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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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تقــومي برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــر املختــر الفنيــة
واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختربات املدرســية
د .إبراهيم بن عبدهللا البلطان
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك ،قسم املناهج وطرق التدريس – كلية الرتبية  -جامعة القصيم

املستخلص:
هدفت الدراسة إىل تقومي برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية
الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية ،ولتحقيق هذا اهلدف؛ قام الباحث إبعداد قائمة ابملهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها
يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم ،واستخدم املنهج الوصفي بنوعيه املعتمد على أسلوب حتليل احملتوى ،والوصفي
املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع توصيفات مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم البالغ عددها ()32
مقرراً موزعة على أربع مستوايت دراسية ،ابإلضافة إىل مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري املختربات الذين أهنو مقررات الربانمج يف
الفصل الدراسي الثاين للعام 1442ه ،وعددهم ()32طالباً ،واستخدم الباحث أدايت بطاقة حتليل حمتوى توصيف مقررات الربانمج
عينة الدراسة ابالعتماد على املوضوع وحدة للتحليل ،واختبار موضوعي ملستوى إملام الطالب /حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية
الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية يف برانمج إعداد حمضري خمتربات
العلوم جبامعة القصيم كان بدرجة متوسطة ،بينما توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية كان بدرجة ضعيفة ،كما أظهرت النتائج
حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي بدرجة ضعيفة،
أن مستوى إملام الطالبّ /
وأن مستوايت الطالب فيه أقل من مستوى الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،واحملدد بـ ـ (.)60%
الكلمات املفتاحية :تقومي ،برانمج إعداد ،مهام حمضر املخترب ،املختربات املدرسية.
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Evaluating the Introductory Program Designed for Science Laboratory
Technicians at Qassim University in Light of the Technical and Administrative
Tasks Necessary to Work as Laboratory Technician in School Laboratories

Dr. Ibrahim bin Abdullah Suleiman Al-Baltan
Associate Professor of Science Teaching Methods and Curricula - College of Education - Qassim University

Abstract:
The study aimed to evaluating the introductory program designed for science laboratory
technicians at Qassim University in light of the technical and administrative tasks necessary
to be acquainted with to work in school laboratories. For the purpose of achieving this goal،
the researcher made a list of the technical and administrative tasks which should be included
in the curriculum planned for science laboratories technicians as an introductory program. The
researcher used descriptive research methodology، adopting the two approaches of: content
analysis and descriptive survey. Study sample consisted of all (32)courses included in the
introductory program of science laboratories technicians at Qassim University، as they are
divided over four academic levels، in addition to all the students of Laboratory Technicians
Diploma Program، who completed program’s courses in the second semester of the year1442
AH. They were (32)students. The researcher used two study tools: the first was a content analysis
card describing program’s courses، under-study، based on topic، as the basis for analysis;
and the second was an objective test to measure the level of student/laboratory technician’s
familiarity with the technical and administrative tasks necessary to work in school laboratories.
The results of the study demonstrated that the topics related to the technical tasks were
covered in the introductory program of science laboratories technicians at Qassim University
to a medium degree، while the topics related to the administrative tasks were covered to a
low degree. Moreover، the results also illustrated that the level of Qassim University student/
laboratory technician familiarity with the technical and administrative tasks necessary to work
in school laboratories was low and that the efficiency level of the students was below the level
of proficiency necessary to work in school laboratories، which is specified at (60%).
Key Words: Evaluation، Introductory Program، Science Laboratory Technicians’ tasks،
School Laboratories.
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املقدمة واخللفية النظرية:
تتسابق دول العامل ألن حتتل مكانة مرموقة يف العصر احلايل الذي متيز ابلتطورات العلمية والتقنية املتالحقة بدرجة جعلت اإلنسان
يعتمد عليها اعتماداً كلياً يف مجيع شؤون حياته ،فقد تسارع النمو العلمي وتوسعت املعرفة بشكل يفوق كل تصور ،وأصبح مقياس
تقدم األمم وقوهتا ورقيها يتمثل يف مدى تقدمها يف ميادين العلوم الطبيعية وتطبيقاهتا املختلفة ،وقد حظي تدريس العلوم مبكانة كبرية
يف األنظمة التعليمية يف مجيع الدول؛ لكونه يرتبط ابلتقنية احلديثة اليت هي عماد العامل اليوم ،ويعزى هلا الفضل يف االزدهار والتطور
يف مجيع اجملاالت الصناعية والطبية واهلندسية وغريها .كل ذلك جعل الدول تسعى إىل حتسني البيئة املدرسية وما يرتبط هبا من مناهج
علمية تقدم إىل الطالب وطرق تدريسها ،وحتسني أداء العاملني هبا من معلمي علوم وحمضري خمتربات ،وتطوير برامج إعدادهم بشكل
مستمر مبا يتناسب مع طبيعة األعمال املكلفني هبا ،وطبيعة تلك العلوم وأهدافها.
ويرتبط تدريس العلوم ارتباطاً وثيقاً ابلتجريب والعمل املخربي ،فهو جزء أساسي من املناشط العلمية ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مبفهوم
العلم احلديث ،فال ميكن التوصل إىل املكوانت األساسية للعلم من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظرايت إال من خالل املشاهدة
والتجربة (أبو جاللة ،)2005 ،ويرى شاهني وحطاب ( )2016أن استخدام التجريب يف تدريس العلوم ميكن أن يقدم العديد من
الوظائف والفوائد أييت يف مقدمتها قدرته على تنمية التفكري العلمي عند الطالب ،ومساعدهتم على فهم طبيعة العلم ،وتنمية املهارات
العملية اليت تضفي واقعية على املعلومات النظرية لديهم ،ابإلضافة إىل تنمية وتعميق االجتاهات العلمية.
أما هيلري وهريسون ( )Helliar&Harrison,2011فيذهبان إىل أن التجارب العملية جزء ال يتجزأ من تعليم العلوم؛ نظراً
لقدرهتا على تعزيز مهارات الطالب ومعرفتهم واهتمامهم ابملواد العلمية واستمتاعهم ابلتعلم وفهم املفاهيم العلمية؛ حيث إن العمل
فعالة ميكن ملعلمي العلوم تكييفها وتطبيقها يف دروس العلوم لتلبية احتياجات التعلم اخلاصة ابلطالب .ويضيف
العلمي يف املخترب أداة ّ
بيسي وآخرون ( )Basey et al.,2008أن استخدام املخترب يف تدريس العلوم يهدف إىل زايدة قدرة الطالب على اكتساب
املعرفة واملهارات العلمية العملية ومهارات التفكري وعمليات العلم ،والقدرة على اشتقاق الفرضيات واختبارها وتصميم التجارب
وحتليل البياانت واستخالص النتائج ،ابإلضافة إىل التدريب على املنطق العلمي االستقرائي واالستنتاجي ،وإدراك املفاهيم املرتبطة
ابحملتوى ،وحتسني اجتاهات الطالب حنو دراسة العلوم والتعليم املخربي ،وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق أهداف التعلم.
ويؤكد زيتون ( )2010على أن املخترب «يعد ميزة وخصيصة من اخلصائص املميزة ملناهج العلوم وتدريسها ،وهو يرتبط مباشرة أبنشطة تعلم العلوم
العلمية ،ويف هذا يعد املخترب جزء ال يتجزأ يف الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها؛ وهو القلب النابض يف تدريس العلوم يف مراحل التعليم املختلفة،
وهلذا قيل إن العلم ليس علماً مامل يصحب ابلتجريب والعمل املخربي ،وتويل التوجهات املعاصرة يف الرتبية العلمية املخترب وأنشطته العلمية أمهية كبرية ودوراً
ابرزاً يف برامج العلوم وتدريسها؛ ويتمثل هذا الدور ابرتباط املخترب ابألنشطة العلمية  Science activitiesارتباطاً مباشراً وعضوايً ابملواد العلمية

فعاالً لتعليم
التعليمية املصاحبة لألنشطة املخربية لتحقيق أهداف تدريس العلوم» (ص .)98ويضيف كاظم وزكي ( )1993أنه يصعب أن نتصور برانجماً ّ
العلوم خيلو من استخدام التجريب العلمي.

