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 :ملخص الدراسة

درجة توفّر وسائل السَّالمة في المختبرات المدرسيَّة هدفت الدراسة التعرف على 

 استخدم، ولمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائيَّة من وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدة

قام الباحث بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة وهم ، كما في هذا الدراسة المنهج الوصفي الباحث

معلم من معلمي العلوم في المدارس االبتدائية في مدينة بريدة، وكانت عدد االستبانات ( 210)عدد 

استبانات، وعدد االستبانات الصالحة ( 5)استبانة، وعدد االستبانات المستبعدة ( 12)المستردة 

سية أن المعايير الواجب توافرها في المختبرات المدر ، وأشارت النتائج إلىاستبانة( 67)للتحليل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، كما أشارت إلى أنه لتوفير وسائل السالمة متوفرة بدرجة كبيرة

لدرجة توفر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة 

 وكذلك متغير الخبرة نظر المعلمين في مدينة بريدة تُعَزى إلى المؤهل،

 :المقدمة

يُعد مقرر العلووم مون أهوم المقوررات التوي تهوتم باللانوب العملوي وامناوقة المرافقوة التوي مون 

ويُعود دور الناواا المعملوي . شأنها إكساب القالب هذه العمليات وتعويوده علوى االكتاواف والتلريوب

وال لمقورر العلووم دون اسوتخ دام مهًما في دراسوة مقورر العلووم، وأنوه مون الصوعب تصوّور برنوامج فعَّ

النااا المعملي، وقد ال تقتصر التلارب العلمية على امناقة التي تلرى في المعمل، بول تمتود إلوى 

ووا للغايووة فووي توودري  مقوورر العلوووم  مواقووع أىوورى، كمووا أن إجوورا  القالووب للتلربووة بنفسووه يُعوود مهّمً

 (. 27، 1002الزهراني، )

تبااوه الوييوو واهتماموه بوءجرا  ومما يميز تدري  العلوم عن غيره من المواد امىرى هوو ار

امناقة والتلارب العمليَّة، التي يتم من ىاللها الوصول إلى الحقائو والمفواهيم والمبوادو والقووانين 

والموضوعية، حيث أُيبِوت أنوه ال وجوود لتودري  العلووم الليود بودون إجورا  وتنفيوذ امناوقة العلميوة 

 (.1، 1020أحمد، ) لب النابض لتعليم العلوم وتعلمهاوالعملية والتقبيقية، وأن معمل العلوم هو الق

تسوومخ ىبوورات تعللووم العلوووم باستااوواف ومراقبووة الظووواهر سوووا  فووي المختبوور أو فووي العووالم 

. القبيعي، حيث إنهوا تتقلوب ملموعوة واسوعة مون الموواد وامدوات الالزموة لتسوهيل هوذه التعليموات

 (.Fuller ،et al ،2001 ،5)لية وإن سالمة المختبر هي جز  أساسي من هذه العم

أ جزً ا ال باعتباره والعملية التربوية؛ العلوم تدري  في المختبر دور وتامن أهمية  مون يتلوزَّ

 المختلفوة، التعلويم مراحول فوي العلووم تدري  في القلب النابض العلوم، وهو وتدري  العلمية التربيَّة

 وامناوقة المدرسوي المختبور توولي العلميوة لتربيوةوا العلووم في تدري  الحديثة االتلاهات فءن ولذا

مون  المنهليوة، والتوي العلميوة عضوويًا بوالمواد ارتبااًا يرتبط فالمختبر كبيرة، المرافقة أهمية العلمية

 جهوة مون تودري  العلووم أهوداف وتحقيوو جهوة مون العمليوة بامناوقة مصوحوبة تاون أن المفترض

 .(270 ،1002زيتون، ) أىرى

اووين المختبوورات العلميووة موون تحقيووو أهوودافها والقيووام بوودورها فالبوود موون توووفير وموون أجوول تم

إجرا ات السَّالمة في المختبرات، وإيلاد بيئة عمول ىاليوة مون المخواار، وتعريوا العواملين بقواعود 

السَّوالمة؛ بهوودف الوقايووة مون مخوواار العموول، وتحقيوو أكبوور قوودر مون الصووحة المهنيووة وأقول قوودر موون 

ية والبارية، وهذا يساعد على زيوادة اننتواو ويخفوض التالفوة، لوذلك فوءن العواملين فوي الخسائر الماد

المختبرات هم امشخاص امكثر عرضة للمخاار عند استخدام المواد الخقرة سوا  أكانت سائلة أو 

غازية أو صلبة أو ماعة؛ وذلك في حالوة عودم معورفتهم للتودابير الوقائيوة الواجوب اتخاذهوا فوي أينوا  

لعمل، وهي عادة تاون بسبب التعامل مع هذه امجهزة أو المواد الايميائيوة باوال غيور سوليم، وهوذا ا

مسواحة المختبور، وكثافوة الموواد، وعودم كفايوة انضوا ة، ونقو  : مثول، قد يترافو مع عوامل أىرى
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يوول هاب)التهويووة، وارتفوواج درجووة حوورارة بيئووة المختبوور، وتاوودلس أعووداد القووالب داىوول المختبوورات 

 (.15، 1021وعايش، 

وموون مظوواهر اتبوواج إسووتراتيليات معينووة لتقبيووو وسووائل السَّووالمة فووي المختبوورات المدرسوويَّة 

المعرفووة بخقووورة إجوورا  التلووارب العلميووة دون المعرفووة الصووحيحة أو إشووراف المعلِّمووين، واتبوواج 

ا مرافووو المختبوورات االحتيااوات المناسووبة عنوود عملهووم بووالمختبر، ومعرفوة االسووتخدام السووليم لمختلوو

ومعدات الحماية الاخصية، ومعرفة امىقوا  التوي ترتاوب عوادة فوي المختبور؛ لتلنوب حودويها مورة 

 (.Science Education Section ،2004,4)أىرى 

وبنا  على ما سبو؛ سيقوم الباحث بالااا عن درجوة تووفّر وسوائل السَّوالمة فوي المختبورات  

 .لة االبتدائية من وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدةالمدرسيَّة لمقرر العلوم بالمرح

 

 :مشكلة الدِّراسة وأسئلتها

تعاني بعض المختبرات فوي المودارس مون نقو  تنفيوذ إجورا ات السَّوالمة عنود تنفيوذ امناوقة 

تبويَّن أن الغالبيوة ( James,2007)المدرسيَّة المتوفرة في مقرر العلوم، ففي دراسة جويم  وخىورين 

موون مختبوورات العلوووم ال تلبِّووي معووايير السَّووالمة، وأنووه ال يووتم اسووتخدام معوودات علميووة ومووواد  العظمووى

( 1020، المور )وأكود . المختبر باال فّعال أو خمن في العديد من الفصول الدراسية لمختبور العلووم

المة على أهمية إعادة النظر في عملية تصوميم وتنفيوذ المودارس بموا يتوافوو وينسولم موع شوروا السَّو

المتبعووة فووي بنووا  الموودارس، وإلووى ضوورورة التنسوويو بووين اندارات التعليميووة والمتخصصووين؛ لناوور 

 . الوعي بين معلمي العلوم والمسؤولين في تقبيو مبادو السَّالمة

 :ولذلك تتمثل ماالة الدِّراسة في امسئلة التالية

 وسائل السَّالمة؟ ما المعايير الواجب توافرها في المختبرات المدرسيَّة لتوفير .2

ما درجة توفّر وسائل السَّالمة في المختبرات المدرسيَّة لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من  .1

 وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدة؟ 

 ما درجة توافر التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات المدرسيَّة لتوفير السَّالمة؟ .3

في درجوة تووفّر وسوائل ( =0،05a)عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .4

السَّالمة في المختبرات المدرسيَّة لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهوة نظور المعلِّموين 

 ؟(المؤهل، والخبرة، والدورات التدريبية: )في مدينة بريدة تُعزى إلى

 :أهداف الدِّراسة

ف على المعايير الواجب توافرها ف .1  .ي المختبرات المدرسيَّة لتوفير وسائل السَّالمةالتعرل

ف على وسائل السَّالمة الواجب اتباعها بالمختبرات المدرسيَّة .2  .التعرل

ف على مستوى وسائل السَّالمة في المختبرات المدرسيَّة .3  .التعرل

ف علووى الفروقووات فووي درجووة توووفّر وسووائل السَّووالمة فووي المختبوورات المدرسوويَّة لمقوورر  .4 التعوورل

 .العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدة
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 : أهمية الدِّراسة

تتمثل أهمية الدِّراسة مون أهميوة الموضووج الوذ  تتناولوه، حيوث إن الُمختبورات المدرسويَّة تُعود 

ل عليهووا القوالب، حيوث إنهوا تمثِّول الماوان الوحيو د الووذ  أحود أهوم مصوادر المعرفوة العلميوة التوي يُعووِّ

، موون ىووالل مووا يتوووافر موون أجهووزة وأدوات ومووواد يسووتخدمها (موونهج التلريووب العلمووي)يُقبووو فيووه 

القووالب؛ للوصووول إلووى نتووائج عمليووة لمووا يدرسووونه موون أعمووال نظريووة، ويوورون صووحة التلووارب 

ورغووم أهميتهووا فووءن هنوواا أىقوواًرا كامنووة ناتلووة عوون عوودم اتبوواج وسووائل السَّووالمة فووي . والتفوواعالت

تبرات المدرسيَّة يلب الحذر منها، والحرص على اتباج احتيااات اممن والسالمة؛ للوقاية مون المخ

 .تداعياتها

 :حدود الدِّراسة

اقتصوورت هووذه الدِّراسووة علووى المختبوورات المدرسوويَّة لمقوورر العلوووم فووي موودارس  :الحدددود المكانيددة

 .المرحلة االبتدائية في مدينة بريدة

 .هـ2435 -2434هذه الدِّراسة في الفصل الدِّراسي الثاني لعام  اُبِّقت: الحدود الزمنية

اقتصرت الدِّراسة على درجة توفّر وسوائل السَّوالمة فوي المختبورات المدرسويَّة  :الحدود الموضوعية

 .لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدة

 .في مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة بريدةمعلمو مقرر العلوم  :الحدود البشرية

 :مصطلحات الدِّراسة

 : المختبرات المدرسيَّة

هووي ذلووك الماووان الووذ  يقوووم فيووه معلووم العلوووم بووءجرا  التلووارب التوضوويحية وشوور  الوودروس 

العمليووة التقبيقيووة للوودروس النظريووة، أو هووي ذلووك الماووان الووذ  يختبوور فيووه المعلووم واالبووه الفووروض 

خل ماووعاب، )وتحقيووو امهووداف السوولوكية والتربويووة ، ة؛ لتنميووة المهووارات العلميووة والعمليووةالعلميوو

1022 ،2.) 

ف الباحووث مختبوور العلوووم بأنووه الماووان المخصوو  فووي المدرسووة؛ نجوورا  التلووارب : ويعوورِّ

 .والعروض العملية، والملهَّز باافة المستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه امناقة

  :وسائل السَّالمة

هي الوسائل التي تهتم بالحفاظ علوى سوالمة وصوحة اننسوان؛ وذلوك بتووفير بيئوات عمول خمنوة 

ىاليووة موون مسووببات الحوووادا أو انصووابات أو اممووراض المهنيَّووة، موون ىووالل اتبوواج ملموعووة موون 

انجرا ات والقواعد والنظم في إاار تاريعي تهدف إلى الحفاظ علوى اننسوان مون ىقور انصوابة، 

 (.1، 1005البربر ، )على الممتلاات من ىقر التلا والضياج  والحفاظ

ف الباحث وسائل السَّوالمة علوى أنهوا ملموعوة مون انجورا ات الهادفوة إلوى منوع وقووج : ويعرِّ

حوادا وإصابات العمل واممراض المهنية، وتحقيو ظروف عمل خمنة ىالية من المخاار؛ للحفاظ 

 .على عناصر اننتاو من التلا والضياج

 :دراسات سابقة

إلى تقييم واقع العمل المخبر  في مدارس المرحلة امساسوية فوي ( 1001حسن، )هدفت دراسة  .2

عورض عملوي أو )محافظة إربد من حيث نسبة امناقة والتلوارب المخبريوة وأسولوب إجرائهوا 

، وموون حيووث معوقووات إجرائهووا، وموون حيووث موودى توووافر امجهووزة وامدوات والمووواد (تلريووب
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ولتحقيووو أهووداف هووذه الدِّراسووة تووم تصووميم . يووة الالزمووة نجوورا  هووذه امناووقة والتلوواربالمخبر

بعنوووان قائموة بامناوقة والتلوارب المخبريووة الوواردة فوي كتواب علوووم : يوالا اسوتبانات، امولوى

بعنووان : والثانيوة. للصا الثامن امساسي، والمعوقات المحتملة نجرا  هذه امناقة والتلوارب

بعنوووان قائمووة بووالمواد : والثالثووة. وقووات العموول المخبوور  فووي موودارس المحلووة امساسوويةقائمووة بمع

وقود توم تصوديو محتووى االسوتبانات مون . وامدوات وامجهزة الالزمة لتنفيوذ امناوقة المخبريوة

ن ملتمع الدِّراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم للصا الثامن . ملموعة من المحاِّمين وتاوَّ

ي الموودارس الحاوميووة التابعووة لمديريووة التربيَّووة والتعلوويم لمنققووة إربوود امولووى للعووام امساسووي فوو

معلًما ومعلمة، ومن محضور  المختبورات وعوددهم ( 75)وبلغ عددهم  1000/1002الدراسي 

محضًرا، ومن جميع مارفي ومارفات علووم المرحلوة امساسوية فوي مديريوة تربيوة إربود ( 70)

وتاوووير النتوووائج إلوووى أن النسوووبة العاموووة نجووورا  امناوووقة . ماووورفين( 7)امولوووى وبلوووغ عوووددهم 

%( 42،7)، وأن %(15)والتلوارب المخبريوة الوواردة فوي مبحوث العلووم للصوا الثوامن بلغووت 

%( 50،4)موون أناووقة مقوورر علوووم الصووا الثووامن أجريووت بووالعرض العملووي موون المعلووم، وأن 

أن مون أبورز معوقوات إجورا  امناوقة كموا أظهورت . أجريت بالتلريب من قبل القالب أنفسوهم

