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  مفاهيم السالمة املخربية لدى معلمي املدارس بالجزائر
  

  * سيد عليريان 
  

21/3/2013 تاريخ قبوله                  2/1/2013 تاريخ تسلم البحث

فهــم معلمــي المــدارس   تعــّرف مســتوى هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى    :ملخــص
اعتمــدت الدراســة علــى عينــة  . الجزائريــة بقواعــد الســالمة واألمــن المخبــريين  

معلما ومعلمة، طبق عليها اختبار االمان والسالمة المخبرية المعد  170ها قوام
أظهــرت النتــائج أن مســتوى فهــم المعلــم الجزائــري بقواعــد . مــن الباحــث نفســه

السالمة واألمن المخبريين لم يصل إلـى المسـتوى المطلـوب وان معرفتـه بهـذه      
ن اختصاصــه القواعــد تكــون اكثــر عنــد التعامــل مــع التجــارب التــي تكــون ضــم  

والعكــس صــحيح كمــا ان النتــائج لــم تظهــر أيــة فــروق جوهريــة بــين الجنســين  
حول الموضوع المدروس وان أهم معرفة اكتسبها المعلـم الجزائـري تعـود إلـى     

   .%50، وإلى الوثيقة المرفقة ببرنامج التدريس بنسبة %54الجامعة وبنسبة 

شـياء،  اهتمـت عـدة مـذاهب بدراسـة الطبيعـة وعـالم األ       :مقدمـة 
فــي  أســلوبًاوالرفــع مــن شــأن العلــوم الطبيعيــة التــي تعتمــد التجريــب     

البحث والتفكير، وبناء عمليـة التربيـة علـى اإلدراك الحسـي أو الخبـرة      
يبدو مـن هنـا أن   . الحسية بدال من بنائها على نشاط الذاكرة والحفظ

دور المختبر في العلوم التجريبية مهما غير أنه توجـد عـدة صـعوبات    
ــ ــة    تعتــ ــواد الالزمــ ــوفير المــ ــا يتعلــــق بتــ ــا مــ ــوم منهــ رض مجــــرب العلــ

بالمخاطر الكثيـرة التـي يتعـرض     منها ما يتعلقو والتجهيزات المناسبة
لها المجرب أثناء قيامه بالتجارب داخل المختبر نتيجة جهلـه بقواعـد   
األمن والسالمة والمخـاطر المحدقـة بـه كانبعـاث الغـازات السـامة، إذا       

ــم تجــر التجــارب فــ    ــازات، ومــن      ل ــان مخصــص لتســريب هــذه الغ ي مك
الشروط الواجب توفرها كي نتجـاوز الصـعوبات التـي تحـيط بـالمختبر      
أن تكــــون المــــواد واألدوات واألجهــــزة بالمواصــــفات المطلوبــــة، وأن  
تكــون صــالحة لالســتخدام بكفــاءة عاليــة، كمــا يجــب أن تتــوافر بعــدد     

فــي مجموعــات كــاف ُيمكــن الطــالب مــن إجــراء التجــارب منفــردين أو   
صغيرة كي نتجنب االزدحام وكذا وجود مكان مناسب لتخزين المـواد  
ــد وقـــوع الحـــوادث         ــى أقـــل األضـــرار عنـ ــزة بشـــكل يـــؤدي إلـ واألجهـ

  .الطارئة
كيميـاء، فيزيـاء،   (العمـل فـي مخـابر العلـوم التجريبيـة       ينجم عن

وخاصـة عنـد    صـعبة و إجراء عدة تفاعالت كيميائيـة معقـدة  ) بيولوجيا
وعليـه  ) أو حتـى انفجاريـة  ،سـامة،واخزة (د كيميائيـة خطـرة   تداول مـوا 

يصــبح إلزامــا علــى المعلمــين آخــذ الحيطــة والحــذر أثنــاء النشــاطات     
ومـــن هنـــا نـــرى  ،تجنبـــا للحـــوادث الخطيـــرة التـــي ال تحمـــد عواقبهـــا 

 مـن االمعلمـين والطلبـة والتقنيـين بقواعـد السـالمة       ضرورة تحلي كـل 
_________________________  

  العليا لألساتذة  والرياضيات بالمدرسة مختبر تعليمية العلوم *   
  الجزائر- بالقبة   
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: The aim of the present study was to indentify the level of 
knowledge of the Algerian school teachers about the laboratory - 
safety concepts and ways. A laboratory Safety test (built up by us) had 
been applied on a sample consisting of 170 teachers of both sexes. 
The results have revealed that the knowledge of teachers about the 
laboratory safety ways differs between when dealing with experiments 
of their specialties or otherwise. Accordingly, the main resources of 
Laboratory- safety way of teachers are the university programmes -
(with 54 %) and the programme-teaching sheets (with 50%). 

