الكيمياء داخل اجلدول   68
 اليومي للطالب.

     

      .املدرسة يف احلاسوب أجهزة استخدام عدم  69
 يف املدرسي للكتاب موازية كيمياء كتب وجود عدم  70

 .املدرسة مكتبة
     

      .املدرسة إىل املدرسي الكتاب وصول تأخر  71
      .أعلى دراسية مستويات إىل للطلبة التلقائي الرتفيع  72

 البعد الخامس: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية.
      عدم وجود قاعة خاصة باملخترب.  73
التمديدات الضرورية من ماء وكهرباء  عدم توفر  74

 ومصادر للحرارة يف املخترب.
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      ضيق املساحة داخل قاعة املخترب.  75
عدم توفر غرفة منفصلة يف املخترب لتحضري املواد   76

 الكيميائية الالزمة للتجارب العلمية )غرفة حتضري(.
     

ترتيب املقاعد والطاوالت داخل املخترب ال يتناسب   77
 مع طبيعة األنشطة والتجارب الكيميائية.

     

عدم توفر وسائل األمن والسالمة يف املخترب )طفايات   78
احلريق، حقيبة اإلسعافات األولية، جهاز كشف 

 احلريق(.

     

عدم توفر التهوية اجليدة واملستمرة للمخترب بشكل    79
 كاف.

     

مقاعد املخترب ليست سهلة احلركة ومرنة بشكل    80
 كاف.

     

عدم توفر خزانة الغاز ملنع تسرب الغازات الضارة   81
 منها أثناء إجراء التجارب.

     

نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب   82
 العملية يف املخترب.

     

      عدم كفاية املوارد املالية لتمويل التجارب العملية.  83
التحضري حاجة التجارب العملية لوقت طويل يف   84

 واإلعداد.
     

      عدم صيانة األجهزة واألدوات املعملية بشكل دوري.  85
ضعف االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة ووضعها   86

 يف أماكن مناسبة.
     

      انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية.  87
 –انتهت االستبانة  -

 المدرسين في صورتها النهائيةاستبانة : 2ملحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة المدرس

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية 

 الدراسات العليا

 قسم المناهج وطرائق التدريس –كلية التربية 

 أخي/أخيت الكرمي/ة استاذ/ة مادة الكيمياء احملرتم/ة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:
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 الباحث بإعداد رسالة ماجستري بعنوان:يقوم 

 بالجمهورية إدلب ريف مخيمات في التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتغلب مقترح تصور "
 "والطلبة المدرسين نظر وجهة من السورية العربية

وضوعية للوصول مبواالستبانة املرفقة هي جزء من هذه الدراسة وأود من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بعناية وتركيز، واإلجابة 
( يف احلقل املناسب، علماً أن اإلجابة ستستخدم ألغراض البحث  إىل نتائج دقيقة حول املوضوع، وذلك بوضع اشارة صح )  

 العلمي، ولكم جزيل الشكر واالمتنان. 

                                                                                          
 حثالبا

 عنبر محمد عنبر                                                                                                                           

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية                                                                                                                              

 معلومات شخصية: 

 ذكر                                   )    ( أنثى  (    )اجلنس:                              
 (دكتوراهاملؤهل األكادميي:                   )    (معهد        )    (بكالوريوس         )    (ماجستري          )    

 االختصاص العلمي:                 ..............................................  .
 سنوات 10-5سنوات                             )    (  5عدد سنوات اخلربة:                 )    ( أقل من 

 سنة 15)    ( أكثر من                         سنة           11-15)    (                                     
 عدد املدارس اليت يدرس هبا: )    (مدرسة واحدة              )    (مدرستني                )    (أكثر من مدرستني

قليل  الفقرة م
 جداً 

كبري  كبري متوسط قليل
 جداً 

 المدرسي.البعد األول: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب 
قلة توظيف املفاهيم الكيميائية املوجودة يف الكتاب   1

 حبياة الطلبة.
     

ضعف الرتابط التسلسلي بني وحدات الكتاب فيما   2
 خيص املفاهيم الكيميائية.

     

      صعوبة املفاهيم الكيميائية يف املنهاج اجلديد.  3
      قلة مراعاة األنشطة مليول الطلبة.  4
      مراعاة الفروق الفردية يف التدريبات أو األنشطة.قلة   5
ضعف البناء الفين للكتاب )الغالف اخلارجي,   6

 الرسومات واألشكال, الطباعة, .... اخل(.
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      قلة مراعاة الكتاب لالبتكار.  7
تركيز االختبارات على قياس اجلانب النظري أكثر من   8

 اجلانب العملي. 
     

      العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها.التجارب   9
      كثرة احلشو املوجود يف الكتاب.  10
تعتمد بعض مواضيع الكتاب على متطلبات سابقة   11

 مل يتم الرتكيز عليها.
     

      قلة وضوح أهداف الدروس والتجارب.  12
 البعد الثاني: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة.

      الطلبة بالواجبات املنزلية.قلة اهتمام   13
      ضعف اهتمام الطلبة بالتحصيل يف مادة الكيمياء.  14
      وجود اجتاهات سلبية لدى الطلبة حنو مادة الكيمياء.  15
      قلة توافر بيئة تساعد على الدراسة يف املنزل.  16
      قلة سؤال الطلبة عن النقاط غري الواضحة يف الدرس.  17
      األمنية واالقتصادية الصعبة احمليطة بالطلبة.الظروف   18
      قلة متابعة األسر لتحصيل أبنائها.  19
      ضعف املستوى العام للطلبة يف الكيمياء.  20
بأن التطبيقات العملية قليلة االرتباط  شعور الطلبة  21

 بواقع حياهتم.
     

      قلة اهتمام الطلبة بالتجارب العملية.  22
مراعاة الطلبة الحتياطات األمن والسالمة أثناء قلة   23

 إجراء التجارب العملية.
     

      على احلفظ دون الفهم. تعود الطلبة  24
      فرتة طويلة عن الدراسة. انقطاع الطلبة  25
      فارق العمر بني الطلبة.  26

قليل  الفقرة م
 جداً 

كبري  كبري متوسط قليل
 جداً 

 تعلم الكيمياء المتعلقة بالمعلم. البعد الثالث: معوقات
      قلة استخدام املدرس لطرائق تدريس متنوعة.  27
      قلة استخدام املدرس ألساليب التعزيز.  28
قلة التنوع يف أساليب التقومي اليت يتبعها املدرس   29

 لقياس نواتج التعلم.
     

      قلة استخدام املدرس للوسائل التعليمية.  30
أهداف الدرس بشكل جيد قبل البدء قلة توضيح    31

 به.
     

      قلة اخلطط املعدة للطلبة ذوي التحصيل املتدين.  32
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      ارتفاع نصاب احلصص للمدرس.  33
اعتقاد املدرس بأن بعض املوضوعات الكيميائية   34

 البسيطة ال حتتاج إىل إجراء جتارب عملية.
     

      التجارب.قلة وجود حمفزات للمدرس على إجراء   35
      قلة توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب وإعدادها.  36
      قلة إملام بعض املدرسني مبهارات إجراء التجارب.  37
      ضعف ميول املدرسني حنو العمل باملخترب.  38
شعور املدرس بأن املخترب يعقد املفاهيم الصعبة وال   39

 يبسطها.
     

للمدرسني على مناهج  قلة إجراء دورات تدريبية  40
 الكيمياء اجلديدة.

     

      .بالكيمياء قلة أعداد املدرسني املتخصصني  41
العثور على شهادات مزورة للمدرسني وقلة طرق    42

 كشفها.
     

      تدين املستوى العلمي للمدرسني.  43
قلة متابعة املدرس آلخر املستجدات يف جمال   44

 الكيمياء.
     

 تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية. معوقاتالبعد الرابع: 
      قلة توافر جو دراسي مناسب داخل املدرسة.  45
      زيادة أعداد الطلبة يف الفصل الدراسي الواحد.  46
      وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة.  47
      قلة احلصص األسبوعية املخصصة للمادة.  48
      قلة مصادر تعلم الكيمياء داخل املدرسة وخارجها.  49
      ضعف التواصل بني املدرسة واألسرة.  50
      قلة مالئمة توقيت حصص الكيمياء.  51
      .احلاسوب أجهزة توافر قلة  52

قليل  الفقرة م
 جداً 

كبري  كبري متوسط قليل
 جداً 

 يف املدرسي للكتاب املوازية الكيمياء كتب قلة توافر  53
 .املدرسة مكتبة

     

      .املدرسي الكتاب وصول تأخر  54
      .للطلبة التلقائي الرتفيع  55

 تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية. البعد الخامس: معوقات
      قلة توافر املختربات يف املدارس.  56
 –كهرباء   -قلة التمديدات الضرورية يف املخترب ) ماء  57

 حرارة ...(.
     