والتلارب الواردة في مبحث العلوم من وجهوة نظور المعلِّموين هوي عودم تووافر امجهوزة والموواد 

الالزمة نجرا  التلربة، وزيادة عدد القوالب فوي الصوا الواحود، وعودم تووافر الوقوت نجورا  

 .مان والسالمة في المختبرالتلارب؛ بسبب كبر حلم المادة النظرية، وعدم توافر أجهزة ام

ف علوى واقوع العمول المخبور  فوي تودري  العلووم ( 1003المحاميد، )وهدفت دراسة  .1 إلى التعورل

لقالب الصا الثامن امساسي في مدارس مديريوة عموان الثانيوة، واتلواه القوالب نحووه؛ وذلوك 

ي العوام الدراسوي من ىالل معرفة عدد التلارب التي تلرى فعاًل في المودارس عينوة الدِّراسوة فو

في مادة العلوم في الصا الثامن امساسوي، ومعرفوة عودد المختبورات الموجوودة  1002/1001

فعليًّا في المدارس الماومولة فوي هوذه الدِّراسوة، ومعرفوة معوقوات العمول المخبور  وترتيبهوا مون 

ن ملتمووع الدِّراسوو. وجهووه نظوور المعلِّمووين والمعلمووات فووي مديريووة عمووان الثانيووة ة موون جميووع تاوووَّ

مدارس مديرية تربية عمان الثانية، ومديريها وموديراتها، ومحضور  المختبورات ومعلموي موادة 

نووت عينوة الدِّراسوة موون . العلووم ومعلماتهوا للصووا الثوامن امساسوي، والقووالب الوذكور فيهوا وتاوَّ

( 30)ا واالبًو( 734)معلمي العلوم والمدارس الحاوميوة التابعوة لمديريوة تربيوة عموان الثانيوة، و

محضرة للمختبر، تم اىتيارهم عاوائيًا ( 10)محضًرا للمختبر، و( 25)مديرة، و(40)مديًرا، و

وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة التلوارب التوي توم إجرا هوا . من ملتمعات الدِّراسة الخاصة بهم

 مقارنوة بالتلوارب المقورر إجرا هووا%( 54،64)وعنود اننوواا %( 45،61)عنود الوذكور بلغوت 

ور  المختبورات فوي مودارس اننواا أعلوى  وفو منهج العلوم، وأن عودد المختبورات وعودد ُمحضِّ

كمووا اتفووو المعلِّمووون والمعلمووات علووى ترتيووب بعووض فقوورات معوقووات . منهووا فووي موودارس الووذكور

وكانوت أهوم معوقوات العمول . العمل المخبر ، واىتلفوا على أىرى في ضو  متغيِّرات الدِّراسوة

اوول مونهج العلووم، وكثورة الواجبوات : هوي، جهوة نظور معلموي ومعلموات العلوومالمخبر  مون و

الملقاة على عاتو معلم العلوم، وعدم معرفته بتاوغيل وصويانة بعوض امجهوزة، وأن اتلواه عينوة 

 .الدِّراسة من القالب نحو العمل المخبر  هو اتلاه إيلابي

السَّوالمة : "بعنووان( ,Science Education Section 2004)دراسوة قسوم تعلويم موادة العلووم  .3

هدفت هذه الدِّراسة إلى بيان انستراتيليات التوي يماون أن يقبِّقهوا معلموو ". في مختبرات العلوم

المختبرات المدرسيَّة في موادة العلووم نجورا  دروس السَّوالمة ونمواذو تعليميوة مون أجول ضومان 

وذلك من ىالل جمع البيانوات ، هج التحليلياستخدمت الدِّراسة المن. السَّالمة في مختبرات العلوم

أظهرت نتائج الدِّراسة بعض انسوتراتيليات التوي تتعلوو . المتعلقة بالدراسة والعمل على تحليلها

أن : وتتضومن انسوتراتيليات موا يلوي، بقضايا السَّالمة فيما يتعلوو بسوالمة المختبورات والقوالب

لعلميوة دون المعرفوة الصوحيحة أو إشوراف ياون القوالب علوى علوم بخقوورة إجورا  التلوارب ا
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وأن ، وأن ياون القالب على علوم باتخواذ االحتيااوات المناسوبة عنود عملهوم بوالمختبر، المعلِّمين

ياووون لوودى القووالب معرفووة باالسووتخدام السووليم لمختلووا مرافووو المختبوورات ومعوودات الحمايووة 

عادة في المختبر؛ لتلنب حودويها وأن ياون لدى القالب علم بامىقا  التي تُرتَاب ، الاخصية

أنووه يلووب توزيووع نسووع موون قواعوود السَّووالمة فووي  -أيًضووا–وأظهوورت نتووائج الدِّراسووة . موورة أىوورى

ويلووب أن يبقووى عقوود السَّووالمة فووي المصوونا العلمووي للقووالب أو فووي كتوواب ، المختبورات للقووالب

 . لمختبرلتذكير القالب بقواعد السَّالمة التي يمان عرضها في لوحات إعالنات ا

: همووا، إلووى الااووا عوون أيوور اووريقتين فووي العموول المخبوور ( 1005العبيووديين، )هوودفت دراسووة  .4

ه في المختبر على اكتسواب مهوارات عمليوات ، اريقة العرض العملي واريقة االستقصا  الموجَّ

نووت عينووة . العلووم، والتحصوويل امكوواديمي لوودى االبووات المرحلووة الثانويووة فووي مووادة الايميووا  تاوَّ

أما أدوات الدِّراسة فاانوت عبوارة عون أداتوين؛ . االبة، قسِّمت إلى ملموعتين( 51)راسة من الدِّ 

: مقياس اكتساب مهارات عمليات العلم اُبِّو كاىتبوار قبلوي وبعود ، وامداة الثانيوة: امداة امولى

(. ائيسورعة التفاعول الايميو)هي اىتبار بعد  تحصويلي فوي المفواهيم العلميوة الوواردة فوي وحودة 

وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسقات عالمات االبات ملموعتي الدِّراسوة 

على مقياس اكتساب المهارات، كما أظهرت وجوود فورق دال إحصوائيًا بوين متوسوقات عالموات 

االبووات ملموووعتي الدِّراسووة علووى مقيوواس اكتسوواب المهووارات لصووالخ الملموعووة التووي درسووت 

ووه فووي المختبوور، ووجووود فوورق دال إحصووائيًا بووين متوسووقات عالمووات بقريقووة االستق صووا  الموجَّ

االبات ملموعتي الدِّراسة على اىتبار تحصيل المفاهيم العلمية لصالخ الملموعة التوي درسوت 

ه في المختبر  .بقريقة االستقصا  الموجَّ

ارس فووي معرفووة ومنظووور إدارة الموود: "بعنوووان( Korbusieski ،2005)دراسووة كوربيسوواي  .5

، حيث هودفت الدِّراسوة إلوى توضويخ منظوور "شمال كارولينا فيما يتعلو بسالمة مختبرات العلوم

المودارس فيمووا يتعلووو بالسوالمة المدرسوويَّة، وباووال ىواص السَّووالمة المختبريووة فوي الموودارس فووي 

اسوتخدام وقد استخدمت الدِّراسة المنهج الوصفي التحليلوي، حيوث توم . والية كاليفورنيا اممرياية

االسوتبانة كووأداة للمووع البيانووات، واحتوووت ملوواالت االسووتبانة أسووئلة تتعلووو بوووعي المووديرين نحووو 

السَّالمة المختبرية، فضاًل عن السياسات المتبعة للحود مون الحووادا، وقود توم توزيوع االسوتبانات 

لت الدِّراسة إلى أن المديرين يملاون با. باال إلاتروني لعينة الدِّراسة ا أدنوى وتوصَّ ال عام حوّدً

فضواًل عون أن يلوث الموديرين تلقلووا تودريبًا علوى . من المعلومات التي تتعلوو بالسوالمة المختبريوة

كما وأن هناا اىتالفًا واضًحا بين . السَّالمة المختبرية سوا  أكانوا في ىبرة التعليم أو انشراف

 .عرفة الفعلي للمديرينامهمية المتلقاة في المعرفة المتعلقة بالسالمة ومخزون الم

تقبيوو برنوامج سوالمة مختبورات : "بعنوان( Stroud Et al ،2006)دراسة سترود وخىرين  .7

ف على أبرز بورامج السَّوالمة "العلوم في مدارس شمال كارولينا ، حيث هدفت الدِّراسة إلى التعرل

ف علو ى أبورز معوايير المختبرية المستخدمة في المودارس فوي شومال كارولينوا، فضواًل عون التعورل

وقد استخدمت الدِّراسة المنهج الوصفي التحليلوي، حيوث . السالمه المتبعة في مختبرات المدارس

نت عينة الدراسة من . أجريت الدِّراسة في الواليات المتحدة مختبوًرا، قاموت الدِّراسوة ( 17)وتاوَّ

لوك فقود اسوتخدمت الدِّراسوة بمعاينتها ومتابعة أبرز إجرا ات السَّالمة المتعبوة فيهوا، فضواًل عون ذ

وتوصلت الدِّراسة إلى أن المختبورات المدرسويَّة تقبوو . الئحة الاقب كأدا  لقياس هذه المعايير

معايير السَّالمة المختبرية، فضاًل عن أنها تستخدم معظم معدات وأدوات السَّالمة؛ وذلك للحفاظ 

 .لفةعلى سالمة القالب أينا  التلارب العلمية والحيوية المخت

بءجرا  دراسة هدفت إلى معرفة واقوع اسوتخدام المختبور المدرسوي ( 1007، المنتار )كما قام  .6

في تدري  امحيا  بالمرحلة الثانوية في محافظة القنفذة، والااوا عون معوقوات اسوتخدامها فوي 

وشووملت عينووة . ضووو  خرا  المعلِّمووين، والماوورفين التربووويين، ومحضوور  المختبوورات المدرسوويَّة
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وقوود اسووتخدمت الدِّراسووة الموونهج الوصووفي . فوورًدا( 11)راسووة جميووع أفووراد الملتمووع وعووددهم الدِّ 

وأظهورت نتوائج الدِّراسوة وجوود تودنم فوي مسوتوى الودور الموأمول تحقيقوه مون اسوتخدام . المسحي

المختبر، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في استلابة ملتمع الدِّراسة في تقييم واقوع اسوتخدام 

كما أظهورت النتوائج وجوود قصوور فوي المخصصوات . ر يعود لصالخ المارفين التربويينالمختب

المالية المتعلقة بالمختبرات المدرسيَّة، وقلة المواد الالزمة نجورا  التلوارب المعمليوة، وضوعا 

لوودى اووالب المرحلووة الثانويووة فووي التعاموول مووع المووواد الايميائيووة، وزيووادة النصوواب التدريسووي 

إلووى أنوه ال توجوود فووروق ذات داللوة إحصووائية فووي اسووتلابات  -أيًضووا-أشووارت النتوائج كمووا .للمعلوم

ملتمع الدِّراسة في تقيويمهم السوتخدام المختبور المدرسوي فوي تودري  موادة امحيوا  فوي المرحلوة 

 .الثانوية

هودفت الدِّراسوة إلوى بيوان نتوائج عمليوة المراجعوة التوي ( James,2007)دراسة جيم  وخىرين  .1

وقد أجريوت المراجعوة . ياليين منققة تعليمية والتي قامت بتقييم حالة مختبرات العلوم تمت عبر

، وتم تسليل مالحظات باأن أمور السَّالمة ومرافوو مختبور العلووم، (Success)بواسقة رابط 

وقُوودِّمت ، مقووابالت مووع المعلِّمووين -أيًضووا–وقوود أجوورى مراجعووو الحسووابات . والمعوودات والمووواد

صائية على اننترنت للمعلموين وانداريوين مون أجول تقيويم جوانوب التعلويم والوتعللم، دراسات استق

وموون يووم تمووت مقارنووة هووذه البيانووات مووع المعووايير التووي وضووعتها نقابووة المعلِّمووين الوانيووة للعلوووم 

(NSTA .) مدرسة توّزعت على ياليين منققة تعليمية فوي ( 260)وأجريت عينة الدِّراسة على

وأظهورت نتوائج الدِّراسوة أن الغالبيوة العظموى مون مختبورات العلووم فوي . س الابورىمدينة كانسوا

وأن الغالبيوة العظموى مون مختبورات العلووم ، (NSTA)منققة كانساس ال تلبي معوايير السَّوالمة 

ز  ا، حيوث إنهوا تفتقور إلوى مسواحة تخوزين كافيوة، وأنهوا ليسوت معودة بقريقوة تعوزِّ هي صغيرة جّدً

وال يتم استخدام معدات علمية ومواد المختبر باال فعال أو خمن في العديود ، لقالبفعالية تعللم ا

ويودير كثيور مون المعلِّموين صوفوف مختبورات علميوة أكبور ، من الفصول الدراسية لمختبر العلوم

موون حلووم الصووا الموَصووى بووه، ممووا يعيووو إشووراف المعلووم علووى الصووا كلووه وتوزيووع المعوودات 

 .عهمالمخبرية على القالب جمي

ف( 1002، الزهراني)دراسة  .2 استخدام المختبرات المدرسيَّة  مدى على هدفت دراسته إلى التعرل

 المونهج واسوتخدمت الدِّراسوة. المتوسوقة مون وجهوة نظور معلموي العلووم فوي المودارس الليليوة

ن ملتمع .للدِّراسة كأداة واالستبانة الوصفي  دارسفي الم العلوم معلمي جميع من الدِّراسة وتاوَّ

 .وجودة المارموة ماوة بمودينتي العلوم لمادة التربويين ومن المارفين المتوسقة الحاومية الليلية

وأظهورت  .تربويًّوا ماورفًا( 17)و معلًموا (33) بواقوع الدِّراسوة ملتموع جميوع وشوملت العينوة

 ستخدميننسبة الم أن على النتائج دلت حيث الليلي التدري  في المختبر استخدام تدني: الدِّراسة

 مون العديود ووجوود، %(40،2)الظوروف السوتخدامه ال تتلواوز  تتهيأ عندما المدرسي للمختبر

قناعوة لودى المعلوم  عودم: أبرزهوا مون، الليلي التدري  في المختبر استخدام من تحد التي العوائو

 عودم الواحود، الدراسوي الفصول في القالب أعداد الليلية، كثرة لقالب المدارس المختبر بأهمية