  

  
تحوي المخابر الكيميائية ومخابر علم األحياء  .في العمل التجريبي

على العديد من المواد الكيميائية التي تشكل خطرا على العاملين 
فيها من باحثين وأساتذة وطلبة ومساعدين مخبريين وخالل العمل 

ه المخابر من تجارب في مجال البحث العلمي أو التعليم يمكن في هذ
حدوث تسّمم أو جروح لدى التعامل مع المواد الكيميائية ومع 
األدوات الزجاجية المستخدمة خالل عمليات التسخين والتبخير 

ويتوجب على جميع هؤالء معرفة  .وإعادة البلورة واالستخالص
ث الكيميائي المضر باإلنسان سائر األمور المتعلقة بمصادر التلو

   ).1998 بسباس،. (والمحيط وكيفية معالجة الحاالت الطارئة

النشاط و تولي وزارة التربية الوطنية بالجزائر المختبر
التجريبي عناية فائقة وفق المقاربة بالكفايات، فهي تقوم بتزويد 
مختبرات المؤسسات الثانوية بالتجهيزات الضرورية ضمن مشاريعها 

ططها التنموية، ومن المؤشرات األخرى التي تؤكد اهتمام وخ
الوزارة الوصية بالعمل المخبري، ارفاق الكتب المدرسية بوثيقة 
تشتمل على دليل متكامل للتجارب المخبرية تسبقه مجموعة 

 .ارشادات عملية ذات عالقة بقواعد األمن والسالمة بالمختبر

م وجود منهاج على عد (Pfaff, 1985) دلت بعض الدراسات
 عدادهم والإمدروس يحوي مواضيع السالمة للمربين أثناء فترة 

تتعدى معلوماتهم بشأن قواعد األمن والسالمة بالمختبر ما اكتسبوه 
  .(Renfrew, 1981) تكوينهم الجامعي أثناء
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 51.7المسحية للحوادث أن  (Young,1970)كشفت دراسة 
الكيمياء األمريكيين في من عينة الدراسة المؤلفة من معلمي  %

معلما ومعلمة قد  203الذي بلغ تعدادهم  (Illinois) والية إلينوي
  . واجهوا حادثا على األقل في مختبراتهم يقتضي العناية الطبية

أن  Young, 1972)(بينت دراسة مسحية أخرى قام بها 
حادثا  %54 معدل الحوادث في مخابر الدراسات االمريكية هو

مساعدة الطبيب للصف الواحد في السنة أي بمعدل  رئيسيا يقتضي
كما تبين أن النسبة المرتفعة  ،طالبا في السنة 40حادث واحد لكل 

سنة والذين  25من الحوادث تقع مع المعلمين الذين هم دون سن 
وان الحوادث ترتفع بشكل ،سنوات تقل خبرتهم التدريسية عن أربع

قدم مربع للطالب  41ل كبير عندما تقل مساحة المختبر عن معد
  .الواحد

في شمال األردن ) 1987( بينت دراسة قام بها خليلي وبلة
معلم ومعلمة وكان الغرض منها الكشف ) 166(على عينة قوامها 

عما إذا كانت معرفة معلمي العلوم في المرحلة الثانوية في شمال 
األردن بقواعد السالمة في العمل المخبري بصورة عامة هي 

وى المطلوب والمتوقع منهم من مشرفيهم التربويين بالمست
إلى الكشف  نفسها كما سعت الدراسة.والمختصين في التربية العلمية

عما إذا كانت معلومات هؤالء المعلمين بقواعد السالمة في مجاالت 
الفيزياء، الكيمياء، (العلوم التي تدرس في المرحلة الثانوية في األردن

دلت . ف تخصص المعلم أو خبرته أو جنسهتختلف باختال)واألحياء
نتائج التحليل على أن مصدر االختالفات كان االرتفاع النسبي ألداء 
معلمي الفيزياء على اختبار الفيزياء ومعلمي الكيمياء على اختبار 
الكيمياء ومعلمي األحياء على اختبار األحياء، كما دلت نتائج 

في  الفروق حسب الجنسالدراسة أن الفروق التي تعزى للخبرة، و
االداء على أجزاء اختبار السالمة الثالثة لم تكن ذات داللة 

توصلت الدراسة أيضا إلى أن أهم مصادر معرفة معلمين . احصائية
والمعلمات بقواعد السالمة في المعمل المخبري كان لإلرشادات 
المرفقة قي التجارب أثناء الدراسة في الجامعة أو المعهد وتبعه 

