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   ∗علي بن هويشل الشعيلي. د
∗*حممد بن علي الشمام البلوشي

  א
ىل تدين حتصيل طلبة الشـهادة العامـة   دف هذه الدراسة إىل تقصي بعض العوامل املؤدية إ

تكـون جمتمـع   . للتعليم العام للقسم العلمي يف مادة الفيزياء من وجهة نظر املعلمني، واملشرفني
، )-القسم العلمـي -الذين يقومون بتدريس الصف الثاين عشر (الدراسة من مجيع معلمي الفيزياء 

وتكونت عينة الدراسة من . 2004/ 2003ومشريف الفيزياء، يف سلطنة عمان للعام الدراسي 
مشرفاً،  29(منهم ) 38(، واملشرفني )معلمة 115معلم، و 101(منهم ) 216(املعلمني : فئتني
ولتحقيق أهداف الدراسة طورت . اختريوا من جمتمع الدراسـة بطريقة عشوائية). مشرفات 9و

حمكمني ومتخصصني، فقرة، وجرى التحقق من صدقها بعرضها على ) 55(اسـتبانة تألفت من 
لالتساق الداخلي، فبلغ  )Cronbach- Alpha(وحسب الثبات باستخدام معامل الفا لكرونباخ 

)91,.(.  
أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف مادة الفيزياء من وجهة نظر 

اإلمكانات ف واالمتحانات، التقوميالكتاب املدرسي ودليل املعلم، فالطالب، فأساليب : املعلمني فهي
 العوامل علـى النحـو   ومن وجهة نظر املشرفني كان ترتيب. املادية والبشرية، فاملعلم، على التوايل

الكتاب املدرسي ودليل املعلم، فالطالب، فاملعلم، فأساليب التقومي واالمتحانات، فاإلمكانات : التايل
  . املادية والبشرية

اقترح الباحثان ضرورة إعادة النظر يف حمتوى منـهج الفيزيـاء للصـف    ويف ضوء هذه النتائج 
، ليتالءم احملتوى مع عدد احلصص التدريسية املخصصة لـه،  -القسم العلمي -الصف الثاين عشر 

  .والقيام مبزيد من الدراسات حول هذا املوضوع
                                           

   .كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان ∗
   .، وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمانمشرف أول فيزياء  ∗∗
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  المقدمة -1
على هيئـة أمنـاط    الطبيعة البشرية على هيئة إمكانات واستعدادات، ومل تكن غرست

جاهزة، وميكن وصفها بأا مرنة ومتغرية؛ هذا يعين أن بين البشر قادرون أن يتكيفوا مـع  
  .البيئة من ناحية أو يغريوا فيها من ناحية أخرى

وتشترك مجيعها يف إحـداث   وتتداخلالعوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي  تتعددو
أن جنـاح  ) 1995(ل الدراسي، ويرى مساره التفاعل الذي يؤدي إىل التأثري يف التحصي

املنهج، واخلطة السـنوية، واإلمكانـات   : العملية التعليمية يعتمد على عدة عوامل منها
التحصيل الدراسي بعوامل أخـرى،   ويرتبط .والوسائل التعليمية الالزمة لعملية التعليم

درة العامة على األداء يف الق) 1998(منها العوامل املتعلقة بالطالب واليت حددها باخوم 
: ومنها ما يتعلق بالعوامـل النفسـية  . يف االمتحان، واهود، والدافع، ومفهوم الذات

كالتفكري، والتكيف، والقلق، واالجتاهات، ومهارات االتصال، ومنها العوامل املتعلقـة  
لـيم،  كاالمتحانات، والربامج التعليمية، وطرائق التدريس، واستراتيجيات التع: باملدرسة

 ومنها ما يتعلق بالعوامل  البيئية، والقيادة اإلدارية التعليمية، والبناء االجتماعي للمدرسة
)Crotty, 1992 ( تمعية كالنواحي الثقافيةوا )NSF, 1996 ؛NSF, 2003 .( وبالرغم

من أمهية هذه العوامل مجيعاً، فإن هناك احتماالً كبرياً يف تفاوا من حيث األمهيـة  
  ).1981عبد الغفار، (ية لكل منها النسب
  
  الخلفية النظرية للدراسة        -2
ميكن تصنيف العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي للطلبة يف مثانية عوامل تتعلق بكـل   
 ع، واتمن، واألقراةالتعليم، واألسر ت، وسياساة، واملدرسماملنهج، والطالب، واملعل: من

صر هذه الدراسة على تناول بعض هذه العوامل واملتعلقة بكـل  وستقت. مبؤسساته املختلفة
احملتوى، والطالب، واملعلم، وأساليب التقومي واالمتحانـات، واإلمكانـات املاديـة    : من

  .والبشرية، فضالً عن اإلشارة إىل دور األسرة يف التحصيل الدراسي للطلبة
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 العوامل المتعلقة بالمحتوى الدراسي -2-1

للتطور املعريف يأيت تأكيد دور احملتوى العلمي، ألنه  ة الكتب الدراسيةمواكب إميانا حبتمية
مادة الفيزياء جيب ) منهج(وعليه فإن مقرر ). 2003سيد، (يعىن بتضمني املفاهيم اجلديدة 

أن يكون قادراً على مساعدة الطلبة يف تنمية اجتاهام املوجبة حنو العلم، واستخدام الطريقة 
طريق تفاعل مكوناته املختلفة، ليؤثر صوغ األهداف ونوع احملتوى واخلربات العلمية، عن 

التعليمية التعلمية ووسائل التقومي املختلفة يف بعضها بعضاً وهذا التفاعل يظهـره الكتـاب   
املدرسي الذي هو ترمجة للمنهج ألن أي خلل يف املنـهج يـؤدي بـاملعلم إىل مواجهـة     

  ). 1998الشياب، (عملية التعليم على أفضل صورها  مشكالت تعيقه عن القيام بتنفيذ
مادة الفيزياء من كـثري  ) مناهج(التعليم احلالية ومنها مقررات ) مناهج(وتعاين مقررات 

يف تركيزها على إعمال الذاكرة دون الفهم ) 2001(من أوجه القصور، حددها كاربنتر 
دد حاجات الطلبـة ورغبـام   والتفكري النقدي والتمعن يف البحث، وإمهال النظر إىل جت
 .وميوهلم وتغريها، يؤدي إىل إعراضهم عنها إعراضاً تاماً

طـول املقـرر   : أهم الصعوبات املتعلقة باملقرر الدراسـي يف ) 2003(وخلص منسي 
وتكدس املعلومات فيه، وعدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، وعدم االرتباط  بالبيئـة  

لـدى  ) النضج  -املمارسة -الدافعية(اعاة شروط التعلم األساسية احمللية للطالب، وعدم مر
  .الطلبة، ووجود حشو ميكن االستغناء عنه يف الدراسة

  العوامل المتعلقة بالطالب -2-2
العوامل املتعلقة بالطالب يف حتصيله الدراسـي كالعوامـل الشخصـية،    يؤثر كثري من 

اخلالـدي،  (دية، والثقافيـة، والصـحية   والنفسية، واالنفعالية، واالجتماعية، واالقتصـا 
ويأيت يف مقدمـة ذلـك   ). 1997والسويدي، وخليفة، واخليال، والغيث، وعبد الفتاح، 

، وذكاؤه، وقدرته على التفكري االبتكـاري  )1997اخلليلي، (قدراته واستعداداته وميوله 
اهام حنـو  كما تؤثر اجتاهات الطلبة يف حتصيلهم سواء أكان ذلك يف اجت). 1990البنا،(

، أم حنو املواد اليت يدرسوا، وكذلك تعمل على بقـاء  )1983الشطي، (بيئتهم املدرسية 
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  ، )1991حممد، (أثر التعلم يف هذه املواد 
أن حتصيل الطالب يتأثر بفهمه لذاته، وتقديره هلـا، تؤكـد بعـض    ) 1997(ويرى السيد 

 ,Marsh(ادة أكثر جناحاً يف املدرســة  البحوث أن الطالب الذي لديه تقييم عال لذاته يكون ع

  ). 2000باشا، (، وذلك من خالل تأثريها املوجب يف التحصيل الدراسي ) 1990
 مالعوامل المتعلقة بالمعل -2-3

يعد املعلم أحد املتغريات الرئيسية يف جناح العملية التعليمية والتربوية للوصول إىل حتقيق أهدافها 
التمكن من املادة العلمية الـيت يدرسـها، والتنويـع يف    : م الناجحومن خصائص املعل. املنشودة

أساليب التدريس، ومراعاة الفروق الفردية، واالنتماء للمهنة وللمدرسة، والتحضري املسبق للمادة 
اليت يدرسها، والدميقراطية والتسامح ومشاركة الطلبة يف اختاذ القرارات، والقدرة علـى ضـبط   

تمع احمللي، واإلملام باملنهج، وزيادة فاعليـة الطلبـة ورفـع حتصـيلهم     الصف، والتفاعل مع ا
  ).2003منسي،(، )2001أمحد، (األكادميي، واالجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التدريس 

اخلطيـب،  (ويتأثر التحصيل الدراسي يف العلوم مبدى ممارسة املعلمني للتقنيات املخربية 
التدريس أثراً اجيابياً يف حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء  ، كما أن الستخدام املخترب يف )2002

  ). 2003(البلوشي، وجبور، واحللواين، واللوايت، واحلالوي، والعيسري، (
وأظهرت الدراسات الكثرية تأثري طرائق التدريس املختلفة يف حتصيل الطلبـة يف املـواد   

اً يف حتصـيل الطلبـة يف مـادة    واملراحل املختلفة، ومن طرائق التدريس املؤثرة تأثرياً إجيابي
والتعلم البنائي والشكل ) 1997الغنام، (، )V(خرائط الشكل : الفيـزياء باملرحلة الثانوية

)V) ( ،والعمـل يف  )1994شـهدة،  (، وخرائط املفـاهيم  )1999شهاب، واجلندي ،
  .وغريها )1997حسنية، (جمموعات 

  تالعوامل المتعلقة بأساليب التقويم واالمتحانا -2-4
املعرفيـة واملهاريـة،   الطـالب  على قـدرات   اإلمتحانات ميكن االستدالل من خالل

وباالعتماد عليها ميكن التنبؤ بترتيب الطلبة ضمن الصفوف اليت يلتحقون ـا، ولكنـها   
، ذلك ألا ال تعطي الصورة )1992يوسف ولول، (بصورا احلالية يف جمال نقد شديد 

طالب، فهي ال تقيس سوى مستويات معينة من القدرات العقليـة  احلقيقية أو الكاملة عن ال
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 ).2001البنا، (يف الوقت الذي ميتلك العقل البشري إضافات وإمكانات هائلة 
يرجع طلبة املرحلة الثانوية تدين حتصيلهم الدراسي إىل طبيعة االمتحان، فقـد  وكثريا ماُ 

و حتتاج إىل تفكري أو ختمـني، كمـا   يصنف الطلبة أسئلة االمتحان بأا صعبة أو خادعة أ
يصفوا أحياناً بالطول أو أن املعلم مل يقم بشرح حمتوى اإلجابة عن األسئلة شرحاً جيداً يف 
حجرة الدراسة أو مل يتضمنه املقرر، ومن مث فإم جيدون يف هـذه اخلصـائص املتعلقـة    

  ). 1998باخوم، (باالمتحان أسبابا لضعف أدائهم أو قوته 
 لعوامل المتعلقة باإلمكانات المادية والبشريةا -2-5

يأيت نقص الوسائل التعليمية، وفقدان األدوات واخلامات إلعداد الوسـائل التعليميـة،   
وعدم كفاية النماذج واسمات، وعدم وجود لوحات تغطي كل أجزاء احملتوى الدراسي، 

لمو العلـوم يف املرحلـة   وازدحام الفصل بالطلبة، على قائمة املشكالت اليت يواجهها مع
  .)1994؛ السعيد، 1993السعيد، (اإلعدادية والثانوية 

ويعد املخترب املدرسي من حيث إمكاناته، وجتهيزاته، وتصميمه، وتوافر األدوات واألجهـزة   
واملواد فيه، عنصرا أساسيا من عناصر تعليم املواد العلمية وتعلمها ومنها الفيزياء، ذات الطبيعـة  

ية ، وهذا جيعل من املخترب والغرفة الصفية توأمني متالزمني ال يستغين أي منهما عـن  االستقصائ
عدم توافر املواد واألجهزة أو عدم صالحيتها، : اآلخر، إال أن هناك معيقات للعمل املخربي، منها

وكثرة عدد الطلبة يف الشعبة، وعدم توافر الوقت الكايف لتحضري التجارب، وضيق الوقت بسبب 
  ).1990عبابنة، (حجم املادة النظرية وطول املقررات، وغريها  كرب

  ةالعوامل المتعلقة باألسر -2-6
لألسرة دور مهم يف يئة الظروف املالئمة للتحصيل الدراسي اجليد للطالب، ألا تؤثر 
يف التفوق الدراسي ألبنائها، فالطلبة ذوو التحصيل الدراسي املنخفض أكثر معانـاة مـن   

 ).1993الشامي، (األسرية من نظرائهم ذوي التحصيل املرتفع  املشكالت
: العوامل األسرية السالبة املرتبطـة بالتـأخر الدراسـي يف   ) 2003(وقد حدد منسي 

الضغوط يف حياة الطالب املرتلية، واخنفاض املستوى التعليمي للوالدين، وأن الطالب يعيش 
ة، وضعف إشراف الوالدين أو األسرة مع أحد والديه، ووجود أقارب متسربني من املدرس

على الطالب، وضعف العالقات األسرية أو التفكك األسري، واخنفاض مستوى  توقعات 
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  .اآلباء ألداء الطالب بني الضعيفة وغري الواقعية، واخنفاض املستوى االجتماعي لألسرة
عالقـة  ) 1985(ويؤثر عدد أفراد األسرة يف حتصيل أبنائها، إذ وجد كابلي وآخرون 

  .طردية سالبة بني عدد أفراد األسرة والتحصيل الدراسي للطلبة
  
  الدراسات السابقة -3

بدراسة لتقومي واقع تدريس العلوم باملرحلة الثانوية مبصر من وجهة ) 1987(قام عطيفه 
طالباً وطالبة من الصف الثـاين الثـانوي   ) 477(نظر الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبـاً عـن   ) 151(طالباً عن استبانة مشكالت تعلم الكيمياء، و) 178(العلمي أجاب 
. طالباً عن استبانة مشـكالت تعلـم األحيـاء   ) 148(استبانة مشكالت تعلم الفيزياء، و