ور المختبور تواجد  الليلوي، النظورة التعلويم الدراسوية فوي الخقوة المدرسوة، تقلوي  فوي لوياًل  ُمحضِّ

 يعملوون ال أىورى مودارس مون بمعلمين االستعانة الليلي، للتعليم المعلِّمين بعض قبل من السلبية

 ضوعا التلوارب، إجورا  بمهوارات العلووم معلموي بعوض إلموام ضوعا المبنوى نهواًرا، نفو  في

 تووفّر المسوتلزمات الوصوول إليهوا، عودم يسوهل أمواكن فوي وامجهوزة امدوات بتنظويم الهتمواما

، باال والتلهيزات الضرورية  المختبور، اسوتخدام تتقلوب ال التوي التودري  اورق شويوج كوافم

وأوصوت . المختبور السوتخدام والروتينيوة انداريوة القيوود القوالب، لحاجوات مالئمة المونهج عدم

ر المختبر همية تواجدالدِّراسة بأ  . الليلي التدري  في ُمحضِّ
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مدى تقبيو متقلبات السَّالمة في المودارس الحاوميوة بنوين : "بعنوان( 1020،المر )دراسة  .20

ف على متقلبات السَّوالمة فوي المودارس الحاوميوة." بمدينة الدمام وقود . هدفت دراسته إلى التعرل

دمي المبواني المدرسويَّة فوي مودارس الودمام والتوي أجريت الدِّراسة على عينة عاوائية من مسوتخ

مون ملمووج المودارس المتوسوقة فوي مدينوة الودمام منهوا %( 33)مدرسة تمثول ( 70)تألفت من 

وقوود وزعووت %(. 45)مدرسووة مسووتأجرة بنسووبة ( 15)و%( 55)مدرسووة حاوميووة بنسووبة ( 35)

قريقة العينة؛ ولوذلك لعودم استمارات تم تحديدها ب( يالا)استمارة وأُرِسلت لال مدرسة ( 210)

وأظهرت نتائج الدِّراسة أهمية إعادة النظور فوي عمليوة تصوميم وتنفيوذ المودارس؛ . تلان  المبنى

وأوصوت الدِّراسوة بضورورة . بما يتوافو وينسلم مع شروا السَّوالمة المتبعوة فوي بنوا  المودارس

خدمي الموووودارس التنسوووويو بووووين اندارات التعليميووووة والمتخصصووووين؛ لناوووور الوووووعي بووووين مسووووت

 .والمسؤولين في تقبيو مبادو السَّالمة

سووالمة : "بعنوووان( Moran & Masciangioli ،2010) دراسووة موووران وماسوويانلولي .22

ف علوى أهوم أساسوات الحمايوة "المختبرات الايميائية وحمايتها ، حيث هودفت الدِّراسوة إلوى التعورل

ختبوورات العلوووم فوي الموودارس وفووي التوي يلووب توفرهووا لضومان سووالمة المختبوورات الايميائيوة وم

ف علوى مسوتويات الحمايوة،  المؤسسات التعليمية، فضاًل عن ذلوك فقود هودفت الدِّراسوة إلوى التعورل

ف علوى كيفيوة  وتقليل المخاار والمااكل التي قد تحصل داىل هذه المختبرات، فضاًل عن التعرل

، اسووتخدمت الدِّراسووة الموونهج إدارة الخسووائر الايميائيووة التووي قوود تحصوول داىوول هووذه المختبوورات

فضاًل عون ذلوك . التحليلي، حيث عمدت إلى استعراض المقاالت ذات العالقة بسالمة المختبرات

فقد ارحت الدِّراسة موضوج التعامل مع امدوات انلاترونية وامبخرة وكيا يماون صويانة أو 

توصولت الدِّراسوة إلوى أن  .تأسي  المختبرات بقريقة تضمن وتحقِّو السالمة العامة لمستخدميها

ممارسة السَّالمة في المختبرات من شأنها أن تساعد المختبرات على القيام بوظائفهم باال فعال 

ولت إلوى أن نقو  الفهوم بوءجرا ات اممانوة والسوالمة . وخمن وبقرق مضمونه ومحمية كما توصَّ

يورة ويقلول مون الخبورة ويقافة المختبرات، فضاًل عن نق  المهارة من شأنه أن يحدا مااكل كب

 .في التعامل مع المتغيرات التي تتعلو بالسالمة المختبرية

 موواد تودري  فوي المدرسويَّة تفعيول المختبورات برنوامج تقوويم( 1020أحمود،)هودفت دراسوة  .21

وقود أجريوت الدِّراسوة علوى عينوة تألفوت مون . المعلِّموين أدا  ضوو  فوي الثانويوة العلووم للمرحلوة

مدرسووة فووي كوول مرحلووة، علووى اووالب ( 50)موون موودارس البنووين بواقووع  مدرسووة يانويووة( 250)

إدارات تعليميوووة لتاوومل كوواّلً مووون اووالب الصووا امول والثووواني ( 7)الصووا امول يووانو  فووي 

وأظهورت نتوائج الدِّراسوة مودى أهميوة إناوا  إدارات معينوة . والثالث الثانو  فوي اندارات السوت

كموا عملوت . ر متقلباتهوا ومراعواة جوانوب السَّوالمةىاصة بتصميم المختبورات وتلهيزهوا وتووفي

على تووفير الاووادر الباورية المتخصصوة التوي تووفّر للمعلموين متقلبواتهم مون امجهوزة والموواد 

 .وامدوات في الوقت المناسب، وتهيئة الظروف المالئمة نجرا  التلارب وامناقة

، Office of Environment)ا دراسوة قسوم البيئوة والصوحة والسوالمة فوي واليوة كاليفورنيو .23

Health and Safety ،2011 )وقود هودفت ". دليل سوالمة المختبورات فوي كاليفورنيوا: "بعنوان

ف على أبرز اجرا ات السَّالمة المتبعوة؛ للحود مون الحووادا التوي تحصول فوي  الدِّراسة إلى التعرل

هج التحليلوي حيوث تقرقوت اسوتخدمت الدِّراسوة المون. مختبرات المدارس المختلفوة فوي كاليفورنيوا

ىقوط السَّوالمة والحمايوة، فضواًل عون ىقوط : أهمهوا، باال نظر  إلى ملموعة مون المواضويع

ف علووى سوولالت التوودريب علووى السَّووالمة العامووة  الحمايوة الايميائيووة للقووالب، وفضوواًل عوون التعوورل

لمختبوورات وفضوواًل عوون سوولالت التفتوويش والرقابووة علووى سووالمة ا، داىوول المختبوورات المدرسوويَّة

لت الدِّراسة إلى وجود حاجة كبيرة إلى تقبيوو جميوع معوايير ومبوادو السَّوالمة . المدرسيَّة وتوصَّ

فضاًل عن وجود مسؤولية لحماية القالب وذلك ، العامة الممانة لضمان السَّالمة العامة للقالب
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اسة إلى وجود حاجوة كما توصلت الدِّر. بتبني إجرا ات االمتثال لقواعد وقوانين اممن والسالمة

إلوووى تووودريب المووووظفين فوووي المختبووورات علوووى كيفيوووة التعامووول موووع الحووووادا التوووي تحصووول فوووي 

 .المختبرات وكيفية تقليل أضرارها

 والصوحة السَّوالمة إجورا ات فعاليوة مودى تقيويم: "بعنووان( 1021،هابيول وعوايش)ودراسوة  .24

 فوي العواملين علوى ميدانيوة ةدراسو، العواملين نظور وجهوة مون العلميوة المختبورات المهنيوة فوي

 إجورا ات فعاليوة مودى تقيويم إلوى الدِّراسوة هوذه هودفت". غوزة ققواج فوي الفلسوقينية اللامعوات

 واستخدمت الدِّراسوة . الفلسقينية اللامعات في العلمية في المختبرات المهنية والصحة السَّالمة

 أبعواد (4) مون ماونوة اسوتبانة إعوداد توم حيوث، الالزموة للمع البيانات التحليلي الوصفي المنهج

ن وقود .فقرة (51) تامل  اللامعوات فوي العلميوة بوالمختبرات العواملين مون ملتموع الدِّراسوة تاووَّ

 الميدانيوة البيانوات جموع فوي العاوائية القبقية استخدام العينة تم ولقد غزة، ققاج في الفلسقينية

 هذه في شاركوا الذين من %(10) االسترداد وبلغت نسبة شخًصا (121) العينة حلم بلغ حيث

 فعاليوة علوى متوسوقة بدرجوة يوؤير العليوا اندارة التوزام أن الدِّراسوة نتوائج وأوضوحت. الدِّراسة

 السَّالمة ووسائل قواعد توفير أن كما العلمية، المختبرات في المهنية والصحة إجرا ات السَّالمة

 كما المهنية، والصحة السَّالمة إجرا ات ليةفعا في متوسقة بدرجة يؤير العمل في بيئة والوقاية

 .المهنيوة السَّوالمة وأدوات وسوائل استخدام كيفية حول كافية تدريبات يتلقوا لم أن العاملين اتضخ

و  قسوم إناوا  بضورورة وأوصوت الدِّراسوة  داىول المهنيوة والصوحة السَّوالمة ندارة متخصِّ

 .اللامعات

 :التعليق على الدراسات السابقة

عت أهداف الدِّراسات السابقة؛ إذ هدف بعضها إلى الااا عن تقييم مدى فعالية إجرا ات تنوَّ 

السَّالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية في اللامعات، والتعرف على أهم أساسويات الحمايوة 

التووي يلووب توفلرهووا لضوومان سووالمة المختبوورات الايميائيووة ومختبوورات العلوووم فووي الموودارس وفووي 

، Moran & Masciangioli) (1021، هابيوول وعووايش)ؤسسووات التعليميووة، كمووا فووي دراسووة الم

أما الدِّراسة الحاليوة فقود هودفت إلوى درجوة تووفّر وسوائل السَّوالمة فوي المختبورات المدرسويَّة (. 2010

 .لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلِّمين في مدينة بريدة

والتوي أظهورت أنوه ال ، مع هذه الدراسة (James,2007)جيم  وخىرين اتفقت نتائج دراسة 

يووتم اسووتخدام معوودات علميووة ومووواد المختبوور باووال فعووال أو خموون فووي العديوود موون الفصووول الدراسووية 

ا، لمختبر العلوم  . والغالبية العظمى من مختبرات العلوم هي صغيرة جّدً

راسة الحالية والتوي أظهورت تودني اسوتخدام مع الدِّ ( 1002)كما اتفقت نتائج دراسة الزهراني 

حيث دلت النتوائج علوى أن المسوتخدمين للمختبور المدرسوي عنودما تتهيوأ ، المختبر في التدري  الليلي

ووجووود العديوود موون العوائووو التووي تحوود موون اسووتخدام %(. 4002)الظووروف السووتخدامها ال تتلوواوز 

 .المختبر في التدري  الليلي

ة الحالية من الدِّراسات السابقة في توضيخ ماالة الدِّراسة، وتحديود حلوم وقد استفادت الدِّراس

العينة المناسب، وبنا  أداة الدِّراسة، واسوتخدام انحصوا  المناسوب لمعاللوة البيانوات، ومقارنوة نتوائج 

لت إليها هذه الدراسة  .الدِّراسات السابقة مع النتائج التي توصَّ
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 :ي المختبرات المدرسية لمقرر العلوموسائل السالمة ف: اإلطار النظري

 المختبرات المدرسيَّة لمقرر العلوم: المحور األول

 :مفهوم المختبرات المدرسيَّة

تُعتبر المختبرات المدرسيَّة واحدة من العناصر امساسية التي ال تسوتقيع أ  مدرسوة أن تقووم 

اف الايفية التي تلر  بها امشيا  أو تؤس  بدونها؛ وذلك لما لها من فوائد عملية للقالب في استاا

ولاون عوادة موا يورتبط بوالمختبرات العديود مون الحووادا . سوا  أكانت حيوية أم كيميائية أم غير ذلوك

وامىقار التي تتعلو بقلة ىبرة محضر  المختبرات أو الفنيين المارفين عليها، اممر الوذ  يسوبِّب 

، North Carolina state school association)نوًعووا موون المخوواارة علووى حيوواة القووالب 

2004.) 

ف   المدرسووة موون اللووز  ذلووك: المختبوور المدرسووي بأنووه( 217، 1002، ناوووان)وقوود عوورَّ

 النظريوة والفرضويات القووانين صوحة مون العملية، والتحقوو والعروض نجرا  التلارب المخص 

فه . عمليًا  وامدوات، امجهوزة فيوه تتووافر، مخصو  ماوان: "بأنوه (27، 1004، الناشا(فيما عرَّ

 بأنفسوهم القلبوة ويقووم محددة، علمية أهداف تحقيو التلربة؛ بغية نجرا  مهيأة فيه الفرصة وتاون

 ".التلارب بءجرا 

ف كوول موون  العمليووة أو : "المختبوورات المدرسوويَّة بأنهووا( 76، 1005شوواهين وحقوواب، )وعوورَّ

وقود يقووم ، تقصا  معرفة ما عن اريو العمولملموعة العمليات التي يقوم فيها الفرد بتوضيخ أو اس

بعمله هذا في حودود معينوة كغرفوة المختبور فوي المدرسوة أو الحديقوة أو الغابوة أو البحور أو أ  ماوان 

 ".خىر

المخصو  نجورا  التلوارب  الماوان"أن مختبور العلووم هوو ( 7، 1002، الزهرانوي (ويورى

باافوووة المسوووتلزمات الضووورورية لتنفيوووذ  والملهوووز، وامناوووقة العلميوووة المصووواحبة لووودروس العلووووم

 ".امناقة

فوووه  عبوووارة عووون حيِّوووز ماووواني ملهَّوووز بتقنيوووات : "بأنوووه( 11، 1002، بصووومه جوووي)فيموووا عرَّ

 باافوة والملهوز العلووم، لودروس المصواحبة العمليوة وامناقة التلارب وتلهيزات ىاصة؛ نجرا 

 هوذا إليهوا يعوود علميوة مناوأة أو سسوةمؤ أ  ضومن للمتودرِّب وكذلك للقالب تسمخ المستلزمات التي

 تخصصواتهم ملوال ضومن يمارسوونها التوي والتلريبيوة التقبيقيوة امناقة مختلا تنفيذ في المختبر

 توؤهِّلهم العاليوة، التوي بالمهوارة التقنيوة وتزويودهم مواهبهم وشحذ مقدراتهم رفع يخدم وبما المختلفة،

 ."وتقويره عالملتم لخدمة توظيفها إلى مستقباًل  بعد فيما

ف المختبوورات بأنهووا دة بظووروف حمايووة وأمووان، تسووتخدم لغايووات : وتُعوورَّ مرافووو ُمعوودَّة وُمووزوَّ

التلارب العلمية والحيوية، ضمن مقايي  تاون ىاضعة لسياسة اممان والحماية التي تتبعها المناأة 

 (.Michael ،2007)سوا  أكانت مدرسية أم غيرها 

ف الباحووث مخت الماووان المخصوو  فووي المدرسووة؛ نجوورا  : بوور العلوووم بأنووهوممووا سووبو يعوورِّ

 .التلارب والعروض العملية، والملهَّز باافة المستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه امناقة

أنوه فعواًل ولوي  : وتركِّز النظرة الحديثوة للعمول المخبور  علوى أنوه العمليوة ولوي  الماوان، أ 

ب ليموارس فيوه عمليوة العلوم مون حيوث تناولوه لمهوارات اسًما، فالمختبر المدرسي يتيخ الفرصة للقالو

علمية ويدوية وأكاديمية واجتماعية، ىاصة اكتسواب وممارسوة عمليوات العلوم امساسوية والمتااملوة، 

ومهووارات أسوولوب حوول الماوواالت ليصووبخ الووتعللم ذا معنووى، كووأن ياووون الوصووول إلووى حلووول منققيووة 
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، 1005العبيووديين، . )بيانووات ورسووم امشوواال البيانيووةلألسووئلة المقروحووة للبحووث موون ىووالل تفسووير ال

72.) 