ويتوقف جناح العمل التجرييب يف املخترب املدرسي على تضافر اجلهود من قبل العاملني يف املدرسة وعلى رأسهم معلم العلوم
وحمضر خمترب العلوم؛ حيث يؤكد طعيمة ( )1999أن املمارسات واألداء العملي ملعلمي العلوم يُ ُّ
عد من أساسيات التدريس يف هذه
التخصصات ،ليس فقط لتثبيت املعرفة وإمنا لتحويلها من جمردات إىل حمسوسات ،ومن مبادئ نظرية إىل إجراءات تطبيقية يتم من
خالهلا إدماج اخلربات امليدانية يف املساقات اليت يتم تدريسها ،وتصبح األنشطة العملية جزءً من بنية املساق وليست مكمالً له ،ويرى
النجدي وآخرون ( )2006أن معلمي العلوم الذين ال يقتنعون أبمهية الدروس العملية اليت جيريها الطالب يف املخترب يبتعدون عن
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حتقيق أهداف تدريس العلوم ،أما اخلليلي وآخرون ( )1996فريون أن التجريب العلمي يتطلب من املعلم معرفة كافية وتدريباً خاصاً
فعاالً ذا معىن للطالب.
حىت جيعل التجريب نشاطاً ّ
ولنجاح معلم العلوم يف حتقيق أهداف األنشطة العملية يف املخترب؛ البد أن جيد مساندة كبرية من حمضر املخترب املدرسي ،الذي
يتوقف عليه جزء مهم من جناح العمل يف املخترب ،ويقوم مبهام فنية وإدارية عديدة متثل جوهر عمله األساسي ،ويرى جليدال وجريفثس
( )Gleadall&Griffiths،2012أن تشغيل املعامل يف املدارس مهمة كبرية ومتثل عبئاً على معلمي العلوم ،واملهارات املطلوبة
فيها ال ميتلكها الكثري منهم ،وال ميكن أن يقوم هبا إال شخص مدرب على العمل الفين يف املخترب ،ومن هنا أتيت أمهية وجود فين
املخترب يف املدرسة ،الذي يعد حمركاً رئيسياً لنجاح العمل املخربي من خالل تنفيذه للعديد من املهام والواجبات ،واليت يتمثل اجلزء
األساسي منها يف إرشاد املعلمني بشأن املكوانت الفنية للمناهج وتقدمي املشورة هلم ،والتنسيق معهم بشأن احتياجاهتم للعمل املعملي،
واحملافظة عل السالمة والصحة املهنية داخل املخترب ،ابإلضافة إىل عمليات التحضري وإعداد العينات املختلفة حسب طبيعة املقرر
العلمي ،وحضور التطوير املهين ذي الصلة وف ًقا خلطة التطوير املهين يف املدرسة.
الفعال ملعلمي
أما الي ( )Lai،2021فريى أن حمضري خمتربات العلوم جزء ال يتجزأ من تعليم العلوم؛ إذ يقدمون الدعم الفين ّ
العلوم ،وأي خلل يف أتهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم يزيد من أعباء العمل على املعلمني ،وجيعلهم غري قادرين على الرتكيز على مسؤولياهتم
األساسية يف التدريس .ويؤكد هيلري وهريسون ( )Helliar&Harrison،2011أن حمضر/فين املخترب له دور يف التخفيف من
التحدايت اليت تواجه معلمي العلوم؛ حيث يقوم فنيو املعمل بتزويد املعلمني جبلسات تدريبية عملية للتعريف ابألجهزة واألدوات
واملواد الالزمة للعمل املخربي؛ مما يقلل من خماوف املعلمني جتاه العمل املعملي ويسمح هلم ابلرتكيز على تطوير مهاراهتم الرتبوية.
وحمضر املخترب هو املوظف املسؤول عن املخترب فنياً وإدارايً ،وهو الذي يؤدي دوراً ابرزاً من خالل مساعدة معلمي العلوم يف
اإلعداد والتنفيذ وتوفري مجيع الظروف واإلمكاانت الستخدام املخترب وتفعيله ،ولكي خيدم املخترب املدرسي العملية التعليمية بشكل
حمضر مؤهل للقيام ابملهام الفنية واإلدارية متكنه من إدارة أعماله إدارة جيدة .وتتمثل املهمة األساسية
وفعال؛ فإنه حيتاج إىل ّ
مثايل ّ
حملضر املخترب يف توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام املخترب من قبل مجيع معلمي العلوم مبا حيقق األهداف التعليمية الواردة
يف مقررات مواد العلوم املختلفة (وزارة التعليم ،)2020 ،وتُ ُّ
عد وظيفة حمضر املخترب من الوظائف احليوية للكثري من املنشآت التعليمية
والطبية وغريها؛ حيث إن وظيفة احملضر الرئيسة هي تقدمي اخلدمة املعملية الالزمة لكل منشأة حسب أمهية املعامل فيها ،واليت جيب
أن تنظم بطريقة تتفق مع االحتياجات املطلوبة يف املنشأة (عبداحلميد.)2007 ،
ويرى علي ( )2006أن حمضري املختربات لن يكتب هلم النجاح يف إعماهلم إال إذا توافرت بينهم وبني معلمي العلوم بيئة صاحلة
داخل املخترب ،وهذه البيئة قوامها أمران مها :االتفاق والتفاهم بني أطراف العمل ،ابإلضافة إىل فهم االلتزامات على كل منهما،
وامتالكهم للكفاايت املعملية والعلمية داخل املخترب .فالتعاون املثمر بينهما يؤيت مثاره يف نواتج الطالب وزايدة قدراهتم يف جوانب
كبريا يف صياغة العمل املعملي داخل املخترب املدرسي ،فهو املشرف على
التعلم ،وليس هذا فحسب ،بل إن على معلمي العلوم ً
دورا ً
حمضر املخترب يف كل أدواره ،ولذلك فمعلم العلوم مطالب بتوفري أمناط توافقية تعليمية مع حمضر املخترب حىت ينجح العمل يف املخترب،
وتتحقق األهداف اليت يسعى تدريس العلوم لتحقيقها.
والعمل املخربي كغريه من األعمال حيتاج إىل إدارة جيدة؛ ليصبح املخترب مثالياً ،وخيدم العملية التعليمية بشكل فاعل ،وحيقق
األهداف اليت وجد من أجلها .ولكي يتم ذلك؛ جيب على حمضر املخترب أن حيرص على االرتقاء مبستوى أدائه ،وتعلم مهارات
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التعامل مع التجهيزات الدقيقة يف املخترب بشكل علمي وموضوعي .واملهمة األساسية حملضر املخترب هي العمل على توفري الظروف
واإلمكاانت املناسبة الستخدام املخترب من قبل معلمي العلوم يف املدرسة وطالهبا مبا حيقق أهداف املناهج التعليمية (شاهني.)2004 ،
ويُ ُّ
عد العمل الفين هو أساس عمل حمضر املخترب؛ وذلك لطبيعة عمله يف املعامل وتواجده الدائم فيها؛ لذا فإن عليه واجبات
ومهام فنية وإدارية جيب عليه معرفتها وإتقاهنا وتنفيذها على أكمل وجه ،فالتحضري فن وهواية أكثر منه وظيفة ،واحملضر الناجح
هو الذي جييد عمله ،ويشيع من حوله جواً من التعاون والتضامن والثقة (الشهراين .)2004 ،ويرى ( )Stigter،2010أن حمضر
املخترب ينبغي أن تتوفر فيه عدد من الصفات اليت تعينه على مواجهة املشكالت اليت تواجهه يف العمل املخربي ،كما أن عليه عدداً
الفعالة للمخترب وتفعيل دوره يف األنشطة املخربية ابلتنسيق مع معلمي
من املسؤوليات اليت جيب أن ينفذها ابقتدار؛ من قبيل اإلدارة ّ
العلوم ،واملسامهة يف الربامج املدرسية ،والعناية جبانب السالمة واألمان ،وخباصة ما يتعلق بتخزين املواد الكيميائية واستخدامها.
ويضيف بصمه جي ( )2009أن حمضر املخترب الناجح جييد فن التعامل والتخاطب مع الطالب واملعلمني ،ويسعى لتطوير
معلوماته ،ويستكشف وحياول حتضري املركبات الكيميائية من مكوانهتا األساسية إن وجدت يف معمله ،ويقوم بتنظيم األجهزة واألدوات
وتنسيقها ،ويعمل على تركيب األجهزة وضبطها وحتضريها للتجارب املعملية ،ويكون ملماً مبختلف إجراءات األمن والسالمة
وقواعدها مبا حيفظ مجيع العاملني يف املخترب .فالعمل الذي يدل على الكفاءة هو الذي يكسب الشخص االحرتام والتقدير ويرفع من
شأنه .ويرى سامل وحسني ( )1998أن هناك مسات أساسية البد أن يتحلى هبا من يعمل يف املخترب املدرسي ،وعلى األخص حمضري
املختربات ،وتتمثل يف الدقة يف العمل ،وسعة األفق وعدم التعصب للرأي ،واملوضوعية والبعد عن الذاتية ،ابإلضافة إىل العقالنية
وحب االستطالع ،والرتوي يف إصدار القرارات وعدم التعميم ،وأن يكون قدوة يف أقواله وأفعاله وسلوكياته وتعامله مع اآلخرين.
ومهام حمضر املخترب تنحصر يف جانبني؛ يتعلق األول ابملهام الفنية داخل املخترب ،وترتبط بتحضري التجارب املخربية واألدوات
واملواد واألجهزة اخلاصة ابملخترب ،وإبجراءات السالمة واألمان والوقاية ،ابإلضافة إىل طرق التعامل مع املواد الكيميائية وحتضري
فعال .ويرى الزاكان وآخرون
العينات واحملاليل .أما اآلخر فيتعلق ابملهام اإلدارية ،ويرتبط ابلتخطيط للعمل وإدارة املخترب بشكل ّ
( )2007أن املهام الفنية حملضر املخترب تشمل حتضري التجارب وما يتعلق هبا من األجهزة واحملاليل الكيميائية واألدلة اليت تلزم معلمي
العلوم يف الدروس النظرية والعملية ،وتنظيم وحفظ األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية والزجاجيات والنماذج والشرائح واملصورات
وغريها وتنسيقها؛ حبيث يكفل سالمتها وسهولة تداوهلا ،ابإلضافة إىل التعامل السليم واآلمن مع حمتوايت املخترب وعلى األخص املواد
الكيميائية الضارة أو السامة ،ومع احلوادث اليت قد حتدث أثناء جتهيز وتنفيذ التجارب يف املخترب ،وطرق استخدام معدات وأجهزة
الوقاية واإلسعافات األولية ،وكذلك القيام بعمليات الصيانة الدورية لألجهزة املخربية واألدوات ،وجتهيز وإعداد العينات والصبغات
والنماذج والوسائل التعليمية الالزمة للتجارب.
أما مهام حمضر املخترب اإلدارية فريى احلميدي وآخرون ( )1999أن من أبرزها متابعة كل ما حيتاج إليه املخترب من األعمال اإلدارية
والكتابية ،واالعتناء جبوانب فتح وإغالق املخترب قبل وبداية اليوم الدراسي والفصل الدراسي ،ابإلضافة إىل االهتمام ابلعهد اخلاصة
ابملخترب ،وإجراءات اجلرد السنوي لكل مقتنياته من أجهزة وأدوات مستدمية ،وعمل حماضر الكسر والفقد واالستهالك ،وجتهيز
السجالت مثل سجالت الصادر والوارد والعهدة ،وحتضري الدروس اليومية ،واإلعارة والسلفة .ويضيف شاهني وحطاب ()2016
أنه البد أن تشتمل مهام حمضر املخترب املدرسي على ما يتعلق ابلتخطيط للعمل املخربي ،والذي يتضمن جمموعة من اإلجراءات
والتدابري اليت يتخذها احملضر إلجناح العمل املخربي ابلتنسيق مع معلمي العلوم ،ويتضمن ذلك إعداد اخلطط السنوية والفصلية
واألسبوعية للعمل يف املخترب.
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ولقد حرصت وزارة التعليم على توفري وظائف حملضري املختربات يف املدارس ،وراجعت بشكل مستمر خطة هذه الوظيفة
وتنفيذها ،إال أهنا يف البداايت واجهت عدة إشكاليات كان من أبرزها عدم وجود حمضرين ذوي خربة للعمل يف املختربات.
وملواجهة هذا االحتياج؛ عملت الوزارة على التنسيق مع كليات املعلمني (سابقاً) واجلامعات السعودية إلجياد برامج لتأهيل حمضري
املختربات؛ حيث وضعت خطة لبداية أول برانمج لذلك حتت مسمى (برانمج أتهيل حمضري املختربات املدرسية) ،وكان ذلك يف عام
(1412ه1992/م) يف تسع كليات للمعلمني على مستوى اململكة ،وكانت مدة الربانمج يف بداية تطبيقه عاماً دراسياً واحداً مقسماً
على فصلني دراسيني يتضمن ( )40ساعة تدريسية ،إال أنه مت تطويره الحقاً يف عام (1421هـ2001/م)؛ ليكون عامني دراسيني
مقررا يف ختصصات الكيمياء والفيزايء واألحياء
مقسماً على أربعة فصول دراسية تتضمن ( )73ساعة دراسية موزعة على (ً )32
واجليولوجيا وشؤون املختربات واملواد العامة (وزارة التعليم 1992- ،وزارة التعليم.)2003 ،
ويهدف الربانمج إىل أتهيل جمموعة من الشباب السعودي للعمل يف حتضري املختربات الدراسية؛ لسد احتياج املدارس من هذه
التخصصات ،ويتحقق هذا اهلدف من خالل تعريف الدارسني بعدد من العناصر الرئيسة اليت تتمثل أبمهية املخترب يف تدريس العلوم،
وأسس تنظيم املختربات وجتهيزها واستخدامها وصيانتها واحملافظة عليها وحمتوايهتا ابلطرق السليمة ،وطرق تشغيل واستخدام األجهزة
بكفاية اتمة ،مع القدرة على حتضري املواد الكيميائية الالزمة للتجارب ،ابإلضافة إىل أسس توفري السالمة يف املختربات ،وكيفية توفري
االحتياطات الالزمة واإلسعافات األولية ،وطرق استخدام اآلت اإلطفاء ،والتعامل مع املواد السامة واحلارقة يف املخترب ،وإعداد الوسائل
التعليمية وجتهيزها ،يضاف إىل ذلك ما يتعلق ابلنواحي التنظيمية واإلدارية واملالية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي (وزارة التعليم.)2001 ،
ص ّمم من أجل رفع مستوى اخلرجيني من حمضري املختربات ،وتقدمي برامج دراسية متطورة يف اجملاالت
وجاء يف رسالة الربانمج أنه ُ
املختلفة للفيزايء والكيمياء واألحياء قادرة على تزويد اجملتمع ابلكفاءات العلمية والكوادر املدربة على التقنيات العلمية احلديثة واملؤهلة
للمنافسة يف سوق العمل .أما أهدافه فقد متحورت يف إعداد حمضر خمترب متمكن من مهارات التحضري وميتلك اجتاهات إجيابية حنو
العملية التعليمية الرتبوية يف املدرسة ،خملص لدينه ووطنه وقدوة من حيث السلوك واألداء ،وتدريبه على تشغيل وصيانة أجهزة وأدوات
املخترب احلديثة ،ابإلضافة إىل املشاركة يف إعداد الكوادر املتخصصة تقنياً على املستويني النظري والعملي ،واملشاركة يف إجياد حلول
لبعض املشاكل البيئية احمللية (جامعة القصيم.)2005 ،
وقد أصبحت عملية تقومي برامج التعليم اجلامعي أمراً ضرورايً يف اجملتمعات املعاصرة؛ ملا متتلكه من مقومات التطوير والتقدم العلمي
والتقين ،كما أصبحت ذات أمهية كبرية تكاد تكون القضية اليت تشغل املؤسسات التعليمية؛ ملا تواجهه من حتدايت داخلية وخارجية
تتطلب إعادة النظر فيما تقدمه من الربامج التعليمية ،ابإلضافة إىل أن عملية التقومي تعطي مؤشرات على مدى حتقق أهداف هذا
الربانمج ،واإلجيابيات والسلبيات يف أي جزء فيه؛ متهيداً الختاذ القرارات واإلجراءات املناسبة للتغلب على السلبيات ،كما أنه من
الضروري إعداد الطالب مهنياً وتربوايً ملواجهة تطورات العصر املتالحقة (حممد ،)2020 ،ويرى البناء وعمارة ( )2005أن التعليم
اجلامعي شهد تطوراً يف مؤسساته اليت تقدم برامج تعليمية متنوعة ،وهذا التطور يستدعي تقومي الربامج التعليمية اليت تقدمها من أجل
التحقق من جودة نوعية التعليم املقدم وضمان تطور هذه الربامج من خالل العمل على التحسني والتطوير املستمر للربامج التعليمية.
وفعالة وحتقق األهداف املرجوة منها ،وتواكب التغريات املتسارعة
أما عبدهللا ( )2016فريى أن الربامج التعليمية حىت تكون مميزة ّ
يف خمتلف اجملاالت؛ فالبد من إجراء تطوير وحتديث لنوعية الربامج وأساليب تنفيذها وخمرجاهتا ،وذلك ال يتم إال من خالل التقومي
املستمر للربامج املقدمة لتعزيز إجيابياهتا ،ومعاجلة أوجه القصور فيها .ويضيف عبدالسالم ( )2009أن من األسباب واملربرات اليت

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،322-287جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