األسرة، : وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر العقبات تواجه الطلبة يف عملية تعلمهم للعلوم هي
شخصـية املعلـم،   : ، وأن ثالث العقبات األقل هـي والبعد الفين للمعلم، وإدارة املدرسة

واجتاهات الطلبة حنو مادة الدراسة، واستعدادات الطلبة واهتمامام، وإن اختلـف األمـر   
  . قليالً من مادة إىل أخرى

بدراسة دف إىل تعرف جوهر مشكالت تدريس الفيزيـاء  ) 1991(كما قام سنادة 
ة، وتركزت الدراسة على حتليل اإلجابات عن استبانة وأبعادها يف املدارس الثانوية السوداني

سؤاالً وزعت على معلمي الفيزياء املشتركني يف تصحيح مادة الفيزيـاء  ) 53(حتتوي على 
معلماً ) 42(م، وتألفت عينة الدراسة من 1986يف الشهادة الثانوية العامة السودانية لعام 

على أكرب قدر من املعلومات عن اجلوانب ملادة الفيزياء، وصيغت أسئلة االستبانة للحصول 
ـ : اآلتية املاديـة والبشـرية،    ااملعلم، واألهداف واملقررات الدراسية، واملدارس وإمكانيا

وأوضحت النتـائج أن أهـم مشـكالت    . وامتحان الشهادة الثانوية السودانية يف الفيزياء
معلمي الفيزيـاء مـن غـري     تدريس الفيزياء باملرحلة الثانوية تتمثل يف أن نسبة عالية من

املتخصصني فيها، وأن هناك قصوراً يف التدريب، وعلى أن هناك أجهزة للتجارب يف معظم املدارس 
واتضح أيضاً أن امتحانات الشهادة يف الفيزياء تركز على . فهناك عزوف عن إجراء جتارب العرض

حتقق أهداف تدريس الفيزياء بالقدر  املسائل تركيزاً كبرياً، فضالً عن صعوبة هذه األسئلة، واليت ال
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املطلوب، ويف الوقت نفسه اتضح أن أهداف تدريس الفيزياء نفسها غري واضحة لدى معلم الفيزياء 
يف املرحلة الثانوية، كما بينت النتائج أن أعباء معلم الفيزياء كبرية، وان املناطق النائية تلقى اإلمهـال  

  .  ومن حيث كفاية عددهممن حيث تزويدها باملعلمني املؤهلني 
واليت كان من ضمن أهدافها حتديد الصـعوبات الـيت   ) 1991(ويف دراسة قام ا حيدر 

واجهت الطالب عند دراستهم للفيزياء خالل التعليم قبل اجلامعي، أعد الباحث هلـذا الغـرض   
ربية بتعز للعام طالباً بكلية الت) 263(تكونت عينة الدراسة من . استبانة مكونة من أربعني معوقاً

وأظهرت نتائج الدراسة أربعاً وثالثني صعوبة رئيسـة واجهـت   . م1991/ 1990الدراسي 
كثرة عدد الطالب يف : أبرزهامن الطالب عند دراستهم للفيزياء يف التعليم قبل اجلامعي، وكان 

يمية ، وعدم استخدام الوسائل التعل%)8,69(، وعدم توافر املعامل املناسبة %)9,76(الفصل 
من أفراد العينة رأوا أن اعتماد طريقة التدريس على % 5,69ن من بني النتائج أو%). 7,62(

من أفراد العينة أن اقتصار التقومي يف الفيزيـاء  % 1,66كما رأى الشرح النظري يعد صعوبة، 
  .على اجلانب النظري وخلوه متاماً من اجلانب العملي يعد صعوبة أيضاً

دف التعرف إىل مدى حتقق أهداف الفيزيـاء يف  ) 1993(ائض ويف دراسة قام ا ع
وقـام الباحـث بتصـميم    . املرحلة الثانوية، وأهم املعوقات اليت تعيق تنفيذ تلك األهداف

هدفاً انفعاليـاً،  ) 12(هدفاً معرفياً، و) 14(استبانة لفئة املعلمني واملشرفني، اشتملت على 
حموراً متثل املعوقات اليت تعيـق تنفيـذ    )15(كما ضمت . أهداف نفس حركية) 10(و

ظهور معوقات تعيـق  : ومن بني نتائج الدراسة. أهداف تدريس الفيزياء يف املرحلة الثانوية
وهي املتصلة بدور املعلم يف تقيـيم  %) 88(تنفيذ أهداف تدريس الفيزياء بنسبة تصل إىل 

ات أخـرى تتـراوح   الكتاب املدرسـي وتطويره، والعبء الدراسي، وكانت هناك معوق
متصلة بعدم صالحية بعض األجهزة واألدوات املستخدمة، % ) 80 -70(نسبتها ما بني 

، وهـي املتصـلة مبحتـوى    % )8,68 -7,68(كما أن هناك معوقات تتراوح نسبتها 
موضوعات الفيزياء يف الكتاب املدرسي، وعدم مناسبتها للمستوى التعليمـي للطـالب،   

  .يزياء لبيئة الطالبوعدم مناسبة موضوعات الف
اليت كان من ضمن أهدافها التعرف إىل الصعوبات ) 1994(ويف دراسة قام ا سيف 

اليت يواجهها معلمو الفيزياء يف أثناء تدريسهم ملادة الفيزياء للصف التاسع األساسي، مـن  
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) 16(معلمـة، و ) 50(معلماً و) 50(خالل سؤال مفتوح وجه لعينة الدراسة املكونة من 
أظهرت نتائج الدراسة عدداً من الصعوبات اليت . فاً للفيزياء يف اململكة األردنية اهلامشيةمشر

عدم توافر دليل املعلم بني أيـدي  من أبرزها يعاين منها املعلمون يف أثناء تدريسهم للمادة، 
املعلمني، وعدم توافر األدوات واملواد واألجهزة الالزمة يف املختـرب املدرسـي، وضـعف    

  .هم العلمية، وكذلك قلة عدد احلصص املخصصة لتدريس املادةخلفيت
أهم مشكالت تعليم مادة الفيزياء املقررة  لتحديد) 1998(ويف دراسة قام ا الشياب 

وتكونت عينة . للصف الثاين الثانوي العلمي يف األردن، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
سـوا مـادة   معلمة، ممن در) 34(معلماً و) 62(معلماً ومعلمة، منهم ) 96(الدراسة من 

قام الباحث بإعداد استبانة حتوي مشكالت تعلـيم  . الفيزياء للصف الثاين الثانوي العلمي
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم املشكالت الـيت  . فقرة) 57(مادة الفيزياء تكونت من 

ادية واملعنوية ملعلـم الفيزيـاء،   تواجه عملية تعليم مادة الفيزياء تتعلق بعدم توافر احلوافز امل
وضعف الطلبة يف املفاهيم واملهارات األساسية يف الرياضيات اليت حتتاجها دراسة الفيزيـاء،  
ووضع مادة الفيزياء مادة اختيارية، وكرب العبء التدريسي لدرجة ال يعطى املعلم الوقـت  

رسي وكأنه مقتطفات من الكايف يف التخطيط للتدريس ختطيطاً فعاالً، وظهور الكتاب املد
كتب غري مترابطة بصورة متكاملة، وأن الفيزياء تتطلب من الطلبة معرفة املعارف واملهارات 
الفيزيائية السابقة وإتقاا، وعدم توافر الوقت الكايف إلجراء التجارب العلمية لكرب حمتـوى  

املعلمني بأسـاليب   الكتاب املدرسي، وعدم ميل الطلبة لدراسة مادة الفيزياء، وعدم معرفة
ومل تظهر نتائج الدراسـة فروقـاً ذات داللـة    . التعليم احلديثة خالل إعدادهم األكادميي

  .اجلنس، واملؤهل، واخلربة التدريسية: إحصائية تعزى إىل كل من
  
  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها -4

عوامـل   نظراً إىل األمهية القصوى لتفحص عملية التحصيل بنظرة حتليلية وما يرتبط من
عديدة تؤثر فيها وترتبط ا، ذلك أن مبعرفة هذه العوامل وآثارها يف التحصيل الدراسـي  
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ميكن معرفة ما يعوق تلك العملية، وبالتايل دراسة الطرائق واألساليب املناسـبة لتفـادي   
وملا كان من الطبيعي أن أي . املعوقات والوصول بالتحصيل الدراسي إىل أقصى حد ممكن

وي جيب أن يبدأ مبحاولة الرصد الواقع للتعرف إىل إجنازاته ونواحي قصـوره،  إصالح ترب
كان عليه أن يواكب التطور يف التربية العلمية، تطوراً ممـاثالً يف رفـع األداء الدراسـي،    

  .للوصول إىل مستوى عال مرتفع من التحصيل العلمي للطالب
قي املواد اليت يدرسها الطالب يف الحظ الباحثان أن نسب النجاح يف الفيزياء مقارنة ببا

، )1(كما يظهر باجلدول رقـم   -القسم العلمي حتتل املراتب األخرية -الصف الثاين عشر 
كما أن متوسط درجات مادة الفيزياء غالباً ما حيتل املرتبة األخرية مقارنة ببقية متوسطات 

  )).2(دول رقم اجل(درجات املواد يف الصف نفسه، 
  

  )1(اجلدول رقم 
  يف الصف الثاين عشر مقارنة ) نسب النجاح(ترتيب مادة الفيزياء

  بباقي مواد القسم العلمي لألعوام اخلمسة املاضية
  

  2002/2003  2001/2002  2000/2001  1999/2000 1998/1999 العام الدراسي

  7 7  5 6 7  الترتيب
  

  )2(اجلدول رقم 
  تيبها مقارنة متوسط درجات مادة الفيزياء يف الصف الثاين عشر وتر

  بباقي مواد القسم العلمي لألعوام اخلمسة املاضية
  

 2002/2003 2001/2002  2000/2001 1999/2000 1998/1999 العام الدراسي

  62 95,60 01,63 27,58 32,64  املتوسط
  7 7 6 7 6  *الترتيب

  

  100علماً بأن عدد املواد اليت يدرسها الطالب سبع، والدرجة الكلية من * 
  

تتجلى مشكلة الدراسة احلالية يف ضعف املستوى التحصيلي لطلبة الصف الثاين  ذلك،وب
ولذا ستحاول الدراسـة اإلجابـة عـن     يف مادة الفيزياء، -القسم العلمي وتدنيه  -عشر 
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  :السؤال الرئيسي اآليت
يف مادة  -القسم العلمي -ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الثاين عشر

  فيزياء من وجهة نظر املعلمني واملشرفني؟ال
  :ويتفرع من السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية اآلتية

يف  -القسم العلمي-ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الثاين عشر  -1
  مادة الفيزياء من وجهة نظر املعلمني ؟

يف   -القسم العلمي-اين عشر ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الث -2
  مادة الفيزياء من وجهة نظر املشرفني؟

  
  أهمية الدراسة  -5

ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل أا حتاول التصدي ملشكلة عامة تؤثر يف مستقبل الطلبة وهي 
عليم العام، تدين حتصيلهم يف مادة الفيزياء مما يؤثر سلبياً يف نتائجهم النهائية يف الشهادة العامة للت

الذي ينعكس سلبياً على مستقبلهم العلمي واملهين، وحماولة تقصي العوامل املؤدية إىل ذلـك  
كما يؤمل من هذه الدراسة اإلسهام يف اختاذ القـرارات املتعلقـة   . واقتراح احللول املناسبة هلا

تـدريس  فيما خيـص  ) من الصف العاشر إىل الصف الثاين عشر(بتصحيح مسار التعليم العام 
  .الفيزياء والسيما أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بعملية تطوير شامل للتعليم العام

  
  حدود الدراسة -6

القسـم  - تتمثل حدود الدراسة احلالية يف معلمي مادة الفيزياء ومعلماا للصف الثاين عشـر  
بقت الدراسة امليدانية على عينة وط. ومشريف مادة الفيزياء ومشرفاا مبدارس التعليم العام - العلمي

  .م2004/ 2003الدراسة يف اية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  
  التعريفات اإلجرائية -7
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هو ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات وقيم بعـد مـروره   : التحصيل الدراسي
حيصل عليهـا الطالـب يف    باخلربات واملواقف التعليمية املعدة مسبقاً، ويعرب عنه بالدرجة اليت

  .األول للفصل الدراسي - القسم العلمي –امتحان مادة الفيزياء للشهادة العامة للتعليم العام 
  إجراءات الدراسة -8
 مجتمع الدراسة وعينتها -8-1

وتتكون من مجيع املعلمني واملعلمات الذين : تألف جمتمع الدراسة من فئتني؛ فئة املعلمني
ة الفيزياء للصف الثاين عشر العلمي يف املدارس الثانوية التابعة لوزارة يقومون  بتدريس ماد

) 181(معلماً ومعلمـة منـهم   ) 370(التربية والتعليم يف سلطنة عمان، والبالغ عددهم 
فتتألف من املشرفني واملشرفات ملـادة الفيزيـاء   : أما فئة املشرفني. معلمة) 189(معلماً و

مشرفاً ومشرفة منهم ) 40(تعليم يف سلطنة عمان والبالغ عددهم التابعني لوزارة التربية وال
  .مشرفات) 10(مشرفاً و) 30(

معلمـة،  ) 115(معلم، و) 101(منهم ) 216(أما عينة الدراسة من املعلمني فكانت 
يف حـني كانـت عينـة    . مجيع املناطق التعليميةميثلون اجلنسني من اختريوا عشوائياً و

، وجرى مشرفات) 9(مشرفاً و) 29(منهم ) 38(سة وعددهم هم جمتمع الدرااملشرفني 
استبعاد استبانتني لعدم اكتمال بياناا، على عكس استبانات املعلمني والـيت جـاءت   

   .مجيعها مكتملة اإلجابات
  أدوات الدراسة   -8-2

تكونت أدوات الدراسة من استبانة للتعرف إىل العوامل املؤدية إىل تدين التحصـيل يف  
قام الباحثان بتصميمها لتحقيق أهداف الدراسة، . ياء من وجهة نظر املعلمني واملشرفنيالفيز