  .اب المدرسي،ثم دليل التجاربالكت

  مشكلة الدراسة

يتضح الهدف الرئيسي في معظم الدراسات السابقة، وهو 
 ،فيزياء(معرفة مستوى المعلمين والمربين في العلوم الطبيعية 

بقواعد األمن والسالمة بالمختبرات وهذا ما يتفق ) كيمياء، أحياء
تويات معرفة وهدف الدراسة الحالية، والمتمثلة في الكشف عن مس

بمرحلة التعليم الثانوي، ) كيمياء، فيزياء(معلمي العلوم الفيزيائية 
بقواعد السالمة في ) تعليم متوسط(ومعلمي العلوم التكنولوجيا

بشهادة الليسانس  العمل المخبري، كون هؤالء المعلمين يجازون
بكالوريا (كيمياء للكيميائيين وشهادة الليسانس فيزياء للفيزيائيين

 بكالوريا(وشهادة الليسانس تكنولوجيا) ئد خمس سنوات بالجامعةزا
من المدرسة العليا لألساتذة بالقبة لتدريس ) أربع سنوات بالجامعةو

ما قبل الجامعي  مادتي الكيمياء والفيزياء معا بمؤسسات التعليم
 .بالجزائر

تتناول هذه الدراسة مستوى معرفة معلمي العلوم الفيزيائية في 
السالمة في العمل و ما قبل الجامعية بقواعد األمن المرحلة

المخبري، وما إذا كانت تختلف باختالف الجنس أو التخصص أو 
المصدر، ولهذا الغرض تم تصميم دراسة ميدانية لإلجابة عن 

  :المطلب الرئيس التالي

 ما قبل الجامعة ما مستوى معرفة معلمي العلوم في المرحلة
  المخبري؟ بقواعد السالمة في العمل

  أسئلة الدراسة

  :حاولت هذه الدراسة االجابة عن المطالب الجزئية التالية
بالتعليم ) كيمياء، فيزياء( العلوم الفيزيائية موهل يمتلك معل -1

الثانوي، ومعلمو التكنولوجيا بالتعليم المتوسط بالجزائر 
  ؟معرفة عن األمان والسالمة في المختبر بمستوى مرض

راد عينة الدراسة عن السالمة في المختبر هل تختلف معرفة أف -2
 في مجاالت الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا باختالف

  تخصصاتهم أو خبرتهم أو جنسهم؟
ما هي أهم مصادر معرفة أفراد عينة الدراسة عن السالمة في  -3

  المختبر؟

  أهمية الدراسة

  :تبرز أهمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية
 معلمي العلوم الطبيعية بموضوع قواعد األمنمحاولة توعية  .1

  السالمة في العمل المخبري،و
الدراسات السابقة المشار و يتوقع أيضا أن تفتح هذه الدراسة .2

إاليها المجال لدراسات أخرى تتناول مستوى معرفة المعلمين 
بقواعد األمن والسالمة  في مستويات التعليم المختلفة
االنماط المعرفية، و أالتجاهاتوعالقتها بمتغيرات أخرى مثل 

 .والتصورات البديلة

  أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى رصد معرفة معلمي العلوم في 
بالجزائر بقواعد األمن والسالمة في  ما قبل الجامعة المرحلة

المختبر بصورة عامة، كما سعت إلى الكشف عما إذا كانت معلومات 
بقواعد األمن والسالمة في مجال  أفراد العينة المستهدفة بالدراسة

الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا بالجزائر تختلف باختالف التخصص 
  .والجنس

 مصطلحات الدراسة

للجسم الذي  ًاوهو أن المادة الكيميائية تسّبب أضرار :التسّمم
يكون قابال للتأثر ويختلف التسّمم بالمواد الكيميائية بنوعيتها، 

عوامل مختلفة وفي نفس الوقت يكون لكل منها  وتتبع درجة التسّمم
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فتتصف بعض المواد بالتسمم الواضح للكبد  أخطار نوعية ومختلفة
أو الكلية وأخرى ال تسّمم إال الدماغ أو الرئتين وال تتصف بتسمم 

  .واضح على أعضاء أخرى بالجسم

تسّمم الجسم زمن التعرض للمواد الكيميائية الساّمة  وتتبع آثار
   :فهناك نوعان للتسمم. ها وإلى درجة التسمم الخاصة بهاوتركيز

وهو التسّمم الحاصل خالل تعرض قصير الزمن  :التسّمم الحاد -1
للمادة السامة وعادة يكون التعرض لمرة واحدة وخالل زمن 

 .قصير

وهو التسّمم الحاصل لدى تعرض الجسم إلى  :التسّمم المزمن -2
طويل أي التعرض اليومي لمدة  تأثير المادة الساّمة خالل زمن