      ضيق مساحة املخترب.  58



 

147 
 

      قلة تواجد غرفة حتضري للتجارب منفصلة عن املخترب.  59
قلة وسائل األمن والسالمة يف املخترب )طفايات   60

 احلريق, اإلسعافات األولية, جهاز كشف احلريق(.
     

      التهوية اجليدة واملستمرة للمخترب.قلة   61
      نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب.  62
      ضعف املوارد املالية الالزمة إلجراء التجارب املخربية.  63
      حتتاج التجارب لوقت طويل لتحضريها.  64
      قلة صيانة األجهزة واألدوات املعملية بشكل دوري.  65
االهتمام بتنظيم األدوات واألجهزة وإعادهتا إىل قلة   66

 أماكنها.
     

      انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية.  67
 –انتهت االستبانة  -

 

 

 

 

 

 

 استبانة الطلبة في صورتها األولية:3ملحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة الطالب

 ماليزيا –جامعة املدينة العاملية 
 الدراسات العليا

 قسم املناهج وطرائق التدريس –كلية الرتبية 
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 أخي/أخيت الكرمي/ة طالب/ة املرحلة األساسية، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

 يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري بعنوان:

في مخيمات ريف إدلب بالجمهورية  الصف التاسعطلبة تصور مقترح للتغلب على معوقات تعلم الكيمياء لدى "
 "والطلبة درسينمن وجهة نظر المالعربية السورية 

واالستبانة املرفقة هي جزء من هذه الدراسة وأود من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بعناية وتركيز، واإلجابة بأمانة وموضوعية 
يف احلقل املناسب، علماً أن اإلجابة لن تستخدم إال (  للوصول إىل نتائج دقيقة حول املوضوع، وذلك بوضع اشارة صح )  

 ألغراض البحث العلمي، ولكم جزيل الشكر واالمتنان. 

 الباحث                                                                             
 عنبر محمد عنبر                                                                              

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية                                                                                
 معلومات شخصية: 

 ذكر                  )    ( أنثى  (    )اجلنس:            

 الصف الثامن         )    ( الصف التاسعالصف:           )    ( الصف السابع        )    ( 

 

 

 

كبرية  الفقرة م
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جداً 

 تعلم الكيمياء المتعلقة بالكتاب المدرسي معوقاتالبعد األول: 
      صعوبة حمتوى الكيمياء يف املنهاج.  1
      عدم وجود تدريبات للمتفوقني من الطلبة.  2
تركيز االختبارات على تقومي اجلانب النظري ملقرر   3

 الكيمياء. 
     

كثرة عدد األنشطة والتجارب العملية يف الدرس   4
 الواحد مبقرر الكيمياء.

     

      التجارب العملية حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها.  5



 

149 
 

      حمتوى الكتاب واسع.  6
      املدرسة.قلة توفر كتاب الكيمياء يف مستودع   7

 تعلم الكيمياء المتعلقة بالطالب معوقاتالبعد الثاني: 
      ضعف اهتمام الطالب بالواجبات البيتية.  8
      ضعف اهتمام الطالب بتحصيله يف مادة الكيمياء.  9
      يشعر الطالب أن مادة الكيمياء غري مهمة.  10
عدم مقدرة الطالب على متابعة احلصص اليت تغيب   11

 عنها.
     

      عدم توفر جو دراسي مساعد يف البيت.  12
عدم سؤال الطالب عن النقاط غري الواضحة يف   13

 الدرس.
     

      تدين املستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما.  14
الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة احمليطة   15

 بالطالب.
     

      الدراسي للطالب. عدم متابعة األسرة التحصيل  16
ضعف مستوى الطلبة العام يف القواعد والقوانني   17

 الكيميائية.
     

      عدم قناعة الطالب بأهية املخترب.  18
      قلة اهتمام الطالب بالتجارب العملية.  19
      افتقار الطالب ألساسيات مادة الكيمياء.  20
      تعود الطالب على احلفظ دون الفهم.  21

 تعلم الكيمياء المتعلقة بالمعلم معوقاتالبعد الثالث: 
      ضعف أسلوب املعلم يف إعطاء الدرس.  22
يعتمد املعلم على االختبارات الشفوية فقط يف تقييم   23

 الطالب.
     

يعتمد املعلم على االختبارات الكتابية فقط يف تقييم   24
 الطالب.

     

كبرية  الفقرة م
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جداً 

يعتمد املعلم على تقييم الطالب من خالل نشاطه   25
 ضمن الدرس. 