، )1994(السعيد  ومنها؛( وذلك باالسـتعانة بالدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع
، وإجابات )Idear & Ganeil (1985)، و)1998(، والشياب )1993(والشهراين والغنام 

القسـم  -ي اخلربة، الذين يقومون بتدريس الصف الثاين عشر بعض معلمي الفيزياء من ذو
ين طلب الباحثان إليهم كتابة أهم أسباب ذومشرفيهم، ال) من غري عينة الدراسة( -العلمي

 .من وجهة نظرهم -القسم العلمي-ضعف الطلبة يف مادة الفيزياء يف الصف الثاين عشر 
سمت العوامل إىل مخسة حمـاور  وبناء على ذلك صممت االستبانة يف عدة عوامل، وق
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الفيزياء، الطالب، املعلم، أساليب التقومي واالمتحانات،  منهج: متشاة يف استبانتني، وهي
و بناء على آراء احملكمني، دجمت االستبانتان يف استبانة واحدة . اإلمكانات املادية والبشرية

ها إجابات املفحوصـني  وصممت االستبانة، تصميماً تكون في. فقرة) 55(واشتملت على 
موافق : على منط مقياس ليكرت مخاسي التدريج يف االستبانة، بكل إجابة مخسة بدائل وهي

 .بشدة، موافق، ال أدري، غري موافق، غري موافق بشدة
  صدق أداة الدراسة وثباتها  -8-3

تأكد الباحثان من صدق احملتوى لالستبانة من خالل عرضها علـى جلنـة مـن      
إلبداء رأيهم يف مناسـبة الفقـرات    )عضواً 14وعددهم (خلرباء واملتخصصني احملكمني ا

للمحور الـذي تندرج حتته، ومدى مناسبتها للفئة املوجهة هلا االستبانات، ومدى وضوح 
الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية، وإضافة فقرات إىل احملاور وتقدمي مقترحات ومالحظات 

تغيري مسـميات   منهم وتلخصت مالحظام يف 11من  وقد استردت االستبانات .مناسبة
استبعاد بعض الفقرات، والتركيز علـى  ، وتقليل عدد فقرات االستبانات، وبعض احملاور 

حذف الفقرات املكررة، واملركبة والـيت حتمـل أفكـاراً    ، والفقرات اخلاصة مبادة الفيزياء
ودجمت استبانتا  .حظات احملكمنيوقد أجريت التعديالت املقترحة عليها وفقا ملال .متعددة

 .املعلمني واملشرفني يف استبانة واحدة
حتقق الباحثان من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل االتساق الداخلي للفقـرات  

، ),91(وكانت قيمته . لكرونباخ، بتطبيقها على عينة غري مشمولة يف الدراسة الفعلية
معامل الثبـات الكلـي،   ) 1(اجلدول رقم  ويبني. وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة

  .وحماور لإلستبانة
  

  )1(اجلدول رقم 
  معامل الثبات الكلي، واحملاور الفرعية لالستبانة 

  

  قيمة معامل الثبات عدد الفقرات احملور

 ,70 11 العوامل املتعلقة بالكتاب املدرسي ودليل املعلم: احملور األول
 ,80 13 ملتعلقة بالطالبالعوامل ا: احملور الثاين

12



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... ……………………..            مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
 ,87 10 العوامل املتعلقة باملعلم: احملور الثالث
 ,68 11 العوامل املتعلقة بأساليب التقومي واالمتحانات: احملور الرابع
 ,77 10  العوامل املتعلقة باإلمكانات املادية والبشرية: احملور اخلامس

  ,91 55  الكلي

  المعالجة اإلحصائية -8-4
العينة إىل درجات خام، بناء على تدرج االستبانة اخلماسي،  حولت إجابات أفراد

ال ) 3(موافـق، و ) 4(موافق بشـدة، و ) 5: (ووزعت الدرجـات على النحو اآليت
وتعد الفقرة عامالً ذا درجة كبرية «. غري موافق بشدة) 1(غري موافق، و) 2(أدري، و

الفقـرة الـيت يتـراوح    ، أما 5- 5,4جداً إذا كان املتوسط احلسايب هلا يتراوح بني 
، تعد عامالً بدرجة كبرية، أما الفقرة اليت يتراوح 49,4 - 5,3متوسطها احلسايب بني 
، تعد عامالً بدرجة متوسـطة، والفقـرة الـيت    49,3 - 5,2متوسطها احلسايب بني 

، تعد عامالً بدرجة قليلة، وتعترب الفقـرة  49,2 - 5,1يتراوح متوسطها احلسايب بني 
. »49,1 - 1قليلة جداً إذا كان املتوسط احلسايب هلا يتـراوح بـني    عامالً ذا درجة

واستخدم املتوسط احلسايب ألداء أفراد عينة الدراسة عن فقرات االستبانة، واالحنرافات 
املعيارية لكل فقرة منها، وترتيب الفقرات تنازلياً يف كل حمور من حماور االسـتبانة،  

  .وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة
   

  نتائج الدراسة -9
نعرض فيما يلي النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وذلك وفق تسلسل أسـئلتها علـى   

  :النحو اآليت
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول -9-1

يف  -القسم العلمي -ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الثاين عشر 
  مادة الفيزياء من وجهة نظر املعلمني؟

أكثر الفقرات اليت متثل ) 3,4>متوسطاا احلسابية (اعتبار الفقرات العشر األوىل ميكن 
العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل طلبة الشهادة العامة للتعليم العام يف مادة الفيزياء من وجهة 
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  ). 2(نظر املعلمني، جندها تتمثل يف العوامل املوضحة يف اجلدول رقم 
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  )2(اجلدول رقم 

  رة عوامل مؤدية إىل تدين التحصيل من وجهة نظر املعلمني وفق متوسطاا احلسابيةأعلى عش
  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

  الرتبة

ضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسبب الفكرة السائدة عنـد  14
 بعض الطلبة عن صعوبتها

4.597  
  1  

  2  4.590 أعلى من مستوى الطلبةبعض أسئلة االمتحان النهائي  36
  3  4.569 ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة له  1

  4  4.467 ضعف اخللفية الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياء  16
  5  4.425 ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية  34
  6  4.407 ا يف احملتوىعدم تناسب أسئلة االمتحان مع الوقت املخصص لتدريسه  43
  7  4.379 ال تراعي أسئلة االمتحان النهائي الفروق الفردية بني الطلبة  38
  8  4.351 ضعف املستوى العلمي يف الصفوف السابقة  23
  9  4.351 قلة توافر كتب ومراجع أخرى مساندة للمنهج املدرسي 47
  10  4.300  العلمي لدى الطلبةقصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري  11

  
وهذه العوامل العشرة األوىل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء من وجهة نظـر  

ترتيب حماور العوامل املؤدية إىل تـدين  ) 3(وينب اجلدول رقم . املعلمني مشلت مجيع احملاور
  .التحصيل تنازليا من وجهة نظر املعلمني

  
  )3(اجلدول رقم 

  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل تنازليا من وجهة نظر املعلمني ترتيب حماور
  

  الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور
  1 ,562 01,4 الكتاب املدرسي ودليل املعلم

  2 ,639 96,3  الطالب
  3 ,527 91,3 أساليب التقومي واالمتحانات
  4 ,689 56,3 اإلمكانات املادية والبشرية

  5 ,848 39,3  املعلم
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" املعلم"أن احملاور  مجيعها جاءت بدرجة كبرية ما عدا حمور ) 3(ويالحظ من اجلدول رقم 
ونبني فيما يلي عرضاً لترتيب الفقرات وذلك على حسب رتبة احملـاور  . جاء بدرجة متوسطة

  :اليت تنتمي إليها من وجهة نظر املعلمني
  سي ودليل المعلمالعوامل المتعلقة بالكتاب المدر -9-1-1

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف حمـور   ) 4(يبني اجلدول رقم 
فقـرة  ) 11(، من وجهة نظر املعلمني، والبالغ عددها "الكتاب املدرسي ودليل املعلم"

  . وهي مرتبة تنازلياً
  

  )4(اجلدول رقم 
  املدرسي  ودليل املعلم من وجهة نظر املعلمني العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور الكتاب
  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1  ,724 56,4 ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة له  1
  2 ,887 30,4  بةقصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطل  11
  3  ,950 28,4 يف الكتاب املدرسيبعض املواضيع واملسائل املوجودةقصور دليل املعلم يف شرح  10

4  
مل توظف طريقة عرض املادة العلمية يف الكتاب املعلومات املقدمة يف

  4  ,896  12,4 مواقف حياتية توظيفاً مباشراً

  5  16,1 00,4  ني الفيزياءكثرة الصيغ الرياضية والرموز اخلاصة بقوان  8
  6  02,1 96,3  افتقار الكتاب إىل املعينات التعليمية املناسبة إلبراز املفاهيم األساسية  7
  7  07,1 93,3 ال يساعد أسلوب الكتاب على التعلم الذايت  5
  8  04,1 89,3  ال تتيح أنشطة الكتاب الفرصة للطلبة لالستقصاء والتجريب العملي  3
  9  05,1 84,3 توى الكتاب مبيول الطلبة واهتمامامعدم ارتباط حم  2
  10  17,1 72,3 ال يالءم حمتوى الكتاب املستوى العلمي السابق للطلبة  6
  11  25,1 54,3 أسلوب الكتاب غري واضح يف استنتاج النظريات والقوانني الفيزيائية  9

  
العلميـة   ال تناسب كثافة املـادة " أن الفقرة األوىل فقط ) 4(ويظهر من اجلدول رقم 
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بل جاءت عامالً مؤدياً إىل تدين حتصيل الطلبة بدرجـة كـبرية   " اخلطة الدراسية املقررة هلا
  .جداً، أما بقية الفقرات فكانت بدرجة كبرية

  العوامل المتعلقة بالطالب -9-1-2
العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبـة يف الفيزيـاء يف حمـور    ) 5(يبني اجلدول رقم 

  .فقرة وهي مرتبة تنازلياً) 13(من وجهة نظر املعلمني، والبالغ عددها ، " الطالب"
  

  )5(اجلدول رقم 
  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور الطالب من وجهة نظر املعلمني

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

14  
ادة الفيزياء بسـبب الفكـرةضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف م
  1 ,688  59,4 السائدة عند بعض الطلبة عن صعوبتها

  2  ,829 46,4 ضعف اخللفية الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياء  16
  3  ,833 35,4 ضعف املستوى العلمي يف الصفوف السابقة  23
  4  ,958 17,4 ضعف القدرة على التفكري ارد واستخدام الرموز وتكوين االستنتاجات  15
  5  ,981 14,4 التركيز على احلفظ دون الفهم يف املذاكرة  21
  6  08,1 08,4 ضعف امليل للدراسة يف التخصص العلمي  12
  7  10,1 03,4 عدم الرغبة يف دراسة الفيزياء  13
  8  05,1 95,3 ضعف قدرة الطالب على التعامل مع األدوات املخربية  17
  9  30,1 68,3 دراسة الفيزياء من قبل الطالبعدم كفاية اجلهد املبذول يف  20
  10  19,1 59,3 االعتماد على املذكرات وامللخصات اخلارجية والدروس اخلصوصية  22
  11  13,1 52,3 ضعف تركيز الطالب يف أثناء حصص الفيزياء  18
  12  28,1 48,3 ضعف املهارات اللغوية يؤدي إىل سوء الفهم  24
  13  21,1 45,3 لواجبات املرتليةقلة اهتمام الطالب با  19

أن الفقرات املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبـة واملتعلقـة مبحـور    ) 5(ويالحظ من اجلدول رقم 
، 17، 13، 12، 21، 15، 23، 16: الفقـرات (جاءت بدرجة كبرية يف معظمها " الطالب"

قليلة  ، ومل تأت فقرة واحدة بدرجة قليلة أو)19، 24(، ومتوسطة يف فقرتني منها )18، 22، 20
ضعف "جداً، بل جاءت الفقرة األوىل فقط عامالً مؤدياً إىل تدين التحصيل بدرجة كبرية جداً وهي 
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  ".الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسبب الفكرة السائدة عند بعض الطلبة عن صعوبتها
  العوامل المتعلقة بأساليب التقويم واالمتحانات -9-1-3

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف حمـور   ) 6(يوضح اجلدول رقم 
فقـرة  ) 11(، من وجهة نظر املعلمني، والبالغ عدد فقراا "أساليب التقومي واالمتحانات"

  .وهي مرتبة تنازلياً
  

  )6(اجلدول رقم 
  املعلمنيالعوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف حمور أساليب التقومي واالمتحانات من وجهة نظر 

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,691 59,4  بعض أسئلة االمتحان النهائي أعلى من مستوى الطلبة  36

43  
عدم مناسبة أسئلة االمتحان مع الوقت املخصـص لتدريسـها يف

  2 ,873  40,4  احملتوى

  3  ,956 37,4 الفروق الفردية بني الطلبةال تراعي أسئلة االمتحان النهائي  38
  4  ,932 27,4  عدم تدرج أسئلة االمتحان من السهل إىل الصعب  42
  5  ,990 02,4 .للمادة)البنائية(قلة االمتحانات املستمرة  35
  6  09,1 99,3 تركيز أسئلة االمتحان النهائي على اجلانب الرياضي  37
  7  05,1 97,3  التدريس املتبعةعدم ارتباط أسئلة االمتحان بطريقة  40

39  
صياغة بعض أسئلة االمتحان بلغة غري واضحة وصعبة على مستوى

  8  16,1  93,3  الطلبة

41  
عدم مناسبة الدرجة املخصصة لبعض األسئلة مقارنـة باألسـئلة

  9  10,1  75,3 األخرى

  10  19,1 10,3 قلة استخدام املعلمني ألساليب تقومي خمتلفة  45
  11  29,1 60,2  ل والسرعة يف تصحيح االمتحانات النهائيةالتساه  44

" أساليب التقومي واالمتحانات"أن العوامل املتعلقة مبحور ) 6(ويالحظ من اجلدول رقم 
، 39، 40، 37، 35، 42، 38، 43: فقـرات  8(جاءت بشكل عام بدرجة كـبرية  

بوصـفها  "  بعض أسئلة االمتحان النهائي أعلى من مستوى الطلبة"بينما جاءت فقرة ، )41
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قلـة اسـتخدام املعلمـني    " أما الفقرتان . عامالً مؤدياً إىل تدين التحصيل بدرجة كبرية جداً
 ، فجاءتا بدرجـة "التساهل والسرعة يف تصحيح االمتحانات النهائية"و" ألساليب تقومي خمتلفة