293

توجه اهتمام املختصني واملسؤولني حنو مراجعة برامج إعداد املشتغلني بعملية التعليم من معلمني وحمضرين وغريهم وتقوميها وتطويرها،
ما أظهرته نتائج تقومي هذه الربامج يف اجلامعات والكليات ،ومستوى ونتائج تقومي أدائهم يف املهنة ،ابإلضافة إىل االجتاهات احلديثة
والتطورات يف املعرفة العلمية والرتبوية والتقنية ،والتطورات يف مناهج العلوم مبراحل التعليم العام ،واألحداث واملشكالت والتطورات
العاملية ،واملشكالت االجتماعية واالقتصادية الداخلية.
أتسيساً على ما تقدم ،فإن هناك حاجة ماسة إىل تقومي الربامج التعليمية وتطويرها ،وأصبح ذلك من أهم متطلبات اللحاق بعصر
العلم والتقنية ،والبداية احلقيقية لتطوير التعليم هي مراجعة برامج إعداد العاملني يف العملية التعليمية بشكل عام من معلمني وإداريني
وحمضري خمتربات وغريهم ،ويف جمال املختربات واستخدامها يف تعليم العلوم ،فإن مراجعة برامج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف
اجلامعات يُ ُّ
عد من املتطلبات املهمة حالياً؛ إذ إن حمضر املخترب هو املشرف على التدريس يف املخترب ابلتنسيق مع معلم العلوم لتحقيق
األهداف املنشودة ،ومن هنا فإنه من الضروري مراجعة برانمج إعداده والعناية هبا من مجيع اجلوانب.
واستجابة لذلك؛ يقدم البحث احلايل دراسة تقوميية لربانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم يف ضوء مهام حمضر
املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية؛ للوقوف على واقع هذا الربانمج ،والكشف عن دور هذا الربانمج يف
إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل يف خمتربات املدارس.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف ضوء ما سبق ،وحيث ظهرت مشكالت كثرية تواجه وتعوق العمل يف املختربات املدرسية ،وحتول دون االستفادة الكاملة منها
يف حتقيق أهداف تدريس العلوم ،وعلى رأس ذلك ما يتعلق بضعف إعداد وأتهيل حمضري خمتربات العلوم؛ حيث أشارت العديد من
الدراسات إىل ضعف إمكاانت ومهارات حمضري املختربات العاملني يف املدارس ،وعدم قدرة البعض منهم على أتدية املهام املنوطة هبم
على الوجه األكمل ،ومن ذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة األكليب ( )2019من وجود ضعف يف كفاايت حمضر املخترب يف التعامل
مع املواد واألجهزة املخربية ،ويف جمال أمن وسالمة املختربات .ودراسة احلريب ( )2019من قلة خربة حمضري املختربات يف التعامل مع
التجارب املخربية واألجهزة املرتبطة هبا ،ودراسة البعلول ( )2010من ضعف أتهيل حمضر املخترب ،وضعف إملامه ابملهارات األساسية
للعمل يف املخترب .ودراسة فقيهي (1420ه) اليت أظهرت أن مستوى اكتساب حمضري املختربات يف املدارس للمهارات الفنية واإلدارية
ومهارات حتضري التجارب كانت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت دراسة القميزي (1421ه) أن من بني املعوقات الستخدام املخترب
املدرسي بدرجة كبرية هي نقص الكفاايت األساسية لدى حمضر املخترب.
كما أظهرت نتائج دراسة الدغيم واألمشوري (1441ه) أن مستوى حتصيل الطالب/حمضر املخترب جبامعة القصيم للجوانب
املعرفية للمهارات العملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كان بدرجة ضعيفة ،ومل يبلغ حد الكفاية؛ مما يعين وجود ٍ
تدن
يف معارف طالب دبلوم حمضري يف املهارات العملية الكيميائية .كما أوصت دراسات القميزي (1421ه) ،وعلي ( )2006أن يعاد
النظر يف برانمج إعداد حمضري املختربات املدرسية وتقوميها ومراجعتها وفق أحدث االجتاهات العاملية املعاصرة؛ حبيث تكون كافية
لتأهيل احملضر بشكل ميكنه من أداء عمله على الوجه األكمل.
هذا التدين يف أداء حمضري خمتربات العلوم يف املدارس ،قد يعزى يف أحد جوانبه إىل مشكالت وضعف يف برانمج إعداد وأتهيل
حمضري املختربات يف اجلوانب املتعلقة ابجلانبني الفين واإلداري؛ مما يستدعي أن يتم تقومي برانمج إعدادهم بشكل علمي للوقوف على
جوانب القوة يف الربانمج من أجل تعزيزها ،وجوانب القصور ملعاجلتها .وحيث إن برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة
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القصيم-على حد علم الباحث -مل يتم تقوميه يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية؛ لذا
فقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
مــا مســتوى برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــر املختــر الفنيــة واإلداريــة الالزمــة
للعمــل يف املخت ـرات املدرســية؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:
	-مــا املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمت ـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يف
جامعــة القصيــم؟
	-مــا مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات
العلــوم يف جامعــة القصيــم؟
	-ما مستوى إملام (الطالب/حمضر املخترب) يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل ما يلي:
	-التعــرف علــى املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم
يف جامعــة القصيــم.
	-التعــرف علــى مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري
خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم.
	-التعرف على مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي.
أمهية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:
	-إعداد قائمة حمكمة ابملهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية.
	-إفــادة خمططــي الربامــج يف جامعــة القصيــم عــن الواقــع احلــايل لربانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم ابجلامعــة ،وبيــان نقــاط القــوة
والضعــف يف الربانمــج مبــا يســاعدهم علــى اختــاذ قـرارات مناســبة مبنيــة علــى نتائــج دراســة علميــة تســهم يف حتســن وتطويــر الربانمــج.
	-تشــخيص مــدى إملــام الطالب/حمضــر املختــر يف جامعــة القصيــم ابملهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختــر املدرســي ،ودرجــة
إتقانــه لتلــك املهــام؛ ممــا يعطــي مؤشـراً علــى واقــع هــذا الربانمــج.
	-مســاعدة املشــرفني الرتبويــن ومشــريف التدريــب يف إدارات التعليــم علــى بنــاء برامــج تدريبيــة حملضــري خمت ـرات العلــوم مبنيــة علــى
االحتياجــات الفعليــة للعمــل بكفــاءة يف املختــر املدرســي.
حدود الدراسة:
	-احلــدود املوضوعيــة :اقتصــرت الدراســة علــى تقــومي برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــر
املختــر الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختـرات املدرســية.
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	-احلــدود البشـرية واملكانيــة :اقتصــرت الدراســة علــى طــاب برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب يف مدينــة
الــرس التابعــة جلامعــة القصيــم ،يف املســتوى الرابــع (األخــر) مــن الربانمــج ،وهــذه الكليــة هــي الوحيــدة يف جامعــة القصيــم الــي تقــدم
هــذا الربانمــج.
	-احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1442هـ.
مصطلحات الدراسة:
تقومي الربامج:
يعرفه بورق وقل ( )Borg&Gall،2002أبنه الطريقة اليت يتم من خالهلا إصدار حكم على كفاءة برانمج أكادميي حمدد يف
ضوء األهداف املوضوعة له ،ومدى تناسب مدخالت الربانمج مع خمرجاته وطريقة تنفيذه ،ويقدم ذلك غرضاً أساسياً وهو مهمة
ملتخذي القرارات يف حتسني وتطوير الربانمج بطرق علمية.
ويعرفه الباحث أبنه :عملية إجرائية منظمة إلصدار حكم علمي وموضوعي على برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة
القصيم يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية ،من خالل حتديد جوانب القوة لتعزيزها،
وجوانب القصور ملعاجلتها ،واقرتاح احللول املناسبة لتحسني وتطوير الربانمج يف ضوء ذلك.
املهام الفنية واإلدارية حملضر املخترب:
تعرف املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات أبهنا املهام اليت تتطلب املعرفة واحلرص والدقة واملهارة إلجناح اجلانب العملي لدروس
ّ
العلوم يف مجيع املراحل الدراسية؛ لالستفادة من التجهيزات واألدوات والوسائل واملواد املخربيّة املؤمنة للمدارس ،وتتعلق بتنظيم األجهزة
وضبطها واإلشراف على تنسيقها ،وإتقان إعداد التجارب املطلوب تنفيذها عملياً داخل املخترب املدرسي (احلميدي وآخرون.)1999 ،
ويعرفها الباحث أبهنا :جمموعة املعارف واملهارات واألداءات العملية واإلدارية اليت يلزم أن يتقنها حمضر املخترب املدرسي ،واليت
متكنه من القيام أبعماله يف املخترب وإدارته واإلشراف عليه ،ومساعدة معلمي العلوم يف اإلعداد والتنفيذ للتجارب العلمية اخلاصة
ابلدروس على اختالف ختصصاهتا بكفاءة واقتدار ،ومستوى ٍ
عال من اإلتقان ،ويضمن تفعيل املخترب املدرسي واالستفادة من جتهيزاته
على الوجه األكمل الذي حيقق األهداف اليت وضع من أجلها.
برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم:
يعرف برانمج اإلعداد بشكل عام أبنه جمموعة من املعارف واألنشطة واخلربات املتنوعة واإلمكاانت اليت توفرها اجلامعة لطلبتها
ّ
يف خمتلف جوانب اإلعداد (اخلزندار.)2006 ،
ويعرف برانمج إعداد حمضر املخترب أبنه برانمج دراسي علمي أتهيلي للطالب الدارسني ملدة سنتني ،حيصل من خالله اخلريج على
ّ
دبلوم حمضر املخترب ،يهدف إىل تزويد اجملتمع ابلكفاءات العلمية والكوادر املدربة على التقنيات العلمية املخربية الضرورية للعمل يف
املخترب املدرسي ،من خالل تقدمي مقررات دراسية نظرية وتطبيقية يف اجملاالت العلمية املختلفة للفيزايء والكيمياء واألحياء واجليولوجيا،
ابإلضافة إىل مهارات التحضري املعملي املختلفة اليت تشمل التعامل مع املواد واألدوات واألجهزة وتشغيلها وصيانتها ،والتمكن من
إجراءات السالمة املهنية املرتبطة ابلعمل الفين (جامعة القصيم.)2005 ،
ويعرفه الباحث أبنه برانمج مينح شهادة الدبلوم تطرحه كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،يتكون من ( )73ساعة تدريسية
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د .إبراهيم بن عبدهللا البلطان  :تقومي برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم...

مقررا تشمل متطلبات اجلامعة والكلية والتخصص العلمي (الكيمياء والفيزايء واألحياء
مقسمة على أربعة فصول دراسية موزعة على (ً )32
حمضري خمتربات يف مدارس التعليم العام على اختالف مراحلها (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي).
واجليولوجيا وشؤون املختربات) يؤهل خرجيوه للعمل ّ
الدراسات السابقة:
اهتمت العديد من الدراسات ابلبحث يف جمال املختربات املدرسية ،إال أهنا يف الغالب تركز على واقع املختربات املدرسية
واملعوقات اليت تواجه تفعيل العمل يف املختربات ،أو تقومي أداء وكفاايت حمضر املخترب .والحظ الباحث ندرة الدراسات اليت تناولت
تقومي برامج إعداد حمضري املختربات يف الكليات واجلامعات؛ مما حدا ابلباحث إىل البحث عن دراسات لتقومي برامج إعداد فنيي
املختربات يف اجملاالت الطبية والصناعية أو الزراعية .ومت تقسيم الدراسات إىل حمورين؛ يتناول احملور األول الدراسات املرتبطة بتقومي
برامج أو مقررات برامج حمضري املختربات؛ حيث أجرى عبدالعزيز ( )1992دراسة هدفت إىل تقومي برانمج شعبة أمناء املعامل
ابملدارس الثانوية الزراعية يف ضوء اكتساب الطالب املهارات العملية املعملية الالزمة لعملهم كأمناء معامل الكيمياء يف املدارس
الثانوية العامة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب حتليل احملتوى لتحليل حمتوى املناهج املقدمة يف إطار الكفاايت املعملية
ألمني معمل الكيمياء ،وكذلك املنهج الوصفي املسحي لقياس كفاايت أمناء معامل العلوم ،لعينة من شعبة أمناء املعامل يف تلك
املدارس ،كما استخدم الباحث بطاقة حتليل احملتوى وبطاقة مالحظة لقياس كفاايت أمناء املعامل ،وأظهرت النتائج اخنفاض مستوى
أداء طالب شعبة أمناء املعامل يف الكفاايت األدائية املعملية املتعلقة بتحضري التجارب الكيميائية واألدوات املتعلقة هبا.
وأجرى الفندر ( )Lavender،1996دراسة هدفت إىل حتليل وتقومي برانمج تكنولوجيا املختربات الطبية يف الكلية التقنية مبدينة
نيويورك ،وحتديد مدى فاعلية الربانمج من خالل تقييم جناح اخلرجيني على الصعيد الوطين ،وحتديد وصف حالة توظيف اخلرجيني
وتصوراهتم عن الربانمج أبثر رجعي ،ابإلضافة إىل تقييم اخلرجيني من خالل جهات التوظيف وأرابب العمل ،وتوضيح كيفية حتسني
الربانمج ،واستخدم الباحث املنهج املسحي من خالل استبانة وزعت على ( )80خرجياً ،و( )10من جهات التوظيف ،وأظهرت
نتائج الدراسة فاعلية الربانمج يف تزويد اخلرجيني ابملعرفة واملهارات الفنية األساسية للعمل يف املختربات ،كما أعربت جهات التوظيف
عن رضاها عن مستوى خرجيي الربانمج.
وأجرى هندي ( )2000دراسة هدفت إىل تقومي كتب العلوم املقررة على طالب شعبة أمناء املعامل ابملدرسة الثانوية الزراعية يف
تطور بعض املهام املعملية األدائية ألمناء معامل العلوم ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي بنوعيه املسحي والتحليلي من خالل تطبيق
أدايت البحث اليت متثلت يف بطاقة حتليل كتب العلوم املقررة على طالب شعبة أمناء املعامل ،واليت طبقت على عينة مشلت مجيع
الكتب ،واستبانة ملعرفة آلراء معلمي العلوم ابملدرسة الثانوية الزراعية مبحافظة بين سويف مبصر وعددهم ( )13معلماً ،وأظهرت النتائج
ضعف نسبة وجود املهام األدائية يف حمتوى الكتب ،وعدم تضمني الكتب لعدد من املهام األساسية مثل تلك اخلاصة برتكيب وصيانة
توصيالت الغاز ،وإعادة ترتيب املواد واألدوات بعد االنتهاء من التجارب ،واستخدام وصيانة وسائل إطفاء احلرائق وصيدلية املعمل.
كما أجرى الفاحل ( )2003دراسة هدفت إىل معرفة مدى إسهام برانمج حمضري املختربات يف كليات املعلمني يف حتقيق املهارات
املعملية حملضري املختربات قبل وأثناء اخلدمة ،ومعرفة ُمعيقات تنفيذ الربانمج ،ابإلضافة إىل التعرف على مدى حتقيق حمضري
ُ
املختربات هلذه املهارات ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة موجهة لـ ( )112من معلمي العلوم يف
املرحلة الثانوية ،و ( )61من حمضري املختربات ممن هم على رأس العمل يف املدارس ،و ( )114من الطالب/احملضرين الذين يدرسون
يف برانمج اإلعداد ،وأظهرت النتائج أن الربانمج حقق بدرجة كبرية ( )15مهارة من أصل ( )23من مهارات التعامل مع املواد واألجهزة
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املعملية ،و( )7مهارات بدرجة متوسطة ،بينما جاءت مهارة واحدة بدرجة ضعيفة ،أما املهارات الفنية فقد جاءت مهاراته بدرجة كبرية
عدا واحدة بدرجة متوسطة ،بينما جاءت نتائج أداء مهارات حمور األمن والسالمة كبرية يف ( )8مهارات ،ومتوسطة يف ( )8أخرى.
وأجرت سوشي ( )Suchy،2011دراسة هدفت إىل تقومي فعالية برانمج فنّيو املختربات الطبية عرب اإلنرتنت فيما يتعلق
إبعدادهم األكادميي ،وتطوير املختصني للعمل يف املختربات الطبية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن شبه الكمي ،وطبقت
الدراسة على عينة من الطالب الذين درسوا عرب اإلنرتنت ،وآخرين درسوا حضورايً يف مقر جامعة ويرب ستيت يف الوالايت املتحدة يف
برانمج فنّيو املختربات الطبية بني عامي (2007م)2009( ،م) ،متت مقارنة نتائج هذه السنوات خبرجيي عامي (2004م)2006( ،م)
يف نفس الربانمج ،كذلك متت مقارنة معدالت النجاح ألول مرة ابملعايري الوطنية وتقييم أساليب التعلم عرب التعلم عرب االنرتنت،
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق كبرية يف الدرجات ويف معدالت النجاح ألول مرة ،بني الطالب الذين درسوا حضورايً يف
اجلامعة وبني من درسوا عرب االنرتنت ،وأن من درسوا عرب االنرتنت كانوا متمكنني أكادميياً مثل نظرائهم.
وأجرى ديفريز ومي ( )de Vries،May،2019دراسة هدفت إىل تقومي استخدام احملاكاة االفرتاضية يف تدريس فنيي املخترب
يف برانمج العلوم الكيميائية والتقنية احليوية يف جامعة كوبنهاجن يف الدمنارك ،ومعرفة ما إذا كان من املمكن حتفيز تعلم الطالب/الفين
وحتسني تعلمه يف الربانمج ،ويتكون الربانمج من سنتني واحدة للتعليم وأخرى للتدريب ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي من
خالل تطبيق االستبانة ،وكذلك املنهج التجرييب من خالل تطبيق االختبار على عينة من ( )78طالباً ،ابإلضافة إىل املقابلة الفردية لـ

( )2من الطالب ،واملقابلة اجلماعية لـ ( )8طالب ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أدوات التدريس اجلديدة من خالل احملاكاة ساعدت
الطالب/فين املخترب على ربط النظرية ابملمارسة ،وتصور اإلجراءات املختربية العملية ،والتعامل مع التقنيات واألدوات ،كما أن
استخدام احملاكاة املعملية يف الربانمج ساهم يف زايدة نشاط الدراسة للطالب وحتفيزهم ،وأن حماكاة املخترب االفرتاضية مكملة ألنشطة
التدريس التقليدية لتعليم فنيي املختربات.