  .أسابيع أو أشهر أو سنوات

المختبر حجرة مصممة بكيفية مناسبة يتعلم : مختبر الكيمياء
المبادئ، المرتبطة بمادة و المفاهيمو فيها التالميذ بعض المهارات

ما، عن طريق التعامل المخبري مع بعض األمثلة المحسوسة، كما 
فاهيم والعمليات التي تخص بعض يتعرف فيه المتعلم على بعض الم

الظواهر الكيميائية والفيزيائية قصد تحصيل معارف بنيت على 
  .مفاهيم مجردة وأخرى محسوسة

نشاطات و ضعت للداللة على أعمالو أما المصطلحات التي
المختبر بصفة عامة أو على بعضها فنذكر منها في األدب التربوي 

  :باللغة الفرنسية ما يلي
Les exercices pratiques, L’enseignement 

expérimental, Les travaux pratiques, Les activités 
expérimentales. 

التجربة، : أما باللغة العربية فيمكن ذكر المصطلحات التالية
األعمال المخبرية، الجانب العملي،  ،التجريب، األعمال التطبيقية

  )2006ن، مسعودا( .الجانب التطبيقي، االختبار، العادة
ضرار نقصد باألمان والسالمة تفادي األ: األمان والسالمة

نتيجة عدم الحرص على عمل من  والخسائر التي يمكن حدوثها
 اإلعمال إلى أقصى حد ممكن ولما كان العمل المخبري يمثل

خطورة في بعض األحيان أدى ذلك إلى نفور كل من الطلبة 
الالزمة  مة من المتطلباتواألساتذة منه، ولذا يكون األمان والسال

لنجاح العمل المخبري ولزيادة االقبال عليه واألمان بمخابر العلوم ال 
يقف فقط عند حد الرقابة وتجنب وقوع في األخطاء بل يشتمل 

عمليات المواجهة والتصرف السليم عند وقوع الحوادث مما  أيضا
 .ومنع المضاعفات واألضرار يؤدي إلى الحد من امتداد الخطر

 ).2000زيتون، (

يتوجب اتخاذ االحتياطات التامة من أجل  :السالمة المخبرية
  :تأمين سالمة العاملين بالمخابر وبالخصوص

سالمة اليدين واللباس بارتداء الّرداء المخبري من القطن وحمل  1-
  .قفازات المالئمةال

  .سالمة العينين بارتداء النظارات الواقية 2-
بالتهوية الفعالة المستمرة لجو المخبر سالمة جهاز التنفس  3-

والقيام بالتجارب المؤدية إلى الغازات الضارة تحت ساحبة 
  .Les Hottesالهواء حصرا 

  .انتعال األحذية المطاطية 4-
السالمة من التسمم الجلدي بوجود رشاشات مائية جاهزة  5-

  .لالستخدام دوما وفّعالة
تدخين وعدم استعمال النار الحظر التام لل: السالمة من الحريق 6-

إجراء دورات تدريبية . أو وسائل إضاءة كهربائية مكشوفة
للعاملين في المخابر على أجهزة إطفاء الحريق، والكشف 
الدوري على هذه األجهزة والفحص الدوري لشبكات الغاز 

  )1994،فؤاد.(وفحص الدارات الكهربائية المختلفة

  : منهجية الدراسة وإجراءاتها

  الدراسة وعينتها مجتمع

يتكون مجتمع الدراسة من معلمين في تخصصات الكيمياء 
والفيزياء من التعليم الثانوي بالجزائر، ومعلمي العلوم التكنولوجيا 
من التعليم المتوسط، وقد تألفت عينة الدراسة من جميع المعلمين 
خريجي المدرسة العليا لألساتذة بالقبة، وقد كان العدد االجمالي 

، موزعين جغرافيا على إحدى عشرة ًةمعلّمو ًاممعّل) 170(ء لهؤال
والية من واليات الوطن الجزائري في شرقه وغربه وجنوبه وشماله 

الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، المدية، قسنطينة، : هي
يبين . الشلف، الجلفة، غرداية، تسمسيلت، تمنراست، أدرار

  .الجنس والتخصص توزيع أفراد العينة حسب) 1(الجدول

  . ي التخصص والجنسرـــب متغيـــة بحســـسرالداة ـــعيناد رـــفأع ـــيزتو :)1( الجدول رقم
** )تكنولوجيا)(2(فيزياء  *)ثانوي)(1(فيزياء  كيمياء  الجنس/التخصص

  إجمالي  )دراسات عليا-مهندسين(أخرى  
  94  23 19 20 27  ذكور
  76  8 25 19 29  اناث