  .متوسطة
  العوامل المتعلقة باإلمكانات المادية والبشرية -9-1-4

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف حمـور   ) 7(يوضح اجلدول رقم 
فقرات وهـي  ) 10(، من وجهة نظر املعلمني، البالغ عددها "اإلمكانات املادية والبشرية"

  .مرتبة تنازلياً
  

  )7(اجلدول رقم 
  علمنيالعوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور اإلمكانات املادية والبشرية من وجهة نظر امل

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,897 35,4 قلة توافر الكتب واملراجع األخرى املساندة للمنهج املدرسي  47
  2  05,1 05,4 قلة توافر املواد والوسائل التعليمية وتنوعها  48
  3  34,1 666,3 تجارب العمليةال تفي إمكانات املختربات املدرسية بتنفيذ ال  46

55  
ضعف االتصال بني اإلدارة املدرسية والبيت يف متابعة التحصـيل  

  4  20,1  662,3 الدراسي للطلبة

  5  37,1 64,3 إدراج اإلدارة املدرسـية الطلبة يف القسـم العلمي دون رغبتـهم  54

50  
عدم وجود خطط مدروسة من قبل إدارات املدارس لرفع املستوى 

  6  28,1  39,3 يلي للطلبةالتحص

  7  29,1 38,3  عدم اهتمام اإلدارة املدرسية مبشكالت الطلبة الشخصية  49

53  
عدم قيام املشرف مبساعدة املعلم يف وضع خطط عالجية ملعاجلـة  

  8  30,1  36,3 ضعف الطلبة يف الفيزياء

52  
قلة قيام املشرف مبساعدة املعلم يف التغلب على الصعوبات الناجتة 

  9  35,1  16,3 طبيق املنهجعن ت

  10  31,1 93,2 قلة الزيارات اإلشرافية للمعلم من قبل املشرفني  51

  
، جاءت "اإلمكانات املادية والبشرية"أن العوامل املتعلقة مبحور ) 7(ويبني اجلدول رقم 
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، وإمـا ذات  )54، 55، 46، 48، 47: فقرات 5(فقراا إما عوامل ذات درجة كبرية 
  ). 51، 52، 53، 49، 50(درجة متوسطة 

  
  العوامل المتعلقة بالمعلم -9-1-5

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبـة يف الفيزيـاء يف حمـور    ) 8(يبني اجلدول رقم 
  .فقرات وهي مرتبة تنازلياً) 10(، من وجهة نظر املعلمني، والبالغ عددها "املعلم"

  
  )8(اجلدول رقم 
  ور املعلم من وجهة نظر املعلمنيالعوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حم

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,966 42,4 ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية  34
  2  ,978 28,4  االضطرار إلاء املقرر الدراسي بسرعة لضيق الوقت  27
  3  36,1 35,3 النقص يف معلوماته الفيزيائية  25

31  
قلة تنفيذه ألنشطة تساعد على االسـتقراء واالسـتنتاج وإدراك   

  4  21,1  25,3 )مهارات التفكري(العالقات 

29  
قلة استخدامه طرائق تدريس وأساليب تعلم تنمي مهارات التفكري 

  5  31,1  24,3 العلمي لدى الطلبة

  6  30,1 23,3 علاكتفاؤه بالعرض العملي للتجارب دون إشراك الطلبة بشكل فا  28
  7  28,1 18,3 قلة استخدامه املواد احلسية والوسائل التعليمية يف أثناء الشرح  30
  8  41,1 14,3  قلة تدريبه للطلبة على أسئلة تتضمن قدرات عليا  32
  9  26,1 95,2 ال يراعي أسلوب تدريسه الفروق الفردية بني الطلبة  26

33  
افية كنوع من التهيئة لالمتحان قلة تزويده للطلبة بأمثلة وأسئلة إض

 النهائي
84,2  44,1  10  
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جاء معظمهـا بدرجـة   " املعلم"أن العوامل املتعلقة مبحور ) 8(ويظهر من اجلدول رقم 
، بينما جاءت )33، 26، 32، 30، 28، 29، 31، 25:فقرات، وهي 8(متوسطة، 
ـاء  االضطرار إل"و" ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية) "27، 34(الفقرتان 

  .بدرجة كبرية" املقرر الدراسي بسرعة لضيق الوقت
  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  -9-2

  -القسم العلمـي  -ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الثاين عشر 
  يف مادة الفيزياء من وجهة نظر املشرفني؟ 

أكثر الفقرات اليت متثل ) 2,4> متوسطاا احلسابية(ميكن اعتبار الفقرات العشر األوىل 
العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل طلبة الشهادة العامة للتعليم العام يف مادة الفيزياء من وجهة 

  ). 9(نظر الطلبة، جند أا تتمثل يف العوامل املوضحة يف اجلدول رقم 
  

  )9(اجلدول رقم 
  شرفني على حسب متوسطاا احلسابيةأعلى عشرة عوامل مؤدية إىل تدين التحصيل من وجهة نظر امل

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

  الرتبة

  1  631,4  قصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطلبة  11
  2  4.605  ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية  34
  3  4.500  يزياءضعف اخللفية الرياضية الالزمة لدراسة الف  16
  4  4.447  ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة هلا  1

14  
ضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسبب الفكرة السائدة عند بعض 

  5  4.447  الطلبة عن صعوبتها

  6  4.394  قلة توافر كتب ومراجع أخرى مساندة للمنهج املدرسي  47
  7  4.394 ل املعلم يف شرح بعض املواضيع واملسائل املوجودة يف الكتاب املدرسيقصور دلي  10
  8  4.342  ضعف االتصال بني اإلدارة املدرسية والبيت يف متابعة التحصيل الدراسي للطلبة  55
  9  4.315  االضطرار إلاء املقرر الدراسي بسرعة لضيق الوقت  27
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  10  4.210  ن مستوى الطلبةبعض أسئلة االمتحان النهائي أعلى م  36

  
ويظهر مما سبق أن العوامل العشرة األوىل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء مـن  

ترتيب حماور العوامل ) 10(ويوضح اجلدول رقم . وجهة نظر املشرفني مشلت احملاور مجيعها
  .املؤدية إىل تدين التحصيل من وجهة نظر املشرفني تنازلياً

  )10(اجلدول رقم 
  ترتيب حماور العوامل املؤدية لتدين التحصيل من وجهة نظر املشرفني تنازلياً

  
  الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور

  562,1 94,3 الكتاب املدرسي ودليل املعلم
  2 ,625 93,3  الطالب
  3 ,527 85,3  املعلم

  4 ,689 70,3 أساليب التقومي واالمتحانات
  5 ,848 60,3 اإلمكانات املادية والبشرية

  
ونبني فيما يلي عرضـاً  . أن مجيع احملاور جاءت بدرجة كبرية) 10(ويظهر يف اجلدول رقم 

  :لترتيب الفقرات وذلك على حسب رتبة احملاور اليت تنتمي إليها من وجهة نظر املشرفني
  العوامل المتعلقة بالكتاب المدرسي ودليل المعلم -9-2-1

الكتـاب  "العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء يف حمـور  ) 11(م يبني اجلدول رق
  .فقرة وهي مرتبة تنازلياً) 11(، من وجهة نظر املشرفني، والبالغ عددها "املدرسي ودليل املعلم

  )11(اجلدول رقم 
  نظر املشرفنيالعوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور الكتاب املدرسي ودليل املعلم من وجهة 

رقم 
املتوسط  الفقرة الفقرة

 احلسايب
االحنراف 
 الرتبة  املعياري

  1 ,713 63,4 قصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطلبة  11
  2 ,860 44,4 ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة هلا  1

  3 ,973 39,4 علم يف شرح بعض املواضيع واملسائل املوجودة يف الكتاب املدرسيقصور دليل امل  10
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4  
مل توظف طريقة عرض املادة العلمية يف الكتاب املعلومات املقدمة يف مواقـف

  4  02,1  97,3 حياتية توظيفاً مباشراً

  5  22,1 81,3 والتجريب العمليالكتاب الفرصة للطلبة لالستقصاءال تتيح أنشطة  3
  6  08,1 81,3 كثرة الصيغ الرياضية والرموز اخلاصة بقوانني الفيزياء  8
  7  10,1 76,3 افتقار الكتاب إىل املعينات التعليمية املناسبة إلبراز املفاهيم األساسية  7
  8  25,1 68,3 ال يساعد أسلوب الكتاب على التعلم الذايت  5
  9  23,1 63,3 القوانني الفيزيائية أسلوب الكتاب غري واضح يف استنتاج النظريات و  9
  10  14,1 63,3  عدم ارتباط حمتوى الكتاب مبيول الطلبة واهتمامام  2
  11  30,1 55,3 ال يالءم حمتوى الكتاب املستوى العلمي السابق للطلبة  6
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قصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنميـة  ) "11(أن الفقرة ) 11(ويبني اجلدول رقم 
جاءت عامالً مؤدياً إىل تدين حتصيل الطلبة بدرجـة  " لدى الطلبةمهارات التفكري العلمي 

، 8، 3، 4، 10، 11:الفقـرات ( كبرية جداً فقط، أما بقية الفقرات فكانت بدرجة كبرية
7 ،5 ،9 ،2 ،6.(  

  العوامل المتعلقة بالطالب -9-2-2
 حمـور  العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف ) 12(يبني اجلدول رقم 

  .فقرة وهي مرتبة تنازلياً) 13(، من وجهة نظر املشرفني، اليت بلغ عددها " الطالب"
  

  )12(اجلدول رقم 
  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور الطالب من وجهة نظر املشرفني

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,892 50,4 الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياءضعف اخللفية  16

14  
ضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسـبب الفكـرة

  2 ,645  44,4 السائدة عند بعض الطلبة عن صعوبتها

  3  06,1 18,4 عدم الرغبة يف دراسة الفيزياء  13

  04,1  13,4  ضعف قدرة الطالب على التعامل مع األدوات املخربية  17
4   
  

  4 ,963 13,4 التركيز على احلفظ دون الفهم يف املذاكرة  21

15  
ضعف القدرة على التفكري ارد واسـتخدام الرمـوز وتكـوين

  6  02,1  07,4 االستنتاجات

  6  04,1 07,4 ضعف امليل إىل الدراسة يف التخصص العلمي  12
  8  11,1 94,3 ضعف املستوى العلمي يف الصفوف السابقة  23
  9  09,1 78,3 ضعف تركيز الطالب أثناء حصص الفيزياء  18
  10  38,1 63,3  عدم كفاية اجلهد املبذول لدراسة الفيزياء من قبل الطالب  20
  11  28,1 50,3 ضعف املهارات اللغوية يؤدي إىل سوء الفهم  24
  12  26,1 44,3 قلة اهتمام الطالب بالواجبات املرتلية  19
  13  25,1 28,3 ت وامللخصات اخلارجية والدروس اخلصوصيةاالعتماد على املذكرا  22

24
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أن الفقرات املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبـة واملتعلقـة   ) 12(ويالحظ من اجلدول رقم 

، 21، 17، 13، 14: عشر الفقرات(جاءت بدرجة كبرية يف معظمها " الطالب"مبحور 
ت ، بينما جـاء )22، 19(، ومتوسـطة يف الفقرتني )24، 20، 18، 23، 12، 15

ضعف اخللفية "فقط عامالً مؤدياً إىل تدين التحصيل بدرجة كبرية جداً وهي ) 16(الفقرة 
  ".الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياء

  العوامل المتعلقة بالمعلم -9-2-3
العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف حمـور   ) 13(يبني اجلدول رقم 

  .فقرات وهي مرتبة تنازلياً) 10(رفني، والبالغ عددها ، من وجهة نظر املش" املعلم"
  

  )13(اجلدول رقم 
  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور املعلم من وجهة نظر املشرفني

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,594 60,4 ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية  34
  2 ,903 31,4  االضطرار إلاء املقرر الدراسي بسرعة لضيق الوقت  27
  3 ,944 02,4 اكتفاؤه بالعرض العملي للتجارب دون إشراك الطلبة إشراكاً فاعالً  28
  4  00,1 84,3 قلة استخدامه املواد احلسية والوسائل التعليمية يف أثناء الشرح  30

31  
االسـتقراء واالسـتنتاج وإدراكقلة تنفيذه ألنشطة تساعد على

  4  07,1  84,3 )مهارات التفكري(العالقات

29  
قلة استخدامه طرائق تدريس وأساليب تعليمية تنمـي مهـارات

  6  00,1  73,3 التفكري العلمي لدى الطلبة

  7  27,1 68,3  قلة تدريبه الطلبة على أسئلة تتضمن قدرات عليا  32
  8  21,1 63,3 النقص يف معلوماته الفيزيائية  25
  9  15,1 52,3  أسلوب تدريسه ال يراعي الفروق الفردية بني الطلبة  26

33  
قلة تزويده الطلبة بأمثلة وأسئلة إضافية كنوع مـن التهيئـة

  10  34,1  36,3 لالمتحان النهائي

جاء معظمها بدرجة كبرية، " املعلم"أن العوامل املتعلقة مبحور ) 13(يبني اجلدول رقم 
، بينما جاءت فقـرة  )26، 25، 32، 29، 31، 30، 28، 27: مثاين فقرات، وهي(

25
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عامالً مؤدياً إىل تدين التحصيل بدرجة كبرية " ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية"
" قلة تزويده الطلبة بأمثلة وأسئلة إضافية كنوع من التهيئة لالمتحان النهائي"أما فقرة . جداً

  .ور على عوامل ذات درجة قليلة، أو قليلة جداًفجاءت بدرجة متوسطة، ومل حيتو هذا احمل
  العوامل المتعلقة بأساليب التقويم واالمتحانات -9-2-4

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء يف حمـور  ) 14(يوضح اجلدول رقم 
ة فقـر ) 11(، من وجهة نظر املشرفني، والبالغ عدد فقراا "أساليب التقومي واالمتحانات"

  . وهي مرتبة تنازلياً
  

  )14(اجلدول رقم 
  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف حمور أساليب التقومي واالمتحانات من وجهة نظر املشرفني