كذلك أجرى الدغيم واألمشوري ( )2020دراسة هدفت إىل تقومي مستوى أداء الطالب/حمضر املخترب جبامعة القصيم يف ضوء
املهارات املعملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )18طالباً من طالب برانمج دبلوم إعداد حمضري املختربات بكلية العلوم واآلداب ابلرس يف جامعة القصيم ،من خالل أداتني
مها اختبار حتصيل اجلوانب املعرفية للمهارات الكيميائية ،وبطاقة مالحظة أداء املهارات املعملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب
الكيمياء ،وأظهرت نتائج الدراسة أن نتائج حتصيل الطالب/حمضر املخترب للجوانب املعرفية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كانت
مبستوى ضعيف ،وبنسبة ( ،)42.7%كما أن درجة أداء الطالب/حمضر املخترب للمهارات املعملية الكيميائية مبستوى جيد ،،وبنسبة
( ،)62.73%وكالمها مل تبلغ درجة حد الكفاية اليت حددهتا الدراسة.
وفيما يتعلق ابحملور الثاين فيتناول الدراسات اليت ترتبط بتقومي برامج إعداد معلمي العلوم وبرامج أخرى يف الكليات واجلامعات،
ومن ذلك دراسة املعيلي ( )2001اليت هدفت إىل تقومي برانمج اإلعداد املهين ملعلمي العلوم بكليات املعلمني يف اململكة العربية
السعودية من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب هبذه الكليات وخرجييها ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التقوميي من خالل أداة
استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )262عضواً ومعلماً وطالباً ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أهداف الربانمج تؤكد على ترسيخ
العقيدة يف نفوس املتعلمني ،إال أهنا تفتقر إىل توجيه الربانمج حنو تنمية مهارات التعلم الذايت ،والتقومي الذايت ،واالستقصاء التجرييب،
وتصميم النشاطات العلمية ،كما أن حمتوى الربانمج غري متطور ويفتقد التوازن بني كم مقرراته وأمهيتها العلمية ،ويهمل اجلانب التطبيقي
للخربات التعليمية ،وتركز طرق التدريس املستخدمة على اإللقاء واحملاضرة ،وتركز وسائل التقومي على املالحظة واالختبارات التحصيلية.
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وأجرى الشرقي ( )2004دراسة هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلم العلوم يف املرحلة االبتدائية لكليات املعلمني ابململكة العربية
السعودية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )34من مشريف
الرتبية امليدانية يف ختصص تدريس العلوم ،و ( )120من طالب املستوى الثامن الذين يدرسون يف الربانمج ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود ضعف يف برانمج اإلعداد العام ويف برانمج اإلعداد التخصصي ،ومالءمة حمتوى اإلعداد املهين ،كذلك يوجد ضعف يف مسامهة
املقررات الرتبوية والنفسية إلعداد الطالب حنو مهنة التدريس.
كما أجرى أبو جحجوح ( )2009دراسة هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلمي العلوم يف كلية الرتبية جبامعة األقصى من خالل
حتديد املعايري اليت جيب توافرها يف اجلانبني التخصصي والرتبوي ،والكشف عن مدى تواجدها يف الربانمج ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي املسحي من خالل أدايت االستبانة واملالحظة اليت طبقت على العينة اليت تكونت من ( )60من الطلبة/املعلمني الذين
يدرسون يف الربانمج ،وأظهرت نتائج الدراسة أن املستوى العام لتوفر املعايري يف جانب اإلعداد التخصصي (،)65%واملستوى العام
لتوفر املعايري يف جانب اإلعداد الرتبوي (،)62%وأن مستوى اجتاهات الطالب حنو مهنة التدريس كان بدرجة متوسطة ،وبنسبة
( ،)70.8%بينما جاء مستوى أدائهم ملهارات التدريس بدرجة أعلى من املتوسط ،وبنسبة (.)74%
وأجرى عبده ( )2013دراسة هدفت إىل تقومي برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري اجلودة ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )194من أعضاء هيئة التدريس والطالبات
واإلدارايت يف تعليم شرورة وأولياء األمور واخلرجيات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الربانمج ال يفي مبعايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي؛ حيث تراوحت قيم املتوسط احلسايب للمعايري الرئيسة والفرعية بني ضعيفة ومرضية.
وأجرى الدغيم ( )2013دراسة هدفت تقومي برانمج إعداد معلمي علوم املرحلة االبتدائية جبامعة القصيم يف ضوء تضمينه لفلسفة
مناهج العلوم املطورة (سلسلة ماجروهل) واسرتاتيجيات تدريسها ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوبيه التحليلي واملسحي ،من
خالل تطبيق أدايت الدراسة اليت متثلت يف بطاقة حتليل احملتوى واختبار موضوعي ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع مقررات اإلعداد
الرتبوي ابلربانمج البالغ عددها ( )18مقرراً ،و ( )55من طالب الربانمج امللتحقني مبقرر الرتبية العملية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
( )61%من مقررات اإلعداد مل يرد فيها أي موضوع من املوضوعات املرتبطة بفلسفة مناهج العلوم املطورة ومواصفاهتا الرتبوية والفنية
واسرتاتيجيات تدريسها ،يف حني بلغ عدد مقررات اإلعداد الرتبوي اليت ورد فيها موضوع أو أكثر من املوضوعات ( )7مقررات
فقط ،وبنسبة ( ،)38.9%كما تشري النتائج إىل التدين الشديد يف إملام الطالب/املعلم ختصص العلوم بفلسفة مناهج العلوم املطورة
ومواصفاهتا الرتبوية والفنية واسرتاتيجيات تدريسها.
وهدفت دراسة عبدهللا ( )2016إىل تقومي برانمج الدبلوم العايل جبامعة القصيم من وجهة نظر الدارسني ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )204دارساً من امللتحقني بربانمج الدبلوم بكلية العلوم
واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة الربانمج من وجهة نظر الدارسني كان بدرجة متوسطة يف
جمايل حمتوى الربانمج وخمرجاته ،بينما كانت بدرجة ضعيفة يف جمال تنفيذ الربانمج.
أما دراسة املصعيب ( )2017فقد هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلمات العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف التعليم ( ،)ISTEواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي أبسلوبيه التحليلي واملسحي ،ومتثلت أدوات الدراسة يف بطاقة
حتليل حمتوى لتوصيفات ثالثة من مقررات برانمج إعداد معلمات العلوم ،ابإلضافة إىل استبانة طبقت عينة الدراسة اليت متثلت يف
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( )19من أعضاء هيئة تدريس يف ختصصات طرق تدريس العلوم وتقنيات التعليم ،و ( )43من طالبات الرتبية امليدانية يف ختصصات
الكيمياء والفيزايء ،وأظهرت نتائج الدراسة حتقق املعايري يف توصيفات مقررات الربانمج بدرجة متوسطة ،وأن االجتاه العام حول مدى
حتقيق املعايري يف برانمج إعداد معلمات العلوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان بدرجة متوسطة ،بينما كانت املوافقة بشدة
من وجهة نظر الطالبات.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا أمهية تقومي برامج العاملني يف العملية التعليمية وعلى رأسهم معلمي العلوم
وحمضري املختربات؛ ألهنا تزودان مبقياس عن مدى قدرة هذه الربامج على حتقيق أهدافها ،ويالحظ من خالل عرض الدراسات
السابقة ندرة الدراسات اليت تناولت تقومي برامج إعداد حمضري املختربات املدرسية يف الكليات واجلامعات ،ووجود بعض الدراسات
لتقومي برامج فنيي املختربات يف اجملاالت الطبية والصناعية ،وهي تشابه إىل حد كبري اهلدف من هذه الدراسة ،وتتفق الدراسة احلالية
مع دراسات عبدالعزيز ( ،)1992الفندر ( ،)Lavender،1996هندي ( ،)2000الفاحل ( ،)2003سوشي ( )Suchy،2011يف
اهلدف من الدراسة؛ حيث إهنا هتدف إىل تقومي برامج حمضر/فين املختربات ،كما تتفق مع دراسة ( )de Vries،May،2019يف
أهنا تقوم الربانمج وخمرجاته ولكن من خالل استخدام اسلوب احملاكاة يف التدريس ،كما تتفق مع دراسة الدغيم واألمشوري ()2020
يف أهنا هتدف إىل تقومي مستوى الطالب الذين يدرسون يف الربانمج ،غري أهنا ختتلف عن دراسات الفندر (،)Lavender،1996
هندي ( ،)2000سوشي ( )Suchy،2011يف أن هذه الدراسات قومت برامج إعداد فنيني يف جماالت طبية وزراعية.
كما تتفق الدراسة احلالية مع دراسات املعيلي ( ،)2001الشرقي ( ،)2004أبو جحجوح ( ،)2009الدغيم ( ،)2013عبده
( ،)2013املصعيب ( )2017يف أهنا هتدف إىل تقومي برانمج اإلعداد ،ولكن ختتلف يف نوعية الربانمج؛ حيث إن هذه الدراسة هتدف
إىل تقومي برانمج إعداد حمضري املختربات ،بينما الدراسات األخرى هدفت إىل تقومي برامج اإلعداد ملعلمي العلوم وبرامج دبلوم أخرى.
واعتمدت الدراسة احلالية على حتليل توصيف املقررات يف خطة الربانمج من خالل بطاقة التحليل املعدة لذلك ،واختبار
املهام الفنية واإلدارية ملعرفة مستوى الطالب يف الربانمج .وهي تتشابه يف استخدام بطاقة التحليل مع دراسات عبدالعزيز
( ،)1992هندي ( ،)2000الدغيم ( ،)2013املصعيب ( ،)2017وتتشابه يف استخدام أداة االختبار مع دراسات ديفريز ومي (de
 ،)Vries،May،2019الدغيم واألمشوري ( ،)2020الدغيم ( .)2013واعتمدت دراسات هندي ( ،)2000الفاحل (،)2003
املعيلي ( ،)2001الشرقي ( ،)2004أبو جحجوح ( ،)2009عبده ( ،)2013عبدهللا ( ،)2016املصعيب ( )2017على االستبانة من
خالل آراء معلمي العلوم واحملضرين .كما تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم؛ حيث استخدمت
هذه الدراسة املنهج الوصفي بنوعيه املسحي وحتليل احملتوى ،وتتفق بذلك مع دراسات عبدالعزيز ( ،)1992هندي ( ،)2000الدغيم
( ،)2013املصعيب ( .)2017بينما استخدمت دراسات الفاحل ( ،)2003أبو جحجوح ( ،)2009املعيلي ( ،)2001الشرقي (،)2004
عبده ( ،)2013الدغيم واألمشوري (1441ه) ،عبدهللا ( ،)2016ديفريز ومي ( )de Vries،May،2019املنهج الوصفي املسحي.
وبشكل عام ،استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وحتديد األدوات البحثية األكثر مالئمة
ملشكلة البحث وأهدافه واإلجابة عن أسئلته ،ابإلضافة إىل مناقشة وتفسري نتائج الدراسة من خالل الربط مع نتائج الدراسات السابقة.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية ما يلي:
1.املنهــج الوصفــي املعتمــد علــى أســلوب حتليــل احملتــوى أو املضمــون ( ،)Content Analysisويهــدف هــذا األســلوب إىل
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وصــف واقــع الظاهــرة املـراد دراســتها بواســطة الرصــد التكـراري لظهــور املــادة املدروســة سـواءً كانــت كلمــة أو موضــوع أو شــخصية أو
مفردة أو وحدة قياس أو زمن (العســاف .)2006 ،واختار الباحث هذا املنهج؛ ألنه حيقق أحد أهداف الدراســة؛ حيث يســاعد
علــى مجــع البيــاانت ووصفهــا وحتليلهــا؛ للوصــول إىل اســتنتاجات عــن مــدى تضمــن مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم
يف جامعــة القصيــم للمهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختـرات املدرســية.
2.املنهــج الوصفــي املســحي ،والــذي يهــدف إىل مجــع معلومــات وبيــاانت عــن ظاهــرة مــا أو واقــع؛ بقصــد التعــرف علــى الظاهــرة الــي
ندرســها ،وحتديــد الوضــع احلــايل هلــا ،والتعــرف علــى جوانــب القــوة والضعــف فيهــا مــن أجــل معرفــة مــدى صالحيــة الوضــع أو مــدى
احلاجــة إلحــداث تغيـرات جذريــة أو أساســية (عبيــدات وآخــرون .)2016 ،واختــار الباحــث هــذا املنهــج؛ ألنــه حيقــق أحــد أهــداف
الدراســة؛ حيــث يســاعد علــى مجــع البيــاانت ووصفهــا وحتليلهــا؛ للوصــول إىل اســتنتاجات عــن درجــة إملــام (الطالب/حمضــر املختــر)
يف جامعــة القصيــم ابملهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختــر املدرســي.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من:
1.مجيــع توصيفــات مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس جبامعــة القصيــم ،املقــررة علــى
طــاب دبلــوم حمضــري املخت ـرات ،للعــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــا ( )32مقــرراً.
2.مجيــع طــاب برانمــج دبلــوم حمضــري املختـرات يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس جبامعــة القصيــم الذيــن يدرســون يف الفصــل الدراســي
الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــم ( )254طالبًــا.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة مما أييت:
أ) عينــة حتليــل احملتــوى :وتكونــت مــن مجيــع توصيفــات مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس
جبامعــة القصيــم ،املقــررة علــى طــاب دبلــوم حمضــري املختـرات للعــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــا ( )32مقــرراً ،موزعــة علــى أربــع