 :أساليب العمل المخبري

تتموايز موون حيوث دور القالووب ، إلووى أسواليب عديودة للعموول المخبور ( 1001، عقواه)ياوير 

 :والمعلم، ومن يم من حيث اريقة امدا  والتنفيذ، ومنها

د وهو امسلوب السائد في تنفيذ النا: المختبر التوضيحي .2 ااات المخبرية في المدارس، ففيه يُوزوَّ

القالب بخقوات إجرا  التلربة، وكذلك امدوات والمواد والنتائج المتوقعوة للتلربوة، وموا علوى 

 .القالب إال اتباج ىقوات العمل، ويهدف التعللم فيه إلى إيبات صدق الحقائو والقوانين

عليمية امكثر شيوًعا واستخداًما مون قبول تُعد العروض العملية من الناااات الت: العرض العملي .1

م فيها، بينموا ياوون القوالب  معلمي العلوم، يقوم فيه المعلم وحده باستخدام امدوات، وهو المتحاِّ

الرسووم : مااهدين ومستمعين ومااركين بالتعللم لفظيًّوا، وتاوون امدوات متعوددة ومتنوعوة، مثول

لبصوورية، كمووا يقوووم بووءجرا  التلووارب التوضوويحية والملسوومات والنموواذو، والوسووائط السوومعية وا

أمام القالب، وهنا يستخدم معلم العلوم الخبرات الحسية المتضومنة فوي المفهووم فيتووافر عنصور 

وياوون العورض العملوي مفيوًدا وذا جودوى . المااهدة؛ لياتسبوا منها الخبورات التعليميوة المتعوددة

فوي المووواد وامدوات، وتودريب القوالب علووى تووفير الوقووت والتالفوة : فوي بعوض المواقووا، مثول

المالحظة والتصونيا أو تقووير العورض العملوي؛ ليصول : مثل، مهارات عمليات العلم امساسية

إلى أسولوب حول الماوالة؛ إذ يماون وضوع القوالب أموام عورض عملوي يثيور ماوالة أموامهم، يوم 

 .السير بخقوات أسلوب حل الماالة

ختبر االستقصوائي كقريقوة تودري  علوى اسوتخدام ملموعوة مون يعتمد الم: المختبر االستقصائي .3

ف علوى عمليوات  التلارب وامناقة التوي تسواعد القالوب علوى التوصول للمعرفوة، وكوذلك التعورل

ويسواهم المختبور باوال كبيور بلعول الوداوفع داىليوة . العلم ومهارات التفايور العلموي وممارسوتها

كتااف الذاتي للمعرفة، ومن مزايا الوتعللم بهوذا امسولوب نحو التعللم؛ بسبب انيارة المصاحبة لال

ر معرفته من ىالل ىبرتوه العمليوة  أنه يمان توليفه بحيث يناسب المرحلة النمائية للقالب، فيقوِّ

 (. 12، 2227الخليلي وحيدر، )المباشرة 

يوة يتفوقهوا ورغم تعدد أساليب التعللم في المختبور إال أن أسولوب الملموعوات المخبريوة التعاون

عة في النمو المعرفي، واكتساب المهارات العملية، والتحصويل فوي الايميوا  واالتلواه  بأشاالها المتنوَّ

ويسهِّلون عملية التعللم بواسقة مهواراتهم فوي ، في مادة العلوم، حيث يساعد أفراد الملموعة بعضهم

كوأن يقووم القوالب علوى شوال ، يرةالتواصل الفّعال فيما بينهم، ويتبوع أسولوب الوتعللم ملموعوات صوغ

 (.Balfakih ،2003,605)ملموعات بأدا  التلربة العملية ذاتها ولان تحت ظروف مختلفة 

مما سبو يرى الباحث أن العمل المخبر  يزيد من تحصويل المفواهيم ويرفوع المسوتوى العلموي 

عت ارق التدري  فيه، مقارنة مع أسلوب المحاضرة الذ  ال يتم فيه ممارسوة أ   مهما تعدَّدت وتنوَّ

إن ممارسووة القووالب لتلووك امناووقة باووال دور  إمووا يوميًووا أو أسووبوعيًا يزيوود موون . ناوواا عملووي

 .تحصيلهم العلمي عن القالب الذين لم يمارسوا تلك امناقة البتة أو مرة شهريًا على امكثر

 :أهمية المختبرات المدرسيَّة

م اللانوب العملوي علوى النظور  وصوواًل إلوى  تعبر الفلسفة الحديثوة للمختبور بأنهوا يلوب أن تقودِّ

المعارف النظرية التي استنتلها القالب، كما أن التقبيو قود يخورو القالوب مون غرفوة المختبور إلوى 

حيث الفعاليات والمالحظات، وبالتالي فءن دور القالب يتحول إلى دور إيلوابي قوائم علوى االسوتنتاو 

المختبور وسويلة نيوارة التفايور لودى القوالب وتحفيوزهم الكتاواف  وتدوين النتائج والمااهدات، فيعود
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الحلول من جهة، وإيارة المااالت اللديدة من جهة أىرى، فيعتبر دافًعا نحو انبداج واالبتاار، مما 

 (.216، 1005السامرائي، )يلعل العملية التربوية مستمرة وماّوقة 

ا في لعبت المختبرات أن على (37، 1002، جي بصمه (ويؤكد  التعليمية، العملية دوًرا مهّمً

 العلمي التفاير أسلوب واتباج، المباشرة الخبرة واكتساب العملية الممارسة فرصة للقالب تتيخ فهي

 المختبورات مون هوذه تقدموه موا بفضول واالسوتنتاو، وذلوك والماواهدة التلربوة أسواس علوى المبنوي

، المدرسوة مون مرافوو ومهوم ضورور  مرفوو برفوالمخت .عديودة ومتنوعوة مختلفوة وتقنيات تلهيزات

 فوي علميًّوا لترسويخها والقووانين النظريوات للقوالب، وترجموة العلميوة المفواهيم توضويخ إلوى يهودف

 اىوتالف علوى العلووم أغووار وسوبر واالستااواف انبوداج محاولوة إلوى يودفعهم الوذ  اممر أذهانهم،

 .أنمااها

 العلووم موادة تودري  فوي المدرسويَّة تامون تبوراتالمخ إلى أن أهميوة سبو مما الباحث ويخل 

 فوي النظريوة المعلوموات ترسويع إلوى إضافة القالب، لدى العلمية المفاهيم وتاوين أهدافها، وتحقيو

بوال –وهوذا ، أفضول باوال القوالب لودى التقبيقوي اللانب وتفعيل، العلمية المهارات وتنمية أذهانهم،

 . والتعاون واممانة قالب كالصدقال لدى القيم غرس في بارز دور له -شك

 : فوائد المختبرات المدرسيَّة

، فالمختبر المدرسي ركيوزة أساسوية العلومتدري  أهداف تحقيو دورها البارز في للمختبرات 

من ركائز مناهج العلوم الحديثة، حيوث يوؤد  اسوتخدامه إلوى تووفير ىبورات حسوية متنوعوة ومتعوددة 

حقائو والمعلومات والتقبيقات العلمية، إضوافة إلوى أن اسوتخدام المختبور تعد أساًسا لفهم الاثير من ال

يسواعد القوالب علوى اكتسواب المهوارات والمعلوموات، وعلوى تاووين اتلاهوات وميوول تخودم أهوداف 

توودري  العلوووم؛ منهووا تضووفي واقعيووة علووى المعلومووات وامفاووار النظريووة التووي يسوومعها أو يقر هووا 

لقبيعة العلم، ويساهم في رسوخ المعلومات التوي يتعلّمهوا القالوب ضل أف القالب، مما يؤد  إلى فهم

ومموا يماون أن يحقِّقوه العمول فوي المختبوورات . إلوى أمود بعيود مقارنوة بالمعلوموات التوي يتعلّمهووا نظريًوا

  (:213-212، ص 1005شاهين وحقاب، )التعليمية من فوائد لدى القالب، ما ذكره 

 .ب لقبيعة العلم، ومهمية التلريب العملي ودوره فيهتساعد على زيادة فهم القال .2

 .تضفي واقعية على بعض المعلومات وامفاار النظرية التي يقلع عليها القالب حول العلم .1

تتهيووأ الفرصووة فووي العموول فووي المختبوورات التعليميووة للخبوورات الحسووية المباشوورة، فالقالووب يلموو   .3

ق في بعض امحيان ما يقوم  به، وبالتالي فهو يستخدم كافة حواسه فوي العمول ويرى ويام ويتذوَّ

 .في المختبر

الملهور، ومصودر القودرة، كموا : مثول، التدريب على اسوتخدام امجهوزة الرئيسوية فوي المختبورات .4

ب على القرق السليمة الستخدام هذه امجهزة وكيفية العناية بها  .يتدرَّ

العملووي؛ للحصووول علووى أدق النتووائج،  التوودريب علووى االحتيااووات الووالزم اتباعهووا أينووا  التلريووب .5

 .تصفير أجهزة القياس قبل استخدامها: ومن هذه االحتيااات على سبيل المثال

التوودريب علووى مراعوواة احتيوواا اممووان أينووا  التلريووب العملووي، كعوودم تسووخين المووواد الايميائيووة  .7

در التيووار سووريعة االشووتعال علووى اللهووب مباشوورة، وتوووىي الحووذر الاووديد أينووا  اسووتخدام مصووا

 .الاهربائي

، تعويود القووالب علووى سولوا بعووض العووادات الحسونة موون ىووالل العمول فووي المختبوورات التعليميووة .6

كترتيب امدوات المستخدمة بقريقة علميوة تسواعد علوى سوهولة اسوتخدامها، وتنظيوا امدوات، 

 .وإعادتها منظمة ومرتبة إلى أماكنها بعد االستخدام مباشرة
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 . وتسليل النتائج والمالحظات بقريقة علمية، مالحظة الدقيقة والمباشرةتنمية القدرة على ال .1

تنميووة اسووتخدام التفايوور المنققووي؛ للتوصوول إلووى االسووتنتاجات المالئمووة، موون ىووالل المعلومووات  .2

 .والمااهدات التي يحصل عليها أينا  التلربة

القياسوووات كوووءدراا نوووواحي القصوووور فوووي ، المسووواعدة علوووى تنميوووة بعوووض االتلاهوووات العلميوووة .20

والمعلومات التي يحصل عليها، والحاجة إلى الحوذر فوي اسوتخالص النتوائج وتنميوة القودرة علوى 

 .النقد

قيووام القووالب بووءجرا  التلووارب بأنفسووهم واسووتخدامهم لووألدوات وامجهووزة والمووواد الايميائيووة،  .22

لهم إلى نتائج يؤد  إلى حبهم للعلم ووسائله وأدواته  . وتوصل

يرى الباحث أنه يقع على عاتو المسؤولين في التربيَّوة والتعلويم بوجوه عوام، ومن هذا المنقلو 

ومعلم العلوم بوجه ىاص مسؤوليات جسام تلاه نمو شخصية المتعلم فوي كافوة جوانوب حياتوه، ومون 

أهم القرق التي تساعد على نمو شخصية المتعلم استخدام المختبر المدرسي؛ حتى نتماَّن من تحقيو 

  .وية المناودة من تدري  العلومامهداف الترب

 : أهداف المختبرات المدرسية

تعتبوور المختبوورات المدرسوويَّة موون أهووم المرافووو التووي يلووب أن تحتويهووا المدرسووة؛ لاونهووا ذات 

أهمية عملية وىصوًصا تلك التي تتعلو بتوضيخ االىتبارات المختلفوة، وتنبوع أهميوة المختبورات فوي 

 (.Korbusieski ،2005)ب الستاااف التلربة كونها توفّر بيئة عملية للقال

 :إلى أن المختبر المدرسي يحقو امهداف التالية( 307، 1001،عقا ه)وقد أشار 

 .إيبات صدق المعلومات والمعرفة العلمية بأشاالها التي كان القالب يتعلمها في وقت مسبو .2

 .تقبيو مفاهيم علمية سبو للقالب أن تعلَّمها في مواقا جديدة .1

ول منوه القالوب إلوى معرفوة  .3 تنمية بعض المهارات اللديدة وعمليات العلم عند القالب، يتوصَّ

 .علمية صادقة يقينية

 .وتعزيز أهداف تعلَّمها القالب بصورة مسبقة، يستخدم للتقبيو .4

 .التدرب واكتساب مهارات عمليات العلم .5

 .تحقيو مبدأ التعللم عن اريو العمل .7

 .العلميةاكتساب االتلاهات والميول  .6

 :معوقات استخدام المختبر المدرسي

هناا من يرى أن المختبرات المدرسيَّة بدورها تعاني من العديد مون المعوقوات التوي تحودل مون 

ضعا السَّالمة العامة التوي قود ال تاوون متووفرة : استخدام المختبرات المدرسيَّة، ومن هذه المعوقات

لخاائ لبعض المواد الايميائية التوي بودورها قود تحودا في بعض المختبرات، فضاًل عن االستخدام ا

 Universityأضووراًرا هائلووة لسووالمة القالووب والقووالب افىوورين فووي نفوو  الحصووة المختبريووة 

Health and Safety Management ,2001).) 