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1  01,1 21,4 بعض أسئلة االمتحان النهائي أعلى من مستوى الطلبة  36
  2 ,855 15,4 عدم تناسب أسئلة االمتحان مع الوقت املخصص لتدريسها يف احملتوى  43
  3 ,985 05,4 للمادة)البنائية(قلة االمتحانات املستمرة  35
  4  11,1 81,3  عدم ارتباط أسئلة االمتحان بطريقة التدريس املتبعة  40
  5  25,1 78,3 ى مستوى الطلبةصوغ بعض أسئلة االمتحان بلغة غري واضحة وصعبة عل  39
  5  27,1 78,3 ال تراعي أسئلة االمتحان النهائي الفروق الفردية بني الطلبة  38
  7  21,1 76,3  عدم تدرج أسئلة االمتحان من السهل إىل الصعب  42
  8  10,1 60,3 تركيز أسئلة االمتحان النهائي على اجلانب الرياضي  37
  9  13,1 44,3 تقومي خمتلفةقلة استخدام املعلمني ألساليب  45
  10  12,1 34,3 عدم مناسبة الدرجة املخصصة لبعض األسئلة مقارنة باألسئلة األخرى  41
  11  40,1 76,2  التساهل والسرعة يف تصحيح االمتحانات النهائية  44

  
أسـاليب التقـومي   "أن العوامـل املتعلقـة مبحـور    ) 14(ويالحظ يف اجلدول رقم 

، 40، 35، 43، 36: مثاين الفقـرات (درجة كبرية جاءت بشكل عام ب" واالمتحانات
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  . بدرجة متوسطة) 44، 41، 45(، بينما جاءت ثالث الفقرات )37، 42، 38، 39
  العوامل المتعلقة باإلمكانات المادية والبشرية -9-2-5

العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزيـاء يف حمـور   ) 15(يبني اجلدول رقم 
فقرات وهي ) 10(، من وجهة نظر املشرفني، اليت بلغ عددها "ادية والبشريةاإلمكانات امل"

  .مرتبة تنازليا
  

  )15(اجلدول رقم 
  العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل  يف حمور اإلمكانات املادية والبشرية من وجهة نظر املشرفني

  

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  1 ,789 39,4 قلة توافر الكتب واملراجع األخرى املساندة للمنهج املدرسي  47

55  
ضعف االتصال بني اإلدارة املدرسية والبيت يف متابعة التحصيل

  2 ,668  34,4 الدراسي للطلبة

  3 ,930 00,4 قلة توافر املواد والوسائل التعليمية وتنوعها  48
  4  21,1 76,3 درسية بتنفيذ التجارب العمليةال تفي إمكانات املختربات امل  46
  5  34,1 65,3 إدراج اإلدارة املدرسية الطلبة يف القسم العلمي دون رغبتهم  54

50  
عدم وجود خطط مدروسة من قبـل إدارات املـدارس لرفـع

  6  22,1  60,3 املستوى التحصيلي للطلبة

  7  13,1 52,3 قلة الزيارات اإلشرافية للمعلم من قبل املشرفني  51
  8  27,1 34,3 قلة اهتمام اإلدارة املدرسية مبشكالت الطلبة الشخصية  49

53  
عدم قيام املشرف مبساعدة املعلم يف وضع خطط عالجية ملعاجلة

  9  12,1  84,2 ضعف الطلبة يف الفيزياء

52  
قلة قيام املشرف مبساعدة املعلم يف التغلب على الصعوبات الناجتة

  10  36,1  55,2 عن تطبيق املنهج

اإلمكانات "جميء معظم فقرات العوامل املتعلقة مبحور ) 15(ويالحظ من اجلدول رقم 
، 48، 55، 47: وهي سبع الفقرات التاليـة (، عوامل ذات درجة كبرية "املادية والبشرية

عوامل مؤدية إىل تـدين  ) 52، 53، 49: (، بينما جاءت الفقرات)51، 50، 54، 46
و هذا احملور على فقرات بدرجة قليلة، وال بدرجة قليلة ومل حيت. التحصيل بدرجة متوسطة
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  .جداً
  مناقشة النتائج والمقترحات -10

ما العوامل اليت تؤدي إىل تـدين  : "نقدم فيما يلي مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول
يف مادة الفيزياء مـن وجهـة نظـر     -القسم العلمي-حتصيل طلبة الصف الثاين عشر 

ما العوامل اليت تؤدي إىل تدين حتصيل طلبة الصف الثـاين  : "السؤال الثاينو" ؟ املعلمني
من خالل إجابات " يف مادة الفيزياء من وجهة نظر املشرفني؟  -القسم العلمي -عشر 

أفراد العينة من املعلمني واملشرفني يف كل حمور من حماور العوامـل املؤديـة إىل تـدين    
أعلى الفقرات وأقلها يف كل حمور من وجهة نظـر   وسنركز يف املناقشة على. التحصيل
أما بقية الفقرات فهي متوسطة األثر والفاعلية، ورمبا يرجع اعتبـار هـذه   . أفراد العينة

الفقرات متوسطة الفاعلية إما لعدم فهم املقصود من الفقرات الفهم الصحيح، وإما لسوء 
بوصفها عوامل مؤدية إىل تدين تقديرهم هلا، وإما لعدم تأكدهم من أمهية هذه الفقرات 

  . الفيزياء حتصيل الطلبة يف
  العوامل المتعلقة بالكتاب المدرسي ودليل المعلم -10-1

املرتبة األوىل يف العوامل املؤديـة  " كمية املادة العلمية املتضمنة بكتاب الفيزياء كبرية"احتل عامل 
" املدرسي، من خالل اختيارهم عامل إىل تدين التحصيل من وجهة نظر املعلمني يف حمور الكتاب 

بوصفه عامالً أول يف هذا احملور، وشاركهم " ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة له
ويرجع ذلك إىل كثافة حجـم املـادة   . املشرفون الرأي وإن احتل الترتيب الثاين من وجهة نظرهم

رع ليتمكن من إاء احملتوى، والتركيز على جانب الكـم  العلمية املقررة األمر الذي جيعل املعلم يس
والذي يؤدي يف النهاية إىل تدين حتصيل الطلبة . وليس على جانب الكيف، يف عرض املادة العلمية

 وهذا ما أكده التقرير الذي أعده قسـم توجيه العلوم بدائرة اإلشـراف التربوي. يف مادة الفيزياء
، يف حتليله حملتوى منهاج الفيزيـاء  )2004(التعليم مبسقط باملديرية العامة للتربية و

، مـن  )2004/ 2003(املطور للصف الثاين عشر العلمي للفصل الدراسي األول 
واكتظاظه باملعلومات مما جيعل عدد احلصص املقررة  حيث كثافة احملتوى العلمي للكتاب
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ضمنه من موضوعات بطريقـة  للمادة غري كافية على اإلطالق لتدريس حمتواه ومعاجلة ما يت
، 1991مقبل وآخرون، (وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه . منهجية وعلمية صحيحة

من أن قلـة الوقـت املخصـص    ) 2001، واللواما وآخرون، 1993الشهراين والغنام، 
لتدريس الفيزياء واحلجم الكبري للمحتوى العلمي من األسباب الرئيسة لتدين حتصيل الطلبة 

  .ه املادةيف هذ
وأما العامل الثاين املؤدي إىل تدين حتصيل الطلبة من وجهة نظر املعلمني يف هذا احملور هو 

، وهذا مـا  "قصور دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطلبة"
لمـني  أكده املشرفون باختيار العامل والترتيب نفسيهما، وظهر هذا االتفاق أيضاً بني املع

واملشرفني يف العامل الثالث املؤدي إىل تدين التحصيل يف حمور الكتاب املدرسي ودليل املعلم، وهو 
، وقد تعزى هذه النتيجة "قصور دليل املعلم يف شرح بعض موضوعات الكتاب املدرسي ومسائله"

علمي لـدى  إىل احتمالية وجود نقص لدى بعض املعلمني يف جمال طرائق تنمية مهارات التفكري ال
الطلبة، ومن الضروري تنميتها لدى الطالب والسيما عند دراسة الفيزياء، اليت تعتمد على الـتفكري  
العلمي يف حل املسائل وغريها، وقد يرجع هذا أيضاً إىل طبيعة مادة الفيزياء ألا تعتمد على هـذه  

ات التدريبية للمعلمني يف أثناء املهارات يف حل مسائلها، وإذا أخذنا يف االعتبار قلة املشاغل والدور
اخلدمة، فدليل املعلم هو ملجأ املعلمني ووسيلتهم لتنمية مهارام يف تنمية مهارات الـتفكري لـدى   
الطلبة، وهذا غري متوافر يف دليل املعلم إذ يقتصر الدليل على عرض األهداف التعليميـة وتوضـيح   

  . بالكتاب املدرسيبعض موضوعات احملتوى الدراسي وحلول مسائل التقومي
، واملركز العـريب للبحـوث   )2004(وهذا ما أكده تقرير املديرية العامة للتربية والتعليم مبسقط 

من حيث افتقار دليل املعلم إىل املوضوعات اإلثرائية اليت تساعد على ) 2001(التربوية لدول اخلليج 
علم يف جمال التخصص، كما مل يسلط إغناء املوضوعات املعاجلة يف كتاب الطالب وإثراء معارف امل

الضوء على احلقائق واملفاهيم العلمية املتضمنة يف كتاب الطالب واإلحاطة ا من خالل الشروحات 
اإلضافية واألمثلة التوضيحية والتمارين واألسئلة التقوميية، فضالً عن عدم معاجلة التجارب العملية يف 

  . التنفيذ والنتائج املتوقعة تشمل آليات دليل املعلم معاجلة تفصيلية
" عدم مالءمة حمتوى الكتاب املدرسي للمستوى العلمي السـابق للطلبـة  "وجاء عامل 

أقل العوامل املؤدية " أسلوب الكتاب يف استنتاج النظريات والقوانني الفيزيائية غري واضح"و
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لمـني، وكانـت   إىل تدين التحصيل مقارنة ببقية العوامل يف هذا احملور من وجهة نظر املع
متوسطاا احلسابية تصنفها عوامل مؤدية إىل تدين التحصيل بدرجة كبرية، واتفق معهـم  
املشرفون يف ذلك، واحتالل هذين العاملني املرتبتني األخريتني رمبا يعود إىل شعور كل من 

ل على التعامل مع هذين العاملني، من خـال  -نوعاً ما  -املعلم واملشرف، إىل قدرة املعلم 
أسلوب املعلم يف شرح املادة العلمية وعرضها يف الغرفة الصفية، وذلك من خالل التمهيـد  
للمادة قبل الدخول يف تفاصيلها، وكذلك الستنتاج القوانني، فإن املعلم يسـتطيع اتبـاع   

  . الطريقة املالئمة واملناسبة ملستوى الطلبة العلمي يف استنتاج القوانني الفيزيائية
ذلك إىل أن حمتوى الكتاب املدرسي ال يالئم املستوى العلمـي السـابق   ورمبا يرجع  

للطلبة، لعدم تسلسل عرض املادة العلمية يف املراحل املختلفة، وهذا ما أكده تقرير املديرية 
من حيث عدم مراعاة موضوعات الكتاب التراكم ) 2004(العامة للتربية والتعليم مبسقط 
ترابط بني هذه املوضوعات وموضوعات منهاج الفيزياء اليت  املعريف لدى الطالب وليس هناك

أما أسلوب الكتاب املدرسـي يف . درسـها الطالب يف الصفني األول والثاين الثانوي العلمي
استنتاج النظريات والقوانني الفيزيائية غري الواضحة، فقد يرجع إىل أن العديد مـن القـوانني   

استنتاج هذه القوانني واملعادالت مل يدرسها الطالـب يف  واملعادالت الرياضية املستخدمة يف 
واملسـتوى الـذهين   منهاج الرياضيـات للمرحلة الثانوية ومع ذلك فهي مل تبسط لتتناسب 

، أو رمبا يرجع أصالً إىل طريقة صوغ االستنتاج غـري  )معادلة املوجة املوقوفة:مثل(والعلمي للطالب 
  ). املؤثر يف ملف مستطيل الشكل استنتاج عزم االزدواج: مثل(الواضحة 

 العوامل المتعلقة بالطالب  -10-2
جاءت العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء يف حمور الطالب، متقاربة، بني 

ضعف املستوى العلمـي يف  "أفراد عينة الدراسة من معلمني، ومشرفني، فمثالً جاء عامل 
دياً إىل تدين التحصيل فيما يتعلق بالعوامـل املتعلقـة   بوصفه عامالً مؤ" الصفوف السابقة
أما ضعف إملام الطلبة بأساسيات الفيزياء، فذلك يرجع لضـعف تأسـيس   . مبحور الطالب

الطالب يف الصفوف السابقة يف املرحلة الثانوية، وعدم مقدرة املعلم على معاجلـة هـذه   
كما يرجع ذلك إىل طبيعـة  . ملقررةاملشكلة لضيق الوقت لديه بسبب كثافة املادة العلمية ا
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علم الفيزياء، ألا مادة علمية تقوم على مباديء وأسس وقوانني ومهارات علمية، وهـذه  
تنمو وتتطور بنمو وتطور البناء املعريف لدى الطلبة، ومن مث فإن أي ضعف أو نقص أو فهم 

نوية، حني يتقـدم الطلبـة   خاطيء يف هذا البناء، ال بد وأن تظهر آثاره يف اية املرحلة الثا
المتحان الشهادة العامة للتعليم العام، ومن مث يسعى الطلبة إىل تعويض أي نقص عنـدهم،  
وذلك عن طريق الضغط على معلميهم بشرح هذه املعارف واملهارات الـيت عرضـت يف   
ب الصفوف السابقة وتفسريها ومل يتعلموها جيداً، ومن مث يواجه املعلم مشكلة إمتام الكتا

املقرر فيضطر أحياناً إىل أن يسري بأحد اجتاهني، إما أن يراعي هؤالء الطلبـة ويـرتل إىل   
مستواهم، وإما أن يدعهم وشأم، دون النظر إىل درجة استيعام مراعيـاً تنفيـذ إمتـام    
الكتاب املقرر، ومن مث تنحصر االستفادة بالطلبة اجليدين أو املتفوقني، ورمبا تؤدي هـذه  