مســتوايت دراســية مبجمــوع ( )73ســاعة تدريســية ،عــدا مقــرر الرتبيــة امليدانيــة بواقــع ( )6ســاعات .واجلــدول التــايل ( )1يبــن أمســاء
املقــررات ورموزهــا وتوزيعهــا علــى املســتوايت الدراســية:
)جدول )1توزيع أمساء املقررات ورموزها وتوزيعها على املستوايت الدراسية يف برانمج إعداد حمضري املختربات(
املستوى األول

املستوى الثاين

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

كيمياء عامة

RCHLB 101

2

كيمياء عضوية

CHEM133

3

مدخل إىل تقنيات التعليم

RTDL 100

1

ال فقارايت

BIOZ111

3

أصول الرتبية اإلسالمية

REDU 105

2

تقسيم اململكة النباتية

BIOB111

2

كيمياء غري عضوية

RCHLB 111

3

تقنية خمتربات وشؤون فنية أحياء

BIO153

2

فيزايء عامة

RPLAB101

3

تيار مرتدد

PHYS220

3

كهربية ومغناطيسية

RPLAB102

3

بصرايت

PHYS230

2

علم احليوان العام

RZLAB101

3

كيمياء حتليلية كيفي وكمي

CHEM144

3

الشكل الظاهري والتشريح

RPLLB103

2

تصميم الوسائل التعليمية

TDL200

2
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املستوى األول
الرقم والرمز

اسم املقرر

املستوى الثاين
عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

استخدام الوسائل التعليمية

TDL201

1

اجملموع

19

اجملموع
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املستوى الثالث

21
املستوى الرابع

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

مقدمة يف احلاسب

CSC 154

3

تصميم أجهزة

PHYS324

1

كيمياء فيزايئية

CHEM223

3

جتارب مدرسية فيزايء

PHYS323

1

كيمياء تطبيقية

CHEM254

1

جتارب مدرسية كيمياء

CHEM260

1

إلكرتونيات

PHYS320

3

جتارب مدرسية أحياء

BIOL261

1

حبليات

BIOZ221

3

جيولوجيا

GEG113

2

فسيولوجيا نبات

BIOB221

3

تقنية خمتربات وشؤون فنية كيمياء

CHEM123

2

أمن وسالمة خمتربات

LAB203

1

تطبيق ميداين

LAB399

6

تقنية خمتربات وشؤون فنية فيزايء

PHYS113

2

اجملموع

19

اجملموع

14

ب) العينة الوصفية املسحية :وتكونت من مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري املختربات يف كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة
القصيم ،الذين أهنو مقررات الربانمج وسجلوا مقرر الرتبية امليدانية يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1442هـ ،والبالغ عددهم
( )32طالبًا.
قائمة املهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم:
أعد الباحث قائمة أولية ابملهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم ،واشتق
الباحث هذه القائمة من خالل اطالعه على األدبيات ذات العالقة مبوضوع خمتربات العلوم واألدلة الصادرة من وزارة التعليم اخلاصة
ابملختربات املدرسية ،ومراجعة الدراسات السابقة اليت أجريت يف هذا اجملال ،ابإلضافة إىل استشارة بعض املختصني ،وتضمنت
القائمة يف صورهتا األولية قسمني مها :املهام الفنية ،وتتضمن ( )7جماالت رئيسة يندرج حتتها ( )48مهمة فنية ،وهذه اجملاالت هي:
جمال السالمة واألمان يف املخترب ،جمال اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،جماهر ،أدوات،
زجاجيات ،)..،جمال جتهيز التجارب ملعلم العلوم ،جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية ،جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية
وأدواهتا ،جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها ،جمال التطوير املهين .أما القسم اآلخر فهو املهام اإلدارية،
وتتضمن ( )6جماالت رئيسة يندرج حتتها ( )30مهمة إدارية ،وهذه اجملاالت هي :جمال التخطيط للعمل يف املخترب ،جمال توفري
األدوات واملواد الالزمة للتجارب ،جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه ،جمال إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره،
جمال التعامل مع الطالب ومعلم العلوم ومدير املدرسة واملشرف الرتبوي ،جمال املشاركة ابلنشاطات العملية ابملدرسة.
وللتحقق من صدق احملتوى لقائمة املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات املدرسية؛ فقد مت عرضها على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس العلوم ،وعدد من معلمي العلوم وحمضري املختربات ،وطلب منهم إبداء الرأي حول املهام
املتضمنة يف القائمة من خالل منوذج حتكيم أعده الباحث هلذا الغرض .ويف ضوء مالحظات احملكمني ،مت إجراء العديد من
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التعديالت ابحلذف واإلضافة والتعديل على اجملاالت الرئيسة واملهام اليت تتضمنها؛ حيث ُحذفت ( )7مهام ،وأُضيفت ( )4أخرى؛
ودمج وتعديل صياغة ( )19مهمة ،وأصبحت قائمة املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات املدرسية يف صورهتا النهائية تتضمن
قسمني مها :مهام فنية تتضمن ( )7جماالت يندرج حتتها ( )51مهمة ،ومهام إدارية تتضمن ( )6جماالت يندرج حتتها ( )30مهمة،
وبذلك يكون قد مت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على :ما املهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم
الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم؟
أدوات الدراسة
أوالً :بطاقة حتليل احملتوى:
يف ضوء القائمة النهائية للمهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات
العلوم ،أعد الباحث بطاقة لتحليل توصيف مقررات الربانمج عينة الدراسة يف صورهتا األولية مبا حيقق أهداف الدراسة ،ومت ضبط
الصورة األولية للبطاقة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس العلوم ومعلمي العلوم
وحمضري املختربات ،وطلب منهم إبداء الرأي حول إمكانية التحليل ابستخدام هذه البطاقة وفق منوذج حتكيم أُعد هلذا الغرض ،وقد
اتفق احملكمون على سالمة البطاقة ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.
كما مت حساب ثبات التحليل من خالل الثبات عرب اختالف الزمن ()Intra-rater reliability؛ حيث قام الباحث إبعادة
حتليل توصيف اثنني من املقررات بعد مرور ( )15يوماً على التحليل األول ،ومت حساب معامل الثبات عن طريق حساب نسبة
االتفاق بني التحليلني األول والثاين ابختالف الزمن من خالل استخدام معادلة هولسيت ( ،)Holsti,1969وبلغت قيمة معامل
االتفاق ( ،)0.91وهي قيمة معامل ثبات مرتفعة؛ مما يشري إىل ثبات عملية التحليل.
واعتُمد املوضوع وحدة للتحليل؛ وذلك بوصفه أنسب الوحدات حتقيقاً ألهداف الدراسة ،ومبا يشمله املوضوع من معلومات
ترتبط ابملضمون الذي يراد التعرف على مدى توافره يف مادة التحليل ،كما حدد الباحث فئات التحليل ابملهام الفنية واإلدارية اليت
مشلتها بطاقة التحليل ،واتفق عليها احملكمون ،وأن يشتمل التحليل على مجيع توصيفات املقررات (عينة التحليل).
وقد سار الباحث يف عملية التحليل ابتباع خطوات حمددة ،من خالل االطالع على خطة برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم
يف جامعة القصيم ،وقراءة توصيفات املقررات الواردة يف الربانمج قراءة متأنية وفاحصة؛ هبدف التعرف على املوضوعات املرتبطة
ابملهام الفنية واإلدارية املتوافرة يف حمتوى التوصيفات ،ومت حتليل كل توصيف على حدة يف استمارة التحليل املخصصة لذلك ،مع
إعطاء تكرار واحد للمهمة الفنية أو اإلدارية عند ورودها ،ومن مث تفريغ بطاقات التحليل اخلاصة بكل موضوع على حدة ورصدها
يف جداول خاصة ،مث حساب جمموع التكرارات الواردة يف كل جمال ومعاجلتها إحصائياً.
اثنياً :اختبار مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية:
يهدف االختبار إىل قياس مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب
املدرسي ،وصيغت مفردات االختبار ابستخدام األسئلة املوضوعية من نوع االختيار من متعدد  Multiple Choiceمع مراعاة
شروط هذا النوع من األسئلة ،ومشل كل سؤال أربعة بدائل اختيارية (أ ،ب ،ج ،د) بينها إجابة واحدة صحيحة وثالثة بدائل خاطئة؛
حيث خيتار الطالب البديل الصحيح من بينها ،وأعطيت درجة واحدة لكل سؤال صحيح جييب عليه الطالب ،ودرجة صفر لإلجابة
اخلاطئة ،ومشل االختبار يف صورته األولية على ( )45سؤاالً موزعة على اجملاالت الرئيسة للمهام الفنية واإلدارية حملضر املخترب املدرسي،
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وتضمن االختبار يف صفحته األوىل جمموعة من التعليمات اليت تساعد الطالب يف اإلجابة عن األسئلة ،وروعي يف التعليمات أن
تكون سهلة وواضحة ،ومشلت اهلدف من االختبار وطريقة اإلجابة على األسئلة ابإلضافة إىل البياانت الشخصية للمجيب.
وللتأكد من صدق حمتوى االختبار؛ مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس
العلوم وعدد من معلمي العلوم وحمضري املختربات وفق منوذج للتحكيم أُعد هلذا الغرض ،وطلب منهم إبداء الرأي حول االختبار
من حيث صحة صياغة أسئلة االختبار ،ووضوح التعليمات ،والصحة العلمية ملضمون األسئلة ،واتساق فقرات االختبار مع خطة
الربانمج .وقد اتفق احملكمون على صالحية االختبار للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت على بعض األسئلة والبدائل؛ حيث مت
حذف سؤال واحد وإعادة صياغة بدائل ( )3أسئلة ،وأصبح اجملموع النهائي لفقرات االختبار ( )44سؤاالً.
مث قام الباحث إبجراء جتربة استطالعية لالختبار مشلت ( )5من الطالب/احملضرين؛ هبدف حساب الزمن الذي يستغرقه االختبار،
وقياس بعض اخلصائص السيكومرتية لالختبار مثل الثبات ،ومعامل السهولة ،والتمييز .ويف ضوء نتائج التطبيق االستطالعي ،مت
تعديل صياغة بعض األسئلة ،وهي ( .)44 ،37 ،34 ،30 ،28 ،26 ،25 ،22 ،21 ،20 ،10 ،8 ،7 ،2ومت التأكد من ثبات
االختبار من خالل طريقتني؛ إحداها استخدام التجزئة النصفية؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ،)0.85أما الطريقة األخرى فهي
استخدام معامل ثبات كودر-ريتشارسون؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ،)0.79وهي قيم ثبات مناسبة ميكن الوثوق هبا ،وتدل
على مناسبة االختبار وصالحيته للتطبيق.كما مت حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبار أبخذ املتوسط احلسايب لزمن انتهاء
أول جميب من العينة االستطالعية مضافاً إليه زمن انتهاء آخر جميب ،ووجد أن الزمن الالزم لالختبار هو ( )50دقيقة.
مث قام الباحث حبساب معامل السهولة ،والذي يُ ُّ
عد أحد مؤشرات صالحية االختبار ،ويوضح نسبة عدد اجمليبني الذين أجابوا
إجابة صحيحة عن السؤال إىل العدد الكلي ،وكلما زاد عدد الذين أجابوا على السؤال دل على سهولته ،ويعد السؤال مقبوالً إذا
تراوحت قيمة معامل السهولة له بني ( .)0.9-0.1والسؤال الذي يقل معامل سهولته عن ( )0.1يعد سؤاالً صعباً جداً ،أما السؤال
الذي يزيد معامل سهولته عن ( )0.9فإنه يعد سؤاالً سهالً جداً .ويالحظ أن مجيع األسئلة تقع يف املدى املقبول ماعدا السؤالني
( ،)28 ،22وقد أبقاها الباحث لقناعته أبمهية وجود بعض األسئلة اليت حتيد عن املتوسط أو املعدل بسبب وجود نوع من الفروق
الفردية بني اجمليبني .واجلدول ( )2يبني معامالت السهولة ألسئلة االختبار:
جدول )2معامالت السهولة ألسئلة االختبار املوضوعي(
رقم البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل السهولة
0.81
0.73
0.57
0.70
0.50
0.73
0.20
0.47
0.57
0.33
0.53

رقم البند
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل السهولة
0.23
0.79
0.47
0.81
0.80
0.17
0.60
0.37
0.57
0.67
0.97