 :بما يلي -(261، 1002،زيتون)كما أوردها -تتمثل معوقات استخدام المختبر المدرسي 

 .اصة بالمختبر في البرنامج الدراسيعدم وجود حصة ى .2

سها المعلم في امسبوج .1  .كثرة عدد الحص  التي يدرِّ
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 .وكبر حلم المادة الدراسية، اول المنهج .3

 .عدم توفّر الوقت الاافي لتحضير التلارب وإعدادها .4

 .قلة امدوات وامجهزة المخبرية .5

 .عدم توفّر وسائل اممن والسالمة في المختبر .7

 .ر مختبر؛ للقيام بءعداد التلارب والتحضير لألناقةعدم وجود ُمحضِّ  .6

 .ومصادر للحرارة في المختبر، وكهربا ، عدم توفّر التمديدات الضرورية من ما  .1

 .عدم كفاية الموارد المالية لتمويل التلارب المخبرية .2

 .عدم وجود قاعة أو غرفة للمختبر المدرسي .20

 .تدري  العلومعدم تركيز االىتبارات العامة على المختبر في  .22

مما سوبو يورى الباحوث أن مون أهوم المعوقوات التوي تحوول دون اسوتخدام المختبور فوي تودري   

زيادة النصواب التدريسوي لودى معلوم الموادة، اوول المونهج الدِّراسوي بالنسوبة للخقوة : العلوم تتمثل في

م المختبور، عودم قناعوة الدِّراسية، القيود اندارية والروتينيوة التوي يماون أن تمنوع أو تحود مون اسوتخدا

بعض المعلِّمين بأهمية استخدام المختبر، كثرة أعداد القالب بالصوا الواحود وضويو المسواحة وقلوة 

 .المقاعد في غرفة المختبر

 وسائل السالمة بالمختبرات: المحور الثاني

 : مفهوم وسائل السَّالمة

صة بوقاية العاملين من المخواار وانجرا ات اندارية الخاالناااات تُعد وسائل السَّالمة من 

الناجمووة عوون امعمووال التووي يزاولونهووا، وموون أموواكن العموول التووي قوود تووؤد  إلووى إصووابتهم بوواممراض 

عت بتنوج مصادر المخاار الناتلة عون الحيواة الحضوارية . والحوادا تعددت تعاريا السَّالمة وتنوَّ

ف بأنها لهود المبذولة؛ من أجل منع وقوج المخاار كافة انجرا ات وال: "المعاصرة، فالسالمة تعرَّ

فوي المختبورات باسوتخدام الوسووائل الفنيوة والتقنيوة التووي تمنوع المخواار أو تقلِّول موون خيارهوا؛ مون أجوول 

، 1007الرشويد ، " )المحافظة على صحة وسالمة العاملين، والمحافظة على المااسب االقتصادية

 (.1ص

ف وسووائل السَّووالمة بأنهووا أو ، ة التووي ياووون فيهووا الاووخ  محميًّووا موون امضوورارالحالوو: وتعوورَّ

والسياسووية، والروحيووة، والنفسووية، وغيرهووا ، أو الحوووادا الفيزيائيووة، والماليووة، اممووراض، أو الفاوول

(Jeroen ،2010.) 

ف وسائل السَّالمة بأنها ضوبط المخواار لغايوة قبوول مسوتوى معوين مون المخواارة، : كما وتُعرَّ

، Oakes)لحماية من أ  حدا يسبب ىسارة اقتصادية أو صحية أو جسدية من شأنه أن يأىذ شال ا

2011.) 

ف الباحث وسائل السَّوالمة علوى أنهوا ملموعوة مون انجورا ات الهادفوة إلوى منوع وقووج : ويعرِّ

حوادا وإصابات العمل واممراض المهنية، وتحقيو ظروف عمل خمنة ىالية من المخاار؛ للحفاظ 

 .التلا والضياجعلى عناصر اننتاو من 

 : أهداف وسائل السَّالمة

تتلخ  أهداف وسائل السَّالمة في حماية عناصر اننتاو من الضرر والتلا الوذ  يلحوو بهوا 

موون جوورا  وقوووج حوووادا وإصووابات العموول؛ وذلووك عوون اريووو تقبيووو ملموعووة موون انجوورا ات 
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وامموراض المهنيوة سوووا   واالحتيااوات الوقائيوة؛ بهودف توأمين بيئوة عمول خمنوة ىاليوة مون المخواار

 (:12، 1002الدغمي، )ومنها ، للعاملين أو الزائرين للمختبرات

حماية العناصر البارية لإلنتاو من امضرار الناتلة عن مخاار العمل وظوروف البيئوة؛ وذلوك  .2

ض لها  .عن اريو إزالة مسبِّبات الخقر وتقليل التعرل

خاار لمستخدمي المختبرات العلميوة والعواملين فيهوا؛ تحقِّو الوقاية من الم، توفير بيئة عمل خمنة .1

 .وذلك بءيلاد االحتيااات وانجرا ات الوقائية الالزمة

، واممواكن، افالت: حماية عناصر اننتاو من التلا والضوياج؛ نتيلوة لحووادا العمول، وياومل .3

 .والمواد، والمعدات، وامجهزة

يلة حدوا إصابات العمل واممراض المهنيوة، تخفيض النفقات المتعلقة بوقت العمل الضائع؛ نت .4

وتااليا استبدال العامل وتدريب من حلَّ محلوه، والنفقوات التوي تترتوب عون ذلوك مون توأىير فوي 

 .إنلاز العمل ومواعيد التسليم

ىلو الوعي لودى العواملين فيموا يتعلوو بامسواليب والقورق افمنوة مدا  العمول، وأهميوة االلتوزام  .5

بقواعوود السَّووالمة، والتووي موون شووأنها توودعيم السَّووالمة والصووحة والمهنيووة، وكووذلك رفووع معنويووات 

 .العاملين وزيادة يقتهم بأنفسهم، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم

موون ، وفير اممووال التووي قوود تودفع؛ نتيلووة وقوووج حووادا العموولتخفويض تالفووة اننتواو؛ وذلووك بتوو .7

وإصال  واستبدال المعدات وامجهزة أو المناوتت التوي قود ، ومصاريا عالو ونقل، تعويضات

 (.1، 1003هيال، )تتعرض للتلا والدمار 

 :أهمية السَّالمة والصحة في المختبرات المدرسيَّة

في  -(1، 1003عباس، )كما حددها -برات المدرسيَّة تتمثل أهمية السَّالمة والصحة في المخت

 :التالي

إن اندارة السليمة لبيئة العمل تلنّب المدرسة الاثير من التااليا المادية : تقليل تااليا العمل .2

والمعنوية المتضمنة للتعويضوات المدفوعوة للعواملين أو لعوائالتهم مون بعودهم، وكوذلك تالفوة 

 .تعقل العمل

إن إدارة المدرسووة مسووؤولة عوون توووفير الماووان : صووحية وقليلووة المخوواارتوووفير بيئووة عموول  .1

إن هذه المسوؤولية . المناسب؛ للحدِّ من المخاار المؤدية إلى انضرار بالعاملين أينا  عملهم

ر التانولووجي، ومون يوم فوءن اندارة تعمول علوى التقليول مون  أصبحت متزايدة في ظول التقوول

إن الحوادا ال يقتصر تأييرها على . حوادا واممراض المهنيةافيار النفسية الناجمة عن ال

 .اللوانب المادية في العمل، وإنما تمتد خيارها إلى مااعر العاملين، وكذلك القالب

يتم توفير نظام العمل من ىالل توفير امجهزة والمعدات الواقية، : توفير نظام العمل المناسب .3

 .صابة أو حوادا وأمراضواستخدام السلالت النظامية حول أية إ

تخلو اندارة الليودة للسوالمة والصوحة السومعة : تدعيم العالقة اننسانية بين اندارة والعاملين .4

الليدة للمنظمة تلواه المنافسوين، هوذه السومعة ينوتج عنهوا اسوتققاب الفورد الاوا  واالحتفواظ 

 .بأفضل الافا ات

يتقلووب موون إدارة المدرسووة توووفير : يووةانجوورا ات انداريووة لتحسووين مسووتوى السَّووالمة المهن .5

الوسائل اندارية الالزمة؛ لتحسين مسوتوى السَّوالمة المهنيوة فوي المختبورات العلميوة، والتوي 

 :بما يلي( 75، 1001، الروسان)تتمثل كما حددها 
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 .توفير كادر متخصِّ  في أمور السَّالمة العامة على مستوى المدرسة .أ

والر سووا  المباشوورين ، ة بسووالمة العوواملين وماافووأة العوواملينمتابعووة تنفيووذ التعليمووات المتعلقوو .ب

 .الملتزمين بءجرا ات السَّالمة وتقبيو قواعد اممن

 .عقد ورش عمل ودورات في وسائل السَّالمة العامة للعاملين .ج

 .تثبيت لوحات إرشادية وتحذيرية في مختلا مواقع العمل .د

 .إجرا ات السَّالمة المهنية القيام بلوالت؛ للـتأكد من قيام العاملين بتقبيو .ه

 .وإعداد التقارير الدورية، متابعة إصابات العمل في مختلا المواقع .و

 .التحقيو في إصابات العمل في مختلا المواقع؛ لمعرفة أسبابها والحد من حصولها .ز

 .توفير معدات ومستلزمات السَّالمة العامة .ح

ت المدرسويَّة وغيرهوا مون كونهوا تلعول تنبع أهمية ىلوو يقافوة السَّوالمة والحمايوة فوي المختبورا

اابًعا مون المسوؤولية الاخصوية والعاموة تلواه سوالمة الفريوو، فضواًل عون كوون هوذه الثقافوة بودورها 

تصبخ موقفًا واتلاهًا داىليًا لألفراد، ولوي  فقوط ملورد توقلعوات ىارجيوة منقوادة مون قواعود وقووانين 

 (.Armour ،2003)الاركة 

 :ءاتهامنهجية الدراسة وإجرا

 :منهج الدِّراسة

وهوو المونهج الوذ  يهوتم بوصوا الظواهرة  فوي هوذا الدراسوة المونهج الوصوفي الباحوث اسوتخدم

وجموع بيانوات دقيقوة ىاصوة بهووا، موع تصونيفها وتنظيمهوا، والتعبيور عنهوا بقوورق ، موضووج الدراسوة

وير الواقوع كيفية وكمية، بحيث يؤد  ذلك إلوى الوصوول إلوى اسوتنتاجات وتعميموات تسواعد علوى تقو

 (.146، 1005عبيدات وخىرون،)

 : مجتمع الدِّراسة

يتاون ملتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في المودارس االبتدائيوة فوي مدينوة بريودة البوالغ 

 .معلماً ( 242)عددهم 

 :عينة الدِّراسة

م معلوم مون معلموي العلوو( 210) قام الباحث بتوزيع االستبانات على عينوة الدراسوة وهوم عودد

وعوودد ، اسووتبانة( 12)وكانووت عوودد االسووتبانات المسووتردة ، فووي الموودارس االبتدائيووة فووي مدينووة بريوودة

 .استبانة( 67)وعدد االستبانات الصالحة للتحليل ، استبانات( 5)االستبانات المستبعدة 

 :وصف خصائص عينة الدراسة

 : من حيث المؤهل. أ
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 وصا عينة الدراسة من حيث المؤهل ( 2)جدول 

 %النسبة المئوية  العدد  مؤهلال

 27،2 63 باالوريوس

 3،2 3 ماجستير

 200،0 67 الملموج

موون المعلمووين حاصوولون علووى مؤهوول %(  27،2)موون اللوودول السووابو يتضووخ أن مووا نسووبته 

 . حاصلون على ماجستير%(  3،2)باالوريوس بينما 

 : من حيث سنوات الخبرة. ب

 سنوات الخبرةوصا عينة الدراسة من حيث ( 1)جدول 

 %النسبة المئوية  العدد  سنوات الخبرة

 11،4 26 سنوات 5أقل من 

 46،4 37 سنوات 20-5من 

 2،1 6 سنة 25-22من 

 12،2 27 سنة  25أكثر من 

 200،0 67 الملموج 

سوونوات، ( 5)سوونوات ىبوورتهم أقوول موون %(  1106)موون اللوودول السووابو يتضووخ أن مووا نسووبته 

سونوات %(  201)كموا أن موا نسوبته . سونوات( 20-5)م تتراو  موا بوين سنوات ىبرته%( 4604)و

 .سنة( 25)سنوات ىبرتهم أكثر من %( 1202)سنة، بينما ( 25-22)ىبرتهم تتراو  ما بين 

 :من حيث الدورات في مجال السالمة. جـ

 الدورات في ملال السالمةوصا عينة الدراسة من حيث ( 3)جدول 

 %النسبة المئوية  العدد  الدورات في ملال السالمة

 47،2 35 ال يوجد

 15،0 22 دورة واحدة 

 1،7 1 دورتان

 17،3 10 يالا دورات فأكثر

 200،0 67 الملموج 

مون عينوة الدراسوة لوم يحصولوا علوى أ  %(  4702)من اللدول السوابو يتضوخ أن موا نسوبته 

%(  1703)ورتوين، وحاصلون علوى د%(  107)حاصلون على دورة واحدة، و%( 15)دورات، و

 .حاصلون على يالا دورات فأكثر
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 : أداة الدِّراسة

 :خطوات إعداد أداة الدراسة

نظًرا لقبيعة ماالة الدراسة، وفوي ضوو  التسوا الت التوي انقلقوت منهوا الدراسوة، مون ىوالل 

عوت بوين ال مراجوع القرا ات المتعددة حول الخلفية النظرية التي لهوا عالقوة بهوذه الدراسوة، والتوي تنوَّ

والدراسووات العلميووة المتعووددة التووي تتعلووو بهووذا الموضوووج، تووم االاووالج علووى العديوود موون امدوات 