     

عدم استخدام املعلم للوسائل التعليمية يف تدريس   26
 الكيمياء.

     

      املعلم ال يهتم بالطلبة الضعفاء يف مادة الكيمياء.  27
      املعلم ال يشجع الطالب على دراسة الكيمياء.  28
      الكيمياء غري متخصص بالكيمياء.معلم   29
      ضعف املستوى العلمي للمعلم.  30
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      ضعف قدرة معلم الكيمياء على إدارة الصف.  31
 تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية. معوقاتالبعد الرابع: 

      بيئة مدرسية غري مرحية للطالب.  32
      داخل الفصول.األعداد الكبرية للطالب   33
      عدم توفر اإلضاءة املناسبة يف الغرفة الصفية.  34
عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة     35

 الصف.
     

      وجود املدرسة يف أماكن بعيدة عن مساكن الطالب.  36
      عدم توفر املراجع الكيميائية داخل املدرسة.  37
      اإلدارة املدرسية متشددة.  38
      اإلدارة املدرسية متسيبة.  39
      املدرسة ال تتواصل مع األسرة.  40
توقيت حصص الكيمياء غري مالئم داخل اجلدول   41

 اليومي للطالب.
     

      .املدرسة إىل املدرسي الكتاب وصول تأخر  42
 تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية. معوقاتالبعد الخامس: 

      عدم وجود قاعة خاصة باملخترب.  43
عدم توفر التمديدات الضرورية من ماء وكهرباء   44

 ومصادر للحرارة يف املخترب.
     

      ضيق املساحة داخل قاعة املخترب.  45
اجليدة واملستمرة للمخترب بشكل  عدم توفر التهوية   46

 كاف.
     

نقص األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب   47
 العملية يف املخترب.

     

      انتهاء صالحية بعض املواد الكيميائية.  48
 -انتهت االستبانة  -

 استبانة الطلبة في صورتها النهائية: 4ملحق 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 استبانة الطلبة 

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية 

 الدراسات العليا

 قسم المناهج وطرائق التدريس –كلية التربية 
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 أخي/أخيت الكرمي/ة طالب/ة الصف التاسع, السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, وبعد:

 يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري بعنوان:

 بالجمهورية إدلب ريف مخيمات في التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتغلب مقترح تصور"
 "والطلبة المدرسين نظر وجهة من السورية العربية

واالستبانة املرفقة هي جزء من هذه الدراسة وأود من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بعناية وتركيز, واإلجابة بأمانة وموضوعية 
( يف احلقل املناسب, علماً أن اإلجابة ستستخدم  للوصول إىل نتائج دقيقة حول املوضوع, وذلك بوضع اشارة صح )  

 ألغراض البحث العلمي, ولكم جزيل الشكر واالمتنان. 

 الباحث                                                                              

 عنبر محمد عنبر                                                                                                           

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية                                                                                                                

 معلومات شخصية: 

 ذكر                                                 )    ( أنثى  (    )اجلنس:            

 العمر:            .......................................  .

 املدرسة:          .......................................  .

 

 كبري  متوسط قليل  الفقرة م
 المتعلقة بالكتاب المدرسي.البعد األول: معوقات تعلم الكيمياء 

    صعوبة دروس الكيمياء.  1
    التمارين يف هناية الدرس طويلة.  2
    عدد األنشطة والتجارب يف الكتاب.  3
    توافر الكتاب يف مستودع املدرسة.  4

 البعد الثاني: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالطلبة.
    كتابة الواجبات املنزلية.  5
    مبادة الكيمياء. االهتمام  6
    توافر جو دراسي يف املنزل.  7
    سؤال الطلبة عن النقاط غري الواضحة يف الدرس.  8
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    صعوبة الظروف األمنية واالقتصادية احمليطة بالطلبة.  9
    ختوف الطلبة من إجراء التجارب الكيميائية.  10
    تعود الطلبة على احلفظ دون الفهم.  11

 معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بالمدرس.البعد الثالث: 
    ايصال املعلومة من قبل املعلم.  12
    إجراء الدروس يف املخترب.  13
    استخدام املدرس للوسائل التعليمية يف الدرس.  14
    تكرار املدرس لشرح املعلومة يف الدرس.  15
    استخدام املدرس للرموز الكيميائية.  16