رقم البند
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

معامل السهولة
0.83
0.43
0.33
0.40
0.60
0.97
0.20
0.33
0.27
0.53
0.27

رقم البند
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

معامل السهولة
0.50
0.30
0.81
0.50
0.47
0.47
0.53
0.57
0.47
0.30
0.73

كما قام الباحث حبساب معامل التمييز ،والذي يعرب عن قدرة كل سؤال يف االختبار على التمييز بني اجمليبني الذين حصلوا على
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درجات عالية والذين حصلوا على درجات منخفضة ،ومن خالل حساب هذه املعامالت ،تبني للباحث أن األسئلة تقع يف املدى
املقبول عدا ( )7أسئلة قل معامل متييزها عن ( ،)0.15وهي األسئلة ذات األرقام ()41 ،39 ،34 ،28 ،26 ،20 ،8؛ مما استوجب
على الباحث إعادة صياغة السؤال وبدائل االختيار لكل منها .وبذلك أصبح االختبار يف صورته النهائية مكوانً من ( )44سؤاالً،
مقسمة على املهام الفنية واإلدارية حسب اجملاالت يف كل قسم ،والدرجة النهائية لالختبار هي ( )44درجة.
وع ّد الباحث أن ( )60%من الدرجة النهائية لالختبار هو حد الكفاية ملستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم
ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،ومت تطبيق االختبار يف صورته النهائية على مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري
وسجلو مقرر الرتبية امليدانية يف الفصل الدراسي
املختربات يف كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،الذين أهنوا مقررات الربانمجّ ،
الثاين من العام اجلامعي1442هـ ،والبالغ عددهم ( )32طالبًا ،وقد استبعد الباحث استمارتني؛ لعدم اكتمال اإلجابة ،وبذلك يكون عدد
أوراق إجاابت الطالب الصاحلة للتحليل ( )30ورقة تشكل ما نسبته ( )93.8%من عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية:
يف ضوء طبيعة الدراسة ،استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
1.التكـرارات والنســب املئويــة لتحديــد مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف توصيــف
مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم.
2.معامل االتفاق (الثبات) «معادلة هولسيت» ( )Holstiملعرفة ثبات عملية التحليل.
3.معامل السهولة ومعامل التمييز للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لالختبار.
4.اختبار (ت) للعينة الواحدة ملقارنة متوسطات درجات االختبار املستخدم مع مستوى الكفاية الالزمة.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
تناول الباحث يف هذا اجلزء النتائج اليت توصل إليها من خالل تطبيق أدوات الدراسة ،وقد جاءت نتائج الدراسة كما يلي:
اإلجابــة عــن الســؤال األول :والــذي ينــص علــى «مــا املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف
مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم؟»
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت اتباع اإلجراءات العلمية الواردة يف اجلزء اخلاص ببناء األداة كما سبق؛ حيث استطاع الباحث من
خالهلا حتديد املهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم اليت ينبغي تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم،
وتضمنت القائمة النهائية للمهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم ما يلي:
أوالً :املهام الفنية:
 )1جمال السالمة واألمان يف املخترب:
	-إدراك مفهوم ثقافة السالمة ،ومصادر وأنواع املخاطر واالحتياطات املناسبة للتعامل معها.
	-معرفة أجهزة ووسائل السالمة (طفاايت احلريق ،الرمل ،خمارج الطوارئ )..،وطرق التعامل معها.
	-فحص طفاايت احلريق بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها وقت الضرورة.
	-استخدام طفاايت احلريق (أبنواعها) بشكل علمي سليم.
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	-اإلملام إبجراءات السالمة الصحيحة للتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية الزائدة أو التالفة أو اخلطرة والسامة.
	-جتهيز صيدلية املخترب مبواد اإلسعافات األولية الالزمة.
	-جتهيز لوحات إرشادية للطالب حول السالمة يف حالة الطوارئ.
	-اإلملام أبساسيات اإلسعافات األولية لإلصاابت اليت قد حتدث يف املخترب.
	-معرفة عناصر احلرائق وأنواعها ،والطرق العلمية ملكافحة كل نوع.
	-اإلملام جبميع الرموز اخلاصة ابلسالمة واحلوادث الطارئة يف املختربات.
 )2جمال اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات:)..،
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل الفيزايء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل الكيمياء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل األحياء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل اجليولوجيا.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الفيزايء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الكيمياء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم األحياء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم اجليولوجيا.
	-معرفة أهداف تدريس العلوم ،والفلسفة احلديثة الستخدام املخترب يف تدريس العلوم.
	-معرفة أمساء ورموز وصيغ وخواص املواد واملركبات الكيميائية الالزمة للتجارب العلمية.
	-معرفة مسميات األجهزة الفيزايئية وطرق توصيلها وتشغيلها واستخالص نتائجها.
	-معرفة مسميات جتارب وأدوات وأجهزة األحياء وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-حتضري احملاليل القياسية للمواد الكيميائية (سائلة ،صلبة) حسب الرتكيز الذي يطلبه معلم العلوم.
	-معرفة طرق حتضري الكواشف (األدلة) الالزمة للتجارب الكيميائية.
	-اإلملام بشروط حفظ املواد الكيميائية بشكل علمي سليم حسب احلالة الفيزايئية هلا وخطورهتا.
	-معرفة مسميات جتارب وأجهزة الكيمياء وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-معرفة مسميات جتارب اجليولوجيا وأدواهتا وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-اإلملام مبهارات القياس العلمي للتجارب واحلساابت الرايضية واستخالص النتائج.
	-القدرة على تشريح الكائنات احلية والتعامل مع الشرائح اجملهرية والصبغات اخلاصة بتجارب األحياء.
 )3جمال جتهيز التجارب ملعلم العلوم:
	-جتهيز األدوات واملواد اليت يدوهنا املعلم قبل الدرس العملي بوقت كاف.
	-التعاون مع معلم العلوم يف إجراء التجارب مسب ًقا قبل تنفيذها أو عرضها على الطالب.
	-االطالع على التجارب العملية يف مجيع مقررات العلوم اليت تدرس يف املدرسة.
	-التواجد يف املخترب أثناء إجراء التجارب واالهتمام ببيئة املخترب.
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 )4جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية:
	-اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة األجهزة املعملية.
	-متابعة أعمال صيانة األجهزة واألدوات يف املخترب.
	-االطالع على خمططات (كتالوجات) توصيل األجهزة وتشغيلها قبل العمل عليها.
	-التأكد بشكل دوري من أن مجيع األجهزة العلمية يف املخترب تعمل بشكل جيد.
 )5جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا:
	-جييد التعامل مع مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته.
	-يعرف طريقة ربط األجهزة العلمية واملستشعرات ابحلاسب اآليل وقراءة نتائجها.
	-جيهز املخترب االفرتاضي ملعلم العلوم حسب سري التجارب يف املقرر.
	-جييد التعامل مع املختربات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت مثل خمتربات (.)phet
	-االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي.
 )6جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها:
	-اإلملام مبعايري تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية والنماذج واجملسمات اخلاصة ابلتجارب من خامات البيئة احمللية.
	-املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية يف تقنيات التعليم.
	-معرفة طرق جتهيز وحفظ العينات (نباتية،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات.
	-جييد هتيئة واستخدام أجهزة العرض التعليمية املتعددة يف املخترب.
 )7جمال التطوير املهين:
	-حضور الربامج التدريبية اخلاصة ابملختربات وتعليم العلوم.
	-املشاركة يف اللقاءات العلمية وورش العمل اليت تنظم من قبل اإلشراف الرتبوي.
	-احلرص على تطوير املستوى املعريف واملهاري.
	-تبادل اخلربات مع حمضري املختربات يف املدارس األخرى.
	-االطالع على املستحداثت اجلديدة يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية.
اثنياً :املهام اإلدارية:
 )1جمال التخطيط للعمل يف املخترب:
	-إعداد جدول توزيع احلصص اليومي واألسبوعي للدروس العملية يف املخترب بني معلمي العلوم.
	-إعداد خطة تشغيل املخترب خالل الفصل الدراسي بعد االطالع على خطط املعلمني الفصلية.
 )2جمال توفري األدوات واملواد الالزمة للتجارب:
	-حصر احتياج املخترب من األجهزة واألدوات واملواد ورفع طلبات احتياج بذلك إلدارة التعليم.
	-استالم األجهزة واملواد اليت ترد من إدارة التعليم إىل املدرسة وتسجيلها.
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 )3جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه:
	-توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات العلمية.
	-هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث (النظافة ،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد والطاوالت وتوزيعها.)..
	-االهتمام حبفظ وتنظيم حمتوايت املخترب من أجهزة وأدوات ومواد كيميائية بطريقة علمية سليمة.
	-وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة.
	-طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج.
	-ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من التجربة.
 )4جمال إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره:
	-استالم عهدة املخترب من مدير املدرسة.
	-إعداد سجالت العهدة اخلاصة ابملخترب.
	-إعــداد امللفــات اخلاصــة إبدارة املختــر (التعاميــم ،الصــادر ،ال ـوارد ،حماضــر الكســر والفقــد ومناقلــة األصنــاف واالســتهالك،
الصيانــة.) ..،
	-إعداد دفرت التحضري اليومي للتجارب املنفذة يف املخترب.
	-إعداد التقرير الشهري للمخترب ورفعه دورايً إلدارة التعليم.
	-إجراء جرد سنوي حملتوايت املخترب.
	-تطبيق نظام إدارة حمتوايت املخترب وجتاربه من خالل احلاسب اآليل.
 )5جمال التعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة واملشرف الرتبوي:
	-إطالع معلم العلوم على كل جتهيزات املخترب اخلاصة ابلتجارب وفق ختصصه.
	-التعاون مع معلم العلوم يف تنفيذ كل األعمال اليت تتعلق ابملخترب وتدريس العلوم.
	-توعية الطالب أبمهية احملافظة على أجهزة وأدوات املخترب عند إجراء التجارب.
	-املساعدة يف اإلشراف على دخول وخروج الطالب للمخترب.
	-تكوين عالقات جيدة مع قائد املدرسة ومعلم العلوم واملشرف الرتبوي.
	-تنفيذ التعليمات اليت يتلقاها من املشرف الرتبوي حول املخترب.
	-التقيد آبلية العمل الرمسي يف املختربات ابلتنسيق مع قائد املدرسة.
	-يرشد الطالب واملعلمني إىل الطريقة العلمية الصحيحة الستخدام األجهزة.
	-التواصل مع قائد املدرسة ومعلم العلوم املشرف الرتبوي حول أي مشكالت طارئة تعيق العمل يف خمترب املدرسة.
 )6جمال املشاركة ابلنشاطات العلمية ابملدرسة:
	-التعاون مع معلم العلوم يف إعداد لوحات إرشادية علمية داخل املخترب املدرسي.
	-املشاركة يف نشاطات النادي العلمي يف املدرسة.
	-املشاركة يف إعداد مناذج وجمسمات وأنشطة علمية يف املدرسة.
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	-مشاركة معلم العلوم يف اإلعداد للمعارض العلمية والرحالت العلمية البيئية خارج املدرسة.
اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين :والــذي ينــص علــى «مــا مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات
العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم؟»
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بتحليل توصيف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم وفقاً لإلجراءات واخلطوات
اليت سبق اإلشارة إليها يف اجلزء السابق من هذه الدراسة ،وذلك ابستخدام بطاقة التحليل اليت مت بناؤها وفق قائمة املهام السابق
إعدادها؛ هبدف التعرف على املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية واإلدارية املتضمنة يف التوصيفات ،ومن مث حساب التكرارات والنسب
املئوية لورودها .وقد جاءت النتائج بشكل جممل كما يف اجلدول (:)3
(جدول )3نتائج التحليل اإلمجالية لتوصيف مقررات الربانمج
التكرار (ك)

النسبة املئوية

1

السالمة واألمان يف املخترب

55

4.8

2

اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء،
أدوات ،زجاجيات)....،

974

85.1

3

جتهيز التجارب ملعلم العلوم

0

0

4

صيانة األجهزة واألدوات املخربية

6

0.5

5

التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا

24

2.1

6

إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها

68

6

7

التطوير املهين

1

0.1

1128

98.6

1

التخطيط للعمل يف املخترب

0

0

2

توفري األدوات واملواد الالزمة للتجارب

0

0

3

احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه

16

100

4

إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره

0

0

5

التعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة واملشرف الرتبوي

0

0

6

املشاركة ابلنشاطات العلمية ابملدرسة

0

0

جمموع التكرار للمهام اإلدارية

16

1.4

اجملموع الكلي

1144

% 100

القسم

املهام الفنية

اجملاالت

جمموع التكرار للمهام الفنية

املهام اإلدارية

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن جممــوع تك ـرار املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة ال ـواردة يف توصيــف برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات
بلغــت ( )1128تكـراراً ،وتشــكل مــا نســبته ( )98.6%مــن جممــوع التكـرارات للمهــام الـواردة يف الربانمــج بشــكل كامــل ،وتركــزت نســبة
( )85.1%مــن هــذه التكـرارات يف اجملــال الثــاين (اإلملــام أبساســيات التعامــل مــع حمتــوايت املختــر) مبجمــوع ( )974تكـراراً ،يليــه اجملــال
الســادس (إعــداد الوســائل التعليميــة الالزمــة لــدروس العلــوم والتعامــل معهــا) بنســبة ( ،)6%ومبجمــوع ( )68تك ـراراً ،مث اجملــال األول
(الســامة واألمــان يف املختــر) بنســبة ( ،)4.8%وجممــوع ( )55تك ـراراً ،يليــه اجملــال اخلامــس (التعامــل مــع برامــج احملــاكاة االفرتاضيــة
وأدواهتــا) مبجمــوع ( )24تكـراراً ،ونســبة ( ،)2.1%مث اجملــال الرابــع (صيانــة األجهــزة واألدوات املخربيــة) مبجمــوع ( )6تكـرارات ونســبة
( .)0.5%أمــا أقــل اجملــاالت يف تكـرارات املهــام الفنيــة فهــو اجملــال الســابع (التطويــر املهــي) بتكـرار واحــد ونســبة ( ،)0.1%يف حــن مل
يــرد أي تكـرار للمهــام الفنيــة الـواردة يف اجملــال الثالــث (جتهيــز التجــارب ملعلــم العلــوم).
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كمــا يُظهــر اجلــدول أن جممــوع تك ـرار املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام اإلداريــة يف الربانمــج بلــغ ( )16تك ـراراً تشــكل مــا نســبته
( )1.4%مــن جممــوع التكـرارات للمهــام ككل الـواردة يف الربانمــج ،وتركــزت التكـرارات يف اجملــال الثالــث فقــط (احملافظــة علــى جاهزيــة
املختــر ونظافتــه وتنظيمــه) ،بينمــا خلــت اجملــاالت املتبقيــة مــن أي موضوعــات ترتبــط ابملهــام اإلداريــة وهــي جمــاالت (التخطيــط للعمــل يف
املختــر)( ،توفــر األدوات واملـواد الالزمــة للتجــارب)( ،إعــداد ســجالت املختــر وعهــده وتقاريــره)( ،التعامــل مــع الطــاب ومعلــم العلــوم
وقائــد املدرســة واملشــرف الرتبــوي)( ،املشــاركة ابلنشــاطات العلميــة ابملدرســة) .وميكــن تفصيــل هــذه النتائــج حســب كل جمــال كمــا يلــي:
أوالً :النتائج املتعلقة ابملهام الفنية:
اجملال األول:السالمة واألمان يف املخترب:

