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 :امللخص

الدراسة   التربي  أسباب  الوقوف على  إلىهدفت هذه  الفيزيائية في مديرية  للمفاهيم  الثانوية  املرحلة  اكتساب طلبة  لواء قصبة ل  ة والتعليم تدني 

املسحي    ،اربد الوصفي  املنهاج  استخدم  و   استبانهتوزيع  من خالل  حيث  الخماس ي  ليكرت  ) مجال    أربعةاشتملت على  متدرجة حسب مقياس  مجاالت: 

 175وبلغ عددهم )  (مجتمع الدراسة)وتكونت العينة من املعلمين جميعهم    ،ومجال الكتاب (  الطالب، مجال املعلم، مجال بيئة التعلم،
 
ومعلمة   (معلما

اربد،    وهم  قصبة  للواء  والتعليم  التربية  مديرية  في  الثانوية  للمرحلة  الفيزياء  مبحث  يدرسون  الدراس ي  الذين  العام  من  الثاني  الدراس ي  الفصل  في 

(  3.86وبمتوسط حسابي ) في تدريس مبحث الفيزياء األول مجال الطالب يشكل التحدي   أنالدراسة  إليهائج التي توصلت النتا أهم وكانت  (2018/2019)

( وأهمية نسبية 2.78بمتوسط حسابي )املعلم ، ومجال (%64.6( وأهمية نسبية )3.23بمتوسط حسابي) التعلم   بيئة  ، ثم مجال(%77.2وأهمية نسبية )

(55.6%)  ، 
 
)  مجال  وأخيرا حسابي  بمتوسط  املدرس ي  )2.68الكتاب  نسبية  وأهمية  ذات  (،  53.6(  الفقرات  مجال  األهميةوجاءت  في  الطالب    املرتفعة 

حسابي  وبمتوسط  الرياضيات  في  الطلبة  مهارات  ضعف  في  )  (4.65)    وتمثلت  نسبية  الطلبة (%93وأهمية  لدى  السابقة  الفيزيائية  املفاهيم  وقلة   ،

)  ( 4.15)    وبمتوسط حسابي نسبية  )  ،(%83وأهمية  وبمتوسط حسابي  العملية  بالحياة  الفيزيائية  املفاهيم  ربط  قلة  الكتاب  وأهمية    ( 3.84وفي مجال 

( حسابي)    ،(%76.8نسبية  وبمتوسط  والطالب  املعلم  قبل  من  التعليمية  الوسائل  على  االعتماد  قلة  التعلم  بيئة  مجال  نسبية   (3.69وفي  وأهمية 

وفي مج(73.8%) استخدام  ،  في  املعلم  املعلم ضعف  )  األجهزة ال  )(  3.21وبمتوسط حسابي  نسبية  هي    (%64.2وأهمية  تعيق    األسباب  أكثروهذه  التي 

   .اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية في املرحلة الثانوية في هذه املديرية

 للواء قصبة اربد  مديرية التربية والتعليم  ؛تدني اكتساب املفاهيم الفيزيائية؛ املفاهيم الفيزيائية ؛ مبحث الفيزياء للمرحلة الثانوية الكلمات املفتاحية:

 قدمة: امل

الحاضر    يالعامل  املجتمع  يرى  العصر  خاص    أنفي  بشكل  الفيزياء  وبتدريس  عام  بشكل  العلوم  بتدريس  باالهتمام  مرهون  الحضاري  التطور 

امل يلزم  املدرس ي مما  الدراس ي  السلم  في  النهائية  املرحلة  كونها  الثانوية  باملرحلة  االهتمام  ال بد من  ومتطلباته  التطور  بها وملواكبة هذا  االهتمام  زيد من 

العدد الكافي من املفاهيم املجردة نهم من  لتمكيائية الالزمة للمرحلة الالحقة للتعلم وذلك من خالل تذليل كل التحديات  الطلبة املفاهيم الفيزيإلكساب  

 والتي تمكنهم من االلتحاق باملرحلة الجامعية بسهولة.وغير املحسوسة 

ي تدريسه، فاملدرس الناجح هو الذي يهتم بتحديد  يعد عامل من عوامل النجاح ف مبحث الفيزياءالوقوف على صعوبات تدريس  أن ويمكن القول 

وهو من يستطيع توفير طلبته املفاهيم الالزمة لهم    إكسابمما يساعده على  الحلول املناسبة لها    وإيجادتلك الصعوبات التي تواجه الطلبة في التدريس  

لتعلم   الصف  غرفة  في  املناسب  من  أفضلاملناخ  الفيزياء  كتاب  يتضمن  وما  مفاهيم  تتضمن  وعبارات  آراء  من  يعرض  بما  طلبته  فيناقش     أفكار، 

ممار  على  ويدربهم  املشكالت  وحل  واملشاريع  باألعمال  والقيام  آرائهم  عن  التعبير  فرصة  لهم  ويوفر  الخطأ،  تحتمل  العلمية ومعتقدات  االتجاهات  سة 

التعليمية املناسبة   والطرق التعليمية   األساليبالعالقات العلمية وكيفية تكونها ويستخدم    األخيرللمتعلم؛ لكي يكتشف  االيجابية، كما يوفر املواقف 

 . (2001املعرفة.)املقرم،  إلىالفاعلة للتوصل 
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   أثركما أن التطور العلمي الكبير  
 
ور معظم دول العالم وفي جوانب الحياة كافة؛ إذ أضافت الحضارة البشرية حصيلة في تط  بدرجة كبيرة جدا

 إلى ضخمة من املعرفة في مجاالت كثيرة، والعصر الذي نعيشه اختلف عن العصور السابقة من حيث سرعة التطور والتغيير في مجاالت عدة مما أدى  

املتسارعة واملعاصرة قد نبعت من مواقف    إلىأن يحتاج معاصروه   التغيرات  أن هذه  التي تحدث فيه وال شك  التغيرات  التربية تتالءم وطبيعة  نوع من 

 
 
أكثر تعقيدا التربية  تنمية شاملة    ومشكالت جعلت مهمة  الذي يتطلب  النوعي  البشري  املال  املسئولة عن تكوين رأس  التربوية هي  النظم  فقد أصبحت 

وقت مض ى؛ لذلك تبوأت التربية موقعا مهما في بناء املجتمعات وتطويرها وأصبحت في مفهومها املعاصر تعني صناعة اإلنسان في كل زمان  أكثر من أي  

وم ي من العلومكان وعليها تتوقف جودة بنائه، والفيزياء واحدة من العلوم املهمة التي أسهمت بصورة فاعلة في التطور اإلنساني على كافة األصعدة فه

العلم والفكر  وسيلة،  والقياس  التجربة  تعتمد  التي  التجريبية  العلوم  من  وواحدة  وتفسيرها  الطبيعية  الظواهر  بدراسة  تهتم  التي   سلو أ ي  الطبيعية 
 
  با

 
 
 (.2014، وتعد الفيزياء القاعدة التي تبنى عليها العلوم األخرى )حسين،ومنهجا

 
 
التعليمية،  ونظرا العملية  في  املفاهيم  واستراتيجيات  ألهمية  طرق  عن  البحث  في  التربويون  تحسين    تدريس  نشط  في  التدريس تسهم   عملية 

ثهم عن نماذج تدريس املفاهيم داخل الغرفة الصفية وينبغي ملعلمي العلوم ان يتبعوا طرائق  اجميع املواد وفي مختلف مراحل التعليم وتمخضت أبحول