 تعلم الكيمياء المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية.البعد الرابع: معوقات 
    أعداد الطلبة داخل الصف.  17
    بعد املدرسة عن املنزل.  18
    توافر املراجع الكيميائية يف مكتبة املدرسة.  19
    مالئمة توقيت حصص الكيمياء.  20

 ومستلزماته الضرورية واألدوات والمواد العملية.البعد الخامس: معوقات تعلم الكيمياء المتعلقة بقاعة المختبر 
    توافر قاعة خاصة باملخترب.  21
    األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب يف املخترب.  22

 -انتهت االستبانة  -

 

 

 

 االستبانة المفتوحة للمدرسين :5 ملحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 درسملل المفتوحةاالستبانة 

 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية 

 الدراسات العليا

 قسم المناهج وطرائق التدريس –كلية التربية 
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 بعنوان: مع مدرسي/ات الكيمياء للصف التاسع لبحث استبانة مفتوحة

 بالجمهورية إدلب ريف مخيمات في التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتغلب مقترح تصور" 
 "والطلبة المدرسين نظر وجهة من السورية العربية

 وذلك استكماالً للحصول على درجة املاجستري يف مناهج وطرائق التدريس.

 سئلة:األ

 ما أهم معوقات تعلم الكيمياء اليت تواجه طلبة الصف التاسع من وجهة نظرك؟ -1

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.  ...................... 

 ما أسباهبا وما مدى انتشارها؟ -2

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.   ................................. 

 ما طرق املعاجلة اليت تقرتحها؟ -3
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....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.  ....................... 

 ماذا تقرتح لتحسني تعلم الكيمياء؟ -4

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
. ...................... 

 طلب تحكيم االستبانة :6ق ملح

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 طلب تحكيم

 السيد الدكتور: ....................................... احملرتم 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:
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 بعنوان: التدريس يف جامعة املدينة العاملية مباليزيايقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري يف كلية الرتبية قسم املناهج وطرائق 

 بالجمهورية إدلب ريف مخيمات في التاسع الصف طلبة لدى الكيمياء تعلم معوقات على للتغلب مقترح تصور" 
 "والطلبة المدرسين نظر وجهة من السورية العربية

مادة الكيمياء وأخرى موجهة لطلبة الصف التاسع يف خميمات واستكمااًل ملتطلبات الدراسة أعد الباحث استبانة موجهة ملدرسي 
 النازحني السوريني، ويّود من حضرتكم التكرم بتحكيم استبانة البحث موضوع الدراسة من حيث:

 سالمة صياغة الفقرات ووضوحها. -أ

 مناسبة كل فقرة وانتمائها للبعد الواردة فيه. -ب

 حذف أو إضافة ما ترونه مناسباً.  -جـ

 ذكر أي مالحظات تروهنا ضرورية. -د

 شكر اهلل لكم جهدكم ورحابة صدركم وجعله علماً ينتفع به.

 واهلل ويل التوفيق

 الباحث                                                                                                             

 عنبر محمد عنبر                                                                                                                

 ماليزيا –لعالمية جامعة المدينة ا                                                                                                                  

 

 أسماء السادة المحكمين: 7ملحق  

 ماليزيا.-ق تدريس، جامعة املدينة العاملية ، دكتوراه مناهج وطرائالدعيس ناجي صفيةكتوره د ال .1

 ماليزيا.-الدكتور مجال الدين حممود، دكتوراه تربية، جامعة املدينة العاملية  .2

 ماليزيا.-دكتوراه تربية، جامعة املدينة العاملية  الدكتوره  أمل حممود، .3
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 سوريا.-، دكتوراه تربية، جامعة حلبعلي حاج محيدوالدكتور  .4

 سوريا.-، دكتوراه مناهج وطرائق تدريس، جامعة حلبعبد الرزاق ابراهيم الدكتور .5

 سوريا.-، دكتوراه تربية، جامعة حلبحسام ابراهيمالدكتور  .6

  تركيا.-، دكتوراه كيمياء، جامعة حرانعبد القادر رشواينالدكتور  .7

  سوريا.-، ماجستري تربية، جامعة حلبمد العبيداألستاذ حم .8

 سوريا.-األستاذ زياد األشرفاين، دبلوم تأهيل تربوي كيمياء، جامعة دمشق .9

 

 

 
 

 

 

 

 

 )مجمع تربية مخيمات أطمة( الموافقات والتصاريح: 8ملحق 
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 (مخيمات حماة: الموافقات والتصاريح )مجمع تربية 9ملحق  
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 إحصائيات مديرية التربية في إدلب: 10ملحق 
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