  170  31 44 39 56  إجمالي
  .مدة تكوينهم في الجامعة خمس سنوات لممارسة تعليم الفيزياء في التعليم الثانوي) 1(نشير لهذه العينة في كامل البحث بفيزياء )ثانوي(فيزياء *

  .تكنولوجيا في التعليم المتوسطمدة تكوينهم في الجامعة أربع سنوات لممارسة تعليم ال) 2(نشير لهذه العينة في كامل البحث بفيزياء )تكنولوجيا(فيزياء **
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  أداة الدراسة
اختبارات السالمة بالمختبر  أطلع الباحث على مجموعة من

، وعليه قام الباحث بتصميم (Corkern et al., 1983)التي أعدها 
اختبار السالمة في النشاط المخبري في مجال الكيمياء والفيزياء 

عرض االختبار على والتكنولوجيا لغرض تحقيق هذه الدراسة، 
يحملون مؤهل أستاذ تعليم عالي في  عشرين محكما منهم عشرة

لهم مؤهل أستاذ تعليم عالي في الفيزياء وخمسة  وخمسة ،الكيمياء
لهم مؤهل أستاذ تعليم عالي في علوم التربية، بغرض التأكد من 
الصدق الظاهري وصدق المحتوى، وفي ضوء توجيهات هؤالء 

إضافة أخرى ليصبح و ل عدد من العباراتالمحكمين جرى تعدي
االختبار في صورته النهائية، حيث اشتمل على ستين عبارة موزعة 

  : على النحو التالي
 عشرون عبارة في مجال تخصص الكيمياء، -أ 

 1(عشرون عبارة في مجال الفيزياء -ب(، 

  2(الفيزياء(عشرون عبارة في مجال التكنولوجيا((. 

ة على شكل اختيار من متعدد صممت العبارات في قائم
  :ومن أمثلة هذه العبارات ما يلي) صحيح أو خاطئ أو غير متأكد(
 =1.84dو %98يمكن إضافة حمض الكبريتيك ذي مواصفات  .1

  ،)مجال الكيمياء(على الماء
ذات الشدة العالية خاليا العين ) R-X(ُتتلف األشعة السينية. 2

  ،))1(مجال فيزياء(خالل عشرة دقائق
) ديود أو ترانسيستور(يسمح بالتخلص من أنصاف النواقل .3ُ

  )).2(مجال فيزياء(العاطلة في النفايات العامة

 ،معلم ومعلمة 30جرب االختبار على عينة عشوائية مؤلفة من 
في فترتين متباينتين، وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين خمسة 

ين بالقيمة قدر معامل بيرسون بين درجات التطبيق. عشرة يوم
لالختبار ككل، حيث ُتعد هذه القيمة كمؤشر جيد لثبات  0.85

  .االختبار بصورة عامة

  تقدير درجة الحد األدنى على أجزاء االختبار
سلم االختبار في صورته النهائية ألعضاء مختبر تعليمية 
 العلوم بالمدرسة العليا لألساتذة في االختصاصات كيمياء وفيزياء

د اختير هؤالء بحيث تتوازن أعدادهم في تكنولوجيا، وقو
التي يغطيها ) كيمياء، فيزياء، تكنولوجيا( التخصصات الثالثة

االختبار، فكان في كل مجموعة رئيس مشروع بحث يحمل شهادة 
  ).كيمياء، فيزياء، أحياء(الدكتوراه في تعليمية المادة

سلم لكل فريق نسخ من االختبار وطلب منهم تحديد الحد 
الضروري لمعرفة المعلم باإلجابة ألصحيحة وبحساب درجة  األدنى

واحدة لكل فقرة تم استخراج متوسط تقديرات هؤالء المختصين 
في  28.50للكيمياء بالقيمة  على كل أجزاء االختبار قدر المتوسط

، 10.50فكان ) 2(أما للفيزياء 10.95بـ ) 1(حين قدر للفيزياء

األدنى على أجزاء اختبار هذه المتوسطات عالمات الحد  وعّدت
  .األمان والسالمة

  المعالجة االحصائية

عند تفريغ  تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية
النتائج ألفراد العينة المبحوثة، مع تطبيق تحليل التباين متعدد 

والتحليل  (Analysis of Variance Multivariate) المتغيرات
، وفيما يلي عرض نتائج (Discriminant Analysis)التمييزي
 :الدراسة

  نتائج الدراسة ومناقشتها

هل يمتلك  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
بالتعليم الثانوي، ومعلمو ) فيزياءو كيمياء( معلمو العلوم الفيزيائية