عند املعلمني إىل أن نسبة عالية من الطلبة ليس لديهم أجبديات تلـك املـادة، إىل   القناعة 
صعوبة يف تقدمي عناصر املادة العلمية املسؤول عن تنفيذها، مما ينعكس سلبياً على أدائه، أو 
اكتفائه بعرض عموميات املادة دون الدخول يف جزئياا، ويف كل احلاالت السابقة يؤدي 

فال غرابة أن يعد اخنفاض مستوى ثقة الطالب بنفسه بالنجاح . صيل الطلبةذلك إىل تدين حت
يف مادة الفيزياء، العامل األول املؤدي إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء، وذلك من خالل 

ضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسـبب الفكرة السـائدة "احتالل عامل 
املرتبة األوىل للعوامل املتعلقة بالطالب من وجهـة نظـر   " هاعند بعض الطلبة عن صعوبت

املعلمني، وأكد ذلك املشرفون من خالل اختيارهم هذا العامل بوصفه عامال ثانياً مؤدياً إىل 
  . تدين التحصيل يف حمور الطالب

، Gallagher & Yager, 1981، Idear& Geneil, 1985(وهذا ما توصلت إليه دراسـات  
، يف أن ضعف )1998، الشياب، 1994، سيف، Callander, 1991، 1991، مقبل وآخرين

  . إملام الطلبة بأساسيات الفيزياء من األسباب املؤدية إىل تدين حتصيلهم يف مادة الفيزياء
وقد يرجع اعتماد الفيزياء على الرياضيات إىل ظهور فكرة صعوبتها، وهذا ما يؤكـده  

بة الرياضية هو من أهم العوامل، وذلك من خـالل  رأي املعلمني يف أن ضعف خلفية الطل
، يف الترتيب الثاين يف هذا "ضعف اخللفية الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياء"اختيارهم لعامل 

احملور، وأكد ذلك املشرفون باختيار العامل نفسه وبالترتيب نفسه، ويرجع اختيار املعلمني 
رياضيات ودورها يف تـدريس الفيزيـاء، إذ تعـد    واملشرفني هلذا العامل إلميام بأمهية ال
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أساسيات الرياضيات مثل التعامل مع العمليات الرياضية األربع، وكذلك التعامل مع اسس 
من الكفايات اليت جيب أن يلم ا طالب الشهادة العامة يف القسم العلمي، ملا حيتوي املنهج 

مفاهيم ومهارات رياضـية بسـيطة    على العديد من االستنتاجات واملسائل اليت حتتاج إىل
ومعقدة حللها، وبالتايل فإن ضعف الطلبة يف هذه املفاهيم واملهارات الرياضية، يسبب عائقا 
لعملية تعليم مادة الفيزياء، والسيما إذا كان الطالب  مل يدرس هذه املهارات من قبل، فعلى 

سي األول حتتـاج إىل فهـم   سبيل املثال هناك بعض االستنتاجات واملسائل يف الفصل الدرا
والدوال املثلثية، واليت سوف يدرسها الطالب يف ) التفاضل والتكامل(الطالب لالشتقاقات 

مادة الرياضيات يف الفصل الدراسي الثاين، مما يؤدي إىل عدم قدرة الطلبة علـى متابعـة   
جهـد أكـرب   دروس الفيزياء، وتدين حتصيلهم يف الفيزياء، وبالتايل يضطر املعلم إىل بذل 

ووقت إضايف لتوضيح مهارات وعمليات رياضية على حساب قيامه بتعليـم مادة الفيزياء، 
 ,Gallagher & Yager(وهذه النتيجـة تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسـات السابقة 

1981 ،Callander, 1991 ،Lavaly, 1990 ،1998، الشـياب،  1993، الشهراين والغنام( ،
ة يف املفاهيم واملهارات الرياضية اليت حتتاجها دراسة الفيزيـاء تـؤثر يف   يف أن ضعف الطلب

  .مستوى حتصيلهم الدراسي فيها
أما العامل الرابع املؤدي إىل تدين التحصيل من وجهة نظر املعلمني يف حمور الطالب فهو 

لى ، فالقدرة ع"ضعف القدرة على التفكري ارد واستخدام الرموز وتكوين االستنتاجات"
التفكري ارد الذي هو أحد أوجه القدرة املعرفية، هو عامل مهم يف زيادة استيعاب الطلبة 
للمفاهيم العلمية اردة واحملسوسة، وفهمهم للقوانني والتعميمات بشكل عام ويف الفيزياء 
بشكل خاص، إذ يقوم املعلم ببذل أفضل ما لديه يف الشرح والتوضيح، فيجد أن الكثري من 

لبة غري قادرين على إدراك األفكار اليت طرحت عليهم وفهمهـا، أو االسـتفادة مـن    الط
املعلومات املعطاة يف حل مشكالت أخرى، إذ يكون استيعاب احملتوى مشكلة يف حد ذاا، 
وأن جزءاً من هذه املشكلة يرتبط بالنمو املعريف للطلبة، ورمبا يعزى هذا الضعف يف القدرة 

إىل قلة استخدام املعلمني للوسائل التعليمية وطرائق التدريس القائمة على  على التفكري ارد
التخيل واستخدام التشبيهات، وتركيزهم على التعليم اللفظي يف أغلـب األحيـان، أو إىل   
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عدم مراعام ملستويات النماء الفكري لدى الطلبة، أو رمبا لعدم مراعاة هذه الفروق أصالً 
وهذا ما توصل إليه العديد من الدراسات من حيث اعتبار القدرة على . يف املناهج الدراسية

التفكري ارد عامالً مهماً من عوامل زيادة استيعاب الطلبة للمفاهيم الفيزيائيـة، وأن مـن   
أسباب تدين نسب النجاح لدى الطلبة هو أن معظمهم يعانون نقصا يف املقدرة على التفكري 

  ). Idear& Ganeil, 1985(ارد 
أما أقل العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني فهـو  

وهو العامل الذي احتل املرتبة األخـرية يف حمـور   " قلة اهتمام الطالب بالواجبات املرتلية"
الطالب، بوصفه عامالً مؤدياً إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء، وجاء العامـل نفسـه يف   

وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليـه دراسـة   تبة قبل األخرية من قبل املشرفني، املر
، من حيث رؤية معلمي الفيزياء بأن عدم اهتمـام الطلبـة   )2001( اللواما وآخرين

بالواجبات املنـزلية، يعترب من األسباب املؤدية إىل تدين التحصيل الدراسي للطلبة يف 
االعتماد علـى املـذكرات وامللخصـات    "ينما جاء عامل ب. مادة الفيزياء بدرجة كبرية
أقل العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة من وجهة نظـر  " اخلارجية والدروس اخلصوصية

املشرفني، و رمبا يرجع ذلك إىل اعتقاد املشرفني بعدم انتشـار املـذكرات وامللخصـات    
دهم جبدواها أو رمبـا يرجـع إىل   أو رمبا يرجع إىل اعتقا. والدروس اخلصوصية بني الطلبة

مقبـل  (وجود عوامل أكثر أمهية منها، وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات 
، من حيث أن )1997، اخلالدي وآخرين، 1993، الشهراين والغنام، 1991وآخرين، 

بـة  املساعدة اخلارجية املتمثلة بالدروس اخلصوصية، تؤدي إىل تدين التحصيل الدراسي للطل
  .يف مادة الفيزياء من وجهة نظر املعلمني وأعضاء هيئة التدريس

  العوامل المتعلقة بالمعلم -10-3
عامـل يـؤدي   " ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية"يتفق املعلمون واملشرفون يف أن 

مـن   باملعلم إىل استخدام طرائق تدريسـية تعتمد على اإللقاء والسـرد واحملاضرة وعدم اإلكثار
األسـاليب التدريسـية كاالكتشاف واحلوار وغريها من الطرائق اليت تتطلب وقتـاً أطـول يف   
اإلعداد والتخطيط والتنفيذ، واليت ال يتمكن املعلم القيام ا نظراً لتأخره وكثرة األعباء التدريسـية 

، وتتفـق هـذه   تدين مستوى حتصيل الطلبة العلمي إىلواإلدارية امللقاة على عاتقه، مما يؤدي 
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والشــهراين  ) 1991(ومقبل وآخرين ، )Gallager and Yager,1981( مع دراسات النتيجة
ويعزى اختيار املعلمني هلذه العبارة أول العوامل يف حمور املعلـم، إىل شـعور   ). 1993( والغنام

، فضالً عن املعلمني بثقل مهنة التدريس وعبئها، فاملعلم حيتاج إىل جهد كبري خالل عملية التدريس
األعمال اإلدارية املوكلة إليه، إىل جانب كثافة احملتوى الدراسي، األمر الذي يثقل كاهل املعلم ويؤثر 
سلبياً على عمله، وأدائه داخل احلصة، وينعكس ذلك سلبياً على الطالب، ويتفق املشـرفون مـع   

معظم الوقت ممـا يرهقـه،   املعلمني يف ذلك، فنصاب املعلم املرتفع من احلصص يؤدي إىل انشغاله 
ويقلل من نشاطه وفعاليته، ويقلل من الوقت الالزم لتحضري الدروس، واإلطالع على كل ما هـو  
جديد يف جمال املادة، ومن مث عدم القيام بعملية التعليم قياماً فاعالً ونشطاً، وتتفق هذه النتيجة مع ما 

من أن نصـاب  ) 1998اب، ، والشي1993، وعائض، 1991سنادة، (توصلت إليه دراسات 
املعلم املرتفع يعد من مشكالت تعليم مادة الفيزياء باملرحلة الثانوية، إذ جيـب أن يكـون العـبء    
التدريسي متوازناً مع ما هو مطلوب من املعلم القيام به، وأن يرشد املعلم إىل كيفية استغالل الوقت 

تفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسـات  وت. املتاح له يف عملية التخطيط الفعال لعملية التعليم
، من أن زيادة العبء املدرسي على املعلـم، مـن   )1998، والسامل والطراونة، 1997البالول، (

  .األسباب املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف املرحلة الثانوية
ـ   م يف ومنه فال غرابة يف أن يتفق املعلمون واملشـرفون أيضاً يف أن عامل إسـراع املعل

من أهـم  " االضطرار إلاء املقرر الدراسـي بسـرعة لضيق الوقت"عرض املادة العلمية 
العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف حمور املعلم، إذ يؤثر إسـراع املعلم يف عرض املـادة  
العلمية سـلبياً يف متابعة الطلبة للمواضيع، دون ممارسـة اجلانب التطبيقي للمـادة، ألن  

لوقت يؤثر يف إجراء التجارب العملية إجراءاً مثاليـاً، وهذا ما يتعارض مع طبيعـة  ضيق ا
مادة الفيزياء، اليت تقوم على التجريب، ومع أهـداف وزارة التربيـة والتعلـيم بـإجراء    
التجارب إجراًء كامالً، وهذا ينشـأ بسـبب كثافة احملتوى وكثرة التفاصيل والتطبيقات 

الذي يؤدي يف النهاية إىل تدين التحصيل الدراسي لدى الطلبـة يف  يف الكتاب املدرسي، و
  .مادة الفيزياء

وأقل العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف هذا احملور من وجهة نظر املعلمني، واملشرفني 
، وقد "قلة تزويد الطلبة بأمثلة وأسئلة إضافية بوصفها نوعاً من التهيئة لالمتحان النهائي"هو 
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إىل اجلهد الذي يبذله املعلمون يف فترة اية الفصل، من مراجعة لتهيئة الطلبـة   يعود ذلك
يف أن عـدم  ) 1991(وهذا ما توصلت إليه دراسة مقبـل وآخـرين   . لالمتحان النهائي

تدريب الطلبة على أسئلة مشاة ألسئلة امتحان الثانوية العامة، من أقل األسباب املؤدية إىل 
  .متحان شهادة الدراسة الثانوية العامةتدين نسب النجاح يف ا

  العوامل المتعلقة بأساليب التقويم واالمتحانات -10-4
جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمني واملشرفني، متفقـة إىل حـد كـبري يف    

املتعلقة مبحور أســاليب التقومي واالمتحانات، إذ كانت إجابة املعلمني أن عامـل  العوامل 
، يف مقدمة العوامل املؤدية إىل تدين "لة االمتحان النهائي أعلى من مستوى الطلبةبعض أسـئ"

عدم مراعاة أسئلة االمتحـان النـهائي   " حتصيل الطلبة، من وجهة نظر املعلمني، ويليها عامل 
، كما شـاطر املشـرفون رأي املعلمني يف صعوبة بعض أسـئلة  "الفروق الفردية بني الطلبة

" بعض أسـئلة االمتحان النهائي أعلى من مسـتوى الطلبة"ي، إذ كان عامل االمتحان النهائ
  .يف مقدمة العوامل املتعلقة ذا الـمحور واملؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف مادة الفيزياء

ويرجع ذلك إىل عدم التزام واضع االمتحان النهائي باألوزان النسبية ملستويات الـتعلم  
يف تقريرها حـول حتليـل   ) 2004(النهائي، وهذا ما أكدته اهلامشي املختلفة يف االمتحان 

امتحان اية الفصل الدراسي األول ملادة الفيزياء للصف الثاين عشـر العلمـي ويوضـح    
األوزان النسبية ملستويات التعلم املختلفة المتحان اية الفصـل الدراسـي   ) 16(اجلدول 

  )2004اهلامشي، . (األول ملادة الفيزياء
  

  )16(اجلدول رقم 
  األوزان النسبية ملستويات التعلم املختلفة المتحان اية الفصل الدراسي األول ملادة الفيزياء 

  للصف الثاين عشر العلمي
  

  مستويات التعلم
  املستويات العليا االستيعاب املعرفة

 اموع
  الدرجة النسبة الدرجة النسبة الدرجة النسبة

  100  20 %20 55  %55 25 %25 حسب جدول املواصفات
  100  32 %32 51  %51 17 %17  واقع االمتحان
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أما العامل الثاين املؤدي إىل تدين حتصيل الطلبة يف هذا احملور من وجهة نظر املعلمني فهو 
، واتفق املشرفون "عدم تناسب أسئلة االمتحان مع الوقت املخصص لتدريسها يف احملتوى"

عامل، وان كان أكثر أمهية، إذ احتل الترتيب الثاين من وجهـة  مع املعلمني يف تقومي هذا ال
نظر املشرفني، وقد يعود هذا إىل طبيعة توزيع األسئلة على حمتوى الكتاب املدرسي، حيث 
يقوم املعلمون بالتركيز على موضوعات وأجزاء معينة من املنهج، يأخذون وقتا يف شرحها، 