املفاهيم  لتهيئة مناخ تعليمي مناس  حديثةوأساليب تدريسية   املفاهيم وتنميتها عند    العلمية واكتسابهاب لتكوين  املنطلق فان دراسة  املتعلم، ومن هذا 

الطلبة   اكتسابها وتكوينها عند     أصبحومعرفة خصائص وطرق 
 
   هدفا

 
التعليم األساس ي والثانوي   تربويا اي مشكلة ذات صلة   ،في جميع مستويات  ولحل 

يستخدم عقله في التفكير،   أن  إلىفي موقف استقصائي يحتاج فيه    الطالبيوضع    أن بصعوبات تعلم املفاهيم من حيث اكتسابها وفهمها فمن الضروري  

على  أ و  يعتمد  تعلم ستؤدي   إستراتيجيةن  بأية عملية  البدء  قبل  وذلك  العلمي  التقص ي  تقوم على مبدأ  ذهنه  في  النهاية    واضحة  ذي معنى   إلىفي  تعلم 

 فتجعل  
 
وحسب علم    وبالرغم مما يبذله املعلمون من جهود في تدريس مبحث الفيزياء  .(2015)خضر،على االحتفاظ بالتعلم لفترة طويلة    املتعلم قادرا

   إال؛  الباحث
 
   أن مسألة اكتساب املفاهيم والتي تتكون لدى املتعلم تبقى محورا

 
وض بعملية التدريس االهتمامات من أجل النه   إليهملا يجب أن تؤول    مهما

في مبحث   لذلك من  وخاصة  ملا  ومعرفة    أهميةالفيزياء  )معرفة كمية  املعرفة  نوعين من  فيه  يتداخل  النهائي كيفيةحيث  التصور  يتكون  وفي ضوئهما   )

مما يدل على ضعف امتالك الطلبة للمفاهيم    يستطيع امتالك املعرفة الكيفيةللمفهوم؛ فالطالب قد يمتلك املعرفة الكمية بصورة سليمة ولكنه قد ال 

   الفيزيائية بصورة صحيحة.

 مشكلة الدراسة:

نظام تعليمي ينسجم مع املعايير   تأسيس   إلىالتعليم تمثل احد التحديات التي تواجه املجتمعات املعاصرة، حيث يلزم التوجه    إصالح عملية    إن

ف لذا  واالتصاالت؛  املعلومات  وثورة  املعرفة  اقتصاد  ويواكب  اإل إالحديثة  والتطوير  التحسين  عن  بالبحث  مطالبة  املجتمع  مؤسسات  جميع  يجابي ن 

الحديثة، لذا ف العلمية  الثورة  التعليمية والتربوية هي  إملخرجات  املؤسسات  التعرف  الخ  أهم بذلك. ومن    األولىن  الالزمة لذلك هي  التحديات    إلىطوات 

 . (2010)الخطايبه،  فرص تعلم  إلىتحويلها التي تواجه الطلبة والعمل على 

 
 
الباحث مديرا في    إلحدى   وكون  والتعليم  التربية     ،األردنمديريات 

 
رئيسا الفيزياء    وعمل  دورات    إلقليم للجنة تصحيح  ولعدة   ، امتحانيهالشمال 

وقد    وباألصل  فيزياء  البكالوريوس  في  مبحث  ر  دتخصصه     الفيزياء س 
 
تمك عدة  ولسنوات  واملراحل  الصفوف  في لجميع  الطلبة  نتائج  على  االطالع  من  ن 

حليل األخرى من خالل تمقارنة باملباحث    األقلتحصيل الطلبة في الفيزياء هو    إنفوجد    امتحانيهمبحث الفيزياء المتحان الثانوية العامة ولعدة دورات  

دورة  لنتائج كل  بهم حول  الوزارة  لقاءاته  الثانوية خالل  املرحلة  يدرسون  اللذين  املعلمين من  لعدد من  استمع  كما  تؤدي    األسباب،  تلك    إلىالتي  تدني 

   لكل ذلك،النتائج  
 
ئية بوصفها من املباحث ذات األسباب التي تحول دون اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيا  إلىمن أهمية التعرف    وانطالقا

باب التي األهمية الكبرى جاءت هذه الدراسة للوقوف على تلك األسباب واقتراح الحلول املناسبة لها، وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في الكشف عن األس

في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة فيزيائية طلبة املرحلة الثانوية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين للمفاهيم التدني اكتساب  إلىتؤدي 

 وهي: األربعةت مجاالت العملية التعليمية غطاربد من خالل توزيع استبانه 

 : مجال الطالب األول املجال 

 املجال الثاني: مجال املعلم 

 املجال الثالث: مجال بيئة التعلم

 املجال الرابع: الكتاب املدرس ي 

 ل  االستبانه اشتملت على خمسة بدائوكل فقرة من فقرات  
 
، متدني بشكل كبير، متدني بشكل متوسط، متدني بشكل قليل،غير )متدني بشكل كبير جدا

 متدني( 

 أسئلة الدراسة:

 : الدراسة الحالية ستحاول اإلجابة على السؤال التالي
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الفيزيائية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين في مديرية التربية والتعليم  ما هي أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم  

 للواء قصبة اربد من وجهة نظر املعلمين 

 الدراسة:  أهمية

        :تتمثل أهمية الدراسة في

عن   • املرحلة    األسبابالكشف  في  الفيزياء  ملبحث  التدريس  عملية  تواجه  املفاهيم   الثانويةالتي  تثبيت  على  تركز  التي  التعليمية  العملية  ظل  في 

 التربوية واملعلومات في عقول الطلبة ورفدهم بالخبرات التي تساعدهم على اكتساب املفاهيم.  واملبادئ 

 الطلبة.  إلىاملفاهيم بالصورة الصحيحة   إيصالالتي تحول دون  اباألسبآراء معلمي املرحلة الثانوية حول  إلىالتعرف  •

تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية والتي تحول دون تأدية    إلىتؤدي  التي    األسبابآراء املعلمين حول    إلىالتعرف    أهميةبيان   •

التدريس والتقويم    أدوارهم  استراتيجيات  التقليدي والتنويع في  التدريس  الصحيح لالبتعاد عن  الطالب محور   أنعلى    الحديثة مؤكدينبالشكل 

 العملية التعليمية. 

 حدود الدراسة:

 الدراسة على معلمي ومعلمات مبحث الفيزياء في املدارس الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين. راقتصاالحدود البشرية:  •

 الدراسة على املدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.  اقتصارالحدود املكانية:  •

 .  2018/2019الحدود الزمانية: اقتصار الدراسة على الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  •

 مصطلحات الدراسة:

   للمرحلة الثانوية  مبحث الفيزياء 
 
لصفوف املرحلة الثانوية بكل ما تحتويه   األردنجميع مقررات الفيزياء التي حددتها وزارة التربية والتعليم في    :إجرائيا

 معارف ومهارات وحقائق ومبادئ ومفاهيم. من

 
 
إجرائيا الفيزيائية  تمكن  :املفاهيم  والتي  الفيزياء  كتب  في  ما  لخبرة  تعرضه  عند  الطالب  لدى  تتكون  التي  الذهنية  األصناف  الصورة  بين  التمييز  من  ه 

 املختلفة واملرتبطة بحياة املتعلم. 

   يم الفيزيائية ها كتساب املفاتدني  
 
ه ونما يتعلمضعف قدرة طلبة املرحلة الثانوية في اكتساب املفاهيم الفيزيائية وتطبيقها في الحياة العملية م  :إجرائيا

 في كتابي الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين ملبحث الفيزياء.