التكنولوجية بالتعليم المتوسط بالجزائر معرفة عن األمان والسالمة 
  ؟وى مرضفي المختبر بمست

، )مت( لإلجابة عن هذا السؤال، تم ايجاد المتوسط الحسابي
 الحظ الجداول رقم) ت( ، واالختبار)ع( واالنحراف المعياري

، حيث دلت النتائج على أنه لم تصل أي من مجموعات )4،3،2(
من أي تخصص من التخصصات ) ذكورا، وإناثا( المعلمين

لمعرفة بقواعد األمان المستهدفة بالدراسة إلى مستوى مرض من ا
  .والسالمة في المختبر في مجال اختصاصها

أكثر )) 4( أنظر الجدول رقم) (1(ُتعد فئة معلمي الفيزياء
قربا من درجة الحد األدنى في مجال اختصاصها، حيث بلغ متوسط 

 مت( هذه الفئة من األساتذة بصورة اجمالية) مت( درجات
على اختبار الفيزياء  وهي أقل من درجة الحد األدنى) 10.00=

حيث بلغت  ،)10.95(المحدد من قبل أعضاء المختبر المقدر بـ
بلغ . 0.01وهي دالة إحصائيا على مستوى ) 3.80-) (ت(قيمة 

وهو أقرب ) 10.50= مت(متوسط أداء الذكور في تلك المجموعة 
  ).9.50= مت( الى درجة الحد األدنى من متوسط درجات االناث

المتوسطات الحسابية ) 5( ل رقمتبرز نتائج الجدو
واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين حاملي شهادة مهندس، 
ومهندس دولة، وشهادة الدراسات العليا على كل من أجزاء االختبار 

بالدرجة األدنى المحددة من )) 2(فيزياء ،)1(كيمياء، فيزياء(الثالثة
راسة، على أن قبل أعضاء المختبر المختصين، حيث تشير نتائج الد

هذه المجموعة من المعلمين لم تصل إلى مستوى مرض في المعرفة 
بقواعد األمان والسالمة في النشاط المخبري في أي من المجاالت 
الثالثة التي يغطيها االختبار، وكان حيود متوسط أداء هذه 
 ،المجموعة من المعلمين عن الدرجة األدنى في جميع المجاالت

  .ال الكيمياءوبشكل بارز في مج
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الكيميائيين على مجال الكيمياء من اختبار السالمة ) ذكور، إناث(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين ): 2( الجدول رقم
  .على هذا المجال) 28.50( بين المتوسطات ودرجة الحد األدنى) ت(في النشاط المخبري، وقيمة 
  )ت(قيمة  )ع(االنحراف المعياري  )مت(رجاتمتوسط الد  العدد  المجموعة

  * 14.41-  3.55 18.44 27  ذكور

  *20.69-  2.80 17.50 29  اناث
  * 23.88-  3.18 17.97 56  المجموع

  0.001ذات داللة على مستوى  *

جال التكنولوجيا من اختبار على م) 2(الفيزياء) ذكور، إناث(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين ): 3( الجدول رقم
  .على هذا المجال) 10.50(بين المتوسطات ودرجة الحد األدنى) ت(السالمة في النشاط المخبري، وقيمة 

  )ت(قيمة  )ع(االنحراف المعياري  )مت(متوسط الدرجات  العدد  المجموعة
  * 8.09-  1.72 7.14 19  ذكور

  *10.50-  1.79 6.50 25  اناث
  * 13.45-  1.75 6.82 44  المجموع

  0.001ذات داللة على مستوى  *

على مجال الفيزياء من اختبار السالمة ) 1(الفيزيائيين )ذكور، إناث(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء المعلمين ): 4( الجدول رقم
  .على هذا المجال) 10.95( بين المتوسطات ودرجة الحد األدنى) ت(في النشاط المخبري، وقيمة 

  )ت(قيمة  )ع(االنحراف المعياري  )مت(متوسط الدرجات  العدد  وعةالمجم
  * 3.01-  2.00 10.50 20  ذكور

  *3.00-  2.50 09.50 19  اناث
  * 3.80-  2.25 10.00 39  المجموع

   0.01ذات داللة على مستوى  *

شهادة مهندس وشهادة الدراسات العليا على  من حملة) ذكور، إناث(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء المعلمين ): 5( الجدول رقم
  .بين المتوسطات ودرجة الحد األدنى على كل مجال) ت(مجاالت اختبار السالمة في النشاط المخبري، وقيمة 

  المجموعة
  )2(األداء على اختبار الفيزياء  )1(األداء على اختبار الفيزياء  األداء على اختبار الكيمياء