ورمبا ال تأيت أسئلة االمتحان على ما ركز عليـه   وتدريب الطلبة على املسائل اخلاصة ا،
املعلمون خالل الفصل الدراسي، كما يعود ذلك إىل عدم مشولية االمتحان، وهذا مـا  

يف تقريرها املشار إليه، من حيث عدم قيام االمتحـان بقيـاس   ) 2004(اهلامشي  أكدته
املخرجـات   خمرجات مـن ) 209(خمرجاً من خمرجات التعلم من أصل ) 53( أكثر من

  .املدرجة يف مذكرة املواصفات واملعتمدة من دائرة التقومي التربوي
كما ميكن أن يعود عدم كفاية الزمن احملدد لالمتحان إىل عدم وضوح أسئلة االمتحان، 
وعدم تضمينها أسئلة متدرجة الصعوبة وبنسب متالئمة، وهذا ما أكده املعلمون باختيارهم 

بوصفها عامالً مؤدياً إىل تـدين  " متحان من السهل إىل الصعبعدم تدرج أسئلة اال"عامل 
التحصيل وان احتل الترتيب الرابع من وجهة نظرهم ولكن متوسطه احلسـايب ذو درجـة   
كبرية، ورمبا ال يرجع عدم كفاية الوقت املخصص لالمتحان النهائي إىل صعوبة األسـئلة  

. ر من الوقت املخصص لإلجابة عنهاوحدها وإمنا إىل طول األسئلة وحاجتها إىل وقت أكث
ويؤدي عدم كفاية الوقت لالمتحان إىل قلق الطلبة، واخنفاض أدائهم بصـورة ملموسـة،   
وجلوئهم إىل التخمني أو حماولتهم اإلجابة عن األسئلة األكثر سـهولة والـيت هـي يف    
 استطاعة بعضهم، واالعتماد على التخمني يف اإلجابة عن بقيـة األسـئلة، والسـيما   

وتتفق هذه النتيجة مـع مـا   . املوضوعية منها، اليت تؤدي يف النهاية إىل تدين التحصيل
؛ اللوامـا  1993، الشهراين والغنـام،  1991مقبل وآخرين، (توصلت إليه دراسات 

، يف أن عدم كفاية الوقت املخصص لإلجابة عـن االمتحـان مـن    )2001وآخرين، 
  . الفيزياءالعوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف

) البنائيـة (قلة االمتحانـات املسـتمرة   "أما العامل الثالث من وجهة نظر املشرفني فهو 
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، ووافق املعلمون املشرفني يف هذا العامل وان احتل الترتيب اخلامس من وجهة نظر "للمادة
املعلمني، ولكن متوسطه احلسايب ذو درجة كبرية، ورمبا يرجع ذلك إىل قلـة اسـتخدام   

ني ألساليب التقومي املختلفة، إذ ليس هناك امتحانات شهرية، تقيس تقدم الطلبة وتقوم املعلم
أخطاء الطلبة وضـعفهم يف املوضـوعات    ةمنها، ومعاجل مما اكتسبه الطلبة، لتعزيز ما يلز

األخرى، وذلك بسبب ضيق وقت املعلم، بسبب كثافة املادة العلمية، الذي سبق وتناولناه 
االمتحانات التجريبية، تعتمد على إدارات املدارس واملناطق التعليمية، يف سابقا، وإن كانت 

مدى تطبيقها، اليت تكون يف وقت انتهاء الفصل، الذي يغيب الطلبة فيه، فال تعطي الفائدة 
  .املرجوة منها، إلعطاء التغذية الراجعة للطلبة

وجهـة نظـر املعلمـني    أما أقل العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف هذا احملور مـن  
، ويرجع ذلـك  "التساهل والسرعة يف تصحيح االمتحانات النهائية"واملشرفني فكان عامل 

لآلليات املتبعة يف تصحيح االمتحانات، من دقة  تصحيح و مراجعة للورقة االمتحانيـة يف  
مراكز التصحيح، ورمبا يرجع إىل أن املشرفني واملعلمني هم من يقـوم بتصـحيح هـذه    

  .حانات، ولذا ال يرون فيه إشكالية قد تؤدي إىل ضعف يف ناتج حتصيل الطلبةاالمت
  العوامل المتعلقة باإلمكانات المادية والبشرية -10-5

قلة توافر كتب ومراجـع  "اتفق املعلمون واملشرفون على التأثري السليب يف احتالل عامل 
ر املعلمني واملشرفني على املرتبة األوىل من وجهة نظ" أخرى مسـاندة للمنهج املدرسـي

حد سواء يف حمور اإلمكانات املادية والبشرية، وذلك ألن الكتاب املدرسي هـو املرجـع   
الوحيد للطالب، باإلضافة إىل ما يأخذه من مالحظات من معلمه داخل غرفة الصف، وإذا 

إىل وجود  ما أخذنا يف االعتبار قلة الزيارات الصفية ملشرف الفيزياء، جند أن احلاجة تدعو
، 1993الشهراين والغنام، (وهذا ما توصلت إليه دراستا . مراجع وكتب مساندة للمنهج املدرسي

يف أن عدم وجود مراجع كافية مبكتبة املدرسة يعود إليها الطالب، يعـد مـن   ) 1993عائض، 
  . ءالعوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف الفيزياء، ومن معوقات تنفيذ أهداف الفيزيا

قلـة  "كما اتفق أفراد العينة من الدراسة من معلمني ومشرفني، يف التأثري السليب لعامل 
يف حتصيل الطلبة، وإن اختلف ترتيبها من فئة إىل أخرى، " توافر الوسائل التعليمية وتنوعها

إذ احتل هذا العامل الترتيب الثاين من وجهة نظر املعلمني، والترتيب الثالث من وجهة نظر 

37



   علي بن هويشل الشعيلي ومحمد بن علي الشمام البلوشي. د…… .....….........دراسة تحليلية للعوامل التربوية 
  

  

  

 

 

بسبب معايشة املعلمني هلذا النقص معايشـة يوميـة،    شرفني، ويعترب هذا الترتيب طبيعياًامل
وتأثريها الفعلي يف التحصيل، بينما يالحظ املشرفون ذلك من خالل الزيارات، وإن كـان  
هناك جهد يبذل من قبل املعلمني لتوفري الوسيلة املناسبة يف أثناء زيارة املشـرف الصـفية،   

والشـك أن  . نتقاد املشرف له من عدم استخدام الوسائل أثنـاء الشـرح  وذلك منعاً ال
استخدام الوسائل التعليمية وخاصة يف مادة الفيزياء له أمهية يف توضيح املفـاهيم اـردة،   
وتفسري الظواهر الفيزيائية، وربط الدراسة حبياة الطالب، وهذا ما توصلت إليـه دراسـتا   

، من حيث اعتبار قلـة الوسـائل   )2001اما وآخرين، ، اللو1993الشهراين والغنام، (
  .التعليمية من العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبة يف مادة الفيزياء

يف املرتبة الثالثـة يف  " عدم ايفاء امكانات املختربات املدرسية بتنفيذ التجارب العملية"وجاء عامل 
. علمني، واملرتبة الرابعة من وجهة نظر املشـرفني العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل من وجهة نظر امل

، يف أن عدم كفايـة املختـربات واألدوات   )2001اللواما وآخرين، ة وهذا ما توصلت إليه دراس
واألجهزة لتدريب كل طالب، من العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل طلبة املرحلة الثانويـة يف مـادة   

من حيث اعتبار عدم توافر ) 1994، سيف، 1998اح، صب(الفيزياء، كما تتفق مع نتائج دراسيت 
اإلمكانات والظروف املناسبة لقيام الطلبة بإجراء التجارب العملية، من املشكالت والصعوبات الـيت  

  .تواجه معلمي العلوم والفيزياء باملرحلة الثانوية، على الترتيب
عة التحصيل الدراسي ضعف االتصال بني اإلدارة املدرسية والبيت يف متاب"واحتل عامل 

املرتبة الرابعة يف العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل من وجهة نظر املعلمني، واملرتبة " للطلبة
الثانية من وجهة نظر املشرفني؛ ذلك ألن متابعة أولياء األمور ألبنائهم الطلبة يف املدرسة، هلا 

من أولياء األمور، وكذلك قلة مردود إجيايب يف حتصيل الطلبة، وعلى العكس فقلة االهتمام 
املتابعة ملستويات أبنائهم، يؤدي إىل تدين حتصيلهم الدراسي، فشعور الطالب بأن ويل أمره 
ال يتابعه، جيعله غري مبال وال مهتم، وبالتايل يؤدي إىل اخنفاض الدافعية حنو التعلم، وإمهال 

جة مع ما توصلت إليه دراسـة  املذاكرة، يؤدي إىل تدين حتصيله الدراسي، وتتفق هذه النتي
املؤدية إىل تدين  ، يف أن عدم التعاون بني البيت واملدرسة، من األسباب)1991(وآخرين  مقبل

نسب النجاح يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، كما تتفق مع ما توصـلت إليـه   
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من املشـكالت   ، يف أن عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم دراسيا،)1998(دراسة صباح 
  .اليت يواجهها معلمو العلوم يف املرحلة الثانوية

  
  المقترحات  -11

  : يف ضوء النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحثان ما يأيت
إعادة النظر يف حمتوى منهج الفيزياء للصف الثاين عشر العلمـي، واخلطـة الزمنيـة     

  .احلصص التدريسية املخصصة هلا لتدريسها، ليتالءم احملتوى مع عدد
ختفيف العبء التدريسي عن املعلمني، لكي يستطيعوا القيام مبهامهم على أحسن وجه،  

وإعطاؤهم الفرصة لالطالع املستمر يف اال املهين والتخصصي، وتوفري احلوافز هلـم  
 .وفق أسس ثابتة وحمددة

حانات وطرائق بنائهـا وفـق   ضرورة إعداد دليل للورقة االمتحانية تصف أنواع االمت 
 .املواصفات الفنية والتربوية والنفسية

توجيه املعلمني إىل اتباع أساليب وطرائق تعليمية جديدة واالبتعاد عن الطرائق التقليدية  
واتباع مواقف إجيابية يف التدريس، وعقد دورات تدريبية يف جمـال اإلمنـاء املهـين    

 .والتخصصي
العوامل املؤدية إىل ضعف التحصيل العلمي للطلبة يف مادة القيام بدراسات مماثلة حول  

 .العلوم وغريها من املواد األخرى يف ضوء متغريات خمتلفة
  
  

  المراجع
  المراجع العربية

، مكتبـة املعـارف   اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة، )2001(أمحد، أمحد إبراهيم،  −
  .احلديثة، اإلسكندرية

األسباب املسؤولة عن أداء طالب املرحلـة الثانويـة   "، )1998(باخوم، رأفت عطيه،  −
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جملة البحث يف ، "العامة والفنية مبدينة املنيا يف االمتحانات وأثرها على حتصيلهم الدراسي
  ).136 -106(، ص ص )11(، الد )4(، العدد التربية وعلم النفس

صص يف التحصـيل  أثر الدافع لإلجناز وتقدير الذات والتخ"، )2000(باشا، صالح،  −
، جامعة جملة البحوث النفسية والتربوية، "الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية العامة

  ).59 -31(، ص ص )15(، الد )3(املنوفية، العدد 
نظـام املقـررات   : ، ظاهرة الرسوب يف املرحلـة الثانويـة  )1997(البالول، بامسة،  −

( ، ص ص 21، الكويت، العـدد تربيةجملة ال، )مقترحات العالج -اآلثار -األسباب(
52- 65.(  

البلوشي، سناء، وجبور، سعد، واحللواين، حممد، واللوايت، حممد، واحلـالوي، محـد،    −
دراسة مراقبة تقييم التحصيل التعليم يف الصف األول ، )2003(والعيسري، عامر، 
وير، وزارة املكتب الفين للدراسات والتط العلوم، -الرياضيات -الثانوي اللغة العربية

  .التربية والتعليم، سلطنة عمان
دراسة حتليلية للمستويات املعرفية يف امتحانات "، )2001(البنا، محدي عبد العظيم،  −

ص ، )1(، الـد  )4(، العدد جملة التربية العملية، "الكيمياء للشهادة الثانوية العامة
  ).35-9( ص 

بعض املتغريات املعرفية وغري املعرفية حتليل املسارات ل، )1990(البنا، عادل السعيد،  −
  .ة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلسكندريةلدى طالب املرحلة الثانوي

 أثر استخدام طريقة اموعات يف املخترب يف حتصيل، )1997(حسنية، غازي أديب،  −
 جامعـة , رسالة ماجستري غري منشورةطلبة الصف العاشر األساسي يف مادة الفيزياء، 

  .الريموك، إربد
، أسباب عزوف الطالب املتقدمني للدراسة بكلية التربية )1991(حيدر، عبد اللطيف،  −

رؤى ورقة عمل قدمت يف املؤمتر العلمـي الثالـث   . بتعز عن االلتحاق بقسم الفيزياء
، اجلمعيـة  3، اإلسـكندرية،  1991، أغسطس مستقبلية للمناهج يف الوطن العريب

  . التدريس، القاهرة املصرية للمناهج وطرق
اخلالدي، ابتسام، والسويدي، موزة، وخليفة، أمل، واخليال، موزة، والغيث، محامـه،   −
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العوامل الكامنة وراء أسباب تـدين املسـتوى   ، )1997(عبد الفتاح، عالء الدين، 
قسم البحوث التربوية، قطاع . التحصيلي للطلبة مع التركيز على طلبة املرحلة الثانوية

  .والتقومي، وزارة التربية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدةالتخطيط 
مستوى معرفة معلمي العلوم بالتقنيات املخربيـة  ، )2002(اخلطيب، ليث سليمان،  −

، رسالة ماجستري وممارستهم هلا وعالقتها بتحصيل طلبتهم يف الصف الثامن األساسي
  .غري منشورة، اجلامعة اهلامشية، األردن

مناهج العلوم النفسية للقرن القادم واهلوية الثقافية ، )أ1997(ي، خليل يوسف، اخلليل −
  .، وزارة التربية والتعليم، دولة البحرينتمعاتنا العربية

دراسة أسباب تدين مستوى التحصـيل  "، )1998(السامل، مسرية، والطراونة، منتهى،  −
، دراسـات تربويـة  ، "عليميـة الدراسي لطلبة الصف األول الثانوي يف منطقة العني الت