اربد: والتعليم للواء قصبة  التربية  التربية والتعليم في    إحدى   مديرية  التربية والتعليم    األردنمديريات  تتبع وزارة  والتي تعمل على تنظيم   األردنيةوالتي 

 العملية التعليمية وتشرف عليها للمدارس الحكومية والخاصة ضمن منطقة جغرافية محددة باملدارس املوجودة داخل حدود لواء قصبة اربد.

 اإلطار النظري: 

 
 
الالزمة لفهم تعقيداتت العلوم األساسية  الفيزياء من  للعالم، حيث تعد مساهمة    عد  التكنولوجي  التقدم  الحديثة، وتلزم ملواكبة  التكنولوجيا 

 كبير في العديد من االختراعات واالكتشافات الحديثة والتي يبنى عليها العلم الحديث؛ كما وقد تساعد في تفسير الكثير من األحداث التي  أثرالفيزياء ذات 

 تواجه الناس في مجاالت حياتهم اليومية 
 
بين الطلبة بشكل عام مقارنة   ، ورغم األهمية الكبيرة التي تحظى بها الفيزياء إال أنها تبقى املبحث األقل تفضيال

رياضية ) باملباحث العلمية األخرى؛ ملا يتطلب كتخصص من املتعلمين أن يقوموا بتوظيف مهارات ذهنية غير عادية؛ كما يتطلب منهم استخدام مهارات 

  إلىوالحساب(، واالنتقال من املحسوس  الجبر والهندسة
 
 بشكل خاص للكثيرين من الطلبة.  املجرد؛ مما يجعل تعلم الفيزياء صعبا

التي تشير   بالدراسات  األدبيات تزخر  الطلبة ينظرون    إلىإن  انه مبحث صعب وغير مثير لالهتمام، وفي    إلىأن  الفيزياء بشكل عام على  مبحث 

أن السبب الرئيس الذي   إلى( عن عدم اهتمام طلبة املدارس الثانوية في اململكة املتحدة تناولت مبحث الفيزياء، توصلت  Williams, 2003دراسة وليام )

 
 
  يقدمه الطلبة هو أنهم يعتبرون مبحث الفيزياء مبحثا

 
 ويتوقعون بان قدرتهم على فهم مواضيع في الفيزياء قليلة. صعبا

في مجالي   كما أن اكتساب الطلبة في املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية تعد من التحديات على الرغم من التقدم العلمي وسيطرة الثورة العلمية

رغم وجود كتاب مخصص ملبحث الفيزياء مستقل للصفين الحادي عشر  املعلومات والتصاالت على حياة الناس بشكل عام وعلى الطلبة بشكل خاص  

إضافة   العامة،  العلوم  الفيزيائية ضمن مبحث  املفاهيم  تدرج  إذ  الدنيا  األساسية  الصفوف  في  نحو مختلف عما هو عليه  توفر   إلىوالثاني عشر على 

ال التقويم  أساليب  املدارس، واستخدام  الحديثة في بعض  املخبرية  أن األجهزة  إال  املعلمين؛  لها  التي يخضع  العلمية والدورات  املعلومات  واقعي، وحجم 

 (. 2009الطلبة يواجهون تحديا في فهم مبحث الفيزياء في هذه املرحلة ويعتقدون انه مبحث معقد )الجيوس ي، 
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دراسة عليمات في  فيها  2018)  وكذلك  تناول  التي  الصف    أثر(  لدى طالب  العلمية  املفاهيم  واكتساب  التعلم  دافعية  في  املتمازج  العلم  نموذج 

املجموع درست  بينما  التجريبية  املجموعة  لتدريس  متمازج  تعلمي  تعليمي  نموذج  ضوء  في  تعليمية  مادة  إعداد  خالل  من  وذلك  األساس ي،  ة التاسع 

والتي درست   أفضلأن درجات أداء الطالب على مقياس الدافعية للتعلم للمجموعة التجريبية    إلىالضابطة بالطريقة االعتيادية وتوصلت تلك الدراسة  

 الدراسة باستخدام النموذج في تدريس الفيزياء.وأوصت وفق النموذج املعد، 

عدد فان  لذلك  األدبي  املسار  واختيار  الثانوية  املرحلة  في  العلمي  املسار  اختيار  عن  عام  بشكل  الطلبة  عزوف  األردن    يالحظ  طلبة  من  قليل 

ياء، علوم ارض( يدرسون الفيزياء باملرحلة الثانوية في املسار العلمي، حيث يسمح للطلبة اختيار ثالثة مباحث من أصل أربعة مباحث )فيزياء، كيمياء، أح

لبة في مبحث الفيزياء للسنوات السابقة مقارنة  انخفاض نسبة نجاح الط  إلىفي امتحان شهادة الثانوية العامة؛ كما تشير نتائج امتحان الثانوية العامة  

أن    إلىأن زيارات املشرفين للمعلمين في الغرفة الصفية واالستماع آلراء املعلمين والطلبة في املدارس الثانوية تشير    إلىباملباحث العلمية األخرى؛ إضافة  

ف الفيزياء  ملبحث  األساسية  واملفاهيم  املهارات  المتالك  يفتقرون  يصعب الطلبة  املبحث  هذا  يعتبرون  الطلبة  أن  كما  السابقة؛  )الصفوف(  املراحل  ي 

األداء األمثل للتعامل مع تدريس مبحث الفيزياء وتقديمه للمتعلم بشكل سهل يواجه عدد من التحديات؛ لذا جاءت هذه    إلىفهمه؛  لذلك فان الوصول  

الفي للمفاهيم  الطلبة  اكتساب  تدني  أسباب  للتعرف على  في مديرية الدراسة  الثانوية  املرحلة  في  الفيزياء  تدريس مبحث  في  املعلمين  تواجه  والتي  زيائية 

 التربية والتعليم للواء قصبة اربد. 

 الدراسات السابقة:

، والكيمياء، والرياضيات ب عن االلتحاق بتخصصات الفيزياءتقص ي أسباب عزوف الطال  إلىبدراسة هدفت  (2019)  لقاسم وعوادأبو صاع و ا  قام •

(، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 2017/2018في الفصل الثاني من العام الدراس ي )خضوري، وأجريت الدراسة    -التقنية  فلسطينفي جامعة  

 976خضوري )الذكور( من خريجي الفرع العلمي والبالغ عددهم) -طالب جامعة فلسطين التقنية
 
 244ة من ). تكونت عينة الدراس( طالبا

 
، وتم ( طالبا

املنهج الوصفي وذلك ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة. وصمم الباحثون    استخدماختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة  

للدراسة، وهي   الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في ج  استبانهأداة  االلتحاق بتخصصات  الطالب عن  التقنيةتقيس أسباب عزوف    -امعة فلسطين 

)  إذخضوري؛   الثبات )25تكونت من  األداة وثباتها، فبلغ معامل  التحقق من صدق  نتائج  0.72( فقرة، موزعة في خمسة مجاالت، وقد تم  (. وأظهر 

ت( حصلت على أعلى نسبة  أسباب تتعلق بقلة التوعية لتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضياالدراسة أن استجابة الطالب على املجال الثاني )

أسباب تتعلق بمجاالت العمل واستكمال الدراسات العليا   (، بينما جاء ترتيب املجال الخامس )%84.8للمجال)  املئوية الكليةبلغت النسبة    إذقبول  

 
 