أظهــرت نتائــج التحليــل أن جممــوع تكـرارات اجملــال األول (الســامة واألمــان يف املختــر) بلغــت ( )55تكـراراً ،تركــزت يف أربعــة

مقــررات مــن الربانمــج ،هــي (تقنيــة ،خمتـرات وشــؤون فنيــة -فيـزايء)( ،تقنيــة خمتـرات وشــؤون فنيــة -كيميــاء)( ،أمــن وســامة)( ،جتــارب
مدرســية -أحيــاء) .بينمــا خلــت بقيــة مقــررات الربانمــج وعددهــا ( )27مقــرراً مــن أي إشــارة لتلــك املهــام ،وكان أكثــر املقــررات توافـراً
للمهــام الفنيــة املرتبطــة هبــذا اجملــال هــو مقــرر (أمــن وســامة)؛ حيــث تكــرر ورود املهــام علــى اختالفهــا يف ( )39موضوعـاً يف هــذا املقــرر،
كمــا أن أكثــر املهــام وروداً هــي املهمــة اخلامســة (اإلملــام إبجـراءات الســامة الصحيحــة للتعامــل اآلمــن مــع املـواد الكيميائيــة الزائــدة أو
التالفــة أو اخلطــرة والســامة) بـ ـ ( )21تكـراراً ،ونســبة ( )38.2%مــن جممــوع التكـرارات يف هــذا اجملــال .يليــه مهمــة (إدراك مفهــوم ثقافــة
الســامة ،ومصــادر وأنـواع املخاطــر واالحتياطــات املناســبة للتعامــل معهــا) مبجمــوع ( )8تكـرارات ،ونســبة ( .)14.5%أمــا أقلهــا تكـراراً
فهمــا املهمتــان رقــم (( )6جتهيــز صيدليــة املختــر مبـواد اإلســعافات األوليــة الالزمــة) ،ورقــم (( )7جتهيــز لوحــات إرشــادية للطــاب حــول
الســامة يف حالــة الط ـوارئ) ،بتك ـرار واحــد ونســبة ( )1.8%مــن جممــوع التك ـرارات ،يف حــن مل يــرد أي تك ـرار للمهمتــن (فحــص
طفــاايت احلريــق بشــكل دوري للتأكــد مــن جاهزيتهــا وقــت الضــرورة)( ،اســتخدام طفــاايت احلريق»أبنواعها»بشــكل علمــي ســليم).
ويبــن اجلــدول ( )4نتائــج حتليــل احملتــوى لدرجــة توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة لفقـرات اجملــال األول كمــا يلــي:
جدول )4نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال األول السالمة واألمان يف املخترب
 )1جمال السالمة واألمان يف املخترب:
تقنية خمتربات وشؤون فنية  -فيزايء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال األول
تقنية خمتربات
وشؤون فنية-
كيمياء

أمن
وسالمة

جتارب
مدرسية
أحياء

اجملموع الكلي

م

املهام الفنية

1

إدراك مفهوم ثقافة السالمة ،ومصادر وأنواع املخاطر واالحتياطات املناسبة
للتعامل معها.

1

2

معرفة أجهزة ووسائل السالمة (طفاايت احلريق ،الرمل ،خمارج الطوارئ)...،
وطرق التعامل معها.

-

8

3

فحص طفاايت احلريق بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها وقت الضرورة.

-

-

-

4

استخدام طفاايت احلريق (أبنواعها) بشكل علمي سليم.

-

-

-

-

5

اإلملام إبجراءات السالمة الصحيحة للتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية الزائدة
أو التالفة أو اخلطرة والسامة.

-

2

19

-

21

6

جتهيز صيدلية املخترب مبواد اإلسعافات األولية الالزمة.

-

-

1

-

1

1.8

7

جتهيز لوحات إرشادية للطالب حول السالمة يف حالة الطوارئ.

1

-

-

-

1

1.8

8

اإلملام أبساسيات اإلسعافات األولية لإلصاابت اليت قد حتدث يف املخترب.

-

1

5

1

7

12.7

ك

ك

ك

ك

ك

%

-

7

-

8

14.5

3

-

11

20

-

-

-

-

38.2
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9

معرفة عناصر احلرائق وأنواعها ،والطرق العلمية ملكافحة كل نوع.

-

-

4

-

4

7.3

10

اإلملام جبميع الرموز اخلاصة ابلسالمة واحلوادث الطارئة يف املختربات.

-

2

-

-

2

3.6

2

13

39

1

55

100

اجملموع

اجملال الثاين:اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب:موادكيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات:..،
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال الثاين (اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب :مواد كيميائية ،أجهزة
فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات )..،بلغت ( )974تكراراً ،وهو أكثر اجملاالت تكراراً على اإلطالق ،وتركزت ()85.1%
من تكرارات املوضوعات املرتبطة مبهام حمضر املخترب يف هذا اجملال ،وتوزعت على ( )26مقرراً يف الربانمج ،وكان أكثر املهام تكراراً
هي املهمة رقم (( )6اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الكيمياء) مبجموع ( )202تكراراً ،ونسبة
( )20.7%من جمموع التكرارات يف هذا اجملال ،تليها املهمة رقم (( )13معرفة مسميات جتارب وأجهزة الكيمياء وطرق جتهيزها
واستخدامها واستخالص نتائجها) مبجموع ( )178تكراراً ،ونسبة ( .)18.3%أما أقل املوضوعات املرتبطة ابجملال الثاين وروداً فهي
رقم (( )3معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل األحياء)؛ حيث ورد عنها موضوع واحد يف مقرر (جتارب مدرسية أحياء)،
كما أن أكثر املقررات توافراً يف املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية للمجال الثاين هو مقرر (كيمياء عامة)؛ حيث تكرر ( )112مرة،
أما أقلها تكراراً فكان يف مقرري (تصميم أجهزة)( ،تقنية خمتربات أحياء) بواقع ( )9تكرارات يف كل منهما .ويبني اجلدول ( )5نتائج
حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال الثاين كما يلي:
اجملال الرابع:صيانة األجهزة واألدوات املخربية:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال الرابع (صيانة األجهزة واألدوات املخربية) بلغت ( )6تكرارات فقط ُتثّل
( )0.5%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )3مقررات هي (تصميم أجهزة) ( ،تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء) ،و(تقنية
خمتربات وشؤون فنية -كيمياء) ،وتركزت التكرارات يف موضوع واحد هو املرتبط ابملهمة رقم (( )1اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة
األجهزة املعملية) مبجموع ( )6تكرارات .بينما مل يرد أي موضوع مرتبط ابملهمات املتبقية يف هذا اجملال ،كما أن أكثر املقررات توافراً
للموضوعات املرتبط ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (تقنية خمتربات وشؤون فنية-كيمياء) بواقع ( )3تكرارات .ويبني اجلدول ()6
نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال الرابع كما يلي:
جــدول )6نتائــج حتليــل درجــة توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة لفق ـرات اجملــال الرابع»صيانــة األجهــزة واألدوات املخربيــة(
املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال الرابع

 )4جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية
تصميم أجهزة
م

املهام الفنية

تقنية خمتربات وشؤون
فنية -فيزايء

تقنية خمتربات وشؤون
فنية -كيمياء

اجملموع الكلي

ك

ك

ك

ك

%

1

اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة األجهزة املعملية.

1

2

3

6

100

2

متابعة أعمال صيانة األجهزة واألدوات يف املخترب.

-

-

-

-

-

3

االطالع على خمططات (كتالوجات) توصيل األجهزة وتشغيلها
قبل العمل عليها.

-

-

-

-

-

4

التأكد بشكل دوري من أن مجيع األجهزة العلمية يف املخترب
تعمل بشكل جيد.

-

-

-

-

-

1

2

3

6

100

اجملموع
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اجملال اخلامس :التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا:
يبني اجلدول ( )7نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال اخلامس كما يلي:
(جدول )7نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال اخلامس»التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا
 )5جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا
استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها
م

املهام الفنية

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال اخلامس
مدخل إىل تقنيات
التعليم

مقدمة يف
احلاسب

اجملموع الكلي

ك

ك

ك

ك

%

1

يعرف مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته ،وجييد التعامل معها

2

-

15

17

70.8

2

معرفة طريقة ربط األجهزة العلمية واملستشعرات ابحلاسب اآليل وقراءة نتائجها

-

-

-

-

-

3

جيهز املخترب االفرتاضي ملعلم العلوم حسب سري التجارب يف املقرر

-

-

-

-

-

4

)phetجييد التعامل مع املختربات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت مثل خمتربات (

-

-

-

-

-

5

تفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي.

-

3

4

7

29.2

2

3

19

24

100

اجملموع

يتضح من اجلدول ( )7أن جمموع تكرارات اجملال اخلامس (التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا) بلغت ( )24تكراراً متثل
( )2.1%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )3مقررات هي (استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها)( ،مدخل إىل تقنيات
التعليم)( ،مقدمة يف احلاسب) ،وكان هناك مهمتان فقط تكررت املوضوعات املرتبطة هبا يف هذه املقررات ،هي املهمة رقم (( )1
يعرف مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته وجييد التعامل معها) مبجموع ( )17تكراراً ،،وبنسبة ( ،)70.8%واملهمة رقم ()5
(تفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي) مبجموع ( )7تكرارات ،،وبنسبة ( .)29.2%ويالحظ
الباحث هنا أن كل ما ورد من موضوعات يرتبط ابلتعامل العام مع جهاز احلاسب اآليل ،بينما مل تتوفر أي موضوعات مرتبطة
ابملهام احلديثة حملضر املخترب املتعلقة ابملعامل االفرتاضية واملستشعرات اإللكرتونية واملعامل احملوسبة ،أو ماهو موجود فعلياً يف املدارس
املتوسطة والثانوية يف اململكة؛ حيث عملت الوزارة على توفري املعامل االفرتاضية يف عدد كبري من املدارس حالياً ،كما يتضح أن أكثر
املقررات توافراً للموضوعات املرتبطة ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (مقدمة يف احلاسب) بواقع ( )19تكراراً.
اجملال السادس :إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال السادس (إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها) بلغت
( )68تكراراً متثل ( )6%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )6مقررات هي (تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء)( ،تقنية خمتربات
وشؤون فنية -أحياء)( ،جتارب مدرسية -أحياء)( ،تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها)( ،استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها)،
(مدخل إىل تقنيات التعليم) ،وكان أكثر املوضوعات توافراً هو املرتبط ابملهمة رقم (( )2املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية
يف تقنيات التعليم) بواقع ( )22تكراراً ،وبنسبة ( ،)32.1%أما أقلها فكانت املوضوعات املرتبطة ابملهمة رقم ( ( )3معرفة طرق جتهيز
وحفظ العينات (نباتية،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات) بواقع ( )12تكراراً ،وبنسبة (،)17.6%
كما أن أكثر املقررات توافراً للموضوعات املرتبطة ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (مدخل إىل تقنيات التعليم) بواقع ( )27تكراراً.
ويبني اجلدول ( )8نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السادس كما يلي:
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(جدول )8ناتئج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السادس»إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها»
 )6جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس
العلوم والتعامل معها
تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء
م

املهام الفنية

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال السادس
تقنية خمتربات
وشؤون فنية-
أحياء

جتارب
مدرسية -أحياء

تصميم
الوسائل
التعليمية
وإنتاجها

استخدام
الوسائل
التعليمية
وصيانتها

مدخل إىل
تقنيات
التعليم

اجملموع
الكلي

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

%

1

اإلملام مبعايري تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية
واألدوات والنماذج واجملسمات اخلاصة
ابلتجارب من خامات البيئة احمللية.

3

-

-

16

-

2

21

31

2

املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية
يف تقنيات التعليم.

-

-

-

-

-

22

22

32.1

3

معرفة طرق جتهيز وحفظ العينات املختلفة
(نباتية ،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من
خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات.

-

6

4

2

-

-

12

17.6

4

جييد هتيئة واستخدام أجهزة العرض التعليمية
املتعددة يف املخترب.

-

-

-

-

10

3

13

19.1

3

6

4

18

10

27

68

100

اجملموع

اجملال السابع :التطوير املهين:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال السابع (التطوير املهين) بلغت تكراراً واحداً فقط ميثل ( )0.1%من جمموع
التكرارات ،وذلك يف مقرر (جتارب مدرسية -أحياء) ،وتتعلق مبوضوع مرتبط ابملهمة رقم (( )5االطالع على املستحداثت اجلديدة
يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية) .بينما مل يرد أي موضوع مرتبط ببقية املهام يف هذا اجملال .ويبني اجلدول ( )9نتائج حتليل
احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السابع كما يلي:
»جدول )9نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السابع»التطوير املهين(
 )7جمال التطوير املهين
جتارب مدرسية -أحياء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال السابع
اجملموع الكلي

م

املهام الفنية

1

حضور الربامج التدريبية اخلاصة ابملختربات وتعليم العلوم.

-

2

املشاركة يف اللقاءات العلمية وورش العمل اليت تنظم من قبل اإلشراف الرتبوي.

-

-

3

احلرص على تطوير املستوى املعريف واملهاري.

-

-

-

4

تبادل اخلربات مع حمضري املختربات يف املدارس األخرى.

-

-

-

5

االطالع على املستحداثت اجلديدة يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية.