، وعباراتهوا ومحاورهوا( االسوتبانة)المستخدمة والتوي أفوادت بصوورة كبيورة فوي تاووين أداة الدراسوة 

فقود قوام ، تعليمإضافة إلى ما لدى الباحث من ىبرة ميدانية تقارب العار سنوات في ملال التربية وال

 : الباحث ببنا  أداة الدراسة على النحو التالي

مؤهوول الدراسووة، سونوات الخبوورة، عوودد : وتاومل، المعلومووات امساسوية لعينووة الدراسووة: اللوز  امول

 . الدورات في ملال السالمة

ن االستبانة من يالا محاور، معلومات ىاصة بالدراسة: اللز  الثاني   -:هي، وتتاوَّ

 .فقرة( 25)ويامل ، وسائل السالمة في المختبرات المدرسية: امولالمحور 

( 27)وياومل ، المعوايير الواجوب توافرهوا فوي المختبورات المدرسوية لتووفير السوالمة: المحور الثواني

 . فقرة

( 22)وياومل ، التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير السوالمة: المحور الثالث

 .فقرة

خرا  عينوة الدراسوة مون يو هدف االستبانة تم اسوتخدام مقيواس لياورت الربواعي؛ لتحديود ولتحق

مع امىذ بعين االعتبار أن تدرو المقيواس المسوتخدم فوي ، معلمي المدارس االبتدائية في مدينة بريدة

غيور  -موافوو بدرجوة ضوعيفة  -موافوو بدرجوة متوسوقة  -موافو بدرجوة عاليوة ) :كما يلي، الدراسة

لإلجابوة موافووو ( 3)لإلجابوة موافوو بدرجوة عاليوة، ( 4: )حيوث توم إعقوا  الودرجات التاليوة، (فووموا

 .لإلجابة غير موافو( 2)لإلجابة موافو بدرجة ضعيفة، ( 1)بدرجة متوسقة، 

واستناداً إلى ذلك فءن قيم المتوسقات الحسابية التي وصلت إليها الدراسوة سويتم التعامول معهوا 

  -:عتماداً على المعيار المتوسقات الحسابية الموزونة كما يليلتفسير البيانات ا

فءنوه ياوير إلوى وجوود وسوائل السوالمة بدرجوة ( 2064-2)إذا وقعت قيموة المتوسوط موا بوين  .2

 .منخفضة

فءنه ياير إلى وجود وسائل السالمة بدرجة ( 1042-2065)إذا وقعت قيمة المتوسط ما بين  .1

 .متوسقة

فءنه ياير إلى وجود وسائل السالمة بدرجة ( 3014-1050)بين  إذا وقعت قيمة المتوسط ما .3

 .كبيرة

فءنوه ياوير إلوى وجوود وسوائل السوالمة بدرجوة ( 4-3015)إذا وقعت قيموة المتوسوط موا بوين  .4

ا  .كبيرة جّدً

 : صدق أداة الدِّراسة

 (:آراء المحكمين)الصدق الظاهري 

اعتموود الباحووث علووى الصوودق  يعوود الصوودق الظوواهر  موون امساسوويات فووي أداة الدراسووة، وقوود

الظاهر ، حيث توم عورض االسوتبيان بصويغته اموليوة علوى الماورف علوى الدراسوة والوذ  أوصوى 
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موين . بءجرا  بعض التعديالت على فقرات االستبانة يم قام الباحث بعرضها على ملموعة مون المحاِّ

لحاوم علوى درجوة من ذو  االىتصاص والخبرة مون أعضوا  هيئوة التودري  بعودة جامعوات؛ وذلوك ل

وضو  العبارات وتمثيلها للهدف الذ  وضعت لوه وحوذف وتعوديل موا يرونوه أنوه يسوهم فوي وصوول 

فوووأكثر مووون خرا  %( 15)وقووود اعتمووود الباحووث نسوووبة اتفوواق . االسووتبانة إلوووى الاووال اممثووول للتقبيووو

مووين معيوواراً لقبووول العبووارة مووين حووول موودى مناسووبة اال. المحاِّ سووتبانة مهووداف وبنووا  علووى خرا  المحاِّ

وبعود إجورا  . الدراسة، ووفقًوا لتوجيهواتهم ومقترحواتهم توم تعوديل الصوياغة اللغويوة لوبعض العبوارات

 : التعديالت التي أشار إليها المحاِّمون وهي حذف فقرتان من المحور امول وهما

ن موون تقووم إدارة المدرسووة بضووبط المخواار فووي المختبورات لغايووة قبووول مسوتوى معووي( 3)فقورة رقووم 

 .المخاارة

تحوورص إدارة المدرسووة علووى حمايووة عناصوور اننتوواو موون التلووا والضووياج نتيلووة ( 5)وفقوورة رقووم 

 .لحوادا العمل

 .فقرة ( 40)أصبحت االستبانة في صورتها النهائية ماونة من 

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة

د من صدق االتساق الداىلي تم حساب معامل االرتب اا بيرسون بين كول عبوارة والدرجوة للتأكل

فورًدا ( 30)الالية للبعد الذ  تنتمي إليه، وذلك بعد تقبيو االستبانة على عينة استقالعية ماونة من 

ويعبر صدق االتساق الداىلي عون درجوة كول عبوارة ، من أفراد ملتمع الدراسة ىارو عينة الدراسة

أبعوواد االسووتبانة بالدرجووة الاليووة لالسووتبانة، وكووذلك ارتبوواا كوول بعوود موون ، بووالملموج الالووي للملووال

خ نتائج معامالت االرتباا   -:واللداول التالية توضِّ

 

معامالت ارتباا بيرسون بين درجة كل عبارة مع الملموج الالي للمحور الذ  تنتمي ( 4)جدول 

 له

 المحور امول

وسائل السالمة في المختبرات 

 المدرسية

 المحور الثاني

جب توافرها في المعايير الوا

المختبرات المدرسية لتوفير 

 السالمة

 المحور الثالث

التلهيزات الواجب توافرها في 

المختبرات المدرسية لتوفير 

 السالمة

 معامل االرتباا رقم الفقرة معامل االرتباا رقم الفقرة
رقم 

 الفقرة
 معامل االرتباا

2 0053** 24 0055** 30 0040** 

1 0041** 25 0060** 32 0065** 

3 0055** 27 0070** 31 0072** 

4 0072** 26 0053** 33 0075** 

5 0061** 21 0065** 34 0052** 

7 0057** 22 0062** 35 0062** 

6 0014** 10 0061** 37 0016** 
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1 0062** 12 0072** 36 0061** 

2 0072** 11 0062** 31 0071** 

20 0011** 13 0062** 32 0067** 

22 0062** 14 0013** 40 0061** 

21 0067** 15 0057**   

23 0055** 17 0060**   

  16 0077**   

  11 0067**   

  12 0064**   

معامل االرتباا له داللة ** α =0005معامل االرتباا له داللة إحصائية عند مستوى داللة *

 α =0002إحصائية عند مستوى داللة 

معوامالت االرتبواا بوين درجوة كول عبوارة موع الملمووج الالوي أن قويم ( 4)يتضخ من اللدول 

للمحووور امول، وبالنسووبة للمحووور ( 0014–0041)للمحووور الووذ  تنتمووي لووه جووا ت محصووورة بووين 

للمحوور الثالوث، ( 0016 – 0040) ، ومحصورة ما بين(0013-0053) الثاني جا ت محصورة بين

مموا ياوير إلوى ارتبواا كول ، α =0002داللوة  وهي قيم مرتفعة وذات داللة إحصوائية عنود مسوتويات

مما ياير إلى اتساق عبوارات كول محوور مون ، عبارة من عبارات االستبانة بالمحور الذ  تنتمي إليه

 .محاور االستبانة

 .معامالت ارتباا بيرسون لال محور من محاور االستبانة والدرجة الالية لالستبانة( 5)جدول 

الرتباامعامل ا عدد العبارات المحور  

**0011 23 وسائل السالمة في المختبرات المدرسية  

**0015 27 المعايير الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير السالمة  

**0012 22 التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير السالمة  

   

   

 0002دال إحصائياً عند **  

قويم معوامالت ارتبواا بيرسوون بوين درجوة كول ملوال مون ملواالت  أن( 5)يتضخ من اللدول 

وهي قيم ، (0015 -0012)تراوحت ما بين ( 0002)االستبانة والدرجة الالية لها عند مستوى داللة 

تاير إلى االتساق بين ملاالت االستبانة والدرجوة الاليوة، مموا يعاو  درجوة عاليوة مون الصودق بوين 

 .فقرات ملاالت االستبانة

 :ت أداة الدِّراسةثبا

جوا ت قيموة معوامالت الثبوات علوى  (Cronbach Alpha)" ألفوا كرونبواخ"باستخدام معامول 

- :النحو التالي
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 (.االستبانة)محاور أداة الدراسة " ألفا كرونباخ"معامل يبات ( 7)جدول 

 عدد العبارات المحور
ألفا  –معامل الثبات 

 كرونباخ

 0012 23 رسيةوسائل السالمة في المختبرات المد

المعايير الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير 

 السالمة
27 0023 

التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات المدرسية 

 لتوفير السالمة
22 0012 

 0025 40 الثبات الالي لالستبانة

 -0012)بوين  أن قيم معامالت الثبات تراوحت في محاور االستبانة ما( 7)يتضخ من اللدول 

وتاووير هووذه القوويم العاليووة موون معووامالت الثبووات إلووى (. 0025)وكووان معاموول الثبووات الالووي ( 0023

 .وإماانية االعتماد على نتائلها والويوق بها، صالحية االستبانة للتقبيو

 :المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة

معامل االرتباا لبيرسون، ومعامول : ثلم، بانضافة إلى ما سبو استخدامه لتقنين أداة الدراسة

فءنوه توم اسوتخدام امسواليب انحصوائية التاليوة؛ لتحليول البيانوات التوي توم ، ألفا كرونبواخ لقيواس الثبوات

  -:جمعها من واقع تقبيو االستبانة على أفراد العينة

ا واالنحرافات المعيارية؛ لوص، المتوسقات الحسابية، والمتوسقات الحسابية الموزونة .2

 .اتلاهات أفراد عينة الدراسة

 .تحليل التباين أحاد  االتلاه .1

 .اىتبار شيفيه  .3

 .اىتبار ت للعينات المستقلة  .4

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ما المعايير الواجب توافرها في : النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على ما يلي

 المختبرات المدرسية لتوفير وسائل السالمة؟ 

إلجابة على هوذا التسوا ل قوام الباحوث بحسواب المتوسوقات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة ل

وذلووك لاوول فقوورة موون فقوورات المحووور المعووايير الواجووب توافرهووا فووي المختبوورات ، والنسووبة المئويووة

المدرسووية لتوووفير وسووائل السووالمة فووي المختبوورات المدرسووية لمقوورر العلوووم بالمرحلووة االبتدائيووة موون 

وخ نتوائج التحليول االحصوائي لفقورات هوذا . ة نظر المعلمين في مدينة بريدةوجه واللدول التوالي يوضِّ

 .المحور
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نتائج المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات محور ( 6)جدول 

ت المدرسية المعايير الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير وسائل السالمة في المختبرا

 لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة

 الفقــــــــــــــــــــــرات م

المتوس

ا 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

  

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

يووتم الووتخل  موون المووواد الايميائيووة المسوواوبة  17

 .مة العامة للقالبعلى الفور؛ لضمان السال
3،55 0،66 

11،1

1 

كبيرة 

 جّدًا
2 

د من عدم وجود أ  لهب مااووف فوي  11 يتم التأكل

 .المختبر
3،54 0،62 

11،4

2 

كبيرة 

 جّدًا
1 

ور المختبوور علوى أن تعواد جميووع  14 يحورص ُمحضِّ

الموووووواد الايميائيوووووة وامجهوووووزة إلوووووى الماوووووان 

 . الصحيخ بعد االستخدام

3،46 0،60 
17،1

4 

ة كبير

 جّدًا
3 

يتم وصا جميع المواد الايمائية الموجودة فوي  13

المختبووورات مووون ىوووالل وضوووع اسووومها ومووودى 

 .ىقورتها وقابلتيها لالشتعال

 

3،47 0،16 
17،5

2 

كبيرة 

 جّدًا
4 

يووتم الووتخلل  موون نووواتج المووواد الايميائيووة عنوود  15

 .االنتها  من التلربة
3،41 0،77 

15،5

3 

كبيرة 

 جّدًا
5 

وود موون غسوول اموانووي الزجاجيووة جيووداً يووتم ا 11 لتأكل

 . بالما  بعد استخدامها
3،42 0،10 

15،1

0 

كبيرة 

 جّدًا
7 

يسمخ للقوالب بودىول المختبور عنود الحصوول  24

ر المختبر  .على إذن ُمحضِّ
3،37 0،20 

13،1

1 

كبيرة 

 جّدًا
6 

 .يحتو  المختبر على أماكن للتهوية 12
3،34 0،14 

13،5

5 

كبيرة 

 جّدًا
1 

يسوومخ للقووالب القيووام بالعموول المخبوور  ىووالل  25

 .الفترات المحددة
3،33 0،11 

13،1

1 

كبيرة 

 جّدًا
2 

ووود مووون  21 ووور المختبووور علوووى التأكل يحووورص ُمحضِّ

معرفة المعلمين أماكن وجوود افايوات الحريوو 

 .في المختبر

3،14 0،12 
10،2

1 
 20 كبيرة

د من نظافة مقاعود القوالب بعود انتهوا   16 يتم التأكل

 (.يلب أن تترا نظيفة وجافة)لتلربة ا
3،14 0،11 

10،2

1 
 22 كبيرة

ود مون عودم  26 ر المختبر علوى التأكل يحرص ُمحضِّ

جلووب القووالب م  موون المووواد غيوور المقلوبووة 

 .ىالل النااا العملي في المختبرات

3،21 0،12 
66،2

7 
 21 كبيرة
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 الفقــــــــــــــــــــــرات م

المتوس

ا 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

  