ثانيا التخرج(  بلغت  بالترتيب  بعد  كلية  قبول  األول %78.7)  بنسبة  املجال  جاء  كذلك  ا   (،  بصعوبة  تتعلق  الفيزياء،  )أسباب  تخصصات  في  لدراسة 

  والكيمياء، والرياضيات(
 
  (الطالب ورغباتهأسباب تتعلق بميول (، وجاء املجال الرابع )%72.1) في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت ثالثا

 
في الترتيب   رابعا

( بلغت  كلية  قبول  الثالث(62.7بنسبة  املجال  بينما حل  اجتماعية     ،  أسباب   ( 
 
)  وأسرية(خامسا بلغت  كلية  قبول  بنسبة  الترتيب  (، وقد %52.9في 

الدراسة   نتائج  نظر    أنأظهرت  وجهات  بين  تباينا  التقنية  طالبهناك  فلسطين  بتخصصات    -جامعة  االلتحاق  عن  عزوفهم  أسباب  في  خضوري 

 وع التخصص(. الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، وفقا ملتغيرات الدراسة ) البرنامج األكاديمي، ون

•   ( العلواني  دراسة  هدفت    (2018وفي  املرحلة    إلىوالتي  في  الفيزياء  مادة  تدريس  صعوبات  نظر    اإلعداديةتحديد  وجهة  من  األنبار  محافظة  في 

الداللة    وإيجاداملدرسين   ذات  الوصفي    اإلحصائيةالفروق  املنهج  استخدام  تم  الخبرة(  الجنس، سنوات   ( متغيرات  بحسب  الدراسة  آراء عينة  في 

وتطوير   )    استبانهاملسحي،  مجاالت  ستة  اشتملت  الفيزياء  مادة  تدريس  صعوبات  الوسائل األهدافلقياس  التدريس،  طرائق  املدرس ي،  الكتاب   ،

( مدرس ومدرسة، ولتحليل البيانات استخدمت  79وصدقها وتم تطبيقها على عينة مكونة من )من ثباتها    التحققالتعليمية، املدرس، الطالب ( وتم  

للتعرف على داللة الفروق، وكانت أهم النتائج التي (  one-way Anova)األحادي ( لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين  t-test)  معادلة فيشر واختبار

مية جاء باملرتبة األولى من حيث صعوبات التدريس في حين جاء مجال األهداف باملرتبة األخيرة، كما  توصلت إليها الدراسة أن مجال الوسائل التعلي

 لم تظهر أية فروق ذات داللة تبعا ملتغير الجنس، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة تبعا ملتغير سنوات الخبرة.

االلتحاق باملسار العلمي باملرحلة الثانوية حيث استخدمت استبانه للتعرف على عزوف الطلبة عن باب حول أس (2013  )كبر  دراسة قام بها  وكذلك •

ا  العلمية واألجهزة  املختبرات  للطلبة؛ وذلك لقلة  املجردة  العلمية  املفاهيم  إيصال  أن األسباب تعود لصعوبة  املعلمين فتبين  لحديثة، وجهات نظر 

 اإلرشاد التربوي املنهي للطلبة وتدريب املعلمين النوعي. وأسباب تتعلق بالكتاب املدرس ي من حيث طريقة العرض، و 

الستكشاف صعوبة مبحث الفيزياء في املدرسة الثانوية في نيجيريا من وجهة نظر الطلبة، حيث هدفت   (Stella, 2013)   ستيال   دراسة قام بها   كذلك •

تشكل تحدي وما هي هذه التحديات. جاءت من خالل استخدام استبانه وزعت   أنهامجاالت الفيزياء التي اعتبرها الطلبة  إلىالتعرف  إلىهذه الدراسة  

منهم) الطلبة  )  اإلناث(من  306على  طلب524و  الذكور من  )( من  استبانه على  توزيع  تم  كما  النهائي؛  الثانوية  املرحلة   52ة 
 
يدرسون    ( معلما ومعلمة 

ارس الثانوية في نيجيريا، وأظهرت النتائج أن هناك ثالثة مصادر رئيسة لتحديات تعلم الفيزياء وهي: طبيعة املوضوع، وعوامل التدريس الفيزياء في املد
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التقييم؛ كما املعلم والكتاب(،  بافتقارها    وجد  )  تتميز  املدرس ي، والتي عادة ما  الكتاب  الطلبة يواجهون تحدي في فهم موضوعات محددة في   إلى أن 

الغرفة   أمثلة ملموسة، التساؤالت في  الطلبة تحدي في حل املشكالت بمفردهم وطرح  الكثير من  الرياضية؛ كما وجد  العمليات  الكثير من  وتتطلب 

    الصفية.

جاءت هذه الدراسة للكشف عن الصعوبات التي تواجه مدرس الفيزياء في املرحلة الثانوية ومقترحات وحلول لعالجها    (2010  )  في دراسة العلوانيو •

التي تكمن وراء صعوبة تدريس مبحث الفيزياء في املرحلة الثانوية في مدارس ليبيا فأظهرت ان  الصعوبات    األسبابتحديد    إلىفي ليبيا  حيث سعت  

في املدرس  تواجه  قلة    التي  املادة،  طبيعة  في:  تتمثل  الثانوية  املدارس  في  الفيزياء  الحديثة،   األجهزة تدريس مبحث  التقنية  استخدام  العلمية، عدم 

 وطرق التقويم التقليدية.

بها شبيب  • قام  دراسة  في  في مدارس  إلىهدفت    (2017)  وكما  املتوسطة  املدارس  في  الحديثة  الفيزياء  تطبيق  في  الصعوبات  محافظة   التعرف على 

( من  الدراسة  عينة  تكونت  املعلمين،  منظور  من   127بغداد 
 
معلما االستبيان    (  الباحث  واستخدم  الثالثة،  الكرخ  مديرية  معلمي  جمع   كأداة من 

اللذين املعلمين  التأكد من صدق وثبات    فأكثر  ( سنوات5)خبرتهم    البيانات بعد تطبيقها على  الباحاألداة بعد  الحسابية  ، استخدم  املتوسطات  ث 

تفسير   الدراسة  لغرض  أوضحت  التالي  أنالنتائج.  الترتيب  في  كانت  في   :الصعوبات  الحديثة  لالتجاهات  التعليمية  بالبيئة  املتعلقة  الصعوبات   (

قدم   ذلك  ضوء  وفي  باملعلم(  املتعلقة  الصعوبات  بالطالب،  املتعلقة  الصعوبات  باملنهج،  املتعلقة  الصعوبات  من التدريس،  مجموعة  الباحث 

   التوصيات واملقترحات.