  ).1(، 20اإلمارات، 
، صعوبة تدريس الكيمياء يف املرحلة الثانوية باململكة العربية )1993( السعيد، سعيد،  −

، حنو تعلـيم ثـانوي أفضـل   ورقة عمل قدمت يف املؤمتر العلمي اخلامس . السعودية
  . ، القاهرة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس2، القاهرة، 1993أغسطس، 

، املشكالت اليت تواجه معلمي العلوم يف املرحلـة املتوسـطة   )1994(السعيد، سعيد،  −
ورقة عمل قدمت يف . باململكة العربية السعودية وعالقتها باجتاهام حنو تدريس العلوم

، 1994أغسـطس،   مناهج التعليم بني االجيابيات والسلبيات،املؤمتر العلمي السادس 
  .، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة1اإلمساعيلية، 

االقتصـادية والثقافيـة    -أثر العوامل االجتماعية، )1995(مساره، أمحد مصطفى،  −
واملدرسية يف حتصيل طلبة الصف العاشر يف الرياضيات يف مدارس وكالة الغـوث يف  

  .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربدحمافظة إربد
جملـة  ، "مشكالت تدريس الفيزياء باملرحلة الثانويـة "، )1991(نادة، حممد حسن، س −

  ).112 -76(، ص ص )1(، جامعة اخلرطوم، العدد كلية التربية
، دراسة حتليلية حملتوى متارين املعمل بكتب العلوم للمرحلة )2003(سيد، مجال سعيد،  −
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، يف املناهج وطرق التـدريس دراسات الثانوية الزراعية يف ضوء مهارات االستقصاء، 
  .45 -19، 86اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، 

، قضايا التحصيل الطاليب وآفاق املستقبل، ورقة عمل قدمت )1997(السيد، حممود،  −
، جامعـة  1997، مايو، التحصيل الطاليب بني الواقع واحلاجات املستقبلية يف ندوة
  .البحرين

تقومي كتاب الفيزياء املقرر تدريسه على طلبـة  ، )1994(سيف، حممد عبد السميع،  −
رسالة ماجستري غري  الصف التاسع األساسي من وجهة نظر معلمي الفيزياء واملشرفني،

  . منشورة، اجلامعة األردنية
التحصيل الدراسي وعالقته ببعض املشـكالت  "، )1993(الشامي، إبراهيم عبد اهللا،  −

، "الثانوية مبنطقة اإلحساء باململكة العربية السعودية لدى الطالب والطالبات يف املرحلة
  .39، جامعة األزهر، جملة كلية التربية

العالقة بني متغريات التحصـيل الدراسـي   ، )1983(الشطي، فخري عبد الكرمي،  −
والبيئة االجتماعية واجتاهات الطلبة حنو بيئتهم املدرسية عند طلبة املرحلة الثانوية يف 

  .اجلامعة األردنية ،ماجستري غري منشورة، رسالة األردن
تصحيح التصورات البديلة لبعض املفـاهيم  "، )1999(شهاب، مىن، واجلندي، أمينة،  −

يف  لطالب الصف األول الثانوي) V(العلمية باستخدام منوذجي التعلم البنائي والشكل 
ثالث للجمعيـة  ورقة عمل قدمت يف املؤمتر العلمي ال، "مادة الفيزياء واجتاهام حنوها

  ).541 -487(، اإلمساعيلية، ص ص 1999، يوليو، املصرية للتربية العملية
، أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس قوانني الغازات على )1994(شهدة، السيد،  −

مناهج التعليم بني قلق الطالب وحتصيلهم، ورقة عمل قدمت يف املؤمتر العلمي السادس 
، اإلمساعيلية، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق 1994أغسطس، ، االجيابيات والسلبيات

  .180 -157التدريس، القاهرة، 
دراسة حتليلية للعوامل التربويـة  «، )1993(الشهراين، عامر عبد اهللا، والغنام، حمرز عبده،  −

بقسـم   املؤدية إىل تدين حتصيل طالب الفيزياء كما يراها أعضاء هيئة التدريس والطـالب 

42



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... ……………………..            مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  ).96 -55، 48(ص ص رسالة اخلليج العريب، ، »بكلية التربية بأاالفيزياء 

مشكالت تعلم مادة الفيزياء للصف الثاين الثـانوي  ، )1998(الشياب، معن قاسم،  −
  .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد العلمي من وجهة نظر املعلمني،

تواجه معلمـي العلـوم يف    املشكالت التربوية اليت، )1998(صباح، حممد كايد،  −
، رسالة ماجسـتري غـري   املرحلتني األساسية العليا والثانوية يف مدارس مشال فلسطني

  .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
مدى حتقق أهداف تدريس الفيزياء يف املرحلـة  ، )1993(عائض، عبدالعزيز مرعي،  −

، رسالة ماجستري غـري  دينة الرياضالثانوية للبنني من وجهة نظر املعلمني واملوجهني مب
  . منشورة، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض

يف تـدريس  ) V(فاعلية استخدام خرائط املفاهيم الشـكل  "، )1997(الغنام، حمرز،  −
الفيزياء على التحصيل واكتساب بعض عمليات العلم لـدى طـالب الصـف األول    

ص ) 12(، الد )1(، جامعة املنوفية، العدد ةجملة البحوث النفسية والتربوي، "الثانوي
  ).100 -61(ص 

دراسـة حتليليـة   ، )1985(كابلي، رضا، وسحاب، سامل، وبامشـوس، سـعيد،    −
للمتغريات املرتبطة مبعدالت التحصيل الطاليب باملرحلة الثانوية خـالل دراسـتهم   

  .ة العربية السعوديةاململك, ، عمادة القبول والتسجيل، جامعة امللك عبد العزيزاجلامعية
، إيتـراك للطباعـة   مدير املدرسة ودوره يف تطوير التعليم، )2001(كاربنتر، جون،  −

  .شحاته، عبد اهللا أمحد: والنشر والتوزيع، القاهرة، ت
اجلليل، أمني، شـهلة   القادر، وبايب، وداد حممد، وحلوم، عطا عبد اللواما، طالب عبد −

تدين  ،)2001(، مرمي حممد، وجابر، مرمي علي اهللا، وسعادة، عمر سعد، وحبيب، عبد
مستوى طلبة املرحلة الثانوية يف مادة الفيزياء أسبابه وعالجـه دراسـة ميدانيـة يف    

  .العربية املتحدة اإلماراتوزارة التربية والتعليم، دولة  ،مدارس منطقة الشارقة التعليمية
ادة الرياضيات وعالقتها اجتاهات الطالب حنو م"، )1991(حممد، صالح عبد احلفيظ،  −

 ).1(19، جامعة الزقازيق، جملة كلية التربية، "بانتقال وبقاء اثر التعلم
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  )1(ملحق رقم 
  استبانة املعلمني واملشرفني بصورا النهائية

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  

  :أخيت املعلمة، املشرفة/ أخي املعلم، املشرف
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بني يديك استبانة دف إىل حتديد بعض العوامل املؤدية إىل تدين حتصيل الطلبـة يف  
 ، يرجى التكرم مبلء البيانات املطلوبة، -العلمي -مادة الفيزياء يف الصف الثاين عشر 

مث قراءة العبارات يف الصفحات اآلتية، وإبداء رأيك أمام كل عبارة، وذلـك بوضـع   
 .حتت اخلانة اليت متثل رأيك فيما يتعلق ذه العوامل)  (عالمة 
ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، ولذلك فإعطاء رأيك بوضـوح وصـراحة       

  . املرجوة من هذه الدراسة على هذه االستبانة سيكون له أثر كبري على حتقيق األهداف
  .علما بأن إجابتك ستعامل بالسرية التامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  مع فائق الشكر والتقدير
  الباحثان                                                          

  
                                                                                                            

  :البيانات املطلوب تعبئتها
  أنثى         ذكر :  اجلنس 

  :......................عدد سنوات اخلربة
  : ........................املنطقة التعليمية
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  .بانةالرجاء اإلجابة عن مجيع فقرات االست: مالحظة           

  

    م
  الفقرة

  موافق
ال  موافق  بشدة

 أدري
غري 
 موافق

غري 
موافق 
  بشدة

        العوامل املتعلقة بالكتاب املدرسي ودليل املعلم: أوال
        .ال تناسب كثافة املادة العلمية اخلطة الدراسية املقررة له  1
        .عدم ارتباط حمتوى الكتاب مع ميول الطلبة واهتمامام  2
        .ال تتيح أنشطة الكتاب الفرصة للطلبة لالستقصاء والتجريب العملي  3

مل توظف طريقة عرض املادة العلمية يف الكتاب املعلومات املقدمة يف  4
           .مواقف حياتية بصورة مباشرة

        .ال يساعد أسلوب الكتاب على التعلم الذايت  5
         لسابق للطلبةال يالءم حمتوى الكتاب املستوى العلمي ا  6
        .افتقار الكتاب إىل املعينات التعليمية املناسبة إلبراز املفاهيم األساسية  7
        اخلاصة بقوانني الفيزياءوالرموزكثرة الصيغ الرياضية  8
        .أسلوب الكتاب غري واضح يف استنتاج النظريات والقوانني الفيزيائية  9

        . شرح بعض املواضيع واملسائل املوجودة يف الكتاب املدرسيعدم إيفاء دليل املعلم يف  10
        .عدم إيفاء دليل املعلم يف توضيح طرائق تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطلبة  11
        العوامل املتعلقة بالطالب: ثانيا
        .ضعف امليل للدراسة يف التخصص العلمي  12
        .زياءعدم الرغبة لدراسة الفي  13

ضعف الثقة بالنفس يف النجاح يف مادة الفيزياء بسبب الفكرة السائدة  14
           .عند بعض الطلبة عن صعوبتها

        .ضعف القدرة على التفكري ارد واستخدام الرموز وتكوين االستنتاجات  15
        .ضعف اخللفية الرياضية الالزمة لدراسة الفيزياء  16
         .طالب على التعامل مع األدوات املخربيةضعف قدرة ال  17
        .ضعف تركيز الطالب أثناء حصص الفيزياء  18
        .قلة اهتمام الطالب بالواجبات املرتلية  19
         .اجلهد املبذول لدراسة الفيزياء من قبل الطالب غري كاف  20
        .التركيز على احلفظ دون الفهم يف املذاكرة  21
         .تماد على املذكرات وامللخصات اخلارجية والدروس اخلصوصيةاالع  22
        .ضعف املستوى العلمي يف الصفوف السابقة  23
        .ضعف املهارات اللغوية مما يؤدي لسوء الفهم  24
        العوامل املتعلقة باملعلم: ثالثا
        .النقص يف معلوماته الفيزيائية  25
        .ريسه الفروق الفردية بني الطلبةال يراعي أسلوب تد  26
         .االضطرار إلاء املقرر الدراسي بسرعة لضيق الوقت  27

            .اكتفاؤه بالعرض العملي للتجارب دون إشراك الطلبة إشراكاً فعاالً  28
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    م
  الفقرة

  موافق
ال  موافق  بشدة

 أدري
غري 
 موافق

غري 
موافق 
  بشدة

قلة استخدامه طرائق تدريس وأساليب تعلم تنمي مهارات التفكري   29
            .العلمي لدى الطلبة

         .قلة استخدامه املواد احلسية والوسائل التعليمية أثناء الشرح  30

قلة تنفيذه ألنشطة تساعد على االستقراء واالستنتاج وإدراك العالقات  31
            ).مهارات التفكري(

         .قلة تدريبه للطلبة على أسئلة تتضمن قدرات عليا  32

            .نوع من التهيئة لالمتحان النهائيقلة تزويده للطلبة بأمثلة وأسئلة إضافية ك  33

         .ارتفاع نصاب املعلم من احلصص األسبوعية  34
         العوامل املتعلقة بأساليب التقومي واالمتحانات: رابعا
         .للمادة)البنائية(قلة االمتحانات املستمرة  35
          .بعض أسئلة االمتحان النهائي أعلى من مستوى الطلبة  36
         .تركيز أسئلة االمتحان النهائي على اجلانب الرياضي  37
          ال تراعي أسئلة االمتحان النهائي الفروق الفردية بني الطلبة  38
         .صياغة بعض أسئلة االمتحان بلغة غري واضحة وصعبة على مستوى الطلبة  39
         .عدم ارتباط أسئلة االمتحان بطريقة التدريس املتبعة  40
          .عدم مناسبة الدرجة املخصصة لبعض األسئلة مقارنة باألسئلة األخرى  41
         .عدم تدرج أسئلة االمتحان من السهل إىل الصعب  42
         .عدم تناسب أسئلة االمتحان مع الوقت املخصص لتدريسها يف احملتوى  43
         .التساهل والسرعة يف تصحيح االمتحانات النهائية  44
         ة استخدام املعلمني ألساليب تقومي خمتلفةقل  45

         العوامل املتعلقة باإلمكانات املادية والبشرية: خامسا
         .ال تفي إمكانات املختربات املدرسية بتنفيذ التجارب العملية  46
         .قلة توافر كتب ومراجع أخرى مساندة للمنهج املدرسي  47
         .الوسائل التعليميةقلة توافر وتنوع املواد و  48
          .قلة اهتمام اإلدارة املدرسية مبشكالت الطلبة الشخصية  49

عدم وجود خطط مدروسة من قبل إدارات املدارس لرفع املستوى   50
           .التحصيلي للطلبة

         .قلة الزيارات اإلشرافية للمعلم من قبل املوجهني  51

يف التغلب على الصعوبات الناجتة عنقلة قيام املوجه مبساعدة املعلم  52
           .تطبيق املنهج

عدم قيام املوجه مبساعدة املعلم يف وضع خطط عالجية ملعاجلة ضعف  53
           .الطلبة يف الفيزياء

         .إدراج اإلدارة املدرسية الطلبة يف القسم العلمي دون رغبتهم  54

 متابعة التحصيلضعف االتصال بني اإلدارة املدرسية والبيت يف  55
           .الدراسي للطلبة

  عوامل أخرى
......................................................................................................................
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    م
  الفقرة

  موافق
ال  موافق  بشدة

 أدري
غري 
 موافق

غري 
موافق 
  بشدة

......................................................................................................................
................................................................................................................  

   مع فائق الشكر والتقدير.... انتهت االستبانة
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