1

1

100

1

1

100

اجملموع

ك

ك

%

-

-

اثنياً :النتائج املتعلقة ابملهام اإلدارية:
تُظهر نتائج التحليل أن جمموع تكرار املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية يف الربانمج بلغ ( )16تكراراً فقط تش ّكل ما نسبته
( )1.4%من جمموع التكرارات للمهام ككل الواردة يف الربانمج ،وتركزت التكرارات يف اجملال الثالث (احملافظة على جاهزية املخترب
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ونظافته وتنظيمه) ،بينما خلت اجملاالت املتبقية من أي موضوعات ترتبط ابملهام اإلدارية كما يظهر اجلدول ( )10التايل:
جدول )10نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية لفقرات اجملال الثالث(
 )3جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه
تقنية خمتربات وشؤون فنية -كيمياء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام اإلدارية يف اجملال الثالث
اجملموع الكلي

م

املهام اإلدارية

1

توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات
العلمية.

2

2

هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث (النظافة ،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد
والطاوالت وتوزيعها)..

11

11

3

االهتمام حبفظ وتنظيم حمتوايت املخترب من أجهزة وأدوات ومواد كيميائية بطريقة علمية
سليمة.

3

3

18.7

4

وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة.

-

-

-

5

طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج.

-

-

-

6

ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من التجربة.

-

-

-

16

16

100

اجملموع

ك

ك

%

2

12.5
68.8

يتضح من اجلدول ( )10أن جمموع تكرارات اجملال الثالث (احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه) بلغت ( )16تكراراً متثل
( )1.4%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف مقرر واحد هو (تقنية خمتربات وشؤون فنية -كيمياء) ،وكان أكثر املوضوعات توافراً
هو املرتبط ابملهمة رقم ( ( )2هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث النظافة،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد والطاوالت
وتوزيعها )..بواقع ( )11تكراراً ،وبنسبة ( .)68.8%أما أقلها فكانت املوضوعات املرتبطة ابملهمة رقم (( )1توفري الظروف واإلمكاانت
املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات العلمية) بواقع تكرارين ،وبنسبة (.)12.5%كما أن هناك ( )3مهام مل
يظهر أي توافر هلا يف موضوعات مقررات الربانمج ،وهي (وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة)،
(طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج)( ،ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من
التجربة).
ومن خالل عرض نتائج التحليل السابقة يتضح عدم التوازن بني جانب اإلعداد الفين وجانب اإلعداد اإلداري حملضر املخترب
يف الربانمج؛ حيث ركز الربانمج يف موضوعاته على املهام الفنية بشكل أكرب بكثري من املهام اإلدارية ،ويتبني ذلك من خالل عدد
التكرارات ونسبة توافر تلك املوضوعات؛ إذ وردت موضوعات ختتص ابجلوانب الفنية يف ( )1128تكراراً ،وبنسبة ( ،)98.6%بينما
تدرس يف الربانمج،
اقتصرت على ذكر املهام اإلدارية يف ( )16تكراراً فقط ،وبنسبة ( )1.4%ويف مقرر واحد من أصل ( )32مقرراً ّ
ويف جمال واحد من أصل ( )6جماالت ختتص ابملهام اإلدارية .كما وردت موضوعات ترتبط ب ـ ( )3مهام إدارية من أصل ( )31مهمة
إدارية وردت يف قائمة التحليل؛ أي إن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية كان بدرجة ضعيفة .ويرى الباحث أن ذلك خلل
كبري يف بناء الربانمج؛ إذ إن املهام اإلدارية والفنية أساسية يف عمل حمضر املخترب يف املدرسة ،وال ميكن إغفال أي منها ،وتعد مكملة
لبعضها البعض؛ فإعداد اخلطط اخلاصة ابلعمل املخربي ،وتوفري األجهزة واألدوات واملواد وإعدادها ،واحملافظة على جاهزية املخترب،
وإعداد سجالت املخترب ،والتعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة..إخل؛ كلها مهام إدارية تعد أساسية لتحقيق املخترب أهدافه
اليت وضع من أجلها ،وهذا االختالل يف بناء الربانمج قد يكون أحد األسباب اليت أدت إىل ضعف أداء حمضر املخترب يف املدرسة
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وظهور مشكالت تعوق العمل يف خمترب املدرسة ،وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات كدراسة األكليب ( ،)2019واحلريب (،)2019
والقميزي (1421ه) .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املعيلي ( )2001اليت أظهرت عدم التوازن يف مقررات برانمج إعداد معلمي
العلوم يف بعض الكليات واجلامعات.
كما يتضح من النتائج السابقة أن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم
كان بدرجة متوسطة؛ إذ تكررت املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية ( )1128مرة ،وركزت تلك املوضوعات على عدد من املهام الفنية
األساسية لعمل حمضر املخترب ،فقد وردت موضوعات مرتبطة مبهام احملضر املرتبطة ابإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب
يف ( )974تكراراً ،وإعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها يف ( )68تكرارأ ،ومهام السالمة واألمان يف املخترب
( )55تكراراً ،ومهام التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا يف ( )24تكراراً ،إال أن هذه التكرارات غري موزعة بشكل متوازن
على املهام الفنية الالزمة للعمل املخربي ،كما أن هناك مهام فنية أساسية أُغفلت يف بناء الربانمج ومقرراته وموضوعاته ،وعددها
( )12مهمة من أصل ( )51مهمة فنية موزعة على اجملاالت السبعة ،فمثالً مل يتم التطرق إطالقاً ملهام جتهيز التجارب ملعلم العلوم،
ومت التطرق يف موضع واحد ملهام التطوير املهين حملضر املخترب ،وبنسبة ( ،)0.1%كما مت التطرق بشكل ضعيف إىل مهام فنية هلا أمهية
كبرية كمجال صيانة األجهزة واألدوات املخربية بنسبة ( )0.5%من جمموع التكرارات .وتتفق هذه النتيجة -إىل حد ما -مع نتائج
دراسة الفاحل ( )2003يف أن برانمج إعداد حمضري املختربات يف كليات املعلمني حقق عدداً من املهارات العملية بدرجة متوسطة
وكبرية ،بينما جاءت مهارة واحدة بدرجة ضعيفة .أما املهارات الفنية فقد جاءت مهاراته بدرجة كبرية ،إال أن هذه النتيجة ختتلف مع
نتيجة دراسات الشرقي ( )2004اليت أظهرت وجود ضعف يف برانمج اإلعداد العام ويف برانمج اإلعداد التخصصي لربانمج إعداد
معلم العلوم يف املرحلة االبتدائية يف كليات املعلمني ،ودراسة عبده ( )2013اليت أظهرت أن برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران
ال يفي مبعايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقومي.
كما يتضح من النتائج أيضاً أنه على الرغم من تكرار موضوعات جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا ( )24مرة
يف الربانمج ،وبنسة ( )2.1%من جمموع التكرارات ،فإنه ركز على املهام املخربية املرتبطة هبذا اجملال التقين املهم بدرجة ضعيفة؛ حيث
مت الرتكيز على التعامل العام مع جهاز احلاسب اآليل من خالل الرتكيز على مهميت معرفة مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته،
وتفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلعمل املخربي ،بينما مل تتوفر أي موضوعات مرتبطة ابملهام احلديثة حملضر املخترب
املتعلقة ابملختربات احملوسبة واملستشعرات واملعامل االفرتاضية على الرغم من انتشار استخدامها بشكل كبري يف املدارس املتوسطة
والثانوية وفق إحصائيات وزارة التعليم.
ويرى الباحث أن ذلك كله قد يرجع إىل عدة أسباب أييت يف مقدمتها قلة االهتمام بتطوير الربانمج من قبل املسؤولني؛ حيث إنه
ابلرغم من التطورات اهلائلة على مستوى العامل يف اجملاالت العلمية والرتبوية والتقنية ،وعملية التطوير الدورية اليت تقوم هبا اجلامعات
لرباجمها ،فإن هذا الربانمج مل يطور منذ بدء العمل به عام 1412هـ سوى مرة واحدة يف عام 1421ه؛ أي إنه جرى تطوير واحد
للربانمج خالل ( )30سنة؛ وقد يعود ذلك إىل نظرة بعض املسؤولني لربامج الدبلوم أهنا أقل مستوى من بقية الدرجات العلمية،
أو إىل عدم القناعة من البعض اآلخر أبمهية هذا النوع من الربامج ،وأمهية وجود برامج تؤهل حمضري املخترب للعمل بشكل مساند
ملعلمي العلوم يف املدارس.
اإلجابة عن السؤال الثالث :والذي ينص على «ما مستوى إملام (الطالب/حمضر املخترب) يف جامعة القصيم ابملهام الفنية
واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي؟»
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ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بتطبيق اختبار مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية على طالب
برانمج دبلوم حمضري املختربات عينة الدراسة ،ومت استخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة ملقارنة متوسطات درجات االختبار املستخدم
لقياس درجة إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وبني مستوى
الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،والذي حدده الباحث ب ـ ( .)60%واجلدول ( )11التايل يبني النتائج:
(جدول )11اختبار»ت»لداللة الفروق بني متوسط درجة عينة الدراسة وبني مستوى الكفاية الالزمة «»60%
مستوى أداء العينة
املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى الكفاية
الالزم

قيمة ت

درجات احلرية

مستوى الداللة

التعليق

53.48

11.19

60%

3.19

29

0.003

دالة عند مستوى
0.01

يتضح من اجلدول ( )11أن قيمة املتوسط احلسايب لدرجات الطالب هو ( ،)53.48واإلحنراف املعياري ( ،)11.19وأن قيمة (ت)
تساوي ( ،)3.19وهي دالة عند مستوى ()0.01؛ مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجة إملام الطالب/
حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وبني مستوى الكفاية الالزمة للعمل يف
املخترب املدرسي ( ،)60%وكانت الفروق لصاحل مستوى الكفاية ( .)60%وهذه النتيجة تدل على أن درجة إملام الطالب/حمضر املخترب
يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ضعيفة ،وأن مستوى الطالب فيها هو أقل من مستوى
الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ( )60%الذي حدده الباحث ،ويعزو الباحث هذا الضعف يف مستوى الطالب إىل عدم
تضمن برانمج إعداد حمضري املختربات للعديد من املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية واإلدارية األساسية الواردة يف القائمة ،ابإلضافة
إىل ضعف النسب املوزونة للطالب امللتحقني يف برانمج حمضري املختربات؛ حيث يتم القبول يف الربانمج للطالب ضعيفي املستوى
الدراسي أو ملن مل يتم قبوهلم يف الربامج األخرى ،ابإلضافة إىل قلة االهتمام بتطوير الربانمج بعد تقومي خمرجاته من قبل املسؤولني ،كما
أن ضعف احملفزات خلرجيي الربانمج قد يكون سبباً يف ضعف مستوايهتم الدراسية وقلة دافعيتهم للتعلم؛ حيث يعني حمضر املخترب على
املستوى األول يف السلم التعليمي ،ابإلضافة إىل ذلك فإن أحد األسباب اليت قد تكون أثرت يف ضعف إملام الطالب بكثري من املهام،
هو تركيز الربانمج على مقررات العلوم الطبيعية األساسية؛ الفيزايء ،والكيمياء ،واألحياء بشكل كبري ،وقلة املقررات املرتبطة بشؤون
املختربات والشؤون اإلدرية والفنية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدغيم واألمشوري (1441ه) يف أن حتصيل الطالب/حمضر املخترب
للجوانب املعرفية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كانت مبستوى ضعيف ،كما تتفق مع نتيجة دراسة عبدالعزيز ( )1992اليت أظهرت
اخنفاض مستوى أداء طالب شعبة أمناء املعامل يف الكفاايت األدائية املعملية املتعلقة بتحضري التجارب الكيميائية واألدوات املتعلقة هبا.

التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ،يقدم الباحث عدداً من التوصيات اليت أيمل أن تسهم يف تطوير وحتسني
برانمج إعداد حمضري املختربات وخمرجاته ،وتتمثل يف اآليت:
	-أظهــرت النتائــج ضعــف تضمــن برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات لكثــر مــن املوضوعــات املرتبطــة ابجملــاالت اإلداريــة والفنيــة
األساســية للعمــل يف املختــر املدرســي ،وضعــف مســتوى إملــام الطالب/حمضــر املختــر بتلــك املهــام؛ لــذا يتأكــد علــى املســؤولني يف
جامعــة القصيــم ضــرورة مراجعــة وتطويــر برانمــج إعــداد حمضــري املختـرات يف اجلامعــة بشــكل دوري ومســتمر؛ ليواكــب التوجهــات
احلديثــة يف جمــال تعليــم العلــوم ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة معمليــة ،مــع ضــرورة أن يشــمل التطويــر مجيــع عناصــر الربانمــج مــن أهــداف
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وخطــط وتوصيــف مقــررات ومهــارات وطــرق تدريــس وغريهــا.
	-أظهــرت النتائــج أن برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات يــكاد خيلــو مــن املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام اإلداريــة حملضــر املختــر؛ إذ أن
نســبتها تســاوي ( )1.4%فقــط مــن جممــوع التك ـرارات؛ لــذا يلــزم إحــداث ت ـوازن وتكامــل بــن جانــي اإلعــداد الفــي واإلداري
للطالب/احملضــر يف الربانمــج.
	-االســتعانة بقائمــة املهــام الفنيــة واإلداريــة املعــدة مــن قبــل الباحــث يف تقــومي أداء حمضــري املخت ـرات املدرســية مــن قبــل املشــرفني
الرتبويــن ،ويف بنــاء وتنفيــذ برامــج تدريبيــة نوعيــة للمحضــري املتخرجــن مــن الربانمــج ،وامللتحقــن ابلعمــل يف املــدارس.
	-تضمني برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم مقررات ترتبط ابملعامل االفرتاضية واملعامل احملوسبة واملستشعرات اإللكرتونية.

املقرتحات:
استكماالً ملوضوع الدراسة احلالية؛ فإن الباحث يقرتح إجراء الدراسات التالية:
	-تقومي مستوى الطالب/حمضر املخترب يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف ضوء مبادئ السالمة واألمان يف املختربات املدرسية.
	-مشكالت أعضاء هيئة التدريس يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم.
	-االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم.
	-تقومي برانمج التدريب امليداين للطالب/حمضر املخترب يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم.
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