برنامج محوسب بالخرائط املفاهيمية في معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطلبة الصف الحادي عشر العلمي    أثربدراسة    (2010)  غانمقام    ذلكك •

 62من )لعينة مكونة    األسئلةعلى مجموعة من    اإلجابةوذلك من خالل  
 
في فلسطين،   (بيت الهيا)في مدينة    لعلمي  ( من طلبة الصف الحادي عشرا

 33( طالبا وطالبة واملجموعة الضابطة تكونت من )29ن )وكانت قد تكونت املجموعة التجريبية م
 
وطالبة وتم بناء برنامج محوسب بالخرائط   ( طالبا

ي معالجة  املفاهيمية لدروس وحدة امليكانيكا من كتاب الحادي عشر العلمي، وظهرت النتائج لتلك الدراسة فعالية البرنامج املحوسب ودوره الفعال ف

 اجه الطلبة في تعلم مبحث الفيزياء.بعض صعوبات التعلم التي تو 

الشعيلي  • بها  قام  دراسة  تؤدي    (2006)  وفي  التي  العوامل  تقص ي مجموعة  للقسم   إلىحول  العام  التعليم  في  العامة  الشهادة  طلبة  تدني تحصيل 

تدني التحصيل في   أننتائج الدراسة    أظهرتوقد    2003/2004مان للعام الدراس ي  العلمي في الفيزياء من وجهة نظر املعلمين واملشرفين في سلطنة ع  

يعود   املعلمين  نظر  الفيزياء من وجهة  امل إلىمبحث  دليل  املدرس ي،  الكتاب  الطالب،  :  فيعود    وأساليبعلم،  املشرفين  نظر  : إلىالتقويم، ومن وجهة 

 الكتاب املدرس ي، دليل املعلم، الطالب، 
 
 التقويم.  أساليب وأخيرا

بها    كذلكو  • قام  الفيزياء حيث   أسبابتناولت    (Zohar, 2005)زوهار  دراسة  نظر معلمات  الصفية من وجهة  الحصة  في  الطالبات  تدني مشاركة 

   أنيصنفن  
 
الصعبة محليا املباحث  الفيزياء ضمن قائمة     مبحث 

 
العلمية    ودوليا باملباحث  النجاح مقارنة  ؛ كما يالحظ  األخرى ومؤشر ذلك عالمات 

نسبة    أن  إلىن الدول املتقدمة عن املشاركة في الحصة الصفية؛ فتوصلت الدراسة  عزوف معظم الطالب الذكور في املرحلة الثانوية في عدد كبير م

وتجعلها  الدراسة بالبحث عن طرق تساعد املعلمين على تدريس مبحث الفيزياء  أوصتعزوف الطالبات كبير عن املشاركة داخل غرفة الصف وعليه 

 تشويقا للطلبة. أكثر

الباحث   السابقة يجد  الدراسات  نتائجها    أنوفي ضوء  الدراسات تشير  التدريس    أن  إلىمعظم  لهما    وإعدادطريقة  التعليمية  بالغ في   أثراملادة 

مجموعة   أشارت(، فيما  2013والعلواني،  2017وشبيب،  2010وغانم،    2005وزوهار،  2006اكتساب املفاهيم وزيادة التحصيل بشكل عام.)الشعيلي،  

الدراسات   التقويم   أن  إلىمن  وطرق  )والعلواني،  أثرذات    املعلم،  للتعلم  الطلبة  اكتساب  كما  20065والشعيلي،    2010في  القاسم أ (  دراسة  ن 

 سبب من أسباب عدم اختيار الطالب مبحث الفيزياء.قلة التوعية  أن إلى أشارت في نتائجها ( قد 2019وآخرون)

 : واإلجراءاتالطريقة 

   منهجية البحث:  

عن طريق    البياناتجله حيث تم جمع  أ التي اختيرت الدراسة من    لألهدافمالءمة    األكثراستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كونه هو  

 ( وتم عرض النتائج في جداول يسهل قراءتها. spss)اإلحصائي تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج  وأهدافهاصممت لتتناسب  أداة 

 : وعينتها الدراسةمجتمع 

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الفيزياء اللذين يدرسون الصفين الحادي عشر والثاني عشر العلميين في املدارس الثانوية في تكو  

وعددهم) اربد  قصبة  للواء  والتعليم  التربية     (175مديرية 
 
الدراسة  ومعلمة    معلما مجتمع  نفسها  هي  الدراسة  عينة  كانت  االستجابات وقد  عدد  وكان 

 ( استجابة فقط.165الصالحة للتحليل )
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 أداة الدراسة: 

 الدراسة:  ألداة األوليةالصورة 

تدني اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية والتي تواجه   أسباب( فقرة لقياس  25من استبانه مكونه من )  األوليةفي صورتها  الدراسة    أداة تكونت  

العلميين، وتم توزيعها   الحادي عشر والثاني عشر  الفيزياء للصفين  الطالب، مجال    أربعة  إلىاملعلمين واملعلمات في تدريس مبحث  مجاالت هي ) مجال 

 . املعلم، مجال بيئة التعلم، مجال الكتاب املدرس ي (

 الدراسة:أداة صدق 

تخصصين في الفيزياء في وزارة التربية والتعليم وقد طلب إليهم امل( محكمين من القادة التربويين 10لقد تم التحقق من صدق األداة بعرضها على )

التي يرون أنها ال   الحكم على االستبانة من حيث جودة الصياغة اللغوية ودرجة االنتماء للمجال الذي تقيسه ودرجة الوضوح وتعديل أو حذف الفقرة 

 ( فقرة.22)تحقق هدف االستبانه وبعد جمعها تم إعادة صياغة فقراتها وفق ما تم االتفاق عليه من قبل املحكمين وبه بلغ عدد الفقرات املتفق عليها 

 ثبات أداة الدراسة:

 يوضح ذلك. ( 1والجدول ) ألفاالدراسة باستخدام معادلة كرونباخ  ألداة تم التحقق من االتساق الداخلي 

 الصورة النهائية ألداة الدراسة: 

 ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت كما في الجدول أدناه:22أصبحت أداة الدراسة استبانه تتألف من )

 كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة (: معامالت 1جدول )

 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات املجال  الرقم

 0.93 6 الطالب 1

 0.86 6 املعلم  2

 0.91 4 بيئة التعلم  3

 0.88 6 الكتاب املدرس ي  4

الجدول) )  1يظهر  بين  تراوحت  الدراسة  لجميع مجاالت  ألفا  أن معامالت كرونباخ  وأدناها مجال   0.93  –  0.86(  الطالب  أعالها مجال  كان   )

 املعلم وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة. 

 إجراءات الدراسة: 

 الخطوات التالية: بإتباعقام الباحث في دراسته 

 . الدراسة إجراءخذ املوافقة من وزارة التربية والتعليم على أ  •

 .مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد في اختيار عينة الدراسة من معلمي ومعلمات الفيزياء •

 . الدراسة وحساب صدقها وثباتها أداة بناء  •

 . قبل املشرفين على املعلمين واملعلماتتوزيع االستبانه من  •

 . الالزمة اإلحصائيةاملعالجات  وإجراءجمع البيانات من االستجابات وتحليلها  •

 . مناقشة النتائج وصياغة التوصيات املناسبة في ضوء تلك النتائج •

الدراسة افرد عينة  طلب من  املعلمين    ولقد  االستبانة من  يقدر اللذين سيجيبون على فقرات  أن  نظره  وا واملعلمات  أهمية   م من وجهة  درجة 

 الفقرة والتي برأيه تمثل سببا في تدني اكتساب املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة املرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء قصبة اربد. 

 تصحيح املقياس:

آراء   الخماس ي بهدف قياس  الباحث مقياس ليكرت     قيمة رقمية كاآلتي:  طيتأع  الدراسة حيثعينة    أفراداستخدم 
 
(، متدني 5)متدني بشكل كبير جدا

 (1)ي(، غير متدن 2(، متدني بشكل قليل)3متوسط) ل(، متدني بشك4بشكل كبير)

 النتائج: 

الدراسة   املعلمين واملعلمات    أسبابمعرفة    إلىهدفت هذه  الفيزيائية من وجهة نظر  للمفاهيم  الثانوية  املرحلة  اكتساب طلبة  في مديرية  تدني 

 التربية والتعليم للواء قصبة اربد. 