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

ووود مووون معرفووووة  22 ووور المختبووور بالتأكل يقووووم ُمحضِّ

 .قع صندوق انسعافات اموليةالمعلمين مو
3،24 2،01 

61،7

1 
 23 كبيرة

ر المختبر عند إجرا   10 يتم أىذ موافقة من ُمحضِّ

 .أ  تلربة
3،23 0،21 

61،1

2 
 24 كبيرة

 .تعمل صيانة دورية لقفايات الحريو 12
1،11 2،26 

61،0

4 
 25 كبيرة

ر المختبر علوى ارتودا  القوالب  27 يحرص ُمحضِّ

 .لنظارات السالمة
1،15 2،14 

57،1

5 
 27 متوسقة

المتوسط العوام لمحوور المعوايير الواجوب توافرهوا فوي 

المختبووورات المدرسوووية لتووووفير وسوووائل السوووالمة فوووي 

 .المختبرات المدرسية

 

 كبيرة % 62 0071 3،27

من اللدول السابو يتضخ أن متوسقات فقرات محور المعايير الواجب توافرها في 

 -1015)ير وسائل السالمة في المختبرات المدرسية تراوحت ما بين المختبرات المدرسية لتوف

وبدرجات توافر ما بين ، %( 11011 -%  57015)وبنسب مئوية تراوحت ما بين ، (3055

ا  –متوسقة ) حيث جا  المتوسط العام لمحور المعايير الواجب توافرها في المختبرات ، (كبيرة جّدً

%(.  62)وبنسبة مئوية ، (3027= )ي المختبرات المدرسية المدرسية لتوفير وسائل السالمة ف

ووفقًا للمحك المحدد في الفصل الثالث من قبل الباحث فءن المتوسط العام ياير إلى أن المعايير 

كما اتضخ . الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير وسائل السالمة متوفرة بدرجة كبيرة

ووفقًا الستلابات أفراد العينة . عينة الدراسة على فقرات هذا المحورللباحث اتفاق استلابات أفراد 

 :اتضخ للباحث أن أعلى يالا استلابات كانت على النحو التالي

في المركز امول من حيث توافر معايير السالمة في المختبرات ( 17)جا ت الفقرة رقم 

مساوبة على الفور؛ لضمان السالمة يتم التخل  من المواد الايميائية ال"المدرسية والخاصة بــ 

ونسبة مئوية ، (0066= )وانحراف معيار  ، (3055= )وذلك بمتوسط حسابي ، "العامة للقالب

كما أشار قيمة ، ووفقًا للمحك فءن درجة مستوى هذه الفقرة كانت كبيرة جّدًا%(.  11011= )

بينما جا ت . حول هذه الفقرة االنحراف المعيار  الصغيرة إلى تلان  خرا  أفراد عينة الدراسة

د من عدم وجود أ  لهب "وهي الفقرة المتعلقة بــ ، في المركز الثاني( 11)الفقرة رقم  يتم التأكل

= ونسبة مئوية ، (0062= )وانحراف معيار  ، (3054= )بمتوسط حسابي " مااوف في المختبر

ا، % ( 11042) راف المعيار  الصغيرة إلى تلان  كما أشار قيمة االنح. ومستوى توافر كبيرة جّدً

وفي المركز الثالث من حيث مستوى جا ت الفقرة رقم . خرا  أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرة

ر المختبر على أن تَُعاد جميع المواد الايميائية وامجهزة إلى " والمتعلقة بــ ، (14) يحرص ُمحضِّ

، (0060= )وانحراف معيار  ، (3046= )بمتوسط حسابي " الماان الصحيخ بعد االستخدام

ا، %( 14,17= )ونسبة مئوية  كما أشار قيمة االنحراف المعيار  . ودرجة توافر كبيرة جّدً

 .الصغيرة إلى تلان  خرا  أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرة
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، جوا ت فوي المركوز امىيور مون حيوث درجوة التووافر( 27)كما اتضخ للباحث أن الفقرة رقوم 

ر المختبر على ارتودا  القوالب لنظوارات السوالمة"لقة بـوالمتع = بمتوسوط حسوابي ، "يحرص ُمحضِّ

 . ودرجة توافر متوسقة، %( 57015= )ونسبة مئوية ، (2014= )وانحراف معيار  ، (1015)

 -1011)كما اتضخ للباحث أن المتوسقات الحسابية لباقي فقرات هذا المحور تراوحت ما بين 

ا)افر ما بين ودرجات تو، (3047  (.متوسقة إلى كبيرة جّدً

ما درجة توفر وسائل السالمة في : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على ما يلي

المختبرات المدرسية لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في مدينة 

 بريدة؟ 

قات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة لإلجابة على هوذا التسوا ل قوام الباحوث بحسواب المتوسو

وذلووك لاوول فقوورة موون فقوورات المحووور الخوواص بدرجووة توووفر وسووائل السووالمة فووي ، والنسووبة المئويووة

، المختبرات المدرسوية لمقورر العلووم بالمرحلوة االبتدائيوة مون وجهوة نظور المعلموين فوي مدينوة بريودة

خ نتائج التحليل االحصائي لفقرات  . هذا المحور واللدول التالي يوضِّ

 

نتائج المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات محور درجة ( 1)جدول 

توفر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر 

 المعلمين في مدينة بريدة

 راتالفقـــــــــــ م
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعيار 

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

1 

تقوم إدارة المدرسة باتباج ملموعة من 

انجرا ات تهدف إلى الحفاظ على 

 اننسان من ىقر انصابة

3،34 0،61 13،55 
كبيرة 

 جّدًا
2 

3 
تعمل إدارة المدرسة على إزالة مسبِّبات 

 الخقر وتقليل التعرض لها
3،31 063 11،12 

كبيرة 

 جّدًا
1 

2 

تقوم إدارة المدرسة بتوفير بيئات عمل 

 .خمنة

 

 كبيرة 62،72 0،61 3،21
3 

 

4 

تسهم إدارة المدرسوة بخلوو الووعي لودى 

العاملين فيموا يتعلوو بامسواليب والقورق 

 .افمنة مدا  العمل

 4 كبيرة 63،37 0،11 1،23

5 

تقوم إدارة المدرسة بتحسوين بيئوة العمول 

أنظمووووة البنووووا  وانضووووا ة ) الفيزيائيووووة

والصووووت والتهويوووة ودرجوووة الحووورارة 

 (.المناسبة 

 5 كبيرة 60،06 0،61 1،10

7 

تقوووووم إدارة المدرسووووة بتركيووووب أنظمووووة 

أجهووزة اننووذار )اممون والسووالمة التقنيووة 

وكذلك أنظموة ووسوائل ، وانافا  التقنية

 (.وأدوات الحماية الاخصية

 7 كبيرة 72042 0،20 1،61
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 راتالفقـــــــــــ م
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعيار 

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

23 

ص إدارة المدرسوووة علوووى التحقيوووو تحووور

في إصابات العمل في مختلوا المواقوع؛ 

 .والحد من حصولها، لمعرفة أسبابها

 6 كبيرة 72،01 0،61 1،67

6 

تراقووووووب إدارة المدرسووووووة المختبوووووورات 

الكتاووواف امىقوووا  المهنيوووة ومحاولوووة 

 .السيقرة عليها

 1 كبيرة 73،11 0،27 1،55

21 
عليموووات تتوووابع إدارة المدرسوووة تنفيوووذ الت

 .المتعلقة بسالمة العاملين
 2 كبيرة 73،11 2،00 1،55

20 

تقووووم إدارة المدرسوووة بتووودريب العووواملين 

اللووودد؛ لتقويوووة معووورفتهم بوووأدا  العمووول 

 .بقرق خمنة

 20 متوسقة 56،56 0،25 1،30

22 

تقووووم إدارة المدرسوووة بتووودريب العووواملين 

اللوودد؛ لتعووريفهم بأهميووة تقبيووو وسووائل 

 .السالمة

 22 متوسقة 57،15 2،01 1،15

1 

توووووووووفر إدارة المدرسووووووووة الدراسووووووووات 

والبحوا باوال مسوتمر لمعرفوة أسوباب 

 .وقوج الحوادا

 21 متوسقة 53،71 0،20 1،24

2 

توووووووووفِّر إدارة المدرسووووووووة الدراسووووووووات 

والبحوووا باووال مسووتمر لمعرفووة موودى 

 .فعالية أنظمة وسائل السالمة

 23 متوسقة 41،71 0،21 2،25

محور درجة توفر وسائل المتوسط العام ل

 السالمة في المختبرات المدرسية
 كبيرة 74،13 0،56 1،52

من اللدول السابو يتضخ أن متوسقات فقرات محور درجة توفر وسائل السالمة في 

%  41071)وبنسب مئوية تراوحت ما بين ، (3034 -2025)المختبرات المدرسية تراوحت ما بين 

ا –متوسقة )بين  وبدرجات توافر ما، % ( 13055 - حيث جا  المتوسط العام لمحور ، (كبيرة جّدً

ووفقًا %(  74013)وبنسبة مئوية ( 1052= )درجة توفر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية 

للمحك المحدد في الفصل الثالث من قبل الباحث فءن المتوسط العام ياير إلى درجة توفر وسائل 

كما اتضخ للباحث تفاوت استلابات أفراد عينة . ة بدرجة كبيرةالسالمة في المختبرات المدرسي

الدراسة على فقرات هذا المحور ووفقًا الستلابات أفراد العينة اتضخ للباحث أن أعلى يالا 

 :استلابات كانت على النحو التالي

في المركز امول من حيث درجة توافر وسائل السالمة في المختبورات ( 1)جا ت الفقرة رقم 

تقوم إدارة المدرسة باتباج ملموعة من انجرا ات تهدف إلى الحفاظ على "والخاصة بــ ، مدرسيةال

، (0061= )وانحوراف معيوار  ، (3034= )وذلوك بمتوسوط حسوابي ، "اننسان مون ىقور انصوابة

كموا أشوار . ووفقًا للمحك فءن درجة توافر هذه الفقرة كانت كبيرة جّدًا%(.  13055= )ونسبة مئوية 

بينمووا . قيمووة االنحووراف المعيووار  الصووغيرة إلووى تلووان  خرا  أفووراد عينووة الدراسووة حووول هووذه الفقوورة

تعمول إدارة المدرسوة علوى إزالوة "وهي الفقرة المتعلقوة بـوـ ، في المركز الثاني( 3)جا ت الفقرة رقم 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

111 

، (0063= )وانحراف معيوار  ، (3031= )بمتوسط حسابي ، "مسبِّبات الخقر وتقليل التعرض لها

ا، %( 11012= )ونسووبة مئويووة  كمووا أشووارت قيمووة االنحووراف المعيووار  . ودرجووة توووافر كبيوورة جووّدً

وفي المركز الثالث مون حيوث درجوة . الصغيرة إلى تلان  خرا  أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرة

بمتوسوط ، "خمنة تقوم إدارة المدرسة بتوفير بيئات عمل"والمتعلقة بــ ، (2)التوافر جا ت الفقرة رقم 

ودرجووة توووافر ، %( 62072= )ونسووبة مئويووة ( 0061= )وانحووراف معيووار  ( 3021= )حسووابي 

كما أشار قيمة االنحراف المعيار  الصغيرة إلى تلان  خرا  أفراد عينوة الدراسوة حوول هوذه . كبيرة

 .الفقرة

، التوافرجا ت في المركز امىير من حيث درجة ( 2)كما اتضخ للباحث أن الفقرة رقم 

توفِّر إدارة المدرسة الدراسات والبحوا باال مستمر؛ لمعرفة مدى فعالية أنظمة "والمتعلقة بــ 

= ونسبة مئوية ، (0021= )وانحراف معيار  ، (2025= )بمتوسط حسابي ، "وسائل السالمة

 .ودرجة توافر متوسقة%(  41071)

ي فقرات هذا المحور تراوحت ما بين للباحث أن المتوسقات الحسابية لباق -أيًضا-كما اتضخ 

 (.متوسقة إلى كبيرة)ودرجات توافر ما بين ، (1023 -1024)

ما درجة توافر التجهيزات الواجب : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نص على ما يلي

 توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير السالمة؟ 

ب المتوسوقات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة لإلجابة على هوذا التسوا ل قوام الباحوث بحسوا

وذلوك لاول فقورة مون فقورات المحوور مودى تووافر التلهيوزات الواجوب توافرهوا فوي ، والنسوبة المئويوة

المختبرات المدرسية لتوفير السالمة في المختبرات المدرسية لمقورر العلووم بالمرحلوة االبتدائيوة مون 

وخ نتوائج التحليول االحصوائي لفقورات هوذا وا. وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة للدول التوالي يوضِّ

 .المحور

نتائج المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات محور توافر ( 2)جدول 

التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير السالمة في المختبرات المدرسية 

 االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة لمقرر العلوم بالمرحلة

 الفقــــــــــــــــــــــرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

 .يوجد جهاز يساعد على كاا الحرائو 30
3،45 0،22 17،21 

كبيرة 

 جّدًا
2 

 .ة بالمختبرتوفر صندوق انسعافات امولي 31
3،43 0،12 15،17 

كبيرة 

 جّدًا
1 

لتصوريا  ؛مراو  شوفط يوجد في المختبر 35

الوووروائخ والغوووازات المنبعثوووة مووون الموووواد 

 .الايميائية

 3 كبيرة 65،22 0،14 3،04

يوجد في المختبر افايات يدوية ومتحركوة  33

 .بأعداد كافية وأماكن مناسبة
 4 كبيرة 64،76 0،16 1،22

القفازات الواقية تسوتخدم  المختبر يوجد في 36

عنووود التعامووول موووع الموووواد الايميائيوووة وفوووي 

 .التحنيط والتاريخ

 5 كبيرة 64،34 0،25 1،26
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 الفقــــــــــــــــــــــرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

النسب 

 المئوية

درجة 

 التوافر

الترتيب 

 التنازلي

كمامووات تسووتخدم عنوود  يوجوود فووي المختبوور 31

التعاموول مووع المووواد المتقووايرة أو الغووازات 

التووي تووؤير علووى صووحة وسووالمة الاووخ  

 .الذ  يتعامل معها

 7 يرةكب 61،04 0،22 1،11

يوجوود ملصووقات ولوحووات إرشووادية لتوعيووة  40

العووواملين بالسووووالمة فوووي أموووواكن واضووووحة 

 .ومرئية

 6 كبيرة 61،04 2،01 1،11

يوجوود مخووارو للقوووارو تسووتخدم لخووروو  32

القووالب فووي حالووة حوودوت أ  ماووالة فووي 

 .المختبرات

 1 كبيرة 60،32 2،26 1،11

جوورادل الرموول بأعووداد  يوجوود فووي المختبوور 34

 .وأماكن مناسبة كافية
 2 كبيرة 74،24 2،01 1،56

ىزانة تصريا الغازات  يوجد في المختبر 37

يووتم فيهووا إجوورا  التلووارب الايميائيووة التووي 

 .يتصاعد منها أبخرة سامة

 20 متوسقة 72،52 2،03 1،47

نظوارات واقيوة تسوتخدم  يوجد فوي المختبور 32

 .عند التعامل مع أبخرة المواد الايميائية
 22 متوسقة 51،55 2،02 1،34

المتوسط العام لمحور تووافر التلهيوزات الواجوب 

توافرها في المختبرات المدرسية لتووفير السوالمة 

 . في المختبرات المدرسية

 