  10.95=درجة الحد األدنى  10.50=درجة الحد األدنى  28.50=درجة الحد األدنى

  )23=ن(ذكور
  8.23  6.84 16.95  مت
  1.95  2.08 3.75  ع
  * 7.12-  * 8.30-  * 14.70-  )ت(

  )8=ن(إناث
  7.74  5.24 15.74  مت
  1.82  1.80 2.60  ع
  * 5.22-  * 8.20-  * 14.48-  )ت(

  )31=ن(المجموع 
  8.10  6.51 17.01  مت
  1.92  2.10 3.47  ع
  * 8.81-  * 10.82-  * 18.98-  )ت(

  0.001 ذات داللة على مستوى *

هل تختلف  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
معرفة أفراد عينة الدراسة عن السالمة في المختبر في مجاالت 
الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا باختالف تخصصاتهم أو خبرتهم أو 

  جنسهم؟

نتائج التحليل التمييزي لتحديد ) 6( رقم ُيظهر الجدول
 مصادر االختالف بين المجموعات، وذلك بتوظيف الدوال التمييزية

والتي ابرزت أن  ،)(Tatsuoka,1970 )تجمع خطي من المتغيرات(
الفروق في أداء المجموعات على مجاالت االختبار الثالثة مجتمعة 

الجنس، بينما و رةفي حالتي متغيري الخب عدم الداللة االحصائية
  .برزت الداللة االحصائية في حالة متغير التخصص
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  ).الجنس والخبرة والتخصص(التباين األحادي متعددة المتغيرات ): 6( الجدول رقم
  مستوى الداللة  درجة الحرية الخطأ  درجة الحرية االفتراضية  )ف(قيمة   )Ω(قيمة ولكس  المتغير
  غير دالة  166 3 2.66  0.97  الجنس

  غير دالة  321 6 1.62  0.95  لخبرة ا

  0.001 دالة على  350 9 6.70  0.72  التخصص

 :ظهرت دالتان تمييزيتان ذواتا داللة احصائية هما

Y1= -0.269X+0.319X1+ (-0.069)X2 

Y2= -0.149X +0.219X1+(-0.519)X2 

Y1: 0.001 دالة على مستوى  

Y2:  0.05دالة على مستوى  

X: العمل المخبري في الكيمياء، مجال تمثل الدرجة على   

X1:  ،تمثل الدرجة على مجال العمل المخبري في الفيزياء  

X2: تمثل الدرجة على مجال العمل المخبري في التكنولوجيا.  

المتوسطات ) 8( رقمو) 7( يتضح من الجدولين رقم
الحسابية ألداء مجموعة المعلمين على مجاالت اختبار السالمة 

قصد التمييز  Y2و Y1على الدالتين التمييزيتين الثالثة، واألوساط 
  .بين المعلمين حسب متغير التخصص

  . المتوسطات الحسابية ألداء معلمي الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا على كل من مجاالت اختبار السالمة): 7( الجدول رقم
  األداء على مجال التكنولوجيا  ءاألداء على مجال الفيزيا  األداء على مجال الكيمياء  )ن(العدد   المجموعة
  6.50  9.05 17.97 56  الكيميائيون

  7.00  10.00 14.50 39  الفيزيائيون
  6.82  6.70 17.12 44  التكنولوجيون

  8.10  6.51 17.01 31  مهندسين ودراسات عليا
          

) 1(الفرق بصورة واضحة بين معلمي الفيزياء Y1تبرز الدالة 
أنظر ( )كيمياء، فيزياء، تكنولوجيا(اتوالمعلمين في باقي المجموع

واختبار الكيمياء يبرزا  ،)1(إن اختبار الفيزياء)). 8(الجدول رقم 
وعليه  ،الفرق بين المجموعات في هذه الدالة باتجاهين متعاكسين

عن باقي المجموعات حسب ) 1(ُيعزى اختالفات مجموعة الفيزياء
ان و كان أفضل) 1(هذه الدالة هو اداءها على اختبار الفيزياء

يظهر . اداءها على اختبار الكيمياء كان أدنى من باقي المجموعات
فرق بسيط بين معلمي التكنولوجيا، ومعلمي الكيمياء والمهندسين 
وحاملي شهادة الدراسات العليا، إذ كان اداؤها على اختبار 

أعلى نسبيا وكان أداؤها على اختبار الكيمياء أقل، وقد ) 1(الفيزياء
زت مجموعة معلمي الكيمياء بحيودها عن المجموعات األخرى تمي

نتيجة ارتفاع أدائها نسبيا على اختبار الكيمياء مقارنة بالمجموعات 
  .األخرى

التي ميزت بين معلمي  Y2نتائج الدالة ) 8( ُيظهر الجدول رقم
والتخصصات  )2(معلمي الفيزياءو الكيمياء من جهةو )1(الفيزياء
من جهة أخرى نجد أن المجال ) ودراسات عليامهندسين ( األخرى