)  وجاءت وبمتوسط حسابي  الفيزياء  مبحث  تدريس  في  األول  التحدي  يشكل  الطالب  مجال  أن  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  (  3.86أهم 

( وأهمية نسبية 2.78(، ومجال املعلم بمتوسط حسابي )%64.6( وأهمية نسبية )3.23(، ثم مجال بيئة التعلم بمتوسط حسابي)%77.2وأهمية نسبية )

 (، وأخ55.6%)
 
 .(53.6( وأهمية نسبية )2.68مجال الكتاب املدرس ي بمتوسط حسابي ) يرا
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لتقديرات   الحسابية  املتوسطات  على  معيار    أفرادوللحكم  على  االعتماد  تم  االستجابات  تلك  بين  دقيقة  مقارنات  ولتوفير  الدراسة  من عينة 

( وأقل %45( فما دون لكل استجابة على الفقرة تعتبر منخفضة بينما العالمة التي تنحصر ما بين أكبر من )%45تصميم الباحث اعتمد فيه أن العالمة )

 أدناه.( 2الجدول )كما في  ( تعتبر مرتفعة%100( و )%75( تعتبر متوسطة والتي تنحصر مابين )%75من )

 درجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة  :(2جدول )

 درجة األهمية  مدى الدرجات املقبول  الدرجة 

 مرتفعة  5  - 3.75 3

 متوسطة  3.74 – 2.26 2

 منخفضة  2.25 – 1 1

 ولقد جاءت نتائج الدراسة على النحو اآلتي: 

الحسابية   املتوسطات  الدراسة    إفرادالستجابة    النسبية  ألهميةلاملئوية    واألوزانتم حساب  الثانوية    ألسباب عينة  املرحلة  اكتساب طلبة  تدني 

 أدناه ( 3للمفاهيم الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد كما في الجدول )

 األربعةملجاالت الدراسة  ألهمية النسبيةئوية لواألوزان امل املتوسطات الحسابية :(3جدول )

 األهمية درجة  النسبية%  األهمية  املتوسط الحسابي  املجال  الرتبة  رقم املجال 

 مرتفعة  77.2 3.86 الطالب 1 1

 متوسطة  64.6 3.23 بيئة التعلم  2 3

 متوسطة  55.6 2.78 املعلم  3 2

 متوسطة  53.6 2.68 الكتاب املدرس ي  4 4

 متوسطة  62.8 3.14 األداة ككل 

الجدول   من  عن    أن  أعاله يظهر  واملعلمات  املعلمين  الستجابة  الحسابية  للمفاهيم    أسباب املتوسطات  الثانوية  املرحلة  طلبة  اكتساب  تدني 

( وجاء ترتيب املجاالت من حيث املتوسط الحسابي على   77.2 – 53.6( وبأهمية نسبية )  3.86 – 2.68في املرحلة الثانوية حيث تراوحت بين ) الفيزيائية

ية نسبية ( وبأهم3.14وكان املتوسط الحسابي لالستبانه )  ( %77.2( وبأهمية نسبية )3.86مجال الطالب في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )  النحو اآلتي:

 أما بالنسبة لفقرات كل مجال من املجاالت األربعة فكانت على النحو اآلتي: (62.8%)

 
 
 : : مجال الطالب  أوال

 (4كما في الجدول ) عينة الدراسة في مجال الطالبأفرادالستجابة  األهميةاملئوية ودرجة  واألوزانتم حساب املتوسطات الحسابية 

 لفقرات مجال الطالب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية  :(4جدول )

 األهمية درجة  النسبية%  األهمية  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة  الرتبة 

 مرتفعة  93.0 4.65 ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة  2 1

 مرتفعة  83.0 4.15 قلة املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة  6 2

 مرتفعة  75.2 3.76 زيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية  1 3

 متوسطة  73 3.65 ضعف الرغبة لدى الطلبة لدراسة الفيزياء 3 4

 متوسطة  71.8 3.59 ضعف في امتالك الطلبة للمهارات العلمية  5 5

 متوسطة  67.6 3.38 اعتماد الطلبة على الحفظ  4 6

 مرتفعة  77.2 3.86 املجال ككل 

( 4.65 – 3.38العينة على كل فقرة من فقرات مجال الطالب تراوحت ما بين ) أفرادان املتوسطات الحسابية الستجابة  أعاله يظهر من الجدول 

 األولى   املرتبةضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة في    (وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي:93  -  67.6وبأهمية نسبية )

ال%93( وبأهمية نسبية )4.65متوسط حسابي ) املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة بمتوسط حسابي )( وفي املرتبة  ( %83( وبأهمية نسبية )4.15ثانية قلة 

 . (%77.2( وبأهمية نسبية )3.86وكان املتوسط الحسابي ملجال الطالب )

 
 
 : املعلم: مجال ثانيا

 (5عينة الدراسة في مجال املعلم كما في الجدول ) أفرادتم حساب املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة 
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 املعلم املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال  :(5جدول )

 درجة ألهمية  األهمية النسبية%  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة  الرتبة 

 متوسطة  64.2 3.21 ضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية  9 1

 متوسطة  61.2 3.06 والتقويم الحديثة ضعف املعلم في استخدام استراتيجيات التدريس  10 2

 متوسطة  53.6 2.68 زيادة نصاب املعلم  7 3

 متوسطة  53.2 2.66 كثرة الدورات التي ليس لها عالقة بتخصص املعلم  11 4

 متوسطة  53.0 2.65 مع املعلم  اإلدارةقلة تعاون  12 5

 متوسطة  48.0 2.40 تدريس مبحث الفيزياء من معلمي التخصصات األخرى  8 6

 متوسطة  55.6 2.78 املجال ككل 

(  3.21  –  2.40املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال املعلم تراوحت بين )  أن  أعاله يظهر من الجدول  

في املرتبة   ضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية  ( وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي:64.2  –  48.0وبأهمية نسبية )

ضعف املعلم في استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة بمتوسط   ( وفي املرتبة الثانية%64.2( وبأهمية نسبية )3.21حسابي)األولى بمتوسط 

 (. %55.6( وبأهمية نسبية )2.78( وكان املتوسط الحسابي ملجال املعلم )%61.2( وبأهمية نسبية )3.06حسابي)

 
 
 :: بيئة التعلمثالثا

 ( 6عينة الدراسة في مجال بيئة التعلم كما في الجدول )ية ودرجة األهمية الستجابة أفراد املتوسطات الحسابية واألوزان املئو تم حساب 

 بيئة التعلم املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال  :(6جدول )

رقم   الرتبة 

 الفقرة

املتوسط   الفقرة

 الحسابي 

درجة   األهمية النسبية% 

 األهمية 

 متوسطة  73.8 3.69 قلة الوسائل التعليمية في املدرسة  13 1

 متوسطة  63.0 3.15 قيم مختبر في املدرسة  أوعدم وجود مختبر  14 2

 متوسطة  62.4 3.12 قلة حصص الفيزياء في الفترة الصباحية على البرنامج 16 3

 متوسطة  59.2 2.96 بيئة صفية غير مناسبة  15 4

 متوسطة  64.6 3.23 املجال ككل 

  –  2.96املتوسطات الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال بيئة التعلم تراوحت بين )  أنيظهر من الجدول أعاله  

قلة الوسائل التعليمية في املدرسة في املرتبة   ( وجاء ترتيب الفقرات من حيث املتوسط الحسابي على النحو اآلتي:73.8  –  59.2( وبأهمية نسبية )3.69