 كبيرة 61،15 0،25 1،12

من اللدول السابو يتضخ أن متوسقات فقرات محور توافر التلهيزات الواجب توافرها 

، (3045 -1034)فير السالمة في المختبرات المدرسية تراوحت ما بين في المختبرات المدرسية لتو

 –متوسقة )وبدرجات توافر ما بين ، %( 17021 -%  51055)وبنسب مئوية تراوحت ما بين 

ا حيث جا  المتوسط العام لمحور توافر التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات ، (كبيرة جّدً

ووفقًا %(. 61015)وبنسبة مئوية ، (1012= )ختبرات المدرسية المدرسية لتوفير السالمة في الم

للمحك المحدد في الفصل الثالث من قبل الباحث فءن المتوسط العام ياير إلى أن المعايير الواجب 

كما اتضخ للباحث . توافرها في المختبرات المدرسية لتوفير وسائل السالمة متوفرة بدرجة كبيرة

ووفقًا الستلابات أفراد العينة اتضخ . ة الدراسة على فقرات هذا المحوراتفاق استلابات أفراد عين

 :للباحث أن أعلى يالا استلابات كانت على النحو التالي

التلهيوزات الواجوب توافرهوا فوي فوي المركوز امول مون حيوث تووافر ( 30)جا ت الفقرة رقوم 

يوجد جهاز يسواعد علوى "خاصة بـ المختبرات المدرسية لتوفير السالمة في المختبرات المدرسية وال

ونسوبة مئويوة ، (0022= )وانحوراف معيوار  ، (3045= )وذلك بمتوسط حسوابي ، "كاا الحرائو

كموا أشوارت قيموة . ووفقًا للمحك فءن درجة توافر هذه التلهيزات كانت كبيرة جوّدًا%(.  17021= )

بينموا جوا ت . حوول هوذه الفقورةاالنحراف المعيار  الصوغيرة إلوى تلوان  خرا  أفوراد عينوة الدراسوة 

توووفلر صووندوق انسووعافات اموليووة "وهووي الفقوورة المتعلقووة بـووـ ، فووي المركووز الثوواني( 31)الفقوورة رقووم 
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 15017= )ونسوبة مئويوة ، (0012= )وانحوراف معيوار  ، (3043= )بمتوسوط حسوابي " بالمختبر

ا، %(   الصوغيرة إلوى تلوان  خرا  كموا أشوارت قيموة االنحوراف المعيوار. ومستوى تووافر كبيور جوّدً

وفي المركوز الثالوث مون حيوث تووافر التلهيوزات جوا ت الفقورة . أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرة

يوجد في المختبر مراو  شوفط لتصوريا الوروائخ والغوازات المنبعثوة مون "والمتعلقة بــ ، (35)رقم 

= ونسووبة مئويووة ، (0014= )  وانحووراف معيووار، (3004= )بمتوسووط حسووابي ، "المووواد الايميائيووة

كما أشارت قيمة االنحراف المعيار  الصوغيرة . ودرجة توافر هذه التلهيزات كبيرة، %( 65022)

 . إلى تلان  خرا  أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرة

، جوا ت فوي المركوز امىيور مون حيوث درجوة التووافر( 32)كما اتضخ للباحث أن الفقرة رقوم 

، "نظوارات واقيوة تسوتخدم عنود التعامول موع أبخورة الموواد الايميائيوة المختبورد فوي يوجو"والمتعلقوة بوـ

ودرجوة %(  51055= )ونسبة مئوية ، (2002= )وانحراف معيار  ، (1034= )بمتوسط حسابي 

 . توافر متوسقة

 كما اتضخ للباحث أن المتوسقات الحسابية لباقي فقرات هذا المحور تراوحت ما 

 (.متوسقة إلى كبيرة)ودرجات توافر ما بين ، (1022 – 1047)بين 

هل توجدد فدروق تات داللدة إحصدائية عندد : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نص على ما يلي

في درجة توفر وسائل السالمة في المختبدرات المدرسدية لمقدرر العلدوم ( =1011a)مستوى داللة 

ى إلددى بالمرحلددة االبتدائيددة مددن وجهددة نظددر المعلمددين فددي  المؤهددل0 والخبددرة0 )مدينددة بريدددة تىعددز 

 ؟(والدورات التدريبية

 :بالنسبة للمؤهل/ 1

للعينوات المسوتقلة؛ وذلوك ( وتنوي–مان )لإلجابة على هذا التسا ل قام الباحث باستخدام اىتبار 

خ نتائج اىتبار مان . مفردة( 30)من هناا حلم عينة أقل من   . وتني –واللدول التالي يوضِّ

للفروق بين درجة توفر وسائل السالمة في المختبرات ( وتني –مان )نتائج اىتبار ( 20) جدول

المدرسية لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة تُعَزى إلى 

 المؤهل

 المؤهل المحور
حلم 

 العينة

متوسط 

 الرتب
U 

قيمة 

 الداللة
 الداللة

مختبرات وسائل السالمة في ال

 المدرسية

 31،22 63 باالوريوس
 غير دال 0،51 16

 47،00 3 ماجستير

المعايير الواجب توافرها في 

المختبرات المدرسية لتوفير 

 السالمة

 36،14 63 باالوريوس

 غير دال 0،12 72
 54،76 3 ماجستير

التلهيزات الواجب توافرها في 

المختبرات المدرسية لتوفير 

 السالمة

 31،05 63 الوريوسبا

 42،33 3 ماجستير غير دال 0،42 66

من اللدول السابو يتضخ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توفر وسائل السالمة 

في المختبرات المدرسية لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظور المعلموين فوي مدينوة بريودة 
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إلى اتفاق أفوراد عينوة الدراسوة علوى أهميوة تووفر وسوائل السوالمة فوي  وهذا ياير، تُعَزى إلى المؤهل

 . المختبرات المدرسية

 :بالنسبة لمتغيِّر الخبرة/ 1

نتائج تحليل التباين للفروق بين درجة توفر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية ( 22)جدول 

 دينة بريدة تُعَزى إلى سنوات الخبرةلمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في م

  
مصدر 

 االىتالف

ملموج 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة
 الداللة

وسائل السالمة في 

 المختبرات المدرسية

بين 

الملموعا

 ت

2،12 3 0،40 

2023 0043 
غير 

داىل  دال

الملموعا

 ت

15،64 61 0،37 

الواجب توافرها المعايير 

في المختبرات المدرسية 

 لتوفير السالمة

بين 

الملموعا

 ت

4،77 3 2،55 

4026 

*

0000

5 

توجد 

داىل  فروق

الملموعا

 ت

13،61 61 0،33 

التلهيزات الواجب 

توافرها في المختبرات 

 المدرسية لتوفير السالمة

بين 

الملموعا

 ت

7،56 3 1،22 

5076 

*

0000

1 

توجد 

داىل  فروق

موعاالمل

 ت

16،62 61 0،32 

 0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

 :من اللدول السابو يتضخ ما يلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسقات استلابات أفراد عينة الدراسة حول محور  .2

 . لمتغير سنوات الخبرة وسائل السالمة في المختبرات المدرسية

المعايير الواجب توافرها في "وجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من محور كما اتضخ أنه ت

التلهيزات الواجب توافرها في المختبرات "ومحور ، "المختبرات المدرسية لتوفير السالمة

. من وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة تُعَزى إلى سنوات الخبرة" المدرسية لتوفير السالمة

واللدول التالي . فروق قام الباحث باستخدام جدول المقارنات البعدية لايفيهولمعرفة اتلاه هذه ال

خ نتائج المقارنات البعدية لايفيه  .يوضِّ
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 نتائج المقارنات البعدية لايفيه لمتغير سنوات الخبرة( 21)جدول 

 5أقل من  سنوات الخبرة المحور

 سنوات

 20إلى  -5من 

 سنوات

 25-22من 

 سنة

 25أكثر من 

 سنة

معوووووايير الواجوووووب ال

توافرهوووووووووووا فوووووووووووي 

المختبوووووووووووووووووووووورات 

المدرسوووووية لتووووووفير 

 .السالمة

 5أقل من 

 سنوات

 
0055* 0036 0001 

 20إلى  -5من 

 سنوات

 
 -0021 -0046 

 25-22من 

 سنة

 
  -0011 

 25أكثر من 

 سنة

 
   

التلهيووزات الواجووب 

توافرهوووووووووووا فوووووووووووي 

المختبوووووووووووووووووووووورات 

المدرسوووووية لتووووووفير 

 .السالمة

 5أقل من 

 سنوات

 
-0041 2007* 0027 

 20إلى  -5من 

 سنوات

 
 2002* 0022 

 25-22من 

 سنة

 
  -0012* 

 25أكثر من 

 سنة

    

المعووايير الواجووب توافرهووا فووي المختبوورات المدرسووية لتوووفير السووالمة اتضووخ أنووه بالنسووبة لمحووور / 2

وات وبووين سوون( سوونوات 5أقوول موون )توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين كوول موون سوونوات الخبوورة 

 . سنوات( 5)وذلك لصالخ سنوات الخبرة أقل من ، سنوات( 20-5)الخبرة 

بالنسبة لمحور التلهيزات الواجب توافرها فوي المختبورات المدرسوية لتووفير السوالمة اتضوخ أنوه / 1

 :توجد فروق ذات داللة إحصائية

صوالخ وذلوك ل، سونة( 25-22)سونوات وبوين سونوات الخبورة ( 5)بين سنوات الخبرة أقول مون 

 .سنوات 5سنوات الخبرة أقل من 

وذلووك لصووالخ سوونوات ، سوونة( 25-22)وبووين سوونوات الخبوورة ( 20-5)بووين سوونوات الخبوورة 

 ( .20-5)الخبرة 

وذلك لصالخ ، سنة 25سنوات وبين سنوات الخبرة أكثر من  5بين سنوات الخبرة أقل من 

 .سنة 25سنوات الخبرة أكثر من 

 :في ملال السالمةبالنسبة لمتغير الدورات / 3
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نتائج تحليل التباين للفروق بين درجة توفر وسائل السالمة في المختبرات المدرسية ( 23)جدول 

لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين في مدينة بريدة تُعَزى إلى الدورات في 

 ملال السالمة

 
مصدر 

 االىتالف

ملموج 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

 متوسط

المربعا

 ت

قيمة ف 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة
 الداللة

وسائل السالمة في 

 المختبرات المدرسية

بين 

 الملموعات
1،31 3 0،66 

1015 
0001

2 

غير 

داىل  دال

 الملموعات
14،73 61 0،34 

المعايير الواجب 

توافرها في المختبرات 

المدرسية لتوفير 

 السالمة

بين 

 الملموعات
0،57 3 0،22 

0046 0072 
غير 

داىل  دال

 الملموعات
16،12 61 0،32 

التلهيزات الواجب 

توافرها في المختبرات 

المدرسية لتوفير 

 السالمة

بين 

 الملموعات
7،02 3 1،00 

502 
0000

3* 

توجد 

داىل  فروق

 الملموعات

11،34 61 0،32 

 :من اللدول السابو يتضخ ما يلي

متوسوقات اسوتلابات أفوراد عينوة الدراسوة حوول محوور  ال توجد فروق ذات داللة إحصوائية بوين .2

المعوايير الواجوب توافرهوا فوي لمتغيور سونوات الخبورة،  وسائل السالمة في المختبرات المدرسوية

 . المختبرات المدرسية لتوفير السالمة

التلهيووزات الواجووب توافرهووا فووي "كمووا اتضووخ أنووه توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي محووور  .1

موون وجهووة نظوور المعلمووين فووي مدينووة بريوودة تُعووَزى إلووى " مدرسووية لتوووفير السووالمةالمختبوورات ال

ولمعرفة اتلاه هذه الفوروق قوام الباحوث باسوتخدام جودول المقارنوات . الدورات في ملال السالمة

خ نتائج المقارنات البعدية لايفيه. البعدية لايفيه  .واللدول التالي يوضِّ

 ية لايفيه لمتغير الدورات في ملال السالمةنتائج المقارنات البعد( 24)جدول 

يالا دورات  دورتان دورة واحدة ال يوجد الدورات المحور

 فأكثر

التلهيوووووزات الواجوووووب 

توافرها في المختبورات 

المدرسوووووووووية لتووووووووووفير 

 السالمة

 *0053- 0052- 0024-  ال يوجد

 *0076- 0036-   دورة واحدة

 0045    دورتان

يالا دورات 

 فأكثر
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والمعلمين الذين لم يحصلوا على ، توجد فروق بين المعلمين الحاصلين على يالا دورات فأكثر .2

 .لصالخ الحاصلين على يالا دورات فأكثر، أ  دورات

والمعلموين الوذين حصولوا علوى ، توجد فروق بين المعلموين الحاصولين علوى يوالا دورات فوأكثر .1

 .فأكثرلصالخ الحاصلين على يالا دورات ، دورة واحدة

 :التوصيات

 .تفعيل متابعة وصيانة وسائل السالمة العامة في المختبرات المدرسية باال دور  .2

 .عمل دورات تدريبية للمعلمين في كيفية استخدام وسائل السالمة العامة في المختبرات .1

 .والتعريا بأهميتها، والتثقيا، إدراو مقرر للصحة والسالمة في المدارس؛ بهدف التدريب .3

 : رحاتالمقت

إجرا  دراسة حول درجة توفر وسائل السالمة فوي المختبورات المدرسوية فوي المراحول امىورى  .2

 (.المتوسقة والثانوية)

 .إجرا  دراسة حول العوامل المؤيرة على وسائل السالمة في المختبرات المدرسية

 

 المراجع
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