الوحيد الذي يميز بين المجموعات في هذه الدالة هو مجال 
ويبرز  ،التكنولوجيا من اختبار السالمة وذلك باالتجاه السالب

االختالف بين هذه المجموعات من االرتفاع النسبي ألداء معلمي 
راسات العليا على يليهم فئة المهندسين والد) 2(فيزياء( التكنولوجيا

مجال التكنولوجيا من اختبار السالمة مقابل انخفاض أداء معلمي 
  .على هذا المجال )2(الكيمياء والفيزياء

  .المتوسطات الحسابية على الدالتين التمييزيتين إلبراز االختالفات بين المعلمين): 8( الجدول رقم
  Y2 المتوسط على الدالة  Y1المتوسط على الدالة   المجموعة
  1.50+  2.60-  الكيميائيون
  1.37+  1.10-  الفيزيائيون

  0.88+  2.07-  التكنولوجيون
  0.94+  2.34-  مهندسين ودراسات عليا

      

ما هي أهم  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها
  مصادر معرفة أفراد عينة الدراسة عن السالمة في المختبر؟

ين رئيسيين لمعرفة مصدر) 9( تبرز نتائج الجدول رقم
بقواعد السالمة في النشاط المخبري، تعد ) ذكور وإناث(المعلمين 

البطاقات الفنية الخاصة بالتجارب في الدراسات الجامعية ألفراد 
ألفراد العينة حول قواعد السالمة  العينة من أهم المصادر المعرفية
 والمصدر الثاني يتمثل في ،%54المخبرية، حيث أختير من قبل 

الوثيقة المرافقة للمنهاج في مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط، 
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أما المصادر األخرى التي وردت في  ،%50والذي اختير من قبل 
  .القائمة فلم تختار من قبل المعلمين بنسب ذات داللة

عدم وجود اختالفات محسوسة ) 9(تبرز نتائج الجدول رقم 
ادر المشار اليها من تعزى لمتغير الجنس في تقدير اهمية المص

لكل من  0.82بلغ معامل سبيرمان القيمة . قواعد السالمة المخبرية

الجنسين كما تم تسجيل تقارب في نسب االختيار بين الذكور 
واإلناث للمصادر األساسية لمعرفتهم بقواعد السالمة المخبرية، 

من االناث للوثيقة المرافقة  %60حيث تم تسجيل اختيار من قبل 
بينما اختير  ،ر أساسي لمعرفتهن بقواعد السالمة بالمختبركمصد

  .من طرف الذكور %41.5من قبل 

  .مصادر معرفة معلمي أفراد عينة الدراسة عن قواعد السالمة في المختبر حسب متغير الجنس): 9( الجدول رقم

  المصدر
  )76=ن(االناث  )94=ن(الذكور  )170=ن(المجموع 

  النسبة  )ز(قيمة 
)%(  

  بةالرت
  النسبة

)%(  
  الرتبة

  النسبة
)%(  

  الرتبة

  1.42  الثانية  46.2  األولى 59.0  األولى 54.0  البطاقة الفنية في تجارب الدراسة الجامعية
  * 2.34  األولى  60.0  الثانية 41.5  الثانية 50.0  الوثيقة المرافقة للمنهاج

  0.21  الرابعة  35.0  الثالثة 33.0  الثالثة 34.1  وصفة قارورة المادة الكيماوية األم
  1.00  الثالثة  37.0  الرابعة 29  الرابعة 32.0  الكتاب المدرسي
  0.44  الخامسة  23.5  الخامسة 26.5  الخامسة 26.0  المحاولة والخطأ

  1.85  السادسة  3.0  السادسة 10.5  السادسة 8.0  مصادر أخرى
  0.82=معامل سبيرمان للجنسين. %5 دالة على مستوى*

  التوصيات

النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث بما في ضوء 
  :يأتي

ضرورة توعية المعلمين في مراحل التعليم المختلفة بقواعد  .1
األمان والسالمة في المختبرات خارج نطاق تخصصهم مع 

  ترقية معلوماتهم في مجال اختصاصاتهم،
  ضرورة إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع الدراسة، .2
بالعمل المخبري في ) اناثو ذكور(ضرورة اهتمام المعلمين  .3

  .تدريس العلوم، وخاصة بما يتماشى مع التدريس بالكفايات
تصميم مخابر بالمؤسسات التربوية بما يتماشى مع مواصفات .4

  .األمان والسالمة المتفق عليها عالميا
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