ح  األولى )بمتوسط  )3.69سابي  نسبية  وبأهمية  الثانية73.8%(  املرتبة  وفي   )  ( حسابي  بمتوسط  املدرسة  في  مختبر  قيم  أو  مختبر  وجود  (  3.15عدم 

 (.%64.6( وبأهمية نسبية )3.23( وكان املتوسط الحسابي ملجال بيئة التعلم )%63.0وبأهمية نسبية )

 
 
 : مجال الكتاب املدرس يرابعا

 (7ية واألوزان املئوية ودرجة األهمية الستجابة أفراد عينة الدراسة في مجال الكتاب املدرس ي كما في الجدول )تم حساب املتوسطات الحساب

 الكتاب املدرس ي املتوسطات الحسابية واألوزان املئوية لألهمية النسبية لفقرات مجال  :(7جدول )

رقم   الرتبة 

 الفقرة

املتوسط   الفقرة

 الحسابي 

 درجة األهمية  النسبية% األهمية 

 مرتفعة  76.8 3.84 بالحياة العملية  الفيزيائية  قلة ربط املفاهيم 18 1

 متوسطة  62.8 3.14 كثرة املفاهيم الفيزيائية في الكتاب  17 2

 متوسطة  61.0 3.05 كثرة املادة التعليمية وعدم املقدرة على تنفيذ األنشطة  21 3

 متوسطة  47.0 2.35 أعلى من قدرات الطالب املستوى العلمي للكتاب  19 4

 منخفضة  41.6 2.08 قلة استخدام الرسوم واألشكال التوضيحية في الكتاب  22 5

 منخفضة  32.8 1.64 قلة تركيز أسئلة الكتاب على املفاهيم الفيزيائية  20 6

 متوسطة  53.6 2.68 املجال ككل 

 1.64الحسابية الستجابة املعلمين واملعلمات عن كل فقرة من فقرات مجال الكتاب املدرس ي تراوحت بين )يظهر من الجدول أعاله أن املتوسطات 

–  3.84( نسبية  وبأهمية  اآلتي:76.8  –  32.8(  النحو  على  الحسابي  املتوسط  حيث  من  الفقرات  ترتيب  وجاء  بالحياة   (  الفيزيائية  املفاهيم  ربط  قلة 

بمتوس األولى  املرتبة  في  )العملية  حسابي  )3.84ط  نسبية  وبأهمية  حسابي   76.8(  بمتوسط  الكتاب  في  الفيزيائية  املفاهيم  كثرة  الثانية  املرتبة  وفي   )%

 .(%53.6( وبأهمية نسبية )2.68( وكان املتوسط الحسابي ملجال الكتاب املدرس ي )%62.8( بأهمية نسبية )3.14)
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( وذات  8الجدول  املجاالت  جميع  في  الفقرات  أهم  يظهر  تحتاج  (  والتي  املرتفعة  واملشرفين   إلىاألهمية  واملعلمات  املعلمين  قبل  من  املتابعة  من  املزيد 

 .التربويين واإلدارة التربوية

 ولجميع املجاالت  لألهمية النسبية يمثل الفقرات ذات األهمية املرتفعة واملتوسطات الحسابية لها واألوزان املئوية :(8جدول )

 

 الرتبة 

رقم  

 الفقرة

املتوسط   الفقرة املجال 

 الحسابي 

األهمية  

 النسبية% 

 93.0 4.65 ضعف مهارات الرياضيات لدى الطلبة  الطالب 2 1

 83.0 4.15 املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة قلة  الطالب 6 2

 76.8 3.84 قلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية  الكتاب املدرس ي  18 3

 75.2 3.76 زيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية  الطالب 1 4

 73.8 3.69 قلة الوسائل التعليمية في املدرسة  بيئة التعلم  13 5

 النتائج: مناقشة 

مجال  أسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد تمثلت باآلتي: أنأظهرت النتائج 

تاله مجال األولى  باملرتبة  جاء  التعلم   الطالب  املدرس ي.  وأخيرا مجال    املعلم ومجال    بيئة  )الكتاب  الشكل  في  كما  البياني  املتوس (  1والرسم  طات  يوضح 

 الحسابية للمجاالت األربعة: 

 
 العالقة بين املجاالت األربعة ألسباب تدني اكتساب طلبة املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيائية التي تواجه املعلمين   :(1الشكل )

 واملعلمات في التدريس واملتوسطات الحسابية الستجابتهم على فقرات االستبانة 

 الفقرات لكل مجال فكانت على النحو اآلتي:  إلىوأما بالنسبة 

فيب • الطالب  )مجال  الجدول  لدى   أصعبأن    (4ين  الفيزيائية  املفاهيم  قلة  تالها فقرة  الطلبة  لدى  الرياضيات  مهارات  هي ضعف  الفقرات  هذه 

ذلك   ويعزى  العمودي    إلىالطلبة،  بالتكامل  االهتمام  وضعف  السابقة،  الصفوف  في  الطلبة  تأسيس  العلمية  واألفقيضعف  لقلة   ؛للمفاهيم 

  بإعطاء   أن يكتفيالسنوات السابقة، وهذا يجعل املعلم    استخدام املواد والوسائل العلمية املحسوسة منها واملجردة في تدريس العلوم والفيزياء في

لدى الطلبة بسبب ضيق الوقت وكتاب   ملفاهيميا يواجه تحدي في معالجة املهارات الرياضية الالزمة مما يقلل املخزون  نهأ العموميات للطلبة؛ كما 

يتم الترتيب في نهاية املرحلة األساسية العليا لعقد امتحان تشرف   أنمحدد، ومن وجهة نظر الباحث يرى    زمني  إطارينجز ضمن    أنجب  مدرس ي ي

يتم توزيع  االمتحانا  إدارة عليه   الضعف ومعالجته، وفي ضوء ذلك  للوقوف على هذا  الوزارة  األكاديمية في ت واالختبارات في  املسارات  الطلبة على 

   املرحلة الثانوية.

، وضعف استخدامه  ( أن الفقرتين املتعلقتين بضعف املعلم في استخدام األجهزة املخبرية وتنفيذ التجارب العلمية5مجال املعلم فيبين الجدول ) •

أن بعض املعلمين ال يمتلكون املهارة الكافية لتنفيذ تجارب   إلىالستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة حيث جاءت مرتفعة األهمية. ويعود ذلك  

التدريس املباشر، والعامل اآلخر  إعطاء املفاهيم الفيزيائية باستخدام طريقة    إلىالفيزياء وربط املفاهيم الفيزيائية السابقة بالجديدة؛ لذلك يلجأ  
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الطلبة    إكسابهو أن البعض من املعلمين ال يمتلكون مهارة استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة والتي من املمكن أن تمكنهم من  

 املفاهيم الفيزيائية بسهولة وتتيح لهم طريقة للتأكد من مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم املرجوة.

• ( الجدول  التعلم فيبين  بيئة  الترتب    أن(  6مجال  الصعوبة  املجال جاءت مرتفعة نوعا ما فاحتلت من حيث  الوسائل    األول فقرات هذا  فقرة قلة 

   مختبرقيم    أوالتعليمية في املدارس، ثم تلتها فقرة عدم وجود مختبر علوم  
 
   في املدرسة؛ فالوسائل التعليمية تلعب دورا

 
فاهيم في توضيح امل  أساسيا

ة  الفيزيائية وخاصة املجردة منها فهي تساعد الطلبة على توظيف كافة حواسه لترسيخ هذه املفاهيم في ذهنه، واستخدام وسائل تعليمية متنوع

   أكثريجعل الطلبة  
 
دقة هم على تنمية االكتشاف و كونها تعمل على بناء املفاهيم بصورة صحيحة مما يساعد  إلى  إضافةللمبحث الدراس ي    تشوقا

 
 
لهذه الغاية يساعد    املالحظة؛ كما أن وجود مختبر علوم وقيم له داخل املدرسة يقوم بتجهيز الوسائل والتجارب العلمية وفق برنامج معد مسبقا

 
 
  املعلم على استثمار الوقت ويعطيه تصورا

 
 تقديم الدعم الالزم إلنجاح الحصة. إلىملا سيقوم به داخل املختبر، إضافة  واضحا

• ( الجدول  املدرس ي فيبين  الكتاب  األهمية وكذلك فقرة    أن(  7مجال  العملية ظهرت بدرجة مرتفعة من  بالحياة  املعرفة  بقلة ربط  املتعلقة  الفقرة 

االطالع على تجارب اآلخرين في ذلك   إلىزيائية تحتاج ربط املعرفة بالحياة في تدريس املفاهيم الفيكثرة املفاهيم الفيزيائية الواردة في الكتاب، فعملية 

الفيزياء، كم املعلمين بدورات متخصصة في مجال  إلحاق  يلزم  الحديثة؛ مما  املعلم والتنويع باألنشطة واالستراتيجيات  الجيد من  أن  والتحضير  ا 

 توفر دليل املعلم للمعلمين تساعدهم في اعطاء حصة جيدة وخاصة الجدد منهم. 

ضو الدراسةوفي  نتائج  مناقشة  سبق  ء  جاءت  فيما  نجدها  األربعة  املجاالت  من  مجال  من    ولكل  من    نتائجها  مجموعة  كل  دراسات  مع  للتفق 

والت2013والعلواني،   2017وشبيب،  2010وغانم،    2005وزوهار،  2006)الشعيلي،   التدريس  إلىتشير    ي(  طريقة  املعلم،  أن  بمجال  وإعداد    واملرتبطة 

التعليمية املدرس ي  املادة  بالكتاب  مع    أثرلهما    واملرتبطة  اتفقت  فيما  بشكل عام،  التحصيل  وزيادة  املفاهيم  اكتساب  في  )العلواني،بالغ    2010دراستي 

ن أ كما    وهما مرتبطان بمجال املعلم في هذه الدراسة  علم في اكتساب الطلبة للت  أثرأن املعلم، وطرق التقويم ذات    إلىا  أشارت( والتان  20065والشعيلي،  

بمجال بيئة التعلم،   ، وقلة ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة العملية واملرتبطةأن قلة الوسائل التعليمية  جاءت لتضيف من خالل نتائجها  هذه الدراسة

الغرفة الصفية املفاهيم الفيزيائية السا  ،وزيادة عدد الطلبة في  واملرتبط بمجال الطالب، وإعداد املادة التعليمية املرتبط بمجال بقة لدى الطلبة  وقلة 

   لهم دور أساس ي في تدني اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية في املرحلة الثانوية.، املعلم 

   :واملقترحات التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوص ي بما يأتي: 

 . املنحى التكاملي لزيادة االهتمام بالتعرف على املفاهيم الفيزيائية املوجودة لدى الطلبة من املراحل الدراسية السابقةاعتماد التدريس وفق  •

وتزويدها باألدوات وألجهزة املخبرية الحديثة الالزمة    األساسيةزيادة االهتمام من قبل وزارة التربية بتوفير مختبرات للعلوم وقيمين لها في املدارس   •

 من الفهم لدى الطلبة في مبحث الفيزياء. أعلىلتحقيق مستوى وذلك  فيذ أنشطة الكتاب املدرس ي لتن

 عقد دورات تدريبية متخصصة ملدرس ي مبحث الفيزياء تركز على كيفية التعامل مع األجهزة واألدوات املخبرية.  •

توظيف   • كيفية  على  الطالعهم  الفيزياء  ملعلمي  إلزامية  دورات  و عقد  التدريس  لتلبية طرق  استراتيجيات  التكاملي  التعليم  في  الحديثة  التقويم 

 احتياجات الطلبة من املفاهيم التي تلزم تعلمهم. 

الوطني الذي يجر  • االمتحانات واالختبارات في وزارة التربية والتعليم للترتيب لعقد اختبارات متخصصة على نمط االختبار  ى للصف اإليعاز إلدارة 

األ  الت الثالث  مرحلة من مراحل  نهاية كل  في  في  عساس ي  الطلبة  منه  يعاني  الذي  الضعف  للكشف عن  األساس ي  الفيزيائيةليم  املفاهيم   اكتساب 

 .الحلول املناسبة إيجادوالعمل على 

بامل • بالكتاب  الواردة  النظرية  املعرفة  الطالب وربط  الفيزيائية في كتاب  املفاهيم  التشويق في عرض  الحياتية واحتياجات  التركيز على عنصر  واقف 

 الطلبة باستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس لتكوين اتجاهات ايجابية لديهم نحو الفيزياء.

كم ونوع املوضوعات التطبيقية واملفاهيم الفيزيائية املجردة واملحسوسة من خالل تحليل دقيق ملحتوى كتب الفيزياء للصفين التاسع   إلىالتعرف   •

 ذين يسبقان املرحلة الثانوية للكشف عن مدى مالئمة تلك املفاهيم ملستوى الطلبة وحاجاتهم املستقبلية. والعاشر الل

محتواها املعرفي بما تتطلبه عملية تدريس مبحث  دراسة لتحليل كتب الرياضيات للصفوف التي تسبق املرحلة الثانوية للتعرف على عالقة    إجراء •

 الفيزياء في تلك املرحلة. 

 لدراسة على عدد من مديريات التربية والتعليم في إقليمي الوسط والجنوب من اململكة األردنية الهاشمية.إجراء ا  •

 إجراء دراسات مماثلة في املباحث العلمية األخرى )كيمياء، أحياء، علوم ارض، رياضيات( وفي عدد من مديريات التربية والتعليم.  •
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Abstract: 
This study aims to stand on the reasons for low acquisition of physics concepts that the teachers of physics point 
of view while teaching physics to high school students in Irbid Qasabah District Educational Directorate. The 
descriptive approached was used to collect data through survey the distribution of questionnaire listed according 
to likert pentatonic scale. The researcher used a questionnaire that includes four domains:(the student, the 
teacher, the learning environment, and the book) each paragraph includes five alternatives. The sample included 
all their number (175) the male and the female teachers who teach physics to the high school students Irbid 
Qasabah District Educational Directorate in the second semester of the academic year (2018/2019). The most 
important result that the survey indicated was that the students domain was the first challenging in the teaching 
physics average of arithmetic (3.86) and relative importance (77.2%) then the learning environment domain 
average of arithmetic (3.23) and relative importance (64.6%), teachers average of arithmetic (2.78) and relative 
importance (55.6%),. and finally the book domain average of arithmetic (2.68) and relative importance (53.6%),, 
the paragraph that showed high frequency was the weakness in arithmetic skills with a rate of (4.65)  and the 
scarcity of physics items and terminology with a rate (4.15) and the lack of linking physical concepts to life a rate 
of (3.84). With regard to the learning environment the lack of educational aids had the rate of (3.69). With regard 
to the teacher, the was weak in using the devices the rate of (3.21).  These are the reasons that the teachers 
encounter while teaching physics in Irbid Qasabah District Educational Directorate. 

Keywords: High school physics; Physical concepts; Low acquisition of physical concepts; Irbid Qasabah District 
Educational Directorate. 
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